
 

 בע"מ קבוצת אקרו
   השקעות בע"מ(  ארבוב)לשעבר 

 )"החברה"( 
 להשלמה  תשקיף

   של

 לציבור ראשונה  הנפקה 

 של

לניירות ערך בתל אביב   בבורסה מניות רגילות ללא ע.נ. הקיימות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה שתרשמנה למסחר 50,049,000
יחידות מניה  מניות שתנבענה ממימוש    181,000-ו( )לא סחירים(  9/2020מימוש כתבי האופציה )סדרה  מניות שתנבענה    1,409,000-ו  בע"מ

 להלן. 3( והכל כמפורט בפרק ות)לא סחיר חסומות 
 

(, אשר  "ניירות הערך המוצעיםו/או " "המוצעותמניות  ה של החברה )להלן: "ערך נקוב כ"א    ללא  רגילות, רשומות על שם  מניות   7,160,000
 תשקיף זה. פי-עליוצעו לציבור 

 
 לציבור  הצעה

אחידה,  לא בדרך של הצעה , מוסדייםלמשקיעים מוצעות   המוצעות המניות בכפוף להצעה אחידה למי שאינו משקיע מוסדי כאמור להלן, 
אחיד  במחיר    ,יחידות 71,600 -ב"(, תקנות ההצעה )להלן: " 2007-בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"זהגדרתם כ

 כשהרכב ומחיר של כל יחידה הינו כדלקמן:  לתקנות ההצעה,   (1)א()11לתקנה ליחידה בהתאם 

 

 
 
 

המתמחר ( ממשקיעים מוסדיים באמצעות החתם  Book Buildingעובר לפרסום התשקיף נוהל הליך קבלת הזמנות )  ,2022פברואר  בחודש  
)כהגדרתו להלן(. החברה טרם נענתה להזמנות מהמשקיעים המוסדיים כאמור. הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים, כהגדרתן  

 בתקנות ההצעה, תיקבע על פי שיקול דעתו של החתם המתמחר, לאחר היוועצות בחברה. 
 
 

התשקיף למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע   פי-על  המניות המוצעות מ  30%עד    למכורהחברה תהיה רשאית  
והכמות שתוקצה לכל משקיע    ,מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר ליחידה שיוקצו בו היחידות למשקיעים המוסדיים ובאותו היום

משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל להגיש    של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינותהיה לפי חלקה היחסי    ,שאינו משקיע מוסדי
 .ףלתשקי  2.5.5עיף ס הזמנה אחת בלבד. לפרטים ראו 

 
*** 

 . 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח2)א()16לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף 

יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים ככל שיהיו בכמות ובתנאי   במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או 
להגשת הזמנות תתחיל לא    התקופה .  פי תשקיף זה-התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים עלוכן    ניירות הערך המוצעים

  2022רואר  בבפ  21מה של טיוטת התשקיף מיום  פרסו  ממועדלא לפני עבור חמישה ימי עסקים    וכןפרסום ההודעה המשלימה    מועדלפני  
כן,המשלימה  בהודעה   לכלול   שניתן   שינויים  או ,  בה  האמור  לעומת  בלבד   זניחים  שינויים   יכלול  התשקיף   ואשר כמו  ש  .  בהודעה  ככל 

על השיעורים הקבועים בתקנה  ישונו פרטים  משלימה  ה )1א)1בשיעורים העולים  עד  וטיוטת  3(  )הודעה משלימה  ניירות ערך  ( לתקנות 
תשקיף זה לא לפני חלוף שני ימי מסחר    פי-על, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים  2007-תשקיף(, התשס"ז

לפי תקנה    התקופה להגשת הזמנות.  ממועד פרסום ההודעה המשלימה  ובהצעה לא אחידה  ( לתקנות  1)א()11תסתיים, בהצעה אחידה 
  6מיום  יאוחר   לא )קרי,   פרסום התשקיף להשלמהימים מיום    75-לא יאוחר מ  ,2007-ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

מ  (2022  במאי  המוקדם  45-או  לפי  הזמנות,  להגשת  התקופה  מתחילת  ככל ,  ימים  הציבורי,  המכרז  במסגרת  כאמור,  אחידה  ובהצעה 
 . תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימהיערך על פי תשקיף זה, תש

 .עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה

*** 

שיתקיים מכרז לציבור, החברה תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה, את מועד פתיחת רשימת החתימות במכרז לציבור ואת מועד  ככל  
 "(.  יום המכרז" או "יום הגשת הבקשות"להלן: )סגירת רשימת החתימות במכרז 

*** 

על פי   לציבור  המוצעות  המניות , החברה בהון  הקיימות  והמניות הצעה ראשונה לציבור של ניירות הערך של החברה  מהווה חברה  הת הצע
לתשקיף.   2.9. לפרטים ראה סעיף  הבורסה  דרישות   להתקיימות   בכפוף"מ,  בעאביב  -בתל  ערך   לניירות   בבורסה  למסחר  תירשמנה   תשקיף זה

 . לתשקיף 2.2 סעיףאודות הרכב היחידות ראו  לפרטים

 

 "ח למניה ש 69.9  במחיר  מניות רגילות  100
 "ח ש 6,990 ה ליחיד מחיר"כ  סה



 מדף  תשקיף וכן
  לחוקא  23  סעיף  להוראות   בהתאם,  החברה  של   ערך  ניירות,  לחוד  או  ביחד,  ויוצעו  יכול מכוחו    אשרזה מהווה גם תשקיף מדף,    תשקיף 

יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה "(, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם  חוק ניירות ערך)להלן: "  1968-ניירות ערך, התשכ"ח
הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות 

   "(, כפי שיהיו באותה עת.הבורסהערך בתל אביב בע"מ )להלן: "

אגרות  ,  1מניות בכורה מניות רגילות,    -ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין  יצוין כי מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי  
חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות 

כפי שתהיינה מעת לעת(, הרגילות  וב הניתנות להמרה למניות  להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות ח 
למניות   למימוש  הניתנים  אופציה  למניות הרגילותכתבי  להמרה  הניתנות  חוב  ולאגרות  חוב  לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי   ,

ניירות  להלן: "לעיל ו)  הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי   פי-עלוכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק   ,ערך מסחריים  ניירות  ,החברה
 (."הערך

*** 

גורמי הסיכון העיקריים על תחומי הפעילות של החברה, להערכת הנהלת    לפרטים .  לתשקיף 6.22.8- ו   6.6.17פים  סעי   ראו החברה,  אודות 
אי שינוי    , מדיניות ממשלתית ,  שינויים במיסוי על נדל"ן   ם הינ   , גורמי הסיכון שהינם בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה   , החברה   הנהלת   להערכת 

הליכי  ,  תנודתיות בענף הבנייה ,  בסביבה הכלכלית ובתחום הנדל"ן בפרט   הרעה   , אי קבלת מימון להקמת הפרויקטים ,  תב"ע ואי קבלת היתרים 
 .   תכנון ואישור 

 *** 

 . לתשקיף 6.1.3 בסעיף  כמפורטבין החברה לבין בעלי השליטה בה נקבע הסדר לתיחום פעילות 

 

*** 

עסקת שינוי    : )א(ולרבות  להלן  3חודשים שקדמו למועד תשקיף זה ראה פרק    12לפרטים אודות עסקאות במניות החברה בתקופה של  
של  )לפני ההקצאה(  מניות רגילות של החברה לפי שווי    9,478הקצתה החברה  להלן במסגרתה    3לפרק    3.6כהגדרת המונח בסעיף  המבנה  

 3,091להלן במסגרתה הקצתה החברה    3לפרק    3.7ש"ח; )ב( עסקת הסכמי המרת הלוואות להון, כהגדרת המונח בסעיף    מיליארד  1.6-כ
  102; )ג( הקצאת מניות לנושאי משרה, ללא תמורה, בהתאם לסעיף  ש"ח  מיליארד  1.6-של כצאה(  )לפני ההקמניות של החברה לפי שווי  

 .להלן 3לפרק  3.2.2.4עד  3.2.2.2לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ כמפורט בסעיף 

*** 

לפרטים אודות מדיניות חלוקת   .לתשקיף  6.3.3סעיף    ורא  ,לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד
 לתשקיף. 6.3.1ראו בסעיף  דיבידנד

*** 

על ידי    מוערכים, בהתבסס על הכמות המקסימלית המוצעת,  תשקיף זה  פי-על  יםניירות הערך המוצע   תהנפק בהוצאות הכרוכות  הסך כל  
 .שיפורט בהודעה משלימהכפי והכל   "חש מיליון  13-כ  של בסך החברה

*** 

()א( לתקנות ההצעה, תובטח ההצעה  1)א()11בהתאם לנדרש על פי תקנה  ."(קפיטל ברק")להלן: ברק קפיטל חיתום בע"מ :  חתם מתמחר
לחוק ניירות    1מיועדת לשמש כחתם מתמחר )כהגדרת מונח זה בסעיף   ברק קפיטל( לפחות בחיתום, כאשר  25%על פי תשקיף זה בחלקה )

על ההודעה המשלימה, אשר מכוחה יוצעו ניירות ערך לציבור ויראו בחתימתו  "(. החתם המתמחר יחתום  החתם המתמחר)להלן: "ערך(
   לתשקיף. 2.14סעיף לפרטים ראו  .המשלימה ההודעה במסגרת יובאו  החיתום הסכם פרטי. כאמור כחתימה על התשקיף

*** 

ובאתר האינטרנט של  , www.magna.isa.gov.ilניירות ערך שכתובתו: מתשקיף זה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות  עותק  
 . .ilwww.maya.tase.coהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: 

 עותק מתשקיף זה והעתק מההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר תאריך התשקיף. 

 

 2022פברואר ב 24: תאריך התשקיף 

 

 
הנפקת מניות בכורה כאמור ורישומן למסחר תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו     1

 . 1968-ב' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח46ולהוראות הדין, לרבות הוראות הסעיף 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 בע"מ קבוצת אקרו
 "מ(בע השקעות ארבוב)לשעבר  

 

 "החברה"(  :שקיף זה)בת

 

 מבוא  – 1פרק 

 כללי  .1.1

-"טהתשנ ,  החברות  חוק  לפי   בערבון מוגבל  פרטית  כחברה,  1994  ביולי   6התאגדה בישראל ביום    החברה 
השקעות בע"מ"  שינתה החברה את שמה מ"ארבוב    2021בדצמבר    28ביום    "(.החברות  חוק)להלן: "  1999

 לשמה הנוכחי. 

* 
 

 "(. השליטה בעל)להלן: " יצחק ארבוב מר  הואהתשקיף בעל השליטה   למועד
 
* 

 ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור.  ה הצעתשקיף זה הינה  פי-עלהצעת ניירות הערך  

* 

שתושלם(, )ככל  כאמור  ההצעה  השלמת  כהגדרת    פי- על  עם  ציבורית  לחברה  החברה  תהפוך  זה  תשקיף 
  1968-המונח בחוק החברות. כמו כן, החל מאותו מועד יחולו על החברה הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח

 שהותקנו מכוחו.   ת"( והתקנו ערך  ניירות חוק)להלן: " 

* 

 להשלמה  התשקיף  פי -על  ניירות הערךלרישום  היתרים ואישורים .1.2

של    ניירות הערךכל דין להצעת    פי-על את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים    הקיבל  החברה
   התשקיף.ולפרסום להנפקתם  "(, התשקיףזה )להלן: " תשקיף פי-עלהחברה 

* 

הראשון   העסקים  מיום  יאוחר  לא  החברות  לרשם  ימסרו  לפרסומו  מההיתר  והעתק  זה  מתשקיף  עותק 
 שלאחר תאריך התשקיף. 

* 
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור  

 .טיבן של המניות המוצעותמהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על 
* 

נתנה   העקרוניהבורסה  אישורה  זה    את  להשלמה  בהון  הקיימות    הרגילות  המניותתנאי  לפיו  לתשקיף 
המו,  החברה לציבורהמניות  לא    שוממימ  תנבענהשהמניות  ו  צעות    לעובדים שהוקצו    רשומותאופציות 
בתנאים  עומדים  "(  המבוקשים לאישור  ניירות: "להלן)לתשקיף    3.2.3ט בסעיף  כמפור משרה בכירה    ונושאי

 ו. פי-עלהקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות 

ניירות  כאמור, אינו מהווה אישור לרישום למסחר של  להשלמה  מתן האישור העקרוני של הבורסה לתשקיף  
למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה  ורישומם  תשקיף להשלמה זה    פי-על  המבוקשים לאישור הערך  

למסחר  לבקשה   בסעיף  לרישום  אשר  משלימההודעה    פי-על,  לתשקיף   2.9.2כמפורט  על,  ידי  -תפורסם 
- החברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז

 . לתשקיף  2.13בסעיף ", לפי העניין(, כאמור משלימה  הודעה"-" ומשלימה  הודעה תקנות)להלן: " 2007

של   למסחר  הערך  הרישום  לאישורניירות  בקיום    המבוקשים  הציבור  מותנה  החזקות  של  מזערי  פיזור 
כנדרש מחברה חדשה מסוגה    ,בקיום שווי ושיעור החזקות ציבור מינימאלי במניות החברה  ,במניות החברה

  .1לתשקיף  2.9.4 -ו  2.9.3פים ו כמפורט בסעיפי-עלהחברה בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות  של 

 
 . תתבטל זה  תשקיף  פי על ההנפקה אזי, האמורים התנאים מלוא התקיימו ולא במידה  כי,  יובהר     1



 2 - א

* 

לפרטים המובאים   הבורסה לתשקיף להשלמה משום אישור  באישור העקרוני האמור של  לראות  אין 
בתשקיף להשלמה או למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם  

 .בתשקיף להשלמה או על המחיר בו הם מוצעים המבוקשים לאישורשל ניירות הערך  

על פי  ניירות הערך המבוקשים לאישור  י הרישום למסחר של  נף זה כפופה לכך שלפ ההנפקה על פי תשקי
   .(לתשקיף 2.13כמפורט בסעיף משלימה )תפרסם החברה הודעה  "(למסחר  הרישוםתשקיף זה )להלן: " 

ניירות הערך  זה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של    להשלמה  אין באישור הבורסה לתשקיף
 ההודעה המשלימה.    פי- עלהמבוקשים לאישור 

 וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו כאמור משלימה הודעה פי-על למסחר לרישום  בקשה אישור על
 . לעיל כאמור על פי ההודעה המשלימה למסחר לרישום הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי פיו-על

* 

 .  תשקיף זה פרסוםלאחר  תפורסם המשלימה ההודעה

על המוצעים  הערך  ניירות  לרכישת  הזמנות  להגשת  זה  - התקופה  תשקיף  ההודעה  פי  במסגרת  תפורסם 

 . , ככל שיתקיים מכרז לציבורהמשלימה

לפני    להגשת הזמנות תתחיל  התקופה לפני עבור חמישה ימי    וכןפרסום ההודעה המשלימה    מועדלא  לא 

מ כן,  כמ.  20222בפברואר    21מיום    החברהתשקיף  טיוטת  של    הפרסוממועד  עסקים    שבהודעה ככל  ו 

( לתקנות ניירות ערך  3( עד )1א)1המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה  

, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך  2007-)הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז 

 . פי תשקיף זה לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה-המוצעים על

( לתקנות ניירות  1)א()11התקופה להגשת הזמנות תסתיים, בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה לפי תקנה  

התשס"ז לציבור(,  ערך  ניירות  הצעת  )אופן  מ 2007- ערך  יאוחר  לא  התשקיף    75-,  פרסום  ממועד  ימים 

לפי המוקדם,    ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות,  45  -או    (2022  במאי  6  מיום  יאוחר  לא)קרי,  להשלמה  

תסתיים לא לפני תום שבע  ובהצעה אחידה כאמור, במסגרת המכרז הציבורי, ככל שייערך על פי תשקיף זה,   

 . שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה

* 

 המדף  לתשקיף הנוגעים ואישורים היתרים .1.3

  פי - עלכל דין להצעת ניירות הערך  פי-עלהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים  
 . המדף  תשקיף ולפרסום להנפקתם, מדף הצעת דוחות באמצעות( "המדףתשקיף " )להלן: זה מדף תשקיף

* 

משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור  המדף  אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף  
 . המדף  תשקיף  פי-על  שיוצעובו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך    ואין מהימנותם או שלמותם,  

* 

פי דוח  - תעשה על)ו( לחוק ניירות ערך,  א23פי תשקיף המדף כאמור בסעיף  -הצעת ניירות ערך לציבור על 
-תשס"וההצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך, 

דוח הצעת  "( ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה )להלן:  "תקנות הצעת מדף" )להלן:    2005
 "(. דוח ההצעה"או  " המדף

* 

 
 המשלימה.התשקיף יכלול שינויים זניחים בלבד לעומת האמור בה, או שינויים שניתן לכלול בהודעה   2
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אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה    ,3בכורה   מניות  ,מניות רגילותלנתנה אישור עקרוני המתייחס    הבורסה
)לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת(, אגרות חוב  
הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה  

, כתבי אופציה  הרגילותניתנים למימוש למניות  כפי שתהיינה מעת לעת(, כתבי אופציה ההרגילות  למניות  
וכל    ניירות ערך מסחריים  ,הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה

שיהיה בתוקף במועד    )ככל-  דין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי  פי-עלנייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק  
  דוחות  באמצעות   זה  מדף   תשקיף   פי-על  יוצעו  אשר  ( "ניירות הערך: "להלןביחד וזה    1.3  ף בסעי)ההצעה(  

   "(.העקרוני  האישור)להלן: " מדף הצעת

* 

או למהימנותם או   המדף של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף    העקרוני אין לראות באישור  
  בתשקיף  יוצעו  אשרעל החברה או על טיבם של ניירות הערך    כלשהי  לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה

 .המדף הצעת בדוחות יוצעודוחות הצעת מדף או על המחיר בו הם  באמצעותהמדף 

* 

ניירות הערך    של   למסחר  והרישום  למסחר  הערך   ניירות  לרישום  אישור   מהווה  אינו  העקרוני  האישור   מתן
לבקשה לרישום    אישוריהיה כפוף לקבלת    תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף  פי-עלאשר יוצעו  

 וק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף. דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לח פי-עלניירות ערך למסחר  

* 

  הצעתח  דו   פי -על   למסחר  הערך   ניירות  לרישום  אישור  למתן   התחייבות   משום  העקרוני   האישור  במתן   אין
  הבורסה   תקנון  הוראות  יחולו  מדף  הצעתח  דו  פי-על  למסחר  ערך  ניירות  לרישום  בקשה  אישור  על.  מדף

 .המדף הצעתח  דו פי-על  לרישום הבקשה הגשת  בעת בתוקף  שיהיו כפי ופי -על  וההנחיות

* 

 החברה הון  .1.4

 ף התשקישל החברה נכון למועד פרסום המונפק והנפרע הון המניות  .1.4.1

 רשום  הון  המניות  סוג
כמות מניות בהון המונפק 

 והנפרע

כמות מניות בהון המונפק 
בהנחת דילול והנפרע 

 4מלא
 51,639,000 50,049,000 1,000,000,000 ע.נ.  ללארגילות   מניות

 

 )באלפי ש"ח(  2021 בספטמבר 30של החברה ליום  עצמיהון הה .1.4.2

 הדוחות הכספים תמציתיים על המצב הכספי להלן הרכב ההון העצמי של החברה על פי 
 

 הסכום )באלפי ש"ח(  הרכב ההון העצמי  
 48 הון מניות 

פרמיה על מניות וקרנות הון עסקאות עם  
 המיעוט 

664,617 

 9,350 קרנות הון אחרות 
 284,112 עודפים 

 958,127 החברה  של לבעלים המיוחס הון הכל סך
 260,917 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 1,219,044 הוןה סך

 

 
  פיו   על   וההנחיות   הבורסה  בתקנון   הקבועים  בתנאים  לעמידה   בכפוף  תבוצע   למסחר   ורישומן   כאמור   בכורה   מניות   הנפקת   3

 . 1968-ח"התשכ, ערך ניירות   לחוק' ב 46 הסעיף הוראות  לרבות, הדין ולהוראות 
מימוש אופציות )סדרה  ל בהנחת מימוש כל ניירות ההמירים של החברה. יצוין כי ביחס    –" לעניין זה משמעו  דילול מלא"  4

רגילה של החברה, אולם בפועל  (  9/2020 יהיה למימוש למניה אחת  ניתן  נעשה באופן שכל כתב אופציה  לאור  החישוב 
 . חשב בשווי החברה, ככל הנראה יוקצו פחות מניות.ובהת( Cashlessהעובדה כי מנגנון המימוש הינו מנגנון מימוש נטו ) 
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 פרטי הצעת ניירות הערך  - 2פרק 

 

זה    ניירותהצעת   תשקיף  נשוא  תתבצע    ידי - עלהערך  לציבור,  והודעה    פי -על החברה,  זה  תשקיף 

( משלימה  הודעה  תקנות  מכוח  וזאת  המשלימה ״להלן:  משלימה,  הערך  ההודעה  ניירות  ״(. 

 ההודעה המשלימה ככל ותפורסם כאמור. פי-עלהמוצעים יוצעו לציבור 

 

 

 

על הוראות חוקי העזר של מסלקת הבורסה,    ,בין היתר  ,ההוראות הנכללות בפרק זה מתבססות

( הבורסה  והנחיות  הבורסה"להלן:  תקנון  יחול  הוראות  אם  התשקיף.  פרסום  במועד  כנוסחן   ,)"

 שינוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום התשקיף, יחול האמור:

הערך   (1) ניירות  הצעת  על  במועד    פי-לעיחול  שהיו  כפי  הבורסה  הוראות  המשלימה,  ההודעה 

 ההודעה המשלימה; 

ההצעה   (2) לפרק  הרלוונטיות  הבורסה  בהוראות  השינוי  המשלימה,  ההודעה  במסגרת  יפורטו 

 )לגבי ניירות הערך המוצעים( לעומת הוראות הבורסה שנכללו בתשקיף. 

 

 

 

 

כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך  )פי תשקיף זה למשקיעים המוסדיים  -ניירות הערך המוצעים על

, תוצענה בדרך של הצעה  ("(תקנות ההצעה)להלן: "   2007- )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

  ( לתקנות ההצעה. לאחר פרסומו של התשקיף, תפרסם החברה 1)א()11לא אחידה כאמור בתקנה  

לסעיף   בהתאם  משלימה  אשר  2() 1)א16הודעה  משלימה,  הודעה  ולתקנות  ערך  ניירות  לחוק   )

הודעה    במסגרתה יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף ו/או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיף.

מיום  ימים    75-מ לא יאוחר  ,  , ככל שיערךמשלימה תפורסם והמכרז הציבורי במחיר ליחידה יערך

מ  ( 2022במאי    6  מיום  יאוחר   לא )קרי,   פרסום התשקיף להשלמה ימים מתחילת התקופה    45-או 

המוקדם לפי  הזמנות,  במועדים  להגשת  ייערך  המכרז  ו/או  תפורסם  המשלימה  וההודעה  ככל   .

החברה להגיש בקשה לתיקון תשקיף טרם ביצוע ההצעה לפי    תידרשמאוחרים למועד האמור לעיל,  

על זה. ההצעה  תובטח, בחלקה- תשקיף  זה  עללפחות(  25%)   פי תשקיף  בחיתום  קפיטל    ידי -,  ברק 

החתם  ( לתקנות ההצעה.  1)א()11בהתאם לתקנה  הכל      "(, המתמחר  החתם)להלן: "חיתום בע"מ  

ויראו    יחתום  המתמחר על התשקיף. במסגרת    וכחתימת כאמור    ובחתימת על ההודעה המשלימה 

עמלת   רק,  לא  אך  לרבות  בתשקיף,  החסרים  הפרטים  יעודכנו  ו/או  יושלמו  המשלימה,  ההודעה 

 . בפרק זה להלן 2.13חיתום, עמלת הפצה וריכוז. לפרטים נוספים ראו סעיף  
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 ניירות הערך המוצעים לציבור 2.1

לציבור   זהההצעה  ניירות    ,תתבצע במסגרת ההודעה המשלימה לתשקיף  לציבור  יוצעו  ובמסגרתה 

 הבאים: הערך

נקוב כ"א   ללא ערךמניות רגילות, רשומות על שם,  7,160,000החברה תציע לציבור בדרך של הנפקה,  2.1.1

" לפי  ניירות הערך המוצעים" או " ניירות הערך" או " המניות המוצעות" או " מניות הנפקה)להלן: "

   העניין(. 

פרסומו של התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה, כמפורט בסעיף   2.1.2 בהתאם    , להלן  2.13לאחר 

 ( לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה.2()1)א16לסעיף  

בתשקיף   במסגרת החסרים  הפרטים  יעודכנו  או  יושלמו  המשלימה,  בסעיף    ההודעה    2.13כמפורט 

ניירות  להלן ובתנאי  בכמות  שיהיו  ככל  שינויים  מוסדיים,  משקיעים  התחייבויות  חיתום,  לרבות,   ,

 . כיוצ"בו  הערך המוצעים

 הצעה לא אחידה של ניירות ערך  2.2

-עלניירות הערך המוצעים    להלן, 2.5.5בכפוף להצעה אחידה למי שאינו משקיע מוסדי כאמור בסעיף  

זה, מוצעים    יפ לא אחידה כאמור בסעיף    החברה בדרך  ידי-עלתשקיף  ( לתקנות  1)א()11של הצעה 

 ההצעה, כפי שיפורט כדלקמן.

ב המוסדיים  לניצעים  יוצעו  הערך  אחידה  (״היחידות״להלן:  )  יחידות  71,600- ניירות  לא  בהצעה   ,

 ובמחיר אחיד ליחידה, כשהרכב כל יחידה ומחיר היחידה הינם כדלקמן:

 מחיר       הרכב היחידה 

 ש״ח למניה  69.9  במחיר של    מניות רגילות   100

 ש״ח*  6,990   סה״כ המחיר ליחידה 

ש״ח, ללא כל הנחה או הטבה   6,990* כל היחידות תימכרנה לניצעים המוסדיים במחיר ליחידה של  

 )בכפוף לשינויים בהודעה המשלימה, ככל שיהיו(. 

קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים,  החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך בכל עת לפני  

מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור יראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה  

 כבטלות. 

 לציבור  הערך המוצעים  תנאי ניירות 2.3

המניות שתנבענה ממימוש אופציות לא רשומות שהוקצו לעובדים  ו  תשקיף זה  פי- עלהמניות המוצעות  

בכירה משרה  בסעיף    ונושאי  הרגילות    ,לעיל  לתשקיף   3.2כמפורט  למניות  זכויות  שוות  תהיינה 

והמניות שתנבענה ממימוש   בהון החברה המניות הקיימות ,הקיימות בהון החברה. המניות המוצעות

  אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתלהחברה לרישומים של  תרשמנה על שם    אופציות לא רשומות 



 3 -ב 

 

 " "( ותזכינה את בעליהן בזכויות שוות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה,  לרישומים החברה  )להלן: 

 החברה לאחר תאריך התשקיף.  ידי- עלובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק 

 לתשקיף. 4הזכויות הנלוות למניות המוצעות מתוארות בפרק 

 תשקיף זה  פי-עלההצעה  מתלים להשלמת   תנאים 2.4

למסחר בבורסה, מותנים   המבוקשים לאישורשקיף זה ורישום ניירות הערך ת פי -עלהשלמת ההצעה 

בכך שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בהודעה המשלימה  

-ו  2.9.3לפרטים ראו סעיפים    .)ככל שיצוין בה מספר מזערי כאמור( וכן בהתקיימות דרישות הבורסה

 להלן.  2.9.4

 הצעה לא אחידה   -לציבור  ההצעהאור תי 2.5

 כללי  2.5.1

ניירות הערך המוצעים    להלן,  2.5.5בכפוף להצעה אחידה למי שאינו משקיע מוסדי כאמור בסעיף  

ב לא אחידה,  בהצעה  במסגרת מכרז  לציבור כאמור  באופן המפורט בתקנה    71,600-יוצעו  יחידות, 

 של מניות מוצעות. יחידה מכילה מספר שווה  כך שכל( לתקנות ההצעה, 1)א()11

מניירות    25%( לתקנות ההצעה, הצעה לא אחידה זו תובטח בחיתום של לפחות  1)א()11לפי תקנה  

הערך המוצעים לפי התשקיף והניצעים בהצעה לא אחידה יהיו משקיעים מוסדיים כהגדרת מונח זה  

ע מוסדי,  מן ההנפקה למי שאינו משקי  30%אולם החברה תהא רשאית למכור עד    . בתקנות ההצעה

ניירות   ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו 

  ,הערך לניצעים בהצעה לא אחידה ובאותו יום, והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי

  תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל

יימנו    -משקיע יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד; נעשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל  

 מתוך כלל ההנפקה. 30%אותם 

יהפוך    מכן ככל שיופעל הסכם החיתום ויירכשו היחידות המוצעות על ידי החתם המתמחר, כך שלאחר  

בחברה עניין  לבעל  המתמחר  המוצעות    החתם  במניות  הציבור  החזקות  שווי  יפחת  זאת  ובעקבות 

, יפקיד החתם המתמחר את ניירות  להלן  2.9בסעיף  מהנדרש לצורך רישומן למסחר בבורסה כאמור  

הערך החסרים להשלמת שווי החזקות הציבור במניות המוצעות כנדרש, בידי נאמן שהוא חבר בורסה,  

י שיקול דעתו הבלעדי וללא מגבלת שער, את ניירות הערך הנ"ל  ויורה לו, באופן בלתי חוזר, למכור, לפ

בתוך תקופה של שלושה חודשים ממועד הרישום למסחר, כאשר לפחות שליש מכמות ניירות הערך  

יפעל  ו כאמור, בידי הופקדוניירות הערך הנאמן, שתימכר בתקופה של חודש ממועד הרישום למסחר. 

   (.ראטה-כירה פרו מ)במרוכז ובאופן שוויוני  ירתם למכ

 להגשת בקשות  התקופה 2.5.2

 תפורטנה במסגרת ההודעה המשלימה.  ,תשקיף זה פי-על התקופות להגשת בקשות 
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 התחייבות מוקדמות  2.5.3

התשקיףעובר   )   לפרסום  הזמנות  קבלת  הליך  באמצעות  (  Book Buildingנוהל  מוסדיים  ממשקיעים 

המוסדיי מהמשקיעים  להזמנות  נענתה  טרם  החברה  המתמחר.  כאמור.החתם  המניות    ם  הקצאת 

המוצעות בין המשקיעים המוסדיים תיקבע לפי שיקול דעתו של החתם המתמחר, לאחר היוועצות  

ולחברה על    לחתם המתמחרכל הזמנות המשקיעים המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשנה    .בחברה

ותנקובנה במחיר ליחידה שיפורסם    החתם המתמחרגבי טפסי הזמנה בנוסח שיישלח אליהם על ידי  

יחידות   לרכישת  יהיה להגיש בקשות  ניתן  היחידות המבוקש לרכישה.  בהודעה המשלימה ובמספר 

שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר  

בה  ה נכלל  לא  כאילו  אותו  יראו  בבקשה  הכלול  היחידה  וחלק  בלבד,  בה  הנקוב  השלמות  יחידות 

מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל. בקשות המשקיעים  

המוסדיים לרכישת יחידות כאמור תהיינה בלתי חוזרות. כל בקשה תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת  

ל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם  מצד המבקש לקב

״( את המחיר המלא, על פי  רכז ההנפקה)להלן: ״  בנק לאומי לישראל בע"מבאמצעות רכז ההנפקה  

תנאי התשקיף וההודעה המשלימה, של ניירות הערך המוצעים שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי  

   מה, לבקשתו.התשקיף וההודעה המשלי

 הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים 2.5.4

לאחר תום התקופה להגשת הזמנות, היחידות המוצעות תוקצינה למזמינים בהצעה לא אחידה לפי  

הכמות   תעלה  לא  ההקצאה  במסגרת  בחברה.  היוועצות  לאחר  המתמחר,  החתם  של  דעתו  שיקול 

ל חתם  של  בקבוצתו  המנויים  המוסדיים  המשקיעים  לכלל  עלשתוקצה  לו  שנמכרו  )בין  ידי  -הצעה 

ע לו  שנמכרו  ובין  בקבוצתו  המנוי  אחר(- להחתם  מפיץ  או  חתם  מפיץ  ,ידי  בקבוצת  או    ,או 

מכמות היחידות שנמכרה בהצעה. היה שווי הנכסים    5%קבוצתו, על    ידי- עלשהשקעותיהם מנוהלות  

הציבור   עבור  כאמור  ידי-על המנוהלים  החתם  בקבוצת  המוסדיים  המשקיעים  מ  ,כלל    10- גבוה 

  ״קבוצת חתםמכמות היחידות המוצעות. ״  10%מיליארד ש״ח, לא תעלה הכמות שתוקצה להם על  

״ בתקנ  ״,קבוצת מפיץאו  כהגדרת המונח  העניין, משמעה  היחידות  לפי  כל  לציבור.  אופן הצעה  ות 

שהינו המחיר ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה )להלן    ,תימכרנה למשקיעים במחיר אחיד ליחידה

ללא כל הנחה או הטבה מעבר לעמלות הפצה למפיצים כפי שמפורטות    ,״(מחיר האחידהבסעיף זה: ״

 בפרק זה ו/או כפי שתפורסמנה בהודעה המשלימה. 

 יחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבור הזמנת והקצאת   2.5.5

ובלבד שהמכירה למי    30%החברה תהא רשאית למכור עד   מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי, 

שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, כל מזמין יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד, במחיר האחיד  

ה. הכמות שתוקצה לכל משקיע, תהא  ובמהלך התקופה להגשת בקשות שתפורסם בהודעה המשלימ

אם בהקצאת ניירות    לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך ההזמנות בחלק ההנפקה הפתוח לכל.

הערך על פי ההענות במכרז לציבור כאמור לעיל, ייוצרו שברי יחידות, הן יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה  

כתוצאה   שיוותרו  יחידות  של  עודפים  ביותר.  הקרובה  רכז  השלמה  ע"י  ירכשו  כאמור,  מהעיגול 

 ההנפקה במחיר ליחידה שנקבע.
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( כאשר שווי 1סך כל ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה על השיעורים הקבועים להלן: )

מהכמות    15%  -מיליון שקלים חדשים    100-ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ 

מיליון שקלים    100  הינו  ( כאשר שווי ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים2המוצעת; )

 מהכמות המוצעת.  25% - חדשים ומעלה 

 והפצה  חיתום 2.6

( לתקנות  1)א()11פי תקנה  -תשקיף זה תתבצע בדרך של הצעה לא אחידה על  פי-עלהצעת ניירות הערך  

מההצעה. עיקרי הסכם החיתום,    25%ההצעה, וככזו תובטח ההצעה הלא אחידה בחיתום של לפחות  

יפורטו    םהחתבהבטחת ההצעה, העמלות השונות וקיומה של התחייבות לשיפוי    והשתתפות שיעור  

 בהודעה המשלימה. 

 ם נוספים שירותי נותני 2.7

בגין   העניין(  )לפי  הנוספים  השירותים  נותני  זהות  אודות  גילוי  יינתן  המשלימה  ההודעה  במסגרת 

עניינים   ניגודי  לגבי  גילוי  וכן  לקבל,  זכאים  הם  אותו  השכר  ו/או  והעמלה  תפקידם  ההנפקה, 

 ים, אם וככל שיהיו. י פוטנציאל

 הקצאה ותעודות מכתבי 2.8

 דין והוראות הבורסה במועד פרסום ההודעה המשלימה.  הוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל

 :התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה

החברה תודיע במסגרת דיווח על תוצאות ההצעה על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה אודות   (א)

   כמות מניות ההנפקה במסגרת ההצעה על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה;

ידי  -על  ,ת ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתהלמבקשים, א תעביר    החברה (ב)

משלוח תעודות בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים של החברה, כנגד העברת הכספים  

על  המשלימה(,  ההודעה  במסגרת  שיפורט  )כפי  המיוחד  בחשבון  ההנפקה,  -שהופקדו  רכז  ידי 

דרישות הבורסה   כי התקיימו  ההנפקה  רכז  נוכח  בטרם  לא תעשה  ובלבד שההקצאה  לחברה, 

 . להלן 2.9עיף  בס במלואן, כאמור 

הקצאת   שבמועד  ככל  כי  טרם  והעברת  יצוין,  לרישומים,  החברה  שם  על  המוצעים  הערך  ניירות 

הועברה לחברה מלוא תמורת ההנפקה, תדווח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון  

רכז    המונפק, בו מצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי

ההנפקה בעבור החברה או בידי החברה, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון, בו תצוין קבלת  

מלוא תמורת ההנפקה    בידי רכז ההנפקה או החברה  תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה 

 בגין ניירות הערך המוצעים, לא ניתן לרושמם למסחר בבורסה. 

נית  כתב  תעודות המניות תהיינה  למילוי  בכפוף  לטובת אחרים  לוויתור  או  להעברה  או  לפיצול  נות 

העברה או פיצול או ויתור, לפי העניין, ומסירתו בצירוף התעודות, לחברה, ובכפוף לתשלום על ידי  

 . המבקש של כל מס או היטל או הוצאה הכרוכים בכך
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פי  - ות המוצעות לציבור עלהמני ובהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות הקיימות בהון החברה  

כמו כן, מניות חדשות שתנפיק    תשקיף זה, תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

החברה, לרבות מניות שתינבענה מהמרת ניירות ערך המירים למניות, ככל שתנפיק, תירשמנה על שם 

 החברה לרישומים של החברה.

 למסחר בבורסה  רישום 2.9

ניירות הערך המבוקשים לאישור  , המאשר, כי להשלמה שורה העקרוני לתשקיףהבורסה נתנה את אי 2.9.1

 פיו.  -בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על  יםעומד

טרם פרסומה של ההודעה המשלימה, החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות   2.9.2

 הערך המוצעים.  

ניירות הערך   לרישום למסחר בה של  יינתן טרם פרסומה של  המבוקשים לאישוראישור הבורסה   ,

 להלן.  2.13ההודעה המשלימה כמפורט בסעיף 

פי  -החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר, על( ימי עסקים לאחר יום המכרז תפנה  2תוך שני )

 להלן.  2.9.4- ו 2.9.3אישור הבורסה כאמור, את ניירות הערך המוצעים, בכפוף לאמור בסעיפים 

פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים מותנה בכך ששווי ושיעור  -על 2.9.3

לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה  החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר  

בבורסה הנרשמת  החברה  של  מסוגה  וחדשה  ו'  לפרקים  בהתאם  הרלוונטית  החלופה  פי  על  ז'  -, 

  ."(החלופהלהנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה )להלן: "

, מותנה בכך  1ג למועד התשקיף, הרישום למסחר בבורסה של ניירות ערך המוצעים בהתאם לחלופה  

מ יפחת  לא  למסחר  הרישום  לאחר  החברה  במניות  הציבור  החזקות  ש"ח  80-ששווי  ושווי    מיליון 

מ יפחת  לא  מההנפקה  הנובע  הציבור  ש"ח,  80- החזקות  לאחר    מיליון  הציבור  החזקות  וששיעור 

 לפחות.   7.5%הרישום למסחר יעמוד על 

סחר של ניירות הערך המוצעים,  , מותנה רישומם למעל פיו  כמו כן, בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיות 2.9.4

לפחות מאה   יהיה  המוצעות  במניות  המחזיקים המזערי  להלן: מספר  כמפורט  מזערי  פיזור  בקיום 

מהם  100) אחד  כל  של  האחזקה  ששווי  מחזיקים  לפחות.    16(  ש״ח  העובדה  אלפי  לאור  זאת,  עם 

עם שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי    בהסכם,  2022בפברואר    20שהחברה התקשרה ביום  

"  בע"מ השוק)להלן:  למניותיה,  עושה  שוק  כעושה  במניות  "(  המזערי  המחזיקים  מספר  יפחת 

   מחזיקים  (35) מחזיקים לשלושים וחמישה 100))המוצעות, ממאה 

ש  מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הנדר   -  ״מחזיק״בסעיף זה  

ההחזקה   שווי  על  עולה  במשותף  החזקותיהם  ששווי  אחרים,  עם  ביחד  מחזיק  או  לעיל,  כאמור 

 המזערי למחזיק כאמור.
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 עיקרי ההתקשרות עם עושה השוק  2.9.4.1

בהתאם להסכם שנחתם עם עושה השוק, ישמש עושה השוק כעושה שוק במניות החברה בהתאם  

  , 2022בפברואר    21ביוםרסה והוראות הדין.  לתקנון הבורסה וההנחיות לפיו, החלטות דירקטוריון הבו

הבורסה אישור  את  השוק  עושה  של    לפעול   קיבל  הרגילות  במניות  שוק  מיום    החברהכעושה  החל 

  הבורסה  בתקנון   הקבועים  הכללים   פי  על  תתבצע  השוק   עושה   פעילות .  המסחר הראשון במניות החברה

 עיקרי הסכם עשיית השוק: להלן   .פיו על  וההנחיות( ט  פרק) שלישי חלק  –

 בתמורה לעשיית השוק התחייבה החברה לשלם לעושה השוק סכום לא מהותי לחברה. א. 

החל   ב.  אחת  לשנה  הינה  השוק  עשיית  הסכם  הראשון  תקופת  המסחר  החברה מיום    במניות 

תקופת    הסכם עשיית השוק יוארך מאליו לאחר  (."הראשונית  ההסכם  תקופתלהלן: ")  בבורסה

את   ההסכם הראשונית מידי שנה לתקופה של שנה אחת נוספת בכפוף לזכאות הצדדים לסיים

הסכם    ההסכם כמפורט להלן: לאחר תקופת ההסכם הראשונית כל צד יהיה רשאי לסיים את

ושה השוק יהיה  ע   .שהוא חפץ בסיום ההסכםלפחות למשנהו  יום    30של  עשיית השוק בהודעה  

רשאי להביא את ההסכם לסיום מיידי בכל עת במהלך תקופת ההסכם הראשונית או התקופות  

עושה השוק להפסיק את   רשאי  בהם  בכל אחד מהמקרים  לחברה,  בכתב  בהודעה  הנוספות, 

וכן במקרה של מניעה חוקית שתחול על עושה  עשיית השוק בהתאם להוראות הנחיות הבורסה  

    מלהמשיך לשמש כעושה שוק בניירות הערך של החברה.השוק 

ביטל מנכ"ל הבורסה  על פי הנחיות הבורסה, במקרה שבו יחדל עושה השוק מלשמש עושה שוק או  

רישומאת   ממועד  שנה  חלפה  בטרם  שוק,  כעושה  לפעול  השוק  לעושה  שניתן  מניות  ןהאישור    של 

תוך   שוק אחר  עושה  בו חדלימ  14החברה למסחר, תמנה החברה    עושה השוק לשמש  ים מהמועד 

שוק,   האישור שניתן לעושה השוק לפעול כעושהביטל מנכ"ל הבורסה את כעושה שוק או מהמועד בו 

 . לפי העניין והכל בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו

ך  לעיל, תבוטל ההצעה, ניירות הער  2.9.4-ו 2.9.3לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיפים   2.9.5

 המוצעים לא יימכרו ולא יירשמו למסחר בבורסה ולא ייגבו כספים מהמזמינים. 

התבטלה ההצעה כאמור לעיל, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ולבורסה )בהתאם למועדים   2.9.6

תפוצה   בעלי  יומיים  עיתונים  בשני  הראשון  העסקים  ביום  בנדון  הודעה  ותפרסם  בדין(,  הקבועים 

 בישראל בשפה העברית.  רחבה, היוצאים לאור

 מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף  הימנעות 2.10

ההודעה    פי -על  והחתם המתמחרהחברה והדירקטורים בחברה, מתחייבים בחתימתם על התשקיף )  2.10.1

מלעשות הסדרים שאינם כתובים  על דוח ההודעה המשלימה(, להימנע    ובחתימת המשלימה, יתחייב  

בתשקיף ו/או שלא ייכתבו בהודעה המשלימה, בקשר עם הצעת ניירות ערך, הפצתם ופיזורם בציבור,  

המשלימה, למכור  התשקיף וההודעה    פי-עלומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך  

 את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף ובהודעה המשלימה. 

)ה 2.10.2 זה  תשקיף  על  בחתימותיהם  מתחייבים  בחברה  והדירקטורים  המתמחרחברה    פי -על ,  והחתם 

על ההודעה המשלימה(, להימנע מלהתקשר עם צד ג׳ כלשהו    ובחתימת ההודעה המשלימה, יתחייב  

 לעיל.  2.10.1שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 
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2.10.3  ( זה  תשקיף  על  בחתימותיהם  מתחייבים  בחברה  והדירקטורים  המתמחרהחברה  פי  ,  והחתם  על 

על ההודעה המשלימה(, להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר    ובחתימת ההודעה המשלימה, יתחייב  

ג' בקשר להצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, הפצתם ופיזורם בציבור,  הידוע להם עם צד 

 לעיל.  2.10.1הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 

2.10.4 ( זה  תשקיף  על  בחתימותיהם  מתחייבים  בחברה  והדירקטורים  המתמחרהחברה  על והחתם  פי  -, 

יתחייב   המשלימה,  יקבלו    ובחתימת ההודעה  לא  כי  המשלימה(,  ההודעה  ערך  על  לניירות  הזמנות 

 מהצעה לציבור זו, ממפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג בהתאם להוראות סעיף זה. 

 מדילול הון הימנעות 2.11

תשקיף    פי - עלבתקופה שתחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הצעת ניירות הערך המוצעים  

ההודעה המשלימה,    פי -על זה, לא תעשה החברה כל פעולה, להוציא המכירה לציבור לפי התשקיף ו

הון יש בה משום ״דילול  )פרטי התשקיף   " אשר  ניירות ערך  וטיוטת התשקיף,    כמשמעותו בתקנות 

   .1969-מבנהו וצורתו(, התשכ״ט 

   הערך המוצעים לפי התשקיף ניירות מיסוי  2.12

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, על המשקיע לשקול את השלכות המס הקשורות  

אינן   הערך,  ניירות  מיסוי  בדבר  בתשקיף  הכלולות  ההוראות  המוצעים.  הערך  בניירות  בהשקעה 

מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה ו/או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות  

ייעוץ משפטי ומקצועי בנדון, שאותו יש לקבל בהתאם  מקום  בבתשקיף, ואינן באות    הערך הכלולים

ה בתשקיף,  המתוארות  הדין  הוראות  בנוסף,  משקיע.  לכל  המיוחדים  ולנסיבות  למועד  י לנתונים  נן 

תשקיף    פי-עלהתשקיף ואלה עשויות להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים  

 זה.

 דיני מדינת ישראל  פי-על מיסוי הכנסות 2.12.1

. התיקון  2005-(, תשס״ה 147התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס׳   2005ביולי  25ביום 

תשכ״א  חדש(,  )נוסח  הכנסה  מס  פקודת  הוראות  את  ניכר  באופן    ״(,הפקודה״להלן:  )  1961-משנה 

ניירות ערך הנסחרים בבורסה. נכון למועד תשקיף זה, ט רם התפרסמו כל התקנות  הנוגעת למיסוי 

לגבי חלק  מקובלת  החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון. כמו כן, עדיין לא קיימת פרקטיקה  

 מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון. 

שחולל שינויים    , ״(169תיקון  ״להלן:  לפקודה )   169נכנס לתוקף תיקון מס׳    2009בינואר    1בנוסף, ביום  

 נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך.
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פורסם ברשומות החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(,    2012באוגוסט    13ביום  

, נוסף  195במסגרת תיקון    .״(195תיקון  ״להלן:  לפקודה )  195, אשר כלל את תיקון מס׳  2012-תשע״ב

ק להתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  ב. סעיף זה עודכן במסגרת החו121סעיף  

התקציב   לשנות  התשע״ז2018- ו  2017הכלכלית  לשנים  ״ להלן:)2016 -(,  ההסדרים  -ו  2017חוק 

, וקובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת מס  2016בדצמבר    29אשר פורסם ברשומות ביום    , ״(2018

)ואשר מתעדכנת מדי שנה בהתאם לעליית מדד   בפקודהכלשהי תעלה על התקרה שנקבעה לעניין זה  

שקלים חדשים(, יהיה חייב במס נוסף על חלק    647,640הינה    2021בשנת    ההתקר המחירים לצרכן.  

  ״(.מס יסף״להלן:  נוספים על האמור לעיל )  3%הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של  

)מכירת זכות    לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין  הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההכנסות,

(  2021)בשנת  שקלים חדשים     4,754,280במקרקעין בדירת מגורים תיכלל רק אם שווי מכירתה עולה על  

סכום  לפקודה ו  88למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף    והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין(,

 . 1963- מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ״ג לחוק 47בסעיף  אינפלציוני כהגדרתו 

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל שאינם ״תושב ישראל  

ישראל   ל״תושב  שהיה  ליחיד  ביחס  כי  יצוין  בפקודה.  כהגדרתם  ותיק״  חוזר  ו״תושב  לראשונה״ 

ל השלכות מס שונות מאלו המתוארות  לראשונה״ ו״תושב חוזר ותיק״ כהגדרתם בפקודה, עשויות לחו 

להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת יעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל.  

שליטה״  כ״בעלי  ייחשבו  אשר  למשקיעים  ביחס  כי  יצוין,  כן,  מהותיים״,    1כמו  מניות  כ״בעלי  או 

 וארות להלן. כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המת 

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה  

או יותר מההכנסות או הרווחים    25%- בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל

 לפקודה. א 68של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 

כיום ניירות הערך המוצעים    ,לפי הדין הקיים  על  זה הסדרי המס המתוארים    פי - עלחלות  תשקיף 

 בתמצית להלן. 

 

״מי שמחזיק או זכאי לרכוש, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו,    -)ט( לפקודה  3כהגדרת מונח זה בסעיף    1
לפחות    5%ות לקבל  כז  (3);  רהוח ההצבעה בחב כלפחות מ   5%(  2)  מניות שהוצאו; הלפחות מהון    5%(  1)  מאלה:   אחד

 .״מנכ"לות למנות כ( ז4) או מנכסיה בעת פירוק;   החברהמרווחי 
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 המוצעים הערךרווח הון ממכירת ניירות  2.12.2

אשר  ידי יחיד תושב ישראל,  - ממכירות ניירות ערך על  2לפקודה, רווח הון ריאלי   91בהתאם לסעיף  

ה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ושלא תבע בניכוי  ההכנסה ממכירת ניירות הערך אינ

חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד    הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך,

, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר  25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על   121בהתאם לסעיף  

ידי יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״  -מעט לגבי מכירת ניירות ערך על בסולם הכנסתו החייבת. זאת, ל

לפחות באחד או יותר    10%-, ב3קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר  -בחברה  

ב  - בחברה    4מאמצעי השליטה  או במועד כלשהו  ניירות הערך  החודשים שקדמו    12-במועד מכירת 

 .  30%למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו, יהיה בשיעור שלא יעלה על 

כמו כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחוייב רווח ההון  

לניכוי הוצאות  30%ניירות הערך במס בשיעור של  הריאלי ממכירת   ותנאים  הוראות  עד לקביעת   ,

 א)ב( לפקודה.  101- ( ו9א)א()101לפי סעיף והפרשי הצמדה ריבית ריאלית 

בגדר   ניירות הערך היא  בידיו ממכירת  יחיד שההכנסה  לגבי  יחול  שיעור המס המופחת כאמור לא 

יד"  ״עסק״- הכנסה מ סעיף  או מ"משלח  יחויב במס  1)2, בהתאם להוראות  יחיד כאמור  ( לפקודה. 

 .(2021בשנת  47%לפקודה )עד  121בהתאם לשיעור המס השולי לפי סעיף 

נוספים על חלק הכנסתו החייבת של    3%בנוסף לשיעורי המס האמורים, יחול מס יסף בשיעור של  

סכום זה מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית    -   2021לשנת  ש"ח )נכון    647,640היחיד העולה על סכום של  

 מדד המחירים לצרכן(.

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות הקבוע   2.12.2.1

 (.23%  -ואילך  2018)א( לפקודה )משנת 126בסעיף 

ר שהינו "בעל מניות מהותי"  ב לפקודה, במכירת מנייה נסחרת בבורסה בידי מוכ94בהתאם לסעיף   2.12.2.2

החודשים שקדמו לה, יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע    12בחברה במועד המכירה או במהלך  

מהמכירה בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים לחלוקה בחברה שמניותיה נמכרות שנצברו מיום  

ועד תום שנת המס  או מתום שנת המס שקדמה לשנת רכישת המנייה, כמאוחר מבניהם,    1.1.2006

המכירה לשנת  בחברה  שקדמה  לרווחים  בזכות  המוכר  של  לחלקו  יחסי  הרווחים    .באופן  סכום 

 הראויים לחלוקה כאמור ימוסה כפי שהיה ממוסה דיבידנד אם היה מחולק בסמוך לפני המכירה. 

מס בגין  ( לפקודה, פטורים מ2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף   2.12.2.3

 רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף.  

של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך, יחול שיעור המס החל על הכנסתו  החייבת  על הכנסתה   2.12.2.4

של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״ או מ״משלח יד״, אלא אם כן נקבע מפורשות  

להכ  נקבע  לא  בסעיף  אחרת.  הקבוע  המרבי  בשיעור  במס  ההכנסה  תחויב  מיוחד,  שיעור    121נסה 

 לפקודה. 

 

 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   2
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   3
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   4
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ככלל, תושב חוץ )יחיד ו/או חברה( פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה   2.12.2.5

סעיף   להוראות  ובכפוף  בישראל  שלו  הקבע  במפעל  אינו  ההון  רווח  אם  לפקודה.  2)ב97בישראל,   )

בו, או הנהנים,    5יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה האמור לעיל לא  

או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או    25%-או הזכאים ל

חול הוראות אמנת  עשויות לא לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל,  68בעקיפין כאמור לפי סעיף  

ימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור  המס )אם קי

 מתאים מרשות המסים. 

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנות מס   2.12.2.6

ת או  הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנו

חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות  ״(,  תקנות הניכוי מרווח הון)להלן: "  2002-בעסקה עתידית(, התשס״ג

 25%( המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של  הניכוי מרווח הון

ערך ינכה מס  מרווח ההון הריאלי. חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה במכירת ניירות ה

או    ( מרווח ההון הריאלי23%  -ואילך    2018)א( לפקודה )משנת  126בשיעור של מס חברות לפי סעיף  

ידי  - מהתשלום לפי העניין. זאת, בכפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור שהופק על

 ן(.  רשות המיסים ובכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע )כמפורט להל 

המשלם למוכר שהינו   לא יחולו על חייב שהוא תאגיד בנקאי או חבר בורסה רווח הוןתקנות הניכוי מ 2.12.2.7

  14תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך  

  2402ופס  שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בט  3  -ימים מיום פתיחת החשבון ואחת ל

   על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.

כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות, וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור   2.12.2.8

 ידיהם.-וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על  ,לפי הדין 

ה  יחולו  הריאלי,  ההון  מרווח  במקור  המס  מלוא  נוכה  לא  המכירה  במועד  סעיף  אם  )ד(  91וראות 

  31ביום    ידי המוכר בגין מכירה כאמור-לפקודה וההוראות מכוחו, בדבר דיווח ותשלום מקדמה על

בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך שבוצעה בששת החודשים שקדמו    31ביולי וביום  

זה יימחקו ממסחר  פי תשקיף מדף  - ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על  לחודש שבו חל הדיווח.

מהתמורה, כל עוד לא    30%בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה 

 )לרבות פטור מניכוי מס במקור(.  הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה 2.12.3

,  25%מניות החברה, יהיה חייב, ככלל, במס בידי יחידים תושבי ישראל בשיעור של  דיבידנד שמקורו ב 2.12.3.1

 .30%למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי כאמור, אשר שיעור המס לגביו יהיה 

נוספים על חלק הכנסתו החייבת של    3%בנוסף לשיעורי המס האמורים, יחול מס יסף בשיעור של  

סכום זה מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית    -   2021ש"ח )נכון לשנת    647,640היחיד העולה על סכום של  

 מדד המחירים לצרכן(.

 

בעלי מניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל   – " בעלי שליטה"     5
 .25%השליטה בשיעור העולה על אחר, באחד או יותר מאמצעי 
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בשיעור של  מס    י, יהיה חייב  דיבידנד בידי תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם( שאינו בעל מניות מהות

בשיעור    יהיה חייב מס, דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי,  25%

 .30%של 

עלתה על סך    2021ב)א( לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס  121בנוסף, לפי הוראות סעיף  

על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום    3%ש"ח, יהא חייב במס יסף בשיעור של    647,640של  

הכל כפוף לאמנת המס )אם קיימת( עליה חתומה מדינת ישראל וכפוף להמצאה מראש של    האמור

 אישור מתאים מרשות המיסים.

היחיד  2.12.3.2 על  החלים  המס  לשיעורי  בהתאם  במס  יחויב  חייבת,  נאמנות  קרן  בידי  המתקבל    דיבידנד 

או "משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבעה  שההכנסה אינה מהווה בידיו "עסק"  

 לפקודה.   121להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה בשיעור מס המירבי הקבוע בסעיף  

( לפקודה, יהיו  2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף   2.12.3.3

פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ובלבד שההכנסות כאמור אינן מהוות בידיהם הכנסה מ״עסק״ או  

 אלא אם נקבע מפורשות אחרת.  ,מ״משלח יד״

)ניכוי מריבית, מדיבידנד    בהתאם לתקנות 2.12.3.4 )להלן:    2005-ומרווחים מסוימים(, התשס״ומס הכנסה 

, שיעור המס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד, תושב ישראל  "(וריבית  הניכוי מדיבידנדתקנות  "

ולתושב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( בגין מניות חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה, יהיה בשיעור  

 . 25%של 

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס   2.12.3.5

 ן. במקור לפי הדי

ה 2.12.3.6 לתושב  במקור  המס  ניכוי  קיימת(    חוץ שיעור  )אם  מס  כפל  למניעת  האמנה  להוראות  כפוף  יהיה 

 .שנכרתה בין מדינת ישראל עם מדינת תושבותו ובכפוף לאישור מתאים מראש מרשות המיסים

פי השיעור שנקבע  -פי דין, ינוכה מס במקור על-כמו כן, ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס מוגבל על 2.12.3.7

 גם אם בעל המניות הינו חבר בני אדם תושב ישראל.

ניכוי המס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה   2.12.3.8

 . בשל מניות המוחזקות בחברה לרישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי

 ממכירת ניירות הערך המוצעים הפסדיםקיזוז  2.12.4

במכירת ניירות הערך המוצעים ושאילו היו רווחי הון היו חייבים    ככלל, הפסדים בשנת המס שמקורם 2.12.4.1

  במס בידי מקבלם )יחיד או חבר בני אדם(, יהיו ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין

לפקודה, בין אם הרווח    92פי העקרונות הקבועים בסעיף  -הנובעים ממכירת כל נכס שהוא, על  ריאלי

ייר ערך סחיר( בישראל או מחוצה לה )למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז  נוצר מנכס )לרבות מנ

 (. 3.5- ל 1ביחס של  
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הפסד כאמור שנוצר בשנת המס, ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בגין אותו נייר   2.12.4.2

י ששיעור  או כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס )בתנא\ערך ו

  23%)א( לפקודה )שהינו  126המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור לא עולה על השיעור הקבוע בסעיף  

(  1ב)125ואילך( לגבי חבר בני אדם, ולגבי יחיד ובלבד שלא עלה על השיעור הקבוע בסעיפים    2018משנת  

 (.25%ג)ב( לפקודה )שהינו 125או 

יהיה ניתן לקיזוז בשנות  כולו או מקצתו,  בשנת המס כאמור,  הפסד ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזז   2.12.4.3

  ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי  כנגד רווח הון  בזו אחר זו, לאחר השנה שבה היה ההפסד,  המס הבאות 

 ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.

ופחת מסכום הפסד ההון  ידי חבר בני אדם, י- ג לפקודה, במכירת מניה על94בהתאם להוראות סעיף   2.12.4.4

  החודשים שקדמו למכירה  24אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך  

, למעט דיבידנד ששולם עליו מס )למעט מס ששולם מחוץ לישראל( בשיעור  אך לא יותר מסכום ההפסד

 או יותר.  15%של 

במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות    הניכוי מרווח הוןתקנות  בהתאם ל

ז  יקז ״(,ניירות ערך סחירים״ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות )להלן יחד: 

בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות ערך  )כהגדרתו בתקנות הניכוי מרווח הון(  החייב  

סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם מועד  

   יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

ההון  בש שוק  במיסוי  שחלו  המהותיים  השינויים  התגבשה  ל  טרם  האחרונות,  בהכרח  בשנים 

 ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן.  מלאההפרקטיקה ה

יתרה מזאת, ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות. מטבע הדברים, לא ניתן  

 לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים. 

ל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו כללי בלבד ואינו מהווה  התיאור לעי

מומלץ לכל  .  בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע,  ידי מומחים-תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

על  לרכוש את היחידות המוצעות  זה-המבקש  דוח הצעת מדף  על,  פי  לייעוץ מקצועי  מנת  -לפנות 

תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל ניירות  להבהיר את  

 .הערך המוצעים

 המשלימה  ההודעה 2.13

( לחוק ניירות  2() 1)א 16לאחר פרסומו של התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף  

יעודכנו כל הפרטים החסרים  ערך ותקנות הודעה משלימה. במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ו/או 

כללו  יבכמות ותנאי ההצעה. בהודעה המשלימה    ,בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים, ככל שיהיו

 הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל זאת, הנתונים כדלקמן:

ת הקיימות  למניו  , התשקיף  פי -על אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור   2.13.1

ולמניות אשר תנבענה מהמרת   למניות אשר תנבענה ממימוש כתבי אופציה לא סחירים  ,בהון החברה

 .זכויות למניה לא רשומות למסחר
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,  מועד המכרז לציבור, המועד להגשת הבקשות לרכישת היחידות מטעם הציבור ופרטי רכז ההנפקה 2.13.2

 . ככל שיתקיים

 וצעים והנפקתם, ועמלות ריכוז והפצה. פירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המ  2.13.3

)ככל שיהיו( בשיעור שלא יעלה על    התשקיף  פי- עלשינוי בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים   2.13.4

בסעיף    20% המצוינים  מהמחיר  ו/או  כמות    2.2מהכמות  שמכפלת  לכך  ובכפוף  בהתאמה,  לעיל, 

מן המכפלה האמורה הנגזרת מן המחיר והכמות    30%-היחידות המוצעת במחיר לא תשונה ביותר מ

 שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה. 

ובלבד שלא ישונה אף אחד מבין המחיר    ,לעיל יתאפשר  2.13.4שינוי העולה על השינוי האמור בסעיף   2.13.5

לעיל,    2.2מן הכמות ומן המחיר שצוינו בסעיף    50%- או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ

מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות   50%- ת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מלפי העניין, ומכפל

תקנות ניירות ערך  ( ל 3)ב()2וכן שהתקופה להגשת הזמנות תחל לפי תקנה    והמחיר שצוינו בתשקיף

. הכמות והמחיר העדכניים  2005- )תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף(, תשס"ו

 המשלימה. יפורטו בהודעה  

לעיל,    2.3, כאמור בסעיף  המוצעים  כל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך 2.13.6

 לרבות הוצאות, תמורת ניירות הערך וייעודה.  

פרסום ההודעה המשלימה  מועד  תתחיל לא לפני  התקופה להגשת הזמנות  ה משלימה,  פורסמה הודע 2.13.7

בפברואר    21החברה מיום    תשקיףטיוטת  של    ה פרסומ  ממועדלא לפני עבור חמישה ימי עסקים  וכן  

  בהודעה  לכלול   שניתן  שינויים  או,  בה  האמור  לעומת  בלבד  זניחים   שינויים   יכלול  התשקיף  ואשר   2022

בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים  ישונו פרטים משלימה  הבהודעה כמו כן, ככל ש .המשלימה

פי תשקיף זה  -תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים עללעיל,    2.13.4בסעיף  

. התקופה להגשת הזמנות תסתיים,  לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה

( לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך  1)א()11ה ובהצעה לא אחידה לפי תקנה  בהצעה אחיד

פרסום התשקיף להשלמה או  ימים מיום    75-לא יאוחר מעל פי תשקיף זה    ,2007-לציבור(, התשס"ז

ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם, ובהצעה אחידה כאמור, במסגרת המכרז    45-מ

( שעות  5ומתוכן חמש )  -( שעות 7תסתיים לא לפני תום שבע )שתיערך על פי תשקיף זה,  הציבורי, ככל  

 ממועד פרסום ההודעה המשלימה.  - מסחר לפחות 

הודעה המשלימה תוגש לרשות באמצעות מערכת המגנ״א ותופץ באופן ובמקומות שבהם פורסם  ה 2.13.8

 התשקיף. 

קיף ותצורף לכל עותק מהתשקיף  עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מהתש  2.13.9

 אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה. 

)כהגדרתו בסעיף    במסגרת ההודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם החתם המתמחר 2.13.10

   .להלן( 2.14.3
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 ריכוז, חיתום והפצה  2.14

תשקיף זה, תהיה החברה רשאית להתקשר עם    פי-על בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך   2.14.1

לתנאים בהתאם  והכל  כרכז ההנפקה,  למי שישמש  ריכוז  עמלת  לשלם  ריכוז,  הנפקה בהסכם    רכז 

 שיפורטו בהודעה המשלימה. 

בכפוף להוראות כל דין, תהיה החברה רשאית להתקשר עם חתם או מספר חתמים, לצורך הבטחת   2.14.2

תשקיף זה בחיתום ולשלם עמלות חיתום ו/או תשלומים אחרים. עיקרי הסכם החיתום,    פי- עלההצעה  

בהבטחת   השתתפותם  שיעור  האחרים,  והחתמים  המתמחרים  החתמים,  שמות  ההצעה,  לרבות 

המשלימה.   בהודעה  יפורטו  שיהיו,  ככל  החתמים,  לשיפוי  התחייבות  של  וקיומה  השונות  העמלות 

ניירות ערך   מהיחידות   25%לפחות  תשקיף זה חייבת בחיתום לרכישתן של    פי-עליובהר, כי הצעת 

 תשקיף זה.   פי- עלהמוצעות שבהצעה לא אחידה  מתוך היחידות יחידות(  17,900)קרי 

עם  ל החברה  בכוונת   2.14.3 חיתום  בהסכם  בע"מהתקשר  חיתום  קפיטל  ביחד:    ברק  החתם  ״)להלן 

אשר עיקריו יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה, לרבות אך  ״( החתם״או " ברק קפיטל " ,״המתמחר

עמלת הפצה, ריכוז ועוד. הסכם החיתום יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה    ,לא רק, חיתום

 ״(. הסכם החיתום״)להלן: 

ערך   2.14.4 ניירות  הצעת  בגין  דין,  כל  להוראות  בכפוף  כן,  רשאית    פי - עלכמו  החברה  תהיה  זה,  תשקיף 

ו  בשיעור  כמפיץ,  שישמש  למי  הפצה  עמלות  לשלם  מפיצים,  עם  כפי    פי-עללהתקשר  התנאים,  יתר 

 שיפורטו בהודעה המשלימה. 
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 על פי תשקיף מדף ךער ניירות הצעת  -  א'2 פרק

 
תשקיף זה, המהווה גם תשקיף מדף, תוכל החברה להציע ניירות ערך )מניות רגילות, אגרות חוב שאינן    מכח

ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת(, 

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

רגילות כפי שתהיינה מעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות הרגילות, כתבי הלהמרה למניות  

אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות 

א לחוק 23"(, בהתאם להוראות סעיף  ניירות הערךזה: "  עיף)ביחד להלן בסהחברה וניירות ערך מסחריים  

ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות ניירות ערך  

, ביחס לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי  1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט  –)פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  

המוצעו היחידות  והרכב  הערך  והנחיות ניירות  לתקנון  בהתאם  זה  ובכלל  דין,  כל  להוראות  בהתאם  ת, 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת, ובהתאם לסוג 

 ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף כאמור.
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  הון המניות של החברה - 3פרק 

 הון מניות החברה לתאריך התשקיף  .3.1

ש"ח    1הון המניות הרשום של החברה הורכב ממניות רגילות בנות    2022בפברואר    14עד ליום   .3.1.1
הון המניות הרשום של החברה  בוטל הערך הנקוב של המניות כך ש  2022בפברואר    14ע.נ וביום  

מ מורכב  התשקיף  רגילות    1,000,000,000-בתאריך  אחת  ללאמניות  כל  "  ע.נ.  מניות )להלן: 
 .  "(רגילות

נכון   .3.1.2 ונפרעו,  הונפקו  כאמור,  הרשום  המניות  הון  התשקיףמתוך  מניות    50,049,000,  למועד 
 .  ללא ע.נ כ"א ות רגיל

 השינויים שחלו בהון מניות החברה  .3.2

הרשום .3.2.1 בהון  שחלו  השינויים  התשקיף  להלן  למועד  שקדמו  השנים  בשלוש  המונפק    ובהון 
   :)באלפים(

 מהות השינוי תאריך 

שווי 
חברה 
לפני 

ההקצאה 
)אלפי 
 ש"ח(

תמורה 
)אלפי 
 ש"ח( 

 כמות מניות לאחר השינוי

 מונפק רשום

 21,483 25,200 ---  2018בינואר    1יתרה ליום  

ביוני   18
2018 

החברה  מניות רגילות של   1,502הקצאת 
, בתמורה לערכן הנקוב, מכוח לנושאי משרה

כמפורט בסעיף   לפקודת מס הכנסה   102תוכנית  
  להלן 3.2.2.1 3.2.2

355,007 
תמורת 
ערכן 
 הנקוב

25,200  22,985  

ביולי   2
2018 

חברה לביטוח    מניות להפניקס  5,394הקצאת 
בע"מ, הפניקס פנסיה בע"מ, אקסלנס גמל  

 להלן 3.3 והשתלמות בע"מ כמפורט בסעיף
 28,379 50,0001 83,311- כ  355,007

במאי   14
2020 

חברה לביטוח   מניות להפניקס   852הקצאת 
בע"מ ולהפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ  

 להלן  3.3כמפורט בסעיף 
 29,231 100,0002 18,681- כ  622,238

30 
בדצמבר 

2020 

מניות לשביל האלה בע"מ    4,523הקצאת 
 788,776 להלן  3.4כמפורט בסעיף 

כמפורט 
 3.4בסעיף  
 להלן

100,000 33,754 

 בינואר   14
2021 

כתבי   1,334 , תמורת ערכן הנקוב,הקצאת
- אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש ל

מניות של החברה לנושאי משרה מכוח   1,334
לפקודת מס הכנסה   102תוכנית לפי סעיף 

 . להלן א'3.2.3 כמפורט בסעיף

 --- 
תמורת 
ערכן 
 הנקוב

100,000 35,838 

13 
בספטמבר 

2021 

שאינם   מניות לצדדים שלישיים  2,084הקצאת 
  לאחר רישום למסחר עניין ולא יהיו בעלי 

 להלן. 3.5כמפורט בסעיף 

1,587,176 
 

כמפורט 
 3.5בסעיף  

 להלן.
100,000 35,838 

14 
בספטמבר 

2021 

  3מניות לדיאן אינבסטמנט בע"מ   568הקצאת 
 להלן. 3.6כמפורט בסעיף 

כמפורט 
 3.6בסעיף 

 להלן.
100,000 36,406 

14 
בספטמבר 

2021 

מניות לקליר פיוטשר לנדמרק    1,814הקצאת 
 להלן. 3.6כמפורט בסעיף  4בע"מ

כמפורט 
 3.6בסעיף  

 להלן.
100,000 38,220 

14 
בספטמבר 

2021 

מניות לשביל האלה בע"מ    2,343הקצאת 
 .להלן 3.7ובסעיף  להלן 3.6כמפורט בסעיף 

כמפורט 
 3.6בסעיף  

 להלן.  3.7- ו 
100,000 40,563 

14 
בספטמבר 

2021 

השקעות בע"מ   מניות לאלמלה   1,435הקצאת 
 להלן. 3.6כמפורט בסעיף 

כמפורט 
בסעיף 

 להלן.3.6
100,000 

41,998 
 45,974 100,000כמפורט מניות לגורן נ.צ.ב בע"מ    3,976הקצאת  14

 

 ש"ח. 50,000- הכללית של בעלי המניות של החברה להגדיל את ההון הרשום של החברה לאישרה האסיפה   2018ביוני  26ביום   1
 .ש"ח  00,000,01-אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להגדיל את ההון הרשום ל 2018בדצמבר  31ביום   2
  ודורון ארבוב, גיסתו ואחיו של מר יצחק ארבוב, בעל השליטה שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בשליטת אירית )סימה( ארבוב    3

 בחברה. המשותפת
 שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בשליטת מר אלון ארבוב, אחיו של מר צחי ארבוב.   4
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 מהות השינוי תאריך 

שווי 
חברה 
לפני 

ההקצאה 
)אלפי 
 ש"ח(

תמורה 
)אלפי 
 ש"ח( 

 כמות מניות לאחר השינוי

 מונפק רשום

בספטמבר 
2021 

 3.6בסעיף  להלן. 3.6כמפורט בסעיף 
 להלן.

14 
בספטמבר 

2021 

כמפורט   לרפי רב חןמניות   1,491הקצאת 
 להלן. 3.7ובסעיף  3.6 בסעיף

כמפורט 
 3.6בסעיף 

 להלן.  3.7- ו 
100,000 47,465 

30 
בספטמבר 

2021 

שאינו ולא   מניות לצד שלישי  942הקצאת 
  לאחר רישום למסחר עניין בסמוך יהיה בעל 

 להלן. 3.7כמפורט בסעיף 

כמפורט 
 3.7בסעיף  
 להלן

100,000 48,407 

28 
באוקטובר 

2021 

תמורת   כתבי אופציה, לא סחירים, 75הקצאת 
מניות של   75-הניתנים למימוש ל ערכן הנקוב, 

  102החברה, לעובדים מכוח תוכנית לפי סעיף 
  ב'3.2.3לפקודת מס הכנסה כמפורט בסעיף 

 להלן

2,276,190 
תמורת 

 כןער 
 נקוב ה 

100,000 48,407 

30 
בנובמבר 

2021 

מניות, תמורת ערכן הנקוב,    1,497הקצאת 
למר זיו יעקובי, דירקטור ומנכ"ל החברה,  

לפקודת מס   102בהתאם לתוכנית לפי סעיף 
 להלן. 3.2.2.2הכנסה כמפורט בסעיף 

2,276,190 
תמורת 
ערכן 
 הנקוב

100,000 49,904 

14 
בפברואר 

2022 

מניות, תמורת ערכן הנקוב,   145,000הקצאת 
ך ושמוליק סימן טוב,  אלה"ה אמיר מל

לפקודת מס   102בהתאם לתוכנית לפי סעיף 
 להלן 3.2.2.3הכנסה כמפורט בסעיף 

2,276,190 
תמורת 
ערכן 
 הנקוב

100,000 50,049 

14 
פברואר ב 

2022 

הגדילה החברה את   2022פברואר ב  14ביום 
מניות   100,000הון המניות הרשום מסך של 

ש"ח, כל אחת, לסך של   1רגילות בנות 
באותו   ש"ח. 1מניות רגילות בנות  1,000,000

פיצלה החברה את הון מניותיה כך שכל   המועד
סך  ש"ח ערך נקוב פוצלה ל  1מניה אחת בעלת 

 0.001 מניות בעלות ערך נקוב של 1,000של 
, כך שהונה הרשום של החברה  ש"ח, כל אחת

בעלות  מניות  1,000,000,000עומד על סך של 
ערכן  וכן ביטלה את  ש"ח 0.001 ערך נקוב של 

רה, באופן בו  הנקוב של כל אחת ממניות החב
עומד על סך של  הונה הרשום של החברה 

בעקבות   מניות ללא ערך נקוב. 1,000,000,000
פרע  נההחלטה שלעיל הון המניות המונפק וה 

 גדל בהתאם. של החברה
 

 ---  --- 1,000,000,000 50,049,000 

 

   חדש[לפקודת מס הכנסה ]נוסח  102נושאי משרה על פי סעיף עובדים והקצאת מניות ל .3.2.2

, 5והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה דירקטוריון החברה    ואישר  2018  מאי ב  28  ביום 3.2.2.1
ו מניות לתכנית להקצאת   יוענקו    על(  "תכניתה")להלן:  נושאי משרה בחברה  דירקטורים  פיה 

ת  , תמור "(הניצעיםוארז גיל )להלן ביחד: "  , אמיר מלאךה"ה זיו יעקובי, שמוליק סימן טובל
  1,096:  "( בחלוקה המפורטת להלןהמניותמניות רגילות של החברה )להלן: "   1,502,  ערכן הנקוב

. 6מניות לארז גיל   256-מניות לאמיר מלאך ו  60מניות לשמוליק סימן טוב,    90מניות לזיו יעקובי,  
הקצאת    בקשר  מועד  באותו  אישר החברה    דירקטוריון  כי  כאמור  התכנית  מכוח    המניות עם 

סעיף    לניצעיםהתכנית   פי  על  ישראל  תושבי  חדש[,   102שהינם  ]נוסח  הכנסה  מס   לפקודת 
כן    כמובמסלול רווח הון.  בהקצאה באמצעות נאמן  ( תיעשה  "הפקודה")להלן:    1961-התשכ"א

)אי.בי.אי תגמול הומינויה של    אתמועד    באותוהחברה    דירקטוריוןאישר   ונאמנויות    ( 2004ני 
המניות    2018יוני  ב   18ביום  .  האמורות  מניותולהקצאת ה  לתכנית  כנאמן  "(הנאמן"בע"מ )להלן:  

 לניצעים והופקדו בידי נאמן. הוקצו  

החברה    ואישר  2021בנובמבר    30  ביום 3.2.2.2 של    והאסיפהדירקטוריון  המניות  בעלי  של  הכללית 
פיה    על(  "2021  תכנית ")להלן:  מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה  תכנית להקצאת  ,  7החברה 

 

 כדירקטורים בחברה. גם אישור האסיפה נדרש היות שה"ה זיו יעקובי, שמוליק סימן טוב ואמיר מלאך מכהנים   5
 . ועובד החברה  הן במועד אישור התוכנית כנושא משרה כי  6
 כדירקטור בחברה.גם  ןאישור האסיפה נדרש היות שה"ה זיו יעקובי מכה   7
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מניות רגילות של החברה    1,497,  ת ערכן הנקובתמור,  "(הניצע ה"ה זיו יעקובי )להלן: "יוענקו ל 
" תכנית    בקשר   מועד  באותו   אישרהחברה    דירקטוריון .  "(המניות)להלן:  כי    2021עם  כאמור 
לפקודת מס הכנסה    102תושב ישראל על פי סעיף    ושהינ  לניצע  2021מכוח תכנית    המניותהקצאת  
נאמן  תיעשה   רווח הון.  בהקצאה באמצעות    באותו החברה    דירקטוריוןכן אישר    כמובמסלול 

של    אתמועד   ) מינויה  ונאמנויות  הוני  תגמול  )להלן:    (2004אי.בי.אי    כנאמן   "(מןהנא"בע"מ 
המניות הוקצו לניצע והופקדו    2021בנובמבר    30. ביום  האמורות  מניותולהקצאת ה  2021  לתכנית

 בידי נאמן. 

החברה    ואישר  2022בפברואר    14  ביום 3.2.2.3 של  דירקטוריון  המניות  בעלי  של  הכללית  והאסיפה 
)כהגדרתה בסעיף    2021מניות רגילות של החברה מכוח תוכנית    000145,, הקצאה של  8החברה 
" ולהלן ביחד:  שמוליק", "אמירה"ה אמיר מלאך ושמוליק סימן טוב )להלן: "ללעיל(    3.2.2.2

מניות רגילות    30,000-מניות רגילות של החברה הוקצו לאמיר ו  115,000-"( באופן שיםהניצע"
 המניות הוקצו לניצעים והופקדו בידי נאמן.   2022ואר  בפבר  14ביום    .של החברה הוקצו לשמוליק

מניות רגילות של החברה      181,000אישר דירקטוריון החברה הקצאה של    2022בפברואר    14ביום   3.2.2.4
עירונית(  )סמנכ"ל התחדשות  מוזס  גידי  "   9לה"ה  תמורה"(,  גידי)להלן:  למועדי  ללא  , בהתאם 

  181,000  קיימים  נכון למועד תשקיף זה, יהיו, באופן ש2021תוכנית  מכוח  ,  הזכאות שיפורטו להלן
מניות רגילות של החברה )להלן:    181,000למימוש ל )לא סחירות( הניתנות    יחידות מניה חסומות

"( במועדי הזכאות המפורטים להלן ובלבד שבמועד הזכאות גידי יהיה  יחידות מניה חסומות"
מניות רגילות    60,000-תהיינה ניתנות למימוש ל  ניה חסומותיחידות מ  60,000עובד החברה: )א(  
- תהיינה ניתנות למימוש ליחידות מניה חסומות    60,000  ; )ב(2023בינואר    1של החברה ביום  

תהיינה  יחידות מניה חסומות    61,000-ו  ; )ג(2024בינואר    1ות של החברה ביום  ל מניות רגי  60,000
ל למימוש  רגי  61,000-ניתנות  ביום  ל מניות  החברה  של  "  2025בינואר    1ות    י מועד)להלן: 

הזכאות    ימועדבכ"א מבכפוף לכך שהמניות תוקצינה לגידי  ,  2021בהתאם לתוכנית  .  "(הזכאות
לא תהיינה  יחידות המניה החסומות    .2021והכל בהתאם לתנאי תוכנית    הוא יהיה עובד החברה

לרבות במקרה של חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות    כפופות להתאמות מכל מין וסוג שהוא
ביום הקובע לחלוקת  יחידות המניה החסומות  לא יבוצע מימוש של  ף,  . בנוסאו חלוקת דיבידנד

מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת  
   .הון

 לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[    102לנושאי משרה על פי סעיף   אופציותהקצאת  .3.2.3

והאסיפה הכללית של בעלי המניות  אישר דירקטוריון החברה    2020בספטמבר    24  ביום .א
החברה  להקצאת  ,  10של  בחברה  תכנית  משרה  ונושאי  לדירקטורים  )להלן: אופציות 

ל   על(  "2020אופציות    תכנית" יוענקו  אמיר  פיה  טוב,  סימן  שמוליק  יעקובי,  זיו  ה"ה 
כתבי    1,334, ללא תמורה,  "(הראשונים  הניצעים)להלן ביחד: "  11וורד לזר ארביב מלאך  

עד "( הניתנים למימוש לכתבי האופציה( )להלן: "9/2020אופציה, לא סחירים, )סדרה  
באמצעות    "( בחלוקה המפורטת להלןהמניותמניות רגילות של החברה )להלן: "  1,334

 בקשר  מועד  באותו  אישרהחברה    דירקטוריון.  כמפורט בטבלה שלהלן  Cashlessמנגנון  
שהינם תושבי ישראל    לניצעיםמכוח התכנית    אופציותהעם התכנית כאמור כי הקצאת  

]נוסח חדש[,  102על פי סעיף   ( "הפקודה")להלן:    1961-התשכ"א  לפקודת מס הכנסה 
החברה   דירקטוריוןכן אישר    כמו במסלול רווח הון.  בהקצאה באמצעות נאמן  תיעשה  

של    אתמועד    באותו )מינויה  ונאמנויות  הוני  תגמול  )להלן:    (2004אי.בי.אי  בע"מ 
הוקצו   2021בינואר    14ביום  .  ולהקצאת האופציות האמורות  לתכנית  כנאמן  "(הנאמן"

בספטמבר   13, ביום  2020אופציות   לתוכנית  12בהתאם לסעיף   לניצעים.האופציה כתבי  
 תקופתל  התאמה  תבוצעכי    ביחס לניצעים הראשונים,  ריון החברההחליט דירקטו  2021

( מיום    שולמימ  ניתנים  יהיו  האופציה  כתבי  שמלוא  באופן  (Vestingהקניה    31החל 
  . ()כמפורט בטבלה זו להלן  אשר הייתה קבועה בתכנית  ההקניה  תקופת  חלף  2023בינואר  

כתבי אופציה )סדרה   75הקצאה של  אישר דירקטוריון החברה    2021  אוקטוברב  28ביום   .ב
ש"ח   1מניות רגילות של החברה בנות    75עד  (, לא סחירים, הניתנים למימוש ל 9/2020

כ"א מנגנון  ע.נ.  באמצעות   ,Chashless,  עובדיםל  " יחד:  "(, השניים   הניצעים )להלן 

 

 כדירקטורים בחברה. גם  ניםמכה   שמוליק סימן טוב ואמיר מלאךאישור האסיפה נדרש היות שה"ה   8
 בין העובד לבין החברה קיימים יחסי עובד מעביד. 9

 כדירקטורים בחברה. גם אישור האסיפה נדרש היות שה"ה זיו יעקובי, שמוליק סימן טוב ואמיר מלאך מכהנים  10
 בין הניצעים הראשונים לבין החברה קיימים יחסי עובד מעביד.  11
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אופציות   לתוכנית  ו/או    2020בהתאם  משרה  ידי  לנושאי  על  אושרה  אשר  עובדים 
 . 2020דירקטוריון החברה בחודש ספטמבר 

אופציות לעובדים תכנית להקצאת    אישר דירקטוריון החברה   2022בפברואר    14  ביום .ג
  באותו  אישרהחברה    דירקטוריון(.  "2022אופציות    תכנית")להלן:  ונושאי משרה בחברה  

שהינם   לניצעיםמכוח התכנית    האופציות כאמור כי הקצאת    2022עם תכנית    בקשר  מועד
במסלול רווח בהקצאה באמצעות נאמן  תיעשה    הלפקוד   102תושבי ישראל על פי סעיף  

אי.בי.אי תגמול הוני  מינויה של    אתמועד    באותו החברה    דירקטוריוןכן אישר    כמוהון.  
( )להלן:    (2004ונאמנויות  האופציות   לתכנית  כנאמן   "(הנאמן"בע"מ  ולהקצאת 

החברה לא פנתה לבורסה ולא ביקשה את אישור הבורסה לרישום למסחר   .האמורות
של מניות אשר תנבענה מותכנית זו. לאחר שתתקבל החלטה בדבר הקצאת האופציות 
על פי התוכנית, החברה מתחייבת לפנות לבורסה ולקבל את אישורה לרישום למסחר 

 ת הלא רשומות שיוקצו על פי התוכנית, ככל שיוקצו.של מניות אשר תנבענה מהאופציו

אופציות   תוכנית  מכוח  הוקצו  טרם  זה  תשקיף  למועד  נכון  כי  אופציות   2022יצוין, 
לעובדים ונושאי משרה אולם בכוונת החברה, בכפוף להצלחת ההנפקה על פי תשקיף זה, 

 פי דין.  להקצות לעובדים ונושאי משרה בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על

)להלן    2022ותוכנית אופציות    2020אופציות    העיקריים של תוכנית   ם להלן יפורטו תנאיה .ד
 :"(התוכניתיחד ולחוד בטבלה זו: "

 2022תוכנית אופציות  2020תוכנית אופציות  

 הכמות  

 ( בחלוקה שלהלן:9/2020כתבי אופציה )סדרה  1,409

יעקובי   )סדרה    993  -זיו  אופציה  (; שמוליק  9/2020כתבי 
טוב   )סדרה    142  –סימן  אופציה  אמיר  9/2020כתבי   ;)

(; ורד לזר ארביב  9/2020כתבי אופציה )סדרה    142  –מלאך  
)סדרה    57  – אופציה  עובדים  9/2020כתבי  כתבי    75  –(; 

 (;9/2020אופציה )סדרה 

החלטה  לאור  התשקיף,  פרסום  למועד  פיצול    נכון  על 
בסעיף   כאמור  האופציה   3.2.1המניות  כתבי  כמות  לעיל, 

ל  1,409,000הינה   למימוש  מניות    1,409,000-הניתנים 
 רגילות ללא ע.נ של החברה.

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה כפי שיהיה   5%
 ; ה על פי תשקיף זה תובכפוף להצלח  ההנפקה  לאחר

 

שוק/   שווי 
מחיר 

 מימוש 

מועד נתון, הינו שווי שוק למניה אשר יקבע כדלהלן:   בכל
כלל זה בניות רשומות למסחר בבורסה מוכרת, והמ ם  א  (1)

בתל ערך  לניירות  של  -בבורסה  השוק  שווי  בע"מ,  אביב 
ב כפי    30-מניה  המימוש  להודעת  שקדמו  המסחר  ימי 

בבורסה   של    ובלבדשידווח  מסך  יפחת  לא  השוק  ששווי 
אופצי  16,990 לכתב  מניות  ש"ח  פיצול  ולאחר  אחד  ה 

של   סך  על  "  ש"ח   16.99החברה  המימוש  )להלן:  מחיר 
( אם המניות אינן רשומות למסחר בבורסה 2"(; )המינימלי

הערכת שווי שתוכן    מוכרת, שווי השוק של מניה יקבע לפי 
על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי שייבחר לפי שיקול  

החברה   של  הבלעדי  יפחת    ששווי  ובלבדדעתה  לא  השוק 
 ממחיר המימוש המינימלי;  

אך ורק    ישמש שולם בפועל לחברה אלא  יהמימוש לא    מחיר
לקביעת מרכיב ההטבה הנובע לניצע מהאופציות, ומספר  
יוקצו   שבפועל  העובדה  בשל  מכך.  הנגזר  המימוש  מניות 
לניצעים מניות רק בגין מרכיב ההטבה הגלום באופציות,  

ברה בפועל תמורה במזומנים  כמפורט להלן, לא תקבל הח 
האופציות מימוש  ממימוש    ;בגין  שתנבענה  המניות 

 האופציה תהיינה נפרעות במלואן. 

ל  בהתאם  ייקבע  המימוש  של  מחיר  השוק  מניית  שווי 
שקדמו    30-בהחברה   המסחר  החלטת  ימי  למועד 

 .  הדירקטוריון על הקצאה 

אך ורק    ישמש שולם בפועל לחברה אלא  יהמימוש לא    מחיר
לקביעת מרכיב ההטבה הנובע לניצע מהאופציות, ומספר  
יוקצו   שבפועל  העובדה  בשל  מכך.  הנגזר  המימוש  מניות 
לניצעים מניות רק בגין מרכיב ההטבה הגלום באופציות,  
כמפורט להלן, לא תקבל החברה בפועל תמורה במזומנים  

האופציות מימוש  ממימוש    ;בגין  שתנבענה  המניות 
 ינה נפרעות במלואן. האופציה תהי

תקופת  
 המימוש 

החל ממועד ההקצאה לנאמן ומסתיימת    תקופה המתחילה 
 "(. מועד הפקיעהשנים ממועד ההקצאה )להלן: "  5בתום 

החל ממועד ההקצאה לנאמן ומסתיימת    תקופה המתחילה 
 "(. מועד הפקיעהשנים ממועד ההקצאה )להלן: "  5.5בתום  

מועדי  
הזכאות  

(Vesting ) 

לניצ מלוא  ביחס  לעיל  )א(  בס"ק  כאמור  הראשונים,  עים 
היינו   הראשונים,  לניצעים  שהוקצו  האופציה  כתבי 

כתבי אופציה, יהיו ניתנים למימוש החל מיום    1,334,000
 .2023בינואר  31

לעיל,   )ב(  בס"ק  כאמור  השניים,  לניצעים  מועדי  ביחס 
- מכמות האופציות )כ  20(  1הזכאות יהיו כמפורט להלן: )

יהא25% מתום    (  החל  למימוש  ממועד    24ניתן  חודשים 
( )כ  20(  2הקצאתן;  האופציות  ניתן  25%-מכמות  יהא   )

מתום   החל  )  36למימוש  הקצאתן;  ממועד    19(  3חודשים 
( יהא ניתן למימוש החל מתום  25%-מכמות האופציות )כ

-מכמות האופציות )כ  16(  4)-חודשים ממועד הקצאתן ו  48

( להלן:  כמפורט  יהיו  הזכאות  ניתן    25%(  1מועדי  יהא 
  25%( 2חודשים ממועד הקצאתן; ) 24וש החל מתום למימ

חודשים ממועד הקצאתן;    36יהא ניתן למימוש החל מתום  
חודשים ממועד    48יהא ניתן למימוש החל מתום    25%(  3)

ו מתום    25%(  4)-הקצאתן  החל  למימוש  ניתן   60יהא 
" )להלן:  להלן  כמפורט  הקצאתן  ממועד  מועדי  חודשים 

 . "(הזכאות

לקבל את האופציות ומניות המימוש על    הנהניםשל    םזכות
הזכאות, לפי העניין,    יכי במועד  , מותנית בכך  , פי תוכנית זו

עובדים ו/או נושאי משרה בחברה ו/או בחברה    הנהנים  יהיו
שלה  הרלבנטיים    .בת  הזכאות  ממועדי  איזה  ולאחר  היה 
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 2022תוכנית אופציות  2020תוכנית אופציות  

מ25% החל  למימוש  ניתן  יהא  ממועד    60תום  (  חודשים 
 . "(מועדי הזכאותהקצאתן כמפורט להלן )להלן: "

לקבל את האופציות ומניות המימוש על    הנהניםשל    םזכות
הזכאות, לפי העניין,    יכי במועד  , מותנית בכך  , פי תוכנית זו

עובדים ו/או נושאי משרה בחברה ו/או בחברה    הנהנים  יהיו
שלה  הרלבנטיים    .בת  הזכאות  ממועדי  איזה  ולאחר  היה 

בחברה  משרה  נושאי  ו/או  עובדים  להיות  הנהנים  יחדלו 
ו/או בחברות בת שלה, תפקע זכאותם לקבלת ו/או מימוש  
האופציות שטרם הגיע מועד הזכאות לקבלתן, והכל בכפוף 

 לאמור בתכנית זו. 

בחברה  משרה  נושאי  ו/או  עובדים  להיות  הנהנים  יחדלו 
בת שלה, תפקע זכאותם לקבלת ו/או מימוש  ו/או בחברות 

האופציות שטרם הגיע מועד הזכאות לקבלתן, והכל בכפוף 
 לאמור בתכנית זו. 

מנגנון  
 המימוש 

הניצע יהיה זכאי לממש חלק או כל כמות האופציות אשר תקופת ההקניה בגינן הגיעה אך ורק באמצעות מנגנון המימוש  
( לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב Net Exercise)  אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה 

שלהלן, תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד. למען הסר   ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי הנוסחא 
ספק, מובהר בזאת כי על פי שיטת מימוש זו, האופציות ניתנות למימוש לכמות המניות המשקפת אך ורק את מרכיב 

  "(. Cashless-מנגנון הההטבה. הניצע לא ישלם את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה )להלן: "

מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע על פי מנגנון זה בתמורה לערכן הנקוב )ככל שמניות החברה הינן בעלות  
 ערך נקוב( יקבע על פי הנוסחא שלהלן: 

N-A

B)Y(A
X

−
=

 

Y   =  מנגנון זה. אשר מועד הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מספר מניות המימוש 

A   =  .שווי השוק של כל מניה במועד המימוש 

B   = .מחיר המימוש המתואם לכל אופציה 

N  =           .הערך הנקוב של כל מניה 

התאמות  
עקב חלוקת  

מניות  
הטבה,  

דיבידנד 
והנפקת  

 זכויות 

 

אם החברה תחלק מניות הטבה אשר התאריך   –   חלוקת מניות הטבה בתקופת המימוש תחולנה ההוראות הבאות: )א(  
יהא זכאי להם בעת המימוש יגדל או יקטן במספר המניות    שהניצעהקובע לחלוקתן יחול לפני יום המימוש, מספר המניות  

על החברה להציע או לגרום לכך כי יוצעו לניצע   -   הנפקת זכויות ; )ב(  היה זכאי להם כמניות הטבה   ניצעמאותו סוג שה 
ימש  )בגין כתבי האופציה שטרם מומשו( אותם ניירות ערך בתנאים זהים להצעה לבעלי המניות ויראו את הניצע כאילו מ

אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, אשר היום הקובע לחלוקתו    -  חלוקת דיבידנדאת כתבי האופציה, שטרם מומשו; )ג(  
האופציה  כתבי  מימוש  בגין  שתוקצינה  המניות  במספר  שינוי  יחול  לא  המימוש,  מניות  של  ההקצאה  יום  לפני  יחול 

מחיר המימוש הקודם בניכוי סכום הדיבידנד למניה ברוטו  שווה ל   אחד, יהא המוצעים אך מחיר המימוש של כתב אופציה  
)ד(  )לפני מס( שחולק לבעלי מניות החברה  התוכנית שטרם מומשה,    ח , כל אופציה שהוענקה מכו12של מיזוג   רה מקב; 

נייר   של   ךרעתוחלף או תומר לאופציות למניות, בהתאם לכמות המניות מכוח כתב ההקצאה שטרם מומשו, או לכל 
החברה כנגד המניות  ל  ל החברה הרוכשת( אשר חולקו לבעלי המניות ששברת אם או חברת בת  ח או  )  וכשתהחברה הר

ות המתאימות במחיר המימוש של האופציות על מנת שישקף אירוע כאמור והכל התאמבמסגרת עסקה כאמור, ויבוצעו ה 
( ימים לממש את האופציות שטרם  10לניצעים תהא תקופה של עשרה )  –   פירוק מרצון בהתאם להוראות התוכנית; )ה(  

   .מומשו למניות ואשר הגיעו מועדי הזכאות לקבלן, בהתאם להליך המימוש הקבוע בתוכנית 

היה וכתוצאה מאיזו מן ההתאמות המפורטות לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה,  
 כלפי מעלה למניה השלמה הקרובה., יעוגל ניצעכאמור, ומספר המניות שיוקצו ל

 פרט להתאמות המפורטות לעיל לא תהיה התאמה של מחיר המימוש ו/או מספר מניות המימוש בכל מקרה אחר. 

מבלי לגרוע מתנאי התוכנית, מובהר בזאת כי במידה ומניות החברה תירשמנה למסחר בבורסה, לא יבוצע מימוש של  
ת הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניו

"(. כמו כן, מובהר בזאת כי היה ויחול יום האקס של אירוע אירוע חברהאו להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "
 חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום האקס כאמור. 

ו/או זכאות הנהנים   ומניות החברה תירשמנה למסחר בבורסה, זכות הנהנים למכור את המניות  יובהר כי במידה  כן 
(, כפי שיידרש (Lock Up Periodsלהשתתף באירוע חברה, עשויה להיות כפופה למגבלות כלשהן )לרבות תקופות חסימה )

סה, והנהנים מסכימים באופן בלתי מסוייג לקבל על עצמם  על פי הוראות הדין ו/או על ידי החברה או החתמים או הבור
 להיות כפופים למגבלות כאמור. 

תקופת  
 חסימה 

מהנאמן, שהינה למשך   המימוש  מניות  ו/או  האופציות  על שחרור  מוחלטת  הגבלה  הקצאת    24תקופת  חודשים מיום 
 הנאמן גם לאחר תקופת החסימה. האופציות על שם הנאמן. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהמשך ההחזקה אצל 

שווי  
האופציות  

בהתאם  
לנוסחת  

אנד  בלק 
 שולץ 

( 9/2020השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה )סדרה  
הראשונים,   לניצעים  מודל  שהוקצו  לפי  אנד  מחושב  בלק 

אלפי ש"ח והשווי    14-הינו כ,  שולץ הקבוע בתקנון הבורסה 
)סדרה   האופציה  כתבי  כל  של  שהוקצו 9/2020ההוגן   )

 אלפי ש"ח. 18,570-לניצעים הראשונים הינו כ

נקבע  ולפיכך טרם  זו  טרם הוקצו אופציות מכוח תוכנית 
 השווי

 

 . , רכישה, ארגון מחדש של החברה עם או לתוך חברה אחרתסטטוטורי מיזוגלרבות  –" מיזוג"  12
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 2022תוכנית אופציות  2020תוכנית אופציות  

השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של  
לתקופה של    42%אלפי ש"ח, סטיית תקן )יומית( של    16.99

הינו    5 , לתקופת  0.32%שנים, שיעור ריבית חסרת סיכון 
 שנים.   5מימוש של 

( 9/2020ה )סדרה  השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופצי
בלק אנד שולץ  מחושב לפי מודל  שהוקצו לניצעים השניים,  

אלפי ש"ח והשווי ההוגן   32-הינו כ,  הקבוע בתקנון הבורסה 
)סדרה   האופציה  כתבי  כל  לניצעים  9/2020של  שהוקצו   )

 אלפי ש"ח.  2,377-השניים הינו כ

השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של  
לתקופה    40.8%ש"ח, סטיית תקן )יומית( של  אלפי    16.99

, לתקופת  0.8%שנים, שיעור ריבית חסרת סיכון הינו    5של  
 שנים.   5מימוש של 

 עסקת הפניקס .3.3

ארבוב,    2018ביוני    26ביום   צחי  מר  אחד,  מצד  החברה,  בחברה    יבעלמהתקשרה  השליטה 
)להלן: " יעקובי, אילן  בעל השליטההמכהן כיו"ר דירקטוריון החברה  זיו  "(, מצד שני, ה"ה 

  )להלן   13וארז גיל "(  בעלי המניות המוכרים)להלן יחד: "קפון, שמוליק סימן טוב, אמיר מלאך  
המוכרים המניות  בעלי  עם  "יחד  המנהלים:  המניות  חברה  בעלי  והפניקס  שלישי  מצד   ,)"

"(, הפניקס" או "המשקיעות)להלן יחד: "  14לביטוח בע"מ והפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ 
  5,394"( לפיו החברה הקצתה למשקיעות  הסכם ההשקעה)להלן: "  מצד רביעי, בהסכם השקעה

מהון המניות המונפק והנפרע של    19%-במועד הסכם ההשקעה כווו  הימניות של החברה, אשר  
המשקף מחיר למניה של  אלפי ש"ח    83,311-החברה ומזכויות ההצבעה בה בתמורה לסך של כ

  1,700ובעלי המניות המוכרים ימכרו למשקיעות  "(  המניות המוקצות)להלן: "ש"ח    15,445-כ
ומזכויות ההצבעה בהמהון המני  5.99%-, אשר היוו כמניות של החברה והנפרע    ות המונפק 

עסקת הפניקס בוצעה לפי  .  "(המניות הנמכרות)להלן: "  אלפי ש"ח  26,256-בתמורה לסך של כ
 מיליון ש"ח.  355,007-שווי חברה, לפני העסקה, של כ

הלוואה בהסכם  והפניקס  החברה  התקשרו  ההשקעה,  בהסכם  להתקשרות  )להלן:    במקביל 
 להלן.  6לפרק   6.13.5.2אשר עיקרייה מפורטים בסעיף  "(הלוואות הפניקס"

ביולי    2הסכם ההשקעה היה כפוף להתקיימות תנאים מתלים אשר התקיימו במלואם וביום  
מניות של החברה    7,094-והפניקס החזיקה ב העסקה הושלמה  "(  מועד ההשלמה)להלן: "  2018

 ומזכויות ההצבעה. מהון המניות המונפק והנפרע   25%-אשר היוו כ

שלהם  היחסים  מערכת  את  המסדיר  מניות  בעלי  בהסכם  צדדים  התקשרו  ההשלמה  במועד 
 להלן.   3.10.1כבעלי מניות בחברה כמפורט בסעיף 

 יפורטו עיקרי הסכם ההשקעה: להלן  

 אופציה 

לרכישת   פעמית,  חד  אופציה,  למשקיעות  העניק  השליטה  ניתנת    1,419בעל  אשר  החברה,  של  מניות 
חודשים    12ועד תום    2019ביולי    2להסבה על ידו )לפי שיקול דעתו הבלעדי(, לתקופה שתחילתה ביום  

)להלן: " ידי  "(.  תקופת המימושמהמועד האמור  ייקבע על  בהתאם להסכם ההשקעה מחיר המימוש 
)להלן:    יך שווי חיצוני ובלתי תלוי שימונה על ידי הצדדים בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה מער

 .  "(האופציה"

"  2020באפריל    5ביום   )להלן:  ההשקעה  להסכם  בתיקון  הצדדים  בכפוף התיקוןהתקשרו  לפיו,   )"
-מניות של החברה אשר היוו כ 852-להתקיימות תנאים מתלים, הפניקס מימשה את האופציה באופן ש

 21,926-אלפי ש"ח )קרי, סך של כ  18,680-לפני ההקצאה, תוקצינה להפניקס בתמורה לסך של כ  3%
ם בתמורה לסך של  מניות של החברה תמכרנה על ידי צחי וחלק מבעלי המניות המנהלי  567-למניה(, ו

 . "( עסקת האופציה)מחיר למניה כאמור לעיל( )להלן: " אלפי ש"ח  12,432-כ

והחל מאותו מועד    2020במאי    14ביום   התקיימו מלוא התנאים המתלים ועסקת האופציה הושלמה 
ב מחזיקה  כ  8,513-הפניקס  מועד  באותו  היוו  אשר  החברה  רגילות של  המניות    29.12%-מניות  מהון 

 והנפרע של החברה. המונפק 

ראשונה   הצעה  זכות 
בפרויקטים  למשקיעות 

החברה זכות    של   /

הוסכם כי להפניקס תהיה זכות הצעה ראשונה להשקיע בפרויקטים של החברה בהתאם למנגנון הקבוע  
. הוסכם כי כל עוד החברה  . יצוין, כי עם ובכפוף להפיכת החברה לחברה ציבורית זכות זו תפקע בהסכם

 

 במישרין ובין באמצעות חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של כ"א. בין   13
מוזגה הפניקס פנסיה    2019ביוני    30לעניין זה יצוין, כי במועד ההתקשרות הפניקס פנסיה בע"מ נמנתה על המשקיעות אולם ביום    14

 מ. בע"מ עם ולתוך אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ ושמה שונה ל"הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"
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לעסקת   הצטרפות 
 מימון/אשראי

הינה חברה פרטית, להפניקס תהיה זכות הצטרפות לעסקה לקבלת מימון / אשראי )סולו( שאינו מגובה  
   .בבטחונות

התחייבות     IPOאירוע    /
 IRRלמינימום 

המשקיעות תהיינה זכאיות לפיצוי במקרה שבהנפקה ראשונה של מניות החברה לציבור, ובלבד שאותה  
( של  תקופה  במהלך  נעשתה  החברה  5הנפקה  למניית  שייגזר  המחיר  ההשלמה,  ממועד  שנים  חמש   )

 כקבוע בהסכם.    פנימי   תשואה   שיעור  ,בעסקה   החברה בהנפקה יבטא למשקיעות בהשוואה למחיר מניית  

הפניקס לא  בהתבסס על שווי החברה הנוכחי, להערכת החברה  נכון למועד תשקיף זה,  יחד עם זאת,  
   יהיו זכאים למנגון הפיצוי.

של   התגמול  מנגנון  שינוי 
 מנהלי החברה 

בהסכם נקבע כי מנגנון התגמול של בעל השליטה ובעלי מניות המכהנים כנושאי משרה בכירה בחברה 
 להלן.  8לפרק  8.1ישתנה ויהיה כמפורט בסעיף 

 הוראות נוספות 
בדבר   נוספות  הוראות  נקבעו  התאמת מחיר לתקופה של שנתיים  בהסכם  על ממנגנון  החתימה  מועד 

 ישיים במחיר הנמוך למחיר למניה שנקבע בהסכם ההשקעה ההסכם במקרה של הקצאות לצדדים של
יולי   פקע בחודש  ומקסימום(;  2020אשר  שיפוי, תקופת שיפוי מינימום  נקבעו אירועי  )כאשר  שיפוי   ;

 דיווחים והמצאת דוחות כספיים וכדומה.

 עסקת שביל האלה  .3.4

"(, אשר  שביל האלה)להלן: "  16התקשרו החברה ושביל האלה בע"מ   202015באוגוסט    2ביום  
)להלן:    17מאקרו נכסים בע"מ   20%-מאקרו נדל"ן יזום בע"מ ו  20%ת  והחזיקה במניות המהו

"( בהתאם  ההסכם", בהתאמה( בהסכם החלפת מניות )להלן: "אקרו נכסים"-" ו אקרו ייזום"
תשכ"103לסעיף   חדש[,  ]נוסח  הכנסה  מס  לפקודת  להתקיימות  1961-א כ  שבכפוף  באופן,   ,

, החברה תקצה לשביל האלה  כמפורט להלן  2020התקיימו בחודש דצמבר תנאים מתלים אשר  
מהון    13.4%-ש"ח ע.נ. של החברה ואשר תהוונה, אחרי ההקצאה כ 1מניות רגילות בנות  4,523

קותיה של שביל  וזאת כנגד מלוא החז"(  המניות המוקצות)להלן: "המניות המונפק של החברה  
ובאופן שלאחר הקצאה כאמור תהפוכנה אקרו ייזום ואקרו    נכסים  האלה באקרו ייזום ובאקרו

ביום   "(.עסקת שביל האלה נכסים לחברות בנות בבעלות ובשליטה מלאות של החברה )להלן: "
עסקת שביל האלה בוצעה לפי    .עסקת שביל האלה הושלמה כמפורט להלן  2020בדצמבר    30

 מיליון ש"ח.  789-של כה, לפני העסקה, שווי חבר

 להלן יתוארו עיקרי ההסכם: 

מיליון ש"ח   48- הלוואות בעלים בסך כולל )קרן וריבית( של כ  -  פירעון הלוואות בעלים . 1
 29-כשל  שהעמידה שביל האלה לאקרו ייזום והלוואת בעלים בסך כולל )קרן וריבית(  

על ידי אקרו  במועד ההשלמה  נפרעו  שהעמידה שביל האלה לאקרו נכסים    מיליון ש"ח 
 "(.הלוואות בעלים אקרו ייזום ואקרו נכסים)להלן: "  ייזום ואקרו נכסים

 1בס"ק    ן הלוואות הבעלים האמורותבמקביל לפירעו   -  העמדת הלוואות בעלים לחברה .2
-שביל האלה תעמיד לחברה הלוואות בעלים סך כולל )קרן( של כ , במועד ההשלמה  לעיל

 מיליון ש"ח אשר יועמדו על ידי החברה כהלוואות בעלים לאקרו ייזום ואקרו נכסים  87
החברה - הלוואות בעלים שביל האלה"(.  החברה-ל האלהיהלוואות בעלים שב )להלן: "

במועד ההשלמה, שביל האלה .  1%אנה ריבית שנתית משתנה בשיעור של פריים +  תש
-תקשרו בהסכם הלוואה אשר מסדיר את פירעון הלוואות בעלים שביל האלההוהחברה  

וכן    , עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידינןו נקבע לוח סילוקין לפירעוהחברה לפי
יינה נחותות לפירעון הלוואות הפניקס החברה תה -נקבע כי הלוואות בעלים שביל האלה

בסעיף   לפירעון  להלן(    6לפרק    6.13.5.2)כמפורט  הועמדו  הפניקס  שהלוואות  במקרה 
 "(. הסכם הלוואות בעלים שביל האלה להלן: "מיידי )

מניות .3 בעלי  בהסכם  האלה   -  התקשרות  ושביל  הפניקס  לרבות  בחברה,  המניות  בעלי 
יתקשרו בהסכם בעלי מניות חדש המסדיר את מערכת היחסים בין בעלי המניות בחברה 

תקשרו בהסכם בעלי מניות פנימי המסדיר את מערכת הומר צחי ארבוב ושביל האלה  
 להלן.   3.10. לפרטים אודות הסכם בעלי המניות ראה סעיף  היחסים ביניהם

מתליםת .4 האלה    -  נאים  שביל  אשר הייתה  עסקת  מתלים  תנאים  להתקיימות  כפופה 
הפניקס   מאת  בכתב  אישור  קבלת  הינם:  שבהם  מממניםהעיקריים  ככל וגורמים   ,

; קבלת החלטת מיסוי )פרה רולינג( מרשויות המס לשביעות  ת שביל האלה שיידרש לעסק
כ' לא יהווה אירוע 103י סעיף רצונם של כל אחד מהצדדים לפיו ביצוע החלפת מניות לפ 

 "(.  הפרה רולינג מס מיידי לשביל האלה )לעיל להלן: "

 

 התקשרו הצדדים בתיקונים להסכם. 2020בדצמבר  29וביום  2020באוגוסט  31ביום  15
 שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של הגב' רעיה שטראוס בן דרור. 16
 (.80%ביתרת ההחזקות החזיקה החברה ) 17
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 ,התקיימו התנאים המתליםהושלמה עסקת שביל האלה, לאחר ש  2020בדצמבר    30ביום   
והחברה הקצתה את המניות המוקצות לשביל האלה, אקרו ייזום ואקרו נכסים פרעו  

הלוואות בעלים האלה העמידה לחברה את  לשביל האלה את הלוואות הבעלים ושביל  
יצוין, כי נכון למועד התשקיף   האלה ונחתם הסכם הלוואות בעלים שביל האלה.-שביל

להון   המרתם  במסגרת  נפרעו  לחברה  האלה  שביל  ידי  על  שהועמדו  בעלים  הלוואות 
 להלן.   3.7כאמור בסעיף 

 

 מכר עם צדדים שלישיים עסקת  .3.5

  שני צדדים שלישיים עם  התקשרו החברה, אקרו ייזום ואקרו נכסים    2021בספטמבר    13ביום  
למסחר) רישום  לאחר  בסמוך  עניין  בעלי  יהיו  ולא  עניין  בעלי  ולהלן:   ( שאינם  )לעיל 
שהינן    יבעל   םשהינ  , "(המשקיעים" סופי,  בשרשור  החברה,  של  מוחזקים  בתאגידים  מניות 

רשומותבעיקר   " )להל  שותפויות  המוחזקיםן:  )להלן:  "(התאגידים  והקצאה  מכר  בהסכם   ,
לאקרו ייזום ואקרו נכסים, לפי העניין,    ומכר  ים"( לפיו: )א( המשקיע הסכם המכר וההקצאה"

המשקיע של  והתחייבויות  הזכויות  מלוא  הון    יםאת  השקעות  לרבות  המוחזקים  בתאגידים 
לתאגידים המוחזקים אשר תפרענה    ם ולרבות הלוואות בעלים שהועמדו על יד  ם שבוצעו על יד

מניות רגילות של    2,084  יםמיליון ש"ח; )ב( החברה תקצה למשקיע  121- כנגד תשלום סך של כ
 ח. ש" 97,991,297החברה, כשהן נקיות וחופשיות, וזאת בתמורה לסך של  

היו שלובות    המכר האמורהועסקת    להלן  3.6המפורטת בסעיף    שינוי המבנה יצוין כי עסקת  
שינוי  ועסקת    2021בספטמבר    13הושלמה ביום  המכר האמורה  ומותנות זה בזה, באופן שעסקת  

 . 2021בספטמבר  14הושלמה ביום המבנה  

 מיליון ש"ח. 1,587-בוצעה לפי שווי חברה, לפני העסקה, של כהמכר וההקצאה עסקת 

 

 שינוי המבנה עסקת  .3.6

דיאן )א(    :המשקיעים ו החברה, אקרו ייזום ואקרו נכסים עם  התקשר  2021בספטמבר    14ביום  
אלמלה השקעות  )ד(    ;שביל האלה)ג(    ;19קליר פיוטשר לנדמרק בע"מ   )ב(  ;18אינבסטמנט בע"מ 

רב )להלן בס"ק: "מר רפי רב חן  ו;  "(גורן)להלן: "  גורן נ.צ.ב בע"מ)ה(    ;"(אלמלה)להלן: "  בע"מ
בשרשור  שהינם בעלי מניות בתאגידים מוחזקים של החברה"(  המשקיעים: "יחדיו  )להלן"(  חן

וכן עם התאגידים    "(התאגידים המוחזקים" )להלן:)שהינן ברובן שותפויות רשומות(    20סופי 

 

ת אירית )סימה( ארבוב ודורון ארבוב, גיסתו ואחיו של מר יצחק ארבוב, בעל השליטה  שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בשליט  18
 ."(דיאן)להלן: " בחברה המשותפת 

 . "(קליר)להלן: " מר אלון ארבוב, אחיו של מר צחי ארבוב  שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בשליטת 19
   –" לעניין זה משמעם  התאגידים המוחזקים" 20

על ידי    85%-על ידי גורן ו  15%הוחזקה בשיעור    ,59-57מחזיקה בפרויקט חסן ערפה    -   , שותפות מוגבלת 2017רץ )ל.כ(  אקרו שביל הא
 ; על ידי אקרו נכסים 100%מוחזקת בשיעור של שינוי המבנה עסקת  ולאחר  אקרו נכסים
על ידי    50%-על ידי גורן ו  50%הוחזקה בשיעור של    ,ACRO BUSINESS CAMPUSמחזיקה בפרויקט    -  , שותפות מוגבלת 08אקרו ש.מ.מ  
 ;  על ידי אקרו נכסים 100%מוחזקת בשיעור של שינוי המבנה עסקת  ולאחר  אקרו נכסים

, אלמלה בשיעור  20%, הוחזקה על ידי גורן בשיעור של  (53חסן ערפה  מגדל מזא"ה )מחזיקה בפרויקט    -  ו מטרופולין, שותפות מוגבלתאקר
 3.9%, משקיעים נוספים בשיעור של  3.6%להלן( בשיעור של    06.6.11.1, משקיע נוסף )כמפורט בסעיף  5%, דיאן בשיעור של  7.5%של  

 ;  ייזוםעל ידי אקרו  96.01%מוחזקת בשיעור של שינוי המבנה עסקת  ולאחר 60%בשיעור של  ייזום ואקרו  
  רב חן ,  5.7%מחזיקה בפרויקט גולף, הוחזקה על ידי שביל האלה בשיעור של    -   שותפות מוגבלת(,  2015מגדלי אקרו ניהול נכסים י.צ.א.ר )

ואקרו נכסים בשיעור של    4.38%, משקיע נוסף בשיעור של  11.29%בשיעור של    משקיע,  11.29%, קליר בשיעור של  11.29%בשיעור של  
 ;  על ידי אקרו נכסים 95.62%בשיעור של מוחזקת להלן,  3.6והעסקה המפורטת בסעיף  שינוי המבנה עסקת   ולאחר 56.05%

,  8.33%בשיעור של    משקיע 8.33%בשיעור של    רב חןמחזיקה בפרויקט גולף, הוחזקה על ידי   – אקרו נאות אפקה צאר, שותפות מוגבלת  
להלן מוחזקת    3.6והעסקה האמורה בסעיף  שינוי המבנה  עסקת    ולאחר  72.38%ואקרו נכסים בשיעור של    6.62%משקיע נוסף בשיעור של  

 על ידי אקרו נכסים; 89.03%בשיעור של 
בשיעור  רב חן  ,  13.72%מחזיקה בפרויקט גולף, הוחזקה על ידי שביל האלה בשיעור של    –   בנייני אקרו כוכב השרון י.צ.א, שותפות מוגבלת

והעסקה  שינוי המבנה  עסקת    ולאחר  2.43%ומשקיע נוסף בשיעור של    11.64%בשיעור של    משקיע,  27.17%של    , קליר בשיעור11.64%של  
 על ידי אקרו נכסים;  97.58%מוחזקת בשיעור של   3.6המפורטת בסעיף 

תאי בשיעור של  , בנימין שב33.34%מחזיקה בפרויקט עץ הזית, הוחזקה על ידי אלמלה בשיעור של    –   , שותפות מוגבלת 03אקרו שמ.מ.  
על ידי  100%להלן מוחזקת בשיעור ש  3.6והעסקה המפורטת בסעיף שינוי המבנה עסקת  ולאחר 50%ואקרו נכסים בשיעור של  16.66%

( בע"מ בשיעור של  2006, אקרו נדל"ן )60%, אקרו ייזום בשיעור של  15%, בנימין שבתאי בשיעור של  8%בשיעור של    רב חן אקרו נכסים;
 ;83%מוחזקת על ידי אקרו ייזום בשיעור של ינוי המבנה שעסקת  ולאחר  2%ומשקיע נוסף בשיעור של  15%

מוגבלת פרויקטים, שותפות  ש.א.א.ש  קליר   –  אקרו  ידי  על  הוחזקה  וקרקעות בהרצליה,  )מייקרוסופט(  טאוור  סי  מחזיקה בפרויקט 
 ; על ידי אקרו נכסים 100%מוחזקת בשיעור של שינוי המבנה עסקת  ולאחר 66.67%ואקרו נכסים בשיעור של  33.33%בשיעור של 

( וינצ'י, הוחזקה על ידי    –  (, שותפות מוגבלת2015בנייני אקרו בשחקים א.ר.ב  , קליר  6.8%בשיעור של    BDSTמחזיקה בפרויקט דה 
  70.75%בשיעור    ייזום ואקרו    2.04%, משקיע נוסף בשיעור של  6.8%, דיאן בשיעור של  6.8%, שביל האלה בשיעור של  6.8%בשיעור של  

 . ייזוםעל ידי אקרו  97.96%להלן, מוחזקת בשיעור של  3.6והעסקה המפורטת בסעיף  שינוי המבנה עסקת   לאחרו
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"(  שינוי המבנהעסקת "-" ו הסכם החלפת המניותהחלפת מניות )להלן: " מיבהסכהמוחזקים 
לסעיף   תשכ"א103בהתאם  חדש[,  ]נוסח  הכנסה  מס  לפקודת  באופן  ,  1961-כ  שלבים  בשני 

מאקרו   אחת  כל  המוחזקים,  בתאגידים  המשקיעים  זכויות  החזקות  וכנגד  הראשון  שבשלב 
  סה"כ  היינולכל אחד מהמשקיעים מניות באקרו ייזום    הקצתהייזום ואקרו נכסים, לפי העניין,  

  865  סה"כ  היינו,  אקרו נכסיםבאו  ש"ח ע.נ. כ"א של אקרו ייזום    0.1ניות רגילות בנות  מ  486
בנות   רגילות  נכסים  0.1מניות  אקרו  של  כ"א  ע.נ.  לפי ש"ח  ובאופן  ;  As-Isבמצבן    , העניין  , 

העניין,   לפי  נכסים,  אקרו  או  ייזום  באקרו  המשקיעים  החזקות  כנגד  השני    הקצתהשבשלב 
מניות    9,478בסה"כ    היינו,  As-Isבמצבן    החברה לכל אחד מהמשקיעים מניות של החברה,

  , בהסכם החלפת המניותבהתאם לחלוקה הקבועה  ,  ש"ח ע.נ. כ"א של החברה  1רגילות בנות  
לחברות בנות בבעלות ובשליטה    הפכוובאופן שלאחר הקצאה כאמור אקרו ייזום ואקרו נכסים  

 מלאות של החברה. 

כי אם וככל שמניות החברה    ורב חן  יצוין, כי במסגרת העסקה הסכימו קליר, דיאן, גורן, אלמלה
כדלקמן:   בבורסה  המניות  מכירת  על  מגבלה  עליהם  תחול  בבורסה  למסחר  החל  תרשמנה 

חודשים מהמועד    6ועד רישום מניות החברה למסחר בבורסה )ככל שתרשמנה( ועד לתום  ממ
"( כל אחד מהמשקיעים מתחייב שלא למכור את  המוחלטת  החסימה  תקופתהאמור )להלן: "

תקופת   מתום  החל  מתואמת(.  עסקה  )לרבות  לבורסה  מחוץ  או  בבורסה  בעסקה  מניותיו 
חודשים מהמועד האמור, כל אחד מהמשקיעים יהיה רשאי    18החסימה המוחלטת ועד לתום  

 . מהחזקותיו במניות החברה בכל חודש 2.5%למכור עד  

 ; אלמלה השקעות בע"מהמשקיעים: )א(  ,  שינוי המבנהעסקת  רות בהתקשיצוין, כי במקביל ל
  3.10  בסעיף  להסכמי בעלי המניות בחברה המפורטיםכצד  הצטרפו    ורב חן  ;גורן נ.צ.ב בע"מ)ב(  

 להלן.  

ובהסכמי המרת הלוואות להון    המכר, בעסקת  שינוי המבנההשווי למניה רגילה אחת בעסקת  
למניה    ש"ח  47,021  -להלן, בהתאמה( היה זהה ועמד על סך של כ  3.7-ו  3.6)כמפורט בסעיפים  

   מיליון ש"ח  1,587- המשקף שווי חברה לפני ההקצאה בסך של כ רגילה אחת של החברה 

 

 ת הוןוהסכמי המרת הלווא .3.7

בהסכמי    2021בספטמבר    14ביום   החברה    ושאינם   נפרדים ,  להון  הלוואות  המרתהתקשרה 
  על  שהועמדו(  ההסכם  חתימת  למועד  עד   שנצברה  וריבית)קרן    שהלוואות  באופן  בזה  זה  תלויים

אחר )שאינו בעל  משקיע  התקשרה החברה עם    2021בספטמבר    30וביום    חןורב    האלה  שביל  ידי
בהסכם המרת הלוואות להון )להלן  עניין ולא יהיה בעלי עניין בסמוך לאחר רישום למסחר(  

 " ובהתאמה:  והמשקיעיםיחד  ההמרה " -"  ידי  הסכמי  על  שהועמדו  הלוואות  לפיהם   )"
-להומרו  ,  )קרן וריבית שנצבעה בגינן(  21ח מיליון ש"   145-המשקיעים לחברה בסכום כולל של כ

-בוצעה לפי שווי חברה, לפני העסקה, של כההמרה  עסקת    .החברה  של  רגילות  מניות  3,091
 מיליון ש"ח.  1,587

 

 

העמיד הלוואה    משקיע נוסףמיליון ש"ח    12.4-העמיד הלוואה בסך של כרב חן  מיליון ש"ח;    88.6-שביל האלה העמידה הלוואה בסך של כ  21
 ח. מיליון ש" 44.3-בסך של כ
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 ה ידי בעלי ענין בחבר-יירות ערך המוחזקים עלנ .3.8

 : כדלקמן ןהינ  החברהבניירות הערך של של בעלי עניין   יהםהחזקות, והדירקטורים שלה החברהלמיטב ידיעת  

 

  בניירות  החזקה  ושיעור  כמות 22שם המחזיק 
  חודשים 12- ב  החברה של הערך

  תשקיף פרסום  למועד  שקדמו
 23זה

 24החזקה בניירות הערך של החברה לאחר הקצאה למשקיעים מוסדיים כמות ושיעור   כמות ושיעור החזקה בניירות הערך של החברה ערב פרסום תשקיף זה 

החזקה  
במניות  
רגילות  

  1בנות 
ש"ח 
ע.נ.  

 א "כ

שיעור  
החזקה  

 בהון 

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 

החזקה במניות  
 25ללא ע.נ.   רגילות

החזקה בכתבי  
אופציה )סדרה  

יחידות  או   (9/20
 מניה חסומות 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
 

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
)בדילול  

 26מלא( 

שיעור החזקה  
 בהצבעה 

 )בדילול מלא( 

החזקה  
במניות  

ללא    רגילות
 ע.נ. 

החזקה בכתבי  
אופציה )סדרה  

  או ב  (9/20
יחידות מניה  

 חסומות 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
 

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
)בדילול  

  מלא(

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 
)בדילול  

 מלא( 

 27יצחק ארבוב 
28 

13,937 47.68% 70.88% 14,616,000 --- 29.20% 58.47% 28.30% 59.14% 14,616,000 --- %25.55 %15.51 24.86% 51.94% 

 --- 4.53% --- 4.65% --- 2,663,000 --- 5.16% --- 5.32% --- 2,663,000 --- 9.47% 2,769 אילן קפון 
 --- 1.48% --- 1.52% --- 869,000 --- 1.68% --- 1.74% --- 869,000 --- 5.95% 1,739 29ארז גיל 

 

  לרבות באמצעות חברה בבעלותם ובשליטתם המלאות של כ"א מבעלי העניין.  22
 שהינם צד להם.  בעלי מניות אחריםחלק מבעלי המניות הנכללים בהסכם בעלי המניות מכרו מניות לחלק מ 2021בחודש אוקטובר  23
 היחידות המוצעות על פי התשקיף. כמות ניירות הערך ושיעור ההחזקה בהם הינם בהנחת הקצאת מלוא כמות   24
 פיצול הון וביטול הע.נ של המניות. אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות  2022בפברואר  14לעיל, ביום  3.1כאמור בסעיף  25
  , אולם שכל כתב אופציה ניתן יהיה למימוש למניה אחת רגילה של החברה   באופן החישוב נעשה  (  9/2020יצוין כי ביחס מימוש אופציות )סדרה    בהנחת מימוש כל ניירות ההמירים של החברה.  – " לעניין זה משמעו  דילול מלא "  26

 . ובהתחשב בשווי החברה, ככל הנראה יוקצו פחות מניות ( Cashlessלאור העובדה כי מנגנון המימוש הינו מנגנון מימוש נטו )בפועל 
  יפוי כוח להצבעה מכוח מניותיהם בחברה. לצחיהעניק ( להלן 3.10.1ומבעלי המניות המשקיעים )כהגדרת המונח בסעיף  להלן, כ"א מבעלי המניות המנהלים  3.10.1כאמור בסעיף   27
ניהול בע"מ )כאמור להלן חברה בבעלותו ובשליטתו המלאות של ארז גיל(   ווירומטל צחיבו התקשרו  2021באוקטובר  20יום מע"ש רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ בהתאם להסכם של החברה הופקדו בנאמנות ורשומות מניות  870 28

  27,552-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בתמורה לסך של כ  1.80%-רגילות של החברה אשר היוו באותו מועד כמניות    870  צחי"( לפיו וירומטל מכרה לההסכם"-" ווירומטלבהסכם לרכישת מניות )להלן ובהתאמה: "
ויתרת התמורה תשולם בחמישה תשלומים שאינם שווים, בכל    2021בנובמבר    30מיליון ש"ח שולם ביום    4.8-"(. התמורה תשולם באופן שסך של כהתמורהמיליון ש"ח )להלן: "  24-"ח למניה רגילה אחת ובתמורה כוללת של כש

מיתרת התמורה. יתרת התמורה תשא ריבית בהתאם לקבוע בהסכם. בהתאם   40%-מיתרת התמורה והתשלום האחרון יהווה כ  10%ונים יהווי  , באופן שארבעת התשלומים הראש2026ועד לשנת    2022בנובמבר החל משנת    30
  869וש מהם את יתרת המניות המוחזקות על ידם, היינו  לרכ  צחי "( קיימת אופציית פוט לחייב את  המוכריםלהסכם, המניות הופקדו בנאמנות עד לתשלום מלוא התמורה. בהתאם להסכם לוירומטל ולארז גיל )להלן ביחד: "

חודשים ממועד החתימה על ההסכם )להלן:  24פקו בבורסה במהלך תקופה של מניות רגילות של החברה, באותם תנאים של רכישת המניות כאמור לעיל )הן מבחינת המחיר והו מבחינת התמורה( אם וככל שמניות החברה לא ינו
 יפוי כוח להצביע מכוח כל המניות המוחזקות על ידם.  צחילעיל, המוכרים העניקו ל 27חודשים לאחר מכן. יצוין, כי כאמור בהע"ש  12ותהיה ניתנת למימוש החל מתום התקופה הקובעת ולמשך "( התקופה הקובעת"

מניות רגילות מוחזקות על ידי ארז במישרין; והיתרה מוחזקת    478"(;  ארזארז גיל )להלן: "מניות רגילות מוחזקות על ידי וירומטל ניהול בע"מ שהינה למיטב ידיעת החברה חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאות של   1,005  29
ידי ארז כדלקמן: )א( סך של  "(. סכום ההשקעה שולם על סכום ההשקעהאלפי ש"ח )להלן: " 8,570-בתמורה לסך של כ 2016על ידי נאמן. לעניין זה יצוין, כי ביחס למניות המוחזקות על ידי ארז במישרין, המניות הוקצו לו בשנת 

(  1אלפי ש"ח שולם באמצעות המחאת זכותו של ארז לקבלת כספים מהמקורות הבאים עד לגובה הסכום האמור: )  5,813ש"ח )המהווה את ערכן הנקוב של המניות( שולם במועד החתימה על הסכם ההקצאה; )ב( סך של    1,483
זכויותיו של ארז לקבלת כספי דיבידנדים או כל  (  2כ"א וכן )  50%"(, חברה המוחזקת בחלקים שווים על ידי החברה )בשרשור( וארז  אקרו פלורידה)להלן: "  ACRO Florida LLCתקבולים להם היה זכאי מכוח החזקותיו במניות  

אלפי ש"ח ישולם ע"י ארז עד ליום    2,752-(. סך של כ100%)כיום מוחזקת על ידי החברה בשיעור של    77%-בע"מ, אשר באותו מועד הוחזקה על ידי החברה בשיעור של כ  באקרו גרופתמורות אחרות שיתקבלו בידו מכוח החזקותיו  
( ע"י אקרו  ומות במאפייניהן לחלוקת דיבידנד )נטו, לאחר ניכוי מס( שיחולקו )ככל ויחולקוהמחאת זכויותיו של ארז לקבלת כספי דיבידנדים, חלוקות, או כל תמורות דעד לגובה הסכום האמור באמצעות    2018בדצמבר    31
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  בניירות  החזקה  ושיעור  כמות 22שם המחזיק 
  חודשים 12- ב  החברה של הערך

  תשקיף פרסום  למועד  שקדמו
 23זה

 24החזקה בניירות הערך של החברה לאחר הקצאה למשקיעים מוסדיים כמות ושיעור   כמות ושיעור החזקה בניירות הערך של החברה ערב פרסום תשקיף זה 

החזקה  
במניות  
רגילות  

  1בנות 
ש"ח 
ע.נ.  

 א "כ

שיעור  
החזקה  

 בהון 

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 

החזקה במניות  
 25ללא ע.נ.   רגילות

החזקה בכתבי  
אופציה )סדרה  

יחידות  או   (9/20
 מניה חסומות 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
 

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
)בדילול  

 26מלא( 

שיעור החזקה  
 בהצבעה 

 )בדילול מלא( 

החזקה  
במניות  

ללא    רגילות
 ע.נ. 

החזקה בכתבי  
אופציה )סדרה  

  או ב  (9/20
יחידות מניה  

 חסומות 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
 

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
)בדילול  

  מלא(

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 
)בדילול  

 מלא( 

 --- 6.45% --- 4.89% 993,000 2,799,000 --- 7.34% --- 5.59% 993,000 2,799,000 --- 4.89% 1,430 30זיו יעקובי
שמואל סימן  

 31טוב 
464 1.59% --- 462,000 142,000 0.92% --- 1.17% --- 462,000 142,000 0.81% --- 1.03% --- 

 --- 1.03% --- 0.81% 142,000 462,000 --- 1.17% --- 0.92% 142,000 462,000 --- 1.30% 379 32אמיר מלאך 

ישראל  
 33לאופולד גורן  

--- --- --- 4,295,000 --- 8.58% --- 8.32% --- 4,295,000 --- 7.51% --- 7.30% --- 

 --- 2.73% --- 2.81% --- 1,605,000 --- 3.11% --- 3.21% --- 1,605,000 --- --- --- 34אלמלה  יהודה
 --- 2.54% --- 2.61% --- 1,491,000 --- 2.89% --- 2.98% --- 1,491,000 --- --- --- רפי רב חן

שביל האלה  
 35בע"מ 

--- --- --- 6,866,000 --- 13.72% 13.72% 13.30% 13.30% 6,866,000 --- 12.00% 12.00% 11.68% 11.68% 

 63.62% 63.62% 63.15% 63.15% 1,277,000 36,128,000 72.44% 72.44% 72.19% 72.19% 1,277,000 36,128,000 70.88% 70.88% 20,718 סה"כ 
הפניקס חברה  

 36לביטוח בע"מ 
6,390 21.86% 21.86% 6,390,000 --- 12.77% 12.77% 12.37% 12.37% 6,390,000 --- 11.17% 11.17% 10.87% 10.87% 

הפניקס  
אקסלנס גמל  
 ופנסיה בע"מ 

2,123 7.26% 7.26% 2,123,000 --- 4.24% 4.24% 4.11% 4.11% 2,123,000 --- 3.71% 3.71% 3.61% 3.61% 

סה"כ בעלי  
 עניין 

29,231 100.00% 100.00% 44,641,000 1,277,000 89.19% 89.19% 88.92% 88.92% 44,641,000 1,277,000 78.03% 78.03% 78.09% 78.09% 

ורד לזר  
 37ארביב 

--- --- --- --- 57,000 --- --- 0.11% 0.11% --- 57,000 --- --- 0.10% 0.10% 

 0.31% 0.31% --- --- 181,000 --- 0.35% 0.35% --- --- 181,000 --- --- --- --- גידי מוזס
עובדים שאינם  

 ענייןבעלי 
--- --- --- --- 75,000 --- --- 0.15% 0.15% --- 75,000 --- --- 0.13% 0.13% 

 

ן למועד תשקיף זה, יתרת  . נכויחולטו זכויותיו של ארז באקרו פלורידה בגובה יתרת הסכום שטרם שולם, וסכום ההשקעה ייחשב כנפרע במלואו  2018בדצמבר    31הוסכם כי ואם וככל והסכום האמור לא ישולם עד ליום    פלורידה.
יתרת סכום ההשקעה תפרע במלואה על ידי ארז עד לערב קבלת ההיתר לתשקיף זה )בכפוף לכל דין( מתוך חלוקת רווחים    "(.יתרת סכום ההשקעה)להלן: "  אלפי ש"ח   1,277-סכום ההשקעה שטרם שולם מסתכם לסך של כ

נכון למועד התשקיף, יתרת   יום העסקתו בחברה ערב הפיכת החברה לחברה ציבורית והלוואה שתועמד לו עד לקבלת תקבולים ממכירת נכס נוסף בבעלות אקרו פלורידה.מענק לארז לאור סשתבוצע על ידי אקרו פלורידה, קיזוז  
 ההשקעה נפרעה במלואה.

 לעיל.  3.2.2המניות מוחזקות באמצעות נאמן כאמור בסעיף    30
 לעיל.  3.2.2המניות מוחזקות באמצעות נאמן כאמור בסעיף    31
 לעיל.  3.2.2המניות מוחזקות באמצעות נאמן כאמור בסעיף    32
 מניות מוחזקות על ידו במישרין. 319-מניות מוחזקות באמצעות גורן נ.צ.ב בע"מ, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה בבעלותו ובשליטתו המלאות ו 3,976  33
 מניות מוחזקות על ידו במישרין.   170-, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה בבעלותו ובשליטתו המלאות ומניות מוחזקות על ידי אלמלה השקעות בע"מ ,4351  34
 שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של הגב' רעיה שטראוס בן דרור.  35
 . מניות רגילות מוחזקות על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ )עמיתי ביטוח( 4,261הפניקס חברה לביטוח בע"מ )נוסטרו( והיתרה, מניות של החברה מוחזקות על ידי  2,129למיטב ידיעת החברה, יצוין, כי  36
 .ומזכירת חברה  "לית, יועצת משפטיתסמנכ  37



 12-ג

  בניירות  החזקה  ושיעור  כמות 22שם המחזיק 
  חודשים 12- ב  החברה של הערך

  תשקיף פרסום  למועד  שקדמו
 23זה

 24החזקה בניירות הערך של החברה לאחר הקצאה למשקיעים מוסדיים כמות ושיעור   כמות ושיעור החזקה בניירות הערך של החברה ערב פרסום תשקיף זה 

החזקה  
במניות  
רגילות  

  1בנות 
ש"ח 
ע.נ.  

 א "כ

שיעור  
החזקה  

 בהון 

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 

החזקה במניות  
 25ללא ע.נ.   רגילות

החזקה בכתבי  
אופציה )סדרה  

יחידות  או   (9/20
 מניה חסומות 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
 

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
)בדילול  

 26מלא( 

שיעור החזקה  
 בהצבעה 

 )בדילול מלא( 

החזקה  
במניות  

ללא    רגילות
 ע.נ. 

החזקה בכתבי  
אופציה )סדרה  

  או ב  (9/20
יחידות מניה  

 חסומות 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
 

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
)בדילול  

  מלא(

שיעור  
החזקה  
 בהצבעה 
)בדילול  

 מלא( 

דיאן  
אינבסטמנט  

 בע"מ 

--- --- --- 568,000 --- 1.13% 1.13% 1.10% 1.10% 568,000 --- 0.99% 0.99% 0.97% 0.97% 

קליר פיוטשר  
 לנדמרק בע"מ 

--- --- --- 1,814,000 --- 3.62% 3.62% 3.51% 3.51% 1,814,000 --- 3.17% 3.17% 3.09% 3.09% 

בעלי מניות 
 38אחרים 

--- --- --- 3,026,000 --- 6.05% 6.05% 5.86% 5.86% 3,026,000 --- 5.29% 5.29% 5.15% 5.15% 

 12.18% 12.18% 12.52% 12.52% --- 7,160,000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ציבור/מוסדיים 
 100% 100% 100% 100% ,000,5901 57,209,000 100.00% 100.00% 100% 100% 1,590,000 50,049,000 100.00% 100.00% 29,231 סה"כ 

 

 יצוין, כי בעלי המניות האחרים אינם בעלי עניין בחברה.  38
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 השליטה בחברה   יבעל .3.9

חוק ניירות  לעניין  ו  1999-לעניין חוק החברות, תשנ"טבחברה  המשותפת  השליטה    י בעל
"   1968- תשכ"חערך,   ובהתאמה:  וחוק החברות)להלן  ערך "- "  ניירות    ה"ה   םהינ"(  חוק 

זיו יעקובי, אילן קפון, שמוליק סימן טוב ואמיר מלאך )להלן    "(צחי)להלן: "  יצחק ארבוב
" המנהליםיחד:  המניות  האלה,  "(בעלי  ושביל  עם   יחד  יםהמחזיק  גורן  ביחד  )לרבות 

נכון למועד פרסום תשקיף זה וטרם ההנפקה על    ,להלן(אלמלה, רב חן וארז גיל כמפורט  
המהוות  פיו,   החברה    72.19%-כבמניות  של  והנפרע  המונפק  המניות  מזכויות  ומהון 

בה   לאור    72.44%- כוההצבעה  וזאת  מלא  בבדילול  המניות התקשרותם  בעלי  הסכם 
ל  .להלן   3.10.2המפורט בסעיף   גיל  , רב חןאלמלהה"ה  ביחס  צד ,  וארז  שהינם אף הם 

 , אולם אינם מעורבים בפעילות החברה  להלן  3.10.2להסכם בעלי המניות המפורט בסעיף  
 הם ייחשבו כבעלי שליטה משותפת רק ביחס להוראות חוק החברות. 

 

 

 הסדרים בין בעלי המניות בחברה   .3.10

ה"ה אילן קפון, זיו  ,  צחיהתקשרו החברה,    2018ביולי    2לעיל, ביום    3.3בסעיף    כאמור .3.10.1
בהסכם אשר מסדיר את והפניקס    גיל  ארז,  39יעקובי, שמוליק סימן טוב ואמיר מלאך 

התקשרו החברה,   2020בדצמבר    30. ביום  כבעלי מניות בחברה  מערכת היחסים ביניהם
בעלי המניות האמורים ושביל האלה בהסכם בעלי מניות אשר מחליף את הסכם בעלי  

 .  "(הקודם הסכם בעלי המניותהמניות האמור )להלן: " 

החברה,    2021בספטמבר    14ביום   המנהליםצחיהתקשרו  המניות  בעלי  גיל,  ארז   ,  ,
בעלי  יקראו להלן ביחד: "  ורב חןרן, אלמלה  )גו  ורב חן  הפניקס, שביל האלה, גורן, אלמלה

המשקיעים המניות  "(  המניות  בעלי  הסכם  את  החליף  אשר  חדש  מניות  בעלי  בהסכם 
" )להלן:  המניות  הקודם  בעלי  להתקשרות    ."(החדשהראשי  הסכם  במקביל  בנוסף, 

שביל  קפון, זיו יעקובי וארז גיל,    ה"ה אילן ,  צחי, התקשרו  החדש   בהסכם בעלי המניות
בהסכם בעלי מניות פנימי המסדיר את מערכת היחסים  ובעלי המניות המשקיעים האלה  
לעיל    ,ביניהם האמור  המניות  בעלי  להסכם  כנספח  צורף  "אשר  בעלי  )להלן:  הסכם 

   "(.המניות הפנימי

ברה ציבורית, יצוין, כי בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בבורסה והפיכת החברה לח
הראשי    צחיוהפניקס   המניות  בעלי  הסכם  כי  סיוםהחדש  החליטו  לידי  ביחס   יבוא 
בנוסף,  40להפניקס  )  צחי.  השתתפות  זכות  להפניקס  של Tag Alongהעניק  במקרה   )

תהוונה   אשר  במניות  תחזיק  שהפניקס  ובלבד  השליטה  להעברת  מהון   10%עסקה 
החברה  של  והנפרע  המונפק  שהיה)  המניות  כפי  המניות   קיים  בנוסח  בעלי  בהסכם 

 . (הראשי

כי   יצוין,  המנהליםצחיכן  המניות  בעלי  גיל,,  ארז  ושביל    ,  המשקיעים  המניות  בעלי 
האלה פועלים להתקשר בהסכם בעלי מניות חדש אשר ישקף את הוראות הסכם בעלי  

ובאופן    ביחס אליהם, כמתואר להלןהחדש    המניות הפנימי והסכם בעלי המניות הראשי
 הסכם בעלי המניות החדש"(. "שהחברה לא תהיה צד להסכם כאמור )להלן: 

 

  החדש הקיימים והסכם בעלי המניות בעלי המניותהסכמי  .3.10.2

בין צחי, בעלי המניות המנהלים, ארז גיל,   כאמור לעיל, נכון למועד תשקיף זה, קיימים
הסכם   "(בעלי המניות הקיימיםושביל האלה )להלן בס"ק זה בלבד: "   חן  רבגורן, אלמלה,  

הראשי   המניות  היחסים  החדש  בעלי  את  מסדירים  אשר  הפנימי  המניות  בעלי  והסכם 
בחברהכ  ביניהם המניות  "  בעלי  יחד:  הקיים )להלן  המניות  בעלי    21ביום  .  "(הסכם 

ושביל   , רב חןגורן, אלמלה  התקשרו צחי, בעלי המניות המנהלים, ארז גיל,  2022בפברואר  
המסדיר   חדש  מניות  בעלי  בהסכם  בחברההאלה  ביניהם  היחסים  מערכת  בכפוף  את   ,

 .  "(הסכם בעלי המניות החדשלהפיכת החברה לחברה ציבורית )להלן: "

 

 ליטתם המלאות. במישרין ו/או באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובש 39
 .צחיבהתאם להסכם בעלי המניות הראשי, הסכם בעלי המניות הראשי יבוא לידי סיום בהסכמה הדדית של הפניקס ו 40
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הסכם ל וכן עיקרי השינויים שיחולו ביחס    הקייםבעלי המניות    הסכםלהלן יתוארו עיקרי  
 :החדשבעלי המניות 

ויוותר בתוקף גם לתקופה בלתי מוגבלת  ההסכם יהיה    -תקופת הסכם בעלי המניות   .1
לאחר שהחברה תהפוך לתאגיד מדווח או חברה ציבורית, ויבוטל אך ורק בהתקיים 

  את   למנותעוד    רשאי  איננו החברה צחי  לתקנון    בהתאםאחד מהמקרים הבאים )א(  
החברה    ;בחברה  הדירקטורים  רוב של  המניות  בהון  האלה  שביל  החזקות  אם  )ב( 

; )ג( אם הסכם זה יבוטל כדין על ידי צד שנפגע כתוצאה מהפרת ההסכם  5%-יפחתו מ
על ידי צד אחר או צדדים אחרים להסכם. כמו כן, ככל שמי מבעלי המניות המשקיעים  

ופן שמי מבעלי המניות המשקיעים מכר את כל  לא יהיה חלק מהסכם זה לרבות בא 
מניותיו בחברה לצד שלישי אחר )בכפוף להוראות הסכם בעלי המניות(, כי אז הסכם  

אם וככל שייחתם הסכם בעלי המניות החדש ס"ק   זה ימשיך לחול בין יתר הצדדים לו.
ימשיך לחול וככל שיחול האמור בו ההסכם יפקע רק ביחס לשביל האלה וימשיך    )ב(

 )ג( יבוטל. לחול ביחס לצדדים האחרים לו. ס"ק 

ושביל האלה ובסעיף זה    41)היינו צחי   אסיפה כללית ואסיפה מקדימה של בעלי המניות  .2
" ביחד:  המניות להלן  באסי  -"((  בעלי  הצבעתם  אופן  את  יתאמו  המניות  פות בעלי 

וזאת באמצעות עריכת אסיפה מקדימה  כלליות מכח החזקותיהם במניות החברה, 
" )להלן:  כללית  אסיפה  של  כינוסה  המקדימהטרם  באסיפה  "(.  האסיפה  החלטות 

המקדימה תתקבלנה ברוב קולות למעט ביחס לנושאים מסוימים שעל סדר יומה של 
אם   ."(טו לשביל האלהזכויות הו)להלן: "  האסיפה המקדימה אשר יתקבלו פה אחד

כי אז כל ההחלטות באסיפה המקדימה  וככל שייחתם הסכם בעלי המניות החדש, 
 תתקבלנה ברוב קולות, קרי, זכויות הוטו לשביל האלה תתבטלנה. 

המנהלים המניות  גילבעלי  ארז  ואלמלה  ,  כוח  לצחיהעניקו    גורן  חוזר   יפוי    בלתי 
לרבות באמצעות    42וחזקות על ידם להצבעה באסיפה הכללית בגין מניות החברה המ

בעל מניות    לכלהשתתפות בפועל, ולהפעיל את מלוא הזכויות המוקנות או שתוקנינה  
מניות    מנהל של    שלכמחזיק  ההתאגדות  מסמכי  ו/או  הדין  פי  על  , החברה החברה 

ובין באמצעות מיופה   ו(, בין בעצמהעניין)לפי  צחי המוחלט של  ובהתאם לשיקול דעת
מטעמ "  וכח  הכוח)להלן:  המניות יפוי  בעלי  עוד  כל  בתוקף  יוותר  הכוח  יפוי   .)"
שלהם(  האמורים  מורשה  נעבר  יוותר    )לרבות  הכוח  יפוי  החברה.  במניות  מחזיקים 

ציבורית לחברה  החברה  הפיכת  לאחר  גם  המניות   .בתוקף  בעלי  שהסכם  וככל  אם 
הכוח   יפוי  אז  כי  ייחתם,  מניות  החדש  מכירת  של  במקרה  גם  בתוקף  גרעין  יוותר 

אשר יצטרך להיכנס בנעליהם של    כלשהולצד שלישי  השליטה )כהגדרת המונח להלן(  
 בעלי המניות האמורים בהסכם בעלי המניות החדש.  

נקבע כי כ"א משביל האלה ומגורן יהיו רשאים למנות דירקטור    –   מינוי דירקטורים .3
במניות החברה לא    כל אחד מהם  ובלבד ששיעור החזקות אחד לדירקטוריון החברה  

מ  לחברה   5%-יפחת  החברה  הפיכת  לאחר  כי  נקבע  עוד  בחברה.  ההצבעה  מזכויות 
יתחייב להצביע בעד המועמדים  הקיים  ציבורית כ"א מהצדדים להסכם בעלי המניות 

  דשזכות זו תעמוד בתוקף גם בהסכם בעלי המניות הח  שהוצעו על ידי הצד הרלוונטי.
שצחי )לרבות מכוח יפוי הכוח הקיימים לו( יתחייב להצביע בעד הדירקטורים  באופן  

 . ועל ידי גורןשביל האלה שיוצעו על ידי 

למכור ו/או  לא רשאים  המנהלים  מניות  הבעלי    -  הגבלות על הנפקת והעברת מניות  .4
מכל סוג )למעט שעבוד ו/או משכון כמפורט להלן(  לבצע כל דיספוזיציה  להעביר ו/או  

בהחזקותי  הב  הםשהוא  צחימניות  של  ובכתב  מראש  הסכמתו  ללא  צד  חברה,  כל   ;
ובלבד   בנקאי  תאגיד  לטובת  מניותיו  את  למשכן  ו/או  לשעבד  רשאי  יהיה  להסכם 

המניות בעלי  הסכם  להוראות  כפוף  יהיה  השעבוד  הוראות  .  שמימוש  כולל  ההסכם 
זכות   מניות  בדבר  בעל  כל  ידי  על  המוחזקות  מניות  למכירת  לצחי  ראשונה  סירוב 

השתתפות   זכות  המנהלים (Tag Along) בחברה;  המניות  לבעלי  הצטרפות  חובת   ;
(Bring Along  .) 

)חלף    המפורטות להלןהמגבלות  אם וככל שהסכם בעלי המניות החדש ייחתם, תחולנה  
 :  המגבלות המפורטות לעיל(

 

 העניקו לצחי יפוי כוח. ובעלי המניות המשקיעים  , בעלי המניות המנהלים להלן 3.10בסעיף  כאמור 41
 בין במישרין ובין באמצעות נאמן.  42
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כ  מהון המניות    80%-מגבלות על העברת מניות תחולנה ביחס למניות אשר תהוונה 
מניות גרעין המונפק והנפרע אשר יוחזק על ידי הצדדים להסכם בעלי המניות )להלן: "

והשליטה הצדדים" -"  )היינו  הון  המניות  ליתרת  וביחס  בהתאמה(  מהון    20%", 
ת לא  החסימה הצדדים(  תקופת  בדבר  להלן  לאמור  כפוף  העברה  על  מגבלה    חול 

 "(. המניות החופשיות)להלן: " המוחלטת

כתוצאה  למעט  מורשה,  לנעבר  לרבות  אסורה,  תהיה  הצדדים  הון  מלוא  העברת 
שתחילתה במועד רישום מניות החברה למסחר בבורסה    תקופהבמהורשה על פי דין,  

החל    "(.תקופת החסימה המוחלטת ר )להלן: "חודשים מהמועד האמו  6וסיומה בתום  
ועד לתום   כל אחד   18מתום תקופת החסימה המוחלטת  חודשים מהמועד האמור, 

עד    מהצדדים למכור  רשאי  במניות    2.5%יהיה  חודש החופשיות  מהחזקותיו    בכל 
 . זכות הצטרפות/ומכירה כאמור לא תהיה כפופה לזכות סירוב

לצד שלישי, בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות מניות גרעין השליטה  כל העברה של  
בעלי   הסכם  לעניין  המעביר  בנעלי  השלישי  הצד  של  בכניסתו  מותנית  תהיה  החדש 

תהיה כפופה לזכות סירוב ראשונה    גרעין השליטה   המניות החדש. בנוסף העברת מניות
 (. Bring Along; וחובת הצטרפות )(Tag Along) לצחי; זכות השתתפות

מממש  )להלן: "צחי )בעצמו ו/או תאגיד בשליטתו(    -  "(Call Optionאופציית רכש )" .3
לרכוש בכל עת ממי  )אך לא חייב ולפי שיקול דעתו הבלעדי(  יהיה רשאי    "(האופציה

בידי בעל המניות כאמור   המנהליםמבעלי המניות   , 43את מניות החברה המוחזקות 
נקיות כשהן  מהן,  חלק  או  בהסכם  כולן  שנקבע  למנגנון  בהתאם  כאשר   וחופשיות, 

אופצית   מימוש  במועד  שיהיה  כפי  החברה  משווי  תיגזר  הנרכשות  המניות  תמורת 
וככל שלא   בין הצדדים הרלוונטיים  לב  בתום  מו"מ  על  יקבע בהתבסס  הרכש אשר 
תהיה הסכמה על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם  

")להלן הרכישה:  מחיר  בדבר    ."(שווי  הוראות  כולל  ההסכם  כי  יצוין,  זה  לעניין 
בתוך   המניות  את  ימכור  האופציה  ומממש  בו  במקרה  שתשולם  התמורה  התאמת 

הסכם חודשים ממועד הרכישה במחיר הגבוה משווי מחיר הרכישה.    12תקופה של  
ידי בעלי המניות  בעלי המניות החדש יכלול הוראה דומה ביחס למניות המוחזקות על 

 המוחזקות ו/או מניות אשר תנבענה ממימוש כתבי אופציה,    מניות  למעטהמנהלים  
לפי  ו/או כתבי אופציה  הקצאת מניות  לת  ומכוח תוכני  בנאמנות  מהמנהלים  מי   עבור

- אולם מחיר הרכישה ייקבע לפי ממוצע ימי המסחר ב  לפקודת מס הכנסה  102סעיף  
 . יתר ההוראות הינן כאמור לעיל. 44הימים שקדמו להודעת המימוש  09

4. "( מכר  המניות  -  "(Put Optionאופציית  מבעלי  מי  בו  התפטר    המנהלים  במקרה 
מתפקידו בחברה ו/או במקרה בו סיים את תפקידו כנותן שירותים לחברה, יהיה אותו  

לחייב את  בעל   חודשים ממועד    3לרכוש ממנו במהלך תקופה של  צחי  מניות רשאי 
סיום הכהונה כאמור, בכפוף להוראות כל דין, את מניות החברה המוחזקות בידיו,  

בהסכם שנקבע  למנגנון  בהתאם  וחופשיות,  נקיות  כשהן  מהן,  חלק  או  כאשר   כולן 
 אשר  במועד המימוש  ברהחהאשר ייגזר משווי    למניה  במחיר  תמומש  המכראופציית  ה

החברה   של  האחרונים  הכספייםלדוחותיה    בהתאם  חשבונאיה  העצמי  הונה  לפייחושב  
 .  20%ניכוי של    ולאחר( במאוחד)

פוטר מתפקידו בחברה ו/או במקרה שהחברה  המנהלים במקרה בו מי מבעלי המניות  
)על    סיימה את תפקידו כנותן שירותים לחברה, ובמידה ובעל מניות כאמור יחפוץ בכך

, צחי )בעצמו ו/או תאגיד בשליטתו( יהיה חייב לרכוש מבעל המניות פי שיקול דעתו(
  חודשים ממועד סיום הכהונה כאמור את מניות החברה   3כאמור במהלך תקופה של  

כאשר השווי למניה יהיה    המוחזקות בידיו, כולן או חלק מהן, כשהן נקיות וחופשיות
אם וככל שהסכם בעלי המניות   לעיל(.  3בהתאם למנגנון הקבוע באופציית הרכש )ס"ק  

 זה לעיל יבוטלו.  4החדש ייחתם, הוראות סעיף 

 

 

 

 

 לעיל.  3.2.2למעט מניות שהוקצו לבעל המניות בהתאם לסעיף   43
  לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[  102שהוקצו מכוח סעיף    ככל שהמניות ו/או המניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה   44

 כי אז הוראות סעיף זה יחולו עליהן.על ידי נאמן עוד כאמור לא תוחזקנה 
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   ערך ניירות  חסימת .3.11

 : הגדרות .3.11.1

ות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות  לרבות מי שמחזיק בנייר  – "  עניין  בעל"
 ן. יאשר בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עני 

 : מאלה  אחד כל -" למסחר הרישום לפני שהוקצו מניות"

עשר חודשים לפני  -ין, בתקופה שתחילתה שנייםי מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל ענ .א
 הגשת הבקשה לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחר; 

נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר, ולא  .ב ניירות ערך המירים שהוקצו או 
 מומשו לפני הרישום למסחר. 

 : למעט

 מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף. .א

ה, מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם ": לרבות השאלפעולהאו    עסקה"
מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מניות חסומות  
או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה של ניירות הערך נשוא  

השליטה שלו  ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי  
 בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם. 

 לרבות נייר ערך המיר.  –" מניה"

במועד   בחברה  העניין  בעלי  על .3.11.2 עניין  בעל  שנהיה  מי  על  למעט  למסחר  הרישום  במועד 
)על פיו    זה  תשקיףלציבור על פי    הצעהבמסגרת    שיוצעו  מניותכאמור כתוצאה מרכישת  

 למסחר(, יחולו תנאי החסימה הבאים:    לראשונההחברה  תירשם

עניין כל    בעל למסחר, לא יעשה    המניות   םהחודשים שתחילתם במועד רישו  תשובשל .א
ב פעולה  "  מניותעסקה או  )להלן:  בידו במועד הרישום למסחר    המניות המוחזקות 

 "(.ותהחסומ

  השמונהלמסחר ועד תום החודש    הרישום החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד   .ב
מועד  עש שלאחר  רשאי  הרישום ר  ב  עניין  בעל,  פעולה  או  עסקה  כל    מניות לבצע 

החסומות מדי חודש. חישוב    המניותמכמות    2.5%עור שאינו עולה על  יהחסומות בש
 החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר. המניותכמות 

ביצוע  למסחר לא תהיה עוד מניעה ל  הרישוםמועד    לאחרחודשים ש   עשר  שמונה בתום   .ג
 החסומות.   מניותכל עסקה או פעולה ב

ועל מחזיק    למסחר  הרישום  במועד  ענייןמחזיק במניות בחברה חדשה, שאינו בעל    על .3.11.3
  פי  על במניות שנהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור 

 :  הבאים החסימה  תנאי  יחולו, למסחר לראשונה החברה  נרשמת לפיו , זה תשקיף

המחזיק    בשלושת .א יעשה  לא  למסחר,  המניות  רישום  במועד  שתחילתם  החודשים 
"המניות  במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר )להלן:  

 (."החסומות

  החודש  לתום  ועד,  למסחר  הרישום   מועד  שלאחר  הרביעי  החודש  מתחילת  החל .ב
  או   עסקה  כל  לבצע  החסומות  במניות  מחזיק  רשאי,  הרישום  מועד  שלאחר  התשיעי

,  החסומות  המניות   מכמות  12.5%  על   עולה   שאינו   בשיעור   החסומות   במניות  פעולה
 .מצטבר  בסיס   על יעשה  זו   פיסקה לצורך החסומות  המניות   כמות   חישוב.  חודש  מידי 

  לביצוע  מניעה   עוד  תהיה   לא   למסחר  הרישום  מועד  שלאחר  חודשים  תשעה   בתום .ג
 . החסומות במניות פעולה או  עסקה

  שהינם   עובדים  שאינם  עובדים  על  יחול  לאלעיל    3.11.3-ו  3.11.2  בסעיפים  האמור
 . עניין בעלי

בסעי .3.11.4 האמור  ב  3.11  ףלמרות  פעולה  או  עסקה  לבצע  ניתן  לעיל,  החסומות    מניותזה 
 במקרים ובתנאים המפורטים להלן: 
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 . חסומות מניותניתן להציע לציבור בהצעת מכר  .א

ממועד   .ב חודשים  ששה  מתום  להעביר    הרישוםהחל  ניתן  , חסומות  מניותלמסחר 
שקיבל ימשיכו    המניותיתחייב כי על    המניותבעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל  

 . לעיל  זה 3.11לחול תנאי החסימה כאמור בסעיף 

  וזאת חסומות מניות מחסימה לשחרררשאי  מנכ"ל הבורסה, או מי שהוסמך על ידו, .ג
 לתקנון  השלישי  בחלק  לאמור  בהתאם  שוק   עשיית  לצורך  שוק  לעושה  ברתןהע  לשם

 . פיו על ובהנחיות  הבורסה

החסומות כמשכון ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר    המניותניתן להעמיד את   .ד
לעיל, שנקבעה    זה  3.11תום תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה כאמור בסעיף  

 הבורסה.   הנחיותב

חסומות, לתאגיד בבעלותו המלאה או    מניות חסומות ממחזיק ב  מניות ניתן להעביר   .ה
יתחייב כי על המניות   לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות 

  3.11שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף  
 .  לעיל זה

 : הבאים  התנאים בהתקיים החסומות מניותלבצע כל עסקה או פעולה ב  ניתן .ו

המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות המוחזקות    במקום (1)
ב המחזיק  של  המלאה  בבעלותו  תאגיד  ידי    ידי  על   או   החסומות   מניותעל 

 . החסומות המניות במחזיק הבעלות  במלוא המחזיק

קה  שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא העס  המניות (2)
או הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהם תנאי החסימה שחלו על  

זה לעיל,    3.11המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה כאמור בסעיף  
 למשך תקופת החסימה שנותרה. 

ניירות ערך כאמור בסעיפים )ה( או )ו( לעיל על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של    נחסמו .ז
עד לתום תקופת    כאמורלא יחול שינוי בבעלות בתאגיד    המחזיק במניות החסומות,

 החסימה. 

 : זה קטן סעיף  לעניין

 בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לא.   –" חסומות במניות מחזיק"

 בין במישרין ובין בעקיפין.  –" המלאה בבעלותו" או"  הבעלות מלוא"

  תשקיף  פי  עללא יחולו על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור    3.11.2  סעיף  הוראות .3.11.5
 . למסחר הרישום לפני  ונרכשו, למסחר לראשונה החברה נרשמת  לפיו, זה

   הוראות כלליות .3.11.6

י  יי.בי.איא   רישום מניות החברה למסחר בבורסה המניות החסומות יופקדו בידי  לפני  .א
במשך תקופת החסימה באופן שהמניות    45"( הנאמןלהלן בסעיף זה: ")  ניהול נאמנויות

תוחזקנה אצל חבר   לרישומים  על שם החברה  בספרי החברה  החסומות הרשומות 
לנאמן רק  כאשר  הנאמן,  שם  על  המתנהל  בפיקדון  חתימה    בורסה  זכות  תהיה 

 בפיקדון. 

מניות על פי הוראות דלעיל, תחול החסימה על מניות הטבה שיחולקו בגין    נחסמו  .ב
ערך    המניות ניירות  מהמרת  הנובעות  מניות  על  ועל    המיריםהחסומות,  חסומים 

 זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה. 

על פי הוראות דלעיל והוצעו בגין    נחסמו  .ג החסומות מניות בדרך של    המניותמניות 
 החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן: מניותזכויות בתמורה, ינהג המחזיק ב

 

. ככל שתבקש החברה  חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה האחות שלה   הינו  הנאמן  45
  עם ,  לציבור  הודעה   כך  על  פרסם , תלציבור  החברה  מניות  יוצעו  במסגרתו ,  זה   תשקיף  פרסוםלשנות את הנאמן לאחר  

 .הבורסה  בתנאי  עומד שהינו ובלבד החדש הנאמן אודות פרטים
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בגין   (1) הזכויות  את  בבורסה  שיקבל    המניותימכור  ובתמורה  החסומות 
ראות  יחולו הו  םהחסומות ועליה  מניות ל  ים הזה  ערך   ניירותמהמכירה ירכוש  

 בידו.  ותהחסומות המוחזק   המניותהחסימה החלות על 

 .  החסומות המניותינצל את הזכויות בגין   (2)

ש פי    נהנבעתעל המניות  על  מניצול הזכויות, למעט אותה כמות של מניות ששוויה 
יחולו הוראות החסימה    -מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות  

 בידו.  ותומות המוחזק החס  המניותהחלות על  

ואת   .ד בתשקיף,  והמפורטים  בחברה  הערך  ניירות  כל  את  המפרטת  טבלה  להלן 
 החסימה החלה עליהם:  

 אופציות מניות  שמות המחזיקים 
סעיף בתשקיף  

המתייחס לחסימת  
 בורסה

 3.11.2סעיף  --- 14,616,000 יצחק ארבוב 
 3.11.2סעיף  --- 2,663,000 אילן קפון 
 3.11.2סעיף  --- 869,000 ארז גיל 

 3.11.2סעיף  993,000 2,799,000 זיו יעקובי
 3.11.2סעיף  142,000 462,000 שמואל סימן טוב 

 3.11.2סעיף  142,000 462,000 אמיר מלאך 
 3.11.2סעיף  --- 4,295,000 ישראל לאופולד גורן  

 3.11.2סעיף  --- 1,605,000 אלמלה  יהודה
 3.11.2סעיף  --- 1,491,000 רפי רב חן

 3.11.2סעיף  --- 6,866,000 שביל האלה בע"מ 
 3.11.3סעיף  --- 568,000 דיאן אינבסטמנט בע"מ 

 3.11.3סעיף  --- 1,814,000 קליר פיוטשר לנדמרק בע"מ 
 3.11.3סעיף  --- 3,026,000 בעלי מניות אחרים 
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 1הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

  לפרק  'א  נספחכ  שמצורף  כפי,  החברה  בתקנון  מעוגנות  החברה  למניות  הנלוות  הזכויות .4.1

כפי שמפורסם על ידי החברה במקביל לפרסום התשקיף, באתר המגנ"א של רשות  ו  2זה

 . www.magna.isa.gov.ilרות ערך בכתובת: יני

 להלן תובא תמצית הפרטים מתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה: .4.2

  נקוב ללא ע.נ.הון המניות הרשום של החברה מורכב ממניות רגילות רשומות על שם  (א)

 (. המניות")להלן: " כל אחת 

וכל מניה רגילה,  כל המניות   (ב) ועניין,  הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר 

זכות להיות מוזמן    :שכל דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן, תקנה למחזיק בה

האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה    ולהשתתף בכל

בה   של החברה  כללית  בכל אסיפה  הצבעה,  בכל  לקבלת    ;השתתףשברשותו,  זכות 

יחולקו אם  הטבה,  מניות  לקבלת  וזכות  יחולקו,  וכאשר  אם  זכות  ; דיבידנדים, 

 להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה. 

,  קולות  במניין  בהצבעה  תתקבל  הכללית   באסיפה  החלטה,  דין  כל  להוראות  כפוף (ג)

  יראו   שקולים  הקולות  היו.  אחד  קול  תקנה ,  הצבעה  זכות  המקנה,  מניה  שכל  באופן

 .  כנדחית ההחלטה את

 :2להלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה  (ד)

 הסעיף/ים בתקנון ההוראות

 53-55 ההון  שינוי

 161)א(, 81 שינוי התקנון 

 41-49 העברת מניות החברה 

 50-52 פדיון בני  ניירות ערך 

 56-63 בעלי המניות אסיפות כלליות של 

 64-74 זכויות ההצבעה 

 132-140 3חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

 153 זכויות בפירוק החברה 

 לתשקיף  7ראה פרק  הזכות למינוי דירקטורים 

____________________________ 
תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות    1968-התשכ"חב' לחוק ניירות ערך, 46על פי סעיף   1

לערכן הנקוב זכויות הצבעה שוות ביחס  בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק    .אחד בלבד, המקנה  אין 
ובהתאם לתקנון הבורסה והנחיותיה,  מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר  

לעת.   מעת  שיהיו  תהי בכל המניות  כפי  של החברה  במלואןינהון המוצא  נפרעות  המניות  ה  כל  של  המוצא  בהון  . 
מימוש האופציות הלא רשומות תרשמנה במרשם בעלי המניות    ענההמניות שתנבכל  ה ונהמניות שתונפק החברה, כל  

   של החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה.
של  ניירות הערך    של  למסחר   הרישום   לפני ,  אוטומטי  באופן  לתוקף  תכנסנה   זה   בפרק   המתוארות   התקנון  הוראות   2

  בפרק   כאמור   למסחר  לרישום  הבורסה  דרישות  התקיימו  לפיו  לציבור   המכרז  תוצאות  היוודע  עם,  בבורסה  החברה
  .זה לתשקיף  2

  .לעת מעת שיהיו כפי ולהוראותיה  הבורסה מסלקת של העזר לחוקי  כפופה דיבידנד וחלוקת הטבה מניות חלוקת  3
חלוקת דיבידנד למניות בכורה )ככל שתונפקנה מניות בכורה כאמור( תהא כפופה לתקנון הבורסה והנחיותיה, כפי  

 שיהיו מעת לעת. 

http://www.magna.isa.gov.il/
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לתקנונה הוראות    154-ו,  104  ,97  ,87-91,  86  ,75-78,  62יצוין כי החברה כללה בסעיפים   .4.3

חוק )להלן: "  1999-לחוק החברות, תשנ"ט  259  -ו  222,  107  , 81  ,59,  50  בהתאם לסעיפים

 להלן נוסחם:  ( החברות

   נטילת סמכות )סעיף  50 לחוק החברות(            

  או   מסוים   לעניין   אחר  לאורגן  הנתונות  סמכויות   ליטול  רשאית  הכללית  האסיפה .  62"
  האסיפה   נטלה .  העניין  בנסיבות  הנדרש  הזמן  פרק   על  יעלה  שלא  מסוים   זמן  לפרק

  המניות   בעלי   על  יחולו,  לדירקטוריון  החוק  לפי   הנתונות   סמכויות  הכללית 
,  סמכויות  אותן  הפעלת  לעניין   דירקטורים  על  החלות  והאחריות  החובות,  הזכויות

,  בחברה  להחזקותיהם  לב   בשים,  עליהם  יחולו  זה  ובכלל ,  המחויבים  בשינויים
  הרביעי ,  השלישי  הפרקים  הוראות,  הצבעתם  ולאופן  באסיפה  להשתתפותם

 "  החברות  לחוק השישי  החלק   של והחמישי

  או   מסוים  לעניין,  הכללי  למנהל  הנתונות  סמכויות  ליטול  רשאי  הדירקטוריון  (א) . 97"
  פי   על  והכל,  העניין  בנסיבות  הנדרש  הזמן  פרק   על   יעלה  שלא,  מסוים  זמן  לפרק

 " .הדירקטורים קולות ברוב שתתקבל בהחלטה , הדירקטוריון דעת שיקול

   מניין חוקי באסיפות ומינוי יו"ר אסיפה )סעיף 81 לחוק החברות(             

תוך    יןא .  75" חוקי  מניין  נוכח  יהיה  כן  אם  אלא  כללית  באסיפה  דיון  בשום  לפתוח 
מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת  
בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או  

ל  מניות  בעלי(  2)  שני כוח, לפחות  -ידי באי-על ביחד  (  1/4)  רבעפחות  המחזיקים 
 ." בחברה ההצבעה זכויותמ

  היא ,  החוקי  המניין  יימצא  לא  לאסיפה  שנקבע  המועד  מן  השעה  מחצית  כעבור  אם .  76"
,  אחר  מועד  לכל  או,  מקום  ובאותו  שעה  באותה,  הבא  בשבוע  יום  לאותו  תידחה

  נקראה   שלשמם  העניינים  ידונו  הנדחית  ובאסיפה  האסיפה  על  בהודעה  צוין  אם
  מחצית  כעבור  חוקי  מניין  יימצא  לא   הנדחית  באסיפה  אם.  הראשונה  האסיפה

  מספר   בכל  הנדחית   האסיפה  תתקיים  אז   כי,  לאסיפה  הקבוע  מהמועד   השעה
  תתקיים ,  מניות  בעלי  דרישת  פי-על   הכללית  האסיפה  כונסה  אם.  שהוא  משתתפים

  לפחות   שלו,  יותר  או  אחד,  מניה  בעל  לפחות  בה  נכחו  אם  רק  הנדחית   האסיפה
  ".בחברה  ההצבעה מזכויות( 25%) אחוזים חמישה עשרים

ראש לאותה אסיפה. בחירת יושב ראש האסיפה  -אסיפה כללית ייבחר יושב  בכל .   77"
יו"ר   ידי  על  חוקי,  מנין  לקיום  בכפוף  שתפתח,  באסיפה,  הדיון  בתחילת  תעשה 

 " ן זה. יהדירקטוריון או על ידי דירקטור שהדירקטוריון הסמיך לעני 

,  חוקי  מניין  בה  שיש  האסיפה  בהסכמת ,  רשאי  כללית  אסיפה  של  ראש-יושב .   78"
  לזמן  מזמן  היום  בסדר  שפורט  בנושא  החלטה  קבלת  או  הדיון,  האסיפה  את  לדחות

.  זאת  לעשות  לו הורתה  האסיפה   אם  כאמור  לדחותם הוא  וחייב,  למקום  וממקום
  לא  בהם  ושהדיון  היום  סדר   על  שהיו  בעניינים  אלא  לדון  אין  הנדחית  באסיפה
 ". הדחייה  על הוחלט שבה באסיפה התחיל לא או נסתיים 
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 לחוק החברות(    222-ו 59 סעיפים) ותקופת כהונה מינוי דירקטורים

"86  . 

  באסיפה   שתתקבל  המניות  בעלי  של  רגיל  ברוב  בהחלטה  ייבחרו  הדירקטורים (א)
  לאסיפה   עד   יכהן  שנבחר  דירקטור  כל.  אחרת  כללית  אסיפה   בכל  או  השנתית 
 ; הבאה  השנתית

  האסיפה   אך ,  כאמור  האסיפה   ידי - על  מינויו   במועד  תחל  דירקטור  של   כהונתו (ב)
   ;האסיפה ממועד המאוחר מינוי מועד לקבוע יכולה 

,  המניות  בעלי  של  רגיל  ברוב,  דירקטור  לפטר  עת  בכל  רשאית  הכללית  האסיפה (ג)
.  בחברה  כדירקטור  אחר  אדם  במקומו  למנות   עת  אותה   להחליט   רשאית   והיא 

  לפני  עמדתו  את  להביא  סבירה  הזדמנות  תינתן  היום  סדר  על  שפיטוריו  לדירקטור
 ." הכללית האסיפה

"87  . 

  בדירקטוריון   מקומו  ממלא  כדירקטור  לשמש  אדם  למנות  עת  בכל  זכאי  דירקטור (א)
  להתמנות  כשיר  שאינו  מי  חליף  כדירקטור  ימונה  לא  "(.חליף  דירקטור)"

  הדבר   יותר   כן  אם  אלא  חליף  כדירקטור  או  כדירקטור  שמכהן  מי  וכן  כדירקטור
  שמכהן   מי  את,  דירקטוריון  ועדת  לחבר  חליף  דירקטור  למנות  ניתן.  דין  פי  על

  מכהן   אינו,  הועדה  לחבר  חליף  כדירקטור  להתמנות  שהמועמד  ובלבד,  כדירקטור
  יהא ,  חיצוני  לדירקטור  חליף  דירקטור  הוא  ואם  דירקטוריון  ועדת  באותה

  אלא   חיצוני  לדירקטור  חליף  דירקטור  ימונה  לא  אולם.  חיצוני  דירקטור  המועמד
 ;בחוק אחרת נקבע אם למעט, בלבד  זה( א) קטן סעיף  פי  על

  ישיבת   לכל   הזמנות   לקבל  זכאי   הוא  יהא, בתוקף  החליף הדירקטור מינוי  עוד  כל (ב)
  ולהשתתף (  הזמנות  לקבל  הממנה  הדירקטור  של  זכותו  שלילת  בלא)  דירקטוריון

 ; הממנה  הדירקטור  נעדר ממנה   דירקטוריון ישיבת  בכל ולהצביע

  כל ,  נתמנה  שלפיו  המינוי- כתב  להוראות  כפוף,  תהיינה  החליף  לדירקטור (ג)
 ; דירקטור כדין ודינו,  מקומו ממלא משמש שהוא  לדירקטור  שישנן הסמכויות

  של   כהונתו .  המינוי  לבטל  עת   בכל   זכאי  יהא   חליף   דירקטור  שמינה  דירקטור  (ד)
"ולהלן  לעיל)   שמינהו  הדירקטור   אם  תיפסק  חליף  דירקטור   הדירקטור: 

  אם   או,  התפטרותו  על  או   כאמור  המינוי  ביטול  על  בכתב  לחברה  הודיע"(  הממנה
 ;אחרת בדרך נפסקה כדירקטור הממנה הדירקטור של כהונתו

 ." לחברה בכתב  בהודעה ייעשו מינויו  וביטול  חליף דירקטור של מינוי כל (ה)

 בכל אחד מהמקרים הבאים: מאליהדירקטור תתפנה  שרתמ   .89"

 ; לחוק החברות 229-231או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  התפטראם  (א)

 ; לחוק החברות 232אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  (ב)

 ; א לחוק החברות232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  (ג)

כהונתו   (ד) פקיעת  על  להורות  החליט  המשפט  בית  בסעיף  אם  לחוק    233כאמור 
 ; החברות

-ושיקום כלכלי, תשע"ח  פירעון  חדלות   חוק  לפי   הליכים  לפתיחת  צו  לגביו ניתן   (ה)
צו    לגביו  ניתן  או  מרצון  פירוקו  על  החליט  אם  גם  –  תאגיד  הוא  ואם,  2018

 ; לפתיחת הליכים המורה על פירוק.

 ; במותו (ו)

 ; אם נעשה פסול דין (ז)
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 "א לחוק החברות245א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף   (ח)

, דבר בכל לפעול רשאים הנותרים  הדירקטורים  יהיו, דירקטור משרת תתפנה  אם .  90"
  הדירקטורים   מספר  פחת.  דירקטורים  משלושה  פחות   אינו  מספרם  עוד  כל

  לשם   אלא  לפעול  רשאי  הדירקטוריון   יהיה  לא,  לעיל  כאמור  המינימלי  מהמספר
 " .נוספים  דירקטורים מינוי  למטרת כללית אסיפה כינוס 

  או   דירקטור  עתידי  למועד  או  מיידי  באופן  למנות  רשאים  הדירקטורים .   91"
  שהמספר   ובלבד ,  הבאה  השנתית   לאסיפה   עד   יכהנו   אשר   נוספים  דירקטורים

  85  בסעיף  כמפורט  החברים  מספר  על  יעלה  לא  הדירקטוריון  חברי  של  הכולל
 "   לתקנון

   קבלת החלטות בדירקטוריון )סעיף 107 לחוק החברות(             

   אחד   קול  יהיה  בדירקטוריון  בהצבעה.  רגיל  ברוב  יתקבלו  בדירקטוריון   החלטות . 104"
 " .מכריע או נוסף קול  יהיה לא הדירקטוריון   ראש-ליושב. דירקטור לכל

   הסמכה למתן פטור )סעיף 259 לחוק החברות( 

 "154  . 

רשאית,  ה (א) או  חברה  כולה  מאחריותו,  בה  משרה  נושא  ובדיעבד  מראש  לפטור 
 ; מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה

דירקטור   (ב) מראש  לפטור  רשאית  אינה  החברה  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על 
בחוק    כלפיה   מאחריותו כמשמעותה  בחלוקה,  הזהירות  חובת  הפרת  עקב 

 " החברות.
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 נספח א'

 בע"מ קבוצת אקרו תקנון

אשר יכנס לתוקף באופן אוטומטי, עם ובכפוף להצלחת ההנפקה לפי התשקיף, לפני  

 הרישום למסחר של ניירות הערך החברה 

 



 

 

 תקנון
 

 בע"מ  קבוצת אקרו
 רשנותפ

אחר .1 פירוש  מצריך  הכתוב  נוסח  אם  מלבד  זה,  המילים בתקנון  של  משמעותם   ,
 והביטויים הבאים הינו כדלקמן:

 לרבות תאגיד )אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה(; -    "אדם"
רשום ו/או בעל מניות שאינו רשום. מי שהוא בעל מניות   -  " "בעל מניות

וקיים   קובעהיה  בכ  , מועד  לחוק   182סעיף  הגדרתו 
בעל   החברות,  שהיה  מי  מניות  כבעל  ייחשב  עניין  לאותו 

 מניות במועד הקובע. 
הרשום   - "בעל מניות רשום" מניות  מניה  בעל  המניות כבעל  בעלי  במרשם 

 בחברה. 
אצל חבר בורסה מניה ואותה   בעל מניות שלזכותו רשומה - שאינו"בעל מניות 

 מניה 
של     רשום""  המניות  בעלי  במרשם  הרשומות  המניות  בין  נכללת 

 .חברה לרישומים שם החברה על
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.   -  "הבורסה" 

 בהתאם להוראות תקנון זה. והדירקטוריון שנבחר כדין  -  הדירקטוריון" "
 של החברה. חבר בדירקטוריון -  "דירקטור"

, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן  1999-וק החברות, התשנ"טח  -  חוק החברות""
 התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו. 

, כפי שיתוקן מזמן לזמן, 1968- חוק ניירות ערך, התשכ"ח -  "חוק ניירות ערך"
 וכן התקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו. 

 2018-פירעון ושיקום כלכלי, תשע"חחוק חדלות    "חוק חדלות פירעון"
ניירות ערך, -   "החוק" מזמן לזמן,   נוכפי שיתוק  חוק החברות, חוק 

מכוח שיותקנו  או  שהותקנו  התקנות  בר םוכן  חוק  וכל   ,
 תוקף בקשר לחברות, החל על החברה אותה שעה. 

 . לתקנון זה 7בסעיף חברה הנזכרת ה -   החברה""
לחוק   127רשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסעיף  מ -   המרשם""

וכן אם החברה תחזיק מרשם נוסף מחוץ לישראל החברות,  
 כל מרשם נוסף, בהתאם למקרה. -

המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו הזמן, ואשר  -   המשרד""
 ישתנה מעת לעת כפי שיקבע דירקטוריון החברה.

לום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר פוס, ליטוגרפיה, ציד -   כתב""
של  הטבעה  או  יצירה  של  אחרת  צורה  וכל  אלקטרוני, 

 מילים בצורה הנראית לעין. 
ניות, איגרות חוב, שטרי הון, תעודות ומסמכים מ   לרבות, -  ניירות ערך" "

 אחרים המקנים זכות למכור, להמיר או למכור לשכאלה. 
 כהגדרתם בחוק חוק חדלות פירעון.    -  " הליכי חדלות פירעון"

 תקנון החברה כניסוחו כאן או כפי שישונה.   -   "התקנון"
 
 

סעיפים .2 ה  10,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2  הוראות  הפרשנות,  בשינויים  1981-תשמ"אלחוק  יחולו   ,
ן הנדון או  ין הנדון ואם אין בעני י המחויבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לעני

 .בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור
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בחוק   .3 להם  הנודעת  המשמעות  שבתקנון  וביטוי  מילה  לכל  תהיה  זה,  בסעיף  לאמור  פרט 
 לנושא הכתוב או לתוכנו.   החברות אלא אם יש בהם משום סתירה

ובכל   .4 זה  בתקנון  אחרת  נקבע  אם  אלא  החברה  על  תחולנה  עליהן  להתנות  שניתן  הוראות 
 סתירה בין הוראות חוק החברות האמורות ותקנון זה תחולנה הוראות תקנון זה. 

ההוראה   .5 את  יראו  בוטלה,  או  תוקנה  זו  והוראה  החברות  בחוק  להוראה  זה  תקנון  הפנה 
 יתה חלק מהתקנון, אלא אם כן אסור הדבר על פי דין. יף וכאילו ההאמורה כבת תוק

או   .6 הכללית  באסיפה  החלטה  לקבלת  הנדרש  הרוב  צוין  לא  בו  זה  בתקנון  מקום  בכל 
 בדירקטוריון, יחשב הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה רוב רגיל.

 
 

   ם החברהש
 
 שם החברה הוא כדלקמן:   .7

 בע"מ קבוצת אקרו    בעברית: 
 KVUTZAT ACRO LTD  בלועזית: 

 
   טרות החברהמ
 
   החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי. .8

   כלית החברה ת
 
פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, ואולם, החברה רשאית  -עול עללפתכלית החברה היא   .9

במסגרת שיקוליה העסקיים כאמור    האינ   ה, אף אם התרומהראוי  הלתרום סכום סביר למטר
 .פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה-עיל, וזאת עלל

 ון המניות הרשוםה
 

  ללארגילות    מניות(  מיליארדאחד  )  1,000,000,000הון המניות הרשום של החברה הוא   )א( .10
  "(.המניות )להלן: "אחת  כל ע.נ

, שכל  זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילהכל המניות הרגילות תהיינה שוות   )ב( 
 תקנה למחזיק בה: דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן,

זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול   (1)  
כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה    אחד בגין

 בה השתתף; 
אם    לקבלת מניות הטבה,  כות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכותז (2)  

 יחולקו. 
 .נכסי החברה בעת פירוקהעודף זכות להשתתף בחלוקת  (3)   

 
   חריות בעלי המניותא
 

אחריותם של בעלי המניות מוגבלת. לעניין זה, כל בעל מניות אחראי לפירעון הערך הנקוב   .11
החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב, תהא אחריותו של  של מניותיו בלבד. הקצתה  

 כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו כאמור.
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 ברה ציבורית ח
 

בכפוף להוראות חוק החברות, וכל עוד ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה או   .12
שהוצ  החברה  של  הערך  ניירות  עוד  חברה  כל  החברה  תהא  ידו,  על  מוחזקים  לציבור  עו 

 ציבורית. 

  מניות
 

החברה,    בלימ .13 של  קיימות  מניות  לבעלי  לכן  קודם  שניתנו  המיוחדות  בזכויות  ככל  לפגוע 
וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או  יכולשניתנו,   ה החברה להנפיק או להקצות מניות 

הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות  בזכויות מאוחרות או להנפיק מההון שטרם  
בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, 

אחרים עניינים  עם  בקשר    באסיפה   שתתקבל  בהחלטה  פעם  מדי   החברה  שתקבע  כפי,  או 
  .המניות בעלי של  ברוב הכללית 

הון  א .14 יחולק  שהיא  עת  בכל  בהחלטה  ם  החברה,  יכולה  מניות  של  שונים  לסוגים  המניות 
שתתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים  

היתר, היתרונות,  -אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות
ת באחד הסוגים, או כפי שייקבע  ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה ע

 בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל של בעלי המניות מן הסוג הזה. 

מניות  ה .15 לרבות  שהוצאו,  מניות  סוג  או  מניות  של  למחזיקים  המוקנות  המיוחדות  זכויות 
בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או  

של מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של  הנפקתן  
 אותן מניות. 

הוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על  ה
 כל אסיפת סוג כנ"ל. 

ן  מניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותה .16
עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת  
שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב ובין  
אשר  מועדים  ובאותם  הנקוב,  מערכן  הנמוכה  בתמורה  החברות(  חוק  להוראות  )בהתאם 

למתאימ ימצא  דרישת  הדירקטוריון  אדם  לכל  להגיש  הסמכות  לדירקטוריון  ותהא  ים, 
תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה  
ימצא   הדירקטוריון  אשר  והתנאים  התמורה  ובאותה  הזמן  אותו  במשך  הנקוב,  מערכן 

 למתאים. 

בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות    ם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים ביןע .17
 . םפירעונהתשלום ו/או זמני  

או חלקה,  -ם עלא .18 כולה  בגין המניה,  יהא תשלום התמורה  פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, 
ידי האדם אשר הוא הבעלים  -רעונו עליבשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פ 

   ידי אפוטרופסיו.-הרשום של המניות אותה עת או על 

חברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש ה .19
כחתם, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק איגרות חוב של החברה או  
על הסכמתו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, איגרת חוב או סטוק איגרות  

רה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או בניירות  של החברה. בכל מק
 ערך או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה. 
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   עודת מניהת
 

פוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן, תעודת מניה המעידה על זכות קניין במניות תישא  כ .20
המודפס,   שמה  את  או  החברה  חותמת    כפי  או,  דירקטורים  שני   של  חתימתם  בצירוף את 

 . לעת מעת  החברה   דירקטוריון שיקבע

)לרבות הכ .21 לפי בקשת זכאי לקבל    (חברה לרישומיםל בעל מניה רשום  תעודת  ,  ומהחברה, 
מניה אחת בגין המניות הרשומות על שמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת )לאחר שישלם  

יה, כל אחת על אחת או  את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן(, כמה תעודות מנ
ואת   הוצאה  היא  שבגינן  המניות  כמות  את  תציין  מניה  תעודת  כל  כאלו;  ממניות  יותר 

ב והכל  המניות  של  הנקוב  ערכן  המניות,  של  הסידוריים  חוק  מספריהן  להוראות  כפוף 
 . החברות

ששמו מופיע    לידי מיעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בני אדם או יותר, תימסר  ת .22
, אלא אם  מבין שמות הבעלים המשותפים, ביחס לאותה מניה,  ראשון במרשם בעלי המניות 

 .יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר

  חדשה, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודת מניה  נפגמה  או   תושחתאו    תאבדאם תעודת מניה   .23
לא  הבמקומ המניה  שתעודת  ובלבד  רצון  - על  הבוטל,  לשביעות  שהוכח  או  החברה,  ידי 

, והחברה קיבלה בטוחות לשביעות רצונו  הושמדהאו    אבדההדירקטוריון כי תעודת המניה  
יט הדירקטוריון להטילו.  של הדירקטוריון, בגין כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום, אם יחל

 .חדשה  מניה   תעודת  הנפקת  לגבי  גם  המחויבים  בשינויים   יחולו  לעיל   22עד    20הוראות תקנה  

 רישות תשלום  ד
 

  כל  לתשלום  דרישות  מניות   לבעלי   להגיש ,  דעתו  שיקול  לפי ,  לזמן  מזמן,  יוכל  דירקטוריוןה .24
  תנאיפי  -על  ואשר,  המניות  מבעלי   אחד  כל  בידי  אשר   המניות  בגין   נפרעו  שטרם  הכספים 

  סכום  את  לחברה  לשלם  מניות   בעל  כל   ועל,  קבועים  בזמנים   לפרעם  אין  המניות   של   ההקצאה
  יכולה   תשלום  דרישת.  הדירקטוריוןידי  -על   שנקבעו  כפי  ובמקום  בזמן,  לו  שהוגשה  הדרישה

  של   ההחלטה  מועד   יהיה  התשלום  דרישת  מועד.  לשיעורים  התשלום  חלוקתידי  -על  להיות
 . התשלום דרישת בדבר הדירקטוריון

  שיעור   יצוין  שבה  יום(  14)  עשר  ארבעה  של   מוקדמת  הודעה  תימסר  תשלום  דרישת  כל  לע .25
  כזו   תשלום  דרישת  של  הפירעון  זמן  לפני,  לעיל  האמור  אף  על.  תשלומו  ומקום,  התשלום

  את  להאריך  או  הדרישה  את  לבטל,  המניות  לבעלי  בכתב  הודעהידי  -על,  רשאי  הדירקטוריון
 .התשלום   דרישת של הפירעון  זמן לפני נתקבלה  כאמור שהחלטה ובלבד, פירעונה זמן

  התשלום  ודרישות   התשלום  שיעורי   כל  לתשלום   יחד  אחראים  יהיו   במניה  משותפים   עליםב .26
 . כזו מניה בגין המגיעים

  או  קבוע  במועד  סכום  כל  לפרוע  צריך  אחר  באופן  או   מניה  כל  של  ההקצאה  תנאי פי  -על  םא .27
  זו   יתהי ה  כאילו  כזה  שיעור  או  כזה  סכום  כל  יסולק  אזי,  קבועים  במועדים  תשלום  בשיעורי

  ותחולנה, כדין הודעה  נמסרה עליה   ואשר  הדירקטוריון ידי - על כדין  שהוגשה  תשלום דרישת
 . תשלום לדרישות בנוגע  זה בתקנון  אשר ההוראות  כל כזה תשלום שיעור  או כזה סכום על

 האדם  על   יהיה ,  לכן  קודם  או  פירעונו  ביום  השיעור   או   התשלום   דרישת  סכום  סולק  לא   םא .28
  שיעור   מגיע  עליה  אשר  או  התשלום  דרישת  הוגשה  בגינה  אשר  המניה  בעל  עת  אותה  שהינו

  או ,  לעת  מעת   יקבע  שהדירקטוריון  בשיעור,  לעיל  הנזכר   הסכום  על   ריבית  לשלם,  התשלום
,  למעשה  ייפרע  בו   היום  עד  לתשלומו   שנקבע  היום  למן ,  חוקפי  -על   עת  אותה  המותר   בשיעור
 . מקצתו או כולו, הריבית תשלום על לוותר הדירקטוריון רשאי ואולם

 שטרם   כספים   להקדים  הרוצה  מניות  מבעל  לקבל  הוא  רשאי,  לנכון  הדירקטוריון  ימצא  םא .29
.  מהן  חלק  או,  מניותיו  חשבון  על  סולקו  ושטרם  הגיע  טרם  פירעונם  שזמן  או  נדרשו
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  על   או,  לעיל  הנזכר  באופן  שהוקדמו  הכספים  על  המניות   לבעל  לשלם  רשאי  הדירקטוריון
  שיעור  לפי,  הוקדמו  אלמלא  להיפרע  צריכים  הכספים  היו  שבו  היום  עד  ריבית,  מקצתם
 . המניות בעל לבין הדירקטוריון  בין עליו שיוסכם

 מניות  ושעבוד ילוטח
 

,  שנקבעו  ובתנאים  במועד ,  מקצתה  או  כולה ,  לה  שהתחייב  התמורה  את  מניה   בעל  שילם  אל .30
  בעל   לאותו  הודעה   למסור   עת   בכל  הדירקטוריון  יוכל,  לאו  ואם  תשלום   דרישת   הוצאה   אם

  וכל  שהצטברה  הריבית  בצירוף,  שולם  שטרם  הסכום  את  שישלם  ממנו  ולדרוש  מניות
 .כזה סילוק אי בגין בהן נשאה  שהחברה ההוצאות

  או  ומקום,  ההודעה  תאריך  אחרי  יום (  14)  עשר  ארבעה  לפחות  שיהיה,  יום  תקבע  הודעהה .31
  הריבית   בצירוף,  לעיל  הנזכר  השיעור  או  התשלום  דרישת  את  לשלם  יש  בהם  אשר  מקומות

  ובמקום  הקבוע   בתאריך  תשלום  אי  של  במקרה  כי,  תציין  ההודעה.  לעיל  כנזכר  וההוצאות
  התשלום  דרישת   נעשתה  בגינן   אשר  המניות  את   לחלט   החברה  עלולה ,  הודעה  באותה  שצוין 

 .התשלום שיעור מועד הגיע או

  תשלום  לפני,  מכן  לאחר  זמן  בכל  אזי,  לעיל  כנזכר  בהודעה  הכלולות  הדרישות  נתמלאו   לא  םא .32
  יוכל ,  אלו  למניות  בקשר  המגיעות  וההוצאות   הריבית  התשלום  שיעור  או  התשלום  דרישת

  כזה   חילוט.  כאמור  הודעה  ניתנה  שבגינן  המניות  את  לחלט,  בנדון  החלטהפי  - על  הדירקטוריון
  לפני   בפועל  שולמו  לא  ואשר  החלוטות  למניות  ביחס  שהוכרזו  הדיבידנדים  כל  את  יכלול 

 . החילוט

בהתחשב    לכ .33 רשאי,  יהיה  והדירקטוריון  החברה,  של  קניינה  תיחשב  כך  שחולטה  מניה 
בהוראות תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון,  

 והכל בכפוף להוראות חוק החברות.  

  ינןה  עוד  כל  כלשהן  זכויות  תקנינה  לא   והן ,  רדומות  מניות   יהיו  נמכרו  וטרם   שחולטו   ניות מ .34
 . החברה  בבעלות

  מניה  כל  של  אחר  באופן  העברה  או  מחדש  הקצאה,  מכירה  לפני  עת  בכל  יוכל  דירקטוריוןה .35
 . לנכון ימצא שהדירקטוריון  כפי התנאים באותם החילוט את  לבטל"ל כנ  שחולטה

 אולם ,  כאמור  שחולטו  המניות  של  הבעלים  להיות  יחדל  חולטו  שמניותיו  מניות  בעל  כל (א)
 הריבית ,  התשלום  שיעורי,  התשלום  דרישות  כל  את  לחברה  לחוב  ימשיך  הוא

  על   הריבית   בצירוף,  החילוט  בזמן  עבורן  או   אלו  מניות  חשבון  על  המגיעים  וההוצאות
  מותר  שיהיה  המקסימלי  בשיעור,  התשלום  יום  ועד   החילוט   יום  למן   הסכומים   אותם
  התמורה   מלוא   את  קיבלה  והחברה  שחולטו  המניות  נמכרו  אם  אלא,  חוק  לפי   עת  אותה
 ;למכירה  שנלוו ההוצאות בתוספת, המניות בעל התחייב שלה

 בעל   התחייב  שלה  התמורה  על  שחולטו  המניות  מכירת  בשל  שנתקבלה  התמורה  עלתה (ב)
  אם,  עבורן  שנתן  החלקית  התמורה  להשבת  המניות  בעל  זכאי,  כאמור  שחולטו  המניות

  החברה   בידי   שתיוותר  שהתמורה  ובלבד,  ההקצאה  הסכם  להוראות  כפוף,  כזו  יתהיה
  ההוצאות   בתוספת,  שחולטו  המניות  בעל  יתחייב  שלה  התמורה  ממלוא   תפחת  לא

 . למכירה שנלוו 

  שלפי  ידוע  סכוםתשלום -אי של מקרים על  גם תחולנה   מניות חילוט בדבר זה תקנון  וראות ה .36
  בתוקף  להיפרע  עומד  זה  סכום  היה  כאילו,  קבוע  במועד  פירעונו  זמן  מגיע  המניה  הקצאת  תנאי

 . אודותיה על  והודיעו  שנמסרה תשלום דרישת

,  מניות  בעל  כל  של  שמו  על  הרשומות  המניות  כל  על  ראשונה  מדרגה  שעבוד  זכות  תהיה  חברהל .37
  של   והתחייבויותיו  חובותיו  לסילוק   ממכירתן  ההכנסה  על  וכן,  במלואן   שנפרעו  למניות   פרט

  של  הסילוק  מועד   שהגיע   בין,  אחר  אחד   כל   עם  יחד   או  בעצמו  בין ,  לחברה  מניות  בעל  אותו
  החובות   מקורות  יהיו,  הגיע  שלא  ובין,  האלה  ההתחייבויות  של  הקיום  מועד  או  אלה  חובות



 

6 

  לעיל   הנזכרים  והשעבוד  העכבון.  מניה   כל  על  שביושר   זכויות  כל   תיווצרנה  ולא,  יהיו  אשר
, אחרת  הוחלט  אם  אלא.  האלו  המניות  על  לזמן  מזמן  יוכרזו  אשר  הדיבידנדים  כל  על  יחולו

  העכבון  או  השעבוד  על  החברה  מצד  יתורוכו   ייחשב  מניות  העברת  של  החברהידי  -על   הרישום
 . המניות של( יהיו)אם 

  המשועבדות  המניות  את  למכור  רשאי  הדירקטוריון   יהיה   לעיל  הנזכר  השעבוד  את  לממש  כדי .38
  התקופה  עברה  אם  אלא  מניה  כל  למכור  אין  אולם;  דעתו  שיקול  לפי,  לו  ייראה  אשר  באופן

  עקב  או  מותו  עקב  לפנייה  שזכאי  למי)או    המניות  לבעל  ונמסרה,  לעיל  31בסעיף    הנקובה
  בדעת  יש  כי  האומרת  בכתב  הודעה(  נכסיו  כינוס  או  פירוקו  או  הליכי חדלות פירעוןכניסתו ל

  החובות  את  שילמו  לא  כאמור  למניה  שזכאי  מי  או   המניות  ובעל,  המניה  את  למכור  החברה
  עשר  ארבעה  במשך  לעיל  הנזכרות  ההתחייבויות  את  קיימו  לא  או  מילאו  לא  או  לעיל  הנזכרים

 .זו הודעה  משלוח  מיום יום( 14)

ומילוי    הכנסהה .39 חובותיו  לסילוק  המכירה, תשמש  הוצאות  סילוק  כזו, לאחר  מכל מכירה 
שמועד   וההתקשרויות  ההתחייבויות  החובות,  )לרבות  כזה  מניות  בעל  של  התחייבויותיו 

 . המחויבים בשינויים( ב)35סעיף סילוקן או קיומן טרם הגיע( ויחולו הוראות 

  בסמכויות   השימושידי  - על  שעבוד   של  על לפו  הוצאה   לשם  או  חילוט  לאחר   מכירה   של  מקרהב .40
  המניה   של  העברה  כתב  על  לחתום  אדם  למנות  רשאי  הדירקטוריון  יהיה,  לעיל  שניתנו

  שמו   שנרשם  ולאחר,  שנמכרו  המניות   כבעל  המניות  בעלי  במרשם  הרוכש  את  ולרשום  שנמכרה
  אדם   כל  של  ותרופתו,  המכר  של   תוקפו  יעורער   לא ,  אלו  למניות  ביחס   המניות   בעלי  במרשם

 . בלבד וממנה מהחברה  נזק דמי בתביעת רק תהיה המכר ידי -על  שנפגע

   עברת מניות ומסירתןה
 

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על   .41
ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב העברת מניה ייחתם בחתימת  

על בלבד  עדים  - יד  ידי  על  וכן  כוחם,  באי  ידי  על  או  בעצמם  הנעבר,  ידי  ועל  המעביר  ידי 
אילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר במרשם בעלי  לחתימתם, והמעביר ייחשב כ

עברת מניות לא תירשם אלא ההמניות בגין המניה המועברת. בכפוף להוראות חוק החברות,  
 אם נמסר למשרד של החברה כתב העברה, כמפורט להלן.

ה  תב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורכ
 ראש הדירקטוריון: -ידי יושב-רגילה או מקובלת שתאושר על

 
מ  ,_______________ של    - "אני  הסך  תמורת  )"המעביר"(,   _________________

ידי_____________מ על  לי  ששולם  _______________)"מקבל  -_______ש"ח 
  ההעברה"( מעביר בזה למקבל ההעברה _________ מניות _________ בנות________
של_________בע"מ,  בכלל,  עד_____ועד   _____ במספרים  המסומנות  כ"א,  ש"ח 
פי כל התנאים   על  כוחו,  ובאי  עזבונו, אפוטרופסיו,  בידי מקבל ההעברה, מנהלי  להיות 
שלפיהם החזקתי אני אותן ערב חתימת כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל  

 את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל."
 ראיה באנו על החתום ביום ____בחודש_____שנת_______. ול

_____________________    _____________________ 
 מקבל ההעברה        המעביר 

 
_____________________    _____________________ 

 עד לחתימת מקבל ההעברה       עד לחתימת המעביר 
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בעיני  ה .42 ייראה  אשר  זמן  אותו  למשך  המניות  בעלי  מרשם  את  לסגור  רשאית  חברה 
( יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות  30הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים )

לבעלי   הודעות  מסירת  לעניין  זה  בתקנון  לקבוע  בהתאם  המניות  בעלי  מרשם  סגירת  על 
 המניות.  

למ כ )א( .43 יימסר  העברה  כתב  שעומדים ל  המניות  תעודת  עם  ביחד  רישום,  לשם  שרד 
להעבירן, אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה. כתבי 
העברה שיירשמו, יישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב  

ירב  לרשמם, יוחזרו לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה )אם נמסרה(. ס
( ימים 30הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים )

 מתאריך קבלת כתב ההעברה.

ידי  )ב(  על  יקבע  אשר  ההעברה,  רישום  עבור  אגרה  תשלום  לדרוש  רשאית  החברה 
 דירקטוריון החברה.

כשאין  ה .44 או,  שנפטר,  יחיד  מניה  בעל  של  עזבונו  ומנהלי  או  אפוטרופוסים  עיזבון  מנהלי 
אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו  

 יתה רשומה על שם הנפטר.יהיחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שה

רשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים  נ .45
ם כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא יהא בכך כדי הנותרים בחיי

לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו  
מהם  אחד  כל  זכאי  יהיה  כאמור  במשותף  בעלים  מספר  שם  על  מניה  נרשמה  בשותפות. 

 להעביר את זכותו. 

יות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות  ל אדם שייעשה בעל זכות במנכ .46
על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל  
זה,   כפוף להוראות תקנון  יוכל,  אלו, או  מניות  בגין  להירשם כבעל מניות  המניות שנפטר, 

 להעביר את אותן מניות.

בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או    של  נאמןב נס נכסים או  חברה תוכל להכיר בכו ה .47
בהליכי חדלות  או בכל כונס נכסים של בעל מניות    בהליכי חדלות פירעוןבפירוק או בנאמן  

 כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.  פירעון

בהליכי  של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן    נאמןונס הנכסים או  כ .48
, יוכל, לאחר שהמציא  בהליכי חדלות פירעון או כל כונס נכסים של בעל מניות חדלות פירעון

אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול  
או   בפירוק  פירעוןאו  חדלות  רשאי  ,  בהליכי  יהיה  )והדירקטוריון  הדירקטוריון  בהסכמת 

לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו( להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או  
 יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות.

כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה, בשינויים   .49
 בים. המחיי

 ניירות ערך בני פדיון 
 

החברה תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים לפדיון, בכפוף להוראות תקנון   .50
 זה בדבר הנפקת ניירות ערך. 

הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכח   .51
 הפרק השני לחלק השביעי בחוק החברות. 

מניות,  הנפי  .52 של  מתכונותיהן  להם  להצמיד  היא  רשאית  פדיון  בני  ערך  ניירות  החברה  קה 
 לרבות זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים. 
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  ינוי ההוןש
 

פי החלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל ברוב רגיל, להגדיל  -חברה רשאית מזמן לזמן, עלה .53
 כפי שתקבע.   1את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות 

לא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות  א .54
 החדשות הוראות תקנון זה.  

 פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל, רשאית החברה:  -לע .55

לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב  (א)
להון המורכב ממספר קטן   -הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב  של המניות  

ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי   יותר של מניות, 
 המניות בהון המונפק. 

קושי     כל  עיניו  ראות  לפי  ליישב  הדירקטוריון  רשאי  כאמור  כל החלטה  ביצוע  לשם 
שמם של מספר  -דות של שברי מניות או תעודות עלשיתעורר, ובין השאר, להוציא תעו

 בעלי מניות שתכלולנה את 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 
 שתתקבל ברוב רגיל:, בהחלטה הכללית

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות   (1)  
המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות  

 – והוצאות תחולק לזכאים; או 
ת שלפני  להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניו (2)  

האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה  
אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; 

 – או 
לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה   (3)  

פר המניות שאיחודן יוצר  מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממס 
מניה   של  שבר  בגין  מאוחדת  מניה  לקבל  זכאים  ויהיו  אחת,  מאוחדת  מניה 
מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה  

 מאוחדת אחת;
 

רעונן  י( לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פ3( או )2במקרה שפעולה לפי פסקאות )  
שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי ייעשה בדרך  

 זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה. 
 

ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון מניותיה, -לחלק על (ב)
כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות,  

להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות,    - מניותיה ללא ערך נקוב    ואם היו 
בהון  המניות  בעלי  של  החזקותיהם  שיעורי  את  לשנות  כדי  בכך  יהא  שלא  ובלבד 

 המונפק. 

לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות   (ג)
 המניות.  של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את  

 
הוראות סעיף  בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות    1

 . 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"חב' 46
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להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה  (ד)
ששולמה בגין ערכן הנקוב תרשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר ועניין,  

 כדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהון המונפק של החברה. 

ג מניות אחד ובכלל זה רשאית החברה  לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסו (ה)
להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של  

 הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות. 

ובמקרה  )ככל שאלו הינן בעלות ערך נקוב(  להפחית את ערכן הנקוב של מניות החברה   (ו)
ויבים, גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב  זה האמור בס"ק ד' לעיל יחול, בשינויים המח

 של מניות החברה כאמור.  

   אסיפות כלליות
 

( חודשים לאחר  15חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר )ה .56
 האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.

 הנושאים המנויים להלן: דר היום באסיפה השנתית יכלול את ס .57

דיון בדו"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים   )א( 
 ;  על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון

 מינוי דירקטורים;   )ב( 
 ון;  מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשב  )ג( 
 נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית;   )ד( 

  
פי החלטתו, וכן  -ל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על כ .58

פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים  -תכונסנה אסיפות מיוחדות על
של בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים    המכהנים באותו מועד או לפי דרישה

( לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד  1%( מההון המונפק ואחוז אחד )5%)
 ( מזכויות ההצבעה בחברה. 5%או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים )

( ימים מיום שהוגשה  21נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ) 
)ב( להלן,  62לו הדרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בתקנה  

,  המודעה( ימים ממועד פרסום 35ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה )
 החוק. והכל בכפוף להוראות 

בסעיף   .59 כאמור  מיוחדת,  אסיפה  הדירקטוריון  זימן  וכשמדובר    58לא  הדורש,  רשאי  לעיל, 
מניות   את   –בבעלי  לכנס  שלהם,  ההצבעה  מזכויות  ממחצית  יותר  לו  שיש  מהם  חלק  גם 

האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה  
 שר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון. כאמור, והיא תכונס, ככל האפ

גם נושאים שבשלם  )א( .60 וייכללו בו  סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון 
 לעיל וכן נושא כאמור בסעיף )ב( להלן. 58נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 

)  )ב(  אחד  אחוז  שלו  יותר,  או  אחד  מניה,  באסיפה  1%בעל  ההצבעה  מזכויות  לפחות   )
לכל  מהדירקטוריון  לבקש  רשאי  כללית הכללית,  אסיפה  של  היום  בסדר  נושא  ול 

שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, בכפוף להוראות  
   חוק החברות.

 
) )ג(  )ב( לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה  ( ימים לפני מתן  7בקשה כאמור בסעיף 

על ידי בעל    ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת
 המניות וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין.
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  תפוצה   בעלי,  לפחות  יומיים  עיתונים  בשני   תפורסם   כללית  אסיפה  כינוס  על   ודעה מ )א( .61
או באתר האינטרנט של החברה או בכל דרך    ,העברית  בשפה   לאור   היוצאים ,  רחבה

במועד כקבוע בחוק, והחברה לא תמסור כל הודעה נוספת    אחרת המותרת על פי דין,
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה, אלא אם נדרש הדבר על פי  

 דין. 

 .דין פי על הנדרשים והפרטים האסיפה סוג יצוינו הכללית האסיפה כינוס על ודעהמב )ב(

 
לעניין מסוים או לפרק זמן  אסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר  ה .62

. נטלה האסיפה הכללית סמכויות  מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין
הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות  
על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם,  

הפרקים    בשים לב להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות
 השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה   .63
ינוס האסיפה הכללית או ניהולה,  כאופן  ענייןל תחוק או בתקנון זה, לרבובאו תנאי שנקבעו 

לית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף  לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכל
 להוראות כל דין. 

 כויות הצבעהז
 

ין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על  י בעל מניות המעונ .64
 דין. פי 

באסיפה   )א(  .65 ולהצביע  להשתתף  הזכאות  לצורך  קובע  מועד  לקבוע  רשאית  החברה 
ימים לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה    21הכללית, ובלבד שמועד זה לא יעלה על  

 ימים לפני מועד הכינוס;   4  -הכללית ולא יפחת מ

יף  על אף האמור בס"ק א' לעיל, באסיפה כללית שעל סדר יומה נושאים המנויים בסע )ב(  
ימים ולא    40-)א( לחוק החברות, תקבע החברה מועד קובע אשר יחול לא יותר מ87

ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית אלא אם הדין יאפשר קביעת    28-פחות מ
 מועד קובע במועד מוקדם יותר.

על מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק  ב .66
 כוח. -אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא באמצעות 

מקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל  בבכפוף להוראות כל דין,   .67
אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחידי לה. היה  

שותף במניה, בין בעצמו או על ידי שלוח, יצביע  והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במ
זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בדבר 
העניין.   לפי  זה,  לעניין  הדירקטוריון  ידי  על  שייקבע  אחר  במסמך  או  במניה  בעלותו 

מניות רשום שנפטואפוטרופ עזבון אחדים של בעל  ר, יחשבו לצרכי  סים אחדים או מנהלי 
 סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו. 

 .עלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלןב .68

פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, -אגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, עלת .69
כללית. אדם המוסמך    את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה

הצבעה   זכויות  באותן  מייצגו  שהוא  התאגיד  מטעם  להשתמש  רשאי  יהא  לעיל,  כנזכר 
יושב יחיד.  יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות  ראש האסיפה  -שהתאגיד בעצמו היה 

רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי  
 אותו אדם באסיפה. להשתתפותו של  



 

11 

להלן לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג המוסמך של    74עד    70מובהר כי האמור בתקנות   
 התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד. 

ידי  -ידי הממנה או על- יערך בכתב ויחתם על( כתב מינוי""ל מסמך הממנה שלוח להצבעה )כ .70
כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום  -באי

 כוחו המוסמך. -על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא 

ו, יופקד  תב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על יד כ .71
שעות לפני המועד הקבוע לתחילת    48  -במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ

יושב רשאי  אולם,  המינוי.  בכתב  הנקוב  האדם  להצביע  עומד  בה  האסיפה  -האסיפה  ראש 
לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם  

 נחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה. או העתק הימנו, לה

כוח אחד, כפוף להוראות  -על מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבאב .72
 להלן: 

כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן, במקרים הנדרשים   א() 
המניות בהתקשרות שעל סדר יומה  על פי דין, התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל  

 של האסיפה הכללית; 

ידי בעל מניות אחד  -עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ב() 
ידיו, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו  -על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על

לפגו-על מבלי  העודפות,  המניות  בגין  מניות  בעל  אותו  בגין  ידי  ההצבעה  בתוקף  ע 
 ידיו; -המניות המוחזקות על 

ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות  -כוח על-מונה רק בא  )ג( 
שבגינן הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות 

ראש האסיפה, בהתאם  -בביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליוש
בעל   שבידי  המניות  ממספר  פחות  מניות  מספר  בגין  ניתן  המינוי  כתב  אם  למקרה. 
המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, וכתב  

 המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו. 
 

דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר  כתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה   .73
 ראש הדירקטוריון:-או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי יושב

מ"  ,______________ מניות -אני,  בעל   ,____________________
( בע"מ  __________________,  (,  החברה""ב________________  את  בזה  ממנה 

את   - __________, או בהעדרו/ה  __-שמספר הזהות שלו/ה ________________, מ
מ  ,____________ שלו/ה  הזהות  שמספר  או  -_____________,   ,_____________

מ  -בהעדרו/ה    ,___________ שלו/ה  הזהות  שמספר   ,_______________ -את 
_____________, להצביע למעני ובשמי בגין ____ מניות מסוג _______, המוחזקות 

ה-על הכללית  באסיפה  המניות ידי,  בעלי  של  באסיפה   / החברה  של  שנתית/המיוחדת 
שנת    ___________ בחודש   _____ ביום  שתיערך   ,_______________ מסוג 

 _________, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.
 ולראיה באתי על החתום ביום __ בחודש ___________ שנת _________."

 חתימה        
תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי  צבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה  ה .74

או   הביטול  המוות,  על  בכתב  הודעה  אם  אלא  כאמור,  הצביעו  שבגינה  המניה  העברת  או 
 .ראש האסיפה לפני ההצבעה-ידי יושב- ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על
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 בלת החלטות באסיפות כלליותדיונים וק 
 

ין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה  א .75
מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון  

  בעלי (  2)  שניכוח, לפחות  -ידי באי-שיהיו נוכחים, בעצמם או עלזה, יתהווה מניין חוקי בשעה  
 . יות ההצבעה בחברהזכומ  (1/4) רבעלפחות   מניות המחזיקים ביחד

שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה  ה  מחציתאם כעבור   .76
, אם צוין בהודעה על  לכל מועד אחרלאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או  

אם באסיפה  ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה.    האסיפה
שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים  ה  מחציתהנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור  

 בכל מספר משתתפים שהוא.  הנדחית האסיפה 

אם   פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק-ם כונסה האסיפה הכללית עלא 
( מזכויות  25%חמישה אחוזים )עשרים ונכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות  

 ההצבעה בחברה.  
 

יושב .77 ייבחר  כללית  אסיפה  תעשה  -בכל  האסיפה  ראש  יושב  בחירת  אסיפה.  לאותה  ראש 
או על    יו"ר הדירקטוריוןבתחילת הדיון באסיפה, שתפתח, בכפוף לקיום מנין חוקי, על ידי  

 . ן זהידירקטור שהדירקטוריון הסמיך לעני ידי

את -ושבי .78 לדחות  חוקי,  מניין  בה  שיש  האסיפה  בהסכמת  רשאי,  כללית  אסיפה  של  ראש 
האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום מזמן לזמן וממקום למקום,  

לדון  וחייב הוא לדחותם כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין  
לא התחיל באסיפה שבה  או  נסתיים  לא  בהם  ושהדיון  היום  על סדר  בעניינים שהיו  אלא 

 הוחלט על הדחייה.  

פוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל  כ .79
   מניה, המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית. 

 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון.  .80

או  /ו  זה  בתקנון   והמפורטות,  הכללית  לאסיפה   נתונה  לקבלתן  שהסמכות  ההחלטות  על  נוסף .81
, בכפוף  רגיל  ברוב   הכללית   באסיפה   יתקבלו   הבאים  בעניינים   החברה  החלטות,  החברות  בחוק

    :החברותלהוראות חוק 

 . או תזכיר ההתאגדות של החברה שינוי תקנון זה )א(
שהאסיפה )ב(  במקרה  הדירקטוריון  סמכויות  הדירקטוריון   הפעלת  מן  נבצר  כי  קבעה 

וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של   להפעיל את סמכויותיו, 
 )א( לחוק החברות.52החברה כאמור בסעיף 

 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, והפסקת העסקתו.   ג() 
 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם.  ד() 
 הטעונות אישור האסיפה הכללית. אישור פעולות ועסקאות (ה) 
 הגדלת הון המניות הרשום וביטולו.  )ו( 

 )א( לחוק החברות(. 275מיזוג )אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף  (ז)
 

יושבה .82 ופרוטוקול  - כרזת  שנדחתה  או  ברוב מסוים  או  פה אחד  נתקבלה  כי החלטה  הראש 
 ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.ראש האסיפה, ישמשו - האסיפה שנחתם בידי יושב

הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם בדרך   .83
פוף להוראות חוק החברות  כשל כתב הצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון ו

ל  ותקנותיו, החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך ש
 כתב הצבעה:  
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 מינוי דירקטורים ופיטוריהם; א() 
 255אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים   ב() 

 לחוק החברות;  275עד  268 -ו
 לחוק החברות;   320אישור מיזוג לפי סעיף   ג() 
הכללי או להפעיל  הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל   )ד( 

ראש   יושב  תפקיד  את  למלא  קרובו  או  הכללי  המנהל  והסמכת  סמכויותיו  את 
 )ג( לחוק החברות;121הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 

 לחוק החברות;  89נושאים שקבע השר בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף  ה() 
 

  בעלי   שכל  ובלבד  תקשורת  אמצעי  בכל  שימוש  באמצעות  כללית  אסיפה  לקיים  רשאית  החברה .84
 . זמנית בו זה את זה  לשמוע  יכולים  המשתתפים המניות

 
 דירקטוריוןה
 

ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי  - ספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם עלמ .85
, ובכללם הדירקטורים  שלושה עשרובלבד שלא יפחת משלושה חברים ולא יעלה על  ,המניות

 .החיצוניים

  הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה השנתית  א() .86
 . כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה. או בכל אסיפה כללית אחרת 

ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה  - כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ב() 
 לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.  

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא   )ג( 
לדירקטור  רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה.  

האסיפה  לפני  עמדתו  את  להביא  סבירה  הזדמנות  תינתן  היום  סדר  על  שפיטוריו 
 הכללית. 

בדירקטוריון   א() .87 מקומו  ממלא  כדירקטור  לשמש  אדם  למנות  עת  בכל  זכאי  דירקטור 
לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור  (.  דירקטור חליף"")

רקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין. ניתן  וכן מי שמכהן כדירקטור או כדי
ובלבד  כדירקטור,  שמכהן  מי  את  דירקטוריון,  ועדת  לחבר  חליף  דירקטור  למנות 
ועדת  באותה  מכהן  אינו  הועדה,  לחבר  חליף  כדירקטור  להתמנות  שהמועמד 
דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני.  

ולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף קטן )א( זה בלבד,  א
 למעט אם נקבע אחרת בחוק.

ישיבת  )ב( לכל  הזמנות  לקבל  זכאי  הוא  יהא  בתוקף,  החליף  הדירקטור  מינוי  עוד  כל 
ולהשתתף  הזמנות(  לקבל  הממנה  הדירקטור  של  זכותו  שלילת  )בלא  דירקטוריון 

 דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה.  ולהצביע בכל ישיבת

המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות  -לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב ג() 
 שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור.  

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור   ד() 
"   חליף  ולהלן:  )לעיל  שמינהו  הדירקטור  אם  הממנה תיפסק  הודיע הדירקטור   )"

לחברה בכתב על ביטול 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() 
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שחדד .88 מחדש,ל  ירקטור  להתמנות  יוכל  במשרתו    כדירקטור  לכהן  לכשירותו  בכפוף  לכהן 
 .הדין להוראות ובכפוף בחברה

 שרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:מ .89

 לחוק החברות.  229-231אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  א() 

 לחוק החברות.  232אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  )ב( 

 א לחוק החברות. 232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  (ג)

 לחוק החברות.  233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף  )ד( 

 גם אם   –ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון, ואם הוא תאגיד  )ה( 

 החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק.                     

 במותו.  ו() 

 אם נעשה פסול דין.  )ז( 

 א לחוק החברות.245א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף   )ח(
 

עוד   .90 כל  הנותרים רשאים לפעול בכל דבר,  יהיו הדירקטורים  דירקטור,  אם תתפנה משרת 
דירקטורים.   משלושה  פחות  אינו  הדירקטורים  מספרם  מספר  המינימלי  פחת  מהמספר 

, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי  כאמור לעיל
 דירקטורים נוספים. 

פים  וסלמועד עתידי דירקטור או דירקטורים נ   אושאים למנות באופן מיידי  הדירקטורים ר .91
אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא  

 .  זה לתקנון  85 בסעיףכמפורט  חבריםה מספר עליעלה  

ירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על  דה .92
פי דין וכן יהיה כל דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות  

 הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון.  

אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל ים חיצוניים,  ות שני דירקטורחבחברה יכהנו לפ  .93
בתקנות   כמשמעותן  מקצועית  כשירות  בעלי  הם  והיתר  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות 

לעניין כהונתם, ובכלל זה התשלומים להם  ויחולו  לחוק החברות,    240שהותקנו מכוח סעיף  
 ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה. הם זכאים בגין כהונתם,  

יקבע   .94 שאותו  במספר  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעלי  דירקטורים  יכהנו  בחברה 
 לעיל.    93הוראה זו אינה מחליפה ו/או משנה את האמור בסעיף  הדירקטוריון.

 
  ותפקידיו מכויות הדירקטוריוןס
 

ופעולותיו,  הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי   .95
 וכן תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר. 

ול  .96 הכללי  למנהל  סמכויותיו  את  לאצול  רשאי  יהיה  מווהדירקטוריון  עדות  וועדה 
 הדירקטוריון, בכפוף למגבלות על פי דין. 

ו לפרק  רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים א   הדירקטוריון )א( .97
, והכל על פי שיקול דעת העניין  בנסיבות  הנדרש  הזמן  פרק  על  יעלה  שלאזמן מסוים,  

 הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים. 
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לפעול   )ב(  כיצד  הכללי  למנהל  להורות  רשאי  הדירקטוריון  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
י הדירקטוריון להפעיל את  לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשא 

 הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.  )ג( 

 שיבות הדירקטוריוןי
 

 ( חודשים. 3דירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה )ה .98

הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי דירקטור אחד  ושב ראש  י .99
 לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.

פה, בשיחה טלפונית, בכתב  - ל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעלכ )א( .100
שההו ובלבד  מברק,  באמצעות  או  אלקטרוני(,  בדואר  או  בפקסימיליה  דעה  )לרבות 

תינתן לפחות יום עסקים אחד לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו רוב חברי  
מועד קצר   על  דחופים,  כאלה(, במקרים  יהיו  )אם  או ממלאי מקומם  הדירקטוריון 

   יותר או על התכנסות ללא הודעה.

פת  ן לקבל בתקו י "( והמעונידירקטור נעדרדירקטור היוצא את גבולות ישראל )להלן: " )ב( 
, אצל יו"ר הדירקטוריון או אצל דירקטור  העדרותו הודעה, ישאיר אצל מזכיר החברה

ניתן יהיה להודיע לו  פרטים מספיקים לכך ש  אחר שהדירקטוריון הסמיך לעניין זה,
על ישיבת הדירקטוריון בתקופת העדרותו )דירקטור נעדר אשר השאיר פרטים אצל 

דירק עם  ביחד  לעיל  כמפורט  החברה  ישראל: מזכיר  בגבולות  הנמצאים  טורים 
 "(.דירקטורים הזכאים לקבל הודעה"

במשך   )ג(  זכאי  אינו  זה,  בסעיף  לעיל  כמפורט  פרטיו  את  השאיר  שלא  נעדר  דירקטור 
שהותו מחוץ לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור  

 . על פי תקנון זהחליף בא כוח, שמונה 
 

של   )ד(  נעדר    מיתרשומת  מדירקטור  פרטים  לקבל  )ב(  משנה  בתקנה  כאמור  שהוסמך 
 ה. תחשב ראיה חלוטה למתן הודעה לדירקטור נעדר הזכאי לקבל הודע

 
הודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר  ה .101

 של כל הנושאים שעל סדר היום. 

ישיבות    יכלול את  סדר היום של  והוא  יושב ראש הדירקטוריון,  בידי  ייקבע  הדירקטוריון 
הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש 

 מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום. 

יהיה   .102 דירקטוריון  ישיבת  לפתיחת  החוקי  הדירקטוריוןהמניין  חברי  לקבל    רוב  הזכאים 
אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון. המניין  ואשר    הודעה

 החוקי ייבדק בפתיחת הישיבה.

ל אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר ע 
 הדירקטוריון. הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי 

 
הדירקטוריון. .103 ראש  כיושב  לכהן  מחבריו  אחד  יבחר  החברה  ראש -ושבי  דירקטוריון 

הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או  
מביניהם   אחד  בישיבה  הנוכחים  הדירקטוריון  חברי  יבחרו  בראשה,  לשבת  ירצה  לא  אם 

 ה, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה. לשמש יושב ראש הישיב 

לכל  ה .104 אחד  קול  יהיה  בדירקטוריון  בהצבעה  רגיל.  ברוב  יתקבלו  בדירקטוריון  חלטות 
 ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.-דירקטור. ליושב
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ל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות,  כ .105
יפויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או  י

 ידיו דרך כלל. -המופעלים על

שכל  .106 ובלבד  תקשורת  אמצעי  בכל  שימוש  באמצעות  ישיבות  לקיים  רשאי  הדירקטוריון 
 הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

החה .107 לקבל  רשאי  הדירקטורים  דירקטוריון  שכל  ובלבד  בפועל,  התכנסות  ללא  אף  לטות 
בעניין שהובא להחלטה הסכימו   ולהצביע  בדיון  והזכאים להשתתף  הודעה  לקבל  הזכאים 
שלא להתכנס לדיון באותו ענין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה  

הדירקטוריון   ראש  יושב  בידי  וייחתם  להתכנס,  לחילופיןשלא  ראש   או  יושב  ירשום 
 . הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים

דבר    ציון  או  התנגדותו  או  הסכמתו  בצרוף  שתהיה  יכולה  דירקטור"  "חתימת  זה,  לעניין 
ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף -הימנעותו. במקום חתימת דירקטור רשאי יושב

 תו של הדירקטור.  תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבע

החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים   .108
ן שהובא להחלטה הסכימו לכך  יהזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעני 

או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון  )ובלבד שמספרם לא יפחת משניים(  
)ובלבד    הזכאים להחלטה  שהובא  בעניין  ולהצביע  בדיון  להשתתף  והזכאים  הודעה  לקבל 

משניים( יפחת  לא  כהחלטה  שמספרם  תוקף  ובת  חוקית  החוק,  להוראות  בכפוף  תהיה,   ,
 שנתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות תקנות אלה. 

ידי  -פי החלטת הדירקטוריון או על- די או עלי- פוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו עלכ .109
ידי אדם )שאינו תאגיד( המשמש כחבר הדירקטוריון,  - ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על

תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון  
כאילו נבחר כל    האלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים,

הוועדה   או  להיות חבר הדירקטוריון  לו הכישורים הדרושים  היו  וכאילו  כחוק  אחד מהם 
 האמורה. 

   עדות הדירקטוריוןו
 

עדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה  ודירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בו ה .110
בו  דירקטוריון.  חבר  שאינו  מי  יכהן  לא  לייעץ  עדת  ומסמכויותיו,  שתפקידה  דירקטוריון 

לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. כפוף להוראות  
חוק החברות והוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן  

 לוועדות כאמור. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות. 

לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל    110  עיףבס ל ועדה שתוקם כאמור  כ .111
ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי  -ההוראות שתיקבענה על 

שהן   כמה  כל  הדירקטוריון,  של  והפעולות  הישיבות  לעניין  זה  בתקנון  הכלולות  ההוראות 
 י הדירקטוריון. יד- מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על 

עדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם  ו .112
אישור   את  הטעונות  דירקטוריון  ועדת  של  המלצות  או  החלטות  הדירקטוריון.  לקביעת 

 הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון. 

חלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע  הדירקטוריון רשאי לבטל ה  .113
 בתוקפה של 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   
אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו    ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף
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של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל  
 אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור. 

   מנהל הכלליה
 

ורשאי הדירקטוריון למנות    החברה ברוב רגיל,  מנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי דירקטוריוןה .114
 ממנהל כללי אחד.  יותר

שקבע ה .115 המדיניות  במסגרת  החברה  ענייני  של  השוטף  לניהול  אחראי  יהיה  הכללי  מנהל 
בחוק   הוקנו  שלא  והביצוע  הניהול  סמכויות  כל  לו  ויהיו  להנחיותיו  וכפוף  הדירקטוריון 

 החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.  

הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. האישור  המנהל הכללי רשאי, באישור   
 יכול שיהיה כללי ומראש.

 
שהוא   א() .116 חריג  עניין  כל  על  דיחוי  ללא  הדירקטוריון  ראש  ליושב  יודיע  הכללי  המנהל 

שיקבע  ובהיקף  במועדים  בנושאים,  דיווחים  לדירקטוריון  יגיש  וכן  לחברה,  מהותי 
ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו,    הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב

 יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון. 

לדרוש  -יושב ב()  הדירקטוריון,  החלטת  לפי  או  מיוזמתו  רשאי,  הדירקטוריון  ראש 
 מהמנהל הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה. 

הדירק ג()  של  פעולה  כאמור  וחשבון  דין  או  הודעה  יושבהצריכו  יזמן  ראש -טוריון, 
הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על  

 נקיטת הפעולה הנדרשת.  
 

 נושאי משרה  
 

מנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי משרה )למעט דירקטורים ומנהל  ה .117
מנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן,  כללי( לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שה 

וכמו כן יהיה המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים מזמן 
 לזמן ובכל זמן, לפי שיקול דעתו המוחלט.

והתפקידים של  בוכל לקבוע,  י  מנהל הכלליה .118 כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות 
כאמור. תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם לאמור  ידו -נושאי המשרה שמונו על

 בחוק החברות. 

   מבקר הפנימיה
 

 דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.  .119

המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק   .120
 ונוהל עסקים תקין. 

או אם נקבע אחרת על ידי    ר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריוןהממונה הארגוני על המבק .121
 . דירקטוריון החברה, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה כאמור

תקופתית   .122 או  שנתית  עבודה  לתוכנית  הצעה  הדירקטוריון  לאישור  יגיש  הפנימי  המבקר 
 והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו. 
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   ואה החשבון המבקרר
 

עד תום    םבתפקיד  ובכל אסיפה שנתית וישמש  ויתמנאחד או יותר,    ,ה החשבון המבקררוא .123
בהחלטה   רשאית,  הכללית  האסיפה  לעיל,  האמור  אף  על  שלאחריה.  השנתית  האסיפה 

למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא    רגיל שתתקבל ברוב  
 לאחר זו שבה מונה.  תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית ש

המבקר .124 החשבון  רואה  של  כהונתו  את  לסיים  רשאית  הכללית  ובהתאם    האסיפה  בכפוף 
 להוראת חוק החברות. 

הדירקטוריון, אשר ידווח  שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי   .125
מינתה  ועדת הביקורת או הועדה ש  בכל אסיפה שנתית על תנאי העסקתו של רו"ח המבקר.

החברה לבחינת דוחותיה הכספיים לפי הוראות חוק החברות, תבחן את היקף עבודתו של  
 רואה החשבון המבקר ואת שכרו ותביא המלצותיה לפני הדירקטוריון. 

עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ייקבע  המבקר שכרו של רואה החשבון  .126
 . בידי הדירקטוריון

 ואישור עסקאות שאינן חריגותתוקף פעולות 
 

בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון   .127
או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי  

י הדירקטוריון, ועדת  יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינו –העניין  
הדירקטוריון, הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה 

 האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו. 

אשר לו עניין אישי בפעולה של החברה יגלה לחברה, זמן סביר  או בעל שליטה  נושא משרה   .128
ענינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך לפני המועד לדיון באישור הפעולה את מהות  

 מהותיים. 

עסקה לא חריגה של חברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה, או עסקה לא חריגה   .129
של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי,  

המשרה נושאי  של  והעסקתם  כהונתם  לתנאי  הנוגעת  עסקה  השליטה    למעט  בעלי  של  או 
  .)בכפוף להוראות הדין(או לפי קביעתה  בחברה וקרוביהם, תאושר על ידי ועדת הביקורת  

אישור ועדת הביקורת יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על  
 ידי אישור עסקה מסוימת. 

אחר שלנושא המשרה עסקאות חריגות עם נושא משרה או בעל שליטה בחברה או עם אדם   .130
או בעל השליטה עניין אישי באישורן וכן עסקאות הנוגעות לתנאי כהונתם של נושאי המשרה 

 ולתנאי כהונתם של בעלי השליטה וקרוביהם תאושרנה בדרך הקבועה על פי דין. 

 הצעה פרטית מהותית )כהגדרתה בחוק החברות(, תאושר בדרך הקבועה בחוק החברות.  .131

   לוקהח
 

 רה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה, ובכפוף למגבלות על פי דין. חלטת החבה .132

 דיבידנד ומניות הטבה 
 

פוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה  כב .133
 , וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות.החברה  לכמות מניותיחולקו באופן יחסי  

יהיה   .134 זה  שמועד  ובלבד  דיבידנד,  לקבלת  הזכות  לצורך  קובע  מועד  לקבוע  רשאית  החברה 
 לוקת הדיבידנד. מאוחר ממועד ההחלטה על ח
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בגין  ה .135 לתשלום  העומדים  סכומים  או  זכויות  הטבה,  דיבידנד,  כל  לעכב  רשאי  דירקטוריון 
מניות שלגביהן יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל  
הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות  

 ה עכבון ו/או שיעבוד.  בגינם יש לחבר 

עברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז  ה .136
עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה שהעברת  

 המניות טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.

( שנים מיום ההחלטה על חלוקתו, יראו  7יבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע )ד .137
 את הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה. 

אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום   .138
רה של בעלים משותפים רשומים,  שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במק

לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה  
כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים  

 שנעשו בקשר לאותה מניה. 

ם לשלמם בקשר למניות  הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדי .139
שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל  

לסלקם   שעליו  ממנו  המגיעים  כסף  חשבון  לחברה  סכומי  על  אחר,  עם  בשותפות  או  לבדו 
 דרישות תשלום וכדומה. 

כל סכום .140 מיוחדות  לקרנות  דעתו להפריש  שיקול  פי  על  רשאי  מרווחי    הדירקטוריון  שהוא 
החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע  

 ייעודן של קרנות אלה. 

  יזוגמ
 

 . , בכפוף להוראות חוק החברותאישור מיזוג טעון רוב קולות בעלי המניות .141

 
   רוטוקוליםפ
 

כלליות,  ה .142 אסיפות  של  פרוטוקולים  מרשם  תנהל  דירקטוריון  חברה  ישיבות  סוג,  אסיפות 
וישיבות של ועדות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל, 

( שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי  7שעליו הודיעה החברה לרשם, לתקופה של שבע )
 העניין. 

 ל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים: כ .143

 יבה או האסיפה; המועד והמקום בו נתקיימה היש א() 
הממנים  ב()  או  הכוח  מייפי  שמות  חליפים,  או  כוח  מיופי  הם  ואם  הנוכחים,  שמות 

 ובאסיפת בעלי מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגן; 
 תמצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו; ג() 
 ון או למנהל הכללי;ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטורי- הוראות שניתנו על ד() 
 מסמכים, דו"חות, אישורים, חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו, נדונו ו/או צורפו.  ה() 

 
לכאורה   .144 ראיה  ישמש  האסיפה  ראש  יושב  בידי  שנחתם  כללית,  אסיפה  של  כזה  פרוטוקול 

על ונחתם  שאושר  דירקטוריון  ועדת  או  דירקטוריון  ישיבת  פרוטוקול  בו.  ידי  -לאמור 
 הדירקטור שניהל את הישיבה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו. 
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   רשם בעלי המניותמ
 

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את הפרטים הבאים:  .145

 - לגבי מניות על שם  (1) 
 שמו, מספר הזהות ומענו של כל בעל מניות, הכל כפי שנמסר לחברה;   )א(  
של כל בעל מניות, בציון ערכן הנקוב, אם  כמות המניות וסוג המניות שבבעלותו   )ב(  

כלשהו   סכום  למניה  שנקבעה  התמורה  חשבון  על  שולם  טרם  ואם    -קיים, 
 הסכום שטרם שולם; 

 הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות, לפי העניין;   תאריך )ג(  
  מניות   בעל  כל  של  שמו  ליד  החברה  תציין,  סידוריים  במספרים  המניות  סומנו  )ד(  

 ; שמו על הרשומות  המניות  מספרי את
 גם את מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות, הכל כפי שידוע   –לגבי מניות רדומות  (2) 

 לחברה.                       
)ב(  333)ב( לחוק או לפי סעיף  309לגבי מניות שאינן מקנות זכויות הצבעה לפי סעיף   (3) 

ריך שבו הפכו למניות שאינן מקנות זכויות הצבעה, גם את מספרן ואת התא  -לחוק  
 הכל כפי שידוע לחברה. 

מורשים  (4)  או  נדרשים  זה  תקנון  או  החברות  חוק  לפי  אשר  אחרים  פרטים  אותם  כל 
 להירשם במרשם בעלי המניות.

 
 החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל. .146

לכאורה לנכונות הרשום בו. במקרה של סתירה בין הרשום  מרשם בעלי המניות יהיה ראיה   .147
במרשם בעלי המניות לבין תעודת מניה, ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכה  

 הראייתי של תעודת המניה. 

  ודעותה
 

 .  לעיל 61  בסעיףמסר כאמור יהודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ת  .148

שלא בדרך של פרסום באתר הפצה של    במסירתן  החברה  חייבת  דין  פי  שעל  הודעות (א) .149
לבעלי מניותיה הרשומים במרשם   ,או באתר האינטרנט  רשות ניירות ערך או בעיתונים

לידיו של בעל המניות או תשלחנה אליו    מסרנה יתלעיל,    61  לסעיף בעלי המניות, בכפוף  
הדואר,  -על באמצעות  הודעה  נשלחה  לחברה.  שמסר  האחרונה  הכתובת  תיחשב פי 

כנמסרת   )  –ההודעה  ושתיים  שבעים  בתוך  בישראל  לכתובת  נשלחה  שעות  72אם   )
 ( ימים ממועד משלוחה. 10תוך עשרה ) -ממועד משלוחה ואם נשלחה לכתובת בחו"ל 

שם ובין  -רשאית למסור הודעה לבעלי המניות, בין אם הם מחזיקים מניות על   החברה  (ב) 
מניות   על לרישומיםחברה    באמצעותאם הם מחזיקים  פרסום  -,    כאמור   ודעהמידי 

ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי   המודעה  פרסוםלעיל, ותאריך    61בתקנה  
   בעלי המניות.

)א( לא תחולנה מקום בו החברה בחרה ליתן הודעה כאמור בס"ק )ב(   ס"קהוראות    
 זה, למעט אם חלה חובה מפורשת מכח הדין לפרסם הודעה בדרך אחרת.

)ב( לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי שלא -)א( ו  בס"קאין באמור   ג() 
 המציא לחברה כתובת בישראל.

 בכל אחד מהמקרים הבאים יחשב בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת:  .150

בו   א() רשום  בדואר  מכתב  שהמציא  האחרונה  הכתובת  לפי  לו  שלחה  החברה  כאשר 
הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה,  נתבקש לאשר כי  

 ( יום ממועד משלוח ההודעה. 30והחברה לא קיבלה תשובה תוך שלושים )
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כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום, ורשות   ב() 
כן    -הדואר   ה  - אגב החזרת המכתב או בלא לעשות  וא ידוע  הודיעה לחברה כי אין 

 בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת. 
 

ראשון   .151 נזכר  ששמו  לשותף  הודעה  בשולחה  הודעה  ליתן  החברה  יכולה  במניה  לשותפים 
 במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה. 

 כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים   .152
או פירוק של אותו בעל מניות )בין אם   ליכי חדלות פירעוןהכניסתו לכהלכה למרות פטירתו, 

על כך ובין אם לאו(, כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח    החברה ידעה
 ין באותן מניות. י ומסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעונ

 ירוק החברה פ
 

אלא אם נקבע במפורש אחרת    -ובין באופן אחר, אזי  במקרה של פירוק החברה, בין מרצון   .153
 תחולנה ההוראות הבאות:  - בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 

ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה )נכסי החברה לאחר    נאמןה א() 
 (. הנכסים העודפים"" -תשלום חובותיה יקראו להלן 

את הנכסים העודפים בין בעלי   נאמןההצמודות למניות, יחלק  כפוף לזכויות מיוחדות   ב() 
 המניות.   לכמותהמניות באופן יחסי פרו רטה 

באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות, רשאי   ג() 
לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין    נאמןה

בפיקדון לזכות    צד שלישי שיחזיק בנאמנותוכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי  
 ימצא לנכון. שבעלי המניות כפי 

  טור מאחריותפ
 

מקצתה,  נושא משרה בה מאחריותו, כולה או  ובדיעבד  חברה רשאית, לפטור מראש  ה )א( .154
 בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. 

  מאחריותו על אף האמור בסעיף קטן )א(, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור   )ב(
 . עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות  כלפיה

   יטוח אחריותב
 

ת שתוטל עליו  החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבו .155
 עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה: 

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;  א() 

הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר   ב() 
 להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה; 

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.   ג() 

אשר בשלה מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא  אחרת  כל חבות או הוצאה   )ד( 
 . , כפי שיתוקן מעת לעתעל פי כל דין משרה

לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של    155  בסעיףמבלי לגרוע מהאמור   .156
העניין,   לפי  המשרה,  נושא  יישא  בהם  בהוצאות  או  בתשלומים  הכרוכה  בה  משרה  נושא 

 כדלקמן: 
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התדיינות   (א) הוצאות  לרבות  בעניינו,  שהתנהל  "הליך"  עם  בקשר  שהוציא  הוצאות 
 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; 

הליך לפי    , לחוק ניירות ערך 1ט'-ו 4, ח' 3הליך לפי פרקים ח'   –"הליך"   זו  תקנה  לעניין 
חוק התחרות ל   1והליך לפי פרק ז'   סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות 

 . 1988- הכלכלית, תשמ"ח
לחוק    4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח' 1נד)א()52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף   (ב)

 ניירות ערך. 

  יפויש
 

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד בשל חבות או  בכפוף להוראות חוק החברות,   .157
( עד  )א(  בפסקאות  כמפורט  שעשה  והוצאה  פעולה  עקב  שהוציא  או  עליו  שהוטלה  להלן,   )

 בתוקף היותו נושא משרה בחברה:

  פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן-חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על  )א( 
 בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב   ב() 
ואשר   הליך,  או  חקירה  לנהל  המוסמכת  רשות  בידי  נגדו  שהתנהל  הליך  או  חקירה 
הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך  
פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה  
להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;  

 – בפסקה זו 

משמעו סגירת   –ין שנפתחה בו חקירה פלילית  י סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענ  
)בסעיף קטן   1982-הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב  לחוק סדר הדין  62התיק לפי סעיף  

חוק סדר הדין הפלילי(, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף    –זה  
 לחוק סדר הדין הפלילי;  231

פלילי"     להליך  כחלופה  כספית  כחלופה   –"חבות  חוק  פי  על  שהוטלה  כספית  חבות 
, קנס  1985- העבירות המינהליות, התשמ"ו  להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק

על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או  
 כופר. 

עורך דין, שהוציא נושא המשרה או   )ג(  הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת 
בידי אדם  שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או  

אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה  
 דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

שהתנהל בעניינו,    ,לעיל)א(    156  בסעיף  כהגדרתו,  הוצאות שהוציא בקשר עם "הליך" )ד(
 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. 

  לחוק   4' ח  פרק  לפי  ערך  ניירות  לחוק()א(  1נד)א()52  בסעיף  כאמור  ההפרה  לנפגע   תשלום )ה( 
  . ערך ניירות

 חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.  )ו( 

נושא משרה לשפותו בגין חבות או הוצאה כמפורט  חברה רשאית להתחייב מראש כלפי  ה .158
)ו( לעיל. כן רשאית החברה להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה  157)ב( עד  157בסעיפים  

בסעיף   הדירקטוריון  157כמפורט  שלדעת  לאירועים  תוגבל  שההתחייבות  ובלבד  לעיל,  )א( 
סכום או לאמת מידה  צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ול

שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים  
שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום  

 או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.  
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פוי הכולל שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח,  בכל מקרה סכום השי  .159
במידה   החברה,  שרכשה  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  במסגרת  יתקבלו,  אם 
ידי   על  כתבי השיפוי שיוצאו להם  כל  פי  על  בחברה במצטבר,  נושאי המשרה  ורכשה( לכל 

על   יעלה  לא  דוחו  25%החברה  לפי  החברה  של  העצמי  המאוחדים  מההון  הכספיים  תיה 
 האחרונים כפי שיהיו נכון למועד השיפוי. 

 חיוב החברה 
 

או   )א( .160 כללי  באופן  הדירקטוריון  ידי  על  בפעם  פעם  מדי  שימונה  אדם  כל  של  חתימתו 
למקרה מיוחד בין בעצמו ובין ביחד עם אנשים נוספים, יחד חותמת החברה או שמה  

 המודפס תחייב את החברה. 

הדירקט )ב(  החברה רשאי  של  שונים  עסקים  לגבי  נפרדות  חתימה  זכויות  לקבוע   וריון 
 ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.  

   ינוי תקנוןש
 

 החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית.  .161

 
*** 
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 תמורת ההצעה    - 5פרק 
 

 תמורת ההנפקה  .5.1
הצפויה ברוטו מההנפקה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה והתמורה נטו הצפויה  התמורה  

לחוק ניירות  (  2()1)א16תפרסם החברה בהתאם לסעיף    בהודעה המשלימה אשריפורטו  מההנפקה
למועד התשקיף, טרם    .2007-תשס"זהערך ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(,  

התמורה הצפויה ברוטו על בסיס הכמות    ,יחד עם זאת   התקשרות והתמורה למפיצים.  סוכמו פרטי 
להערכת    "חש  מיליון  500-כ   שלסך    המקסימאלית המוצעת, כמפורט בתשקיף זה, עשויה לעמוד על

 . מיליון ש"ח  13- החברה הוצאות ההנפקה עשויות לעמוד על סך של כ
 

   עוד תמורת ההנפקהי .5.2
לא נקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה והיא תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה על פי   .5.2.1

 :  החלטות הנהלת החברה כפי שתהיינה מעת לעת למעט כמפורט להלן

 
יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה, להערכת החברה תמורת ההנפקה תשמש  מבלי לגרוע מכך שלא נקבע  

בסעיף  ילמ המנויה  החברה,  אסטרטגיית  פעילות    זה  תשקיףל  6.20מוש  המשך  לצרכי  היתר  ובין 
והמניב   היזמי  הנדל"ן  הנדל"ן  בתחום  בתחום  חדשות  עסקאות  לביצוע  וכן  הקיימים  בפרויקטים 

 . ובתחום הנדל"ן המניב ניתהיזמי לרבות בפרויקטים של התחדשות עירו
 

יובהר ויודגש כי האמור בסעיף זה לעיל בדבר הערכות החברה בקשר עם שימוש בתמורת ההנפקה  
הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק  לרבות לעניין סדר העדיפויות האמור,  לחברה  

תשכ"ח ערך,  ודאית    1968-ניירות  אינה  הערכות  שהתממשותו  על  מבוסס  הנהלת והוא  וניסיון 
החברה בהתאם לנתונים המצויים בידי החברה נכון למועד תשקיף זה ובהתאם לאסטרטגיה של  
החברה הקיימת נכון למועד תשקיף זה. המידע צופה פני עתיד עשוי שלא להתממש ו/או להתממש  

 . ףלתשקי  6.15  ףבסעיבאופן מהותי עקב מכלול גורמים המפורטים    ףבאופן חלקי ו/או להשתנות א
 

עוד יובהר ויודגש, כי האסטרטגיה של החברה עשויה להשתנות בעתיד וכי היא איננה מחייבת  
בשונה   החברה  תפעל  בהם  מקרים  להיות  עשויים  לכן,  פיה.  על  ורק  אך  לפעול  החברה  את 

 , מהאסטרטגיה האמורה, כולה או חלקה ולפיכך אין ודאות כי השימוש בתמורת ההנפקה לחברה
 למפורט לעיל והוא עשוי להיות שונה אף באופן מהותי.   יהיה בהתאם

 
ומיים,  יעד לשימוש בתמורה שתתקבל כאמור, יושקעו כספי התמורה בפיקדונות קצרי מועד )פק"מ(   .5.2.2

שבועיים או חודשיים )שקליים(, שהינם אפיקים סולידיים ונזילים. החברה תשקיע את התמורה  
 הלת החברה מעת לעת. כאמור, כפי שיקבע על ידי הנ 

 

  פי תשקיף מדף זה ועל פי דוחות הצעת   בנוגע לתשקיף המדף, במידה ויוצעו בעתיד ניירות ערך על .5.2.3
  פי   מדף, תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של החברה, על

לעת. מעת  כפי שיתקבלו  דירקטוריון החברה  לתמו  החלטות  ייעוד ספציפי  ויקבע  ניירות  היה  רת 
 בדוח הצעת המדף.  פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, הוא יפורט  הערך על

 

 חיתום  .5.3
, הכל בהתאם  ברק קפיטל חיתום בע"מההצעה על פי תשקיף זה תובטח בחלקה בחיתום על ידי  

ניירות ערך לציבור, התשס"ז1()א)11לתקנה   )אופן הצעת  ניירות ערך  (. במסגרת  2017  -( לתקנות 
יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך לא רק, חיתום   ו/או  יושלמו  ההודעה המשלימה, 

   .לתשקיף זה 2.14עמלת הפצה, ריכוז ויעוץ. לפרטים נוספים ראו בסעיף 
 

 סכום מינימלי  .5.4
 להנפקה. לא נקבע סכום מינימלי   
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 התאגיד  עסקי  תיאור  - 6 פרק

 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד   -חלק ראשון 
 

  :הגדרות

 : להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה, לשם הנוחות

בסעיף  )ארבוב    יצחקמר   - "השליטה בעל"   3.10-ו   3.9כמפורט 
   (;לעיל

)לשעבר   - "החברה" בע"מ  אקרו  השקעות  קבוצת  ארבוב 
 ;(מ"בע

חברות "או  " הקבוצה"
 "הקבוצה

 ;החברה וחברות המוחזקות על ידיה -

 ;1968-ח"תשכ , חוק ניירות ערך - "חוק ניירות ערך"

 ; 1999-חוק החברות, תשנ"ט - " חוק החברות"

עסקה בין החברה לבין שביל האלה בע"מ כמפורט   - " עסקת שביל האלה "
 לעיל.  3.4בסעיף 

השקעהעסק - " עסקת הפניקס" הלוואה    ת  לבין  ועסקת  החברה  בין 
בע"מ לביטוח  חברה  אקסלנס    הפניקס  והפניקס 

בסעיף   כמפורט  בע"מ  ובסעיף    3.3פנסיה  לעיל 
 להלן;  6.13.5.2

עם   - " עסקת שינוי המבנה" מבנה  שינוי  החזיקו  עסקת  אשר  משקיעים 
בסעיף   כמפורט  החברה  של  מוחזקים  בתאגידים 

 לעיל;  3.6

בע"מ,   - " אקרו ייזום" ייזום  נדל"ן  בת  אקרו  בבעלות  חברה 
( החברה  של  מלאות  לפרטים  100%ובשליטה   .)

 ; לעיל 3.4אודות עסקת שביל האלה ראה סעיף 

בת   - " אקרו נכסים" חברה  בע"מ,  נכסים  ובשליטה  אקרו  בבעלות 
(. לפרטים אודות עסקת  100%מלאות של החברה )

 ; לעיל 3.4שביל האלה ראה סעיף  

התחדשות עירונית, שותפות מוגבלת,  נדל"ן  אקרו   - " אקרו התחדשות עירונית"
בשיעור   סופי,  בשרשור  החברה,  ידי  על  מוחזקת 

 )בשותף המוגבל ובשותף הכללי(.  100%של 

 

 החברה והתפתחות עסקיה  פעילות .6.1

 כללי  .6.1.1

ביום  ההחברה   בישראל  מוגבל.  1994  ביולי  6תאגדה  בערבון  פרטית   החברה  כחברה 
ידה יםהמוחזק   תאגידים   באמצעות, פועלת הנדל, על  וכן  "בתחום  בישראל  היזמי  ן 

 . מניב בישראלהן "נדלבתחום ה 

   תחומי הפעילות של החברה נכון למועד התשקיף .6.1.2

הקבוצה , נכון למועד התשקיף  .2006  החברה פועלת בתחום הנדל"ן בישראל החל משנת
הנלווים   2-בפועלת   ובסיכונים  באופיים  מזה  זה  נבדלים  עיקריים אשר  פעילות  תחומי 

של  הכספיים  בדוחותיה  דיווח  ברי  עסקיים  כמגזרים  מדווחים  לכך  ובהתאם  אליהם 
 "(:תחומי הפעילות : "להלן ביחד)והכל כמפורט להלן ( להלן 9המצורפים בפרק )החברה 
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היזמי .א הנדל"ן  "  1בישראל  תחום  הנדל")להלן:  היזמיתחום  הכולל    –"(  בישראל  ן 
בנדל"ןמקרקעין  איתור  פרויקטים  של  וייזום  תהליכי השבחה  לרבות התחדשות  ,   ,

הפעילות  עירונית, ולרוב  באמצעות  בתחום  בקבוצה  )  תאגיד  ייעודי  (  SPCתאגיד 
ה כאשר  מוגבלת  שותפות  בדר"כ  וכן    קבוצה שהינו  המוגבלים  השותפים  על  נמנית 

נוסף( מוביל  שותף  עם  )לעיתים  המוגבלת  בשותפות  הכללי  השותף  במסגרת    .הינה 
משקיעים    פרויקטים קבוצות  בעקיפין,  של  ו/או  במישרין  החברה,  משתתפת 

בפרויקטים המשקיעים  כאחד  מוגבל(  בפרויקטים  כשותף  או    מובילהו  )בדר"כ 
בייזום   כללי(  )בד  הפרויקטלוקחת חלק  בהתאם להסכמות עם קבוצת  ר"כ כשותף 

ומסחר  המשקיעים למשרדים  ו/או  למגורים  פרויקטים  הקמת  המקרקעין  ,  על 
 . להלן  6.6לתיאור תחום זה ראה סעיף . ומכירת היחידות בהם

" .ב )להלן:  בישראל  המניב  הנדל"ן  המניב תחום  הנדל"ן  איתור    –"(  תחום  הכולל 
החברה רוכשת קרקעות אשר יעודן  פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב כאשר לעיתים  

מדובר   ולעיתים  הרלוונטי  הפרויקט  נבנה  ועליהם  למסחר/משרדים  הינו  הנוכחי 
למגורים משולב  פרויקט  שהינו  מלונאות  לעיתים  ו מסחר    ,משרדים  ,בפרויקט 

יזמיו נדל"ן  תחום  תחת  המסווגים  שטחים  כנדל"ן    הכולל  המסווגים  שטחים  וכן 
 להלן.  6.7לתיאור תחום זה ראה סעיף להשקעה )כגון משרדים ו/או מסחר(. 

 

   התחייבות לתיחום פעילות .6.1.3

בסעיף   כאמור  בחברה,  המניות  בעלי  בין  המניות  בעלי  הסכם  לעיל,   3.10במסגרת 
ק ו יעס   לאכי  כל עוד הוא נושא משרה ו/או בעל שליטה בחברה,  התחייב בעל השליטה,  

ובין באמצעות חברה בבעלותו(   בין בעצמו  "ן בישראל  נדל ב)בין במישרין ובין בעקיפין, 
"( בלבד  החברה  במסגרת  אלא  אחרת,  מדינה  "(. הפעילות  לתיחום  ההתחייבותובכל 

קרקע ו/או    רכישת:  להלן  כמפורט  פעולה  כל  על  תחול  לא  פעילותה   לתיחום  ההתחייבות
  ו של  לשימוש פרטי או למסחר ו/או למשרדים שנועדו  /ו  למגורים  או ייזום בניה/ומבנה  

או  / ו;  משפחתו  בניאו  /ו  שלו   פרטי  לשימושו/או בני משפחתו ו/או רכישת יחידות דיור  
משרדים  / ו  מסחראו  /ו  דיור  יחידות   רכישת זה:   להשקעהאו  בסעיף  )להלן  פרטית 

ובלבד שאין בכל אותם עסקאות השקעה כדי    השליטה  בעל  ידי  על"(  השקעה  עסקאות"
 להוות תחרות ישירה בעסקי החברה. 

  14מיום  החברה  והאסיפה הכללית של בעלי המניות של  דירקטוריון  הבמסגרת ישיבת  
פעילות    2021  ספטמברב לתיחום  ההתחייבות  שהחברה  אושרה  לכך  את בכפוף  תנפיק 

ציבורית,    החברה  מניות  לחברה  תשכ"ח ותהפוך  ערך,  ניירות  בחוק    1968-כהגדרתה 
 . "(חוק ניירות ערך )להלן: " 

תהיה בתוקף החל ממועד פרסום התשקיף    ההתחייבות לתיחום פעילותלמען הסר ספק,  
בתוקף כל עוד    תהיהההתחייבות לתיחום פעילות  ורישום ניירות הערך על פיו למסחר.  

הינו   השליטה  השליטה  בעל  משרהבעל  נושא  שבו  בחבר  ו/או  במקרה  כי  נקבע  בעל  ה. 
בחברה מיחדל    השליטה  השליטה  בעל  משרה  להיות  נושא  יהי ו/או  בעל  רשאי    ה, 
שונות  השליטה במסגרות  לפעול  לחזור  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין   פעילות. ה   בתחומי , 

 ניתנו ללא תמורה.פעילות חום י לת בעל השליטה התחייבות 

 
( הקמת הפרויקט  2( מכירת הקרקע המושבחת; )1תחום הנדל"ן היזמי יכול להתפתח לשלושה כיוונים אפשריים: )  בדר"כ  1

( ייזום וארגון קבוצות רכישה לרכישת  3; )1973-על הקרקע המושבחת ומכירת היחידות על פי חוק המכר )דירות(, תשל"ג
ן תחום ייזום ניהול וארגון קבוצות רכישה וכי נותרו  מספר  הקרקע המושבחת. יצוין, כי נכון למועד תשקיף זה, לחברה אי

 להלן;  6.8קבוצות רכישה המנוהלות  על ידה )ובחלק מהמקרים על ידי שותף נוסף( כאמור בסעיף 
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 מבנה החזקות החברה  .6.1.4

 להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה בתאגידים נכון למועד פרסום תשקיף זה:  
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 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  .6.2

ידיעת החברה בשנתיים שקדמו למועד התשקיף לא היו עסקאות בהון החברה  למיטב 
 לעיל.  3.7עד  3.2בסעיף ובמניותיה למעט כמפורט 

 

   חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות .6.3

ועד לסמוך למועד תשקיף זה החברה לא חילקה דיבידנדים   2019בינואר    1החל מיום   .6.3.1
  למעט כמפורט להלן: לבעלי מניותיה

 מיליון ש"ח.  10סך של בעל חלוקה  החברה דירקטוריון החליט 2021 בדצמבר 29 ביום

למגבלות על    בכפוף,  מניותיה  לבעלי  שנה   מידי   תחלק  החברה  -  מדיניות חלוקת דיבידנד  .6.3.2
 בסכום   במזומן   דיבידנד,  ובכפוף למגבלות על פי כל הסכם  2פי דין לרבות מבחני החלוקה 

לבעלי המניות  הנקי  השנתי  הרווח סך  מ  20%  תל לפחו ש  בהתאם ,  של החברה המיוחס 
שנה שהסתיימה קודם להחלטה  ל   החברה  של  המבוקריםהשנתיים    הכספיים  לדוחותיה 

הדיבידנד  חלוקת  "  בדבר  החלוקה)להלן:  מדי  .  "(מדיניות  החלוקה,  עיתוי  כי  יובהר, 
הדוחות הכספיים השנתיים של שנה, ככל שתבוצע, לא יהיה בהכרח לאחר החתימה על  

 החברה. 

חיצוניות   –מגבלות על חלוקה   .6.3.3 זה לא קיימות על החברה מגבלות   3נכון למועד תשקיף 
  כלשהן לחלוקה למעט כמפורט להלן:

  2-ו  2019בנובמבר    19והתיקונים לו מימים    2018ביוני    26בהתאם להסכם הלוואה מיום   .6.3.3.1
בין החברה לבין הפניקס חברה לביטוח   "(הסכם ההלוואה)להלן יחד: "   2020באוגוסט  

" יחד:  )להלן  בע"מ  וגמל  פנסיה  והפניקס אקסלנס  התחייבה הפניקסבע"מ  "(, החברה 
לא   )א(  להלן:  המפורטים  התנאים  כל  בהתקיים  אלא  חלוקה,  לבצע  אירוע    ארע שלא 

של  הפרה  מהווה  לא  החלוקה  ביצוע  ועצם  ההלוואה(  בהסכם  המונח  )כהגדרת  הפרה 
)ב( מתקיימים מבחני החלוקה הקבועים בסעיף  הסכם ההלוו לחוק החברות;   302אה; 

ולאחר  האחרונים  סקורים(  או  )מבוקרים  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  ע"פ  )ג( 
( 2מיליון ש"ח; )  290סך של  בניכוי סכום החלוקה לא יפחת מ  4( ההון העצמי 1החלוקה: )

סכום החלוקה, , בניכוי  ס"ק זה בלבד()כולל זכויות מיעוט לצורך    בין ההון העצמי   היחס 
הכספיים,    המאזן  לסך דוחותיה  לפי  הלווה    החלוקה  סכום (  3)   ;30%  -מ  יפחת  לאשל 

 . לאותה שנה קלנדרית, בהתאם לדוחות הכספיים  החברההרווח הנקי של    על  עולה   איננו
כי   חולק    רווחמובהר    ניתן  ויהיה  הבאה ייצבר לשנה    במלואו של שנה קלנדארית שלא 

)ד(  לעיללעמידה בכל התנאים המפורטים    כפוף  אך,  הבאה  בשנה  לקולח   דוחותפי  -על; 
  הפיננסי החוב    ביןהיחס  )מבוקרים או סקורים אחרונים( ולאחר החלוקה    סולו  כספיים

שנת  55%  על  יעלה   לא,  6CAP-ה   לבין,  5נטו  במהלך  )ה(  חלוקה;   –  2020;  תבוצע  לא 
 –ואילך    2022מיליון ש"ח; במהלך שנת    10תתאפשר חלוקה של עד    –  2021במהלך שנת  

  .7המפורטים לעיל  כפוף למבחני החלוקה 

 
 לחוק החברות. 302" לעניין זה משמעם מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון כהגדרתם בסעיף מבחני החלוקה"  2
 להוראות חוק החברות בדבר חלוקה מותרת. בכפוף  3
ללא זכויות מיעוט(, כפי שהופיע   -סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה )קרי    -" לעניין סעיף זה משמעו  הון עצמי"  4

ההלוואה,   הסכם  פי  על  האשראי  לפירעון  לרבות במועד פירעונן  נחותות,  הלוואות בעלים שהינן  הכספיים בתוספת  בדוחות 
נחיתות או הלוואות שהועמדו לצורך ריפוי  ונחתמו לטובת הפניקס כתבי  ידי בעלי עניין בחברה או צד שלישי  שהועמדו על 

 להלן.  6.13.5.2אמות המידה כמפורט בהסכם ההלוואה ובסעיף 
נטו"  5 פיננסי  זה משמעו  חוב  לעניין  החבר  -"  ארוך שקיבלה  ולזמן  קצר  לזמן  וההתחייבויות  החובות  כל  ו/או  סך  ישירים  ה, 

ניירות ערך מסחריים,   פיננסיים כלשהם, אגרות חוב, לרבות אגרות חוב הניתנות להמרה,  עקיפים, מכל סוג שהוא, מגופים 
ויתרות זכאים לרבות בגין מיסים שוטפים(, לרבות   )למעט אשראי מספקים  וכל אשראי אחר  נושים  חובות במסגרת הסדר 

ידי החברה להבטחת חובות והתחייבויות של  -הלווה ו/או בביאורים למאזן, שניתנו עלחובות והתחייבויות הכלולים במאזן  
)כפי שתהיינה מעת   ולמעט חברות המוחזקות  )לרבות בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בחברה,  צד שלישי כלשהן 

ת כולל הלוואות מגופים מקבוצת הלווה, לעת( על ידי הלווה במישרין או בעקיפין( מגופים פיננסיים כלשהם, או הלוואה אחר
מגופים קשורים ומבעלי עניין, והתחייבויות בגין מניות הניתנות לפדיון, בניכוי מזומנים ושווה מזומנים, ניירות ערך סחירים,  

ית,  השקעות ופיקדונות לזמן קצר, ולמעט פיקדונות מוגבלים, כהגדרת מונחים אלו בכללי חשבונאות מקובלים בחברות ציבור
 והכל על פי המפורט בדוחותיה הכספיים של החברה )על בסיס סולו(. 

6  "CAP  משמעו זה  לעניין  הדוחות   -"  לפי  על בסיס סולו,  הלווה  העצמי של  ההון  הלווה בתוספת  )סולו( של  נטו  פיננסי  חוב 
 הכספיים של הלווה )על בסיס סולו(. 

מיליון ש"ח כדלקמן: אם   20תתאפשר חלוקה של עד    –  2022שלהלן: במהלך שנת  הייתה קיימת המגבלה    2022יוער, כי בשנת    7
שנת   הראשונה של  המחצית  חלוקה במהלך  של  2022תוכרז  עד לסך  תתאפשר  החלוקה  החלוקה   5,  מיליון ש"ח בלבד; אם 

בכללותה. יחד   2022מיליון ש"ח עבור שנת    20, החלוקה תתאפשר עד לסך של  2022תוכרז במהלך המחצית השנייה של שנת  
בשנת   ציבורית,  לחברה  החברה  להפיכת  בכפוף  כי  הסכמתה  את  נתנה  הפניקס  זאת,  המגבלה   2022עם  תחול  לא  ואילך 

 לעיל.  6.3.2המפורטת לעיל אלא רק מגבלות החלוקה כאמור בסעיף 
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ליום   זה    2021  ספטמבר ב  30נכון  מונח  כמשמעות  )הפסדים(,  לחלוקה  העודפים  יתרת 
 אלפי ש"ח.   284,112-לסך של כ  מהבחוק החברות, הסתכ
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 מידע אחר -חלק שני 

   מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .6.4

)כל הנתונים מובאים באלפי    2020-ו  2019בדצמבר של כל אחת מהשנים    31להלן נתונים כספיים מאוחדים של החברה בחלוקה לתחומי פעילות נכון ליום  
 :  2021-ו  2020של כל אחת מהשנים  בספטמבר 30וליום  ש"ח(

 30.9.2021 30.9.2020 

נדל"ן  תחום  
 יזמי בישראל

תחום נדל"ן  
 8אחר  בישראל  מניב

התאמות  
 9למאוחד 

נדל"ן  תחום  מאוחד 
 יזמי בישראל

תחום נדל"ן  
התאמות   אחר  בישראל מניב

 מאוחד  למאוחד 

 264,377 --- 325 30,775 233,277 402,934 --- 4,170 109,065 289,698 הכנסות מחיצוניים 
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- הכנסות בין מגזרים 

חלק ברווחי שותפויות  
 (2,934) 1,170 34,002 48,778 --- (467) 48,851 394 כלולות

--- 32,238 
 296,615 --- (2,609) 31,945 267,279 451,712 --- 3,703 157,916 290,093 סה"כ הכנסות 

עלויות המיוחסות  
 1,373 (3,923) (207,438) (248,255) --- (818) (3,450) (243,987) לתחום הפעילות

--- (209,988) 
עלויות שלא מיוחסות  

 (39,167) (39,167) --- --- --- (68,651) (68,651) --- --- --- לתחום הפעילות
 (249,155) (39,167) 1,373 (3,923) (207,438) (316,906) (68,651) (818) (3,450) (243,987) סה"כ עלויות 

רווח המיוחס לבעלים  
 13,860 --- --- --- --- 65,360 --- --- --- --- של החברה

רווח המיוחס לזכויות  
 33,600 --- --- --- --- 69,446 --- --- --- --- שאינן מקנות שליטה 

  30סך הנכסים ליום 
,172160 38,299 1,471,862 1,836,424 בספטמבר  3,506,757 1,056,630 1,220,034 (7,874) 147,361 2,416,151 

  30סך התחייבויות ליום 
1336,43 23,087 688,632 1,239,563 בספטמבר  2,287,713 554,035 580,811 - 370,318 1,505,164 

 

 

 
יורק ארה"ב, שירותי תיווך, שירותי ניהול בינחברתיים ופעילויות לא מהותיות בתחום עסקאות בנדל"ן והשקעות בחברות  -מגזר "אחר" כולל בעיקרו ייזום ניהול וארגון קבוצות רכישה, פרויקטי נדל"ן יזמי בניו  8

 מוחזקות המחזיקות בקרקעות לשימוש עתידי שטרם נקבע. 
 מון נטו שאינם מיוחסים לתחומי פעילות. כולל הוצאות מס ומי  9
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 2020 2019 

נדל"ן  תחום  
 יזמי בישראל

תחום נדל"ן  
 10אחר  בישראל  מניב

התאמות  
 11למאוחד 

נדל"ן  תחום  מאוחד 
 יזמי בישראל

תחום נדל"ן  
התאמות   אחר  בישראל מניב

 מאוחד  למאוחד 

 221,063 --- 10,266 130,622 80,175 403,172 --- 9,748 49,295 344,129 הכנסות מחיצוניים 
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- הכנסות בין מגזרים 

)הפסדי(  חלק ברווחי 
 60,756 --- 1,814 20,045 38,897 39,563 --- (1,815) 623 40,755 שותפויות כלולות 

ממכירת  )הפסד( רווח 
 --- --- --- --- --- 47,563 --- (2,505) --- 50,068 חברות מוחזקות 

 281,819 --- 12,080 150,667 119,072 490,298 --- 5,428 49,918 434,952 סה"כ הכנסות 
עלויות המיוחסות  

 (78,691) --- (3,464) (2,981) (72,246) (305,218) --- (8,399) (5,451) (291,368) לתחום הפעילות

עלויות שלא מיוחסות  
 (65,498) (65,498) --- --- --- (75,847) (75,847) --- --- --- לתחום הפעילות

 (144,189) (65,498) (3,464) (2,981) (72,246) (381,065) (75,847) (8,399) (5,451) (291,368) סה"כ עלויות 
רווח המיוחס לבעלים  

 57,065 --- --- --- --- 60,911 --- --- --- --- של החברה

רווח המיוחס לזכויות  
 80,565 --- --- --- --- 48,322 --- --- --- --- שאינן מקנות שליטה 

  31הנכסים ליום סך 
 2,321,801 57,614 88,421 1,057,962 1,117,804 2,638,603 41,497 65,662 1,213,832 1,317,612 בדצמבר 

  31סך התחייבויות ליום 
 1,468,298 456,416 448 515,005 496,429 1,689,085 472,332 169 575,138 641,446 בדצמבר 

 
יורק ארה"ב, שירותי תיווך, שירותי ניהול בינחברתיים ופעילויות לא מהותיות בתחום עסקאות בנדל"ן והשקעות בחברות  -מגזר "אחר" כולל בעיקרו ייזום ניהול וארגון קבוצות רכישה, פרויקטי נדל"ן יזמי בניו  10

 ש עתידי שטרם נקבע. מוחזקות המחזיקות בקרקעות לשימו 
 כולל הוצאות מס ומימון נטו שאינם מיוחסים לתחומי פעילות.   11
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה  .6.5

בישראל  .6.5.1 הנדל"ן  בתחום  החברה  פועלת  זה,  תשקיף  למועד  נכון  לעיל,  להלן    .12כאמור 
בישראל כלכלית  המקרו  הסביבה  אודות  עיקריים  זה    פרטים  תשקיף  למועד  נכון 

על   מהותית  השפעה  להן  להיות  צפויה  או  להן  שיש  כלכליות  המקרו  וההשפעות 
 תוצאותיה העסקיות של החברה או התפתחותה.  

ונתונים  פומבי  מידע  על  היתר,  בין  מבוססות,  זה  בסעיף  המפורטות  החברה  הערכות 
ובסקירות ידי החברה, באתרי אינטרנט  על  שונות שנעשו   שפורסמו, אשר לא אומתו 

חלק   כי  יובהר  שונים.  פיננסיים  ובגופים  סטטוטוריים  בגופים  המחקר  במחלקות 
ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  מהווים  וההערכות  מהנתונים 

להתקיים   1968-התשכ"ח ו/או  להתקיים  שלא  ועלולים  ערך"(  ניירות  "חוק  )להלן: 
י מסיבות שאינן תלויות בחברה ואינן מצויות באופן חלקי ו/או להשתנות באופן מהות

בשליטתה. לפיכך, אין כל ודאות כי המידע המובא להלן יתממש ויכול להיות שונה אף 
 באופן מהותי מהאמור.

 החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתרים שיצוטטו להלן להכללת האמור בסקירה.

 13משבר הקורונה .6.5.2

דצמבר   נגי2019בחודש  מגפת  בסין  כבר ,  (Covid19)  קורונההף  , התפרצה  הוגדרה  אשר 
מרץ   לאור    2020בחודש  עולמית(,  )מגפה  כפנדמיה  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  על 

המדיניות במדינות העולם   עולם. קובעיה ללמעלה ממחצית ממדינות    התפשטות הנגיף
ישראל  במדינת  זאת  את   נאלצו  ,ובכלל  למגר  מנת  על  תקדים  חסרי  בצעדים  לנקוט 

ובכלל זאת לפעול לבידוד אזרחים ולקבוע תקנות וכללים מחמירים למניעת או  המגיפה,  
להגבלת אינטראקציות בינאישיות, העלולות להגביר את ההדבקה, לרבות ביטול מרבית  

   הטיסות המגיעות או יוצאות לאותן מדינות בהן נקבעו המגבלות האמורות.

גל ירידות  הובילה ל אשר  ,  2020בשנת  השפעה כלכלית ניכרת    ת היתהולהגבלות המתואר
בב בבורסות  לרבות  העולמיים,  בתלשווקים  ערך  לניירות  באי  אביב-בורסה  שמקורם   ,

ניתן יהיה למגר את המגיפה ובהאטה המהותית שאחזה   והוודאות באשר למשך הזמן ב
והבילוי, התעופה    ואף השבתת ענפים דוגמת ענפי התיירות, הפנאי  בענפי המשק השונים

 )עקב הירידה בצריכת האנרגיה העולמית(.  והאנרגיה 

)לשעת    FDA-ה  אישורו הזמני שלבעקבות    ,, אישר משרד הבריאות2020בחודש דצמבר  
כלל    חירום( לחיסון  נרחב  במבצע  החלה  וישראל  פייזר  חברת  של  החיסון  את 

אוגוסט  האוכלוסייה.   לחודש  והתרופות2021נכון  המזון  מנהל   ,  ( ( FDAהאמריקאי 
חברות    לחיסון   מלא  אישור  העניק במשותף  שפיתחו  הקורונה  נגיף  -ו  Pfizerנגד 

BioNTech הניתן בשתי מנות, ובכך הפך אישור החירום הזמני שניתן לחיסון לאישור ,
מרבית נכון למועד זה, ישראל מובילה בעולם את מבצע החיסונים כאשר    .14ע מלא וקבו 

המשק שנסגר נפתח מחדש בחודש פברואר    משכך,   .השני  בחיסון האזרחים כבר התחסנו  
ההיענות    2021 ישראל    הגבוהבזכות  ממשלת  החיסונים.  למבצע  ישראל  אזרחי  של 

תעודת  או  מתחסן  תעודת  בעלי  אזרחים  יזכו  לפיה  הירוק  התו  מדיניות  על  הכריזה 
דוגמת  לשגרה  וחזרה  הכלכלה  הנעת  המשק,  לפתיחת  שיובילו  הטבות  לשורת  מחלים 

פור  ניכר שי  ,פתיחת חדרי הכושר, פתיחת מרכזי הקניות ואירועי התרבות. לאור האמור
התבטא  אשר  המקומית,  הכלכלה  במדדי  ובפרט  העולמיים  הכלכלה  במדדי  משמעותי 

העולם למדינות  ביחס  המקומי,  בתוצר  מצומצמת  של    ,אולם  בפגיעה  הופעתם  לאור 
)להלן: " "( בעל מקדם הדבקה  וריאנט דלתאמספר וריאנטים ביניהם הווריאנט ההודי 

הש פתיחת  וכן  האחרים,  מהווריאנטים  יותר  מספר גבוה  עלו  המגבלות,  והסרת  מים 
יוני   חודש  במהלך  יום.  מדי  חדשים  מאומתים  של  יום    2021האבחונים  מדי  אובחנו 

כאשר   חדשים,  מאומתים  של  בודדים  מקרים  יולי  במספר  חודש  מספר    2021סוף 
בודדות.   למאות  עלה  יום  מדי  שמאובחנים  החדשים  לכך,  המאומתים  בסוף  בהתאם 

ה מבצע  החל  יולי,  שהינו  "בוסטר"-חודש  דחף(  חיסון  )מנת  מנת  זאת ,  שלישית  מתן 
לאחר שהתברר כי כמות הנוגדנים מתפוגגת בהדרגה לאחר מתן החיסון השני. ישראל  

 
 להלן.  6.8.2לחברה יש פעילות לא מהותית בארה"ב כמפורט בסעיף   12
שנת     13 סיכום  כלכלית  "סקירה  ל  2020מתוך  פומבי 2021-ותחזית  כמידע  האוצר  משרד  של  הראשי  הכלכלן  באגף  שפורסמה   "

ז הסקירה  באתר:  ציבור  review-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-מינה 
17012021.pdf-review-economic_review_periodic17012021/he/weekly_ . 

ה   14 של  לעיתונות  הודעה  approves-announcements/fda-events/press-https://www.fda.gov/news-בלינק:    FDA-ראה 
vaccine-19-covid-first . 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-17012021/he/weekly_economic_review_periodic-review-17012021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-17012021/he/weekly_economic_review_periodic-review-17012021.pdf
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
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ה"בוסטר"  במבצע  שהחלה  בעולם  הראשונה  כי    2021אוגוסט    בחודש.  15הייתה  הובן 
נה מקודמיו  . גל תחלואה זה היה שונוסףמדינת ישראל נמצאת בעיצומו של גל תחלואה  

מהחולים  ומרבית  מחוסנת,  הייתה  בישראל  האוכלוסייה  שרוב  הפשוטה  מהסיבה 
אנשים  גם  וחלו  נדבקו  לראשונה,  בנוסף,  התחסנו.  שלא  אנשים  הינם  המאושפזים 

אוגוסט    מחוסנים בסוף  קטן(.  ספטמבר  2021)בהיקף  הנדבקים   2021  ובתחילת  מספר 
רף   את  עבר  זאת,  .  10,000-ה היומי  אוגוסטבמהללצד  החודשים    2021  ספטמבר-ך 

בישראל   השלישי  התחסנו  מבחיסון  איש  3-למעלה  נובמבר מיליון  לחודש  שנכון  כך   ,
בממוצע   2021 בודדות  מאות  כמה  על  עמד  היומי  המאומתים  מבצע    .16מספר  -ה לאור 

זה, למועד  בבלימת    "בוסטר",  זמנית  הצליחה  ישראל  מדינת  כי  התחלואה  מסתמן  גל 
   הנוסף.

זאת,   נגיף  עם  התפשטות  התגברות  ו/או  הוריאנטים המשך  הופעת  בשל  הקורונה 
וכן המשך ו/או הרחבת המגבלות  החדשים, הגעתם לישראל והתפתחות וריאנט מקומי  

על תנועה והתקהלות בישראל ובעולם בכלל, עלולים, מטבע הדברים, להוביל להשפעה  
הכלכ ועל  בכלל  העולמית  הכלכלה  על  מהותית  על  שלילית  זאת  )ובכלל  בישראל  לה 

בפרט האבטלה, שערי המט"ח  פעילות החברה(  שיעורי  על התוצר המקומי,  זה  ובכלל   ,
 והגרעון הממשלתי. 

באור   ראו  החברה  על  הקורונה  משבר  השפעת  אודות  נוספים  לדוחות  1לפרטים  א')ג( 
 לתשקיף.  9המצורפים בפרק  2020הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  

 ישראל  .6.5.3

 17הסביבה המאקרו כלכלית בישראל .6.5.3.1

  העולמי   כלכלי   המאקרו  למצב  וגעים נ ה  פרמטרים  ממגוון   מושפע  בישראל  ן" הנדל  תחום
  ושיעורי  העבודה  שכר,  החליפין  שערי ,  הריבית,  במשק  הצמיחה  שיעור  לרבות ,  ובישראל
 :כי יצוין  זה יןי בענ .האבטלה

ב  א. ישראל נמצאת  בנק  המחצית הראשונה של שנת  .  0.1%  על  ועומדת  שפלריבית 
ושיעורה השנתי עמד על    התאפיינה בעלייה הדרגתית של סביבת האינפלציה  2021
חזר  בבהובלת העלייה    1.5% מחירי הנפט והסחורות העולמיים. שיעורה השנתי 

של שיעור    כשנהלאחר    , זאת2021בחודש אפריל    (0%)היינו מעל    לתחום החיובי
אוקטו  .שליליאינפלציה   מדד  על  2021בר  לפי  עומד  השנתי  האינפלציה  שיעור   ,

אוקטובר  2.3%שיעור   מחודש  ישראל  בנק  תחזיות  פי  על  שיעור  2021.   ,
בארבעת   של    הרבעוניםהאינפלציה  השלישי  ברבעון  )המסתיימים  (  2022הבאים 

 .1.6%18הוא צפוי לעמוד על  2022ובסוף שנת   1.7%צפוי לעמוד על 

בשנת   ב. גולמי  המקומי  ב  2020התוצר  הגבוה    -  2.4%של    שיעורהתכווץ  הירידה 
בשל המגבלות המתמשכות של    1950ביותר שנמדדה בחשבונות הלאומיים מאז  

הנסיגה   באמצעות  מוסבר  האמורה  מהירידה  ארי  חלק  הקורונה.  נגיף  משבר 
. הירידה המתוארת בתוצר המקומי  9.5%  -החדה בצריכה הפרטית שהתכווצה ב

כות מוקדמות ובהשוואה לזו העולמית, בזכות המתואר  גולמי, מתונה ביחס להער
מרחיבה   מדיניות  ליישום  פיסקאלי  מרחב  ישראל  למדינת  שהיה  כך  ובשל  לעיל 
אף   )ועל  יחסית  הנמוך  הציבורי  החוב  מרמת  כתוצאה  המשבר  עם  להתמודדות 

חלה עלייה חדה בתוצר    2021במהלך הרבעון השני של שנת  הגרעון המבני הגבוה.  
הג של  הלאומי  עלייה  חלה  כאשר  לעומת    16.6%ולמי  הגולמי  הלאומי  בתוצר 

, אשר הושפעה מהסרת רוב המגבלות שהוטלו בשל  2021הרבעון הראשון לשנת  
 . משבר הקורונה וחזרה לפעילות כמעט רגילה של המשק ברבעון זה

הבינלאומי ג. המשבר,במישור  פרוץ  עם  הרחבות    בוצעו  ,  לצד  ריבית  הורדות 
הפד   ביניהם  בעולם,  בנקים מרכזיים  ע"י  כמותיות  "ב שהוריד  בארה מוניטריות 

-0.25%לרמה של    1.5%בשיעור כולל של    2020בחודש מרץ    פעמיים את הריבית  
בתולדותיה(    0% )לראשונה  חברות  ואג"ח  ממשלתי  אג"ח  רכישת  על  והודיע 

 
 .events-https://www.fda.gov/newsבלינק   FDA-ראה הודעה לעיתונות של ה   15
נגיף הקורונה בישראל  16 https://datadashboard.health.gov.il/COVID-  תמונת מצב כללית בלינק:  -מתוך משרד הבריאות, 

19/general.     
שנת    17 סיכום  כלכלית  "סקירה  ל  2020מתוך  פומבי  2021-ותחזית  כמידע  האוצר  משרד  של  הראשי  הכלכלן  באגף  שפורסמה   "

באתר:   זמינה  הסקירה  review-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-לציבור. 
17012021.pdf-review-17012021/he/weekly_economic_review_periodic . 

אוקטובר    18 מחודש  ישראל  בבנק  המחקר  חטיבת  של  הכלכלית  המקרו  תחזית  : 2021מתוך 
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/forcast1021h.aspx 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-booster-dose-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-certain-populations
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-17012021/he/weekly_economic_review_periodic-review-17012021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-17012021/he/weekly_economic_review_periodic-review-17012021.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/forcast1021h.aspx
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בהיקף    ומוניציפליותאג"ח ממשלתיות    מיליארד דולר ושל  750-בהיקף של עד כ
עד   דולר    500של  מוזל    על כן,  ומיליארד  אשראי  מרכזיים    15  -לכמתן  בנקים 

בספטמבר  נכון  בעולם.   לריבית    כיהפד    הודיע  2021לחודש  יעדו  על  שומר 
 .%019-25%0.בטווח של   הפדרלית 

 טבלת פרמטרים כלכליים עיקריים של ישראל, בה מתבצעת פעילות החברה:  הלןל

מאקרו   פרמטרים
 2018 2019 2020 20:כלכליים

GDP  ח ”ש)במיליארדי  ,
 21נומינלי( 

103,1 1,343 298,1 

-ב שנתי צמיחה  שיעור
GDP 2.4%- 3.5% 3.4% 

צמיחה בתוצר לנפש   שיעור
(PPP ) 

4.1%- 1.6% 
 1.4% 

 1.1% 0.6% -0.7% אינפלציה  שיעור

חוב ממשלתי לטווח   דירוג
ארוך ליום האחרון של  

 22השנה 

-S&P – AA 
Moody's – A1 

A+ –Fitch  

-S&P – AA 
Moody's – A1 

Fitch – A+ 

-S&P – AA 
Moody's – A1 

Fitch – A+ 
"ח מטבע מקומי ביחס  שע

לדולר וליורו ליום האחרון  
   23של התקופה 

 ש"ח3.215דולר= 1
 ש"ח  3.9441אירו= 1

 ש"ח  6203.4דולר= 1
 ש"ח   13.836אירו= 1

 ח"ש3.7480=דולר 1
 ח "ש 4.2916=אירו 1

 לצרכן המחירים מדד
 (2018 ממוצע)הבסיס = 

100.1 100.8 100.2 

  בבניה  תשומה  מחירי מדד
)הבסיס = יולי   למגורים

2011 ) 
113.3 114.5 113.3 

 

 בישראלי יני והמדנ המצב הביטחו .6.5.3.2

י  נ דל"ן. החמרה במצב הבטחונה  נףבישראל השפעה ישירה על ע  יניוהמד   נילמצב הביטחו
לגרום בביקושים,עלולה  לירידה  מעבר  בזמגם    ,  קבלוכ  ינות לפגיעה  אצל  עבודה  י  נח 

ביצוע   בעלויות  לעליה  ובהתאם  העבודה  עלויות  להתייקרות  כך  ובשל  הביצוע 
 . הפרויקטים

 בשער מטבע חוץ   שינויי .6.5.3.3

ענלשי על  השלכה  והדולר,  האירו  למטבעות  בעיקר  חוץ,  מטבע  בשערי  דל"ן  נה  נףויים 
על   וכן  מיובאים  גלם  חומרי  מחירי  על  הישירה  השפעתם  עקב  היתר,  בין  וזאת, 

לדירו ששיהביקושים  חוץ  תושבי  בקרב  הק נ ת  בכוח  הש"ח( נ וי  מול  החליפין  )שער  יה 
בישראל.   דירה  לרכוש  שלהם  היכולת  על  ישירות  החל  משפיע  התשקיף,  למועד  נכון 

 24. .%91 -ומול היורו בכ  %6.3-התחזק השקל מול הדולר בכ 2021משנת 

 קאית נהב  המערכת .6.5.3.4

בפעילות הכלכלית תוך זמן קצר  התפרצות נגיף הקורונה, הובילה לפגיעה ניכרת   א.
אג"ח  הבתשואות    חדה  עלייהיחסית. הזעזועים שפקדו את השווקים התבטאו ב

גידול באשראי העסקי, עקב ניצול חד של מסגרות  ה  מחיריוירידה ב מניות, לצד 
הגדולים העסקים  בקרב  בעיקר  של    האשראי,  ההון  יחסי  לשחיקת  שהוביל  מה 

על ה והפיקוח  ישראל  בנק  מנת  הבנקים.  על  וחשובים  רבים  צעדים  נקטו  בנקים 
לנסות ולהקטין את הפגיעה בציבור, וסייעו לבנקים הישראלים באמצעות כלים  

שונים להמשיך ולתמוך בצמיחת המשק הישראלי ולמזער כמה שניתן    םרגולטורי
בלקוחות.   הפגיעה  השונים    צעדיאת  המשבר  הפיקוח  לקחי  בעקבות  שננקטו 

ביןשכללו    2008-הגלובלי ב נקיטת  -אימוץ של אמות מידה  לאומיות מתקדמות, 
ומקרו מיקרו  איכות ההון הכשיר    צעדים  לשיפור  יציבותיים משלימים שהביאו 

 
19  Federal Reserve Issues FOMC Statement: available at:   

 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210922a.htm  
 http://www.cbs.gov.ilאלא אם יצוין אחרת, הנתונים להלן מבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכתובת:      20
 . l.gov.ilhttp://www.bankisraeהנתונים נלקחו מאתר בנק ישראל בכתובת:    21
השנתית    22 "הסקירה  הסקירה  2020  –מתוך  לציבור.  פומבי  כמידע  בע"מ  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  באתר  שפורסמה   "

 eb/Statistics/StatRes/2020/Stat_141_Research_2020_12_379662.pdfhttps://info.tase.co.il/Hזמינה באתר:  
 . http://www.bankisrael.gov.ilנתוני שע"ח נלקחו מאתר בנק ישראל בכתובת:   23
 http://www.cbs.gov.ilהנתונים נלקחו מתוך מאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכתובת   24

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210922a.htm
http://www.cbs.gov.il/reader/
http://www.bankisrael.gov.il/
https://info.tase.co.il/Heb/Statistics/StatRes/2020/Stat_141_Research_2020_12_379662.pdf
http://www.bankisrael.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/
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החשיפה  צמצום  האשראי,  תיק  ביזור  לווים    והיקפו,  ולקבוצות  גדולים  ללווים 
החשיפה לשוק    מחזורית מגזרית בגין-גדולות ודרישה לצבירה של כרית הון אנטי

הציבו    ואיכותו  הבנקים  של  ההון  יקףשערב משבר הקורונה, ה  , הביאו לכךהדיור
 . המשבר  עם להתמודדות טובה  פתיחה בנקודת את הבנקים

)אשר    העלייה  ב. בישראל  מגורים  לדירות  האחרונות  בשנים  הביקושים  ברמת 
הביאה לעליות במחירן( יחד עם שיעורי ריבית נמוכים ברמה היסטורית )שגררו  

(, הביאה לכך שבשנים  רלה יותר של רוכשים וברמות מינוף גבוהות יות כמות גדו 
חשופה   הפכה  הבנקאית  והמערכת  למשכנתאות  שיא  ביקושי  נרשמו  האחרונות 

ירדו בחדות.    שנעוץבאופן מהותי לסיכון מרכזי     לאורבאפשרות שמחירי הדיור 
ת את  להפחי  שמטרתן קאיות  נ בע הוראות בוים, קנק ישראל, מזה מספר שנכך, ב

המשכנמאפיי  של  הסיכון  שיעורי  נ י  על  הגבלות  נקבעו  היתר  בין  כאשר  תאות, 
מהכנסה   החזר  שיעורי  על  הגבלות  הריבית  ו המימון;  רכיב  משקל  על  מגבלות 

האמורות השפעה על יכולתם של רוכשי דירות לרכוש נכסים,    למגבלותהמשתנה.  
על   להשפיע  ובכך  בישראל,  לדירות  בביקוש  לירידה  לגרום  עלול  אשר  באופן 

שנת   כי  מסתמן  האמור,  אף  על  החברה.  בהיקפי    2019רווחיות  שיא  שברה 
למשכנתאות   האמור  הביקוש  כאשר  שנלקחו,  מהמשכנתאות  מקביל  נבע  גידול 

דירות בישראל בשנה האחרונה, חשש מפני עליה נוספת במחירי    בביקוש לרכישת
תשואה נמוכה בחלופות ההשקעה  ,  הדירות, שיעורי הריבית הנמוכים להלוואות

רביםו פרויקטים  הארץ הבשלת  רחבי  בכל  למשתכן  מחיר  עם    .2020בשנת    של 
החל   אך  המשכנתאות,  בהיקף  משמעותית  ירידה  חלה  הקורונה  משבר  פרוץ 

מאי  דצמבר    2020  מחודש  שבחודש  כך  עלייה,  מגמת  וחלה  התאוששות  נצפתה 
על    2020 עמד  המשכנתאות  ש"ח   8.27היקף  ביותר    -מיליארד  הגבוה  הסכום 

מאוגוסט   מדיניות  2015שנצפה  לצד  נמוכים  ריבית  משיעורי  הושפע  האמור   .
דירת   במשכון  מטרה  לכל  הלוואות  להעמיד  אפשרו  אשר  הבנקים  על  הפיקוח 

בשגרה, הבשלת זכויות בהגרלות מחיר    50%, חלף  70%ור מימון עד  מגורים בשיע 
למשתכן שהובילו לעליית חלקן של הלוואות אלו, הירידה במדרגות מס הרכישה  

לפיה   במשכנתאות  הפריים  מגבלת  מהמשכנתא  וביטול  שליש  עד  לקחת  ניתן 
הפריים לריבית  הצמודה  גם  בריבית  הגיע  .  להשקעה  לדירות  האשראי  נתון 

בדצמבר  למילי שקל  מאוגוסט  2020ארד  ביותר  הגבוה  הסכום  היקף  2015,   .
ביטול הכבדות המס של המשקיעים   בעקבות  זינק  בדירות  האשראי למשקיעים 

הגידול בהיקף    צמצום האטרקטיביות של השקעה בנדל"ן בחו"ל. לצד    2020ביולי  
בשנת   גם  המשיך  ניתנו  2021המשכנתאות  השנה,  של  הראשונה  במחצית  כך   ,

כ הל כ  51.7-וואות לדיור בסך של  גידול של  בהשוואה    40%-מיליארד ש"ח, קרי 
    2020.25לתקופה המקבילה בשנת 

  השני  הצד  על   גם   פסח   לא   בנקאי  אשראי  למתן  הנוגע  בכל  הרגולציה  הידוק  ג.
  בפרויקטים  בנקאי  לליווי  הנדרשים(  החברה)דוג'    היזמים  שהינו  -למשוואה

  הבנקים  של   בחשיפה  המתמשך   הגידול ,  זה  במקרה  גם .  יוזמים  הם   אותם
למערכת    המהווה"ן,  והנדל   הבינוי  לענף  ולאשראי  לדיור  לאשראי סיכון  גורם 

הבנקאית, הביא להתערבות רגולטורית מוגברת בתחום, כאשר בין היתר מוכרות  
ההון.   הלימות  להגדלת  מהבנקים  ישראל  בנק    גורמות   כאמור  דרישותדרישות 

  להרעה   םגור  הדבר  היתר  בין  כאשר,  כאמור  מימון  העמדת ל  התנאים  להקשחת
. הקשחה זו אף  בענףקאי בפרויקטים  נלהארכת הליכי הליווי הבו  המימון  בתנאי

האטה כלכלית, באופן אשר עלול להקשות על השגת מימון    שלת  ומתגברת בתקופ
הבנקים,  ו"ן  הנדלבענף   על  הפיקוח  בהבניה.  שיעודדומספר  נקט  את    פעולות 

המערכת הבנקאית להמשיך ולהעמיד אשראי לציבור ולתמוך בפעילות המשק על  
הצפויים האשראי  הפסדי  הרף  אף  העלאת  מתן    ביניהם,  אפשרות  של  העליון 

 . 26%-לכ 24%-לענף הנדל"ן והתשתיות, מכ האשראי

 

 

 שיעורי הריבית במשק  .6.5.3.5

 
 מתוך תיאור וניתוח שוק המשכנתאות בישראל על ידי המחלקה לפיקוח תקציבי בכנסת ישראל בלינק:     25

 -8128-eb11-b2ef-00155d0af32a/2_c34c3121-8128-eb11-b2ef-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c34c3121
00155d0af32a_11_18214.pdf . 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c34c3121-b2ef-eb11-8128-00155d0af32a/2_c34c3121-b2ef-eb11-8128-00155d0af32a_11_18214.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c34c3121-b2ef-eb11-8128-00155d0af32a/2_c34c3121-b2ef-eb11-8128-00155d0af32a_11_18214.pdf
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ע על  משמעותית  השפעה  במשק  הריבית  הב נלשיעור  השפעתנף  לאור  ריבית  ייה  על  ה 
וסף, לחברה חשיפה  נתאות וכפועל יוצא מכך על כלל הביקושים לדירות בשוק. בנהמשכ

בנלשי ריבית  בשיעור  בבנ ויים  המקובלת  הריבית  ובשיעור  ישראל  המרכזיים  נק  קים 
מחודש  החל  הפעילות.  למימון  האשראי  מחירי  על  היתר,  בין  המשפיעים,  בישראל, 

הדרגתי2011אוקטובר   ירידה  חלה  של  ,  משיעור  ישראל,  בנק  ריבית  בשיעור    3.25%ת 
ריבית לשיעור  הבנק ישראל העלה את    2018, כאשר בחודש נובמבר  0.1%לשיא נמוך של  

  .  0.1%ומאז הספיק להחזיר אותה לשיעור של   0.25%של 

   26מדד תשומות הבניה  .6.5.3.6

חלק מהתחייבויות החברה כלפי מבצעי העבודות עבורה צמודות למדד תשומות הבנייה.  
הנדל"ן  בתחום  של החברה    מרבית הכנסותיהעל מנת לצמצם חשיפה לשינויים במדד,  

הבנייה.    היזמי  תשומות  למדד  זה,  2021  בשנתצמודות  תשקיף  למועד  מדד   ועד  עלה 
 .  0.5%-ב המדד העל  2020בשנת , בעוד 4.8%-בכ  למגוריםהבנייה  תשומות  

 

 בישראל היזמי תחום הנדל"ן  .6.5.3.7

זה להלן, לקבוצה פעילות בתחום הנדל"ן היזמי )השקעה בקרקעות(, תשקיף  כמתואר ב 
 הקמת פרויקטים בישראל וייזום וניהול קבוצות רכישה.  

משרד   משרדי את  כוללים  למגורים  הנדל"ן  שוק  מדיניות  על  אמונים  אשר  הממשלה 
ומשרד הבינוי והשיכון, בנוסף לרשויות התכנון והבנייה כגון, המועצה הארצית    האוצר

המל למדיניות  והמקומיות.  המחוזיות  והבנייה  התכנון  וועדות  ובנייה   שרדים תכנון 
האמורים השפעה עמוקה על שוק הנדל"ן בכלל ועל הביקוש לדירות בפרט, המתבטאת 
קרקעות   שיווק  מדיניות  למגורים,  המיועדת  והפרטית  הציבורית  הבנייה  בהיקף 

קצב   ישראל,  מקרקעי  רשות  הת  אישורשבבעלות  של הליכי  והרישוי  הבנייה  כנון, 
 פרויקטים, מדיניות סובסידיות, מדיניות מיסוי ועוד.  

, למדיניות האמורה השפעה על מחירי הדירות באופן שעליה בזמינות הקרקעות בנוסף
לבניה תגרור אחריה עליה במספר הפרויקטים למגורים וכפועל יוצא מכך להגדלת היצע  

להן   מול הביקוש  אל  שיו  –הדירות  ברווחיות  דבר  ולפגיעה  הדירות  לירידת מחירי  ביל 
 החברה )כאשר ירידה בזמינות הקרקעות לבניה תביא לתוצאה ההפוכה(. 

 אשר ,  בישראל"ן  הנדל   שוק  עם  בקשר  הציבורי  הרוח  להלך  כתגובהבשנים האחרונות,  
  במחירי  העלייה  את   לעצור  בכדי  די  עושה  שאיננה  כך  על   הממשלה  כנגד  ביקורות   כלל

אשר הביאה לכך שידם של אזרחים רבים לרכישת דירה בישראל אינה משגת, ו"ן  הנדל
באמצעות    הגבר ביטוי  לידי  באה  אשר  למגורים,  הנדל"ן  בשוק  הממשלה  מעורבות 

פרסום  הנדרשים,  הבירוקראטיים  התהליכים  קיצור  ידי  על  הקרקעות  היצע  הגדלת 
על טווח  ארוכת  לשכירות  ל-מכרזים  "דירה  הממשלתית  החברה   פרסום השכיר",  ידי 

במסלול  ו "  מטרה "מחיר    תוכנית ישראל  מקרקעי  רשות  של  לקרקעות  מכרזים  פרסום 
 ."מחיר למשתכן"

, אשר הסתיימה והוחלפה בתוכנית "מחיר מופחת"  "למשתכן"המחיר    תוכנית  במסגרת
זמינה המדינה יזמים להתחרות במכרז למכירת דירות במחיר הנמוך ביותר לכל מ"ר, ה

בתמורה לסבסוד מהותי של מחיר הקרקע, מתוך מטרה להגדיל את ההיצע ולהוריד את 
אמור   זו  תוכנית  במסגרת  המשווקות  הדירות  של  הסופי  המחיר  )כאשר  השוק  מחיר 

א של  השוק  ממחירי  אחוזים  עשרות  בת  הנחה  למטרת לגלם  בנוסף  זאת,  דירות(.  ותן 
פוטנציאלים    שהינההתכנית   לרוכשים  וכן  דירה  בבעלותן  אין  אשר  למשפחות  לאפשר 

נוספים אשר עונים לתנאי הסף של התוכנית לרכוש דירה במחירים ברי השגה. בנוסף, 
ביצוע   בנטילת מימון לצורך  זכאים הזוכים להטבות  "מחיר למשתכן"  במסגרת תכנית 

כנתא(, בשיעור אשר יכול לעלות על השיעור המקסימאלי שנקבע לענין זה הרכישה )מש
 (.  75%על ידי בנק ישראל )

אישרה מועצת רשות מקרקעי ישראל את תוכניתו של שר הבינוי    2021בחודש ספטמבר  
מטרה   "מחיר  בערים 2.1והשיכון  דירתי    "  למ"ר  המחיר  שבתחומן  הארץ  רחבי  בכל 

עד   הוא  חברתי  לל   ש"ח  20,000ממוצע  כלכלי  במדד  המוגדרים  וביישובים  מע"מ    4א 
פי התוכנית, ומטה, בהתאם לנתוני רשות המסים על  תשווק קרקע המיועדת בעיקרה   . 

 
   , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בכתובת:2021 -מדד מחירי תשומות   26

 https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2021/384/10_21_384b.pdf   

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2021/384/10_21_384b.pdf
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  בנוי קבוע וסופי לרוכש דירה  , באופן שבמסמכי המכרז ייקבע מחיר למ"רלבנייה רוויה
ש"ח    אלפי  300ממחיר הדירה, ועד    20%יעור ההנחה בגובה  ועל המחיר שייקבע יינתן ש

ללא    לדירה. הקרקע,  עבור  ביותר  הגבוה  המחיר  על  יתחרו  למכרז,  שייגשו  הקבלנים 
מטרה  מחיר  עבור  שיוקצו  הדירות  את  למכור  מתחייבים  שהם  תוך  מינימום,  מחיר 

 .27בהתאם לשיעור ההנחה שנקבע במכרז 

שוק    בנוסף לצינון  נוספים  צעדים  המדינה  ידי  על  ננקטו  האמורות,  הנדל"ן,  לתוכניות 
היתר   בין    בתנאים ,  ממס  פטורות  היו  שבעבר  דירות  מכירות  על  שבח  מס  הוטלכאשר 

  5%  -מ  2015והועלו שיעורי מס הרכישה לרוכשי דירות להשקעה החל משנת    מסוימים
החזירו את שיעור המס כך לשיעור הנע בין    2020כאשר בשנת    10%-8%לשיעור הנע בין  

לירידה  10%-5% הם  אף  הביאו  אלו  צעדים  ידי    בביקושים.  על  בעיקר  לדירות, 
 משקיעים. 

שנייה עד לסכום של  עודכן מס הרכישה לרוכשי    2021בחודש דצמבר     5,348,565דירה 
 לרוכשי דירה שנייה מעל הסכום האמור.  10%, ולשיעור של 8%ש"ח לשיעור של  

 שכן ,  האחרונות  בשנתייםלא צלחו    הדיור  במחירי  העלייה  לבלימת   הממשלה  צעדי  כלל
  שיעור:  והם  תקפים  עדיין  האחרונות  בשנים  המחירים  עליית  את  שהניעו   הגורמים

, העלייה  דיור  יחידות   במלאי  היסטורי  מחסור,  השקעה  חלופות  היעדר,  ההנמוכ  הריבית 
ושי המחירים  עליית  להמשך  הציבור  של  הצפי  הריאלי,  דמוגרפיים.  נ בשכר  אמנם ויים 

 בשנת נרשמה האטה קלה במספר הדירות נמכרות ובמחירן, אולם    2018-ו  2017בשנים  
( שניה   ויד )חדשות    הנמכרות  הדירות  בהיקף   11%-כ   של  גידול   לראות  היה   ניתןכבר    2019

ב  .2018  שנת   לעומת  הקורונה,  משבר  אף  נובמבר   2019דצמבר  מהחודשים    12-על  עד 
ל  21.3%של    עלייה  -דירות    38,800נמכרו    2020 לכן    12-בהשוואה  קודם  החודשים 

נובמבר    2018)דצמבר   מ2019עד  פחות  קצת  נמכרו  שבהן  דירות.  32-(,  מכירות    אלף 
דירות )כולל מחיר למשתכן(,   4,500הגיעו לרמת שיא של    2020  הקבלנים בחודש דצמבר

האחרונות השנים  בעשרים  לפחות  אלו  במכירות  ביותר  הגבוהה  הדירו  .הרמה  ת  מלאי 
  2020בסוף אוקטובר    40,240לעומת    2020בסוף נובמבר    38,460שנותרו למכירה עמד על  

של   בשיעור  למכירה.    4%צמצום  שנותרו  הדירות  ספטמבר במלאי  בחודשים  כן,  כמו 
כ  2021ועד אוגוסט    2021 דירות חדשות.    49-נרכשו  כל אלה מלמדים על העליות  אלפי 

 . 28בביקושים לדירות 

 29: לדירות  ביקושיםהעליות ביקריים המעידים על להלן פרמטרים ע

 2018 2019 2020 פרמטר
 21,622 32,460 38,800 מספר דירות מגורים חדשות שנמכרו 

 40,799 50,272 52,210 ביקוש לדירות חדשות 

 51,950 50,830 49,810 התחלות בניית דירות 

 

   תחליפיים שווקים .6.5.3.8

ישירה  ליחסי הביקוש וההיצע בשווקים תחליפיים, כגון שוק דירות יד שנייה, השפעה 
שנייה   יד  דירות  בהיצע  עליה  למשל,  כך  למגורים.  הנדל"ן  בתחום  וההיצע  הביקוש  על 
לירידת  יוביל  אשר  דבר  בשוק,  למכירה  המוצעות  הדירות  סך  את  תגדיל  למכירה 

השכירו שוק  גם  )ולהיפך(.  השוק  בכל  יחידות  מחירים  לשוק  תחליפי  מוצר  מהווה  ת 
הדיור למכירה. משכך יש במחירי השכירות ובשינויים בהם בכדי להשפיע על הביקושים 
שדמי   משקיעים  מצד  והן  עצמי  לשימוש  דירות  רוכשי  מצד  הן  דיור,  יחידות  לרכישת 

ין זה כי טרם התפתח בישראל  י השכירות מהווים את התשואה על השקעתם. יצוין לענ
כירות משוכלל והנושא מקודם בדרכים שונות כגון מכרזי דיור להשכרה והצעת  שוק ש

עסקיות   חברות  תמרוץ  ע"י  השכירות  לשוק  גיוון  שמביא  מה  הוגנת",  "שכירות  חוק 
 בכניסה לשוק זה.  

 
 
 
 

 
 בלינק: 9.9.2021הודעת דוברות של משרד הבינוי והשיכון מיום   27

  12092021-https://www.gov.il/he/departments/news/spokesman 
בכתובת:   2021מתוך דוח המדיניות המוניטרית למחצית הראשונה של      28

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/mpr202101h.aspx 
 טיסטיקה, בכתובת:הנתונים המופיעים בטבלה נלקחו מאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסט  29

http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/04_18_040t1.pdf 

https://www.gov.il/he/departments/news/spokesman-12092021
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/mpr202101h.aspx
http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/04_18_040t1.pdf
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  כוח אדם לבנייה וחומרי גלם  .6.5.3.9

היקפם לזמינות כוח האדם ו/או חומרי הגלם לבנייה השפעה על רווחיות החברה, שכן ל
או   להגדלה  המובילים  למגורים  מבנים  והקמת  הפרויקטים  ביצוע  קצב  על  השפעה 
הקטנה, לפי העניין, של היצע הדירות בשוק, דבר שעלול להוביל לשינויים במגמת עליית  
לבנייה   הגלם  חומרי  ו/או  האדם  בכוח  משמעותי  מחסור  כן,  כמו  בשוק.  המחירים 

ויקטים אל הפועל, בשני היבטים: האחד, בשל עלולים לפגוע ביכולת החברה להוציא פר
הקמת  לצורך  הנדרשים  גלם  חומרי  באספקת  עיכובים  ו/או  מיומנים  בעובדים  מחסור 
בעלויות   אפשרית  התייקרות  בשל  השני,  הזמנים;  ללוחות  בהתאם  בחברה  פרויקטים 
 הפרויקטים, הנובע מגידול בעלויות העסקת העובדים ו/או עלויות רכישת חומרי הגלם, 
אשר עלולים להקשות על החברה למצוא מימון מתאים, בשל חשש הגופים הפיננסיים, 

 מהם נוהגת החברה ליטול אשראי לצורך הקמתם, מרווחיות נמוכה. 
 

 קבוצות רכישה  .6.5.3.10

ונכון למועד תשקיף זה, לחברה קבוצה  בעבר ה הייתה פעילה בתחום קבוצות הרכישה 
.  להלן  6.8וע מתקדמים כמפורט בסעיף  נותרו פרויקטים בודדים אשר הינם בשלבי ביצ 

רבות   פעולות  ננקטו  הגואים,  הדיור  מחירי  לצינון  מהמגמה  כחלק  האחרונות,  בשנים 
אשר הביאו לקיטון מהותי בהיקפי הפעילות בתחום, כאשר בכלל אלה ניתן למנות את 

לעומת  ביטול היתרונות המיסויים שהיו טמונים ברכישת נכס באמצעות קבוצת רכישה  
חברי   להעמיד  נדרשים  אותו  העצמי  ההון  דרישות  הגדלת  קבלן;  באמצעות  רכישה 

עקב   קבוצה המוגדרים כמשקיעים; הגדלת עלויות האשראי אותו נוטלים חברי הקבוצה
ההתייחסות אליהם כיזמים; שינוי תמהיל האשראי אותו יכולים ליטול חברי הקבוצה, 

והאר המימון;  עלות  את  לייקר  עלול  ידי  אשר  על  הקבוצה  חברי  של  אישורם  משך  כת 
 הגורם המממן, באופן המביא להתארכות מועדי סגירת המימון לפרויקטים השונים. 

לאלה, יחד עם יתר הפעולות שבוצעו על ידי משרדי הממשלה השונים במטרה למתן את 
התדמיתית   הבעיה  עם  ויחד  למגורים,  הנדל"ן  בתחום  הגואים  הדירות  מחירי  עליית 

במספר  שנוצ לקיטון  הביאו  רכישה,  קבוצות  מספר  של  קריסות  עקב  בתחום  רה 
 המשקיעים בקרב חברי קבוצות הרכישה. 

 
 31 30תחום הנדל"ן המניב בישראל .6.5.3.11

 ענף המשרדים 
גבייה   ושיעורי  תפוסה  שיעורי  על  הקורונה  מגפת  מתחילת  החל  שמר  המשרדים  מגזר 

חלה ירידה ממוצעת    2020שנת  ב   .יציבים, אף שהנכסים עמדו ריקים חלק גדול מהשנה
בדמי השכירות ברחבי הארץ, אך הייתה שונות בין הערים השונות ואף בין    1.9%-של כ

וביקוש מקומיות היצע  דינמיקות  על  בהתבסס  עיר,  באותה  שונים  כך למשל,   .אזורים 
בדמי השכירות, בהרצליה חלה עלייה    1%-כבעוד שבתל אביב חלה ירידה ממוצעת של  

של   ובשוכרים 1%. -כממוצעת  שוכרים  בפיזור  מאופיינים  המשרדים  נכסי  מרבית 
זאת,  איתנים.   בהתארכות   נראתה עם  המתבטאת  השוכרים,  של  המיקוח  בכוח  עלייה 

תקופות ההשכרה של שטחים פנויים ובחוזים עם נקודות יציאה קצרות יותר ואפשרות  
התאגידים הגדולים,   יחד עם זאת,.  ה, בעיקר בחוזים מול שוכרים קטניםלשכירות משנ

ובעיקר   משכירות,  ההכנסות  לרוב  רוח  -ההיי בתחום  האחראים  לתת  ממשיכים  טק, 
 .גבית למגזר המשרדים

מתחמי עבודה משותפים, שסבלו בשיא משבר הקורונה, התאוששו וחזרו לפעילות ערה. 
ם שנחתמו בין בעלי המשרדים למפעילים של מתחמי  שינוי בחוזים חדשי  חללא  כמו כן,  

   עבודה, או סעיפים חדשים ביחס לחוזים הסטנדרטיים של טרום המשבר
מאז תחילת מגפת הקורונה שמרו בעלי הנכסים המסחריים על    ענף הנדל"ן המסחרי,ב

עם  לקמעונאים.  שנתנו  הנרחבות  ההקלות  בזכות  היתר  בין  יציבים,  תפוסה  שיעורי 
האחרון,   הסגר  לאחר  ובעיקר  הסגרים,  לאחר  הקורונה  מגבלות  עלייה  חלה  הסרת 

רכות הן כי  העבטווח הבינוני    ,משמעותית בפדיונות שנבעה מביקושים עצורים. עם זאת
האתגרים   יחול  שכן  המסחריים,  במרכזים  והניהול  השכירות  דמי  על  שלילי  לחץ 

המשבר  טרום  עוד  שהתקיימו  הענף,  בפני  במהלכו העומדים  בטעמי   .העמיקו  שינויים 
רכישות   לטובת  הפיזיות  בחנויות  רכישותיהם  את  המטים  הלקוחות,  של  הרכישה 

צ ואינם  המגיפה  תחילת  מאז  גברו  לחץ  מקוונות,  ליצור  עלולים  אלו  להיעלם.  פויים 

 
סקטורים     P&S   ראה   30 חוצה  "מבט  דצמבר    –מעלות  מחודש  ותחזיות"  בכתובת   2020מגמות    :הזמין 

https://www.maalot.co.il/Publications/SR20201222095136.pdf 
 .  2021https://www.maalot.co.il/Publications/SR20210707145540.pdfמעלות "נדל"ן מניב בישראל" יולי  P&Sראה   31

https://www.maalot.co.il/Publications/SR20201222095136.pdf
https://www.maalot.co.il/Publications/SR20210707145540.pdf
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שלילי על ביצועי הקמעונאים בשל הרווחיות הנמוכה יותר המאפיינת את הפלטפורמה  
 .המקוונת, בוודאי על קמעונאים קטנים שאינם נהנים מיתרונות לגודל

לשכירות   הביקושים  גם  חזרו  לשגרה,  והחזרה  הקורונה  מגיפת  דעיכת  עם  כן,  כמו 
אפ ועד  -מהביקושים נוצר מצד חברות הייטק, החל מחברות סטרט  משרדים. חלק גדול

וסביבתה   אביב  תל  באזור  היו  הביקושים  מרבית  כי  יצוין  מבוססות.  בינ"ל  לחברות 
ובאר שבע.  חיפה  דן,  גוש  ביקושים באזורים בפריפריה של  גם  נרשמו  כי  הקרובה, אם 

 .32מניב נשאר נמוך  מנגד, היקף עסקאות הרכישה של בנייני משרדים עצמאיים כנכס

ו משמעותית  הושפעו  טרם  ההיוון  ביחס  שיעורי  משקפים  מסחריים  נכסים  מחירי 
ההיוון תשואותלשיעורי  כ  ,  עירוניים   6.5%-5.5%-של  במיקומים  מסחריים  בנכסים 

 33במרכזים מסחריים עירוניים משניים.  7%-מרכזיים, ושיעורי היוון של כ

וה הכללית  הסביבה  בדבר  שלעיל  פעילות המידע  על  המשפיעים  החיצוניים  גורמים 
מונח )כהגדרת  עתיד  פני  צופה  מידע  כולל  על   זה  החברה,  ומבוסס  ערך(  ניירות  בחוק 

וכן   החברה,  של  ואומדנים  מידע  הערכות  עלעל  שנכתבו  וסקרים  ידי  -מפרסומים 
הינם ישראל  ב גורמים מקצועיים בקשר עם מצב המשק   וענף הנדל"ן. הנתונים לעיל 

אומדנים בלבד ויתכן שאינם מלאים, אולם להערכת החברה, יש בהם כדי ליתן תמונה 
 כללית, לגבי השווקים בהם פועלת החברה.

החברה זיהתה בתחומי הפעילות   יובהר, כי המגמות המתוארות לעיל הינן מגמות אשר
אלה   מגמות  כי  ודאות  כל  אין  כי  יודגש,  זאת,  עם  יחד  האחרונות.  בשנים  שלה 
תחומי  על  חיצוניות  השפעות  בשל  מגמות  היפוך  ויתכן  תתרחבנה  ו/או  תימשכנה 
אף  ואולי  תימשכנה  לעיל  המפורטות  המגמות  אם  גם  כי  יודגש  כן,  כמו  הפעילות. 

הסיק באופן ישיר על התפתחות הפעילות של החברה. יצוין,  תתרחבנה, אין בכך כדי ל
כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתרים שצוינו בהערות השוליים לעיל להכללת  

  המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

 

 
 pdf-HE-2021-half-first-N47-Report-content/uploads/2021/10/Natam-https://www.natam.co.il/wp.1-לקוח מ  32
הר  33 לחציון  נת"ם  של  והתעשייה  המשרדים  לשוק  מחקר  דו"ח  שנת  ראה  של  בכתובת:    2020אשון  הזמין 

2020.pdf-Report-content/uploads/2020/09/Natam-https://nataminvest.co.il/wp 

https://www.natam.co.il/wp-content/uploads/2021/10/Natam-Report-N47-first-half-2021-HE-1.pdf
https://nataminvest.co.il/wp-content/uploads/2020/09/Natam-Report-2020.pdf
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 הפעילות  תחומי לפי  התאגיד  עסקי  תיאור - שלישי חלק
 

   הנדל"ן היזמי בישראל תחום .6.6

התחדשות    ינכון למועד תשקיף זה, פועלת החברה בתחום הנדל"ן היזמי בישראל במספר פרויקטים כמפורט בטבלה שלהלן וכן הקבוצה מקדמת פרויקט 
יצוין, כי הרווח הגולמי המוצג בטבלאות שלהלן אינו כולל  להלן  6.1.1.1עירונית כמפורט בסעיף   והנהלה  הוצאות שיווק  וחלק מהוצאות המימון  בעיקר  . 

   .וכלליות

 בביצוע פרויקטים

  שם
 מיקום הפרויקט 

 סוג
  הפרויקט
וסעיף  

 בתשקיף 

  שנת
  התקשרות

  החברה
  בהסכם
  לרכישת
 הפרויקט 

החברה   חלק 
האפקטיבי  
 בפרויקט  

  חלק 
החברה  

בשליטה  
בחברות  

 הפרויקט  

 תיאור 

  עלות
  בדוחות

  הכספיים
 ליום

30.9.2134 

  שיעור
  ביצוע
ליום 

30.9.2021 

"כ  סה
  יחידות
 לשיווק 

"כ  סה
  יחידות
  שנמכרו
  למועד

 התשקיף 

"כ  סה
  / משרדים
  מסחר
  לשיווק 

  בגין
  פרויקט

   יזמי "ן נדל

"כ  סה
  הכנסות
  צפויות

(100%)35 

  רווח"כ  סה
גולמי צפוי  
מהפרויקט  

(100%) 

  רווח  אחוז
  צפוי גולמי 

 מהפרויקט 

  רווח"כ  סה
  שטרם גולמי 
)חלק   הוכר

החברה  
 האפקטיבי( 

  סיום מועד
   צפוי  בניה

  פרויקט
  גולף מתחם

)מהותי  
 36  מאוד( 

-תל
 אביב 

  פרויקט
 יזמי 

  6.6.5סעיף 
 להלן 

 100% 92.85%-כ 2016-ו  2013

פרויקט  
מגורים,  
מסחר  

ומשרדים  
  183הכולל 

 יח"ד. 

 22בר דצמ  36,189 16% 97,571 617,940 --- 168 183 63.5% 129,705

  פרויקט
  ויסוצקי
)מהותי  
 מאוד( 

-תל
 אביב 

  פרויקט
 יזמי 

  6.6.6סעיף 
 להלן 

 33.33% 25%37 -כ 2018

  פרויקט
  מגורים

  173 הכולל
"ד  יח

  וקומת
 מסחר 

119,205 7.8% 173 116 

מ"ר    500
אשר נמכרו  

למועד  
 התשקיף 

 24י יונ 40,505 22% 166,739 754,668

  פרויקט
Acro 

Business 
Campus   
)מהותי  
 מאוד( 

  קרית
 אונו 

  פרויקט
 מעורב 

  6.6.7סעיף 
 להלן 

2019 100% 100% 

בניינים   3
למסחר  

ותעסוקה  
שטחים   –

-ברוטו כ
אלף   48

  מ"ר
משרדים  

אלף    5-וכ

52,987 36% --- --- 

סה"כ מלאי  
– 30,427  

מ"ר כאשר  
מ"ר    29,268

נמכר נכון  
למועד  
 התשקיף 

 23דצמבר  50,045 21% 75,042 359,017

 
בנכס    34 החברה  ההצגה של  את  משקפת  הכספיים  בדוחות  )כלולה  העלות  החברה בפרויקט  ההחזקה של  לסוג  פעילות משותפת    –בהתאם  טבלה שבסעיף    –אקוויטי,  נוספים ראה  ואיחוד(. לפרטים  יחסי  איחוד 

 להלן. 6.6.1.13
 ההכנסות אינן כוללת הכנסות ממתן שירותי בניה לבעלים בפרויקטי התחדשות עירונית.   35
 "(. הנחיית נדל"ן יזמי)להלן: " 2016רשות ניירות ערך מחודש פברואר  כהגדרת המונח בטיוטת הנחיית נדל"ן יזמי של  36
שקיף זה חלקה האפקטיבי של  התקשרו אקרו ייזום, שותפות הפרויקט וקליר בהסכם לרכישת מלוא זכויות השותף ו/או ההלוואות של קליר בשותפות הפרויקט כך שנכון למועד ת   2022בינואר    13יצוין, כי ביום    37

 להלן. 8.2.3.1(. לפרטים נוספים ראו סעיף 25%)חלף  29%-ויקט הינו כהחברה בפר
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  שם
 מיקום הפרויקט 

 סוג
  הפרויקט
וסעיף  

 בתשקיף 

  שנת
  התקשרות

  החברה
  בהסכם
  לרכישת
 הפרויקט 

החברה   חלק 
האפקטיבי  
 בפרויקט  

  חלק 
החברה  

בשליטה  
בחברות  

 הפרויקט  

 תיאור 

  עלות
  בדוחות

  הכספיים
 ליום

30.9.2134 

  שיעור
  ביצוע
ליום 

30.9.2021 

"כ  סה
  יחידות
 לשיווק 

"כ  סה
  יחידות
  שנמכרו
  למועד

 התשקיף 

"כ  סה
  / משרדים
  מסחר
  לשיווק 

  בגין
  פרויקט

   יזמי "ן נדל

"כ  סה
  הכנסות
  צפויות

(100%)35 

  רווח"כ  סה
גולמי צפוי  
מהפרויקט  

(100%) 

  רווח  אחוז
  צפוי גולמי 

 מהפרויקט 

  רווח"כ  סה
  שטרם גולמי 
)חלק   הוכר

החברה  
 האפקטיבי( 

  סיום מועד
   צפוי  בניה

 מ"ר מסחר 

 Bart  פרויקט 
)מהותי   

 מאוד( 

-תל
 אביב 

  פרויקט
"א  תמ 

38/2 
  6.6.8סעיף 

 להלן 

--- 100% 100% 

  פרויקט
  למגורים
)תמ"א  

38/2 )112  
  58"ד )יח

"ד  יח
 ( לשיווק

 24יוני  55,669 23%  56,613 247,060 --- 46 58 2.66% 120,611

  פרויקט
Yard  

)מהותי  
 מאוד( 

-תל
 אביב 

  פרויקט
 בינוי  פינוי

  6.6.9סעיף 
 להלן 

--- 100% 100% 

  פרויקט
  למגורים
)פינוי  

  370( בינוי
  242"ד )יח

"ד  יח
 ( לשיווק

 25אוגוסט   181,032 25% 181,032 727,636 מ"ר   800 199 242 --- 79,057

  פרויקט
PRAZON   

-תל
 אביב 

"א  תמ 
38/2 

סעיף  
6.6.4.3  
 להלן 

--- 50% 50% 

  פרויקט
  למגורים
)תמ"א  

38/2  )
  112 הכולל

  76"ד )יח
"ד  יח

 ( לשיווק

אוקטובר   17,014 21% 39,918 187,874 --- 75 76 16.7% 29,995
23 
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   :פרויקטים בתכנון

  שם
 סוג מיקום הפרויקט 

 הפרויקט 

  שנת
  התקשרות

  החברה
  בהסכם
  לרכישת
 הפרויקט 

  חלק 
החברה  

האפקטיבי  
 בפרויקט  

  חלק 
החברה  

בשליטה  
בחברות  

 הפרויקט  

 תיאור 

  עלות
  בדוחות

  הכספיים
 ליום

30.9.2138 

"כ  סה
  יחידות
 לשיווק 

"כ  סה
  / משרדים
  מסחר
  לשיווק 

  בגין
  פרויקט

 יזמי "ן נדל

"כ  סה
  יחידות
  שנמכרו
למועד  

 התשקיף 

"כ  סה
הכנסות  
  צפויות

(100%) 

  רווח"כ  סה
גולמי צפוי  
מהפרויקט  

(100%) 

רווח    אחוז
גולמי צפוי  
 מהפרויקט  

  רווח"כ  סה
  שטרם גולמי 
)חלק   הוכר

  החברה
 ( האפקטיבי

  מצב
סטאטוס /תכנוני

 הפרויקט 

  מועד
  תחילת 
  בניה
 צפוי

  מועד
 סיום
  בניה
 צפוי

  פרויקט
  יפו  מכבי

)פרויקט  
מהותי  
 מאוד( 

 יפו

  פרויקט
 יזמי 

סעיף  
6.6.10  
 להלן 

 50% 35% -כ 2018

  פרויקט
  למגורים

  350 הכולל
"ד  יח

  163 מתוכן
"ד  יח

  במסגרת
"מחיר  
 " למשתכן 

מ"ר    1,400 350 148,043
 עיקרי 

  טרם
  הוחל

 בשיווק 
939,277 270,136 29% 94,547 

  היתר התקבל
.  ודיפון חפירה

  טרם העבודות
  החברה. החלו 

  לקבלת  פועלת
  מלא  בניה היתר

 לפרויקט 

דצמבר   22מרץ 
25 

-תל 3-9  שרת
 אביב 

"א  תמ 
38/2  

סעיף  
6.6.4.4  
 להלן 

--- 33% 33% 

  פרויקט
  למגורים

  77 הכולל
"ד  יח

-ו לבעלים
"ד  יח  86

 לשיווק 

2,204 86 --- 34 461,879 116,438 25% 38,813 

  פועלת החברה 
  בניה היתר  לקבלת

  ועם לפרויקט  מלא
  פינוי  יחל קבלתו

 הדיירים 

ספטמבר  
22 

דצמבר  
25 

'  רח
וייצמן  

80  ,82  ,
-ו 86,  84

88   

-תל
 אביב 

"א  תמ 
38/2 

סעיף  
6.6.4.4  
 להלן 

--- 50% 50% 

  פרויקט
למגורים  

  39הכולל 
"ד  יח

-ו לבעלים
"ד  יח  35

 לשיווק 

874 35 --- 17 132,943 37,737 28% 18,869 

היתר בניה   התקבל
  לפרויקט מלא 

  והחברה נערכת
 הדיירים  פינויל

ספטמבר  
 25יולי  22

 

 
)כלולה    38 החברה בפרויקט  ההחזקה של  לסוג  בנכס בהתאם  החברה  ההצגה של  את  משקפת  הכספיים  בדוחות  פעילות משותפת    –העלות  טבלה שבסעיף    –אקוויטי,  נוספים ראה  ואיחוד(. לפרטים  יחסי  איחוד 

 להלן. 6.6.1.13
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 עיקריים  עתודות קרקע

 

 
)כלולה  הע  39 החברה בפרויקט  ההחזקה של  לסוג  בנכס בהתאם  החברה  ההצגה של  את  משקפת  הכספיים  בדוחות  פעילות משותפת    –לות  טבלה שבסעיף    –אקוויטי,  נוספים ראה  ואיחוד(. לפרטים  יחסי  איחוד 

 להלן. 6.6.1.13

שם  
 סוג מיקום הפרויקט 

 הפרויקט 

  שנת
  התקשרות

  החברה
  בהסכם
  לרכישת
 הפרויקט 

  חלק 
החברה  

האפקטיבי  
 בפרויקט  

  חלק 
החברה  

בשליטה  
בחברות  

 הפרויקט  

 תיאור 

  עלות
  בדוחות

  הכספיים
 ליום

30.9.2139 

 סטטוס
  תכנוני
 נוכחי 

צפויות    זכויות
)מצ"ב תכנוני  

מ"ר   –מבוקש 
 לשיווק( 

"כ  סה
הכנסות  
  צפויות

(100%) 

"כ רווח  סה
גולמי צפוי  
מהפרויקט  

(100%) 

"כ רווח  סה
  צפויגולמי 

  מהפרויקט 
)חלק החברה  

 האפקטיבי( 

 נוכחי  תכנוני סטאטוס

  מועד
  תחילת 
  בניה
 צפוי

  מועד
 סיום
  בניה
 צפוי

  פרויקט
מגדל  

  ה” מזא
)חסן ערפה  

( )פרויקט  53
מהותי  
 מאוד( 

-תל
 אביב 

  פרויקט
 יזמי 

סעיף  
6.6.11  
 להלן 

 100% 96.1%-כ 2021

  פרויקט
  הכולל למגורים

"ד,  יח 268
"ר  מ  1,346

  8,000-ו מסחר 
  מבנים"ר מ

   ציבור ומוסדות

424,375 

יח"ד,   268
9,500  

שטחי  
-ציבור ו
1,884  
 מסחר 

יח"ד   268
)בשטח פלדלת  

  70ממוצע של 
  81מ"ר ליח"ד / 

מ"ר לשיווק  
ממוצע ליח"ד(,  

  21,795סה"כ  
מ"ר לשיווק  
מגורים , +  

מ"ר    1,346
  עיקרי מסחר

1,219,854 416,632 400,384 

  בהליך   החלה החברה 
  הקרקע  של התכנוני

  תוכנית  להכנת ופועלת
 לפרויקט  עיצוב

בר  דצמ 
23 

בר  דצמ 
27 

  פרויקט
Bloom 

-תל
 אביב 

  פרויקט
 יזמי 

סעיף  
6.6.4.5  
 להלן 

  אוגוסט
 50% 48%-כ 2011

פרויקט  
מגורים ומסחר  

  630-הכולל כ 
 יח"ד  

101,013 

 יח"ד  606
2,424  
מ"ר  

מסחר  
ומבנה  
 לשימור 

 יח"ד  630
מ"ר    2,424

מסחר ומבנה  
 לשימור 

2,093,777 747,362 411,312 

  זה תשקיף  למועד נכון
  למעט פנויה הקרקע

  שהחברה אחד  מחזיק
.  לפינויו"מ מו  מנהלת
  המחזיק  פינוי  לאחר
  של' א  שלב יחל האמור 

 "ד( יח 275-)כ הפרויקט

בר  דצמ 
 27יולי  23

  פרויקט
 יזמי 

סעיף  
6.6.4.5  
 להלן 

יח"ד   98 100% 96%-כ 2017 דצמבר 
 60,319 ומסחר 

יח"ד   98
מ"ר    734

 מסחר 

  734יח"ד   98
 מ"ר מסחר 

,  זה תשקיף  למועד נכון
  לדואר מושכרת   הקרקע
  היתר לקבלת  עד ישראל

 לפרויקט  בניה

בר  דצמ 
 27יולי  23

יצחק שדה  
  פרויקט) 1

  ערפה  חסן
57-79 ) 

-תל
 אביב 

  פרויקט
 מעורב 
סעיף  
6.6.4.5  
 להלן 

  אוקטובר
 45% 30% -כ 2018

  קרקע  עתודת
  מזכויות )חלק  

  המשרדים
  והמסחר
  מסווגות

"ן  כנדל
  להשקעה

  בסעיף כאמור
 ( להלן   6.7

96,837 

  105-כ
יח"ד  

בשטח  
פלדלת  
ממוצע  

  70של 
מ"ר  

 ליחידה 

יח"ד   318-כ
בשטח פלדלת  

  64ממוצע של 
 מ"ר ליחידה 

938,520 482,341 144,702 

למועד תשקיף זה,   נכון
הקרקע פנויה מפולשים.  

  בועדהן התקיים דיו
המקומית והתוכנית  

הופקדה להתנגדויות.  
"ע  תבלהערכת החברה,  

תפורסם למתן תוקף  
של שנת   השניהבמחצית  

)כפוף להתנגדויות    2022
 שתוגשנה, ככל שתוגשנה( 

דצמבר  
 27יוני  23

יצחק שדה  
  פרויקט) 2

חסן ערפה  
B4  ,B3א' ) 

-תל
 אביב 

  פרויקט
 מעורב 
סעיף  
6.6.4.5  
 להלן 

  ספטמבר
  ואפריל  2019

2021 
 50% 33.3% -כ

  קרקע  עתודת
  מזכויות )חלק  

  המשרדים
  והמסחר
  מסווגות

"ן  כנדל
  להשקעה

  בסעיף כאמור
 ( להלן   6.7

108,895 

יח"ד   100
בשטח  
פלדלת  
ממוצע  

  70של 
מ"ר  

 ליחידה 

יח"ד בשטח   225
פלדלת ממוצע  

מ"ר    68של 
 ליחידה 

932,500 401,870 133,957 

למועד תשקיף זה,   נכון
בקרקע קיימים פולשים  
ומבנים והחברה פועלת  

כמו    .לפינוי הפולשים
,החברה החלה בהליך  כן

 .  תכנון הפרויקט 

דצמבר  
 28יוני  24
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  40להלן(   6.6.4.6)סעיף  (בשיווקשאינם בביצוע או וקומבינציה התחדשות עירונית ם אחרים עיקריים )פרויקטי

סוג  מיקום שם הפרויקט 
 הפרויקט 

חלק החברה  
האפקטיבי  
 בפרויקט  

חלק החברה  
בשליטה  
בחברות  

 הפרויקט  

 הפרויקט   של  הסכמי סטטוס

  מספר
דירות  
 קיימות 

  מספר
  דירות

  המיועדות
 למכירה 

  הכנסות"כ  סה
)לא   צפויות

  עלויות   כולל
  לטובת בניה

 ( הבעלים

  רווח"כ  סה
  צפוי גולמי 

  מהפרויקט 
(100%) 

  רווח"כ  סה
  צפוי גולמי 

  מהפרויקט 
  חלק )

  החברה
 ( האפקטיבי

  רווח  אחוז
  צפוי גולמי 

 מהפרויקט 

  מועד
תחילת  

 צפויבניה  

  מועד
 סיום
  בניה
 צפוי

שיעור  
הדיירים  

שחתמו על  
ההסכם מתוך  

 סך הדיירים 

שיעור הסכמה  
נדרש להתחלת  

  41הפרויקט 

  2,4,6,8 נדהק  קהילת' ח
,  205,  203 ירושלים ושדרות

 , והמחרוזת  207

-תל
 67% 80% 100% 100% בינוי  פינוי אביב 

96  
  בתוספת

"ד  יח 6
 מסחר 

-וכ 29242
מ"ר    1,380

שטחי  
 מסחר 

 24יוני  33% 235,692 235,692 713,335
דצמבר  

27 

  נון  בן יהושע' רחפרויקט בזל ) 
  הר' ורח 40-ו 38, 36,  34,  32

 ( 11-ו 9, 7, 5, 3 נבו

-תל
 31% 51,551 154,654 495,350 81 102 80%   96% 33.3% 33.3% 38/2"א תמ  אביב 

דצמבר  
23 

 27יוני 

,  10' מרים החשמונאית רח
ורח'   20-ו 18, 16,  14,  12

 4-ו 2  אנטיגונוס

-תל
 25% 39,526 79,052 321,389 55 49 80% 96% 50% 50% 38/2 א "תמ  אביב 

ספטמבר  
22 

דצמבר  
25 

)מתחם    17-21 קיציס'  רח
 )דרום מזרחי(  22-26 -צפוני( ו

-תל
 23יוני  22% 18,392 73,566 341,880 98 80 80% 88% 25% 25% 38/2"א תמ  אביב 

דצמבר  
26 

-תל 14-22 הנשיא יהודה' רח
 24יוני  24% 47,760 107,325 453,761 115 80 80% 90% 44.5% 44.5% 38/2"א תמ  אביב 

דצמבר  
27 

-תל א' 2-2 אמוראים'  רח
 26יוני  23יוני  26% 41,386 41,386 156,880 39 32 80% 88% 100% 100% 38/2"א תמ  אביב 

-תל 9-ו 7, 5 אחימאיר '  רח
 23יוני  25% 52,592 105,183 415,897 94 72 80%   86% 50% 50% 38/2"א תמ  אביב 

דצמבר  
26 

-תל 9-11 ברגסון'  רח
 26יוני  23יוני  23% 24,640 32,853 143,547 50 32 80% 84% 100% 75% 38/2"א תמ  אביב 

-תל 6-16  הופיין'  רח
  לכל 50 48 80% 81% 100% 100% 38/2"א תמ  אביב 

 26יוני  23יוני  22% 51,664 51,664 230,256 היותר 

  בלום  ליאון '  רח
19,21,23,25,27,29 

-תל
  לכל  121 84 80% 81% 50% 50% פינוי בינוי  אביב 

 25יוני  24% 49,306 98,611 408,761 היותר 
דצמבר  

28 

-תל 1,3,5,7,9,11  גרונר'  רח
 23% 91,426 182,853 789,786 43  164 144 80% 71% 50% 50% 38/2"א תמ  אביב 

דצמבר  
25 

 29יוני 

  11 -ו 9, 5, 1' סנפיר מס' רח
,  61וברחוב מעפילי אגוז מס'  

 69 -ו  67,  65,  63

-תל
  לכל  313 162   67% 80% 100% 100% בינוי  פינוי אביב 

 22% 147,527 147,527 662,636 היותר 
דצמבר  

26 
 30יוני 

-תל 6-20' ברזיל רח
 25יוני  24% 50,022 125,054 519,872 163 112 67% 77% 40% 40% בינוי  פינוי אביב 

דצמבר  
28 

-31, 27-29, 23-25 הפלמח'  רח
 72-76-ו 68יצחק שדה 33

-תל
 22% 85,120 85,120 385,983 128 72 67% 61% 100% 100% בינוי  פינוי אביב 

דצמבר  
25 

דצמבר  
28 

-תל אפקה המצוי ברח'   מתחם
 אביב 

  /בינוי פינוי
 72% 33% 33% 38/2"א תמ 

)במקרה    80%
תמ"א   של 

38/2 ) 
  במקרה   67%

115 255 813,932 203,924 67,974 25% 
דצמבר  

25 
 29יוני 

 
 להלן.  6.6.3.4לפרטים אודות הסטאטוס התכנוני ראה סעיף   40
 כפי שהיה עד לאישור חוק ההסדרים.  80%חלף  66%לעיל, בהתאם לחוק ההסדרים השיעור הנדרש הינו  .1.16.6כאמור בסעיף   41
מ"ר שטחי מסחר,    1,380-כמ"ר, וכן    36,000  -יח"ד בשטח מגורים עיקרי מעל מפלס הכניסה הקובעת בהיקף של כ  385  -בנייני מגורים ובהם כ  7פרויקט למגורים ומסחר הכולל הריסת המבנים הקיימים והקמת    42

 יחידות דיור, ואשר יבוצע במספר שלבים.  430לכל הפחות ולא יותר מאשר 
 דירות יזם.   200-מבמקרה בו תהיה דרישה של ועדת התכנון להקטנת שטחי דירות בפרויקט, יהיה רשאי היזם להגדיל את מספר דירות היזם, ובלבד שלא ייבנו יותר   43



 

 26-ו

סוג  מיקום שם הפרויקט 
 הפרויקט 

חלק החברה  
האפקטיבי  
 בפרויקט  

חלק החברה  
בשליטה  
בחברות  

 הפרויקט  

 הפרויקט   של  הסכמי סטטוס

  מספר
דירות  
 קיימות 

  מספר
  דירות

  המיועדות
 למכירה 

  הכנסות"כ  סה
)לא   צפויות

  עלויות   כולל
  לטובת בניה

 ( הבעלים

  רווח"כ  סה
  צפוי גולמי 

  מהפרויקט 
(100%) 

  רווח"כ  סה
  צפוי גולמי 

  מהפרויקט 
  חלק )

  החברה
 ( האפקטיבי

  רווח  אחוז
  צפוי גולמי 

 מהפרויקט 

  מועד
תחילת  

 צפויבניה  

  מועד
 סיום
  בניה
 צפוי

שיעור  
הדיירים  

שחתמו על  
ההסכם מתוך  

 סך הדיירים 

שיעור הסכמה  
נדרש להתחלת  

  41הפרויקט 

 בינוי  פינוי של

-תל 19,  17, 15רח' בורלא 
 26יוני  23יוני  27% 76,590 76,590 285,128 56 48 80% 92% 100% 100% 38/2"א תמ  אביב 

-תל 61, 59, 57  איינשטיין
 26יוני  23יוני  40% 51,765 51,765 130,889 36 18 80% 83% 100% 100% 38/2"א תמ  אביב 

-תל 15-47ארבר 
                             316 144 80% 68% 37.5% 37.5% פינוי בינוי  אביב 

979,044   
                        

211,770   79,414 22% 
דצמבר  

 29יוני  25

 19 איינשטיין
-תל

 אביב 
                             49 32 80% 72% 50% 50% 38/2"א תמ 

172,021   
                          

50,074   25,037 29% 
בר  דצמ
23 

בר  דצמ
26 

   11-21 הופיין
-תל

 אביב 
                             64 36 80% 60% 100% 100% בינוי  פינוי

259,744   
                          

59,343   59,343 23% 
בר  דצמ
 29י יונ 25

, /  18-22רח' אילת אליפלט ) 
 )אביב -, תל23רח' אליפלט 

-תל
 אביב 

עסקת  
קומבינציה/  

 פינוי בינוי 
100% 100% 83.5% 

  67% או  100%
  שמדובר ככל

  פינוי  בעסקת
 בינוי 

11,172  
מ"ר  

ברוטו  
מבני  

תעשיה  
)בחלקות  

  -ו 134
155 ) 

דצמבר   24דצמבר  40.4% 271,288 271,288 671,406  44"ד יח 121
28 

 

 

 

 
 121-, כך שמספר היחידות לשיווק יעמוד על כ56%יח"ד. חלק החברה ע"פ הסכם הקומבינציה הינו    216לאור הקלת "שבס", כך שהפרויקט יכלול    20%יח"ד בתוספת    180נות על הקרקע  על פי התב"ע ניתן לב    44

 . מ"ר משרדים ברוטו )חלק החברה( 3,310-מ"ר למסחר ו 809יח"ד. בנוסף, הפרויקט יכלול 
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 מידע כללי על תחום הפעילות .6.6.1

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו   .6.6.1.1

בשנת   החלה  היזמי  הנדל"ן  בתחום  החברה  בפרויקט2006פעילות  החברה  פעילות    י. 
כאשר נכון למועד תשקיף זה הקבוצה התקשרה   2016  התחדשות עירונית החלה בשנת

מחייבים במספר   שונים    חוזים  העירונית  בפרויקטים  ההתחדשות  שחלקם מתחום 
 המתלים בהם טרם התקיימו.התקיימו והחלה הבנייה בהם וחוזים מחייבים שהתנאים 

 כללי  –נדל"ן יזמי 

למגורים כולל איתור ורכישה של מקרקעין, תכנון, השבחה ופיתוח  תחום הנדל"ן היזמי  
הדיור יחידות  שיווק  וכן  המקרקעין  על  הפרויקט  בניית  המקרקעין,  שטחי    של  ו/או 

המסחר שטחי  ו/או  פועלת    .במקרקעין  המשרדים  הקבוצה  התשקיף,  למועד  נכון 
המרכז,   באזור  באמצעות  אביב-תל  בעיר   בעיקרבישראל  מוחז,  יעודיים תאגידים  קים 

 בפרויקטים של הקבוצה.  יםהמחזיק )לרוב שותפויות המחזיקות בפרויקט ספציפי( 

גם תחומים אחרים, מושפע מהמצב המקרו כלכלי, מהמצב  היזמי, כמו  תחום הנדל"ן 
עלויות לא מבוטלות אשר עשויות לנבוע מהליכי תכנון  ממדיניות הממשלה,  מהביטחוני,  

לפרטים נוספים אודות המצב   מת ההיצע והביקוש וכדומה.שונים )לרבות שינוי יעוד(, ר 
בישראל   כלכלי  ו המקרו  והשפעותיו  הקורונה  משבר  ממשלה  לרבות  מדיניות  לרבות 

 לעיל.  6.5.3להורדת מחירי הדיור ראה סעיף 

גורמים    תחום של  ובפעילות  בתחרות  המתאפיין  תחום  הינו  בישראל  היזמי  הנדל"ן 
רבים, עליהם נמנים חברות ציבוריות, חברות פרטיות וכן קבוצות רכישה. התחרות באה  

ואיתור קרקעות  היזמות  בשלב  הן  ביטוי  של    לידי  יותר  בשלבים מתקדמים  והן  לבניה 
 הפרויקט ושיווקו כאשר בשלב זה ישנה תחרות גם מול היצע דירות יד שנייה.  

הנדל"ן היזמי מאופיין במספר שלבים אשר לעיתים שלובים זה בזה ומבוצעים על   תחום
היזם במקביל הכוללים לכדאיות    :ידי  בהתאם  ורכישתן  פוטנציאליות  איתור קרקעות 

ת הטמונה בהן וכן התקשרות עם גוף מממן לרכישת הקרקע; השבחת הקרקעות  הכלכלי
תכנוניים  הליכים  קידום  וכן  לפרויקט  הרלוונטי  ליעוד  הקרקע  יעוד  שינוי  של  בדרך 

היתרים והרישיונות הדרושים להקמת הפרויקט על המקרקעין לרבות הגדלת  הלקבלת  
זה יצוין כי לעיתים תהליכי התכנון    זכויות הבנייה הקיימות על המקרקעין. לענייןהיקף  

להימשך    ובעיקר  העשויים  תהליכים  הינם  הקרקע  יעוד  ו מספר  שינוי  כרוכים השנים 
עם  התקשרות  מבוטלות;  לא  הינן  לעיתים  אשר  ובעלויות  רבות  ניהוליות  בתשומות 
ספקים ויועצים שונים לצורך הקמת הפרויקט לרבות התקשרות עם קבלן מבצע ראשי; 

ם גוף מממן לליווי בניית הפרויקט; ושיווק היחידות ו/או שטחים בפרויקט התקשרות ע
 לרוכשים פוטנציאליים.  

במשק   הרעה רבים  תחומים  על  לרעה  להשפיע  עשויה  בישראל  הכלכלית  בסביבה 
היתר,  בין  ביטוי,  לידי  לבוא  שעשוי  באופן  היזמי  הנדל"ן  תחום  לרבות  הישראלי 

ולליו לרכישה  המימון  תנאי  נכסים, בהקשחת  של  המכירה  מחירי  בירידת  פרויקט,  וי 
ביעדיה   לפגוע  העשוי  דבר  למשכנתאות,  בזמינות  בירידה  לנכסים,  בביקושים  בירידה 

תוצאותיה העסקיות של החברה. לפרטים אודות שינויים בתחום הפעילות ראה סעיף  בו
 לעיל. 6.5.3

   כללי –פינוי בינוי 

פרויקט פינוי בינוי הינו פרויקט במסגרתו מוכרז שטח קרקע עליו קיימים מבני מגורים 
נמוך(,   אקונומי  סוציו  בדרוג  באזורים  )לעיתים  יעודים ישנים  גם  כוללים  שלעיתים 

חדשיםנוספים,   מגורים  בנייני  נבנים  ותחתם  נהרסים  שימושים  אשר  בעירוב  . לרבות 
וי בינוי נתונה בידי הממשלה. פרויקט פינוי בינוי  הסמכות להכריז על מתחם כמתחם פינ

 יכול להתקיים באחד משני מסלולים:

רשויותהאחד,   לסייע    –  מסלול  הוא  הממשלה  תפקיד  המקומיות  הרשויות  במסלול 
של  תפקידה  המקומית.  הרשות  באמצעות  עירונית  התחדשות  של  הפרויקטים  בייזום 

הביצוע בפועל של עסקת מקרקעין בין    הפרויקטים עד שלב קדם את תכנון  הרשות הוא ל
בעלי הזכויות ליזם. שלבי הפעילות הינם כך, שלאחר הכרזת הממשלה על מתחם מסוים 

בינוי משרד הבינוי והרשות המקומית הרלוונטית כורתים הסכם ביניהם, -כמתחם פינוי
ואת   המתחם  של  הסטטוטורי  התכנון  קידום  בעניין  הרשות  חובות  את  המגדיר 

עם השתתפות   שנים  שש  של  לתקופה  הינה  ההכרזה  תוקף  במימונו.  הבינוי  משרד 
נוספות שנים  לשש  להארכה  להלן    אפשרות  כהגדרתו  ההסדרים  חוק  שבמסגרת  )יצוין 

ההכרזה( תוקף  של  הזמן  פרק  על  המגבלה  המקומית  בוטלה  הרשות  הבא,  בשלב   .
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המתחם מתקשרת עם חברה מנהלת שתהיה אחראית לקידום התכנון הסטטוטורי של  
עבורו חדשה  מפורטת  תכנית  הבנוי    ,ולגיבוש  השטח  לציפוף  בנייה  זכויות  המוסיפה 

במתחם. לאחר אישור התכנית המפורטת במוסדות התכנון, על בעלי הזכויות במתחם 
ויקבל היתר בנייה מהוועדה המקומית   תכנון מפורטלהתארגן ולהתקשר עם יזם שיכין  

ולבניה הפרויקט  לתכנון  ביצוע  ובביצוע    לצורך  בכך  הכרוכות  בעלויות  יישא  והיזם 
ממשלתיות  הפרויקט הטבות  מספר  ניתנות  זה  מסלול  במסגרת  השתתפות  :  שהן. 

ב הסטטוטורי  המדינה  התכנון  רכיב  לפרויקט(  מימון  החדשה  ניהול  )התב"ע  ולרכיב 
פטור מהיטל השבחה   פטור   בתנאים מסוימים;  –הפרויקט;  פטור מתשלום מס שבח; 

רכישה הקיימותל  ממס  הדירות  במס;   בעלי  לחבות  הקובע  המועד  לדחיית  ואפשרות 
; פטור מתשלום דמי  ומכירת הדירות החדשות לבעלים  פטור ממע"מ על שירותי הבנייה

 בתנאים מסוימים.  – היתר

מיסויהשני,   חוק  –  מסלול  תשע"ו  מתוקף  עירונית,  להתחדשות  הממשלתית    -הרשות 
, הממשלה מפעילה את מסלול המיסוי לקידום פרויקטים של התחדשות עירונית 2016

המלצת  פי  על  מתחם  על  מכריזה  הממשלה  זה,  מסלול  לפי  פרטיים.  ליזמים  שנועד 
לשינוי  המייעצת  הוועדה   פועל  הדירות,  בעלי  בשיתוף  והיזם,  עירונית,  להתחדשות 

בדומה למס זה,  גם במסלול  המקומיות, התכנית המפורטת של המתחם.  הרשויות  לול 
נוספות  שנים  לשש  להארכה  אפשרות  עם  שנים  שש  של  לתקופה  הינה  ההכרזה    תוקף 

)יצוין שבמסגרת חוק ההסדרים כהגדרתו להלן בוטלה המגבלה על פרק הזמן של תוקף  
. שלא כבמסלול הרשויות המקומיות, במסלול זה משרד הבינוי אינו משתתף ההכרזה(

היז אך  התכנון,  דוגמת  במימון  מס  להקלות  זכאי  בתנאים   –ם  השבחה  מהיטל  פטור 
ואפשרות   של בעלי הדירות הקיימות  מסוימים; הטבות במס שבח; הטבות במס רכישה

ומכירת הדירות    לדחיית המועד הקובע לחבות במס; ופטור ממע"מ על שירותי הבנייה
 . החדשות לבעלים

הם למשך כל תקופת הפרויקט במסגרת הפרויקט, הדיירים הקיימים מפנים את דירותי 
נותרים  האחרון  במקרה  אשר  ושיפוץ  חיזוק  מסוג  תמ"א  של  במקרה  מאשר  )להבדיל 
הדיירים לגור בדירותיהם במשך תקופת החיזוק והשיפוץ(, בתמורה לקבלת דירה חדשה 

בינוי של  בפרויקטים  למעט  חדש,  בבניין  הפרויקט -ומורחבת  כשבניית  )כלומר  פינוי 
פינו  טרם  בפרויקטי  מתבצעת  השלמתן(.  עם  החדשות  לדירות  עוברים  והם  הדיירים  י 

תקופת   כל  למשך  שכירות  דמי  לקבל  זכאים  המתפנים  הדיירים  בינוי  ביצוע  פינוי 
 .שבמהלכה הדיירים פינו את דירותיהם הקיימות הפרויקט

 ההסדרים  חוק

מדיניות )תיקוני חקיקה ליישום ה  התכנית הכלכלית פורסם חוק    2021בנובמבר    18ביום  
, בין היתר, אושרה ובמסגרת   ,2021  –השתפ"ב    (2022-ו  2021הכלכלית לשנות התקציב  

רפורמה בתחום ההתחדשות העירונית במטרה להגדיל את היצע הדיור בישראל )להלן: 
( הופחת הרוב הדרוש לשם 1מן: )קל "( אשר עיקריה כדחוק ההסדרים" או " הרפורמה"

ל  בינוי  פינוי  הסכם  על  לחתום  סרבן  דייר  נגד  תביעה  הדירות    2/3-הגשת  מבעלי 
מהדירות בכל בית משותף באותו מקבץ )לעניין בית משותף שיש   3/5שבבעלותם לפחות  

בבעלותם    4-5בו   אזי  יותר   3דירות,  המשותף  בבית  ויש  המשותף  בבית  לפחות  דירות 
בעלי   ומשני  לפחות  דירות(  מוצמדים  משותף   המשותף  מהרכוש  50%שלהם  בית  בכל 

שותף עובר מה  רכושמ  2/3מבעלי הדירות שלהם מוצמדים    4/5, זאת חלף  באותו מקבץ
( הרפורמה;  הרוב  2למועד  חישוב  שלצורך  להחליט  רשאי  יהיה  המשפט  בית  כי  נקבע   )

של   זכויותיו  בחשבון  יילקחו  לא  הדירות  בעלי  מבין  אם המיוחס  הסרבן,  הדייר 
התנגדותו לתכנית נובעת מרצון לשמר עבירת בניה או פיצול דירה שבוצעו על ידו שלא 

( יזמים יהיו  3מבעלי הדירות להגשת התביעה; )  50%כדין, ובלבד שקיים רוב של לפחות  
  2022במאי    1( החל מיום  4רשאים להגיש תביעה נגד דייר סרבן ולא רק בעלי הדירות; )

" הקובע המ)להלן:  בשל ועד  למגורים  במקרקעין  שיחול  ההשבחה  היטל  שיעור   )"
להלן( לאמור  )בהתאם  מההשבחה  רבע  הוא  בינוי  פינוי  תוכנית  של  אם אישורה  אלא   ,

בחוק לתנאים  בהתאם  אחרת  קבעה  המקומית  )הרשות  הרשות  5;  מנהל  כי  נקבע   )
בו   שקיימות  שטח  על  להכריז  רשאי  יהיה  עירונית  לפחות    יחידות  12להתחדשות  דיור 

  24כעל מתחם פינוי בינוי ובתנאי שהן כלולות בתוכנית לפינוי ובינוי שהופקדה, הכוללת  
כמתחם  עליהם  שהוכרזו  השטחים  כל  את  יראו  האמור  במקרה  לפחות.  דיור  יחידות 

 אחד לפינוי בינוי. 
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 כללי  – 38 א"תמ

"(  38  א" תמ: "ולהלן  לעיל)  38  ארצית   מתאר  תכנית  לתוקף  נכנסה  2005  במאי  18  ביום
  שלא   1980  בינואר   1  ליום  קודם  נבנו  אשר   קיימים  מבנים  של   חיזוקם  לעודד  שנועדה 
  .אדמה רעידות בפני עמידותם את לשפר מנת  על  וזאת 413 לתקן בהתאם

  באמצעות  בין,  בלבד  המבנים  חיזוק  לצורך  בניה  היתרי  למתן  הוראות  קובעת  38  א"תמ
  לדירות  דירות   הוספת  תוך   מחדש  ובנייתו   הריסתו  באמצעות  ובין  הקיים   המבנה  חיזוק 

  בנייה   זכויות  תוספת   38  א"תמ  מתירה ,  החיזוק  את  לאפשר  מנת  על.  הבמבנ  הקיימות
  חריגה  מתירה  וכן   המבנים   חיזוק  את   מממן  אשר  כתמריץ  ליזם  מוקנות   ברובן   אשר

  .המקום על החלה המאושרת התוכנית פ"ע המותרים ומגובה  בניה מקווי 

  ליחידות  הזכויות  את  הקיימים  מהדיירים  מקבלים  זה  בתחום  הפועלים  היזמים
 היזמים   נושאים  ובתמורה  נוספות  עות"ותב  38  א"תמ  מכוח  במבנה  הנוספות  המגורים

 הדיירים   עם  הנחתמים  השונים  להסכמים  בהתאם  וזאת  לדיירים  הבנייה  עלויות  בכלל
בינוי( או תמ"א    1  א "כתמ  לסיווגם  בהתאם)  שעקרונותיהם,  הקיימים ועיבוי    2)חיזוק 

"א תמ   של  פרויקטים  מקדמת  אינה   החברה, כי למועד תשקיף זה  יצוין)  )הריסה ובניה( 
 .  עיקריים סוגים  2-ל מחולקים  זה בתחום הפרויקטים  .דומים המקרים במרבית (1

  דיור   יחידות   בתוספת  חדש  מבנה  נבנה   ובמקומו  הקיים  המבנה  נהרס,  2תמ"א    במסגרת
  לכן  קודם  להם  שהיו  הזכויות  את   מקבלים  הקיימים  הדיירים  כאשר,  היזם  מקבל  אותן

אישורים ל  ובכפוף ,  עימם  שנחתמים  להסכמים  בהתאם ,  דירה  לכל  מסוימת  בתוספת 
  .מהועדה המקומית בנייה היתר קבלתו

 מספר   38  א" בתמ  בוצעו,  התשקיף  למועד  ועד  לתוקף  38  א"תמ   כניסת  מיום  החל
  להניע   מנת  על  ליזמים  המוענקים  התמריצים  את  להרחיב  נועדו   חלקם  כאשר  תיקונים

כגון: תיקון הנועד לאפשר סגירתה של קומה מפולשת   אדמה  רעידות  מפני  מבנים  חיזוק
נוספת;  קומה  לבניית  המאפשר  בנוסף    במקומו   חדש  בניין  והקמת  בניין  הריסת  תיקון 

"להלן)  במקום  החלות  ותכניות  38  א"תמ  מכוח  המוענקות   בניה  זכויות  לפי  תיקון : 
המאפשר  ;  "(38/2 ; 45ליזמים   קומות  2.5  של  בהיקף  בנייה  זכויות  תוספת  מתןתיקון 

לדרוש את מלוא תשומות הבנייה המשולמות על ידו  תיקון לחוק מע"מ לפיו היזם יכול  
לזכויות   ביחס  רק  ולא  בפרויקט  הקיימים  הדיירים  חלק  בגין  הבנייה  עלויות  לרבות 
החדשות בפרויקט והכל בכפוף לתקרות ולמגבלות נוספות שנקבעו בחוק האמור; תיקון  

 ובניה   ריסהה,  38  א" תמ  מסוג  בפרויקטים   הבניה   זכויות  חישוב  אופן  אתשנועד להסדיר  
 של  השבחה  היטל  לגבות  המקומיות   הרשויות  יוכלו  מעתה  כי ; וכן תיקון הקובע  מחדש

  שהוענקו   קומות   2.5  -ל  מעבר  ליזם  שניתנו   זכויות   על   38  א" תמ   מסוג  בפרויקטים   25%
 . 38  א"תמ במסגרת  לו

התחדשות עירונית לבניין הבודד ולייצר ודאות   לתמרץ קידום תכניותכמו כן, במטרה  
היטלי אלו  בשיעורי  בתכניות  במידה    ההשבחה  כי  התחדשות  ונקבע  תכנית  נקלטה  לא 

מקומית  רשות  מטעם  הבודד  לבניין  ליום  עירונית  עד  התכנון  ,  2022במאי    1  במוסד 
התחדשות   תוכנית  לקדם  רשאיות  יהיו  התכנון  מנהל  או  עירונית  להתחדשות  הרשות 

בתחום הרשות    38עירונית לבניין הבודד בתחומה אשר תהווה תכונית חלופית לתמ"א  
 המקומית.  

   בינוי  לפינוי  2 א"תמ  בין  

  24לפחות  המתחם לגביו יקודם הפרויקט צריך לכלול  על מנת לבצע פרויקט פינוי בינוי,  
ולעומת זאת על מנת  (, או פחות, בנסיבות מסוימות הקבועות בחוק) קיימות יחידות דיור

תמ"א   פרויקט  לפני    38/2לבצע  הוצא  הבניין  נבנה  מכוחו  הבניה  שהיתר  צורך  יש 
01.01.1980 . 

הבדל נוסף הוא בהליכי התכנון של שני הפרויקטים: על מנת לבצע פרויקט פינוי בינוי  
הנמשך מספר שנים. לעומת תכנוני  הליך    –ביחס למתחם    תב"ע חדשה  באישוריש צורך  

פ תמ"א  זאת,  מנת   38רויקט  על  שדרוש  כל  כן  ועל  ארצית  תכנית  מכוח  פרויקט  הינו 
להגיש  הוא  לפועל  בין   להוציאו  כלל  בדרך  הנמשך  הליך  בניה,  להיתר    24  -12בקשה 

תמ"א   של  בפרויקטים  גם  לעיתים  פונים    38/2חודשים.  יזמים  מחדש(  ובניה  )הריסה 
הבניה זכויות  את  להגדיל  מנת  על  חדשה  תב"ע  במסגרת   להוצאת  לנצל  שיתאפשר 

 
ין, כי בנוגע לרוב הפרויקטים בתל אביב, התיקון האמור כפוף להוראות תוכנית הרובעים של עיריית תל  על אף האמור, יצו  45

קומות נוספות בלבד מעל   1.5קומות נוספות ואילו באחרים תותר בניית  2.5אביב אשר לפיה באזורים מסוימים תותר בניית 
קומות   תוספת  מותרת  לא  כלל  נוספים  )באזורים  הקיימות  בלבד(.הקומות  הבניה  חיזוק  כוללת   אלא  הרובעים    4תכנית 

 .  4ותוכנית רובע  3תוכניות, מתוכן קיבלה תוקף תכנית רובע 
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. ההבדלים הקיימים בקשר לתקופת הליכי התכנון משליכים גם על משך הזמן  הפרויקט
 המשוער לביצוע כל אחד מהפרויקטים.  

הבדל נוסף הינו בתמורה הניתנת לבעלי הדירות. באופן עקרוני, אין מגבלה על תוספת  
עם זאת, לגודל של תוספת  השטחים אשר ניתנת לכל אחד מבעלי הזכויות בפרויקט. יחד  

תמ"א   בפרויקט  מסוימות.  הטבות  יחולו  האם  השפעה  יש  בעלי  אשר    38השטחים 
עד  הדירות   הגדולות  דירות חדשות  היותר  25יקבלו  לכל  הנוכחית   מ"ר  דירתם    משטח 

י  ) בניה  היתר  לקבלת  השבחהינתנו  )בכפוף  מהיטל  שירותי  פטורים  ומע"מ  שבח  מס   ,
לבעלי הזכויות בפרויקט תהיה מעבר לשטח האמור כי אז    ככל שתוספת השטחיםבניה.  

ביחס לפרויקטי פינוי בינוי תוספת השטחים לבעלי    , מס שבח ומע"מ.יחול היטל השבחה
דירות בפרויקט והיא תהיה בהתאם לאישור גורמי התכנון לפרויקט הרלוונטי ובהתאם 

אין   כאמור  ובמקרה  בקרקע  הזכויות  בעלי  עם  היזם  שמנהל  אוטומטי  למו"מ  פטור 
ובמקרה של חריגה מתקרת הפטור הקבוע בחוק ביחס    מהיטל השבחה במסלול מיסוי

 .  לתמורה לבעלי הדירות יחול מס שבח

לבסוף יצוין כי פרויקטי תמ"א מבוצעים בדרך כלל בהיקף של עשרות יחידות עד מאות  
  אלפי יחידות.בהיקף של מאות ואף בדר"כ בודדות ואילו פרויקטי פינוי בינוי מבוצעים 

בכל הנוגע להיבטים הדומים בשני סוגי הפרויקטים, הרי שבשניהם זכאים בעלי הדירות  
ביצוע הפרויקט   כל תקופת  דירה במשך  דירותיהם הקיימות  לשכר  וכן לתשלום ופינוי 

ערבויות   הדירות  בעלי  מקבלים  הפרויקטים  סוגי  בשני  כן  כמו  נלוות.  כגון  הוצאות 
מכרערבויות   וכיוצ"בחוק  בדק  ערבות  שכירות,  ערבות  ליזם   ,  דירותיהם  מסירת  בעת 

ועדה,  החלטות  מועדי  כגון  מתלים  לתנאים  )הכפופים  ביצוע  למועדי  מתחייב  והיזם 
 קבלת היתר בניה וכו'(. 

ביחס לפרויקטים הן  ביחס לפרויקטי התחדשנות עירונית ו הן    –  בתחום המיסוי  הקלות 
   יזמיים  

החלפת  שענייינו    מ"מע  לחוק  47  תיקון  ברשומות  פורסם  2014בנובמבר    25ביום   .1
תמ"א   במסגרת  בנייה  שירותי  מתן  על  ממע"מ  במע"מ    38הפטור  בינוי  ופינוי 

אפס ,  א"התמ  זכויות  מכח  הבניין  את  הבונה  הקבוצה  תוכל  במסגרתו  ,בשיעור 
  עלויות  לרבות,  ידה  על  המשולמות   הבניה  תשומות  מלוא  את  כהוצאה  לדרוש
של    החדשות   הזכויות  לגבי  רק  בפרויקט ולא   הקיימים   הדיירים   חלק   בגין  הבניה
  מיסוי   בחוק  הקבועות  לתקרות   בכפוף  וזאת(  התיקון  עד  שהיה  כפי)היזם  

  בו  שבח  ממס  שהפטור  לכך   ובכפוף  1963-ג"התשכ(,  ורכישה  שבח)  מקרקעין 
  סעיפים   במסגרת   הפטור   הינו,  בבניין  זכויותיו   מכירת  בגין  הקיים  הדייר  משתמש

  בחוק  הכלליות  ההוראות   במסגרת   מקרקעין  מיסוי  לחוק כב  49או    1לג49-ו  לג49
בינוי  38  א"תמ  בפרויקט  החלים  המס   בהיבטי  הדנות  מקרקעין   מיסוי   .ופינוי 

  פינוי   מסוג  בפרויקטים  למגורים  משמשות  שאינן  יחידות   על  יחול  לא  האמור
  מס  בשיעור"מ  במע  יהיו  החדשות  היחידות  לבניית  הבניה  שירותי  בהם,  ובינוי
 .מלא

אפריל  ב .2 לתוקפו    2017חודש    בין   הקובע  והבניה  התכנון  לחוק  115  תיקוןנכנס 
מועד    כי  היתר מאותו    של  השבחה  היטל  לגבות  המקומיות  הרשויות  יוכלוהחל 
  קומות  2.5  -ל  מעבר  ליזם  שניתנו  זכויות  על   38  א"תמ   מסוג   בפרויקטים  25%

  שלגביהם  פרויקטים  על  רק   יחול  זה  תיקון   . א"תמתוכנית ה  במסגרת  לו  שהוענקו
   .22.03.2017  ליום עד  להיתר בקשה הוגשה טרם

אישרה הממשלה רפורמה בתחום התחדשות    2021בחודש נובמבר  כמפורט לעיל,   .3
כי   נקבע  לפיה  ההסדרים,  חוק  אישור  במסגרת    הקובע   המועדמהחל  העירונית 

היטלה ההשבחה שיחול במקרקעין למגורים בשל אישורה    שיעור)כהגדרתו לעיל(  
ד למועד הקובע,  של תוכנית פינוי בינוי הוא רבע מההשבחה. לצד זאת, יצוין כי ע

ולקבוע ביחס לכל אזור   רשות מקומית תהא רשאית לחלק את שטחה לאזורים 
מ יפחת  לא  או    30-)ששטחו  מחצית  בשיעור  השבחה  היטל  תשלום  חובת  דונם( 

רבע ההשבחה או אף לקבוע פטור מלא מהיטל השבחה. קביעה זו תחול לתקופה  
ר  5של   ובתום התקופה הרשות תהא  שאית לקבוע מחדש  שנים המועמד הקבוע 

 ההשבחה.  את שיעור ההיטל
מטרו" .4 מערכת    –  "מס  מיזם  לקידום  שונים  הסדרים  קובע  ההסדרים  חוק 

מטרופולין גוש דן, בין היתר נקבע כי בגין תוכניות המוסיפות זכויות בניה בהיקף  
על   הפחות    10%העולה  ולכל  הקיימות,  הבניה  החלות    1,500מזכויות  מ"ר 
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  ,ההשפעה  חמימשטחן נמצא במת  80%כניות שמעל  ו ת, וכן  46ב"מתחמי ההשפעה" 
ישלמו בעלי המקרקעין היטל השבחה    ולמעט תכנית משביחה במתחם פינוי בינוי,

של   המקומית  40%בשיעור  הוועדה  של  לקופת  שיעור  חלף  כיום.    50%,  הנהוג 
מההשבחה שישולם    35%בשיעור של    השבחה ייעודימס  לתשלום האמור יתווסף  

 . מן ההשבחה 75%בסה"כ ישולם  . קרי,מדינהלאוצר ה
הסמכה של ועדה מקומית להוסיף זכויות בניה למטרת דיור    –"שכירות מוסדית   .5

יד  שיעור    –  "בהישג  את  הגדיל  ההסדרים  חוק  כך,  על  המותר  נוסף  השטח  את 
אשר בסמכות הועדה המקומית לאשר לשיעור של    לבניה במגרש המיועד למגורים

. בתוך כך, חוק 47, וזאת גם על מקרקעין בבעלות פרטית 20%של  חלף שיעור    50%
)א(   הכוללות:  תוכניות  לאשר  עצמאיות  מקומיות  ועדות  המסמיך  ההסדרים 

ובלבד,    200%-הגדלת השטח הכולל המותר לבניה למגורים, בהיקף שלא יגדל מ 
כנית כי יחולו על המקרקעין הוראות התוספת השישית לחוק התכנון  וכי נקבע בת

(  2"; )דיור בהישג ידבעניין ""(  חוק התכנון והבניה)להלן: "  1965-והבניה, תשכ"ה
או למסחר בייעוד תעסוקה  למגרש  מגורים  שימושי  יעלה    48הוספת  בהיקף שלא 

התוספת    100%על   הוראות  עליה  שיחולו  ובלבד  לבניה,  המותר  הכולל  מהשטח 
סעיף   הוראת  וכן  והבניה63השישית  התכנון  לחוק  לחוק  63  סעיף.  ג  התכנון  ג 

מסך היחידות    25%כנית שהסעיף חל עליה, לפחות  וקובע בין היתר, כי בתוהבניה  
ו ובת ליחידות    20%-כנית  ייועדו  הדיור,  יחידות  לבניית  המותר  הכולל  מהשטח 

 דיור להשכרה במחיר מופחת.

 38  תמ"א תוקף התוכנית

בנובמבר   5ביום  שנים והיא הוארכה מספר פעמים.    5-תוקף התוכנית המקורית נקבע ל
לפיה    2019 החלטה  ובניה  לתכנון  הארצית  המועצה  ימשיכו  קיבלה  התמ"א  הוראות 

בלבד, כאשר נימוקי ההחלטה התבססו על נתונים   2022באוקטובר    1לחול עד לתאריך  
לא משיגה את הנוכחית  חיזוק מבנים   –מטרתה המרכזית    לפיהם התמ"א במתכונתה 

היא מאפשרת מתן    –מפני רעידות אדמה, ואף מבחינה תכנונית אין היא עומדת בייעודה  
הכשל  צוין  כן,  כמו  הציבור.  ולצורכי  לתשתיות  מענה  מתן  ללא  בלבד,  למגורים  היתר 
במתן היתר נקודתי לבניין בודד, ללא ראייה תכנונית ברמת המתחם, אשר עלול לסכל 

 דשות עירונית במתחם כולו. התח
מבנים   חיזוק  המקדם  למתווה  הקיים  המתווה  שינוי  את  קבעה  המועצה  כן,  על 
מרחב  כלל  על  שתחולנה  מפורטות  תוכניות  באמצעות  שייעשה  עירונית  והתחדשות 
כללית להתחדשות  תכנית  להגשת  הנדרש  פרק הזמן  ולאור  זאת,  עם  המקומי.  התכנון 

 מתווה מדורג. להלן עיקרי המתווה: עירונית ולאישורה, הומלץ על
אוקטובר   .א לחודש  עד  ימשיכו  להיתר  2022הוראות התמ"א  בקשה  על  דהיינו   ,

התמ"א   הוראות  לחול  ימשיכו  זה  לתאריך  עד  המקומית  לוועדה  שתוגש 
סמכות   תינתן  לפיו  חקיקה  תיקון  לקדם  תפעל  המועצה  במקביל,  הנוכחיות. 

להר מפורטת  תכנית  לאשר  המקומית  במגרשים  לוועדה  מחדש  ובנייה  יסה 
 שבהם קיימים מבנים הטעונים חיזוק. 

בתוכניות   .ב לאשר  סמכות  תינתן  המקומית  לוועדה  החדש,  המתווה  במסגרת 
התחדשות עירונית עירוב שימושים סחירים וציבוריים בהיקף שייקבע בחוק.  
בנוסף, תינתן אפשרות לאחד מגרשים ולהרחיב דרכים ושטחי ציבור, דבר שלא  

 לעשותו כיום. ניתן  
חובת   .ג ויטיל  בודדים  מגרשים  חלף  בניה  יעודד הקמת מתחמי  המתווה החדש 

 הקצאת שטחים למבני ציבור בכל מתחם שיאושר. 
ניתן   .ד לפיה  הקביעה  באמצעות  הזמנים  לוחות  את  שיקצר  חדש  מנגנון  יקודם 

יהיה לראות בהחלטה לאישור תכנית גם כהחלטה למתן היתר מכוח התוכנית,  
 תר את הצורך בהגשת בקשה להיתר בנפרד. באופן המיי

בנוסף, הוצע לבחון את הטלת היטלי ההשבחה בפרויקטים הן במסלול חיזוק   .ה
 והן במסלול הריסה. 

בימים אלה עסוקים משרד המשפטים והמועצה הארצית לתכנון  למיטב ידיעת החברה,  
תמ"א   של  תוקפה  סיום  אגב  הנדרשות  המעבר  הוראות  בהבהרת  ביום    38ובנייה 

. בכלל זה עדיין לא ברורות דיין תוקפן של תוכניות, הכוללות זכויות הנובעות  1.10.2022

 
)תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב(. ככל שלא יקבעו עד    70יקבעו בהתאם להוראות תמ"א    46

 "(.מתחמי ההשפעה" )להלן:, יקבעו מתחמי השפעה זמניים 31.12.2022ליום 
שמדובר    47 ובלבד  למגורים,  המיועד  לבניה  המותר  שטח  את  להגדיל  רשאית  הייתה  מקומית  ועדה  ההסדרים,  לחוק  עובר 

 בקרקע שהיא מקרקעי ישראל, וכי התכנית הוגשה בידי רשות מקרקעי ישראל
 . ו מלאכה למעט בשטח מגרש שמותרים בו שימוש קרקע לתעשייה/תעשייה עתירת ידע א  48



 

 32-ו

אך לא תוגשנה בקשות להיתרי בנייה    38, אשר תאושרנה טרם פקיעת תמ"א  38מתמ"א  
האמור. המועד  טרם  זה,    מתוקפן  תשקיף  למועד  התחדשות  ושותפנכון  נדל"ן  אקרו  ת 

הנובעות   זכויות  כלולות  בה  תוכנית  מקודמת  בהם  מתחמים  מספר  מקדמת  עירונית 
אמוראים,   ,קיציס, יהודה הנשיאיהושוע בן נון, מרים החשמונאית,  :  כדלקמן38מתמ"א  

)כמפורט   19איינשטיין  ו    57-61איינשטיין    ,בורלאגרונר,  ,  6-16אחימאיר, ברגסון, הופיין  
שבסעיף   ו  6.6בטבלאות  העניין( להלן(    6.6.4.5-לעיל  )לפי  התוכניות  או  ביחס    והבקשות 

בס"ק   כאמור  התכנון  לרשויות  הוגשו  הנ"ל  לרשויות    לעיל  1לפרויקטים  יוגשו  ו/או 
תמ"א   של  תוקף  פקיעת  למועד  עד  אוקטובר    38/2התכנון  חודש  ולהערכת 2022)קרי,   )

מבנה המיסוי ביחס והיטלי ההשבחה לפרויקטים יהיו בהתאם לתוכנית תמ"א  ,  החברה
   כפי שהם נכון למועד תשקיף זה. 38/2

השפעת פקיעת  ת החברה  ועל אף הערכוהוראות המעבר עדיין אינן ברורות,  יחד עם זאת,  
האמורות  38תמ"א   התוכניות  קידום  להשתנות  על  אלה  עלול  תוכניות  זה  בשלב   .

 ללא שינוי.  על ידי אקרו התחדשות עירונית  מקודמות
עם    מיטבל שקיימה  לדיונים  בהתאם  החברה,  אביב   י צוותידיעת  תל  בעיריית    התכנון 

  לעיל  האמור לפועל.  ם הנ"ל  הפרויקטיוהנהלת מחלקת ההנדסה, ניתן יהיה להוציא את  
 ערך   ניירות  בחוק  המונח  כהגדרת,  עתיד  פני  צופה  מידע  הינו  החברה  הערכות  בדבר

 להחלטות  כפוף  והינו  העירונית  ההתחדשות  בתחום  החברה  של  ניסיונה  על  המבוסס
הנ"ל  לתכניתהמיסוי הנוגעים  היבטי , 38"א תמ תוקף לפקיעת ביחס  שתהיינה  ממשלה

 אם   ואף   יתממש  לעיל  שהאמור  ודאות  כל  אין  לפיכך.  המעבר  להוראות  ביחס  לרבות
 .מהותי שינוי לרבות  שינוי יחול  לא כי ודאות כל אין יתממש

 

   אזורים גאוגרפיים .6.6.1.2

  על  בדגש  דןגוש  /הארץ    במרכז  הינם  החברה  של  הפרויקטים  כל,  זה  תשקיף  למועד  נכון
   .אביב-תל העיר

 

 סוגי פרויקטים  .6.6.1.3

הנדל"ן היזמי הקבוצה מתקשרת עם בעלי הזכויות במקרקעין בסוגים  במסגרת תחום  
   שונים של עסקאות כמפורט להלן:

עסקה בה הקבוצה רוכשת את הקרקע מבעלי הזכויות במקרקעין    –  עסקת מזומן  א.
ל המכר  תשלוםבתמורה  בהסכם  הנקבעים  במועדים  משולם  קבלת  כנגד    אשר 

לז )בכפוף  בקרקע  והפיסית  המשפטית  ככל  החזקה  בקרקע  שוכרים  כויות 
ל  שקיימים  בכפוף  לעיתים  והמצאת    (בקרקעהקיימים  פולשים  פינוי  צורך  וכן 

 . אישורים ומסמכים בהתאם להסכם הרכישה

 לעיל.  6.6.1.1כמפורט בסעיף  – 38תמ"א פינוי בינוי/עסקאות   ב.

עסקה בה הקבוצה מתקשרת עם בעלים של קרקע בהסכם    –  עסקת קומבינציה ג.
למכירת   בתמורה  מלפיו  יהיו  חלק  הבעלים  לקבוצה  במקרקעין  הבעלים  זכויות 

הקבוצה וזאת בהתאם ליחס  זכאים לחלק מיחידות הדיור שיבנו בפרויקט על ידי  
 החלפה שנקבע בין הקבוצה לבין הבעלים.

לעיתים הקבוצה    –  גופים פרטייםאו  ו/  רשויות מקומיותאו  ו/מכרזים של רמ"י   .ד
במקרקעין   זכויות  לרכישת  במכרזים  משתתפת  שרלוונטי(  ככל  )ושותפיה 

ידי   על  "המפורסמים  ולהלן:  )לעיל  ישראל  מקרקעי  רשו  "(רמ"ירשות  יות  ו/או 
ו/או גופים פרטיים כאשר במכרזים הנ"ל על המציע המשתתף במכרז    מקומיות 

להגיש הצעה לרכישת הזכויות במקרקעין )לרוב חכירה כשמדובר בקרקעות של  
של   במכרזים  כשמדובר  בעלות  או  ו/או  רמ"י  מקומיות  פרטיים(.  רשויות  גופים 

מסכום    10%של    במועד הגשת ההצעה נדרש המציע להפקיד ערבות )לרוב בגובה
ההצעה במכרז( אשר תחולט ככל שהמציע יזכה במכרז ו/או תהווה פיצוי מוסכם  

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז. במכרזים    , שהוכרז כזוכה,ככל שהמציע
ידי   על  ניתנת  ההצעה  במכרז.  הצעה  להגשת  מינימום  מחיר  ישנו  לעיתים  הנ"ל 

בד )כגון  המציע  של  שיקולים  פי  על  נשוא  המציע  למקרקעין  ביחס  שערך  יקות 
הגבוהה   ההצעה  לרוב  רמ"י  של  במכרזים  וכדומה(.  פנימיות  הערכות  המכרז, 

לעיתים  זוכה. במכרזים של רשויות מקומיות ו/או גופים פרטיים  הביותר היא זו  
  ,ההצעות הגבוהות ביותר שהוגשומציעי    3או    2המכרז כולל הליך התמחרות בו  

נשוא המכרז כאשר  מנהלים עם מפרסם המכרז   הליך תחרותי ביחס למקרקעין 
   בסופו מוכרז הזוכה על ידי מפרסם המכרז.
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 אופי התקשרות עם קבלנים מבצעים  .6.6.1.4

הפרויקטים של הקבוצה בתחום הנדל"ן היזמי מתבצעים לרוב באמצעות התקשרות עם  
(, החל  Turn-Keyקבלני ביצוע ראשיים ביחס לכל העבודות הנדרשות להקמת הפרויקט )

והדיפון,   החפירה  למעבודות  הבנייןעבור  שלד  יחידות    ,בניית  לרוכשי  היחידה  מסירת 
בתום תקופ  הדיור והבדקו וכלה  האחריות  הינם  ת  עם הקבלנים הראשיים  . ההסכמים 

פאושליים מסוג    הסכמים  הסכמים  קבלן  .  + Costאו  עם  מתקשרת  החברה  לעיתים, 
חפירה ודיפון עובר להתקשרות עם קבלן ביצוע ראשי ולאחר מכן מתקשרת בהסכם עם 

 להלן.   6.6.3.4לפרטים נוספים ראה סעיף  קבלן ראשי לפרויקט.  

 

 סוגי שימושים במלאי  .6.6.1.5

למגורים מלאי  הינו  זה  פעילות  בתחום  המלאי  ו/או    משרדיםאו  /ו  מסחרו/או    עיקר 
, בין  בהן  יעודה אינו למגורים והחברה פועלת לשינוי    ןאשר היעוד הנוכחי שלהקרקעות  

   היתר למגורים.

 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .6.6.1.6

לפעילות   הנוגעים  חוקיים  הסדרים  או  דין  פי  על  מגבלות  יפורטו  הנדל"ן    בתחוםלהלן 
   להשפיע עליה באופן מהותי:  עשוייםואשר  קבוצה היזמי של ה

המקרקעין  הקמת פרויקט תלויה במצב התכנון והרישוי החל על    -הליכי תכנון ובניה  .1
"( תקפה  תב"עעיר )"  . התנאי הראשון לבניה הוא קיומה של תכנית בניןהרלוונטיים

שאושרה על ידי רשויות התכנון ואשר על פיה ניתן לבנות על הקרקע פרויקט לייעוד 
התכנון   רשויות  מול  פועל  היזם  הדרושההמתאים.  התב"ע  הוצאת    לאישור  לצורך 

הבניה הבניההיתרי  היתר  הוצאת  לו  ,  פועל  האדריכליות  כן  העבודה  תכניות  הכנת 
ולצורך הכנת מסמכי המכירה והשיווק, לרבות הכנת   הדרושות לצורך ביצוע הבניה

חוק  )להלן: "  1973-המפרט הטכני הדרוש על פי הוראות חוק המכר )דירות(, תשל"ג
  "(.המכר

יחה"ד היצע  להגדיל את  המגמה  לאור  להוריד את    בשנים האחרונות,  כוונה  )מתוך 
( שעה  הוראות  פורסמו  הגואה(,  כחלוןמחירן  והקלת  שבס  הועדה הקלת  לפיהן   )

המקומית לתכנון ובניה תהיה רשאית להגדיל את מספר יחה"ד בפרויקט מסוים, בין  
תהיה ללא תוספת זכויות בניה ובין אם תהיה הגדלה של זכויות   אם הגדלת יחה"ד 

 . 2020הבניה. שתי הוראות השעה פקעו בחודש יוני 

השונות,  .2 הרשויות  מצד  ופיקוח  שונות  תחיקתיות  להוראות  כפופה  החברה  כן,  כמו 
והתקנות  דלהלן  החוקים  החברה  על  חלים  היתר  בין  במגע.  החברה  באה  עימן 

התכנון   חוק  תשכ"השמכוחם:  והאדריכלים,  1965-והבניה,  המהנדסים  חוק   ,
תשכ"ט1958-תשי"ח בנאיות,  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  חוק  1969-,   ,

ורכישה(, תשכ"ג )שבח, מכירה  )דירות(, תשל"ג1963-מיסוי מקרקעין  חוק המכר   ,-
 חוק   1974  -)הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל״ה  )דירות(    המכרחוק  ,  1973

, פקודת מס  1972-, חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב1969-מקרקעין, תשכ"טה
תשכ"א חדש(,  )נוסח  תשכ"ח1961-הכנסה  חדש(,  )נוסח  הנזיקין  פקודת   ,-1968  ,

תש"ל  חדש(  )נוסח  בעבודה  הבטיחות  לאיכות   1970-פקודת  הנוגעים  שונים  וחוקים 
תשכ"א  מפגעים,  למניעת  החוק  היתר,  בין  מפגעים   1961-הסביבה,  למניעת  והחוק 

תשנ"ב אזרחיות(,  )תביעות  -ו" תשס(,  פיצויים)  ובינוי   פינוי  חוק ,  1992-סביבתיים 
תמ"א  2006 ארצית  מתאר  תוכנית  עם 38,  בקשר  רמ"י  ומועצת  ממשלה  החלטות   ,

 .פרויקט מחיר למשתכן וכדומה

יתוקן חוק התכ  6.6.1.1במסגרת חוק ההסדרים כהגדרתו בסעיף   .3 נקבע כי  נון  לעיל, 
באופן שבמגרש שחלה עליו תכנית המייעדת מגרש לתעסוקה    1965-והבניה, התשכ"ה

המותר   השימוש  להגדלת  מתכנית  בסטייה  היתר  תיתן  מקומית  ועדה  ולמגורים, 
במגרש בנוסף,    מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש.   30%  עד לשיעור של למגורים,  

  לשימוש לתעסוקה, אשר נמצא   שחלה עליו תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה
בתחום רשות עירונית, למעט מגרש שמותרים בו גם שימושים לתעשייה או מלאכה, 

מקומית תיתן היתר בסטייה מתכנית לתוספת שימושים לדיור מוגן ולמעונות   ועדה
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לסטודנטים עד  למגורים  השימוש  להגדלת  האפשרות  תיבחן  כך,  על  נוסף   .-50% 
 לבנייה במגרש. מהשטח הכולל המותר  

 

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות  .6.6.1.7

( איתנות  1להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הינם כדלקמן: )
לטובת  חיצוני  מימון  השגת  לחלופין  או  נדרש  עצמי  הון  השקעת  המאפשרת  פיננסית 

ה מעורבת  בהם  מסייעתקבוצההפרויקטים  וכן  הגדול  הכספי  היקפם  לאור  בקבלת    , 
( נוחים;  אשראי  המתבטאת   יכולת(  2תנאי  יוזמה  ונטילת  עסקיות  הזדמנויות  איתור 

פרויקטים של  ובניה  שימושים  בפיתוח  בעירוב  פרויקטים  )לרבות  קשרים 3;  ביסוס   )
( איכות התכנון והבנייה של הפרויקט ויכולת  4ענפים בשוק לאיתור עסקאות כדאיות; )

בע בפרויקטים  וניסיון  )התמודדות  גבוהה;  תכנונית  מורכבות  מוניטין  צ(  5לי  בירת 
בשוק עסקי  בולטים    ומיצוב  ומיתוג  מיצוב  המייצרות  מתקדמות  שיווק  יכולות  לרבות 

( איתור הון אנושי איכותי ומקצועי המשפיע על  6; )ומבודלים וקיומו של מאגר לקוחות
ה יעיל את הפרויקטים שלה, להתא  ולבצע  לתכנן  קבוצהיכולתה של  ימם לצרכי  באופן 

רווחיים ולמוכרם בתנאים  ולשווקם  יכולת החברה   השיווק המשתנים  על  וכן המשפיע 
 .לשמר את המוניטין שלה )מיצוב(

 

 העיקריים של תחום הפעילות  היציאה מחסומיהעיקריים ו מחסומי הכניסה   .6.6.1.8

הינו הצורך בהון עצמי, איתנות פיננסית ונגישות למקורות    כיזםחסם הכניסה העיקרי  
נמוכות   מימון  בעלויות  פעילות  המאפשרים  חיצוניים  כן, נוחים  ובתנאים מימון  כמו   .

פיקוח   ביצוע,  ניהול,  בתכנון,  ולניסיון  מקצועי  לידע  ליזם,  שנצבר  במוניטין  הצורך 
מהו  התכנון  רשויות  מול  ובהתנהלות  הייזום  בתחום  לתחום  ושיווק  כניסה  מחסום  וה 

 פעילות הנדל"ן היזמי. 

מחסום היציאה העיקרי הינו יכולת המימוש והמכירה של פרויקטים גמורים או בשלבי  
ו התכנוני  מצבן  הקרקעות,  של  ממיקומן  היתר,  בין  נגזרת,  אשר    הביקוש  תנאיהבניה, 

חוזיות  בהשוררים    וההיצע הן  טווח,  ארוכות  התחייבויות  כן,  כמו    דין  פי   על  והןשוק. 
)לרבות מכוח חוק המכר(, כלפי רוכשים ורשויות וכן סילוק מוקדם של מסגרות מימון  

 כבדים.  "שבירה"העלול להטיל קנסות 

 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו   .6.6.1.9

רבים,   ורמיםרבה שכן תחום זה רווי בגתחום הנדל"ן היזמי בישראל מאופיין בתחרות  
רכישה,   וקבוצותאנשים פרטיים, חברות נדל"ן ציבוריות, חברות נדל"ן פרטיות    בניהם

של   והקמה  תכנון  איתור,  ביזום,  התחרות  שונים  בהיקפים"ן,  נדל  פרויקטי העוסקים   .
והן   לבניה  הקרקעות  איתור  של  ההתחלתיים  בשלבים  הן  היזמות,  שלבי  בכל  קיימת 

במחיר, ב ביטוי  לידי  באה  ואשר  ושיווקם  הפרויקטים  הקמת  של  המתקדמים  שלבים 
הפרויקט  היקף  וכיו"ב.  הבניה  איכות  המימון,  זה  ,מעורבת  הםב  יםתנאי  למועד   , נכון 

כי בשל המלאי המוגבל של   יצוין.  בתחום  הפרויקטים  פילהיק  ביחסאינו מהותי    חברהה
השונים   הגורמיםהבניה בין  קרקעות למגורים באזורי ביקוש, קיימת תחרות רבה בענף  

   כרזי מקרקעין שונים, לצרכי בניה.באיתור מקרקעין באזורי ביקוש ובזכייה במ

 

   מימון פרויקטיםו רכישת נכסים מדיניות .6.6.1.10

נכסים    מדיניות החברה  רכישת   ובערים   מרכזיים  יקומיםבמ  נכסים  איתור הינה  של 
)כמפורט   משקיעיםמימון רכישת הפרויקטים הינו לרוב מהון עצמי, צירוף  .  המרכזיות

למימון    6.6.1.12בסעיף   ביחס  בנקאי.  ומימון  נעשה  הקמתלהלן(  המימון  , הפרויקטים 
הבנקאי,    כמקובל המימון  להעמדת  מקובל  סף  תנאי  לרוב  כאשר  זה,  פעילות  בתחום 

הינו   כאמור,  עצמי  להון  דיורמעבר  יחידות  של  מוקדמת  העצמי    .מכירה  ההון  שיעור 
משת המוקדמת  המכירה  לפרויקט  נושיעור  מפרויקט  זה(  ים  על  זה  משפיעים  )ואף 

להשת  פרויקטנויכולים  של  הקמתו  במהלך  אף   הנדרש   העצמי  ההון  ,לרובכי    אם ,  ות 
   .15%-הינו כ לפרויקט  בנקאי מימון קבלת לצורך

 לרכישת   ליווי   מסגרת  יקרבע  כוללים,  יזמי  ן" נדל  של  לפרויקטים  פיננסיים  ליווי   הסכמי
  בשיטת  המלווה  הבנק   ידי  על   מועמד  והאשראי ,  הפרויקט  בניית  לליווי   או/ו  המקרקעין
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 הפרויקט  תקבולי  מועברים  אליו  פרויקט  לכל  מיוחד  חשבון  באמצעות",  סגור   פרויקט"
  לרבות   ( המממן  הבנק   מטעם   מפקח   אישור   לאחר)  ו בגינ  ההוצאות   משולמות   וממנו 

לרוכשי  ע  הנפקת חו  היחידותרבויות  להוראות  )הבטחת בהתאם  )דירות(  המכר  ק 
התשל״ה דירות(,  רוכשי  של  עירונית    1974  -השקעות  התחדשות  של  בפרוייקטים  וכן 

ל הפרויקט כיחידה סגורה המבטיח את קיומו שדבר    –ערבויות לבעלי הדירות הקיימות  
משועבדים לגוף המממן, הקרקע, חשבון  הסכמי הליווי,    תמסגרב  סות והוצאות.נשל הכ

. במסגרת תקבולי המכירותלהפרויקט וכל זכויות היזם בקשר לפרויקט, לרבות זכויות  
קבעים מראש נו   בדקת הרווחיות הצפויה של הפרויקטההתקשרות עם הבנק המלווה, נ

. בהסכמי  הקבוצהיה להם מחויבת  נרמות המחירים, קצב המכירות וקצב התקדמות הב 
מוע לבנהליווי  ביעדים נקות  החברה  עמידת  אחר  צמודות  ומעקב  פיקוח  סמכויות  ק 

בקריטריו נה עמידה  אי  של  שנ״ל, כאשר במקרה  אינה מתוקנת  קבעו כאמור,  נ ים  אשר 
 יהול הפרויקט, עד כדי תפיסתו בפועל. נ ק סמכויות להתערב בנקיימות לב  ,ע"י החברה

 

   38/2תמ"א /פינוי בינוי הסכמים עם דיירים בפרויקט .6.6.1.11

מבין בעלי הדירות   49היזם מתקשר עם כל אחד  38/2במסגרת פרויקט פינוי בינוי ותמ"א  
" )להלן:  בהסכם  הדירהבבניין  "בעל  הקיימת",  והדירה  הקיים"-"  לפי  הבניין   ,"

מבעל   ירכוש  היזם  בהסכם,  שיקבעו  מתלים  תנאים  להתקיימות  בכפוף  לפיו  העניין(, 
מדובר ברכישה של חלק    38/2הדירה את זכויות בעלי הדירה במקרקעין )כאשר בתמ"א  

הזכויות   מלוא  של  ברכישה  מדובר  ששם  בינוי  מפינוי  להבדיל  במקרקעין  מהזכויות 
את הבניין הקיים ויבנה עבור בעל הדירה, דירה   במקרקעין(, ובתמורה לכך יהרוס היזם

" )להלן:  הקיים  הבניין  נשוא  המקרקעין  גבי  על  שיקים  חדש  בבניין  הדירה חדשה 
כמו כן, בתקופה שהחל ממועד מסירת החזקה    ", לפי העניין(.הבניין החדש"-" והחדשה

הדירה, בדירה הקיימת ליזם בפועל ועד למועד המסירה בפועל של הדירה החדשה לבעל  
יעניק היזם לבעל הדירה סכום כספי לצורך תשלום דמי שכירות השווה לשכ"ד חודשי 

או    של דירה דומה בשטח לדירה הקיימת, שיוערך בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים 
הדירה  לפינוי  שקדמה  בתקופה  הדירה  לבעל  ששולמו  השכירות  דמי  לסכום  בהתאם 

התחי כי  נקבע  ההסכמים  במסגרת  )שאינם הקיימת.  הדירות  מבעלי  אחד  כל  של  יבות 
וכל   לזה,  זה  הדדית  ערבות  ללא  הדירות,  בעלי  מיתר  בנפרד  תחול  דירה(,  אותה  בעלי 
מבעלי   אחד  ואף  הוא  להתחייבויותיו  בלעדי  באופן  אחראי  יהיה  הדירות  מבעלי  אחד 
  הדירות לא יישא באחריות כלשהיא לחיובי ו/או הפרות יתר בעלי הדירות )שאינם בעלי

אותה דירה(. יחד עם זאת, במקרה של הפרה של אחד מבעלי הדירות, לדוגמא אי פינוי  
בעלי   יתר  כלפי  התחייבויותיו  למילוי  התקופה  את  להאריך  זכות  ליזם  תקום  דירתו, 

 הדירות עד למועד בו תתוקן ההפרה הנ"ל. 

 

( נחתם הסכם בין  1)  תנאים מתלים כדלקמן:התקיימותם של  כפוף ל על פי רוב,  הסכם  
של הרוב המינימלי הנדרש לפי החוק בהתאם לסוג הפרויקט לצורך היזם לבין הבעלים  

ההסכם  על  חתם  שלא  המיעוט  על  ההסכם  לאכיפת  תביעה  "  הגשת  הרוב )להלן: 
המינימאלי  המינימאלי הרוב  ומושג  וככל  אם  כאשר  מראש,  מוגדר  זמן  פרק  תוך   )"

נגד  ונותרו בעלי דירות אשר סירבו ל לנקוט בהליכים  חתום על ההסכם, מתחייב היזם 
חוק   הוראות  לפי  המקרקעין  על  למפקח  בנושא  פניה  לרבות  הסרבנים"  "הדיירים 

תשס"ח אדמה(,  רעידות  מפני  משותפים  בתים  )חיזוק  פינוי    2008-המקרקעין  חוק  או 
תשס"ו   ובינוי(,  פינוי  מיזמי  )עידוד  שנקב  2006  –ובינוי  למנגנון  בהתאם  לכך והכל  ע 

דבר בהסכם.   של  בסופו  תידרש  הפועל,  אל  ההסכם  את  להוציא  מנת  על  כי  יודגש 
( על  ( בעלי הדירות100%הסכמת כלל  )לרבות באמצעות החלטה מחייבת של המפקח 

הגשה ואישורה של תב"ע חדשה (  2; )(או בית המשפט המוסמך, לפי העניין  המקרקעין
הגשת בקשה להיתר בניה תוך פרק כן  במקרה שנדרש אישורה לצורך ביצוע הפרויקט ו

זכויות   כי  בהסכם  מותנה  )לעיתים  לפרויקט  בניה  היתר  קבלת  וכן  מראש  שנקבע  זמן 
היזם שיקבל  והיטלים   הבניה  אגרות  בתשלום  המותנה  מסוימת(,  מכמות  יפחתו  לא 

( חתימת הסכם ליווי עם בנק מלווה תוך פרק זמן  3בלבד, תוך פרק זמן שנקבע מראש; )
)לרבות    ( קבלת חוות דעת של שמאי מקרקעין שזהותו הוסכמה מראש4ראש; )שנקבע מ

 
בסירוב  49 לטיפול  מנגנון  קיים  ובינוי(,   בעלי מבין  מיעוט בהסכם  פינוי  מיזמי  )עידוד  ובינוי  פינוי  בחוק  שנקבע  כפי  הדירות 

 2008  –ביחס לפרויקט פינוי בינוי ובחוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח    2006  –תשס"ו  
כאמור, בדר"כ המועדים שנקבעים בהסכם יידחו למשך כל תקופת ההליכים הקשורים    . במצב38/2ביחס לפרויקט תמ"א  

לטיפול בדייר/ים הסרבן/ים בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם, וכל עיכוב הנובע מהיעדר חתימת המיעוט הסרבן, לא יהווה 
 הפרה של ההוראות הכלולות בהסכם, והכל בכפוף להוראות ההסכם. 
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האפס( דוח  הדירות, במסגרת  לבעלי  הקיים  מהבניין  הפינוי  הודעת  מתן  למועד  עד   ,
( בהסכם;  שנקבע  מזה  נמוך  אינו  מהפרויקט  הצפוי  הרווחיות  שיעור  קבלת  5ולפיה   )

הקיימות לרישום שעבוד על  הסכמת הבנקים שלטובתם רשומות משכנתאות על הדירות  
הפרויקט מימון  את  שיאפשר  באופן  המלווה  הבנק  לטובת  הבניין  כנגד   מקרקעי  )וזאת 

קבלת ערבות אוטונומית או בטוחה אחרת שתועמד להבטחת החוב לאותם הבנקים, על  
שתועמד  ככל  זו,  בטוחה  שווי  כאשר  המשכנתא,  חלף  זכויותיהם  את  להבטיח  מנת 

 המשכנתא, יופחת מסך ערבות המסירה, כהגדרתה להלן(.  לבנקים שלטובתם רשומה

כי   יודגש  כן  שצוינו.  מהתנאים  חלק  רק  כוללים  מההסכמים  חלק  כי    חלקיודגש, 
פוקע  מ שההסכם  משמעה  אין  המתלים  התנאים  התקיימות  אי  כי  מציינים  ההסכמים 

ע ואולם במקרה של אי התקיימות איזה מהם, עד למועד שנקבבאופן אוטומטי  מאליו  
לבטלו להסכם  מהצדדים  אחד  כל  רשאי  יהיה  בהסכם,  הודעה    לכך  משלוח  באמצעות 

 . למשנהו

ביצוע: למועדי  וסיום   התחייבות  תחילת  למועד  היזם  של  התחייבות  כולל  ההסכם 
וכן התחייבויות לעמידה במועדי ביצוע אחרים שנקבעו בהסכם לתכנון וביצוע  העבודות  

ליון אינו מקים זכות לבעלי הדירות לקבלת פיצוי  )כשעיכוב שנגרם, לדוג', מחמת כוח ע 
יזכה  ולא  ייחשב איחור  ידי מי מבעלי הדירות לא  על  עיכוב הנובע מהפרת ההסכם  או 
יזכה את בעלי הדירות   עיכוב לא "מוצדק"  הדירות בכל סעד שהוא. מאידך,  את בעלי 

ך העיכוב(. במגוון סעדים, החל מפיצוי כספי ועד לזכות לבטל את ההסכם, כתלות במש
הדבר יחשב כהפרה שתקנה  ככל שהיזם לא יעמוד במועדים שנקבעו לכך בהסכמים ו/או  

נוספות   ת יו. מנגד, כולל ההסכם התחייבו לבעלים את הסעדים שנקבעו בהסכם או בדין
של בעלי הדירות לפנות את דירותיהם במועדים שנקבעו    הכוללות בין היתר התחייבות
יפצו את היזם בסכומים שהוסכמו    –ו, וככל ולא עשו כן  לכך בהסכם ובכפוף לאמור ב

ביטול   של  סעד  לרבות  זה,  במקרה  ליזם  שיעמוד  אחר  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת 
ותביעת כלל נזקיו מהדייר שלא פינה את דירתו בניגוד  בחלוף תקופה מסוימת  ההסכם  

 להתחייבותו. 

ת מלאה כלפי בעלי הדירות  בכפוף לכניסת ההסכם לתוקף, היזם נושא באחריו  ערבויות:
לביצוע ולטיב הקמת הבניין החדש )לרבות בתקופת הבדק ובתקופת האחריות הקבועות  

תשל"ג )דירות(,  המכר  קבלני1973-בחוק  העסיק  אם  אף  בכל  (,  תביעות  לרבות  ביצוע, 
, ומתחייב להעמיד 50הקשור להסכם או מכוח פעולתם של קבלנים ויועצים ששכר היזם

לטוב  בשווי  ערבויות  המכר  חוק  בתנאי  ערבות  כדלקמן:  הקיים  בבניין  הדירות  בעלי  ת 
גם  ולעיתים  דירה  שכר  תשלום  להבטחת  ערבות  מסירה"(;  )"ערבות  החדשה  הדירה 

החלים על    ערבות לתשלום מיסים  ;להובלת תכולות הדירות; ערבות טיב לתקופת הבדק
לק מהמקרים גם ערבות  ; ובחפי דין על הבעלים והיזם התחייב לשאת בהם לפי ההסכם

)הערבויות בד"כ צמודות למדד תשומות    ורישום זכויות הבעלים   לרישום צו בית משותף 
או   בחלק  לשאת  מתחייב  היזם  לעיתים  הענין(.  לפי  לצרכן,  המחירים  למדד  או  הבניה 

מוגבלת לתקופה  המשותף  הבית  של  הניהול  דמי  עלויות  אכלוס    בכל  שלאחר  בתקופה 
יצוי הבניין היחדש אקרו ייזום מעמידה ערבות להבטחת התחייבויותיה של   לרובן, כי  . 

    חברת הפרויקט כלפי בעלי הדירות.

לעיתים ישנה התחייבות  היזם אינו רשאי להעביר זכויותיו בפרויקט וכן    העברת זכויות:
לא תועבר השליטה בו עד לתום הפרויקט אלא בהסכמת בעלי הדירות. על אף האמור, ש

מההסכמים הוכנסה הסתייגות ולפיה אין באמור בכדי לגרוע מזכות היזם לצרף בחלק  
שותפים ו/או משקיעים ו/או להעביר את זכויותיו לחברה אם או בת ובלבד שהדבר לא  
החברה  ו/או  שותף/משקיע  עם  ולחוד  ביחד  ההסכם,  פי  על  היזם  מהתחייבויות  יגרע 

 הנעברת. 

תיקוני   לביצוע  היזם  מתחייב  בעבודותליבנוסף,  למוצרים   קויים  ביחס  זה  )ובכלל 
שיותקנו בפרויקט, בכפוף לקבוע בהסכמים( במועדים שנקבעו לכך בהסכמים. כמו כן,  
היזם ישא באחריות בגין כל נזק גוף ו/או רכוש אשר יתהווה תוך כדי ביצוע העבודות, 

ויפצה את הד וכל מי מטעמו  בגין מעשה או מחדל של היזם ישפה  היזם  בנוסף,  יירים . 
 בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מפעולותיו של היזם בהתאם להוראות ההסכם. 

לרוב ההסכמים כוללים זכות של בעלי הדירות הקיימות    –שדרוג/שנמוך דירות הבעלים  
במסגרת  תיבנה  אשר  יותר  גבוה  שווי  בעלת  חדשה  לדירה  החדשה  דירתם  את  לשדרג 

הפ את  ליזם  ישלמו  כאמור  ובמקרה  אפשרות  הפרויקט,  וכן  הדירות  בין  השווי  רשי 

 
אחריות    50 לקבל  דואג  היזם  כי  יצוין  הדירות.  רוכשי  כלפי  אחראי  היזם  שבו  רגיל  יזמי  לפרויקט   BACK2BACKבדומה 

 מקבלן הביצוע שעימו התקשר לביצוע עבודות הבניה.
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במסגרת  תיבנה  אשר  יותר  נמוך  שווי  בעלת  חדשה  לדירה  החדשה  דירתם  את  לשנמך 
הפרויקט ובמקרה כאמור היזם ישלם להם את הפרשי השווי בניכוי רכיב המע"מ. כמו  
כפי   בהנחה  בפרויקט  נוספת  חדשה  דירה  לקנות  אפשרות  לבעלים  ניתנת  לרוב  כן, 

 ההסכם עימם. שתיקבע במסגרת

נוספותה המקובלות    –  תחייבויות  נוספות  מהותיות  תניות  ההסכמים  כוללים  כן 
בהסכמים מסוג זה ובהן: התחייבות היזם לשאת בכלל עלויות הפרויקט, למעט עלויות  
מע"מ   שבח,  מס  לרבות  המיסים,  תשלומי  כלל  לרבות  אך  בהסכם  מפורשות  שהוחרגו 

)כאש לפרויקט  הנוגעים  השבחה  בתנאי  הלרוב  ר  והיטל  לעמוד  מתחייבים  בעלים 
לאפשר   מתחייבים  וכן  בחוק  הקבועים  ממס  שימוש הפטורים  לעשות  רשאי  יהיה  יזם 

יהיה   ובלבד שלא  בעלי הדירות,  זכאים  והיטלים להם  בכל הפטורים מתשלומי מיסים 
כספי(; חיוב  הדירות  מבעלי  מי  על  להטיל  כדי  לבניה,   בכך  בקשר  היזם  התחייבויות 

לעריכת   איכותה  היזם  התחייבויות  הדין;  בדרישות  עמידה  תוך  הרציף,  וביצועה 
הראשי(; הקבלן  ידי  על  )לרבות  שהוסכמו  הקיימות   ביטוחים  הדירות  לפינוי  תנאים 

והסדרת  הדירות  בעלי  מטעם  נציגות  מינוי  היזם;  ידי  על  חדשות  דירות  ולמכירת 
ב לרבות  החלטותיה,  לקבל  נדרשת  היא  בו  והרוב  ההסכם;סמכויותיה  ביטול   דבר 

בלוחות הזמנים   הפיתוח  עבודות  והשלמת  המשותף החדש  רישום הבית  הליך  השלמת 
האחריות   בתקופות  ופגמים  ליקויים  לתיקון  היזם  של  שונות  התחייבויות  שסוכמו; 
והבדק; התחייבות היזם לרישום הבניין החדש כבית משותף בתנאים שנקבעו לעניין זה 

לשפ היזם  התחייבות  יחויבו  בהסכם;  הדירות  שבעלי  סכום  בכל  הדירות  בעלי  את  ות 
בקשר  ו/או  במקרקעין  מטעמו  מי  ו/או  היזם  של  מחדל  או  ממעשה  כתוצאה  לשלמו 
לבניית הבניין החדש ו/או הריסת הבניין הקיים ולשאת באחריות בגין כל נזק גוף ו/או  

לכך בהסכם; רכוש אשר יתהווה תוך כדי ביצוע העבודות והכל בכפוף לתנאים שנקבעו  
יישא   עמו  ההתקשרות  )שבעלות  מטעמם  מפקח  למנות  הדירות  לבעלי  הניתנת  זכות 

לשם בדיקת העבודות והשגחה על ביצוען )וזאת מבלי שיהא בכך כדי לפטור את  היזם(
מראש  מוסכם  פיצוי  למתן  היזם  של  התחייבות  ההסכם(;  פי  על  מאחריותו  היזם 

שנקבעו בהסכםלדיירים   של הפרות  העומד    במקרה  לגרוע מכל סעד אחר  )וזאת מבלי 
ובכלל זה במקרה של איחור במסירה אשר לעיתים תקנה זכות לחילוט    להם על פי דין(

 ;.ערבות המסירה ככל שתנאיה מאפשרים זאת

 

חברות   משקיעיםצירוף   .6.6.1.12 ייסוד  בנכסים    שותפויות/והסכמי  המחזיקות  תיאור    –הנכס 
   כללי

ולאחריה,   העסקאות  במרביתלעיל(    3.7עד    3.5)כמתואר בסעיף    שינוי המבנהלעסקת    עד
מהעסקאות, של    בחלק  נכסים  ב  הקבוצהלרכישת  פעילות  הן  היזמיתחום    הנדל"ן 

, הקבוצה מצרפת שותפים לחברה המניב בישראלנדל"ן  הבתחום פעילות  , הן  בישראל
זה   בסעיף  )להלן  הנכס  לרכישת  ייעודי  באופן  נוסדה  אשר  לשותפות  "או  חברת ביחד: 

והנכס בהתאמה(.  הנכס "-"  בפרויקט ",  בזכויות  ישירות  מחזיקה  הקבוצה  לעיתים, 
( משותפות  פעילויות  של  בדרך  "Joint Venture)"במושע"(  )להלן:  הפעילות ( 

"( עם צדדים שלישיים שלרוב הינם שותפים המובילים ביחד עם החברה את המשותפת
פרויקטי   )כדוגמת  )הפרויקט  שדה  ערפהחס יצחק  פרויקט  (ן   ,Bloom  פרויקט  ,One 

Tower  (זהב מתקשרת (דפי  הקבוצה  כאמור  ובמקרה  וכדומה(  טאוור  סי  פרויקט   ,
בפעילות   ביניהם  היחסים  מערכת  את  המסדיר  השותף  עם  משותפת  פעילות  בהסכם 

 "(.  הסכם הפעילות המשותפתהמשותפת )להלן: "

בשותפות מדובר  ולעיתים  ,כאשר  לבדה  )לעיתים  נוסף(   החברה  מוביל  שותף  עם  ביחד 
. וזאת בנוסף להיותה חלק מהמשקיעים )שותפה מוגבלת(   הינה השותף הכללי בשותפות

לעיתים צירוף השותפים נעשה טרם רכישת הנכס ולעיתים צירוף השותפים נעשה לאחר 
כאשר מלוא התמורה בגינו.  תשלום  חתימה על ההסכם לרכישת הנכס אך טרם השלמת  

ביחד עם השותף המוביל הנוסף הינם  לבדה או  מדובר בפעילות משותפת, לרוב, החברה  
של     רוב  הטעונה  בהחלטה  נעשית  ביניהם   ההחלטות  קבלת  ולרוב  הפרויקטהמנהלים 

  .51אחד פה /קולות 

 
בפרויקטים   51 כי  יצוין,  מיוחדות.  להחלטות  ביחס  למעט  החלטות  לקבלת  רגיל  רוב  הינו  הרוב  שבהם  הסכמים  יש    לעיתים 

בהם שותפה הפניקס, להפניקס יש זכות וטו ביחס להחלטות מיוחדות    (57-79וחסן ערפה  א'  B4  ,B3חסן ערפה  )  יצחק שדה 
 להלן. 82-ו 75בהע"ש כאמור 
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כוללים את  ולרוב  דומים במהותם  בין החברה לבין השותפים הינם  מרבית ההסכמים 
 ן: ההוראות המפורטות להל

הנכס .1 חברת  המשותפת/ניהול  הנכס   –  הפעילות  חברת  הפעילות    ניהול  או 
נעשה באופן בלעדי על ידי החברה )לעיתים הניהול נעשה    המשותפת, לפי העניין,

פרויקט  , פרויקט סי טאוור,  פרויקט מכבי יפוביחד עם שותף מוביל נוסף כדוגמת  
כאשר מדובר בשותפות, הקבוצה הינה    ,(. כאמור(57-59חסן ערפה  )1יצחק שדה  

הנכס בחברת  הכללי  שותף  השותף  ב  מחזיקה)לעיתים    השותף  עם  ביחד  כללי 
ניהולה.    נוסף( אופן  את  קובעת  משותפת,  והיא  בפעילות  מדובר  כאשר  כאמור, 

משותף   יותר  יש  )לעיתים  המוביל  ולשותף  לקבוצה  משותף  הינו  הניהול  לרוב 
 יסוצקי, פרויקט סי טאוור וכדומה(. מוביל אחד( )כדוגמת פרויקט ו

ו/או הקמת  לרוב מימון רכישת הנכס    –  הפעילות המשותפת/מימון חברת הנכס .2
ידי  הפרויקט   תוך התבססות  חברת הנכס    השקעות של השותפים בהוןנעשה על 

ו/או הקמת  על שיעור מימון מסוים שיתקבל )ככל שיתקבל( לצורך רכישת הנכס  
השותפים  באופן  הפרויקט   עודפהאחרים  שהשקעת  הינה  הנכס  חברת  ת  בהון 

ובאופן שחלק החברה   הנכס  בחברת  להחזקותיהם  חברת  ביחס  בהון  בהשקעות 
  "ותפים הפיננסייםהש)להלן: "  הינו נמוך ביחס להחזקותיה בחברת הנכס   הנכס
" המיעוטאו  באור    .("זכויות  ראה  נוספים  הכספיים    11לפרטים  לדוחות 

 לתשקיף זה.   9המצורפים בפרק  ,2021בספטמבר  30ליום    המאוחדים של החברה
יהיה שווה לגובה ההפרש  בהשקעות ההון בחברת הנכס  לרוב חלקה של החברה  

בהפחת לעת  מעת  הנכס  לחברת  הנדרשים  הסכומים  ההוןת  שבין    השקעות 
השותפים  ידי  על  גם  שהועמדו  שיתקבלו    ולעיתים  סכומים  מימון  מבהפחתת 

 . (ובנקאי )ככל שיתקבל 
יצוין, כי גם כשמדובר בפעילות משותפת, לרוב החזקת הקבוצה הינה באמצעות  
חברת נכס, אליה הקבוצה מצרפת שותפים פיננסיים כאמור לעיל ולמעשה אופן  

בהתאם לחלקם היחסי של השותפים בפעילות המשותפת,  , הינו  מימון הפרויקט
כאשר חלקה של החברה ממומן על ידי חברת הנכס הרלוונטית בהתאם לאמור  

   לעיל
(. כמו כן, בדר"כ כל  5%)לרוב  קבועה    נושאות ריבית שנתית  השקעות ההוןלרוב  

או בטוחה ו/או העמדת בטחונות נוספים  ו/שותף מתחייב להעמיד הון עצמי נוסף  
)שאינם כלולים בנכסי חברת הנכס( לצורך קבלת מימון מבנקים כאמור לעיל, כל  
ייסוד   כי לרוב בהסכמי  יצוין,  זה  לעניין  פי חלקו היחסי בחברת הנכס.  על  אחד 

הוראות בדבר שיפוי על ידי    ותנקבע   ו/או הסכם הפעילות המשותפת  חברת הנכס
השותפי יתר  לעיל את  האמורות  וכן  שותף שהפר את ההוראות  הנכס  בחברת  ם 

 הוראות בדבר פיצוי מוסכם ודילול החזקות של שותף מפר. 
הקבוצה  עוד יצוין לעניין זה, כי בדר"כ כאשר חברת הנכס נוטלת מימון בנקאי,  

העניין(   לפי  נכסים,  אקרו  או  ייזום  אקרו  להבטחת  )בדר"כ  ערבות  מעמידה 
ותף מוביל נוסף,  )כאשר יש ש   100%התחייבויותיה של חברת הנכס בשיעור של  

ידו(   על  גם  ניתנת  כאשר  הערבות  כי  יצוין,  עוד  הנכס.  בחברת  חלקה  כפי  ולא 
הנכס   חברת  את  מנהלת  העניין(  החברה  )לפי  המשותפת  הפעילות  עם  או  ביחד 

להעמיד   יידרשו  שהמנהלים  ככל  לפיהן  הוראות  ישנן  אז  כי  נוסף  מוביל  שותף 
יהיו   כי הערבויות  יפעלו  כי אז הם  ביחס לחלקם של המנהלים בשותף  ערבויות 

ולחוד50%)בדר"כ  או בפעילות המשותפת  הכללי   ביחד  ולא  ודאות    (  כל  )כשאין 
 . (שהגורם הבנקאי יאשר העמדת הערבויות כאמור לכך

השקעות   .3 רווחים ההון  החזר  הוראות    –  וחלוקת  נקבעות  ההסכמים  במרבית 
)לפי  או הפלפיהן לאחר פירעון מלוא התחייבויות חברת הנכס   עילות המשותפת 

שיווק  העניין(   עמלות  תשלום  ניהול  לרבות  תפרע  ודמי  הנכס  חברת  לחברה, 
את   ההוןלשותפים  ידי    השקעות  על  שהועמדו  סכומים  תחילה  שיפרעו  באופן 

הנכס  בחברת  להחזקותיהם  ביחס  יותר  גבוהים  והינם  )היינו,    52השותפים 
העודפות(   ההון  תיפרענה  השקעות  מכן  ההוןולאחר  ידי    השקעות  על  שהועמדו 

החברה(,   )לרבות  השותפים  שותף    רטה  פרוכלל  כל  של  היחסי  לחלקו  בהתאם 
כל ההתחייבויות של    ותביחס לפעילות משותפת, הרי ראשית נפרע  .בחברת הנכס

המממן לגורם  )לרבות  המשותפת  ודמי  ,הפעילות  שיווק  מכן    דמי  ולאחר  ניהול( 
לאחר  המשותפת.    פעילותתפרענה ההתחייבויות פרו רטה להחזקות השותפים ב

החזר ההשקעות כאמור, חלוקת הרווחים )ככל שיהיו( הינה פרו רטה להחזקות  
 

בפרויקטים   52 הפניקס  להשקעת  ביחס  שדה   למעט  ערפה )  יצחק  וערפה   א'B4   ,B3חסן  של    (59-57וחסן  ההון  השקעת  שם 
,  גבוהים יותרו סכומים  ועל כן בשלב הראשון יפרע  שותפות של כל אחד מהפרויקטים לעילהפניקס נמוכה יותר מחלקה ב

 להלן.  82-ו 75כמפורט בהע"ש 
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)הן ביחס לעיתוי והן ביחס לעצם החלוקה(  חלוקת הרווחים    לרוב בחברת הנכס.  
הנכס ובין כשותף    תבחברת השליטה  )בין כבעל  בלבד  הינה על פי החלטת החברה 

 .  ושותף מוביל ככל שקיים כללי בשותפות המוגבלת(

החברהוניהול  שיווק   .4 ידי  על  מ  –  הפרויקט  פעולות  בחלק  כי  נקבע  ההסכמים 
)ולעיתים גם על ידי השותף המוביל    הקבוצההשיווק של הפרויקט יבוצעו על ידי  

ממחזור המכירות    3%של  לרוב בשיעור  והיא תהיה זכאית לעמלות שיווק    הנוסף( 
הזכאי לעמלות  )כאשר יש שותף מוביל נוסף  של חברת הנכס בתוספת מע"מ כדין  

בהתאם    הנ"ל  בין שני השותפים המוביליםאז חלוקת עמלות השיווק הינה    שיווק
בנוסף, בחלק  .  או מנגנון אחר כפי שנקבע בין הצדדים  (פיםהשות   לקבוע בהסכמי

ניהול   בגין  ניהול  לדמי  זכאית  תהיה  החברה  כי  נקבע    הפרויקטמההסכמים 
בפרויקט או מכלל    בתוספת מע"מ מעלויות הבנייה  2.5%עד    2%בין  של  בשיעור  

 . בפרויקטהעלויות 

במרבית    –ביחס להסכמים עם שותפים פיננסיים    –  העברת זכויות ופיצוי מוסכם .5
החברה   לאישור  כפופה  אשר  זכויות  העברת  בדבר  הוראות  נקבעות  ההסכמים 

( Tag along)זכות הצטרפות    ,)במקרה שהחברה הינה השותף הכללי(, זכות סירוב
החברה   של  החזקות  מותנית  למכירת  ההצטרפות  זכות  בו  )לעיתים  במקרה 

משי  בפחות  תחזיק  הנכס החברה  בחברת  מסוים   Drag)  כפויה   ומכירה   (53עור 

Along )54.  קיימ דנן  במקרה  גם  אז  כי  מובילים  שותפים  עם  להסכמים    ת וביחס 
מגבלות על העברת זכויות כאשר לעיתים העברת זכויות אסורה עד למועד סיום  

וכדומה(  הפרויקט סירוב/הצטרפות  )זכות  לעיל  כאמור  מגבלות    במרבית  .וכן 
  השקעותמוסכם במקרה של אי העמדת    ופיצוימנגנון של דילול    קיים  ההסכמים

 .הנכס לחברתהון של השותפים 

 
 להלן. 6.8.1.2בפרויקט דה וינצ'י לפרטים ראה סעיף   53
החזקותיהם  במקרה בו החברה תמכור את מלוא החזקותיה בחברת הנכס היא יכולה לכפות על כל השותפים למכור את    54

 בחברה הנכס.
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 תיאור ביחס לפרויקטים הרלוונטיים  –מים עם שותפים הסכ .6.6.1.13

החברה של  מהפרויקטים  )שא,  המניב"ן  הנדל  בתחום  והן  היזמי"ן  הנדל  בתחום  הן  בחלק  שותפים  עם  ביחד  החברה  ידי  על  מבוצעים  נם  יהפרויקטים 
הינה שליטה משותפת של החברה ושל השותף הרלוונטי. להלן יפורטו  או בפעילות המשותפת  , כאשר לרוב השליטה בחברות המשותפות  שותפים פיננסים(

"ן הנדל  בתחום  הן  55עיקריים   פעילים  פרויקטיםשלהן    עיקריים  שותפיםביחד עם  או הפעילות המשופתות של החברה  החברות המוחזקות של החברה  
 וכן תיאור תמציתי של מערכת היחסים בין החברה לבין שותפיה: המניב"ן הנדל בתחום והם זמייה

שם  
 החברה/הפרויקט 

סעיף 
 בתשקיף

חלק החברה 
בחברת 

הפרויקט או  
בפעילות 

המשותפת  
בהתאם לדוחות  
הכספיים של  

 החברה

חלק 
החברה 

%( -)ב
)בשרשור 

 סופי(

 שם השותף ושיעור החזקתו 

 ים תיאור תמציתי של מערכת היחס

ישויות  ישות מאוחדת/
מוחזקות המטופלות  

לפי שיטת השווי  
המאזני/פעילות  

 משותפת 

שיעור  שם השותף 
 החזקתו 

אשדר חברה  35%56 50% 6.6.10 פרויקט מכבי יפו 
 50% 57לבנייה בע"מ

הצדדים פועלים בהתאם להסכם שותפות לפיו כ"א מאקרו ייזום ואשדר מחזיקות  
מוגבלת.  מהשותף    50%-ב שותפות  אשדר  אקרו  ניהול  על  אחראי  אשר  הכללי 

לעיל למעט ביחס לעובדה    6.6.1.12ההסכם דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף  
החלטות  וכי  שיווקו  ו/או  הפרויקט  לביצוע  ביחס  הוראות  בהסכם  נקבעו  לא  כי 

 בשותף הכללי מתקבלות בהחלטה פה אחד של הצדדים.

ישות המטופלת לפי  
וי המאזני  שיטת השו

 )אקוויטי( 

 1יצחק שדה 
)פרויקט חסן ערפה 

57-79) 

-ו 6.6.4.5
6.7 33.3%58 33.3% 

הפניקס חברה 
התקשרו אקרו בנייני מגורים ומסחר בע"מ, המוחזקת בחלקים   2018ביולי    18ביום   33.33% לביטוח בע"מ

" ובהתאמה:  )להלן  בע"מ  בוי  סיטי  ויובלים  נכסים  אקרו  ידי  על  יובלים שווים 
וסיטי הכללי"-"  בע"מ השותף  מבנים  שימור  יובלים  הארץ,  שביל  שותפות   ,)"

" ש.  יובלים)להלן:  ואקרו  אחד  מצד  והפניקס,  )להלן: 05"(  מוגבלת  שותפות   ,
בשותפות  השותפות" כשותפים  ביניהם  היחסים  מערכת  את  המסדיר  בהסכם   )"

" השותפות)להלן:  יובליהסכם  הארץ,  שביל  להסכם  בהתאם  יהיו  "(.  והפניקס  ם 
יחזיק   שכ"א  באופן  בשותפות  המוגבלים  הסכם    33.33%השותפים  מהשותפות. 

, אשר תנוהל על ידי  ניהול השותפותהשותפות קובע )בין היתר( הוראות בדבר: )א(  
יידרש   הכללי  השותף  בהן  להלן  המפורטות  להחלטות  ביחס  למעט  הכללי  השותף 

במהותן   דומות  אשר  הפניקס  הסכמת  את  בהסכם לקבל  המפורטות  להחלטות 
ערפה   חסן  פרויקט  של  זו  B4  ,B3השותפות  בטבלה  כאמור  )ב(להלןא'  מימון    ; 

ישות המטופלת לפי  
שיטת השווי המאזני  

יובלים סיטי בוי   )אקוויטי( 
 33.33% בע"מ

 
 הטבלה שלהלן אינה כוללת פרויקטים של החברה שהסתיימו.   55
ייזום המחזיקה ב  56 "( שהינה השותף הכללי באקרו אשדר ביפו,  אקרו אשדרמהון המניות המונפק והנפרע של אקרו אשדר ביפו בע"מ )להלן: "  50%-החברה מחזיקה בזכויות הפרויקט בשרשור באמצעות אקרו 

" )להלן:  אשדר שותפות מוגבלתשותפות מוגבלת  )י.א(  אקרו  העיר  חוצות  אקרו  המוגבלים באקרו אשדר שותפות מוגבלת הינם  השותפים   .)"2017" )להלן:  חוצות העיר, שותפות מוגבלת  המחזיקה כאקרו   )"-
מיחידות ההשתתפות, והינו שותף מוגבל באקרו אשדר שותפות מוגבלת; השותפים באקרו חוצות העיר הינם   49.995%-"( המחזיק בכהשותףמיחידות ההשתתפות ואשדר חברה לבנייה בע"מ )להלן: "  49.995%

מדף   מוחזקת    11אקרו  אשר  ב  100%בע"מ  המחזיקה  ייזום  אקרו  לצד  הכללי,  השותף  והינה  ייזום  אקרו  ו  69.99%-באמצעות  ההשתתפות  ב  3-מיחידות  אחד  כל  המחזיקים  נוספים  ות מיחיד  10%-שותפים 
 לעיל. 6.6.1.12הסכם השותפות באקרו חוצות העיר דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף  .ההשתתפות שהינם שותפים מוגבלים באקרו חוצות העיר

 שהינה למיטב ידיעת החברה, חברת אג"ח בבעלות ובשליטה מלאות של קבוצת אשטרום בע"מ.   57
"( אשר  שביל הארץ, שותפות מוגבלת )להלן: "2017" ( התקשרו בהסכם שותפות מוגבלת עם אקרו שביל הארץ )ל.כ(  השותףכסים וצד שלישי נוסף )להלן: ""( אקרו נהשותף הכלליבע"מ )להלן: "  03אקרו מדף    58

כ  6.6.1.12הינו דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף   נכסים והשותף בשביל הארץ היה  וחלקם של  15%-ו  84.99%-לעיל. חלקם של אקרו  , בהתאמה, כאשר ההלוואה 30%-ו  70%הצדדים במימון  , בהתאמה 
שביל הארץ הינה חברה בת בבעלות ובשליטה מלאות   2021בספטמבר  14לעיל בקשר עם עסקת שינוי המבנה, החל מיום  3.5ותפרע בעדיפות ראשונה. כאמור בסעיף  5%העודפת של השותף תישא ריבית בשיעור של 

 של אקרו נכסים. 
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שם  
 החברה/הפרויקט 

סעיף 
 בתשקיף

חלק החברה 
בחברת 

הפרויקט או  
בפעילות 

המשותפת  
בהתאם לדוחות  
הכספיים של  

 החברה

חלק 
החברה 

%( -)ב
)בשרשור 

 סופי(

 שם השותף ושיעור החזקתו 

 ים תיאור תמציתי של מערכת היחס

ישויות  ישות מאוחדת/
מוחזקות המטופלות  

לפי שיטת השווי  
המאזני/פעילות  

 משותפת 

שיעור  שם השותף 
 החזקתו 

ידי   השותפות על  המוגבלת  לשותפות  יועמד  הנדרש  ההשקעות  סכום  לפיהם 
האמורים   השיעורים  לפי  המוגבלים  הארץ  1)  -השותפים  שביל  כהשקעה   25%  –( 

כהשקעה בשותפות    25%מתוכם    50%  –( הפניקס  3; )25%  –( יובלים  2בשותפות; )
"  25%-ו )להלן:  לשותפות  העודפתכהלוואה  תיההלוואה  העודפת  ההלוואה  שא  "(. 

ותפרע בעדיפות ראשונה. כן נקבע כי הפניקס לא תהא    6.5%ריבית שנתית בשיעור  
אחראית ביחד ולחוד עם יתר השותפים אלא תהא אחראית לחלקה היחסי במימון  
בהתאם לחלקה בהון השותפות וכי לא יינתנו על ידי הפניקס ערבויות כלשהן מעבר  

)שביל הארץ לא   העברת זכויות  הגבלה עללערבותה של הפניקס לחלקה היחסי; )ג(  
טופס   לקבלת  עד  זכויותיה  להעביר  רשאית  עד    4תהיה  של  העברה   2/3ולמעט 

בשותף   השליטה  בעלת  שתיוותר  ובלבד  מוגבל  כשותף  והתחייבויותיה  מזכויותיה 
ניהול   )ד( הוראות בדבר דמי  וכן כל העברה כפופה לזכות סירוב ראשונה(;  הכללי  

וי נכסים  )אקרו  שטחים  לפרויקט  שיווק  בגין  לעמלה  זכאיות  תהיינה  סיטי  ובלים 
של   תהיינה 0.5%-ו  2.5%בשיעור  בוי  סיטי  ויובלים  נכסים  אקרו  וכן  בהתאמה,   ,

שתלויה בתקופת השכירות בין חודש  שיווק שטחים להשכרה  בגין  זכאיות לעמלה 
ממחיר המכירה של הנכס המושכר שיתקבל מהיוון דמי השכירות   3%שכירות עד  

לבהס מעל  הינם  הינם  אשר  בהסכמים  המקובלים  ההיוון  שיעורי  לפי   10-כמים 
שנים, כמו כן אקרו נכסים ויובלים סיטי תהיינה זכאיות לדמי ניהול של הפרויקט  

 , בהתאמה(.  1/3-ו 2/3מהיקף עלויות הכוללות הפרויקט, בחלוקה    2%בשיעור של 

-ו 6.6.4.5
שבת משה   30% 90% 6.7

 10% נכסים בע"מ 

של   2018ביולי    18ביום   )בשיעור  החברה  ע"י  המוחזקת  שותפות  יובלים,  התקשרו 
"(  השותףלעיל( וצד שלישי נוסף ) )להלן: "  81( השותפות )כהגדרתם בהע"ש  100%

"( לפיו הצדדים ישתפו פעולה לצורך הסכם השת"פ"  בהסכם שיתוף פעולה )להלן:
ת על ידי הצדדים ושאינן חלק  שאינן מוחזקו   7077בגוש    59-ו  58,  57רכישת חלקות  

לחלקה   ביחס  הקומבינציה  תהיה    57מהסכם  שהשותפות  באופן  לעיל(  )כמפורט 
ל    ביחס  קומבינציה  בהסכם  בעלים  עם  תתקשר  או  מהמקרקעין    90%בעלים 

של    בעלים  יהיה  להקמת    10%והשותף  ביחס  פעולה  ישתפו  וכן  מהמקרקעין 
" )להלן:  המקרקעין  על  המשותהפרויקט  השת"פ פתהעסקה  להסכם  בהתאם   .)"

מהצדדים  לכ"א  אחד  מנציג  תורכב  אשר  היגוי  ועדת  תהיה  המשותפת  לעסקה 
שהוגדרו  בנושאים  החלטות  לקבל  מוסמכת  ותהא  ברוב  תתקבלנה  והחלטותיה 
בהסכם השת"פ. כוח ההצבעה של כל אחד מנציגי הצדדים תהא לפי חלקו של אותו  

ויות וההוצאות באופן יחסי לחלקם צד בעסקה המשותפת. הצדדים ישאו בכל העל
בעסקה המשותפת. נקבעו הוראות בדבר הגבלת עבירות הזכויות במקרקעין )איסור  
סירוב   לזכות  כפופות  השותף  של  זכויות  והעברת  הפרויקט  לסיום  עד  העברה 
שנקבעו   להוראות  זהות  הינן  אשר  הפרויקט  ניהול  בדבר  הוראות  וכן  ראשונה( 

 לה זו להלן.בטבבהסכם השותפות כאמור 

פעילות משותפת בשל  
החזקה ישירה בנכס על 
ידי ישות המוחזקת על  

ידי הקבוצה  )איחוד  
 יחסי( 
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שם  
 החברה/הפרויקט 

סעיף 
 בתשקיף

חלק החברה 
בחברת 

הפרויקט או  
בפעילות 

המשותפת  
בהתאם לדוחות  
הכספיים של  

 החברה

חלק 
החברה 

%( -)ב
)בשרשור 

 סופי(

 שם השותף ושיעור החזקתו 

 ים תיאור תמציתי של מערכת היחס

ישויות  ישות מאוחדת/
מוחזקות המטופלות  

לפי שיטת השווי  
המאזני/פעילות  

 משותפת 

שיעור  שם השותף 
 החזקתו 

 25%59 33.33% 6.6.6 פרויקט ויסוצקי 

חברת אביב 
ושות' חברה 

קבלנית  
לעבודות 
ציבוריות  

ועבודות בנין  
בע"מ )להלן: 

  60"( אביב"

33.33% 

בהסכם פעילות משותפת לפיו זכויות של כל  התקשרו היזמים    2018ביולי    11ביום  
על   יעמוד  המשותפת  בפעילות  ניהול  33.33%צד  בדבר  הוראות  נקבעו  בהסכם   .

( היגוי שתורכב מנציגי היזמים  ידי ועדת  לכל צד   2הפעילות המשותפת שיבוצע על 
( והחלטות בה יתקבלו ברוב קולות למעט החלטות מיוחדות אשר תהיינה 6ובסה"כ  

הסכ הפרויקט;  טעונות  מחשבון  כספים  חלוקת  מלווה;  בנק  )בחירת  אחד  פה  מה 
תכנון הפרויקט; החלפת החברה המבצעת והמשווקת; תקציב הפרויקט; שימושים  
ספקים   בחירת  המשותפת;  לפעילות  כספיים  דוחות  הפרויקט;  עם  בקשר  חורגים 

אבי ידי  על  יבוצע  הפרויקט  וביצוע  ההנדסי  הניהול  רו"ח(;  בחירת  ב  לפרויקט; 
ובתמורה ל  2.5%-בתמורה ל ייזום  Cost + 12%-מעלויות הבניה הישירות  ,  אקרו 

ל בתמורה  הפרויקט  שיווק  את  תבצע  והחברה  הכספי  הניהול  את   2%-תבצע 
ו הישירה  הבניה  הוראות    2%-מעלויות  בהתאמה;  בפרויקט,  המכירה  מתמורת 

ון הפרויקט )כל  נוספות בדבר הגבלה על העברת זכויות )זכות סירוב ראשונה(; מימ 
 אחד לפי חלקו ומנגנון דילול במקרה של אי עמידה(. 

פעילות משותפת בשל  
החזקה ישירה בנכס על 
ידי ישות המוחזקת על  

ידי הקבוצה  )איחוד  
חברת ויסוצקי   יחסי( 

נמיר בע"מ  
)להלן: 

  61"( ויסוצקי"
 

33.33% 

פרויקט  
Bloom 

מקרקעין  
טארה יסודות   47.88% 50% 6.6.4.5 עיקריים 

 50% נדל"ן בע"מ 

"(, הינה חברה פרטית המוחזקת  מבואות יפומבואות יפו א.ק נדל"ן בע"מ )להלן: "
ידי   )ה על  מהזכויות במקרקעין העיקריים וטארה   50%-מחזיקה בו(  95.75%חברה 

" )להלן:  בע"מ  נדל"ן  "טארהיסודות  ביחד:  ולהלן  לעיל  או  החוכרות"    "
)השותפות" העיקריים  במקרקעין  הזכויות  ביתרת  מחזיקה  יפו  50%"(,  מבואות   .)

רטה   פרו  זכאים,  יהיו  הצדדים  שעיקריו:  שיתוף  בהסכם  התקשרו  וטארה 
מכל   האחרות  הזכויות  ולכל  יתקבלו  אשר  להפסדים  ו/או  לרווחים  להחזקותיהם, 
עליהם  שיוקם  מהפרויקט  ו/או  העיקריים  מהמקרקעין  שתנבענה  שהוא  וסוג    מין 

למעט כמפורט להלן: לאחר תשלום החזר ההשקעה והריבית של כל אחד מהצדדים 
כ של  שנתית    121-)סך  לריבית  מהצדדים  כ"א  זכאים  יהיו  בגינה  כ"א  מיליון ש"ח 

של   תהיה  15%בשיעור  העודפים  חלוקת  ו  60%(  עד    40%-למבואות  וזאת  לטארה 
-אמור, יהיה גבוה בלשלב בו הסכום שישולם למבואות, במסגרת חלוקת העודפים כ

תקבל    15,000 בנוסף לאחר שטארה  שישולם לטארה;  מהסכום   35,000אלפי ש"ח 

פעילות משותפת בשל  
החזקה ישירה בנכס על 

ת על  ידי ישות המוחזק
ידי הקבוצה  )איחוד  

 יחסי( 

 
"( שהינה השותף הכללי באקרו גולת  10אקרו מדף  בע"מ )להלן: "  10מהון המניות המונפק והנפרע של אקרו מדף    100%  -( בשרשור באמצעות אקרו ייזום המחזיקה ב33.33%זכויות הפרויקט )החברה מחזיקה ב  59

 -"( המחזיקים כל אחד בכהשותפיםשותפים נוספים )כמפורט להלן( )להלן: "  2-יחידות ההשתתפות ומ  75.1%-"(, לצד אקרו ייזום המחזיקה כאקרו גולת הכותרת, שותפות מוגבלת )להלן: "2017הכותרת )י.א(  
של    "( שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות קליר פיוטשר. קליר פיוטשר לנדמרק בע"מ, להלן: "מיחידות ההשתתפות, שהינם השותפים המוגבלים באקרו גולת הכותרת  12.445%

"( שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות ובשליטה  דיאןדיאן אינבסטמנט בע"מ, )להלן: ". מאקרו גולת הכותרת 12.445% -מר אלון ארבוב, אחיו של מר יצחק ארבוב, בעל השליטה בחברה, מחזיקה ב
התקשרו הצדדים בהסכם המסדיר את    2018ביולי    5מאקרו גולת הכותרת. ביום    12.445%-בעל השליטה בחברה, מחזיקה ב  דורון ארבוב, גיסתו ואחיו של מר יצחק ארבוב, -מלאות של אירית )סימה( ארבוב ו

הפרויקט וקליר בהסכם לרכישת   התקשרו אקרו ייזום, שותפות  2022בינואר    13יצוין, כי ביום    לעיל.  6.6.1.12מערכת היחסים ביניהם כשותפים באקרו גולת הכותרת שהינו דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף  
ודיאן ראה סעיף    לפרטים אודות החזקותיהם של קליר פיוטשר  . 29%  -מלוא זכויות השותף ו/או ההלוואות של קליר בשותפות הפרויקט כך שנכון למועד תשקיף זה חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט הינו כ

 להלן. 8לפרק  8.2.3
 למיטב ידיעת החברה, אביב הינה חברה פרטית בשליטת מר דורון אביב וגב' דפנה הר לב.   60
 למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה ה"ה מר עמיחי לוסטיג ורועי בן ימי.    61
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שם  
 החברה/הפרויקט 

סעיף 
 בתשקיף

חלק החברה 
בחברת 

הפרויקט או  
בפעילות 

המשותפת  
בהתאם לדוחות  
הכספיים של  

 החברה

חלק 
החברה 

%( -)ב
)בשרשור 

 סופי(

 שם השותף ושיעור החזקתו 

 ים תיאור תמציתי של מערכת היחס

ישויות  ישות מאוחדת/
מוחזקות המטופלות  

לפי שיטת השווי  
המאזני/פעילות  

 משותפת 

שיעור  שם השותף 
 החזקתו 

זכאית   יפו  מבואות  תהיה  כאמור  העודפים  בחלוקת  חלקה  חשבון  על  ש”ח  אלפי 
של   נוסף  סכום  כתוצאה   400,000לקבל  לה  שישולמו  הסכומים  על  )בנוסף  ש”ח 

ודפים תהיה פרו רטה להחזקותיהם  ממנגנון חלוקת העודפים( לאחר מכן חלוקת הע
במתחם; כן נקבעו בהסכם השיתוף הוראות בדבר קבלת החלטות במשותף; מימון  
ומנגנון   הצטרפות  זכות  ראשונה,  סירוב  )זכות  במתחם  זכויות  העברת  הפרויקט; 

 היפרדות(; פירוק השיתוף במתחם וכדומה.
מקרקעי  

דואר 
 ובזק

 איחוד לעיל.  6.6.1.12ההסכם דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף  --- --- 95.75% 100% 6.6.4.5

יובלים סיטי בוי   25%62 50% 6.6.4.5 פרויקט שלבים 
 50% בע"מ

ויובלים שימור מבנים בע"מ )להלן:   התקשרו ארבוב יו.אס.איי   2017במאי    11ביום  
"( בהסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בפרויקט  יובלים שימור"

יחזיק   צד  שכל  להסכם   50%באופן  במהותו  דומה  ההסכם  המשותפת.  מהפעילות 
בסעיף   רגיל    6.6.1.12המתואר  ברוב  שיתקבלו  החלטות  לקבלת  ביחס  לרבות  לעיל 

ה  מיוחדות  החלטות  של  למעט  רוב  יהיה  66%טעונות  המשותפת  הפעילות  מימון   ,
כי   ההסכם  קובע  כן  המשותפת.  בפעילות  הצדדים  של  היחסי  לחלקם  בהתאם 

של   בשיעור  שיווק  לדמי  בתמורה  מהקבוצה  תאגיד  ידי  על  יבוצע   3%השיווק 
)בחלקים   זכאיות  תהיינה  ויובלים  איי  אס  יו  ארבוב  כי  וכן  הפרויקט  מהכנסות 

 מעלויות הבניה הישירה בפרויקט.  2.5%-שווים( ל

פעילות משותפת בשל  
החזקה ישירה בנכס על 
ידי ישות המוחזקת על  

ידי הקבוצה  )איחוד  
 יחסי( 

יצחק 
 2שדה 

)פרויקט  
חסן  

ערפה  
B4 ,

B3  )’א 

אקרו  
אופק  
בהיר, 

שותפות  
 מוגבלת 

-ו 6.6.4.5
הפניקס חברה  66.7% 100% 6.7

 33.3% לביטוח בע"מ

מדף    2019ביולי    25ביום   אקרו  מוחזקת    29התקשרו  )חברה  )להלן:  100%בע"מ   )
"(, אקרו נכסים, הפניקס חברה לביטוח בע"מ )בעלת מניות בחברה  השותף הכללי"

ומזכויות ההצבעה בה(   17.05%-המחזיקה כ והנפרע בחברה  מהון המניות המונפק 
"  ופק בהיראקרו א "( ואקרו אופק בהיר, שותפות מוגבלת )להלן: "הפניקס)להלן: "

"( בהסכם שותפות המסדיר את מערכת היחסים בין השותף הכללי, השותפותאו " 
" )להלן:  בשותפות  כשותפים  והפניקס  נכסים  השותפותאקרו  בהתאם  הסכם   .)"

בכ ויחזיקו  המוגבלים  השותפים  יהיו  והפניקס  נכסים  אקרו  השותפות  -להסכם 
ין היתר( הוראות בדבר: , בהתאמה, מהשותפות. ההסכם קובע )ב33.3%-ובכ  66.7%

השותפות)א(   להחלטות  ניהול  ביחס  למעט  הכללי  השותף  ידי  על  תנוהל  אשר   ,
הקצאת   הפניקס:  הסכמת  את  לקבל  יידרש  הכללי  השותף  בהן  להלן  המפורטות 
זכויות בשותפות למשקיע נוסף; שימוש בכספי ו/או רכוש השותפות למטרה שאיננה  

מ מהותית  סטיה  השותפות;  מטרות  בקשר  בגדר  מהתקציב  ו/או  העסקית  התכנית 
מהיקף תקציב הפרויקט(; החלטה לגבי רכישת    10%עם הקמת הפרויקט )עולה על  

ו/או הרחבתו של הפרויקט לאחר השלמת בנייתו;   נוספים מעבר לפרויקט  שטחים 

ד ביחס לאקרו  איחו
, שותפות  אופק בהיר

 מוגבלת 

 
"( בהסכם המסדיר את מערכת  השותף"( וגורן נ.צ.ב בע"מ )להלן: "אקרו פיתוח קרו פיתוח ושיווק נדל"ן, שותפות מוגבלת )להלן: ""( א השותף הכלליבע"מ )להלן: "  06התקשרו אקרו מדף    2016בנובמבר    16ביום    62

כ"א וחלקם של אקרו פיתוח והשותף    50%נו  "( כאשר חלקם של הצדדים בעסקה היארבוב יו.אס.אייהיחסים ביניהם כשותף כללי וכשותפים מוגבלים בארבוב נדל"ן יו אס איי )צ.א.ר(, שותפות מוגבלת )להלן: "
 לעיל. 6.6.1.12. ההסכם דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף 5%, בהתאמה כאשר המימון העודף של השותף יפרע ראשון וישא ריבית בשיעור של 75%-ו  25%במימון ארבוב יו אס איי הינו 
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שם  
 החברה/הפרויקט 

סעיף 
 בתשקיף

חלק החברה 
בחברת 

הפרויקט או  
בפעילות 

המשותפת  
בהתאם לדוחות  
הכספיים של  

 החברה

חלק 
החברה 

%( -)ב
)בשרשור 

 סופי(

 שם השותף ושיעור החזקתו 

 ים תיאור תמציתי של מערכת היחס

ישויות  ישות מאוחדת/
מוחזקות המטופלות  

לפי שיטת השווי  
המאזני/פעילות  

 משותפת 

שיעור  שם השותף 
 החזקתו 

אישור עסקאות עם בעלי עניין של מי מן הצדדים למעט עסקאות שהוסדרו במסגרת  
אישו השותפות;  התקשרות  הסכם  תנאי  וקביעת  מהותיים  ספקים  בחירת  נוהל  ר 

השותפות   של  חדש  פעילות  לתחום  כניסה  ואדריכל;  ראשי  קבלן  זה  ובכלל  עימם 
מבני   שינוי  כל  הפרויקט;  שאינם  אחרים  פרויקטים  ו/או  במקרקעין  השקעה  ו/או 
בשותפות עצמה; התקשרות עם צדדים שלישיים בהסכמי שיתוף פעולה או שותפות  

שי  )ב(או  המקרקעין;  אינם  אשר  אחרים  למקרקעין  ביחס  השותפות   תוף    מימון 
השותפים   ידי  על  המוגבלת  לשותפות  יועמד  הנדרש  ההשקעות  סכום  לפיהם 

(  2כהשקעה בשותפות; )  1/3  -( אקרו נכסים  1)   -המוגבלים לפי השיעורים האמורים  
ו   1/6  -הפניקס   בשותפות  "  1/2-כהשקעה  )להלן:  לשותפות  לוואה  ההכהלוואה 
בשיעור  העודפת שנתית  ריבית  תישא  העודפת  ההלוואה  בעדיפות   7.5%"(.  ותפרע 

ראשונה. כן נקבע כי הפניקס לא תהא אחראית ביחד ולחוד עם יתר השותפים אלא  
תהא אחראית לחלקה היחסי במימון בהתאם לחלקה בהון השותפות וכי לא יינתנו  

של לערבותה  מעבר  כלשהן  ערבויות  הפניקס  ידי  )ג(    על  היחסי;  לחלקה  הפניקס 
זכויות  העברת  על  עד    הגבלה  זכויותיה  להעביר  רשאית  תהיה  לא  נכסים  )אקרו 

טופס   עד    4לקבלת  של  העברה  העברה   2/3ולמעט  כל  כי  וכן  מוגבלים  לשותפים 
כפופה לזכות סירוב ראשונה של הפניקס( ; )ד( הוראות בדבר דמי ניהול ודמי שיווק  

נכס אקרו  לפיהן  שיווק שטחים בשיעור של לפרויקט  בגין  זכאית לעמלה  תהיה  ים 
שתלויה בתקופת    3% שיווק שטחים להשכרה  בגין  וכן לעמלה  המכירות  מתקבולי 

עד   וחצי שכירות  חודש  בין  תהיה    3השכירות  נכסים  כן אקרו  כמו  חודשי שכירות 
 מעלויות הכוללות של הפרויקט  2%זכאית לדמי ניהול של הפרויקט בשיעור של 

אקרו  
אופק  
בהיר, 

שותפות  
 מוגבלת 

 50% יובלים 33.3% 50% 

, בגוש  44התקשרה אקרו אופק בהיר, שהינה הבעלים בחלקה    2019ביולי    29ביום  
"(, עם יובלים סיטי בוי בע"מ, אקזיט יובלים בע"מ, יובלים  44חלקה  )להלן: "  7077

"( שהינם הבעלים מלוא הזכויות בחלקות יובליםבע"מ )להלן יחד: "סוסן השקעות  
ו 51-ו  48 "   7077בגוש    49מחלקה    97/6250-,  יובלים)להלן:  בהסכם  מקרקעי   )"

" )להלן:  פעולה  השת"פשיתוף  ישתפו  הסכם  ויובלים  בהיר  אופק  אקרו  לפיו   )"
בחלקה   הזכויות  יתרת  לרכישת  שיתוף  פירוק  בהליך  שאינן    7077בגוש    49פעולה 

היינו   יובלים,  ידי  על  בחלקה    6,153/6,250מוחזקות  הסכם    49חלקים  פי  על   .
הסכם השת"פ  שימושים.  בעירוב  פרוייקט  לפעול להקמת  הצדדים  בכוונת  השת"פ 
אחד  כל  חלק  כי  קובע  היתר  ובין  המשותפת  בעסקה  היחסים  מערכת  את  מסדיר 

( יהיה  49-ו   48,  51,  44רי  מהצדדים בעסקה המשותפת בכללותה )בגין כל החלקות, ק
כ"א; ניהול העסקה המשותפת יעשה באמצעות ועדת היגוי וכוח ההצבעה בה   50%

תתקבלנה  ההיגוי  ועדת  החלטות  המשותפת.  בעסקה  צד  אותו  של  חלקו  לפי  יהיה 
בהסכמת אקרו אופק בהיר ויובלים; מימון העסקה המשותפת יעשה באמצעות בנק  

של מנת  על  יפעלו  והצדדים  האחד מממן  הצדדים  של  הדדיות  ערבויות  תהיינה  א 
ניהול  לדמי  בתמורה  ויובלים  נכסים  אקרו  ידי  על  יועמדו  ניהול  שירותי  למשנהו; 

של   יועמדו    2%בשיעור  שיווק  שווה, שירותי  הכוללות בפרויקט, בחלוקה  מעלויות 
מתקבולי המכירות וכן לעמלה   3%על ידי אקרו נכסים ויובלים בתמורה לשיעור של  

ין שיווק שטחים להשכרה שתלויה בתקופת השכירות בין חודש וחצי שכירות עד  בג

פעילות משותפת בשל  
החזקה ישירה בנכס על 
ידי ישות המוחזקת על  

ידי הקבוצה  )איחוד  
 יחסי( 
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ויובלים בהתאם להחלטת   3 נכסים  יחולקו בין אקרו  חודשי שכירות. דמי השיווק 
ועדת היגוי ובהתאם להיקף המכירות של כל אחד מהצדדים; הוראות בדבר איסור  

קבעו ובכפוף לזכות סירוב  העברת זכויות עד לקבלת תעודת גמר ובכפוף לחריגים שנ
 ראשונה(. 

יובלים סיטי בוי   50% 50% 6.6.4.5 נס לגויים 
 50% בע"מ

השותפים התקשרו בהסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בפעילות  
יהיה   בפרויקט  הצדדים  של  חלקם  לפיו  ינוהל    50%המשותפת  הפרויקט  כ"א, 

השותפים;   של  אחד  פה  בהסכמה  תתקבלנה  וההחלטות  הצדדים  ידי  על  במשותף 
הפ ושיווק  ניהול  בפרויקט;  היחסי  לחלקם  בהתאם  יהיה  הפרויקט  רויקט  מימון 

יבוצע על ידי השותפים בהתאם להסכמות שיתקבלו על ידם; העברת זכויות כפופה 
 לזכות סירוב ראשונה )למעט לנעבר מורשה(.  

פעילות משותפת בשל  
החזקה ישירה בנכס על 
ידי ישות המוחזקת על  

ידי הקבוצה  )איחוד  
 יחסי( 

טאוור  -פרויקט סי
-כ 24.13%-כ 6.7.12.1 )מייקרוסופט( 

24.13% 

  56ב.ו.ב מדף 
בהסכם בין הצדדים נקבעו הוראות בדבר הפעילות המשותפת ]שעיקריהן שהצדדים  24.13%-כ בע"מ

לרבות  שלישיים  צדדים  כלפי  המשותפת  הפעילות  עם  בקשר  ולחוד  ביחד  יחויבו 
השותפים   בין  )ביחסים  המלווה  לבנק  ביחס  למעט  מייקרוסופט  עם  להסכם  ביחס 

בפעילות    זכויות  –הקיימים    היחסי  לחלקם  בהתאם  הינם  הצדדים  והתחייבויות 
מנהלת   המשותפת[;  בפעילות  בהוצאות  היחסי  חלקם  פי  על  ישאו  וכן  המשותפת( 
והחלטות  נציג  יהיה  המשותפת  בפעילות  צד  לכל  )כאשר  המשותפת  הפעילות 

בהתאם לחלקם היחסי בפעילות המשותפת כאשר רק לצד   60%תתקבלנה ברוב של  
בפעילות המשותפת תהיה זכות הצבעה(; שירותי ניהול שינתנו    15%-ל להמחזיק מע

 6.7.12.1על ידי תדהר כאמור לעיל בהסכם עקרונות לשיתוף פעולה )כמפורט בסעיף  
תדהר בהתאם לעקרונות שנקבעו בהסכם עקרונות   ידי  על  הפרויקט  ביצוע  להלן(; 

בהתאם   )שיועמד  עצמי  והון  הפרויקט  מימון  פעולה;  של  לשיתוף  היחסי  לחלקם 
דילול;   ומנגנוני  השותפים  ידי  על  עודפת  הלוואה  המשותפת;  בפעילות  הצדדים 
אחזקת המבנה שיוקם; ניהול כספי; משיכת עודפים )שיחולקו ראשית להחזר הון 
היחסי   לחלקם  בהתאם  רטה  פרו  מכן  ולאחר  השותפים  ידי  על  שהועמד  עצמי 

נ לא  ]לפיה  זכויות  העברת  המשותפת(;  בפעילות בפעילות  זכויות  להעביר  יתן 
" לאחרון המבנים בפרויקט )ככל שיבנו מספר  4המשותפת אלא לאחר קבלת "טופס  

את   להעביר  יכול  אשר  לשותף  ביחס  ולמעט  מורשה  לנעבר  העברה  למעט  מבנים( 
תקופת איסור  זכויותיו כמקשה אחת בכפוף לזכות סירוב ראשונה כאמור )להלן: "

תקופת  דיספוזיציה בתום  לזכות  "(.  כפופה  תהיה  העברה  הדיספוזיציה,  איסור 
 להלן. 6.7.12.1סירוב ראשונה ומנגנון היפרדות[. לפרטים נוספים ראה סעיף 

פעילות משותפת בשל  
החזקה ישירה בנכס על 
ידי ישות המוחזקת על  

ידי הקבוצה  )איחוד  
 יחסי( 

תדהר 
,  1אינווסטמנט 

 שותפות מוגבלת 
 24.13%-כ

שותפים   2
 27.6%-כ נוספים 

אשר   50%אפרים רוגובין   One Tower 6.7.12.3 50%63 30.9%פרויקט  ורוגובין  ותשתית  בניה  אקרו  של  משותפת  עסקה  הינה  העסקה  פעילות משותפת בשל  כאמור 

 
"(, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות אירית ודורון ארבוב, שהינם גיסתו ואחיו  דיאן ( )להלן: "5%תית נמנית דיאן אינבסמנט בע"מ )לעניין זה יצוין, כי על השותפים המוגבלים באקרו בניה ותש  63

את מערכת היחסים ביניהם כשותפים באקרו בניה ותשתית   התקשרו השותף הכללי והשותפים המוגבלים, בהסכם המסדיר  2017בנובמבר    21"(. ביום  השותפים המוגבליםשל בעל השליטה בחברה )להלן יחדיו: "
בתוספת מע"מ    2%-לעיל. בנוסף, קובע ההסכם כי ישולם לאקרו נכסים דמי שיווק בשיעורים הנגזרים מתקופת השכירות וכן דמי ניהול בסך השווה ל  6.6.1.12אשר דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף  

 מעלויות הכוללות של הפרויקט. 
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בע"מ )להלן: 
 "(רוגובין"

והדומה  ביניהם  היחסים  מערכת  את  המסדיר  משותפת  פעילות  בהסכם  התקשרו 
לעיל. בהתאם להסכם החלטות בפעילות   6.6.1.12בסעיף  במהותו לתיאור המפורט  

על   יעמוד  הצדדים  בין  החזקות  שיחס  ובלבד  אחד  פה  תתקבלנה   50%המשותפת 
 כ"א.

החזקה ישירה בנכס על 
ידי ישות המוחזקת על  

ידי הקבוצה  )איחוד  
 יחסי( 

 50% קבוצת טייבר 50% 50% 6.7.4.9 קרקע עץ הזית 

)מאגדת   טייבר  וקבוצת  ב  3השותפות  כ"א  המחזיקות  מהזכויות    50%-חברות(, 
במקרקעין, התקשרו בהסכם עסקה משותפת המסדיר את מערכת היחסים ביניהם  
מנציגי   שתורכב  מנהלת  באמצעות  הפרויקט  את  במשותף  ינהלו  הצדדים  לפיו 

מימון   במקרקעין;  צד  כל  של  חלקו  פי  על  יתקבלו  בה  והחלטות  העסקה הצדדים 
המשותפת יהיה ע"פ חלקו של כל צד במקרקעין; עבירות הזכויות במקרקעין כפופה 

 לזכות סירוב וזכות הצטרפות. 

פעילות משותפת בשל  
החזקה ישירה בנכס על 
ידי ישות המוחזקת על  

ידי הקבוצה  )איחוד  
 יחסי( 

-קרקע במתחם ה 
1000 

6.7.7 
והע"ש 

 להלן  213
6.43% 6.43% 64 

ההסכמים בין הצדדים קובעים הוראות בדבר ניהול העסקה המשותפת שעיקריהם:   67.5% הפניקס
מנהלה   חברי  )שישה  צד  מכל  נציגים  משני  שתורכב  מנהלת  ידי  על  תנוהל  העסקה 

  סה"כ(,  והחלטות בה יתקבלו בהסכמה פה אחד, למעט ביחס להחלטות שלהלן:
ע של הפרויקט או קבלן  )א( החלטות הנוגעות להתקשרות עם אשטרום כקבלן מבצ

על   חשבונאית  או  מיסויית  השפעה  להן  שיש  החלטות  )ב(  הקשור לאשטרום;  אחר 
חלקה של החזקות הפניקס בפרויקט )בלבד שאין בהן לגרום נזק כלכלי לאשטרום  
שאשטרום   בזמן  הפרויקט  של  הניהול  לשירותי  הנוגעות  החלטות  )ג(  וכן  ואקרו(; 

הפרויקט של  הניהול  כחברת  ידי    מכהנת  על  הניהול  שירותי  והפסקת  המשותף 
" )להלן:  המשותף  לפרויקט  המיוחדותאשטרום  להחלטות ההחלטות  ביחס   .)"

המיוחדות הוסכם כי יתנהל לגביהן דיון במנהלת וככל שלא תהיה הסכמה פה אחד, 
החלטה   לקבל  יכולת  חוסר  של  במקרה  וטו.  זכות  תהיה  להפניקס  זה  במקרה  אזי 

במנהלת מסוים  גורם  בעניין  ימונה  לפיו  מחלוקות,  ליישוב  מנגנון  בהסכם  נקבע   ,
של   זכויות  העברת  על  )איסור  זכויות  העברת  ההחלטה.;  קבלת  לצורך  מכריע 
הפניקס   אם  למעט  שנקבע  מינימלי  בהיקף  לבניה  עד  ואשטרום((  )אקרו  הצדדים 
העבירה יותר ממחצית מזכויותיה, הפניקס לא תהיה רשאית להעביר את זכויותיה  

המינימלית  קו לתקופה  בו  עצמי  שימוש  וביצוע  הפניקס  פרויקט  להשלמת  דם 
תהא   בו  במקרה  וכן  להפניקס  ראשונה  הצעה  זכות  המכרז,  למסמכי  בהתאם 

עד   להעביר  הפניקס  תהא    12.5%מעוניינת  המשותפת  בעסקה  או  במקרקעין 
לאשטרום זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות לאקרו ו/או אשטרום, זכות כפיית  

היפרדות(.  ה  ומנגנון  הפניקס  של  למכירה  ביחס  אשטרום  ו/או  לאקרו  צטרפות 
לפרטים אודות אופציה להפניקס לרכישת מלוא החזקותיה של החברה בקרקע ראה 

 להלן.  213הע"ש 

פעילות משותפת בשל  
החזקה ישירה בנכס על 
ידי ישות המוחזקת על  

ידי הקבוצה  )איחוד  
 יחסי( 

נכסים   אשטרום 
 26.07% בע"מ

בסעיף  50%יובלים סיטי בוי   50% 50% 6.7.4.9קרקע במתחם   המתואר  להסכם  במהותו  דומה  אשר  סיטי  יובלים  עם  משותפת  בשל  פעילות משותפת פעילות 

 
מ"ר מסחר.    6,241-אלפי מ"ר תעסוקה וכ  300,625-ל של כההחזקות הינן במושע. שיעור ההחזקה של החברה )בשרשור( הינו הממוצע המשוקלל של הזכויות של החברה במקרקעין המשותפים בפרויקט בשטח כול  64

 להלן. 213. לפרטים נוספים ראה הע"ש 5.55%שיעור ההחזקה של החברה במקרקעין הינו 
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שתורכב    6.6.1.12 בע"מ הרכבת  היגוי  ועדת  ידי  על  יתקבלו  המשותפת  בפעילות  החלטות  לעיל. 
כגון   מיוחדות  החלטות  )למעט  קולות  ברוב  יתקבלו  בה  והחלטות  הצדדים  מנציגי 
רו"ח  מימון,  בהסכם  התקשרות  לפרויקט,  ויועצים  פיקוח  חברת  עם  התקשרות 

הפר בחשבון  חתימה  זכויות  שינוי  המשותפת,  הפעילות  מדיניות  ועו"ד  שינוי  ויקט, 
חלוקה, תקציב הפרויקט, שיווק הפרויקט ומחירון הפרויקט אשר יהיו טעונות רוב  

)אסורה לתקופה 66%של   זכויות  העברת  להחזקות(;  רטה  )פרו  הפרויקט  מימון   ;)
הצטרפות    3בת   זכות  ראשונה,  סירוב  זכות  בהסכם,  ההתקשרות  ממועד  שנים 

 ומנגנון הפרדות(. 

החזקה ישירה בנכס על 
ידי ישות המוחזקת על  

ידי הקבוצה  )איחוד  
 יחסי( 
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 רמת המצרף  –פרק א' 

 

בתחום  להלן   החברה  של  הפרויקטים  אודות  פרטים  היזמייובאו  בישראל    הנדל"ן 
טיוטת )להלן: "  יזמי הנחיית גילוי בנוגע לתחום פעילות נדל"ן  בהתאם להוראות טיוטת  

 . "(הנחיית נדל"ן יזמי

 

   תמצית תוצאות .6.6.2

 31.12.2019 31.12.2020 30.9.2021 פרמטר
 80,175 344,129 289,698 הכנסות תחום הפעילות )מאוחד( 

 38,897 40,755 394 חלק החברה ברווחי שותפויות כלולות 
 --- 50,068 --- רווח ממכירת חברות מוחזקות 

 46,826 143,584 46,106 הפעילות )מאוחד( רווחי תחום 
 26,736 78,965 29,555 (החברה )חלק  הפעילות תחום רווחי

 1,117,804 1,317,612 1,836,424 סך נכסי תחום הפעילות במאזן )מאוחד(

התשקיףנכון   בשלבי    למועד  בארץ  פרויקטים  עתודות  הקמה,  לחברה  ותכנון,  ביצוע 
ופרויקטים   כ קרקע  של  בהיקף  עירונית  שטחי    "רמ   68,452-ו  "דיח  7,197-בהתחדשות 

 הפילוח כדלקמן:   לפי משרדים / מסחר 

סוג  
 הפרויקט 

מס' יח"ד לפי  
 תב"ע בתוקף

מס' יח"ד  
 נוספות בתכנון 

שטחי  סה"כ יח"ד
משרדים/  
מסחר לפי 

תב"ע בתוקף  
 )מ"ר(

שטחי 
משרדים/  

נוספים  מסחר 
 בתכנון )מ"ר( 

סה"כ שטחי  
 מסחרמשרדים/ 

 )מ"ר(

חלק  סה"כ 
החברה 

65 

חלק  סה"כ 
 החברה 

חלק  סה"כ 
 החברה 

חלק  סה"כ 
 החברה 

חלק  סה"כ 
 החברה 

חלק  סה"כ 
 החברה 

  פרויקטים
   39,039   39,372   8,445   8,445   30,594   30,927   336   490   1   4   335   486 בהקמה 

  פרויקטים
 1,500   2,200 ---  --- 1,500   2,200   464   713   5   10   458   703 בתכנון

  עתודות
 17,486 22,053   2,048   4,096 15,438 17,958   1,160 1,831   278   513   881 1,317 קרקע 

  פרויקטי
התחדשות  

 עירונית  
887   502   3,064 2,281 3,951 2,786 3,480   3,480   --- --- 3,480   3,480   

פרויקטים  
לאחר  

תאריך  
 הדוח 

212 146 --- --- 212 146 1,347 1,347 --- --- 1,347 1,347 

 62,852   68,452   10,493   12,541   52,359 55,912 4,892 7,197 2,565 3,591 2,322 3,605 סה"כ  

מניעה להמשיך ברציפות  אין    ,הקמת הפרויקט החלה לפני תום שנת הדיווח   –" לעניין זה משמעו  פרויקט בהקמה"
 ;הקמת הפרויקט לא הסתיימה עד היום האחרון של שנת הדיווח ו בהקמתו

זה משמעו  פרויקט בתכנון" לעניין  החלה ב  –"  טרם  בנייתו  הדיווח  האחרון של שנת  הנהלת  ו  יום   , החברה להערכת 
 ; תקבל לגביו היתר בניה ה או  צפויה להתחיל, בשנה העוקבת לשנת הדיווח  הקמתו

, עליה טרם החלה   שהקמת הפרויקטקרקע המוצגת כמלאי או כמלאי מקרקעין    –" לעניין זה משמעה  ת קרקעעתוד"
 למעט קרקעות שהינן "פרויקט בתכנון".

 6.6.1.1או פינוי בינוי כאמור בסעיף    38/2פרויקטים מסוג תמ"א    –" לעניין זה משמעם  תפרויקטי התחדשות עירוני "
 לעיל.

ו/או    האמור הדיור  יחידות  ביחס למס'  זו  ביחס    שטחיבטבלה  המסחר  ו/או שטחי  בתכנון    לפרויקטים המשרדים 
, רךע  ניירות   בחוק  המונח   כהגדרת  עתיד  פני  צופה   מידע  והתחדשות עירונית הינ   פרויקטי או  /וו/או עתודות קרקע  

בהתאם   החברה,  הערכות  על  בהליכי לתבהמבוסס  הנמצאים  הרלוונטיים  לפרויקטים  המתוכננת  או  הקיימת  "ע 
  הסיבות   עקב  מהותי  שינוי  לרבות,  לעיל  באמור  שינוי  לחול  עלול  ולפיכךהרלוונטיות    הרשויות  מול  ואישור  תכנון

 .להלן 6.6.4.8 סעיףאחרי  עתיד פני צופה  מידע בפסקת  המפורטות 

 

 

 

 

 

 
האפקטיבי    65 חלקה  לפי  ולא  החברה  של  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  שמופיע  כפי  החברה  חלק  את  כולל  החברה  חלק 

 בפרויקטים. 
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 נתונים מצרפיים  .6.6.3

  66הדיווח תקופת פרויקטים בהקמה ליום האחרון של  .6.6.3.1

 30.9.2021 
 337 מס' יח"ד כולל בפרויקטים בהקמה 

 29,932 שטחי משרדים )במ"ר( כולל בפרויקטים בהקמה 
 661 בהקמה   בפרויקטים כולל)במ"ר(  מסחר שטחי

 452,502 )במונחי עלות( יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים בהקמה 
 304,765 רווח גולמי צפוי כולל מפרויקטים בהקמה 

פרויקטים   עם  בקשר  השוטפת  בתקופה  שנחתמו  מחייבים  מכירה  חוזי  מספר 
 73 בהקמה 

פרויקטים   עם  בקשר  השוטפת  בתקופה  שנחתמו  )במ"ר(  מחייבים  מכירה  שטחי 
 10,270 בהקמה 

 217 רה מחייבים בפרויקטים בהקמה יח"ד שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכי מספר
לגביה  נחתמו  שטרם  )במ"ר(  מכירה  בפרויקטים    םשטחי  מחייבים  מכירה  הסכמי 

 11,215 בהקמה 

  לתאריך   סמוך   ועד  הדיווח   תקופת  מסוף  שנחתמו  מחייבים  מכירה   חוזי  מספר
 38 התשקיף 

סמוך   ועד  הדיווח  תקופת  מסוף  שנחתמו  מחייבים  )במ"ר(  מכירה  לתאריך  שטחי 
 6,313 התשקיף 

 

אחרון   .6.6.3.2 ליום  במלואה  הסתיימה  טרם  ושמכירתם  הסתיימה  שהקמתם  של פרויקטים 
   הדיווח תקופת

 30.9.2021פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום 
מספר חודשים שחלפו   

 ממועד סיום הבנייה 
30.9.2021 

המתייחסת   בספרים  מלאי  יתרת 
הסתיימה   שהקמתם  לפרויקטים 
ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה  

 )במונחי עלות( 

0-6 416 
6-12 --- 
12-18 --- 
18-24 --- 

 --- 24מעל  
 --- סך הכל 

בפרויקטים   יח"ד  מלאי  גיול 
ושמכירתם   הסתיימה  שהקמתם 
)במונחי   במלואה  הסתיימה  טרם 

 מספר יח"ד (

0-6 1 
6-12 --- 
12-18 --- 
18-24 --- 

 --- 24מעל  
 --- סך הכל 

 1,065 רווח גולמי צפוי 
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד 
סמוך לתאריך הדוח )#( )לגבי פרויקטים שהקמתם הסתיימה  

 ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה לתום שנת הדיווח( 

--- 

 

 הכנסות ומקדמות   צבר .6.6.3.3

שיוכרו    מכירה  הכנסות  חוזי  בגין 
 מחייבים )אלפי ש"ח(

להתקבל  הצפויים  ותשלומים  מקדמות 
 בגין חוזי מכירה מחייבים )אלפי ש"ח(

 98,123 106,106 2021 4רבעון 
 308649 522,254 2022שנת 
 394,883 430,817 2023שנת 
 215,096 273,500 2024שנת 
 234,232 49,644 2025שנת 
 --- --- ואילך 2026שנת 

 1,250,983 1,382,322 סה"כ

 

יודגש, כי עיתוי ההכרה בהכנסות ועיתוי קבלת המקדמות כמפורט בטבלה דלעיל, הינם 
משוערים וכוללים מידע צופה פני עתיד, שאינו בשליטת הקבוצה בלבד. לפרטים אודות  

סעיף   ראה  זה  עתיד  פני  צופה  מידע  בדבר  החברה  מידע להלן    6.6.4.8הערכות  )פסקת 
 צופה פני עתיד(. 

 
המאוחדים    66 הכספיים  בדוחות  כפי שמופיע  החברה  חלק  את  משקפים  חלקה הנתונים בטבלה שלהלן  לפי  ולא  החברה  של 

 האפקטיבי בפרויקטים. 
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ספקיה העיקריים של הקבוצה בתחום הנדל"ן    משנה  וקבלני  קבלנים ראשיים,  ספקים .6.6.3.4
וכדומה    , יועציםהיזמי למגורים בישראל הינם קבלנים, אדריכלים, מתכננים, מהנדסים

 עימם מתקשרת הקבוצה לצורך הקמת הפרויקטים.  

בהסכם   לרוב  ,לעיל  6.6.1.4  בסעיף  כמפורט ראשי  קבלן  עם  להתקשר  החברה  נוהגת 
פאושלי אשר במסגרתו הקבלן הראשי, בעצמו או באמצעות התקשרות עם קבלני משנה, 
אחראי לביצוע עבודות הקמת הפרויקט, החל מעבודות החפירה והדיפון )יצוין, כי בחלק  

טו  לקבלת  עד  אחר(  קבלן  ידי  על  מבוצעות  ודיפון  החפירה  עבודות  פסי  מהפרויקטים 
)"טופס   לדירות  לידי  4אכלוס  הדירות  ומסירת   הבדק   בתקופת   כןו  הרוכשים"( 

מכר. חוק  פי  על  רא  והאחריות  עם קבלנים  להתקשרות  מעניקה חשיבות  יים שהחברה 
גבוהה. בנייה  ואיכות  זמנים  בלוחות  עמידה  של  מוניטין  עם   בנוסף  בעלי  להתקשרות 

 ה לליווי הפרויקט. ממנה מפקח הנדסי מטעמהחברה  קבלן ראשי, לרוב  

  להטיל  עלולה  החלפתו, אין לה תלות בקבלן ו/או ספק ספציפי שהחברה  הנהלת  להערכת
  להחלפת   העיקרית, ההשלכה  החברה  הנהלת  להערכת.  מהותית  עלות  תוספת  החברה  על

ספציפי    הבנייה  מבצע ספק    בניית  בהשלמת   מהותי  לא  עיכוב  להיות  עלולה ו/או 
   .הפרויקט

עם    מצאה,  לעיל  האמור   אף  על החברה  התקשרות  את  לציין  לנכון,    ן הקבלהחברה 
 : שלהלן מבצעה

זיהוי  
הספק/קבלן  

 המשנה 

פרויקטים  
עתידים  /שנבנים

על ידו   להיבנות
נכון למועד  

 התשקיף 

האם צד קשור  
 ]כן/לא[

היקף רכישות  
מהספק  
בתקופת  

הדיווח עד 
  ליום

30.9.2021  
 באלפי ש"ח

משקל הספק  
מכלל 

הרכישות של  
 החברה

תלות מיוחדת  
 בספק ]כן/לא[

ציון עניינים  
 נוספים 

אשטרום הנדסה  
 67ובניה בע"מ

 פרויקט גולף 
 ACROפרויקט

BUSINESS 

CAMPUS 
   BART פרויקט

מכבי יפו )דיפון  
 וחפירה( 

פרויקט מתחם  
 1000-ה 

 

אשדר חברה  לא 26% 169,086 לא
לבניה בע"מ 

)מקבוצת  
(  אשטרום 

הינה שותפה 
של החברה 

בפרויקט מכבי  
יפו כמפורט  

 6.6.10בסעיף 
 להלן

ובפרויקט  
ארבר כפורט 

  6.6.4.6בסעיף 
 .להלן

 

 :להלן יפורטו ההסכמות העיקריות עם הקבלנים הראשיים

השירותים שניתנים על  
 ידי הקבלן המבצע

העבודות   כל  את  לבצע  המבצע  הקבלן  של  המלאה  ואחריותו  חשבונו  הקמת  על  לצורך  הנדרשות 
הפרויקט, לרבות אך לא רק, ביסוס, שלד, איטום, עבודות רטובות, פיתוח, בניה, תיקוני בדק ולרבות  
לתוכניות   בהתאם  הפרויקט  כל  את  יבנה  המבצע  שהקבלן  באופן  הנדרשת,  ארעית  עבודה  כל 

ב וזאת  הרלבנטיות  הרשויות  כל  לדרישות  ובהתאם  התקן  לדרישות  בהתאם  "עד  המאושרות,  שיטת 
  4( וימסור את הפרויקט שהוא גמור באופן מלא וידאג להוצאה בפועל של טופס  Turn Keyמפתח" )

 "(. השירותיםלאכלוס ולקבלת תעודת גמר לפרויקט )להלן בטבלה זו בלבד: "
ספקת העובדים לביצוע עבודות הבנייה, וכי הקבלן המבצע א יובהר כי השירותים כוללים בתוכם את  

נדרש לעמוד בכל דרישות החוק הנוגעות להעסקת עובדים חוקיים המורשים לעבוד על פי הדין. כמו 
וכל   עובדיו  המבצע,  הקבלן  לבין  החברה  בין  ומעביד  עובד  יחסי  כל  קיימים  לא  כי  יודגש,  כן 

 המשתתפים בביצוע העבודות.   
עם קבלני   התקשרויות

 משנה 
איננו רשאי להסב ו/או למכור ו/או להמחות ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו    המבצע  הקבלן

הקבלן זאת,  עם  מראש.  החברה  הסכמת  קבלת  ללא  אחר,  אדם  לכל  ההסכם  פי  על    והתחייבויותיו 
מסוימת לקבלן משנה מטעמו   המבצע עבודה  ביצועה של  ביח   יהא רשאי למסור את  ס לקבלני  )לרוב 

"(, בכפוף לתנאים מצטברים,  קבלן המשנה)להלן: "  מערכות חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה וכדומה(
למסירת אותה    (מה מפקח מטע)או    הכוללים, בין היתר, את התנאים הבאים: קבלת אישור החברה 

עבודה מסוימת, וקבלת אישור למסירת אותה עבודה מסוימת לאותו קבלן המשנה; ומסירת עבודה 
הקבלן   את  תפטור  לא  המשנה  לקבלן  יהא  המבצע  מסוימת  לא  וכי  ההסכם,  פי  על  מאחריותו 

 בהתקשרותו עם קבלן המשנה משום הטלת חובה כלשהי על החברה כלפי קבלן המשנה.
אחראי הבלעדי כלפי כל צד שלישי לנזקים שייגרמו תוך ביצוע עבודות הבנייה  ה   הינוהקבלן המבצע   הקבלן המבצעאחריות 

ו/או   שלוחיו  ו/או  עובדיו  ו/או  המבצע  הקבלן  ידי  על  וסביבתו,  הבניה  באתר  הבדק(  עבודות  )לרבות 
וכל מי שנתון למרות הקבלן המבצע או קבלני המשנה הפועלים בסמ ובכך הוא  קבלני המשנה  כותו, 

 
 יצוין, כי אשטרום הינו הקבלן המבצע גם בפרויקט דה וינצ'י )פרויקט קבוצת רכישה עליו נמנית החברה(.  67
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  הקבלן משחרר באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזקים שייגרמו כאמור.  
בקשר    תידרש החברה לשלםמתחייב לשפות ולפצות באופן מלא, את החברה, בכל סכום אשר    המבצע

   .הםל אחראי  המבצע לנזקים אשר הקבלן
העבודות  המבצע  הקבלן לוחות זמנים  בביצוע  להתחיל  העבודות   מתחייב  את  הזמנים    ולהשלים  ללוחות  בהתאם 

 .בגין כל יום איחורלחברה פיצוי  המבצע ישלם הקבלן עבודותשנקבעו בהסכם. בגין איחור בהשלמת ה 
על הקבלן המבצע לערוך, על חשבונו ואחריותו, פוליסות ביטוח כמפורט בהסכם כאשר החברה הינה   ביטוחים  

מקרים בהם החברה עורכת   ישנם  מבוטחת נוספת וזאת לתקופת ההסכם, תקופות הבדק והאחריות. 
   בעלות הביטוחים. מחויב  והקבלןהנדרשים  הביטוחים  את

בכל   יחידותה כחלק מההתקשרות, הקבלן המבצע לוקח על עצמו את התחייבויות החברה כלפי רוכשי   אחריות בדק
הקשור לביצוע והשלמת הדירות על פי חוק מכר הדירות מבחינת טיב, בדק ואחריות לרבות כל תיקון  

 לו.  
ובמועדן, ממציא הקבלן המבצע להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן המבצע על פי ההסכם במלואן   ערבויות  

)להלן:   למגורים  הבנייה  תשומות  למדד  צמודה  מותנית,  ובלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  לחברה 
"(, בשיעור קבוע מסך התמורה, בהתאם לקבוע בהסכם, אשר תהא בתוקף למשך כל תקופת  המדד"

 "(.  ערבות הביצועביצוע העבודות בפועל )להלן: "
עות רצון החברה, תוחלף ערבות הביצוע בערבות אחרת אשר תהא בשיעור  עם השלמת העבודות לשבי

בתוקף   ותישאר  למדד  צמודה  תהא  אשר  ההסכם,  להוראות  בהתאם  לקבלן,  התמורה  מסך  קבוע 
וערבות הבדק)להלן: "  בהתאם להוראות ההסכם  לתקופה  "(. ערבות הבדק תשמש  תקופת הבדק" -" 

לפי   הקבלן  התחייבויות  מילוי  ללהבטחת  וכן  ליקוי    הבטחתההסכם  ותיקון  העבודות  טיב  אחריות 
 בניה במשך תקופת הבדק.  

לעיתים החברה בוחנת אפשרות להחליף ערבויות כאמור בביטחונות אחרים כגון קיזוז סכום )המהווה  
 את סכום הערבות( אשר ישמש כערבות ביצוע/בדק לכל דבר ועניין וקיזוז סכומים מסוימים כעכבון.   



 

 52-ו
 

 פרויקטים שאינם מהותיים מאוד  –פרק ב' 

 פרויקטים שאינם מהותיים מאוד .6.6.4

   כללי .6.6.4.1

רמ"י   של  פרטיים, מכרזים  הפרויקטים מבעלים  יבנו  עליהם  זכויות במקרקעין,  לרכוש  נוהגת  או    או הקבוצה  או      אחרים  גורמים  שלרשויות מקומיות 
לפינוי   בפרויקטים  ולהתקשר  העניין  38תמ"א  בינוי  לפי  קומבינציה,  בעסקאות  בסעיף    ו/או  הינם  לעיל  6.6.1.3כמפורט  החברה  של  הפרויקטים  לרוב   .

 יח"ד.    350-ל 50בין הכוללים    גדוליםפרויקטים 

 פרויקטים שהקמתם הסתיימה .6.6.4.2

 68הפרויקטים  על כלליים נתונים  - הדיוח   שנת של האחרון  ליום במלואה הושלמה  ושמכירתם  הסתיימה שהקמתם  פרויקטים

 מיקום  שם

מועד  
רכישה/ 

זכיה  
 במכרז

מועד  
תחילת  

 בניה

מועד  
סיום  
 בניה

חלק 
התאגיד  

   האפקטיבי

יח"ד  
 שנמכרו

מ"ר 
ממוצע  
 ליח"ד 

סה"כ עלויות   הכנסות שהוכרו 
 שהוכרו

סה"כ רווח גולמי  
 שהוכר

סה"כ שיעור רווח  
 גולמי )%( 

מחיר ממוצע למ"ר  
)אלפי  )ללא מע"מ(
 ש"ח( 

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 

פלורנטין  

 69וילג'
-תל

 31 39 26.3% 49.7% 48,902 1,220 137,314 1,235 186,216 2,455 82 9471 %5070 2020 2018 2015 אביב

 

 
 הנתונים בטבלה שלהלן משקפים את חלק החברה בפעילות המשותפת.   68
-יח"ד וקומת קרקע מסחרית בשטח של כ 70קומות הכולל  12( בניין בן 1"( כדלקמן: )הפרויקטיח"ד )לעיל ולהלן: " 164קומות מרתפי חניה ובסה"כ  4-מסחרית וקומות מעל קומת קרקע  12-8בנייני מגורים בני  3  69

  2(  2מקומות חניה אשר ישמשו כחניון ציבורי(; )  260-עבור הבניין של העירייה ו  מקומות חניה  70מקומות חניה )  330וכן   2מ"ר עיקרי יועבר לבעלותה של עיריית ת"א כאמור לעיל לאחר בנייתו ע"י וע"ח אקרו    300
כלפי    2מ"ר עיקרי אשר יהיו בבעלות אקרו ותדהר. בנוסף התחייבה אקרו    300יח"ד מעל קומה מסחרית )בכ"א מהבניינים( בשטח של    44יח"ד והשני כולל    50קומות כ"א כאשר אחד כולל    8בניינים נוספים בני  

 עירייה לביצוע עבודות שצ"פ. ה 
 "(.תדהרכ"א( )לעיל ולהלן: " 50%( בע"מ, המוחזקת במלואה על ידי אקרו ייזום, ותדהר השקעות ג.ב בע"מ )2014)  2פעילות משותפת של החברה, באמצעות אקרו תל אביב   70
   אלפי ש"ח. 372-בספטמבר הסתכם לסך של כ 30חניות שטרם נמכרו על ידי החברה ועלות המלאי ביחס אליהם נכון ליום  2-מחסנים ו  10לעניין זה יצוין, כי נותרו במלאי   71
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   )באלפי ש"ח( הקמהפרויקטים ב .6.6.4.3

לשיעור   בהתאם  הינם  להלן  המפורטים  הכספיים  הנתונים  כי  לחלק  יצוין,  בהתאם  ולא  החברה  של  הכספיים  בדוחותיה  הפרויקט  חברת  של  ההחזקה 
  :החברה האפקטיבי בפרויקט 

 30.9.202172נתונים ליום  –פרויקטים בהקמה  
מיקום   שם הפרויקט 

 הפרויקט 
מועד  

כניסה 
לתוקף של 

הסכם  
התחדשות  

 עירונית 

מועד  
תחילת 
 הבניה  

מועד  
סיום 
בנייה 
 משוער 

חלק 
התאגיד  

האפקטיבי  
בפרויקט  

)%( 

סה"כ  
 יח"ד  

סה"כ  
מ"ר  

ממוצע  
 ליח"ד  

שיעור  
השלמה  
כספי /  
הנדסי  
ליום  

30.9.21  
)%( 

סה"כ יח"ד שנחתמו לגביהן הסכמי  
 מכירה מחייבים 

סה"כ  
יח"ד  

שטרם  
נמכרו/טרם  
הוכרו ליום  

30.9.21 

סה"כ  
הכנסות  

 צפויות 

סה"כ  
עלויות  
 צפויות 

 

שיעור  
הון עצמי  
שהושקע  
בפרויקט  

)%( 

סה"כ  
רווח  
גולמי 
 צפוי 

סה"כ  
שיעור  
רווח  
גולמי 
צפוי  
)%( 

יתרת  
עודפים  
צפויה  
בסיום  
לרבות  

הון עצמי  
שהושקע  
 בפרויקט 

סמוך 
למועד  
 הדוח 

3/21 2/21 1/21 2020 2019 

PRAZON 
)תמ"א  

38/2) 

פרזון 
19-21 ,
 73ת"א 

 מאי 
201874 
 

12/2075 10/23 50% 112 (36 
יח"ד 
לבעלי 

הקרקע 
 76-ו

יח"ד 
 לשיווק( 

97 16.7% 3 4 2 4 62 --- 4 230,177 190,259 12% 39,918 17% 57,762 

 

 בפרויקט  והמחירים   העלויות, ההכנסות על   נתונים -  1–30.9.20-ה ליום  בהקמה  פרויקטים

  ליום עד בפרויקט בפועל שהושקעו עלויות הפרויקט  שם
 : )מתייחס למלאי הקיים(  30.9.2021

  צפויות  עלויות יתרת
  הושקעו שטרם

 30.9.2021ליום 

  בפרויקט  שנתחמו בחוזים ר" למ הממוצע המכירה מחיר
 : ש"ח( באלפי ) מ"מע ללא(, תקופה בכל)

  ליום נכון, חתומים מחוזים הכנסות
 :הדיווח  שנת  של האחרון

  חוזי לגביו נחתמו שטרם מלאי
 : 30.9.2021ליום  מחייבים מכירה

  כ"סה
  הכנסות
  שטרם
 הוכרו 

  כ"סה
  רווח
 גולמי
  שטרם
 הוכר 

  כ"סה
  שיעור
  רווח

 גולמי
,  קרקע צפוי 

,  היטלים
 פיתוח 

  עלויות בנייה
 מימון
  שהוונו

 לפרויקט 

 1.10.2021 מיום אחרות 
 למועד סמוך ועד

 הדוח  פרסום

בשנה   30.9.21
שנסתיימה  

ביום  
31.12.2020 

  בשנה
  שנסתיימה

  ביום
31.12.2019 

 

  הכנסות
 : שהוכרו 

 

  חתומים מחוזים הכנסות
 : (100%) הוכרו שטרם

 עלות
  בספרים

 של
 המלאי
 הבלתי
 מכור 

  צפי
  הכנסות
 מהמלאי
 הבלתי
 מכור 

  מחיר
  ממוצע

 ר"למ
 לפיו
  חושב
  צפי

  ההכנסות
 של

 המלאי
 הבלתי
  מכור

באלפי  )
 ש"ח(

 מקדמות
 : שנתקבלו 

  יתרת
  סכומים

 לפי לקבל
 : חוזים

PRAZON 
)תמ"א  

38/2) 

21,982 14,162 1,306 5,278 105,227 29 28 25 --- 29,019 43,445 100,762 5,852 14,058 28 158,265 34,027 21% 

 
הנתונים אינם כוללים עלויות בגין מתן שירותי  לעומת האמור בטבלה שלהלן, שם    17%ההכנסות והעלויות הצפויות כוללים גם נתונים בגין מתן שירותי בניה לבעלים הקיימים ולפיכך שיעור הרווח הגולמי הינו    72

 .21%בניה לבעלים הקיימים ולפיכך שיעור הרווח הגולמי הינו 
 "(. ין הקייםהבני" ו/או "המקרקעיןדירות( )להלן: " 36קומות כ"א )סה"כ   3-דירות ב 18, בתל אביב הכוללים סה"כ 21-ו 19ברחוב פרזון  6134בגוש  336 -ו 335במקרקעין הידועים כחלקה   73
"( עם בעלי הזכויות  היזם" ולהלן יחד: "אופקשותפות מוגבלת )להלן: "  –שותפות מוגבלת יחד עם אופק החזקות )ק.י( התחדשות עירונית בנייה וייזום נדל"ן    –התקשרה אקרו פרזון תל אביב    2018במאי    28ביום    74

במסגרתו כל יקבל כל בעלים יחידת   38/2דירות( ע"פ תנאי תמ"א    112יח"ד )סה"כ    28-קומות כל אחד ו  8בניינים בני    4 יח"ד והקמת  36בניינים הכוללים    2"( בפרויקט להריסת  בעלי הקרקעבמקרקעין )להלן: "
 "(. הפרויקטבהסכם )להלן: "מ"ר, בכפוף לתנאים הקבועים  4.5מ"ר, חניה, ומחסן תת קרקעי בשטח של   12-מ"ר בתוספת מרפסת שמש שלא תפחת מ 92דיור חדשה בשטח של 

 .2020בדצמבר  1ומועד תחילת העבודות למניין לוחות הזמנים נקבע ליום  2020בנובמבר  10מועד תחילת העבודה נקבע ליום   75
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   פרויקטים בתכנון .6.6.4.4

 (100%)הנתונים הינם ברמת  הפרויקטים  על כלליים נתונים -פרויקטים בתכנון 

מיקום   שם הפרויקט 
 הפרויקט 

מועד רכישת  
 קרקע

עלות  
נוכחית 
 בספרים

מועד סיום   מועד תחילת בניה מתוכנן 
 בניה מתוכנן 

האם הושג  
מימון/ליווי  

בנקאי 
 לפרויקט

חלק התאגיד  
האפקטיבי  

 בפרויקט )%( 

 יח"ד בפרויקט 
 תכנוני מתוכנן מצב  מצב תכנון נוכחי

מ"ר ממוצע   יח"ד 
מ"ר ממוצע   יח"ד  ליח"ד 

 ליח"ד 

 79 33% 78כן 12/2025 2022רבעון שלישי  2,204 38/277תמ"א  אביב-תל 9-376שרת 
יח"ד  77

 86-לבעלים ו
 יח"ד לשיווק 

119 

יח"ד  77
 86-לבעלים ו

 יח"ד לשיווק

80 

119 

וייצמן   רח' 
80  ,82  ,84  ,86  

 81 88-ו
יצוין, כי   – 2022רבעון שלישי  874 38/282תמ"א  אביב-תל

 84 50% 83כן 07/2025 היתר בניה התקבל.
יח"ד  39

 35-לבעלים ו
 יח"ד לשיווק 

75 
יח"ד  39

 35-לבעלים ו
 יח"ד לשיווק 

75 

 
 . 6213בגוש  178 -ו 662מקרקעין הידועים כחלקות   76
חודשים ממועד החתימה על הבקשה להיתר   25חלה על כל הבניינים; קבלת היתר בניה תוך    38גבלות לביצוע הפרויקט וכי תמ"א  כניסת ההסכם לתוקף מותנית, בין היתר: קבלת חו"ד מהנדס לפיה לא קיימות מ  77

יאוחר מ )כפוף להארכה כקבוע בהסכם(; חתימה על הסכם ליווי לביצוע הפרויקט לא  א   90-ע"י הבעלים  פי העניין,  ימים ממועד קבלת היתר בניה; קבלת הסכמת קק"ל או רשות הפיתוח  ו מדינת ישראל, על 
. יצוין כי נכון למועד תשקיף זה, התקבלה הסכמה עקרונית בע"פ של רמ"י לרכישת הדירה הנוכחית ו/או להקמת הפרויקט ע"י היזם  1477באמצעות רמ"י, ככל שנדרשת כזאת, בהתאם להוראות החלטה מס'  

היזם    הועברו ע"ש הבעלים למעט חדר טרפו שנשאר על שם רמ"י )בחכירת משנה של חח"י(והחברה פועלת לקבלת היתר שייחתם גם על ידי רמ"י.מרמ"י לפרויקט באופן שכל יחה"ד של בעלי הדירות הקיימות  
 חודשים ממועד פינוי, בכפוף להארכות כמפורט בהסכם.  41ימים ממועד פינוי הדיירים ולהשלים את העבודות בתוך  90התחייב להתחיל בעבודות בתוך 

הינו    יחס  ל  1.1ההחלפה  זכאים  יהיו  הקיימים  ל  77-באופו שהדיירים  והיזם  זה    86-יח"ד  למועד תשקיף  נכון  תמ"א    100%יח"ד.  הסכם  חתמו על  הקיימים  הדיירים  38/2מהדיירים  בפינוי  הכרוכות  העלויות   .
 מיליון ש"ח.  21-הקיימים )לרבות שכירות חלופית והריסה( מוערכות על ידי החברה בכ

מיליון ש"ח, ערבויות    50מיליון ש"ח מתוכו אשראי כספי בסך של    ,0041-אשר הינם כדלקמן: היקף מסגרת האשראי יעמוד על סך של כתנאי ליווי בנקאי מול בנק מקומי  עקרונית  נכון למועד תשקיף זה, סוכמו    78
מיליון ש"ח. העמדת האשראי תהיה כפופה להתקיימות תנאים מוקדים מקובלים    39"ח וערבויות פיננסיות ואחרות בהיקף של  מיליון ש  503-מיליון ש"ח, ערבויות לבעלי הקרקע בסך שך כ 412-חוק מכר בסך של כ

על   03אקרו חתמה  2022בפברואר  20ביום  )כשאין כל ודאות לכך(. 2022הסכם ייחתם ברבעון הראשון לשנת מעריכה כי החברה רישום שעבודים. ובהלוואות מהסוג הנ"ל לרבות מכירה מוקדמת, העמדת הון עצמי 
 להלן( ולחתימת הבנק.  79הסכם הליווי עם הבנק ונכון למועד תשקיף זה, הסכם הליווי עבר לחתימת השותפים של החברה בפרויקט )כמפורט בהע"ש 

קיו  שותף כללי בע"מ )להלן: "  –ניהול )ח.ו(    4"( וקיו  תדהרתדהר התחדשות עירונית בע"מ )להלן: " "( עם  03אקרו  ( )להלן: "99%, שותפות מוגבלת )03התקשרה אקרו התחדשות בתל אביב    2018ביוני    10ביום    79
צדדים על ידי והפרויקט ינוהל באופן משותף על ידי ה   33.33%לעיל( לפיו חלקם של כ"א מהצדדים בפעילות המשותפת יהיה    6.6.1.12"( בהסכם פעילות משותפת )אשר דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף  ניהול

בח  )כגון  מיוחדות  החלטות  למעט  המשותפת  בפעילות  הצדדים  להחזקות  בהתאם  קולות  ברוב  יתקבלו  בה  והחלטות  הצדדים  ידי  על  שתוקם  היגוי  תכנון  ועדת  הליווי,  מחשבון  כספים  חלוקת  מלווה,  בנק  ירת 
תקציב, קביעת מועד תחילת הבניה, קביעת מחירי מינימום, קביעת מועד תחילת שיווק הפרויקט, אישור דוחות כספיים של    הפרויקט, החלפת חברה מבצעת, חברה יזמית והחברה המשווקת של הפרויקט, קביעת

מהמכירות    1.5%מי ניהול בשיעור של  מהדיירים יבוצע על ידי קיו ניהול בתמורה לד  80%הפעילות המשותפת, שינוי במועד מסירת הפרויקט, ביטול הסכם התמ"א(. כן נקבע בהסכם כי ייזום הפרויקט עד לחתימת  
תדהר בתמורה ל ידי  על  יבוצע  הפרויקט  וניהול  תכנון  מע"מ,  מע"מ בצירוף  ועלות    2.5%-ללא  הישירות  הבניה  עלויות  ידי תדהר בתמורה לסכום  על  יהיה  הפרויקט  ביצוע  הישירות ללא מע"מ,  הבניה  מעלויות 

 בפרויקט ללא מע"מ בתוספת מע"מ.   מהמכירות 3%-)או כל תאגיד אחר המוחזק על ידי החברה ולרבות החברה( תהיה המשווקת של הפרויקט בתמורה ל 03ואקרו  12%( בתוספת Costתקורות אתר של החברה )
מ"ר שטחי מרתפים שייווספו לדירות הקרקע לכל   900כל היותר וכן עד  מ"ר ל 17,409מ"ר ברוטו על קרקעי, מתוכם שטח דירות בהיקף של   20,300דירות לכל היותר ועד    163בניינים אשר יכללו לכל היותר    4בניית    80

 היותר.
 .1153חלקה  6212מקרקעין הידועים כגוש   81
דס הוועדה המקומית לתכנון ובניה תוך  והתב"ע )כהגדרתה בהסכם( חלות עליו והתקבל אישור מהנדס קונסטרוקציה ו/או מהנ  38כניסת ההסכם לתוקף מותנית, בין היתר: הבניין הנו בניין אשר הוראות תמ"א    82

חודשים לכל היותר מהמועד הקובע,   6)הריסה ובניה מחדש(; תוך    38"(, לפיו הבניין מתאים לביצוע הפרויקט בהתאם להוראות תמ"א  המועד הקובעמבעלי הזכויות על ההסכם )להלן: "  4/5ימים מחתימת    180
חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר בניה כאמור, יינתן    30-ימי עסקים מחתימת הבעלים על הבקשה להיתר בניה, תוגש הבקשה להיתר הבניה יאוחר מ  14תוך  תוגש לאישור הבעלים בקשה להיתר בניה; עד לא ו

סכם התמ"א, וכן לצורך הסכמה למחיקת צו הבית המשותף,  היתר בניה, בכפוף לארכות כמפורט בהסכם; התקבלו הסכמות הבנקים שלטובתם רשומות משכנתאות על זכויות הבעלים בדירותיהם לעסקה נשוא ה 
ימים מהגשת הבקשה להיתר בניה המועדים שלעיל ניתנים להארכה בהתאם להוראות ההסכם. היזם התחייב להתחיל בעבודות  90-לא יאוחר מקבלת היתר הבניה; ייחתם הסכם ליווי פיננסי לפרויקט לא יאוחר מ

 חודשים ממועד תחילת העבודות. 36את העבודות בתוך  קעין ולהשליםימים ממועד פינוי המקר 30בתוך 
הינו    ההחלפה  ל  0.9יחס  זכאים  יהיו  הקיימים  ל  39-באופן שהדיירים  והיזם  זה    35-יח"ד  למועד תשקיף  נכון  תמ"א    100%יח"ד.  הסכם  חתמו על  הקיימים  הדיירים  38/2מהדיירים  בפינוי  הכרוכות  העלויות   .

 מיליון ש"ח.  10-ירות חלופית והריסה( מוערכות על ידי החברה בכהקיימים )לרבות שכ
מיליון ש"ח,    21  מיליון ש"ח מתוכו אשראי כספי בסך של  312-הינם כדלקמן: היקף מסגרת האשראי יעמוד על סך של כ  העיקריים  ותנאי  ליווי בנקאי מול בנק מקומי אשרל  נחתם הסכם  2022בפברואר    10ביום    83

מיליון ש"ח. העמדת האשראי תהיה כפופה להתקיימות תנאים מוקדים מקובלים בהלוואות מהסוג הנ"ל לרבות מכירה    173-ערבויות לבעלי הקרקע בסך שך כומיליון ש"ח    138-מכר בסך של כערבויות חוק  
 מוקדמת, העמדת הון עצמי ורישום שעבודים.  

יחד עם זאת, יש הסכמות בע"פ לפיהן החברה תהיה אחראית    כ"א(. נכון למועד תשקיף זה, בין הצדדים אין הסכם המעגן את מערכת היחסים ביניהם  50%אביב בע"מ )-תל  פעילות משותפת עם קן התור בויצמן  84
 .  מיליון ש"ח  68-אך א יותר מכ  Cost + 7%לן המבצע של הפרויקט בתמורה וקן התור תהיה הקב  , ניהול התכנון יבוצע על ידי החברה בתמורה לסכום זניח שמתקבל מהשותףמהתקבולים 3%לשיווק בתמורה ל
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 (100%)הנתונים הינם ברמת  בפרויקט  והמחירים העלויות, ההכנסות  על נתונים -ן –פרויקטים בתכנ 

 שם

 עלויות שהושקעו בפועל )באלפי ש"ח( 

סה"כ  
יתרת  
עלויות  
צפויות  
שטרם  

הושקעו  
)באלפי  

 ש"ח( 

  המכירה מחיר
 ר"למ הממוצע

 בחוזים
  מוקדמים
  שנתחמו

 בכל) בפרויקט
 ללא (, תקופה

ליום  , מ"מע
30.9.2021  

 ש"ח( אלפי )ב

שנחתמו חוזי  חוזים חתומים )ככל 
  מכירה מחייבים( סמוך למועד הדוח:

מלאי שטרם נחתמו לגביו  
 חוזי מכירה מחייבים:

סה"כ  
הכנסות  
שטרם  
הוכרו  

)באלפי  
 85ש"ח( 

סה"כ רווח  
גולמי  
שטרם  

 הוכר
)באלפי  

 ש"ח( 

סה"כ  
שיעור רווח 
 גולמי צפוי 

 

קרקע,  
היטלים,  

 פיתוח 

עלויות  
מימון  
שהוונו  
 לפרויקט

תכנון  
 ואחרות

מספר  
חוזים  

מוקדמים  
 חתומים 

הכנסות מחוזים מוקדמים  
שטרם הוכרו )באלפי 

צפי  ש"ח( 
הכנסות  
מהמלאי  
הבלתי  
מכור  

)באלפי  
 ש"ח( 

מחיר 
ממוצע  

למ"ר לפיו 
חושב צפי 
ההכנסות  
של המלאי  

הבלתי  
מכור  

באלפי  )
 ש"ח( 

מקדמות  
 שנתקבלו 

יתרת  
סכומים  

לקבל לפי 
 חוזים

 %20 116,438 572,154 51 254,573 191,306 16,000 34 47 449,103 5,907 364 342 3-9שרת 

רח' וייצמן  
80 ,82 ,84  ,

  88-ו 86
72 --- 1,676 132,766 51 17 6,057 57,936 67,887 51 172,251 37,737 %22 
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  86)באלפי ש"ח(  עתודות קרקע .6.6.4.5

מועד   מיקום  שם
 רכישה

 נתונים כספיים אודות הקרקע 

חלק 
התאגיד  

   האפקטיבי

 שטח 
 )מ"ר(

 זכויות בניה 
עלות  

  מקורית 
)לרבות 

מס  
 רכישה(

עלויות  
מימון  
שהוונו  
 לקרקע

עלויות  
תכנון  
 אחרות 

ירידות  
ערך 

שנרשמו  
 במצטבר

עלות  
נוכחית 
בספרים 

ליום  
.2021930. 

 מצב תכנוני מתוכנן  מצב תכנוני נוכחי
  סטאטוס הליכי תכנון

)לפרטים נוספים ראה  
 לעיל( 6.6סעיף 

יח"ד/יעוד  
 אחר 

מ"ר ממוצע  
ליח"ד/יעוד  

 אחר 

יח"ד/יעוד  
 אחר 

מ"ר ממוצע  
ליח"ד/יעוד  

 אחר 

Bloom 87אביב-תל 

באוגוסט  
ביחס  2011

למקרקעין  
 העיקריים

 

56,231  31,883 12,900 --- 88013,101 

 47.88%-כ
ביחס 

למקרקעין  
 89העיקריים

 

 29-כ
 דונמים 

 

 יח"ד  606
מ"ר  2,500

מסחר 
ומבנה 
 90לשימור 

קיימת תב"ע ותוכנית   97 630 100
 עיצוב מאושרת 

 
86  ( בפרויקט  החברה  של  ההחזקה  לסוג  בהתאם  בנכס  החברה  של  ההצגה  את  משקפת  הכספיים  בדוחות  השווי  העלות  שיטת  לפי  המטופלות  מוחזקות  )ישויות  משותפת  (אקוויטיהמאזני  פעילות  יחסי) ,    ( איחוד 

 לעיל.  6.6.1.13ואיחוד(. לפרטים נוספים ראה טבלה שבסעיף 
שבוצעה ונרשמה פרצלציה   . לאחר7053, כולם בגוש  94מ"ר בבעלות המהווה את חלקה    716בשלמות, ושטח של    96,  וחלקה  33,  32אביב הכולל חלקי חלקות  -דונמים בחכירה,  ברחוב הרצל בתל  28.7שטח של     87

תא/ עפ"י תכנית  החדשות שלהלן:  4000ביחס למקרקעין,  יתקבלו בחלקות  התכנית,  וההקצאה של  האיזון  טבלת  עפ"י  חלקות אלה,  וחלקי  מחלקות  הנובעות  הזכויות  ]חלק  117בשלמות,     111-114,    ןבשלמות 
אביב והידוע -דונם בחכירה, המצוי ברחוב הרצל בתל   4.7-שטח של כ –"(; וכן מקרקעי הדואר  המקרקעין העיקריים)להלן: "  7053כולם בגוש    במושע,  115  -במושע וחלק מ     110  -בעלות,[, חלק מב  ןחכירה וחלקב

החדשות    30-31  -ו  )בשלמות(  27-29כחלקות   בחלקות  יתקבלו  חלקות אלה,  וחלקי  מחלקות  הנובעות  הזכויות  הפרצלציה,  רישום  לאחר  ו  116)חלק(.  מבשלמות  בגוש    115-חלק  "  7053במושע  מקרקעי )להלן: 
 "(; הדואר

"(; )המקרקעין העיקריים, מקרקעי  יתרת מקרקעי בזק)להלן: "  7053בגוש    115לפני פרצלציה, ולאחר פרצלציה יתקבלו הזכויות הנובעות מהם בחלקה מחלקה    31-ו  30וכן יתרת מקרקעי בזק : חלקי חלקות   
 , 115-ו  110)חלקות    106  -ו  101   בשני מגרשים   לעניין זה יצוין, כי   דרכים ושצ"פ.   "(. יתר החלקות הינן חלקות בבעלות העירייה, והן יהיוהמקרקעין" או "המתחםיקראו להלן ביחד: "הדואר ויתרת מקרקעי בזק 

הנובעים    36.24%-הנובעים ממקרקעי הדואר ו  106במגרש    27%  -. בנוסף לחברה יתווספו כ22%-כ  106רש  ובמג  21.1%-מהווה כ  101בהתאמה( הזכויות הינן זכויות במושע באופן שחלק מבואות יפו וטארה במגרש  
 "(. ההחזקות במושעמיתרת מקרקעי בזק )לעיל ולהלן: "

 , אם כי יתכן שבפירוק שיתוף ימכרו הזכויות הנ"ל או לחילופין ירכשו זכויות נוספות.  הנתונים המפורטים בתאור הפרוייקט מביאים בחשבון את הזכויות מההחזקות במושע להלן 
להלן( זכות לבצע עסקה לשינוי יעוד וניצול במקרקעין לאחר תשלום דמי היתר לרמ"י )להלן: "דמי   65בהתאם להוראות חוזה החכירה עם רמ"י קמה לחוכרות )כהגדרתן בהע"ש  ביחס למקרקעין העיקריים,    88

יות  בהתאם לתוכנ(  91%( של המקרקעין על פי התוכניות החלות לאחר שינוי היעוד לבין הערך המעודכן של זכויות חכירה מהוונות במקרקעין )100%מההפרש שבין הערך המלא )  51%בשיעור של    ההיתר"( 
מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה    346-קיבלו החוכרות מרמ"י דרישה לתשלום דמי ההיתר בסך של כ  2018במאי    24)להלן: "דמי ההיתר"(. ביום    22.3.1993שחלו על המקרקעין עד ליום  

הגישו החוכרות השגה בדבר  2018ביולי  23נו גבוה באופן ניכר מהסכום אשר הוערך על ידי החוכרות ולפיכך ביום "הפרשי ההצמדה", בהתאמה(. סכום הדרישה הי-)להלן: "סכום הדרישה" ו 10.11.2016מיום 
בהתאם לתוכניות    שווי המקרקעיןקבע את  במסגרתה ניתנה החלטת השמאי המחוזי    2020בפברואר    6סכום הדרישה שנדונה ע"י מנהל לשכת ירושלים והדרום באגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים.  ביום  

נכון למועד הקובע בתוספת מע"מ  ש"ח  מיליון   164-זי עמד על כודמי ההיתר בהתאם להחלטת השמאי המח ואת שווי המקרקעין לאחר פעולת שינוי היעוד, כך שלהערכת החברה סכום    22.3.1993שחלו עד ליום  
ו  המעודכן"  הדרישה  "סכום  ביום  -)להלן:  רמ"י.  מטעם  והן  החוכרות  מטעם  הן  שניה  השגה  הוגשה  המחוזי  השמאי  והחלטת  המעודכן  הדרישה  סכום  על  המחוזי"(.  השמאי    2020באוקטובר    19"החלטת 

ועדת השגות  התקיים דיון בהשגה השנייה )להלן: "ההחלטה בהשגה השנייה"( לפיה הועדה קבעה את שווי הזכויות במקרקעין בהתאם  התקבלה החלטה בהשגה השנייה    2021באוקטובר    10. ביום  בפני 
, כך שלהערכת החברה סכום דמי ההיתר המעודכן  (2016)נובמבר    לאחר פעולת שינוי היעוד    ואת שווי הזכויות במקרקעין בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין  22.3.1993עד ליום  לתב"ע החלה על המקרקעין  

  11הגישה רמ"י בקשה לתיקון טעות בהחלטה בהשגה השניה )להלן: "הבקשה לתיקון טעות"(. ביום    2021בנובמבר    3מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה. ביום    124.6ד על סך של כיעמו
שה לתיקון טעות על הסף מהטעמים שהבקשה האמורה הוגשה בחלוף המועדים שנקבעו בנהלי רמ"י  הגישו החוכרות לועדה את התייחסותן לבקשה לתיקון טעות לפיה על הועדה לדחות את הבק 2021בנובמבר 

ו  מהווה הלכה למעשה בקשה לשינוי החלטת הועדה. יצוין, כי הן רמ"י והן החוכרות הגיבו פעם נוספת על הבקשה לתיקון טעות וחזר אלא  אינה מהווה בקשה לתיקון טעות כאמור בהחלטות רמ"י  וכי הבקשה  
טרם התקבל  נכון למועד תשקיף זה,   החליטה ועדת ההשגות לדחות את הבקשה לתיקון טעות ולהשאיר את החלטתם על כנה.  2021בנובמבר    25ביום    על עמדתן כפי שהוצגה בבקשה לתיקון טעות ובתגובה לה.

ברה ומהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, והינו כפוף לפסקת מידע צופה פני עתיד  שובר לתשלום דמי ההיתר כך שסכום דמי ההיתר המפורטים לעיל הינו סכום שמוערך על ידי הח 
 להלן.   6.6.4.8כמפורט בסעיף 

"   טארהוטארה יסודות נדל"ן בע"מ )להלן: "העיקריים  מהזכויות במקרקעין    50%-( מחזיקה ב%95.75חברה פרטית המוחזקת על ידי חברה )הינה  "(,  מבואות יפויצוין, כי מבואות יפו א.ק נדל"ן בע"מ )להלן: "  89
ווחים  (. מבואות יפו וטארה התקשרו בהסכם שיתוף שעיקריו: הצדדים יהיו זכאים, פרו רטה להחזקותיהם, לר50%"(, מחזיקה ביתרת הזכויות במקרקעין העיקריים )השותפות" או "החוכרותלעיל ולהלן ביחד: "

למעט כמפורט להלן: לאחר תשלום החזר ההשקעה והריבית של כל אחד   שיוקם עליהם ו/או מהפרויקט  מהמקרקעין העיקריים  ו/או להפסדים אשר יתקבלו ולכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא שתנבענה  
לטארה וזאת עד לשלב בו הסכום שישולם למבואות,    40%-למבואות ו  60%( חלוקת העודפים תהיה  15%מיליון ש"ח כ"א בגינה יהיו זכאים כ"א מהצדדים לריבית שנתית בשיעור של    121-מהצדדים )סך של כ

על חשבון חלקה בחלוקת העודפים כאמור תהיה מבואות יפו זכאית    ש”ח אלפי    35,000בנוסף לאחר שטארה תקבל  אלפי ש"ח מהסכום שישולם לטארה;    15,000-במסגרת חלוקת העודפים כאמור, יהיה גבוה ב
לאחר מכן חלוקת העודפים תהיה פרו רטה להחזקותיהם במתחם; כן נקבעו בהסכם השיתוף הוראות בדבר  )בנוסףעל הסכומים שישולמו לה כתוצאה ממנגנון חלוקת העודפים(    ש”ח   400,000של  לקבל סכום נוסף 

 במשותף; מימון הפרויקט; העברת זכויות במתחם )זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות ומנגנון היפרדות(; פירוק השיתוף במתחם וכדומה.  קבלת החלטות
וחלקה היחסי של  צאותיהן, בהתאם לחלקן היחסי  על חשבונן והו(  110)חלקה    101במגרש    עיריית ת"א התחייבו החוכרות לשמר ולשפץ את המבנה לשימור הקיים    כלפיבהתאם לכתב התחייבות של החוכרות    90

היחסי של השותפות   ןעל חשבונן והוצאותיהן והכל בהתאם לחלק בתב"ע  במגרש  וכן לפעול לפינוי של כל המחזיקים ולבצע את כל הריסות המבנים הקיימים בשטחים המיועדים להיות שטחים ציבוריים העירייה 
העירייה   של  התחייבויותיה .  בתב"עוחלקה  להבטחת  מתן     ןבנוסף  ההתחייבות.  פי כתב  על  בהתחייבויותיהן  תעמודנה  לא  שהשותפות  ככל  העירייה  ידי  על  שתחולט  בנקאית  ערבות  לעירייה  המציאו  השותפות 
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בדצמבר  
ביחס  2017

למקרקעי  
 הדואר

   91ובזק

 5-כ  95.75%-כ 60,319 --- 9,058 5,698 45,563
 דונם  

יח"ד  98
מ"ר  734

 מסחר
100 

יח"ד  98
מ"ר  734

  מסחר
קיימת תב"ע ותוכנית   100

 עיצוב מאושרת 

 דיעוד מיוח  4,755 40%93 52,744 --- 4,869 7,837 40,038 2018ינואר  92יפו מד"א

בין היתר הם לאכסון מלונאי בעלי זיקה  בו השימושים אשר מגרש מיוחד 
  .אבות, דיור מוגן לקשיש, אכסניות טיפוליות ועודציבורית כגון : בתי  

 . מ"ר שמשמש כב"ס 2,940השטח הבנוי 
(  2016חתמה דה וינצ'י בשרונה א.ק.ק.ג ) 2021באוקטובר  28ביום 

"( על כתב ויתור לעיריית תל  בשרונה דה וינצ'ישותפות מוגבלת )להלן: "
ניה בת"א יפו,  "( ולוועדה המקומית לתכנון ולבהעירייהאביב יפו )להלן: "

  –"מרחב יצחק שדה  – 4931לפיו, בכפוף לאישור תכנית בנין עיר מס' תא/
", אשר תחול בין היתר על מקרקעין, שהשותפות אקרו  59, 58, 57חלקות 

יצחק   שותפות מוגבלת הינה חלק מהבעלים, הידוע גם פרויקט  05ש.מ 
מקרקעי חסן  " )כאמור בטבלה זו להלן( )להלן: (57-59חסן ערפה ) 1שדה 

לאזור עירוני   57-59"( ואשר תייעד את מקרקעי חסן ערפה 57-59ערפה 
דה וינצ'י  "(, מוותרת התב"ע החדשהולשטח פרטי פתוח )להלן: "מעורב 
, וויתור גמור ומוחלט ללא כל תמורה מצד העירייה, על זכויותיה בשרונה 

, כי נכון למועד תשקיף זה  יודגש"(. הויתור  כתבבמקרקעי מד"א )להלן: "
התקיים דיון בועדה המקומית ביחס להפקדת  "ע החדשה תבביחס ל

שותפות מוגבלת פועלת לקיום   05ותפות אקרו ש.מ. והש"ע החדשה תבה
התנאים שנקבעו בדיון בועדה המקומית לצורך הפקדתה של התב"ע  

עוד יצוין,   .אושרה טרם החדשה. נכון למועד תשקיף זה התב"ע החדשה 
כי נכון למועד תשקיף זה, מתנהל מו"מ בין השותפים בדה וינצ'י בשרונה  

על  (57-59חסן ערפה ) 1יצחק שדה   לבין השותפים המחזיקים בפרויקט
א  "שיקבלו שותפי דה וינצ'י בשרונה אם וככל שמקרקעי מד התמורה 

כאשר נכון למועד תשקיף זה, להערכת החברה   יופקעו כאמור לעיל
ולמעשה הפקעת המגרש   מיליון ש"ח  120-התמורה נאמדת בסך של כ

לטובת העיריה מהווה תחליף לביצוע מטלות ציבוריות של בניית מבני  
  1ציבור ותחליף לתשלום עבור תועלות ציבוריות בפרויקט יצחק שדה 

המו"מ טרם הבשיל לכדי  ף זה, י. נכון למועד תשק (57-59)חסן ערפה 
 הסכם מחייב.  

  תעשייה  1,000 25% 113,895 --- 718 912 6,483   2017מאי  94אביב-תל שלבים  
 ומלאכה 

נכון למועד תשקיף זה, החברה טרם גיבשה החלטה בנוגע להליכי התכנון  
 בקרקע.

 
אלא בכפוף לכך שהנעבר יקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות על פי כתב ההתחייבות.  הערבות הינו תנאי להוצאת היתר בניה. כתב ההתחייבות כולל התחייבויות לשיפוי העירייה וכן איסור על העברת זכויות  

 מגבלה כאמור לא תחול על רוכשי יחידות בפרויקט 
 מיליון ש"ח אשר ביחס אליה הוגשה השגה על ידי החברה.  20.5יצוין, כי התקבלה בקשה לדמי היתר בסך של   91
 "(. מקרקעי מד"א , יפו )להלן: "48ושבטי ישראל   8בות דרך ארליך אביב פינת הרחו-בתל 7045בגוש  222חלקה   92
( נמנית  20%לעיל. יצוין כי על השותפים המוגבלים )  6.6.1.12השותף הכללי, השותפות המוגבלת המחזיקה בפרויקט וכן השותפים המוגבלים בה התקשרו בהסכם שותפות הדומה במהותו להסכם המתואר בסעיף    93

 ק בע"מ, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של מר אלון ארבוב, אחיו של מר יצחק ארבוב.קליר פיוטשר לנדמר
 .7052)בשלמות( בגוש  153חלקה   94
 אלפי ש"ח. 17,050-, שווי הקרקע נאמד בכ2020בהתאם להערכת שווי לקרקע מחודש מרץ   95

file:///C:/Users/maya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/D13B936D.xlsx%23RANGE!B36
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יח"ד/יעוד  
 אחר 

מ"ר ממוצע  
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יצחק 
 2שדה 

פרויקט  )
חסן  

ערפה  
B4 ,

B3’א)   

 96אביב-תל

  ספטמבר
2019  

 ואפריל
2021  97 

   6,92298  33.3%-כ 108,895 --- 235 4,643 104,017
 100-כ
 99"ד יח 

 225-כ "ר מ 70-כ
 "ר מ 68-כ "ד יח 

החברה החלה בהליך  
הקרקע  תכנון הפרויקט. 

טרם פונתה באופן מלא  
 מדיירים/מבנים. 

יצחק 
 1שדה 

פרויקט  )
חסן  

ערפה  
57-

59100) 

-תל
 101אביב

אוקטובר 
2018 

 10,385 30%-כ 96,837 --- 10,483 4,902 81,452
 105-כ

 102יח"ד 
 מ"ר  70-כ

 318-כ
   103יח"ד 

 64-כ
 מ"ר   

דיון בועדה  התקיים
והתוכנית   המקומית

  הופקדה להתנגדויות
התב"ע   ולהערכת החברה 

תפורסם למתן תוקף  
של שנת   במחצית השניה 

)כפוף להתנגדויות   2022
שתוגשנה, ככל 

  נו, החלקות פושתוגשנה(
 מפולשים. 

נס  
פברואר  אביב-תל לגויים 

2020 
 50%105-כ 5,287104 --- 15 - 5,272

798 
 מ"ר

יח"ד,  20
מ"ר  115

  מסחר
99.2 

"ע בתוקף לקרקע.  תבלמועד תשקיף זה קיימת   נכון
לצורך קידום פרויקט על המקרקעין נדרש לבצע הקצאה  
ואיזון על הקרקע וכן לפעול לפירוק השיתוף במקרקעין.  

 
 . לעיל .1.1366.בסעיף בהתאם לעסקת השיתוף המפורטות  7077, גוש 51, וחלקה 48, חלקה 49, חלקה 44חלקה   96
( בחוזה חכירה לחכירת "המחכירה"( עם רשות מקרקעי ישראל, ורשות הפיתוח )להלן: "אקרו אופק בהיר"( התקשרה אקרו אופק בהיר שותפות מוגבלת )להלן: "יום אישור העסקה)להלן: "  2020בינואר    13ביום    97

שנים שתחל בתום תקופת החכירה.   98"( עם אופציה לתקופת חכירה נוספת בת  תקופת החכירה  )להלן: "  9/2019שנים החל מחודש    98מ"ר לתקופה של    2,626  -, הכוללים שטח כולל של כ44בחלקה  הזכויות  
כנגד מסירת החזקה במקרקעין לאקרו אופק בהיר. בהתאם להסכם    2019אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין. העסקה הושלמה בחודש דצמבר    211,200  -בתמורה לחכירת הזכויות במקרקעין  שולם סך כולל של כ

"מ בהליך התמחרות, שהיה כפוף לאישור ביהמ"ש,  זכו אקרו אופק בהיר ויובלים סוסן השקעות בע  2021בפברואר    9ביום    .4.9.2023החכירה עם  המחכירה אקרו אופק בהיר התחייבה לסיים את הבניה עד ליום  
  49מחלקה    23,948/100,000ויובלים  תרכוש    49חלקים מחלקה    745/1000באופן שאקרו אופק בהיר תרכוש  להלן(    79)שאינן הוחזקו על ידי יובלים, כהגדרת הבמונח בהע"ש    49לרכישת יתרת הזכויות בחלקה  

לאקרו אופק בהיר וליובלים סוסן השקעות בע"מ ההתמחרות והעסקה   49אישר ביהמ"ש את עסקת מכירת יתרת הזכויות בחלקה    2021באפריל    3ספת מע"מ כדין. ביום  אלפי ש"ח בתו  71,867-בתמורה לסך של כ
 . 2021הושלמה בחודש יוני 

 (.51וחלקה  49, חלקה 48, חלקה 44השטח מתייחס לכל החלקות בהתאם לעסקה המשותפת )קרי, חלקה   98
 זכויות תעסוקה ומסחר מסווגות בתחום הנדל"ן המניב.    99

"( לפיהם התחייבו הבעלים למכור לשותפות  חלק יחסי  בטווח  הסכמי הקומבינציה"-" והחלקותבהסכמי קומבינציה )להלן יחד: "  7077בגוש   59-ו   58,  57התקשרה עם חלק מהבעלים בחלקות  בפרויקט    השותפות  100
)  53/100שבין    )  63/100בין  ( ל53%חלקים  גבי החלקות ע"פ  63%חלקים  ובתמורה התחייבה השותפות לבצע את כל העבודות הנדרשות להקמת הפרוייקטים על  (  מחלקם של אותם הבעלים בחלקות הבעלים 

ים במקרקעין בהסכם קומבינציה או לחילופין השותפות וצד שלישי נוסף  היו כפופים לתנאי מתלה לפיו השותפות תתקשר עם כל יתר הבעל  59וחלקה    58התב"ע והיתר הבניה. הסכמי הקומבינציה של חלקה  
ימים    10עד  "( לפיו  התנאי המתלה הראשוןכולל תנאי מתלה נוסף )להלן: "  57"(. הסכם הקומבינציה ביחס לחלקה  התנאי המתלה השניירכשו את זכויות יתר הבעלים בחלקה הרלוונטית )לפי העניין(  )להלן: "

לקיום התנאי  )להלן: "המועד    57חלקים מחלקה    25/100בעליהם של לפחות    57חרון להגשת הצעות בהתמחרות שתיערך במסגרת הליך פירוק השיתוף, יחתמו על הסכם הקומבינציה של חלקה  לפני המועד הא
ציה קובעים הוראות נוספות ובין היתר: זכות ראשונים לשותפות לרכוש את מקרקעי הבעלים  הסכמי הקומבינ"(. נכון למועד תשקיף זה, התנאים המתלים התקיימו והסכמי הקומבינציה נכנסו לתוקף.  הראשון

ד  חודשים ממוע  42חודשים ממועד התקיימות התנאי המתלה והשלמת הבניה תוך    36ככל שמי מהם ירצה למכור את חלקו; לוחות זמנים להגשת תוכניות לשינוי תב"ע ולשינוי התב"ע )שעיקרם אישור התב"ע תוך  
 קבלת צו תחילת עבודה(; העמדת בטחונות מקובלים על ידי היזם לטובת הבעלים וכדומה.  

 .  7077בגוש  59, 58, 57חלקות   101
. כאמור  ראה בטבלה זו לעיל  (59-57חסן ערפה  )  1יצחק שדה  רויקט  זכויות תעסוקה ומסחר מסווגות בתחום הנדל"ן המניב. לפרטים אודות כתב ויתור של דה וינצ'י בשרונה ביחס למקרקעי מד"א וניוד הזכויות לפ  102

 .1ת מבני ציבור ותחליף לתשלום עבור תועלות ציבוריות בפרויקט יצחק שדה לעיל הפקעת המגרש וניוד הזכויות מהווה תחליף לביצוע מטלות ציבוריות של בניי
 יח"ד נוספות המיועדות להשכרה ומסווגות בתחום נדל"ן להשקעה.   80יצוין, כי בפרויקט קיימים   103
 אלפי ש"ח. 14,900-, שווי הקרקע נאמד בכ2021בהתאם להערכת שווי מחודש    104
 .בוי בע"מ פרויקט משותף עם יובלים סיטי   105
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מועד   מיקום  שם
 רכישה

 נתונים כספיים אודות הקרקע 

חלק 
התאגיד  

   האפקטיבי

 שטח 
 )מ"ר(

 זכויות בניה 
עלות  

  מקורית 
)לרבות 

מס  
 רכישה(

עלויות  
מימון  
שהוונו  
 לקרקע

עלויות  
תכנון  
 אחרות 

ירידות  
ערך 

שנרשמו  
 במצטבר

עלות  
נוכחית 
בספרים 

ליום  
.2021930. 

 מצב תכנוני מתוכנן  מצב תכנוני נוכחי
  סטאטוס הליכי תכנון

)לפרטים נוספים ראה  
 לעיל( 6.6סעיף 

יח"ד/יעוד  
 אחר 

מ"ר ממוצע  
ליח"ד/יעוד  

 אחר 

יח"ד/יעוד  
 אחר 

מ"ר ממוצע  
ליח"ד/יעוד  

 אחר 

נכון למועד התשקיף, קיימים על הקרקע מחזיקים  
 ופולשים. 

החזקה  
בחברת  
פינת 
 106גלילות 

אביב  -תל
ורמת  
 השרון

 65-כ 16.4% 378,632 --- --- --- 378,632 2017מרץ 
 דונם

למועד   בתחום  תשקיף נכון  כלולה  הקרקע  רש/ זה,  מתאר  ביום   800תכנית  תוקף  למתן  שפורסמה 
ציבור. מכח    9.11.04 ושטחי  לצד שטחי תעסוקה  מגורים  אשר לפיה האזור מיועד להקמת שכונת 

 נדרשת הכנת תכניות מפורטת.   התכנית לא ניתן להוציא היתרי בניה ולשם כך
  1/  800רש/    -דרום גלילות  553-0243857וכנית  הופקדה תוכנית מתאר מפורטת ת  15.11.2018ביום  

ל המתחם  את  חילקה  הצפוני.    3-אשר  במתחם  כלולים  היו  החברה  מקרקעי  כאשר  מתחמים 
ביום   ידי החברה.  לרבות על  הוגשו התנגדויות שונות,  החליטה הועדה המחוזית    4.10.21לתוכנית 

  , פקדת התוכנית )פינוי שדה דבלבטל את הפקדת התוכנית לאור השינויים שהתחוללו באזור מאז ה 
מאפשר   אשר  דבר  וכיוצ"ב(,  מטרו  קווי  שני  של  מפגש  הכולל  במתחם  משמעותי  מתח"מ  תכנון 

משמעותי. באופן  במתחם  הבניה  זכויות  ישראל    להעצים  מקרקעי  רשות  החברה  ידיעת  למיטב 
 פועלת להגשת תוכנית חדשה למתחם עם זכויות מוגדלות.

בע"מ נפט  מסופי  גלילות  "  פי  גלילות)להלן:  הוחזקו  פי  שמניותיה  חברה  הינה  ידי    50%"(  על 
על ידי צד   9.844%-"( וכפינת גלילותעל ידי חברת פינת גלילות בע"מ )להלן: "  40.156%-המדינה, וכ

 שלישי נוסף.  
  8דירקטוריון פי גלילות החליט על פירוק מרצון של פי גלילות וחלוקת הנכסים לבעלי המניות. ביום 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של פי גלילות את פירוקה מרצון בהליך עם   2019ל  באפרי
. בנוסף  1983 –)א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג   321הצהרת כושר פירעון בהתאם לסעיף  

 מינתה האסיפה הכללית של פי גלילות את עו"ד שאול ברגזון כמפרק.  
בעלי    2020במרץ    30ביום   )להלן: "התקשרו  פירוק  בהסכם  גלילות  בפי  "(  הסכם הפירוקהמניות 

פי גלילות   163-לפיו זכויות החכירה במקרקעין המוחזקים על ידי פי גלילות, כ  107דונם שבמתחם 
ביום   במקרקעין.  היחסי  לחלקם  בהתאם  גלילות  פי  של  המניות  לבעלי    2020במאי    3תועברנה 

לפינת גלילות  מפי  במקרקעין  הזכויות  גלילות    גלילות  הועברו  פינת  בין  חכירה  הסכמי  ונחתמו 
פי  לרמ"י על  החברה  של  וההתחייבויות  החברה  ידי  על  הפירוק  מימון  לרבות  נוספים  לפרטים   .

 ( לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.1)ד 10הסכם הפירוק ראה באור 

 

 
 )בחלק ( במתחם "פי גלילות" רמת השרון.  7חלקה  6619)בחלק( גוש  4חלקה  6611גוש   106
 )בחלק( במתחם פי גלילות.  7חלקה  6619וכגוש  4חלקה  6611הידועים כגוש   107
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 ( )אלפי ש"ח (פינוי בינוי/38)תמ"א   "התחדשות עירונית "אחרים  םפרויקטי .6.6.4.6

הקבוצה זה,  תשקיף  למועד  )תמ"א    מקדמת  נכון  עירונית  התחדשות  של  פינוי    38פרויקטים  )לרבות 
אקרו  פרויקטי התחדשות עירונית מבוצעים על ידי  .  ( אשר נמצאים בשלבים שונים כמפורט להלןבינוי(

זה יצוין, כי החברה    . לעניין109  108ל ידה( )לרבות באמצעות תאגידים המוחזקים עהתחדשות עירונית  
די הבשילו  טרם  אשר  עירונית  התחדשות  של  נוספים  פרויקטים  בהם    ם ימקדמת  נחתם  טרם  ו/או 

 . 111 110  הסכם בשיעור המינימלי הנדרש לכניסתו לתוקף ולפיכך אינם מפורטים בטבלה זו להלן

נמצאים   אשר  עירונית  התחדשות  של  בפרויקטים  כיזם  נבחרה  עירונית  התחדשות  אקרו  כי,  יצוין 
ם וככל שיצאו  בשלבים ראשוניים )לרבות בשלבי חתימות( אשר היקף יחידות הדיור לשיווק בהם, א

 . 999-כבהיקף יחידות הדיור יעמוד על  כאשר חלק החברה  1,083-לפועל, יסתכם לסך של כ

 
וההתקשרות בפרויקט    108 הואיל  עירונית  ידי אקרו התחדשות  על  תאגיד שלא מוחזק  ידי  על  המבוצע  פרויקט אחימאיר  עובר זה  למעט  החלה 

 להקמת אקרו התחדשות עירונית. 
בכ  2021במאי    10ביום    109 המחזיקה  עירונית  התחדשות  באקרו  הכללי  השותף  בע"מ,  השרון  כוכב  אקרו  התחדשו   0.01%-התקשרו  ת  מאקרו 

" )להלן:  כוכבעירונית  "אקרו  או  הכללי"  בכהשותף  החזיקה  אשר  ייזום,  אקרו  ובמניות    82.99%-"(,  עירונית  התחדשות  באקרו  מהזכויות 
ב  83%המהוות   החזיק  אשר  שלישי  צד  כוכב,  אקרו  של  והנפרע  המונפק  המניות  ובמניות    17%-מהון  עירונית  התחדשות  באקרו  מהזכויות 
)להלן: "מהון    17%המהוות   כוכב  אקרו  והנפרע של  המונפק  "השותףהמניות  )להלן:  עירונית, בהסכם  התחדשות  ואקרו  לפיוההסכם"(   )"  ,

היינו    במועד חתימת ההסכם, ובאקרו כוכב,  זכויותיו באקרו התחדשות עירונית  ייזום רכשה מהשותף את מלוא  מכלל הזכויות    17%אקרו 
והנפרע של אקרו כוכב )להלן  17%ומניות המהוות  "(  שותפות הנמכרותזכויות ה)להלן: "באקרו התחדשות עירונית   : מהון המניות המונפק 

הנמכרות" כ("המניות  סך  לשותף  ייזום  אקרו  תשלם  הנמכרות  השותפות  לזכויות  בתמורה  )להלן:  22.6-.  ש"ח  הזכויות" מיליון    תמורת 
מיליון ש"ח ישולם   8; סך של  2021בספטמבר    30ן ש"ח שולם עד ליום  מיליו  6.6-"( אשר תשולם במועדים המפורטים להלן: סך של כהנמכרות
. בתמורה למניות הנמכרות שילמה אקרו ייזום לשותף את  2022בספטמבר    29מיליון ש"ח ישולם עד ליום    8; וסך של  2022במרץ    31עד ליום  

מיליון    20.4-ות בעלים שהועמדו על ידו בסך של כערכן הנקוב וכן במועד החתימה על ההסכם אקרו התחדשות עירונית פרעה לשותף הלווא
  הנמכרות ש"ח אשר מומן מהלוואת בעלים חדשה שהועמדה על ידי אקרו ייזום לאקרו התחדשות עירונית. להבטחת תשלום תמורת הזכויות  

והמניות הנמכרות שועבדו לטובת השותף בשעבוד קהעמידה החברה ערבות לשותף   זכויות השותפות הנמכרות  בוע ראשון מדרגה, ללא  וכן 
הגבלה בסכום. במסגרת ההסכם הוסכם בין הצדדים על ויתור תביעות הדדי מלא מוחלט ובלתי חוזר לרבות בקשר עם סופיות התמורה על פי  
החלה  עירונית  התחדשות  לפרויקטים שאקרו  ביחס  עירונית  התחדשות  יהא רשאי להתחרות באקרו  לא  השותף  כי  הוסכם  בנוסף  ההסכם. 

מבהחת פחות  חתמו  אם  אף  ההסכם,  חתימת  למועד  עובר  דיירים  ייזום  מהדיירים.    80%-מה של  אקרו  ההסכם,  החתימה על  ממועד  החל 
   קרו כוכב. א במלוא הון המניות המונפק והנפרע של מהזכויות באקרו התחדשות עירונית ו 100%-מחזיקה ב

"( בהסכם לרכישת מלוא הון המניות המונפק  המוכריםצדדים שלישיים )להלן: "התקשרה אקרו התחדשות עירונית עם    2019בדצמבר    1ביום    110
"( אשר עוסקת בייזום פרויקטים של פינוי בינוי )עליהם  בנין עיר( על ידי המוכרים )להלן: "100%והנפרע של בניין עיר ט.י.ג בע"מ המוחזקות )

ותפים של אקרו התחדשות עירונית ובנין עיר )כגון בארט, ברגסון, הופיין  נמנים פרויקט יהודה הנשיא, קיציס,  וכדומה( לרבות פרויקטים מש
התקשרה בניין עיר עם צדדים שלישיים שבאותו מועד היו גם בעלי    2019בנובמבר    25וכדומה( בתמורה לסכום שאינו מהותי לחברה. ביום  

ייזום לפיו היזמים יעניקו  היזמיםמניות בה )להלן: " ייזום וקידום לפרויקטים שהוגדרו מראש  "( בהסכם לקבלת שירותי  לבנין עיר שירותי 
ייזום קבועים בהתאם לאזור של הפרויקט  שירותי הייזום)רשימה סגורה( )להלן: " יהיו זכאים היזמים לדמי  הייזום,  "(. בתמורה לשירותי 
או חלק יחסי לרוכשים דיור המיועדת למכירה   אלפי ש"ח( בגין כל יחידת 70אלפי ש"ח; יח"ד בהרצליה: סך של   135)יח"ד בתל אביב: סך של 

 50%וחלקה של בנין עיר הינו    100לחלקה של  בנין עיר בפרויקט הרלוונטי )קרי, אם סך יחה"ד בפרויקט מסוים הינו  מדמי הייזום בהתאם  
ייזום רק בגין   מים ביחס לכל פרויקט כדלקמן: סך  יחה"ד של בנין עיר(. דמי הייזום ישולמו בשני תשלו  50אזי שהיזמים יהיו זכאים לדמי 

-ישולם לאחר קבלת היתר בניה לפרויקט הרלוונטי והנפקת ערבויות חוק מכר לכל הדיירים בפרויקט הרלוונטי; סך השווה ל  50%-השווה ל
ל  50% מעבר  הרלוונטי  בפרויקט  עודפים  חלוקת  המלווה  הבנק  יאפשר  בו  הראשון  במועד  ה ישולם  בפרהשבת  שהושקע  העצמי  ויקט  הון 

,  Bartאו בעת אכלוס הדירה הראשונה בפרויקט הרלוונטי, לפי המוקדם. לעניין זה יצוין, כי ביחס לפרויקט    4הרלוונטי או במועד קבלת טופס  
ד יח"  58-יח"ד המיועדות לרוכשים חדשים וככל שייבנו פחות או יותר מ  58ככל שייבנו    ש"ח מיליון    3.7-נקבע כי דמי הייזום יעמדו על סך של  

. לפרטים אודות  Bartמיליון ש"ח ביחס לפרויקט  2-ונכון למועד תשקיף זה שולמו דמי ייזום בסך של כ תתבצע התחשבנות כפי שנקבע בהסכם
 להלן.   6.6.8ראה סעיף  Bartפרויקט 

כי    111 מוזס,  יצוין,  גידי  עירונית לשעבר  מר  התחדשות  באקרו  עירונית  התחדשות  "  מנהל  היתר(  זכאי    היה   , "(גידי)להלן:  העסקתו  )בין  בגין 
של אקרו התחדשות עירונית, החל משנת  )כהגדרת המונח בהסכם העסקה עימו(  מהרווח לפני מס    6%  -להרציפה באקרו התחדשות עירונית  

די יכהן כסמנכ"ל כי גיוגידי  יחד עם זאת, הוחלט על ידי החברה  "(.  המענק השנתי)להלן: "  והכל בהתאם ובכפוף לתנאים שסוכמו עימו  2020
העסקתו כנושא משרה באקרו התחדשות עירונית( והוא יהיה זכאי לתנאים בהתאם למדיניות התגמול של  בחברה )חלף  עירונית  התחדשות  

המצורפת בפרק   בסעיף    8החברה  החברה, כמפורט  עובד  להיותו  בכפוף  מניות בחברה,  זכאי להקצאת  יהיה  וכן   לעיל  3לפרק    3.2.2.4להלן 
ן וסוג שהוא ביחס  ייחתום על כתב ויתור ביחס להסכם העסקה הקודם שלו באקרו התחדשות עירונית לפיו אין לו כל טענה מכל מובהתאם  

  .לסיום העסקתו באקרו התחדשות עירונית ותחילת העסקתו בחברה 
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 הפרויקט   מקרקעי מיקום

 סוג
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  לתוקף   ההסכם  לכניסת  מתלים  תנאים
 ההסכם מכוח   עיקריות  והתחייבויות

  נוכחי תכנוני    סטאטוס
הרשות   עמדת  )לרבות 

זמנים  והמקומית(   לוחות 
  להוצאת   שועריםמ

 )ככל שניתן(  בניה  היתרי 

  שיעור
  הדיירים

  על   שחתמו
  ההסכם

  סך   מתוך
 הדיירים 

  שיעור
  הסכמה

  נדרש
  להתחלת
  113הפרויקט 

  2,4,6,8  קנדה  קהילת'  ח
,  205,  203  ירושלים   ושדרות

יפו,  -"א בת ,  והמחרוזת   207
  חלקות ,  7050  גוש

162,163,164 , 
166,167,168,242 

 114בינוי  פינוי
המתחם  

הוכרז וניתנה  
החלטה  

 מקדמית  

100%115  8,100    / מ"ר 
 67% 80% פרטית 

96  
  בתוספת

"ד  יח  6
 116מסחר 

-וכ  292117
מ"ר    1,380

שטחי  
 מסחר 

17,200 3.04 4,300 

  בין ,  מותנית   לתוקף  ההסכם  כניסת
פינוי  היתר כ"מתחם  הוכרז  המתחם   :

הכרזה   צו  ניתן  מיסוי,  במסלול  בינוי" 
מסלול   לכל  בהתאם  או  בדין  כמשמעו 

תוך   הפקדת    18אחר,  ממועד  חודשים 
בתוקף   וההכרזה  להתנגדויות,  התוכנית 

חודשים מיום קיום מלוא    24לכל הפחות  
ליווי;   הסכם  נחתם  המתלים;  התנאים 

היזם התחייב להת בניה.  היתר  חיל  ניתן 
בתוך   פינוי    180בעבודות  ממועד  ימים 

  45הדיירים ולהשלים את העבודות בתוך  
בכפוף   הפינוי,  ממועד    לארכות חודשים 

 כמפורט בהסכם.  

"ע  התב  2021יולי    בחודש
להתנגדויות   הופקדה 
ההתנגדויות   ותקופת 

בתום   ימים    60תסתיים 
ביום   הפקדתה.  ממועד 

  2021בנובמבר    17
ת  התקיים דיון בהתנגדויו

למועד    נכוןשהוגשו.  
זה,   "ע  התבתשקיף 

הועדה    אושרה ידי  על 
  ולהערכת   המקומית

תפורסם   החברה 
  במהלך ברשומות  

של    המחצית הראשונה 
 2022שנת 

 ( בזל    בן   יהושע'  רחפרויקט 
'  ורח  40-ו   38,  36,  34,  32  נון
"א,  ת,  11-ו   9,  7,  5,  3  נבו  הר

  כגוש   הידועים  במקרקעין

 33.3%118 38/2"א תמ 

5,326    / מ"ר 
עיקר  

החלקות  
בבעלות  

96%   80% 102 81 26,700 0.8   3,300 

  בין ,  מותנית   לתוקף  ההסכם  כניסת
: התקבלה החלטה לפירוק האגודה  היתר

קופת עובדי  ברח'  -השיתופית  חולים 
בן  נבו  -יהושוע  והר  בע"מ,  אגנון  "ש 

ועדה    התקבלה החלטת 
מקומית להיתר בתנאים.  
שיווק   החברה  להערכת 

יחל     במחצית הפרויקט 

 
 ל פי אותו מפתח לכל הדיירים הן לדיירים אשר חתמו כבר על הסכמים והן לדיירים שטרם חתמו.  לעניין זה יצוין, כי "יחס ההחלפה" הינו היחס בין יחידות היזם לבין יחידות הבעלים והינו ע  112
 כפי שהיה עד לאישור חוק ההסדרים.  80%חלף  66%לעיל, בהתאם לחוק ההסדרים השיעור הנדרש הינו  6.6.1.1כאמור בסעיף   113
)וכ      114 יזום )לרבות תכנית איחוד וחלוקה(, ואשר מכוחה  ן ע"פ התוכניות הקיימות( מתוכנן הפרויקט, בכפוף לאישורה            בכפוף להוראות התב"ע החדשה שתחול על המקרקעין, היינו התוכנית שמצויה כיום בהליכי 

 "(. התב"ע החדשהולפרסומה למתן תוקף ו/או כל תכנית בניין עיר אחרת בתוקף )להלן: "
אביב    2018ביולי    2ביום    115 בתל  התחדשות  אקרו  "05התקשרו  )להלן:  סופי(  בשרשור  החברה  )בבעלות מלאה של  מוגבלת  שותפות  "05אקרו  ,  )להלן:  בע"מ  בשדרה  וצברים  משותפת  צברים"(  פעילות  בהסכם   )"

ביולי    2"(. יצוין, כי על פי הסכם הלוואה שנחתם ביום  הסכם פעילות המשותפתהמשותפת תנוהל על ידי הצדדים במשותף )להלן: " כ"א והפרויקט והפעילות    50%לפרויקט לפיו החזקות הצדדים בפרויקט יהיו  
מובטחת בערבות אישית של   6%תית בשיעור של  מיליון ש"ח נושאת ריבית שנ  6העמידה לר. צברי הלוואה בסך של    05( בע"מ )להלן:"ר.צברי"( אקרו  2008בין תאגיד קשור לצברים )ר. צברי פיתוח והשקעות )  2018

 31.12.2020לבין צברים ור.צברי לפיה באם לא יבוצע פרעון חלקי של ההלוואה עד ליום  05נחתמה תוספת להסכם ההלוואה בין אקרו  29.11.2020בעל השליטה בצברים וכן בשעבודים בפרויקטים של צברים. ביום 
,  2021בדצמבר    31ועד ליום    2021ינואר    31תשלומים חודשיים החל מיום    12-מיליון ש"ח ותשולם ב 3  -וכן יתרת ההלוואה תופחת ב  25%-קה של צברים בעסקה המשותפת בבאופן המפורט בתוספת, אזי יופחת חל

-לבין צברים ור.צברי לפיו דולל חלקה של צברים בפעילות המשותפת ל  05קרו  הסכם בין א  2021לאור העובדה כי ההלוואה לא נפרעה בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם ההלוואה ובתוספת, נחתם בחודש פברואר  
 מיליון ש"ח.   3( ובאופן שיתרת קרן ההלוואה שטרם נפרעה עמדה על 75%החזיקה  05)אקרו  25%

)להלן: "2021בנובמבר    7ביום    האמורים  המשותפת  הפעילות  והסכם  ההלוואה  נוספת להסכם  תוספת  נחתמה  ז,  החוב  כויות צבריםהסכם רכישת  את  ממחה  ר. צברי  היתר כדלקמן:  בין  נקבע  פיה  על  אשר   )"
של   סך  )להלן:"  3לתשלום  לצברים  הלוואה  יתרת  מתוך  ש"ח  המומחהמיליון  החוב  אקרו  סכום  לטובת  תסב  צברים  הפעילות    05"(  הסכם  מכוח  העתידיות  ו/או  הקיימות  והתחייבויותיה  זכויותיה  מלוא  את 

כנגד סך השווה לסכום החוב המומחה וזאת באמצעות קיזוז סכום החוב המומחה על פי הסכם ההלוואה. בנוסף,    100%בפעילות המשותפת יהיה    05"( כך שחלקה של אקרו  זכויות הנמכרות ה המשותפת )להלן: "
ש"ח   800,000שילמה לצברים סך של    05מועד חתימת הסכם רכישת זכויות צברים. כמו כן, אקרו  נקבע כי ר. צברי  תחדל מלהעניק שירותי ייזום לפרויקט באופן בו תשולם לה מלוא התמורה לה היא זכאית עד ל 

ה זכאית  מיליון ש"ח בגין מתן שירותי הייזום והפסקתם. ר. צברי תהי  1.979  -בגין החזר הוצאות שהוציאה, וכן שילמה לר. צברי )לרבות באמצעות קיזוז יתרת ההלוואה( סכומים נוספים המסתכמים לסך של כ
מהדיירים בפרויקט על הסכמי פינוי בינוי ובהתקשרות    100%מיליון ש"ח שהינו מותנה בקבלת אישורי מיסים, אישור התוכנית שהופקדה על ידי רשויות התכנון, בחתימת    2.5  -לתשלום סכומים נוספים של עד כ

 בהסכם ליווי.  
 בעלים. קיים דייר הטוען לזכויות דיירות מוגנת באחת מדירות ה   116
מ"ר שטחי מסחר,    1,380-מ"ר, וכן כ  36,000  -יח"ד בשטח מגורים עיקרי מעל מפלס הכניסה הקובעת בהיקף של כ  385  -בנייני מגורים ובהם כ  7פרויקט למגורים ומסחר הכולל הריסת המבנים הקיימים והקמת    117

 שנה. 20יח"ד תוקצינה לדיור בהישג יד לתקופה של  40וך יחה"ד של היזם יחידות דיור, ואשר יבוצע במספר שלבים. מת 430לכל הפחות ולא יותר מאשר 
לעיל( לפיו חלקם של כ"א    6.6.1.12"(, תדהר וקיו ניהול התקשרו בהסכם פעילות משותפת )אשר דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף  10אקרו  ( )להלן: "99%, שותפות מוגבלת )10אקרו התחדשות בתל אביב    118

 לעיל. 56והפרויקט ינוהל באופן משותף על ידי הצדדים כאמור בהע"ש  33.33%ילות המשותפת יהיה מהצדדים בפע
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  לתוקף   ההסכם  לכניסת  מתלים  תנאים
 ההסכם מכוח   עיקריות  והתחייבויות

  נוכחי תכנוני    סטאטוס
הרשות   עמדת  )לרבות 

זמנים  והמקומית(   לוחות 
  להוצאת   שועריםמ

 )ככל שניתן(  בניה  היתרי 

  שיעור
  הדיירים

  על   שחתמו
  ההסכם

  סך   מתוך
 הדיירים 

  שיעור
  הסכמה

  נדרש
  להתחלת
  113הפרויקט 

אגודה   ( 548  חלקה  6214
שיתופית  

חלקה   למעט 
אחת  

בבעלות  
 פרטית 

אשר   במקרקעין,  הזכויות  בעלת  שהינה 
מותנה   בניה  היתר  מתן  לאחר  תתקבל 
)להלן:   בלבד  והיטלים  אגרות  בתשלום 

  מסמכי   והעברת"(  מותנה  בניה  היתר"
  היתר   מתן ;  הבעלים"כ  ב  לאישור   הליווי

  מקליטת   חודשים  24  בתוך  מותנה  בניה
,  המקומית  בוועדה   להיתר  הבקשה 

;  בהסכם  כמפורט  להארכות  בכפוף
 . לפרויקט  ליווי הסכם  על  חתימה

  בתוך   בעבודות   להתחיל   התחייב  היזם
  הדיירים  פינוי   ממועד  ימים  120

  חודשים  40  בתוך  העבודות  את  ולהשלים
  כמפורט   להארכות   בכפוף ,  הפינוי   ממועד 

 . 119בהסכם 

  2022  לשנת  הראשונה
  יתקבל   בניה  והיתר

והבניה    3/2022-ה  ברבעון 
כל   חתימת  עם  תחל 
הסכם   על  הדיירים 

 התמ"א ופינויים 

החשמונאית  רח מרים   '10  ,
ורח'    20-ו  18,  16,  14,  12

אביב    4-ו   2  אנטיגונוס בתל 
כגוש   הידועים  במקרקעין 

 987חלקה    6212

/    3,882 50%120 38/2"א תמ  מ"ר 
 3,464 1.1 15,398 55 49 80% 96% רמ"י 

  בין ,  מותנית   לתוקף  ההסכם  כניסת
כל  היתר : עד לקבלת היתר בניה יחתמו 

הזכויות,   אישור  בעלי  יתקבל  ולחלופין 
המקרקעי רישום  על  קבלת  ןהמפקח   ;

בתוך   בניה  מחתימת    26היתר  חודשים 
 הבעלים על תוכניות ההגשה.  

  המתלים  התנאים  כל   התקיימות  לאחר 
  היזם   יודיע ,  ליווי  הסכם  שנחתם   ולאחר

הדירות    תקופת   על   לבעלים פינוי 
אשר תסתיים בתוך   ימים    120הקיימות 

)לה ההודעה  מתן  " לאחר    מועד לן: 
  יתחיל   היזם"(.  העבודות   תחילת 

  ממועד   ימים  60-מ   יאוחר  לא  בעבודות
  לאותו   שעד   ובלבד,  העבודות   תחילת 

  את   יסיים  היזם.  הדירות  כל  פונו   מועד
  החזקה   את  לבעלים  וימסור  העבודות

  חודשים  36  מתום  יאוחר  לא  בדירות 
 . העבודות  תחילת  ממועד

  ועדה   החלטת  התקבלה
.  בתנאים  להיתר   מקומית
  שיווק   החברה  להערכת

  במחצית   יחל  הפרויקט
  2022  לשנת  הראשונה

  יתקבל   בניה  והיתר
  לשנת   הראשונה  במחצית

עם     2022 תחל  והבניה 
על   הדיירים  כל  חתימת 

 . הסכם התמ"א ופינויים

)מתחם    17-21  קיציס '  רח
ו )דרום    22-26  -צפוני( 

במקרקעין   בת"א,  מזרחי( 
כגוש   חלקות    6636הידועים 

/    7,024 25%121 38/2"א תמ  מ"ר 
 1,747 1.2 12,813 98 80 80% 88% קק"ל 

בין    כניסת מותנית,  לתוקף  ההסכם 
הסכמת  היתר התקבלה  ו/או    "י רמ: 

וכי   הפרויקט  לביצוע  העניין,  לפי  קק"ל, 
פטור   הבעלים  מיחידי  לכ"א  ניתן 

  אדריכלי   עיצוב   תוכנית
  להיתר   ובקשה  אושרה

  ראשון   ברבעון  תוגש   בניה
2022 . 

 
 ברת הפרויקט ע"פ הסכם התמ"א.  לענין זה יצוין, כי אקרו ייזום, החברה האם של תדהר והחברה האם של קיו נדל"ן העמידו ערבויות, ביחד ולחוד, להבטחת התחייבויותיה של ח   119
יחס  כ"א(. נכון למועד תשקיף זה, בין הצדדים אין הסכם בכתב המעגן את מערכת היחסים ביניהם, יחד עם זאת, קיימות בין הצדדים הסכמות בע"פ ב  50%ותפת קן התור במרים החשמונאית בע"מ )פעילות מש   120

של   שיווק בשיעור  לדמי  החברה בתמורה  ע"י  יבוצע  אשר  השיווק  ניהול    3%לניהול  הפרויקט,  צד שלישי מתקבולי  יהיה  המבצע  והקבלן  מהשותף  זניח שמתקבל  החברה בתמורה לסכום  ידי  על  יבוצע  התכנון 
 שמוסכם על הצדדים.

"( בהסכם פעילות משותפת לפיו  אזוריםן: " ( בע"מ )להל1965"( ואזורים בנין ) אפריקה"(, אפריקה התחדשות עירונית בע"מ )להלן: "עיר  בניין( )להלן: "100%התקשרו בניין עיר ט.י.ג בע"מ )  2018בפברואר    5ביום    121
לבניין    1חברים,    5מהפעילות המשותפת. כן נקבע כי הפרויקט ינוהל על ידי ועדת היגוי אשר תמנה    37.5%וכ"א מאפריקה ואזורים יחזיקו    25%-החזקותיהם בפעילות המשותפת תהיה כדלקמן: בניין עיר תחזיק ב

חברים למעט החלטות מיוחדות אשר תהיינה טעונות החלטה פה אחד )בחירת גורם מממן; בחירת קבלן ראשי )למעט ביחס לבעלת    4ר החלטות בועדה יתקבלו ברוב של  לכל אחד מאפריקה ואזורים כאש  2-עיר ו
היזם; קביעת מועד התחלת מכירת הדירות(, ניהול הביצוע של הפרויקט    השליטה באפריקה שאז ההחלטה תתקבל על ידי בניין עיר ואזורים בלבד ולאחר שנוהל מו"מ עם בעלת השליטה באפריקה(; מחירון דירות 

-מתקבולי מכירות, התנהלות מול בעלי הדירות תבוצע על ידי בניין עיר בתמורה ל 2%-מתקבולי מכירות, ניהול התכנון של הפרויקט והמכירות יבוצע על ידי אפריקה בתמורה ל 2%-יבוצע על ידי אזורים בתמורה ל
של אי עמידה(, הוראות בדבר העברת זכויות )בכפוף   לי המכירות. בהסכם נקבעו הוראות נוספות בדבר מימון הפרויקט )שעיקריהן מימון בהתאם לחלקם היחסי בפרויקט ונקבעו מנגנוני דילול במקרה מתקבו  1%

 לקבלת הסכמת הצד האחר( וכדומה 
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ו/או   . 744 -ו 743 ו/או דמי היוון  מתשלום דמי היתר 
דמי   ו/או  הסכמה  דמי  ו/או  פיצול  דמי 
הקיים   המבנה  הריסת  בגין  ניצול  שינוי 

תוך    ; החדש  המבנה  חודשים    30ובניית 
סופי   בניה  היתר  ניתן  הקובע  מהמועד 

הפרויק  שההיתר  להקמת  ובלבד  ט 
של   בנייתן  חדשות    95יאפשר  דירות 

פלדלת    40)כולל   בשטח  הבעלים(  דירות 
מ"ר ובנוסף שטחי שירות    9,600כולל של  

נלווה שנדרש   וכל שטח  ושטחים טכניים 
האמור  לפרוייקט שהיתר  בתנאי  וכן   ,

תמ"א   בסיס  על  אישור    38הוצא  לאחר 
באופן   כהקלה,  בניה  להיתר  הבקשה 

קבלת   וההקלות  שיאפשר  הפטורים 
אפס    מכחהניתנים   דו"ח  הוצא  דין;  כל 

מתן   לצורך  לפרויקט  לליווי  חווסופי  "ד 
בשיעור   רווחיות  על  המעיד  הפיננסי 
המפורטת   התוכנית  בהסכם;  שנקבע 

בתוך   ממועד    30אושרה  חודשים 
מהוות   אינן  הבעלים  דירות  הגשתה; 

 מלאי עסקי.   
  לא   בעבודות  להתחיל   התחייב  היזם

  העמדת   ממועד   ימים  60-מ  יאוחר
  היזם   לרשות  בשלמותם  המקרקעין

  38  בתוך  העבודות  את  ולהשלים
 .  חודשים

פורום מהנדס העיר אישר  
העיצוב.   תוכנית  את 
החברה   ידיעת  למיטב 
מחלקת   ולהערכתה 
בקידום   תומכת  ההנדסה 

 ויקט להיתר בנייה. הפר
 

  14-22  הנשיא  יהודה'  רח
  הידועים   במקרקעין"א,  בת 

-ו  13,  12  חלקות  7223  כגוש
14 

/    3,700 44.5%122 38/2"א תמ  מ"ר 
 2,100 1.4 18,900 115123 80 80% 90% פרטית 

בין    כניסת מותנית,  לתוקף  ההסכם 
) היתר כי  1:  הקובעת  מהנדס  חו"ד   )

  38הבניין הינו בניין אשר הוראות תמ"א  
( עליו,;  מהגורמים  2חלות  אישור   )

ת"א/הועדה   בעיריית  המוסמכים 
המקומית כי הבניינים הקיימים עומדים  

תמ"א   )38בדרישות הוראות  ( הוגשה  3; 
לביצוע   בקשה  העיר"  מהנדס  ל"פורום 
התכנונית   החלופה  לפי  הפרויקט 

בתוך  הראשו בהסכם;  המופיעה    120נה 
ל"פורום   הבקשה  הגשת  ממועד  ימים 
לאישור   היזם  יגיש  ת"א,  העיר"  מהנדס 

לאישור    הוגשה בקשה 
"ע אשר אושרה על ידי  תב 

על   המקומית,  הועדה 
החלטת הועדה המקומית  
ולהערכת   ערר  הוגש 
ועדת   החלטת  החברה 
לתום   עד  תתקבל  הערר 
הראשונה לשנת   המחצית 

2022 . 

 
ו  44.5%"( בהסכם פעילות משותפת לפיו החזקותיהם בפעילות המשותפת יהיו  שו"ב נדל"ן בע"מ )להלן: "התקשרה בניין עיר עם שיכון ובינוי    2016בשנת    122 שו"ב. כן נקבע בהסכם כי הפעילות   55.5%-בניין עיר 

י בשיעור ההחזקה האמורים לעיל(, שו"ב תהיה אחראית על ניהול  כ"א( והחלטות תתקבלנה פה אחד )כל עוד לא חל שינו  50%המשותפת תנוהל במשותף על ידי הצדדים וכוח ההצבעה בין הצדדים יהיה שווה )
מהכנסות הפרויקט ובניין עיר    1.95%-שיוצעו למכירה בתמורה ל  חברה משכנת; ניהול ביצוע בניית הפרויקט; ניהול המו"מ מול רשויות התכנון; ניהול על של המנהל ההנדסי של הפרויקט; ניהול שווק היחידות

מהכנסות הפרויקט, מימון הפרויקט )על ידי    0.75%-העבודה מול הדיירים לרבות חתימה על הסכמים, טיפול בהכרזה של המתחם כמתחם לפינוי בינוי ופינוי בפועל של הדיירים בתמורה ל  תהיה אחראית ריכוז
 ליווי בנקאי וכל אחד לפי חלקו וכן נקבעו מנגנוני דילול(. 

 . 20-כוללת שלא תפחת מלדיור בישג יד לתקופה  יח"ד תוקצינה  20 לפחות מתוך יח"ד היזם  123
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תב"ע   ת"א  בעיריית  התכנון  צוות 
התואמת    124נקודתית  הפרויקט  לביצוע 

בתוך   זה;  בהסכם  המסוכם    12את 
התב"ע   הפקדת  מיום  חודשים 

( התב"ע  1הנקודתית:  אושרה   )
לכ יאושרו  במסגרתה  ל  הנקודתית 

התכנון    20,500הפחות   לחלופת  מ"ר 
  18,000( או  בהסכם  הגדרתההראשונה )כ

)כהגדרתה   השנייה  לחלופת התכנון  מ"ר 
ליזם   לבניה  עיקריים  שטחים  בהסכם( 
ושאר   הבניין החדש  בניית  את  שתאפשר 

 ( במתחם;  החדשים  הוגשה  2הבניינים   )
הפרויקט,   לביצוע  בניה  להיתר  בקשה 

  24בתוך  כפוף לארכה כמפורט בהסכם;  
להיתר   הבקשה  הגשת  ממועד  חודשים 
בניה, יינתן היתר בניה; עד למועד קבלת  

נחתם   הבניה    שיעור ;  ליווי  הסכםהיתר 
בהתאם    הריווחיות יהיה  הפרויקט  של 

 לקבוע בהסכם. 
על   להכריז  זכותו  על  שומר  היזם 
מיסוי,   במסלול  בינוי  פינוי  הפרויקט 
הבעלים   מתחייבים  כאמור,  ובמקרה 

על   לשם  לחתום  והדרוש  המועיל  מסמך 
המתלה   התנאים  לקיום  והמועד  כך, 

 חודשים נוספים.  4-החמישי יוארך ב 
  לא   בעבודות  להתחיל   התחייב  היזם

  המקרקעין   מפינויימים    90-מ  יאוחר
בתוך    בפועל העבודות  את    36ולהשלים 

 חודשים.  

"א  בת א'  2-2  אמוראים'  רח
  חלקות   6649  כגוש  הידועים 

 314-ו 313
/    2,121 100% 38/2"א תמ  מ"ר 

 1,266 1.2 9,284 39 32 80% 88% פרטית 

בין    כניסת מותנית,  לתוקף  ההסכם 
השמאי  היתר ע"י  שייערך  האפס  דו"ח   :

שיעור   יבטא  בניה,  היתר  קבלת  לפני 
לפרויקט;    מינימאליתרווחיות   מסוים 

חודשים ממועד קליטת הבקשה    24בתוך  
התנאים   כל  התמלאו  בניה,  להיתר 

, בכפוף  38לקבלת היתר בניה ע"ב תמ"א  
קבוע   )התנאי  בהסכם  כמפורט  לארכה 

ייחתם  2אמוראים    לפרוייקטביחס    ;)
כל   הסכמות  התקבלו  ליווי;  חוזה 
רשומות   שלטובתם  הבנקים 

הנו הדירות  על  של     כחיות המשכנתאות 
 הבעלים. 

  לא   בעבודות  להתחיל   התחייב  היזם
  המקרקעין   מפינוי  ימים  90-מ  יאוחר
  30  בתוך  העבודות  את  ולהשלים  בפועל

 . חודשים

  בקשה   הגישה   החברה 
  עיצוב   תוכנית  לאישור

  אושרה   אשר   אדריכלי
  2021בדצמבר    12ביום  

להגשת    נערכת  והחברה 
בניה    להיתר  בקשה

הראשונה     לשנת במחצית 
2022 . 

 
החברה   ידיעת  למיטב 
מחלקת   ולהערכתה 
בקידום   תומכת  ההנדסה 

 הפרויקט להיתר בנייה 
 

 
אפשר את בניית הבניינים החדשים במתחם, וכל מה שיוחלט ע"י  תב"ע נקודתית בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובניה להגדלת צפיפות היחידות, קווי בנין, גובה הבניינים במקרקעין ו/או לאיחוד החלקות שת  124

 "(.  תב"ע נקודתיתלהוציא לפועל את הפרויקט ולרבות תכנית לפינוי בינוי )להלן: "הוועדה המקומית ע"מ 
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בת"א   9-ו   7,  5' אחימאיר רח
כגוש   הידועים  במקרקעין 

    128חלקה    6631
/    5,600 50%125 38/2"א תמ  מ"ר 

 3,220 1.3 19,780 94 72 80%   86% פרטית 

בין    כניסת מותנית,  לתוקף  ההסכם 
תוקף  היתר למתן  תאושר  "ע  התב: 

חודשים מהמועד בו    18בתוך    126החדשה 
הסכם    80%חתמו   על  הזכויות  מבעלי 

"התמ )להלן:  "(;  הקובע  המועד "א 
בתוך   בניה  היתר  חודשים    18יתקבל 

הבקשה   על  הדיירים  חתימת  ממועד 
"ע  לתבלהיתר בניה או ממועד מתן תוקף 

החדשה, לפי המוקדם; יחתם הסכם עם  
לא   עד  הפרויקט  לביצוע  מלווה  בנק 

ממועד   כאמור  יאוחר  בניה  היתר  קבלת 
הפינוי   הודעת  מתן  או מועד   על    –לעיל 

הבנקים   הסכמת  תתקבל  המוקדם;  פי 
על   משכנתאות  רשומות  שלטובתם 
)להלן:   מהבעלים  חלק  של  דירותיהם 

  זו   לעסקה "(,  למשכנתאות   הבנקים"
  ומחיקתן   המשכנתאות  להסרת   ולרבות 

  הזכויות   מלוא  שעבוד  של  במקרה  כליל
  הבנקים  דרישות יוםלק כפוף,  במקרקעין

  חברת   הסכמת  קבלת  וכן  למשכנתאות
  לביצוע "מ  בע  לישראל  החשמל
 . 127העסקה 

לא    היזם בעבודות  להתחיל  התחייב 
מ בניה    90-יאוחר  היתר  מקבלת  ימים 

ובלבד שעד לאותו מועד כל הדיירים פינו  
וכן   המקרקעין  את    וכןאת  להשלים 

בתוך   ממועד    36העבודות  חודשים 
 תחילת העבודות. 

למתחם.  התב  אושרה "ע 
בקשה    החברה  הגישה 

עיצוב   תוכנית  לאישור 
נידונה   אשר  אדריכלי 

ובקשה    בועדה ואושרה  
תוגש   בניה  להיתר 

  לשנת   הראשונה  במחצית
2022.   

"א  בת   9-11  ברגסון'  רח
  כגוש   הידועים  במקרקעין

 304  חלקה  6649
/    2,139 %75128 38/2"א תמ  מ"ר 

 1,350 1.6 7,086 50 32 80% 84% פרטית 

בין    כניסת מותנית,  לתוקף  ההסכם 
חודשים ממועד חתימת    18: בתוך  היתר

על   הבעלים  פורסמה  ראשון  זה,  הסכם 
תכנית   ובעיתונות  ברשומות  תוקף  למתן 

"   4406תא/   וחלף  התוכנית)להלן:   )"
ערר   או  מנהלית  עתירה  להגשת  המועד 
במהלכו   שהוגשו  מבלי  התוכנית  כנגד 
ככל   כאמור.  ערר  או  מנהלית  עתירה 
יוארך המועד   שיפתחו ההליכים כאמור, 

בקשה    החברה  הגישה 
עיצוב   תוכנית  לאישור 

אושרה    אשר אדריכלי  
  2022בינואר    16ביום  

נערכת     להגשת והחברה 
בניה    להיתר  בקשה

לשנת   הראשונה  במחצית 
2022 . 

פורום מהנדס העיר אישר  

 
זס שהינו  כ"א(. יצוין, כי על בעלי מניותיה של בית וגג נמנה מר גידי מו  50%בתל אביב, שותפות מוגבלת )  9-5על ידי אקרו ייזום( בית וגג רחוב אחימאיר    100%פעילות משותפת של אקרו מכרזים בע"מ )מוחזקת    125

ממניות הניהול. עוד יצוין, כי קיימות הסכמות בע"פ בין השותפים לפיהן אקרו תהיה אחראית    0%-מהמניות הנדחות ו  49.5%-מהמניות הרגילות, כ  7.69%מנהל פעילות התחדשות עירונית של החברה בשיעור של  
 מהתקבולים בפרויקט.  1%-חראי על החתמת בעלי הדירות בפרויקט וכל הכרוך בכך ויהיה זכאי למהתקבולים והשותף יהיה א 3%על השיווק ותהיה זכאית לדמי שיווק בשיעור 

ועדה מקומית אשר תאפשר בניית שני מבנים במקרקעין שבהם עד        126 "  162תכנית בניין עיר בסמכות  )להלן:  ירות  ד  4"(. תוספת של  התב"ע החדשהיח"ד. למען הסר ספק, התב"ע החדשה תהיה למגורים בלבד 
 המיועדות למכירה מותנית באישור הבעלים.

 ף. אקרו ייזום העמידה ערבות להבטחת התחייבויות תאגיד מוחזק ע"פ הסכם התמ"א ובעלת השליטה בשותף העמידה ערבויות להבטחת התחייבויות השות  127
מעלות ההקמה של הפרוייקט,   2.5%הסכמות בע"פ לפיהן ניהול תכנון יבוצע ע"י החברה בתמורה לסך השווה ל החברה טרם התקשרה עם השותף בהסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם יחד עם זאת קיימות  128

ת היחידות, טיפול  מתקבולי מכיר  3%-, השיווק יבוצע ע"י החברה בתמורה ל12%מעלות מנהלת חשבונות יעודית בתוספת    60%ניהול כספי יבוצע ע"י החברה בתמורה לסך שיעמוד )לאחר קבלת החלטת ועדה( על  
(, באם שיעור  2%)ולא    2.5%יהא זכאי השותף ל  30%ועד     20%-מפדיון השותפות מהפרויקט )סך התקבולים ממכירות(. באם שיעור הרווח בפרויקט יהיה גבוה מ  2%-מול הדיירים יבוצע ע"י השותף תמורת ל

 (. 2%)ולא  3%-השותף יהיה זכאי ל 30% -הרווח יהיה גבוה מ



 

 67-ו

 הפרויקט   מקרקעי מיקום

 סוג
  הפרויקט

שמדובר   ככל 
בפרויקט  

בינוי     –פינוי 
האם  

המתחם  
האם   הוכרז/ 

ניתנה  
החלטה  

 מקדמית  

  חלק 
  התאגיד

 אפקטיבי 

  שטח
 עליו  הקרקע
  מקודם

  הפרויקט
ומבנה  

הבעלות  
 בקרקע 

 סטטוס
  של   הסכמי

 הפרויקט 
 

  מספר
דירות  
 קיימות 

  מספר
  דירות

  המיועדות
 למכירה 

  העלויות
  הכרוכות

  בפינוי
  הדיירים

  נחתם  עימם
  הסכם

)לרבות  
  שכירות
  חלופית
(  והריסה

 "ח( ש)אלפי  

  יחס
  ההחלפה
  עם  הממוצע
 112הדיירים 

  צפי
  עם   עלויות

  הדיירים
  שטרם
  חתמו

)אלפי  
 "ח( ש

  לתוקף   ההסכם  לכניסת  מתלים  תנאים
 ההסכם מכוח   עיקריות  והתחייבויות

  נוכחי תכנוני    סטאטוס
הרשות   עמדת  )לרבות 

זמנים  והמקומית(   לוחות 
  להוצאת   שועריםמ

 )ככל שניתן(  בניה  היתרי 

  שיעור
  הדיירים

  על   שחתמו
  ההסכם

  סך   מתוך
 הדיירים 

  שיעור
  הסכמה

  נדרש
  להתחלת
  113הפרויקט 

לתקופת   בהתאם  התנאי  להתקיימות 
כת שנגרמה  הליך  הדחייה  מכל  וצאה 

מ  יאוחר  לא  עד  חודשים    6-כאמור;; 
הבניינים   בניה,  היתר  קבלת  לאחר 
מקרקעין   עם  ביחד  או  לבדם  הקיימים, 
להתחדשות   כמתחם  הוכרזו  נוספים, 

לסעיפים   בהתאם    15או    14עירונית 
להתחדשות   הממשלתית  הרשות  לחוק 

תשע"ו   )להלן:    2016  –עירונית, 
כהגד המתחם" ידי המנהלים,  על  רתם  "( 

וניתן צו הכרזה;   בחוק מיסוי מקרקעין, 
  מטעם   שמאי "י  ע  שייערך   האפס "ח  דו

  או   התוכנית   אישור  לאחר  מלווה  הבנק
,  לפרויקט  בניה  היתר   קבלת  לפני  בסמוך

  מסוים  מינימאלי  רווחיות  שיעור  יבטא
  6-מ  יאוחר  לא  עד;  בהסכם  כקבוע

,  בניה  היתר  הוצאת  מועד  לאחר  חודשים
  הסכמות   התקבלו;  ליווי  הסכם   ייחתם 

  רשומות   שלטובתם   הבנקים  כל
  לביצוע   הקיימות  הדירות  על   משכנתאות 

 . 129ההסכם 
  לא   בעבודות  להתחיל   התחייב  היזם

  המקרקעין   מפינוי  ימים  90-מ  יאוחר
  ולהשלים  המתלים   התנאים   והתקיימות 

  ממועד   חודשים  38  בתוך  העבודות   את 
 העבודות   ביצוע  תחילת

העיצוב.   תוכנית  את 
החברה   ידיעת  למיטב 
מחלקת   ולהערכתה 
בקידום   תומכת  ההנדסה 

 הפרויקט להיתר בנייה. 
 

ת"א,  6-16  הופיין'  רח  ,
כגוש   הידועים  במקרקעין 

    263חלקה    6649
  %100130 38/2"א תמ 

3,900    / מ"ר 
  לכל   50 48 80% 81% פרטית 

 3,675 1.0 6,825 היותר 

בין    כניסת מותנית,  לתוקף  ההסכם 
)כפוף    12בתוך  :היתר   לארכות חודשים 

על פי ההסכם( מהמועד בו חתם הבעלים  
זה   הסכם  על  מהדירות    80%הראשון 

צמוד   שלהן  הקיים  בבניין  הנוכחיות 
מהרכוש המשותף חתמו על    80%לפחות  

"(; בתוך  המועד הקובעההסכם )להלן: "
הבקשה    18 קליטת  ממועד  חודשים 

לו הפרויקט  לביצוע  בניה  עדת  ולהיתר 
מרשויות   בניה  היתר  יינתן  התכנון, 

הקבועות בהסכם    לארכותהתכנון בכפוף  
הבנק   שמאי  ע"י  שייערך  האפס  דוח   ;
המלווה שיערך בסמוך לפני קבלת היתר  
רווחיות   שיעור  יבטא  לפרויקט,  בניה 

עד    מסויםמינימאלי     3לפרויקט; 
בניה,   היתר  קבלת  מועד  לאחר  חודשים 

לטובתם  התקבלו הסכמות כל הבנקים ש
הדירות   על  המשכנתאות  רשומות 

לביצוע   הבעלים  של  הסכם;  ההנוכחיות 

  להגשת   נערכת   רה החב 
  בניה   היתר  לקבלת   בקשה

  במחצית   תוגש  אשר
   2022  לשנת  הראשונה

 
פורום מהנדס העיר אישר  
העיצוב.   תוכנית  את 
החברה   ידיעת  למיטב 
מחלקת   ולהערכתה 
בקידום   תומכת  ההנדסה 

 הפרויקט להיתר בנייה. 

 
 דל"ן ייזום בע"מ ערבה לקיום מלוא התחייבויות היזם ע"פ ההסכם.אקרו נ  129
יחתם בין הצדדים  יודיע כאמור  צד השלישי  ולחתום על הסכם שותפות, ככל וה מהזכויות בפרוייקט    25%להחזיק ב  זכות לתת הודעה לחברה באם מעוניין לממש    לחברה הסכמות עם צד שלישי  הזכאי יצוין, כי    130

 . תלוי בשיעור הרווח היזמי בפרויקט 3%-ל 2%לעיל. ככל שהצד השליש לא יצטרף כשותף לפרויקט הוא יהיה זכאי לשיעור מהרווחים מהפרויקט הנע בין  127הסכמות כמפורט בהע"ש ה  ו יחולהסכם שותפות ו
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 הפרויקט   מקרקעי מיקום

 סוג
  הפרויקט

שמדובר   ככל 
בפרויקט  

בינוי     –פינוי 
האם  

המתחם  
האם   הוכרז/ 

ניתנה  
החלטה  

 מקדמית  

  חלק 
  התאגיד

 אפקטיבי 

  שטח
 עליו  הקרקע
  מקודם

  הפרויקט
ומבנה  

הבעלות  
 בקרקע 

 סטטוס
  של   הסכמי

 הפרויקט 
 

  מספר
דירות  
 קיימות 

  מספר
  דירות

  המיועדות
 למכירה 

  העלויות
  הכרוכות

  בפינוי
  הדיירים

  נחתם  עימם
  הסכם

)לרבות  
  שכירות
  חלופית
(  והריסה

 "ח( ש)אלפי  

  יחס
  ההחלפה
  עם  הממוצע
 112הדיירים 

  צפי
  עם   עלויות

  הדיירים
  שטרם
  חתמו

)אלפי  
 "ח( ש

  לתוקף   ההסכם  לכניסת  מתלים  תנאים
 ההסכם מכוח   עיקריות  והתחייבויות

  נוכחי תכנוני    סטאטוס
הרשות   עמדת  )לרבות 

זמנים  והמקומית(   לוחות 
  להוצאת   שועריםמ

 )ככל שניתן(  בניה  היתרי 

  שיעור
  הדיירים

  על   שחתמו
  ההסכם

  סך   מתוך
 הדיירים 

  שיעור
  הסכמה

  נדרש
  להתחלת
  113הפרויקט 

מלווה    עםליווי    הסכםעל    חתימה בנק 
פיננסי   ליווי    היזם .  לפרויקט לצורך מתן 

-מ  יאוחר  לא  בעבודות  להתחיל  התחייב
  והתקיימות   המקרקעין  מפינוי  ימים  60

  את   ולהשלים  המתלים   התנאים
 . חודשים 32 בתוך העבודות

  בלום   ליאון'  רח
"א,   בת  19,21,23,25,27,29

  כחלקה   הידועים   במקרקעין
   6786  בגוש 4

 בינוי  פינוי
המתחם טרם  

הוכרז;  
ניתנה  

החלטה  
 מקדמית  

-  

50%131 5,000    / מ"ר 
  לכל   121 84 80% 81% פרטית 

 6,780 1.4 15,820 היותר 

בין    ההסכם  כניסת מותנית,  לתוקף 
תוך  היתר חתם    ימים  120:  בו  מהמועד 

על   הראשון    חתמו הסכם  ההבעלים 
בבניין    80%לפחות   הנוכחיות  מהדירות 

מהרכוש    80%הקיים שלהן צמוד לפחות  
 " )להלן:  ההסכם  על  המועד  המשותף 

כפוף  הקובע  כמפורט    לארכות "(, 
חודשים ממועד הגשת    18בהסכם; בתוך  

בניה   היתר  ניתן  בניה,  להיתר  הבקשה 
כמפורט    לארכותלביצוע הפרויקט, כפוף  

שיעור   יבטא  האפס  דוח  בהסכם; 
 לפרויקט.   מסויםרווחיות  

"ע לבניית  תבכי ככל שלא תאושר  מובהר 
בתוך   מהמועד    36הפרויקט  חודשים 

התקיימות   כאי  הדבר  ייחשב  הקובע 
אם  תנ אלא  ועניין,  דבר  לכל  מתלה  אי 

  שאז "ע,  התבהוגשה עתירה מנהלית בגין  
,  נוספים  חודשים  12-ב   המועד  יוארך
 . הקובע   מהמועד  חודשים  48 היינו
  90  בתוך בעבודות  להתחיל  התחייב  היזם
  היתר  מקבלת  או המקרקעין  מפינוי ימים

  בתשלום  מותנה   שאינו   הראשון  הבנייה 
  ולהשלים,  המאוחר  לפי,  והיטלים  אגרות

 . חודשים   36  בתוך  העבודות את 

בקידום    החברה  החלה 
על  התב אושרה  אשר  "ע 

המקומית הועדה    . ידי 
זה,   תשקיף  למועד  נכון 

החלטת  הוגש   על  ערר 
   הועדה המקומית. 

ברזיל  רח אביב,  6-20'  תל   ,
כחלקה   הידועים  במקרקעין 

   6768בגוש   3

 בינוי   פינוי
המתחם  

הוכרז וניתנה  
החלטה  

 דמית  מק 

40%132 
6,752    / מ"ר 

 9,600 1.5 22,400 163 112 67% 77% פרטית 

בין    ההסכם  כניסת מותנית,  לתוקף 
ממועד    12:  היתר היותר  לכל  חודשים 

נחתם   הראשון,  הבעלים  יחיד  חתימת 
בעלי   מבין  מיוחס  רוב  ע"י  זה  הסכם 
פינוי   בחוק  זה  מונח  כהגדרת  הדירות, 

פינוי   מיזמי  )עידוד  ובינוי(,  ובינוי 
"   2006  -תשס"ו "(.  הקובע   המועד)להלן: 

מניין   זה מובהר כי לצורך קביעת  לעניין 
בבעלות    יבואוהחתימות   דירות  במניין 

עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל  
וחלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור  
אביב   בתל  שכונות  והתחדשות  ולשיקום 
שהם   בלבד  ישראל  מדינת  ובבעלות 

נו  את  לצורך  אישרו  אולם  ההסכם,  סח 

בקידום    החברה  החלה 
על  התב אושרה  אשר  "ע 

המקומית   הועדה  ידי 
 והופקדה להתנגדויות. 

 
(. בהתאם להסכם  50%בפעילות המשותפת לפיו כל צד יחזיק בחלקים שווים בפעילות המשותפת ) התקשרו בנין עיר ואזורים בהסכם פעילות משותפת המסדיר את מערכת היחסים ביניהם  2017באוקטובר    2ביום    131

ון  יקט; מימון הפרויקט )פרו רטה להחזקות וכן נקבע מנגנהפעילות המשותפת תנוהל על ידי מנהלת שתורכב מנציגי הצדדים והחלטות יתקבלו בה פה אחד; השירותים שיינתנו על ידי כל אחד מהצדדים לפרו
 דילול(; העברת זכויות )זכות קדימה( וכדומה.

 להלן. 139פרויקט משותף של החברה, תדהר ושותף נוסף כאמור בהע"ש   132
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חתימה    100%מניין   תידרש  חתימות, 
החברה   עמידר  של  בפועל  מלאה 
הלאומית לשיכון בישראל, חלמיש חברה  
לשיקום   לדיור  עירונית  ממשלתית 
ולהתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ  
אשר   לדירות  בקשר  ישראל  ומדינת 

כפוף   כמפורט    לארכות בבעלותן, 
חודשים ממועד אישור    12תוך  ב בהסכם;  

או   תוקף  למתן  בינוי  הפינוי  תכנית 
מהמועד הקובע )לפי המאוחר(, התקיימו  
המקרקעין   במצטבר:  הבאים  התנאים 
עירונית;   להתחדשות  כמתחם  הוכרזו 
לדיירים   היזם  שייתן  הבניה  שירותי 
חוק   פי  על  אפס  בשיעור  במע"מ  יחויבו 

תשל"ו  מוסף,  ערך  )היזם    1975  -מס 
ובלבד  רשאי   זה  תנאי  על    שישא לותר 

בעלויות הכרוכות בכך(; תאושר תוכנית  
לאבני   בהתאם  תוקף  למתן  בינוי  פינוי 

חודשים    24; תוך  בהסכם  שנקבעוהדרך  
כנית  ו ממועד פרסומה למתן תוקף של הת

להקמת   בניה  היתר  הונפק  ובינוי  פינוי 
"(.  מועד קבלת ההיתר הפרויקט )להלן: " 

תנ  בו  מקום  האמור,  לקליטת  למרות  אי 
תכנית   אישור  הינו  בניה  להיתר  הבקשה 
עיצוב   תכנית  אישור  או  וחלוקה  איחוד 
אזי   למקרקעי הפרויקט,  ביחס  אדריכלי 

יהיה   חודשים    36המועד לקבלת ההיתר 
בתוך  ו ממועד אישור ת בינוי;  פינוי  כנית 

הבניה    6 היתר  קבלת  ממועד  חודשים 
 נתקבל ליווי בנקאי לפרויקט. 

תנאי  בהס  –מפסיק    תנאי נקבע  כם 
מפסיק לפיו היזם יהיה רשאי לבטל את  
הוצאת   למועד  עד  שלב  בכל  ההסכם, 
דו"ח   לבעלים, במקרה שבו  פינוי  הודעת 
נמוך   רווחיות  שיעור  יבטא  האפס 
שנקבע   המינימאלי  הרווחיות  משיעור 

 בהסכם. 
לא    היזם בעבודות  להתחיל  התחייב 

מ המקרקעין    90-יאוחר  מפינוי  ימים 
ים המתלים, ולהשלים  והתקיימות התנא

מ יאוחר  לא  העבודות  חודשים    40  -את 
היתר   נשוא  הבניה  עבודות  מתחילת 

קומות מרתף או   2הבניה, ככל שייבנו עד  
מ יאוחר  שייבנו    42  -לא  ככל    3חודשים 

 קומות מרתף. 

גבירול  רח אבן  /    8,401 %45133 בינוי  פינוי,  184-192'  גבירול  מ"ר  בין    ההסכם  כניסת  נכון 1.1  לתשקיף נכון 183 167גבירול    אבןאבן  מותנית,  חתימות    היזםלתוקף  מקדם 

 
. בהתאם להסכם בין השותפים, ההחזקות השותפים  המחזיקים בהם באמצעות שותפות מוגבלת שהוקמה על ידםוצד שלישי נוסף  של החברה, תדהר    פיםמשות  ים פרויקטהינם    20-6וברזיל    188-184אבן גבירול    133

 85%שותף הכללי יתקבלו ברוב קולות למעט החלטות מיוחדות שתתקבלנה ברוב של  אסיפה הכללית של ה . החלטות ב20%ר והצד השלישי  דה לכ"א מהחברה ות  40%על    דויעמבשותפות המוגבלת ובשותף הכללי  
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במקרקעין   אביב,  בתל 
כחלקות   -1047  –הידועים 

בגוש    998  -ו  1003,  1050
6212 

המתחם טרם  
וטרם   הוכרז 

ניתנה  
החלטה  

 מקדמית  

חלק בבעלות  
פרטית וחלק  

בבעלות  
קק"ל  

בחכירה  
ראשית  

חכירת  /
 משנה 

184-188    :
47%  

משוקלל  
לשלושת  
 הבניינים. 

גבירול   אבן 
190-192  :

88%  
משוקלל  

לשני 
 הבניינים. 

 

184-190  –  
אבן  80%  ;

  –  192גבירול  
67% 

  אין, זה
  ביכולת
  החברה 
 להעריך 

  לתשקיף
  אין, זה

  ביכולת
  החברה 
 להעריך 

ממועד    12:  היתר היותר  לכל  חודשים 
נחתם   הראשון,  הבעלים  יחיד  חתימת 
בעלי   מבין  מיוחס  רוב  ע"י  זה  הסכם 
פינוי   בחוק  זה  מונח  כהגדרת  הדירות, 
ובינוי(,   פינוי  מיזמי  )עידוד  ובינוי 

"   2006  -תשס"ו "(.  הקובע   המועד)להלן: 
מניין   זה מובהר כי לצורך קביעת  לעניין 

בבעלות    יבואוחתימות  ה דירות  במניין 
עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל  
וחלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור  
אביב   בתל  שכונות  והתחדשות  ולשיקום 
שהם   בלבד  ישראל  מדינת  ובבעלות 
לצורך   אולם  ההסכם,  נוסח  את  אישרו 

חתימה    100%מניין   תידרש  חתימות, 
החברה   עמידר  של  בפועל  מלאה 

מית לשיכון בישראל, חלמיש חברה  הלאו 
לשיקום   לדיור  עירונית  ממשלתית 
ולהתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ  
אשר   לדירות  בקשר  ישראל  ומדינת 

כפוף   כמפורט    לארכות בבעלותן, 
חודשים ממועד אישור    12תוך  ב בהסכם;  

או   תוקף  למתן  בינוי  הפינוי  תכנית 
מהמועד הקובע )לפי המאוחר(, התקיימו  

המקרקעין  התנא במצטבר:  הבאים  ים 
עירונית;   להתחדשות  כמתחם  הוכרזו 
לדיירים   היזם  שייתן  הבניה  שירותי 
חוק   פי  על  אפס  בשיעור  במע"מ  יחויבו 

תשל"ו  מוסף,  ערך  )היזם    1975  -מס 
ובלבד   זה  תנאי  על  לותר    שישא רשאי 

בעלויות הכרוכות בכך(; תאושר תוכנית  
לאבני   בהתאם  תוקף  למתן  בינוי  פינוי 

חודשים    24; תוך  בהסכם  שנקבעודרך  ה
כנית  ו ממועד פרסומה למתן תוקף של הת

להקמת   בניה  היתר  הונפק  ובינוי  פינוי 
"(.  מועד קבלת ההיתר הפרויקט )להלן: " 

לקליטת   תנאי  בו  מקום  האמור,  למרות 

הסכם   על    פינוי הדיירים 
 בינוי 

 
זה    נכון תשקיף  למועד 

עם    היזם מו"מ  מנהל 
על   התכנון  צוותי 

 הפרויקט 

 
מהותי ממנה; מיזוג או  ; שינוי מטרות ו/או פעילות השותף הכללי; שינוי הון המניות של השותף הכללי; הקצאה של ניירות ערך; מכירת פעילות השותף הכללי או חלק  )כגון שינוי תקנון; שינוי הרכב הדירקטוריון

)כאשר הרוב הינו בהתאם לשיעור ההחזקה בשותף הכללי בהתאם    75%רוב של  . החלטות בדירקטוריון השותף הכללי יתקבלו בארגון מחדש; פירוק מרצון; עסקאות בעלי עניין כמשמעות המונח בחוק החברות(
(  3( החלפת אדריכל; )2( שעבוד נכסי חברת הפרויקט ו/או השותפות למעט לטובת מוסד מלווה; )1לבעל המניות שמינה את הדירקטור( למעט ביחס להחלטות בנושאים המפורטים להלן אשר יתקבלו פה אחד: )

( קבלן מבצע שאינו תדהר בניה בע"מ או חברה משווקת שאינה  9( צירוף שותפים; )8( שינוי זכויות חתימה; )7( הגשת תביעות; )6(  שימושים חורגים; )5( לו"ז לתכנון וביצוע הפרויקט; )4; )החלפת משרד עו"ד
 לעיל. 6.6.1.12ההסכם דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף  . מקבוצת "אקרו" 

גבירול     בשותפות  190-192אבן  מחזיקים  ותדהר  החברה  להסכם  בהתאם  ידם.  על  שהוקמה  מוגבלת  שותפות  באמצעות  בהם  המחזיקים  ולתדהר,  לחברה  משותפים  פרויקטים  הכללי   הינם  ובשותף  המוגבלת 
: ניהול התכנון ופיקוח על הביצוע חלוקת אחריות.  (188-184בהסכם ביחס לאבן גבירול  אסיפת השותף הכללי ובדירקטוריון השותף הכללי הינה זהה לאמור בעיל )החלטות בקבלת  כ"א.   50%בחלקים שווים, היינו  

-ּּּ בתוספת שיעור מסוים; שיווק ומכירות יבוצעו ע"י החברה בתמורה לCOST-מעלויות הבנייה הישרות; ביצוע הפרויקט יתבצע על ידי תדהר בניה בע"מ בתמורה ל  2.5%-של הפרויקט יבוצע ע"י תדהר בתורה ל
 לעיל. 6.6.1.12להסכם המפורט בסעיף  ןבמהות  דומותההסכם מתמורת מכירת היחידות בפרויקט. יתר הוראות  3%

 וקלל של החברה בהתאם להסכמים המתוארים לעיל.  ( הינו שיעור ההחזקות המש184-192שיעור ההחזקות האפקטיבי של החברה בכלל הפרויקט )היינו אבן גבירול  
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  צפי
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)אלפי  
 "ח( ש

  לתוקף   ההסכם  לכניסת  מתלים  תנאים
 ההסכם מכוח   עיקריות  והתחייבויות

  נוכחי תכנוני    סטאטוס
הרשות   עמדת  )לרבות 

זמנים  והמקומית(   לוחות 
  להוצאת   שועריםמ

 )ככל שניתן(  בניה  היתרי 
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  על   שחתמו
  ההסכם

  סך   מתוך
 הדיירים 

  שיעור
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  להתחלת
  113הפרויקט 

תכנית   אישור  הינו  בניה  להיתר  הבקשה 
עיצוב   תכנית  אישור  או  וחלוקה  איחוד 

ביחס   אזי  אדריכלי  למקרקעי הפרויקט, 
יהיה   חודשים    36המועד לקבלת ההיתר 

בתוך  ו ממועד אישור ת בינוי;  פינוי  כנית 
הבניה    6 היתר  קבלת  ממועד  חודשים 

 נתקבל ליווי בנקאי לפרויקט. 

,  1,3,5,7,9,11   גרונר'  רח
הידועים   במקרקעין  ת"א, 

 635חלקה    6628כגוש 
מ"ר    11,404 50% 38/2"א תמ 

 16,240 1.1 39,760 134  164 144 80% 71% רמ"י  /

בין    ההסכם  כניסת מותנית,  לתוקף 
מהמועד בו חתם    ימים  180: בתוך  היתר

חתמו   זה  הסכם  על  הראשון  הבעלים 
לפחות   של  מהדירות    80%בעליהן 

צמוד   שלהן  הקיים  בבניין  הנוכחיות 
על    80%לפחות   המשותף  מהרכוש 

 " )להלן:  הקובעההסכם  כפוף  המועד   ,)"
  12; ב( בתוך  135כמפורט בהסכם   לארכות

מ  תוגש    המועדחודשים  "ע  התבהקובע 
ובתוך   מיום    חודשים   24הנקודתית, 

"ע  התב"ע הנקודתית, תאושר  התבהגשת 
לכל   יאושרו  ובמסגרתה  הנקודתית 

עיקריים    34,500הפחות   שטחים  מ"ר 
כפוף   לפרויקט,  כמפורט    לארכותלבניה 

בתוך   ממועד    18בהסכם;  חודשים 
  יתקבל התקיימות התנאי המתלה השני,  

לפרויקט    היתר אפס  דוח  הוצא  בניה; 
שלא   רווחיות  על  המעיד  שמאי  ע"י 

  היזם .  בהסכם   שנקבע  מהשיעורפוחתת  
-מ  יאוחר  לא  בעבודות  להתחיל  התחייב

  והתקיימות   המקרקעין  מפינוי  ימים  90
  את   ולהשלים  המתלים   התנאים
 . חודשים 36 בתוך העבודות

  התנאי   התקיים  טרם
.  ההסכם  של  הראשון

החלה   טרם  החברה 
שב התכנוני    ל הליך 

 . הפרויקט
 

,  זה  תשקיף   למועד   נכון
  אודות "מ  מו  מנהל  היזם

  צוותי   עם  הפרויקט
  הנדסה   במחלקת  התכנון

  למועד   ונכון  העיריה   של
  התכנון   צוותי  זה  תשקיף

  הסכמתם   הביעו  טרם
  במתכונותו   לפרויקט
 הנוכחית 

  11  -ו  9,  5,  1' סנפיר מס'  רח
,  61וברחוב מעפילי אגוז מס' 

אביב,  -, בתל69  -ו  67,  65,  63
הידועים כחלקות   במקרקעין

 7244בגוש   85  -ו 84, 53 –  51

 בינוי  פינוי
המתחם טרם  
וטרם   הוכרז 

ניתנה  
החלטה  

 מקדמית  

100% 9,975    / מ"ר 
  לכל   313 162   67% 80% פרטית 

 13,008 1.9 30,352 היותר 

בין    ההסכם  כניסת מותנית,  לתוקף 
בו    12תוך  ב :  היתר מהמועד  חודשים 

זה,   הסכם  על  הראשון  הבעלים  חתם 
בעליהן   לבין  היזם  בין  זה  הסכם  נחתם 

  בכל מהדירות הנוכחיות    50%של לפחות  
  60%  ולפחות  הקיימים  מהבניינים  אחד

  במקרקעין   הנוכחיות   הדירות  מכלל
 "   לארכות   כפוף "(,  הקובע  הרוב)להלן: 

יהיה רוב   בו  כקבוע בהסכם. רק במקום 
הקיימים,   מהבניינים  בחלק  רק  קובע 
את   לחלק  היזם  רשאי  יהיה  אזי 
בניינים   של  משנה  למתחמי  הפרויקט 

  מתחם קיימים על פי החתימות )להלן: "
משנה  משנה  מתחם  כל  שבו  באופן   )"

בתוך   נפרד;  כפרויקט  חודשים    5יבוצע 

זה,    נכון תשקיף  למועד 
בהליכי   החלה  החברה 

 "ע. התבתכנון  
 

,  זה  תשקיף   למועד   נכון
  צוותי   של  הסכמה  קיימת

  במחלקת התכנון  
  לכמות   בעיריה  ההנדסה
 הפרויקט  ובינוי  המבנים

 
 דירות יזם.   200-מבמקרה בו תהיה דרישה של ועדת התכנון להקטנת שטחי דירות בפרויקט, יהיה רשאי היזם להגדיל את מספר דירות היזם, ובלבד שלא ייבנו יותר   134
מהדירות הנוכחיות חתמו על ההסכם, להודיע לדיירים כי למרות שטרם חתמו כל הדיירים על ההסכם עד המועד להתקיימות התנאי    2/3היזם יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובתנאי שבעלים של לפחות        135

 כאילו קוים התנאי המתלה הראשון.  המתלה הראשון, מתחיל היזם, על חשבונו ובאחריותו, בהליכי התכנון לאישור התב"ע
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 הפרויקט   מקרקעי מיקום

 סוג
  הפרויקט

שמדובר   ככל 
בפרויקט  

בינוי     –פינוי 
האם  

המתחם  
האם   הוכרז/ 

ניתנה  
החלטה  

 מקדמית  

  חלק 
  התאגיד

 אפקטיבי 

  שטח
 עליו  הקרקע
  מקודם

  הפרויקט
ומבנה  

הבעלות  
 בקרקע 

 סטטוס
  של   הסכמי

 הפרויקט 
 

  מספר
דירות  
 קיימות 

  מספר
  דירות

  המיועדות
 למכירה 

  העלויות
  הכרוכות

  בפינוי
  הדיירים

  נחתם  עימם
  הסכם

)לרבות  
  שכירות
  חלופית
(  והריסה

 "ח( ש)אלפי  

  יחס
  ההחלפה
  עם  הממוצע
 112הדיירים 

  צפי
  עם   עלויות

  הדיירים
  שטרם
  חתמו

)אלפי  
 "ח( ש

  לתוקף   ההסכם  לכניסת  מתלים  תנאים
 ההסכם מכוח   עיקריות  והתחייבויות

  נוכחי תכנוני    סטאטוס
הרשות   עמדת  )לרבות 

זמנים  והמקומית(   לוחות 
  להוצאת   שועריםמ

 )ככל שניתן(  בניה  היתרי 

  שיעור
  הדיירים

  על   שחתמו
  ההסכם

  סך   מתוך
 הדיירים 

  שיעור
  הסכמה

  נדרש
  להתחלת
  113הפרויקט 

של   בעליהן  הדירות  מ   80%מחתימת 
הנוכחיות בכל אחד מהבניינים הקיימים  
החדשה   התוכנית  הוגשה  זה  הסכם  על 
ותושלם קליטתה בתוך חודשיים נוספים  

אגוז   למעפילי  ביחס  ששם    69)למעט 
נכלל בהסכם(   התנאי המתלה הנ"ל אינו 

כנית  ו חודשים ממועד הגשת הת  48בתוך  
החדשה למתן    התכניתהחדשה, פורסמה  

ל  המועד  וחלף  עתירה  תוקף,  הגשת 
הת כנגד  ערר  או  החדשה  ו מנהלית  כנית 

מנהלית   עתירה  במהלכו  שהוגשו  מבלי 
)כפוך   ערר  שתוגשנה    לארכות או  ככל 

מ יאוחר  לא  ד  חודשים    6-התנגדויות(; 
הבניינים   בניה,  היתר  קבלת  לאחר 
להתחדשות   כמתחם  הוכרזו  הקיימים 
שיעור   יבטא  האפס  דוח  עירונית; 

הגבוה   לפרויקט    עור משירווחיות 
; עד לא יאוחר  בהסכם  הקבוע הרווחיות  

הוצאת   מועד  לאחר  חודשים  משישה 
פיננסי   ליווי  ייחתם הסכם  היתר הבניה, 
עם בנק מלווה לצורך קבלת ליווי פיננסי  

כל  לפרוייקט הסכמות  התקבלו   ;
משכנתאות   רשומות  שלטובתם  הבנקים 
על הדירות הנוכחיות של הבעלים לביצוע  

 . הסכם ה
  לא   בעבודות  חיל להת  התחייב  היזם

  המקרקעין   מפינוי  ימים  90-מ  יאוחר
  ולהשלים  המתלים   התנאים   והתקיימות 

 . חודשים   50  בתוך  העבודות את 

,  27-29,  23-25  הפלמח'  רח
שדה  31-33 -72-ו  68יצחק 

במקרקעין  76 אביב,  תל   ,
כחלק ,  798,  783  ות הידועים 

כחלקה    בגוש   801,  800,  799
6150   

 
 

 בינוי  פינוי
המתחם טרם  
וטרם   הוכרז 

ניתנה  
החלטה  

 מקדמית  

100% 7,150    / מ"ר 
 7,963 1.8 12,455 128 72 67% 61% רמ"י 

בין    ההסכם  כניסת מותנית,  לתוקף 
  על   לחתום  רשאי  יהיה  היזם:  היתר

  מבעלי   70%"י  ע  חתימתו  לאחר  ההסכם 
  יכנס   היזם  חתימת  עם  ומיד,  הדירות 
  להתקיימות   בכפוף,  לתוקף  ההסכם
 : שלהלן המתלים התנאים

  80%-ב  הזכויות  מלוא   של  בעלים 
"רוב    המהווה   אחוז  או במתחם מהדירות

  כהגדרתו "  הדירות  בעלי   מבין  מיוחס
  2006-"ותשס)פיצויים(,    בינוי  פינוי  בחוק

  תביעת   דין"פ  ע  שיאפשר   אחר   אחוז  או
  זה   הסכם   על  חתמו ,  סרבנים  בעלים 
  הדירה   בעל  מחתימת  חודשים  24  בתוך

"   הראשון כפוף  הקובע  המועד)להלן:   ,)"
לא    לארכות תוך  בהסכם;  כמפורט 

מ התוכנית,    12-יאוחר  מאישור  חודשים 
להכ הומלץ  כ"מתחם"  הפרויקט  רזה 

בהתאם לאחת החלופות ע"פ פרק חמישי  
מקרקעין    4 מיסוי  לחוק  בינוי"(  )"פינוי 

התשכ"ג ורכישה(,  )להלן:    1963-)שבח 
  הכרזה   צו  וניתן"(  מקרקעין  מיסוי  חוק"

  מיסוי   לחוקכח)ב(  49  בסעיף  כמשמעו 
  פי   על  ממס   הפטורים  ויינתנו,  מקרקעין

  ערך   מס  וחוק  מקרקעין  מיסוי  חוק

  התנאי   התקיים  טרם
.  ההסכם  של  הראשון

בהליך  החברה   החלה 
הפרויקט   של  התכנוני 

תשק למועד    זה   יףונכון 
  צוות   עם  דיונים  מנהלת
  לקביעת   בעירייה   התכנון

 . בפרויקט   הזכויות היקף
 

,  זה  תשקיף   למועד   נכון
  אודות "מ  מו  מנהל  היזם

  צוותי   עם  הפרויקט
  הנדסה   במחלקת  התכנון

המצוי    העיריה  של
ונכון   הסופויים   בשלביו 
זה   תשקיף  למועד 

"מ  המו החברה    להערכת
בתמיכת    ויפצ להסתיים 

ההנדסה   מחלקת 
 . בזמן הקרוב   בפרויקט



 

 73-ו

 הפרויקט   מקרקעי מיקום

 סוג
  הפרויקט

שמדובר   ככל 
בפרויקט  

בינוי     –פינוי 
האם  

המתחם  
האם   הוכרז/ 

ניתנה  
החלטה  

 מקדמית  

  חלק 
  התאגיד

 אפקטיבי 

  שטח
 עליו  הקרקע
  מקודם

  הפרויקט
ומבנה  

הבעלות  
 בקרקע 

 סטטוס
  של   הסכמי

 הפרויקט 
 

  מספר
דירות  
 קיימות 

  מספר
  דירות

  המיועדות
 למכירה 

  העלויות
  הכרוכות

  בפינוי
  הדיירים

  נחתם  עימם
  הסכם

)לרבות  
  שכירות
  חלופית
(  והריסה

 "ח( ש)אלפי  

  יחס
  ההחלפה
  עם  הממוצע
 112הדיירים 

  צפי
  עם   עלויות

  הדיירים
  שטרם
  חתמו

)אלפי  
 "ח( ש

  לתוקף   ההסכם  לכניסת  מתלים  תנאים
 ההסכם מכוח   עיקריות  והתחייבויות

  נוכחי תכנוני    סטאטוס
הרשות   עמדת  )לרבות 

זמנים  והמקומית(   לוחות 
  להוצאת   שועריםמ

 )ככל שניתן(  בניה  היתרי 

  שיעור
  הדיירים

  על   שחתמו
  ההסכם

  סך   מתוך
 הדיירים 

  שיעור
  הסכמה

  נדרש
  להתחלת
  113הפרויקט 

  תוכנית   אושרה;  1975-"ו תשל,  מוסף
  מבונה   בשטח,  וחלוקה  לאיחוד  מפורטת

  מגורים"ר  מ  21,000  לפחות  של  עיקרי
  לא   של  בנייה   זכויות  יכללו  ואשר   עיקרי
או  /ו"ר  מ   25,000  ועד"ד,  יח   214-מ   פחות 

-3.1  בין  יהיה  שהמכפיל  כך  דירות  250
3.5  " החדשההתב)להלן:  בתוך    136"( "ע 
כפוף    36 הקובע,  מהמועד  חודשים 

אישור    קבלתכמפורט בהסכם;    לארכות
בתוך   בנקאי  ממועד    9לליווי  חודשים 

הפרויקט   ואישור  לתוכנית  ועדה  אישור 
פטור   מיסוי;   במסלול  ובינוי  כפינוי 
לפרויקט   השבחה  היטל  תשלום  מחובת 

ומע"מ   שבח  ממס  פטור  על  ומעוכן  "מ 
ל היזם  שייתן  הבניה  ; 137בעלים שירותי 

קבלת היתר בניה כדין להקמת הפרויקט  
בתוך   היזם,  בחירת  לפי  שנים    6או 

 מהמועד הקובע.  
  לא   בעבודות  להתחיל   התחייב  היזם

  המקרקעין   מפינוי  ימים  90-מ  יאוחר
  ולהשלים  המתלים   התנאים   והתקיימות 

 . חודשים   42  בתוך  העבודות את 

ברח'    מתחם   אפקה המצוי 
אביב   בתל  הנוטר  וברקאי 

כחלקות   ,  577במקרקעין 
576  ,575  ,579  ,578  ,581  ,
  6628בגוש    778-ו  583,  580

/    38/2"א  תמ 
 פינוי

 138בינוי 
המתחם  

הוכרז וניתנה  

33.3%  
139 

9,382    / מ"ר 
רמ"י   חלק 
 וחלק פרטית 

72% 

)במקרה    80%
תמ"א   של 

38/2 ) 
  במקרה   67%

 בינוי  פינוי של

115 255 26,600 2.2 11,400 

בין    ההסכם  כניסת מותנית,  לתוקף 
בתוך  היתר   הדייר   מחתימת  ימים   180: 

  רוב "י  ע  זה  הסכם  נחתם  הראשון
"(, כפוף  הקובע  המועד)להלן: "   140מיוחס 

התקבלה    לארכות בהסכם;  כמפורט 

בקידום  הח  החברה  לה 
על  התב אושרה  אשר  "ע 

המקומית   הועדה  ידי 
להתנגדויות.   והופקדה 

דיון     בהתנגדיות התקיים 

 
מ   136 פחות  תכלול  החדשה שתאושר להפקדה  והתב"ע  כי במידה  מ  220-הוסכם  פחות  יהיה  שיאושרו  היחידות  כל  העיקרי של  דיור או שטחן  ביטול    110-יחידות  על  להודיע  ליזם  ברירה  זכות  מ"ר בממוצע, תהיה 

 ההסכם.
 היטלי השבחה או חליפהם ו/או מס שבח ו/או מע"מ כאמור, הוסכם כי תהיה זכות ברירה ליזם להחליט האם להמשיך בכל זאת בפרויקט. היה ולא יופטר הפרויקט מחובת תשלום       137
 בניינים במתחם פעל בעבר יזם צד שלישי.  17למיטב ידיעת החברה, ביחס לבניין אחד מתוך   138
)בשרשור סופי( בשיעור של  09ב  , התקשרו אקרו התחדשות בתל אבי2021בדצמבר בשנת     26ביום    139 "(, תדהר התחדשות  09אקרו התחדשות בתל אביב  )להלן: "  100%, שותפות מוגבלת, המוחזקת ע"י החברה 

ו/או פרויקט פינוי בינוי במתחם ברקאי    38עירונית תמ"א  "( בהסכם שותפות המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בפרויקט התחדשות  קיואפקה בע"מ )להלן: "  6"( וקיו  תדהרעירונית בע"מ )להלן: "
)להלן: " )להלן ביחד: "הפרויקט" או "העסקה המשותפתבשכונת אפקה הצפונית ב"א  לעיל. בהתאם לעסקה המשותפת    6.6.1.12"( ההסכם דומה במהותו לתיאור המפורט בסעיף  הצדדים" או "השותפים"( 
נציגים, שני נציגים מטעם כל צד   6ייעשה באמצעות ועדת היגוי אשר תמנה  –  ניהול העסקה משותפתבהתאמה. ההסכם קובע )בין היתר( הוראות בדבר: )א(  33.33%קט, קרי השותפים יהיו בעלי זכויות שוות בפרוי

)בחי אחד  פה  הסכמה  טעונות  אשר תהיינה  מיוחדות  החלטות  ברוב קולות למעט  יתקבלו  ההיגוי  ועדת  החלטות  המשותפת.  החלפת לעסקה  הפרויקט;  תכנון  הפרויקט;  מלווה; חלוקת כספים מחשבון  בנק  רת 
ת מחיר מינימום למכירת דירות; דוחות כספיים של  החברה המבצעת והמשווקת; תקציב הפרויקט; שימושים חורגים בקשר עם הפרויקט; קביעת מועד התחלת מכירת הדירות בפרויקט וקצת מכירתן; קביע

תחומי  איות כלכלית( ; )ב(  בר הגשת תביעות; שינוי מועד מסירת החזקה לרוכשי הדירות בפרויקט והחלטה שלא לממש את הזכות לביטול הסכם ההתחדשות העירונית עקב אי כדהעסקה המשותפת; החלטה בד
מתמורת מכירת היחידות בפרויקט )ללא מע"מ(. ניהול התכנון ופיקוח על ביצוע    1.5%בסך  ייזום הפרויקט ייעשה על ידי חברת קיו )ח.ו( נדל"ן בע"מ ובגינו היא תהיה זכאית לתמורה    –  אחריות בניהול הפרויקט

מעלויות הבנייה הישירות )ללא מע"מ(. כמו כן, חברת תדהר בניה בע"מ  תהיה אחראית    2.5%הפרויקט יבוצע על ידי תדהר או חברה אחרת מקבוצת החברות של תדהר ובגינו היא תהיה זכאית לתמורה בסך  
תהיה אחראית לביצוע הניהול הכספי של העסקה המשותפת וכן תהיה אחראית על ניהול הליך השיווק, בגינו תהיה    09. אקרו התחדשות בתל אביב  Cost+12%יצוע הבניה על המקרקעין של הפרויקט תמורת  לב

 מתמורת מכירת היחידות בפרויקט )ללא מע"מ(.   3%זכאית לתמורה של 
מהרכוש המשותף צמוד לתתי החלקות שבבעלותם. במקרה שהפרויקט יבוצע במתכונת של פינוי    80%מהבעלים בבניין הקיים, אשר   80%אזי הרוב המיוחס יהיה    38יבוצע במתכונת של תמ"א  במקרה שהפרויקט           140

מהרכוש המשותף בבניין צמוד לתתי    2/3מתתי החלקות בכל בניין במקרקעין וכן    2/3לפחות  מהרכוש המשותף צמוד לתתי החלקות שבבעלותם וכן בבעלותם    75%מהבעלים, אשר    80%בינוי, הרוב המיוחס יהיה  
 "(.  רוב מיוחסהחלקות שבבעלותם או אחוז מינימאלי אחר שיידרש ע"פ דין )להלן: "
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  חלקה "פ:  השפ  –ובנוסף  
: דרכים,  6628  בגוש   582

  6628  הגוש  584,  588  חלקות
  146  חלקה:  מהמנהל  וחלקת

 6626 בגוש

החלטה  
 מקדמית  

מגבלות   קיימות  לא  לפיה  מהנדס  חו"ד 
ביצוע   את  מאפשרות  לא  אשר  בנייה 

תמ"א   מכוח  תאושר  38141הפרויקט   ;
תאפשר    אשר החדשה"ע  התבסופית  

מכ יפחתו  שלא  בניה  אלפי    31-זכויות 
בתוך   מהתקיימות    36מ"ר  חודשים 

היתר   יתקבל  הראשון;  המתלה  התנאי 
בתוך   קליטת    24בניה  ממועד  חודשים 

הבקשה להיתר ע"י עיריית ת"א; ייחתם  
בתוך   מלווה  בנק  עם  ליווי    90הסכם 

ימים מקבלת היתר בניה מותנה באגרות  
וחתימת   על  מהבע   100%והיטלים  לים 

החלטה   מכוח  ובין  בעצמם  בין  ההסכם, 
שיפוטית וכן ייחתמו כל מסמכי השעבוד  
יירשמו   המלווה  הבנק  ע"י  שיידרשו 
כספים   למשוך  יהיה  וניתן  השעבודים 
מחשבון הליווי; קבלת הסכמת קק"ל או  

  לפי ,  ישראל  מדינת  או  הפיתוח   רשות 
  ישראל   מקרקעי   רשות  באמצעות ,  העניין

 " כזאת,  "ירמ)להלן:  שנדרשת  ככל   )"
החלטה מס'   או    1477בהתאם להוראות 

של   אותה  שתחליף  אחרת  החלטה  כל 
מכל  רמ  לפרויקט  פטור  יתקבל  וכן  "י 

 "י.  לרמתשלום 
  לא   בעבודות  להתחיל   התחייב  היזם

  המקרקעין   מפינוי  ימים  90-מ  יאוחר
  ולהשלים  המתלים   התנאים   והתקיימות 

 . חודשים   42  בתוך  העבודות את 

  דחתה המקומית    והועדה
  ועל   ההתנגדויות  את 

זו   .    הוגשהחלטה  ערר 
צפוי    בועדתדיון   ערר 

במחצית   להתקיים 
 .  2022הראשונה לשנת  

בורלא   בתל    19,  17,  15רח' 
הידועים    במקרקעיןאביב,  

 11חלקה    7222כגוש 
/    3,436 100% 38/2"א תמ  מ"ר 

 2,500 1.2 11,000 56 48 80% 92% פרטית 

בין    ההסכם  כניסת מותנית,  לתוקף 
בתוך  היתר )א(  מ   24:    מועד חודשים 

להיתר   הבקשה  להגשת  ההליך  פתיחת 
היתר   יתקבל  הפרויקט,  לביצוע  בניה 

כפוף   כאמור,  כמפורט    לארכות בנייה 
אפס   דו"ח  לפי  )ב(    שיוצא בהסכם; 
  יעמוד לפרויקט ע"י שמאי הבנק המלווה  

רווחיות    הפרוייקט   מינימאלי בשיעור 
)ג(   בהסכם;  שנקבע  כפי  מסוים 
סגור   פיננסי  ליווי  בהסכם  התקשרות 

בנקים  ייקטלפרו הסכמות  קבלת  )ד(   ;
הדירות   לבעלי  משכנתאות  שהעמידו 

כן בהסכם שנחתם    כמו(.  15-17)בבורלא  
בבורלא   הדירות  בעלי  נקבע  15-17עם   ,

רשאי   יהיה  היזם  לפיו  מפסיק  תנאי 
מיסים   יחולו  אם  ההסכם  את  לבטל 
קיימים   היו  שלא  נוספים  ו/או  חדשים 

של   בעליהן  חתימת    80%במועד 
הנ שלפחות  מהדירות    80%וכחיות 

לדירותיהם   צמוד  המשותף  מהרכוש 

  להגשת   נערכת   החברה 
 בניה   היתר לקבלת  בקשה

 
החברה   ידיעת  למיטב 

הרשות  ולהע  רכתה, 
תומכת   המקומית 

 בפרויקט 

 
 ככל שהפרויקט יבוצע במתכונת של פינוי בינוי היזם יהא רשאי לוותר על התקיימות תנאי מתלה זה.        141
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לא   בעבודות  להתחיל  התחייב  היזם 
  המקרקעין   מפינוי  ימים  90-מ  יאוחר

  ולהשלים  המתלים   התנאים   והתקיימות 
ממועד    חודשים  32  בתוך  העבודות   את 

 תחילת ביצוע העבודות. 

-תל,  61,  59,  57  איינשטיין 
/    1,540   100% 38/2"א תמ  אביב  מ"ר 

 900 2.0 4,700 36 18 80% 83% רמ"י 

בין    כניסת מותנית,  לתוקף  ההסכם 
חודשים ממועד חתימת    24  בתוךהיתר:  

על   הבעלים  פורסמה  ההסכםראשון   ,
תכנית   ובעיתונות  ברשומות  תוקף  למתן 

כקבוע בהסכם;    לארכות  כפוף  4406תא/
חתם    6בתוך   בו  מהמועד  חודשים 

הבעלים הראשון על הסכם זה, חתמו על  
לפחות   של  בעליהן    80%ההסכם 

כפוף   הקיים,  בבניין  הנוכחיות  מהדירות 
יאוחר    לארכות לא  עד  בהסכם;  כקבוע 

פר   18-מ מועד  לאחר  של  חודשים  סומה 
המועד    4406תא/ וחלוף  תוקף  למתן 

כנגד   ערר  או  מנהלית  עתירה  להגשת 
חתימת    התכנית וכן  שהוגשו  ומבלי 

לפחות   של  על    80%בעליהן  מהדירות 
 " להלן:  )במצטבר(    המועד ההסכם 

  ביחד   או  לבדו,  הקיים  הבניין"(,  הקובע 
  כמתחם   הוכרז,  נוספים  מקרקעין  עם

  שמעו כמ  צו  ניתן  וכן   עירונית  להתחדשות
אפס    לפי ;  בדין לפרויקט    שיוצא דו"ח 

  הפרויקט   יעמודע"י שמאי הבנק המלווה  
רווחיות  ב כפי    מינימאלי שיעור  מסוים 

משלושה   יאוחר  לא  עד  בהסכם;  שנקבע 
היתר   הוצאת  מועד  לאחר  חודשים 
סגור   פיננסי  ליווי  הסכם  ייחתם  הבניה, 
התקבלו   מלווה;  בנק  עם  לפרויקט 

רשומות    הסכמות כל הבנקים שלטובתם 
של   הנוכחיות  הדירות  על  המשכנתאות 
שלושה   עד  זה  הסכם  לביצוע  הבעלים 
המקרקעין   שעבוד  מועד  לאחר  חודשים 

 לבנק המלווה;
  וכהוראה   בהסכם  האמור  כל   אף  על

  7  בתוך  בניה  היתר יתקבל  לא  אם, גוברת 
  ההסכם   על  היזם  חתימת  ממועד  שנים
  ההסכם   את  לבטל  הבעלים   רשאים   יהיו

  80%  לפחות"י  ע  שתתקבל   בהחלטה
  למועד   עד  ההסכם  על  שחתמו  מהבעלים

 . כאמור

  להגשת   נערכת   החברה 
 בניה   היתר לקבלת  בקשה

החברה   ידיעת  למיטב 
הרשות   ולהערכתה 
תומכת   המקומת 

 בפרויקט 

/    1,780 50% 38/2"א תמ  אביב -תל, 19  איינשטיין מ"ר 
 3,200 1.5 7,700 49 32 80% 72% פרטית 

בין   מותנית  לתוקף  ההסכם  כניסת 
בתוך   בו    30היתר:  מהמועד  חודשים 

תב"ע   אושרה  לתוקף  נכנס  ההסכם 
לפחות   של  עיקרי  בשטח    7,400חדשה 

מהועדה   סופי  בניה  היתר  והתקבל  מ"ר 
פיננסי   לליווי  אישור  קבלת  המקומית; 
רמ"י   הסכמת  שדרושה  ככל  לפרויקט; 
התחדשות   כמתחם  אושר  הפרויקט 

 עירונית. 

  2022  בינואר  16  םביו
  עיצוב   תוכנית  אושרה

  לפרויקט   אדריכלית 
  הרוב   להשגת   ובכפוף 
  תגיש   החברה   הנדרש
 בניה   להיתר בקשה

 
 נכון למועד תשקיף זה,  

פורום מהנדס העיר אישר  
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העיצוב  תוכנית    את 
החברה    ידיעת ולמיטב  

ההנדסה    מחלקת 
בקידום    בעירייה תומכת 

 הפרויקט להיתר בנייה. 

 אביב -, תל15-47 ארבר

 בינוי  פינוי
המתחם  

וטרם   הוכרז 
ניתנה  

החלטה  
 מקדמית  

מ"ר    17,377 37.5%142
 11,200 2.2 23,800 316 144 80% 68% פרטית  /

  בין ,  מותנית   לתוקף  ההסכם  כניסת
  בלפחות   המחזיקים  הדיירים  :היתר
  במקרקעין   הקיימות   מהדירות  80%

בתוך    חתמו החוזה  חודשים    12על 
)להלן:   הראשון  הדייר  חתימת  ממועד 

כפוף  הקובע  המועד" כקבוע    לארכות"(, 
"מתחם"  כ  הוכרז  הפרויקט  בהסכם;
  פרק   פי  על  החלופות  לאחת  בהתאם 
  על או  / ו  מקרקעין  מיסוי  לחוק  4  חמישי

  על ,  עירונית  להתחדשות  לחוק'  ח  פרק   פי
  הכרזה   צו  ניתן  וכן  המנהלים   ידי

  מהמועד   חודשים   12  תוך  בדין  כמשמעו 
  הקבועים  התנאים  כל   שהתקיימו  בו

  מכירה )שבח,    מקרקעין  מיסוי   בתקנות
)תנאים  ורכישה   מתחם   על  להמלצה(, 

  ;2004-"דתשס (,  מיסוי  במסלול  פינוי
תוקף    143החדשה "ע  התב   תאושר למתן 

להלן:   המפורטים  הדרך  לאבני  בהתאם 
תוך   מתחייב  מהמועד    6היזם  חודשים 

החדשה   התב"ע  את  להגיש  הקובע 
  את   ולאשר  לדון  שבסמכותה  הלוועד 
ותפורסם  והתב"ע  התב תאושר  "ע 

חודשים ממועד הגשת    36ברשומות תוך  
כאמור;    לועדה "ע  התב המוסמכת 

היתר   יתקבל  האמור;  מהמועד 
החדשה  התב  את  בניההתואם "ע 

חודשים ממועד אישור    24וההסכם בתוך  
בכפוף  התב ופרסומה,  החדשה  "ע 

כל    לארכות חתימת  בהסכם;  כקבוע 
הבעלים על הסכם הפינוי בינוי והשלמת  
אשר   הדיירים  שם  על  הזכויות  רישום 
רשומים   היו  לא  ההסכם  חתימת  במועד 

בהליך    החלה  החברה 
שינוי   "ע  תבלהגשת 

 המקומית.  לועדה
 

  החברה   ידיעת  למיטב
  הרשות ,  ולהערכתה 
  תומכת   המקומית 

 . הפרויקט בקידום

 
התחדשות בתל אביב    2021בינואר    21ם  ביו  142 אקרו  "  17התקשרו  )להלן:  בע"מ  לבניה  חברה  אשדר  מוגבלת,  מיזמים בהתחדשות  אשדרשותפות  הלבנה  והעיר   )"2  " )להלן:  בע"מ  הלבנהמ.ל  יחד:  העיר  ולהלן   "

 37.5%,  37.5%", בהתאמה( לפיו חלק של השותפים בשותפות ובשותף הכללי יהיה  השותפות"-" וסכםהה"( בהסכם שותפים המסדיר את מערכת היחסים שלהם בשותפות המחזיקה בפרויקט )להלן: "השותפים"
והחל  12.5%-מההון העצמי הנדרש והעיר הלבנה תעמיד כ 43.75%-לעיל למעט ביחס למימון השותפות כאשר כ"א מאקרו ואשדר יעמיד כ 6.6.1.12, בהתאמה. ההסכם דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף 25%-ו

ובאסיפה יתקבלו ברוב של  6%העודף של כ"א מאקרו ואשדר ישאר ריבית בשיעור של   ימנה דירקטור לדירקטוריון השותף הכללי והחלטות יתקבלו בדירקטוריון  למעט    75%. בהתאם להסכם כ"א מהצדדים 
ו/או פירוק; עסקאות חריגות עם בעלי עניין; שינוי  )שינוי תקנון; מיזוג  תחום פעילות; שינוי תחומי אחריות העיר הלבנה או הפוגעת בזכויותיה; בחירת קבלן מבצע; הלוואות שלא במהלך    החלטות מסוימות 

-הדיירים ותהיה זכאית למתקבולי המכירות, העיר הלבנה תהיה אחראית על החתמות   3%עסקים רגיל; הנפקה( בהם נדרשת קבלת החלטה פה אחד, כן נקבע כי אקרו תהיה זכאית לדמי ניהול ושיווק בשיעור של  
 לעיל.  6.6.1.12מתקבולי המכירות. יתר ההוראות ההסכם דומים במהותם לאמור בסעיף  3%-מתקבולי המכירות ואשדר תהיה אחראית על הניהול ההנדסי וניהול פיננסי בתמורה ל 2%

קומות ואשר תקבע זכויות לבניה בגין המקרקעין, יחידות    20עד    8בניינים, שייבנו על המקרקעין ויהיו בני    20-קעין של כתכנית מתאר מפורטת לפינוי בינוי אשר תכלול הגדלת זכויות הבניה לשם בניה על המקר  143
ושימוש, הכל בהתאם לתכנון שיגובש על ידי    יקת הנאה, זכויות מעברדיור, כולל הדירות החדשות ודירות היזם כהגדרתן להלן בבניינים שייבנו וכן חניות, מחסנים, שטחים ציבוריים פתוחים ובנויים, מעברים, ז 

 היזם ובכפוף לדרישות והתנאים של הרשויות המוסמכות והראות ההסכם.  
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 הפרויקט   מקרקעי מיקום

 סוג
  הפרויקט

שמדובר   ככל 
בפרויקט  

בינוי     –פינוי 
האם  

המתחם  
האם   הוכרז/ 

ניתנה  
החלטה  

 מקדמית  

  חלק 
  התאגיד

 אפקטיבי 

  שטח
 עליו  הקרקע
  מקודם

  הפרויקט
ומבנה  

הבעלות  
 בקרקע 

 סטטוס
  של   הסכמי

 הפרויקט 
 

  מספר
דירות  
 קיימות 

  מספר
  דירות

  המיועדות
 למכירה 

  העלויות
  הכרוכות

  בפינוי
  הדיירים

  נחתם  עימם
  הסכם

)לרבות  
  שכירות
  חלופית
(  והריסה

 "ח( ש)אלפי  

  יחס
  ההחלפה
  עם  הממוצע
 112הדיירים 

  צפי
  עם   עלויות

  הדיירים
  שטרם
  חתמו

)אלפי  
 "ח( ש

  לתוקף   ההסכם  לכניסת  מתלים  תנאים
 ההסכם מכוח   עיקריות  והתחייבויות

  נוכחי תכנוני    סטאטוס
הרשות   עמדת  )לרבות 

זמנים  והמקומית(   לוחות 
  להוצאת   שועריםמ

 )ככל שניתן(  בניה  היתרי 

  שיעור
  הדיירים

  על   שחתמו
  ההסכם

  סך   מתוך
 הדיירים 

  שיעור
  הסכמה

  נדרש
  להתחלת
  113הפרויקט 

הרשומות   ההערות  נמחקו  וכן  כבעלים, 
 י ההערות. או התקבלו הסכמות מוטב

 אביב   תל,  173-183 יפת

 בינוי  פינוי
המתחם  

טרם   הוכרז, 
ניתנה  

החלטה  
 מקדמית  

50% 6,700    / מ"ר 
 --- 25,700 1.5 - 146 97 67%   48% פרטית 

בעלי    היזם ידי  על  נבחר 
הפרויקט   כיזם  הדירות 
זה,   תשקיף  למועד  ונכון 

  בהליך   החלה  החברה
  על   הדיירים   החתמת 

   .בינוי  פינוי הסכם
 

החברה   ידיעת  למיטב 
הרשות   ולהערכתה 
תומכת   המקומית 
בהתאם   שהינו  בפרויקט 
אושרה   אשר  לתב"ע 

 למגרש סמוך. 

 אביב -, תל11-21 הופיין

 בינוי  פינוי
המתחם טרם  
וטרם   הוכרז 

ניתנה  
החלטה  

מקדמית  
במסלול  

 מיסוי 

%100144 
4,000    / מ"ר 

 4,300 1.8 6,500 64 36   80% 60% פרטית 

בין   מותנית  לתוקף  ההסכם  כניסת 
למתן   תפורסם  החדשה  התב"ע  היתר: 

בתוך   ברשומות   חודשים    30תוקף 
)כפוף   לתוקף  ההסכם  כניסת  ממועד 
על   הכרזה  בהסכם(;  כקבוע  לארכות 
להתחדשות   כמתחם  המקרקעין 

בתוך   בניה  היתר  קבלת    15עירונית; 
על   חודשים מהמועד שבו הבעלים חתמו 

היתר לבקשת  רווח  התוכניות  שיעור   ;

 ;145יזמי מינימלי כקבוע בהסכם 

חתימות    היזם מקדם 
הסכם   על    פינוי הדיירים 

 בינוי 
 

זה   תשקיף  למועד  נכון 
עם   מו"מ  מנהל  היזם 
על   התכנון  צוותי 

 הפרויקט 

 

 

 

 

 

 

 
מהזכויות בפרוייקט ולחתום על הסכם שותפות, ככל והצד השלישי יודיע כאמור יחתם בין הצדדים   25%הסכמות עם צד שלישי הזכאי לתת הודעה לחברה באם מעוניין לממש זכותו להחזיק ב  חברה  ליצוין, כי    144

   תלוי בשיעור הרווח היזמי בפרויקט.  3%-ל 2%יה זכאי לשיעור מהרווחים מהפרויקט הנע בין ככל שהצד השליש לא יצטרף כשותף לפרויקט הוא יה  .לעיל 127הסכם שותפות ויחולו ההסכמות כמפורט בהע"ש 
ודף )שמעל  מי מסוים שנקבע בהסכם, יחולק סכום הריווחיות העיצוין, כי בהתאם להסכם כל אחד מהבעלים יהיה זכאי למענק אכלוס בסכום שנקבע בהסכם. בנוסף ככל שהרווח היזמי בפרויקט יהיה מעל רווח יז   145

 ( באופן שווה בין היזם לבין הבעלים.  18%
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 קומבינציה הסכם 

מיקום  
מקרקעי  
 הפרויקט 

סוג  
 הפרויקט 

חלק  
התאגיד  

 אפקטיבי 

של   הסכמי  סטטוס 
 הפרויקט 

שטחים  
בבעלות  
 הבעלים 

מספר  
דירות  

המיועדות  
 למכירה 

העלויות  
הכרוכות  

בפינוי  
הדיירים  

נחתם   עימם 
הסכם  

)לרבות  
שכירות  
חלופית  

והריסה(  
 )אלפי ש"ח(

יחס  
ההחלפה  
הממוצע  

עם  
 146הדיירים 

צפי עלויות  
עם  

הדיירים  
שטרם  

  חתמו
)אלפי 
 ש"ח( 

לתוקף  ההסכם  לכניסת  מתלים    תנאים 
 סטאטוס נוכחי   ההסכם  והתחייבויות עיקריות מכוח

שיעור  
הדיירים  

על   שחתמו 
ההסכם  

סך   מתוך 
 הדיירים 

שיעור  
הסכמה  

נדרש  
להתחלת  
הפרויקט 

147  

רח'  )   אליפלט
/  18-22אילת    ,

אליפלט   רח' 
 ( אביב -, תל23
 

קומבינציה 
פינוי   /

 בינוי
100%   83.5% 

או    100%
ככל    67%

שמדובר  
בעסקת  

 פינוי בינוי 

11,172  
 148מ"ר 

יח"ד    121
149  

---150 
44%  

-ו  בעלים
 חברה  56%

 ---   ל.ר

ברשומות   תוקף  למתן  פורסמה 
מגרש   על  בניה  המאפשרת  התב"ע 

מגדל מגורים  (  601הפרויקט )מגרש  
יכלול    24בן   יח"ד    180קומות אשר 

מסחר.   שטחי  החברה  151וכן  בנוסף 
הגישה בקשה לאישור תוכנית עיצוב  
בועדה   נדונה  אשר  אדריכלי 

להיתר    ולהערכת בקשה  החברה 
במחצית   תוגש  לשנת    השניהבניה 

, ייתכן שבמסגרתה תתבקשנה  2022
 הקלות שונות.

 

 

 

 

 

 

 

 
 לעניין זה יצוין, כי "יחס ההחלפה" הינו על פי אותו מפתח לכל הדיירים הן לדיירים אשר חתמו כבר על הסכמים והן לדיירים שטרם חתמו.    146
 י שהיה עד לאישור חוק ההסדרים. כפ 80%חלף  66%לעיל, בהתאם לחוק ההסדרים השיעור הנדרש הינו  6.6.1.1כאמור בסעיף   147
 . (155 -ו 134מ"ר ברוטו מבני תעשיה )בחלקות  11,172  148
 121-יעמוד על כ, כך שמספר היחידות לשיווק  56%יח"ד. חלק החברה ע"פ הסכם הקומבינציה הינו    216לאור הקלת "שבס", כך שהפרויקט יכלול    20%יח"ד בתוספת    180על פי התב"ע ניתן לבנות על הקרקע      149

   . מ"ר משרדים ברוטו )חלק החברה( 3,310-מ"ר למסחר ו 809יח"ד. בנוסף, הפרויקט יכלול 
ב שותפות מוגבלת, המוחזקת  תקשרות באמצעות אקרו תל אביב א.ר.העלויות הנ"ל כוללות עלויות הריסת המבנים הקיימים. לעניין זה יצוין, כי היות שמדובר בעסקת קומבינציה אין עלויות שכירות לדיירים. ה   150

 על ידי ייזום.  100%-ב
מהבעלים במקרקעין בעסקאות מחייבות; )ב( רישום של כלל זכויות הבעלים; )ג( אישור התב"ע החדשה בועדה המחוזית, כאשר    100%הסכמי הקומבינציה כפופים לתנאים מתלים כדלקמן: )א( היזם התקשר עם    151

שנים ממועד    5"(. ככל והתנאים המתלים לא יתקיימו עד לתום  התנאים המתליםמהתוכנית שהוגשה )להלן: "  90%תאושר תוכנית שהיקפי הזכויות למגורים בה יהיו לפחות  תנאי זה ייחשב כמתקיים במקרה בו  
חודשים נוספים. בנוסף, ככל שרק התנאי המתלה האמור    12-החתימה על ההסכם, היזם יהיה רשאי לבטל את ההסכם. ככל שהיזם לא הודיע על ביטול ההסכם, התקופה להתקיימות התנאים המתלים תוארך ב

תביעות לפירוק שיתוף. ביום  אי להודיע לבעלים על כניסת ההסכם לתוקף והיזם יהיה רשאי לנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת שניתן יהיה לבנות את הפרויקט לרבות הגשת  בס"ק )ג( לעיל התקיים, היזם רש
 הודיע היזם לבעלים על כניסתו לתוקף של ההסכם.   2019בנובמבר  20
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   )אלפי ש"ח( מידע נוסף על פרויקטים שאינם מהותיים .6.6.4.7

 שם

 קבלן ביצוע 152)אלפי ש"ח(מידע על אשראי לליווי פרויקט 

תקרת  
אשראי  
 פיננסי

יתרה לניצול  
אשראי פיננסי 
לתאריך הדוח 

(30.9.2021 ) 

תקרת אשראי  
ערבויות  

)מימון בניה,  
ביצוע, לטובת  
בעלי מקרקעין  

 וכדומה( 

תקרת  
אשראי  
ערבויות  
 חוק מכר

יתרה  
לניצול 

ערבויות  
לתאריך 

 הדוח 

סה"כ  
מסגרת  
 אשראי 

טווח  
ריביות  
אשראי  
 פיננסי

ריבית 
צמודה/לא 

 צמודה 

עמידה בתנאי  
הסכם הליווי  
לתאריך הדוח 

ולמועד  
פרסום  
 התשקיף 

התאגיד  
משמש  
כקבלן 
ראשי 
 ]כן/לא[

סוג התקשרות עם  
קבלן ראשי 

)פאושלי/כתב 
 -כמויות/אחר 

 פרט(

כיסוי  
אחריות 
בגין בדק  

על יד 
יקבלן  
ראשי 
 ]כן/לא[

הצמדת  
תמורה? ]לא 
צמוד/ מדד  
תשומות/  

 אחר[ 

PRAZON 16,000 16,000 107,000 169,000 99,515 292,000 
+   פריים

קיימת עמידה   לא צמודה  0.53%
 כן כן פאושלי  לא בתנאי הליווי 

 

 ניתוחי רגישות  .6.6.4.8

 

 
 (. Recourseלחברה )כל ההלוואות הינן הלוואות עם זכות חזרה   152

 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינוים במחיר המכירה 

 

במחירי   10%השפעת עליה של 
הגולמי  המכירה על הרווח 
 שטרם הוכר

במחירי   5%השפעת עליה של 
המכירה על הרווח הגולמי  

 שטרם הוכר
 סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר 

במחירי   5%השפעת ירידה של 
המכירה על הרווח הגולמי שטרם  

 הוכר

  10%השפעת ירידה של 
במחירי המכירה על הרווח  

 הגולמי שטרם הוכר

-שיעור ב הרווח הגולמי 
-שיעור ב הגולמי הרווח  %

-שיעור ב הרווח הגולמי  %
-שיעור ב הרווח הגולמי  %

-שיעור ב הרווח הגולמי  %
% 

 PRAZON   34,730  21.77% 34,378  21.59% 34,027  21.42% 33,676  21.25% 33,324  21.07% פרויקטים בהקמה 

 ההקמה  בעלויות רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינוים  ניתוחי

 

  בשל 10%עליה של  השפעת
  ההקמה   בעלויותשינויים 

  שטרם  הגולמי  הרווח  על
 הוכר

  בשל 5%עליה של  השפעת
  על ההקמה   בעלויותשינויים 

 הוכר  שטרם  הגולמי  הרווח 
 הוכר   שטרם גולמי  רווח "כ סה

  שינויים בשל 5%ירידה של  השפעת
  הגולמי הרווח  על ההקמה בעלויות

 הוכר שטרם

  בשל 10%ירידה של  השפעת
  על ההקמה   בעלויותשינויים 

 הוכר  שטרם  הגולמי  הרווח 

  הרווח 
  הרווח  %-ב שיעור הגולמי  הרווח  %-ב שיעור הגולמי  הרווח  %-ב שיעור הגולמי  הרווח  %-ב שיעור הגולמי 

 %-ב שיעור הגולמי 

   פרויקטים 
 PRAZON   25,602 16.12% 29,814  18.77% 34,027  21.42% 38,240  24.07% 42,453  26.72% בהקמה 
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ועלויות צפויות,  היתר  בין,  דלעיל  החברה  הערכות  כי,  יודגש עלויות ,  בפרויקטים  הצפויהגולמי    הרווח  ,מועדי סיום הבנייה של הפרויקטים, הכנסות 
(, המתבסס על ניסיונה  1968-הינם 'מידע צופה פני עתיד' )כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  פינוי דיירים )ביחס לפרויקטי התחדשות עירונית(

ד תשקיף  או את מחירי השוק נכון למוע  על מימוש מלא של המלאי במחירים התואמים את המכירות בפועלוהשונים    של החברה ושותפיה לפרויקטים
. פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בשיתוף פעולה בין השותפים, בהחלטות שיתקבלו במהלך הקמת הפרויקטים ובהעמדת ההון העצמי הנדרש  זה

בעצם  )הן  הפרויקטים  של  ביצועם  לצורך  הנדרשים  ההיתרים  קבלת  כגון  חיצוניים,  בגורמים  שנחתמו;  ההסכמים  פי  על  מהחברה(  זה  )ובכלל  מהם 
השונות  קבלת הרשויות  בדרישות  החברה  בעמידת  לפרויקטים(,  ושותפיה  החברה  ידי  על  לכך  שנחזה  במועד  קבלתם  בעצם  והן  אישור  ם  עם  בקשר 

בהחתמה של הדיירים בפרויקטי התחדשות עירונית ו/או קומבינציה על ההסכמים  ההיתרים הרלבנטיים על ידם;  תוכניות ייעוד הקרקע לרבות קבלת  
לרף הקבוע בכל אחד מההסכמים הנ"ל ובהתקיימות יתר התנאים המתלים לכניסתם של ההסכמים לתוקף; בהתקשרות עם גופים הנדרשים בהתאם  

בעלויות הקמה ומימון בפועל במועד התהוותן )אשר  מממנים לקבלת מימון לליווי הפרויקטים )ביחס לפרויקטים שטרם נחתם לגביהם הסכם כאמור(;  
בשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום בשוק הנדל"ן )בהם    ; העלויות שנחזו על ידי החברה, לרבות שינוי מהותי(  עשוי לחול בהם שינוי למול 

  (ובין היתר לאור שינויים תכופים ברגולציית המיסוי  עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה
  נכון,  החברה  להערכת יהיה מצב הדברים בפועל. גורמים אלה עשויים לשנות באופן משמעותי את הערכות החברה המפורטות לעיל.    ואין וודאות שכך   -

  שונות  מסיבות  תתעכב או  תתאפשר  לא  הפרויקטים בניית  כי הינו  יתממש לא  עתיד  פני  צופה שהמידע לכך  להביא העשוי  העיקריים הגורמים , זה למועד
המוצע    הרשויות  בדרישות  החברה  עמידת  אי  כגון היעוד  הקיימת  לשינוי  התב"ע    מתאימים  היתרים  קבלת  איאו  /ו  ההיתרים  לקבלתו/או  ו/או 

  לרעה  תשפיע  אשרלרבות התמשכות משבר נגיף הקורונה    הכלכלית  בסביבה   הרעה;  החברה  ידי  על  שנחזה  מזה  המאוחר  במועד  קבלתם  או  לפרויקטים
  יתממש  שלעיל  המידע  כי  ודאות  כל  אין,  לפיכך .  לעיל  החברה  ידי  על  שצוין  הגולמי  ברווח  לקיטון  שיביא  באופן  החברה  פועלת  בה  המחירים  סביבת  על

 . לעיל מהאמור, מהותי באופן אף  שונה להיות יכול והוא
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 פרויקטים מהותיים מאוד –חלק ג' 

 

 פרויקט בביצוע – גולףפרויקט מתחם  .6.6.5

   הצגת הפרויקט .6.6.5.1

לפי   בפרויקט  100%)נתונים  האפקטיבי  החברה  חלק   .
92.85% ) 

 30.9.2021פירוט ליום 

 אביב -, תלגולףמתחם  הפרויקט:  שם
דונם התחום בין הרחובות פנחס רוזן, קהילת    11.5  -שטח של כ הפרויקט:  מיקום 

)להלן:   פאדובה  וקהילת  ,  1336  בחלקות"(  המתחם"סלוניקי, 
"ר המצויים  מ  8,808  של  רשום  בשטח   6625  בגוש  1346  -ו,  1337

 "( המקרקעיןלהלן: " אביב )-בשכונת הדר יוסף בתל
דונם    11.5-כעל    אשר יוקםפרויקט למגורים, משרדים ולמסחר   תיאור קצר של הפרויקט: 

שטח   תאי  על  התב"ע,  ו2  ,1משטח   2הכולל    במתחם  801  -, 
קרקע  קומות    17בני  בניינים   קומת   2יח"ד,    127שבהם  מעל 

בני   שבהם    8בניינים  קרקע  כ"א  יח"ד    28קומות  קומת  מעל 
ובסה"כ בן    ;יח"ד  183  מסחרית  תעסוקה  קומות    6מבנה 

כמש )מתוכם  בבעלות    300  -רדים  ציבורי  ביעוד  עיקרי  מ"ר 
 ארבעה עד וכן  ,מעל קומת קרקע מסחרית  ,( וקומת גג העירייה 

  נלווים   שטחים  ר"מ  2,163-כ  היתר  בין  בהם  מרתפים מפלסי
  חניות   134  , המגורים  לדירות  חניות   255  , ולמשרדים   למסחר
ת"א    5-ו  והמסחר  התעסוקה   לשטחי לעיריית  )להלן:  חניות 

 . "(הפרויקט"
"פ ותחתיו חניון  שצ  גולף  שותפויות הפרויקט יוקמו ע"ח    במרכז
הכולל    ציבורי אחת  קומה    ימסרו   אשר   חניה   מקומות  60בן 

מגרש    לעירייה  ייבנה    כמו  .(1339  חלקה   –  401)בתחום  כן 
לעירייה     בקומה   המצוי  עיקרי"ר  מ  300  של  שטח ויימסר 

ליעוד    ישמש  אשר,  הפרויקט  של   המשרדים   מבנה   של  השלישית 
  בתחום רי  הציבו  השטח חניות שיוצמדו לשטח זה )  5ציבורי וכן  

)להלן:  801מגרש   " הציבורי  המבנה"ו  החניון""",  "פהשצ"( 
  בהתאמה 

 .  "( העיריה מקרקעי " או"  בפרויקט העירייה שטחי": וביחד
 

מסווג   בפרויקט  המגורים  חלק  חלק  ואילו  יזמי  כנדל"ן 
)  המשרדים להשקעה    (100%במלואו  כנדל"ן  מסווג  והמסחר 

 .להלן( 6.1.1.1  תחת תחום נדל"ן מניב )לפרטים ראה סעיף
 92.85% בפרויקט:האפקטיבי  התאגיד חלק

  בנות   חברות   דרך  אחזקה  תיאור )בפרויקט    האחזקה   מבנה
 : (וכדומה

  3החברה מחזיקה בזכויות להירשם כבעלים במתחם באמצעות  
מוגבלות מחזיק  שותפויות  נכסים  אקרו  באקרו  ה  כדלקמן: 

הינה השותף הכללי  ש(  100%)שותף כללי בע"מ    –נאות אפקה  
להלן( המפורטות   א .צ.י השרון כוכב אקרו בנייני   :בשותפויות 

-מוגבלת בה מחזיקה החברה )בשרשור סופי( כ שותפות(, 2015)
ההשתתפות   97.58% "  מיחידות  אקרו)להלן:  מגדלי  ;  "(בנייני 

( י.צ.א.ר  נכסים  ניהול  בה 2015אקרו  מוגבלת  שותפות   ,)
מיחידות ההשתתפות    95.62%מחזיקה החברה )בשרשור סופי(  

" אקרו)להלן:  שותפות  מגדלי  צ.א.ר,  אפקה  נאות  ואקרו   )"
)להלן יחד:   89.3%  )בשרשור סופי( מוגבלת בה מחזיקה החברה  

 ;153"(גולףשותפויות "
כי   יצוין,  זה  ב"מושע".  ויות  שותפלעניין  במקרקעין  מחזיקות 

משותפויות   אחת  מערכת    גולףבכל  את  המסדיר  הסכם  קיים 
חברה  שאינם  המוגבלים  לשותפים  ביחס  כאשר  היחסים 
מהקבוצה )היינו, צדדים שלישיים( התנאים הינם זהים ודומים  

 .  לעיל 6.6.1.12במהותם למפורט בסעיף  
מהווים    השותפים   בו   במקרה)לפרויקט    השותפים   שמות   ציון

 (: בנכס הזכויות  מן  %25-מ למעלה  צד קשור או מחזיקים

--- 

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים )איחוד/איחוד יחסי/ אקוויטי(: 
יום  מהמתחם נרכש ב 1/2-ו 13.3.2013מהמתחם נרכש ביום  1/2 הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:  רכישת מועד

14.7.2016  
 "פ בבעלות העירייה(השצ)כולל  ר"מ 11,241  : הפרויקט ייבנה  עליה  הקרקע שטח 

 3/2018 מועד התחלת שיווק בפרויקט בפועל:
 2022/12 צפוי:  שיווק סיום מועד

 12/2022 סיום עבודות הקמה ]מתוכנן[: מועד 
 6/2019 מועד התחלת עבודות הקמה: 

 
אודות עסקת    153 המבנה לפרטים  החברה בשותפויות    שינוי  החזקתה של  השלמתן שיעור  בני שבתאי שלאחר  מר  עם  ועסקה 

 לעיל. 3.5גולף עלה ראה סעיף 
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לפי   בפרויקט  100%)נתונים  האפקטיבי  החברה  חלק   .
92.85% ) 

 30.9.2021פירוט ליום 

עם  2019באפריל    30ביום   הסכמים עם קבלני ביצוע: החברה  הנדסה    התקשרה  אשטרום 
בהסכם ביצוע פאושלי להקמת    "(אשטרום)להלן: "  ובניה בע"מ

  ש"ח בצירוף מע"מ   אלפי  325,000-הפרויקט בתמורה לסך של כ
הבניה  תשומות  למדד  התחייבה   .וצמודים  ההסכם,  במסגרת 

מסירת  אשטרום  את  למפקח  להשלים  או  למזמין  הפרויקט 
לפרויקט   90בתוך   אכלוס  אישור  מקבלת  אשטרום ימים   .  

 .נושאת באחריות לבדק בגין עבודות הבנייה 
 .  בעלות : (וכדומה חכירה, בעלות)בקרקע  משפטיות זכויות  פירוט

הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט )קומבינציה / פינוי בינוי  
 אחר (: /

ביחס    התקשרו עם עיריית ת"א בהסכמי הקמה גולף  שותפויות  
בפרויקט העירייה  )  לשטחי  מיום  1לפיהם:  הקמה  חוזה   )

על פי  יתכננו ויקימו על חשבונן  גולף  שותפויות  לפיו    12/11/2018
ש  העיימפרט  ידי  על  ב  1339בחלקה  רייה  אושר  בעלות  שהינה 

(  2)  מקומות חניה ומעליו שצ"פ  60העירייה, חניון תת קרקעי בן  
מיום   הקמה  שותפויות    2020בנובמבר    9חוזה    גולףלפיו 

העירייה   להקים   לתכנן,  התחייבו ע"ש    מבנה ה את    ולרשום 
עבור    5  וכן  מ"ר  300בשטח  הציבורי   חניה  המבנה  מקומות 

וחניון המשרדים והמסחר ציבורי  ה  במבנה המשרדים והמסחר 
בחלקה   העירייה ,  1346הממוקם  חשבונן.  אחראית    על  תהא 
וניהול   ולפיכךלתחזוקה  הציבור  שטחי  בדמי    של  תחויב  לא 

העירייה  של  הבעלות  רישום  הבית    ניהול.  רישום  במסגרת 
שותפויות    המשותף ידי  על  מיום    24בתוך    גולףיבוצע  חודשים 

לפרוייקט  תעודת קבלת   מתום  .  אכלוס  יאוחר  חודשים    12לא 
היתרי   את  להוציא  ניתן  כי  המקומית  הועדה  הודעת  מתאריך 

מתחייב העבודות  לביצוע  להתחיל   גולףשותפויות  ת  והבנייה 
את  המבנה הציבורי והחניון וכן להשלים  בביצוע עבודות הקמת  

מתום   יאוחר  לא  העבודות  תחילת    36ביצוע  מתאריך  חודשים 
 ביצוע העבודות. 

 
החניון הציבורי והשצ"פ מעליו בחלקה    –הקמת שטחי העירייה  

ו  1339 הציבור  בחלקה    5-ומבנה  ומסירתם    1346החניות 
הינ טופס    םלעירייה  לקבלת  התחייבויותיהן .  4תנאי  להבטחת 

שותפויות   הפקידו    גולףשל  האמורים  ההקמה  חוזי  פי  על 
יה בסכום כולל של  יביצוע לטובת העירת  יוערבו  גולףשותפויות  

אשר    3.55-כ בדק  ערבות  להמציא  התחייבו  וכן  ש"ח  מיליון 
 .  תהיה בתוקף בכל תקופת הבדק

 --- קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח לפרויקט: 
 --- האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?  

 ר.ל דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט: 
נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע  

 וכיו"ב(:
--- 

 

 מצב תכנוני של הפרויקט  .6.6.5.2

 גולף מתחם 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (92.85%. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט 100%)נתונים לפי 

 מצב תכנוני קיים 

 הערות  סה"כ יח"ד סה"כ שטחים  סוג מלאי 

 183 מ"ר  16,000-כ יחידות דיור

 מסווגים  והחניון  המשרדים,  המסחר  שטחי  כי,  יצוין
  המניב "ן  הנדל  בתחום  החברה   של   הכספיים  בדוחותיה

 .להלן 6.7כמפורט בסעיף  

 

 אחת  מסחר קומת  ברוטומ"ר  2,200כ שטחי מסחר
  )ברוטו( "רמ 6,425 שטחי משרדים 

מ"ר    2,296בתוספת 
  שאינן  גג מרפסות

 מקורות 

 גג  קומת +  קומות 6

שטחים נלווים  
למסחר 
–ותעסוקה  

 במרתפים  וחניות

 "רמ 1,627 -כ
   חניות 134-ו

--- 

זכויות בנייה לא  
 מנוצלות 

--- --- 

 

 

 

 

   )אלפי ש"ח( עלויות שהושקעו ויושקעו בפרויקט .6.6.5.3
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 גולף מתחם 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט  100%)נתונים לפי 
92.85% ) 

 2019שנת  2020שנת  30.9.2021

ת  
עלויו

קעו 
ש

הו
ש

  160,231  160,231  160,231 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה  
  19,106  20,038  20,687 מצטברות בגין פיתוח, מיסים ואגרות עלויות 

  20,843  114,831  192,616 עלויות מצטברות בגין בניה 
  25,096  25,096  25,096 154( שהוונו )  מימון  בגין מצטברות  עלויות

  225,276  320,196  398,630 סה"כ עלות מצטברת 
  225,276  320,196  398,630 סה"כ עלות מצטברת בספרים 

ת  
עלויו

קעו 
ש

שיו
 

 --- --- --- עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו 
עלויות בגין פיתוח, מיסים ואגרות שטרם הושקעו  

  7,726  3,789  2,920 )אומדן( 
  270,735  182,207  118,819 עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(

מימון שצפויות להיות עלויות מצטברות בגין  
 --- --- --- מהוונות בעתיד )אומדן( 

  278,461  185,996  121,739 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 7.09% 37.90% 63.5% כספי[ לא כולל קרקע ]שיעור השלמה  

 

   שיווק הפרויקט .6.6.5.4

 גולף מתחם 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט  100%)נתונים לפי 
92.85% ) 

 2021שנת 

 2019שנת  2020שנת 
 1רבעון  2רבעון  3רבעון 

  בתקופה  שנחתמו חוזים
 השוטפת 

 77 51 6 11 9 יחידות דיור )#( 
 6,736 4,361 470 950 720 יחידות דיור )מ"ר(
 ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  שטחי מסחר )מ"ר( 

)ללא    ר"למ ממוצע מחיר
  בחוזים)באלפי ש"ח( מע"מ( 

 השוטפת  בתקופה  שנחתמו

 36 33 38 38 35 יחידות דיור

 ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  שטחי מסחר

  לסוף עד טבריםצמ חוזים
 התקופה 

 78 129 135 146 155 יחידות דיור )#( 
 6,807 11,168 11,638 12,588 13,308 יחידות דיור )מ"ר(

 ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  )מ"ר( שטחי מסחר 
)באלפי    ר"למ ממוצע מחיר
)ללא מע"מ(   במצטברש"ח( 

  סוף עד שנחתמו  בחוזים
 התקופה 

 36 35 35 35 35 יחידות דיור

 ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  שטחי מסחר

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל  
 598,498 603,140 604,451 610,876 617,940 (באלפי ש"ח )הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות  
מחוזים שנחתמו במצטבר  

 ( באלפי ש"ח )
510,626 480,373 431,042 410,669 272,397 

שיעור שיווק ליום האחרון  
 46% 68% 71% 79% 83% של התקופה )%( 

נחתמו    שטרם  שטחים
 :לגביהם חוזים

 105 54 48 37 28 יחידות דיור )#( 
 9,192 4,831 4,361 3,411 2,691 דיור )מ"ר(יחידות 

 ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  שטחי מסחר )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים  
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב  

 הכספי
65,932 79,274 96,171 96,165 122,698 

 למועד ועד 2021 באוקטובר 1 מיום שנחתמו  החוזים  מספר
 *** *** *** *** 13 )כמות/מ"ר( התשקיף פרסום

בחוזים  ( ₪)באלפי  )ללא מע"מ( מחיר ממוצע למ"ר 
ועד למועד פרסום   2021באוקטובר  1שנחתמו מיום 

   התשקיף 
38 *** *** *** *** 

 

 הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט .6.6.5.5
 ( )באלפי ש"ח

. חלק החברה האפקטיבי  100%)נתונים לפי 
 (92.85%בפרויקט 

סה"כ צפי הכנסות שהוכרו / שיוכרו  
 בגין חוזים חתומים  

סה"כ מקדמות שנתקבלו / שצפויות  
 להתקבל בגין חוזים חתומים 

  13,997 48,014 4רבעון  2021שנת 
  127,226 138,308 2022שנת 
  105,479 --- 2023שנת 
 --- --- 2024שנת 
 --- --- 2025שנת 

 
 , מועד קבלת ההיתר.2019ועד לרבעון רביעי  2013החברה החלה להוון עלויות מימון מרבעון שני   154
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. חלק החברה האפקטיבי  100%)נתונים לפי 
 (92.85%בפרויקט 

סה"כ צפי הכנסות שהוכרו / שיוכרו  
 בגין חוזים חתומים  

סה"כ מקדמות שנתקבלו / שצפויות  
 להתקבל בגין חוזים חתומים 

 --- --- ואילך 2026שנת 
  246,702  186,322 סה"כ

סות שיוכרו בגין חוזים חתומים ובדבר מקדמות  נ: המידע בטבלה שלעיל בדבר ההכי עתידנאזהרה בדבר מידע צופה פ
כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות,  ה יירות ערך, נ בחוקח זה ני עתיד, כהגדרת מונו מידע צופה פנשצפויות להתקבל, הי

ואומד אינ הערכות  התממשותם  אשר  עתידיים  ואינים  ודאית  בשליטת  נה  ואשר  חברה ה ה  התחשיבים  ,  על  מבוסס 
ההנחה כי כלל רוכשי  (  ביסיון החברה; )נ  יה החזוי בהתבסס עלנ( קצב הבאהכלכליים שערכה החברה, בהתחשב ב: )

בהת יעמדו  החברה היחידות  כלפי  במידה  חייבויותיהם  להתממש  שלא  עשויות  החברה  תחזיות  יהיה .  הבניה  וקצב 
לעיכוב  שיגרום  נוסף  גורם  בכל  ו/או  האדם  כוח  ו/או  הגלם  חומרי  בזמינות  פגיעה  בשל  היתר  )בין  מהמצופה  איטי 

 פי החברה. בבנית הפרויקט( ו/או בשל העובדה שרוכשי היחידות בפרויקט לא יעמדו בהתחייבויותיהם כל

 

   רווחיות גולמית .6.6.5.6

 גולף מתחם 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (92.85%יקט . חלק החברה האפקטיבי בפרו100%)נתונים לפי 

 2019שנת  2020שנת  30.9.2021 

 598,498 603,140 617,940 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 503,737 506,193 520,369 צפויות  פרויקט עלויות

 94,761 96,947 97,571 הפרויקט  בגין  צפוי גולמי רווח 
 3,906 23,412 58,595 "הרו הוכר שכבר גולמי  רווח , מתוכו
 90,855 73,535 38,976 ה"ברוהוכר  שטרם גולמי  רווח , מתוכו

 16% 16% 16% )%(  בפרויקט צפוי כולל גולמי רווח  שיעור

   )ללא מע"מ(  ר"למ ממוצע מחיר
 רווח  חושב לפיו)באלפי ש"ח( 

 שטרם הוכר גולמי

 34 35 35 מגורים 

 "ר ל ל"ר  ל"ר  מסחר

)המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות  לרווח הגולמי הצפוי    , סות הצפויות, לעלויות הצפויותנוגע להכנהמידע ב
ערך. מידע ניירות    ח זה בחוק נכהגדרת מו י עתיד,  נולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פהמפורטת להלן(  

ה בשליטת  נה ודאית ואינים עתידיים אשר התממשותם אינ כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומד
זה, המתבססות, בין  תשקיף  למועד  נכונות    ןנהלת החברה, שהיני עתיד מבוסס על הערכות ה נחברה. מידע צופה פה 

ותוכ הערכות  על  עשוייו נהיתר,  אשר  החברה  של  שו  ות ת  באופן  להתקיים  או  להתקיים  מתכנשלא  החברה, נוני  ה 
וי לרעה בביקושים לדירות או במצב נ ( יחול שי1: )לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן

ה  שוק  במצב  ו/או  בפרט,  נהמשק  הפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל   המכירה   מחירי   להורדת  שיביא   באופן דל"ן 
שי(  2);  בפרויקט הבניחולו  של  צפויות  בעלויות  בזמינויים  ו/או  הגלם  חומרי  במחירי  ו/או  במחירי  נ יה  ו/או  ותם 

( תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה 3)ות כוח אדם;  ניה ו/או בזמי נת הבותשומ 
עמידת הקבלנים המבצעים ו/או רוכשי היחידות  אי   (4)שיוטלו;   מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים

 בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו. 

 

   ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר .6.6.5.7

 גולף מתחם 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (92.85%. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט 100%)נתונים לפי 
 הצפוי בפרויקט שטרם הוכר )באלפי ש"ח(  הגולמי לרווח  רגישות  יתוח נ

 
  השפעת

  של עליה
10% 

  השפעת
  של עליה

5% 

  רווח סה"כ 
  שטרם  גולמי

 הוכר

  השפעת
  של ירידה
%5 

  השפעת
  שלירידה 
10% 

של שטחים שטרם נחתמו   המכירה  במחיריהשפעת שינוי 
לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי 

 הצפוי שטרם הוכר
48,516  43,746  38,976 34,205  29,435  

למ"ר על הרווח הגולמי  ההקמה  בעלויותהשפעת שינוי 
  50,857  44,916 38,976  33,034  27,093 הצפוי שטרם הוכר

 

   ספציפי מימון  .6.6.5.8

 גולף מתחם 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (92.85%. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט 100%)נתונים לפי 
  יתרות

 על בדוח 
  המצב
  הכספי

  מטבעב)
 ( הפעילות

  203,690 :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 30.9.2021
  61,531 :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

   139,821 :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 31.12.2020
  42,238 :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

31.12.2019 
 

 125,236 :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג
 37,832 :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 בנק מקומי  : מלווה  מוסד
 21.11.2019 : הלוואה  נטילת ותאריך הלוואה אישור תאריך

ב  870,000 :(הפעילות מטבע) מסגרת  כ"סה יועמד  האשראי  ש"ח.  אשראי    2-אלפי  מסגרות 
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  שעבודים ומגבלות על הקרקע .6.6.5.9

 המובטח  הסכום פירוט סוג 
 30.9.2021ליום 

 ראשונה דרגה שעבודים

המקרקעין )למעט ביחס  על בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום משכנתא 
העירייה  ואקרו  ;  (למקרקעי  ייזום  אקרו  הכללי,  השותף  זכויות  שעבוד 
אחת   בכל  ראשונים  גולףמתחם    משותפויות נכסים  קבועים  שעבודים   ;

על פי כל    גולף מתחם    שותפויות בדרגה וללא הגבלה בסכום על כל זכויות  
ההקמה  מחוזי  הפרויקט  אחד  בדרגה:   ;של  ראשונים  קבועים  שעבודים 

לקב מהשותפיות  אחת  כל  זכויות  כל  על  על  המס,  מרשויות  סכומים  לת 
יחתם   אשר  משותפת  עסקה  הסכם  פי  על  מהשותפיות  אחת  כל  זכויות 

  , ביניהן בקשר עם הסדרתם יחיסיהן במקרקעין ובפרויקט, ככל שייחתם 
והשטחים  היחידות  של  הרכישה  הסכמי  פי  על  הלקוחות  זכויות  כל  על 

מתכננים,   עם  חוזים  פי  על  הלקוחות  זכויות  כל  על  קבלנים  בפרויקט, 
פי  על  להבטחתן,  ללקוחות  שניתנו  הבטוחות  לרבות  עיקריים  וספקים 

 פוליסות הביטוח של הפרויקט, על חשבון הפרויקט לרבות זכויות קיזוז. 

870,000 

 (ב"וכיו אזהרה הערות) אחר
משותפויות   כ"א  של  נחיתות  נכסים  גולףכתבי  ואקרו  ייזום  אקרו   ,

   .ובעלי המניות בה ומכתב התניות של אקרו ייזום 
 --- אביב-תל עיריית לטובת 126 סעיף לפי אזהרה  תוהער

 
בנובמבר   30כפופה להתקיימות תנאים מוקדמים אשר העיקרים שבהם: תחילת הבניה עד ליום    העמדת האשראי הייתה   155

מיליון    112; קבלת היתר בניה; מכירה מוקדמת בכמות ובשווי כפי שנקבע על ידי הבנק; העמדת הון עצמי בסך של  2019
 ש"ח; רישום כל השעבודים לטובת הבנק וכדומה.  

שליטה    156 שינוי  למעט:  בלקוחות,  השליטה  באמצעי  אחזקתם  בשיעור  וכן  השליטה  בבעלי  לרבות  שליטה  שינוי  יחול  לא 
גולף שכתוצאה ממנו תעבור השליטה מבעלי השליטה במי מיחידי הלקוחות למי מבעלי השליטה ביחידי  בחברות מתחם 

מאמצעי השליטה בחברה   20%-טה יחזיק לפחות בבעל השלי הלקוחות האחרים וכן שינוי אחזקות בחברה שכתוצאה ממנו  
)כהגדרת המונחים בחוק ניירות ערך( ושיעור ההחזקות המשותף של בעל השליטה, בעלי המניות המנהלים )כהגדרת המונח  

יצוין כי עובר להתקשרות בעסקת    .לא ייחשבו כהפרה )לעניין זה .  45.01%-לעיל( גורן ושביל האלה לא יפחת מ  3.10בסעיף  
 לעיל(.   3.5כמפורט בסעיף )התקבלה הסכמת הבנק לשינוי האמור לעיל בדבר החזקותיו של בעל השליטה  וי המבנה שינ

 גולף מתחם 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (92.85%. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט 100%)נתונים לפי 

 : 155שונות כדלקמן 
הפיננסי: - האשראי  של    מסגרת  ש"ח   000335,סך  אלפי 

 הועמד לצורך מימון ההקמה;  
ערבויות - )מסגרת  המכר  1:  ערבויות  של  הכולל  הסכום   )

על   יעלה  חריגה   ח ”שאלפי    527,000לא  ותהיה  וככל 
(  2; )מסכום זה תקטן מסגרת האשראי הפיננסי בהתאם

אלפי    8,000יועמדו על סך שלא יעלה על    ערבויות אחרות 
 ש"ח.

 328,132 : נוצלה שטרם מסגרתת יתר , מתוכה
 לשנה.  1.35% - 0.63%  בשיעור של ביןבתוספת ריבית פריים  [: טווח  לציין  ניתן] הריבית  וציון הריבית  קביעת  מנגנון
 .31.3.2023מועד סיום הבניה ולא יאוחר מיום  : וריבית  קרן פירעון מועדי
 --- : מרכזיות  פיננסיות תניות 
)לעיל   - [:וכדומה  מכירות קצב:  לרבות] אחרות מרכזיות  תניות  אקרו  ומגדלי  אקרו  בנייני  אפקה,  נאות  אקרו 

" התחייבו  גולףמתחם    שותפיותולהלן:  הון  "(  להעמיד 
מיליון ש"ח אשר הועמד זה    112-עצמי בסך שלא יפחת מ

 מכבר על ידיהן.
להסכם   - בהתאם  כי  יצוין,  זה  נקבעו  ה לעניין  מימון 

לקבוע   בהתאם  התקבלו  אשר  היתרים  לקבלת  מועדים 
ביחס   למעט  הליווי  הציבורי בהסכם  המבנה  להקמת 

ליום   עד  להתקבל  אמור  היה  אשר    1.12.2020והחניון 
 . 2021ל בפועל בחודש מרץ והתקב

כולל   - לעילות  ההסכם  מיידי  מקובלות  לפירעון  העמדה 
ו/או  עיכוב בביצוע הפרויקט;    לרבות אם קצב המכירות 

קבלת   מתחזית  ה קצב  שסוטה  באופן  איטי  תקבולים 
המכירות והתקבולים או אם מחירי הדירות יהיו נמוכים  

בהסכםלמעט  מהתחזיות   שנקבעו  חריגה חריגים   ;
הפרויקט;   ומכתב  מתקציב  הנחיתות  בכתבי  עמידה  אי 

השליטה   ובעלי  הפרויקט  חברות  ידי  על  שניתנו  התניות 
התבהן;   חוק  לפי  הוראה  או  בניה  מהיתר  כנון חריגה 

תשכ"ה  תוקנה;  1965  -ובניה  שליטה    שלא  שינוי 
 . 156בחברה

  שנת לתום אחרות מידה אמות או מרכזיות  תניות  הופרו  האם ציון
 :הדיווח 

--- 

 ]כן/לא[: non-recourseמסוג  האם

זאת,  .  כן עם  של  יחד  בסכום  הגבלה  ללא  ערבויות  הועמדו 
נכסים אקרו  ייזום,  )השותפים    אקרו  אפקה  נאות  ואקרו 

בשותפויות   התחייבויות   (גולףתחם  מ הכלליים  להבטחת 
 . גולףשותפויות מתחם 

  האם ציון  לרבות, הליווי  מחשבון עודפים לשחרור תנאים
 : התנאים התקיימו 

מראש   הבנק  לאישור  בכפוף  כן  לפני  או  הפרויקט  בסיום 
 ובכתב.  

 . להלן 6.6.5.9כמפורט בסעיף   : בטחונות
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 גולמי צפוי והתאמה לעודפים    רווח .6.6.5.10

 גולף מתחם 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (92.85%. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט 100%)נתונים לפי 

  97,571 :  צפוי גולמי רווח 

 19,044 :157לעודפים, סה"כ התאמות 

 116,615   :למשיכה צפויים עודפים כ"סה

 2023 עודפים למשיכת  צפוי מועד

 
התאמות    157 במסגרת  נכלל  הוון  שלא  מימון  הגולמי.  מהרווח  חלק  הוא  שכן  שהוון  מימון  כוללות  לא  לעודפים  ההתאמות 

 לעודפים.
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 פרויקט בביצוע – ויסוצקי פרויקט .6.6.6

   הצגת הפרויקט .6.6.6.1

 .2021930.פירוט ליום  (%25. חלק החברה 100%)נתונים לפי 
 ויסוצקי   הפרויקט:  שם

 תל אביב   6-8רחוב ויסוצקי  הפרויקט:  מיקום 
מעל קומה מסחרית משותפת  קומות    14-חידות מגורים בי  173בניינים בהם    2 תיאור קצר של הפרויקט: 

-שטחי מסחר בהיקף של כקומות מרתף משותפות. כמו כן הפרויקט כולל    5-ו
"  213-ו  מ"ר  500 )להלן:  חניה  כחלק  הפרויקטמקומות  הידועה  בקרקע   )"

ויסוצקי    6108בגוש    372מחלקה   )להלן:    יפו -אביב  בתל  6-8ברחוב 
 .  "( המקרקעין"

 25% בפרויקט:האפקטיבי  התאגיד חלק
 דרך  אחזקה  תיאור) בפרויקט    האחזקה   מבנה

 : (וכדומה בנות חברות
 לעיל.  6.6.1.13כמפורט בסעיף 

  בו  במקרה )לפרויקט    השותפים   שמות   ציון
מחזיקים  השותפים  או  קשור  צד    מהווים 

 (: בנכס הזכויות מן  %25-מ למעלה

ועבודות בנין בע"מ  .1 ושות' חברה קבלנית לעבודות ציבוריות    חברת אביב 
 .  מהפרויקט 33.33% -מחזיקה ב ,"(אביב)להלן: "

בע"מ חברת   .2 נמיר  "  ויסוצקי   33.33%  מחזיקה ,  "(ויסוצקי)להלן: 
   מהפרויקט.

וויסו אביב  הכותרת,  גולת  "צ אקרו  יחד:  להלן  יקראו    ".היזמיםקי 
 לעיל.  6.6.1.3לפרטים נוספים ראה טבלה שבסעיף 

פיוטשר   .3 בבעלות קליר  פרטית  חברה  החברה,  ידיעת  למיטב  שהינה 
בעל   ארבוב,  יצחק  מר  של  אחיו  ארבוב,  אלון  מר  של  מלאות  ובשליטה 

מחזיקה   הכותרת.  12.445%  -בהשליטה בחברה,  גולת  כי    מאקרו  יצוין, 
ייזו   2022בינואר    13ביום   אקרו  וקליר  התקשרו  הפרויקט  שותפות  ם, 

בהסכם לרכישת מלוא זכויות השותף ו/או ההלוואות של קליר בשותפות  
החברה  של  האפקטיבי  חלקה  זה  תשקיף  למועד  שנכון  כך  הפרויקט 

  29% -בפרויקט הינו כ
ובשליטה  דיאן   .4 בבעלות  פרטית  חברה  החברה,  ידיעת  למיטב  שהינה 

של   ומלאות  ארבוב  )סימה(  ארב-אירית  ואחיו  ,  ובדורון  מר    שלגיסתו 
בחברה  השליטה  בעל  ארבוב,  ב,  יצחק  גולת    12.445%-מחזיקה  מאקרו 

 הכותרת.  
)איחוד/איחוד   הכספיים  בדוחות  הצגה  שיטת 

 יחסי/ אקוויטי(:
 יחסי איחוד 

ביום   הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:  רכישת מועד נרכשה  הקרקע  מן  ביום    2018ביולי    10חלק  נרכשה  הקרקע    11ויתרת 
 . 2018ביולי 

 מ"ר  3,968 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט: 
  2019יולי  :בפועלמועד התחלת שיווק בפרויקט 

 2024 יוני צפוי:  שיווק סיום מועד
 2024 יוני מועד סיום עבודות הקמה ]מתוכנן[: 

 2020 דצמבר [:בפועלעבודות הקמה ]מועד התחלת 
   טרם נחתם  הסכמים עם קבלני ביצוע:

  חכירה,  בעלות)בקרקע    משפטיות  זכויות  פירוט
 : (וכדומה

 בעלות

לפרויקט   הנוגעים  מיוחדים  הסכמים 
 )קומבינציה / פינוי בינוי / אחר (:

--- 

התאגיד  של  מהותיות  חשיפות  של  קיומן 
 המדווח לפרויקט: 

--- 

 לא האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?  
 --- דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט: 
נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהותיות,  

 זיהום קרקע וכיו"ב(:
--- 

 

   מצב תכנוני של הפרויקט .6.6.6.2

 ויסוצקי פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( %25. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יח"ד סה"כ שטחים  סוג מלאי 
 169  14,393 יחידות דיור

בני   בניינים  קומה    14שני  מעל  כ"א  קומות 
קומות מרתף משותפות    5-מסחרית משותפת ו

)  169ובהם   מגורים  בבניין    84יחידות  יחידות 
 בבניין השני(  85-אחד ו

 --- מ"ר 500 שטחי מסחר
 --- --- שטחי משרדים 

זכויות בנייה לא  
 ---   --- מנוצלות 

 מצב תכנוני עתידי
)קומה   יח"ד  4תוספת של  מ"ר 330 יחידות דיור נוספת  קומה  מעל 15בניית  שתבנה   )

בשלב    14קומה   שיבנו  מהבניינים  אחד  כל  של 
בכל בניין, כך שלאחר    2פנטאוזים,    4א' ובהם  

יהיו   אחד  בניין  הבניה  יחידות    86השלמת 
 . יחידות  87ובשני 

 --- --- שטחי מסחר
 --- --- שטחי משרדים 

 --- ---זכויות בנייה לא  
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 ויסוצקי פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( %25. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 מנוצלות 

 

   )אלפי ש"ח( טבפרויק ויושקעו שהושקעו  עלויות .6.6.6.3

 ויסוצקי פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( %25. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 2019שנת  2020שנת  30.9.2021

ת  
עלויו

קעו 
ש

הו
ש

 299,699   299,699 299,699 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה  
 18,864  19,050 27,613 פיתוח, מיסים ואגרות עלויות מצטברות בגין 

 1,934  4,224 19,847 עלויות מצטברות בגין בניה 

 7,145  17,115 22,800 158( שהוונו )  מימון  בגין מצטברות  עלויות
  327,642  340,088 369,959 סה"כ עלות מצטברת 

  327,642  340,088 369,959 סה"כ עלות מצטברת בספרים 

ת  
עלויו

קעו 
ש

שיו
 

 --- --- --- עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו 
עלויות בגין פיתוח, מיסים ואגרות שטרם הושקעו  

 13,656  13,470 5,494 )אומדן( 

 220,453   218,163 212,475 עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות 

 25,065  15,095 --- )אומדן( מהוונות בעתיד 

 259,174  246,728 217,969 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 --- --- 7.8% שיעור השלמה ]כספי[ לא כולל קרקע  

 

 שיווק הפרויקט  .6.6.6.4

 ויסוצקי פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( 25%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
שנת   2021שנת 

2020 
שנת  
2019 

   1רבעון  2רבעון  3רבעון  

 השוטפת  בתקופה  שנחתמו חוזים

יחידות דיור  
 )#( 4 10 7 84 1 

יחידות דיור  
 71 6,089 438 755 361 )מ"ר( 

שטחי מסחר 
 --- 500 --- --- --- )מ"ר( 

)ללא מע"מ(    ר"למ ממוצע מחיר
  שנחתמו   בחוזים )באלפי ש"ח(

 השוטפת  בתקופה 

 39 38 40 42 49 יחידות דיור

 --- 27 --- --- --- שטחי מסחר

  לסוף עד טבריםצמ חוזים
 התקופה 

יחידות דיור  
 )#( 106 102 92 85 1 

יחידות דיור  
 71 6,160 6,598 7,353 7,714 )מ"ר( 

שטחי מסחר 
 --- 500 500 500 500 )מ"ר( 

)באלפי ש"ח(    ר"למ ממוצע מחיר
  חוזים )ללא מע"מ(  במצטבר

 התקופה  סוף  עד שנחתמו

 38 38 38 39 39 יחידות דיור

 --- 27 27 27 27 שטחי מסחר

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות  
צפויות מכל  

הפרויקט  
 ( באלפי ש"ח )

754,668 744,870 727,661 724,376 699,790 

סה"כ הכנסות  
צפויות  
מחוזים  
שנחתמו  
במצטבר 

 ( באלפי ש"ח )

355,982 333,755 289,195 270,188 2,978 

שיעור שיווק  
ליום האחרון  
של התקופה  

 )%( 

47% 45% 40% 37% 0.5% 

נחתמו לגביהם    שטרם  שטחים
 :חוזים

יחידות דיור  
 )#( 67 71 81 88 172 

יחידות דיור  
 14,652 8,563 8,125 7,370 7,009 )מ"ר( 

 500 --- --- --- ---שטחי מסחר 

 
, מועד קבלת  2021, ההיוון בוצע עד לרבעון שלישי  2018חל מרבעון שלישי  החברה החלה להוון עלויות מימון בגין הרכישה ה   158

 ההיתר.
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 ויסוצקי פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( 25%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
שנת   2021שנת 

2020 
שנת  
2019 

   1רבעון  2רבעון  3רבעון  
 )מ"ר( 

מלאי( המיוחסת  סה"כ עלות מצטברת )יתרת  
לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים  

 בדוח על המצב הכספי
184,921 187,797 198,568 206,396 324,298 

ועד  2021באוקטובר  1מספר החוזים שנחתמו מיום 
 *** *** *** *** 10 למועד פרסום התשקיף )כמות/מ"ר( 

)באלפי ש"ח(  "מ( מע)ללא ר מחיר ממוצע למ"
ועד למועד  2021באוקטובר  1שנחתמו מיום  בחוזים

   פרסום התשקיף
47 *** *** *** *** 

 

 הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט .6.6.6.5
 )באלפי ש"ח( 

. חלק החברה האפקטיבי  100%)נתונים לפי 
 (100%בפרויקט 

  שיוכרו/  שהוכרו צפי הכנסות כ"סה
 חתומים  חוזים בגין

  שצפויות/  תקבלונש מקדמות  כ"סה
 בגין חוזים חתומים  להתקבל

  20,832 29,308 4רבעון  2021שנת 
  48,636  135,273 2022 שנת
  64,042  113,914 2023 שנת
  121,136  49,837 2024 שנת

 --- --- 2025שנת 
 --- --- ואילך 2026 שנת

 254,646 328,332 "כסה

סות שיוכרו בגין חוזים חתומים ובדבר מקדמות  נ: המידע בטבלה שלעיל בדבר ההכי עתידנאזהרה בדבר מידע צופה פ
כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות,  ה יירות ערך, נ ח זה בחוקני עתיד, כהגדרת מונו מידע צופה פנשצפויות להתקבל, הי

ואומד אינ הערכות  התממשותם  אשר  עתידיים  ואינים  ודאית  בשליטת  נה  ואשר  חברה ה ה  התחשיבים  ,  על  מבוסס 
ההנחה כי כלל רוכשי  (  ביסיון החברה; )נ  יה החזוי בהתבסס עלנ( קצב הבאהכלכליים שערכה החברה, בהתחשב ב: )

בהתחייבוי יעמדו  החברה היחידות  כלפי  במידה  ותיהם  להתממש  שלא  עשויות  החברה  תחזיות  יהיה .  הבניה  וקצב 
לעיכוב  שיגרום  נוסף  גורם  בכל  ו/או  האדם  כוח  ו/או  הגלם  חומרי  בזמינות  פגיעה  בשל  היתר  )בין  מהמצופה  איטי 

 רה. בבנית הפרויקט( ו/או בשל העובדה שרוכשי היחידות בפרויקט לא יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החב

 

   רווחיות גולמית .6.6.6.6

 ויסוצקי פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( 25%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 2019שנת  2020שנת  30.9.2021 

   ,790699 724,376 754,668 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 586,816 586,816 587,929 צפויות  פרויקט עלויות

 112,974 137,560 166,739 הפרויקט  בגין  צפוי גולמי רווח 
 --- --- 4,717 "הרו הוכר שכבר גולמי  רווח , מתוכו
 112,974 137,560 162,022 ה"ברוהוכר  שטרם גולמי  רווח , מתוכו

 16.1% %19 22.1% )%(  בפרויקט צפוי כולל גולמי רווח  שיעור

)באלפי ש"ח(    ר "למ  ממוצע  מחיר
מע"מ(     רווח   חושב  לפיו)ללא 

 שטרם הוכר גולמי

 43 45 47 מגורים 

 22 22 --- מסחר

)המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות  לרווח הגולמי הצפוי    , סות הצפויות, לעלויות הצפויותנוגע להכנהמידע ב
מידע ערך.  ניירות    ח זה בחוק ני עתיד, כהגדרת מו נולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פהמפורטת להלן(  

ה בשליטת  נה ודאית ואינים עתידיים אשר התממשותם אינ כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומד
זה, המתבססות, בין  תשקיף  למועד  נכונות    ןנהלת החברה, שהיני עתיד מבוסס על הערכות ה נחברה. מידע צופה פה 

ותוכ הערכות  על  עשוינהיתר,  אשר  החברה  של  להתקיי  ות יות  שושלא  באופן  להתקיים  או  מתכנם  החברה, נוני  ה 
וי לרעה בביקושים לדירות או במצב נ יחול שי(  1)  לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן:

ה  שוק  במצב  ו/או  בפרט נהמשק  הפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל  המכירה דל"ן  מחירי  להורדת  שיביא  באופן   ,
שי(  2);  בפרויקט הבויניחולו  של  צפויות  בעלויות  בזמינים  ו/או  הגלם  חומרי  במחירי  ו/או  במחירי  נ יה  ו/או  ותם 

( תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה 3)ות כוח אדם;  ניה ו/או בזמי נת הבותשומ 
ו/או רוכשי היחידות    עמידת הקבלנים המבצעיםאי   (4)מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים שיוטלו;  

 בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו.  
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   ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר .6.6.6.7

 ויסוצקי פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( 25%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 )באלפי ש"ח( הצפוי בפרויקט שטרם הוכר  הגולמי לרווח  רגישות  יתוח נ

 
  השפעת

  של עליה
10% 

  השפעת
  של עליה

5% 

  רווח סה"כ 
  שטרם  גולמי

 הוכר

  השפעת
  של ירידה
%5 

  השפעת
ירידה 

 10% של
של שטחים שטרם נחתמו   המכירה  במחיריהשפעת שינוי 

לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי 
 הצפוי שטרם הוכר

194,804  178,413  162,022  145,631  129,240  

למ"ר על הרווח הגולמי  ההקמה  בעלויותהשפעת שינוי 
  183,269  172,646  162,022  151,398  140,774 הצפוי שטרם הוכר

 

   ספציפימימון  .6.6.6.8

 ויסוצקי פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( 25%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
  יתרות

 על בדוח 
  המצב
  הכספי

  מטבעב)
 ( הפעילות

30.9.2021 
 192,227 :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

31.12.2020 
 228,507 :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

31.12.2019 
 

 248,513 :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 בנק : מלווה  מוסד

  2020במרץ  18 : הלוואה  נטילת ותאריך הלוואה אישור תאריך
 

 :(הפעילות מטבע) מסגרת  כ"סה

ב  700,000 יועמד  מסגרות אשראי שונות    2-אלפי ש"ח. האשראי 
   :159כדלקמן
הפיננסי:  מסגרת של    האשראי  כמפורט   298,000סך  ש"ח  אלפי 
אלפי ש"ח הועמד לצורך מימון רכישת    251,450( סך של  1להלן: )

( על  2הקרקע;  יעלה  סך שלא  לצורך   46,550(  הועמד  אלפי ש"ח 
 מימון ההקמה.  
יעלה  1)  :מסגרת ערבויות ( הסכום הכולל של ערבויות המכר לא 

)אלפי ש"ח   400,000על   יועמדו על סך שלא    ( ערבויות אחרות2; 
 אלפי ש"ח. 2,000יעלה על 

 415,282 : נוצלה שטרם מסגרתת יתר , מתוכה

 [: טווח  לציין  ניתן] הריבית  וציון הריבית  קביעת  מנגנון
על   תעלה  של  לתקופה  שיועמדו  הלוואות  יישא    89לגבי  יום 

האשראי ריבית שנתית בשיעור של ריבית הפריים בתוספת מרווח  
 לשנה.   1.1%של 

 .31.12.2023ימים ממועד סיום הבניה ולא יאוחר מיום  60 : וריבית  קרן פירעון מועדי
 --- : מרכזיות  פיננסיות תניות 

 [:וכדומה  מכירות קצב:  לרבות] אחרות מרכזיות  תניות 

הלקוחות   ישלימו  כספים  של  הראשונה  המשיכה  מועד  עד 
. ככל ח ”ש  91,000,000מאמצעיהם את ההון העצמי לכדי סך של  

שתחול חריגה בתקציב הפרויקט, סכום ההון העצמי יוגדל בגובה 
 .  החריגה 

היתר,  בין  כוללות,  מיידי  לפירעון  העמדה  בביצוע   עילות  עיכוב 
איטי המכירות  קצב  נמוכים    או/ ו  הפרויקט;  הדירות  מחירי 

והתקבולים המכירות  חריגים  למעט    בהתאמה   ,מתחזית  ביחס 
; חריגה מתקציב הפרויקט; חריגה מהיתר בניה שנקבעו בהסכם
לפי   הוראה  תשכ"ה או  ובניה  התכנון  תוקנה;    1965  -חוק  שלא 

 . 160שינוי שליטה בחברה
  לתום אחרות מידה אמות או מרכזיות  תניות  הופרו  האם ציון

 לא.   :הדיווח  שנת

 ]כן/לא[: non-recourseמסוג  האם
זאת,  .  כן עם  ידי  יחד  על  בסכום  מוגבלת  בלתי  ערבות  הועמדה 

   אקרו ייזום ועל ידי בעלי השליטה בויסוצקי. 

 
  2020ביולי    31העמדת האשראי הייתה כפופה להתקיימות תנאים מוקדמים אשר העיקרים שבהם: תחילת הבניה עד ליום    159

ינואר   בחודש  החלה  הבניה  אך  2021)בפועל  המוקדמים  התנאים  כל  יתקיימו  בו  המועד  עד  מיום  (;  יאוחר   31.3.2021לא 
"( יתקבלו כל האישורים וההיתרים לצורך בנית שלב א'; מועד קבלת היתר  מועד המשיכה הראשונה של כספים)להלן: "

של   בסך  עצמי  הון  העמדת  הבנק;  ידי  על  שנקבע  כפי  ובשווי  בכמות  מוקדמת  מכירה  כל    91בניה;  רישום  ש"ח;  מיליון 
 השעבודים לטובת הבנק וכדומה.

160  ( למעט:  הלווה,  השליטה  בבעלי  לרבות  הלווה  מיחידי  אחד  בכל  שליטה  שינוי  יחול  בין  1לא  באקרו  אחזקות  העברת   )
השותפים הקיימים )למעט השותף הכללי( או מהשותפים הקיימים באקרו )למעט השותף הכללי( לחברות מקבוצת הפניקס  

ת הנפקה/ גיוס הון ובלבד שהחזקות אקרו ייזום בע"מ  או ירידה בשיעור האחזקות של השותפים הקיימים באקרו במסגר
מאמצעי השליטה בחברה )כהגדרת המונחים    20%-בעל השליטה יחזיק לפחות ב(  2; )50%בלווה לא ירדו מתחת לשיעור של  

לעיל(    3.10בחוק ניירות ערך( ושיעור ההחזקות המשותף של בעל השליטה, בעלי המניות המנהלים )כהגדרת המונח בסעיף  
( העברת מניות  4( העברת זכויות השותף הכללי באקרו לארבוב השקעות בע"מ; )3; ).45.01%-גורן ושביל האלה לא יפחת מ

( ביצוע הנפקה לציבור או מכירה למשקיע מוסדי של מניות אביב,  5ויסוצקי בין בעלי השליטה בויסוצקי בינם לבין עצמם; )
( העברת מניות בין בעלי השליטה באביב 6; )51%שיעור של  לא יפחת מ ובלבד ששיעור החזקתם של בעלי השליטה באביב  

 בינם לבין עצמם. 
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 ויסוצקי פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( 25%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
  האם ציון  לרבות, הליווי  מחשבון עודפים לשחרור תנאים

 בסיום הפרויקט או לפני כן בכפוף לאישור הבנק מראש ובכתב  : התנאים התקיימו 

 להלן.  6.6.6.9ראו בסעיף  : בטחונות

 

  שעבודים ומגבלות על הקרקע .6.6.6.9

ליום   המובטח  הסכום פירוט סוג 
30.9.2021 

 דרגה שעבודים
 ראשונה

הזכויות   כל  על  בסכום  הגבלה  וללא  ראשונה  בדרגה  משכנתא 
אביב   ראשון  במקרקעין;  שוטף  שעבוד  הבנק  לטובת  ירשמו  וויסוצקי 

הכללי  השותף  זכויות  הפרויקט; שעבוד  על  הגבלה בסכום  בדרגה ללא 
היזמים   זכויות  על  שעבוד  השותפות;  הסכם  לפי  כותרת  גולת  באקרו 
שעבודים   להלן(;  )כמפורט  המשותפת  העסקה  הסכם  פי  על  בפרויקט 

הסכ מכוח  זכויות  על:  בדרגה  ראשונים  עם  קבועים  חוזים  רכישה,  מי 
 ספקים, פוליסות ביטוח, תקבולים מרשויות מס, חשבון הפרויקט. 

700,000 

 --- --- (ב"וכיו אזהרה הערות) אחר
 

 

 גולמי צפוי והתאמה לעודפים    רווח .6.6.6.10

 ויסוצקי פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( 25%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 166,739 :  צפוי גולמי רווח 

  60,266 : 162  161לעודפים, סה"כ התאמות 

  227,005 : למשיכה צפויים עודפים כ"סה

 2024 עודפים למשיכת  צפוי מועד

 

 

 
אשר    לעיל  6.6.1.13בטבלה שבסעיף  בפרויקט כאמור    כספי ושיווק   זכאית גם לדמי ניהול)בשרשור סופי(  יצוין, כי החברה    161

 .אינם נכללים בעודפים הצפויים בטבלה זו להלן
כולל  162 לא  לעודפים  התאמות  ההתאמות  במסגרת  נכלל  הוון  שלא  מימון  הגולמי.  מהרווח  חלק  הוא  שכן  שהוון  מימון  ות 

 לעודפים.
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 פרויקט בביצוע  – ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט  .6.6.7

   הפרויקטהצגת  .6.6.7.1

 .2021930.פירוט ליום  (%100. חלק החברה 100%)נתונים לפי 
 ACRO BUSINESS CAMPUS הפרויקט:  שם

 14חלקה    7348קרית אונו והידוע כגוש    -דונם הנמצא ב  13.5-מתחם בשטח של כ הפרויקט:  מיקום 
גוש  -508לפי תב"ע    83( מגרש  124-ו  123,  116,  115חלק מחלקות    6486  )לשעבר 

 "( המקרקעין)להלן: " 0255349
כ תיאור קצר של הפרויקט:  על  יוקם  אשר  ולמסחר  למשרדים  ובו    13.5  -פרויקט  התב"ע  משטח    3דונם 

 13-ל  Aתב"ע לצורך הגבהת בניין  שינוי    היזם הגישקומות )  7בן    Aבניינים ]בניין  
קומות[ לרבות שטחים תת קרקעיים    11בן    Cקומות; בניין    9בן    Bקומות(; בניין  

" המסחרי  בכינויו  הידוע  בניה,  המשרדים "קמפוס  ביזנס  אקרוושטחי  שטחי   ;
כ העבודה  כאלף    40  -ושטחי  ופנאי  בילוי  מסחר,  ושטחי  מ"ר; אלף    5  -מ"ר 

אלף מ"ר משרדים במסגרת תוספת    8-, וכמ"ר  אלף  45-שטחים ברוטו לשיווק כ
 .6.6.7.2זכויות להרחבה ראה סעיף 

חלק מהזכויות בפרויקט מסווגות  כנדל"ן יזמי ו  ות פרויקט מסווגחלק מהזכויות ב
מניב נדל"ן  תחום  תחת  להשקעה  במלואן  כנדל"ן  מוחזקות  בפרויקט  והזכויות   ,

 "(. היזםלהלן: "לעיל ושותפות מוגבלת )  – 08ע"י אקרו ש.מ.מ 
 100% בפרויקט:האפקטיבי  התאגיד חלק

  דרך   אחזקה  תיאור)בפרויקט    האחזקה  מבנה
 : (וכדומה בנות חברות

אקרו   מגדלי  באמצעות  בשרשור  הפרויקט  בזכויות  מחזיקה  שותפות    –החברה 
"  מוגבלת אקרו)להלן:  החברה, "(מגדלי  של  מלאה  ובשליטה  בבעלות  אשר   ,

נכסים ואקרו  ביזם,  הכללי  השותף  ב  שהינה  יחידות  מ  99.99%-המחזיקה 
 .163השתתפות ביזם 

  בו   במקרה)לפרויקט    השותפים   שמות   ציון
מחזיקים   השותפים  או  קשור  צד    מהווים 

 (: בנכס הזכויות מן  %25-מ למעלה

--- 

שיטת הצגה בדוחות הכספיים )איחוד/איחוד  
 יחסי/ אקוויטי(:

 איחוד

 2019164בפברואר  14 הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:  רכישת מועד
 "רמ 13,458 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט: 

 2/2020 :בפועלמועד התחלת שיווק בפרויקט 
 2023 רביעירבעון  צפוי:  שיווק סיום מועד

 2023 רביעירבעון  מועד סיום עבודות הקמה ]מתוכנן[: 
 2020 ראשון רבעון [:בפועלמועד התחלת עבודות הקמה ]

אוקטובר   הסכמים עם קבלני ביצוע: "  2020בחודש  זה:  בס"ק  )להלן  היזם  ו המזמיןהתקשרו  קבוצת "( 
בע"מ "  אשטרום  "אשטרום)להלן:  או  מסוג  הקבלן"  ראשי  קבלן  בהסכם   )"

כ לסך  בתמורה  של    ש"ח מיליוני    220.3  -פאושלי  נוסף   ש"ח מיליוני    4.1וסך 
והצמדה  ל  בהתאם מע"מ  בתוספת  והכל  כמויות,  בבניה כתב  התשומות  למדד 

קבלן  . זאת, בהמשך להסכם חפירה ודיפון שנחתם מול  "(המדדלמגורים )להלן: "
"( תמורת סך  קבלן החפירה והדיפון)להלן: "מקבוצת הקבלן  חפירה ודיפון שהינו

קומות נוספות בבניין    6. ע"פ ההסכם, למזמין אופציה לבניית  ש"ח מיליוני    14של  
A  " הנוספות)להלן:  את  העבודות  לבצע  המזמין  יבחר  בו  מקום  בהתאם,   .)"
לחוזה שכר  ה  יתווסף  הנוספות,  כעבודות  בתוספת מע"מ   ש"ח מיליוני    25  -בסך 

בחודש   העבודות  ביצוע  את  להשלים  התחייב  הקבלן  למדד.   2023  יוליוהצמדה 
לו"ז  הנוספות  העבודות  ביצוע   כולל  לא) נקבע  טרם  לגביהם  חב .  (אשר  הקבלן 

הקבלן,   התחייבות  להבטחת  חוק.  לפי  והאחריות  הבדק  תקופת  של  באחריות 
ל השווה  ביצוע  ערבות  הקבלן  שנקבע  החוזה    שכרמ  5%-העמיד  כפי  הכולל 

בחשבון הסופי בתוספת מע"מ כשהם צמודים מדד. לאחר חלוף שנה, יקטן שיעור  
ל ב  3%  -הערבות  המעודכן  החוזה  מע"מ  משכר  צמודיתוספת  למדדכשהם   .ם 

תבוטל ערבות הבדק בהתאם ובכפוף לאחר חלוף שנתיים ממועד סיום העבודות  
הקבלן.   הקבועים בהסכם עם  ערבות בדק בשיעור  כן  ולתנאים  התחייב להעמיד 

הקבלן יהיה   מהשנה השנייה מהחוזה בתוספת מע"מ.  3%-בשנה הראשונה ו  5%
על   לשאת  והתחייב  העבודה  בביצוע  שייגרם  נזק  לכל  ואחריותו  אחראי  חשבונו 

בהסכם  הדרושים  הביטוחים  והאחריות  את  הבדק  בתקופת  אחראי  יהיה  כן   .
העבודות.  בביצוע  שיתגלו  ההתאמות  ואי  הליקויים  כל  את  חשבונו  על    לתקן 

ההסכם,   ע"פ  לפיצוי בנוסף  המזמין  זכאי  יהיה  במסירה  איחור  של  במקרה 
מזמין  ה ו יהיה חייב  מאת הקבלן, כדלקמן: א( הקבלן יישא בפיצוי שאות מוסכם  

הפיצוי  מקרה  בכל  כי  התחייב  המזמין  ב(  לשוכרים;  או  לרוכשים  בפועל  לשלם 
 על הפיצוי הקבוע בחוק המכר.  לא יעלה לרוכשים או שוכרים 

מיום    המזמין מוקדם  יהיה  לא  שוכרים  או  לרוכשים  המסירה  שמועד  התחייב 
ביצוע   8.11.2023 על  יוחלט  בו  במקרה  המכר(.  חוק  לפי  הגרייס  תקופת  )כולל 

 
( %49.995מיחידות ההשתתפות ביזם )חלף    %99.99-שלאחריה אקרו נכסים מחזיקה ב  שינוי המבנה לפרטים אודות עסקת    163

 לעיל.  3.5ראה סעיף 
"( אשר החזיקו בזכויות  המוכרהזכויות במקרקעין מצדדים שלישיים )להלן: "רכש היזם את מלוא    2019בפברואר    14ביום       164

, בתמורה לסך As-Is"(, במצבן  חוזה החכירה)להלן: " 2018באוקטובר    2מכוח הסכם חכירה שנחתם בין רמ"י למוכר מיום  
השיב היזם למוכר במועד "(. בנוסף לתמורה,  הסכם מכר מקרקעיןמיליוני ש"ח בתוספת מע"מ כדין )להלן: "  76-כולל של כ

מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ. בנוסף, נטל על    9.45-הסגירה את מלוא סכום הוצאות הפיתוח ששילם המוכר לרמ"י בסך כ
  9עצמו היזם את כל הזכויות והתחייבויות המוכר בקשר עם הסכם תשתיות שנחתם בין המוכר לעיריית קרית אונו ביום  

"  2018באוגוסט   תשת)להלן:  ע"י  יותהסכם  מבוצעות  הציבוריות  התשתיות  פיתוח  עבודות  התשתיות,  הסכם  ע"פ   .)"
 "(.  תאגיד המיםהעירייה עבודות תשתיות מים וביוב מבוצעות ע"י תאגיד המים והביוב העירוני )להלן: "
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 .2021930.פירוט ליום  (%100. חלק החברה 100%)נתונים לפי 
רוכשים/שוכרים  כלפי  המזמין  התחייב  אליו  המועד  יוארך  הנוספות,  העבודות 

בבניין   היחידות  ליום    Aלמסירת  עד  הבניינ  8.1.2024בלבד  לשאר  ים,  וביחס 
ליום   עד  המועד  ליום    31.12.2023יוארך  עד  שנמכרו  ליחידות  ביחס  למעט 

 .1.12.2023, שלגביהם יוארך המועד עד ליום 1.8.2020
  המזמין   שישלם  הבנקאיות   הערבויות  במלוא  המזמין  את  ישפה   הקבלן,  בנוסף
 ביחס  בפרויקט   יחידות   לרוכשי   המכר  חוק  בטוחות   העמדת   בגין   המלווה   לבנק

 .האיחור לתקופת
,  בעלות)בקרקע    משפטיות  זכויות  פירוט
 : (וכדומה חכירה

 .165במקרקעין  הזכויות מלוא  של  הרשום הבעלים הוא היזם

לפרויקט   הנוגעים  מיוחדים  הסכמים 
 )קומבינציה / פינוי בינוי / אחר (:

--- 

התאגיד   של  מהותיות  חשיפות  של  קיומן 
 המדווח לפרויקט: 

 לא

בתקופה   נטו  מימוש  שווי  נאמד  האם 
 המדווחת?  

--- 

 --- דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט: 
נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהותיות,  

 זיהום קרקע וכיו"ב(:
--- 

 מצב תכנוני של הפרויקט   .6.6.7.2

 ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (%100. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יח"ד סה"כ שטחים  סוג מלאי 
 --- --- יחידות דיור

בניית   מאפשרת  הקיימת  בניינים    3התב"ע 
 קומות, בהתאמה  11-ו 9, 7הכוללים 

 

 --- מ"ר 5,000-כ שטחי מסחר
 --- מ"ר  40,000-כ שטחי משרדים 

זכויות בנייה לא  
 --- --- מנוצלות 

 עתידי תכנוני מצב
 13-ל Aהגיש בקשה להגבהת בניין  היזם --- --- יחידות דיור

.  קומות(   6קומות )תוספת של  7קומות חלף 
התקבלה החלטת ועדה להיתר  21/2/22ביום 

בתנאים בקשר עם תוספת הקומות בבניין  
A. תוספת  ( ב26%חלק החברה )כן יצוין, כי

מקרקעין  הזכויות מיועד להשכרה ולא כמלאי 
   166להלן( 6.7)לפרטים ראה סעיף 

 --- --- שטחי מסחר
 --- מ"ר  8,445-כ שטחי משרדים 

זכויות בנייה לא  
 --- מנוצלות 

--- 

 

   )אלפי ש"ח( בפרויקט ויושקעו שהושקעו  עלויות .6.6.7.3

 ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (%100. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 2019שנת  )*(  2020שנת  30.9.2021

ת  
עלויו

קעו 
ש

הו
ש

 --- 37,714 37,714 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה  
 --- 19,613 19,613 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מיסים ואגרות 

 --- 22,315 75,118 עלויות מצטברות בגין בניה 

 --- 2,423 3,124 167( שהוונו )  מימון  בגין מצטברות  עלויות
 --- 82,065 135,569 סה"כ עלות מצטברת 

 --- 82,065 135,569 סה"כ עלות מצטברת בספרים 

עוקשיושת  יולוע
168

 

 --- --- --- עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו 
 --- 2,935 803עלויות בגין פיתוח, מיסים ואגרות שטרם 

 
זכו  165 בעל  זכ יוהיזם  העברות  לכתבי  לעיל(, בהתאם  )כהגדרתו  החכירה  חוזה  ע"פ  מאת רמ"י בקרקע הפרויקט  חכירה ת  ות 

בדצמבר   11והודעת רמ"י בקשר להעברת זכות מיום    2019בדצמבר    11שאינה רשומה בלשכת רישום מקרקעין/מהוון מיום  
מיום  2019 מרמ"י  זכויות  לאישור  ובהתאם  חוזה  2020ביוני    3,  ע"פ  המוכר  והתחייבויות  הזכויות  כל  את  רכש  היזם   .

בין המוכרות לבין רמ"י. ע"פ הסכם החכירה, החוכר התחייב לשאת  אשר נחתם    2018באוקטובר    2החכירה מהוון מיום  
המוסמך   מטעמה,  המוסמך  גורם  של  ו/או  המחכירה  ע"פ דרישתה של  הפיתוח  הוצאות  את  ולשלם  הפיתוח  הוצאות  בכל 

:  לדרוש את תשלומן ו/או ע"פ דרישתו של הגורם שהוציא את הוצאות הפיתוח. ההסכם כולל תנאים מיוחדים, ובין היתר
ליום   עד  הבניה  השלמת  חוזי 2022במאי    23א(  בעלי  חוכרים  לטובת  חכירות  המכרז רשומות  נשוא  מהחלקות  ב( בחלק   ;

במידה   הקרקע.  את  לרמ"י  להחזיר  עליהם  לפיהם  השבה  הסכמי  נחתמו  הנ"ל  החוכרים  עם  חקלאיים.  לעיבודים  חכירה 
ישומים כאמור; ג( במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר והחוכרים הנ"ל לא יפעלו כאמור, רמ"י תפעל ע"מ למחוק את הר

בכפוף  תאושר  הבניה  תקופת  תוך  זכויות  העברת  ד(  אלו;  תוספות  בגין  נוספים  סכומים  ישלם  לא  החוכר  במכרז,  הזכיה 
כלל   לגבי  תתבצע  במושע  הזכויות  שהעברת  ובלבד  יחסי  בחלק  או  במתחם  המגרשים  כלל  לגבי  ורק  אך  הרשות  לנהלי 

 מתחם, כפוף לעמידה בתנאי המכרז שפרסמה רמ"י בקשר עם המקרקעין. המגרשים ב
הפרויקט והשותפים  שותפות  הפרויקט התקשרה עם צדדים שלישיים בהסכם שיתוף לפיו זכויותיה של    שותפות יצוין, כי    166

 . השותפים 74%-הפרויקט ושותפות  26%בתוספת זכויות בפרויקט יהיו 
 )מועד קבלת היתר בניה(.  2020ועד רבעון רביעי  2019לנכס מרבעון שני  עלויות מימון שהוונו   167
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 ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (%100. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 2019שנת  )*(  2020שנת  30.9.2021

 הושקעו )אומדן( 
 --- 187,081 144,226 עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(

עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות 
 --- 4,363 3,377 מהוונות בעתיד )אומדן( 

 --- 194,379 148,406 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 --- 11% 36% לא כולל קרקע  כספישיעור השלמה 

 , בוצע שינוי סיווג בנכס מנדל"ן להשקעה למלאי. 2020בשנת  (*)

   שיווק הפרויקט .6.6.7.4

 ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 2021שנת 

 2019שנת  2020שנת 
 1רבעון  2רבעון  3רבעון 

 השוטפת  בתקופה  שנחתמו חוזים
 --- 20,210 2,783 599 1,519 )מ"ר(  שטחי משרדים

 --- 495 --- --- --- שטחי מסחר )מ"ר( 
 --- 294 52 7 20 חניות

)באלפי ש"ח(    ר"למ ממוצע מחיר
  שנחתמו   בחוזים)ללא מע"מ( 

   השוטפת בתקופה 

 --- 10 10 11 10 שטחי משרדים 
 --- 17 --- --- --- שטחי מסחר

 --- 96 95 94 100 חניות

 התקופה  לסוף עד טבריםצמ חוזים
 --- 20,210 22,993 23,592 25,111 )מ"ר(  שטחי משרדים

 --- 495 495 495 495 שטחי מסחר )מ"ר( 
 --- 294 346 353 373 חניות

  )אלפי ש"ח(  ר"למ ממוצע מחיר
  בחוזים במצטבר)ללא מע"מ( 

  התקופה  סוף  עד שנחתמו

 --- 10 10 10 10 שטחי משרדים 
 --- 17 17 17 17 שטחי מסחר

 --- 96 96 96 96 חניות

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות  
באלפי  )מכל הפרויקט 

 (ש"ח 
359,017 358,604 358,672 342,734 --- 

סה"כ הכנסות צפויות  
מחוזים שנחתמו  

 ( באלפי ש"ח )במצטבר 
302,381 284,478 277,246 236,267 --- 

שיעור שיווק ליום  
 --- 69% 77% 79% 84% האחרון של התקופה )%( 

לגביהם  נחתמו   שטרם  שטחים
 :חוזים

 --- 9,722 6,939 6,340 4,821 שטחי משרדים 
 --- --- --- --- --- שטחי מסחר

 --- 147 95 88 68 חניות

סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם  
 --- 25,783 23,390 23,956 21,172 נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי 

ועד למועד  2021באוקטובר  1מספר החוזים שנחתמו מיום 
 פרסום התשקיף )כמות/מ"ר(

3,663 
 *** *** *** *** מ"ר

בחוזים שנחתמו   )ללא מע"מ()באלפי ש"ח( מחיר ממוצע למ"ר 
 *** *** *** *** 11 ועד למועד פרסום התשקיף 2021באוקטובר  1מיום 

 בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקטהכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים  .6.6.7.5
   )באלפי ש"ח(

. חלק החברה האפקטיבי  100%)נתונים לפי 
 (100%בפרויקט 

  שיוכרו/  שהוכרו צפי הכנסות כ"סה
   חתומים  חוזים בגין

  שצפויות/  תקבלונש מקדמות  כ"סה
 בגין חוזים חתומים  להתקבל

 14,895 30,360 4רבעון  2021שנת 

 40,692 142,777 2022 שנת
 129,959 21,665 2023 שנת
 --- --- 2024 שנת

 --- --- 2025שנת 
 --- --- ואילך 2026 שנת

 185,546 194,802 "כסה

סות שיוכרו בגין חוזים חתומים ובדבר מקדמות  נ: המידע בטבלה שלעיל בדבר ההכי עתידנאזהרה בדבר מידע צופה פ
כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות,  ה יירות ערך, נ ח זה בחוקני עתיד, כהגדרת מונצופה פו מידע נשצפויות להתקבל, הי

ואומד אינ הערכות  התממשותם  אשר  עתידיים  ואינים  ודאית  בשליטת  נה  ואשר  חברה ה ה  התחשיבים  ,  על  מבוסס 
כי כלל רוכשי  ההנחה  (  ביסיון החברה; )נ  יה החזוי בהתבסס עלנ( קצב הבאהכלכליים שערכה החברה, בהתחשב ב: )

החברה  כלפי  בהתחייבויותיהם  יעמדו  במידה  היחידות  להתממש  שלא  עשויות  החברה  תחזיות  יהיה .  הבניה  וקצב 
לעיכוב  שיגרום  נוסף  גורם  בכל  ו/או  האדם  כוח  ו/או  הגלם  חומרי  בזמינות  פגיעה  בשל  היתר  )בין  מהמצופה  איטי 

 הפרויקט( ו/או בשל העובדה שרוכשי היחידות בפרויקט לא יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה. בבנית

  

 
 לעיל. 6.6.7.2לא כולל עלויות נוספות שיהיו אם וככל שתוספת הקומות תאושר כאמור בסעיף   168



 

 95-ו

 רווחיות גולמית  .6.6.7.6

 ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 2019שנת  2020שנת  30.9.2021 

 --- 342,734 359,017 הפרויקט הכנסות צפויות בגין 
 --- 276,445 283,975 צפויות  פרויקט עלויות

 --- 66,289 75,042 הפרויקט  בגין  צפוי גולמי רווח 
 --- 4,345 24,997 "הרו הוכר שכבר גולמי  רווח , מתוכו
 --- ,94461 50,045 ה"ברוהוכר  שטרם גולמי  רווח , מתוכו

 --- 19% 21% )%(  בפרויקט צפוי כולל גולמי רווח  שיעור

  מחיר לחניה /ר"למ ממוצע מחיר
שטרם   גולמי  רווח  חושב לפיו

 )אלפי ש"ח( הוכר

 --- 10 10 משרדים 

 --- 17 17 מסחר

 --- 97 99   חניות

)המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות  לרווח הגולמי הצפוי    , סות הצפויות, לעלויות הצפויותנוגע להכנהמידע ב
ערך. מידע ניירות    ח זה בחוק ני עתיד, כהגדרת מו נולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פהמפורטת להלן(  

ה בשליטת  נה ודאית ואינים עתידיים אשר התממשותם אינ כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומד
זה, המתבססות, בין  תשקיף  למועד  נכונות    ןנהלת החברה, שהיני עתיד מבוסס על הערכות ה נחברה. מידע צופה פה 

ותוכ הערכות  על  עשוינהיתר,  אשר  החברה  של  שו  ות יות  באופן  להתקיים  או  להתקיים  מתכנשלא  החברה, נוני  ה 
וי לרעה בביקושים לדירות או במצב נ ( יחול שי1: )לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן

ה  שוק  במצב  ו/או  בפרט,  נהמשק  הפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל   המכירה   מחירי   להורדת  שיביא   באופן דל"ן 
שי(  2)  ;בפרויקט הבניחולו  של  צפויות  בעלויות  בזמינויים  ו/או  הגלם  חומרי  במחירי  ו/או  במחירי  נ יה  ו/או  ותם 

( תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה 3)דם;  ות כוח אניה ו/או בזמי נת הבותשומ 
עמידת הקבלנים המבצעים ו/או רוכשי היחידות  אי   (4)מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים שיוטלו;  

 בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו.  

 

   גולמי שטרם הוכרניתוחי רגישות לרווח  .6.6.7.7

 ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 הצפוי בפרויקט שטרם הוכר )באלפי ש"ח(  הגולמי לרווח  רגישות  יתוח נ

 
  השפעת

  של עליה
10% 

  השפעת
  של עליה

5% 

  רווח סה"כ 
  שטרם  גולמי

 הוכר

  השפעת
  של ירידה
%5 

  השפעת
ירידה 

 10% של
של שטחים שטרם נחתמו   המכירה  במחיריהשפעת שינוי 

לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי 
 הצפוי שטרם הוכר

55,709 52,877 50,045 47,213 44,381 

למ"ר על הרווח הגולמי  ההקמה  בעלויותהשפעת שינוי 
 64,805 57,425 50,045 42,665 35,285 הצפוי שטרם הוכר

 

   מימון ספציפי .6.6.7.8

 ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
  יתרות

 על בדוח 
  המצב
  הכספי

  מטבעב)
 ( הפעילות

 7,791 :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 30.9.2021
 7,910 :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 75,781 :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 31.12.2020
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

31.12.2019 
 

 --- :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג
 58,366 :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 בנק מקומי  : מלווה  מוסד
 2020בדצמבר  31 : הלוואה  נטילת ותאריך הלוואה אישור תאריך

 169אלפי ש"ח  490,000 :(הפעילות מטבע) מסגרת  כ"סה
 אלפי ש"ח  352,450 : נוצלה שטרם מסגרתת יתר , מתוכה
של    ריבית [: טווח  לציין  ניתן] הריבית  וציון הריבית  קביעת  מנגנון שנתי  קיים    ביחס  1%+  פרייםבשיעור  שהיה  לאשראי 

ואשר נכון למועד תשקיף זה נפרע במלואו.    2020בדצמבר    31ליום  
יישא   ההלוואה  הסכם  במסגרת  לחברה  שיועמד  חדש  אשראי  כל 

 0.8%ריבית של פריים + 
 .2023בדצמבר  31 מועד הפירעון הסופי: : וריבית  קרן פירעון מועדי
 --- : מרכזיות  פיננסיות תניות 
הליווי   [:וכדומה  מכירות קצב:  לרבות] אחרות מרכזיות  תניות  מוקדמים  כללהסכם  במלואם    תנאים  התקיימו  אשר 

ובשיעור  ש"ח  מיליוני    108.25  -א( השקעת הון עצמי בסך כ:  לרבות

 
 ש"ח.מיליון  490מיליון ש"ח ותקרת ערבויות חוק מכר לא תעלה בכל עת על  50תקרת האשראי לא תעלה בכל עת על   169
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 ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
מ יפחת  התקציב  22%-שלא  אפס  מהוצאות  דוח  )להלן:    לפי 

", לפי העניין(;;  המפקח ", "ההון העצמי",  דו"ח אפס", "התקציב"
הרישיונות ו/או האישורים הדרושים ע"פ  וכל    ( קבלת היתר הבניה ב

יאוחר   לא  הפרויקט  להקמת  קבלת  ג  ;2021בינואר    31  מיוםדין   )
 לחוק מיסוי מקרקעין;   50אישור לפי סעיף 

נוספות: עיקריות  לרוכשים    התחייבויות  ומסירה    יחול מועד סיום 
  ;2023בספטמבר  9ביום 

להעמדה  כולל    ההסכם   בנוסף מקובלות  מיידי עילות    לפירעון 
יחידות הפרויקט    בביצוע הפרויקט;עיכוב  לרבות     רד יקצב מכירת 

של   למכור    10%בשיעור  ניתן  לא  כי  ו/או  לתחזית  ביחס  ומעלה 
מביחידות   בלמעלה  הנופל  במחיר  ע"פ   5%-פרויקט  ממחירן 

מכר    ;חזיתתה  היזם  כי  יתברר   5%-מ  הנופל  חירבמיחידה  או אם 
; שינוי  ומעלה ממחיר התחזית מבלי לקבל אישורו של הבנק מראש

 170שליטה 
  אחרות מידה אמות או מרכזיות  תניות  הופרו  האם ציון

 --- :הדיווח   שנת לתום

 ]כן/לא[: non-recourseמסוג  האם
 ערבויות ללא הגבלה בסכום על ידי:כן. לעניין זה יצוין, כי הועמדו  

( ארבוב נכסים  3( אקרו נכסים;  2( מגדלי אקרו שותפות מוגבלת;  1
 בע"מ; 2014ופיתוח 

  האם ציון  לרבות, הליווי  מחשבון עודפים לשחרור תנאים
 : התנאים התקיימו 

שחרור כספים מחשבון הפרויקט לפי התקדמות הבניה, וע"פ אישור  
 .  המפקח הבנק בהתאם לתקציב בדוח 

 כמפורט לעיל ולהלן. : בטחונות

 

 שעבודים ומגבלות על הקרקע .6.6.7.9

ליום   המובטח  הסכום פירוט סוג 
30.9.2021 

 דרגה שעבודים
 ראשונה

זכויות היזם בקרקע ע"פ    :שעבוד בדרגה ראשונה ללא הגבלת בסכום על
ובהתאם לכתבי העברות זכות   2018באוקטובר    2הסכם החכירה מיום  

מיום     קרית   עם  תשתית   הסכם  לפי זכויות    ;2019בדצמבר    11חכירה 
 ; אונו

הנכסים,   הרכוש,  על  בסכום  הגבלה  ללא  בדרגה  ראשון  שוטף  שעבוד 
ו/או   וסוג הקשורים לפרויקט  הנובעים ממנו, לרבות  הזכויות מכל מין 

זכויות כלפי רוכשי ו/או שוכרי יחידות בפרויקט, זכויות לקבלת כספים  
ביצוע   קבלן  עם  הסכם  כל  ע"פ  זכויות  כל  וכן  מביטוח  הנובעים 

 בפרויקט;
כל הזכויות    :שעבודים קבועים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום על

קב כלפי  הזכויות  בפרויקט;  יחידות  רוכשי/שוכרי  ו/או  כלפי  לנים 
בפרויקט הקשורים  של    ;ספקים  הביטוח  פוליסות  ע"פ  הזכויות 

 ; חשבון הפרויקט הפרויקט;

 מיליוני ש"ח  490

 --- --- (ב"וכיו אזהרה הערות) אחר
 

 

 גולמי צפוי והתאמה לעודפים    רווח .6.6.7.10

 ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 75,042 :  צפוי גולמי רווח 

 56,714 :171לעודפים, סה"כ התאמות 

 131,756 : למשיכה צפויים עודפים כ"סה

 2023 רביעירבעון  עודפים למשיכת  צפוי מועד

 

 
ב  170 לפחות  יחזיק  השליטה  ההחזקות   20%-בעל  ושיעור  ערך(  ניירות  בחוק  המונחים  )כהגדרת  בחברה  השליטה  מאמצעי 

)כהגדרת המונח בסעיף   בעלי המניות המשקיעים )כהגדרת לעיל(    3.10המשותף של בעל השליטה, בעלי המניות המנהלים 
 . 45.01%-ושביל האלה לא יפחת מלעיל(  3.10המונח בסעיף 

התאמות    171 במסגרת  נכלל  הוון  שלא  מימון  הגולמי.  מהרווח  חלק  הוא  שכן  שהוון  מימון  כוללות  לא  לעודפים  ההתאמות 
 לעודפים.
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 פרויקט בביצוע – BARTפרויקט  .6.6.8

   הצגת הפרויקט .6.6.8.1

 .2021930.פירוט ליום  (%100. חלק החברה 100%)נתונים לפי 
 BART 9,7,5 הפרויקט:  שם

בארט   הפרויקט:  מיקום  כגוש    9-ו  5,7רח'  הידועים  במקרקעין  אביב,  ,  235חלקות    6649בתל 
בניינים אשר בבעלות בעלי הקרקע בשטח   3-דירות ב  54הכוללים    253-ו  252

של   "  4,814כולל  )להלן:  "המקרקעיןמ"ר  "הקיימות  הדירות ",  הבניינים ", 
 " לפי העניין(. בעלי הקרקע", "הקיימים

זה,   תשקיף  למועד  ההסכמים.    100%נכון  על  חתמו  הדירות   יחס מבעלי 
   1.1 הינו  ההחלפה 

תמ"א   תיאור קצר של הפרויקט:  והקמת    38/2פרויקט  הקיימים  הבניינים  חדשים    3להריסת  בניינים 
בסה"כ   מתוכן    112שיכללו  אשר  חלף   54יח"ד,  הקרקע,  בעלי  עבור  יח"ד 

, באופן שבו כל אחד מבעלי  "(הבניינים החדשיםהדירות הקיימות )להלן: "
לה  אשר  שבבעלתו  הקיימת  הדירה  חלף  אחת  יחידה  לקבל  זכאי  הקרקע 

מר מתוצמד  יפחת  לא  בשטח  שטח   12-פסת  יוצמד  קרקע  )ובדירות  מ"ר 
"(,  יחידות בעלי הקרקע" מ"ר(, חניה ומחסן )להלן:  12-מרוצף שלא יפחת מ

יח"ד עבור היזם, המגלמות את תמורת הזכויות שהקנו בעלי הקרקע,   58-ו
 "(. הפרויקטמחסנים )להלן: " 81-מקומות חנייה ו 115-וכן חניון הכולל כ

 
  100% בפרויקט:האפקטיבי  התאגיד חלק

 דרך  אחזקה  תיאור) בפרויקט    האחזקה   מבנה
 : (וכדומה בנות חברות

בארט אקרו נדל"ן  התחדשות בחזיקה בזכויות הפרויקט בשרשור  החברה מ
ת על די והמוחזקועל ידי בניין עיר  "(  אקרו בארטשותפות מוגבלת )להלן: "  –

   .%100172בשיעור של  ה החבר
  בו   במקרה)לפרויקט    השותפים   שמות   ציון

מחזיקים  השותפים  או  קשור  צד    למעלה   מהווים 

 (: בנכס הזכויות   מן %25-מ

--- 

)איחוד/איחוד  הכספיים  בדוחות  הצגה  שיטת 
 יחסי/ אקוויטי(:

 איחוד

 38/2פרויקט תמ"א  הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:  רכישת מועד
 מ"ר 4,814 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט: 

 2020 יוני מועד התחלת שיווק בפרויקט: 
 2024 יוני צפוי:  שיווק סיום מועד

 2024 יוני מועד סיום עבודות הקמה ]מתוכנן[: 
נהרסו   2021  אוקטובר [:בפועלמועד התחלת עבודות הקמה ] הושלם,  הדיירים  פינוי  זה,  תשקיף  למועד  )נכון 

 עבודות חפירה ודיפון(המבנים שהיו קיימים על המקרקעין וכן החלו 
הנדסה ובניה בע"מ    אשטרום   עם   ראשי קבלן הסכם  נחתם   2021ביולי    1  ביום הסכמים עם קבלני ביצוע:

" כהקבלן)להלן:  לסך  בתמורה  פאושלי  מסוג  ש"ח   116.24  -"(  מיליוני 
התחייב  הקבלן  למגורים.  בבניה  התשומות  למדד  והצמדה  מע"מ  בתוספת 

ולמסור את היחידות לאחר   2024אפריל    חודשבלהשלים את ביצוע העבודות  
)טופס   גמר  תעודת  הקבלן,    4קבלת  התחייבות  להבטחת  אכלוס(.  המאפשר 

ל השווה  ביצוע  ערבות  הקבלן  מע"מ    5%-העמיד  בתוספת  החוזה  משכר 
בשיעור   בדק  ערבות  להעמיד  מע"מ   5%והתחייב  בתוספת  החוזה  משכר 

ו הראשונה  מ  3%-בשנה  השנייה  וכן שכר  מהשנה  מע"מ,  בתוספת  החוזה 
של  ערבות   בשיעור  של    5%בדק  העבודות   חודשים  12לתקופה  סיום  לאחר 

חלוף    3%ו ערבות   ם )שני  12לאחר  שיעור  יקטן  האמורים  החודשים  עשר( 
ל של    3%-הבדק  לתקופה  המעודכן  החוזה  משכר  אחוזים(   12)שלושה 

  ות וע העבודביצעקב  . הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם  חודשים נוספים
כן  בהסכם.  הדרושים  הביטוחים  את  ואחריותו  חשבונו  על  לשאת  והתחייב 
הליקויים   כל  את  חשבונו  על  לתקן  והאחריות  הבדק  בתקופת  אחראי  יהיה 
של  במקרה  ההסכם,  ע"פ  בנוסף  העבודות.  בביצוע  שיתגלו  ההתאמות  ואי 

קבלן איחור במסירה יהיה זכאי המזמין לפיצוי מאת הקבלן, כדלקמן: א( ה 
יישא בפיצוי שאותו יהיה חייב מזמין לשלם בפועל לרוכשים או לשוכרים; ב(  
בכל מקרה המזמין התחייב כי בכל מקרה הפיצוי לרוכשים או שוכרים  לא 
יעלה על הפיצוי הקבוע בחוק המכר. בנוסף, הקבלן ישפה את המזמין במלוא 

העמדת  בגין  המלווה  לבנק  המזמין  שישלם  הבנקאיות  בטוחות  ה   הערבויות 
לרוכשי יחידות בפרויקט ביחס לתקופת  הבטחת השקעות  חוק המכר    על פי

  המזמיןיהיה רשאי    ן . עוד כולל ההסכם עילות מקובלות לפיה בלבד  האיחור
)א(  זאת  ובכלל  מהאתר   הקבלן   של  ידו   לסלק  ממועד   ימים   30  של  איחור: 

)ב(  העבודות  להתחלת  הקבוע )ג(  פירעון  חדלות  להליכי  הקבלן  היקלעות;   ;
 יסודית  הפרה ; )ד( ההסכם פי על הקבלן זכויות  של אסורה  המחאה  או הסבה 

 "ב. וכיו ההסכם של
 
 

  חכירה,  בעלות)בקרקע    משפטיות  זכויות  פירוט
 : (וכדומה

 ת אזהרה לטובת היזם, להבטחת הזכויות מכוח הסכמי התמ"א.  והער נרשמו

הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט )קומבינציה  
 פינוי בינוי / אחר (: /

תמ"א   -ו(  5)בארט    25.10.2010  (  7)בארט    18.7.2017בימים    :38/2הסכמי 
נחתמו בין היזם לבין כל אחד מבעלי הקרקע בחלקות    (9)בארט    12.7.2018

 
זה ראה הע"ש    172 פרויקט  עם  ליזמים בקשר  המשולמים  יזום  דמי  אודות  וכן באור    110לפרטים  הכספיים    21לעיל  לדוחות 

 להלן. 9המצורפים בפרק  2020לשנת  המאוחדים של החברה 
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 .2021930.פירוט ליום  (%100. חלק החברה 100%)נתונים לפי 
" הרלוונ )להלן:  לעיל  כמפורט  פרויקט הבעליםטיות  לביצוע  הסכמים   )"
אשר דומה במהותו להסכם המפורט    הריסה ובניה )כהגדרתו לעיל(  38תמ"א  

מתלים .  לעיל  6.6.1.11בסעיף   תנאים  כוללים  תקיימו ה אשר    ההסכמים 
חתימת  :  במלואם ככל שבתוך    100%א(  האמור,  חרף  ימים    120מהבעלים. 

חתימת   המהווים  ממועד  בעלים  ע"י  ההסכם  נחתם  הראשון   80%הבעלים 
" הדרוש)להלן:  המינימאלי  לא  הרוב  ההסכם  על  לחתום  מתחייב  היזם   )"
"(, בכפוף לארכות המועד הקובעימים מהמועד האמור )להלן: "  7-יאוחר מ

( חוות דעת  1ימים מהמועד הקובע התקבלו: )  120ב( בתוך  ;  כמפורט בהסכם
וכן כי לא קיימות    ות תמ"א חלות הבניינים הקיימיםמהנדס הקובע כי הורא

מאפשרות   לא  אשר  המקרקעין  על  החלות  אחרות  בניה  ביצוע מגבלות 
תמ"א   מכח  )38הפרוייקט  בעיריית  2;  המוסמכים  מהגורמים  אישור   )

ג(  תמ"א;  הוראות  בדרישות  עומדים  הבניינים  כי  המקומית  ת"א/הועדה 
הבקשה אשר במסגרתו יאושרו לכל   ממועד הגשה   24קבלת היתר בניה בתוך  

היזם יהיה רשאי לוותר ) מ"ר שטחים עיקרים לבנייה  3,800בניין לכל הפחות 
עד למועד   ; ד( חתימה על הסכם ליוויזה בכפוף להוראות ההסכם(על תנאי  

הבניה  היתר  המוסד קבלת  ע"י  מאושר  שמאי  ע"י  אפס  דו"ח  הוצאת  ה(   ;
רווחיות   על  המעיד  המלווה  מסוים הפיננסי  מן  בשיעור  איזה  התקיים  לא   .

התנאים לעיל, ולא ויתר היזם על התנאי המתלה החמישי, כל צד יהיה רשאי  
בתקופה שתחול במועד הפינוי בפועל של כל   דיור חלופי:לבטל את ההסכם.  

דירת בעלים ועד למסירת החזקה בדירה החדשה, יישא היזם בהוצאות דמי 
היזם התחייב להתחיל בביצוע העבודות   :זלו"שכירות לרבות עלויות הובלה.  

)לרבות    75תוך   הבעלים  כל  פינוי  או  הבנייה  היתר  קבלת  ממועד  ימים 
" הדיירים(   העבודות)להלן:  תחילת  בתוך "(  מועד  הבנייה  את   33  ולהשלים 

העבודות תחילת  ממועד  בארט    . חודשים  ברח'  התמ"א  כי   9בהסכם  נקבע 
בלו עיכוב  משותף,  שהפרויקט  התנאים   מכיוון  לקיום  המועדים  לרבות 

הבניינים, יעכב בהתאמה את הלו"ז של הבניינים    3  -"ז של אחד מהמתלים
ובלבד ש על    תקופתהאחרים,  תעלה  לא  למעט במקרים    חודשים  12הדחיה 

 .  הסכםבהקבועים 
קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח  

 לפרויקט:
--- 

 --- האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?  
   --- דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט: 

נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהותיות, זיהום  
 קרקע וכיו"ב(: 

--- 

 

   מצב תכנוני של הפרויקט .6.6.8.2

 BART 5,7,9פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (%100. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יח"ד סה"כ שטחים  סוג מלאי 

 יחידות דיור
מ"ר ברוטו   23,258

ממ"דים    חניות, )כולל
 ומרפסות( 

112 

 112בהם  ומגורים    בנייני  3  יכלול  הפרויקט
 ים. נמחס 81-חניות ו 115יח"ד, חניון הכולל 

 
 --- שטחי מסחר

 --- 

 --- --- שטחי משרדים 
זכויות בנייה לא  

 --- --- מנוצלות 

 

   )אלפי ש"ח( בפרויקט ויושקעו שהושקעו  עלויות .6.6.8.3

 BART 5,7,9פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

. חלק החברה האפקטיבי  100%)נתונים לפי 
%100 ) 

 2019שנת  2020שנת  30.9.2021

קעו 
ש

הו
ש

ת 
עלויו

   מצטברות בגין קרקע בתום התקופה עלויות  
13,204 8,854  8,392  

עלויות מצטברות בגין פיתוח, מיסים  
 ואגרות 

 
20,760 3,952  1,499  

 --- ---  166 עלויות מצטברות בגין בניה 
 ---  493  2,741 ( שהוונו )  מימון  בגין מצטברות  עלויות

  סה"כ עלות מצטברת
36,871 13,299  9,891  

  9,891  13,299   125,909 סה"כ עלות מצטברת בספרים 

ת  
עלויו

קעו 
ש

שיו
  עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו  

15,196 
 

19,546 
 

20,008 
עלויות בגין פיתוח, מיסים ואגרות שטרם 

 הושקעו )אומדן( 
 

12,050 34,540  36,993  

  עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(
121,354 122,744   122,744   
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 BART 5,7,9פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

. חלק החברה האפקטיבי  100%)נתונים לפי 
%100 ) 

 2019שנת  2020שנת  30.9.2021

עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות  
  7,716  7,223  4,975 להיות מהוונות בעתיד )אומדן( 

  סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
153,575 

 
184,053 

 
187,461 

 --- --- 2.66% שיעור השלמה ]הנדסי/כספי[ לא כולל קרקע 

   שיווק הפרויקט .6.6.8.4

 BART 5,7,9פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

. חלק החברה האפקטיבי  100%)נתונים לפי 
100% ) 

 2021שנת 

 2019שנת  2020שנת 
 1רבעון  2רבעון  3רבעון 

  שנחתמו חוזים
 השוטפת  בתקופה 

 --- 26 4 6 7 יחידות דיור )#( 
 ---  2,421 412 572 885 יחידות דיור )מ"ר(
 --- 0 0 0 *** שטחי מסחר )מ"ר( 

  ר"למ ממוצע מחיר
  בחוזים)באלפי ש"ח( 

  בתקופה  שנחתמו
 השוטפת 

 ---  36  35  35 33 יחידות דיור

 --- --- --- --- --- שטחי מסחר

  עד טבריםצמ חוזים
 התקופה  לסוף

 --- 26 30 36 43 יחידות דיור )#( 
 --- 2,421 2,833 3,405 4,290 יחידות דיור )מ"ר(
 --- --- --- --- *** שטחי מסחר )מ"ר( 

  ר"למ ממוצע מחיר
)ללא  )באלפי ש"ח( 

  במצטברמע"מ( 
  עד שנחתמו  בחוזים
 התקופה  סוף

 ---  36  36  36 35 יחידות דיור

 --- --- --- --- --- שטחי מסחר 

שיעור השיווק של  
 הפרויקט

סה"כ הכנסות צפויות  
באלפי  )מכל הפרויקט 

 (ש"ח 
247,060 230,409  228,051 228,051  --- 

סה"כ הכנסות צפויות  
מחוזים שנחתמו  

 ( באלפי ש"ח )במצטבר 
151,803 122,467 102,407 88,130  --- 

שיעור שיווק ליום  
האחרון של התקופה  

 )%( 
61% 53% 45% 39% --- 

נחתמו    שטרם  שטחים
 :לגביהם חוזים

 --- 32 28 22 15 יחידות דיור )#( 
 ---  4,059 3,647 3,075 2,190 יחידות דיור )מ"ר(
 --- --- --- --- *** שטחי מסחר )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת  

לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים  
 בדוח על המצב הכספי

42,554 15,003 11,399 8,329 --- 

 2021באוקטובר  1מספר החוזים שנחתמו מיום 
 --- --- --- --- יח"ד  3 ועד למועד פרסום התשקיף )כמות/מ"ר( 

  )ללא מע"מ( "ח(ש)באלפי ר מחיר ממוצע למ"
ועד  2021באוקטובר  1בחוזים שנחתמו מיום 

 למועד פרסום התשקיף  
37 --- --- --- --- 

 

 מהפרויקטהכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל  .6.6.8.5
 )באלפי ש"ח( 

. חלק החברה האפקטיבי  100%)נתונים לפי 
 (100%בפרויקט 

  שיוכרו/  שהוכרו צפי הכנסות כ"סה
   חתומים  חוזים בגין

  שצפויות/  תקבלונש מקדמות  כ"סה
 בגין חוזים חתומים  להתקבל

  2021שנת 
  9,170  3,079 4רבעון 

  22,939  61,424 2022 שנת
  20,158  95,980 2023 שנת
  74,990  15,897 2024 שנת

 --- --- 2025שנת 
 --- --- ואילך 2026 שנת

 127,257 176,380 "כסה

סות שיוכרו בגין חוזים חתומים ובדבר מקדמות  נ: המידע בטבלה שלעיל בדבר ההכי עתידנאזהרה בדבר מידע צופה פ
כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות,  ה יירות ערך, נ ח זה בחוקנכהגדרת מוי עתיד, נו מידע צופה פנשצפויות להתקבל, הי

ואומד אינ הערכות  התממשותם  אשר  עתידיים  ואינים  ודאית  בשליטת  נה  ואשר  חברה ה ה  התחשיבים  ,  על  מבוסס 
רוכשי  ההנחה כי כלל  (  ביסיון החברה; )נ  יה החזוי בהתבסס עלנ( קצב הבאהכלכליים שערכה החברה, בהתחשב ב: )

החברה  כלפי  בהתחייבויותיהם  יעמדו  במידה  היחידות  להתממש  שלא  עשויות  החברה  תחזיות  יהיה .  הבניה  וקצב 
לעיכוב  שיגרום  נוסף  גורם  בכל  ו/או  האדם  כוח  ו/או  הגלם  חומרי  בזמינות  פגיעה  בשל  היתר  )בין  מהמצופה  איטי 

 יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה. בבנית הפרויקט( ו/או בשל העובדה שרוכשי היחידות בפרויקט לא  
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   רווחיות גולמית .6.6.8.6

 BART 5,7,9פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 2019שנת  2020שנת  30.9.2021 

 ---  306,099  325,107 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 

 צפויות  פרויקט עלויות
268,494 

173 270,440  
--- 

 ---  35,659  56,613 הפרויקט  בגין  צפוי גולמי רווח 
 --- ---  945 "הרו הוכר שכבר גולמי  רווח , מתוכו
 ---  35,659  55,669 ה"ברוהוכר  שטרם גולמי  רווח , מתוכו

 --- 11.65% 17.41% )%(  בפרויקט צפוי כולל גולמי רווח  שיעור
)ללא עלויות   )%(  בפרויקט צפוי כולל גולמי רווח  שיעור

 15.64% 22.91% בניה לבעלים(
 

)באלפי    ר"למ ממוצע מחיר
  חושב לפיו  )ללא מע"מ(ש"ח( 

 שטרם הוכר גולמי רווח 
 --- 34 36 מגורים 

)המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות  לרווח הגולמי הצפוי    , סות הצפויות, לעלויות הצפויותנוגע להכנהמידע ב
ערך. מידע ניירות    ח זה בחוק ני עתיד, כהגדרת מו נולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פהמפורטת להלן(  

ה בשליטת  נה ודאית ואינים עתידיים אשר התממשותם אינ כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומד
זה, המתבססות, בין  תשקיף  למועד  נכונות    ןנהלת החברה, שהיני עתיד מבוסס על הערכות ה נחברה. מידע צופה פה 

ותוכ הערכות  על  עשוינהיתר,  אשר  החברה  של  שו  ות יות  באופן  להתקיים  או  להתקיים  מתכנשלא  החברה, נוני  ה 
ם לדירות או במצב וי לרעה בביקושינ ( יחול שי1)  לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן:

ה  שוק  במצב  ו/או  בפרט,  נהמשק  הפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל   המכירה   מחירי   להורדת  שיביא   באופן דל"ן 
שי(  2)  ;בפרויקט הבניחולו  של  צפויות  בעלויות  בזמינויים  ו/או  הגלם  חומרי  במחירי  ו/או  במחירי  נ יה  ו/או  ותם 

( תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה 3)ות כוח אדם;  ניה ו/או בזמי נת הבותשומ 
עמידת הקבלנים המבצעים ו/או רוכשי היחידות  אי   (4)מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים שיוטלו;  

 בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו.  

 

   גולמי שטרם הוכרניתוחי רגישות לרווח  .6.6.8.7

 BART 5,7,9פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 הצפוי בפרויקט שטרם הוכר )באלפי ש"ח(  הגולמי לרווח  רגישות  יתוח נ

  עליה השפעת 
 10% של

  עליה השפעת
 5% של

סה"כ  
 רווח 
  גולמי
  שטרם
 הוכר

  השפעת
 %5 של ירידה

ירידה   השפעת
 10% של

של שטחים  המכירה  במחיריהשפעת שינוי 
שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה  

מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי  
 שטרם הוכר

62,320  58,994  55,669  52,343  49,018  

למ"ר על  ההקמה  בעלויותהשפעת שינוי 
  67,927  61,798  55,669  49,540  43,411 הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר

 

   מימון ספציפי .6.6.8.8

  BART 5,7,9 פרויקט
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
  יתרות

 על בדוח 
  המצב
  הכספי

  מטבעב)
 ( הפעילות

 --- :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 30.9.2021
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 --- :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 31.12.2020
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

31.12.2019 
 

 --- :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 בנק מקומי  : מלווה  מוסד

  התנאים   מלוא   התקיימו  טרם  זה   תשקיף  למועד )נכון    2020  נובמבר : הלוואה  נטילת ותאריך הלוואה אישור תאריך
 ( המימון להעמדת המוקדמים 

 :(הפעילות מטבע) מסגרת  כ"סה
מיליון ש"ח לצורך הקמת    16.3מיליון ש"ח, כדלקמן: סך של    501

ערבויות    234.7הפרויקט;   הכוללת:  ערבויות  מסגרת  ש"ח  מיליון 
לטובת הבנקים שלהם רשומות משכנתאות על זכויות בעלי הקרקע  

 
 הסכום הנ"ל כולל התחייבויות בגין עלויות מתן שירותי בניה לבעלי הדירות הקיימות.   173
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  BART 5,7,9 פרויקט
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
של   ערבויות דמי שכירות בסך  7בסך  מסגרת    13  של  מיליון ש"ח; 

ערבויות לפי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של  מיליון ש"ח;  
תשל"ה   דירות(  לרוכשי    211.7  של  בסך  1974  –רוכשי  מיליון ש"ח 

 מיליון ש"ח. 253 של יחידות היזם; ערביות לבעלי הקרקע בסך
 "ח ש מיליון 185 : נוצלה שטרם מסגרתת יתר , מתוכה
 לשנה;   0.7%-1.4% –עמלת ערבויות   [: טווח  לציין  ניתן] הריבית  וציון הריבית  קביעת  מנגנון

 לשנה על היתרה הבלתי מנוצלת 0.25% –עמלת הקצאת אשראי  
 2024חודש מרץ  –מועד פירעון סופי )קרן וריבית(  : וריבית  קרן פירעון מועדי
   --- : מרכזיות  פיננסיות תניות 
הליווי   [:וכדומה  מכירות קצב:  לרבות] אחרות מרכזיות  תניות  מוקדמים   כללהסכם  במלואם  תנאים  התקיימו  בין  אשר   ,

היתר: התקיימו ו/או נמחלו כל התנאים בהסכמי התמ"א; חתימה  
על הסכם בין היזם, הבנק ובעלי הקרקע בכל אחד מהבניינים לפיו  
של   בסכום  מוגבלות  הבנק  לטובת  משכנתאות  ירשמו  היתר(  )בין 

הקרקע  600 בעלי  זכויות  על  ש"ח  כל    מיליון  רישום  במקרקעין; 
התנאים   התקיימות  למועד  עד  בהסכם  המפורטות  הבטוחות 

של  המתלים מוקדמת  מכירה  פינוי    15;  שנקבעה;  בתמורה  יח"ד 
מיום   יאוחר  לא  יחול  הבניה  תחילת  מועד    30המקרקעין במלואו; 

)יצוין, כי כאמור לעיל, הבניה החלה בחודש אוקטובר    2021באפריל  
כך(עודכן  מוהבנק    2021 עצמי  על  הון  אפס;  דו"ח  המצאת  סך  ב; 
מיליון ש"ח. ככל שתחול חריגה בתקציב הפרויקט, סכום ההון   29.6

 העצמי יוגדל בגובה החריגה; 
רשאי למכור דירות במחיר הנמוך    ואינ   : היזם התחייבויות נוספות

הקבוע   של  בהסכםמהמחיר  בסטייה  למעט  שכלל 5%,  בכפוף   ,
שלא בממוצע  תימכרנה  הקבועים    הדירות  המכירה  ממחירי  יפחת 

העודף  ב סך  הנ"ל,  המכירות  ביצוע  שלאחר  לכך  ובכפוף  הסכם, 
 ;  הצפוי לא יהיה נמוך מהעודף הצפוי לפי דו"ח אפס

  בין ,  מיידי  לפרעון  ההלוואה   להעמדת  מקובלות  עילות  כולל  ההסכם
שינוי  המימון  להעמדת  מהתנאים  אילו  התקיימות  אי:  היתר  ;

ביטול  174שליטה  או  ;  תמ"א  בו  הסכם  ממשי  מצב  חשש  עולה 
חריגה מהיתרים ולו"ז הקבועים בהסכם לרבות השלמת    ;לביטולו

 .2024הבניה עד לחודש פברואר 
  אחרות מידה אמות או מרכזיות  תניות  הופרו  האם ציון

 :הדיווח   שנת לתום
   לא

 ]כן/לא[: non-recourseמסוג  האם

הועמדה  .  כן זאת,  עם  של  יחד  בסכום  הגבלה  ללא  מתמדת  ערבות 
אקרו התחדשות עירונית, אקרו כוכב השרון, אקרו ייזום ובניין עיר  

" המניות)להלן:  היזם  בעלי  והתחייבויות  החובות  כל  להבטחת   )"
בקשר עם הפרויקט; כתב התחייבות בעלי המניות, לפיו, בין היתר:  

צגי הסכם ועל עמידה של  על מאחריות  ביזם,  לא יחול שינוי שליטה  
כי    ,בהתחייבויות  היזם המספקים    ליזם לדאוג  האמצעים  יהיו 

צב הפרויקט  , להודיע על שינוי מהותי לרעה במלעמוד בהתחייבויות
 . ו/או היזם 

  האם ציון  לרבות, הליווי  מחשבון עודפים לשחרור תנאים
 : התנאים התקיימו 

שחרור כספים מחשבון הפרויקט לפי התקדמות הבניה, וע"פ אישור  
 הבנק בהתאם לתקציב בדוח האפס.  

 : בטחונות

לרבות   להלן  כוכבכמפורט  אקרו  זכויות  )השותף    השרון  שעבוד 
  כוכב   ואקרו בארט,  אקר  חתימתן  על פי הסכם השותפות וכהכללי(  

עירונית  השרון התחדשות  ה   ואקרו  כתב  חוזרות,  ועל  בלתי  ראות 
יועבר ישירות  כללי  כשותף השרון כל סכום המגיע לאקרו כוכב ולפי

ליצור כל שעבוד שוטף על נכסי   שלא  לחשבון הפרויקט; התחייבות
תימת אקרו בארט וכל מהשותפים באקרו  נחיתות בח היזם; מכתב  

 בארט;

 

  שעבודים ומגבלות על הקרקע .6.6.8.9

 המובטח  הסכום פירוט סוג 
 30.9.2021ליום 

 ראשונה דרגה שעבודים

שיינתן    ח ”שמיליון    600לסכום כולל של  עד  משכנתאות בדרגה ראשונה  
שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על   ;על ידי בעלי הקרקע

זכויות הלווה ע"פ הסכמי התמ"א; במועד בו יירשם היזם כבעל זכויות  
הזכויות;ןבמקרקעי על  ראשונה  בדרגה  משכנתא  הבנק  לטובת  ייצרו   , 

  על פי הסכם השותפות )השותף הכללי(    השרון  שעבוד זכויות אקרו כוכב
מהפרויקט;   תקבולים  הגבלה  לקבלת  ללא  בדרגה  ראשון  שוטף  שעבוד 

הפרויקט;   על  מכוח  בסכום  זכויות  על  בדרגה  ראשון  קבוע  חוזי  שעבוד 
וללא הגבלה בסכום על רישום  מכר,   שעבודים קבועים ראשונים בדרגה 

  ; שעבוד על זכויות מכוח הסכמים עם ספקים/קבלנים  ;םהזכויות מכוח 
לת סכומים מפוליסות  זכויות לקב  :בדרגה ראשונה על  ים קבוע  יםשעבוד

 . תקבולים ו/או הכנסות בחשבון הפרויקטהביטוח, רשויות המס, 

 ש"ח  מיליון 501

 
ב  174 לפחות  יחזיק  השליטה  ההחזקות   20%-בעל  ושיעור  ערך(  ניירות  בחוק  המונחים  )כהגדרת  בחברה  השליטה  מאמצעי 

המו )כהגדרת  המנהלים  המניות  בעלי  השליטה,  בעל  של  בסעיף  המשותף  מ  3.10נח  יפחת  לא  האלה  ושביל  גורן  -לעיל( 
45.01%. 
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 המובטח  הסכום פירוט סוג 
 30.9.2021ליום 

  הערות אזהרה לטובת היזם  (ב"וכיו אזהרה הערות) אחר

 

 גולמי צפוי והתאמה לעודפים    רווח .6.6.8.10

  BART 5,7,9 פרויקט
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

  56,613 :  צפוי גולמי רווח 

  28,388 :175לעודפים, סה"כ התאמות 

  85,001 : למשיכה צפויים עודפים כ"סה

 2024 עודפים למשיכת  צפוי מועד

 

 פרויקט בביצוע – Yardפרויקט  .6.6.9

   הצגת הפרויקט .6.6.9.1

 .2021930.פירוט ליום  (%100. חלק החברה 100%)נתונים לפי 
 YARD הפרויקט:  שם

הצנחנים   הפרויקט:  מיקום  ברח'  המצוי  אל    27,  21,  19,  17,  15א',  13,  13מתחם  בית    47ורח' 
כחלקות   אביב    6882בגוש    9-16הידועים  תל  שרת  נווה  )להלן:   –בשכונת  יפו 

 "(. המתחם" או " המקרקעין"
הבניינים   8הריסת , ל1764370לפי תכנית תא/   401פרויקט פינוי בינוי בתחום מגרש  תיאור קצר של הפרויקט: 

  2בניינים, מתוכם    6והקמת פרויקט למגורים, הכולל    הקיימים על גבי המקרקעין
בניינים    4-יחידות דיור ו  247קומות כ"א )מעל קומת קרקע( ובהם    25בניינים בני  

יחידות    370יחידות דיור )סה"כ    123קומות כ"א )מעל קומת קרקע( ובהם    8בני  
דירות    128"(, כאשר  הבניינים החדשים: ")להלן מ"ר שטחי מסחר    800-דיור(, כ

הקיימות   הדירות  חלף  הקרקע,  בעלי  עבור  ייבנו  בפרויקט  הדירות  סה"כ  מתוך 
)להלן:  הקרקע  בעלי  ע"ש  ותרשמנה  תיוחדנה  הצמדותיהן  על  הנ"ל  והדירות 

הקרקע" בעלי  )יחידות  ויתר  המסחר 242"(,  שטחי  כל  וכן  בפרויקט  הדירות   )
)כ שט  800  -בפרויקט  רוכשים  מ"ר  ו/או  היזם  שם  על  וירשמו  ייוחדו  עיקרי(  ח 

 . (" היזם" )להלן: שותפות מוגבלת   - 02אקרו התחדשות בתל אביב מאת 
מבעלי הדירות חתמו על ההסכמים. יחס ההחלפה    100%נכון למועד תשקיף זה,  

 .  1.9-כהינו 
 100% בפרויקט:האפקטיבי  התאגיד חלק

  דרך   אחזקה  תיאור)בפרויקט    האחזקה  מבנה
 : (וכדומה בנות חברות

בע"מ  ייזום  נדל"ן  אקרו  באמצעות  בשרשור  הפרויקט  בזכויות  מחזיקה  החברה 
" ייזום)להלן:  באקרו  המחזיקה  של    100%  -"(  והנפרע  המונפק  המניות  מהון 

" )להלן:  בע"מ  השרון  כוכב  השרוןאקרו  כוכב  הכללי אקרו  השותף  שהינה   )"
התחדשות   נדל"ן  "  -עירונית  באקרו  )להלן:  מוגבלת  התחדשות  שותפות  אקרו 

 . תמיחידות ההשתתפו 100%-"(, לצד אקרו ייזום המחזיקה כעירונית
  בו   במקרה)לפרויקט    השותפים   שמות   ציון

מחזיקים   השותפים  או  קשור  צד    מהווים 

 (: בנכס הזכויות מן  %25-מ למעלה

 ל.ר

)איחוד/איחוד  שיטת הצגה בדוחות הכספיים  
 יחסי/ אקוויטי(:

 איחוד

 פרויקט פינוי בינוי   הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:  רכישת מועד
 מ"ר 8,045 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט: 

 2020 יולי :בפועלמועד התחלת שיווק בפרויקט 
   2025 אוגוסט צפוי:  שיווק סיום מועד

 2025 אוגוסט מועד סיום עבודות הקמה ]מתוכנן[: 
   התקבל היתר בניה לפרויקט(  2021)בחודש מאי  2021 נובמבר מועד התחלת עבודות הקמה: 

פאושלי בתמורה מסוג  סיון ביצוע בע"מ  נחתם הסכם קבלן עם    2020בחודש מאי   הסכמים עם קבלני ביצוע:
התשומות    ש"ח מיליוני    320-לסך של כ כדין, צמוד למדד  מע"מ  בניה ה בתוספת 

יעלה בקשה   וכן במצטבר לא  יוקר הבניה(. בכפוף לעמידה בלו"ז  למגורים )מדד 
בסך   בונוס  יינתן  הפאושלי,  לשכר  תשלום  לתוספת  תנאי  .  ש"ח מיליון    3כלשהי 

ימים    90קבלת הסכמת נציגות בעלי הזכויות ומפקח בעלי הזכויות בתוך    מתלה:
ח  נכנס לתוקף.    . תימת ההסכםממועד  ההסכם  התנאי האמור התקיים וההסכם 

 לעיל.   6.6.3.4דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף 
המפקח   לו"ז: ע"י  שייקבע  במועד  העבודות  בביצוע  להתחיל  התחייב  הקבלן 

 
   שלא הוון. היוון שהוון נלקח בחשבון ברווח הגולמי המצוין ואינו דורש התאמה. ההתאמות כוללות מימון   175
תא/  176 תכנית  מגרש    4370במסגרת  מהוה    301נוצר  אינו  זה  מגרש  אביב.  תל  עיריית  ע"ש  ויירשם  ציבור  מבני  חלק בייעוד 

 ממתחם הפרויקט. 
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 .2021930.פירוט ליום  (%100. חלק החברה 100%)נתונים לפי 
הזכויות   בעלי  ע"י  המקרקעין  ומסירת  בניה  היתר  קבלת  לאחר  המזמין  מטעם 

" )להלן:  תחילת  לקבלן  קבלת  177"( העבודותמועד  עבור  העבודות  את  ולהשלים   ,
; מסירת הדירות לבעלי הדירות  חודשים ממועד תחילת העבודות 39בתוך  4טופס 

בתוך   בתוך    42הקיימים  החופשי  בשוק  לרוכשים  הדירות  ומסירת   46חודשים 
התחייב   - ערבויות  .חודשים החוזה,  ע"פ  הקבלן  התחייבויות  מילוי  להבטחת 

ל השווה  בסכום  ביצוע  ערבות  להעמיד  החוזה   5%-הקבלן  בין   משכר  )שתפוצל 
הנוכחיות(  הדירות  בעלי  לב"כ  שתימסר  ערבות  לבין  ליזם  שתימסר  ;  ערבות 

להבטחת התחייבויות הקבלן לביצוע תיקונים בתקופת הבדק והאחריות התחייב 
)שתפוצל בין ערבות   , ערבות בדקביצועכנגד ביטול/השבת ערבות ה   הקבלן למסור

בסכום השווה    בעלי הדירות הנוכחיות(שתימסר ליזם לבין ערבות שתימסר לב"כ  
 בשנה השלישית.   1%-בשנה השנייה ו 3%משכר החוזה בשנה הראשונה,  5%-ל

,  בעלות)בקרקע    משפטיות  זכויות  פירוט
 : (וכדומה חכירה

  פינוי   הסכם  מכוח   הזכויות  להבטחת,  היזם  לטובת  אזהרה   תוהער  כל  נרשמו
   .בינוי

לפרויקט   הנוגעים  מיוחדים  הסכמים 
 )קומבינציה / פינוי בינוי / אחר (:

בינוי:   פינוי  )להלן: הסכם  במקרקעין  הזכויות  בעלי  עם  התקשר  היזם 
לעיל( הבעלים" )כהגדרתו  הפרויקט  לביצוע  לתיאור    "(  במהותו  דומה  שהינו 

כפוף להתקיימות  לעיל.    6.6.1.11המפורט בסעיף   וזאת  תנאים מתלים ההסכם   ,
למועד שהינו   ובין    36עד  זה,  הסכם  על  הבעלים  ראשון  חתימת  ממועד  חודשים 

היתר: א( חתימת כל הבעלים על ההסכם; ב( המתחם הוכרז כמתחם להתחדשות  
בינוי(.   )פינוי  התקבעירונית  רשומות  )ג(  שלטובתם  הבנקים  כל  הסכמות  לו 

החוזה  משכנתאות   לביצוע  הבעלים  של  הנוכחיות  הדירות  הבעלים על  לב"כ 
ב לעיל  הנקוב  המועד  את  להאריך  הזכות  הונח   24-שמורה  או  נוספים  חודשים 

המועדים  חלפו  המתלים.  התנאים  בקיום  לעמידה  סיכוי  קיים  כי  דעתו,  להנחת 
שהתקיימ מבלי  לעיל  תוקף  הקבועים  הוארך  לא  ואם  המתלים  התנאים  ו 

ההסכם  ייחשב  בהסכמה,  להגיש    לו"ז:.  מבוטל  המועדים  התחייב  היזם  א( 
עד   המקומית  לועדה  וחלוקה  איחוד  זכיה   6תוכנית  על  הודעה  ממועד  חודשים 

בהליך לבחירתו )מכרז(; ב( הגשת תוכניות מקדמיות של הבניינים לאישור נציגות  
תוך   מח   6הבעלים  "  80%תימת  חודשים  )להלן:  ההסכם  על  המועד  מהבעלים 

בכפוף   חודשים מהמועד הקובע  8"(; ג( הגשת תכנית עיצוב אדריכלי תוך  הקובע
זה  לעניין  בהסכם  הקבועות  לוועדת  ד(  ;  לארכות  בניה  להיתר  בקשה  הגשת 

תוך   "  14המקומית  )להלן:  הקובע  מהמועד  היתר ה "(;הבקשהחודשים  קבלת   )
(  ו ;  חודשים ממועד קליטת הבקשה, בכפוף לארכות כמפורט בהסכם  18בניה תוך  

שתשל והיטלים  אגרות  חשבון  קבלת  לקבלת    ומועם  האחרון  התנאי  את  מהווה 
לפי   או  המתלים  התנאים  התקיימו  מועד  אותו  שעד  ובתנאי  בפועל,  בניה  היתר 

)להל הפינוי  מועד  על  בכתב  היזם  יודיע  היזם  "שק"ד  הפינוין:  אשר  הודעת   )"
(  ז"(;  מועד הפינוי " יום ממועד מסירת הודעת הפינוי )להלן:  90-יהיה לא פחות מ

מ  יאוחר  )להלן:   60-לא  העבודות  בביצוע  היזם  יחל  בפועל  הפינוי  ממועד  ימים 
העבודות" ביצוע  תחילת  החזקה מועד  וימסור  העבודות  ביצוע  את  וישלים   )"

בתוך   הדיור  העבודותחודש  42ביחידות  ביצוע  תחילת  ממועד  למועד  ים  נכון   .
בס"ק   האמורים  התנאים  זה,  עד  תשקיף  שכירות:  התקיימו '  זא'  החל    תשלום 

ממועד מסירת החזקה בדירה בפועל ליזם ועד למועד המסירה בפועל של הדירה 
במהלך  השכירות  דמי  תשלום  לצורך  כספי  פיצוי  לבעלים  היזם  יעניק  החדשה 

בהסכם  התקופה  שנקבעו  כפי  ניהול:.  בסכומים  מסירת    דמי  במועד  כי  הוסכם 
חתה בתשלומי  אשר תשמש להפ  ח ”שמיליון    2.5הדירה יעמיד היזם קרן בסכום  

בדירה.   בפועל  שיתגוררו  הבעלים  ישאו  בהם  ניהול  נוספות:דמי  בניה    זכויות 
יהיו   הבניה,  לצורך  נוצלו  שלא  בניה  של    כוש רזכויות  הדירות  משותף  בעלי  כלל 

החדשים היזם  בבניינים  יחידות  רוכשי  הנוכחיות(   הבעלים  והן  )הן  הדירות    של 
באמצעות  הבניה  לזכויות  מעבר  נוספת  בניה  זכויות  שתאושרנה  ככל  ואילו 

הקבוע בהסכם למנגנון  הצדדים בהתאם  בין  יחולקו  הם  והסכמות    חקיקה, אזי 
   .במו"מ בין הצדדיםשתיקבענה 

התאגיד   של  מהותיות  חשיפות  של  קיומן 
 המדווח לפרויקט: 

--- 

בתקופה   נטו  מימוש  שווי  נאמד  האם 
 המדווחת?  

--- 

חברת הפרויקט התחייבה לבצע על חשבונה את פיתוח הקמת השבילים הגובלים   דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט: 
כאמור לעיל וזאת עד לא יאוחר ממועד    4370לפי תוכנית תא/  401מצפון למגרש  

קבלת תעודת גמר לפרויקט )אישור אכלוס( והקמתם יהווה תנאי לקבלת תעודת  
. בנוסף, חברת הפרויקט תדרש לשלם סכום חד פעמי שהינו זניח  האכלוס כאמור

 ט. לחברה לצורך תחזוקת השטחים הפרטיים הפתוחים של הפרויק 
תיות,  נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהו

 זיהום קרקע וכיו"ב(:
--- 

 

   מצב תכנוני של הפרויקט .6.6.9.2

 )פרויקט התחדשות עירונית, פינוי בינוי(  YARDפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (%100. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יח"ד סה"כ שטחים  סוג מלאי 
יכלול   370)כולל חניות,   44,665 יחידות דיור בני    2הפרויקט    4קומות,    25מגדלים 

 
, מוקנית לקבלן הזכות להפסיק את החוזה בהודעה 2021בספטמבר    1אם וככל שלא יתקבל צו התחלת העבודה עד ליום      177

 בכתב שתימסר למזמין, וזאת כל עוד לא התקבל אצלו צו התחלת העבודה. 
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 )פרויקט התחדשות עירונית, פינוי בינוי(  YARDפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (%100. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 מ"ר שטחי מסחר   800 -קומות וכ  8בניינים בני  ממ"ד ומרפסות( 

 --- 800 שטחי מסחר
 --- --- שטחי משרדים 

זכויות בנייה לא  
 --- --- מנוצלות 

 

  )אלפי ש"ח( בפרויקט ויושקעו שהושקעו  עלויות .6.6.9.3

 YARDפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (%100. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 2019שנת  2020שנת  30.9.2021

ת  
עלויו

קעו 
ש

הו
ש

  4,381  4,597  13,926 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה  
  8,318  13,757  56,156 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מיסים ואגרות 

 ---  ---  ---  בגין בניה עלויות מצטברות 

  416  1,674  8,975 178( שהוונו )  מימון  בגין מצטברות  עלויות
  13,115  20,028  79,057 סה"כ עלות מצטברת 

  13,115  20,028  79,057 סה"כ עלות מצטברת בספרים 

קעו 
ש

שיו
ת 

עלויו
  הושקעו  שטרם   קרקע בגין  עלויות 

70,646 
 

75,838 
 

76,054 

  )אומדן(   הושקעו שטרם ואגרות  מיסים,  פיתוח  בגין  עלויות
42,432 85,762  91,201  

  )אומדן( הושקעו  שטרם  בניה  בגין  עלויות
339,748 323,127   323,127   

  בעתיד מהוונות להיות  שצפויות  מימון  בגין מצטברות  עלויות
 )אומדן( 

 
14,721 24,615  25,873  

  להשלמה  שנותרה  עלות"כ סה 
467,547 509,342 516,255 

 --- --- --- שיעור השלמה ]הנדסי/כספי[ לא כולל קרקע 

 

   שיווק הפרויקט .6.6.9.4

 YARDפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 2021שנת 

 2019שנת  2020שנת 
  1רבעון  2רבעון  3רבעון 

  בתקופה  שנחתמו חוזים
 השוטפת 

   ---  113 11 17 15 יחידות דיור )#( 
     ---  10,652 1,048 1,829 1,440 יחידות דיור )מ"ר(
     ---  800 --- --- --- שטחי מסחר )מ"ר( 

  ר"למ ממוצע מחיר
  בחוזים)באלפי ש"ח( 

  בתקופה  שנחתמו
 השוטפת 

     --- 26 27 27 29 יחידות דיור

     --- 29 --- --- --- שטחי מסחר

  לסוף עד טבריםצמ חוזים
 התקופה 

     ---  113 124 141 156 יחידות דיור )#( 
     ---  10,652 11,700 13,529 14,969 יחידות דיור )מ"ר(
     --- 800 800 800 800 שטחי מסחר )מ"ר( 

  ר"למ ממוצע מחיר
)ללא מע"מ(  )באלפי ש"ח( 

  שנחתמו  בחוזים במצטבר
 התקופה  סוף עד

     --- 26 26 27 27 יחידות דיור

     --- 29 29 29 29 שטחי מסחר 

שיעור השיווק של  
 הפרויקט

סה"כ הכנסות צפויות  
באלפי  )מכל הפרויקט 

 (ש"ח 

 
727,636 673,743 673,743 671,988 

---     

סה"כ הכנסות צפויות  
מחוזים שנחתמו  

 ( באלפי ש"ח )במצטבר 
401,790 359,737 309,834 281,267  

---     

סה"כ הכנסות צפויות  
מחוזי מסחר שנחתמו  
 במצטבר )באלפי ש"ח( 

22,864 22,864 22,864 22,864 
---     

שיעור שיווק ליום  
האחרון של התקופה  

 )%( 
58% 57% 49% 45% 

---     

נחתמו    שטרם  שטחים
 :לגביהם חוזים

     --- 129 118 101 86 יחידות דיור )#( 
     ---  13,188 12,140 10,311 8,871 יחידות דיור )מ"ר(

     ---     --- --- --- --- שטחי מסחר )מ"ר( 
     ---  11,079 11,619 29,546 29,417סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת  

 
 .2021עלויות אשראי ברבעון רביעי  והפסיקה להוון  2018החברה החלה להוון הוצאות מימון ברבעון רביעי לשנת   178
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 YARDפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 2021שנת 

 2019שנת  2020שנת 
  1רבעון  2רבעון  3רבעון 

לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים  
 המצב הכספיבדוח על 

ועד  2021באוקטובר  1מספר החוזים שנחתמו מיום 
 *** *** *** *** 43 למועד פרסום התשקיף )כמות(  

  )ללא מע"מ()באלפי ש"ח( מחיר ממוצע למ"ר 
ועד למועד  2021באוקטובר  1בחוזים שנחתמו מיום 

 פרסום התשקיף   
29 *** *** *** *** 

 

 הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט .6.6.9.5
   )באלפי ש"ח(

. חלק החברה האפקטיבי  100%)נתונים לפי 
 (100%בפרויקט 

  שיוכרו/  שהוכרו צפי הכנסות כ"סה
נכון למועד   חתומים  חוזים בגין

   פרסום התשקיף

  שצפויות/  תקבלונש מקדמות  כ"סה
 בגין חוזים חתומים  להתקבל

 4רבעון  2021שנת 
4,531 

 
49,070 

 

 2022 שנת
88,679 

 
52,515 

 

 2023 שנת
228,417 

 

68,684 
 

 2024 שנת
208,371 

 

69,110 
 

 2025שנת 
22,359 

 

225,924 
 

 --- --- ואילך 2026 שנת

 "כסה
552,357 

 

465,302 
 

סות שיוכרו בגין חוזים חתומים ובדבר מקדמות  נ: המידע בטבלה שלעיל בדבר ההכי עתידנאזהרה בדבר מידע צופה פ
כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות,  ה יירות ערך, נ ח זה בחוקני עתיד, כהגדרת מונו מידע צופה פנשצפויות להתקבל, הי

ואומד אשר  נ הערכות  עתידיים  איים  ואינהתממשותם  ודאית  בשליטת  נה  ואשר  חברה ה ה  התחשיבים  ,  על  מבוסס 
ההנחה כי כלל רוכשי  (  ב)  יסיון החברה;נ  יה החזוי בהתבסס עלנ( קצב הבאהכלכליים שערכה החברה, בהתחשב ב: )

החברה  כלפי  בהתחייבויותיהם  יעמדו  במידה  היחידות  להתממש  שלא  עשויות  החברה  תחזיות  יהיה .  הבניה  וקצב 
לעיכוב  שיגרום  נוסף  גורם  בכל  ו/או  האדם  כוח  ו/או  הגלם  חומרי  בזמינות  פגיעה  בשל  היתר  )בין  מהמצופה  איטי 

 בבנית הפרויקט(  ו/או בשל העובדה שרוכשי היחידות בפרויקט לא יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה. 

 

   ולמיתרווחיות ג  .6.6.9.6

 YARDפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 2019שנת  2020שנת  30.9.2021 

 ---   814,927   897,636   179הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 ---   672,309   716,604 צפויות  פרויקט עלויות

 ---   142,618   181,032 הפרויקט  בגין  צפוי גולמי רווח 
 --- --- --- "הרו הוכר שכבר גולמי  רווח , מתוכו
 ---   142,618   181,032 ה"ברוהוכר  שטרם גולמי  רווח , מתוכו

 --- 17.5% 20.2% )%(  בפרויקט צפוי כולל גולמי רווח  שיעור
  22.1% 24.9% )לא כולל עלויות בניה לבעלים(  )%(  בפרויקט צפוי כולל גולמי רווח  שיעור

)ללא  )באלפי ש"ח(    ר"למ ממוצע מחיר
שטרם   גולמי  רווח  חושב  לפיומע"מ( 

 הוכר 

 ---  82 30 מגורים 

 ---  29  29 מסחר

)המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות  לרווח הגולמי הצפוי    , סות הצפויות, לעלויות הצפויותנוגע להכנהמידע ב
ערך. מידע ניירות    ח זה בחוק ני עתיד, כהגדרת מו נולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פהמפורטת להלן(  

ה בשליטת  נה ודאית ואינים עתידיים אשר התממשותם אינ כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומד
זה, המתבססות, בין  תשקיף  למועד  נכונות    ןנהלת החברה, שהיני עתיד מבוסס על הערכות ה נחברה. מידע צופה פה 

ותוכ הערכות  על  עשוינהיתר,  אשר  החברה  של  שושלא    ות יות  באופן  להתקיים  או  מתכנלהתקיים  החברה, נוני  ה 
ם לדירות או במצב וי לרעה בביקושינ ( יחול שי1)  לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן:

ה  שוק  במצב  ו/או  בפרט,  נהמשק  הפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל   המכירה   מחירי   להורדת  שיביא   באופן דל"ן 
שי(  2);  בפרויקט הבניחולו  של  צפויות  בעלויות  הגלםנויים  חומרי  במחירי  ו/או  בזמי  יה  במחירי  נ ו/או  ו/או  ותם 

( תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה 3)ות כוח אדם;  ניה ו/או בזמי נת הבותשומ 

 
 ההכנסות כוללות הכנסות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות הקיימות כפי שמוצג בדוחות הכספיים של החברה.   179
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עמידת הקבלנים המבצעים ו/או רוכשי היחידות  אי   (4)מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים שיוטלו;  
   בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו.

 

   גולמי שטרם הוכרניתוחי רגישות לרווח  .6.6.9.7

 YARDפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%האפקטיבי . חלק החברה 100%)נתונים לפי 
 הצפוי בפרויקט שטרם הוכר )באלפי ש"ח(  הגולמי לרווח  רגישות  יתוח נ

 
  השפעת

  של עליה
10% 

  השפעת
  של עליה

5% 

  רווח סה"כ 
  שטרם  גולמי

 הוכר

  השפעת
  של ירידה
%5 

  השפעת
ירידה 

 10% של
של שטחים שטרם נחתמו   המכירה  במחיריהשפעת שינוי 

לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי 
 הצפוי שטרם הוכר

198,560 
 

189,796 
 

181,032 
 

172,268 
 

163,504 
 

למ"ר על הרווח הגולמי  ההקמה  בעלויותהשפעת שינוי 
 הצפוי שטרם הוכר

147,057 
 

164,045 
 

181,032 
 

198,019 
 

215,007 
 

 

   מימון ספציפי .6.6.9.8

 YARDפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

  יתרות
 על בדוח 

  המצב
  הכספי

  מטבעב)
 ( הפעילות

 --- :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 30.9.2021
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 --- :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 31.12.2020
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

31.12.2019 
 

 --- :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 קבוצת מלווים מקומיים   : מלווה  מוסד

מלוא    2021מרץ   : הלוואה  נטילת ותאריך הלוואה אישור תאריך התקיימו  טרם  זה  תשקיף  למועד  )נכון 
 התנאים המוקדמים להעמדת המימון( 

 :(הפעילות מטבע) מסגרת  כ"סה

מכר  מיליון    1,197 חוק  ערבויות  כדלקמן:   607  -ש"ח, 
מיליון ש"ח;   10על סך    180ערבויות משותפות מיליון ש"ח;  

מיליון ש"ח וערבות    34ערבויות דמי שכירות ומיסים בסך  
בסך   הקרקע   2נוספת  בעלי  ב"כ  לטובת  ש"ח  מיליון 

הקרקע להבטחת   בעלי  על  שיחולו  המיסים  תשלומי 
הקרקע לבעלי  הערבויות  מימוש  של  ערבויות  במקרה   ;

 מיליון ש"ח. 478.5לבעלי הקרקע על סך 
 "ח ש  מיליון 577 -כ : נוצלה שטרם רתמסגת יתר , מתוכה
 לשנה;   0.7%-1.4% –עמלת ערבויות   [: טווח  לציין  ניתן] הריבית  וציון הריבית  קביעת  מנגנון

הקצאת אשראי   הבלתי   0.25%  –עמלת  היתרה  על  לשנה 
 מנוצלת 

 31.8.2025 : וריבית  קרן פירעון מועדי
 --- : מרכזיות  פיננסיות תניות 
הליווי   [:וכדומה  מכירות קצב:  לרבות] אחרות מרכזיות  תניות  הערבויות    כללהסכם  להעמדת  מוקדמים  תנאים 

אשר  והמשותפ התקיימו  ת  זה  תשקיף  למועד  נכון 
 במלואם לרבות  

הון עצמי בסך שלא יפחת מהסכום הכולל של  ( השקעת  1
המשותפות תאשר2;  הערבויות  הפרויקט  חברת  לבעלי    ( 

ה  כי  התקיי   תמוותר   יאהקרקע  המתלה  על  התנאי  מות 
התקיים   בינוי  שטרם  הפינוי  הסכם  התנאים  ע"פ  כל  וכי 

התקיימו בינוי  פינוי  בהסכמי  תחתמנה  3;  הקבועים   )
תחתמנה    וכן  בהסכם  כמפורט  הבטוחות  ותרשמנה 

 ההתחייבויות וכתבי הנחיתות כמפורט בהסכם וכדומה;  
הליווי   מימון    כללהסכם  להעמדת  מוקדמים  תנאים 

האשר    181הערבויות  זה  תשקיף  למועד  תקיימו  נכון 
לרבות   התנאים  במלואם  כל  להתקיים  וימשיכו  יתקיימו 

לעיל כמפורט  המשותפות  הערבויות  מימון  ; להעמדת 
ההתקשרות   מסמכי  כל  בעלי  יחתמו  לבין  המלווים  בין 

הפרוייקט;   וחברת  הפרויקטהקרקע  כי  תאשר    חברת 
ועדיפים   קודמים  הקרקע  בעלי  האזהרה שעבודי  להערות 

הפרויקט;   בכתב    לחברת  אישור  האשראי  למנהל  יומצא 
המתלים   התנאים  כל  התקיימו  כי  הקרקע  בעלי  ב"כ  ע"י 

 ; שנקבעו בהסכמי פינוי בינוי 

 
בעלי    180 זכויות  על  מהבנקים שלטובתם רשומות משכנתאות  לטובת כ"א  הלקוחות  הבנק לבקשת  שינפיק  בנקאיות  ערבויות 

ערבויות "( וכן לטובת בעל המשכנתא הקיימת הרלוונטי לו )להלן: "הבנקים למשכנתאותלהלן: "המשכנתאות הקיימות )
 "(. משותפות

הערבויות לבעלי הקרקע וכן ערבויות דמי השכירות והמיסים אשר תונפקנה לבקשת הלקוחות אף לפני התקיימותם של כל    181
 "(.  מימון הערבויותהתנאים המוקדמים למימון ההקמה )להלן: "
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 YARDפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
ההקמה   מימון  להעמדת  המוקדמים  התנאים  עיקרי 

 ולמשיכת כספים מחשבון הפרויקט: 
להעמדת   המוקדמים  התנאים  כל  מימון  יתקיימו 

ומימון הערבויות; חברת הפרויקט    הערבויות המשותפות
לטובת חברת תשלים את רישומן של כל הערות האזהרה  

נרשמו טרם  אשר  ותירשמנה    הפרוייקט  תיווצרנה   ;
בהסכם;   כמפורט  מיום  הבטוחות  יאוחר  לא    30עד 

"  2021בנובמבר   "(  הראשונה  המשיכה  מועד)להלן: 
הלקוח  וההיתרים;  האישורים  כל  ימכרו  יתקבלו  ות 

יחידות בתמורה כוללת שלא תפחת    68במכירה מוקדמת  
יושלם   המקרקעין  פינוי  בהסכם;  הקבוע  מהסכום 
מיום   יאוחר  לא  עד  יחול  הבניה  תחילת  מועד  במלואו; 

את  ;  30.11.2021 המתקף  עדכני  אפס  דו"ח  יומצא 
הנתונים והתחזיות שפורטו בדו"ח האפס שצורף להסכם  

יושקע הון עצמי בסך השווה  עד למועד משיכה הראשונה  ;
מקרה לא פחות מתקציב הפרויקט ובכל  15%-ל 12%בין ל

כתלות בכך שלא חלה חריגה מתקציב  ש"ח  יליון  מ  86  -מכ
הביצוע   ושיעור  וסכומה  מוקדמת  מכירה  הפרויקט, 

 ;ההנדסי עומד על שיעור מסוים כקבוע בהסכם
 

נוספות: שינוי שליטה   התחייבויות  יחול  או    לא  במישרין 
בלקוחות ו/או בשותף הכללי ו/או בשותף המוגבל   בעקיפין

אחזקתם  בשיעור  ו/או  השליטה  בבעלי  שינוי  של    לרבות 
בלקוחות השליטה  באמצעי  השליטה  מבלי  בעלי   ,

הסכמת   ומראש   הבנק שהתקבלת  מכירה    ;182בכתב 
למעט   בהסכם  לקבוע  בהתאם  יח"ד  של  סטייה  מאושרת 

עד   המכירה,  6%של  דוחות    ממחירי  פי  שעל  לכך  בכפוף 
המפקח ממוצע מחירי המכירה לא יפחת ממחירי המכירה  
המפקח   דוחות  פי  שעל  לכך  ובכפוף  בהסכם  המפורטים 
בפרויקט  הצפוי  העודף  סך  הנ"ל,  המכירות  ביצוע  לאחר 
רוכשי   אפס;  דו"ח  לפי  הצפוי  מהעודף  נמוך  יהיה  לא 

לזכות    יחה"ד מקדמה  תשלום  שוברי  באמצעות  שילמו 
של  חש בשיעור  הפרויקט  לוח    15%בון  ההסכם;  ממחיר 

סדיר   באופן  פרוס  המכר  בהסכם  המוסכם  התשלומים 
לאורך תקופת הבניה כך שלא יפחת מקצב הבניה הצפוי,  

ל באשר  עימם    30%-למעט  אשר   הלקוחות  מיחידות 
 רשאים להסכים על לוח תשלומים שונה כקבוע בהסכם.

ההסכם כולל עילות מקובלות להעמדת ההלוואה לפרעון 
שליטה   מיידי, שינוי  היתר:  לעיל  בין  כמפורט    ; אסור 

הבינוי פינוי  הסכמי  ולו"ז    ;ביטוח  מהיתרים  חריגה 
   הקבועים בהסכם;

  שנת לתום אחרות מידה אמות או מרכזיות  תניות  הופרו  האם ציון
 :הדיווח 

 .רל

 ]כן/לא[: non-recourseמסוג  האם

הגבלה .  כן ללא  מתמדת  ערבות  הועמדה  זאת,  עם  יחד 
השרון,   כוכב  אקרו  עירונית,  התחדשות  אקרו  בסכום של 

"( להבטחת כל החובות בעלי המניותאקרו ייזום )להלן: "
התחייבות   כתב  הפרויקט;  עם  בקשר  היזם  והתחייבויות 

המניות,   שבעלי  שינוי  יחול  לא  היתר:  בין  ליטה  לפיו, 
היזם   של  עמידה  ועל  הסכם  מצגי  על  אחריות  ביזם, 
המספקים   האמצעים  יהיו  ליזם  כי  לדאוג  בהתחייבויות, 
לעמוד בהתחייבויות, להודיע על שינוי מהותי לרעה במצב 

 הפרויקט ו/או היזם. 
  האם ציון  לרבות, הליווי  מחשבון עודפים לשחרור תנאים

 : התנאים התקיימו 
כספים   הבניה,  שחרור  התקדמות  לפי  הפרויקט  מחשבון 

 וע"פ אישור הבנק בהתאם לתקציב בדוח האפס. 

 : בטחונות

לרבות   להלן  ולא  כמפורט  ליצור  שלא  היזם  התחייבות 
נכון   שהם  כפי  היזם  נכסי  על  שעבוד  כל  ליצור  להתחייב 
כלשהו;   גוף  או  אדם  לטובת  ההסכם  חתימת  למועד 

השות בחתימת  בסכום  הגבלה  ללא  הכללי,  ערבויות  ף 
הכללי,   השותף  חתימת  ייזום;  ואקרו  המוגבל  השותף 
וכתבי   התחייבות  כתב  על  ייזום  ואקרו  המוגבל  השותף 

 . נחיתות בנוסח הקבוע בהסכם
נרשמו   טרם  זה,  תשקיף  למועד  נכון  כי  יצוין  זה  לעניין 

 מלוא השעבודים לטובת הבנק. 

 

 

 
ב  182 לפחות  יחזיק  השליטה  ההחזקות   20%-בעל  ושיעור  ערך(  ניירות  בחוק  המונחים  )כהגדרת  בחברה  השליטה  מאמצעי 

בסעיף   המונח  )כהגדרת  המנהלים  המניות  בעלי  השליטה,  בעל  של  מ  3.10המשותף  יפחת  לא  האלה  ושביל  גורן  -לעיל( 
45.01%. 
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 שעבודים ומגבלות על הקרקע .6.6.9.9

 המובטח  הסכום פירוט סוג 
 30.9.2021ליום 

 ראשונה דרגה שעבודים

של   לסכום  מוגבלות  ראשונה  בדרגה   ש"ח;  1,500,000,000משכנתאות 
כלפי    היזםשעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות  

בינוי הפינוי  הסכמי  פי  על  הקרקע  הלקוחות  ;  בעלי  יירשמו  בו  במועד 
כבעלי   מקרקעין  רישום  וירשמו  בלשכת  ייצרו  במקרקעין,  זכויות 

הגבלה   ללא  ראשונה  בדרגה  משכנתא  הבטוחות  נאמן  לטובת  הלקוחות 
המקרקעין על  והשותף    ;בסכום  הכללי  השותף  זכויות  כל  על  שעבוד 

הצדדים   כלפי  הלקוחות  והתחייבויות  חובות  כל  להבטחת  המוגבל 
הפרויקט  ;  הפיננסים על  בסכום  הגבלה  ללא  ראשון  ים  שעבוד  ;  שעבוד 

פי  על  הלקוחות  זכויות  כל  על  בסכום  הגבלה  ללא  ראשונים  קבועים 
שעבודים קבועים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום על  ;  הסכמי המכר

כל זכויות הלקוחות ע"פ חוזים עם מתכננים, קבלנים וספקים עיקריים  
שניתנו ללקוחות להבטחתן הבטוחות  דרך    ;  לרבות  על  והמחאה  שעבוד 

ז כל  של  הפרויקטהשעבוד  של  הביטוח  פוליסות  ע"פ  הלקוחות  ;  כויות 
סכומים   לקבלת  הלקוחות  זכויות  כל  על  ראשונה  בדרגה  קבוע  שעבוד 

המס מרשויות  יגיעו  וזכויות  ;  אשר  בדרגה  ראשונים  קבועים  שעבודים 
 קיזוז מיוחדות על כל כספים בחשבון הפרויקט. 

 ש"ח   מיליון 1,197

 --- הערות אזהרה לטובת היזם  (ב"וכיו אזהרה הערות) אחר
 

 

 גולמי צפוי והתאמה לעודפים    רווח .6.6.9.10

 YARDפרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 (100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

   181,032 :  צפוי גולמי רווח 

  56,207 :183לעודפים, סה"כ התאמות 

   237,239 : למשיכה צפויים עודפים כ"סה

 2025 עודפים למשיכת  צפוי מועד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 קח בחשבון ברווח הגולמי המצוין ואינו דורש התאמה.  שלא הוון. היוון שהוון נלההתאמות כוללות מימון   183
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 בתכנון פרויקט – מכבי יפופרויקט  .6.6.10

   הצגת הפרויקט .6.6.10.1

 .2021930.פירוט ליום  (35% . חלק החברה100%)נתונים לפי 
 מכבי יפו  הפרויקט:  שם

יפוברחוב   הפרויקט:  מיקום  לגויים,  נס  פינת  היינה  הידועים    היינריך  במקרקעין 
בחלק    6992  , כגוש  64,  38,  33,  10,  1מחלקות  בחלק    7057גוש  כ

מחלקה    7057גוש  כו  70-ו  8מחלקה   )להלן:   1בחלק 
 "( המקרקעין"

הכולל  ,  וק חופשיוש  184למשתכןפרויקט למגורים במסלול מחיר   תיאור קצר של הפרויקט: 
  163כאשר    בהקלה יח"ד    10לפי תב"ע ועוד  יחידות מגורים,    340

ימכרו   הדיור  למשתכןמיחידות  מחיר  ימסרו    3,  בתנאי  דירות 
יחידות דיור ימכרו בתנאי שוק    184-ו  למדינה וירשמו על שמה 

" )להלן:  למכרז  הפרויקטחופשי  בהתאם  לרמ"י  "(  משותף 
 98-שנים עם אופציה ל  98-ועיריית תל אביב לחכירה מהוונת ל

 "(. המכרזשנים נוספות )להלן: "
 35% בפרויקט:האפקטיבי  התאגיד חלק

  בנות   חברות   דרך  אחזקה  תיאור )בפרויקט    האחזקה   מבנה
 : (וכדומה

 לעיל.  6.6.1.13כמפורט בסעיף 

מהווים    השותפים   בו   במקרה)לפרויקט    השותפים   שמות   ציון

 (: בנכס הזכויות  מן %25-מ למעלה  צד קשור או מחזיקים

 יה בע"מ אשדר חברה לבני

 אקוויטי   )איחוד/איחוד יחסי/ אקוויטי(: שיטת הצגה בדוחות הכספיים 
ובחודש   2018זכתה במכרז בחודש ספטמבר  ביפו  אקרו אשדר   הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:  רכישת מועד

לאקרו    2018אוקטובר   הקרקעות  הקצאת  את  רמ"י  אישרה 
 אשדר

 מ"ר  6,601 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט: 
 2022 ראשון רבעון צפוי:מועד התחלת שיווק בפרויקט 

 2025 רביעירבעון  צפוי:  שיווק סיום מועד
 2025רבעון רביעי  מועד סיום עבודות הקמה ]מתוכנן[: 

ספטמבר    2022  ראשון   רבעון מועד התחלת עבודות הקמה ]מתוכנן[: בחודש  כי  התקבל    2021)יצוין, 
 היתר חפירה ודיפון אך העבודות בפרויקט טרם החלו(  

   --- הסכמים עם קבלני ביצוע:
כחוכרת   : (וכדומה חכירה, בעלות)בקרקע  משפטיות זכויות  פירוט להירשם  חוזית  כי  יצוין .  186  185הקרקעעל  זכות  עד  , 

לקבלביפו  אשדר    אקרו ,  לאחרונה  החזקה   סירבה  הפיזית    את 
כי    110-112מגרשים  ב העובדה  לאור  הבניה,  התחלת  לצורך 

תשתיות מהמגרשים    הטיפול העיריה   על  התעכבבהעתקת    .ידי 
, תחת מחאה  30.11.21 ביום  נמסרה , החזקה לאור דרישת רמ"י

 . העתקת התשתיות סיום   לקראתשל היזם 
)קומבינציה / פינוי בינוי  הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט  

 אחר (: /
--- 

 --- קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח לפרויקט: 
 --- האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?  

 --- דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט: 

 
לכל   184 ביותר  הנמוך  במחיר  דירות  למכירת  במכרז  להתחרות  יזמים  המדינה  מזמינה  למשתכן",  "המחיר  תוכנית  במסגרת 

הנחה על מחיר הקרקע(, מתוך מטרה להגדיל את ההיצע ולהוריד   80%מ"ר, בתמורה לסבסוד מהותי של מחיר הקרקע )עד  
"( קובע מפרט בניה  משרד הבינוימחירי הדירות. בהתאם לתנאי תוכנית מחיר למשתכן, משרד הבינוי והשיכון )להלן: "את  

מחייב )אשר מתעדכן מעת לעת והינו חל על היזם בהתאם למועד זכייתו במכרז( ליחידות הדיור שישווקו במסגרת הפרויקט  
לכך( כאשר חלק מהדירות המשווקות במסגרת הפרויקט ישווקו  )ולא ניתן לחרוג מהמפרט האמור גם אם הרוכש מסכים  

" )להלן:  הספציפי  לפרויקט  ביחס  הבינוי  משרד  שערך  בהגרלה  שזכו  כזוכה הזכאיםלזכאים  הוכרז  אשר  היזם  בדר"כ   .)"
ל ידי  בפרויקט, פועל לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין לבניית הפרויקט. רשימת הזכאים מועברת ליזם ע

משרד הבינוי ובסמוך לקבלת היתר בניה, היזם יוצר קשר עם הזכאים ומעדכן אותם אודות השלבים בדרך לרכישת הדירה 
והזכאים מוזמנים לכנס שעורך היזם בקשר עם הפרויקט הרלוונטי ובו מקבלים הזכאים את כל המידע הנדרש להם בקשר 

וכדומה. המחיר למ"ר בפרויקטי מחיר למשתכן הינו כאמור קבוע    עם הפרויקט לרבות הסכם מכר, מפרטים, תרשמי דירה 
ונקבע במכרז שבו זכה היזם. המחיר לדירה בפרויקט הינו מכפלת המחיר למ"ר בשטח הדירה )לרבות שטחים יחסיים בגין  

 מרפסת/מחסן/חניה, ככל שקיימים( בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה. 
רמ"יהתקשרה    2019מרס    20ביום    185 עם  חכירה  בהסכמי  מוגבלת  שותפות  אשדר  ביחס   והעירייה   אקרו  חכירה  בהסכמי 

" )להלן:  החכירה למקרקעין  להסכמי  תהיה  החכירה  תקופת  החכירה  להסכמי  בהתאם  בתוספת    98-"(.  שנים    98שנים 
וביחס למגרש נוסף    2022בספטמבר    30( יחול עד ליום  111,  110מגרשים )  2-נוספות. כן נקבע כי מועד סיום הבנייה ביחס ל

חודשים ממועד אישור העסקה )שהינו מועד החתימה(. בנוסף הסכמי החכירה   72( מועד סיום הבניה יהיה תוך  12)מגרש  
ין, כי נכון למועד  כוללים הוראות מיוחדות מקובלות ביחס למגרשים עליהם יבנו יחה"ד של מחיר למשתכן. לעניין זה יצו

תשקיף זה אקרו אשדר שותפות מוגבלת אינה רשומה כחוכרת של המקרקעין והרישום יבוצע לאחר שתבוצע פרצלציה בגין  
 כלל התב"ע ותירשם בלשכת המקרקעין ע"י רשות מקרקעי ישראל )באחריותה עפ"י תנאי המיכרז(. 

  110"( התקשרה עם רמ"י בהסכם בניה ביחס למגרשים היזםהלן: "שותפות מוגבלת )לביפו  אקרו אשדר  2019ביוני  19ביום   186
ועליהם    112יחד עם מגרש  המהווים    111-ו ג'  יח"ד המיועדות להימכר   163מתוכן  יח"ד    204להיבנות  עתידות  את מתחם 

" )להלן:  למשתכן  מחיר  מסלול  הבניהבמסגרת  והסכם  ג'"-"  אשדר  מתחם  אקרו  הבניה  להסכם  בהתאם  בהתאמה(.   ,"
ימים ממועד אישור הזכיה   90)בין היתר( לעמוד בלוחות זמנים לביצוע הפרויקט כדלקמן: תוך    התחייבה תפות מוגבלת  שו

"( לשלם לרמ"י את התמורה בגין הקרקע, הוצאות הפיתוח ולחתום על  המועד הקובע)להלן: "  2018בספטמבר    3שחל ביום  
תוך   החכירה;  מתח   18הסכמי  יימסר  הקובע  מהמועד  הפרויקט  חודשים  שבניית  באופן  הבניה  בלו"ז  לעמוד  ליזם;  ג'  ם 

. כן קובע הסכם הבניה את אופן מכירת יחה"ד של מחיר למשתכן  ממועד מסירת המתחם ליזםחודשים    30תסתיים בתוך  
 )לרבות גודל הדירות, מפרט הדירות וכדומה(; טיב ואיכות הבניה; ביצוע עבודות פיתוח וכדומה.  
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 .2021930.פירוט ליום  (35% . חלק החברה100%)נתונים לפי 
נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע  

 וכיו"ב(:
כי   מספריצוין  לפינוי  פעלה  מוגנים   החברה  מהקרקע    דיירים 

זה  ו תשקיף  למועד  מהמקרקעין.  נכון  פונו  ת  יוערבו  כל  כולם 
  ו לטובת רמ"י במסגרת הזכייה במכרז הושב  והפינויים שהופקד

 לאקרו אשדר.
לחברה.   מהותיות  לא  הפינוי   נכון  כי , יצוין  זה  לענייןעלויות 

 . נהרסו במתחם  מצויים שהיו המבנים זה  תשקיף למועד

 מצב תכנוני של הפרויקט   .6.6.10.2

 מכבי יפו פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( %35. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יח"ד סה"כ שטחים  סוג מלאי 
   יחידות דיור 350 מ"ר 31,994 יחידות דיור

ניתן    אושרה  מכוחה  "שבס"  להקלה  בקשה 
ב יח"ד  היקף  את  להגדיל  ללא   10-יהיה  יח"ד 

יח"ד    350שינוי בהיקף זכויות הבניה כך שיהיו  
 בפרויקט

 --- מ"ר עיקרי 1,400 שטחי מסחר
 --- --- שטחי משרדים 

זכויות בנייה לא  
 --- --- מנוצלות 

 

   )אלפי ש"ח( בפרויקט ויושקעו שהושקעו  עלויות .6.6.10.3

 מכבי יפו פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( %35. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 2019שנת  2020שנת  30.9.2021

ת  
עלויו

קעו 
ש

הו
ש

 253,668 256,270  256,270 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה  
 20,297 20,297  21,476 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מיסים ואגרות 

 1,857 3,725  4,996 עלויות מצטברות בגין בניה 

 4,936 9,795  13,343 187( שהוונו )  מימון  בגין מצטברות  עלויות
 280,758 290,087  296,085 סה"כ עלות מצטברת 

 280,758 290,087  296,085 סה"כ עלות מצטברת בספרים 

ת
עלויו

קעו   
ש

שיו
 ל.ר ל.ר  5,121 הושקעו  שטרם   קרקע בגין  עלויות 

 ל.ר ל.ר  17,198 )אומדן(   הושקעו שטרם ואגרות  מיסים,  פיתוח  בגין  עלויות
 ל.ר ל.ר  341,886 )אומדן( הושקעו  שטרם  בניה  בגין  עלויות

  בעתיד מהוונות להיות  שצפויות  מימון  בגין מצטברות  עלויות
 ל.ר ל.ר  8,850 )אומדן( 

 ל.ר ל.ר 373,055 להשלמה  שנותרה  עלות"כ סה 
 ל.ר ל.ר --- קרקע  כולל לא]הנדסי/כספי[  השלמה  שיעור 

 

    שיווק הפרויקט .6.6.10.4

 נכון למועד תשקיף זה, טרם הוחל שיווק הפרויקט.

 מימון ספציפי  .6.6.10.5

טרם התקשרה בהסכם לליווי  שותפות מוגבלת    ביפו  אקרו אשדרנכון למועד תשקיף זה,  
הלוואה לצורך מימון    הנטל  שותפות מוגבלת  ביפו  אקרו אשדריחד עם זאת,    הפרויקט.

בעמדה משפטית  אשר עולה לכדי הלוואה מהותית, כהגדרת המונח  המקרקעין  רכישת  
דיווח"  104-15מספר   בר  אשראי  כמפורט   "אירוע  ההלוואה  אודות  גילוי  ניתן  ולפיכך 

  בטבלה זו להלן )באלפי ש"ח(:
 מכבי יפו פרויקט 

 מצב תכנוני של הפרויקט 
 ( 35%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

  יתרות
 על בדוח 

  המצב
  הכספי

  מטבעב)
 ( הפעילות

 249,500 :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 30.9.2021
 --- :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 --- :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 31.12.2020
  249,500  :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

31.12.2019 
 

 --- :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג
  249,500  :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 בנק מקומי  : מלווה  מוסד
 23.1.2019 : הלוואה  נטילת ותאריך הלוואה אישור תאריך

 :(הפעילות מטבע) מסגרת  כ"סה

כ  מיליון   235.5 של  סך  המקרקעין;  רכישת  לצורך  מיליון    14-ש"ח 
ו  רכישה  מס  תשלומי  לצורך  כש"ח  של  בגין    43.5-סך  ש"ח  מיליון 

נפרע אשר  כ  ה מע"מ  של  וסך  זה;  תשקיף  למועד  מיליון    13.5-נכון 
ולעיריית   לרמ"י  וערבויות  דיירים  )לפינוי  ערבויות  לצורך  ש"ח 

 ת"א(. 

 
 . 2018יות מימון בגין הרכישה החל מרבעון רביעי החברה מהוונת עלו  187
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 מכבי יפו פרויקט 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( 35%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 --- : נוצלה שטרם  ת הלוואהיתר , מתוכה
   0.3%פריים+  [: טווח  לציין  ניתן] הריבית  וציון הריבית  קביעת  מנגנון

 : וריבית  קרן פירעון מועדי

קרן:   פירעון  בתשלום  מועדי  תיפרע  ההלוואה  -ביום    1קרן 
החברה נערכת לקבלת ליווי לפרויקט באמצעות הבנק   – 28.11.2021

ו האמורה  ההלוואה  את  הלוואה שהעמיד  הסכם  נחתם  כך  לצורך 
של   לתקופה  הנ"ל  ההלוואה  להסכם  תנאים    חודשים.  3באותם 

 .  רבעוניים תשלומים  12-הריבית תפרע ב מועד פירעון הריבית:
 --- : מרכזיות  פיננסיות תניות 
חשבונ  - [:וכדומה  מכירות קצב:  לרבות] אחרות מרכזיות  תניות  על  לפעול  מתחייבת  ,  הפיתוח   שתקופת לכך    ה השותפות 

ליום   עד  תסתיים  רמ"י  עם  החכירה  להסכמי    30בהתאם 
בהע"ש    2022בספטמבר   לפני  לעיל(,    150)כאמור  תסתיים  לא 

ומועד   הצורך    מתחייבת הפירעון  להארכת ופעלבמידת  ל 
   "(. הפיתוח   תקופת התחייבות)להלן: " מול רמ"י  המועדים

מסגרות   - בגין  הבנק  כלפי  השותפות  של  האובליגו  כל  סך 
 .ש"ח   מיליון 263האשראי ו/או הערבויות לא יעלה על 

מעלויות הרכישה ובכל   15%השותפות תעמיד הון עצמי בשיעור   -
מ יפחת  שלא  סך  מבין    41,500,000-מקרה  הגבוה  לפי  ש"ח 

 "(.  השקעת הון עצמיהשניים )להלן: "
עמידה  - אי  היתר,  בין  כוללות,  מיידי  לפירעון  העמדה  עילות 

חוזי   על  חתימה  אי  התמורה;  תשלום  אי  המכרז;  בתנאי 
ידי השותפות או עיריית תל אביב אי מילוי    יפו -החכירה על  או 

כקבוע  לרמ"י  החכירה  חוזי  המצאת  אי  החכירה;  חוזי  תנאי 
הפרת התחייבות תקופת  ;  בהסכם; אי פינוי המחזיקים בקרקע

 .188אם יחול שינוי שליטה בשותפות ו/או באשדר; הפיתוח 
  אחרות מידה אמות או מרכזיות  תניות  הופרו  האם ציון

 :הדיווח   שנת לתום
--- 

 ]כן/לא[: non-recourseמסוג  האם
זאת   .כן עם  ערבויות    יחד  העמידו  ואשדר  ייזום  אקרו  כי  יצוין, 

   לחלקם היחסי בשותפות. מוגבלות בסכום, בהתאם 
  האם ציון  לרבות, הליווי  מחשבון עודפים לשחרור תנאים

 : התנאים התקיימו 
 ל.ר

 כמפורט להלן. : בטחונות

 

  עבודים ומגבלות על הקרקעש .6.6.10.6

ליום   המובטח  הסכום פירוט סוג 
30.9.2021 

 דרגה שעבודים
 ראשונה

הגבלה בסכום,  שעבוד והמחאת זכויות, מדרגה ראשונה ובלעדית, ללא  
המקרקעין; ללא    על  ובלעדית  ראשונה  מדרגה  זכויות  והמחאת  שעבוד 

ה; התחייבות לרישום  הסכמי החכירמכח  הגבלה בסכום על כל הזכויות 
המקרקעין; על  על    משכנתא  בדרגה  ראשון  קבוע  חשבון  ה שעבוד 

הכנסה   ומס  ת"א  עיריית  לרמ"י,  חוזרות  בלתי  הוראות  המיוחד; 
 סכומים שיגיעו לשותפות ככל שיגיעו לחשבון המיוחד.להעביר 

249,500 

 (ב"וכיו אזהרה הערות) אחר

הוראה בלתי חוזרת למנהל מס ערך מוסף להעביר את הסכומים שיגיעו  
לשותפות כהחזר לזכות החשבון המיוחד ותשעבד לטובת הבנק בשעבוד  

 בדרגה ראשונה את זכויותיה כלפי מנהל מס ערך מוסף. 
תל עיריית  לטובת  אזהרה  לתכנון  -הערות  המקומית  והועדה  יפו  אביב 

 ובניה בדבר הפקעות בחלקות מסוימות

--- 
 

 

   גולמי צפוי והתאמה לעודפים  רווח .6.6.10.7

  :חישוב הרווח הגולמיששימשו ל להלן הנחות 

 פרויקט מכבי יפו 
 הכנסות 

. חלק  100%)נתונים לפי 
 (35%החברה האפקטיבי 

סך הכל בגין   דיור ציבורי למשתכן מחיר  שוק חופשי 
 מסחר מגורים 

 --- 350 3 163 184 מספר יח"ד
)ללא    מחיר למ"ר ממוצע

 30 --- --- 14.9 31.2 מע"מ( 

 
שינוי בהרכב השותפים המרכיבים את השותפות במישרין ו/או בעקיפין ו/או שינוי בהרכב ובזהות בעלי המניות בשותפים    188

למעט ובכתב  מראש  הבנק  אישור  ללא  בשותפים  בשליטה  שינוי  ו/או  ייזום  1)  -בשותפות  לאקרו  ביחס  הנפקה   -(  ביצוע 
ם, ובלבד שלאחר ההנפקה או המכירה כאמור שיעור האחזקה לציבור או מכירה למשקיע מוסדי של ההחזקות באקרו ייזו 

בעל השליטה יחזיק  ויהיה בעל השליטה באקרו ייזום.    50%-של מר צחי ארבוב באמצעי השליטה באקרו ייזום, לא יפחת מ
 מאמצעי השליטה בחברה )כהגדרת המונחים בחוק ניירות ערך( ושיעור ההחזקות המשותף של בעל השליטה,   20%-לפחות ב

באקרו ייזום לא יחול כל .  45.01%-לעיל( גורן ושביל האלה לא יפחת מ  3.10בעלי המניות המנהלים )כהגדרת המונח בסעיף  
( באחזקות;  בבעלותה 2שינוי  תאגיד  )באמצעות  בעצמה  תחזיק  בע"מ  אשטרום  שקבוצת  מתחייבת  היא  לאשדר  ביחס   )

 )על בסיס דילול מלא( ותהא בעלת השליטה באשדר.  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה  60%המלאה( לפחות 
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 1,727 37,811 276 17,396 20,139 שטח 
 51,810 887,467 --- 259,199 628,268 הכנסות  סך הכל

 

 מכבי יפו פרויקט  
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( 35%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 270,136 :  צפוי גולמי רווח 

 89,464 :189לעודפים, סה"כ התאמות 

 359,600 : למשיכה צפויים עודפים כ"סה

 2025 עודפים למשיכת  צפוי מועד

 

   קרקע  עתודת –( 53)חסן ערפה ה "פרויקט מגדל מזא .6.6.11

   הצגת הפרויקט .6.6.11.1

 .2021930.פירוט ליום  (%96.1ברה . חלק הח 100%)נתונים לפי 
 ה מגדל מזא" הפרויקט:  שם

,  B100  -ו  A100מהווה את מגרשים  ואשר    7077בגוש    53חלקה   הפרויקט:  מיקום 
תא/ תב"ע  ")להל  4555לפי  בגין    ("התב"ען:  מנחם  דרך  ברחוב 

מספר   דרך  של    1185פינת  בשטח  אביב   190מ"ר  7,070בתל 
 . "( המקרקעין)להלן: "

יוקם   תיאור קצר של הפרויקט:  אשר  ציבור  מבני  וכן  תעסוקה  מסחר,  למגורים,  פרויקט 
מגרשים   מסחר  יח"ד    268ויכלול    100B-ו  A100על   ושטחי 

 . "(הפרויקט)להלן: "
  4-ו (קומות  40  -ו קומות )קרקע    42הפרויקט כולל מגדל אחד בן  

הקרקע   בקומת  חניה.  שטחי  מרתפי  מבנה    ,מסחריהיו  מעליה 
  ; קומות למבנה ציבורי, קומת מעבר למבנה הציבורי  4מסד של  

 . יח"ד 268קומות מגורים, סה"כ עד  35ומעל מגדל של 
עד   ציבור:  מבני  עיקרי  8,000שטח  שירות,    1,500  -ו  מ"ר  מ"ר 

 באחת משתי החלופות שלהלן:
 מ"ר שירות.  814 -ועיקרי מ"ר  2,034חלופה א' )ע"ח היזם( 

ב' היזם    –  חלופה  ע"ח  א'  העירייה  ו חלופה  מ"ר   5,966ע"ח 
ע"ח העירייה.  טרם התקבלה החלטת מ"ר שירות    686  -ועיקרי  

 העירייה בנושא. 
 מ"ר.  538שירות ו מ"ר  1,346מסחר ומשרדים: עיקרי: 

מ"ר,    28,120סך היקף השטחים )כולל מגדל המגורים( עיקרי:  
   מ"ר.  9,547שירות: 

 96.1% בפרויקט:האפקטיבי  התאגיד חלק
  בנות   חברות   דרך  אחזקה  תיאור )בפרויקט    האחזקה   מבנה

 : (וכדומה
ייזוםהחברה מחזיקה בשרשור באמצעות   ב  , אקרו    -המחזיקה 

מדף    100% אקרו  של  והנפרע  המונפק  המניות  בע"מ    12מהון 
" מדף  )להלן:  באקרו 12אקרו  הכללי  השותף  שהינה   )"

" )להלן:  מוגבלת  שותפות  מטרופוליןמטרופולין,  לצד  אקרו   ,)"
 ;191מיחידות ההשתתפות   %96.1-אקרו ייזום המחזיקה כ

מהווים    השותפים   בו   במקרה)לפרויקט    השותפים   שמות   ציון

 (: בנכס הזכויות  מן %25-מ למעלה  צד קשור או מחזיקים

--- 

  איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים )איחוד/איחוד יחסי/ אקוויטי(: 
 192 2021בינואר  19 הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:  רכישת מועד

 
התאמות   189 במסגרת  נכלל  הוון  שלא  מימון  הגולמי.  מהרווח  חלק  הוא  שכן  שהוון  מימון  כוללות  לא  לעודפים  ההתאמות 

 לעודפים.  
של    190 להפקעה  מחלקה    350בכפוף  הבניה   53מ"ר  זכויות  מלוא  לרבות  מהן  הנובעות  הזכויות  וכל  הקלה  הרכבת   לטובת 

מניות( בחברה מנהלת שהוקמה    21במקרקעין ו/או המשויכות אליהם, בין אם קיימות ובין אם עתידיות וכן זכויות המוכר )
תא/ תוכנית  להוראות  בהתאם  קרקעיות  התת  והדרכים  השפ"פ  וניהול  פיתוח  בכפוף   3319לשם  לרוכשת  תעבורנה  והן 

 לתשלום מלוא התמורה )להלן: "החברה המנהלת"(.
  3.5מהזכויות באקרו מטרופולין ראה סעיף    96.1%-שלאחריה אקרו ייזום מחזיקה בכ  שינוי המבנה ם אודות עסקת  לפרטי  191

 לעיל.
התקשרה אקרו מטרופולין בהסכם עם צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה )להלן:    2021בינואר    19ביום    192

ליום אשר שולמה במלואה עד מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין  340"( בהסכם לרכישת המקרקעין בתמורה לסך של המוכר"
זכויותיו    20.5.2021 את  מטרופולין  לאקרו  הסב  ו/או  המחה  המוכר  להסכם,  בהתאם  במקרקעין.  החזקה  מסירת  כנגד 

להקמת מבנה ציבור בחלק מהבניין אשר יבנה על    ( כתב התחייבות1והתחייבויותיו במקרקעין שעיקריהם מפורטים להלן: )
המקרקעין לרבות הקמת מקומות חניה עבור מבנה הציבור בהתאם )עלות בניית שטחי הציבור כאמור לעיל לרבות מקומות  
של   הבעלים  הסכמת  את  גם  והמסדיר  העיריה(,  חשבון  על  וחלקה  המקרקעין  הבעלים של  חשבון  על  חלקה  תחול  החנייה 

תנאי לקבלת    4555( בהתאם להוראות תוכנית  2וספת זכויות לבנית מבנה ציבור עבור העיריה ועל חשבונה; )המקרקעין לת
מ"ר אחרונים במקרקעין הינו קבלת היתר בניה ועבודות שימור למבנה בשימור המצוי על המקרקעין    5,000-היתר בניה ל

ד חתימת ההסכם יוצא היתר הבניה למבנה שימור;  חודשים ממוע  24והבעלים של  המקרקעין מתחייב לפעול לכך שבתוך  
בקשר עם העדר תביעות הנובעות מאישור התכנית וכן שיפוי לעירייה   4555( כתב השיפוי מול העירייה בהתאם לתכנית  3)
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 .2021930.פירוט ליום  (%96.1ברה . חלק הח 100%)נתונים לפי 
 מ"ר 7,070 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט: 

 2023מחצית שנייה  בפרויקט צפוי:מועד התחלת שיווק 
 2027 צפוי:  שיווק סיום מועד

 2027 מועד סיום עבודות הקמה ]מתוכנן[: 
   2023 שניה  מחצית [:מתוכנן מועד התחלת עבודות הקמה ] 

   --- הסכמים עם קבלני ביצוע:
    בעלות : (וכדומה חכירה, בעלות)בקרקע  משפטיות זכויות  פירוט

מיוחדים הנוגעים לפרויקט )קומבינציה / פינוי בינוי  הסכמים  
 אחר (: /

עם    2021בינואר    19ביום   בהסכם  מטרופולין  אקרו  התקשרה 
" )להלן:  שלישי  האופציהצד  לה בעלת  העניקה  במסגרתו   )"

מ  6/100לרכוש    אופציה  הידועים  חלקים  במקרקעין  זכויותיה 
"  7077בגוש    53כחלקה   בהתאמה:  ",  האופציההסכם  )להלן 

  ח ”ש  1,000,000ך של  "(, בתמורה לסהמקרקעין"-" והאופציה"
. בתקופת האופציה תפעל אקרו מטרופולין  בתוספת מע"מ כדין

על חשבונה להכנה ואישור תכנית בניין עיר חדשה, אשר תגדיל  
" )להלן:  במקרקעין  הבניה  זכויות  נוספותאת  ככל זכויות   .)"

מטרופולין   אקרו  האופציה,  האופציה  שתמומש  לבעלת  תמכור 
וזאת    6/100 הנוספות,  הזכויות  את  וכן  מהמקרקעין  חלקים 

כ של  לסך  מע"מ.   20-בתמורה  בתוספת  ש"ח,  לפי    מיליון 
על ההסכם   האופציה  לבעלת  להודיע  זכאית  מטרופולין  אקרו 

ליום   עד  האופציה  של  כאמור  2021ביולי    19ביטולה  במקרה   ;
האופציה  לבעלת  מטרופולין  אקרו  של    תשלם  מיליון   50סך 

מע"מ  בתוספת  "  ש"ח,    ביולי  19ביום    . "(הביטול  סכום )להלן: 
ביטול   2021 על  האופציה  לבעלת  מטרופולין  אקרו  הודיעה 

   האופציה כאמור לעיל ושילמה לה את סכום הביטול האמור.
 --- קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח לפרויקט: 

 --- האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?  
 ר.ל דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט: 

קרקע   זיהום  מהותיות,  בניה  )חריגות  מיוחדים  נושאים 
 וכיו"ב(:

בקשה    2021בנובמבר    24ביום   על  חתמה  מטרופולין  אקרו 
לקבלת אישור בקשר עם העברת הזכויות במקרקעין, לפיה היא  

  המוכריםמקבלת על עצמה את כל החובות וההתחייבויות של  
"( מכוח כתב התחייבות  העירייהכלפי עיריית תל אביב )להלן: "
ביום   הצדדים  בין  "  2018בינואר    17שנחתם  ב  כת)להלן: 

מטרופולין  התחייבות אקרו  ההתחייבות,  לכתב  בהתאם   .)"
נכנס ולהקים    ה אשר  לתכנן  מתחייבת  המוכרים,  של  בנעליהם 

מ"ר   3,950על חשבונה במקרקעין מבנה ציבורי בשטח כולל של  
ולהקים   לתכנן  מתחייבת  הציבורי,   41וכן  המבנה  עבור  חניות 

מצדה,    העירייה  העירייה.  לחזקת  יימסרו  אלו  תהא  כאשר 
כ עד  של  בשטח  נוסף  ציבורי  שטח  בניית  על  להחליט  -רשאית 

מ"ר. בנוסף, אקרו מטרופולין    930-מ"ר וכן שטח גג של כ  6,650
קיום   להבטחת  בנקאית  ערבות  לעירייה  להמציא  מתחייבת 
וחוזי   פי חוזה ההקמה  התחייבויותיה להקמת שטחי ציבור על 

 שירותי הבנייה, ככל שאלו ייחתמו.   

 

 

 מצב תכנוני של הפרויקט   .6.6.11.2

 ( 53)חסן ערפה פרויקט מגדל מזא”ה 
 מצב תכנוני של הפרויקט 

 ( %96.1. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יח"ד סה"כ שטחים  סוג מלאי 
 268 20,042 יחידות דיור

 .  קומות 42ניתן לבנות עד 
 --- 9,500 ציבור  שטחי 
 --- 1,884 מסחרשטחי 

זכויות בנייה לא  
 מנוצלות 

--- --- 

 

 )אלפי ש"ח(  בפרויקט ויושקעו שהושקעו  עלויות .6.6.11.3

 ( 53)חסן ערפה פרויקט מגדל מזא”ה 
 2019שנת  2020שנת  30.9.2021 ( %96.1. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

עלויו
הו ת  

ש
קע

וש
 ל"ר  ל"ר  390,000 התקופה עלויות מצטברות בגין קרקע בתום  

 ל"ר  ל"ר  25,590 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מיסים ואגרות 
 ל"ר  ל"ר  461 עלויות מצטברות בגין בניה 

 
(  4באם יוגשו תביעות צד שלישי בכפוף לתשלום מלוא התמורה ולמסירת החזקה ובכפוף לנכונות הצהרות המוכר בהסכם; )

ממשרדים למגורים וכן זכויות ההמרה העתידיות ככל שיאושרו    50ו של המוכר להמרת חלק משטחי הבניה בחלקה  זכות
 .50כאלו לאחר חתימת הסכם מכר חלקה 
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 ( 53)חסן ערפה פרויקט מגדל מזא”ה 
 2019שנת  2020שנת  30.9.2021 ( %96.1. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 ל"ר  ל"ר  8,324 193( שהוונו )  מימון  בגין מצטברות  עלויות

 ל"ר  ל"ר  424,375 סה"כ עלות מצטברת 
 ל"ר  ל"ר  424,375 סה"כ עלות מצטברת בספרים 

ת
עלויו

קעו   
ש

שיו
 ל"ר  ל"ר  --- הושקעו  שטרם   קרקע בגין  עלויות 

 ל"ר  ל"ר  13,300 )אומדן(   הושקעו שטרם ואגרות  מיסים,  פיתוח  בגין  עלויות
 ל"ר  ל"ר    341,190 )אומדן( הושקעו  שטרם  בניה  בגין  עלויות

  בעתיד מהוונות להיות  שצפויות  מימון  בגין מצטברות  עלויות
 ל"ר  ל"ר  356,24 )אומדן( 

 ל"ר  ל"ר  846,378 להשלמה  שנותרה  עלות"כ סה 
 ל"ר  ל"ר  ל"ר  קרקע  כולל לא]הנדסי/כספי[  השלמה  שיעור 

 

   שיווק הפרויקט .6.6.11.4

 נכון למועד תשקיף זה, טרם הוחל בשיווק משמעותי של הפרויקט. 

 

   מימון ספציפי .6.6.11.5

יחד   הפרויקט. טרם התקשרה בהסכם לליווי  אקרו מטרופולין  נכון למועד תשקיף זה,  
המקרקעין וביטול הסכם הלוואה לצורך מימון רכישת    הנטלאקרו מטרופולין  עם זאת,  

המונח  האופציה   כהגדרת  מהותית,  הלוואה  לכדי  עולה  מספר  אשר  משפטית  בעמדה 
ולפיכך ניתן גילוי אודות ההלוואה כמפורט בטבלה זו    "אירוע אשראי בר דיווח"  104-15

 להלן )באלפי ש"ח(: 

 ( 53)חסן ערפה ט מגדל מזא”ה פרויק
 ( 96.1%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

  יתרות
 על בדוח 

  המצב
  הכספי

  מטבעב)
 ( הפעילות

     -  :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 30.9.2021
  326,236 :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 ל"ר  :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג 31.12.2020
 ל"ר  :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

31.12.2019 
 

 ל"ר  :קצר  לזמן כהלוואות  מוצג
 ל"ר  :ארוך  לזמן כהלוואות  מוצג

 בנק מקומי   : מלווה  מוסד
 2021במאי  20 : הלוואה  נטילת ותאריך הלוואה אישור תאריך

 :(הפעילות מטבע) מסגרת  כ"סה

בחלק ולתשלום מס  רכישת המקרקעין למימון  ש"ח  מיליון 276-כ
מסגרת  ; "(המימון לרכישההרכישה בגין הסכם הרכישה )להלן:" 

את הלווה למימון  ששימשה  ש"ח   מיליון 50אשראי כספי בסך של 
 לעיל;  6.6.11.1כאמור בסעיף  תמורת ביטול האופציה,

 
הבנק  כלפי  הלווה  האובליגו של  כל  סך  כי  בזה  מתחייבת  הלווה 

הערבויות ו/או  האשראי  מסגרות  לא  בכתב  בגין  בכל  ,  יעלה, 
של   הסך  על  שהיא  זמן  ממועד  "ש  מיליון   374-כנקודת  החל  ח. 

המימון יפ המע  רעון  הפ"לתשלום  למועד  ועד  לא  הסופי  רעון  ימ 
 323-כ  יעלה סך כל האובליגו של הלווה לבנק על הסך הכולל של

   ח."ש  מיליון
 

 --- : נוצלה שטרם  ת הלוואהיתר , מתוכה
 194  לשנה  0.7%בתוספת פריים  [: טווח  לציין  ניתן] הריבית  וציון הריבית  קביעת  מנגנון

 : וריבית  קרן פירעון מועדי

 מועדי פירעון קרן וריבית:  
 90פרע בתוך  נולביטול הסכם האופציה    המימון לתשלום המע"מ

ה ימים   ניצול  תחילת  אלו    לוואה ה ממועד  בתשלום  לסכומים 
 אחד. 

 
כאשר הקרן    10.5.2024עד ליום    יפרעהמקרקעין    לרכישת   המימון 

תשלומים רצופים אשר    12-תפרע ב  והריביתתפרע בתשלום אחד  
מדי   ב  3ישולמו  מיום    31-חודשים  החל  קלנדרי  חודש  לכל 

31.8.2021.  

 
 . 2021החברה מהוונת עלויות מימון בגין הרכישה החל מרבעון ראשון   193
)א( תוספת ריבית בשיעור של  בהתאם להסכם בקרות אירועים מסוימים שיעור הריבית יעודכן    194 לשנה    2%כמפורט להלן: 

לשנה )נומינלי( במקרה של אי הגשת    1%)נומינלי( במקרה אי עמידה בהתחייבויות פיננסיות; )ב( תוספת ריבית בשיעור של  
כונס    לשנה )נומינלי( בקרות אירועים של בקשה למינוי-3%מאזנים, דוחות כספיים וכדומה; )ג( תוספת ריבית בשיעור של  

מהותיים,   נכסים  על  הוצל"פ  ו/או  )זמני/קבוע(  כינוס   בהליכי  לפתיחה  בקשה  מהותיים,  נכסים  על  )זמני/קבוע(  נכסים 
מיליון ש"ח, במקרה שחל שינוי לרעה בשווי הבטוחות או הערובות  5במקרה בו הוטל עיקול זמני או קבוע בסכום העולה על  

בהליכים לפי חוק חדלות פירעון ו/או הסדר ו/או פשרה, הפרה של התחייבות  שניתנו להבטחת האשראי, מו"מ ו/או פתיחה  
או   מדויקת  או  נכונה  זה אינה  לפי כתב  הלווה  מן מהצהרות  איזה  כי  לבנק  יתברר  לפי תנאיו,  האשראי  את  לפרוע  הלווה 

הריבית שיחול הינו  שלמה, הפסיק להתקיים איזה מהתנאים המוקדמים וכדומה. אם תחול יותר מעילה אחת כי אז שיעור  
 שיעור הריבית בגין עילה אחת שהוא הגבוה ביותר בנסיבות העניין. 
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 ( 53)חסן ערפה ט מגדל מזא”ה פרויק
 ( 96.1%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

 : מרכזיות  פיננסיות תניות 

עצמי הון  טרם    -  השקעת  העצמיים  ממקורותיה  תשקיע  הלווה 
עצמי   הון  המימון  מסכומי  סכום  מסך    21.8%-להשווה  ניצול 

רכישה  מס  כולל  הרכישה  הסכם  לפי  המקרקעין  רכישת  תמורת 
 בגינו ותמורת ביטול האופציה.  

 כפופה   הייתה   המימון  הסכם  פי   על  האשראי  העמדת - [:וכדומה  מכירות קצב:  לרבות] אחרות מרכזיות  תניות 
   . במלואם התקיימו אשר מוקדמים תנאים  להתקיימות

ו - הכללי  השותף  ייזום הלווה,  כי    אקרו  ומתחייבות  מאשרות 
לפי  הלווה  לחוב  נחותות  יהיו  להן  שניתנו  הבעלים  הלוואות 
המסמכים   יתר  וכל  זה  כתב  לפי  הבטוחות  ולמסמכי  זה  כתב 

לפתי כתנאי  הנחתה  כתבי  על  יחתמו  והם  זה  כתב  חת  לפי 
 המימון. 

 
להעמדה  כולל    ההסכם  בנוסף מקובלות  מיידי עילות    לפירעון 
בהםאשר   אסור   -העיקריים  שליטה  שינוי  חל  חל  195)א(  )ב(   ;

   .שינוי לרעה בשווי הבטוחות ו/או הערבויות שניתנו לבנק 
  לתום אחרות מידה אמות או מרכזיות  תניות  הופרו  האם ציון

 :הדיווח  שנת
--- 

 ]כן/לא[: non-recourseמסוג  האם
להבטחת  כן ערבויות  העמידה  ייזום  אקרו  כי  יצוין,   .

 התחייבויותיה של אקרו מטרופולין כלפי הבנק. 
  האם ציון  לרבות, הליווי  מחשבון עודפים לשחרור תנאים

 : התנאים התקיימו 
 .רל

 להלן.  6.6.11.6כמפורט בסעיף  : בטחונות

 

  שעבודים ומגבלות על הקרקע .6.6.11.6

 המובטח  הסכום פירוט סוג 
 30.9.2021ליום 

 ראשונה דרגה שעבודים

הקרקע;   על  ראשונה  מדרגה  מדרגה משכנתא  זכות  והמחאת  שעבוד 
כל   במקרקעין;  הזכויות  כל  על:  בסכום  הגבלה  ללא  ובלעדית  ראשונה 

מכח  הזכויות   התקבולים  אקרו  ו/או  התקשרה  בהם  ההסכמים  כל 
לרבות   מכרמטרופולין  האופציה ,  הסכם  מניות    21וכדומה;    הסכם 

תל אביב בע"מ אשר הינם בבעלות    -החברה המנהלת למתחם יצחק שדה 
מ  חשבון  אקרו  עם  בקשר  הזכויות  התב"ע;  מכוח  הזכויות  טרופולין; 

ללווה   שיגיעו  להשבה  הזכות  לרבות  והכספים  הזכויות  כל  הלווה; 
מהעירייה/ המוכרות/ בעלת האופציה/ רשות המיסים/ צד שלישי בקשר  
למקרקעין או מכח הסכמים או כתבי התחייבות או כל הסכם שנחתם או  

ין כל צד ג' בקשר עם המקרקעין/ הנכסים  ייחתם בין אקרו מטרופולין לב
 כל הזכויות הנובעות מביטוח הרכוש המשועבד; ;המשעובדים

326,236 

  עיריית  לטובת , הקלה  הרכבת תוואי  לטובת הנאה  וזיקות אזהרה  הערות (ב"וכיו אזהרה הערות) אחר
 התחבורה  משרד לטובת  הפקעה "א, ת

--- 
 

 

 גולמי צפוי והתאמה לעודפים    רווח .6.6.11.7

 להלן ההנחות ששימשו לחישוב הרווח הגולמי: 

)חסן  פרויקט מגדל מזא”ה 
 (53ערפה 
. חלק  100%)נתונים לפי 

 (96.1%החברה האפקטיבי 

 חניות מסחר דירות מגורים 

 --  268 מספר יח"ד
)ללא    מחיר למ"ר ממוצע

 213.7 44.9 51.4 מע"מ( 

)מספר  / שטח דירות במ"ר 
 137 1,575 21,795 חניות( 

 29,206 70,642 1,120,006 הכנסות  סך הכל

 

 

 
בע"מ(, החברה הערבה )אקרו נדל"ן ייזום(, בעל השליטה בשותף הכללי ובחברה   12הלווה, השותף הכללי בלווה )אקרו מדף    195

כל   ומילוי  חובותיה  כל  פרעון  למועד  עד  כי  מתחייבים  ארבוב(   )יצחק  )א(  הערבה   : הבנק  כלפי  הלווה  התחייבויותיה של 
השותף הכללי יישאר בבעלות מלאה של החברה הערבה; )ב( בעל השליטה בחברה הערבה, בשותף הכללי ובלווה יישאר מר  

ארבוב ב   יצחק  יחזיק לפחות  ושיעור    20%-באופן שהוא  ערך(  ניירות  המונחים בחוק  )כהגדרת  השליטה בחברה  מאמצעי 
לעיל( גורן ושביל האלה לא יפחת    3.10של בעל השליטה, בעלי המניות המנהלים )כהגדרת המונח בסעיף  ההחזקות המשותף  

; )ד( שיעור ההחזקות של החברה הערבה בשותף הכללי לא יפחת  החברה; )ג( החברה הערבה תישאר בשליטה של 45.01%-מ
ובלבד שהחברה הערבה תישאר ב  40%-מ נתון בעלת שיעור ההחזקה הגבוה  מהון המניות המונפק בשותף הכללי,  כל זמן 

 מהון המניות המונפק בשותף הכללי. 40%ביותר בשותף הכללי וכל אחד מיתר בעלי המניות בשותף הכללי יחזיק עד 
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 ( 53)חסן ערפה פרויקט מגדל מזא”ה 
 ( 96.1%. חלק החברה האפקטיבי 100%)נתונים לפי 

  416,632 :  צפוי גולמי רווח 

  86,633 :196לעודפים, סה"כ התאמות 

  503,266 : למשיכה צפויים עודפים כ"סה

 2027 עודפים למשיכת  צפוי מועד

 

 

למצב  ביחס  עם הפרויקטים המהותיים מאוד של החברה    בקשרהמידע המתואר לעיל  
הפרויקט,   של  העתידי  התכנוני  והמצב  הפרויקט  של  הנוכחי  צפויות התכנוני  לעלויות 

הוכר  שטרם  גולמי  רווח  הוכרו,  שטרם  הכנסות  לקבל,  סכומים  יתרת  בפרויקטים, 
למ"ר,   וניתוחו )כגון, מחיר  הצפוי  הגולמי  הרווח  חישוב  לצורך  לרבות ההנחות שנכללו 

וכדומה( יח"ד  עודפיםמספר  למשיכת  צפוי  ומועד  למשיכה  צפויים  עודפים  סה"כ   , ,
מועדי תחילה וסיום בניית הפרויקטים, מועדי תחילה וסיום של שיווק הפרויקטים הינו  

פני עתיד  מידע  בבחינת ניירות ערך( אשר אינו בשליטה )כהג  הצופה  דרת המונח בחוק 
האמור  המידע  התממשות  וודאית.  אינה  בפועל  התקיימותו  ואשר  החברה  של  המלאה 

, )ככל שרלוונטי(  תלויה במידה רבה בשיתוף פעולה בין החברה והשותפים בפרויקטים
הפרויקט הקמת  במהלך  ידם  על  שיתקבלו  הפרויקט יםבהחלטות  חברת  בהתקשרות   ;

הפרויקטוונטית  הרל והקמת  לליווי  מימון  שיקבעו   יםבהסכמי  בתנאים  ובעמידה 
בהסכמים האמורים )ככל שייקבעו(; בגורמים חיצוניים, כגון קבלת ההיתרים הנדרשים 

)הן בעצם קבלתם והן בעצם קבלתם במועד שנחזה לכך   יםלצורך ביצועם של הפרויקט
הרשויות  בדרישות  הפרויקט  חברות  בעמידת  בפרויקט(,  והשותפות  החברה  ידי  על 

בעלויות הקמה ומימון   ;לרבות בדרישת רמ"י  ים הרלבנטיים על ידןהשונות ומתן ההיתר
בפועל במועד התהוותן )אשר עשוי לחול בהם שינוי למול העלויות שנחזו על ידי החברה, 
לרבות שינוי מהותי( ובשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום בשוק הנדל"ן )בהם  

היתר בין  מהותי,  שינוי  לרבות  שינוי,  לחול  בה   עשוי  הכלכלית  בסביבה  תמורות  לאור 
(. יודגש, כי ואין וודאות שכך משבר הקורונהכתוצאה מהתמשכות  לרבות  פועלת החברה  

הערכות  את  משמעותי  באופן  לשנות  עשויים  אלה  גורמים  בפועל.  הדברים  מצב  יהיה 
החברה המפורטות לעיל. להערכת החברה, נכון למועד זה, הגורמים העיקריים הבאים  

ההיתרים   עשויים יתקבלו  לא  )א(  יתממש:  לא  עתיד  פני  צופה  שהמידע  לכך  להביא 
הנדרשים לבניית הפרויקטים )הן בעצם קבלתם והן בעצם המועד שנחזה על ידי המועד 
חברת  עמידת  אי  כגון  שונות  בניית הפרויקט הרלוונטי תתעכב מסיבות  )ב(  לקבלתם(; 

ההית לקבלת  הרשויות  בדרישות  הרלוונטית  היתרים הפרויקט  קבלת  אי  ו/או  רים 
החברה ידי  על  שנחזה  מזה  המאוחר  במועד  קבלתם  או  לפרויקט  אי   מתאימים  ו/או 

ו/או חברת הפרויקט   ו/או הפיתוחעמידת החברה  )ג( התקשרות עם בהסכם החכירה   ;
בפרויקט  מעורבים  שיהיו  אחרים  ספקים  או  המבצע  הקבלן  היקלעות  או  מבצע  קבלן 

הי )ד(  כלכליים;  אשר  לקשיים  כלכליים  לקשיים  בפרויקט  השותפים  מבין  מי  קלעות 
הצפוי  הפרויקט  מהיקף  סטייה  )ה(  בפרויקט;  חלקם  את  ולממן  להמשיך  מהם  ימנעו 
רכישת   על  שיוטלו  היטלים  ו/או  ממיסים  הבניה,  עלויות  מהתייקרויות  לנבוע  העלולה 

על לרעה  תשפיע  אשר  הכלכלית  בסביבה  הרעה  )ו(  וכדומה;  ופיתוחה  סביבת   הקרקע 
המחירים בה פועלות החברה והחברה המשותפת באופן שיביא לירידה במחירי יחידות 

. לפיכך, אין כל ודאות ים )לרבות כתוצאה מהתמשכות משבר הקורונה(הדיור בפרויקט
 כי המידע שלעיל יתממש והוא יכול להיות שונה אף באופן מהותי, מהאמור לעיל. 

 

 

 

 

 

 
התאמות    196 במסגרת  נכלל  הוון  שלא  מימון  הגולמי.  מהרווח  חלק  הוא  שכן  שהוון  מימון  כוללות  לא  לעודפים  ההתאמות 

 לעודפים.  
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 הדוח בתחום הנדל"ן היזמי לאחר תאריך  מהותייםאירועים  .6.6.12

 השעון  כיכר מתחם .6.6.12.1

מוגבלת  2021בנובמבר    25ביום   .א שותפות  בנדל"ן  עסקים  אקרו  ,  התקשרה 
של   בשיעור  סופי(  )בשרשור  החברה  ידי  על  "  100%המוחזקת  אקרו  )להלן: 

"( בחוזה במסגרתו  חברת המתחם"( עם מתחם ככר השעון בע"מ )להלן: "עסקים
לאקרו   המתחם  חברת  המתחם  מכרה  חברת  של  החוזית  זכותה  את  עסקים 

של חלקות   כחוכרת  ביפו    7017בגוש    7-ו    6,  5,  4להירשם  לכיכר השעון  בסמוך 
 " של  המתחם)להלן:  לתקופה  עם    99"(  החכירה,  תירשם  בו  מהמועד  החל  שנה 

שנה שכל אחת מהן תחל בתום תקופת    99אופציות לתקופות חכירה נוספת בנות  
וזא לה,  שקדמה  ישראל  החכירה  מקרקעי  ברשות  מקובלים  שיהיו  בתנאים  ת 

הקדש   בבעלות  הוא  המתחם  מהוונת.  חכירה  של  חכירה  תקופת  להארכת 
" )להלן:  עוואד  את  ההקדשאיסקנדר  עסקים  אקרו  רכשה  החוזה  ובמסגרת   )"

מלוא הזכויות וההתחייבויות של חברת המתחם מכוח הסכמים בין ההקדש לבין  
הזכ מלוא  את  וכן  המתחם  פי  חברת  על  המתחם  חברת  של  וההתחייבויות  ויות 

ומכוח הסכם שיתוף פעולה שנחתם בין חברת המתחם לבין עיריית תל אביב יפו  
  7017בגוש    5ביחס לקידום תכנית משותפת למתחם למעט חלקה    10.2.2021ביום  

 ולחלקות שבבעלות העירייה.
על   עומדת  החוזית  כדין,  225,000התמורה  מע"מ  בתוספת  ש"ח  מתוכה    אלפי 

  אלפי ש"ח  6,000אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין,    50,000שולמו במועד החתימה  
מע"מ  בתוך    24.12.2021ביום    השולמ   בתוספת  תשולם  ממועד    120והיתרה  יום 

זכויות   על  המתחם  חברת  של  החכירה  זכויות  לרישום  בכפוף  החוזה,  חתימת 
בתוך   יושלם  לא  שאם  מועד,  לאותו  עד  ההקדש  של  יבוטל    30הבעלות  חודשים 

חודשים נוספים.    24החוזה בכפוף לזכות אקרו עסקים להאריך את התקופה בעד  
תשלומים   ביצוע  לצורך  תמורה  להקדמת  המתחם  חברת  זכאית  לחוזה  בהתאם 

של   השבחה  היטל  ותשלום  ארנונה  חובות  אם    ש"ח,אלפי    10,000בגין  כאשר 
עסקים הזכות לבחור בין    מוקנית לאקרו  ש"חאלפי    60,000חובות כאמור יעלו על  

חובות   מלוא  תשלום  לצורך  שיידרש  בהיקף  תמורה  הקדמת  לבין  החוזה  ביטול 
 הארנונה והיטל ההשבחה. 

 
 .הושלמה טרם והעסקה שולמה טרם התמורה יתרת, זה תשקיף למועד נכון

 
   להלן פרטים נוספים אודות המתחם: .ב

 
 המקרקעין  

 הנכס  סוג
  בשכירות מושכרים מהמקרקעין חלק, זה  תשקיף למועד נכון כי יצוין   – מקרקעין 

 בכפוף אשר  ופולשים מוגנים  דיירים קיימים  המקרקעין  על כי , יצוין עוד. חופשית
   הדין להוראות בהתאם  לפינויים תפעל החברה  העסקה  להשלמת

  המקרקעין יעוד
 מגורים ומסחר  הקיים 

 בסמוך לכיכר השעון ביפו 7017בגוש  7-ו  6, 5, 4חלקות  המקרקעין  מיקום 
 , רשום ע"פ נסח מ"ר ברוטו 3,575 המקרקעין  שטח 

 מהוונת חכירה  הזכויות 
בנייה קיימות   זכויות

 מ"ר ברוטו מסחר  2,069-ומ"ר פלדלת מגורים  9,250 -כ במקרקעין 

  שכירות דמי
 במקרקעין 

למועד תשקיף זה, חלק מהמקרקעין מושכר בשכירות חופשית   נכון , לעיל כאמור
 לצדדים שלישיים בתמורה שאינה מהותית לחברה 

תוכניות החברה  
 בקשר עם המקרקעין 

בכוונת החברה להקים על המקרקעין, בכפוף להשלמת העסקה, פרויקט למגורים  
 ומסחר בהתאם לזכויות הבניה הקיימות על המקרקעין  

 
 

  המקרקעין  על  הפרויקט  הקמת  בהנחת  הצפוי  הגולמי  הרווח  בדבר  פרטים  להלן .ג
   :וההנחות שנלקחו בחשבון לצורך חישוב הרווח הגולמי הצפוי

 
 כיכר השעון  מתחם

 (%100, חלק החברה 100%)נתונים לפי 
 יח"ד  113 זכויות צפויות )מצב תכנוני מבוקש(  

משרדים/מסחר   שטחי  סה"כ 
 לשיווק 

 מ"ר 1,347

 534,288 סה"כ הכנסות צפויות  
 132,206   צפוי גולמי רווח 

 2024דצמבר  תחילת בניה צפוי מועד 
 2027דצמבר  מועד סיום בניה צפוי
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 אביב -בתל 3700קרקעות בתחום תוכנית  .6.6.12.2

ש.מ    29.11.2021ביום   .א אקרו  מוגבלת  43התקשרה  ידי  שותפות  על  המוחזקת   ,
"( בהסכם מכר  43אקרו ש.מ  )להלן: "  100%החברה )בשרשור סופי( בשיעור של  

  48/100כבעלים של חלק זכויות במקרקעין המהוות  הזכאים להירשם    עם יחידים
,  79,  76,  75,  74,  73,  72,  71,  63,  62,  61,  60,  59,  58,  56,  55,  54חלקים מחלקות  

  423/625,000-ו  6609בגוש    52חלקים בחלקה    1,647/341,125,  6609בגוש    81,  80
"(  ןהמקרקעי"  -" והממכר)להלן יחד: "אביב  -, בתל6621בגוש    8חלקים בחלקה  

של   לסך  בתמורה  "  ש"ח  אלפי   210,816וזאת  )להלן:  מע"מ  הסכם  בתוספת 
"(.  הסכם המכר מותנה בתנאי מתלה שהינו הוצאת תיעוד  התמורה"  -" והמכר

הנם   בממכר  הנהנים  לפיה  בנאמנות  מוחזק  הממכר  לפיו  המיסים  מרשות 
מכתב   קבלת  או  בממכר  זכויותיהם  את  להם  שהורישו  מי  ו/או    עו"ד המוכרים 

כאמור בנאמנות  מכירה  המיסים  שרשות  "  המאשר  .  "(המתלה  תנאי)להלן: 
בתוך   הוא  המתלה  התנאי  להתקיימות  על    6המועד  החתימה  ממועד  חודשים 

תעלה   שלא  נוספת  בתקופה  המועד  את  להאריך  רשאי  צד  כל  כאשר  ההסכם 
על   ש.מ    3במצטבר  לאקרו  זכות  הוקנתה  המכר  בהסכם  נוספים.    43חודשים 
חלקי זכויות  לרכוש  ישנן  שלמוכרים  יתברר  שבו  במקרה  במקרקעין  נוספים  ם 

נוספות במקרקעין מעבר לממכר, וזאת בתמורה המתאימה באופן יחסי לתמורה  
תום   לאחר  תתבצע  כאמור  המכירה  אם  הממכר.  בגין  חודשים    12המשולמת 

תהיה   הנוספות  הזכויות  עבור  התמורה  אזי  המכר,  הסכם  על  החתימה  ממועד 
למדד של    צמודה  שנתית  ריבית  ותשא  לצרכן  מתום    2%המחירים    12החל 

ש.מ   אקרו  התחייבויות  להבטחת  כאמור.  התמורה    43החודשים  לתשלום 
בסך   בנקאית  ערבות  התשלום    ש"ח  אלפי  20,000הופקדה  לביצוע  עד  בנאמנות 

אשר   זה,  בסכום  ורישום  י הראשון  המתלה  התנאי  להתקיימות  בסמוך  שולם 
המוכרים.   על  של  משכונות  בסך  שני  מע"מ    ש"ח  אלפי  22,163תשלום  בתוספת 

בתוך   כאמור.    30ישולם  המשכונות  ורישום  המתלה  התנאי  מהתקיימות  ימים 
במקרים מסוימים כמפורט בהסכם המכר, התשלום השני יגדל על חשבון תשלום  

יתרת התמורה תשולם בתוך    ש"ח.  אלפי  33,680יתרת התמורה, עד לסך כולל של  
ד התקיימות התנאי המתלה ובלבד שזכויות המוכרים נרשמו על  ימים ממוע  120

בנאמנות   סכומים  יושארו  התמורה  יתרת  סכום  מתוך  מועד.  לאותו  עד  שמם 
הזכויות   לרישום  עירייה  אישור  קבלת  ולהבטחת  ונדרש(  )ככל  פינויים  להבטחת 

ש.מ   אקרו  שם  כך  43על  התמורה  התאמת  בדבר  הוראות  כולל  המכר  הסכם   .
או צד שלישי    43חודשים תתבצע רכישה על ידי אקרו ש.מ    12מהלך  שבמידה וב

או יותר במקרקעין )שאינן הממכר(    25%של זכויות במקרקעין של חלק המהווה  
מ  ביותר  העולה  במלואם  למקרקעין  שווי  ממנה  לגזור   ניתן  , תשולם  4%-ואשר 

מהשקל   השווי  תוספת  הפרש  למחצית  השווה  בסך  למוכרים  תמורה  תוספת 
  שון כפול החלק היחסי של הממכר מתוך המקרקעין.הרא

 
ו,  זה  תשקיף  למועד  נכון התקיים  טרם  המתלה    טרם  התמורה  יתרתהתנאי 

 .שולמה
 

 :  המקרקעיןלהלן פרטים נוספים אודות   .ב
 

 המקרקעין  
 לא זמינים לבניה  מקרקעין  סוג הנכס

יעוד המקרקעין  
 הקיים

 מגורים ומסחר 

 מיקום המקרקעין 
, 73, 72, 71, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 56, 55, 54חלקים מחלקות   48/100המהוות 

 6609בגוש   52חלקים בחלקה  1,647/341,125, 6609בגוש  81, 80, 79, 76, 75, 74
 אביב -, בתל6621בגוש  8חלקים בחלקה  423/625,000-ו

 מ"ר ברוטו 12,707 שטח המקרקעין 
 בעלות  הזכויות 

זכויות בנייה  
 במקרקעין קיימות 

, שלא ניתן להוציא מכוחה היתרי בניה, כוללת הוראות  3700תכנית מתאר מס' 
לאיחוד וחלוקה עתידי עבור חמישה מתחמי תכנון. תנאי למימוש הזכויות  

במתחמי התכנון הוא הכנת תכנית מפורטת לכל מתחם תכנון בנפרד, מכוחה  
לבניה  ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה. התכניות המפורטות יקבעו הוראות  

הוקנו זכויות שחלק    3700ולפיתוח השטח וכן הוראות לאיחוד וחלוקה. בתכנית 
 יח"ד אק'.  126.71הממכר בהן הוא 

)בהן הוקנו הזכויות לממכר( פורסמו   4ומתחם  3תכניות מפורטות עבור מתחם 
יח"ד אק'   131.74להפקדה. תוכניות אלה מקנות זכויות שחלק הממכר בהן הוא 

. נגד התכניות הוגשו התנגדויות רבות, בין היתר מצד  במגרשים שונים
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 המקרקעין  
ניתנו המלצות החוקרת שמונתה לדון בהתנגדויות,   25.4.2021המוכרות. ביום 

ובהמשך לכך הועדה המקומית החליטה על פרסום שינויים בתכניות ביחס  
 טרם נעשה פרסום כאמור. 17.1.2022למתחמים להתנגדויות. נכון ליום  

דמי שכירות  
 מקרקעין פנויים  רקעין במק

 
 
 

 מתחם הצפירה  .6.6.12.3

שותפות מוגבלת, המוחזקת ע"י    40, התקשרו אקרו ש.מ  2021בדצמבר    19ביום   .א
, מגדל חברה ("40ש.מ    אקרו)להלן: "  100%החברה )בשרשור סופי( בשיעור של  

קרנות   ניהול  מקפת  ומגדל  )נוסטרו(  בע"מ  לביטוח  חברה  מגדל  בע"מ,  לביטוח 
תדהר השקעות גב בע"מ )להלן    -"( ומגדל וקופות גמל בע"מ )להלן ביחד: "פנסיה  

" "הצדדים ביחד:  או  "השותפים"  או  את  הקונים"  המעגן  שיתוף  בהסכם   ,)"
  4,347בשטח של    6976בגוש    241מערכת היחסים ביניהם בקשר עם רכישת חלקה  

"(,  ממכר ה" או "המקרקעיןבת"א )להלן: "  11מ"ר )לפני הפקעה( ברחוב הצפירה  
ולהשכרה   )למכירה של פרויקט המגורים  ושיווקו  פרויקט, הפעלתו  לשם הקמת 

התעסוקה פרויקט  "  והמסחר  של  )להלן:  מניב(  בהתאם  הפרויקטכפרויקט   .)"
. בד  33.3%197להסכם השיתוף, לכל אחד מהשותפים יש חלק שווה בפרויקט, קרי  

ביום   עם הסכם השיתוף,  בשנת    19בבד  ודרור  , התקש2021בדצמבר  רו הקונים 
"( בהסכם לרכישת הממכר  המוכרלבנפלד השקעות תשנ"ה ישראל בע"מ )להלן: "

"  As-Isבמצבו   מכר)להלן:  להסכם  בתמורה  של  "(,  כולל    ש"ח   304,900,000סך 
מס חשבונית  כנגד  מע"מ  המפורטים  בתוספת  התשלום  למועדי  בהתאם   ,

( של  (  1כדלקמן:  בסך  ראשון  שולם  בתו  ש"ח  61,000,000תשלום  מע"מ  ספת 
לנאמן כנגד רישום הערת אזהרה ושעבוד על המקרקעין  במעמד חתימת ההסכם  

בתוספת    ש"ח  243,900,000תשלום יתרת התמורה בסך של  (  2) -ולטובת הקונים;  
מס, חשבונית  כנגד  החזקה      2022בינואר    9ביום  שולם    מע"מ  מסירת  כנגד 
לקונ  מילוי  "המשפטית" בממכר  כנגד  ערבות  נכסים העמידה  כי אקרו  יצוין  ים. 

מכוח הסכם המכר.  כמו כן, הקונים קיבלו על    40התחייבויותיה של אקרו ש.מ  
  23עצמם את התחייבויות המוכר כלפי עיריית ת"א מכוח כתב התחייבות מיום  

"  2012במאי   ההתחייבות)להלן:  )  "(,כתב  כדלקמן:  מפורטים  עיקריו  (  1אשר 
  ש"ח  12,000,000  על סך )שישולם בנוסף להיטל השבחה(    198תשלום סכום המימון 

וישולם כתנאי להוצאת היתר הבניה הראשון על פי    199על פי ההסכם עם העירייה 
  בשטח של  הקמת שטחי ציבור(  2)  ;300%  -התב"ע למימוש זכויות בניה שמעל ל

)ע  2,000-כ ברוטו  של  מ"ר  עיקרי  ושטח  ושירות(  שטחי    800יקרי  בצירוף  מ"ר 
על פי תקן החניה שיחול    3,120ובסה"כ    40%שרות בשיעור   מ"ר ברוטו, וחניות 

שנה ללא תמורה לטובת    99-היזם ירשום זכויות חכירה ל.  במועד הוצאת ההיתר
. תחזוקת השטחים  4חודשים מטופס    24העירייה על השטחים הציבוריים בתוך  

ניהולהציבור דמי  תשלם  לא  והעירייה  העירייה  ידי  על  בנפרד  תיעשה  (  3)   ;יים 
תנאי להוצאת היתר בניה הוא חתימה על הסכם עם העירייה להקמת השטחים  

אזהרה(  4)   ;הציבוריים הערת  לרשום  פיצויים(  5)-ו  התחייבות    לעירייה   תשלום 
לפי תביעות  עקב  והבנייה  197  סעיף  שייפסקו  התכנון  עם    לחוק  התב"ע.  בקשר 

הפיצויים   לפי  שישולם  מסכום  הפיצויים,  סכום  מחצית  או  המימון  סכום  ינוכו 
כי    הנמוך. במקרקעין,  יצוין  הקיימים  לשוכרים  כי  ביחס  קובע  המכר  הסכם 

   .2022בדצמבר  31המוכר רשאי להאריך את הסכמי השכירות הקיימים עד ליום  
 

 . 2022 בינואר 9 ביום הושלמה העסקה
 
 
 

 
לעיל. בהתאם להסכם החלטות תתקבלנה על ידי   6.6.1.12, כי הסכם השיתוף דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף  יצוין  197

השותפים בהחלטה פה אחד באמצעות ועדת היגוי שתורכב מנציגי הצדדים. שיווק הפרויקט יבוצע על ידי החברה בתמורה 
של   בשיעור  שיווק  ת  3%לדמי  הפרויקט  ובניית  המכירות  למתקבולי  בתמורה  תדהר  ידי  על  שיעור    Cost-בוצע  בתוספת 

 מסוים. 
בשם    3973בכתב ההתחייבות נקבע כי סכום המימון לא יעלה על מחצית מעליית שווי המקרקעין כתוצאה תכנית מס' תא/  198

 "(, בגין זכויות הבנייה הנוספות שמעל הרף העליון עד מלוא הזכויות שיוענקו בתכנית. התכנית"מתחם הצפירה" )להלן: "
 . 2015ביולי  15צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום   199
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 להלן פרטים נוספים אודות המקרקעין   .ב
 המקרקעין  

 מקרקעין מאוכלסים על ידי שוכרים   סוג הנכס 
יעוד המקרקעין  

 פרויקט מעורב אשר יכלול מגורים, תעסוקה ומחסר הקיים 

 "אבת 11 הצפירה   ברחוב 6976 בגוש 241 חלקה  מיקום המקרקעין 
 (הפקעה "ר )לפני מ 4,347 של שטח  שטח המקרקעין 

 חלקים במקרקעין  33/100על זכאים להירשם כבעלים  הזכויות 
זכויות בנייה קיימות  

 במקרקעין 
מ"ר ברוטו   11,117מ"ר ברוטו, כאשר  44,220קומות בשטח של   8-ו 38מבנים בני  2

 מ"ר ברוטו לתעסוקה ומסחר 33,103-יח"ד( ו 99-מיוחס למגורים )כ
זכויות בניה עתידיות  

 5000זכויות עתידיות, תב"ע בתוקף ע"פ תא/אין  במקרקעין 

דמי שכירות  
 קע מושכרת לצדדים שלישייים בתמורה  לדמי שכירות לא מהותיים לחברההקר במקרקעין 

 
  המקרקעין   על   הפרויקט  הקמת  בהנחת  הצפוי    הגולמי  הרווח  בדבר  פרטים  להלן .ג

לצורך    NOIלרבות   ביחס לחלק המניב בפרויקט וההנחות שנלקחו בחשבון  צפוי 
 : NOI-חישוב הרווח הצפוי וה

 
 אביב-תל, הצפירה מתחם
 (33.3%, חלק החברה 100%)נתונים לפי 

 יח"ד  99   זכויות צפויות )מצב תכנוני מבוקש(
משרדים/מסחר   שטחי  סה"כ 

 להשכרה
 מ"ר 33,103

 399,594 סה"כ הכנסות צפויות  
 125,118 :  צפוי גולמי רווח 

 2023דצמבר  מועד תחילת בניה צפוי 
 2027יוני  מועד סיום בניה צפוי

NOI  53,007 )*( בחישוב שנתי צפוי 
קרקע   כולל  משוערות  בניה  עלויות 

 )חלק המניב( 
491,281 

 הצפוי מחושב ללא עלויות אחזקה. NOI-ה )*( 

 
 במרכז  באזורזכויות  לרכישת"מ מו .6.6.12.4

 

מהותית,    למען  בעסקה  מדובר  אין  כי  ואף  הקבוצה    נכוןהזהירות,  זה,  תשקיף  למועד 
עם    משאמנהלת     ניתן   בוהמרכז    באזורבמתחם    מהזכויות  זכויותה  בעלימ  חלק ומתן 

)להלן:  "ר(  מ   50,000-)כ  ומסחר  תעסוקה   מגורים  הכוללת  שימושים  בעירוב  תכניתלקדם  
הקיימות  (בהתאמה",  הפרויקט "-ו"  המקרקעין" ההסכמים  לטיוטות  בהתאם    נכון . 

הסכם   מהקבוצה, בין המוכרים לבין תאגידים  שייחתם  ככל, ייחתם,  זה  תשקיף  למועד
לרכישת   "  הבעלים  מזכויות  25%-כמכר  ", המכר   עסקת"-ו  "הנמכרות  הזכויות )להלן: 

קומבינציהשייחתם  ככל,  ייחתם  הזכויות  ליתרת  וביחס(,  בהתאמה הסכם  )להלן:    , 
 .  "(הקומבינציה  עסקת"

  45-כ   של  סך  על  לעמודעבור הזכויות הנמכרות צפויה    התמורהלמועד תשקיף זה,    נכון
  בשיעור   ראשוןה  תשלום שה  ןבאופ)כפוף להתקשרות בהסכם(    תשולם   והיא "ח  ש מיליון  

ההסכם  החתימה  במועד  ישולם  30%  של   מועדמ  חודשים  4  בתוך  תשולם  והיתרה,  על 
 .  )ככל שייחתם( ההסכםהחתימה על  

  זכאית תהיה    החברה   ,הקומבינציה  הסכם  על  לחתימה  בכפוףולמו"מ המתגבש    בהתאם
 וזאת,  התעסוקה  משטחי   60%-ו  הקרקע   בקומת  והמסחר  המגורים  משטחי  45%-ל

 ותנה י  ,שייחתם  ככל,  הקומבינציה  הסכם.  הבעלים  עבור  גם  הפרויקט  להקמת  בתמורה
להלן:    מתלים  תנאים  בשני  תוקף   למתןהמקרקעין    על  חדשההתכנית    אישורכמפורט 

 הפרויקט   הוצאת  את   שמאפשרים  בהסכמים  במגרש   הזכויות   בעלי   כל  עם   והתקשרות 
 . הפועל אל

 לכדי  יתגבשו  הקומבינציה  ועסקת  המכר   עסקת   על"מ  המו  כי   ודאות  כל   אין  כי,  יודגש
 שינוי  יחול  לא  כי  ודאות  כל  אין  מחייבים  הסכמים  לכדי  יתגבשו  אם  ואף  מחייב  הסכם
 .מהותי שינוי לרבות  לעיל באמור

לעיל   המתואר  בניה    ביחסהמידע  זכויות  המקרקעין,  עם  בקשר  החברה  לתוכנית 
הצפוגולמי  הרווח  ה  עתידיות, המועד  למשיכה,  צפויים  ועודפים  למשיכת הצפוי  י 

הינו   , המו"מ אודות עסקת המכר ועסקת הקומבינציהצפוי  NOI, נתונים בדבר  עודפים
)כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך( אשר אינו בשליטה   מידע הצופה פני עתידבבחינת  

וודאית אינה  בפועל  התקיימותו  ואשר  החברה  של  להשלמת   המלאה  כפופה  והינה 



 

 121-ו

. התממשות המידע האמור תלויה במידה העסקאות בפועל )בעסקאות שטרם הושלמו(
בפרויקטים והשותפים  החברה  בין  פעולה  בשיתוף  שרלוונטי(  רבה  בהחלטות )ככל   ,

הפרויקט  שי חברת  בהתקשרות  הפרויקט;  הקמת  במהלך  ידם  על  הרלוונטית תקבלו 
בהסכמי מימון לליווי והקמת הפרויקט ובעמידה בתנאים שיקבעו בהסכמים האמורים 

קבלת   כגון  חיצוניים,  בגורמים  שייקבעו(;  ו)ככל  האישורים  הנדרשים כל  ההיתרים 
צם קבלתם במועד שנחזה לכך )הן בעצם קבלתם והן בע   יםלצורך ביצועם של הפרויקט 

הרשויות  בדרישות  הפרויקט  חברות  בעמידת  בפרויקט(,  והשותפות  החברה  ידי  על 
ידן על  הרלבנטיים  ההיתרים  ומתן  רמ"י  השונות  בדרישת  הקמה לרבות  בעלויות   ;

ומימון בפועל במועד התהוותן )אשר עשוי לחול בהם שינוי למול העלויות שנחזו על ידי 
שי לרבות  בשוק החברה,  כיום  השוררים  המכירה  מחירי  רמות  ובשמירת  מהותי(  נוי 

הנדל"ן )בהם עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה 
(. יודגש, כי ואין וודאות לרבות משבר הקורונה  הכלכלית בה פועלת החברה המשותפת

לשנות   עשויים  אלה  גורמים  בפועל.  הדברים  מצב  יהיה  את שכך  משמעותי  באופן 
הגורמים  זה,  למועד  נכון  החברה,  להערכת  לעיל.  המפורטות  החברה  הערכות 
לא   )א(  יתממש:  לא  עתיד  פני  צופה  שהמידע  לכך  להביא  עשויים  הבאים  העיקריים 
והן בעצם המועד  בעצם קבלתם  )הן  יתקבלו ההיתרים הנדרשים לבניית הפרויקטים 

יית הפרויקט הרלוונטי תתעכב מסיבות שונות שנחזה על ידי המועד לקבלתם(; )ב( בנ 
ו/או  כגון אי עמידת חברת הפרויקט הרלוונטית בדרישות הרשויות לקבלת ההיתרים 
אי קבלת היתרים מתאימים לפרויקט או קבלתם במועד המאוחר מזה שנחזה על ידי  

; )ג(  ו/או אי עמידת החברה ו/או חברת הפרויקט בהסכם החכירה ו/או הפיתוח  החברה
שיהיו  אחרים  ספקים  או  המבצע  הקבלן  היקלעות  או  מבצע  קבלן  עם  התקשרות 
בפרויקט  השותפים  מבין  מי  היקלעות  )ד(  כלכליים;  לקשיים  בפרויקט  מעורבים 
סטייה   )ה(  בפרויקט;  ולממן את חלקם  ימנעו מהם להמשיך  כלכליים אשר  לקשיים 

הב עלויות  מהתייקרויות  לנבוע  העלולה  הצפוי  הפרויקט  ו/או מהיקף  ממיסים  ניה, 
הכלכלית  בסביבה  הרעה  )ו(  וכדומה;  ופיתוחה  הקרקע  רכישת  על  שיוטלו  היטלים 
אשר תשפיע לרעה על סביבת המחירים בה פועלות החברה והחברה המשותפת באופן  
שיביא לירידה במחירי יחידות הדיור בפרויקט. לפיכך, אין כל ודאות כי המידע שלעיל  

 נה אף באופן מהותי, מהאמור לעיל. יתממש והוא יכול להיות שו 

 
אודות   .6.6.12.5 נוספים  באורלפרטים  ראה  הדוח  תאריך  לאחר  הכספיים    12  אירועים  לדוחות 

לדוחות הכספיים של החברה לשנת    25  באור   , וכן 2021בספטמבר    30המאוחדים ליום  
 להלן.  9המצורפים בפרק   ,2020

 פילוח הכנסות ורווחיות .6.6.13

בספטמבר    30וליום    2020-ו  2019להלן פירוט הכנסות החברה מתחום הפעילות לשנים  
ש"ח(    2021 החברה )מיליוני  וחלק  ניהול  מדמי  מקרקעין,  ממכירת  בעיקר  נבעו  אשר 

 : בישויות המוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 2019 2020 2021 בספטמבר 30 
 120 438 293 הכנסות

 

  לקוחות .6.6.14

  ושטחי   המשרדים,  הדירות  רוכשי  הינם  היזמי"ן  הנדל   בתחום   החברה"לקוחות"  
 לקוחות    וכן  פרטיים  לקוחות  הינם  אשר  זה  בתחום  בפרויקטים  החברה  של  המסחר
   .עסקיים

 

 שיווק .6.6.15

יזומה ללקוחות הקיימים   בין היתר הפרויקטים של החברה מבוצע    שיווק  פניה  ידי  על 
בנוסף מבוצע פרסום במדיה כגון שלטי חוצות, בטלויזיה  ובמאגר הלקוחות של החברה  

 . וכדומה
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 תחרות .6.6.16

ענף הבניה בישראל בכלל ובגוש דן בפרט מאופיין בתחרותיות רבה. לאור זאת, החברה 
חשופה לתחרות בעיקר מצד צדדים שלישיים העוסקים ברכישת נדל"ן למטרות פיתוח  

   ושיווק.

עושה  החברה  פוטנציאלים,  או  קיימים  מתחרים  עם  יעילה  בצורה  להתמודד  מנת  על 
פוטנצ  פרויקטים  איתור  לשם  ערך  מאמצים  ישיאו  אשר  היחידותליאלים  , בהם  רוכשי 

 . טיפוח ושמירה על המוניטין המקצועי הגבוה שלהלוכן פועלת החברה 

בתחום   ה מתחריה הינו המוניטין והניסיון הרב אותו צבר  למולהיתרון היחסי של החברה  
  . לקוחותאלפי  המונה    לרבות מאגר לקוחות 

 

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .6.6.17

בהקמה הנמצאים    -  פרויקטים  הפרויקטים  ושיווק  בביצוע  להמשיך  החברה  בכוונת 
 בשלבי הקמה. 

קרקע ועתודות  בתכנון  ו  –  פרויקטים  להמשיך  החברה  הליכי  בכוונת  לקידום  לפעול 
 הרישוי והביצוע של הפרויקטים בתחום הפעילות. 

עירונית  התחדשות  פרויקטי    –  פרויקטי  בקידום  להמשיך  החברה  התחדשות בכוונת 
בנוסף, החברה תפעל לאיתור    חתימות כלל בעלי הדירות הקיימים בהם הושגו    עירונית

נוספים עירונית  התחדשות  וכן    פרויקטי  הפעילות  בתחום  חדשות  עסקאות  ולביצוע 
מחייבים ל פרויקטים  לכדי  השתכללו  טרם  אשר  עירונית  התחדשות  פרויקטי  קידום 

 (. , לפי העניין67%או   80%-)ששיעור החתימות בהם הינו נמוך מ 

 

 גורמי סיכון בתחום הנדל"ן היזמי בישראל  .6.6.18

 גורמי הסיכון של החברה בתחום הנדל"ן היזמי הינם כמפורט להלן:  

 שינויי חקיקה   .א

והמוניציפאלי החל    גובה  בקשר עם  תיקונים  מעת לעת נחקקים    המס המדינתי 
על נכסי נדל"ן. הגדלת חבות המס של החברה הנובעת מהחזקת הנכסים, עלולה  

 לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברה. 

 יזמות  סיכוני ב.

רבים    פעילות  בסיכונים  הדברים,  מטבע  כרוכה,  הנדל"ן  בתחום  יזמית 
ברה לא יוקם בסופו  שהעיקריים שבהם נובעים מכך שהפרויקט אותו יוזמת הח

של דבר ו/או לא יושלם במועד שתוכנן ו/או ששיווקו לא יעלה יפה ו/או שעלויות  
ו/או   החברה  של  המוקדמות  הערכותיה  עם  אחד  בקנה  תעלנה  לא  הקמתו 
עם הערכותיה   בקנה אחד  לא תעלה  או השכרתו  שהתמורה שתתקבל ממכירתו 

דחיה או  נכס  כל  של  הקמתו  אי  של החברה.  )אשר    המוקדמות  במועד השלמתו 
שונות   מסיבות  להתרחש  יכולים  החברה(  של  המימון  הוצאות  להגדלת  יביאו 
ובכללן אי קבלת היתרי בניה מתאימים, לרבות במועד החזוי לכך על ידי החברה,  

הבניה   השלמת  עיכובים  אי  במועדו/או  המבצע  הקבלן  ידי  לכך    על  ובהתאם 
יחה" לרוכשי  הנכסים  מסירת  במועד    התנאים   כל   השלמת   אי ד,  עיכובים 

  בניית  ותחילת  לתוקף   הדיירים  הסכמי  כניסת   לצורך  א "התמ  בהסכמי  הנדרשים 
לא"התמ   פרויקטי מתאים  מימון  קבלת  אי  או  ,  הנכס    קבלת,  ובנייתרכישת 

  בדחייתם   עיכוב  או  הקיימות  התוכניות  כנגד  שיוגשו  מנהליות  עתירות/עררים
מהותי בכלל פעילות הקבוצה עלולים להשפיע  נוסף, ליקויי בניה בהיקף  ב.  וכיו"ב

על   להשפיע  עלולים  ספציפי  בפרויקט  מהותי  בהיקף  בניה  ליקויי  רווחיותה.  על 
כמו כן, שיווק הנכס עלול להיתקל בקשיים או    רווחיות הקבוצה באותו פרויקט.

להיכשל בשל גורמים שונים שבהם שינוי בתנאי השוק המקומיים, שינוי בתנאי  
ומיים הניתנים לרכישת נכסי נדל"ן, תחרות מצד יזמים אחרים ו/או  המימון המק

פרויקטים אחרים באזור, עודף היצע של שטחי נדל"ן ושינויים כלליים במגמות  
לעליה   חשיפה  קיימת  היזמי  הסיכון  גורם  במסגרת  בנוסף,  לנדל"ן.  ובביקושים 

 במחירי התשומות שלא ניתן יהיה לגלמה במחירי המכירה.



 

 123-ו

 

 ם במיסוי על נדל"ן שינויי ג.

לעת נחקקים תיקונים לגובה המס החל על נכסי נדל"ן. הגדלת חבות המס    מעת
  המס  חיובי  הגדלת  וכן(  עתידית של החברה הנובעת מרכישת ו/או מכירת נכסים )

(  כמשקיעים  המוגדרים  דירות   רוכשי  על  החל  מס  וביחוד )  היחידות  רוכשי  על
  קצב  את  להאט   שעלול   באופן   החברה  של   יהפוטנציאל  הלקוחות  בהיקף  פוגעים

   .הכספיות בתוצאותיה  לפגוע ובהתאם החברה של המכירות 

 

 מגבלות מימון  ד.

מימון   נדרש  לכך  ובהתאם  הון  עתיר  ענף  הינו  למגורים  היזמי  הנדל"ן  תחום 
היקפי   של  הגבלה  או  קיטון  פרויקטים.  הקמת  לצורך  גדולים  בהיקפים  חיצוני 

ב החמרה  ו/או  הבנקים  ידי  על  הניתנים  העצמי  דרישות  האשראים  ההון  היקף 
ו/או   וה במהיזם  המשק  ממצב  כתוצאה  הן  הבנקים  שדורשים  ן  ביטחונות 

כתוצאה מצעדים ממשלתיים לצורך הגבלת עליית מחירי הנדל"ן, עשוים להשפיע  
 תוצאותיה.  בעל יכולת הקבוצה לקבל מימון ובכך לפגוע בהמשך התפתחותה ו

  לעניין  בישראל  הבנקים  על  ישראל  בנק  של  ואחרות  רגולטוריות   החמרות בנוסף,  
  מכירה  הליכי  לעכב  עלולות  כמשקיעים  המוגדרים  יחידות  לרוכשי  מימון  העמדת

 בפרויקטים אותם יוזמת החברה וכפועל יוצא מכך לפגוע בקידומם.  זכויות של

 

 מדיניות ממשלתית  ה.

  את  לצמצם  שנועדו  למגורים  הדיור  בתחום  רבים  מהלכים  מבצעת  הממשלה
"מחיר    תוכניות  כגון)  צעירים  לזוגות  בעיקר,  למגורים  דירות  של  הרכישה   עלויות
ו"מחיר מטרה    "דיור במחיר מופחת"  , "למשתכן"מחיר  -הדוח    בתקופתו"  מטרה

  הדירות   במחירי   משמעותיות   לירידות   להביא   עלולים  אלה   הלכים מ   (."2.1
  בתוצאותיה  לפגוע  מכך  יוצא  וכפועל  החברה  פועלת  בהם  אזוריםב  למגורים

 . החברה  של העסקיות

זריםבנוסף,   עובדים  הבנייה,  בנושאי  הממשלה  קרקעות  ,  מדיניות  שיווק 
וקצב אישורי הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים,   שבבעלות רשות מקרקעי ישראל

לעמידה בלוחות הזמנים להשלמת  משפיעה   בעיקר בכל הנוגע  רבות על החברה, 
 .  יקטיםהפרו

בסעיף   שכאמור  הרי  תמ"א  לפרויקטי  ביחס  למועד    6.6.1.1בנוסף,  נכון  לעיל, 
)ככל שלא יוארך מועד פקיעת    2022ל עד לשנת  תשקיף זה, תוקף התוכנית הוגב
בסעיף   כאמור  התמ"א  לירידה    לעיל(  6.6.1.1תוקף  להוביל  עלול  שהדבר  כך 

   .מסוג זההעסקאות של החברה בהיקף 

 

 הקבוצה  במקרקעי עתיקות גילוי .ו

  לא  הוצאות  להסב  עשוי  הקבוצה   חברות  פועלות  בהם  במקרקעין  עתיקות  גילוי
  ואף   הפרויקטים  להשלמת  שנקבעו  הזמנים  בלוחות  עיכוב  וכן  לקבוצה  צפויות
 .בנייתם להמשך חדשים היתרים  בקבלת לעיכוב 

   ועלויות כח אדם מקצועי  גלם חומרי ומחירי  זמינותחשיפה ל ז.

  לגרום  עלול ,  עבודה  סכסוכי  או/ו  שביתות   עקב  גלם  חומרי  באספקת  שיבוש
כלפי  החברה   תתחייב  אליהם  הזמנים  בלוחות  לדחייה   העמידו  אשר  בנקים   הן 

עלייה  בנוסף,   .לקוחותיה  כלפי   והן,  ויעמידו  במידה,  מימון  לה   יעמידו   או /ו
במחירי סחורות ועלויות כוח האדם עלולה להשפיע על הוצאות הקבוצה בהקמת  
זו   חשיפה  הקטנת  לצורך  כי  יצוין  החברה.  ברווחיות  לפגוע  ובכך  הפרויקטים 

החברה   תשומות  כאמור,  למדד  הנמכרות  הדירות  מחירי  את  להצמיד  נוהגת 
 . הבנייה
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 קבלת היתריםאי שינוי תב"ע ו/או אי  .ח

עיכוב  ב  עיכוב  ו/או  תב"ע  היתרי  שינוי  או  בפרויקטים    בניהקבלת  החברה  של 
היזמי    היאבהם  בפרוייקטים   הנדל"ן  בתחום  את עשותפה   ולהאריך  לעכב    לול 

 .להגדיל את היקף עלויותיוהפרויקט ואף   משך ביצוע 

 

   ים פרויקטהקמת ה ל קבלת מימון  אי .ט

מימון    בפרויקטים  בהם  התקבל    לבניית   מימון  יינתן  שלא  סיכון  קייםשטרם 
 . הפרויקט

 

 העמדת הלוואה לפירעון מיידי .י

החברה    מיבהסכ  של  הפרויקטים  עם  בקשר  שנחתמו  רכישת  המימון  לצורך  )הן 
הפרויקט(   בניית  לצורך  והן  תביא  הקרקע  שהתקיימותן  עילות  מספר  מוגדרות 
ש היות  ההלוואה.  של  מיידי  החברה    אשר  עילות קיימות  לפירעון  בשליטת  אינן 

ההלוואות   של  מיידי  לפירעון  תידרש  והחברה  שיכול  הרי  משותפיה  מי  ו/או 
כאשר במקרה  האמורות מסיבות שאינן קשורות במישרין אליה ו/או לשותפיה,  

כל ודאות כי יהיו בידיה מקורות מספקים לפירעון ההלוואות האמורות    כזה  אין 
 בנסיבות כאמור. 

 

   ם ראשייםקבלני  מול  תפעולי סיכון  יא.

  הזמנים  בלוחות  הקבוצה  חברות  מתקשרת  עמםקבלנים ראשיים    של  עמידה  אי
  אי  משום  והן   העבודות  לביצוע  אדם  כח  בזמינות  מחסור  משום  הן,  להם  שנקבעו
  להביא  עלולה,  הקבוצה  חברות   כלפי   התחייבו  להם   הבניה   ואיכות   בטיב   עמידה 

 . בפרויקטים זכויות   רוכשי או/ו מממן גורם כלפי  הקבוצה חברות של לחשיפה

תלות   לה  אין  החברה,  הנהלת  להערכת  את    םבקבלניבנוסף,  שמקימים 
הפרויקטים של הקבוצה ובמקרה הצורך ישנם תחליפים לקבלנים אלו. יחד עם  

מ  ואחד  במידה  של חדלות    םקבלניהזאת,  למצב  יגיע  הקבוצה  מתקשרת  שעמם 
הנדל"ן(פירעון   בשוק  לעת  מעת  שקורית  בניית    )תופעה  תעצר  כך  ועקב 

של עלולה להיות לכך השפעה  פעיל  על  הפרויקטים בהם הוא  ילית בטווח הקצר 
 . תוצאות וביצועי החברה

טיבם    להלן פי  על  הסיכון  גורמי  את  המציגה  הנהלת    –טבלה  להערכת  בהתאם 
   החברה

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה  

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה 
 סיכונים ענפיים 

 +   שינוי חקיקה 
  +  סיכוני יזמות 

   + שינויים במיסוי על נדל"ן 
  +  מגבלות מימון 

   + מדיניות ממשלתית 
במקרקעי   עתיקות  גילוי 

 +   הקבוצה 

לזמינות   ומחירי   חשיפה 
גלם ועלויות כח אדם    חומרי 

 מקצועי 
 

+ 
 

 שינויים מיוחדים לקבוצה 
קבלת   ואי  תב"ע  שינוי  אי 

   + היתרים 

להקמת    אי מימון  קבלת 
   + הפרויקטים  

לפירעון   הלוואה  העמדת 
  מיידי 

+ 
 

קבלני מול  תפעולי  ם  סיכון 
  ראשיים 

+ 
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 תחום הנדל"ן המניב בישראל  .6.7

 בהקמה וקרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה כדלקמן:   , נכסים מניביםנכון למועד תשקיף זה לחברה מספר נכסים מניבים

  הפרויקט  שם
וסעיף,  
 בתשקיף 

 מיקום
  מועד

  רכישת
 הנכס

  חלק 
  החברה

)בשרשור  
 (סופי

הנכס )נדל"ן   סיווג
מניב//בהקמה/עתודת  

 תיאור וקרקע( 

  שווי
  בספרים

  30ליום 
  ברבספטמ 

2002021 
 )אלפי ש"ח( 

  צפי
  עלויות

  להשלמת 
  הפרויקט

(100%) 
)אלפי  
 ש"ח( 

עלויות    צפי
להשלמת  
  –הפרויקט  

חלק  
  החברה

 האפקטיבי 
)אלפי  
 ש"ח( 

סה"כ  
שטחי  

  משרדים
מסחר   /

 להשכרה 

  מועד
 סיום
  בניה

 משוער 

NOI  
צפוי  

בחישוב  
שנתי  

  בהנחת)
  תפוסה
(  מלאה

(100%  )
)באלפי  

 201ש"ח( 

NOI     צפוי
  בחישוב 
שנתי  

)בהנחת  
תפוסה  

  חלקמלאה(  
החברה  

האפקטיבי  
)באלפי  

 "ח( ש

 כןי )אלפי ש"ח( הנכס  בגין  חוב

LTV  
ליום 

30.9.2021 

  שיעור
/    תפוסה
  שיעור

  משטחי
  הנכס

  לגביהם
  נחתמו
  חוזי

  שכירות
  מחייבים 

 ליום
30.09.21 

  חוב  יתרת
 ליום

30.9.2021 

  שיעור
  ריבית 
  על שנתית

 החוב 

  פירעון מועד
  של סופי

 החוב 

-סי  פרויקט
טאוור  

  )מייקרוסופט( 
מניב  )פרויקט  

   מהותי(
  6.7.12.1 סעיף

 להלן 

  הרצליה
-כ 2016 פיתוח 

24.13% 

  מבנה  - מניב"ן  נדל
  ומסחר משרדים

 פיתוח   בהרצליה

 

265,034202   
  סעיף   ראה 198,116 14,338 59,410 אוכלס  49,821 --- ---

6.7.13 
  סעיף   ראה

6.7.13 75% 99% 

  החלק
  המסחרי
  בפרויקט

  גולף מתחם
)פרויקט  
מהותי  
 בהקמה( 

  6.7.12.2סעיף 
 להלן 

 אביב -תל
-ו  2013

2016 
 

92.85% 

"ן מניב  נדל  פרויקט
משולב למגורים    בהקמה

  17  בנימגדלי מגורים   2)
  בניני 2  ועוד קומות

  6(, קומות  8  בני מגורים
  וקומת משרדים  קומות

   להשכרה מסחר 
)המגורים מסווגים  

 בתחום הנדל"ן היזמי( 

178,319 
67,419  

203 
בר  דצמ  12,519 204  62,599

2022 18,537 17,212 61,531 

  פריים
  בתוספת
  ריבית
  של בשיעור 

-0.63% בין
1.35% 

  סיום  מועד
  ולא הבניה 
  מיום  יאוחר

31.3.2023 

35% 82% 

 One  פרויקט

Tower  
)פרויקט  
מהותי  
 בהקמה( 

  6.7.12.3סעיף 
 להלן 

  מתחם
,  הבורסה

 גן  רמת
2017 30.9% 

נדל"ן מניב   פרויקט
  למשרדיםבהקמה 
 בהקמה  ומסחר 

255,798 
191,308  

205 
יוני  44,970 59,114

+   פריים 124,111 20,807 67,335 2023
0.9% 

לאחר   שנה
מועד סיום  
הבניה ולא  

יאוחר מיום  
  ביוני  30

2024 

49% 27% 

  1יצחק שדה  
  ערפה  חסן)

57-59 ) 
  6.7.4.9סעיף 

 30% 2018 אביב -תל

  – להשקעה  קרקע
  תעסוקה,  מגורים   זכויות
  המגורים זכויות) ומסחר 

"ן  הנדל  בתחום  מסווגת

244,951  
 )***( 1,305,794 391,738 89,656  

 )**( 
יוני 
2027 173,059 51,918 

191,847  
  חלק]

  המיוחס
  לחלק

+   פריים
1%-1.2% 

מ' ₪    116-כ 
-ב

28/02/2022  
מ' ₪   76-כ

78% --- 

 
 ביישות כלולה השווי ההוגן שמוצג בטבלה שלהלן הינו השווי ההוגן כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים של היישות הכלולה.   200
 ללא עלויות אחזקה.  מחושב  NOI-ה   201
 מיליון ש"ח )חלק החברה(. 13.16שווי הנכס בדוחות הכספיים כולל שווי בגין קרקע פנויה בסך של   202
 מליון ש"ח. 18.8 -כולל התאמות בסך של כ  203
 מליון ש"ח. 17.5 -כולל התאמות בסך של כ  204
 מיליון ש"ח.  28-ככולל התאמות בסך של   205
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  הפרויקט  שם
וסעיף,  
 בתשקיף 

 מיקום
  מועד

  רכישת
 הנכס

  חלק 
  החברה

)בשרשור  
 (סופי

הנכס )נדל"ן   סיווג
מניב//בהקמה/עתודת  

 תיאור וקרקע( 

  שווי
  בספרים

  30ליום 
  ברבספטמ 

2002021 
 )אלפי ש"ח( 

  צפי
  עלויות

  להשלמת 
  הפרויקט

(100%) 
)אלפי  
 ש"ח( 

עלויות    צפי
להשלמת  
  –הפרויקט  

חלק  
  החברה

 האפקטיבי 
)אלפי  
 ש"ח( 

סה"כ  
שטחי  

  משרדים
מסחר   /

 להשכרה 

  מועד
 סיום
  בניה

 משוער 

NOI  
צפוי  

בחישוב  
שנתי  

  בהנחת)
  תפוסה
(  מלאה

(100%  )
)באלפי  

 201ש"ח( 

NOI     צפוי
  בחישוב 
שנתי  

)בהנחת  
תפוסה  

  חלקמלאה(  
החברה  

האפקטיבי  
)באלפי  

 "ח( ש

 כןי )אלפי ש"ח( הנכס  בגין  חוב

LTV  
ליום 

30.9.2021 

  שיעור
/    תפוסה
  שיעור

  משטחי
  הנכס

  לגביהם
  נחתמו
  חוזי

  שכירות
  מחייבים 

 ליום
30.09.21 

  חוב  יתרת
 ליום

30.9.2021 

  שיעור
  ריבית 
  על שנתית

 החוב 

  פירעון מועד
  של סופי

 החוב 

 -ב [ המניב ( היזמי להלן 
28/06/2023 

  2יצחק שדה  
ערפה   חסן)

B4 ,B3 א')   
  6.7.4.9סעיף 

 להלן 

 אביב -תל

  ספטמבר
2019  

  ואפריל
2021 

 33.3% -כ

  –להשקעה   קרקע
  תעסוקה,  מגורים   זכויות
  המגורים זכויות) ומסחר 

"ן  הנדל  בתחום  מסווגת
 ( היזמי

יוני  62,167 193,850 581,551 174,600
2028 118,482 39,494 

117,731  
  חלק]

  המיוחס
  לחלק
 [ המניב

-1%+ פריים
1.2% 

מ' ₪   89-כ
-ב

02/12/2022  
מ' ₪   25-כ

   -ב
31/05/2024  

-מ' ₪ ב  4-כ
30/01/2022 

67% --- 

  עץ  קרקע
 הזית 

  6.7.4.9סעיף 
 להלן 

  קרית
   פרים 55,160 ---- --- --- 258,563 --- --- 160,764 להשקעה   קרקע 50% 2017 אריה,פ"ת 

 +1.2% 31/12/2021 34% --- 

ACRO 

BUSINESS 

CAMPUS  
  6.7.7סעיף 

 להלן  

 100% 2019 אונו   קרית

  בהקמה"ן מניב נדל
  ומסחר למשרדים

  החברה  ידי על המוקם
  6.6.7 בסעיף כאמור

  מהזכויות  חלק)  לעיל
  מסווגות  בפרויקט

"ן  הנדל  בתחום  כמלאי
 ( היזמי

102,000 94,302 94,302  16,975  
 )*( 

דצמבר  
2023 

 15,724  
 )*( 15,724   )*( 

 7,910  
  חלק]

  המיוחס
  לחלק
 [ המניב

 +  פריים
0.8% 31/12/2023 8% 14% 

 A  פרויקט

tower 
קומת   –מניב    נכס 100% 2018 רעננה 

 2.56% 24,066 1,589 1,589 אוכלס  1,723 --- --- 29,049 משרדים וחניות 

   -מ'    7-כ
11/03/2026 

  –מ'  14-כ
15/06/2032 

  –מ'    3-כ
17/06/2031 

83% 100% 

 35% 2014 אביב -תל אלפא   מגדלי

  בהקמה מניב"ן  נדל
  ומלונאות למסחר

  סוחרו  המגורים  זכויות)
  כאמור  רכישה  לקבוצת
 ( להלן  6.8.1.1  בסעיף

דצמבר   10,384 35,975 102,785 57,192
2022 16,647 5,826 19,601 

+   פריים
2.25% 
פריים  

 +1.8% 

מ'   14-כ
  - ש"ח

31/12/2023 
  מ' ש"ח  5-כ

–  
01/01/2024 

34% 100% 

 49% 2015 אביב -תל 'י וינצ דה

  בהקמהמניב   ן"נדל
  מסחר ,  למגורים משולב

  זכויות)  ומשרדים
המגורים והמשרדים  

יל  אפר 10,191 27,885 206  56,909 296,513
2023 28,844 14,133 39,799 

  פריים
בתוספת  
ריבית  
  שלבשיעור 

 93% 27% 2023-אפר

 
 מיליון ש"ח.  26.1 -בסך של ככולל עלויות התאמה   206
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  הפרויקט  שם
וסעיף,  
 בתשקיף 

 מיקום
  מועד

  רכישת
 הנכס

  חלק 
  החברה

)בשרשור  
 (סופי

הנכס )נדל"ן   סיווג
מניב//בהקמה/עתודת  

 תיאור וקרקע( 

  שווי
  בספרים

  30ליום 
  ברבספטמ 

2002021 
 )אלפי ש"ח( 

  צפי
  עלויות

  להשלמת 
  הפרויקט

(100%) 
)אלפי  
 ש"ח( 

עלויות    צפי
להשלמת  
  –הפרויקט  

חלק  
  החברה

 האפקטיבי 
)אלפי  
 ש"ח( 

סה"כ  
שטחי  

  משרדים
מסחר   /

 להשכרה 

  מועד
 סיום
  בניה

 משוער 

NOI  
צפוי  

בחישוב  
שנתי  

  בהנחת)
  תפוסה
(  מלאה

(100%  )
)באלפי  

 201ש"ח( 

NOI     צפוי
  בחישוב 
שנתי  

)בהנחת  
תפוסה  

  חלקמלאה(  
החברה  

האפקטיבי  
)באלפי  

 "ח( ש

 כןי )אלפי ש"ח( הנכס  בגין  חוב

LTV  
ליום 

30.9.2021 

  שיעור
/    תפוסה
  שיעור

  משטחי
  הנכס

  לגביהם
  נחתמו
  חוזי

  שכירות
  מחייבים 

 ליום
30.09.21 

  חוב  יתרת
 ליום

30.9.2021 

  שיעור
  ריבית 
  על שנתית

 החוב 

  פירעון מועד
  של סופי

 החוב 

)בחלקם( סוחרו לקבוצת  
  בסעיף  כאמור רכישה

 ( להלן 6.8.1.2

1.65% 

 50% 2016 אביב -תל אקרו   מגדל

קומות   2  -מניב   נכס
טופס    –משרדים וחניות  

התקבל ברבעון השני   4
  זכויות)  2021של 

המשרדים בפרויקט  
סוחרו לקבוצת רכישה  
שנוהלה על ידי החברה  
 ( וקומת המסחר נמכרה 

 +  פריים 12,240 2,012 4,023 אוכלס  3,139 --- --- 27,500
2.5% 30/12/2021 45% 100% 

  קרקעות
 בהרצליה 

  6.7.4.9סעיף 
 להלן 

  הרצליה
 פיתוח 

2016-
2021 

19.1%-
33.33% 

  -קרקע   עתודות
  משולבים  פרויקטים

 ומסחר  למשרדים
דצמבר   83,562 201,815 741,395 40,696

+   פריים 7,813 19,134 70,600 2025
1.5% 

  מ' ש"ח  1-כ
–  

26/12/2021  
  מ' ש"ח  7-כ

–  
01/01/2023 

19% --- 

  במתחם  קרקע
 1000-ה

  6.7.7סעיף 
 להלן 

  ראשון
  6.43%-כ 2019 לציון

207 

  בהקמה"ן מניב נדל
  למשרדים משולב

 ומסחר 
+   פריים 20,013 --- --- --- 19,731 ---- --- 30,600

1.8% 
31/03/2023 

 65% --- 

  במתחם  קרקע
 הרכבת 

  6.7.4.9סעיף 
 להלן 

-2018 אביב -תל
+   פריים 5,018 --- --- --- 2,832 --- --- 13,367 להשקעה   קרקע 50% 2020

1.75% 31/12/2021 38% --- 

  ברחוב  קרקע
 השרון 

  6.7.4.9סעיף 
 להלן 

 --- 42% 01/07/2022 1%+  פריים 3,608 --- --- --- 10,309 --- --- 8,542 להשקעה   קרקע 17.7% 2019 אביב -תל

 
   .לעיל 6.6.7.2 בסעיף  המתוארות  זכויות  בתוספת  החברה חלק  כולל)*( 

 . יח"ד בדב"י אשר מיועדות להשכרה  80-השטח לא כולל כ( ** )

 מזכויות הפרויקט.   90%-בספרים כפי שמוצג בדוחותיה הכספיים של השותפות בפרויקט אשר מחזיקה ב  הוגן )***( שווי

 
מ"ר מסחר.    6,241-אלפי מ"ר תעסוקה וכ  300,625-ל של כההחזקות הינן במושע. שיעור ההחזקה של החברה )בשרשור( הינו הממוצע המשוקלל של הזכויות של החברה במקרקעין המשותפים בפרויקט בשטח כול  207

 להלן. 213וספים ראה הע"ש . לפרטים נ5.55%שיעור ההחזקה של החברה במקרקעין הינו 
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  מידע כללי על תחום הפעילות .6.7.1

   מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .6.7.1.1

בתחום פעילות זה עוסקת החברה באיתור, פיתוח והשכרה של נכסי נדל"ן מניב בישראל  
 (.  אביב-אזור תל )בדגש על גוש דן בעיקר באזור 

מ הכספייםהנכסים  חלק  בדוחותיה  להשקעה  כנדל"ן  )לרבות    המסווגים  החברה  של 
מסחר   ו/או  משרדים  שטחי  הינם  זה  בתחום  בתכנון(  ו/או  בהקמה  מניבים  נכסים 

 בהם   ,פרויקטים אשר הוקמו ו/או מוקמים על ידי החברה )לרבות ביחד עם שותפים(ב
החברה )והשותף המוביל הנוסף ככל שרלוונטי( החליטו שלא לשווק שטחים ספציפיים 

המיועדים  הנ"ל  למסחר    בפרויקטים  ו/או  יהיו  למשרדים  הנ"ל  שהנכסים  כוונה  מתוך 
להשקעה   נדל"ן  מתחם  ו  משרדים שטחי  )כדוגמת  נכסי  בפרויקט  שטחי    גולףמסחר 

וינצ'י דה  בפרויקט  ומסחר  הינם    (.וכדומה  משרדים  החברה  של  מהנכסים  אחר  חלק 
 פרויקטים אשר נרכשו באופן ייעודי לצורך הקמת מבנה מניב עליהם. 

האחרונות   בשנים  הפעילות  פועלת  בנוסף,  באזור  להשקעה  נכסים  לאיתור  החברה 
 ולהרחבת תחום פעילות זה. 

  

   ות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותמגבל .6.7.1.2

הדוח   למועד  נכון  כי  העובדה  מ לאור  ו/או  הפרויקטים  חלק  ידי  הוקמו  על  מוקמים 
שרלוונטי( ככל  )ושותפיה  בסעיף    ,החברה  המפורטות  המגבלות  לכל  כפופה  החברה 

התכנון    6.6.1.6 בתחום  חקיקה  לרבות  בישראל  פרויקטים  הקמת  עם  בקשר  לעיל 
והבניה, ייעוד קרקעות, זכויות בנייה ותנאים למתן היתרי בניה וכדומה. בנוסף, לאחר 

ו יושכרו ו/או מושכרים בניית מבני המשרדים ו/או המסחר, לאור העובדה כי נכסים אל 
לצדדים שלישיים, כי אז החברה כפופה לחוקי העזר של העיר בה בנוי מבנה המשרדים 

הנוגעת   לחקיקה  המסחר,  ,  מוגבלויות עם לאנשים  והשירות הנכסים להתאמת ו/או 
, לחוק השכירות והשאילה,  לעישון והחשיפה  ציבוריים  במקומות העישון למניעת  לחוק

 וכיו"ב.    1971-תשל"א

 

   הפעילות בתחום וברווחיותו  שינויים בהיקף .6.7.1.3

עליית מחירים מתונה. בשנת  מגמה של  ב  התקופה שקדמה למשבר הקורונה התאפיינה
ודמי    2020 משרדים  בנייני  של  בניה  התחלות  משמעותית  פחתו  הקורונה  משבר  נוכח 

. כמו כן, מתחילתו  קיימים פחתו )לעיתים לתקופות קצובות(השכירות במגדלי משרדים  
של משבר הקורונה חברות רבות במשק עברו למתכונת עבודה חלקית או מלאה מהבית, 

ההיבריד  העבודה  מודל  את  אימצו  אף  וחלקן  שונים  זמן  המשבר.   ילפרקי  בחלוף  גם 
עלי  נרשמו  ואף  ע"י המשכירים  שנגבו  בדמי השכירות  פגע  לא  זה  בשל מודל  ות קטנות 

בחודשים  לשגרה  ישראל  של  חזרתה  בעקבות  היתר  בין  מקום,  מכל  חוזים.  חידושי 
מחודשות   עליות  חלו  הבוסטר,  במנת  האוכלוסייה  מרבית  התחסנות  לאחר  האחרונים 
עליות   חלו  וכן  הלוגיסטיקה  ובתחום  המסחר  בתחום  בעיקר  המניבים  הנכסים  בשווי 

כאשר דמי השכירות נותרו יציבים. בנוסף, נרשמה  בשיעורי התפוסה של בנייני משרדים, 
הרצליה   אביב,  בתל  בעיקר  קטנים  למשרדים  שוכרים  מצד  בביקושים  התאוששות 
הביקושים  גם  חזרו  במקביל,  קלה.  רכבת  או  רכבת  לתחנות  הסמוכים  ובמיקומים 

 לשכירות משרדים ע"י חברות הייטק.  

 

  החלים בהםגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים   .6.7.1.4

לאתר  היכולת  הינם  המניב  הנדל"ן  בתחום  הקריטיים  ההצלחה  גורמי  החברה,  לדעת 
פיתוח   את  להתאים  יכולת  גבוה;  רווחיות  פוטנציאל  בעלי  ביקוש,  באזורי  מקרקעין 

השוק וציפיות  לדרישות  לנכס  הפרויקטים  גבוה  מיצוב  על  שמירה  לגייס  ;  תוך  יכולת 
טוב  בתנאים  הפרויקט  להקמת  מוניטין  מימון  בעלי  שוכרים  עם  להתקשר  יכולת  ים, 

 ואיתנות פיננסית, בחוזים ארוכי טווח ובדמי שכירות המייצרים תשואה גבוהה לחברה.  
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 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות  .6.7.1.5

איתנות פיננסית, מוניטין והיכולת    םלתחום הנדל"ן המניב הינ  יםכניסה עיקרי  ומימחס
לגייס מימון לאור ההשקעה הכספית הניכרת הנדרשת להקמת פרויקטים לנדל"ן מניב. 

 שוכרים פוטנציאליים יעדיפו יזם בעל ניסיון מוכח בתחום. 

 

   האזורים העיקריים שבהם ממוקמים הנכסים .6.7.1.6

זה, ממוקמ בעיקר בגוש דן  ים  נכון למועד דוח זה, הנכסים של החברה בתחום פעילות 
 אביב והרצליה. -בערים תל

 

 סוגי הנכסים והשימושים בהם .6.7.1.7

ו/או  מסחר  או  /משרדים ו זכויות להנכסים של החברה מורכבים מחלק מ נכון למועד זה,  
ו/או  מלונאות   להיבנות  נבנים  ששנבנו  מתוכננים  )ושותפיה(  ו/או  החברה  ידי  על 

החברה   של  גם בפרויקטים  היתר  בישראלבתחום    ובין  היזמי  פרויקט )  הנדל"ן  כגון 
קרקעות  (  גולףמתחם   פרויקט וכן  הקמת  לצורך  החברה  ידי  על  שנרכשו   ים להשקעה 

 . בהתאם לזכויות בהם יםמניב

 

   סוגי שוכרים .6.7.1.8

המשרדים מרבית שטחי    למעט חברת מייקרוסופט אשר שוכרת אתמועד דוח זה,  ל  נכון
סי בסעיף  טאוור  -בפרויקט  משרדים    6.7.12.1)כמפורט  קומת  וכן  -Aבפרויקט  להלן( 

TOWER   של בשיעור  אקרו  50%והחזקה  מגדלי  בפרויקט  משרדים  קומות    בשתי 
ועיקר הנכסים שלה בתחום   מושכרים  נכסים   לחברה  אין המושכרת לצדדים שלישיים,  

או   בהקמה  מניב  נדל"ן  הינם  החברה     קרקעות.זה  בהקמה,  לנכסים  ביחס  כי  יצוין, 
ונכון   וביחס לחלק מהנכסים נחתמו הסכמי שכירות  החלה בשיווק השטחים להשכרה 

עם   הינם  השכירות  הסכמי  זה,  תשקיף  לקוחות למועד  הינם  בעיקרם  אשר  שוכרים 
 עסקיים. 

 

 מדיניות רכישת נכסים  .6.7.1.9

גוש דן  באזור    בעיקראזורי ביקוש  מדיניות החברה הינה לפעול לרכישת נכסים בעיקר ב
משרדים ו/או  ו/או  למגורים  זכויות  היינו    , כאשר ביחס לנכסים שיש בהם שימוש מעורב

מלונאות  מסחר את ו/או  חלקי  באופן  לשווק  או  לשווק  שלא  בוחרת  החברה  לעיתים   ,
ו/או המסחר  זכויות   ידי  ו/או המלונאות  המשרדים  )ועל  ידה  על  בפרויקטים שנרכשים 

)כגון  שותפ כנדל"ן להשקעה  שותפיה(  )ובידי  בידי החברה  ולהותירם  ככל שרלוונטי(  יה 
, זכויות המלונאות והמסחר בפרויקט אלפא, גולףזכויות המשרדים והמסחר בפרויקט  

וכל  מזכויות  חלק   בחהמסזכויות  המשרדים  וינצ'יפרויקט  ר  מהיחידות  ו  דה  חלק 
 (.Acro Business Campusבפרוייקט 

 

   מדיניות מימוש נכסים .6.7.1.10

מדיניות החברה היא להגדיל את מאגר הנכסים המניבים באמצעות התקשרות לרכישת 
נכסים נוספים והמשך החזקה בנכסים המניבים אשר בבעלותה, יחד עם זאת במקרה בו  
על תנאי   נכס מנכסיה המניבים של החברה בתנאים העולים  תיווצר הזדמנות למכירת 

 שרות זו. שוק, תבחן החברה התק
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 רמת המצרף   –חלק א' 

   תמצית תוצאות .6.7.2

  31להלן מפורטות תמצית תוצאות תחום הנדל"ן המניב עבור השנים שהסתיימו ביום  
 (:   ₪)באלפי  2021  בספטמבר 30וליום   2020  -ו 2019בדצמבר של השנים 

 
   ביום שנסתיימה לשנה 30.9.2021

31.12.2020 31.12.2019 
 130,622 49,295 109,065 (מאוחד)  הפעילות הכנסות סך

 20,045 623 48,851 חלק החברה ברווחי שותפויות כלולות 
 2,981 5,451 3,450 סך הוצאות הפעילות )מאוחד(

 147,686 44,467 154,466 (מאוחד) מהפעילות רווח 
NOI   שתי )לגבי  זהים  מנכסים 

 תקופות אחרונות( )מאוחד(
 ל"ר  ל"ר  ל"ר 

NOI   שתי )לגבי  זהים  מנכסים 
 תקופות אחרונות( )חלק החברה( 

 ל"ר  ל"ר  ל"ר 

 --- 4,720 11,804 )מאוחד(  NOIסה"כ 

 --- 3,528 11,804 )חלק החברה( NOIסה"כ 

 

 אזורים גאוגרפים .6.7.3

 לעיל. 6.5לפרטים ראה סעיף 

 

 פילוחים ברמת תחום הפעילות .6.7.4

   פילוח שטחי נדל"ן מניב לפי אזורים ושימושים .6.7.4.1

 שימושים  אזורים
  תקופת 
 הדיווח 

ואחר מלונאות  סה"כ מסחר משרדים 
 במ"ר

 ישראל
 מאוחד

.2021930.  

53 15,316 --- 15,369 
החברה חלק  53 15,316 --- 15,369 

אחוז מסך שטח  
 הנכסים 

 100% ל"ר  99.7% 0.3% מאוחד
החברה חלק  100% ל"ר  99.7% 0.3%% 

 ישראל
 מאוחד

2020 שנת  

53 13,770 --- 13,823 
החברה חלק  53 9,755 --- 9,808 

אחוז מסך שטח  
 הנכסים 

 100% ל"ר  99.6% 0.4% מאוחד
החברה חלק  100% ל"ר  99.5% 0.5% 

 ישראל
 מאוחד

2019 שנת  

53 1,723 --- 1,776 
החברה חלק  53 1,723 --- 1,776 

אחוז מסך שטח  
 הנכסים 

 100% ל"ר  97% 3% מאוחד
החברה חלק  100% ל"ר  97% 3% 

 

  (₪)אלפי  ושימושיםפילוח שווי נדל"ן מניב לפי אזורים  .6.7.4.2

 שימושים  אזורים
תקופת  
 הדיווח 

ואחר מלונאות  סה"כ מסחר משרדים 

 אלפי ש"ח     

 ישראל
 מאוחד

.2021930.  

2,000 321,583 --- 323,583 
 323,583 --- 321,583 2,000 חלק החברה

כל שווי  אחוז מסך 
 הנכסים 

 100% ל"ר  99.4% 0.6% מאוחד
 100% ל"ר  99.4% 0.6% חלק החברה

 ישראל
 מאוחד

2020שנת   

2,000 289,054 --- 291,054 
 204,393 --- 202,393 2,000 חלק החברה

כל שווי  אחוז מסך 
 הנכסים 

 100% ל"ר  99.3% 0.7% מאוחד
 100% ל"ר  99% 1% חלק החברה

 ישראל
 מאוחד

2019שנת   

2,000 29,000 --- 31,000 
 31,000 --- 29,000 2,000 חלק החברה

  כל שווי אחוז מסך 
 הנכסים 

 100% ל"ר  93.5% 6.5% מאוחד
 100% ל"ר  93.5% 6.5% חלק החברה
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 ( ₪לפי אזורים ושימושים )אלפי  NOIפילוח  .6.7.4.3

 שימושים  אזורים
תקופת  
 הדיווח 

ואחר מלונאות  סה"כ מסחר משרדים 
ש"חאלפי   

 ישראל
 מאוחד

.2021930.  

28 11,776 --- 80411,  
,80411 --- 11,776 28 חלק החברה  

 NOIאחוז מסך כל 
 של הנכסים 

 100% 100% 99.8% 0.2% מאוחד
 100% 100% 99.8% 0.2% חלק החברה

 ישראל
 מאוחד

2020שנת   

23 4,697 --- 4,720 
 3,528 --- 3,505 23 חלק החברה

 NOI כלאחוז מסך 
 של הנכסים 

 100% ל"ר  99.5% 0.5% מאוחד
.399 0.7% חלק החברה  100% ל"ר  %

 ישראל
 מאוחד

2019שנת   

--- --- --- --- 
 --- --- --- --- חלק החברה

 NOI כלאחוז מסך 
 של הנכסים 

 ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  מאוחד
 ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  חלק החברה

 

 (₪)אלפי  רווחי או הפסדי שערוך לפי אזורים ושימושים .6.7.4.4

 שימושים  אזורים
תקופת  
 הדיווח 

ואחר מלונאות  סה"כ מסחר משרדים 
 אלפי ש"ח

 ישראל
 מאוחד

.2021930.  

--- 3,492 --- 3,492 
 3,492 --- 3,492 --- חלק החברה

אחוז מסך כל רווחי  
 או הפסדי השערוך 

 100% ל"ר  100% ל"ר  מאוחד
 100% ל"ר  100% ל"ר  חלק החברה

 ישראל
 מאוחד

2020שנת   

--- 20,856 --- 20,856 
 13,921 --- 13,921 --- חלק החברה

אחוז מסך כל רווחי  
 או הפסדי השערוך 

 100% ל"ר  100% ל"ר  מאוחד
 100% ל"ר  100% ל"ר  חלק החברה

 ישראל
 מאוחד

2019שנת   

--- 2,018 --- 2,018 
 2,018 --- 2,018 --- חלק החברה

אחוז מסך כל רווחי  
 הפסדי השערוך או 

 100% ל"ר  100% ל"ר  מאוחד
 100% ל"ר  100% ל"ר  חלק החברה

 

  (₪דמי שכירות ממוצעים למ"ר לפי אזורים ושימושים )אלפי  .6.7.4.5

 
 מסחר  משרדים  ואחר מלונאות

30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 

 ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  94 96 ל"ר  ל"ר  ל"ר  ישראל 

 

  פירוט שיעור תפוסה ממוצעים .6.7.4.6

 
 מסחר  משרדים  ואחר מלונאות

30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 

 ל"ר  ל"ר  ל"ר  --- 99% 99% ל"ר  ל"ר  ל"ר  ישראל 

 

   מספר מבנים מניבים לפי אזורים ושימושים .6.7.4.7

 
 מסחר  משרדים  ואחר מלונאות

30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 

 ל"ר  ל"ר  ל"ר  1 2 3 1 1 1 ישראל 

 

 אזורים ושימושים פילוח שיעורי תשואה ממוצעים בפועל לפי שווי בסוף שנה לפי  .6.7.4.8

 
 מסחר  משרדים  ואחר מלונאות

30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 

 ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר  5% 5% ל"ר  ל"ר  ל"ר  ישראל 
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 :(ש"חעתודות קרקע )אלפי פרטים נוספים אודות  .6.7.4.9

  שם
  מועד מיקום  הפרויקט 

 רכישה 

שווי הוגן  
בספרים  

ליום  
31.12.2019 

שווי הוגן  
בספרים  

ליום  
31.12.2020 

  הוגן  שווי
  בספרים

  ליום 
30.9.2021 

  חלק
  התאגיד

 האפקטיבי 

  שטח
  הקרקע

  שנרכשה
(100%  )

 )מ"ר(

 בניה    זכויות

 עתידי  תכנוני מצב נוכחי  תכנוני מצב

  קרקעות
-2016 הרצליה  בהרצליה 

2021 26,100 29,196 40,696 19.1%-
%33.33 4,001 

מסחר   אזור 
ותעסוקה, יעוד זה  
מתאר   תכנית  ע"פ 

מאושרת  
אשר  2030הר/ א' 

כולל את השטחים  
  17,561 -הבאים: כ

משרדים   מ"ר 
כ   1,461   -עיקרי, 

עיקרי  מסחר    מ"ר 
החברה   )חלק 

-האפקטיבי הינו כ
מ"ר    4,832

וכ   403-משרדים 
 מ"ר מסחר(.

מתאר   לתכנית  בהתאם 
הר/  וכן    2530מופקדת 

הר/  בהכנה    2440תכנית 
הפקדתה,   על  שהוחלט 
"אזור   ביעוד  המגרשים 

עד   לבניה    25תעסוקה" 
אפשרות   עם  קומות 
לבניה לגובה, אשר כולל  
הבאים:   השטחים  את 

מ"ר משרדים    77,931  -כ
כעי מ"ר    5,631   -קרי, 

עיקרי )חלק    מסחר 
הינו  האפקטיבי  החברה 

משרדים    20,911-כ מ"ר 
 מ"ר מסחר(. 1,500-וכ

  קרקע
  במתחם
 הרכבת 

-2018 "א ת
2020 960 13,050 13,367 20850% 837 

אזור "עירוני  
מעורב", יעוד זה  

ע"פ תכנית  
-א' ו3706תא/

  4511תא/מק/
הכולל את  

השטחים הבאים:  
מ"ר מסחר,   468-כ

מ"ר    2,364 -כ
תעסוקה הניתן  
 להמיר למלונאות

--- 

  קרקע
  ברחוב
 השרון 

 1,721-כ 17.7% 8,542 8,541 6,456 2019 "א ת

על המתחם חלה  
  3201תוכנית תא/

המגדירה את  
יעודן של החלקות  
במקרקעין ליעוד  
של אזור עסקים,  

שכולל את  באופן 
השטחים הבאים:  

-שטח מסחרי כ
מ"ר שטח   709

  9,600-לתעסוקה כ
   .מ"ר 

תוכנית   /תא  5000לפי 
הגדלת   את  המאפשרת 
במתחם   הבניה  זכויות 
של   מירבי  להיקף  עד 

 .מ"ר  15,125

  עץ קרקע

 209הזית
  פתח
 49,559    210  %50 160,764 130,267 114,151 2017 תקוה

אזור תעשיה,  
בהתאם לתכנית  

מאושרת מס'  
,  10/2000פת/

הכוללת מגרשים  
בשטחים הבאים:  

מ"ר   66,904-כ
משרדים )ברוטו(,  

מ"ר   13,381-כ
 מסחר )עיקרי(.

לתכנית   התאם 
יעוד  2200פת/  ,

איזור   הינו  המגרשים 
מטרופוליני  תעסוקה 
זכויות    שטחי  משני. 

כ מ"ר    245,182-הבניה: 
כ )ברוטו(,  -משרדים 

מסחר    13,381 מ"ר 
 )עיקרי(.

יצחק 
  2שדה  

  חסן)
ערפה  

B3 א ' 

B4)   

-תל
 אביב 

2019-
 6,922 33.3%-כ 174,600 135,800 136,512 2021

אזור תעסוקה  
מיוחד, בהתאם  

לתכנית מאושרת  
  1/3319מס' תא/

שבתוקף, הכוללת  
מגרשים בשטחים  

  40,809-הבאים: כ
מ"ר משרדים  

  1,815-)ברוטו(, כ
מ"ר מסחר  
   )אפקטיבי(

לתכנית   בהתאם 
יעוד    5000תא/ בתוקף, 

איזור   הינו  המגרשים 
מטרופוליני  תעסוקה 
המונים,   להסעת  סמוך 

מעל   קומות.    40לבניה 
-הבניה: כשטחי זכויות  

משרדים    60,352 מ"ר 
כ מ"ר    1,815-)ברוטו(, 

 מסחר )אפקטיבי(.

יצחק 
  1שדה  

  חסן)
-57 ערפה

-תל
 10,385 30%211-כ )*(   244,951 176,179 165,680 2018 אביב 

אזור תעסוקה  
מיוחד, בהתאם  

לתכנית מאושרת  
  1/3319מס' תא/

לתכנית   בהתאם 
יעוד    5000תא/ בתוקף, 

איזור   הינו  המגרשים 
מטרופוליני  תעסוקה 

 
"( התנהל הליך בבית המשפט המחוזי בת"א לפיו ביהמ"ש המחוזי הורה על הממכרביחס לחלק מהזכויות בקרקע )להלן: "  208

הוגש ערעור לבית המשפט העליון על ידי  יובלים סיטי  )בנאמנות גם עבור    אכיפת המכר אשר נדון בפניו. על החלטת המחוזי
יחד:   )להלן  )בשרשור((  ביום  הקונה החברה  את    2021בנובמבר    15"(.  ירכוש  הקונה  לפיו  הצדדים  בין  הסכם פשרה  נחתם 

כ של  לסך  בתמורה  לעיל  כאמור  משפטי  הליך  התנהל  שלגביהם  בקרקע  כאשר  35.2-הזכויות  ש"ח  למועד    מיליון  נכון 
 כנגד מסירת החזקה בממכר.התשקיף מלוא התמורה שולמה 

בת    209 כוללת  שכירות  לתקופת  שלישי  לצד  מושכרת  הקרקע  זה,  תשקיף  למועד  לא    10נכון  שכירות  לדמי  בתמורה  שנים 
טח של  שנים( ניתן להקטין את המושכר עד לש  5מהותיים לחברה. בהתאם להסכם השכירות, בתקופת השכירות הראשונה )

של    20-כ בהתראה  פרויקט  בניית  לצורך  ה   6דונם  מהשנה  והחל  בהתאם  יעודכנו  השכירות  ודמי  מראש  ניתן    6-חודשים 
 חודשים.   6לסיים את הסכם השכירות בהודעה מראש של 

מהזכויות בשותפות המחזיקה בקרקע ראה סעיף    100%-לפרטים אודות עסקת שינוי המבנה שלאחריה החברה מחזיקה ב  210
 לעיל. 3.6

 לעיל. 6.6.4.5לפרטים נוספים ראה סעיף   211
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  שם
  מועד מיקום  הפרויקט 

 רכישה 

שווי הוגן  
בספרים  

ליום  
31.12.2019 

שווי הוגן  
בספרים  

ליום  
31.12.2020 

  הוגן  שווי
  בספרים

  ליום 
30.9.2021 

  חלק
  התאגיד

 האפקטיבי 

  שטח
  הקרקע

  שנרכשה
(100%  )

 )מ"ר(

 בניה    זכויות

 עתידי  תכנוני מצב נוכחי  תכנוני מצב

שבתוקף, הכוללת   ( 59
מגרשים בשטחים  

  43,875-הבאים: כ
מ"ר משרדים  

  1,976-)ברוטו(, כ
מ"ר מסחר  
 )אפקטיבי( 

המונים,   להסעת  סמוך 
מעל   קומות.    40לבניה 

-שטחי זכויות  הבניה: כ
משרדים    87,680 מ"ר 

כ מ"ר    1,976-)ברוטו(, 
 .מסחר )אפקטיבי(

 .הכספיים של הישות הכלולה  בדוחותייה"ש הנדלצע סיווג מחדש של שינוי אומדן בין סעיף המלאי לסעיף בו  2021)*( במהלך שנת  

 

 הכנסות צפויות  .6.7.5

  212)אלפי ש"ח(  חתומים שכירות חוזי  בשלצפויות  הכנסות  .6.7.5.1

  תקופת
  הכרה

 בהכנסה 

 שוכרים  אופציות תקופות  מימוש  בהנחת שוכרים אופציות תקופת מימוש-אי  בהנחת

  הכנסות
  מרכיבים 
 קבועים 

  באלפי)
 "ח( ש

  מרכיבים הכנסות
 ( אומדן*)משתנים

 "ח(ש באלפי)

  מספר
  חוזים

 מסתיימים 
 

  נשוא שטח
  ההסכמים

 המסתיימים 
 (ר" מ באלפי)

  הכנסות
  מרכיבים 
 קבועים 

  באלפי)
 "ח( ש

  הכנסות
  מרכיבים 
*  משתנים

 ( אומדן)
  באלפי)

 "ח( ש

  מספר
  חוזים

 מסתיימים 
 

  נשוא שטח
  ההסכמים

 המסתיימים 
 (ר" מ באלפי)

רבעון 
4/2021 3,854 --- --- --- 3,854 --- --- --- 

 --- --- --- 17,051 --- --- --- 17,051 2022 שנת
 --- --- 2,435 42,905 --- --- 2,435 42,905 2023 שנת
 --- --- 2,657 57,075 1,723 1 2,657 56,616 2024 שנת
  2025 שנת

 43,440 23 0,8866 939,247 41,717 22 0,8866 347,766 ואילך 
 43,440 23 65,978 1,060,132 43,440 23 65,978 468,192 כ "סה

המונח  )כהגדרת  עתיד  פני  צופה  מידע  מהווים  שלעיל  בטבלה  המפורטות  להכנסות  הנוגעים  הנתונים 
ניירות ערך, התשכ"ח נכון ליום  על    המבוססיםוהינם  (  1968-בחוק    ספטמבר ב  30ההסכמים הקיימים 

ולרבות הסכמים עם  )לרבות הסכם השכירות עם מייקרוסופט  )לא כולל הכנסות משימושי ביניים( 2021
לנכסים בהקמה פני העתיד .  (שוכרים ביחס  הגורמים העיקריים שעלולים להביא לכך שהמידע צופה 

לא יתממש הינם ביטול הסכמי השכירות במועד המוקדם מזה שנחזה לכך על ידי החברה )לדוג', עקב  
השוכרים של  הכללי  במצבם  הרעה  עקב  לרבות  שהיא  סיבה  מכל  אי    הפרתם  החברה  ולרבות  עמידת 

וכדומה במועד  מסירתם  אי  כגון  בהקמה  לנכסים  ביחס  השכירות  תקופות  בהסכמי  מימוש  אי  וכן   )
יחול   לא  כי  ודאות  כל  אין  לפיכך,  השוכרים בהסכמים בהם קיימת אפשרות כאמור.  ידי  על  האופציה 

 .  לעילשינוי בהכנסות הצפויות בגין חוזי שכירות חתומים, לרבות שינויים מהותיים מהאמור 

 

 גילוי מצרפי –שוכרים עיקריים  .6.7.6

ונכון למועד פרסום    2021  בספמטבר  30,  2020בדצמבר    31,  2019בדצמבר    31נכון ליום  
 מסך או יותר    10%תשקיף זה, לחברה אין שוכרים עיקריים אשר ההכנסה מהם מהווה  

ליום    החברה  הכנסות   30וליום    2020בדצמבר    31ליום   ,  2019בדצמבר    31המאוחדות 
 .  2021 בספמטבר

 

 
לחברות   212 ביחס  הכלולה.  בחברה  החברה  לחלק  בהתאם  כלולות  מחברות  הכנסות  גם  כוללים  שלהלן  בטבלה  הנתונים 

 .100%מאוחדות הנתונים בטבלה שלהלן נלקחו לפי 
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   )אלפי ש"ח( גילוי מצרפי –נכסים מניבים בהקמה  .6.7.7

 משתנים אזור
 תקופה 

30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 

  – ישראל
משרדים  

 מסחר  /

 4 4 4 213השנה  בתום בהקמה  נכסים  מספר
 52,205 54,466 75,120 "ר(מ)באלפי  שנה בסוף)מתוכנן(  בהקמה  שטחים"כ סה

 73,228 123,606 88,358 )מאוחד(  השוטפת בשנה  שהושקעו  עלויות "כ סה
 505,900 408,668 567,295 )*( )מאוחד(  השנה בתום  הנכסים  מוצגים שבו הסכום

 96,506 96,507 192,286 )אומדן( )מאוחד(  העוקבת בשנה  הקמה  תקציב
  עבודות  להשלמת  משוער  הקמה  תקציב יתרת "כ סה

 280,801 290,360 283,780 (שנה לתום)מאוחד( )אומדן  ההקמה 

  חוזי   נחתמו  לגביו הנבנה הנכס  של מהשטח שיעור
 23% 9% 27% )%(  שכירות 

  בשנה   שיושלמו מפרויקטים  צפויה שנתית  הכנסה
  או אחוזים חמישים לגבי חוזים ושנחתמו העוקבת

 ( אומדן)מאוחד(  שלהם מהשטח  יותר
--- 522 13,576 

 מלונאות 

 1 1 1 מספר נכסים בהקמה בתום השנה 
 3,634 3,634 3,634 בהקמה )מתוכנן( בסוף שנה )באלפי מ"ר(סה"כ שטחים 

 6,558 8,372 15,738 סה"כ עלויות שהושקעו בשנה השוטפת )מאוחד( 
הסכום שבו מוצגים הנכסים בדוחות בתום השנה  

 35,048 41,519 57,192 )מאוחד( 

 25,862 26,679 35,975 תקציב הקמה בשעה העוקבת )אומדן( )מאוחד( 
סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות  

 55,868 48,464 35,975 ההקמה )מאוחד( )אומדן לתום שנה(

שיעור מהשטח של הנכס הנבנה לגביו נחתמו חוזי  
 100% 100% 100% )%(  שכירות 

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בשנה  
העוקבת ושנחתמו חוזים לגבי חמישים אחוזים או  

 (דןיותר מהשטח שלהם )מאוחד( אומ 
 "רל "רל "רל

 .6.7.11 כפי שמתואר בסעיף)*( כולל התאמות המתוארות  

 )אלפי ש"ח(  מצרפי גילוי –קרקעות להשקעה  .6.7.8

 משתנים  אזור
 תקופה 

30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 

 ישראל 

 380,677 351,981 398,555 )*(   הסכום שבו מוצגות הקרקעות בתום השנה )במאוחד(
 41,539 32,783 30,077 "ר( מ)באלפי  שנה   בתום הקרקעות שטח "כ סה 

  בניה  זכויות"כ סה 
  תוכניות לפי , בקרקעות

  לפי , מאושרות בניה 
 "ר( מ)באלפי   שימושים

 93,841 80,370 61,610 משרדים 

 13,418 8,641 8,903 מסחר

 .6.7.11 כפי שמתואר בסעיף)*( כולל התאמות המתוארות  

 

 

 

 
 Oneלהלן(, פרויקט    6.7.12.2לעיל וסעיף    6.6.5פרויקט גולף )ראה סעיף  הינם:    2021בספטמבר    30הנכסים בהקמה ליום    213

Tower  להלן(, פרויקט  6.7.12.3)ראה סעיףAcro Business Campus   1000-ומתחם ה  לעיל( 6.6.7)ראה גם סעיף.   
"( והפניקס  אקרו( )להלן: "100%התקשרו אקרו לנדסקייפ, שותפות מוגבלת )  2019: בחודש דצמבר  1000-ביחס למתחם ה 

לפי תכנית   5030"(, לפיו הצדדים יפעלו יחדיו לרכישת המקרקעין הידועים כמגרש  ההסכםבהסכם עסקה משותפת )להלן: "
"( על המקרקעין באופן שחלק הצדדים יהיה  הפרויקט"( וכן להקמת פרויקט )להלן: " המקרקעין )להלן: "  3/1000/1רצ/מק/

 הפניקס.   92.84%-אקרו ו 7.16%כדלקמן: 
)להלן:  2021בספטמבר    5ביום    בע"מ  נכסים  אשטרום  עם  והפניקס  אקרו  מכר, במסגרתו  אשטרום" התקשרו  בהסכם   )"

אשטרום   הצדדים בפרויקט    22.5%רכשה  והפניקס במקרקעין, באופן שחלק  אקרו  והתחייבויותיהם של  זכויותיהם  מכל 
המשותפים ב )להבדיל    המקרקעין  יהימהזכויות  החדש  במצב  כדלקמן:  מהמקרקעין(  אקרו;    6.43%הפניקס;    67.5%ה 

"(. במקביל, באותו מועד, התקשרו הצדדים עם אשטרום בהסכם ביצוע עבודות  הצדדים)להלן יחדיו: "  26.07%אשטרום  
הבניה של הפרויקט עד השלמתו "ברמת מעטפת", כולל עבודות פיתוח, בדרך של כתב כמויות אשר דומה במהותו לתיאור  

.  שיתוףהתקשרו אקרו, הפניקס ואשטרום בתוספת להסכם    2021בספטמבר    5לעיל.  בהתאם, ביום   6.6.3.4המפורט בסעיף  
   לעיל. 6.6.1.13לפרטים אודות ניהול הפרויקט וקבלת ההחלטות ראה סעיף 

ביום    כן,  אקרו    2022בינואר    6כמו  של  זכויותיה  מלוא  רכישת  עם  בקשר  אופציה  בהסכם  והפניקס  אקרו  התקשרו 
חודשים מיום חתימת ההסכם,    42ן. בהתאם להסכם האופציה, הפניקס תהיה רשאית לממש את האופציה תוך  במקרקעי

, כאשר לסכום זה יצורפו כל העלויות שהושקעו ע"י אקרו  בתוספת מע"מ כדין   אלפי ש"ח   31,568-וזאת בתמורה לסך של כ
האופציה. יצוין כי ככל שתמומש האופציה, הפניקס תהא פטורה  החל ממועד רכישת הקרקע מהעירייה וכלה במועד מימוש  

מתשלום חלקה של אקרו, כפי שהוא נכון למועד חתימת ההסכם, בשכר ניהול ההקמה כהגדרתו בהסכם השיתוף, ובהתאם  
 עם הפסקת תשלום שכר ניהול ההקמה, אקרו תהא פטורה מתן שירותי הניהול כאמור. 
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   זכויות בנייה בלתי מנוצלות בנכסים )למעט קרקעות להשקעה( .6.7.9

 . בנכסים מהותיות מנוצלות בלתי בניה זכויות לחברה אין, זה תשקיף למועד  נכון

 

 )אלפי ש"ח(  גילוי מצרפי –כסים ומכירות נ רכישות .6.7.10

 30.9.2021 פרמטרים אזור
 תקופה 

 )שנה שנסתיימה ביום( 
31.12.2020 31.12.2019 

 ישראל 

נכסים  
 שנמכרו

 3 ---214 1 בשנה מספר נכסים שנמכרו 
)מאוחד( )באלפי   בשנה תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 

 (ש"ח 
9,165 --- 65,693 

 1,221 --- 5,728 שטח נכסים שנמכרו בתקופה )מאוחד( )באלפי מ"ר( 
NOI  )רל "רל "רל של נכסים שנמכרו )מאוחד" 

שנרשם בגין מימוש הנכסים )מאוחד(  (הפסד)\רווח 
 ( ש"ח )באלפי 

1,684 --- 14,592 

נכסים  
 שנרכשו

 5 2 2 בשנה מספר נכסים שנרכשו 
 246,077 34,128 45,629 ( ש"ח )מאוחד( )באלפי  בשנה שנרכשו  עלות נכסים 

NOI )רל "רל "רל של נכסים שנרכשו בשנה )מאוחד" 
 14,768 4,702 1,152 )מאוחד( )באלפי מ"ר(  בשנה שטח נכסים שנרכשו 

 

   התאמות שווי הוגן לערכים בדוח על המצב הכספי .6.7.11

 ליום 
 )באלפי ש"ח( )מאוחד(  

30.9.2021 31.12.2020 31.12.2019 
בדוח  הצגה 
עסקי   תיאור 

 התאגיד

נכסים מניבים ]כפי שמוצג בעמודת "סך הכל"    סך הכל
 )מאוחד( [לעיל 6.7.4בסעיף בטבלה 

323,583 291,054 31,000 

בהקמה   מניבים  נכסים  הכל   ]כפי    בישראלסך 
 )מאוחד( [ לעיל 6.7.7 שבסעיף שמוצג בטבלה 

624,487 450,187 540,948 

]כפי שמוצג בטבלה   בישראלסך הכל  קרקעות להשקעה  
 )מאוחד( [לעיל 6.7.8 שבסעיף

398,555 351,981 380,677 

 952,625 1,093,222 1,346,625 סך הכל  )מאוחד(
המוחזק   התאמות  שוטף  בלתי  "רכוש  במסגרת  שנכללו  נכסים 

 למכירה" בדוח על המצב הכספי 
(9,165 ) --- --- 

 10,979 8,309 8,001 וחייבים התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים 
 --- --- --- התאמות הנובעות מהצגה של נכסים לפי עלות 

 --- --- --- התאמות אחרות 
 10,979 8,309 ( 1,164) סך הכל  התאמות 

 963,604 1,101,531 1,345,461 סך הכל, אחרי התאמות 
    

הצגה בדו"ח על 
 המצב הכספי 

 31,000 291,054 323,583 ( מאוחדהמצב הכספי )סעיף נדל"ן להשקעה בדוח על 
הכספי  המצב  על  בדוח  בהקמה  להשקעה  נדל"ן  סעיף 

 (מאוחד)
623,909 459,323 553,076 

להשקעה   נדל"ן  הכספי   מקרקעיןסעיף  המצב  על  בדוח 
 (מאוחד)

397,969 351,154 379,528 

 963,604 1,101,531 1,345,461 )*( סך הכל 

אשר   להשקעה,  נדל"ן  ע"ח  תשלומים  סעיף  כולל  לא   4,295  של   בסך  הדוח   לתאריך   נכון   הושלמה   טרם   רכישתם )*( 
 "ח. ש אלפי

 
)  מכרה   2020בדצמבר    29ביום    214 זכויותיה  מלוא  את  לכך(  הנדרשים  האישורים  מלוא  שהתקבלו  )לאחר  ייזום  (  50%אקרו 

אביב אשר היעוד הנוכחי שלו הינו למגורים, מסחר ומשרדים(,  -בפרויקט "קנדה אקרו בסיטי" )בנין בנק לאומי לשעבר בתל
ישראלAs-Isבמצבם   בפרויקט,  ייזום  אקרו  של  לשותפה  )בשרשור  -,  בע"מ  )ט.ר(  שלישיים בתמורה קנדה  ולצדדים  סופי( 

בגין   ש”ח מיליון    220  -מיליון ש"ח )אשר בתוספת המימון הבנקאי בגין הפרוייקט, משקף שווי ברוטו של כ  120-לסך של כ
  2020של החברה לשנת    לדוחות הכספיים המאוחדים  ( 2)ה()10החלק שנמכר ע"י אקרו ייזום(. לפרטים נוספים ראה באור  

הלן. לפרטים  אודות רכישת זכויות המיעוט בשותפות אשר החזיקה בפרויקט קנדה אקרו בסיטי ראה  ל  9המצורפים בפרק  
 להלן. 9לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים בפרק  (3)א()13באור 
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 רשימת נכסים מהותיים  –חלק ב'  

 נכסים מהותיים  .6.7.12

החלק  פרויקט סי טאוור,  מהותיים של החברה בתחום הנדל"ן המניב הינם:  ה, בהתאם להנחיית נדל"ן להשקעה, הנכסים  2021  בספטמבר  30נכון ליום  
 .)בהקמה( (דפי זהב) One Tower פרויקטו  )בהקמה( גולףהמסחרי בפרויקט מתחם 

   215מבנה מניב מהותי  –טאוור -פרויקט סי .6.7.12.1

 
 שם הנכס ומאפייניו 

 
 
 
 
 
 
 

 שנה

נתונים נוספים אודות הערכת השווי   פריט מידע 
 וההנחות שבבסיסה 

ערך  
בספרים  

בסוף  
 שנה

)מאוחד(  
)במטבע  
 ההצגה( 

הוגן   שווי 
בסוף  

 תקופה 
)במטבע  

 המסחרי(

הכנסות  
 בשנה 

)מאוחד(  
)במטבע  

 המסחרי(

NOI 
בפועל  
בשנה  

 )מאוחד( 
)במטבע  

 המסחרי(

שיעור  
 התשואה 

)%( 

שיעור  
התשואה  
המותאם  

)%( 

שיעור  
תשואה  

על  
העלות  

)%( 

יחס  
שווי  

הנכס  
לחוב  

(LTV) 

רווחי  
 שערוך 

 )מאוחד( 
)במטבע  

 המסחרי(

שיעור  
התפוסה  

לסוף  
 שנה
)%( 

דמי  
שכירות  

ממוצעים  
למטרים  

 רבועים 
)במטבע  

 המסחרי(

זיהוי  
מעריך  
 השווי 
)שם 

 וניסיון(

מודל  
ההערכה  
שמעריך  

השווי פעל  
 לפיו 

הנחות  
נוספות  
בבסיס  

  –ההערכה  
[Cap Rate  /  

שיעור היוון[;  
]מספר נכסי  

השוואה,  
מחיר ממוצע  

למטרים  
רבועים של  

נכסי  
 השוואה[

פרויקט  
-סי

 טאוור 

  אזור 
 הרצליה 

30.9.21 
265,034  

 )*( 265,034 10,444 10,321 3.89% 5.19% 7.35% 75% 2,597 99% 98 

 ירון
 ספקטור
 שמאות

 מקרקעין 
 מ"בע

 גישת
 היוון

 ההכנסות
 וגישת 

 ההשוואה 

 היוון שיעור
 נכס שווי
 חוזה  - גמור

 שכירות
 מייקרוסופט

- 5.65% ,
 שטחים

 7% - פנויים

ציון  
המטבע  
 המסחרי 

 ש"ח 

שימוש  
 עיקרי 

מבנה  
משרדים  
 ומסחר  

2020 260,005 260,005 4,194 3,576 1.38% 4.72% 6.64% 76% 20,807 99% 96 

 ירון
 ספקטור
 שמאות

 מקרקעין 
 מ"בע

 גישת
 היוון

 ההכנסות
 וגישת 

 ההשוואה 

 היוון שיעור
 נכס שווי
 חוזה  - גמור

 שכירות
 מייקרוסופט

- 5.65% ,
 שטחים

 7% - פנויים

 

עלות  
מקורית /  

עלות  
הקמה  

מקורית  

לא   224,361 224,361 2019 187,233
 רלוונטי 

לא  
 רלוונטי 

לא  
 רלוונטי 

לא  
 רלוונטי 

לא  
 רלוונטי 

 
לא   45,762 59%

 רלוונטי 
לא  

 רלוונטי 
 ארז אבירן 

 שמאי
 מקרקעין

 גישת
 היוון

 ההכנסות
 וגישת 

 היוון  שיעור
 נכס  שווי
 חוזה  - גמור

 שכירות

 
 .2020הפרויקט הוקם על ידי השותפים, כהגדרתם להלן ואוכלס בחודש יולי   215
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 שם הנכס ומאפייניו 

 
 
 
 
 
 
 

 שנה

נתונים נוספים אודות הערכת השווי   פריט מידע 
 וההנחות שבבסיסה 

ערך  
בספרים  

בסוף  
 שנה

)מאוחד(  
)במטבע  
 ההצגה( 

הוגן   שווי 
בסוף  

 תקופה 
)במטבע  

 המסחרי(

הכנסות  
 בשנה 

)מאוחד(  
)במטבע  

 המסחרי(

NOI 
בפועל  
בשנה  

 )מאוחד( 
)במטבע  

 המסחרי(

שיעור  
 התשואה 

)%( 

שיעור  
התשואה  
המותאם  

)%( 

שיעור  
תשואה  

על  
העלות  

)%( 

יחס  
שווי  

הנכס  
לחוב  

(LTV) 

רווחי  
 שערוך 

 )מאוחד( 
)במטבע  

 המסחרי(

שיעור  
התפוסה  

לסוף  
 שנה
)%( 

דמי  
שכירות  

ממוצעים  
למטרים  

 רבועים 
)במטבע  

 המסחרי(

זיהוי  
מעריך  
 השווי 
)שם 

 וניסיון(

מודל  
ההערכה  
שמעריך  

השווי פעל  
 לפיו 

הנחות  
נוספות  
בבסיס  

  –ההערכה  
[Cap Rate  /  

שיעור היוון[;  
]מספר נכסי  

השוואה,  
מחיר ממוצע  

למטרים  
רבועים של  

נכסי  
 השוואה[

)במטבע  
 המסחרי(

 ניסיון בעל
 25-כ של

 .שנים

 מייקרוסופט ההשוואה 
- 5.5% ,

 שטחים
 ודמי  פנויים 

 שכירות
 - ראויים

6.5% 

 
חלק  

 אגיד הת
]%[ 

24.13% 

 

 שטח
]במטרים  
רבועים,  

לפי 
 שימושים[

 12,024-כ

 מיליון ש"ח )חלק החברה(.   13.16שווי הנכס בדוחות הכספיים כולל שווי בגין קרקע פנויה בסך של ( *)

 טאוור-פרטים נוספים אודות פרויקט סי

הסכם  א. 
עקרונות  
לשיתוף 

 פעולה

מוגבלת   פרויקטים  ,.ש אש.א.   התקשרו אקרו    2016במאי    6ביום   )שותפות  נכסים  ידי אקרו  על  מוחזקת  חברה  של    100%,  החברה( בשיעור  ידי  המבנה  )לאחר    100%על  שינוי 
  שותפות   ,1 אינווסמנט"(, תדהר ישראל קנדהקנדה )ט.ר( בע"מ )להלן: "-( בשרשור סופי על ידי ישראל100%"( חברה מוחזקת )אקרו פרויקטים)להלן: " לעיל( 3.5המתואר בסעיף 

"  מוגבלת "תדהר)להלן:  )להלן:  נוסף  שלישי  וצד  "השותף"(  ביחד:  להלן  יקראו  והשותף  תדהר  קנדה,  ישראל  פרויקטים,  אקרו  "הצדדים";  או  "  "השותפים"  השותפים  או 
זכויותיהם של הצדדים בקרקע יהיה כך שכ"א מאקרו פרויקטים,  במסמך עקרונות המסדיר את שיתוף הפעולה ביניהם כבעלי זכויות בקרקע לפיו נקבע, בין היתר, כי ( "הקיימים

"(.  המשותף  המיזם"-" והסכם עקרונות לשיתוף הפעולה )להלן ובהתאמה: "  10%-והשותף יחזיק בקרקע בשיעור של כ  30%-ישראל קנדה ותדהר יחזיקו בקרקע בשיעור של כ
"(. המנהלת תורכב המנהלתנוהל על ידי תדהר תוך דיווח למנהלת שתוקם על ידי הצדדים )להלן: "תרויקט  פקמת ה ( ה 1להלן יתוארו עיקרי הסכם העקרונות לשיתוף פעולה: )

  שיתוף   הסכם   במסגרת   יקבע,  שותף  דילול   של  במקרה   ההצבעה   זכות  נושא .  בקרקע  זכויות   ומעלה   30%  לו   אשר  שותף   לכל  תהא   במנהלת  הצבעה   זכות מנציגי הצדדים, כאשר  
"( שייחתם על ידי הצדדים מנגנון לבירור ולהכרעת המחלוקות  ההסכם המפורט במקרה של אי הסכמה בין הצדדים ייקבע בהסכם שיתוף פעולה מפורט )להלן: ".  מפורט  פעולה 

תדהר   בוררות(.  )לא  מכריע  מקצועי  גורם  ידי  של הייתה  על  בשיעור  הוצאות  להחזר  זכאית  תהיה  והיא  הפרויקט  של  ההנדסי  הניהול  על  של    2.5%  אחראית  הביצוע  מעלות 
( מימון הקמת  2בתוספת שיעור מסוים שנקבע בהסכם העקרונות לשיתוף פעולה; )  Costאת בניית הפרויקט ותהא זכאית לתמורה של  ביצעה  הפרויקט. בנוסף תדהר בניה בע"מ  

( נקבע כי בהסכם המפורט יקבעו  3ד ולא ביחד, לפי חלקם היחסי בקרקע; )היה באמצעות קבלת מימון בנקאי וכי הצדדים יפעלו כי חבויות כל אחד מהם תהיינה לחויהפרויקט  
(; מנגנוני דילול בגין אי עמידת אחד הצדדים בהתחייבויות על פי ההסכם המפורט; מנגנון זכות סירוב וזכות הצטרפות; הצדדים לא יהיו BMBYהוראות בדבר מנגנון היפרדות )

 ותיהם בקרקע טרם השלמת הפרויקט למעט העברת זכויות לנעבר מורשה. רשאים לבצע כל דיספוזיציה בקשר עם זכוי

 משותפת   פעילות -מפורט   הסכם

  שלושה ", בהתאמה( עם  המשותפת  הפעילות" -" והמפורט  ההסכםמותנה בתנאי מתלה )להלן: "שהיה  משותפת    פעילותבהסכם    הקיימים  השותפים  התקשרו  2018  מרץחודש  ב
)להלן:   4004מגרש  בבמלוא זכויות הבעלות  החזיקו  "( אשר  5צד  : "ביחד  להלן  ו יקרא  שלושת השותפים הנוספים";  השותפים הנוספים)להלן ביחד: "צדדים שלישיים נוספים  

קבלת אשור בנק אשר העמיד מימון לשותפים )אשר התקבל זה מכבר( ( לפיו בכפוף ל4005-ו  4003במלוא הזכויות להירשם כבעלים במגרשים  החזיקו  "( )השותפים  4004מגרש  "
למגרש מאוחד אחד באופן בו הצדדים יהיו בעלים משותפים  שבבעלות כל אחד מהם  מגרשים ה "( איחוד של  הצדדיםהשותפים הקיימים והשותפים הנוספים )להלן ביחד: "ביצעו  

)להלן להלן  הקבוע  אחזקות  ליחס  בהתאם  אחד  במגרש  "במושע  טאוור  "(  המאוחד  המגרש:  סי  פרויקט  הוקם  המאוחד  המגרש  השותפים    5וצד  ועל  עם  יחד  כמשכיר  צורף 
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)להלן: " יהיה בהתאם לחלקם    בפעילותביצוע איחוד המגרשים, חלקם היחסי של הצדדים  לאחר  "(.  המגרשים  איחודהקיימים להסכם השכירות עם מייקרוסופט  המשותפת 
מהמגרש המאוחד    8.04466%מהמגרש המאוחד, חלקו של השותף יהיה    24.13396%חלקם של כ"א מבין החברה, ישראל קנדה ותדהר יהיה    היחסי במגרש המאוחד כדלקמן:

 מהמגרש המאוחד.   19.55346%יהיה  5וחלקו של צד 

 לעיל. 6.6.1.13לפרטים נוספים ראה סעיף 

 

הסכם  ב. 
עם  שכירות 

 מיקרוסופט

ו החתימה  מועד "להלן:  )  מחייב  הסכם  בבחינת  שהינושכירות    הסכם את חתימתם על    מיקרוסופטהשלימו מורשי החתימה של    2017  בנובמבר   30ביום   ,  " השכירות  הסכם "-" 
  שטח,  216חניות   981  בתוספת   ברוטו עילי  "ר  מ  אלפי   44-כבשטח של  תשכור מהשותפים משרדים    מיקרוסופט "(  הקובע  המועדלהלן: "  2020  באפריל   1( לפיו החל מיום  בהתאמה 

  21  עדמצטברת של    לתקופה(  ' ו/או הסמליל שלו' מיקרוסופט' '  השם )אשר יישא את  בפרויקט סי טאוור    (, לפי העניין"המושכר  השטח "-" והמושכר")להלן:    ושטחי אחסון   גינות 
 להלן יתוארו עיקרי הסכם השכירות: "ח.שמיליון  50-כ של  בסך כוללת שנתית)כולל תקופות אופציה כמפורט להלן( ובתמורה ושלושה חודשים  שנים

"(: )א( תקופת השכירות הראשונה תהיה החל השכירות הכוללת  תקופתושלושה חודשים, כמפורט להלן )להלן: "  שנים  21  עדתקופת השכירות תהיה    -  תקופת השכירות .1
שנים והשנייה לשנה   5-תקופות אופציה, הראשונה ל  2  ואמור; )ב( בנוסף, למיקרוסופט נתנמהמועד ה חודשים    ושלושה   נה ש  15ועד לתום    ה, כהגדרתו להלןמסירה   ממועד

"  אחת ביחד:  הארכת    הסכםהוראות  ב  בעמידתה   מותנה   מיקרוסופט  ידי  על  האופציה   מימוש   כי  יובהר.  "(האופציה)להלן  לרבות בקשר עם  הביטחונות    תוקףהשכירות, 
 .להלן 7בס"ק המפורטים 

הפרויקט המושכר   .2 השכרתו    הפרויקטהקמת    ,חניות ה ו  השירותיםהממ"קים,  ,  הגינותמרפסות,  ה ,  הלובישטחי    למעט  -  והקמת  בינוי    ברמתתיעשה    למיקרוסופט לצורך 
מיקרוסופט    . "(ההתאמה  עבודות)להלן: "  מיקרוסופט  דייל  יבוצעו עלרמת בינוי של גמר מלא  כאשר עבודות התאמה    "(, שטחי אחריות השותפים)להלן יחד: ""מעטפת"  

עניקו השותפים למיקרוסופט שירותים שונים, באמצעות קבלן  ה . לצורך ביצוע עבודות ההתאמה  2019במרץ    1תהיה רשאית להתחיל בביצוע עבודות ההתאמה החל מיום  
 . 217למדד תשומות הבניה  צמודהיה  זה  כשסכום"ח, ש מיליון  11 של  בסך וקבוע  סופיהבניה, כנגד תשלום  

במרץ    31, שאז יחלו הצדדים בבדיקות תקינות המבנה המניב ומערכותיו, וזאת עד ליום  2020בפברואר    29השלמת הפרויקט תיעשה עד ליום    -  מועדים להשלמת הפרויקט .3
  "(. מועד המסירהלהלן: "לעיל ולהלן )  7ק  החזקה במבנה המניב למיקרוסופט כנגד מסירת הביטחונות ועריכת הביטוחים הנדרשים כמפורט בס"נמסרה  , שבמהלכן  2020218

 .ט בהתאם למועדים המפורטים לעילפיצוין כי המושכר נמסר למיקרוסו
שכירות  .4 למדד    ש"ח,   מיליון  4.3-כ  של   סך  על  יעמדו (  האופציה   תקופות )לרבות    הכוללת   השכירות  בתקופת   המושכר  השטח   בגין   החודשיים   השכירות דמי    -  דמי  צמוד 

כי גובה דמי   יצוין  זה   לעניין(.  , לפי העניין"החודשיים  השכירות  דמי"-" והמדד")להלן:    2016219  בדצמבר  15  ביום  שפורסם  כפי,  2016המחירים לצרכן בגין חודש נובמבר  
  בתוספת "ר  למ"ח  ש  80.5-כ  של  סך  על  עומדים  המשרדים  שטחי  עיקר  בגין  השכירות  דמי  כי  וכן,  המושכר  השטח   של  הסופית  למדידתו  בהתאם  עודכנוהשכירות החודשיים  

. בנוסף, מיקרוסופט תישא בתשלומי החובה החלים על מחזיק בנכס )בהתאם  220אחסון   ושטחימיוחד     טכני  שטח ,  חניות  בגין  השכירות  בהסכם  שנקבעו  נוספים  סכומים
השותפים   ואילו  היחסי(  של    ישאו לחלקה  הנחה בשיעור  מיקרוסופט תקבל  לעיל,  האמור  אף  על  ההסכם.  להוראות  המניב בהתאם  המבנה  תחזוקת  מדמי   50%בעלויות 

מסך שטח המשרדים.    15%ידה עבודות התאמה, ובלבד שההנחה האמורה תינתן בגין שטח שלא יעלה על  השכירות החודשיים בגין חלק שטח המשרדים בהם טרם החלו על  
כמחזיקה    רישום  ממועד  החל   חודשים  36  של  תקופה   במהלך  30%  עד  בגין  הארנונה   עבורמהשותפים    להחזר  זכאית  תהא   מיקרוסופט,  המושכר  בשטח מיקרוסופט 

 . . ככל שיהיו שטחים כאמור השותפים יפעלו לקבלת פטור מארנונה בגין שטחים אלו םעל ידה שימוש ואשר טרם הוחל בביצוע עבודות התאמה בה  נעשה  לא  בהםמהשטחים 
חילופין לבחור גורם או ל  המניב המבנה  את  לנהל רשאית תהיה להשכרתה את רוב שטחי המבנה המניב,  ובכפוף, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מיקרוסופט - ניהול המבנה המניב .5

 .נכון למועד תשקיף זה, חברה ניהול חיצונית מנהלת את הנכס"(. הניהול חברתחיצוני שינהל את המבנה המניב )להלן: "
רשאי להשכיר את שטחי  למיקרוסופט זכות להתנגד, מטעמים סבירים, להשכרה של שטחי המסחר בפרויקט. בכל מקרה המשכיר לא יהיה ( 1) – זכות התנגדות וזכות סירוב .6

, למיקרוסופט זכות למנוע  המסחר לשימושים מסוימים שנקבעו בהסכם, לרבות סופרמרקטים וחנויות ממכר אוכל אחרות, חנויות לציוד בניין, קופות חולים וכיו"ב. כמו כן
)השכרת שטחים בפרויקט לחברות רב לאומיות המתחרות בה  זכות    למיקרוסופט(  2;    לשטחים   הושכרואו  / ו  מיועדותשאינן    חניותהשכרת    לצורךה  ראשונ  סירובקיימת 

וכן  ייםהמסחר אחרים    שטחים ,  השטחים    כמו .  בפרויקטפנויים  את  להשכיר  שלא  מתחייבים  השותפים  במהלך    שלא   בפרויקט כן,  למיקרוסופט  החודשים    12הושכרו 
 האמורים.  השטחים למיקרוסופט תהא הזכות להשכיר את ו החתימה  מועדמ  יםהראשונ

;  חשמלחשבונות    4בגין צריכת חשמל, בגובה    פיקדון: )א(  להלן  המפורטים  והערבויות  הביטחונות  אתאו חברת הניהול  /ו  השותפים  בידי  תפקיד  מיקרוסופט(  1)  –  בטחונות .7

 
מידי שנה לאחר   10%-, וכן תהיה רשאית להמשיך ולהפחית את מס' מקומות החניה ב50%-בתום תקופת השכירות הראשונה, ובכפוף להודעה מראש, מיקרוסופט תהיה רשאית להפחית את מס' מקומות החניה ב  216

 מכן.  
 .2016שפורסם בחודש דצמבר  2016בגין חודש נובמבר   217
 בהתאם להוראות ההסכם. מועד המסירה יכול שיידחה   218
מיום    219 החל  משולמים  השכירות  דמי  כי  יצוין,  זה  "  2020ביולי    1לעניין  התשלום)להלן:  תחילת  תחילת  מועד  ממועד  שהחל  באופן  ליום  התשלום  "(  לשטחים    2020בספטמבר    30ועד  ביחס  שולמו  השכירות  דמי 

 דמי השכירות משולמים ביחס למושכר בכללותו.   2020באוקטובר  1שאוכלסו בפועל על ידי מייקרוסופט והחל מיום 
 כירות. לעניין זה יצוין, כי בגין שטחים מסוימים )כגון מרפסות וכו'( מיקרוסופט תשלם דמי שכירות מופחתים, ובגין שטחי גינות לא ישולמו דמי ש  220
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( ערבות של תאגיד מיקרוסופט העולמי לתקופת  ג; )השכירות  דמי  תשלומי, להבטחת  בתוספת מע"מ  שכירות  חודשי  3  של  תשלום  בשווילמדד    צמודה   בנקאית  ערבות(  ב)
)ד(  ניהול  ודמי השכירות הראשונה להבטחת תשלום דמי השכירות   )השכירות  בהסכם  למפורט  בהתאם   ביטוח   פוליסותתערוך על חשבונה  ;  ערבות    העמידו  השותפים(  2; 

כמו כן, יעמידו השותפים    .אשר נכון למועד תשקיף זה פקעה  למיקרוסופט  ומסירתולקיום התחייבויותיהם להקמת המבנה המניב    ארה"במיליון דולר   5בנקאית בסכום של  
ל מיליון דולר ארה"ב בתוספת מע"מ לצורך תיקון הליקויים שנמצאו במבנה המניב אשר תהיה בתוקף למשך שנה ממועד מסירת החזקה בפוע  1ערבות בנקאית בסכום של  

"(. לשתי הערבויות האמורות יתווסף מע"מ כדין, הן תהיינה בשקלים חדשים )על פי השער היציג במועד החתימה( ותוצמדנה לדולר ערבות הליקוייםלמיקרוסופט )להלן: "
 סכם השכירות.  ( בנוסף, תהא מיקרוסופט זכאית לרשום הערת אזהרה לטובתה, על חשבונה, אשר תמחק על ידה לאחר פקיעת תוקף ה 3ארה"ב; )

  בהתקיים לכל אדם אחר, אלא    , מקצתן   או  כולן ,  במסגרת הסכם השכירות  וחובותיה   זכויותיה   את   להמחות  רשאית   תהא   לא   מיקרוסופט   -  המחאת זכויות וביטול ההסכם .8
,  השכירות  בהסכם   הקבועים  התנאים   להתקיימות   בכפוף; )ב(  מראש  להודעה   ובכפוףתאגיד מיקרוסופט העולמי,    של הנמצא בשליטתו    לתאגיד אחד מהמקרים הבאים: )א(  

התחייבויות וזכויות מיקרוסופט, כולן או מקצתן,    העברתשנים מתחילת תקופת השכירות הכוללת,    7מתום    החל; )ג(  )מבלי לגרוע מהתחייבויות מיקרוסופט(  משנה   לשוכר
 . ואשר קיבל על עצמו את התחייבויות הסכם השכירות  לא מטעמים סבירים ובהתאם להוראות ההסכם,, אשר לא יהיו רשאים להתנגד אהשותפים על המקובל חליפי לשוכר

 כפופה רכישה המונה יותר מחמישה בני אדם,    לקבוצת מחלקי השותפים בפרויקט    חלק  מכירת בפרויקט, כמפורט להלן: )א(    םחלק  העברתעל  השותפים תחולנה הגבלות    על
אחרים    לגופים  השותפים  זכויות  העברת; )ג( מכירת הפרויקט למתחרה של מיקרוסופט.  המניב  המבנה   מיתר  במופרד  המסחריים  השטחים  מכירת מיקרוסופט; )ב(    לאישור

 . כמו כן, מכירת הפרויקט על ידי השותפים בשלמותו תקנה למיקרוסופט זכות סירוב ראשונה. בשליטתם איננה מוגבלת
ו  לצדדים  תקום  השכירות  הסכם   לביטול  זכות כל דין,    מבלי לגרוע מהוראות  מניעת שימוש    בהינתןביטול    זכות תקום למיקרוסופט    היתר  בין בהתקיים עילות מקובלות, 

 . ימים  180להודעה מוקדמת בת  ובכפוף, שיפוטי או  מנהלי צו  בשל השכירות,  למטרת המניב  במבנה 
 

 התקשרות בתוספת להסכם השכירות 

התקשרו הצדדים בתוספת להסכם    2020בדצמבר    21לעיל(, ביום    6בהתאם לזכות המוקנית למייקרוספט בקשר עם השכרת חניות ושטחים נוספים במבנה )כאמור בסעיף  
)להלן: " כ  53"( לפיה מייקרוסופט שכרה בסה"כ  התוספתהשכירות  נוספים במבנה בשטח כולל של  וכן שכרה שטחים  )ל   2,550-חניות    . "(השטחים הנוספיםהלן: "מ"ר 

הנוספים   ביחס לשטחים  השכירות  תחילת  מיום  תקופת  בגין  ,  2021בפברואר    1החל  השכירות  לעיל. דמי  השכירות  השכירות כאמור בהסכם  ותסתיים בהתאם לתקופת 
)רחוב( ישולם הרף הגבוה( וכן סכום חודשי קבוע בעבור  ש"ח למ"ר תלוי במיקום השטח המושכר )ביחס לשטחים במפלס הקרקע    130-ש"ח ל  79  בין השטחים הנוספים יהיו  

ש"ח לחודש לדמי השכירות הנקובים בהסכם השכירות. מייקרוסופט התחייבה להמציא בטחונות בגין השטחים הנוספים    אלפי  319-כל חניה נוספת ובסה"כ תוספת של כ
במסגרת התוספת התחייבו השותפים לבצע עבודות בשטחים    בהתאם להוראות הסכם השכירותחודשים( צמוד למדד    3)ערבות בנקאית בגובה דמי שכירות לתקופה של  

תעסוקה כולל  הנוספים אשר הסתיימו זה מכבר. ע"פ התוספת להסכם השכירות ניתן לעשות שימוש בשטחים הנוספים בהתאם להיתר שימוש חורג בשטחים קרקעיים ל
ככל שהיתר השימוש החורג יפקע במהלך תקופת השכירות השותפים התחייבו לפעול בשקידה ראויה להאריכו וככל שלא    "(. היתר שימוש חורגתעשיית עתירת ידע )להלן: "

 הוארך למייקרוסופט תהא הזכות לסיים את השכירות ביחס לשטחים הקרקעיים בלבד בהתאם לאמור בתוספת.  
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 (ש"ח )אלפי לעיל  6.6.5סעיף  ראהבכללותו  הפרויקטלפרטים נוספים אודות    – נדל"ן מניב מהותי בהקמה -  גולףהחלק המסחרי בפרויקט מתחם  .6.7.12.2

 שנה ומאפייניו  הנכס שם

 כספיים   נתונים

  השלמה שיעור
  שנה בתום

( כספי/הנדסי)
)%( 

  משטחי  שיעור
  לגביהם  הנכס

  חוזי נחתמו
  שכירות

  לסוף   מחייבים
 )%( שנה

 שבבסיסה  וההנחות  שווי הערכת  אודות נתונים

  מצטברת עלות
,  שנה  בתום
,  קרקע   כולל
  ושונות  בנייה

  במטבע )
 המסחרי 

 ושערוכים  הוגן  שווי בדבר  נתונים

  בתום הוגן  שווי
 (מאוחד) שנה
  במטבע )

 ( מסחרי

  בספרים  ערך
  שנה בתום

(  מאוחד)
 (הצגה במטבע )

  (הפסדירווחי )
  שנה שערוך 

(  מאוחד)
  במטבע )

 ( מסחרי

  מעריך שם
  שם ) השווי

 (וניסיון

  מודל
  ההערכה
  שמעריך

  פעל השווי
 לפיו 

  נוספות הנחות
 ההערכה  בבסיס

החלק  
המסחרי  
בפרויקט  

מתחם  
 גולף 

אביב,  -תל אזור 
 ישראל 

30.9.21 125,282 175,880 178,319221 18,378 63.51% 82% 

 ארז אבירן 
שמאי מקרקעין 
בעל ניסיון של  

 שנים. 25-כ

גישת היוון 
תזרים  

מזומנים 
וגישת 
 החילוץ 

שיעור היוון בין  
 7.25%-ל  6.25%

 
 

 הקרקע  רכישת  מועד
  2013מרץ 

ויולי 

6201222 

 ש"ח  הפעילות  מטבע ציון

 עיקרי  שימוש
משרדים  

 223ומסחר 
2020 106,812 138,000 138,000 769 37.9% 12% 

  הנכסשווי 
הוערך  

בשילוב בין 
גישת 

ההשוואה  
לגישת  
היוון  

תזרים  
המזומנים 

 בחילוץ 

שיעור היוון בין  ]][ ) 
 7.5%-ל  7%

 
 
 

  בדוחות  הצגה שיטת
 מאוחד  המאוחדים 

 92.85% החברה  חלק

 [ ר"מ] שטח
מ"ר    18,175 

)שטח לשיווק  
 מ"ר(  12,519

2019 77,081 107,500 107,500 36,190 7.09% 5% 

  השקעה כל   סך
,  קרקע   כולל)  צפויה

(  ושונות בנייה
 ( מסחרי במטבע )

 165,816  224 

  בנייה  סיום  מועד
 משוער 

חלק  
המשרדים  

ומרבית  
המסחר ביולי  

, יתרת  2022
המסחר  

)שתחת בנייני 
המגורים(  
בדצמבר  

2022 

 

 

 
 מיליון ש"ח בגין עסקת קומבינציה.  2.5 -כולל יתרה בסך של כ  221
 לעיל. 6.6.5לפרטים ראה סעיף    222
 לעיל. 6.6.5חלק המגורים בפרויקט מסווג כנדל"ן יזמי. לפרטים ראה סעיף    223
 מיליון ש"ח.  18.8 -לא כולל עלויות בגין התאמות בסך של כ  224
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 225נדל"ן מניב מהותי בהקמה – ( דפי זהב) One Tower פרויקט  .6.7.12.3

 ומאפייניו  הנכס שם
 שנה 

 כספיים   נתונים

  השלמה שיעור
  שנה בתום

( כספי/הנדסי)
)%( 

  משטחי  שיעור
  לגביהם  הנכס

  חוזי נחתמו
  שכירות

  לסוף   מחייבים
 )%( שנה

 שבבסיסה  וההנחות  שווי הערכת  אודות נתונים
  מצטברת עלות

,  שנה  בתום
,  קרקע   כולל
  ושונות  בנייה

  במטבע )
 המסחרי 

 ושערוכים  הוגן  שווי בדבר  נתונים

  בתום הוגן  שווי
 (מאוחד) שנה
  במטבע )

 ( מסחרי

  בספרים  ערך
  שנה בתום

(  מאוחד)
 (הצגה במטבע )

רווחי )הפסדי(  
  שנה שערוך 

(  מאוחד)
  במטבע )

 ( מסחרי

  מעריך שם
  שם ) השווי

 (וניסיון

  מודל
  ההערכה
  שמעריך

  פעל השווי
 לפיו 

  נוספות הנחות
 ההערכה  בבסיס

פרויקט  
One 

Tower 
 דפי זהב((

 226גן -רמת אזור 

30.9.21 215,777 255,798 255,798 29,465 55% 27% 

 ארז אבירן 
שמאי מקרקעין 
בעל ניסיון של  

 שנים. 25-כ

גישת היוון 
ההכנסות  

וגישת 
 חילוץ ה

שכ"ד קומות  
ש"ח,   80 –מושכרות  

שכ"ד קומות שטרם  
ש"ח,    100  –הושכרו 

שיעורי היוון בטווח  
-6.25%של בין 

7.25%   

נובמבר   הקרקע  רכישת  מועד
2017227 

 ש"ח  הפעילות  מטבע ציון

 עיקרי  שימוש
משרדים,  
תעסוקה  

 228ומסחר 

2020 177,548 188,104 188,104 (2,938 ) 33% 0% 

 ארז אבירן 
שמאי מקרקעין 
בעל ניסיון של  

 שנים. 25-כ

גישת היוון 
ההכנסות  

וגישת 
 ההשוואה

למ"ר קרקע   שווי
  20,000 –למסחר  

ש"ח. שווי למ"ר  
-קרקע משרדים 

 ש"ח. 6,000
  - 80%משקולות של  

  20%השוואה ישירה  
  היוון הכנסות -

  בדוחות  הצגה שיטת
 המאוחדים 

עסקה  
משותפת,  

איחוד יחסי  
(50% ) 

  30.9% החברה  חלק
 44,970229 [ ברוטו  ר"מ] שטח

2019 138,873 152,367 152,367 8,809 11% 0% 

 ארז אבירן 
שמאי מקרקעין 
בעל ניסיון של  

 שנים. 25-כ

גישת היוון 
ההכנסות  

וגישת 
 ההשוואה

שווי למ"ר קרקע  
  20,000 –למסחר  

ש"ח. שווי למ"ר  
-קרקע משרדים 

 ש"ח. 6,000
  - 80%משקולות של  

  20%השוואה ישירה  
  היוון הכנסות -

  השקעה כל   סך
,  קרקע   כולל)  צפויה

(  ושונות בנייה
 ( מסחרי במטבע )

230297,199 

  בנייה  סיום  מועד
 2023יוני  משוער 

 
 (.50%בפרויקט בהתאם לדוחות הכספיים של החברה )היינו, הנתונים המוצגים בטבלה שלהלן הינו לפי חלק החברה   225
 "(. המקרקעין, מתחם הבורסה, ר"ג )להלן: "23-19/ב( ברח' אבא הלל 1358)ביעוד "פ תוכנית רג/  B0001 -ו A0001)מגרשים  497 -ו 487חלקות  6109במקרקעין הידועים כגוש   226
)ל.כ(    2017בנובמבר    21ביום    227 ותשתית  בניה  אקרו  של    –  2017התקשרו  בשיעור  נכסים  אקרו  ע"י  המוחזקת  שותפות  מוגבלת,  "  61.795%שותפות  ותשתיתאקרו  )להלן:  בע"מבניה  רוגובין  ואפרים  )להלן:    "( 

אקרו  רוגובין" ותשתית ";  "  בניה  להלן:  יקראו  " השותפיםורוגובין  )להלן:  שלישיים  צדדים  עם  כ"א  המוכרים"(  מחזיקים  הרכישה  עסקת  השלמת  באופן שלאחר  במקרקעין  הזכויות  לרכישת  מכר  "( בהסכמי 
"( מכוח הסכם  המוכר, רכשו השותפים, בין היתר, את הזכויות וההתחייבויות של אחד מיחידי המוכרים )להלן: ""(. במסגרת הסכמי המכרהסכמי המכרמהמקרקעין )להלן: "  50%-מאקרו תשתית ורוגובין ב

 30י מועצת העיר ר"ג ביום  אשר אושרה ע"  2017בדצמבר    25להסכם עם העירייה מיום    2, ותוספת מס'  2004במרץ    15להסכם מיום    1והתוספת מס'    1998ביוני    30"( ביום  העירייהשנערך עם עיריית ר"ג )להלן: "
להקים על המקרקעין    "(, לפיו רכש המוכר חלק מזכויות הבעלות של העירייה במקרקעין ובתמורה התחייב המוכר לוותר על זכויות החכירה בחלק משטח שהוחכר לו וכן הסכם העירייה)להלן: "  2017בנובמבר  

.  הזכויות בבנין  6וחלק מקומה    3,4,5הוסכם עם העירייה כי שטחי העירייה ימוקמו בקומות    ( ייבנו עבור העירייה.8%-קעין שנותר בבעלותה )כמבנה אשר חלקים ממנו, המשקפים את זכות העירייה בחלק במקר
העירייה מוותרת על טענותיה בעניין השטח הציבורי, ומנגד העירייה תהא זכאית לבין העיריה, הוסכם כי  השותפים  בין המוכרים לבין    2021בנובמבר    4מ"ר ברוטו ליעוד ציבורי. על פי הסדר מיום    1,451כוללות  

בתמורה לסכומים    רכישת הזכויות ליעוד ציבורי כאמור מאת המוכריםשלימו את  ה השותפים  ושטחים אלו יבנו עבורה ברמת גמר. לאור ההסדר עם העירייה כאמור,    6נוספים בקומה    ימ"ר עיקר  60-ללא תמורה ל
  .מהותיים לחברה שאינם 

 לעיל.   6.6.3.4מיליון ש"ח. ההסכם דומה במהותו לתיאור המפורט בסעיף  114-ורוגובין התקשרו עם צד שלישי בהסכם קבלן ראשי מסוג פאושלי בתמורה לסך כולל של כבניה ותשתית אקרו   228
 .יוקצה לעירייה(  6וחלק מקומה  5-3)כאמור לעיל, קומות  מפלסים 5קרקעי בן קומות )כולל קומה טכנית( מעל קומת מסחר וחניון תת   38מגדל משרדים הכולל   229
 מיליון ש"ח. 28-לא כולל עלויות התאמה בסך של כ 230
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  הסכמי מימון .6.7.13

   (:לעיל 6.6.5.8ראה סעיף   גולףבתחום הנדל"ן המניב )לפרטים אודות הסכם המימון במתחם  231להלן פרטים אודות הסכמי הלוואה מהותיים 

שם 
הפרויקט 

 הלווה ושם 
 

 חלק
  החברה
 בלווה

)בשרשור 
   סופי(

חתימת  מועד
הסכם 

ההלוואה/  
העמדת  

האשראי 
   בפועל

    /  ההלוואה סכום
מסגרת אשראי 

  מיליון)המקורי 
 "ח(ש

 

ת קרן רית
ליום  

30.9.2021  
)מיליוני  

 ש"ח(

פירעון   מועד
 אחרון

 

 / בטחונות שעבודים
 

ריבית   שיעור
 שנתית 

)שיעור  
  ריבית

 (אפקטיבית

שינוי   תניית
  /מרותשליטה/ 

 מבנה

 אחרות התחייבויות 
 

השותפים 
 בפרויקט

פרויקט סי  
 טאוור  

 
)כל אחד 

מהשותפים 
יקרא גם  

להלן:  
 "(הלווה"

ההסכם נחתם  13%24.-כ
בחודש 

  2020אוקטובר 
והאשראי 

בפועל הועמד  
בחודש דצמבר 

לאחר    2020
שהתקיימו  

התנאים  
 232המוקדמים

מועד  )להלן: "
 "(הסגירה

הלוואה צמודה 
המחירים   למדד

בסכום  לצרכן 
  780קרן של 

מיליון ש"ח 
הלוואה )להלן: "

סכום קרן  " -" וא'
 "(; הלוואה א'

 
הלוואה בריבית 

בסיס משתנה, על 
  בנק  ריבית

ישראל כפי 
שתשתנה מעת 

לעת, בסכום קרן 
מיליון   50של 

ש"ח )להלן:  
  -" והלוואה ב'"

סכום קרן "
 "(.   הלוואה ב'
 

א'   הלוואה 
ב'   והלוואה 
יקראו להלן יחד: 

 ". ההלוואה"

  827-כ
מיליון  

 ש"ח 

 50%  -הלוואה א'  
ההלוואה  מקרן 
בתשלומים  יפרע 
)לוח   רבעוניים 
כאשר  שפיצר(, 
התשלום   מועד 
יחול   הראשון 

  10.03.2021ביום  
נוספים    50%-ו

הפירעון  במועד 
)בשנת   הסופי 

2035 .) 
 

 50%  -הלוואה ב'  
 הלוואהה  קרן  מ

בתשלומים  יפרע 
שווים,    רבעוניים

התשלום   כאשר, 
יחול   הראשון 

  , 10.03.2021יום  ב
נוספים    50%-ו

הפירעון  במועד 
)בשנת   הסופי 

2035 .) 

האשראי   פירעון    ירשמו להבטחת 
שעבודים    המוסדייםלטובת  
להלן: שעיקריהם   שעבוד   מפורטים 

על  קבוע   בדרגה  ראשונה  והמחאה 
דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום, של  
כל זכויות הלווה במקרקעין ביחד עם 
שניתנו   והערובות  הבטוחות  כל 

, ולרבות האמורותלהבטחת הזכויות  
פירות והכנסות מהמקרקעין והמבנה 
שימוש,  דמי  שכירות,  דמי  לרבות 
וסכומי   שיפוי  סכומי  נזק,  סכומי 

המבנה. עם  בקשר  כל  לרבות    פיצוי 
השכירות שיועברו   מקדמותו  דמי 

הבולרבות   מאת  יכל  שניתנו  טחונות 
השכירות   הסכמי  פי  על  השוכרים 

זה) פי    ובכלל  על  מיקרוסופט  ידי  על 
להבטחת  השכירותהסכם    )

השוכרים של  ;  התחייבויותיהם 
דרך  קבוע  שעבוד   על  והמחאה 

הגבלה ללא  זכויות    ,השעבוד,  כל  של 
של   הניהול   יחידי הלווה על פי הסכם

פירעון   הפרויקט;  להבטחת  בנוסף, 
יפקידו   השותפים  בפיקדון  האשראי, 

קרן  תשלומי  לצורך  הנדרש  סכום 
של  וריבית   חודשים   השישלתקופה 

" )להלן:  האשראי  חשבון  כרית על 
הלווה לא יהיה רשאי  (."שירות החוב

בכספים  שימוש  כל  לעשות 

א'   -הלוואה 
ריבית 

בשיעור 
השווה  

לתשואת 
אג"ח 

ממשלתי 
מדד  צמוד 

במח"מ  
דומה 

בתוספת 
1.75%  

)ריבית  
אפקטיבית 

1.29% ) 
ב'     –הלוואה 

בנק    ריבית
+ ישראל  

1.75% 
)ריבית  

אפקטיבית 
1.85%%) 

 
 
 

השותפות המחזיקה 
בפרויקט   בזכויות 
בשליטת  תיוותר 
יחול   ולא  החברה 
אסור   שליטה  שינוי 

שינוי  "בחברה;  
אסור " שליטה 

שינוי   משמעו, 
כהגדרת  שליטה, 
ניירות   בחוק  המונח 

תשכ"ח   1968-ערך, 
החזקה   כולל  )לא 
אחרים(  עם  ביחד 
לחריגים  ובהתאם 
שנקבעו  ולמגבלות 

 בהסכם ההלוואה.

החברה  מחזיקה  )באמצעותה  השותפות 
התחייבה   בפרויקט(  תיטול בזכויות  לא  כי 

התחייבויות   ו/או  אשראים  ו/או  הלוואות 
לפי  בבטוחות  מובטחים  יהיו  אשר  נוספות, 

ה לכך  הלוואההסכם  תינתן  אם  אלא   ,
)כהגדרתם  הפיננסיים  הצדדים  הסכמת 

 בהסכם( בכתב ומראש.
 

  עילות להעמדה לפירעון מיידי: 
מקובלות העמ עילות  כוללת  ההלוואה  דת 

ו/או   ההלוואה  של  מיידי  לפירעון  להעמדה 
יחול שינוי   למימוש הביטחונות לרבות: אם 

אם פורק השיתוף בין    בלווה; אסור  שליטה  
יחידי הלווה ללא קבלת הסכמת המוסדיים  

אם תחול הפרה מהותית של    מראש ובכתב; 
)לעיל  מייקרוסופט  עם  השכירות  הסכם 

" מהותי  שוכרתהלהלן:  שינוי  יחול  אם   ;)"
על  תודיע  השוכרת  אם  השוכרת;  בערבויות 
תקופת  תום  לפני  השכירות  הסכם  סיום 
לא  הלווה  אם  ההסכם;  פי  על  השכירות 
הפיננסיות   מההתחייבויות  באילו  תעמוד 

  .דלעיל
באמות   כמו לעמוד  הלווה  התחייב  כן, 

( של  הפיננסיות  יחס  1המידה   )NOI   שנתי  
שקדמו  הקלנדריים  הרבעונים   )ארבעת 

שלא (  "(השנתי  NOI)להלן: "  למועד בדיקה
מ ש"ח  41.4-יפחת    ליום   נכון .  מיליון 

עולה על הנדרש לעיל   NOI-ה  סך  30.9.2021

 
 .2017במרץ  19שעודכנה ביום כפי  2011באוקטובר  30"אירוע אשראי בר דיווח" של רשות ניירות ערך מיום  15-104הלוואה מהותית לעניין זה הינה כהגדרת המונח בעמדה משפטית מס'   231
, יחס שירות החוב החזוי 85%-ע"פ הערכת שמאי אינן גבוה מ  LTVההסכם הינו הסכם מימון מחדש להלוואה קיימת. העמדת האשראי הייתה כפופה להתקיימות תנאים מוקדמים לרבות רישום השעבודים, יחס    232

   .ואת הערבות הבנקאית בהסכם שכירות עם מייקרוסופט פט העולמית  ערבות מייקרוסואצל נאמן הבטוחות והפקדת   1.3-לא יפחת מ
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שם 
הפרויקט 

 הלווה ושם 
 

 חלק
  החברה
 בלווה

)בשרשור 
   סופי(

חתימת  מועד
הסכם 

ההלוואה/  
העמדת  

האשראי 
   בפועל

    /  ההלוואה סכום
מסגרת אשראי 

  מיליון)המקורי 
 "ח(ש

 

ת קרן רית
ליום  

30.9.2021  
)מיליוני  

 ש"ח(

פירעון   מועד
 אחרון

 

 / בטחונות שעבודים
 

ריבית   שיעור
 שנתית 

)שיעור  
  ריבית

 (אפקטיבית

שינוי   תניית
  /מרותשליטה/ 

 מבנה

 אחרות התחייבויות 
 

החוב   שירות  בכרית  המופקדים 
שתצ הריבית  בגין )לרבות  טבר 

מלוא   לסילוק  עד  כאמור(  הכספים 
 האשראי.

כ של  בסך  )מיליון ש"ח  42.7-והינו  יחס 2;   )

. 1.15-שלא יפחת מ  233שירות חוב היסטורי 
הינו    30.9.2021  ליום  נכון )1.57היחס   ;3  )

. 1.1  -שלא יפחת מ  234יחס שירות חוב חזוי 
  30.9.2021וליום    31.12.2020ליום    נכון

הינו   )בהתאמה,  1.56-ו   1.56היחס  יחס 4;   )

LTV235  שנים   שלוש  תום  עד  יעלה  שלא 
 ירידה   מכן  ולאחר  85%-מ  הסגירה  ממועד

 לכדי  עד  שנים  שלוש  מדי  5%  של  בשיעור
וליום    31.12.2020ליום    נכון   .65%  של  שיעור

הינו    30.9.2021 , 75%-ו   76%היחס 
 . בהתאמה

השותפים 
בפרויקט 

One 

Tower  (  דפי
)אקרו   (זהב

בניה  
ותשתית  
ורוגובין  
)להלן: 

  "(הלווה"

מיליון   451 2019יולי  30.9%
 236ש"ח 

  248-כ
מיליון  

 ש"ח 

שנה    -וריבית  קרן  
סיום  מועד  לאחר 
יאוחר   ולא  הבניה 

ביוני    30מיום  
2024 . 

 

ובלעדית   ראשונה  בדרגה  משכנתא 
קבוע  שעבוד  וכן  בסכום  הגבלה  ללא 
ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על  
שעבודים  במקרקעין;  זכויות  כל 
קבויעם ראשונים בדרגה על: הסכמי 
הסכמי   העיריה,  עם  והסכמים  מכר 

פ סכומים  שכירות,  ביטוח,  וליסות 
חשבון   המס,  מרשויות  שיגיעו 
הפרויקט, שעבוד זכויות השותף כללי 

ותשתיתבאקרו   קבלת בניה  וכן   ;
הכללי   השותף  של  ערבות 

אקרו   ותשתיתלהתחייבויות  ,  בניה 
הגבלה בסכום של אקרו  ללא  ערבות 
להבטחת   נכסים  ואקרו  ייזום 

אקרו   של  בניה התחייבויותיה 
וכן מתן כתב נחיתות לטובת  ותשתית

ואקרו   ייזום  אקרו  ידי  על  הבנק 
תשתיות; רוגובין תיצור לטובת הבנק 
ללא   בדרגה  ראשון  שוטף  שעבוד 

  + פריים 
)ריבית    0.9%

אפקטיבית 
2.5%)  

שינוי   יחול  לא 
אחד   בכל  שליטה 
הלווה   מיחידי 

בבעלי  לרבו ת 
הלווה,  השליטה 
לחברה   וביחס 
אחזקות   שינוי 

שכתוצאה בחברה  
בעל השליטה ממנו  

ב לפחות  -יחזיק 
מאמצעי    20%

בחברה   השליטה 
המונחים  )כהגדרת 
ערך(   ניירות  בחוק 
ההחזקות  ושיעור 
בעל  של  המשותף 
בעלי  השליטה, 
המנהלים   המניות 

לתנאים  כפופה  הייתה  המימון  העמדת 
לרבות  במלואם  התקיימו  אשר  מוקדמים 

מיליון    161העמדת הון עצמי בסך כולל של  
ליום עד  של   ש"ח  ראשון  משיכה  מועד 

הפרויקט  מחשבון  הועמד    כספים  )כאשר 
אפריל   בחודש  יצירת (2020בפועל   ;

יחול  שלא  ולכך  הבנק  לטובת  הבטוחות 
זו   בטבלה  )כאמור  בלווים  שליטה  שינוי 

 לעיל(. 
 

מקובלת   התחייבויות  כולל  המימון  הסכם 
לרבות:  הזה  מהסוג  עמידה   בהסכמים 

וברמת מחירי השכירות  בתחזית ההשכרות 
הקבועים בהסכם )שעיקרם תקופת שכירות 

של   ל  3מינימלית  השכירות  מחירי  א  שנים, 
אפס  בדוח  הקבועים  מהמחירים  יפחות 
או   ללוים  קשורים  צדדים  אינם  והשוכרים 

" )להלן:  בהם  השליטה  השכרה לבעלי 
כי סטייה  מאושרת מוסכם  "(. חרף האמור, 

 
למועד בדיקה לבין תשלומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה, בגין אשראי ששולמו במהלך   בארבעת הרבעונים הקלנדריים האחרונים שקדמו  NOI-היחס שבין ה   –" לעניין זה משמעו  יחס שירות חוב היסטורי"  233

 אותם רבעונים. 
ומי הקרן, והריבית  הצפוי להתקבל בארבעת הרבעונים הקלנדריים העוקבים למועד הבדיקה )כל רבעון( על בסיס הסכמי שכירות חתומים לבין תשל  NOI-היחס שבין ה   –" לעניין זה משמעו  יחס שירות חוב חזוי"  234

 בגין האשראי שצפויים להיות משולמים במהלך אותם רבעונים. 
 ., ולכל הפחות אחת לשנה יבדק בכל מועד בו תומצא הערכת שווי LTV-יחס ה  היחס בין יתרת החוב לבין שווי המקרקעין. –" לעניין זה משמעו  LTVיחס "  235
כמו כן, מסגרות האשראי תהיינה צמודות למדד תשומות    מיליון ערבויות.   26-מיליון ש"ח לטובת מימון הקמה; סך של כ  300.7-ן רכישת הקרקע; סך של כלטובת מימו  124.3-מסגרת האשראי מורכבת: סך של כ  236

 .2018הבניה לפי בסיס חודש נובמבר 
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 חלק
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האשראי 
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)מיליוני  
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פירעון   מועד
 אחרון

 

 / בטחונות שעבודים
 

ריבית   שיעור
 שנתית 

)שיעור  
  ריבית

 (אפקטיבית

שינוי   תניית
  /מרותשליטה/ 

 מבנה

 אחרות התחייבויות 
 

על  וכן  הפרויקט  על  בסכום  הגבלה 
 הנכסים והזכויות הקשורות אליו. 

המונח  )כהגדרת 
לעיל(    3.10בסעיף  

האלה  ושביל  גורן 
י מלא  -פחת 
45.01%. 

עד   תהווה    10%של  לא  השכירות  ממחירי 
השכירות  דמי  ממוצע  נשמר  עוד  כל  הפרה, 
התקשרות  בקצב  עמידה  בהסכם;  הקבוע 

בהת  שכירות  צפויות  בהסכמי  להכנסות  אם 
באחוזים   החתומים  השכירות  מהסכמי 

ליום  1במצטבר:   עד    –  2022בדצמבר    31( 
מ;   50%  –  2023ביוני    30( עד ליום  2;  25%

( עד 4;  75%  –  2023בדצמבר    31( עד ליום  3
 . 100%  – 2024ביוני  30ליום 

 
להעמדה ההסכם   מקובלות  עילות  כולל 

 קצבלפירעון מיידי אשר העיקריים שבהם:  
קצב  בהסכם;  מהקבוע  איטי  הפרויקט 

הקבועה   ההשכרות מהתחזית  איטי 
בהסכם; חריגה בתקציב שלא כוסתה באופן  
העירייה   בוטל הסכם  שינוי שליטה;  מיידי; 

 או שצפוי ביטולו. 
 

 

בדבר    ,היתר  בין,  דלעיל  החברה   הערכות  כי,  יודגש נתונים  נבנו,  שטרם  לפרויקטים  ביחס  משוערות  בניה  להשלמת    NOIעלויות  עלויות  צפי  צפוי, 
הכנסות ומקדמות, רווח גולמי ויתרת עודפים הינם 'מידע צופה פני עתיד' )כהגדרת    צברמועד תחילת בניה משוער, מועד סיום בניה משוער,     הפרויקט,  

(, המתבסס על ניסיונה של החברה ושותפיה לפרויקטים השונים. פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בשיתוף  1968-המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
שיתקבלו   בהחלטות  השותפים,  בין  ה  ידם  עלפעולה  ההון  בגורמים ובהעמדת  שנחתמו;  ההסכמים  פי  על  מהחברה(  זה  )ובכלל  מהם  הנדרש  עצמי 

בשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום בשוק הנדל"ן )בהם עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה וחיצוניים  
גורמים אלה עשויים לשנות באופן משמעותי את הערכות החברה המפורטות    ואין וודאות שכך יהיה מצב הדברים בפועל.  -הכלכלית בה פועלת החברה(  

  שנותר  המלאי  שיווק  אי  הינו  יתממש   לא  עתיד  פני   צופה  שהמידע  לכך  להביא   העשויים  העיקריים  הגורמים,  זה  למועד  נכון,  החברה  להערכת לעיל.  
  שיביא  באופן  החברה  פועלת  בה  המחירים  סביבת  על  לרעה  תשפיע  אשר  הכלכלית  בסביבה  הרעה;  זה  תשקיף  למועד  נכון  הקיימים  המחירים  ברמות
, מהותי  באופן  אף   שונה   להיות  יכול  והוא  יתממש   שלעיל   המידע  כי  ודאות  כל   אין,  לפיכך.  לעילההכנסות, ברווח הגולמי וביתרת העודפים    בצבר  לקיטון

 . לעיל מהאמור
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  לקוחות .6.7.14

 לעיל )סוגי שוכרים(.  6.7.1.8לפרטים ראה סעיף 

 

 תחרות  .6.7.15

שוק הנדל"ן המניב בישראל, ובפרט באיזור המרכז הינו שוק תחרותי בו פעילים גורמים  
יחסית, העשויה להשפיע על תפוסת הנכסים המניבים   רבים גבוהה  המאופיין בתחרות 

, ל גובה דמי השכירותהינה בעיקר ע התחרות בתחום זה    .ועל דמי השכירות שיגבו בהם
רמת   הניהול,  לשוכרים.  דמי  הניתנים  הניהול  ושירותי  הנכסים  של  מדיניות התחזוקה 

מיצוב הינה  החברה   תוך  ואסטרטגיים,  מיטביים  במיקומים  מניבים  בנכסים  להחזיק 
 להתמודד עם התחרות בתחום הפעילות.  , דבר המסייע גבוה שלהם

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .6.7.16

בכוונת החברה לפעול לקידום הקמת הפרוייקטים בתחום הפעילות, ולהרחיב את תחום  
את   הפעילות ולהרחיב  ופיתוחם  ייזומם  קרקעות,  ו/או  נכסים  רכישת  באמצעות 

   .פרוטופוליו הנכסים של החברה בתחום זה

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .6.7.17

הפרויקטים והקרקעות )לפי העניין(  וביצועם של    בכוונת החברה לפעול להמשך תיכנונם
הפעילות,   בתחום  חדשים  איכותיים  פרויקטים  לביצוע התקשרויות להקמת  לפעול  וכן 

 ככל שהדבר יתאפשר. 

 

 גורמי סיכון .6.7.18

 . להלן  6.22 סעיףולעיל  6.6.18סעיף לפרטים אודות גורמי הסיכון ראה 
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 תחום "אחרים"  .6.8

פעילות  . נכון למועד תשקיף זה, ניהול וייזום קבוצות רכישה אינו עולה לכדי תחום  237תחום ניהול וייזום קבוצות רכישה ב  לגורם מוביבעבר החברה הייתה  
מקובלים חשבונאות  לכללי  דיווח  בהתאם  בר  מגזר  יש  ואינו  לחברה  זאת,  עם  יחד  רכישה  .  קבוצת  במסגרת  ידה  על  המנוהלים  פרויקטים  מספר  עדיין 

עוד יצוין, כי בחלק מהפרויקטים של קבוצות הרכישה, החברה נמנית על חברי קבוצת הרכישה ומחזיקה בנכסי נדל"ן להשקעה  כמפורט בטבלאות שלהלן.  
המניב.   הנדל"ן  בתחום  ב  לחברהבנוסף,  כמפורט  דירות  שלהלן.  "בארהיורק  -בניו   בניינים  2-מלאי  בטבלאות  אודות    כמפורט  הנתונים  הנוחות  למען 

  14בהתאם להנחיית נדל"ן יזמי ובהתאם לגילוי המקובל בקבוצות רכישה. לפרטים נוספים אודות הפרויקטים הנ"ל ראה באור    הפרויקטים הנ"ל מובאים 
  9המצורפים בפרק    ,2020שנת  לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ל  24, וכן באור  2021בספטבר    30ליום    לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

 להלן. 

 נוהלות על ידי הקבוצה קבוצות רכישה המ .6.8.1

   מגדלי אלפא .6.8.1.1

 שם הפרויקט ומאפייניו 

תיאור  
הפרויקט  
וסטאטוס  
 הפרויקט 

סטטוס  
קבלת 

היתרים  
 נדרשים 

תפקיד  
 החברה 

זכויות  
ששווקו עד  

 30ליום 
  בספמטבר

2021 

זכויות ששווקו  
  1מיום 

  2021אוקטוברב
ועד למועד  
 תשקיף זה 

מועד  
השלמת 
רכישת 

המקרקעין  
על ידי  
חברי 

 הקבוצה 

 

מועד  
קבלת 
אישור 
עקרוני  
של בנק  
מממן 

להעמדת 
מימון 
לחברי  
 הקבוצה 

מועד העמדת  
מימון בפועל  
על ידי בנק  

מממן לחברי  
 הקבוצה 

סך דמי 
הסיחור  

)ככל 
שקיימים( 
הצפויים  
מארגון  
קבוצת  

הרכישה  
)באלפי  

 ש"ח(

סך  
התקבולים  
שהתקבלו 

בחברה בגין  
דמי הסיחור  

)ככל 
 שקיימים(
)באלפי  

 ש"ח(

סך דמי 
הניהול 

הצפויים  
מארגון  
קבוצת  

הרכישה  
)באלפי  

 ש"ח(

סך  
התקבולים  
שהתקבלו 

בחברה בגין  
דמי הניהול  
 )באלפי ש"ח 

סך ההכנסות  
שהוכרו  
בדוחות  

הכספיים של  
החברה ליום  

30.9.2021  
בגין דמי 

הסיחור ובגין  
דמי הניהול  
)במצטבר  
 ובשוטף( 

 )באלפי ש"ח( 
 32מגדל בן  מגדל אלפא : הפרויקט  שם

קומות הכולל  
קומת מסחר 

  1-14וקומות 
אשר אינם חלק 

מקבוצת  
הרכישה  

למגורים והינם  
  בבעלות החברה

 ושני (35%)
  שותפים

 35%) נוספים
, 30%-ו

וכן  (בהתאמה
  32עד  15קומות 

 120הכוללים 
יח"ד אשר  

התקבל 
היתר 
בנייה 

לפרויקט  
והעבודות 
בפרויקט 
 בעיצומן 

שירותי 
ניהול  
לחברי  
קבוצת 

הרכישה  
למגורים  

   בלבד

 31,726 31,726 33,000 --- --- 19 -אפר 2017יוני   2015אפריל  ל.ר  100%
 ( )מצטבר 

שם תאגיד  
 הפרויקט: 

אקרו ייזום 
בהרצליה, שותפות 

 מוגבלת
  מיקום

 238ת"א  1185 רח'  : הפרויקט 

 : שימושים 
מגורים, מלון ומסחר 

כמפורט בטבלה  
 שלהלן

סכום האופציה  
ששולם על ידי  

 החברה: 

אלפי ש"ח  4,100
 ביחס למגורים בלבד 

יתרת סכום  
האופציה ליום  

  בספטמבר 30
2021: 

--- 

האופציה מומשה מועד פקיעת 

 
 ו/או יחידות המשרדים ו/או יחידות המסחר הינם היזמים של הפרויקט אשר מתקשרים בהסכמי שיתוף ביניהם אשר מסדיר את מערכת היחסים ביניהם  קבוצת רכישה הינה פרויקט אשר הרוכשים של יחה"ד  237

ו/או סיחור בגין גיבוש קבוצת הרכישה וכן לדמי ניהול    רגוןכיזמים בפרויקט )לרבות באמצעות נציגות( בהתאם לחלקם היחסי של כל רוכש יחידה בפרויקט. במסגרת ארגון קבוצת רכישה החברה זכאית לדמי א 
 קבוצת הרכישה ויתר דמי הניהול נפרסים במהלך חיי הפרויקט.  בגין ניהול קבוצת הרכישה לאורך חיי הפרויקט. לרוב החלק העיקרי של דמי הארגון ו/או סיחור משולמים למארגן קבוצת הרכישה במועד גיבוש 

 אביב. -, תל7077בגוש  56וחלק מחלקה  55חלקה   238
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 שם הפרויקט ומאפייניו 

תיאור  
הפרויקט  
וסטאטוס  
 הפרויקט 

סטטוס  
קבלת 

היתרים  
 נדרשים 

תפקיד  
 החברה 

זכויות  
ששווקו עד  

 30ליום 
  בספמטבר

2021 

זכויות ששווקו  
  1מיום 

  2021אוקטוברב
ועד למועד  
 תשקיף זה 

מועד  
השלמת 
רכישת 

המקרקעין  
על ידי  
חברי 

 הקבוצה 

 

מועד  
קבלת 
אישור 
עקרוני  
של בנק  
מממן 

להעמדת 
מימון 
לחברי  
 הקבוצה 

מועד העמדת  
מימון בפועל  
על ידי בנק  

מממן לחברי  
 הקבוצה 

סך דמי 
הסיחור  

)ככל 
שקיימים( 
הצפויים  
מארגון  
קבוצת  

הרכישה  
)באלפי  

 ש"ח(

סך  
התקבולים  
שהתקבלו 

בחברה בגין  
דמי הסיחור  

)ככל 
 שקיימים(
)באלפי  

 ש"ח(

סך דמי 
הניהול 

הצפויים  
מארגון  
קבוצת  

הרכישה  
)באלפי  

 ש"ח(

סך  
התקבולים  
שהתקבלו 

בחברה בגין  
דמי הניהול  
 )באלפי ש"ח 

סך ההכנסות  
שהוכרו  
בדוחות  

הכספיים של  
החברה ליום  

30.9.2021  
בגין דמי 

הסיחור ובגין  
דמי הניהול  
)במצטבר  
 ובשוטף( 

 )באלפי ש"ח( 
מהווים את  2015בחודש אפריל  האופציה: 

  הרכישה קבוצת
 למגורים 

 

חברה  ה חלק
בזכויות  

ארגון/שיווק  
 : הפרויקט 

100% 

  תחילת מועד
 2015אפריל  : פרויקט 

  סיום מועד
 2022רבעון שלישי  : משוער 

 



 

 148-ו
 

 פרויקט דה וינצ'י  .6.8.1.2

  בנייניהמגורים )עליה נמנית הקבוצה )בשרשור סופי((, קבוצת רכישה ל  י פרויקט משולב למגורים, משרדים ומסחר. הקבוצה )ביחד עם השותף כהגדרתו להלן( ארגנו קבוצת רכישה למגדל
)עליה נמנית הקבוצה )בשרשור סופי( יצוין, כי קבוצת הרכישה למגורים, קבוצת הרכישה למשרדים וכן שותפות דה  וכן שטחי מסחר המוחזקים על ידי הקבוצה והשותף.    (המשרדים 

קבוצה  כל  תוף המעגן את מערכת היחסים ביניהם בבניית הפרויקט כאשר האחריות על הקמת הפרויקט הינה בהתאם לחלקו היחסי של  וינצ'י המחזיקה בפרויקט התקשרו בהסכם שי
וינצ'י המחזיקה)ורוכש יחידה( בפרויקט בכללותו. עוד יצוין, כי זכויות המגורים של הקבוצה בפרויקט )בשרשור סופי( מסווגים בדוחותיה הכספיים של שותפו בפרויקט כמלאי    ת דה 

ך, הגילוי ביחס לזכויות המסווגות  מקרקעין ואילו זכויות המשרדים )תעסוקה( והמסחר מסווגים בדוחותיה הכספיים של שותפות דה וינצ'י המחזיקה בפרויקט כנדל"ן להשקעה. לפיכ
 . 50%לק החברה בחברה הכלולה, היינו הנתונים בטבלה שלהלן הינם לפי ח בתחום הנדל"ן המניב.לעיל  6.7כנדל"ן להשקעה ניתן בסעיף  

 הפרויקט תיאור  שם הפרויקט ומאפייניו: 

 
 

תקופת 
 הדיווח: 

 239נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט, ליום האחרון של תקופת הדיווח 
 )נתונים כספיים באלפי ש"ח( 

 )הנתונים הינם בהתייחס לחלק החברה בפרויקט(

נתונים הקשורים ליחידות שנרכשו על ידי החברה 
, ליום האחרון של תקופת הדיווח הפרויקטולשיווק 

 )נתונים כספיים באלפי ש"ח( 

 
 
 

סטטוס קבלת  
היתרים  
 נדרשים 

לפני מע"מ של  כוללותתחזית עדכנית של עלויות 
הפרויקט )מתחילתו ועד סיומו הצפוי( לסוף התקופה 

 לא כולל מימון: 

עלויות שהושקעו בפועל ושטרם הושקעו בפועל  
 לסוף התקופה: 

כמות 
יחידות 
שנרכשו  
על ידי  
החברה  
ונמצאות  
במלאי  
לתום 

 התקופה

יתרת  
המלאי 
בדוחות  

הכספיים  
של החברה  

לתום 
 התקופה

מספר  
קומות 
מגורים  
ו  שנחתמ
בגינן  
חוזים  

מחייבים  
עד לתום  
תקופת 
הדיווח  
ובסמוך 
למועד  
פרסום  
 התשקיף 

סך  
שטחים  ה

שנותרו  
לשיווק נכון  

למועד  
פרסום  
 התשקיף 

עלות קרקע  
 והיטלים 

 

עלות 
 בניה 

עלויות  
 אחרות 

סה"כ השקעה  
כוללת 

בפרויקט  
)צפויה( לא 

 240כולל מימון  

עלויות  
שהושקעו  

בפועל  
 במצטבר 

עלויות  
שטרם  
 הושקעו 
לא כולל 

 מימון

שיעור  
השלמה  

 הנדסי 

שיעור  
השלמה 

 כספי 

 הפרויקט  שם
  דה  פרויקט
 'י וינצ

יח"ד בשטח   412
  35 -של כ אקוויולנטי

אלף מ"ר מגורים ובנוסף  
יח"ד תהיינה   40כולל 

להשכרה )דיור בר השגה(  
קבוצת הרכישה  )להלן: "
"(; שטחי מסחר  למגורים 

  800 -בשטח עיקרי של כ
מ"ר; שטחי משרדים   

  31 -בשטח עיקרי של כ
:  ולהלן לעילאלף מ"ר )

סך הרווח  ."( הפרויקט "

30.9.21 1,056 721 447 2,225 1,268 956 83% 87% 1 2,411 2 --- 

התקבל היתר  
מלא לבנית  

המגדל.  
הושלמו  
עבודות  
השלד  

במגדלי  
  -המגורים

מבוצעות  
עבודות  
חשמל,  
איטום,  

  תאגיד  שם
 : הפרויקט

  דה מ.ק.א
  י'וינצ

,  בכנרית
  שותפות
 מוגבלת 

 הפרויקט  מיקום 

'  ברח 
  לאונרדו

 י'וינצ דה
  קפלן פינת

 
בהן מחזיקה הקבוצה, אשר משויכות לתחום הנדל"ן המניב המפורט    יצוין כי הנתונים המובאים בטבלה זו מתייחסים רק לזכויות המגורים המסווגות כמלאי בדוחותיה הכספיים של החברה ולא ליתר הזכויות במגדל  239

 להלן.   6.7בסעיף 
 יווצרנה בפרויקט עלויות חריגות.  יודגש, כי סכום העלות הכוללת מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ובנתונים האמורים יכול ויחולו שינויים, אם ת  240
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 הפרויקט תיאור  שם הפרויקט ומאפייניו: 

 
 

תקופת 
 הדיווח: 

 239נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט, ליום האחרון של תקופת הדיווח 
 )נתונים כספיים באלפי ש"ח( 

 )הנתונים הינם בהתייחס לחלק החברה בפרויקט(

נתונים הקשורים ליחידות שנרכשו על ידי החברה 
, ליום האחרון של תקופת הדיווח הפרויקטולשיווק 

 )נתונים כספיים באלפי ש"ח( 

 
 
 

סטטוס קבלת  
היתרים  
 נדרשים 

לפני מע"מ של  כוללותתחזית עדכנית של עלויות 
הפרויקט )מתחילתו ועד סיומו הצפוי( לסוף התקופה 

 לא כולל מימון: 

עלויות שהושקעו בפועל ושטרם הושקעו בפועל  
 לסוף התקופה: 

כמות 
יחידות 
שנרכשו  
על ידי  
החברה  
ונמצאות  
במלאי  
לתום 

 התקופה

יתרת  
המלאי 
בדוחות  

הכספיים  
של החברה  

לתום 
 התקופה

מספר  
קומות 
מגורים  
ו  שנחתמ
בגינן  
חוזים  

מחייבים  
עד לתום  
תקופת 
הדיווח  
ובסמוך 
למועד  
פרסום  
 התשקיף 

סך  
שטחים  ה

שנותרו  
לשיווק נכון  

למועד  
פרסום  
 התשקיף 

עלות קרקע  
 והיטלים 

 

עלות 
 בניה 

עלויות  
 אחרות 

סה"כ השקעה  
כוללת 

בפרויקט  
)צפויה( לא 

 240כולל מימון  

עלויות  
שהושקעו  

בפועל  
 במצטבר 

עלויות  
שטרם  
 הושקעו 
לא כולל 

 מימון

שיעור  
השלמה  

 הנדסי 

שיעור  
השלמה 

 כספי 

-בתל
 241אביב 

בפרויקט  הכולל  הגולמי 
,  ש"ח  מיליוני 336-הינו כ

מתוכו הוכר נכון ליום  
מיליוני  326-כ  30.9.2021

-)חלק החברה כ  ש"ח
49% ) 

אלימוניום,  
 מעליות וכו'

 2016242 יוני רכישה   מועד

2020 3,647 417 1,477 5,568 4,731 837 65% 80% 2 6,626 1 76 
 משוער  סיום  מועד

אפריל  
2023 

 
 שימושים 

 
 מגורים 

  החברה חלק
  לפי, האפקטיבי 

 שימושים 
%50 243 ,244 

2019 37,012 7,904 1,789 46,705 44,397 2,308 16% 64% 40 44,397 1 222 
התמורה שנקבעה  
לרכישת זכויותיה  

המקוריות של  
 החברה בקרקע: 

  מיליון 821
  ביחס"ח  ש

  100%-ל
 מהקרקע 

החלק ששולם  
מהתמורה נכון ליום  

100% 

 
 .7102בגוש  2-ו  1וחלקות  6111בגוש   590-ו 752הידועים כחלקות מקרקעין   241
על ידי צד שלישי    4%-קנדה )ט.ר( בע"מ )בשרשור סופי( ו-על ידי ישראל  46%על ידי אקרו ייזום וצדדים שלישיים נוספים,    50%"( המוחזקת )בשרשור סופי( בשיעור של  שותפות דה וינצ'ישותפות מוגבלת )להלן: "  242

שנים נוספות(. בהתאם לתנאי המיכרז, התוכניות והיתר הבניה התחייב היזם לבצע מטלות  ציבוריות כגון:    98-שנים עם אופציה להארכה ב  98תה במכרז לרכישת זכויות החכירה במקרקעין )לתקופה של  נוסף, זכ 
המציאה    אביב יפו. יצוין, כי בנוסף למפורט לעיל לפי תנאי המכרז שותפות דה וינצ'י -( של מבני ציבור לטובת עיריית תלברוטומ"ר )  2,450אשר יהיו בבעלות המדינה ויושכרו על ידה, בניית   יח"ד להשכרה   40בניית  

 .50%-ל 49%-החזקתה עלה מ  רכשה החברה זכויות נוספות בפרויקט כך ששיעור 2022בחודש ינואר חודשים לאחר קבלת תעודת גמר לפרויקט.  6מיליון ש"ח שתהא בתוקף עד  14לרמ"י ערבות ביצוע בסך 
ם בשותפות דה וינצ'י. הוראות מזכר ההבנות דומות במהותן  החברה והשותף התקשרו במזכר הבנות המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בשותפות דה וינצ'י באופן שהחברה והשותף הם המנהלים הכלליי  243

זקותיהם של החברה ו/או השותף  לעיל. ביחס להעברת זכויות נקבע כי לא ניתן יהיה להעביר את ההחזקות בשותפות דה וינצ'י למעט לנעבר מורשה ו/או העברה שכתוצאה ממנה הח   6.6.1.12לתיאור המפורט בסעיף  
 והם יוותרו בעלי השליטה בשותף הכללי. 33%-בשותף המוגבל שבשליטת כל אחד מהם בשותפות דה וינצ'י לא תפחת מ)בשרשור סופי( 

  לעיל.  3.5שלאחריה שיעור החזקות של אקרו ייזום בחברת הפרויקט עלה ראה סעיף שינוי המבנה לפרטים אדות עסקת    244
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 הפרויקט תיאור  שם הפרויקט ומאפייניו: 

 
 

תקופת 
 הדיווח: 

 239נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט, ליום האחרון של תקופת הדיווח 
 )נתונים כספיים באלפי ש"ח( 

 )הנתונים הינם בהתייחס לחלק החברה בפרויקט(

נתונים הקשורים ליחידות שנרכשו על ידי החברה 
, ליום האחרון של תקופת הדיווח הפרויקטולשיווק 

 )נתונים כספיים באלפי ש"ח( 

 
 
 

סטטוס קבלת  
היתרים  
 נדרשים 

לפני מע"מ של  כוללותתחזית עדכנית של עלויות 
הפרויקט )מתחילתו ועד סיומו הצפוי( לסוף התקופה 

 לא כולל מימון: 

עלויות שהושקעו בפועל ושטרם הושקעו בפועל  
 לסוף התקופה: 

כמות 
יחידות 
שנרכשו  
על ידי  
החברה  
ונמצאות  
במלאי  
לתום 

 התקופה

יתרת  
המלאי 
בדוחות  

הכספיים  
של החברה  

לתום 
 התקופה

מספר  
קומות 
מגורים  
ו  שנחתמ
בגינן  
חוזים  

מחייבים  
עד לתום  
תקופת 
הדיווח  
ובסמוך 
למועד  
פרסום  
 התשקיף 

סך  
שטחים  ה

שנותרו  
לשיווק נכון  

למועד  
פרסום  
 התשקיף 

עלות קרקע  
 והיטלים 

 

עלות 
 בניה 

עלויות  
 אחרות 

סה"כ השקעה  
כוללת 

בפרויקט  
)צפויה( לא 

 240כולל מימון  

עלויות  
שהושקעו  

בפועל  
 במצטבר 

עלויות  
שטרם  
 הושקעו 
לא כולל 

 מימון

שיעור  
השלמה  

 הנדסי 

שיעור  
השלמה 

 כספי 

  בספטמבר  30
2021 : 

 

  יורק ארה"ב-פרויקטים בניו .6.8.2

  )אלפי דולר ארה"ב( 245שהקמתם הסתיימה ומכירתם טרם הסתיימה במלואה פרויקטים 

 מיקום  שם
מועד  

רכישת  
 הקרקע 

מועד  
תחילת  
 הבניה 

מועד  
סיום  

 השיפוץ 

חלק התאגיד  
האפקטיבי  

 בפרויקט 

סה"כ יח"ד  
 בפרוייקט 

יח"ד  
שנותרו  
   לחברה

עלות המלאי  
המיוחסת  

ליח"ד  
שנותרו  

  במלאי ליום 
30.9.2021 

שיעור ההון  
העצמי  
מתוך  
 העלות 

SF246   ממוצע
ליח"ד  
שנותרו  
 במלאי 

הכנסות צפויות  
 מדירות במלאי 

רווח גולמי  
צפוי מדירות  

 במלאי 

שיעור  
רווח גולמי  

צפוי על  
דירות  
 במלאי 

פים  דיתרת עו 
צפויה בסיום  

לרבות  הפרויקט 
הון עצמי  
שהושקע  
 בפרויקט 

פרויקט  
38 

308 East 
tStree th38  ,

-מנהטן, ניו
 247יורק

ינואר 
2015   

 2015מאי 
 14,556 0% ---- 14,556 1,002 100% 14,556 3 ל.ר  100%248 2015 

 
 לפרויקטים הנ"ל ע"י שמאי, בהתאם למחירי המכירה בפועל של המקרקעין. לעניין זה יצוין כי נאמד אומדן שווי מימוש נטו   245
 מ"ר.  464.5ר"ר הינו בשטח של  5,000מ"ר. לדוגמא נכס ששטחו  0.9290ר"ר הינם  10(. המרה מרגל רבוע )ר"ר( למטר רבוע )מ"ר( הינה באופן שכל square feetרגל רבוע )  246
247  Block:943, Lot 52.   
"( אשר החזיקה )באמצעות שותפות בבעלות מלאה(  38שותפות  )" GAIA Montrose Apartments LLC  -התקשרו גופים בשליטת החברה במערך הסכמים לפידיון החזקותיה העקיפות ב  2021בחודש אוגוסט    248

"( ולהיפרדות מול צדדים שלישיים לא קשורים אשר עמם החזיקה בעקיפין בזכויות בנכס. במסגרת מערך ההסכמים האמור,  הנכס)להלן: "  East 38th Street, New York, NY 308בזכויות בבניין מגורים ברחוב  
Acro Montrose LP   :(,המשקיע"(, משקיע פיננסי פרטי שאינו צד קשור לחברה )"שותפות אקרו" )להלן" Acro Montrose Investors LP " :ף הכללי של השותפות האמורה  "( וכן השותשותפות הביניים)להלן

. כמו כן, הצדדים  38מהזכויות בשותפות    31%-(, בשותפות הביניים, אשר החזיקה מצדה בכ50%( והמשקיע מאידך ) 50%)אשר הנו בשליטת החברה( התקשרו בהסכם היפרדות לגבי זכויות שותפות אקרו מחד )
. בעקבות השלמת הסכמים אלה 38(, לפדיון החזקותיה של שותפות הביניים בשותפות  38מהזכויות בשותפות    69%-שור לחברה )ואשר החזיק כוהשותף הנוסף בה, שהנו צד לא ק  38התקשרו בהסכם עם שותפות  

 בגין הנכס.   38דירות בנכס וכן פרעה את חלקה בהלוואה בנקאית של שותפות  3, שותפות אקרו קיבלה לבעלותה הנפרדת 2021בחודש אוגוסט 
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 מיקום  שם
מועד  

רכישת  
 הקרקע 

מועד  
תחילת  
 הבניה 

מועד  
סיום  

 השיפוץ 

חלק התאגיד  
האפקטיבי  

 בפרויקט 

סה"כ יח"ד  
 בפרוייקט 

יח"ד  
שנותרו  
   לחברה

עלות המלאי  
המיוחסת  

ליח"ד  
שנותרו  

  במלאי ליום 
30.9.2021 

שיעור ההון  
העצמי  
מתוך  
 העלות 

SF246   ממוצע
ליח"ד  
שנותרו  
 במלאי 

הכנסות צפויות  
 מדירות במלאי 

רווח גולמי  
צפוי מדירות  

 במלאי 

שיעור  
רווח גולמי  

צפוי על  
דירות  
 במלאי 

פים  דיתרת עו 
צפויה בסיום  

לרבות  הפרויקט 
הון עצמי  
שהושקע  
 בפרויקט 

פרויקט  
52 

416 West 

  nd52
tStree249  ,

-מנהטן, ניו
 יורק

אוגוסט 
2015 

אוקטובר  
2015 
 

2016 77.36%250 
 

 32,959 0% ---- 52,652 1,426 63% 52,652 8 ל.ר 

 

הכנסות ומקדמות, רווח גולמי ויתרת עודפים הינם 'מידע צופה פני עתיד' )כהגדרת המונח בחוק ניירות   צבר, היתר בין, דלעיל החברה הערכות כי, יודגש
את המכירות 1968-ערך, תשכ"ח במחירים התואמים  מלא של המלאי  מימוש  ועל  לפרויקטים השונים  ושותפיה  של החברה  ניסיונה  על  (, המתבסס 

זה. תשקיף  למועד  נכון  השוק  מחירי  את  או  שיתקבלו    בפועל  בהחלטות  השותפים,  בין  פעולה  בשיתוף  רבה  במידה  תלויים  אלה   ידם  עלפרמטרים 
בשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום וובהעמדת ההון העצמי הנדרש מהם )ובכלל זה מהחברה( על פי ההסכמים שנחתמו; בגורמים חיצוניים  

ואין וודאות שכך יהיה מצב    -בין היתר לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה(    בשוק הנדל"ן )בהם עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי,
  העיקריים הגורמים, זה למועד  נכון, החברה להערכתהדברים בפועל. גורמים אלה עשויים לשנות באופן משמעותי את הערכות החברה המפורטות לעיל. 

  הרעה;  זה  תשקיף  למועד  נכון  הקיימים  המחירים  ברמות  שנותר  המלאי  שיווק  אי  הינו  יתממש  לא  עתיד  פני  צופה  שהמידע  לכך  להביא  יםהעשוי
וביתרת העודפים   בצבר  לקיטון  שיביא  באופן  החברה   פועלת   בה  המחירים  סביבת   על  לרעה  תשפיע  אשר  הכלכלית  בסביבה ברווח הגולמי  ההכנסות, 

.לעיל  מהאמור,  מהותי  באופן  אף  שונה  להיות  יכול  והוא   יתממש  שלעיל  המידע  כי  ודאות  כל  אין,  לפיכך.  לעיל

 
249  , Lot 1129.Block:01061 
"( והשותף הכללי בשותפות )אשר  שותפות הביניים)"  .Acro 416 W 52nd Street LP"(,   המשקיע)"אקרו"(, משקיע פיננסי פרטי שאינו צד קשור )"  Acro Group USA 52nd St LPהתקשרו    2020בחודש נובמבר    250

ב תוקן  אשר  בהסכם,  החברה(,  בשליטת  מלו2021באוגוסט    5-הנו  לרכישת   ,( הביניים  בשותפות  המשקיע  זכויות  שותפות  29.234%א  ופירעונו.  לשותפות  המשקיע  שהעמיד  המימון  תנאי  ותיקון  אקרו,  ידי  על   )
 W 52nd Street, New Yorkם ברחוב  "(, אשר החזיקה מצדה )באמצעות שותפות בבעלות מלאה( בבניין מגורי52שותפות  )"  Gaia 416 West 52nd Street, LLC-מהזכויות ב  33.09%-הביניים החזיקה מצדה ב

New York416  " :(, בהסכם  52מהזכויות בשותפות    66.91%, שהנו צד לא קשור לחברה )ואשר החזיק  52והשותף הנוסף בשותפות    52גם התקשרו שותפות הביניים, שותפות    2020"(. בחודש נובמבר  הנכס)להלן
דירות בנכס היא    8, הועברו לבעלותה הנפרדת  52, לשותפות הביניים אין עוד כל זכויות בשותפות  2020(. בעקבות השלמת העסקה, בחודש נובמבר  33.09%)  52לפדיון מלוא הזכויות של שותפות הביניים בשותפות  

 מ' דולר. 7.1פרעה את חלקה בהלוואה הבנקאית בגין הנכס ונטלה הלוואה בנקאית חדשה מממוסד בנקאי אמריקאי בסךשל 
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 עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו  -חלק רביעי 

 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  .6.9

בבאור   כמפורט  קבוע  רכוש  יש  לחברה  זה,  תשקיף  למועד  הכספיים   8נכון  לדוחות 
ליום  ה החברה  של  בבאור  2021בספטמבר    30מאוחדים  כמפורט  וכן  לדוחות   11, 

להלן. לעניין זה יצוין,    9מצורפים בפרק  , ה2020הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  
הרצליה, פרויקט אשר   Sea Viewכי משרדי החברה ממוקמים בקומת משרדים בפרויקט  

 על ידי החברה ושותף מוביל נוסף. הוקם באמצעות קבוצת רכישה אשר גובשה ונוהלה 

 

 אנושי הון .6.10

 מבנה ארגוני  .6.10.1

 להלן תרשים המבנה הארגוני בקבוצה: 

 
 

 עובדים .6.10.2

ליום   הקבוצה    2021  בספטמבר   30נכון  העובדים   55מעסיקה  התפלגות  להלן  עובדים. 
   :2021 בספטמבר 30וליום  2020-ו  2019בדצמבר של כל אחת מהשנים  31נכון ליום 

 31.12.2019 31.12.2020 30.9.2021 תחום פעילות 

 7 5 5 הנדסה 

 6 6 6 שיווק 

 8 10 13 כספים

 7 5 6 תפעול ובקרה 

 2 2 3 קשרי לקוחות 

 2 2 2 פיתוח עסקי 

 7 6 6 אדמיניסטרציה 

 1 5 7 התחדשות עירונית 

 40 41 48 סה"כ לפי תחום פעילות 

 --- 1 1 מנהל תחום התחדשות עירונית 

 40 42 49 סה"כ  

 6 6 6 נושאי משרה בכירה

 46 48 55 סה"כ
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ליום   התחייבויות    2021  בספטמבר  30נכון  אין  לחברה  זה,  תשקיף  פרסום  ולמועד 
עובדמהותיות בשל סיום     כן.  בזמן  מוגבלת  אינה   העובדים  של  העסקתם.  מעביד-יחסי 

 .  הדין להוראות  בהתאם סוציאליים לתנאים האמורים העובדים זכאים

 

  תלות .6.10.3

ומנכ"ל התורמים לפיתוחה העיסקי   דירקטוריון  יו"ר  כולל  הצוות הניהולי של החברה 
סמנכל"ים,   וכן  עסקיה,  של  מיטבי  ולניהול  החברה  בתחום  המיומנים  של  אחד  כל 

" ביחד:  )להלן  שנים. המנהליםעיסוקו  ורב  איכותי  מקצועי  ניסיון  המנהלים  לכל   .)"
ה  מעורבותו  אף  על  כי  הינה  החברה  של  של  עמדתה  וניכרת  השליטה  יו"ר בעל 

דירקטוריון החברה בפעילותה, אין לחברה תלות בו או במנהלים האחרים לצורך ניהול  
   עסקיה השוטפים.

 

   העסקההסכמי  .6.10.4

הסכמי   אודות  משרה  עם    העסקהלפרטים  ארבוב, נושאי  יצחק  מר  עם  לרבות  בכירה 
 להלן.  8בפרק  8.1יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה ראה סעיף  

 

   ספקים, יועצים ונותני שירותים .6.11

שיווק   .6.11.1 לצורך  שונים,  פרסום  ספקי  עם  הרגיל  העסקים  במהלך  מתקשרת  החברה 
 ר בספטמב  30וליום    2020-ו  2019ים  , כשהוצאות הפרסום בשנהפרויקטים של החברה

של    2021 כולל  לסך  ש"  6,197  –  כהסתכמו  ש"ח,   6,480,  חאלפי    4,594  -וכ  אלפי 
   .בהתאמה

למועד   .6.11.2 שותפיה    הקבוצהזה,  תשקיף  נכון  עם  ביחד  ובין  בעצמה  בין  )במאוחד(, 
בישראל  בפרויקטים היזמי  הנדל"ן  בתחום  המניב(  )הן  הנדל"ן  בתחום  התקשרה והן   ,

 עם נותני שירותים ויועצים שונים נרכשו הפרויקטים    הםו/או נכנסה בנעלי הבעלים שמ
הפרויקט( של  בשלב  הפרויקטים  )כתלות  עם  ההתקשרויות  הקבוצהשל    בקשר  בין   .

הפרויקט  האמורות נמצא  שבו  בשלב  תלויות  כאמור  התקשרויות  אשר  נמנות  עם , 
לה   אין  החברה,  הנהלת  להערכת  שונים.  נוספים  ויועצים  קונסטרוקטורים  אדריכלים, 
עם  דומים  בהסכמים  להתקשר  שניתן  מכיוון  מהספקים  באיזה  תלות  שותפיה  וליתר 

 מספר רב של ספקים ולפיכך החלפת הספקים הקיימים אינה כרוכה בעלויות מהותיות.

  

 חוזר הון .6.12

של   לתקופה  החברה  של  החוזר  ההון  הרכב  ביום    12להלן  שהסתיימה    30חודשים 
 )באלפי ש"ח(: 2021 בספטמבר

הסכום שנכלל  
 בדוחות הכספיים 

התאמות )לתקופה  
 חודשים( 12של 

סה"כ )לתקופה של  
 חודשים( 12

 652,969 (429,577) 1,082,546 נכסים שוטפים 
 670,389 (409,599) 1,079,988 התחייבויות שוטפות 

עודף הנכסים  
השוטפים על  
ההתחייבויות 

 השוטפות 

2,558 (19,978) (17,420) 

 

של   לתקופה  החברה  של  החוזר  ההון  הרכב  ביום    12להלן  שהסתיימה    31חודשים 
 )באלפי ש"ח(:  2020 דצמברב

הסכום שנכלל  
 בדוחות הכספיים 

התאמות )לתקופה  
 חודשים( 12של 

סה"כ )לתקופה של  
 חודשים( 12

 557,882 (357,872) 915,754 נכסים שוטפים 
 575,386 (319,157) 894,543 התחייבויות שוטפות 

עודף הנכסים  
השוטפים על  
ההתחייבויות 

 השוטפות 

21,211 (38,715) (17,504) 
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 להסברים אודות ההון החוזר של החברה ראה בדוח הדירקטוריון. 

 

  מימון, אשראי והשקעות .6.13

   :2021 בספטמבר 30להלן יפורטו מקורות המימון של החברה ליום  .6.13.1

    זמן קצר זמן ארוך )כולל חלויות שוטפות(   
 סה"כ

)אלפי   הדוח  למועד 
 ש"ח( 

מקור   פרטי 
 מימון 

הדוח   למועד  סכום 
 )אלפי ש"ח( 

שיעור 
ריבית 

  ממוצעת
% 

שיעור 
ריבית 

 אפקטיבית

למועד   סכום 
)אלפי  הדוח 

 ש"ח( 

שיעור 
ריבית 

  ממוצעת
% 

שיעור 
ריבית 

  אפקטיבית
% 

  הלוואה
 מצדדים
 קשורים 

218,689 5.4% 5.6% 2,929 5.4% 5.6% 221,618 

  מתאגידים
  בנקאיים

 251ואחרים 
957,717 2.74% 2.74% 523,655 2.95% 2.95% 1,481,372 

  מימון"כ סה
 1,702,990 2.96% 2.96% 526,584 3.23% 3.23% 1,176,406 חיצוני

הון המיוחס  
לבעלים של 

 החברה
)ליום  

30.9.2021 

--- --- --- --- --- --- 
 
,127958  

 

סה"כ  
מקורות  

 מימון 
--- --- --- --- --- --- 2,661,117 

ת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות הון עצמי, נהחברה מממנכון למועד התשקיף,  
הפניקס  ידי  על  לחברה  שהועמדה  והלוואה  הון  השקעת  קשורים,  מצדדים  הלוואות 

ואשראי מתאגידים בנקאיים   יחידותמקדמות מרוכשי  להלן(,    6.13.5.2)כמפורט בסעיף  
יוזמ  אותם  לפרויקטים  שניתן  ספציפי  מימון  ו/או  לחברה  אשראי  כמסגרת  ות  שניתן 

 .  המוחזקים על ידיהתאגידים הקבומה ו/או 

ליום  נ ה  2021  בספטמבר  30,  2020בדצמבר    31כון  החברה תשקיף,  ולמועד  עומדת 
קאיים במסגרת הסכמי  נידי תאגידים ב  -אי ההלוואות שהועמדו לה עלנבכל ת)במאוחד( 

 .הליווי

בשל זה  תשקיף  למועד  נכון  הנמצאים  המניבים  ו/או  היזמיים  הביצוע,  בפרויקטים  ב 
הב בנ מימון  ליווי  באמצעות  מבוצע  הפרויקט,  קאי  ניה  חיי  אורך  לכל  והל  נ המשוטף, 

סגור   הפרויקט()קרי,  כפרוייקט  והוצאות  הכנסות  על  שולט  המממן    מובטחו  הגוף 
זכויות   של  והעתידיות(  בשעבוד  )הקיימות  החברה   בפרויקטהקבוצה  זכויות  )לרבות 

ח ההסכמים המקנים לחברה את זכויותיה בפרויקט  חברה מכו בחשבון הליווי וזכויות ה 
השונים,   הספקים  עם  החברה  התקשרה  בהם  החברה לרבות  ווההסכמים  זכויות 

 תקבולים ביטוחיים שיהיו מהפרויקט, ככל שיהיו(.  ב

ערבויות ביצוע לבעלי  ,  במסגרת הסכם הליווי מעמיד הגורם המממן, ערבויות חוק מכר
ות וכן  נ , ערבויות כספיות שו)ככל שמדובר בפרויקטי התחדשות עירונית(  זכויות בקרקע

למימון הבאש כספי  מות  .יה נ ראי  שו נבהתנית  העמדת האשראי  לרבות  ניות  העמדת ות 
הינו  הון עצמי מינימאלי ששיעוריו משתנים )כתלות בגודל הפרויקט ומורכבותו, ואשר  

די בניה ו/או יעדי מכירות שנקבעים ו/או קבלת היתר בניה ו/או עמידה ביע  15%בדר"כ  
 בהסכמי הליווי.  

ריבית הפריים עם מרווח קבוע מעל    משתנה  ריבית שנתיתהסכמי הליווי נושאים בד"כ  
 על מסגרת האשראי המנוצלת.

 

 

 

 

 
ה   251 אודות  זניחות לחברה ראה באור  לפרטים  מאחרים שהינן  החברה  13לוואות  המאוחדים של  הכספים  לדוחות  לשנת  )א( 

2020 . 
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   י וערבויותמסגרות אשרא .6.13.2

ליום   בנות    2021  בספטמבר  30וליום    2020בדצמבר    31נכון  ולחברות    בבעלות לחברה 
, אשר נוצל  ש"ח  מיליון  60-"( בסך של כמסגרת אשראית אשראי )להלן: "ומלאה מסגר 

של   סך  קיימת ש"ח  מיליון  30מתוכה  מלאה  בשליטה  בנות  ולחברות  לחברה  בנוסף   .
כ של  בהיקף  לערבויות  אשראי  ש"ח.    40  -מסגרת  לחברה מיליון  התשקיף  למועד  נכון 

  9לפרטים נוספים ראה באור מיליון ש"ח.  145 -גרת אשראי בסך של כולחברות בנות מס
לדוחות    12וכן באור    2021בספטמבר    30המאוחדים של החברה ליום    לדוחות הכספיים

 להלן.  9המצורפים בפרק  של החברה, 2020הכספיים המאוחדים לשנת  

 

   אשראי בריבית משתנה .6.13.3

ליום   נכון  בתוקף  שהיו  משתנה  בריבית  והלוואות  אשראי  אודות  פרטים    31להלן 
   ולמועד התשקיף: 2021 בספטמבר  30, ליום  2020-ו  2019בדצמבר 

מטבע  
בו ניתן  
האשר

 אי

יתרה סמוך  
למועד 

  התשקיף 
 )אלפי ש"ח( 

שיעור 
ריבית 
סמוך  
למועד 

 התשקיף 

יתרה ליום  
30 

 בספטמבר
)באלפי  2021

 ש"ח( 

טווח ריבית  
  30ליום 

 בספטמבר
2021 

יתרה ליום  
בדצמבר   31

2020 
)באלפי  

 ש"ח( 

טווח  
ריבית 

  31ליום 
בדצמבר  

2020 

יתרה  
  31ליום 

בדצמבר  
2019 

)באלפי  
 ש"ח( 

טווח ריבית  
  31ליום 

בדצמבר  
2019 

-2.5% 1,569,692 שקל 
4.10% 1,463,453 2.5%-

4.10% 1,034,387 2.5%-
4.10% 924,225 2.5%-

4.10% 

 

 התחייבויות פיננסיות  .6.13.4

תאגידים  כלפי  הקבוצה  מחברות  חלק  של  פיננסיות  התחייבויות  אודות  לפרטים 
המאוחדים של החברה לדוחותיה הכספיים    9באור  בנקאיים ו/או מממנים אחרים ראה  

לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנת    12, וכן באור  2021בספטמבר    30ליום  
   .להלן 9המצורפים בפרק   ,2020
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 אשראי בר דיווח .6.13.5

לעיל(, בפרויקט ויסוצקי    6.6.5.8)כמפורט בסעיף    גולף שהקבוצה נטלה בפרויקטים מתחם    ההלוואות  2021  בספטמבר  30  וליום  2020בדצמבר    31ליום    נכון  .6.13.5.1
 One, בפרויקט  לעיל(  6.7.13)כמפורט בסעיף    טאוור  סי  בפרויקט,  (לעיל  6.6.11.5  בסעיף)כמפורט  ה  "פרויקט מגדל מזא ב,  לעיל(  6.6.6.8)כמפורט בסעיף  

Tower  (זהב  דפי) ,     בפרויקט  ACRO BUSINESS CAMPUS    בפרויקט  (לעיל  6.6.8.8  בסעיף)כמפורט    בארט   בפרויקט(,  לעיל  6.6.7.8  בסעיף )כמפורט ,Yard 
"  הפניקס "להלן:  לעיל ו )   הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מו   הפניקס חברה לביטוח בע"מ מ וכן ההלוואה שהחברה נטלה    לעיל(,    6.6.9.8)כמפורט בסעיף  

    .של החברה )במאוחד( 253הינן הלוואות מהותיות )כמפורט להלן(  252"( המלווים"או 

 
   :להלן יפורטו התנאים העיקריים של הסכם ההלוואה עם הפניקס .6.13.5.2

  מועד
חתימת  
הסכם  

  ההלוואה
 המקורי 

  סכום
ההלוואה  
המקורי  

 "ח( ש אלפי)
 

יתרת קרן ליום  
)מיליון   30.9.2021

 ש"ח( 

מועדי פירעון  
 קרן וריבית 

ושיעור ריבית  
)שיעור ריבית  

 אפקטיבית(
 

 / בטחונות  שעבודים
 

ריבית שנתית  
 )ריבית אפקטיבית( 

שינוי   ת ותני
  /מרותשליטה/  

 מבנה 

 אחרות התחייבויות 
 

 מיידי/מוקדם פירעון 

יוני  
2018 ,

נובמבר 
2019 

ואוגוסט  
2020 ,
מרץ 
2021254 

מיליון   220
ש"ח  

)להלן: 
"  ההלוואה"

או  
 "( האשראי"

ההלוואה    220255   קרן 
ב  -   5-תפרע 

תשלומים  
לא   שנתיים 
החל   שווים 

ביולי    2מיום  
ועד ליום    2022

 2026ביולי    2

האשראי   פירעון  להבטחת 
  המלווים לטובת    ירשמו

שעיקריהם  שעבודים  
כדלקמןמפורטים שעבוד    :, 

ללא   ראשונה,  מדרגה  קבוע 
על   בסכום   100%הגבלה 

מהון המניות המונפק והנפרע  
קבוע   שעבוד  ייזום;  אקרו 

)ריבית    5.4%
 ( 5.6%אפקטיבית 

שינוי   יחול  לא 
בחברה  שליטה 
בעילות   כמפורט 
לפירעון  להעמדה 
יחול   לא  מיידי; 
שליטה   שינוי 
המחוזקות   בחברות 
של   ישירה  בהחזקה 

תיצור  לא  החברה 
ליצור   תתחייב  ו/או 
על   שוטף  שעבוד 
ו/או   נכסיה  כלל 
על   שעבוד  תיצור 
זכויות   או  מניות 
היא  בהן  חברות 
באופן   מחזיקה 

 פירעון מוקדם: 
מוקדם  החברה   בפירעון  לפרוע  רשאית  תהיה 

האשראי,   של  מסולקת  הבלתי  היתרה  את 
היתר,בכפוף בין  פירעון   ,  עמלת  לתשלום 

 מוקדם. 
  עילות להעמדה לפירעון מיידי: 

מקובלות   עילות  כוללת  ההלוואה  העמדת 
ו/או   ההלוואה  של  מיידי  לפירעון  להעמדה 

 
 .   ""הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ -מוזגה הפניקס פנסיה בע"מ עם ולתוך אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה בעקבות המיזוג ל 2019ביוני  30ביום      252
 . 2017במרץ  19כפי שעודכנה ביום  2011באוקטובר  30כהגדרת המונח בעמדת אשראי בר דיווח של רשות ניירות ערך מיום   253
כנגד קבלת בטחונות שונות, כמפורט    מיליון ש"ח   150פיו העמידו המלווים ללווה אשראי בסכום קרן של  -"( עלהסכם ההלוואההתקשרו המלווים והחברה בהסכם הלוואה )"  2018ביוני    26ביום    -  הסכם ההלוואה  254

 .  2018ביולי  2בטבלה זו להלן, והועמדה בפועל לחברה ביום 
מיליון ש"ח, כך    30פי הסכם ההלוואה בסך של  -"(, במסגרתה הוגדל סכום האשראי עלהתוספת הראשונהלהסכם ההלוואה )"   1התקשרו המלווים והחברה בתוספת מס'    2019בנובמבר    20ביום    -  תוספת ראשונה  

 "(.  האשראי המקורימיליון ש"ח )להלן: " 180פי הסכם ההלוואה יעמוד על -שהסך הכולל של האשראי )קרן( על
ההלוואה וכן סכום האשראי גדל בסך    "( לפיה נדחו מועדי הפירעון של ההלוואה על פי הסכםהתוספת השנייהלהסכם ההלוואה )להלן: "  2התקשרו הצדדים בתוספת מס'    2020באוגוסט    2ביום    -תוספת שנייה   

ממניות אקרו ייזום   100%לעיל( ורישום השעבודים לטובת המלווים )שעבוד  3.4מיליון ש"ח )כפוף להתקיימות תנאים אשר התקיימו במלואם שעיקריהם השלמת עסקת שביל האלה )כהגדרת המונח בסעיף  40של 
וכן שעבוד הלוואות בעלים שהועמדו ע נכסים  נבעו מהלוואות בעלים שביל האלה ואקרו  נכסים אשר  ייזום ואקרו  ידי החברה לאקרו  )כמפורט בסעיף  -ל  "  3.4החברה  )להלן:  האשראי לעיל ומהאשראי הנוסף( 

 מיליון ש"ח.   220"( כך שסכום האשראי הכולל )קרן( יעמוד על סך של הנוסף
"( המסדירה את מועד העמדת האשראי הנוסף וכן הקובעת הוראות בדבר פרעון מוקדם  התוספת השלישיתשית להסכם ההלוואה )להלן: "התקשרו הצדדים בתוספת שלי  2021במרץ    10ביום    -  תוספת שלישית 

 של האשראי במקרה של הנפקה לציבור של מניות ובמקרה של הנפקה לציבור של אגרות חוב כמפורט להלן.  
"( כנגד הגשת שעבודים על הלוואות בעלים שהחברה העמידה לאקרו מועד ההשלמה)להלן: "  2021באפריל    11ועמד על ידי המלווים לחברה ביום  בהתאם לתוספת השנייה והתוספת השלישית, האשראי הנוסף ה  

 ייזום ואקרו נכסים אשר ינבעו מהאשראי הנוסף. 
"( הריבית בגין יתרת האשראי  ההנפקה לציבורהחברה תבצע הנפקה של של מניות החברה )להלן: "בהתאם לתוספת השלישית, לאחר מועד ההשלמה, אם וככל ש  -(IPOהפחתת הריבית באירוע הנפקה לציבור ) 

מועד )""( וזאת החל מהמועד שבו מניות הלווה תחלנה להיסחר בבורסה )קרי, הלווה תהפוך לחברה ציבורית(  שעור הריבית המופחתתלשנה  )"   3.9%מיליון ש"ח( הבלתי מסולקת תעמוד על    180המקורי )היינו,  
תת הריבית על יתרת האשראי המקורי, הפניקס  "( כפי שתודיע החברה בכתב למלווים בסמוך לפני )לפחות יומיים מראש( מועד פרסום דוח בדבר תוצאות ההנפקה על פי תשקיף החברה. בגין הפח הפחתת הריבית

מהיוון התשלומים העתידיים )קרן וריבית( שהיו משתלמים על פי לוח הסילוקין של האשראי המקורי בשיעור היוון של    תהיה זכאית לתשלום בסכום השווה להפרש )אם חיובי(, כדלקמן: )א( הסכום המתקבל
האשראי המקורי בשיעור היוון    ללשנה( למועד הפחתת הריבית בפועל; לבין )ב( הסכום המתקבל מהיוון התשלומים העתידיים )קרן וריבית( שהיו משתלמים על פי לוח הסילוקין ש  3.9%הריבית המופחתת )קרי,  

הנחה על סכום  20%החברה תשלם למלווים את תשלום הפיצוי בגין הפחתת הריבית בניכוי של  "(.תשלום פיצוי בגין הפחתת הריבית לשנה( למועד הפחתת הריבית בפועל להלן: " 5.4%של הריבית המקורית )קרי, 
בע ל האשראי הנוסף תעמוד אף היא על שיעור הריבית המופחתת. בגין הפחתת הריבית גם על האשראי הנוסף, החברה תשלם למלווים פיצוי בסכום שיקתשלום הפיצוי כאמור. במועד הפחתת הריבית, הריבית ע
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באופן  
שארבעת  

התשלומים  
הראשונים  

כ   16.6%-יהוו 
מקרן  

ההלוואה  
והתשלום  

יהווה  האחרון 
 33.33%-כ
קרן  ה מ

  .256הלוואה 
ריבית    -ריבית  

קבועה   שנתית 
של   בשיעור 

)ריבית    5.4%
אפקטיבית  

של   בשיעור 
אשר  5.8%  )

תשולם  
בשנה   פעמיים 

בתשלומים  
שנתיים .  חצי 

257 258 

והמחאה  ראשונה  מדרגה 
דרך ראשונה   על  בדרגה 

הגבלה בסכום   השעבוד, ללא 
המניות    100%על   מהון 

אקרו   של  והנפרע  המונפק 
ואקרו    נכסים ייזום  )אקרו 

זו:   בטבלה  יקראו  נכסים 
הבנות" ומניותיהן  חברות   "

ייקראו:   לעיל  כאמור 
המשועבדות" ; 259"( המניות 

ראשונה   מדרגה  קבוע  שעבוד 
על  בדרגה  ראשונה  והמחאה 

הגב ללא  שעבוד,  לה דרך 
הסכמי    בסכום כל  של 

החברה  של  בעלים  הלוואות 
)להלן:   הבנות  חברות  עם 

הלוואות  " הסכמי 
 . 260"(הבעלים

  

שהן,   כפי  החברה 
הסכמת   ללא 
מראש   המלווים 
לא   החברה  ובכתב; 
בעלת   להיות  תחדל 
בחברות  השליטה 
תצרף   ולא  הבנות 
לשליטה,   נוסף  צד 
הסכמת   ללא 
בכתב   המלווים 

לא תתבצע  ש;  ומרא
הבנות   כל בחברות 

מניות,   של  הנפקה 
ניירות   או  אופציות 
המירים   ערך 

לא ; החברה  למניות
לפירוק,   תגרום 
הסדר נושים, מיזוג,  
ארגון   או  פיצול 

של    החברהמחדש 
החברות   ו/או 
המוחזקות בהחזקה 
שהינן   כפי  ישירה, 
חתימת   במועד 

 ישיר.  
תעשה  החברה 
באשראי   שימוש 
העמדת  לצורך 
בעלים   הלוואות 
הבנות   לחברות 
משועבדות   )אשר 

 ווים(. כאמור למל
תתקשר   לא  החברה 
שלישי   צד  עם 
בהסכמי   כלשהו 
ו/או   הלוואה 
)להלן:   אשראי 

הלוואות  "
ובלבד  חדשות  ,)"

האשראי   שפירעון 
זה   הסכם  נשוא 
לפרעון קודם    יהיה 
אחת   כל 

מההלוואות  
אחד  וכל  החדשות 
שהעמיד   מהמלווים 
חדשות   הלוואות 
כתב   על  יחתום 

שינוי   יחול  אם  לרבות:  הביטחונות  למימוש 
צחי שליטה   שמר  במקרה  ו/או  בחברה  אסור 

" )להלן:  בעל  "(צחיארבוב  להיות  יחדל 
בחברה המשועבדות ה אם  ;  261שליטה  מניות 
מ  פחות  המונפק    %100-ישקפו  המניות  מהון 

ומזכויות    מחברות הבנותרע של כל אחת  והנפ
מלא דילול  בסיס  על  אם  ההצבעה  לא  ; 

תופר  תתקיים  המידה   ו/או  אמות  מבין  איזו 
המפורטות   במהלך הפיננסיות  כאשר  להלן, 

לבקש   רשאית  תהא  הלווה  ההסכם  תקופת 
הפיננסיות  המידה  באמות  עמידה  של    בחינה 

רצופים קלנדריים  רבעונים  שני  )קרי    במשך 
ק לא  רבעון  שבו  לרבעון  מעבר  נוסף  לנדרי 

לשלוש   עד  המידה(  אמות  את  הלווה  קיימה 
ההלוואה;  תקופת  במהלך  בלבד  פעמים 
כלשהו/ם   גורם/ים  לטובת  עילה  התקיימה 
אשר להם הזכות להעמיד לפרעון מיידי חובות  

מהחברות   החברה והתחייבויות   מי  של  ו/או 
לעת,  המוחזקות של   שיהיו מעת  כפי  החברה, 

החברות  או  החברה  של  חלקה  בגין  וזאת 
הפיננסיים   ושותפיה/ן  כאמור  המוחזקות 

על   העולה  הלוואות  ש"ח   15,000,000בסכום 
חל שינוי מהותי בתחום    אם;  262באופן מצטבר

לא   פעילותה  שעיקר  כך  החברה  של  פעילותה 

 
)להלן: )שיחול במועד הפרעון הסופי של האשראי לפי הסכם ההלוואה, פרעון מוקדם של    "(, במועד הפרעוןהפיצוי בגין האשראי הנוסף" בהתאם למפורט להלן על האשראי הנוסף  הסופי של האשראי הנוסף 

יבית המופחתת  הפיצוי בגין האשראי הנוסף יחושב כדלקמן: הפער שבין הריבית לשיעור הר  האשראי הנוסף לפי תנאי הסכם ההלוואה או פרעון האשראי הנוסף בנסיבות הנפקה של חוב לציבור כמפורט להלן(.
בניכוי של    פני תקופת האשראי הנוסף, החל ממועד הפחתת הריבית ועד למועד הפרעון של האשראי הנוסף. החברה תשלם את תשלום הפיצוי בגין האשראי הנוסף-( מוכפל ביתרת הקרן הממוצעת על1.5%)קרי  
 הנחה על סכום הפיצוי בגין האשראי הנוסף.   20%

הנפקת  בגין  מוקדם  לציבור  פירעון  של    –  חוב  סך  היינו  הנוסף,  והאשראי  המקורי  )האשראי  בכללותו  האשראי  את  יפרע  אשר  לציבור  חוב  הנפקה של  תבצע  תשלם    220במקרה שהחברה  החברה  מיליון ש"ח(, 
למים על פי לוח הסילוקין אילולא בוצע הפירעון המוקדם( בגין סכום האשראי  להפניקס עמלת פירעון מוקדם בסכום השווה להפרש שבין הסכום המתקבל מהיוון התשלומים העתידיים שלא ישתלמו )והיו משת

; לבין  0.5%ומה למח"מ האשראי נכון לאותו מועד( ובתוספת  המקורי בלבד במלואו בשיעור היוון המורכב מצירוף תשואת האג"ח הממשלתי הרלוונטי למועד הפירעון המוקדם )קרי, אג"ח ממשלתי בעלי מח"מ ד
עמלת בשיעור היוון של הריבית המופחתת )להלן: "קבל מהיוון התשלומים העתידיים שלא ישתלמו )והיו משתלמים על פי לוח הסילוקין אילולא בוצע הפירעון המוקדם( בגין סכום האשראי המקורי  הסכום המת

 הנחה מסכום העמלה כאמור.  20%ת חוב לציבור בניכוי של "(. החברה תשלם למלווים את עמלת פרעון המוקדם בגין הנפקפירעון מוקדם בגין הנפקת חוב לציבור
 בהתאם לתוספת השלישית, בכל מקרה אחר שהחברה תבקש לבצע פירעון מוקדם של האשראי כי אז יחולו הוראות ההסכם.  

 מיליון ש"ח.  220גדלה לסך של מיליון ש"ח כמפורט להלן ומסגרת האשראי  40הועמד על ידי הפניקס האשראי הנוסף בסך של  2021באפריל  11ביום   255
 .2020ביולי  2בהתאם לתוספת השנייה פירעון קרן ההלוואה נדחה בשנתיים מיום   256
בית בשיעור ריבית ההלוואה  רעה רימבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עת, לאחר קרות הפרה המהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי )כפי שיפורט להלן( תישא יתרת האשראי שטרם נפ  תוספת ריבית מיוחדת:  257

ן מיידי. בכל הנוגע לאי עמידה באמות המידה לשנה וזאת למשך כל התקופה שתחילתה במועד בו החל אירוע ההפרה וסיומה במועד תיקון ההפרה )ככל שתוקנה( או במועד העמדת ההלוואה לפירעו  3%בתוספת  
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או    ;הסכם  מיזוג 
שינוי   כל  או  פיצול 

בחברו אחר  ת  מבנה 
טעון   הבנות, 
המלווים   הסכמת 

 מראש.  
 

 
 
 
 

והסכמה   ויתור 
בהסכם   הקבוע 

 ההלוואה. 
תהיה   לא  החברה 
או   להכריז  רשאית 
להכריז,  להתחייב 
לבצע   או  לחלק 
דיבידנדים   חלוקת 
חלוקה   ו/או 
בחוק  )כהגדרתה 
אחרת   החברות( 

אם תרשם הערת "עסק    ;יהא בתחום הנדל"ן
בדוחותי אקרו  חי"  הלווה,  של  הכספיים  הם 

בוצעה   אם  ייזום;  אקרו  או   חלוקה נכסים 
ההסכם; ככל שהאשראי של  בניגוד להוראות  

של   סך  על  יעלה  המוחזקים   410התאגידים 
לפי    מיידי  פרעוןאם ארע אירוע    מיליון ש"ח;

שבין   הלוואה  שביל    החברה הסכם  לבין 
פעילות  האלה  בכל  תתקשר  הלווה  אם   ;

רכישת   ו/או  פרויקט  ביצוע  )לרבות  עסקית 
אשר   וכדומה(,  במושכרים  שיפורים  ו/או  נכס 

  לגרום התזרימי     הפיננסי  המודלפי  -עלעלולה,  

 
בה שני רבעונים קלנדריים רצופים )עד לשלוש פעמים בלבד במהלך תקופת ההלוואה(  ה באמות המידה הפיננסיות, וזאת טרם חלוף תקופה בת  הפיננסיות, תחול תוספת הריבית המיוחדת החל ממועד אי העמיד

יבית פיגורים והמלווים יהיו רשאים לחייב את  "(, ככל שישנן תקופות כאלה. תוספת הריבית המיוחדת אינה מהווה רתקופות התיקוןרשאית החברה לבקש בחינה של עמידה באמות המידה הפיננסיות )להלן: "
 החברה בריבית פיגורים כאמור, בהתאם לאמור בהסכם, כאשר במקרה שתחול ריבית הפיגורים לא תחול הריבית המיוחדת בגין אותה תקופה. 

של הלווה במישרין ו/או בעקיפין מצד שלישי כלשהו, ובכלל זה מגופים פיננסיים כלשהם, לרבות בגין  : תוספת ריבית במידה שהיקף האשראי סולו )כהגדרת המונח להלן( שקיבלו תאגידים מוחזקים  תוספת ריבית  258
מיליון   60לה על  ככל שהאשראי של תאגידים מוחזקים יע  -  1.25%מיליון ש"ח, באופן המפורט להלן: )א( בשיעור ריבית שנתית של    60מסגרות אשראי, לרבות מסגרות און קול וכדומה, יעלה, באופן מצטבר, על  

מיליון ש"ח; )ג(    210-מיליון ש"ח ולא יותר מ  160ככל שהאשראי של תאגידים מוחזקים יעלה על    -לשנה    1.75%"(; )ב( בשיעור ריבית שנתית של  תקרת המדרגה הראשונהמיליון ש"ח )"  160-ש"ח ולא יותר מ
מיליון ש"ח, יהווה הדבר אירוע   410מיליון ש"ח ומעלה )מובהר כי ככל שאשראי )סולו( של תאגידים מוחזקים יעלה על    210זקים יעלה על  ככל שהאשראי של תאגידים מוח   -לשנה    2.25%בשיעור ריבית שנתית של  

וכדומה( הניתן לתאגידים המוחזקים,  אשראי סולוהפרה לפי הסכם הלוואה(. " י בכיר שניתן לצורך הקמה של פרויקט או לצורך : )א( אשראלמעט" לעניין זה משמעו כל אשראי )לרבות קרן, ריבית, הוצאות 
)ב( אשראי שהועמד על   ידי צד שלישי מסוים וכן הלוואות משתתפות ברווחים אשר  רכישת נכס/מקרקעין או לצורך מחזור חוב קיים של פרויקט/נכס/מקרקעין כנגד שעבוד הנכס/מקרקעין או נכסי הפרויקט; 

יילקחו ולא  זה    ינוטרלו מחישוב האשראי סולו  הינו מתוך רווחי הפרויקט  הלוואות משתתפות ברווחיםבחשבון. לעניין  ופירעונן  ידי צדדים שלישיים לפרויקט חלף הכנסת משקיע  הינן הלוואות שהועמדו על   "
וגבלת בזמן כמפורט להלן, וזאת  , היינו ללא זכות חזרה לחברת הפרויקט וללא ערבות כל צד שלישי אחר. תוספת הריבית בה תחויב הלווה תהיה מNon-recourseוהערובה לפירעון הינו הנכס בפרויקט והינן מסוג  

מדרגה מיליון ש"ח ולא יותר מתקרת המדרגה הראשונה, במהלך תקופת הסכם ההלוואה, ובלבד ש: )א( התאגידים המוחזקים יטלו אשראי סולו עד לתקרת ה  60ככל שהאשראי של התאגידים המוחזקים יעלה על  
על   עולה  ו  11הראשונה לתקופה שאינה  האשראי-חודשים;  ניטל על  )ב(  אם  -סולו  ובין  שונות  הועמד בשתי תקופות  אם  )בין  ההלוואה  הסכם  תקופת  יותר מפעמיים במהלך  לא  המוחזקים  מהתאגידים  מי  ידי 

וספת הריבית )כאמור לעיל( בגין כל העמדת  "(. בכפוף לאמור, הלווה תחויב בתהאשראי המזכהחודשים( )"   11חודשים ולאחר מכן הוארכה התקופה לתקופה נוספת של עד    11האשראי הועמד לתקופה של עד  
. הלווה תחויב בתוספת הריבית כמפורט לעיל, בכל אחת  אשראי מזכה )עד לתקרת המדרגה הראשונה(, לתקופה מוגבלת בהתאם לתקופה הארוכה מבין האמור להלן: תקופה של שנה או פעמיים בתקופת האשראי

יות )ולא  המוחזקים  התאגידים  יטלו  שבה  בפעם  מהפעמים  חלקם,  או  כולם  המוחזקים,  לתאגידים  אשראי  שיועמד  ככל  הניטל.  מזכה  אשראי  לכל  בהתאם  לעיל,  המפורטת  התקופה  למשך  וזאת  מפעמיים(  ר 
 שראי לפי הסכם ההלוואה.לוא האהשלישית )בין אם בדרך של הארכת תקופת אשראי ובין באשראי חדש(, אזי תחול תוספת הריבית מאותו מועד ואילך ללא הגבלה בזמן עד לפרעון מ

מהון המניות המונפק והנפרע של אקרו ייזום ואקרו נכסים והחל ממועד השלמת עסקת שביל האלה וע"פ התוספת השנייה שועבדו לטובת    80%יצוין, כי ע"פ הסכם ההלוואה המקורי שועבדו לטובת המלווה    259
 נכסים וכן שועבדו מלוא הלוואות הבעלם לרבות הלוואות בעלים שהועמדו על ידי שביל האלה לחברה במסגרת עסקת שביל האלה. המלווה מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אקרו ייזום ואקרו

"(, תהיה החברה רשאית לפנות למלווים, בבקשה לשחרר בטוחות מתוך הבטוחות  מועד בדיקהחודשים לאחר מכן )להלן: "   12החל מתום השנה השנייה להעמדת ההלוואה, ובתום כל    מנגנון שחרור בטוחות:  260
, המלווים יסכימו לשחרור בטוחות, כך שיחס יתרת  20%-ע"י מעריך שווי חיצוני( יפחת מ הקיימות וזאת בהתקיים התנאים הבאים: )א( ככל שהיחס בין יתרת האשראי שלא נפרע לבין שווי הביטחונות )כפי שיקבע

  בכל מועד בדיקה, החברה תידרש להשלים   40%לכל היותר; )ב( לא ארע אירוע פירעון מיידי עד מועד שחרור הבטוחות; על אף האמור ככל שיחס יתרת אשראי לבטוחות יעלה על    30%אשראי לבטוחות יעמוד על  
 לכל היותר. 30%בטוחות למלווים, כך שיחס יתרת אשראי לבטוחות יעמוד על 

)א( שיעור החזקותיו בזכויות הצבעה במישרין או באמצעות חברות    261 ייחשב כבעל שליטה בהתקיימות שני התנאים הבאים במצטבר:  זה, צחי  ייפוי כוח להצבעה שקיבל מבעלי מניות  לעניין  וכן מכוח  בשליטתו 
)ב( שיעור החזקותיו בזכויות ההצבעה במישרין או באמצעות חברות בשליטתו )לא כולל החזקה ביחד עם אחרים ולא כולל החזקה מכוח יפוי כוח -; ו40%ן מכוח החזקותיה של שביל האלה הינם לפחות  אחרים וכ

 בזכויות ההצבעה. 50%זיק בה לבדו מעל . לעניין זה, חברה תחשב כחברה בשליטתו של צחי רק אם הוא מח 25%או שביל האלה( הינם לפחות 
חברות המוחזקות בפרויקטים; אם  שותפים עימם החברה ו/או החברות המוחזקות שלה מתקשרות לצורך פרויקטים שונים כשותפים פיננסיים לחלקה של החברה ו/או למימון חלקן של ה   –"  שותפים פיננסיים"  262

ריים  יננסיות המפורטות להלן, כאשר במהלך תקופת ההסכם החברה תהא רשאית לבקש בחינה של עמידה באמות המידה הפיננסיות במשך שני רבעונים קלנדלא תתקיים ו/או תופר איזו מבין אמות המידה הפ
 .רצופים, עד לשלוש פעמים בלבד במהלך תקופת ההלוואה 
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  מועד
חתימת  
הסכם  

  ההלוואה
 המקורי 

  סכום
ההלוואה  
המקורי  

 "ח( ש אלפי)
 

יתרת קרן ליום  
)מיליון   30.9.2021

 ש"ח( 

מועדי פירעון  
 קרן וריבית 

ושיעור ריבית  
)שיעור ריבית  

 אפקטיבית(
 

 / בטחונות  שעבודים
 

ריבית שנתית  
 )ריבית אפקטיבית( 

שינוי   ת ותני
  /מרותשליטה/  

 מבנה 

 אחרות התחייבויות 
 

 מיידי/מוקדם פירעון 

 
  

זה:   בס"ק  )להלן 
אלא  החלוקה"  ,)"

התנאים  בה  תקיים 
בסעיף   כמפורט 

 לעיל.   6.3.3.1
 

יהיה   כי  המודל   תקופת  במהלך  גרעוןלכך 
 . 263התזרימי הפיננסי 

 

 

 

   אמות מידה פיננסיות –פרטים נוספים 

   31.12.2020עמידה בהתחייבות נכון ליום   תנאים התחייבות 
 )אמות המידה נבחנות כל רבעון(  

.2021930.עמידה בהתחייבות נכון ליום   
 )אמות המידה נבחנות כל רבעון(  

 ליון ש"ח.  ימ  150לא יפחת מסך של  :264הון עצמי 
 

מיליון   400ההון העצמי של החברה הינו 
 ש"ח 

מיליון   958ההון העצמי של החברה הינו 
 ש"ח 

זה בלבד: כולל זכויות מיעוט( לבין סך המאזן לפי הדוחות   סעיף היחס בין ההון העצמי )לצרכי יחס הון עצמי למאזן: `
 . 25% -הכספיים לא יפחת מ

ההון העצמי של החברה )כולל זכויות  
מיליון ש"ח; סך המאזן   950מיעוט( הינו 

מיליון ש"ח;   2,639של החברה הינו   
  %36היחס הינו 

ההון העצמי של החברה )כולל זכויות  
ח; סך  מיליון ש" 1,219מיעוט( הינו 

מיליון   3,507המאזן של החברה הינו 
 ש"ח; 
 35%היחס הינו 

  לבין( 265, אך ללא המימון העודףמיעוט זכויות כוללזה בלבד:  סעיף ההון העצמי )לצרכי בין היחס
 . 20% -מ יפחת לא הדוחות הכספיים  לפי המאזן  סך

ההון העצמי של החברה )כולל זכויות  
מיליון    778מיעוט וללא מימון עודף( הינו 

 2,637 ש"ח; סך המאזן של החברה הינו
 מיליון ש"ח; 

  %30היחס הינו 

ההון העצמי של החברה )כולל זכויות  
  1,176מיעוט וללא מימון עודף( הינו 

  מיליון ש"ח; סך המאזן של החברה הינו
מיליון ש"ח;  3,507  

  %34היחס הינו 
לבין   266יחס חוב פיננסי נטו 

 CAP267-ה
מיליון   1,616החוב הפיננסי נטו הינו  .75%לא יעלה על 

 מיליון ש"ח;  2,566הינו  CAP-; ה ש"ח 
מיליון   1,979החוב הפיננסי נטו הינו 

 מיליון ש"ח;  3,198הינו  CAP-; ה ש"ח 

 
ון, לא יאוחר מהמועד שנדרש להגשת הדוחות הכספיים של החברה למלווים על פי הסכם ההלוואה, מודל פיננסי תזרימי  לעניין זה משמעו מודל שהלווה תמסור למלווים, אחת לרבע  –"  מודל פיננסי תזרימי"  263

 מעודכן לשלוש השנים הקרובות לכל הפחות ממועד מסירת המודל האחרון )בחלוקה לרבעונים(, של הלווה והחברות המוחזקות. 
ללא זכויות מיעוט(, כפי שהופיע בדוחות הכספיים בתוספת הלוואות בעלים שהינן נחותות, לרבות במועד פירעונן לפירעון    -מיוחס לבעלי המניות של החברה )קרי  סך כל ההון ה    -" לעניין זה משמעו  הון עצמי"  264

" לעניין זה  הדוחות הכספייםם או הלוואות לצורך ריפוי אמות המידה. "האשראי על פי הסכם זה שהועמדו על ידי בעלי עניין בחברה או צד שלישי ונחתמו לטובת המלווים כתבי הסכמה בנוסח הקבוע בהסכ
 )כהגדרת המונח בהסכם ההשקעה(.  הדוחות הכספיים המאוחדים או הסולו לפי העניין, המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, האחרונים, כשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים -משמעם 

"( ובלבד שנקבע בהסכם החלק העודףההשקעה של שותף פיננסי מעבר לחלקו של השותף הפיננסי בהון העצמי הנדרש לעסקה או לפרויקט )בהתאם שיעור אחזקתו בעסקה או בפרויקט( )"סכום    -"  מימון עודף"  265
מ לפירעון  עד  וזאת  הלווה(  )לרבות  אחרים  לשותפים  ביחס  העודף  החלק  בפירעון  עדיפות  יש  הפיננסי  לשותף  כי  לאחר עימו  בסמוך  רבעון  מידי  למלווים,  להמציא  מתחייבת  החברה  כאמור.  העודף  החלק  לוא 

 החתימה על הדוחות הכספיים המאוחדים, המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, האחרונים, מסמך המפרט את המימון העודף.
נטו"  266 ה   –"  חוב פיננסי  ולזמן ארוך שקיבלה  )ביחד  סך כל החובות וההתחייבויות לזמן קצר  או בעקיפין  ידה, במישרין  ו/או עקיפים, מכל סוג שהוא, מגופים  הלווה"  -לווה ותאגידים המוחזקים על  ישירים   ,)"

לרבות בגין מיסים שוטפים ומסי    אי מספקים ויתרות זכאיםפיננסיים כלשהם, אגרות חוב, לרבות אגרות חוב הניתנות להמרה, ניירות ערך מסחריים, חובות במסגרת הסדר נושים וכל אשראי אחר )למעט אשר
ידי הלווה )לרבות חברות כלולות(, אשר נכון למועד הסכם  -זקים עלהכנסה נדחים, והתחייבויות למתן שירותי בניה(, לרבות )מבלי לגרוע( חלק הלווה בחובות והתחייבויות כאמור לעיל של התאגידים הבאים המוח 

ברות כלולות( אשר יוחזקו  ת )פרויקט דה וינצ'י(, אקרו אשדר ביפו, שותפות מוגבלת )פרויקט מכבי יפו( ופינת גלילות בע"מ )פרויקט גלילות( ו/או תאגידים )לרבות ח זה, בין היתר, הינם: א.ק.מ דה וינצ'י בכנרי
ידי הלווה להבטחת חובות והתחייבויות של צד שלישי כלשהן  -ורים למאזן, שניתנו על"(, חובות והתחייבויות הכלולים במאזן הלווה )על בסיס מאוחד( ו/או בביא החברות כלולות"  -ידי הלווה )ביחד-בעתיד על
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   31.12.2020עמידה בהתחייבות נכון ליום   תנאים התחייבות 
 )אמות המידה נבחנות כל רבעון(  

.2021930.עמידה בהתחייבות נכון ליום   
 )אמות המידה נבחנות כל רבעון(  

 62%היחס הינו  62.98%היחס הינו 
ננסיים אחרים או במסגרת הנפקת אגרות חוב, בהלוואות בסך העולה על בנוסף החברה מתחייבת לקיים ולעמוד בכל עת, גם כלפי המלווים, בכל אמת מידה ו/או התניה פיננסית נוספת בה תתחייב החברה כלפי גופים פי

   .ש"ח, ויראו את אותן אמות מידה פיננסיות כאילו נכללו בהסכם זה  15,000,000
 הלוואות לצורך ריפוי אמות המידה: 

היה זכאית כי יועמדו לה הלוואות לצורך עמידה באמות המידה  הוסכם כי במקרה שהחברה לא תעמוד החברה באמות המידה הפיננסיות )המפורטות לעיל( במהלך תקופות התיקון המותרות )כמפורט לעיל(, החברה ת
)א(   הבאים:  בכפוף לתנאים  נחוהפיננסיות,  תהינה  המידה  ריפוי אמות  לצורך  )ב(  תות לאשראיההלוואות  החלוקה,ככל שהחברה תעמוד  ;  אזי    במבחני  ההלוואות,  פרעון  ולאחר  לפרוע   החברה בהתחשב  תהא רשאית 

.  "(הריבית בסיסית"להלן:  )  3%וספת  )י( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ בת3עור הריבית לפי סעיף  ילמלווים של הלוואות לצורך ריפוי אמות המידה את קרן ההלוואות והריבית בגינה עד גובה ריבית מקסימאלית בש
יפרע חלק הריבית הנוסף שמעל לריבית , תשלום נוסף אחר בגין ההלוואה ככל שריבית ההלוואות לצורך ריפוי אמות המידה תהא גבוהה מהריבית הבסיסית ו/או המלווים בהלוואות לצורך ריפוי אמות מידה יהיו זכאים ל

יפוי אמות המידה, כך שבטרם  לאחר פרעון מלוא האשראי לפי הסכם זה ועד פרעון כאמור יהיו נחותים לאשראי במלואם; )ג( למלווים תינתן זכות הצטרפות להלוואות לצורך ר  הבסיסית ו/או כל מרכיב תשלום אחר, רק
 )ד( המלווים יהיו רשאים שלא לאשר זהות מלווים מטעמים סבירים. -ם; ויועמדו הלוואות לצורך ריפוי אמות המידה לחברה, תפנה החברה למלווים ותציע להם להצטרף למתן ההלוואה באותם תנאי

 

 
נות לפדיון,  מגופים קשורים ומבעלי עניין, והתחייבויות בגין מניות הנית )לרבות בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בלווה( מגופים פיננסיים כלשהם, או הלוואה אחרת כולל הלוואות מגופים מקבוצת הלווה,

 ועל פי המפורט בדוחותיה הכספיים של הלווה )על בסיס מאוחד(. 
267  "CAP "- ס מאוחד( וכן בתוספת חלק הלווה בהון העצמי של החברות חוב פיננסי )מאוחד( של הלווה בתוספת ההון העצמי )כולל זכויות מיעוט( של הלווה על בסיס מאוחד, לפי הדוחות הכספיים של הלווה )על בסי

 הכלולות )כהגדרתן בהגדרת חוב פיננסי לעיל( לפי הדוחות הכספיים של כל אחת מהחברות כאמור. 



 

 161-ו
 

 מיסוי .6.14

המאוחדים של   לדוחות הכספיים   7לפרטים אודות המיסוי החל על הקבוצה ראה באור  
לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה   15, וכן באור  2021בספטמבר    30החברה ליום  

 להלן.  9המצורפים לתשקיף זה בפרק  ,2020לשנת 

 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  .6.15

מהותיים.   .6.15.1 סביבתיים  בסיכונים  כרוכה  אינה  החברה  פעילות  זאת, יחד  ככלל,  עם 
לר הסביבה,  איכות  של  הקמת להיבטים  על  השפעה  בנושא,  הדין  הוראות  בות 

 פרויקטים שהחברה מעורבת בהם במספר מישורים עיקריים:ה

נטרול השפעות ומפגעים חיצוניים הנגרמים על ידי פרויקט הבניה ומשפיעים על   א. 
ופסולת הבניה, טפול במי   הסביבה, כגון: זיהום, רעש, פגיעה בקרקע, פינוי עפר 

אלו   נושאים  וכו'.  היתרי  תהום  עיר,  בנין  תכניות  במסגרת  כלל  בדרך  מוסדרים 
לעיתים   המפקחות.  הרשויות  של  מינהל  והוראות  לפרויקט  הניתנים  הבניה 

העירייה   רכישה(דורשת  קבוצת  כמנהל  ולא  )כיזם  כתבי    מהקבוצה  על  לחתום 
 שיפוי להבטחת תשלום נזקים ממפגעים אלו.    

סקיר סביבתי טרם תחילת הפעילות  תלהכין לפרויקטים נדרשת   לעיתים הקבוצה ב.
והפרעות   השפעות  מפני  ודייריו  עצמו  הפרויקט  על  הגנה  לצורך  בפרויקט 
קירבה   סואנים,  וכבישים  תעשיה  ממבני  רעש  רוחות,  משטר  כגון:  חיצוניות, 

 למתקני אשפה, או חשמל וכו'.    

היתרי   ג. לצורך קבלת  וכן  )במאוחד(  בהם מתקשרת החברה  מכח הסכמי המימון 
שמירת   לעניין  בדרישות  לעמוד  הפרויקטים  על  הפרויקטים,  להקמת  הבניה 
איכות הסביבה, בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה, ובכללן עמידה בתקן  
בניה ירוקה, ומחלקת התברואה של הרשות המקומית, וכן בדרישות חוקי העזר  

אכ אישור  לקבלת  כתנאי  הפרויקט,  הקמת  תום  עם  כן  כמו  לוס  הרלוונטיים. 
מהרשות המקומית, נדרשת החברה להוכיח כי עמדה בכל הדרישות הסביבתיות  

 הנדרשות כנדרש.  

נוקטת  סביבתיים  סיכונים  בניהול  החברה  מדיניות )כיזם(    שונות  פעולות  הקבוצה 
  והן  והרישוי  התכנון במהלך הן,  הסביבה איכות  על  ולשמירה סביבתיים סיכונים למניעת
  וצרכי  הדין  דרישות  קיום  לצורך  כן   כמו.  השונים  הפרויקטים  של  ההקמה  במהלך

  חיצוניים   ביועצים  הקבוצה  נעזרת  הסביבה  לאיכות  הקשור  בכל  השונים  הפרויקטים
  אויר  זיהום,  רעש  כגון)  הרלוונטיים  בתחומים   סביבתיים  בנושאים  מקצועיים

 ובהתאם   זו  במסגרת  (.ועוד  גלאי ,  מרתפים,  אוורור,  מכוניות,  עשן  -ואטמוספירה 
 סקר   כגון,  לפרויקטים  ביחס שונים סקרים  מבוצעים, הסביבה לאיכות  המשרד לדרישות 

  מגנטית   קרינה  דוח,  והצללות  רוחות  דוח,  תהום  מי  סקר,  קרקע  וגז  קרקע  זיהום  לאפיון
  חלקן,  בנוסף.  החברה  מבחינת  מהותיים  ממצאים  העלו  לא  האמורות  והבדיקות  ב"וכיו 
  לעלות  מהותי  אינו  כלל  בדרך  הסביבה   איכות  דרישות  ביישום  הכרוכות  העלויות  של

 החברה   להערכת  בהתאם,  לעיל  שפורטו  הפרויקטים  עלויות  בהערכות  וכלול  הפרויקט
 .  האפס דוח מפקח או/ו

 

 הסכמים מהותיים  .6.16

לפרטים אודות התקשרות החברה עם הפניקס בהסכם השקעה ובהסכם הלוואה ראה   .6.16.1
 לעיל.  6.13.5.2-ו  3.3סעיפים 

 לעיל.   3.4עיף סלפרטים אודות עסקת שביל האלה ראה  .6.16.2

 לעיל.   3.6ראה סעיף  שינוי המבנהלפרטים אודות עסקת  .6.16.3
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  חברות בנות וחברות קשורות .6.17

בהן מחזיקה    מהותיותות ו/או חברות כלולות  תאגידים וחברות בנ  אודות להלן פרטים   .6.17.1
 החברה נכון למועד תשקיף זה: 

  שם מס' 
 החברה

 חברה
 /מאוחדת
 חברה

  בשליטה
  / משותפת
 חברה
 כלולה

  מדינת
 התאגדות 

 החברה  זכויות
)בשרשור 

  בהון( סופי
  המונפק 

  של והנפרע
 החברה

 הקשורה /הבת

 החברה  זכויות
)בשרשור 

(  סופי
 של בהצבעה

 החברה
 הקשורה /הבת

  היקף
ההשקעה  

בחברה 
הבת/הקשורה  

  נכון ליום 
30.9.2021  

 )באלפי ש"ח( 

  סכומי
ההלוואות  
והערבויות  
שהועמדו  
לחברה 

הבת/הקשורה  
  נכון ליום 
30.9.2021  

 )באלפי ש"ח( 

סכום  
המוניטין  

שנבע 
מרכישת  

חברה 
 כלולה

אקרו   .1
 --- 329,644 179,446 100% 100% ישראל מאוחדת  ייזום 

אקרו   .2
 --- 216,766 404,343 100% 100% ישראל מאוחדת  נכסים 

מ .6.17.2 בלמעלה  החברה,  ידיעת  למיטב  המחזיקים,  שמות  יפורטו  המניות    25%-להלן  מהון 
המונפק והנפרע או מזכויות ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בנות של 

   החברה:

 שם המחזיק   הפרויקט / שם חברת הבת
שם המחזיק  
 268)בשרשור סופי( 

זכויות בהון, בהצבעה  
ובמינוי דירקטורים  

 )באחוזים(
הפניקס חברה   אקרו אופק בהיר, שותפות מוגבלת

 לביטוח בע"מ 
הפניקס אחזקות  

 269בע"מ
33.3 

 33.3 , שותפות מוגבלת 05אקרו ש.מ 
יובלים סיטי בוי   , שותפות מוגבלת 05אקרו ש.מ 

 בע"מ
ואיציק    רן בלינקיס

 ברוך  
33.3 

 50 אקרו בניינים מגורים ומסחר בע"מ
ארבוב נדל"ן יו אס איי )צ.א.ר(, שותפות  

 50 ישראל גורן  גורן נ.צ.ב בע"מ  מוגבלת 

אשדר חברה לבנייה   אקרו אשדר ביפו, שותפות מוגבלת 
 בע"מ

קבוצת אשטרום  
 270בע"מ

49.995 
 50 אקרו אשדר ביפו בע"מ 

דה וינצ'י בכנרית, שותפות   א.ק.מ
 מוגבלת 

הרצליה פיתוח על  
קנדה )ט.ר(  -ישראל הים, שותפות מוגבלת 

 271בע"מ

49.95 

פאנגאיה ישראל )ט.ר(   ק.א. ניהול דה וינצ'י בכנרית בע"מ 
 50 בע"מ

 

בנות/קשורות   .6.17.3 חברות  אודות  פרטים  לשנים    מהותיותלהלן  החברה    2020  -ו   2019של 
 ביחס לחברות הפעילות של החברה )באלפי ש"ח(:  2021 בספטמבר 30וליום 

  שם מס' 
 החברה

 2019 לשנת 2020 לשנת
 רווח 
 לפני
 מס 

 רווח 
  אחרי
 מס 

 דיבידנד 
  הכנסות 

)הוצאות(  
 ריבית

  דמי
 ניהול 

 רווח 
 לפני
 מס 

 רווח 
  אחרי
 מס 

 דיבידנד 
  הכנסות 

  )הוצאות(
 ריבית

  דמי
 ניהול 

1. 

אקרו  
נדל"ן 
ייזום  
 בע"מ

80,971 65,387 --- 4,504 6,261 71,723 57,840 --- 4,154 6,238 

2. 
אקרו  
נכסים  
 בע"מ

37,472 34,951 --- 3,819 3,989 83,400 72,456 --- 3,173 (125) 

 

 החברה  שם מס' 
 2021 בספטמבר 30ליום 

 ניהול  דמי ריבית )הוצאות(  הכנסות  דיבידנד  מס אחרי רווח  מס  לפני רווח 
 4,774 5,021 --- 15,779 16,795 אקרו נדל"ן ייזום בע"מ .1

 2,928 3,968 --- 115,591 134,268 אקרו נכסים בע"מ  .2

 
 האמור בטבלה זו הינו למיטב ידיעת החברה.  268
 אביב בע"מ.-חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל  269
 אביב בע"מ.-ערך בתלחברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות   270
 אביב בע"מ.-חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל  271
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 הליכים משפטיים  .6.18

ולמועד תשקיף זה אין לחברה הליכים   2021בספטמבר    30, ליום  2020בדצמבר    31ליום   .6.18.1
 משפטיים מהותיים. 

 

   הדוחלאחר תאריך  מהותיים אירועים .6.19

לדוחות    12אור  , בלעיל  6.6.12סעיף    לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך הדוח, ראה .6.19.1.1
ליום   המאוחדים  וכן2021בספטמבר    30הכספיים  של   25  באור  ,  הכספיים  לדוחות 

 להלן.   9, המצורפים בפרק 2020החברה לשנת 

 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .6.20

אישר דירקטוריון החברה את האסטרטגיה העסקית של החברה  2022 פברואר ב  14ביום   .6.20.1
  שעקרונותיה כדלקמן:

הגדלת היקפי  ל  ותפעלל בתחום הנדל"ן בתחומי הפעילות הקיימים  ופעמשיך להחברה ת
ו/או   נכסים  איתור  ידי  על  המניב  הנדל"ן  ובתחום  היזמי  הנדל"ן  בתחום  פעילותה 

לרבות הרחבת הפעילות העסקית של החברה ממרכז הארץ אל    קרקעות באזורי ביקוש
נוספים, ביקוש  מובילה    מעגלי  כחברה  החברה  של  מיצובה  המשך  מוניטין  תוך  בעלת 

   .ותוך שאיפה להגדלת שיעור החזקותיה בפרויקטים חדשים בתחום הנדל"ן

בפרויקט  התשואה  להשאת  תפעל  גיוון  ב ו  יםהחברה  באמצעות  סיכונים  ולפיזור  נכסיה 
ובסוגי ההתקשרויות בתחומי הפעילות  ומורכבים   בהשקעה  רחבים  בפרויקטים  לרבות 

 . הכוללים עירוב שימושים

ב לרבות    אופן תדיר התקשרות בעסקאות אטרקטיביות באזורי הביקושהחברה בוחנת 
נדל" פעילויות  של נוספות  ןבחינת  פעולתה  בתחומי  בעיסקאות  להתקשר  במטרה   ,

ולרבות פרויקטי "התחדשות ערונית"    החברה אשר עשויות להשיא לה תשואות הולמות
 . אשר לעמדת החברה מהווים מנוע צמיחה משמעותי

כי   בזאת,  את מודגש  מחייבת  איננה  היא  וכי  בעתיד  להשתנות  עשויה  זו  אסטרטגיה 
בשונה   החברה  תפעל  בהם  מקרים  להיות  עשויים  לכן,  פיה.  על  ורק  אך  לפעול  החברה 

 מהאסטרטגיה האמורה, כולה או חלקה. 

 

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .6.21

שואפת     בתחומי  פרוייקטים  והקמת  בייזום  שצברה   הרב  הניסיון  את  לנצלהחברה 
והקמת  ,  בישראל  שלה  השונים  הפעילות רכישת   ם יי איכות   ופעילויות  נכסיםלהמשך 

 פעילותה.  בגין התשואות השיאל מנת על וזאת  ניםומגוו

בכוונת החברה לפעול להרחבת פעילותה בכל מגזרי הפעילות, תוך שמירה מתמידה על  
 איכות הפרויקטים ורמתם ושמירה על המוניטין שרכשה.

החברה תמשיך לפעול לעמידה במלוא התחייבויותיה, למגוון לקוחותיה, שותפיה ונותני  
 השירותים שלה. 

 

  גורמי סיכון .6.22

פעילותה מושפעת    לעיל,  6.6.18ף  , מלבד גורמי הסיכון המפורטים בסעילהערכת החברה
   מגורמי הסיכון המפורטים להלן:

 סיכונים מאקרו כלכליים 

   משבר נגיף הקורונה  .6.22.1

 לעיל. 6.5.2לפרטים ראה סעיף 
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 כלכליים בישראל -חשיפה לסיכונים מקרו .6.22.2

לפיכך, פעילותה    נכון למועד זה, עיקר התמקדותה של החברה הינה בפעילותה בישראל. 
חשופה להשפעות שונות שבהן קצב גידול האוכלוסייה )לרבות עלייה(, הצמיחה במשק, 

הממ  מדיניות  הממשלה.  ומדיניות  האבטלה  במספר  שיעורי  ביטוי  לידי  באה  שלה 
והיקף  אלו  משכנתאות  בגין  הריבית  שיעור  לדיור,  משכנתאות  זמינות  כגון:  תחומים 
הרשות  שטחי  על  סגרים  הטלת  המדינה,  ידי  על  הניתנות  דירות  לרוכשי  ההטבות 

 הפלשתינית והגבלת רישיונות לעובדים זרים שעלולים לגרום למחסור בכוח אדם. 

   בכלל ובתחום הנדל"ן בפרטהרעה בסביבה הכלכלית  .6.22.3

בכלל   הכלכלית  בסביבה  הרעה  גדולים.  מימון  מקורות  דורש  החברה  עיסוק  תחום 
ובתחום הנדל"ן בפרט עלולה לגרור קושי בגיוס הון ממקורות בנקאיים ואחרים )לרבות  
שוק ההון( והחרפת תנאי המימון וכפועל יוצא מכך לפגוע ביכולת החברה לגייס כספים  

החברה   של  הקיימת  הפעילות  פיתוח  פעילות  לצורך  פיתוח  לצורך  וכן  זה  למועד  נכון 
 חדשה בתחום הנדל"ן ו/או לצורך עמידתה בהתחייבויותיה הקיימות.  

כן יודגש, כי הרעה בסביבה הכלכלית עלולה לפגוע במגוון תחומי הפעילות במשק ובכלל  
זה בתחום הנדל"ן, בו פועלת החברה, באופן שעלול לבוא לידי ביטוי, בין היתר, בירידת 

רי המכירה של נכסים, בירידת מחירי השכירות, בירידה באחוזי התפוסה בנכסים, מחי
בזמינות   בירידה  שוכרים,  של  התשלומים  בכושר  בירידה  לנכסים,  בביקושים  בירידה 
הקיימת  הפעילות  קיום  לצורך  הכרחי  שהינו  חיצוני  מימון  לגייס  בקושי  למשכנתאות, 

וכיו"ב   חדשה  פעילות  אשר    –ופיתוח  ביעדיה  מגמות,  תפגענה  תתקיימנה,  אם 
 ותוצאותיה העסקיות של החברה. 

או   הנובעות מקיטון  להשפעות  חשוף  הבנייה  ענף  בעיתות משבר  לגרוע מהאמור,  מבלי 
הגבלה של היקף האשראי הבנקאי לענף וכן בהחמרת הדרישות מצד המערכת הבנקאית  

   דשים.בדבר היקף הביטחונות וסכום ההון העצמי הנדרשים לפרויקטים ח

 סיכונים ענפיים 

 סיכוני ריבית  .6.22.4

החברה,  של  העסקיות  התוצאות  על  השפעה  להיות  עשויה  הריבית  בשיעורי  לשינויים 
שכן לצורך פעילותה נטלה החברה במסגרת חלק מהפרויקטים המנוהלים על ידה, מימון  

ל  חיצוני בריבית שאינה קבועה ועליית שיעורי הריבית תגרום לגידול בהוצאות המימון ש
את  מעלה  הריבית  בשיעורי  עליה  בנוסף,  עסקיה.  את  לפתח  ביכולתה  ולפגיעה  החברה 
כן   הנדל"ן.  נכסי  שווי  את  מורידה  ובכך  משקיעים  ידי  על  המבוקשת  התשואה  שיעורי 
תביא עליית הריבית לגידול בהוצאות המימון של לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים 

כדא ולהקטנת  של החברה, באופן שעלול להקטין את  ידם  על  נכסי החברה  יות רכישת 
 הביקושים לנכסי החברה וכפועל יוצא מכך לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של החברה.

 תנודתיות בענף הבנייה  .6.22.5

הממשלה מבצעת מהלכים בתחום הדיור למגורים שנועדו לצמצם את עלויות הרכישה 
  תוכנית" ובעבר  מופחת"דיור במחיר  , לרבות  של דירות למגורים, בעיקר לזוגות צעירים

מהלכים   .ובכלל זה הפשרת קרקעות על ידי משרד השיכון  ומחיר מטרה   למשתכן  מחיר
בתל למגורים  הדירות  במחירי  לירידות  להביא  עלולים  הארץ, -אלה  ובמרכז  אביב 

החברה  פועלת  בהם  לדירותאזורים  בביקושים  להאטה  ואף  לפגוע    ,  מכך  יוצא  וכפועל 
 בתוצאותיה העסקיות של החברה. 

כח  .6.22.6 ומעלויות  בעולם  סחורות  ממחירי  המושפעים  הבנייה  תשומות  מחירי  בגין  חשיפה 
 ועי אדם מקצ

פרויקטים   וליזום  לפתח  החברה  של  יכולתה  על  השפעה  להיות  יכולה  כאמור  לעליה 
 שונים בתחום הנדל"ן וכן תתכן ותהיה לעליה כאמור השפעה על הרווחיות של החברה.

 הליכי תכנון ואישור  .6.22.7

  בישראל של החברה בתחום הנדל"ן היזמי ובתחום הנדל"ן המניב  השלמת הפרויקטים  
בניה ואישורים והיתרים נוספים מרשויות התכנון אשר מטבעם,   לקבלת היתרי  ים כפופ

ואין כל ודאות כי אכן יתקבלו במועד או אם בכלל יתקבלו.   אישורים אורכים זמן רב 
, שעלות  והיתרים כאמור אף עלולים להיות מותנים בעמידה בדרישות ותנאים מוקדמים
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לחברה מאוד  מהותית  להיות  עשויה  בהם  ההיתרים   .העמידה  ומועדי  יכול  לפיכך, 
 והתחלות הבניה שניתנו על ידי החברה בדוח זה, יידחו, לרבות לפרק זמן מהותי.

 

 סיכונים מיוחדים לקבוצה 

 אי עמידת השותפים בפרויקטים בהתחייבויותיהם  .6.22.8

התחייבו  מ  בחלק אשר  שותפים  יש  לחברה  החברה  של  של   להשקיעהפרויקטים  בהון 
החברה   של  הבנות  ביחס    השקעות)לרבות  חברות  עודפות   ככל (  להחזקותיהםבהון 

  ששותפי  סיכון  קיים,  האמור  במקרה .  הרלוונטיים  הפרויקטים  קידום   לצורך  שיידרש
   .הפרויקטים התקדמות את לסכל   עלול אשר דבר בהתחייבויותיהם יעמדו לא החברה

 

 : בהתאם להערכת הנהלת החברה –להלן טבלה המציגה את גורמי הסיכון על פי טיבם 

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה  

 השפעה קטנה  השפעה בינונית השפעה גדולה  

 סיכונים מקרו כלכליים
 +   משבר נגיף הקורונה 

לסיכונים   -מקרוחשיפה 
  כלכליים בישראל 

+ 
 

הכלכלית   בסביבה  הרעה 
 בכלל ובתחום הנדל"ן בפרט 

+   

 סיכונים ענפיים 
  +  סיכוני ריבית 

   + תנודתיות בענף הבנייה  
חשיפה בגין מחירי תשומות  

  +  הבניה 

   + הליכי תכנון ואישור 
 סיכונים מיוחדים לחברה

השותפים   עמידת  אי 
בפרויקטים  

 בהתחייבויותיהם
 

+ 
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החברה   .6.23 של  הדירקטוריון  ביום דוח  שהסתיימה    2020בדצמבר    31  לשנה 
 2021 בספטמבר 30 ולתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום

 

 



 167-ו

 

 "מ בע קבוצת אקרו

 התאגיד דוח דירקטוריון על מצב ענייני 

   2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
 2021בספטמבר  30ביום   התשעה חודשים שהסתיימלתקופה של ו

 הסברי הדירקטוריון 6.23

ושל החברות    בע"מקבוצת אקרו של  הדירקטוריון  דוחהחברה מתכבד להגיש את  דירקטוריון 
"להלן)המאוחדות שלה   ביום    "(החברה:  שו  2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה  ל  לתקופה 

חודשים )דוחות    ערך  ניירות   לתקנות   בהתאם  2021  בספטמבר  30ביום  ה  הסתיימש  תשעה 
   "(.ידייםיומ תקופתיים דוחות  תקנות)להלן: " 1970-"ל תשה(, ומידיים תקופתיים

  
הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו   -ראשון    חלק

 העצמי ותזרימי המזומנים שלו 

 

 כללי  .6.23.1

ביום   בישראל  התאגדה  לפי    ישראלב  1994ביולי    6החברה  פרטית  החברות,  כחברה  חוק 
"  1999- התשנ"ט החברות)להלן:  ובאמצעות  "(.  חוק  ישיר  באופן  פועלת  תאגידים  החברה 

 . המוחזקים על ידה בתחום הנדל"ן היזמי ובתחום הנדל"ן המניב בישראל

הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור.    זה  הצעת מניות החברה על פי התשקיף
לחברה   החברה  תהפוך  שתושלם,  ככל  התשקיף,  פי  על  הערך  ניירות  הצעת  השלמת  לאחר 

 ציבורית, כמשמעות מונח זה בחוק החברות. 

למועד   עם אחרים,  התשקיףנכון  יחד  לרבות  בישראל,  ומקימה  יוזמת, מתכננת    45, החברה 
( שוניםפרויקטים  ביצוע  בשלבי  נמצאים  כ  (אשר  למגורים    7,197-הכוללים  של    החלק) יח"ד 

הפרויקטים,  (יח"ד  4,892-כ  החברה  כל  סך  מתוך  ההתחדשות    26.  בתחום  הינם  פרויקטים 
במסגרתם אשר  כ  העירונית  החברה  כ)  יח"ד  3,951-תבנה  החברה  של    (. יח"ד  2,786-חלקה 

בנות משרדים ומתחמים  יבמסגרת הפרויקטים אותם החברה יוזמת או מקימה, מתוכננים לה
 . מ"ר( 62,852 -)חלקה של החברה כ  מ"ר 68,452-מסחריים שהיקפם הכולל עומד על כ

חלקה של  )   ברוטו  מ"ר   54,736- המשמשים להשכרה בהיקף כולל של כנכסים    4  לחברה בנוסף,  
כן.  (מ"ר ברוטו  15,369-החברה כ ומלונאות משרדיםשל  פרויקטים    13, לחברה  כמו    , מסחר 

ובהקמה קרקע  בתכנון  כ   ובעתודות  על  עומד  הכולל  מסחר,    מ"ר  36,511-שהיקפם  ברוטו 
  מ"ר   19,305-כמלונאות )חלקה של החברה  מ"ר ברוטו    10,384-מ"ר ברוטו משרדים ו  619,257

 . מ"ר ברוטו מלונאות(  3,634- מ"ר ברוטו משרדים ו  269,464, ברוטו מסחר

נוספים   פרויקטים  של  וייזום  לתכנון  פועלת  החברה  שלבמקביל,  שונים  בשלבים    ונמצאת 
 משאים ומתנים מול בעלי המקרקעין באזורים בהם היא פועלת.

 תחומי פעילות  .6.23.2

וכן    לעיל  6.1.2  סעיפים  ראו  התשקיף  למועד  נכון  החברה   של  הפעילות  מיתחו  אודות  לפרטים
  9המצורפים בפרק   2020בדצמבר    31של החברה ליום   המאוחדים לדוחות הכספיים  'א1ביאור  

 . לתשקיף

 מבנה החזקות של הקבוצה  .6.23.3

 . לעיל 6.1.4לפרטים בדבר מבנה ההחזקות של הקבוצה, ראו סעיף  
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   הסביבה העסקית .6.23.4

 לעיל.  6.5ף ראו סעי  לפירוט בדבר הסביבה העסקית של הקבוצה

 

בספטמבר,    30לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום    החברה  הכנסות •
של    2021 לסך  כ  ימיליונ   452- כהסתכמו  ושל  בהתאמה,   ח" ש  ימיליונ   208-ש"ח 

כ של  לסך  המקבילות   ח"ש  י מיליונ  72-וכ  ח"ש  ימיליונ   297-בהשוואה  בתקופות 
 להלן.  6.23.6סעיף   . לפרטים נוספים ראהאשתקד

בספטמבר,    30לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום    מפעולותהרווח   •
כ  2021 של  לסך  כ  ימיליונ   175- הסתכמו  ושל  בהתאמה,   ח" ש  ימיליונ   107-ש"ח 

. בתקופות המקבילות אשתקד  ח "ש  י מיליונ  20-וכ   ח "ש  י מיליונ  64-בהשוואה לסך של כ
 להלן.  6.23.6לפרטים נוספים ראה סעיף  

  2021בספטמבר,    30תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  לתקופה של    הרווח הנקי •
בהתאמה, בהשוואה לסך   ח"ש   ימיליונ   88- ש"ח ושל כ  ימיליונ   135- הסתכמו לסך של כ

כ אשתקד  ח" ש  ימיליונ  15- וכ  ח"ש  ימיליונ   47-של  המקבילות  לפרטים  בתקופות   .
 להלן.   6.23.6נוספים ראה סעיף  

לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו    המניותהרווח הנקי המיוחס לבעלי   •
 ח" ש  ימיליונ    45- ש"ח ושל כ  י מיליונ   65-הסתכמו לסך של כ   2021בספטמבר,    30ביום  

בתקופות המקבילות    ח "ש  ימיליונ  9-וכ  ח"ש  י מיליונ  14-של כבהתאמה, בהשוואה לסך  
 . אשתקד

ש"ח לעומת    יליוןמ  3,507-לכ  הסתכם  2021,  בספטמבר  30  ליום  החברה  של  הנכסים  סך •
 6.23.5לפרטים נוספים ראה סעיף   .2020בדצמבר    31ליום  מיליון ש"ח   2,639-סך של כ

 להלן. 

ש"ח לעומת   יליוןמ  1,219-לכ  הסתכם  2021,  בספטמבר  30  ליום  החברה  של  ההון  סך •
  6.23.5לפרטים נוספים ראה סעיף    .2020בדצמבר    31ליום  מיליון ש"ח    949- סך של כ

 להלן. 

 יליון מ  958- לכ הסתכם  2021,  בספטמבר 30  ליום החברה  שלהון המיוחס לבעלים  סך •
  לפרטים נוספים ראה .2020בדצמבר   31ליום  מיליון ש"ח   400-ש"ח לעומת סך של כ

 להלן.  6.23.5סעיף 
 

  )ג('א1ר  באוראה  השלכות התפרצות נגיף הקורונה על פעילות החברה    אודות  לפרטים •
   .להלן 9המצורפים בפרק  2020לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  
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 כספיה מצבה .6.23.5

  המאוחדיםושינוים שחלו בו בהתאם לדוחות הכספיים    הקבוצהניתוח מצבה הפיננסי של    להלן 
 (. ש"ח במיליוני) 2021  בספטמבר 30 וליום  2020בדצמבר  31 ליום  החברה של

   2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

 
31  

בדצמבר  
2020 

31  
בדצמבר  

2019 

סך השינוי  
ביחס  
לשנה  
 אשתקד 

 הערות והסברים 

מזומנים ושווי 
 .להלן 6.23.7 עיף ראה ס 186 81 267 מזומנים

מזומנים ופקדונות  
בחשבונות בנק  

מיועדים ופקדונות  
 מוגבלים 

67 24 43 
ש"ח נובע מגידול בחשבונות בנק מיועדים בגין   מיליון  38- עיקר הגידול בסך של כ

ביאור   ראה  נוספים  לפרטים  סגורים.  ליווי  בחשבונות  בהקמה  '  ב5פרויקטים 
 .2020בדצמבר   31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 

 57 25 82 לקוחות, נטו 

ח, לקוחות  "ש  מיליון  22-עיקר השינוי נובע מגידול ביתרת לקוחות במתחם גולף כ
Acro business Campus  ממכירת קומת    ח, ולקוחות מגדל אקרו" ש  מיליון  25-כ

של    המסחר  ראה    .ח"ש   מיליון  10- כבסך  נוספים    לדוחות   א' 6ביאור  לפרטים 
 .2020בדצמבר   31הכספיים המאוחדים ליום 

 (23) 68 45 אחרים 
,  B4עיקר הקיטון נובע מקיטון ביתרת חייבים בנובע מהחזר מע"מ בגין פרויקט  

בדצמבר    31הכספיים המאוחדים ליום    לדוחות  ב'6ביאור  לפרטים נוספים ראה  
2020. 

  (3) 10 7 הלוואות לאחרים 

  (4) 6 2 מסי הכנסה לקבל 

מלאי מקרקעין  
ודירות למכירה  

ותשלומים על חשבון 
 נדל"ן להשקעה 

446 436 10 

 Acro Businessח בגין פרויקט  "ש  מיליון  61-הגידול נובע בעיקרו  מגידול של כ
Campus   )ח  "ש   מיליון  30- וכן גידול של כ)מיון נדל"ן להשקעה בניכוי עלות המכר

מנגד קיטון שנובע בעיקרו ממכירת מרבית פרויקט שלבים    ,Prazon  בגין פרויקט
ש"ח    מיליון  17-ש"ח, קיטון בגין התקדמות הקמה בפלורנטין וילג' כ  מיליון  38-כ

כ ביאור  "ש   מיליון  23-ובגולף  ראה  נוספים  לפרטים  הכספיים    7ח.  לדוחות 
 .2020בדצמבר    31המאוחדים ליום  

  266 650 916 סך נכסים שוטפים 

מלאי מקרקעין  
ותשלומים על חשבון 

 מקרקעין
307 286 21 

פרויקט   בגין  הגידול  התחדשות "ש  מיליון  8.5-כ   Bloomעיקר  ובגין   עירונית  ח, 
ח. לפרטים  "ש  מיליון  6-תשלומים ע"ח פרויקטים של התחדשות עירונית בסך של כ

 .2020בדצמבר   31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  7נוספים ראה ביאור  

ב 138 964 1,102 נדל"ן להשקעה  להשקעה,  גלפרטים  נדל"ן  בשווי  השינויים  ביאור  ין  הכספיים    לדוחות  9ראה 
 .2020בדצמבר    31המאוחדים ליום  

השקעות והלוואות  
לישויות מוחזקות  

המטופלות לפי שיטת  
 השווי המאזני

290 394 (104) 

ח,  "ש  מיליון  62-בסך של כ  של פרויקט לאומי  עיקר השינוי נובע מגריעת השקעה
ח  "ש   מיליון  28-ח וכ"ש  מיליון  43-החזר הלוואות, נטו ומשיכת רווחים בסך של כ

בשותפות    ח, וירידת ערך השקעה"ש  מיליון  40-בהתאמה, רווחי אקוויטי בסך של כ
  10ביאור  ח. לפרטים נוספים ראה  "ש  מיליון  4-בסך של כ (52אמריקאית )פרויקט 

 .2020בדצמבר   31הכספיים המאוחדים ליום  לדוחות
  (4) 4 - הלוואות לאחרים 

  (1) 18 17 רכוש קבוע 

  1 6 7 מסי הכנסה נדחים 

סך נכסים שאינם  
  51 1,672 1,723 שוטפים 

  317 2,322 2,639 סך הכל נכסים 

אשראי והלוואות  
 (75) 579 504 מתאגידים בנקאיים 

ח )בעיקר  "ש  מיליון  196-בסך של כ  זמן קצרעיקר הקיטון נובע מפירעון הלוואות  
  24- וסופט( כמו כן קיטון בגין מיון הלוואות לז"א בסך של כרמייק  - בגין סי טאוור

- ( מנגד סיווג הלוואות לז"ק בסך של כ A- TOWERח )בעיקר פרויקט  "ש  מיליון
עץ הזית( וגידול  קרקע  ו  Acro Business Campusח )בגין פרויקט  "ש  מיליון  131

ב   פרויקטים במשיכות   כבליווי  של  בסך  גולף  ש"ח   15  -פרויקט  לפרטים    .מיליון 
 .2020בדצמבר    31ליום   לדוחות הכספיים המאוחדים  12ביאור  נוספים ראה 

הלוואות מבעלי עניין 
 107 49 156 ואחרים 

נובע   הגידול  הלוואהעיקר  כ מסיווג  של  בסך  עניין  מבעל  ח,  "ש  מיליון  48-לז"ק 
כ  דמצ קבלת הלוואה אשראי לז"ק   וסיווג של כ"ש  מיליון  27  -ג' בסך של    30-ח 

  13ראה ביאור  ש"ח מז"א לז"ק של הלוואת בעל עניין א'. לפרטים נוספים    מיליון
 .2020בדצמבר   31הכספיים המאוחדים ליום  לדוחות

 41 30 71 ספקים ונותני שירות 
פרויקט   גולף,  )פרויקט  בביצוע  בפרויקטים  בספקים  מגידול  נובע  הגידול  עיקר 

לפרטים    .( One Towerופרויקט    Acro Business Campus, פרויקט  וילג'   פלורנטין
 .2020בדצמבר    31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום   א'14  נוספים ראה ביאור

 20 33 53 מקדמות מלקוחות
  וילג'. עיקר הגידול נובע ממקדמות מלקוחות בפרויקטים גולף, ויסוצקי ופלורנטין

בדצמבר    31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום    ב'14  לפרטים נוספים ראה ביאור
2020. 

 27 64 91 מבעלי עניין ואחרים 
מיליון   8  -בגין מוסדות וגידול של כ ח"ש מיליון  11-כ  עיקר הגידול נובע מגידול של

בגין התחייבות למתן שירותי בניה בפרויקטים בהקמה. לפרטים נוספים ראה    ח"ש
 .2020בדצמבר   31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  ג' 14ביאור  

  4( וקבלת טופס ח "ש  מיליון 10- הפרשה למס בגין בעיקר מכירת פרויקט לאומי )כ 20 - 20 מסי הכנסה לשלם 
 .( ח"ש מיליון 7-)כ   וילג' בפרויקט פלורנטין

סך התחייבויות  
  140 755 895 שוטפות 

זכאים בגין רכישת  
  - 3 3 חברה מוחזקת 

אשראי והלוואות  
כ 166 365 531 מתאגידים בנקאיים  של  בסך  לז"א  הלוואות  מקבלת  נובע  הגידול  )בעיקר    ח"ש  מיליון  226-עיקר 

סיווג מ' ש"ח,    27-בליווי בסך של כ  בפרויקטיםוגידול במשיכות  וור(  אפרויקט סי ט 
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  131- מנגד סיווג הלוואות לז"ק בסך של כ  ח"ש  מיליון  24- הלוואות לז"א בסך של כ
פרויקט    ח"ש  מיליון לפרטים  קרקע  ו  Acro Business Campus)בגין  הזית(  עץ 

 .2020בדצמבר    31הכספיים המאוחדים ליום   לדוחות  12ביאור  נוספים ראה 

מבעלי עניין הלוואות 
 (82) 312 230 ואחרים 

עיקר השינוי נובע מקיטון בגין הלוואות מבעלי מניות ושותפים בישויות מאוחדות  
,  ח"ש   מיליון  43- , קיטון בגין הלוואות מאחרים בסך של כח "ש  מיליון  72-בסך של כ

לפרטים נוספים ראה    .ח "ש  מיליון  32-מנגד גידול בהלוואות מבעלי מניות בסך של כ
 .2020בדצמבר   31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום   13ביאור  

 .2020בדצמבר    31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום   15ראה ביאור  (2) 33 31 מסי הכנסה נדחים 
סך התחייבויות  

  82 713 795 שאינן שוטפות 

סה"כ הון המיוחס  
כ 126 274 400 לבעלים של החברה  של  בסך  המדווחת  בתקופה  כולל  מרווח  נובע  וגידול  "ש  מיליון  60- השינוי  ח, 

 .ח"ש מיליון 66-בקרנות הון ופרמיה בסך של כ

זכויות שאינן מקנות  
 (31) 580 549 שליטה 

 מיליון  45-עיקר השינוי נובע מרווח כולל לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ
ש"ח בגין זכויות מיעוט שסווגו להון בעלים    מיליון  73- בסך של כש"ח מנגד קיטון  

  ( וחלוקות 2020בדצמבר   31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  2' א16)ראה ביאור 
 .ח "ש מיליון  5-רווחים לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ

  95 854 949 סך ההון 

  317 2,322 2,639 סך התחייבויות והון 
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 2021 בספטמבר 30שהסתיימה ביום  תשעה חודשים  לתקופה של

  
30  

בספטמבר  
2021 

30  
בספטמבר  

2020 

בדצמבר    31
2020 

  9שינוי  
 הערות והסברים  חודשים 

   (185) 267 105 82 מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ופקדונות בחשבונות  

בנק מיועדים ופקדונות  
 מוגבלים 

185 21 67 118 
ש"ח נובע מגידול בחשבונות בנק   מיליון  118-עיקר הגידול בסך של כ

,  Bartמיועדים בגין פרויקטים בהקמה בחשבונות ליווי סגורים )פרויקט  
Yard ו-Prazon  .) 

  1 - - 1 ניירות ערך סחירים 

 22 82 59 104 לקוחות 

ביתרת הלקוחות של בגין   ח"שמיליון   57 -עיקר הגידול נובע מגידול של כ
ח בגין   "ש  מיליון 12-פרויקט גולף, מנגד קיטון ביתרת לקוחות בסך של כ

  14  -ובגין פלורנטין וילג' בסך של כ  Acro Business Campusפרויקט 
 .ח"ש מיליון

 29 45 37 74 חייבים
מיליון ש"ח גידול   37ח ביתרת חייבים ) "ש מיליון  27- גידול בסך של כ

ש"ח בגין   מיליון 8 -, וקיטון של כשינוי המבנהעסקת במוסדות בעקבות  
 (.תקבולים מכירת פרויקט לאומי

   3 7 7 10 הלוואות לאחרים  
   2 2 1 4 מסי הכנסה לקבל 

נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי , 1000- מכירת זכויות במתחם ה 9 - - 9 נכס מוחזק למכירה 
 העסקה טרם הושלמה.

מלאי מקרקעין ודירות  
למכירה ותשלומים על חשבון 

 נדל"ן להשקעה 
614 411 446 168 

  13 -ו 52ח בגין פרויקט "ש מיליון  54- הגידול נובע בעיקרו  מגידול של כ
מיליון בגין פרויקטים    169 -, גידול של כ 38בגין פרויקט   מיליון

 .גולףמיליון בגין  56 - התחדשות עירונית ומנגד קיטון של כ
   167 916 641 1,083 סך נכסים שוטפים 

  - - 3 - הלוואה לאחרים 
מלאי מקרקעין ותשלומים על  

 .ח "שמיליון   424 -בסך של כ מגדל מזא"ה עיקר הגידול בגין פרויקט  463 307 298 770 חשבון מקרקעין

 248 1,102 1,083 1,350 נדל"ן להשקעה 

ח,  "ש  מיליון 99-עיקר השינוי נובע מתוספות ועלויות בניה בסך של כ
בחסן  חלק  מיליון ש"ח, רכישת  9.9רכישת קרקע בהרצליה בגובה של 

מיליון ש"ח   35-בגובה של כ א' )חלק הזכויות משרדים ומסחר(B3 ערפה
 .ח "ש מיליון  85- ושערוך נטו בסך של כ

השקעות והלוואות לישויות  
מוחזקות המטופלות לפי  

 שיטת השווי המאזני 
ח בפרויקטים  " ש מיליון 58-עיקר השינוי נובע מגריעת השקעה בסך של כ (26) 290 369 264

 .ח"ש מיליון 48- , ומרווחי אקוויטי בסך של כ52+38

  30ליום   תייםיהתמצמאוחדים לדוחות הכספיים   'א11ראה ביאור  5 - - 5 נכסים בלתי מוחשיים 
 .2021בספטמבר  

  30ליום   תייםיהתמצ  מאוחדים לדוחות הכספיים  8ראה ביאור  9 17 17 26 רכוש קבוע  
 .2021בספטמבר  

   2 7 5 9 מסי הכנסה נדחים 
   701 1,723 1,775 2,424 סך נכסים שאינם שוטפים 

   868 2,639 2,416 3,507 סך הכל נכסים 

אשראי והלוואות מתאגידים  
 19 504 573 523 בנקאיים  

  ח" שמיליון  64בגין הלוואות בנקאיות )  ח "שמיליון  88  -ישנו גידול של כ
ש"ח בגין  מיליון 20( ומיון של  52פרויקט   ח"ש מיליון  24, גולף פרויקט

 ןפירעומזמן ארוך לזמן קצר, מנגד ישנו קיטון בגין   1000- מתחם ה
,  ח "שמיליון   68בסך של   Acro Business Campusהלוואת פרויקט 

מיליון   15- בגין פרויקט ויסוצקי וקיטון של כ  ח"ש מיליון  12 -קיטון של כ
 הלוואת אונקול באקרו נכסים. ןפירעוש"ח בגין 

 (111) 156 73 45 הלוואות מבעלי עניין ואחרים  

  ח ”שמיליון  88בסך של   להוןהלוואות בעלים  המרתמ עיקר הקיטון נובע 
  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  25ו   16  ביאורים  ראה פרטים )ל

כמו כן מיון הלוואות לחלויות שוטפות של הלוואת    (2020בדצמבר 
 .ח ”ש מיליון  36- הפניקס בסך של כ

   (7) 71 43 64 ספקים ונותני שירותים   

,  Bartופרויקט התחדשות עירונית  גידול בעיקר בגין פרויקט ויסוצקי 173 53 58 226 מקדמות מלקוחות
 .ושטרם הוכרה הכנסה בגינ  Yardכ"כ בגין פרויקט התחדשות עירונית 

 127 91 57 218 אחרים   

בסעיף מוסדות בעיקר בגין   ח" שמיליון  47עיקר השינוי נובע מגידול של 
הכספיים   לדוחות   'ב11ביאור  )לפרטים נוספים ראה    שינוי המבנהעסקת 

מיליון   82(, וגידול של  2021בספטמבר   30ליום   תייםיהתמצמאוחדים 
 .Bartבגין התחייבות למתן שירותי בניה בעקבות פרויקט    ח"ש

   (16) 20 - 4 מסי הכנסה לשלם 
   185 895 804 1,080 סך התחייבויות שוטפות 

אשראי והלוואות מתאגידים  
 427 531 375 958 בנקאיים 

  ח"ש מיליון 326לזמן ארוך  בסך של   מקבלת הלוואותעיקר הגידול נובע 
,  גולףבגין פרויקט  ח"שמיליון   19- , בסך של כמגדל מזא"ה בגין פרויקט 

  40 -כבסך של  ,  One Towerבגין פרויקט  ח" שמיליון  41-כבסך של  
מגדלי  בגין  ח" שמיליון  13-כבסך של  ו ' אB3ערפה  חסןבגין   ח"שמיליון 
מיליון ש"ח בגין מיון הלוואת פרויקט   20 -. מנגד קיטון של כ אלפא 

 מז"א לז"ק.  1000- מתחם ה
הלוואות לזמן ארוך מבעלי  

מניות ושותפים בישויות 
 מאוחדות 

ש"ח לזמן קצר של הלוואת הפניקס שצריכה   מיליון  36- סיווג של כ (39) 230 288 191
.2022להיפרע ביולי    

זכאים בגין רכישת חברה  
   2 3 3 5 מוחזקת 

 .עיקר השינוי נובע מעדכון מסים נדחים בגין הנדל"ן המניב  24 31 35 55 מסי הכנסה נדחים 
סך התחייבויות שאינן  

   414 795 701 1,209 שוטפות 

לבעלים  סה"כ הון המיוחס 
 558 400 307 958 של החברה 

שינוי עסקת בגין כן  ו ח"ש  מיליון 70-של כ כולל השינוי נובע מרווח  
כמפורט   ורכישת זכויות מיעוט  הסכמי המרת הלוואות להון, המבנה

  ,2020בדצמבר   31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום   25ו   16בביאורים 
 .ח"ש מיליון 480-בסך של כ
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 (288) 549 604 261 זכויות שאינן מקנות שליטה 
  420-עיקר השינוי נובע מרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ

ורווח כולל   ח"ש  מיליון 60-בתוספת השקעות נטו  בסך של כ  ח"ש מיליון
 .ח"ש  מיליון 70-לזשמ"ש בסך של כ

   270 949 911 1,219 סך ההון 
   868 2,639 2,416 3,507 סך התחייבויות והון 

 

 תוצאות הפעילות:  .6.23.6

  31ביום    ה להלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בתוצאות פעילות החברה לשנה שהסתיימ
חודשים    תשעהשל    ותולתקופ   2020בדצמבר     2021  בספטמבר  30ביום    ושהסתיימ ושלושה 
 . ש"ח( י )במיליונ

ובתחום   הנדל"ן המניב,  יצוין כי ביחס לתוצאות הפעילות של החברה בתחום הנדל"ן היזמי 
, להערכת החברה לא צפוי לחול שינוי מהותי לרעה  2021בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום  

. יודגש, כי האמור לעיל הינו הערכה של  2021בדצמבר    31בתוצאות המגזרים האמור נכון ליום  
על ניסיונה, מצבת הנכסים שלה בכל אחד ממגזרי    תמבוסס  נכון למועד תשקיף זה והיא  החברה

נתונים כספיים נכון    וזאת מבלי שיש בידי החברהוכדומה  הפעילות, מצב שוק הנדל"ן בישראל 
   .2021בדצמבר  31ליום 

   2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

  

1-12/2020 1-
12/2019 

סך  
השינוי  
ביחס  
לשנה  
 אשתקד 

 הערות והסברים 

ממכירת מקרקעין  
 ודירות 

341 79 262 
לגבי הכרה בהכנסה בקשר    IFRS15החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  

קומת    אקרו  י, מגדלרוטשילד, וילג'  שלבים, פלורנטין  , המגורים: גולף  לפרויקטים
 .   Prazon , ופרויקטAcro Business Campus,  מסחר 

 .בגין קבוצות רכישה עיקר הגידול  נובע המתקדמות באבני דרך   2 8 10 מדמי ניהול וסיחור 
משיווק ותיווך 

 בביצוע במהלך התקופה. קטים שהחלויעיקר הגידול בדמי השיווק נובע בגין פרו 5 2 7 פרויקטים 

הכנסות מדמי  
 .2020בחודש יולי  טאוור  -סיעיקר הגידול נובע מאכלוס פרויקט  5 3 8 שכירות 

עליה בשווי הוגן 
לדוחות הכספיים    9ראה ביאור    לפרטים אודות שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה  (88) 126 38 נדל"ן להשקעה 

 2020בדצמבר    31המאוחדים ליום  

חלק החברה ברווחי  
 חברות מוחזקות 

40 61 (21) 
מתחם פי  פרויקטים )דה וינצ'י,    3-עיקר הרווחים בשנת בדיווח נובעים בעיקר מ

לאומי  גלילות ביאור  ופרויקט  )ראה  נוספים  לפרטים  הכספיים    10(  לדוחות 
 ( 2020בדצמבר    31המאוחדים ליום  

הכירה החברה בהכנסה בגין מכירת לאומי. )ראה    2020ברבעון האחרון של שנת   43 3 46 הכנסות אחרות 
 לדוחות הכספיים המאוחדים(   2ה'10ביאור  

   208 282 490 סך הכל הכנסות 
עלות מכירת  

בינלאומי   218 67 285 מקרקעין ודירות  כספי  דיווח  תקן  את  מיישמת  בהכנסה    IFRS15החברה  הכרה  לגבי 
 והפשרת העלויות בקשר לפרויקטים.  

הוצאות מכירה,  
   1 7 8 פרסום ושיווק

הוצאות הנהלה  
ח )ראה ביאור  "ש  מיליון  5.8- עיקר הגידול נובע מעמלות ושכר טרחה מקצועי של כ 8 36 44 וכלליות  

 ( 2020בדצמבר    31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום    19

הפסד מירידת ערך  
 4 - 4 חברה מוחזקת 

ש"ח בהתאם לסכום בר השבה    מיליון  4.3  -הפסד בגין בחינת ירידת ערך בסך של כ
לדוחות הכספיים המאוחדים ליום    10בגין השקעה בחברה מוחזקת. )ראה ביאור  

 .( 2020בדצמבר    31
סך הכל הוצאות  

   231 110 341 ועלויות 

   (22) 171 149 רווח מפעולות 

למכירה.   10 7 17 הוצאות מימון, נטו  פרויקטים  הקמת  בגין  מימון  בהוצאות  ביאור  גידול  לדוחות    20)ראה 
 ( 2020בדצמבר   31הכספיים המאוחדים ליום 

רווח לפני מיסים על  
   (32) 164 132 הכנסה 

 .2020בדצמבר    31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום   15ראה ביאור  (3) 26 23 מיסים על ההכנסה 
   (29) 138 109 רווח נקי לתקופה 
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 2021בספטמבר  30יום בשהסתיימו חודשים תשעה ושלושה של תקופות ל
 הערות והסברים  7-9/2020 7-9/2021 1-9/2020 1-9/2021 

ממכירת מקרקעין  
 55 116 231 290 ודירות 

לגבי הכרה בהכנסה בקשר   IFRS15החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
  ח"שמיליון  96לעומת   2021בשנת    ח"שמיליון   170גולף  לפרויקטי המגורים: 

בתקופה המקבילה בשנת    ח"שמיליון  60(, שלבים ) 2020בתקופה המקבילה בשנת 
  16(, רוטשילד ) 2020מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת  45)וילג'  (, פלורנטין 2020

מיליון ש"ח בשנת    1.9אקרו )י  (, מגדל2020מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 
2021 ,)One Tower  (3   מיליון ש"ח בתקופה המקבילה   2-ו 2021מיליון ש"ח בשנת

  Prazon, פרויקט 2021מיליון ש"ח בשנת  Acro Business Campus  (82(, 2020בשנת  
בסך של   2021החלו להכיר בהכנסה בשנת   Bart( פרויקט 2021מיליון ש"ח בשנת  14)
 ש"ח.מיליון   9מיליון ש"ח ופרויקט ויסוצקי בסך של   6

 עיקר הגידול  נובע המתקדמות באבני דרך בגין קבוצות רכישה  1 1 2 7 מדמי ניהול וסיחור 
משיווק ותיווך 

 שהסתיימו פרויקטיםעיקר הקיטון בדמי השיווק נובע בגין  2 1 4 2 פרויקטים 

הכנסות מדמי  
- הוכרו כ 2021בשנת   -2020בחודש יולי   סי טאוורעיקר הגידול נובע מאכלוס פרויקט  3 6 4 15 שכירות 

 .הכנסות שכירות ח"שמיליון  10

עליה בשווי הוגן 
 7 61 24 89 נדל"ן להשקעה 

  29-)כ  One Towerעיקר השינוי בשווי בתקופה המדווחת הינו בגין שערוך  פרויקט 
 מיליון  18- )כ   גולף( ובגין פרויקט ח "ש מיליון 28-עץ הזית  )כקרקע  ( ,   ח"ש מיליון

 .(ח "ש מיליון 18-)כר  אווט-(. אשתקד השינוי נבע בעיקר בגין פרויקט סיח"ש

חלק החברה  
ברווחי חברות  

 מוחזקות
49 32 23 4 

מרווחי אקוויטי בגין פרויקט  חלק החברה ברווחי החברות המוחזקות נובע בעיקרו 
שנובעים בעיקרם משערוך נדל"ן להשקעה חלק   ח”ש  מיליון 38-דה וינצ'י בסך של כ

להלן( כ"כ רווחי אקוויטי בגין  6.23.17, ראה גם סעיף  ח ”ש מיליון 35-החברה כ
- משערוך נדל"ן להשקעה חלק החברה כשנובעים בעיקרם  57-59פרויקט חסן ערפה 

בתקופה המדווחת אשתקד, חלק החברה ברווחי החברות    .ש"ח ימיליונ 13
ש"ח, כ"כ   ימיליונ 15-כהמוחזקות נובע בעיקרו מפרויקט דה וינצ'י חלק החברה  

 ש"ח. ימיליונ 18- רווחי אקוויטי בגין פינת גלילות בסך של כ
  72 208 297 452 סך הכל הכנסות 

עלות מכירת  
 41 83 200 230 מקרקעין ודירות 

לגבי הכרה בהכנסה   IFRS15החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
  83לעומת   2021בשנת   ח" שמיליון 138 גולף  והפשרת העלויות בקשר לפרויקטים.  

בתקופה   ח "שמיליון  57(, שלבים ) 2020בתקופה המקבילה בשנת   ח"שמיליון 
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת    31)  וילג' (, פלורנטין2020המקבילה בשנת  

  0.4אקרו ) י(, מגדל2020מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת  15(, רוטשילד ) 2020
,  2021מיליון ש"ח בשנת   Acro Business Campus  (62(,  2021מיליון ש"ח בשנת  

  (2021מיליון ש"ח בשנת   5)  Bart(, פרויקט  2021מיליון ש"ח בשנת   12פרויקט פרזון )
 .(2021מיליון ש"ח בשנת  8ופרויקט ויסוצקי )

הוצאות מכירה,  
 .עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות שיווק פרויקטים בהקמה  2 3 4 8 פרסום ושיווק

הוצאות הנהלה  
בגין הענקת אופציות לעובדים,   ח"ש מיליון  5 -עיקר הגידול נובע מגידול של כ 8 13 26 36 וכלליות 

 .בגין עמלות ייעוץ מקצועי  ח"ש מיליון  3- כ ומגידול של
הוצאות פרויקטים  

  1 2 3 3 בהקמה 

סך הכל הוצאות  
  52 101 233 277 ועלויות 

  20 107 64 175 רווח מפעולות 

לא    IFRS15גידול בהוצאות מימון בגין הקמת פרויקטים למכירה )מרגע יישום  4 8 13 22 הוצאות מימון, נטו 
 מהוונים מימון למלאי(.

רווח לפני מיסים  
  16 99 51 153 על הכנסה 

מיסים על  
  1 11 4 18 ההכנסה 

  15 88 47 135 רווח נקי לתקופה 
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    נזילות .6.23.7

ש"ח. להלן    מיליוני  82-לחברה יתרות מזומנים המסתכמות לסך של כ  2021  בספטמבר   30  ליום 
ליום   החברה  של  המזומנים  תזרים  של  העיקריים    30וליום    2020בדצמבר    31המרכיבים 

 :(ש"ח מיליוני) 2021בספטמבר 

   2020בדצמבר  31תזרים מזומנים לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 סעיף 
 בדצמבר  31 ליום 

 הסבר 
2020 2019 2018 

תזרים מזומנים  
פעילות  מנטו 

 שוטפת 

  מקיטון בעיקרו  ונובע ח"ש  מיליון 157- כ של   לסך הסתכם הדוח בתקופת  שוטפת מפעילות  התזרים (86) (170) 157
ובסך של   ח"ש מיליוני 41-כ  של  בסך וזכאים  ספקים , גידול ביתרות ח "ש מיליון  88- בסך של כ במלאי

ש"ח ומנגד   מיליוני  26- ויתרות חובה בסך של כ בחייבים מקיטוןבהתאמה, כמו כן   ח "ש מיליוני 38-כ
 ח בסעיף לקוחות והכנסות לקבל."ש מיליון  58- גידול בסך של כ

תזרים מזומנים  
  שימשנטו ש

פעילות  ל
 השקעה 

  קיטון"ח. בנוסף שמיליון   166- נדל"ן להשקעה בהיקף של כבהחברה במזומן   השקיעההתקופה   במהלך (280) (268) ( 25)
. מנגד,  במהלך התקופה קיבלה החברה  ח"מיליון ש 43- כ של   בסך התקופה   במהלך  מוגבל במזומן

  עקב  התקבלו"ח שמיליון  129-של כ  וסך"ח שמיליון  54- של כ סך תמורה ממכירת חברה כלולה ב 
 .כלולות מישויותהלוואות  ןפירעו

תזרים מזומנים  
  שנבעונטו 

 פעילות מימוןמ

54 419 441 

  במהלךכן   כמו.  ח "ש מיליון 41- לכ  הסתכמו הדוח בתקופת  החברה ששלמה  הריבית  תשלומי סך
  מנגד  ופרעה ח "מיליון ש 160-כ  של  בהיקף בנקאיים מתאגידים הלוואות החברה  קיבלה  התקופה

  כן  כמובהתאמה.    ח"ש  מיליון 13-וסך של כ ח"מיליון ש  69-כ  של  סךבנקאיים ולאחרים  לתאגידים 
קיבלה ופרעה   בנוסף ו  ח"מיליון ש  19- כ של  בסך  מניות מהנפקת  תמורה החברה קיבלה הדוח בתקופת

 בהתאמה מזכויות שאינן מקנות שליטה. ח"ש מיליון 39-וסך של כ ח"ש מיליון  42  -של כ  ךס
 

 

   2021 בספטמבר 30ביום  ושהסתיימ  ושלושה חודשיםתשעה לתקופות של תזרים מזומנים 

 סעיף 

לתקופה של  
 תשעה 

חודשים  
 ה שהסתיימ

  30ביום 
 בספטמבר 

לתקופה של  
 שלושה 

חודשים  
 ה שהסתיימ

  30ביום 
 בספטמבר 

 הסבר 

2021 2020 2021 2020 

תזרים מזומנים  
פעילות  מנטו 

 שוטפת 

(363 ) 102 (15 ) (5 ) 
ונובע   ח"ש  מיליון 363- התזרים מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ

, גידול ביתרות ספקים וזכאים בסך של  ח"ש מיליון  500-בעיקרו מגידול במלאי בסך של כ
בהתאמה, כמו כן מגידול בחייבים    ח"ש מיליוני  30- ובסך של כ ח"ש מיליוני 167-כ

ש"ח בסעיף לקוחות   מיליון 22-וגידול בסך של כש"ח  מיליוני 29-ויתרות חובה בסך של כ
 והכנסות לקבל.

תזרים מזומנים  
  שימשנטו ש

פעילות  ל
 השקעה 

מיליון ש"ח.    153-במהלך התקופה רכשה החברה במזומן נדל"ן להשקעה בהיקף של כ ( 36) ( 67) ( 52) ( 257)
מנגד,  סך של  ח. "מיליון ש  118-בנוסף קיטון במזומן מוגבל במהלך התקופה בסך של כ

 מיליון ש"ח התקבלו עקב פירעון הלוואות מחברות מוחזקות. 17-כ

תזרים מזומנים  
  שנבעונטו 

 פעילות מימוןמ

435 (25 ) (19 ) 14 
ח. כמו כן  "ש מיליון 47- סך תשלומי הריבית ששלמה החברה בתקופת הדוח הסתכמו לכ

מיליון  537-בהיקף של כבמהלך התקופה קיבלה החברה הלוואות מתאגידים בנקאיים  
  75-ח וסך של כ"מיליון ש  97-ח ופרעה מנגד לתאגידים בנקאיים ולאחרים סך של כ"ש

ח "ש מיליון 167 -ח בהתאמה. כמו כן בתקופת הדוח  קיבלה ופרעה סך של כ"ש מיליון
   ח בהתאמה מזכויות שאינן מקנות שליטה."ש מיליון 127-וסך של כ

 

   מקורות מימון .6.23.8

מהונה  , בעיקר,  מממנת את פעילותה  החברה  2020בדצמבר    31וליום    2021בספטמבר    30ליום  
הלוואות מבעלי מניות ושותפים  לרבות    ומגורמים אחרים אשראי מתאגידים בנקאיים  העצמי,  

פרטיות והלוואות  מאוחדות  מתזרים בישויות  מקדמות    ,  לרבות  שוטפת,  מפעילות  מזומנים 
   כמפורט להלן: ,שמתקבלות מלקוחות ומאשראי ספקים

 סעיף
 2020בדצמבר  31נתונים ליום  2021בספטמבר  30נתונים ליום 

 % מסך המאזן  ח "ש מיליוניב % מסך המאזן  ח "ש מיליוניב

 36% 949 35% 1,220 הון

 30% 795 35% 1,244 התחייבויות לזמן ארוך 
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 34% 895 30% 1,043 התחייבויות לזמן קצר

 100% 2,639 100% 3,507 סה"כ

  , ראה גורם מממןלפרטים אודות התחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי 
 . 6.13.5סעיף 

להון   בהשוואה , ח"שמיליוני  3-כ הינו החברה   של החוזר ההון  2021 בספטמבר 30ליום   נכון
בספטמבר  30כמו כן, היחס השוטף ליום  .2020בדצמבר  31ליום   ח"ש מיליוני 21- חוזר של כ

 . 1.00הינו   2021
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  היבטי ממשל תאגידי   -שי  חלק

  פטור מצירוף דוח וחוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית . 6.23.9

(דוחות   לתקות יירות ערך  3תיקון מספר  (ב) להוראות התחולה של  7בהתאם להוראות סעיף  
ומיידים) על 2009-התש"ע  (תיקון), תקופתיים  תחול  הפימית  הבקרה  על  דוח  לצרף  החובה   ,

  .  2022בדצמבר  31החברה החל מהדוחות הכספיים הערוכים ליום 

תקה  כמו להוראות  בהתאם  דוחות)  3ב(ג9  כן,  ומיידיים  לתקות  של  תקופתיים  הוראותיה   ,
פיה יש לצרף לדוחותיה השתיים של חברה   , עלתקופתיים ומיידיים  ב(ג) לתקות דוחות9תקה  

את חוות דעתו של רואה החשבון המבקר שלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח  
הכספי ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו, לא יחולו על החברה בטרם חלפו חמש  

 ה.מקרים מסוימים שקבעו באותה תקבדווח למעט בקרות שים מעת שעשתה תאגיד מ

  מדייות התאגיד בושא מתן תרומות  . 6.23.10

ההלת    לחברה אין מדייות בדבר תרומות. עם זאת, החברה תורמת מעת לעת לפי שיקול דעת
  . ח "אלפי ש ,3172-כ של סך תרמה החברה 2020 ת בשהחברה. 

  ופיסית דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית   . 6.23.11

) לחוק 12(א)(92, לפי סעיף  החליט הדירקטוריון  2022  פברוארב  14בישיבת הדירקטוריון מיום  
החברות, כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית, לרבות 

, הוא חברה ציבוריתל(שימוו בהתאם להוראות חוק החברות בכפוף להפיכת החברה    יםהדח"צ
  "). המספר המזערי הראוי(להלן: "(כולל דח"צים)  שיים

הראוי   המזערי  וטיב המספר  פעילותה  תחומי  החברה,  בגודל  השאר,  בין  בהתחשב,  קבע 
עריכת  החברה,  של  הכספי  מצבה  בבדיקת  המתעוררות  והפיסיות  החשבואיות  הסוגיות 

  דוחותיה הכספיים ואישורם. 

זה,    לעיין תשקיף  למועד  כון  כי  יצוין  חיימוביץ ה"ה  זה  רוית  והגב'  טוב  סימן  שמוליק  מר 
  מומחיות חשבואית ופיסית.   יבעלהים חברה רקטורים בי המכהים כד

פי   על  ההפקה  השלמת  עם  חיצויים.  דירקטורים  מיתה  טרם  החברה  התשקיף,  למועד 
  .יםהתשקיף, החברה תפעל כמתחייב על פי דין למיוי דירקטורים חיצוי 

  דירקטורים בלתי תלויים  . 6.23.12

בחוק   לאתשקיף,  הלמועד   זה  מוח  כהגדרת  תלויים,  בלתי  דירקטורים  בחברה  מכהים 
אימצה בתקוה הוראה בדבר שיעור דירקטורים בלתי תלויים, לא  החברה  כמו כן,  החברות.  

  כהגדרת המוחים בחוק החברות. 
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 פנימי  מבקר .6.23.13

 כמפורט להלן:  למועד התשקיף מכהן בחברה מבקר פנים

 אורי אילן רו"ח  שם: 
 תאריך תחילת כהונה: 

 
 2019דצמבר, 

ובהוראות    1999- )ב( לחוק החברות, תשנ"ט  146בהוראות סעיף  המבקר הפנימי עומד   עמידה בהוראות הדין: 
 . 1992 -לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 8)א( והוראות סעיף 3סעיף 

של    בניירות  החזקה  ערך 
 התאגיד: 

המבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור  
 הרביעית לתקנות הדוחות. לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת 

קשרים עסקיים/ מהותיים  
 עם התאגיד: 

אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה  
או עם גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות. מבקר  
הפנים מעניק את שירותי הביקורת הפנימית כנותן שירותים חיצוני. מבקר הפנים אינו  

ואינו קרוב של כל אחד מאלה. המבקר  בעל עניין בחברה, אינו נושא משרה בחברה  
עם   עניינים  ניגוד  ליצור  העלול  או  היוצר  לחברה  מחוץ  תפקיד  ממלא  אינו  הפנימי 
תפקידו כמבקר הפנים בחברה ותפקידו היחיד בחברה הינו מבקר הפנים של החברה.  

אורי אילן, רואי  למיטב ידיעת החברה, מבקר הפנים הינו רו"ח במקצועו שותף במשרד  
 .חשבון

 מבקר הפנים מונה מכוח הסכם ההשקעה עם הפניקס.  מינוי המבקר הפנימי: 
אורי אילן, רואי  שותף במשרד    ,1983המבקר הפנימי הנו רואה חשבון מוסמך משנת   משרד המבקר הפנימי: 

 . האוניברסיטה העבריתמראשון בכלכלה וחשבונאות בעל תואר  ,2014משנת   חשבון
 . הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הנו יו"ר דירקטוריון החברה המבקר: הממונה הארגוני על 

 החברה.  לדירקטוריון תוכנית הביקורת השנתית מוגשת על ידי המבקר הפנימי  תוכנית הביקורת: 
 

 בדיקה של עסקאות עם בעלי עניין.: כללה 2020לשנת תוכנית ביקורת 
עסקאות עם בעלי עניין ונושאים נוספים כפי שיוחלטו  :  2021  תוכנית ביקורת לשנת  

  הביקורת   תוכנית,  ציבורית  לחברה  החברה  להפיכת  ובכפוף  עם  ע"י וועדת הביקורת
   .הדין להוראות בהתאם החברה  מוסדות   לאישור תובא  2021 לשנת

  לתאגידיםהתייחסות  
 מוחזקים:

עניין ושכר  המבקר   בעלי  על עסקאות  עורך ביקורת  ובחברות    המנהלים בחברפנים 
 . מוחזקות

שעות. למיטב ידיעת הנהלת    75-על כ  עמדהינו    2020תקציב הביקורת הפנימית לשנת   היקף העסקה: 
החברה, היקף ואופי תוכנית העבודה של המבקר הפנימי הנם סבירים בנסיבות העניין  

 ויש בהם כדי ליישם את מטרות הביקורת הפנימית. 
בהתאם להודעתו של המבקר הפנימי הוא ערך את הביקורת בהתאם להוראות חוק   מקצועיים:תקנים 

בישראל.   הפנימיים  המבקרים  לשכת  של  המקצועיים  והתקנים  הפנימית  הביקורת 
התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם מתבצע תהליך הביקורת הפנימית בחברה  

ואובייקטיבי תלות  אי  כגון:  וזהירות מקצועית  כוללים תקני תכונות  ות, מקצועיות 
ראויה, סמכות ואחריות ותקני ביצוע כגון: תכנון הביקורת, ביצוע הביקורת, דיווח על  
עומד   הפנימי  הדירקטוריון, המבקר  לדעת  הליקויים.  תיקון  ומעקב אחר  התוצאות 
הפנימי,   המבקר  של  למקצועיותו  לב  בשים  וזאת  הנ"ל  בתקנים  שנקבעו  בדרישות 

כרותו עם החברה והאופן בו הוא עורך, מגיש ומציג את ממצאי הביקורות  כישוריו, הי
 הנערכות על ידו. 

- לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב  9למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף   גישה למידע: 
, חופש פעולה מתמיד ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע של החברה, לרבות גישה  1992

 כספיים של החברה. לנתונים 
 דוח מבקר הפנים מועבר להנהלת החברה ולפניקס.  דין וחשבון של מבקר הפנים:

 שעות.   73-בכאלפי ש"ח והסתכם  16-עמד על כ 2020שנת בשכר טרחת מבקר הפנים  תגמול: 
  בספטמבר   30בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  שכר טרחת מבקר הפנים  

 שעות.   20-בכאלפי ש"ח והסתכם   4-עמד על כ 2021
לדעת דירקטוריון החברה, התגמול הנו סביר ואין בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של  

 .המבקר הפנימי בבואו לבקר את החברה
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 התאגיד  של המבקר בדבר פרטים .6.23.14

    שכר טרחה רואי חשבון המבקרים של החברה והחברות המאוחדות שלה:נתונים לגבי   להלן

 2019 2020  סוג השרות 

שכר טרחה  שם רואי החשבון  
שכר טרחה   )באלפי ש"ח( 

  )באלפי ש"ח( 

קסלמן וקסלמן רואי   בגין שירותי ביקורת 
 חשבון

950  880  

  219  583 בגין שירותים אחרים 

 בגין שירותי ביקורת 
קוסט פורר גבאי את  
 קסירר, רואי חשבון 

425  250  

  246  803 אחרים בגין שירותים  

הטרחה של רואי החשבון המבקרים מובא לאישור דירקטוריון החברה. גובה שכר הטרחה    שכר
ולדעת הנהלת החברה הינו סביר ומקובל בהתאם   נקבע בהתבסס בין היתר, על תנאי השוק 

 לאופי החברה ולהיקף הפעילות שלה.  

 

   חתימה עצמאיים מורשי .6.23.15

   .חתימה עצמאיים מורשי  איןלמועד הדוח, לחברה   נכון 

 

 הכספי  המצב על הדוח   תאריך לאחר  אירועים .6.23.16

  ליוםהמאוחדים    הכספיים  דוחותל  25  ביאור   ראו,  הדוחאירועים לאחר תאריך  בדבר    לפרטים 
 . 2020בדצמבר  31

 

 

לתקנה   .6.23.17 בהתאם  מהותיות  שווי  הערכות  בדבר  )דוחות 8פרטים  ערך  ניירות  לתקנות  ב)ט( 
 )נתונים באלפי ש"ח( 1970-ומיידיים(, תש"לתקופתיים 

זיהוי נושא  
 הערכה 

עיתוי  
 הערכה 

שווי  
סמוך  
לפני 
מועד  

הערכת  
 השווי 

שווי  
בהתאם  
להערכת  

 השווי 

זיהוי מעריך  
הנחות שלפיהן ביצע מעריך   מודל הערכת השווי  השווי ומאפייניו 

 השווי את הערכת השווי 

 דה וינצ'י
30 

בספטמבר  
2021 

225,113 296,513 
ארז אבירן שמאי  

מקרקעין בעל  
 שנה   25ניסיון של 

גישת היוון תזרים מזומנים  
 7.25%-ל  6.25%שיעור היוון בין  וגישת החילוץ 

בדצמבר   31 דה וינצ'י
2019 146,070 175,000 

ארז אבירן שמאי  
מקרקעין בעל  

 שנה   25ניסיון של 

גישת היוון   -בגין חלק המסחר
גישת  הכנסות בשיתוף עם 

החילוץ. בגין חלק המשרדים  
גישת ההשוואה בשיתוף עם  

 גישת החילוץ 

שיעור ההיוון  -בגין חלק המסחר
. בגין  15%שיעור הרווח יזמי  7%

חלק המשרדים שיעור הרווח 
 15%היזמי 

פרויקט  
חסן ערפה  

B4 

בדצמבר   31
2020 140,850 135,800 

ארז אבירן שמאי  
מקרקעין בעל  

 שנה   25ניסיון של 
 גישת ההשוואה 

  25,000  –שווי למ"ר קרקע מסחר  
 ש"ח 

  –שווי למ"ר קרקע משרדים  
 ש”ח  6,000

שילוב של גישת ההשוואה   
הישירה עם ניתוח תוצאות  

 המכרז 
פרויקט  

חסן ערפה  
B4 

בדצמבר   31
2019 142,644 136,512 

ארז אבירן שמאי  
מקרקעין בעל  

 שנה   25ניסיון של 
 גישת ההשוואה 

ע"י ניתוח תוצאות  השווי נקבע  
מכרז פומבי בנכס עצמו שבו  
 החברה הייתה אחת המציעות 

פרויקט עץ  
 הזית

בדצמבר   31
2019 97,863 114,151 

ארז אבירן שמאי  
מקרקעין בעל  

 שנה   25ניסיון של 
 גישת ההשוואה 

  4,750-כ  -שווי לדונם קרקע 
 אש"ח 

  שווי למ"ר מבונה אקוולנטי
 ש”ח  2,500-כ  -משרדים 

שיעור היוון הכנסות שכירות  
 7.5%  -שימוש ביניים 
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 מנכ"ל דירקטור וזיו יעקובי,   יו"ר דירקטוריון ,  יצחק ארבוב
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 ניהול החברה - 7 פרק

 החברה  דירקטוריון 7.1

שמואל גלעד סימן   זיו יעקובי אילן קפון  יצחק ארבוב  שם: 
 ' חיימוביץ רונית אמיר מלאך  טוב

דירקטור וסמנכ"ל   דירקטור ומנכ"ל  דירקטור   יו"ר דירקטוריון  תפקיד: 
 כספים 

דירקטור וסמנכ"ל  
 דירקטורית  הנדסה 

שם באנגלית כפי  
 IZHAK ARABOV ILAN KAPON ZIV YACOBI SHMUEL GILAD שמופיע בדרכון 

SIMAN TOV 
AMIR MALACH RONIT 

HAIMOVICH 

 056417843 024856460 025627936 032220121 025075136 031844830 מספר זיהוי: 

 12/5/1960 15/3/1970 17/1/1974 15/4/1975 7/11/1972 1/1/1975 תאריך לידה: 

 להמצאת כתבי מען 
 דין:-בי 

- רמת ,47הרימון  , הרצליה 3רמת ים 
 שרון ה

-, רמת13ויתקין 
דירה   3אלוני ניסים  מושב חרות  , שוהם 27בשמת  שרון ה

 יפו -, תל אביב2501

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות:
 30/12/2020 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 30/11/2001 תחילת כהונה: 
חברות בוועדת  

 לא לא לא לא לא לא דירקטוריון: 

האם הינו דירקטור  
בלתי תלוי, דירקטור  
חיצוני או דירקטור  

 חיצוני מומחה: 

 לא לא לא לא לא לא

האם החברה רואה  
בו כבעל מומחיות  

חשבונאית ופיננסית 
או בעל כשירות  

 מקצועית: 

 טרם נקבע  טרם נקבע  טרם נקבע  טרם נקבע  טרם נקבע  טרם נקבע 

הדירקטור הינו עובד  
של התאגיד, של  

חברה בת או חברה  
קשורה שלו או של  

 בעל עניין בו: 

כן )נושאת משרה   כן  כן  כן  כן  כן 
 בשביל האלה( 

 השכלה: 

 ראשון  תואר בעל
 עם עסקים במנהל

 במקרקעין התמחות
)המרכז  ומימון 

 הבינתחומי הרצליה( 
 

 --- 

תואר ראשון  
  במשפטים

אוניברסיטת  )
BRUNEL לונדון)  .

 עורך דין 

תואר ראשון במנהל  
עסקים וחשבונאות  
)המסלול האקדמי  

 ; המכללה למנהל(
תואר שני במשפטים  

)אוניברסיטת בר  
 ; אילן(

 . רואה חשבון מוסמך

תואר ראשון בהנדסה  
אזרחית בהתמחות  

קונסטרוקציות  
וניהול הביצוע  

 )טכניון(; 
תואר שני בהנדסה  
אזרחית, התמחות  

בניהול הביצוע  
 )טכניון(.

תואר ראשון בכלכלה  
 ; וניהול )הטכניון(

תואר שני בכלכלה  
 )טכניון(.
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שמואל גלעד סימן   זיו יעקובי אילן קפון  יצחק ארבוב  שם: 
 ' חיימוביץ רונית אמיר מלאך  טוב

השנים   5-עיסוק ב
 האחרונות: 

  יו"ר דירקטוריון 
 החברה 

דירקטור וסמנכ"ל  
  ופרסום  מיתוג שיווק 

 בחברה 

  דירקטור ומנכ"ל
 חברה ה

דירקטור וסמנכ"ל  
 בחברה  כספים

דירקטור וסמנכ"ל  
 חברה ב הנדסה 

מנכ"לית שטראוס  
(  1993השקעות )
 בע"מ

תאגידים בהם  
 משמש כדירקטור: 

פרטיים   תאגידים 
בהן מחזיקה החברה  

   ( ועקיפין)במישרין 

פרטיים   תאגידים 
בהן מחזיקה החברה  

(  ועקיפין)במישרין 
  1טריפל אייכן בו

 אחזקות בע"מ 

פרטיים   תאגידים 
בהן מחזיקה החברה  

(  ועקיפין)במישרין 
זיו יעקובי י.ת  ב  וכן

   בע"מ

פרטיים   תאגידים 
בהן מחזיקה החברה  

(  ועקיפין)במישרין 
שמוליק סימן  ב  וכן

 טוב בע"מ 

יזום   א.מלאך 
 והנדסה בע"מ 

שטראוס אחזקות  
רב אתגר   ;בע"מ

שביל האלה   ;בע"מ
אקרו ייזום    ;בע"מ

אקרו    ;נדל"ן בע"מ
איי   ; נכסים בע"מ
אור    ;פקט בע"מ
השחר   ;מאניה בע"מ

העולה החזקות בע"מ  
והשחר העולה ייעוץ  

וניהול השקעות  
 בע"מ.

קרבה משפחתית  
לבעל עניין אחר  

 בחברה: 
 לא לא לא לא לא לא

האם הינו דירקטור  
שהחברה רואה  
כבעל מומחיות  

חשבונאית ופיננסית 
לעניין המספר  

 המזערי: 

 לא לא לא לא לא לא
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   נושאי משרה בכירה 7.2

 אורי אילן רפאל קובי  אוהד אדרי מידן קרונפלד  גדעון מוזס  ורד לזר ארביב : שם
 052350063 034205427 036939726 040298614 027233352 025706888 : זיהוי מספר
 08/05/1954 09/03/1978 04/12/1984 20/6/1980 21/07/1974 11/11/1973 : לידה תאריך

 01/12/2019 25/01/2021 01/04/2015 12/9/2010 01/01/2020 16/10/2017 : כהונה תחילת תאריך
  ממלא שהוא   התפקיד
  בת  בחברה , בתאגיד

  שלו  קשורה  בחברה , שלו
 : בו עניין בבעל  או

יועצת  סמנכ"ל, 
  חברהב משפטית

 ומזכירת חברה 

ההתחדשות   סמנכ"ל
 מבקר פנימי  מנהל כספים  מנהל כספים  מנהל כספים  העירונית

  ענין  בעל הוא  האם
  משפחה   בן או  בתאגיד

  בכירה משרה נושא של
  ענין בעל  של  או אחר

 : בתאגיד

 לא לא לא לא לא לא

ר ראשון במשפטים  תוא : השכלה
  המרכז הבינתחומי)

 הרצליה(; 
במנהל  תואר ראשון  

התמחות   עם עסקים
המרכז  )מקרקעין ב

 (; הבינתחומי הרצליה
משפטים  בתואר שני 

(.  אוניברסיטת תל אביב)
 עורכת דין 

תואר ראשון במשפטים  
וחשבונאות  

;  )אוניברסיטת תל אביב(
  עסקים במנהל שני  תואר 

 (מישיגן)אוניברסיטת 

נהל  תואר ראשון במ
התמחות  קים סע

מסלול  חשבונאות, ה ב
מכללה  האקדמי ה 

 למנהל; 
  במנהל עסקיםתואר שני 
ל פיננסי  וניה ב התמחות 

.  אוניברסיטת תל אביב –
 . רואה חשבון מוסמך

נהל  תואר ראשון במ
התמחות  קים סע

מסלול  חשבונאות, ה ב
מכללה  האקדמי ה 

רואה חשבון  . למנהל
 . מוסמך

נהל  תואר ראשון במ
התמחות  קים סע

מסלול  חשבונאות, ה ב
מכללה  האקדמי ה 

רואה חשבון  . למנהל
 . מוסמך

תואר ראשון בכלכלה  
וחשבונאות  

 )האוניברסיטה העברית(

  השנים 5-ב עיסוק
 : האחרונות

אוקטובר   -2013-החל מ
: יועצת משפטית  2017

 בקבוצת לוינשטיין; 
כיום:   -2017אוקטובר 

יועצת משפטית  
 וסמנכ"לית בחברה 

"ל ושותף בחברת  מנכ
  .י.ג בע"מטבניין עיר 

מנהל   2020והחל מינואר 
פעילות ההתחדשות  

 העירונית בחברה 

  שונים תפקידים
  של הכספים במחלקת 

 החברה 

  שונים תפקידים
  של הכספים במחלקת 

 החברה 

ועד   2011מאוגוסט  החל
  חברת : חשב 2019 יולי

מבני תעשיה בע"מ  
  2019אוגוסט )"מבנה"(;  

:  2020ועד דצמבר 
"ל כספים בחברת  סמנכ

 "מ  בע השקעות  שדה .א מ

בעל משרד לשירותי  
ביקורת פנים בחברות  

 ציבוריות ואחרות 
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 חתימה עצמאיים מורשי  7.3

)ד( לחוק  37החתימה העצמאיים, כהגדרת המונח בסעיף    מורשילא קיימים בחברה    התשקיף  למועד  נכון

 . 1968- ניירות ערך, התשכ"ח

  1דירקטורים של מקום  ומילוי כהונה, למינוי המתייחסות  החברה תקנון הוראות  7.4

 לחברי הדירקטוריון:  ביחס הבאות ההוראות את,  היתר  בין, כוללההתאגדות של החברה  תקנון  

 בתקנון הסעיפים הנושא 

  שכר,  כהונתם  וסיום  מינויים  דרכי,  הדירקטוריון   חברי  ספרמ

 דירקטורים

   )כולל( 85-86 

 )כולל(  88-92

 87 חליפיים  דירקטורים

 93  חיצוניים  דירקטורים

 )כולל(  95-97 הדירקטוריון   סמכויות

דרכי    פעולות הדירקטוריון,  ישיבות  זימון  אופן  לרבות,  הדירקטורים 

קבלת   ואופן  ניהולה  דרכי  הישיבה,  לפתיחת  החוקי  המניין  כינוסן, 

 תן פעולההחלטות בה, הקמת ועדות הדירקטוריון ואופן 

 )כולל(  113 -98

  נושא   אחריות  ביטוח,  בחברה  משרה  לנושאי  מראש  מאחריות  פטור  מתן

  כמפורט  הוצאה  או  חבות  בשל  משרה  נושאי  של  בדיעבד  שיפוי,  משרה

 משרה  נושא לשפות מראש והתחייבות בתקנון

 )כולל(  154-159

 

 מפרסמת את תקנון החברה במקביל לפרסום התשקיף. החברה 

 נוספים פרטים 7.5

 הרצליה ,  2 המנופים רחוב - החברה   של הרשום המשרד 7.5.1

 09-9718900: טלפון

 09-9718901: פקס

 vered@acrogrp.com: ל"דוא  כתובת

    

 עורכי דין   –שמעונוב ושות'  - זו  להנפקה החברה של הדין  עורכי 7.5.2

   , תל אביב56מזא"ה  רחוב

 

    

 ישראל( PWC) רואי חשבון –קסלמן וקסלמן  - החברה  של החשבון רואי 7.5.3

   , חיפה 25"מ  מתרחוב  – חיפה  סניף

 

 
בסעיף   1 המפורטים  החברה   .47הנושאים  מתקנון  לקוחים  להלן  כפי    החברה  תקנון  של  מלא   בנוסח   לעיין  ניתן,  זה 

התשקיף,  לפרסום  במקביל  החברה  ידי  על  בכתובת:  המגנבאתר    שמפורסם  ערך  ניירות  רשות  של  "א 
www.magna.isa.gov.il . 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 בעלי עניין בחברה - 8פרק 
 

יצוין כי למונחים בפרק זה אשר לא הוגדרו בפרק זה תהא אותה המשמעות שניתנה  )  זה, למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות הנקובה בצידם   8בפרק  
 : (לתשקיף  6להם בסעיף ההגדרות במבוא לפרק 

  

   תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה 8.1

, לכל אחד מחמשת 2021בספטמבר    30וליום    2020-ו   2019להלן פרוט התגמולים ששילמה החברה וכל ההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה, בשנים   8.1.1
  :ובעלי העניין בה מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה שכיהנו בחברה ו/או בחברות בנות של החברה באותה עת

 : 2021בספטמבר  30ליום 
 

תגמולים אחרים )באלפי  תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח( פרטי מקבל התגמולים 
 ש"ח( 

סה"כ )באלפי 
 ש"ח( 

היקף   תפקיד שם
 משרה 

שיעור החזקות בהון  
התאגיד ו/או בחברות  

 1בנות
 מענק  שכר

תשלום  
מבוסס  

 2מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 אחר  ריבית עמלה יעוץ

  994 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   994 28.79% 100% יו"ר דירקטוריון פעיל יצחק ארבוב

  5,153 ---   ---   ---   ---   ---   3,842 ---   1,311 2.95% 100% דירקטור ומנכ"ל זיו יעקובי 

דירקטור, אחראי על תחום   אילן קפון 
  996 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   996 5.72% 100% השיווק והמיתוג 

שמואל סימן  
  1,454 ---   ---   ---   ---   ---   550 ---   904 0.96% 100% דירקטור וסמנכ"ל כספים  טוב

  1,460 ---   ---   ---   ---   ---   550 ---   910 0.78% 100% דירקטור וסמנכ"ל הנדסה  אמיר מלאך 

 
 :)אלפי ש"ח( 2020בדצמבר  31תקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 
תגמולים אחרים )באלפי  תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח( פרטי מקבל התגמולים 

 ש"ח( 
סה"כ )באלפי 

 ש"ח( 
היקף   תפקיד שם

 משרה 

שיעור החזקות בהון  
התאגיד ו/או בחברות  

 3בנות
 מענק  שכר

תשלום  
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 אחר  ריבית עמלה יעוץ

 1,449 ---   ---   ---   ---   ---   ---   305 1,144 41.29% 100% דירקטוריון פעיליו"ר  יצחק ארבוב

 3,105 ---   ---   ---   ---   ---   ---   1,250 1,855 4.24% 100% דירקטור ומנכ"ל זיו יעקובי 

דירקטור, אחראי על תחום   אילן קפון 
 1,861 ---   ---   ---   ---   ---   ---   650 1,211 8.20% 100% השיווק והמיתוג 

 
 לעיל. 3לפרק  .23ההחזקה היא לרבות באמצעות חברות בבעלותם ובשליטתם המלאות ו/או באמצעות נאמן כאמור בסעיף   1
 עיל.ל 3פרק ל 3.2.3לפרטים ראה סעיף   2
 לעיל. 3לפרק  .23ההחזקה היא לרבות באמצעות חברות בבעלותם ובשליטתם המלאות ו/או באמצעות נאמן כאמור בסעיף   3
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תגמולים אחרים )באלפי  תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח( פרטי מקבל התגמולים 
 ש"ח( 

סה"כ )באלפי 
 ש"ח( 

היקף   תפקיד שם
 משרה 

שיעור החזקות בהון  
התאגיד ו/או בחברות  

 3בנות
 מענק  שכר

תשלום  
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 אחר  ריבית עמלה יעוץ

שמואל סימן  
 1,530 ---   ---   ---   ---   ---   ---   488 1,043 1.37% 100% דירקטור וסמנכ"ל כספים  טוב

 1,534 ---   ---   ---   ---   ---   ---   558 977 1.12% 100% דירקטור וסמנכ"ל הנדסה  אמיר מלאך 

  
 

   )אלפי ש"ח( 2019 בדצמבר 31תקופה של שנה שהסתיימה ביום 
  

תגמולים אחרים )באלפי  תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח( פרטי מקבל התגמולים 
 ש"ח( 

סה"כ )באלפי 
 ש"ח( 

היקף   תפקיד שם
 משרה 

שיעור החזקות בהון התאגיד 
 מענק  שכר 4ו/או בחברות בנות 

תשלום  
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 אחר  ריבית עמלה יעוץ

  1,294 ---   ---   ---   ---   ---   ---    91  1,203 50.04% 100% יו"ר דירקטוריון פעיל יצחק ארבוב

  2,887 ---   ---   ---   ---   ---   ---    261  2,627 5.5% 100% דירקטור ומנכ"ל זיו יעקובי 

דירקטור, אחראי על תחום   אילן קפון 
 השיווק והמיתוג 

100% 10.22% 1,203  439    ---   ---   ---   ---   ---   --- 1,643  

שמואל סימן  
  1,404 ---   ---   ---   ---   ---   ---    359  1,045 1.71% 100% דירקטור וסמנכ"ל כספים  טוב

  1,424 ---   ---   ---   ---   ---   ---    375  1,049 1.41% 100% דירקטור וסמנכ"ל הנדסה  אמיר מלאך 

 
 

 

 
 לעיל. 3לפרק  .23ההחזקה היא לרבות באמצעות חברות בבעלותם ובשליטתם המלאות ו/או באמצעות נאמן כאמור בסעיף   4
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   :"(המנהלים)להלן ביחד: " 1)לרבות בעל השליטה(  2021 בדצמבר 31  ליום  עד להלן פירוט תנאי הכהונה והעסקה של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה 8.1.2

היקף   2תפקיד שם
 משרה 

תגמול קבוע )אלפי 
 ש"ח( 

תגמול משתנה בגין  
 3רווח לפני מס 

תגמול משתנה בגין  
  4פדיון

תגמול משתנה בגין  
 5קבוצות רכישה 

סה"כ תגמול )קבוע  
 ומשתנה( מקסימלי  

ובכפוף   לאחר
החברה   להפיכת 
ציבורית   לחברה 

ש"ח(  )אלפי 
 )במונחים שנתיים( 

   הערות

  בינואר  1  מיום  החל
ש"ח(   2021 )אלפי 

 6)במונחים שנתיים(

 ארבוביצחק 
בעל )"

"  השליטה
 "(צחיאו "

יו"ר 
דירקטוריון  

 פעיל

לפני   1.2% 1,440 100% מהרווח 
של    מס לסך  ועד 

 אלפי ש"ח. 2,040
 
 

מהפדיון    0.02%
של    השנתי ועד לסך 

 אלפי ש"ח. 200

עלויות    0.02% מסך 
קבוצות   פרויקטי 
ועד לסך של   רכישה 

 אלפי ש"ח. 200
 

זכאי 3,880 נייד    םבנוסף  טלפון  להלן:  המפורטים  לתנאים 
)החברה תישא בעלויות אחזקתו לרבות מס הכנסה בגין  

ימי חופשה בשנה, ימי הבראה וימי    24שווי השימוש בו(;  
מחלה על פי דין; הפרשות סוציאליות כמקובל על פי דין 
וכן הפרשה לקרן השתלמות; החזר הוצאות שהוצאו על  

כנג תפקידו,  מילוי  במסגרת  קבלותידו  הצגת  לרבות    ד 
כ"א מהצדדים להסכם יהיה רשאי   . הוצאות על ארוחות

של   מוקדמת  ההתקשרות בהודעה  ימים    90לסיים את 
   ימי הסתגלות.  60-וכן זכאי ל

 
 
 

זיו יעקובי  
)להלן: 

 "(זיו"

דירקטור  
 ומנכ"ל

לפני   1.8% 1,920 100% מהרווח 
של    מס לסך  ועד 

 אלפי ש"ח. 3,060
 
 

מהפדיון    0.03%
של    השנתי ועד לסך 

 אלפי ש"ח. 300
 

עלויות    0.03% מסך 
קבוצות   פרויקטי 
ועד לסך של   רכישה 

 אלפי ש"ח. 300

5,580 

  אילן קפון
)להלן: 

 "(אילן"

דירקטור  
וסמנכ"ל  

מיתוג  שיווק 
 פרסום ו

לפני   1.2% 1,440 100% מהרווח 
של    מס לסך  ועד 

 אלפי ש"ח. 2,040
 
 

מהפדיון    0.02%
של    השנתי ועד לסך 

 אלפי ש"ח. 200

עלויות    0.02% מסך 
קבוצות   פרויקטי 
ועד לסך של   רכישה 

 אלפי ש"ח. 200
 

3,880 

שמוליק  
סימן טוב  

)להלן: 
 "( שמוליק"

דירקטור  
וסמנכ"ל  

 כספים

לפני   0.9% 1,200 100% מהרווח 
של    מס לסך  ועד 

 אלפי ש"ח. 1,530
 

מהפדיון    0.015%
של    השנתי ועד לסך 

 אלפי ש"ח. 150
 

מסך    0.015%
פרויקטי   עלויות 
ועד   רכישה  קבוצות 

של   אלפי    150לסך 
 ש"ח.

3,030 

אמיר מלאך  
)להלן: 

 "(אמיר"

דירקטור  
וסמנכ"ל  

 הנדסה

לפני   0.9% 1,200 100% מהרווח 
של    מס לסך  ועד 

 אלפי ש"ח. 1,530
 

מהפדיון    0.015%
של    השנתי ועד לסך 

 אלפי ש"ח. 150
 

מסך    0.015%
פרויקטי   עלויות 
ועד   רכישה  קבוצות 

של   אלפי    150לסך 
 ש"ח.

3,030 

 
 עיל.ל  3פרק ל 3.3יצוין, כי מנגנון התגמול לפני הפיכת החברה לחברה ציבורית הינו בהתאם לתגמול אשר סוכם בהסכם ההשקעה עם הפניקס כאמור בסעיף   1
 נושאי המשרה שלהלן המכהנים כדירקטורים אינם זכאים לקבל תמורה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה.  2
ת מאוחדות וכלולות באותה שנה )או בתוספת  החברה בשנה הרלוונטית לפני מיסים על ההכנסה על פי הדוחות הכספיים )המאוחדים( שלה לאותה שנה בניכוי חלק המיעוט, ברוטו, ברווחי חברורווח    - "  מס  לפני  רווח "  3

 מרווחי )הפסדי( שערוך.  50%ן ש"ח, ובלבד שהתוצאה הינה חיובית. הרווח לפני מס לא יכלול: מיליו 25חלק המיעוט, ברוטו, בהפסדי חברות מאוחדות וכלולות באותה שנה(, לפני מענק הרווח ובניכוי 
  שיופיעו   כפי  כלולות  ישויות  בהכנסות  החברה   חלק  בתוספת(,  המיעוט  חלק  הכנסות  כולל)לא    חלקה   לפי,  החברה   של(  מבוקרים )   השנתיים  המאוחדים  הכספיים   בדוחות  שיופיעו  כפי  החברה   הכנסות  סך  -"  שנתי  פדיון"  4

 .רכישה  מקבוצות   הנובעות הכנסות  יכלול לא השנתי  הפדיון כי, יובהר. הכלולות הישויות  של הכספיים בדוחות
הדוח השנתי )היינו, חברי קבוצת הרכישה חתמו על הסכם מכר סך עלויות של כל פרויקט קבוצת הרכישה לחברי קבוצת הרכישה שארגנה החברה ושגיבושה הושלם בשנת    -"  קבוצת רכישה  פרויקטיעלויות    סך"  5

חודשים אחרי גיבוש קבוצות    12חודשים לפני או    12"( כפי שיופיעו בדוח אפס שיוכן לפרויקט על ידי מעריך שווי חיצוני, מומחה ובלתי תלוי בתקופה של  הרכישה  גיבוש קבוצת מחייב עם בעלי הקרקע( )להלן: "
 הרכישה

 התגמול הקבוע הינו צמוד למדד המחירים לצרכן. עיל.ל 3פרק ל 3.8.1ראה סעיף  2020לפרטים אודות התגמול הקבוע בשנת    6
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  :1ובכפוף להפיכת החברה לחברה ציבורית 2022 בינואר 1החל מיום להלן פירוט תנאי הכהונה והעסקה של המנהלים  8.1.3

תגמול   היקף משרה  תפקיד שם
קבוע  
)אלפי 
 ש"ח( 

סה"כ     4 3  2תגמול משתנה בגין רווח לפני מס 
תגמול  
)קבוע  

ומשתנה(  
מקסימלי  

)אלפי 
 ש"ח( 

   הערות

  מיום   החל
 בינואר   1

)אלפי   2022
ש"ח( 

)במונחים  
 5שנתיים( 

 יצחק ארבוב
"  השליטהבעל )"

 "(צחיאו "

יו"ר דירקטוריון  
 פעיל

  מס  לפני  רווח 2,400 100%
  המדידה   בשנת

 "ח( ש)מיליוני 

  במונחי  תגמול
 מהרווח   שיעור

  בפועל   תגמול
 ש"ח(  במיליוני)

  מצטבר   תגמול 
 "ח( ש)במיליוני 

 0 0 0% 50עד 
 0.7 0.7-כ 2.75% 75 – 50

כ  75מעל   -ועד 
152 

 3 2.3-כ 3%

 

 לעיל  8.1.2כמפורט בסעיף תנאים  5,400
 

לגמול   גם  זכאי  יהיה  אילן  כי  יצוין, 
בהתאם   השתתפות  וגמול  שנתי 
השנייה   בתוספת  הקבועים  לסכומים 
והתוספת השלישית לתקנות החברות  
והוצאות   גמול  בדבר  )כללים 

 . 2000-לדירקטור חיצוני(, תש"ס 
זכאים   יהיו  לא  המשרה  נושאי  יתר 

כדירקטורי כהונתם  בגין  ם  לגמול 
 בחברה.

זיו יעקובי  
 "(זיו)להלן: "

 5,400 2,400 100% דירקטור ומנכ"ל

)להלן:   אילן קפון
 "(אילן"

 דירקטור  
  המעניק שירותי

יועץ לענייני  
 מיתוג ושיווק 

---6 450  --- 650 

שמוליק סימן  
טוב )להלן:  

 "( שמוליק"

דירקטור  
 וסמנכ"ל כספים 

מס   1,400 100% לפני  רווח 
המדידה  בשנת  

 )מיליוני ש"ח( 

במונחי   תגמול 
 שיעור מהרווח 

בפועל   תגמול 
 ש"ח(  במיליוני)

מצטבר   תגמול 
 )במיליוני ש"ח( 

 0 0 0% 50עד 

2,400 

אמיר מלאך  
 "(אמיר)להלן: "

דירקטור  
 וסמנכ"ל הנדסה 

100% 1,400 2,400 

 
ב)ב( לתקנות החברות  1בהתאם לתקנה    והעסקה של המנהלים כמפורט בטבלה זו להלן. יצוין כי  הכהונההכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי    והאסיפהאישרו דירקטוריון החברה    2022בפברואר    14  ביום  1

 . מדווח  לתאגידשנים מהמועד בו תהפוך החברה  5, תהא טעונה אישור מחדש בחלוף מהמנהלים אחד לכל, התקשרות זו, ביחס 2013-)הקלות לענין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג
דות  מיסים על ההכנסה על פי הדוחות הכספיים )המאוחדים( שלה לאותה שנה, לפני המענקים לנושאי משרה, ובניכוי חלק המיעוט ברווחי חברות מאוח הינו רווח החברה בשנה הרלוונטית לפני    -"  רווח לפני מס"  2

  שאינם   פעמיים  חד  והפסדים רווחים  נטרול  לרבות,  שטרם מומשובהפסדי חברות מאוחדות באותה שנה לפני מס( , בנטרול רווחי והפסדי שערוך לבעלי מניות החברה    באותה שנה לפני מס )או בתוספת חלק המיעוט
מומשו. הרגיל  העסקים   במהלך שטרם  שיערוך  רווחי/הפסדי  ינוטרלו  וכן  מיסים  הוצאות/הכנסות  ינוטרלו  כלולות  חברות  מרווחי/הפסדי  חיובית.  הינה  שהתוצאה  ובלבד  נכס    ,  מימוש  של  במקרה  כי  יובהר, 

 .  שערוך שנוטרלו מהרווח לפני מס כאמור לעיל )לרבות בחברות כלולות( לסכום רווח לפני מסיתווספו/יופחתו רווחי/הפסדי ה 
העניין, לצורך חישוב "(, ההפסד המועבר יועבר לשנה העוקבת וייגרע מן הרווח לפני מס של החברה או יתווסף להפסד של השנה העוקבת, לפי  ההפסד המועברבמידה שבשנה נתונה תרשום החברה הפסד )להלן: "  3

כי, ההפסד המועבר בתקופה של מספר שנים, יצטבר וינוכה מהרווח  המענק השנתי בשנה העוקבת. היה ותוצאת סיכום זו תהיה שלילית היא תועבר לשנה שלאחר מכן וכך הלאה מידי שנה בשנה. למען הסר ספק יובהר  
ברה  חריה בה יהיה רווח כאמור עד להגעה לסף העמידה המינימלי ברווח לפני מס לאחר ניכוי מלוא ההפסד המועבר. במקרה בו הרווח לפני מס של הח לפני מס בשנה הראשונה בה יהא רווח כאמור או בכל שנה שלא

"( יועבר לשנה העוקבת ויתווסף  הרווח המועברתנה )להלן: "חישוב התגמול המשתנה, ההפרש בין הרווח לפני מס של החברה לבין תקרת הרווח לחישוב התגמול המשפני מס לבשנה נתונה יהיה מעל תקרת הרווח ל
צאת סיכום זו תהיה גבוהה מתקרת הרווח לחישוב התגמול המשתנה  לרווח לפני מס של החברה או ייגרע מההפסד של החברה בשנה העוקבת, לפי העניין, לצורך חישוב התגמול המשתנה השנתי בשנה העוקבת. היה ותו

 שנים.   3לעיל יוגבל לתקופה של ווח המועבר בגין אותה שנה לשנה שלאחר מכן וכך הלאה מדי שנה ובלבד שלא יעלה על תקרת הרווח לחישוב התגמול המשתנה בכל שנה. המנגנון שבשנה העוקבת, יועבר הר
שנים ממועד תשלום המענק הרלוונטי, ישיב    3שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים תוך פרק זמן של    ככל  -   טעות   של  במקרה   המענק   השבת  4

  ידיו(. -ם ככל שקיימים בתשלומי וחבויות המס החלים על נושא משרה ו/או ששולמו עלהפרשי  שיקלולפי הנתונים המעודכנים )תוך  -נושא המשרה את ההפרש העודף בין הסכום שקיבל לבין הסכום לו הוא זכאי על
נושא המשרה להשיבו. השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך   יידרש  לא ,  בחברה   מועסק  עדיין  המשרה   נושא   כי   לכך  ובכפוף,  שנה   אותה   בגין  המענק   מסך  10%-מ  נמוך  השנתי   המענק  מתוך   ההשבה   סכום   בהם  במקרים 

 . חודשים 12-זוז מהמענק בשנה העוקבות והיתרה, במידה ותהיה, תסולק במזומן מתוך השכר בפריסה לשל קי
 .2022בינואר  51שפורסם ביום  2021התגמול הקבוע יהיה צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר   5
  הניהול שירותי היקף כי  שנה   מידי ויצהיר  כדין מס חשבונית  כנגד יעוץ שירותי לחברה  יעניק   אילן 2022במרץ  1לעיל. החל מיום  8.1.2אילן יהיה זכאי לתנאים המפורטים בסעיף  2022בפברואר  28עד ליום , כי יצוין  6

 . חודשיות  שעות  80-מכ  יפחתו לא ידו על שניתנו 



 5-ח
 

תגמול   היקף משרה  תפקיד שם
קבוע  
)אלפי 
 ש"ח( 

סה"כ     4 3  2תגמול משתנה בגין רווח לפני מס 
תגמול  
)קבוע  

ומשתנה(  
מקסימלי  

)אלפי 
 ש"ח( 

   הערות

  מיום   החל
 בינואר   1

)אלפי   2022
ש"ח( 

)במונחים  
 5שנתיים( 

 0.25 0.25-כ 1% 75 – 50
ל  75מעל   -ועד 

135  
 1 0.75-כ 1.25%

 
 

 לפקודה  102לנושאי משרה בחברה לפי סעיף וכתבי אופציה הקצאת מניות   8.1.4

 3.2.3וסעיף   3.2.2לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ראה סעיף  102לפי סעיף הקצאות מניות וכתבי אופציה לחלק מנושאי המשרה האמורים לעיל  אודות   לפרטים

 עיל. ל  3פרק ל 

 

   העמדת הלוואות למנהלים 8.1.5

שם   מס' 
 המנהל 

שם  
 המלווה 

מועד  
התקשרות  

בהסכם  
 הלוואה 

מועד מתן  
 1ההלוואה 

מסגרת  
ההלוואה  

)אלפי 
 ש"ח( 

סכום ההלוואה  
)קרן וריבית( נכון  

 30.9.2021ליום 
   )אלפי ש"ח(

מנגנון קביעת  
 ריבית

 תנאי ההלוואה 

לא   2006אקרו  אילן  .1
התקשרו  
בהסכם 
 הלוואה 

הקבוע  12,157 16,154 30.11.2017 השיעור 
הכנסה   מס  בתקנות 
שיעור   )קביעת 

תשמ"ה  -ריבית(, 
1985 

הצדדים   בין  להסכמה  ביחד: בהתאם  )להלן  בגינה  והריבית  ההלוואה  קרן 
בההלוואה" תיפרענה  מתן    6-"(  ממועד  החל  שנה,  בכל  שווים,  לא  תשלומים 

ש באופן  יהוו    5-ההלוואה,  הראשונים  והתשלום    15%התשלומים  מההלוואה 
 הלוואה; מה  25%האחרון יהווה 

של    2006לאקרו   זכויותיו  )א(  להלן:  המפורטות  בגין הזכויות  קיזוז  זכות  קיימת 
; )ב(  2006מאקרו הלווה ושל חברה בבעלותו ובשליטתו המלאות לקבלת תשלומים 

ככל   2006אקרו   )ג(  ההלוואה;  בגין  החברות  לרשום שעבוד ברשם  תהיה רשאית 
את מניותיו של    לרכוש תהיה רשאית    2006אקרו  שהלווה לא יעמוד במועדי הפירעון  

 בשווי סכום ההלוואה ו/או הריבית הבלתי נפרעים;  2006באקרו הלווה 
 

החברה ואילן בהסכם לפיו    2006התקשרו החברה, אקרו    2022בפברואר    14ביום  
מיליון ש"ח   15-כשל    ( בתמורה לסך15%)  2006תרכוש את מלוא החזקותיו באקרו  

ישולמו במועד החתימה על ההסכם בדרך של קיזוז  מיליון ש"ח    8-סך של כ  אשרכ
בסך של  וכן בתמורה נוספת מותנית  )בניכוי המס על המכירה( מההלוואה האמורה 

שובר לתשלום דמי היתר בפרויקט  שיתקבל    במועדאשר תשולם  מיליון ש"ח    7-כ
כוי המס על המכירה( בדרך של קיזוז )בנילעיל(    6לפרק    88בלום )כאמור בהע"ש  

של אילן    החזקותיו יודגש, כי במועד החתימה על ההסכם מלוא    .מסכום ההלוואה 
 ועברו לבעלות החברה. ה  2006 באקרו

 
 מועד מתן ההלוואה הינו תאריך הממוצע המשוקלל של העברת הכספים.    1
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 שליטההעסקאות עם בעל  8.2

שהחברה  אישי באישורן,    ענייןיש    שליטה בחברההאו עסקאות שלבעל  בחברה  שליטה  הבעל  עם  פרטים ביחס לכל עסקה  להלן    למיטב ידיעת החברה, מפורטים
   :התקשרה בהן בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, או שהינן בתוקף במועד התשקיף

 
 עסקתו של בעל השליטה  ה 8.2.1

 לעיל.   8.1.3ראה סעיף   פעיל  לפרטים אודות העסקתו של בעל השליטה כיו"ר דירקטוריון
  

 
 החברה תיחום הפעילות של  8.2.2

צד להתחייבות    והאישי של בעל השליטה נובע מהעובדה שהינ   ועניינ   עיל.ל  6פרק  ל  6.1.3ראה סעיף    התחייבויות של בעל השליטה לתיחום פעילות   דברב  פרטיםל
 בעל השליטה בחברה.  והחד צדדית כל עוד הינ

 

 הצטרפות קרובים של בעל השליטה לשותפויות המחזיקות בפרויקטים 8.2.3

"(, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של מר אלון ארבוב, אחיו של בעל  קליר פיוטשרפיוטשר לנדמרק בע"מ )להלן: "קליר   8.2.3.1
פיוטשר הינם זהים  . לעניין זה יצוין, כי התנאים בהסכמי השותפות המוגבלת ביחס לקליר  להלןמוגבלת בשותפויות מוגבלות המפורטות    הינה שותפה  השליטה,

. עניינו האישי של בעל השליטה נובע מעצם היות קליר פיוטשר, חברה בבעלות  ביחס לשותפים מוגבלים אחרים )צדדים שלישיים( שאינם החברה )בשרשור סופי(
   :ובשליטה מלאות של מר אלון ארבוב, אחיו של בעל השליטה, צד להתקשרויות המפורטות להלן

שם השותפות  
 המוגבלת 

שיעור החזקות   ם הפרויקט ש
בשותפות  
 המוגבלת 

שיעור השקעתו  
בהון השותפות  

 המוגבלת 

שיעור הריבית  
השנתית  

הקבועה בגין  
ההשקעה בהון  

השותפות  
 המוגבלת 

 תנאי ההסכם השותפות המוגבלת 

אקרו   בנייני 
השרון   כוכב 

(  –(  2015י.צ.א 
 שותפות מוגבלת 

 . עילל 6פרק ל 6.6.1.12ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף  5% 40.75% 27.169% גולף פרויקט 
עסקת   המבנהלאחר  בסעיף  שינוי  כמפורט  עוד  ל  3פרק  ל  3.6,  מחזיקה  אינה  קליר  עיל, 

 בחברת הפרויקט האמורה. 

אקרו   מגדלי 
נכסים   ניהול 

( (, 2015י.צ.א.ר 
 שותפות מוגבלת 

בסעיף   5% 16.932% 11.288% גולף פרויקט  המפורט  הכללי  לתיאור  במהותו  דומה  הינו  למעט  ל  6פרק  ל  6.6.1.12ההסכם  עיל 
 כמפורט להלן: 

אופציית   כולל  המוגבלת  השותפות  )החברה,    PUTהסכם  הכללי  שהשותף  וככל  אם  לפיה 
)להלן:   המוגבלת  לשותפות  שיוחסו  בפרויקט  שטחים  למכור  שלא  יחליט  סופי(  בשרשור 

הנותרים" אזי  השטחים  במלואם  שווקו  הנותרים  השטחים  שאינם  שהשטחים  ולאחר   )"
שעם תשלום מלוא התמורה בגין רכישת הזכויות במקרקעין, תשלום דמי שיווק ודמי ניהול  

ולמשך   לכל אחד    60בגין השטחים שאינם השטחים הנותרים,  מועד, תעמוד  ימים מאותו 
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שם השותפות  
 המוגבלת 

שיעור החזקות   ם הפרויקט ש
בשותפות  
 המוגבלת 

שיעור השקעתו  
בהון השותפות  

 המוגבלת 

שיעור הריבית  
השנתית  

הקבועה בגין  
ההשקעה בהון  

השותפות  
 המוגבלת 

 תנאי ההסכם השותפות המוגבלת 

לרכוש מהם את כל זכויותיו בשותפות    1מהשותפים המוגבלים הזכות לחייב את אקרו נכסים 
המוגבלת כפי שיהיו באותו מועד בתמורה למחיר שהינו תוצאה של מכפלה של חלקו היחסי  

וגבלת בשווי השותפות המוגבלת שייקבע על ידי מעריך שווי  של השותף המוגבל בשותפות המ
 חיצוני. 

עסקת   המבנהלאחר  בסעיף  שינוי  כמפורט  עוד  ל  3פרק  ל  3.6,  מחזיקה  אינה  קליר  עיל, 
 בחברת הפרויקט האמורה. 

וינצ'י   דה 
בשרונה א.ק.ק.נ  

שותפות  2016)  )
 מוגבלת 

 . עילל 6פרק ל 6.6.1.12ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף  5% 30% 20% פרויקט מד"א 

אקרו   בנייני 
א.ר.ב   בשחקים 

שותפות    ,(2015)
 מוגבלת 

דה   פרויקט 
 וינצ'י 

 . עילל 6פרק ל 6.6.1.12ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף  7% 10.309% 6.803%
עסקת   המבנהלאחר  בסעיף  ,  שינוי  עוד  ל  3פרק  ל  3.6כמפורט  מחזיקה  אינה  קליר  עיל, 

 בחברת הפרויקט האמורה. 

ש.א.א.ש   אקרו 
  ,פרויקטים

 שותפות מוגבלת 

סי   פרויקט 
 טאוור 

( וקליר פיוטשר כאמור  66.6%לעניין זה יצוין, כי בשותפות מוגבלת זו שותפים אקרו נכסים ) 5% 49.95% 33.3%
 בטבלה זו לעיל.  

בסעיף   המפורט  הכללי  לתיאור  במהותו  דומה  הינו  למעט  ל  6פרק  ל  6.6.1.12ההסכם  עיל 
 כמפורט להלן: 

המימון הנדרש  מסכום   49.95%כל זמן ששיעור המימון שיידרש מקליר פיוטשר יהא לפחות 
לשותפות המוגבלת כי אז מכירת שליטה בשותף הכללי שכתוצאה ממנה מר יצחק ארבוב  
שלפחות   בכך  מותנית  תהא  בעקיפין,  או  במישרין  בשותפות,  השליטה  בעל  מלהיות  יחדל 

 ( מהדירקטורים בשותף הכללי ימונו על ידי מר אלון ארבוב. 50%מחצית )
עסקת   המבנהלאחר  בסשינוי  כמפורט  עוד  ל  3פרק  ל  3.6עיף  ,  מחזיקה  אינה  קליר  עיל, 

 בחברת הפרויקט האמורה. 
גולת   אקרו 
)י.א(   הכותרת 

שותפות  2017  ,
אקרו  )"  מוגבלת

 "(גולת הכותרת

 . עילל 6פרק ל 6.6.1.12 ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף  5% 18.667% 12.445% ויסוצקי 
הכותרת    2022בינואר    13ביום   גולת  אקרו  ייזום,  אקרו  )להלן:  התקשרו  בהסכם  וקליר 

"( לפיו אקרו ייזום רכשה את מלוא זכויות השותף ו/או ההלוואות של קליר )להלן:  ההסכם"
, כשהן נקיות וחופשיות, וזאת  As=Is"( באקרו גולת הכותרת, במצבן  רותבהזכויות המוע"

על ההסכם  מיליו  8.8בתמורה לסך של   ן ש"ח אשר שולמו בתשלום אחד במועד החתימה 
" המועברות)להלן:  הזכויות    לשווי  בהתאם  נקבעה  המועברות   הזכויות   תמורת "(.  תמורת 

  שינוי   עסקת   במסגרת  לחברה  שהוכנה   שווי  הערכת  על   בהתבסס  המועברות   הזכויות  של  ההוגן
  .עילל  3פרק ל 3.6 בסעיף כאמור  המבנה 

 

)להלן:    דיאן אינבסטמנט בע"מיורק כמפורט להלן וכן  -, בניו52מר דורון ארבוב, אחיו של בעל השליטה הינו שותף מוגבל בשותפות מוגבלת המחזיקה בפרויקט   8.2.3.2
, הינה  בעל השליטה בחברה, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של אירית ודורון ארבוב, גיסתו ואחיו של "(דיאן אינבסטמנט"

 
 שהינה )בשרשור( ביחד עם אקרו ייזום )בשרשור(, השותף הכללי בשותפות המוגבלת האמורה.  1
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. לעניין זה יצוין, כי התנאים בהסכמי השותפות המוגבלת ביחס לדורון ארבוב ודיאן אינבסטמנט )לפי העניין( הינם  שותפה מוגבלת בשותפויות המפורטות להלן
ל השליטה נובע מעצם היות דיאן אינבסטמנט, חברה  . עניינו האישי של בע זהים ביחס לשותפים מוגבלים אחרים )צדדים שלישיים( שאינם החברה )בשרשור סופי(

 :בעל השליטה, צד להתקשרויות המפורטות להלן גיסתו ואחיו שלבבעלות ובשליטה מלאות של אירית ודורון ארבוב, 

שם השותפות  
 המוגבלת 

שיעור החזקות   שם הפרויקט 
בשותפות  
 המוגבלת 

שיעור השקעתו  
בהון השותפות  

 המוגבלת 

שיעור הריבית  
ת  השנתי

הקבועה בגין  
ההשקעה בהון  

השותפות  
 המוגבלת 

 תנאי ההסכם השותפות המוגבלת 

 ארבוב במישרין  דורון החזקות 
ACRO 416 E 

52ND 
STREET LP  

)להלן:  
 "(52שותפות "

- )ניו  52פרויקט  
 ורק( י

6.72% 
מסוג   מהזכויות 

Class A 

   .עילל 6פרק ל 6.6.1.12ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף  8% 10%-כ

 אחזקות דיאן אינבסטמנט
אקרו   בנייני 
א.ר.ב   בשחקים 

שותפות    ,(2015)
 מוגבלת 

דה   פרויקט 
 וינצ'י 

 . עילל 6פרק ל 6.6.1.12ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף  5% 10.309% 6.803%
עסקת   המבנהלאחר  בסעיף  שינוי  כמפורט  עוד    דיאןעיל,  ל  3פרק  ל   3.6,  מחזיקה  אינה 

 בחברת הפרויקט האמורה. 

מגדלי   אקרו 
ל.כ   המרכז 
 שותפות מוגבלת 

קנדה   פרויקט 
 1אקרו בסיטי 

בסעיף   5% 15% 10% המפורט  הכללי  לתיאור  במהותו  דומה  הינו  למעט  ל  6פרק  ל  6.6.1.12ההסכם  עיל 
 כמפורט להלן: 

אופציית   כולל  המוגבלת  השותפות  )החברה,    PUTהסכם  הכללי  שהשותף  וככל  אם  לפיה 
לשותפות   שיוחסו  בפרויקט  שטחים  למכור  שלא  יחליט  נוסף(  ושותף מוביל  סופי  בשרשור 

"( ולאחר שהשטחים שאינם השטחים הנותרים שווקו  ם הנותריםהשטחיהמוגבלת )להלן: " 
במלואם אזי שעם תשלום מלוא התמורה בגין רכישת הזכויות במקרקעין, תשלום דמי שיווק  

ימים מאותו מועד, תעמוד    60ודמי ניהול בגין השטחים שאינם השטחים הנותרים, ולמשך  
לרכוש מהם את כל זכויותיו    2אקרו נכסים לכל אחד מהשותפים המוגבלים הזכות לחייב את  

בשותפות המוגבלת כפי שיהיו באותו מועד בתמורה למחיר שהינו תוצאה של מכפלה של  
חלקו היחסי של השותף המוגבל בשותפות המוגבלת בשווי השותפות המוגבלת שייקבע על  

 ידי מעריך שווי חיצוני. 
גולת   אקרו 
)י.א(   הכותרת 

שותפות  2017  ,
 מוגבלת 

 . עילל 6פרק ל 6.6.1.12ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף  5% 18.667% 12.445% סוצקי וי

  בניה   אקרו
(  כ.ל)  ותשתיות 

  שותפות   –  2017
 מוגבלת 

בסעיף   5% 7.5% 5% פרויקט דפי זהב  המפורט  הכללי  לתיאור  במהותו  דומה  הינו  למעט    עילל  6פרק  ל  6.6.1.12ההסכם 
 כמפורט להלן: 

אופציית   כולל  המוגבלת  השותפות  )החברה,    PUTהסכם  הכללי  שהשותף  וככל  אם  לפיה 
סופי נוסף  בשרשור  לשותפות  ושותף מוביל  שיוחסו  בפרויקט  שטחים  למכור  שלא  יחליט   )

"( ולאחר שהשטחים שאינם השטחים הנותרים שווקו  השטחים הנותריםהמוגבלת )להלן: " 

 
 לעיל. 6.7.10כאמור בסעיף  2020בדצמבר  30פרויקט שנמכר על ידי הקבוצה ביום   1
 )בשרשור(, השותף הכללי בשותפות המוגבלת האמורה.שהינה )בשרשור( ביחד עם אקרו ייזום   2



 9-ח
 

שם השותפות  
 המוגבלת 

שיעור החזקות   שם הפרויקט 
בשותפות  
 המוגבלת 

שיעור השקעתו  
בהון השותפות  

 המוגבלת 

שיעור הריבית  
ת  השנתי

הקבועה בגין  
ההשקעה בהון  

השותפות  
 המוגבלת 

 תנאי ההסכם השותפות המוגבלת 

, דמי השיווק ודמי  במלואם אזי שעם תשלום מלוא התמורה בגין רכישת הזכויות במקרקעין
חודשים ממועד   24ימים שיחלו בתום  30הניהול בגין השטחים הנותרים, ולמשך תקופה של 

טופס   "  4קבלת  )להלן:  בפרויקט  האראשון  מהשותפים  ופציהתקופת  אחד  לכל  תעמוד   )"
כפי    לרכוש ממנו את זכויותיו בשותפות המוגבלת נכסים  המוגבלים הזכות לחייב את אקרו  
 . שייקבע על ישי מעריך שווי חיצוני

מטרופולין,   אקרו 
 שותפות מוגבלת 

חסן   פרויקט 
)טרם    53ערפה  

הושלמה  
 הרכישה(

 . עילל 6פרק ל 6.6.1.12ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף  5% 8% 5%
עסקת   המבנהלאחר  בסעיף  שינוי  כמפורט  עוד    דיאןעיל,  ל  3פרק  ל   3.6,  מחזיקה  אינה 

 בחברת הפרויקט האמורה. 

 
 התקשרות בהסכם שכירות עם קליר  8.2.4

עם קליר )להלן:    1"(, חברה בבעלות ובשליטה מלאות של החברה, בהסכם שכירות משנה בנין עיר)להלן: "התקשרה בנין עיר ט.י.ג בע"מ    2020בינואר    28ביום  
חניות    6וכן    As-Isבבנין משרדים באזור התעשיה הרצליה, במצבו   7מ"ר מתוך קומה    294שטח של  "( לפיו בנין עיר תשכיר בשכירות משנה  הסכם שכירות משנה"

אלפי ש"ח    38-שכירות חודשיים בסך של כקליר תשלם דמי    "(.תקופת השכירות)להלן: "  2024ביוני    20ועד ליום    2020בפברואר    1"( החל מיום  המושכר)להלן: "
אלפי ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי    39-דמי השכירות החודשיים יעודכנו לסך של כ  2021, החל מחודש יוני  בתוספת מע"מ כדין ובתוספת הפרשי הצמדה

  60"(. יצוין, כי דמי השכירות הינם בתנאי שוק. יצוין כי, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הסכם השכירות בהודעה מראש של  דמי השכירותן: "הצמדה )להל 
 ימים ובכל מקרה ככל שהסכם השכירות הראשי יבוטל תקופת השכירות על פי הסכם שכירות המשנה תסתיים אף היא. 

 ם של החברה עם בעלי עניין ונושאי משרה בחברה יקטיושותפויות בפרו רכישות דירות 8.2.5

של כ"א  האפקטיבי    םאשר חלקכ,  52  בשותפות  מהזכויות המוגבלות  1%-כב   ו כ"אחזיק ה ,  "(נושאי המשרה: "יחד  )להלןואמיר מלאך    שמוליק סימן טובה"ה   8.2.5.1
נושאי    ו מכר  2020אוקטובר  ב  18ביום  "(.  השקעת ההון)להלן: "  2)בחלוקה שווה ביניהם(   אלפי דולר ארה"ב  300-בתמורה לסך של כ   %0.33- כ  היהבפרויקט  מהם  

אלפי    94-ורה לסך של כמבתאשר מלוא הזכויות בה מוחזקות על ידי אקרו גרופ    St LP ndAcro Group USA 52-ל  52בשותפות    הםאת מלוא החזקותי המשרה  
נקבעה על בסיס השווי ההוגן של החזקותיו    בגין מכירת החזקותיו כאמור  התמורה  .)בחלוקה שווה ביניהם(  אלפי דולר   192הלוואה בגובה  קרן  וכן הוחזרה    דולר
   .פנימיתשנקבעה על בסיס הערכת שווי  52פות  תבשו

התמורה על פי הסכם המכירה משקפת הנחה  הסתיים(  אביב )פרויקט ש-יחידת דיור בפרויקט פלורנטין וילג', תלמנכ"ל החברה  רכש    2020  אוקטובר ב  10ביום   8.2.5.2
 שאינה מהותית לחברה.  

 
. עד לרכישת בנין עיר על ידי החברה, המושכר שימש כמשרדיה של בנין עיר ולאחר הרכישה לעיל(  6לפרק    110)כמפורט בהע"ש    2019יצוין, כי החברה )בשרשור סופי( רכשה את מלוא ההחזקות בבנין עיר בחודש דצמבר    1

 . עיר עברו למשרדי החברה משרדי בנין 
וסך   52אלפי דולר הועמד כהון לשותפות  100-השקעת ההון נעשתה באופן שסך של כ לנושאי המשרה כאשר ביחס  52השותפים המוגבלים נדרשו להשקיע בהון שותפות  52לעניין זה יצוין, כי בהתאם להסכם שותפות   2

הייתה נמוכה ביחס    52בשותפות  נושאי המשרה  "(. כן יצוין, כי על אף שבפועל השקעת ההון של  יתרת השקעת ההון)להלן: "  8%-נושאת ריבית בשיעור של כאלפי דולר הועמד כהלוואה לאקרו גרופ אשר    200-של כ
נושאי המשרה  של השותפים המוגבלים האחרים וזאת היות שבפועל  היו זהים לתנאים    52בשותפות  נושאי משרה  "( תנאי השקעות של  השותפים המוגבלים האחריםלשותפים מוגבלים אחרים )למעט החברה( )להלן: "

 .לאקרו גרופ את יתרת השקעת ההון והעמיד
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 מדיניות תגמול  8.3

החברות,   לחוק  א'  הרביעי  הפרק  להוראות  בהתאם  בחברה,  המשרה  לנושאי  התגמול  מדיניות 
  והינה  2022בפברואר    14  ביוםידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה  -אושרה על
 זה להלן.  8לפרק   נספח א'מצורפת כ

- יות תגמול(, תשע"גלתקנות החברות )הקלות לענין החובה לקבוע מדינ   1יצוין כי בהתאם לתקנה  
מהמועד בו תהפוך החברה  שנים    5, מדיניות התגמול תהא טעונה אישור מחדש רק בחלוף  2013

 לחברה ציבורית.  

 

   פטור שיפוי וביטוח 8.4

 
   התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה 8.4.1

האסיפה הכללית  אישרה    2022בפברואר    21וביום  אישר דירקטוריון החברה    2022  פברוארב   21ביום  
 של בעלי המניות של החברה את ההתקשרויות הבאות: 

ביטוח .א בפוליסת  החברה  שוטפת התקשרות  משרה  ונושאי  )להלן:    (D&O)  דירקטורים 
ציבורית חודשים החל    12"( לתקופה של  הפוליסה השוטפת"   ממועד הפיכת החברה לחברה 

לתביעה ולמצטבר לתקופת הביטוח.    דולר ארה"במיליון    20, בגבול אחריות של  ובכפוף לכך
ההשתתפות העצמית  גובה  .  אלפי דולר  200- הפרמיה השנתית בגין הפוליסה השוטפת הינה כ

  , תביעות בארה"ב/קנדה $75,000תביעות בישראל ושאר העולם    כדלקמן:לתביעה לחברה הינה  
 . $200,000ד החברה בגין הפרת דיני ניירות ערך אולם, עבור תביעות כנג .$125,000

למקרה ולתקופה    דולר   מיליון  20כל עוד גבולות האחריות של הפוליסה השוטפת לא יעלו על   .ב
לגבול מעבר  סבירות  משפטית  הגנה  הוצאות  להתקשר,   )בתוספת  החברה  תוכל  האחריות(, 

במהלך העסקים הרגיל, לתקופות כפי שתקבענה על ידי דירקטוריון החברה )בכפוף להוראות  
הדין(, בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובתאגידים בשליטתה, כפי  

פיע באופן  שההתקשרות בפוליסת הביטוח תהיה בתנאי שוק ולא תש שיהיו מעת לעת, ובלבד  
 מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.  

  , לרבות נושאי משרה בתאגידים מוחזקים של החברה, הכללת כלל נושאי המשרה המכהנים .ג
 לעיל.  ' ב-בפוליסות שצוינו בס"ק א 

, תהא טעונה  לבעל השליטה ב)ב( לתקנות ההקלות, התקשרות זו, ביחס  1יצוין כי בהתאם לתקנה  
שנים מהמועד בו תהפוך החברה לחברה ציבורית )כמשמעות המונח בחוק    5דש בחלוף  אישור מח
 החברות(.  

 מתן התחייבות לפטור  8.4.2

כתב  ")להלן:  מתן התחייבות לפטור    ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה  2022בפברואר    14ביום   
בהתאם לכתב    החברה.המכהנים וכן לנושאי משרה בחברות מוחזקות של  נושאי המשרה  ל  "(הפטור

סעיפים   להוראות  ובכפוף  במקומם,    2632-ו  2591הפטור  שתבוא  דין  הוראת  וכל  החברות  לחוק 
החברה תתחייב לפטור את נושאי המשרה המכהנים מראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק  

יה )למעט  שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפ
בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות( בפעולותיהם בתום לב ובתוקף  
כפי   החברה,  של  קשורות  ו/או  בנות  בחברות  ו/או  בחברה  מועסקים  ו/או  משרה  נושאי  היותם 

 
 לחוק החברות קובע: 259סעיף   1

חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אם   ")א( 
 נקבעה הוראה לכך בתקנון.  

הזהירות   )ב( חובת  הפרת  עקב  כלפיה  מאחריותו  דירקטור  מראש  לפטור  רשאית  אינה  חברה  )א(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על 
 בחלוקה." 

 החברות קובע:  לחוק  263סעיף   2
או    בתקנון  להוראה  בה,  משרה  נושא  של  אחריותו  לביטוח  בחוזה  להתקשר  לחברה  המתירה  בתקנון,  להוראה  תוקף  יהיה  "לא 

להחלטת דירקטוריון המתירה לשפות נושא משרה, או להוראה בתקנון הפוטרת נושא משרה מאחריות כלפי החברה, בשל כל אחד 
 מאלה:

 ( ]לחוק החברות[; 2)261שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף  ןעט לעניי הפרת חובת אמונים, למ (1)
 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד; (2)
 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;  (3)
 קנס או כופר שהוטל עליו."  (4)
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   שתהיינה מעת לעת.

ה, תהא טעונה  ב)ב( לתקנות ההקלות, התקשרות זו, ביחס לבעל השליט 1יצוין כי בהתאם לתקנה  
שנים מהמועד בו תהפוך החברה לחברה ציבורית )כמשמעות המונח בחוק    5אישור מחדש בחלוף  

 החברות(.  

 

 מתן התחייבות לשיפוי 8.4.3

כתב  מתן התחייבות לשיפוי )להלן: " אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה, 2022בפברואר  14ביום  
לנושאי  השיפוי וכן  המכהנים  המשרה  לנושאי  בהתאם  "(  החברה.  של  מוחזקות  בחברות  משרה 

כל חבות או    לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את הדירקטורים בשל 
" )להלן:  מאלה  יותר  או  אחת  עקב  עליהם  שתוטל  השיפוי,  בכתב  כמפורט  ההתחייבות  הוצאה 

 "(:לשיפוי

ו/ )א( משרה  נושאי  היותם  בתוקף  שלהן  נגזרת  ו/או  ו/או  פעולות  בחברה  מועסקים  או 
 בחברות בנות ו/או קשורות של החברה כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת; 

פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה, עובדים או שלוחים של החברה  )ב(
 בתאגיד אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.  

לטובת אדם אחר על פי פסק דין )לרבות  הדירקטורים  בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על   
" )להלן:  משפט(  בית  ידי  על  שאושר  בורר  פסק  או  בפשרה  שניתן  דין  כספיותפסק  "(, חבויות 

 אירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי. לההתחייבות לשיפוי מוגבלת  
לם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי  כי סכום השיפוי הכולל שתש  , יצוין 

מההון העצמי של    25%-השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל
החברה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה כפי שיהיו נכון למועד תשלום  

טורים ונושאי המשרה לסכומים שיתקבלו מחברת  השיפוי )וזאת מבלי לגרוע מזכותם של הדירק
ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש  

לשלם   תידרש  לא  החברה  כי  יצוין  ספק,  הסר  למען  זאת,  עם  לעת(.  מעת  משרה  החברה  לנושא 
מו לו או עבורו או במקומו בכל  סכומים כלשהם מכוח כתב השיפוי אם וככל שסכומים כאמור שול

דרך שהיא, לרבות במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה או במסגרת של קבלת שיפוי  
 מצד שלישי כלשהו זולת החברה.

לתקנון החברה, יכלול כתב השיפוי התחייבות לשיפוי בגין    162כן יצוין, כי בהתאם להוראת סעיף   
, לרבות הוצאות  ו, שהתנהל בעניינלהלןכהגדרתו  ,  בקשר עם הליךנושא המשרה  א  יהוצאות שהוצ 

דין עורך  טרחת  שכר  זה  ובכלל  סבירות,  בסעיף  וכן    התדיינות  כאמור  ההפרה  לנפגע  תשלום 
לחוק ניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי   4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52

 ועדת האכיפה המנהלית(.
לחוק ניירות ערך )הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות    3הליך לפי פרק ח'   –לעניין סעיף זה  "  הליך" 

ח' פרק  לפי  הליך  האכיפה    4ערך(,  ועדת  בידי  מנהליים  אכיפה  אמצעי  )הטלת  ערך  ניירות  לחוק 
ט' פרק  לפי  הליך  הפסקת    1המנהלית(,  או  הליכים  מנקיטת  להימנעות  )הסדר  ערך  ניירות  לחוק 

הליכים, המותנית בתנאים( והליך לפי סימן ד' )הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך( לפרק  
 .הרביעי )סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה( בחלק התשיעי לחוק החברות

 
, תהא טעונה  לבעל השליטה ב)ב( לתקנות ההקלות, התקשרות זו, ביחס  1יצוין כי בהתאם לתקנה  

שנים מהמועד בו תהפוך החברה לחברה ציבורית )כמשמעות המונח בחוק    5חלוף  אישור מחדש ב 
 החברות(.  

 על ידי בעלי ענייןניירות ערך החזקת  8.5

החברה, סמוך  בניירות הערך של  למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי העניין   
   לעיל. 3בפרק   3.8הינם כמפורט בסעיף למועד פרסום התשקיף ושנה קודם לאותו המועד  
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 רקע ועקרונות יסוד למדיניות תגמול  .א

 מבוא .1

  קבוצת אקרו מטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה של   .1.1

"  בע"מ קביעתו"(החברה)להלן:  ואופן  מרכיביו  היתר  ,,  החברותבין  לחוק  בהתאם  מס'    ,  (,  20)תיקון 

 "(.20 תיקון)להלן: " 2012- התשע"ג 

החברה אשר במסגרתה תוכל במידת הצורך לתמרץ ולתגמל את נושאי    מדיניות התגמול הינה כלי בידי .1.2

באופן פרטני    הםהמשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגבי  ינושא ם  זכאי  התגמול להם יהיו המשרה. רכיבי  

  .1להוראות כל דין  על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה ובכפוף

 

  התגמול  מדיניות של תוקפה .2

חלוף  )  XX  2027  ב  X  ליוםועד    הכללית  אסיפהתכנס לתוקפה החל מיום אישורה ע"י ה מדיניות התגמול   .2.1

ל  (ציבורית  לחברתשנים מהמועד שבו הפכה החברה מחברה פרטית    5 חוק החברות,  הוראות  בהתאם 

 . "(חוק החברותלהלן: " לעיל ו על תקנותיו כפי שיעודכן מעת לעת ) 1999- התשנ"ט

ועדת התגמול והדירקטוריון  .  שנים  5- לאחת  לפחות  וועדת התגמול תבחן את מדיניות התגמול ועדכניותה   .2.2

יבחנו, מעת לעת, את מדיניות התגמול והצורך בביצוע שינויים והתאמות בה, לרבות בשל שינוי מהותי  

דיניות התגמול  בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה, שינוי בהוראות הדין או מטעמים אחרים. שינוי מ

 כאמור יובא לאישור האורגנים המוסמכים.    

לתוקף של תיקון    למועד .2.3 זה, קיימים בחברה מנגנוני    20כניסתו  ולמועד אישור מסמך מדיניות תגמול 

 החברה מחויבת להם מכוח הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול שנכרתו. , אשר  בחברה   תגמול לנושאי משרה

דירקטוריון    תנאי .2.4 ידי  על  התגמול  מדיניות  במועד קביעת  בחברה  נושאי המשרה  של  והעסקה  הכהונה 

   .מדיניות התגמול שתתואר להלןמ חורגים אינםהחברה 

,  הסכמים קיימים  חידוש/ חדשיםו/או הסכמי ניהול  תשאף החברה במסגרת כריתת הסכמי עבודה    ,כןכמו   .2.5

לחרוג   החברה  של  לאפשרותה  בכפוף  להלן,  הנכללים  התגמול  מדיניות  עקרונות  את  וליישם  להטמיע 

   ובכפוף להוראות הדין.ממדיניות תגמול זו, ככל שיידרש 

 

 אורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה .3

אישור תנאי העסקה ושינויים בתוכניות התגמול של נושאי המשרה במסגרת המדיניות ידונו ויאושרו על   .3.1

 בהתאם להוראות כל דין. ידי האורגנים המוסמכים של החברה 

 

 

 

 
 . בה המשרה לנושאי זכות כל מקנה  אינו  החברה ידי על התגמול  מדיניות  אימוץ 1



 

3 

 

 עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול   .4

מדיניות התגמול נועדה לסייע לחברה לקדם את מטרותיה ותוכניות העבודה שלה על ידי יצירת תמריצים   .4.1

כלכלי   ערך  ויצירת  מניותיה  לבעלי  החברה  רווחי  השאת  יעדיה,  להשגת  בה,  המשרה  לנושאי  ראויים 

כל מקרה  לחברה ולבעלי מניותיה בטווח הארוך, בהתאם, במדיניות תגמול זו, "האורגנים המוסמכים" ב

ומקרה יהיו האורגנים הנדרשים על פי דין )ולא יותר מכך( לאשר את התגמול במקרה הרלוונטי )בין אם  

מנכ"ל, ועדת התגמול, הדירקטוריון, האסיפה הכללית או שניים או יותר מאלו(. בהתחשב, בין השאר,  

הסביבה התחרותית בה    במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, גודל החברה, אופי ומורכבות פעילותה,

מנהלים איכותיים    גיוס ושימור היא פועלת ותרומתם של נושאי  המשרה להשגת יעדיה והשאת רווחיה.  

 . זמן לאורך והצלחתה  פיתוחה המשך, חברהמצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול ה

באה  .4.2 התגמול  במדיניות  המשרה  נושאי  והעסקת  כהונה  בתנאי  משתנים  רכיבים  ביטוי    בקביעת  לידי 

בראיה ארוכת טווח ובהתאם    ,בין היתר  ,תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה

 לתפקידו של נושא המשרה. 

 המדיניות תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות.  .4.3

 

 מדיניות התגמול   .5

 הגדרות .5.1

 השקעות בע"מ"(  )לשעבר "ארבוב בע"מקבוצת אקרו – "החברה"

 ;1999-חוק החברות, התשנ"ט   -או "החוק" "חוק החברות"

 כהגדרת מונח זה בחוק החברות.   – "נושא משרה "

 בע"מ  קבוצת אקרו"ל מנכ - " המנכ"ל"

 כל נושא משרה אחר, עליו חלה מדיניות זו  -"כפופי מנכ"ל"

 לחברה. סך התמורה החודשית לנושא משרה, במונחי עלות   -" משכורת חודשית"

החברה בשנה הרלוונטית לפני מיסים על ההכנסה על פי הדוחות הכספיים    רווח   הינו  –  "לפני מס  רווח"

שנה לאותה  שלה  משרה,  ,)המאוחדים(  לנושאי  המענקים  חברות  ו  לפני  ברווחי  המיעוט  חלק  בניכוי 

לפני    שנה  בהפסדי חברות מאוחדות באותה    )או בתוספת חלק המיעוט  לפני מס  מאוחדות באותה שנה

, בנטרול רווחי והפסדי שערוך לבעלי מניות החברה שטרם מומשו, לרבות נטרול רווחים והפסדים  (  מס

מרווחי/הפסדי חברות כלולות    ובלבד שהתוצאה הינה חיובית.חד פעמיים שאינם במהלך העסקים הרגיל,  

ו. יובהר, כי במקרה של  ינוטרלו הוצאות/הכנסות מיסים וכן ינוטרלו רווחי/הפסדי שיערוך שטרם מומש

)לרבות   לעיל  כאמור  מס  לפני  מהרווח  שנוטרלו  השערוך  רווחי/הפסדי  יתווספו/יופחתו  נכס  מימוש 

 בחברות כלולות( לסכום רווח לפני מס.  
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 כללי  .5.2

ניתנים  ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים ה   התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם  תוכניותככלל,  

להםלהשגה   שלה    המוצבים  העבודה  תכנית  החברה,  מטרות  קידום  לצורך  תפקידם  מילוי  במסגרת 

 ומדיניותה בראיה ארוכת טווח.  

 : התגמול מדיניותמטרות  .5.3

 , בראייה ארוכת טווח;הומדיניות  ה, תכניות העבודה של חברהמטרות ה  קידום .א

  של  הסיכונים  ניהול  במדיניות,  השאר  בין,  בהתחשב,  המשרה  לנושאי  םראויי  תמריצים  יצירת .ב

 ;  החברה

ושימור .ג ה  גיוס  לניהול  האיתן  הבסיס  את  המהווים  מצטיינים  איכותיים    המשך ,  חברהמנהלים 

 .זמן לאורך והצלחתה פיתוחה

 :בין היתר השיקולים הבאים   ויילקח משרה ילנושא תנאי כהונה והעסקה קביעת בעת .5.4

השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או נושא  ב  התחשבות .א

  המשרה המכהן.

הסכמים קודמים עם נושא המשרה )ככל  בו   , תקופת ההעסקהתחומי אחריותבתפקיד,  ב  התחשבות .ב

 שלא מדובר בנושא משרה חדש(.

 ; הואופי פעילות  החברה גודל .ג

 המלצת הממונה הישיר.  .ד

בראייה ארוכת טווח ובהתאם    והכל,  הולהשאת רווחי  החברה  יעדי  להשגת  המשרה  נושא  של  תרומתו  .ה

  ;ככול שלא מדובר בעובד חדש( ,לתפקידו של נושא המשרה )לעניין רכיבי תגמול משתנים 

נושא משרה, יוצגו נתונים  בעת אישור תגמול ל  –ומנהליה  החברה   עובדירמת ההשתכרות של  ל  יחס .ו

( השכר של נושא המשרה  2; )חברה )ככל שרלבנטי(( התגמול של נושאי משרה ברמה דומה ב1אודות: )

 . הקודם באותו תפקיד )ככל שרלבנטי(

חברות דומות לעניין    בחברות דומות.  בתפקידים דומיםשל נושאי משרה    לרמת ההשתכרותהשוואה   .ז

זה יהיו חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף הפעילות ונתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי  

שוק, סך מאזן, הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות שלה.  

ת ההשוואה לא יכללו  ביחס לחברה עצמה, כך שבקבוצ  מקסימליפרמטר יוגדר טווח    לכלכמו כן,  

 חברות בהן פרמטרים אלו חורגים מהטווח הנ"ל.  

 מצבה הכספי של החברה והמלצותיו של מנכ"ל החברה.  .ח

 מדיניות ניהול הסיכונים של החברה כפי שתהיה באותה עת. .ט
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   תגמול מקובלים בחברה אמצעי .6

   - רכיב קבוע .6.1

ידיו  שהינו משקיע בביצוע תפק נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן    -שכר בסיס   .6.1.1

 . עלות, זהו השכר החודשי הקבוע במונחי  בחברה ומטלותיו השוטפות בה

תנאים אלה, נובעים בחלקם מהוראות הדין, בחלקם מנהגים המקובלים   – תנאים נלווים   .6.1.2

בשוק העבודה ובחברה ובחלקם נועדו לפיצוי העובד על הוצאות שנגרמו לו לצורך מילוי  

 תפקידו.  

 רכיב זה מטרתו לקשור בין ביצועי החברה לביצועי נושאי המשרה בה.  – שתנהרכיב מ .6.2

רכיב זה נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי    -   מענק כספי .6.2.1

החברה ותוכניות העבודה שלה במהלך התקופה בגינה הוא משולם, והוא עשוי לכלול הן  

הניתנ קריטריונים  פי  על  יקבע  אשר  איכותיים( מענק  ו/או  )כמותיים  למדידה  ים 

המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח הקצר והארוך )"מענק מדיד"( 

למדידה   ניתנת  המשרה, שאינה  נושא  של  בתרומתו  דעת המתחשב  בשיקול  מענק  והן 

 בקריטריונים מזוהים )"המענק בשיקול דעת"(.

תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי  לשימור ותמרוץ נושאי משרה    נועד  -מענק הוני   .6.2.2

המשרה לבעלי המניות ושמירה ראויה בין שיקולי טווח הקצר לטווח הארוך, בין היתר 

על ידי קביעת תקופת הבשלה מלאה ומתן אופציות שאינן בתוך הכסף במועד הענקתן.  

ת בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת החברה לשמר א 

 מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

 יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול  .7

מסך    80%לא יעלה על  )במונחי עלות(  התגמול המשתנה    רכיב"ל:  מנכיו"ר הדירקטוריון והל .7.1

   .השנתי התגמול  עלות

מנכ"ל ל .7.2 כפופי  משרה  על  נושאי  יעלה  לא  המשתנה  התגמול  רכיב  התגמול  עלות  מסך    70%: 

 משרה. הלנושא  

 החברה   עובדי  של העסקתם לתנאי העסקתו של נושא המשרה תנאי בין היחס .8

לנושאי    ודירקטוריון החברה  התגמול  ועדת .8.1 יבחנו בעת אישור/ קביעת תנאי כהונה והעסקה 

שכר של שאר עלות  נושאי המשרה בחברה לאת היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של    משרה

  ת והחציוני  תשכר הממוצעעלות  ( ובפרט היחס ל , ככל שישנםעובדי החברה )לרבות עובדי קבלן

בחברה, סבירותו של    על יחסי העבודה  ת יחסים אלוהשפעל  של העובדים כאמור ויתנו דעתם

 . השכר הבכירים בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים של

בין  בחברה  התגמול  מדיניות  אישור  למועד  נכון .8.2 היחס  שכרם,  הדירקטוריון,  של  עלות    יו"ר 

  1.8:1-ו  12.7:  ,1.8:1  בחברה הינם  עלות הממוצעתל  כפופי מנכ"למנכ"ל החברה ונושאי המשרה  

  מנכ"ל החברה ונושאי המשרה יו"ר הדירקטוריון,  של  עלות שכרם  היחס בין  ואילו    בהתאמה

 .  בהתאמה 2.5:1-ו 3.7:1 , 2.5:1  בחברה הינם לעלות החציונית  כפופי מנכ"ל
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 להלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה, בכל הנוגע לרכיבי תוכניות התגמול.

 שכר בסיס ותנאים נלווים לנושאי משרה  . ב

 קבוע  שכר  רכיבי .9

 .  לעיל 6.1שכר בסיס כפי שהוגדר בסעיף  – קבוע שכר .9.1

   נלווים תנאים .9.2

והפרשות  .9.2.1 נלווים  תנאים  נכללים  המשרה,  נושאי  של  והעסקה  כהונה  תנאי  במסגרת 

 סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה. 

לכלול  נלווים  תנאים .9.2.2 הסטטוטורי)  חופשה:  היתר  בין  ,עשויים  המינימום  על  , (העולה 

הטבות והנחות  החברה תהא רשאית להעניק לנושא משרה    הפרשות לתגמולים. ו  הבראה

, בפרויקטי  לרבות קרקע לנדל"ן כאמור  בקשר לרכישת יחידות דיור, מסחר או משרדים

יח"ד/מסחר/משרדים  כי מכירה של  ויודגש  יובהר  נדל"ן של החברה. למען הסר ספק 

כאמור,   לנדל"ן  קרקע  הפרויקט לרבות  מחירון  ממחירי  הנמוך  במחיר  משרה  לנושא 

( בשיעור שאינו עולה Presaleמחירי מכירה מוקדמת    -במועדים הרלבנטיים )לדוגמא   

של ו  5%על   באותו שלב  ג'  צדדי  לרוכשים אחרים  שניתן  שונה משיעור ההנחה  שאינו 

ולפיכך מדיניות התגמול לא תחול לגביה.  לנושא המשרה  הפרויקט לא תיחשב הטבה 

שאינם בסכומים  משרה  לנושאי  הלוואות  להעמיד  רשאית  תהינה  החברה  כן,   כמו 

 מהותיים לחברה. 

כמקובל   רכב  חלף   גמול  או  צמוד  רכב  המשרה   נושאי   של  לרשותם  תוכל להעמיד   החברה .9.2.3

 הוצאות   החזר  הב  המשרה  נושאיהחברה רשאית להעניק ל  ,כן   כמו.  לנושא משרה בדרגתו

נלוות  ו  ,טלפון,  "לאש   50של  ד לתקרה  ע  ,הרכב  הוצאות  למעט,  נוספותהחזר הוצאות 

 לנושא משרה., בשנה₪ אלפי 

  9.2.3- ו  9.2.2להוצאות המוזכרות בסעיפים    המגולם  המס  בסכוםרשאית לשאת    החברה  .9.2.4

 לעיל. 

, במסגרת הסכם שירותים עם חברה בשליטתם  שירותים  לחברה  המספקים  משרה  נושאי .9.2.5

 וההטבות   הנלווים   התנאים  כלל  ואתאת השכר הקבוע    וכוללהתשלום מבוצע בחשבונית  

   (.והוצאות נלוות נוספות הוצאות החזר )למעט 

תקופתית  .9.2.6 בחינה  במסגרת  והדירקטוריון  התגמול  וועדת  ע"י  ייבחנו  הנלווים  התנאים 

   לסך היקף ההוצאות ויעודכנו במידת הצורך.
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עבור    2חודשי השכר  ה .9.3 הקבוע השנתי  על הסכומים    מלאה  משרההנכלל במסגרת הרכיב  יעלה  לא 

    המפורטים בטבלה להלן:

 ( ₪ )אלפי תקרה משרה  נושא

 200 יו"ר דירקטוריון 

 200 "ל מנכ

 117 "ל מנכ כפופי 

או לעלייה במדד  בישראל  החודשי של נושאי המשרה עשוי להיות צמוד למדד המחירים לצרכן    השכר .9.4

 כאמור ולרוב יעודכן אחת לשנה בשיעור עלית המדד. 

 

   בחינת שכר תקופתית .10

התגמול בגובה שכרם    בכדי לשמר את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן, בכל שנה תדון ועדת  .10.1

תפקידים דומים    הקבוע של כל אחד מנושאי המשרה בחברה בנפרד למול השוק הרלוונטי לבעלי

ככל שנדרש    ולמול מצבה העסקי של החברה ובהתאם לשיקולים המנויים לעיל, תמליץ לדירקטוריון,

 אישורו, האם לאשר עדכון של השכר ובמידה וכן, מה גובה העדכון. 

  15%ועד    ל נושא משרהמעלות השכר הקבוע ש  בשנה  5%של עד  העלאה של השכר הקבוע בשיעור   .10.2

תהיה    לא  שרה, ולפיכךכשינוי מהותי של תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המ  לא תיחשב,  במצטבר

 . האורגנים המוסמכים בחברה טעונה את אישור
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 רכיב משתנה  .ג

 מענק שנתי  .11

הניתן   .11.1 ככל  לשקף  הינה  המשתנה  הרכיב  של  יעדי  מטרתו  להשגת  המשרה  נושא  של  תרומתו  את 

 החברה ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח, על פי קריטריונים הניתנים למדידה. 

הזכאות של נושאי המשרה למענק השנתי תיקבע בהתאם למדיניות התגמול והיקף הזכאות יהיה   .11.2

. הרכיב המדיד לא קובע את היקף הזכאות, אלא מהווה כלי מדידה  הדירקטוריון  לשיקול דעתבכפוף  

 ידי דירקטוריון החברה. - לצורך שיקול הדעת ואישור המענק על

 הרכיב המדיד ורכיב שיקול הדעת.  –בים כלול שני רכי י  נושאי משרה בחברה מענק .11.3

 

 הרכיב המדיד  .11.3.1

יעדים   .11.3.1.1 מדידים,  פרמטרים  על  מבוסס  יהיה  השנתי  המענק  של  המדיד  הרכיב 

ומבחנים כמותיים )להלן: "הקריטריונים המדידים"(, שמטרתם היא להשיא את  

שווי החברה עבור בעלי מניותיה בטווח הקצר ובטווח הארוך, בין אם פעולות אלו  

 לאו.   באות לידי ביטוי מידי בדוחותיה הכספיים של החברה ובין אם

 : להענקת מענק שנתי סף תנאי

  השנתי  המענק  יינתן  שבגינה  הקלנדרית  שבשנה  הינו  שנתי  מענק  להענקת  סף  תנאי

  שנה   לאותה  ביחס   השנתיים  המבוקרים   הכספיים  בדוחותיה  החברה  תציג ,  כאמור

"(. סף )להלן: "תנאי    לפחות  ₪  מיליון  50  של  בסך)חיובי(    לפני מס  רווח  קלנדרית

יהי הסכום   המחירים    הכאמור  במדד  לעלייה  אישור    הידוע לצרכןצמוד  במועד 

 התגמול.  האסיפה הכללית את מדיניות

של    יובהר המשתנה  בתגמול  המכירה  עמלת  סכום  ו/או  כי  עסקי  פיתוח  סמנכ"ל 

 , אינו מותנה בקיום תנאי הסף "מבחן הרווח". מכירות ו/או שיווק

 אופן חישוב המענק:

 : כלהלן, מס לפני מהרווח  כאחוז יקבע השנתי  המענק

 

מס  לפני  רווח 
)מיליוני  

)₪ 
 )*(  כפופי מנכ"ל מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון

 אין זכאות  אין זכאות  אין זכאות  0-50
50-75 2.75% 2.75% 1.00% 

   75מעל 

3.00%   
ועד לתקרת רווח לפני  

מיליון   152-מס של כ
 ש"ח 

3.00% 
ועד לתקרת רווח לפני מס של 

 מיליון ש"ח  152-כ

1.25% 
ועד לתקרת רווח לפני מס  

 מיליון ש"ח  135של 
 

אשר התגמול המשתנה שלו מבוסס על עמלות  ,  )*( למעט סמנכ"ל פיתוח עסקי ו/או מכירות ו/או שיווק

 בלבד. ( יעדי מכירות) ככל שרלוונטי, יתבסס על יעדים אישיים  מכירה,
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 תקרת המענק  

המלא   .11.3.1.2 המענק  וללסכום  הדירקטוריון  יעלה  מנכ"ל  יו"ר  שלא  כסכום  )  עלייקבע   (3שלושה 

(  1)  עלייקבע כסכום שלא יעלה לנושאי משרה כפופי מנכ"ל סכום המענק המלא ו ,  מיליוני ₪

 . לנושאי משרה כפופי מנכ"למיליון ₪, 

 

   שיקול דעת מרכיב .11.3.2

 לנושא משרה  יכולה לשלםהחברה    ניתן להחליט כיבאישור האורגנים המוסמכים בחברה,   .11.3.2.1

יוחד בגין מאמץ חריג ויוצא דופן מצידו ו/או בגין הישגים מיוחדים ויוצאי  מ  ענקמבחברה  

ו/או )  דופן  חתימה  משמעותית  (  Bonus   Signingמענק  אחריות  הגדלת  בגין  מענק  ו/או 

(Bonus Promotion  )  מ )ו/או  הישארות  ארגוניים    Bonus Stayענק  שינויים  של  )במקרה 

) תחום  בחברה  של  מכירה  ממנו   כגון:  חלק  או  את    פעילות  מחייבת  החברה  טובת  )כאשר 

 (. להלן: "מענק מיוחד")מינימלית נוספת  הישארותו של נושא המשרה לתקופה

על    .לנושא משרהחודשיות  בסיס    משכורות  3יעלה על  המענק המיוחד שיינתן, אם יינתן, לא   .11.3.2.2

 רה לציין בבירור מה הם הקריטריונים למתן המענק. בהאורגנים המוסמכים בח

 

 משקולות רכיבי התגמול המשתנה לנושאי משרה  .11.3.3

נושא משרה בחברה  משקל יעד החברה והיעדים האישיים במודל החישוב של המענק עבור כל   .11.3.3.1

 נקבע כתלות בדרג הניהולי הנוכחי שלו וכן על פי יכולת ההשפעה שלו בהשגת יעדים אלו. 

 להלן פירוט המשקולות: .11.3.3.2

 סה"כ  שיקול דעת  יעדים אישיים  יעדי חברה  נושא משרה 

 100%   100% יו"ר דירקטוריון 

 100%   100% מנכ"ל  

 סמנכ"ל פיתוח עסקי ו/או 

 *  מכירותשיווק ו/או 

 75% -100% 0%-25% 100% 

 100% 100%-0% 35%  - 0% 75%  - 0% **  כפופי מנכ"ל

לעניין זה, סמנכ"ל פיתוח עסקי ו/או שיווק ו/או מכירות, אשר התגמול המשתנה שלו מבוסס על עמלות  )*( 

 בלבד. ( יעדי מכירות) ככל שרלוונטי, יתבסס על יעדים אישיים  מכירה,

מנכ"ל   כפופי  השליטה)**(  לבעל  כוח  יפויי  העניקו  ו/או  השליטה  בעל  עם  מניות  בעלי  הסכם  על  ,  שנמנים 

 .יעדי חברה 100%המשקלות הן  
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  מגובהו   25%  עד  שללהפחתה  שבשיקול דעת  התגמול, תהיה סמכות  , בהמלצת ועדת  החברה  לדירקטוריון .11.4

בחינת סבירות המענק  ומתוך נימוקים הקשורים ל, בשים לב  נושא משרה  זכאיעשוי להיות  לו   של המענק

  שהתקבל מעמידה ביעדים לעומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי והכספי של החברה 

המענק חישוב  הסמכות    .בתקופת  תהא  לדירקטוריון  כן,  תשלום  לבטלכמו  משרה    את  לנושא  המענק 

 מסוים במקרים של מעילה, הונאה ו/או מנהל שאינו תקין.

לשנה   .11.5 יועבר  )להלן: "ההפסד המועבר"(, ההפסד המועבר  נתונה תרשום החברה הפסד  שבשנה  במידה 

העוקבת וייגרע מן הרווח לפני מס של החברה או יתווסף להפסד של השנה העוקבת, לפי העניין, לצורך  

המענק השנתי בשנה העוקבת. היה ותוצאת סיכום זו תהיה שלילית היא תועבר לשנה שלאחר מכן  חישוב  

וכך הלאה מידי שנה בשנה. למען הסר ספק יובהר כי, ההפסד המועבר בתקופה של מספר שנים, יצטבר  

מור  וינוכה מהרווח לפני מס בשנה הראשונה בה יהא רווח כאמור או בכל שנה שלאחריה בה יהיה רווח כא

עד להגעה לסף העמידה המינימלי ברווח לפני מס לאחר ניכוי מלוא ההפסד המועבר. במקרה בו הרווח  

)כאמור    חישוב התגמול המשתנהפני מס לצורך  לפני מס של החברה בשנה נתונה יהיה מעל תקרת הרווח ל 

שבסעיף   הרלעיל(  11.13.1.1בטבלה  תקרת  לבין  החברה  של  מס  לפני  הרווח  בין  ההפרש  לחישוב  ,  ווח 

התגמול המשתנה )להלן: "הרווח המועבר"( יועבר לשנה העוקבת ויתווסף לרווח לפני מס של החברה או  

בשנה   השנתי  המשתנה  התגמול  חישוב  לצורך  העניין,  לפי  העוקבת,  בשנה  החברה  של  מההפסד  ייגרע 

בשנה העוקבת,  העוקבת. היה ותוצאת סיכום זו תהיה גבוהה מתקרת הרווח לחישוב התגמול המשתנה  

יועבר הרווח המועבר בגין אותה שנה לשנה שלאחר מכן וכך הלאה מדי שנה ובלבד שלא יעלה על תקרת  

 . הרווח לחישוב התגמול המשתנה בכל שנה

  יאוחר   לא   העסקה   ופת תק   ל ש  קלנדאריתישולם לנושאי המשרה לגבי כל שנה    המענק:  התשלום  עיתוי .11.6

 . השנתיים של החברה שלאחר מועד אישור הדוחות הכספים הראשונה המשכורת תשלום ממועד

תהא    לדירקטוריוןתשלום:    דחיית .11.7 התגמול,  ועדת  בהמלצת  מגובה    25%עד    לדחות  הסמכותהחברה, 

, בשים לב לבחינת סבירות המענק שהתקבל מעמידה ביעדים לעומת תרומתו  קלנדרית  שנה  למשךהמענק  

 פי של החברה.  של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי והכס

ועסק בחברה לפחות שנת  הזכאי למענק רק בתנאי ש  ה : נושא משרה יהיחלקיות המענק ותקופת אכשרה .11.8

יסיים את תפקידו לפני תום השנה הרלוונטית, יחושב המענק  /יתחילעבודה אחת. היה ונושא המשרה  

בגין שנת סיום כהונתו באופן חלקי. כך שתחשיב המענק יחושב באופן הבא: סך המענק יחושב בהתאם  

לרווח לפני מס כפי שמופיע בדוחות הכספיים האחרונים, הרבעוניים או השנתיים )לפי העניין(, שפורסמו  

  האחרונים  הכספיים  הדוחות  של  המאזן  ממועד  שהחל  התקופה  בגיןבחברה.    עובר למועד סיום תפקידו

  הכספיים   הדוחות  בסיס  על,  הרבעון  מאותו  יחסי  כחלק  תחושב  למענק  הזכאות,  בפועל  הסיום  למועד  ועד

 . הרבעון  אותו של
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 רכיב הוני   .12

נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין    תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותימרוץ .12.1

נושאי המשרה לבעלי המניות ושמירה ראויה בין שיקולי טווח הקצר לטווח הארוך, בין היתר על  

ידי קביעת תקופת הבשלה מלאה ומתן אופציות שאינן בתוך הכסף במועד הענקתן. בזכות טבען  

החברה לשמר את מנהליה הבכירים  ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת  

 בתפקידם לתקופה ארוכה.

החברה תהיה רשאית לאמץ, בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים, תכנית תגמול הוני לנושאי   .12.2

( או אופציות מכל סוג שהוא )לרבות  RSUמשרה בחברה, אשר עשויה לכלול הענקת מניות )כגון 

CASHLESS   מול הוני"(. הענקת תגמול הוני לנושאי  או אופציות פאנטום( )להלן: "תכנית תג

אישור   לקבלת  בכפוף  תבוצע  שתאומץ(  וככל  )אם  הוני  תגמול  תכנית  מכוח  בחברה  משרה 

 האורגנים הנדרשים על פי הדין. 

תוכנית תגמול הוני עשויה לכלול הסדרים כמקובל בתכניות מסוג זה, ובכלל זאת: תנאים לעניין   .12.3

ולזכויות הצב רווחים  בתגמול ההוני; התאמת זכאות לחלוקת  ניירות הערך הכלולים  בגין  עה 

דיבידנד, מניות הטבה, פיצול ואיחוד הון או שינויים אחרים בהון   התגמול ההוני בגין חלוקת 

ניירות ערך,   החברה, הצעות בדרך של זכויות ומיזוגים ורכישות; זכות סירוב ראשון בהעברת 

תפטרות, עילה ומקרי מוות או נכות(, והיא  תנאים במקרה של עזיבת החברה )עקב פיטורין, ה

 תהיה כפופה לתנאים המפורטים להלן: 

תקופת ההבשלה של תגמול הוני )בין אם מסולק במכשירים הוניים ובין אם מסולק במזומן( )ככל   .12.4

שנים ממועד ההקצאה )"תקופת ההבשלה"(, כפי שיקבע על ידי האורגנים    2-5שיוענק( תהא בין  

המוסמכים של החברה. תקופת ההבשלה נועדה להוות תמריץ בראיה ארוכת טווח. יחד עם זאת,  

רשאית לקבוע הוראות בתכנית התגמול ההוני בדבר האצה של תקופת ההבשלה  תהא החברה  

במקרה של סיום ההעסקה או פרישה. כמו כן, הדירקטוריון וועדת תגמול רשאים להחליט, ביחס  

שליטה,   שינוי  של  נסיבות  עקב  כי  דירקטורים,  שאינם  משרה  לנושאי  שהוענק  הוני  לתגמול 

רות שיפורטו בהחלטה, קיימת הצדקה להאצה חלקית  הפסקת מסחר או נסיבות מיוחדות אח

 של תקופת ההבשלה של תגמול הוני כאמור אשר טרם הבשיל.  

,  10%מחיר מניית החברה בתוספת  בהענקת אופציות למניות החברה, מחיר המימוש לא יפחת מ .12.5

ציבורית לחברה  הפיכתה  החברה    ביום  מניות  של  שווין  ממוצע  נמוך  יותר  יהיה  שלא  ובתנאי 

 . ורסה בתום שלושים ימי מסחר שקדמו להקצאהבב

)למעט   .12.6 יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה  מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא 

מ  יאוחר  ולא  העסקה(  סיום  כגון  שיקבעו  מיוחדים  ממועד  (  5.5)וחצי      חמשבמקרים  שנים 

 ההקצאה.  
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במכשירים הוניים או במזומן, אשר    השווי ההוגן המרבי במועד ההענקה של תגמול הוני המסולק .12.7

יוענק לנושא משרה יחיד, על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות, וכן שווי ההטבה המרבי  

של תגמול הוני המסולק במזומן במועד המימוש, לפי חלוקה לינארית לפי מספר שנות ההבשלה,  

)יובהר כי סכומים אלו אינם ב הכרח עקביים עם אופן  לא יעלה על התקרות המפורטות להלן 

 רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל(: 

 )*(    (₪אלפי ) תקרה משרה  נושא

 2,100 יו"ר דירקטוריון 

 2,100 "ל מנכ

 1,000 "ל מנכ כפופי 

מחושבת  )*(   השנתית  ההונית  התקרה  ההוצאה  שבו  כספיים  באופן  בדוחות  מוכרת   השנתית 

 . מבוקרים     

רכיבים   .12.8 של  המימוש  לשווי  תקרה  לקביעת  האפשרות  את  ייבחנו  והדירקטוריון  התגמול   ועדת 

 .בעת הענקתם בפועל משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן במועד המימוש           

 

   השבת תגמול משתנה במקרה של טעות .13

ככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו   .13.1

שנים ממועד תשלום המענק הרלוונטי, ישיב נושא המשרה    3לאחר מכן כמוטעים תוך פרק זמן של  

פי הנתונים המעודכנים )תוך  - את ההפרש העודף בין הסכום שקיבל לבין הסכום לו הוא זכאי על

-רשים ככל שקיימים בתשלומי וחבויות המס החלים על נושא משרה ו/או ששולמו עלשיקלול הפ

 ידיו(. 

מ .13.2 נמוך  השנתי  המענק  מתוך  ההשבה  סכום  בהם  שנה,    10%-במקרים  אותה  בגין  המענק  מסך 

יידר לא  בחברה,  מועסק  עדיין  המשרה  נושא  כי  לכך  השבת    שובכפוף  להשיבו.  המשרה  נושא 

קיזוז מהמענק בשנה העוקבות והיתרה, במידה ותהיה, תסולק    הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של

 חודשים.   12-במזומן מתוך השכר בפריסה ל
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 מוקדמת   והודעהפרישה   תנאי  . ד

, יהיו זכאים להודעה מוקדמת שאינה  2022  מאי  מחודשמשרה שיחלו עבודתם בחברה החל  נושאי   .14

יצוין כי    .חודשים   4  של  מוקדמת  הודעה  לתקופת  זכאי  יהיה   החברה"ל  מנכ.  חודשים  2  עולה על

עובר למועד תשקיף זה, זכאים להודעה מוקדמת שאינה עונה  נושאי משרה שהחלו את עבודתם  

 חודשים.  3על 

לא יהיה זכאי נושא  ועד למועד סיום העסקתו בחברה    המוקדמת  ההודעה  תקופתהחל מתחילת   .15

 . 11 המדיד במענק השנתי כהגדרתו בסעיף רכיבהמשרה ל

  לתנאים   בהתאם,  הפורש  משרה  לנושאהסתגלות  /פרישה  מענק   להעניק  אפשרות   תהא  לחברה .16

לקבלת    המוקדמת  ההודעה  תקופת  בגין  לתגמול  מעבר  וזאת  מטה   המפורטים בכפוף  והכל 

 האישורים הנדרשים לכך על פי דין. 

שנים בחברה.    3  -תק של פחות מ ו, מענק הפרישה/הסתגלות לא יוענק לנושא המשרה בו ככלל .17

)רכיבים    כפוף מנכ"ל  המשרהלנושא  ו"ל  למנכחודשי עלות העסקה כוללת    2מענק זה לא יעלה על  

 קבועים בלבד(.

להחליט בדבר מתן מענק פרישה/הסתגלות בהתחשב בהמלצת  דירקטוריון החברה יהיה רשאי   .18

ביצועי   ותנאי הכהונה וההעסקה,  וועדת התגמול, תוך התייחסות לפרמטרים הבאים: תקופה 

רווחיה   ולהשאת  החברה  יעדי  להשגת  המשרה  נושא  של  ותרומתו  האמורה  בתקופה  החברה 

ל וכמפורט  ספק  הסר  למען  בחברה(.  פגיעה  )ללא  הפרישה  ככל  ונסיבות  כאמור,  החלטה  עיל, 

 שתתקבל, תהא כפופה לקבלת כלל האישורים הנדרשים על פי דין. 

 דירקטורים  גמול . ה

, למעט בגין כהונה כיו"ר פעיל  בחברה  דירקטוריםבגין כהונתם כ  דירקטורים  -דירקטורים  גמול  .19

החברה, דירקטוריון  להיות    של  בכפוף  זכאיםעשויים  וגמול  שנתי  לגמול    , הדין  להוראות, 

בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות החברות    המרביעל הגמול    ויעלשלא    השתתפות לישיבה

התש חיצוני(,  דירקטור  והוצאות  גמול  בדבר  לעת2000- ס")כללים  מעת  שיתוקנו  כפי  )להלן:    , 

קבלת  העסקה ו/או הסכם  כמו כן, החברה תוכל להתקשר עם דירקטור בהסכם  "(.  תקנות הגמול"

 . וספים, כגון ייעוץ מקצועי, בכפוף להוראות הדיןשירותים נ

לחברה תהא הזכאות לקבוע כי יו"ר הדירקטוריון בחברה יוכל לקבל    -  גמול יו"ר הדירקטוריון .20

תגמול בהתאם לקריטריונים לתגמול נושאי משרה שאינם דירקטורים כפי שפורט לעיל במסמך  

פעילות החברה, תחומי אחריותו וכן בהתאם  מדיניות זה. שכרו יקבע בין היתר בהתאם להיקף  

 לניסיונו וכישוריו. 
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 וביטוח  שיפוי, פטור . ו

ובכלל זה דירקטורים קשורים, וכן נושאי משרה שהינם  נושא משרה בחברה )לרבות דירקטורים,   .21

שליטה וכפוף  בעלי  זו,  תגמול  במדיניות  כאמור  התגמול  לחבילת  בנוסף  זכאי,  להיות  עשוי   )

משרה והסדרי    ינושאו דירקטורים  לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות  

ותקנון   דין  כל  להוראות  כפוף  והכל  בחברה,  הנהוג  פי  על  כנושאי משרה  בגין אחריותם  שיפוי 

 החברה. 

האמור לעיל, החברה תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת מדיניות תגמול    מבלי לגרוע מכלליות .22

)לרבות דירקטורים,   ונושאי משרה  פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים  ובכלל זה  זו, לרכוש 

קשורים, לעת,  כן ו  דירקטורים  מעת  בחברה  שיכהנו  כפי  שליטה(,  בעלי  שהינם  משרה  נושאי 

ים המכהנים בתאגיד בת של החברה, להאריך ו/או  הכוללת גם את נושאי המשרה והדירקטור

לחדש פוליסת ביטוח קיימת ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת  

לביטוח   להלן,  כמפורט  בתנאים  בחו"ל,  או  בישראל  אחר  מבטח  או  מבטח  אותו  עם  הביטוח, 

תהיינה בתנאי שוק, לא    אחריות דירקטורים ו/או נושאי משרה, ובלבד שההתקשרויות האמורות

תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ותהיינה על  

 בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן, וועדת התיגמול אישרה זאת:  

גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת על ידי החברה לא יעלה על   .23

ד  20 סבירות  מיליון  משפטית  הגנה  הוצאות  בתוספת  הביטוח  ולתקופת  למקרה  ארה"ב,  ולר 

הוצאות הגנה משפטית   - בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי תביעות המוגשות מחוץ לישראל 

לדין   ובהתאם  בישראל  הנהוגות  משפט  להוצאות  בהתאם  האחריות,  לגבול  מעבר  סבירות 

 הישראלי.  

ההשתתפות העצמית לתביעה שתוטל על החברה ופרמיית הביטוח השנתית בגין פוליסת    גובה .24

רכישת   במועד  שישררו  השוק  לתנאי  בהתאם  התגמול  ועדת  ידי  על  ייקבעו  השוטפת  הביטוח 

פוליסת הביטוח השוטפת, לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים  

 ונושאי משרה;  

)להבדיל מתביעות כנגד  פוליסת הביטוח   .25 יכול שתורחב לכסות תביעות שתוגשנה כנגד החברה 

 Entity coverageדירקטורים ו/או נושאי המשרה בה( שעניינן הפרת חוקי ניירות ערך בישראל )

for securities claims  ותביעות מסוגים נוספים שניתן יהיה לבטח בגינן בעתיד. בנוסף, ניתן )

ו/או נושאי המשרה    שייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים 

 לקבלת שיפוי מהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכותה של החברה. 

הפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי שליטה, ככל שיהיו בחברה, וזאת בתוקף תפקידיהם   .26

גינם לא יעלו על אלה  כדירקטורים ו/או נושאי משרה בקבוצה, מעת לעת, ובלבד שתנאי הכיסוי ב

 של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בקבוצה. 

  ביטוח רשאית, בכל עת במהלך תקופת מדיניות תגמול זו, לרכוש פוליסות    תהא החברה    כן   כמו .27

תשקיף,    קרי  POSIמסוג   פי  על  ערך  ניירות  של  לציבור  הנפקה  בגין  אחריות  לביטוח  פוליסה 

מיליון דולר ארה"ב    10  עד (, בגבולות אחריות של  Claims-madeשהינה על בסיס הגשת תביעה )
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למקרה ובסך הכול לתקופת הביטוח לכל המבוטחים הבאים בגין תביעה או הליך הנובעים מ, או  

בקשר לתשקיף: נושאי המשרה בחברה, בחברות בנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה  

; החברה בגין אחריותה בקשר לתשקיף  המכהנים בהן מטעם החברה ו/או מטעם החברות הבנות

המוכרים את  וכן אחריותה לשיפוי צדדיים שלישים מסוימים בקשר עם תשקיף ובעלי השליטה  

עקב אחריותם בגין המצגים הנכללים במסגרת תשקיף בכפוף לתנאי    , כחלק מההנפקהמניותיהם  

אינה מכסה תביעות    POSI-השנים. פוליסת    7וזאת לתקופת ביטוח של עד    הפוליסה וחריגיה

השוטפת.   הביטוח  פוליסת  במסגרת  המכוסות  בה  משרה  נושאי  או  דירקטורים  גבולות  כנגד 

פוליסת   בגין  הביטוח  ופרמיית  החברה  על  שתוטל  לתביעה  העצמית  מסוג  ההשתתפות  ביטוח 

POSI    ייקבעו על ידי ועדת התגמול בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד רכישת פוליסת ביטוח

 .לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,כאמור

שקדמה   .28 בתקופה  הפעילות  )דהיינו  העבר  פעילות  בגין  המשרה  נושאי  אחריות  לביטוח  כיסוי 

לתאריך כניסתה לתוקף של פוליסת הביטוח השוטפת(, יכול שייערך במסגרת פוליסת הביטוח  

( בגין  Run Offו במסגרת כיסוי מסוג תקופת גילוי מוארכת )השוטפת בתנאים כמפורט לעיל, א

שנים ובלבד שהפרמיה הכוללת בגין כיסוי    7פעילות העבר כאמור, וזאת לתקופת ביטוח של עד  

יועץ מומחה   עם  התייעצות  במועד הרלוונטי, לאחר  שישררו  השוק  לתנאי  תיקבע בהתאם  זה 

 בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. 
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 2022בפברואר   22 

 

 לכבוד  

 ( מארבוב השקעות בע"  - קבוצת אקרו בע"מ )לשעברהדירקטוריון של 

 הרצליה פיתוח. 

 

 אדונים נכבדים, 

 

  ארבוב השקעות   -  אקרו בע"מ )לשעבר   קבוצת  של  מדף  תשקיףו   להשלמהתשקיף   הנדון: 
 2022 פברואר חודשמ( החברה -להלן ;  "מבע

 

מסכימים    הננו אנו  כי  מדף  ולהשלמה    תשקיףב (  הפנייה  של  בדרך)לרבות    להכללהלהודיעכם  שבנדון  תשקיף 
 של הדוחות שלנו המפורטים להלן:  התשקיף"()" 

לימים  על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה    2022  בפברואר  22דוח רואה החשבון המבקר מיום   .1
 . 2020בדצמבר   31ביום ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  2019-ו 2020בדצמבר  31
 

לתקנה  על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם    2022  בפברואר   22  דוח רואה החשבון המבקר מיום .2
  2019-ו    2020בדצמבר    31לימים    1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9

 . 2020בדצמבר    31ביום שהסתיימה ולכל אחת משלוש השנים בתקופה 
 

מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה  על    2022  בפברואר  22דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום    .3
 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  2021בספטמבר   30ליום 

 
  30מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום  על    2022  בפברואר  22דוח רואה החשבון המבקר מיום   .4

ד'  38לתקנה  ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך בהתאם    2021בספטמבר  
 . 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

בתל  לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך  יפורסםאשר   החברה של תשקיףב ייכלל  זה מכתבנו כי  מסכימים אנו
 .  2022פברואר   בחודש אביב

 ה, בברכ

 

 

 

   וקסלמן   קסלמן
 רואי חשבון 

PwC Israel 
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 בע"מ קבוצת אקרו

 ארבוב השקעות בע"מ(: )לשעבר
 
 

 מידע כספי לתקופת ביניים 

 בלתי מבוקר( )

 2021 בספטמבר 30

 



 

 

 בע"מ קבוצת אקרו

 

 מידע כספי לתקופת ביניים 

 בלתי מבוקר( )

 2021 בספטמבר 30
 

 תוכן עניינים 

 עמוד 

 2 רואה החשבון המבקרסקירה של  דוח

  באלפי ש"ח:  -מאוחדיםתמציתיים  כספייםדוחות 

 3-4 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי 

 5-6 הכולל הרווח על  דוח תמציתי מאוחד

 7-11 בהון  על השינויים  דוח תמציתי מאוחד

 12-13 על תזרימי המזומנים  תמציתי מאוחד דוח

 14-33 נבחרים לדוחות הכספיים התמציתייםביאורי הסבר  
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 השקעות   ארבוב:  לשעבר)  מ"בע  אקרו  קבוצת  של  המניות  לבעלי  המבקר  החשבון  רואה  של  סקירה  דוח
 (מ"בע
 

 מבוא
 

וחברות    )לשעבר: ארבוב השקעות בע"מ(  בע"מ  אקרו  קבוצת  חברתסקרנו את המידע הכספי המצורף של  
ואת    2021  בספטמבר  30על המצב הכספי ליום    המאוחד  התמציתי  דוח(, הכולל ההחברה  -מאוחדות )להלן  

  תשעהשל    ותעל הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ  המאוחדים  תמציתייםהדוחות ה
שהסתיימ   ושלושה מידע  הדירקטו  .תאריך  ובאות   וחודשים  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההנהלה  ריון 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן    IAS  34כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
)דוחות   ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  אלה  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  לעריכת  אחראים  הם 

התש"ל ומיידיים(,  אחריו1970-תקופתיים  אלה  .  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  תנו 
 בהתבסס על סקירתנו. 

 
לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של ישויות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד  

, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2021  בספטמבר  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום    31%-מהווים כ
תאריך.  מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו    10%-וכ  9%-כ

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי  
כ הינה  בהן  ההשקעה  אשר  ליום    223,191-המאזני  ש"ח  חלק 2021בספטמבר    30אלפי  ואשר   החברה , 

וכ  49,258-ברווחי הישויות הנ"ל הסתכם לכ ת  23,618  -אלפי ש"ח  ושלושה  אלפי ש"ח לתקופות של  שעה 
חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן ישויות נסקר על ידי  
לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי   רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו 

 .בגין אותן ישויות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים
 

 ף הסקירה היק
 

של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
כספי   מידע  של  סקירה  הישות".  של  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות  כספי  מידע 

הכספיים לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  מבירורים,  מורכבת  ביניים  והחשבונאיים,    לתקופות 
ניכרת מאשר ביקורת   ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 
הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל  

ין אנו מחווים חוות דעת של  העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, א
 ביקורת.     

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו  

  34, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ערוךלסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו  
IAS. 

 
הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא   בפסקהבנוסף לאמור  

אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר   הנ"ל  לסבור שהמידע הכספי  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת 
 . 1970 -פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל הוראות הגילוי לפי 

 
 2022  פברוארב 21בתאריך  ןשנית דוח הסקירהאת  ףמחלי  דוח סקירה זה

 
 קסלמן וקסלמן  חיפה 

 רואי חשבון    2022 בפברואר 22
  PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה  פירמה 
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 מ"בע קבוצת אקרו
 המצב הכספי דוח תמציתי מאוחד על 

 2021 בספטמבר 30 ליום

 בדצמבר  31 בספטמבר 30  

  2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  ביאור 

 נכסים
    

 נכסים שוטפים :
 

   
 267,025 105,332 82,404  מזומנים ושווי מזומנים 

 61,348 20,257 178,350  מזומנים ופקדונות בחשבונות בנק מיועדים
 5,559 431 6,354  מוגבלים בשימוש ומזומנים  פקדונות

 - - 926  ניירות ערך סחירים 
     חייבים ויתרות חובה: 

 82,156 58,466 104,143  לקוחות, נטו 
 44,755 37,100 73,992  אחרים 

   מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על    
 445,827 409,003 613,970 5 מקרקעין  חשבון

 7,178 6,861 9,465  הלוואות לאחרים 

 1,906 924 3,777  מסי הכנסה לקבל 
  1,073,381 638,374 915,754 

 - - 9,165 ד' 11 נכס מוחזק למכירה 

  1,082,546 638,374 915,754 
     

     נכסים שאינם שוטפים : 
 307,294 300,212 770,240 5 מלאי מקרקעין ותשלומים על חשבון מקרקעין 

 נדל"ן להשקעה ותשלומים על חשבון נדל"ן 
 1,101,531 1,082,767 1,349,756 6 להשקעה  

השקעות והלוואות לישויות מוחזקות  
 289,953 368,690 264,393  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 - 2,946 -  לאחרים   הלוואות
 16,969 17,291 26,055 8 רכוש קבוע 

 - - 4,609  נכס בלתי מוחשי 

 7,102 5,871 9,158    מסי הכנסה נדחים

  2,424,211 1,777,777 1,722,849 

     

 2,638,603 2,416,151 3,506,757  סך נכסים

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 2022 בפברואר 22: על ידי דירקטוריון החברה המידע הכספי לתקופת בינייםתאריך אישור 
  

 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 

 שמוליק סימן טוב
 כספיםסמנכ"ל 

 ביוזיו יעק 
 מנכ"ל

 יצחק ארבוב  
 יו"ר הדירקטוריון
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 מ"בע קבוצת אקרו
 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי 

 2021 בספטמבר 30 ליום

 

 בדצמבר  31 בספטמבר 30  

  2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  ביאור 

     התחייבויות והון
     התחייבויות שוטפות:
     הלוואות לזמן קצר: 

 504,469 573,106 523,655 9 אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים 
 156,051 73,243 44,548    מאחרים

     זכאים ויתרות זכות:
 70,567 43,421 63,699  ספקים ונותני שירותים

 53,112 58,264 225,978  מקדמות מלקוחות 
 90,569 55,771 218,160  זכאים אחרים ובעלי עניין 

 19,775 250 3,948  מסי הכנסה לשלם  

  1,079,988 804,055 894,543 

     התחייבויות שאינן שוטפות:
 2,761 ,7012 4,988  מוחזקת זכאים בגין רכישת חברה 

     הלוואות לזמן ארוך:
 531,016 374,689 957,717 9 אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים 

 229,524 288,886 190,594  בעלי עניין ואחרים

 31,241 34,833 54,426  מסי הכנסה נדחים 

  1,207,725 701,109 794,542 

     

 1,689,085 1,505,164 2,287,713  סך התחייבויות    

     

    10 הון   
     :הון המיוחס לבעלים של החברה   

 33 29 48  הון מניות    
 183,649 135,825 664,617  וקרנות הון עסקאות עם המיעוט  פרמיה על מניות   

 ( 2,012) ( 287) 9,350  אחרות  קרנות הון 
 218,713 171,662 284,112  עודפים    

 400,383 307,229 958,127  הון המיוחס לבעלים של החברה  סך הכל   

 549,135 603,758 260,917  זכויות שאינן מקנות שליטה   

 949,518 910,987 1,219,044  סך ההון    

 2,638,603 2,416,151 3,506,757  סך התחייבויות והון    
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 בע"מ אקרוקבוצת 
 דוח תמציתי מאוחד על הרווח הכולל   

 2021 בספטמבר  30  ביום  שהסתיימו החודשים 3-ו  החודשים 9 של לתקופות

 

  

לתשעת החודשים  
  30ביום שהסתיימו 

 בספטמבר

לשלושת החודשים  
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר

  2021 2020 2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 
 אלפי ש"ח  ביאור

     
     הכנסות: 

מקרקעין ושירותי    דירות ,  ממכירת 
 בנייה 

 
290,036 231,084 116,121 55,519 340,957 

 9,602 611 1,275 1,817 6,952  וסיחור  מדמי ניהול
 6,542 1,724 1,385 3,833 1,997  משיווק פרויקטים 

 7,901 2,495 5,835 3,614 15,095  ואחרות  שכירותמדמי 
 38,170 7,131 60,641 24,029 88,854  עליה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה 

ישויות מוחזקות חלק ברווחי 
 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 
48,778 32,238 23,139 4,263 39,563 

רווח ממכירת ישויות מוחזקות  
 השווי המאזני המטופלות לפי שיטת 

 
- - - - 47,563 

 490,298 71,743 208,396 296,615 451,712  סך הכנסות

       
       הוצאות ועלויות: 

מקרקע  מכירת    דירות ,  יןעלות 
 ושירותי בנייה 

 
230,399 199,797 83,858 40,752 284,885 

 8,223 2,023 2,848 3,986 8,025  הוצאות מכירה, פרסום ושיווק 
 40,587 8,207 13,022 26,656 34,955  הוצאות הנהלה וכלליות  

 3,624 697 2,034 2,721 3,344  בחינת וקידום פרויקטים הוצאות 
הפסד מירידת ערך מישות מוחזקת  

 המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
 

- - - - 4,256 

  276,723 233,160 101,762 51,679 341,575 

 מפעולות  רווח
 

174,989 63,455 106,634 20,064 148,723 

 17,526 4,211 8,119 13,155 23,640  הוצאות מימון 

 959 235 693 737 1,467  הכנסות מימון  

 16,567 3,976 7,426 12,418 22,173  מימון, נטו  הוצאות

       
 132,156 16,088 99,208 51,037 152,816  רווח לפני מיסים על ההכנסה

 22,923 510 10,806 3,577 18,010  מיסים על הכנסה 

 109,233 15,578 88,402 47,460 134,806  רווח לתקופה 

       
 
 

  



 

 דוחות כספיים אלה. ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית  ה
6 

 בע"מ קבוצת אקרו
 דוח תמציתי מאוחד על הרווח הכולל   

 2021 בספטמבר  30  ביום  שהסתיימו החודשים 3-ו  החודשים 9 של לתקופות

 

 

 
החודשים   לתשעת

  30שהסתיימו ביום 
 בספטמבר

לשלושת החודשים  
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר

 
 2021 2020 2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח   

 : רווח כולל אחר
 לרווח   מחדשיסווגו  לא סכומים אשר    

 או הפסד:         

 

   

 

 

 - - - - ,7777  רווח מהערכה מחדש של קרקע ומבנים     
       

  מסווגים להיות  עשויים אשר סכומים    
 :להפסד  או לרווח מחדש       

 
     

 ( 3,840) ( 321) ( 550) 978 ( 1,513)  הפרשי תרגום מטבע פעילויות חוץ      

 ( 3,840) ( 321) ( 550) 978 6,264  , נטו ממסכולל אחר רווח )הפסד( ך הכלס

 105,393 15,257 87,852 48,438 141,070  לתקופה כולל  רווחך הכל ס
       

      :ייחוס הרווח

 60,911 8,861 45,211 13,860 65,360 לבעלים של החברה 

 48,322 6,717 43,191 33,600 69,446 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 134,806 47,460 88,402 15,578 109,233 

      הכולל:  ייחוס סך הרווח

 60,117 8,822 45,268 14,791 70,575 לבעלים של החברה 

 45,276 6,435 42,584 33,647 70,495 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה    

 141,070 48,438 87,852 15,257 105,393 
      

 ש"ח )בש"ח( רווח למניה המיוחס לבעלים של  החברה 

 *  2.1 *  0.3 *  1.24 *  0.48 *  1.88   למניה בסיסי  רווח

 *  2.1 *  0.3 *  1.22 *  0.48 *  1.87 בדילול מלא  רווח למניה
  המניות ששימש מספרהממוצע המשוקלל של 

 28,984,246 29,231,000 36,325,000 28,901,394 34,620,418 בחישוב הרווח למניה הבסיסי 
  המניות ששימש מספרהממוצע המשוקלל של 

 28,984,246 29,231,000 36,894,483 28,901,394 34,965,170 בחישוב הרווח למניה בדילול מלא 
  

 .יא' 14 , ראה ביאור 2022ע בחודש פברואר *הותאם למפרע בעקבות פיצול הון שבוצ 
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 בע"מ קבוצת אקרו
 

 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון 
 2021 בספטמבר  30  ביום  שהסתיימו החודשים 3-ו  החודשים 9 של לתקופות

 
 

 
  

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 סך ההון

 
זכויות שאינן  

מקנות 
 שליטה 

 
 סך הכל

 
 
 

 עודפים
קרנות הון 

 אחרות

פרמיה על  
מניות וקרנות 
הון עסקאות 
 עם המיעוט

הון 
  מניות 

  אלפי ש"ח 

 )מבוקר( 2021בינואר  1יתרה ליום  33 183,649 ( 2,012) 218,713 400,383 549,135 949,518

 
 

     
במהלך   ביום    9תנועה  שהסתיימו    2021  בספטמבר  30החודשים 
 )בלתי מבוקר(:

 לתקופה   רווח - - - 65,360 65,360 69,446 134,806
 כולל אחר רווח  - - 5,215 - 5,215 1,049 6,264

 סך הכל רווח כולל   - - 5,215 65,348 70,575 70,495 141,070

 :עסקות עם בעלים -      

 הפחת  בקצבהעברה מקרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע  - - (39) 39 - - -

 מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים   - - 5,160 - 5,160 - 5,160

 ת הטבה בגין הלוואות שהתקבלו מבעל מניו - - 1,026 - 1,026 - 1,026

 המרת הלוואות למניות  3 145,326 - - 145,329 - 145,329

 שינויים בזכויות הבעלות בישויות מאוחדות  12 335,642 - - 335,654 (418,447) ( 82,793)

 הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   השקעות - - - - - 160,338 160,338
 הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  משיכות - - - - - (100,604) (100,604)

 עסקות עם בעלים  הכל סך 15 480,968 6,147 39 487,169 (358,713) 128,456

 )בלתי מבוקר(  2021  בספטמבר 30יתרה ליום  48 664,617 9,350 284,112 958,127 260,917 1,219,044
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 בע"מ קבוצת אקרו
 

 השינויים בהון דוח תמציתי מאוחד על 
 2021 בספטמבר  30  ביום  שהסתיימו החודשים 3-ו  החודשים 9 של לתקופות

 

 
   

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 סך ההון

 
זכויות שאינן  

מקנות 
 שליטה 

 
 
 

 עודפים סך הכל
 קרנות הון

 אחרות

פרמיה 
על מניות  
וקרנות 

הון 
עסקאות 

עם 
  הון מניות  המיעוט

  אלפי ש"ח 

 )מבוקר( 2020בינואר  1יתרה ליום  28 117,145 ( 1,218) 157,802 273,757 579,746 853,503

    
 

  
במהלך   ביום    9תנועה  שהסתיימו    2020  בספטמבר  30החודשים 
 )בלתי מבוקר(:

 לתקופה   רווח - - - 13,860 13,860 33,600 47,460
 כולל אחר רווח  - - 931 - 931 47 978

 סך הכל רווח כולל   - - 931 13,860 14,791 33,647 48,438

 עסקות עם בעלים       

 הנפקת מניות בתקופה   1 18,680 - - 18,681 - 18,681

1,272 1,272 - - 
- 

- - 
השפעות מתן הלוואות ושינוי בתנאי הלוואות מבעלי זכויות שאינן  

 מקנות שליטה 

 הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   השקעות - - - - - 22,071 22,071
 הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  משיכות - - - - - ( 32,978) ( 32,978)

 סך הכל עסקות עם בעלים  1 18,680 - - 18,681 ( 9,635) 9,046

 )בלתי מבוקר(  2020  בספטמבר 30יתרה ליום  29 135,825 ( 287) 171,662 307,229 603,758 910,987
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 בע"מ קבוצת אקרו

 
 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון 

 2021 ספטמבר ב 30  ביום  שהסתיימו החודשים 3-ו  החודשים 9 של לתקופות
 
 
 

 
  

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 סך ההון

 
זכויות שאינן  

מקנות 
 שליטה 

 
 סך הכל

 
 
 

 עודפים
קרנות הון 

 אחרות

פרמיה על  
מניות וקרנות 
הון עסקאות 
 עם המיעוט

הון 
  מניות 

  אלפי ש"ח 

 )מבוקר( 2021 ביולי 1יתרה ליום  33 162,269 3,146 238,862 404,310 608,477 1,012,787

 
 

     
במהלך   ביום    3תנועה  שהסתיימו    2021  בספטמבר  30החודשים 
 )בלתי מבוקר(:

 לתקופה   רווח - - - 45,211 45,211 43,191 88,402
 כולל אחר רווח  - - 57 - 57 ( 607) ( 550)

 סך הכל רווח כולל   - - 57 45,199 45,268 42,584 87,852

 :עסקות עם בעלים       

 הפחת  בקצבהעברה מקרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע  - - (39) 39 - - -

 אופציות לעובדים מרכיב ההטבה בהענקת  - - 2,599 - 2,599 - 2,599

 המרת הלוואות למניות  3 145,326 - - 145,329 - 145,329

 שינויים בזכויות הבעלות בישויות מאוחדות  12 360,609 - - 360,621 (405,910) ( 45,289)

 הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   השקעות - - - - - 23,341 23,341
 הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  משיכות - - - - - ( 7,575) ( 7,575)

 סך הכל עסקות עם בעלים  15 505,935 2,560 39 508,549 (390,144) 118,405

 )בלתי מבוקר(  2021  בספטמבר 30יתרה ליום  48 664,617 9,350 284,112 958,127 260,917 1,219,044
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 בע"מ קבוצת אקרו
 

 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון 
 2021 בספטמבר  30  ביום  שהסתיימו החודשים 3-ו  החודשים 9 של לתקופות

 
 
 

 
  

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 סך ההון

 
זכויות שאינן  

מקנות 
 שליטה 

 
 סך הכל

 
 
 

 עודפים
קרנות הון 

 אחרות

פרמיה על  
מניות וקרנות 
הון עסקאות 
 עם המיעוט

הון 
  מניות 

  אלפי ש"ח 

 )מבוקר( 2020 ביולי 1יתרה ליום  29 135,825 ( 248) 162,801 298,407 592,285 890,692

 
 

     
במהלך   ביום    3תנועה  שהסתיימו    2020  בספטמבר  30החודשים 
 )בלתי מבוקר(:

 לתקופה   רווח - - - 8,861 8,861 6,717 15,578
 כולל אחר רווח  - - (39) - (39) ( 282) ( 321)

 סך הכל רווח כולל   - - (39) 8,861 8,822 6,435 15,257

 :עסקות עם בעלים       

 שינויים בזכויות הבעלות בישויות מאוחדות  - - - - - 458 458

 הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   השקעות - - - - - 16,825 16,825
 הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  משיכות - - - - - ( 12,245) ( 12,245)

 סך הכל עסקות עם בעלים  - - - - - 5,038 5,038

 )בלתי מבוקר(  2020  בספטמבר 30יתרה ליום  29 135,825 ( 287) 171,662 307,229 603,758 910,987
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 בע"מ קבוצת אקרו
 

 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון 
 2021 בספטמבר  30  ביום  שהסתיימו החודשים 3-ו  החודשים 9 של לתקופות

 
 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

 

הון מניות 
ופרמיה על  

 מניות

פרמיה על  
מניות וקרנות 
הון עסקאות 

 עם המיעוט
 הון קרנות
 סך הכל עודפים אחרות

זכויות שאינן  
 מקנות שליטה 

 
 סך ההון

 אלפי ש"ח  

 853,503 579,746 273,757 157,802 ( 1,218) 117,145 28 )מבוקר( 2020בינואר  1יתרה ליום 

        רווח כולל:

 109,233 48,322 60,911 60,911 - - - רווח לשנה    

 ( 3,840) ( 3,046) ( 794) - ( 794) - - הפסד כולל אחר לשנה   

 105,393 45,276 60,117 60,911 ( 794) - - סך רווח )הפסד( כולל לשנה  

        עסקאות עם בעלים:

 18,680 - 18,680 - - 18,675 5 הנפקת מניות  

 ( 25,269) ( 73,098) 47,829 - - 47,829 - שינויים בזכויות הבעלות בישויות מאוחדות  

 ( 5,250) ( 5,250) - - - - - דיבידנד שוטף לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 36,986 36,986 - - - - - השקעות הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 ( 34,525) ( 34,525) - - - - - הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  משיכות

 ( 9,378) ( 75,887) 66,509 - - 66,504 5 סך הכל עסקאות עם בעלים 

 949,518 549,135 400,383 218,713 ( 2,012) 183,649 33 )מבוקר(  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 



 

 

 בע"מ קבוצת אקרו
 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים 

 2021 בספטמבר  30ביום    ושהסתיימהחודשים  3-ו החודשים  9של  ותלתקופ 
 

 

 

 
החודשים   לתשעת 

 שהסתיימו
 בספטמבר  30יום  ב 

לשלושת החודשים  
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום  
 בדצמבר

 2021 2020 2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  
 

 
      תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות: 

  לפעולות( שנבעו מפעולות )ששימשומזומנים נטו 
 164,120 ( 3,630) ( 16,128) 104,372 (340,132) )ראה נספח א'( 

 ( 7,397) ( 1,621) ( 3,199) ( 2,333) ( 26,731) מסי הכנסה ששולמו 

 1,123 - 4,245 - 4,245 שהתקבלו מסי הכנסה 
שימשו  נבעו מפעילות שוטפת )שמזומנים נטו ש

   157,846 ( 5,251) ( 15,082) 102,039 (362,618) ( לפעילות שוטפת

      
      תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:

 ( 384) (68) - ( 253) ( 120) רכישת רכוש קבוע 
  ות, השקעות ומשיכת רווחיםהלווא פירעון )מתן( 

 128,567 3,437 17,256 58,921 17,095 מישויות כלולות וישויות בשליטה משותפת, נטו 
   (166,117) ( 34,118) ( 42,317) (113,844) (152,738) השקעה בנדל"ן להשקעה 

 1,295 - ( 2,566) - ( 2,566) פירעון )מתן( הלוואות לאחרים
 - - - - ( 839) בניירות ערך סחיריםהשקעה 

מכירת ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת  
 54,437 - - - - השווי המאזני 

  פיקדון מוגבל בשימושפירעון )הפקדה( ב
 ( 43,131) ( 4,989) ( 39,809) 3,088 (117,798) ובחשבונות בנק מיועדים

   (25,333) ( 35,738) ( 67,436) ( 52,088) (256,966) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

 
     

      תזרימי מזומנים מפעילויות מימון:
 18,680 - - 18,681 - תמורה מהנפקת מניות 

 - - ( 6,634) - ( 6,634) רכישת זכויות מיעוט בישויות מאוחדות 
 42,236 16,824 29,976 22,070 166,973 השקעות המיעוט בישויות מאוחדות 
 ( 38,511) ( 12,244) ( 14,209) ( 32,977) (127,636) משיכות המיעוט בישויות מאוחדות 

 160,202 37,745 31,021 78,481 536,953 קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי 
   (69,349) ( 9,077) ( 9,614) ( 75,362) ( 97,972) פרעון הלוואות מתאגיד בנקאי 

 - - - - 49,527 עניין הלוואות מבעלי  קבלת
 - - ( 1,253) - - פרעון הלוואות מבעלי עניין 

 ( 13,003) ( 6,047) ( 28,601) ( 6,406) ( 38,773)   הלוואות מאחריםפרעון 
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות  

 ( 5,250) -  -  שליטה 

 ( 41,103) ( 12,919) ( 19,578) ( 29,715) ( 47,475) ריבית ששולמה 
  מפעילות מימון )ששימשו מזומנים נטו שנבעו

 53,902 14,282 ( 18,892) ( 25,228) 434,963 ( פעילות מימוןל

      
 186,416 ( 26,707) (101,410) 24,723 (184,621) במזומנים ושווי מזומנים   גידול )קיטון(

 80,609 132,039 183,814 80,609 267,025 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה 

 267,025 105,332 82,404 105,332 82,404 מזומנים ושווי מזומנים לגמר תקופהיתרת 
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 בע"מ קבוצת אקרו

 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים 
 2021 בספטמבר  30יום  ב  ושהסתיימהחודשים  3-ו החודשים  9של  ותלתקופ 

 

 

      נספח א' לדוח תזרמי המזומנים
      :שימשו לפעולותשמזומנים נטו 

 132,156 16,088 99,208 51,037 152,816   רווח לפני מסים על ההכנסה
      התאמות בגין:

 ( 39,563) ( 4,263) ( 23,139) ( 32,238) ( 48,778) חברות מוחזקות ברווחי חלק 
 - - 2,598 - 5,160 תשלום מבוסס מניות 

 ( 38,170) ( 7,131) ( 60,641) ( 24,029) ( 88,854) בשווי הוגן נדל"ן להשקעה  שינוי
מישות מוחזקת  הפסד מירידת ערך 

 4,256 - - - - המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
רווח ממכירת ישויות מוחזקות המטופלות  

 ( 47,563) - - - - לפי שיטת השווי המאזני 
 16,567 3,976 7,426 12,418 22,173 מימון, נטו  הוצאות

 1,273 163 466 820 1,134 פחת והפחתות 
 (109,165) (43,029 ) (73,278 ) (7,255 ) (103,200) 
      

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 
      תפעוליים:

 ( 57,645) ( 14,876) ( 14,418) ( 38,546) ( 21,987) בלקוחות והכנסות לקבלגידול  
   26,216 3,328 ( 8,974) 38,873 ( 29,236) בחייבים ויתרות חובה )גידול( קיטון 

 40,869 4,829 ( 18,704) 13,723 ( 6,868) בספקים ונותני שירותים גידול )קיטון( 
 38,196 ( 6,394) 8,142 18,002 174,128 גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות 

במלאי מקרקעין ותשלומים   קיטון )גידול(
   87,528 650 ( 8,092) 64,312 (499,820) על חשבון מקרקעין 

 (383,783) 96,364 (42,046 ) (12,463 ) 135,164 
      

לות )ששימשו ומזומנים נטו שנבעו מפע
   164,120 ( 3,630) ( 16,128) 104,372 (340,132) לפעולות(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
החודשים   תשעת ל 

 שהסתיימו
 בספטמבר  30יום  ב 

לשלושת החודשים  
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום  
 בדצמבר

 2021 2020 2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  
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 בע"מ קבוצת אקרו

 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים 
 2021 בספטמבר  30ביום    ושהסתיימהחודשים  3-ו החודשים  9של  ותלתקופ 

 
 

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
החודשים   תשעת ל 

 שהסתיימו
 בספטמבר  30יום  ב 

לשלושת החודשים  
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום  
 בדצמבר

 2021 2020 2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  

      מידע בדבר פעילות שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים

 2,814 4,119 3,252 13,855 4,942 ונו לנדל"ן להשקעה ו מימון שהעלויות 

 22,623 - 90,797 - 90,797 התחייבות למתן שירותי בניה הכרה במלאי כנגד 

מכירת ישות מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי  
 900 - - - - המאזני 

הסבת הלוואות הוניות של בעלי זכויות שאינן  
 26,953 - - - - להלוואות מאחרים מקנות שליטה  

רכישת זכויות מיעוט בישויות מאוחדות כנגד הנפקת  
 - - 362,071 - 362,071 ב' להלן(11)ראה ביאור   מניות 

רכישת זכויות מיעוט בישויות מאוחדות כנגד מלאי  
 - - 43,841 - 43,841 ג' להלן( 5)ראה ביאור  דירות

 - - 145,329 - 145,329 ג' להלן( 11)ראה ביאור  המרת הלוואות להון מניות

)ראה ביאור   רכישת זכויות מיעוט בישויות מאוחדות
 - - - - 15,375 א' להלן( 11

המטופלות לפי שיטת   מימוש זכויות בשותפויות
)ראה ביאור  כנגד קבלת מלאי דירות השווי המאזני 

 - - ( 32,684) - ( 60,328) ג' להלן( 5  -ב' ו5



 מ "בע אקרו קבוצת
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות כספיים תמציתיים 
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 כללי:     - 1ביאור 

 כללי:  .א

והחלה את פעילותה    1994ביולי    6ביום    כחוקהתאגדה ונרשמה    החברה(  –)להלן  "מ  בע  אקרו  קבוצת (1
 .1994וסט  באוג 1העסקית ביום  

רכישה, השבחה,  חברות ושותפויות מוחזקות בייזום, איתור,  באופן ישיר ובאמצעות    פועלת  החברה (2
קבוצות   וניהול  ובארגון  ובחו"ל  בישראל  ולמסחר  למשרדים  למגורים,  נדל"ן  של  ומכירה  ניהול 

 רכישה. 
 

 מגיפת הקורונה -2ביאור 
 

דצמבר   הקורונה  2019בחודש  בנגיף  שמקורה  מגיפה  שבסין  וואהן  בעיר  התפרצה   ,Covid-19 אשר  ,
שנת   מתחילת  העולם,  ברחבי  במהירות  לאי 2020התפשטה  וגרמה  ולנזק  -,  העולמית  בכלכלה  ודאות 

של   חלקית  והשבתה  במשלוחים  עיכוב  בייצור,  האטה  רבים,  עסקים  השבתת  בעקבות  עצום  כלכלי 
משבר נגיף הקורונה(. כחלק מההתמודדות עם משבר נגיף    -ארצית והבינלאומית )להלן  -יםהתחבורה הפנ 

תנועה   מגבלות  זה  ובכלל  האוכלוסייה,  על  שונות  מגבלות  הטילו  בעולם  רבות  מדינות  הקורונה, 
ועוד.   עבודה  במקומות  אדם  כוח  נוכחות  הגבלות  הציבורי,  למרחב  היציאה  צמצום  תוך  והתקהלות, 

נעצרה    למגבלות אלה הייתה השפעה ישירה על ענפים שונים במשק, כאשר הפעילות במספר ענפים אף 
 באופן מוחלט.  

 
. על רקע הצלחת מבצע החיסונים בישראל  2020  לסירוגין במהלך שנתבישראל הוטלו מגבלות מסוימות  

לשנת   הוטלו  2021במהלך הרבעון הראשון  אשר  מגבלות מסוימות  שנת  ,  בהד  2020במהלך  רגה,  הוסרו 
 החלה הפעלת "דרכון ירוק" בתרבות הפנאי.   2021דש פברואר  ובחו

 
עם זאת, במדינות אחרות בעולם משבר נגיף הקורונה עדיין נמשך. בחלק ממדינות העולם מגפת הקורונה  
ממשיכה להתפשט אף בימים אלה, ובמדינות מסוימות בהן הושגה שליטה מסוימת על התפשטות מגפת  

 מגבלות ההתקהלות והמגבלות על ענף המסחר. הקורונה טרם הוסרו 
 

שנת   במהלך  הקבוצה  על  המשבר  להשפעת  ביאור  2020באשר  ראו  המאוחדים  ג1,  הכספיים  לדוחות   '
  תשעת של  הקבוצה במהלך התקופה  נגיף הקורונה על  להלן מובא מידע על השפעות משבר    .2020לשנת  

 :  2021 בספטמבר  30החודשים שהסתיימה ביום  
 
המשך   • לרבות  הממשלתיות,  וההנחיות  המגבלות  לכלל  בכפוף  השוטפת  בפעילותה  ממשיכה  החברה 

מחויבות   בין  איזון  תוך  זאת,  הקיימים.  הנכסים  של  והניהול  השיווק  ההקמה,  התכנון,  הייזום, 
 החברה לשמירה על בריאות כלל עובדיה לבין הצורך בהמשכיות עסקית. 

 

מעריכי שווי חיצוניים, את השלכות האמור על ההנחות בבסיס  החברה בחנה למועד הדוח, ביחד עם   •
כמו כן, בתקופה  .  והגיעה למסקנה כי אין השפעה על השווי    קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה

האמורה לעיל, לא נראתה השפעה מהותית על מחירי הדירות, תקציבי הבניה ושיעור הרווח הגולמי,  
מכר   הסכמי  בוטלו  בביצוע  כמהותיים  לא  נמצאים  אשר  והפרויקטים  מהמגפה,    מתקדמים תוצאה 

 באופן סדיר. 
 

בשלב זה הקבוצה אינה יכולה להעריך את השלכות המשך משבר נגיף הקורונה. השלכות אלה תלויות   •
בין היתר בהיקף ובעוצמה של הימשכות מגפת הקורונה ברחבי העולם, בעומק המגבלות המוטלות,  

בקצב נוספים,  סגרים  והעמקת    בהטלת  ובהימשכות  הממשלתיות  התמיכות  בהיקף  לשגרה,  החזרה 
  המיתון בישראל ובעולם.

 
להערכת הקבוצה, גם במקרה של הימשכות המשבר ו/או האטה כלכלית עולמית מתמשכת, תעמוד   •

ליום   הקיימות  התחייבויותיה  בפירעון  פעילותה  2021  בספטמבר  30הקבוצה  המשך  ותתאפשר   ,
 בהתאם לאסטרטגיה שהתהוותה על ידה. 
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 :בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים  -3 ביאור
 

  3-ו  9ולתקופת הביניים של    2021  בספטמבר  30המידע הכספי התמציתי המאוחד של החברה ליום   .א
)להלן   תאריך  באותו  שהסתיימו  הביניים(    -החודשים  לתקופת  הכספי  לתקן  המידע  בהתאם  נערך 

מספר   בינלאומי  )להלן    34חשבונאות  ביניים"  לתקופות  כספי  הגילוי  ,  (IAS 34  -"דיווח  את  וכולל 
  .  1970-תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"לפרק ד' של  הנדרש בהתאם להנוסף  

דוחות   במסגרת  הנדרשים  והגילויים  המידע  כל  את  כולל  אינו  הביניים  לתקופת  הכספי  המידע 
השנתיים   הכספיים  הדוחות  עם  ביחד  הביניים  לתקופת  הכספי  במידע  לעיין  יש  שנתיים.  כספיים 

הבינלאומיים    2020לשנת   הכספי  הדיווח  לתקני  מצייתים  אשר  אליהם,  נלוו  אשר  והביאורים 
(International Financial Reporting Standards  שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד )

( בחשבונאות  לתקינה  )להלן  International Accounting Standards Boardהבינלאומי  ה   -(  -תקני 
IFRS)  ,שנתיים(  יםלל ווכ כספיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  הנדרש  הנוסף  הגילוי    , את 

 . 2010-התש"ע
 

,  2021  בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום    3-ו  9ה של  הכנסות החברה ותוצאות פעילותה לתקופ
בדצמבר    31אינן מצביעות בהכרח על ההכנסות והתוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים ביום  

2021 . 
 
דורשת   ב. וכן  דעת  שיקול  להפעיל  החברה  מהנהלת  דורשת  ביניים,  כספיים  דוחות  שימוש  עריכת 

ועל   החברה  של  החשבונאית  מדיניותה  יישום  על  משפיעים  אשר  והנחות,  חשבונאיים  באומדנים 
להיות   עשויות  בפועל  התוצאות  המדווחים.  וההוצאות  ההכנסות  ההתחייבויות,  הנכסים,  סכומי 

 שונות מאומדנים אלה. 
המשמעו הדעת  שיקולי  אלה,  מאוחדים  תמציתיים  ביניים  הכספיים  הדוחות  תיים  בעריכת 

(significant  על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ואי הודאות ( אשר הופעלו 
הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים  

 . 2020בדצמבר  31של החברה לשנה שהסתיימה ביום  
 

 :החשבונאיתעיקרי המדיניות  -4ביאור 
 

הביניים,   לתקופת  הכספי  המידע  בעריכת  יושמו  אשר  החישוב,  ושיטות  החשבונאית  המדיניות  עיקרי 
פרט לאלו  ,  2020הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  

 המתוארים להלן: 
  

 מסים על ההכנסה 
 

הביניים   לתקופות  ההכנסה  על  בנוגע  מסים  ההנהלה  של  ביותר  הטוב  האומדן  בסיס  על  מוכרים 
 לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים.

 
 רכוש קבוע

  לשנות  החברה  הנהלת  החליטה  2021  בספטמבר  30  ביום  שהסתיימה  החודשים  9  של  התקופה  במהלך
והמבנ   למדידת  החשבונאית  מדיניותה  את בבעלות  הקרקע  אשר  כמשרדי ה  משמש  ואשר  החברה 

  16  בינלאומי  חשבונאות  לתקן  בהתאם  הכספיים  דוחותיה  במסגרתהמסווגים כרכוש קבוע    החברה,
  הנהלת   לדעת.  ההוגן  השווי  למודל  בהתאם  למדידה   העלות  למודל  בהתאם  ממדידה",  קבוע  רכוש"

  ורלוונטי   מהימן   מידע   מספקת   ההוגן   השווי   למודל  בהתאם  קבוצת הקרקע והמבנים  מדידת,  החברה
   .העדכני הכלכלי ערכו את משקפת  שהיא  מאחר וזאת , העלות  למודל בהתאם  מדידתו  מאשר יותר

",  וטעויות  באומדנים  שינויים,  חשבונאית  מדיניות "  8  בינלאומי  חשבונאות  תקן  להוראות  בהתאם
ת הקרקע  א  החברה  מדדה,  בהתאם.  בדרך של מכאן ולהבא  יושם  ל"הנ  החשבונאית   המדיניות  שינוי

הקבוע הרכוש  תחת  ה  ההוגן  לשוויו   בהתאם  שלה  והמבנים  שינוי  2021ביוני    30-ליום  מועד   ,
כולל אחר במסגרת סעיף    ברווח  שלה  הקבוע הרכוש   של   ההוגן  בשוויו  בשינויים   והכירה  המדיניות,

 "הערכה מחדש של קרקע ומבנים" בניכוי השפעת המס.  
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 :המדיניות החשבונאיתעיקרי  -4ביאור 

עוקבות   השוטף  בתקופות  של  הפחת  המשוערך  בספרים  הערך  בסיס  או    ייזקף  הנכסיםעל  לרווח 
, סכום בגובה ההפרש בין הפחת שנזקף לרווח או הפסד בהתבסס על הערך בספרים  במקבילהפסד.  

ות הון  המשוערך של הנכסים לפחת המבוסס על העלות המקורית של הנכסים, מועבר ישירות מקרנ
 . אחרות ליתרת העודפים

   החודשים   9  של  הביניים  תקופות  נתוני  על  החשבונאית  במדיניות  האמור  השינוי  השפעת
  לתקופת   הכספי  המידע  במסגרת  המוצגים  2021  בספטמבר  30  ביום  שהסתיימו  החודשים  3-ו

 . 8  בביאור מפורטת הביניים
 

 מקרקעין:  ל חשבוןותשלומים ע  , דירות למכירהמלאי מקרקעין – 5 יאורב
 

 בדצמבר  31 בספטמבר 30  הרכב
  2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   
 אלפי ש"ח   

     לזמן קצר  ודירות למכירה מלאי מקרקעין
 GOLF  129,705 196,171 186,691פרויקט 

 7,789 7,724 8,113   פרויקט שלבים 
 1,443 9,423 447  פלורנטין ויליג' פרויקט 

 1,065 909 -   פרויקט מגדל אקרו 
 115,780 115,847 119,205 )א( פרויקט ויסוצקי 

 ACRO BUSINESS CAMPUS  52,987 29,900 61,531פרויקט 

 - - 52,652 )ב( 52פרויקט 
 - - 14,556 (ג) 38פרויקט 

 32,111 - 29,995  פרויקט פרזון 
 - - 120,611 )ד(   בארטפרויקט 

  528,271 359,974 406,410 

     
     מקרקעין על חשבוןתשלומים 

 39,417 49,029 85,699          ת עירוני  שותחדהת

  85,699 49,029 39,417 

 445,827 409,003 613,970  לזמן קצר ן י מקרקעימלא  סה"כ

     
     מלאי מקרקעין לזמן ארוך 

 - - 424,374 (ה) מגדל מזא"ה פרויקט 
 154,830 154,298 158,931  פרויקט בלום 

 50,068 49,877 52,744  פרויקט מד"א 
 - - 1,004  פרויקט אליפלט 

 84,929 84,022 108,895 (ו) 'אB4,  B3 ערפה חסן  פרויקט 

  745,948 288,197 289,827 
 

     מקרקעיןל חשבון תשלומים ע
 12,755 7,328 16,605  התחדשות עירונית 

 2,400 2,400 2,400    פרויקט בלום 
 2,312 2,287 5,287  נס לגויים פרויקט 

  24,292 12,015 17,467 

 307,294 300,212 770,240  סה"כ מלאי מקרקעין לזמן ארוך 

, דירות למכירה ותשלומים על  סה"כ מלאי מקרקעין
 חשבון מקרקעין

 1,384,210 709,215 753,121 
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 :)המשך( מקרקעין ל חשבוןותשלומים ע  , דירות למכירהמלאי מקרקעין – 5ביאור 

 ויסוצקיפרויקט  .א

בביאור   לאמור  לשנת  8)7בהמשך  המאוחדים  הכספיים  לדוחות  היתר    התקבל  2020נובמבר  במהלך  ,  2020( 
ודיפון לפרויקט   התקבל   2021  יולי   בחודש  .למבנה הקיים בשטחבוצעו עבודות הריסה    2021ינואר  וב   חפירה 

 . פרויקטהלביצוע   מלאהיתר בניה 

 52פרויקט   .ב

בביאור   לאמור  לשנת  3ג')10בהמשך  המאוחדים  הכספיים  לדוחות  ביום  2020(  התקשרה  2021  סבמר  22,   ,
מיליוני דולרים בתמורה למימוש כל    16  -דירות בשווי של כ  8בהסכם לקבלת    52הקבוצה באמצעות שותפות  

האמריקאי בתאגיד  כ  Gaia 416 West 52nd Street LLC  זכויותיה  של  ובתוספת    9  -בסך  דולרים  מיליוני 
 מיליוני דולרים.  7  -של כתשלום 

מיליוני דולרים בריבית שנתית של    7 -וסד בנקאי לקבלת הלוואה בסך של כעם מ 52בנוסף,  התקשרה שותפות  
מיליוני     2.4"הסכם ההלוואה"(. ההלוואה תפרע בהתאם ללוח הסילוקין בהסכם ההלוואה כאשר    -  )להלן  4%

 דולרים יפרעו בתוך שנתיים, ויתרת ההלוואה בתוך שלוש שנים ממועד קבלתה. 

 38פרויקט  .ג

בביאור   לאמור  לשנת  2ג')10בהמשך  המאוחדים  הכספיים  לדוחות  אוגוסט  2020(  חודש  במהלך   ,2021  ,
שותפות   באמצעות  הקבוצה  הסכמים  38התקשרה  העקיפות   במסכת  החזקותיה  הקבוצה   לפידיון    של 

בעקבות    .בעקיפין בזכויות בנכס  38שותפות  ולהיפרדות מול צדדים שלישיים לא קשורים אשר עמם החזיקה  
וכן פרעה את    3לבעלותה הנפרדת    הקבוצה  , קיבלה2021הסכמים אלה בחודש אוגוסט  השלמת   בנכס  דירות 

 מיליוני דולרים.  2.4 -בסך של כ 38בנקאית של שותפות   בהלוואהחלקה 

 "פרויקט בארט"(  -להלן  אביב ) -, תל9-ו 7, 5עסקת פינוי בינוי ברח' בארט  .ד

, התקבל היתר  2021חודש מאי    במהלך,  2020לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת    ד'(7)7בהמשך לאמור בביאור  
, התפנו הבעלים מהמקרקעין  2021בנייה לפרויקט והתקיימו התנאים המתלים להסכם הליווי. בחודש אוגוסט  

 .  הריסת המבניםהחלה ו

יח"ד כאשר סך התקבולים הצפויים בגינם הינו    46למועד החתימה על הדוח, נחתמו הסכמי מכירה עבור    נכון
 .  ש"חמיליון  180 -כ

 ( 53מגדל מזא"ה )חסן ערפה פרויקט  .ה

)להלן  2021בינואר,    19ביום   מוגבלת  שותפות  מטרופולין  אקרו  שותפות  מטרופולין"(,    -התקשרה  "אקרו 
"המוכר"( לרכישת    -, בהסכם מכר עם צד שלישי לא קשור )להלן 60%ם בשיעור של  המוחזקת על ידי אקרו ייזו
)להלן   7077בגוש    53זכויות במקרקעין בחלקה   בגין בתל אביב  מיליון    340"הממכר"( תמורת    -ברחוב מנחם 

 . שולמה במלואההתמורה  2021בספטמבר  30נכון ליום  .ש"ח בתוספת מע"מ

חלקים מהממכר    6/100בהסכם אופציה עם יזם שהינו צד שלישי, למכירת  במקביל התקשרה אקרו מטרופולין  
מהוצאות הרכישה שהתהוו לאקרו    6%מיליון ש"ח בתוספת מע"מ בתוספת החזר של    20.4בתמורה לסך של  

 מטרופולין בפועל מיום חתימת ההסכם ועד למועד מימוש האופציה בתוספת מע"מ. 

ביום   זו,  לאופציה  של    2021בינואר    27בתמורה  סך  היזם  רשאי    1שילם  היזם  מע"מ.  בתוספת  ש"ח  מיליון 
חודשים ממועד חתימת הסכם האופציה ) להלן "יום תחילת המימוש"( ועד    6לממש את האופציה החל מחלוף  

 "תקופת מימוש האופציה"(.   -חודשים מיום תחילת מועד המימוש )להלן  15לחלוף  

, תהיה רשאית אקרו  2021ביולי   19חתימת האופציה ועד ליום בנוסף הוסכם בהסכם האופציה, כי החל ממועד  
מטרופולין   אקרו  תשלם  הביטול,  בזכות  שימוש  ויעשה  במידה  ההסכם.  ביטול  על  ליזם  להודיע  מטרופולין 

 "דמי ביטול האופציה"(.  -מיליון ש"ח בתוספת מע"מ )להלן 50סכום מוסכם בסך של 

על  החליטה    2021ביוני    22ביום   מטרופולין  לעילאקרו  כמפורט  היזם,  של  האופציה  הסכם  ושילמה    ביטול 
 ליזם את דמי ביטול האופציה.  2021בחודש יולי  

מאי   )להלן  2021בחודש  מטרופולין  אקרו  )להלן  -התקשרה  מקומי  בנק  עם  בהסכם    "הבנק"(  -"הלווה"( 
 "ההלוואה"(. -מימון" ו"הסכם   -להלן ליון ₪ )ימ 374להעמדת מימון בסך כולל שלא יעלה על 

   .הסכם המימון הועמד לצורך ביצוע השלמת התשלום עבור רכישת המקרקעין

 . מיליוני ש"ח 326-הינה כ  ההלוואה סך 2021בספטמבר   30-ל  נכון

ומועד פרעונה הסופי יחול עד ולא יאוחר מיום     0.7%ההלוואה נושאת ריבית שנתית משתנה בשיעור פריים +  
  3תשלומים רצופים אשר ישולמו מדי    12-כאשר הקרן תפרע בתשלום אחד והריבית תפרע ב  2024במאי,    10

 . 2021באוגוסט  31לכל חודש קלנדרי החל מיום  31-חודשים ב
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 :)המשך( מקרקעין ל חשבוןותשלומים ע  , דירות למכירהמלאי מקרקעין – 5ביאור 

   א'B4,  B3 פרויקט חסן ערפה .ו

של    , אושרה הרכישה2021, בחודש אפריל  2020לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת  (  9)7בהמשך לאמור בביאור  
מלוא  נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי,    בהליך פירוק השיתוף ע"י בית משפט ונחתם הסכם המכר.  49מגרש  

ק  מיליון ש"ח(. חלק אקרו אופ  54.4-כ  -מיליון ש"ח )חלק אקרו אופק בהיר    71.9  -התמורה שולמה בסך של כ
   .74.5%לאחר הרכישה הינו  49בהיר במגרש  
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 נדל"ן להשקעה: ל חשבוןנדל"ן להשקעה ותשלומים ע - 6ביאור 
 

 הרכב  
 בדצמבר  31 בספטמבר 30  
  2021 

 
2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
   

     תשלומים על חשבון נדל"ן להשקעה בהקמה 

 - - 4,295  קרקעות הרצליה 

 
 4,295 - - 

     
     מקרקעין

 29,196 26,385 40,696 '(ג) קרקעות הרצליה 
 130,267 129,978 160,764 '(ד) פרויקט עץ הזית 
 34,300 29,600 -  1000 -פרויקט מתחם ה 

 135,800 136,432 174,600 ( ו'5) 'א B3,  B4פרויקט חסן ערפה 
 13,050 8,687 13,367  פרויקט מתחם הרכבת 

 8,541 7,840 8,542  אחרים 

  397,969 338,922 351,154 

     
     נדל"ן להשקעה בהקמה 

 - - 30,600 ד'( 11) 1000 -פרויקט מתחם ה 
 25,000 21,500 -  פרויקט מגדל אקרו  
 41,519 39,587 57,192  פרויקט מגדלי אלפא 

 138,000 131,281 178,319 )א'( GOLF  – משרדיםפרויקט ה
 188,104 176,937 255,798 )ב'(   )"דפי זהב"( ONE TOWER ט פרויק

 ACRO BUSINESS CAMPUS  102,000 89,919 66,700 -סביוניםפרויקט 

  623,909 459,224 459,323 

     
     נדל"ן להשקעה 

 260,005 253,621 265,034  טאוור" )מייקרוסופט( -פרויקט "סי 
 A-Tower  29,049 29,000 29,049פרויקט 

 - - 27,500  פרויקט מגדל אקרו 

 2,000 2,000 2,000  אחרים 

  323,583 284,621 291,054 

נדל"ן   חשבון  על  ותשלומים  להשקעה  נדל"ן  סה"כ 
 להשקעה 

 
1,349,756 1,082,767 1,101,531 

 GOLFפרויקט  .א

קומות משרדים, מרפסת וגג בהיקף כולל    6חתמה הקבוצה על הסכם שכירות עם צד ג' בגין    ,2021ביולי    15-ב
שנים נוספות. למועד הדוח    5-שנים עם אופציה להארכה ל   5-תקופת השכירות הינה ל  מ"ר ברוטו,  8,490-של כ

פי   על  הנכס  של  ההוגן  השווי  עודכן  הכספי,  המצב  בעל  חיצוני  שווי  מעריך  ע"י  שנקבעה  תלוי  שומה  לתי 
החילוץ.   גישת  בבאמצעות  שהסתיימה  החודשים  תשעת  של  ערך    2021בספטמבר    30-בתקופה  עליית  נרשמה 

 אלפי ש"ח.  18,378 -בסך של כ
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 : )המשך( נדל"ן להשקעה ל חשבוןנדל"ן להשקעה ותשלומים ע - 6ביאור 

   )"דפי זהב"( ONE TOWER טפרויק .ב

החודשים  תקופהבמהלך   בה של תשעת  הקבוצה באמצעות אקרו  2021בספטמבר    30-שהסתיימה  , התקשרה 
כ של  כולל  בהיקף  משרדים  שטח  בגין  ג'  צדדי  עם  שכירות  הסכמי  בשני  ותשתית  ברוטו,    12-בניה  מ"ר  אלף 

ל הינה  השכירות  ו  5-תקופת  בתוספת    6-שנים  אופציה    4חודשים  בנות    3)תקופות  ותקופה    5תקופות  שנים 
 . חודשים( 5-שנים ו  4רביעית של 

למועד הדוח על המצב הכספי, עודכן השווי ההוגן של הנכס על פי שומה שנקבעה ע"י מעריך שווי חיצוני בלתי  
גישת באמצעות  וגישת   תלוי  ההכנסות  עליית  היוון  נרשמה  הדיווח  בתקופת  כ  החילוץ.  של  בסך    29,465-ערך 

 . 7.25%-6.25% בין  ל ש בטווח היוון שיעורי. בקביעת השווי נעשה שימוש בש"חאלפי 
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו בניה ותשתית בהסכם שכירות עם צד  

כ  של  משרדים  שטח  בגין  ל  10.5-ג'  הינה  השכירות  תקופת  ברוטו,  מ"ר  ו  5-אלף  בתוספת    5-שנים    2חודשים 
 שנים כ"א. 5תקופות אופציה בנות 

 
 קרקעות בהרצליה  .ג

, התקשרו  2021במהלך חודש אוגוסט  ,  2020( לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת  ב)9בהמשך לאמור בביאור  
  4009"( בשמונה הסכמים לרכישת חלקים בקרקע במגרש השותפים" -להלן אקרו פרויקטים ושותפים נוספים )

כ של  כולל  כ   19-בסך  פרויקטים  אקרו  )חלק  ש"ח  ש"ח(  5-מ'  נימיליון  הרכישה  לאחר  השותפים  ,  וזכו  גשו 
  8-מיליון ש"ח )חלק אקרו פרויקטים כ  33-בתהליך התמחרות לרכישת יתר החלקים במגרש הנ"ל בסך של כ

ביום   ש"ח(,  הכספיים    2021באוקטובר    6מיליון  הדוחות  אישור  לתאריך  נכון  משפט.  בית  אישור  התקבל 
 . יןונמסרה הזכות לחזקה במקרקע  הרכישה בגין תהליך ההתמחרות  הושלמה

התקשרו אקרו פרויקטים ושותפים נוספים בהסכם לרכישת קרקע במגרש    2021פברואר  כמו כן, במהלך חודש  
מיליון ש"ח )חלק אקרו פרויקטים    14  -, במסגרת תהליך התמחרות שנערך על ידי כונס נכסים, בסך של כ1002

 . מיליון ש"ח( 5-כ
 

 עץ הזית  .ד
השווי ההוגן של הנכס על פי שומה שנקבעה ע"י מעריך שווי חיצוני בלתי  למועד הדוח על המצב הכספי, עודכן  

 אלפי ש"ח.  28,112-בתקופת הדיווח נרשמה עליית ערך בסך של כ ההשוואה. תלוי באמצעות גישת
 

 
 מיסים על הכנסה  – 7ביאור 

 

על ההכנסה בתקופת הדוח מבוסס על האומדן הטוב ביותר של הממוצע המשוקלל של שיעור    המסיםחישוב  
שתסתיים   לשנה  לקבוצה  הצפוי  הממוצע  השנתי  המס  שיעור  המלאה.  הכספים  לשנת  החזוי  ההכנסה  מס 

 . 23%הינו   2021בדצמבר  31ביום 
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 רכוש קבוע  -8ביאור 

מודדת החברה את הקרקע והמבנה שבבעלותה המיועד לשימושה העצמי על בסיס    2021ביוני    30החל מיום  
שווי   את  המשקף  יותר  רלבנטי  מידע  הדוחות  לקורא  נותן  זה  בסיס  החברה,  להערכת  שכן  מחדש,  הערכה 

 השוק של הנכס האמור. 

ן רב בנוגע  החברה התקשרה עם מעריך שווי מוסמך בלתי תלוי, שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיו 
 למיקום ולסוג הנדל"ן שהוערך, על מנת לקבוע את השווי ההוגן של הקרקע והמבנה אשר בבעלותה.

השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של  
 מים. הנדל"ן שבבעלות החברה, וכן בהתבסס על אומדן דמי שכירות ראויים לנכסים דו

החברה הכירה בשערוך של    ,  אלפי ש"ח  24,950הינו    2021ביוני    30ליום  השווי ההוגן של המבנה והקרקע  
 אלפי ש"ח.  7,777 של , בסךנטו ממס קרן הערכה מחדשבלראשונה אלפי ש"ח במקביל הכירה החברה   10,100

ב  3של    תקופהב שהסתיימה  כ  סיווגה  2021בספטמבר    30-חודשים  של  סך  מקרן  לפי  א  39  -החברה  ש"ח 
 הערכה מחדש לעודפים לפי קצב הפחת. 

 יתה בוחרת למדוד רכוש זה לפי מודל העלות: ילהלן הסכומים שהיו מוכרים בספרים לו החברה ה 

 

 בספטמבר 30 
 2021 
 )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  
  מבנים:

 15,060 עלות  
 5,308 פחת נצבר 

 9,752 מבנה  עלות מופחתת

  
 4,892 עלות  -קרקע 

 14,644 לפי מודל עלות  -סך הכל עלות מופחתת קרקע ומבנה 
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 אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים  -9ביאור 

 בדצמבר  31 בספטמבר 30  

  2021 2020 2020 

 )מבוקר(  מבוקר( )בלתי   

 אלפי ש"ח   
     

     : במסגרת ההתחייבויות השוטפות 
     הלוואות לא צמודות למימון פרויקטים:

 54,147 54,145 54,105  בלום   

 139,821 124,887 203,690 (')א GOLFמתחם     
 6,253 156,585 6,410  סי טאוור )מייקרוסופט(    
 18,394 17,572 12,240  מגדל אקרו  פרויקט   
 76,169 77,717 64,076  ויסוצקי   
 55,160 - 55,160 )ד'( עץ הזית   
 24,872 24,872 24,872  פרויקט מד"א   
 - - 20,013 ד'( 11) 1000-מתחם ה פרויקט    
 1,049 4,466 1,062  קרקעות הרצליה   

    A-Tower  1,399 1,089 1,096 

 75,781 70,324 7,791 (')ב ACRO BUSINESS CAMPUS  -פרויקט    
 - - 23,087 ב'(5) 52שותפות    

 - - 5,461 (')ג 'א B3חסן ערפה  פרויקט    
 5,213 1,939 12,386  אחרות  

 1,557 1,557 1,901  הלוואות לא צמודות למימון רכוש קבוע
     הלוואות לא צמודות של חברות מוחזקות: 

 14,954 14,951 -  אקרו נכסים   

 30,003 23,002 30,002  אקרו ייזום   

  523,655 573,106 504,469 

     :במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך 
     הלוואות לא צמודות למימון פרויקטים:

 42,238 37,726 61,531 (')א GOLFמתחם    
 - - 326,236 ד'(5) מגדל מזא"הפרויקט    
 192,230 - 191,706  )מייקרוסופט(  סי טאוור   
 10,563 10,514 10,564  מתחם שלבים 
 83,530 73,075 124,111    )"דפי זהב"(  ONE TOWERט פרויק  
 - 55,029 -  פרויקט עץ הזית  
 3,417 - 6,751  קרקעות הרצליה  

 - - 7,910 )ב'( ACRO BUSINESS CAMPUS  -פרויקט    
 140,182 140,171 180,389 (')ג ' אB3,  B4פרויקט חסן ערפה  
 A-Tower  22,667 20,655 20,379פרויקט  
 20,013 20,011 - ד'( 11) 1000-מתחם ה  
 7,052 5,697 19,601  אלפא  מגדל  פרויקט   

 3,608 3,609 -  אחרות  

 7,804 8,202 6,251  הלוואות לא צמודות למימון רכוש קבוע 

  957,717 374,689 531,016 
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 )המשך(  אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים -9ביאור 

 GOLFפרויקט   .א 

, במהלך חודש מרס  2020בדצמבר    31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום    3ב'.12ביאור  אמור בבהמשך ל
מליווי  ,  2021 האשראיכחלק  מסגרת  הוגדלה  של    הפיננסי  הפרויקט  לסך  הפרויקט  מיליון    335למימון 
 ש"ח.

 ACRO BUSINESS CAMPUS -פרויקט  .ב

נחתם    2021בחודש מאי  ,  2020בדצמבר    31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום    14.ב'. 12בהמשך לביאור  
להסכם   הבנקאי  תוספת  התאגיד  עם  לפרויקט  הפיננסי  עבור    הליווי  אשראי  מסגרת  העמדת  לטובת 
של   נוסף  בפרויקט  50%שיעור  החזויה  התמורה  למלוא  מסכום  אשראי  יעמיד  הבנקאי  שהתאגיד  כך   ,

כן,    הפרויקט. כניסתו לתוקף של הסכם הליווי וקבלת תקבולים מרוכשים, נפרעו  כמו  במהלך  בעקבות 
 ש"ח. מיליון  60 -ואות בסך כהלו תקופת הדיווח  

 אB4,  B3פרויקט חסן ערפה  .ג

בביאור   לאמור  נטלה  '  ה 5בהמשך  ביחד  אקרו  לעיל,  )להלן  שלישיים  צדדים  עם  ביחד  בהיר  אופק 
 :49את ההלוואות הבאות לצורך רכישת הזכויות במקרקעין בחסן ערפה מגרש  "השותפים"(

כ .1 של  בסך  כ  ש"ח אלפי    7,330  -הלוואה  בהיר  אופק  אקרו  אשר    5,461  -)חלק  ש"ח(  אלפי 
ההלוואה אינה צמודה למדד ונושאת ריבית משתנה של פריים    הועמדה לצורך תשלום מע"מ.

 . ההלוואה נפרעה אישור הדוחות הכספייםנכון למועד  .1%בתוספת 
אלפי ש"ח( אשר    40,156  -אופק בהיר כאקרו  )חלק    ש"ח אלפי    53,900  -הלוואה בסך של כ .2

המקרקעין.  מימון  לצורך  לטובת    הועמדה  משעובדות  בפרויקט  המקרקעין  התאגיד  זכויות 
של   משתנה  ריבית  ונושאת  למדד  צמודה  אינה  ההלוואה  ההלוואה.  את  שהעמיד  הבנקאי 

, ההלוואה תועמד  2021חתם בחודש יוני  נבהתאם להסכם המימון אשר  .  1%פריים בתוספת  
  .2024במאי    31באמצעות אשראי לזמן קצר, שמועד פירעונו הסופי יחול עד לא יאוחר מיום  

 . 2021ביוני  3לם מדי שלושה חודשים, החל מיום הריבית על ההלוואה תשו
 

 פרויקט עץ הזית  .ד
לביאור   ליום    11.ב'.12בהמשך  המאוחדים  הכספיים  פברואר  2020בדצמבר    31לדוחות  בחודש   ,2022  ,

ביחד עם השותף בפרויקט על כתב תיקון להסכם מימון אשר עיקריו הינם הגדלת   03חתמה אקרו ש.מ.מ 
של   כולל  לסך  האשראי  ש.מ.מ  מ'    170מסגרת  אקרו  )חלק  ש"ח(  85  -  03ש"ח  מוע  מיליון  ד  והארכת 

 . 2025בינואר  31הפירעון הסופי לניצול המסגרת לתאריך  
 

 הון מניות -10ביאור 
 

 תשלום מבוסס מניות            

  2021בספטמבר  13ביום , 2020בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  2ב'. 16בהמשך לאמור בביאור 
, כי  2021בינואר    14אופציות ביום  אשר הוענקו להם    החליט דירקטוריון החברה ביחס לניצעים הראשונים 

ש החל מיום  ו( באופן שמלוא כתבי האופציה יהיו ניתנים למימVesting)  ההבשלהתבוצע התאמה לתקופת  
 אשר הייתה קבועה בתכנית.   ההבשלהחלף תקופת   2023בינואר   31

  משרה   נושאיאו  /ו  לעובדים  אופציות  75,000  של  הענקהאישר דירקטוריון החברה    2021  באוקטובר  28ביום  
 . 2020"(, בהתאם לתוכנית השניים"הניצעים  -)להלן

של כל כתב אופציה שהוקצו לניצעים השניים, מחושב לפי מודל בלק  במועד ההענקה  השווי ההוגן הממוצע  
 . אלפי ש"ח 2,377-ש"ח והשווי ההוגן של כל כתבי האופציה שהוקצו לניצעים השניים הינו כ 32-הינו כ  סשולו

לתקופה    40.8%ש"ח, סטיית תקן )יומית( של    16.99השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של  
 שנים.  5, לתקופת מימוש של 0.8%שנים, שיעור ריבית חסרת סיכון הינו   5של 
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 התקשרויות  - 11ר ביאו
 

 באקרו נדל"ן התחדשות עירונית  מניות המיעוטרכישת   .א

  17%  -"הרוכשת"( עם צד ג' המחזיק ב  -להלן  באמצעות אקרו ייזום )  החברה, התקשרה  2021במאי    10ביום  
( מוגבלת  שותפות  עירונית  התחדשות  נדל"ן  ו  -להלן  באקרו  לרכישת    -"המוכרת"  בהסכם  "השותפות"(, 

 "הסכם הרכישה"(   -להלן זכויותיו בשותפות )

כ של  כוללת  בשותפות בתמורה  של המוכרת  זכויותיה  רכשה את    22.6-בהתאם להסכם הרכישה, הרוכשת 
ואשר עתידה להסתיים עד ליום    2021בספטמבר    30מיום  מיליון ש"ח בשלושה תשלומים חצי שנתיים החל  

פרעה השותפות את הלוואת המוכרת בתוספת הריבית שנצברה למועד החתימה    בנוסף.  2022ספטמבר  ב  29
החברה טיפלה ברכישה כעסקה עם המיעוט כאשר ההפרש ביו התמורה    מיליון ש"ח.  20  -בסך כולל של כ  

עם   עסקאות  הון  קרן  תחת  להון  נזקף  שליטה  מקנות  שאינן  הזכויות  של  בספרים  הערך  לבין  ששולמה 
 המיעוט.  

הסכימה   ההסכם,  מתנאי  לא כחלק  החתימה  להת   המוכרת  שהשותפות  לפרויקטים  )ביחס  בשותפות  חרות 
בלתי מוחשי בגין הסכם אי  הכירה החברה בנכס  כפועל יוצא  דיירים על הסכם טרם חתימת הסכם הרכישה(  

 מיליון ש"ח בדוח על המצב הכספי.  4.7בסך של  תחרותה

 השינוי מבנה עסקת  .ב

  זכויות שהינם בעלי    התקשרו החברה, אקרו ייזום ואקרו נכסים עם משקיעים  2021בספטמבר    14ביום   .1
החברה של  מוחזקים  המוחזקים    -להלן  )  בתאגידים  התאגידים  עם  וכן  המוחזקים"(  "התאגידים 

כ  103"( בהתאם לסעיף  השינוי מבנה"עסקת  -" והזכויות "הסכם החלפת    -להלן  )  זכויותבהסכמי החלפת  
תשכ"א  לפקודת  חדש[,  ]נוסח  הכנסה  זכויות  1961-מס  וכנגד  הראשון  שבשלב  באופן  שלבים  בשני   ,

, כל אחת מאקרו ייזום ואקרו נכסים, לפי  אלפי ש"ח  262,862בסך של    המשקיעים בתאגידים המוחזקים
ייזום   באקרו  מניות  מהמשקיעים  אחד  לכל  הקצתה  במצבן  והעניין,  נכסים,  ובאופן  As-Isבאקרו   ;

שני כנגד החזקות המשקיעים באקרו ייזום או אקרו נכסים, לפי העניין, הקצתה החברה לכל  שבשלב ה
במצבן   החברה,  של  מניות  מהמשקיעים  בסAs-Isאחד  היינו  הכל,  רגילות    9,478,000  ך  ע.נ.  ללא מניות 

כאמור   הקצאה  שלאחר  ובאופן  המניות,  החלפת  בהסכם  הקבועה  לחלוקה  בהתאם  החברה  של  כ"א 
 ייזום ואקרו נכסים הפכו לחברות בנות בבעלות ובשליטה מלאות של החברה. אקרו 

 

  זכויות   בעלי   שהינם  צדדי ג'  שניהתקשרו החברה, אקרו ייזום ואקרו נכסים עם    2021בספטמבר    13ביום   .2
"התאגידים המוחזקים"(, בהסכם מכר והקצאה    -להלן בתאגידים מוחזקים של החברה, בשרשור סופי, ) 

לאקרו ייזום ואקרו נכסים, לפי העניין,    ומכר  ים "הסכם המכר וההקצאה"( לפיו: )א( המשקיע  -להלן  )
על    יםאת מלוא הזכויות והתחייבויות של המשקיע  בתאגידים המוחזקים לרבות השקעות הון שבוצעו 

תאגידים המוחזקים אשר תפרענה כנגד תשלום סך של  ל  םולרבות הלוואות בעלים שהועמדו על יד  םיד
למשקיע   121-כ תקצה  החברה  )ב(  ש"ח;  נקיות    0002,084,  יםמיליון  כשהן  החברה,  של  רגילות  מניות 

 ש"ח.  מיליון  98-כוחופשיות, וזאת בתמורה לסך של 

 
עסקת   כי  מבנהיצוין  בסעיף    השינוי  ו  1קטן  המפורטת  בסעיף    העסק הלעיל  שלובות    ,2המפורטת  היו 

הושלמה ביום    השינוי מבנהועסקת    2021בספטמבר    13הושלמה ביום    2  הומותנות זה בזה, באופן שעסק
 . 2021בספטמבר  14
 

 הון לת והסכמי המרת הלווא .ג

זה    2021בספטמבר    14ביום   תלויים  ושאינם  נפרדים  להון,  הלוואות  המרת  בהסכמי  החברה  התקשרה 
וריבית )קרן  באופן שהלוואות  ידי    בזה  על  חתימת ההסכם( שהועמדו  למועד  עד  ב'  שנצברה  מניות  בעל 

בב כהגדרתם   ( ב'  ליום    13אור  י ומלווה  המאוחדים  הכספיים    30וביום    (2020בדצמבר    31לדוחות 
לדוחות הכספיים המאוחדים ליום     13אור  ילווה ד' ) כהגדרתו בבהתקשרה החברה עם מ  2021בספטמבר  

ובהסכם    (2020בדצמבר    31 "המשקיעים"  ובהתאמה:  יחד  )להלן  להון  הלוואות  "הסכמי  -המרת 
מיליון ש"ח  )קרן    145-ההמרה"( לפיהם הלוואות שהועמדו על ידי המשקיעים לחברה בסכום כולל של כ

 . מניות רגילות של החברה 3,091,000-וריבית שנצבעה בגינן(, הומרו ל

מהון המניות המונפק והנפרע של    30.9%-כ   הוותמ  ג' לעיל  -סך הקצאת המניות המפורטת בסעיפים ב' ו
 . החברה
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 התקשרויות )המשך(  – 11ר ביאו
 

 מכירת זכויות מתחם האלף  .ד

אשטרום נכסים בע"מ    עםהתקשרה אקרו לנדסקייפ והפניקס חברה לביטוח בע"מ    2021בספטמבר    5ביום  
אשטרום  אשטרום " -להלן  ) רכשה  בהסכם מכר, במסגרתו  של  מכל    22.5%"(  והתחייבויותיהם  זכויותיהם 

, נכון  מיליון ש"ח(  9.2-מיליון ש"ח )חלק אקרו לנדסקייפ כ  128אקרו והפניקס במקרקעין בתמורה לסך של  
מוחזק   "נכס  סעיף  תחת  סווג  הנמכר  הנכס  ולכן  הושלמה  טרם  העסקה  הכספי  המצב  על  הדוח  לתאריך 

הכספי,  למכירה"   המצב  על  מבדוח  רווח  נרשם  העסקה  של  בגין  בסך  ערך  אופן  ש"חלפי  א  1,684עליית    .
כ  של  כולל  בשטח  )פרויקט  ההסכם  לאחר  המשותפים  במקרקעין  הצדדים  זכויות    301-חלוקת  מ"ר  אלפי 

וכ כדלקמן:    6-תעסוקה  יהיה  החדש  במצב  מסחר(  מ"ר  אשטרום    6.43%הפניקס;    67.5%אלפי  אקרו; 
26.07%  " יחדיו:  בהצדדים)להלן  ביום  נוסף"(.  ואשטרום    2021מבר  בספט  5,  הפניקס  אקרו,  התקשרו 

"התוספת"( ההסכם והתוספת קובעים הוראות בדבר ניהול העסקה   -להלן  ף )ולהסכם שית   2בתוספת מס'  
גריעת  2021בדצמבר    31בתאריך    .המשותפת מול  אל  התקבלה  המכירה  בגין  והתמורה  הושלמה  העסקה   ,

 הנכס מוחזק למכירה. 

 
   מידע מגזרי - 12ביאור 

ההחלטות    ההנהלה קבעה את מגזרי הפעילות של הקבוצה בהתבסס על המידע אשר נסקר על ידי מקבל
 הביצועים שלהם.  התפעוליות הראשי של הקבוצה למטרת הקצאת המשאבים למגזרים והערכת

מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות רכיבי הקבוצה, אשר נסקרים באופן סדיר  
יד הקבוצה  על  של  הראשי  התפעוליות  ההחלטות  מקבל  והערכתי  למגזרים  המשאבים  הקצאת   למטרת 

לגבי    ביצועי  התפעולי.  והרווח  מהפרויקט  ההכנסות  הפקת  אופן  על  המתבססת  השונים  המגזרים 
פרויקטים המנוהלים בחברה מוחזקת בה שותפה החברה ואשר מוצגים בדוחות בשיטת השווי המאזני,  

 על בסיס חלקה היחסי של החברה בפרויקט.   נסקרים הנתונים

 :להלן מפורטים מגזרי הפעילות של החברה 

   

פרויקטים    -  היזמי"ן  הנדל  תחום .1 של  וייזום  השבחה  תהליכי  מקרקעין,  איתור  הכולל 
עירונית התחדשות  לרבות  בפרויקטים  .  בנדל"ן,  המשקיעות  משקיעים  בקבוצות  וטיפול 

במישרין   החברה,  של קבוצות משקיעים משתתפת  פרויקטים  בתחום הפעילות. במסגרת 
)בדר בפרויקטים  המשקיעים  כאחד  בפרויקטים  בעקיפין,  כללו/או  מוגבל(    ך  כשותף 

כשותף כללי( בהתאם להסכמות עם   ך כללומובילה או לוקחת חלק בייזום הפרויקט )בדר
המקרקעין   על  ומסחר  למשרדים  ו/או  למגורים  פרויקטים  הקמת  המשקיעים,  קבוצת 

בהם.   היחידות  ההחלטות  ומכירת  מקבל  סוקר  זה  פעילות  מגזר  הכנסות  במסגרת 
ה הסעיפים  כלל  את  הראשי  בהקשר התפעוליות  ההכנסות  קטגוריית  במסגרת  מוצגים 

ושירותי   דירות  מקרקעין,  ממכירת  הכנסות  כגון  והפסד,  רווח  בדוח  זה  פעילות  למגזר 
בנייה )כולל רווח ממכירת חלק בישויות מוחזקות העוסקות בתחום זה(, הכנסות משיווק  

יטת השווי  ותיווך פרויקטים, וכן את חלק החברה ברווחי )הפסדי( ישויות המטופלות בש
 המאזני העוסקות בתחום זה.

 - הנדל"ן מניב תחום   .2

הנדל"ן   אטרקטיביים  פרויקטים  איתור   הכולל נכסי    בתחום  של  והשכרה  פיתוח  המניב, 
 . נדל"ן מניב בישראל

 -אחרים .3

 מייצג בעיקר ארגון וניהול קבוצות רכישה ופעילות החברה בפרויקטים בניו יורק. 
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 )המשך(  מגזרימידע  - 12ביאור 
 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות:
 
 

 

 

  )בלתי מבוקר(  2021בספטמבר  30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  

 התאמות למאוחד  אחרים  נדל"ן מניב  נדל"ן יזמי  

 

  מאוחד
      

 402,934 - 4,170 109,065 289,699 הכנסות 
 48,778 - ( 467) 48,851 394 רווחי חברות מוחזקות 

 451,712 - 3,703 157,916 290,093 סך הכנסות 
 203,457 - 2,885 154,466 46,106 תוצאות המגזר 

 
 ( 28,468)     הוצאות שאינן מיוחסות 

      

 1,467     הכנסות מימון 
 ( 23,640)     הוצאות מימון 

    רווח לפני מיסים על הכנסה 

 

 152,816 

      נוסף: מידע 
 3,506,757 160,172 38,299 1,471,862 1,836,424 נכסי המגזר 

      סך הנכסים כוללים בין היתר:
השקעות שמטופלות לפי שיטת 

 6,241 73,041 185,111 השווי המאזני 
 
  

 23,087 688,632 1,239,563 התחייבויות המגזר 

 
 

336,432 2,287,713 

 
 
 
  )בלתי מבוקר(  2020בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של תשעה   

 התאמות למאוחד  אחרים  נדל"ן מניב  נדל"ן יזמי  

 

  מאוחד
      

 264,377 - 325 30,775 233,277 הכנסות 
 32,238 - ( 2,934) 1,170 34,002 חברות מוחזקות  )הפסדי( רווחי

 296,615 - ( 2,609) 31,945 267,279 סך הכנסות 
 86,626 - ( 1,235) 28,023 59,838 תוצאות המגזר 

 
 ( 23,171)     הוצאות שאינן מיוחסות 

      
 737     הכנסות מימון 
 ( 13,155)     הוצאות מימון 

 51,037     רווח לפני מיסים על הכנסה 
      מידע נוסף: 
 2,416,151 147,361 ( 7,874) 1,220,034 1,056,630 נכסי המגזר 

      הנכסים כוללים בין היתר:סך 
השקעות שמטופלות לפי שיטת 

   72,347 113,575 182,768 השווי המאזני 
 

 1,505,164 370,316 - 580,811 554,037 התחייבויות המגזר 
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 )המשך(  מידע מגזרי - 12ביאור 
 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות:
 
 

 
 

 
 

  )בלתי מבוקר(   2021בספטמבר  30שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים  

 התאמות למאוחד  אחרים  נדל"ן מניב  נדל"ן יזמי  

 

  מאוחד
      

 185,257 - 111 68,142 117,004 הכנסות 
 23,139 - 48 23,940 ( 849) חברות מוחזקות  )הפסדי( רווחי

 208,396 - 159 92,082 116,155 סך הכנסות 
 117,135 - ( 204) 90,395 26,944 תוצאות המגזר 

 
 ( 10,501)     הוצאות שאינן מיוחסות 

      

 693     הכנסות מימון 
 ( 8,119)     הוצאות מימון 

    רווח לפני מיסים על הכנסה 

 

 99,208 

      מידע נוסף: 
 139,145 37,455 ( 4,062) 115,848 ( 10,096) נכסי המגזר 

      היתר:סך הנכסים כוללים בין 
השקעות שמטופלות לפי שיטת 

 ( 27,791) 7,862 ( 7,301) השווי המאזני 
 
  

 ( 229) 14,235 28,222 התחייבויות המגזר 

 
 
(109,339) (67,111 ) 

  )בלתי מבוקר(   2020בספטמבר  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 התאמות למאוחד  אחרים  נדל"ן מניב  נדל"ן יזמי  

 

  מאוחד
      

 67,480 - 128 8,836 58,426 הכנסות 
 4,263 - ( 897) 1,934 3,226 חברות מוחזקות  )הפסדי( רווחי

 71,743 - ( 679) 10,770 61,652 סך הכנסות 
 28,275 - 620 8,543 19,112 תוצאות המגזר 

 
 ( 8,211)     הוצאות שאינן מיוחסות 

      

 235     הכנסות מימון 
 ( 4,211)     הוצאות מימון 

 16,088     רווח לפני מיסים על הכנסה 

      מידע נוסף: 
 42,437 ( 29,039) 7,659 42,760 21,057 נכסי המגזר 

      סך הנכסים כוללים בין היתר:
השקעות שמטופלות לפי שיטת 

   ( 2,735) 982 2,161 השווי המאזני 
 

 22,142 9,489 - 29,333 ( 16,680) התחייבויות המגזר 
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 )המשך(  מידע מגזרי - 12ביאור 
 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות:
 

 
 

 מכשירים פיננסיים: -   13 ביאור
 
 מופחתת בעלות במאזן שנמדדים פיננסיים  מכשירים של ההוגן השווי

 
ערכם בספרים של הנכסים הפיננסים וההתחייבויות הפיננסיות המפורטים להלן, מהווה קירוב סביר  

ושווי מזומנים ספקים וזכאים    מזומניםוהכנסות לקבל, חייבים אחרים, לקוחות וכוללים:   ההוגן  לשווים
 מתאגידים בנקאיים והלוואות מאחרים. הלוואות, אחרים

 
 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ים אירוע - 14ר ביאו

       
 קרקע בגבעתיים  .א

"הקונה"( התקשרו בהסכם עם    -, הקבוצה באמצעות אקרו נכסים וצד ג'  )להלן 2021באוקטובר    31ביום  
)להלן שלישיים  חלקה    -צדדים  את  לקונה  מוכרים  המוכרים  לפיו  ברחוב    6156בגוש    553"המוכרים"( 

וכן    ש"ח( מיליון    25  –ש"ח )חלק אקרו נכסים  מיליון    50  -תפוצות ישראל, גבעתיים בתמורה לסך של כ
ביצוע התשלום. מועד   מחצית מסכום הפרשי ההצמדה המחושבים בין מועד חתימת ההסכם לבין מועד 

כנגד תשלום מלוא התמורה, אך למרות האמור לעיל    2026באוקטובר    30מסירת החזקה הצפוי יהא ביום  
תב ובמקרה זה  ככל שהקונה יגיע להסדר לפינוי מוקדם של הקרקע הקונה יעדכן את המוכרים על כך בכ

למועד   המסירה  מועד  של    צויןישיוקדם  בכתב  התראה  למוכרים  שניתנה  )ובלבד  הקונה   18בהודעת 
 חודשים לפחות מראש(. 

 

 

  )מבוקר(  2020 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

  אוחדמ התאמות למאוחד  אחרים  נדל"ן מניב  נדל"ן יזמי  
      

 403,172 - 9,748 49,295 344,129 הכנסות 
 39,563 - ( 1,815) 623 40,755 מוחזקות רווחי חברות 

 ( 2,505) - 50,068 חברות מוחזקות   ממכירת רווח
 
- 47,563 

 490,298 - 5,428 49,918 434,952 סך הכנסות 
 185,080 - ( 2,971) 44,467 143,584 תוצאות המגזר 

 
 ( 36,357)     הוצאות שאינן מיוחסות 

      

 959     הכנסות מימון 
 ( 17,526)     הוצאות מימון 

    רווח לפני מיסים על הכנסה 

 

 132,156 

      מידע נוסף: 
 2,638,603 41,497 65,662 1,213,832 1,317,612 נכסי המגזר 

      סך הנכסים כוללים בין היתר:
השקעות שמטופלות לפי שיטת השווי  

 61,832 41,369 186,752 המאזני 
 
  

 169 575,138 641,446   המגזרהתחייבויות 

 
 

472,332 1,689,085 
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 )המשך(  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ים אירוע - 14ר ביאו
 

 בדה וינצ'י בשרונה רכישת זכויות ההשלמה  .ב
בביאור  בהמשך   כספיים  (  6) 7לאמור  לשנת  לדוחות  וינצ'י    רכשה   2021באוקטובר    ,2020המאוחדים  דה 

ליון  ימ   6-תמורת כ   ,מ"ר   800-תוספת של כ  ת המהוו"א,  מד   זכויות במקרקעיה   את יתרתרמ"י  מבשרונה   
 . בתוספת מע"מ )באופן שלאחר הרכישה כאמור היא זכאית להירשם כבעלת מלוא מקרקעי מד"א( ש"ח

וינצ'  2021באוקטובר    28ביום   דה  א.ק.ק.חתמה  בשרונה  )2016)  ני  מוגבלת  שותפות  וינצ'י  "  -להלן  (  דה 
ויתור  בשרונה כתב  על  המופנה  "(  )טענות  יפו  אביב  תל  המקומית  העירייה "  -להלן  לעיריית  ולוועדה   )"

תא/ מס'  עיר  בנין  תכנית  לאישור  בכפוף  לפיו,  יפו,  בת"א  ולבניה  שדה    –  4931לתכנון  יצחק    –"מרחב 
עירוני מעורב ולשטח פרטי פתוח    57-59", אשר תייעד את מקרקעי חסן ערפה  59,  58,  57חלקות   לאזור 

החדשה"  -להלן  ) מצד  "(,  התב"ע  תמורה  כל  ללא  וזאת  העירייה  לטובת  ומוחלט  גמור  באופן  יופקעו 
 דה וינצ'י בשרונה, במקרקעי מד"א.  העירייה,  זכויות 

פרויקט חסן  כהידוע גם    במקרקעין  חלק מהבעליםהינה  המהווה צד קשור  שותפות מוגבלת    05אקרו ש.מ  
 ."(57-59מקרקעי חסן ערפה "  -להלן ) 57-59ערפה 

למוע החדשה  הכספיים  הדוחות אישור    דנכון  התב"ע  להפקדת  ביחס  המקומית  בועדה  דיון  התקיים   ,
ש.מ.   לקיום   05ושותפות אקרו  פועלת  מוגבלת  לצורך  שותפות  בועדה המקומית  בדיון  שנקבעו    התנאים 

מתנהל מו"מ בין דה וינצ'י  וזה התב"ע החדשה טרם אושרה    דוחהפקדתה של התב"ע החדשה. נכון למועד  
קבל דה וינצ'י בשרונה אם  תעל התמורה ש  57-59חסן ערפה    מקרקעיבשרונה לבין השותפים המחזיקים ב

 . סכם מחייבזה, המו"מ טרם הבשיל לכדי ה דוחוככל שמקרקעי מד"א יופקעו כאמור לעיל. נכון למועד 
 

 מקרקעין כיכר השעון ביפו   רכישת .ג
צד  "אקרו עסקים"( עם    -להלן  התקשרה אקרו עסקים בנדל"ן שותפות מוגבלת )  2021בנובמבר    25ביום  

במסגרתו    -להלן  )  שלישי בחוזה  המתחם"(  חברת    רכשה"חברת  של  החוזית  זכותה  את  עסקים  אקרו 
)  7017בגוש    7-ו    6,  5,  4המתחם להירשם כחוכרת של חלקות     225  בתמורה של"המתחם"(    -להלן  ביפו 

ש"ח    מיליון  6ש"ח בתוספת מע"מ,    מיליון  50ש"ח בתוספת מע"מ, מתוכה שולמו במועד החתימה    מיליון
  יום ממועד חתימת החוזה, בכפוף  120ה תשולם בתוך  והיתר  2021בדצמבר    24שולמו ביום    בתוספת מע"מ

 . לתנאים מתלים
 

 בתל אביב  3700קרקעות בתחום תכנית רכישת  .ד
ש.מ    2021  בנובמבר  29ביום   )  43התקשרה אקרו  מוגבלת  של  43"אקרו    -להלן  שותפות  "( בהסכם מכר 
"ח בתוספת מע"מ. הסכם  ש  מיליון  211-כבתמורה לסך של    6621גוש  ו  6609זכויות במקרקעין בגוש  מחלק  

זכות לרכוש חלקים נוספים במקרקעין וזאת בתמורה   43הוקנתה לאקרו  בנוסףתנאי מתלה. ל  כפוףהמכר 
. להבטחת תשלום  בהסכם  המפורטים  בתנאים  המקרקעיןהמתאימה באופן יחסי לתמורה המשולמת בגין  

הפק בסך  ערב  43  אקרודה  יהתמורה  בנקאית  הראשון  ש  מיליון   20ות  התשלום  לביצוע  עד  בנאמנות  "ח 
 בסמוך להתקיימות התנאי המתלה ורישום משכונות על המוכרים.  ישולםבסכום זה, אשר  

 
 מניות   הקצאת .ה

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה , תכנית    2021בנובמבר    30ביום  
  -להלן  )מנכ"ל החברה  ל "התכנית"( על פיה יוענקו    -להלן  ובדים ונושאי משרה בחברה ) להקצאת מניות לע

תמורה,   ללא  )  1,497,000"הניצע"(,  החברה  של  רגילות  הבשלה  "המניות"(  -להלן  מניות  תקופת  .  ללא 
כי הקצאת המניות מכוח התכנית לניצע   , דירקטוריון החברה אישר באותו מועד בקשר עם התכנית כאמור

לפקודת מס הכנסה תיעשה בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח    102שהינו תושב ישראל על פי סעיף  
 המניות הוקצו לניצע.   2021בנובמבר  30הון. ביום 

והחברה תכיר בהוצאה בסכום    מיליון ש"ח  70-של כל המניות אשר הוקצו לניצע מסתכם לסך של כ  שווי
 . 2021ה במסגרת הדוח הכספי לשנת ז

החברה,    2022בפברואר    14ביום   של  המניות  בעלי  של  הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון  אישרו 
מניות רגילות של החברה, תמורת ערכן הנקוב, מכח תכנית להקצאת מניות לעובדים    145,000הקצאה של  

  "( לשני נושאי משרה בחברה 2021: "תכנית  לפקודת מס הכנסה )להלן  102ונושאי משרה בחברה לפי סעיף  
 וזאת ללא תקופת הבשלה.  
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 )המשך(:מניות   הקצאת .ה

מניות רגילות של החברה לנושא משרה נוסף, תמורת ערכן הנקוב,    181,000בנוסף אושרה הקצאה של  
תכנית   באופן  2021מכח  ביום    60,000-ש ,  תוקצינה  החברה  של  רגילות    60,000,  2023בינואר    1מניות 

ביום   תוקצינה  החברה  של  רגילות  תוקצינה    61,000-ו  2024בינואר    1מניות  החברה  של  רגילות  מניות 
ההבשלה"(  2025בינואר    1ביום   "מועד  המשרה  )להלן:  נושא  ההבשלה  ובמועד  ככל  תוקצינה  המניות   ,

   .יהיה עובד החברה

 
   מתחם הצפירה .ו

ש.מ    אקרושותפות מוגבלת, )להלן: "  40, התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו ש.מ  2021בדצמבר    19ביום  
40")  " ביחד:  )להלן  שלישיים  צדדים  עם  "הצדדיםיחד  או  "השותפים"  או  שיתוף  הקונים"  בהסכם   ,)"

ביניהם בקשר עם רכישת חלקה   )לפני    4,347בשטח של    6976בגוש    241המעגן את מערכת היחסים  מ"ר 
"  11הפקעה( ברחוב הצפירה   )להלן:  או "המקרקעיןבת"א  יכהממכר"  פרויקט אשר  לול  "(, לשם הקמת 
ומסחר "  מגורים, תעסוקה  יש חלק  הפרויקט)להלן:  מהשותפים  לכל אחד  להסכם השיתוף,  "(. בהתאם 

, התקשרו הקונים  2021בשנת  בדצמבר    19. בד בבד עם הסכם השיתוף, ביום  33.3%שווה בפרויקט, קרי  

" )להלן:  המקרקעין  בעלי  במצבו  המוכרעם  הממכר  לרכישת  בהסכם   )"As-Is  " מכר )להלן:  "(,  הסכם 
. הקונים קיבלו על עצמם את התחייבויות המוכר  בתוספת מע"מ  ש"ח מיליון    304.9סך כולל של  בתמורה ל

  יצוין כי ישנם "(.  כתב ההתחייבות: ")להלן  2012במאי    23כלפי עיריית ת"א מכוח כתב התחייבות מיום  
 . 2022 בינואר 9 ביום הושלמה  עסקת רכישת המקרקעין שוכרים הקיימים במקרקעין.

 

 
 הסכם אופציה מתחם האלף  .ז

)להלן:התקשר  2022  בינואר  6  ביום מוגבלת  שותפות  לנדסקייפ,  אקרו  באמצעות  הקבוצה  אקרו  " ה 
עם    "(לנדסקייפ "  הפניקס בהסכם  )להלן:  בע"מ  לביטוח    עם  בקשר  אופציה  בהסכם  "(הפניקסחברה 

-ב"מתחם ה  3947בגוש    93המהווה חלק מחלקה    במקרקעין  לנדסקייפ  זכויותיה של אקרו  מלוא  רכישת
לציון1000 בראשון  הפניקס  "  האופציה,  להסכם  בהתאם    42  תוך  האופציה  את  לממש  רשאית   תהיה. 

  לסכום  כאשר,  בתוספת מע"מ  "חש  אלפי  31,568-כ  של  סךל  בתמורה  וזאת,  ההסכם  חתימת  מיום  חודשים
  במועד   וכלה  מהעירייה  הקרקע  רכישת  ממועד  החל  לנדסקייפ  אקרו"י  ע  שהושקעו  העלויות   כל  יצורפו  זה

  כפי,  אקרו  של  חלקה  מתשלום  פטורה  תהא  הפניקס,  האופציה  שתמומש  ככל  כי  יצוין.  האופציה  מימוש
  הפסקת  עם  ובהתאם,  השיתוף  בהסכם  כהגדרתו  ההקמה   ניהול  בשכר,  ההסכם  חתימת  למועד  נכון  שהוא

 . כאמור הניהול שירותי מתן  פטורה  תהא אקרו,  ההקמה ניהול שכר תשלום
 

 זכויות בפרויקט ויסוצקי  רכישת .ח
  13  ביום,  ויסוצקי  פרויקט  בדבר  2020  לשנת  המאוחדים  כספיים  לדוחות(  8)  7  בביאור  לאמור  בהמשך
עם    אקרו  ה התקשר  2022  בינואר  מלוא    בגולת   זכויות  בעל  שהינו   שותף ייזום  לרכישת  בהסכם  הכותרת 

חלקה האפקטיבי של  ש "ח כך  ש  מיליון  8.8  -כ  תמורת  הכותרת  גולת ב  השותףזכויות השותף ו/או הלוואות  
 .  29% -לכ 25% -מכ עלההחברה בפרויקט 

 
 דיבידנד  חלוקת .ט

 מיליון ש"ח.  10סך של בעל חלוקה  החברה דירקטוריון החליט 2021 בדצמבר 29 ביום
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 אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה  .י
 

תגמול  אושרה מדיניות    2022בפברואר    14א' לעיל בדבר תכנית התגמול, ביום    22בהמשך לאמור בביאור  
מפורטים להלן, החל    החדשה עבור נושאי המשרה בחברה, אשר יאמצו את מדיניות התגמול, אשר עיקרי 

 : , בכפוף להשלמת ההנפקה2022בינואר  1מיום 
 
של   (א) סך  יהא  בחברה  הבכירים  המשרה  נושאי  לחמשת  הקבוע  התגמול  סך  קבוע:  אלפי    671תגמול 

( ועבור נושא משרה אחד  100%ה של משרה מלאה ) נושאי משר  4ש"ח לחודש, בגין היקף משרה עבור  
 . 2021בגין משרה חלקית. התגמול הקבוע יהיה צמוד לעליית המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 

שנתי  (ב) משתנה  תגמול  החברה  תשלם  נוסף,  משרה,   4-ל  כתגמול  ל  נושאי  השווה  מרווח    7.5%-בסך 
ש"ח, בשנה הרלוונטית לפני מיסים על הכנסה על  מיליון    75עד לגובה  מיליון ש"ח ו  50שמעל  החברה  

פי הדוחות הכספיים המאוחדים לאותה שנה בניכוי חלק המיעוט, ברוטו, ברווחי חברות מאוחדות  
וכלולות באותה שנה )או בתוספת חלק המיעוט, ברוטו, בהפסדי חברות מאוחדות וכלולות באותה  

 שנה(, ובלבד שהתוצאה חיובית.
ל   ש"ח מיליון    75ל  בגין רווח החברה מע    -כמפורט לעיל תשלם החברה תגמול משתנה בסך השווה 

8.5% . 
 מיליון ש"ח.  8 ו, הינ ביחד תקרת התגמול המשתנה לארבעת נושאי המשרה

 

יתווספו/   נכס  מימוש  של  במקרה  מומשו,  שטרם  שערוך  הפסדי  רווחי/  יכלול  לא  מס  לפני  הרווח 
מהרוו שנוטרלו  השערוך  הפסדי  רווחי/  כלולות(  יופחתו  בחברות  )לרבות  לעיל  כאמור  מס,  לפני  ח 

 לסכום רווח לפני מס. 
 

במידה וירשם הפסד בשנה נתונה, הוא יועבר לשנה העוקבת וייגרע מהרווח לפני מס של החברה או  
 שנים.  3יתווסף להפסד של השנה העוקבת, מנגנון זה יוגבל לתקופה של 

 
ש מול נושאי המשרה בחברה, כמפורט לעיל,  הביאור שלהלן מציג את השפעת הסכם התגמול החד

 : , וכן בכפוף להשלמת ההנפקהלתקופות המוצגות בדוח כספי תמציתי זהעל תוצאות הקבוצה 
 

 
לתשעת החודשים  
שהסתיימו ביום 

 בספטמבר  30

לשלושת החודשים  
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

שנה ל
   שהסתיימה 

  31ביום 
 בדצמבר 

 2021 2020 2021 2020 2020 

 אלפי ש"ח  
      

הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם תגמול 
 40,587 8,207 13,022 26,656 34,955 קודם

הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם תגמול 
 39,276 8,718 13,147 27,730 35,464 חדש

הפרש בהוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם 
( 1,311) 511 125 1,074 509 תגמול קודם לבין הסכם תגמול חדש  

המשויך לבעלי החברה כפי  תקופהרווח ל
 60,911 8,861 45,211 13,860 65,360 שדווח 
המשויך לבעלי החברה   תקופהרווח ל

 61,920 8,467 45,115 13,033 64,968 פרופורמה 
 2.1 0.3 1.24 0.48 1.88 בש"ח  -רווח למניה כפי שדווח 
 2.15 0.29 1.24 0.44 1.87 בש"ח  -רווח למניה פרופורמה 

      
      

 
החברה:  2020בפברואר    14ביום   .יא בהון  הבאים  השינויים  את  החברה  של  הכללית  האסיפה  (  1)  אישרה 

כל אחת, לסך של  ש"ח,    1מניות רגילות בנות    100,000הגדלת הון המניות הרשום של החברה מסך של  
ש"ח ערך    1כך שכל מניה אחת בעלת  פיצול הון מניות החברה  (  2ש"ח, )  1מניות רגילות בנות    1,000,000

ש"ח, כל אחת, כך שהונה הרשום של החברה   0.001נקוב של  מניות בעלות ערך  1,000נקוב תפוצל לסך של 
אחת  ( ביטול ערכן הנקוב של כל  3ש"ח )  0.001מניות בעלות ערך נקוב של    1,000,000,000יעמוד על סך של  
 מניות ללא ערך נקוב. 1,000,000,000באופן בו הונה הרשום של החברה יעמוד על סך של  ממניות החברה,



 מ "בע אקרו קבוצת
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות כספיים תמציתיים 
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זה תואמו למפרע באופן שמשקף את השינויים שבוצעו בהון החברה    תמציתי  כל נתוני המניות בדוח כספי
 . כמפורט לעיל

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 בע"מ  קבוצת אקרו
 רבוב השקעות בע"מ(א   :ר)לשעב

 
 
 
 
 

 '  ד38נפרד המובא לפי תקנה כספי מידע  תמצית 
 לתקנות ניירות ערך 

   1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 
 
 

   כספייםהדוחות ה תמצית נתונים כספיים מתוך 
 
 

 ים לחברה עצמה המיוחסביניים המאוחדים 
 
 

 2021  בספטמבר 03 ליום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 בע"מ  קבוצת אקרו 
 

 - 1970 –)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  לתקנות ניירות ערך ד' 38נפרד המובא לפי תקנה כספי מידע 
 2021 בספטמבר 30המיוחסים לחברה עצמה ליום  ביניים  הדוחות הכספיים המאוחדיםתמצית  מתוך נתונים כספיים 

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 
 
 עמוד 
  
  
 2 החשבון המבקר  הרוא של    מיוחד   וחד 
  

  נתונים כספיים בשקלים חדשים )אלפי ש"ח(
  
 3-4 ביניים  נתונים על המצב הכספי תמצית      
  
 5 ביניים  האחר   ועל הרווח הכולל  ביניים  נתוני רווח והפסד תמצית      
  
 6-7 ביניים נתונים על תזרימי המזומנים תמצית      
  
 8-10 ביניים ע כספי נפרד מיד תמצית  ל   מידע נוסף    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 , ישראל3190500 חיפה 15084 ד.ת, 25 בניין  חיפה ם"מת, וקסלמן  קסלמן 
 www.pwc.com/il , 972-4-8605001+: , פקס972-4-8605000+ טלפון:

 

 לכבוד
 

 ( מ"בע השקעות ארבוב  -)לשעבר  מ"בע קבוצת אקרו של המניות בעלי
 
 .,נ.א
 

 ערך  ניירות  לתקנות'  ד38  תקנה  לפי  הנפרד  הביניים  הכספי  המידע  לסקירת  מיוחד  דוח:  הנדון
 1970 -ל"התש(  ומידיים תקופתיים דוחות)

 
 מבוא

 
  דוחות)  ערך   ניירות  לתקנות'  ד38  תקנה  לפי   המובא   הנפרד  הביניים   הכספי   המידע  את  סקרנו 

; מ" בע  השקעות  ארבוב  -לשעבר  )  מ"בע  קבוצת אקרו  חברת  של  1970  -ל " התש(  ומידיים  תקופתיים
  באותו  שהסתיימו  חודשים  ושלושה  תשעה  של  ולתקופות ,  2021  בספטמבר  30  ליום"(  החברה"   להלן 

  אחריותנו .  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינו  דהנפר  הביניים  הכספי  המידע.  תאריך
 . סקירתנו על  בהתבסס אלו ביניים  לתקופות הנפרד הביניים הכספי המידע  על מסקנה  להביע היא

 
  סך   בניכוי  הנכסים  לסך  המתייחס  החברה  של  לבעלים  המיוחס  הכספי  המידע  את  סקרנו  לא

  לסך  הסתכם  בהן  ההשקעה  סך  אשר  2021  ספטמברב  30  ליום  מוחזקות  ישויות  בגין  ההתחייבויות
  הסתכם   אלה  מוחזקות   ישויות  פעילות  בתוצאות  החברה  בעלי  חלק  ואשר  ח"ש  אלפי  312,341  של

  באותו  שהסתיימו  החודשים  3-ו  החודשים  9  של  לתקופות   ח "ש  אלפי   46ו   ח "ש  אלפי   6,209  של   לרווח 
  שדוחותיהם   אחרים  חשבון  רואי   ידי  על  ונסקר  ישויות  אותן   של  הכספיים  הדוחות.  בהתאמה,  תאריך

  דוחות  על  מבוססת  ישויות  אותן  בגין   הכספיים  לדוחות   מתייחסת  שהיא  ככל ,  ומסקנתנו  לנו  הומצאו
 . האחרים  החשבון רואי של הסקירה

 
 הסקירה  היקף

 
  בדבר  בישראל  חשבון   רואי  לשכת  של  2410(  ישראל)  סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את   ערכנו

  סקירה".  הישות  של  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה"
  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר,  מבירורים  מורכבת  ביניים  לתקופות  נפרד  כספי  מידע  של

  מצומצמת   הינה  סקירה.  ואחרים  אנליטיים  סקירה  נוהלי  של  ומיישום,  והחשבונאיים  הכספיים
  ולפיכך   בישראל  מקובלים   ביקורת  לתקני  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה

  מזוהים  להיות  יכולים  שהיו  המשמעותיים  העניינים  לכל  שניודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה
 . ביקורת של דעת חוות מחווים אנו  אין לכך בהתאם. בביקורת

 
 מסקנה

  הגורם   דבר ליבנו לתשומת בא  לא, חריםא חשבון  רואי של הסקירה  דוחות ועל סקירתנו  על בהתבסס
  בהתאם,  המהותיות  הבחינות  מכל,  ערוך  אינו   ל" הנ  הנפרד  הביניים  הכספי   שהמידע  לסבור  לנו

 . 1970 -ל" התש( ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה להוראות
 
 

 .2022בפברואר   21 בתאריך ןשנית דוח הסקירהאת  ףמחלי  דוח סקירה זה
 
 

 קסלמן וקסלמן  חיפה 
 רואי חשבון                        2022 בפברואר 22

  PricewaterhouseCoopers International Limited -ב  חברה פירמה                                                 
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 בע"מ  קבוצת אקרו                                                                             2021 בספטמבר 30ליום  ביניים פרדמידע כספי נתמצית 
 
 
 

 ביניים  נתונים על המצב הכספי תמצית  
 
 
 
  

 בספטמבר 30ליום 
  31ליום 

 בדצמבר 
  2021 2020 2020 
 ))מבוקר )בלתי מבוקר(  מידע 
 ש"ח  אלפי נוסף 
 

     כסים נ 

     נכסים שוטפים: 

 495 3,303 1,340  ניםזומנים ושווי מזומ מ 

 - - 926  ניירות ערך סחירים

 11,235 9 4,759  לקוחות

 33,179 33,277 35,140  חייבים ויתרות חובה

 - 1,513 -  מסי הכנסה לקבל

  42,165 38,102 44,909 

     
     נכסים שאינם שוטפים: 

 85 90 69  וערכוש קב

 - 2,336 1,809  מסי הכנסה נדחים

 2,000 2,000 2,000  שקעה לה   נדל"ן 

  3,878 4,426 2,085 

     

סך  של  החברה,  של  לבעלים  המיוחס  נטו  סכום 

הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות 

חברות  בגין  כספי  מידע  המאוחדים  הכספיים 

 מוחזקות

 (3 ) 

1,151,080 481,153 652,665 

     
     
 699,659 523,681 1,197,123  מה עצ המיוחסים לחברה נכסים ך הכלס

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 2022  בפברואר 22:  על ידי דירקטוריון החברה  אריך אישור מידע כספי נפרד ת 

 
 

 
 

 
 

 טוב סימן שמוליק
 כספים"ל סמנכ

 זיו יעקובי   
 מנכ"ל החברה 

 ארבוב  יצחק 
 יו"ר הדירקטוריון
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 בע"מ   קבוצת אקרו                                                                              2021 בספטמבר 30ליום  תמצית מידע כספי נפרד ביניים

 
 
 

 )המשך( ביניים תמצית נתונים על המצב הכספי
 
 
 
 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  
  2021 2020 2020 
 )מבוקר) וקר( )בלתי מב  
 ש"ח  אלפי  
 

     התחייבויות
     

     פות: יות שוטו ייבהתח
 70,871 62,397 39,596  הלוואות לזמן קצר מבעלי מניות

 2,184 - 2,805  התחייבויות מיסים שוטפים 
 8,858 900 12,203  אחריםזכאים 

  54,604 63,297 81,913 
     

     התחייבויות שאינן שוטפות:
     ת לזמן ארוך:הלוואו 

 35,765 34,379 2,370  מאחרים    
 181,598 118,776 182,022  בעלי מניות   
   184,392 153,155 217,363 

     
     

 299,276 216,452 238,996  סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה 
     

 400,383 307,229 958,127  עצמי המיוחס לבעלים של החברההון 
     
  1,197,123 523,681 699,659 
 
 
 
 

 לתמצית מידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו סף המצורףהנו המידע
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 בע"מ  אקרו   קבוצת                                                                               2021 בספטמבר 30ליום  ביניים מידע כספי נפרדתמצית 
 
 
 

    ביניים   נתוני רווח והפסדתמצית  
 
 
 
 

 
שים  החוד שעתתל

  30שהסתיימו ביום 
 בספטמבר

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 בספטמבר  30ביום 

 
שנה ל

שהסתיימה  
  31יום ב

 בדצמבר 
  2021 2020 2021 2020 2020 

 ))מבוקר )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  מידע 
 אלפי ש"ח  נוסף 

 
       הכנסות  

החברה  ח   ישויות   ברווחילק 
 מוחזקות

 79,927 18,191 55,447 9,764 52,216 

 13,171 - 1,978 171 8,069  משיווק פרויקטים
 14,089 2,165 1,804 6,291 5,427  וסיחור  מדמי ניהול 

 5,980 - - - -  רווח ממכירת ישות מוחזקת
  93,423 24,653 59,229 11,929 85,456 
       

       וצאותוה   יותעלו 
 2,870 245 - 735 1,435  הוצאות מכירה, פרסום ושיווק

 13,439 2,057 6,200 7,631 14,534 ( 4) הנהלה וכלליות  הוצאות 
  15,969 8,366 6,200 2,302 16,309 
       
 69,147 9,627 53,029 16,287 77,454  מפעולות  רווח 

       
 12,807 3,122 12,016 9,579 20,947  הוצאות מימון 
 7,891 1,838 2,446 5,935 7,694  הכנסות מימון  
 4,916 1,284 9,570 3,644 13,253  הוצאות מימון, נטו  

       
 64,231 8,343 43,459 12,643 64,201  לפני מיסים על ההכנסה רווח 
על מיסים הכנסות )הוצאות(  

 ההכנסה 
 1,159 1,217 1,752 518 (3,320 ) 

       
המיוחס לבעלים  לתקופה רווח 

 של החברה
 65,360 13,860 45,211 8,861 60,911 

       
אחר  כולל  אשר    -רווח  סכומים 

 יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:
      

       
ברווח  של   )הפסד(   חלק  אחר  כולל 

משותפות  ועסקאות  כלולות  חברות 
 שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 

5,215 931 57 (39 ) (794 ) 
לתקופה,  כולל  רווח  הכל  סך 

 ל החברהים ש המיוחס לבעל 
 70,575 14,791 45,268 8,822 60,117 

       
       
 

 
 

 
 המידע הנוסף המצורף לתמצית מידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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 בע"מ  קבוצת אקרו                                                                              2021 בספטמבר 30ליום  תמצית מידע כספי נפרד ביניים
 
 
 

 בינייםנתונים על תזרימי המזומנים  תמצית  
 
 
 
 

 
לתשעת החודשים שהסתיימו 

 בספטמבר  30ביום 

לשלושת החודשים  
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה 
סתיימה  הש

  31ביום 
 בדצמבר 

 2021 2020 2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ש"ח  אלפי 
 
      

      תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
      

שנבעו מפעילות )שימשו מזומנים נטו 
 )ראה נספח א'( לפעילות( שוטפת

10,564 (4,553 ) 3 (268 ) 11,116 

 - - ( 241) - ( 338) מסי הכנסה ששולמו, נטו
שימשו ו מפעילות )שנבעו שמזומנים נט

 ( שוטפת לותי לפע
10,226 (4,553 ) (238 ) (268 ) 11,116 

      
      פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 

      
 - - 1 - ( 839)  השקעה בניירות ערך סחירים 

 ( 21,902) ( 11,947)  6,413 ( 2,816) ( 46,825) מוחזקות הלוואות לישויות פירעון )מתן(

      
 ששימשונבעו מפעילות ) ש נטו מזומנים
 ( 21,902)  ( 11,947)  6,414 ( 2,816)  ( 47,664)  השקעה ( לפעילות

      
      

      פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
      

 - - - - 50,780 הלוואות מבעלי מניות בחברה קבלת  
 931 268 56 268 ( 1,052)  פירעון הלוואות מאחרים

 18,680 - - 18,681 - תמורה מהנפקת מניות

 ( 9,081) ( 4,781) ( 6,558) ( 9,028) ( 11,445) ריבית ששולמה

      
)ששימשו  מפעילותשנבעו מזומנים נטו 

 מימוןלפעילות( 
38,283 9,921  (6,502 )  (4,513 ) 10,530 

      
 ( 256)  ( 16,728)  ( 326)  2,552 845 מזומנים  מזומנים ושווי( בקיטון ) גידול

      
ושו  מזומנים  מזומנים יתרת  לתחילת   וי 

 התקופה 
495 751 1,666 20,031 751 

      
לסוף   יתרת מזומנים ושווי מזומנים

 התקופה 
1,340 3,303 1,340 3,303 495 

      
 
 
 

 מהווה חלק בלתי נפרד ממנוביניים מידע הכספי הנפרד תמצית המידע הנוסף המצורף ל
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 בע"מ  קבוצת אקרו                                                                               2021 בספטמבר 30ליום  םתמצית מידע כספי נפרד ביניי 
 
 
 

 )המשך(  ביניים    נתונים על תזרימי המזומנים תמצית  
 
 
 

 
לתשעת החודשים  

  30שהסתיימו ביום 
 בספטמבר

לשלושת החודשים  
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

 
לשנה 

תיימה  סהש
  31ביום 

 בדצמבר 
 2021 2020 2021 2020 2020 

 )מבוקר(  בלתי מבוקר( ) ר( )בלתי מבוק 
 אלפי ש"ח  

 
      נספח א' לדוח תזרימי המזומנים

      
      מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

      
 64,231 8,340 43,459 12,640 64,201 המיוחס לבעלים של החברה  לפני מיסים רווח

      
      התאמות בגין:

      
 - - 3,598 - 5,160 תשלום מבוסס מניות

      
 ( 52,216)  ( 9,764)  ( 55,447)  ( 18,191)  ( 79,927)  מוחזקות ישויות חלק החברה ברווחי  

      
 21 5 4 16 16 פחת והפחתות

      
 4,916 1,284 9,570 3,644 13,253 הוצאות מימון, נטו

      

  (61,498 )  (14,531 )  (42,275 )  (8,475 )  (47,279 ) 
      

      רכוש והתחייבות תפעוליים :  עיפי שינויים בס 
      

 ( 11,205)  7 ( 4,706)  21 6,476 בלקוחות והכנסות לקבל  קיטון )גידול(
      

 411 ( 137)  ( 1,658)  313 ( 1,961)  בחייבים ויתרות חובה   קיטון )גידול(
      
      
 4,958 ( 3)  5,183 ( 2,996)  3,346 בזכאים ויתרות זכות  דול )קיטון(גי 
      
      
 7,861  (2,662 )  (1,181 )  (133 )  (5,836 ) 

 שנבעו מפעילות )ששימשומזומנים נטו 
 11,116 ( 268)  3 ( 4,553)  10,564 ( שוטפת לותי לפע

      
 

 
 

 הווה חלק בלתי נפרד ממנוהמידע הנוסף המצורף לתמצית מידע הכספי הנפרד ביניים מ
 
 
 
 
 



  

8 

 בע"מ  קבוצת אקרו                                                                                2021 בספטמבר 30ום לי תמצית מידע כספי נפרד ביניים
 
 

 מידע נוסף
 
 
 כללי (1)

 
המא ביניים  הכספיים  הדוחות  תמצית  כספיים מתוך  נתונים  תמצית  ליום  להלן  הקבוצה  של    2021  בספטמבר  30וחדים 

"תמצית מידע    –מפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה )להלן  (, ה "דוחות מאוחדים"  –)להלן  
נפרד ביניים"(, אשר מוצגים בהתאם להוראות תקנה   )להלן  38כספי  ניירות    –ד'  "התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות 

המידע הכספי הנפרד ביניים צית  ין תמי"התוספת העשירית"( בענ  –)להלן    1970-יים ומידיים(, התש"לערך )דוחות תקופת
 של התאגיד. 

וביחד    2020בדצמבר    31יש לקרוא את תמצית מידע כספי נפרד זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד לשנה שהסתיימה ביום  
 . 1202 בספטמבר 30עם הדוחות המאוחדים ליום 

 
 –פרד זה כספי נ במידע

 
 . ("החברה")להלן:  בע"מ קבוצת אקרו – החברה (1)

ת, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם  יוחברות, לרבות שותפו -   בנות חברות /חדותמאו חברות (2)
 . דוחות החברה

או    -  מוחזקות   חברות (3) שותפות  לרבות  וחברות,  מאוחדות  כלולהפתמשות  עסקהחברות  בהן  החברה  שהשקעת   , ,
 במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

 
 ע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.המיד

 
 מידע הכספי הנפרדאופן עריכת ה עיקרי (2)

 
 

כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי הנפרד  
הדוחועל   במסגרת  הכספיים  הנתונים  סווגו  בו  האופן  לרבות  החברה,  המידי  מהאמור ת  המתחייבים  בשינויים  אוחדים 

 להלן: 
 
 הכספיים  הנתונים הצגת .א

 
 נתונים על המצב הכספי  ( 1)

 
כוללים   אלו  המיוחסים  מידע  נתונים  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים  סכומי  בדבר 

)למעט   עצמה  וההתחייבויות.לחברה  הנכסים  סוגי  לפי  פירוט  תוך  מוחזקות(,  חברות  נכלל   כמו  בגין  כן 
החברה   לבעלי  המיוחס  המאוחדים,  הדוחות  על  בהתבסס  נטו,  סכום  בדבר  מידע  הללו,  הנתונים  במסגרת 

 עצמה, של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות, בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין.
 
 ח הכוללנתונים על הרוו  ( 2)

 
לים בדוחות המאוחדים, בפילוח בין רווח או הכלונתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות  

הפסד ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות 
סס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי וההוצאות. כמו כן הנתונים כוללים, מידע בדבר סכום נטו, בהתב

כוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות, לרבות ירידת בני  החברה עצמה, של סך ההכנסות
ערך מוניטין, ירידת ערך השקעה בחברה כלולה או ביטולה וכן ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה משותפת 

 לה.המטופלת לפי שיטת השווי המאזני או ביטו
 
 על תזרימי המזומנים  נתונים ( 3)

 
פירוט   כוללים  אלו  סנתונים  לחברה  של  המיוחסים  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  המזומנים  תזרימי  כומי 

עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד, בפילוח לפי 
ת מימון תוך פירוט מרכיביהם. תזרימי מזומנים בגין פעילות  תזרים מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילו

פעשוטפת במסגרת  ,  בנטו,  בנפרד  מוצגים  מוחזקות  חברות  עם  עסקאות  בגין  מימון  ופעילות  השקעה  ילות 
 הפעילות המתייחסת, בהתאם למהות העסקה. 
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 "מבע  ו קבוצת אקר                                                                           2021 בספטמבר 30ליום  תמצית מידע כספי נפרד ביניים
 
 

 )המשך(  החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות עיקרי (2)
 

 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות ב.
 
 הצגה  .1

 
המאוחדים,   הדוחות  במסגרת  בוטלו  אשר  בנות,  חברות  עם  עסקאות  בגין  והוצאות  הכנסות  נמדדות  יתרות, 

ל הרווח הכולל, באותו אופן בו היו נמדדות  י ועומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטים בנתונים על המצב הכספ
 ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים. 

 

 מדידה .2
 

הקבועים  והמדידה  ההכרה  לעקרונות  בהתאם  נמדדו  שלה  מאוחדות  לחברות  החברה  בין  שבוצעו  עסקאות 
מעין אלו המבוצעות מול בעסקאות  נאי  "(, המתווים את הטיפול החשבוIFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )"ב

 צדדים שלישיים. 
 
 

 השקעות בחברות מוחזקות (3) 
 

 ותיאור השקעות ועסקאות מהותיות בחברות מוחזקות רשימת חברות הקבוצה  הרכב ההשקעות,  . א
 

 
   2020בדצמבר  31ליום  יתרות 2021 בספטמבר 30יתרות ליום       
         
 

מדינת 
 התאגדות ה

שעור 
  הבעלות

ם ליו 
30.9.2021 

השקעה  
במניות 

וחלק 
ברווחים 

 )הפסדים( 

 הלוואות 
שניתנו 

)משיכות 
 בעלים( 

סה"כ 
 השקעה

השקעה  
במניות 

וחלק 
ברווחים 

 )הפסדים( 

הלוואות  
שניתנו 

)משיכות 
 בעלים( 

סה"כ 
 השקעה

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(    
 אלפי ש"ח  %  
         ברות מאוחדותח 
         

 341,368 196,841 144,527 482,300 302,854 179,446 100.00 ישראל "מ ם בעאקרו נדל"ן ייזו
 307,226 189,578 117,648 597,319 189,976 407,343 100.00 ישראל אקרו נכסים בע"מ

 4,071 ( 94,396) 98,467 71,461 ( 27,400) 98,861   אחרים
   685,650 465,430 1,151,080 360,642 292,023 652,665 
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 בע"מ  קבוצת אקרו                                                                                2021 בספטמבר 30ליום  מצית מידע כספי נפרד בינייםת

 
 
 הוצאות הנהלה וכלליות  (4)

 
לתשעת  

החודשים  
שהסתיימו 

  30ביום 
בספטמבר 

2021 

לתשעת 
החודשים  

שהסתיימו 
  30ביום 

בספטמבר 
2020 

לשלושת 
החודשים  

שהסתיימו 
  30ביום 

בספטמבר 
2021 

לשלושת 
החודשים  

שהסתיימו 
  30ביום 

בספטמבר 
2020 

נה ש ל
שהסתיימה  

  31ביום 
  בדצמבר

2020 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח  

 
 10,134 1,564 5,164 5,492 10,993 משכורות והוצאות בקשר לעובדים 

 681 68 255 169 1,778 דמי ניהול, שיווק ותיווך
 1,159 - - 1,159 - תרומות, מתנות וכיבודים

 594 265 657 317 1,191 עמלות ושכר מקצועי 
 264 64 91 199 263 אחזקת מבנים, משרדים וציוד

 21 5 5 16 16 פחת והפחתות
 586 91 28 279 293 אחרות

 14,534 7,631 6,200 2,057 13,439 
 
 
 
 המצב הכספי  על  אירועים בתקופת הדוח (5)

 
 המאוחדים.  ביניים   לדוחות הכספיים    11-ו   10  באשר לעסקאות שנעשו בהון המניות של החברה ראה ביאורים             

 
 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי   (6)

 
 

 .יםהמאוחדביניים דוחות הכספיים ל ה'14ראה ביאור  ח על המצב הכספי,לגבי אירועים לאחר תאריך הדו



 1 - ט

 2020בדצמבר  31ליום   דוחות כספיים 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בע"מ קבוצת אקרו

 ארבוב השקעות בע"מ(: )לשעבר

 

 2020 דוח שנתי
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 בע"מ קבוצת אקרו

 

 2020 דוח שנתי
 
 

 וכן העניינים ת
 
 
 

 עמוד  

   

    

 2  וח רואה החשבון המבקר  ד

   ש"ח:אלפי ב -דוחות הכספיים המאוחדים ה

 3-4  דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 5-6  הפסד ורווח כולל אחר  וא מאוחדים על הרווח וחות  ד

 7-9  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 11-10  מאוחדים על תזרימי המזומנים דוחות  

 12-103  המאוחדים  הכספייםיאורים לדוחות ב

   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2 
 , ישראל 3190500 חיפה 15084 ד.ת , 25 בניין חיפה ם"מת, וקסלמן קסלמן
 www.pwc.com/il  ,972-4-8605001+ :, פקס972-4-8605000+ טלפון:

 

 

 

 

 

 

 

 המבקר  החשבון רואה דוח
   של המניות  לבעלי

 (  מ"בע השקעות ארבוב -  לשעבר ) מ"בע אקרו קבוצת
  

)  קבוצת אקרוביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של חברת   לשעבר: ארבוב  בע"מ 
  הפסד   ואואת הדוחות המאוחדים על רווח    2019-ו  2020בדצמבר    31החברה( לימים    -להלן  השקעות בע"מ;  

-ה שהסתיימה בבתקופהשנים  שלוש  ותזרימי המזומנים לכל אחת מ השינויים בהון העצמיל אחר,  רווח כולו
היא  2020בדצמבר    31 החברה. אחריותנו  של  וההנהלה  הדירקטוריון  הינם באחריות  אלה  כספיים  דוחות   .

 לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

  25%- וכ  27%-לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ
בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות      2019- ו  2020בדצמבר    31המאוחדים לימים  מכלל הנכסים  

כ23%-כ שהסתיימו  מ  2%- וכ  20%-,  לשנים  המאוחדות    , 2018-ו   2019,  2020בדצמבר    31בימים  ההכנסות 
אשר חלקה של החברה הסתכם לסך  בהתאמה. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות  

חלקה של  אשר  , בהתאמה, ו2019-ו   2020בדצמבר   31אלפי ש"ח לימים   214,280  -אלפי ש"ח וכ   214,950  -כל  ש
אלפי    20,839- כ, הסתכמו לסך של   2018-ו   2019, 2020  בדצמבר  31החברה ברווחיהן לשנים שהסתיימו בימים 

ותן חברות בוקרו על ידי  בהתאמה. הדוחות הכספיים של א  ,אלפי ש"ח  3,755-אלפי ש"ח וכ  49,751-ש"ח, כ
רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן  

 חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.  

רכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  ע
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  -. על1973-עולתו של רואה חשבון(, התשל"ג)דרך פ

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  
בחינה גם  כוללת  ביקורת  הכספיים.  שבדוחות  ובמידע  בסכומים  התומכות  ראיות  של  כללי    מדגמית  של 

וכן   החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות 
הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים  

 מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.  

ל רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן  לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות ש
  בדצמבר   31נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  

מ  2019- ו  2020 אחת  לכל  שלהן  המזומנים  ותזרימי  העצמי  בהון  השינויים  פעולותיהן,  תוצאות  שלוש  ואת 
( והוראות תקנות  IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומי )  2020בדצמבר    31-בתקופה שהסתיימה בהשנים  

 . 2010- ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 . 2022בפברואר   21 חוות דעתנו זו מחליפה את חוות דעתנו שניתנה בתאריך
 
 
 

 קסלמן וקסלמן   חיפה, 
 רואי חשבון  2022 בפברואר 22

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 בע"מ קבוצת אקרו

 על המצב הכספי  מאוחדים  דוחות

 

 בדצמבר  31  

  2020 2019 
 אלפי ש"ח  ביאור  

    נכסים 

    נכסים שוטפים:
 80,609 267,025 א' 5 ושווי מזומנים מזומנים  

 23,436 61,348 ב'5 בחשבונות בנק מיועדיםמזומנים ופקדונות 
 340 5,559  מוגבלים בשימוש ומזומנים  פקדונות

   6 חייבים ויתרות חובה: 
   24,511 82,156  והכנסות לקבל  לקוחות
   68,435 44,755  אחרים 

ותשלומים על חשבון   , דירות למכירהמלאי מקרקעין
 436,255 445,827 7 מקרקעין 

 9,544 7,178 8 הלוואות לאחרים      
 6,331 1,906  מסי הכנסה לקבל      

  915,754 649,461 

    נכסים שאינם שוטפים: 

 285,871 307,294 7 מלאי מקרקעין ותשלומים על חשבון מקרקעין     

 963,604 1,101,531 9 נדל"ן להשקעה      

והלוואות לישויות מוחזקות המטופלות לפי  השקעות     
 395,291 289,953 10 שיטת השווי המאזני 

 3,925 - 8 לאחרים הלוואות  
 17,858 16,969 11 רכוש קבוע  

 5,791 7,102 15 מסי הכנסה נדחים 

  1,722,849 1,672,340 

    

    

 2,321,801 2,638,603  סך הנכסים

 
 
 

 . 2022בפברואר  22 :החברהאישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון  תאריך
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהביאורי

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 טוב סימן שמוליק
 כספים"ל סמנכ

 זיו יעקובי   
 מנכ"ל החברה 

 ארבוב  יצחק 
 יו"ר הדירקטוריון
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 בע"מ קבוצת אקרו

 על המצב הכספי  מאוחדים  דוחות
 

 

 בדצמבר  31  
  2020 2019 
 אלפי ש"ח  ביאור  

    התחייבויות והון
    התחייבויות שוטפות:
    הלוואות לזמן קצר: 

 578,816 504,469 12 אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים      
 48,707 156,051 13 אחרים בעלי ענין ומ     

    זכאים ויתרות זכות:
 29,698 70,567 א' 14 ספקים ונותני שירותים   
 33,604 53,112 ב'  14 מקדמות מלקוחות   
 63,798 90,569   ג'14 אחרים בעלי עניין ו  

 443 19,775  מסי הכנסה לשלם

  894,543 755,066 
    

    תחייבויות שאינן שוטפות:ה
 2,625 2,761 ' א21 זכאים בגין רכישת חברה מוחזקת 

    הלוואות לזמן ארוך:
 365,411 531,016 12 אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים 

 312,310 229,524 13 אחרים בעלי עניין ומ

 32,886 31,241 15 מסי הכנסה נדחים 

  794,542 713,232 
    

 התחייבויות סך 
 

085,6891, 1,468,298 
    

 - ,- - ,- 21 התקשרויות 

    
    הון 

    :המיוחס לבעלי מניות החברהון ה

 28 33 16   הון מניות
 117,145 183,649  עסקאות עם המיעוט וקרנות הון  על מניות פרמיה  

 ( 1,218) ( 2,012)  קרנות הון אחרות 

 157,802 218,713  עודפים 

 273,757 400,383  הון המיוחס לבעלים של החברה ה ךס

 579,746 549,135  שליטה  מקנות שאינן זכויות

 853,503 949,518  ןהוהסך 

 2,321,801 2,638,603  סך התחייבויות והון

 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהביאורי
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 בע"מ קבוצת אקרו

 ורווח כולל אחר    הפסד וא על הרווח מאוחדים   דוחות
 

  
 שנה שהסתיימה  ל

 בדצמבר  31ביום 

 2018 2019 2020 ביאור 

 אלפי ש"ח   

     

     :הכנסות

 57,959 78,675 340,957 17 מקרקעין, דירות ושירותי בנייה  ממכירת

 57,710 8,074 9,602 17 וסיחור  מדמי ניהול

 10,126 1,619 6,542 17 משיווק ותיווך פרויקטים 

 5,220 3,483 7,901 17   מדמי שכירות
 26,599 126,212 38,170 9 בשווי הוגן נדל"ן להשקעה שינוי 

ישויות מוחזקות המטופלות לפי  חלק ברווחי    
 18,771 60,756 39,563 10 שיטת השווי המאזני 

ממכירת ישויות מוחזקות המטופלות לפי  רווח    
 - - 47,563 10 שיטת השווי המאזני 

 36,735 3,000 - 1ג'10 אחרות  הכנסות   
 213,120 281,819 490,298  סך הכנסות

     

     והוצאות: עלויות 

   50,198 67,242 284,885 9, ב'7 מכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה עלות 

 11,589 7,082 8,223 18 הוצאות מכירה, פרסום ושיווק 

 67,398 36,225 44,211 19 וצאות הנהלה וכלליות  ה
הפסד מירידת ערך מישות מוחזקת המטופלת  

 - - 4,256 3ג'10 לפי שיטת השווי המאזני 

  341,575 110,549 129,185 

 83,935 171,270 148,723  רווח מפעולות

   14,708 8,635 17,526 20 הוצאות מימון 

 1,096 1,194 959 20 הכנסות מימון  

 13,612 7,441 16,567  הוצאות מימון, נטו 

     

 70,323 163,829 132,156  לפני מיסים על הכנסה רווח 

   14,638 26,199 22,923 15 ההכנסה מיסים על 

 55,685 137,630 109,233  לשנה  רווח
סכומים אשר יסווגו בעתיד  -   כולל אחר הפסד

     לרווח או הפסד:
הכולל האחר של חברות כלולות   הפסדחלק ב

ועסקאות משותפות שמטופלות לפי שיטת  
 ( 24,832) - -  השווי המאזני 

הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות  
 ( 221) ( 6,661) ( 3,840)  חוץ 

 ( 25,053) ( 6,661) ( 3,840)  אחר לשנה, נטו ממסכולל  הפסדך הכל ס

   30,632 130,969 105,393  רווח כולל לשנה  ך הכלס
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 בע"מ קבוצת אקרו

 ורווח כולל אחר    הפסד וא על הרווח מאוחדים   דוחות
 
 

  
 שנה שהסתיימה  ל

 בדצמבר  31ביום 

  2020 2019 2018 

 ח  אלפי ש"  

     

     ייחוס הרווח לשנה:   

 7,388 57,065 60,911  לבעלים של החברה 

 48,297 80,565 48,322  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  109,233 137,630 55,685   

     

     ייחוס סך הרווח הכולל לשנה:

   4,283 54,122 60,117  לבעלים של החברה 

   26,349 76,847 45,276  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה    

  105,393 130,969 30,632 

     

 בש"ח   רווח למניה המיוחס לבעלים של  החברה     
 *  0.3 *  2.0 *  2.1    ובדילול מלא למניה  בסיסי רווח   

     

     

 .16, ראה ביאור  2022הותאם למפרע בעקבות פיצול הון שבוצע בחודש פברואר *
 

 

     

     

 
 

 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהביאורי
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 בע"מ קבוצת אקרו
 מאוחדים על השינויים בהון    דוחות

 

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

 
הון 

 מניות 

פרמיה על  
מניות וקרנות 
הון עסקאות 

 המיעוטעם 
קרנות הון 

 סך הכל עודפים אחרות
זכויות שאינן  

 מקנות שליטה 
 

 סך ההון

 אלפי ש"ח  

 853,503 579,746 273,757 157,802 ( 1,218) 117,145 28 2020בינואר  1יתרה ליום 

        רווח כולל:

 109,233 48,322 60,911 60,911 - - - רווח לשנה   

 ( 3,840) ( 3,046) ( 794) - ( 794) - - כולל אחר לשנה  הפסד   

 105,393 45,276 60,117 60,911 ( 794) - - כולל לשנה  )הפסד( סך הכל רווח 

        עסקות עם בעלים

 18,680 - 18,680 - - 18,675 5 ( 1'א16הנפקת מניות )ראה ביאור  

שינויים בזכויות הבעלות בישויות מאוחדות   
 ( 2' א16)ראה ביאור 

- 47,829 - - 47,829 (73,098 ) (25,269 ) 

מקנות  שאינן  דיבידנד שוטף לבעלי זכויות  
 שליטה 

- - - - - (5,250 ) (5,250 ) 

השקעות הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות  
 שליטה 

- - - - - 42,236 42,236 

  של בעלי זכויות שאינן מקנותהוניות משיכות 
 שליטה 

- - - - - (39,775 ) (39,775 ) 

 ( 9,378) ( 75,887) 66,509 - - 66,504 5 סך הכל עסקות עם בעלים 

 949,518 549,135 400,383 218,713 ( 2,012) 183,649 33 2020בדצמבר  31יתרה ליום 
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 בע"מ קבוצת אקרו
 מאוחדים על השינויים בהון    דוחות

 

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

 הון מניות  

פרמיה על  
מניות וקרנות 
הון עסקאות 

 עם המיעוט
קרנות הון 

 סך הכל עודפים אחרות
זכויות שאינן  

 מקנות שליטה 
 

 סך ההון

 אלפי ש"ח  

 616,992   397,357 219,635   100,737 1,725 117,145 28 2019בינואר  1יתרה ליום 

        רווח כולל:

 137,630 80,565 57,065 57,065 - - - רווח לשנה   

 ( 6,661) ( 3,718) ( 2,943) - ( 2,943) - - כולל אחר לשנה  הפסד   

 130,969 76,847 54,122 57,065 ( 2,943) - - כולל לשנה  )הפסד( סך הכל רווח 

        עסקות עם בעלים

מבעלי זכויות שאינן   השפעות מתן הלוואות   
 מקנות שליטה 

- - - - - 1,612 1,612 

  של בעלי זכויות שאינן מקנותהשקעות הוניות    
 שליטה 

- - - - - 115,514 115,514 

  של בעלי זכויות שאינן מקנותהוניות משיכות     
 שליטה 

- - - - - (11,584 ) (11,584 ) 

 105,542 105,542 - - - - - עסקות עם בעלים  סך הכל

 853,503 579,746 273,757 157,802 ( 1,218) 117,145 28 2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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 בע"מ קבוצת אקרו
 מאוחדים על השינויים בהון    דוחות

 

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

 הון מניות  

פרמיה על  
מניות 

וקרנות הון 
עסקאות עם 

 המיעוט
 הון קרנות
 סך הכל עודפים אחרות

זכויות שאינן  
 מקנות שליטה 

 
 סך ההון

 אלפי ש"ח  

 477,978 367,263 110,715 70,938 4,830 34,926 21 2018בינואר  1יתרה ליום 

        רווח כולל:

 55,685   48,297 7,388   7,388 - - - רווח לשנה   

 ( 25,053) ( 21,948) ( 3,105) - ( 3,105) - - כולל אחר לשנה  הפסד   

 30,632 26,349 4,283 7,388 ( 3,105) - - כולל לשנה  )הפסד( סך הכל רווח 

        עסקות עם בעלים

 82,226 - 82,226 - - 82,219 7 הנפקת מניות בתקופה    

 22,411 - 22,411 22,411 - - - תשלום מבוסס מניות    

מבעלי זכויות שאינן מקנות   השפעות מתן הלוואות   
 שליטה 

- - - - - 1,316 1,316 

  של בעלי זכויות שאינן מקנותהשקעות הוניות    
 שליטה 

- - - - - 63,089 63,089 

  של בעלי זכויות שאינן מקנותהוניות משיכות     
 שליטה 

- - - - - (60,660 ) (60,660 ) 

 108,382 3,745 104,637 22,411 - 82,219 7 עסקות עם בעלים  סך הכל

 616,992 397,357 219,635 100,737 1,725 117,145 28 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
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 בע"מ קבוצת אקרו

   המזומנים  תזרימי על  מאוחדים  דוחות
 
 

 בדצמבר  31 ביוםשהסתיימה  לשנה 
 2020 2019 2018 

 "ח ש אלפי 
    : שוטפות  מפעילויות מזומנים תזרימי

)  נטו  מזומנים     שוטפת  לות ילפע   (ששימשושנבעו 
 ( א' נספח ראה)

164,120 (156,321) (77,822 ) 

 ( 10,930) ( 17,133) ( 7,397) ששולמו מסי הכנסה 
 2,818 2,860 1,123 התקבלו ש הכנסה מסי

 ( 85,934) (170,594) 157,846 שוטפת  לותילפע  (ששימשושנבעו ) נטו   מזומנים

    :השקעה  מפעילויות מזומנים תזרימי

 ( 194) ( 231) ( 384) קבוע  רכוש רכישת
כלול וי ליש והשקעות    ותהלווא)מתן(    פרעון ות  ות 

 משותפת, נטו וישויות בשליטה  
128,567 19,830 (37,305 ) 

 (210,246) (337,929) (166,117) השקעה בנדל"ן להשקעה 
 - 49,848 - נדל"ן להשקעה מכירת 

 - ( 1,171) 1,295 הלוואות לאחריםפרעון )מתן( 
 - ( 7,715) - ( 'א21)ראה באור בת רכישת חברה 

מכירת ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי  
 המאזני 

54,437 - - 

ובחשבונות    בשימוש  מוגבל  בפיקדון   (הפקדהפרעון )
 בנק מיועדים 

 
(43,131 ) 

 
9,142 

 
(32,582 ) 

    

 (280,327) (268,226) ( 25,333) השקעה  לפעילות  ששימשו נטו   מזומנים

 :מימון  מפעילויות מזומנים תזרימי
   

 82,226 - 18,680 תמורה מהנפקת מניות 
 43,153 115,514 42,236 מאוחדות  בישויותהשקעות המיעוט 

 ( 60,660) ( 9,321) ( 38,511) מאוחדות  בישויותהמיעוט  משיכות
 277,573 374,220 160,202 ים בנקאי יםמתאגידהלוואות  קבלת
 ( 10,637) ( 56,333) ( 69,349) ים בנקאי יםמתאגידהלוואות  פרעון 
 140,632 29,850 -  מבעלי עניין  הלוואות קבלת

 ( 55,988) ( 5,310) ( 13,003) פרעון הלוואות מאחרים 
 - - ( 5,250) דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  

 45,875 - - מאוחדות  בישויות זכויות מבעלי הלוואות קבלת
 ( 20,634) ( 29,219) ( 41,103) ששולמה  ריבית

 441,540 419,401 53,902 מימון  מפעילות  שנבעו נטו   מזומנים
    

 75,279 ( 19,419) 186,416  מזומנים ושווי במזומנים  עלייה )ירידה(

 24,749 100,028 80,609 תקופהה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 100,028 80,609 267,025 תקופהה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

 בע"מ קבוצת אקרו

   המזומנים  תזרימי על  מאוחדים  דוחות
 

 
 שהסתיימה   לשנה
 בדצמבר  31 ביום

 2020 2019 2018 

 ש"ח  אלפי 
 
 
 

    מזומנים מייבתזר כרוכה שאינה פעילות בדבר מידע
קיטון בהלוואות מבעלי זכויות בישויות מאוחדות  

 48,997 - - באמצעות חלוקת יחידות מיועדות  

 3,117 2,168 2,814 עלויות מימון שהוונו לנדל"ן להשקעה 

 16,303 - 22,623 התחייבות למתן שירותי בנייה  הכרה במלאי כנגד 
הסבת הלוואות מבעלי זכויות בישויות מאוחדות  

להשקעות הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות  
 19,936 - - שליטה  

 -  - 900 מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזנימכירת ישות 

הסבת הלוואות הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות  
 -  - 26,953 מאחרים שליטה להלוואות 

 

 
    המזומנים מילדוח תזרא' נספח 

    

    - מזומנים נטו ששימשו לפעולות

   70,323 163,829 132,156   לפני מסים על ההכנסה  רווח
    

    התאמות בגין:
 ( 18,771) ( 60,756) ( 39,563) חברות מוחזקות  ברווחיחלק החברה 

 22,411 - - תשלום מבוסס מניות 
 ( 36,735) ( 3,000) - הכנסות אחרות  

 ( 26,599) (126,212) ( 38,170) בשווי הוגן נדל"ן להשקעה  שינוי
השווי   שיטת  לפי  מוחזקת  מישות  ערך  מירידת  הפסד 

 המאזני 
4,256 - - 

ישויות   ממכירת  שיטת  רווח  לפי  המטופלות  מוחזקות 
 השווי המאזני 

(47,563 ) - - 

   13,667 7,511 16,567 הוצאות מימון, נטו 
 1,107 1,101 1,273 והפחתות  פחת

 

   

 (103,200) (181,356) (44,920 ) 

    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
 ( 37,781) 41,328 ( 57,645) לקבל  והכנסות בלקוחות (גידולקיטון )
 24,516 ( 45,643) 26,216 בחייבים ויתרות חובה  (גידולקיטון )
 8,030 - - במקרקעין  זכויות לרכישת אופציה 

 ( 4,837) 14,646 40,869 גידול )קיטון( בספקים ונותני שירותים 
 17,820 5,096 38,196 זכות  ויתרות בזכאים  גידול

( למכירה  ב  ( גידולקיטון  דירות  מקרקעין,  מלאי 
 מקרקעין  חשבון   על תשלומיםו

87,528 (149,190) (110,973) 

 135,164 (133,763) (103,225) 

    

 ( 77,822) (156,321) 164,120 לפעולות (ששימשושנבעו )מזומנים נטו 

 
 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



 "מ בע קבוצת אקרו              

 לדוחות הכספיים המאוחדים    ביאורים
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 כללי:     - 1ביאור 

 כללי:  .א

 :הפעילות ותחילת התאגדות

אקרו )א(  בע"מ;  )"מ  בע   קבוצת  השקעות  ארבוב  ונרשמה   החברה(  –  להלןלשעבר:  התאגדה 
 .1994באוגוסט   1והחלה את פעילותה העסקית ביום   1994ביולי  6ביום  כחוק

באמצעות חברות ושותפויות מוחזקות בייזום, איתור, רכישה,  באופן ישיר ו   פועלת  החברה )ב( 
ובאיתור, פיתוח    ,השבחה, ניהול ומכירה של נדל"ן למגורים, למשרדים ולמסחר בישראל

 והשכרה של נכסי נדל"ן מניב בישראל. 

בביאורים  כאמור    פרויקטים  ותשעהשלושים  לחברה  ,  הכספי  על המצב   נכון לתאריך הדוח
   .10  -ו 9, 7

שנת   ( ג) של  הראשון  נגיף    2020ברבעון  גורם  לה  המגיפה  העולם  ברחבי  להתפשט  החלה 
מגיפת   התפרצות  עולמית.  כמגיפה  העולמי  הבריאות  ארגון  בידי  הוכרזה  אשר  הקורונה, 
החזרה  לתהליך  שיידרש  הזמן  למשך  התפשטותה,  לקצב  באשר  הוודאות  ואי  הקורונה 

המד  שינקטו  השונות  ולפעולות  ולהנחיות  הביאו  לשגרה  המגיפה,  עם  להתמודדות  ינות 
שערים    בתנודות, גם  למשבר כלכלי עולמי, לרבות בישראל. אלו באו לידי ביטוי, בין היתר

העולם החוב  בבורסות  אגרות  של  בתשואות  ובעליה  החוץ  מטבעות  בשערי  בתנודות   ,
 הקונצרניות, בשל עליה ברמות הסיכון ואי הוודאות. 

בהתאם להוראות משרד הבריאות בתקנות לשעת חירום המתפרסמות מעת לעת, נאסרה או          
הוגבלה פעילות בתי עסק, הוגבלה משמעותית נוכחות כח אדם במקומות העבודה, הושבתו  
לאורך   שונות  לתקופות  וזאת  המגורים  מבתי  יציאה  על  הגבלות  והוטלו  החינוך  מערכות 

 דק, במהלך הרבעון השני, השלישי והרביעי של השנה.השנה, לרבות שלוש תקופות סגר מהו

נכון למועד זה, ועל אף קצב החיסון המהיר במדינת ישראל, לא ניתן לצפות את משך סיום          
המשבר ומלוא השפעתו על הפעילות העסקית בישראל. לאור העובדה שמדובר באירוע דינמי  

ר השפעות המשבר כפופות לשינויים  המאופיין באי ודאות רבה, הערכותיה של החברה בדב
משמעותיים לאור אי הודאות, שכן מידת ההשפעה תלויה במידה ובהיקף של התממשותם 

ובעולם   בארץ  השונים  המשתנים  הממשלה,  )של  פעולות  הנגיף,  התפשטות  היקף  לרבות 
 תגובת המשק וכיוב'(. 

יש לציין, כי החברה ממשיכה בפעילותה השוטפת מאז החל המשבר, בכפוף לכלל המגבלות          
של   והניהול  השיווק  ההקמה,  התכנון,  הייזום,  המשך  לרבות  הממשלתיות,  וההנחיות 
הנכסים הקיימים. זאת, תוך איזון בין מחויבות החברה לשמירה על בריאות כלל עובדיה  

 לבין הצורך בהמשכיות עסקית.

החברה בחנה למועד הדוח, ביחד עם מעריכי שווי חיצוניים, את השלכות האמור על ההנחות           
בבסיס   השמאים  את  שימשו  אשר  להשקעה,  הנדל"ן  של  ההוגן  השווי  קביעת  בבסיס 
הערכתם בדוחות הכספיים השנתיים והגיעה למסקנה כי, נכון למועד הדוח, אין השפעה על  

פה האמורה לעיל, לא נראתה השפעה מהותית על מחירי הדירות,  כמו כן, בתקו.  השווי ההוגן
כתוצאה מהמגפה,  מהותיים  תקציבי הבניה ושיעור הרווח הגולמי, לא בוטלו הסכמי מכר  

 והפרויקטים אשר נמצאים בביצוע התקדמו באופן סדיר. 

, מתמשכת  עולמית  כלכלית  האטה  או/ו  המשבר  הימשכות  של  במקרה   גם,  החברה  להערכת
 המשך   תאפשר,  2020  בדצמבר  31  ליום  הקיימות  התחייבויותיה  בפירעון  החברה  תעמוד

 . ידה  על שהתהוותה  לאסטרטגיה בהתאם פעילותה
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 כללי:    - 1ביאור 

 הגדרות: ב.
  

 בע"מ.  קבוצת אקרו - החברה 
   

משותפת   - הקבוצה בשליטה  ושותפויות  חברות  שלה,  מאוחדות  חברות  החברה, 
 ושותפויות כלולות. וחברות  

   
 ( בע"מ. 2006אקרו נדל"ן )  - 2006אקרו 

   
 אקרו נדל"ן ייזום בע"מ.  - אקרו ייזום  

   
 אקרו נכסים בע"מ.  - אקרו נכסים

   
השבחת  אקרו  
 מקרעין

 בע"מ. השבחת מקרקעיןאקרו  -

   
 . 2010-שנתיים(, התש"עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  - בעלי עניין 

   
 . IAS 24-כהגדרתם ב  - צדדים קשורים

   
משותפת   - חברות מוחזקות  בשליטה  ושותפויות  חברות  מאוחדות,  ושותפויות  חברות 

 תפויות כלולות. ווחברות וש
 ראה נספח לדוחות הכספיים. -באשר לרשימת החברות המוחזקות   

 
 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד המחירים לצרכן כפי  - מדד

   
 דולר של ארה"ב.  - דולר

 
 
 

  

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית: -  2ביאור 

להלן עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו באופן עקבי במסגרת הדוחות הכספיים ביחס לכל התקופות  
 המוצגות: 

  בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים א.

ולכל אחת משלוש השנים בתקופה    2019- ו  2020בדצמבר    31לימים    קבוצההכספיים של ההדוחות   (1
ביום   הבינלאומיים  2020בדצמבר    31שהסתיימה  הכספי  הדיווח  לתקני  מצייתים   ,

(International Financial Reporting Standards  שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי )
  -  )להלן   (International Accounting Standard Boardבחשבונאות )המוסד הבינלאומי לתקינה  

( וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  IFRS-תקני ה
 . 2010-התש"ע

דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית, בכפוף להתאמות בגין: נדל"ן  
 . להשקעה

, בדרך כלל,  נמשךשני מחזורים תפעוליים. בהתייחס לפעילות היזום, המחזור התפעולי    לקבוצה (2
של תקופה  פני  זו  שנים.    ארבעכ  על  תקופה  פרויקט,  של  וגודלו  במורכבותו  בהתחשב  לעיתים, 

בהתייחס ליתר הפעילויות, המחזור התפעולי הינו שנה. לפיכך,  עשויה להימשך עד כחמש שנים.  
)אשר נכנסה  וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות  הנכסים    ביחס לפעילות היזום

התפעולי(   המחזור  על  לתקופת  בדוח  וההתחייבויות  מסווגים  הנכסים  במסגרת  הכספי  המצב 
 השוטפים בהתאם למחזור התפעולי. 

מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח או הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין    קבוצה ה (3
 הפעילות של ההוצאות. 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -  2ביאור 

 דוחות כספיים מאוחדים:   ב.

, דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים  IFRS-עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה(     1
הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה    מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת

ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת    3החשבונאית של הקבוצה. בביאור 
ו תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.  או מורכבות, א

הנהלת  את  ששימשו  וההנחות  מהאומדנים  מהותית  שונות  להיות  עשויות  בפועל    התוצאות 
 . הקבוצה

 חברות בנות וצירופי עסקים(    2

לקבוצה קיים כוח  חברות בנות הן ישויות הנשלטות על ידי הקבוצה. הקבוצה שולטת בישות כאשר  
זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן   השפעה על הישות המושקעת, יש לה חשיפה או 

יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות  
מושגת   שבו  מהמועד  החל  מלא  באופן  באיחוד  נכללות  בנות  חברות  ישות.  מאותה  לה  שינבעו 

 ליטה בהן על ידי הקבוצה. איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה. הש

התמורה   הרכישה.  בשיטת  שימוש  תוך  מתבצע  עסקים  בצירופי  הקבוצה  של  החשבונאי  הטיפול 
החברה הנרכשת(, מחושבת כסיכום של ערכי השווי ההוגן    -שמועברת בגין רכישת חברה בת )להלן  

ההתחייבויות שמתהוות לקבוצה מול הבעלים הקודמים    של הנכסים שמועברים על ידי הקבוצה,
של החברה הנרכשת והזכויות ההוניות שמונפקות על ידי הקבוצה. התמורה שמועברת כוללת את  

 השווי ההוגן של כל נכס או התחייבות, שנובעים כתוצאה מהסדר תמורה מותנית.  
נכ התהוותן.  עם  הפסד  או  ברווח  מוכרות  לרכישה  הקשורות  וכן  עלויות  שנרכשים  מזוהים  סים 

התחייבויות והתחייבויות תלויות שנוטלת הקבוצה על עצמה במסגרת צירוף עסקים )למעט חריגים  
( IFRS 3R  - "צירופי עסקים" )מתוקן(; להלן    3מסוימים המפורטים בתקן דיווח כספי בינלאומי  

קים, קובעת הקבוצה  נמדדים לראשונה בשווים ההוגן במועד הרכישה. במסגרת כל עסקת צירוף עס
באם להכיר בזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת שהן זכויות בעלות בהווה ומזכות את  

 היחסי החלק מחזיקיהן בחלק יחסי מהנכסים נטו של הישות בעת פירוק לפי שוויין ההוגן או לפי
הנכסים בגין  שהוכרו  בסכומים  בהווה  הבעלות  מכשירי  של נטו של  לזיהוי  החברה    הניתנים 

קביעה זו נעשית לגבי כל עסקה ועסקה בנפרד. כל הרכיבים האחרים של הזכויות שאינן    .הנרכשת
מקנות שליטה נמדדים בשוויים ההוגן למועד הרכישה אלא אם כן בסיס מדידה אחר נדרש על פי  

 .IFRSתקני 
 

הקבוצה טרם  בצירוף עסקים שהושג בשלבים, הזכויות ההוניות שהוחזקו בחברה הנרכשת על ידי  
צירוף העסקים נמדדות בשוויין ההוגן למועד צירוף העסקים, ורווח או הפסד שנוצר כתוצאה  

 מכך נזקף לרווח או הפסד. 
 

תמורה מותנית שהתהוותה לקבוצה במסגרת צירוף עסקים נמדדת בשווייה ההוגן למועד צירוף  
גת כנכס או כהתחייבות,  העסקים. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית, המסוו

לתקן   בהתאם  בינלאומי  לתקן  מוכרים  כספי  פיננסיים  9דיווח  (  IFRS 9  -  )להלן  ""מכשירים 

הפסד או  יטופל  ברווח  העוקב  וסילוקה  מחדש,  נמדדת  אינה  כהון  המסווגת  מותנית  תמורה   .
 במסגרת ההון. 

 
שאינן מקנות שליטה בחברה  עודף הסכום הכולל של התמורה המועברת, סכום זכויות כלשהן  

מעל   הנרכשת,  החברה  בהון  כלשהן  קודמות  זכויות  של  הרכישה  ליום  ההוגן  והשווי  הנרכשת, 
שניטלו,   ההתחייבויות  ושל  שנרכשו  לזיהוי  הניתנים  הנכסים  של  הרכישה,  למועד  נטו,  לסכום 

 . שנמדדים כולם כאמור לעיל, מוכר כמוניטין
 

נטו, למועד הרכישה, של הנכסים הניתנים  במקרה של רכישה במחיר הזדמנותי,   שבה הסכום 
לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, עולה על הסכום הכולל של התמורה המועברת, סכום  
זכויות   של  הרכישה  ליום  ההוגן  והשווי  הנרכשת,  בחברה  שליטה  מקנות  שאינן  כלשהן  זכויות 

הה מוכר  כדלעיל,  הנרכשת,  החברה  בהון  כלשהן  במועד  קודמות  הפסד  או  ברווח  ישירות  פרש 
 הרכישה.  
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -  2ביאור 

 :)המשך( דוחות כספיים מאוחדים  ב.

 
 )המשך(: חברות בנות וצירופי עסקים   (2

 
שליטה   מקנות  שאינן  זכויות  בעלי  שהינם  ושותפים  החברה  של  ההלוואות  מהסכמי  בחלק 

החזר   מוחזקות,  לפיכך,    השותף  להחלטת  בכפוף  רק  יתבצע ההלוואות  בשותפויות  הכללי. 
  הלוואות השותפים לשותפויות אלו מוצגות במאזן החברה כזכויות שאינן מקנות שליטה.

 
במצב זה, לצורך ייחוס הרווח הנקי לשנה בין בעלי מניות החברה לזכויות שאינן מקנות שליטה,  

עודפות הקיימות בידי הזכויות שאינן  המתחשבת החברה בריבית החוזית הנצברת בגין ההלוואות  
 מקנות שליטה. 

 
ח בין  עסקות  בגין  ודיבידנדים  הוצאות  הכנסות,  כולל  קבוצתיות,  תוך  ועסקות  ברות  יתרות 

הקבוצה בוטלו. רווחים והפסדים, הנובעים מעסקות תוך קבוצתיות, ואשר הוכרו בנכסים )כגון  
מלאי ורכוש קבוע( בוטלו אף הם. הפסדים תוך קבוצתיים כאמור עשויים להצביע על ירידת ערך  

 נכסים אשר נבחנת ומטופלת כמפורט להלן.    
 

שונתה לפי הצורך, על מנת להבטיח עקביות עם  המדיניות החשבונאית המיושמת בחברות הבנות  
 המדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה. 

 

 עסקות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה שתוצאתן אינה איבוד שליטה  (3
 

שליטה   איבוד  אינה  שתוצאתן  בנות  בחברות  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  בעלי  עם  עסקות 
ות אלה, ההפרש בין השווי ההוגן של תמורה כלשהי ששולמה  מטופלות כעסקות עם בעלים. בעסק

או שהתקבלה לבין הסכום שבו מתואמות הזכויות שאינן מקנות שליטה כדי לשקף את השינויים  
 בזכויות היחסיות שלהן בחברה הבת, מוכר ישירות בהון המיוחס לבעלים של החברה. 

 
 מימוש זכויות בחברות בנות   ( 4

את  וגורעת את הנכסים )כולל מוניטין כלשהו(  כאשר הקבוצה מאבדת שליטה בחברה בת, היא  
הבת   החברה  של  בה  ההתחייבויות  שליטה  מקנות  שאינן  הזכויות  את  שלהם  וכן  הערכים  לפי 

, ומכירה בהשקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת לשעבר לפי  בספרים במועד שבו אבדה השליטה
אבדה השליטה. שווי הוגן זה משמש כסכום שמוכר לראשונה בספרים  שווייה ההוגן במועד שבו  

השליטה,   איבוד  לאחר  שנותרו  לשעבר  הבת  בחברה  בזכויות  העוקב  החשבונאי  הטיפול  לצורך 
 כחברה כלולה או כנכס פיננסי.  

ההפרש בין השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה מהעסקה שגרמה לאיבוד השליטה והשווי ההוגן  
שהי שנותרה בחברה הבת לשעבר במועד איבוד השליטה )כאמור לעיל(, לבין הערך  של השקעה כל

בו   במועד  לשעבר  הבת  החברה  של  וההתחייבויות  כלשהו(  מוניטין  )כולל  הנכסים  של  בספרים 
ושל זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הבת לשעבר באותו מועד,   אבדה השליטה בה 

 מוכר ברווח או הפסד. 

שהם אשר הוכרו בעבר ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה בת מטופלים באותו  סכומים כל
ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים   נדרש אם החברה הייתה מממשת  אופן שהיה 

 )מסווגת אותם מחדש לרווח או הפסד או מעבירה אותם ישירות לעודפים, בהתאם לעניין(. 
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 )המשך(: המדיניות החשבונאיתעיקרי  -  2יאור ב

 :)המשך( דוחות כספיים מאוחדים  ב.

 
 הסדרים משותפים   (5

כתלות   משותפות  כעסקות  או  משותפות  כפעילויות  מסווגות  משותפים  בהסדרים  השקעות 
 בזכויות ובמחויבויות של הצדדים להסדר.  

הסדרים משותפים אשר הקבוצה קבעה כי יש לסווגם כעסקות משותפות, מטופלות לפי שיטת  
 .  להלן( 7)ראו סעיף  השווי המאזני

אשר   משותפים  להסדרים  הקבוצה  ביחס  משותפות,  כפעילויות  לסווגם  יש  כי  קבעה  הקבוצה 
הכספי   הדיווח  לתקני  בהתאם  ובהוצאות  בהכנסות  בהתחייבויות,  בנכסים,  בזכויותיה  מכירה 

 הבינלאומיים הרלוונטיים. 

 
 כלולות  ישויות (6

כלולה הינה ישות בה יש לקבוצה השפעה מהותית, אך לא שליטה, המתבטאת לרוב בהחזקה    ישות
)ראו    מזכויות ההצבעה. השקעה בחברה כלולה מטופלת לפי שיטת השווי המאזני  50%עד    20%של  

 .  להלן(  7סעיף 

 
 שיטת השווי המאזני  (7

בהתאם לשיטת השווי המאזני מוכרת ההשקעה לראשונה לפי עלותה, והערך הפנקסני משתנה כך  
ממועד   המשותפת  העסקה  או  הכלולה  החברה  של  הפסד  או  ברווח  בחלקה  מכירה  שהקבוצה 

 הרכישה.  

מוניטין המתייחס לחברות כלולות ועסקאות משותפות נכלל בערך בספרים של ההשקעה ונבחן  
 דת ערך כחלק מההשקעה בכללותה.לצורך הכרה בירי

כלולות ועסקאות משותפות לאחר מועד הרכישה נזקף    ישויותחלק הקבוצה ברווח או הפסד של  
לרווח או הפסד וחלקה בתנועות ברווח כולל אחר לאחר מועד הרכישה נזקף לרווח כולל אחר,  

 סקה משותפת  כלולה או ע ישותכנגד ערכה בספרים של ההשקעה. כאשר חלק הקבוצה בהפסדי  

עליהן,   עולה  או  מובטחות(  יתרות החובה אחרות הבלתי  כל  )לרבות  לזכויותיה בהשקעה  שווה 
או   משפטית  מחוייבות  לקבוצה  קיימת  אם  אלא  נוספים,  בהפסדים  מכירה  אינה  הקבוצה 
משתמעת לשאת בהפסדי החברה הכלולה או העסקה המשותפת מעבר לזכויותיה בה או במידה  

 הכלולה או העסקה המשותפת.  הישותבעבור שבוצעו תשלומים 

ההשקעה   של  ערכה  לירידת  סימנים  קיימים  האם  דיווח  תאריך  בכל  קובעת    בישות הקבוצה 
הכלולה או בעסקה המשותפת. במידה שמתקיים סימן כלשהו כאמור, הקבוצה מחשבת את סכום  

מוש לבין שווי הוגן  ירידת הערך כהפרש בין הסכום בר ההשבה של ההשקעה  )הגבוה מבין שווי שי
בסמיכות   הפסד  או  ברווח  הערך  ירידת  בסכום  ומכירה  בספרים  לערכה  מכירה(  עלויות  בניכוי 

 שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני".   ישויות מוחזקות לסעיף "חלק ברווחי )הפסדי( 

הכלולות והעסקאות המשותפות    הישויות רווחים או הפסדים שנבעו מעסקות בין הקבוצה לבין  
כרים בדוחות הקבוצה רק בגובה חלקם בחברה הכלולה או העסקה המשותפת של המשקיעים  מו

הלא קשורים לקבוצה. חלקה של הקבוצה ברווחים או בהפסדים של החברה הכלולה או העסקה  
הקבוצה   בין  מעסקות  כאמור  הפסדים  זאת,  עם  מבוטל.  אלה  עסקות  בגין    לישות המשותפת 

עשו המשותפת,  לעסקה  או  ומטופלת  הכלולה  נבחנת  אשר  נכסים  ערך  ירידת  על  להצביע  יים 
 יא'.  2, ראה בנוסף ביאור כמפורט להלן

הכלולות והעסקאות המשותפות שונתה לפי הצורך, על מנת    הישויותהמדיניות החשבונאית של  
 להבטיח עקביות עם המדיניות החשבונאית שמיושמת על ידי הקבוצה. 

כלולות ובעסקאות משותפות, מוכרים    בישויות רווחים והפסדים בגין דילול, הנובעים מהשקעות  
 ברווח או הפסד.  
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -  2יאור ב

 )המשך(: שיטת השווי המאזני  (8

בו ההשקעה מפסיקה להיות   הקבוצה מפסיקה להשתמש בשיטת השווי המאזני החל מהמועד 
 IFRS  -כלולה או עסקה משותפת, ומטפלת החל ממועד זה בהשקעה כנכס פיננסי בהתאם ל  ישות

   הכלולה או העסקה המשותפת לא הפכה להיות חברה בת. שהישות, בתנאי 9

בעת הפסקת הטיפול בשיטת השווי המאזני הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהי שנותרה  
. הקבוצה מכירה ברווח או הפסד בגין ההפרש  הכלולה או בעסקה המשותפת לשעבר  בישותלה  

שבין השווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה ותמורה כלשהי ממימוש של חלק מההשקעה, לבין  
 הערך בספרים של ההשקעה במועד בו אבדה ההשפעה המהותית.

כאשר ישות מפסיקה להשתמש בשיטת השווי המאזני, היא מטפלת בכל הסכומים שהוכרו ברווח  
הייתה  כולל   המושקעת  הישות  אילו  נדרש  שהיה  אופן  באותו  השקעה  לאותה  בהתייחס  אחר 

לכך   להביא  שעשוי  )מה  הקשורות  ההתחייבויות  או  הקשורים  הנכסים  את  בעצמה  מממשת 
 שסכומים שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר יסווגו מחדש לרווח או הפסד(. 

הקבוצה   של  הבעלות  זכויות  בעסקה    בישותכאשר  או  מוקטנותכלולה  ההשפעה    משותפת  אך 
הדבר   )כאשר  הפסד  או  לרווח  מחדש  מסווגת  הקבוצה  נשמרת,  המשותפת  המהותית/השליטה 
 רלוונטי כאמור בפסקה הקודמת( רק סכום יחסי של רווח או הפסד שהוכר בעבר ברווח כולל אחר.  

 םדיווח מגזרי .ג

פנימיים המוגש למקבל ההחלטות  מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצורכי דיווח  
הקבוצה   של  הפעילות  למגזרי  משאבים  הקצאת  על  אחראי  אשר  בקבוצה,  הראשי  התפעוליות 

  והערכת הביצועים שלהם.

 תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ .ד

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה: (1

במטבע נמדדים  בקבוצה  מהתאגידים  אחד  כל  של  הכספיים  בדוחות  הנכללים  של    פריטים 
מטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים    - הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה ישות )להלן  

המאוחדות   והחברות  החברה  של  הפעילות  מטבע  שהוא  חדשים,  בשקלים  מוצגים  המאוחדים 
הפועלות בישראל. מטבע הפעילות של החברות והשותפויות המוחזקות הפועלות בארצות הברית  

 . הינו הדולר

 ות ויתרות:עסק (2

)להלן הפעילות  ממטבע  השונה  במטבע  הפעילות    -עסקאות  למטבע  מתורגמות  חוץ(  מטבע 
מיישוב   הנובעים   שער,  הפרשי  העסקות.  למועדי  שבתוקף  החליפין  בשערי  שימוש  באמצעות 
עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין  

 הפסד.  או  קפים לדוח רווח לתום התקופה, נז

 תרגום דוחות כספיים של חברות הקבוצה     (3 

 
התוצאות והמצב הכספי של כל חברות הקבוצה שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע ההצגה,  

 מתורגמים למטבע ההצגה כדלקמן: 

 
נכסים והתחייבויות לכל דוח על המצב הכספי מוצג מתורגמים לפי שער הסגירה במועד אותו   א(

 דוח על המצב הכספי;   
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -  2יאור ב

 :)המשך( תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ ד.

 :)המשך( תרגום דוחות כספיים של חברות הקבוצה     (3
 

הכנסות והוצאות לכל דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי החליפין הממוצעים לתקופה   ב(
)אלא אם ממוצע זה אינו קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי החליפין במועדי  
 העסקות. במקרה זה מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי שער החליפין במועדי העסקות(; 

 
 כרים במסגרת רווח כולל אחר. כל הפרשי השער הנוצרים מו  ג(
 

בעת איחוד הדוחות הכספיים, נזקפים לרווח כולל אחר הפרשי שער הנובעים מתרגום ההשקעה  
נטו בפעילויות חוץ. כאשר פעילות חוץ ממומשת במלואה, הפרשי השער שנזקפו לרווח כולל אחר  

 .מוכרים ברווח או הפסד כחלק מהרווח או ההפסד הנובעים מהמימוש
 

 זומנים ושווי מזומנים מ .ה

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה, פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, השקעות  
חודשים, אשר אינם מוגבלים    3אחרות לזמן קצר שנזילותן גבוהה, ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על  

 מבחינת משיכה או שימוש.  

לפי   יתר בתאגידים בנקאיים העומדות לפירעון  והלוואות  משיכות  דרישה מסווגות לסעיף "אשראי 
 מתאגידים בנקאיים", במסגרת התחייבויות שוטפות. 

  מלאי מקרקעין . ו

מלאי מקרקעין למכירה ולפיתוח נמדד כנמוך מבין העלות או שווי המימוש נטו. עלות המלאי כוללת  
מימוש נטו מייצג את  את העלויות הישירות המזוהות בגין רכישת המלאי ועלויות אשראי שהוונו. שווי  

העלויות   ואומדן  להשלמה  העלויות  אומדן  בניכוי  הרגיל  העסקים  במהלך  המכירה  מחיר  אומדן 
 הדרושות לביצוע המכירה.  

 לקוחות      . ז

או    שנמכרו  סחורות  עבור  הקבוצה  של  מלקוחותיה  לקבל  לסכומים  מתייחסת  הלקוחות  יתרת 
כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש תוך שנה אחת  שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל.  

מסווגים   הם  משנה(,  ארוך  שהוא  במידה  העסק,  של  הרגיל  התפעולי  המחזור  במהלך  )או  פחות  או 
 כנכסים שוטפים, אחרת, הם מסווגים במסגרת הנכסים שאינם שוטפים. 

 רכוש קבוע .ח

עלות בתוספת עלויות אשר ניתן לייחס  פריטי הרכוש הקבוע, לרבות רכוש קבוע בהקמה, מוצגים לפי ה
במישרין להבאת הנכס למצב הדרוש לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, בניכוי הפסדים  
מירידת ערך שנצברו, ובניכוי פחת שנצבר. עלויות מימון המתייחסות למימון רכישה או הקמה של  

 רכוש קבוע עד הפעלה נכללות בעלות הרכוש.  

ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים  ערך השייר  
 ולהבא.  -כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

הסכום בר פחת של כל נכס מוקצה באופן שיטתי על פני אורך חייו השימושיים תוך שימוש בשיטת  
 הקו הישר. 
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 )המשך(: החשבונאיתעיקרי המדיניות  -  2ביאור 
  

 )המשך(: רכוש קבוע .ח

 שיעורי הפחת השנתיים הם:

  % 

 6-33 ריהוט וציוד משרדי 

 33 ותוכנות  מחשבים

   10-33 שיפורים במושכר* 

 2 בניינים 

אורך החיים   או  חוזה השכירות  פני תקופת  על  הישר,  שיטת הקו  לפי  מופחתים  במושכר  *שיפורים 
 .השיפורים, לפי הקצר מבניהםהמשוער של  

 

 נדל"ן להשקעה:  .ט

לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך    הקבוצהנדל"ן להשקעה הינו נדל"ן המוחזק על ידי  
הונית, או שניהם, ושלא לצורך שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות,  

 מכירה במהלך העסקים הרגיל.  לשם או

 הינו כדלקמן:   הקבוצההטיפול החשבונאי בנדל"ן להשקעה בדוחותיה הכספיים של 

נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות. עלות הנדל"ן להשקעה כוללת את מחיר רכישתו ועלויות  
 נלוות הניתנות לייחוס במישרין לעסקת הרכישה. 

הקבוצה מודדת  לראשונה  ההכרה  ההוגן    לאחר  השווי  למודל  בהתאם  שלה  להשקעה  הנדל"ן  את 
על ידי מעריכי שווי חיצוניים. השווי  -דהיינו, בשוויו ההוגן, המייצג את ערכו בשוק, כנקבע מדי שנה  

ההוגן מבוסס על המחירים בשוק פעיל, המותאמים, במידת הצורך, בגין הבדלים במהות, במיקום או  
ינו זמין, משתמשת הקבוצה בשיטות הערכה חלופיות, כגון  במצב הנכס המתייחס. כאשר המידע א 

מחירים עדכניים בשווקים פחות פעילים, או תחזיות תזרימי מזומנים מהוונים. הערכות אלה נבחנות  
מדי שנה והרווח או הפסד הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מוכרים ברווח או  

 בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה".  שינוייף "הפסד לתקופה בה הם נבעו במסגרת סע 
 

 נכסים פיננסיים:  .י

בינלאומי  2018בינואר    1ביום   כספי  דיווח  תקן  לתוקף  נכנס  בהתאם    9,  פיננסיים".  "מכשירים 
ה התקן,  של  המעבר  הסיווג    קבוצה להוראות  דרישות  לעניין  מתואם  רטרוספקטיבי  ביישום  בחרה 

, במסגרתו ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה הוכרה כתיאום ליתרת  IFRS 9והמדידה של  
לא הייתה השפעה מהותית     IFRS9ליישום לראשונה של  .  2018בינואר    1הפתיחה של העודפים ליום  

 על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

 סיווג  .1

הקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות: נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח  
או הפסד, נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ונכסים פיננסיים בעלות מופחתת.  

ובתנאים החוזיים של הפיננסיים  הנכסים  מוחזקים  שבו  במודל העיסקי  תלוי  תזרימי    הסיווג 
עבור נכסים הנמדדים בשווי הוגן, שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד    בגינם.  המזומנים

או ברווח כולל אחר. בגין השקעות במכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, האמור מותנה  
בנכס   לראשונה  ההכרה  במועד  לשינוי,  ניתנת  שאינה  בחירה,  ביצעה  הקבוצה  האם  בשאלה 

 עוקבים בשוויו ההוגן של הנכס ברווח כולל אחר.  המתייחס, להציג שינויים
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הקבוצה מסווגת מחדש את נכסיה הפיננסיים שהינם מכשירי חוב כאשר, ורק כאשר, חל שינוי  
 במודל העיסקי שלה לניהול הנכסים הפיננסיים. 

 נכסים פיננסים בעלות מופחתת (א

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל עיסקי  
על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן התנאים    שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים

החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן  
 וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.  

חודשים לאחר    12-נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לחלויות לתקופה של יותר מ
ה המצב  על  הדוח  הפיננסיים  תאריך  הנכסים  שוטפים.  שאינם  כנכסים  המסווגות  כספי, 

"מזומנים ושווי  -ובעלות מופחתת של הקבוצה כלולים בסעיפים: "חייבים ויתרות חובה"  
 מזומנים" המופיעים בדוח על המצב הכספי. 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח רווח או הפסד  (ב

הפסד הינם נכסים פיננסיים שאינם מסווגים באחת  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או  
מהקטגוריות האחרות. הם מסווגים כנכסים שאינם שוטפים, אלא אם ההנהלה מתכוונת  

עד   של  תקופה  תוך  בהם  ההשקעה  את  המצב   12לממש  על  הדוח  תאריך  לאחר  חודשים 
המצב   חודשים לאחר תאריך הדוח על  12הכספי, או שתאריך הפדיון שלהם אינו עולה על  

 הכספי, ואז הם מסווגים כנכסים שוטפים.

 הכרה ומדידה  .2

סליקת   במועד  הקבוצה  בספרי  נרשמות  פיננסיים  נכסים  של  רגילה  בדרך  ומכירות  רכישות 
 העסקה, שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה.  

הפיננסיים   הנכסים  כל  עבור  עסקה,  עלויות  בתוספת  הוגן  בשווי  לראשונה  מוכרות  ההשקעות 
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי  .  סד, למעט לקוחותשאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפ

הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן, והוצאות העסקה נזקפות לרווח או הפסד.  
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו, הקבוצה  

בגין הבעלות על נכסים אלה. נכסים פיננסיים  העבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות  
פיננסיים בעלות   נכסים  רווח או הפסד נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן.  בשווי הוגן דרך 

 מופחתת נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.

יננסיים בשווי הוגן דרך רווח  ההוגן של נכסים פ  בשווים רווחים או הפסדים, הנובעים משינויים  
או הפסד מוצגים ברווח או הפסד בתקופה בה נבעו. הכנסת דיבידנד מנכסים פיננסיים בשווי הוגן  
דרך רווח או הפסד מוכרת ברווח או הפסד כאשר התגבשה הזכות של הקבוצה לקבלת התשלום, 

אל   יזרמו  לדיבידנד  המיוחסות  הכלכליות  שההטבות  סכו  הקבוצהצפוי  ניתן  וכן  הדיבידנד  ם 
 למדידה באופן מהימן. 
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 ירידת ערך נכסים פיננסיים  .3

הקבוצה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים על נכסים פיננסיים שהינם מכשירי  
חוב הנמדדים בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, חייבים בגין חכירה ונכסים  

 . IFRS 15בגין חוזים עם לקוחות הנובעים מעסקות בתחולת  

האם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי    הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי
של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה, על בסיס אינדיבידואלי או על בסיס קבוצתי. לשם 
כך, הקבוצה משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון  

תוך הבאה לראשונה,  ההכרה  במועד  הפיננסי  במכשיר  כשל  מידע    להתרחשות  כל  של  בחשבון 
 סביר וניתן לביסוס, כולל מידע צופה פני עתיד.

בהם   ההכרה  ממועד  האשראי  בסיכון  משמעותית  עליה  חלה  שבהם  פיננסיים  נכסים  עבור 
לראשונה, הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך  

כום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה  כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בס
 . וכר ברווח או הפסדיחודשים. סכום הפרשי האשראי החזויים )או ביטולם(  12של 

עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך, הקבוצה מניחה כי סיכון האשראי לא עלה  
 באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה. 

דדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי  על אף האמור לעיל, הקבוצה מו
חזויים לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות או נכסים בגין חוזים עם לקוחות שנובעים מעסקות  

 .IFRS 15בתחולת  

 ירידת ערך נכסים   .יא

על כך שחלה   בנסיבות המצביעים  בוחנת בכל תאריך מאזן האם חלו אירועים או שינויים  הקבוצה 
יהיה בר השבה   רושמת הפרשה  ירידה בערכם של הנכסים כך שערכם בספרים לא  ובמידת הצורך, 

 לירידת ערך, עד גובה הסכום שהינו בר השבה. 

נטו של הנכס לבין שווי השימוש שלו  סכום בר השבה של נכס נקבע לפי הגבוה שבין מחיר המכירה  
לקבוצה. שווי השימוש של הנכס מוערך לפי הערך של תזרים המזומנים הצפוי מהמשך השימוש בנכס  
כולל זה הצפוי בעת הוצאתו משירות ומימושו בעתיד המהוון לערך נוכחי, תוך שימוש בשיעור ניכיון  

וחסים לנכס. בקביעת שווי השימוש של  המשקף את ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המי
הנכס משתמשת הקבוצה בהערכות הטובות ביותר העומדות לרשותה לגבי המצב אשר ישרור במהלך  

 יתרת החיים השימושיים של הנכס ולגבי המצב הנוכחי של הנכס.  

 ספקים ונותני שירותים  .יב

כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים    יתרות הספקים 
אמור   התשלום  כאשר  שוטפות  כהתחייבויות  מסווגות  הספקים  יתרות  הרגיל.  העסקים  במהלך 
להתבצע תוך שנה אחת או פחות )או במהלך המחזור התפעולי הרגיל של העסק, במידה שהוא ארוך  

 משנה(, אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאינן שוטפות. 

לראשו מוכרות  שיטת  יתרות ספקים  בסיס  על  מופחתת,  בעלות  נמדדות  מכן  ולאחר  הוגן,  בשווי  נה 
 הריבית האפקטיבית. 

 הלוואות  .יג

הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואות מוצגות  
האפקטיבית הגלומה  בשיטת העלות המופחתת, על בסיס שיטת הרבית האפקטיבית. חישוב הריבית  

בהלוואות שהינן צמודות מדד, המבוצע נכון למועד קבלתן, מבוסס על תזרימי המזומנים הנומינליים  
החזויים בגינן )ללא התחשבות בתחזית לגבי שינויים עתידיים במדד(, כאשר לתאריך כל דיווח כספי  

ורות, למדד המחירים  מוצמדות היתרות הנומינליות של סכום העלות המופחתת של ההלוואות האמ
 לצרכן לתאריך המאזן. 
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הלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות, אלא אם יש לקבוצה זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק  
 חודשים לפחות לאחר תאריך המאזן.  12ההתחייבויות למשך 

 אשראי עלויות  .יד

עלויות בגין אשראי ספציפי וכללי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר  
)נכס שנדרש פרק זמן מהותי כדי להכין אותו לשימוש המיועד שלו או למכירתו( מהוונות כחלק מעלות  

מתהוות לחברה  הנכס, במהלך התקופה החל מהמועד בו מתקיימים לראשונה כל התנאים הבאים: )א(  
מבצעת פעילויות הנדרשות    הקבוצהעלויות אשראי; וכן )ג(    לקבוצההוצאות בגין הנכס; )ב( מתהוות  

 לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או למכירתו.  

היוון עלויות האשראי כאמור מופסק כאשר, באופן מהותי, הושלמו כל הפעילויות הנדרשות לשם הכנת  
 או למכירתו.   הנכס הכשיר לשימושו המיועד

עלויות   אותן  הן  כשיר  נכס  של  לייצור  או  לרכישה, להקמה  במישרין  ליחסן  שניתן  עלויות האשראי 
אשראי אשר היו נמנעות אילו היציאה בגין הנכס הכשיר לא הייתה מבוצעת. עלויות אשראי אחרות  

 נזקפות כהוצאה ברווח או הפסד בתקופה בה התהוו.  

מרס   הוועד  2019בחודש  הטיפול  פרסמה  בדבר  פרשנות  בינלאומי  כספי  דיווח  של  לפרשנויות  ה 
.  (הפרשנות  -להלן )  עלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן  החשבונאי בדבר

להוון עלויות אשראי    בעקבות פרסומה של פרשנות זו, הרשות לני"ע פרסמה עמדת סגל על פיה, לא ניתן
ה הינה על פני זמן החל מהמועד שבו הושלמו באופן מהותי הפעילויות  בפרויקטים בהם ההכרה בהכנס

לעמדת סגל הרשות לני"ע  מועד זה הינו בדרך כלל מועד  , )הנדרשות לצורך מכירת הנכס, נשוא העסקה
הכרה בעלויות מימון שאינן כשירות להיוון כהוצאה  ו  הינ עמדה זו  . השפעת היישום של  (מתן היתר בניה

האשראי למלאי והכרה בעלויות האשראי דרך    והפסד ממועד התהוותן, חלף היוון עלויותבדוח רווח  
בהתאם  .IFRS15  -והפסד בהתאם ל  עלות המכר במועד שבו מוכרות העלויות בגין הפרויקט בדוח רווח

החל    לעמדת הסגל כאמור, יישומה של החלטה זו תיעשה בדרך של  שינוי במדיניות החשבונאית למפרע
 .   IFRS 15היישום לראשונה של הוראות ממועד 

 ונדחים  שוטפים מיסים .טו  

הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים. המסים מוכרים בדוח רווח או  
הקשורים בפריטים שנזקפו לרווח כולל אחר או ישירות להון, אשר מוכרים גם הם    מסים  למעטהפסד,  

 ברווח כולל אחר או בהון, בהתאמה.  

הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה למעשה  
ות הכנסה חייבת.  לתאריך הדוח על המצב הכספי, במדינות בהן החברה והחברות הבנות פועלות ומפיק

הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת לצורכי מס, בהתאם  
 לדיני המס הרלבנטיים, ויוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים להיות משולמים לרשויות המס. 

הסכומים של    סים נדחים, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים זמניים ביןיהקבוצה מכירה במ 
הנכסים וההתחייבויות, הכלולים בדוחות הכספיים, לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי מס. עם  

סים נדחים אינן מוכרות אם הן נובעות מהכרה לראשונה של מוניטין. כמו כן,  יזאת, התחייבויות מ
ב ימ הראשונית  ההכרה  בעת  נוצרים  הזמניים  ההפרשים  אם  מוכרים,  אינם  נדחים  או  סים  נכס 

 בהתחייבות, שלא במסגרת צירוף עסקים, אשר במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או  

סים הנדחים נקבע בהתאם לשיעורי  יבין אם החשבונאי או זה המדווח לצורכי מס. סכום המ  -ההפסד  
המצב   על  הדוח  לתאריך  נכון  למעשה  הושלמה  שחקיקתם  או  שנחקקו  המס(  )וחוקי  הכספי  המס 

 סים הנדחים ייושבו. יסים הנדחים ימומשו או כשהתחייבויות המ יוצפויים לחול כאשר נכסי המ

ורכי מס, בגבולות סכום  סים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לציההכרה בנכסי מ
 ההפרשים, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס.  
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -  2ביאור 

 )המשך( ונדחים שוטפים מיסים .טו  

סים נדחים בגין הפרשים זמניים החייבים במס המיוחסים להשקעות  יהקבוצה זוקפת התחייבויות מ
בחברות בנות, בסניפים, בחברות כלולות ובזכויות בעסקאות משותפות, למעט במקרים בהם עיתוי  
בעתיד   בהפרשים הזמניים  היפוך  יחול  שלא  וצפוי  הקבוצה  ידי  על  נשלט  ההפרשים הזמניים  היפוך 

 הנראה לעין. 

מ בנכסי  מכירה  מס,  יהקבוצה  לצורכי  לניכוי  הניתנים  זמניים  הפרשים  בגין  נדחים  הנובעים  סים 
מהשקעות בחברות בנות, בסניפים, בחברות כלולות ובזכויות בעסקאות משותפות, אם ורק אם צפוי  
לנצל את   יהיה  ניתן  שכנגדה  חייבת  הכנסה  וכן תהיה  לעין  הנראה  בעתיד  יתהפך  הזמני  כי ההפרש 

 ההפרש הזמני. 

 נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם:
 

כות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים;  קיימת ז -
 וכן 

 

נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים על   -
ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר מתכוונות לסלק  

 ל בסיס נטו. את היתרות ע

 הפרשות .טז

בגין משפטיות    הפרשות  מחוייבות  ואחרותתביעות  לקבוצה  כאשר  או    מוכרות,  משפטית  קיימת, 
סילוק   לצורך  משאבים  של  שלילי  תזרים  יידרש  כי  צפוי  מהעבר;  מאירועים  כתוצאה  משתמעת, 

 המחוייבות; וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחוייבות.  

הפרשות נמדדות בהתאם לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים שידרשו ליישוב המחוייבות,           
המחושב באמצעות שימוש בשיעור היוון לפני מס, המשקף הערכות שוק שוטפות לגבי ערך הזמן של  

 . הכסף והסיכונים הספציפיים למחויבות. הגידול בהפרשה עקב חלוף הזמן מוכר כהוצאת ריבית

 חכירות  יז.   

 (. IFRS 16"חכירות" ) 16, נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי 2019בינואר  1ביום 

כאשר נכסים מוחכרים על ידי הקבוצה לאחרים במסגרת חכירה תפעולית, הם נכללים בדוח על המצב          
ע באופן  שלהם,  הצפוי  השימושיים  החיים  אורך  פני  על  ומופחתים  למהותם,  בהתאם  קבי  הכספי 

לנכסים דומים שבשימוש הקבוצה. הכנסות מדמי שכירות מוכרות על פני תקופת החכירה לפי שיטת  
 . הקו הישר

 הקבוצה לא התקשרה בעסקאות מהותיות כחוכרת. 

 בהכנסות  הכרה.   יח

 הכנסות מחוזים עם לקוחות: 

 מדידת ההכנסות  (א

(, הכנסות הקבוצה נמדדות  IFRS 15)מועד היישום לראשונה של    2018בינואר    1החל מיום  
לפי סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים  
שהובטחו ללקוח, למעט סכומים שנגבו עבור צדדים שלישיים, כגון מיסי מכירה מסוימים.  

 ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה.  ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ,

מזכות   או  מהנחות  כתוצאה  )למשל,  משתנה  סכום  כוללת  ללקוח  שהובטחה  התמורה  אם 
את סכום התמורה לו היא תהיה זכאית בתמורה להעברת הסחורות    החזרה(, הקבוצה אומדת

או השירותים שהובטחו ללקוח במסגרת העסקה, וכוללת במחיר העסקה את כל הסכום של  
התמורה המשתנה, או את חלקו, רק במידה שצפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום  

הקשו הודאות  אי  כאשר  יתרחש  לא  שהוכרו  המצטברות  המשתנה  ההכנסות  לתמורה  רה 
 תתברר לאחר מכן. בסוף כל תקופת דיווח, הקבוצה מעדכנת את מחיר העסקה שנאמד על  
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 )המשך( בהכנסות הכרהיח.   

בנסיבות   והשינויים  הדיווח  תקופת  בסוף  הקיימות  הנסיבות  את  נאות  באופן  לייצג  מנת 
 הדיווח. במהלך תקופת 

 )המשך(  מדידת ההכנסות (א

של   הזמן  ערך  של  השפעות  בגין  שהובטחה  התמורה  סכום  את  מתאימה  הקבוצה  כן,  כמו 
הכסף, אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הקבוצה לבין הלקוח מספק ללקוח או לקבוצה  
כאשר  )כלומר,  ללקוח  השירותים  או  הסחורות  להעברת  בקשר  משמעותית  מימון  הטבה 

רכיב מימון משמעותי(. הקבוצה אינה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה    החוזה כולל
בחוזה,   ההתקשרות  במועד  מצפה,  הקבוצה  אם  משמעותי  מימון  רכיב  של  השפעות  בגין 
או שירות אלה תהיה שנה אחת או   בין המועד שבו הלקוח משלם עבור סחורה  שהתקופה 

 תקופה קצרה משנה אחת.  

 ולאחריות הפרשה לבדק 

בוחנת האם אחריות אשר הובטחה ללקוח במסגרת החוזה מספקת ללקוח בטחון    הקבוצה
המתייחס עונה על המפרט שסוכם בין הצדדים או לחילופין מהווה שירות מובחן  שהפריט  

מחויבות ביצוע נפרדת. במסגרת זאת מובאים בחשבון שיקולים שונים,    לקבוצה בגינו קיימת  
האם מוקנית ללקוח האפשרות לרכוש את האחריות בנפרד, האם האחריות  לרבות, בין היתר,  

התחייבה לבצע    שהקבוצהאורכה של תקופת האחריות וכן מהות הפעולות  נדרשת על פי חוק,  
 .האחריותבמסגרת תקופת 

חוזים    קבעה  הקבוצה במסגרת  ללקוחות  המסופקת  ולאחריות  לבדק  למחויבות  בהתייחס 
על  למכירת   ניתנת  כי המחויבות הנ"ל  דירות למגורים בתקופת הבדק ובתקופת האחריות, 

עמידה במאפייני המפרט והאיכות שהוסכמו בין הצדדים ובהתאם היא אינה  מנת להבטיח  
בהפרשה    הקבוצהדת. לאור האמור מכירה  מהווה מחויבות ביצוע נפרשירות מובחן ואינה  

 .IAS 37להוראות בגין רכיבים אלה בהתאם 

, באחריות לתקן את הליקויים האמורים,  הקבוצהבהסכמים בהם הקבלן המבצע נושא, כלפי  
נכס שיפוי, במקביל להכרה בהפרשה כאמור, במידה ומתקיימים עקרונות ההכרה בנכס  מוכר  

 לה על סכום ההפרשה.ובסכום שאינו עוכאמור 

 מועד ההכרה בהכנסה  (ב

(, הקבוצה מכירה בהכנסה  IFRS 15)מועד היישום לראשונה של    2018בינואר    1החל מיום  
כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו במסגרת החוזה עם הלקוח.  

יימת את  עבור כל מחויבות ביצוע, הקבוצה קובעת, במועד ההתקשרות בחוזה, אם היא מק
 מחויבות הביצוע לאורך זמן או בנקודת זמן. 

מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן, אם אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים: )א( הלקוח  
)ב( ביצועי   מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה/הקבוצה; 

יפורו; או )ג(  ש כדי יצירתו או  הקבוצה יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך  
ביצועי הקבוצה אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לקבוצה, ולקבוצה יש זכות לתשלום  

 הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. 

 ככל שמחויבות ביצוע אינה מקוימת לאורך זמן, היא מקוימת בנקודת זמן. 

 סוגי ההכנסות של הקבוצה:  (ג

 דמי תיווך פרויקטים  והכנסות משיווק,  (1

משיווק   ה והכנסות  בו  במועד  מוכרות  פרויקטים  תיווך  בהתאם   ו שלמודמי  התנאים 
 לחוזה השירות המזכים את הקבוצה בקבלת התמורה. 

 הכנסות מדמי שכירות   (2

הנכסים,  של  השוטף  לתפעול  המשמשים  הניהול  ודמי  להשקעה  מנדל"ן  שכירות  דמי 
 מוכרים ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת החכירה.  
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 הכנסות משירותים בתחום קבוצות הרכישה  (3

מדיניות החברה ביחס להכרה בהכנסה בגין דמי סיחור וניהול בתחום קבוצות הרכישה  .א
 . ת בהתאם לשלב ההשלמה של השירות לתום תקופת הדיווחהינה להכיר בהכנסו

ביחס לדמי ניהול המותנים בהתקיימותם של אבני דרך מוגדרות הקשורות בהתקדמות  .ב
   ימותן של אבני דרך אלה.הפרויקט, תכיר החברה בהכנסות רק בעת התקי

 ממכירת בניינים בהקמה  כנסות ה (4

היזמי   הנדל"ן  בתחום  לקוחות  עם  שלה  המכירה  בחוזי  כי  למסקנה  הגיעה  החברה 
בישראל, על סמך הוראות החוק והרגולציה הרלוונטית בישראל, ובהסתמך על חוות דעת 

 משפטיות שהתקבלו, לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לקבוצה, וכן קיימת לה  
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 )המשך(: החשבונאיתעיקרי המדיניות  -  2ביאור 

 )המשך(: בהכנסות הכרה .יח

 : )המשך( סוגי ההכנסות של הקבוצה       ג(

זכות לאכוף את קיום החוזה. בנסיבות הללו, הקבוצה תכיר בהכנסה לאורך זמן. כאשר 
 לא יתקיימו התנאים האמורים, ההכנסה מוכרת בנקודת זמן אחת. 

מכירה בהכנסה לאורך זמן על ידי מדידת ההתקדמות לקראת קיום מלא של   הקבוצה
מחויבות הביצוע באופן שמשקף את ביצועי החברה בהעברת השליטה על הסחורות או  
של  התוצאה  את  סביר  באופן  למדוד  ניתן  לא  כאשר  ללקוח.  שהובטחו  השירותים 

אך   חוזה(  של  בשלבים המוקדמים  )למשל  ביצוע  את   הקבוצהמחויבות  להשיב  מצפה 
עד  אפס(  )מרווח  שהתהוו  העלויות  להיקף  עד  רק  מוכרות  הכנסות  שהתהוו,  העלויות 

 למועד שבו ניתן למדוד באופן סביר את התוצאה של מחויבות הביצוע. 

בהכנסה על פני זמן, מאחר ולא ניתן    הקבוצהבפרויקטים של נדל"ן יזמי עבורם מכירה  
 הקבוצהסתיימה הבנייה של הבניין בכללותו,  לבצע מסירה של דירה ספציפית בטרם ה

קובעת את שיעור ההתקדמות בגין כל חוזה מכר בהתאם לשיעור ההתקדמות של הבניין  
 בכללותו.

בהתאם   הקבוצה תשומות.  על  המבוססת  שיטה  באמצעות  ההתקדמות  את  מודדת 
להשלמת לשיטה זו, שיעור ההשלמה נקבע בהתבסס על אומדן סך העלויות הדרושות  

מחויבות הביצוע. אומדן זה כולל את העלויות הישירות וכן עלויות עקיפות המתייחסות 
במישרין לקיום מחויבות הביצוע ומוקצות על בסיס מפתח העמסה סביר. החברה בדעה 
השליטה   העברת  אופן  את  ביותר  הנאותה  בצורה  מייצג  העלויות  בשיטת  שימוש  כי 

 ללקוח. 

אינה כוללת את ההשפעות של תשומות   הקבוצהתשומות,  ביישום גישה המבוססת על  
או   הסחורות  על  השליטה  בהעברת  החברה  ביצועי  את  משקפות  אינן  אשר  כלשהן 
השירותים ללקוח. בהתאם לכך, בתחום הנדל"ן היזמי, עלויות כגון: עלות קרקע, אגרות 

ע, אינן  והיטלים ועלויות אשראי, אשר אינן תורמות להתקדמות בקיום מחויבות ביצו
 נכללות במדידת שיעור ההשלמה.  

במקרים בהם הקבוצה תתחיל לבצע פעולות בהקשר לחוזה צפוי עוד בטרם נחתם חוזה 
עם הלקוח, בעת חתימה על החוזה הקבוצה מכירה בהכנסה על בסיס מצטבר מחייב  

(“catch up”ש הביצוע  מחויבויות  את  המשקפת  נכון  (,  הושלמו  או  חלקית  הושלמו 
 תימת החוזה. לתאריך ח 

מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן שירותי בנייה 
בו תנאי ההסכם מאפשרים    לקבוצהלמוכר המקרקעין, מוכר לפי שוויו ההוגן במועד 

במצבים   את החזקה בקרקע, במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה.לקבל  
הקבוצה את השווי ההוגן    ן את שווי הקרקע, אומדתבהם לא ניתן למדוד באופן מהימ

 של שירותי בנייה הניתנים לבעל הקרקע.

המימון   רכיב  את  לשקף  מנת  על  מתואמת  כאמור  ההתחייבות  עוקבות,  בתקופות 
המשמעותי הגלום בעסקה. ההתחייבות למתן שירותי הבנייה ומלאי המקרקעין נזקפים  

 יעור ההתקדמות של המלאי בכללותו. להכנסות ועלות המכר, בהתאמה, בהתאם לש 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -  2ביאור 

 )המשך(:  בהכנסות הכרה .יח

 נכסים והתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות (ד

, בעקבות יישום  2018בינואר    1נכסים והתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות מוכרים החל מיום  
IFRS 15 . 

כאשר כל אחד מהצדדים לחוזה ביצע את מחויבויותיו, הקבוצה מציגה את החוזה בדוח על  
המצב הכספי כנכס בגין חוזה עם לקוח או כהתחייבות בגין חוזה עם לקוח, בהתאם ליחסים  

הבי זכות  בין  הוא  לקוח  עם  חוזה  בגין  נכס  הלקוח.  של  התשלום  לבין  הקבוצה  של  צועים 
הקבוצה לתמורה עבור סחורות או שירותים שהקבוצה העבירה ללקוח. התחייבות בגין חוזה  
עם לקוח היא מחויבות של הקבוצה להעביר סחורות או שירותים ללקוח שבגינם הקבוצה  

 מועד פירעונה( מהלקוח.קיבלה תמורה )או סכום של תמורה שחל 

הכנסות לקבל הינן נכס חוזה אשר מוכר כאשר לקבוצה קיימת זכות לתמורה עבור נכס נדל"ן  
 שהקבוצה העבירה ללקוח. 

מקדמות מרוכשי דירות הינן התחייבות בגין חוזה ומייצגות את התמורה שקיבלה הקבוצה  
 עוד בטרם העבירה נכס נדל"ן ללקוח.  

 הטבות עובד .טי

להטבה   תוכניות  הכוללות  העסקה,  סיום  לאחר  לעובדים  הטבות  תוכניות  מספר  מפעילה  הקבוצה 
 מוגדרת ותוכניות להפקדה מוגדרת. 

 התחייבות לפיצויי פרישה/לפנסיה  (1

חברות   במסגרתה  העסקה  סיום  לאחר  עובד  להטבות  תוכנית  היא  מוגדרת  הפקדה  תוכנית 
נפרדת  ובלתי תלויה כך שלקבוצה אין כל מחויבות,    הקבוצה מבצעות הפקדות קבועות לישות 

משפטית או משתמעת, לבצע הפקדות נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל  
 העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.  

באמצעות ממומנות  התוכניות  פנסיה.  תוכניות  מספר  מפעילות  הקבוצה  תשלומים,    חברות 
 המועברים לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות.  

 בהתאם לתנאיהן, תוכניות הפנסיה האמורות עונות להגדרת תוכנית הפקדה מוגדרת כדלעיל. 

  פיצויי   בתשלום  חייבות  הקבוצה  חברות  בישראל  העבודה  ולהסכמי  העבודה  לחוקי  בהתאם
  הקבוצה  חברות  התחייבות .  מסויימות  בנסיבות   מעבודתם   שיפרשו  או   שיפוטרו   לעובדים  פרישה 

  העובדים   יתר  ולגבי  מוגדרת  הטבה  כתוכנית  מטופלת  מהעובדים  חלק  לגבי  פרישה  פיצויי  לתשלום
 . מוגדרת הפקדה כתוכנית מטופלת

 והבראה  חופשה דמי (2

.  שנתי  בסיס  על  מחושבים  שניהם  כאשר,  הבראה  ודמי  חופשה   לימי  עובד  כל  זכאי ,  החוק  במסגרת
  חופשה  דמי  בגין  והוצאה  התחייבות  זוקפת  הקבוצה.  ההעסקה  תקופת  משך  על  מתבססת  הזכאות
 . עובד  כל עבור שנצברה ההטבה על בהתבסס, והבראה

 
 מענקים ותכניות ברווחים שיתוף (3

  נוסחה   על  בהתבסס ,  ברווחים  עובדים  ושיתוף  מענקים  בגין  ובהוצאה  בהתחייבות  מכירה  הקבוצה
.  מסוימות  התאמות  לאחר ,  החברה  של  המניות   לבעלי  המיוחס  הרווח  את   בחשבון   הלוקחת
  יצר  בעבר  הנוהג   כאשר  או  משפטית  מחוייבות  קיימת  כאשר  כאמור  בהפרשה  מכירה  הקבוצה
 . המחויבות   את מהימן באופן  לאמוד  ניתן  וכן  כאלה תשלומים לבצע משתמעת מחויבות
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -  2ביאור 
 

 תשלום מבוסס מניות .    כ

החברה, שבהן  החברה מפעילה תכנית לתשלום מבוסס מניות לעובדים, המסולק במכשירים הוניים של  
החברה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים של החברה. שווים ההוגן של השירותים  

מהעובדים   להענקתהמתקבלים  סך    מניותו  אופציות   בתמורה  הפסד.  או  רווח  בדוח  כהוצאה  מוכר 
 הסכום הנזקף כהוצאה נקבע תוך התייחסות לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים. 

  או האופציות  בכל תאריך דוח על המצב הכספי, מעדכנת החברה את אומדניה בנוגע למספר המניות
תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק, ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה  , בהתבסס על  הצפויות להבשיל

 לאומדנים המקוריים, אם קיים, בדוח רווח או הפסד, ובהתאמה מקבילה בהון. 

 רווח למניה   . כא

הרווח על מבוסס למניה או ההפסד הבסיסי חישוב  או ההפסד ככלל,  לבעלי   הניתן הרווח  לחלוקה 
 במהלך הרגילות הקיימות במחזור המניות מספר של משוקללה בממוצע המחולק הרגילות, המניות

 .התקופה

לבעלי   המדולל  ההפסד או הרווח בחישוב             ההפסד, המיוחס  או  הרווח  למניה מתאמת הקבוצה את 
בגין   במחזור,  הקיימות  המניות  מספר  של  המשוקלל  הממוצע  ואת  החברה,  של  הרגילות  המניות 

 הרגילות הפוטנציאליות המדללות, כדלהלן: ההשפעות של כל המניות  

לרווח או להפסד, המיוחס לבעלי מניות רגילות של החברה, מתווסף הסכום לאחר מס של דיבידנדים   •
בגין   מותאם  והוא  המדללות  הפוטנציאליות  הרגילות  למניות  בהתייחס  בתקופה,  שהוכרו  וריבית, 

מהמרת המניות הרגילות הפוטנציאליות    שינויים אחרים כלשהם בהכנסה או בהוצאה, שהיו נובעים
 המדללות;

לממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור מתווסף הממוצע המשוקלל של   •
מספר המניות הרגילות הנוספות שהיו קיימות במחזור בהנחה שכל המניות הרגילות הפוטנציאליות  

 המדללות הומרו. 

 הרווח  מדללת )מקטינה את הינה השפעתן  כאשר כאמור רק בחשבון מובאות המניות הפוטנציאליות •
 למניה(.  ההפסד את מגדילה למניה או

 תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות: .כב

( תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם  1
 המוקדם: 

 ( IAS 1- התיקון ל -"הצגת דוחות כספיים" )להלן  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  (א

או לא שוטפות בדוח על   מבהיר את ההנחיות בנוגע לסיווג התחייבויות כשוטפות  IAS 1-התיקון ל
 המצב הכספי. התיקון מבהיר, בין היתר כי: 

יש   (1) לישות  אם  שוטפת  לא  כהתחייבות  תסווג  מהותית  התחייבות  זכות 
(substantive right  לפחות למשך  ההתחייבות  סילוק  את  לדחות   ) 

חודשים לאחר תום תקופת הדיווח. כמו כן, התיקון מבהיר כי כוונת הישות    12
את   ומבטל  ההתחייבות,  סיווג  לצורך  רלוונטית  אינה  הזכות  למימוש  בנוגע 

 ההתייחסות לקיומה של זכות בלתי מותנית.  

כא (2) מהותית  הרלוונטיים  זכות  בתנאים  עומדת  והישות  במידה  רק  קיימת  מור 
 בתאריך המאזן.  

ההתחייבות  (3) כלכליים   "סילוק"  משאבים  מזומן,  תשלום  של  בדרך  סילוק  כולל 
אחרים או מכשירים הוניים של הישות. עם זאת, זכות המרה בגין מכשיר המיר  

 שיר. אשר סווגה להון אינה משפיעה על סיווגה של ההתחייבות בגין המכ
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -  2ביאור 

 :)המשך( תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות .כב

  2023בינואר    1ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום    IAS 1- התיקון ל
 IAS-לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי. ליישום לראשונה של התיקון ל  או
 לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה.  1

 :ושיקולי דעת חשבונאים מהותייםאומדנים   - 3ביאור  
 

אומדנים ושיקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, לרבות ציפיות  
 ביחס לאירועים עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות. 

נדיר   טבעם,  מעצם  לעתיד.  בנוגע  והנחות  אומדנים  מגבשת  החשבונאיים  הקבוצה  שהאומדנים 
סיכון   ישנו  שבגינם  וההנחות,  האומדנים  בפועל.  המתייחסות  לתוצאות  זהים  יהיו  המתקבלים 
משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים  

 :הבאה, מפורטים להלן
 

 אומדנים:  
במדיניות חשבונאית להציג את הנדל"ן להשקעה  הקבוצה בחרה    - השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה   (1

 לפי מודל השווי ההוגן. השינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח והפסד. 
על נקבע  בעלי כישורים מקצועיים  ופנימיים אשר הינם    ידי מעריכי שווי חיצוניים- השווי ההוגן 

ציות לשינוי מהותי  מתאימים. השווי ההוגן נבחן לפחות פעם בשנה ובכל מועד בו קיימות אינדיק
 המתודולוגיה וההנחות ששימשו בהערכות השווי.  בדברי' 9באור  בשווי. ראה 

  
מקרקעין (2 מלאי  של  נטו  המימוש  שווי  ומלאי    -בחינת  למכירה  בניינים  מלאי  של  ערך  ירידת 

אומדן   בניכוי  הרגיל,  העסקים  במהלך  הצפויים  המכירה  מחירי  על  בהתבסס  נבחנת  מקרקעין, 
 .  ההשלמה הנדרשות ועלויות המכירה הנדרשות למכירת המלאיעלויות 

 
חזוי (3 עלויות  להערכת    -   תקציב  בהתאם  לפרויקט  החזוי  העלויות  תקציב  את  אומדת  החברה 

חישוב   לצורך  המשמש  ההשלמה  שיעור  אמידת  לצורך  צפויים  זמנים  ולוחות  כמויות  מחירים, 
 .ההכרה בהכנסות, העלויות והרווח מהפרויקטים

 
 י דעת חשבונאיים: שיקול 

הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג    לעיל,   יח' 2כמפורט בביאור    - מחויבות ביצוע  קיום   (1
שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו במסגרת החוזה עם הלקוח. עבור כל מחויבות ביצוע,  

לאורך זמן או  הקבוצה קובעת, במועד ההתקשרות בחוזה, אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע 
  כי   למסקנה   הגיעה  הקבוצהעל מנת לקבוע את השיטה המתאימה להכרה בהכנסה.  .  בנקודת זמן

  והרגולציה  החוק  הוראות  סמך   על ,  בישראל  היזמי "ן  הנדל  בתחום   לקוחות  עם  שלה  המכירה  בחוזי 
  שימוש   עם  נכס   נוצר  לא ,  שהתקבלו  משפטיות  דעת  חוות  על   ובהסתמך,  בישראל  הרלוונטית
  תכיר  הקבוצה,  הללו  בנסיבות.  החוזה  קיום  את  לאכוף  זכות  לה  קיימת  וכן,  לקבוצה  אלטרנטיבי

 . אחת זמן  בנקודת מוכרת ההכנסה , האמורים התנאים  יתקיימו לא כאשר. זמן לאורך  בהכנסה
 

 הסדרים משותפים   (2
  זכויותולבעלי ה. לקבוצה  מספר ישויות של הקבוצהמזכויות ההצבעה ב  50%-מחזיקה ב   הקבוצה

ב  הישויותהאחרים של   נדרשת  אלו  ישויות קיימת שליטה משותפת  לפיו  , בהתאם להסכם חוזי 
. הסדר  ותהאמור  ישויותלגבי כל הפעילויות הרלוונטיות של ה   זכויותהסכמה פה אחד של כל בעלי ה

.  אלו  ישויותמשותף זה, מספק לקבוצה ולצדדים האחרים להסדר המשותף זכויות לנכסים נטו של  
המאזני. השווי  שיטת  לפי  ומטופל  משותפת  כעסקה  מסווג  זה  הסדר  מכך,  לפרטים     כתוצאה 

 ד'.  10נוספים ראה ביאור  
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 :מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 4ביאור 

 ניהול סיכונים פיננסיים:

   גורמי סיכון פיננסיים  
 

סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק )לרבות סיכוני מטבע, סיכון  פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון  
ריבית, סיכון מדד המחירים לצרכן(, סיכוני אשראי וסיכון נזילות. תוכניתה הכוללת הקבוצה לניהול  
סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ושואפת למזער השפעות  

 הכספיים של הקבוצה.  שליליות אפשריות על ביצועיה

ידי  -ניהול הסיכונים מתבצע על ידי מחלקת הכספים של הקבוצה בהתאם למדיניות המאושרת על
סמנכ"ל הכספים. מחלקת הכספים של הקבוצה מזהה, מעריכה ומגדרת את הסיכונים הפיננסיים  

 תוך שיתוף פעולה צמוד עם יחידותיה התפעוליות של הקבוצה.

 סיכוני שוק:  (א
 

 סיכון מטבע   (1)
 

חשופה  והיא  הברית,  ארצות  יורק,  בניו  מתבצעת   לישראל,  מחוץ  הקבוצה  פעילות 
לסיכוני שער חליפין הנובעים מחשיפות למטבע הדולר של ארה"ב. סיכון שער חליפין  
חוץ  במטבע  הנקובים  התחייבויות  או  נכסים  עתידיות,  מסחריות  מעסקות  נובע 

 והשקעות נטו בפעילויות חוץ. 
והתחייבויות  סיכו נכסים  או  עתידיות  מסחריות  עסקות  כאשר  קיים  חליפין  שער  ן 

 המוכרים בדוחות הכספיים נקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות.  
 

בדולר  הנקובים  של הקבוצה  וההתחייבויות הכספיים  הנכסים  של  בספרים  הערכים 
 הינם: 

 התחייבויות   נכסים
 בדצמבר  31  בדצמבר  31
2020  2019  2020  2019 

 אלפי ש"ח 
       

       
59,859  72,830  32,988  53,385 

 
לקבוצה השקעות מסוימות בפעילויות חוץ, שהנכסים נטו שלהם חשופים לסיכון בגין 

 תרגום מטבע חוץ. 
 

מול    5%-, אילו נחלש/התחזק מטבע הפעילות של הקבוצה ב2020בדצמבר    31ביום  
הדולר, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח לאחר מס לשנה המסתיימת  

זה   וההון    (אלפי ש"ח  39-בכ  גבוה  2019בדצמבר    31)  אלפי ש"ח  65- בכ  נמוךבמועד 
  -   2019בדצמבר    31)  אלפי ש"ח  1,086-לשנה המסתיימת במועד זה גבוה בכלאחר מס  

 . ש"ח( אלפי  709 -כ
 

 תזרימי מזומנים ושווי הוגן בגין שיעור ריבית סיכון   (2)
הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויי בריבית השוק )פריים( הנובע   2020בדצמבר    31ליום  

מיליון ש"ח )ליום    1,035  -מהלוואות שקיבלה החברה מתאגידים בנקאיים בסך של כ
לשינוי   944  -כ  2019בדצמבר    31 בהתאם  המשתנה  ריבית  הנושאים  ש"ח(  מיליון 

הלוואות בגין  חשיפה  לקבוצה  כן,  כמו  הפריים.  ריבית ה  מאחרים  בריבית  נושאות 
 מיליון ש"ח(.  102 -כ 2019בדצמבר   31מיליון ש"ח )ליום  179 -בסך של כ משתנה
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 : )המשך(  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 
 

בשיעור הריבית, תתבטא בעלייה מרבית    1%בהתבסס על התרחישים הנערכים, תזוזה של  
  2019ש"ח )  אלפי  7,975-ש"ח( או בירידה של כ  אלפי  8,056-כ-  2019ש"ח )  אלפי  7,975-של כ

 ש"ח(, ברווח לאחר מס, בהתאמה.  אלפי 8,056-כ -
 

 אשראי סיכון  (ב
 

 אשראי.   סיכון של משמעותיים ריכוזים  אין לקבוצה
 את הקבוצה לחברות המשלמים הרוכשים - רכישה  קבוצות ניהול מדמי הקבוצה הכנסות

לעמוד רכישה קבוצות ניהול דמי   של  המלווה הבנק עבורם שהציב בסטנדרטים נדרשים 
כימהותי.   בנקאי אשראי לקבלת הפרויקט הסכמי פי על יצוין  מסגרות   הקצאת רוב 
זכאית   להם הניהול תשלומי דמי את היתר בין כוללים הרכישה קבוצות לחברי האשראי
ועוברים   בפרויקט הנאמן ידי על מראש הניהול דמי נגבים אחרים במקרים. הקבוצה
 .הניהול בהסכם המוסכמות הדרך אבני עם התקדמות בהדרגה לקבוצה

 
שוטף   באופן ההנהלה בוחנת להשקעה ן"ונדל מקרקעין ממכירת הקבוצה הכנסות לעניין

ספציפיות   הפרשות  הצורך במידת נכללות  ובדוחות הכספיים הלקוחות של אשראי הערכות
עם לחובות החזקה   המכר בהסכמי הצדדים בין מוסכם רוב פי על זאת מסופקים.  כי 

  להערכת   בעסקה. התמורה מלא לתשלום  טרם עוברת אינה המקרקעין על המשפטית
 .משמעותי אינו מקרקעין למכירת הגלום בעסקאות האשראי סיכון ההנהלה

 
 סיכון נזילות  (ג

 
תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה. סמנכ"ל הכספים  
די   שקיימים  לוודא  כדי  בחברה  נזילות  דרישות  של  שוטפות  תחזיות  בוחן  החברה  של 
כך  מזומנים  יתרות  מספיק  יהיו  עת  שבכל  הקפדה  תוך  התפעוליים,  לצרכים  מזומנים 

 לחרוג ממסגרות אשראי.   שהחברה לא תאלץ
לצורך  בחוב  להשתמש  החברה  תוכנית  כגון  גורמים  מספר  בחשבון  מביאות  אלו  תחזיות 

 מימון פעילותה. 
 

הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים  
 )קרן וריבית( בסכומים לא מהוונים:  

  
 פחות משנה 

 בין שנה  
 שנים 2-ל

 שנים 2בין 
 שנים 5-ל

 יותר 
 שנים   5-מ

 אלפי ש"ח  
     :2020דצמבר ב  31יתרה ליום 

 203,197 401,874 173,495 291,487 מתאגידים בנקאיים אשראי והלוואות 
 - 37,041 49,404 13,632 מאחרים הלוואה 

 - - - 70,567 ספקים ונותני שירותים
 - 4,479 27,753 114,299 ות זכאים ויתרות זכות אחר 

 20,929 92,990 80,064 78,075 הלוואות מבעלי מניות 
 - - 29,882 - מבעלי זכויות בחברות מוחזקות 

 568,060 360,598 536,384 224,126 
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 :)המשך(  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 

 
 
 
 

 
 פחות משנה 

 בין שנה  
 שנים 2-ל

  5-ל  שנים 2בין 
 שנים

 יותר 
 שנים   5-מ

 אלפי ש"ח  
     :2019דצמבר ב  31יתרה ליום 

 901 169,930 256,604 516,793 מתאגידים בנקאיים אשראי והלוואות 
 - 72,767 17,092 - מאחרים הלוואה 

 - - - 29,698 ספקים ונותני שירותים
     

 - - 3,394 97,845 זכאים ויתרות זכות אחרים 
 - 131,197 37,203 43,026 הלוואות מבעלי מניות 

 - - 102,436 - מבעלי זכויות בחברות מוחזקות 
 687,362 416,729 373,894 901 
 

 הון  ניהול

יעדי ניהול ההון של הקבוצה הינם לשמר את יכולתה של הקבוצה להמשיך ולפעול כעסק חי במטרה  
להעניק תשואה לבעלי המניות והטבות לבעלי עניין אחרים, ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית  

 את עלויות ההון. 

בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה, לרבות שינוי  הקבוצה עשויה לנקוט  
סכומי הדיבידנדים המשולמים לבעלי המניות, החזר הון לבעלי המניות, הנפקת מניות חדשות או  

 מכירת נכסים לצורך הקטנת התחייבויות. 

 

  :מזומנים ושווי ומזומנים  - א'5ביאור 

 הרכב:
 בדצמבר  31ליום  
 2020 2019 
 ח "שאלפי  
   

 68,496 232,683 מזומנים בבנק במטבע ישראלי 
 3,962 1,739 מזומנים בבנק במטבע חוץ  

 8,151 32,603 בנקאיים לזמן קצר במטבע ישראלי  תפיקדונו
 267,025 80,609 

ההיוון אינה  ערכם בספרים של המזומנים ושווה מזומנים מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת 
 מהותית.

 
  :בחשבונות בנק מיועדיםמזומנים ופיקדונות   - ב'5ביאור 

או מזומנים    להקמת מלאי דירות תחת חוק מכר )דירות(ים  ופיקדונות שהתקבלו בפרויקט  מזומניםכולל  
ים ו/ או פירעון אשראי בנקאי  ומשכך מוגבלים לשימוש לטובת הקמת הפרויקט  בשל פרויקטים בליווי בנקאי

 ספציפי בפרויקטים. 
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  ייבים ויתרות חובה:ח   - 6ביאור 

 
 בדצמבר  31ליום   
  2020 2019 
 אלפי ש"ח    

    : והכנסות לקבללקוחות  ( א
    

 12,742 14,654  להלן(  5ב' 7פרויקט פלורנטין ויליג' )ראה ביאור 
 4,562 -  (ב' 17ביאור פרויקט אלפא )ראה 

 496 3,050  פרויקט רוטשילד 
 1,285 23,284  ( 2ב' 7)ראה ביאור   GOLFפרויקט 
 - 24,879  (10ב' 7)ראה ביאור   ACRO BUSINESS CAMPUSפרויקט 

 - 9,723  (12ב'  7)ראה ביאור  מגדל אקרו 
   2,737 1,356  וינצ'ידמי משווק פרויקט דה 

 1,854 -  בית המכס  
 - 3,358  ( 4ב' 7)ראה ביאור   פרויקט שלבים

 528 1,216  ( ט'9)ראה ביאור  A-TOWER פרויקט 
 307 636  אחרים 

  82,156 24,511 
    

 
 

 בדצמבר  31ליום   
  2020 2019 
 אלפי ש"ח    

    חרים:א חייבים  (ב
 3,428 5,688  רכישה וחשבונות נאמנות ן שוטף קבוצות חשבו

 859 343  ( ב' 17 ביאור  )ראה  אלפאחייבים פרויקט 
 40,790 7,125  וסדות ממשלתיים מ

 1,233 16,885  מקדמות לנותני שירותים  
 15,845 -  ( 'ב9  ביאור להשקעה )ראהחייבים בגין מכירת נדל"ן  

 - 7,385  חייבים פרויקט לאומי 

 1,949 3,582  ( ב'22  קשורים )ראה ביאורצדדים 

 4,331 3,747   אחרים 

  44,755 68,435 

 

" בגין פריטים כספיים אינן כוללות חובות מסופקים ואינן  חובה  ויתרות הכלולות במסגרת "חייבים    היתרות 
 כוללות סכומים שעבר מועד פירעונם.  

  אינה   ההיוון  שהשפעת  מאחר  ההוגן  לשווים  סביר  קירוב   מהווה  החובה  ויתרות  החייבים  של  בספרים  ערכם
 .מהותית
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 :מקרקעיןותשלומים על חשבון , דירות למכירה מלאי מקרקעין - 7יאור ב

 רכב:ה .א

 בדצמבר 31  

  2020 2019 

 "ח ש אלפי  

    לזמן קצר  מקרקעין מלאי

 16,144 - ( 1) רוטשילד פרויקט אחד העם 

 GOLF (2 ) 186,691 209,876פרויקט 

 42,887 7,789 ( 4) פרויקט שלבים 

 18,113 1,443 ( 5) פלורנטין ויליג'  פרויקט 

 110,519 115,780 ( 8) פרויקט ויסוצקי 

 - ACRO BUSINESS CAMPUS (10 ) 61,531 -פרויקט 

 - 1,065 ( 12) פרויקט מגדל אקרו 

 - 32,111  ('ב7) פרויקט פרזון 

  406,410 397,539 

    מקרקעין ל חשבוןתשלומים ע

 2,658 - ( 4) פרויקט שלבים  

 36,058 39,417 ( 7) ת עירוני  שותחדהת

 436,255 445,827  לזמן קצר ן י מקרקעימלא  סה"כ

    

    מלאי מקרקעין לזמן ארוך 

 148,795 154,830 ( 3) בלום  פרויקט 

 48,201 50,068 ( 6) א ט מד"פרויק

 B4 (9 ) 84,929 82,379 חסן ערפה פרויקט 

  289,827 279,375 

    ןעימקרק ל חשבוןע תשלומים

 - 2,400 ( 3) פרויקט בלום 

 - 2,312 ( 11) לגויים נס פרויקט 

 6,496 12,755 ( 7) שות עירונית חדהת

  17,467 6,496 

 285,871 307,294  סה"כ מלאי מקרקעין לזמן ארוך 

 722,126 753,121  סה"כ מלאי מקרקעין
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 )המשך(: ותשלומים על חשבון מקרקעין  , דירות למכירהמלאי מקרקעין - 7יאור ב

 תנועה: .ב
 

 

פרויקט אחד  
העם רוטשילד  

(1 ) 
  GOLF פרויקט
(2 ) 

  פרויקט
 ( 3)בלום 

  פרויקט
 ( 4שלבים )

פרויקט  
פלורנטין 

 (5ויליג' )
פרויקט  

 ( 6מד"א )
התחדשות  

 ( 7עירונית )
פרויקט  
 ( 8ויסוצקי )

חסן   פרויקט

 B4 ערפה 

(9 ) 

  -פרויקט 

ACRO 

BUSINESS 

CAMPUS 

(10 ) 

פרויקט נס  
 לגויים 

 (11 ) 

פרויקט מגדל  
 אקרו  

(12 ) 

 
 
 סה"כ 

 ש"ח אלפי  

  31 ליום יתרה
 523,911 - - - - 49,914 8,545 46,228 27,038 42,715 135,260 193,444 20,767 2018 בדצמבר 

תשלומים בגין  
 140,498 - - - 82,088 57,183 - 97 - 1,130 - - -   מקרקעין 

  עלויות  היוון
 20,005 - - - 225 2,952 236 1,842 - 1,540 5,507 7,703 - אשראי 

  ,אדריכלותבניה,  
  תכנון והנדסה

 79,688 - - - 66 470 10,529 34 35,566 160 8,028 24,128 706 ואחרות 

 23,244 - - -   23,244       רכישת בניין עיר 

בניכוי עלויות  
שנזקפו לעלות  

 ( 65,219) - - - - - - - ( 44,491) - - ( 15,399) ( 5,329) מכר 

  31 ליום יתרה
 722,126 - - - 82,379 110,519 42,554 48,201 18,113 45,545 148,795 209,876 16,144 2019 בדצמבר 

תשלומים בגין  
 48,499 - 2,277 - - - 26,545 - - 16,723 2,954 - - מקרקעין 

  עלויות  היוון
 16,197 143 - 85 2,518 4,256 1,543 1,837 - 373 5,379 63 - אשראי 

  ,אדריכלותבניה,  
  תכנון והנדסה

 157,013 577 35 - 32 1,005 22,379 30 36,040 1,928 102 94,858 27 ואחרות 

מיון מנדל"ן  
 92,723 10,743 - 81,980 - - - - - - - - - להשקעה

בניכוי עלויות  
שנזקפו לעלות  

 ( 283,437) ( 10,398) - ( 20,534) - - ( 8,738) - ( 52,710) ( 56,780) - ( 118,106) ( 16,171) מכר 

  31יתרה ליום 
 753,121 1,065 2,312 61,531 84,929 115,780 84,283 50,068 1,443 7,789 157,230 186,691 - 2020בדצמבר 
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  )המשך(:ותשלומים על חשבון מקרקעין  , דירות למכירהמלאי מקרקעין - 7יאור ב

 רוטשילד פרויקט אחד העם  .1

בסך    הקבוצההכירה    2019-ו  2020  השניםבמהלך   כבהכנסה  של    16.4-של  ובסך  ש"ח     4.4-כמיליון 
חלקה  בהתאמה  ש"ח  יליוןמ הפנטהאוז  2במכירת    (40%)  בגין  קומת  ,  דירות  2- ובפרויקט    חצאי 

 .  בהתאמה

 נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, מכרה הקבוצה את מלוא מלאי הדירות בפרויקט.

 GOLFפרויקט מתחם  .2

  - להלןבאמצעות אקרו נאות אפקה צ.א.ר, שותפות מוגבלת בשליטתה )  הקבוצההתקשרה    2013במרס  
מזכויות במתחם כיתן )הדר יוסף( בתל    50%  "נאות אפקה"( בהסכם מכר, לפיו תרכוש נאות אפקה

)להלן )להלן- אביב  כ  -"הממכר"(, מצד שלישי  )להלן   80  -"המוכר"(, תמורת סכום של    - מיליון ש"ח 
)להלן בניין ערים  עליו חלה תוכנית  בעיקר למגורים,  -"הסכם המכר"(,  תב"ע( המייעדת את הקרקע 

 מסחר, שטחי ציבור ומשרדים. 

(  2015קבוצה באמצעות אקרו כוכב השרון ומגדלי אקרו ניהול נכסים י.צ.א.ר ), התקשרה ה2016  שנתב
"הסכם רכישת    - להלן  נוספים בממכר )  50%שותפויות מוגבלות בשליטת הקבוצה בהסכם לרכישת  

 בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה.  , ש"חמיליון  128 -הזכויות הנוספות"( מהמוכר, תמורת סכום של כ

קומות משרדים )באשר לנדל"ן    3-יח"ד, קומת מסחר אחת ו  183על המקרקעין  בכוונת הקבוצה להקים  
   .'ז9להשקעה בהקמה, ראה ביאור 

 חלוקת המקרקעין לרכיב המגורים והנדל"ן המסחרי בוצעה על פי שווי הוגן. 

התקבל היתר בניה לעבודות הריסה חפירה וביסוס במתחם הפרויקט ובמהלך    2019במהלך חודש מרס  
 התקבל היתר בניה להקמת יחידות המגורים.  2019נובמבר 

  , חתמו שותפויות כיתן עם מוסד בנקאי על מסגרת מימון להקמת הפרויקט2019בנובמבר    21ביום  
 (.  3ב' 12)ראה ביאור 

"י  ע   המגורים  ובמגדלי  מרתפים   בחניון  שלד  עבודות   באתר   בוצעות מ,  2020בדצמבר    31ליום  נכון  
   .הקבלן

יחידות דיור בפרויקט בנין המגורים    129נכון למועד הדוח על המצב הכספי נחתמו הסכמי מכר עבור  
 ש"ח. מיליוני  409 -וסך התמורה הצפויה בגינם הינה כ

במהלך שנת    בהכנסה  והכירה  38%  -כ  הגיעה הקבוצה לשיעור התקדמות של  2020בדצמבר,    31ליום  
    13.9- הינם כ  2020מיליוני ש"ח. סך המקדמות מלקוחות שהתקבלו בשנת    135.7  -בסך של כ   2020

 ש"ח.  מיליוני

 בלוםפרויקט       .3

 הסכם רכישת מקרקעין        

  אקרו ייזוםהתקשרה מבואות יפו א.ק נדל"ן בע"מ, חברה בת בשליטתה של    2011באוגוסט    10ביום  
"( בהסכם לרכישת חטיבת מקרקעין בשטח של  המוכר"  -"( עם צד שלישי )להלן  מבואות יפו"  -להלן  )
חלקים משטח המתחם    ."(בלום " או "המקרקעין "   -המצויה ברחוב הרצל בתל אביב )להלן    ,דונם  32-כ

מיליון    105.5  -בבעלות עיריית תל אביב ומיועדים לשטחי ציבור כמפורט להלן. תמורת העסקה הינה כ
 . 2014ביוני  30אשר הושלמה ביום  ש"ח בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה, 

, התקבלה החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב לאישור תכנית בנייה  2014בדצמבר    9ביום  
יחידות דיור    610- כאשר חלקה של מבואות יפו יחד עם הצד השלישי הינו כ יחידות דיור,    730של עד  

מקצה  וכי   כן  כמו  הציבור.  לרווחת  פרטיים  ושימושים  מסחריות  חזיתות  ישולבו  המגורים  במבנה 
  יוני   חודש  במהלך  התכנית שטח למבני ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים ולשטחים פרטיים פתוחים.

נכון  . כמו כן  החלו עבודת הריסה במתחם  2017ספטמבר  חודש  מהלך  בו   הריסההתקבל היתר    2017
, החברה פועלת לקבלת היתרי בניה, כאשר התקבל צו הריסה והיתר  דוח על המצב הכספילמועד ה

 בניה על חלק מהמתחם.  
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את מלוא  "(  הדואר"  -)להלן  רכשה מבואות יפו מחברת דואר ישראל בע"מ    2017בדצמבר    27ביום  
  38בסכום של  במתחם    דונם  4.7בשטח כולל של    המצויים גם כןנוספים  זכויות הדואר במקרקעין  

   .מיליוני ש"ח

לשאת  בנוסף לתמורה החוזית הנ"ל, בהתאם להוראות הסכם הרכישה מהדואר התחייבה מבואות יפו  
מכרעת על  , קיבלה מבואות יפו שומה  2019בדצמבר    24בחבות היטל ההשבחה החל על הדואר. ביום  

והפרשה בגינו נרשמה    ,מיליוני ש"ח, אשר עליה לשלם עם רישום העברת הזכויות בטאבו  9-סך של כ
 יף זכאים ויתרות זכות. בסע

, התקשרה מבואות יפו בהסכם רכישה עם בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  2020במרס    3ביום  
"בזק"( לרכישת יתרת זכויות החכירה המהוונות של בזק במתחם הפרויקט, בשטח כולל של    -להלן  )

872  ( תמורת    - להלן  מ"ר  והפרשי   8"המקרקעין"(  מע"מ  בתוספת  ש"ח  התמורה    מיליוני  הצמדה. 
חודשים ממועד החתימה על הסכם    30  -תשולם בהתאם להסכם הרכישה בפריסת תשלומים עד ל

המכר, כאשר במועד השלמת התמורה, תועבר החזקה המשפטית במקרקעין לידי מבואות יפו. נכון  
ך  מיליוני ש"ח בתוספת הצמדה מתו   2.4לתאריך הדוח על המצב הכספי, שילמה מבואות יפו סך של  

 התמורה. 

להלן  הצד השלישי לרשות מקרקעי ישראל ) ובהתאם להוראות חוזה החכירה הפרטני בין מבואות יפו 
וניצול במקרקעין לאחר תשלום דמי היתר    - יעוד  "רמ"י"( קמה לצדדים זכות לבצע עסקה לשינוי 

 "דמי ההיתר"(.  -להלן לרמ"י )

נכון למועד הדוח על המצב הכספי, מתנהל הליך מול רמ"י ואגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים  
 )השמאי הממשלתי( לקביעת שווי הקרקע אשר ממנו ייגזר גובה דמי ההיתר.  

התקבלה החלטה בהשגה השנייה על החלטת השמאי המחוזי לגובה דמי    2021באוקטובר    10ביום  
וי הזכויות במקרקעין, כך שלהערכת החברה סכום דמי ההיתר יעמוד  היתר, לפיה הועדה קבעה את שו

 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה.   124.6- על סך של כ

 פרויקט "שלבים"    . 4

)  שלימהה  2017  מרסב יו אס איי )צ.א.ר(, שותפות מוגבלת  את  ארבוב נדל"ן"(    -להלן  ארבוב נדל"ן 
"המוכר"( המהווים חלקים בלתי מסוימים    -להלן  המקרקעין של צד שלישי )מזכויות    50%רכישת  

 .  מיליון ש"ח בתוספת מע"מ 30 תתמור "הממכר"( -להלן )  אביב-ממקרקעין ברח' דרך שלמה בתל

"הצדדים"( בהסכם    -  )להלן  וצד שלישי אשר מחזיק עמה בממכרהתקשרו ארבוב נדל"ן    ,2017במאי  
חלקים    )המהווים  "המוכר"( בקשר עם מקרקעין  -להלן  מול צד שלישי לא קשור )  נוסף במתחם  מכר

   .ש"ח בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה ןמיליו 12.9-בתמורה ל  בלתי מסוימים מהממכר האמור לעיל(

עם  2018בנובמבר   בקשר  קשור  לא  שלישי  צד  מול  במתחם  נוסף  מכר  בהסכם  הצדדים  התקשרו   ,
פ"י המועדים  עמיליון ש"ח(,    16.7  -)חלק ארבוב נדל"ן הינוש"ח  מיליון    33.4  -רה להמקרקעין בתמו 

יתרת   (2)  במועד החתימה על הסכם המכר.  שולמוש"ח בתוספת מע"מ    ן מיליו  5סך של    (1)  הבאים:
במהלך   בוצעהבמועד מסירת החזקה אשר ש"ח בתוספת מע"מ ישולמו  ןמיליו  28.4התמורה בסך של 

 .  2020שנת 

נדל"ן להליך התמחרות במסגרת תובענה    ,2019בנובמבר    19ום  בי ניגשה החברה באמצעות ארבוב 
הליך   במסגרת  שלישי.  וצד  נדל"ן  ארבוב  ידי  על  המוחזקים  מהמקרקעין  בחלק  שיתוף  לפירוק 

כזוכה על    אושרהההצעה האמורה    ,ביותר הוגשה על ידי צד שלישי אחר  הההתמחרות ההצעה הגבוה 
  31בהתאם לאמור, ביום    המקרקעין לצד השלישי האחר.את  ובעלי הקרקע ימכרו  ידי בית המשפט  

נחתם הסכם מכר למכירת המקרקעין אשר השלמתו כפופה להליך טען ביניים אשר    2019בדצמבר  
 התמורה בין בעלי הקרקע . חלק מ מתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בעניין אופן חלוקת 

המשפט,    2020במרס    31ביום   בית  אישור  לאחר  האחר,  השלישי  לצד  במקרקעין  החזקה  הועברה 
)להלן הכונס  של  הנאמנות  לחשבון  טען    - ושולמה מלוא התמורה  הוסדר  טרם  המכירה"(.  "תמורת 

הביניים, אך בית המשפט אישר להתקדם עם העסקה ולמסור את החזקה בהתאם לאמור. בהתאם  
   58.8 - מיליון ש"ח )חלק ארבוב נדל"ן הינו כ 117.6 -קיבלו הצדדים סך של כלהחלטת בית המשפט, 
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  בביאור   המתוארת  הבנקאית  ההלוואה  נפרעה  באמצעותם  אשר,  המכירה  תמורת  מסך"ח(  ש  מיליון
 "ח. ש מיליון 15 - כ של בסך להלן  7ב'12

  '"ויליג פלורנטין" פרויקט .5

  בבעלותה   חברה,  מ "בע(  2014)  2  אביב  תל  אקרו  באמצעות ,  הקבוצה  ניגשה  2015  בפברואר  26  ביום
ייזום  המלאה   ובשליטתה אקרו  - להלן  )  קשור   לא  שלישי  צד   עם  יחד "(  2  א"ת   אקרו"  - להלן  )   של 

  בהסכם   להתקשרות"(,  העירייה"  -להלן  )  יפו  אביב  תל  עיריית  ידי  על  שפורסם  ,פומבי  למכרז  ,"(השותפים"
  -  להלן )  אביב-בתל,  מטלון'  רח   פינת  העלייה'  ברח  במקרקעין  החכירה  מזכויות  חלק  לרכישת   ההקמה 

 "(. הפרויקט"

"(, התקשרו השותפים בהסכם הקמה מול  יום המכירה"   -להלן  )  2015במאי    6זכייה במכרז, ביום  ה  לאחר
זכויות   עיר. התוכנית משקפת  בניין  לתוכנית  קומבינציה בהתאם  אביב, אשר מהווה עסקת  תל  עריית 

מ"ר, חלק משטחי    6,900יחידות דיור בשטח עיקרי של    94הקמת שני בניינים הכוללים  המעניקות לחברה  
ח מסחרי שייבנה במסגרת בנייני המגורים כאמור  בחניון תת קרקעי שייבנה במגרש ושט   3החניה במפלס  

 "(. פרויקט בניין המגורים"  -להלן מ"ר עיקרי )  600לעיל בשטח שלא יעלה על  

  70, יקימו השותפים בעסקה בניין מגורים בן  בפרויקט בניין המגורים בתמורה לקבלת זכויות החכירה  
של   כולל  בשטח  סה"כ  דיור  בח   5,600יחידות  שטחים  עיקרי,  במגרש  מ"ר  שייבנה  קרקעי  התת  ניון 

( לשימוש הציבור  יכלול בסך הכל  המיועדים  לחניות אלה  מקומות חניה  260-לא פחות מ אשר  בנוסף   ,
שטח  ומקומות חניה אשר ישמשו את בנין העירייה    70  בןיקימו השותפים גם חניון פרטי עבור העירייה  

 "(.פרויקט בניין העירייה"  -ן להל) מ"ר עיקרי 300מסחרי בבניין העירייה בשטח כולל של 

התאם להסכם ההקמה של הפרויקט, תשתתף העירייה בחלק מעלות שירותי העבודות בפרויקט ותשלם  ב
 ן:לשותפים את הסכומים שלהל

כ .1 של  בנין    19.9-סך  בהקמת  העירייה  השתתפות  סכום  את  יהווה  אשר  מע"מ  כולל  ש"ח  מיליון 
 העירייה. 

 מע"מ אשר יהווה את סכום השתתפות העירייה בהקמת החניון הציבורי.מיליון ש"ח כולל    25סך של   .2

)  2017בינואר    8יום  ב לשותפים  בנכס  חפירה  מועד המסירה "  - להלן  נמסרה החזקה  היתר  והתקבל   )"
דיפון, במקביל נרשמה עלות הקרקע אשר נרכשה על ידי החברה בעסקת הקומבינציה אל מול העירייה  ו

הוכרה התחייבות למתן שירותי בניה. ההתחייבות למתן    וכןהבנייה במועד המסירה    שירותילפי שווי  
שירותי בניה ומלאי המקרקעין נזקפים להכנסות ולעלות המכר בהתאמה, בהתאם לשיעור התקדמות של  

 התקבל היתר בנייה לפרויקט.   2018בינואר  18ביום  עלויות הבניה.

  בנין המגורים   בפרויקט  יח"ד  94יח"ד מתוך    93הסכמי מכר עבור  נחתמו    למועד הדוח על המצב הכספינכון  
מיליוני   137  -מיליוני ש"ח )חלק החברה 274 -וסך התמורה בגינם הינה כ וכן עבור מלוא השטח המסחרי

 .ש"ח(

תאריך חתימת הדוח על המצב הכספי  התקבל אישור אכלוס לפרויקט, ונכון ל  2020באוקטובר    1ביום  
 וכן מלוא השטח המסחרי.  רויקטיח"ד בפ 92נמסרו  

  63  -מיליוני ש"ח( מתוכם כ  53  - כ  -2019מיליוני ש"ח )  82  -בתקופה המדווחת הוכרה הכנסה בסך של כ 
מיליוני    8  -(, כ2019מיליוני ש"ח בשנת    39  -)כ  והמסחר  מיליוני ש"ח הינם בגין פרויקט בניין המגורים

מיליוני ש"ח בגין    11-מיליוני ש"ח( וכ  6  -כ  -2019יה ) ש"ח בגין השתתפות העירייה בפרויקט בניין העירי
 מיליוני ש"ח(.   8  - 2019קיטון ההתחייבות למתן שירותי בנייה )

 "מד"א"  פרויקט. 6

)  2016בנובמבר    28ביום   וינצ'י בשרונה א.ק.ק.נ  ,  מוגבלת( שותפות  2016ניגשה הקבוצה, באמצעות דה 
"( למכרז שפורסם על ידי מגן דוד אדום   בשרונה'י  וינצ  דה"  -להלן  )  40%בשיעור של    מוחזקתשותפות אשר  

פינת רח' שבטי    8ברח' ארליך  "(, להתקשרות בהסכם מכר לרכישת זכויות במקרקעין  "א מד"  -להלן  )
, קיבלה דה וינצ'י  2016  בדצמבר  6ביום   "(.המקרקעין "  - " והמכר  הסכם "  -להלן  )   אביב-, בתל 48ישראל  

  תמורת התקשרה בהסכם המכר כאמור. 2017בינואר  3בשרונה הודעה על זכייתה במכרז וביום 
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נכון למועד  .  2018אשר שולמה במלואה עד לחודש ינואר    מע"מ בתוספת ש"ח ןמיליו 38 הינה העסקה
   מיליון ש"ח לשנה. 1.2והנכס מושכר תמורת  במקרקעין מול העיריה הליכי תכנון  יםדמומק  ,הדוח

 : . התחדשות עירונית 7

החלה  2017  שנתבמהלך   אקרו    הקבוצה,  )להלן    מוגבלת  שותפות  עירונית  התחדשות"ן  נדל באמצעות 
"(, חברה המוחזקת במלואה  עיר  בניין"  -להלן  )  בניין עיר ט.י.ג בע"מובאמצעות    "(,השותפות : "זה  בסעיף

ביאור   )ראה  השותפות  ידי  החברה:    (,(1)'א21על  עם  וביחד  )להלן  שלישיים  צדדים  עם  או  לבדה 
פינוי בינוי שונים עם בעלי הזכויות של מקרקעין הממוקמים    מיהתקשרות בהסכ  בהליכי"(  השותפים"

   "(.עירונית התחדשות  פרויקטים"  -להלן ) והרצליהיפו - אביב תל בעיקר ב

להתקשר  נמצאת   השותפות בהסכוי במו"מ  מקרקעין    מיות  של  הזכויות  בעלי  עם  בינוי    - להלן  )פינוי 
בפרויקטים  הבעלים" ) של  "(  שונים  עירונית  ""אתמ  ההסכם "   -להלן  התחדשות  או  "(  תמ"א  מיסכה" 

 : כדלקמן הינםהתנאים המתלים   עיקרילהלן, כאשר   המפורטים

 . מוגדר למועד עד במקרקעין  הזכויות מבעלי מינימאלי חתימות  שיעור -
 .38ביצוע תמ"א  לבחינת עמידת הבניינים בתנאים המאפשרים חוות דעת מהנדס,  קבלת -
 . הנדרש זמן בפרקהיתר בניה  התקבל -
הפרויקט   - לביצוע  מלווה  בנק  עם  הסכם  הנדרש    עדייחתם  הזכויות    מבעלי  100%וחתימת  למועד 

 . הליווי על הסכם במקרקעין
 . ונדרש ככל,  אזהרה הערת רשומה שלטובתם רשויותקבלת הסכמת  -

תיטול על עצמה את תכנון ובניית    השותפות, ובכפוף להתקיימות תנאים מתלים,  מי התמ"אהסכבהתאם ל
 . הפרויקט, לרבות בניית יחידות הבעלים, וזאת בתמורה לקבלת זכויות במקרקעין

נכון למועד הדוח על המצב הכספי, עיקר הפרויקטים בהם השותפות צופה היתכנות גבוהה כי ייצאו אל  
 הפועל הינם כדלקמן: 

 "( YARD"פרויקט  -להלן אביב ) -, בתלהצנחניםעסקת פינוי בינוי ברח'  .א

שנת   עם    2017במהלך  בינוי  פינוי  פרויקט  ייזום  לצורך  יזמים  למכרז  השותפות    הבעליםניגשה 
בהתאם לתנאי המכרז    .מקרקעין הנמצאים ברחובות הצנחנים ובית אל בשכונת נווה שרת בתל אביבב
  חוזה דירות( על    128דירות מתוך    116טרם בחירת השותפות כיזם, חתמו הבעלים )בעלים של  עוד  ו

המסדיר את התקשרותם למול היזם שיבחר וזאת בהינתן כי היזם שיבחר   הסכם תמ"אהרשאה ועל 
 לא יגרע בתנאים המסחריים עליהם חתמו הדיירים.  

ושטחי    יח"ד   242  -יוקצו לבעלים ו  "דמיח  128  -כך ש  , יחס החלוקה יהיההתמ"א  להסכםבהתאם  
 . שותפותיוקצו ל המסחר

 על זכייתה במכרז האמור לעיל. , קיבלה השותפות הודעה 2017במהלך חודש ספטמבר  
  100%  התקיימו התנאים המתלים בהסכם לרבות חתימתם שלנכון למועד הדוח על המצב הכספי  

 . מהבעלים
,  הכספי  המצב  על   הדוח  על  החתימה  למועד  נכון השותפות הגישה בקשה לקבלת היתר בניה כאשר  

 .לפרויקט בנייה היתר התקבל
ונכון למועד   על  השותפות החלה בשיווק הפרויקט  רוכשי  החתימה  הדוח, השותפות התקשרה עם 

 .  המסחר בפרויקטיח"ד ובהסכם למכירת שטחי  242מתוך  199דירות בהסכמי רכישה למכירת 
נכון למועד החתימה על הדוח על המצב הכספי, השותפות התקשרה עם מוסד בנקאי לצורך קבלת  

סיימה  השותפות    2021בחודש נובמבר  ו ש"ח,  אלפי    1,197,500מסגרת מימון לפרויקט בסך כולל של  
 החלה בהריסה.  לפנות את הבעלים מהמקרקעין ו

ומסירת    ,פינויה חודשים מיום    42הינו בתקופה של  ם  בעלימסירת הדירות לו  צפי השלמת העבודות
 . חודשים 46הינו בתקופה של הדירות לרוכשים בשוק החופשי 

 "(פרזון"פרויקט  -להלן אביב )-, בתלפרזוןברח'  38/2תמ"א  עסקת .ב

שלישי    התקשרה,  2019שנת  במהלך   וצד  בעם    38/2תמ"א  בהסכם  השותפות  מקרקעין  הבעלים 
   הסכםנכון למועד הדוח על המצב הכספי חתמו על  , כאשר  פרזון שבתל אביבהנמצאים ברחוב ברח' 
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 )המשך(: "(פרזון"פרויקט  -להלן אביב )-, בתלפרזוןברח'  38/2תמ"א  עסקת .ב

  2הפרויקט יכלול הריסה ופינוי    .והתקיימו יתר התנאים המתלים בהסכם  מהבעלים  100%התמ"א  
קומות    7בנייני מגורים חדשים בני    4והקמת    יח"ד של הבעלים  36הכוללים    בנייני המגורים הקיימים 

 . יח"ד עבור השותפים 76, יח"ד  112וקומת גג חלקית מעל מרתף חניה משותף עבור 
 .  50%מיליוני ש"ח, חלק השותפות הינו  187 -סך התקבולים הצפויים בפרויקט נאמדים על סך של כ

  -להלן  )  מסגרת מימוןהסכם לקבלת  עם מוסד בנקאי על  ו השותפים  , חתמ2020  באוגוסט  02ביום  
 . אלפי ש"ח 292,000להקמת הפרויקט בסך כולל של  "(מימון  הסכם"

מיליון ש"ח,    31- והרוכשים העבירו סך של כ  לפרויקט, התקבל היתר בנייה  2020בספטמבר    07ביום  
 מתמורת יח"ד המכורות.   20%  -המהווים כ

צפי השלמת העבודות הינו בתקופה  , פונו הדיירים והשותפים החלו בהקמת הפרויקט.  2020בדצמבר  
הדיירים.  חודשים מיום    34של   ידי  פינוי  על  נרכשה  נרשמה עלות הקרקע אשר    השותפיםבמקביל 

.  הוכרה התחייבות למתן שירותי בניה בסכום זההו לפי שווי עלויות הבנייה הדיירים אל מול בעסקה
כאשר קיטון ההתחייבות  ,  הכירה בהתחייבות לתשלום דמי שכירות והובלה למפונים  החברה בנוסף, 

 . הינו בהתאם לקצב התשלומים לדיירים
, כאשר נכון למועד  יח"ד  62נכון למועד הדוח על המצב הכספי התקשרה השותפות בהסכמי מכירת  

 יח"ד נוספות.    13החתימה על הדוח, נחתמו הסכמים עבור מכירת  
מיליוני ש"ח הינם    3  -מיליון ש"ח מתוכם כ  3.9  - בתקופה המדווחת החברה הכירה בהכנסה בסך של כ

אלפי ש"ח בגין קיטון ההתחייבות למתן שירותי בנייה לדיירים. חלק    900  -בגין יח"ד הרוכשים וכ
 מיליוני ש"ח. 12.6  -הינו כ 2020בסך המקדמות מלקוחות שהתקבלו בשנת   וצההקב

והובלה למפונים,  ביתרת ההתחייבות  הקבוצהחלק   ודמי שכירות  נכון למועד    למתן שירותי בנייה 
 מיליון ש"ח.  22.3 -הדוח מסתכמת לסך של כ

 "(שרת"פרויקט   -להלן אביב ) -, בתלשרת משהברח'  38/2"א תמעסקת  .ג

להתקשרות בהסכם    "(השותפים "  -  להלן)"מ  מו ב  שלישיים  וצדדים  השותפות  החלו,  2016  שנתבמהלך  
חלק השותפות    .בתל אביב  שרת   משהעם בעלי הזכויות של מקרקעין הנמצאים ברחוב    38/2"א  תמ

 . 33.33%הינו 
 . לשותפיםיוקצו   54%-כיוקצו לבעלים ו  מיח"ד 46%  -, יחס החלוקה יהיה כהתמ"א  הסכםלבהתאם  

למועד   על  נכון  הכספי  החתימה  המצב  על  המתליםהדוח  התנאים  התמ"א    התקיימו  בהסכם 
והשותפים נמצאים במו"מ מתקדם עם מוסד בנקאי להתקשרות בהסכם ליווי לפרויקט. במהלך שנת  

השותפים התקשרו בהסכמי    עד למועד החתימה על הדוח,ו  השותפות החלה בשיווק הפרויקט ,  2021
 ש"ח. מיליון  207 -של כ צפוי יח"ד בסך תקבולים  34מכירת 

 "פרויקט בארט"(  -להלן  אביב ) - , תל9-ו 7, 5עסקת פינוי בינוי ברח' בארט  .ד

הבעלים של המקרקעין    עם  "א תמהסכם  בבניין עיר  השותפות יחד עם    התקשרה  2019  שנת במהלך  
  120יכללו עד    שייבנוהבניינים החדשים    ,התמ"א  הסכםל. בהתאם  אביב- תלב  9-ו   7,  5ברח' בארט  

 והיתרה של השותפות.   הבעליםיח"ד של   54יח"ד, 

ונכון למועד הדוח, השותפות     ם בהסכמיהתקשרה עם הרוכשים  הגישה בקשה לקבלת היתר בניה 
 בפרויקט.  יח"ד 25מכירת ל

להלן  )  מסגרת מימוןהסכם לקבלת  עם מוסד בנקאי על  התקשרה השותפות  ,  2020  בנובמבר  24ביום  
 . אלפי ש"ח 501,000להקמת הפרויקט בסך כולל של   "(מימון הסכם" -

בהתאם להסכם, קיימים תנאים מקדימים להעמדת המימון בפרויקט הכוללים, בין היתר, קבלת  
לפחות מיחידות השותפות בתמורה   יח"ד  15היתר בנייה, פינוי בעלי הזכויות, מכירה מוקדמת של  

ש"ח.  אלפי  24,250מיליון לכל הפחות והשקעת הון עצמי של השותפות בפרויקט סך כולל של   57של 
התקיימו התנאים המתלים להסכם הליווי.  ו  , התקבל היתר בנייה לפרויקט2021במהלך חודש מאי  

 , התפנו הבעלים מהמקרקעין והשותפות החלה בהריסה.  2021בחודש אוגוסט  

יח"ד כאשר סך התקבולים הצפויים   46הסכמי מכירה עבור נחתמו  נכון למועד החתימה על הדוח,
 ש"ח. מיליון  180 -כ בגינם הינו
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 "פרויקט קיציס"(  -להלן , תל אביב )26 -16עסקת פינוי בינוי ברח' קיציס  .ה

, החלה בניין עיר יחד עם צדדים שלישיים במו"מ להתקשרות בהסכם פינוי ובינוי עם  2016במהלך  
יישאו בעלויות התכנון ובניית הפרויקט, לרבות בניית יחידות  לפיו היזמים    ,הבעלים של מקרקעין

  80יח"ד,    190תמורת קבלת זכויות במקרקעין, כאשר הבניינים החדשים יכללו עד    הבעלים, וזאת
 יח"ד של הבעלים והיתרה של היזמים.

מו"מ ביניהם להתקשרות בהסכם  השותפים  נכון למועד החתימה על דוח על המצב הכספי, מקיימים  
יישא בהוצאות ויהיה זכאי לכל הזכויות  מהשותפים  עסקה משותפת להקמת הפרויקט, לפיו כל צד  

 .  25%בהתאם לחלקו בפרויקט. חלקה של בניין עיר בפרויקט הינו 

מהבעלים המהווה עמידה בתנאי    80%  - נכון למועד הדוח על המצב הכספי חתמו על ההסכם מעל ל
 ים. יתר התנאים המתל מתלה, טרם התקיימו

 "פרויקט יהודה הנשיא"(  -להלן , תל אביב ) 22  -14עסקת פינוי בינוי ברח' יהודה הנשיא   . ו

, התקשרה בניין עיר יחד עם צד שלישי בהסכם עסקה משותפת להקמת פרויקט תמ"א  2016במהלך 
. חלקה  םיהשותפיח"ד נוספות לטובת  195יח"ד, במסגרתו יבנו   80ברחוב יהודה הנשיא המונה  38/2

 .  44.5%של בניין עיר בעסקה הינו 

ל   יתר   מהבעלים, טרם התקיימו  90%  -נכון למועד הדוח על המצב הכספי חתמו על ההסכם מעל 
 התנאים המתלים.

"פרויקט   -להלן  יפו  )-ירושלים והמחרוזת בתל אביבעסקת פינוי בינוי ברח' קהילת קנדה, שדרות   .ז
 קהילת קנדה"( 

)2017במהלך   שלישי  צד  עם  יחד  השותפות  התקשרה  היזמי"  -להלן  ,  עסקה    ("השותף  בהסכם 
-ברחובות קהילת קנדה, שדרות ירושלים והמחרוזת בתל אביב  38/2משותפת להקמת פרויקט תמ"א  

ח"ד נוספות לטובת היזמים. חלקה של השותפות בעסקה  י   292יח"ד, במסגרתו יבנו    96פו המונה  י
 , כאשר כל צד מהיזמים יישא בהוצאות ויהיה זכאי לכל הזכויות בהתאם לחלקו בפרויקט.50%הינו  

ל יתר    80%  -נכון למועד הדוח על המצב הכספי חתמו על ההסכם מעל  מהבעלים, טרם התקיימו 
 התנאים המתלים.

נוספים מהזכויות בפרויקט מהשותף היזמי בתמורה    25%רכשה השותפות  ,  2020בדצמבר    31ביום  
  , רכשה השותפות את יתר זכויותיו של השותף היזמי בפרויקט2021נובמבר  ב  7יום  ב   .מיליון ש"ח  3-ל

בנוסף  א'(.  8בפרויקט )ראה ביאור    100%ובכך עלתה לשיעור החזקה של    מיליון ₪ נוספים  3תמורת  
אלפי ₪    800  -שילמה השותפות החזר הוצאות הפרויקט בסך של כ כאמור,  לעלות רכישת הזכויות  

כו של  בסך  ייזום  דמי  היזמי  לשותף  לשלם  בפריסת    4.5-התחייבה  ישולמו  הייזום  דמי   .₪ מיליון 
השותפות    , כאשר נכון למועד החתימה על הדוח,תשלומים בהתאם לאבני דרך המתוארים בהסכם

 מיליון ₪. 1-שילמה סך של כ

 "פרויקט בזל"(  - להלן פינוי ובינוי ברח' יהושוע בן נון, תל אביב ) עסקת .ח

עם בעלי    38/2, החלו השותפות וצדדים שלישיים במו"מ להתקשרות בהסכם תמ"א  2019במהלך שנת  
מקרקעין   של  הזכויות  בעלי  עם  בינוי  פינוי  בהסכם  להתקשרות  הנמצאים  מקרקעין  של  הזכויות 

 בתל אביב. 11 - ו 9,  7, 5, 3ורחוב הר נבו    40-ו  38,  36, 34, 32הנמצאים ברחוב יהושע בן נון 

  .לשותפיםיוקצו    49%- מיח"ד יוקצו לבעלים וכ  51%  - בהתאם להסכם התמ"א, יחס החלוקה יהיה כ
 . 33.33%חלק השותפות הינו  

מ למעלה  התמ"א  הסכם  על  חתמו  הכספי  המצב  על  הדוח  למועד  המהווה    80%  - נכון  מהבעלים, 
 בתנאי מתלה. טרם התקיימו יתר התנאים המתלים.עמידה 
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 )המשך(:ותשלומים על חשבון מקרקעין  , דירות למכירהמלאי מקרקעין - 7יאור ב

 :)המשך( . התחדשות עירונית 7

   "פרויקט מרים החשמונאית"( -להלןעסקת פינוי ובינוי ברח' מרים החשמונאית, תל אביב )    . ט                    

ג' 2019במהלך שנת   ביחד עם צד  , בחלקים שווים, במו"מ  "(השותפים"  -)להלן    , החלה השותפות 
  בגוש   987להתקשרות בהסכם פינוי בינוי עם בעלי הזכויות המהוונות במקרקעין הנמצאים בחלקה  

בתל אביב, בפרויקט    4-ו  2וברחוב אנטיגונוס    20-ו  10,12,14,16,18שברחוב מרים החשמונאית    6212
מיחידות הדיור    49,  יח"ד  104להריסת הבניינים הקיימים והקמת ארבעה בניינים חדשים הכוללים  

 . יוקצו לבעלים והיתר יוקצו לשותפים

עמידה    המהווה,  מהבעלים  80%  -מ  למעלה  התמ"א  הסכםנכון למועד הדוח על המצב הכספי חתמו על  
 טרם התקיימו יתר התנאים המתלים.  בתנאי מתלה.

והיתר בניה    2022ראשון לשנת  רבעון המהלך הבלהערכת השותפות, השותפים יחלו בשיווק הפרויקט  
 . 2022יתקבל במחצית הראשונה לשנת 

 "(וייצמן"פרויקט  -להלן , תל אביב )וייצמןעסקת פינוי ובינוי ברח'      . י            

ם  בעליה, החלה השותפות ביחד עם צד ג' במו"מ להתקשרות בהסכם פינוי בינוי עם  2018במהלך שנת  
,  בתל אביב  88- ו  86,  84,  82,  80שברחוב וייצמן    6212בגוש    1153מקרקעין הנמצאים בחלקה  של ה

  37יח"ד, מתוכם    78  הקיימים והקמת שני בניינים חדשים הכוללים עד  םמבני  2בפרויקט להריסת  
 . 50%לטובת הבעלים. חלקה של השותפות בפרויקט הינו  יח"ד ייבנו

מהבעלים והתקיימו    100%חתמו על הסכם התמ"א  נכון למועד החתימה על הדוח על המצב הכספי,  
  17השותפים החלו בשיווק הפרויקט וחתמו על הסכמי מכירה עבור  יתר התנאים המתלים להסכם.  

 יח"ד.  
לפרויקט  התקבל,  2022בפברואר    1ביום   בנייה  פברואר    .היתר  השותפים  2022במהלך  התקשרו   ,

, השותפים יחלו  החברהלהערכת    מיליון ש"ח.  312בהסכם ליווי מול בנק מממן במסגרת כוללת של  
 .  2022בבניית הפרויקט במהלך הרבעון השלישי לשנת  

 אחימאיר"(    "פרויקט   - להלן  אביב ) - בתל   9- ו   7,  5"הריסה ובנייה" ברח' אחימאיר    38/2פרויקט תמ"א  יא'.  

דיירים בבניין   72מו"מ מתקדם עם    עם צד שלישי,ביחד    מכרזים בע"מבאמצעות אקרו    מנהלתהקבוצה  
הבניין ", " הבעלים " או "  ם דיירי ה אביב )להלן בסעיף זה ובהתאמה: " - בתל  9-ו   7,  5ברח' אחימאיר  

ובניית  הבניין הקיים    להריסת   "( הסכם"  - להלן  ) להתקשרות בהסכם תמ"א  "(  המקרקעין" - " והקיים 
.  50%מתוכם עבור הבעלים. חלק החברה בפרויקט הינו    72,  יח"ד  166בניינים חדשים הכוללים    3

דירות מתוך    61  -מהדיירים )כ   84%  -כאשר נכון למועד הדוח על המצב הכספי, חתמו על ההסכם כ
 (. טרם התקיימו התנאים לפינוי הדיירים ותחילת הקמת הפרויקט. 72

 . פרויקט ויסוצקי: 8

  אקרו"  -שותפות מוגבלת )להלן  2017גולת הכותרת )י.א(  התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו    2018ביולי  
הכותרת צד  יחד  "(,גולת  "הצדדים"(  יםשלישי דים  עם  זה:  בסעיף  בהסכ)להלן  זכויות  לרכישת    מים, 

ויסוצקי במקרקעין   אביב  ב  ברחוב  מהמוכרתל  הצדדים  ירכשו  המוכר   ים לפיו  זכויות  מלוא    ים את 
 .בתל אביב )להלן בסעיף זה: "המקרקעין"( 6-8ברחוב ויסוצקי   במקרקעין

)חלק אקרו גולת הכותרת  מיליוני ש"ח    300-כ  סך של  יםהתחייבו הצדדים לשלם למוכר   הממכרתמורת  
 דדים.  שולמה מלוא התמורה על ידי הצ 2019עד לחודש יולי בתוספת מע"מ.  ש"ח(  מיליוני  100 -כ –

יח"ד וכן נחתם הסכם    174מתוך    מי מכררוכשים חתמו על הסכ  86  ,על המצב הכספי  נכון לתאריך הדוח
 .מלוא השטח המסחרימכר על 

בוצעו עבודות הריסה למבנה    2021ינואר  וב  היתר חפירה ודיפון לפרויקט  התקבל  2020נובמבר    במהלך
 . פרויקטהלביצוע    מלאהיתר בניה  התקבל 2021 יולי  בחודש .הקיים בשטח
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 )המשך(:ותשלומים על חשבון מקרקעין  , דירות למכירהמלאי מקרקעין - 7יאור ב

 :B4 -פרויקט חסן ערפה .  9

, המוחזקת על ידי  ניגשה הקבוצה באמצעות אקרו אופק בהיר, שותפות מוגבלת   2019במהלך חודש יולי  
"המכרז"(, שפורסם על    -להלן  "אופק בהיר"( למכרז פומבי )  -  )להלן  66.7%-אקרו נכסים בשיעור של כ

עם אפשרות   ומסחר  לתעסוקה  לחכירת מגרש  להתקשרות בהסכם חכירה  ישראל,  רשות מקרקעי  ידי 
  7077בגוש    44הידוע כחלקה  מ"ר    2,626  -"יצחק שדה" בתל אביב, בשטח של כהמרה למגורים במתחם  

,  44בהסכם שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים ביחס לחלקות    ופק בהיראהתקשרה    2019ליולי,    29ביום  
יפעלו לרכישת יתרת    הצדדים  "המתחם"(. בהתאם להסכם,  -" וההסכם"  -להלן  )  7077בגוש    51-ו  49,  48

 "( שאינה בבעלות הצדדים, בחלוקה הזכויות יתרת"  -" ו49 חלקה "  -להלן ) 49חלקה  7077הזכויות בגוש 

רכישת הזכויות בחלקה  ביניהם כך שזכויו   50%-ו  אופק בהירל   50%, תהיינה  49תיהם במתחם לאחר 
 לצדדים האחרים להסכם.

תמורת  2019בספטמבר    4ביום   המכרז,  לתנאי  בהתאם  במכרז.  זכייה  על  הודעה  בהיר  אופק  קיבלה   ,
בתוספת מע"מ. נכון למועד הדוח על המצב הכספי, שילמה  מיליוני ש"ח    211-כהרכישה מסתכמת לסך של  

 . 16ב'12ביאור  ראה  בקשר עם מימון מתאגיד בנקאי, אופק בהיר את מלוא התמורה. להרחבה

ינואר    לאחר יחד עם אחד מהצדדים  2021תאריך הדוח על המצב הכספי, בחודש  , הגישה אופק בהיר 
להסכם הצעה לרכישת יתרת הזכויות במסגרת הליך פירוק שיתוף במקרקעין בתיק המתנהל בבית משפט  

והצד השלישי    49מהזכויות בחלקה    74.5%כך שאופק בהיר תרכוש    ,49השלום בהרצליה ביחס לחלקה  
)חלק    בתוספת מע"ממיליוני ש"ח    71.9  -בתמורה כוללת בסך של כ  49מהזכויות בחלקה   23.948%  ירכוש

 .מיליוני ש"ח( 54.4  -אופק בהיר כ

וחלקם    74.5%יהיה בשיעור של    49לאחר השלמת הרכישה בהליך פירוק השיתוף, חלק אופק בהיר בחלקה  
 . 25.5%של הצדדים השלישיים להסכם יהיה בשיעור של 

, אושרה הרכישה ע"י בית  2021, בחודש אפריל  הרכישה בהליך פירוק השיתוף מותנית באישור בית משפט 
  הצדדים בכוונת  המשפט ונחתם הסכם מכר. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים מלוא התמורה שולמה.  

 . פרויקט אשר יכלול מגורים, תעסוקה ומסחר המתחםלהקים על 

 ACRO BUSINESS CAMPUS פרויקט .  10

שותפות מוגבלת, שותפות המוחזקת על ידי אקרו    08התקשרה אקרו ש.מ.מ    ,2019בפברואר    14ביום  
בהסכם לרכישת מלוא הזכויות במקרקעין ביעוד    "(,08"אקרו ש.מ.מ    -)להלן    50%נכסים בשיעור של  

  7348בגוש    14כחלקה  אלפי מ"ר בקריית אונו. המקרקעין הידועים    13.5  -לתעסוקה ומסחר בשטח של כ
מיליון ש"ח וכן החזר הוצאות פיתוח בהן נשאה המוכרת בסך של   76(, נרכשו בתמורה לסך של 83)מגרש 

בגין    מלוא התמורהאת    08המצב הכספי שילמה אקרו ש.מ.מ    מיליון ש"ח. נכון למועד הדוח על   9.5  -כ
 . המקרקעין

קומות של משרדים ומסחר   7-11בניינים בני   3עתידה להקים על המקרקעין פרויקט של    08אקרו ש.מ.מ  
אלפי מ"ר    10- אלפי מ"ר מיועדים למכירה וכ  30- )מתוכם כ  ברוטו משרדים  מ"ר   אלפי   45- ל כבהיקף ש 

- אלפי מ"ר מיועדים למכירה וכ  0.5-)מתוכם כ  אלפי מ"ר ברוטו מסחר  5-וכ  מיועדים לנדל"ן להשקעה(
 . אלפי מ"ר מיועדים לנדל"ן להשקעה( 4.5

-משרדים ו   אלפי מ"ר ברוטו  20-נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, נחתמו חוזי מכר  עבור שטח של כ
אלף מ"ר ברוטו מסחר. כתוצאה מחוזי מכירה אלה, הכירה החברה בתקופה המדווחת הכנסה בסך    0.5

דצמבר    ובחודשהיתר חפירה ודיפון    08, קיבלה אקרו ש.מ.מ  2020פברואר    בחודש  מיליון ש"ח.  24.9-של כ
 . לביצוע הפרויקטהיתר בניה  התקבל ,  2020

 נס לגויים ב קרקע. 11

)להלן 2020בפברואר    20ביום   וצד שלישי  ייזום  נדל"ן  צד  הצדדים"  -, התקשרו אקרו  "( בהסכם מכר עם 
"(  הממכר "  - בתל אביב )להלן  51"( בקשר עם מקרקעין ברחוב נס לגויים  המוכר"  -שלישי לא קשור )להלן

  2רה  )חלק החבש"ח  מיליוני    4  -נכון למועד הדוח שולם סך של כמיליון ש"ח בתוספת מע"מ    9.9תמורת  
יום מיום ההודעה לצדדים כי הסכם    45תוך    תשולם מיליוני ש"ח  5.9יתרת התמורה בסך של  ו   מיליוני ש"ח(

  אישור ההוצאה לפועל   התקבל המכר מאושר על ידי ההוצאה לפועל. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים  
 . ושולמה מלוא התמורה
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 יקט מגדל אקרו פרו. 12

, החלה אקרו נכסים בפעולות שיווק למכירת קומת המסחר בפרויקט מגדל אקרו,  תקופת הדיווחבמהלך  
כ של הקומה האמורה בסך של  בוצע סיווג  אלפי ש"ח    10,743-אשר נמצאת בשלבי הקמה. כתוצאה מכך 

 אי. מסעיף נדל"ן להשקעה לסעיף המל

, נחתם הסכם מכר למכירת קומת המסחר בפרויקט בתוספת חניה אחת, בתמורה  2020במהלך חודש אפריל  
-0מיליון ש"ח( בתוספת רכיב תמורה משתנה אשר נעה בין    12.5 -מיליון ש"ח )חלק אקרו נכסים  25לסך של  

רות אשר להם תהיה זכאית  מיליון ש"ח( התלוי בגובה דמי השכי  0-1.5בין    –מיליון ש"ח )חלק אקרו נכסים  3
מיליון ש"ח מסך התמורה    5הרוכשת עבור השכרת הממכר. נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי התקבלו  

 מיליון ש"ח(.  2.5 -)חלק אקרו נכסים

   הלוואות לאחרים – 8יאור ב
 בדצמבר  31ליום  
 2020 2019 
 ח "שאלפי  

   במסגרת נכסים שוטפים:
 6,544 4,685 )ראה סעיף א' להלן(  לווה א'
 3,000 - )ראה סעיף ב' להלן( לווה ב' 
 - 2,493 אחרים 

 7,178 9,544 
   

   במסגרת נכסים שאינם שוטפים:
 3,925 - אחרים 

 - 3,925 

צד ג'    חברההעמידה הלוואה ל  "השותפות"(   -להלן  אקרו נדל"ן התחדשות עירונית ),  2018במהלך שנת   .א
)   בפרויקטשותף    אשר אלפי ש"ח, ההלוואה נושאת    6,000"( בסך כולל של  הלווה"   -להלן  של השותפות 

 החל ממועד העמדתה ועד מועד פירעונה.    6%ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

, התקשרה השותפות עם הלווה בתוספת נוספת להסכם ההלוואה לפיה הלווה יהיה  2020בנובמבר    23ביום  
, תעודכן  לחילופין.  2020בדצמבר    31מיליון ש"ח עד ליום    3פירעון חלקי של ההלוואה בסך של  רשאי לבצע  

קנדה, המהווה   בפרויקט קהילת  כנגד מכירת מחצית מחלקו  זה  בסכום  ותופחת    25%יתרת ההלוואה 
 מהזכויות בפרויקט כולו.  

מעוניין  2020בדצמבר    30ביום   הינו  כי  לשותפות  הלווה  הודיע  כנגד מכירת  ,  ההלוואה  יתרת  בהפחתת 
 מחצית מזכויותיו בפרויקט לשותפות.

ההלוואה  יתרת  , התקשרה השותפות עם הלווה בתוספת להסכם הלוואה לפיה תוסב  2021נובמבר  ב  7יום  ב
בתוספת ריבית בסך  , ובכך פרע הלווה את יתרת ההלוואה  יתרת זכויות הלווה בפרויקט  רכישת  תמורת

 .  ((ז)7ב'7)ראה ביאור ₪ מיליון  4.1 -של כ

"אקרו    -להלן  , שותפות מוגבלת )01, התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו ש.מ.מ  2019בינואר    21ביום     .ב
מיליון ש"ח לצד ג' אשר הינו שותף עסקי במקרקעין במתחם   3"( בהסכם מתן הלוואה בסך של  01 ש.מ.מ

( בת"א  והינה "המקרקעין"(.    -להלן  הרכבת  ההתקשרות,  מיום  שנה  הינו  ההלוואה  של  הפירעון    מועד 
 לשנה מחושבת על בסיס חודשי.  10%נושאת ריבית בשיעור של 

מחצית    01עם צד ג' בהסכם לפיו מכר צד ג' לאקרו ש.מ.מ    01.מ.  התקשרה אקרו ש.מ  2020במרס    23ביום  
מיליון ש"ח בתוספת    6.7-( מהמקרקעין אשר נרכשו על ידו במתחם הרכבת בת"א בתמורה בסך של כ50%)

נזקפו על חשבון התמורה. סך    2019מיליון ש"ח אשר הועברו לצד ג' כהלוואה במהלך שנת    3מע"מ. סך של  
כלווה נוסף בחלקים שווים במשכנתא    01ח ישולמו על דרך של כניסת אקרו ש.מ.מ.  מיליון ש"  2.1-של כ

מיליון ש"ח שולמה בהתאם להסכמי הרכישה    1.6  -שלקח צד ג' מתאגיד בנקאי. יתרת התמורה בסך של כ
 שנחתמו על ידי צד ג'.  
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 : נדל"ן להשקעה - 9ביאור 

 הרכב:

 בדצמבר  31  

  2020 2019 

 
 ש"ח אלפי  

     מקרקעין
 26,100 29,196 )ב( קרקעות הרצליה 
 114,151 130,267 )ד( פרויקט עץ הזית 
 -  34,300 )ח( 1000-פרויקט מתחם ה 

 95,349 -   (10ב' 7)ראה באור  Acro Business Campus - פרויקט 

 136,512 135,800  ( 9ב'7)ראה באור  B4פרויקט חסן ערפה 
 960 13,050  פרויקט מתחם הרכבת 

 6,456 8,541  אחרים 

  351,154 379,528 
    

    נדל"ן להשקעה בהקמה 
 33,800 25,000 )א( פרויקט מגדל אקרו  

 152,367 188,104 )ג( )"דפי זהב"(  One Tower פרויקט 
 224,361 - )ה( טאוור" )מייקרוסופט( -פרויקט "סי 

 35,048 41,519 )ו( פרויקט מגדל אלפא 

 107,500 138,000 (ז) Golf –פרויקט המשרדים 

 -  66,700  ( 10ב' 7)ראה באור  Acro Business Campus -פרויקט 

  459,323 553,076 
    

      להשקעהנדל"ן 
 - 260,005 )ה( טאוור" )מייקרוסופט( -פרויקט "סי 

 29,000 29,049 )ט( A-Towerפרויקט      

 2,000 2,000  אחרים      

  291,054 31,000 

  1,101,531 963,604 
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  )המשך(:נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה  -9 ביאור

 : 2020לשנת  תנועה 

 

 
,  2020ליות בקבוצה במהלך השנים שיעור ההיוון ששימש את הקבוצה לחישוב עלויות האשראי שהוונו לנדל"ן להשקעה חושב כממוצע המשוקלל של שיעורי ההיוון בגין ההלוואות הכל )*(

 . , בהתאמה2018- ו 2019, 2020בשנים   11.13%-ו 6.36%, 6.15%. שיעור היוון זה הינו 2018-ו  2019
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  פרויקט
מגדל אקרו  

 ( א)
קרקעות  

 )ב(  בהרצליה

פרויקט  
ONE 

TOWER  
  )"דפי

 )ג(  "( זהב
פרויקט עץ  

 הזית )ד( 

פרויקט סי  
טאוור  

)מייקרוסופט(   
 )ה( 

 
פרויקט  

מגדל אלפא  
 )ו( 

פרויקט  
  - המשרדים

GOLF  )ז( 

פרויקט  
-מתחם ה

 )ח(  1000

-Aפרויקט 
Tower 

 )ט(

 
 

 פרויקט 
ACRO 

BUSINESS 
CAMPUS   

פרויקט חסן  
 B4ערפה  

פרויקט  
מתחם  
 אחרים הרכבת 

 
 
 
 סה"כ 

 אלפי ש"ח 

   31 ליום יתרה
 963,604 8,456 960 136,512 95,349 29,000 - 107,500 35,048 224,361 114,151 152,367 26,100 33,800 2019 בדצמבר

רכישות  
  ישירות 

    של נדל"ן   
 34,128 - 8,458 - - - 25,670 - - - - - - - להשקעה

 עלויות אשראי  
 23,363 154 352 4,283 2,672 - 874 2,718 1,754 2,107 2,867 4,172 423 987 שהוונו  

 )ירידה( עלייה 
 בשווי הוגן  

 של נדל"ן    
 38,170 1,611 2,972 (5,050) 2,876 49 6,707 769 (1,901) 20,807 12,821 (2,938) 2,249 (2,802) להשקעה  

עלויות בניה  
 134,989 320 308 55 47,783 - 1,049 27,013 6,618 12,730 428 34,503 424 3,758 ואחרות

מיון למלאי  
 (92,723) - - - (81,980) - - - - - - - - (10,743) מקרקעין 

   31יתרה ליום 
 1,101,531 10,541 13,050 135,800 66,700 29,049 34,300 138,000 41,519 260,005 130,267 188,104 29,196 25,000 2020 בדצמבר
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  )המשך(:נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה  -9 ביאור

 : 2019לשנת  תנועה  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  פרויקט
מגדל אקרו  

 ( א)
קרקעות  

 )ב(  בהרצליה

פרויקט  
ONE 

TOWER  
  )"דפי

 )ג(  "( זהב
פרויקט עץ  

 הזית )ד( 

פרויקט סי  
טאוור  

)מייקרוסופט(   
 )ה( 

 
פרויקט  

מגדל אלפא  
 )ו( 

פרויקט  
  - המשרדים

GOLF  )ז( 
-Cפרויקט  

3 

-Aפרויקט 
Tower 

 )ט(

 
 פרויקט 
ACRO 

BUSINESS 
CAMPUS 

פרויקט חסן  
 B4ערפה 

פרויקט  
מתחם  
 סה"כ  הרכבת 

 אלפי ש"ח 

   31 ליום יתרה
 543,961 2,395 - - 14,714 18,347  61,437 32,700 144,741 94,439 120,492 27,896 26,800 2018 בדצמבר

  רכישות ישירות 
    של נדל"ן   

 260,157 6,893 141,873 80,643 13,624 - - - 456 - - 16,668 - להשקעה

 (67,198)    (1,505) (18,073)  (12,960) - - - (34,660) - מימוש נדל"ן להשקעה 

 עלויות אשראי  
 21,196 139 657 1,010 266 - 2,328 2,222 5,215 3,062 4,426 883 988 שהוונו  

 עלייה בשווי הוגן  
 של נדל"ן    
 126,212 (42) (6,132) 30 2,018 (274) 36,190 8,750 45,762 16,288 8,809 14,699 114 להשקעה  

 79,276 31 114 13,666 (117) - 7,545 4,336 28,187 362 18,640 614 5,898 עלויות בניה ואחרות

   31 ליום יתרה
 963,604 9,416 136,512 95,349 29,000 - 107,500 35,048 224,361 114,151 152,367 26,100 33,800 2019 בדצמבר
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  )המשך(:נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה  -9 ביאור

 : 2018לשנת  תנועה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  פרויקט
מגדל  

  C-6אקרו  
 ( א)

 קרקעות בהרצליה
 )ב( 

 ONEפרויקט 
TOWER  

 )ג(   "(זהב )"דפי
פרויקט עץ  

 הזית )ד( 
פרויקט סי טאוור  
 )מייקרוסופט(  )ה( 

 
 
 

פרויקט  
מגדלי  

 אלפא )ו( 

פרויקט  
  - המסחר 
GOLF  )ז( 

פרויקט  
C-3   

- Aפרויקט 
Tower  

 אחרים )ט(

 
 
 
 סה"כ 

 אלפי ש"ח  

   31 ליום יתרה
 285,390 2,000 - 18,100 68,700 26,600 103,467 21,000 8,131 13,792 23,600 2017 בדצמבר 

  רכישות ישירות 
    של נדל"ן   

 177,989 395 14,428 - - - - 53,394 96,281 13,491 - להשקעה

   עלויות אשראי

 14,931 - 125 586 1,781 1,057 4,957 653 4,509 460 803 שהוונו   

  )ירידה( עלייה
 בשווי הוגן  

 של נדל"ן    
 26,599 - - ( 426) ( 329) ( 200) 3,919 18,237 4,685 153 560 להשקעה   

 עלויות בניה  
 48,515 - 161 87 748 5,243 32,398 1,155 6,886 - 1,837 והקמה   

   31יתרה ליום 
 553,424 2,395 14,714 18,347 70,900 32,700 144,741 94,439 120,492 27,896 26,800 2018 בדצמבר 
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  )המשך(:נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה  - 9 ביאור

 אקרו   פרויקט מגדל .א

 הסכם ניהול וסיחור .1

יחד עם חברי  "(  נכסים  אקרו "  -להלן  הקבוצה באמצעות חברה מוחזקת ), התקשרה  2016במהלך שנת  
אופציה להקמת שטחי מסחר ו/או תעסוקה    לסיחור  שותפות מגדלי אקרו קבוצת רכישה בהסכם עם  

קומות    3קומות מגדל מעל    28מ"ר ברוטו עיליים, שטחי שירות תת קרקעיים וכן    37,000  -בהיקף של כ
סחר לחברי קבוצת הרכישה את האופציה לרכישת המקרקעין  ת מגדלי אקרו ומסחר ו/או משרדים לפי 

 ת מע"מ. מיליון ש"ח בתוספ  46 -בתמורה לדמי סיחור בסך של כ

בנוסף, התקשרו חברי קבוצת הרכישה בהסכם שיתוף לפיו הסכימו השותפים לממן את הקמתו של  
ניהול   בדמי  לשאת  וכן  בפרויקט  מהשותפים  אחד  כל  של  היחסי  חלקו  לפי  שלביו,  כל  על  הפרויקט 

 הפרויקט, ובשכר טרחת יועצים. 

הרכישה   קבוצת  חברי  התקשרו  השיתוף,  הסכם  על  לחתימה  אקרובמקביל  ניהול    ומגדלי  בהסכם 
ידי   על  לחברי קבוצת הרכישה  שיינתנו  הניהול  שירותי  במסגרת הפרויקט    מגדלי אקרוהמסדיר את 

 "(.  שירותי הניהול" -להלן  )

מיליון ש"ח בתוספת    14  - סך של כ  למגדלי אקרו בתמורה לשירותי הניהול יישלמו חברי קבוצת הרכישה  
  - הינו כ  אקרו נכסיםאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכמים )חלק  מע"מ כדין אשר ישולמו לשותפות בהת

, מומשה האופציה כחלק מהסכם לרכישת מקרקעין המתואר  2016מיליון ש"ח(. במהלך חודש יולי  1.4
 להלן. 

 הסכם רכישת מקרקעין  .2

חברי קבוצת רכישה בהסכם מכר עם בעלי    81יחד עם    אקרו נכסיםהתקשרה    2016ביולי    18בתאריך  
מ"ר המצויים בפינת הרחובות יצחק שדה והמסגר בתל    4,004הזכויות של מקרקעין, בשטח כולל של  

מיליון ש"ח.    148-"( בתמורה לסך של כ המקרקעין " -" והבעלים", "ההסכםאביב )להלן ובהתאמה: "
 . ומות מסחר וחניותק  3 - כולל מחצית מבמקרקעין  אקרו נכסיםחלק 

  16  - הושלמה רכישת המקרקעין על ידי קבוצת הרכישה )חלק אקרו נכסים הינו כ  2017במהלך שנת  
 מיליון ש"ח(.  

מגדל   בפרויקט  המסחר  קומת  למכירת  שיווק  בפעולות  נכסים  אקרו  החלה  הדיווח,  תקופת  במהלך 
  10,743-האמורה בסך של כאקרו, אשר נמצאת בשלבי הקמה. כתוצאה מכך בוצע סיווג של הקומה  

 אלפי ש"ח מסעיף נדל"ן להשקעה לסעיף המלאי. 

הסתיימו עבודות בניית השלד, ומבוצעות עבודות איטום, חשמל,    נכון למועד הדוח על המצב הכספי
 אלומיניום, אינסטלציה וכדומה. 

 בפרויקט.  4נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, התקבל טופס  

 הרצליה  קרקעות .ב

  "( פרויקטים  אקרו"  -להלן  שותפות מוחזקת )באמצעות  הקבוצה  התקשרה    2016-2019השנים    במהלך
מחלקות    מסוימים  בלתי  חלקים  לרכישת  בהסכמים"(  השותפים"   -  )להלן ביחדדים שלישיים  צד  יחד עם

  40.9  - הסתכמה לסך של ככוללת  הממוקמות בהרצליה פיתוח. חלקה של אקרו פרויקטים בתמורה ה
ובהתאמה )להלן  ש"ח  הכוללת"  -  מיליון  והתמורה  בהרצליה " - "  קרקעות  לרכישת  חלק  עסקאות   .)"

האמורות    פרויקטיםאקרו   בין  בעסקאות  הכספי  כ  19.2%- 33.33%נע  המצב  על  הדוח  לתאריך  אשר 
   שולמה מלוא התמורה בגין הקרקעות.

לפתח את    הנוכחיהיעוד   השותפים(  עם  )ביחד  בכוונת החברה  ומסחר.  הינו לתעסוקה  המגרשים  של 
 למטרת בניית נכסים מניבים.  ות הקרקע
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 )המשך(: נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה  - 9 ביאור

 )המשך( בהרצליה קרקעותב. 

נכסים    2019ביולי    17ביום   כונס  ידי  על  שנערך  בית המשפט  כחלק מהליך התמחרות  ידי  על  שמונה 
במסגרת תובענה לפירוק שיתוף בחלק מהמקרקעין המוחזקים על ידי אקרו פרויקטים בהרצליה, נקבע  

יירכשו במלואם על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לאקרו פרויקטים לפי    האמורים  כי המקרקעין
כויותיה במקרקעין בתמורה לסך  מיליון ש"ח, כאשר אקרו פרויקטים תמכור את מלוא ז  380-שווי של כ

 . 2020התמורה התקבלה במלואה במהלך שנת . ש"חמיליון  35 -של כ

  הקרקעותכל  בתקופת הדוח על המצב הכספי, הכירה החברה בעלייה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה בגין  
 . מיליון ש"ח  2.2 - ל כבסך ש ותהאמור

התקשרו אקרו פרויקטים ושותפים נוספים   2021לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, בחודש פברואר  
  - של כ, במסגרת תהליך התמחרות שנערך על ידי כונס נכסים, בסך  1002במגרש    בהסכם לרכישת קרקע

 .  מיליון ש"ח( 5 -מיליון ש"ח )חלק אקרו פרויקטים כ 14

"( בשמונה  השותפים"   -להלן  , התקשרו אקרו פרויקטים ושותפים נוספים )2021במהלך חודש אוגוסט  
  5-מ' ש"ח )חלק אקרו פרויקטים כ  19-בסך כולל של כ  4009הסכמים לרכישת חלקים בקרקע במגרש  

יתר החלקים במגרש   וזכו השותפים בתהליך התמחרות לרכישת  ניגשו  מיליון ש"ח(, לאחר הרכישה 
התקבל    2021אוקטובר  ב  6מיליון ש"ח(, ביום    8-מיליון ש"ח )חלק אקרו פרויקטים כ   33- הנ"ל בסך של כ

  אישור בית משפט. נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים הרכישה בגין תהליך ההתמחרות הושלמה 
 . ונמסרה הזכות לחזקה במקרקעין

   )"דפי זהב"( ONE TOWERפרויקט  ג.

שותפות מוגבלת   2017התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו בניה ותשתית )ל.כ(  2017בספטמבר  19ביום 
אקרו    רכשו"שותף"( לפיו    -להלן  "אקרו בניה ותשתית"(, בהסכם עסקה משותפת עם צד שלישי )  - )להלן

"הצדדים"( זכויות במקרקעין במתחם "דפי זהב" ברמת    -   בניה ותשתית יחד עם השותף )להלן בסעיף זה
"(. הפרויקט  "המקרקעין   -להלן  גן וכי יפעלו הצדדים במשותף לצורך הקמתו של פרויקט על המקרקעין )

 צפוי לכלול שטחי מסחר, תעסוקה, מלונאות ומבני ציבור אשר יבנו על המקרקעין.  

"( לפיו  ים"המוכר   - להלן  )  יםשלישי   דיםמכר עם צד  מי חתמו הצדדים על הסכ  2017בנובמבר    21ביום  
מהמוכר  הצדדים  זכויות   ים ירכשו  מלוא  ולרבות    יהםאת  וההבמקרקעין,  של  הזכויות  תחייבויות 

  –)להלן    מכח הסכם עם עיריית רמת גן   יםהמוכראחד מיחידי  זכויות הבעלות להן זכאי    ים וכןכרהמו
אלפי ש"ח בתוספת מע"מ )חלק    159,543סך של    יםלמוכר  שילמו הצדדיםתמורת הממכר    ."(העירייה"

 אלפי ש"ח(.    79,772אקרו בנייה ותשתית 

לבניית   אחד מיחידי המוכריםבנוסף, נקבע בהסכם המכר כי הצדדים לוקחים על עצמם את התחייבות 
  יליוןמ  16-ש"ח )חלק אקרו בניה ותשתית כ  יליוןמ   32-הוערכה בסך של כ  עלות ההקמה  .יחידות העירייה

 ש"ח(.   

ינואר   חודש  במתחם  2018במהלך  הזכויות  רכישת  החזקה    הושלמה  הוכרה  במקרקעין  ונמסרה  וכן 
   ."יחידות העירייה"(  -להלן )  העירייה התחייבות למתן שירותי בניה לבניית יחידות 

התקבל היתר להריסת המבנים הקיימים במקרקעין והקמת מרתף חנייה והחלו    2018פברואר  חודש  ב
 עבודות החפירה ודיפון והקמת המרתפים.

קומות מרתפי    5קומות מעל    38, התקבל היתר בניה להקמת מגדל משרדים בן  2019אוגוסט    חודשב
הדוח על המצב הכספי, הפרויקט נמצא בשלב הקמת  לתאריךנכון  .חניה והחלו עבודות להקמת המגדל

 .השלד

לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, התקשרו הצדדים בשלושה הסכמי שכירות עם צדדי ג' בגין שטח  
  -שנים ותקופות אופציה אשר נעות בין כ   5.5- אלף מ"ר ברוטו, לתקופות שכירות של כ  22.5-ולל של כ כ

 . על פני מס' תקופות אופציה שנים 5-19
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 פרויקט "עץ הזית"ד. 

  ש.מ.מ   אקרו"  -להלן  שותפות מוגבלת )  03חתמה הקבוצה באמצעות אקרו ש.מ.מ    2017בנובמבר    30ביום  
"( לפיו  השותפים"  -  "( על הסכם עקרונות לעסקה משותפת יחד עם צדדים שלישיים )להלן בסעיף זה03

   .דונם במתחם "עץ הזית" בפתח תקווה 49- מקרקעין בשטח של כ  לרכישתיפעלו במשותף 

"( על הסכם מכר עם  הצדדים"  -להלן  יחד עם השותפים )  03חתמה אקרו ש.מ.מ    2017צמבר  בד  4ביום  
יפעלו יחדיו לצורך תכנון המקרקעין,    . השותפיםצד שלישי לרכישת זכויות במקרקעין המתוארות לעיל

 השבחתו, מכירתו או הקמת פרויקט לתעסוקה, משרדים ומסחר עליו.

לשלם   הצדדים  התחייבו  הממכר  של  תמורת  סך  מע"מ  140למוכר  בתוספת  ש"ח  אקרו    מיליון  )חלק 
שולמה מלוא התמורה למוכר אשר מומנה מאשראי שהועמד    2018בשנת    מיליון ש"ח(.  70הינו    03ש.מ.מ  

 להלן.  11'ב12לצדדים, כמפורט בביאור 

ישכור  "(, לפיו  השוכר"  -להלן  , חתמו השותפים על הסכם שכירות עם צד שלישי )2018בחודש אפריל  
  2018במאי    15שנים נוספות, שתחילתה ביום    5- שנים עם אופציה ל  5  בת  השוכר את המקרקעין לתקופה

בשנת השכירות הראשונה לא ישולמו דמי שכירות בגין המקרקעין.  כאשר    "(,המושכר   השטח"  - להלן  )
ס נוסף לשוכר  דונם ויינתן גריי  5- הוסכם ע"י הצדדים והשוכר כי השטח המושכר יוקטן בכ  2019בשנת  

  2023במאי    14ועד ליום    2019במאי    15בתקופה שמיום  . דמי השכירות  2019אוגוסט  - בגין חודשים יולי
  14ועד ליום    2023במאי    15מיליון ש"ח לשנה. בתקופה שמיום    2.7  -יעמדו דמי השכירות על סך של כ

כ  2028במאי   של  על סך  דמי השכירות  ככל  3.9  -יעמדו  לשנה.  שטח המושכר,  השיוקטן    מיליון ש"ח 
 . בהתאם לזכאות השותפים, יוקטנו דמי השכירות באופן יחסי

פורסמה תוכנית מתאר לאזור תעסוקה מטרופוליני משני קרית אריה, אשר מטרתה    2020במאי,    6ביום  
 .  פיתוח כאזור תעסוקה משגשג, אטרקטיבי ותחרותי ביחס לסביבתו

 )מייקרוסופט( טאוור"-"סי פרויקט ה.

  - להלן  בע"מ )  56באמצעות אקרו פרוייקטים יחד עם ב.ו.ב מדף  התקשרה הקבוצה    2016במאי    6ביום  
"(, )אקרו  השותף"   -להלן  "( וצד שלישי נוסף )תדהר"  -להלן  "( תדהר אינווסמנט שותפות מוגבלת )קנדה"

"(, עם צדדים שלישיים שאינם  הצדדים פרויקטים, קנדה, תדהר והשותף ייקראו בסעיף זה להלן ביחד: "
"( לרכישת זכויות הבעלות בקרקע,  הסכם העקרונות "  -להלן  קשורים לחברה במסמך עקרונות מחייב ) 

דונם, שהיעוד הנוכחי של המגרשים    10.3  -, בהרצליה פיתוח, בשטח מגרשים כולל של כAS ISבמצבה  
מיליון ש"ח בתוספת מע"מ    200  -ל של כ"הקרקע"( בתמורה לסך כול  -להלן  הינו לתעסוקה ומסחר )

 מיליון ש"ח.   60  -לסך של כסתכם הבתמורה  אקרו פרוייקטים"(. חלק התמורה " -להלן  )

במקביל התקשרו הצדדים במסמך עקרונות המסדיר את שיתוף הפעולה ביניהם כבעלי זכויות בקרקע  
יהיו כך שכל   זכויותיהם של הצדדים בקרקע  כי  בין היתר  נקבע  אחת מאקרו פרויקטים, קנדה  לפיו 

הסכם  "   -להלן  )  10%  -והשותף יחזיק בקרקע בשיעור של כ  30%  -ותדהר יחזיקו בקרקע בשיעור של כ
 "(.  עקרונות לשיתוף הפעולה

בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם, עם התקיימות    2016דצמבר  במהלך חודש  התמורה שולמה במלואה  
 מלוא התנאים לתשלום. 

)2016בדצמבר    11ביום   ישראל  מיקרוסופט  חברת  של  קמפוס  להקמת  במכרז  הצדדים  זכו    -להלן  , 
צפויה חברת מיקרוסופט לשכור את הנכס במלואו בהסכם שכירות  מיקרוסופט" בנכס, במסגרתו   )"

 טווח.  ארוך
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 )המשך( טאוור" )מייקרוסופט(-"סי פרויקט  ה.

אלפי    44  - מיקרוסופט תשכור מהשותפים משרדים בשטח של כ  2020  יולי ב   1החל מיום    לפי ההסכם, 
  שנים  21-כחניות ושטחי אחסון בפרויקט "סי טאוור" לתקופה מצטברת של עד    875מ"ר ברוטו בתוספת  

אקרו  מיליון ש"ח )חלק    53  -ובתמורה שנתית כוללת בסך של כ  )כולל תקופת אופציה כמפורט להלן(
 "ח(.מיליון ש   12.8 - כ פרוייקטים

 "תקופת השכירות הכוללת"(: -שנים כמפורט להלן )להלן 21-תקופת השכירות תהיה עד כ 

שנה ושלושה    15)א( תקופת השכירות הראשונה תהיה החל ממועד המסירה, כהגדרתו להלן ועד לתום  
תינתנה   למייקרוסופט  בנוסף  )ב(  האמור;  מהמועד  ל   2חודשים  הראשונה  אופציה,  שנים    5-תקופות 

 "האופציה"(.   -ה לשנה אחת )להלן ביחדוהשניי

בהסכם עסקה עם צדדים שלישיים נוספים )להלן ביחד:    הצדדים התקשרו    ,2018במהלך חודש מרץ  
  ,בהרצליה  הסמוכות לקרקע המתוארת לעיל  זכויות בחלקות הינם בעלי  "( אשר  השותפים הנוספים"

בו   באופן  אחד  מאוחד  למגרש  מגרשים  איחוד  הנוספים  והשותפים  הקיימים  השותפים  יבצעו  לפיו 
והנוספיםה הקיימים  את    שותפים  במשותף  יקימו  והם  אחד  במגרש  במושע  משותפים  בעלים  יהיו 

יחד עם השותפים הקיימים להסכם השכירות    יםכמשכיר   יצורפו  כאשר השותפים הנוספיםהפרויקט  
)עם מייקרוסו ובמגרש  "(. חלקם היחסי של הצדדים בעסקה המשותפת  איחוד המגרשים"  -להלן  פט 

ביצוע איחוד המגרשים   . בהתאם לאמור  יהיה בהתאם לחלקם היחסי במגרש המאוחדהמשותף עם 
ביצוע איחוד המגרשים, מלוא  .  מהמגרש המאוחד  24%-כלעיל, חלקה של אקרו פרויקטים הינו   עם 

המא במגרש  הצדדים  מזכויות  מכל  מנוצלות(,  בלתי  ו/או  עתידיות  ו/או  )קיימות  שהוא  יוחד  וסוג  ן 
 על פי יחס אחזקותיהם כאמור לעיל.   תתהיינה בבעלות משותפת של הצדדים לעסקה המשותפ

הועברה החזקה לידי מייקרוסופט    2020במהלך יולי  ולפרויקט    4טופס    התקבל  ,2020חודש מרס  במהלך  
מיליון    17.4-הכנסות שכירות בגינם בסך של כהוכרו  לאור אכלוס המשרדים  ,  והחל אכלוס המשרדים

 ש"ח(. מיליון 4.2-כ –  פרויקטיםש"ח )חלק אקרו 

, התקשרו הצדדים ביחד עם השותפים הנוספים אל מול גופים מוסדיים לטובת  2020באוקטובר    1ביום  
חלף ההלוואה    מיליון ש"ח(  200-כ  – מיליון ש"ח )חלק אקרו פרוייקטים    830העמדת הלוואה בהיקף של  

 להלן.  4.ב'.12. להרחבה ראה סעיף  שהועמדה למימון הקמת הפרויקט

, חתמו הצדדים ביחד עם השותפים הנוספים על תוספת להסכם השכירות, לפיו  2020בדצמבר  21ביום  
חי  אלפי מ"ר מקומת הקרקע, קומת הגלריה, שט  2.5- מייקרוסופט תשכור שטחים נוספים בשטח של כ

מיליון ש"ח    3.8-מקומות חניה בתמורה שנתית כוללת בסך של כ   53אחסנה וקומת המרתף בתוספת  
 מיליון ש"ח(.  0.8-)חלק אקרו פרוייקטים כ

, התקבל אישור לשימוש חורג ממסחר למשרדים בקומת  2021בפברואר  11לאחר תאריך המאזן, ביום 
המיועדים למסחר יוסבו למשרדים, תוך הותרת חזית  שנים, מרבית השטחים    5הקרקע לתקופה של  

 מסחרית בחלק מהמבנה בלבד.
 

    מגדל אלפא פרויקטו. 

 מקרקעין  רכישת הסכם .1

,  "(1  א"ת  אקרו"  -להלן  בע"מ )  1אקרו תל אביב  באמצעות    הקבוצה  התקשרה  2014  יוליב   21  בתאריך
  במתחם  המוכר   מזכויות  50%  1"א  ת  אקרו  תרכוש  לפיו"(  המוכר"  -להלן  )   שלישי   צד  עם  מכר  בהסכם

המהווים    "(המקרקעין "- להלן  )  במקרקעין  מסוימים  בלתי  חלקים  המהווים,  אביב  בתל"  שדה  יצחק"
להלן  את שטחי המסחר והמלונאות אשר יבנו בקומות התחתונות של הפרוייקט שיוקם על המקרקעין )

  120  -ו   ציבור  שטחי  של  עיקרי  ר"מ   842  בנוסף לשטחי המסחר והמלונאות גם    לכלול   הצפוי"(  הממכר "  -
  ביאור  ראה,  הרצליה  אקרו  שתנהל  רכישה  קבוצת  באמצעות  יוקמו  אשריח"ד שיבנו בקומות העליונות,  

מלוא    היחסים בין הצדדים.  באותו מועד התקשרו הצדדים בהסכם שיתוף פעולה המסדיר את  .'ב17
  .2016בשנת  שולמה  מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ( 19.6 -בסך של כבגין הממכר  התמורה
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  )המשך(אלפא מגדל  פרויקטו. 

 זכויות במקרקעיןהסכם מכירת  .2

יולי  במהלך   ת"א    והתקשר  2019חודש  )  בהסכםוהמוכר    1אקרו  שלישי  צד    "הרוכשת"(  -להלן  עם 
 )חלק אקרו   מיליון ש"ח בתוספת מע"מ 22 -במקרקעין בתמורה לסך של כ  הןמזכויותי  30%למכירת 

)חלק אקרו ת"א    "מ מיליון ש"ח בתוספת מע   6  -וכן תשיב הרוכשת סך של כ  מיליון ש"ח(,  11  -כ  1ת"א  
וכן הון    ,בקשר עם המקרקעיןוהמוכר    1בגין הוצאות שהוצאו על ידי אקרו ת"א    מיליון ש"ח(,  3  -כ  1

 עצמי שהושקע בפרויקט. 

הרוכשת בהסכם שכירות ותפעול המלון אשר עתיד להיות מוקם  המוכר ו ,  1אקרו ת"א    וכמו כן, התקשר
על המקרקעין. הרוכשת תשלם דמי שכירות בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם הכולל תשלום דמי שכירות  

  שנים. 25 -כ מיליון ש"ח לתקופה של 8מינימליים בגובה 

 GOLFפרויקט המשרדים  ז.

  ייעדה את הזכויות לשטחי המסחר והמשרדים שקיימים הקבוצה  לעיל,    2ב'7בביאור    לאמורבהמשך  
 מהמתחם.  23.2%במתחם לנדל"ן להשקעה, החלק היחסי של זכויות אלו מהווה 

בגוש    11מ"ר עיקרי למגורים בתחום חלקה    150-זכויות בניה )כ  הקבוצהרכשה    2017באפריל    6ביום  
  3.6בתמורה לסך של  ממכר תעסוקה ולניידן ל( מבנק לשימור, אותן היא מייעדת להמיר לשימושי  7452
 . 2017 שנת ש"ח בתוספת מע"מ, העסקה הושלמה במהלך ןוי מיל

לניוד ותוספת זכויות למגרש אשר בשטחו ייבנה    4689אושרה תוכנית תא/מק/ 2019במהלך חודש מרס 
 בניין משרדים. 

הכספי המצב  על  הדוח  למועד  של    4נחתמו    נכון  כולל  בשטח  שכירות  בקומת    1,229  -כהסכמי  מ"ר 
 מ"ר. 255 - המסחר ומחסן בשטח של כ 

מ"ר    300  -קומות משרדים )מתוכם כ  6קיבלה החברה היתר לבניית מבנה תעסוקה בן    2021מרס    בחודש
עד ארבעה מפלסי   וכן  קומת קרקע מסחרית,  גג, מעל  וקומת  העירייה(  בבעלות  ציבורי  ביעוד  עיקרי 

חניות לדירות המגורים,   255שטחים נלווים למסחר ולמשרדים,   מ"ר    2,163-מרתפים בהם בין היתר כ
 חניות לעיריית ת"א. 5-חניות לשטחי התעסוקה והמסחר ו 134

קומות משרדים, מרפסת וגג בהיקף    6חתמה הקבוצה על הסכם שכירות עם צד ג' בגין   2021ביולי    15-ב
 שנים נוספות.   5-אופציה להארכה ל  שנים עם  5-מ"ר ברוטו, תקופת השכירות הינה ל  8,490-כולל של כ 

 ראשון לציון 1000-מתחם ה ח.

)2019בדצמבר    12ביום   "אקרו    - להלן  , חתמו הקבוצה באמצעות אקרו לנדסקייפ, שותפות מוגבלת 
בע"מ   לביטוח  חברה  והפניקס  קשור  לנדסקייפ"(  צד  ביחד  - להלן  )שהינה  )להלן    - "הפניקס"( 

, בהתאמה, אשר במסגרתו עיגנו את  92.84%-ו  7.16%"השותפים"( על הסכם שיתוף בשיעור החזקה של  
, אשר ניתן  דונם  60.4-בשטח של כ   5030ביניהם לשם הסדרת רכישת מגרש    ותהמשפטימערכת היחסים  

-ב"מתחם ה 3947בגוש   93המהווה חלק מחלקה    מ"ר ברוטו עילי לתעסוקה ומסחר, 355,570לבנות בו 
 "העירייה"(. -להלן  " בראשון לציון ע"פ תנאי מכרז עיריית ראשון לציון )1000

, קיבלו השותפים הודעה על זכיה במכרז העירייה לרכישת המקרקעין בסך כולל  2019בדצמבר   16ביום  
מיליון ש"ח( בתוספת מע"מ ובתוספת החזרי הוצאות    24.2-מיליון ש"ח )חלק אקרו לנדסקייפ כ  338של  

- מיליון ש"ח )חלק אקרו לנדסקייפ כ  7.4-ה, אגרות והיטלי פיתוח בגין רכיב הקרקע בסך של כלעיריי
 מיליון ש"ח(, בכפוף לאישור ועדת המכרזים.  0.5

בפברואר    11בהתאם לתנאי המכרז, הסכם המכר טעון את אישור מועצת העירייה ברוב חבריה. ביום  
 המכר עם השותפים. , אישרה מועצת העירייה את ההתקשרות בהסכם 2020

"הסכם המכר"(, כאשר   -להלן  , חתמו השותפים על הסכם המכר עם העירייה )2020בפברואר    20ביום  
 התמורה בגין המקרקעין.   מלואשילמו השותפים  2020 מרס -פברואר יםבחודש
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 )המשך(:נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה  - 9 ביאור

 )המשך(:  ראשון לציון 1000-מתחם הח. 

מ"ר ברוטו עילי, יוחזקו על ידי הפניקס    101,020כי זכויות בהיקף של    עבבמסגרת הסכם השיתוף נק 
מ"ר ברוטו עילי יוחזקו במשותף על ידי אקרו לנדסקייפ והפניקס בשיעור    254,550וזכויות בהיקף של  

כמו כן, בהתאם להסכם השיתוף לאקרו לנדסקייפ אופציה לרכוש מהפניקס    ., בהתאמה90%- ו  10%של  
מהמקר  10% )המהווים  נוספים  המשותפים  של    7.16%קעין  בתקופה  ממועד    3מהמקרקעין(  שנים 

 חתימת ההסכם עם העירייה.

שנים ממועד חתימת הסכם המכר, השותפים    8על פי הסכם המכר עם העירייה בתוך תקופת בינוי בת  
קרקע,  מהשטח העיקרי ושטחי שירות עיליים מעל לפני ה  50%יתכננו, יבצעו, וישלימו ביצוע של לפחות 

הסכם    שנים מיום חתימת   5וכן בתוך תקופת בינוי של  השטחים המוחזקים על ידי הפניקס,  לרבות  
לפחות   של  ביצוע  וישלימו  יבצעו,  יתכננו,  השותפים  )ברוטו(  50המכר  מ"ר  כלולים    אלף  אינם  אשר 

 . במסגרת זכויותיה של אקרו לנדסקייפ

התקשרה אקרו לנדסקייפ והפניקס חברה    2021בספטמבר    5ביום  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  
"( בהסכם מכר, במסגרתו רכשה אשטרום  אשטרום" -להלן  אשטרום נכסים בע"מ )  עםלביטוח בע"מ  

מיליון    128מכל זכויותיהם והתחייבויותיהם של אקרו והפניקס במקרקעין בתמורה לסך של    22.5%
.  אופן חלוקת הצדדים במקרקעין המשותפים לאחר  .ש"ח(  מיליון   9.2-ש"ח )חלק אקרו לנדסקייפ כ

אלפי מ"ר מסחר( במצב החדש    6- אלפי מ"ר זכויות תעסוקה וכ  301- ההסכם )פרויקט בשטח כולל של כ
"(. בנוסף, ביום  הצדדים"  -)להלן יחדיו   26.07%אקרו; אשטרום    6.43%הפניקס;    67.5%יהיה כדלקמן:  

"התוספת"(   -להלן  להסכם שיתוף )  2יקס ואשטרום בתוספת מס'  התקשרו אקרו, הפנ  2021בספטמבר    5
, העסקה 2021בדצמבר    31בתאריך  ההסכם והתוספת קובעים הוראות בדבר ניהול העסקה המשותפת.  

 הושלמה והתמורה בגין המכירה התקבלה אל מול גריעת הנכס מוחזק למכירה.

של    לזכויותייהבהסכם אופציה עם הפניקס בנוגע    לנדסקייפ  אקרוהתקשרה    2022כן, בחודש ינואר    כמו
 '. יד25במקרקעין להרחבה ראה ביאור  לנדסקייפ אקרו

 A-Tower פרויקט .ט

התקשרה החברה באמצעות אקרו נכסים, בהסכם סיחור אופציה עם שותפות  ,  2018באוגוסט    1ביום  
ושטחים נוספים    קומת משרדיםשל    "בעלי הקרקע"(  -מצד שלישי )להלן  המגדלי אקרו, לצורך רכיש 

ברחוב התדהר ברעננה בתמורה לסך    A-Towerמקומות חניה בפרויקט    77וכן    ,מ"ר  1,723  - בשטח של כ
 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה, כפי שנקבע בהסכם.    25,220 -של כ

אלפי    12,220  -, שילמה אקרו נכסים תמורה בסך של כ2018באוגוסט    1ביום    ,בהתאם לתנאי ההסכם
הצמדה  ש"ח   הפרשי  התמורה בתוספת  יתרת  הקרקע.  מבעלי  הקרקע  רכישת  הפרשי    עבור  בתוספת 

 נכסים. , והחזקה הועברה לאקרו  2019בגין רכישת הזכויות שולמה בחודש אוקטובר   הצמדה

מיליון    1.5- כחניות בתמורה ל  8- חלקים מהשטחים הנוספים ואקרו נכסים  מכרה    2019בשנת  כמו כן,  
"( על הסכם שכירות להשכרת  שוכר"  - להלן  , חתמה אקרו נכסים עם צד ג' )2020בחודש ינואר    ש"ח.

מקומות חניה לתקופת שכירות שתחל ממועד מסירת החזקה וסיומה ביום    69קומת המשרדים בתוספת  
שנים כ"א בהתאם    5תקופות אופציה בנות    3לשוכר תהא אפשרות למימוש  . בנוסף  2024בספטמבר,    23

 לתנאים בהסכם שכירות. 

  השווי ההוגן ביעתק .י

שווי    פי הערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכי-בשווי ההוגן כפי שנקבע בעיקר על נדל"ן להשקעה מוצג  
וסוג הנדל"ן    רב בנוגע למיקום  ןוניסיוחיצוניים בלתי תלויים שהם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים  

 שהוערך. 

דומה  לנדל"ן דומה ובמיקום    השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס
  וכן בהתבסס על אומדן תזרימי  במידה שקיימות עסקאות כאלה,  לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה,

 המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס.  
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 )המשך(:נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה  - 9 ביאור
 )המשך(:קביעת שווי הוגן    י.

שלהם והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף    המובנהבאמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון  
נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין    את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר

 הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו.  תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של

ם בין המוכר לקונה בעסקה בתנאי שוק  ההערכה לפיו יוחלפו הנכסי  השווי ההוגן מייצג את הסכום ביום
 בתבונה ובזהירות ללא כפייה לפי תקני הערכות שווי בינלאומיים. לאחר שהצדדים פעלו

 להלן ניתוח של הנדל"ן להשקעה בשווי הוגן, לפי שיטות הערכה שונות. 

 הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:

 (. 1נסחרים נכסים זהים )רמה מחירים מצוטטים )בלתי מותאמים( בשווקים פעילים בהם  •

, אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס בין אם  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  •
 (. 2במישרין )כלומר כמחירים( ובין אם בעקיפין )כלומר נגזרים מהמחירים( )רמה 

ניתנים לצפייה(  נתונים לגבי הנכס שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )נתונים שאינם   •
(unobservable inputs 3( )רמה .) 

 קרקעות פנויות

השווי ההוגן נאמד תוך שימוש בטכניקת ההשוואה, כאשר מודל הערכת השווי מבוסס על מחיר למטר  
גודל,   כגון  פעיל לרבות התאמות שונות  בשוק  נצפות  ברי השוואה, הנובע מעסקאות  נכסים  רבוע של 

 מיקום וכדומה. 

 ה בהקמה נכסים להשכר

עבור נכס נדל"ן להשקעה בהקמה הערכת השווי מבוססת על אמידת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה  
לאחר השלמת הקמתו, בניכוי הערך הנוכחי של אומדן עלויות ההקמה הצפויות לנבוע לצורך השלמתו,  

כס ובעיתוי  תוך התחשבות בשיעור היוון אשר מותאם בגין הסיכונים הרלוונטיים והמאפיינים של הנ
   השלמת ההקמה.

   .5.5%-8.25%בהקמה נעשה שימוש בעיקר בשיעורי היוון של  סחר בקביעת שווים של מבני משרדים ומ
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 )המשך(:נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה  - 9 ביאור
 )המשך(:קביעת שווי הוגן    י.

 

 נכס
  31שווי הוגן ליום 

 2020בדצמבר 
 טכניקת  
 רמה     הערכה 

  ערך  )ירידת(  /עליית
 2020שהוכרה בשנת 

 ש"ח אלפי    "ח ש  אלפי 

 25,000 פרויקט מגדל אקרו  
גישת היוון  

ההכנסות  וגישת  
 ההשוואה 

 ( 2,802) 3רמה 

     

 260,005   )מייקרוסופט( טאוור -פרויקט סי
היוון  גישת 

וגישת  ההכנסות  
 ההשוואה 

 20,807 3רמה 

     
 ( 1,901) 3רמה  גישת ההשוואה  41,519 אלפא  מגדל  פרויקט

     

  גישת ההשוואה GOLF 138,000  -המשרדים פרויקט 
 769 3רמה  וגישת החילוץ 

     
 2,249 3רמה  גישת ההשוואה  29,196 קרקעות הרצליה  

     

 188,104  )"דפי זהב"( ONE TOWERפרויקט 
גישת היוון  
גישת  ההכנסות ו
 ההשוואה 

 ( 2,938) 3רמה 

     
 12,821 3רמה  גישת ההשוואה  130,267 פרויקט עץ הזית 

     
 ( 5,050) 3רמה  גישת ההשוואה  B-4 135,800פרויקט חסן ערפה 

     

 A-TOWER 29,049פרויקט 
שיטת היוון  

גישת  ההכנסות 
 ההשוואה 

 49 3רמה 

     
 ACRO BUSINESSפרויקט 

CAMPUS 
 2,876 3רמה  גישת ההשוואה  66,700

     
 6,707 3רמה  גישת ההשוואה  34,300 1000-פרויקט מתחם ה

     
 2,972 3רמה  גישת ההשוואה  13,050 פרויקט מתחם הרכבת 
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 )המשך(:נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה  - 9 ביאור

 
 )המשך(:קביעת שווי הוגן י.   

 

 נכס
  31שווי הוגן ליום 

 2019בדצמבר 
 טכניקת  
 רמה     הערכה 

עליית/ )ירידת( ערך  
 2019שהוכרה בשנת 

 אלפי ש"ח    "ח ש  אלפי 

 33,800 פרויקט מגדל אקרו  
גישת היוון  

ההכנסות  וגישת  
 ההשוואה 

 114 3רמה 

     

 224,361 טאוור )מייקרוסופט( )*(-פרויקט סי
גישת היוון  

ההכנסות  וגישת  
 ההשוואה 

 45,762 3רמה 

     
 8,750 3רמה  גישת ההשוואה  35,048 פרויקט אלפא 

     

גישת ההשוואה   GOLF 107,500  -פרויקט המשרדים 
 36,190 3רמה  וגישת החילוץ 

     
 14,699 3רמה  גישת ההשוואה  26,100 קרקעות הרצליה  

     

 152,367  )"דפי זהב"( ONE TOWERפרויקט 
גישת היוון  

ההכנסות וגישת  
 ההשוואה 

 8,809 3רמה 

     
 16,288 3רמה  גישת ההשוואה  114,151 פרויקט עץ הזית 

     
 ( 6,132) 3רמה  גישת ההשוואה  B-4 136,512פרויקט חסן ערפה 

     

 A-TOWER 29,000פרויקט 
שיטת היוון  

ההכנסות גישת  
 ההשוואה 

 2,018 3רמה 

     
 ACRO BUSINESSפרויקט 

CAMPUS 
 30 3רמה  גישת ההשוואה  95,349

     
 ( 42) 3רמה  גישת ההשוואה  9,416 פרויקט מתחם הרכבת 

 
 ובקשר עם מגרש ריק במתחם חושב על פי גישת ההשוואה. )*( בקשר עם הפרויקט שבביצוע חושב על פי גישת היוון ההכנסות 
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 חברות מוחזקות: -  10ביאור 

מות זכויות שאינן מקנות  י מצת עבור החברות אקרו יזום ואקרו נכסים בהן קילהלן מידע פיננסי מתו .א
 :ות לקבוצההמהותיה שליט

 
בדוחותיהן  (1 הכלולים  הסכומים  את  משקף  להלן,  המובא  המתומצת  הפיננסי     המידע 

 כאמור לעיל. הכספיים של החברות 
 
 מידע פיננסי מתומצת על המצב הכספי:  (2

 
 אקרו נכסים אקרו יזום 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31 
 2020 2019 2020 2019 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     :שוטף
 93,129 329,254 298,758 366,247 נכסים שוטפים 

 220,151 321,808 278,920 266,195 התחייבויות שוטפות 
 100,052 19,838 7,446 (127,022) 

     לא שוטף:
 862,123 1,165,660 579,351 561,188 נכסים שאינם שוטפים 

התחייבויות שאינן  
 שוטפות 

353,429 296,281 758,682 467,036 

 207,759 283,070 406,978 395,087 
 268,065 414,424 302,908 307,811 נכסים נטו

 
 

 מידע מתומצת על הרווח הכולל: (3
 

 אקרו נכסים אקרו יזום 
 2020 2019 2018 2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

       

 30,611 83,776 28,082 62,416 64,636 161,668 הכנסות 

 12,886 75,551 36,538 5,191 53,599 68,419 רווח או הפסד 

 - - - 132 ( 122) - רווח כולל אחר 

 12,886 75,551 36,538 5,323 53,477 68,419 סך רווח כולל 
הרווח או ההפסד שמוקצה  

 12,408 32,488 12,737 18 13,685 18,959 לזכויות שאינן מקנות שליטה
 
 .2' א16בדבר רכישת זכויות המיעוט בחברות אקרו ייזום ואקרו נכסים, ראה ביאור  )*(  
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 )המשך(:  חברות מוחזקות -  10ביאור 

 בשליטה משותפת: וישויותכלולות  ישויות .ב

נכללת לפי שיטת  ה  ההשקע.  החברה פועלת באמצעות חברות ושותפויות מוחזקות בארץ ובארה"ב
 כמפורט להלן: ,השווי המאזני

 : הרכב                  
 

 
 

 (2'ב2ביאור )*( כולל הלוואות שניתנו לשותפויות מוחזקות ואשר בהתאם לתנאיהן, מסווגות כהון השותפויות )ראה 

 
 
 

 בדצמבר  31  

  2020 2019 

  
 ש"ח אלפי 

    ישויות בשליטה משותפת  

 96,917 34,415  )*( עלות ההשקעה

   142,692 133,338  חלק ברווחים שנצברו, נטו 

   15,097   , נטו הלוואות שניתנו

השקעה בישויות בשליטה משותפת לתום   סך הכל
 התקופה

 167,753 254,706   

    ישויות כלולות

 61,303 61,303  )*( עלות ההשקעה

 10,433 27,863  חלק ברווחים שנצברו, נטו 

 ( 2,027) ( 6,185)  קרנות הון 

 70,876 43,475  , נטו הלוואות שניתנו

 - ( 4,256)  הפסד מירידת ערך  

 140,585 122,200  לתום התקופה כלולותישויות השקעה בסך הכל 

סך הכל השקעה בישויות בשליטה משותפת וישויות  
 395,291 289,953  כלולות
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 )המשך(:  חברות מוחזקות -  10יאור ב

 ות כלולות בארה"ב:וייש .ג

(1 ) STREET ASSOCIATES, LP stEAST 51 303  

נובמבר   באמצעות  2009בחודש  החברה,  מוגבלת  Acro Holding LP   מימשה  שותפות  שהינה 
)להלן   הולדינג"  -בארה"ב  "אקרו  או  מוגבלת    (ה"שותפות"  כשותפה  להצטרף  שקיבלה  זכות 

 EAST"השותפות"(. השותפות מחזיקה בתאגיד אמריקאי  -בשותפות מוגבלת אמריקאית )להלן 

51st STREET ASSOCIATES, LP  303   התאגיד האמריקאי"( אשר התקשר בהסכם   -)להלן"  
  - "המלווה"( לרכישת חוב המובטח באגרות חוב ושעבודים שונים )להלן  - עם מוסד פיננסי )להלן

המלווה(   כלפי  בהתחייבויותיו  עמד  )שלא  לווה  של  זכויות  מלוא  הינו  לו  שהביטחון  "השטר"( 
ברחוב   ניו  51במקרקעין  בן  -במנהטן  בנין  ובשלד  בו    17יורק  ושהבניה  עליהם,  קומות הממוקם 

 "הפרויקט"(.  -בסעיף זה סקה )להלןהחלה והופ

פברואר   חודש  מכרה  2018במהלך  האמריקאי    הקבוצה,  בתאגיד  זכויותיה   EAST 51stאת 

STREET ASSOCIATES, LP 303  הינו כ הקבוצהמיליון דולר )חלק   5.1 - בתמורה לסך של כ  -  
אלפי ש"ח    36,735בהכנסות בסך של    הקבוצהמיליון דולר(. כתוצאה מהמכירה כאמור, הכירה    1.6

בשותפות   קרן שערוך השקעה  וכן הפשרת  חוץ  קרן הפרשי תרגום מטבע מפעילות  בגין הפשרת 
 כלולה. 

(2 )   GAIA Montrose Apartments LLC 

ינואר   שהינה שותפה בשותפות  השבחת מקרקעין  אקרו  הקבוצה באמצעות  רכשה    2015בחודש 
"( ואשר מחזיקה בשרשור  38שותפות  "  -)להלן  Acro Montrose Investors LPמוגבלת אמריקאית  

אמריקאי   בתאגיד  כ  Gaia Montrose Apartments LLCסופי  של  זכויות  15.48%  -בשיעור   ,
בתמורה לסך של    ("38פרויקט  "  -להלן  שבניו יורק )  East 38th 308במקרקעין הממוקם ברחוב  

  95,015יחידות מסחר בשטח כולל של    2  - דיור ו  יחידות  97  -מורכב מ  38. פרויקט  מיליון דולר  75
 .ר"ר

פברואר   חודש  המרה    2018במהלך  בעניין  הכללי  התובע  אישור  להשכרה  התקבל  דירות  מבניין 
   לבניין דירות למגורים.

מיליון דולר )חלק אקרו    12.3סך של    38שותפות  השקיעה    הדוח על המצב הכספי נכון לתאריך  
 מיליון דולר(.   3.7 – השבחת מקרקעין 

 .יחידות( 50 -2019) היחידות שבפרויקט 97יחידות מתוך   51נמכרו   2020בדצמבר  31ליום 

נכסים בסך של 2020בדצמבר    31ליום   )   54,561  , קיימים בתאגיד האמריקאי  דולר     - 2019אלפי 
אלפי      27,548   -2019אלפי דולר )  26,534אלפי דולר( והתחייבויות לגופים חיצוניים בסך    55,396

 . 15.48%בתאגיד האמריקאי הינו  הקבוצהדולר(. שיעור החזקתה הסופי של 

 ט' שלהלן.  25החברה מימשה את זכויותיה בפרויקט. ראה ביאור   ,2021במהלך חודש אוגוסט 

    (3 )GAIA 416 West 52nd Street LLC     
שהינה שותפה בשותפות  השבחת מקרקעין  הקבוצה באמצעות אקרו  רכשה    2015בחודש אוגוסט  

"( ואשר מחזיקה בשרשור  52שותפות  "  –)להלן     LP nd416 West 52ACROמוגבלת אמריקאית  
)ראה ביאור    25.6%  -בשיעור של כ  Gaia 416 West 52nd Street LLCסופי בתאגיד אמריקאי  

ג'(  3א'13 שבניו    West 52nd  416  , זכויות במקרקעין הממוקם ברחובבדבר רכישת זכויות מצד 
יחידות    155  -מורכב מ  52. פרויקט  מיליון דולר  156.5בתמורה לסך של    "(52"פרויקט    -להלן  יורק )

 , אשר שימשו בעבר כבית חולים ומיועדות כיום להשכרה.  SQF 142,350דיור בשטח כולל של 

קיבל התאגיד האמריקאי אישור להמרת יחידות הדיור מבניין דירות    2016  אוקטוברבמהלך חודש  
 . והחלה מכירת הדירות להשכרה לבניין דירות למגורים

השבחת    מיליון דולר )חלק אקרו  11.9סך של    52שותפות  השקיעה    2020בדצמבר    31  ליוםנכון  
  מיליון דולר(.  2.9 –מקרקעין 

 . יחידות( 97  -2019) היחידות שבפרויקט 122יחידות מתוך   97נמכרו   2020בדצמבר  31 ליום
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 )המשך(:חברות מוחזקות   -  10ביאור 

 )המשך(:ישויות כלולות בארה"ב  .ג

(3 )GAIA 416 West 52nd Street LLC       :)המשך( 

 ח' שלהלן. 25החברה מימשה את זכויותיה בפרויקט. ראה ביאור  ,2021 סבמר 22ביום 

)  54,932  י נכסים בסך של  א, קיימים בתאגיד האמריק2020בדצמבר    31ליום     - 2019אלפי דולר 
אלפי       21,712    -2019אלפי דולר )  21,900  והתחייבויות לגופים חיצוניים בסך  (אלפי דולר  58,988

   .(דולר

בהתאם לסכום    ש"ח אלפי    4,256  -, הכירה הקבוצה בירידת ערך בסך של כ2020בדצמבר    31ליום  
 בר השבה בתאגיד האמריקאי.

 : בישראל כלולות ישויות .ד

 "מבע  גלילות פינת -בישראל כלולות ישויות (     1)                   

להלן  )   מוגבלת  שותפותבאמצעות אקרו כחול לבן א.ר    הקבוצההתקשרה  ,  2015באוקטובר    23  ביום
  , בהסכם משקיעים לרכישת מהזכויות  60%המוחזקת על ידי אקרו ייזום ב  "(,  לבן  כחול  אקרו"  -
)מ  27.3%  -כ בע"מ  גלילות  פינת  (,  בהתאמה",  גלילות  פינת"- ו"  משקיעים  הסכם"   -להלן  מניות 

ב    שלישי  צד  של   מלאה  בבעלות  חברה מחזיקה  נפט    15.28%-ואשר  מסופי  גלילות  פי  ממניות 
פי גלילות  מיליון ש"ח.    53תמורת רכישת המניות כאמור הינה  "(.  גלילות   פי"  -להלן  וצינורות בע"מ )

ידי    מוחזקת על  במקרקעין    בעלת  והינהישראל    מדינתבחלקה    קרקע   חטיבת  המהווההזכויות 
 .  דונם 167 של  כולל בשטח השרון רמת עיריית של המוניציפאלי בשטח

בתמורה  מצד שלישי  מניות נוספות של פי גלילות    21.52%  התקשרה ברכישה נוספת שלפינת גלילות  
 . ש"ח בתוספת מע"מ ןמיליו  106 -ל

כחול לבן הפכה לבעלת מניות בפינת גלילות    ואקרו, התקבל אישור שר האוצר  2016במרס    31ביום  
 . הסכם המשקיעים  בהתאם להוראות

של מניות    מצד שלישי אחר,מחברת    , התקשרה פינת גלילות ברכישה נוספת2016במהלך חודש יוני  
לאחר מימוש זכות סירוב אשר נקבע במסגרת הסכם בעלי מניות פי    3.36%פי גלילות בשיעור של  

  .אחרתלחברה   צד ג'גלילות, ואשר מבטל את מכירת מניות 

ובמהלך חודש    פי גלילות את העסקה  דירקטוריוןאישר וכן   התקבל אישור שר האוצר  2017במרס 
 . הושלמה העסקה 2018מרס 

 ממניות פי גלילות.   40.16% - ת בכלמועד הדוח על המצב הכספי מחזיקה פינת גלילו
הצביעה האסיפה הכללית של פי גלילות, פה אחד, בעד פירוק מרצון בהליך    2019באפריל    8ביום  

 . 1983-)א( לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג321עם הצהרת כושר פירעון בהתאם לסעיף  

"ההסכם"( המאשר לפי החלטה    - נחתם הסכם בעלי מניות בפי גלילות )להלן  2020במרס    30ביום  
של המפרק במסגרת הפירוק, את העברת זכויות החכירה במקרקעין פי גלילות לבעלי מניותיה,  

 . פי גלילותוזאת מכוח הסכם החכירה הקיים בין בעלי המניות לרמ"י, לפי חלקם במניות  

  מפי גלילות   הועברו זכויות החכירה במקרקעין לבעלי המניות. במועד זה שולמו  2020במאי    3ביום   
  48מיליון ש"ח )חלקה של פינת גלילות הינו    120  -היטלי השבחה לעיריית רמת השרון בסך של כ 

כ של  בסך  רכישה  מס  גלילות  פינת  ידי  על  שולם  ש"ח(,  אישור    23-מיליון  והתקבל  ש"ח  מיליון 
כויות במקרקעין לבעלי המניות. בנוסף, העבירו בעלי המניות הפרטיים לפי  העירייה להעברת הז

מיליון ש"ח( להבטחת חלקם היחסי    26  -מיליון ש"ח )חלקה של פינת גלילות כ   33  - גלילות סך של כ
וקיום   המפרק,  לקביעת  בהתאם  גלילות,  פי  בחברת  הקיים  להתחייבות  החשיפה  בסכום 

 33  -כן, הפקידה המדינה בידי המפרק התחייבות בסך של כ  התחייבויותיהם על פי ההסכם. כמו
 מיליון ש"ח בגין חלקה בסכום החשיפה. 
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 )המשך(:חברות מוחזקות   -  10ביאור 

 :)המשך(פינת גלילות בע"מ  -ישויות כלולות בישראל (      1)                    

מיליון ש"ח בעקבות שערוך המקרקעין    89-, הכירה פינת גלילות ברווחים של כ 2020  שנת  במהלך
מיליון ש"ח )חלק החברה    28  -שבוצע בפי גלילות. רווחי פינת גלילות לתקופה הסתכמו לסך של כ

לבעלי    4.5  -כ בעלים  הלוואות  הדוח  תקופת  במהלך  גלילות  פינת  פרעה  כן,  כמו  ש"ח(.  מיליון 
 מיליון ש"ח(.  27-מיליון ש"ח )חלק החברה הינו כ 92-כמניותיה בסך של 

פינת גלילות הלוואה מתאגיד בנקאי למימון התשלומים שפורטו לעיל. מסגרת   במקביל נטלה 
מיליון ש"ח )נכון למועד החתימה על הדוח על המצב הכספי    210האשראי שניתנה הינה בגובה של  

נושאת ריבית ש נוצלה במלואה(. ההלוואה  ומועד פרעונה    2.2%נתית בגובה פריים+  המסגרת 
ביוני   הינו  החזקת    .2023הסופי  לשיעור  בהתאם  האשראי  מסגרת  לפרעון  ערבה  ייזום  אקרו 

 כמפורט לעיל.  27.3%הקבוצה בפינת גלילות, קרי  

 בשליטה משותפת: ישות  .ה

 א.ק.מ דה וינצ'י בכנרית:(     1)                    

"דה וינצ'י"( מוצגת לפי שיטת השווי המאזני. דה וינצ'י    -להלן  דה וינצ'י בכנרית )  שותפות א.ק.מ
על ידי שותפות "אקרו בשחקים" שהינה שותפות מוחזקת על ידי    49.95%מוחזקת בשיעור של  
 . 70%החברה בשיעור של כ 

להלן  )  פומבי  למכרז,  בכנרית'י  וינצ  דהשותפות    באמצעות  הקבוצה  ניגשה  2015  בנובמבר  30  וםבי
  חכירה  בהסכם  להתקשרות"(,  "ירמ"  -להלן  )  ישראל   מקרקעי   רשות  ידי   על  שפורסם"(,  המכרז"  -

  דה   ולאונרדו  קפלן  הרחובות  בפינת,  כנרית  במתחם  ומסחר   משרדים,  למגורים  מגרש  לחכירת
 "(. חכירה הסכם" -להלן  "ר )מ 9,958 -כ  של בשטח, אביב בתל'י וינצ

תוכנית מפורטת שמטרתה שינוי ייעוד הקרקע מאזור צבאי לאזור עירוני מעורב.  על המגרש חלה  
קומות משרדים    6יח"ד,    334  -במסגרת התוכנית ייבנו במתחם שני מגדלי מגורים אשר יכללו כ

 כאשר בכל מגדל קומת הקרקע תהווה קומת מסחר. 

רז ובהתאם לתנאי המכרז,  , קיבלה דה וינצ'י בכנרית הודעה על זכייה במכ2015בדצמבר    14ביום  
 .  2016החכירה נחתם ביוני  הסכם

שילמה   החכירה  זכויות  רכישת  כ   לרמ"י  בכנרית'י  וינצ  דהתמורת  של  ש"ח    821-סך  מיליון 
   לרמ"י שילמה    בכנרית'י  וינצ  דה"(. בנוסף לתשלום התמורה,  התמורה"  -בתוספת מע"מ )להלן  

כ של  בסך  פיתוח  )להלן    6.2-דמי  ש"ח  פיתוח"  -מיליון  מטלות  דמי  חשבונה  על  תבצע  וכן   )"
 ציבוריות. 

בהסכם חכירה והשלימה את מלוא    רמ"יהתקשרה מול    בכנרית'י  וינצ  דה,  2016ביוני    7ביום  
 מיליון ש"ח.  51.5 -התמורה כאמור, בתוספת מס רכישה בסך של כ

שנת   במצבן  בכנרית'י  וינצ  דה,  2016במהלך  קרקע  כיחידות  המקרקעין  את  ,  As-Is  שיווקה 
במועד    בכנרית'י  וינצ  דהמ"( אשר רכשה את הקרקע  הרוכשים"  -גיבשה קבוצת רכישה )להלן  ו

 תמורה המעוגן בהסכם החכירה כאמור לעיל.  תשלום יתרת ה

מ"ר   3,318- המהווים כ 10%- הגישה השותפות בקשה לתוספת שטח בנוי של כ 2017במהלך שנת 
ו שבס    38-עיקרי  תקנות  המכונה  חוק  במסגרת  במאי    –יח"ד  הועדה    2018כחלון.  החליטה 

 המקומית לאשר את תוספת היחידות. 
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 )המשך(:חברות מוחזקות   -  10ביאור 

 :)המשך( בשליטה משותפתישויות                .ה

 )המשך(:  א.ק.מ דה וינצ'י בכנרית      ( 1)     

פיננסי לפרויקט.  2019בנובמבר    13ביום   , השותפות התקשרה עם תאגיד בנקאי בהסכם ליווי 
תועמד מסגרת אשראי   כי  היתר,  בין  נקבע,  עד  במסגרת ההסכם  של  מיליון ש"ח     86למגורים 

עד   של  לתעסוקה  אשראי  השותפות    115ומסגרת  את  ישמשו  האשראי  מסגרות  ש"ח.  מיליון 
ריבית שנתית בשיעור פריים    שא יי  האשראי  למימון חלקה בעלויות פרויקט המגורים והתעסוקה.

למלוא    .1.6%  + ביחס  וינצ'י  דה  בשותפות  הנוסף  השותף  עם  ולחוד  ביחד  ערבה  ייזום  אקרו 
 מסגרת האשראי המפורטת לעיל. 

של פעילות  השותפות   וריכוז העל  בגין שירותי הניהול המוענקים לפרויקט  ניהול  זכאית לדמי 
אם  הזכאות לדמי הניהול מותנית בעמידה באבני דרך בהת  , בהתאם להסכם השיתוף.רוכשיםה

 , בהתאם להסכמים שנחתמו עם קבוצות הרוכשים. לשלבי השלמת העסקה

. השותפות  התקיימה אבן דרך להעמדת מסגרת אשראי לפרויקט, 2019בנובמבר  13ביום 
 מסך דמי הניהול.   40% -כהמהווים אלפי ש"ח  74,263 -הכירה בסך של כ

אלפי ש"ח    108,000  -במקביל לחתימה על מסגרות האשראי, הועבר לשותפות תשלום בסך של כ
כ זכאית.    60%-המהווים  היא  להם  הניהול  דמי  פנייפרסו  נוספים    20%מסך  רבעוניים    16  על 

   . 4נוספים יתקבלו לאחר קבלת טופס  20%-ו  שווים

מדמי הניהול    90%"ח המהווים  אלפי ש  15,269  - השותפות הכירה בסך של כ  2020במהלך שנת  
 יח"ד אשר נמכרו במהלך השנה.  38עבור 

 . בפרויקטיח"ד   נמכרו כל, הדוחהחתימה על  למועד  נכון

בהכנסה,   ההכרה  למדיניות  כ  בסך   בהכנסה  הכירה   השותפות  2020במהלך  בהתאם    79  -של 
  2 :2019יח"ד )בשנת   38  הכולל, שנמכר  המלאי  עבורש"ח( מיליוני  23  :2019ש"ח )בשנת   ימיליונ 

 . ("דיח

כ הינה  בגין ההכנסה שהוכרה  ש"  11.7  -יתרת הלקוחות  )מיליוני  מיליוני    11.2:  2019בשנת  ח 
  ש"ח(.

 

 קנדה אקרו בסיטי:    (   2)     

  ייזום   אקרו  אשר   מוגבלת  שותפות ,  בסיטי  אקרו  קנדה  באמצעות  החברה  ניגשה  2017  ביוני   6  ביום
"( שפורסם על ידי בנק לאומי  המכרז"  - להלן  )  למכרז,  סופי  בשרשור  40%  של  בשיעור  בה  מחזיקה
  הממוקם   הבנק  בניין  לרכישת  מכר  בהסכם  להתקשרות"(,  לאומי   בנק "  -להלן  "מ )בע לישראל  

  עם   בקשר  שכירות   בהסכם  להתקשרות  וכן,  אביב  שבתל  24  הלוי  יהודה   פינת   19  הרצל  ברחוב
  זכויות   לרכוש  הרוכשות   את   לחייב   יוכל  לאומי  בנק   לפיה  אופציה   והסכם  שיתוף   הסכם,  הנכס
 (. בהתאמה", הממכר" -ו" מכר  הסכם"  -להלן ) עיקרי "ר מ  2,200 -כ של בהיקף בניה

  בהסכם  התקשרה  בסיטי  אקרו  קנדה,  במכרז  הזכייה  על  הודעה  קבלת  לאחר,  2017  ביוני  21  ביום
 .לאומי   בנק עם  כאמור המכר

  של  סך,  2017  שנת  במהלך,  בסיטי  אקרו  קנדה   שילמה  לממכר  כתמורה,  המכר  להסכם  בהתאם
 .בממכר המשפטית  החזקה העברת כנגד התמורה  מלוא את  המהווה"ח ש  מיליון 277-כ

  ח " ש  3,500  של   סך  לשלם  החברה  התחייבה,  האופציה  הסכם  פי  על  הבניה  זכויות  רכישת   עבור
  של   כולל  לסך  בתמורה  האופציה  את  מימש  לאומי  בנק  2018  שנת  במהלך"מ.  מע  בתוספת  ר"למ

 "ח. ש  אלפי 7,815
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 )המשך(: חברות מוחזקות   -  10ביאור 

 :)המשך( בשליטה משותפתישויות                .ה

 :)המשך( קנדה אקרו בסיטי   ( 2)

ספטמבר   המשולב  2020במהלך  הפרויקט  בניית  מימוש  את  המאפשרת  התב"ע  ,  אושרה 
בן   מגדל  הקמת  של    40המאפשרת  כולל  בשטח  הפרויקט  בשטח  )עיקרי    38,192קומות  מ"ר 

 . ושירות(

"מועד חתימת ההסכם"(, ולאחר שהתקבל אישור הבנק לשינוי   -להלן ) 2020בדצמבר   30ביום 
ישראל  , עם  "המוכרת"(  -להלן  קבוצה )ה   ה, התקשרהשליטה בשותפות המוגבלת ובשותף הכללי

ט.ר "הרוכשות"(  בע"מ  קנדה  יחד  להלן  )ייקראו  משקיעים  ל  וקבוצת    כל   מכירתבהסכם 

בפרויקט קנדה אקרו    ( המחזיקיםAs-Isבשותפות המוגבלת ובשותף הכללי )במצבם   זכויותיה
  54  -של כ"הפרויקט", לפי העניין(, בתמורה לסך    - "הסכם הרכישה" ו  -בסיטי )להלן בהתאמה

  66-הלוואת בעלים שניתנה בסך של כלקבוצה  כמו כן פרעה קנדה אקרו בסיטי     ,ש"חמיליון  
מיליון ש"ח המוצג    45  -ברווח של כהקבוצה  . כתוצאה מעסקת המכירה, הכירה  ש"חמיליון  

יש ממכירת  "רווח  בסעיף  והפסד  רווח  השווי  בדוח  שיטת  לפי  המטופלות  מוחזקות  ויות 
 . המאזני"
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 חברות מוחזקות )המשך(:  -  10ביאור 

  :)המשך( בשליטה משותפתישויות                .  ה

 אקרו אשדר ביפו:    (3)

  שותפות מוגבלת המוחזקת   ניגשה הקבוצה באמצעות אקרו אשדר ביפו,  2018בספטמבר    3ביום  
ייזום אקרו  ידי  של    על  )  35%  -כבשיעור  שלישיים  צדדים  עם  יחד  סופי,    - להלן  בשרשור 

"( למכרז פומבי שפורסם על ידי רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב יפו לרכישת  השותפים"
רוויה בתל אביב   והיינה    –זכויות חכירה במתחמים לבניה  לגויים  נס  בפינת הרחובות    – יפו 

ז יחידות דיור מיועדות למכירה לרוכשים הזכאים להיכלל    163כויות לבניית  היינריך הכולל 
ו למשתכן"  "מחיר  תוכנית  החופשי    174  -במסגרת  בשוק  למכירה  המיועדות  דיור,  יחידות 

מ"ר למסחר )אף הוא לשיווק    1,400יחידות דיור אשר יוענקו למדינה ללא תמורה וכן   3ובנוסף  
 בשוק החופשי(.  

  - קיבלה אקרו אשדר ביפו הודעה על זכיה במכרז בסכום של כ  2018בר  במהלך חודש ספטמ
ובתוספת הוצאות    שולמהנכון למועד הדוח, מלוא התמורה  מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ,    212.6

 ש"ח. אלפי  4,950 -פיתוח בסך של כ 

  למסגרת אשראי בסך התקשרה אקרו אשדר ביפו עם תאגיד בנקאי בהסכם    2019בחודש ינואר  
 . 50%ש"ח. אקרו ייזום ערבה לפרעון מסגרת האשראי בשיעור של עד מיליון  250 -של כ

במסגרת המכרז, על השותפות למכור יחידות דיור בפרויקט לזכאים להיכלל בתכנית "מחיר  
ש"ח למ"ר דירתי )כהגדרת שטח זה במכרז(, צמוד למדד תשומות    14,900למשתכן" במחיר של  

לת היתר בניה, בתוספת מע"מ. בכוונת השותפות להגיש בקשה להקלה  הבניה למגורים מיום קב
 לתוספת יחידות דיור בפרויקט. 

למועד הדוח פונו כל הדיירים המוגנים והמחזיקים במקרקעין ובמקרקעין סמוכים, בהתאם 
המחזיקים   ועם  המוגנים  הדיירים  עם  להסכמות  שהגיעו  לאחר  המכרז,  בהוראות  לדרישה 

יים. נכון למועד הדוח המגרשים טרם נמסרו לשותפות. להערכת השותפות  במקרקעין על פינו
 שנים ממועד קבלת החזקה במגרשים.  3 -משך בניית הפרויקט צפוי להיות כ 

 : 05אקרו ש.מ     (4)

אוקטובר   חודש  באמצעות    התקשרה   2018במהלך  ש.מ  הקבוצה  מוגבלת    05אקרו  שותפות 
בשלושה הסכמים לרכישת  בשרשור סופי    28.33%  -המוחזקת על ידי אקרו נכסים בשיעור של כ 

)להלן   שלישיים  צדדים  עם  יחד  אביב  בתל  המסגר  ברחוב  במקרקעין  "(. הצדדים"  -זכויות 
בהתאם להסכמים אלו, ירכשו הצדדים, במסגרת הליך פירוק שיתוף במקרקעין בתיק המתנהל  

משפ כחלק  בבית  )הידועים  במקרקעין  זכויותיהם  את  הזכויות  מבעלי  בהרצליה,  השלום  ט 
מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ    208  -( בתמורה כוללת בסך של כ7077בגוש    59  -ו  58,  57מחלקות  

 מיליוני ש"ח(.   188.6  - כ  05ובתוספת הפרשי הצמדה, כפי שנקבע בהסכמים אלו )חלק אקרו ש.מ  

החזקה    והועברהמלוא התמורה,    05ע"י אקרו ש.מ    ה הכספי שולמנכון למועד הדוח על המצב  
המשפטית במקרקעין לידי השותפות )בכפוף לזכויות מחזיקים/פולשים הקיימים במקרקעין  

הלוואות מתאגיד    05אקרו ש.מ  ל  והועמד  2019שנת  במרץ  -. במהלך החודשים פברוארהנ"ל(
אקרו נכסים ערבה לפרעון מסגרות האשראי בשיעור של   . מיליוני ש"ח 178-בנקאי על סך של כ 

 .50%עד 

בהסכם לרכישת מלוא זכויותיה של אקרו ארט,   05התקשרה אקרו ש.מ   2019בינואר  10ביום  
  7077בגוש    57מחלקה    14.48%  -( המהווה כ או "אקרו ארט"  "המוכר"  -שותפות מוגבלת  )להלן  

כ כפי שנקבע    מיליון ש"ח בתוספת  17.9  -בתמורה לסך של  ובתוספת הפרשי הצמדה,  מע"מ 
  18.1  -הושלמה העסקה והועברה מלוא התמורה בסך של כ  2019  רפברואבהסכם המכר. בחודש  

 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ למוכר.

ש.מ    2019בינואר    10ביום   זכויותי   05התקשרה אקרו  מלוא  לרכישת  נוסף    ובהסכם  צד  של 
  3.31%  -וכ   7077בגוש    58מחלקה    9.45%  -"המוכר"( המהווה כ   -)להלן    קבוצהלשאינו קשור  

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה, כפי   16.2  -בתמורה לסך של כ  59מחלקה 
 הושלמה העסקה והועברה מלוא התמורה למוכר.  2019ברואר פשנקבע בהסכם המכר. בחודש 
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 חברות מוחזקות )המשך(:  -  10ביאור 

 )המשך(   בשליטה משותפתישויות                . ה

 :)המשך( 05(   אקרו ש.מ 4)

ש.מ   אקרו  התקשרה  המחזיקים    05במקביל,  קרקע  בעלי  מספר  עם  קומבינציה  בהסכמי 
התקשרה עם חלק    05, אקרו ש.מ  59-ו   58,  57בשטחים במקרקעין האמורים. בקשר עם חלקות  

בחלקות   הרשומים  כמהבעלים  כ43.81%  -והמהווים  בחלקות,    20.40%  -וכ  16.58%  -, 
לקבוע   יחידות הבעלים בהתאם  לבניית  שירותים  לפיו תספק  קומבינציה  בהסכם  בהתאמה, 

   בהסכמי הקומבינציה.

 להקים במתחם פרויקט מגורים, תעסוקה ומסחר.  05בכוונת אקרו ש.מ  

 : אקרו תשתיות   ( 5)

  תשתיות   באקרו  מניותיה  מלוא  למכירת  בהסכם  התקשרה  החברה,  2020  בדצמבר  31  ביום
  - להלן  )  מ"בע   ניהול  לווירומטל(  בהתאמה",  תשתיות  אקרו"  - ו"  ההסכם"  -להלן  )  מ"בע

 .  תשתיות באקרו מניות ובעלת בחברה מניות בעלת שהינה"(, וירומטל"

  המהוות ,  הנמכרות  המניות  של  הנקוב  ערכן  תמורת  תהיה  המניות   מכירת,  להסכם  בהתאם
  המהווה ,  ח"ש   אלפי  5,980  -כ  של  בסך  כאמור  מהמכירה  בהכנסה  הכירה  החברה.  ח" ש  1,000
 . המכירה למועד עד  שהכירה המצטברים   בהפסדים חלקה

  ניתנה   אשר,  ח"ש  אלפי   4,843  בסך   תשתיות  לאקרו   ההלוואה  יתרת  פירעון  תנאי   הוסדרו,  בנוסף
 : כדלקמן, השבחת מקרקעין   אקרו ידי על

 .בהתאם למועדים הקבועים בהסכם ח" ש אלפי 900 של  בסך פירעון .א

  בתנאים   2021  משנת  החל  תשתיות  אקרו  של  רווחיה  כנגד  יבוצע  ח"ש   אלפי  1,100  של  בסך  פירעון .ב
הנזקף    בגינו  הפסד   והכירה  זה   תשלום  של  פירעון   יכולת  צופה   אינה   החברה.  בהסכם  הקבועים

"רווח ממכירת ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי  בדוח רווח והפסד בסעיף    לסעיף
 המאזני" 

  פירוק  בעת יפרע אשר, ריבית נושא אינו צמית הון לשטר 2,843 של בסך ההלוואה יתרת המרת .ג
  בהפסד   והכירה  כאמור  הצמית  ההון  שטר   למימוש  יכולת  צופה   אינה  החברה.  תשתיות  אקרו
 . בגינו

 

 רכוש קבוע: -  11 אוריב

   מלוא הזכויות במתחם   לרכישתרוכשים נוספים    14יחד עם    בהסכם  2006אקרו    התקשרה  2008במרץ    4יום  ב
של  ן  מקרקעי רשום  כחלקות    8,020בשטח  הידוע  הרצליה  6592בגוש    28-ו  27מ"ר  של  התעשייה  )חלק   באזור 
הינה  הרכוש הקבוע    יתרת  מרבית   .הסתיימה הבניה והפרויקט אוכלס  2014במהלך שנת    מ"ר(.  1,045  הקבוצה

המשמשים   במושכר  ושיפורים  הכבניינים  הלוואות    .  קבוצהמשרדי  להבטחת  משועבדות  במקרקעין  הזכויות 
 מבנקים.  

 
 



 קבוצת אקרו בע"מ 
 )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

67 

 

 : אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים -  12 ביאור

 הרכב: .א

 

 
 שיעורי ריבית משוקללים  

 בדצמבר 31 בדצמבר 31ליום 

  2020  2020 2019 

 ש"ח אלפי   %  

      
      : במסגרת ההתחייבויות השוטפות 

וחלויות  הלוואות לא צמודות למימון פרויקטים 
 :שוטפות לזמן ארוך 

     

 10,963 -   2.5%פריים +  1ב. רוטשילד אחד העם פרויקט    
 54,225 54,147  1.62%פריים +  2ב. בלום פרויקט    

 125,236 139,821  1.35%פריים +  3ב. GOLFמתחם  פרויקט    
 133,444 6,253  1.85% -  1.28% 4ב. )מייקרוסופט(   סי טאוור פרויקט    
 13,429 18,394  2.5%פריים +  5ב. פרויקט מגדל אקרו  
 18,267 -   1.65%-1.8%פריים +  7ב. פרויקט שלבים   
 82,838 76,169  1.2%פריים +  9ב. פרויקט ויסוצקי   
 -  55,160  .%21פריים +  11ב. פרויקט עץ הזית   
 4,466 1,049  1.5%פריים +  12ב. קרקעות הרצליה  
 24,743 24,872  1.9%פריים +  13ב. פרויקט מד"א   

 -  75,781  1%פריים +  14ב. ACRO BUSINESS CAMPUS  -פרויקט  

 20,002 1,096  2.56% 15ב. A-TOWERפרויקט    

 33,501 -    16ב.   B-4 פרויקט חסן ערפה   
 4,146 5,213    אחרות   

 -  1,557    הלוואות לא צמודות למימון רכוש קבוע    
      הלוואות לא צמודות של חברות מוחזקות:

 14,953 14,954  1.75%פריים +  8ב. אקרו נכסים   

 38,603 30,003  1.5%פריים +  6ב. אקרו ייזום   

    504,469 578,816 

      : במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך 
      הלוואות לא צמודות למימון פרויקטים:

 37,832 42,238  1.35%פריים +  3ב. GOLFמתחם  פרוייקט    

 -  192,230  1.85% -  1.28% 4ב. )מייקרוסופט(  סי טאוור פרוייקט    
 -  10,563  1.65%-1.8%פריים +  7ב. שלבים  פרוייקט 

 61,642 83,530  0.9%פריים +  10ב. )"דפי זהב"(  ONE TOWERרויקט פ    
 55,029 -   1.1%פריים +  11ב. פרויקט עץ הזית  
 -  3,417  1.5%פריים +  12ב. קרקעות הרצליה  

 58,366 -    14ב. ACRO BUSINESS CAMPUS  - פרויקט    

 -  20,379  2.56% 15ב. A-TOWERפרויקט    

 140,339 140,182  1.2%פריים +  16ב.  B-4 פרויקט חסן ערפה   
 -  20,013  1.8%פריים +  17ב. 1000  - פרויקט מתחם ה 

 1,263 7,052  2.25%פריים +   C-2פרויקט    
 -  3,608    אחרות

 10,940 7,804  1.73%- 1.8%פריים+   הלוואות לא צמודות למימון רכוש קבוע    

    531,016 365,411 

 .(1.75%  -2019)  1.6%  -2020בדצמבר  31שיעור ריבית הפריים ליום      

ההוגן מאחר שהשפעת  לשווים  סביר  קירוב  בנקאיים, מהווה  וההלוואות מתאגידים  של האשראי  בספרים  ערכם 
 ההיוון אינה מהותית. 
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 :)המשך( אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים -  12ביאור 

 :מתאגידים בנקאיים והלוואות י אשראי לגבנוספים פרטים  ב.

 :רוטשילד אחד העם  פרויקט ( 1
  - כ  -1מיליון ש"ח )חלק אקרו    27.4בסך של  נטלה החברה הלוואה  ,  2019במהלך חודש יוני  

, כאשר הריבית משולמת  2.5%מיליון ש"ח(. הלוואה זו נושאת ריבית בשיעור פריים +    10.9
מיום   החל  חודשיים  תלת  רצופים    נפרעה   ההלוואה  קרן,  2019באוקטובר    2בתשלומים 

 . 2020  ביוני 30  ביום אחד בתשלום

  ערובה   יהוו   אשר  במקרקעין  זכותה  את  חברהה  שיעבדה,  האמור  האשראי  נטילת  לצורך
 . השעבוד  וסרה  ההלוואה פירעון לאחר. הבנקאי  המוסד לטובת

 : פרויקט בלום ( 2

נטלה מבואות יפו הלוואה מתאגיד בנקאי    ,3ב'7  , כאמור בביאורבלום  מימון פרויקטלצורך  
חשבון משותף עם רוכש    למימון המקרקעין במסגרתמיליון ש"ח    35.8  -כ  של  אשר כללה מסגרת

 .בבלוםמחצית המקרקעין 

וכן מסגרת נוספת למימון הוצאות הפרויקט, כאשר המסגרת מתחדשת מידי חודש בריבית של  
 . 1.85%לבין פריים + 1.62%בין פריים + 

 כדלקמן:  נקבעהסכם המימון עם הבנק  במסגרת

פיננסי של שיעור הון עצמי  הסכם המימון כולל התחייבות של מבואות יפו לעמידה ביחס   .1
עומדת   מבואות יפו, נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי  20%-מסך המאזן שלא יפחת מ

כלפי    יה והתחייבויות  יהכי לחובות   מבואות יפו כמו כן התחייבה    .ביחס הפיננסי הנדרש
 הבנק יהיה דין קדימה ביחס להלוואות הבעלים בכל עת.  

לטובת   בלום שיעבדה את זכויותיה במקרקעין    מבואות יפולהבטחת החזר ההלוואה,   .2
 הבנק. 

ולצורך השלמת רכישת זכויות הדואר, נטלה מבואות יפו    ,לעיל  3ב'7בהמשך לביאור  כמו כן  
מיליון ש"ח. ההלוואה נושאת    27  -במהלך התקופה הלוואה מתאגיד בנקאי בסך כולל של כ

 . 2021אוגוסט  ב 11ן ההלוואה הינו . מועד פירעו1.7%ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת 

 :GOLFמתחם פרויקט  (3

להקמת  ,  2019בנובמבר    21ביום   מימון  מסגרת  על  בנקאי  מוסד  עם  כיתן  שותפויות  חתמו 
 - להלן ש"ח כמפורט   מיליוני  870הפרויקט בסך כולל של 

האשראי יישא ריבית    ש"ח.  מיליוני   200  -מסגרת אשראי למימון הפרויקט בסך של כ .א
, כאשר תשלום הריבית יתבצע מידי  1.3%משתנה בשיעור פריים בתוספת מרווח של  

ניצול מסגרת האשראי, החברה תחויב בריבית לשנה בגין   0.25%של    חודש. בגין אי 
 יתרה בלתי מנוצלת של מסגרת המימון.  

 - מסגרת ערבויות  .ב

  662המכר בסכום כולל של ערבויות לרוכשי הדירות במסגרת חוק   - ערבויות מכר (1)
ש"ח. במקרה בו תמורת מכירות היחידות אשר תופקד בפרויקט תעלה על  מיליוני  

תקטן   האשראי  ומסגרת  בהתאם  המכר  חוק  ערבויות  מסגרת  תוגדל  זה,  סכום 
 בסכום זהה. 

ש"ח.  מיליוני    8הסכום הכולל של הערבויות האחרות יעמוד על    - ערבויות אחרות (2)
 מתוך מסגרת זו, לא יהיו ניתנים לניצול בדרך אחרת. סכומים אשר לא ינוצלו

 מיתרת הערבויות.   0.7%ערבויות המכר לרוכשי הדירות ישאו ריבית בשיעור של  
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 )המשך(: אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים  -12ביאור 

 )המשך(: הלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי ופרטים נוספים לגבי  ב.

 :)המשך( GOLFמתחם פרויקט  (3

שותפויות כיתן  של התחייבויות    הכי, במקרה שתחול הפר  קובע  הפרויקט   שלהסכם המימון  
היחידות ומחירי  הדירות  מכירת  קצב  הפרויקט,  בניית  לקצב  עילה  הקשורות  לבנק  תהא   ,

 .  כיתןלשותפויות   נההאשראי שנית  מסגרתשל  מידי פירעוןלהעמדת  

מלוא החובות וההתחייבויות בחשבון הפרויקט עד מועד סיום  שותפויות כיתן יסלקו לבנק את  
  בפרויקט   םזכויותיה  את  שותפויות כיתן  ושיעבד   בנוסף  .2023במרס    31הבניה ולא יאוחר מיום  

 .ופיקדונות  כספיים מנכסים םלה  הנובעים הזכויות  את וכן

המפורטות לעיל בהתאם  הבנק  פי עומדות השותפויות בכל דרישות  לתאריך הדוח על המצב הכס 
 לכתב ההתחייבות מול הבנק.

 : )מייקרוסופט( טאוור-פרויקט סי (4

בנקאיעם    התקשרו השותפים  2018ביולי,    4ביום  לעיל,    ה'9בביאור  בהמשך לאמור     תאגיד 
מיליון    685בהסכם להעמדת מסגרת אשראי של עד    ("המממנים"להלן ביחד:  ) ומממנים נוספים  

. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור  לצורך הקמת הפרויקט  (" הסכם הליווי "  -להלן  ש"ח )
מיליון ש"ח מסכום האשראי הריבית הינה בשיעור פריים +    30. בגין סך של  0.4%פריים +  

  משולמת   בגין ההלוואה  יביתהר .  2020בדצמבר,    31ביום  בתשלום אחד  . ההלוואה תפרע  1.4%
 . בתשלומים רבעוניים

השותפים התקשר,  2020באוקטובר    1ביום   השקעות    ו  הראל  מקבוצת  מוסדיים  גופים  עם 
של   בארגון  הותיקות,  הפנסיה  קרנות  עמיתים  ומקבוצת  בע"מ  פיננסים  ושירותים  בביטוח 

  "המוסדיים"( בהסכם הלוואה להעמדת הלוואה לשותפים, נון ריקורס  - להלן  קבוצת הראל ) 
שנים    15מיליון ש"ח( לתקופה של    200-כ  -מיליון ש"ח )חלק אקרו פרויקטים    830בהיקף של  

"הסכם ההלוואה", "סכום ההלוואה" ו"ההלוואה", לפי העניין(. ההלוואה    -)להלן ובהתאמה
השותפים של  קיים  אשראי  של    .תפרע  סך  ההלוואה,  אקרו    780מסכום  )חלק  ש"ח  מיליון 

ון ש"ח( ישא ריבית בשיעור השווה לתשואת אג"ח ממשלתי צמוד מדד  מילי  188-כ  –פרויקטים  
, צמודה למדד  1.75%במח"מ דומה, כפי שתהיה במועד העמדת ההלוואה, בתוספת מרווח של  

מיליון    12- כ  –מיליון ש"ח )חלק אקרו פרויקטים    50המחירים לצרכן. יתרת ההלוואה, בסך של  
 . 1.75%ש"ח(, תישא ריבית בנק ישראל בתוספת 

 :להבטחת פירעון האשראי ירשמו לטובת המוסדיים שעבודים שעיקריהם מפורטים להלן
המקורי יוסרו ויירשמו מחדש לטובת    האשראיכל המשכנתאות שנוצרו ונרשמו על פי תנאי   .1

 . המוסדיים

עבוד קבוע והמחאה ראשונה בדרגה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום, של כל זכויות  ש .2
ביחד עם כל הבטוחות והערובות שניתנו להבטחת הזכויות האמורות,  במקרקעין    יםהלוו 

דמי שימוש, סכומי נזק,   ,ולרבות פירות והכנסות מהמקרקעין והמבנה לרבות דמי שכירות
סכומי שיפוי וסכומי פיצוי בקשר עם המבנה. לרבות כל דמי השכירות ומקדמות שיועברו  

על   ידי  )  פי הסכמי השכירות ולרבות כל הביטחונות שניתנו מאת השוכרים  ובכלל זה על 
 . להבטחת התחייבויותיהם של השוכרים( מיקרוסופט על פי הסכם השכירות

שעבוד קבוע והמחאה על דרך השעבוד, ללא הגבלה, של כל זכויות יחידי הלווה על פי הסכם  .3
 . הניהול של הפרויקט

רש לצורך תשלומי  בנוסף, להבטחת פירעון האשראי, השותפים יפקידו בפיקדון סכום הנד .4
  (."כרית שירות החוב"  -להלן  )  קרן וריבית לתקופה של שישה חודשים על חשבון האשראי

לרבות  )   הלווה לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בכספים המופקדים בכרית שירות החוב 
 .עד לסילוק מלוא האשראי (הריבית שתצטבר בגין הכספים כאמור
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 )המשך(: והלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי  -  12ביאור 

 )המשך(: הלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי ופרטים נוספים לגבי  .ב

 פרויקט מגדל אקרו: (5

נטלה אקרו נכסים בע"מ יחד עם    2018-2020לעיל, במהלך השנים    1' א9בהמשך לאמור בביאור  
  - מיליון ש"ח )חלק החברה כ  37  -שותפה נוספת בפרויקט הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ

  -)להלן    2.5%פריים בתוספת    מיליון ש"ח(. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של  18.3
  "ההלוואה"(. ההלוואה שימשה את השותפים לביצוע תשלומים הקשורים לפרויקט. 

 :ייזוםמסגרת אשראי כללית של אקרו  (6

  ן מיליו  30בסך של   בנקאי מתאגידלמועד הדוח על המצב הכספי לאקרו ייזום מסגרת אשראי  
 הבנק לקבלת המסגרת כאמור עם המימון הסכם ש"ח לצורך מימון פעילותה השוטפת. עיקרי

 :כדלקמן הינם

 תועמד און קול. ההלוואה קרן .א

אשר תשולם מידי    1.5%פריים+ של בשיעור משתנה ריבית הינה  ההלוואה בגין הריבית .ב
 שבוע. 

 החברה ערבה ללא הגבלה של סכום להבטחת כל חובות והתחייבויות החברה כלפי הבנק.  .ג

התחייבה .ד כלפי והתחייבויות לחובות כי החברה  ביחס דין יהיה הבנק החברה   קדימה 
 עת.   בכל הבעלים להלוואות

 שלבים:פרויקט  (7

חודש מרץ    4' ב7בהמשך לאמור בביאור   יו.אס.איי   2017לעיל, במהלך  הלוואה    נטלה ארבוב 
מיליון ש"ח. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של פריים    15  - מתאגיד בנקאי בסך של כ

   .2020 במהלךנפרעה "ההלוואה"(. קרן ההלוואה  -)להלן  1.8%בתוספת 

מיליון    3.3  -הלוואה נוספת מתאגיד בנקאי בסך של כ  , נטלה ארבוב יו.אס.איי2018ביולי    5ביום  
נפרעה  . קרן ההלוואה  1.65%ש"ח. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת  

מיליון ש"ח בשיעור    10,500  -נלקחה הלוואה חדשה בסך של כוכמו כן  ,  2020במהלך ספטמבר  
חודשים כאשר ריבית    24בתום    . קרן ההלוואה תשולם1.2%ריבית משתנה בשיעור פריים+  

 . 2020באוקטובר  14ההלוואה תשולם בתשלומים רצופים תלת חודשיים החל מיום 

 מסגרת אשראי כללית של אקרו נכסים: (8

יולי   חודש  הוגדלה  2019במהלך  במסגרתו  המימון  להסכם  תיקון  על  נכסים  אקרו  חתמה   ,
  30גרת הינו  מועד תום תוקף המסמיליון ש"ח כאשר    15  -ברה לסך של כמסגרת האשראי לח

 . 2020ביוני 
להסכם המימון אשר בו הוארך תוקף ההלוואה    2, נחתם כתב תיקון מס'  2020במהלך חודש יוני  

 . 2021ביוני  30ליום עד 
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 )המשך(: אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים -  12ביאור 

 )המשך(: הלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי ופרטים נוספים לגבי  .ב

 : פרויקט ויסוצקי (9

, חתמה הקבוצה עם מוסד בנקאי על  2020במרס    18ביום    לעיל,  8'ב7בביאור  בהמשך לאמור  
 ש"ח כמפורט להלן:מיליוני  700להקמת הפרויקט בסך כולל של מסגרת מימון  

כ .א של  בסך  הפרויקט  למימון  אשראי  ההלוואה "שמיליוני    298  -מסגרת  )כאשר  ח 
מיליוני    250-, בסכום של כ2018שנלקחה באוקטובר    מלוא הזכויות בקרקעלרכישת  

המסגרת(ש"ח מניצול  חלק  תהווה  ריבית    -,  יישא  פריים   שנתיתהאשראי  בשיעור 
בגין אי ניצול מסגרת האשראי, החברה תחויב בריבית   לשנה. 1.1%  בתוספת מרווח של  

 לשנה בגין יתרה בלתי מנוצלת של מסגרת המימון.   0.25%של 

 - מסגרת ערבויות  .ב

  400מכר בסכום כולל של  ערבויות לרוכשי הדירות במסגרת חוק ה  - ערבויות מכר (1)
"ח. במקרה בו תמורת מכירות היחידות אשר תופקד בפרויקט תעלה  מיליוני ש

על סכום זה, תוגדל מסגרת ערבויות חוק המכר בהתאם ומסגרת האשראי תקטן  
 בסכום זהה. 

ש"ח.    מיליוני  2הסכום הכולל של הערבויות האחרות יעמוד על    -ערבויות אחרות (2)
 סכומים אשר לא ינוצלו מתוך מסגרת זו, לא יהיו ניתנים לניצול בדרך אחרת.

 מיתרת הערבויות.   0.7%ערבויות המכר לרוכשי הדירות ישאו ריבית בשיעור של  

הקשורות    הקבוצהשל התחייבויות    הכי, במקרה שתחול הפר   קובע  הפרויקט  שלסכם המימון  
  פירעון , תהא לבנק עילה להעמדת  לקצב בניית הפרויקט, קצב מכירת הדירות ומחירי היחידות

   לקבוצה.  נההאשראי שנית מסגרתשל   מידי

לבנק את מלוא החובות וההתחייבויות בחשבון הפרויקט עד מועד סיום הבניה    תסלק  הקבוצה
 . 2023 דצמבר ב 31ולא יאוחר מיום  

  כספיים   מנכסים  לה  ותהנובע  הזכויות  את  וכן  בפרויקט  זכויותיה  את  הקבוצה  השיעבד  בנוסף
 ופיקדונות 

 :)"דפי זהב"( ONE TOWERפרויקט  (10

אקרו   נטלה  2018השלמת רכישת הפרויקט, במהלך חודש ינואר  ולצורך    'ג9בהמשך לביאור  
מסגרת אשראי בסך כולל של    "השותפים בפרויקט"(  -להלן  תית, ביחד עם השותף )בניה ותש

מיליון ש"ח( אשר נכון למועד הדוח על המצב   62.5מיליון ש"ח )חלק אקרו בניה ותשתית    125
. 1%. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת מרווח של  נוצלה במלואההכספי  

יולי   בחודש  נחתם  אשר  הליווי  להסכם  כי    2019בהתאם  נקבע  לעיל(  ב'  סעיף  מסגרת  )ראה 
 . 2024ביוני   30האשראי האמורה תעמוד עד לשנה לאחר מועד סיום הבניה ולא יאוחר מיום  

בפרויקט    2019  ביולי   18  ביום השותפים  בנקאי עם  התקשרו  פיננסי    תאגיד  ליווי  בהסכם 
מיליון ש"ח,    425לפרויקט. במסגרת ההסכם נקבע, בין היתר, כי תועמד מסגרת אשראי של עד 

אי בגין רכישת הקרקע המפורטת לעיל הינה חלק ממסגרת האשראי הנ"ל.  אשר מסגרת האשר
בדצמבר   31נכון ליום  , ו 0.8%ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת מרווח של    ישא  האשראי

העמדת מסגרת האשראי מותנית במספר תנאים מוקדמים.  .  0.9%, בתוספת מרווח של  2020
 . התנאים והליווי נכנס לפועלתאריך הדוח על המצב הכספי, התקיימו  נכון ל
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 )המשך(: אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים  -12ביאור 

 )המשך(: הלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי ופרטים נוספים לגבי  ב.

 :פרויקט עץ הזית (11

אקרו   נטלה  2018  דצמבר, ולצורך השלמת רכישת הפרויקט, במהלך חודש  'ד9בהמשך לביאור  
מיליון ש"ח )חלק אקרו ש.מ.מ   110מסגרת אשראי בסך כולל של    , ביחד עם השותף03ש.מ.מ  

נושאת ריבית שנתית  ה  2021בדצמבר  31מיליון ש"ח( אשר תהא ניתנת לניצול עד ליום  55 -  03
נכון למועד הדוח על המצב הכספי נוצלה מלוא מסגרת האשראי   .1.2%בשיעור פריים בתוספת 

  כתב  על  השותף  עם  ביחד  03  מ.מ.ש  אקרו  חתמהלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,    האמורה.
ש"ח   יליוןמ  170 של כולל לסך  האשראי  מסגרת  הגדלת הינם  עיקריו אשר  מימון להסכם תיקון 

  לתאריך   המסגרת  לניצול  הסופי  הפירעון  מועד  והארכת  מיליון ש"ח(  85  –  03)חלק אקרו ש.מ.מ  
 . 2025  בינואר 31

 : פרויקט קרקעות הרצליה (12

, לצורך מימון רכישות המקרקעין, נטלו השותפים מספר הלוואות מתאגיד  ב'9בהמשך לביאור 
  ו הועמד אשר    מיליון ש"ח(  9.9  -כ  פרויקטים  )חלק אקרו  מיליון ש"ח  30.4  -של ככולל  בסך    בנקאי
בשל רכישת מקרקעין נוספת   2019כמו כן במהלך חודש יוני , 2018  נובמבר- אוקטובר יםבחודש

כ  של  בסך  הלוואה  השותפים  כ  3.5-נטלו  פרויקטים  אקרו  )חלק  ש"ח  ש"ח(.    1  -מ'  מיליון 
אשר מועד פירעונן נקבע ליום    1.5%ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת  נושאות  ההלוואות  

 .  2020בדצמבר  31

, בשל מכירת חלק מהמקרקעין פרעו השותפים הלוואה בנקאית בסך  2019במהלך חודש דצמבר  
 מיליון ש"ח(.  6.5 -מיליון ש"ח )חלק אקרו פרויקטים כ  19.5-של כ

  2022בדצמבר    31ן של ההלוואות הנ"ל עד לתאריך  , הוארך מועד פירעונ2020בדצמבר    9ביום  
במרס    31אשר הוארכה עד לתאריך    4006באותם תנאי ההלוואה, מלבד הלוואה בגין קרקע  

לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הוארך מועד   במסגרת התחייבויות שוטפותומוצגת  2021
 . 2022במרס  23פירעון ההלוואה עד לתאריך  

 :מד"אפרויקט  (13

נטלה    2018ולצורך השלמת רכישת הפרויקט, במהלך חודש ינואר    ,לעיל  6'ב7בהמשך לביאור  
מיליון ש"ח. ההלוואה נושאת    24.7  -דה וינצ'י בשרונה הלוואה מתאגיד בנקאי בסך כולל של כ

 . 2021לדצמבר   31נן נקבע ליום ירעואשר מועד פ 1.6%פריים בתוספת   ריבית שנתית בשיעור

 :  ACRO BUSINESS CAMPUS - פרויקט  (    14

  נטלה אקרו ש.מ.מ   לעיל,  10'ב 7בביאור  לצורך השלמת רכישת מלוא הזכויות במקרקעין כאמור  
מיליון ש"ח. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור    58  -הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ  08

בנוסף, במהלך תקופת הדוח,    . 2021ביוני    17. מועד פירעון ההלוואה הינו  1%פריים בתוספת  
מיליון ש"ח, לצורך מימון הבניה, בתנאים    17  -הלוואות בהיקף של כ   08נטלה אקרו ש.מ.מ  

 האמורה.  זהים להלוואה

ש.מ.מ    2020  בדצמבר  31  ביום אקרו  בנקאיעם    08התקשרה  פיננסי    התאגיד  ליווי  בהסכם 
מיליון ש"ח,    260לפרויקט. במסגרת ההסכם נקבע, בין היתר, כי תועמד מסגרת אשראי של עד 
עד   כספי בהיקף של  וכן העמדת אשראי  חוק מכר  מיליון ש"ח,    75הכוללת העמדת ערבויות 

פירעון   לאחר  הכספי.  האשראי  את  יפרעו  בפרויקט  רוכשים  ידי  על  שיופקדו  סכומים  כאשר 
עד  מל של  בסך  לצורך,  בהתאם  נוסף,  אשראי  יועמד  הכספי,  האשראי  ש"ח.    35וא  מיליון 

   .0.8%ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת מרווח של   הנוסף, ככל שיועמד, ישא האשראי

  - שיעור של כ   ה על ידי התאגיד הבנקאי מהוו  מסגרת האשראי שתועמד  בהתאם להסכם הליווי, 
יה בפרויקט, כאשר התאגיד הבנקאי פועל לצירוף מממן נוסף  מסכום התמורה החזובלבד    50%

   חודשים ממועד החתימה על הסכם הליווי. 6בתוך 

אי לטובת העמדת  קנחתם תוספת הליווי הפיננסי לפרויקט עם התאגיד הבנ  2021בחודש מאי  
נוסף של   מסכום התמורה החזויה בפרויקט, כך שהתאגיד    50%מסגרת אשראי עבור שיעור 

 הבנקאי יעמיד אשראי למלוא הפרויקט. 
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 )המשך(:אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים   -12ביאור 
 

 )המשך(: הלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי ופרטים נוספים לגבי    ב.   

 )המשך(:  ACRO BUSINESS CAMPUS - פרויקט  (    14

העמדת מסגרת האשראי הותנתה במספר תנאים מוקדמים, ובין היתר, בהעמדת הון עצמי בסך  
כ הכספי    108  -של  המצב  על  הדוח  אישור  למועד  נכון  ש"ח.  המוקדמים  מיליון  התנאים 

 . התקיימו

 :A-Towerפרויקט (    15

נטלה אקרו נכסים הלוואה מתאגיד בנקאי    ,לצורך השלמת רכישת מלוא הזכויות במקרקעין
  3%ריבית שנתית בשיעור    אשר נשאהמיליון ש"ח. ההלוואה הינה הלוואת אונקול    20בסך של  

  ונטלה   את ההלוואה, פרעה אקרו נכסים  2020במהלך חודש מרס    .אשר שולמה באופן שוטף
 שתי הלוואות בפרויקט כדלקמן: 

אשר קרן ההלוואה  2.56%בשיעור ריבית קבועה של מיליון ש"ח  15. הלוואה בסך של 1
, כמו כן, הריבית  2020בספטמבר  15תשלומים שווים ורצופים החל מיום   48-והריבית יפרעו ב 

בגין התקופה מיום מתן ההלוואה ועד ליום תחילת החישוב לפי שיטת שפיצר, נפרעה בתשלום  
 . 2020ביוני  14אחד ביום  

, כאשר הריבית משולמת  2.56%מיליון ש"ח בשיעור ריבית קבועה של    7. הלוואה בסך של  2
, קרן ההלוואה תיפרע בתשלום  2020באפריל    15בתשלומים רצופים תלת חודשיים החל מיום  

 .2026במרס,   11אחד בתאריך  

 B-4פרויקט חסן ערפה (   16

רכישת הזכויות במקרקעין    , נטלה השותפות מתאגיד בנקאי לצורך מימון 2019בחודש דצמבר              
 את ההלוואות הבאות: 

אלפי ש"ח אשר הועמדה לצורך תשלום המע"מ, אינה צמודה   33,420-הלוואה בסך של כ .א
, נפרעה ההלוואה  2020בחודש ינואר  .  1.2%למדד ונושאת ריבית משתנה של פריים בתוספת  

 במלואה. 

כ .ב של  בסך  לצורך    140,000- הלוואה  הועמדה  אשר  זכויות  אלפי ש"ח  המקרקעין.  מימון 
ההלוואה   ההלוואה.  את  שהעמיד  הבנקאי  התאגיד  לטובת  משועבדות  בפרויקט  המקרקעין 

בתוספת   פריים  של  משתנה  ריבית  ונושאת  למדד  צמודה  תיפרע  1.2%אינה  ההלוואה  קרן   .
לם מדי שלושה חודשים,  ו . הריבית על ההלוואה תש2022בדצמבר    2בתשלום אחד בתאריך  

 . 2020במרס  15החל מיום 

 ראשון לציון 1000-פרויקט מתחם ה (   17

בביאור כאמור  במקרקעין  הזכויות  מלוא  רכישת  השלמת  אקרו    ח'9  לצורך  נטלה  לעיל, 
מיליון ש"ח. ההלוואה הינה    20, הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של  2020לנדסקייפ בחודש מרס  

,  2023במרס    31אשר תחודש מעת לעת לבקשת השותפות עד לתאריך פירעון סופי של    ההלווא
 . 1.8%פריים+ ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור 

 

 .ההלוואות מתאגידים בנקאיים מובטחות בשעבודים על נכסי הקבוצה -שעבודים      ג. 
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 :  ואחריםהלוואות מבעלי עניין   -13ביאור 

 אחרים הלוואות מ .א

 בדצמבר   31ליום    
   2020 2019 
 אלפי ש"ח    

     : במסגרת ההתחייבויות השוטפות

 11,235 6,894 (1)  א' הלוואות ממלווה 

 3,278 3,491 (2)  ' בהלוואות ממלווה 

 - 26,953 (3)  ' גממלווה  ההלווא

 - 47,842  א'(4)  הלוואה ממלווה ד' 

   85,180 14,513 

     :במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך

 43,820 - א'(4)  הלוואה ממלווה ד'  

 11,649 12,793 ב'(4)  הלוואה ממלווה ב' 

 1,986 2,105 (5)  הלוואות ממלווה ה' 

 3,738 3,194   אחרים 

   18,092 61,193 

בע"מ( על הסכמי מסגרת    2חתמה החברה באמצעות חברה מוחזקת )אקרו תל אביב    2016בחודש יולי   .1
ההון העצמי הדרוש לחברה    מימוןאלפי ש"ח לשם    7,000אשראי עם קבוצת מלווים בסך כולל של  

  .ויליג' פלורנטין לצורך ייזום והקמת פרויקט 

 "(.ההלוואה  ריבית" -להלן  )  5%תישא ריבית קבועה בשיעור שנתי של  ההלוואהקרן 

אלפי ש"ח אשר חושבו בהתאם לשיטת    2,159בתקופת הדוח זקפה החברה הוצאות מימון בסך של  
, והכל בהתאם  המבוסס על הערך הנוכחי של ההחזרים הצפויים בגין ההלוואות  האפקטיבית הריבית  

 . צע פרעון חלקי של ההלוואותבו 2020במהלך שנת   לאמור בהסכם.

ההלוואה נושאת ריבית שנתית דולרית בשיעור של  קיבלה החברה הלוואה ממשקיע צד ג'.    2013במרץ   .2
 .בהתאם להסכמות שני הצדדים 2021במהלך שנת  ןועומדת לפירעו  8%

 ' גהלוואה ממלווה  .3

"מועד ההשלמה"(, נחתם הסכם רכישת זכויות בשותפות אקרו נכסים   -)להלן  2020בנובמבר   3ביום  
ולפיו תרכוש החברה את הזכויות המועברות בתמורה לסך של    25%א.ר.ב מצד ג' אשר מחזיק בה  

הבעלים    2,500 הלוואת  ג'.  צג  שהעמיד  ההלוואות  מלוא  לפירעון  השותפים  התחייבות  וכנגד  ש"ח, 
ג' והרי צד  בגין  לפני עסקת הרכישהבית שנצברה  מיעוט  כזכויות  סווגו  באופן הבא:  , אשר  תיפרע   ,

  19  -מיליון ש"ח שולם במועד ההשלמה, והיתרה בסך של כ  3.3  -התשלום הראשון המהווה סך של כ
 . 8%תשלומים רבעוניים שווים בתוספת ריבית שנתית של  15 - מיליון ש"ח  תיפרע ב

 Acro 416"מועד ההשלמה"(, נחתם הסכם לרכישת זכויות בשותפות    -)להלן   2020בנובמבר    3ביום  

W 52nd Street LP   ולפיו תרכוש    29.234%"( מצד ג' אשר מחזיק בה  52"שותפות    -) להלןAcro 

Group USA 52nd St LP     מיליון דולר אשר תשולם   1.4את הזכויות המועברות בתמורה לסך של
אלפי דולר שולם במועד ההשלמה, והיתרה בסך    261  -המהווה סך של כ  באופן הבא: התשלום הראשון

 . 3%תשלומים רבעוניים שווים בתוספת ריבית שנתית של   15 -מיליון דולר  תיפרע ב 1.1 -של כ

, אשר סווגו  מיליון דולר  1.6  -בגובה של כ  52הלוואת הבעלים והריבית שנצברה בגין צד ג' בשותפות  
  292  -, תיפרע באופן הבא: התשלום הראשון המהווה סך של כקת הרכישהכזכויות מיעוט לפני עס

כ של  בסך  והיתרה  ההשלמה,  במועד  שולם  דולר  ב  1.3  -אלפי  תיפרע  דולר  תשלומים    15  -מיליון 
 . 3%רבעוניים שווים בתוספת ריבית שנתית של 

 . 2021שנת אוגוסט במוקדם של הלוואות אלו במהלך   פרעוןביצעה החברה 
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 )המשך(:  ואחריםהלוואות מבעלי עניין   -13ביאור 

 )המשך(:  אחריםהלוואות מ .א

 א'.   הלוואה ממלווה ד' 4

ויתרת קרן    8%מקרן ההלוואה נושאת ריבית שנתית של    60%(  1ההלוואה נושאת ריבית כגבוה מבין: ) 
ב ריבית  נושאת  לעניין סעיף  ההלוואה  ריבית  )קביעת שיעור  )י(  3שיעור הקבוע בתקנות מס הכנסה 

)1986התשמ"ו   . בתקופת הדוח  33%  - בשיעור של כהשבחת מקרקעין  ( השתתפות ברווח אקרו  2(; 
של   בסך  מימון  הוצאות  החברה  הריבית    2,381זקפה  לשיטת  בהתאם  חושבו  אשר  ש"ח  אלפי 

 יל.  האפקטיבית, והכל בהתאם לאמור בהסכם לע 

 הלוואה ממלווה ב'   ב'.  4

לעניין    ( שיעור הקבוע בתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית 1ההלוואה נושאת ריבית כגבוה מבין: )
. בתקופת  8%  -בשיעור של כ השבחת מקרקעין  ( השתתפות ברווח אקרו  2(; )1986)י( התשמ"ו  3סעיף  

אשר חושבו בהתאם לשיטת הריבית  אלפי ש"ח    1,641הדוח זקפה החברה הוצאות מימון בסך של  
תקופת   הארכת  על  ג'  לצד  החברה  בין  הוסכם  לעיל.  בהסכם  לאמור  בהתאם  והכל  האפקטיבית, 

 .2022בינואר  1ההלוואה וכי מועד פירעונה לא יידרש לפני 

 ' הממלווה  ותהלווא .      5

מיליון    52  -הלוואות בסך של כ  בהסכמי התקשרה החברה עם קבוצת לווים    2016במהלך חודש מאי  
 .  2018במהלך שנת   םבמלוא ונפרע והריבית  ההלוואה קרן  ש"ח. 

עד  בנוסף,   של  בשיעור  רווחים"  ל"ריבית  זכאים  יהיו  של    5.57%המלווים  פרויקט  כל  רווח  )מתוך 
כאשר    סכום הלוואה שהועמד לחברהבמסגרת פעילותיה, כפי שמוגדר בהסכמים( וזאת לפי    הקבוצה

הכוללת של כלל  קרן ההלוואה  שלו ל  קרן ההלוואהכל מלווה יהיה זכאי לשיעור אשר הינו היחס בין  
הזכאות לריבית הרווחים הינה עד למועד סיום הפרויקטים  .  וכפי שנקבע במסגרת ההסכם  המלווים

 המתוארים בהסכם.  

 :בישויות מאוחדות ושותפים בעלי מניותמהלוואות    . ב

 
 בדצמבר  31 שיעורי ריבית  

 2019 2020 31ליום   

 ש"ח אלפי  2020בדצמבר   
     

     :במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך 
 45,841 - 1%פריים +   (1) הלוואות מבעלי מניות אחרים באקרו יזום 

 28,496 29,703 1%- 3%פריים +   (2) לוואות מבעלי מניות אחרים במבואות יפו ה
 27,651 - 1%פריים +   (1) נכסים הלוואות מבעלי מניות אחרים באקרו 

 448 179 -  י זכויות אחרים הלוואת מבעל
   29,882 102,436 

 :ובאקרו נכסים יזוםיאקרו בהלוואות מבעלי מניות אחרים  .1

נכסים חתמו על הסכם לפיו כל הלוואת הבעלים שתועמדנה    אקרואקרו ייזום ובעלי המניות של  
ול ייזום  פרואקרו  האחרים  המניות  בעלי  ידי  ועל  החברה  ידי  על  יועמדו  נכסים  רטה  -אקרו 

,  2א'16המתואר בביאור    כחלק מהסכם החלפת המניותבהתאם להחזקותיהם במניות החברה.  
 . לחברה  באקרו נכסיםבעלי המניות האחרים באקרו יזום ומלוא הלוואת הומחתה 

 :הלוואות מבעלי זכויות במבואות יפו .2

בהתאם להסכם שנחתם בין בעלי המניות של מבואות יפו, מימון מבואות יפו יועמד על ידי כל  
י אקרו  הבא:  באופן  המניות  מבעלי  של  יאחד  בשיעור  הלוואות  תעמיד  אקרו  50%זום   ,2006  

יועמד על ידי בעלי זכויות בישויות    37.5%  -מהמימון הנדרש ו   12.5%מיד הלוואות בשיעור של  תע
   ויפרע בעדיפות ראשונה. מהמימון שלהם הוגדר כמימון עודףשליש  מאוחדות כאשר 

פרו בסיס  על  תהיה  סכומים  חלוקת  העודפת,  ההלוואה  פירעון  בהתאם-לאחר  יתרות  ל  רטה 
 . ההלוואות לאחר החזר המימון העודף כהגדרתו בהסכם

הדוח למועד  הכספי  נכון  המצב  הלוואות  על  של  הפירעון  תאריך  נקבע  טרם  בהתאם  אלו,   .
לינואר    1אין בכוונתם לדרוש את פירעונן לפני    במועד זה,  להבהרה שנתקבלה מבעלי המניות

2022   . 
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 )המשך(:  ואחריםהלוואות מבעלי עניין   -13ביאור 

 )המשך(: מאוחדותהלוואות מבעלי מניות ושותפים בישויות  .ב

 )המשך(: הלוואות מבעלי זכויות במבואות יפו .2

  של מבואות יפוהאחרים  בעלי המניות  התקשרו החברה ואקרו ייזום עם ,  2021בספטמבר    14ביום  
(. במסגרת ההסכם, החברה  שלהלן  )ו(25  ביאור)ראה    זכויותבהסכמי החלפת    21%בשיעור של  

 ש"ח. מיליון  28.6 -פרעה הלוואה בתוספת ריבית בסך של כ
 

 : ענייןהלוואות מבעלי .   ג
   בדצמבר  31

2019 2020   

 ערך בספרים ערך בספרים

שיעורי 
  31ריבית 

  בדצמבר
  2020 אלפי ש"ח 

    
 א'עניין הלוואה מבעל  5.4% 118,823 148,681

 חלויות שוטפות של בעל עניין א'  64,847 34,194
 ב' ענייןהלוואה מבעל  1%פריים+ 62,727 -
 'ב  ענייןשל בעל   חלויות שוטפות    6,024 - 

 א'  ענייןבעל 

להלן( וכן    2א'16  השלימה החברה עסקת השקעת והקצאת מניות )ראה גם ביאור   2018ביולי    2ביום  
מיליון ש"ח בניכוי עלויות גיוס    150בסך כולל של  "(  א'  עניין"בעלי    -להלן  העמדת אשראי על ידי צד ג' )

כ  של  בסך  ארבעת    2  -אשראי  )א(  כדלקמן:  תשלומים  בחמישה  תפרע  ההלוואה  קרן  ש"ח.  מיליון 
מיליון ש"ח כל אחד, כאשר    25התשלומים השנתיים הראשונים יהיו תשלומים שווים ורצופים בסך של  

מיליון ש"ח    50. )ב( התשלום האחרון בסך של  2018ביולי    2שנתיים מיום  התשלום הראשון יבוצע בתום  
 . 2018ביולי   2שנים מיום  6ישולם בתום 

, ללא הצמדה  5.4%היתרה הבלתי מסולקת של קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של  
 למטבע או מדד כלשהו. הריבית תשולם פעמיים בשנה בתשלומים חצי שנתיים.  

 - מידה פיננסיות אמות

החברה התחייבה לעמוד בכל עת בכל אמות המידה הפיננסיות שיפורטו להלן: )א( ההון העצמי לא יפחת  
לבין סך המאזן    שאינן מקנות שליטהמיליון ש"ח. )ב( היחס בין ההון העצמי כולל זכויות    150מסך של  

(,  CAPון העצמי ). )ג( היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין החוב הפיננסי נטו בתוספת הה 25%לא יפחת מ 
 .   60%בהתאם לדוחות הכספיים סולו של החברה, לא יעלה על  

 בכל ההתניות הנדרשות.  עומדת נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי החברה  

 ועמדו כל הבטוחות שלהלן: הלהבטחת הסילוק המלא של ההלוואה  

 ואקרו נכסים  אקרו ייזום – המשועבדות המניות 1.1
המלא    להבטחת החברה  ההלוואהל  שהסילוק  קבוע    תשעבד  ללא  הראשונ  מדרגהבשעבוד   ,

וכל    תמורתןפירותיהן,    ,המשועבדותואקרו נכסים    אקרו ייזום  כל מניות  אתהגבלה בסכום,  
 .  מכוחן וא/ו  בגינן שתוקנינההזכויות המוקנות ו

   הסכמי הלוואות הבעלים בגין הזכויות 1.2
 מדרגה   קבוע   בשעבודיום הסגירה    עד  חברהה  תשעבד  הלוואההסילוק המלא של ה  להבטחת
מכוח    הית יוזכו  כל  את,  בסכום  הגבלה  ללא,  שעבוד  דרך  על  בדרגה  ראשונה  והמחאה  ראשונה

 .  מכוחם  קבלת תמורההסכמי הלוואות הבעלים, לרבות 

מיליון ש"ח בניכוי    30בסך של  א'    ענייןהועמד אשראי נוסף לחברה על ידי בעל    2019בנובמבר    26ביום  
 2018אלפי ש"ח. תנאי האשראי ופרעונו זהים לאשראי שניתן ביולי  150  בסך שלעלויות גיוס אשראי 
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 :)המשך(עניין הלוואות מבעלי .   ג

 )המשך(  א' ענייןבעל 

- שהועמדה בלהסכם הלוואה  2בתוספת מס' א'  ענייןהתקשרה החברה עם בעל  2020באוגוסט  2ביום 
 "הסכם ההלוואה", בהתאמה( לפיה הפירעון הראשון של קרן  - "התוספת" ו -להלן )  2018ביולי  2

נוספים אשר כפופים  . כמו כן הוסכם בתוספת על שינויי תנאים  2021במרץ  31האשראי נדחה ליום  
 להתקיימות תנאים מתלים כאמור להלן: 

         מיליון ש"ח כך שהאשראי הכולל  40יעמידו לחברה אשראי נוסף בסך של    א' ענייןבעל  )א(
"האשראי הנוסף"(. האשראי הנוסף יישא ריבית    -להלן מיליון ש"ח ) 220יסתכם לסך של 

 כקבוע בהסכם ההלוואה ובכפוף למנגנון שינוי ריבית כאמור בתוספת.  

     הוסכמה דחייה של מועדי פרעון קרן האשראי, כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה, לתקופה של   )ב(
חלף האמור    2022ביולי  2שנתיים נוספות, לרבות מועד הפרעון הראשון )כך שיחול ביום 

 לעיל(. 

כפופה   התוספת  של  לתוקף  כניסתה  והתקיימות  בכאמור  )לעיל  המתלים"(    -להלן  תנאים  "התנאים 
( כך שהחברה  הלןל  2א'16שהעיקריים שבהם הינם השלמת עסקת הקצאת המניות )כמפורט בביאור  

ת המונפק והנפרע  מהון המניו   100%-תחזיק במלוא ההון המונפק והנפרע של אקרו ייזום ואקרו נכסים  ו
ושבעלי המניות הנוספים באקרו ייזום ובאקרו    א'  ענייןשל אקרו ייזום ואקרו נכסים ישועבד לטובת בעל  

יחתמו על כתב נחיתות בגין הלוואות בעלים שיועמדו על ידם לחברה בסך    ב'"(  עניין"בעל    -להלן  )  נכסים
והכל בכפוף לאמור בכתב    א'   עניין מיליון ש"ח כך שפירעונן יהיה נחות לפירעון האשראי לבעל    87.2-של כ

נחתם    2020בדצמבר    30שפורטו לעיל, וביום    התנאים המתליםהתקיימו  נכון לתאריך המאזן,    הנחיתות. 
.  2021בינואר    31וספת אשר דוחה את מועד שינויי התנאים הנוספים המפורטים לעיל ליום  תיקון לת

  ליום   התנאים   שינוי  מועד  את  דחו   אשר    נוספים  תיקונים  נחתמו,  הכספי  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר
אשראי הנוסף  הם ההלוואה, לפיה  כ, נחתמה תוספת נוספת להס2021במרץ  11  ביום  .2021  במרץ   11

שעבודים לרשם על זכויות החברה מכוח הלוואות  , בכפוף להגשת  2021באפריל    11יועמד לחברה ביום  
   .בעלים

לעמוד    א'  ענייןבמסגרת התוספת, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים, החברה התחייבה כלפי בעל  
שעיקריהם   ההלוואה  בהסכם  הקבועות  הפיננסיות  וההתחייבויות  נוספות  פיננסיות  בהתחייבויות 
העמדת היחס שבין ההון העצמי, לרבות זכויות המיעוט וללא המימון העודף כהגדרתו בתוספת מספר  

, לא  CAP  -, וכן היחס בין החוב הפיננסי המאוחד לבין ה20%  - להסכם לבין סך המאזן, לא יפחת מ  2
 . 75%יעלה על 

)א( לא ארע אירוע  כמו כן, התחייבה החברה שלא לבצע חלוקת דיבידנד, אלא בהתקיים התנאים להלן:  
הפרה )כהגדרת המונח בהסכם ההלוואה( ועצם ביצוע החלוקה לא מהווה הפרה של הסכם ההלוואה;  

בסעיף   הקבועים  החלוקה  מבחני  מתקיימים  )ג(    302)ב(  החברות;  פילחוק  הכספיים    על  הדוחות 
החלוקה  ולאחר  האחרונים  סקורים(  או  )מבוקרים  ההון  1)   מתקיים:  המאוחדים  לבעלים(     המיוחס 

)כולל    המיוחס לבעלים( היחס בין ההון  2מיליון ש"ח; )  290בניכוי סכום החלוקה לא יפחת מסך של  
לסך המאזן של הלווה    זה בלבד(, בניכוי סכום החלוקה,  עיף קטןלצורך ס  שאינן מקנות שליטהזכויות  

( סכום החלוקה איננו עולה על הרווח הנקי של החברה  3; )30%  -לפי דוחותיה הכספיים, לא יפחת מ
לדוחות  בהתאם  קלנדרית,  שנה  חולק    יהלאותה  שלא  קלנדרית  שנה  של  רווח  כי  מובהר  הכספיים. 

ל התנאים המפורטים  במלואו ייצבר לשנה הבאה ויהיה ניתן לחלקו בשנה הבאה, אך כפוף לעמידה בכ
פי דוחות כספיים סולו )מבוקרים או סקורים אחרונים( ולאחר החלוקה היחס בין החוב  - לעיל; )ד( על

במהלך שנת  ;  לא תבוצע חלוקה  –  2020במהלך שנת  ; )ה(  55%לא יעלה על  ,  CAP  -הפיננסי נטו , לבין ה
 ש"ח. מיליון  10תתאפשר חלוקה של עד   – 2021
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 ב'  ענייןבעל 

אקרו  מ  הומחו,  ב' עניין  בעל  , הלוואות שהעמיד  2' א16המתואר בביאור    כחלק מהסכם החלפת המניות
נקבע בהתבסס על שיעור הריבית המקובלת להלוואות בעלות    ההוגןשווים  אשר  ייזום ואקרו נכסים  

(. ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנתקבלה נזקף  5.4%  –  2020בדצמבר    31מאפיינים דומים )
מיליוני    5. סך קרן ההון לתאריך הדוח על המצב הכספי הסתכמו לכדי  מהלוואת בעל ענייןכנגד קרן הון  

 ש"ח )לאחר השפעת מס(.    

-הלוואה נוספת בסך של כלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,    ,לחברהב'    ענייןבעל  העמידו  נוסף,  ב
 מיליון ש"ח.   10.7

יהיו   )א( ארבעת התשלומים השנתיים הראשונים  כדלקמן:  קרן ההלוואה תפרע בחמישה תשלומים 
.  2022ביולי    2  ביוםכל אחד, כאשר התשלום הראשון יבוצע    16.6%תשלומים שווים ורצופים בסך של  

 . 2026ביולי  2 ביוםשנים  6ישולם בתום   33.6%)ב( התשלום האחרון בסך של 

, לפיו נפרעה ההלוואה כאמור.  התקשרה החברה בהסכמי המרת הלוואות להון  2021בספטמבר    14ביום  
 . ז'25 ביאורראה 
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   זכאים ויתרות זכות:  - 14ביאור 
 בדצמבר  31  

  2020 2019 

 ש"ח אלפי   

    ספקים ונותני שירותים: א.
 3,135 -  )מייקרוסופט( פרויקט סי טאוור

 3,470 11,244  פלורנטין ויליג' פרויקט 
 23 1,478  אלפא  מגדל פרויקט 

 GOLF  23,467 5,164 פרויקט   

 -  ACRO BUSINESS CAMPUS  11,364  -פרויקט     

 -  6,929  )"דפי זהב"(   ONE TOWER פרויקט   

 8,861 4,362  ן טרות והמחאות לפירעו ש 
 1,200 4,218  חובות פתוחים    

 7,845 7,505  אחרים  לשלםהוצאות   
  70,567 29,698 

    

    מקדמות מלקוחות  ב.

 14,264 -  ( 5ב'7)ראה ביאור פרויקט פלורנטין ויליג' 

 - 7,865  ( 8ב'7)ראה ביאור  ויסוצקיפרויקט 

 19,178 32,481  ( 2'ב 7)ראה ביאור  GOLFפרויקט          

 - 12,597  (ב'7ב'7)ראה ביאור  פרויקט פרזון         

 מאחרים          
 169 162 

  53,112 33,604 

    
    רים: חא ג.

 6,551 14,686  מוסדות 
 2,394 3,379  שותפים בשותפות מוחזקת 

 3,621 6,106  ובדים ומוסדות בגין עובדיםע
התחייבות למתן שירותי בניה )ראה ביאור  

 23,321 31,530  (ג'9, ב'7ב'7
 - 4,610  קשורות חברות 

 7,943 7,943  ( 3ב'7היטל השבחה לשלם בלום )ראה ביאור    
זכאים בגין רכישת חברה מוחזקת )ראה  

 ( א'21ביאור 
 12,030 12,872 

 - 2,560  פרויקט שלבים זכאים בגין 
 395 1,195  צדדים קשורים 

 6,701 6,530  אחרים 

  90,569 63,798 

 
 .הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותיתערכם בספרים של 
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 מסים על ההכנסה:  - 15ביאור 

 :מיסוי החברות בישראל א.

 . 23% בישראל חייבות במס חברות בשיעור  הכנסות החברה והחברות הבנות  -  שיעורי המס (1

 ינם:הסים הנדחים והתנועה בהם בכל אחת מהשנים שהסתיימו בתאריכי המאזנים, ירכב המה .ב

 

מלאי   
 מקרקעין

הפסד 
 מועבר

נדל"ן 
 סך הכל אחרים  להשקעה 

 ש"ח אלפי  

 ( 3,446) 2,537 ( 6,292) 8,894 ( 8,585) 2018ר בבדצמ 31יתרה ליום 
      :2019שינויים בשנת 

 ( 1,142) ( 1,142) - - - שינויים אשר נזקפו להון 
 ( 22,507) 597 ( 17,590) ( 1,962) ( 3,552) שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

 ( 27,095) 1,992 ( 23,882) 6,932 ( 12,137) 2019בדצמבר  31יתרה ליום 
      :2020שינויים בשנת 

 ( 2,831) ( 2,831) - - - שינויים אשר נזקפו להון 

 5,787 2,964 ( 5,087) 1,845 6,065 שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

 ( 24,139) 2,125 ( 28,969) 8,777 ( 6,072) 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

      

 וח הנכסים וההתחייבויות של מיסים נדחים, הינו כדלקמן:נית ג.

 בדצמבר 31  
 2020 2019 

 א ל פ י  ש " ח  
   נכסי מסים נדחים: 

    12-נדחים שהשבתם צפויה לאחר יותר מ נכסי מסים
 מתאריך הדוח על המצב הכספי  חודשים 

 
14,905 

 
9,585 

 חודשים  12נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך  
 מתאריך הדוח על המצב הכספי  

 
1,505 

 
3,890  

  
 16,410 13,476 

   התחייבויות מסים נדחים:
 נדחים שסילוקן צפוי לאחר יותר   התחייבויות מסים

 מתאריך הדוח על המצב הכספי  חודשים 12-מ 
 
(40,180 ) 

 
(34,305 ) 

 חודשים  12התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי בתוך 
 מתאריך הדוח על המצב הכספי  

 
(368 ) 

 
(6,265 ) 

 (40,548 ) (40,570 ) 
 ( 27,095) ( 24,139) התחייבויות/נכסי מסים נדחים )נטו( 
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 :)המשך( מסים על ההכנסה - 15ביאור 

 סים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד:ימד.  

   שנה שהסתיימהל 
 בדצמבר  31ביום 

 2020 2019 2018 

 ש"ח אלפי  

    : שוטפים
 5,768 2,713 20,707 בגין השנה המדווחת 

 - 979 8,003 בגין שנים קודמות 

 8,870 22,507 ( 5,787) נדחים  

 22,923 26,199 14,638 

 תאמת המס התיאורטי ה .ה
בין סכום המס "התיאורטי", שהיה חל אילו כל הכנסות החברה היו מתחייבות    התאמה  מובאתלהלן  

( לעיל(, לבין סכום המס שנזקף בדוחות  2במס לפי השיעורים הרגילים החלים על החברה )ראה א') 
 רווח והפסד לשנה המדווחת:

 
 השנה שהסתיימה   

 בדצמבר  31 -ב
 2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  
    

 רווח בדוחות כמדווח, ההכנסה על מסים לפני רווח
 70,323 163,829 132,156 והפסד

 23% 23% 23% מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי 
 16,175 37,681 30,396 המס התיאורטי בגין רווח זה

    
עליה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים  

    הבאים: 
,  מאוחדותחלק המס של המיעוט בשותפויות 

 ( 7,737) ( 14,078) ( 7,661) כלולות ובשליטה משותפת 
השפעת המס בגין תוצאות חברות כלולות  

שיטת השווי   ועסקאות משותפות שמטופלות לפי
 ( 1,311) 1,008 ( 1,865) המאזני הנכללות בדוח רווח או הפסד נטו ממס 

 5,155 - - תשלום מבוסס מניות 

 1,507 1,140 2,091 בגין שנים קודמות  מסים

  - 545 שלא נוצרו בגינם מיסים נדחים להעברה הפסדים 

 849 448 ( 583) הוצאות לא מוכרות ואחרות, נטו 

 המדווחת התקופה בגין ההכנסה על מסים
22,923 26,199 14,638 

 

 ומות מסש . ו

  4-על פי הוראות הדין, תקופת ההתיישנות של שומות עצמיות המוגשות על ידי נישומים נקבעה ל 
שנים מתום שנת המס בה הוגשה השומה. בהתאם, שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה והחברות  

)בכפוף למועדי הגשת הדוחות ותקופת ההתיישנות    כסופיות  נחשבות  2015עד שנת  הבנות בישראל  
 ין(. על פי ד
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 )המשך(: מסים על ההכנסה - 15ביאור 

  המס חבות על בישראל IFRS - ה תקני אימוץ השפעת.    ז

 .IFRS- ה תקני לפי, הכספיים  דוחותיה  את עורכת החברה

  לפי   כספיים  דוחות  עריכת,  לכך  ובהתאם,  בישראל  מקובלים  חשבונאות  מכללי  שונים  IFRS  תקני

  מאלה   מהותית  שונים  שהינם  מזומנים  ותזרימי  פעולות  תוצאות,  כספי  מצב  לשקף  עשויה  IFRS  תקני
 . בישראל מקובלים חשבונאות כללי  לפי  המוצגים
  בקביעת (,  שעה  הוראות  - להלן  )  2014  -ו   2012,  2010  בשנים  שפורסמו  החוק  להוראות   בהתאם
  של   29  מספר  חשבונאות  תקן  יחול  לא,  2013  עד  2007  המס  שנות  לגבי  מס   לצורכי  החייבת  ההכנסה

 . האמורות המס   שנות לגבי  הכספיים בדוחות הוחל אם אף,  בחשבונאות לתקינה  הישראלי המוסד

  המדווח   הרווח  חישוב  בעת  למעשה  הלכה  יחולו  לא  IFRS- ה  שתקני  היא   השעה  הוראת  משמעות
 .   האמורות  המס שנות בגין מס לצורכי
  הנובע (  החוק  תזכיר   -  להלן)  הכנסה  מס  פקודת  לתיקון  מעודכן  חוק   תזכיר  פורסם,  2014  שנת  במהלך

   תקני   את  ככלל  מאמץ   החוק   תזכיר.  הכספיים  בדוחות  IFRS- ה  תקני  מיישום 

  יהא  אשר, הכנסה  מס לפקודת תיקונים מספר הוצעו החוק לתזכיר בהתאם, זאת עם  יחד. IFRS- ה
  בהירות   אי  שקיימת  במקרים  מס  לצורכי  החייבת  ההכנסה  חישוב  אופן  את  ולקבוע  להבהיר  בהם

  בעניין  החקיקה   הליכי.  בישראל  המס  שיטת  עקרונות   עם   אחד  בקנה  עולים  אינם  IFRS- ה  ותקני 
 . הקרוב בעתיד יסתיימו אם וספק הושלמו טרם החוק תזכיר

  השעה   הוראות   כי  החברה  הנהלת   מעריכה ,  החוק  תזכיר  בעניין  החקיקה   הליכי  השלמת  אי   עקב
  צופה ,  כך  בשל.  2020  עד   2014  לשנים  גם  דבר   של  בסופו  תוארכנה  2013  עד  2007  לשנים   שנקבעו
 . 2021 המס לשנת   שקודמות המס  שנות על תחול  לא החדשה החקיקה  כי זה  בשלב החברה הנהלת 

  ההיתכנות   לגבי  החברה  ובהערכת  2013  עד  2007  המס   שנות  על  החלה  השעה  בהוראת  בהתחשב
  לצורכי   החייבת  הכנסתה  את  החברה  חישבה,  לעיל  כאמור,  2020עד    2014  השנים  לגבי  להארכתה

  ערב   קיימת  שהייתה  הישראלית  החשבונאית  התקינה  על  בהתבסס  2020  ועד  2008  המס  לשנות  מס

 . מסוימות להתאמות  בכפוף, בישראל IFRS- ה תקני  אימוץ

 הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות      . ח

 
נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות מוכרים במידה שמימוש הטבת   נכסי מסים

 המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי.  
מיליון ש"ח    28.5  -כ  מגיעים לכדיבגין חברות הקבוצה  הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות  

 , בהתאמה.  2019-ו 2020בדצמבר  31מיליון ש"ח לימים   30 -כו

 שומת מס רכישה ושבח לפי מיטב שפיטה        .ט

לחוק מיסוי מקרקעין    82ת מס רכישה לפי סעיף  ושומ  קבוצהל   והוצא   2016עד    2014במהלך השנים  
התשכ"ג ורכישה(,  הרכישה"(  -להלן  )  1963-)שבח  מס  א  "שומת  )נויה,  פרויקטים  שלושה  לפא  בגין 

ש"ח לפיה מנהל שומת מס הרכישה קבע, בהעדר הצהרה, כי    מיליוני  20  -כולל של כ   בסך  ומגדל אקרו(
את הזכויות    הקבוצהרכישה לפיו רכשה    מיבהסכ   המוכרים בפרויקטים לעיל עם    הקבוצה התקשרה

  קבוצה מכר למכירת זכויות המקרקעין לרוכשים ולפיכך, ה   מי במקרקעין ולאחר מכן התקשרה בהסכ
 נדרשת לשלם לרשויות המס מס רכישה ומס שבח עבור עסקאות אלו.  

קיבל בית המשפט את הערר אשר מבטל את    2019ליולי    30ביום  הקבוצה הגישה ערר על שומות אלו ו
ערעור לבית המשפט העליון    הגיש מנהל מיסוי מקרקעין  2019באוקטובר    31ביום  ת מס הרכישה.  ושומ

דחה בית המשפט העליון את ערעור    2020באוגוסט    26על פסק הדין של בית המשפט המחוזי וביום  
 מיסוי מקרקעין. 

 הסכם שומות חברת בת    .י

  2018עד    2014חתמה אקרו ייזום עם רשות המסים על הסכם שומות בגין שנות המס    2020בדצמבר  
אשר ניתן יהיה לנצל  ש"ח  מיליוני    25.8  -ההסכם כלל דחיית הוצאות משנות מס אלו בסך של כ  כולל.

בתוספת ריבית    ש"חמיליוני    5.8  -בשנות המס הבאות וכן תוספת מס בגין אותן שנות מס בסך של כ 
 והצמדה בהתאם לתקנות מס הכנסה. 
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 :מניות הון- 16 יאורב
  מספר המניות 
   ונפרע מונפק רשום 

  בדצמבר 31 

 2020 2019 2020 2019     
         

 רגילות  מניות
     ** 00028,379, ** 00033,754, ** 000,0001,000, ** 000,0001,000, ע.נ כ"א* ללא 

  מניה   בעלכל  ל  כאשר)  המניות  בעלי  באסיפות  והשתתפות  הצבעה  זכות  לבעליהן  מקנות  הרגילות  המניות  *
 . החברה  פירוק בעת הרכוש בעודפי להשתתף וזכות  רווחים לקבלת זכות(, אחד קול

(  1)  :החברה  בהון   הבאים  השינויים   את  החברה  של  הכללית  האסיפה  אישרה  2020  בפברואר  14  ביום **  
  של   לסך,  אחת  כל,  ח "ש  1  בנות  רגילות   מניות  100,000  של  מסך  החברה  של  הרשום  המניות  הון  הגדלת

  ערך  ח" ש  1  בעלת  אחת  מניה  שכל  כך  החברה  מניות  הון  פיצול(  2, )ח"ש  1  בנות  רגילות  מניות  1,000,000
  החברה  של   הרשום  שהונה   כך,  אחת  כל ,  ח" ש  0.001  של  נקוב   ערך  בעלות  מניות   1,000  של  לסך   תפוצל   נקוב

  אחת   כל  של   הנקוב   ערכן  ביטול (  3)   ח"ש   0.001  של  נקוב  ערך   בעלות   מניות  1,000,000,000  של  סך   על   יעמוד 
   .נקוב  ערך  ללא   מניות  1,000,000,000  של  סך  על  יעמוד   החברה  של  הרשום  הונה  בו  באופן,  החברה  ממניות

וב    לעיל  בטבלה  המניות    את  שמשקף  באופן  למפרע   תואמו  זה  כספי  בדוח  המניות  נתוני יתר    כל נתוני 
 . לעיל כמפורט  החברה בהון שבוצעו השינויים

 מניותהון   .א

)  2018ביוני    25ביום   (1) ג'  "צדדים"( בהסכם השקעה והקצאת   -להלן  התקשרה החברה וצד 
מהון המניות   19% -ערך נקוב כל אחת של החברה אשר יהוו כ ללא מניות רגילות  5,394,000

  -מיליון ש"ח בניכוי עלויות הנפקה בסך של כ  83.3  -המונפק של החברה בתמורה לסך של כ
מיליון ש"ח. כמו כן בהתאם להסכם ההשקעה, חלק מבעלי המניות הקיימים ימכרו לצד    1

רגילות    1,700,000ג'   בע  ללאמניות  מאותם  נקוב  כ ערך  המהוות  המניות  מהון    5.99%-לי 
רה לצד ג', אופציה חד  המניות המונפק והנפרע של החברה. בנוסף העניק בעל השליטה בחב

  ללאמניות רגילות    1,419,000פעמית הניתנת להסבה על ידו לבעלי מניות אחרים, לרכישת  
ך תקופה  מהון המניות של החברה הניתנת למימוש במש  5%  -ערך נקוב של החברה המהוות כ

חודשים לאחר מכן, והכל בהתאם    12ועד תום    2018ביולי    2חודשים ממועד    12שתחל מתום  
 לכל התנאים וההוראות המפורטים בהסכם.  

, נחתם על ידי החברה ובעלי מניותיה תיקון  2020בהמשך לאמור לעיל במהלך חודש אפריל  
"הסכם ההשקעה"( במסגרתו תקצה החברה    - להלן  )  2018ביוני    25להסכם ההשקעה מיום  

לעיל, כאמור  ג',  כ  852,000   לצד  המהוות  רגילות,  החברה    3%-מניות  של  המניות  מהון 
 ש"ח.   מיליון  18.6בתמורה לסך של 

, המצוינים לעיל,  לצד ג'כמו כן הוחלט כי בעל השליטה וחלק מבעלי המניות בחברה ימכרו  
 מהון המניות של החברה.  2%  -ות כמניות רגילות נוספות, המהו  567,000

 ההסדר האמור לעיל, מחליף ומבטל את מנגנון האופציה האמור בהסכם ההשקעה. 

 במהלך תקופת הדוח, הוקצו המניות והועברה לחברה מלוא התמורה האמורה לעיל.  

 התקשרות בהסכם להחלפת מניות  (2)

נוסף אשר מהווים    2020במהלך חודש אוגוסט   ג'  וצד  בעלי המניות של  התקשרה החברה 
בהתאמה( בהסכם החלפת מניות    20%  -ו   80%אקרו ייזום ואקרו נכסים )בשיעור החזקה של  

]נוסח חדש[, תשכ"א 103"ההסכם"( בהתאם לסעיף    - להלן  ) ,  1961- כ לפקודת מס הכנסה 
מניות רגילות    4,523,000באופן, שבכפוף להתקיימות תנאים מתלים, החברה תקצה לצד ג'  

של    ללא כע.נ.  ההקצאה  אחרי  תהוונה,  ואשר  של    13.4%- החברה  המונפק  המניות  מהון 
 החברה וזאת כנגד מלוא החזקותיה של צד ג' באקרו ייזום ובאקרו נכסים. 

כנגד הקצאת מניות החברה לצד ג', אקרו ייזום ואקרו נכסים הפכו לחברות בנות בבעלות  
 . (2א'16)ראה ביאור  ובשליטה מלאות של החברה 
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 )המשך(:הון מניות - 16יאור ב

 )המשך(: הון מניות  .א

 השינוי מבנה עסקת  (3)

ספטמבר   להחלפת  2021במהלך  בהסכמים  נכסים  ואקרו  ייזום  אקרו  החברה,  התקשרה   ,
מניות    14,653,000זכויות בישויות מאוחדות והמרת הלוואות להון לפיהם החברה הקצתה  

מהון המניות המונפק    30.9%-קצאה כע.נ. של החברה ואשר תהוונה, אחרי הה  ללארגילות  
 .  להלןש  ז'25-ו  ו'25  יםביאורראה . של החברה

 יא' להלן.  25בדבר הקצאת מניות למנכ"ל החברה, ראה פירוט בביאור  (4)

 תשלום מבוסס מניות .ב

הכללית של בעלי המניות של    , אישר דירקטוריון החברה והאסיפה 2018במהלך חודש מאי   (1)
ערך נקוב כל אחת, לנושאי משרה   ללאמניות רגילות    1,502,000החברה תכנית להקצאת  

"המניות המוקצות"(. המניות    -להלן  לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ )  102בחברה לפי סעיף  
בתכנית  המפורטים  התנאים  להתקיימות  )בכפוף  המשרה  לנושאי  הוקצו  ללא  המוקצות   )

 תמורה במועד ההקצאה, כהגדרתו בתכנית.  

המניות המוקצות הוקצו על שם נאמן, תופקדנה ותוחזקנה בידיו עבור נושאי המשרה, וכן  
 חודשים ממועד ההקצאה. 24תירשמנה על שם הנאמן עד לתום 

בספרי החברה בהתאם לשווים ההוגן של המניות    נזקפההקצאת המניות האמורות לעיל  
ועד ההקצאה כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריכי שווי חיצוניים  המוקצות למ 

שהוכר בדוחות רווח    הההוצא  םאשר הינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב. סכו
 אלפי ש"ח.   22,411 ובגין ההקצאה האמורה הינ 2018של החברה בשנת  והפסד 

ה תכנית הקצאת אופציות לעובדים ו/או  , אישר דירקטוריון החבר 2020בספטמבר    24ביום   (2)
, על פיה יוענקו לעובדים ("הניצעים הראשונים"   -)להלן  ("2020תכנית  "  –נושאי משרה )להלן  

אופציות,    1,419,000ו/או נושאי משרה כפי שייקבע בעתיד על ידי דירקטוריון החברה, עד  
.  ערך נקוב של החברה  ללאללא תמורה, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת  

המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות  
   הרגילות של החברה, מיד עם הקצאתן. 

( ניתנות למימוש החל    25%(  1מועדי הזכאות יהיו כמפורט להלן:  מכמות האופציות יהיו 
ת האופציות יהיו ניתנות למימוש החל  מכמו  25%(  2חודשים ממועד הקצאתן; )  24מתום  
מכמות האופציות יהיו ניתנות למימוש החל    25%(  3חודשים ממועד הקצאתן; )  36מתום  
מכמות האופציות יהיו ניתנות למימוש החל    25%(  4חודשים ממועד הקצאתן; )  48מתום  
 חודשים ממועד הקצאתן.  60מתום 

הכנסה.  לפקודת מס    102יין זה בסעיף התכנית אמורה להתנהל במסגרת כללים שנקבעו לענ 
 

לתבוע   זכאית  אינה  החברה  אלה,  כללים  פי  ועל  החברה  ידי  על  שנבחר  למסלול  בהתאם 
כהוצאה לצורכי מס סכומים הנזקפים לעובדים כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת  

רכיב  בחשבונות החברה, בגין האופציות שהעובדים קיבלו במסגרת התכנית, למעט משכר  
 הטבה פירותי, אם קיים, שנקבע במועד ההקצאה.

של     2021בינואר    14ביום   סך  משרה   1,334,000הוענקו  נושאי  ו/או  לעובדים  אופציות 
תכנית   בלק .  2020במסגרת  מודל  לפי  אופציה, מחושב  כתב  כל  של  השווי ההוגן הממוצע 

 אלפי ש"ח.  18,570-ש"ח והשווי ההוגן של כל כתבי האופציה שהוקצו הינו כ  14- הינו כ  סשולו

ש"ח, סטיית תקן )יומית( של    16.99השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של  
 שנים.    5, לתקופת מימוש של  0.32%שנים, שיעור ריבית חסרת סיכון הינו    5לתקופה של    42%

אשר הוענקו    החליט דירקטוריון החברה ביחס לניצעים הראשונים  2021בספטמבר    13ביום  

( באופן  Vesting)  ההבשלה, כי תבוצע התאמה לתקופת  2021בינואר    14להם אופציות ביום  
  ההבשלהחלף תקופת    2023בינואר    31ש החל מיום  ושמלוא כתבי האופציה יהיו ניתנים למימ 

 אשר הייתה קבועה בתכנית.  
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 )המשך(:הון מניות - 16 יאורב

 :)המשך( תשלום מבוסס מניותב.                           

אופציות לעובדים   75,000הענקה של  אישר דירקטוריון החברה    2021  באוקטובר  28ביום  
 . 2020, בהתאם לתוכנית "הניצעים השניים"( -ו/או נושאי משרה )להלן 

השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה שהוקצו לניצעים השניים, מחושב לפי מודל בלק  
- ש"ח והשווי ההוגן של כל כתבי האופציה שהוקצו לניצעים השניים הינו כ  32- הינו כ  סשולו

 אלפי ש"ח.  2,377

ש"ח, סטיית תקן )יומית( של    16.99השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של  
  5, לתקופת מימוש של  0.8%שנים, שיעור ריבית חסרת סיכון הינו    5לתקופה של    40.8%
 שנים. 

 
 

 הכנסות: -  17 יאורב
   שהסתיימה לשנה  

 בדצמבר  31 ביום
  2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח   

     : , דירות ושירותי בנייה הכנסות ממכירת מקרקעין
 10,761 4,934 15,735  ( 1ב'7פרויקט רוטשילד )ראה ביאור 

 47,198 52,903 81,949  ( 5ב'7פלורנטין ויליג' )ראה ביאור  

 - 19,304 136,031  ( 2ב'7)ראה ביאור   GOLFפרויקט 

 - - 63,227  ( 4ב'7)ראה ביאור   פרויקט שלבים
)ראה ביאור   ACRO BUSINESS CAMPUS -פרויקט 

 ( 10ב'7
 

24,879 - - 

 - - 12,223  ( 12ב'7)ראה ביאור  פרויקט מגדל אקרו
 - - 3,919  (ב'7ב'7)ראה ביאור   פרויקט פרזון

 - 1,534 2,994  (ג'9) ראה ביאור  )"דפי זהב"(   ONE TOWERרויקט פ 

  340,957 78,675 57,959 

     הכנסות מדמי ניהול וסיחור:
 4,554 - 2,741  (ב' להלן פרויקט אלפא )ראה  
 50,278 645 -  ( )ראה א' להלן A-TOWERפרויקט  
 - 1,908 310  פרויקט בית המכס   
 1,803 50 -  נויה   
 - 3,111 3,827  (12ב' 7)ראה ביאור  מגדל אקרו  
 - 2,360 2,360  פרויקט חסן ערפה   
 1,075 - 364  אחרים  

  9,602 8,074 57,710 
     

     :פרויקטים הכנסות משיווק ותיווך
 2,449 - -  הכנסות משיווק מפרויקטים בחו"ל 

 1,622 680 250  הכנסות מדמי תיווך יד שניה 
 3,294 - 1,072  פרויקט פלורנטין ויליג'  –הכנסות מדמי שיווק 
 2,159 664 2,612  פרויקט דה וינצ'י  –הכנסות מדמי שיווק 

 - - 2,062  פרויקט פרזון  - הכנסות דמי משווק
 602 275 546  אחרים 

 
 
 

 6,542 1,619 10,126 
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 )המשך(: הכנסות – 17 יאורב
 

           
 :הכנסות מדמי שכירות          

   שהסתיימה לשנה
 בדצמבר  31 ביום

2020 2019 2018 
 ש"ח אלפי 

    

 -  -  1,177 '( ט9)ראה ביאור  A-TOWERפרויקט 
 -  -  4,194 '( ה9)ראה ביאור פרויקט סי טאוור 
 -  1,724 1,057 '(ד9)ראה ביאור פרויקט עץ הזית 

 900 1,369 1,246 (6ב'7פרויקט מד"א )ראה ביאור 

 GOLF  -  - 2,957פרויקט 

 412 260 19 פרויקט שלבים 

 441 -  -   )"דפי זהב"(   ONE TOWER  פרויקט 

 510 130 208 אחרים 
 7,901 3,483 5,220 

 

 : A-TOWERפרויקט  .א

שותפות "מגדלי אקרו" שותפות מוגבלת בבעלות ובשליטה מלאה של  התקשרה    2017  באוגוסט   3בתאריך  
בשטח כולל    מקרקעין  של  הזכויות  בעליעם  "( בהסכם לרכישת אופציה  השותפות "   -החברה )להלן בסעיף זה

  )להלן , ברעננה עליהם מקים הבעלים בניין ביעוד מסחר ומשרדים  5רחוב התדהר  ב  מצוייםה  מ"ר  5,203של  
. תמורת האופציה שילמה השותפות לבעלים  "(המקרקעין" -ו"  הבעלים", "ההסכם"  -ובהתאמהבסעיף זה 

 .  מע"מ מיליון ש"ח בתוספת  8 - סכום בסך של כ
ה לצדדי ג' אשר מימשו את האופציה כחלק  סיחרה מגדלי אקרו את האופצי  2018במהלך חודש אוגוסט  

ש"ח שהוכרו כהכנסות מדמי סיחור בשנת  אלפי    50,278מהסכם לרכישת המקרקעין בתמורה לסך של כ  
2018  . 

 פרויקט אלפא : .ב

 סכם עם בעלי המקרקעין  ה .1

  בבעלות (, שותפות מוגבלת  2014. )באמצעות אקרו יזום בהרצליה א.רהתקשרה החברה    2014  בשנת
ג' שאינו צד קשור    צדאופציה עם    בהסכם"( הרצליה  אקרו"  -להלן  )  אקרו ייזוםובשליטה מלאה של  

- תלמתחם "יצחק שדה" ב"( לרכישת חלקים בלתי מסוימים במקרקעין בהמוכר " -לחברה )להלן  
 .  רכישה  קבוצתגיבוש    לצורך "(, המגורים  אופציית "  - להלן  מ"ר למגורים )     3,201 -אביב בשטח של כ

  בפרויקט "( הרוכשים"  -להלן ) הרכישה קבוצת חברי ידי על האופציה מומשה, 2015באפריל  2 ביום
במהלך חודש ינואר  בגינו שולמה.    , אשר מלוא התמורההמכר  הסכם  ונחתם,  המקרקעין  לרכישת

 החזקה המשפטית במקרקעין עברה לרוכשים.   2016

   הרוכשיםעם  הסכמים .2
 

אביב    בין  שיתוף  הסכם  נחתם,  2015  אפריל  בחודש תל  ואקרו  המוכר  )להלן    1הרוכשים,  בע"מ 
  הפרויקט   של  הקמתו   את  לממן  השותפים   הסכימו  לפיו   "(השותפים " ו"השיתוף  הסכם"  - בהתאמה

  לשאת   התחייבו הרוכשים  כן כמו    .בפרויקט  מהשותפים  אחד  כל  של  היחסי  חלקו  לפי,  שלביו  כל  על
 . מ"מע בתוספת  ח"ש מיליון  33 -כ של בסך הפרויקט  ניהול בדמי

בגין    ח"שמיליון    4.5  -הכנסה בגין דמי ניהול בסך של כב  הרצליהאקרו  הכירה    2018במהלך שנת  
  2020הכנסה במהלך שנת    והתקבלה  כמו כן, הוכרה  .2020אשר התקבלו במהלך    הוצאת היתר בנייה,

 בגין גמר ביצוע מרתפים.   ח" שמיליוני  2.7 -בסך של כ

כאשר    ח"שמיליוני    31  -נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי התקבלו דמי ניהול בסך מצטבר של כ
 . 4  טופס מקבלת ימים 7 עד ישולמו   ח"ש מיליון 2-כ  של סךיתרת דמי הניהול ב
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 : ,פרסום ושיווקמכירה וצאות ה -  18יאור ב

   שהסתיימה לשנה  
 בדצמבר  31 ביום

  2020 2019 2018 
 ש"ח אלפי   

 1,255 2,047 2,869   משכורות והוצאות בקשר לעובדים
 5,707 4,150 3,611 פרסום ושיווק 

 4,627 885 1,743 וייעוץ  תיווך 
 8,223 7,082 11,589 

 וצאות הנהלה וכלליות:ה -  19ביאור 

   שהסתיימה לשנה  
 בדצמבר  31 ביום

  2020 2019 2018 
 ש"ח אלפי   

 
 41,219 19,983 21,564 ( 1)שכורת והוצאות בקשר לעובדים מ
 4,431 555 - מי ניהול  ד

 3,778 3,161 2,602 תרומות, מתנות וכיבודים 
 6,937 3,079 8,853 מלות ושכר מקצועי ע
 2,658 2,691 3,767 חזקת מבנים, משרדים וציודא

 1,107 1,101 1,273 פחת והפחתות 
 460 3,220 3,696 תכנון וייעוץ בגין התחדשות עירונית 

 6,808 2,435 2,456 חרות א
 44,211 36,225 67,398 

 
 לעיל.   1ב'16כללו הוצאות משכורות והוצאות בקשר לעובדים הוצאות בגין אופציות כמתואר בביאור    2018בשנת   (1)
 
 נטו: - הוצאות )הכנסות( מימון -  20יאור ב

 
   שהסתיימה לשנה
 בדצמבר  31 ביום

 2020 2019 2018 
 ש"ח  באלפי 

    :מימון הוצאות
    :  ריבית הוצאות

 2,745 112 119 ( 5א'13ממלווה ה' )ראה ביאור הלוואה    
 5,515 8,688 9,875 עניין  מבעלי הלוואות    
 וצדדים  מבעלי זכויות בישויות מאוחדות הלוואות בגין    

 2,615 5,146 10,460 קשורים          
 15,223 21,549 26,460 תאגידים בנקאיים מ הלוואות בגין    
 2,481 3,464 3,393 ואחרות  בנקים עמלות   
 19,199 10,877 6,779 והפרשי שער בגין הלוואות מאחרים   ריבית   
 ( 14,931) ( 21,196) ( 23,363) נדל"ן להשקעה  מעלות  כחלק שהוונו אשראי עלויות   - בניכוי  
 ( 18,139) ( 20,005) ( 16,197) המלאי  מעלות  כחלק שהוונו אשראי עלויות   - בניכוי  

 14,708 8,635 17,526 מימון הוצאות סך
 

    :מימון הכנסות
    
 1,096 1,194 959 ואחרים  ריבית והפרשי שער בגין הלוואה לצד קשור    

 1,096 1,194 959  מימון הכנסות סך
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 התקשרויות: -  21 ביאור

   : חייבות בגין רכישת בניין עיר ט.י.ג בע"מ:הת  א.
 

 רכישת בניין עיר ט.י.ג בע"מ.  1  

התחדשות עירונית שותפות מוגבלת )להלן בסעיף  , התקשרה אקרו נדל"ן 2019בדצמבר    1ביום  
רכישת    "(השותפות "  -   זה רגילות    10,000בהסכם  המהוות  ש   1מניות  ע.נ,  מההון    100%"ח 

", בהתאמה(,  בניין עיר"-" והסכם הרכישה"   -להלן  המונפק והנפרע של בניין עיר ט.י.ג בע"מ )
מקדמת   אשר  שלישיים  צדדים  של  מלאה  ובבעלות  בישראל  הפועלת  פרטית  חברה  שהינה 

 להלן(.    7פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית )ראה גם סעיף  

 :כי לאמור   התחייבההשותפות    בהתאם להסכם הרכישה,

מע"מ    275 בתוספת  ש"ח  הרכישה  שולמואלפי  הסכם  על  החתימה  במועד  לצדדים    במזומן 
 . במועד תשלום זה יועברו הזכויות הקנייניות במניות בניין עיר לשותפות.  השלישיים

תעמיד   לפיו  הלוואה  בהסכם  להתקשר  התחייבה  עירונית  התחדשות  אקרו  כן,  הלוואת  כמו 
מיליוני ש"ח לצורך פירעון הלוואה קיימת שניתנה מחברה בבעלות    15  -בעלים בסכום של כ

 אחד מבעלי המניות לשעבר של בניין עיר, בהתאם למפורט בהמשך. 

 להלן.   2כמפורט בסעיף כן, השותפות התחייבה להתקשר בהסכם הלוואה  כמו

להוראת   נכסים שאינם    הרכישה  ,המתוקן  IFRS 3בהתאם  כרכישת  עיר מטופלת  בניין  של 
 מהווים עסק. 

 הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות מבניין עיר במועד הרכישה הינם כדלקמן: 
 

 אלפי ש"ח  
 125 מזומנים ושווי מזומנים  
 168 חייבים ויתרות חובה  
 23,244 מלאי מקרקעין   
 866 רכוש קבוע    
 (1,152) זכאים ויתרות זכות   
 23,251 נכסים מזוהים נטו  

ידי   על  הועמדו  הכספי,  על המצב  הדוח  למועד  לעיל    275  השותפותנכון  אלפי ש"ח כאמור 
אלפי ש"ח כאמור בסעיף   7,480והתשלום הראשון של פירעון ההלוואה לטובת צד ג' בסך של 

 ב' שלהלן. 

 הסכם הלוואה.  2

' לעיל, השותפות העמידה במועד  1בהתאם להסכם הרכישה של בניין עיר כאמור בסעיף קטן  
ש"ח לצורך פירעון כמחצית הלוואה שהועמדה  אלפי    7,480הרכישה הלוואה לבניין עיר בסך של  

עירל ידי    בניין  יתרת  המוכר "  -להלן  )  לשעבר  מניותיה  מבעלי  אחד  בבעלות  חברהעל   .)"
ותפרע על ידי השותפות במועד    4%כאמור נושאת ריבית שנתית של    המוכרלטובת   ההלוואה

 בו התקיימו שני אלו: 

הרצליה ומיוחסים לבניין עיר מספר יתקבל היתר בנייה להקמת פרויקט בתל אביב או ב .א
 יח"ד מינימאלי כמפורט בהסכם הרכישה. 

בנייה       .ב היתר  שקיבלו  לפרויקטים  בקשר  הדיירים  לכל  מכר  חוק  ערבויות  יונפקו 
 כאמור.  

מקום בו השותפות לא תעמיד את התשלום השני להלוואה כמפורט לעיל, אזי החל מהמועד בו  
  20%, תישא יתרת ההלוואה ריבית שנתית של  למוכרהיה על בניין עיר לשלם את תשלום זה  

 כאמור.  4%במקום 

פרעה השותפות את יתרת ההלוואה שניתנה לבניין עיר על ידי המוכר בסך   2021ביולי    1ביום  
 .מיליון ש"ח, וזאת לאחר קיום התנאים לפירעונה כאמור 7.9 -ל כש
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 )המשך(:התקשרויות  -  21 ביאור

  :)המשך( חייבות בגין רכישת בניין עיר ט.י.ג בע"מהת. א

 הסכם ייזום. 3

בניין   התקשרה  הרכישה,  מועד  שירותים  טרם  קבלת  בהסכם  מניותיה  עיר  מבעלי  חלק  עם 
)לשעבר   מראש  מוגדרים  פרויקטים  רשימת  מתוך  חדשים  פרויקטים    הסכם "  - להלן  להנעת 
"(. בהתאם להסכם הייזום, בניין עיר תקבל את השירותים כאמור עבור רשימה סגורה  הייזום

 של פרויקטים בתמורה כדלקמן:
)בגין כל יח"ד המיועדת לרוכשים שאינם בעלי זכויות טרם   .א  - להלן  הקמת הפרויקט 

אלפי ש"ח, פרט לפרויקט    135"( הממוקמת בתל אביב, ישולם סך של  רוכשים חדשים"
יח"ד המיועדות לרוכשים    58מיליוני ש"ח ככל שייבנו    3.7-סך של כ , עבורו ישולם  בארט

 תתבצע התחשבנות כמתואר בהסכם.   יח"ד בפרויקט זה, 58ככל ולא ייבנו חדשים. 
אלפי  70יח"ד המיועדת לרוכשים חדשים הממוקמת בהרצליה, ישולם סך של  בגין כל  .ב

 ש"ח.
התשלומים המפורטים לעיל ישולמו בהתאם לחלקה של בניין עיר בפרויקטים כאמור ועל פי  

 לוח תשלומים המפורט בהסכם הייזום.  

לתשלום  מיליוני ש"ח בגין התחייבותה     8.8-החברה הכירה במועד רכישת בניין עיר בסך של כ
 על פי הסכם הייזום.

 מיליוני ש"ח.    7.8, עומדת יתרת ההתחייבות לתשלום על סך של 2020בדצמבר   31נכון ליום 

כ  השותפות  שילמה   2021ביוני    17ביום   של  ש"ח    1.9-סך  התנאים  מיליון  התקיימות  עבור 
 לעיל. 1בהתאם לאמור בסעיף דמי ייזום בגין פרויקט בארט  מחצית המתלים לתשלום 

 . 22ראה ביאור , באשר להתקשרויות והסכמים עם בעלי עניין וצדדים קשורים. ב
 

 צדדים קשורים:בעלי עניין ועם  ויתרות עסקאות – 22 ביאור
 

  צדדים קשורים:בעלי ענין ועסקות עם  א.
   שנה שהסתיימהל 

 בדצמבר  31ביום 
 2020 2019 2018 

 ש"ח אלפי  
טרחה לצדדים קשורים  שכר  /הוצאות שכר  

 הנותנים שירותים לקבוצה או מטעמה:
   

 )*(  33,195 9,376 9,873 הסכום   

 6 6 6 מספר האנשים שאליהם מתייחסים ההטבות  

  22,411)*( כולל שווי הטבה בגין מניות שהוענקו לצדדים קשורים המועסקים בחברה בסך של  
 אלפי ש"ח.  

האמורים   וההלוואה  ההשקעה  הסכם  המניות  לעילג'  13בביאורים  במסגרת  ובעלי  החברה   ,
סיכמו על ביטול מנגנון התגמול הקיים של מנהלי החברה וחתימת הסכמים חדשים עם נושאי  

בחברה יחולו    משרה  ואשר  להלן  מפורטים  עיקריו  אשר  התגמול  עקרונות  את  יאמצו  אשר 
 : 2018בינואר  1בתוקף מיום 

  560תגמול קבוע: סך התגמול הקבוע לששת נושאי המשרה הבכירים בחברה יהא סך של   (א)
 בכל שנה.  2%, בנוסף לעלייה בגובה של (100%אלפי ש"ח לחודש בגין היקף משרה מלאה ) 

 :ם החברה תגמול משתנה שנתי כמפורט להלןכתגמול נוסף, תשל (ב)

רווח החברה בשנה הרלוונטית לפני מיסים מ  6%  -תגמול משתנה שנתי בסך השווה ל (1
על פי הדוחות הכספיים )המאוחדים( לאותה שנה בניכוי חלק המיעוט,  על ההכנסה 

מאוחדות  ברוטו, חברות  המיעוט, וכלולות    ברווחי  חלק  בתוספת  )או  שנה  באותה 
מיליון ש"ח, ובלבד   25בניכוי  ו באותה שנה(  וכלולות    ברוטו, בהפסדי חברות מאוחדות

 מרווחי )הפסדי( שערוך. 50%הרווח לפני מס לא יכלול שהתוצאה הינה חיובית.  
 
 



 קבוצת אקרו בע"מ 
 )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

90 

 

 :)המשך( צדדים קשוריםבעלי עניין ועם  ויתרות עסקאות – 22ביאור 
 

  )המשך(: צדדים קשוריםבעלי עניין ועסקות עם  א.
 

ל   (2 סך הכנסות החברה כפי שיופיעו בדוחות מ  0.1%תגמול משתנה שנתי בסך השווה 
בתוספת חלק החברה    )ללא חלק המיעוט(,  הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה

 בהכנסות ישויות כלולות כפי שיופיעו בדוחות הכספיים של הישויות הכלולות.  

ל   (3 השווה  בסך  שנתי  משתנה  הרכישה   סךמ  0.1%תגמול  קבוצת  פרויקט  כל  עלויות 
)היינו, חברי   ושגיבושה הושלם בשנת הדוח  לחברי קבוצת הרכישה שארגנה החברה 

"גיבוש קבוצת   - להלן  קבוצת הרכישה חתמו על הסכם מכר מחייב עם בעלי הקרקע( )
 חודשים אחרי גיבוש קבוצות הרכישה.  12חודשים לפני או  12הרכישה"( בתקופה של 

 יא' להלן.  25הקצאת מניות למנכ"ל החברה, ראה פירוט בביאור בדבר  (4

  של החברה.   ם, נמכרו לצדדים קשורים יחידות בפרויקטי2020בדצמבר    31כמו כן, נכון ליום  
 טווח המחירים שנקבעו בעסקאות לו משקף שווי שוק לעסקאות דומות. 

 
 

 :צדדים קשוריםבעלי עניין ויתרות עם  ב.
 בדצמבר  31  
  2020 2019 
 ח "שאלפי   

    :במסגרת הנכסים השוטפים 

 1,949 3,582  ( 5ה'10,א'16)ראה ביאור  חייבים 

    
    : במסגרת הנכסים שאינם השוטפים

 הלוואות לבעלי מניות בחברות מוחזקות 
 - 1,636 

    
    : השוטפות התחייבויותבמסגרת ה

 131 131  זכאים בגין רכישת חברה מוחזקת 
 264 1,623  זכאים ויתרות זכות 

 - 70,871  להלן(  2הלוואות מבעלי עניין )ראה 
  72,625 395 

    
    : שאינן שוטפות התחייבויותבמסגרת ה

 - 181,550  להלן(  2הלוואות מבעלי עניין )ראה 

  181,550 - 

 

ראה ביאור    –באשר להתקשרות החברה בהסכם למכירת מלוא מניותיה באקרו תשתיות   (1)
  . לעיל  5'ה10

 ג'. 13ראה ביאור  -באשר להלוואות מבעלי עניין  (2)

זו(,   המהווה גם בעל מניות המיעוט בחברה)  2006  על ידי אקרו הלוואה שניתנה לבעל עניין (3)

עתידיים מדיבידנדים  לפירעון  הוא עומדת  בח  להם  מיתרת  זכאי  קוזזה  זו,  ברה 

אלפי    11,939הינה    2020בדצמבר    31ליום   ההלוואה יתרת .  שאינן מקנות שליטה הזכויות
 . (ש"חאלפי  16,810סך של  2019בדצמבר  31)ליום  ש"ח
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 רווח למניה:  -  23ביאור 

 :בסיסי   
 

  של  המשוקלל בממוצע החברה  של לבעלים המיוחס הרווח  חלוקת ידי על מחושב למניה הבסיסי הרווח
 . המונפקות הרגילות  המניות  מספר

 
  2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח   
 7,388 57,065 60,911   רווח המיוחס לבעלים של החברה 
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות   

 25,223,000 28,379,000 28,984,000 המונפקות  

 0.3 2.0 2.1 ( בש"חהרווח הבסיסי למניה ) 

 

.לפרטים    2022בפברואר    14- פיצול המניות שבוצע ביום הב  בהתחשבהכמות המשוקללת של המניות הינה  
 .16נוספים ראה באור 

מדללים   פוטנציאליים  מכשירים  אין  שלחברה  כיוון  למניה  הבסיסי  לרווח  זהה  למניה  המדולל  הרווח 
 בתקופת הדוח. 

 
   מידע מגזרי -  24ביאור 

ההחלטות    הפעילות של הקבוצה בהתבסס על המידע אשר נסקר על ידי מקבלההנהלה קבעה את מגזרי  
 הביצועים שלהם.  התפעוליות הראשי של הקבוצה למטרת הקצאת המשאבים למגזרים והערכת

מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות רכיבי הקבוצה, אשר נסקרים באופן סדיר  
התפעול  ההחלטות  מקבל  ידי  הקבוצה  על  של  הראשי  והערכת יות  למגזרים  המשאבים  הקצאת    למטרת 

המגזרים השונים המתבססת על אופן הפקת ההכנסות מהפרויקט והרווח התפעולי. לגבי פרויקטים    ביצועי
נסקרים   המאזני,  השווי  בשיטת  בדוחות  מוצגים  ואשר  החברה  שותפה  בה  מוחזקת  בחברה  המנוהלים 

 ל החברה בפרויקט.הנתונים על בסיס חלקה היחסי ש

 :להלן מפורטים מגזרי הפעילות של החברה 

   

פרויקטים    -  היזמי "ן  הנדל   תחום .1 של  וייזום  השבחה  תהליכי  מקרקעין,  איתור  הכולל 
עירונית התחדשות  לרבות  בפרויקטים  .  בנדל"ן,  המשקיעות  משקיעים  בקבוצות  וטיפול 

, בפרויקטים  במסגרת פרויקטים של קבוצות משקיעים משתתפת החברהבתחום הפעילות.  
כשותף מוגבל( ומובילה  ך כלל  במישרין ו/או בעקיפין, כאחד המשקיעים בפרויקטים )בדר

עם קבוצת כשותף כללי( בהתאם להסכמות    ך כללאו לוקחת חלק בייזום הפרויקט )בדר
ומכירת   המקרקעין  על  ומסחר  למשרדים  ו/או  למגורים  פרויקטים  הקמת  המשקיעים, 

בהם.   התפעוליות  היחידות  ההחלטות  מקבל  סוקר  זה  פעילות  מגזר  הכנסות  במסגרת 
הראשי את כלל הסעיפים המוצגים במסגרת קטגוריית ההכנסות בהקשר למגזר פעילות זה 

ממכ הכנסות  כגון  והפסד,  רווח  רווח  בדוח  )כולל  בנייה  ושירותי  דירות  מקרקעין,  ירת 
ממכירת חלק בישויות מוחזקות העוסקות בתחום זה(, הכנסות משיווק ותיווך פרויקטים, 
וכן את חלק החברה ברווחי )הפסדי( ישויות המטופלות בשיטת השווי המאזני העוסקות  

 בתחום זה. 

 -  הנדל"ן מניב תחום   .2

נכסי    בתחום הנדל"ן  אטרקטיביים  פרויקטים  איתור  הכולל המניב, פיתוח והשכרה של 
 . נדל"ן מניב בישראל

 - אחרים .3

 מייצג בעיקר ארגון וניהול קבוצות רכישה ופעילות החברה בפרויקטים בניו יורק. 
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 :)המשך( מידע מגזרי -  24ביאור 
 

 , הינו כדלקמן: 2020המידע המגזרי בגין המגזרים המדווחים לשנת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחרים  נדל"ן מניב  נדל"ן יזמי  
התאמות  
 למאוחד 

 
 
 
 
 
 

  מאוחד
      

 403,172 - 9,748 49,295 344,129 הכנסות
 39,563 - ( 1,815) 623 40,755 רווחי חברות מוחזקות

 ( 2,505) - 50,068 חברות מוחזקות ממכירת רווח 
 
- 47,563 

 490,298 - 5,428 49,918 434,952 סך הכנסות 

 185,080 - ( 2,971) 44,467 143,584 תוצאות המגזר
 

    הוצאות שאינן מיוחסות
 

(36,357 ) 
      

 959     הכנסות מימון 
 ( 17,526)     הוצאות מימון

    רווח לפני מיסים על הכנסה 

 

 132,156 

    מידע נוסף:
 

 

 2,638,603 41,497 65,662 1,213,832 1,317,612 נכסי המגזר

      סך הנכסים כוללים בין היתר: 
השקעות שמטופלות לפי שיטת השווי  

 61,832 41,369 186,752 המאזני
 

  

 169 575,138 641,446 התחייבויות המגזר 

 
 

472,332 1,689,085 
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 :)המשך( מידע מגזרי -  24ביאור 
 

 , הינו כדלקמן: 2019המידע המגזרי בגין המגזרים המדווחים לשנת 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחרים  נדל"ן מניב  נדל"ן יזמי  
התאמות  
 למאוחד 

 
 
 
 
 
 

  מאוחד
      

 221,063 - 10,266 130,622 80,175 הכנסות

 1,814 20,045 38,897 רווחי חברות מוחזקות
 
- 60,756 

 281,819 - 12,080 150,667 119,072 סך הכנסות 

 203,128 - 8,616 147,686 46,826 תוצאות המגזר

 
    הוצאות שאינן מיוחסות

 

(31,858 ) 

      

 1,194     הכנסות מימון 

 ( 8,635)     הוצאות מימון

    רווח לפני מיסים על הכנסה 

 

 163,829 

    מידע נוסף:
 

 

 2,321,801 57,614 88,421 1,057,962 1,117,804 נכסי המגזר

      סך הנכסים כוללים בין היתר: 
השקעות שמטופלות לפי שיטת השווי  

 80,278 16,058 298,955 המאזני
 

  

 448 515,005 496,429 התחייבויות המגזר 

 
 

456,416 1,468,298 
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 :)המשך( מידע מגזרי -  24ביאור 
 

 , הינו כדלקמן: 2018המידע המגזרי בגין המגזרים המדווחים לשנת 

 

 אחרים  נדל"ן מניב  נדל"ן יזמי  
התאמות  
 למאוחד 

 
 
 
 
 
 

  מאוחד
      

 194,349 - 98,765 30,374 65,210 הכנסות

 9,794 - 8,977 רווחי חברות מוחזקות
 
- 18,771 

 213,120 - 108,559 30,374 74,187 סך הכנסות 

 144,723 - 98,953 29,215 16,555 תוצאות המגזר
 

    הוצאות שאינן מיוחסות
 (60,788 ) 

      

 1,096     הכנסות מימון 

 ( 14,708)     הוצאות מימון

    רווח לפני מיסים על הכנסה 

 

 70,323 

    מידע נוסף:
 

 

 1,673,359 108,923 138,209 581,925 844,302 נכסי המגזר

      הנכסים כוללים בין היתר: סך 
השקעות שמטופלות לפי שיטת השווי  

 89,885 13,276 257,866 המאזני
 

  

 7,383 312,288 353,873 התחייבויות המגזר 

 
 

382,823 1,056,366 
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 אירועים לאחר תאריך המאזן:  – 25ביאור 
 

 ( 53מגדל מזא"ה )חסן ערפה  פרויקט .א

"אקרו מטרופולין"(,    -התקשרה שותפות אקרו מטרופולין שותפות מוגבלת )להלן  2021בינואר,    19ביום  
"המוכר"(    -, בהסכם מכר עם צד שלישי לא קשור )להלן 60%המוחזקת על ידי אקרו ייזום בשיעור של  

"הממכר"( תמורת    -ברחוב מנחם בגין בתל אביב )להלן  7077בגוש    53לרכישת זכויות במקרקעין בחלקה  
 התמורה שולמה במלואה.  2021בספטמבר   30ש"ח בתוספת מע"מ. נכון ליום מיליון  340

חלקים    6/100במקביל התקשרה אקרו מטרופולין בהסכם אופציה עם יזם שהינו צד שלישי, למכירת  
מהוצאות הרכישה    6%מיליון ש"ח בתוספת מע"מ בתוספת החזר של    20.4מהממכר בתמורה לסך של  

 על מיום חתימת ההסכם ועד למועד מימוש האופציה בתוספת מע"מ. שהתהוו לאקרו מטרופולין בפו

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. היזם רשאי    1שילם היזם סך של    2021בינואר    27בתמורה לאופציה זו, ביום  
מחלוף   החל  האופציה  את  להלן    6לממש   ( האופציה  הסכם  חתימת  ממועד  תחילת    -חודשים  "יום 

 "תקופת מימוש האופציה"(.  -מיום תחילת מועד המימוש )להלן חודשים 15המימוש"( ועד לחלוף 

, תהיה רשאית  2021ביולי    19בנוסף הוסכם בהסכם האופציה, כי החל ממועד חתימת האופציה ועד ליום  
אקרו מטרופולין להודיע ליזם על ביטול ההסכם. במידה ויעשה שימוש בזכות הביטול, תשלם אקרו 

 "דמי ביטול האופציה"(.  -מיליון ש"ח בתוספת מע"מ )להלן  50 מטרופולין סכום מוסכם בסך של

מטרופולין על ביטול הסכם האופציה של היזם, כמפורט לעיל ושילמה    אקרו  החליטה  2021ביוני    22ביום  
 ליזם את דמי ביטול האופציה.  2021בחודש יולי  

"הבנק"(  בהסכם   -מקומי )להלן "הלווה"( עם בנק    -התקשרה אקרו מטרופולין )להלן  2021בחודש מאי 
 "ההלוואה"(. -"הסכם מימון" ו  -להלן ליון ₪ )ימ 374להעמדת מימון בסך כולל שלא יעלה על 

 הסכם המימון הועמד לצורך ביצוע השלמת התשלום עבור רכישת המקרקעין.  

 מיליוני ש"ח.   326-הינה כ  ההלוואה סך 2021  בספטמבר 30-ל  נכון

ומועד פרעונה הסופי יחול עד ולא יאוחר     0.7%ית משתנה בשיעור פריים +  ההלוואה נושאת ריבית שנת
ב  2024במאי,    10מיום   והריבית תפרע  רצופים אשר    12- כאשר הקרן תפרע בתשלום אחד  תשלומים 

 .2021באוגוסט   31לכל חודש קלנדרי החל מיום   31-חודשים ב 3ישולמו מדי  

 דה וינצ'י בשרונה   ברכישת זכויות ההשלמה  .ב
את יתרת הזכויות    רכשה דה וינצ'י בשרונה  מרמ"י   2021לעיל, באוקטובר    6ב'7בהמשך לאמור בביאור  

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ )באופן שלאחר    6-מ"ר, תמורת כ  800-במקרקעי מד"א, המהוות תוספת של כ
 הרכישה כאמור היא זכאית להירשם כבעלת מלוא מקרקעי מד"א(. 

"דה וינצ'י    -להלן  שותפות מוגבלת )(  2016חתמה דה וינצ'י בשרונה א.ק.ק.נ )  2021באוקטובר    28ביום  
( ולוועדה המקומית  "העירייה"  - להלן  ( על כתב ויתור טענות המופנה לעיריית תל אביב יפו )ה"בשרונ

יפו, לפיו, בכפוף לאישור תכנית בנין עיר מס' תא/   – "מרחב יצחק שדה    –  4931לתכנון ולבניה בת"א 
י פתוח  לאזור עירוני מעורב ולשטח פרט  57-59", אשר תייעד את מקרקעי חסן ערפה  59,  58,  57חלקות  

החדשה"  -להלן  ) מצד  "התב"ע  תמורה  כל  ללא  וזאת  העירייה  לטובת  ומוחלט  גמור  באופן  יופקעו   ,)
 העירייה,  זכויות דה וינצ'י בשרונה, במקרקעי מד"א.  

 
שותפות מוגבלת המהווה צד קשור הינה חלק מהבעלים במקרקעין הידוע גם כפרויקט    05אקרו ש.מ  
 (. "57-59י חסן ערפה "מקרקע -להלן ) 57-59חסן ערפה 

 
ביחס להפקדת התב"ע החדשה   בועדה המקומית  דיון  נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, התקיים 

שותפות מוגבלת פועלת לקיום התנאים שנקבעו בדיון בועדה המקומית לצורך    05ושותפות אקרו ש.מ.  
תנהל מו"מ בין דה  הפקדתה של התב"ע החדשה. נכון למועד דוח זה התב"ע החדשה טרם אושרה ומ

ערפה   חסן  במקרקעי  המחזיקים  השותפים  לבין  בשרונה  וינצ'י    57-59וינצ'י  דה  שתקבל  התמורה  על 
בשרונה אם וככל שמקרקעי מד"א יופקעו כאמור לעיל. נכון למועד דוח זה, המו"מ טרם הבשיל לכדי  

 הסכם מחייב. 
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 )המשך(: אירועים לאחר תאריך המאזן  – 25ביאור 

 

 ביפו  השעון  כיכר מקרקעין רכישת .ג
"אקרו עסקים"( עם צד    -להלן התקשרה אקרו עסקים בנדל"ן שותפות מוגבלת ) 2021בנובמבר    25ביום  

( "חברת המתחם"( בחוזה במסגרתו רכשה אקרו עסקים את זכותה החוזית של חברת    -להלן  שלישי 
  225"המתחם"( בתמורה של    -להלן  ביפו )  7017בגוש    7- ו    6,  5,  4המתחם להירשם כחוכרת של חלקות  

מיליון ש"ח    6מיליון ש"ח בתוספת מע"מ,    50מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, מתוכה שולמו במועד החתימה  
ביום  מ  בתוספת מע" יום ממועד חתימת החוזה,    120והיתרה תשולם בתוך    2021בדצמבר    24שולמו 

 בכפוף לתנאים מתלים. 
 

 בתל אביב  3700רכישת קרקעות בתחום תכנית  .ד

"( בהסכם מכר של  43"אקרו    -להלן  שותפות מוגבלת )   43התקשרה אקרו ש.מ    2021בנובמבר    29ביום  
בגוש  מחלק   בתוספת מע"מ.    מיליון ש"ח  211- כבתמורה לסך של    6621גוש  ו  6609זכויות במקרקעין 

זכות לרכוש חלקים נוספים במקרקעין וזאת    43הוקנתה לאקרו    בנוסף  .תנאי מתלהל   כפוףהסכם המכר  
בגין   המשולמת  לתמורה  יחסי  באופן  המתאימה  בהסכםבתמורה  המפורטים  בתנאים  .  המקרקעין 

בנאמנות עד לביצוע    ש"ח  מיליון   20ערבות בנקאית בסך    43אקרו  דה  ים התמורה הפקלהבטחת תשלו
אשר   זה,  בסכום  הראשון  על    ישולםהתשלום  משכונות  ורישום  המתלה  התנאי  להתקיימות  בסמוך 

 המוכרים.  
 

 נדל"ן התחדשות עירונית  באקרומניות המיעוט  רכישת .ה
 -"( עם צד ג' המחזיק בהרוכשת"  -להלן  אקרו ייזום )באמצעות    החברה, התקשרה  2021במאי    10ביום  
17%  ( מוגבלת  שותפות  עירונית  התחדשות  נדל"ן  והמוכרת "   -להלן  באקרו  בהסכם  השותפות"   -"   ,)"

 "( הסכם הרכישה" -להלן  לרכישת זכויותיו בשותפות ) 
- בהתאם להסכם הרכישה, הרוכשת רכשה את זכויותיה של המוכרת בשותפות בתמורה כוללת של כ 

ואשר עתידה להסתיים   2021בספטמבר   30 מיוםמיליון ש"ח בשלושה תשלומים חצי שנתיים החל  22.6
ליום   שנצברה    בנוסף.  2022בספטמבר    29עד  הריבית  בתוספת  המוכרת  הלוואת  את  השותפות  פרעה 

מיליון ש"ח. החברה טיפלה ברכישה כעסקה עם המיעוט כאשר    20  - תימה בסך כולל של כ  למועד הח
מקנות שליטה נזקף להון תחת קרן    ההפרש ביו התמורה ששולמה לבין הערך בספרים של הזכויות שאינן

   הון עסקאות עם המיעוט.
שה  כחלק לפרויקטים  )ביחס  בשותפות  להתחרות  לא  המוכרת  הסכימה  ההסכם,  שותפות  מתנאי 

  מוחשי   בלתי  בנכס  החברה  הכירה  יוצא  כפועלהחתימה דיירים על הסכם טרם חתימת הסכם הרכישה(  
 .הכספי המצב  על בדוח"ח ש מיליון 4.7 של  בסך התחרות  אי הסכם  בגין

 

 שינוי מבנה ה עסקת . ו

  זכויות   בעלי  שהינם  נכסים עם משקיעים   ואקרוייזום    אקרו התקשרו החברה,    2021בספטמבר    14  ביום .1
"התאגידים המוחזקים"( וכן עם התאגידים המוחזקים בהסכמי    - להלן  )  החברה  של   מוחזקים  בתאגידים 

כ לפקודת  103"( בהתאם לסעיף  השינוי מבנה"עסקת  -" ו הזכויות"הסכם החלפת    -להלן  )  זכויות החלפת  
תשכ"א חדש[,  ]נוסח  הכנסה  המשקיעים  1961-מס  זכויות  וכנגד  הראשון  שבשלב  באופן  שלבים  בשני   ,

בתאגידים המוחזקים, כל אחת מאקרו ייזום ואקרו נכסים, לפי העניין, הקצתה לכל אחד מהמשקיעים  
השני כנגד החזקות המשקיעים באקרו    ; ובאופן שבשלבAs-Isבאקרו נכסים, במצבן  ומניות באקרו ייזום 

-Asייזום או אקרו נכסים, לפי העניין, הקצתה החברה לכל אחד מהמשקיעים מניות של החברה, במצבן 
Is  ע.נ. כ"א של החברה בהתאם לחלוקה הקבועה בהסכם    ללא מניות רגילות    9,478,000, היינו בסה"כ

ייזו ם ואקרו נכסים הפכו לחברות בנות בבעלות  החלפת המניות, ובאופן שלאחר הקצאה כאמור אקרו 
 ובשליטה מלאות של החברה.

 

  זכויות  בעלי   שהינם'  ג  צדדי  שני התקשרו החברה, אקרו ייזום ואקרו נכסים עם    2021בספטמבר    13ביום   .2
"התאגידים המוחזקים"(, בהסכם מכר והקצאה    -להלן בתאגידים מוחזקים של החברה, בשרשור סופי, )

 לאקרו ייזום ואקרו נכסים, לפי העניין, את    ומכר  יםמכר וההקצאה"( לפיו: )א( המשקיע"הסכם ה  -להלן  )
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 )המשך(: אירועים לאחר תאריך המאזן  – 25ביאור 

 :)המשך( השינוי מבנה  עסקת . ו
 

יד  יםמלוא הזכויות והתחייבויות של המשקיע   ם בתאגידים המוחזקים לרבות השקעות הון שבוצעו על 
  121- לתאגידים המוחזקים אשר תפרענה כנגד תשלום סך של כ םולרבות הלוואות בעלים שהועמדו על יד

מניות רגילות של החברה, כשהן נקיות וחופשיות,    2,084,000  יםמיליון ש"ח; )ב( החברה תקצה למשקיע
 ש"ח.  וןמילי   98-כוזאת בתמורה לסך של 

 
עסקת   כי  מבנהיצוין  בסעיף    השינוי  ו   1  קטןהמפורטת  שלובות  2  בסעיף  המפורטת  העסק הלעיל  היו   ,

הושלמה ביום    השינוי מבנהועסקת    2021בספטמבר    13הושלמה ביום    2  הומותנות זה בזה, באופן שעסק
 . 2021בספטמבר  14
 

 הון לת והסכמי המרת הלווא .ז
 

התקשרה החברה בהסכמי המרת הלוואות להון, נפרדים ושאינם תלויים זה בזה    2021בספטמבר    14ביום  
  ומלווה '  ב  מניות  בעלבאופן שהלוואות )קרן וריבית שנצברה עד למועד חתימת ההסכם( שהועמדו על ידי  

  בביאור   כהגדרתו  ' )ד  לווההתקשרה החברה עם מ  2021בספטמבר    30( וביום  לעיל  13  בביאור  כהגדרתם' )  ב
"הסכמי ההמרה"( לפיהם  -"המשקיעים" ו  -( בהסכם המרת הלוואות להון )להלן יחד ובהתאמהלעיל  13

ה  רמיליון ש"ח  )קרן וריבית שנצב  145-הלוואות שהועמדו על ידי המשקיעים לחברה בסכום כולל של כ
 מניות רגילות של החברה.  3,091,000- בגינן(, הומרו ל

 
מהון המניות המונפק והנפרע של    30.9%- כ  מהוות' לעיל  ז  -' וו  בסעיפיםהקצאת המניות המפורטת    סך

 החברה. 
 

 52 פרויקט   .ח

  16  -דירות בשווי של כ  8בהסכם לקבלת    52, התקשרה הקבוצה באמצעות שותפות  2021  סבמר  22ביום  
בסך   Gaia 416 West 52nd Street LLCמיליוני דולרים בתמורה למימוש כל זכויותיה בתאגיד האמריקאי  

  החברה הכירה במלאי דירות בסך שלמיליוני דולרים.    7  -של כ  תשלוםמיליוני דולרים ובתוספת    9  -של כ
 ש"ח.  מיליון  52.6 -כ

מיליוני דולרים בריבית שנתית    7  -עם מוסד בנקאי לקבלת הלוואה בסך של כ   52בנוסף,  התקשרה שותפות  
  2.4"הסכם ההלוואה"(. ההלוואה תפרע בהתאם ללוח הסילוקין בהסכם ההלוואה כאשר    -להלן  )  4%של  

 לוש שנים ממועד קבלתה.מיליוני  דולרים יפרעו בתוך שנתיים, ויתרת ההלוואה בתוך ש

 38 פרויקט .ט

במסכת הסכמים לפדיון החזקותיה   38, התקשרה הקבוצה באמצעות שותפות 2021במהלך חודש אוגוסט 
בעקיפין    38העקיפות של הקבוצה  ולהיפרדות מול צדדים שלישיים לא קשורים אשר עמם החזיקה שותפות  

  3, קיבלה הקבוצה לבעלותה הנפרדת  2021ט  בזכויות בנכס. בעקבות השלמת הסכמים אלה בחודש אוגוס
 מיליוני דולרים.  2.4 -בסך של כ  38דירות בנכס וכן פרעה את חלקה בהלוואה בנקאית של שותפות 

 בגבעתיים  קרקע .י

"הקונה"( התקשרו בהסכם עם    -, הקבוצה באמצעות אקרו נכסים וצד ג'  )להלן2021באוקטובר    31ביום  
)להלן  שלישיים  חלקה    -צדדים  את  לקונה  מוכרים  המוכרים  לפיו  ברחוב    6156בגוש    553"המוכרים"( 

ש"ח( וכן  מיליון    25  –"ח )חלק אקרו נכסים  שמיליון    50  -תפוצות ישראל, גבעתיים בתמורה לסך של כ
מחצית מסכום הפרשי ההצמדה המחושבים בין מועד חתימת ההסכם לבין מועד ביצוע התשלום. מועד  

כנגד תשלום מלוא התמורה, אך למרות האמור לעיל    2026באוקטובר    30מסירת החזקה הצפוי יהא ביום  
תב ובמקרה זה  ככל שהקונה יגיע להסדר לפינוי מוקדם של הקרקע הקונה יעדכן את המוכרים על כך בכ

חודשים    18בהודעת הקונה )ובלבד שניתנה למוכרים התראה בכתב של    שיצוין יוקדם מועד המסירה למועד  
 לפחות מראש(. 
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 )המשך(: אירועים לאחר תאריך המאזן  – 25ביאור 

 מניות  אופציות ו/או  הקצאת .יא

  נושאיאו  / ו  לעובדים  אופציות  75,000  של  הענקהאישר דירקטוריון החברה    2021  באוקטובר   28ביום  
 אלפי ש"ח.  2,377 -הינו כ במועד ההענקה ההוגן שווים אשר, 2020בהתאם לתוכנית  ,משרה

הכללית של בעלי המניות של החברה, תכנית    אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה  2021בנובמבר    30ביום  
להלן  )   למנכ"ל החברה"התכנית"( על פיה יוענקו    - להלן  להקצאת מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה )

.  ללא תקופת הבשלה  "המניות"(  -להלן  מניות רגילות של החברה )  1,497,000"הניצע"(, ללא תמורה,    -
כי הקצאת המניות מכוח התכנית    ,עם התכנית כאמור  דירקטוריון החברה אישר באותו מועד בקשר

לפקודת מס הכנסה תיעשה בהקצאה באמצעות נאמן במסלול    102לניצע שהינו תושב ישראל על פי סעיף  
 . המניות הוקצו לניצע  2021בנובמבר   30רווח הון. ביום  

והחברה תכיר    ש"חמיליון   70-מסתכם לסך של כבמועד ההענקה  של כל המניות אשר הוקצו לניצע    שווי
 .2021בהוצאה בסכום זה במסגרת הדוח השנתי לשנת  

 
החברה,    2022בפברואר    14ביום   של  המניות  בעלי  של  הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון  אישרו 

של   מניות    145,000הקצאה  להקצאת  תכנית  מכח  הנקוב,  ערכן  תמורת  החברה,  של  רגילות  מניות 
"( לשני נושאי  2021)להלן: "תכנית    לפקודת מס הכנסה  102סעיף    לעובדים ונושאי משרה בחברה לפי

   .וזאת ללא תקופת הבשלה  משרה בחברה
נוסף, מכח  181,000בנוסף אושרה הקצאה של   לנושא משרה  רגילות של החברה  ,  2021תכנית    מניות 

ש ביום    60,000- באופן  תוקצינה  החברה  של  רגילות  של    60,000,  2023בינואר    1מניות  רגילות  מניות 
  2025בינואר    1מניות רגילות של החברה תוקצינה ביום    61,000-ו  2024בינואר    1החברה תוקצינה ביום  

   .רה יהיה עובד החברה, המניות תוקצינה ככל ובמועד ההבשלה נושא המש)להלן: "מועד ההבשלה"(
 

 רכישת זכויות בפרויקט ויסוצקי  .יב
ייזום עם    אקרו   ההתקשר   2022בינואר    13( בדבר פרויקט ויסוצקי, ביום  8)   7בהמשך לאמור בביאור  

ו/או הלוואות  בגולת הכותרת    זכויות  בעל  ו שהינ  שותף   השותף בהסכם לרכישת מלוא זכויות השותף 
  25%  - עלה מכחלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט  שכך    מיליון ש"ח  8.8  -גולת הכותרת תמורת כ ב

   .29% -לכ
 

  מתחם הצפירה . יג
.מ  ש אקרו, )להלן: "מוגבלת שותפות 40.מ ש אקרו באמצעות הקבוצה התקשרה, 2021 בדצמבר 19 ביום

  שיתוף  בהסכם"(,  הקונים "  או"  השותפים"  או"  הצדדים : "ביחד)להלן    שלישיים  צדדים  עם  יחד"(  40
"ר )לפני  מ  4,347  של  בשטח  6976  בגוש  241  חלקה  רכישת  עם  בקשר  ביניהם  היחסים  מערכת  את  המעגן

  לול יכ   אשר  פרויקט  הקמת  לשם"(,  הממכר"  או"  המקרקעין"א )להלן: "בת  11  הצפירה  ברחוב(  הפקעה
  חלק   יש  מהשותפים  אחד  לכל,  השיתוף  להסכם  בהתאם"(.  הפרויקט)להלן: "   ומסחר  תעסוקה,  מגורים

  הקונים   התקשרו ,  2021  בשנת   בדצמבר   19  ביום,  השיתוף  הסכם   עם  בבד  בד.  33.3%  קרי ,  בפרויקט  שווה 

"  המקרקעין  בעלי   עם במצבו  המוכר )להלן:  לרכישת הממכר  "  As-Is"( בהסכם  "(,  מכר  הסכם)להלן: 
  המוכר  התחייבויות  את   עצמם  על   קיבלו   הקונים"ח בתוספת מע"מ.  ש   מיליון  304.9סך כולל של  ל  בתמורה

  ישנם   כי   יצוין "(.  ההתחייבות  כתב )להלן: "  2012  במאי   23  מיום  התחייבות  כתב   מכוח"א  ת  עיריית   כלפי
 . 2022 בינואר 9 ביום הושלמה  המקרקעין  רכישת עסקתשוכרים הקיימים במקרקעין. 

 
 הסכם אופציה מתחם האלף . יד

אקרו    התקשרה  2022  בינואר  6  ביום באמצעות    אקרו " )להלן:   מוגבלת  שותפות,  לנדסקייפהקבוצה 
"  הפניקסעם    בהסכם"(  לנדסקייפ )להלן:  בע"מ  לביטוח    עם  רבקש  אופציה  בהסכם"(  הפניקסחברה 

- ב"מתחם ה  3947בגוש    93במקרקעין המהווה חלק מחלקה    לנדסקייפמלוא זכויותיה של אקרו    רכישת
הפניקס  1000 האופציה,  להסכם  בהתאם  לציון.  בראשון    42  תוך   האופציה   את  לממש  רשאית  תהיה" 

  לסכום   כאשר "ח בתוספת מע"מ,  ש   אלפי  31,568- כ  של  לסך   בתמורה   וזאת,  ההסכם  חתימת  מיום   חודשים
  במועד וכלה מהעירייה הקרקע רכישת ממועד החל לנדסקייפ אקרו"י ע שהושקעו העלויות כל יצורפו זה

  כפי ,  אקרו  של  חלקה  מתשלום  פטורה  תהא   הפניקס,  האופציה  שתמומש  ככל  כי   יצוין .  האופציה  מימוש 
  הפסקת  עם  ובהתאם, השיתוף  בהסכם  כהגדרתו  ההקמה ניהול  בשכר,  ההסכם  חתימת  למועד נכון  שהוא

 . כאמור הניהול שירותי מתן  פטורה  תהא אקרו,  ההקמה ניהול שכר תשלום
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 דיבידנד  חלוקת . טו

 מיליון ש"ח.  10סך של בעל חלוקה  החברה דירקטוריון החליט 2021 בדצמבר 29 ביום

 

 אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה  .טז
 

אושרה מדיניות תגמול    2022בפברואר    14א' לעיל בדבר תכנית התגמול, ביום    22בביאור  בהמשך לאמור  
מפורטים להלן, החל    העבור נושאי המשרה בחברה, אשר יאמצו את מדיניות התגמול, אשר עיקרי  חדשה
 : פוף להשלמת ההנפקהכ , ב 2022בינואר  1מיום 

 
אלפי ש"ח    671המשרה הבכירים בחברה יהא סך של  תגמול קבוע: סך התגמול הקבוע לחמשת נושאי   (א)

( ועבור נושא משרה אחד בגין  100%נושאי משרה של משרה מלאה )  4לחודש, בגין היקף משרה עבור  
 . 2021משרה חלקית. התגמול הקבוע יהיה צמוד לעליית המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר  

שנתי (ב) משתנה  תגמול  החברה  תשלם  נוסף,  למשרה,    נושאי  4-ל   כתגמול  השווה  מרווח    7.5%-בסך 
בשנה הרלוונטית לפני מיסים על הכנסה על  מיליון ש"ח,    75עד לגובה  מיליון ש"ח ו   50שמעל  החברה  

פי הדוחות הכספיים המאוחדים לאותה שנה בניכוי חלק המיעוט, ברוטו, ברווחי חברות מאוחדות  
חברות מאוחדות וכלולות באותה    באותה שנה )או בתוספת חלק המיעוט, ברוטו, בהפסדי  וכלולות

 .שנה(, ובלבד שהתוצאה חיובית
רווח החברה מעל   ל  ש"חמיליון    75בגין    - כמפורט לעיל תשלם החברה תגמול משתנה בסך השווה 

8.5%.   
 מיליון ש"ח.  8 ו, הינ ביחד תקרת התגמול המשתנה לארבעת נושאי המשרה

מומשו, במקרה של מימוש נכס יתווספו/ יופחתו  הרווח לפני מס לא יכלול רווחי/ הפסדי שערוך שטרם  
רווחי/ הפסדי השערוך שנוטרלו מהרווח לפני מס, כאמור לעיל )לרבות בחברות כלולות( לסכום רווח  

 לפני מס. 
 

במידה וירשם הפסד בשנה הנתונה, הוא יועבר לשנה העוקבת וייגרע מהרווח לפני מס של החברה או  
 שנים.  3נגנון זה יוגבל לתקופה של יתווסף להפסד של השנה העוקבת, מ

 
הביאור שלהלן מציג את השפעת הסכם התגמול החדש מול נושאי המשרה בחברה, כמפורט לעיל, על  

 :, וכן בכפוף להשלמת ההנפקה  2018בינואר    1-, אילו היה נחתם ב2018-2020תוצאות הקבוצה לשנים  
 

   שנה שהסתיימהל 
 בדצמבר  31ביום 

 2020 2019 2018 
 ש"ח אלפי  

    
 67,398 36,225 44,211 קודם  הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם תגמול

 64,664 34,899 42,900 לפי הסכם תגמול חדש הוצאות הנהלה וכלליות  

הפרש בהוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם תגמול קודם  
 ( 2,734) ( 1,326) ( 1,311) לבין הסכם תגמול חדש 

 7,388 57,065 60,911 כפי שדווח המשויך לבעלי החברה רווח לשנה  

 9,493 58,086 61,920 פרופורמה המשויך לבעלי החברה   רווח לשנה 

 0.3 2.0 2.1 בש"ח -רווח למניה כפי שדווח

 0.4 2.06 2.15 בש"ח -רווח למניה פרופורמה

    

    

 
 

 פיצול הון המניות בחברה  .יז
 

   .לעיל 16מניות החברה ראה ביאור בדבר פיצול הון 
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 שיעור בעלות בהצבעה )%(  שיעור בעלות בהון )%(  שם החברה/ השותפות המוחזקת:

   ישויות מאוחדות:

 
 100% 100% בע"מהשבחת מקרקעין אקרו 

 
 85% 85% ( בע"מ  2006אקרו נדל"ן ) 

 
 100% 100% אקרו נדל"ן ייזום בע"מ 

 אקרו נכסים בע"מ 
100% 100% 

 מבואות יפו א.ק נדל"ן בע"מ 
72.75% 72.75% 

 בע"מ  1בנייני אקרו 
85% 85% 

 יורק בע"מ - אקרו ניו
85% 85% 

 בע"מ  51אקרו ניו יורק  
85% 85% 

 100% 72.38% אקרו נאות אפקה צ.א.ר, שותפות רשומה 

 100% 33.41% (, שותפות מוגבלת 2015) בנייני אקרו כוכב השרון י.צ.א

 100% 100% ( שותפות רשומה 2014אקרו ייזום בהרצליה א.ר )

 100% 100% בע"מ  1אקרו תל אביב 

 100% 100% ( בע"מ2014)  2אקרו תל אביב 

 100% 70.75% ( שותפות מוגבלת 2015בנייני אקרו בשחקים א.ר.ב ) 

 100% 60% אקרו כחול לבן א.ר, שותפות מוגבלת 

ACRO RICA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA 100% 100% 

 100% 100% מגדלי אקרו שותפות מוגבלת

 100% 56.05% ( שותפות מוגבלת 2015מגדלי אקרו ניהול נכסים י.צ.א.ר )

 100% 66.70% אקרו ש.א.א.ש פרויקטים שותפות מוגבלת 

 100% 61.80% , שותפות מוגבלת 2017אקרו בנייה ותשתית )ל.כ( 
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 שיעור בעלות בהצבעה )%(  שיעור בעלות בהון )%(  שם החברה/ השותפות המוחזקת:

 100% 50% , שותפות מוגבלת 03אקרו ש.מ.מ 

 100% 40% (, שותפות מוגבלת 2016דה וינצ'י בשרונה א.ק.ק.נ. ) 

 100% 50.09% ארבוב נדל"ן יו אס איי )צ.א.ר(, שותפות מוגבלת 

 100% 100% ( שותפות מוגבלת 2014אקרו תל אביב א.ר.ב )

 100% 100% שותפות מוגבלת -אקרו ארט 

 100% 100% שותפות מוגבלת   - 2016אקרו נכסים )א.ר.ב( 

 83% 83% שותפות מוגבלת  -אקרו נדל"ן התחדשות עירונית 

Acro Holdings LP 32.22% 100% 

ACRO Montrose Investors L.P 50% 100% 

ACRO 416West 52nd ST  LP 77.37% 100% 

 100% 70% מוגבלת , שותפות 2017אקרו חוצות העיר )י.א( 

 100% 75.11% , שותפות מוגבלת 2017אקרו גולת הכותרת )י.א(  

 100% 85% , שותפות מוגבלת 2017אקרו שביל הארץ )ל.כ( 

 100% 50.01% , שותפות מוגבלת 08אקרו ש.מ.מ 

 100% 100% , שותפות מוגבלת 02אקרו ש.מ.מ 

 100% 66.71% אקרו אופק בהיר, שותפות מוגבלת 

 100% 100% , שותפות מוגבלת 01אקרו ש.מ.מ 

 100% 100% אקרו לנדסקייפ, שותפות מוגבלת 

 100% 60.00% אקרו מטרופולין, שותפות מוגבלת 

 
 ישויות כלולות:

  

GAIA 416 West 52nd Street LLC 25.6% 25.6% 

GAIA Montrose Apartments LLC 15.48% 15.48% 
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 שיעור בעלות בהצבעה )%(  שיעור בעלות בהון )%(  שם החברה/ השותפות המוחזקת:

 27.34% 16.4% פינת גלילות בע"מ 

   ישויות בשליטה משותפת: 

 28.186% 28.186% צוקי ארסוף בע"מ 

 50% 28.33% , שותפות מוגבלת05אקרו ש.מ 

 42.50% 42.50% בע"מ  2בנייני אקרו 

 42.50% 42.50% בע"מ   3בנייני אקרו 

 34% 34% אקרו פאנגאיה שותפות רשומה

 50% 35.37% דה וינצ'י בכנרית שותפות מוגבלת  א.ק.מ

 50% 35% אקרו אשדר ביפו, שותפות מוגבלת 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 בע"מ  קבוצת אקרו
 ארבוב השקעות בע"מ(  :)לשעבר

 
 
 
 

 תקנות ניירות ערך ג' ל9י תקנה ד המובא לפנפר כספי מידע  
   1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 
 

   כספייםה דוחות נתונים כספיים מתוך ה 
 
 

 המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
 
 

 2020בדצמבר  31 ליום
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 - 1970 –)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  ג' לתקנות ניירות ערך9נפרד המובא לפי תקנה כספי מידע 
 2020בדצמבר  31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום נתונים כספיים 

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 
 
 עמוד 
  
  
 3 רואי החשבון המבקרים  וחד 
  

 4-5 נתונים על המצב הכספי
  

 6 ועל הרווח הכולל הפסד  ו אנתוני רווח  
  

 7-8  נתונים על תזרימי המזומנים 
  

 9-14 למידע כספי נפרד  מידע נוסף
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 לכבוד 
 ארבוב השקעות בע"מ(  -) לשעבר בע"מ קבוצת אקרובעלי המניות של 

 , הרצליה.2המנופים 
 

 א.ג.נ,
 

ג' לתקנות  9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה   הנדון: 
 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
לפי תקנה   הנפרד המובא  )דוחות תקופתיים9ביקרנו את המידע הכספי  ניירות ערך  -ומיידיים(, התש"ל  ג' לתקנות 

ולכל   2019-ו  2020בדצמבר    31החברה( לימים    -להלן  ארבוב השקעות בע"מ;    -לשעבר  בע"מ )  קבוצת אקרושל    1970
ביום   הסתיימה  בהם  שהאחרונה  השנים  משלוש  החברה.   2020בדצמבר    31אחת  של  התקופתי  בדוח  נכלל  ואשר 

ה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי  המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהל
 הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

 
לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של ישויות מוחזקות אשר חלק החברה בסך נכסיהן בניכוי סך  

  2019-ו  2020דצמבר  ב  31אלפי ש"ח לימים    176,053-אלפי ש"ח וכ   244,023-התחייבויותיהן, נטו הסתכם לסך של כ
כ  ישויות הסתכם לסך של  כ  2,903-בהתאמה, ואשר חלק ההחברה בהפסדי אותן  וכ  9,622-אלפי ש"ח,  -אלפי ש"ח 

בימים    1,265 לשנים שהסתיימו  , בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן  2018-ו  2019,  2020בדצמבר    31אלפי ש"ח 
ה שדוחותיהם  אחרים  חשבון  רואי  ידי  על  בוקרו  לסכומים  ישויות  מתייחסת  שהיא  ככל  דעתנו,  וחוות  לנו  ומצאו 

 שנכללו בגין אותן ישויות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. 
 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על
דע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת  ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במי

בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה  
ידי   על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  הנפרד  הכספי  המידע  בעריכת  שיושמו  החשבונאיים  הכללים  של 

של וההנהלה  שביקורתנו    הדירקטוריון  סבורים  אנו  הנפרד.  הכספי  המידע  של  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה 
 ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
הבחינות   מכל  ערוך,  הנפרד  הכספי  המידע  אחרים,  חשבון  רואי  של  הדוחות  ועל  ביקורתנו  על  בהתבסס  לדעתנו, 

 .1970-' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לג9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  
 
 

 . 2022בפברואר   21חוות דעתנו זו מחליפה את חוות דעתנו שניתנה בתאריך 
 
 
 
 

 חיפה                                                  קסלמן וקסלמן  
 שבון  י חרוא                                  2022בפברואר  22

 PricewaterhouseCoopers International Limited-פירמה חברה ב                                                           
 
 
 
 

  
 
 

 
 



  

4 

 

 בע"מ   קבוצת אקרו                                                                                                         2020בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד
 
 
 

 נתונים על המצב הכספי
 
 
 
 בדצמבר 31ליום  
 2019 2020 מידע 
 ש"ח  אלפי נוסף 
 

    נכסים 

    נכסים שוטפים: 

 751 495 ( 4)  זומנים ושווי מזומניםמ 

 30 11,235  לקוחות

 33,590 33,179 ( 5)  חייבים ויתרות חובה

 1,513 -  מס הכנסה לקבל

  44,909 35,884 

    
    

    : שוטפים   ם נכסים שאינ 
 106 85  רכוש קבוע

 1,119 -  מסי הכנסה נדחים

 2,000 2,000  נדל"ן להשקעה 

  2,085 3,225 

    

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי  

המאוחדים   הכספיים  בדוחות  המציגים  ההתחייבויות,  סך 

 ברות מוחזקות ן ח כספי בגי   מידע 

 (6 ) 

5652,66 453,354 

    
    

 492,463 699,659  המיוחסים לחברה עצמה  סה"כ נכסים

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2022  וארבר בפ  22:  ברה ן החעל ידי דירקטוריו  אריך אישור מידע כספי נפרד ת 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 טוב סימן שמוליק
 כספים"ל סמנכ

 זיו יעקובי   
 מנכ"ל החברה 

 ארבוב  יצחק 
 יו"ר הדירקטוריון
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 נתונים על המצב הכספי
 
 
 
 בדצמבר 31ליום  
 2019 2020 מידע 
 ש"ח  לפיא נוסף 
 
 

    והון עצמי חייבויות תה
    

    התחייבויות שוטפות: 
 34,194 70,871  הלוואות לזמן קצר מבעלי מניות

 - 2,184  מסי הכנסה לשלם
 3,901 8,858 ( 7)  אחריםזכאים 

  81,913 38,095 
    

    התחייבויות שאינן שוטפות:
    הלוואות לזמן ארוך:

 31,930 35,765 ( 8)  מאחרים    
 148,681 181,598 ( 8)  בעלי מניות מ   
  217,363 180,611 
    
 218,706 299,276  המיוחסות לחברה עצמה  התחייבויות ך הכלס
    
    
 273,757 400,383 ( 9)  המיוחס לבעלים של החברהעצמי הון  ך הכלס
    
  699,659 492,463 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לתי נפרד מנתונים כספיים אלה. מהווים חלק בפים סף המצורדע הנוהביאורים והמי



  

6 

 

 
 בע"מ  קבוצת אקרו                                                                                                         2020בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד

 
 

 רווח או הפסד:  נתוני
 
 
 
 בדצמבר 31יום שנה שנסתיימה בל 

 2018 2019 2020 דעמי 
 ש"ח  אלפי נוסף 

     הכנסות  
 54,043 67,445 52,216  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות  
 4,161 680 13,171 ( 10) משיווק ותיווך פרויקטים  
 6,154 9,224 14,089   מדמי ניהול   
 - - 5,980 ( 11) רווח ממכירת ישות מוחזקת  

     
     
  85,456 77,349 64,358 
     
     עלויות והוצאות  
 1,963 2,047 2,870  הוצאות מכירה, פרסום ושיווק  
 42,632 14,059 13,439 ( 12) הנהלה וכלליות  

     
     
 19,763 61,243 69,147  מפעולות רווח  

     
 11,408 11,469 12,807 ( 13) הוצאות מימון 
 4,629 7,155 7,891 ( 13) הכנסות מימון  

 6,779 4,314 4,916  הוצאות מימון, נטו  

     
 12,984 56,929 64,231  רווח לפני מיסים על ההכנסה 
 5,596 ( 136) 3,320 ( 14) על ההכנסהמיסים הוצאות  

     
 7,388 57,065 60,911  המיוחס לבעלים של החברה לשנהרווח  

     
     

אחר  כולל  י   סכומים   -רווח  בע אשר  לרווח תיד  סווגו 
 ד:או הפס 

    

     
     

כלולות  חברות  של  האחר  הכולל  ברווח  חלק 
השווי  שיטת  לפי  שמטופלות  משותפות  ועסקאות 

 המאזני

 (794 ) (2,943 ) (3,105 ) 

 4,283 54,122 60,117  המיוחס לבעלים של החברה סה"כ רווח כולל לשנה 
     
     
 

 
 
 

 
 
 

 
 לתי נפרד מנתונים כספיים אלה. מהווים חלק בפים סף המצורדע הנוהביאורים והמי
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 בע"מ  קבוצת אקרו                                                                                                         2020בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום 
 
 
 

 נתונים על תזרימי המזומנים  
 מברבדצ  31ם מה ביו לשנה שנסתיי 

 2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח  
 
    

    תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
    

)ראה שוטפת  לות(י)ששימשו לפע  לותיפעמ שנבעומזומנים נטו 
 נספח א'(

11,116 (3,902 ) (2,018 ) 

 ( 9,956) ( 5,206) - מסי הכנסה ששולמו, נטו
 ( 11,974) ( 9,108) 11,116 תשוטפ תלוי לפע (שימשושנבעו )מזומנים נטו ש

    
    פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 

    
 ( 82)  - - רכישת ר"ק

   (160,066) ( 21,369) ( 21,902) מוחזקות הלוואות לישויות מתן

    
 ( 160,148)  ( 21,369) ( 21,902) פעילות השקעה  ששימשו ל מזומנים נטו

    

    
    

    מוןמי לותפעימתזרימי מזומנים 
    

 140,632 29,850 - הלוואות מבעלי מניות בחברה קבלת  
 ( 35,894)  - 931 מאחריםהלוואות    פירעון 

 82,226 - 18,680 תמורה מהנפקת מניות

 ( 5,398) ( 8,164) ( 9,081) ריבית ששולמה

    

 181,566 21,687 10,530 מימון מפעילותשנבעו מזומנים נטו 

    
 9,444 ( 8,790)  ( 256)  מזומנים  וויומנים ושמז( בן קיטו ) גידול

    

 97 9,541 751 לתחילת התקופה   יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

    

 9,541 751 495 לסוף התקופה   יתרת מזומנים ושווי מזומנים

    
 
 
 

 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. 
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 בע"מ  קבוצת אקרו                                                                                                         2020בר בדצמ 31ליום  נפרד מידע כספי
 
 

 )המשך( נתונים על תזרימי המזומנים
 
 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח  
 

    המזומניםזרימי נספח א' לדוח ת
    

    מזומנים נטו ששימשו לפעולות
    

 12,984 56,929 64,231 המיוחס לבעלים של החברה  לפני מיסיםרווח 
    

    התאמות בגין:
    

 22,411 - - תשלום מבוסס מניות
    

 ( 54,043)  ( 67,445)  ( 52,216)  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
    

 25 21 21 ותפחת והפחת 
    

 6,779 4,314 4,916 הוצאות מימון, נטו

  (47,279 )  (63,110 )  (24,828 ) 
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות תפעוליים :
    
 58 93 ( 11,205)  קיטון בלקוחות והכנסות לקבל  ( גידול ) 

    
 ( 206)  401 411 קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה 

    
 ( 4,806)  2,407 4,958 ות זכותויתר בזכאים    קיטון(גידול ) 

    

 14,780 ( 622)  - קיטון )גידול( בצדדים קשורים
    
  (5,836 ) 2,279 9,826 

 ( 2,018)  ( 3,902)  11,116 שוטפת  לות(י)ששימשו לפע  לותיפענבעו ממזומנים נטו ש
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ים אלה. כספימנתונים נפרד   הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי
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 בע"מ   קבוצת אקרו                                                                                                          2020בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד
 

 מידע נוסף
 
 כללי  (1)

 
 הגדרות  . א 

המאוח הכספיים  הדוחות  מתוך  כספיים  נתונים  שללהלן  "דוחות    -)להלן    2020צמבר  בד  31ום  יל  החברה  דים 
)להלן  מאוחדים" עצמה  לחברה  המיוחסים  התקופתיים,  הדוחות  במסגרת  המפורסמים  נפרד"  -(,  כספי  (,  "מידע 

לתקנה   בהתאם  )להלן  9המוצגים  תקופתיים "התקנה"  -ג  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  העשירית  והתוספת   )
 . ( בעניין מידע כספי נפרד של התאגידת"שיריתוספת הע"ה -ן )להל  1970-ל ומיידיים( התש"

 
 את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים. לקרוא    יש 
 

 –כספי נפרד זה  במידע
 
 . ("החברה"  - )להלן בע"מ קבוצת אקרו – החברה (1)

, עם  יפיןן או בעקבמישרית, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא,  יוחברות, לרבות שותפו -   בנות חברות /מאוחדות חברות (2)
 . חברהדוחות ה

או    -  מוחזקות   חברות (3) שותפות  לרבות  וחברות,  מאוחדות  כלולה, פתמשות  עסקהחברות  בהן  החברה  שהשקעת   ,
 במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

 
 משבר נגיף הקורונה  . ב 

דצמבר   שמקו2019בחודש  מגיפה  שבסין  וואהן  בעיר  התפרצה  בנג,  "נגיף   -  )להלן  Covid-19יף  רה  או  "הנגיף" 
שנת   מתחילת  במהירות  התפתחה  הקורונה  נגיף  התפרצות  "המשבר"(.  או  לאי2020הקורונה"  וגרמה  ודאות -, 

-בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת עסקים רבים, האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה הפנים 
מהה כחלק  והבינלאומית.  משבתמודדוארצית  עם  הקת  מדינור  על  ורונה,  שונות  מגבלות  הטילו  בעולם  רבות  ת 

האוכלוסייה, ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות, תוך צמצום היציאה למרחב הציבורי, הגבלות נוכחות כוח אדם 
אף   ענפים  במספר  הפעילות  כאשר  במשק,  שונים  ענפים  על  ישירה  השפעה  אלה  למגבלות  ועוד.  עבודה  במקומות 

אשר הוסרו בחלקן במהלך הרבעון השני    2020ו מגבלות מסוימות בחודש מרס  בישראל הוטל  חלט.באופן מונעצרה  
בנגיף והתפרצות "גל שני" של המגפה, הוטלו ברבעון  2020של שנת   . יחד עם זאת, לאור העלייה במספר הנדבקים 

שנת   של  הוסרו  2020השלישי  שכבר  למגבלות  דומות  חלקן  חדשות,  אשר  מגבלות  הוס,  בחלקן  במהלך רו  הדרגה 
 . 2021ובתחילת שנת  2020הרבעון הרביעי של שנת 

 
 לדוחות המאוחדים. ב'1באשר להשלכות נגיף הקורונה על החברה והחברות הבנות, ראו ביאור 

 
 החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות עיקרי (2)

 
 

ות המוצגות במידע הכספי הנפרד  ות לכל התקופעקבייושמו ב  אוחדיםכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המ
מהאמור  המתחייבים  בשינויים  המאוחדים  הדוחות  במסגרת  הכספיים  הנתונים  סווגו  בו  האופן  לרבות  החברה,  ידי  על 

 להלן: 
 
תקנה   .א לפי  המובא  הנפרד  הכספי  המידע  עריכת  תקופתיים 9אופן  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ג' 

 1970-"ל (, התשומיידיים
 

  -)להלן    1970-ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה  דע  המי
)להלן  9תקנה   האמורות  לתקנות  העשירית  בתוספת  האמורים  הפרטים  לרבות  להבהרות    -ג'(  ובכפוף  התוספת(, 

 2010בינואר    24ות ניירות ערך ביום  רשפורסמה באתר  התאגיד" ש   האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של
 הבהרת סגל הרשות(.   -המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן 

 
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני 

"דוחות כספיים נפרדים"   27הוראות תקן חשבונאות בינלאומי ( בכלל, וIFRS  -תקני ה -דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
בביאור   שפורטה  החשבונאית  המדיניות  זאת,  עם  החשבונאית,    2בפרט.  המדיניות  עיקרי  בדבר  המאוחדים,  לדוחות 

הכספ המידע  הצגת  לצורך  יושמו  המאוחדים,  הדוחות  במסגרת  הכספיים  הנתונים  סווגו  בו  ווהאופן  הנפרד,  זאת י 
 המתחייבים מהאמור להלן.  בשינויים

 
האמורות  הגילוי  לדרישות  בהתאם  נוסף,  מהותי  למידע  בנוגע  גילויים  גם  נכללים  להלן  שיובאו  הביאורים  במסגרת 

באופן 9בתקנה   בדוחות המאוחדים  נכלל  לא  להבהרת סגל הרשות, ככל שמידע כאמור  ובכפוף  וכמפורט בתוספת  ג' 
 ה.לחברה עצמ  המתייחס במפורש
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 בע"מ   קבוצת אקרו                                                                                                          2020בדצמבר  31ליום  פי נפרדמידע כס
 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  ( 1)
 

הנכסי סכומי  וההתחייבמוצגים  הכלוליםם  ביטול    ויות  נטרול  לאחר  הכספי,  המצב  על  המאוחדים  בדוחות 
סוגי  לפי  ומפורטים  עצמה  לחברה  המיוחסים  המאוחדים,  הדוחות  במסגרת  שבוטלו  בינחברתיות  יתרות 
הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי. סכומי  

וההתחייהנכס האמוריים  על  בויות  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים  את  משקפים  ם 
בהתאם  בניכוי,  או  ובתוספת  מוחזקות,  חברות  בגין  וההתחייבויות  הנכסים  סכומי  למעט  הכספי,  המצב 

 לעניין, של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 
 

ל המצב הכספי, המיוחס לבעלים של החברה, של  ת המאוחדים עס על הדוחובנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבס
סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות  

 מוחזקות, לרבות מוניטין.
 
 

ינו מאוחדים, הההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות ה
 . העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד זהה להון

 
 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה   ( 2)

 
כולל   ורווח  הפסד  או  רווח  בגין  בפילוח  המאוחדים,  בדוחות  הכלולים  וההוצאות  ההכנסות  סכומי  מוצגים 

וה הכנסות  ביטול  נטרול  לאחר  בינחאחר,  שבוטלוצאות  המיוחסים  ברתיות  המאוחדים,  הדוחות  במסגרת  ו 
 לחברה עצמה, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. 

 
נתונים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח או הפסד המאוחדים ובדוחות המאוחדים על הרווח  

הרווח או  ולות בדוחות  הוצאות הכל הכולל. סכומי ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וה
חברות   בגין  והוצאות  הכנסות  סכומי  למעט  הכולל,  הרווח  על  המאוחדים  ובדוחות  המאוחדים  הפסד 
מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות 

 המאוחדים. 
 

הדוחות על  בהתבסס  נטו,  סכום  מוצג  לבעל  המאוחדים,  בנוסף,  ההכנסות המיוחס  סך  של  החברה,  של  ים 
בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך  

 מוניטין או ביטולה. נתונים אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר. 
 

כל   לכך שסך  לשנהההצגה כאמור מביאה  לבעל  הרווח  לשנה  המיוחס  הכולל  הרווח  כל  וסך  של החברה  ים 
המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים  
של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה, בהתאמה, כפי שנגזרים מהמידע הכספי 

 הנפרד 
 המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  ולים בדוחות זומנים הכלתזרימי מ ( 3)

 
לקוחים   כשהם  עצמה,  לחברה  המיוחסים  המאוחדים,  בדוחות  הכלולים  המזומנים  תזרימי  סכומי  מוצגים 
תזרימי מזומנים  לאחר שבוטלו  יתרות הסכומים  )דהיינו,  תזרימי המזומנים  על  הדוחות המאוחדים  מתוך 

ה הדוחות  במסגרת  תמאוחדים(,  בינחברתיים  לפי  השקעה בפילוח  מפעילות  תזרים  שוטפת,  מפעילות  זרים 
מוצגים  האמורות,  מהפעילויות  אחת  כל  במסגרת  בנוסף,  מרכיביהם.  פירוט  ותוך  מימון  מפעילות  ותזרים 

 בנפרד תזרימי המזומנים הבינחברתיים נטו.
 

בו סווגו בדוחות המאוחדים. סכומים אלה מנים תזרימי המזו  משקפים את  נתונים אלה סווגו באותו אופן 
 .הכלולים בדוחות המאוחדים, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות

 
 

 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות ב.
 
 הצגה  .1

נמדדות   המאוחדים,  הדוחות  במסגרת  בוטלו  אשר  בנות,  חברות  עם  עסקאות  בגין  והוצאות  הכנסות  יתרות, 
צב הכספי ועל הרווח הכולל, באותו אופן בו היו נמדדות  נתונים על המרלוונטים בומוצגות במסגרת הסעיפים ה

 ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים. 
 

 מדידה .2
הקבועים  והמדידה  ההכרה  לעקרונות  בהתאם  נמדדו  שלה  מאוחדות  לחברות  החברה  בין  שבוצעו  עסקאות 

מעין אלו המבוצעות מול החשבונאי בעסקאות    ים את הטיפול"(, המתווIFRSבתקני דיווח כספי בינלאומיים )"
 צדדים שלישיים. 
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 בע"מ  קבוצת אקרו 
 2020בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד

 
 

 מכשירים פיננסים  ( 3)
 

על פי התנאים החוזיים )קרן  החברההטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של 
 מהוונים: סכומים לא וריבית( ב

  
 פחות משנה

 בין שנה 
 שנים  2-ל

 5-ל שנים 2בין 
 שנים 

 יותר 
 שנים   5-מ

 אלפי ש"ח  
     : 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 - 32,437 2,105 - הלוואה מאחרים 
 20,929 92,990 80,064 78,075 הלוואות מבעלי מניות

 78,075 82,169 125,427 20,929 

 
 
 

 
 פחות משנה

 ין שנה ב
 שנים  2-ל

 5-ל שנים 2בין 
 שנים 

 יותר 
 שנים   5-מ

 אלפי ש"ח  
     : 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 - 31,638 - - הלוואה מאחרים 
 - 131,197 37,203 43,026 הלוואות מבעלי מניות

 43,026 37,203 162,835 - 

 
 
 
 מזומנים ושווי מזומנים (   4)

 בדצמבר 31ליום  
 2020 2019 
   
 "ח שאלפי  

 248 453 ראלי במטבע יש 
 503 42  במטבע חוץ 

 495 751 

 
 

הפיננסיים   לנכסים  רגישות  וניתוח  מטבע  סיכון  ריבית,  שיעורי  לסיכון  הקבוצה  דוחות  ל  4  רבביאומפורטות  חשיפת 
 בדבר מכשירים פיננסיים. הכספיים המאוחדים 

 
 

 חייבים ויתרות חובה  ( 5)
 

אלפי ש"ח   35,000בע"מ על חלוקת דיבידנד בסך של    שבחת מקרקעיןהוריון אקרו  חליט דירקטה   2016בדצמבר    28ביום  
 אלפי ש"ח יועדו לחברה.  30,702מתוכם סכום של 
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 בע"מ  קבוצת אקרו                                                                                                         2020 בדצמבר 31ליום  מידע כספי נפרד
 
 
 השקעות בחברות מוחזקות  (6)

 
 

 אור השקעות ועסקאות מהותיות בחברות מוחזקות ותית הקבוצה  רשימת חברוהרכב ההשקעות,  . א
 

 
 2019בדצמבר  31יתרות ליום  2020בדצמבר  31יתרות ליום       
         
 

מדינת 
 התאגדות ה

שעור 
הבעלות  

ליום 
31.12.2020 

השקעה  
במניות וחלק  

ברווחים  
 )הפסדים( 

 הלוואות 
שניתנו  

)משיכות  
 בעלים( 

סה"כ  
 השקעה 

קעה  הש 
  במניות 

וחלק  
ם  ברווחי 

 )הפסדים( 

הלוואות  
שניתנו  

)משיכות  
 בעלים( 

סה"כ  
 השקעה 

 ש"ח   אלפי  ש"ח   אלפי  %  
         ברות מאוחדותח 
         

 253,837 159,088 94,749 341,368 196,841 144,527 100% ישראל אקרו נדל"ן ייזום בע"מ 
 179,844 127,744 52,100 307,226 189,578 117,648 100% ישראל אקרו נכסים בע"מ

 19,675 ( 81,680)  101,355 4,071 ( 94,396)  98,467   אחרות
         

   360,642 292,023 5652,66 248,204 205,151 453,355 
   

 

 שירותים קבלת הסכם (1

שלה  החברה מוחזקות  "  וחברות  ביחד:  בע"מ  קבוצת)להלן  הדד  התקשרו"(  אקרו  שירותים  לקבלת  יים  בהסכם 
לקבוצת    ,"(תיםהשירו   הסכם"  )להלן: בע"מלפיו החברה תעניק  בשליטתה(, באמצעות   אקרו  לתאגידים  )לרבות 

ו הנדסה  ושירותי  לקוחות  קשרי  שירותי  בשליטתה(,    אקרו  קבוצתעובדיה,  לתאגידים  )לרבות  לחברה  תעניק 
שירותי   עובדיה,  יח"צ,  פרסוםבאמצעות    השכרת למעט  )  ומשרד  להמנה  ושירותי  חשבונות  והנהלת  כספים, 

 (. שרדיםמ

על מנת  וזאת  לעלויות בפועל אשר התהוו לכל צד  בין כל הצדדים בהתאם  מידי שנה מבוצעת התחשבנות סופית 
לעיל המפורטות  ההסכמות  את  ביטוי  לידי  שנת    .להביא  של    זוכתה  2020בגין  בסך  "ח  ש   אלפי  2,455-כהחברה 

 . לעיל ריםהאמו רותיםהשי בגין"ח( ש  אלפי 1,819-כ  2019בשנת )

 

 זכאים אחרים  (7)
 

 בדצמבר 31ליום  
 2020 2019 
 אלפי ש"ח  

   
 2,880 6,554 ובדים והתחייבויות אחרות בשל שכרע 

 134 154 לשלם  הוצאות 
 220 251 רעוןי יקים לפ ש 

 - 1,303 חברה קשורה
 667 606 חריםא 

 8,858 3,901 
 

 
 מבעלי מניותמאחרים וות הלווא (8)

 
 .לדוחות הכספיים המאוחדים ג'13 -א' ו13 רראה באו   

   
 הון מיוחס לבעלים של החברה  (9)

 
 לדוחות המאוחדים. 16ראה באור  
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 בע"מ   קבוצת אקרו                                                                                                          2020בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום 

 
 הכנסות משיווק ותיווך פרויקטים          ( 10) 

 בדצמבר  31נה שהסתיימה ביום ש ל 
 2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  
    

 - - 2,821 דמי משווק פרויקט פרזון )*(
 - - 6,600 דמי משווק פרויקט לאומי )*(

 - - 3,500 דמי משווק פרויקט סי טאוור )מיקרוסופט( )*(
 2,449 - - יקטים בארה"במשווק פרו  דמי 

 1,712 680 250 הכנסות מדמי תיווך יד שניה

 13,171 680 4,161 
 
בהתאם להסכמות בין החברה לחברות המוחזקות שלה, תהיה החברה זכאית בפרויקטים אלה  לדמי משווק בשיעורים  (*)

 האמורים בהסכמי שותפויות הפרויקט, או בהתאם להסכמות הצדדים. 
 
 ת מוחזקתח ממכירת ישורוו(    11)

 
 לדוחות הכספיים המאוחדים.  5'ה10ראה באור 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות (21)

 
 בדצמבר  31נה שהסתיימה ביום ש ל 
 2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  
    

 32,705 10,702 10,134 משכורות והוצאות בקשר לעובדים 
 3,723 80 681 דמי ניהול, שיווק ותיווך

 1,854 1,824 1,159 וכיבודים  מות, מתנות תרו 
 1,040 867 594 עמלות ושכר מקצועי 

 258 282 264 אחזקת מבנים, משרדים וציוד
 25 21 21 פחת והפחתות

 3,027 283 586 אחרות
 

 13,439 14,059 42,632 

 
 הוצאות והכנסות מימון (13)
 

 נזקפו לרווח והפסד
  

 בדצמבר  31נה שהסתיימה ביום ש ל
 2020 2019 2018 
 ש"ח   אלפי  

 הוצאות מימון
    

 65 267 27 לבנקים ואחריםוהפרשי הצמדה  ריבית  
 5,515 8,688 9,875 ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואות מבעלי מניות

 5,828 2,514 2,905 הלוואות מאחרים בגין והפרשי הצמדה ריבית 

 12,807 11,469 11,408 
    הכנסות מימון 

    
 204 - - וואות לבעלי מניותשי הצמדה מהלריבית והפר

 4,425 7,155 7,891 והפרשי הצמדה מהלוואות לצדדים קשורים ריבית 

 7,891 7,155 4,629 
 6,779 4,314 4,916 הוצאות מימון, נטו שנזקפו לרווח והפסד 
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 בע"מ   קבוצת אקרו                                                                                                           2020בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד
 
 
 
 מיסים על ההכנסה  (14)

 
 לדוחות הכספיים המאוחדים. 15אור יראה ב –תיקונים לפקודת מס הכנסה וחוק מס שבח מקרקעין  . א

 
 , הינם: כי המאזניםהרכב המיסים הנדחים והתנועה בהם בכל אחת מהשנים שהסתיימו בתארי . ב

 

 
 מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד:       . ג

 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח  

    

 5,683 89 3,697 שוטפים 
 ( 87)  ( 225)  ( 377)  נדחים 

 5,596 ( 136)  3,320 מיסים על הכנסה   (הכנסות ) הוצאות  

 
 
 
 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  (15)

 
 

 .דוחות הכספיים המאוחדיםל 25ראה ביאור  לגבי אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ל"ן נד 
 סך הכל אחרים  הפסד מועבר להשקעה 

 
 894 1,208 - ( 314) 2018ר בבדצמ 31יתרה ליום 

     :2019שינויים בשנת 
 225 314 (89) - שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

 1,119 1,522 (89) ( 314) 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

     :2020שינויים בשנת 
 ( 1,496) ( 1,496) - - הון שר נזקפו לשינויים א

 377 377 - - שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

 - 403 (89) ( 314) 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

     



 פרק 10 - פרטים נוספים
 חוות דעת עורך דין 10.1

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:  

 

  

 Israel Shimonov  ישראל שמעונוב 

 Dudi Berland  דודי ברלנד 

 Nir Cohen Sasson  ניר כהן ששון 

 Oren Elkabetz  אורן אלקבץ

 Jonathan Robinson  יונתן רובינזון 

 Corinne Bitton  קורין ביטון 

 Liron Azriel  לירון עזריאל 

 Benjamin Ben Zimra  בנימין בן זמרה 

 Shimrit Melman  שמרית מלמן

 Nimrod Zohar  נמרוד זוהר 

 Ido Lachman  עידו לכמן

 Tal Naar  טל נער

 Uria Mansur  אוריה מנסור 

 Oren Klagsbald  אורן קלגסבלד 
 Adi Mashiach  עדי משיח 

 Nofar Haber  נופר חבר 
 Niv Fogel  ניב פוגל

 Daniel Tentzer  דניאל טנצר 

 Omri Goren  עמרי גורן 

-------- 

 ,איגור כץ

 מנהל מחלקה מקצועית 

 -------- 

Igor Katz, 
Head of Professional Dept. 

 
 לכבוד 

 ארבוב השקעות בע"מ( )לשעבר   בע"מ קבוצת אקרו
 2המנופים רחוב 

 הרצליה 
 2022בפברואר  23

 ג.א.נ.,
 

הצעה   בדברלהשלמה  תשקיף –)"החברה"(   )לשעבר ארבוב השקעות בע"מ( בע"מ קבוצת אקרו הנדון: 
 תשקיף מדף של החברה  כןו מניות רגילות של החברהשל לציבור 

 

 : לדעתנו לאשר בזאת כי והרינלבקשתכם, 

  בכוונת החברה להציע את   ופי על    להשלמה  תשקיףבנכונה    תוארוניירות הערך המוצעים  הזכויות הנלוות ל א.

 . ("התשקיף" להלן:)המוצעים ניירות הערך 

 . תשקיףבבאופן המתואר המוצעים ניירות הערך החברה מוסמכת להנפיק את  ב.

 תשקיף.בהדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים   ג.
 

 . תשקיףבכלל יזו ת נודעתכי חוות מים מסכי  והרינ 

 בכבוד רב, 
 

 ניב פוגל, עו"ד   , עו"ד לירון עזריאל  
 

 עורכי דין  –שמעונוב ושות' 
 
 



 2-י 

 
 בקשר להצעת ניירות הערך והנפקתם הוצאות  2.10

ניירות  2()1)א 16תשקיף זה, החברה תפרסם הודעה משלימה בהתאם לסעיף  של    ופרסומ לאחר    ( לחוק 

 . תשקיף זהב. במסגרת ההודעה המשלימה יפורטו ההוצאות הקשורות בפרסום 1968-ערך, התשכ"ח 

 

   אחריםהמוצעים וניירות ערך ערך הדמי עמילות בקשר לניירות  3.10

 .תשקיףל 2.5.3ף התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים ראו בסעילפרטים אודות עמלת   10.3.1

 לעיל.  2.14.4בסעיף מפיצים ראו ללפרטים אודות עמלות  10.3.2

החברה לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתיים האחרונות דמי עמילות בקשר לחתימה או החתמה על   10.3.3

   ניירות ערך שהנפיקה.

 

 ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים הקצאת ניירות   4.10

שלא בתמורה מלאה למזומנים    התשקיףבשנתיים שקדמו לתאריך  לפרטים אודות הקצאת ניירות ערך   

 .  לעיל 3.2.3וסעיף   3.2.2ראה סעיפים 

 

 עיון במסמכים  5.10

תקנון ההתאגדות של החברה ניתנים לעיון באתר  מותשקיף  מכל חוות דעת הנזכרת ב  ,התשקיףעותק מ

ערך   ניירות  רשות  של  ברחוב    www.magna.isa.gov.ilההפצה  החברה    ,הרצליה  , 2  המנופיםובמשרדי 

 בשעות העבודה המקובלות. 

http://www.magna.isa.gov.il/


 1 - יא                                                                             

 חתימות  – 11פרק 
 
 
 

 :החברה
 
 

 ____________   ( בע"מ ארבוב השקעות קבוצת אקרו בע"מ )לשעבר
 
 
 
 

 הדירקטורים:
 

 ____________         יצחק ארבוב 
 
 
 ____________           ו יעקובי זי
 
 

 ____________         אילן קפון 
 

 

 ____________        ן טוב שמוליק סימ 
 
 

 __________ __        אמיר מלאך
 

 

 ____________        רונית חיימוביץ 
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