
 

 פאי סיאם בע"מ
  ("החברה") 

   1968-התשכ״ח, ערך ניירות לחוק א25 לסעיף בהתאם להשלמה ותשקיף מדף תשקיף תיקון

החברה מתכבדת להודיע, כי תשקיף להשלמה , 1968-התשכ״ח, ערך ניירות לחוק א25 לסעיף בהתאם

מס' ( 2022בפברואר  22ונושא תאריך  2022בפברואר  21ותשקיף מדף של החברה אשר פורסם ביום 

  :")תיקון התשקיףאו "" התיקון") יתוקן כמפורט להלן ("התשקיף(" )2022-01-020938 אסמכתא:

 כריכת התשקיף .1

 22להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום  תשקיף"וסף המשפט הבא: ובכותרת הכריכה ית .1.1

 ".2022 אפרילב 28כפי שתוקן בתיקון תשקיף ביום  2022בפברואר 

" יוחלפו לשנה 3.9%על  יעלה ושלאהמילים "בעמוד הראשון לכריכת התשקיף בפסקה הראשונה  .1.2

 ."לשנה 5.4%על  יעלה אושל במילים "

 31בדוחות הכספיים של החברה ליום בעמוד השני לכריכת התשקיף בפסקה החמישית המילים " .1.3

 2021 בספטמבר 30ובדוחות הכספיים של החברה ליום  ")הכספיים הדוחות(" 2020בדצמבר 

ג' 1"), הפנו רואי החשבון את תשומת הלב לאמור בבאור השלישיהדוחות הכספיים לרבעון ("

בדבר סיווג הלוואותיהן  השלישיב' בדוחות הכספיים לרבעון 1בביאור  ולאמורלדוחות הכספיים 

של תאגידים מאוחדים לאשראי לזמן קצר בשל אי עמידתן במועד הדוחות ביחס פיננסי שנקבע 

הקבוצה  הלאחר מועד הדוחות הגיע כאשרבמסגרת כתב ההתחייבות מול הבנק המממן, 

ד' לדוחות הכספיים ולדוחות הכספיים לרבעון 1בבאור  לאמור וכןמממן. להסכמות עם הבנק ה

" בדבר השלכות נגיף הקורונה על ענף התיירות ועל הפעילות המלונאית של החברה השלישי

"), הכספיים הדוחות(" 2021בדצמבר  31בדוחות הכספיים של החברה ליום יוחלפו במילים "

ג' לדוחות הכספיים בדבר השלכות נגיף 1בבאור  הפנו רואי החשבון את תשומת הלב לאמור

 ."הקורונה על ענף התיירות ועל הפעילות המלונאית של החברה

 בתוכן העניינים .2

 יחולו שינויים במספור העמודים, בהתאם לשינויים בתיקון התשקיף. .2.1

 לתשקיף 1בפרק  .3

 .לתיקון 'אנספח המצורף כיוחלף בנוסח מעודכן,  1.4.2נוסח סעיף  .3.1

 קיףלתש 2בפרק  .4

שיעור  ללשנה" יוחלפו במילים "לא יעלה ע 3.9%שיעור של  להמילים "לא יעלה ע 2.1.2בסעיף  .4.1

  לשנה" 5.4%של 

לשנה" יוחלפו במילים   3.9%שיעור הריבית המרבי שהינו על  יעלהלא המילים " 2.2.1בסעיף   .4.2

 לשנה" 5.4%שיעור הריבית המרבי שהינו על  יעלהלא "
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בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה י יוחלף בנוסח כדלקמן: "המשפט השנ 2.3.1.3בסעיף  .4.3

הונה העצמי של החברה (כהגדרתו בתקנון והנחיות הבורסה) עמד על סך  2021בדצמבר  31ליום 

 ".מיליון ש"ח 920- של כ

 20אשר החברה התקשרה עמו בשטר נאמנות מיום במשפט הראשון המילים " 2.7בסעיף  .4.4

 26אשר החברה התקשרה עמו בשטר נאמנות מתוקן מיום ים "" יוחלפו במיל2022 פברוארב

 ".2022 אפרילב

מנגנוני  -נספח ב' ונוסח  שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א') ותוספותיו –נספח א נוסח  .4.5

 .לתיקון 'בנספח כ פיםהמצור, ניםמעודכ יםבנוסח פויוחל הגנה בשטר הנאמנות

 לתשקיף 6בפרק  .5

  .לתיקון 'גנספח וחלף בנוסח המצורף כדירקטוריון ילרבות דוח ה 6נוסח פרק  .5.1

 לתשקיף 7בפרק  .6

א, 144דרך מנחם בגין " יוחלפו במילים "9338601, ירושלים,  2המילים "רחוב בית"ר  7.4בסעיף  .6.1

  "6492102, בנין מידטאון, תל אביב

 לתשקיף 8בפרק  .7

 יוחלף בנוסח כדלקמן: 8.1.1וסח של סעיף נ .7.1

 :2021בדצמבר  31יום לתקופה של שנה שהסתיימה ב

  

 

                                                        
  נלווים).מוצג במונחי עלות לחברה (כולל רכב ותנאים   .1
  .2021ביוני  1מתייחס לתקופה החל מיום    2

 תגמולים עבור שירותים (באלפי ש"ח) פרטי מקבלי התגמולים
תגמולים אחרים (באלפי 

  ש"ח)

סה"כ 
(באלפי 

  תפקיד  שם  ש"ח)
היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
החברה 

נכון 
למועד 

  מענק   1שכר  התשקיף

תשלום 
מבוסס 

  מניות
דמי 
  ניהול

דמי 
  ריבית  אחר  עמלה  יעוץ

דמי 
  אחר  שכירות

שלמה 
  דהוקי

יו"ר 
  הדירקטוריון

75%   ---   ---   ---   --- 1,320   ---   ---   ---   ---   ---   ---  1,320  

אספן 
גרופ 
  בע"מ

שירותי 
ניהול 

כמפורט 
 8.3.3בסעיף 

  להלן

 ---  50%   ---   ---   --- 960   ---   ---   ---   ---  ---   ---  960  

נפתלי 
  2וינגרטן

סמנכ"ל 
  כספים

100%   ---  336   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  336  



 

בתקופת הדוח שילמו חברות הקבוצה  סך לאחר המשפט האחרון יתווסף המשפט " 8.1.2בסעיף  .7.2

 ."למשרד אברמזון ושות' ש"חאלפי  532- של כ

" תימחק 25,000" תימחק המילה "אלפי" ולאחר המספר "30,000מספר "לאחר ה 8.3.4בסעיף  .7.3

 .המילה "אלפי"

יוחלפו  "2020בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  16ביאור לים "במשפט הראשון המי 8.8בסעיף  .7.4

 "2021בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  16ביאור במילים "

 לתשקיף 9בפרק  .8

, באופן שיכלול בו דוחות כספיים לתיקון 'דנספח המצורף כיוחלף בנוסח מעודכן,  9נוסח פרק  .8.1

י חשבון מבקרים בגינם ומכתב הסכמה , לרבות חוות דעת רוא2021בדצמבר  31של החברה ליום 

שמאויות ולהכללתן של חוות דעת אלו בתשקיף המתוקן וכן, באופן שיכלול דוח אירועים מעודכן 

לרבות מכתבי הסכמה להכללה של  החברהלנכסיה המהותיים של  2021בדצמבר  31ליום 

 שמאויות אלו בתשקיף המתוקן.

 לתשקיף 10בפרק  .9

עת עורך דין מעודכנת ביחס לתשקיף המתוקן על פי הוראות התיקון, תתווסף חוות ד 10.1בסעיף  .9.1

 . לתיקון 'הנספח המצורף כבנוסח 

  .ביתר פרק התשקיף, למעט האמור לעיל, לא חל שינוי

  

  

  

  נספחים לתיקון התשקיף:

  לתשקיף; 1פרק  1.4.2נוסח מעודכן של סעיף   ' אנספח 

ונוסח נספח ב'  גין אגרות החוב (סדרה א') ותוספותיושטר הנאמנות ב –נספח א נוסח  2בפרק   ' בנספח 

  ;מנגנוני הגנה בשטר הנאמנות -

  ;לתשקיף, לרבות דוח דירקטוריון מעודכן 6נוסח מעודכן של פרק   ' גנספח 

לתשקיף, לרבות: דוחות כספיים, חוות דעת רואי חשבון מבקרים,  9נוסח מעודכן של פרק   ' דנספח 

דעת רואי חשבון מבקרים כאמור, דוח אירועים, שמאויות לנכסים הסכמה להכללתן של חוות 

  המהותיים ומכתבי הסכמה להכללה של שמאויות מעודכנים;

  תשקיף.ל 10בפרק  10.1נוסח מעודכן של חוות דעת עורכי דין בסעיף   ' הנספח 

  

 2022אפריל ב 82: התשקיף תיקוןתאריך 
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  ' אנספח 

  לתשקיף 1פרק  1.4.2נוסח מעודכן של סעיף 

  

  

 2021 בדצמבר 31ליום  (המאוחדים)הדוחות הכספיים על פי  ,מרכיבי ההון של החברה 1.4.2

  לן: הינם כמפורט לה

  "חש באלפי  

  18,366  מניות  הון

  -  תקבולים על חשבון מניות

  526,956  הון וקרנות פרמיה

  416,828  יתרת רווח

  962,150  הון"כ סה

, 2021 בדצמבר 31של החברה ליום  המאוחדיםדוחות הכספיים בלפרטים נוספים ראו 

  להלן. 9המובאים בפרק 

  



 

  ' בנספח 

 אמנות בגין אגרות החוב (סדרה א') ותוספותיושטר הנ –נספח א נוסח  2בפרק 

   מנגנוני הגנה בשטר הנאמנות -ונוסח נספח ב' 



 

  

  ותוספותיו בגין אגרות החוב (סדרה א') הנאמנות שטר – א נספח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

522\387\42  

  בע"מ פאי סיאם') של אסדרה המתייחס לאגרות החוב ((מתוקן) שטר נאמנות 
  

  עניינים תוכן
  

  עמוד  כותרת  הסעיף
  3  , פרשנות והגדרותמבוא   .1

  4  כללי   .2

  5  (לרבות הרחבת סדרה) החוב אגרות הנפקת   .3

  7  ו/או מחזיק קשור חוב על ידי החברה רכישת אגרות   .4

  7  התחייבויות החברה   .5

  7  הבטחת אגרות החובאי    .6

  8  זכות להעמדה לפירעון מיידי   .7

  12  תביעות והליכים בידי הנאמן   .8

  13  התקבולים נאמנות על   .9

  13  סמכות לעכב חלוקת הכספים   .10

  13  סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן   .11

  14  חלוקה והפקדה אצל הנאמןהודעה על    .12

  15  ומאת הנאמן אגרת החוב יקבלה מאת מחזיק   .13

  15  הצגת אגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי   .14

  15  הדין תחולת   .15

  15  השקעת כספים   .16

  15  התחייבויות החברה כלפי הנאמן   .17

  17  נוספות התחייבויות   .18

  20  כוח באי   .19

  20  הסכמים אחרים   .20

  21  הנאמןדיווח על ידי    .21

  21  הנאמן שכר   .22

  22  סמכויות מיוחדות   .23

  23  סמכות הנאמן להעסיק שלוחים   .24

  23  נאמןה שיפוי   .25

  26  הודעות   .26

  26  ויתור, פשרה ו/או שינויים בתנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות   .27

  27  החוב אגרות מחזיקי מרשם   .28

  27  לנאמן דיווח   .29

  28  אחריות הנאמן   .30

  28  תעודות ופיצול תעודות   .31

  28  פקיעת כהונתו של הנאמן   .32

  29  אסיפות של מחזיקי אגרות החוב והנציגות הדחופה   .33

  29  דין חל וסמכות שיפוט   .34

  29  כללי   .35

  29  מענים   .36

  29  הסמכה למגנ"א   .37
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522\387\42  

  2022בפברואר  20 המחליף ומבטל את שטר הנאמנות שנחתם ביוםמתוקן  שטר נאמנות

  2022 אפרילב 26יום שנחתם ב

  

  בין

  "מבע פאי סיאם

  51-397863-5 חברה' מס

  תל אביב, א, בנין מידטאון144דרך מנחם בגין 

  ")החברה("

  ;מצד אחד

  

  לבין

 
  ) בע"מ 1975( נאמנות הרמטיק

  51-070519-7מס' חברה 

   ברק בני, 30 הימים ששתמרחוב 

  ("הנאמן")

  ;מצד שני

  

א'), אשר תנאיהן הינם כמפורט בשטר נאמנות זה ואשר והחברה מעוניינת להנפיק לציבור אגרות חוב (סדרה   הואיל:

תוצענה לציבור לראשונה, ככל שתוצענה, באמצעות תשקיף להשלמה והודעה משלימה כהגדרת המונחים 

  להלן;

') (כהגדרתן להלן), סדרה אהתקבלה החלטה עקרונית של דירקטוריון החברה לאשר הנפקה של אגרות חוב (ו  הואיל:ו

  כמפורט בשטר נאמנות זה; אשר תנאיהן הינם 

דרישות הכשירות הקבועות על כל והוא עונה על  ,והנאמן הינו חברה הרשומה בישראל, העוסקת בנאמנויות  והואיל:

אגרות חוב הנפקת לפי כל דין, ובפרט הדרישות הקבועות בחוק ניירות ערך (כהגדרתו להלן) לשמש נאמן 

  ; הנאמנות שטר') נשוא סדרה א(

כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם הנאמן בשטר  לא חלה עליהרה מצהירה בזאת כי והחב  והואיל:

הבורסה ') נשוא שטר נאמנות זה, זאת בכפוף לקבלת אישור סדרה אולביצוע הנפקת אגרות החוב ( נאמנותה

  ;')סדרה א(לרישומן למסחר של אגרות החוב (כהגדרתה להלן) 

את כל  , בהתאם לתנאי שטר נאמנות זה,עד למועד ביצוע ההנפקה הנדונהוהחברה קיבלה או תקבל   והואיל:

לפי כל דין ו/או הסכם  , בהתאם לתנאי שטר נאמנות זה,האישורים ו/או ההסכמות לביצוע ההנפקה הנדונה

, בהתאם לתנאי שטר נאמנות וכן כי אין כל מניעה ו/או ניגוד לפי כל דין ו/או הסכם לביצוע ההנפקה הנדונה

  ;זה

והנאמן הצהיר כי לא חלה עליו כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם החברה בשטר הנאמנות, לרבות   והואיל:

ביחס לניגודי עניינים המונעים את התקשרותו עם החברה כאמור, וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות 

  טר זה;הקבועים בחוק ניירות ערך לשמש כנאמן להנפקת אגרות החוב נשוא ש

 בשטר), על פי תנאי הנאמנות המפורטים 'סדרה אוהנאמן הסכים לפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב (  והואיל:

  ;הנאמנות

  ;בנאמן אישי עניין כל אין ולחברה בחברה עניין כל אין ולנאמן  :והואיל

  

  

  :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן
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  פרשנות והגדרות, מבוא .1

  מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. ,לווהנספחים הרצופים המבוא לשטר נאמנות זה והתוספות  .1.1

חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין  .1.2

 להשתמש בהם לשם פרשנות.

במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, כל האמור  .1.3

 להיפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.

 בקשר לאגרות החוב ובהודעה המשלימה להשלמה תשקיףבכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות ב .1.4

 זה. נאמנותיגברו הוראות שטר  ,הנאמנות שטר הוראות לבין

'). מובהר כי סדרה א, ייכנס לתוקף עם ובכפוף להנפקת אגרות החוב (זה, על כל הוראותיו שטר נאמנות

'), מכל סיבה שהיא, יפקע מאליו תוקפו של שטר נאמנות זה סדרה אאגרות חוב ( תונפקנהבמקרה בו לא 

  והנאמנות על פיו לא תכנס לתוקף.

הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי  .1.5

  . , לפי הוראות הדין בישראלניתן להתניה

  :נקבע אחרת מפורשותלצדם, אלא אם ש המשמעותתהיה לביטויים הבאים בשטר נאמנות זה  .1.6

"אגרות  או "החובת "אגר

"אגרות החוב  או "החוב

סדרת " או')" סדרה א(

  " אגרות החוב

 החברה ידי על נה'), רשומות על שם, שתונפקסדרה אאגרות החוב של החברה ( כלל  -

  ;התבטלו או פקעו או במלואן נפרעו לא ואשר

"אסיפת  או"אסיפה" 

  "מחזיקים

  ;סוג אסיפת לרבות'), סדרה א( החוב אגרות מחזיקי של אסיפה  -

כוחם, מחזיקים של לפחות -באיידי -נכחו בה, בעצמם או עלש ת מחזיקיםאסיפ  -  מיוחדת"  אסיפה"

במועד  מאותה סדרה ) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב50%חמישים אחוזים (

ידי -הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה, בעצמם או על

  ;) מן היתרה האמורה20%כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים (-באי

  אביב בע"מ;-בתל הבורסה לניירות ערך  -  "בורסה"

או כל חברה לרישומים אחרת שתבוא  בע"ממזרחי טפחות חברה לרישומים   -  "החברה לרישומים"

ובלבד שכל ניירות הערך של על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,  במקומה

  ;ם אותה חברה לרישומיםהחברה יירשמו על ש

 ניירות"חוק או  "החוק"

  "ערך

  היו מעת לעת;יכפי ש פיו עלוהתקנות שהותקנו  1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  -

  ;מיוחד ברוב מיוחדת באסיפה התקבלההחלטה ש  -  "החלטה מיוחדת"

) מחזיקי אגרות חוב, 2בה נכחו לפחות שני (באסיפת מחזיקים נתקבלה החלטה ש  -  "החלטה רגילה"

 25%כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות -הנוכחים בעצמם או על ידי בא

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור 

במועד הקובע לאסיפה או באסיפה נדחית של אסיפה זו שתתקיים בכל מספר 

תקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) משתתפים שהוא, ואשר נ

  ברוב רגיל; 
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זה ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי  שטרהנאמן הנזכר בראש   -  "הנאמן"

  אגרות החוב לפי שטר זה;

"חברת  או"חברה מדרגת" 

  "דירוג

-התשע"דחברת דירוג כהגדרתה בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, כל   -

2014.  

  היו מעת לעת;יכפי ש פיו עלוהתקנות שהותקנו  1999-החברות, התשנ"ט חוק  -  "חוק החברות"

  ;ותקנותיו כפי שיהיו מעת לעת 2018-"חתשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק  -  "חוק חדלות פירעון"

  כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה;  -  "יום מסחר"

  פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות. כל יום בו  -  "יום עסקים"

  ;ערך ניירות רשות של אלקטרונית נאות גילוי מערכת  -  "א"מגנ"

מחזיק " או ""מחזיק

  באגרות החוב"

  ;ערך ניירות חוקא ב35ף יסעב "מחזיק" מונחה כהגדרת  -

 – 4הון מדידה וניהול סיכונים, פרק  -2חלק  5משמעו עקרונות לניהול עסקים שער   -  "החוזר המאוחד"

ניהול נכסי השקעה, שפורסם על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, 

כפי שיעודכן מעת לעת. לפרטים אודות החוזר המאוחד ראו 

entities/Pages/Codex.aspx-https://mof.gov.il/hon/Information  

  ;)'סדרה אסך הערך הנקוב של אגרות החוב (  -  "קרן"

  ;תתפים בהצבעה, ללא קולות הנמנעיםאו יותר מכלל הקולות של המש שלישים שני  -  "רוב מיוחד"

  ;מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, ללא קולות הנמנעים רוב  -  "רוב רגיל"

"שטר  או"שטר זה" 

"שטר או  הנאמנות"

  נאמנות זה"

שטר נאמנות זה לרבות התוספות והנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי   -

  נפרד הימנו;

  ;לשטר זה תוספת הראשונהתעודת אגרת החוב שנוסחה מופיע ב  -  "החוב אגרות"תעודות 

שבכוונת החברה  ותיקון לו 2022בפברואר  22מיום  ותשקיף מדף תשקיף להשלמה  -  ""תשקיף להשלמה

  .של החברה (סדרה א') חובה אגרותפיו יונפקו  עללפרסם 

  הודעה משלימה של החברה שתפורסם מכח התשקיף להשלמה.  -  "הודעה משלימה"

 כללי .2

 להתנות עליהם.שטר נאמנות זה כפוף לכללי הבורסה, שלא ניתן  .2.1

') ותקופת מינויו סדרה אהחתום על שטר נאמנות זה, יהיה הנאמן הראשון עבור מחזיקי אגרות החוב ( הנאמן .2.2

) 1ב(א35 סעיף הוראות לפי הנאמן שיכנס') סדרה אתהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (

 . ערך ניירות לחוק
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  הנפקת אגרות החוב .3

בהתאם למועדים  הודעה משלימהבכפוף לפרסום , עשויה להנפיק על פי שיקול דעתה הבלעדי החברה .3.1

 אחד ובכל בשיעורים(קרן)  לפירעון ועומדות, שם על רשומות'), סדרה אאגרות חוב ( ,עים בדיןבוהק

אגרות החוב (קרן וריבית) לא תהיינה צמודות מעבר לדף. הרשומים לתנאים  2בסעיף  המפורטים מהמועדים

לבסיס הצמדה כלשהו. קרן אגרות החוב, תישא ריבית (שאינה צמודה) בשיעור קבוע שייקבע במכרז הצעתן 

, כפי שמפורט בסעיף מהמועדים אחד בכל תשולם, החובלראשונה של אגרות החוב. הריבית על קרן אגרות 

  .  מעבר לדףהרשומים  לתנאים 3

הרשומים מעבר לדף  לתנאים 3.5 ףסעיהריבית, ראו ההתאמה שיחול בשינוי שיעור  ןים בדבר מנגנולפרט

  המצורפים לשטר הנאמנות.

  ')סדרה את סדרת אגרות החוב (הרחב .3.2

להרחיב את סדרת אגרות , על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומעת לעת , בכל עתהחברה תהא רשאית .3.2.1

-" והרחבת סדרה/או הצעה פרטית ו/או בכל דרך אחרת ("ובין בהנפקה לציבור , ')סדרה אהחוב (

", בהתאמה), מבלי לקבל הסכמת הנאמן ו/או המחזיקים של אגרות חוב אגרות החוב הנוספות"

  כפוף להתקיימות כל התנאים שלהלן: ב וזאת ')סדרה א(

 הרחבת לאחר במחזור שתהיה') א(סדרה  החוב אגרות קרן של מסולקת הבלתי היתרה )א(

  ;נקוב ערך"ח ש 300,000,000 על תעלה לא הסדרה

, לא קמה עילה לפירעון מיידי של אגרות השלמתהלאחר ובסמוך במועד הרחבת הסדרה  )ב(

וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי  להלן 7') בהתאם לסעיף סדרה אהחוב (

 .וההמתנה המנויות באותם סעיפים

קודם להרחבת הסדרה, החברה עומדת בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו  )ג(

מבלי לקחת  הנאמנות לשטר 18.5-ו, 18.4 בסעיפיםאמות המידה הפיננסיות המפורטות כל ב

 .בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות

על פי שטר מחזיקי אגרות החוב כלפי התחייבויותיה המהותיות כל ממלאת אחר  החברה )ד(

  זה.

ואגרות החוב (סדרה א') תהיינה מדורגות במועד הרחבת הסדרה, יתקבל ויועבר לנאמן ככל  )ה(

עובר להרחבת הסדרה, אישור החברה המדרגת לכך שהרחבת הסדרה לא תגרום לירידה 

. לעניין הקיים עובר לביצוע הרחבת הסדרה דירוגבדירוג של אגרות החוב הנוספות מתחת ל

') מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, סדרה אחוב (סעיף זה יובהר כי כל עוד אגרות ה

  הם.יבחינת הדירוג לצורך סעיף זה תיעשה בכל עת, על פי הדירוג הגבוה מבינ

למען הסר ספק, יצוין כי למועד חתימת שטר נאמנות זה, אגרות החוב (סדרה א') אינן 

לחייב את החברה לבצע מדורגות על ידי חברה מדרגת. יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי 

 דירוג כלשהו לאגרות החוב (סדרה א') ו/או לחברה.

טרם ביצוע מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות או  טרם ביצוע מכרז לציבור, נאמןלהחברה תמציא 

לפי  ממשקיעים מסווגים (ככל שהחברה תבחר לקיים מכרז כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי)

ידי נושא המשרה ידי מנכ"ל החברה או על  על םחתוב מאת החברה, אישור בכת ,המוקדם מביניהם

 לעיל בצירוף 3.2.1 עמידת החברה בתנאים המפורטים בס"קהבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר 

  לשביעות רצון הנאמן. אותואסמכתתחשיב 

לעיל, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, ללא צורך בקבלת  3.2.1כפוף לאמור בסעיף במובהר כי  .3.2.2

אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים באגרות החוב הקיימים באותה עת, לבצע הרחבת סדרה בכל מחיר 

ובכל אופן שייראו לחברה, לרבות בשיעור ניכיון או פרמיה (לרבות העדר ניכיון או העדר פרמיה) 
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') שבוצעו, ובלבד שתמסור סדרה אות של אגרות החוב (שונים מאלו שהיו (אם בכלל) בהנפקות אחר

על כך הודעה מראש לנאמן. הנאמן יכהן, כפוף להוראות שטר הנאמנות, כנאמן עבור אגרות החוב 

 –ואגרות החוב הנוספות, כפי שיהיו מעת לעת במחזור (אגרות החוב ואגרות החוב הנוספות יחדיו 

כהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש. אגרות "), והסכמת הנאמן להסדרה המורחבת"להלן: 

החוב שתהיינה במחזור ואגרות חוב נוספות, אשר תונפקנה (אם בכלל) כאמור בסעיף זה לעיל, 

תהווינה (ממועד הנפקתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין, ושטר הנאמנות, יחול גם לגבי כל אגרות חוב 

זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות שבמחזור. תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו נוספות כאמור. 

 ., ככל שיוצעוהחברה תפנה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות

יהיה שונה משיעור  ההנפקה הנוספת) בשל 'סדרה אהיה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב (

הרחבת עת, תפנה החברה, לפני  ) הקיימות במחזור באותה'סדרה אהניכיון של אגרות החוב (

מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין -, לרשות המסים עלהסדרה

אגרות החוב האמורות, ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את 

שיעורי הניכיון השונים, ככל שיהיו. במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני מועד 

את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב, ותפרסם בדיווח מיידי לפני  רההרחבת הסד

את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל  (ככל הניתן בדיווח בדבר תוצאות ההנפקה) הרחבת הסדרה

הסדרה וינוכה מס במועדי הפירעון של אגרות החוב לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם 

במידה ולא יתקבל אישור כאמור, החברה תודיע בדיווח מיידי, לפני הנפקת אגרות להוראות הדין. 

, על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא מהרחבת הסדרההחוב כתוצאה 

שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר. חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פרעון אגרות החוב, בהתאם 

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור  ינוכהידווח כאמור. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם לשיעור הניכיון ש

. במקרה זה, נישום הרחבת הסדרההגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק אגרות חוב טרם 

ועד לפירעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס  הרחבת הסדרהשהחזיק את אגרות החוב לפני 

פי -ל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור עללרשות המסים ולקב

   דין.

לא  ,הרחבת הסדרהשיונפקו במסגרת ) 'סדרה אלמען הסר ספק, יובהר כי מחזיקי אגרות החוב (

שהמועד הקובע  אגרות החוב האמורותריבית בגין קבלת תשלום על חשבון קרן ו/או יהיו זכאים ל

   .ועד הנפקתןלתשלומן היה טרם מ

 .כאמור הרחבת סדרהוות התחייבות של החברה לבצע אין באמור לעיל כדי לה

  וניירות ערך נוספים נוספות חוב אגרות הנפקת .3.3

החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכפוף להוראות הדין, בכל עת ומבלי להידרש להסכמת הנאמן 

סדרות ניירות ערך נוספים ו/או ו/או הסכמת מחזיקי אגרות החוב, בין בהנפקה לציבור ובין בדרך אחרת, 

רעון במקרה של יפ "), באותם תנאי פדיון, ריבית, הצמדה, דרגתהסדרות הנוספותנוספות של אגרות חוב ("

, ')סדרה א( פירוק ותנאים אחרים, כפי שהחברה תמצא לנכון, ובין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב

   , וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות החברה מכוח שטר זה.שווים להם או נחותים מהם

חר אחרים שהינם או ניירות ערך רשומים למס לא תהא רשאית להנפיק סדרות אגרות חוב נוספות החברה

  .החברה פירוק בעת') סדרה אעדיפות על פני אגרות החוב ( םלהבשעבוד ואשר יש  יםמובטח םשאינ חוב

להנפיק, בכל דרך שהיא, ניירות ערך אחרים מכל יובהר כי אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכותה של החברה 

  מין וסוג שהוא.

 ') (ככל שיהיה) סדרה אהתחייבות בקשר לדירוג עתידי של אגרות החוב ( .3.4

') תהיינה מדורגות בעתיד, החברה תפרסם דיווח מיידי על סדרה אהחברה מתחייבת כי ככל שאגרות החוב (

כך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף, בכל עת, חברת דירוג לפי שיקול דעתה הבלעדי 

סדרה ברת הדירוג או במקרה בו אגרות החוב (ומכל סיבה שתמצא לנכון. במקרה בו החברה תחליף את ח
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, תוך יום מסחר אחד ממועד השינוי ') תפסקנה להיות מדורגות ע"י חברת דירוג, תפרסם החברה דוח מיידיא

  ובו תודיע על נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה. 

') ו/או סדרה אכלשהו לאגרות החוב ( יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את החברה לבצע דירוג

   לחברה.   

 ו/או מחזיק קשור רכישת אגרות חוב על ידי החברה .4

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש (בין בבורסה ובין מחוצה לה) בכל עת  .4.1

לפגוע בחובת הפירעון מבלי וזאת , שיהיו במחזור מעת לעת, )'סדרה א(ובכל מחיר שיראה לה, אגרות חוב 

שבוצעה על ידה . החברה תודיע בדוח מיידי על כל מקרה של רכישה על פי שטר נאמנות זה המוטלת עליה

 כאמור. 

איגרות חוב שתירכשנה על ידי החברה תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית  .4.2

להנפיקן מחדש. במקרה בו אגרות החוב תירכשנה במסגרת המסחר בבורסה, החברה תפנה למסלקת 

 תפקענההבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב. במקרה של רכישה על ידי החברה כאמור לעיל 

החוב הנרכשות באופן אוטומטי, תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן אגרות 

 7.2בסעיף . אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב (כאמור מחדש

  מעבר לדף). הרשומיםנאים לת

של החברה ו/או חברה קשורה של החברה חברה כלולה  /אוו תהשל החברה ו/או תאגיד בשליט חברה בתכל  .4.3

בעל השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) ו/או תאגיד בשליטת בעל השליטה בחברה (במישרין או ו/או 

או מי מטעמם (למעט ו/או בן משפחה שלהם (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך) בעקיפין) ו/או קרוביהם 

בכל רשאים לרכוש ו/או למכור יהיו  )"קשור מחזיק"עיל) (ל 4.2-ו 4.1בסעיפים החברה לגביה יחול האמור 

בבורסה ו/או מחוצה לה (לרבות במקרה של הנפקה על ידי החברה), אגרות לפי שיקול דעתם, מעת לעת, עת ו

 תיחשבנה כנכס של, קשור מחזיקבכפוף לכל דין. אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על ידי  )'סדרה א(חוב 

ותהיינה ניתנות להעברה אלא בכפוף לכללי הבורסה, , הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה, המחזיק הקשור

ככל שייוודע לחברה דבר . של החברה (בכפוף להוראות שטר הנאמנות ואגרת החוב) כיתר איגרות החוב

ידי. בדיווח מי על כך, ככל שנדרש על פי דין, תודיע החברה זה לעיל, 4.3בסעיף  רכישה ו/או מכירה כאמור

לעניין המניין החוקי ומניין המצביעים באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב, לרבות בהתייחס לאגרות 

  החוב שבידי מחזיק קשור, יחול האמור בתוספת השנייה לשטר זה.

זה, כשלעצמו, כדי לחייב את החברה או את מחזיקי אגרות החוב לרכוש אגרות חוב או  4אין באמור בסעיף  .4.4

 את אגרות החוב שבידיהם. למכור

  התחייבויות החברה .5

(כולל הפירעון הסופי של אגרות  עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב .5.1

פי -הריבית המשתלמים עלואת כל סכומי הקרן  , במועדים הקבועים לכך,החברה מתחייבת לשלם, החוב)

ולמלא אחר כל יתר  ריבית שהיא וכן ריבית פיגורים (ככל שרלוונטי),לרבות כל תוספת  תנאי אגרות החוב,

 פי שטר זה. -פי תנאי אגרות החוב ועל-התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על

, בכפוף להתקיימות דרישות תקנון למסחר בבורסה תירשמנה') סדרה אהחוב ( אגרותהחברה מתחייבת כי  .5.2

 .והנחיות הבורסה

   בהבטחת אגרות החואי  .6

') אינן מובטחות בכל שעבוד או בטוחה אחרת. מעמדם של מחזיקי אגרות החוב הינו סדרה אאגרות החוב ( .6.1

מעמד של נושים בלתי מובטחים של החברה, על כל המשתמע מכך. החברה תהא רשאית, למכור, לשעבד, 

יא, לטובת צד להחכיר, להמחות, למסור או להעביר בכל דרך אחרת נכסים כולם או מקצתם, בכל דרך שה

 לגרוע מבלי וזאת, החוב אגרות מחזיקי שלשלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה של הנאמן ו/או 

 . זה נאמנות שטר הוראות פי על מהתחייבויותיה

לאגרות החוב מאותה סדרה ביחס לסכומים המגיעים בגינן, ) תעמודנה בדרגה שווה 'סדרה אאגרות החוב ( .6.2

 .אחרתזכות בכורה או עדיפות של אחת על פני ה בליובינן לבין עצמן  ,פרי פסו
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למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת בטחונות 

). הנאמן לא נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך בדיקת 'סדרה אלהבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב (

כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר ) Due Diligenceנאותות (

), הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן 'סדרה אנאמנות, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (ה

ובאשר ליכולתה של החברה לעמוד צורך או אי הצורך בהעמדת בטוחות מפורש או משתמע, באשר ל

). אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי דין ו/או שטר 'סדרה אי מחזיקי אגרות החוב (בהתחייבויותיה כלפ

פי כל דין) לבחון -הנאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על

על יכולתה של ואילך, ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה  שטר הנאמנותהשפעתם של שינויים בחברה מתאריך 

 ).'סדרה אהחברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (

 זכות להעמדה לפירעון מיידי .7

בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן, יהיו הנאמן וכן מחזיקים באגרות החוב רשאים להעמיד  .7.1

 :לפירעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה

תנאי לפי למחזיקי אגרות החוב אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת  7.1.1

 .לאחר שהגיע מועד פירעונוימים  3וזאת בתוך  אגרות החוב או שטר הנאמנות

אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית, או אם לא תקיים אילו  7.1.2

ת הודעימים ממועד קבלת  14גרתם, וההפרה לא תוקנה בתוך במסמהתחייבויותיה המהותיות 

 על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה. הנאמן

אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא,  7.1.3

ת הודעקבלת ימים ממועד  14ההפרה לא תוקנה בתוך  - ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון

 על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.    הנאמן

אלא באם אושרה , נאמנות זה להלן לשטר 18.3בסעיף לאמור בניגוד  חלוקה תבצעהחברה אם  7.1.4

 .הרגיל בהחלטהמראש  החלוקה

חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא  7.1.5

 את אגרות החוב במועדן.תוכל לפרוע 

 חוק ניירות ערך.זה ב כהגדרת מונחבאם החברה חדלה להיות תאגיד מדווח  7.1.6

ימים מהמועד  30החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל דין, בתוך  7.1.7

 לפי, מוסמכת רשות ידי על לפרסמו שנדרשה המועד תוםב או האחרון שהיא חייבת בפרסומם

 .מביניהם המאוחר

 אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה. 7.1.8

, חוב או של חברה מאוחדת של החברה או מספר נושים במצטבר על ידי נושהרעון מיידי יהועמד לפ 7.1.9

ו/או החברה לא  רעון מיידי כאמור לא הוסרהיוהדרישה לפ או חברה מאוחדת מהותי של החברה

סדרת  )למעט פדיון מוקדם ביוזמת החברה(לפירעון מיידי  ההועמדימים או  30פרעה את החוב בתוך 

ן ס"ק זה, לא ייראו כהלוואה ללא ילמען הסר ספק יובהר, כי לעניאגרות חוב שהחברה הנפיקה. 

  ) כחוב מהותי.Non-Recourseיכולת חזרה לחברה (

(חלקה "ח שמיליון  100העולה על  מצטברבסכום  חובות/או וחוב  -" חוב מהותין סעיף זה "ילעני

   .של החברה)

לצד ג' (שאיננו גוף בשליטתם) את כל מניות  תעביראו  תמכורלהלן,  תהכהגדר, קבוצת השליטה אם 7.1.10

להיות  קבוצת השליטהכל היחידים המרכיבים את החברה או חלק ממניות החברה באופן בו יחדלו 

ראש על ידי האסיפה (לרבות באמצעות גוף בשליטתם), אלא באם הדבר אושר מבחברה בעלי שליטה 

') בהחלטה רגילה. למען הסר ספק יובהר, כי כל עוד מי מבין אשל מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

(כהגדרתם להלן) נותר מבעלי שליטה בחברה, לא תקום זכות  קבוצת השליטההיחידים הנמנים על 

 ') לפירעון מיידי. אלהעמדת אגרות החוב (סדרה 
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 בקבוצת השליטה(א) החזקה שלא ביחד עם אחרים שאינם " אחד מהבאים: שליטה" זה"ק בס

מזכויות ההצבעה בחברה, ולרבות  50% -(כהגדרת המונח להלן) במישרין ו/או בעקיפין של למעלה מ

בעלי שליטה בחברה יחד עם אחרים  יחידי קבוצת השליטה יהיובאמצעות קרוביהם; או (ב) ככל ו

/או ו במישרין יחזיקו, כהגדרת המונח להלן השליטהיחידי קבוצת "), החדשה השליטה קבוצת("

 השליטה בקבוצת המחזיקה בישות ההצבעה ומזכויות בהון מהזכויות ממחצית בלמעלה בעקיפין

 . החדשה

הסר ספק יובהר לעניין זה, כי ירושה על פי דין אינה מהווה העברת שליטה לעניין סעיף זה  למען

בחברה בדרך של ירושה על פי דין כאמור,  ת השליטהמיחידי קבוצוככל שתועברנה החזקות מי 

  לעניין סעיף זה. קבוצת השליטההיורשים יכללו בהגדרת 

 .KFS Nominees Ltd -מ ואספן גרופ בע"כל אחד מבין  –סעיף זה משמע  ייןלענ" השליטה קבוצת"

   במישרין או בעקיפין.

שינוי בשליטה ביחידי קבוצת השליטה (הינו, שינוי בשליטה באספן הסר ספק יובהר לעניין זה,  למען

  העברת שליטה לעניין סעיף זה. ) לא יהווה.KFS Nominees Ltd-גרופ בע"מ או שינוי בשליטה ב

במקרה בו תוחלף השליטה, בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, קרי במקרה בו אישרה אסיפת מחזיקי 

בעל השליטה רה לבעל שליטה חדש (בסעיף זה בלבד: "אגרות החוב את העברת השליטה בחב

"), העילה שבסעיף זה, בשינויים כמתואר בסעיף זה להלן, לרבות הצורך בקבלת הסכמת החדש

מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה, טרם העברת השליטה, תחול ביחס לבעל השליטה החדש. 

מהון  45.01%-החזקה של לפחות ב -" משמעהשליטהלעניין זה וביחס לבעל השליטה החדש בלבד "

המניות המונפק והנפרע של החברה (במישרין או בעקיפין) אך שלא באמצעות החזקה עם אחרים, 

מניות ו(ככל  כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך או, במקרה בו ימחקו מניות החברה מהמסחר בבורסה

המניות המונפק והנפרע של  מהון 50.01%, החזקה של לפחות )למסחר רשומות תהיינה החברה

  החברה (במישרין או בעקיפין).

בוצע מיזוג, במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם של  7.1.11

הקולטת כלפי מחזיקי  הישות, אלא אם כן הצהירה הרגיל החלטהב) 'סדרה אמחזיקי אגרות החוב (

) ימי עסקים לפני מועד המיזוג, 10נאמן, לפחות עשרה (), לרבות באמצעות ה'סדרה אאיגרות החוב (

הקולטת, לקיים את  הישותכי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של 

   ההתחייבויות כלפי המחזיקים.

(למעט מכירת מלאי  של רוב נכסי החברה , או בוצעה מכירהעיקר פעילותההחברה תשנה את אם  7.1.12

ובלבד שהחברה  ולמעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה החברהבמהלך העסקים הרגיל של 

ולא התקבלה למכירה כאמור  )מהזכויות בהון 50%-מחזיקה בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לפחות ב

/או ו הנפקה למעט"מכירה" לעניין סעיף זה ; הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש, בהחלטה רגילה

 .ו/או פיצול מיזוג

חודשים  12במהלך  נכס או מספר נכסיםמכירה של  –" החברה רוב נכסישל  מכירהלעניין סעיף זה "

, אשר ערכו ו/או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים רצופים

מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים  50%שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 

  כאמור.

", יחד החברה(בעניין זה, "מפעילות החברה   80%לפחות   –"עיקר פעילותהזה " 7.1.12לעניין סעיף 

 ייזוםבתחום  הינו )לרבות תאגידים בשליטה משותפת על בסיס איחוד יחסי עם חברות בשליטתה

 ,המניב"ן הנדל, בתחומי המלונאות והדיור המוגן ו/או בתחום לרבות בישראל מניבים נכסים

 .ישראלב מוגן דיור/או ו מלונאותה

חדלות  חוק פי על זהה או דומה תוצאה בעל צוכל  או אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט 7.1.13

או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק  , או ימונה לה מפרק זמניפירעון

החלטה שיפוטית בעלת אופי , או תתקבל כל דיןפי -על שימונה דומה תפקיד בעל כל אוחדלות פירעון 

או במקרה בו יחל הליך אחר או תוגש בקשה להליך אחר בעל משמעות דומה מכוח חוק חדלות  דומה

, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או או ימונה נאמן זמני כהגדרת המונח בחוק חדלות פירעון פירעון



10  
  

     

522\387\42  

  ן.   יימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העני 45בוטלו בתוך 

על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי 

  ן, על ידי החברה או בהסכמתה.יהעני

אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת, כאמור בסעיף  7.1.14

ו כל צו בעל א וסופי על ידי בית המשפט, או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע )לעיל 7.1.11

או כל  או ימונה לה מפרק קבועתוצאה דומה או זהה על ידי בית המשפט על פי חוק חדלות פירעון 

או ימונה נאמן כהגדרת מונח זה  דומים על פי חוק חדלות פירעון מאפייניםגורם מוסמך אחר בעל 

 . בחוק חדלות פירעון

) או כל נכסי זה להלן 7.1.15בסעיף  המונח (כהגדרת החברה שלמהותי  על נכס ,יוטל עיקול אם 7.1.15

, )זה להלן 7.1.15החברה (כהגדרת המונח בסעיף  מהותי של או אם מומשו שעבודים על נכסהחברה, 

או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור; והעיקול לא יוסר או הפעולה לא 

 ן. יימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העני 45תבוטל, לפי העניין, בתוך 

על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי 

  ן, על ידי החברה או בהסכמתה.יהעני

נכס או צירוף של מספר נכסים,  -" נכס מהותי של החברה" להלן 7.1.16-זה ו 7.1.15לעניין סעיף 

ו ו/או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו טרם אשר ערכ

  מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים כאמור. 35%על עולה קרות האירוע הרלוונטי 

 תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון תבעל בקשה כלאו הוגשה בקשה לכינוס נכסים  אם 7.1.16

על פי חוק חדלות  לחברהכל בעל תפקיד דומה שימונה  או נכסים (זמני או קבוע)או למינוי כונס 

, או אם ) או כל נכסי החברהלעיל 7.1.15בסעיף  המונח (כהגדרת החברה של ימהות נכסעל  פירעון

אשר לא כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון  אויינתן צו למינוי כונס נכסים זמני 

או אם ניתן צו למינוי כונס  ;יןיימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי הענ 45וטלו בתוך נדחו או ב

או , ) או כל נכסי החברהלעיל 7.1.15בסעיף  המונח (כהגדרת החברה של ימהות נכסים קבוע על נכס

 .  עוןצו דומה החל על החברה על פי חוק חדלות פיר

הי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלש

  ן, על ידי החברה או בהסכמתה.יהעני

 חוק חדלות פירעון בהתאם להוראותאו כל הליך דומה  אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים 7.1.17

לחוק  350או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 

(למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה או בהתאם לחוק חדלות פירעון החברות 

בעלי מניותיה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט הסדרים בין החברה לבין 

שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי כתבי אופציה המירים למניות מחזיקי ו/או 

בדרך אחרת החברה לפרוע את אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה תה של להשפיע על יכול

  -כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או או פשרה הסדר

(ושלא  לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברה 350לפי סעיף אם תוגש בקשה 

  ימים ממועד הגשתה.     45בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 

אם  אואם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת,  7.1.18

 החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

ת כלפי מחזיקי אגרות החוב אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיו 7.1.19

 ).'סדרה א(

) בבורסה (להבדיל מהפסקת מסחר), למעט 'סדרה אאם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב ( 7.1.20

, וההשעיה השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה

 ימים. 60כאמור לא בוטלה תוך 

מכל סיבה שהיא, לרבות מחיקה או חיסול לצורכי מיזוג או במסגרת , החברה תחוסל או תימחק אם 7.1.21
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 .לעיל 7.1.11יתקיימו התנאים המפורטים בסעיף אלא אם עסקת החלפת מניות, 

או הונפקה סדרה חדשה בניגוד להוראות  לעיל 3.2בוצעה הרחבת סדרה בניגוד להוראות סעיף  באם 7.1.22

 .לעיל 3.3סעיף 

 להלן 18.4 בסעיף הקבועה התחייבותהחברה לא עמדה באיזה מההתחייבות שלהלן: (א)  אם 7.1.23

); CAP –חוב פיננסי ל  סלהלן (יח 18.5 בסעיףהקבועה  התחייבות) ב); (עצמי להון ביחס(התחייבות 

; להלן 18.6 בסעיף כאמור החברה נכסי כלל על שוטף שלילי שעבוד יצירת לאי החברה התחייבות) ג(

(התחייבות לעניין עסקאות בעלי שליטה במקרה של אי להלן  18.8בסעיף  הקבועההתחייבות (ד) 

 .   עמידה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות)

 אגרות אםאו  (-BBB)שאגרות החוב תהיינה מדורגות ודירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג  ככל 7.1.24

, רצופים ימים 60 על העולה זמן לפרק מדורגות להיות יפסיקו(לאחר דירוגן אם וככל שידורגו)  החוב

 .החברה של בשליטתה שאינן בנסיבות או מסיבות כתוצאה הינה הדירוג שהפסקת במקרה למעט

) רבעונים 2לתקופה של שני ( החברה של הכספיים בדוחות" חי"עסק  הערת תירשם בו במקרה 7.1.25

 רצופים.

  זה להלן.  7 ףההוראות שבסעי, יחולו לעיל 7.1בסעיף  קרים כאמורהממקרות איזה ב

) רשאים 'סדרה אהנאמן וכן המחזיקים באגרות החוב ( לעיל 7.1סעיף בקרות איזה מהאירועים המפורטים ב .7.2

  לפירעון מיידי.את אגרות החוב להעמיד 

 ףסעי) בקרות איזה מהאירועים המפורטים ב'סדרה אלזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב ( חייבהנאמן יהיה  .7.3

, זאת )להלן 7.9(או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף  יום 21שר מועד כינוסה יהיה תוך לעיל, א 7.1

  לעיל.  7.1הקיימת על פי אחת ו/או יותר מהעילות שבסעיף מבלי לגרוע ו/או לקצר את תקופת הריפוי 

, (כהגדרתה לעיל) מיוחדת באסיפההחלטת מחזיקים להעמיד אגרות חוב לפירעון מיידי כאמור לעיל, תתקבל  .7.4

של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה או ברוב כאמור באסיפת  רגילברוב 

 ) לפחות מהיתרה כאמור.20%מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (

לשטר זה  7.1יף במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסע .7.5

, והחלטה )להלן 7.6(בשים לב לאמור בסיפת סעיף  להלן 7.7ובכפוף לאמור בסעיף כונסה האסיפה,  בגינולעיל 

, י הראשוןהאפשרבמועד לעיל, הנאמן יהיה חייב,  7.4כאמור התקבלה בהתאם לסעיף  םבאסיפת מחזיקי

  .)'סדרה א(להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

לא יעמידו את אגרות  )'סדרה א(, הנאמן או מחזיקי אגרות החוב הנאמנות זה לשטר 7למרות האמור בסעיף  .7.6

חר לעיל אלא לא 7.1לפירעון מיידי, גם בקרות אחד או יותר מהאירועים האמורים בסעיף ) 'סדרה א(החוב 

שמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות כן. ואולם הנאמן או המחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה 

 כאמור אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי. 

ור תשלח על ידי כאמ )'סדרה א(הודעה על קבלת החלטה כאמור לעיל באסיפה של מחזיקי אגרות החוב  .7.7

 או הנאמן, על אף האמור .הנאמן לחברה ותהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור

 תפגע ההודעה מסירת כי סביר חשש קיים אם, כאמור לחברה הודעה למסור חייבים אינם המחזיקים

  .מיידי אגרות החוב לפירעון את להעמיד באפשרות

לעיל, תקופה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה  7.1נקבע באיזה מהאירועים שבסעיף  .7.8

שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות 

ואולם  לא נשמטה;זה, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה  7החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 

הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות 

 המחזיקים.

לעיל לכינוס האסיפה,  7.3הימים האמורים בסעיף  21הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  .7.9

מסכנת את זכויות מחזיקי אגרות  ימים כאמור 21במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כינוס האסיפה בחלוף 

החוב. במקרה של קיצור מועדים כאמור, בטרם זימון האסיפה, ימסור הנאמן הודעה לחברה שבה יציין את 

 .וזאת למעט ככל שבפירוט הסיבות יהא בכדי לפגוע בזכויות המחזיקים הסיבות לקיצור
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, המקריםאת התקיימות העובדות,  עלבפוזה, כפופות לידיעתו  7לפי סעיף  אמןבזאת כי חובות הנ מובהר .7.10

 החברה של בכתב הודעה מכוח או החברה של פומביים פרסומים מכוחהנסיבות והאירועים המפורטים בו 

 .דין כל פי על הנאמן ובזכויות בחובות לפגוע בכדי בכך אין. זה לשטר 17 סעיף פי על אליו שתישלח

דחופה, יחולו ההוראות הקבועות בתוספת השלישית במקרה בו תבקש החברה מהנאמן בכתב למנות נציגות  .7.11

  לשטר הנאמנות.

כדי לפגוע בכל סעד אחר או נוסף לפי סעיף זה לעיל רעון מיידי יכי אין בהעמדה לפ ,הסר ספק למעןיובהר,  .7.12

ואי העמדת החוב לפירעון  ) לפי כל דין ו/או תנאי שטר הנאמנות'סדרה או/או זכות של מחזיקי אגרות החוב (

זכויותיהם ו/או פגיעה בלעיל לא תהווה ויתור כלשהו  7.1מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 

 . של מחזיקי אגרות החוב כאמור

 תביעות והליכים בידי הנאמן .8

חייב  בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו, ויהיה .8.1

בת לחברה אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת , םשנתקבלה באסיפת מחזיקירגילה ידי החלטה -לעשות כן על

אם סבר שיש בה כדי  או אף לא לתיתה בהודעהשנקבעה ה תקופהואולם הנאמן רשאי לקצר את ( ימים 7

פטיים ובקשות לבית , לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים מש)לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים

משפט, כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ואכיפת הביצוע על 

   החברה של התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה.

אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם 

) ו/או לצורך 'סדרה א) לא הועמדו לפירעון מיידי והכל להגנת מחזיקי אגרות החוב ('סדרה אהחוב (אגרות 

זה, מובהר כי זכות  8על אף האמור בסעיף  מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות ובכפוף להוראות כל דין.

  זה. 8לעיל ולא מכוח סעיף  7ההעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 

על פי דרישה בכתב של אסיפת המחזיקים אשר תתקבל לעיל  8.1 קטן הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף .8.2

האפשרי  במועד, אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק או סביר לעשות כן, ופנה רגילהבהחלטה 

 לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בדין.הראשון 

לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים, בין ביוזמתו  אין באמור לעיל כדי

, גם אם איגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי רגילהובין על פי דרישת מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה 

דה לפירעון למען הסר ספק, מובהר כי זכות ההעמ והכל להגנת מחזיקי איגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין.

  זה. 8לעיל ולא מכוח סעיף  7מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 

 בכדי שיוחלט על ידם בהחלטה םהנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקי .8.3

פות י. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסזהאילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר  רגילה

לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור  םמחזיקי

בכפוף להוראות התוספת השנייה לשטר זה בנוגע לכינוס אסיפות (וללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי 

י עליו החליטה למען הסר ספק יובהר, כי הנאמן אינו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפירעון מייד .)מחזיקים

  לעיל. 7.1אסיפת מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף 

על מנת לדון  םבכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפת מחזיקי .8.4

ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות, ובלבד שכינוס האסיפה יבוצע על ידי הנאמן 

אך בכפוף להוראות התוספת השנייה לשטר זה בנוגע א שיהוי ובמועד הראשון האפשרי במקרים כאמור לל

כינוס האסיפה כאמור  לעכב רשאי יהיה לא הנאמן כי, יובהר ספק הסר למען. לכינוס אסיפות מחזיקים

 . )'סדרה א( החוב אגרות מחזיקי בזכויות לפגוע עשוי במקרה שבו השיהוי

הנאמן רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו על פי שטר הנאמנות,  .8.5

ו/או הוראות מבית  םמחזיקי תמאסיפו/או לבית המשפט, עד שיקבל הוראות  םמחזיקי תלאסיפלצורך פניה 

יפגע בזכויות מחזיקי אגרות המשפט כיצד לפעול ובלבד שלא יהא בפניה להשהות את פעולות הנאמן באופן ש

ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון  םמחזיקיה תלאסיפהחוב. הפניה 

כל עוד לא ניתנה  .אך בכפוף להוראות התוספת השנייה לשטר זה בנוגע לכינוס אסיפות מחזיקיםהאפשרי 

 על פי שטר הנאמנות ועל פי דין. החלטת בית המשפט, יחולו על הנאמן החובות המוטלות עליו
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   מיוחדת. החלטהב תתקבל החברה לפירוק באשר מחזיקים אסיפת של החלטה .8.6

  התקבולים נאמנות על .9

 ,אך לא רק ,למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא לרבות ,על ידי הנאמן ושיתקבל יםתקבולהכל 

כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו  ו/או כתוצאה מהעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי

  הבא: העדיפותעל ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר 

לסילוק ההוצאות, התשלומים, ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן, הוטלו עליו, או  - ראשית .9.1

 ן אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות, לרבות שכרונגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופ

   ;)החוב אגרות ממחזיקי והן מהחברה הן שכרו את יקבל לא הנאמן כי(ובתנאי 

  ;להלן) 25לתשלום כל סכום אחר על פי ה'התחייבות לשיפוי' (כהגדרת מונח זה בסעיף  -שנית  .9.2

  ;להלן 25 לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף - שלישית .9.3

פסו -להם פרי יםפיגורי הריבית המגיע ו/אוריבית הפיגורים כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את  -רביעית  .9.4

ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל העדפה 

   ;בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר

המוחזקות החוב איגרות על פי להם  יםהמגיע הקרןכדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את פיגורי  -חמישית  .9.5

פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה -פריעל ידיהם 

 ;ו באופן אחרמהם, ובלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה א

להם על פי איגרות החוב המוחזקות על  הכדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את הריבית המגיע -ישית ש .9.6

טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר  פסו, שמועד תשלומם-ידיהם פרי

 לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר. 

המגיעים להם על פי איגרות החוב המוחזקות  הקרן סכומיכדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את  - שביעית .9.7

טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר  פסו, שמועד תשלומם-על ידיהם פרי

  לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר.

 , במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין. העודףאת  .9.8

  ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.  ,מהתשלומים למחזיקי איגרות החוב ינוכה מס במקור

  מהחברה. מלוא התקבוליםהנאמן לפעול לגביית  בהתחייבויות פגועלעיל כדי לבסעיף זה באמור  אין

  סמכות לעכב חלוקת הכספים .10

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל  9 למרות האמור בסעיף .10.1

לא יהיה הנאמן חייב  ש"ח,מיליון  1-ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות מ

 16סעיף לפי  לחלקו, ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות

  .להלן

על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם  ,לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל .10.2

לעיל, יהיה הנאמן  10.1בסעיף  אשר יספיק לשלם את הסך האמורלמחזיקי איגרות החוב, אם יגיעו, לסכום 

לעיל ולחלק את הסכום האמור במועד  9חייב להשתמש בסכומים האמורים על פי סדר הקדימויות שבסעיף 

. על אף האמור תשלום שכר הנאמן או בתוך שלושה חודשים, לפי המוקדם תשלום הקרן או הריבית הקרוב

מים שהגיעו לידי הנאמן וף אם הסכוהוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם א

  .על פיו הנחיותתקנון הבורסה וה, בכפוף להוראות מיליון ש"ח 1הינם נמוכים מסך של 

מחזיקי אגרות החוב יוכלו, באמצעות קבלת החלטה רגילה באסיפת מחזיקים, לחייב את אף האמור, על  .10.3

מיליון ש"ח, והכל בכפוף לסדר  1הנאמן לשלם להם את הסכומים שנצברו בידיו אף אם לא הגיעו כדי 

 לעיל. 9הקדימויות שבסעיף 

  סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן .11

של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן רשאי להורות לחברה בכתב להעביר  רגילהחלטה שתתקבל ברוב בכפוף לקבלת 
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ביר החברה לנאמן במועד שנקבע , חלק או מלוא התשלום הבא אותו תעלחשבון הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב)

"), וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או הרלוונטי התשלוםפי שטר זה (ולא קודם לכן) (בסעיף זה: "-על

 הפקידה/או ו המימון בסכום נשאה לא שהחברה ובלבד") המימון סכוםפי שטר זה (בסעיף זה: "-שכר הנאמן על

מובהר כי העברה כאמור מהחברה תתבצע על ידה אך ורק במועדים הקבועים . המימון סכום את מראש הנאמן בידי

לתשלום קרן ו/או ריבית על פי שטר זה, ואין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים ו/או לשנות את מועדי התשלום 

פי הודעת הנאמן ויראו את החברה כמי -החברה אינה רשאית לסרב לפעול על החלים על החברה בהתאם לשטר זה.

ידי הנאמן לזכות החשבון -שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים האמורים אם העבירה את הסכום שנדרש על

שפרטיו פורטו בהודעת הנאמן. אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר 

  . פי דין-פי שטר זה או על-הנוספים, ככל שיהיו, מקום בו היא חייבת לשאת בהם על

כספי מתוך כספי הריבית וככל שלא יספיקו קודם  יועבר , אם וככל שיועבר,יובהר כי סכום המימון שיועבר לנאמן

   הריבית מכספי הקרן.

לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון יפורסם  עד

העדכניים שישולמו למחזיקים  ו/או הקרן הריביתשיעורי סכומי ו ,מטרתודיווח מיידי בו יפורטו סכום המימון, 

ינוכה מהקרן, תציין החברה בדיווח מיידי האמור, בין היתר, את ככל שסכום המימון  במסגרת התשלום הרלוונטי.

סכום  כאמור, כי בדיווח המיידיהחברה ציין בנוסף, ת ש"ח ערך נקוב בניכוי סכום המימון. 1הסכום לפדיון לכל 

   המימון שיועבר לנאמן ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום למחזיקי אגרות החוב.

ש"ח  500,000סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל, יוגבל לסך של 

  (בתוספת מע"מ).

  הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן  .12

ות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים הנאמן יודיע למחזיקי אגר .12.1

 להלן.  26 להם באופן הקבוע בסעיףיום שתימסר  14מוקדמת של , וזאת בהודעה לעיל 10 -ו 9 בסעיפים

לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי איגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באיגרת החוב,  .12.2

 . להם אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם

התשלום יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב.  לעיל, 12.1 חולקו כאמור בסעיףיכספים שה .12.3

 ייזקף קודם כל על חשבון הריבית.  

מסיבה שאינה תלויה  ,שלומוסכום כלשהו המגיע למחזיק איגרות חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לת .12.4

, יחדל לשאת ריבית ")המניעה(" ובמלואו לשלמו במועדווהיה ביכולתה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה 

על מהמועד שנקבע לתשלומו, והמחזיק באיגרות החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם 

  .תהריבי/או ום על חשבון הקרן וותו תשלבמועד שנקבע לפירעון אואגרות החוב פי תנאי 

ימי עסקים מהמועד שנקבע לאותו תשלום את סכום התשלום שלא  15החברה תפקיד בידי הנאמן בתוך  .12.5

 הפקדההבאמצעות המגנ"א, ולמחזיקי אגרות החוב תודיע לעיל,  12.4שולם במועדו, כאמור בסעיף קטן 

 תחשב כסילוק אותו תשלום, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, גם כפדיון איגרת החוב. הנ"ל

את הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף קטן הנאמן ישקיע במסגרת חשבונות נאמנות בשמו ולפקודתו,  .12.6

הנאמן, לא יהיה חייב . עשה כן להלן) 16נאמן על פי שטר זה (כאמור בסעיף בהשקעות המותרות ללעיל,  12.5

ההוצאות הסבירות בניכוי  ותלזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקע

תשלומי החובה החלים הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, העמלות הסבירות, ובניכוי 

ביצוע התשלום בפועל למחזיקים, לעיל, ל 12.4היה ותוסר המניעה, כמפורט בסעיף  על חשבונות הנאמנות.

יעביר הנאמן מתוך הכספים כאמור סכומים למחזיקי אגרות החוב הזכאים להם, וזאת בסמוך ככל הניתן 

 הוצאותיושכר טרחתו, לאחר שיומצאו לנאמן הוכחות ואישורים סבירים על זכותם לסכומים אלו, ובניכוי 

מנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה מקובל וכל ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבונות הנא

  .באותה עת

הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של איגרות  .12.7

. לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את (או עד למועד תשלומם למחזיקי אגרות החוב, לפי המוקדם) החוב

 הוצאותיושכר טרחתו, כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם בניכוי , לעיל 12.6 הסכומים כאמור בסעיף
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ככל שיוותרו בידיו  ,והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון שכר נותני שירותים וכו')

באותו מועד. החברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב הזכאים לאותם סכומים, 

 לעיל 12.6סעיף קטן וגע לסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות ובכל הנ

 בשינויים המחויבים. 

עבור מחזיקי בנאמנות  אצלהואת דבר קבלתם בנאמנות  ת הסכומיםקהחברה תאשר בכתב לנאמן את החז .12.8

 .האמוריםאגרות החוב 

 שש שניםגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך החברה תחזיק בכספים אלו בנאמנות עבור מחזיקי א .12.9

 16סעיף  ת מיום העברתם אליה מאת הנאמן ולא תעשה בהם כל שימוש ותשקיעם בהתאם להוראותונוספ

הפירעון ממועד  שנים שבעידי מחזיק אגרות חוב עד תום -שטר זה. כספים שלא יידרשו מאת החברה עלל

 והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיאלידי החברה,  יעברו הסופי של אגרות החוב

האמור לא ייגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשלם  .והכל בכפוף לאמור בדיני התיישנות

 . שטר נאמנות זהאת הכספים להם זכאים כאמור על פי 

  ומאת הנאמן אגרת החוב יקבלה מאת מחזיק .13

תשחרר הריבית אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב הפקדת סכומי הקרן ואת הנאמן בדבר מחתומה קבלה  .13.1

 ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.עצם בכל הקשור ל את החברה בשחרור מוחלט

קבלה חתומה מאת מחזיק אגרת החוב או אסמכתא של חבר הבורסה המעביר על ביצוע ההעברה או ביצוע  .13.2

ידי הנאמן בגין החוב תשחרר -הריבית ששולמו לו עלוסכומי הקרן ההעברה באמצעות מסלקת הבורסה בגין 

 את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב. 12כספים שחולקו כאמור בסעיף  .13.3

   קיאגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חל הצגת .14

בית כלשהי או תשלום איגרת חוב להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום רי יהנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק .14.1

ומחזיק אגרת החוב  ריבית, את תעודת איגרות החוב שבגינן משולמים התשלומיםהקרן וסכום החלקי של 

יהיה חייב להציג את תעודת אגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את מחזיקי אגרות החוב 

  .בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או להטיל על מחזיקי אגרות החוב אחריות ו/או חבות כלשהי

אמור לעיל ותאריך הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת איגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כ .14.2

  תשלומם.

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת איגרות החוב לאחר שניתן לו  .14.3

על ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת 

  אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון.

מרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי תשלומים ל .14.4

 חלקיים כאמור.

  הדיןתחולת  .15

שאינן ניתנות להתניה לבין  הישראלי הדיןבכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות 

  .שאינן ניתנות להתניה הישראלי הדיןזה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות  נאמנות שטר

 השקעת כספים .16

המדורגים  ים הגדולים בישראל/בנקבכל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו 

בהשקעות בניירות ערך של  בפקדונות שקליים באותם הבנקים ו/או , בשמו או בפקודתו,ומעלה AAבדירוג של 

  . זה והכל כפוף לתנאי שטר נאמנות ,מדינת ישראל

 התחייבויות החברה כלפי הנאמן  .17

  החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאיגרות החוב טרם נפרעו במלואן, כדלקמן:

וכן להחזיק ולשמור על נכסיה (כפי שיהיו מעת לעת) במצב  להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה .17.1
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 .טוב

סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את הפנקסים, לרבות לנהל פנקסי חשבונות  .17.2

 (לרבות, אך לא רק שטרי משכון, משכנתא, חשבונות וקבלות) המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות

 -לא יאוחר מובכל זמן סביר שיתואם מראש עם החברה כל נציג מורשה של הנאמן לעיין, לו נאמןולאפשר ל

, וזאת , בכל פנקס ו/או מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בובקשתו של הנאמןקבלת עד ימי עסקים ממו 14

ככל שלדעתו של הנאמן עיון כאמור דרוש לנאמן לשם יישום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של 

 17.12כאמור בסעיף  ף להתחייבות לסודיותהנאמן על פי שטר הנאמנות, ובלבד שהנאמן פועל בתום לב ובכפו

לעניין זה, נציג מורשה של הנאמן פירושו מי שהנאמן ימנה למטרת עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב  .להלן

 לפיו הממונה כאמור מחויב כלפי הנאמןשל הנאמן שתימסר לחברה לפני העיון כאמור ותכלול גם אישור של 

 ולותיו עבור הנאמן.החברה בשמירה על סודיות המידע שיגיע לידיעת אותו ממונה בפעו הנאמן

, על כל מקרה בו לחברהמשנודע  עסקים ימי שנימ יאוחר לאו הסביר האפשרי בהקדםבכתב  להודיע לנאמן .17.3

 )לעיל 7.1.15 בסעיף המונח(כהגדרת  החברה של ימהות נכסעל פעולת הוצאה לפעול  הו/או בוצעהוטל עיקול 

כונס נכסים, מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או , ם כאמורלנכסי, וכן בכל מקרה בו מונה או כל נכסי החברה

כהגדרת המונחים בחוק חדלות  הליכים כנגד החברהלצו לפתיחת נאמן שמונה במסגרת בקשה קבוע ו/או 

, וכן לנקוט על חשבונה ו/או כל בעל תפקיד אחר שמונה לחברה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון פירעון

הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם 

   העניין.

ו/או חשש על קרות כל אירוע  ובכל אופן לא יאוחר משני ימי עסקים להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי .17.4

וזאת מבלי לקחת  המשנה שלו) על סעיפי( לעיל 7.1מהאירועים המפורטים בסעיף ממשי לקרות כל אירוע 

  . את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותם אירועיםבחשבון 

), ככל 'סדרה אלתת לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקים באגרות החוב ( .17.5

 שתעביר. 

ידי הנאמן לחברה עם מינויו) -החברה תמסור לנאמן או לנציג מורשה שלו (ואשר הודעה על מינויו תימסר על .17.6

מועד בקשתו, מידע נוסף בנוגע לחברה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע ימי עסקים מ 10 תוך

ומידע שלפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן נדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי  לחברה, עסקיה או נכסיה

 –ולהורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן (למעט אם חל חיסיון עו"ד ) אגרות החוב

לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן, לקוח, ומבלי לגרוע מזכויות וסעדים העומדים לרשות החברה על פי דין) 

ישום והפעלת הסמכויות, הכוחות יוזאת ככל שלדעתו הסבירה של הנאמן המידע דרוש לנאמן לשם 

יוני ונדרש לשם פי שטר הנאמנות לרבות מידע אשר עשוי להיות ח-וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על

) ובלבד שהנאמן פועל בתום לב, וזאת בכפוף להתחייבות 'סדרה אהגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (

 להלן. 17.12לסודיות כאמור בסעיף 

סדרה (לתשלום אגרות החוב (עדכני) לוח סילוקין , בקשתומועד ימים מ 30למסור לנאמן לא יאוחר מתום  .17.7

 . Excel(קרן וריבית) בקובץ ) 'א

לזמן את הנאמן לאסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות רגילות ובין אם לאסיפות כלליות שלא מן  .17.8

המניין של בעלי המניות בחברה) מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו. פרסום זימון לאסיפה 

 סעיף זה.חשב כזימון הנאמן לצרכי יכללית של בעלי המניות של החברה במערכת המגנ"א, י

 .להלן 29בסעיף למסור לנאמן את הדוחות והדיווחים המפורטים  .17.9

לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר להוראות כל דין לשם מתן תוקף להפעלת  .17.10

 הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

כל עוד שטר זה הנו בתוקף, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על ידי בדצמבר של כל שנה ו 31מדי יום  .17.11

מורשי החתימה של החברה כי בתקופה שמתאריך ההנפקה של אגרות החוב או בתקופה שהחל מתאריך 

האישור הקודם שניתן לנאמן על פי סעיף קטן זה, המאוחר מביניהם, ועד למועד מתן האישור, לא קיימת 

הנאמנות (לרבות ביחס להוראות בסעיפים ספציפיים בשטר שביחס אליהם  מצד החברה הפרה של שטר

 . יבקש הנאמן התייחסות החברה באישור זה), אלא אם צוין הדבר באישור במפורש כאמור
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לפי  אגרות החובשמירת זכויותיהם של מחזיקי  החברה תעביר לנאמן מידע בנוגע לחברה שיהיה חיוני לשם .17.12

דרישה סבירה בכתב של הנאמן, וכל מידע שיועבר לנאמן יישמר על ידיו בסודיות, והוא לא יעשה בו שימוש 

אלא לצורך מילוי תפקידו כנאמן לפי שטר הנאמנות, לרבות דיווח למחזיקי אגרות החוב. מסמכים ו/או 

הווה עבירה של שימוש אינפורמציה שימסרו לנאמן, בהתאם לסעיף זה, ימסרו בתנאי שמסירתם אינה מ

 במידע פנים כהגדרתה בחוק ניירות ערך ובכפוף להתחייבות הנאמן ו/או מי שימנה לשמירה על סודיות.

 להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, אזי: החברהבמקרה שבו תחדל  .17.13

ידי פרסומה בשני עיתונים יומיים -ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן עלהחברה כל הודעה מטעם  )א(

כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות  שתפורסםהנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה 

 תונים כאמור.יביום פרסומה בעהחוב 

פרק ב כנדרשה, דיווחים מסור לנאמן, בנוסף לכל דיווח רלוונטי אחר כמפורט בשטר נאמנות זהחברה ת )ב(

(עקרונות ניהול עסקים) בחוזר המאוחד,  5(ניהול נכסי השקעה והעמדת אשראי) בשער  2בחלק  4

כפי שיהיו בתוקף מעת  החוזר המאוחדפי הוראות -, והכל עלבחוזר המאוחדבהתאם למועדים הקבועים 

 ., חתומים על ידי מנכ"ל החברה ונושא המשרה הבכיר בתחום הכספיםלעת

 ו/או שינוי שמה.  כתובתה שינוי על מיידיתתודיע לנאמן  החברה .17.14

נושא המשרה הבכיר בתחום ישור בכתב חתום על ידי לנאמן, על פי דרישתו הראשונה בכתב, א למסור .17.15

החוב יתרת  ועלשולמו במועדם, וכי ) 'סדרה אלמחזיקי אגרות החוב ( על ביצוע כל תשלום, הכספים בחברה

 .באותו מועד ולאחר ביצוע התשלום) 'סדרה א(אגרות החוב למחזיקי 

כספים בחברה ייתן, תוך זמן סביר, לנאמן ו/או לאנשים שיורה, ה תחוםמשרה הבכיר בהלגרום לכך כי נושא  .17.16

פי שיקול -כל הסבר, מסמך, חישוב או מידע בנוגע לחברה, עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר, על

לשם מילוי תפקידיו  ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן בכתב כאמור,  7-חר מזאת לא יאו דעתו של הנאמן,

 ולצורך הגנה על מחזיקי איגרות החוב.

  התחייבויות נוספות .18

תבצע החברה לעיל,  7על פי הוראות סעיף  לאחר שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי (ככל שתועמדנה) .18.1

את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל דרש לכך על ידי הנאמן, ימזמן לזמן ובכל עת שת

  :ככל שתהיינה סבירות ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות ,הסמכויות הנתונות בידי הנאמן

 שטר תנאי לפי להם שיגיעו/או ו להם המגיעים הסכומים כל את ולנאמן החוב אגרות למחזיקי תפרע )א(

ודעת ה ממועד ימים 7 תוך וזאת, ')Acceleration('האצה' ' בין אם מועד החיוב בגינן חל או לא, הנאמנות

  הנאמן לחברה. תשלום כאמור יבוצע בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה.

תצהיר הצהרות ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות או הדרושות  )ב(

  ת של הנאמן ובאי כוחו.בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאו

לשם יישום הוראות  ותיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרש )ג(

  שטר הנאמנות.

ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על ידו, במסגרת -הודעה בכתב חתומה על -למטרות סעיף זה  .18.2

 לכך.סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה 

 חלוקה על הגבלות .18.3

בחברה תהא  ,")חלוקה(" החברות בחוק כהגדרתה, החלוק) לא נפרעו במלואן, 'סדרה אכל עוד אגרות החוב (

  כפופה לעמידה בתנאים (המצטברים) כדלהלן:

להלן) זה  18.3(כהגדרתו בסעיף אם לאחר ביצוע החלוקה כאמור, ההון העצמי  חלוקה תבצעהחברה לא  )א(

 על בהתבסס ייבדק, לעיל זה בסעיף כאמור העצמי ההון כי יובהר. ש"ח ליוניימ 675-יפחת משל החברה 

וכן  טרם ההחלטה על ביצוע חלוקה שפורסמו על ידי החברה האחרונים המאוחדים הכספיים דוחותיה

 .בהילקח בחשבון החלוקה

, , כולל זכויות מיעוטמשמע: סך כל ההון העצמי של החברה - זה בלבד (א)18.3סעיף לעניין  -" הון עצמי"
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  כהגדרתו בכללי חשבונאות מקובלים. 

נטו  CAP-ל נטו הפיננסי החוב בין שהיחס לכך תגרום כאמור ופעולה במידה חלוקה תבצע לא החברה )ב(

  .66%על  יעלהלהלן),  18.5 בסעיףשל החברה (כהגדרת מונחים אלו 

 מהרווח הנקי, כפי שיהיה מעת לעת.  50%לא תבצע חלוקה בשיעור העולה על  החברה )ג(

של החברה במאוחד לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, כפי  הנקי הרווח -" הנקי הרווח"

 שיפורסמו מעת לעת.

ן כאמור בגי החלוקה(בלבד) יובהר, כי אין באמור לעיל כדי להגביל את החברה מביצוע  ספק להסרת

ובלבד שחלוקה  החלוקה למועד שפורסמו החברה של הכספיים הדוחות לתקופת שקדמו ותתקופ

 בוצעהכן, הרווחים הניתנים לחלוקה אשר לא  כמוזה.  18.3כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 

 .הבאות לתקופות יצטברו מסוים במועד חלוקה בסיסם על

 מהעילות מי מתקיימת, כאמור החלוקהאם כתוצאה מביצוע  חלוקה לבצע שלא החברה מתחייבת כן )ד(

 . לעיל 7.1כמפורט בסעיף  מיידי לפירעון

 ).'סדרה אהחברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב ( )ה(

 למועד עובר שפורסמו האחרונים הכספיים הדוחות פי על אם חלוקה לבצע שלא החברה מתחייבת כן )ו(

ערך (דוחות תקופתיים מתקיים בחברה סימני אזהרה כהגדרת המונח בתקנות ניירות  ,החלוקה

, למעט ככל ובהתאם לתקנות האמורות רשאי דירקטוריון החברה שלא לצרף 1970-ומיידיים), תש"ל

תזרים מזומנים חזוי אם קבע, כי אין בקיומם של סימני האזהרה כאמור כדי להצביע על בעיית נזילות 

 .דירקטוריון קבע כךבחברה, וה

מנכ"ל החברה או ימסור  ,חלוקהביצוע הלאחר קבלת החלטה בדירקטוריון החברה על בתוך שני ימי עסקים 

בדירקטוריון  נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה הודעה בכתב לנאמן בדבר קבלת ההחלטה

בנוסח לשביעות והכל  וונטיובדבר עמידת החברה בכל הוראות סעיף זה כולל פירוט החישוב הרל החברה

  סתמך על אישור כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.לה ירשאהנאמן  .רצון הנאמן

 עצמי להון ביחס התחייבות .18.4

), 'סדרה אהחברה מתחייבת כי כל זמן שטרם נפרעו מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (

על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי ההון העצמי של החברה (כהגדרתו להלן), 

  .שני רבעונים רצופים משךבש"ח  מיליוני 520-פחת מי לא העניין) האחרונים

כולל זכויות  ,משמע: סך כל ההון העצמי של החברה - להלן 18.5-ו זה 18.4 סעיפיםלעניין  -" הון עצמי"

הלוואות שיועמדו קרן , כהגדרתו בכללי חשבונאות מקובלים, כאשר לסכום זה יתווספו סכומים של מיעוט

דהיינו  , אשר על פי תנאיהן ייקבע שהן נדחות ביחס לאגרות החובבחברה ו/או מי מטעמם על ידי בעלי שליטה

יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב וכן הן יהיו נדחות בפירוק לפירעון  (קרן וריבית) מועד פרעונן

  . אגרות החוב

עמידת החברה באמת המידה ביחס להון עצמי כאמור לעיל תיבדק החל מהדוחות הכספיים של החברה ליום 

 זה תתבצעהון עצמי כאמור בסעיף ל בהתחייבותההבדיקה בדבר עמידת החברה  , כאשר2021בדצמבר  31

) קיימות במחזור, ביחס לדוחות 'סדרה אביום פרסום הדוחות הכספיים על ידי החברה וכל עוד אגרות חוב (

ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), העתיים, כהגדרת המונח בתקנות ניירות בדוחות חלק שיהוו הכספיים 

שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד. החברה תפרט במסגרת דוח  ")עתיים דוחות(" 1970-תש"ל

הון עצמי ל ביחס בהתחייבותה, את עמידתה או אי עמידתה העתייםבדוחות שיהווה חלק  ההדירקטוריון של

  .בצירוף הנתון המספרי כאמור בסעיף זה לעיל

תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא  החברה, העתיים דוחותה פרסוםלאחר  עסקיםימי  2-לא יאוחר מ

המשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר עמידת החברה או אי עמידתה באמת המידה הנדונה בצירוף תחשיבים 

  והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

 CAP -ל פיננסי חוב יחס .18.5
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חותיה נטו של החברה (כהגדרת מונחים אלו להלן), בהתאם לדו CAP -ל נטו הפיננסי החוב בין היחס אם

שני רבעונים  משךב 75% עלהאחרונים יעלה המבוקרים או הסקורים (לפי העניין)  המאוחדיםהכספיים 

   רצופים.

בתוספת חוב כלפי מחזיקי  מתאגידים פיננסיםולזמן ארוך חוב לזמן קצר  - לעניין סעיף זה ,"נטו פיננסי חוב"

, בניכוי מזומנים ושווי ובתוספת חוב מגופים אחרים שעיסוקם העמדת הלוואות אגרות חוב שהנפיקה החברה

קדונות וחשבונות בנק יפ, המסווגים בדוחות הכספיים כנכסים שוטפים ,ניירות ערך סחיריםמזומנים, 

לפי מזומנים ושווי מזומנים שהועמדו כנגד ערבויות פיננסיות נכסים המוגבלים בשימוש למעט ו מיועדים

  .המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) האחרוניםדוחותיה הכספיים 

"CAP לפי דוחותיה הכספיים  לעיל) 18.4(כהגדרתו בסעיף משמעו ההון העצמי  - לעניין סעיף זה ,"נטו

  בצירוף חוב פיננסי נטו.  המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) האחרונים,

 זה 18.5בסעיף  כאמורנטו של החברה  CAP -ל נטו הפיננסי החוב ביןשל היחס עמידת החברה באמת המידה 

הבדיקה בדבר עמידת החברה  , כאשר2021בדצמבר  31לעיל תיבדק החל מהדוחות הכספיים של החברה ליום 

נטו תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים על ידי החברה  CAP -במגבלות על היחס שבין החוב הפיננסי נטו ל

שהיה  העתייםבדוחות חלק שיהוו ) קיימות במחזור, ביחס לדוחות הכספיים 'סדרה אוב (וכל עוד אגרות ח

בדוחות שיהווה חלק ה על החברה לפרסם עד לאותו מועד. החברה תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון של

נטו כאמור בסעיף  CAP -, את עמידתה או אי עמידתה במגבלות על היחס שבין החוב הפיננסי נטו להעתיים

  .תוך ציון שיעור היחס זה לעיל

תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא  החברה, העתיים דוחותה פרסום לאחרימי עסקים  2-לא יאוחר מ

המשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר עמידת החברה או אי עמידתה באמת המידה הנדונה בצירוף תחשיבים 

  והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

  התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי)  .18.6

על כלל נכסי מתחייבת שלא ליצור שעבוד שוטף החברה ) תהיינה במחזור, 'סדרה אכל עוד אגרות החוב (

קבועים/ . אין באמור כדי להגביל את החברה מליצור שעבודים הקיימים והעתידיים החברהוזכויות 

   .ספציפישוטף על נכס , כולם או חלקם, ו/או שעבוד על נכסיה ספציפיים

 עמידה בהתחייבויות החברה במקרה של שינוי בתקינה חשבונאית .18.7

, לעומת זו החלה עליה במועד חתימת שטר נאמנות החברה על החלה החשבונאית התקינהשל שינוי  במקרה

 , בשטר זה,הפיננסיות המידה אמות, להלן המונח כהגדרתזה, באופן שיש בו כדי להשפיע "השפעה מהותית" 

 תדווח והחברה זה נאמנות שטר חתימת במועד החברה על החלה החשבונאית התקינה לפי ורק אך תיבדקנה

  .להלן כמפורט הבחינה אופן על

 בשטר המפורטותעוד לא תחול "השפעה מהותית" כאמור, אזי, עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות  כל

  החשבונאות המקובלים החלים על החברה, כפי שיהיו מעת לעת.  , תחושב לפי כלליזה

וחל שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה באופן שיש בו כדי להשפיע "השפעה מהותית" כאמור  ככל

') (כולל הפירעון הסופי), תערוך החברה מאזן פרופורמה סדרה אלעיל, עד לפירעון המלא של אגרות החוב (

במתוכנת מקוצרת, הכולל ביאורים מהותיים ורלוונטיים בלבד, מסוקרים אך לא מבוקרים, בהתאם לתקינה 

החשבונאית שלפיה נערכו הדוחות הכספיים במועד חתימת שטר נאמנות זה, ותפרסם אותו יחד עם דוחותיה 

ס רבעוני וכן, תעדכן החברה במסגרת דוח הדירקטוריון של החברה הרבעוני או הכספיים של החברה על בסי

בסעיפים השנתי, לפי העניין, האם למועד הדוח האמור החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות 

וכן את היחסים לאותו מועד בהתאם לתקינה החשבונאית החלה על החברה במועד חתימת  לעיל 18.5 -ו 18.4

  שטר נאמנות זה. 

" ככל שיחול שינוי בתקינה החשבונאית לעומת התקינה החשבונאית הקיימת במועד מהותית השפעה"

  : חתימת שטר נאמנות זה שהשפעתו במועד החלת התקינה החשבונאית החדשה הינו לפחות אחד מאלה

 דוחותיה פי על החברה של העצמי מההון 7.5% על העולה לעיל 18.4 בסעיף כהגדרתו העצמי בהון שינוי )א(

  .החדשה החשבונאית התקינה החלתשפורסמו עובר למועד  האחרוניםהמאוחדים  הכספיים
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לפי התקינה החשבונאית הקיימת  לעיל 18.5 בסעיףנטו כאמור  CAP-ל נטו פיננסיחוב  יחס שבין הפרש )ב(

נטו בהתאם לתקינה החדשה כאמור  CAP-ל נטו פיננסיבמועד חתימת שטר נאמנות זה לעומת חוב 

  ; 5%העולה על 

, לעומת זו החלה עליה במועד החברה על החלה החשבונאית התקינהבדבר ההשפעה של שינוי  הבחינה

ה וכל עוד החבר ידי עלפרסום הדוחות הכספיים  במועדחתימת שטר נאמנות זה, תבוצע על ידי החברה 

ה החבר על שהיהוניים/השנתיים הרבעיים הכספות לדוח ביחסור, במחזות קיימ') סדרה אאגרות חוב (

אודות  ,העתייםבדוחות שיהווה חלק ויינתן גילוי בדוח הדירקטוריון של החברה  מועדו לאות עדם לפרס

  השינוי בתקן ואודות השפעת התקן על היחסים לאותו מועד.

  של אי עמידה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות  במקרההתחייבות לעניין עסקאות בעלי שליטה  .18.8

-ו 18.4בכל עת שבה החברה לא תעמוד באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים  )א(

תקופות הריפוי וההמתנה, בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות), היא לא לעיל (מבלי להתחשב ב 18.5

בנוסף לאישורים תקבל לכך, תתקשר בעסקאות חריגות, כהגדרת המונח בסעיף זה להלן, אלא אם 

, או לחילופין לצורך ריפוי החברה אגרות החוב, ברוב רגיל יאת אישור אסיפת מחזיק ,הנדרשים על פי דין

או יותר מאמות המידה הפיננסיות האמורות תוך מסירת תחשיב לנאמן חתום על  מאי עמידתה באחת

ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים המפרט את אופן הריפוי. מובהר כי אין בידי הנאמן אפשרות 

לוודא כי עסקה כאמור אכן תתקן את ההפרה, ומשכך הנאמן רשאי להסתמך על אישור נושא המשרה 

לבצע כל בדיקה בנושא. יובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על הארכה ו/או חידוש  האמור מבלי שיידרש

של עסקאות חריגות שהיו קיימות עובר למועד בו נודע על אי העמידה באיזה מאמות המידה הפיננסיות 

   כאמור ובלבד שדירקטוריון החברה קבע כי העסקאות כאמור הינן לטובת החברה.

משמע: עסקה חריגה (כהגדרת המונח בחוק החברות) עם בעל השליטה בחברה,  -" עסקאות חריגות"

  להוציא עסקאות כדלהלן: 

  ;2000-עסקה אשר ניתן לאשר לפי תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס .א

ו/או במועד בו החברה לא עמדה הארכת עסקה אשר היתה בתוקף במועד ההתקשרות בשטר זה  .ב

  הפיננסיות הרלוונטית, לפי העניין; באמת המידה

, עסקה הנוגעת להכללת פטור, שיפוי וביטוח (או כל אחד מאלה) בתנאי הכהונה של בעל השליטה .ג

 .באותם התנאים הקיימים ליתר נושאי המשרה בחברה

  חוכ-באי .19

בתור בא כוחה, להוציא לפועל ) 'סדרה אלאגרות החוב (את הנאמן  , באופן בלתי חוזר,החברה ממנה בזאת .19.1

לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ולפעול חייבת  תהיההפעולות ש אותןולבצע בשמה ובמקומה את 

לבצע חלק  בהתייחס לאותן פעולות שהחברה חייבת לעשותן על פי שטר זה ולא ביצעה אותן או בשמה

לנכון לביצוע תפקידיו על פי שטר זה וזאת מהסמכויות הנתונות לה, ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא 

לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר ממועד בכפוף לכך שהחברה 

 דרישת הנאמן.

 את הנאמן אתלעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה, והחברה פוטרת בז 19.1אין במינוי לפי סעיף  .19.2

והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו  ,כל פעולה שהיא יעשולא מראש במקרה ש ושלוחיו

שלא נעשתה על ידי פעולה בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין כך, על סמך 

 , והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו ברשלנות.ושלוחיו הנאמן

  הסכמים אחרים .20

חוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי שטר הנאמנות, בכפוף להוראות ה

או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך 

שטר הנאמנות ובכשירותו הרגיל של עסקיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי התחייבויותיו של הנאמן על פי 

  כנאמן.
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 הנאמן ידי על דיווח .21

נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב תוך זמן סביר  .21.1

ידי החברה -וללא שיהוי בכפוף להוראות הדין על ההפרה. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על

 .שטר נאמנות זה או על פי הוראות פי הדין-על

דוח שנתי על ענייני הנאמנות  הנפקת אגרות החוב לראשונההנאמן יערוך בתום כל שנה קלנדרית ממועד  .21.2

  הדוח השנתי יכלול פירוט הנושאים הבאים:הנאמן ידאג לפרסום הדוח השנתי במגנ"א. "). הדוח השנתי("

 פרוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה; )א(

 אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.דיווח על  )ב(

עותק המחזיקים רשאים לעיין בדוח השנתי במשרדי הנאמן בשעות העבודה המקובלות ויהיו רשאים לקבל  .21.3

 פי דרישה.-מן הדו"ח על

) 10נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של עשרה ( .21.4

") ומתחייב כי כיסוי יעמוד בתוקפו כל עוד שטר נאמנות זה בתוקף. ככל סכום הכיסוימיליון דולר לתקופה ("

מיליון דולר מסיבה  )8( ') יופחת סכום הכיסוי מסך של שמונהאשלפני הפירעון המלא של אגרות החוב (סדרה 

נודע על ההפחתה האמורה  ימי עסקים מהיום בו 7-כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ

מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתם לתוקף של תקנות 

לחוק ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור 

 .הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו

(חמישה אחוזים) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, הנאמן  5%-לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה מ .21.5

  יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות.

וק ניירות ערך ותקנותיו לרבות, לפי הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות ח .21.6

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, בתוך זמן 10%דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (

 י(ד) לחוק.35סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 

 שכר הנאמן .22

  , כמפורט להלן: זהבהתאם לשטר  החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו,

  .ח"ש 20,000בסך של תשלום שנתי בגין כל שנת נאמנות, החל מהשנה הראשונה  .22.1

השכר השנתי ישולם לנאמן בתחילת כל שנת נאמנות. השכר השנתי ישולם לנאמן בגין התקופה שעד תום  .22.2

נכסים מנהל ו/או באם פי תנאי שטר זה גם אם מונה לחברה כונס נכסים ו/או כונס -תקופת הנאמנות על

  פי שטר זה תנוהל בהשגחת בית משפט.-הנאמנות על

  בנוסף יהיה הנאמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן. .22.3

סכומים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו  -" הוצאות סבירות"

שירותים משפטיים בחו"ל בקשר עם הבטוחות (ככל שיהא בכך  על פי שטר זה לרבות, אך לא רק, שכירת

צורך), הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב, החזר בגין פעולות בחשבון הבנק 

עמלות בנקאיות, הוצאת תדפיסים וייפוי כוח, מכירות ניירות ערך והעברתם, וכן  –מכל מין וסוג לרבות 

  ליחויות, צילומים ונסיעות. הוצאות בגין ש

ש"ח,  500זה לעיל, יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של  22מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .22.4

בעבור כל שעת עבודה שיידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כנאמן (הכל בכפוף 

  להוראות שטר הנאמנות), ולרבות:

  מהפרה או חשש להפרה של השטר על ידי החברה;פעולות הנובעות  )א(

פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי  )ב(

  אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;

ות פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה בקשר עם זכוי )ג(
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מחזיקי איגרות החוב ולשם הגנה עליהן, לרבות בשל אי עמידת החברה בהתחייבויותיה על פי שטר זה, 

לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר זה ולרבות בשל השתתפות באסיפות 

  מחזיקי אגרות חוב; 

ברה או עבודה בשל דרישת עבודות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה הח )ד(

החברה) או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי בחוקים 

לחוק ניירות ערך) ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות  51-ו 50(לרבות תקנות שיותקנו בעקבות תיקונים 

  ות זה;אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר נאמנ

פעולות בקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתנהל על פי כל דין (לרבות בחו"ל), כמו  )ה(

כן, בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות (כגון: הגבלות על חופש הפעולה של החברה, 

עבורה, בקשר להבטחת שעבוד נכסים וכד'), שנטלה או שתיטול החברה או שינטלו על ידי מי מטעמה או 

התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון: ביצוע תשלומים לפי תנאי אגרות החוב) כלפי 

  מחזיקי אגרות החוב, לרבות באשר למהות תנאי בטוחות והתחייבויות כאמור והתקיימותם.

נפתחה עקב העדרו של  בגין כל אסיפת בעלי מניות שהנאמן יטול בה חלק, לרבות בגין נוכחותו באסיפה שלא .22.5

  ש"ח לאסיפה, בצירוף החזר הוצאות בגין נסיעות.  600מניין חוקי מתאים, ישולם לנאמן שכר נוסף של 

  מע"מ, יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים וישולם על ידי החברה.  .22.6

 ת החובביום הנפקת אגרוכל הסכומים הנקובים בסעיף זה לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע  .22.7

  ובכל מקרה לא יפחתו מהסכומים הנקובים לעיל בסעיף זה. 

שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה כונס נכסים לחברה (או  .22.8

  כונס נכסים ומנהל), או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו.

ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב.  זה, 22כל הסכומים האמורים בסעיף  .22.9

במקרה בו החברה לא תשלם בפועל סכום אשר על החברה לשלם לנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות אזי 

  .תחול חובת התשלום על מחזיקי אגרות החוב 

לחוק ניירות ערך, יישאו יד(ד) 35) או 1ב(א35מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים  .22.10

המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו 

  מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.

של ההפרש מכל תשלום שהחברה  נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי .22.11

  תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו על ידי החברה ישירות לנאמן.

לשטר הנאמנות, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר  32במידה ופקעה כהונתו של הנאמן, כאמור בסעיף  .22.12

ך שנת הנאמנות, יוחזר שכר הטרחה טרחה החל מיום פקיעת כהונתו. במידה בו כהונת הנאמן פקעה במהל

השנתי ששולם בגין החודשים בהם לא שימש הנאמן כנאמן. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי שכר הנאמן בגין 

  שנת הנאמנות הראשונה. 

ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות מיוחדות של  .22.13

  להוראות כאמור.הנאמן, תפעל החברה בהתאם 

זה ישולמו לנאמן סמוך למועד הדרישה אך בכל מקרה לא  22כל הסכומים להם זכאי הנאמן על פי סעיף  .22.14

  ימים ממועד דרישת הנאמן בכתב. 30-יאוחר מ

  סמכויות מיוחדות  .23

של כל בכתב הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות להזמין חוות דעת ו/או עצתו  .23.1

דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, ולפעול בהתאם למסקנותיו בין אם  עורך

חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על ידי החברה, והנאמן לא יידרש לשלם ולא ייערך קיזוז 

שנעשו על ידו על  מכספים המגיעים לו בקשר עם כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל

ורה סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי פעל הנאמן ברשלנות אשר אינה פט

ו/או בזדון. החברה תישא בשכר סביר בגין העסקת ו/או בחוסר תום לב  על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת
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ל כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה היועצים שימונו כאמור ובלבד שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש ע

כאמור, בצירוף פירוט שכר הטרחה הנדרש ומטרת חוות הדעת או העצה וכן ששכר הטרחה האמור אינו חורג 

ככל ובהודעה מראש על מינוי מומחה כאמור בסעיף זה לחברה תהא פגיעה מגבולות הסביר והמקובל. 

מועד בו לדעת הנאמן תיפסק הפגיעה במחזיקי אגרות בזכויות המחזיקים, הרי שההודעה תעשה בדיעבד ב

 החוב.

כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, מברק, פקסימיליה, דואר  .23.2

אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה על 

או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או סמך עצה ו/או חוות דעת 

  שלא היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה. 

בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו צורה  .23.3

או ענייניה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע שהיא בהנהלת עסקי החברה 

  בהתאם לשטר הנאמנות.

בכפוף לכל דין, הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי שיקול  .23.4

ל נזק שנגרם עקב טעות דעתו המוחלט ולא יידרש לשלם ולא ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם כ

בשיקול הדעת כנ"ל, שנעשתה בתום לב, אלא אם נקבע בפסק דין חלוט כי פעל הנאמן ברשלנות למעט רשלנות 

 הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת או בזדון.

  סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .24

, הנאמן יהיה רשאי למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין ובכתב חברה מראשל מתן הודעהלבכפוף 

אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח 

חברה. או ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של ה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטייםכאמור, 

 החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי במקרה בו השלוח הינו מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה

לכך, כאשר הסכמת החברה מראש לא תידרש אלא רק  ימי עסקים תוך פירוט הנימוקים הסבירים 5וזאת בתוך 

. מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי בהודעה בדיעבד כאשר בהודעה מראש יש כדי לפגוע בזכויות המחזיקים

לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר 

טרחתו הסביר של כל שלוח כזה לרבות בדרך של קיזוז מסכומים שהגיעו לידיו, והחברה תחזיר לנאמן מיד עם 

  רה כנ"ל.דרישתו הראשונה כל הוצאה סבי

יובהר, כי לא יהא בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה באסיפת מחזיקים, כדי לעכב את תחילת 

  העסקת השלוח.

  נאמן השיפוי  .25

להלן, כל אחד בגין התחייבותו  25.5 החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף .25.1

מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, שלוח  לפי העניין,להלן),  25.3כאמור בסעיף 

או מומחה שימנה על פי הוראות שטר נאמנות זה ו/או על פי החלטה שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות 

 "): הזכאים לשיפוי"כולם או חלקם, ביחד ו/או בנפרד) (החוב על פי הוראות שטר נאמנות זה (

הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או  יעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או נזק ו/אוחבות ו/או תב בגין כל )א(

עיכוב ביצוע) או על  הם(שלא ניתן לגביו/או פסק בורר ו/או חיוב כספי, על פי פסק דין אחריות בנזיקין 

פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה 

לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה 

/או  ו לפי דרישת החברהשל רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/א

 ; וכןלתפקידם מכוח שטר זה

 זכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא לרבות אגבל המגיעבגין שכר  )ב(

 אגב, לרבות  לעיל(א)  25.1 שבסעיף מהאירועים באיזה לטיפול בקשר פעולות נקיטת, תביעההתגוננות, 

היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או  של הזכאים לשיפוישלפי דעתם ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, 

בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, 

הליכי חדלות פירעון, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, הוצאות 
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 ו/או אחרות, ובלבד שיהיוכת מצב החוב, הערכות שווי, תביעות ודרישות הליכי גביה, הסדרי חוב, הער

לאמור סבירות, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס 

 .ו/או לתפקידם מכוח שטר זה

 :והכל בתנאי כי

את מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי וז הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי )ג(

 ;בדיעבד, אם וכלל שתקום להם זכות כאמור

כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב ופעולה זו נעשתה שלא  חלוטהלא נקבע בהחלטה שיפוטית  )ד(

 ; ו/או שלא בהתאם לשטר נאמנות זה במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על פי חוק כפי  )ה(

 שיהיה מעת לעת; 

 .לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון )ו(

  ".התחייבות השיפויזה תקרא " 25.1התחייבויות השיפוי על פי סעיף 

לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים יטען כנגד הזכאים בו  גם במקרה

לתשלום הסכום המגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי'. דרישתם הראשונה,  עם ,לשיפוי זכאים

ישיבו הזכאים  לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי,בהחלטה שיפוטית חלוטה כי  במקרה בו יקבע

  ששולמו להם.השיפוי  התחייבותאת סכומי  ,דיחוי ללא, לשיפוי

הנאמן יהיה רשאי לעכב כספים אשר החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב ו/או צדדים שלישיים 

הזכאים לקבלת כספים בקשר עם נאמנות זו, במקרה בו יקבל הנאמן דרישות תשלום ו/או דרישות 

וב הכספים יהא פיצוי ו/או דרישות לפיצוי גם במקרה בו טרם נפתחו הליכים משפטיים בעניין. עיכ

 .לתקופה אשר תקבע על ידי הנאמן מעת לעת

לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר  25.1מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  .25.2

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב -הנאמנות ו/או על

, לעשות פעולה כלשהי, ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') החברהו/או לפי דרישת 

לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה 

יבות הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחי

בסכום הנדרש שיקבע באופן סביר על ידי הנאמן כסכום הצפוי של הוצאות בקשר  ")כרית המימוןהשיפוי' ("

בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד בו עם פעולה כאמור 

 ועד הקובע (כאמור בסעיףנדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במ

להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה  25.5

להלן). במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' לא תחול על הנאמן 

באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה  ןחובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אי

 הדרושה לשם מניעת פגיעה לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.  

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת 

  לעת, בסכום שיקבע על ידו. 

 1ה35ון ע"י החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לסעיף תיקון תקנות לעניין הפקדת פיקד לאחר

לחוק ניירות ערך, ישמש הפיקדון חלף כרית המימון והנאמן יהיה רשאי לפנות לחברה מעת לעת לחידוש 

 הפיקדון.

") אשר ישמש חשבון כרית המימוןידי הנאמן ועל שמו בלבד ("-המימון תופקד בחשבון בנק שייפתח על כרית

יבות השיפוי. הנאמן על פי שיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי לעשות שימוש בכספים המופקדים לצורך התחי

  בכרית המימון לשם ביצוע פעולות או שימוש בהליכים הרלוונטיים. 

כרית המימון יוחזק בחשבון כרית המימון עד למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב (סדרה  סכום

ו/או שלוחיו בגין שכרם, הוצאותיהם, נזקים והפסדים שנגרמו להם כתוצאה  א') ועד לתשלום מלא לנאמן

  מפעולותיהם על פי שטר הנאמנות.
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לאחר פרעון מלוא סכומים אלו לנאמן ושלוחיו תועבר יתרת כרית המימון לגורם שהפקידה. היו אלו מספר  .25.3

'התחייבות .ו ביניהםגורמים שהפקידו את כספי כרית המימון, תחולק יתרת כרית המימון פארי פאס

 השיפוי': 

להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או  ). פעולות שבוצעו ו/או נדרשו1בכל מקרה של ( תחול על החברה )א(

זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן  לשם הגנה על

 החברה.). פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת 2(

). פעולות 1להלן) בכל מקרה של ( 552.שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  תחול על המחזיקים )ב(

שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (ולמעט פעולות שננקטו לפי דרישת 

סכום  ). אי תשלום על ידי החברה של2מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב); וכן (

 הנדרשות בפעולות נקטו לשיפוי שהזכאים ובלבד, 'התחייבות השיפוי' החלה עליה על פי סעיף (א) לעיל

 .מהחברה האמורים הסכומים גביית לשם

כי הנאמן אינו רשאי לעכב פעולה הנדרשת באופן דחוף לשם מניעת פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות  מובהר

 ור המחזיקים לביצוע הפעולה. ורך פניה לקבלת שיפוי או אישצהחוב ל

 לא תפקידאת הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או  לא תשלםבכל מקרה בו: (א). החברה  .25.4

(ב) 25.3ח הוראות סעיף ון; ו/או (ב). חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכיאת סכום 'כרית המימון', לפי העני

 לעיל, יחולו ההוראות הבאות: 25.2'כרית המימון' לפי סעיף לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 

  ;. , ישתמש הנאמן בכספים המופקדים בההמימוןככל שמופקדים כספים בכרית  )א(

  הכספים יגבו באופן הבא:אינו מספיק לשיפוי כאמור, המימון ככל שהסכום המופקד בכרית  )ב(

הקרן שעל  כספי הריבית מכספיככל שלא יספיקו הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו - ראשית .1

 ; ת החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשתהחברה לשלם למחזיקי אגרו

הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות  שלדעתככל  - שנית .2

להלן) בהתאם  25.5המחזיקים שהחזיק במועד הקובע (כאמור בסעיף כל אחד מ השיפוי', יפקיד

יישא ) בידי הנאמן הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק להלן יחסי (כהגדרת מונח זהלחלקו ה

 ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב (כאמור בתוספת הראשונה לשטר זה)

 .עילל 9ישולם בקדימות כאמור בסעיף ו

החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי  - משמעו ,"חלקו היחסי"

להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר  25.5כאמור בסעיף 

    קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.

החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת יובהר, כי מחזיקי אגרות 

בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות 

 לשטר זה. 9בהתאם לאמור בסעיף 

 המימון' הינו כדלקמן: המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית .25.5

בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה  )א(

הדרושות לשם מניעת פגיעה לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת 

ום נקיטת הפעולה או קבלת יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של י -מחזיקי אגרות החוב 

 ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי  )ב(

יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע  -אגרות חוב 

 הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.בהודעת 

בכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי שיקבע על ידי הנאמן על פי שיקול  )ג(

 דעתו המוחלט.

זה, כדי  25אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף 
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 והסמכויות זה שטר להוראות בהתאם יפעל והנאמן מחבותה לשאת בתשלום האמור לשחרר את החברה

, כאמור כספים השבתת כל שביכולתו באופן סביר לועשל ובהתאם להוראות הדין מכוחו לו המוקנות

  . למחזיקים

 אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי הנאמן ראה סעיף םלעניין קדימות ההחזר למחזיקי .25.6

  לעיל.  9

  הודעות  .26

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי דיווח במערכת המגנ"א של רשות  .26.1

ניירות ערך; (הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן 

לרבות במקרים  ,זאת ידרוש הדין בהםקרים כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה), ובמ

בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה  גםבנוסף כאמור תינתן  הודעה ,המפורטים להלן

חוק חדלות לפי  בין החברה לבין נושיה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית: (א). הסדר או פשרה

; (ב). מיזוג. כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב פירעון

 ביום פרסומה כאמור (במערכת המגנ"א או בעיתונות, לפי העניין). 

, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן היות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוקבו תחדל החברה לשבמקרה  .26.2

משלוחה בדואר רשום לפי כתובתם האחרונה של המחזיקים הרשומים ידי -תן עללמחזיקי אגרות החוב תינ

בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור  מהפרסושל אגרות החוב כמפורט בפנקס ו/או על ידי 

כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב בדואר בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתשלח 

וכן תועבר במקביל בדואר אלקטרוני  בדואר רשוםשליחתה מועד ימי עסקים מ) 14( רבעה עשראכעבור 

 .לנאמן

ידיה גם לנאמן. יובהר, -נתנו ע"י החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו עליהעתקים מהודעות ומהזמנות שי .26.3

מהודעות והזמנות כי הודעות והזמנות כאמור אינם כוללים דיווחים שוטפים של החברה לציבור. ההעתקים 

ככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות  ידיו גם לחברה-ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על-נתנו עלישי

 .מחזיקי אגרות החוב

תוכל להינתן על ידי מכתב שישלח בדואר רשום או מטעמה לנאמן כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה  .26.4

, או יודיע צד אחד למשנהו בכתבאו לפי כתובת אחרת עליה  לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות,

ידי שליח ו/או בדואר אלקטרוני וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב -באמצעות שיגורה בפקסימיליה או על

ימי עסקים מיום ) 14( ארבעה עשרכעבור  -) במקרה של שיגור בדואר רשום 1כאילו נתקבלה על ידי החברה: (

) במקרה של שיגורה בפקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) ו/או 2( ;רשום בדוארשליחתה 

במסירתה  -ידי שליח -) ובמקרה של שליחתה על3כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה; ( -בדואר אלקטרוני

  ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין.-על

  הנאמנות  שטרו בהחו אגרות תנאישינויים ב/או ו, פשרה ויתור .27

) תעמוד סדרה כ', בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב (החברה והנאמן יהיו רשאים, כפוף להוראות כל דין .27.1

 ), אם נתקיים אחד מאלה: 'סדרה אלשנות את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב ( לפירעון, 

לא יחולו והוראות פסקה זו '). אאם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי איגרות החוב (סדרה  )א(

) בשיעור הריבית 2'); (א) במועדי התשלומים על פי תנאי אגרות החוב (סדרה 1: (כדלהלן לעניין שינויים

כמפורט  יננסיותפ(עקב חריגה מאמות מידה ההתאמה בשיעור הריבית  מנגנון לרבות החוב אגרות של

) בעילות 3; (עצמן הפיננסיות המידה אמות זה ובכללבתנאים הרשומים מעבר לדף להלן)  3.5בסעיף 

) שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר 4בדיווחים שעל החברה לתת לנאמן; ( וכן להעמדה לפירעון מיידי

 שעל מהותיים ואישורים דיווחים) 5הנאמנות, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו; (

 החברה בהתחייבויות) 7() מגבלות על הרחבת סדרה 6; (הנאמנות לשטר בהתאם לנאמן לתת החברה

 .השלילי השעבוד הוראות) 8(-ו 18.3 סעיףב לעניין חלוקה כמפורט

כפוף להוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם, ובאישור מוקדם של ב )ב(

 .  מיוחדתיקים באגרות החוב שהסכימו לשינוי בהחלטה המחז

 כפוף להוראות כל דין:בלשטר זה לעיל, ו 27.1 בסעיף בנוסף לאמור
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, לוותר תו, משום פגיעה בזכויות המחזיקיםיהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר, לדעהנאמן  )ג(

, למעט לגבי שינוי במועדי ידי החברה-עלאי מתנאי שטר הנאמנות מילוי של כל תנ-על כל הפרה או אי

בעילות להעמדה , החוב אגרות בגין), בשיעור הריבית 'סדרה אהתשלומים על פי תנאי איגרות החוב (

, עצמן הפיננסיות מידה באמות זה ובכלל פיננסיות מידה אמות בגין ריבית תוספת מנגנוןלפירעון מיידי, 

 על מגבלות, חלוקה מגבלות, לשטר בהתאם לנאמן לתת החברה שעל מהותיים ואישורים דיווחים

למעט לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר  וכן הוראות השעבוד השלילי ,סדרה הרחבת

  .הנאמנות, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו

 מיוחדתהנאמן יהיה רשאי, באישור מוקדם של המחזיקים באגרות החוב שהסכימו לשינוי בהחלטה  )ד(

להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם, ולוותר על כל זכות או תביעה שלהם כלפי החברה 

 חדלות בחוקוהכל אם אין מדובר בהסדר חוב כמשמעותו  )'אסדרה (פי שטר הנאמנות ואגרות החוב -על

 . פירעון

הודעה באמצעות מערכת המגנ"א בלבד  )'סדרה א(החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב  .27.2

וכן על ההחלטה  ביצועו טרם) לשטר, ב(27.1(א) או 27.1שינוי ו/או ויתור כאמור בסעיפים כוונה לעל כל 

  .לשינוי ו/או ויתור כאמור מיד לאחר ביצועו

ש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי איגרות החוב למסור בכל מקרה של שימו .27.3

לו או לחברה את תעודות אגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור 

, יודיע ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה

 על כך, בכתב, למחזיקי איגרות החוב תוך זמן סביר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושר  .27.4

 . בהתאם להוראות הדין על ידי בית המשפט

 מרשם מחזיקי אגרות החוב .28

ת החוב בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אשר החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי איגרו .28.1

 יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון  .28.2

או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי, בקשר לאיגרות החוב. 

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו איגרות החוב ובלבד שיורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו 

או מבצעי צוואתו של הבעלים הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאיגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל בעלים 

ות סבירות שתספקנה עקב פירוקו) יהא רשאי להירשם כבעליהן, לאחר מתן הוכח -רשום (ואם הוא תאגיד 

 להוכיח את זכותו להירשם כבעלים שלהם.

  דיווח לנאמן  .29

  :לא נפרעו במלואן כל איגרות החובהחברה תמסור לנאמן לבקשתו, כל עוד לעיל,  17בנוסף לאמור בסעיף 

בדצמבר של השנה שחלפה, מיד לאחר  31-דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ב .29.1

  . , בהתאם למועדים הנדרשים מתאגיד מדווח גם אם החברה לא תהא תאגיד מדווחידי החברהפרסומם על 

כל דוח כספי ביניים של החברה מיד לאחר פרסומו על ידי החברה, בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס לאותו  .29.2

 . , בהתאם למועדים הנדרשים מתאגיד מדווח גם אם החברה לא תהא תאגיד מדווחדוח כספי

של החברה ו/או חשב החברה בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן ומועדם  נכ"ל הכספיםסמאישור  .29.3

ימים לאחר שהנאמן  7למחזיקי איגרות החוב ויתרת הערך הנקוב של איגרות החוב שבמחזור, וזאת בתוך 

 יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור.

קים באגרות החוב, לרבות כל דו"ח העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או לכלל המחזי .29.4

 המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור (דיווחים מיידיים).

פרסום הדוחות ו/או המידע האמור לעיל במגנ"א על ידי החברה יחשב כמסירתו לידי זה,  שטר נאמנות לעניין

  הנאמן. 
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 אחריות הנאמן .30

וי תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן על אף האמור בכל דין, נאמן שפעל לשם מיל

לנזק שנגרם לו כתוצאה  )'סדרה אאגרות החוב (סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי כלפי מחזיק ב

לחוק, אא"כ יוכיח התובע כי הנאמן פעל  1ט35) או 1ח(ד35מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 

  ברשלנות חמורה.

) לחוק, לא יהיה אחראי בשל 3ח(ד35) או 2ח(ד35פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 

  ביצוע הפעולה כאמור.

  .בדין לנאמן הקיימות מהגנות לגרוע כדי לעיל באמור אין

 תעודות ופיצול תעודות .31

בגין אגרות החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר  .31.1

(אלף)  1,000"), כל אחת בכמות מינימלית של התעודותתעודות (התעודות הנזכרות בסעיף זה תקראנה: "

 "). הכמות המינימלית(" קובנ ערךש"ח 

כל תעודה ניתנת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הנקוב של אגרות החוב הכלולות בהן שווה לסכום הערך  .31.2

הנקוב של אגרות החוב שנכללו בתעודה שפיצולה נתבקש ובלבד שהערך הנקוב בגין כל תעודה לא יפחת 

ידי הבעלים הרשום של אגרות החוב נשוא -חתומה עלפי בקשת פיצול -מהכמות המינימלית. הפיצול יעשה על

התעודה שפיצולה מתבקש כנגד מסירת התעודה שפיצולה מתבקש לחברה במשרדה הרשום. הפיצול יעשה 

יום מתום החודש בו נמסרה התעודה ביחד עם בקשת פיצולה במשרדה הרשום של החברה. תעודות  30תוך 

תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת.  אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול

 כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות כל היטלים שהם, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

  פקיעת כהונתו של הנאמן .32

) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב רשאים לכנס אסיפת מחזיקים, 5%המחזיקים בחמישה אחוזים ( .32.1

דין. נאמן שהסתיימה או פקעה הלהוראות  בהתאםלהחליט על העברת הנאמן מכהונתו והאסיפה רשאית 

כהונתו ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר במקומו; נאמן אחר כאמור ימונה בידי אסיפת מחזיקים 

 זה. 32.1שכינס הנאמן שהסתיימה או פקעה כהונתו או שכינסו המחזיקים, והכל לפי הוראות ס"ק 

 ופקיעתה ועל מינוי נאמן חדש, יחולו הוראות חוק ניירות ערך. סיומהנת הנאמן, על כהו .32.2

על אף האמור, החלטת מחזיקי אגרות החוב על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן אחר תתקבל באסיפה  .32.3

) מיתרת הערך הנקוב של 50%אשר נכחו בה מחזיקי אגרות החוב, המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (

) 10%וב או אסיפה נדחית אשר נכחו בה מחזיקי אגרות החוב, המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים (אגרות הח

  ) מיתרת הערך הנקוב .75%לפחות מהיתרה כאמור, וברוב של  שבעים וחמישה אחוזים (

זה ולא מונה נאמן  32לחוק ניירות ערך או על פי סעיף ב(א) 35הסתיימה או פקעה כהונתו של נאמן לפי סעיף  .32.4

 חר במקומו בתוך זמן סביר, רשאי בית המשפט למנות נאמן אחר במקומו לתקופה ובתנאים שייראו לו.א

לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות כשל הנאמן שכהונתו פקעה, והוא יוכל  .32.5

פי -פעולות על לפעול, לכל דבר ועניין כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה. מובהר כי התחייבות הנאמן לבצע

שטר הנאמנות ולפי אגרת החוב לא יפקעו עד לסיום העברת כספי הנאמנות, נכסיה וזכויותיה, ככל שיהיו, 

 לידי הנאמן החדש. הנאמן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם החברה והנאמן החליף לצורך העברה כאמור. 

ות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביע .32.6

) כלפי הנאמן, ככל שיהיו שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי 'סדרה אאגרות החוב (

פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, -לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על

), ככל שיהיו, שעילתן 'סדרה אכלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב (תביעות או טענות שיהיו לנאמן 

) 'סדרה אקודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב (

 מחבות כלשהי על פי כל דין.
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אחר. הנאמן יעביר בכפוף להוראות כל דין, הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן  .32.7

לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות 

), ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות, חובות 'סדרה אלאגרות החוב (

 כתחילה.וסמכויות, והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן מל

 החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר. .32.8

  אסיפות של מחזיקי אגרות החוב והנציגות הדחופה .33

בתוספת השנייה האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב יכונסו ויתנהלו בהתאם לתנאים המפורטים  .33.1

  לשטר זה.

 זה. לשטרהשלישית  תוספתב המפורטים ולתנאים להוראות בהתאם ותפעל תמונה הדחופה הנציגות .33.2

  דין חל וסמכות שיפוט .34

הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל 

  יפו. -הקשור לשטר זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב 

  כללי .35

האחרות של שטר זה ושל אגרת החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מבלי לגרוע מהוראותיו 

") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות ויתורמפעולה ("

בלת להזדמנות פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוג-לנאמן על

המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן 

מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות או ויתור 

הסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כ

ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר זה 

  ואגרת החוב).

 מענים  .36

כתב לצד כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה ב

  שכנגד.

  הסמכה למגנ"א .37

הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על 

  התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

   



30  
  

     

522\387\42  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

_________________________________  ______________________________ 

 בע"מ) 1975( נאמנות הרמטיק  בע"מ  פאי סיאם
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  התוספת הראשונה לשטר הנאמנות

  

  בע"מ  פאי סיאם 
  ) ("אגרת החוב")'סדרה אאגרת חוב (

  

  אגרת חוב רשומה על שם

  מספר: ______.

  ערך נקוב של תעודה זו: ________ ש"ח.

  

בתנאים הרשומים מעבר לדף  הקבועיםהפירעון  י") תשלם במועדהחברהבע"מ (" פאי סיאםאגרת חוב זו מעידה כי  .1

למי שיהיה המחזיק באגרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן וריבית, והכל בכפיפות למפורט בתנאים שמעבר לדף 

 ולשטר הנאמנות. 

), המונפקת "סדרת אגרות החוב"אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו ( .2

אשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין , 2022אפריל ב 26) מיום "שטר הנאמנות"( מתוקן מנותבהתאם לשטר נא

). מובהר כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת "הנאמן(" בע"מ ) 1975( נאמנות הרמטיק

כל אגרות החוב מהסדרה הנ"ל  , ויחייבו את החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל.חוב זו

  פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.-יעמדו בדרגה שווה בינן לבין עצמן (פרי

מעבר לדף ובשטר הנאמנות, המהווים חלק בלתי נפרד מאגרת  הרשומיםאגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים  .3

  החוב.

 

  

  _____נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום _________

  

  

________________________________  

  בע"מ  פאי סיאם
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  בע"מ  פאי סיאם

  הוראות בדבר אסיפות מחזיקי אגרות חוב –התוספת השניה לשטר הנאמנות 

  )'סדרה א(אסיפות מחזיקי אגרות החוב 

החוב, אופן ניהולה ותנאים שונים בכפוף להוראות חוק ניירות ערך ושטר נאמנות זה, כינוס אסיפה של מחזיקי איגרות 

  לגביה, יהיו כאמור להלן:

 זימון אסיפה

, כזו אסיפה מזמינה החברה אם. החוב איגרות מחזיקי של לאסיפה החוב איגרות מחזיקי את לזמן רשאית החברה .1

 לדיון שיובאו העניינים על וכן האסיפה תתקיים בהם והשעה היום, המקום על בכתב הודעה לנאמן לשלוח עליה

 .בה

) ימים ממועד הגשת הדוח השנתי השני על ענייני 14אסיפת מחזיקים, לא יאוחר מתום ארבעה עשר ( יזמן הנאמן .2

) ימים ממועד הגשת הדוח 60(א) לחוק ניירות ערך אשר תכונס לא יאוחר מתום שישים (1ח35הנאמנות לפי סעיף 

מן לתקופה שתקבע (אלא אם האסיפה הקודמת קבעה האמור. על סדר יומה של האסיפה האמורה ייכלל, מינוי הנא

מועד מינוי ארוך יותר), דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות וכל נושא אחר שנקבע על סדר היום כמפורט בסעיף 

 להלן. 16

הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך, או לפי בקשה בכתב של מחזיק או מחזיקים באגרות  .3

) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב 5%, שלו חמישה אחוזים ()'רה אסד(החוב 

שבמחזור. במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ) 'סדרה א(

ת השיפוי על ידי הנאמן, יובהר כי, דרישמהמבקשים שיפוי, לרבות מראש, עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. 

לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא 

 יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.

שה לכנסה, למועד שיקבע בהזמנה, ובלבד שמועד ימים מיום שהוגשה לו הדרי 21נאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  .4

ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את  21-הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ

כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים 

ן; (עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד להל 20ובכפוף להוראות סעיף 

 הכינוס). הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה ויודיע על כך לחברה.    

כל אסיפה של מחזיקי אגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו תודיע החברה. הנאמן  .5

 ה לערוך אסיפת מחזיקי אגרות חוב במען אחר, בכפוף להסכמת החברה.יהיה רשאי לבקש מן החבר

לעיל, רשאי המחזיק לכנס את  4לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור בסעיף  .6

ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא  14האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 

 בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

  כינוסה.לעיל, רשאי בית המשפט, לבקשת מחזיק, להורות על  3 או 2בסעיף לא התקיימה אסיפת מחזיקים כאמור  .7

הורה בית המשפט כאמור, יישא הנאמן בהוצאות סבירות שהוציא המבקש בהליך בבית המשפט, כפי שקבע בית  .8

  המשפט.

מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפת מחזיקים או לנהלה בדרך שנקבעה לכך בשטר הנאמנות או בחוק ניירות  .9

י להצביע באסיפה או הנאמן, להורות שתכונס ערך, רשאי בית המשפט, לבקשת החברה, מחזיק אגרות חוב הזכא

 בדרך שיקבע בית המשפט, ורשאי הוא לתת לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה לנכון. ותנוהל אסיפה

  פגמים בכינוס

בית המשפט רשאי, לבקשת מחזיק, להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים שהתכנסה או  .10

  ם הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר זה.שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאי

היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע לאסיפה, על אף  .11

 הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה.
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  הודעה על כינוס אסיפה

כפי שיהיו מעת לעת ותימסר לחברה על ידי  הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך .12

  הנאמן.

 31הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב לפי הוראות סעיף  .13

 להלן.

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור בשטר נאמנות זה גם אם מחמת שגגה לא ניתנה  .14

ידי כל מחזיקי אגרות החוב. האמור בסעיף -מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא נתקבלה על עליה הודעה לכל

 זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה (או לאסיפה נדחית, לפי העניין) נשלחה במערכת המגנ"א.

  .לשטר הנאמנות 26הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף  כל .15

  סדר היום באסיפה

החברה ו/או הנאמן שזימנו אסיפת מחזיקים, לפי העניין, יקבעו את סדר היום באסיפת מחזיקים, ויכללו בו נושאים  .16

להלן  17לעיל, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף  3 עד 1שבשלהם נדרש כינוסה של אסיפת מחזיקים לפי סעיפים 

  לבקשת מחזיק.

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות חוב, רשאי לבקש 5%מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים ( .17

מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה 

  כאמור. 

 .באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד .18

  מקום כינוס אסיפה

אסיפת מחזיקי אגרות חוב תיערך בישראל במשרדה הרשום של החברה או במקום אחר עליו תודיע החברה והחברה  .19

 תישא בעלויות סבירות של המקום החלופי. 

  המועד הקובע לבעלות באגרות חוב

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן  .20

אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת 

  מיום אחד לפני מועד הכינוס. 

  יו"ר האסיפה

 ן או מי שהוא מינה כיושב ראש אותה אסיפה.בכל אסיפת מחזיקים יכהן הנאמ .21

) שנים 7במשרדו הרשום לתקופה של שבע ( ונאמן יערוך פרוטוקול של אסיפת מחזיקי אגרות החוב, וישמור אות .22

ידי -ממועד האסיפה. פרוטוקול האסיפה יכול שיהיה בדרך של הקלטה. הפרוטוקול, ככל שנערך בכתב, ייחתם על

וקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור בו. מרשם יושב ראש האסיפה. כל פרוט

הפרוטוקולים יישמר אצל הנאמן כאמור, ויהיה פתוח לעיון המחזיקים בשעות העבודה ובתאום מראש, והעתק 

 בגין אסיפות או דיונים באסיפות בהם/ן השתתפה. -ולחברה  ,ממנו יישלח לכל מחזיק שיבקש זאת

ש האסיפה שהחלטה באסיפת מחזיקים התקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב פלוני, תהיה הכרזת יושב רא .23

 ראיה לכאורה לאמור בה. 

 נמשכת סיפהא ;מנין חוקי; אסיפה נדחית

אסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח על ידי יו"ר האסיפה לאחר שקבע כי קיים המניין החוקי הדרוש לאיזה מן  .24

 של האסיפה, כדלקמן:הנושאים שעל סדר יומה 

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב יהיה נוכחותם של לפחות שני מחזיקי אגרות  )א(

אחוזים וחמישה  יםעשרכוחם, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות -ידי בא-חוב, הנוכחים בעצמם או על

, בתוך מחצית הנמצאות במחזור אותה עתמהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב ) 25%(
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 השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבעה דרישת אחרת בחוק ניירות ערך. 

לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מנין חוקי, תידחה  )ב(

קיום האסיפה המקורית, או מיום האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע ל

עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן 

 בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף (ב) לעיל, מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד  )ג(

ה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, אלא אם כן נקבעה דרישה אחרת בחוק ניירות שנקבע ל

 עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.  בערך. לא ידונו באסיפה נדחית אלא 

 יםעל אף האמור בסעיף (ג) לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה אחוז )ד(

לעיל), תתקיים אסיפת  3ות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור (כאמור בסעיף ) לפח5%(

לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה  אגרות החובהמחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים ב

 ) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור).5%( יםכאמור (קרי: בחמישה אחוז

אמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, ידחה המשכה של האסיפה לפי החלטה של הנ .25

") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שיקבע האסיפה המקורית("

על  /ושהיה /יםא נושאאל /נו"). באסיפה נמשכת לא יידוןאסיפה נמשכתאסיפה כאמור יחליטו ("הכפי שהנאמן או 

 החלטה.  /הםסדר היום ושלא נתקבלה לגביו

נמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון. קביעת הסוגים ההנאמן רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה  .26

 תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.  

לעיל מבלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי  25נדחה המשך קיומה של אסיפת מחזיקים כאמור בסעיף  .27

שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות  12-המועד החדש לאסיפה הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ

 לעיל.  12-13כאמור יינתנו לפי סעיפים 

  השתתפות והצבעה 

לוח וכן בכתב הצבעה שבו יציין את מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות ש .28

 להלן. 31אופן הצבעתו, ולפי הוראות סעיף 

דין, כל הצעת החלטה שיעמידו אותה באסיפת מחזיקי אגרות החוב להצבעה תתקבל במניין  בכפוף להוראות כל .29

  קולות.  

 -יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו במהלך הישיבה או באמצעות כתבי הצבעה שימסרו לאחר סיומה  .30

להלן. במקרה בו נקבע, כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה יודיע  31במועד, אשר ייקבע על ידו וכמפורט בסעיף 

לשטר הנאמנות שתכלול את  26ף על כך יו"ר האסיפה למחזיקי אגרות החוב, בהודעה בהתאם להוראות סעי

הפרטים הנדרשים לרבות על דרך של הפניה. הנאמן רשאי להאריך או לקצר את מועדי ההצבעה באמצעות כתב 

  לשטר נאמנות זה. 26הצבעה וייתן על כך הודעה למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 

לעיל  30או באמצעות כתב הצבעה כאמור בסעיף  מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע באסיפה, באמצעות הרמת ידיים .31

שיישלח על ידי הנאמן לכל המחזיקים; מחזיק רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולשולחו לנאמן. 

  ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תהיה בהתאם להוראות שלהלן: 

הלך האסיפה. במקרה בו יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במ .31.1

קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת 

המגנ"א, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא 

באשר לקיומו או היעדרו של 'עניין וחתום כדין. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה 

לו, בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן. מחזיק אשר לא ימלא את כתב  /שאיןמנוגד' (כהגדרתו להלן) שיש

ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי הוראות תוספת שנייה זו 

לשטר הנאמנות, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב 

 ההצבעה.

חתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע כתב הצבעה מלא ו .31.2
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בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, לעיל.  24לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 

הצבעה  בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות כתבי

וללא התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה [לרבות אסיפה נדחית 

שלה], ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד נעילת אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה 

וקי הדרוש לצורך קבלת או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין ח

  ההחלטה נשוא ההצבעה, באסיפה מקורית או אסיפה נדחית, לפי העניין.

כתב הצבעה שהתקבל אצל הנאמן כאמור לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפת  .31.3

המחזיקים, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה לעניין החלטה על קיום אסיפת מחזיקים נדחית לפי 

(ג) 18או  19לעיל, והוא יימנה באסיפת המחזיקים הנדחית שתתקיים לפי הוראות סעיפים  25את סעיף הור

  לעיל.

ש"ח ערך נקוב מהקרן הכוללת  1בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, קול אחד בגין כל  .32

 הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע.

 ל מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.  במקרה ש .33

מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע בגין חלק מאגרות החוב שבהחזקתו לרבות להצביע בגין חלקן בעד הצעת החלטה  .34

 ובגין חלק אחר נגדה, הכל כפי ראות עיניו.

 קיומו, לא יובאו בחשבון לצורך קביעת לשטר הנאמנות 4.3יף קשור כהגדרת המונח בסעמחזיק חוב שמחזיק  אגרות .35

 המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.של 

 החלטות

, אלא אם כן נקבע רוב (כהגדרתו בשטר הנאמנות) אסיפת מחזיקים יתקבלו ברוב רגילב להצבעה העומדותהחלטות  .36

 הוא קוגנטי. ש ככלוהכול בכפוף להוראות הדין  רות ערך או בשטר הנאמנותאחר בחוק ניי

ממספר הקולות  שני שלישיםשל לא פחות מ מיוחדהרוב הדרוש לאישור החלטה מיוחדת באסיפה הוא רוב  .37

 מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.  ,המשתתפים בהצבעה

 הנמנעים מהצבעה.במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא ימנו קולות  .38

הנאמן לא ינטרל הצבעת מחזיקים, למעט, הצבעת מחזיק אשר יודיע לנאמן (בין בסימון ענין אישי או אחר במערכת  .39

ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך ובין בכתב הצבעה שישלח לנאמן), כי על הנאמן להימנע מספירת קולו 

בעה או בסעיף ספציפי בכתב ההצבעה. הודעה כזאת לא תגרע במנין קולות המחזיקים בכל ההחלטות בכתב בהצ

  את החזקת המחזיק מספירת הקולות לצורך קביעת מנין חוקי.

 הצבעה ופעולות באמצעות שלוח/בא כוח 

כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב -ידי בא-ידי הממנה או על-כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .40

תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה כהלכה. אם הממנה הוא 

 של התאגיד והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג. 

  כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.  .41

  שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.  .42

מסר יפיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, י-הכוח וכל תעודה אחרת שעלכתב מינוי וייפוי  .43

 לנאמן עד למועד כינוס האסיפה אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה. 

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן נפטר הממנה או הוכרז  .44

בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של פסול דין או 

  החברה לפני האסיפה, הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטות הפסלות, הביטול או ההעברה הנ"ל, הכל לפי העניין.

שיתמנה על ידו, אך לא  הנאמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו, נושאי משרה בו, ממלאי תפקיד בו או אדם אחר .45

 תהיה לו זכות הצבעה.
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החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב או בכל חלק ממנה, לפי  .46

זה לעיל, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר  45החלטת הנאמן. על אף האמור בסעיף 

 ל האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין). עם כל נושא שעל סדר היום ש

  פניה למחזיקי אגרות חוב

סדרה () לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב 5%הנאמן, וכן מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים ( .47

שבמחזור, באמצעות הנאמן, רשאים לפנות בכתב למחזיקים על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא ) 'א

  ").הודעת עמדהמהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה ("

לעיל, רשאי מחזיק לפנות לנאמן ולבקשו לפרסם, הודעת עמדה מטעמו למחזיקי  3זומנה אסיפת מחזיקים לפי סעיף  .48

 אגרות החוב האחרים.

כאמור או החברה רשאים לשלוח הודעת עמדה למחזיקים באגרות החוב, בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה הנאמן  .49

 לעיל, או בתגובה לפנייה אחרת למחזיקים. 47-ו 46 בסעיפים

  כינוס אסיפת מחזיקים לצורך התייעצות

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפני מועד  .50

חד לפחות לאחר מועד זימון אסיפת "). מועד כינוסה של אסיפת התייעצות יהיה יום אאסיפת התייעצותכינוסה ("

 . )'סדרה א(מחזיקי אגרות החוב 

לאסיפת התייעצות כאמור לא יפורסם סדר יום, לא תיערך הצבעה ולא יתקבלו בה החלטות ולא יחולו עליה 

  .48 -ון כתב הצבעה) י(לעני 31, 28, 27, 24-25, 20, 16-18, 13, 4, 3הוראות סעיפים 
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  נציגות דחופה -התוספת השלישית 

 מינוי הנציגות ותקופת כהונה .1

מבין מחזיקי  דחופה נציגות ולכנס למנות חייב, יהיה - בכתב החברה לבקשת רשאי, או יהיה הנאמן .1.1

 ").הנציגותאגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("

החוב, אשר למיטב ידיעת הנאמן, הינם המחזיקים  אגרות ) מחזיקי3את שלושת ( לנציגות ימנה הנאמן .1.2

בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים 

"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות כאמור, ימנה חברי הנציגותהמפורטים להלן ("

הבא בתור, אשר הנאמן, במקומו את מחזיק אגרות החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר 

 ואלו התנאים: לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן

נוסף המנוגד  מהותי עניין כל של קיומו בשל מהותי עניינים בניגוד מצוי אינו החוב אגרות מחזיק .1.2.1

כי מחזיק  ,ובהרמלעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו באגרות החוב. למען הסר ספק 

כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן  ייחשבלשטר הנאמנות,  4.3קשור, כהגדרתו בסעיף 

 בנציגות;

חוב במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של אגרות  .1.2.2

אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על ידו, אשר נקבע כשיעור 

 נציגות;הבקשר עם כינון  התחרותהמקסימלי המאפשר כהונה בנציגות לפי הוראות הממונה על 

אחת הנסיבות המנויות בסעיפים היה ובמהלך כהונתה של הנציגות, חדלה להתקיים באחד מחבריה  .1.3

לעיל, תפקע כהונתו, חבר הנציגות האמור יודיע על כך בכתב לנאמן והנאמן ימנה חבר אחר  1.2.1-1.2.2

 לעיל.  1.2במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 

בטרם מינוי חברי הנציגות, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות, הצהרה בדבר קיומם או  .1.4

ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור  לעיל 1.2.1בסעיף  אמורכמהותיים עדרם של ניגודי עניינים יה

כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך הצהרה  לעיל. כמו כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש 1.2.2בסעיף 

שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה  מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמיכהונתה של הנציגות. 

, ביחס להצהרה בדבר ניגוד ענייניםכאמור לעיל, לפי העניין.  התחרותוראות הממונה על לכהן מכוח ה

 הנאמן יבחן את קיומם של העניינים המנוגדים, ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי

 יבולא יהיה חילפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור 

 סופית. לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה

תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות בקשר עם מתן ארכה  .1.5

  .להלן 2לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 

  סמכות הנציגות .2

לנציגות תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באמות מידה פיננסיות  .2.1

ימים, ובכל מקרה לא מאוחר יותר מהמועד  90שנקבעו בתנאי אגרות החוב, וזאת לתקופה שלא תעלה על 

למינויה . יובהר, כי פרק הזמן שעד הקרוביםהאחרון הקבוע בחוק ניירות ערך לפרסום הדוחות הכספיים 

של הנציגות יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל, והוא לא יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי 

לחברה מעבר לאמור לעיל. עוד יובהר, כי פעילות הנציגות ושיתוף הפעולה בין חבריה יוגבל לדיון 

אינו נוגע למתן ארכה באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר ש
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  כאמור.

לחברה ארכה כאמור  אם לא מונתה נציגות לפי הוראות תוספת זו, או אם הנציגות החליטה שלא לתת .2.2

לשטר  7לעיל, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף  2.1בסעיף 

  הנאמנות.

ת לכנס אסיפ ולרבות סמכות ,פי שטר הנאמנות כדי לגרוע מסמכויות הנאמן עלבתוספת זו אין באמור  .2.3

ה של החלט מובהר כי כל מחזיקי אגרות חוב אשר תדון ותקבל החלטות בנושאים בגינם כונסה הנציגות.

 .תגבר על החלטת הנציגות, לרבות כלפי החברה אסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור

  התחייבויות החברה בקשר לנציגות .3

לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות המחזיקים החברה מתחייבת לספק  .3.1

באגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות 

  המוקנות לו על פי דין.

ביצוע  החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל הנדרש לצורךבנוסף,  .3.2

כל הנתונים והמסמכים  ולהעביר לנציגות את ,הנדרשות על ידם וגיבוש החלטת הנציגותהבדיקות 

 שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור

  יהיה חסר. לנציגות את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא

לויות הנציגות, ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על ידי הנציגות או מטעמה, החברה תישא בע

  הנאמנות. לשטר 25הוראות סעיף ל בהתאם

 אחריות .4

הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית, היא  .4.1

ועציהם, והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או י

אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש 

בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה 

  /או בחוסר תום לב.אחרת אותה ביצעו על פיו, למעט אם פעלו כך בזדון ו

, הנאמנות לשטר 25בסעיף על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות  .4.2

 כאילו היו הנאמן.

דיווח מיידי  החברה תפרסם דיווח מיידי על דבר מינויה של הנציגות, זהות חבריה וסמכויותיה וכן תפרסם .5

  מיידי על סיום כהונת הנציגות.נוסף אודות החלטות הנציגות כאמור ודוח 

שלדעתו  אין במינוי נציגות כאמור כדי לגרוע מזכותו של הנאמן לכנס את אסיפת מחזיקי אגרות חוב, ככל .6

 הדבר נדרש. במקרה כאמור יגברו החלטות אסיפת המחזיקים על החלטות הנציגות.
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 התנאים הרשומים מעבר לדף

  כללי   .1

  .מפורשות אחרת נקבע, אלא אם לשטר הנאמנות המשמעות שלצידם 1.6שבסעיף באגרת חוב זו תהיינה לביטויים 

תנאי אגרות החוב (התנאים הרשומים מעבר לדף) הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר הנאמנות ויראו את הוראות 

ין שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו. בכל מקרה של סתירה בין האמור באגרת החוב לב

לא קיימת סתירה בין תנאי אגרת החוב למועד חתימת השטר האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות. 

  לבין האמור בשטר הנאמנות. 

 ) 'סדרה אאגרות החוב ( קרן .2

עות בערכן הנקוב, המוצ, )")'סדרה את החוב (אגרוש"ח ע.נ. כל אחת (" 1) רשומות על שם ובנות 'סדרה את חוב (אגרו

בתשקיף להשלמה ו/או שיעור הריבית המירבי יפורט אשר כשייקבע במכרז קבוע ות ריבית שנתית בשיעור נושא

ת החוב אגרו) והריבית בגינה אינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. קרן 'סדרה אאגרות החוב ( קרן. בהודעה המשלימה

  כדלהלן: לא שווים,שנתיים תשלומים  )5חמישה (בת לפירעון עומד) 'סדרה א(

  ');סדרה אמקרן אגרות החוב ( 5%תפרע החברה  2023 דצמברב 31 ביום

  ');סדרה אמקרן אגרות החוב ( 5%תפרע החברה  2024 דצמברב 31 ביום

  ');סדרה אמקרן אגרות החוב ( 15%תפרע החברה  2025 דצמברב 31 ביום

  ');סדרה אמקרן אגרות החוב ( 35%תפרע החברה  2026 דצמברב 31 ביום

  .סדרה א')מקרן אגרות החוב ( 40%תפרע החברה  2027 דצמברב 31 ביום

  ) 'סדרה אאגרות החוב ( בגין קרןהריבית  .3

 במכרז שיקבע בשיעור קבועה ') תישא ריבית שנתיתסדרה אהבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב ( היתרה .3.1

להתאמות בשיעור הריבית כמפורט ") (אך בכפוף השנתית הריבית" או "השנתית הריבית שיעור(להלן: " לציבור

 ).להלן 3.5בסעיף 

') א, הריבית בגין אגרות החוב (סדרה להלן 3.3בסעיף בגין תקופת הריבית הראשונה כהגדרתה  למעט הריבית .3.2

של כל דצמבר ב 31-ו (כולל) 2027 עד 2023של כל אחת מהשנים  יוניב 30תשולם בתשלומים חצי שנתיים, בימים 

, (כולל) בעד התקופה של שישה חודשים המתחילה ביום תשלום הריבית הקודם 2027 עד 2022אחת מהשנים 

"). התשלום האחרון תקופת הריבית(להלן: " הסמוך לאחר תחילתה התשלום לפני ומסתיימת יום הסמוך לפניה,

 השנתית הריבית כשיעור תחושב ריבית תקופת כל בגין הריבית. 2027דצמבר ב 31של הריבית ישולם ביום 

 . ")שיעור הריבית החצי שנתית(להלן: " 2-מחולקת ב במכרז שתקבע

בגין התקופה המתחילה ביום  2022יוני ב 30') ישולם ביום אהתשלום הראשון של ריבית אגרות החוב (סדרה  .3.3

תקופת (להלן: "הראשון של הריבית  התשלום מועד לפני יוםוהמסתיימת המסחר שלאחר יום המכרז לציבור, 

החברה תפרסם  .זו ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה 365, כשהיא מחושבת על בסיס ")הראשונההריבית 

, את שיעור הריבית בגין תקופת וההודעה המשלימה להשלמה תשקיףהנשוא  ההנפקהבדוח מיידי על תוצאות 

 . את שיעור הריבית החצי שנתית ושיעור הריבית השנתית ,הריבית הראשונה

 מעבר לדף.הרשומים לתנאים  7.2ראו סעיף  ,)'סדרה אלפדיון מוקדם של אגרות החוב (לזכות החברה  .3.4
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 תופיננסי מידה תובאמעמידה  מאיבשינוי שיעור הריבית כתוצאה  התאמה מנגנון .3.5

ת המידה וממא מאחת או יותר ), יותאם בגין חריגה'סדרה איעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (ש .3.5.1

 להלן:ת ות, המפורטוהפיננסי

), על פי דוחותיה הכספיים הנאמנות לשטר 18.4 בסעיף המונח כהגדרתהעצמי של החברה ( ההון )א(

 העצמי הוןה(" ח"שמיליון  585-מ פחתן) האחרונים, יהמאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העני

  .")העצמי להון הנוגעת המידה אמת"-" והקובע

 לשטר 18.5 בסעיף המונח כהגדרתנטו של החברה ( CAP -ל נטו הפיננסי החוב בין היחס אם )ב(

המבוקרים או הסקורים (לפי העניין)  המאוחדים, בהתאם לדוחותיה הכספיים )הנאמנות

 .")CAP-חוב ל ליחס הנוגעת המידה אמת(" 70%האחרונים יעלה על 

 ידי עלפרסום הדוחות הכספיים  ביוםע תתבצ לעילת והמידה הפיננסי תות החברה באמעמיד בדיקת

ור, במחזות קיימ) 'סדרה אוכל עוד אגרות חוב ( 2021בדצמבר  31, החל מהדוחות הכספיים ליום ההחבר

  .מועדו לאות עדם לפרסה החבר על שהיהוניים/השנתיים הרבעיים הכספות לדוח ביחס

  ".מידה פיננסית אמתזה, תיקרא להלן: " 3.5.1 עיףת המפורטת בסיוהאפשרומ אחת כל

 :להלן האמור יחול") החריגה: "בסעיף זהשתחרוג החברה מאמת מידה פיננסית ( ככל .3.5.2

שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת יעלה  העצמי להון הנוגעת המידה מאמת הינה שהחריגה ככל )א(

זה:  3.5להלן בסעיף ( לשנה 0.25% של'), בשיעור אהקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 

, וזאת בגין התקופה שתתחיל החריגה במועד שיהא״), מעל שיעור הריבית שיעור הריבית הנוסף״

") החריגה מועד"זה:  3.5להלן בסעיף ( כאמורעל החריגה  פורסםהדוח הכספי בו  פרסוםממועד 

') או עד לקרות האמור אועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 

. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה רק פעם המוקדם לפי, להלן 3.5.5ף בסעי

אחת, ככל שתהא, וכי שיעור הריבית לא יועלה במקרה של חריגות נוספות (היינו, במקרה של 

 ירידות נוספות בהון העצמי מתחת להון העצמי הקובע), ככל שיהיו. 

 הריבית שיעור יעלה CAP-ל חוב ליחס הנוגעת הפיננסית המידה מאמת הינה שהחריגה ככל )ב(

זה:  3.5להלן בסעיף ( לשנה 0.25% של בשיעור מסולקת הבלתי הקרן יתרת שתישא השנתית

, וזאת בגין החריגה במועד שיהא") מעל שיעור הריבית CAP-ל חוב ליחס הנוסףהריבית  שיעור"

זה:  3.5להלן בסעיף ( כאמורעל החריגה  פורסםהדוח הכספי בו  פרסוםהתקופה שתתחיל ממועד 

) או 'אסדרה ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ( ")החריגה מועד"

. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל המוקדם לפי, ןלהל 3.5.5עיף עד לקרות האמור בס

תיעשה רק פעם אחת, ככל שתהא, וכי שיעור הריבית לא יועלה במקרה של חריגות נוספות (היינו, 

 ), ככל שיהיו.נטו של החברה CAP -ל נטו הפיננסי החוב בין ביחס נוספות עליותשל במקרה 

, כן כמו. 0.5% הינו, במכרז שנקבע הריבית לשיעור שיתווסף המקסימלי הריבית שיעור מקרה בכל

 .במכרז שייקבע הריבית משיעור מקרה בכל יפחת לא החוב אגרות שתשאנה הריבית שיעור כי יובהר

היה ותתקיים חריגה כאמור, לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מפרסום דוחותיה הכספיים של החברה,  .3.5.3

תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה:  חריגה,יע על באשר מצ מבוקרים או סקורים (לפי העניין)

; (ב) את שיעור הריבית המדויקת שתישא דבר החריגה ופירוט הנתונים הרלוונטיים ביחס לאליה(א) את 

') לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה (שיעור אקרן אגרות החוב (סדרה 

״, תקופת ריבית המקור״-״ וריבית המקור״זה: 3.5לן בסעיף להימים בשנה) ( 365הריבית יחושב לפי 

') החל ממועד החריגה ועד אבהתאמה); (ג) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה 

מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה (שיעור 

"); (ד) את שיעור הריבית הריבית המעודכנת" זה: 3.5להלן בסעיף נה) (ימים בש 365הריבית יחושב לפי 



41  
  

     

522\387\42  

') במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן אהמשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

(ג) לעיל; (ה) את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ו) -האמור בס"ק (ב) ו

השנתית ואת שיעור הריבית החצי שנתית (שתחושב כריבית השנתית חלקי שתים) את שיעור הריבית 

  לתקופות הבאות. 

היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית  .3.5.4

תקופת "זה:  3.5להלן בסעיף כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל (

 הריבית), במועד תשלום הריבית הקרוב, את 'אסדרה תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (״), הדחייה

הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור  לתשלום הסכוםכאשר , החריגה מועד בטרם שתהא כפי

לשנה  )לעיל 3.5.1 בסעיף כמפורט( הפיננסיות המידהמאי עמידה באחת מאמות  הנובעהריבית הנוסף 

. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא

 המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

חריגה באיזה מאמות המידה הפיננסיות באופן שהשפיע על שיעור  יובהר, כי במקרה שלאחר שהתרחשה .3.5.5

דוחות כספיים של החברה  יתפרסמו לעיל, 3.5.1כאמור בסעיף ') אהריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה 

תחדל להתקיים חריגה, באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות, אזי  (רבעוניים או שנתיים) לפיהם

'), במועד התשלום הרלוונטי אידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה -יקטן שיעור הריבית שישולם על

פה שתתחיל ממועד פרסום הדוח הכספי בו פורסם על סיום החריגה כאמור של הריבית, וזאת בגין התקו

פרעון מלא של החריגה כאמור לעיל או ועד למוקדם מבין, קיום חריגה נוספת שהתרחשה לאחר שחדלה 

'), כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי איתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 

תוספת שיעור  ללא שיקבע במכרז השנתית') יהיה שיעור הריבית אב (סדרה מסולקת של קרן אגרות החו

מאמות  חריגהוזאת ככל שלא תתקיים  CAP-ל חוב ליחס הנוסףהריבית  שיעור או/והריבית הנוסף 

לעיל, בשינויים  3.5.4עד  3.5.2 כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק במקרה .המידה הפיננסיות

  .המחויבים הנובעים מכך שחדלה להתקיים החריגה

  תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב .4

התשלומים על חשבון הקרן של אגרות החוב (סדרה א') ישולמו למי ששמותיהם יהיו רשומים בפנקס מחזיקי  .4.1

(כולל) ולעניין תשלום הקרן האחרון  2026עד  2022של כל אחת מהשנים  דצמברב 25 ביוםאגרות החוב (סדרה א'), 

  להלן. 4.3  ראו סעיף 2027 בדצמבר 31 ביום

התשלומים על חשבון הריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') ישולמו למי ששמותיהם יהיו רשומים בפנקס מחזיקי  .4.2

 2026 עד 2022של השנים  בדצמבר 25-ב(כולל) ו 2027עד  2022של השנים  ביוני 24אגרות החוב (סדרה א'), בימים 

 (כולל) לגבי כל תקופה רלוונטית אשר קדמה למועד פירעונו של אותו תשלום. לעניין תשלום הריבית האחרון

  הלן.ל 4.3 ראו סעיף 2027בדצמבר  31ביום 

מים במרשם מחזיקי למי ששמותיהם יהיו רשו 2027 בדצמבר 31התשלום האחרון של הקרן והריבית יבוצע ביום  .4.3

, כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה במשרדה הרשום של התשלוםאגרות החוב (סדרה א') במועד 

החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע, ובלבד שהודעה כאמור תינתן על ידי החברה לא יאוחר מחמישה ימי 

 עסקים לפני המועד הקבוע לפירעון התשלום האחרון.

בו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים יידחה מועד בכל מקרה ש .4.4

התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ו"היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון 

  ולריבית לא ישתנה בשל כך.

  פי דין.-ככל הנדרש עלנוכה כל תשלום חובה י) 'סדרה אכל תשלום בגין אגרות החוב (מ .4.5
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של האנשים אשר שמותיהם ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק רשומים התשלום לזכאים  .4.6

בעוד מועד, בהתאם מבכתב לחברה ) ואשר יצוין בפרטים שימסרו 'סדרה איהיו רשומים במרשם אגרות החוב (

. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו מנותהנא לשטר 28 סעיף להוראות ובהתאם הלןל 4.7 לאמור בסעיף

  .הנאמנות שטרל 12סעיף מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות לזכאים לכך, 

) יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק 'סדרה אאגרות החוב (רשום של מחזיק  .4.7

בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, שינוי כל ) כאמור לעיל, או על 'סדרה אפי אגרות החוב (-על

פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי -בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על

  . ) ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה15עשר (-כאמור לאחר חלוף חמישה

ם כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, אגרות החוב הזכאי לתשלורשום של לא מסר מחזיק  .4.8

ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם 

). משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב 'סדרה אאגרות החוב (

 .ר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביהבו בתאריך שיגורו בדוא

 לתשלומו הקבוע מהמועד ימים) 7( שבעה על העולה באיחור ישולם אשר ריבית/או ו קרן חשבון על תשלום כל .4.9

ריבית פיגורים כהגדרתה להלן, החל  ישאי), וזאת מסיבה התלויה בחברה, 'סדרה א( החוב אגרות תנאי פי על

זה, שיעור ריבית הפיגורים יהא שיעור הריבית על  יןילענלתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל.  שנקבעמהמועד 

 ריביתס שנתי ("והכל על בסי ,3.5%תוספת , ביןיהענלפי לעיל,  3בסעיף  כאמור) 'סדרה אאגרות החוב (

וזאת שני  מיידיוכן על מועד התשלום כאמור בדיווח  שנצברהפיגור  "). החברה תודיע על שיעור ריביתהפיגורים

 . ימי מסחר לפני מועד התשלום בפועל

  העברת אגרות החוב .5

לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד על ידי מחזיק רשום אגרות החוב ניתנות להעברה להלן,  5.3בכפוף לאמור בסעיף  .5.1

פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב תיעשה על 

להעברת מניות, חתום כיאות על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל ההעברה או נציגיו 

החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה 

  זכותו של המעביר להעברתן. אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת 

בתקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול, בשינויים  הוראות פרוצדוראליות הנכללותבכפוף לאמור לעיל, 

  המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן. 

הוכחות סבירות על תשלומם אם יחול כל תשלום חובה שהוא על כתב ההעברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה  .5.2

  על ידי מבקש ההעברה.

לשטר  31מקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב, תפוצל תחילה על פי הוראות סעיף ב .5.3

התעודה למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה  הנאמנות

  .שפיצולה מבוקש עודת אגרות החוב האמורהשווה לסכום הקרן הנקוב של ת

רשם ההעברה במרשם ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות ילאחר קיום כל התנאים האלה ת .5.4

  ).'סדרה אובאגרת החוב (

 כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .5.5

 הוראות כלליות .6

זוז ימחזיק של אגרת החוב מבלי להתחשב בכל זכויות שביושר או כל זכות קסכומי הקרן והריבית ישולמו לכל  .6.1
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  או תביעה נגדית הקיימת או שתהיינה קיימות בין החברה לבין המחזיק הנ"ל.

  הוראות שטר הנאמנות תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו. .6.2

 פדיון מוקדם  .7

  פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה .7.1

אגרות החוב  סדרתה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי ידי הבורס-במקרה בו יוחלט על

) פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב תבצע החברה פדיון 'סדרה א(

  ותפעל כדלקמן:  מוקדם

למסחר המחיקה מרישום דירקטוריון הבורסה בדבר ) יום מתאריך החלטת 45תוך ארבעים וחמישה ( .7.1.1

) לפדותן. 'סדרה אכאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב (

  . שישלח לרשות ולבורסהההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי 

) יום מתאריך פרסום 17), יחול לא לפני שבעה עשר ('סדרה אמועד הפדיון המוקדם של אגרות החוב ( .7.1.2

) יום מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע 45לא מאוחר מארבעים וחמישה (ההודעה ו

 לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל. 

במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן. תמורת הפדיון  .7.1.3

עד ליום התשלום בפועל, כקבוע  השנצבר לא תפחת מסכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת ריבית

 בתנאי אגרות החוב. 

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות החוב של  .7.1.4

סדרה מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך אגרות החוב (

  ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.) תמחקנה מהמסחר בבורסה 'א

פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו כאמור את  .7.1.5

 הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון. 

  פדיון מוקדם ביוזמת החברה .7.2

), החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה 'סדרה אימים ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב ( 60חלוף  לאחר

) לפדיון מוקדם ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף 'סדרה אהבלעדי, להעמיד את אגרות החוב (

 יו במועד הרלוונטי: להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיה

  תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. .7.2.1

נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד  .7.2.2

החברה למרות האמור לעיל, לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. 

  .לבצע פדיון סופי ברבעון גם אם בוצע בו תשלום ריבית או פדיון חלקי רשאית תהיה

ספטמבר,  –יוני, יולי  –מרץ, אפריל  –" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר רבעוןלעניין זה " .7.2.3

  דצמבר. –אוקטובר 

רשאית חברה המיליון ש"ח. למרות האמור לעיל,  1-ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ .7.2.4

מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד  1-לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ

  לשנה.
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רטה לפי -כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו .7.2.5

  ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.

ין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם החברה דוח עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעני .7.2.6

) ימים לפני מועד הפדיון 45) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (17מיידי, לא פחות משבעה עשר (

 המוקדם. 

סדרה מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב ( .7.2.7

בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע  ) לבין מועד תשלום הריבית'א

בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם 

 לאמור להלן.

 3.2 -) אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ'סדרה אלא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב ( .7.2.8

) שיעור הפדיון 1ועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (מיליון ש״ח. במ

) שיעור 3) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; (2החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (

שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה ) 4הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (

) המועד 6עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; () 5בלתי מסולקת; (ה

) ימים לפני המועד שנקבע 6( ששההקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה 

 לפדיון המוקדם.

 במסגרת שתפדה החוב אגרות קרן בגיןאת הריבית שנצברה רק  החברה תשלם חלקיבעת פדיון מוקדם  .7.2.9

 ריבית תשלום של במקרה. החוב אגרות של מסולקת הבלתיהיתרה  כל בגיןולא  כאמור החלקי הפדיון

  .בלבד המוקדם בפדיון שנפדה הנקוב הערך על הנוספת הריבית תשולם, המוקדם הפדיון עקב נוספת

) במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין 'סדרה אהסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב ( .7.2.10

 הבאים: 

פי מחיר הנעילה -) שבמחזור, אשר ייקבע על'סדרה אשווי שוק של יתרת אגרות החוב ( .7.2.10.1

) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת 30) בשלושים ('סדרה אהממוצע של אגרות החוב (

במקרה בו מבוצע הפדיון  על אף האמור, .החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם

המוקדם במועד של תשלום ריבית על פי לוח הסילוקין של אגרות החוב, יופחת מהמחיר 

   המשולמת באותו מועד; בלבד כאמור סכום בשווי הריבית החוב הממוצע של אגרת

) העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו 'סדרה אשל אגרות החוב ( התחייבותיההערך  .7.2.10.2

 עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;  השנצבר ריביתקרן בתוספת 

) העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת 'סדרה איתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב ( .7.2.10.3

כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת ריבית ריבית) 

יחושב החל ממועד  ) העומדות לפדיון מוקדם'סדרה אהחוב ( היוון אגרות .1.5% של בשיעור

) 'סדרה אהפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב (

 העומדות לפדיון מוקדם.

תשואה (ברוטו)  משוקלל של ״ משמעה, ממוצעתשואת האג״ח הממשלתילעניין זה: ״

לפדיון, בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על 

צמודות) בעלות ריבית לא (שקליות ות סדרות אגרות חוב ממשלתי שתיהפדיון המוקדם, של 

הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות  ושמשך חייהן הממוצע ,בשיעור קבוע
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  .הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדםהחלטת  ) במועד'אסדרה החוב (

) שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי 4לדוגמא: אם מח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא ארבע (

') העומדות סדרה א) ומח"מ יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (2ב' הוא שנתיים (

  האג"ח הממשלתי כדלקמן:) שנים, תחושב תשואת 3.5לפדיון מוקדם הוא שלוש וחצי (

4x + 2(1-x) = 3.5  

X- 'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א  

(1-x)- 'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב  

על פי החישוב בדוגמה המפורטת לעיל, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תשוקלל 

) מ"התשואה" והתשואה השנתית של אג"ח 75%בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים (

  ) מ"התשואה".25%תי ב' תשוקלל בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (ממשל

  שינויים בתנאי אגרת החוב .8

יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי אגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה, אלא אם כן נעשו  לא

  לשטר הנאמנות. 27בסעיף בהתאם לאמור 

  החלפת תעודת איגרות חוב .9

שתעודת איגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה של ה במקר

איגרות החוב, וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות שנגרמו לחברה לשם 

תעודת איגרות החוב הבלויה  בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לנכון. במקרה של בלאי,

תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו 

  על מבקש התעודה האמורה.

 קבלה כהוכחה .10

ידי מחזיק אגרות החוב שבתעודה זו הוכחה -מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאים אלה, תהווה קבלה חתומה על

ידי הנאמן, לפי העניין, בגין אגרות החוב -ידי החברה או על-לסילוק מלא של כל תשלום הנקוב בקבלה, אשר נעשה על

  שבתעודה זו.

  הדין החל וסמכות השיפוט .11

יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לאגרת החוב, לשטר הנאמנות -המשפט בעיר תל אביב לבתי

  רות החוב, ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.ולהסכמים מכוחם הוקצו אג

-----------------------  



 

1  

  מנגנוני הגנה בשטר הנאמנות –' ב נספח

נספח הנאמנות המצ"ב כיובהר כי, התיאור בנספח זה הינו תיאור תמציתי של ההוראות שנקבעו בשטר הנאמנות ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של שטר 

  19 לתשקיף. 2בפרק  א

  

 תניות חוזיות ובטחונות

קיים  

(סעיף 

בשטר) / 

 לא קיים

האם הפרה   תיאור תמציתי

מהווה עילה 

  לפירעון מיידי

תעודות ההתחייבות מובטחות 

בביטחונות או בשעבודים קבועים 

  אחרים

 -  -  לא קיים

תעודות ההתחייבות מובטחות 

  בשעבוד צף ו/או שוטף 

  -  -  לא קיים

התחייבות לאי יצירת שעבודים 

  (שעבוד שלילי)

כל עוד אגרות החוב (סדרה א') תהיינה במחזור, החברה מתחייבת שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסי   18.6

וזכויות החברה הקיימים והעתידיים. אין באמור כדי להגביל את החברה מליצור שעבודים קבועים/ 

  כולם או חלקם, ו/או שעבוד שוטף על נכס ספציפי.ספציפיים על נכסיה, 

  כן

התחייבות לעמידה באמות מידה 

  פיננסיות

-ו 18.4

18.5   

  כן  כמפורט להלן.

                                                      
 . 2020באוגוסט  9על ידי רשות ניירות ערך ביום  שורסמה: גילוי של מנגנוני ההגנה בשטרי הנאמנות 41-103בהתאם לעמדת סגל משפטית  19



 

2  

התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד 

ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל 

  חיי תעודות ההתחייבות

-ו 3.4

7.1.24  

תהיינה מדורגות בעתיד, החברה תפרסם דיווח מיידי החברה מתחייבת כי ככל שאגרות החוב (סדרה א') 

על כך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף, בכל עת, חברת דירוג לפי שיקול דעתה 

הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון. במקרה בו החברה תחליף את חברת הדירוג או במקרה בו אגרות החוב 

ע"י חברת דירוג, תפרסם החברה דוח מיידי תוך יום מסחר אחד ממועד (סדרה א') תפסקנה להיות מדורגות 

  השינוי, ובו תודיע על נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה. 

יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את החברה לבצע דירוג כלשהו לאגרות החוב (סדרה א') ו/או 

  לחברה.    

או אם אגרות החוב  (-BBB)נה מדורגות ודירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג ככל שאגרות החוב תהיי

ימים רצופים, למעט  60(לאחר דירוגן אם וככל שידורגו) יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 

  במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או בנסיבות שאינן בשליטתה של החברה.

  כן

כפול לתעודות התחייבות לדירוג 

  ההתחייבויות

  -  -  לא קיים

התחייבות שלא להחליף את החברה 

המדרגת לאורך כל חיי תעודות 

  ההתחייבות

  -  -  לא קיים

סעיפים   מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף 

3.2 ,3.3 

  7.1.22-ו

  לשטר הנאמנות.  3.2הרחבת סדרת אגרות החוב כפופה להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 

ברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכפוף להוראות הדין, בכל עת ומבלי להידרש להסכמת הנאמן הח

ו/או הסכמת מחזיקי אגרות החוב, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, ניירות ערך נוספים 

  ו/או סדרות נוספות של אגרות חוב.

פות שאינן מובטחות בשעבוד ואשר יש להן עדיפות החברה לא תהא רשאית להנפיק סדרות אגרות חוב נוס

  על פני אגרות החוב (סדרה א') בעת פירוק החברה.

לשטר הנאמנות או תונפק  3.2קיימת עילה לפירעון מיידי אם תבוצע הרחבת סדרה בניגוד להוראות סעיף 

  כן
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  לשטר הנאמנות.  3.3סדרה חדשה בניגוד להוראות סעיף 

סעיפים   דיבידנדיםמגבלה על חלוקת 

-ו 18.3

7.1.4  

כל עוד אגרות החוב (סדרה א') לא נפרעו במלואן, חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, בחברה תהא כפופה 

  לשטר הנאמנות.  18.3לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 

 כן

מגבלות על עסקאות עם בעלי 

  השליטה בחברה

סעיפים 

-ו 7.1.23

18.8  

 הנאמנות לשטר 18.8בסעיף  הקבועההתחייבות בהחברה לא עמדה  אםעילה לפירעון מיידי  קיימת

  (התחייבות לעניין עסקאות בעלי שליטה במקרה של אי עמידה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות)

  כן

סעיף   מגבלות על שינוי שליטה

7.1.10  

העברת השליטה במקרה של העברת השליטה בחברה, כהגדרת המונח בשטר הנאמנות, אלא באם אושרה 

  בחברה על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') מראש בהחלטה רגילה.

  כן

מנגנון להתאמת ריבית במקרים 

  מסוימים

 3.5סעיף 

לתנאים 

שמעבר 

לדף 

בשטר 

  הנאמנות

קיימים מנגנוני התאמה בשיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה בהתחייבות לעמידה באמת מידה פיננסית 

  לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות. 3.5כאמור בסעיף 

 לא
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 עילות לפירעון מיידי

קיים (מס'   העילה 

סעיף בשטר) / 

 לא קיים

  הערות / הסבר

חלה הרעה מהותית בעסקי המנפיק / חברות המוחזקות, 

וקיים חשש שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות ההתחייבות 

  במועדן. 

  -  7.1.5סעיף 

הערת "עסק חי" בחוות הדעת/ בדוח הסקירה של הכללת 

רואה החשבון המבקר, המצורפים לדו"חות הכספיים של 

  החברה

) רבעונים 2במקרה בו תירשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה לתקופה של שני (  7.1.25סעיף 

  רצופים

אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת למחזיקי אגרות החוב לפי    7.1.1סעיף   תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן

  ימים לאחר שהגיע מועד פירעונו. 3תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות וזאת בתוך 

ה או חברה מאוחדת הועמד לפירעון מיידי (על ידי נושה של החברה), חוב מהותי של החבר  7.1.9סעיף   חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי

ימים או  30והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את החוב בתוך 

הועמדה לפירעון מיידי (למעט פדיון מוקדם ביוזמת החברה) סדרת אגרות חוב שהחברה 

-Nonהנפיקה. למען הסר ספק יובהר, כי לעניין זה, לא ייראו כהלוואה ללא יכולת חזרה לחברה (

Recourse.כחוב מהותי (  

Cross Default / Cross Acceleration הפרה צולבת) :

במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון 

   מייד) 

  7.1.9סעיף 

או אם  (-BBB)ככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות ודירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג   7.1.24סעיף  ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג מינימאלי שנקבע

 60אגרות החוב (לאחר דירוגן אם וככל שידורגו) יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 

ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או בנסיבות שאינן 

  בשליטתה של החברה.
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  -  7.1.18סעיף   המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת תשלומיו

 7.1.12סעיפים   מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסי

  7.1.15-ו

-  

ימים מהמועד  30החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל דין, בתוך   7.1.7סעיף   אי פרסום דו"חות כספיים במועד הרלוונטי

רון שהיא חייבת בפרסומם או בתום המועד שנדרשה לפרסמו על ידי רשות מוסמכת, לפי האח

  המאוחר מביניהם

אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית, או אם לא תקיים   7.1.2סעיף   הפרה יסודית של תנאי אג"ח

ימים ממועד קבלת  14בתוך אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, וההפרה לא תוקנה 

  הודעת הנאמן על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.

הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע 

  מהותית בזכויות המחזיקים

 7.1.2סעיפים 

  7.1.19-ו

-  

הפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, 

  ללא אישור מחזיקי האג"ח

בוצע מיזוג, במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם   7.1.11סעיף 

של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהחלטה רגילה, אלא אם כן הצהירה הישות הקולטת כלפי 

) ימי עסקים לפני 10מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה (

המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הישות הקולטת,  מועד

  לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.

תשנה את עיקר פעילותה, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה (למעט מכירת מלאי  החברהאם   7.1.12סעיף   מכירת רוב נכסי המנפיק

מעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה ובלבד שהחברה במהלך העסקים הרגיל של החברה ול

מהזכויות בהון) ולא התקבלה למכירה  50%-מחזיקה בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לפחות ב

 למעטכאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש, בהחלטה רגילה; "מכירה" לעניין סעיף זה 

  .ו/או פיצול. מיזוג/או ו הנפקה

  7.1.12סעיף   פעילות המנפיקהתבצע שינוי בעיקר תחום 
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מתן צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמני שלא בוטל תוך 

   תקופה

 7.1.13סעיפים 

  7.1.14-ו

-  

  -  7.1.15סעיף   הטלת עיקול על נכסי המנפיק או ביצוע פעולת הוצל"פ

ובלבד שהמינוי לא בוטל (מינוי כונס נכסים קבוע או זמני 

  )במועד סביר

  -  7.1.16סעיף 

המנפיק הודיע על כוונתו לחדול מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל 

  את עסקיו

  -  7.1.18סעיף 

  -  7.1.6סעיף   החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ע"פ חוק ני"ע

אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא, לרבות מחיקה או חיסול לצורכי מיזוג או   7.1.21סעיף   מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוג

לשטר  7.1.11התקיימו התנאים המפורטים בסעיף במסגרת עסקת החלפת מניות, אלא אם 

  .הנאמנות

אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או כל הליך דומה בהתאם להוראות חוק חדלות    7.1.17סעיף   בקשה/מתן צו להקפאת הליכים

פירעון או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 

לחוק החברות או בהתאם לחוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או  350

או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט הסדרים בין החברה שינוי במבנה החברה 

לבין בעלי מניותיה ו/או מחזיקי כתבי אופציה המירים למניות שאינם אסורים לפי תנאי שטר 

זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב), או אם החברה תציע 

  -יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או לנושיה הסדר כאמור, על רקע העדר

לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברה (ושלא  350אם תוגש בקשה לפי סעיף 

  ימים ממועד הגשתה.     45בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 

הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון 

 2018-תשע"חושיקום כלכלי, 

הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת 

  2018-הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח



 

7  

 7.1.8סעיפים   הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באג"ח

  7.1.20-ו

-  

  -  7.1.22סעיף   כולל הרחבת סדרה ,הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף

למנגנון התאמה לשיעור הריבית, אי עמידה בהתחייבות 

  כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צף

  -  לא קיים

נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת 

  שעבוד שוטף

  -  לא קיים

הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית 

  או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדות

  -  לא קיים

  -  7.1.13סעיף   זמני או מינוי נאמן זמנימתן צו נאמן 

  -   7.1.14סעיף   קבלת החלטת פירוק

במקרה של העברת השליטה בחברה, כהגדרת המונח בשטר הנאמנות, אלא באם אושרה העברת   7.1.10סעיף   שינוי שליטה

השליטה בחברה על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') מראש בהחלטה 

  רגילה.

לשטר  18.4אם החברה לא עמדה באיזה מההתחייבות שלהלן: (א) התחייבות הקבועה בסעיף   7.1.23סעיף   אי עמידה / הפרת בהתחייבויות

 לשטר הנאמנות 18.5(התחייבות ביחס להון עצמי); (ב) התחייבות הקבועה בסעיף  הנאמנות

); (ג) התחייבות החברה לאי יצירת שעבוד שלילי שוטף על כלל נכסי CAP –(יחס חוב פיננסי ל 

להלן  18.8בסעיף  הקבועה(ד) התחייבות ; לשטר הנאמנות 18.6החברה כאמור בסעיף 

(התחייבות לעניין עסקאות בעלי שליטה במקרה של אי עמידה באחת או יותר מאמות המידה 
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  .הפיננסיות)

  -  7.1.24סעיף   ות ההתחייבותשמירה על דירוג במשך כל חיי תעוד
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 דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות 

  פירוט אמת המידה סעיף בשטר  אמת מידה

 הכספיים דוחותיה פי על), הנאמנות לשטר 18.4 בסעיף(כהגדרתו  החברה של העצמי ההון  18.4  הון עצמי מינימאלי 

"ח ש מיליוני 520-מ יפחת לא האחרונים) העניין לפי, סקורים או(מבוקרים  המאוחדים

  .רצופים רבעונים שני במשך

 18.5נטו של החברה (כהגדרת מונחים אלו בסעיף  CAP -בין החוב הפיננסי נטו ל היחס  CAP  18.5 -חוב פיננסי ל יחס

לשטר הנאמנות), בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים (לפי 

  .רצופים רבעונים שני במשך %75העניין) האחרונים יעלה על 

נספח של החברה המצורף כ הגילוי שלעיל הינו תמציתי בלבד, לפרטים המלאים והמחייבים של אגרות החוב (סדרה א'), ראו שטר הנאמנות המתייחס לאגרות החוב (סדרה א')

  להלן. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות.  א'
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  ' גנספח 

  לתשקיף, לרבות דוח דירקטוריון מעודכן 6נוסח מעודכן של פרק 



 1-ו

  התאגיד עסקי תיאור – 6 פרק

   תוכן העניינים

   עמוד  שם הסעיף  מס' סעיף

  2-ו  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –חלק א' 

  2-ו  פעילות החברה, תיאור התפתחות עסקיה ואבני דרך עיקריות בפעילותה   .6.1

  4-ו  הקבוצהתחומי הפעילות של    .6.2

  7-ו  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה   .6.3

  9-ו  חלוקת דיבידנדים   .6.4

  10-ו  מידע אחר –חלק ב' 

  10-ו  פעילותה של החברה םמידע כספי לגבי תחו   .6.5

  10-ו  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה   .6.6

  18-ו  תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות –חלק ג' 

  18-ו  תחום הנדל"ן המניב   .6.7

  21-ו  נדל"ן להשקעה –טבלאות גילוי 

  21-ו  פרמטרים כלכליים לפי אזורים גיאוגרפיים   .6.8

  22-ו  נכסים מניבים בהקמה מהותיים מאוד   .6.9

  38-ו  דומהותיות מאמהותיות וקרקעות להשקעה    .6.10

  57-ו  תחום המלונאות   .6.11

  66-ו  עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה –' דחלק 

  66-ו  נכסים לא מוחשיים   .6.12

  66-ו  הון אנושי   .6.13

  66-ו  חומרי גלם וספקים   .6.14

  66-ו  הון חוזר   .6.15

  67-ו  השקעות   .6.16

  67-ו  מימון   .6.17

  69-ו  מיסוי   .6.18

  70-ו  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה   .6.19

  70-ו  הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה   .6.20

  73-ו  משפטייםהליכים    .6.21

  73-ו  צפי להתפתחות בשנה הקרובהשל הקבוצה ו יעדים ואסטרטגיה עסקית   .6.22

  73-ו  דיון בגורמי סיכון   .6.23

  

 
  

   



 2-ו

 החברה עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור –' א חלק

 פעילות החברה, תיאור התפתחות עסקיה ואבני דרך עיקריות בפעילותה .6.1

במאי  16ביום  ")חוק החברות(" 1999-, תשנ"טהחברות קמה והתאגדה בישראל, לפי חוקהוהחברה  .6.1.1

  חברה פרטית מוגבלת במניות. כ 2007

 החברה פעילות .6.1.2

 קשוריםובאמצעות חברות בנות ותאגידים  החברה עוסקת בעצמה ,תשקיףהלמועד  נכון

  . הלןל 6.2בסעיף כמפורט  בשני תחומי פעילות עיקריים בישראל ")הקבוצה("
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  תשקיףלמועד ה קבוצהשל ההמהותיים תאגידים הפעילים תרשים מבנה החזקות של ה .6.1.3

 
  

וגינות המלכים  50%(בחלקים שווים) הינם: החברה ניהול מלונות איביס ופולמן ירושלים בע"מ ובבעלי הזכויות בשותפות המוגבלת . ) ניהול מלונות איביס ופולמן ירושלים בע"מ הינו השותף הכללי1(
  . 50% בע"מ

  ) החברה הינה השותף הכללי.2(
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 אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים .6.1.4

 ")מלונות החוף הצפוני(" בע"מ החוף הצפונימלונות , התקשרו החברה, 2020בדצמבר  22ביום 

טית בבעלות ושליטת מר שלמה חברה פר ")פנטהאוז(" חב' לבנין והשקעות בע"מ –פנטהאוז ו

מלונות החוף הצפוני וזאת  שלדהוקי, בהסכם לפיו רכשה החברה מפנטהאוז את מלוא הון המניות 

, מלונות תשקיף"). נכון למועד ההצפונירכישת מלונות החוף ח ("מיליון ש" 77.5-בתמורה לסך של כ

 6.11כמפורט בסעיף  עוסקת בהקמה, ייזום ובניה של פרויקט מלונאי במבשרת ציוןהחוף הצפוני 

  להלן. 

התקשרו  ,העובר למועד עסקת רכישת מלונות החוף הצפוני וכחלק מהתנאים המתלים להשלמת

"), קנדרהוקנדרה ישראל בע"מ (" ")המלכיםגינות גינות המלכים בע"מ (" מלונות החוף הצפוני,

) יחידים בני משפחת דהוקי המחזיקים במניות קנדרה בחלקים 5חברה פרטית בבעלות חמישה (

, בהסכם לפיו רכשה מלונות החוף הצפוני מקנדרה את מלוא הון המניות של גינות המלכים שווים

פעילות , תשקיף"). נכון למועד הםגינות המלכירכישת מיליון ש"ח (" 52-וזאת בתמורה לסך של כ

 Ibis Jerusalem City Center Hotelמתמקדת בהחזקה, תפעול וניהול של מלון  גינות המלכים

איביס סיטי (" , בירושלים4אלישר יצחק  אריסטובולוס פינת רחוב הממוקם בלב ירושלים ברחוב

  להלן. 6.11כמפורט בסעיף ") סנטר

, עסקת רכישת מלונות החוף הצפוני ועסקת רכישת גינות המלכים הושלמו באופן תשקיףלמועד ה

) הון המניות המונפק והנפרע של גינות המלכים מוחזק על ידי מלונות החוף הצפוני 100%שמלוא (

) הון מניות המונפק והנפרע של מלונות החוף הצפוני מוחזק על ידי החברה. לפרטים 100%ומלוא (

  .  לעיל 6.1.3ראו סעיף  תשקיףהקות הקבוצה למועד אודות מבנה החז

 הקבוצה תחומי הפעילות של  .6.2

  שני תחומי פעילות עיקריים:לקבוצה  ,תשקיףהנכון למועד 

של נדל"ן מניב בישראל בעיקר בתחום הקמה ורכישה  תכנון, ,ייזום – מניבהנדל"ן הפעילות  .6.2.1

  ").תחום הנדל"ן המניב(" המלונאות

  :שלהלן העיקרים נכללים התאגידים והנכסיםבמסגרת פעילות זו 

 .")פרויקט תל אביב הקטנהזכויות בפרויקט בהקמה ברחוב הירקון בתל אביב ("מחצית מה  )א(

 צפון הירקון תל אביב בע"מ ן בבעלותהינ בפרויקט תל אביב הקטנההזכויות  )100%(מלוא 

על ידי החברה ועל ידי ישרוטל  , בחלקים שווים,חברה פרטית המוחזקת ,")הירקון צפון("

 3-חדרי אירוח ו 153-מלון שיכלול כבית  נבנה"). במסגרת הפרויקט האמור ישרוטלבע"מ ("

צפון  .להלן 6.9.1.1יחידות הדיור האמורות ראו סעיף  3לפרטים אודות מכירת  יחידות דיור.

ישרוטל בע"מ (") 1981ישרוטל ניהול מלונות (שכירות ותפעול עם  חוזההירקון התקשרה ב

בקשר עם פרויקט תל אביב הקטנה, לפיו ישרוטל ניהול מלונות תשכור, תפעיל  ")ניהול מלונות

 .להלן 6.9.1 סעיףראו  נוספיםלפרטים . ותנהל את המלון

מקרקעין מהזכויות ב 95.56%-התקשרה בהסכמי רכישה ביחס לכ, החברה תשקיףהלמועד   )ב(

 פרויקט(" להלן 6.9.2כמפורט בסעיף ברחוב החבצלת בירושלים, עליהם מתוכנן להיבנות מלון 

 ישרוטל(" ישרוטל יזמות ופיתוח בע"מהחברה התקשרה בחוזה שכירות ותפעול עם  ").חבצלת

 .המלון בקשר עם פרויקט חבצלת, לפיו ישרוטל יזמות תשכור, תפעיל ותנהל את ")יזמות

 .להלן 2.6.9 סעיףראו  נוספיםלפרטים 



 5-ו

 

פאי "), המוחכר בחכירה לדורות לפרויקט המרדזכויות במקרקעין ברחוב המרד בתל אביב ("  )ג(

 .")ת"אפאי (" ) בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של החברה2014סיאם תל אביב (

בהתאם  ,על המקרקעין האמורים מתוכנן להיבנות, התשקיףהקיימת למועד וכנית בהתאם לת

 יחידות דיור 200-כיפו, שיכלול -בית דיור מוגן, בשיתוף עם עיריית תל אביב לתוכניות החברה,

מ"ר  3,500-בתוספת שטח תת קרקעי של כ מ"ר לדיור מוגן 10,600-כבשטח מינימאלי כולל של 

ראו  נוספים. לפרטים לשימושים של מחלקה תומכת, חניה ושירותים משלימים לדיור מוגן

 .להלן 16.10. סעיף

המוחכר  ,")פרויקט ההגנה(" תל אביבב )פינת ההגנה(בדרך משה דיין זכויות במקרקעין   )ד(

 פאי סיאם לינקולן בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של החברהבחכירה לדורות ל

להיבנות  יםנמתוכנעל המקרקעין האמורים  בהתאם לתוכניות החברה, .")לינקולןפאי ("

 , כאשרו/או מרכז בריאות איזורי מטרופוליטני סטודנטיםלמגורי מעונות כ וישמשאשר  יםמבנ

עם מחלקת התכנון של עירית תל בשיתוף נבחנת בימים אלו  ת מרכז הבריאות כאמורחלופ

 .לןלה 2.10.6 עיףסראו  נוספים. לפרטים אביב

, 2020במרץ  26יום מ מותנה, מתוקף הסכם ברחוב הנביאים בירושליםזכויות חכירה במגרש   )ה(

"), חברה פרטית פאי סיאם הנביאיםהתקשרה פאי סיאם הנביאים ירושלים בע"מ ("בו 

לפיו, אורט תמכור לפאי סיאם  ,")אורטבבעלות מלאה של החברה עם אורט ישראל חל"צ ("

, טרם התקיים תשקיףהמובהר כי נכון למועד הנביאים את מלוא זכויות החכירה במגרש. 

 להלן.   6.20.5לפרטים נוספים ראו סעיף להתממשות ההסכם המותנה. התנאי המתלה 

החברה לפיתוח מפרץ אמנון)  –זכויות חכירה שמוחזקות על ידי בי.טי. כנרת בע"מ (לשעבר   )ו(

. 2021בהתאם להסכם לרכישת בי.טי מחודש מאי  דונם 60-בשטח כולל של כ ")טי.בי("

  להלן. 6.10.3לפרטים נוספים ראו סעיף 

הפרויקט שם 
  ומיקום

חלק החברה   בתשקיףסעיף 
האפקטיבי ליום 

31.12.2021  

   פרטים נוספים על הפרויקט

  מהותיים פרויקטים בביצוע

תל אביב 
רחוב  –הקטנה

הירקון תל 
  אביב

6.9.1  50%  

-ל 4בין  (מקביל לדרגה שלפלוס B של  מלון ברמה 
 153שיכלול, בהתאם לתוכניות החברה,  כוכבים) 5

בהתאם להערכות החברה, הקמת  אירוח.חדרי 
 הרבעון השניהפרויקט צפויה להסתיים במהלך 

   .2022לשנת 

פרויקט חבצלת 
רחוב חבצלת  –

  מרכז ירושלים
6.9.2  

92.78%   
(לפרטים אודות 
זכויות החברה 

בפרויקט ראו סעיף 
  להלן) 6.9.2

 247לפרויקט קיים היתר בנייה להקמת מלון בן 
המשלב  חדרים, 318 -לכותב"ע מאושרת  חדרים

בניינים לשימור עם תוספת בניה חדשה ואשר צפוי 
בין  (מקביל לדרגה של פלוס עירוני C ברמה להיות

, עבודות חפירה תשקיף. למועד הכוכבים) 4-ל 3
והריסה החלו בפרויקט. בהתאם להערכות 
החברה, הקמת הפרויקט צפויה להסתיים במהלך 

  .2024שנת 

  מהותיות  קרקעות להשקעה

 –פרויקט המרד
רחוב המרד, תל 

  אביב
6.10.1  93.2%  

בהתאם לתוכניות החברה, על המקרקעין צפוי 
בית דיור מוגן  בשיתוף עם עיריית ת"א,  , להיבנות

  .יחידות  דיור 200-שיכלול כ

 -"בזק 
דרך   –ההגנה"

 תמשה דיין פינ
רחוב ההגנה, 

  תל אביב 

10.26.  100%  

החברה, על המקרקעין בהתאם לתוכניות 
 האמורים מתוכננים להיבנות מבנים אשר ישמשו

ו/או מרכז בריאות  סטודנטיםלמגורי מעונות כ
  .איזורי מטרופוליטני

כפר נופש ברמת בהתאם לתוכניות החברה, מתוכנן   100%  6.10.3 -מפרץ אמנון 
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הפרויקט,  בנייתלסיום  המועדים עם בקשר החברה הערכות לרבות יםהפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד
 בפועל התקיימותו ואשר החברה של המלאה בשליטתה אינו אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת הינו, ייעוד הפרויקטים, כמות החדרים בפרויקטים

 שלא עשויים אשר החברה של ותכנונים הערכות שכולל, התשקיף למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע. וודאית אינה
 או אחד יתקייםויתקיימו השפעות כתוצאה מהתפתחות משבר הקורונה ו/או  במידה לרבות, החברה מתחזיות שונה באופן להתקיים או להתקיים

 .להלן 6.23 בסעיףמגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט  יותר

והפעלה ייזום, רכישה עלת, בעצמה ובאמצעות תאגידים בשליטה לוהחברה פ – מלונאותהפעילות  .6.2.2

בישראל, באמצעות הסכמי זיכיון ועל פי הסכמי שכירות וניהול  של מלונות ממותגים בינלאומיים

  ").תחום המלונאות("

  :במסגרת פעילות זו נכללים התאגידים והנכסים העיקרים שלהלן

 Ibis Stylesלחברה זכויות בקרקע ברחוב בן יהודה בירושלים עליה הוקם מלון הידוע בשם   )א(

Jerusalem City Center Hotel  לפרטים  .")מלון איביס סטיילס(" חדרי אירוח 104הכולל

 .להלן 6.11 סעיףראו  נוספים

הממוקם ברחוב יצחק  איביס סיטי סנטרגינות המלכים הינה בעלת הזכויות בבית מלון   )ב(

בירושלים  30052בגוש  164, במרכז ירושלים על המקרקעין הידועים כחלקה מספר 4אלישר 

קומות מעל מפלס כניסה  8מ"ר. מלון איביס סיטי סנטר הינו מבנה בן  680בשטח רשום של 

לשירותי המלון הכולל חדר אוכל אורחים בו  1-ח, מפלס מרתף חדרי אירו 124הכולל סה"כ 

קומות תת  6-סועדים, מטבח בית המלון, חדרי שירותים ושטחי מחסנים ו 128-מקום ל

וכן אולם כנסים ואירועים  מקומות חניה 68קרקעיות עבור חניה מכנית לכלי רכב והכולל 

יות גינות המלכים, חניון בית המלון . יצוין כי בהתאם לתוכנמקומות ישיבה 150-המיועד לכ

  יופעל כחניון בתשלום לאורחי המלון ולמלונות נוספים בבעלות הקבוצה.

  2019במרץ  17הינה בעלת זכויות חכירה מכוח חוזה חכירה מיום  מלונות החוף הצפוני  )ג(

יוקם  יהםעל ,במבשרת ציון 1חלק מחלקה  30318אלפי מ"ר בגוש  14-במקרקעין בשטח של כ

 260-קומות הכולל מתחם ספא, אולם כנסים ומלון ובו כ 7אגפים עד  4-מלון המורכב מ בית

חדרים, בתוספת  308 סה"כלחברה אושרה תוספת בניה להשלמת  "מודולים" (חדרי אירוח)

 ").במבשרת בית המלון(" שטחים ציבוריים בהתאמה

"), לפיה החברה רמ"יקיבלה החברה הודעה מרשות מקרקעי ישראל (" 2020ספטמבר חודש ב  )ד(

מגרשים  2-שפורסם על ידי רמ"י, לרכישת זכויות חכירה ל 58/2020זכתה במכרז מס' צפ/

בהתאם  .")הפרויקט בצפת(" בצפת 5-ו 2חלקות  13696ונופש בגוש  נאותולמלבייעוד 

מלונות איביס ופולמן לתוכניות החברה, בית המלון שיוקם בפרויקט בצפת יופעל על ידי 

שותפות "( , שותפות מוגבלת רשומה בבעלות מלאה של הקבוצהשותפות מוגבלתירושלים 

 להלן.  6.11.13לפרטים נוספים ראו סעיף .  ")מלונות איביס ופולמן

  

יחידות  250 עדאשר יכלול חמישה כוכבים   כנרת
אלפי  25-כולל של עד כ מבונה מלונאיות בשטח

  .לשימוש כגלמפינג המיועדים דונם 20-וכן, כ מ"ר

  קרקע להשקעה לא מהותיות
 201מגרש 

"תפרי נווה 
 רחוב  –צדק"

יחייא שבתאי, 
פינת רחוב כין 
יעקב ותרצ"ו 

  בתל אביב

6.10.4  

(יתר הזכויות  6.6%-כ
מוחזקות על ידי 
  .עיריית תל אביב)

) 100%מ"ר ( 3,154-מגרש בשטח כולל של כ
  .בייעוד למבני ציבור
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שטח   מיקום שם המלון
  המקרקעין 

מס' 
  חדרים

מועד הפעלת 
  המלון

מצב רישום 
זכויות 

  משפטיות

  דרגת המלון 

מלון איביס 
 סטיילס

רחוב בן יהודה 
  ירושלים 4

החברה מחזיקה  2019פברואר  104 426
) 100%במלוא (

 זכויות הבעלות

  עירוני C רמה
(מקביל לדרגה 

 4-ל 3בין  של
  כוכבים)

Ibis 
Jerusalem 

City Center 
Hotel  

רחוב 
אריסטובולוס 

פינת רחוב 
 ,4 יצחק אלישר
  בירושלים

 גינות המלכים  2017 אוגוסט  124  680
מחזיקה במלוא 

זכויות ) 100%(
  הבעלות

   B רמה
(מקביל לדרגה 

  כוכבים) 4  של

מלון מבשרת 
ציון (נמצא 
בשלבי בניה 
  מתקדמים)

מועד סיום   308  14,150  מבשרת ציון
הקמה צפוי 

 ראשוןרבעון 
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   A רמה
(מקביל לדרגה 

  כוכבים) 5של 

 

  הבמניותי ועסקאות חברהה בהון השקעות .6.3

למעט  ) השנים האחרונות3ה בשלוש (ילא היו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות במניות

 ט להלן:ורכמפכמתואר 

 KFS, בעלת המניות היחידה בחברה הייתה 2021בינואר  7להלן, עד ליום  6.3.2כמפורט בסעיף  .6.3.1

Nominees Ltd. הבריטיים (, חברה פרטית הרשומה באיי הבתולהBVI( ")KFS להלן פרטים .("

בשלוש השנים האחרונות שנבעו כתוצאה מהמרת סכומים  KFS-בדבר הקצאות שבוצעו ל

   :KFS-שהועמדו לחברה על פי שטר הון שהנפיקה החברה ל

, אישרו דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות של החברה 2017בדצמבר  17ביום  .6.3.1.1

שהועמדו על פי שטר הון בתמורה להקצאת מסכומים סך של מיליון ש"ח המרת 

 מניות רגילות של החברה.  1,000,000

, אישרו דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות של החברה 2018ביולי  20ביום  .6.3.1.2

בתמורה להקצאת מסכומים שהועמדו על פי שטר הון מיליון ש"ח  3המרת סך של 

 מניות רגילות של החברה.   3,000,000

, אישרו דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות של החברה 2018בדצמבר  31 ביום .6.3.1.3

בתמורה להקצאת  מסכומים שהועמדו על פי שטר הון מיליון ש"ח  4.1המרת סך של 

 .ש"ח 3,932,254בתוספת פרמיה בסך של  מניות רגילות של החברה 167,746

, אישרו דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות של החברה 2019 מאיב 30ביום  .6.3.1.4

בתמורה להקצאת מסכומים שהועמדו על פי שטר הון ש"ח אלפי  500המרת סך של 

 . ש"ח 485,469בתוספת פרמיה בסך של  מניות רגילות של החברה 14,531

של בדוחות הכספיים  16לפרטים נוספים אודות שטרי ההון שהנפיקה החברה ראו ביאור 

 ").הדוחות הכספייםלהלן (" 2021בדצמבר  31ליום  החברה

, המהווה נפרע ובמקומו הועמדה הלוואה שונו תנאי שטר ההון והוא ,2019 יוניב 25ביום 

א' 16 יםלהלן וביאור 6.17.1.2לפרטים ראו סעיף  תשלום מלא וסופי בגין שטר ההון שהועמד.

   .בדוחות הכספיים ב'16-ו
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ואספן גרופ בע"מ, חברה ציבורית שניירות הערך  KFS, התקשרו החברה, 2020בדצמבר  22ביום  .6.3.2

בהסכם לפיו, בין היתר, אספן  "),אספןרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (" השל

") במועדים ובתנאים המפורטים התמורהמיליון ש"ח (בסעיף זה: " 405תשקיע בחברה סך של 

ש"ח ע.נ. כ"א, המהוות במועד  1מניות רגילות של החברה בנות  9,183,277וזאת כנגד הקצאת  להלן

הסכם "-" והמניות המוקצות(" הון המניות המונפק והנפרע של החברהמ 50%הקצאתן 

 "). ההשקעה

  תשלומים כדלקמן:בבהתאם להוראות הסכם ההשקעה, התמורה תועבר לחברה 

מיליון ש"ח  220-לחברה מלוא התשלום הראשון בסך של כ , הועבר2021בינואר  7יום עד ל )1

 המניות המוקצות. הקצאתוכנגד 

התשלום מיליון ש"ח (" 143-נוסף של כהשקעה סך , הועבר לחברה 2021במהלך חודש ינואר  )2

  ").השני

יועברו על ידי אספן במועד שיבחר על ידה, ") התשלום האחרון("מיליון ש"ח  42-סך של כ )3

 PUT, כאשר לאספן קיימת אופציה 2022ביוני  22בתיאום עם החברה ולא יאוחר מיום 

 35-בשטח של כ 100111בגוש  45הידועים כאגף הדרומי בחלקה לחברה,  מקרקעיןלמכירת 

והממוקמת  הפנאי בע"מ, חברה בשליטת אספןחטיבת בבעלות חברת עונות  םשהינאלפי מ"ר 

-אופציית ה"-" והמקרקעין(בסעיף זה: " לחוף הים של העיר חדרה צפונית לגבעת אולגה

PUT(" אשר ישמש את החברה לרכישת הקרקע , וזאת במקביל להעברת התשלום האחרון

   . PUT-ממש את אופציית הבחר לכאמור על ידי החברה ככל שאספן ת

) לצורך רכישת מלונות החוף 1בהתאם להוראות הסכם ההשקעה, נקבע כי התמורה תשמש: 

) לצורך רכישת המקרקעין בכפוף 2לעיל;  6.1.4הצפוני ורכישת גינות המלכים כאמור בסעיף 

) לפירעון התחייבויות החברה ולפירעון הלוואות הבעלים, שטרי הון PUT ;3-למימוש אופציית ה

ולטובת כל  KFSלטובת פירעון והחזר הלוואות רי החברה לטובת נושים וכן ויתרות זכות שבספ

ולקבוצת דהוקי, למעט הלוואות שמועד פירעונן טרם הגיע ואשר ישולמו במועד בעל עניין בה 

לשחרור מר  ,ניתןככל ש ,. בנוסף, נקבע בהסכם כי החברה תפעל בהקדםשלהן הפירעון הקבוע

) השלמת הקמת 4-שלמה דהוקי ו/או מי מטעמו מכל ערבויות אישיות שניתנו לטובת הקבוצה; ו

  נכסים הקיימים ו/או השלמת רכישה ופיתוח הקרקעות הקיימות של הקבוצה.ה

מהמניות  46%-כ החברהלהבטחת התשלום השני והתשלום האחרון, שיעבדה אספן לטובת 

  . 1תמורהבהיחסי  םולחלקועדי תשלום בהתאם למהמוקצות שישוחררו 

 (best efforts)בהתאם להוראות הסכם ההשקעה, התחייבו הצדדים לעשות את מירב המאמצים 

לכך שלא יאוחר מחמש שנים ממועד הקצאת המניות המוקצות, במועד שיקבע על ידי דירקטוריון 

החברה כמועד המתאים ביותר עבור החברה, תפעל החברה על מנת להשלים הנפקה לציבור של 

מניותיה ומניותיה אלו תרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בכל בורסה 

  די דירקטוריון החברה.אחרת שתקבע על י

הסכם ההשקעה כולל הוראות בדבר מינוי דירקטורים ואופן ניהול החברה וכן הוראות לעניין 

הוראות שנקבעו בהסכם  קבלת החלטות באסיפת בעלי המניות של החברה. לפרטים בדבר

 
מהון המניות המונפק  %5.18-מניות מכלל המניות המוקצות המהוות כ 950,639התשקיף משועבדות לחברה יצוין כי במועד  1

 והנפרע של החברה.
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הוראות שנקבעו בהסכם ההשקעה  לפרטים בדברוההשקעה בקשר עם מינוי דירקטורים בחברה 

כולל הוראות  ההשקעהכמו כן הסכם . לעיל 4פרק באסיפות כלליות ראו עם קבלת החלטות  בקשר

סירוב , בין היתר, כלהלן: (א) זכות לעניין מגבלות על מכירה או העברת מניות בחברה מקובלות

) בתנאים מסוימים Drag Along( מכירה כפויה; (ג) (Tag Along)זכות הצטרפות ; (ב) ראשונה

   בהסכם בעלי המניות.כפי שנקבעו 

בגין כל נזק  השיפוי יחול לתקופה של שלוש שנים לפיומנגנון שיפוי  נקבעהסכם ההשקעה במסגרת 

) אם יתברר שאיזה 1אלה: פין, עקב או כתוצאה מישיגרם או חסרון כיס, במישרין או בעק

ו/או מדויק; מהמצגים ו/או התחייבויות שניתנו על ידי החברה במסגרת הסכם ההשקעה אינו שלם 

) אם יתברר שלמי מחברות הקבוצה חבות מס אשר לא נרשמה בגינה התחייבות או הפרשה 2

) אם יתברר כי באיזה מהשמאויות לנכסי הנדל"ן של הקבוצה ליום 3מתאימה בדוחות הכספיים; 

מתחת  20%חלה למועד נתינתה טעות אשר תוצאתה תהיה לפחות ירידה של  2020בספטמבר  30

  "). שיפוי בגין טעות בשמאותנתינה למועד האמור ("לשמאות ש

מיליון ש"ח בגין תביעות משפטיות קיימות וסכום  0.5הסכום המינימלי לשיפוי נקבע על סך 

 מיליון ש"ח בגין כל עילת שיפוי אחרת. 1.5מצטבר של 

 20 עד נזק של בגיןבמקרה שתקום חובת שיפוי כאמור לעיל, תהיה אספן זכאית לשיפוי מהחברה 

על פי המנגנון  KFSמיליון ש"ח, כאשר מעל סכום נזק כאמור תהיה זכאית אספן לשיפוי מטעם 

זכות  KFS-שמאות שאז תהיה לבהקבוע הסכם ההשקעה וזאת למעט ביחס לשיפוי בגין טעות 

  . 2020בספטמבר  30לרכוש את הנכס הרלוונטי במחיר השמאות כפי שהייתה ליום 

ככל שבמהלך תקופת השיפוי תשלים החברה  כיימו הצדדים במסגרת הסכם ההשקעה, הסכ

פרויקט הנפקה של מניותיה לציבור כאמור לעיל, תבוטל חובת השיפוי כאמור וזאת למעט ביחס ל

  .ספציפי כמפורט בהסכם ההשקעה

 .לעיל 3ראו פרק , התשקיףנכון למועד בדבר בעלי המניות של החברה  לפרטים .6.3.3

  דיבידנדים חלוקת .6.4

מועד ול 2021 דצמברב 31יום ל שקדמוהאחרונות שנתיים הלא חילקה דיבידנדים במהלך  החברה .6.4.1

  .תשקיףה

, קיימות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידנד, לא תשקיףהמועד ול 2021 דצמברב 31יום נכון ל .6.4.2

לשטר הנאמנות המתייחס לאגרות החוב (סדרה א')  18.3בסעיף  כמפורט הגבלות על חלוקהלמעט 

 .לתשקיף זה 2של החברה המצורף כנספח א' לפרק 

 נד.ד, לחברה אין מדיניות חלוקת דיביתשקיףהנכון למועד  .6.4.3

 .אלפי ש"ח 416,828-בסך של כ ראויים לחלוקהרווחים לחברה יתרת  ,2021 דצמברב 31נכון ליום  .6.4.4

   245,590 -בסך של כ 2021 דצמברב 31יום ל שקדמו האחרונות) 2שנתיים (שנצברו ב רווחיםלחברה 

 .ש"ח אלפי
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  מידע אחר –' בחלק 

 ידע כספי לגבי תחום פעילותה של החברהמ .6.5

  על בסיס הדוחות הכספיים (באלפי ש"ח):  2019-ו 2020 ,2021 פילוח נתונים כספיים בגין השנים .6.5.1

  :חום הנדל"ן המניבת  .א

  בדצמבר  31 ביוםלשנה שנסתיימה   

2021  2020  2019  

  2,639  1,973  1,831  הכנסות

  73,449  67,325  162,839  מהמגזר רווח

  )8,561(  )7,761(  )6,640(  הוצאות מימון נטו

  )13,216(  )15,548(  21,103  מיסים על ההכנסה

  51,672  47,698  135,096  לתקופה רווח 

  546,827  620,357  872,332  סך הנכסים

  249,978  282,134 221,865  סך ההתחייבויות 

 :מלונאותחום הת  .ב

מלון איביס סטיילס אשר החל  ים, במסגרת תחום פעילות זה נכלל2021 דצמברב 31ליום נכון 

שהחל לפעול בחודש  סיטי סנטר ירושליםמלון איביס , 2019לפעול במהלך חודש פברואר 

לפרטים  .להלן 6.11כאמור בסעיף  הקמהשרת שנמצא בשלבי בובית המלון במ 2017אוגוסט 

  להלן.  6.6.3בדבר השפעות משבר הקורונה על תחום הפעילות, ראו סעיף 

  בדצמבר  31 לשנה שנסתיימה ביום  

2021  2020  2019  

  14,201  2,400  12,766  הכנסות

  1,927  )3,753(  )3,187(  רווח (הפסד) מהמגזר

  )2,683(  )2,827(  )5,502(  הוצאות מימון נטו

  )1,202(  )1,435(  )605(  מיסים על ההכנסה

  )1,958(  )7,085(  )9,294(  (הפסד) השנה 

  128,267  462,518  547,392  סך הנכסים

  78,326  294,524  335,292  סך ההתחייבויות

 על הדירקטוריון דוחראו בנתוני המידע הכספי,  2021שנת הלך התפתחויות שחלו במה פירוט אודותל

 .להלן 9בפרק  2021 דצמברב 31 ליום החברה ענייני מצב

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .6.6

תחומי הפעילות של החברה מושפעים מגורמים מאקרו כלכליים שונים. להלן פירוט אודות הגורמים 

, יש להם, או צפויה להיות להם, השפעה מהותית על תשקיףהנכון למועד , החיצוניים העיקריים אשר

  ה או על ההתפתחויות בתחומי הפעילות של החברה והשלכותיהם:של החבר העסקיותתוצאותיה 

  תחום הנדל"ן המניב .6.6.1

 מצבמ החברה פעילות מושפעת"ן, הנדלהעוסקת בתחום  כחברה – 2הסביבה המאקרו כלכלית בישראל

 .בפרטבישראל "ן הנדל ענף וממצב בכללבישראל  המשק

 

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוניו ישראל בנק נתוני פי על   2



 11-ו

 

 הפעילות הריאלית המקומית .6.6.1.1

הנתונים והאינדיקטורים שהוצגו בפני הוועדה המוניטרית של בנק ישראל במחצית השנייה 

") תיארו את התקופה הנסקרת(" 2022ובתחילת המחצית הראשונה של  2021של 

ההתאוששות במשק הישראלי שהייתה בקצב מהיר, בייחוד לאור היציאה מהסגר השלישי, 

כך שהיה נראה שהמשק חוזר לשגרה, על רקע יעילות החיסונים, אשר הוזכרו לעיל, והביאו 

לירידה חדה של שיעורי התחלואה.  עם התפשטות זן הדלתא ועליית מספר החולים הקשים, 

ות במנת חיסון השלישית, המשק התמודד עם גל התחלואה הנ"ל לצד מבצע התחסנ

באמצעות מיעוט הגבלות יחסית לעומת גלי נגיף הקורונה הקודמים. התפשטות זן 

ודאות רבה לגבי הפעילות -בפרט, הובילה לאי 2021האומיקרון לקראת סופה של שנת 

יטרית במחצית הכלכלית במשק. הנתונים והאינדיקטורים שהוצגו בפני הוועדה המונ

הראשונה של התקופה הנסקרת, העידו כי קצב ההתאוששות של התוצר והתעסוקה היה 

מהיר יחסית, ואף התקרב לרמות שהיו צפויות אילולא פרוץ משבר הקורונה.  זאת לאחר 

ובמחצית הראשונה של שנת  2020התמודדות עם שלושת הסגרים אשר הוטלו במהלך שנת 

יעי בתקופה הנסקרת, אשר לווה במיעוט יחסי של מגבלות על ועם גל הקורונה הרב 2021

הפעילות. עם סיום המחצית הראשונה של התקופה הנסקרת, נותרו בפרט מגבלות 

משמעותיות על התיירות הנכנסת וזן האומיקרון הביא לסגירה משמעותית של השמיים 

  באמצעות הטלת הגבלות ניכרת על פעילות נתב"ג. 

כלכלית של בנק ישראל, תוך ההנחה כי תהליך הסרת המגבלות -ובהתאם לתחזית המאקר

בישראל ימשך במקביל לדעיכה הדרגתית של המגפה בעולם בשנתיים הקרובות, לצד 

התפרצויות של גלי תחלואה נוספים בארץ ובעולם אשר ילוו בהגבלות "רכות" יחסית אשר 

 5.5%-ו 7%שיעור של פגיעתם בפעילות הכלכלית תהיה מוגבלת, התוצר צפוי לצמוח ב

, בהתאמה,  כאשר תחזית זו גבוהה מקצב צמיחת העולם החזויה לשנת 2022-ו 2021בשנים 

), המשך 7%-. הצמיחה צפויה להמשיך להתבסס על צריכה פרטית מואצת (החזויה בכ2021

). על 4%-) והמשך פעילות יצוא ענפה (החזויה בכ6.5%-השקעה בנכסים קבועים (החזויה בכ

יות המאקרו כלכליות של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר אשר פורסמו פי תחז

, בהתאמה, 2022-ו 2021בשנים  4.7%-ו 7.1%לאחרונה,  התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 

, הפעילות 2021וזאת שלאחר פתיחת המשק הישראלי באופן כמעט מלא בחודש מרץ 

ני צמח התוצר בשיעור שנתי הכלכלית החלה להתאושש בקצב מהיר, כך שכבר ברבעון הש

טק והתאוששות מהירה של הצריכה -בזכות המשך הגידול ביצוא שירותי ההיי 16.6%של 

  הפרטית.

, עלה קצב האינפלציה ונמשכה מגמה חיובית (ברוב התקופות) בשווקי ההון במקביל

משקפת  2021. לדעת משרד האוצר, הצמיחה בשנת 2021שנמצאים קרוב לרמת שיא בשנת 

עקב מגבלות על  2020ששות בקצב הצמיחה הפוטנציאלי, לאחר שזה נפגע בשנת התאו

צפוי להיסגר להערכת בנק  2020הפעילות הכלכלית. במקביל, פער תוצר שנפתח בשנת 

  2022.3ישראל כבר בשנת 

 
  לעיל. 2ראו הערת שוליים מס'  3



 12-ו

 

בהשוואה לשנת  2021בשנת  8.1%-התוצר המקומי הגולמי עלה בבהתאם לנתוני הלמ"ס, 

התכווצות הפעילות הכלכלית שנגרמה ממשבר הקורונה ונקיטת , אשר התאפיינה ב2020

  4.הצעדים של הממשלה לבלימת נגיף הקורונה

בממוצע, על פי הערכות אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שיעור האבטלה הממוצע בשנת 

  %12.3.5-ל %8.9צפוי לעמוד על שיעור שנע בין  2021

 2020כמעט פי שניים ממספרם בסוף שנת היה  2021מספר המשרות הפנויות בסוף שנת 

וניתן לראות כי חלה עלייה במספר המשרות הפנויות בכלל משלחי היד (למעט בוני בתים 

  6ובנאים).

 המדיניות המוניטארית .6.6.1.2

 לאור הקבוצהלשינויים בשיעורי הריבית עלולה להיות השפעה על תוצאותיה הכספיות של 

 המימון מהחזר שחלקזאת שהקבוצה התקשרה בהסכמי מימון עם תאגידים בנקאיים 

, שינוי בריבית עלול לגרום להשפעה בהחזרי הריבית בהתאם .משתנה בריבית הינו כאמור

  . לקבוצה ויועמד שהועמד כאמור המימוןבגין 

בהתאם לסיכום ממצאיה של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, במהלך המחצית 

והוחלט על  0.1%הראשונה של התקופה הנסקרת הושארה הריבית ללא שינוי בשיעור של 

הפסקת הפעלתם של כל הכלים המיוחדים שעליהם הכריזה הוועדה בעיצומו של משבר 

כמו כן, על רקע המשך השפעת נגיף הקורונה על המשק רכש בנק   .2020הקורונה בשנת 

מיליארדי דולרים נרכשו  30דולרים. מתוכם, מיליארדי  34.8, 2021ישראל במהלך שנת 

בהתאם להחלטת הוועדה המוניטרית בתחילת השנה, ויתר הסכום נרכש בחודשים נובמבר 

ודצמבר, זאת לאחר שהוועדה המוניטרית, הודיעה לציבור בהודעותיה על המשך 

ת של סברו כל חברי הוועדה המוניטרי 2022ההתערבות בשוק. בדיוני הריבית בחודש ינואר 

). לדברי הוועדה, המשק תפקד באופן 0.1%בנק ישראל כי יש להותיר את הריבית ללא שינוי (

 2021נאות, ונתוני שוק העבודה לחודש נובמבר ולמחצית הראשונה של חודש דצמבר, 

הצביעו על שיפור במדדי התעסוקה. יחד עם זאת, הוסכם שם כי שיעורי התחלואה ומקדמי 

הגדילו את הסיכון לפעילות, על פי היקפם,  "אומיקרון"ל זן הההדבקה עם התפשטותו ש

-כלכלית: התפתחויות אלו מביאות לעלייה באי-אף עלולים להיות בעלי משמעות מקרו

וודאות בטווח הקצר והבינוני לגבי עוצמת הפעילות הכלכלית במשק. בדיון על הכלכלה 

אספקה, ובמדדי האינפלציה הגלובלית עסקו חברי הוועדה בקשיים בשרשראות הייצור וה

שבמרבית המדינות עלו לרמה גבוהה מיעדי הבנקים המרכזיים, ולפיכך נמשך במשקים  –

  רבים ההידוק המוניטרי.

  שינויים במדד המחירים לצרכן בישראל .6.6.1.3

או  ת שניתנוולעליית שיעורי האינפלציה בישראל עשויה להיות השפעה, בין היתר, על הלווא

, הצמודות למדד המחירים לצרכן. לפיכך, שינויים במדד לקבוצהאו לחברה יינתנו 

  המחירים לצרכן, עשויים להשפיע על הוצאות המימון של החברה. 

 
  :2022בפברואר  16אשר פורסם ביום " 2021לסטטיסטיקה "החשבונות הלאומיים לשנת  המרכזית הלשכה אתר 4

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/058/08_22_058b.pdf  
  לעיל. 2ראו הערת שוליים מס'  5
  : 2022בינואר  18" אשר פורסם ביום 2021דצמבר -ראו אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "סקר משרות פנויות אוקטובר 6

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/027/20_22_027b.pdf .  
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בהתאם לסיכום ממצאיה של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, המחצית הראשונה של 

 התקופה הנסקרת התאפיינה בסביבת אינפלציה גבוהה ביחס לשנים האחרונות. במהלך

התקופה הנסקרת שיעור האינפלציה השנתי נכנס לתחום יעדו, ואף הוסיף ועלה למרכז היעד 

של התקופה הנסקרת, שיעור האינפלציה  הראשונה. לקראת סיום המחצית 2.5%עד 

עלו, והן  המקורותלפי כל  הקרובה. הציפיות לאינפלציה לשנה 2.4%-התמתן מעט, ל

עם זאת, ניכר פער בין הציפיות הנגזרות משוק נמצאות בסביבת אמצע תחום היעד. יחד 

לתחזיות של החזאים ולציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של הבנקים, שהן נמוכות  ההון

יותר ואף צוין על ידי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, כי פער זה משקף את פרמיית 

ט בהמשך, אך צפוי קצב האינפלציה צפוי להתמתן מעהסיכון. על פי התחזיות השונות 

להישאר בתוך תחום היעד לכל הטווחים. בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית 

-ב 2021ובשנת  %0.3-ב 2021לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר 

%2.87.  
  . להלן 6.6.3השפעות נגיף הקורונה, ראו סעיף הערכות החברה ביחס ללפרטים אודות 

 הנדל"ןמגמות ושינויים בתחום  .6.6.1.4

ענף הנדל"ן המניב מאופיין בעתירות הון גבוהה, פיזור שחקנים וגיוון עסקי גבוה, הבא לידי 

בפיזור הגיאוגרפי של הנכסים, מגוון אפשרויות המימון ועוד.  ביטוי בסוגי הנדל"ן המניב,

בענף זה קיימת הבחנה בין מספר סוגים עיקריים של תחומי פעילות: מגורים, משרדים, 

וגיסטיקה ועוד. יצוין, כי גם במסגרת סוגי ענפים אלו קיימים מספר תתי ענפים מסחר, ל

נוספים הנובעים מסוג, מיקום והרגולציה החלה על הפעילות בנכסים אלו. תחום הפעילות 

מתבטא בפעילות עסקית בדרך של אחזקה של נכסי נדל"ן אשר מניבים תשואה לבעלים 

  ף לאור השבחתם ליצירת תשואה עודפת.בהתבסס על הכנסות משכירות ולעיתים א

  תחום המלונאות .6.6.2

  שוק המלונאות בישראל

שהינם תושבי הקבוצה, על תיירות פנים של אורחי מלונות  , בין היתר,נשענת קבוצהפעילות ה

ישראל, וכן על תיירות נכנסת של אורחים מחו"ל השוהים בישראל בדרך כלל למטרות נופש או 

 .פעילות עסקית

 היולאומיים של ישראל -התיירות בכל העולם. הגבולות הבין השפיעה עלנגיף הקורונה  התפרצות

פעילות  והפעילות התיירותית במלונות הייתה בעיקר של אורחים מישראל. כמעט לחלוטין סגורים

דש מרץ עד לימים האחרונים של חודש והמלונות בארץ דעכה והופסקה כמעט לחלוטין בין אמצע ח

 באמצע חודש ספטמבר. בהדרגהנפתחו מלונות  2020של  בסביבות ערב חג השבועות. 2020 מאי

, לפני תחילתם של חגי תשרי, הוכרז על סגר שני בארץ. המלונות נשארו סגורים כמעט לחלוטין 2020

עד אמצע חודש נובמבר, אז התקבל החוק של "איי תיירות ירוקים" באילת ובאזור המלונות של ים 

, והמלונות שלילית (PCR) הצגת בדיקת קורונהלאזורים האלה התאפשרה רק עם המלח. הכניסה 

קיבלו אישור לפעול במתכונת הרגילה תחת המגבלות של ה"תו הסגול". בשאר הארץ המלונות 

נשארו סגורים או פעלו רק במתכונת מצומצמת של השכרת חדרים ללא שירותים נוספים כמו 

-הוכרז על סגר שלישי ובוטלו ה"איים הירוקים". בין ה 2020ף מסעדות, מכוני כושר ובריכות. בסו

 
  :2022בינואר  14כפי שפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  7

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2022/023/10_22_023b.pdf 
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לשבוע השני של פברואר נוספו מגבלות להידוק הסגר, ורק חלק קטן מהמלונות  2021בינואר  8

אושרו הקלות  2021 המשיך לפעול במתכונת מצומצמת של השכרת חדרים. מאמצע חודש פברואר

ת של "אי ירוק", ובשאר הארץ אושרה בהדרגה רבות: מלונות בים המלח חזרו לפעול במתכונ

מלון איביס  , נפתח2021במרץ  13יצוין כי ביום  הפעילות של הבריכות, אירועים ללא מזון ועוד.

 , חזר בית המלון איביס סטיילס2021בחודש יולי ו בהתאם להנחיות ממשלת ישראל סיטי סנטר,

  .לפעול

  להלן.  6.6.3השפעות נגיף הקורונה, ראו סעיף הערכות החברה ביחס ללפרטים אודות 

  פוליטיות בישראל ובמזרח התיכון-מגמות גיאו .6.6.2.1

פוליטיות בישראל ובמזרח התיכון ונתון -שוק המלונאות בישראל מושפע ממגמות גיאו

להשפעותיהם של לחצים ביטחוניים, מלחמות ופעולות טרור באזור, כך שבתקופות בהן 

ני, ענף התיירות בישראל בכלל, ותחום המלונאות של במצב הביטחו ערערותחלה הת

  יירות בישראל. בתהקבוצה בפרט, עלול להיפגע, נוכח הקיטון בביקוש 

  המצב הכלכלי בעולם ומצב המשק הישראלי .6.6.2.2

הרגלי  הקבוצה, כמו יתר המשק, מושפעת מהמצב הכלכלי בעולם ובארץ, המשפיע על

האטה  או למיתון או בישראל למשבר כלכליהצריכה. משבר כלכלי בעולם עלול להוביל אף 

בדרך כלל,  גורמים, כאמור במשק הישראלי. משבר כלכלי או אי וודאות כלכלית כלכלית

מביאה על פי רוב, לנטיית  לירידה בתצרוכת הכללית, ובייחוד בתצרוכת הפנאי והנופש, וזו

  אחרים בעולם. זולים יותר במקומות צרכנים להקטין ביקושים או לבחור באתרי תיירות

, הקבוצה עשויה להיות מושפעת גם כתוצאה מהתפרצות להלן 6.6.3לעיל ובסעיף כאמור 

בתיירות העולמית ובכלל זה לירידה  משמעותית לירידה ההביאנגיף הקורונה, אשר 

 .ובתירות פנים בכניסת התיירים לישראלמשמעותית 

לא אמדה ולא כימתה את ההשפעה של השינויים המתוארים לעיל הואיל והם מעצם  חברהה מובהר כי

  .לאמוד או לכמת את השפעתם על הקבוצהחברה טבעם כרוכים באי וודאות גבוהה אשר לא מאפשרת ל

  )COVID-19נגיף הקורונה (השפעות  .6.6.3

משמעותיות שמקורו פוקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מאקרו כלכליות  2020החל משנת 

") במדינות רבות ברחבי העולם ובכלל זה נגיף הקורונה) ("COVID-19בהתפשטות נגיף הקורונה (

  "). משבר הקורונהבישראל ("

, עקב התפשטותו של נגיף הקורונה, ננקטו בישראל (כמו 2020החל מהרבעון הראשון של שנת 

נגיף, לרבות מגבלות תנועה (מקומיות במרבית מדינות העולם) אמצעים שונים לצמצום החשיפה ל

ובינלאומיות) והתקהלות, קביעת הנחיות לבידוד וסגר, סגירת עסקים, מקומות בילוי ופנאי 

, וכן בחודשים ינואר 2020מגבלות אשר הגיעו לשיאן במהלך החודשים אפריל ואוקטובר  -וכדומה 

השפעות נקיטת האמצעים על , בין היתר, כתגובה לרמת התחלואה בציבור ו/או 2021ופברואר 

כלכלת המדינה. במסגרת ההתמודדות הלאומית עם המגיפה, תוקנו על ידי ממשלת ישראל תקנות 

לשעת חירום אשר הטילו מגבלות על תנועה ועל התקהלות אנשים תוך צמצום היציאה למרחב 

תרבות, בילוי הציבורי כאשר, בין היתר, הוחלט על סגירת בתי מלון בישראל וכן, נסגרו מקומות 

  ").ההנחיותופנאי וכן הוטלו מגבלות על פעילות המגזר העסקי הציבורי והפרטי ("

ככלל, המגפה והצעדים שננקטו לבלימת התפשטותה הביאו לרמה גבוהה של חוסר וודאות במגוון 

אספקטים, לרבות כלכליים, בריאותיים וחברתיים, להאטה בפעילות הייצור ובתנועת נוסעים 
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ברחבי העולם ולירידה משמעותית בפעילות הכלכלית המקומית (בדומה להשפעות על וסחורות 

  הכלכלה הגלובאלית). 

בחלוף מספר חודשים מפרוץ המגפה, פותח חיסון כנגד הנגיף, ומדינות רבות בעולם וכן בישראל 

החלו בחיסון הציבור הרחב בארץ. במקביל למתן חיסונים נעשה ניסיון נוסף של חזרה לשגרה 

, החליטה מדינת ישראל על הטלת 2021ופתיחת המשק בשלבים. יחד עם זאת, החל מחודש יולי 

מגבלות מסוימות מחדש לאור התפרצות גל נוסף של הנגיף, בין היתר בעקבות הימצאותם של 

, עקב התפשטות 2021וריאנטים חדשים של הנגיף בישראל, להם יכולת הדבקה גבוהה. בתום שנת 

ן" במדינות שונות בעולם, החליט קבינט הקורונה על שורה של הגבלות בניסיון וריאנט "אומיקרו

להתמודד עם הוריאנט, כאשר בסמוך למועד פרסום התשקיף, מרבית המגבלות שהוטלו על ידי 

  ממשלת ישראל הוסרו.

מעבר להשלכות המידיות, מדובר ב"אירוע מתגלגל" שתוצאותיו טרם נתבררו במלואן וצפויות לו 

ת ארוכות טווח, הן עקב הפגיעה בצמיחה הגלובאלית והן עקב שינויים אפשריים בהרגלי השפעו

  הנסיעות והנופש של משקי הבית והסקטור העסקי. 

  השפעת משבר הקורונה על תחום הנדל"ן המניב

משבר הקורונה וההנחיות הנגזרות ממנו השפיעו, בין היתר, על שוק הנדל"ן המניב ובפרט על שוק 

 בתחום המסחר והמשרדים וזאת ללא השפעות מהותיות על הקבוצה בתחום פעילות זה,הנדל"ן 

לאור העובדה שנכסיה המניבים של הקבוצה הינם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה או נכסים 

על רקע משבר  בהקמה אשר החשיפה שלהם להשפעות משבר הקורונה הינן פחותות בשלב זה.

תהליך הייזום של הפרויקטים בהם החלה, והוחלט להמשיך הקורונה בחנה החברה את המשך 

בתכניות הפיתוח כמתוכנן. החלטה זו התקבלה, בין היתר, מכיוון שהחברה מעריכה כי בטווח 

 , לכל הפחות,הארוך לאחר סיומו של משבר הקורונה, תחום התיירות והמלונאות ישוב לפעול

  בהיקפים דומים להיקפים שהיו לפני משבר הקורונה.

לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה, מתבססת החברה על הערכות שווי 

על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים ובעלי כישורים , 2021בדצמבר  31ליום  ושבוצע

  מקצועיים מתאימים לגבי מיקום וסוג הנכס המוערך. 

הקבוצה הינם בתהליכי בניה, כאשר  של הנכסיםיצוין כי להערכת החברה, לאור זאת שיתר 

השלמתם אינה צפויה בשנה הקרובה, לא צפויה על הנכסים שבבניה כאמור השפעה מהותית 

  .ונהכתוצאה ממשבר הקור

   השפעת משבר הקורונה על תחום המלונאות

במסגרת הצעדים למניעת התפשטות נגיף הקורונה ובהתאם למגבלות שהוטלו על ידי המדינה, ביום 

 איביס סיטי סנטרומלון  איביס סטיילסאת פעילות מלון  הקבוצההפסיקה  2020רץ במ 15

") ובהתאם נקטה החברה בצעדים לצמצום הוצאותיה המלון יבת"בסעיף זה יחדיו: שבבעלותה (

ביטול ריטיינרים מנותני שירותים המלון לחל"ת,  תיבהשוטפות, לרבות הוצאת מרבית עובדי 

 ידי הרשות המקומית של תשלומי ארנונה לתקופה של שלושה חודשים ביטול עלשאינם חיוניים, 

  ועוד. 

 2020אמצע חודש מרץ בהקבוצה נסגרו  בתי המלון שלבתקופה המקבילה אשתקד, כאמור לעיל, 

בחודש  לעבודהאיביס סיטי חזר  המלון תיב. 2020אוגוסט חודש חלקי בבאופן ובית מלון אחד נפתח 

 .חזר בית המלון איביס סטייל לעבודה, ונפתח מחדש 2021בחודש יולי  ., ונפתח מחדש2021מרץ 

 .הפסקת הפעילות האמורה השפיעה על תוצאות הפעילות העסקית של השותפות בתחום המלונאות
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, שני בתי המלון של הקבוצה פתוחים וזמינים לקבלת אורחים בהתאם התשקיףנכון למועד 

 ,הותרה כניסת תיירים לישראל בכל הגילאים 2022 במרץ 1-החל מהל"מתווה התו הירוק" (

בדיקות האחת טרם המראה והשנייה במועד  שתי, בכפוף לביצוע למחוסנים ולמי שאינם מחסונים

  ).הנחיתה בישראל

  

בתי המלון גרמה למצב בו  ,כתוצאה ממשבר הקורונה ,כאמור לעיל, הפגיעה בענף התיירות בישראל

ענף  ישובישנה אי ודאות מהותית בנוגע לאופן שבו כאשר נסגרו באופן זמני, כמפורט לעיל, 

החברה מעריכה כי בטווח יחד עם זאת, . כפי שהיה טרם משבר הקורונהפעילות ההמלונאות לקצב 

 , לכל הפחות,הארוך לאחר סיומו של משבר הקורונה, תחום התיירות והמלונאות ישוב לפעול

  .ים להיקפים שהיו לפני משבר הקורונהבהיקפים דומ

מרב גרמה למצב בו  ,כתוצאה ממשבר הקורונה ,שראלכאמור לעיל, הפגיעה בענף התיירות בי

  מתיירות פנים בלבד. והכנסות הקבוצה בשנת הדוח נבע

כמפורט בסקירת השמאי הממשלתי הראשי, נראה הכי הפגיעה הכללית, ככול וקיימת, הינה זמנית 

לטווח הארוך, ועל כן לא נערכה הפחתת שווי בגין משבר נגיף  יםמשפיעה על שווי הנכסואינה 

 וזאת חיצוני, והפעילה את מירב שיקול הדעת ווי שיך פנתה למער קבוצה, הלעילכמפורט  הקורונה.

שנה קודמת  8.5%-וון מיהירידה בשיעור הה .2021 בדצמבר 31 ליוםשווי הנכסים  הערכת לצורך 

ה במלון האחד, ושכלול שיטת הוון ההכנסות במודל הערכת הנכסים במלון השני, גרמה השנ 8%-ל

מיליון ש"ח  11-ועליית ערך של כ מיליון ש"ח 30-לעליית ערך בתי המלון הפועלים בסכום של כ

  בבית המלון הנמצא בבניה.

שיעור התפוסה  ,2021-ו 2020בשנים , בשל הטלת מגבלות כאמור לעיל והמלון נסגר ילאור זאת שבת

נמוך באופן משמעותי משיעור התפוסה הממוצע השנתי שהיה  היההמלון  יהממוצע השנתי של בת

תוך תקופה עובר למשבר הקורונה. על אף האמור, יצוין כי בהתאם להערכות החברה,  2019בשנת 

 נסת,של מספר חודשים לאחר שבתי המלון יחזרו לפעילות ובכפוף ל"פתיחת השמיים" לתיירות נכ

המלון עובר למועד משבר  ישיעור התפוסה יהיה דומה בקירוב לשיעור התפוסה שהיה בבת

ר התפוסה אף צפוי לעלות וזאת בשל גידול בתיירות הפנים והחברה מעריכה כי שיע הקורונה.

יצוין כי הערכות החברה  .יםפתוח והיהמלון  ינה עת בתושהתבססה במהלך תקופת משבר הקור

פגיעה  פוסה בתקופה שלאחר משבר הקורונה צפויה להשתנות, כאשר תיתכןביחס לשיעור הת

, בשינוי בביקושים וכן במגבלות במשך האירוע נוספת בתוצאותיה במשך השנה, כתלות

  ., אשר אין ביכולתה לאמוד בשלב זההרגולטוריות הנוגעות, בין היתר, לכניסת תיירים

   הקבוצהביחס לאיתנות הפיננסית של הערכת החברה 

החברה מעריכה כי האיתנות הפיננסית של הקבוצה, מצב הנזילות, יתרות המזומנים ומסגרות 

האשראי של הקבוצה, מח"מ החובות, רמת המינוף, קבלת אישור התאגיד הבנקאי המעמיד מימון 

ביחס לפרויקט חבצלת יודגש כי לה להתמודד עם השלכות משבר הקורונה.  יאפשרו ,לקבוצה

, התקשרה החברה בהסכמי ליווי בנקאיים עם תאגידים בביצוע ת שהינם פרויקטיםשרבופרויקט מ

  .להלן 6.11.12-ו 6.9.2.4כאמור בסעיפים  בנקאיים

אלפי ש"ח (שנה  1,119-קיבלה השותפות מענקי קורונה בסך מצטבר של כ 2021במהלך שנת , כן כמו

קיבלה השותפות מענקים ממשרד  2021אלפי ש"ח) וכן, במהלך שנת  2,000-קודמת סך של כ

  .אלפי ש"ח 1,265-התיירות בסך מצטבר של כ
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הסכם השקעה לפיו, ב לעיל, החברה התקשרה 6.3.2בנוסף לאמור לעיל וכאמור בהרחבה בסעיף 

 6.3.2כמפורט בסעיף  בתמורה להקצאת מניות של החברההון בחברה  עהיהשקבין היתר, אספן 

  .באופן משמעותי את איתנותה הפיננסית של הקבוצהחיזקה , כאשר השקעה כאמור לעיל

בדוחות הכספיים של  1לפרטים נוספים אודות השפעות נגיף הקורונה על הקבוצה ראו ביאור 

  .2021בדצמבר  31החברה ליום 

מטבע הדברים, מדובר באירוע מתגלגל שאינו בשליטת החברה וגורמים שונים כגון המשך 

של מדינות ורשויות רלוונטיות בארץ ובעולם בדבר הטלת  התפשטות נגיף הקורונה, החלטות

מגבלות על טיסות ליעדים שונים, הגבלת כניסת תיירים ממדינות מסוימות, הגבלת תנועה 

  שינויים בביקוש וכו', יש בהם כדי להשפיע על החברה ותוצאותיה.

הגילוי בדבר השלכות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית של החברה מהווה "מידע צופה פני 

עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה 

, ומתבססות על פרסומים בארץ ובעולם בנושא זה והנחיות הרשויות התשקיףנכון למועד 

  הרלוונטיות. 

כות אלו עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהאמור לעיל, לרבות באופן הער

מגפת הקורונה והתפשטותה תהיינה  התפרצות מחודשת ו/או נוספת שלשלהתפתחויות בעניין 

כתוצאה מגורמים אשר  ,השפעות מהותיות מאוד על פעילות החברה ומצבה העסקי, בין היתר

הקורונה על הכלכלה העולמית  משברבשליטתה, ובכלל זה הרחבת אינם ידועים לחברה ו/או אינם 

ובישראל, לרבות תוך התרחבות לתחומי פעילות נוספים והרעה משמעותית בתנאים הכלכליים 

  .או הפיננסיים בישראל ו/או בעולם וכיו"ב
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 פעילות מיתחולפי  חברהעסקי התיאור  -חלק ג' 

  המניב"ן נדלתחום ה .6.7

 כללי .6.7.1

   .לעיל 6.2בתחום הנדל"ן המניב כמפורט בסעיף  ,, הקבוצה פועלת, בין היתרתשקיףהלמועד נכון 

  . לעיל 6.2.1כמפורט בסעיף  הינם חברההעיקריים של ה בנכסי הנדל"ן המני

 בו החלים והשינויים הפעילות תחום מבנה .6.7.2

לידי ביטוי  ענף הנדל"ן המניב מאופיין בעתירות הון גבוהה, פיזור שחקנים וגיוון עסקי גבוה, הבא

בפיזור הגיאוגרפי של הנכסים, מגוון אפשרויות המימון ועוד. בענף זה קיימת  בסוגי הנדל"ן המניב,

הבחנה בין מספר סוגים עיקריים של תחומי פעילות: מגורים, משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ועוד. 

ם מסוג, מיקום כי גם במסגרת סוגי ענפים אלו קיימים מספר תתי ענפים נוספים הנובעי ,יצוין

תחום הפעילות מתבטא בפעילות עסקית בדרך של אחזקה . והרגולציה החלה על הפעילות בנכסים אלו

של נכסי נדל"ן אשר מניבים תשואה לבעלים בהתבסס על הכנסות משכירות ולעיתים אף לאור 

  השבחתם ליצירת תשואה עודפת.

ופש, מלונות לעסקים, צימרים ובתי ענף המלונאות כולל שירותי אירוח מכמה סוגים: מלונות נ

מלונות נופש ברמות שונות העוסקים בנושאים ממוקדים או עבור קהל יעד ממוקד כגון והארחה, 

מלונות ספא, מלונות בוטיק וכו'. כמו כן, בשנים האחרונות התפתח מאוד בישראל תחום השכרת 

  ). Airbnbדירות לתקופות קצרות, בעיקר בערים מרכזיות (

המלונאות מתאפיין בתנודתיות גבוהה של הביקוש, בגמישות תפעולית נמוכה ובתחרות גבוהה ענף 

  בין בתי המלון השונים (בארץ ובחו"ל).

כמו כן, ענף המלונאות מתאפיין בצורך בביצוע השקעות גדולות ובתחזוקה שוטפת ברמה גבוהה של 

  בענף. בתי המלון בכדי לשמור על רמת המלון ולעמוד בתחרות הגוברת 

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .6.7.3

תוך יכולת תגובה הנדל"ן בישראל איתור עסקאות כדאיות וזיהוי הזדמנויות עסקיות בשוק  .6.7.3.1

  בין היתר, באמצעות איתור מקורות מימון מתאימים. ,מהירה וזאת

  בעסקאות.ההון העצמי הנדרש  ה שלהשקעאיתנות פיננסית המאפשרת  .6.7.3.2

 ביצוע ויזום שיתופי פעולה עם גורמים שונים לשם איתור נכסים ועסקאות אטרקטיביות. .6.7.3.3

 ידע וניסיון ברכישה, ניהול, תפעול ואחזקת נכסים מניבים. .6.7.3.4

וכן, התקשרות  ארוכותתקופות שכירות התקשרות עם שוכרים בעלי בסיס פיננסי איתן וב .6.7.3.5

 עם גופים גדולים בעלי ניסיון בתחום תפעול וניהול בתי מלון.

כוח של בתי המלון וגיוס  ניהול מקצועי, ניסיון, ידע ובקיאות ספציפית בתחום המלונאות .6.7.3.6

 ית.הענקת חווית אירוח ייחוד. אדם מתאים ואיכותי

 .פעילות שיווקית אינטנסיבית .6.7.3.7

 .הנכסיםאטרקטיבי של מיקום  .6.7.3.8

  בהם החלים ושינויים הפעילות תחוםב העיקריים והיציאה כניסהה חסמי .6.7.4

  להערכת הקבוצה חסמי הכניסה והיציאה העיקריים לתחום הפעילות הינם: 

 קושי באיתור ורכישה של נכסים או שטחי קרקע מתאימים לצורכי הקבוצה. .6.7.4.1
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 יכולת פיננסית גבוהה לרכישת הנכסים. .6.7.4.2

 מימון מתאימים.נגישות להזדמנויות עסקיות ולמקורות  .6.7.4.3

 .קושי בגיוס מימון לפרויקטים .6.7.4.4

 .היעדר יציבות ענפית ברווחיות התפעולית .6.7.4.5

חסמי היציאה כוללים, בין היתר, את היכולת ומשך הזמן הארוך הכרוכים במימוש נכסי  .6.7.4.6

הנדל"ן ופירעון המימון שנלקח בגינם, זאת בהתחשב בתנאי השוק, בהיצע ובביקוש לנכסים 

 לקחו בעת רכישתם.אלה ובתנאי המימון שנ

 תחליפים למקור הכנסה בתחום הפעילות של הקבוצה .6.7.5

הנדל"ן המניב השונים. התחליפים להם של נכסי השכרה ממקור ההכנסה העיקרי בתחום הפעילות 

  הינם נכסי נדל"ן בעלי מאפיינים דומים המצויים בסמוך לנכסים האמורים.

אלטרנטיבי על ידי בודדים המשכירים נכסים בשנים האחרונות ניכרת פעילות אירוח  כמו כן,

באופן המהווה גורם  ,Airbnbהאינטרנט למשל, באמצעות אתר  )סאבלטים( לטווח קצר שבבעלותם

וצימרים  , ביחס לפלחי שוק מסוימים ובאזורים מסוימים. גם בתי הארחהבתי מלון תחרותי עבור

תחליף זה  ה, הגם שלהערכת החברהבוצקמהווים תחליף אפשרי לחוויה המלונאית המוצעת על ידי ה

 האכסניות ת השירות. בנוסף לכך, בשנים האחרונות מתחזקים תחוםינבדל בטיב, באופי ובחווי

)Hostels( כמוצר  זורים העיקרים בהם פעולת הקבוצה,שהינם כאמור הא ,בעיקר בת"א וירושלים

  תחליפי וזול למלונות עבור צעירים.

  ומימוש נכסיםמדיניות רכישת נכסים  .6.7.6

ו/או רכישת נכסים  חדשיםפרויקטים הקבוצה פועלת לאיתור קרקעות עליהן תוכל הקבוצה להקים 

 קרקעות או נכסים בעלי פוטנציאל להקמת ובכלל זאתלצורכי הקבוצה מניבים שיוסבו ו/או ישודרגו 

קה, משתמשת כאשר במהלך בחינת כדאיות העס ,או נכסים מניבים שהינם בתחום פעילותה בתי מלון

  :תרלוונטיה העסקה לנסיבות בהתאם, להלן המפורטיםהקבוצה בחלק או בכל הפרמטרים 

מיקום הנכס ביחס לאוכלוסייה וביחס לתחרות הפוטנציאלית וכן, מיקום הנכס ביחס  .6.7.6.1

 .וביחס לאזורי ביקוש מצד תיירים לצירי תנועה

 .רלוונטיהאוכלוסייה בקרבת הנכס הדמוגרפים של -גודל האוכלוסייה והמאפיינים הסוציו .6.7.6.2

ובכלל זה בחינת האפשרויות להשבחת  רלוונטישיעור התשואה הקיים או הצפוי מהנכס ה .6.7.6.3

 .הנכס ו/או שיפורו בהתאם לתוכניות החלות על הנכס

 שטח הנכס והשטח המיועד להשכרה. .6.7.6.4

 או הקמת הנכס.ו/עלויות מימון רכישת  .6.7.6.5

מול האלטרנטיבות העומדות לרשותה לרכישת נכסים צה נכסי הקבוהחברה בוחנת מעת לעת את שווי 

  אחרים.  

יובהר כי אופן שקלול הפרמטרים, לשם קבלת החלטה ביחס לכדאיות העסקה כאמור, הינו גמיש 

, לא קיימת תשקיףהלמועד נכון ומשתנה ביחס לכל החלטה בהתאם לנסיבות והתנאים הקיימים. 

בחברה מדיניות מימוש נכסים. הנהלת החברה לא הציבה קריטריון קבוע של תשואה נדרשת במקרה 

של מימוש או רכישת נכס וכל מקרה, נבחן לגופו, לאור נסיבותיו, ייעודו, מיקומו, מצבו הפיזי, 

  .היאחר המצוי ביד רלוונטיהשוכרים המאכלסים אותו (אם קיימים), השלכות מס וכל מידע 
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  השוכרים  תמהיל .6.7.7

תכנון והקמה שונים  הפעלה, בשלבי נכסיםכוללים  הקבוצהנכסי  ,תשקיףהכמפורט לעיל, נכון למועד 

  .למפעילים שוניםבחלקם המושכרים 

  שינויים מהותיים בבסיס הפעילות העסקית בשלוש השנים האחרונות .6.7.8

 .להלן 6.20-ו 6.10, 6.9סעיפים  ראושל החברה עסקאות מהותיות ו נכסי החברה לפרטים אודות
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  נדל"ן להשקעה -גילוי  טבלאות

 לעיגון ערך ניירות תקנות לתיקון הבהצע הגילוי לטבלאות בהתאםיובא תיאור, אשר הינו (בחלקו),  להלן

 רשות"י ע 2013 דצמבר בחודש שפורסמה העדכני בנוסחה" להשקעה"ן נדל לפעילות בנוגע גילוי"הנחיית 

  "). להשקעהנדל"ן  הנחיית הצעת(" ערך ניירות

, אולם החברה החליטה התשקיףנדל"ן להשקעה אינה בעלת תוקף מחייב למועד הנחיית יצוין כי הצעת 

  לאמצה, בחלקה, לצורך הצגתם של חלק מהנתונים בתחום הפעילות.

  .דוהינם מהותיים מא קבוצהכל הנכסים המניבים של ה, תשקיףה למועד

  :גיאוגרפייםפרמטרים כלכליים לפי אזורים  .6.8

  

  http://www.cbs.gov.il  -מקור: אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל   * 
  . http://www.boi.org.il -אתר בנק ישראל מקור:   ** 
 - oody'sMאגף החשב הכללי, על ידי חברת הדירוג העולמית  -אתר משרד האוצרמקור:   * **

http://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/TheCreditRating/Pages/IsraelsCreditRating.aspx  

   

  ישראל  

  בדצמבר בכל אחת מהשנים 31ליום   

  2021  2020  2019  

   פרמטרים מאקרו כלכליים:

  PPP*(  1,554,281  1,386,047   1,419,032תוצר מקומי גולמי במחירים שוטפים (במיליוני ש"ח) (

  PPP*(  165,942  150,400 155,691תוצר מקומי גולמי לנפש, במחירים שוטפים (בש"ח) (

  PPP*(  8.1%   )2.5%(  3.5%שעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי (

  PPP*(  6.3%  )4.1%(  3.91%שעור צמיחה בתוצר מקומי גולמי לנפש (

  0.3%  )0.69%(  2.8%  שעור אינפלציה**

  0.89%  0.65%  1.215%  התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך**

  A1 A1 A1  דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך***

  ש"ח 3.456  ש"ח 3.215  ש"ח 3.11  שע"ח ש"ח ביחס לדולר ליום האחרון של השנה**
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  מאוד  יםבהקמה מהותינכסים מניבים  .6.9

"ן נדל הנחית הצעתבהתאם ל ,בהקמה ינובסעיף זה נתונים כלליים בקשר עם פרויקט של החברה שה ולהלן יוצג

  . להשקעה

  צפון הירקון –באמצעות חברה כלולה  – מלונאי)פרויקט תל אביב הקטנה (ייעוד  .6.9.1

בבעלות מלאה של צפון  יםבתל אביב, המוחזק 298-306הירקון  ובברחהממוקמים מדובר במקרקעין 

 3-ו חדרי אירוח 153-המקרקעין מתוכנן להיבנות מלון שיכלול כ . עללעיל 6.2.1הירקון כמפורט בסעיף 

ישרוטל להלן, צפון הירקון התקשרה בחוזה שכירות ותפעול עם  (ז)6.9.1.1 כמפורט בסעיף. יחידות דיור

   ., לפיו ישרוטל ניהול מלונות תשכור, תפעיל ותנהל את המלוןניהול מלונות

לטבלאות הגילוי  בהתאם, 2021 דצמברב 13 ליום פרויקט תל אביב הקטנה אודות נתונים יובאו להלן

  :להשקעהנדל"ן  הנחית הצעתב

 סהנכ הצגת .6.9.1.1

חברה המחזיקה ב חברהחלק ה 100%לפי נתונים 
  50%נכס ב

   31.12.2021פירוט ליום 

  תל אביב הקטנה  שם הנכס

  , תל אביב.298-306הירקון וב רח   מיקום הנכס

  מ"ר. 1,021  שטח הקרקע

שטחי הנכס המתוכננים להיבנות, מפוצלים לפי 
  שימושים

 4בין  (מקביל לדרגה של פלוס Bהקמת מלון ברמה של 
 153, בהתאם לתוכניות החברה, , שיכלולכוכבים) 5-ל

קומות מעל פני קרקע  17בסך הכל  (*)חדרי אירוח
, לבית מלון על גבי קומת לובי קרקע קומות 14 ןמתוכש

, גג טכני ,יחידות דיור) 3 -(למגורים לקומות  2ומעליהן 
-) של כעיקרימרתפים, על שטח בנוי (קומות  3כן, ו

  מ"ר.  4,170
לפרטים אודות מכירת יחידות הדיור בפרויקט ראו 

  להלן. (ג) 6.9.1.1סעיף 

 )100%מלאה (צפון הירקון הינה בעלת הזכויות ה  בנכס  ההחזקה מבנה
   .במקרקעין

צפון  ון המניות המונפק שלמה 50% -מחזיקה בהחברה   האפקטיבי בנכס חברהחלק ה
  הירקון.
צפון מניות החברה בהחזקות  תשקיףהלמועד יצוין כי 

  הירקון משועבדות לישרוטל יזמות.

מהון המניות  50%-המחזיקה ביתרת ה ישרוטל  ציון שמות השותפים בנכס
  .המונפק של צפון הירקון כמפורט בס"ק (א) להלן

  . 2007הנכס נרכש בשנת   תאריך רכישת הקרקע

. 2018עבודות חפירה ודיפון הסתיימו במהלך שנת   תאריך התחלת עבודות הקמה
   .2019עבודות הקמת השלד החלו בשנת 

פירוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות, חכירה 
  וכדומה)

  .על שם צפון הירקון(בשלמות) בעלות פרטית 

זכויות בניה משמעותיות שצפויות להיות בלתי 
  מנוצלות

  ם.ים תת קרקעיר לשטחים מלונאימ" 600-כ

) 100%רשומה כבעלת מלוא הזכויות (צפון הירקון   מצב רישום זכויות משפטיות
  בקרקע.

  נחתם הסכם מימון להקמת הפרויקט  ציון האם נמצאו מקורות מימון להמשך הקמת הנכס

 זיהום מהותיות, בניה מיוחדים (חריגות נושאים
  וכיוצ"ב) קרקע

-  

  .השקעה בחברה כלולה  שיטת הצגה בדוחות הכספיים של החברה

  .לעבודות הנדסיות בע"מ תימורים חברה  זהות קבלן מבצע

  .כמויות  שיטת התחשבנות (פאושלי/כתב כמויות/אחר)
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 .רלוונטיא ל  פרטים על מכירת הנכס
יחידות מגורים. הבקשה להיתר בנייה כאמור כוללת  3-חדרי מלון ו 145בקשה להיתר בניה הכוללת  אושרהיצוין כי   (*) 

, כפי 14 – 7בקומות  ותחדרי מלון על ידי פיצול הסוויט 153לבנות חדרים לאור מגבלת תקן חניה. בפועל, ניתן  145
ית מחיצה בסוויטה אשר כתוצאה כאמור, יתאפשר באמצעות בני הסוויטותיצוין כי פיצול הקיים בהיתר המאושר. 

    אינה כרוכה בעלויות גבוהות נוספות. בניית מחיצה כאמור אשרחלף סוויטה,  ממנה ייווצרו חדרי אירוח

  בצפון הירקון קצאת מניות והסכם בעלי מניותהל הסכם  )א(

התקשרה צפון הירקון בהסכם להקצאת מניות והסכם בעלי מניות עם ישרוטל  2014בינואר  2ביום 

  .להלן )ז'כמפורט בס"ק (הסכם שכירות ותפעול בוכן  ")ההסכם(להלן בסעיף זה: " ועם החברה

  להלן עיקרי הוראות ההסכם:

הצדדים להקים על המקרקעין מלון אשר צפון הירקון תשכיר לישרוטל במסגרת ההסכם ביקשו  )1(

 לשם תפעולו השוטף וזאת בהתאם להסכם שכירות ותפעול.

 מהון המניות 50%ניות רגילות ומניות הנהלה המהוות במסגרת ההסכם הוקצו לישרוטל מ )2(

ליהן את הזכות . מניות ההנהלה מקנות לבעצפון הירקוןהמונפק של   הרגילות והון מניות הנהלה

למנות דירקטורים ואילו המניות הרגילות מקנות לבעליהן את הזכות לקבלת  המוחלטת

 . ולחלוקת רווחיםדיבידנדים 

כם תצפון הירקון שהסמהונה העצמי של  50%-הקצאת המניות לישרוטל בוצעה בתמורה ל )3(

 ש"ח.מיליון  14.6-לסך של כ )100%-ביחס ל( באותו מועד

הוראות בקשר עם ניהול משותף של צפון הירקון לרבות השקעות הצדדים ומימון ההסכם כולל  )4(

הקמת הפרויקט וכן מנגנון לדילול זכויותיו של צד שאינו מעמיד את חלקו במימון הקמת 

 הפרויקט.

ההסכם כולל תשלום עבור מתן שירותי יעוץ מלונאי במהלך הקמת הפרויקט, לפיו תשלם צפון  )5(

 בתוספת מע"מ בגין כל תקופת ההקמה.ש"ח אלפי  300 הירקון לישרוטל סך של

ההסכם כמו גם תקנון החברה כוללים  הוראות בדבר ניהול עסקי צפון הירקון לרבות לענין  )6(

הרכב דירקטוריון צפון הירקון שיכלול שני חברי דירקטוריון שימונו ע"י כל אחד משני בעלי 

ממנה רק דירקטור אחד אשר יהיה בעל כח  המניות תוך מתן זכות לכל בעל מניות לקבוע כי הוא

 הצבעה של שני דירקטורים.

ההסכם כולל הוראות בדבר הגבלת עבירות המניות, לרבות קבלת הסכמת הצד האחר לשעבוד  )7(

, זכות סירוב ראשונה וכן ומבלי לגרוע ממגבלות ההעברה, כל אחד מבעלי בצפון הירקון מניותיו

ניות שברשותו לצד שלישי אחד בלבד, כאשר הוראה זו מהמ 50%המניות יהיה רשאי למכור עד 

 תחול עד לתום שנה ממועד הקמת המלון.

 50%, יהא רשאי בעל מניות המחזיק בלפחות ל הוראות בדבר מכירת המלון, לפיהןההסכם כול )8(

ממניות ההנהלה לחייב את בעלי המניות האחרים לאשר את מכירת המלון וזאת רק בתום 

מינימום המשקף תשואה של במחיר תקופת השכירות ובמחיר העומד שנתיים ממועד תחילת 

השנים הקודמות למתן ההצעה לרכישת  3לשנה לפי ממוצע דמי שכירות שהתקבלו במהלך  6.5%

, המלון (או דמי שכירות של שנתיים ככל וטרם חלפו שלוש שנים מתחילת תקופת השכירות)

 .כקבוע בהסכם ראשונהבכפוף למתן זכות סירוב 

 הסכם ניוד זכויות  )ב(

, התקשרה צפון הירקון בהסכם עם שימור העיר הלבנה (שותפות מוגבלת) 2009בנובמבר  12ביום 

"), לפיו העיר הלבנה ניידה את זכויות הבניה אשר היו בבעלותה מהמקרקעין והבניין העיר הלבנה("

ל אביב, למקרקעין בת 65ב' הממוקם ברח' שינקין 2650הבנוי עליהם והמיועד לשימור לפי תכנית 
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מ"ר שטח  1,000המקנות נשוא פרויקט תל אביב הקטנה, באופן שיקנה לצפון הירקון זכויות בניה 

  .  מיליון ש"ח 2.7-סך של כלוזאת בתמורה  בפרויקטעיקרי למלונאות 

  של יחידות הדיור בפרויקט הסכמי מכר  )ג(

  מכירת דירות מיהסכ  

 , פרויקטביחידות דיור  3 מכירתל מכר מיהסכבשלושה צפון הירקון התקשרה  2015במרץ  26ביום 

  :כדלהלן

 המקנה ולישרוטל חלק מזכויותיה במקרקעין  הרלקנד מכרהצפון הירקון  ,הסכם מכר לפיו

פרויקט בקומה העליונה של ה יחידת דיור אחתתוקם  עליומ"ר,  190.7זכויות לשטח מבונה של 

  .בתוספת מע"ממיליון ש"ח  4.7-בתמורה לסך של כוזאת חניות,  2 אשר תוצמדנה אליה

 המקנה זכויות לשטח  ,חלק מזכויותיה במקרקעיןלישרוטל  הצפון הירקון מכר ,הסכם מכר לפיו

העליונה של אחת מתחת לקומה בקומה יחידת דיור אחת תוקם  ועלימ"ר,  130.8 מבונה של

בתוספת מיליון ש"ח  3.27-בתמורה לסך של כוזאת חניות,  2פרויקט אשר תוצמדנה אליה ה

 .מע"מ

 שלמיטב ידיעת פרטית  החבר ,אביב בע"מתל  .לפאי ב.ס.ד הצפון הירקון מכר ,הסכם מכר לפיו

 ,חלק מזכויותיה במקרקעין ,")ת"א פאי ב.ס.ד.(" KFS בה הינההיחידה החברה בעלת המניות 

אחת מתחת בקומה תוקם יחידת דיור אחת  ועלימ"ר,  104.2 המקנה זכויות לשטח מבונה של

מיליון  2.6-בתמורה לסך של כוזאת  ,חניות 2אשר תוצמדנה אליה  העליונה של המבנהלקומה 

 .בתוספת מע"מש"ח 

  ת הפרויקטהסכם הקמ  )ד(

להקמת וישרוטל  ת"א פאי ב.ס.ד. ,הרסכם עם קנדהבצפון הירקון התקשרה  2015במרץ  26ביום 

סדיר את מערכת הזכויות ת הפרויקט מהסכם הקמ. ")הפרויקטת הסכם הקמפרויקט ("ה

לשאת בהוצאות  , בין היתר,התחייבו הצדדים , במסגרתולהסכם וההתחייבויות בין הצדדים

בהתאם  (פרי פאסו) בפרויקט של כל צד היחסילחלקו ובהשקעות הכרוכות בפרויקט, בהתאם 

 כאמור הוסכם כי המלון שיוקםכמו כן,  .לעיל בסעיף (ג)להוראות הסכמי מכירת הדירות כאמור 

כי צפון הירקון תמונה למנהלת ההקמה של וינוהל ויתופעל על ידי חברת ישרוטל ניהול מלונות 

   הפרויקט.

לא יהיו רשאיות  ישרוטל/או ופאי ב.ס.ד. ת"א  ,הרקנדבהתאם להוראות הסכם הקמת הפרויקט, 

או את בסעיף (ג) לעיל ו/למכור את זכויותיהם בדירות שנרכשו על פי הסכמי מכירת הדירות כאמור 

רק לאחר שכל הצדדים להסכם הקמת הפרויקט נתנו אלא זכויותיהם על פי הסכם הקמת הפרויקט, 

 הסכמתם לכך.

  המקרקעין והיתרי הבנייה  )ה(

 1,021-הירקון בתל אביב בשטח כולל של כ ובברח, 6962בגוש  210חלקה המקרקעין ממוקמים על 

   מ"ר.

הועברו זכויות בנייה ממבנה  4105במסגרת תכנית תא/מק/כמפורט לעיל בנוגע להסכם ניוד הזכויות, 

  לעיל.  (ב)לפרטים נוספים ראו סעיף  .לטובת הקמת הפרויקט 65נקין שי ובלשימור ברח

צפון הירקון קיבלה היתרי בנייה לפרויקט החל משלב החפירה, הדיפון ויציקת התשתיות וכן לשלב 

 2020במאי  19האחרון שקיבלה צפון הירקון בקשר עם הפרויקט הינו מיום  בניהההיתר ההקמה. 

   קומות. 17) המתיר הקמת מבנה בן 20-0127 פר(היתר מס
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  בניית המלון  )ו(

 לשם בניית הפרויקט תימורים חברה לעבודות הנדסיות בע"מ עםצפון הירקון התקשרה בהסכם 

, עבודות 2021דצמבר ב 31. נכון ליום המלוןעבודות בניית שלד את השלימה  תשקיףהאשר למועד 

 נמצאים הגמר בחדרים הכוללים מחיצות בקומות המלונאות, תשתיות וגמרים בשטחים הציבוריים

ובכפוף להתקיימות התנאים  והערכות צפון הירקוןבהתאם לתוכניות  .סופייםבשלבי ביצוע 

פתח ברבעון השני ילה צפויהמלון , הדרושים ובכלל זה השלמת הבניה וקבלת האישורים הנדרשים

    .2022של שנת 

  תפעול המלוןהשכרה ו  )ז(

 2014בינואר  2מיום  שכירות ותפעול עם ישרוטל ניהול מלונותהסכם בהתקשרה  צפון הירקון  

 הסכם שכירות(" תפעיל ותנהל את המלון שיוקםתשכור,  , ישרוטל ניהול מלונותלפיו ,ת לווותוספ

מסירת החזקה במלון לידי ישרוטל מלונות תיעשה לאחר השלמת בניית המלון  .8")הירקון ותפעול

  חודשים.  11-שנים ו 24למשך תקופה של כאמור תקופת השכירות תחל ממועד המסירה  ,ובהתאם

ועל פי התוספות להסכם שכירות ותפעול  התשקיףנכון למועד על פי הסכם שכירות ותפעול הירקון,   

, בחישוב מצטבר רב שנתי, לפי הגבוה מבין שכירות שנתיים לדמיתהיה זכאית הירקון, צפון הירקון 

) 2( אומיליון ש"ח כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן;  10.3-כ ) סך של1( :הבאותהחלופות 

בגין הכנסות מחדרי אירוח, בהתאם למדרגות הקבועות בהסכם שכירות  דמי שכירות לפי פדיון

מההכנסות בגין מכירת מזון  קבוע (ללא מדרגות) שיעורבדמי שכירות חודשיים ו ותפעול הירקון

  ומשקאות.

החברה בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, לטובת  שעבדה 2017בינואר  24ביום   

וזאת  מלוא זכויותיה לקבלת דמי שכירות מכוח הסכם שכירות ותפעול הירקוןיזמות את ישרוטל 

ת (לפרטים אודות ההלוואה האמורה לבמסגרת תנאי הלוואה שניתנה לחברה במסגרת פרויקט חבצ

   .להלן 6.17 ראו סעיף

  

בבורסה לניירות ערך בתל שניירות הערך שלה רשומים למסחר למיטב ידיעת החברה, ישרוטל בע"מ הינה חברה ציבורית 

אביב בע"מ. על פי פרסומים והמידע הקיים בידי החברה, ישרוטל בע"מ עוסקת, באמצעותה ובאמצעות החברות המאוחדות 

 
אינם כלולים  בסעיף (ג) לעיל,יחידות הדיור שייבנו במסגרת הפרויקט בשלושת הקומות העליונות כאמור  3יובהר כי שטח  8

 במושכר, כהגדרתו בהסכם שכירות ותפעול הירקון. 

 

[נתונים 

לפי 

100% 

חלק 

התאגיד 

בנכס 

50%[  

שיעור 

משטחי 

הנכס 

(%)  

האם 

שוכר 

  עוגן

האם צפוי  

להיות 

אחראי 

לעשרים 

אחוזים 

או יותר 

מהכנסות 

  נכס

שיוך 

ענפי של 

  השוכר

  תיאור הסכמי שכירות

מועד 

אכלוס 

מוסכם 

  בחוזה

תקופת 

  ההתקשרות

אופציה 

להארכה 

  (בשנים)

מנגנון 

עדכון 

הצמדה 

של דמי 

  שכירות

פירוט 

ערבויות 

(אם 

  קיימת)

ציון 

תלות 

  מיוחדת

ישרוטל 
ניהול 

  מלונות

לאחר   מלונאות  כן  כן  100
השלמת 
בניית 
בית 

  המלון 

-שנים ו 24
  חודשים 11

מדד   לא
המחירים 

  לצרכן

-  -  



 26-ו

 

  בניהול והפעלה של רשת בתי מלון בישראל, וכן בייזום, תכנון, רכישה והקמה של בתי מלון בישראל. "), קבוצת ישרוטלשלה ("

  עיקריים נתונים .6.9.1.2

  והוצאות משימושי בינייםהכנסות  .6.9.1.3

הפרויקט כך שלא קיימות הכנסות  נמצאת בשלבי הקמתצפון הירקון , התשקיף נכון למועד

  ביניים.  יוהוצאות כלשהן בגין שימושמהותיות 

 שיווק  פעילות .6.9.1.4

בהתאם , מלונותניהול בוצע באמצעות שירותיה של ישרוטל שיווק הפרויקט כבית מלון י

  לעיל. (ז) בסעיףכמפורט הירקון  ותפעול להוראות הסכם שכירות

 שוכרים עיקריים בנכס .6.9.1.5

) לישרוטל ניהול מלונות. לפרטים אודות הסכם שכירות ותפעול 100%במלואו (הפרויקט יושכר 

  . הירקון ראו סעיף (ז) לעיל

  

  

  

  

  

חלק  100%נתונים לפי 
חברה המחזיקה ב חברהה

  50%נכס ב

  2019שנת   2020שנת   2021שנת 

עלות מצטברת לתחילת 
  96,842  105,262  135,543  )₪אלפי השנה (ב

עלות שוטפת שהושקעה 
  )אלפי ש"חבמהלך השנה (ב

50,059   30,281  8,420  

סה"כ עלות מצטברת לסוף 
  )אלפי ש"ח(ב תקופה 

185,602  135,543  105,262  

אלפי שווי הוגן בסוף שנה (ב
  )ש"ח

267,800  184,000  159,000  

 התקופה ערך בספרים בסוף 
  )אלפי ש"ח(ב

267,800  184,000  159,000  

שערוך  )הפסדי(רווחי או  
  )אלפי ש"ח(ב

33,741  )5,281(  
28,580  

במקרה שהנכס נמדד לפי 
ירידת (ביטול ירידת)  -עלות

אלפי ערך שנזקפה בשנה (ב
  )ש"ח

-  -  -  

  2022לשנת  שנירבעון   צפוימועד השלמה 

 צפויהעלות השקעה כוללת 
   אלפי ש"ח)(ב

126,000  117,000  111,489  

עלות השקעה שטרם 
  )אלפי ש"חהושקעה (ב

23,800  57,980  
81,709  

  26.71  50.44  81.11  שיעור השלמה תקציבי (%) 

NOI משימושי ביניים 
  -  -  -  אלפי ש"ח)(ב
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 (*)ספציפי מימון .6.9.1.6

חברה המחזיקה ב חברהחלק ה; 100% לפי נתונים - מימון ספציפי
  50%נכס ב

  

יתרה בדוח על 
  המצב הכספי 

30.12.2021  
(באלפי 

  ש"ח)

  107,265  מוצג כהלוואה לזמן קצר:

   56,497  מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

31.12.2020  
(באלפי 

  ש"ח)

  52,863  מוצג כהלוואה לזמן קצר:

  58,891  מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

31.12.2019  
אלפי (ב

  ש"ח)

  26,727  מוצג כהלוואה לזמן קצר:

  64,808  מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

  54,287  )אלפי ש"ח( 31.12.2021שווי הוגן ליום 

  26/3/2015  תאריך נטילת הלוואה מקורית
 2020בדצמבר  31ביום 

החברה בהסכם  התקשרה 
   .להשלמת הפרויקטליווי 

-ו 27/2/19בימים ( 55,000  )באלפי ש"חגובה הלוואה מקורי (
נלקחו הלוואות  27/8/19

אלפי  10,000ת בסך ונוספ
  . )כל אחת ש"ח

בהתאם להסכם הליווי, ניתנה 
 155-מסגרת אשראי של כ

  אלפי ש"ח.

  2.88%  (%) 31.12.2021שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

אלפי  55,000הלוואה בסך     מועדי פירעון קרן וריבית
תשלומים  68-ש"ח נפרעת ב

מיום רבעונים שווים החל 
  .26/3/32ועד ליום  26/3/15

אלפי  10,000הלוואה בסך 
תשלומים  66-ש"ח נפרעת ב

רבעוניים שווים החל מיום 
 .27/2/37ועד ליום  27/5/21

 10,000ההלוואה בסך של 
אלפי ש"ח מחודש אוגוסט 

תשלומים  66-נפרעת ב 2019
 רבעונים שווים החל מיום

   27/2/37ועד ליום  27/5/21

  -  פיננסיות מרכזיותתניות 

  -  אחרות [לרבות עזיבת שוכרים, שווי נכס וכד'] מרכזיותתניות 

  לא  ציון האם הופרו תניות או אמות מידה פיננסיות לתום תקופת הדיווח 

  לא  ?  Non-Recourseהאם מסוג 

בהתאם לתוכניות  הנכס. בניית הסכם מימון להשלמתעם תאגיד בנקאי בצפון הירקון , התקשרה 2020 בדצמבר 31 יוםב (*) 
מן קצר ז, תפעל לקבלת מימון מחדש על בסיס הנכס באופן שהלוואות לבית המלון, לאחר השלמת הקמת צפון הירקון

מעריכה, בין היתר, בהתבסס על ניסיון צפון הירקון כמו כן,  כמקובל בנכסים מסוג זה.וזאת יוחלפו בהלוואות לזמן ארוך 
תאגידים מממנים, כי עד למועד השלמת הקמת הפרויקט, תאגידים מממנים יאריכו מעת לעת העבר בהתנהלות מול 

   ובהתאם לצורך את מועד פירעונן של ההלוואות לזמן קצר.
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  שעבודים ומגבלות משפטיות בנכס: .6.9.1.7

ע"י השעבוד  ובטחהסכום המ  הנושה פירוט  סוג

באלפי ( 31.12.2021 ליום

 )ש"ח

  
  דרגה ראשונה

מדרגה משכנתא צפון הירקון יצרה 
  הפרויקטזכויותיה במקרקעי ראשונה על 

  ללא הגבלה בסכום  תאגיד מממן

  
  דרגה ראשונה

שעבוד קבוע בקשר עם זכויות החברה 
לקבלת דמי שכירות בהתאם להסכם 
השכירות והתפעול המפורט בס"ק (ז) 

  לעיל.

  ללא הגבלה בסכום  ישרוטל יזמות

  
  דרגה ראשונה

החזקות שעבוד קבוע בקשר עם כל 
  צפון הירקון.החברה במניות 

  ללא הגבלה בסכום  ישרוטל יזמות

 (באלפי ש"ח) שווי הערכות אודות פרטים .6.9.1.8

  2019שנת   2020שנת   31.12.2021  50%נכס חברה המחזיקה בב חברהחלק ה; 100%נתונים לפי 

  159,000  184,000  267,800 ) באלפי ש"חהשווי שנקבע (

 ארז כהן מעריך השוויזהות 

 חשבונאיים לצרכים שווי בהערכת רב מקצועי ניסיון בעל  השווי מעריך של ניסיונו
 מדווחים בתאגידים

 מקרקעין ושמאי ןמשפט  השווי מעריך של השכלתו

 כן האם המעריך בלתי תלוי?

 לא האם קיים הסכם שיפוי? 

  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2021 (*)תאריך התוקף של הערכת השווי 

 בשילוב עם גישת החילוץ היוון הכנסות  מודל הערכת השווי

        פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

גישת 
  ההשוואה

מועד סיום הקמה משוער שנלקח   ההקמה
  שוויהבחשבון בהערכת 

  2022רבעון שני 

נדרשת הונית השקעה ההסך כל ה
להקמת הנכס, שטרם הוצאה 

  )באלפי ש"ח(

23,000  57,980  87,700  

שיעור היוון לצורך היוון עלויות 
 עד סיום הקמת הנכסהקמה (%), 

(אם שונה משיעור היוון ששימש 
  אחרי סיום ההקמה)

  ל.ר  ל.ר  ל.ר

  10%  10%  0  ?שיעור מרווח יזמי(%)

העלויות שלגביהן נלקח המרווח 
היזמי [עלויות שנותרו/סך כל 

   בש"ח)הקמה/אחר] (עלויות 

- -  -  

שווי 
לאחר 
  הקמה

שטח בר השכרה שנלקח בחשבון 
  בחישוב (במ"ר)

  חדרים 153  חדרים 153  חדרים 153

השכרה של -מחיר מכירה למ"ר בר
נכסים ברי השוואה שנלקחו 

  במטבע המסחרי)בחישוב (

ש"ח  1,080
 85%ללילה 

  תפוסה

  תפוסה 80% -ש"ח ללילה ב 1,080

הנכסים ברי השוואה שנלקחו מספר 
  בחישוב

4  2  2  

לגבי הנכסים העיקריים שנלקחו 
לצורך השוואה יצוינו: שם הנכס, 

  מיקום, שטח

מלון טל, 
נמל ת"א, 

מלון לוסקי 
ומלון ריץ 

  קרלטון

  מלון טל ועסקת נמל ת"א

  -  -  -  משתנים מרכזיים אחרים
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לאור  , בין היתר,וזאת 2019דצמבר ב 31ליום  שהתקבלהחל שינוי מהותי בשווי הנכס מהערכת שווי  2020מבר דצב 31נכון ליום  (*)
, 2021בדצמבר  31ליום  תוספת קומות בנכס וכן לאור בחינה מחודשת לתוצאות תפעול המלון ועדכון המחיר ללילה בחדר ממוצע.

וסך ההשקעות עליית שווי הנכס כגמור וזאת, בין היתר, לאור  2020בדצמבר  31חל שינוי מהותי בשווי הנכס מהערכת השווי ליום 
   .שבוצעו בבנייה

  

 ממוצע והערכה בדבר שווי הנכס כגמור  NOIצפי  .6.9.1.9

הסכם שכירות ותפעול  להערכת החברה ובהתאם לתחשיבים פנימיים המבוססים, בין היתר, על

בדבר הכנסות  2021בדצמבר  31נתונים מהערכת השווי לפרויקט ליום והירקון (כהגדרתו לעיל) 

ממועד  הממוצע לפרויקט NOI-, התפעוליות, שיעורי תפוסה ושיעורי רווחיות תפעולית

ויקט, מיליון ש"ח בגין כל הפר 19.7-), יסתכם לסך של כ2022ההפעלה הצפוי (רבעון שני לשנת 

 NOI-מהפרויקט. להלן פרטים בדבר הערכות החברה בדבר ה 50%-כאשר החברה מחזיקה ב

  הממוצע כאמור:

יצוין כי במסגרת התחשיבים הפנימיים כאמור נלקחו בחשבון הכנסות ממוצעות לחדר בסך של 

ושיעור  85%-ל 75%"ח ללילה, שיעור תפוסה ממוצע שנתי של בין ש 1,200-לש"ח  1,100-בין כ

  .90%-ל 85%רווחיות תפעולית של בין 

  נכס ב חברהחלק ה שהינם 50%נתונים לפי 
NOI (באלפי ש"ח) צפוי  

חציון שני 
  2022לשנת 

שנת 
2023  

שנת 
2024  

שנת 
2025  

שנת 
2026  

שנת 
2027  

  סה"כ 
  לתקופה

ממוצע 
  לתקופה

6,085  9,584  10,063  10,567  11,095  11,650  59,044  9,841  

לעיל, שווי הנכס  6.9.1.8כאמור בסעיף  2021בדצמבר  31בהתאם להערכת שווי לנכס ליום 

לפי  נקבעשווי הנכס כגמור  , כאשרחמיליון ש" 291-) כגמור צפוי להסתכם לסך של כ100%(

  לנכס.  4גישת ההשוואה ולאחר קבלת טופס 

  
לסיום  המועדים עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: צופה פני עתידאזהרה בדבר מידע 

 אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת םהינ, צפוי וממוצע NOI-ושווי הנכס כגמור,  עלויות צפויות, הכנסות צפויות, הפרויקט, בניית
ומבוססות, בין היתר, על הערכות החברה ו/או תחשיבים  וודאית אינה בפועל התקיימותו ואשר החברה של המלאה בשליטתה אינו

 ותכנונים הערכות שכולל, התשקיף למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע. פנימיים שנערכו על ידי החברה
יתקיימו השפעות כתוצאה ו במידה לרבות, החברה מתחזיות שונה באופן להתקיים או להתקיים שלא עשויים אשר החברה של

  .להלן 6.23 בסעיףמגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט  יותר או אחד יתקייםמהתפתחות משבר הקורונה ו/או 

   

  

שיעור היוון/ שיעור תשואה /מכפיל 
  הערכת שווי (%)שנלקח לצורך 

לדמי  7%
שכירות 

מובטחים 
 7.8% -ו

לתוספת 
דמי 

  שכירות

 8.0% -לדמי שכירות מובטחים ו 7.2%
  תפלתוס

  ש"חאלפי שינוי בשווי ב    ניתוחי רגישות לשווי

  מרווח יזמי
  148,000   174,000  ל.ר  5% עליה של

  171,000  196,000  ל.ר  5%ירידה של 

  עלויות הקמה
  155,000   178,000  261,500  5% עליה של

  163,000   191,000  274,100  5%ירידה של 

דמי שכירות ממוצעים 
  למ"ר

  164,000   190,000   273,800  5% עליה של

  154,000   179,000   261,800  5%ירידה של 

  שיעור היוון /תשואה
  154,000   177,000   259,700  5% עליה של

  164,000  192,000   277,200  5%ירידה של 
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  י)(ייעוד מלונא חבצלתפרויקט  .6.9.2

במרכז ירושלים, עליהן קיימים שני  4-ו 2ברחוב החבצלת  ,30052בגוש  6וחלקה  5, חלקה שתי חלקות

, החברה מחזיקה 2021 דצמברב 31נכון ליום . מ"ר 1,570-כ לשימור, בשטח כולל של מבנים המסומנים

  מהזכויות בנכס. 92.78%-בכ

מהזכויות בפרויקט אך בפועל  95.56%-כל, החברה התקשרה בהסכמי רכישה ביחס תשקיףהנכון למועד 

מהזכויות בפרויקט נובע מרכישה שבוצעה  2.78%-הפער של כ. מהפרויקט 92.78%-של כ בעליםהינה 

התקשרה בהסכם מותנה והכפוף לאישור החברה  .התשקיףוטרם הושלמה למועד  2020בחודש פברואר 

נוספים ה 2.78%-הבית משפט לענייני משפחה, עם עזבונו של בעל זכויות במקרקעין ביחס לרכישת 

  .קודמות שביצעה החברהת יותקשרולה דומיםמהמקרקעין, כאשר תנאי הרכישה 

החברה נמצאת ) 92.78%-כהיינו מתוך שהינם בבעלות החברה (מהמקרקעין  5.56%-כביחס ליצוין כי 

  .בהליך רישום בלשכת רישום המקרקעין

יחד עם זאת, מהפרויקט.  4.44%-, החברה טרם התקשרה בהסכמים ביחס לכתשקיףהנכון למועד 

ר החזקות החברה בפרויקט כאמור לעיל מאפשרים לה להוציא אל ובהתאם להערכות החברה, שיע

הפועל את תכניותיה ביחס לפרויקט ולהתחיל את הקמת הפרויקט בהתאם להיתר הבנייה החל על 

  המקרקעין. 

 הצעתבלטבלאות הגילוי  בהתאם, 2021 דצמברב 13 ליום חבצלת פרויקט אודות נתונים יובאו להלן

  :להשקעהנדל"ן  הנחית

 קרקעה הצגת .6.9.2.1

  31.12.2021פירוט ליום   92.78%בנכס  חברהחלק ה 100%נתונים לפי 

  החבצלת  פרויקטהשם 

, 4) ורחוב החבצלת 40(פינת רחוב יפו  2רחוב החבצלת   הפרויקטמיקום 
  .ירושלים

  .מ"ר 1,570-כ  שטח הקרקע

שטחי הנכס המתוכננים להיבנות, מפוצלים לפי 
  שימושים(*)

  מסחר תיירות ונופש.
) שאושרה, נקבעו 101-0234237בהתאם לתוכנית (

מ"ר (ברוטו) מהם  12,237שטחי בנייה בהיקף של 
בהתאם  מ"ר שירות. 1,233-מ"ר עיקרי ו 11,004

בספטמבר  13) שאושרה ביום 101-0753616לתוכנית (
של שטחי בניה בהיקף נוספות , נקבעו תוספות 2020
  אלפי מ"ר.  3-של כ

 7תוספת של אושרה  ,לעילבהתאם לתוכניות כאמור 
קומות  3על גבי בניין בן  2קומות לבניין חבצלת 

על גבי בניין בן  4קומות לבניין חבצלת  6-מאושרות ו
  .  קומות לכל מבנה 10ובסה"כ  קומות מאושרות 4

 95.56%-כהתקשרה בהסכמי רכישה ביחס להחברה    בנכס ההחזקה מבנה
  זכויות הבעלות בנכס.מ

, החברה התקשרה בהסכמי תשקיףהנכון למועד   קרקעהאפקטיבי ב החברהחלק 
מהזכויות בפרויקט אך  95.56%-רכישה ביחס לכ
. פרויקטזכויות במה 92.78%-של כ בפועל הינה בעלים

  לעיל. 6.9.2לפרטים נוספים ראו סעיף 

שאינם קשורים  בעלי זכויות נוספים במקרקעין  קרקעציון שמות השותפים ב
  .לבעלי השליטה בה/או לחברה ו

  .לןלה )א( "קבסראו תיאור   תאריך רכישת הקרקע

   טרם החלו עבודות הקמה משמעותיות.  תאריך התחלת עבודות הקמה.

(בעלות, חכירה  קרקעפירוט זכויות משפטיות ב
  וכדומה)

   כאמור לעיל.

   .לעיל 6.9.2סעיף ראו    מצב רישום זכויות משפטיות
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, התקשרה החברה בהסכם 2021בדצמבר  30ביום   להמשך הקמת הנכסהאם נמצאו מקורות מימון 
      להלן. 6.9.2.4כמפורט בסעיף  מימון

  -  וכיוצ"ב) קרקעזיהום מיוחדים ( נושאים

  .החברה מחזיקה בנכס במישרין  שיטת הצגה בדוחות הכספיים של החברה

החברה התקשרה בהסכם עם קבלנים מתאימים   זהות קבלן מבצע 
ביצוע עבודות  העבודות מסוג זה וזאת לצורךלביצוע 

הריסה חלקית של המבנה וחיזוק הבניין המיועד 
  .לשימור

 .רלוונטילא   נכס שנמכרפרטים על 

 
  רכישת זכויות בנכסהסכמי   )א(

בהתאם להסכמי מכר שנחתמו  2014-ו 2013שנים מרבית זכויות החברה במקרקעין נרכשו במהלך ה  

בחודש רכישה  בהסכםלפרטים אודות התקשרויות  זכויות שונים במקרקעין.בין החברה לבין בעלי 

  . לעיל 6.9.2ראו סעיף  2020ת נפברואר בש

  המקרקעין והיתרי הבנייה  )ב(

, ")מקרקעי פרויקט חבצלת(" 30052) בגוש 6-ו 5 פרהמקרקעין ממוקמים על שתי חלקות (חלקות מס  

כל בניין מעל לקומת קרקע  קומות 4-ו 3 בגובה של ,לשימור , המסומניםעליהן בנויים שני בניינים

 1972-נוסח משולב], תשל"בבנכס מצויים מספר דיירים מוגנים על פי חוק הגנת הדייר [ מסחרית.

  .")חוק הגנת הדייר("

זכויות לתוספת בנייה לשימוש מלונאות על הקובעת  101-0234237נית כעל החלקות אושרה ת  

  שני הבניינים.בין  בקומה הרביעית שיחברשני הבניינים וגשר תוספת קומות ל –הבניינים הקיימים 

חדרים המשלב בניינים לשימור עם  247-כ למלון בן 2019ביולי  30מיום לפרויקט קיים היתר בנייה   

  .עירוני פלוס מסחר בקומת קרקע Cתוספת בניה חדשה ברמה 

 101-0753616מחוזית לתכנון ובניה ירושלים את תוכנית הועדה האישרה  ,2020בספטמבר  13ביום   

קומות לכל אחד מהמבנים ובסה"כ  2תוספת של כאמור לעיל,  101-0234237הקובעת בנוסף לתוכנית 

חדרים כך שבסה"כ בית  70קומות לכל מבנה. כמו כן, התוכנית שאושרה מאפשרת תוספת של  10

  חדרים.  318-כ המלון יכלול

  בניית המלון  )ג(

עבודות מסוג זה ביצוע העם קבלנים מתאימים ל החברה התקשרה בהסכם ,תשקיףהכון למועד נ  

   .לשימורהמיועד וחיזוק הבניין של המבנה ביצוע עבודות הריסה חלקית  וזאת לצורך

 ניהול הנכס  )ד(

בעלי הזכויות האחרים במקרקעין, בהסכם ניהול יחד עם  החברה ההתקשר 2018בנובמבר  21ביום 

, ")ניהול החבצלת(" חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של החברה בע"מ, 2-4החבצלת ניהול עם 

, לרבות הטיפול בנושאי גבייה, תחזוקה שוטפת, תפעול במלואו תנהל את הנכסלפיו ניהול החבצלת 

 קיימיםאו  תהיה מוסמכת להתקשר בהסכמי שכירות עם שוכרים חדשים , ניהול החבצלתהנכס, וכן

"). במסגרת הסכם הניהול הוסכם כי שירותי הניהול יינתנו החל שירותי הניהול"בסעיף זה: ( בנכס

עד למועד  כאמור יהיו בתוקףיצוין כי שירותי הניהול מוגבלת. בלתי לתקופה  2019בינואר  1מיום 

השלמת בניית בית המלון שאז יכנס לתוקפו הסכם שכירות ותפעול החבצלת כמפורט בסעיף (ה) 

  להלן. 

  המלון שכירות ותפעולהסכם   )ה(

, לפיו שכירות ותפעול עם חברת ישרוטל יזמות הסכםהתקשרה החברה ב 2017בינואר  11ביום   
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. מסירת החזקה במלון לידי ישרוטל יזמות 9ישרוטל יזמות תשכור, תפעיל ותנהל את המלון שיוקם

למשך החזקה כאמור ומסירת תקופת השכירות תחל ממועד . לאחר השלמת בניית המלוןבוצע ת

ניתנה במסגרת ההסכם האמור  .")חבצלת ותפעול הסכם שכירות(" חודשים 11-שנים ו 24תקופה של 

 ,לכלל התחייבויות ישרוטל יזמות לטובת החברה מוגבלת בסכום) שאינהערבות (שרוטל מטעם י

  בהתאם להוראות הסכם שכירות ותפעול חבצלת.

, בחישוב מצטבר שכירות שנתיים לדמיתהיה זכאית  החברה, החבצלתעל פי הסכם שכירות ותפעול   

דמי השכירות (בסעיף זה: " מיליון ש"ח 13.5) סך של 1: (הבאותרב שנתי, לפי הגבוה מבין החלופות 

מודולים,  255-ל 245. ככל שיהיו במלון בין כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ")המינימליים

 255-מודולים או יותר מ 245-מינימליים וככל שיהיו פחות מלא תעשה התאמה בדמי השכירות ה

אלפי ש"ח  54מודולים, תעשה התאמה בדמי השכירות המינימליים לפי הוספה או הפחתה של 

חדרים כך  70. יצוין כי כאמור בסעיף (ב) לעיל, התוכנית שאושרה מאפשרת תוספת של למודול

מיליון  17.2-יעמדו על כ דמי השכירות המינימליים חדרים ולפיכך, 318-שבסה"כ בית המלון יכלול כ

) דמי שכירות לפי פדיון בגין הכנסות מחדרי אירוח, בהתאם למדרגות הקבועות בהסכם 2( או; ש"ח

ודמי שכירות חודשיים בשיעור קבוע (ללא מדרגות) מההכנסות בגין מכירת  החבצלתשכירות ותפעול 

יעודכנו בהתאם למספר החדרים שיהיו בפועל וזאת , דמי השכירות השנתיים מזון ומשקאות

  .בהתאם לאמור בחוזה

הסכם השכירות והתפעול כולל תנאים, לפיהם, לישרוטל יזמות תעמוד הזכות לבטל את ההתקשרות   

חודשים ממועד חתימת ההסכם או  27בהסכם במקרה בו לא יתקבל היתר לבניית המלון בתוך 

  שנים ממועד חתימת ההסכם.  6.5ך במידה ובניית המלון לא תושלם בתו

על פי הסכם שכירות ותפעול החבצלת, החברה תמסור לישרוטל יזמות את המושכר כשהוא מוכן   

וערוך למטרת השכירות בהתאם לתוכניות הבניה ולמפרט הטכני כאשר המלון מרוהט במלואו, 

  לרבות כל הציוד הנדרש להפעלת המלון, למעט ציוד תפעולי. 

 והוצאות משימושי בינייםהכנסות   )ו(

קומות  3קיים מבנה בן  5 פר) בחלקה מס1קיימים על הקרקע שני מבנים: ( ,תשקיףהנכון למועד 

) 2מ"ר; ( 1,800-מעל לקומת קרקע המשמש למסחר, משרדים, מגורים ומלונאות בשטח בנוי של כ

קומות מעל לקומת קרקע המשמש למסחר, משרדים, מגורים,  4קיים מבנה בן  6 פרבחלקה מס

חלק כאשר הינם בבעלות משותפת,  מבנים הנ"להמ"ר.  2,160-מחסנים ומלונאות בשטח בנוי של כ

חוזי בהתאם ל חלק מהיחידות מושכרותכאשר ו, וחלקן אינן מושכרותמושכרות  במבנים היחידותמ

, הכנסות הביניים מהשכרת שטחים בנכס תשקיףהלמועד  .ק הגנת הדיירמוגנים על פי חושכירות 

  .)מהמושכר 100%(לפי  (ברוטו לפני הוצאות) אלפי ש"ח בחודש 86-מסתכמות לכ

כאמור לעיל, כאשר במקביל  הבניהכאמור לעיל, החברה החלה בעבודות הקמת הפרויקט על פי היתר 

לעבודות הקמת הפרויקט, החברה מטפלת בפינוי הדיירים המוגנים במושכר. להערכת החברה, 

   ש"ח. מיליון 13.5-כאמור צפויות להסתכם לכ הנותרים בנכס עלויות פינוי הדיירים המוגנים

  

  

 
אינם כלולים במושכר על פי הסכם  5יודגש כי שטחי המסחר הממוקמים בקומת הקרקע של הבניין הממוקם בחלקה מספר  9

 שכירות ותפעול חבצלת (כהגדרתו לעיל), כאשר שטחי המסחר האמורים יושכרו על ידי החברה. ה
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 עיקריים נתונים .6.9.2.2

  בקרקעותפירוט בדבר השבחות שבוצעו  .6.9.2.3

  למעט כמפורט להלן: התשקיףבמקרקעין בשנתיים שקדמו למועד  מהותיות השבחותלא בוצעו 

 101-0753616לתכנון ובניה ירושלים את תוכנית , אישרה הועדה המחוזית 2020 בספטמבר 13יום ב

קומות,  10שני בניינים בני  כובסה" בכל אחד משני הבניינים בפרויקט קומות 2 לפיה ניתנה תוספת

  חדרים למלון. 70-כאשר התוכנית שאושרה כאמור מאפשרת תוספת של כ

  – (*) ספציפי מימון .6.9.2.4

בנכס  החברהחלק ה; 92.78%לפי  נתונים –מימון ספציפי 
  )31.12.2021נכון ליום ( 92.78%

  

יתרה בדוח 
המאוחד על 

  המצב הכספי 

  31.12.2021  
  (באלפי ש"ח)

  87,760  מוצג כהלוואה לזמן קצר:
  -  מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

  31.12.2020  
  (באלפי ש"ח)

  75,006  מוצג כהלוואה לזמן קצר:
  -  מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

31.12.2019   
  ש"ח)אלפי (ב

  60,200  מוצג כהלוואה לזמן קצר:

  -  מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

  87,760  )אלפי ש"ח( 31.12.2021שווי הוגן ליום 

  2014אוגוסט    הלוואה מקוריתתאריך נטילת 

  7,325  )אלפי ש"חגובה הלוואה מקורי (

  %3.05  (%) 31.12.2021שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

לפרטים בדבר התקשרות החברה   .       מועדי פירעון קרן וריבית
בהסכם ליווי ראו תיאור לאחר 

   טבלה זו להלן.

  2021שנת   
חלק החברה 

-בנכס 
92.78%  

  2020שנת 
חלק 

החברה 
-בנכס 

92.78%  

  2019שנת 
חלק החברה 

  87.22%-בנכס 

  37,973  49,978 60,322  אלפי ש"ח)עלות מצטברת לתחילת השנה (ב

 / התקופה עלות שוטפת שהושקעה במהלך השנה
  12,005  10,344 18,035  )אלפי ש"ח(ב

אלפי (ב/ לסוף התקופה סה"כ עלות מצטברת לסוף שנה 
  49,978  60,322  78,357  )ש"ח

  218,002  261,623 266,000  100%)אלפי ש"ח(ב / בסוף התקופה הוגן בסוף שנה שווי

  190,141  242,734  266,034  )אלפי ש"ח(ב/ בסוף התקופה ערך בספרים בסוף שנה 

  62,064  40,996  -  )אלפי ש"חרווחי או הפסדי שערוך (ב 

ירידת (ביטול ירידת)  -במקרה שהנכס נמדד לפי עלות
  -  -  -  )אלפי ש"ח(בערך שנזקפה בשנה 

  2024במהלך שנת   צפוימועד השלמה 

   אלפי ש"ח)(ב צפויהעלות השקעה כוללת 
138,000 138,146  95,441  

  -  -  -  )אלפי ש"חעלות השקעה שטרם הושקעה (ב

  -  -  -  שיעור השלמה תקציבי (%) 

NOI 1,016  619  509  אלפי ש"ח)(ב משימושי ביניים  
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  אין  תניות פיננסיות מרכזיות

  אין  אחרות [לרבות עזיבת שוכרים, שווי נכס וכד'] מרכזיותתניות 

ציון האם הופרו התניות המרכזיות או אמות מידה פיננסיות לתום 
  תקופת הדיווח 

  לא 

  לא  ? Non-Recourseהאם מסוג 
 בדוחותג'  17 אשראי בקשר עם הפרויקט ראו ביאור  לטובתהשליטה  בעלתידי  על לחברהבדבר ערבות שהועמדה  לפרטים(*) 

  .הכספיים
 בהתאם לתוכניות החברה, לאחר השלמת הקמת בית המלון, תפעל החברה לקבלת מימון מחדש על בסיס הנכס באופן *) *(

כמו כן, החברה מעריכה, בין היתר, בהתבסס  כמקובל בנכסים מסוג זה.וזאת שהלוואות לזמן קצר יוחלפו בהלוואות לזמן ארוך 
על ניסיון העבר בהתנהלות מול תאגידים מממנים, כי עד למועד השלמת הקמת הפרויקט, תאגידים מממנים יאריכו מעת לעת 

  ובהתאם לצורך את מועד פירעונן של ההלוואות לזמן קצר.
  

  הסכם ליווי להקמת הפרויקט

 ")המלווהבנק הפועלים בע"מ (בסעיף זה: "בהסכם מימון עם  , התקשרה החברה2021בדצמבר  30ביום 

אשר להתקיימות מספר תנאים  בכפוףאשר  ,של פרויקט חבצלת לתקופת ההקמה אשראי מסגרתלקבלת 

וכל אישור נוסף הנדרש  אישור אכלוס ביחס לפרויקט תקבל, בניית הפרויקט העיקריים שבהם הינם השלמת

  ").הסכם הליווילהלוואה לאחר השלמת בניית הפרויקט (להלן בסעיף זה: ", תהפוך לשם הפעלת המלון

ביוני  30כולל מספר תנאים מקדמיים לניצול מסגרת האשראי, שיתקיימו עד לא יאוחר מיום  הסכם הליווי

 ת הון עצמיהשקע )1( "), אשר העיקריים שבהם הינם:התנאים המקדמיים: "בסעיף זה , (להלן יחד2022

במקרקעי פרויקט תרכוש את מלוא הזכויות  החברה) 2( ש"ח; מיליון 147-ך שלא יפחת מבפרויקט בס

) חתימת הסכמים 3בשלמותם; ( מקרקעי פרויקט חבצלת, ותירשם כבעלים של חבצלת, כהגדרתם לעיל

") הדיירים המוגנים: "בסעיף זה( במקרקעי פרויקט חבצלתלבין בעלי זכות שכירות מוגנת  החברהלפינוי בין 

 שמקרקעי פרויקט חבצלתבאופן או קבלת פסקי דין המורים על פינויים של הדיירים המוגנים מהמקרקעין 

קומות  2) קבלת היתר לתוספת 4; (ביחס לכך החברהמטעם  והתקבל אישור המפקח, יהיו פנויים מכל אדם

בהתאם להוראות כשהוא בתוקף עד למועד הצפוי לסיום הפרויקט  לעיל, 6.9.2.3, כאמור בסעיף נוספות

, המלווהלטובת  כל הבטוחות ) רישום5ביחס לכך; ( החברה, וקבלת אישור המפקח מטעם הסכם הליווי

חתימת הסכם עם קבלן ) 6( ;לרבות רישום משכנתה מדרגה ראשונה על המקרקעין, ללא הגבלה בסכום

   .האמור בדוח האפס אתהביצוע וקבלת אישור המפקח לכך שתוכנו ותנאיו תואמים 

ככל שלא יתקיימו כל התנאים המקדמיים עד למועד האחרון להתקיימותם כאמור, תתבטל מחויבות יצוין כי 

אשראי וככל שעד לאותו מועד הועמד ללווה אשראי מסוג כלשהו, יחול פירעון מיידי של הלהעמדת  המלווה

  האשראי בהתאם להסכם.
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  סכם הליווי:להלן פרטים נוספים אודות ה

  

 
  .החברה של) %100( המלאה בבעלותה חברה"מ, בעהחוף הצפוני  מלונות חברת של להלן, 6.11.12, כאמור בסעיף מבשרת פרויקט אשראי את גם שיבטיחו כך וייווצרו יערכו השעבודים והביטחונות בטבלה לעיל   10
לבין החוף הצפוני הסכם מימון בין חברת מלונות להלן, על פי  6.11.12בסעיף  כאמור מבשרת בפרויקט המלווה לטובת (בשינויים המחויבים) ונוצרו שנערכו ,)4(עד ) 2(מסוג השעבודים המפורטים בסעיפים  כמו כן, שעבודים   11

 להלן.  6.11.12לפרטים ראו סעיף  .הליווי הסכם פי על הפרויקט אשראי את גם שיבטיחו כך וייווצרו יערכו, המלווה
  "ש.עו מסגרותדוקומנטרי או  אשראיתוכל לקבל הלוואות לזמן קצר או הלוואות מתחדשות לזמן קצר או ערבויות בנקאיות או  החברה במסגרתה   12
 לחתימת קודם מהמלווה החברהשקיבלה  הלוואות) 1כמפורט להלן: ( ,בהסכם הליווי המפורטיםחלק מהתנאים המקדמיים  בהתקיימות גםניצול מוקדם של מסגרת האשראי  לבצע יהיה ניתן הסכם הליוויעם זאת, על פי  יחד   13

 יתרת רכישת למטרת ורק אך ישמש אשר"ח, ש ןמיליו 58-כ על יעלה שלא כולל בסכום איאשר מסגרת ללווה להעמיד )2(כאשראי שנוצל מתוך מסגרת האשראי;  תחשבנה"ח, ש מיליוני 78-כ של בסך, הפרויקט בחשבון הסכםה
 כולל בסכום אשראי, האשראי מסגרת מתוך לחברה להעמיד) 3; (המוגנים הדיירים לפינוי הדין פסקי או ההסכמיםעל פי  הלווה על החלים תשלומים וביצוע פיתוח ואגרות היטלים תשלום, פרויקט חבצלת במקרקעי הזכויות

  .בהסכם הליווי כמפורט והכלש"ח,  מיליון 22-כ על יעלה שלא
ימים מחתימת ההסכם עם קבלן הביצוע, לשעבד בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך השעבוד את  7מתחייבת, תוך  החברה, טרם נחתם ההסכם עם קבלן הביצוע הסכםהאם עד למועד חתימת    14

לשעבד בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום  ,קבלתןימים מ 7מתחייבת, תוך  החברה ,הסכם טרם נתקבלו הערבויות מקבלן הביצועהעל פי ההסכם עם קבלן הביצוע; אם עד למועד חתימת  החברהכל זכויות 
  .מכוחן כספים לקבלת החברהוהמחאה על דרך השעבוד את כל זכויות 

לשם הפעלת המלון, מסירת המלון לחברת הניהול,  עד לאותו מועד כמפורט בהסכם, אשר עיקריהן קבלת אישור אכלוס וכל אישור נוסף שיידרש המלווהובכפוף להשלמת בניית הפרויקט ולקיום כל ההתחייבויות הלווה כלפי    15
 הסכם.הכל הבטוחות המפורטות לעיל הינן בתוקף מלא והתקשרות בביטוחים הנדרשים על פי 

  .בהסכם המונחים כהגדרת) שווי שוק של הנכס על פי הערכת שמאי מעודכנת טרם מועד חישוב היחס הפיננסי הנ"ל, 2) סכומי האשראי; לבין (1היחס שבין (   16
  .בהסכם המונחים כהגדרת) סכום החלויות השוטפות, 2) של הנכס, לבין (NOI) ההכנסות התפעוליות נטו (1היחס שבין: (   17

  סוג המימון
מועד 

העמדת 
  המימון

  סכום מימון מקורי   תקופת המימון
מספר תשלומים (קרן + 

  ריבית)
 התחייבויות פיננסיות /

  התחייבויות אחרות 
  מנגנון ריבית  10,11שעבודים / בטחונות

מסגרת 
אשראי 
לתקופת 

  12ההקמה

30/12/2021   

  

הסכם החל ממועד חתימת 
(בכפוף להתקיימות  הליווי

 13התנאים המקדמיים)
שנים  3ותפקע בתום 

מהיום בו יתקיימו בפועל 
כל התנאים המקדמיים 

  ") מועד הפירעון הסופי("

מיליון ש"ח,  314
מיליון  284מתוכם 

ש"ח ישמש לצורכי 
הפרויקט והקמתו, 

והיתרה תשמש 
להעמדת מימון 

ללווה עד גישור 
לקבלת המענקים 
  (כהגדרתם בהסכם)

קרן ההלוואות שתועמדנה 
על חשבון מסגרת  לחברה

האשראי והריבית בגינן 
תפרענה בתשלום אחד 
במועד תום תקופת כל 

אחת מההלוואות 
שתועמדנה, שתקבע 

בהתאם לתנאי ההסכם, 
ובכל מקרה לא יאוחר 
  ממועד הפירעון הסופי.

התחייבות לשיפוי הבנק או מי  .1
ימים ממועד  21מטעמו תוך 

דרישת הבנק וקבלת פס"ד חלוט, 
  בגין כל סכום, כמפורט בהסכם.

העמדה לפירעון מיידי במקרה של  .2
הסכם באירוע הפרה, כמפורט 

הליווי וכמקובל בהסכמים מסוג 
  .זה

משכנתה בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על זכויות  .1
(לאחר השלמת רכישת  פרויקט חבצלת הבעלות במקרקעי

 );החברהמלוא זכויות הבעלות במקרקעין על ידי 
שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום והמחאה על  .2

עם קבלן ההסכם על פי  החברהדרך השעבוד על כל זכויות 
לקבלת כספים מכוח  החברההביצוע ועל כל זכויות 

על פי ההסכם עם  חברהערבויות שימציא קבלן הביצוע לה
 14בלן הביצוע;ק

שעבוד קבוע ושעבוד צף בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום  .3
 והמחאה על דרך השעבוד על כל הזכויות בפרויקט;

שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום והמחאה על  .4
 על פי חוזה הניהול; החברהדרך השעבוד על כל זכויות 

שעבוד קבוע בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, והמחאה  .5
על פי חוזי שכירות  החברהל דרך שעבוד את מלוא זכויות ע

שנחתמו בינה לבין שוכרי שטחי המסחר בפרויקט, וכן את 
 על פי חוזי שכירות נוספים שיחתמו; החברהמלוא זכויות 

ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום של מר שלמה דהוקי ושל  .6
-(ערבות נפרדת ואינה ביחד ולחוד, עד ל אספן גרופ בע"מ

 8בפרק  8.8 לפרטים ראו סעיף. מהסכום לכל ערב) 50%
 ;להלן

כל בטוחה אחרת הקיימת או שתהיה קיימת להבטחת חובות  .7
, לרבות ערבות, ואשר לא המלווהכלפי  החברהוהתחייבויות 

יוחדה או תיוחד במפורש ובכתב להבטחת חובות מסוימים 
  אחרים.

כפי שיוסכם 
בכתב בין 
  הצדדים.

נכון למועד 
זה, ריבית 
התחלתית 

בגובה פריים 
 +%0.6  

הלוואה 
לתקופת 
  ההפעלה

מועד 
הפירעון 

  15הסופי
  מיליון ש"ח 284עד   חודשים 120

מהקרן  4%-ריבית ו
ישולמו בכל שנה 

בתשלומים רבעוניים 
שוטפים; יתרת תשלומי 

) 60%הריבית והקרן (
ישולמו בתשלום אחד 

חודשים ממועד  120בתום 
  העמדת ההלוואה.

לא  LTV(16( יחס חוב לבטוחה .1
 ;70%יעלה בכל עת על 

-לא יפחת בכל עת מ 17יחס כיסוי .2
1.15; 

מסירת דוחות ומידע ביחס  .3
לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות 
והוצאות בגין הפרויקט ומידע 

ומצבה  החברהבקשר עם 
הפיננסי; הערכת שמאי מעודכנת 

 .המלווהלדרישת 
התחייבות לשיפוי ופירעון מיידי  .4

  כמפורט לעיל.

שיוסכם כפי 
בכתב בין 
  הצדדים.
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  מענק מפעל מאושר  )א(

-2מלון החבצלת את ייסדו , וכן בעלי הזכויות האחרים במקרקעין החברה 2017באוקטובר  18ביום   

החברה הינה השותף הכללי בשותפות החבצלת וחלקה ). "שותפות החבצלת(" )שותפות מוגבלת( 4

בעלי הזכויות הינו מיופה כוחם של  )15%( בשותפות , השותף המוגבל85%הינו בשותפות החבצלת 

  . האחרים במקרקעין

אישור מותנה למפעל מאושר ממשרד התיירות בהתאם  שותפות החבצלתקיבלה  2018ביולי  22ביום   

תהיה זכאית לקבל שותפות החבצלת לתוכנית במסלול מענקים. בהתאם לתכנית במסלול מענקים, 

ש"ח, מיליון  106-בסך של כהמוערכת של עלויות הבנייה  מהיקף השקעה 20%בשיעור של עד  מענק

עשויה להיות זכאית שותפות חבצלת . כמו כן, מיליון ש"ח 21.3בסך של עד  כאשר היקף המענק הינו

סך המענק שיתקבל, . להערכת החברה, 8%בגובה של עד  לתוספת מענק מנהלי בגין מלונאות עממית,

, כפי מועד הביצוע, לפי כתב האישורכי  יצוין .ש"חמיליון  30-שיתקבל, צפוי לעמוד על כאם וככל 

ביוני  28 , כאשר בהתאם לבקשת החברה, אושרה ארכה עד ליום 2020בדצמבר  28, הינו הוארךש

   לדוחות הכספיים. )1ב' (10ביאור לפרטים נוספים ראו  2022

  .רם התקבלו מענקים על בסיס התוכנית האמורהט 2021 דצמברב 31נכון ליום   

  בנכס: שעבודים ומגבלות משפטיות .6.9.2.5

 ובטחהסכום המ  הנושה פירוט  סוג

ע"י השעבוד ליום 

באלפי ( 31.12.2021

 )ש"ח

  
דרגה 

  ראשונה

שעבוד קבוע על מלוא זכויות החברה 
 18.2.2014בקשר עם הסכם מכר מיום 

  הפרויקטביחס לחלק ממקרקעי 
  ללא הגבלת סכום  תאגיד מממן

  
דרגה 

  ראשונה
  ללא הגבלת סכום  תאגיד מממן  .בפרויקטמשכנתא על זכויות החברה 

 שווי הערכות אודות פרטים .6.9.2.6

, הנתונים 2021ולרבעון השלישי לשנת  2020לשנת ביחס 
  .92.88%הינם לפי חלק החברה בנכס 

לפי  חלק ההחברה הינם הנתונים  2019שנת ביחס  
  .87.22%בנכס 

 81.67%הנתונים לפי חלק החברה בנכס   שנתביחס ל

  2019שנת   2020שנת   2021שנת 

 189,700  242,700  266,000 ) באלפי ש"חהשווי שנקבע (

 ארז כהן זהות מעריך השווי

 בתאגידים חשבונאיים לצרכים שווי בהערכת רב מקצועי ניסיון בעל  השווי מעריך של ניסיונו
 מדווחים

 מקרקעין ושמאי ןמשפט  השווי מעריך של השכלתו

 כן האם המעריך בלתי תלוי?

 לא האם קיים הסכם שיפוי? 

  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2021 (*)תאריך התוקף של הערכת השווי 

 היוון הכנסות  מודל הערכת השווי

      פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

גישת 
  ההשוואה

מועד סיום הקמה משוער   ההקמה
שנלקח בחשבון בהערכת 

  שוויה

  חודשים מיום קבלת היתר הבנייה 36
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הנובעת בעיקר מהגדלת שיעור  2019דצמבר ב 31ליום  שהתקבלהבשווי הנכס מהערכת שווי חל שינוי מהותי  2020בדצמבר  31ליום (*) 
 2 לפיה ניתנה תוספת 101-0753616תוכנית  מאישור מהזכויות בנכס 5.56%-החזקות החברה בנכס כתוצאה מרכישה נוספת של כ

קומות, כאשר התוכנית שאושרה כאמור מאפשרת תוספת  10שני בניינים בני  ובסה"כ בכל אחד משני הבניינים בפרויקט קומות
  .חדרים למלון 70-של כ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ונית השקעה ההסך כל ה
נדרשת להקמת הנכס, ה

  )בש"חשטרם הוצאה (

מיליון  159 -כ
  ש"ח

  מיליון ש"ח (לאחר ניכוי המענק) 126.9-כ

שיעור היוון לצורך היוון 
עד סיום עלויות הקמה (%), 

(אם שונה  הקמת הנכס
משיעור היוון ששימש אחרי 

  סיום ההקמה)

  ל.ר  ל.ר
  ל.ר

  15%  15%  15%  שיעור מרווח יזמי(%)

העלויות שלגביהן נלקח 
המרווח היזמי [עלויות 
שנותרו/סך כל עלויות 

   בש"ח)הקמה/אחר] (

הרווח היזמי הופחת משווי הנכס כבנוי (גישת החילוץ) לצורך קביעת 
שווי הפרויקט במצבו. לאחר הפחתת הרווח היזמי הופחתו סך עלויות 
הבנייה (בנייה ישירה, בנייה עקיפה, מימון) בהתאם לדוח אפס 
  לפרויקט והיתרה מהווה את שווי הנכס במצבו למועד הקובע לשומה.  

שווי 
לאחר 
  הקמה

טח בר השכרה שנלקח ש
  בחשבון בחישוב (במ"ר)

חדרי  250מ"ר) +  570מ"ר מסחרי (מתוך זה שטח בר השכרה  736
  מלון

-מחיר מכירה למ"ר בר
השכרה של נכסים ברי 
השוואה שנלקחו בחישוב 

  במטבע המסחרי)(

ש"ח למ"ר מסחר חזיתי ליפו והיוון הכנסות למרכיב  85,000
  המלונאי.

ברי השוואה מספר הנכסים 
  שנלקחו בחישוב

  עסקאות השוואה למלונאות. 7 -עסקאות השוואה לשטחי מסחר ו 5

לגבי הנכסים העיקריים 
שנלקחו לצורך השוואה 
יצוינו: שם הנכס, מיקום, 

  שטח

 396חדרי מלון. מלון קראון פלאזה הכולל  130מלון כיכר ציון הכולל 
  חדרים.

  -  -  -  -  משתנים מרכזיים אחרים

שיעור היוון/ שיעור תשואה 
/מכפיל שנלקח לצורך 

  הערכת שווי (%)

לדמי 7%
שכירות 
 -מובטחים ו

לתוספת  7.5%
  דמי שכירות

לתוספת דמי  8% -לדמי שכירות מובטחים ו 7.2%
  שכירות

  ש"חאלפי שינוי בשווי ב    ניתוחי רגישות לשווי

  מרווח יזמי
  178,200   226,800  249,000  5% עליה של

  202,200   260,000  284,500  5%ירידה של 

  עלויות הקמה
  184,700   235,600  259,000  5% עליה של

  194,700  249,800  273,000  5%ירידה של 

דמי שכירות ממוצעים 
  למ"ר

  201,100   259,800  283,200  5% עליה של

  178,400   225,500  248,800  5%ירידה של 

  שיעור היוון /תשואה
  180,900   221,400  242,100  5% עליה של

  199,800   267,000  293,300  5%ירידה של 
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 ממוצע והערכה בדבר שווי הנכס כגמור  NOIצפי  .6.9.2.7

, בין היתר, על הסכם שכירות ותפעול המבוססים ימייםפנלהערכת החברה ובהתאם לתחשיבים 

בדבר הכנסות  2021בדצמבר  31נתונים מהערכת השווי לפרויקט ליום והחבצלת (כהגדרתו לעיל) 

הממוצע לפרויקט ממועד ההפעלה הצפוי  NOI-, התפעוליות, שיעורי תפוסה ושיעורי רווח תפעולי

 NOI-מיליון ש"ח. להלן פרטים בדבר הערכות החברה בדבר ה 36.4-), יסתכם לסך של כ2024(שנת 

  הממוצע כאמור:

יצוין כי במסגרת התחשיבים הפנימיים כאמור נלקחו בחשבון הכנסות ממוצעות לחדר בסך של בין 

 4,000-אלפי ש"ח ל 3,000-שטחי מסחר בסך של בין כהכנסות מ ש"ח ללילה, 1,400-לש"ח  1,170-כ

ושיעור רווחיות תפעולית של בין  80%-ל 70%שיעור תפוסה ממוצע שנתי של בין  אלפי ש"ח בשנה,

  .90%-ל 85%

  100%נתונים לפי 
NOI (באלפי ש"ח) צפוי  

שנת 
2022  

שנת 
2023  

שנת 
2024  

שנת 
2025  

שנת 
2026  

שנת 
2027  

  סה"כ 
  לתקופה

ממוצע 
  לתקופה

-  -  35,717  36,658  36,658  36,658  145,691  36,423  

לעיל, שווי הנכס  6.9.2.6כאמור בסעיף  2021בדצמבר  31בהתאם להערכת שווי לנכס ליום 

פי שיטת היוון מיליון ש"ח, כאשר שווי הנכס כגמור נקבע ל 504-כגמור צפוי להסתכם לסך של כ

  . 7.5%-ל 7%היוון של בין הכנסות לפי שיעור 

  
לסיום  המועדים עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

 אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת םהינ, צפוי וממוצע NOI-הכנסות צפויות, עלויות צפויות, שווי הנכס כגמור, ו הפרויקט, בניית
ומבוססות, בין היתר, על הערכות החברה ו/או תחשיבים  וודאית אינה בפועל התקיימותו ואשר החברה של המלאה בשליטתה אינו

 ותכנונים הערכות שכולל, התשקיף למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע. פנימיים שנערכו על ידי החברה
ויתקיימו השפעות כתוצאה  במידה לרבות, החברה מתחזיות שונה באופן להתקיים או להתקיים שלא עשויים אשר החברה של

  .להלן 6.23 בסעיףמגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט  יותר או אחד יתקייםמהתפתחות משבר הקורונה ו/או 
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  מהותיות מאוד מהותיות וקרקעות להשקעה  .6.10

ינם קרקעות להשקעה מהותיות מאוד , שההקבוצהשל  יםבסעיף זה נתונים כלליים בקשר עם פרויקט ולהלן יוצג

  . להשקעה"ן נדל הנחית הצעתבהתאם ל

 פרויקט המרד (דיור מוגן) .6.10.1

קיים מבנה  םעליה, ")23חלקה (" 7003גוש  23הידועים כחלקה  ,בתל אביב 34המרד  ובמקרקעין ברח

על בהתאם לתוכניות החברה, . ת"אמדינת ישראל המוחכר בחכירה לדורות לפאי בבעלות קומות,  2בן 

 יחידות 200-כ ,על פי פרוגרמה ראשונית ,דיור מוגן שיכלולל בייעוד פרויקטהמקרקעין מתוכנן להיבנות 

 3,500-בתוספת שטח תת קרקעי של כ (עיקרי ושירות) ומסחר מ"ר לדיור מוגן 10,600-של כ עילי בשטח

. בהתאם להסכם שנחתם בין פאי ת"א לבין שטחי שירותים למחלקה תומכת, חניות וכו'לשימוש  מ"ר

") הצמודה 24חלקה (" 7003בגוש  24וחלק מחלקה  23עיריית תל אביב, הפרויקט האמור יבנה על חלקה 

   ושהינה בבעלות עיריית תל אביב כמפורט להלן. 23לחלקה 

 הצעתבלטבלאות הגילוי  בהתאם, 2021 דצמברב 13 ליום המרדפרויקט  אודות נתונים יובאו להלן

  :להשקעהנדל"ן  הנחית

  קרקעהצגת ה .6.10.1.1

-כ בפרויקט חברהחלק ה 100%נתונים לפי 
93.2%  

  31.12.2021פירוט ליום 

  יפו.-, תל אביב34המרד  וברח  קרקעמיקום ה

על פי  מ"ר 2,443-המינימאלי הינו כשטח המגרש התכנוני   שטח הקרקע
 1,975-בשטח רשום של כ 23חלקה חלק מ(כולל  תשריט מדידה

  ).24מ"ר וחלקים מחלקה 

  .תויציבורלבנייה למטרות  המקרקעין הינם בייעוד  ייעוד הקרקע

זכויות כן, ו(עיקרי ושירות) ומסחר מ"ר לדיור מוגן  10,600-כ  זכויות בניה קיימות בקרקע
שטחי שירותים למחלקה תומכת, חניות וכו'  הכוללותנוספות 

הזכויות בקרקע הינן על פי  .מ"ר 3,500-שטח תת קרקעי של כב
   .צ'-ו 4ל'עיקריות תוכניות 

ייעוד קרקע מתוכנן וציון תמצית השלבים 
  התכנוניים הנדרשים לשינוי הייעוד 

על פי תיקי מידע צ' -ו 4ל' עיקריות על המקרקעין חלות תוכניות
ועל פי תיק מידע לתוכנית צ' משנת  4לתוכנית ל' 2015משנת 

על פיהן ניתן להקים מבנה ביעוד למטרות ציבוריות , 2017
הוגשה על ידי  התשקיףיצוין כי למועד  ובכלל זה דיור מוגן.

החברה עתירה לוועדת ערר ולבית המשפט להתיר לחברה את 
יר לחברה תוספת זכויות , וכן להת38הזכויות מכוח תמ"א 

  .בנייה בגין ממד"ים מעבר לזכויות המוקנות בתוכנית צ'
כי אין חובה על  ועדת ערערוב למועד התשקיף ניתנה החלטה

החברה להגיש תוכנית עיצוב אדריכלי לעריית תל אביב וכי 
החברה רשאית להגיש בקשה להיתר בניה על פי תוכניות בתוקף 

  ללא תוכנית עיצוב כאמור. 
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תל אביב הגישה עתירה 
מנהלית על החלטת וועדת הערר בדבר הצורך התכנית עיצוב 

 .ופיתוח בהתאם לתכנית תא/צ ובהתייחס למקרקעין שבנידון
. בתום הדיון 2022במרץ  20יום ב התקייםדיון בעתירה הנ"ל ב

האמור, המליץ בית המשפט לוועדה המקומית שלא לעמוד על 
העתירה המנהלית.  בנוסף, המליץ בית המשפט לאפשר לחברה 
להגיש את הבקשה להיתר בניה, כשבמסגרת זו יבחנו גם 
הסוגיות הנוגעות לעיצוב ופיתוח הפרויקט באופן משותף בין 

תהיינה הסכמות החברה לצוות המקצועי בעירייה, וככל שלא 
לאפשר הגשת ערר לוועדת ערר. במסגרת ההחלטה שניתנה על 

ימים לצדדים למסור  14ידי בית המשפט, קצב בית המשפט 
הודעה בדבר המלצתו כאמור לעיל, וככל שלא תהיה הסכמה 
יינתן פס"ד. עוד הבהיר בית המשפט בהחלטה, כי אין בתיק צו 

לעיל, כלומר שעל ארעי העוצר את החלטת ועדת הערר כאמור 
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הוועדה המקומית לפעול בהתאם להחלטת ועדת הערר בנודע 
להגשת הבקשה להיתר בנייה מטעם החברה. יצוין כי החברה 
שוקדת בימים אלו על הגשת בקשה להיתר בניה על פי החלטת 
ועדת הערער ואשר, בהתאם להערכת החברה, תוגש בקרוב 

  לאישור הוועדה המקומית.

מ"ר עילי עיקרי ושירות  10,600-כ, 4ל'-ו צ' בהתאם לתוכנית  כננות זכויות בניה מתו
בניית קומות תת קרקעיות בשטח משוער ובהתאם לתוכנית ע', 

  בייעוד לחניות ושטחי שירות.  רמ" 4,000-למ"ר  3,000של בין 

, חברה פרטית בבעלות מלאה ) בע"מ2014פאי סיאם תל אביב (   קרקעב ההחזקה מבנה
, 23בחלקה  )100%המלאה ( הינה בעלת הזכויות של החברה,

למיטב ידיעת להלן. (א) המפורט בסעיף החכירה מכוח הסכם 
  .24החברה, עיריית תל אביב הינה בעלת מלוא הזכויות בחלקה 

  מהפרויקט.  93.2%-החברה מחזיקה באמצעות פאי ת"א בכ  בפרויקטהאפקטיבי  החברהחלק 
לפרטים אודות הסכם קומבינציה שנחתם בין פאי ת"א לבין 

  להלן.  (ב)עיריית תל אביב ראו ס"ק 

  יפו, כמפורט להלן.  -פאי ת"א ועיריית תל אביב  פרויקטציון שמות השותפים ב

  להלן.(א) , כמפורט בס"ק 2015מרץ ב 2  תאריך רכישת הקרקע

(בעלות,  קרקעפירוט זכויות משפטיות ב
  חכירה וכדומה)

 100%-ב מהוונות פאי ת"א הינה בעלת זכויות חכירה
. לפרטים אודות הסכם 23ביחס לחלקה  מהמקרקעין

קומבינציה שנחתם בין פאי ת"א לבין עיריית תל אביב ראו ס"ק 
  להלן. (ב) 

פאי ת"א רשומה בפנקס הזכויות כבעלת , תשקיףהלמועד   מצב רישום זכויות משפטיות
על  2042במרץ  21 מהמקרקעין עד ליום 100%-זכויות חכירה ב

רשומה משכנתא . 2017בפברואר  22פי חוזה חכירה מהוון מיום 
  .במקרקעין על זכויותיה של פאי ת"א תאגיד בנקאילטובת 

נחתם חוזה חכירה מהוון בין רמ"י  2018במאי  3יצוין כי ביום 
החכירה שנחתם ביום לבין פאי ת"א המחליף ומבטל את חוזה 

, במסגרתו, בין היתר, עודכנה תקופת החכירה 2017בפברואר  22
הוקנו ונרכשו זכויות  ,וכן 2067בפברואר  4הראשונה עד ליום 

ושולמו דמי חכירה  2016על פי תוכנית צ' שאושרה בשנת 
טרם הושלם הליך רישום זכויות , תשקיףה. נכון למועד מהוונים
 3על פי חוזה החכירה מיום  המקרקעיןבלשכת רישום  פאי ת"א

לאחר תשלום היטל , כאשר להערכת הנהלת החברה 2018במאי 
הזכויות כאמור בלשכת רישום רישום לפעול לההשבחה ניתן 

    .המקרקעין

  להלן. ) ה( בס"קראו פירוט   תיאור שימוש ביניים מהותי בקרקע 

האם נמצאו מקורות מימון להקמת 
  פרויקטה

  .טרם

  -  וכיוצ"ב) קרקעזיהום מיוחדים ( נושאים

  .מאוחד  שיטת הצגה בדוחות הכספיים של החברה

  .רלוונטילא   נכס שנמכרפרטים על 

  

 וחכירה מכר מיהסכ  )א(

 מכר מיהסכ  

 בהסכם עם בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ת"אפאי התקשרה  2015 ץבמר 2יום ב

על פי  .")הסכם המכר(" בזק בנכס לפאי ת"א ת החכירה המהוונות שליו, להעברת זכו")בזק("

הזכויות ת חוזה חכירה מהוון בקשר לנכס. בהתאם, להסכם המכר, בזק הייתה זכאית לקב

 23חלקה  7003בגוש  מ"ר 1,975-בשטח של כ הן זכויות חכירה על פי הסכם המכר, המועברות

פת החכירה ותקש ,2017חכירה מהוון שנחתם בשנת מכוח הסכם  ,בת"א 34המרד  וברחב

שנים מתום  49-עם אופציה להארכת החכירה ב 2042 במרץ 21עד ליום הראשונה על פיו הינה 

   .)", בהתאמה2017הסכם החכירה משנת "-ו "הסכם המכר"( תקופת החכירה הראשונית

נכון  .מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין 42.7-כשל  התמורה על פי הסכם המכר הסתכמה לסך
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כן, ו רכזייההקימה מבזק ייעוד ציבורי, עליה ל תמסווג תהמוחכר קרקעה ,התשקיףלמועד 

  .תקשורת שונותלחברות המושכרות , סלולריות אנטנותהותקנו 

 בהסכם חכירה עם מדינת  "אהתקשרה פאי ת 2018במאי  3ביום  – 2018משנת  ההסכם חכיר

הצהירו על בטלות הסכם במסגרתו הצדדים , ")רמ"י(" מקרקעי ישראלרשות באמצעות  ישראל

פאי  ,2018. בהתאם להסכם החכירה משנת ")2018משנת  הסכם החכירה(" 2017החכירה משנת 

עם אופציה לחכירה נוספת  2067בפברואר  4תחכור את המקרקעין בחכירה לדורות עד ליום  ת"א

הבנייה  , עודכן, בין היתר, שטח ניצול זכויות2018בהתאם להסכם החכירה משנת שנים.  49בת 

דמי . באופן שיאפשר את הקמת הפרויקט 2017על המקרקעין ביחס להסכם החכירה משנת 

סך ל הסתכמוהחכירה השנתיים לכל תקופת החכירה ששולמו למחכירה מראש, כשהם מהוונים, 

במנהל  הושלם הליך רישום זכויות פאי ת"א, התשקיף נכון למועד ש"ח.מיליון  6.64-כשל 

 . 2018על פי הסכם החכירה משנת  מקרקעי ישראל

פאי ת"א זכאית לקבל מרמ"י מחצית מהיטל ההשבחה ששילמה או מחצית מהתשלום בשל 

 51%עליית ערך ששילמה פאי ת"א, לפי הנמוך, וזאת לאחר ששולם לרמ"י תשלום בשיעור של 

  מעליית ערך הנכס בעקבות פעולות ההשבחה.

  הסכם קומבינציה  )ב(

יה י"), לפיו העיריהיהעיריפו ("-ל אביבהתקשרה פאי ת"א בהסכם עם עיריית ת 2018ביולי  5ביום 

, על מנת 23לצורך שטח השלמה לחלקה  ,שבבעלותה 24מ"ר מתוך חלקה  650-תייעד שטח של כ

 24%-יה על כי"), אשר בו יעמוד שיעור חלקה של העירהמגרשלהוות יחדיו מגרש תכנוני אחד ("

על פי הסכם . ")הסכם הקומבינציה("במקרקעין  76%-על כ אי ת"אושיעור חלקה של פבמקרקעין 

בהתאם  .הקומבינציה, פאי ת"א תקים על המבנה בניין בייעוד ציבורי למטרת הקמת בית דיור מוגן

-לקבל מספר יחידות דיור (דיור מוגן) שלא יפחת מיה זכאית יהסכם הקומבינציה, העירלהוראות 

ובנוסף,  מ"ר 40-ח יחידה שלא יפחת מטובש שייבנו במסגרת הפרויקט רמכלל יחידות הדיו 6.8%

 200-יה תהיה זכאית לקבל בקומת הקרקע של הבניין שיוקם שטח ציבורי בשטח כולל של כיהעיר

במסגרת הסכם הקומבינציה התחייבה פאי ת"א להעמיד ערבות בנקאית . מ"ר וזכות שימוש בחניות

ערבות הביצוע תועמד "). ביצוע ערבותמיליון ש"ח (" 5.6-של כה על סך יאוטונומית לטובת העירי

מנגנון  כולל הוראות בדבר הקומבינציההסכם יה סמוך לאחר קבלת היתר הבניה. ילטובת העיר

 יהיה שונהה במקרה בו מספר יחידות הדיור ילעיריאו הפחתת יחידות הקצאת יחידות נוספות 

  . וזאת על פי היתרי הבניה וזכויות הבניה הסופיים כפי שיהיו הסכם הקומבינציהבהקבוע מ

  המקרקעין והיתרי הבנייה  )ג(

 1,975-בתל אביב בשטח כולל של כ 34 המרד ובברח, 7003בגוש  23ה חלקהמקרקעין ממוקמים על 

 .מ"ר והכול כמפורט לעיל 650-בשטח של כ יהישבבעלות העיר 7003בגוש  24ועל חלק מחלקה  מ"ר

אשר בכל  מעל קומת קרקע קומות 9קומת כניסה, יכלול  ןנהפרויקט המתוכעל פי תוכניות החברה, 

   , וכן שני מרתפים.ידותיח 25-עד כ 20-כבין קומה יהיו 

לבנות על החלקה, ביחד עם החלקה ' על פיהן ניתן צ-' ו4ל עיקריות חלות תוכניות הנ"ל על החלקות

לדיור מוגן למבני ציבור ובכללם פרויקט פרויקט  בין היתר, אחד,הצמודה, המהווים מגרש תכנוני 

 3,500-ספת של כ, מעל פני הקרקע וכן, תולשטחים מסחריים תוספת 40%בניה וכן  400%בהיקף של 

. מ"ר בשני מפלסים תת קרקעיים לשימוש מחלקה תומכת לשירותים נלווים לדיור המוגן, וכן חניות

לפרטים בדבר עתירה  .היתר בניה להקמת הפרויקטהוגשה בקשה לקבלת טרם  תשקיףהלמועד נכון 

ועל החלטת בית המשפט בעתירה  הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תל אביבשהוגשה על ידי 
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יצוין כי החברה שוקדת בימים אלו על הגשת בקשה לעיל.  6.10.1.1האמורה, ראו טבלה בסעיף 

ואשר, בהתאם להערכת החברה, תוגש בקרוב  אמור לעילכ להיתר בניה על פי החלטת ועדת הערער

  לאישור הוועדה המקומית.

  מבנהבניית ה  )ד(

  .לביצוע הפרויקטטרם התקשרה בהסכם בניה עם קבלן  פאי ת"א ,תשקיףהנכון למועד 

  הכנסות והוצאות משימושי ביניים  )ה(

עליהם מוקמים של מרכזיית בזק הממוקמת על המקרקעין חלקים מהגג על , תשקיףהנכון למועד 

-חודשים בסך של כמושכרים לחברות סלולר שונות בדמי שכירות ה אנטנות ומתקנים סלולאריים

   אלפי ש"ח. 23
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  נתונים עיקריים .6.10.1.2

 חברהחלק ה 93.2%נתונים לפי 
  93.2%-כ בפרויקט

  2020שנת   2021שנת 
  
  

  2019שנת 
  

  בתאריך רכישת הקרקע  
3/2015  

   נדל"ן להשקעה  מודל הצגה בדוחות הכספיים
  

   נדל"ן להשקעה
  

נדל"ן 
  להשקעה

עלות הרכישה (באלפי 
  כולל מס רכישה-ש"ח)

45,983  

  23.28 עלות למ"ר (באש"ח) 195,208  220,000  270,000  שווי הוגן בסוף התקופה  (באלפי ש"ח)

ערך בספרים בסוף תקופה  (באלפי 
משימושי ביניים  NOI  205,738  230,530    280,500  ש"ח) 

  לחודש (באש"ח)
-  

  רווחי או הפסדי שערוך (אלפי ש"ח)
-  24,724  -  

  

שווי הוגן למ"ר בגין רכיב הקרקע 
  (באלפי ש"ח) 

142  96.63  85.74  

שווי הוגן למ"ר בגין זכויות בנייה 
 19.49  21.96  31  (באלפי ש"ח)

 –במקרה שהקרקע נמדדת לפי עלות 
ירידת (ביטול ירידת) ערך שנזקפה 

  בשנה (באלפי ש"ח)
-  -  -  

NOI ש"חלפי בא( משימושי ביניים(  
  
208  
  

263.4  
  

306.3  
  

עלויות מימון שנזקפו לקרקע 
  1,300  1,300  1,300 (במצטבר) (באלפי ש"ח)

טווח מחירים למ"ר בעסקאות שנעשו 
  -  -  -  בשנה בקרקע עצמה (באלפי ש"ח)
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 פירוט בדבר השבחות שבוצעו בקרקעות .6.10.1.3

   .תשקיףהלא בוצעו השבחות במקרקעין בשנתיים שקדמו למועד 

התקבלה שומת היטל השבחה מעיריית ת"א לתשלום בסך של  2020באוקטובר  29ביום 

   ההיטל טרם שולם נכון למועד זה., ש"ח 13,780,558

יחול על בזק והיטל השבחה בגין  2013בשנת  שאושרה 4השבחה בגין תוכנית ל'היטל  כי יצוין

, 2018כן, על פי הסכם החכירה משנת  . כמותחול על החברה 2016תוכנית צ' שאושרה בשנת 

זכאית פאי ת"א לקבל מרמ"י מחצית מהיטל ההשבחה ששילמה פאי ת"א או מחצית מהתשלום 

זאת לאחר ששולם לרמ"י וי, לפי הנמוך מבין השניים בשל עליית ערך ששילמה פאי ת"א לרמ"

  מעליית הערך של הנכס בעקבות פעולות השבחה.  51%תשלום בשיעור של 

 – (*)ספציפי מימון .6.10.1.4

    93.2%-כ בפרויקט חברהחלק ה 100%נתונים לפי  –מימון ספציפי 

יתרה בדוח 
המאוחד על 

  המצב הכספי 

31.12.2021  
(באלפי 

  ש"ח)

    לזמן קצר:מוצג כהלוואה 

  68,051  מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

31.12.2020  
(באלפי 

  ש"ח)

  68,051  מוצג כהלוואה לזמן קצר:

  -  מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

31.12.2019   
אלפי (ב

  ש"ח)

  68,051  מוצג כהלוואה לזמן קצר:

  -  מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

  68,051  )אלפי ש"ח( 31.12.2021שווי הוגן ליום 

  6/2017  תאריך נטילת הלוואה מקורית

  41,000  )אלפי ש"חגובה הלוואה מקורי (

  3.05%  (%)31.12.2021שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

מועד פירעון קרן הלוואה בסך     מועדי פירעון קרן וריבית
תשלום  31/12/23 68,051

  חודשים. 3כל  -הריבית

  אין  תניות פיננסיות מרכזיות

  אין  אחרות [לרבות עזיבת שוכרים, שווי נכס וכד'] מרכזיותתניות 

ציון האם הופרו התניות המרכזיות או אמות מידה פיננסיות לתום 
  תקופת הדיווח 

  לא

  לא  ? Non-Recourseהאם מסוג 
, תפעל החברה לקבלת מימון מחדש על בסיס הנכס באופן שהלוואות הנכסבהתאם לתוכניות החברה, לאחר השלמת הקמת  ) *(

כמו כן, החברה מעריכה, בין היתר, בהתבסס על ניסיון  כמקובל בנכסים מסוג זה.וזאת לזמן קצר יוחלפו בהלוואות לזמן ארוך 
ו מעת לעת ובהתאם העבר בהתנהלות מול תאגידים מממנים, כי עד למועד השלמת הקמת הפרויקט, תאגידים מממנים יאריכ

  לצורך את מועד פירעונן של ההלוואות לזמן קצר.

 שעבודים ומגבלות משפטיות בנכס:  .6.10.1.5

הסכום   הנושה פירוט  סוג
ע"י  ובטחהמ

השעבוד 
ליום 

31.12.2021 
  

דרגה 
  ראשונה

  .7003בגוש  23בחלקה משכנתא על כל זכויות פאי ת"א 
קדונות הכספיים יהפזכויות פאי ת"א בכל על כל שעבוד 

  המתנהל בבנק הפועלים בסניף בירושלים.פאי ת"א בחשבון 
לטובת בנק הפועלים  שעבודהוהמחאה על דרך  שעבוד קבוע

  .בקשר לנכסת"א מכוח הסכמי שכירות על כל זכויות פאי 

ללא הגבלה   תאגיד מממן
  בסכום 
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לטובת בנק הפועלים שעבוד השעבוד צף והמחאה על דרך 
נוספים על פי הסכמי שכירות ת"א  של כל זכויות פאי בע"מ

על דרך  הוהמחא שעבוד קבוע נכס.הלגבי עתידיים קיימים ו
 "אעל כל זכויות פאי ת לטובת בנק הפועלים בע"משעבוד ה

שעבוד קבוע,  .[א] לעילהגדרתו בס"ק כהסכם המכר על פי 
משכון והמחאה על דרך השעבוד לטובת בנק הפועלים בע"מ 

בחשבון בנק המתנהל בסניף על כל זכויותיה של פאי ת"א 
  ים בע"מ.ירושלים של בנק הפועל

  שווי הערכות אודות פרטים .6.10.1.6

-בפרויקט כ חברהחלק ה 100%נתונים לפי 
93.2%  

  2019שנת   2020שנת   2021שנת 

 195,208  220,000  270,000 ) באלפי ש"חהשווי שנקבע (

 ארז כהן זהות מעריך השווי

בעל ניסיון מקצועי רב בהערכת שווי לצרכים חשבונאיים   ניסיונו של מעריך השווי
 בתאגידים מדווחים

 משפטן ושמאי מקרקעין  השכלתו של מעריך השווי

 כן האם המעריך בלתי תלוי?

  לא האם קיים הסכם שיפוי? 

 31/12/2019  31/12/2020  31/12/2021 (*)תאריך התוקף של הערכת השווי 

  גישת ההשוואה לשווי קרקע הערכת השווימודל 

פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת 
 השווי

    

גישת 
  ההשוואה

  
  

מחיר למטר רבוע לצורך 
  הערכה (במטבע מסחרי)

(לאחר הפחתות בגין התלים  22,000
  ושווי חלקה של עיריית ת"א) 

20,000  

טווח מחירים למטר רבוע של 
קרקעות ברות השוואה 

  מסחרי)(במטבע 
  45,000 –, למגורים 31,000 - 8,000 -דיור מוגן

מספר קרקעות ברות 
  השוואה

ולדיור מוגן עסקת מכר אחת לשווי בנוי, וממנה  1  למגורים
  מחלצים.

לגבי הקרקעות העיקריים 
שנלקחו לצורך ההשוואה 
(אם נוגע לעניין) יצוינו: שם / 

  זיהוי, מיקום ושטח הקרקע

  .2018למגורים בשנת מכרז רמ"י לקרקע 
  עסקת עזריאלי איכילוב.

  שומת היטל ההשבחה של עיריית ת"א במתחם הנדון.
  

  שווי למ"ר קרקע.  שיעור תשואה (%) 

  פרוגרמה תכנונית שעברה מספר שינויים במהלך התקופה.  משתנים מרכזים אחרים
   
וזאת בעיקר בשל  2019בדצמבר  31ליום  שהתקבלהחל שינוי מהותי בשווי הנכס מהערכת שווי  2020בדצמבר  31נכון ליום (*)  

 .בפרויקטהוצאת חיוב היטל השבחה על ידי עיריית תל אביב שכתוצאה ממנה ניתן ללמוד על הזכויות המוערכות והשימושים 
עליית  וזאת בעיקר בשל 2020בדצמבר  31ום לי שהתקבלהחל שינוי מהותי בשווי הנכס מהערכת שווי  2021בדצמבר  31ליום 

  צאה מעליית שווי המגורים בסביבה. תוכודיור מוגן לשווי למ"ר מבונה 
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 ממוצע והערכה בדבר שווי הנכס כגמור  NOIצפי  .6.10.1.7

, בין היתר, על הערכות החברה בדבר להערכת החברה ובהתאם לתחשיבים פנימיים המבוססים

-, הושיעורי רווחיות תפעולית שיעורי תפוסה ,במרכז תל אביב בייעוד לדיור מוגןהכנסות מפרויקט 

NOI  מיליון ש"ח. להלן  63-), יסתכם לסך של כ2025הממוצע לפרויקט ממועד ההפעלה הצפוי (שנת

  הממוצע כאמור: NOI-פרטים בדבר הערכות החברה בדבר ה

-יצוין כי במסגרת התחשיבים הפנימיים כאמור נלקחו בחשבון הכנסות חודשיות ליחידה בסך של כ

 70%ושיעור רווחיות תפעולית של בין  95%-ל 80%, שיעור תפוסה ממוצע שנתי של בין ש"ח 30,000

  .80%-ל

  93.2%בנכס  החברהחלק ה; 100%נתונים לפי 
NOI (באלפי ש"ח) צפוי  

שנת 
2022  

שנת 
2023  

שנת 
2024  

שנת 
2025  

שנת 
2026  

שנת 
2027  

  סה"כ 
  לתקופה

ממוצע 
  לתקופה

207  207  207  33,024  74,304  81,734  189,062  63,021  

, שווי הנכס כגמור שנערכו על ידהפנימיים החברה המבוססות על תחשיבים בהתאם להערכת 

לפי  על ידי החברההוערך מיליון ש"ח, כאשר שווי הנכס כגמור  800-צפוי להסתכם לסך של כ

  . 8%של  היווןשיעור 

  
לסיום  המועדים עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

 אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת םהינ, צפוי וממוצע NOI-הכנסות צפויות, עלויות צפויות, שווי הנכס כגמור, ו הפרויקט, בניית
ומבוססות, בין היתר, על הערכות החברה ו/או תחשיבים  וודאית אינה בפועל התקיימותו ואשר החברה של המלאה בשליטתה אינו

 ותכנונים הערכות שכולל, התשקיף למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע. פנימיים שנערכו על ידי החברה
ויתקיימו השפעות כתוצאה  במידה לרבות, החברה מתחזיות שונה באופן להתקיים או יםלהתקי שלא עשויים אשר החברה של

  .להלן 6.23 בסעיףמגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט  יותר או אחד יתקייםמהתפתחות משבר הקורונה ו/או 
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  "ההגנה –מתחם "בזק  .6.10.2

הידוע כחלק מחלקות  2045מגרש מספר פאי לינקולן רשומה במנהל מקרקעי ישראל כבעלת הזכויות ב

(בס"ק זה:  תל אביבבההגנה  וברחפינת  52בדרך משה דיין הממוקם  6130בגוש  280-ו 112, 62, 32, 31

קומות מעל קומת מרתף  3בניין מרכזיית בזק, בן  יעל מקרקעי הפרויקט בנו ").מקרקעי הפרויקט"

, פאי לינקולן מקדמת באמצעות תשקיףה . נכון למועדבשכירות חופשית המושכר למספר שוכרים

יועצים חיצוניים, תוכנית בניין עיר שהינה בסמכות ועדה מקומית לתכנון ובניה, לשינוי ייעוד החל על 

מבני ציבור בהתאם להוראות תוכנית המתאר בייעוד מלאכה לאזור  בייעוד מקרקעי הפרויקט מאזור

ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, על . בהתאם לתוכניות החברה 5ותמ"מ  5000תא/

מקרקעי הפרויקט מתוכנן להיבנות פרויקט שיכלול שני מבנים לשימושי מעונות סטודנטים, מעל 

ו/או מרכז בריאות מטרופוליטני באותה מתוקנת של בינוי של בניין אחד גבוה  לקומת מסחר ומרתפים

   והכל כמפורט להלן. ובניין אחד נמוך מעל לקומת מסחר ומרתפים

 הצעתבלטבלאות הגילוי  בהתאם, 2021 דצמברב 13 ליום פרויקט ההגנה אודות נתונים יובאו להלן

  :להשקעהנדל"ן  הנחיית

   נכסההצגת  .6.10.2.1

  31.12.2021פירוט ליום   100%בנכס  חברהחלק ה 100%נתונים לפי 

  .תל אביבבההגנה רחוב פינת  52דרך משה דיין   נכסהמיקום 
בייעוד אזור מלאכה, הידוע כחלק  2045מספר מגרש 

  .6130בגוש  280-ו 112, 62, 32, 31מחלקות 

  .מ"ר 3,400-כ  שטח הקרקע

ייעוד , מקרקעי הפרויקט הינם בתשקיףהנכון למועד   ייעוד הקרקע
  .466פי תוכנית -על מלאכה

החלה על מקרקעי  5000תא/תוכנית הוראות בהתאם ל
 –, הנכס מסומן כאזור מוסדות ציבור עירוניים הפרויקט

  .904ברובע 
פאי לינקולן מקדמת באמצעות יועצים חיצוניים, תוכנית 
בניין עיר שהינה בסמכות ועדה מקומית לתכנון ובניה, 
לשינוי ייעוד החל על מקרקעי הפרויקט מאזור מלאכה 
לאזור מבני ציבור בהתאם להוראות תוכנית המתאר 

מבנים לשימוש למעונות  2הקמת לשם  5000תא/
ו/או שני מבנים למרכז  סטודנטים מעל קומות מסחר

  .כמפורט לעיל בריאות מטרופוליטני

 466, על המקרקעין חלות הוראות תוכנית תשקיףהלמועד   זכויות בניה קיימות בקרקע
לפיה הנכס מסומן  1961שפורסמה למתן תוקף בשנת 

כאזור מלאכה משנה ב'. זכויות הבניה לאזור מלאכה 
, גובה 105%משנה ב' הינם כדלקמן: שטח רצפות כולל 

דונם, אחוז  1מגרש מינימאלי שטח קומות,  3בניינים 
  . 35%הבנייה המקסימלי בקומה לא יעלה על 

 3בניין מרכזיית טלפונים בן  בנויעל מקרקעי הפרויקט 
  קומות מעל קומת מרתף.

ייעוד קרקע מתוכנן וציון תמצית השלבים 
  התכנוניים הנדרשים לשינוי הייעוד

תוכנית בניין עיר שהינה בסמכות ועדה מקומית לתכנון 
ובניה, לשינוי ייעוד החל על מקרקעי הפרויקט מאזור 

מבני ציבור בהתאם להוראות תוכנית מלאכה לאזור 
מבנים לשימושי מגורי  2לשם הקמת ( 5000המתאר תא/

ו/או מרכז בריאות  סטודנטים מעל לקומת מסחר
  .  )מטרופוליטני כמפורט להלן

זכויות הבניה על המקרקעין יהיו בהתאם להוראות   זכויות בניה המתוכננות לאחר שינוי הייעוד
ניתן יהיה להקים על מקרקעי , לפיה ,5000תוכנית תא/

כגון מעונות סטודנטים או  הפרויקט מבנים בייעוד ציבורי
מרכז בריאות מטרופוליטני ושימושים או  דיור מוגן

בשטח בנייה ביחס רח"ק (רצפה  ,ציבוריים מקובלים
של  מרבייםהיינו, זכויות בנייה  8חלקי קרקע) מירבי של 

  . מעל הקרקע 800%
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) 100%המלאה (הינה בעלת הזכויות  לינקולןפאי    קרקעב ההחזקה מבנה
(א')  "קהמפורט בסהחכירה במקרקעין, מכוח הסכם 

  .להלן

פאי לינקולן הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של ( 100%  קרקעהאפקטיבי ב חברהחלק ה
  .החברה)

  -  בפרויקט ציון שמות השותפים 

  .להלן(א)  "קבס כמפורט 2015 ביולי 30  תאריך רכישת הקרקע

(בעלות, חכירה  קרקעפירוט זכויות משפטיות ב
  וכדומה)

חכירה הזכויות  מלוא פאי לינקולן זכאית להירשם כבעלת
  במקרקעי הפרויקט. 

פאי לינקולן רשומה במרשמי מנהל למועד התשקיף,   מצב רישום זכויות משפטיות
מקרקעי ב זכויות החכירהמקרקעי ישראל כבעלת 

  .להלן(א) הפרויקט על פי הסכם חכירה כמפורט בסעיף 

  להלן. (ג)  "קבסראו פירוט   תיאור שימוש ביניים מהותי בקרקע

  .טרם  האם נמצאו מקורות מימון להקמת הפרויקט 

  -  וכיוצ"ב) זיהום קרקעמיוחדים ( נושאים

  .מאוחד  שיטת הצגה בדוחות הכספיים של החברה

  .רלוונטילא   שנמכרנכס פרטים על 

 חכירהמכר ו מיהסכ  )א(

 :מקרקעיןבן את הזכויות לרכשה פאי לינקו מכוחםלהלן יפורטו הסכם החכירה והסכמי המכר 

פאנד, שותפות מוגבלת  אליטייהתקשרה בזק עם ר 2010ביוני  24ביום  – (בזק) הסכם מכר )1(

זכויות למכירת בהסכם  ")טייריאלוריאלטי פאנד (מקבילה), שותפות מוגבלת (יחדיו: "

 "). בזק מכר הסכם"זה: בס"ק לריאליטי (בנכס החכירה המהוונות של בזק 

התקשרה בזק בהסכם חכירה עם מדינת ישראל  2013באוגוסט  4ביום  – הסכם חכירה )2(

"), לפיו בזק תחכור את המקרקעין בחכירה לדורות עד ליום המחכירה(" רמ"יבאמצעות 

שנים (בס"ק  49נוספת בת  תקופת החכירה לתקופהאפשרות להארכת עם  2042במרץ  21

    .פי הסכם החכירה הועברו לריאלטי-וזכויות החכירה על ")החכירה הסכםזה: "

התקשרה פאי לינקולן עם ראליטי בהסכם  2015ביולי  30ביום  – הסכם מכר (ריאליטי) )3(

מכר בזק מכוח הסכם במקרקעי הפרויקט זכויות החכירה המהוונות של ריאליטי  לרכישת

 .")הסכם מכר ריאליטי(" בתוספת מע"מ מיליון ש"ח 44-סך של כל בתמורה לפאי לינקולן

  הסכם פשרה בין רמ"י לבין פאי לינקולן

 ") הפשרה הסכם"בסעיף זה: "י (ורמהסכם פשרה בין פאי לינקולן נחתם  2022בינואר  23ביום 

 :כדלקמן שעיקריובנוגע לרכישת הזכויות במקרקעין על ידי פאי לינקולן 

ימים ממועד חתימת הסכם הפשרה, הוא יובא לאישור הגורמים המוסמכים  14בתוך  )1(

ברמ"י (וועדה מרחבית, מסלול ירוק, מסלול אדום וועדת הפטור). לאחר אישור הסכם 

הפשרה על ידי הגורמים המוסמכים ברמ"י, תוגש בקשה לבית המשפט לכך שיינתן להסכם 

 2022בפברואר  10סכם השפרה כאמור אושר על ידי רמ"י ביום ה הפשרה תוקף של פס"ד.

 ניתן תוקף של פס"ד להסכם הפשרה.  2022במרץ  3וביום 

מיליון ש"ח  18.1-לצורך רכישת הבעלות כאמור, פאי לינקולן תשלם לרמ"י סכום של כ )2(

זכות  מיליון ש"ח בגין עסקת רכישת 18.5-בגין עסקת שינוי ייעוד וניצול, וסכום נוסף של כ

מיליון  36.6-הבעלות. היינו, הסכום הכולל שהוסכם כי פאי לינקולן תשלם לרמ"י הינו כ

ש"ח. מפרט כספי לתשלום וכן שומת מקרקעין עליה מבוססים הסכומים הנזכרים יומצא 

ימים ממועד אישור הסכם הפשרה על ידי מוסדות רמ"י, ויהיה על  14לפאי לינקולן בתוך 

 ימים ממועד אישור ההסכם.  90תוך פאי לינקולן לשלמם ב
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במידה ובעתיד פאי לינקולן תחויב בהיטל השבחה בגין שינוי ייעוד המקרקעין, רמ"י תזכה  )3(

את פאי לינקולן במחצית מהיטל ההשבחה שתשלם בגין היקף הזכויות שלפיהן חושב 

מבין  סכום דמי ההיתר הנקוב לעיל, או מחצית מסכום דמי ההיתר הנקוב לעיל, לפי הנמוך

 השניים.

פאי לינקולן תהיה זכאית להגיש השגה שמאית על השומה שלפיה חושבו הסכומים  )4(

 לתשלום הנקובים לעיל. 

לאחר ביצוע התשלום המלא בהתאם למפורט לעיל, תועבר הבעלות על המקרקעין לידי  )5(

 פאי לינקולן.

 .2021מבר בדצ 31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 2ב(17לפרטים נוספים ראו ביאור 

  המקרקעין והיתרי הבנייה  )ב(

מ"ר.  2,167-קומות בשטח בנוי כולל של כ 3מבנה בן קיים  מקרקעיןעל ה, תשקיףהנכון למועד 

פרויקט  –" 9לשימוש "פרויקט רובע  בשכירות חופשית מושכר למספר שוכריםהאמור  הנכס

  חברתי לפעילות קהילתית, משרדים, מכללה, סטודיו לאומנות ועוד.

לשינוי ייעוד החל על מקרקעי בהתאם לתוכניות החברה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים 

אשר  5000הפרויקט מאזור מלאכה לאזור מבני ציבור בהתאם להוראות תוכנית המתאר תא/

בשני מבנים לשימושי  פרויקט להיבנות מתוכנן, על המקרקעין 2016נכנסה לתוקף בשלהי שנת 

  ן:מעונות סטודנטים כדלהל

 ;   משותפים קומות מרתפים 4-קומת קרקע מסחרית וכולל קומות  8בן  – Aמבנה צפוני  )1(
  .משותפים קומות מרתפים 4-קומת קרקע מסחרית וכולל קומות  25בן  – Bבנין דרומי  )2(

חדרים בשימוש למעונות  919-בהתאם לתוכניות ראשוניות של החברה, הפרויקט האמור יכלול כ

ו/או מרכז  , וכן קומת מסחראלפי מ"ר שטח עיקרי לחדרים 18-כולל של כסטודנטים על פני שטח 

  .בריאות מטרופוליטני שיכלול שטחי בניה בהיקף דומה

  הכנסות והוצאות משימושי ביניים  )ג(

צדדים שלישיים מספר למושכר הקיים על המקרקעין (כמפורט לעיל)  הנכס, תשקיףהלמועד כון נ

 דמי השכירות בגין השכרת הנכס .חופשיתשכירות ב בה לבעלת השליטהרים לחברה ושאינם קשו

  :אלפי ש"ח)ב( הינם כמפורט להלן

  2019שנת   2020שנת   2021שנת  

  700  631  642 סך דמי השכירות לתקופה
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  נתונים עיקריים .6.10.2.2

  
 החברהחלק ה 100%נתונים לפי 

    2019שנת   2020שנת   2021שנת   100%בנכס 
  בתאריך רכישת הקרקע

7/2015  

נדל"ן   נדל"ן להשקעה  נדל"ן להשקעה  מודל הצגה בדוחות הכספיים
  להשקעה

עלות הרכישה (באלפי 
  ש"ח)

46,654  

שווי הוגן בסוף התקופה  (באלפי 
  ש"ח)

145,500  
  13.72 עלות למ"ר (באלפי ש"ח)  103,165 103,233  

ערך בספרים בסוף התקופה 
  (באלפי ש"ח)

145,500  103,233 103,165  NOI  משימושי ביניים
  (באלפי ש"ח) לחודש

33  

   -  -  -  רווחי או הפסדי שערוך (ש"ח)
  שווי הוגן למ"ר   

  בגין רכיב הקרקע (באלפי ש"ח)
42.8  30.36 30.34  

שווי הוגן למ"ר בגין זכויות בנייה 
  (באלפי ש"ח)

4.7  3.80 3.79  

במקרה שהקרקע נמדדת לפי 
ירידת (ביטול ירידת) ערך  –עלות 

  שנזקפה בשנה (באלפי ש"ח)

-  
-  -  

NOI באלפי ( משימושי ביניים
  )ש"ח

281  415 403  

עלויות מימון שנזקפו לקרקע 
 (במצטבר) (באלפי ש"ח)

750  750  750  

טווח מחירים למ"ר בעסקאות 
שנעשו בשנה בקרקע עצמה 

  (באלפי ש"ח)
-  -  -  
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 פירוט בדבר השבחות שבוצעו בקרקעות  .6.10.2.3

  – (*) ספציפי מימון .6.10.2.4

    100%בנכס  החברהחלק ה; 100%נתונים לפי  –מימון ספציפי 

יתרה בדוח 
המאוחד על 

המצב 
  הכספי 

31.12.2021  
  (באלפי ש"ח) 

  -  מוצג כהלוואה לזמן קצר:

  22,000  מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

31.12.2020  
  (באלפי ש"ח)

  22,000  מוצג כהלוואה לזמן קצר:

  -   מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

31.12.2019  
  (באלפי ש"ח)

  22,000  מוצג כהלוואה לזמן קצר:

  -   מוצג כהלוואה לזמן ארוך:

  22,000  )אלפי ש"ח( 31.12.2021שווי הוגן ליום 

  3/2016  תאריך נטילת הלוואה מקורית

  22,000  )אלפי ש"חגובה הלוואה מקורי (

  3.05%  (%)31.12.2021שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

  ):100% בנכס חברהה חלק; 100% לפינתונים מהות ההשבחה (

  מצב משפטי/תכנוני:
  

 2016בשלהי שנת  5000אישור תוכנית ת"א   31.12.2021ליום 
בייעוד  150%-המעניקה ומגדילה זכויות בניה ל

מבני ציבור באחוזים מלאכה ותעסוקה לייעוד 
בנייה (גידול משמעותי בנפח  800%-מירביים של כ

  הבנייה) בייעודים ציבורים כמפורט לעיל.

  31.12.2020ליום 
  

 2016בשלהי שנת  5000אישור תוכנית ת"א 
בייעוד  150%-המעניקה ומגדילה זכויות בניה ל

מלאכה ותעסוקה לייעוד מבני ציבור באחוזים 
בנייה (גידול משמעותי בנפח  800%-מירביים של כ

  הבנייה) בייעודים ציבורים כמפורט לעיל.

המצב התכנוני נמצא בשלב "לפני פורום מהנדס   31.12.2019ליום 
העיר ת"א", לקידום תוכנית למעונות סטודנטים 
ו/או מרכז בריאות והחלמה בתיאום עם מחלקת 
התכנון של עירית ת"א. ישנה הסכמה עם מח' 

יריית ת"א לגבי הכללת שטח העירייה הנכסים של ע
  הצמוד לנכס כחלק מהתוכנית שתוגש.

השקעה כספית נדרשת להשלמה 
  (באלפי ש"ח): 

 .ש"חליון יכמ -אדריכלים ויועצים  שבוצעה
 רמ"יתשלומים לחיוב עתידי של היטלי השבחה ו  כוללת מתוכננת

מדובר באומדן של ש"ח.  ןמיליו 127-כבסך של 
שלדעת הנהלת החברה הינה רבית יחשיפה מ

 מחמירה.
אישור תוכנית מפורטת בעיריית הוגשה בקשה ל  הערות תמציתיות (לוחות זמנים ושלבי ביצוע):

, 6.10.2021משובץ לדיון בועדה מקומית ביום ו, ת"א
ללא המלצה חיובית מצוות התכנון וזאת לאור 
מחלוקת בדבר נחיצות קיומו של מסמך מדיניות 
למועד הגשת התוכנית כפי שמתחייב לעמדת 
העירייה. עמדת החברה כפי שתואמה עם העירייה 

לא נחוץ מסמך מדיניות בתוקף וכי הינה כי בעבר, 
כלל במסמך מדיניות שיוכן על ידי התוכנית תי

העירייה בעתיד (בהתאם לסיכום מוקדם שהיה עם 
   .העירייה)

עקב החלטת הוועדה שלא לאשר את התוכנית עד 
 ,לקיומו של מסמך מדיניות שיוכן לגבי כל האיזור

הינה שגויה ומשום  החלטת הועדהכי בדעה החברה 
כך היא גורמת לעיכובים באישור התוכנית ע"י 
החברה שכן כל התוכנית תואמה עם כל הרפרנטים 

הגישה החברה ערר על החלטת ובהתאם, בעירייה 
 הוועדה.
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בסך -מועד פירעון קרן    מועדי פירעון קרן וריבית
 ש"חלפי א 22,000

 31/12/23 יחול ביום
 3כל  -תשלום הריבית
   חודשים.

  אין  תניות פיננסיות מרכזיות

  אין  אחרות [לרבות עזיבת שוכרים, שווי נכס וכד'] מרכזיותתניות 

ציון האם הופרו התניות המרכזיות או אמות מידה פיננסיות לתום תקופת 
  הדיווח 

  לא

  לא  ? Non-Recourseהאם מסוג 
, תפעל החברה לקבלת מימון מחדש על בסיס הנכס באופן שהלוואות הנכסבהתאם לתוכניות החברה, לאחר השלמת הקמת  ) *(

כמו כן, החברה מעריכה, בין היתר, בהתבסס על ניסיון  כמקובל בנכסים מסוג זה.וזאת לזמן קצר יוחלפו בהלוואות לזמן ארוך 
ד השלמת הקמת הפרויקט, תאגידים מממנים יאריכו מעת לעת ובהתאם העבר בהתנהלות מול תאגידים מממנים, כי עד למוע

  לצורך את מועד פירעונן של ההלוואות לזמן קצר.
  

 שעבודים ומגבלות משפטיות בנכס: .6.10.2.5

הסכום   הנושה פירוט  סוג

ע"י  ובטחהמ

השעבוד ליום 

31.12.2021 

דרגה 
  ראשונה

פאי של כל הזכויות התחייבות לרישום משכנתא על 
  נכס.בלינקולן 

הסכם על פי לינקולן על כל זכויות פאי  שעבוד קבוע
   .) לעילאהגדרתו בס"ק (כמכר ריאליטי 

על כל זכויות  שעבודהוהמחאה על דרך  שעבוד קבוע
  .בקשר לנכסלינקולן מכוח הסכמי שכירות פאי 

 שעבוד של כל זכויות פאיהשעבוד צף והמחאה על דרך 
העתידיים וקיימים העל פי הסכמי שכירות לינקולן 

  נכס.הלגבי 
שעבוד קבוע, והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויותיה 
של פאי לינקולן בחשבון בנק המתנהל בסניף ירושלים 

  של בנק הפועלים בע"מ.

  ללא הגבלה בסכום   תאגיד מממן

 שווי הערכות אודות פרטים .6.10.2.6

  2019שנת   2020שנת   2021שנת  100%בנכס  חברהחלק ה 100%נתונים לפי 

500,145 ) באלפי ש"חהשווי שנקבע (  103,233 103,165  

 ארז כהן זהות מעריך השווי

בעל ניסיון מקצועי רב בהערכת שווי לצרכים חשבונאיים   ניסיונו של מעריך השווי
 בתאגידים מדווחים

 משפטן ושמאי מקרקעין  השכלתו של מעריך השווי

  כן האם המעריך בלתי תלוי?

  לא האם קיים הסכם שיפוי? 

  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2021 (*)תאריך התוקף של הערכת השווי 

 בשילוב עם גישת החילוץ היוון הכנסות מודל הערכת השווי

פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת 
 השווי

  

גישת 
  ההשוואה

  

מחיר למטר רבוע לצורך 
  הערכה (במטבע מסחרי)

  למ"ר מבונה מעונות סטודנטיםש"ח  10,000
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טווח מחירים למטר רבוע של 
קרקעות ברות השוואה 

  (במטבע מסחרי)

  ש"ח קרקע למגורים 15,000 -ש"ח  9,000

  שתי עסקאות השוואה למעונות סטודנטים ביחס למגורים  מספר קרקעות ברות השוואה

לגבי הקרקעות העיקריים 
שנלקחו לצורך ההשוואה (אם 

לעניין) יצוינו: שם / זיהוי, נוגע 
  מיקום ושטח הקרקע

  שתי עסקת השוואה למגורים בשכונת יד אליהו בתל אביב

  גישת ההשוואה לשווי מ"ר קרקע.  שיעור תשואה (%)

  הפרשות להיטל השבחה ודמי היתר.  משתנים מרכזים אחרים

 וזאת בעיקר בשל 2020בדצמבר  31ליום  השהתקבלשווי הת וחל שינוי מהותי בשווי הנכס מהערכ 2021בדצמבר  31נכון ליום  (*) 
עדכון התשלום הצפוי לרמ"י בגין הסכם הפשרה שאושר ע"י בית כן כתוצאה מעליית מחיר שכ"ד ליחידת מעונות סטודנטים ו

  . (א) לעיל6.10.2.1כאמור בסעיף  המשפט

 ממוצע והערכה בדבר שווי הנכס כגמור  NOIצפי  .6.10.2.7

לתחשיבים פנימיים המבוססים, בין היתר, על נתונים מהערכת השווי  להערכת החברה ובהתאם

-, הבדבר דמי שכירות, שיעורי תפוסה ושיעורי רווחיות תפעולית 2021בדצמבר  31לפרויקט ליום 

NOI  מיליון ש"ח.  36.4-), יסתכם לסך של כ2025הממוצע לפרויקט ממועד ההפעלה הצפוי (שנת

  הממוצע כאמור: NOI-בדבר ה להלן פרטים בדבר הערכות החברה

ממוצעות לחדר חודשיות יצוין כי במסגרת התחשיבים הפנימיים כאמור נלקחו בחשבון הכנסות 

ושיעור רווחיות תפעולית של בין  90%-ל 80%, שיעור תפוסה ממוצע שנתי של בין 3,200-בסך של כ

  .75%-ל 65%

  

  100%בנכס  החברהחלק ה; 100%נתונים לפי 
NOI (באלפי ש"ח) צפוי  

שנת 
2022  

שנת 
2023  

שנת 
2024  

שנת 
2025  

שנת 
2026  

שנת 
2027  

  סה"כ 
  לתקופה

ממוצע 
  לתקופה

311  -  -  14,524  29,047  29,047  72,618  24,206  

לעיל, שווי הנכס  6.10.2.6כאמור בסעיף  2021בדצמבר  31בהתאם להערכת שווי לנכס ליום 

כאשר שווי הנכס כגמור נקבע לפי גישת מיליון ש"ח,  625-להסתכם לסך של ככגמור צפוי 

   .ההשוואההחילוץ בשילוב גישת 

  
 בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

, צפוי וממוצע NOI-הכנסות צפויות, עלויות צפויות, שווי הנכס כגמור, ו הפרויקט, בנייתלסיום  המועדים עם

 אינה בפועל התקיימותו ואשר החברה של המלאה בשליטתה אינו אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת םהינ

 המידע. ומבוססות, בין היתר, על הערכות החברה ו/או תחשיבים פנימיים שנערכו על ידי החברה וודאית

 אשר החברה של ותכנונים הערכות שכולל, התשקיף למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס

ויתקיימו השפעות כתוצאה  במידה לרבות, החברה מתחזיות שונה באופן להתקיים או להתקיים שלא עשויים

 בסעיףמגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט  יותר או אחד יתקייםמהתפתחות משבר הקורונה ו/או 

  .להלן 6.23
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 כנרת -מפרץ אמנון מתחם  .6.10.3

התקשרה החברה עם צדדי ג' (בעלת המניות בחברה הנרכשת וצד קשור אליה  2021במאי  4ביום 

שהעמידה הלוואות בעלים לחברה הנרכשת) שאינם קשורים לחברה ו/או לבעלי המניות בחברה בהסכם 

) בע"מ החברה לפיתוח מפרץ אמנון –חברת בי.טי. כנרת בע"מ (לשעבר  של מניותמלוא הון ה לרכישת

  ").החברה הנרכשת"-" והמוכרות", "הסכם הרכישה: "ף זהבסעי (להלן

 חכירה י, וזאת מכוח חוזהמצויים באיזור הכנרתבמקרקעין  בעלת זכויות חכירה החברה הנרכשת הינה

  "). רמ"ירשות מקרקעי ישראל (" מול

 , כאשר נכוןמקרקעין פעל בעבר כפר נופש ואירוחהדונם. על  60-המקרקעין הינם בשטח כולל של כ

  למועד התשקיף החברה ביצעה עבודות הריסה של המובנה על המקרקעין.

 2058ובחלק מהמגרשים בשנת  2039שנה וסיומה בחלק מהמגרשים בשנת  49החכירה הינה לתקופה של 

  .שנים מתום תקופת החכירה הראשונה 49עם זכות להארכה לתקופת חכירה אחת נוספת בת 

  

לטבלאות הגילוי  בהתאם, 2021 דצמברב 13 ליום כנרת -ץ אמנון מתחם מפר אודות נתונים יובאו להלן

  .להשקעהנדל"ן  הנחיית הצעתב

ולפיכך לא ינתנו נתונים בגין  2021במהלך הרבעון השני לשנת  מניות החברה הנרכשת נרכשויצוין כי 

  תקופות קודמות למועד הרכישה כאמור. 

  נכס הצגת ה .6.10.3.1

  31.12.2021פירוט ליום   100%בנכס  חברהחלק ה 100%נתונים לפי 

  חוף אמנון, סובב כנרת  נכסמיקום ה
   4,5,10,16,18חלק מחלקות  13637גוש ב 607מגרש 

  מ"ר 67,380-כ  שטח הקרקע

בייעוד מלונאות על פי תוכנית מתאר ארצית  607מגרש   ייעוד הקרקע
לפרטים אודות אישור שינוי יעוד  .1/א'/13/13תמ"א/

וניצול למקרקעין הקיימים והקצאת קרקעות נוספות ראו 
  סעיף (ד) להלן.

תוכנית , על המקרקעין חלות הוראות תשקיףלמועד ה  זכויות בניה קיימות בקרקע
הינו בייעוד  לפיה הנכס 1/א'/13/13מתאר ארצית תמ"א/

  למלונאות. 
מ"ר שטח עיקרי  22,300עד זכויות הבניה הינם כדלקמן: 

   סככות צל. 10%-מ"ר שירות ו 3,200-וכ

ייעוד קרקע מתוכנן וציון תמצית השלבים 
  התכנוניים הנדרשים לשינוי הייעוד

  מלונאות

  מ"ר   25,500  זכויות בניה המתוכננות לאחר שינוי הייעוד

) 100%המלאה (הינה בעלת הזכויות  בי.טי. כנרת בע"מ   קרקעב ההחזקה מבנה
(א')  "קהמפורט בס הרכישהבמקרקעין, מכוח הסכם 

  .להלן

הינה חברה פרטית בבעלות בי.טי. כנרת בע"מ ( 100%  קרקעהאפקטיבי ב חברהחלק ה
  .")בי.טי. כנרת(" מלאה של החברה)

  -  בפרויקט ציון שמות השותפים 

  "ק (א) להלן.בסכמפורט  2021במאי  4  תאריך רכישת הקרקע

(בעלות, חכירה  קרקעזכויות משפטיות ב פירוט
  וכדומה)

זכאית להירשם כבעלת מלוא זכויות  בי.טי. כנרת בע"מ
  החכירה במקרקעי הפרויקט. 

רשומה במרשמי מנהל מקרקעי ישראל  בי.טי. כנרת בע"מ  מצב רישום זכויות משפטיות
כבעלת זכויות החכירה במקרקעי הפרויקט על פי הסכם 

  חכירה.

  "ק (ג) להלן. בסראו פירוט   שימוש ביניים מהותי בקרקעתיאור 

  טרם.  האם נמצאו מקורות מימון להקמת הפרויקט 
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  -  וכיוצ"ב) זיהום קרקעמיוחדים ( נושאים

  מאוחד.  שיטת הצגה בדוחות הכספיים של החברה

  לא רלוונטי.  נכס שנמכרפרטים על 

 רכישהם הסכ  )א(

ש"ח וכן, החברה תעמיד הלוואת  1.00-בתמורה להחברה רכשה את מניות החברה הנרכשת 

מיליוני ש"ח אשר ישמשו לפירעון התחייבויות החברה  60בעלים לחברה הנרכשת בסך של 

ת יוהחברה שילמה את התמורה במלואה וזו הועברה לפירעון התחייבולמועד התשקיף,  הנרכש.

חת התחייבויות המוכרים שהופקדו בנאמנות להבט ש"חמיליון  5החברה הנרכשת, למעט סך של 

 .פי ההסכם-על

ש"ח,  מיליון 4-בסך של כיובהר, כי מעבר לאמור לעיל, תיוותר יתרת חוב לצד קשור למוכרת 

כך שיתקבלו כספים בחברה הנרכשת ובכפוף בכפוף ל (בחלקה או במלואה) שתפרע בעתיד

  התקיימות תנאים שנקבעו בהסכם הרכישה.ל

רעון ישישמש לפמיליוני ש"ח לחברה הנרכשת  4סך נוסף של  כמו כן, החברה התחייבה להעמיד

ככל שיתקבל אישור להקצאת מגרשים נוספים וזאת  כלפי המוכרת חובות של החברה הנרכשת

לשימוש  המיועדיםדונם נוספים  20-הסמוכים למגרש שהחברה הנרכשת חוכרת, בשטח של כ

  . לרמ"י בגין הקצאה זו, וזאת לצד התחייבות החברה לשאת בכל תשלום כגלמפינג

רמ"י אישרה את הקצאת המגרשים הנוספים לחברה ובהתאם החברה  התשקיף,נכון למועד 

  .מיליון ש"ח 4בסך של  תשלם את הסכום הנוסף האמור

אשר בגינן זכאית החברה הנרכשת  בין הצדדים הוסכם, כי בקשר לעבודות פיתוח במקרקעין

תהא זכאית לקבל  בקשר להחזר הוצאות פיתוח  , כל סכום שהחברה הנרכשתלתשלום מרמ"י

 החברה הנרכשתנחתם הסכם בין  2022מרץ  בחודש ו/או תכנון יועבר על ידי החברה למוכרת.

על  הנרכשתהחברה , בהתאם חתמה ש"חמיליוני  11-לרמ"י בקשר להחזר הוצאות בסך של כ

 המחאת הסכום האמור למוכרת.

ת שהוגשו על ידי החברה לרמ"י בקשר עם המקרקעין, בין הצדדים הוסכם, וזאת בקשר לבקשו

שהן יטופלו על ידי המוכרות וכי התשלומים שידרשו להשתלם בקשר עם קבלת האישורים יחולו 

כמפורט  כגלמפינגדונם נוספים המיועדים לשימוש  20-(למעט התשלום עבור כ על המוכרות

התשלום בין הצדדים כמפורט בהסכם , ואילו ביחס להיטלי השבחה נקבע מנגנון חלוקת לעיל)

 גיעו מרמ"י בגין עבודות הפיתוח וכןולאחר שהובהרו הסכומים שי 9.3.2022ביום  הרכישה.

הסכומים שיש לשלם לרמ"י בגין תוספות השטחים והקצאות המקרקעין, נחתמה תוספת להסכם 

 הרכישה המסדירה את אופן קבלת וביצוע התשלומים.

וכן הגבלת אחריות ושיפוי מוגבל בסכום, כפי שנקבע בהסכם  הסכם הרכישה כולל מצגים

 הרכישה.

  החברה מימנה את העסקה ממקורותיה העצמאיים., כאשר העסקה הושלמה במועד חתימתה

  התכנון המוצע  )ב(

בכוונת החברה לייזום פרויקט של כפר נופש יוקרתי  בהתאם לתוכניות החברה,נכון למועד זה ו

   אלפי מ"ר.  25-יחידות ובשטח כולל של כ 250 בדרגה של חמישה כוכבים, עד

  הכנסות והוצאות משימושי ביניים  )ג(
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מקרקעין פעל בעבר כפר נופש ואירוח שאינו פעיל למועד התשקיף והינו מגודר ותחום העל 

מים שאינם מת מסעדה המושכרת בשכירות חודשית בסכועל המקרקעין קיי למניעת סכנות.

   מהותיים. 

 וניצול למקרקעין הקיימים והקצאת קרקעות נוספותאישור שינוי יעוד   )ד(

והקצאות קרקע  םשינוי יעוד למקרקעין הקיימי, אישרה  רמ"י לבי.טי. כנרת 2022במרץ  2ביום 

  נוספות.

מגרש  1/א/13/13תוכנית  34, 29, 4,5,10חלקה  13637שינוי יעוד של הקרקע הידועה כגוש  )1(

 8,187-בתמורה לדמי היוון בסך של כ וזאת למלונאות מ"ר למטרת  67,380 -בשטח של כ 607

  .וון ישולמו ע"י המוכרת)י(דמי הה , נחתם חוזי חכירהאםובהת אלפי ש"ח

 -בשטח של כ 505מגרש  1/א/13/13, תוכנית 29חלקה  13637הקרקע הידועה כגוש  תהקצא )2(

(כולל  ש"חאלפי  83-בתמורה לדמי היוון בסך של כמ"ר למטרות ספורט ונופש וזאת  4,898

  (דמי היוון ישולמו ע"י בי.טי. כנרת).  מע"מ) ובהתאם, נחתם הסכם פיתוח לחכירה

בשטח של  506מגרש  1/א/13/13, תוכנית 5,10,29חלקה  13637הקרקע הידועה כגוש ת אהקצ )3(

 ש"חאלפי  878-מ"ר למטרות ספורט ונופש וזאת בתמורה לדמי היוון בסך של כ 7,119-כ

  (דמי היוון ישולמו ע"י בי.טי. כנרת). ובהתאם, נחתם הסכם פיתוח לחכירה )(כולל מע"מ

 -בשטח של כ 508מגרש  1/א/13/13, תוכנית 29חלקה  13637קרקע הידועה כגוש  תהקצא )4(

(כולל  ש"חאלפי  713-מ"ר למטרות ספורט ונופש וזאת בתמורה לדמי היוון בסך של כ 6,662

  (דמי היוון ישולמו ע"י בי.טי. כנרת). כירהמע"מ) ובהתאם, נחתם הסכם פיתוח לח
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  נתונים עיקריים .6.10.3.2

  
  100%בנכס  החברהחלק ה 100%נתונים לפי 

    2021לשנת 
  בתאריך רכישת הקרקע

5/2021  

עלות הרכישה    נדל"ן להשקעה  מודל הצגה בדוחות הכספיים
  (באלפי ש"ח)

60,000  

עלות למ"ר    126,600  (באלפי ש"ח)שווי הוגן בסוף שנה 
 (באלפי ש"ח)

2.35  

 NOI  116,778  ערך בספרים בסוף שנה (באלפי ש"ח)
משימושי 

ביניים (באלפי 
  ש"ח) לחודש

-  

    55,798  רווחי או הפסדי שערוך (ש"ח)
  שווי הוגן למ"ר   

  בגין רכיב הקרקע (באלפי ש"ח)
1,565  

   3,560  (באלפי ש"ח)שווי הוגן למ"ר בגין זכויות בנייה 

ירידת (ביטול ירידת) ערך  –במקרה שהקרקע נמדדת לפי עלות 
  שנזקפה בשנה (באלפי ש"ח)

-  

NOI 0  )באלפי ש"ח( משימושי ביניים  

  0 עלויות מימון שנזקפו לקרקע (במצטבר) (באלפי ש"ח)

טווח מחירים למ"ר בעסקאות שנעשו בשנה בקרקע עצמה (באלפי 
  ש"ח)

3,500-5,500  
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 פירוט בדבר השבחות שבוצעו בקרקעות  .6.10.3.3

השבחות מהותיות ולא בוצעו השבחות מהותיות בשנתיים שקדמו למועד צפי ללמועד התשקיף אין 

 התשקיף.

   –  ספציפי מימון .6.10.3.4

  ולמועד התשקיף אין מימון ספציפי בגין רכישת המקרקעין של הפרויקט.  2021 דצמברב 31ליום 

  שווי הערכות אודות פרטים .6.10.3.5

 וזאת בעיקר בשל 2021בספטמבר  30ליום  שהתקבלהחל שינוי מהותי בשווי הנכס מהערכת שווי  2021בדצמבר  31נכון ליום (*) 
  . 50%במקדם של  שכלול גישת שווי נוספת היוון הכנסות צפויות ממודל תפעולי וחילוץ שווי הקרקע בהתאם

 ממוצע והערכה בדבר שווי הנכס כגמור  NOIצפי  .6.10.3.6

להערכת החברה ובהתאם לתחשיבים פנימיים המבוססים, בין היתר, על נתונים מהערכת השווי 

 NOI-, השיעורי תפוסה ושיעור רווח תפעולי ,בדבר הכנסות צפויות 2021בדצמבר  31לפרויקט ליום 

מיליון ש"ח. להלן  29-), יסתכם לסך של כ2025הממוצע לפרויקט ממועד ההפעלה הצפוי (שנת 

  הממוצע כאמור: NOI-פרטים בדבר הערכות החברה בדבר ה

ת לחדר בסך של בין יצוין כי במסגרת התחשיבים הפנימיים כאמור נלקחו בחשבון הכנסות ממוצעו

ושיעור רווחיות  85%-ל 60%ש"ח ללילה, שיעור תפוסה ממוצע שנתי של בין  2,625-ש"ח ל 2,250-כ

  .85%-ל 75%תפעולית של בין 

  

  100%בנכס  החברהחלק ה; 100%נתונים לפי 
NOI (באלפי ש"ח) צפוי  

שנת 
2022  

שנת 
2023  

שנת 
2024  

שנת 
2025  

שנת 
2026  

שנת 
2027  

  סה"כ 
  לתקופה

ממוצע 
  לתקופה

  2021לשנת  100%בנכס  חברהחלק ה 100%נתונים לפי 

600,126 ) באלפי ש"חהשווי שנקבע (  

  ארז כהן זהות מעריך השווי

 בעל ניסיון מקצועי רב בהערכת שווי  ניסיונו של מעריך השווי
  לצרכים חשבונאיים בתאגידים מדווחים

  משפטן ושמאי מקרקעין  השכלתו של מעריך השווי

  כן האם המעריך בלתי תלוי?

  לא האם קיים הסכם שיפוי? 

  31/12/2021 (*)תאריך התוקף של הערכת השווי 

   גישת ההשוואה מודל הערכת השווי

   פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

גישת 
  ההשוואה

  

  4,180  מחיר למטר רבוע לצורך הערכה (במטבע מסחרי)

טווח מחירים למטר רבוע של קרקעות ברות השוואה 
  (במטבע מסחרי)

3,500-5,500  

  5  מספר קרקעות ברות השוואה

לגבי הקרקעות העיקריים שנלקחו לצורך ההשוואה (אם 
  נוגע לעניין) יצוינו: שם / זיהוי, מיקום ושטח הקרקע

  קרקעות בייעוד מלונאות בחוף מגדל

  -  שיעור תשואה (%) 

  מיקום, שטח המגרש וצורתו  משתנים מרכזים אחרים
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-  -  -  22,250  36,348  36,109  89,907  28,969  

לעיל, שווי הנכס  6.10.3.5כאמור בסעיף  2021בדצמבר  31בהתאם להערכת שווי לנכס ליום 

מיליון ש"ח, כאשר שווי הנכס כגמור נקבע לפי גישת היוון  430-כגמור צפוי להסתכם לסך של כ

  . 8%לפי שיעור היוון של  הכנסות

  

: המידע המתואר לעיל בקשר עם הפרויקט לרבות הערכות החברה בקשר עם המועדים אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

צפוי וממוצע, הינם בבחינת מידע צופה  NOI-לסיום בניית הפרויקט, הכנסות צפויות, עלויות צפויות, שווי הנכס כגמור, ו

פני עתיד אשר אינו בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל אינה וודאית ומבוססות, בין היתר, על הערכות 

החברה ו/או תחשיבים פנימיים שנערכו על ידי החברה. המידע מבוסס, בין היתר, על מידע שקיים בחברה נכון למועד 

הערכות ותכנונים של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתחזיות החברה, התשקיף, שכולל 

לרבות במידה ויתקיימו השפעות כתוצאה מהתפתחות משבר הקורונה ו/או יתקיים אחד או יותר מגורמי הסיכון להם 

  להלן. 6.23חשופה החברה כמפורט בסעיף 
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  בתל אביב 201מגרש  .6.10.4

 201מגרש בקשר עם  אודות קרקע להשקעה שאינה מהותית, בסעיף זה נתונים כלליים ולהלן יוצג

 24חלק מחלקה  7003הממוקם ברחוב יחייא שבתאי, פינת רחוב כין יעקב ותרצ"ו בתל אביב בגוש 

  .להשקעה"ן נדל הנחית הצעתבהתאם ל

"תפרי נווה צדק" בייעוד מבני ציבור.  3966עפ"י תכנית  201הקרקע הנדונה מהווה חלקים ממגרש מספר 

כבעלים של חלקים במושע בקרקע עם עיריית ת"א, כחלק מהסכם הקומבינציה  טרם נרשמההחברה 

  לעיל). 6.10.1(פרויקט דיור מוגן "המרד" כאמור בסעיף  23שנחתם בחלקה 

אשר  "צפון מערב "תפרי נווה צדק 3966מאישור תוכנית מס' נוצרו כתוצאה  201 זכויות החברה במגרש

אשר בגינם נחתמה עסקת קומבינציה עם עירית  24וחלקים מחלק מחלקה  23השאירה חלקים מחלקה 

ת"א, וזאת מחוץ למגרש התכנוני של פרויקט המרד (דיור מוגן) ואשר חלקים אלו הינם כיום חלק 

שטחה  "תפרי נווה צדק"טרום אישור תוכנית . 3966תוכנית למבני ציבור מס' החדשה ב 201מחלקה 

וסה"כ  מ"ר 670-כאמור בעסקת הקומבינציה הינו כ 24וחלק מחלקה  מ"ר 1,975 -הינו כ 23חלקה של 

-שטח המגרש החדש המאוחד עם העיריה הינו כ "תפרי נווה צדק". לאחר אישור תוכנית מ"ר 2,645-כ

החדש בייעוד למבני  201מ"ר נותר במושע עם העיריה במגרש  212-שההפרש בסך של כמ"ר ומכן  2,443

  . ציבור
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-507הוציאה עיריית תל אביב דרישת היטל השבחה לחברה ובה מצוין במפורש כי תכנית  2020בשנת  הינו מגרש בייעוד ציבורי אשר לחברה חלקים במושע עם עיריית תל אביב. 201מגרש מספר (*) 

כמו כן השומה קובעת ערכי שווי רלוונטיים למועד הקובע למגורים ומהם  ברה חלקים בבעלות.יוח יאותו למבנה ציבורהמייעדת  201תכנית משביחה, חלה על מגרש  -(תכנית תפרי נווה צדק) 0236364

גרש, וקובעת ערכי מבוססים על שומת היטל ההשבחה שהוציאה עיריית תל אביב המאשררת את זכויות החברה במ 2020בדצמבר  31ליום  ניתן לקבוע שווי לייעוד ציבורי. הערכת השווי ועדכון השומה

   שווי רלוונטיים לייעוד הציבורי.

  .2020בדצמבר  31, לא חל שינוי מהותי ביחס לשווי הנכס והנתונים המפורטים בטבלה לעיל ביחס לנתונים ליום 2021 דצמברב 31ליום 

תקופת   שם עתודת הקרקע ומאפיינה
  הדיווח

  

  תשקיףנתונים הקשורים למצבה התכנוני של הקרקע, נכון למועד ה  נתונים כספיים

נתונים אודות הערכת השווי וההנחות   נתונים בדבר שווי הוגן ושערוכים
  שבבסיסה

תיאור מצב תכנוני 
  נוכחי

  תיאור מצב תכנוני שבהליכי אישור

שווי הוגן 
בסוף 

תקופה 
(אלפי 
  ש"ח)

ערך 
בספרים 

בתום 
 תקופה

(מאוחד) 
(אלפי 
  ש"ח)

רווח 
שערוך 
שנה  

(מאוחד) 
(אלפי 
  ש"ח)

שם מעריך 
השווי 
  וניסיון

מודל 
  הערכה

הנחות נוספות 
בבסיס ההערכה 

לפי העניין 
]cap rate 

שיעור היוון], /
מספר קרקעות 
השוואה, מחיר 
ממוצע למ"ר 
של קרקעות 

  השוואה

ייעוד 
  נוכחי

זכויות 
בניה 

  נוכחיות

ייעוד 
מתוכנן 

[יש לפצל 
אם קיים 

יותר 
משימוש 
מהותי 

  אחד]

זכויות 
בניה 

מתוכננות 
[לפי 

ייעוד / 
  שימוש]

תיאור 
התקדמות 

הליך 
  האישורים

ציון שם 
עתודת 
  הקרקע

תפרי נווה 
  צדק

  2021  12,000(*)  12,000(*)      

 ארז כהן

בעל ניסיון 
מקצועי רב 

בהערכת 
שווי 

לצרכים 
חשבונאיים 
בתאגידים 

 מדווחים

  

נדל"ן 
  להשקעה

-  
  

מבני 
  ציבור

  

תוכנית צ 
  400%כ

  

מבנים 
ומוסדות 

  ציבור

  

400%  

  

טרם הוגשה 
  בקשה להיתר

נתונים 
שנתיים 

על 
  הקרקע

נדל"ן   4,600  (*)12,000  (*)12,000  2020
  להשקעה

-  

נדל"ן   0  7,400  7,400  2019
  להשקעה

-  

  ת"א   אזור

ציון המטבע  
    המסחרי

מועד רכישת 
  הקרקע

כמפורט 
  לעיל

 שטח הקרקע
 (הערכה)

  (מ"ר)

מ"ר  212-כ
 933-וכ

  מ"ר לבניה

עלות מקורית 
  באלפי ש"ח

0  
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  המלונאותתחום  .6.11

  כללי .6.11.1

כאשר  ,לעיל 6.2בסעיף , הקבוצה פועלת, בין היתר, בתחום המלונאות כמפורט תשקיףהלמועד נכון 

ושל  מלון איביס סטיילסחזקה, תפעול וניהול של ה אתבעיקר  2021 דצמברב 31תחום זה כולל ליום 

  כמפורט להלן. בהקמה, ייזום ובניה של בית המלון במבשרת איביס סיטי סנטר וכן  מלון

  .הלןל 6.11.13סעיף ראו אשר נכלל בתחום הפעילות המלונאית לפרטים אודות פרויקט צפת 

 בו החלים והשינויים הפעילות תחום מבנה .6.11.2

מתמקדת בהחזקה, תפעול בעצמה ובאמצעות גינות המלכים פעילות החברה , תשקיףהנכון למועד 

הממוקם בלב ירושלים (ברחוב בן  מלון איביס סטיילסוניהול של (באמצעות שותפות מלונות איביס) 

 Ibis Jerusalem City Center Hotelבהחזקה, תפעול וניהול של מלון , ")מלון איביס סטיילס(" )4יהודה 

איביס סיטי  מלון(" , בירושלים4אלישר יצחק  אריסטובולוס פינת רחוב הממוקם בלב ירושלים ברחוב

המלון.  בתימוענקים בעיקר שירותי אירוח ומכירת מזון ומשקאות לבאי  , אשר במסגרתם")סנטר

 מתיירות נכנסת וכן )קרי, מאירוח של אורחים ישראלים( הפעילות נובעות מתיירות פנים הכנסות תחום

פנאי  ,וסגנונות אירוח, ובכלל כך אירוח תיירותי, נופש למגוון קהלים בתי המלון. )קרי, תיירים מחו"ל(

רויקט להקמה פסיטי סנטר ומלון איביס  לפרטים נוספים אודות מלון איביס סטיילס, .עסקיתותיירות 

  .להלן 13.6.11עד  11.6.11סעיפים ראו  וייזום של בית מלון במבשרת,

והשינויים החלים בהם, חסמי הכניסה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות לפרטים אודות 

תחליפים למקור הכנסה בתחום והיציאה העיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם, 

וכן שינויים מהותיים בבסיס , מדיניות רכישת ומימוש נכסים, תמהיל השוכרים הפעילות של הקבוצה

ים רלוונטילעיל, ככל שהם  6.7.8עד  6.7.2ראו סעיפים  השנים האחרונות) 3(הפעילות העסקית בשלוש 

  לתחום פעילות המלונאות.

  לעיל. 6.6.3לפרטים אודות השפעות נגיף הקורונה, ראו סעיף 

 מוצרים ושירותים .6.11.3

בתי הפעלת פועל יוצא של המוצרים והשירותים הניתנים על ידי החברה הינם  ,תשקיףהנכון למועד 

שירותים המתאימים למגוון  ה החברהמציע יםהאמורבתי המלון . במסגרת הפעלת המלון בירושלים

מציעה החברה חבילות אירוח האמורה . במסגרת פעילותה עסקיםתיירות ותיירות נופש  -סוגי תיירות 

במגוון מחירים הנקבעים בהתאם לקהלי היעד השונים, תוך התחשבות במיצוב המלון ורמתו, במחירי 

) של בודדים וקבוצות( לפי חלוקה לתיירות פנים –מלונות מתחרים ובהיצע והביקוש בכל תקופה 

  .)של בודדים ושל קבוצות( ותיירות נכנסת

כוללות, במסגרת או בנוסף למרכיב הלינה והארוחה (או הארוחות), שירותי חבילות האירוח המשווקות 

  מזון ומשקאות הנמכרים באופן ישיר.

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .6.11.4

  מלון איביס סטיילס

, החברה אינה יכולה להעריך את 2019ומלון איביס סטיילס החל לפעול במהלך חודש פברואר היות 

וזאת, בין היתר, לאור  EBITDA -ו נתוני הכנסות, הכנסה ממוצעת לחדרוצע, שיעור התפוסה הממ

  תקופת ההרצה של הפעלת בתי המלון. 
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  מלון איביס סיטי סנטר

כמפורט להלן, החברה זכאית לקבלת דמי שכירות משותפות מלונות איביס וזאת בהתאם להוראות 

  הסכם השכירות והתפעול, כהגדרתו לעיל.

  . 2017המלון החל לפעול בחודש אוגוסט בית יודגש כי 

 שותפות מלונות איביס בגין הפעלת בית המלון בלבדלהלן יובאו נתונים אודות התפלגות הכנסות 

 *:2021-ו 2020 ,2019 בשניםבדצמבר  31העיקריים ליום  המוצריםבחלוקה לפי סוגי 

יום לשנה שהסתיימה ב  
  2021בדצמבר  31

יום לשנה שהסתיימה ב
  2020בדצמבר  31

 31יום לשנה שהסתיימה ב
  2019בדצמבר 

באלפי 
  ש"ח

באלפי   %-ב
 ש"ח

  %-ב  באלפי ש"ח  %-ב

  78.7  15,847  78.9  3,739  81.6  10,419 הכנסות מחדרים

  20.6  4,155  21.1  998  18.4  2,347  הכנסות מזון ומשקאות

  0.7  133  -  -     הכנסות נוספות

  100%  20,135  100%  4,737    12,766  סה"כ

  כי תקופת הפעילות של בית המלון במהלך שלושת השנים הראשונות להפעלתו מוגדרת כתקופת הרצה.* יצוין 
 חזרמלון . ה2020במרץ  15, בית המלון נסגר ביום התפשטות נגיף הקורונהמגבלות שהוטלו עקב בשל  ** כמפורט לעיל

, חזר בית המלון איביס 2021. בחודש יולי 2020בספטמבר  18בתאריך  ונסגר בשנית 2020 באוגוסט 2לפעול בתאריך 
  לעיל. 36.6.. לפרטים נוספים ראו סעיף סטיילס לעבודה

  שרתבבית המלון במ

, החברה אינה יכולה להעריך את שיעור ובית המלון במבשרת נמצא בשלבי הקמה וטרם החל לפעולהיות 

לפרטים נוספים אודות הסכם  .וכדומה ממוצעת לחדרהתפוסה הממוצע, נתוני הכנסות, הכנסה 

  להלן. 6.11.11השכירות והניהול ביחס לבית המלון במבשרת ראו סעיף 

  לעיל. 6.6.3נגיף הקורונה ראו סעיף התפשטות לפרטים אודות השפעות 

 לקוחות .6.11.5

) תיירות פנים( נחלקים ככלל ללקוחות ישראלים בתי המלוןלקוחות  ,בהתאם לתוכניות החברה

מאורגנות. לקוחות  , חלקם כאורחים בודדים וחלקם כחלק מקבוצות)תיירות נכנסת( וללקוחות מחו"ל

, מערכת השיווק מלוןאתר האינטרנט של הובכלל זאת  מגיעים למלונות דרך ערוצי שיווק ישיריםהמלון 

 רוצי שיווקאו דרך ע ,וכו' IBISבינלאומית בעלת הזכויות במותג  קבוצת מלונאותשהינה  ACCORשל 

  .)כני נסיעות, חברות, ארגונים ועודסו( עקיפים

ולפיכך המידע האמור לעיל הינו  2019יצוין כי מלון איביס סטיילס החל לפעול במהלך חודש פברואר 

  בהתאם לתוכניות החברה ולהערכותיה.

 נסחריםשניירות הערך שלה הינה חברת ציבורית  ACCOR SAעל פי המידע הקיים בידי החברה, 

תה ובאמצעות תאגידים בהן עוסקת באמצעו ACCOR SA על פי המידע שנמסר לחברה, בבורסת פריז.

מותגים שונים  51מדינות בעולם, הממותגים תחת  110-כ, בהפעלת רשת מלונות אירוח בהיא מחזיקה

נגיף ועובר להתפשטות  2020 לתחילת שנתנכון  על פי פרסומים שונים שהועברו לחברה, של הרשת.

עובדים.  300,000-כ העסיקההרשת ו חדרים 740,000-בתי מלון, בהם כ 5,000-, לרשת מעל לנהוהקור
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למען הסר ספק, הנהלת החברה אינה יכולה להעריך את מידת השפעת משבר הקורונה על פעילות 

ACCOR.  

 שיווק והפצה .6.11.6

מגוונים ובפריסה  שיווקמתבצעת באמצעות ערוצי  בתי המלוןבקשר עם פעילות השיווק והמכירות 

שונים ומגוונים,  םמקיפים אמצעי רחבה לשם פניה לקהל יעד בישראל ובחו"ל. ערוצי השיווק והמכירות

  לעיל. 6.11.6בסעיף , כמפורט לרבות במדיה הדיגיטלית

 צבר הזמנות .6.11.7

ין מאפשר ביטול הזמנות בטווחי זמן קצרים ולכן אבתי המלון בקשר עם הפעלת  אופי פעילות החברה

  .הזמנות מחייב לחברה צבר

 תחרות .6.11.8

 מלונותוכן מול  רשתות מקומיות וזרות בישראל ענף המלונאות הינו ענף תחרותי. קיימת תחרות מול

 (ירושלים).ובאותה עיר בתי המלון של הקבוצה הממוקמים בסמיכות ל

עירוניים מלונות הינם  בתי המלון שהפעילים של הקבוצההמתחרים העיקריים של החברה בקשר עם 

 .במרכז ירושלים

 :  דרכי התמודדות מול התחרות

 הקבוצות. החברה פיתחה מערכת שיווק ישירה, הן לשוק הבודדים והן לשוק 

  בתחום זה מתבצעות פעולות מתמשכות ועקביות –השירות רמת. 

 שמירה על רמת מחירים אופטימלית.  

  עונתיות .6.11.9

  .ובהתאם למיקומ מעונתיות, יםמושפעצפויים להיות  בבתי המלוןאחוזי התפוסה 

 מלון איביס סטיילס - רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .6.11.10

 כללי

 (שאינו כולל את קומת המסחר (קומת קרקע) קומות 9אחד בן  בנייןקיים לחברה , תשקיףהנכון למועד 

ירושלים, ברחוב בן מרכז העיר קם בלב והמסווג כרכוש קבוע בדוחות הכספיים. בית המלון כאמור ממ

חדרי  104מ"ר הכולל  426-), המשתרע על שטח של כ30049גוש  90, פינת רחוב לונץ (חלקה 4יהודה 

 אירוח. 

מצד ג' שאינו קשור לחברה, במסגרת הסכם  2007ביוני  5מקרקעי המלון נרכשו ע"י החברה ביום 

המלון והמלון החל את פעילותו.  , הושלמה בניית2019לרכישת בנין משרדים וחנויות. בחודש פברואר 

  לפרטים אודות הסכם שכירות ותפעול המלון ראו ס"ק זה להלן.

, לרכישת זכויות ACCOR SAבהסכם זיכיון עם חברת החברה התקשרה  2011אוקטובר ב 4ביום 

, האמורה בזכיינות מלון איביס סטיילס, לצורך הפעלת אשר בבעלותה IBIS Styles לשימוש במותג

 מההכנסותלתשלום דמי זיכיון המחושבים לפי תמהיל של מספר החדרים במלון ושיעור בתמורה 

 15תוקפו של הסכם הזכיינות הינו לתקופה של  .")הסכם הזכיינות"בסעיף זה: ( 18השל החבר השנתיות

הסכם הזכיינות כולל עילות לביטול ההסכם  שנים). 10אופציות להארכה (כל אחת בת  2שנים עם 

 
  , לא ניתן להאריך את דמי הזכיינות השנתיים.2019מובהר כי הואיל ומלון איביס סטיילס החל בפעילותו בחודש פברואר  18
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כמים מסוג זה כגון אי תיקון הפרה של ההסכם לאחר תקופת הריפוי, פגיעה במוניטין של כמקובל בהס

 הרשת עקב תלונות חוזרות מלקוחות בית המלון, אי ביצוע תשלומים במועד וכו'.

 אישור למעמד מפעל מאושר

השקעות קיבלה החברה אישור ממנהלת השקעות בתיירות בהתאם לתוכנית  2015במרץ  22ביום 

מיליון  48.7-חדרים במבנה לשימור בירושלים ובהיקף השקעה לפרויקט בסך של כ 100להקמת מלון בן 

יהיו זכאיות  2012שאושרו בשנת  ש"ח 24,939,100ביצוע השקעות בסך של בהתאם לאישור הנ"ל, ש"ח. 

זכאי לתוספת . בנוסף, הפרויקט ש"ח 4,987,820מהיקף ההשקעה בסך של עד  20%למענק בשיעור של 

יינתן רק עם השלמת הבנייה,  נוספים, אשר 8%בשיעור של בגין השקעות אלו מענק מנהלי לירושלים 

ש"ח  23,847,153ביצוע השקעות בסך של לגבי  פתיחת המלון ועמידה בלוחות הזמנים הקבועים בנוהל.

 .מנהלי לירושליםללא תוספת מענק  בלבד 20%יהיו זכאיות למענק בשיעור של  2014שאושרו בשנת 

התקבלה בהתאם לאישור וסך הכל התקבלו מענקים בגין מפעל מאושר  לירושליםתוספת מענק מנהלי 

 0.95-מיליון ש"ח וקיימת יתרה לקבל בסך של כ 10.99-ותוספת מנהלי לירושלים מענקים בסך של כ

  מיליון ש"ח.  

 :איביס סטיילסלהלן נתונים עיקריים אודות מלון 

שם 
 המלון

שטח   מיקום
המקרקעין 

  (מ"ר)

מס' 
  חדרים

מועד 
הפעלת 
  המלון

מצב 
רישום 
זכויות 

  משפטיות

שעבודים 
ומגבלות 
  משפטיות

יתרת עלות 
מופחתת 

ליום 
31.12.2021  

מלון 
איביס 
 סטיילס

רחוב בן 
 4יהודה 

  ירושלים

פברואר  104 426
2019 

החברה 
מחזיקה 
במלוא 

)100% (
זכויות 
 הבעלות

כמפורט 
 להלן

134,000 
  ש"חאלפי 

 

ועד לסגירת בית  2019יצוין כי בתקופת הרצת בית המלון שהחלה החל ממועד פתיחתו בחודש פברואר 

,  2020מלון איביס סטיילס בפעם הראשונה בעקבות מגבלות שהוטלו עקב משבר הקורונה בחודש מרץ 

בחודשים ינואר  68.7%-וכ 2019במהלך שנת  76.6%-שיעור התפוסה הממוצע של בית המלון עמד על כ

  . 2020ופברואר 

במרץ  15בית המלון נסגר ביום משבר הקורונה והשלכותיו, מגבלות שהוטלו בעקבות לאור  כי ,יצויןעוד 

. בחודש 2020בספטמבר  18בתאריך  ונסגר בשנית 2020 באוגוסט 2לפעול בתאריך  חזרמלון . ה2020

   לעבודה., חזר בית המלון איביס סטיילס 2021יולי 

  חוזה שכירות ותפעול

") השותפותמלונות איביס (להלן בסעיף זה: "שותפות  התקשרה החברה עם 2019בפברואר  25ביום 

בהסכם שכירות ותפעול לפיו החברה השכירה לשותפות את המלון והעניקה לה את זכויות הניהול במלון 

שנים החל מיום  17והתפעול הינה למשך תקופת השכירות "). השכירות והתפעול: "בסעיף זה (להלן

דמי בשנתיים הראשונות  –דמי השכירות והתפעול "). תקופת השכירות"בסעיף זה: ( 25.2.2019

אלפי ש"ח, ובשנות השכירות והתפעול הנותרות  2,750סך של יעמדו על שנתיים השכירות והתפעול ה

  מיליון ש"ח.  6דמי השכירות השנתיים יעמדו על סך של 

 סיטי סנטרמלון איביס  - וש קבוע, מקרקעין ומתקניםרכ .6.11.11

  כללי

, במרכז ירושלים על 4גינות המלכים הינה בעלת הזכויות בבית המלון הממוקם ברחוב יצחק אלישר 

מ"ר. בית המלון  680בירושלים בשטח רשום של  30052בגוש  164המקרקעין הידועים כחלקה מספר 
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לשירותי המלון  1-חדרי אירוח, מפלס מרתף  124קומות מעל מפלס כניסה הכולל סה"כ  8הינו מבנה בן 

סועדים, מטבח בית המלון, חדרי שירותים ושטחי מחסנים  128-הכולל חדר אוכל אורחים בו מקום ל

תאם מקומות חניה. יצוין כי בה 68קומות תת קרקעיות עבור חניה מכנית לכלי רכב והכולל  6-ו

לתוכניות גינות המלכים, חניון בית המלון יופעל כחניון בתשלום לאורחי המלון ולמלונות נוספים 

  . הקבוצהבבעלות 

לחיוב על משביחה ומשפיעה על הגג, אשר  9כמו כן בימים אלו הושלמה הקמת אולם כנסים בקומה 

  שוויו של הכנס.

לחניון. חניון בית  4התקבל טופס  2020אר . בחודש פברו2017בית המלון החל לפעול בחודש אוגוסט 

הנהלת התשקיף המלון טרם החל לפעול וזאת, בין היתר, בשל משבר הקורונה, כאשר נכון למועד 

   .2022לשנת השני מעריכה כי החניון יפתח עד תום החציון החברה 

  ירושלים.בהתקבלה תעודת גמר לבנין מהועדה המקומית לתכנון ובניה  2020פברואר ב 5יום ב

  הסכם זיכיון

מקבוצת המלונאות ACOOR SA התקשרה גינות המלכים במערכת הסכמים עם  2011ביוני  17ביום 

"), לפיהם, אקור תעמיד לגינות המלכים שירותי ייעוץ מלונאי לבית המלון אקור(" ACCORהבינלאומית 

"). על פי מערכת מערכת ההסכמיםלצורך הפעלת בית המלון (" IBISוזכיינות לשימוש במותג 

ההסכמים, אקור תעמיד שירותי ייעוץ, בין היתר, בקשר לאסטרטגית עיצוב המלון ואיבזורו, נהלים 

של  IBISלעשות שימוש במותג  לגינות המלכיםלפתיחת המלון, הכשרת עובדים וכדומה, וכן יתאפשר 

להעמדת . בתמורה IBISאקור ובכלל זה בכל מערך השיווק של רשת אקור בקשר עם מותג המלונות 

שירותיה והשימוש במותג כאמור לעיל, אקור תהיה זכאית לקבל תשלומים כדלקמן: דמי כניסה בסך 

מההכנסות השנתיות, כאשר  3.5%אירו עבור כל מיטה בבית המלון, דמי זיכיון בשיעור של  1,000של 

, עמלת שיווק IBISבשנה ככל שהחברה תפתח מלון נוסף תחת מותג  0.5%-דמי הזיכיון יופחתו ב

מהמחזור השנתי מסעיף  1.5%מהכנסות השנתיות עמלת הזמנות בשיעור של  1%בשיעור של  ומכירות

מהזמנות שבוצעו בבית המלון באמצעות חברי מועדון של רשת אקור. על פי מערכת  3%-חדרים בלבד ו

ים כל אחת להארכת שנ 10אופציות בנות  2שנים עם  15תקופה של ל הינהההסכמים, תקופת הזיכיון 

 האמורה. ת הזיכיוןתקופ

  חוזה שכירות ותפעול

ושותפות מלונות איביס בחוזה שכירות ותפעול לפיו,  גינות המלכים, התקשרו 2018בינואר  1ביום 

שנים  17החל ממועד חתימת ההסכם ולתקופה של  תשכור, תפעיל ותנהל את בית המלוןהשותפות 

"). על פי הסכם השכירות והתפעול, השותפות לוקחת על עצמה והתפעולהשכירות הסכם "בסעיף זה: (

את כל התחייבויות החברה כלפי אקור על פי מערכת ההסכמים כהגדרתם לעיל, לרבות אך לא רק בנוגע 

  לתשלומים המגיעים לאקור על פי מערכת ההסכמים כאמור. 

ירות הראשונה והשנייה של תקופת זכאית בשנות השכ גינות המלכיםעל פי הסכם השכירות והתפעול, 

מיליון ש"ח צמוד למדד ובתוספת מע"מ כדין, ובשנות  2.75השכירות לדמי שכירות שנתיים בסך של 

השכירות הנותרות של תקופת השכירות (השלישית ועד תום תקופת השכירות) לדמי שכירות שנתיים 

שכירות כאמור לעיל ישולמו בתום כל מיליון ש"ח צמודים למדד ובתוספת מע"מ כדין. דמי ה 6בסך של 

  ימים.  30-רבעון באמצעות שיק דחוי ל

על פי הסכם השכירות והתפעול, השותפות התחייבה לבצע תחזוקה מלאה ולתקן ולהחליף על חשבונה 

את כל הליקויים והקלקולים הנובעים משימוש בבית המלון. השותפות תפריש מדי שנה במהלך כל 

  ממחזור ההכנסות מחדרים נטו לשנה בעבור קרן לשיפוץ וחידוש.  2%-וה לתקופת השכירות סך השו
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  מענק מפעל מאושר

חדרים בירושלים.  90אישר משרד התיירות תכנית השקעות להקמת בית מלון בן  2011בדצמבר  11ביום 

מהיקף ההשקעה המאושרת  20%בהתאם לתכנית, גינות המלכים זכאית לקבל מענק בשיעור של עד 

של ירושלים אלפי ש"ח. בנוסף, גינות המלכים זכאית לתוספת מענק מיוחד  7,067בפרויקט, בסך של עד 

  שיינתן בסיום ביצוע ההשקעות.  8%יעור של בש

משווי ההשקעה  20%אישור לקבלת מענק בשווי  גינות המלכיםקיבלה  2015במאי  22כמו כן, ביום 

נכון למועד התשקיף התקבלו כל המענקים האמורים  .חדרים 124הכרוכה בהגדלת בית המלון למלון בן 

  .מיליון ש"ח 12.7-בסך של כ

  

 :סיטי סנטרלהלן נתונים עיקריים אודות מלון איביס 

שם 
 המלון

שטח   מיקום
המקרקעין 

  (ב מ"ר)

מס' 
  חדרים

מועד 
הפעלת 
  המלון

מצב רישום 
זכויות 

  משפטיות

יתרת עלות 
מופחתת ליום 

31.12.2021  

מלון 
סיטי 
 סנטר

רחוב 
אריסטובולוס 

פינת רחוב 
 יצחק אלישר

  בירושלים ,4

 אוגוסט 124 680
2017 

גינות 
המלכים 
מחזיקה 
במלוא 

)100% (
זכויות 
 הבעלות

אלפי  148,000
  ש"ח

 

 בית המלון במבשרת ציון – רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .6.11.12

  כללי

במקרקעין   2019במרץ  17מלונות החוף הצפוני הינה בעלת זכויות חכירה מכוח חוזה חכירה מיום 

"). מקרקעי הפרויקט"בסעיף זה: במבשרת ציון ( 1חלק מחלקה  30318אלפי מ"ר בגוש  14-בשטח של כ

קומות הכולל מתחם ספא, אולם כנסים  7אגפים עד  4-על מקרקעי הפרויקט יוקם בית מלון המורכב מ

  "). במבשרת בית המלון(" "מודולים" (חדרי אירוח) 260-ומלון ובו כ

שלד בית המלון הסתיימו. נמצא בשלבי הקמה, כאשר עבודות שרת בבמ, בית המלון תשקיףהנכון למועד 

לשנת  הראשוןצפויות להסתיים במהלך הרבעון  שרתבבמ , עבודות הקמת בית המלוןהקבוצהלהערכת 

2024.   

בקשה לתוספת זכויות בניה למלונאות,  152-0753574אושרה תוכנית מספר  2021באפריל  27בתאריך 

מ"ר, כך ששטחי  8,400 -מ"ר, לחברה אושרה תוספת של כ 8,900 -בקשת החברה הייתה לתוספת של כ

 ,2020בדצמבר  31הקיימים ליום מ"ר  18,000מ"ר, במקום  26,900הבניה המיריביים, למעט חניות, יהיו 

  מפתחות, כולל סוויטות. 308-עד להחדרים יגדל מספר  כאשר

מבשרת ירושלים ערעור למליאת הוועדה המחוזית של הגיש ראש המועצה  2021במאי  6ביום 

לאחר עיון בהתנגדות החברה אינה מוצאת כאשר השימוש בחניון האוטובוסים הסמוך למלון,  לעניין

, התקבלה הודעת 2021ספטמבר  26ביום  בהתאם. ממש בטענות ותכין מכתב תגובה למליאת הוועדה

נכון למועד התשקיף,  .הוועדה המחוזית בדבר דחיית ההתנגדות ובהתאם התוכנית הועברה למתן תוקף

, , נפתח תיק מידע בוועדה המקומית2021בנובמבר  1 יוםהתוכנית פורסמה ברשומות למתן תוקף ב

שניתן יהיה להגיש תוכנית בקשה להשלמת  הדרושים על מנתממתינים לקבלת הפרטים  כאשר בשלב זה

  השטחים שאושרו בתב"ע (הוכנה והוגשה תוכנית תצ"ר בתאם לדרישות התב"ע).

 ACOORעם התקשרה בהסכם שכירות וניהול בית מלוןמלונות החוף הצפוני כמפורט בסעיף זה להלן, 

ISRAEL LTD   מקבוצת המלונאות הבינלאומיתACCOR ")ינוהל על שרת בבמ ון"), לפיו בית המלאקור
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כוכבים)  5(מקביל לדרגה של  A, מותג בינלאומי, ברמה של PULLMANידי אקור וכן, ימותג תחת מותג 

  ").הסכם השכירות והניהול"בסעיף זה: ( ACCORממותגי רשת 

  הסכם השכירות והניהוללהלן יובאו עיקרי הוראות 

, לפיו בית מלון עם אקור, בהסכם שכירות וניהולמלונות החוף הצפוני התקשרה  2019בנובמבר  19ביום 

כאמור לעיל וכן, אקור תעמיד לבית המלון  PULLMANמותג יופעל תחת במבשרת בין היתר, בית המלון 

שירותי ניהול, שיווק, הפצה וייעוץ שונים והכל כמפורט בהסכם השכירות והניהול. בהתאם במבשרת 

בינואר בשנה הקלנדארית  1-שנים שיחלו ב 24תעמוד על  להסכם השכירות והניהול, תקופת ההתקשרות

העוקבת למועד פתיחת המלון. בהתאם להסכם השכירות והניהול, נקבע כי המועד הצפוי לפתיחת בית 

וזאת בכפוף להתקיימות כל התנאים המוקדמים והנדרשים  2023בינואר  1יהיה ביום  במבשרת המלון

  .בשרתבמ על פי דין לצורך הפעלת בית המלון

 במבשרת  פי הסכם השכירות והניהול, לאקור יהיה שיקול דעת בלעדי בהכוונת ניהול בית המלון על

  והפיקוח על כל היבטי התפעול של המלון.

ו/או מי מטעמה  הקבוצהכל עובדי בית המלון, לרבות הצוות הניהולי של בית המלון, יהיו עובדים של 

וייחשבו כהוצאות תפעוליות לצורך הסכם  הקבוצהל ובהתאם, עלויות העסקת העובדים יחולו ע

השכירות והניהול. יחד עם זאת, לאקור יהיה שיקול דעת בלעדי בכל הקשור בעובדי המלון ובכלל זה 

בכל הקשור בהעסקת עובדים, קידומם, סיום העסקתם וכדומה. לחברה זכות וטו בכל הקשור במינוי 

  . במבשרת מנכ"ל ומנהל כספים לבית המלון

מההכנסה  4%בהתאם להסכם השכירות והניהול, החל מהשנה הרביעית ממועד פתיחת המלון סך של 

ובניהולה של אקור וישמשו את בית המלון מלונות החוף הצפוני השנתית יופקד בחשבון ייעודי על שם 

 כקרן לחידוש רהיטים, ציוד ותיקונים. ככל שבשנה מסוימת לא ייעשה שימוש בסכום מסוים שהופקד

כאמור, הוא ייצבר לשנה העוקבת. על אף האמור, בשנה הראשונה לפעילות בית המלון לא יופרשו 

כספים לחשבון הקרן האמורה ובשנה השנייה, השלישית והרביעית לפעילות המלון יופרשו מההכנסה 

  , בהתאמה. 3%-ו 2%, 1%השנתית 

  ות בית המלון כדלקמן:בהתאם להסכם השכירות והניהול, אקור תהיה זכאית לשיעור מהכנס

  מההכנסה השנתית;  1.25%-בגין שימוש במותג אקור תהיה זכאית ל

  מההכנסה השנתית; 1.25%-בגין תשלום עבור דמי ניהול בסיסיים אקור תהיה זכאית ל

בגין דמי תמריץ ניהוליים, תהיה זכאית אקור לשיעור מהרווח התפעולי בניכוי עמלות ניהוליות 

")AGOP מה 5%לשיעור הרווחיות התפעולית של בית המלון כדלקמן: ") בהתאם-AGOP  אם הרווח

אם הרווח  AGOP-מה 9%; 30%-ל 20%אם הרווח הגולמי בין  AGOP-מה 7%; 20%-הגולמי קטן מ

  .40%-אם הרווח הגולמי גדול מ AGOP-מה 10%; 40%-ל 30%הגולמי בין 

מההכנסה השנתית וכן, לעמלות עבור  1.5%בנוסף, אקור תהיה זכאית לעמלת שיווק בשיעור של 

מכירות, שיווק באינטרנט באמצעות ערוצי שיווק של אקור, מכירות באמצעות מרכזי מכירות, מועדוני 

  לקוחות וכדומה.

שנתי מינימאלי, אשר יובטח באמצעות  EBIDTAR-בהתאם להסכם השכירות והניהול, אקור התחייבה ל

-מיליון ש"ח; בשנה השנייה ה 11לפחות  יהיהEBIDTAR -נה הכרית ביטחון כדלקמן: בשנה הראשו

EBIDTAR  בשנה השלישית ה מיליון ש"ח; 16יהיה לפחות- EBIDTARמיליון ש"ח;  20לפחות  יהיה

  מיליון ש"ח.  24לפחות  יהיהEBIDTAR -בשנה הרביעית ועד לתום תקופת ההסכם ה
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ככל שיעשה בה שימוש, היא תתמלא בחזרה מיליון ש"ח ו 18"כרית הבטחון" האמורה תוגבל לסך של 

בהתאם לתנאי ההסכם מתוך רווחים עתידיים שיתקבלו בשנים עוקבות למועד השימוש בכרית 

  הבטחון. 

יהיה נמוך מסכום המינימום המובטח כאמור לעיל, תשלם אקור EBIDTAR -ככל שבשנה מסוימת ה

בפועל וזאת מתוך כרית  EBIDTAR-ח לאת הפער שבין סכום המינימום המובטלמלונות החוף הצפוני 

  מיליון ש"ח. 18" עד לסכום מצטבר של CAPבטחון "

 הסכמים נוספים

לבין מדינת ישראל באמצעות רשות מלונות החוף הצפוני נחתם חוזה חכירה בין  2019במרץ  17ביום 

 17עד ליום תחכור את מקרקעי הפרויקט בחכירה לדורות מלונות החוף הצפוני מקרקעי ישראל, לפיו, 

  שנים. 49עם אופציה לחכירה נוספת בת  2042באפריל 

כלפי המועצה המקומית בקשר עם היתר הבנייה, התחייבה  מלונות החוף הצפוניבמסגרת התחייבות 

לבצע עבודות שונות ומטלות לביצוע הרחבת ושיפור התשתיות בתחומים הגובלים  מלונות החוף הצפוני

מלונות ת שאושרה על ידי נציג משרד התחבורה של מחוז ירושלים. במקרקעין וזאת בהתאם לתוכני

, במסגרת תקציב הקמת הפרויקט, לקחה בחשבון את העלויות המשוערות בגין הרחבת החוף הצפוני

לבצע  מלונות החוף הצפונירוב המטלות שהתחייבה  תשקיףהושיפור התשתיות כאמור. נכון למועד 

" וזאת למעט 4הבניין וטרום קבלת אישור איכלוס "טופס  מתייחסות לשלבים הסופיים של הקמת

התחייבות לביצוע הרחבת כביש במקטע קטן שטרם בוצע למועד זה וזאת על אף שחלף המועד לעניין 

  זה בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות.

 25-חתמה עם חברת קניון הראל בע"מ על הסכם הרשאה ל מלונות החוף הצפוניכמו כן, יש לציין כי 

", לקבלת מגרש סמוך למלון שנמצא בבעלות קניון 4שתחילתו מיום קבלת אישור איכלוס "טופס  שנה

הראל בע"מ לפיו, החברה תהיה רשאית להשתמש במגרש לצורך חניית אוטובוסים לבאי המלון בעיקר 

ת לתחזק א מלונות החוף הצפוניוכן לאוטובוסים שיגיעו לקניון הראל. בגין השימוש במגרש, התחייבה 

  מגרש האוטובוסים האמור על חשבונה.

 אישור מותנה למעמד מפעל מאושר

מותנה ממנהלת השקעות במשרד  כתב אישור, קיבלה מלונות החוף הצפוני 2016בינואר  26ביום 

  שקעות ברכוש קבוע כ"מפעל מאושר".התיירות, לתכנית ה

  הסכם מימון

בע"מ עם תאגיד בנקאי בהסכם מימון בקשר , התקשרה מלונות החוף הצפוני 2021באוקטובר  17ביום 

  "), בתנאים המפורטים בתמצית להלן:הסכם המימוןעם פרויקט מבשרת ("

בכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בהסכם המימון, תועמד למלונות החוף הצפוני  .1

"), כאשר מתוך מסגרת מסגרת האשראיאלפי ש"ח (" 192,600מסגרת אשראי בסך כולל של 

אלפי ש"ח  22,600מיליון ש"ח ישמש לצרכי הפרויקט והקמת הפרויקט וסך של  170אי סך של האשר

ישמש להעמדת מימון גישור עד לקבלת מענקים בהתאם להוראות חוק לעידוד השקעות הון, 

סכומים שינוצלו מתוך מסגרת לרבות ממשרד התיירות או מנהלת השקעות בתיירות.  1959-תשי"ט

. מסגרת האשראי תהיה בתוקף החל ממועד 1.35%פריים בתוספת  בשיעורת האשראי יישאו ריבי

"). במועד מועד פירעון מסגרת האשראי(" 2024בינואר  1התקיימות התנאים המתלים ותפקע ביום 

 פירעון מסגרת האשראי, תפרע מלונות החוף הצפוני את האשראי שנוצל ממסגרת האשראי.
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מוקדמים כגון, העמדת הון עצמי לפרויקט בסך שלא יפחת הסכם המימון כפוף להתקיימות תנאים  .2

, יצירת בטוחות כמפורט להלן, ותנאים נוספים אשר הועמד למועד התשקיף מיליון ש"ח 121-מ

 כמקובל בהסכמים מסוג זה.

במסגרת הסכם המימון, התחייבה מלונות החוף הצפוני ליצור לטובת התאגיד הבנקאי משכנתא על  .3

הסכם  מכוחפרויקט, שעבוד על כלל הזכויות בפרויקט, שיעבוד זכויותיה זכויותיה במקרקעי ה

. כמו השכירות והניהול כהגדרתו לעיל וכן, משכנתא על זכויות החברה במקרקעי פרויקט החבצלת

כן, אספן גרופ בע"מ ומר שלמה דהוקי, יעמידו לטובת התאגיד הבנקאי ולהבטחת ההתחייבויות על 

, כאשר הערבות של כל אחד מהערבים הינה בסכום תמדת ללא הגבלהפי הסכם המימון, ערבות מ

 מהסכומים הנ"ל. 50%-ערבות נפרדת ואינה ביחד ולחוד וכי כל צד ערב עד ל

במסגרת הסכם המימון נקבע כי במועד פירעון מסגרת האשראי ובכפוף להשלמת בניית הפרויקט   .4

מיליון ש"ח אשר תשמש לצורך  170של  תועמד למלונות החוף הצפוני הלוואה לתקופת ההפעלה בסך

. ההלוואה לתקופת ")ההלוואה לתקופת ההפעלהפירעון סופי ומוחלט של מסגרות האשראי ("

חודשים ממועד העמדתה. הריבית על קרן ההלוואה לתקופת  120ההפעלה הינה לתקופה של 

ההלוואה לתקופת . בכל שנה ממועד העמדת 1.35%ההפעלה תישא ריבית בשיעור פריים בתוספת 

מקרן ההלוואה  4%-ההפעלה ועד לפירעונה הסופי, תיפרע מלונות החוף הצפוני את הריביות ו

חודשים ממועד העמדת ההלוואה לתקופת ההפעלה,  120. בתום ים שוטפיםיבתשלומים רבעונ

תיפרע מלונות החוף הצפוני את כל יתרת תשלומי הריבית בגין ובקשר עם ההלוואה ויתרת קרן 

ההלוואה לתקופת ההפעלה כאמור כפופה להשלמת בניית הפרויקט בתשלום אחד. ) 60%הלוואה (ה

וכן וקבלת אישור אכלוס להפעלת בית המלון וכן כל אישור נוסף הנדרש לצורך הפעלת בית המלון, 

לכך שכל הבטוחות שנוצרו בגין מסגרת האשראי תהינה בתוקף במועד הרלוונטי ולתנאים אישור 

 מקובל בהסכמים מסוג זה.  נוספים כ

כמו כן, וכתנאי להעמדת ההלוואה לתקופת ההפעלה, מלונות החוף הצפוני התחייבה כלפי התאגיד  .5

) בכל עת לא LTVיחס חוב לבטוחה ( ,לפיהם ,םיהבנקאי כי בתקופת ההפעלה תעמוד ביחסים פיננסי

 . 1.15-ויחס כיסוי לא יפחת מ 70%יעלה על 

 ממוצע והערכה בדבר שווי הנכס כגמור  NOIצפי  .6.11.12.1

על הסכם השכירות והניהול  להערכת החברה ובהתאם לתחשיבים פנימיים המבוססים, בין היתר,

בדבר הכנסות צפויות,  2021בדצמבר  31על נתונים מהערכת השווי לפרויקט ליום וכן  (כהגדרתו לעיל) 

רבעון הממוצע לפרויקט ממועד ההפעלה הצפוי ( NOI-, השיעור תפסוה ושיעורי רווחיות תפעולית

 NOI-מיליון ש"ח. להלן פרטים בדבר הערכות החברה בדבר ה 25-), יסתכם לסך של כ2024ראשון לשנת 

  הממוצע כאמור:

-יצוין כי במסגרת התחשיבים הפנימיים כאמור נלקחו בחשבון הכנסות ממוצעות לחדר בסך של בין כ

ושיעור רווחיות  70%-ל 60%שיעור תפוסה ממוצע שנתי של בין , הש"ח לליל 1,400-ש"ח ל 1,200

  .55%-ל 40%תפעולית של בין 

  

  100%; חלק ההחברה בנכס 100%נתונים לפי 
NOI (באלפי ש"ח) צפוי  

שנת 
2022  

שנת 
2023  

שנת 
2024  

שנת 
2025  

שנת 
2026  

שנת 
2027  

  סה"כ 
  לתקופה

ממוצע 
  לתקופה
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-  -  17,609  22,493  27,069  32,248  99,419  24,855  

, שווי שנערכה על יד מעריך שווי בלתי תלוי 2021בדצמבר  31בהתאם להערכת שווי לנכס ליום 

מיליון ש"ח, כאשר שווי הנכס כגמור נקבע לפי גישת  447-הנכס כגמור צפוי להסתכם לסך של כ

  . 8%-ל 7%בין לפי שיעור היוון של  היוון הכנסות

  

: המידע המתואר לעיל בקשר עם הפרויקט לרבות הערכות החברה בקשר פני עתידאזהרה בדבר מידע צופה 

צפוי וממוצע,  NOI-עם המועדים לסיום בניית הפרויקט, הכנסות צפויות, עלויות צפויות, שווי הנכס כגמור, ו

הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד אשר אינו בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל אינה 

ודאית ומבוססות, בין היתר, על הערכות החברה ו/או תחשיבים פנימיים שנערכו על ידי החברה. המידע ו

מבוסס, בין היתר, על מידע שקיים בחברה נכון למועד התשקיף, שכולל הערכות ותכנונים של החברה אשר 

ו השפעות כתוצאה עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתחזיות החברה, לרבות במידה ויתקיימ

מהתפתחות משבר הקורונה ו/או יתקיים אחד או יותר מגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט בסעיף 

 .להלן 6.23

 בייעוד למלונאות בצפת פרויקט – רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .6.11.13

"), לפיה החברה זכתה רמ"יקיבלה החברה הודעה מרשות מקרקעי ישראל (" 2020בספטמבר  14ביום 

למלונאות מגרשים בייעוד  2-שפורסם על ידי רמ"י, לרכישת זכויות חכירה ל 58/2020במכרז מס' צפ/

 ").המקרקעיןבצפת (" 5-ו 2חלקות  13696ונופש בגוש 

אלפי מ"ר  15-שהינו בשטח של כ 1בהתאם לתוכנית המוצעת שצורפה לחוברת המכרז, על מגרש מס' 

 24-שהינו בשטח של כ 2חדרים ועל מגרש מס'  144קומות בתוספת לגג שיכלול  13בן ניתן להקים מבנה 

  חדרים.  144קומות שיכלול  8אלפי מ"ר ניתן להקים מבנה בן 

התמורה בגין (בסעיף זה: " בתוספת מע"מ חמיליון ש" 6.8-התמורה בגין המקרקעין הינה בסך של כ

  . ")המקרקעין

חברה בהסכם שותפים עם צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי , התקשרה ה2020בדצמבר  8ביום 

 5.7-") לפיו, בין היתר, העמיד השותף סך של  כהסכם המכר"-" והשותףהשליטה בה (בסעיף זה: "

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ המהווה את יתרת התמורה בגין המקרקעין שנדרשה החברה לשלם לרמ"י. 

לפיהן השותף ירכוש מהחברה כמו כן, במסגרת הסכם השותפות כאמור, נקבעו הוראות והתחייבויות 

מהצדדים  כל אחדהמקרקעין שישולמו לרמ"י. מעלויות  50%מהזכויות במקרקעין במחיר של  50%

עלויות הבניה והמקרקעין וכן, כי ניהול הפרויקט כבית מלון יתבצע על ידי החברה מ יישא במחצית

. כמו כן, חודשים 11-ו שנים 24-הסכם ניהול לופולמן עמה נחתם באמצעות שותפות מלונות איביס 

ל הפעלת בית המלון, אפיון הפרויקט בשיתוף בהתאם להוראות הסכם המכר, החברה תהיה אחראית ע

מרשת אקור או מותג אחר המתאים לאופי הבינוי. הסכם המכר  BANYAN TREEהמותג הבינלאומי 

שישולמו על ידי שותפות מלונות איביס ופולמן לשותפים המבוסס על קובע הוראות לעניין דמי שכירות 

מתוך הלינות שיחושב בהתאם למדרגות הקבועות  ) הגבוה מבין שיעור מהעלויות או שיעור מהמחזור1

 מהעלויות או שיעורשיעור הגבוה מבין ) 3-) שיעור ממחזור מכירות של מזון ומשקאות ו2בהסכם המכר; 

ממחזור הכנסות מאולם אירועים ומספא. הסכם המכר קובע הוראות לעניין סיום השותפות העסקית  
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עניין התחייבות לשמירה על סודיות ע הוראות להקבוע בהסכם וכן קוב BMBYבהתאם למנגנון 

כמקובל בהסכמים מסוג זה. ניהול ביצוע הפרויקט יבוצע על ידי השותף על פי ההסכם וזאת במתכונת 

  . cost  +6%של 

 13עקרונות הסכם המכר פורטו בהסכם מכר מפורט, הסכם שיתוף והסכם שכירות וניהול המלון מיום 

  .")שכירות וניהול הסכם(בס"ק זה: " 2021במאי 

 72חודשים ממועד הזכייה ובתוך  48בהתאם לתנאי המכרז, החברה נדרשת לקבל היתר בנייה בתוך 

  חודשים ממועד הזכייה להשלים את עבודות הקמת בית המלון. 

   הוגשה בקשה למפעל מאושר למשרד התיירות. 2020בדצמבר  1בתאריך 

  מ"י ביחס למקרקעין והכל בהתאם לתנאי המכרז.נחתם חוזה פיתוח עם ר 2020בדצמבר  30ביום 

מיליון ש"ח בגין חלקה  8.85-, שווי הנכס מסתכם לסך של כ2020בדצמבר  31על פי הערכת שווי ליום 

  ). 50%של החברה בנכס (

להלן הסבר לגידול בשווי הנכס על פי הערכת השווי ביחס לתמורה בגין המקרקעין כהגדרתה לעיל: 

זכות החכירה הינה במחיר של  רשות מקרקעי ישראל, לאחר שנקבע במכרז כיהחברה זכתה במכרז 

משומת  50%כמו כן מחיר המינימום של המכרז הינו  וזאת לאחר הנחת אזור עדיפות לאומית. 51%

השומה נערכה בגישת ההשוואה על . ש"חמיליון  13.3השמאי הממשלתי אשר קבע כי שווי המגרש הינו 

ונאות בסביבת הנכס. נמצאה עסקת השוואה רלוונטית באותו הרחוב במיקום פי עסקאות השוואה למל

ה נגזר שווי הזכויות. עסקת השותפות שנערכה לאחר הזכייה במכרז הינה נבעל מאפיינים זהים, וממ

כוללת הטבות לחברה כמו  עסקת השותפות .ואינה משקפת שווי שוק עסקה שנערכה על פי מחיר הזכיה

בניית הפרויקט וכן התחייבות השותף  על ידע ויתרונות בקידום היתרי הבנייה,הכנסת שותף מקומי ב

, לא חל שינוי מהותי בשווי 2021 בדצמבר 31נכון ליום  סיום בנייתו.כי החברה תנהל את המלון לאחר 

   .2020בדצמבר  31ביחס להערכת השווי ליום 

 ממוצע והערכה בדבר שווי הנכס כגמור  NOIצפי  .6.11.13.1

הסכם שכירות וניהול (כהגדרתו להערכת החברה ובהתאם לתחשיבים פנימיים המבוססים, בין היתר, 

בדבר הכנסות צפויות, שיעורי תפוסה  2021בדצמבר  31על נתונים מהערכת השווי לפרויקט ליום לעיל), 

-לסך של כ), יסתכם 2025הממוצע לפרויקט ממועד ההפעלה הצפוי ( NOI-, הושיעורי רווחיות תפעולית

  הממוצע כאמור: NOI-. להלן פרטים בדבר הערכות החברה בדבר ה(חלק החברה) מיליון ש"ח 19

יצוין כי במסגרת התחשיבים הפנימיים כאמור נלקחו בחשבון הכנסות ממוצעות לחדר בסך של בין 

יות ושיעור רווח 65%-ל 60%ש"ח ללילה, שיעור תפוסה ממוצע שנתי של בין  1,750-ש"ח ל 1,500-כ

  .55%-ל 40%תפעולית של בין 

  

  )50%(חלק ההחברה בנכס  נתונים לפי
NOI (באלפי ש"ח) צפוי  

שנת 
2022  

שנת 
2023  

שנת 
2024  

שנת 
2025  

שנת 
2026  

שנת 
2027  

  סה"כ 
  לתקופה

ממוצע 
  לתקופה

-  -  -  15,558  18,768  22,547  56,873  18,958  
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, שווי שנערכה על יד מעריך שווי בלתי תלוי 2021בדצמבר  31בהתאם להערכת שווי לנכס ליום 

מיליון ש"ח, כאשר שווי הנכס כגמור נקבע  218-כגמור צפוי להסתכם לסך של כ )100%( הנכס

  . 8%לפי שיעור היוון של  לפי גישת היוון הכנסות

  

עם  : המידע המתואר לעיל בקשר עם הפרויקט לרבות הערכות החברה בקשראזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

צפוי וממוצע, הינם  NOI-המועדים לסיום בניית הפרויקט, הכנסות צפויות, עלויות צפויות, שווי הנכס כגמור, ו

בבחינת מידע צופה פני עתיד אשר אינו בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל אינה וודאית 

כו על ידי החברה. המידע מבוסס, בין היתר, ומבוססות, בין היתר, על הערכות החברה ו/או תחשיבים פנימיים שנער

על מידע שקיים בחברה נכון למועד התשקיף, שכולל הערכות ותכנונים של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או 

להתקיים באופן שונה מתחזיות החברה, לרבות במידה ויתקיימו השפעות כתוצאה מהתפתחות משבר הקורונה ו/או 

   .להלן 6.23י הסיכון להם חשופה החברה כמפורט בסעיף יתקיים אחד או יותר מגורמ
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  עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה -' דחלק 

 נכסים לא מוחשיים .6.12

   .למועד התשקיף לא קיימים נכסים לא מוחשיים מהותיים

 הון אנושי .6.13

   .וכן סמנכ"ל כספים שאינם נושאי משרה עובדים 2, החברה מעסיקה התשקיףנכון למועד 

 ובבעלותפרטיות באמצעות חברות בעצמו ו/או יו"ר דירקטוריון ם לחברה כמעמיד שירותידהוקי שלמה  מר

    .ושליטתו

, תנאי לחברהתנאי התקשרות עם מר שלמה דהוקי בגין העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון לפרטים בדבר 

חברה אחרת בשליטת משפחת חב' לבנין והשקעות בע"מ ו/או  -על ידי פנטהאוז  שירותיםהתקשרות להעמדת 

 להלן.  8הסכם להעמדת שירותי ניהול לחברה על ידי אספן ראו פרק בדבר  דהוקי

בעל מומחיות וניסיון בתחום פעילות  שהינו, , לחברה תלות במר דהוקיתשקיףהלהערכת החברה, נכון למועד 

  .החברה

 חומרי גלם וספקים .6.14

בעל היקף  ספק אחד עיקרי,חברה ככלל, אין ל לחברה אין ספק מהותי ואין לה תלות בספק כלשהו. .6.14.1

  זניחה. עבודה גדול, יחסית לשאר הספקים, על כן עלות החלפת ספק אחד באחר

מבצעת את רכישות המזון, המשקאות, הציוד  שותפות מלונות איביס, בתי המלוןבמסגרת תפעול  .6.14.2

תנאי  .לונותהשונות מהמ התפעולי וההשקעות באמצעות מחלקת הרכש, המרכזת את הדרישות

 .יום 75 +שוטף  רך כללהתשלום הם בד

 הון חוזר .6.15

בדצמבר  31 אלפי ש"ח וליום 4-המסתכם לסך של כ 2021 דצמברב 31 לחברה הון חוזר שלילי ליום .6.15.1

אלפי  136,093-אלפי ש"ח לעומת הון חוזר שלילי בסך של כ 414,333-המסתכם לסך של כ 2020

  .2019בדצמבר  31ש"ח ליום 

ש"ח  אלפי 128,004-מורכב מנכסים שוטפים בסך של כ 2021 דצמברב 31ההון החוזר ליום  .6.15.2

אלפי ש"ח. יצוין כי המחזור התפעולי של החברה הינו  131,801-והתחייבויות שוטפות בסך של כ

  חודשים.  12

חודשים. מימון של נכסים מניבים בבנייה  12המחזור התפעולי של החברה נקבע על תקופה של 

ו/או מימון של קרקעות להשקעה, מאופיין בכך שהינו על פי רוב מימון המסווג לטווח קצר, כאשר 

תאגידים פיננסים המעמידים מימון לנכסים כאמור מחדשים אותו מעת לעת ועל פי הצורך. לאחר 

ליטול מימון מחדש על פי רוב כ"נכס מניב", מקובל  וסיווגו של הפרויקטבניית הפרויקט השלמת 

 באופןעל בסיס הנכס המניב כאמור באופן שהמימון מחדש יתאים לנכס המניב ומאפייניו ו

  שהמימון יסווג כהלוואה לזמן ארוך חלף הלוואה לזמן קצר. 

ביחס לפרויקטים שטרם נחתם לגביהם  הלהערכת החברה ובהתאם לתכניותילאור לאמור לעיל, 

, לאחר השלמת הקמת הנכסים בכוונתה לפעול לקבלת מימון מחדש על בסיס הסכם מימון בניה

אותם נכסים שבנייתם הושלמה באופן שמימון מחדש כאמור יחליף הלוואות לזמן קצר של החברה 

זמן קצר, צפוי לשפר את בהלוואות לזמן ארוך. נטילת מימון מחדש כאמור אשר יפרע הלוואות ל

  ההון החוזר של החברה. 
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 השקעות .6.16

  שאינן בתחומי פעילותה השוטפים.  מהותיות אין השקעות לקבוצה

 מימון .6.17

  הלוואה מיהסכ .6.17.1

התקשרה החברה עם ישרוטל יזמות בהסכם הלוואה, לפיו החברה תקבל  2017בינואר  11ביום  .6.17.1.1

מעל תשואת אג"ח  1.8%מיליון ש"ח בריבית קבועה בשיעור  10מישרוטל יזמות הלוואה בסך של 

שיעור הריבית הינה ב 2021 בדצמבר 31של ישרוטל (בהתאם לשיעורה במועד מתן ההלוואה) (ליום 

פירעון ההלוואה יבוצע באמצעות קיזוז מלא של דמי השכירות שישולמו לחברה לשנה).  4.12%של 

במסגרת הסכם שכירות ותפעול חבצלת. לחברה קיימת אופציה לקבלת הלוואה נוספת כשנה לפני 

מיליון ש"ח,  10, בסך של לישרוטל יזמות למטרת השכירותבחבצלת המלון מועד המסירה של 

 31ליום בדוחות הכספיים  15לפרטים נוספים ראו ביאור . 1.5%ל פריים + בריבית בשיעור ש

 . להלן 2021בדצמבר 

 -ו Paicolex Trust Management AG , התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם2019ביוני  25ביום  .6.17.1.2

Paicolex Trust Company (BVI) Limited  בס"ק לעיל 3בפרק כנאמנים של הנאמנות (כהגדרתה) (

אלפי ש"ח (בס"ק זה:  13,500"), לפיו המלווים העמידו לחברה הלוואה בסך של המלוויםזה: "

. קרן 4%שלוש שנים ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  "). ההלוואה הינה לתקופה שלההלוואה"

בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה אלא אם יוסכם על ידי ההלוואה והריבית בגינה יפרעו 

לחברה הזכות בכל עת לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם  .פירעון ההלוואההצדדים לשינוי מועד 

החברה עם המלווים בהסכם להעמדת  התקשרותבמועד  וללא קנס בגין הפירעון המוקדם.

העמדת ההלוואה כאמור לעיל  כתב ויתור וסילוק לפיוההלוואה כאמור, מסרו המלווים לחברה 

ובהתאם אין ולא יהיו למלווים כל  ן שהועמדו לחברהמהווה תשלום מלא וסופי בגין שטרי ההו

אודות שטרי  נוספים . לפרטיםשטרי ההון שנמסרו לחברה כאמורטענה ו/או דרישה בקשר עם 

בוצע פרעון  2019 לאוקטובר 2בתאריך  בדוחות הכספיים להלן. 16ביאור ראו וההלוואה ההון 

  ושולמה ריבית בגינו. ש"חאלפי  250-בסך של כחלקי 

 בתי המלון איביס סטיילס ואיביס סיטי סנטראיביס שוכרת ומתפעלת את שותפות מלונות  .6.17.1.3

  לעיל.  6.11כמפורט בסעיף 

שותפות מלונות איביס התחייבה כלפי תאגיד בנקאי המעמיד מימון לשותפות מלונות איביס כי 

שותפות מלונות איביס תהיה חייבת סכומים כלשהם לתאגיד הפיננסי, תעמוד שותפות כל עוד 

  מלונות איביס ביחסים והתחייבויות כדלקמן: 

 , התחייבה השותפות כדלקמן: איביס סיטי סנטר ביחס לבית המלון

 ואילך, צבירה של קרן רזברה בסכום שלא  2019לם על ידי השותפות בכל שנה החל משנת ותש

מהמחזור של בית המלון. קרן הרזרבה הנ"ל תשמש לצורך ביצוע  2%-מסך השווה ליפחת 

 השקעות בבית המלון; 

  להשתמש בעודף תזרימי מצטבר (סכום  תהשותפות לא הייתה רשאי 2020בינואר  1עד ליום

הרווח הנקי בתקופה של ארבעה רבעונים לפני הפחתות ורווחי שערוך וכיוצ"ב) של בית המלון 

 בל את הסכמת התאגיד הבנקאי לכך;מבלי לק

  יחס כיסוי שירות חוב לא יפחת בכל עת מ2020בדצמבר  31החל מהדוחות הכספיים ליום ,-

 ,. יצוין כי לאור סגירת בית המלון בהתאם למגבלות שהוטלו על ידי ממשלת ישראל1.1
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בדצמבר  31לעיל על פי דוחותיה הכספיים ליום האמור ביחס הכיסוי עמדה השותפות לא 

ולאחר פניית החברה לבנק המממן, לפיו,  2022במרץ  23-ו 2021בדצמבר  29 בימים. 2021

 31בהתאם להערכות הנהלת החברה היא לא תעמוד בבחינת יחס כיסוי שירות חוב ליום 

הקורונה וזאת בשל השלכות הימשכות משבר  2022 בדצמבר 31יום ול 2021בדצמבר 

ויתור, ועל  ימאת הבנק המממן כתב ווהשפעותיו על פעילות בתי המלון של הקבוצה, התקבל

הבנק הודיע שלא ינקוט בצעדים כלשהם עקב ההפרה של ההתחייבות לעמידה ביחס  הםפי

, בכפוף לכך שהחברה, חברת 2022בדצמבר  31וליום  2021בדצמבר  31כיסוי שירות חוב ליום 

ע"מ ו/או מלונות איביס ופולמן ירושלים שותפות מוגבלת תעמודנה גינות המלכים ב

 במרץ 31בהתחייבויות לעמידה ביחס כיסוי שירות חוב כאמור החל מהדוחות הכספיים ליום 

בדצמבר  31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  ה12. לפרטים נוספים ראו ביאור ואילך 2023

2021.  

  השותפות כדלקמן: ביחס למלון איביס סטיילס, התחייבה

 ואילך, צבירה של קרן רזרבה בסכום שלא  2020לם על ידי השותפות בכל שנה החל משנת ותש

מהמחזור של מלון איביס סטיילס. קרן הרזרבה הנ"ל תשמש לצורך  2%-יפחת מסך השווה ל

 ביצוע השקעות במלון איביס סטיילס;

  ש בעודף תזרימי מצטבר (סכום רשאית להשתמ הייתה, השותפות לא 2021במאי  1עד ליום

הרווח הנקי בתקופה של ארבעה רבעונים לפני הפחתות ורווחי שערוך וכיוצ"ב) של מלון 

 איביס סטיילס מבלי לקבל את הסכמת התאגיד הבנקאי לכך. 

  יחס כיסוי שירות חוב לא יפחת בכל עת מ2021בדצמבר  31החל מהדוחות הכספיים ליום ,-

ולאחר פניית החברה לבנק המממן, לפיו,  2022במרץ  23-ו 2021בדצמבר  29 בימים .1.1

 31בהתאם להערכות הנהלת החברה היא לא תעמוד בבחינת יחס כיסוי שירות חוב ליום 

וזאת בשל השלכות הימשכות משבר הקורונה  2022בדצמבר  31יום ול 2021בדצמבר 

ויתור, ועל  ימאת הבנק המממן כתב ווהשפעותיו על פעילות בתי המלון של הקבוצה, התקבל

הבנק הודיע שלא ינקוט בצעדים כלשהם עקב ההפרה של ההתחייבות לעמידה ביחס  הםפי

, בכפוף לכך שהחברה, חברת 2022בדצמבר  31וליום  2021בדצמבר  31כיסוי שירות חוב ליום 

ודנה גינות המלכים בע"מ ו/או מלונות איביס ופולמן ירושלים שותפות מוגבלת תעמ

 במרץ 31בהתחייבויות לעמידה ביחס כיסוי שירות חוב כאמור החל מהדוחות הכספיים ליום 

 .ואילך 2023

   כללי .6.17.2

הקבוצה מממנת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות הון עצמי, אשראי מתאגידים   )א(

, תשקיףהולמועד  2021בדצמבר  31בנקאיים ואשראי מספקים, כמפורט להלן. נכון ליום 

החברה והחברות הבנות שלה בכל תנאי ההלוואות שהועמדו להן ע"י הבנקים וכן הינה עומדת 

  עומדת בכל המגבלות החלות עליה במסגרת קבלת אשראי.

, לחברה אין מסגרות אשראי מהותיות המשמשות לפעילותה השוטפת. תשקיףהנכון למועד 

לפרויקטים השונים של במסגרת התקשרות החברה עם תאגידים בנקאיים בהסכמי מימון 

 הפרויקטלצרכי החברה בקשר עם לחברה מסגרות אשראי משתנות בהתאם מדים החברה, מוע

 59.6-הועמדה לחברה הלוואה על ידי תאגיד בנקאי בסך של כ 2019בחודש מאי הרלוונטי. 

שנים וזאת כנגד הבטוחות שניתנו לתאגיד הבנקאי בקשר עם  17-מיליון ש"ח לתקופה של כ

הלוואות לזמן קצר שהועמדו לחברה בגין מלון פרעה . ההלוואה האמורה איביס סטיילסמלון 
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   איביס סטיילס.

  

  

 :להלן פירוט ההלוואות לזמן קצר וזמן ארוך של החברה  )ב(

 להלן טווח הריביות המשתנות בתקופות שלהלן:  )ג(

  2019בשנת   2020בשנת   2021בשנת   הריבית

P -1.6%   1.6%   1.6%  פריים  

 :ערבויות  )ד(

 .2021בדצמבר  31ליום  בדוחות הכספיים ג' 17ביאור  לפרטים בדבר ערבויות, ראו

 מיסוי .6.18

  .2021בדצמבר  31ליום  בדוחות הכספיים 20לפרטים בדבר דיני המס החלים על החברה, ראו ביאור 

 חברההמגבלות ופיקוח על פעילות  .6.19

 תחום הנדל"ן המניב  .6.19.1

הלוואה 
  לצורך מימון

שיעור 
  ריבית 

שיעור 
הריבית 

האפקטיבי
  ת 

  בדצמבר בכל אחת מהשנים  31ליום 
  (באלפי ש"ח)

2021  2020  2019  

זמן   זמן קצר  זמן ארוך
  ארוך

  זמן קצר  זמן ארוך  זמן קצר

הלוואת 
שוטפות 

לפרויקטים/
  מקרקעין 

הלוואות 
-זמן קצר

P-
P+1.45%  

הלוואות 
-זמן ארוך

P+2.4%-
P+2.1% 

הלוואות 
 -לזמן קצר

3.05%  
הלוואות 

 -ארוךלזמן 
3.7%-
4.00%  

255,081 95,103 57,079 284,051 
 

58,106 152,153 

- Paicolex 
Trust 

Company 
(BVI)  

לפרטים ראו 
 16ביאור 

בדוחות 
  הכספיים. 

הלוואות 
-לזמן ארוך

4%  

    14,645  13,514  -  12,613  -  

הלוואה 
מישרוטל 

יזמות כאמור 
בסעיף 

  לעיל 6.17.1.1

הלוואות 
-לזמן ארוך

ריבית 
אג"ח 

ישרוטל 
סדרה א' 
בתוספת 

1.8% 

הלוואות 
-לזמן ארוך

4.12% 

10,000    10,000  -  10,000  -  

 284,051  80,593  109,748  265,081      סה"כ
  

80,719  152,153  
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והתקנות מכוחו, חוקי עזר  1965-התכ"ה כפופה, בין היתר, לחוק התכנון והבניה,חברה פעילות ה

והתקנות  1969-התשכ"ט וחוק המקרקעין, 1960-ישראל, התש"ךעירוניים, חוק מנהל מקרקעי 

  . מכוחם ביחס לזכויות במקרקעין עליהם מוקמים הפרויקטים של החברה

כפופה לחקיקה בנושא מיסוי מקרקעין, מס שבח ומס רכישה לעניין השלכות המס חברה פעילות ה

ה רוכשת נכסי נדל"ן, לעניין שנים, וכן במקרה בו הקבוצ 25בשכירות לתקופה העולה על  הכרוכות

  .ברכישת הנכס התמורה המושלמת

 תחום המלונאות  .6.19.2

במסגרת פעילותה של החברה בתחום המלונאות, חלות עליה הוראות דין ורגולציה, הנוגעות להפעלת 

והתקנות על פיו; חוק רישוי עסקים,  1976-בתי מלון, וביניהן, חוק שירותי התיירות, התשל"ו

והתקנות על פיו, הכולל תנאים למתן רישיון עסק למלונות, לרבות מתן רישיון  1965-התשכ"ח

לת מתקנים נוספים המופעלים על ידי החברה במסגרת מתן השירותים המלונאיים, כדוגמת להפע

, בהתייחס לביצוע עסקאות מכר מרחוק 1981-בריכה וחדר אוכל; וכן חוק הגנת הצרכן, תשמ"א

  .בתי המלוןבאמצעות האינטרנט או הטלפון, אותן מבצעת החברה במסגרת הפעלת 

   לעיל. 6.6.3יף הקורונה ראו סעיף לפרטים אודות השפעת התפשטות נג

  והסכמי שיתוף פעולה הסכמים מהותיים .6.20

 לעיל.  6.9.1אודות הסכם שכירות ותפעול הירקון, ראו סעיף  לפרטים .6.20.1

 לעיל. 6.9.2, ראו סעיף הסכם שכירות ותפעול חבצלתלפרטים אודות  .6.20.2

 לעיל. 6.11, ראו סעיף בתי המלוןזכיינות בקשר עם הסכם לפרטים אודות  .6.20.3

 לעיל. 6.17לפרטים בדבר הסכמי מימון ראו סעיף  .6.20.4

בהסכם , התקשרה פאי סיאם הנביאים 2020במרץ  26 ביום - הסכם מותנה לרכישת זכויות חכירה .6.20.5

לפיו, אורט תמכור לפאי סיאם הנביאים את מלוא זכויות החכירה במגרש מס' א  מותנה עם אורט,

מ"ר  9,731-(בחלק), בשטח של כ 93-(בחלק) ו 90חלקות  30061לפי תוכנית קנדל, הידוע כגוש שומה 

-" והסכם המכר(בסעיף זה: "רושלים והרשום על שם רשות הפיתוח ברחוב הנביאים בי

  ", בהתאמה).המקרקעין"

מקרקעין קיימים מספר מבנים המשמשים, נכון למועד זה, לבית ספר המופעל על ידי אורט. על ה

כמו כן, אחד מהמבנים המצויים במקרקעין הינו מבנה לשימור מחמיר הן המבנה והן חצרותיו וחלה 

, וכי לא ניתן לבצע 1965-א' לחוק התכנון והבניה תשכ"ח76עליו תוכנית שימור אתרים לפי סעיף 

  זה כל שינוי החורג מתוכנית זו.   במבנה

, לפיו הייעוד במקרקעין הינו 62הייעוד התכנוני החל על המקרקעין הינו בהתאם לתוכנית מתאר 

ממהנדס העיר ירושלים המקרקעין  2008למוסדות. בהתאם למכתב שקיבלה אורט בחודש ינואר 

ם, מוסדות דת, מוסדות סעד יכולים לשמש בייעוד, בין היתר, למוסדות בריאות, בתי ספר פרטיי

ורווחה (מרכזי טיפול לקשישים, מוסדות חסות, מוסדות בית אבות ודיור מוגן לקשישים), מתקני 

  ספורט חניונים ציבוריים תת קרקעיים ועוד. 

יצוין כי כפי שנמסר לפאי סיאם הנביאים, בין אורט לבין עיריית ירושלים התנהלו מספר תכתובות 

לערך, במסגרתם העלתה עיריית ירושלים, בין היתר, טענה בקשר למגבלות  2018עד  2015בין השנים 

השימוש במקרקעין, שאינן תואמות את עמדת אורט ואינן תואמות את עמדת מהנדס עיריית 

כאמור לעיל. יצוין כי במהלך התקופה בה נוהלו התכתבויות  2008ירושלים ממכתבו בחודש ינואר 
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ושלים, נוהל גם מו"מ בין אורט לעיריית ירושלים אשר לא צלח כאמור בין אורט לעיריית יר

ובעקבותיו המשיכו עיריית ירושלים ואורט בחלופת מכתבים בנושא, במסגרתו הודיעה עיריית 

ירושלים על כוונתה לרכוש את המקרקעין בדרך של הפקעה. כמו כן, במסגרת הסכם המכר נמסר 

קיימה בין מנכ"ל אורט לבין ראש עיריית ירושלים לפאי סיאם הנביאים כי בשיחה טלפונית שהת

הודיע ראש עיריית ירושלים בע"פ, כי אין לעיריית ירושלים כל עניין ברכישת המקרקעין, כאשר 

  בעקבות השיחה הטלפונית כאמור, נשלח מכתב מאת מנכ"ל אורט לראש עיריית ירושלים. 

אים והחברה אפשרות להעריך את השפעות למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בידי פאי סיאם הנבי

  עמדת עיריית ירושלים כאמור לעיל. 

") בכתב, להעברת רמ"יהשלמתו של הסכם המכר מותנה בקבלת הסכמת רשות מקרקעי ישראל ("

ימים ממועד החתימה על הסכם המכר,  120הזכויות במקרקעין על שם פאי סיאם הנביאים בתוך 

תקופה האמורה בהתאם להוראות הסכם המכר (בסעיף זה: כאשר הצדדים רשאים להאריך את ה

התקופה להתקיימות הוסכם על ידי הצדדים על הארכת , תשקיףהנכון למועד  ").התנאי המתלה"

   .2022ביוני  30המתלה עד ליום התנאי 

מיליון ש"ח (בסעיף זה:  110בתמורה לרכישת המקרקעין, תשלם פאי סיאם הנביאים סך של 

מיליון ש"ח מתוך התמורה הופקדו בחשבון נאמנות על  11שר נכון למועד זה סך של כא"), התמורה"

שם ב"כ המוכרת וזאת עד להתקיימות התנאי המתלה. לאחר ובכפוף להתקיימות התנאי המתלה 

  יסוכמו בין הצדדים מועדי תשלום יתרת התמורה כך שיתאימו לצרכי המוכר. כהגדרתו לעיל,

יצוין כי במסגרת הסכם המכר, העמידה החברה ערבות לטובת אורט בגין כל התחייבויות פאי סיאם 

  הנביאים על פי הסכם המכר. 

מובהר בזאת כי אין כל וודאות כי תוכניות החברה ביחס למקרקעין ימומשו וזאת, בין היתר, לאור 

  .אישור העסקה אי קבלת אישור רמ"י (תנאי מתלה בעסקה) נכון למועד זה בקשר עם

  הליכים משפטיים .6.21

 .2021בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים המאוחדיםב'  17ראו ביאור 

  וצפי להתפתחות בשנה הקרובהקבוצה יעדים ואסטרטגיה עסקית של ה .6.22

 בתחום השקעות ביצוע עם בקשר הקבוצה של ההשקעה ויעדי העסקית האסטרטגיה אודות פרטים להלן

  "ן:הנדל

 פעילות בתחום הנדל"ן להשקעה כפי שיוחלט על ידי דירקטוריון החברה, מעת לעת. המשך .6.22.1

כפי שיוחלט על ידי דירקטוריון המלונאות  וניהול פיתוח, ייזום בתחום החברה פעילות פיתוח המשך .6.22.2

 החברה, מעת לעת.

 ).Recourse Non( ללווה חזרה זכות ללאו מקובל בענף, בריביות טובות בשיעור למימון שאיפה .6.22.3

 משותפת בבעלות או, משותפים מיזמים, שותפויות באמצעות שונים גופים עם פעולה שיתופי יצירת .6.22.4

 .דומה מסוג

מעבר לאמור, שוקלת החברה הזדמנויות עסקיות נוספות בתחום הנדל"ן מעת לעת אשר יש בהם לדעת 

  החברה הזדמנות עסקית מיוחדת, אף אם הן אינן עונות לכל הפרמטרים שלעיל. 



 80-ו

 

 דיון בגורמי סיכון .6.23

  :תשקיףהלהלן פירוט גורמי הסיכון על פעילות החברה, להערכת הנהלת החברה, נכון למועד 

  כלכליים-סיכונים מקרו

שוק המלונאות בישראל מושפע לעיל,  6.6בסעיף כאמור  - פוליטיות בישראל ובמזרח התיכון-מגמות גיאו  .א

עלולה לפגוע בתיירות  התערערות במצב הביטחונישבישראל ובמזרח התיכון, כך  מהמצב הביטחוני

  ובהתאם ברווחיות הקבוצה. ובתיירות הפנים הנכנסת

לעיל, משבר בכלכלה העולמית עלול  6.6כאמור בסעיף  - המצב הכלכלי בעולם ומצב המשק הישראלי  .ב

לגרום להאטה כלכלית במשק הישראלי, ובהתאם להתמתנות בצריכה הפרטית, אשר תוביל לירידה 

  ביקושים הן בענף התיירות והן בענף הנדל"ן. ב

לשינויים בשיעורי הריבית עלולה להיות השפעה על תוצאותיה  לעיל, 6.6כאמור בסעיף  - שינויים בריבית  .ג

 שחלקזאת שהקבוצה התקשרה בהסכמי מימון עם תאגידים בנקאיים  לאור הקבוצההכספיות של 

, שינוי בריבית עלול לגרום להשפעה בהחזרי בהתאםו ,משתנה בריבית הינו כאמור המימון מהחזר

  .לקבוצה יועמד/או ו שהועמד כאמור המימוןהריבית בגין 

לעליית שיעורי האינפלציה בישראל לעיל,  6.6כאמור בסעיף  - שינויים במדד המחירים לצרכן בישראל  .ד

בנקאיים, הצמודות למדד מתאגידים לרבות שניתנו לחברה ת ועל הלוואעשויה להיות השפעה, בין היתר, 

 המחירים לצרכן. לפיכך, שינויים במדד המחירים לצרכן, עשויים להשפיע על הוצאות המימון של החברה.

להתפשטות נגיף הקורונה השפעות מהותיות על  לעיל, 6.6.3אמור בסעיף כ - נהוהתפשטות נגיף הקור  .ה

  .המשק ופעילות הקבוצה

  סיכונים ענפיים

גידול מהותי בעודפי ההיצע של השטחים המיועדים להשכרה עלולים בתחום הנדל"ן המניב,  - תחרות  .ו

תחום המלונאות מאופיין כענף  להשפיע לרעה על הכנסות הקבוצה, שווי נכסיה ותוצאותיה העסקיות.

תחרותי ביותר, בעיקר ביחס לתיירות עירונית, אשר בשנים האחרונות נפתחה לשוק של יחידים בודדים 

  ). Airbnbהמשכירים נכסים בבעלותם לטווח קצר (למשל באמצעות 

כתוצאה מקיטון דמי השכירות, עלייה בשיעור ההיוון וכדומה, עלולה להביא  - ירידת שווי נכסי הקבוצה  .ז

לפגיעה בתוצאות הכספיות של החברה עקב הצורך בביצוע הפרשות לירידת ערך בהתאם לכללי 

  החשבונאות המקובלים.

התייקרות בתשומות, לרבות ובפרט העלאת שכר המינימום  - תשומות והעלאת שכר מינימום התייקרות  .ח

במשק, אשר מהווה רכיב מהותי בעלויות התפעול בתחום המלונאות עלול לגרום לגידול בהוצאות החברה 

  ולהשפיע על רווחיותה.

ול לקוחותיה והן אל מול כמקובל בתחום המלונאות, פעילות החברה, הן אל מ -סיכוני אשראי ללקוחות   .ט

ספקיה, מתבצעת לרוב כנגד תשלום באשראי. העמדת אשראי מסכנת את הקבוצה, במיוחד בתקופות של 

פיזור בקרב הלקוחות והספקים, קבלת  תשפל כלכלי, והקבוצה פועלת למזעור חשיפה זו, באמצעו

 מקדמות בנסיבות מסוימות, ביטוח אשראי ודרישת ערבויות. 

הכנסות ממתן שירותי לינה לתיירים חייבות במע"מ בשיעור אפס,  - שיעור אפס לתייריםביטול מע"מ ב  .י

מחירי התיירות ב. ביטולו של החוק האמור עלול לפגוע 1975-בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 על הביקושים לתיירות בישראל. להשפיע ו

ל ארגונים. שימוש הקבוצה במערכות בשנים האחרונות הולכות וגוברות מתקפות סייבר ע -סיכוני סייבר   .יא

חושף אותה לפרצות אבטחה ממוחשבות אשר עלולות להסב  , לרבות בהחזקת מאגרי מידע,ממוחשבות

הקבוצה בוחנת מעת  לקבוצה נזקים כלכליים מסוגים שונים, לרבות פגיעה במוניטין ודליפת מידע רגיש.
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במספר מישורים כדי לצמצם את האפשרות  לעת את אמצעי ההגנה הנדרשים מפני סיכונים אלו ופועלת

להינזק מסיכונים אלו, לרבות באמצעות בחינת מערך אבטחת המידע בקבוצה, ואימוץ נוהל הגנה 

 והתמודדות מול סיכוני הסייבר הקיימים.

  סיכונים ייחודיים לקבוצה

, כל נכסי הקבוצה מרוכזים בישראל. כתוצאה מכך, הקבוצה תשקיףהנכון למועד  -ריכוזים גיאוגרפיים   .יב

חשופה לאירועים ולהתפתחויות שליליים אשר עלולים להתרחש במשק הישראלי, כגון: האטה כלכלית 

 ושינויים בדמוגרפיה בישראל, אשר עשויים להשפיע באופן ישיר על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה. 

ועתידה להמשיך לעשות כן.  יכר מפעילותה באמצעות מימון בנקאימממנת חלק נ קבוצהה - מינוף גבוה  .יג

להישען על מינוף גבוה תלויה, בין היתר, בהערכת הגופים המלווים לעניין קבוצה המשך יכולתה של ה

מנכסיה שעלול להיות מושפע, בין היתר, משינויי ריבית ושינויים  קבוצהיציבות תזרים המזומנים של ה

   לעיל. בשווי הנכסים כמפורט

נכסי הנדל"ן המניב של הקבוצה מוחזקים באמצעות תאגידים מ חלק -החזקת נכסים עם שותפים   .יד

כרוכה בסיכונים חלקיות, בשותפות עם אחרים. בהתאם, השקעות בנכסים בהן רוכשת החברה זכויות 

החלטות בדבר להשפיע על דרך ואופן ניהול הנכסים לרבות מוגבלת שונים הנובעים, בין היתר, מיכולת 

 מימוש הנכסים.
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 העסקיות ותוצאותיהקבוצה ה פעילות על השפעה להם להיות עשויה אשר הסיכון גורמי ריכוז טבלת להלן

   :של הקבוצה פעילותה על הסיכון גורמי של השפעתם מידת לגבי החברה והערכת

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות הקבוצה  

 גדולההשפעה  בינוניתהשפעה  קטנההשפעה   

 כלכליים-סיכונים מקרו

פוליטיות בישראל ובמזרח -מגמות גיאו

  התיכון

V      

    V    המצב הכלכלי בעולם ומצב המשק הישראלי

    V    שינויים בריבית

      V  שינויים במדד המחירים לצרכן בישראל

  V     התפשטות נגיף הקורונה

  סיכונים ענפיים

  V      תחרות

  V      נכסי הקבוצהירידת שווי 

    V    התייקרות תשומות והעלאת שכר מינימום

      V  סיכוני אשראי ללקוחות

    V    ביטול מע"מ בשיעור אפס לתיירים

      V  סיכוני סייבר

  לקבוצה ייחודייםסיכונים 

    V    ריכוזים גיאוגרפיים

    V   מינוף גבוה

    V    החזקת נכסים עם שותפים
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  פאי סיאם בע"מ

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

  1220בדצמבר  31ליום 

  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיו, –חלק ראשון 

  הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו

  

  

  

 בנות שלה וחברות על מצב ענייני החברה") מתכבדת בזה להגיש את דוח הדירקטוריון החברה(" פאי סיאם בע"מ

  .2021בדצמבר  31ביום  הסתיימשנלשנה  ")הקבוצה(" ותאגידים קשורים

  

 הקבוצההמתייחס, בין היתר, לפעילות  פרק תיאור עסקי החברהדוח זה נערך בהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי 

   .תשקיף זהל פיםהמצור של החברה לרבות הדוחות הכספיים

  

 :מבוא .1

כחברה  2007במאי  16ביום , 1999-חוק החברות, התשנ"ט החברה קמה והתאגדה בישראל, לפי  .א

 . פרטית מוגבלת במניות

ואספן גרופ בע"מ, חברה  KFS, התקשרו החברה, )"מועד חתימת ההסכם"( 2020בדצמבר  22ביום   .ב

"), בהסכם אספןציבורית שניירות הערך של רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("

") במועדים התמורהמיליון ש"ח (בסעיף זה: " 405תשקיע בחברה סך של  לפיו, בין היתר, אספן

ש"ח ע.נ.  1מניות רגילות של החברה בנות  9,183,277וזאת כנגד הקצאת ובתנאים המפורטים להלן 

" המניות המוקצות(" הון המניות המונפק והנפרע של החברהמ 50%כ"א, המהוות במועד הקצאתן 

 ").הסכם ההשקעה"- ו

, הועבר לחברה 2021בינואר  7ביום ו ש"חמיליון  20תימת ההסכם העבירה אספן סך של במועד ח

ינואר  בחודש לאספן מיליון ש"ח וזאת כנגד הקצאת המניות המוקצות 200-בסך של כ נוסףתשלום 

. לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה מיליון ש"ח 143 –, הועברה תמורה נוספת בסך של כ 2021

  לעיל. 6לפרק תיאור עסקי החברה בפרק  3.2ראו סעיף 

") מלונות החוף הצפוני(" בע"מ , התקשרו החברה, מלונות החוף הצפוני2020בדצמבר  22ביום   .ג

") חברה פרטית בבעלות ושליטת מר שלמה דהוקי, פנטהאוזחב' לבנין והשקעות בע"מ (" –ופנטהאוז 

מלונות החוף הצפוני וזאת בתמורה  בהסכם לפיו רכשה החברה מפנטהאוז את מלוא הון המניות של

, מלונות החוף "). נכון למועד התשקיףרכישת מלונות החוף הצפונימיליון ש"ח (" 77.5-לסך של כ

  . להלן 11.13עוסקת בהקמה, ייזום ובניה של פרויקט מלונאי במבשרת ציון כמפורט בסעיף הצפוני 
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נאים המתלים להשלמתה, התקשרו עובר למועד עסקת רכישת מלונות החוף הצפוני וכחלק מהת

"), קנדרה") וקנדרה ישראל בע"מ ("גינות המלכיםמלונות החוף הצפוני, גינות המלכים בע"מ ("

) יחידים בני משפחת דהוקי המחזיקים במניות קנדרה בחלקים 5חברה פרטית בבעלות חמישה (

יות של גינות המלכים , בהסכם לפיו רכשה מלונות החוף הצפוני מקנדרה את מלוא הון המנשווים

פעילות , "). נכון למועד התשקיףגינות המלכיםרכישת מיליון ש"ח (" 52-וזאת בתמורה לסך של כ

 Ibis Jerusalem City Center Hotelמתמקדת בהחזקה, תפעול וניהול של מלון  גינות המלכים

איביס סיטי (" , בירושלים4אלישר יצחק  אריסטובולוס פינת רחוב הממוקם בלב ירושלים ברחוב

  להלן. 11.12כמפורט בסעיף ") סנטר

  

, עסקת רכישת מלונות החוף הצפוני ועסקת רכישת גינות המלכים הושלמו באופן למועד התשקיף

) הון המניות המונפק והנפרע של גינות המלכים מוחזק על ידי מלונות החוף הצפוני 100%שמלוא (

לונות החוף הצפוני מוחזק על ידי החברה. לפרטים ) הון מניות המונפק והנפרע של מ100%ומלוא (

  לפרק תיאור עסקי החברה לעיל. 6.3ראו סעיף  ות מבנה החזקות הקבוצה למועד התשקיףאוד

 

  :, סביבתה העסקית ותחומי פעילותהחברהתיאור תמציתי של ה .2

  שני תחומי פעילות עיקריים:לחברה , זה תשקיףלמועד נכון   א.

והקמת בתי מלון ונדל"ן מניב אחר המיועדים , תכנון, רכישה ייזום – פעילות נדל"ן מניב  )1(

 להשכרה.

ייזום רכישה והקמת בתי מלון וכן החזקה, תפעול וניהול של אותם בתי  – פעילות מלונאות  )2(

 .מלון (רכוש קבוע)

  . פרק תיאור עסקי החברה לעילראו  מי הפעילות הנ"לתחואודות לפירוט 

בפרק  6.6ת התפשטות מגיפת הקורונה על הפעילות העסקית של החברה ראו סעיף לגילוי בדבר השלכו  ב.

  תיאור עסקי החברה לעיל.
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 מצב כספי: .3

דוחות ה(" 2021בדצמבר  31ליום להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים 

  :ש"חוההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם, באלפי  ")הכספיים השנתיים

 :2020בדצמבר  31לעומת המצב הכספי ליום  1202בדצמבר  31ליום המצב הכספי   .א

  

  סעיף
  בדצמבר 31ליום 

  הסברי הדירקטוריון
1 2 0 2  0 2 0 2  

        נכסים שוטפים

עיקר הגידול בסעיף זה נובע מעלייה נטו בסעיף   17,432   64,638  מזומנים ושווי מזומנים 
תקבלו  בגין הקצאת המזומנים וזאת בגין הכספים שה

   המניות לאספן.

פקדונות לזמן קצר 
  מוגבלים בשימוש

ללא שינוי מהותי, מיועד ככרית בטחון לתשלום   5,634  5,652
ריביות. לאחר תאריך המאזן, בוטלה הגבלת השימוש 

, בעקבות חתימת הסכם מימון ₪מיליון  3על סך של 
  לבניית מלון עם תאגיד בנקאי 

  מפעילות מלונאית –לקוחות שוטפים   368  2,205  לקוחות 

 ₪מיליון  11.5עיקר החייבים בסעיף הלוואה בסך   16,666  13,602  חייבים ויתרות חובה 
כמפורט בתשקיף וכן  –מקורם  בפאי סיאם הנביאים 

יתרות חובה בגין מקדמות לספקים  ומפעילות 
  מלונאית.

אשר  ₪מיליון  42קת מניות בסך של כ חייבים בגין הנפ  -   41,907  חייבים בגין הנפקת מניות 
  מהווה את התשלום האחרון של אספן גרופ.

    40,100  128,004  סה"כ נכסים שוטפים 

        נכסים לא שוטפים 

  שכירת משרדי החברה – IFRS  16     1,399  נכס זכות שימוש 

השקעות בתאגידים 
המטופלים לפי שיטת 

  השווי המאזני 

, המטופלת  עה בחברת צפון הירקון בע"מגידול בהשק  29,942   50,269
 לפי שיטת השווי המאזני . 

נדל"ן להשקעה בהקמה 
  נמדד לפי שווי הוגן 

הגידול בסעיף זה נובע מרכישת חברת בי.טי כנרת   588,497  820,822
בע"מ חברה שאוחדה לראשונה בדוחות ושיערוכי נדל"ן 

 151,893בסך כולל של   להשקעה שבאחזקת החברה
  . ₪אלפי 

הגידול בסעיף זה נובע מהערכה מחדש בגין שיערוך   438,250  532,702  רכוש קבוע , נטו 
והשקעה ברכוש   ₪אלפי  50,151רכוש קבוע בסך של 

מבשרת   PULMANקבוע עם  התקדמות הבניה במלון 
ציון והשלמת רכישת קרקע בצפת ונכסים ברח' יפו 

  בירושלים .

    1,056,689  1,405,192  סה"כ נכסים לא שוטפים  

  סה"כ נכסים
1,533,196  1,096,789    
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  סעיף
  בדצמבר 31ליום 

  הסברי הדירקטוריון
1 2 0 2  0 2 0 2  

        התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים 
  בנקאיים 

סכם בקיטון באשראי לזמן קצר נובע מחתימה על ה  284,051  95,103
  וךוגו לזמן אריוסיו   PULLMANמימון לבניית מלון 

, חידוש אשראים שהיו לזמן קצר וסיווגם לזמן ארוך 
לאשראים לזמן ארוך ,   וקבלת מכתבי ויתור מהבנק

הכוללים דחיית מועד   בחינת עמידה בקובננטים ל 
31/12/22    

התחייבויות לספקים 
  ולנותני שירותים 

מהמשך עבודות בניה במבשרת ציון  –ספקים שוטף   3,904  6,170
  לונות  איביס בירושלים .ופעילות שני מ

, זכאים בגין רכוש קבוע ועובדים  הוצאות לשלם   37,015  15,606  זכאים ויתרות זכות 
  מפעילות שוטפת . 

, שהינה  הלוואה מבעל עניין שסווגה בדוחות הנוכחיים  -   14,645  הלוואה מבעל עניין  
  לטווח קצר . עתה

חלויות שוטפות של 
  התחייבות חכירה 

שכירת משרדי  – IFRS  16יישוםויות שוטפות חל  -   277
  החברה

בעלי ענין בגין  רכישת 
  מניות 

  הסכום שולם בשנת הדוח .    129,463  - 

סה"כ התחייבויות 
  שוטפות 

131,801  454,433    

  שכירת משרדי החברה – IFRS  16יישום  -   1,137  התחייבויות חכירה 

התחייבות למתן שירותי 
  בניה 

 התחייבות בגין שירותי בניה בפרויקט המרד בתל אביב  10,530  10,500
  ,  לפי הסכם עם עיריית ת"א 

הלוואה  מישרוטל יזמות ופיתוח בע"מ בק"ע פרויקט   10,000  10,000  הלוואה מאחר
  . חבצלת בירושלים 

הלוואות מתאגידים 
  בנקאיים 

שני מלונות איביס ,  אשראים לזמן ארוך שהועמדו ל :  57,079  255,081
, פרויקט המרד,  PULLMANהקמת פרויקט מלון 

  פרויקט ההגנה. 

, בשנת הדוח הינה  PAICOLEXהלוואה  מחברת   13,514  -   הלוואה מבעל עניין 
  התחייבות לזמן קצר 

עודף עתודה לפיצויי 
  פרישה 

  עתודה לפרישה של עובדי המלונות   239   238

מס עקב שערוכי נדל"ן להשקעה גידול בעתודה ל   134,641   162,289  מיסים נדחים 
  והערכה מחדש בגין שיערוך רכוש קבוע .

התחייבויות לא סה"כ 
  שוטפות

439,245  226,003    
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  סעיף
  בדצמבר 31ליום 

  הסברי הדירקטוריון
1 2 0 2  0 2 0 2  

        הון 

  ב לעיל  1הנפקת הון שבוצעה בחברה  כמפורט בסעיף   9,183  18,366  הון מניות 

התקבלה התמורה  בתקופת הדוח כנגד הנפקת מניות   20,000  -   על חשבון מניות  תקבולים
  בגין עיסקת אספן . 

פרמיה על מניות שהונפקו בתקופת בהגידול  נובע מ   98,574  526,956  פרמיה וקרנות הון 
  ערוך רכוש קבוע יהדוח ומרווח כולל אחר מש

  
  

אלפי  128,232יווח בסך גידול ביתרת הרווח לתקופת הד  288,596   416,828
₪ .  

    416,353  962,150  סה"כ הון

    1,096,789   1,533,196  סה"כ התחייבויות והון
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 :לותיתוצאות הפע .4

כולל בתוכו את חברת גינות המלכים וחברת מלונות החוף הצפוני  2021בדצמבר  30הרווח והפסד ליום 

 .בחברהי ביטוי ובתקופות המקבילות התוצאות של חברות אלו לא באו ליד

  

  , באלפי ש"ח: השנתייםבהתאם לדוחות הכספיים  להלן ניתוח תוצאות הפעילות

  :ניתוח תוצאות הפעילות השנתיות (באלפי ש"ח)  .א

   הסברי הדירקטוריון  2019  2020  2021  סעיף

   REDנובעות  מהכנסות של  מלון איביס  2021ההכנסות  בשנת   16,840 4,373  14,597  הכנסות
 - נפתח לפעילות מחדש ב  REDאיביס סטייל . איביס  מלוןו

,   תוצאותיו  לא כלולות בהכנסות החברה בתקופה 3/2021
המקבילה. בתקופה המקבילה ההכנסות כללו את הכנסות מלון 

סעיף  כולל ה. 7/2021 - איביס סטיילס, אשר נפתח מחדש ב
,  ₪אלפי  1,831בתקופת הדוח  הכנסות מהשכרת נכסים בסך 

  .₪אלפי   1,973של  אשתקד הכנסות בתקופה המקבילה מול

עלות ההכנסות כוללת בתקופת הדוח את העלות של שני  )9,095( )4,207( 13,751  עלות ההכנסות
סטיילס, כאשר בתקופה המקבילה נכללו  -וRED המלונות 

חלה –עלויות סטיילס בלבד.  בעלויות החזקת נכסים מושכרים 
סיום פטור תקופת ארנונה לנכסים , עקב  450 - עליה של  כ

  עליה בהוצאות אחזקה  .וריקים 

עליית ערך נדל"ן 
  להשקעה

הוגן  נובע מעדכון הערכות שווי  2021בשנת הגידול בעלית הערך   62,064 70,320 151,893
  לנכסי נדל"ן להשקעה. 

חלק החברה 
ברווחי חברה 
המטופלת לפי 

שיטת השווי 
  המאזני, נטו

 לנכסי נדל"ן להשקעהההוגן  שוויהמעדכון הערכות נובע  הגידול  11,031 )2,068( 13,186
  .של חברה מוחזקת, חברת צפון הירקון בע"מ 

הוצאות מכירה 
  ושיווק

    .של שני מלונות איביס  הוצאות מכירה ושיווק  )1,679(  )498( 2,362

 ₪אלפי  2,281בסך  מענקי קורונה שקיבלה הקבוצה בשנת הדוח  -   4,612 2,281   הכנסות אחרות
 ש"ח נובעלפי א 3,600סך של בתקופה המקבילה אשתקד  

וקבלת  מרכישת  גינות המלכים והחוף הצפוני מרווח הזדמנותי
  ש"ח.לפי א 600 - מענקי קורונה בסך של כ

  .הוצאות בגין שנים קודמות והוצאות בגין רכישת מניות       )1,581(  הוצאות אחרות 

הוצאות הנהלה 
  וכלליות

מגידול בהוצאות שכ"ט יועצים הגידול בהוצאות נבע, בעיקרו,   )3,785( )4,348( 5,744
  ודמי ניהול לצדדים קשורים     ומתפעול המלונות .

סה"כ רווח 
  מפעולות

158,519 68,184 75,376    

הוצאות מימון, 
  נטו

מימון בגין הגידול לעומת שנה קודמת,  נובע מכך שהוצאות ה )17,244( )11,131(  )14,574(
חברת גינות המלכים ומלונות החוף נרשמים בדוח המאוחד של 

  פאי סיאם בפעם  הראשונה , מכניסתם לאיחוד.

רווח לפני 
מיסים על 

  הכנסה

144,345 57,053 58,132    

הוצאות מיסים 
  על הכנסה

)16,113( )13,461( )13,858(   

רווח נקי 
  לתקופה

128,232 43,592 44,274    

  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע בניכוי השפעת המס.  427  1,496  38,616  אחררווח כולל 

    44,701  45,088  166,848  סה"כ רווח כולל
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  נזילות .5

סך של עמד על  2021בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום שוטפת פעילות לששימשו ם המזומנים תזרי 5.1

 ש"חאלפי  9,772-סך של כת שוטפת בפעילומ שנבעותזרים מזומנים , לעומת ש"חאלפי  4,090-כ

 בתקופה המקבילה אשתקד.

של סך עמד על  2021בדצמבר  31שנה שנסתיימה ביום בלפעילות השקעה  ותזרים המזומנים ששימש 5.2

 .בתקופה המקבילה אשתקד ש"חאלפי  24,696-כ אלפי ש"ח לעומת סך של 261,805-כ

, רכישת נדלן להשקעה,  ש"חלפי א 48,760-כ השינוי נובע בעיקרו מתשלום ע"ח רכישת נכסים בסך של

 אלפי ש"ח.  129,463ופירעון התחייבויות לבעלי עניין בגיו עסקת רכישה בסך  ש"חאלפי  20,462בסך 

-כסך של עמד על  2021בדצמבר  31שנה שנסתיימה ביום בתזרים המזומנים שנבע מפעילות מימון  5.3

 .בתקופה המקבילה אשתקד ש"ח  אלפי 43,103 - כ אלפי ש"ח לעומת סך של 313,101

פירעון הלוואות  ש"ח ומנגד לפי א 337,273-של כמהנפקת הון בניכוי עמלות השינוי נובע בעיקרו, 

 ש"ח.לפי א 18,508-קשורים בסך של כצדדים ל

 64,638-כ, הסתכמו יתרת המזומנים ושווה המזומנים של הקבוצה לסך של 2021בדצמבר  31ליום  5.4

  .2020בדצמבר  31ליום  ש"חאלפי  17,432-של כ לעומת סך ש"חאלפי 

 .) לתקנות14(ב)(10גילוי בדבר תזרים המזומנים החזוי בהתאם לתקנה  5.5

הון חוזר לחברה  2021בדצמבר  31בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה המאוחדים ו"סולו" ליום 

 .שלילי

לי מתמשך מפעילות שוטפת, , לחברה תזרים שליבדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברהכמו כן, 

מפעילות שלילי תזרים קיים  2021בדצמבר  31דוחותיה הכספיים "סולו" של החברה ליום בכאשר 

  . אשר אינו עולה לכדי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת שוטפת

ם הסכם מימון מיליון ש"ח שבגינו נחת 87 -עיקר הגרעון מקורו בהלוואות ובאשראי לזמן קצר בסך כ

 לדוחות הכספיים  ב'(ד)10אור ים בביבגין פרוייקט חבצלת, שבהתקיים התנאים המתלים המופיע

  מיליון ש"ח. 266 -כנגד נכס המוצג בשווי של כ ארוך, סווג לזמן י

לדעת דירקטוריון החברה, לאחר שבחן את תזרים המזומנים החזוי של החברה לשנתיים הקרובות, 

נזילות וזאת בהתבסס על המשך פעילות שוטפת של החברה במהלך העסקים הרגיל, אין לחברה בעיית 

קבלת אשראי כנגד נכסים של החברה אפשרות לשמירה על מסגרות אשראי בבנקים, וכן 

  שההתחייבות בגינם נמוכה באופן משמעותי על שווים ההוגן.

 

   מקורות המימון .6

 יםביאורהו תיאור עסקי החברה לעיל – 6פרק ל 6.17 ראו סעיףלפירוט אודות מקורות המימון של החברה 

  . יים המאוחדיםלדוחות הכספ

  

 :םרבעונייה יםהכספי ותלאחר תאריך הדוחאירועים   .7

 .לפרק תיאור עסקי החברה לעיל 1.3ראו סעיף  ההשקעהעסקת לפרטים בדבר 
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  הערכות שווי .8

  : הנדל"ן של הקבוצהכסי שבוצעו לנ ת השוויולהלן יובאו הפרטים הנדרשים בקשר עם הערכ

  2021/12/31לתאריך 

זיהוי 
נושא 
 הערכה

 עיתוי הערכה

שווי נושא 
ההערכה 
שנקבע 
בהתאם 
להערכה 
(באלפי 

 ש"ח)

זיהוי המעריך 
ואיפיונו, ניסיון 
בביצוע הערכות 

שווי, תלות 
 בחברה

האם 
קיים 
הסכם 
 שיפוי?

 מודל הערכה

ההנחות 
שלפיהן 
בוצעה 

 ההערכה

 פרויקט
 חבצלת

31/12/2021 
 

266,000 

מר ארז כהן, 
משפטן ושמאי 

בעל מקרקעין. 
ניסיון מקצועי רב 

בהערכת שווי 
לצרכים 

חשבונאיים 
בתאגידים 

. אינו מדווחים
 תלוי בחברה.

  לא

היוון הכנסות עפ"י 
מודל הכנסות תפעולי 
וחילוץ השווי למצבו. 

גישת ההשוואה 
  לשטחי המסחר

שיעור היוון 
 וחוזה שכירות

מתחם 
-בזק

 הגנהה

גישת היוון הכנסות  145,500
 וגישת החילוץ

עסקאות 
השוואה 

 ושיעור היוון

פרויקט 
תל אביב 

 הקטנה*

גישת היוון הכנסות  133,900
 וגישת החילוץ

חוזה שכירות, 
שיעור היוון 

ועסקאות 
 השוואה

פרויקט 
 המרד

עסקאות  גישת ההשוואה 270,000
השוואה 

 סביבה

מגרש 
בתל  201

 אביב

עסקאות  גישת ההשוואה 12,000
השוואה 
 בסביבה

מלון 
איביס 

  סטיילס

עסקאות   היוון הכנסות 134,000
השוואה 

ותוצאות 
 תפעול

מלון 
איביס 
סיטי 
  סנטר

גישת השוואה וגישת   148,000
  היוון הכנסות

עסקאות 
השוואה 

 ושיעור היוון

בית 
המלון 

  במבשרת

שילוב של גישת   222,200
היוון החילוץ ו
  הכנסות

שיעור היוון 
  וחוזה שכירות

הקרקע 
  בצפת

גישת ההשוואה   18,050
לקביעת שווי הקרקע. 

גישת היוון הכנסות 
עפ"י מודל הכנסות 
תפעולי וחילוץ שווי 

  הקרקע כבקרה בלבד

עסקאות 
השוואה 

  סביבה

מגרש 
בייעוד 

מלונאות 
חוף 

אמנון , 
סובב 
  כנרת 

גישת השוואה וגישת      126,600 
  היוון הכנסות

עסקאות 
השוואה 

  ושיעור היוון

  .המוחזקים ע"י החברה בשיטת השווי המאזני 50%*מייצג 
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  היבטי ממשל תאגידי –חלק שני 

 תרומות .9

  בתקופת הדוח לא היו תרומות בסכום מהותי. תרומות.  בנושא, לחברה אין מדיניות התשקיףנכון למועד 

 

 רואה חשבון מבקר  .10

  . ליאון, אורליצקי ושות', רואי חשבוןל החברה הינו רואה החשבון המבקר ש

י שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, בהתאם להיקף העבודה, לאופ

  .העבודה, ניסיון העבר ותנאי שוק

להלן נתונים בדבר שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת, שירותים הקשורים 

  (אלפי ש"ח): 2120-ו 2020ביקורת, שירותי מס ושירותים אחרים ביחס לשנים ל

 שנה
  בגין שירותים אחרים בגין שירותי ביקורת ומס

  סכום
  (אלפי ש"ח)

  סכום
  (אלפי ש"ח)

2020  340,000   ---  

2021  340,000   ---  

  

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .11

החליט דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף  2021 מרץב 31בישיבת דירקטוריון החברה מיום 

כי המספר המזערי הראוי של הדירקטורים בעלי מומחיות  1999-) לחוק החברות, התשנ"ט12(א)(92

חשבונאית ופיננסית, לרבות הדח"צים (שימונו בהתאם להוראות חוק החברות בכפוף להפיכת החברה 

  ").המספר המזערי הראוידח"צים) (להלן: "לתאגיד מדווח) הוא שניים (כולל ה

פעילותה וטיב הסוגיות המספר המזערי הראוי נקבע בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, תחומי 

החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בבדיקת מצבה הכספי של החברה, עריכת דוחותיה הכספיים 

  ואישורם.

   -  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ה שנינכון למועד תשקיף זה, לחבר לענין זה יצויין, כי

   .גב' צופית הראל ומר גיא פרג

 דירקטורים בלתי תלויים .12

 .נכון למועד תשקיף זה, לא מכהנים בחברה דירקטורים בלתי תלויים, כהגדרת מונח זה בחוק החברות

, כהגדרת המונחים בחוק החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים

  החברות.

 מבקר פנימי .13

  נכון למועד התשקיף לא מכהן בחברה מבקר פנים.

  

 מורשי חתימה עצמאיים .14

  קיימים בחברה מורשי חתימה עצמאיים.לא נכון למועד התשקיף 

  

  

   
יוןדירקטוריו"ר השלמה דהוקי,   צופית הראל, דירקטורית  

 2022 מרץב 20תאריך: 



 

  ' דנספח 

לתשקיף, לרבות: דוחות כספיים, חוות דעת רואי  9נוסח מעודכן של פרק 

חוות דעת רואי חשבון מבקרים  חשבון מבקרים, הסכמה להכללתן של

כאמור, דוח אירועים, שמאויות לנכסים המהותיים ומכתבי הסכמה 

  להכללה של שמאויות מעודכנים



 1-ט

  דוחות כספיים - 9פרק 

 זה בדרך של הפנייה יף מדףקותש להשלמה הנכללים בתשקיףכספיים דוחות  .9.1

בדצמבר  31פרק זה להלן מובאים דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום ב

2021. 

  החשבון המבקר הרוא ה שלהסכמ מכתב .9.2

 חותלחברה ניתנה הסכמתו של רואה החשבון המבקר של החברה להכללת דוח רואה החשבון המבקר ביחס לדו

  לעיל, בתשקיף זה.  9.1בסעיף  יםהמפורט יםהכספי

 לפרק זה. א'נספח מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה מצורף כ

  דוח אירועים  .9.3

 זה דוח אירועים ותשקיף מדףזה לתקנות פרטי תשקיף, מצורף לתשקיף  (ב)ב60להוראות תקנה בהתאם 

בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות  )א לתקנות פרטי תשקיף56רתו בתקנה כהגד(

  זה.  ותשקיף מדף זה להשלמה ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף 2021 דצמברב 31הכספיים של החברה ליום 

  לפרק זה. ב'נספח דוח האירועים מצורף כ

 מכתבי הסכמה של מעריכי שווי  .9.4

) בע"מ להכללה בתשקיף להשלמה ותשקיף 1989ז.כ. מחקר וסקרים ( חברתהסכמה של  ימכתב נולחברה נית

 זה להשלמה לתשקיף המצורפים החברהלנכסיה המהותיים של  שמאויות שלמדף זה, לרבות בדרך של הפניה, 

 . זה מדף ותשקיף

  לפרק זה.' ג יםנספחכ פיםההסכמה הנ"ל מצור ימכתב

  

   



 2-ט

 

   א'נספח 

  של החברה החשבון המבקר ההסכמה של רואמכתב 
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 לכבוד

 "מבע סיאם פאישל  הדירקטוריון

 

 

 .,נ.א.ג

 - פאי סיאם בע"מ )להלןשל  תשקיף להשלמה ותשקיף מדףתיקון מכתב הסכמה בקשר ל הנדון:

 2022 אפרילחודש ב להתפרסם המיועד (החברה

 

של הדוחות שלנו המפורטים  ה(יים להכללה )לרבות בדרך של הפניהננו להודיעכם כי אנו מסכימ

  .שבנדוןתשקיף להשלמה ותשקיף מדף תיקון ל להלן בקשר

 

על הדוחות הכספיים המאוחדים של  ,2022 במרץ 20 מיוםרואה החשבון המבקר  דוח .1

ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  2020 -ו 2021בדצמבר,  31 לימים החברה

 .2021בדצמבר,  31ביום 

 

, על המידע הכספי הנפרד של 2022 במרץ 20 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום .2

ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  2020 -ו 2021בדצמבר  31החברה לימים 

ך )דוחות תקופתיים ומיידים(, לתקנות ניירות ער 'ג9לפי תקנה  2021בדצמבר  31ביום 

 .1970 –התש"ל 

  

 
 

 בכבוד רב,
 

 ליאון, אורליצקי ושות'
 רואי חשבון

 



 בע"מפאי סיאם 
 

 2120בדצמבר  31ליום מאוחדים ות כספיים דוח



 

 בע"מאי סיאם פ
 
 
 

 1220 בדצמבר 31ליום מאוחדים דוחות כספיים 
 
 
 

 ה ע נ י י נ י ם    ת ו כ ן 
 
 
 

 ע מ ו ד 

 2  על הדוחות הכספיים רואה החשבון המבקר דוח 

 3 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 4 אחר רווח כוללאו הפסד ו רווחדוחות מאוחדים על 

 5 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 6-7 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 8-78 המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

 



 

2 
 

 

 לבעלי המניות של רואה החשבון המבקר דוח 

 ע"מאי סיאם בפ
 
 
 

 -ו 2021בדצמבר  31החברה( לימים  -בע"מ )להלן ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של פאי סיאם 
ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  2020
על  . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה2021בדצמבר  31ביום 

 דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה כלולה המוצגת על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בה הסתכמה לסך של 
, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי 2020 -ו 2021בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  29,942 -אלפי ש"ח ו 50,269

 31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  11,031( אלפי ש"ח, 2,068) אלפי ש"ח, 13,186 "ל הסתכם לסך של)הפסדי( החברה הנ
, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם 2019 -ו 2020, 2021בדצמבר 

 .ותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחריםהומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין א
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 
ביטחון . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 1973-חשבון(, התשל"ג

שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות 
הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

ה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצג
 דעתנו.

 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות מכל 

ואת תוצאות  2020 -ו 2021בדצמבר  31הבחינות המהותיות את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 
 2021בדצמבר  31פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 .2010-והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 

לדוחות הכספיים בדבר השלכות נגיף הקורונה ' ג1אור ילאמור בב ,דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלבמבלי לסייג את חוות 
 על ענף התיירות ועל הפעילות המלונאית של החברה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ליאון אורליצקי ושות'
 

 רואי חשבון
 

 2022במרץ  20 ,בני ברק
 
 



 פאי סיאם בע"מ
 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

 דוחות הכספיים.מהווים חלק בלתי נפרד מה המצורפים הביאורים
 

3 

 
 בדצמבר 31ליום   

 2 0 2 0 2 0 2 1 ביאור 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי   

    נכסים שוטפים

 17,432  64,638  5 מזומנים ושווי מזומנים

 5,634  5,652  6 פקדונות לזמן קצר מוגבלים בשימוש

 368  2,205  7 לקוחות

 16,666  13,602  8 חייבים ויתרות חובה

 -  41,907   חייבים בגין הנפקת מניות

   128,004  40,100 

    

    יםנכסים לא שוטפ

 -  1,399  24 נכס זכות שימוש

 29,942  50,269  ג9 לפי שיטת השווי המאזני  המטופל  בתאגידהשקעות 

 588,497  820,822  10 נדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד לפי שווי הוגן

 438,250  532,702  11 רכוש קבוע, נטו

   1,405,192  1,056,689 
    
    

   1,533,196  1,096,789 

    

    

    התחייבויות שוטפות

 284,051  95,103  א12 אשראי מתאגידים בנקאיים

 3,904  6,170  13 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 37,015  15,606  14 זכאים ויתרות זכות

 -  14,645  16 הלוואה מבעל עניין

 -  277   חלויות שוטפות של התחייבות חכירה

 129,463  -  (8ב)9 בגין רכישת מניותבעלי עניין 

 ¤   131,801  454,433 

    

    התחייבויות לא שוטפות

 -  1,137  24 התחייבות חכירה

 10,530  10,500  (2ב)10 התחייבות למתן שירותי בניה

 10,000  10,000  15 הלוואה מאחר

 57,079  255,081  ג12 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 13,514  -  16 עניין הלוואה מבעל

 239  238   עודף עתודה לפיצויי פרישה

 134,641  162,289  20 מסים נדחים

   439,245  226,003 

    

    הון

 9,183  18,366   הון מניות

 20,000  -   תקבולים על חשבון מניות

 98,574  526,956   פרמיה וקרנות הון

 288,596  416,828   יתרת רווח

 416,353  962,150   המיוחס לבעלים של החברה ך הוןס
    

   1,533,196  1,096,789 

    

 

 

    2022במרץ  20

 נפתלי וינגרטן )*( צופית הראל שלמה דהוקי תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים דירקטורית יו"ר הדירקטוריון 

 

, לחתום על דוחות כספיים אלה חלף מנכ"ל החברה 2022במרץ  20ון החברה ביום גברת צופית הראל הוסמכה על ידי דירקטורי )*(

 .אשר טרם מונה לתאריך זה
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 אחר כוללאו הפסד ורווח  הרווחים על דוחות מאוחד
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 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

 )*(2 0 1 9 )*(2 0 2 0 2 0 2 1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

     

     הכנסות

 14,201  2,400  12,766  א18 מלון יהכנסות מתפעול בת

 2,639  1,973  1,831   הכנסות מהשכרת נכסים

   14,597  4,373  16,840 

     

     ויותעל

 (6,897) (2,030) (9,306) ב18 מלון בתיעלות תפעול 

 (1,696) (1,859) (3,677)  מלון יהוצאות פחת בת

 (502) (318) (768) ג18 עלות החזקת נכסים מושכרים

  (13,751) (4,207) (9,095) 
     
     

 7,745  166  846   רווח גולמי

     

 62,064  70,320  151,893   עליית ערך נדל"ן להשקעה

 11,031  (2,068) 13,186  9 חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, נטו

 (1,679) (498) (2,362) ד18 הוצאות מכירה ושיווק

 -  4,612  2,281  ח18 אחרות הכנסות

 -  -  (1,581) ט18 ות אחרותוצאה

 (3,785) (4,348) (5,744) ה18 הוצאות הנהלה וכלליות

 75,376  68,184  158,519   רווח תפעולי

 806  1,471  400  ו18 הכנסות מימון

 (18,050) (12,602) (14,574) ז18 הוצאות מימון

 58,132  57,053  144,345   רווח לפני מסים על ההכנסה

 (13,858) (13,461) (16,113) 20 כנסה המסים על ה

 44,274  43,592  128,232   נקי לשנהרווח 

     

     כולל אחר:רווח 

     סכומים שלא יסווגו מחדש לרווח או הפסד:

 555  1,943  50,150   הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע

 (128) (447) (11,534)  ים של רווח כולל אחרהשפעת המס בגין רכיב

 427  1,496  38,616   סה"כ רווח כולל אחר
     
     

 44,701  45,088  166,848   לשנה סך הכל רווח כולל

     

     

     רווח למניה מיוחס לבעלי מניות החברה:

 4.82  4.75  7.05   ומדולל רווח בסיסי

     

 

נתוני פרופורמה. 27ור )*( ראה גם בא



 אי סיאם בע"מפ
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 הון מניות

פרמיה על 

 מניות

תקבולים על 

 חשבון מניות

קרן הון בגין 

עסקה עם 

בעל שליטה 

וצדדים 

 קשורים

קרן הון בגין 

הערכה 

מחדש רכוש 

 סה"כ יתרת רווח קבוע

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

        

 299,900  201,782  60,659  24,358  -  3,932  9,169  :2019נואר בי 1יתרה ליום 

 5,482  -  -  5,482  -  -  -  קרן הון עלי שליטה בגין ערבות שניתנה לאשראי מתאגיד בנקאי וויתור על דמי ניהול

 500  -  -  - -  486  14  הנפקת הון

 (466) (466) -  -  -  -  -  הטבה לצד קשור

 44,274  44,274  -  -  -  -  -  לשנהרווח 

 427  -  427  -  -  -  -  רווח כולל אחר

        

 350,117  245,590  61,086  29,8440  -  4,418  9,183  :2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 1,734  -  -  1,734  -  -  -  קרן הון עלי שליטה בגין ערבות שניתנה לאשראי מתאגיד בנקאי וויתור על דמי ניהול

 (586) (586) -  -  -  -  -  הנפקת הון

 20,000  -  -  -  20,000  -  -  הטבה לצד קשור

 43,592  43,592  -  -  -  -  -  לשנהרווח 

 1,496  -  1,496  -  -  -  -  רווח כולל אחר

        

 416,353  288,596  62,582  31,574  20,000  4,418  9,183  :2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 378,949  -  -  -  (20,000) )*( 389,766  9,183  הנפקת הון

 128,232  128,232  -  -  - -  -  לשנהרווח 

 38,616  -  38,616  -  -  -  -  רווח כולל אחר

        

 962,150  416,828  101,198  31,574  -  394,184  18,366  2021בדצמבר  31יתרה ליום 

        

 
 אש"ח בגין עמלת עסקת הקצאת המניות. 6,050בניכוי  )*(



 אי סיאם בע"מפ
 מניםי המזווחות מאוחדים על תזרימד
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 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 44,274  43,592  128,232  נקי לשנהרווח 

    

    מנים מפעילות שוטפת:הדרושות להצגת תזרימי מוזהתאמות 

    התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

 -  -  (1) שינוי בעתודה לפיצויי פרישה

 744  744  -  ויתור על דמי ניהול

 1,770  1,177  2,095  הפחתת נכיון בגין הלוואות מוטבות

 6,964  901  1,131  הוצאות מימון בגין שטר הון והלוואה מבעל ענין

 1,696  2,046  3,677  הוצאות פחת

 3,960  3,516  -  שינוי בהוצאות לצדדים קשורים, נטו

 4,415  9,512  12,483  ריבית ששולמה

 (62,064) (70,320) (151,893) עליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה

 (11,031) 2,068  (13,186) המטופל לפי שיטת השווי המאזני, נטו תאגיד( בהפסדי ברווחי)חלק הקבוצה 

 13,858  13,461  16,113  מסים על ההכנסה

 (129,581) (36,895) (39,686) 

    והתחייבויותנכסים שינויים בסעיפי 

 370 (46) (1,837) ירידה )עליה( בלקוחות

 2,729  329  (39) ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה

 (904) (317) 2,266  עליה )ירידה( בספקים

 1,081  3,109  (3,131) בזכאים ויתרות זכות( )ירידהעליה 

 (2,741)  3,075  3,276 
    

 7,862  9,772  (4,090) שוטפת)שימשו לפעילות(  מפעילות  נבעוש , נטומזומנים

    

    פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

 -  -  781  מענק השקעה

 (4,941) (15) (48,760) רכישת רכוש קבוע

 -  (3,839) -  לבניה רכישת קרקע

 -  (11,442) -  תשלום על חשבון רכישת נכס

 (13,443) (8,800) (20,462) רכישת נדל"ן להשקעה

 (16,171) (4,700) (7,141) מתן הלוואות לצדדים קשורים

 -  2,986  (60,000) כניסה לאיחוד )ראה נספח ב(

 -  -  3,258  קשורים פרעון הלוואות שנותרו מצדדים

 -  -  (129,463) פרעון התחייבויות לבעלי ענין בגין עסקת רכישה

 (1,043) 1,114  (18) )משיכת( הפקדת פקדונות בתאגידים בנקאיים

 (35,598) (24,696) (261,805) פעילות השקעהלמזומנים, נטו ששימשו 

    

    מימוןפעילות מתזרימי מזומנים 

 -  - 337,273  הון בניכוי עמלותהנפקת 

 -  20,000  -  תקבולים על חשבון מניות

 (4,415) (9,512) (12,483) ריבית ששולמה

 59,600  -  -  קבלת אשראי לזמן ארוך מבנקים

 -  -  (140) פרעון התחייבויות בגין חכירה

 -  -  (5,382) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 -  11,543  -  ייןקבלת הלוואות מצדדים קשורים ובעלי ענ

 4,961  21,072  12,341  מתאגידים בנקאיים ואחרים לזמן קצר קבלת אשראי 

 -  -  (18,508) פרעון הלוואות לצדדים קשורים

 60,146  43,103  313,101  מימוןמזומנים, נטו שנבעו מפעילות 
    
    

 32,410  28,179  47,206  במזומנים ושווי מזומנים עליה

 (43,157) ( )*(10,747) 17,432  שנהרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת הית

 ( )*(10,747) 17,432  64,638  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

    

 , הכלולה בסעיף אשראי מתאגידים בנקאיים.2019בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  11,587כולל משיכת יתר בסך של  )*(
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 בדצמבר 31ה ביום לשנה שנסתיימ 

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :מהותית שלא במזומן פעילות -נספח א' 

    

 (466) (586) -  קרן הון בגין הטבה שניתנה לחברה קשורה

 4,738  990  -  קרנות הון בגין הטבה שהתקבלה מצדדים קשורים

 500  -  -  המרת התחייבויות להון

 13,500  -  -  פרעון שטר הון כנגד קבלת הלוואה

 427  1,496  38,616  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע

  38,616  1,900  18,699 

    

    

    :שאוחדו לראשונה וכניסה לאיחוד בשותפותרכישת חברה מאוחדת  -' בנספח 

    

    ת ליום רכישת החברה:נכסים והתחייבויות של חברה ושותפות המאוחדו

 -  -  60,000  נדך"ן להשקעה

 -  (129,463) -  התחייבות לבעלי ענין בגין עסקת הרכישה )*(

 -  (145,830) -  הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(

 -  308,000  -  רכוש קבוע

 -  (31,772) -  מיסים נדחים

 -  (239) -  התחייבויות לא שוטפות אחרות

 -  (3,682) -  רווח הזדמנותי

  60,000 (2,986)  - 

    

 

 ה'. -( סעיפים א' ו9ב)9)*( ראה ביאור 

 



 אי סיאם בע"מפ
 וחות הכספייםביאורים לד
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 כללי - 1ביאור 

 

 :כללי של הקבוצה ופעילותהתיאור  א.

 

. עיקר פעילותה )בעצמה ובאמצעות חברות בנות וכלולות( מרוכזת בשני 2007במאי  16החברה התאגדה ביום 

 עיקריים:תחומי פעילות 

 

 ייזום, תכנון, רכישה והקמה של נדל"ן מניב. –פעילות הנדל"ן המניב  (1)

 ייזום, רכישה והקמה של מלונות חדשים וכן החזקה, תפעול וניהול המלונות. –פעילות המלונאות  (2)

 

אות ובאשראי לזמן מיליוני ש"ח. עיקר הגרעון מקורו בהלוו 4 -לתאריך הדיווח לקבוצה גרעון בהון חוזר בסך של כ ב.

שבגינו נחתם הסכם מימון בגין פרוייקט חבצלת, שבהתקיים התנאים המתלים מיליון ש"ח  87 -קצר בסך כ

מיליון ש"ח. כמו כן בעקבות רכישת  266 -בשווי של כ כנגד נכס המוצג .ארוךיסווג לזמן  ב')ד(10 אוריבבהמופיעם 

מיליון ש"ח בדצמבר  20מיליון ש"ח קיבלה החברה  405מניות החברה על ידי אספן גרופ בע"מ, תמורת  50%

 (.2')ה17אור יראה ב מיליון ש"ח נוספים, 343קיבלה החברה  2021ובמהלך שנת , 2020

 

אין לחברה בעיית נזילות וזאת בהתבסס על המשך פעילות שוטפת של החברה במהלך להערכת הנהלת הקבוצה, 

במהלך הרבעון  הפתחעול באופן רציף, ומלון החברה הכלולה אמור לשני מלונות הקבוצה חזרו לפ העסקים הרגיל,

שמירה על מסגרות אשראי בבנקים, וכן אפשרות לקבלת אשראי כנגד נכסים של החברה  ,2022השני של שנת 

 .שההתחייבות בגינם נמוכה באופן משמעותי על שווים ההוגן

 

חלה ירידה  2020ותו בעולם בראשית שנת והתפשט 2019בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בשלהי שנת  .ג

רבים בעולם וגם בישראל. במסגרת ההתמודדות עם הנגיף, ובנסיון באזורים משמעותית בהיקפי הפעילות הכללית 

צעדים רגולטורים דראסטיים המגבילים באופן משמעותי  2020לבלימת התפשטותו, ננקטו החל מחודש מרץ 

, הוטלו בישראל שלושה סגרים לתקופות של 2021ובמהלך שנת ף ניידות והתקהלות. למן התפרצות הנגי

שלושה כל אחד, במהלכם הופסקה כמעט כליל פעילות בתי המלון של הקבוצה. הראשון שבהם  -כחודשיים 

והשלישי מחודש דצמבר  2020, השני מחודש ספטמבר עד חודש אוקטובר 2020מחודש מרץ ועד חודש מאי 

. בתקופות שבין הסגרים/לאחריהם, הושבו לפעילות באופן מדורג מלונות 2021ועד חודש פברואר  2020

הקבוצה. בהתאם להוראות הרגולטוריות הרלוונטיות )"תו סגול" "איים ירוקים" "חלופות לינה בלבד" "תו ירוק 

בית חזר  2021בחודש יולי , חזר בית המלון איביס סיטי לעבודה, ונפתח מחדש. 2021בחודש מרץ למחוסנים"(. 

הפסקת הפעילות האמורה השפיעה על תוצאות הפעילות העסקית של לעבודה, ונפתח מחדש. מלון איביס סטייל ה

  .השותפות בתחום המלונאות

 

ובית מלון אחד נפתח חלקי  2020כאשר בתקופה המקבילה אשתקד, מלונות הקבוצה נסגרו האמצע חודש מרץ 

חזר  2021בחודש יולי  ,, ונפתח מחדש2021בחודש מרץ  בודהלעחזר איביס סיטי  המלון תיב. 2020באוגוסט 

נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, שני בתי המלון של הקבוצה  בית המלון איביס סטייל לעבודה, ונפתח מחדש

אין חובה להציג תו ירוק או  7.2.22 -החל מהפתוחים וזמינים לקבלת אורחים בהתאם ל"מתווה התו הירוק" )

 (.ורונה שליליות בכניסה למלוןבדיקות ק

 

 :השפעת משבר הקורונה על תחום הנדל"ן המניב (1)

 

לאור העובדה שנכסיה המניבים של הקבוצה הינם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה או נכסים בהקמה 

על רקע משבר הקורונה בחנה  אשר החשיפה שלהם להשפעות משבר הקורונה הינן פחותות בשלב זה.

משך תהליך הייזום של הפרויקטים בהם החלה, והוחלט להמשיך בתכניות הפיתוח כמתוכנן. החברה את ה

החלטה זו התקבלה, בין היתר, מכיוון שהחברה מעריכה כי בטווח הארוך לאחר סיומו של משבר הקורונה, 

 תחום התיירות והמלונאות ישוב לפעול בהיקפים דומים להיקפים שהיו לפני משבר הקורונה.

 

 וקביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה, מתבססת החברה על הערכות שווי שבוצעלצורך 

על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים ובעלי כישורים מקצועיים מתאימים לגבי , 2021בדצמבר  31ליום 

 מיקום וסוג הנכס המוערך. 

 

ה הינם בתהליכי בניה, כאשר השלמתם של הקבוצ הנכסיםיצוין כי להערכת החברה, לאור זאת שיתר 

אינה צפויה בשנה הקרובה, לא צפויה על הנכסים שבבניה כאמור השפעה מהותית כתוצאה ממשבר 

 .הקורונה 
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 )המשך( כללי - 1יאור ב

 

 )המשך( .ג

 

 :השפעת משבר הקורונה על תחום המלונאות (2)

 

קורונה גרמה למצב בו מלונות הקבוצה כאמור לעיל, הפגיעה בענף התיירות בישראל כתוצאה ממשבר ה

ענף המלונאות לקצב  ישובוישנה אי ודאות מהותית בנוגע לאופן שבו באופן זמני, כמפורט לעייל, נסגרו 

 . כפי שהיה טרם משבר הקורונהפעילות ה

 

חזר בית המלון  2021בחודש יולי  ,, ונפתח מחדש2021בחודש מרץ  לעבודהחזר איביס סיטי  המלון תיב

ביס סטייל לעבודה, ונפתח מחדש. הפסקת הפעילות האמורה השפיעה על תוצאות הפעילות העסקית אי

  של השותפות בתחום המלונאות.

 

מרב הכנסות כאמור לעיל, הפגיעה בענף התיירות בישראל  כתוצאה ממשבר הקורונה גרמה למצב בו 

 .תיירות פנים בלבדמ בשנת הדוח נבעה הקבוצה 

 

הכי הפגיעה הכללית, ככול וקיימת, הינה זמנית ואינה  המאי הממשלתי הראשי, נראכמפורט בסקירת הש

כמפורט  משפיעה על שווי הנכס לטווח הארוך, ועל כן לא נערכה הפחתת שווי בגין משבר נגיף הקורונה.

שווי  הערכת לצורך  וזאת פנתה למעריך השווי החיצוני, והפעילה את מירב שיקול הדעת  קבוצה, הלעייל

 במלון האחד, השנה 8%שנה קודמת ל  8.5%מ  ההווןהירידה בשיעור  .2021 בדצמבר 31 ליוםהנכסים 

לעליית ערך בתי המלון הפועלים גרמה  ,במלון השני ושכלול שיטת הוון ההכנסות במודל הערכת הנכסים

 ה.מיליון ש"ח בבית המלון הנמצא בבני 11 -ועליית ערך של כ מיליון ש"ח. 30 -בסכום של כ

 

 :נזילות בקבוצה והערכת החברה (3)

 

 החברה חתמה על הסכמי מימון בנקאי עבור מלונות החוף הצפוני ובקשר עם פרוייקט מלון חבצלת.

 

 :הצפוני החוף מלונות )א(

 

"מ עם תאגיד בנקאי בהסכם מימון עמלונות החוף הצפוני ב ההתקשר 2021באוקטובר  17ביום 

 (.5ה')11אור יבדבר תנאי ההסכם ראה ב ם מימון"()"הסכבמבשרת בקשר עם פרוייקט 

 

 :ירושלים חבצלתבית מלון  )ב(

 

 מסגרתלקבלת  תאגיד בנקאי, התקשרה החברה בהסכם מימון עם 2021בדצמבר  30ביום 

 )ד(.1ב'10אור יבדבר תנאי ההסכם, ראה בשל פרויקט חבצלת,  לתקופת ההקמה אשראי

 

, לשינוי מועדי פרעון תאגידים בנקאיםעל הסכמים מול החברה חתמה  2021כמו כן בדצמבר  )ג(

מיליון ש"ח בפאי ת"א ובפאי לינקולן מזמן קצר, לזמן ארוך וזאת עד ליום  90 -בסך של כ תההלוואו

  .2023בדצמבר  31

 

 ה'.12אור יבדבר קבלת כתב ויתור מהתאגיד הבנקאי בנוגע ליחס כיסוי שירות החוב, ראה ב )ד(

 

האיתנות הפיננסית של הקבוצה, מצב הנזילות, יתרות המזומנים ומסגרות  החברה מעריכה כי

האשראי של הקבוצה, מח"מ החובות, רמת המינוף, קבלת אישור התאגיד הבנקאי המעמיד מימון 

קיבלה  2021שנת במהלך , כן כמו יאפשרו לה להתמודד עם השלכות משבר הקורונה. לקבוצה

 2,000 -)שנה קודמת סך של כ אלפי ש"ח 1,119 -ל כשותפות מענקי קורונה בסך מצטבר שה

 -מצטבר של כ ךבסקיבלה השותפות מענקים ממשרד התיירות  2021שנת במהלך וכן,  אלפי ש"ח(

 אלפי ש"ח.  1,265
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 )המשך( כללי - 1ביאור 

 

 :הגדרות ד.

 

 פאי סיאם בע"מ. "החברה" 

 אשר הינה נאמנות בשיקול דעת SOMRO TRUST "הנאמנות"

(DISCRETIONARY TRUST)  הגב' שמחה דהוקי הינה הנהנית .

 היחידה של הנאמנות.

"KFS" KFS Nominees Ltd. –  הינה חברה פרטית מוגבלת במניות הרשומה

הון המניות של מ( 50%) ב(, המחזיקה BVIבאיי הבתולה הבריטיים )

מוחזק על  KFSהחברה. למיטב ידיעת החברה , מלוא הון המניות של 

חברה הרשומה בשוויץ   Paicolex Trust Management AGידי

"(Paicolex .)"Paicolex   היא נאמנה שלSomro Trust  ביחד עם

.Paicolex Trust Company (BVI) Limited  Somro Trust   היא

 שמחה דהוקי(, אשר הגב' discretionary trust)נאמנות בשיקול דעת 

 .הינה המוטבת היחידה בה

חברת פנטהאוז חברה חברה פרטית שנרכשה על ידי החברה מ ף הצפונימלונות החו

להשקעות ובנין בע"מ. חברת פנטהאוז נשלטת על ידי מי ממשפחת 

 )חברה נערבת(. דהוקי

חברה פרטית שנרכשה על ידי מלונות החוף הצפוני מחברת קנדרה  גינות המלכים

  .יבע"מ.)חברה פרטית( האחרונה בשליטה מלאה של משפחת דהוק

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט "חוק החברות"

 .31.12.2019הדוחות הכספיים )המאוחדים( של החברה ליום  "דוחות כספיים"

( ואשר IFRS 10-חברות אשר לחברה שליטה בהם )כהגדרתה ב "חברות מאוחדות"

 דוחותיהם מאוחדים עם דוחות החברה.

 החברה, והחברות המוחזקות לה. "הקבוצה"

 . 24IAS -כהגדרתם ב ם קשורים""צדדי

 כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( "בעלי עניין ובעל שליטה"

 .2010-התש"ע

 מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "מדד"

 דולר ארה"ב. "דולר"

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

מפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר המדיניות החשבונאית ה

 אחרת. 

 

 :בסיס הצגת הדוחות הכספיים א. 

 

 ערוכים הכספיים הדוחות, כן כמו (.IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 .2010-"עהתש(, שנתיים פייםכס)דוחות  ערך ניירות תקנות להוראות בהתאם

 

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, בכפוף להתאמות: נדל"ן להשקעה, רכוש קבוע ונכסים 

 והתחייבויות פיננסיות המוצגים על בסיס השווי ההוגן.

 

 החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.
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 )המשך( דיניות החשבונאיתעיקרי המ - 2ביאור 

 

 :תקופת המחזור התפעולי ב. 

 

 המחזור התפעולי של הקבוצה הינו שנה.

 

 :דוחות כספיים מאוחדים ג. 

 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(. שליטה 

שיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, ח

ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות 

המשוקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד 

 יטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השל

 

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות 

הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה. יתרות 

בוטלו במלואם  הבנות והחברות החברה ביןים הנובעים מעסקאות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסד

 בדוחות הכספיים המאוחדים.

 

 :צירופי עסקים ד. 

 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה במועד 

ים, החברה בוחרת האם למדוד את הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסק

הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של 

 הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.

 

 עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.

 

ות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות צירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניב

 בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה.

 

 :השקעה בהסדרים משותפים ה. 

 

וזי מוסכם של הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף ח

שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של 

 הצדדים שחולקים שליטה.

 

 :(Joint Venturesעסקאות משותפות ) (1)

 

בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. עסקה 

 לת לפי שיטת השווי המאזני.משותפת מטופ

 

 :(Joint Operationsפעילויות משותפות ) (2)

 

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים ומחויבויות 

להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי בנכסים, בהתחייבויות, 

 של הפעילות המשותפת.בהכנסות ובהוצאות 

 

, מטופלת בשיטת הרכישה לרבות IFRS 3 -רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ב

מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן, הכרה במסים נדחים הנובעים ממדידה זו, 

ותי. האמור חל על הרכישה של טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנ

 הזכות הראשונית וזכויות נוספות בפעילות משותפת המהווה עסק.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 :השקעות בחברות כלולות ו. 

 

חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן, אך לא 

 עה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.שליטה. ההשק

 

 :השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ז. 

 

 השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

 

יים לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינו

שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. 

או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם  הכלולה החברה לבין הקבוצהרווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין 

 לשיעור ההחזקה.

 

ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים.  הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה או העסקה המשותפת

המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם 

 זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.

 

 :חוץ ומטבע , מטבע ההצגההפעילות מטבע  ח.

 

 :מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  (1)

 

 הכספיים הינו שקל.מטבע ההצגה של הדוחות 

 

 :עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  (2)

 

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. 

לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח 

החליפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או למטבע הפעילות לפי שער 

נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 

המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים 

חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע במטבע 

 השווי ההוגן.

 

 :פריטים כספיים צמודי מדד  (3)

 

 -נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל )להלן 

 ריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם. המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תא

 

 :שווי מזומנים ט.

 

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר אינם  תפיקדונושווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות 

או שעולה על שלושה  שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ,מוגבלים בשעבוד

 שיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.חודשים אך הם ניתנים למ

 

 :לזמן קצר תפיקדונו י.

 

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ושאינם  תפיקדונו

 מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. תעונים להגדרת שווי מזומנים. הפיקדונו
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 י המדיניות החשבונאית )המשך(עיקר - 2ביאור 

 

 :מלאי יא. 

 

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי ולהבאתו 

למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות 

הדרושות לביצוע המכירה. החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות להשלמה ועלויות 

 למלאי איטי בהתאמה

 

 :הכרה בהכנסה . בי

 

ללקוח. מחיר  הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות

הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים  חוזה, בניכויהעסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי ה

 )כגון מסים(.

 

כסוכן בחוזה.  בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או

העברתו ללקוח. במקרים אלה,  החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם

בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה  סות בסכום ברוטו של התמורה. במקריםהחברה מכירה בהכנ

 לספק העיקרי. בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים

 

 :הכנסות ממתן שירותים (1)

 

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ההטבות 

מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו  החברה גובה תשלום. י החברהידי ביצוע המופקות על

תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן  בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום

 .עם הלקוח השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה

 

 :הכנסות מדמי שכירות (2)

 

ת מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה קבועה בדמי השכירות הכנסות מדמי שכירו

 לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות.

 

 :מענקים ממשלתיים (3)

 

מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל התנאים 

אור ימוצגים במסגרת הרכוש הקבוע ראה בההחברה קיבלה מענקים ממשרד התיירות,  לקבלת המענק.

ת וכן מענקי מדינה בגין השתתפות בהוצאות קבועות, ענקים אלו מוצגים במסגרת ההכנסות האחרו ג'.11

 ח'.18אור יראה ב

 

 :מסים על ההכנסה .גי

 

לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות 

 לרווח כולל אחר או להון.

 

 :מסים שוטפים  (1)

 

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה 

 ם קודמות.למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שני
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 : )המשך(מסים על ההכנסה .גי

 

 :מסים נדחים  (2)

 

לבין הסכומים  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

 .המובאים בחשבון לצורכי מס

 

הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, צפוי לחול כאשר יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס ה

בכל תאריך דיווח  .בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח

הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם  .נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם

בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.  לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים

בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות  מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 

לא הובאו  ,כמו כןכל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. מוחזקות, 

בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד בחשבון מסים נדחים 

 על ידי חברה מאוחדת או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד, אינה כרוכה בחבות מס נוספת

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד  הגוררת חבות מס נוספת.

 מס שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס. התחייבות

 

 :רכוש קבוע .די

 

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי הפסדים 

תחזוקה שוטפת. העלות מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם, ואינם כוללים הוצאות 

כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש הקבוע, רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס 

 לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, לפי שיטת הרכיבים.

 

ס, הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכ

 כדלקמן:

 

 בעיקר % % 

   
 10 9-33 ציוד

 1.5 1.5 מלון )למעט רכיב הקרקע(
 

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים 

ס מסווג ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכ-כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

 כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.

 

שערוך המלונות והקרקעות נזקף לקרן הערכה מחדש המוצגת בהון, בניכוי השפעת המס. קרן הערכה מחדש 

 מועברת ישירות ליתרת הרווח כאשר הנכס נגרע.

 

ה באופן מהותי מהערך אינה שונ יתרה בדוחות הכספייםהערכות מחדש מבוצעות באופן סדיר על מנת לוודא שה

 שהיה נקבע לפי השווי ההוגן בתאריך הדיווח. 

 

ירידת ערך של נכס שהוערך מחדש נזקפת ישירות לרווח כולל אחר, עד לסכום שבו קיימת יתרת זכות בקרן 

ההערכה מחדש בגין אותו נכס. ירידת ערך נוספת, אם קיימת, נזקפת לרווח או הפסד. עלייה בערכו של נכס 

מהערכה מחדש, מוכרת ברווח או הפסד עד לסכום שבו היא מבטלת ירידה, שהוכרה קודם לכן ברווח או כתוצאה 

 הפסד. כל עלייה נוספת לאחר מכן נזקפת לקרן הערכה מחדש.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 :עלויות אשראי .טו

 

ייצור של נכסים כשירים אשר נדרשת תקופת זמן הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או 

משמעותית להכנתם, לשימושם המיועד או מכירתם. היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין 

הנכס עצמו, התחילו הפעולות להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות 

ושו המיועד או למכירתו. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל להכנת הנכס הכשיר לשימ

 עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

 

 :נדלן להשקעה . זט

 

ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה תפעולית( או "ן להשקעה הינו נדל"נדל

ר בחכירה  לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת חוכ

 סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.

 

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות כלכליות עתידיות 

ו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה ממימוש

 שבה נגרע הנכס. 

 

ן להשקעה "ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, נדל"נדל

ווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן נמדד בשווי ההוגן, אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח. ר

 ן להשקעה, נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי."של הנדל

 

נדל"ן להשקעה בפיתוח והקמה המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן כאמור לעיל 

בשל אופי והיקף סיכוני כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה מהימנה, ן למדידה מהימנה. וזאת כאשר השווי ההוגן נית

שבו השווי ההוגן ניתן , בניכוי הפסדים מירידת ערך אם קיימים, עד למועד מדד על פי עלותוהפרויקט, אזי הוא נ

וח כולל את עלות בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפית .מבניהם, כמוקדם או השלמת הבנייה למדידה מהימנה

 המקרקעין, עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו.

 

ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

 נם בעלי הידע והניסיון הנדרשים.ן והי"חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל

 

 :ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .יז

 

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים 

 השבה.-בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת

 

ההשבה שלהם, מופחתים -הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום ברבמקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של 

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למימוש ושווי -ההשבה שלהם. הסכום בר-הנכסים לסכום בר

שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים 

ההשבה עבור היחידה -פציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום ברהס

 מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.

 

ל ההשבה ש-נכס, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת  הסכום בר של ערך מירידת הפסד

הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת 

ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי -הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר

 העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.

 

 :ה משותפתהשקעה בחברה כלולה או בעסק

 

לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של ההשקעה 

בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת 

הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה,  ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת. בחינת ירידת

 כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת. 
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 :מכשירים פיננסיים .חי

 

 :פיננסיים נכסים  (1)

 

תן לייחס נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שני

במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או 

 הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

 

 החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:

 

 ל הנכסים הפיננסים, וכןהמודל העסקי של החברה לניהו  )א(

 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.  )ב(

 

 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:

 

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן 

עדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במו

תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו 

נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה 

 לירידת ערך.

 

לא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חוב כנמדד בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ל

דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה, לדוגמה 

 במקרה בו ההתחייבות הפיננסית המתייחסת נמדדת אף היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 

 דרך רווח כולל אחר כאשר:החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן 

 

המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים והן 

מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים 

 הקרן שטרם נפרעה.  לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום 

 

 כתוצאה הפסדים או רווחיםלאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגן. 

 .אחר כולל ברווח מוכרים שער הפרשיו ריבית למעט, הוגן שווי מהתאמות

 

 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר:

 

ב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח נכס פיננסי שמהווה מכשיר חו

כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה 

 מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.

 

 :ירידת ערך נכסים פיננסים

 

הפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים בשווי החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ה

 הוגן דרך רווח או הפסד. 

 

 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 

 

אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה חוב  מכשירי  א()

 בגין מכשיר חוב זה שתוכרלהפסד הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,לראשונה

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או 12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי 

 

אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה חוב  מכשירי  ב()

בחשבון הפסדי אשראי  שתוכר תביא להפסד ההפרשה ,בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך

  .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר -החזויים 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 : )המשך(מכשירים פיננסיים .חי

 

 : )המשך(פיננסיים נכסים  (1)

 

 : )המשך(ירידת ערך נכסים פיננסים

 

ן האשראי של מכשיר חוב לא לפיה היא מניחה שסיכו IFRS 9 -בהחברה מיישמת את ההקלה שנקבעה 

עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי 

בנוסף, החברה מעריכה כי כאשר  נמוך, למשל כאשר המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".

יום, חלה עלייה משמעותית בסיכון  30 -מ תשלומים חוזיים בגין מכשיר חוב נמצאים בפיגור של יותר

 אלא אם קיים מידע סביר וניתן לביסוס שמוכיח כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי. האשראי,

החברה מחשיבה אירוע כשל בנכס פיננסי כאשר תשלומים חוזיים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של 

חברה מחשיבה אירוע כשל כאשר מתקבל מידע חיצוני או יום. אולם קיימים מצבים, בהם ה 90 -יותר מ

 פנימי כי החברה אינה צפויה לקבל את מלוא התשלומים החוזיים.

 

 :גריעת נכסים פיננסים

 

 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:

 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או  )א(

 

תי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת החברה מעבירה באופן מהו  )ב(

תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי 

 נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס, או

 

ימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי, החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזר  )ג(

אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב 

 מהותי.

 

 :פיננסיות התחייבויות  (2)

 

 :התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

 

שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות ב

 שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.

 

לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת תוך שימוש 

 בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל:

 

 ;סדהפ או רווח דרך הוגן בשוויהנמדדות  פיננסיות התחייבויות )א(

 

התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או כאשר גישת   )ב(

 המעורבות הנמשכת חלה;

 

 חוזי ערבות פיננסית;  )ג(

 

 מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק;  )ד(

 

 חל עליה. 3קן דיווח כספי בינלאומי תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שת )ה(
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 : )המשך(מכשירים פיננסיים .חי

 

 : )המשך(פיננסיות התחייבויות  (2)

 

 :התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 

כוללות התחייבויות המוחזקות למסחר  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

לרבות נגזרים והתחייבויות פיננסיות העומדות בקריטריונים מסוימים אשר מיועדות בעת ההכרה לראשונה 

 לשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 

 במועד ההכרה לראשונה החברה מייעדת התחייבות פיננסית כנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 

בשווי הוגן כאשר עלויות עסקה  אלהראשונה, החברה מודדת התחייבויות פיננסיות במועד ההכרה ל

 נזקפות לרווח או הפסד.לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.

 

לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד, למעט שינויים שניתן ליחסם 

 יכון האשראי של ההתחייבות הפיננסית אשר מוצגים ברווח כולל אחרלשינויים בס

 

 :גריעת התחייבויות פיננסיות

 

דהיינו, כאשר המחויבות שהוגדרה  -החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת 

 בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. 

 

חייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההת

 אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.

 

במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות שונים 

 מהותית מהתנאים הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים. 

 

 :יעת נכסים פיננסיםגר

 

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות בהתחייבות אחרת 

בעלי תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות 

תחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרות של שתי הה

 נזקף לרווח או הפסד.

 

שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות בהתחייבות אחרת שינוי נעשה במקרה בו 

בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, החברה מעדכנת את סכום 

מזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי ה

 ההפרש נזקף לרווח או הפסד.

 
 :מדידת שווי הוגן . טי

 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין 

 משתתפים בשוק במועד המדידה.

 

כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר  מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה

 ( ביותר.advantageousשוק עיקרי, בשוק הכדאי )

 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או 

 ליים שלהם.ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכ

 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות 

 הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 :הוגןמדידת שווי  . טי

 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה 

כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם 

 ניתנים לצפייה.

 

או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מידרג כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן 

 השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:

 
 זהים. תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו  :1רמה 

 
 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין. 1ים שנכללו ברמה נתונים שאינם מחירים מצוטט  :2רמה 

 

נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים   :3רמה 

ג'. בדבר פרטים בדבר הערכת הרכוש  10פרטים בדבר הערכת נדל"ן להשקעה ראה באור  לצפייה(.

 .24אור י. בדבר פרטים הלואות ראה בד' 11הקבוע, ראה באור 

 

 :הפרשות . כ

 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה  IAS 37-הפרשה בהתאם ל

מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה 

ה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופ

נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר 

 ההוצאה.

 

 :תביעות משפטיות

 

ת משתמעת כתוצאה הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבו

מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות 

 וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

 

 :היטלים

 

 ,IFRIC 21היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות 

 שלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלוםלפיה ההתחייבות לת

 

 :רווח )הפסד( למניה . אכ

 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות 

 המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.

 

המדולל למניה אם השפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילויות מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח 

נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד 

ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה 

 אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.ברווח למניה של 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 :חכירות . בכ

 

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה לתקופת 

 זמן בעבור תמורה.

 

 :הקבוצה כחוכר (1)

 

ות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד עבור העסקא

חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס  12התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

הבסיס בעל ערך נמוך , בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על 

תקופת החכירה . במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת פני 

ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי  IFRS 16 -בתקן ב

 .אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה

 

שלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים בשיעור במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל ת

הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי של החברה. לאחר 

 .מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית

 

כירה בתוספת תשלומי חכירה ששולמו נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין ח

 במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

 

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות  ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי 

 .הקצר שבהם

 

בוצות של נכסי זכות להלן נתונים בדבר מספר שנות ההפחתה של נכסי זכות השימוש הרלוונטיות לפי ק

 שימוש:

 

 מספר שנים 

  

 5 משרד

 

כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 

IAS 36. 

 

 :הקבוצה כמחכיר ( 2)

 

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכם והם נבחנים במועד 

 :IFRS-16 -בפי הכללים שנקבעו -על ההתקשרות

 

 :חכירה מימונית )א(

 

עסקת חכירה בה מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס לחוכר, 

 מסווגת כחכירה מימונית. 

 

 :עסקאות חכירה בהן החברה מהווה מחכיר שאינו יצרן או סוחר )ב(

 

מוכר נכס "חייבים בגין חכירה מימונית" השווה לערך  במועד התחילה הנכס החכור נגרע וכנגד

הנוכחי של תקבולי החכירה מהוונים בריבית הגלומה בחכירה. הפרש כלשהו בין יתרת הנכס 

 החכור לפני הגריעה לבין יתרת החייבים בגין חכירה מימונית מוכר ברווח או הפסד. 

 

במועד התחילה מוכר נכס "חייבים , חרעסקאות חכירה בהן החברה מהווה מחכיר שהינו יצרן או סו

בגין חכירה מימונית" כנגד סעיף הכנסות ממכירות, בסכום אשר נקבע לפי השווי ההוגן של נכס 

 הבסיס למעט, אם נמוך יותר, לפי הערך הנוכחי של תקבולי החכירה מהוונים בריבית שוק.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 המשך(: )חכירות . בכ

 

 :הקבוצה כמחכיר ( 2)

 

 : )המשך(עסקאות חכירה בהן החברה מהווה מחכיר שאינו יצרן או סוחר )ב(

 

עלות המכירות. עלויות עסקה שהתהוו  בנוסף, במועד התחילה נכס הבסיס נגרע כנגד סעיף

לאחר מועד התחילה, תקבולי החכירה מוקצים בין  מוכרות כהוצאה מידית במועד התחילה.

מימון שמשקפות שיעור תשואה תקופתי קבוע על החייבים בגין חכירה מימונית, לבין  הכנסות

פירעון של חייבים בגין חכירה מימונית. יתרת החייבים בגין חכירה מימונית מטופלת לעניין ירידת 

בעסקאות הכוללות רכיבים שאינם חכירה, מטפלת החברה  .IFRS 9ערך וגריעה על פי הוראות 

ם חכירה בהתאם לתקן החשבונאי הרלוונטי ולא במסגרת החייבים בגין חכירה ברכיבים שאינ

 מימונית.

 

 :חכירה תפעולית )ג(

 

עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס, 

 מסווגת כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר על פני

תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות לעלות הנכס 

 המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס.

 

 

 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע - 3אור יב

 

יים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה את השיקולים לגבי בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספ

 הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:

 

 :השיקולים א. 

 

 אפקטיבית שליטה: 

 

החברה מעריכה אם קיימת לה שליטה בחברה שבה היא מחזיקה פחות ממרבית זכויות ההצבעה, בין 

א מחזיקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק שמחזיקים בעלי זכויות הצבעה אחרים היתר על פי החלק שהי

 ואופן הפיזור של ההחזקות האחרות וכן דפוסי ההצבעה באסיפות בעלי המניות הקודמות.

 

 :אומדנים והנחות ב. 

 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על יישום המדיניות 

החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים 

 נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.

 

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו 

הותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות על ידי הקבוצה ואשר שינוי מ

 הכספיים בשנה העוקבת:

 

 :מחדש של רכוש קבוע הערכה (1)

 

הקבוצה מודדת מבנים ומקרקעין המהווים רכוש קבוע בסכומים משוערכים, והשינויים בשווי הוגן נזקפים 

ני בלתי תלוי על מנת להעריך את השווי ההוגן לימים לרווח כולל אחר. הקבוצה התקשרה עם מעריך חיצו

המבנים ומקרקעין מוערכים על  .. הקבוצה מודדת את השווי ההוגן אחת לשנה2020 -ו 2021 בדצמבר 31

בסיס התייחסות לראיות זמינות בשוק, תוך שימוש במחירים בני השוואה המותאמים לגורמי שוק ספציפיים 

 בם.כגון סוג הנכסים, מיקומם ומצ
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 )המשך( הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע - 3אור יב

 

 : )המשך(אומדנים והנחות ב. 

 

 :להשקעה ן"נדל (2)

 

לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן  מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה נדל"ן 

, בהתאם להערכות בלתי תלויים שווי מעריכי ידי עלבדרך כלל . השווי ההוגן נקבע הפסד או רווחל זקפיםנ

שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים 

אלה. אם ניתן, השווי ההוגן נקבע בהתייחס  הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים

 ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך."נה בנדללעסקאות שנעשו לאחרו

 

במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה להשתמש בהנחות 

מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, מחירי ההשכרה העתידיים, שיעורי התפוסה, 

יים, הוצאות תפעול הנכסים, איתנותם הפיננסית של חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנו

השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי, על מנת להעריך את תזרימי המזומנים 

 העתידיים מהנכסים. שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן.

 

השקעה, מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות מדידת שווי הוגן של נכסי נדל"ן ל

כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס 

בשימוש המיטבי שלו. התחייבות לתשלום היטל השבחה בגין נדל"ן להשקעה מוכרת, בנפרד מהנכס, 

ת החוק. לפיכך, במסגרת מדידת שוויו ההוגן של נדל"ן להשקעה במועד מימוש הזכויות כמשמעותו בהוראו

טרם ההכרה בהתחייבות כאמור לתשלום היטל השבחה, מובאים בחשבון תזרימי המזומנים השליליים 

 בגין ההיטל

 

 :בהקמה להשקעה"ן נדל של מהימנה מדידה (3)

 

 הקבוצה מביאה, מהימנה למדידה ניתן בהקמה להשקעה"ן נדל של ההוגן השווי האם הבחינה לצורך

 :הבאים הרלוונטיים הקריטריונים את, היתר בין, בחשבון

 

 .ונזיל מפותח השוק שבו באזור בהקמה"ן הנדל מיקום )א(

 ומיקום במצב נכסים של מכירה או רכישה של קודמות הערכות או אחרונות מעסקאות מחיר ציטוט )ב(

 .דומים

 .מבצע קבלן עם הקמה הסכם על חתימה )ג(

 .בניה היתרי השגת ד()

 .לשוכרים מראש הושכר אשר להשכרה המיועדים מהשטחים אחוז )ה(

 .הקמה עלויות של מהימן אומדן )ו(

 .המוגמר הנכס שווי של מהימן אומדן )ז(

 

כאשר בחינת הגורמים לעיל מעלה כי שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה בהקמה ניתן למדידה מהימנה, 

 ההוגן בהתאם למדיניות הקבוצה לגבי נדל"ן להשקעההנדל"ן נמדד לפי שוויו 

 

 :תביעות משפטיות (4)

 

מוחזקות שלה, הסתמכו  התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברותתוצאות סיכויי בהערכות 

יועצים המשפטיים מתבססות על מיטב ההחברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 

המשפטי שנצבר בנושאים השונים.  ןהניסיוב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על שיפוטם המקצועי, בהתחש

 מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

 

 :נכסי מיסים נדחים (5)

 

לניכוי, שטרם  נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים

נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת 

לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס 

 ה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.הצפוי
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 )המשך( הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים ,השיקולים קרייע - 3אור יב

 

 : )המשך(אומדנים והנחות ב. 

 

 :עסקאות חכירה הכוללות אופציות הארכה וביטול ( 6)

 

לצורך הערכה האם ודאי באופן סביר שהחברה תממש אופציה להארכת תקופת חכירה או לא לממש 

ל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר יוצרות אופציה לביטול תקופת חכירה, מביאה בחשבון החברה את כ

עבור החברה תמריץ כלכלי לממש אופציה להארכה או לא לממש אופציה לביטול, כגון: סכומים 

משמעותיים שהושקעו בגין שיפורים במושכר, חשיבות נכס הבסיס והייחודיות הטמונה בו לצורך פעילותה 

 ה דומות ועוד.של החברה, ניסיון העבר של החברה בעסקאות חכיר

 

לאחר מועד התחילה החברה מעריכה מחדש האם ודאי באופן סביר שהיא תממש אופציה להארכה או לא 

תממש אופציה לביטול כאשר מתרחש אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר יש בהן כדי 

עותיים שבוצעו להשפיע על החלטות החברה בדבר מימוש או אי מימוש האופציה, כגון: שיפורים משמ

במושכר ולא היו חזויים במועד התחילה, התקשרות בחכירת משנה של נכס הבסיס לתקופה העולה על 

 .סוף תקופת החכירה שנקבעה קודם לכן ועוד

 

 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני ילוי ג - 4אור יב

 

 ל תיקון- IAS 16 רכוש קבוע: 

 

תמורה שהתקבלה  הפחתתהתיקון אוסר על התיקון(.  -)להלן  IAS 16-ל תיקון IASB-, פרסם ה2020במאי 

. חלף זאת, החברה מעלותו ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה את הרכוש הקבוע לשימושו המיועד

 תכיר את תמורת המכירה ואת העלויות הנלוות ברווח והפסד.

 

 .אפשריאו לאחריו. יישום מוקדם יותר  2022אר לינו 1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  יישום התיקון

למפרע, אולם רק לפריטי רכוש קבוע המובאים למיקום ולמצב הדרושים לכך שהם יוכלו לפעול באופן  יישום התיקון

 החברהשהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת הדיווח השנתית המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים שבה 

 התיקוןתכיר בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה של  החברה. או לאחריה התיקוןמיישמת לראשונה את 

לתיקון , החברה של מועד היישום לראשונה. להערכתכתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים בתחילת התקופה 

 הכספיים. הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לעיל לא

 

 תיקון ל- IAS 1 הצגת דוחות כספיים: 

 

בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות  IAS 1 -תיקון ל IASB -פרסם ה 2020בחודש ינואר 

 התיקון(. -)להלן 

 

 התיקון מבהיר את העניינים הבאים:

 

 ;מהי הכוונה בזכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק 

 ;זכות הדחייה חייבת להתקיים לתום תאריך הדיווח 

 שות תממש את זכות הדחייה;סיווג אינו מושפע מהסבירות שי 

  רק במידה ונגזר משובץ בהתחייבות המירה הינו מכשיר הוני, התנאים של ההתחייבות לא ישפיעו על

 סיווגו.

 

התיקון יישום בדרך של יישום או לאחריו.  2023לינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  יושם התיקון

 למפרע.

 

 על הסכמי ההלוואות הנוכחיים שלה.החברה בוחנת את השפעת התיקון 
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 )המשך(חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSילוי לתקני ג - 4אור יב

 

  תיקון ל- IFRS 3צירופי עסקים ,: 

 

, צירופי עסקים, בהתייחס למסגרת 3תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2020בחודש מאי 

למסגרת להכנת דוחות כספיים ולהצגתם, בהתייחסות למסגרת  המושגית. התיקון נועד להחליף התייחסות

 מבלי לשנות משמעותית את דרישותיה. 2018המושגית לדיווח כספי שפורסמה במרס, 

 

כדי להימנע ממצבים של הכרה ברווחים או  IFRS 3 -התיקון הוסיף חריג לעיקרון ההכרה בהתחייבות בהתאם ל

'( הנובעים מהתחייבויות והתחייבויות תלויות שהיו day 2 gain or lossהפסדים מייד לאחר צירוף העסקים )'

 , במידה והיו מוכרים בנפרד. IFRIC 21או  IAS 37נכנסים לתחולת 

 

, יוכרו במועד הרכישה IFRIC 21, או IAS 37בהתאם לחריג, התחייבויות או התחייבויות תלויות שבתחולת 

 אם למסגרת המושגית.ולא בהת IFRIC 21או  IAS 37בהתאם להוראות 

 

 התיקון גם מבהיר שנכסים תלויים לא יוכרו במועד צירוף העסקים.

 

 או לאחריו. 2022בינואר  1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 

 8 -תיקון ל IAS מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות: 

 

: מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים 8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2021בחודש פברואר 

 התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים". –חשבונאיים וטעויות )להלן 

 

ות במדידה". התיקון מבהיר אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודא

 מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות.

 

והוא חל על שינויים במדיניות  2023בינואר  1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 בתחילת אותה תקופה או אחריה. יישום מוקדם אפשרי. חשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים

 

 החברה בוחנת את השלכות התיקון על הדוחות הכספיים.

 

 תיקון ל- IAS 12מסים על הכנסה ,: 

 

"" או IAS 12, מסים על ההכנסה )להלן: 12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -פרסם ה 2021במאי 

 IAS 12ל  24 -ו 15כרה לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים "התקן"( אשר מצמצם את תחולת 'חריג הה

 )להלן: "התיקון"(.

 

הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים  IAS 12במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג 

ת. חריג זה בגין הפרשים זמניים מסוימים הנובעים מההכרה לראשונה בנכסים והתחייבויות בעסקאות מסוימו

מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'. התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על 

הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים מעסקה אשר אינה צירוף עסקים ואשר בגינה נוצרים הפרשים 

 יג. זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם הם עומדים ביתר תנאי החר

 

או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. בנוגע  2023בינואר  1התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

התיקון ייושם החל מתחילת תקופת הדיווח המוקדמת  -לעסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום 

ההשפעה המצטברת של היישום ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת 

 לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי( למועד זה.

 

 .להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה
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 מזומנים ושווי מזומנים - 5ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 17,432  64,638  מזומנים למשיכה מיידית

   
 

 

 פיקדונות לזמן קצר מוגבלים בשימוש - 6ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 5,634  5,652  פיקדונות בתאגידים בנקאיים

   
 א' להלן.17וצה פיקדונות שהוגבלו בשימוש על ידי תאגידים בנקאיים, ראו ביאור לקב 2021בדצמבר  31נכון ליום 

 

 

 לקוחות - 7ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 351  752  חובות פתוחים
 17  22  הכנסות לקבל
 -  1,431  לגביהכרטיסי אשרי 

  2,205  368 

   
 

 

 חייבים ויתרות חובה - 8ור ביא

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 3,258  18  צדדים קשורים )*(

 1,520  1,397  מוסדות
 347  539 הוצאות מראש

 - 194 מלאי
 11,442  11,454  תשלומים על חשבון רכישת נכס )**(

 99  -  מדינת ישראל מענק השקעה לקבל

  13,602  16,666 

   
)י( 3ההלוואות הינן ללא תנאי פירעון ונושאות ריבית לפי תקנות מס הכנסה שנקבעו לסעיף  -צדדים קשורים  )*( 

לפקודת מס הכנסה. בהתאם להערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי, נקבע שווי הוגן לריבית 

אלפי  69 -כ 2020בהתאם לכך, נזקף להון לשנת . 4.23%-4.2% שורים והינוההלוואות שהתקבלו מצדדים ק

 ש"ח.

 (.10ב')9אור יראה ב )**( 



 אי סיאם בע"מפ
 וחות הכספייםביאורים לד

 

 26 

 

 השקעות בחברות ושותפויות - 9ביאור 

 

 ההרכב: א.

 שם החברה
שיעור  

 החזקה

  % 

   
 100  (1) בע"מ פאי סיאם לינקולן

 100  (2) ( בע"מ2014פאי סיאם תל אביב )
 50  (3) ן תל אביב בע"מצפון הירקו

 100  (4) ניהול מלונות איביס ופולמן )*(
 100  (5) ופולמן ש.מ. )**(איביס מלונות 

 85  (6) ש.מ. 2-4מלון החבצלת 
 100  (7) בע"מ 2-4ניהול החבצלת 

 100  (8) מלונות החוף הצפוני בע"מ
 100  (9) גינות המלכים בע"מ )**(

 100  (10) ם בע"מ פאי סיאם הנביאים ירושלי
 100  (11) בי.טי. כנרת בע"מ

 100 (12) בע"מ 36יפו פאי סיאם רחוב 
 100 (13) בע"מ 38יפו פאי סיאם 

 

 )ב(.9ראה ביאור  )*(

 (.9ב)9החזקה דרך מלונות החוף הצפוני בע"מ, ראה ביאור  )**(

 

 :פרוט ההשקעות ב. 

 

 :פאי סיאם לינקולן בע"מ )להלן: "לינקולן"( (1)

 

ועיסוקה השקעות בנדל"ן בישראל. ללינקולן פרוייקט ברח' משה דיין בתל  2015לינקולן הוקמה בשנת 

ההגנה"(. החברה בוחנת הקמתם של מעונות סטודנטים ו/או מרכז בריאות  -אביב )מתחם "בזק 

ור איהחלים על המתחם. ראה ב 5000, תכנית צ' ותכנית ת.א. 5מטרופוליטני בהתאם לתוכניות תמ"מ 

 (.3)ב()10

 

 :( בע"מ )להלן: "פאי ת"א"(2014אביב )-פאי סיאם תל  (2)

 

כחברה פרטית שעיסוקה בהשקעות בנדל"ן בישראל. לפאי ת"א  2014פאי ת"א הוקמה בשלהי שנת 

 (.2)ב()10אור יבת"א. ראה גם ב 34פרוייקט ברח' המרד 

 

 :אביב בע"מ )להלן: "צפון הירקון"(-צפון הירקון תל  (3)

 

 אביב בשטח של כדונם ברחוב הירקון-צפון הירקון הינה הבעלים של זכות במקרקעין בתל  ()א

אביב הקטנה". צפון הירקון -הידועים כמגרש "תל 210חלקה  6962בתל אביב בגוש  298-306

 יחידות דיור.  3 -חדרי אירוח, שטחים ציבוריים ו 153-מקימה על המגרש מלון בן כ

 

 :כם בעלי מניותהסכם להקצאת מניות והס

 

התקשרה צפון הירקון בהסכם להקצאת מניות והסכם בעלי מניות עם ישרוטל  2014בינואר  2ביום 

 ועם החברה )להלן בסעיף זה: "ההסכם"( וכן בהסכם שכירות ותפעול להלן עיקרי הוראות ההסכם:

 

שכיר במסגרת ההסכם ביקשו הצדדים להקים על המקרקעין מלון אשר צפון הירקון ת ( 1)

 לישרוטל לשם תפעולו השוטף וזאת בהתאם להסכם שכירות ותפעול.

 

מהון המניות  50%במסגרת ההסכם הוקצו לישרוטל מניות רגילות ומניות הנהלה המהוות  ( 2)

המונפק של צפון הירקון. מניות ההנהלה מקנות לבעליהן את הזכות המוחלטת למנות 

עליהן את הזכות לקבלת דיבידנדים ולחלוקת דירקטורים ואילו המניות הרגילות מקנות לב

 רווחים.
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות - 9ביאור 

 

 : )המשך(פרוט ההשקעות ב. 

 

 המשך(( )אביב בע"מ )להלן: "צפון הירקון"-צפון הירקון תל  (3)

 

 )המשך( )א( 

 

 : )המשך(הסכם להקצאת מניות והסכם בעלי מניות

 

מהונה העצמי של צפון הירקון שהסתכם  50%-וטל בוצעה בתמורה להקצאת המניות לישר ( 3)

 מיליון ש"ח. 14.6 -( לסך של כ100%-באותו מועד )ביחס ל

 

הסכם כולל הוראות בקשר עם ניהול משותף של צפון הירקון לרבות השקעות הצדדים ה ( 4)

חלקו במימון ומימון הקמת הפרויקט וכן מנגנון לדילול זכויותיו של צד שאינו מעמיד את 

 הקמת הפרויקט.

 

ההסכם כולל תשלום עבור מתן שירותי יעוץ מלונאי במהלך הקמת הפרויקט, לפיו תשלם  ( 5)

 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ בגין כל תקופת ההקמה. 300צפון הירקון לישרוטל סך של 

 

ירקון לרבות ההסכם, כמו גם תקנון צפון הירקון  כולל מתן הוראות בדבר ניהול עסקי צפון ה ( 6)

לענין הרכב דירקטוריון צפון הירקון המזכה את כל אחד מבעלי המניות למנות שני 

 דירקטורים מטעמו או דירקטור אחד בעל שני קולות בהצבעות.

 

ההסכם כולל הוראות בדבר הגבלת עבירות המניות, לרבות קבלת הסכמת הצד האחר  ( 7)

אשונה וכן ומבלי לגרוע ממגבלות ההעברה, כל לשעבוד מניותיו בצפון הירקון, זכות סירוב ר

מהמניות שברשותו לצד שלישי אחד  50%אחד מבעלי המניות יהיה רשאי למכור עד 

 בלבד, כאשר הוראה זו תחול עד לתום שנה ממועד הקמת המלון.

 

 -ההסכם כולל הוראות בדבר מכירת המלון, לפיהן, יהא רשאי בעל מניות המחזיק בלפחות  ( 8)

ניות ההנהלה לחייב את בעלי המניות האחרים לאשר את מכירת המלון וזאת רק ממ 50%

בתום שנתיים ממועד תחילת תקופת השכירות ובמחיר העומד במחיר מינימום המשקף 

השנים הקודמות  3לשנה לפי ממוצע דמי שכירות שהתקבלו במהלך  6.5%תשואה של 

ם ככל וטרם חלפון שלוש שנים למתן ההצעה לרכישת המלון )או דמי שכירות של שנתיי

 מתחילת תקופת השכירות(, בכפוף למתן זכות סירוב ראשונה כקבוע בהסכם.

 

ת"א, למבנה ברח'  65ב' הועברו זכויות בנייה ממבנה לשימור ברח' שינקין  2650במסגרת תכנית   )ב(

וזאת בתמורה מ"ר שטח עיקרי למלונאות.  1,000הירקון, באופן שבו נוספו זכויות בניה המקנות 

 ש"ח. ןמיליו 2.7 -לסך של כ

 

צפון הירקון קיבלה היתרי בנייה לפרויקט החל משלב הריסת הבניינים הקיימים, דרך שלב 

החפירה, הדיפון ויציקת התשתיות וכן לשלב ההקמה. היתר הבניה האחרון שקיבלה צפון הירקון 

ומות למטרות מלונאות מעל ק 15קומות מתוכם  17בקשר עם הפרויקט, מאפשר הקמת מבנה בן 

קומות תת קרקעיות, כמפורט לעיל. למועד הדוחות הכספיים,  3-הקרקע, שתי קומות למגורים וכן ל

 המלון נמצא בשלב עבודות גמר מתקדמות.

 

 :תפעול המלון (ג)

 

התקשרה צפון הירקון בהסכם שכירות ותפעול עם ישרוטל ניהול מלונות,  2014בינואר  2ביום 

שרוטל"( לפיו ישרוטל תשכור, תפעיל ותנהל את המלון שיוקם. מסירת החזקה במלון לידי )להלן: "י

ישרוטל מלונות תיעשה לאחר השלמת בניית המלון ובהתאם תקופת השכירות תחל ממועד 

 חודשים.  11 -שנים ו 24המסירה למשך תקופה של 
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 השקעות בחברות ושותפויות )המשך( - 9ביאור 

 

 : )המשך(פרוט ההשקעות ב. 

 

 המשך(( )אביב בע"מ )להלן: "צפון הירקון"-צפון הירקון תל  (3)

 

 : )המשך(תפעול המלון (ג)

 

על פי הסכם השכירות צפון הירקון תהיה זכאית לדמי שכירות שנתיים. אשר יחושבו בחישוב 

 מצטבר רב שנתי לפי הגבוה מבין החלופות דלהלן:

 

 מדד המחירים לצרכן.מיליון ש"ח צמוד ל 10.3 -סך של כ ( 1)

 

דמי שכירות לפי פדיון בגין הכנסות מחדרי אירוח במדרגות המנויות בחוזה ודמי שכירות  ( 2)

 חודשיים בשיעור קבוע מההכנסות בגין מכירת מזון ומשקאות.

 

התקשרה צפון הירקון בהסכם הקמה עם קנדרה ישראל  2015למרץ  26ביום  -הסכם הקמה  )ד(

בעלי מניות(, פאי ב.ס.ד. ת"א וישרוטל בע"מ להקמת הפרויקט המלונאי. בע"מ )חברה קשורה ל

הסכם ההקמה מסדיר וקובע את מערכת הזכויות וההתחייבויות בין הצדדים להסכם לשאת 

בהוצאות ובהשקעות הכרוכות בפרויקט בהתאם לחלקם היחסי בפרויקט. עוד הוסכם כי צפון 

ורה לתשלום דמי ניהול, וכן הוסכם כי המלון הירקון תמונה כמנהל ההקמה של הפרויקט בתמ

( בע"מ. הסכם ההקמה מחיל על 1981שיוקם ינוהל ויתופעל על ידי חברת ישרוטל ניהול מלונות )

הצדדים, למעט צפון הירקון, מגבלות על העברת זכויותיהם בדירות שיוקמו. אלא אם כל הצדדים 

כמי מכירות הדירות )כמפורט בסעיף ו' להסכם הקמת הפרויקט נתנו את הסכמתכם לכך. מכוח הס

 להלן(.

 

שעבדה החברה בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, לטובת  2017בינואר  24ביום  )ה(

ישרוטל יזמות את מלוא זכויותיה לקבלת דמי שכירות מכוח הסכם שכירות ותפעול צפון הירקון 

 רויקט חבצלת.וזאת במסגרת תנאי הלוואה שניתנה לחברה במסגרת פ

 

יחידות הדיור  3חתמה צפון הירקון על שלושה הסכמי מכר למכירת  2015במרס,  26ביום   )ו(

 בפרויקט.

 

הסכם מכר לפיו צפון הירקון מכרה לקנדרה )ישראל( בע"מ ולישרוטל בע"מ חלק מזכויותיה  * 

חניות  2 מ"ר, עליהם תוקם דירה בקומה העליונה של המבנה + 190.7-במקרקעין השווה ל

 ח ובתוספת מע"מ."מיליון ש 4.7-צמודות, בתמורה לסך של כ

 

-הסכם מכר לפיו צפון הירקון תמכור לישרוטל בע"מ חלק מזכויותיה במקרקעין השווה ל * 

חניות  2מ"ר, עליהם תוקם דירה בקומה אחת מתחת לקומה העליונה של המבנה +  130.8

 ובתוספת מע"מ. ח"מיליון ש 3.27-צמודות, בתמורה לסך של כ

 

הסכם מכירה לפיו צפון הירקון תמכור לפאי ב.ס.ד. תל אביב בע"מ חלק מזכויותיה  * 

מ"ר, עליהם תוקם דירה בקומה אחת מתחת לקומה העליונה  104.2-במקרקעין השווה ל

 ח בתוספת מע"מ."מיליון ש 2.6-חניות צמודות, בתמורה לסך של כ 2של המבנה + 

 

 .שולמוהסכומים בגין הזכויות במקרקעין האמורות לעיל, כל  נכון למועד הדוח, * 

 

 השקעה מטופלת בשיטת השווי המאזני.ה  (ז)
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 השקעות בחברות ושותפויות )המשך( - 9ביאור 

 

 : )המשך(פרוט ההשקעות ב. 

 

 )"מלון איביס ופולמן"(: ניהול מלונות איביס ופולמן ירושלים בע"מ (4)

 

מלונות איביס ופולמן ירושלים שותפות ינה השותף הכללי בשותפות וה 2017בשנת נוסדה  החברה

 ( לחברה אין פעילות כספית.6. )ראה להלן ב.מוגבלת

 

 :מלונות איביס ופולמן ירושלים שותפות מוגבלת )שותפות איביס(  (5)

 

רת כשותפות בין חב 2017במאי  7שותפות איביס נוסדה על פי הסכם יסוד שותפות מוגבלת ביום   )א(

 ניהול מלונות איביס ופולמן בע"מ לבין השותפים בחלקים שווים: 

 

  .גינות המלכים 

 .החברה 

 

מטרות השותפות הינן קידום מיזמים עסקיים וכן כל פעילות עסקית שתיקבע על ידי השותף הכללי   )ב(

י וזאת בכפוף לכל דין. עוד הוסכם כי כל אחד מהשותפים המוגבלים יהיה זכאי לחלקו בריווח

השותפות, לפי ההכנסות שיתקבלו מהמלונות שבבעלותו באותה שנה קלנדרית. על אף האמור, 

מוסכם כי במקרה שבסוף שנה קלנדרית יתגלו שינויים דרמטיים בהוצאות, יחולקו הרווחים באותה 

שנה לפי שיקול הדעת של השותף הכללי בהתחשב בהוצאות. בהתאם לכך, ההכנסות וההוצאות 

 המנוהלות באמצעות השותפות, אוחדו בדוחות החברה. של בית המלון

 

 (.3ו')11אור יתפעול וניהול מלון איביס סיטי ראה ב  )ג(

 

 .(7)'ב11אור יתפעול וניהול מלון איביס סטייל ראה ב  )ד(

 

((, 9ב)9בעקבות רכישת מלונות החוף הצפוני שרכשה את גינות המלכים בע"מ )ראה ביאור   )ה(

 , צירופי עסקים.25אור יוחות שותפות איביס. ראה בהחברה מאחדת את ד

 

 :שותפות מוגבלת )להלן: שותפות החבצלת( 2-4מלון החבצלת   (6)

 

, השותף הכללי( יחד עם בעלי הזכות 85%-הוקמה שותפות החבצלת, בין החברה )כ 2017באוקטובר 

 . 95.56%ופן אפקטיבי בהאחרים במקרקעין כשותפים מוגבלים, נכון למועד הדוח, החברה מחזיקה בא

 

מטרת השותפות קידום מיזמים עסקיים וכן כל פעילות עסקית שתקבע על ידי השותף הכללי וזאת בכפוף 

לכל דין. עוד הוסכם כי במידה ואחד השותפים לא יעמיד את חלקו בהשקעות הנוספות יהיו שאר השותפים 

שהפר את ההסכם ובמקרה כאמור ידולל  להסכם רשאים, אך לא חייבים, להעמיד גם את חלקו של השותף

 .2-4חלקו של השותף המפר בהתאם. פעילות השותפות הינה ייזום הפרויקט המלונאי ברחוב החבצלת 

 

  כל שותף יהיה זכאי לחלקו ברווחי השותפות בהתאם לחלקו היחסי בשותפות.

 

 :בע"מ )להלן: "ניהול החבצלת"( 2-4ניהול החבצלת   (7)

 

 ()ג(.1))ב(10ראה ביאור 
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 השקעות בחברות ושותפויות )המשך( - 9ביאור 

 

 : )המשך(פרוט ההשקעות ב. 

 

 :מלונות החוף הצפוני  (8)

 

בדצמבר  22 חב' לבנין והשקעות בע"מ )להלן "פנטהאוז"( מיום -בהסכם בין החברה לפנטהאוז   (א)

2020. 

 

ת החוף הצפוני בתמורה לסך הוסכם בין הצדדים כי פנטהאוז תמכור את מלוא אחזקותיה במלונו

שעיקריהם )שכולם התקיימו( אלפי ש"ח בכפוף לקיום התנאים המתלים  77,518כולל של 

 מפורטים להלן:

 

השלמת ההסכם בין מלונות החוף הצפוני לבין קנדרה )ישראל( בע"מ לפיו מלונות החוף  (1)

נות המלכות בע"מ הצפוני ירכשו את מלוא אחזקותיה בהון המניות המונפק והנפרע של גי

 )ראה סעיף ה'(.

 

הסכמת בנק הפועלים )לטובתו רשומים שיעבדים על נכסי המלונות החוף הצפוני בתדפיס   (2)

בדצמבר  21רשם החברות( והמממן את פעילות החוף הצפוני, לעסקה, אשר התקבל ביום 

2020. 

 

ב בעלי המניות קבלת אישור מנהלת השקעות בתיירות במשרד התיירות לשינוי בהרכ  (3)

 במלונות החוף הצפוני.

 

אלפי ש"ח ישולם במועד תשלום התמורה על ידי מלונות החוף  5,766עוד הוסכם כי סך של   (4)

אלפי ש"ח ישולם לפנטהאוז וזאת לפרעון  691הצפוני לקנדרה )ישראל( בע"מ וסך של 

 יתרה מלוא חובות מלונות החוף הצפוני לחברות לעיל.

 

 (.ה)11אור ילות החוף הצפוני, ראה גם בבנוגע לפעי )ב(

 

 צירופי עסקים. 25אור יראה ב  )ג(

 

בדבר  26אור י. ראה גם ב2020בדצמבר  31החברה איחדה את דוחות החוף הצפוני החל מיום   )ד(

 נתוני הפרופורמה.

 

בין מלונות החוף  2020בדצמבר  22במסגרת שינוי מבנה בקבוצת החברות נחתם הסכם ביום   )ה(

 51,945הצפוני לפיו תרכוש מקנדרה את מלוא אחזקותיה בגינות המלכים בע"מ בתמורה לסך 

 המפורטים להלן:)שכולן התקיימו( אלפי ש"ח. בכפוף לקיום התנאים המתלים 

 

המלכים(  קבלת הסכמת בנק הפועלים בע"מ )לטובתו רשומים שעבודים על נכסי גינות   (1)

 ת המלכים.המממן את הפעילות העסקת של גינו

 

 .2020בדצמבר  21אמור התקבל ביום אישור כ

 

קבלת אישור מנהלת השקעות בתיירות במשרד התיירות לשינוי הרכב בעלי המניות בגינות   (2)

 .2020בדצמבר  21המלכים. אישור כאמור התקבל ביום 

 

ו גינות אלפי ש"ח ואיל 2,767עוד סוכם כי פנטהאוז תפרע את חובה לגינות המלכים בסך   (3)

אלפי ש"ח  1,698 -אלפי ש"ח. וסך של כ 226המלכים תפרע את חובה לקנדרה בסך 

 ( בע"מ בגין יתרת חובה אליו.1993תפרע גינות המלכים לבניין רב שפע )
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 השקעות בחברות ושותפויות )המשך( - 9ביאור 

 

 : )המשך(פרוט ההשקעות ב. 

 

 : )המשך(מלונות החוף הצפוני  (8)

 

. החברה איחדה את דוחות החוף הצפוני החל מיום 2021בינואר  7שולמה בפועל ביום  רההתמו  )ו(.

 בדבר נתוני הפרופורמה(. 26אור י)ראה גם ב 2020בדצמבר  31

 

גין העסקאות נוצר רווח הזדמנותי בגובה הפער בין תמורת המניות לבין שווי ההון למועד ב (ז)

 ח(.18אור יהעסקאות. )ראה בנוסף ב

 

 :גינות המלכים בע"מ  (9)

 

 Ibis Jerusalem City Center Hotelפעילות גינות המלכים מתמקדת בהחזקה, תפעול וניהול של מלון 

, בירושלים )"איביס סיטי סנטר"(. 4הממוקם בלב ירושלים ברחוב אריסטובולוס פינת רחוב יצחק אלישר 

 (.1ז')11אור יפות מוגבלת. ראה בתפעול המלון נעשה באמצעות מלונות איביס ופולמן ירושלים שות

 

 :בע"מ פאי סיאם הנביאים  (10)

 

, התקשרה פאי סיאם הנביאים ירושלים בע"מ )"פאי סיאם הנביאים"(, חברה פרטית 2020במרץ  26ביום 

בבעלות מלאה של החברה בהסכם מותנה עם אורט ישראל חל"צ )"אורט"( לפיו, אורט תמכור לפאי סיאם 

 90חלקות  30061כויות החכירה במגרש מס' א לפי תוכנית קנדל, הידוע כגוש שומה הנביאים את מלוא ז

מ"ר ברחוב הנביאים בירושלים והרשום על שם רשות הפיתוח  9,731-)בחלק(, בשטח של כ 93-)בחלק( ו

 "המקרקעין", בהתאמה(.-)בסעיף זה: "הסכם המכר" ו

 

ד זה, בית ספר המופעל על ידי אורט. כמו כן, על המקרקעין קיימים מספר מבנים המשמשים, נכון למוע

אחד מהמבנים המצויים במקרקעין הינו מבנה לשימור מחמיר הן המבנה והן חצרותיו וחלה עליו תוכנית 

, וכי לא ניתן לבצע במבנה זה כל שינוי 1965-א' לחוק התכנון והבניה תשכ"ח76שימור אתרים לפי סעיף 

 החורג מתוכנית זו. 

 

, לפיו הייעוד במקרקעין הינו למוסדות. 62ני החל על המקרקעין הינו בהתאם לתוכנית מתאר הייעוד התכנו

ממהנדס העיר ירושלים המקרקעין יכולים לשמש  2008בהתאם למכתב שקיבלה אורט בחודש ינואר 

בייעוד, בין היתר, למוסדות בריאות, בתי ספר פרטיים, מוסדות דת, מוסדות סעד ורווחה )מרכזי טיפול 

לקשישים, מוסדות חסות, מוסדות בית אבות ודיור מוגן לקשישים(, מתקני ספורט חניונים ציבוריים תת 

 קרקעיים ועוד. 

 

יצוין כי כפי שנמסר לפאי סיאם הנביאים, בין אורט לבין עיריית ירושלים התנהלו מספר תכתובות בין 

היתר, טענה בקשר למגבלות  לערך, במסגרתם העלתה עיריית ירושלים, בין 2018עד  2015השנים 

השימוש במקרקעין, שאינן תואמות את עמדת אורט ואינן תואמות את עמדת מהנדס עיריית ירושלים 

כאמור לעיל. יצוין כי במהלך התקופה בה נוהלו התכתבויות כאמור בין אורט  2008ממכתבו בחודש ינואר 

אשר לא צלח ובעקבותיו המשיכו עיריית  לעיריית ירושלים, נוהל גם מו"מ בין אורט לעיריית ירושלים

ירושלים ואורט בחלופת מכתבים בנושא, במסגרתו הודיעה עיריית ירושלים על כוונתה לרכוש את 

 המקרקעין בדרך של הפקעה. 

 

כמו כן, במסגרת הסכם המכר נמסר לפאי סיאם הנביאים כי בשיחה טלפונית שהתקיימה בין מנכ"ל אורט 

ים הודיע ראש עיריית ירושלים בע"פ, כי אין לעיריית ירושלים כל עניין ברכישת לבין ראש עיריית ירושל

אורט אף עדכנה את העיריה בכתב אודות כוונתה למכור את הנכס בהעדר רצון של העיריה המקרקעין. 

לרכוש את הנכס. לאחר המכירה ולפי דרישת רמ"י, עדכנה אורט את העיריה אודות המכירה והודיע לה על 

לממש זכות לרכישת הנכס לפי נוהלי רמ"י )אף שלדעת אורט זכות זו אינה חלה במקרה הנוכחי(  זכותה

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בידי פאי סיאם הנביאים והחברה  אך העיריה לא מימשה זכות זו.

 אפשרות להעריך את השפעות עמדת עיריית ירושלים כאמור לעיל. 
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 ושותפויות )המשך(השקעות בחברות  - 9ביאור 

 

 : )המשך(פרוט ההשקעות ב. 

 

 )המשך( :בע"מ פאי סיאם הנביאים  (10)

 

השלמתו של הסכם המכר מותנה בקבלת הסכמת רשות מקרקעי ישראל )"רמ"י"( בכתב, להעברת 

ימים ממועד החתימה על הסכם המכר, כאשר  120הזכויות במקרקעין על שם פאי סיאם הנביאים בתוך 

הצדדים האריכו מעת לעת , ם להאריך את התקופה האמורה בהתאם להוראות הסכם המכרהצדדים רשאי

 30 את המועד לקיומו של התנאי המתלה ונכון למועד הדוחות הכספיים המועד לקיום התנאי המתלה הינו

 .2022, ביוני

 

מיליון  11מיליון ש"ח, כאשר סך של  110בתמורה לרכישת המקרקעין, תשלם פאי סיאם הנביאים סך של 

לחשבון נאמנות של עורכי הדין של אורט וישוחרר לאורט ש"ח שולמו במועד החתימה על הסכם המכר 

והיתרה תשולם, לאחר ובכפוף בכפוף לקיום התנאי המתלה  של קבלת אישור רמ"י להעברת הזכויות. 

התשלום האחרון לקבלת אישור רמ"י להעברת הזכויות כאמור לעיל, בחמישה תשלומים לא שווים, כאשר 

  במועד מסירת החזקה בנכס לידי פאי סיאם הנביאים. 2021בספטמבר  1ישולם ביום 

 

בשל כך שהתנאי המתלה טרם התקיים, טרם בוצעו תשלומים מעבר לתשלום במועד החתימה ובהסדר 

האחרון להארכת המועד לקיום התנאי המתלה נקבע כי ככל שיתקיים התנאי המתלה מסירת החזקה 

כן בהתאם לצרכיה של אורט לצורך סגירת בית הספר והעתקתו למקום חדש. מועד מסירת החזקה תעוד

 .ישליך גם על מועדי ביצוע תשלומי התמורה שטרם עודכנו

 

יצוין כי במסגרת הסכם המכר, העמידה החברה ערבות לטובת אורט בגין כל התחייבויות פאי סיאם 

 הנביאים על פי הסכם המכר. 

 

במסגרת החייבים ויתרות חובה, מומן באמצעות הלוואה  הכספיים בדוחות כלול הנכס שבוןח על התשלום

 שהתקבלה מחברה קשורה.

 

  :בע"מ בי.טי. כנרת  (11)

 

התקשרה החברה עם צדדי ג' )בעלת המניות בחברה הנרכשת וצד קשור אליה  2021במאי  4ביום 

לחברה ו/או לבעלי המניות בחברה בהסכם שהעמידה הלוואות בעלים לחברה הנרכשת( שאינם קשורים 

 "החברה הנרכשת"(.-מניות החברה הנרכשת )להלן: "הסכם הרכישה", "המוכרות" ומלוא לרכישת 

 

, וזאת מכוח )מפרץ אמנון( החברה הנרכשת הינה בעלת זכויות חכירה במקרקעין המצויים באיזור הכנרת

 חוזי חכירה מול רשות מקרקעי ישראל )"רמ"י"(. 

 

במקרקעין פעל בעבר כפר נופש ואירוח שאינו פעיל  דונם.  כמו כן, 60-קרקעין הינם בשטח כולל של כהמ

 למועד הדוח והינו מגודר ותחום למניעת סכנות.

 

ובחלק מהמגרשים בשנת  2039שנה וסיומה בחלק מהמגרשים בשנת  49החכירה הינה לתקופה של 

 שנים מתום תקופת החכירה הראשונה. 49בת  עם זכות להארכה לתקופת חכירה אחת נוספת 2058

 

 להלן עיקרי הוראותיו של הסכם הרכישה:

 

ש"ח וכן, החברה תעמיד הלוואת בעלים  1.00-החברה תרכוש את מניות החברה הנרכשת בתמורה ל

אישור מיליוני ש"ח אשר ישמשו לפירעון התחייבויות החברה הנרכש. למועד  60לחברה הנרכשת בסך של 

, החברה שילמה את התמורה במלואה וזו הועברה לפירעון התחייבויות החברה כספייםהדוחות ה

 פי ההסכם.-מיליון ש"ח שהופקדו בנאמנות להבטחת התחייבויות המוכרים על 5הנרכשת, למעט סך של 

 

יובהר, כי מעבר לאמור לעיל, תיוותר יתרת חוב לצד קשור למוכרת שתפרע בעתיד בכפוף להתקיימות 

 קבעו בהסכם הרכישה.תנאים שנ



 אי סיאם בע"מפ
 וחות הכספייםביאורים לד

 

 33 

 

 השקעות בחברות ושותפויות )המשך( - 9ביאור 

 

 : )המשך(פרוט ההשקעות ב. 

 

 )המשך( בי.טי. כנרת בע"מ: ( 11)

 

 )המשך( להלן עיקרי הוראותיו של הסכם הרכישה:

 

שישמש לפרעון חובות של  מיליוני ש"ח לחברה הנרכשת 4כמו כן, החברה התחייבה להעמיד סך נוסף של 

הסמוכים למגרש שהחברה ככל שיתקבל אישור להקצאת מגרשים נוספים  ברה הנרכשת וזאתהח

נכון למועד החתימה על  .לשימוש כגלמפינגיועדים המנוספים  דונם 20-הנרכשת חוכרת, בשטח של כ

רמ"י אישרה את הקצאת המגרשים הנוספים לחברה ובהתאם החברה תשלם את הדוחות הכספיים, 

 ר.הסכום הנוסף האמו

 

כל  ,אשר בגינן זכאית החברה לתשלום מרמ"י  בין הצדדים הוסכם, כי בקשר לעבודות פיתוח במקרקעין,

סכום שהחברה הנרכשת תהא זכאית לקבל בקשר להחזר הוצאות פיתוח ו/או תכנון יועבר על ידי החברה 

 למוכרת.

 

לרבות עם המקרקעין,  בין הצדדים הוסכם, וזאת בקשר לבקשות שהוגשו על ידי החברה לרמ"י בקשר

שהן יטופלו על ידי המוכרות וכי התשלומים דונם,  67הקצאות ושינוי יעוד של שטח החכירה לשטח של כ 

דונם  20)למעט השטח הנוסף של כ  שידרשו להשתלם בקשר עם קבלת האישורים יחולו על המוכרות

בין הצדדים כמפורט בהסכם  , ואילו ביחס להיטלי השבחה נקבע מנגנון חלוקת התשלוםהמפורט לעיל(

הסכומים שיש ן כוולאחר שהובהרו הסכומים שיגיעו מרמ"י בגין עבודות הפיתוח  9.3.2022ביום  הרכישה.

לשלם לרמ"י בגין תוספות השטחים והקצאות המקרקעין, נחתמה תוספת להסכם הרכישה המסדירה את 

 אופן קבלת וביצוע התשלומים.

 

 הגבלת אחריות ושיפוי מוגבל בסכום, כפי שנקבע בהסכם הרכישה.הסכם הרכישה כולל מצגים וכן 

 

 למעט הסדרים נשוא התוספת להסכם. העסקה הושלמה במועד חתימתה.

 

 החברה מימנה את העברה ממקורותיה העצמאיים.

 

 ליזום הקמת כפר נופש יוקרתי עם מיתוג בינלאומי מרשת אקור בי.טי כנרתנכון למועד זה, בכוונת 

BANYAN-TREE - או באמצעות רשת מלונות מובילה מותג המאופיין בכפרי נופש יוקרתיים במיוחד ,

 מישראל.

 

  :בע"מ 36פאי סיאם רחוב יפו   (12)

 

 -בירושלים תמורת סך של כ 36החברה חתמה על הסכם לרכישת נכס מסחרי ברחוב יפו במהלך השנה, 

, 2021מ"ר. במהלך נובמבר  137נו שטח הנכס הי העסקה הושלמה בשנת הדוח. אלפי ש"ח, 5,400

עד  אלפי ש"ח. 10,200בירושלים תמורת  36נכסים נוספים ברחוב יפו  4נחתמו הסכמים נוספים לרכישת 

 אלפי ש"ח. 1,200שולם כ  2021בדצמבר  31ליום 

 

 בע"מ 38יפו  פאי סיאם  (13)

 

 -בירושלים תמורת סך של כ 38החברה חתמה על הסכם לרכישת דירת מגורים ברחוב יפו במהלך השנה, 

 מ"ר. העסקה הושלמה והחברה קיבלה לידיה את החזקה בדירה. 43אלפי ש"ח. שטח הדירה הינו  2,350
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 השקעות בחברות ושותפויות )המשך( - 9ביאור 

 

 צפון הירקון תל אביב בע"מ: –תמצית מידע פיננסי של תאגידים המטופלים לפי שיטת השווי המאזני  . ג

 

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   בדוח על המצב הכספי:
 3,085  4,134  נכסים שוטפים

 184,000  267,800  נדל"ן להשקעה הנמדד לפי שווי הוגן -נכסים לא שוטפים 
 (63,675) (118,177) התחייבויות שוטפות

 (68,685) (72,660) התחייבויות לא שוטפות

 54,725  81,097  סה"כ הון
 50%  50%  שיעור החזקה

  40,548  27,363 
 2,579  9,721  הלוואות

  50,269  29,942 

   
 

 

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31יום ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    בדוח על הרווח וההפסד:
 28,580  (5,281) 33,741  עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה

 (6,517) 1,145  (7,369) )מיסים על הכנסה( הטבת מס

 22,063  (4,136) 26,372  רווח נקי
 50%  50%  50%  שיעור ההחזקה

 11,031  (2,068) 13,186  חלק החברה ברווח )הפסד( חברה כלולה

    
 

 

 נדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד לפי שווי הוגן - 10ביאור 

 

 תנועה: . א

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 506,444  588,497  בינואר 1יתרה ליום 

   
   תנועה במשך השנה:

 11,733  20,432  השקעות השנה
 - 60,000  חברה שאוחדה לראשונה )*(

 70,320  151,893  התאמת שווי הוגן

 82,053  232,325  סה"כ תוספות
   
   

 588,497  820,822  בדצמבר 31יתרה ליום 

   
נדל"ן להשקעה מורכב מפרויקט נדל"ן מסחרי המיועד להשכרה לצדדים שלישיים ומקרקעין המיועדים לבניית 

 פרויקטים נדל"ניים אחרים אשר עתידים לשמש להפקת דמי שכירות.

 

 (.11ב')9)*( ראה ביאור 
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 לפי שווי הוגן )המשך( נדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד - 10ביאור 

 

 :פרוט נכסים ב. 

 

 רחוב חבצלת בירושלים: ( 1)

 

במערכת הסכמים )שאופיים דומה( בין החברה לבין צדדים שלישיים, וכן עם יחידים הקשורים   )א(

בניינים  2( רכשה החברה חלקים מהנכס )2014אשר נרכשו בשנת  8.3%לבעלי ענין בחברה )

קומות מעל  3-4. המדובר בשני בנינים לשימור בגובה של 6-ו 5 חלקות 30052בשלמותם( בגוש 

לקומת קרקע מסחרית )המושכרת חלקה בשכר דירה חופשי וחלקה מושכרת בשכירות מוגנת(. 

התכנית שהוגשה קובעת תוספת קומות לשני הבניינים וגשר בקומה רביעית שיחבר ביניהם 

 פי חוק לעידוד השקעות הון. ומייעדת את החלקות לאזור מלונאי. הוגשה בקשה על

 

 -כ לרכישת שלישיים צדדים עם נוספים רכש בהסכמי החברה התקשרה 2019 ביולי 31 ביום

, בדולר ארה" מליון 1.333-כסך של החבצלת בירושלים תמורת  שבפרויקט מהמקרקעין 8.33%

 הושלמה. 5.56% -מתוכם עסקה של רכישה כ

 

 2.78%-בהסכם רכש נוסף עם צד שלישי לרכישת כהתקשרה החברה  2020בפברואר  18ביום 

 אלפי דולר ארה"ב.  666 -סך של כ תמורה מהמקרקעין נוספים

 

 החלקים על מלוא כבעלים נרשמה טרם החברה, תאריך החתימה על הדוחות הכספייםלנכון 

 רכישה בהסכמי התקשרה החברה, החתימה על הדוחות הכספיים תאריךל נכון. כאמור שנרכשו

 . מהפרויקט 92.78%-כ של זכאית להירשם כבעלים אך בפרויקט מהזכויות 95.56%ל ביחס

 

יחידות בירושלים  248בן  Cהתקבל כתב אישור מותנה להקמת מלון ברמה  2018ביולי  22ביום 

 אלפי ש"ח. 106,640בהשקעה של 

 

, 20%ביצוע ההשקעות ברכוש הקבוע בהתאם לתכנית המאושרת יזכה למענק הון בשיעור של 

ח כן יזכה את הפרוייקט למענק מינהלי בגין מלונאות "מיליון ש 21.3מהיקף השקעה ועד לסך של 

הביצוע בכתב האישור יהיה  מועדפעימות.  2-כמפורט בכתב האישור ב 8%עממית בשיעור של עד 

 .(1ג')20אור יב ראה .2022ביוני , 28 -ל

 

 10קומות ובסה"כ  2שת החברה לתוספת , אישרה הועדה המחוזית את בק2020באפריל  23ביום 

 חדרים למלון. 70-קומות, כאשר התוכנית שאושרה כאמור מאפשרת תוספת של כ

 
 .2017, בינואר 11ין החברה לבין רשת מלונות ישרוטל נחתם הסכם ביום ב  )ב(

 
חודשים. דמי  11 -שנים ו 24בהתאם להסכם, ישרוטל תשכור ותפעיל את המלון לתקופה של 

אש"ח כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, או  13,500 -ות השנתיים יהיו בסכום של כהשכיר
 17,172 -כשיעור מדמי הפדיון. כמתואר בחוזה שכר הדירה הבסיסי אמור להתעדכן לסכום של כ

חדרים נוספים. במסגרת ההסכם  68 -ש"ח, כיוון שהחברה קיבלה אישור לתוספת של כלפי א
ות )ללא הגבלה בסכום( לטובת החברה לכלל התחייבויות ישרוטל. ניתנה מטעם ישרוטל ערב

 בהתאם להוראות ההסכם לעיל.
 

הסכם השכירות והתפעול כולל תנאים, לפיהם, לישרוטל יזמות תעמוד הזכות לבטל את 
חודשים ממועד חתימת  27ההתקשרות בהסכם במקרה בו לא יתקבל היתר לבניית המלון בתוך 

 שנים ממועד חתימת ההסכם. 6.5ת המלון לא תושלם בתוך ההסכם או במידה ובניי
 

על פי הסכם שכירות ותפעול החבצלת, החברה תמסור לישרוטל יזמות את המושכר כשהוא מוכן 
וערוך למטרת השכירות בהתאם לתוכניות הבניה ולמפרט הטכני כאשר המלון מרוהט במלואו, 

יודגש כי שטחי המסחר הממוקמים בקומת לרבות כל הציוד הנדרש להפעלת המלון, למעט ציוד. 
אינם כלולים במושכר על פי הסכם השכירות ותפעול  5הקרקע של הבניין הממוקם בחלקה מספר 

 חבצלת, כאשר שטחי המסחר האמורים יושכרו על ידי החברה.
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 נדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד לפי שווי הוגן )המשך( - 10ביאור 

 
 )המשך( :פרוט נכסים ב. 

 
 )המשך( רחוב חבצלת בירושלים: ( 1)

 
התקשרו החברה ובעלי הזכויות האחרים במקרקעין, בהסכם  שכירות  2018בנובמבר  21ביום  (ג)

בע"מ, שהינה חברה בת של החברה, לפיו ניהול החבצלת  2-4והתפעול עם חברת ניהול החבצלת 
נכס, וכן תהיה מוסמכת תנהל את הנכס, לרבות הטיפול בנושאי גבייה, תחזוקה שוטפת, תפעול ה

להתקשר, בשם בעלי הנכס, בהסכמי שכירות עם שוכרים חדשים/קיימים )"שירותי הניהול"(. 
, ועד למועד פינוי 2019בינואר  1במסגרת הסכם הניהול הוסכם כי שירותי הניהול יינתנו החל מיום 

 הדיירים והקמת בית המלון.
 

)בסעיף זה: "המלווה"(  תאגיד בנקאיכם מימון עם , התקשרה החברה בהס2021בדצמבר  30ביום  )ד(
להתקיימות מספר  בכפוףשל פרויקט חבצלת, אשר  לתקופת ההקמה אשראי מסגרתלקבלת 
 אישור אכלוס ביחס לפרויקט תקבל, בניית הפרויקט אשר העיקריים שבהם הינם השלמתתנאים 

שלמת בניית הפרויקט )להלן וכל אישור נוסף הנדרש לשם הפעלת המלון, תהפוך להלוואה לאחר ה
 בסעיף זה: "הסכם הליווי"(.

 
 30הסכם הליווי כולל מספר תנאים מקדמיים לניצול מסגרת האשראי, שיתקיימו עד לא יאוחר מיום 

 (1), )להלן יחד בסעיף זה: "התנאים המקדמיים"(, אשר העיקריים שבהם הינם: 2022ביוני 
החברה תרכוש את מלוא ( 2) ש"ח; מיליון 147-בפרויקט בסך שלא יפחת מ ת הון עצמיהשקע

הזכויות במקרקעי פרויקט חבצלת, כהגדרתם לעיל, ותירשם כבעלים של מקרקעי פרויקט חבצלת 
( חתימת הסכמים לפינוי בין החברה לבין בעלי זכות שכירות מוגנת במקרקעי 3בשלמותם; )

דין המורים על פינויים של הדיירים פרויקט חבצלת )בסעיף זה: "הדיירים המוגנים"( או קבלת פסקי 
המוגנים מהמקרקעין באופן שמקרקעי פרויקט חבצלת יהיו פנויים מכל אדם, והתקבל אישור 

קומות נוספות, בכל אחד משני  2( קבלת היתר לתוספת 4המפקח מטעם החברה ביחס לכך; )
רה כאמור, מאפשרת קומות, כאשר התוכנית שאוש 10הבניינים בפרוייקט ובסה"כ שני בנינים בני 

חדרים למלון. כשהוא בתוקף עד למועד הצפוי לסיום הפרויקט בהתאם להוראות  70-תוספת של כ
לטובת  כל הבטוחות ( רישום5הסכם הליווי, וקבלת אישור המפקח מטעם החברה ביחס לכך; )

ת חתימ( 6) ;המלווה, לרבות רישום משכנתה מדרגה ראשונה על המקרקעין, ללא הגבלה בסכום
 .הסכם עם קבלן הביצוע וקבלת אישור המפקח לכך שתוכנו ותנאיו תואמים את האמור בדוח האפס

 
ככל שלא יתקיימו כל התנאים המקדמיים עד למועד האחרון להתקיימותם כאמור, תתבטל יצוין כי 

אשראי וככל שעד לאותו מועד הועמד ללווה אשראי מסוג כלשהו, יחול הלהעמדת  המלווהמחויבות 
 284מיליון ש"ח, מתוכם  314. סכום המימון המקורי הינו רעון מיידי של האשראי בהתאם להסכםפי

מיליון ש"ח ישמש לצורכי הפרויקט והקמתו, והיתרה תשמש להעמדת מימון גישור ללווה עד 
 .לקבלת המענקים )כהגדרתם בהסכם(

 
 :בע"מ )להלן: "פאי ת"א"( 2014פאי סיאם תל אביב   (2)

  
התקשרה פאי ת"א בהסכם עם בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ,  2015במרס,  2ם ביו  )א(

 34מרכזית בזק ברח' המרד  -להעברת זכות החכירה המהוונות של בזק בנכס לפאי ת"א, הידוע כ
(. לבזק חוזה חכירה מהוון שנחתם בשנת 23חלקה  7003מ"ר )בגוש  1,975 -בת"א בשטח של כ

 השנים נוספות. המרכזיי 49-עם אופציה להארכת החכירה ב 2042לתקופה עד לשנת  2017
, על החלקה חלה 2017במרס,  23ממוקמת על קרקע בייעוד ציבורי. בהתאם לתיק המידע מיום 

ותכנית צ' ובהתאם לכך ניתן לבנות על החלקה ביחד עם חלקה צמודה, המהווים מגרש  4תכנית ל'
 40%בניה וכן  400%פרויקט לדיור מוגן בהיקף של  תכנוני אחד, פרויקט למבני ציבור ובכללם

 תוספת לשטחים מסחריים. 
 

התקשרה פאי ת"א בהסכם עם רשות מקרקעי ישראל )להלן: "רמ"י(  2018במאי  3-ב ( 1) )ב( 
ונחתם הסכם חדש  2017במסגרתו הצדדים הצהירו על בטלות הסכם החכירה משנת 

ת של בזק בנכס לפאי ת"א. דמי החכירה להעברת זכויות החכירה המהוונו 2018בשנת 
עם אופציה לחכירה נוספת  2067בפברואר  4השנתיים המהוונים לכל התקופות עד ליום 

 אלפי ש"ח. 6,646 -שנים. דמי החכירה ששולמו מראש הינם בסך של כ 49בת 
 

עוד סוכם כי פאי ת"א זכאית לקבל מרמ"י מחצית מדמי ההיתר ששילמה )ואם תשולם  ( 2)
תיד תוספת( או מחצית מהיטל ההשבחה )שטרם שולם( ששילמה פאי ת"א לפי הנמוך בע

 מבין השניים.
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 נדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד לפי שווי הוגן )המשך( - 10ביאור 

 
 : )המשך(פרוט נכסים ב. 

 
 )המשך( :בע"מ )להלן: "פאי ת"א"( 2014פאי סיאם תל אביב   (2)

  
רה פאי ת"א בהסכם עם עירית תל אביב יפו לפיו העיריה תייעד שטח התקש 2018ביולי  5-ביום ה  (ג)

על מנת להוות יחד  23שבבעלותה לצורך שטח השלמה לחלקה  24מ"ר מתוך חלקה  650 -של כ
 .76% -מגרש תכנוני אחד אשר בו שיעור חלקה של פאי ת"א בע"מ יעמוד על כ

 
התאם לייעודו הציבורי ולהקים בין עוד סוכם כי ברצון הצדדים לממש את הבנייה על המגרש ב
בהתאם להחלטת ועדת  יח"ד. 248 -היתר על אותו מגרש, בניין למטרת דיור מוגן אשר יכלול עד כ

 .38, הוספו לנכס שטחי הממ"דים ותוספת קומה לפי תמ"א 2021בספטמבר  5מיום  הערר
 

מכלל  6.8% -חת מלפי הסכם הקומבינציה, העיריה זכאית לקבלת מספר יחידות דיור שלא יפ
 15-מ"ר ובלבד שמספר יחידות הדיור לא תפחת מ 40 -יחידות הדיור ובשטח יחידה שלא יפחת מ

מטר )בקומת הקרקע( וזכות שימוש בחניות, כן  200יחידות דיור מוגן וכן שטח ציבורי כולל של 
ל סך התחייבה החברה )במסגרת ההסכם( להעמיד ערבות בנקאית אוטונומית לטובת העיריה ע

מיליון ש"ח. )"ערבות הביצוע"( ערבות הביצוע תועמד לטובת העירייה סמוך לאחר  5.6 -של כ
קבלת היתר הבניה. כיום, ועד למועד תחילת הבניה, הנכס מושכר למספר שוכרים בחוזה שכירות 

 חופשי.
 

 הירייהסכם הקומבינציה כולל הוראות בדבר מנגנון הקצאה יחידות נוספות או הפחתת יחידות לע
במקרה בו מספר יחידות הדיור יהיה שונה מהקבוע בהסכם הקומבינציה וזאת על פי היתרי הבניה 

 10,500 -וזכויות הבניה הסופיים כפי שיהיו. ההתחייבות בגין שרותי הבניה הוערכה בסך של כ
 אלפי ש"ח. 

 
 :201מגרש   (ד)

 
. 23זכויות בזק בחלקה  רכשה פאי סיאם ת"א את 2015מרס,  22בהתאם להסכם מכר מיום 

מהווה  24מ"ר מתוך חלקה  650 -קובעת כי רצועת מקרקעין בשטח כולל של כ 2277תוכנית ת"א 
על מנת להיות יחד מגרש תכנוני אחד, אשר בו חלקה של העיריה  23שטח השלמה לטובת חלקה 

 .24%יעמוד על 
 

 צפון צדק נווה)תפרי  3966 תוכנית מאישורנוצרו כתוצאה  201זכויות פאי סיאם ת"א במגרש 
"ר מ 2625 -כ של שטח"א ת ועיריית"א ת סיאם פאי של המשותף מהמגרש גרעה ואשר( מערב

 לאחר, צדק נווה תפרי בתוכנית( העיריה של חלקה מטר 650 ו"א ת סיאם פאי של חלקה 1975)
 201מ"ר, מכאן נוצרה חלק מחלקה  2438 -"ר קטנה למ 2625 בסך המקורית החלקה אישורה

 "א.ת עיריית עם במושא רמ" 183 -הוא כ "מבע"א ת פאי של קהתפרי נווה צדק, שחל תכוניתבתוך 
 

 לינקולן בע"מ )להלן: "לינקולן"(: פאי סיאם  (3)

 

התקשרה לינקולן בהסכם עם צד ג' להעברת זכות החכירה  2015ביולי  30בהתאם להסכם מיום 

מ"ר ברח' משה דיין בת"א. הנכס בייעוד מלאכה  3,397 -כבשטח של  2045המהוונות בנכס הידוע כמגרש 

" פרויקט חברתי לפעילות קהילתית, 9מושכר למספר שוכרים בשכר דירה חופשי לשימוש "פרויקט רובע 

 משרדים, מכללה, סטודיו לאומנות ועוד.

 

סדות הנכס מסומן כאזור למו 2016שאושרה למתן תוקף בחודש דצמבר  5000עפ"י תוכנית המתאר תא/

ציבור עירוניים, בהתאם לתוכניות החברה ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין על מקרקעי 

או מרכז בריאות אזורי מטרופוליטני . בגין הנכס \הפרויקט מתוכנן להיבנות פרויקט למעונות סטודנטים ו

בהתאם ים נוספות. שנ 49 -עם אופציה להארכת התקופה ב 2042קיים חוזה חכירה מהוון עד לשנת 

לתוכניות החברה, על המקרקעין האמורים מתוכננים להיבנות מבנים אשר ישמשו כמעונות למגורי 

 .מטרופוליטני אזוריסטודנטים ו/או מרכז בריאות 
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 נדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד לפי שווי הוגן )המשך( - 10ביאור 

 

 : )המשך(פרוט נכסים ב. 

 

 לן: "כנרת"(:בי.טי. כנרת בע"מ )לה  (4)

 
-בשטח של כ 4,5,10,16,18חלק מחלקות  13637בגוש  607מגרש י חכירה מול רמ"י. חוזלכנרת ישנם 

 10%-מ"ר שירות ו 3,200-מ"ר שטח עיקרי וכ 22,300זכויות הבניה הינם כדלקמן: עד  מ"ר. 67,380
  סככות צל.

 
 רקעין הקיימית והקצאות קרקע נוספות.שינוי יעוד למק, אישרה  רמ"י לבי.טי. כנרת 2022במרץ  2ביום 

 
בשטח  607מגרש  1/א/13/13תוכנית  34, 29, 4,5,10חלקה  13637שינוי יעוד של הקרקע הידועה כגוש 

אלפי ש"ח. ובהתאם ,  8,187. בתמורה לדמי היוון בסך של כ למלונאות מ"ר למטרת  67,380 -של כ
 )דמי ההוון ישולמו ע"י המוכרת(נחתם חוזי חכירה.

 
מ"ר  4,898 -בשטח של כ 505מגרש  1/א/13/13, תוכנית 29חלקה  13637הקרקע הידועה כגוש  תהקצא

)כולל מע"מ( ובהתאם, נחתם  ש"חאלפי  83  -למטרות ספורט ונופש וזאת בתמורה לדמי היוון בסך של כ
 )דמי היוון ישולמו ע"י בי.טי. כנרת(.  הסכם פיתוח לחכירה.

 
 -בשטח של כ 506מגרש  1/א/13/13, תוכנית   5,10,29חלקה  13637וש הקרקע הידועה כגהקצעת 

)כולל מע"מ(  ש"חאלפי  878  -מ"ר למטרות ספורט ונופש וזאת בתמורה לדמי היוון בסך של כ 7,119
 )דמי היוון ישולמו ע"י בי.טי. כנרת(. ובהתאם, נחתם הסכם פיתוח לחכירה.

 
מ"ר  6,662 -בשטח של כ 508מגרש  1/א/13/13תוכנית  ,29חלקה  13637קרקע הידועה כגוש  תהקצא

)כולל מע"מ( ובהתאם, נחתם  ש"חאלפי  713  -למטרות ספורט ונופש וזאת בתמורה לדמי היוון בסך של כ
 )דמי היוון ישולמו ע"י בי.טי. כנרת(. הסכם פיתוח לחכירה.

 

 :להשקעה"ן נדל של הוגן שווי מדידת . ג

 

 בלתייס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני ן להשקעה נמדד על בס"נדל

ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע "שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל תלוי

בעלות ן שב"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל

החברה, וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס. באמידת תזרימי המזומנים הובא 

בחשבון הסיכון המובנה שלהם והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים 

נים הספציפיים של הנכס ורמת אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיי

 הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו.

 

שיטת היוון תזרימי , , גישת החילוץהשוואהבשיטת הבהערכת השווי של נדל"ן להשקעה בהקמה נעשה שימוש 

ההכנסות אומדן על  תמבוססקביעת השווי ההוגן כפי שמצא לנכון מעריך השווי.  ושיטת הוון ההכנסות המזומנים

המשמעותיים הרלוונטיים  , תוך שימוש בתשואות מותאמות לסיכוניםמהפרויקט המוגמרות הצפויות העתידי

בוהות מהתשואות הנוכחיות לגבי נכסי נדל"ן אשר הינן ג ה וההשכרהיסיכוני הבני לרבותלתהליך ההקמה, 

כות מאומדן , מנורווח יזמיגמורים. העלויות הצפויות הנותרות להשלמה, בתוספת  כשהםלהשקעה דומים 

 .ההכנסות העתידיות כאמור לעיל
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 נדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד לפי שווי הוגן )המשך( - 10ביאור 

 

 )המשך( :להשקעה"ן נדל של הוגן שווי מדידת . ג

 

 :3מידע כמותי לגבי מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה 

 

 :גןנתונים משמעותיים שאינם ניתנים לצפייה ששימשו במדידת השווי ההו

 

תיאור 
המכשיר 
 הנמדד

שווי הוגן ליום 
בדצמבר  31

2021 

שווי הוגן ליום 
בדצמבר  31

2020 
טכניקת 

 הערכת השווי

תיאור 
הנתונים 

המשמעותיים 
 שאינם נצפים

 ערך ליום
בדצמבר  31

2021 

 ערך ליום
בדצמבר  31

2020 

     אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       
רחוב חבצלת 

 1בירושלים )ב
 להלן(

שווי מרכיב מלונאי  )*( 242,700  )*( 266,000
היוון תזרימי  –

 מזומנים

 8%-7.2% 7%-7.5% שיעור ההיוון

שווי מרכיב מסחרי    
 שיטת ההשוואה –

 אלפי ש"ח 85 אלפי ש"ח 85 שווי למ"ר בנוי

       
פאי ת"א, רחוב 
המרד בת"א 

 להלן( 2)ב

 אלפי ש"ח 25.5 אלפי ש"ח 31 ר בנוישווי למ" שיטת ההשוואה *(*) 220,000  )**( 270,000

       
פאי ת"א, רחוב 
המרד בת"א 

 ד להלן(2)ב

 אלפי ש"ח 25.5 אלפי ש"ח 25.5 שווי למ"ר בנוי שיטת ההשוואה 12,000  12,000

       
פאי לינקולן, 

רחוב משה 
 דיין בת"א 

 להלן( 3)ב

שיטת ההשוואה,  103,233  145,500
החילוץ והוון 

 הכנסות

 ₪אלפי  10.9-10 אלפי ש"ח 14-16 למ"ר בנוישווי 

       
בי.טי. כנרת 

 בע"מ
שיטת ההשוואה,  - )***(126,600

החילוץ והוון 
 הכנסות

אלפי ש"ח  2.2 שווי למ"ר קרקע
 למ"ר מבונה

- 

 

עבור רכישה  2019אלפי ש"ח נוספים, הנובעים ממקדמה ששולמה בשנת  34 -היתרה במאזן כוללת כ )*(

 א להלן.1ס, העסקה טרם הושלמה, ראה סעיף במהנכ 2.77%

 

נוספים, כנגד  (אלפי ש"ח 10,530 -כאלפי ש"ח ) שנה קודמת  10,500 -כהיתרה במאזן החברה כוללת  )**(

 ג להלן.2התחייבות עפ"י הסכם קומבינציה עם עיריית תל אביב יפו, ראה סעיף ב

 

 בגין אומדן היטל השבחה. אלפי ש"ח, 116,787)***( היתרה במאזן מוצגת בסכום של 

 

 סכומים שהוכרו ברווח או הפסד:

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31יום ב 

 1 2 0 2 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 2,639  1,973  1,831  הכנסות משכירות נדל"ן להשקעה

 (502) (318) (768) הוצאות תפעוליות ישירות )הכוללות תיקונים ותחזוקה(

 2,137  1,655  1,063  סה"כ רווח מנדל"ן להשקעה

    
 

 .17שעבודים, ראה ביאור  . ד



 אי סיאם בע"מפ
 וחות הכספייםביאורים לד

 

 40 

 

 רכוש קבוע - 11ביאור 

 

 ההרכב: א.

בית מלון  

 בהקמה

מלונות 

 ציוד מלונאי פעילים

קרקע 

 לבניה

 מבנים

 סה"כ אחרים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       עלות:

 יתרה ליום

 442,972  - 8,850  10,057  249,465  174,600  2021בינואר  1

 47,979  10,169  389  389  -  37,032  תוספות השנה

הערכה מחדש 

שהוכרה ברווח 

 50,150  -  8,811  -  30,771  10,568  כולל אחר

 31יתרה ליום 

 541,101  10,169  18,050  10,446  280,236  222,200  2021בדצמבר 

       

       פחת שנצבר:

בינואר  1יתרה ליום 

2021  -  3,386  1,336  -  -  4,722 

 3,677  -  -  1,031  2,646  -  פחת השנה

 31יתרה ליום 

 8,399  -  -  2,367  6,032  -  2021בדצמבר 
       
       

       עלות מופחתת:

בדצמבר  31ליום 

2021  222,200  274,204  8,079  18,050  10,169  532,702 

       

 

 

בית מלון  

 בהקמה

מלונות 

 ציוד מלונאי פעילים

קרקע 

 סה"כ לבניה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      עלות:

 129,176  -  6,426  122,750  -  2020בינואר  1יתרה ליום 

 3,853  3,838  15  -  -  תוספות השנה

 308,000  -  3,616  129,784  174,600  כניסה לאיחוד

הערכה מחדש שהוכרה ברווח 

 1,943  5,012  -  (3,069) -  כולל אחר

 442,972  8,850  10,057  249,465  174,600  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

      

      פחת שנצבר:

 2,676  -  582  2,094  -  2020בינואר  1יתרה ליום 

 2,046  -  754  1,292  -  פחת השנה

 4,722  -  1,336  3,386  -  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
      
      

      עלות מופחתת:

 438,250  8,850  8,721  246,079  174,600  2020בדצמבר  31ליום 
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 רכוש קבוע )המשך( - 11ביאור 

 

 :בעלות פאי סיאם בע"מ(מלון איביס סטייל ירושלים )ב ב. 

 

נחתם הסכם בין החברה לבין צד ג' לרכישת בנין משרדים וחנויות בשטח רשום של  2007ביוני  5ביום  (1)

 מ"ר הנמצא ברח' בן יהודה בירושלים. 426

 

אושר לחברה )על תוספותיו( "מפעל מאושר" בהתאם לחוק עידוד השקעות הון,  2010בחודש דצמבר,  (.2)

במסלול מענקים וזאת לשם הסבת המבנה ברח' בן יהודה ממבנה משרדים למלון עירוני בן  1959-התשי"ט

 ((. 2(ג')20אור )יחדרים. )ראה ב 104

 

שהיא חברה פרטית )בעלת מותגים  ACCOR SAהתקשרה החברה בהסכם עם  2014לאוקטובר  4ביום  (3)

 כישת זכות לשימוש במותגשונים ובכללם רשת איביס( שהתאגדה בצרפת )להלן: "איביס"(, לר

Styles  IBIS בתמורה לתשלום דמי זכיון המחושבים לפי תמהיל של מספר החדרים במלון ושיעור

 מההכנסות השנתיות של החברה מהמלון.

 

 ההסכם קובע כי יתקבלו שרותי ייעוץ מלונאי מאיביס החל מתקופת הקמת המלון. 

 

 שנים כל אחת. 10תקופות הארכה בנות שנים עם אופציה לשתי  15 -תקופת ההסכם הינה ל

 

 2019הסתיימה בניית השלד והחלו עבודות פנים וגמר. בחודש פברואר  2015בדצמבר,  31בתאריך  (4)

 המלון החל לפעול.

 

  תיירות נופש, תיירות עסקים,  -במסגרת הפעלת המלון מוצעים שירותים המתאימים למגוון סוגי תיירות  (5)

 בור כנסים ואירועים.וכן שירותי אירוח ע

 

 חדרי אירוח.  104מ"ר הכולל  426 -קומות, משתרע על שטח של כ 9המלון הינו בן   (6)

 

 :חוזה שכירות ותפעול (7)

 

התקשרה החברה עם מלונות איביס ופולמן ירושלים )שותפות מוגבלת( )להלן  2019בפברואר  25ביום 

ו החברה השכירה לשותפות את המלון והעניקה לה בסעיף זה: "השותפות"( בהסכם שכירות ותפעול לפי

את זכויות הניהול במלון )להלן בסעיף זה: "השכירות והתפעול"(. תקופת השכירות והתפעול הינה למשך 

בשנתיים הראשונות דמי  -)"תקופת השכירות"(. דמי השכירות והתפעול  25.2.2019שנים החל מיום  17

אלפי ש"ח, ובשנות השכירות והתפעול הנותרות דמי  2,750סך של השכירות והתפעול השנתיים יעמדו על 

מיליון ש"ח. צמודים למדד מיום חתימת ההסכם )בתוספת מע"מ  6השכירות השנתיים יעמדו על סך של 

 (.6ב')9אור יכדין(. ראה ב

 

 מענק השקעה: ( 8)

 

י החברה בתוקף אלפי ש"ח שסכומו נוכה מעלות הנכסים, התבקש על יד 10,985מענק השקעה בסך 

  הון.החוק לעידוד השקעות 
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 רכוש קבוע )המשך( - 11ביאור 

 

 :בבעלות פאי סיאם בע"מ 50%צפת  ג. 

 

במסגרת שני הסכמי פיתוח שנחתמו בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל המנהלת את קרקעית מדינת  ( 1)

 –רם פיתוח למלונאות ונופש ישראל, רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל )להלן "הרשות"(, אשר עיק

 .14.9.26וכלה ביום  14.9.20חודשים החל מיום אישור העסקה  72תקופת הפיתוח 

 

 ההסכמים דומים במהותם.

 

מיליון ש"ח אשר יחשב  3.2 -מ"ר כנגד תשלום בסך של כ 14,500בשטח מבונה של  2גרש מס' מ  (א)

 במגרש בתקופת החכירה.בתשלום עבור דמי שימוש שנתיים מהוונים עבור השימוש 

 

מיליון ש"ח אשר  יחשב  3.6 -מ"ר כנגד תשלום בסך של כ 14,900בשטח מבונה של  1גרש מס' מ  (ב)

 כתשלום עבור דמי שימוש שנתיים מהוונים עבור השימוש במגרש לתקופת החכירה.

 

 רק לאחר שיתמלאו התנאים בהסכמי הפיתוח המפורטים לעיל ההתחייבות והמועדים שנקבעו

 לפיתוח הקרקע ייחתם חוזה החכירה עם הרשות.

 

 אלפי ש"ח. 414 -כנגד רכישת הקרקעות, שילמה החברה מס רכישה בסך של כ

 

נחתם הסכם עם גשם למשתכן בע"מ )להלן: "גשם"( ההסכם לשיתוף הפעולה  2020בדצמבר  8ביום   (2)

 כדלקמן:

 

)בהתאם להסכמים המפורטים לעיל( גשם  חדרים בצפת 173היות והחברה זכתה במכרז להקמת מלון בן 

אלפי ש"ח(. לאחר הרכישה וחתימת  3,425מהקרקעות בתמורה למחצית מעלות הקרקעות ) 50%רכשו 

 חוזי החכירה עם הרשות כך שהצדדים יחזיקו בקרקע בחלקים שווים ויסכימו לבניה משותפת. 

 

מיליון ש"ח )מעבר למקדמה  5.7 -גשם שילמה לרשות את יתרת התשלום בגין הקרקע בסך של כ

אלפי ש"ח  2,290אלפי ש"ח(. פער המימון שנוצר ) 1,135 -ששולמה על ידי החברה לרשות בסך כ

בהוצאות של כל אחד  50%בתוספת מע"מ( יושלם באקויטי למימון הבנייה על ידי החברה עד לאיזון 

 ות זכות.מהצדדים. יתרת זכות זו כלולה בדוח על המצב הכספי בסעיף זכאים ויתר

 

, הוצאת היתר, פיקוח על תהליכים תגשם תהייה אחראית להקמת הפרויקט, לרבות רישוי והסדרת רישיונו

וניהול הפרויקט. כמו כן גשם תהייה אחראית על בניית וביצוע הפרויקט כקבלן "עד מפתח". תמורת 

 .COST+6%שרותים אלו, גשם תהייה זכאית לתשלום של 

 

ידי החברה באמצעות "שותפות "אייביס ופולמן" עמה יחתמו הצדדים הסכם ניהול  ניהול הפרויקט יעשה על

 שנה. 25ל

 

מהעלות או שיעור מהמחזור הגבוה מבין שניהם. כמפורט להלן וזאת מתוך מחזור  5%שכ"ד בסיס הוא 

 הלינות בלבד.

 

 מהמחזור. 10% -מ'  15עד 

 מהמחזור. 12% -מ'  20 -מ'  15מ 

 מהמחזור. 15% -מ'  25 -מ'  20מ 

 מהמחזור. 18% -מ'  30 -מ'  25מ 

 מהמחזור. 22% -מ'  35 -מ'  30מ 

 מהמחזור. 24%מ' ואילך  35מ 

 

 מהמחזור בגין הכנסות אלו. 8%בגין מחזור מזון ומשקאות ישולם 

 

  בגין הכנסות נוספות של המלון נקבעו שיעורים שונים.
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 רכוש קבוע )המשך( - 11ביאור 

 

 :נאי במבשרת ציון בבעלות מלונות החוף הצפוני בע"מפרויקט מלו . ד

 

פעילות החוף הצפוני מתמקדת בהקמה של פרויקט מלונאי במבשרת ציון, החוף הצפוני הינה בעלת זכויות  (1)

חלק  30318אלפי מ"ר בגוש  14 -במקרקעין בשטח של כ 2019במרץ  17חכירה מכוח חוזה חכירה מיום 

אגפים  4 -קעי הפרויקט"(. על מקרקעי הפרויקט יוקם בית מלון המורכב מבמבשרת ציון )"מקר 1מחלקה 

 חדרי אירוח. 260 -קומות הכולל מתחם ספא, אולם כנסים ומלון ובו כ 7עד 

 

נחתם חוזה חכירה בין החוף הצפוני לבין מדינת ישראל באמצעות רשות מקרקעי  2019במרץ  17ביום   (2)

עם  2042באפריל  17ת מקרקעי הפרויקט בחכירה לדורות עד ליום ישראל, לפיו החוף הצפוני תחכור א

 שנים. 49אופציה לחכירה נוספת בת 

 

במסגרת התחייבות החוף הצפוני כלפי המועצה המקומית בקשר עם היתר הבנייה, התחייבה החוף הצפוני 

וזאת  לבצע עבודות שונות ומטלות לביצוע הרחבת ושיפור התשתיות בתחומים הגובלים במקרקעין

בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי נציג משרד התחבורה של מחוז ירושלים. החוף הצפוני, במסגרת תקציב 

הקמת הפרויקט, לקחה בחשבון את העלויות המשוערות בגין הרחבת ושיפור התשתיות כאמור. נכון 

קמת הבניין למועד המתאר רוב המטלות שהתחייבה החוף הצפוני לבצע מתייחסות לשלבים הסופיים של ה

" וזאת למעט התחייבות לביצוע הרחבת כביש במקטע קטן שטרם 4וטרום קבלת אישור אכלוס "טופס 

 בוצע למועד זה וזאת על אף שחלף המועד לעניין זה בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות.

 

שנה  25 -כמו כן, יש לציין כי החוף הצפוני חתמה עם חברת קניון הראל בע"מ על הסכם הרשאה ל

", לקבלת מגרש סמוך למלון שנמצא בבעלות קניון הראל 4חילתו מיום קבלת אישור אכלוס "טופס שת

בע"מ לפיו, החוף הצפוני תהיה רשאית להשתמש במגרש לצורך חניית אוטובוסים לבאי המלון בעיקר וכן 

ש לאוטובוסים שיגיעו לקניון הראל. בגין השימוש במגרש, התחייבה החוף הצפוני לתחזק את מגר

 האוטובוסים האמור על חשבונה.

 

לתאריך הדוחות הכספיים בית המלון נמצא בשלבי הקמה, כאשר עבודות שלד בית המלון הסתיימו.   (3)

 .2022להערכת החוף הצפוני, עבודות הקמת בית המלון צפויות להסתיים במהלך הרבעון הרביעי לשנת 

 

 :הסכם מימון ( 4)

 

מלונות החוף הצפוני בע"מ עם תאגיד בנקאי בהסכם מימון בקשר  , התקשרה2021באוקטובר  17ביום 

 עם פרויקט מבשרת )"הסכם המימון"(, בתנאים המפורטים בתמצית להלן:

 

בכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בהסכם המימון, תועמד למלונות החוף הצפוני מסגרת 

כאשר מתוך מסגרת האשראי סך של  אלפי ש"ח )"מסגרת האשראי"(, 192,600אשראי בסך כולל של 

אלפי ש"ח ישמש להעמדת  22,600מיליון ש"ח ישמש לצרכי הפרויקט והקמת הפרויקט וסך של  170

לרבות ממשרד  1959-מימון גישור עד לקבלת מענקים בהתאם להוראות חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט

גרת האשראי יישאו ריבית בשיעור פריים התיירות או מנהלת השקעות בתיירות. סכומים שינוצלו מתוך מס

 1. מסגרת האשראי תהיה בתוקף החל ממועד התקיימות התנאים המתלים ותפקע ביום 1.35%בתוספת 

)"מועד פירעון מסגרת האשראי"(. במועד פירעון מסגרת האשראי, תפרע מלונות החוף  2024בינואר 

כפוף להתקיימות תנאים מוקדמים כגון, המימון  םהצפוני את האשראי שנוצל ממסגרת האשראי. הסכ

מיליון ש"ח אשר הועמד למועד התשקיף, יצירת  121-העמדת הון עצמי לפרויקט בסך שלא יפחת מ

הסכם המימון, התחייבה  תבטוחות כמפורט להלן, ותנאים נוספים כמקובל בהסכמים מסוג זה. במסגר

על זכויותיה במקרקעי הפרויקט, שעבוד על מלונות החוף הצפוני ליצור לטובת התאגיד הבנקאי משכנתא 

כלל הזכויות בפרויקט, שיעבוד זכויותיה מכוח הסכם השכירות והניהול כהגדרתו לעיל וכן, משכנתא על 

זכויות החברה במקרקעי פרויקט החבצלת. כמו כן, אספן גרופ בע"מ ומר שלמה דהוקי, יעמידו לטובת 

הסכם המימון, ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום, כאשר  התאגיד הבנקאי ולהבטחת ההתחייבויות על פי

 50%-הערבות של כל אחד מהערבים הינה ערבות נפרדת ואינה ביחד ולחוד וכי כל צד ערב עד ל

 מהסכומים הנ"ל.
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 רכוש קבוע )המשך( - 11ביאור 

 

 : )המשך(פרויקט מלונאי במבשרת ציון בבעלות מלונות החוף הצפוני בע"מ . ד

 

 : )המשך(מימוןהסכם  ( 4)

 

הסכם המימון נקבע כי במועד פירעון מסגרת האשראי ובכפוף להשלמת בניית הפרויקט תועמד  תבמסגר

מיליון ש"ח אשר תשמש לצורך פירעון סופי  170למלונות החוף הצפוני הלוואה לתקופת ההפעלה בסך של 

ת ההפעלה הינה לתקופה ומוחלט של מסגרות האשראי )"ההלוואה לתקופת ההפעלה"(. ההלוואה לתקופ

חודשים ממועד העמדתה. הריבית על קרן ההלוואה לתקופת ההפעלה תישא ריבית בשיעור  120של 

. בכל שנה ממועד העמדת ההלוואה לתקופת ההפעלה ועד לפירעונה הסופי, 1.35%פריים בתוספת 

 120שוטפים. בתום  מקרן ההלוואה בתשלומים רבעוניים 4%-תיפרע מלונות החוף הצפוני את הריביות ו

חודשים ממועד העמדת ההלוואה לתקופת ההפעלה, תיפרע מלונות החוף הצפוני את כל יתרת תשלומי 

( בתשלום אחד. ההלוואה לתקופת ההפעלה 60%הריבית בגין ובקשר עם ההלוואה ויתרת קרן ההלוואה )

ן וכן כל אישור נוסף כאמור כפופה להשלמת בניית הפרויקט וקבלת אישור אכלוס להפעלת בית המלו

הנדרש לצורך הפעלת בית המלון, וכן אישור לכך שכל הבטוחות שנוצרו בגין מסגרת האשראי תהינה 

בתוקף במועד הרלוונטי ולתנאים נוספים כמקובל בהסכמים מסוג זה.  כמו כן, וכתנאי להעמדת ההלוואה 

י כי בתקופת ההפעלה תעמוד לתקופת ההפעלה, מלונות החוף הצפוני התחייבה כלפי התאגיד הבנקא

 ויחס כיסוי לא יפחת 70%( בכל עת לא יעלה על LTVביחסים פיננסיים, לפיהם, יחס חוב לבטוחה )

 .1.15 -מ

 

 :להלן יובאו עיקרי הוראות הסכם השכירות והניהול ( 5)

 

 התקשרה החוף הצפוני בהסכם שכירות וניהול בית מלון עם 2019בנובמבר  19ביום 

ACOOR ISRAEL LTD   מקבוצת המלונאות הבינלאומיתACOOR   אקור"(, לפיו בין היתר, בית"(

, אקור תעמיד לבית המלון שירותי ניהול, Aמותג בינלאומי ברמה של  PULLMANהמלון יופעל תחת מותג 

שיווק הפצה וייעוץ שונים והכל כמפורט בהסכם השכירות והניהול. בהתאם להסכם השכירות והניהול. 

בינואר בשנה הקלנדארית העוקבת למועד פתיחת  1 -שנים שיחלו ב 24תקשרות תעמוד על תקופת הה

 המלון.

 

 2023בינואר  1בהתאם להסכם השכירות והניהול, נקבע כי המועד הצפוי לפתיחת בית המלון יהיה ביום 

 וזאת בכפוף להתקיימות כל התנאים המוקדמים והנדרשים על פי דין לצורך הפעלת בית המלון.

 

על פי הסכם השכירות והניהול, לאקור יהיה שיקול דעת בלעדי בהכוונת ניהול בית המלון והפיקוח על כל 

היבטי התפעול של המלון.כל עובדי בית המלון, לרבות הצוות הניהולי של בית המלון, יהיו עובדים של 

ייחשבו כהוצאות החוף הצפוני ו/או מי מטעמה ובהתאם, עלויות העסקת העובדים יחולו על החברה ו

תפעוליות לצורך הסכם השכירות והניהול. יחד עם זאת, לאקור יהיה שיקול דעת בלעדי בכל הקשור 

בעובדי המלון ובכלל זה בכל הקשור בהעסקת עובדים, קידומם, סיום העסקתם וכדומה. לחוף הצפוני זכות 

 וטו בכל הקשור במינוי מנכ"ל ומנהל כספים לבית המלון.

 

מההכנסה  4%השכירות והניהול, החל מהשנה הרביעית ממועד פתיחת המלון סך של  בהתאם להסכם

השנתית יופקד בחשבון ייעודי על שם החברה ובניהולה של אקור וישמשו את בית המלון כקרן לחידוש 

רהיטים, ציוד ותיקונים. ככל שבשנה מסוימת לא ייעשה שימוש בסכום מסוים שהופקד כאמור, הוא ייצבר 

עוקבת. על אף האמור, בשנה הראשונה לפעילות בית המלון לא יופרשו כספים לחשבון הקרן לשנה ה

, 3%-ו 2%, 1%האמורה ובשנה השנייה, השלישית והרביעית לפעילות המלון יופרשו מההכנסה השנתית 

 בהתאמה.

 

 בהתאם להסכם השכירות והניהול, אקור תהיה זכאית לשיעור מהכנסות בית המלון כדלקמן:

 

 מההכנסה השנתית. 1.25%-ין שימוש במותג אקור תהיה זכאית לבג 

 מההכנסה השנתית. 1.25%-בגין תשלום עבור דמי ניהול בסיסיים אקור תהיה זכאית ל 

  בגין דמי תמריץ ניהוליים, תהיה זכאית אקור לשיעור מהרווח התפעולי בניכוי עמלות ניהולייות

"(AGOPבהתאם לשיעור הרווחיות התפעולית ש )" :מה 5%ל בית המלון כדלקמן- AGOP   אם

 -מה 9%, 30% -ל 20%אם הרווח הגולמי בין   AGOP -מה 7%, 20% -הרווח הגולמי קטן מ

AGOP  מה 10%, 40% -ל 30%אם הרווח הגולמי בין- AGOP 40% -אם הרווח הגולמי גדול מ. 
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 רכוש קבוע )המשך( - 11ביאור 

 

 : )המשך(לות מלונות החוף הצפוני בע"מפרויקט מלונאי במבשרת ציון בבע . ד

 

 : )המשך(להלן יובאו עיקרי הוראות הסכם השכירות והניהול ( 5)

 

מההכנסה השנתית וכן, לעמלות עבור מכירות,  1.5%בנוסף, אקור תהיה זכאית לעמלת שיווק בשיעור של 

ת, מועדוני לקוחות שיווק באינטרנט באמצעות ערוצי שיווק של אקור, מכירות באמצעות מרכזי מכירו

 וכדומה.

 

שנתי מינימאלי, אשר יובטח באמצעות   EBIDTAR-בהתאם להסכם השכירות והניהול, אקור התחייבה ל

 -מיליון ש"ח, בשנה השנייה ה 11יהיה לפחות   EBIDTARכרית ביטחון כדלקמן: בשנה הראשונה

EBIDTAR  מיליון, בשנה השלישית ה 16יהיה לפחות-EBIDTAR  מיליון ש"ח, בשנה  20חות יהיה לפ

 מיליון ש"ח. 24יהיה לפחות  EBIDTAR -הרביעית ועת לתום תקופת ההסכם ה

 

מיליון ש"ח וככל שיעשה בה שימוש, היא תתמלא בחזרה  18"כרית הביטחון" האמורה תוגבל לסך של 

 ביטחון.בהתאם לתנאי ההסכם מתוך רווחים עתידיים שיתקבלו בשנים עוקבות למועד השימוש בכרית ה

 

 :כתב אישור במסלול מענקים  (6)

 

 .(3ג')20אור יראה ב

 

 :שינוי תוכנית ( 7)

 

בקשה לתוספת זכויות בניה למלונאות.  152-0753574אושרה תוכנית מספר  2021באפריל,  27ביום 

 8,400 -אושרה תוספת של כ לחוף הצפונימ"ר, כאשר  8,900 -הייתה לתוספת של כ החוף הצפוניבקשת 

מ"ר שהיו קיימים ליום  18,000מ"ר, במקום  26,900, כך ששטחי הבניה המירביים, למעט חניות, יהיו מ"ר

 מפתחות, כולל סוויטות. 308-, כאשר מספר החדרים יגדל עד ל2020בדצמבר  31

 

הגיש ראש המועצה של מבשרת ירושלים ערעור למליאת הוועדה המחוזית  2021במאי  6ביום 

לא מוצאת  החוף הצפוניון האוטובוסים הסמוך למלון, כאשר לאחר עיון בהתנגדות, השימוש בחני לעניין

, התקבלה הודעת 2021ספטמבר  26בהתאם. ביום  ממש בטענות ושלחה מכתב תגובה למליאת הוועדה

החתימה על הוועדה המחוזית בדבר דחיית ההתנגדות ובהתאם התוכנית הועברה למתן תוקף. נכון למועד 

ונפתח תיק מידע  2021בנובמבר  1, התוכנית פורסמה ברשומות למתן תוקף ביום ייםהדוחות הכספ

 והיא אוספת רשימת אישורים הנדרשים לצורך הכנת התיק לוועדה,החברה קיבלת את בוועדה המקומית, 

תוכנית בקשה להשלמת השטחים  את האישורים הנדרשים ובימים הקרובים נגיש אותם לאישור הוועדה.

 ב"ע )הוכנה והוגשה תוכנית תצ"ר בתאם לדרישות התב"ע(.שאושרו בת

 

 :מלון איביס סיטי ירושלים )בבעלות גינות המלכים בע"מ( . ה

 

, במרכז ירושלים על 4גינות המלכים הינה בעלת הזכויות בבית המלון הממוקם ברחוב יצחק אלישר   (1)

מ"ר. בית המלון  680רשום של  בירושלים בשטח 30052בגוש  164המקרקעין הידועים כחלקה מספר 

לשירותי המלון  1 -חדרי אירוח, מפלס מרתף  124קומות מעל מפלס כניסה הכולל סה"כ  8הינו מבנה בן 

 6 -סועדים, מטבח בית המלון, חדרי שירותים ושטחי מחסנים ו 128 -הכולל חדר אוכל אורחים בו מקום ל

קומות חניה. יצוין כי בהתאם לתוכניות גינות  68ולל קומות תת קרקעיות עבור חניה מכנית לכלי רכב והכ

המלכים, חניון בית המלון יופעל כחניון בתשלום לאורחי המלון ולמלונות נוספים בבעלות קבוצת פאי סיאם. 

לחניון. חניון בית  4התקבל טופס  2020. בחודש פברואר 2017בית המלון החל לפעול בחודש אוגוסט 

ת, בין היתר, בשל משבר הקורונה, כאשר נכון למועד הדוח הנהלת גינות המלון טרם החל לפעול וזא

. כמו כן בתקופת הקורונה, מלונות החוף, 2022המלכים מעריכה כי החניון יתחיל לפעול במהלך שנת 

מ"ר. להערכת גינות המלכים, לבניית  350-תיכננה והשלימה בניין אולם כנסים ואירועים בשטח ברוטו של כ

התקבלה תעודת גמר  2020בפברואר  5התפוסות במלון ובהכנסותיו. ביום  תות רבה בהעלאהאולם חשיב

 מהועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים. ןלבניי
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 רכוש קבוע )המשך( - 11ביאור 

 

 : )המשך(מלון איביס סיטי ירושלים )בבעלות גינות המלכים בע"מ( . ה

 

 :הסכם זיכיון  (2)

 

 התקשרה גינת המלכים במערכת הסכמים עם 2011ביוני  17, ביום כמפורט בסעיף זה להלן

ACOOR SA מקבוצת המלונאות הבינלאומיתACOOR   אקור"(, לפיהם, אקור תעמיד לחברה שירותי"(

לצורך הפעלת בית המלון )"מערכת הסכמים"(. על   IBISייעוץ מלונאי לבית המלון וזכיינות לשימוש במותג 

ר תעמיד לגינת המלכים שירותי ייעוץ, בין היתר, בקשר לאסטרטגית עיצוב פי מערכת ההסכמים, אקו

המלון ואבזורו, נהלים לפתיחת המלון, הכשרת עובדים וכדומה, וכן יתאפשר לגינת המלכים לעשות שימוש 

. IBISשל אקור ובכלל זה בכל מערך השיווק של רשת אקור בקשר עם מותג המלונות   IBISבמותג 

שירותיה והשימוש במותג כאמור לעיל, אקור תהיה זכאית לקבל תשלומים כדלקמן: דמי בתמורה להעמדת 

מההכנסות השנתיות  3.5%אירו עבור כל מיטה בבית המלון, דמי זיכיון בשיעור של  1,000כניסה בסך של 

 , עמלתIBISבשנה ככל שגינות המלכים תפתח מלון נוסף תחת מותג  0.5% -כאשר דמי הזיכיון יופחתו ב

מהמחזור השנתי  1.5%מהכנסות השנתיות עמלת הזמנות בשיעור של  1%שיווק ומכירות בשיעור של 

מהזמנות שבוצעו בבית המלון באמצעות חברי מועדון של רשת אקור. על פי  3% -מסעיף חדרים בלבד ו

ת שנים כל אח 10אופציות בנות  2שנים עם  15מערכת ההסכמים, תקופת הזיכיון הינה לתקופה של 

 להארכת תקופת הזיכיון האמורה. 

 

 :חוזה שכירות ותפעול  (3)

 

, התקשרו גינות המלכים ושותפות מלונות איביס בחוזה שכירות ותפעול לפיו, 2018בינואר  1ביום 

שנים  17השותפות תשכור, תפעיל ותנהל את בית המלון החל ממועד חתימת ההסכם ולתקופה של 

פי הסכם השכירות והתפעול, השותפות לוקחת על עצמה את כל )"הסכם השכירות והתפעול"(. על 

התחייבויות גינות המלכים כלפי אקור על פי מערכת ההסכמים כהגדרתם לעיל, לרבות אך לא רק בנוגע 

לתשלומים המגיעים לאקור על פי מערכת ההסכמים כאמור. על פי הסכם השכירות והתפעול, גינות 

שונה והשנייה של תקופת השכירות לדמי שכירות שנתיים בסך של המלכים זכאית בשנות השכירות הרא

מיליון ש"ח צמוד למדד ובתוספת מע"מ כדין, ובשנות השכירות הנותרות של תקופת השכירות  2.75

מיליון ש"ח צמודים למדד  6)השלישית ועד תום תקופת השכירות( לדמי שכירות שנתיים בסך של 

ימים.  30 -אמור לעיל ישולמו בתום כל רבעון באמצעות שיק דחוי לובתוספת מע"מ כדין. דמי השכירות כ

על פי הסכם השכירות והתפעול, השותפות התחייבה לבצע תחזוקה מלאה ולתקן ולהחליף על חשבונה 

את כל הליקויים והקלקולים הנובעים משימוש בבית המלון. השותפות תפריש מידי שנה במהלך כל תקופת 

 ממחזור ההכנסות מחדרים נטו לשנה בעבור קרן לשיפוץ וחידוש.2% -השכירות סך השווה ל

 

 :מענק השקעה  (4)

 

 (.4ג')20אור יראה ב

 

 :הערכה מחדש של קרקע ומלון . ו

 

, על מנת לקבוע את השווי ההוגן של הקרקעות והמלון אשר תלוי בלתיהחברה התקשרה עם מעריך שווי מוסמך 

 ראיות מבוססות שוק.בבעלותה. השווי ההוגן נקבע בהתייחס ל

 

 :קרקע בצפת (1)

 

, בגישה החילוץ וגישת במדרג השווי ההוגן( נקבע בהתבסס על גישת היוון ההכנסות 3השווי ההוגן )רמה 

את שווי הנכס על ידי היוון זרם הכנסות אשר צפויות להתקבל לאורך יתרת החיים הכלכליים של  אומדיםזו 

יכון לזרם ההכנסות וההוצאות. בחישוב השווי ההוגן השתמש הנכס. בגישה זו מגולמים גם מרכיבי ס

 (8.5%)שנה קודמת שיעור היוון היה .8%מעריך השווי בשיעור היוון של 

 

אלפי ש"ח  8,811עקב השימוש במודל ההערכה מחדש, נוצרה בשנת הדוח קרן הערכה מחדש בסך 

 .אלפי ש"ח( 5,012ת )שנה קודמ ח."אלפי ש 13,823הינה  2021בדצמבר  31ויתרתה ליום 
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 רכוש קבוע )המשך( - 11ביאור 

 

 : )המשך(הערכה מחדש של קרקע ומלון . ו

 

 :מלון איביס סטייל ירושלים (2)

 

את  אומדיםבמדרג השווי ההוגן( נקבע בהתבסס על גישת היוון ההכנסות, בגישה זו  3השווי ההוגן )רמה 

להתקבל לאורך יתרת החיים הכלכליים של הנכס. בגישה שווי הנכס על ידי היוון זרם הכנסות אשר צפויות 

זו מגולמים גם מרכיבי סיכון לזרם ההכנסות וההוצאות. בחישוב השווי ההוגן השתמש מעריך השווי 

 (8.5%)שנה קודמת שיעור היוון היה .8%בשיעור היוון של 

 

אלפי ש"ח  15,046בשנת הדוח קרן הערכה מחדש בסך  נוצרהעקב השימוש במודל ההערכה מחדש, 

 3,069 -הקרן בסך של כ הוקטנה:קודמתח )שנה "אלפי ש 69,547 הינה  2021בדצמבר  31ויתרתה ליום 

 (.עקב ירידת ערך אלפי ש"ח

 

 :פרויקט מלונאי במבשרת ציון בבעלות מלונות החוף הצפוני בע"מ ( 3)

 

השווי ההוגן של הקרקע  , על מנת לקבוע אתתלוי בלתיהחוף הצפוני התקשרה עם מעריך שווי מוסמך 

 והמלון אשר בבעלותה. השווי ההוגן נקבע בהתייחס לראיות מבוססות שוק .

 

אומדים את  במדרג השווי ההוגן( נקבע בהתבסס על גישת היוון ההכנסות, בגישה זו 3השווי ההוגן )רמה 

ים של הנכס. בגישה הכלכלי שווי הנכס על ידי היוון זרם הכנסות אשר צפויות להתקבל לאורך יתרת החיים

בחישוב השווי ההוגן השתמש מעריך השווי  זו מגולמים גם מרכיבי סיכון לזרם ההכנסות וההוצאות.

 (.7.25%-8.25%)שנה קודמת  7%-8%בשיעור היוון של 

 

אלפי ש"ח  10,568בשנת הדוח קרן הערכה מחדש בסך  נוצרהעקב השימוש במודל ההערכה מחדש, 

 אלפי ש"ח(. 4,109: ח )שנה קודמת"אלפי ש 22,016 הינה  2021בדצמבר  31ויתרתה ליום 

 

 :מלון איביס סיטי ירושלים )בבעלות גינות המלכים בע"מ( ( 4)

 

החברה התקשרה עם מעריך שווי בלתי תלוי על מנת לקבוע מה השווי ההוגן של בית המלון והחניון 

. השווי ההוגן 2021נקבע בחודש דצמבר שבבעלותה. השווי ההוגן נקבע בהתייחס לראיות מבוססות שוק ו

 50%במדרג השווי ההוגן( נקבע כממוצע משוכלל בן הגישות, כאשר הייחס בין הגישות הוא  3)רמה 

 למודל התפעולי. 20%ו  לגישת היוון ההכנסות 30%, לגישת ההשוואה

 

ווי בשיעור היוון מיליון ש"ח, בהערכה זאת השתמש מעריך הש 148.1הינו  2021בדצמבר  31השווי ליום 

 (.7.5%)שנה קודמת  .8%של 

 

והוספת שיטת הוון ההכנסות על פי המודל התפעולי ושכלול גישות  עקב השימוש במודל ההערכה מחדש

 2021בדצמבר  31אלפי ש"ח ויתרתה ליום  12,108בשנת הדוח קרן הערכה מחדש בסך  נוצרה, הערכה

 אלפי ש"ח(. 4,097כ  : הקטנה שלח )שנה קודמת"אלפי ש 47,218 הינה

 

 :בע"מ 36יפו פאי סיאם רחוב  . ז

 

 (.12ב)9אור יבראה בדבר נכסי החברה, 

 

 :בע"מ 38יפו פאי סיאם  . ח

 

 .(13ב)9אור יבדבר נכסי החברה, ראה ב

 

 .17אור יבאשר לשעבודים, ראה ב  .ט
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 אשראי מתאגידים בנקאיים - 12ביאור 

 

 ההרכב: . א

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 -  85  משיכת יתר

 1,490  7,258  חלויות שוטפות על הלוואות לזמן ארוך
 71,349  -  הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך, אשר סווגו לזמן קצר

 211,212  87,760  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

  95,103  284,051 

   
 .3.7%-1.5%קבלו בשקלים אינן צמודות ונושאות ריבית פריים בתוספת הלוואות התה 

 

 .17אור י, ראה בתלביטחונובאשר  ב.

 

 :הלוואות מתאגידים בנקאים לזמן ארוך ג.

 

תפרע  האש"ח מתאגיד בנקאי. ההלווא 14,900קיבלה החברה הלוואה בסך  2019במאי  16ביום  (1)

 .2.4%פריים +ואה נושאת ריבית של , ההלו2036באפריל  30בתשלום אחד ביום 

 

 נפרעת האש"ח מתאגיד בנקאי. ההלווא 44,700קיבלה החברה הלוואה בסך  2019במאי  16ביום  (2)

, ההלוואה נושאת ריבית 2036באפריל  30ועד ליום  2021ביולי  31בתשלומים רבעונים החל מיום 

 . 2.1%פריים +  בשיעור של

 

עיל, חתמה החברה על כתב התחייבות כלפי הבנק, שבמסגרתו החברה עם קבלת ההלוואות המתוארות ל

 ד'.17אור יהתחייבה לעמוד ביחסים פיננסית. ראה ב

 

, חתמה חברה מאוחדת לראשונה, גינות המלכים בע"מ, הסכם עם הבנק, כי 2018בחודש פברואר   (3)

 .2035בינואר,  31מיליון ש"ח יועמדו לחברה עד ליום  64הלוואות בסך של 

 

נכון ליום נטילת ההלוואה(.  3.7%מיליון ש"ח אינה צמודה, נושאת ריבית משתנה ) 48הלוואה אחת על סך 

תשלומים  60הריבית משולמת בכל רבעון, והקרן נפרעת ב. 2.1%למועד הדוח הריבית הינה פריים + 

 .2020רבעוניים החל מחודש אפריל 

 

ליום נטילת ההלוואה(  4%נושאת ריבית משתנה ) מיליון ש"ח אינה צמודה, 16הלוואה נוספת ע"ס 

 .2.4%ד הדוח הריבית הינה פריים + ענכון למו .2035בינואר,  31ונפרעת בתשלום אחד ביום 

 

מיליון  1קיבלה שותפות איביס )להלן "השותפות"( הלוואה מתאגיד בנקאי בסך  2020בחודש פברואר   (4)

ואה נפרעת בתשלומי קרן שווים אחת לרבעון עד לפרעון לשנה, ההלו 1.9%פריים + ש"ח, בריבית של 

 .2023מלא בפברואר 

 

 1.5, השותפות קיבלה הלוואה בערבות מדינה ובערבות של צד קשור בהיקף של 2020 ביוני 14בתאריך 

בספטמבר התקבלו הלוואות נוספות בערבות מדינה ובערבות של צד  2 -ביולי ו 7מיליון ש"ח, ובתאריכים 

מיליון ש"ח בהתאמה. שיעור הריבית של הלוואות אלו הינו פריים +  1מיליון ש"ח ובסך  2.5 קשור בסך

כאשר בשנה הראשונה ההלוואות הינן ללא ריבית. תקופת פירעון ההלוואות הינה משנה לאחר  1.5%

 2025וספטמבר  2025, יולי 2025תשלומים חודשיים עד לחודשים יוני  48תאריך קבלת ההלוואה ובמשך 

  בהתאמה.

 

אלפי ש"ח. ההלוואה  68,051קיבלה פאי ת"א הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של  2021בדצמבר  30ביום   (5)

 .2023בדצמבר  31. ההלוואה תפרע בתשלום אחד ביום 1.5%נושאת ריבית בשיעור פרים + 
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 אשראי מתאגידים בנקאיים )המשך( - 12ביאור 

 

 : )המשך(רוךהלוואות מתאגידים בנקאים לזמן א ג.

 

אלפי ש"ח. ההלוואה  22,000קיבלה פאי לינקולן הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של  2021בדצמבר  30ביום  ( 6)

 .2023בדצמבר  31. ההלוואה תפרע בתשלום אחד ביום 1.5%נושאת ריבית בשיעור פרים + 

 

אי בהסכם מימון עם התקשרה מלונות החוף הצפוני בע"מ עם תאגיד בנק 2021באוקטובר  17ביום   (7)

אלפי ש"ח. לפרטי נוספים בגין הסכם המימון,  46,564פרוייקט חבצלת, ליום הדוח החברה קיבלה הלוואה 

 (5ה' ) 11ראה באור 

 

ולאחר פניית החברה לבנק המממן, לפיו, בהתאם להערכות הנהלת החברה היא לא  2021בדצמבר  29ביום  ה.

וזאת בשל השלכות הימשכות משבר הקורונה  2021בדצמבר  31יום תעמוד בבחינת יחס כיסוי שירות חוב ל

והשפעותיו על פעילות בתי המלון של הקבוצה, התקבל מאת הבנק המממן כתב ויתור, ועל פיו הבנק הודיע שלא 

, 2021בדצמבר  31ינקוט בצעדים כלשהם עקב ההפרה של ההתחייבות לעמידה ביחס כיסוי שירות חוב ליום 

ברה, חברת גינות המלכים בע"מ ו/או מלונות איביס ופולמן ירושלים שותפות מוגבלת תעמודנה בכפוף לכך שהח

 ואילך. 2022בדצמבר  31בהתחייבויות לעמידה ביחס כיסוי שירות חוב כאמור החל מהדוחות הכספיים ליום 

 

 

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים - 13ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 3,904  4,648  חובות פתוחים
 -  1,522  שטרות לפרעון

  6,170  3,904 

   
 

 

 זכאים ויתרות זכות - 14ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 248  1,023  עובדים

 2,638  1,707  שותף בעסקת בנייה עתידית )*(
 2,933  -  זכאים בגין רכישת נדל"ן להשקעה )**(

 12,214  12,009  הוצאות לשלם
 41  20  הכנסות מראש

 253  391  מוסדות
 18,522  155  התחייבויות לחברות קשורות ובעלי עניין )***(

 166  301  זכאים אחרים

  15,606  37,015 

   
  ג'.11אור יאה בר )*(

 (א'.1ב') 10אור יב ראה )**(

 )י( לפקודת מס הכנסה. 3ההלוואות הינן ללא תנאי פרעון ונושאות ריבית לפי תקנות מס הכנסה שנקבעו לסעיף  )***(
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 לוואה מאחרה - 15אור יב

 

מיליון ש"ח  10התקשרה החברה בהסכם עם ישרוטל יזמות ופיתוח בע"מ לקבלת הלוואה  בסך  2017לינואר  11ביום  

 מעל תשואת האג"ח של ישרוטל. 1.8%ריבית בשיעור של הנושאת 

 

פרעון ההלוואה יבוצע באמצעות קיזוז מלא של דמי השכירות שישולמו לחברה במסגרת הסכם שכירות ותפעול המלון 

(ב'(. לחברה קיימת אופציה לקבלת הלוואה נוספת כשנה לפני מועד המסירה של 1ב')10אור יברחוב החבצלת )ראה ב

 . 1.5%מיליון ש"ח, בריבית בשעור פריים +  10לת בסך של הנכס בחבצ

 

 ()ד(.2)א()17אור יראה גם ב -שיעבודים 

 

 

 הלוואה מבעל עניין - 16אור יב

 

 , התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם2019ביוני  25ביום 

PAICOLEX TRUST PAICOLEX TRUST COMPANY  (BVI )LIMITIED MANAGENET AG  כנאמנים של

אלפי ש"ח  13,500ת )כהגדרתה לעיל( )בס"ק זה: "המלווים"(, לפיו המלווים העמידו לחברה הלוואה בסך של הנאמנו

. קרן ההלוואה 4%)בס"ק זה: "ההלוואה"(. ההלוואה הינה לתקופה של שלוש שנים ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 

החברה עם המלווים בהסכם להעמדת ההלוואה והריבית בגינה יפרעו בתשלום אחד בתום שלוש שנים. במועד התקשרות 

כאמור מסרו המלווים לחברה כתב ויתור וסילוק לפיו העמדת ההלוואה כאמור לעיל מהווה תשלום מלא וסופי בגין שטרי 

 ההון שהועמדו לחברה ובהתאם אין ולא יהיו למלווים כל טענה ו/או דרישה בקשר עם שטרי ההון שנמסרו לחברה כאמור.

 ויה להפרע במהלך החודשים הקרובים, ושווייה ההוגן הינו בקרוב לשווי בספרים.ההלוואה צפ

 

 
 ושעבודים התקשרויותערבויות,  ,תחייבויות תלויותה - 17אור יב

  

 :שעבודים א.

 

 :( בע"מ )פאי ת"א(2014פאי סיאם תל אביב ) .(1)

 
  .23חלקה  7003ש נרשמה משכנתא לטובת בנק הפועלים בע"מ על גו 2017ביולי  4ביום  (א)

 

כל הזכויות החוזיות והאחרות שיש לפאי ת"א בקשר לבטוחה לרבות עתידיות וכן הכספים שיגיעו 

 בקשר לנכס בגין כספי ביטוח דמי שכירות.

 
על כל הפקדונות הכספיים מכל מין וסוג הקיימים בחשבון המתנהל בבנק הפועלים  -אגרות חוב  (ב)

 עלים בע"מ.בסניף בירושלים לטובת בנק הפו

 
שעבוד קבוע בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויות פאי ת"א על פי הסכמי השכירות  (ג)

וכן שעבוד צף בדרגה  23חלקה  7003כפי שפורטו באגרת החוב. בקשר לנכס המקרקעין גוש 

ראשונה וללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך שעבוד של כל זכויות פאי ת"א. על פי הסכמי 

לרבות זכויות לקבלת כספים או  –ירות נוספים הקיימים ושיהיו קיימים בעתיד לגבי נכס הנ"ל שכ

 תשלומים ו/או דמי ניהול.

 

 :החברה (2)

 
 :משכנתאות שנרשמו לטובת בנק הפועלים בע"מ )א(

 
ברח' בן יהודה  90חלקה  30049משכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על גוש  (1)

 לשעבד או להעביר את הנכס ללא הסכמת הבנק.בירושלים אסור 

 
 משכנתא בדרגה ראשונה נוספת וללא הגבלה בסכום על הנכס שפורט לעיל. (2)

 

משכנתאות בדרגה ראשונה על הנכס ברחוב החבצלת, וללא הגבלה בסכום לרבות כמפורט  (3)

 כדלקמן: - 5חלקה  30052בגוש  7487בשטרי המשכנתאות על חלקים מדף 

 

, 1/12- 6חלקה  30052בגוש  7404וכן חלקים מדף  25/72 -, ו5/36, 29/360, 1/12

  .1/3 -ו 5/36, 1/15
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 )המשך( ושעבודים התקשרויותערבויות,  ,תחייבויות תלויותה - 17אור יב

  

 : )המשך(שעבודים א.

 

 )המשך( :החברה (2)

 

 :שעבודים לטובת בנק הפועלים בע"מ )ב(

 

 30052כויות החברה בקשר עם הסכם לרכישת הנכס הידוע כגוש שעבוד קבוע על מלוא ז (1)

ברחוב החבצלת בירושלים וכן שעבוד על כל זכויותיה של החברה לפטור ו/או  6-ו 5חלקות 

הקלה ו/או הנחה ממס בעת מימוש הנכס המשועבד אם ובמידה שימומש והכל מכוח 

רקעין )שבח ורכישה( ו/או חוק מיסוי מק 1961פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( תשכ"א 

ו/או כל דין אחר וכן על כל אותם ני"ע, מסמכים ושטרות של אחרים אשר  1963-תשכ"ג

 מדי פעם לבנק. תמסורהחברה מסרה או 

 

שעבוד בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא הזכויות בפרוייקט הנבנה / שייבנה על  (2)

הודה לרבות על חומרים, ציוד, זכויות יברח' בן  90חלקה  30049המקרקעין הידועים כגוש 

של החברה כלפי ספקים ונותני שרותים, רוכשים, שוכרים ולרבות זכויות הנובעות מביטוח 

 בסניף ירושלים של הבנק. 440555המקרקעין וכן זכויות בקשר לחשבון 

 

 30052ש"ח מובטח על ידי משכנתא על המקרקעין )גוש  3,507,500אגרת חוב להבטחת  (3)

 .7404-ו 7487חלקים מדף  5/36( 6-ו 5קות לח

 

 :אגרות חוב לטובת מדינת ישראל )ג(

 

 )רחוב בן יהודה בירושלים(. 90חלקה  30049עבוד ספציפי על הנכס המלונאי בגוש ש

 

 :בע"מ )להלן: "ישרוטל"( 1981ישרוטל ניהול מלונות  )ד(

 

טל יזמות ופיתוח בע"מ בקשר ושעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום לטובת ישר (1)

עם כל זכויות החברה לקבלת דמי שכירות בהתאם להסכם השכירות והתפעול שנחתם בין 

 אביב בע"מ לבין ישרוטל.-חברת צפון הירקון תל

 

שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום בקשר על מניות החברה בחברת צפון  (2)

 אביב בע"מ.-הירקון תל

 

 :פחות בע"מטבנק מזרחי  )ה(

 

המתנהל בבנק המזרחי על כל  119909ן -ש"ח, נרשם משכון על ח 100,000להבטחת סכום של 

  /או הנכסים שהופקדו או שיופקדו.זכויות החברה בכל הכספים, ו/או הפקדונות ו

 

 :אביב בע"מ-צפון הירקון תל (3)

 

עם כל  10, 11, 12, 13, 161, 179חלקות  6962משכנתא בדרגה ראשונה על מקרקעין הידועים כגוש 

 הבנוי לרבות זכויות ביטוח לטובת בנק הפועלים בע"מ.

 

 :פאי סיאם לינקולן בע"מ )להלן: "לינקולן"( (4)

 

שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום, לטובת בנק הפועלים  )א(

ף עסקים בירושלים. שעבוד על כל יבע"מ על כל זכויות לינקולן בחשבון לינקולן המנוהל בסע

הכספים ו/או הנכסים )לרבות ניירות ערך( ו/או המסמכים האחרים המופקדים ו/או הרשומים לזכות 

 החשבון או "החשבון האחר" כמשמעותו באגרת החוב.
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 )המשך( :שעבודים א.

 

 )המשך( :י סיאם לינקולן בע"מ )להלן: "לינקולן"(אפ (4)

 

לרכישת זכויות חכירה  2015ביולי  30שעבוד קבוע על כל זכויות החברה על פי הסכם מיום   )ב(

אביב. לרבות כל חלקה אחרת שתיווצר עקב פיצול, -תל 52במקרקעין המצויים ברחוב משה דיין 

 איחוד או חלוקה מחדש של החלקות. 

 

יה של לינקולן לפטור ו/או להקלה ו/או הנחה ממס בעת מימוש הרכוש המשועבד אם תכל זכויו

 ובמידה שימומש.

 

שעבוד קבוע והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויות לינקולן עפ"י הסכמי שכירות שפורטו באגרת  )ג(

בתל אביב, לרבות כל  52החוב. הקשר עם נכס הבנוי על מקרקעין המצויים ברח' משה דיין 

זכויות לקבלת כספים הנובעים מהסכמי השכירות לעיל לרבות כל הזכויות בבטחונות שנתנה ה

 בקשר עם הסכמי השכירות.

 

שעבוד צף בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך שעבוד של כל זכויות החברה על 

 פי הסכמי שכירות נוספים הקיימים ו/או שיחתמו בעתיד.

 

 :י בע"מ )להלן: "החוף הצפוני"(נמלונות החוף הצפו (5)

 

לשם קבלת מענקים ממדינת ישראל )להלן "המדינה"( המגיעים למלונות החוף הצפוני על פי החוק  )א(

כפי שיהא בתוקף מדי פעם בפעם בסכומים ובתנאים שהמדינה  1959-לעידוד השקעות הון תשי"ט

ף וללא הגבלה בסכום, את כל טתקבע, שיעבדה מלונות החוף הצפוני לטובת המדינה, בשעבוד שו

המכונות, הציוד, הכלים, המכשירים, המתקנים והמקרקעין שלה, מאיזה מין או סוג שהוא כפי שהם 

 כיום וכפי שיהיו באיזה זמן שהוא בעתיד.

 

החוף הצפוני שעבדה את המגרש שעליו נבנה המלון לבנק הפועלים בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה  )ב(

ו כן, מלונות החוף הצפוני שעבדה ומשכנה לבנק את מלוא הזכויות מללא הגבלה בסכום. כ

בפרויקט של המלון לרבות חומרים, ציוד, זכויות כלפי קבלנים, ספקים ונותני שירותים לרבות 

הזכויות הנובעות מביטוח המקרקעין וכן זכויות בקשר לחשבון בנק. בנוסף, כמו כן שעבדה בשעבוד 

ים, הכספים, הרכוש והזכויות מכל סוג שהוא ללא יוצא מן הכלל, סצף מדרגה ראשונה את כל הנכ

ובשעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה את הון מניות שטרם הונפק ו/או טרם הונפק ונפרע ואת 

 מוניטין.

 

 31החוף הצפוני שעבדה לבנק הפועלים בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה פקדונות שערכם ביום  )ג(

 אלפי ש"ח(. 4,500 -אלפי ש"ח )שנה קודמת כ 4,501 -כעומד על סך  2021בדצמבר 

 

אלפי ש"ח ממנהלת ההשקעות  2,126 -בשנת הדוח קיבלה החוף הצפוני מענקים בסכום של כ )ד( 

אם לא תעמוד החברה  בתנאים הקשורים בקבלת המענק, יהיה עליה להחזיר את סכום . בתיירות

 .המענק, כולו או חלקו, בצרוף ריבית מיום קבלתו
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 : )המשך(שעבודים א.

 

 :גינות המלכים בע"מ )להלן: "גינות המלכים"( (6)

 

 לבנק מובטחות במשכנתא על הקרקע. גינות המלכיםהתחייבויות  )א(

 

א מימון פרויקט בנייה למטרת שלבין בנק, בנו גינות המלכיםנחתם הסכם בין  13/12/11ביום  )ב(

 בטוחות הבאות: גינות המלכיםהקמת בית מלון. בעקבות הסכם זה יצרה 

 

משכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על מלוא הזכויות במקרקעין, כאשר זכויות  ( 1)

 החברה במקרקעין נקיות מכל שעבוד, עיקול או זכות צד שלישי כלשהי.

 

 ה ונכסיה.ששעבוד צף על כל רכו (2)

 

שעבוד צף על מלוא הזכויות בפרויקט וכן שעבוד קבוע והמחאה על דרך שעבוד על מלוא  (3)

 הזכויות בפרויקט.

 

על פי ההסכם עם קבלן הביצוע,  הזכויותישעבוד קבוע והמחאה על דרך שעבוד על מלוא  (4)

מקבלן ים כגינות המל לרבות הזכויות לקבלת כספים על פי ערבות הביצוע שקיבלה/תקבל

 הביצוע בקשר עם בניית הפרויקט.

 

 :תביעות משפטיות . ב

 

 :החברה (1)

 

הגישה החברה תביעת בעלות על חלק מקרקע בתוך נכס בבעלות החברה שברחוב בן יהודה  2017בשנת 

ירושלים. אשר עליו נבנה קיר על ידי הנתבעות לפני מספר שנים, מאז עושות הנתבעות בשטח שימוש  4

 .שלא כדין

 

בכתב התביעה התבקש בית המשפט להורות על סילוק ידן של הנתבעות מהשטח והריסת הבנוי במגרש 

התובעת. כמו כן התבקש בית המשפט להתיר לחברה פיצול סעדים, כך שכל סעדים הכספיים יתבעו 

 בהליך נפרד עם התגבשות מלוא הנזק.

 

 איות ומחכים לפסק דין.רנכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, נסתיימה שמיעת ה

 

 :פאי סיאם לינקולן בע"מ (2)

 

זכאית לינקולן בה מתבקש בית המשפט לקבוע כי רשות מקרקעי ישראל,  מדובר בתובענה של לינקולן נגד

מההפרש בין  31%לרכוש את הבעלות בנכס אותו היא חוכרת בשכונת יד אליהו בתל אביב, כנגד תשלום 

של מועצת מקרקעי  1370להחלטה מס'  3.4.2.2על הקרקע, מכוח סעיף  תערך החכירה לבין שווי הבעלו

ישראל. כן מבוקש בתובענה כי ככל והיא תתקבל, המועד הקובע לשומה שתיערך לצורך קביעת התמורה, 

טענות לינקולן הינן כי היא זכאית לרכוש את  .2016במרס  27 -יהיה מועד הגשת הבקשה לרכישת בעלות 

הן מכוח  ,1960-תשלום תמורה הן מכוח הוראות חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך דהבעלות בנכס כנג

החלטות מועצת מקרקעי ישראל; הן מכוח ההתחייבויות החוזיות של הרשות כלפיה, המעוגנות הן בהסכם 

החכירה והן בהסכמים בין הרשות לבין בזק, בהם נקבע כי הנכסים שהותרו בידי בזק יושוו לנכסים אחרים 

ם במגזר העירוני; והן מכוח עילות מהמשפט המנהלי, מהן נובע האיסור על אפליה בין לינקולן לבין ידומ

ניתן פס"ד אשר דחה  2019באפריל  14גורמים המחזיקים בנכסים דומים, שלא היו בעבר של בזק. ביום 

רה באת תביעת החברה, פס"ד מבוסס בעיקר על קביעת בית המשפט לפיה הסכם החכירה המקנה לח

המונח בדין הרלוונטי, מאחר ולא שולמו בקשר אליו דמי  תזכויות מקרקעין אינו "חוזה חכירה מהוון "כהגדר

 חכירה מהוונים.
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 : )המשך(תביעות משפטיות . ב

 

 : )המשך(פאי סיאם לינקולן בע"מ (2)

 

הגישה לינקולן לבית המשפט העליון ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.  2019י נביו 5ביום 

טענת החברה בכתב הערעור, בין היתר, כי לא היה יסוד לנימוק המרכזי של פסק הדין, לפיו הסכם 

החכירה אינו "חוזה חכירה מהוון", נימוק אשר בית המשפט המחוזי העלה טענה זו מיוזמתו, מבלי 

העלתה את הטענה ובנסיבות בהן היא אף סירבה להצעת בית המשפט המחוזי להעלות את  תשהרשו

 המשפט בית ידי על ניתן 2020באוקטובר  26. ביום 2020באוקטובר  12הטענה. דיון השלמה נקבע ליום 
הערעור נקבע כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי  הדין הערעור. בפסק את המקבל דין פסק העליון

, יבוטל, כי התיק יחזור לבית המשפט המחוזי, וכי נכללו בו הוראות ביחס להמשך 2019באפריל  14 מיום

 בירור ההליך בבית המשפט המחוזי.

 

בינואר  23"י לפשרה, נחתם ביום לרמלהמלצות בית המשפט ולאחר ניהול מו"מ בין פאי לינקולן  בהתאם

 :כדלקמן שעיקריו"( רהשהפ הסכם"י )"ורמהסכם פשרה בין פאי לינקולן  2022

 

  ימים ממועד חתימת הסכם הפשרה, הוא יובא לאישור הגורמים המוסמכים ברמ"י )וועדה  14בתוך

מרחבית, מסלול ירוק, מסלול אדום וועדת הפטור(. לאחר אישור הסכם הפשרה על ידי הגורמים 

 ס"ד.פהמוסמכים ברמ"י, תוגש בקשה לבית המשפט לכך שיינתן להסכם הפשרה תוקף של 

 

 מיליון ש"ח בגין עסקת  18.1-לצורך רכישת הבעלות כאמור, פאי לינקולן תשלם לרמ"י סכום של כ

מיליון ש"ח בגין עסקת רכישת זכות הבעלות. היינו,  18.5-שינוי ייעוד וניצול, וסכום נוסף של כ

י לתשלום פמיליון ש"ח. מפרט כס 36.6-הסכום הכולל שהוסכם כי פאי לינקולן תשלם לרמ"י הינו כ

ימים ממועד  14וכן שומת מקרקעין עליה מבוססים הסכומים הנזכרים יומצא לפאי לינקולן בתוך 

ימים ממועד  90אישור הסכם הפשרה על ידי מוסדות רמ"י, ויהיה על פאי לינקולן לשלמם בתוך 

 אישור ההסכם. 

 

 עין, רמ"י תזכה את פאי קבמידה ובעתיד פאי לינקולן תחויב בהיטל השבחה בגין שינוי ייעוד המקר

לינקולן במחצית מהיטל ההשבחה שתשלם בגין היקף הזכויות שלפיהן חושב סכום דמי ההיתר 

 הנקוב לעיל, או מחצית מסכום דמי ההיתר הנקוב לעיל, לפי הנמוך מבין השניים.

 

  פאי לינקולן תהיה זכאית להגיש השגה שמאית על השומה שלפיה חושבו הסכומים לתשלום

 ם לעיל. יהנקוב

 

  לאחר ביצוע התשלום המלא בהתאם למפורט לעיל, תועבר הבעלות על המקרקעין לידי פאי

 לינקולן.

 

אושר ההסכם על ידי המוסד המוסמך ברמ"י )ועדת הפטור( בהתאם לכך על  2022בפברואר  10ביום 

 .2022במאי  11ממועד זה, קרי עד ליום  90החברה לשלם את סכום הפשרה בתוך 

 

 הומצאו לחברה מפרט כספי ושומה בהתאם להוראות ההסכם. 2022במרץ  1ביום 

 

הגישו הצדדים את ההסכם לביהמ"ש, ובו ביום נתן  2022במרץ  3 , ביום אישור ההסדר על ידי רמ"ילאחר 

ביהמ"ש תוקף של פס"ד להסכם והוראה על דחיית התביעה ללא צו הוצאות, ובכך בא ההליך המשפטי 

 .לסיומו
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 : )המשך(תביעות משפטיות . ב

 

 :צפון הירקון תל אביב בע"מ (3)

 

 4הוגשה כנגד צפון הירקון תביעה לבית המשפט על ידי שניבר חכשורי צידון  2019במהלך חודש דצמבר 

תוצאה מפעילות רשלניות, הפרת חובה חקוקה, בניה כבע"מ וחכשורי הום קלאב בע"מ בגין פיצוי על נזקים 

אלפי ש"ח. בטענה של גרימת נזקים כתוצאה מביצוע  2,732בניגוד לתנאי ההיתר והסגת גבול, בסכום של 

הוגש כתב הגנה בתיק וכן הודעת צד ג' נגד הקבלן המבצע  2020באפריל,  5מערך הדיפון בפרויקט, ביום 

ביום . התקיימה ישיבת גישור ראשונה 2021באי בע"מ. במהלך פברואר גחברת אריאל  -של מערך הדיפון

אישר בית המשפט בהסכמת הצדדים את בקשת התובעת להעמיד את סכום התביעה על  2021במרץ  11

ונכון למועד החתימה על הדו"ח טרם נקבעו מועדים לישיבות הבאות. לדעת  אלפי ש"ח.  2,335סך 

ובהתאם לכך החברה  50%טים, סיכוי התביעה להתקבל נמוכים מ פהחברה בהתבסס על  יועציה המש

 לא כללה הפרשה בספריה בגין התביעה. 

 

 :הצפוני החוף מלונות (4)

 

עבודות דיפון, עקב מזג אוויר סוער ששרר  2017במהלך עבודות בניה להקמת בית המלון, בוצעו בשנת 

הוגשה תביעה על  2020באוגוסט  6 -ון, בל, ניזוקו מספר דירות סמוכות לבית המ2017במהלך דצמבר 

 4הוגש כתב הגנה. ביום  2021בינואר,  3בתביעה. ביום  תאש"ח. חברת הביטוח מטפל 109סך 

נקבעה ישיבת גישור בין הצדדים, בסמוך לישיבת הגישור, הועברה חוו"ד שמאית ע"י  2021בפברואר, 

במסגרת הליך הגישור הגיש ש"ח. י פלא 47-שמאי של חברת הביטוח שאמד את הנזקים בסך של כ

בסמוך  אלפי ש"ח. בהיעדר חוו"ד גבוהה יותר מטעם התובעים 108התובע חוו"ד שבה נאמד הנזק בכ 

רוף צבאלפי ש"ח  75 -של כהציע הצעה על בסיס שתי חוו"ד בסך שלהגשת חוו"ד, נעשה נסיון של המגשר 

הצדדים הסכימו כי בהמ"ש ימנה  ן בביהמ"ש,ואגרה והוצאות, התובע דחה את ההצעה והתיק הוחזר לדי

.  להערכת עו"ד סכום הפיצוי בצרוף 2022שמאי מטעמו. השמאי אמור לבקר בנכס במהלך חודש אפריל 

של שתי חוו"ד כפי שהציע המגשר.. דמי ההשתתפות  עצוממ  ש"חאלפי  55 -הוצאות ההליך יהיה כ

ישור עדין בעיצומו, ונכון למועד הדוחות הכספיים גאלפי ש"ח. הליך ה 30 -העצמית עומדים על סך של כ

 עדין לא ידוע מתי הוא יגיע לסיומו.

 

 :גינות המלכים בע"מ (5)

 

 ,בגין התייקרויות תשלום ,הפרויקט מעבודות חוב יתרת בגין ספק תביעת עומדת כנגד גינות המלכים

ת. הערבויו כיסוי בגין ועמלה ריבית וכן ערבויות חילוט ,האתר אחזקת הוצאותך, מתמש יהולנהוצאות 

 .ח"ש אלפי 1,312 של סך על האגר מטעמיה, התביעה הועמד

 

ח, בגין ליקויים "ש אלפי 1,500 סך גינות המלכים הגישה כתב הגנה לתביעה זו וכן תביעה שכנגד, על

 כי העריך המומחה ,הדעת חוות ובמסגרת מטעמו מומחה עד "שבעבודות. במסגרת הדיונים מינה ביהמ

בתוספת  ח"ש אלפי 260 של ס"ע שבספק אמור לשלם לחברה בגין מיקום הכלונסאות עומד הכולל סכוםה

נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועדים אלו נדחו בשל  9.7.2020מע"מ. בדיון מיום 

ים רגינות המלכים אמורה להגיש תצהי 2021הקורונה. הספק הגיש תצהירי עדות ראשית, ובמהלך אפריל 

 יום נוספים.  30מטעמה. לספק זכות להגשת תצהירי תשובה בתוך 

 

להערכת הנהלת גינות המלכים ובהתבסס על יועציה המשפטיים, לא ניתן להעריך את סיכויי התביעות 

בהינתן הטענון הדדיות על הצדדים. לאור חוות דעת המומחה, נראה כי אף אם תתקבלנה חלק מטענות 

 החובות לפי חוות הדעת כך שאין חשיפה משמעותית לגינות המלכים.  דהספק, אלו יקוזזו כנג

 

 בהתאם לכך, גינות המלכים  לא יצרה הפרשה בגין תביעה זאת.



 אי סיאם בע"מפ
 וחות הכספייםביאורים לד

 

 56 

 

 )המשך( ושעבודים התקשרויותערבויות,  ,תחייבויות תלויותה - 17אור יב

 

 : )המשך(תביעות משפטיות . ב

 

 :( בע"מ )פאי ת"א(2014פאי סיאם תל אביב ) (6)

 

, וכן להתיר 38פאי ת"א  הגישה עתירה לוועדת ערר ולבית המשפט להתיר לה את הזכויות מכוח תמ"א 

 תוספת זכויות בנייה בגין ממ"דים מעבר לזכויות המוקנות בתוכנית צ'. 

 

למועד החתימה על הדוחות הכספיים, ניתנה החלטה בוועדת ערר, כי אין חובה על פאי ת"א להגיש 

ריכלי לעריית תל אביב וכי פאי ת"א רשאית להגיש בקשה להיתר בניה על פי תוכניות דתוכנית עיצוב א

בתוקף ללא תוכנית עיצוב כאמור. פאי ת"א שוקדת בימים אלו על הגשת בקשה להיתר בניה על פי 

 החלטת ועדת הערר ואשר, בהתאם להערכת פאי ת"א, תוגש בקרוב לאישור הוועדה המקומית.

 

ון ולבנייה, תל אביב הגישה עתירה מנהלית על החלטת וועדת הערר בדבר הצורך נהועדה המקומית לתכ

התכנית עיצוב ופיתוח בהתאם לתכנית תא/צ ובהתייחס למקרקען שבנידון, הדיון בעתירה הנ"ל נקבע ליום 

 .2022במרץ  20

 

 ערבויות: . ג

 

 אי סיאם ת"א:פ (1)

 

המלווה בקשר עם הנכס שבבעלותה וכן  ק, הגיעה החברה להסכמות מול הבנ2017בחודש דצמבר 

התווספה החברה כערבה וכלווה נוסף לשטר המשכנתא )ללא הגבלה בסכום( בגין אשראי אשר הועמד 

 למלונות החוף הצפוני.

 

 :החברה (2)

 

 פועלים.  החברה ערבה ללא הגבלה בסכום למלונות החוף הצפוני בגין אשראים בבנק )א(

 

אלפי פאונד סטרלינג  1,650בסך  SOMROות מהנאמנות הזרה בלטובת החברה התקבלה ער )ב(

 אש"ח סכום מקורי(. 10,650כבטוחה להלוואה מבנק הפועלים )

 

 החברה העמידה ערבויות ביצוע בנקאיות כמפורט:  )ג(

 

  אש"ח. 189מבנק מזרחי: ערבות למשרד התיירות ע"ס 

 

  ח, ושתי ערבויות למשרד "אש 100מבנק הפועלים: שתי ערבויות לעיריית ירושלים ע"ס

 אש"ח. 60 –אש"ח  1,066התיירות ע"ס 

 

 מלונות החוף הצפוני: (3)

 

מלונות החוף הצפוני ערבה ללא הגבלה בסכום לחברות פאי סיאם בת"א בגין אשראים שהתקבלו  )א(

 מבנק הפועלים.

 

 קרקעי ישראל.מאלפי ש"ח למשרד התיירות ורשות  2,142 -העמידה ערבות ביצוע בסך כולל של כ )ב(

 

הועמדה ערבות בעלים, שבמסגרתה  בנקאי שהתקבלו מתאגיד החוף הצפוניבגין הלוואותיה של   )ג(

 הנותרים. 50%לסכומים וחברת האם של הקבוצה ערבה ל  50%בעל עינין בחברה ערב ל 

 

ך של סהסתכמו ליום הדוח לערבים לבנק,  הבעליםלהם סך ההתחייבויות לבנק של מלונות החוף  )ד( 

 מיליון ש"ח. 88 -כ
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 ערבויות: )המשך( . ג

 

 :גינות המלכים (4)

 

 ין אשראים שהתקבלו מבנק הפועלים.גינות המלכים, ערבה ללא הגבלה בסכום לטובת החברה בג )א(

 
 קע המלון איביס סיטי.רההתחייבות לבנק מובטחת במשכנתא על ק )ב(

 

שבמסגרתה  הועמדה ערבות בעלים, בנקאי בגין הלוואותיה של גינות המלכים שהתקבלו מתאגיד )ג(

 הנותרים. 50%וחברת האם של הקבוצה ערבה ל לסכומים  50%בעל עינין בחברה ערב ל 

 
ם הדוח לסך של ולבנק, הסתכמו לי יםערב הבעלים םלה גינות המלכיםסך ההתחייבויות לבנק של  )ד( 

 מיליון ש"ח. 146 -כ

 
 :אביב בע"מ-חברת צפון הירקון תל (5)

 

 ש"ח.לפי א 317אביב על סך -החברה העמידה ערבות ביצוע לטובת עיריית תל

 

 ש"ח.לפי א 850 -החברה קיבלה ערבויות מקבלן משנה ע"ס כולל של כ

 

 כללי: (6)

 

( ומר שלמה דהוקי )"מר דהוקי"(, התחייבויות כלפי ", העמידו אספן גרופ בע"מ )"אספן2022בחודש ינואר 

 50%-בנק הפועלים להעמדת ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום )ערבות נפרדת ואינה ביחד ולחוד, עד ל

מהסכום לכל ערב( לטובת בנק הפועלים בע"מ )בסעיף זה: "התאגיד הבנקאי"( בגין התחייבויות החברה, 

י סיאם לינקולן בע"מ, מלונות החוף הצפוני בע"מ וגינות המלכים א( בע"מ, פ2014פאי סיאם תל אביב )

בע"מ. יצוין כי בהתאם לכתבי ערבות ושיפוי כאמור ביחס לכל אחת מהחברות שנחתמו לטובת התאגיד 

הבנקאי, אספן ומר דהוקי אינם ערבים ביחד ולחוד לפירעון הסכומים כלפי התאגיד הבנקאי ואין ערבות 

סכומים כאמור, כאשר אחריות הערבים לפירעון הסכומים כלפי התאגיד הבנקאי  הדדית בקשר לפירעון

 כל אחד. 50%היא אחריות נפרדת, 

 

כמו כן, ביחס לערבות שהועמדה על ידי אספן ומר דהוקי ביחס להבטחת התחייבויות החברה בקשר עם 

יתנה הסכמתו של נ)"הסכם מימון חבצלת"(, ( 1ב')10 אוריבבהסכם הליווי לפרויקט חבצלת כאמור 

התאגיד הבנקאי לכך שהערבות לא תבטיח את האשראי בקשר עם הסכם מימון חבצלת )בסעיף זה: 

 "הסכמת התאגיד הבנקאי"( וזאת בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים להלן:

 

יחלפו לפחות שנתיים ממועד השלמת בנייתו של מלון חבצלת ומסירתו לישרוטל בע"מ והפעלתו על  ( 1)

 ;(1ב')10אור יראה בכמלון בהתאם להוראות חוזה שכירות ותפעול  ידה

 

מיליון ש"ח במשך תקופה של שנתיים  27-סך ההכנסות השנתיות ממלון חבצלת לא יפחת מ ( 2)

 רצופות;

 

נטו אינו  CAP-לפי הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, היחס של חוב פיננסי נטו ל  (3)

 ; 60%עולה על 

 

החברה עומדת בכל התחייבויות כלפי התאגיד הבנקאי ולא אירע אירוע הפרה או הפרה צפויה   (4)

 בקשר עם אשראי כלשהו שהעמיד התאגיד הבנקאי כלפי החברה.

 

( שנים ממועד השלמת בנייתו של מלון חבצלת 6הסכמת התאגיד הבנקאי תהיה בתוקף עד לתום שש )

עד הקובע"(. היה ולא יתקיימו כל התנאים המפורטים לעיל וומסירתו לישרוטל בע"מ )בסעיף זה: "המ

 במלואם עד למועד הקובע, תתבטל הסכמת התאגיד הבנקאי מאליה.

 
 :שותפות איביס פולמן (7)

 

 מיליון ש"ח בערבות מדינה ובערבות בעלי השליטה. 5 -השותפות קיבלה הלוואות בסכום של כ
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 :תפיננסיוהתניות  ד.

 

 :החברה (1)

 

שיפורטו  םפיננסי, עם תחילת ההלוואות לזמן ארוך, התחייבה החברה לעמוד ביחסים 2019בחודש מאי 

 להלן:

 

ואילך, היחס בין הרווח  2021בדצמבר  31החל מהדוחות הכספיים ליום  -יחס כיסוי שירות חוב )א(

פחת המיוחסים לבית המלון לבין חלויות שוטפות של חוב לזמן ארוך בתוספת  ףהתפעולי בצירו

הוצאות מימון המדווחות במהלך ארבעת הרבעונים העוקבים הקודמים למועד הבדיקה )ובכלל זה, 

 .1.1-הרבעון המסתיים במועד הבדיקה(, לא יפחת בכל עת מ

 

בין סכומי האשראי לזמן ארוך בבנק לבין שווי  היחס -יחס בין סכומי האשראי בבנק לשווי בית המלון )ב(

(, לפי הערכת שמאות שתתקבל לדרישת הבנק מחתימת שמאי שזהותו 11אור יבית המלון )ראה ב

 .70%תהיה מקובלת על הבנק, לא יעלה בכל עת על 

 

ולאחר פניית החברה לבנק המממן, לפיו, בהתאם להערכות הנהלת  2021בדצמבר  29ביום   )ג(

וזאת בשל השלכות  2021בדצמבר  31א לא תעמוד בבחינת יחס כיסוי שירות חוב ליום יהחברה ה

הימשכות משבר הקורונה והשפעותיו על פעילות בתי המלון של הקבוצה, התקבל מאת הבנק 

המממן כתב ויתור, ועל פיו הבנק הודיע שלא ינקוט בצעדים כלשהם עקב ההפרה של ההתחייבות 

, בכפוף לכך שהחברה, חברת גינות 2021בדצמבר  31חוב ליום  תלעמידה ביחס כיסוי שירו

המלכים בע"מ ו/או מלונות איביס ופולמן ירושלים שותפות מוגבלת תעמודנה בהתחייבויות לעמידה 

 ואילך 2022בדצמבר  31ביחס כיסוי שירות חוב כאמור החל מהדוחות הכספיים ליום 

 

 :גינות המלכים ושותפות איביס פולמן (2)

 

 לעמוד בכל אחד מהיחסים הפיננסיים שיפורטו להלן: ושותפות איביס פולמן התחייבו נות המלכיםיג

 

ואילך, היחס בין הרווח התפעולי  31/12/2021החל מהדוחות הכספיים ליום  -יחס כיסוי שירות חוב )א(

ת ובצירוף פחת המיוחסים לבית המלון לבין חלויות שוטפות של חוב לזמן ארוך בתוספת הוצא

מימון המדווחות במהלך ארבעת הרבעונים העוקבים הקודמים למועד הבדיקה )ובכלל זה, הרבעון 

 .1.1-המסתיים במועד הבדיקה(, לא יפחת בכל עת מ

 

בבנק  גינות המלכיםהיחס בין סכומי האשראי של  - יחס בין סכומי האשראי בבנק לשווי בית המלון )ב(

ות שתתקבל לדרישת הבנק מחתימת שמאי שזהותו תהיה אלבין שווי בית המלון, לפי הערכת שמ

 .70%מקובלת על הבנק, לא יעלה בכל עת על 

 

כן, אם הבנק -להודיע לבנק מיד כאשר חל שינוי בטיפול החשבונאי. כמויש  -שינוי בטיפול חשבונאי  )ג(

, הבנק שיסבור כי נגרמו או עומדים להיגרם בדוחות הכספיים שינויים, עקב טיפול חשבונאי חד

יהיה רשאי, להודיע מהם השינויים הנדרשים על ידו ביחסים הפיננסיים על מנת להתאימם לשינויים 

 כאמור, וזאת מתוך כוונה להתאימם לתכלית הכלכלית המקורית על פיה נקבעו היחסים הפיננסיים.

 

הנהלת  תולאחר פניית החברה לבנק המממן, לפיו, בהתאם להערכו 2021בדצמבר  29ביום     )ד(

וזאת בשל השלכות  2021בדצמבר  31החברה היא לא תעמוד בבחינת יחס כיסוי שירות חוב ליום 

הימשכות משבר הקורונה והשפעותיו על פעילות בתי המלון של הקבוצה, התקבל מאת הבנק 

המממן כתב ויתור, ועל פיו הבנק הודיע שלא ינקוט בצעדים כלשהם עקב ההפרה של ההתחייבות 

, בכפוף לכך שהחברה, חברת גינות 2021בדצמבר  31יחס כיסוי שירות חוב ליום בלעמידה 

המלכים בע"מ ו/או מלונות איביס ופולמן ירושלים שותפות מוגבלת תעמודנה בהתחייבויות לעמידה 

 ואילך 2022בדצמבר  31ביחס כיסוי שירות חוב כאמור החל מהדוחות הכספיים ליום 

 

 .ה'12בנוסף, ראה ביאור 
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 )המשך( ושעבודים התקשרויותערבויות,  ,תחייבויות תלויותה - 17אור יב

 

 :תפיננסיוהתניות  ד.

 

 :שותפות איביס פולמן (3)

 

 , התחייבה השותפות כדלקמן: איביס סיטי שבבעלות גינות המלכים ביחס לבית המלון

 

 סכום שלא יפחתב רזרבהואילך, צבירה של קרן  2019תושלם על ידי השותפות בכל שנה החל משנת 

מהמחזור של בית המלון. קרן הרזרבה הנ"ל תשמש לצורך ביצוע השקעות בבית המלון )ראה  2% -מ

 (.(ו'6ב')9אור יב

 

 :ההתקשרויות ה.

 

 :אספן עסקת (1)

 

שהינה חברה  .KFS Nominees Ltd ובעלת מניותיההתקשרה החברה  2020דצמבר ב 22ביום   (א)

חברה עם חברת אספן גרופ בע"מ "( BVI""( )KFSריטיים )בפרטית הרשומה באיי הבתולה ה

בהסכם אשר "(,אספןציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "

מהון המניות המונפק ונפרע )לרבות  50%עיקריו השקעה בחברה באופן שלאחריו תחזיק אספן 

 בדילול מלא( של החברה.

 

 מיליון ש"ח. 405לל של והתמורה להשקעה בסך כ

 

מו כן כוללת ההתקשרות הקצאת מניות של אספן לחברת קנדרה )ישראל( בע"מ )להלן: "קנדרה"( כ

מהון המונפק והנפרע )בנטרול( מניות רדומות המוחזקות על ידי  5%אשר תהיינה לאחר הקצאתן 

 אספן ועל ידי חברת בת שלה( ומזכות ההצבעה בה בתמורה לתשלום מזומן.

 

 קרי ההסכם הם:יע

 

 תשלומים: 4 -מיליון ש"ח יעשו ב 405סך התמורה 

 

  (.2020בדצמבר  27מיליון ש"ח )עד ליום  20מקדמה בסך התקבלה 

 

  21בינואר  7 ביוםעד להשלמת העסקה  והתקבלמיליון ש"ח  200סך של . 

 

  ם יאו תום שישה חודש 2021בדצמבר  31מיליון ש"ח יועברו לא יאוחר מיום  143סך של

הסכום התקבל  ממועד השלמת ההנפקה לציבור של מניות החברה. במוקדם שביניהם.

 במהלך שנת הדיווח.

 

 2022ביוני  30מיליון ש"ח יועברו בתיאום עם החברה לא יאוחר מיום  42 -סך של כ 

 בתנאים כפי שפורטו בהסכם.

 

ברה כך חלמכירת קרקע בבעלותה של חברה בשליטת אספן ל PUTלאספן קיימת אופציה 

 שהתשלום האחרון ישמש לרכישת הקרקע על ידי החברה.

 

 את החברה בעיקר לצורך המטרות הבאות: שימשההתמורה 

 

( לרבות בדילול מלא( של חברת גינות 100%מימון רכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע )  )ב(

ע"מ )להלן: "חברת בהמלכים בע"מ )להלן: "חברת גינות"(, על ידי חברת מלונות החוף הצפוני 

מיליון ש"ח, על פי הסכם שנחתם בטרם חתימת ההסכם  )להלן  52 -מלונות"(, בתמורה לסך של כ

 ביחד: "ההחזקות בחברת גינות"(.
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 )המשך( ושעבודים התקשרויותערבויות,  ,תחייבויות תלויותה - 17אור יב

 

 : )המשך(ההתקשרויות ה.

 

 : )המשך(אספן עסקת (1)

 

( )לרבות בדילול מלא( של חברת מלונות 100%כישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע )רמימון   )ג(

מיליון ש"ח,  77.5 -)לאחר השלמת הרכישה של חברת גינות( על ידי החברה, בתמורה לסך של כ

 על פי הסכם שנחתם "(.

 

חברה, ההשלמת הקמת הנכסים הקיימים ו/או השלמת רכישה ופיתוח הקרקעות הקיימות של    )ד(

 והכל כמפורט בהסכם.

 

 :הנפקת מניות החברה  (2)

 

שנים ממועד ההשלמה,  5 -על פי ההסכם הצדדים התחייבו לעשות את מירב המאמצים לכך שלא יאוחר מ

ובמכפיל על ההון העצמי של החברה כפי שהוסכם בין הצדדים, תפעל החברה להשלמת הנפקה לציבור 

אביב בע"מ )להלן: "הבורסה"( או בכל בורסה -ניירות ערך בתללשל מניותיה ורישומן למסחר בבורסה 

 אחרת.

 

ואספן תעניק לחברה  ,75%מר שלמה דהוקי ישמש כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בהיקף משרה של   (3)

 אלפי ש"ח. 80תמורה לדמי ניהול חודשיים בסך של שניהם בשירותי ניהול, 

 

הצבעה בדירקטוריון ובאסיפות כלליות של בעלי המניות של החברה, וכן הההסכם כולל הוראות בדבר אופן   (4)

 החברה. דוחות לאיחודלהם  שאיפשרו, אספןכולל זכויות עודפות מסויימות להן תיהיה זכאית  

 

 פנטהאוז חברה לבנין והשקעות בע"מ ו/או חברה בשליטה משפחת דהוקי: (5)

 
 התקשרות את החברה של המניות בעלי ואסיפת ההחבר דירקטוריון אישרו 2021 באוגוסט 9 ביום

החברה בהסכם להעמדת שירותים על ידי פנטהאוז, חברה פרטית בשליטת מר שלמה דהוקי. פנטהאוז 
"( דהוקי' גב)" של מר שלמה דהוקי רעייתו, דהוקי שמחההגב' תעמיד לחברה את השירותים באמצעות 

השרותים שינתנו על ידי הנ"ל יכללו בין והגב' דהוקי.  יובאמצעות מר רועי דהוקי, בנם של ה"ה שלמה דהוק
 וטיפול ההשקעות ומרכז התיירות למשרדהקבוצה   ביןמערכת היחסים  על, תכנון רישוי ניהול נושאיהיתר, 
 של בפרויקטים והצטיידות קניינות, רכש נושא. התיירות ובמשרד ההשקעות במרכז פרויקטים באישור
תים כאמור לעיל על ידי הגב' דהוקי זכאית פנטהאוז לדמי ניהול חודשיים בסך ובגין העמדת השיר .הקבוצה

בגין העמדת השירותים כאמור לעיל על ידי מר רועי דהוקי זכאית  אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. 30,000של 
הגב' דהוקי תעמיד את  אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. 25,000פנטהאוז לדמי ניהול חודשיים בסך של 

 מר רועי דהוקי יעמיד את השירותים בהיקף משרה מלאה. .90%ף משרה של קהשירותים בהי
ההתקשרות בין החברה ופנטהאוז תהיה בתוקף ממועד השלמת העסקה בין אספן גרופ בע"מ לבין 

החברה תהא רשאית לוותר על העמדת השירותים על ידי הגב' דהוקי ו/או על  2021בינואר  7החברה, קרי 
קופת ההודעה מראש ותהיה רשאית לסיים את ההתקשרות לאלתר ובלבד שתשלם תידי מר רועי דהוקי ב

לפנטהאוז תמורה בגין אי מתן הודעה מראש אשר תהא בשווי התמורה שהייתה משולמת לפנטהאוז אילו 
 המשיכה לספק את השירותים עד לתום תקופת ההודעה מראש.

 
א מעמידים שירותים ולכן לא מתקיימים יחסי להגב' דהוקי ומר רועי דהוקי אינם מועסקים בידי החברה א

 עובד מעביד.
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 פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד - 18ביאור 

 

 הכנסות מתפעול בית מלון: א.

 בדצמבר 31יום בלשנה שהסתיימה  

 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 9 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 11,592  1,995  10,419  הכנסות מחדרים

 2,517  405  2,347  הכנסות מארוחות
 92  -  -  הכנסות אחרות

  12,766  2,400  14,201 

    
 

 עלות תפעול בית מלון: ב.

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 9 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 -  103  13  מלאי בתחילת תקופה

 789  137  1,021  עלות מזון ומשקאות
 (103) (13) (194) בניכוי מלאי לסוף תקופה

 2,305  672  3,260  הוצאות תפעוליות
 3,522  1,051  4,681  שכר ונלוות

 384  80  525  הוצאות ארנונה

  9,306  2,030  6,897 

    
 

 עלות אחזקת הנכסים המושכרים: ג.

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 9 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 248  199  341  ארנונה ומים

 254  119  427  אחזקה

  768  318  502 

    
 

 הוצאות מכירה ושיווק: ד.

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 9 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 1,068  262  445  הוצאות תפעוליות

 557  217  1,188  הוצאות שכר ונלוות
 54  19  729  הוצאות פרסום

  2,362  498  1,679 
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 פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד )המשך( - 18ביאור 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות: ה.

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 9 

 אלפי ש"ח לפי ש"חא אלפי ש"ח 

    
 744  744  1,920  דמי ניהול )*(

 638  375  1,300  שכר ונלוות
 290  202  861  שכר דירה, אחזקת משרד ומשרדיות

 19  32  205  ביטוחים
 1,330  2,393  849  משפטיות וביקורת חשבונות

 338  252  205  ייעוץ מקצועי
 426  350  404  הוצאות הנהלה וכלליות אחרות

  5,744  4,348  3,785 

    
 בקשר לתנאי העסקה של צדדים קשורים. 21אור יוכן ב בקשר לויתור על דמי הניהול.ה' 22)*( ראה ביאור 

 

 הכנסות מימון: ו.

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 9 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 802  1,469  157  גין צדדים קשוריםבהכנסות מימון 

 4  2  243  הכנסות מימון מאחרים

  400  1,471  806 

    
 

 הוצאות מימון: ז.

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 9 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 10,248  9,954  12,049  הוצאות מימון בגין אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 7,802  2,648  2,525  הוצאות מימון בגין צדדים קשורים

  14,574  12,602  18,050 

    
 

 :אחרותהכנסות  .ח

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 9 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 -  930  2,189  מענק )*(

 -  3,682  33  *(*נותי )מרכישת מניות ברווח הזד
 -  -  59  אחרים

  2,281  4,612  - 

    
עבר בכנסת חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(,  2020ביולי  29תאריך ב )*(

. החוק מגדיל את המענק המרבי לחמש מאות אלף שקלים חדשים לפעימה )כל חודשיים( 2020-התש"ף

מיליון ש"ח במסגרת החזר הוצאות  400ומכליל גם עסקים בעלי מחזור של עד  2020החל מחודש מאי 

מיליון ש"ח וירידה במחזור של עד  200לעסקים בעלי מחזור של עד  60%קבועות: ירידה במחזור של מעל 

 מיליון ש"ח. 400מיליון ש"ח ועד  200לעסקים בעלי מחזור של מעל  80%

 אלפי ש"ח. 3,119 -תפות איביס מענקים בסך של כוקיבלה ש 2020-2021במהלך השנים 

 

 (.11ב)9אה ביאור ר )**(
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 פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד )המשך( - 18ביאור 

 

 הוצאות אחרות: ט.

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 9 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 -  -  711  הוצאות שנים קודמות

 -  -  870  הוצאות בגין רכישת מניות )*(

  1,581  -  - 

    
 (.11)ב9)*( ראה ביאור 

 
 
 פעילות מגזרי - 19אור יב

 
 :לליכ
 

( לצורכי קבלת CODMמגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי )
עים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות והחלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצ

 בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות ולה מגזרי פעילות כדלקמן:
 

  יזום רכישה והקמת בתי מלון וכן החזקה, תפעול וניהול של אותם בתי מלון )רכוש קבוע(.י -מגזר המלונאות 

 תכנון, רכישה והקמת בתי מלון ונדל"ן מניב אחר המיועדים להשכרה.םייזו - מגזר נדל"ן להשקעה , 
 

ביצועי המגזרים )רווח )הפסד( מגזרי( מוערכים בהתבסס על רווח )הפסד( תפעולי כמוצג בדוחות הכספיים בתוספת 
 הוצאות מימון והוצאות מיסים הנתנים לייחוס ספציפי.

 
יות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר לתוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעו

 ניתן לייחסם באופן סביר. 
 

 פריטים שלא הוקצו, הכוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, מנוהלים על בסיס קבוצתי.
 

אלה  מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את נכסי המגזר שלא כוללים, הלוואות לחברות כלולות, מאחר שנכסים
מנוהלים על בסיס קבוצתי. כמו כן, בוחן את התחייבויות המגזר, הלוואות ונגזרים פיננסיים מאחר שהתחייבויות אלה 

 מנוהלות על בסיס קבוצתי.
 

 הינו כדלקמן: 2021המידע המגזרי בין המגזרים המדווחים לשנת 
 
נדל"ן  

 מלונאות להשקעה
התאמות 
 למאוחד

סה"כ 
 מאוחד

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ח"אלפי ש אלפי ש"ח 

     

 14,597  -  12,766  1,831  הכנסות מחיצוניים

     

 151,893  -  -  151,893  עליית ערך נדל"ן להשקעה

     
חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי 

 13,186  -  -  13,186  המאזני, נטו

     

 158,519  (1,133) (3,187) 162,839  רווח תפעולי מהמגזר

     
 (14,174) (2,032) (5,502) (6,640) הוצאות מימון, נטו

 (16,113) 5,595  (605) (21,103) מיסים על ההכנסה

 128,232  2,430  (9,294) 135,096  רווח )הפסד( השנה

     



 אי סיאם בע"מפ
 וחות הכספייםביאורים לד

 

 64 

 
 )המשך( פעילות מגזרי - 19אור יב

 
 : )המשך(לליכ
 
נדל"ן  

 מלונאות להשקעה
התאמות 

 סה"כ מאוחד מאוחדל

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     
 1,419,724  -  547,392  872,332  נכסי המגזר

 113,472  113,472  -  -  נכסים שאינם מוקצים

 1,533,196  113,472  547,392  872,332  סה"כ נכסים

     
 557,157  -  335,292  221,865  התחייבויות המגזר

 13,889  13,889  -  -  חייבויות שאינן מוקצותתה

 571,046  13,889  335,292  221,865  סה"כ התחייבויות

     
 

 הינו כדלקמן: 2020המידע המגזרי בין המגזרים המדווחים לשנת 
 
נדל"ן  

 מלונאות להשקעה
התאמות 
 למאוחד

סה"כ 
 מאוחד

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

 4,373  -  2,400  1,973  נסות מחיצונייםכה

     

 70,320  -  -  70,320  עליית ערך נדל"ן להשקעה

     
חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי 

 (2,068) -  -  (2,068) המאזני, נטו

     

 63,572  -  (3,753) 67,325  רווח תפעולי מהמגזר

     
 (11,131) (543) (2,827) (7,761) הוצאות מימון, נטו

 (13,461) 3,522  (1,435) (15,548) מיסים על ההכנסה

 43,592  2,979  (7,085) 47,698  רווח )הפסד( השנה

     
 
 
נדל"ן  

 מלונאות להשקעה
התאמות 
 למאוחד

סה"כ 
 מאוחד

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     
 1,082,875  -  462,518  620,357  נכסי המגזר

 13,914  13,914  -  -  נכסים שאינם מוקצים

 1,096,789  13,914  462,518  620,357  סה"כ נכסים

     
 576,658  -  294,524  282,134  התחייבויות המגזר

 103,778  103,778  -  -  התחייבויות שאינן מוקצות

 680,436  103,778  294,524  282,134  סה"כ התחייבויות
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 )המשך( פעילות מגזרי - 19אור יב

 
 : )המשך(לליכ
 

 הינו כדלקמן: 2019המידע המגזרי בין המגזרים המדווחים לשנת 
 
נדל"ן  

 מלונאות להשקעה
התאמות 
 למאוחד

סה"כ 
 מאוחד

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

 16,840  -  14,201  2,639  הכנסות מחיצוניים

     

 62,064  -  -  62,064  עליית ערך נדל"ן להשקעה

     
חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי 

 11,031  -  -  11,031  המאזני, נטו

     

 75,376  -  1,927  73,449  רווח תפעולי מהמגזר

     
 (17,244) (6,000) (2,683) (8,561) הוצאות מימון, נטו

 (13,858) 560  (1,202) (13,216) על ההכנסה מיסים

 44,274  (5,440) (1,958) 51,672  רווח )הפסד( השנה

     
 

 

 סים על ההכנסהמ - 20אור יב

 

 :חוקי המס החלים על חברות הקבוצה א.

 

 :1985-ה"חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ

 

לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים  תנמדדו התוצאו 2007פי החוק, עד לתום שנת -על

 לצרכן. 

 

המגביל  1985-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 2008בחודש פברואר 

, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים 2008ואילך. החל משנת  2008את תחולתו של חוק התיאומים משנת 

. 2007בדצמבר,  31מעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום לנומינליים 

תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. 

והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים  ההתיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלצי

 .2008( החל משנת 2007בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 

 

 :שיעורי המס החלים על הקבוצה/החברה ב. 

 

 2017אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2016בדצמבר 

 24%לשיעור של  2017בינואר  1ור מס החברות החל מיום ע, אשר כולל הפחתת שי2017-(, התשע"ז2018 -ו

 .23%לשיעור של  2018בינואר  1( והחל מיום 25%)במקום 

 

 .23%הינו  2018-2020שיעור מס החברות בישראל בשנים 

 

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 

שינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים לחוק פורסם  2013בחודש אוגוסט 

וזאת החל מיסוי רווחי שערוך הוראות לגבי כולל בין היתר  החוק .)חוק התקציב( 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013

ות נ, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תק2013באוגוסט  1מיום 

המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על 

 .פורסמו טרם כאמור תקנותנכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, 



 אי סיאם בע"מפ
 וחות הכספייםביאורים לד

 

 66 

 

 )המשך( סים על ההכנסהמ - 20אור יב

 

 :1959-ט"החוק לעידוד השקעות הון, התשי ג.

 

שניתן  "מפעל מוטב"ו/או  "מפעל מאושר"פי החוק, זכאיות החברות להטבות מס שונות, בתוקף מעמד של -לע

 לחלק ממפעליהן, כמשמעותו בחוק זה. ההטבות העיקריות מכוח החוק הינן:

 

 :מענקי השקעה

 

ת ברכוש ומענקים מאת המדינה בגין השקע החברות ו, קיבל1959-בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

שבוצעו במסגרת תכניות הרחבת המפעלים שאושרו על ידי מרכז ההשקעות וכן הטבות מס ונדל"ן להשקעה קבוע 

ת בעמידה בתנאי כתב האישור הכוללים, בין השאר, ביצוע יקבלת המענקים והטבות המס כאמור מותנ .מסוימות

יהא עליהן להחזיר את המענקים ואת  םמים. אם לא תעמודנה החברות בתנאים הדרושיייצוא בשיעורים מסוי

סכומי ההטבות בצירוף ריבית פיגורים מיום קבלתם. לדעת ההנהלות, חברות הקבוצה עומדות בתנאי כתב 

 האישור.

 

 :2-4מלון החבצלת  (1)

 

 כתב אישור במסלול מענקים

 

עידוד  קהתקבל אישור מנהלת השקעות בתיירות, לתכנית השקעות על פי חו 2018, ביולי 22ביום 

יחידות בירושלים בהשקעה של  248עירוני בן  Cלהקמת מלון ברמה  1959-השקעות הון, התשי"ט

 אלפי ש"ח. 106,640

 

 .2017, בדצמבר 28כתב אישור זה החליף אישור מותנה שניתן לפרוייקט ביום 

 

 להלן פרטי ההחלטה שאושרו:

 

 בירושלים. Cחדרים ברמת  248הקמת מלון הכולל של 

 

. המענקים ישולמו בהתאם ש"חאלפי  106,640 -מור לעיל היקף ההשקעה יעמוד על כאכ )א(

 להתקדמויות בפרויקט ובכפוף לקיום אחת משתי האופציות הבאות:

 

בעלות על  100%ככל שבמועד הגשת הבקשה הראשונה לקבלת מענקים תחזיק החברה   (1

 הקרקע תוגש בקשה לשנות את המוטב בכתב האישור.

2 

ת הגשת הבקשה הראשונה עדיין לא תושלם הבעלות הקרקע על שם החברה, יפתח עאם ב (

חשבון בנק חדש על שם השותפות לצורך קבלת מענקים ויבוצעו כל ההתאמות הנדרשות 

 על מנת להגיש את הבקשה בשם השותפות.

 

 ביצוע ההשקעות ברכוש קבוע בהתאם לתכנית המאושרת יזכה את החברה במענק בשיעור של )ב(

 ש"ח.לפי א 21,328מהיקף ההשקעה בתכנית המאושרת בסך של עד  20%

 

 2-כמו כן הפרוייקט זכאי לתוספת מענק מינהלי בגין מלונאות עממית. המענק המינהלי יינתן ב )ג(

מהיקף ההשקעה בתכנית המאושרת עד  8%פעימות. פעימה ראשונה מענק מנהלי בשיעור של 

מהיקף ההשקעה  5%מענק מנהלי בשיעור של  -ניה שאלפי ש"ח. פעימה  8,531לסכום של 

חודשים  18נתן לאחר שיוכח כי בממוצע של י ח"אלפי ש 5,332בתכנית המאושרת עד לסכום של 

 מהכנסות המלון הן מתיירות נכנסת. 25%החודשים שלאחר הפעלת המלון לפחות  36מתוך 

 

נהלה תשקול הארכת מועד הביצוע מ. ה28.12.2018מועד הביצוע לכתב האישור יהיה עד ליום  )ד(

 . 28.06.2022כפוף לתנאים כפי שפורטו בכתב האישור. כתב האישור הוארך עד 
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 סים על ההכנסה )המשך(מ - 20אור יב

 

 : )המשך(1959-ט"החוק לעידוד השקעות הון, התשי ג.

 

 : )המשך(מענקי השקעה

 

 : )המשך(2-4מלון החבצלת  (1)

 

רכוש קבוע ימומנו בהון מניות נפרע נוסף ההקצאה והפרעון של ההון במההשקעות  20%לפחות  )ה(

יעשו במקביל לביצוע השוטף של ההשקעות במסגרת התכנית המאושרת. כן יש לדווח למנהלת 

 ההשקעות בתיירות בכתב ובאופן מיידי על כל שינוי במצב התאגיד.

 

 10-25%מס מופחת בשיעור של לבנוסף למענקים כאמור לעיל, זכאית החברה בתקופת ההטבות  )ו(

 שנים. 7-10לתקופה של 

 

 :בן יהודה (2)

 

)המהווה המשך לבקשות קודמות( אישרה מנהלת השקעות בתיירות  2015, במרס 22בכתב אישור מיום 

חדרים במבנה לשימור בירושלים. היקף ההשקעה בפרויקט על פי  100תכנית השקעות להקמת מלון בן 

 אש"ח. 48,786 -בתכנית המאושרת כ

 

( יהיו זכאיות למענק חוק עידוד השקעות הון )להלן: 2012אש"ח ) 24,939ביצוע השקעות בסך   )א(

 "החוק"(.

 

מהיקף ההשקעה. כן תהיינה השקעות אלה זכאיות למענק  20%השקעות בשיעור של  (1

נוספים שינתנו רק עם השלמת הבניה פתיחת המלון ובכפוף  8%מנהלי לירושלים בשיעור 

  עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בנוהל.ל

 

( יזכו את החברה במענק חוק בשיעור 2014אלפי ש"ח ) 23,847 -השקעות בסך של כ  (2

  בלבד. 20%

 

 .2019המלון החל לפעול בפברואר   )ב(

 

 מההשקעות ברכוש הקבוע ימומנו בהון מניות נפרע. 30%לפחות   )ג(

 

לביצוע השוטף של ההשקעות במסגרת התוכנית  לשל ההון יעשו במקבי ןההקצאה והפירעו

 המאושרת.

 

 דווח למנהלת השקעות בתיירות בכתב ובאופן מידי על כל שינוי במצב התאגיד.

 

 :מלונות החוף הצפוני ( 3)

 

התקבל אישור מנהלת השקעות בתיירות לתכנית השקעות על פי חוק עידוד  2016בדצמבר  14ביום 

יחידות במבשרת ציון בהשקעה של  304נופש בן  Bון ברמה ללהקמת מ 1959-השקעות התשי"ט

 אלפי ש"ח. 250,430

 

אלפי ש"ח. המענקים ישולמו בהתאם  250,430 -כאמור לעיל היקף ההשקעה יעמוד על כ  )א(

 להתקדמויות בפרויקט.

 

ביצוע ההשקעות ברכוש קבוע בהתאם לתכנית המאושרת יזכה את החברה במענק בנק  בשיעור   )ב(

 אלפי ש"ח. 41,086מהיקף ההשקעה בתכנית מאושרת, בסך של  20% של

 

. המנהלה תשקול הארכת מועד הביצוע 14/12/17מועד הביצוע לכתב האישור יהיה עד ליום  )ג(

 בכפוף לתנאים כפי שפורטו בכתב האישור.



 אי סיאם בע"מפ
 וחות הכספייםביאורים לד

 

 68 

 

 סים על ההכנסה )המשך(מ - 20אור יב

 

 ך(ש: )המ1959-ט"החוק לעידוד השקעות הון, התשי ג.

 

 : )המשך(מענקי השקעה

 

 )המשך( :מלונות החוף הצפוני ( 3)

 

מההשקעות ברכוש קבוע ימומנו בהון מניות )רגילות( נפרע נוסף. ההקצאה  והפירעון  30%לפחות  )ד(

של ההון יעשו במקביל לביצוע השוטף של ההשקעות במסגרת התכנית המאושרת. יש לדווח 

 מידי על כל שינוי במצב התאגיד. ןלמנהלת השקעות בתיירות בכתב ובאופ

 

בנוסף למענקים כאמור לעיל, זכאית החברה בחמש שנים ראשונות לשימוש באותם נכסים לפחת  )ה(

)אך לא יותר  1941מהמכסה הקבועה בתקנות מס הכנסה )פחת(,  400%מואץ לגבי בנין בגובה 

 עה בתקנות כאמור. ומהמכסה הקב 200%לשנה(, ולגבי מכונות או ציוד בגובה של  20% -מ

 

 :גינות המלכים ( 4)

 

ניתן  21/2/12אישר משרד התיירות תכנית השקעות ברכוש קבוע כ"מפעל מאושר" וביום  11/12/11ביום 

 כתב האישור לתכנית במסלול מענקים. להלן פרטי החלטת משרד התיירות:

 

  (.'חדרים, בירושלים )אז"פ א 90נושא התכנית המאושרת: הקמה של מלון בן 

  רמת המלון: מלוןC .עירוני 

  :אלפי ש"ח. 35,335היקף ההשקעה בתכנית המאושרת 

  14/7/11 -המועד הקובע להכרה בהשקעות. 

 

, 1959-התשי"ט, בהתאם לתוכנית המאושרת זכאית החברה למענק על פי חוק עידוד השקעות הון

ש"ח. בנוסף, החברה  יאלפ 7,067מהיקף ההשקעה בתכנית המאושרת, בסך של עד  20%בשיעור של 

 שיינתן בסיום ביצוע ההשקעות. 8%זכאית לקבל מענק מיוחד של ירושלים בשיעור של 

 

אלפי ש"ח, הגדלה למלון  14,054, ישנה תוספת השקעה של 22/5/2015בהתאם לאישור שהתקבל ביום 

 .8%בלבד תוספת של  20%חדרים. ההגדלה מקבלת מענק בשווי  124בן 

 

 ים והוראות החוק יהוו תנאי הכרחי ומקדים לקבלת ההטבות שפורטו לעיל:אמילוי התנאים הב

 

  מההשקעות ברכוש קבוע ימומנו בהון מניות )רגילות( נפרע נוסף. 30%לפחות 

 

  ההקצאה והפירעון של ההון ייעשו במקביל לביצוע השוטף של ההשקעות במסגרת התכנית

 המאושרת 

 

 י, על כל שינוי במצב התאגיד, בביצוע תכנית ההשקעות דדווח למנהלת ההשקעות בכתב ובאופן מיי

עפ"י כתב או בתוצאות העסקיות, אשר יש בו כדי להשפיע באופן מהותי על ביצוע תכנית המאושרת 

 אישור זה, או על המשך פעילותה של החברה, לרבות כוונה לסגור את המיזם.
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 סים על ההכנסה )המשך(מ - 20אור יב

 

 :מסים נדחים .ד

 

 כב:רהה

 דוחות על רווח או הפסד דוחות על המצב הכספי 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      התחייבויות מסים נדחים:
 1,202  10,829  3,197  62,117  78,120  רכוש קבוע

 17,680  17,268  22,272  97,003  119,275  נדל"ן להשקעה
 (5,024) (14,636) (9,356) (24,479) (35,106) הפסדים מועברים )נכס מס(

 13,858  13,461  16,113  134,641  162,289  התחייבויות מסים נדחים, נטו

      
 

 המסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן:

 בדצמבר 31ום יל 

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 131,641  162,289  התחייבויות לא שוטפות

   
 שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש.בהתבסס על  23%של  ממוצע המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס

 

לסך  2021בדצמבר  31ליום תכמים סמולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים  יםהפסדלחברה ולקבוצה 

מיליון ש"ח, בהתאמה. בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים  214 -וכ ש"ח מיליון 65 -של כ

 למיסים נדחים. תש"ח בהתאמה אשר הוצגו נטו בהתחייבו מיליון 35 -ח וכ"ש מיליון 14 -בסך של כ

 
 אור מס תאורטי:יב .ה

 בדצמבר 31ום יבלשנה שהסתיימה  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 58,132  57,053  144,345  רווח לפני מסים על ההכנסה

  23%  23%  23% 

 13,370  13,122  33,199 מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
    

    עליה במיסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:
 1,200  971  (72) בניכוי לצרכי מסמותרות הכנסות שאינן צאות( ו)ה

 (2,537) 476  (3,033) חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 -  -  (189) הטבות לצרכי מס שלא הוכרו בגינם מיסים נדחים

 -  -  3  דול בהפסדים לצרכי מס בגינם לא הוכרו מיסים נדחיםיג
דים והטבות לצורכי מס שלא הוכרו בגינם נכסי מסים נדחים סהפ

 -  -  249  בעבר, אשר הוכרו בגינם מסים נדחים בתקופת הדיווח
 1,825  (1,108) (329) הפרשים בבסיס המדידה )מדד לצורכי מס  בדוחות הכספיים(

 -  -  (894) הפרשים זמניים שבגינם לא נוצאו מיסים נדחים
רכי מס משנים קודמות, בגינם לא הוכרו מיסים צניצול הפסדים ל

 -  -  (12,818) נדחים בעבר
 -  -  (3) אחרים

  16,113  13,461  13,858 

    
 

 :שומות מס סופיות .ו
 
נחשבות כסופיות. לחברות המאוחדות טרם הוצאו  2015חברה טרם הוצאו שומות מס, אולם השומות עד וכולל ל

 .2020ין בשומות של החברות המאוחדות כדי לשנות את המס עד וכולל אשומות מס מאז היווסדן, 
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 21אור יב

 
 ההרכב:

 

 לשנה שהסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   יתרות חובה:
 3,258  18  חייבים ויתרות חובה לזמן קצר

 -  41,907  גין הנפקת מניות בחייבים 

   
   יתרות זכות:

 13,514  14,645  הלוואה מבעל עניין 

 129,463  -  בעלי עניין בגין רכישת מניות 

 18,522  155 זכאים ויתרות זכות לזמן קצר

   
   דוח רווח והפסד:

 2,648  2,525  הוצאות מימון

 1,469  157  הכנסות מימון

   
 
 
 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 21אור יב

 

 תגמול והטבות לבעלי ענין ואנשי מפתח נהוליים.

 

אנשי המפתח הניהוליים של החברה כוללים את חברי הדירקטוריון, חברי ההנהלה הבכירה וחברה מנהלת אשר מספקת 

 .שירותי אנשי מפתח ניהוליים

 

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 744  744  1,920  שכר דירקטורים המועסקים בחברה

    

 -  -  532  שכר דירקטורים הנותנים שרותים משפטיים לחברה

    

 - - 224  אנשי מפתח ניהולים אחרים

    
 

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
    מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות

    

 -  -  2  שכר דירקטורים המועסקים בחברה

    

 -  -  1  שכר דירקטורים הנותנים שרותים משפטיים לחברה

    

 -  -  1  אנשי מפתח ניהולים אחרים
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 ת עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(ועסקאו יתרות - 21אור יב

 

 :תנאי העסקה של צדדים קשורים

 

 :יו"ר הדריקטוריון- שלמה דהוקי (1)

 

מר שלמה דהוקי ישמש  ,(2021בינואר  7ההסכם נכנס לתוקף ביום ) ,2020בדצמבר  22בהתאם להסכם מיום 

אלפי ש"ח.  80חודשיים בסך של ניהול  תמורת דמי ,75%כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בהיקף משרה של 

 .(2ה')17אור יראה ב .אלפי ש"ח 960בשנת הדוח שולמו לו סך של 

 

 :שרותי ניהול אספן גרופ בע"מ (2)

 

אספן תעניק לחברה  (,2021בינואר  7ההסכם נכנס לתוקף ביום ) ,2020בדצמבר  22בהתאם להסכם מיום 

אור יאלפי ש"ח ראה ב 960בשנת הדוח שולמו  פי ש"ח.אל 80 לשירותי ניהול, תמורה לדמי ניהול חודשיים בסך ש

 (.2ה')17

 

 :מתן שרותים ע"י פטנטהוז חב' להשקעות בע"מ ו/או חברה אחרת בשליטת משפחת דהוקי (3)

 

אישרו דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה  2021באוגוסט  9ביום 

ההתקשרות בין החברה  , חברה פרטית בשליטת מר שלמה דהוקי. נטהאוזפבהסכם להעמדת שירותים על ידי 

השרותי  . 2021בינואר  7ופנטהאוז תהיה בתוקף ממועד השלמת העסקה בין אספן גרופ בע"מ לבין החברה, קרי 

ניתנים ע"י גברת שמחה דהוקי רעיתו של מר שלמה דהוקי ובאמצעות מר רועי דהוקי, בנם של ה"ה גב' שמחה 

 25"ח לגב' שמחה דהוקי ואלפי ש 30דהוקי. בגין העמדת השרותים כאמור, ישולמו דמי ניהול בסך  ושלמה ידהוק

אלפי ש"ח הוונו לנכסים  360)מתוך סכום זה אלפי ש"ח. 1,320אלפי ש"ח למר רועי דהוקי. בשנת הדוח שולמו 

 (.5) (3ה')17אור יראה ב אשר נמצאים  בבניה(

 

כח היותו דירקטור בחברה. משרד עורכי הדין א. אברמזון ושות' העניק לחברה ענין מ מר אברהם אברמן הינו בעל (4)

שירותים משפטיים ממועד היווסדה. משרד אברמזון ושות' )בו עו"ד אברמן הוא שותף בכיר( מעניק לחברה 

ד, רש"ח בתוספת מע"מ כדין. כן זכאי המש 18,000שירותים משפטיים שוטפים תמורת תשלום חודשי בסך של 

בשנת הדו"ח  ן עסקאות בו הוא מלווה את החברה, לתשלום שכר נפרד בהתאם לשיעור מוסכם בין הצדדים.בגי

 .אלפי ש"ח 532 -שילמו חברות הקבוצה סכום של כ

 

 :פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה (5)

 

ענקת חברה ההאישרו דירקטוריון החברה ולאחריו האסיפה הכללית של בעלי המניות של  ,2021במאי  18ביום 

כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה )לרבות דירקטורים( וכן רכישת פוליסת ביטוח אחריות 

נושאי משרה ודירקטורים, לרבות פוליסה המכסה את ההצעה לציבור על פי תשקיף זה, אשר תכסה את אחריות 

הם או מי מטעמם, כפי שיהיו מעת קרובי ,כלל נושאי המשרה בחברה, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי השליטה

 לעת. להלן עיקרי התנאים של כתבי הפטור והשיפוי וכן עיקר תנאי הכיסוי הביטוחי:

 

 פטור: .א

 

על פי הפטור שהוענק על ידי החברה, החברה פוטרת מראש את נושא המשרה, באופן הרחב ביותר 

ות בידי נושא המשרה )למעט הזהיר תהאפשרי על פי הוראות כל דין, מאחריות כלפיה בשל הפרת חוב

 בשל הפרת חובת הזהירות בחלוקה, בהתאם להוראות חוק החברות(,

 

  שיפוי: .ב

 

בכתב השיפוי נוטלת על עצמה החברה התחייבות לשפות את נושאי המשרה בחברה, לרבות נושאי משרה 

כל חבות או , בשל דשהינם בעלי שליטה, קרוביהם או מי מטעמם, כפי שיהיו מעת לעת, מראש או בדיעב

באופן הרחב ביותר האפשרי על פי הוראות כל דין ותקנון החברה. סכום  הוצאה כמפורט בכתב השיפוי,

 25%השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי, לא יעלה על 

היווצרות עילת  רו טרםשמהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שאו

 .השיפוי
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך( - 21אור יב

 

 תנאי העסקה של צדדים קשורים: )המשך(

 

 : )המשך(פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה (5)

 

 :ביטוח .ג

 

ית הקבוצת דירקטורים ונושאי משרה בחברה מכוסים במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

מיליון ש"ח. בין החברה לבין  93.5פוליסת הביטוח הינה עד גבול אחריות של  אשר נרכשה על ידי אספן.

אספן נקבע מנגנון לפיו חלוקת עלות הפרמיה בגין ביטוח דירקטורים ונושאי משרה יחולק על בסיס שווי 

בינואר  1מיום חילתה תהנכסים של החברות, כאשר בהתאם לאמור לעיל חלקה של החברה בפרמיה ש

 אלפי ש"ח. 125-מסתכם לסך של כ 2021בדצמבר  31ועד ליום  2021

 

 :מלונות החוף הצפוני בע"מ (6)

 

אלפי ש"ח לחברה. שטר ההון לא  58,402הנפיקה מלונות החוף הצפוני שטר הון בסך של כ  2021בינואר  7ביום 

בינואר  7ועד פרעונו לא יהיה לפני ה ים, ומניישא הפרשי הצמדה או ריבית כלשהם. שטר ההון הינו לחמש ש

לא תהיה מחוייבת להעמיד בטוחה או משכון מכל סוג שהוא במטרה להבטיח את  ף הצפונימלונות החו. 2026

פירעון שטר ההון האמור בהסכם זה ידחה מפני תביעותיהם של נושים כלליים של מלונות החוף . פירעון שטר ההון

 הצפוני. שניתנו או שינתנו בעתיד למלונות החוף קדימה יכמו גם של הלוואות או דמ

 

 

 הון - 22אור יב

 

 ההרכב: .א

 בדצמבר 31 

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 מונפק ונפרע רשום מונפק ונפרע רשום 

 מספר המניות 

     
 9,183,277  100,000,000  18,366,554 100,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 

     
 

 ה בהון המניות:התנוע .ב

 ש"ח ע.נ. מספר מניות 

   
 9,183,277  100,000,000  2020בינואר  1יתרה ליום 

 -  -  הנפקת מניות

 9,183,277  100,000,000  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
 9,183,277  -  הנפקת מניות

 18,366,554  100,000,000  2021בדצמבר  31יתרה ליום 

   
 

 500, אישרו דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות של החברה המרת סך של 2019במאי  30ביום  ( 1) ג.

אלפי ש"ח מסכומים  שהועמדו לחברה על פי שטר הון שהנפיקה החברה לבעלת השליטה בה בתמורה 

מניות רגילות של החברה. כך שלאחריו הון המניות המונפק והנפרע עומד על  14,531להקצאת 

 ות רגילות.מני 9,183,277

 

מיליון ש"ח על חשבון הנפקת מניות בגין עסקת  20קיבלה החברה מקדמה בסך  2020בחודש דצמבר  (2)

 (.2ה')17אור יאספן, ראה ב
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 הון )המשך( - 22אור יב

 

 :זכויות הנלוות למניות ד. 

 

 .רקטורים בחברהוי הדינהצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למיזכויות 

 

 :קרן בגין עסקה עם בעל שליטה ה. 

 

בה או בין חברות תחת אותה שליטה  בעל השליטה לבין החברה בין עסקה בוצעה שלגביהם והתחייבויות נכסים

להון. לחברה  בעסקה נזקף שנקבעה לבין התמורה ההוגן השווי בין מוכרים במועד העסקה לפי שווי הוגן. ההפרש

בגין ערבויות של בעל השליטה בחברה שניתנו כבטחונות לאשראי לזמן קצר ולזמן ארוך  בזכות שנוצר הפר

 -שנטלה החברה מתאגידים בנקאיים, בגין הלוואה מוטבת מבעל השליטה שלא בתנאי שוק )שטר הון והלוואה 

 דנד ולכןדיבי ותבמהו מהווה ( וכן בגין דמי ניהול שלא נדרשו מאז הקמת החברה. הפרש בחובה16ראו באור 

בגין עסקה  קרן" בהון נפרד בסעיף ולכן מוצג בעלים השקעת הפרש בזכות מהווה במהותו הרווח. יתרת את מקטין

 ."עם בעל שליטה

 

 

 רווח למניה - 23אור יב

 

 :פירוט כמות המניות ושיעור הרווח, ששימשו בחישוב הרווח למניה

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

    

 

כמות מניות 
 משוקללת

רווח המיוחס 
לבעלי מניות 

 החברה
כמות מניות 

 משוקללת

רווח המיוחס 
לבעלי מניות 

 החברה
כמות מניות 

 משוקללת

רווח המיוחס 
לבעלי מניות 

 החברה

 אלפי ש"ח אלפים אלפי ש"ח אלפים אלפי ש"ח אלפים 

       
לצורך חישוב רווח בסיסי ומדולל 

 44,274  9,177  43,592  9,183  128,232  18,190  הילמנ

       

 

 

 חכירות - 24אור יב

 

 לשכירת משרדיה. ההסכם הינו לתקופה של שלוש שנים בתוספת אופציה לשנתיים נוספות.שכירות לחברה הסכם 

 27,939נם רות הייהשכירות החודשיים בתקופת השכ דמיהחברה מעריכה כי היא תממש את אוופציה להארכת השכירות 

 ש"ח. 29,336 -ש"ח ובתקופה האופציה יעלו דמי השכירות החודשיים לסך של כ

 

 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 

 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 9 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 -  -  140  הוצאות ריבית בגין התחייבות חכירה

 -  -  127  הוצאות בגין חכירות לטווח קצר

 -  -  267  סך תזרים מזומנים שלילי עבור חכירות
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים: - 25אור יב

 

 ניהול סיכונים פיננסיים:

 

 :שווי הוגן א.

 

 :כשירים פיננסים שנמדדים בשווי ההוגןמ

 

זומנים, לקוחות, חייבים אחרים, שווי מוהערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסים מסוימים לרבות מזומנים 

תאגידים בנקאיים, הלוואות ואשראי לזמן קצר, הלוואות מתאגידים בנקאים לזמן ארוך, ספקים וזכאים אחרים, 

 שטר הון הלוואות מאחרים ומבעלי ענין תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

 

 :גורמי סיכון פיננסיים ב.

 

כונים פיננסיים: סיכוני שוק )לרבות סיכוני מטבע וסיכון שיעורי הריבית(, וון סיגפעילויות החברה חושפות אותה למ

סיכוני אשראי וסיכוני נזילות. תוכניתה הכוללת של החברה לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את 

בוצה. של הק םהתנהגות השווקים הפיננסיים ובניסיון למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיי

 הקבוצה משתמשת במטבע הפעילות שלה.

 

 סיכוני שוק: ( 1)

 

 :סיכון שיעורי הריבית של החברה

 

זאת שהקבוצה  לאור הקבוצהלשינויים בשיעורי הריבית עלולה להיות השפעה על תוצאותיה הכספיות של 

 .נהמשת יתבברי הינו כאמור המימון מהחזר שחלקהתקשרה בהסכמי מימון עם תאגידים בנקאיים 

 .לקבוצה ויועמד שהועמד כאמור המימון, שינוי בריבית עלול לגרום להשפעה בהחזרי הריבית בגין בהתאם

 

 גידול )קיטון( בהוצאות מימון:

 ירידה בשיעור הריבית עליה בשיעור הריבית 

 3% 1% 1% 3% 

     נטו ליום:
 (10,370) (3,457) 3,457  10,370  2021בדצמבר  31

 (8,426) (2,809) 2,809  8,426  2020מבר צבד 31

     
 

 :סיכוני אשראי ( 2)

 

סיכוני האשראי מטופלים ברמת הקבוצה. סיכוני האשראי נובעים ממזומנים ושווי מזומנים, מכשירים 

פיננסים נגזרים, פיקדונות בבנקים וכן חשיפות אשראי ביחס ללקוחות פרטיים, חברות מסחריות, לרבות 

 נפרעו.שטרם  היתרות חוב

 

מזומנים ופקדונות מופקדים בתאגידים בנקאיים גדולים בעלי דירוג אשראי גבוה ועל כן סיכון האשראי 

 הגלום בהם הינו נמוך.

 

 :סיכון נזילות ( 3)

 

ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים, ומסגרות אשראי זמינות למימון הפעילות. 

פעילותה העסקית, החברה שומרת על גמישות מימונית באמצעות הקפדה על מי של נלאור אופייה הדי

 קיום מסגרות אשראי זמינות.
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים: )המשך( - 25אור יב

 

 )המשך( ניהול סיכונים פיננסיים:

 

 : )המשך(גורמי סיכון פיננסיים ב.

 

 )המשך( :סיכון נזילות ( 3)

 

בוחנת באופן שוטף תחזיות בנושא עודפי הנזילות המורכבים ממסגרות אשראי לא  קבוצהה הנהלת

מנוצלות וממזומנים ושווי מזומנים. הבחינה מבוססת על תזרימי המזומנים הצפויים, ומתבצעת ברמת 

 הקבוצה.

 

 שנים 5מעל  שנים 3-4 שנים 1-2 פחות משנה 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     :2021בדצמבר  31 ה ליוםרית
 88,202  14,854  152,025  95,103  אשראי מתאגידים בנקאיים

 -  -  -  6,170  לספקים ולנותני שירותיםהתחייבויות 
 -  -  -  15,605  זכאים ויתרות זכות
 -  -  -  14,646  הלוואה מבעלי עניין

 -  537  600  277  חלויות שוטפות של התחייבות חכירה
 -  10,500  -  -  חייבות לשירותי שרותי בניההת

 -  10,000  -  -  הלוואה מאחר

  131,801  152,625  35,891  88,202 

     
 

 שנים 5מעל  שנים 3-4 שנים 1-2 פחות משנה 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     :2020בדצמבר  31יתרה ליום 
 45,159  5,960  5,960  284,051  אשראי מתאגידים בנקאיים

 -  -  -  3,904  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 -  -  -  37,015  זכאים ויתרות זכות
 -  -  13,517  -  הלוואה מבעלי עניין

 -  10,530  -  -  התחייבות לשירותי שרותי בניה
 -  10,000  -  -  הלוואה מאחר

 45,159  26,490  19,477  324,970  הלוואה מאחר

  131,801  152,625  35,891  88,202 

     
 

 מגמות ושינויים בתחום הנדל"ן: ( 4)

 

, הפרטית הצריכה התמתנות לאור יותר למאתגרת הופכת המניב"ן הנדל חברות של העסקית הסביבה

 ומיפרס פי על. 2020 שנת בתחילת שפרץ הקורונה ומשבר. התחרות והתגברות הנמוכה האינפלציה

 בנכסים 2020 לשנת הראשונה למחצית הממוצע( הכולל ההיוון)שיעור  התשואה שיעור, המשפטים משרד

 הישוב למרכז או הארץ למרכז הנכס של הקרבה רמת בין קשר נמצא כי יצוין. 6.9% על עמד מסחריים

 בנכסים לוואי צעומהממ נמוך תשואה שיעור נצפה מרכזי שמיקומם בנכסים. ממנו התשואה שיעור לבין

 יותר גבוה סיכון ממרכיב, הנראה ככל, נובע הקשר. מהממוצע הגבוה תשואה שיעור נצפה פריפריאליים

 .בפריפריה

 

 :סיכוני שוק  (5)

 

וכן על תיירות  שהינם תושבי ישראל, הקבוצה, פעילות החברה נשענת על תיירות פנים של אורחי מלונות 

 .בדרך כלל למטרות נופש או פעילות עסקיתישראל בנכנסת של אורחים מחו"ל השוהים 

 

פוליטיות בישראל ובמזרח התיכון ונתון להשפעותיהם של -שוק המלונאות בישראל מושפע ממגמות גיאו

לחצים ביטחוניים, מלחמות ופעולות טרור באזור, כך שבתקופות בהן חלה התערערות במצב הביטחוני, 

ל הקבוצה בפרט, עלול להיפגע, נוכח הקיטון בביקוש נאות שוענף התיירות בישראל בכלל, ותחום המל

 בתיירות בישראל.
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים: )המשך( - 25אור יב

 

 )המשך( ניהול סיכונים פיננסיים:

 

 :ניהול סיכוני הון . ג

 

סק חי במטרה להעניק עול כעפיעדי ניהול סיכוני ההון של החברה הם לשמר את יכולתה של החברה להמשיך ול

לבעלי המניות תשואה על השקעתם, והטבות לבעלי עניין אחרים, ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את 

 עלויות ההון.

 

בדומה לגופים אחרים בענף, עוקבת החברה אחר מצב ההון תוך שימוש ביחס המינוף שלה. יחס זה מחוש 

-בה החוב נטו מחושב כסך האשראי )לרבות "אשראי שוטף ובלתיון. גוהבאמצעות חלוקת גובה החוב נטו בסך ה

שוטף" המופיע בדוחות המאוחדים(, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים. סך ההון הכולל מחושב כגובה ההון המופיע 

 בדוחות המאוחדים על המצב הכספי בתוספת החוב נטו.

 

 

 צירופי עסקים - 26אור יב

 

 :ע"מברכישת בי.טי. כנרת  א. 

 
התקשרה החברה עם צדדי ג' )בעלת המניות בחברה הנרכשת וצד קשור אליה שהעמידה  2021במאי  4ביום 

מניות מלוא הלוואות בעלים לחברה הנרכשת( שאינם קשורים לחברה ו/או לבעלי המניות בחברה בהסכם לרכישת 
לחברה הנרכשת בסך של בעלים  ש"ח וכן, החברה תעמיד הלוואת 1.00-בתמורה ל. בי.טי. כנרת בע"מהחברה 

. התמורה אישור הדוחות הכספייםמיליוני ש"ח אשר ישמשו לפירעון התחייבויות החברה הנרכש. למועד  60
-מיליון ש"ח שהופקדו בנאמנות להבטחת התחייבויות המוכרים על 5למעט סך של , שולמה במלואה ביום הרכישה

 ((.11ב')9אור י. )ראה בפי ההסכם
 

 כסים המזוהים וההתחיבויות המזוהות של "בי.טי. כנרת" במועד הרכישה:של הנ ןהשווי ההוג
 

 

שווי שהוכר 
במועד 
 הרכישה

 אלפי ש"ח 

  נכסים שנרכשו והתחייבויות שניטלו:
 33  מזומנים ושווי מזומנים

 60,000  רכוש קבוע
 111,662  אשראי מתאגידים בנקאיים

 4,000  זכאים ויתרות זכות
 56,033  הניתנים לזיהוי ים נטוססה"כ נכ

  
 33  רווח הזדמנותי

  
 

 :רכישת מלונות החוף הצפוני ב. 

 

תמורת  מלונות החוף הצפוני,רכשה החברה את מלוא הונה המונפק וזכויות הניהול של , 2020בדצמבר  22ביום 

  ן.ך המאזילאחר תאר מה(. תמורת הרכישה שולא'22 -( ו9ב')9אור יבה ש"ח )רא אלפי 77,518

 

במסגרת השגת השליטה על חברת מלונות החוף הצפוני וחברת גינות המלכים, השיגה החברה שליטה גם על 

((, אשר עד למועד הרכישה השותפות טופלה על פי גישת השווי המאזני 6ה')9אור ישותפות איביס פולמן )ראה ב

 בספרי החברה.



 אי סיאם בע"מפ
 וחות הכספייםביאורים לד

 

 77 

 

 )המשך( צירופי עסקים - 26אור יב

 

 : )המשך(החוף הצפונילונות מרכישת  ב. 

 

 השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של "מלונות החוף הצפוני" במועד הרכישה:

 

 

שווי שהוכר 
במועד 
 הרכישה

 אלפי ש"ח 

  נכסים שנרכשו והתחייבויות שניטלו:
 466  מזומנים ושווי מזומנים

 4,500  פקדון זמן קצר מוגבל בשימוש
 4,154  רות חובהים ויתבחיי

 308,000  רכוש קבוע
 111,662  אשראי מתאגידים בנקאיים

 51,945  בעלי עניין בגין רכישת מניות )*(
 33,957  הלוואות מצדדים קשורים

 1,733  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 4,851  זכאים ויתרות זכות

 31,772  התחייבויות למיסים נדחים

 81,200  ו הניתנים לזיהויסים נטכסה"כ נ

  
 3,682  רווח הזדמנותי

  
 (ה'.9ב')9)*( ראה ביאור 

 

 

למועד 
 הרכישה

 אלפי ש"ח 

  מזומנים אשר שימשו לרכישה:
 466  בחברה הנרכשת למועד הרכישה מזומנים ושווי מזומנים

 77,518  התחייבות לבעלי ענין בגין הרכישה )*(

 77,052  מזומנים נטו

  
 .2021בינואר  7)*( התמורה שולמה ביום 

 

האיחוד " במועד שותפות איביס פולמןהשווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של "

 :לראשונה

 

 

שווי שהוכר 
במועד 
 הרכישה

 אלפי ש"ח 

  נכסים שנרכשו והתחייבויות שניטלו:
 2,520  מזומנים ושווי מזומנים

 1,136  ת חובהוחייבים ויתר
 5,693  אשראי מתאגידים בנקאיים

 2,032  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 492  זכאים ויתרות זכות

 239  מעביד-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 (4,800) נטו הניתנים לזיהויהתחייבויות סה"כ 
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 נתוני פרופורמה - 27אור יב

 

והשקעות  ןחב' לבניי -רופורמה במסגרתו בוצעה רכישת על ידי החברה של אחזקות פנטהאוז פ עירואאירע  2020בדצמבר  22ביום 

 "פנטהאוז"( בחברת מלונות החוף הצפוני, ורכישת אחזקות קנדרה בחברת גינות המלכים על ידי מלונות החוף הצפוני. :בע"מ )להלן

 

על הרווח הכולל פרופורמה הוצגו בהתאם להנחה שהעסקה וחדים אהדוחות המאוחדים על הרווח או ההפסד פרופורמה והדוחות המ

באותו יום והתמורה בגין ההנפקה זרמה לחברה ולכן החברה  ובהתאם לכך, ההנחה היא שהמניות הונפק .2018בינואר,  1בוצעה ביום 

 (.2')ה17אור י( וב9) 9אורים ילא היתה זקוקה למימון ולא רשמה הוצאות מימון בגין שנים אלו. ראה ב

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 

נתונים  

 בפועל

התאמות 

 הפרופורמה

נתוני 

 הפרופורמה

נתונים 

 בפועל

התאמות 

 הפרופורמה

נתוני 

 הפרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       הכנסות:

 34,337  20,136  14,201  7,137  4,737  2,400  הכנסות מתפעול בתי מלון

 2,639  -  2,639  1,973  -  1,973  הכנסות מהשכרת נכסים

 36,976  20,136  16,840  9,110  4,737 4,373  סה"כ הכנסות

       

       עלויות:

 (16,705) (9,808) (6,897) (5,340) (3,310) (2,030) עלות תפעול בית מלון

 (3,281) (1,585) (1,696) (3,478) (1,619) (1,859) וןלהוצאות פחת בית מ

 (502) -  (502) (318) -  (318) עלות החזקת נכסים מושכרים

 (20,488) (11,393) (9,095) (9,136) (4,929) (4,207) סה"כ עלויות
       

       

 16,488  8,743  7,745  (26) (192) 166  רווח )הפסד( גולמי

       

 62,064  -  62,064  70,320  -  70,320  נדל"ן להשקעהת ערך יעלי

 11,031  -  11,031  (2,068) -  (2,068) חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, נטו

 (3,981) (2,302) (1,679) (1,295) (797) (498) הוצאות מכירה ושיווק

 587  587  -  3,222  (1,390) 4,612  הכנסות )הוצאות( אחרות

 (6,062) (2,277) (3,785) (6,243) (1,895) (4,348) הוצאות הנהלה וכלליות

       

 80,127  4,751  75,376  63,910  (4,274) 68,184  רווח )הפסד( תפעולי

       

 1,131  325  806  1,225  (246) 1,471  הכנסות מימון

 (25,015) (6,965) (18,050) (17,900) (5,298) (12,602) הוצאות מימון

       

 56,243  (1,889) 58,132  47,235  (9,818) 57,053  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

       

 (13,835) 23  (13,858) (12,307) 1,154  (13,461) מסים על הכנסה

       

 42,408  (1,866) 44,274  34,928  (8,664) 43,592  רווח נקי )הפסד( לשנה

       

       רווח כולל אחר:

       סכומים שלא יסווגו מחדש לרווח או ההפסד:

 21,766  21,211  555  3,771  1,828  1,943  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע

 (5,007) (4,879) (128) (868) (421) (447) השפעת המס בגין רכיבים של רווח כולל אחר

 16,759 16,332  427  2,903  1,407  1,496  וח כולל אחרה"כ רוס
       

       

 59,167  14,466  44,701  37,831  (7,257) 45,088  סה"כ רווח כולל

       

 



 פאי סיאם בע"מ

 1220 בדצמבר 31 ליום ידע כספי נפרדמ

 ג' לתקנות ניירות ערך9לפי תקנה 

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 



 

 בע"מפאי סיאם 

 1220בדצמבר  31ליום  נפרד כספי מידע

 1970-"להתשג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 9תקנה  לפי

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 ע מ ו ד 

 2 על מידע כספי נפרד רואה החשבון המבקרדוח מיוחד של 

 3 נפרדהכספי המידע הפרטים על 

 4-5 נתונים כספיים על המצב הכספי

 6 נתונים כספיים על רווח או הפסד

 7-9 נתונים כספיים על תזרימי המזומנים

 10-13 מידע מהותי נוסף

 



 

2 
 

 

 לכבוד

 בעלי המניות של

 בע"מפאי סיאם 

 

 א.נ., 

 

 

 על מידע כספי נפרד דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הנדון:

 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9לפי תקנה 

 

 

של פאי  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2020 -ו 2021בדצמבר  31מ )להלן: "החברה"( לימים סיאם בע"

ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  2021בדצמבר 

 רתנו.אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקו

 

אלפי ש"ח  50,269לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברה כלולה, אשר ההשקעה בה הסתכמה לסך של 

, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי )הפסדי( החברה הנ"ל 2020 -ו 2021בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  29,942 -ו

, 2021בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  11,031 -ש"ח ואלפי ( 2,068)אלפי ש"ח,  13,186הסתכם לסך של 

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות 2019 -ו 2020

 .דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 

הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו  ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע

בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות 

 ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקית בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

של רואי החשבון האחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות,  תנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחולדעת

 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9בהתאם להוראות תקנה 

 

בדבר השלכות המאוחדים לדוחות הכספיים ' ג1אור ילאמור בב ,מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב

 נגיף הקורונה על ענף התיירות ועל הפעילות המלונאית של החברה.

 

 

 

 

 

 ליאון אורליצקי ושות'

 רואי חשבון

 

 

 2022במרץ  20 ,בני ברק
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 בע"מפאי סיאם 
 

 

 המידע הכספי הנפרד עלפרטים 

 

בדצמבר,  31הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום מתוך המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 

לתקנות ניירות ערך  ג'9לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2021

 .1970-התש"ל ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(

 

 לדוחות המאוחדים. 2אור יפורטו בבעיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה 

 

 בדוחות המאוחדים. 1אור יחברות מוחזקות כהגדרתן בב

 

 



 בע"מ פאי סיאם
 המצב הכספי נתונים כספיים על

 

 נפרד.הכספי ההמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע 
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 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   נכסים

   

   :נכסים שוטפים

 13,844  57,166  מזומניםמזומנים ושווי 

 1,134  1,146  פקדונות לזמן קצר

 26,877  370  חובהחייבים ויתרות 

 -  41,907  חייבים בגין הנפקת מניות

  100,589  41,855 

   

   נכסים לא שוטפים:

 -  1,399  נכס זכות שימוש

 -  4,715  הוצאות מראש לזמן ארוך

 44,030  253,212  הלוואות לחברות מוחזקות, נטו

 274,833  424,062  השקעה בתאגידים מוחזקים

 242,734  266,034  הנדל"ן להשקע

 130,250  152,334  רכוש קבוע

  1,101,756  691,847 
   

   

 733,702  1,202,345  סך הכל נכסים

   

 



 בע"מ פאי סיאם
 המצב הכספי נתונים כספיים על

 

 נפרד.הכספי ההמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע 
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 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   התחייבויות והון

   

   התחייבויות שוטפות:

 76,990  90,740  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 129  656  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 28,209  11,582   זכות זכאים ויתרות

 77,518  -  בעלי עניין בגין רכישת מניות

 -  14,732  עניין יבעל

 -  277  חלויות שוטפות של התחייבות חכירה

  117,987  182,846 

   

   התחייבויות לא שוטפות:

 -  1,137  חכירההתחייבות 

 57,079  55,130  הלוואותך מתאגידים בנקאיים

 10,000  10,000  הלוואה מאחר

 13,514  -  הלוואה מבעל עניין

 53,910  55,941  מסים נדחים

  122,208  134,503 
   

   

 317,349  240,195  סך הכל התחייבויות

   

   :חברהבעלי מניות הלהון המיוחס 

 9,183  18,366  ותהון מני

 20,000  -  תקבולים על חשבון מניות

 98,574  526,956  פרמיה וקרנות הון

 288,596  416,828  יתרת רווח

 416,353  962,150  בעלי מניות החברהל המיוחס הון סך הכל
   

   

  1,202,345  733,702 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2022במרץ  20

 נפתלי וינגרטן )*( צופית הראל שלמה דהוקי הנפרד תאריך אישור המידע הכספי

 סמנכ"ל כספים דירקטורית יו"ר הדירקטוריון 

 

, לחתום על דוחות כספיים אלה חלף מנכ"ל החברה 2022 מרץב 20גברת צופית הראל הוסמכה על ידי דירקטוריון החברה ביום  )*(

 אשר טרם מונה לתאריך זה.

 



 בע"מ פאי סיאם
 נתונים כספיים על רווח או הפסד

 

 נפרד.הכספי ההמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע 
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 צמברבד 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

    הכנסות

 14,201  2,400  3,926  הכנסות מתפעול בית מלון

 1,053  652  509  הכנסות מהשכרת נכסים

  4,435  3,052  15,254 

    

    עלות ההכנסות

 (6,905) (2,030) (3,453) עלות תפעול בית מלון

 (1,695) (1,859) (1,918) ות פחת בית מלוןהוצא

 (5,371) (3,889) (8,600) 
    
    

 6,655  (837) (936) גולמי)הפסד( רווח 

    

 62,064  40,996  4,180  עליית ערך נדל"ן להשקעה

 (1,679) (498) (847) הוצאות מכירה ושיווק

 (3,239) (3,838) (4,545) הוצאות הנהלה וכלליות

 -  4,612  (1,520) אחרותצאות הו

 -  -  1,070  אחרות ותכנסה

    

 63,801  40,435  (2,598) מפעולות רגילות רווח

    

 1,872  2,628  1,481  ות מימוןכנסה

 (13,321) (8,228) (8,216) ות מימוןוצאה

 7,014  16,425  134,109  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו

    

 59,366  51,260  124,776  לפני מסים על ההכנסה רווח

 (15,092) (7,668) 3,456  מסים על ההכנסה

 44,274  43,592  128,232  יוחס לחברהשנה המל רווח

    

    רווח כולל אחר:

    סכומים שלא יסווגו מחדש לרווח או ההפסד:

 555  1,943  23,857  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע

 (128) (447) (5,487) השפעת המס בגין רכיבים של רווח כולל אחר

 427  1,496  18,370  סה"כ רווח כולל אחר
    
    

 44,701  45,088  146,602  המיוחס לחברה לשנהסך הכל רווח כולל 

    

 



 בע"מ פאי סיאם
 תזרימי המזומניםנתונים כספיים על 

 

 נפרד.הכספי ההמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע 
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

    פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 

 44,274  43,592  128,232  מיוחס לחברהלשנה הרווח 

    

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:

    

    לסעיפי רווח או הפסד:התאמות 

 1,695  1,859  1,918  הוצאות פחת

 2,763  4,909  5,022  ריבית ששולמה

 1,492  818  6,157  הפחתת ניכיון על הלוואות מוטבות

 3,144  (2,997) (468) שינוי בהוצאות לצדדים קשורים )נטו(

 744  744  -  ויתור על דמי ניהול

 6,369  901  1,605  הוצאות מימון בגין שטר הון והלוואה מבעל עניין

 (62,064) (40,996) (4,180) עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 15,092  7,668  (3,456) מסים על ההכנסה

 (7,014) (16,425) (134,109) חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו

 (127,511) (43,519) (37,779) 

    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות:

 (1,426) 922  1,466  )עליה( ירידה בחייבים ויתרות חובה

 (894) (318) 527  ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותיםעליה )

 1,663  17,256  (3,887) עליה בזכאים ויתרות זכות

 (1,894)  17,860 (657) 
    
    

 5,838  17,933  (1,173) שנבעו מפעילות שוטפת)ששימשו לפעילות( מזומנים, נטו 

    

    

    השקעהפעילות מתזרימי מזומנים 

 (4,941) (15) (1,421) רכישת רכוש קבוע

 (13,070) (8,664) (19,120) רכישת נדל"ן להשקעה

 -  (3,839) -  רכישת קרקע לבניה

 -  -  781  מענק השקעה

 -  (11,442) -  תשלום על חשבון רכישת נכס

 (8,591) (9,560) (261,009) מתן הלוואות לצדדים קשורים

 (1,042) 324  (12) ת בתאגידים בנקאיים)משיכת( הפקדת פקדונו

 -  -  (4,715) הוצאות מראש לזמן ארוך

    

 (27,644) (33,196) (285,496) לפעילות השקעהששימשו  מזומנים, נטו

    

 



 בע"מ פאי סיאם
 תזרימי המזומניםנתונים כספיים על 

 

 נפרד.הכספי ההמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע 
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 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

    מימוןפעילות מם תזרימי מזומני

 -  20,000  -  תקבולים על חשבון מניות

 59,600  -  -  קבלת אשראי לזמן ארוך מבנקים

 (2,763) (4,909) (5,022) ריבית ששולמה

 (35,051) 13,716  12,260  קבלת )פרעון( אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים )נטו(

 -  -  337,273  הנפקת הון בניכוי עמלות

 -  -  (140) פרעון התחייבות בגין חכירה

 -  -  (12,890) פרעון הלוואות מצדדים קשורים

 -  -  (1,490) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

    

 21,786  28,807  329,991  מפעילות מימוןשנבעו  מזומנים, נטו
    
    

 (20) 13,544  43,322  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

    

 320  300  13,844  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    

 300  13,844  57,166  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    



 בע"מ פאי סיאם
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :ויות מהותיות שלא במזומןפעיל -נספח א' 

    

 -  81,200  -  רכישת תאגידים מוחזקים

 -  (77,518) -  קבלת הלוואה מבעלי עניין לרכישת תאגידים מוחזקים

 (466) (586) -  קרן הון הטבת ריבית

 4,738  990  -  קרן הון בגין הטבה מצדדים קשורים

 300  -  -  המרת התחייבויות להון

 13,500  -  -  שטר הון כנגד קבלת הלוואה פירעון

 427  1,496  18,370  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע

    

  18,370  5,582  18,699 

    

    

    

    רכישת חברה מאוחדת -נספח ב' 

    

 -  -  60,000  רכישת תאגידים מוחזקים
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 ת המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(:גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיו .1

 

 :יכון נזילות המיוחס לחברהס

 

 87מיליוני ש"ח, עיקר הגרעון מקורו בהלוואות ובאשראי לזמן קצר  17 -לתאריך הדוח, לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ

מיליוני ש"ח. כמו  266 -נכסים המוצגים בשווי של כ שהועמדו כנגד שבגינו נחתם הסכם מימון בגין פרוייקט חבצלת,מיליוני ש"ח, 

מיליון ש"ח בדצמבר  20מיליון ש"ח קיבלה החברה  405מניות החברה על ידי אספן גרופ בע"מ, תמורת  50%כן בעקבות רכישת 

מניות, ראה מיליון בגין רכישת ה 77.5מיליון ש"ח נוספים, ופרעה את החובה בסך  343קיבלה החברה  2021 מהלך שנת, ו2020

 לדוחות הכספיים המאוחדים. (.2')ה17אור יב

 

אין לחברה בעיית נזילות וזאת בהתבסס על המשך פעילות שוטפת של החברה במהלך העסקים להערכת הנהלת הקבוצה, 

 ,2022שני מלונות הקבוצה חזרו לפעול באופן רציף, ומלון החברה הכלולה אמור להפתח במהלך הרבעון השני של שנת  הרגיל,

שמירה על מסגרות אשראי בבנקים, וכן אפשרות לקבלת אשראי כנגד נכסים של החברה שההתחייבות בגינם נמוכה באופן 

 .משמעותי על שווים ההוגן

 

 

 שנים 3-4 שנים 1-2 פחות שנה

 5מעל 

 שנים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     :2021בדצמבר  31ליום 

 49,170  2,980  2,980  90,740  ייםהלוואות מתאגידים בנקא

 -  -  -  656  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 -  -  -  11,582  זכאים

 -  10,000  -  -  הלוואה מאחר

 -  -  -  14,651  הלוואה מבעל עניין

 -  537  600  277  התחייבות בגין חכירה

 -  -  -  81  יתרת חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות

  117,987  3,580  13,517  49,170 

     

     

     :2020בדצמבר  31ליום 

 52,609  2,980  1,490  76,990  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 -  -  -  129  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 -  -  -  27,124  זכאים

 -  10,000  -  -  הלוואה מאחר

 -  -  13,514  77,518  הלוואה מבעל עניין

 -  -  -  1,085  יתרת חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות

  182,846  15,004  12,980  52,609 
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מיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .2

 :מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות 

 

 :מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה א.

 

 :החברהחוקי המס החלים על  (1)

 

 :1985-ה"חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ )א(

 

במדד נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

 המחירים לצרכן.

 

 1985-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 2008בחודש פברואר 

, נמדדות התוצאות לצורכי 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 

 31ירים לצרכן בתקופה שעד ליום מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המח

. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים 2007בדצמבר, 

לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה 

 .2008( החל משנת 2007רכשו לאחר שנת המס והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנ

 

 :החברהעל שיעורי המס החלים  (2)

 

 2017אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2016בדצמבר 

 24%לשיעור של  2017בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2017-(, התשע"ז2018 -ו

 .23%לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום 

 

 .23%הינו  2018-2020שיעור מס החברות בישראל בשנים 

 

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 

ת יעדי התקציב לשנים חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגפורסם  2013בחודש אוגוסט 

וזאת החל מיסוי רווחי שערוך הוראות לגבי כולל בין היתר  החוק .)חוק התקציב( 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013

, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות 2013באוגוסט  1מיום 

וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" 

 .פורסמו טרם כאמור תקנותנכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, 

 

 :1959-ט"החוק לעידוד השקעות הון, התשי (3)

 

שניתן  "מוטבמפעל "ו/או  "מפעל מאושר"פי החוק, זכאיות החברות להטבות מס שונות, בתוקף מעמד של -על

 לחלק ממפעליהן, כמשמעותו בחוק זה. ההטבות העיקריות מכוח החוק הינן:

 

 :מענקי השקעה ב.

 

מענקים מאת המדינה בגין השקעות ברכוש קבוע  החברה ה, קיבל1959-בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

 .כז ההשקעות וכן הטבות מס מסוימותשבוצעו במסגרת תכניות הרחבת המפעלים שאושרו על ידי מרונדל"ן להשקעה 

ת בעמידה בתנאי כתב האישור הכוללים, בין השאר, ביצוע יצוא בשיעורים יקבלת המענקים והטבות המס כאמור מותנ

מים. אם לא תעמודנה החברות בתנאים הדרושים יהא עליהן להחזיר את המענקים ואת סכומי ההטבות בצירוף ימסוי

בדבר מענקי ההשקעה  לדעת ההנהלות, חברות הקבוצה עומדות בתנאי כתב האישור. ריבית פיגורים מיום קבלתם.

 ( לדוחות הכספיים המאוחדים.2)20אור ישקיבלה החברה, ראה ב
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מיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .2

: ם או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסי

 )המשך(

 

 :שומות מס המיוחסות לחברה .ג

 

 :שומות מס סופיות (1)

 

 נחשבות כסופיות. 2014לחברה טרם הוצאו שומות מס, אולם השומות עד וכולל 

 

 הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה .ד

 

 -לסך של כ 2021בדצמבר  31לחברה הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 

 אלפי ש"ח. 14 -הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ אלפי ש"ח. בגין הפסדים אלה 65

 

 נדחים המיוחסים לחברה:מסים  ה.

 

 וח והפסדדוחות על רו דוחות על המצב הכספי 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      התחייבויות מסים נדחים:

 1,203  1,435  1,257  20,951  27,695  רכוש קבוע

 14,449  9,755  882  41,859  42,741  נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן

  70,436  62,810  2,139  11,190  15,652 

      

      נכסי מסים נדחים:

 (560) (3,522) (5,595) 8,900  14,495  הפסדים מועברים לצורכי מס

      

 (15,092) (7,668) 3,456  -  -  הכנסות )הוצאות( מסים נדחים

      

 -  -  -  53,910  55,941  מסים נדחים, נטו

      

 

 

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 53,910  55,941  התחייבויות לא שוטפות

   

( בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת 23%: 2020) 23%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של 

 המימוש.
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מיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות היתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים גילוי בדבר  .2

: מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(

 )המשך(

 

 תיאורטי: מס ו.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 59,366  51,260  124,775  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 23%  23%  23%  שיעור המס הסטטוטורי

 13,654  11,780  28,698  מס )הטבת מס( מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

    

    עליה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:

 (2,328) (9,235) (415) הוצאות )הכנסות( שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס

 (1,613) (3,778) (30,845) חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני

 5,379  8,901  (894) בהפסדים לצורכי מס בגינם לא הוכרו מסים נדחים בתקופה שינוי

 15,092  7,668  (3,456) )הטבת מס( מסים על ההכנסה

    

 

 

 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם תאגידים מוחזקים: .3

 

 יתרות ועסקאות עם תאגידים מוחזקים:

 

 יתרות עם תאגידים מוחזקים: א.

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   יתרות חובה:

 25,623  41,907  חייבים בגין הנפקת מניות

   

 44,030  -  הלוואות לזמן ארוך

   

   

   יתרות זכות:

 1,091  14,732  זכאים ויתרות זכות

   

 

 הכנסות והוצאות מימון בגין עסקאות עם תאגידים מוחזקים: ב.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 1,636  712  1,222  ימוןהכנסות מ

    

 44  42  2,491  הוצאות מימון

    

 

 ג' לדוחות הכספיים המאוחדים.17בדבר ערבויות שנתן וקיבלה החברה מתאגידים מוחזקים, ראה ביאור  ג.

 



 3-ט

 

 

  ב'נספח 

  

  פאי סיאם בע"מ

 דוח אירועים

 ,)מבנה וצורה -תשקיף פרטי תשקיף וטיוטת (לתקנות ניירות ערך  (ב)ב 60בהתאם לתקנה 
  1969-התשכ"ט
 

 מבנה –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף ( א לתקנות ניירות ערך56כהגדרת מונח זה בתקנה , להלן דוח אירועים

 , בדבר אירועים מהותיים שאירעו בחברה בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים1969-, תשכ"ט)וצורה

להשלמה תשקיף יקון תועד סמוך למועד פרסום  )2022במרץ  20שנחתמו ביום ( 2021 דצמברב 31של החברה ליום 

  .ותשקיף מדף זה

ולאחר פניית החברה לבנק המממן, לפיו, בהתאם להערכות הנהלת החברה היא לא תעמוד  2022במרץ  23ביום  .1

עותיו וזאת בשל השלכות הימשכות משבר הקורונה והשפ 2022בדצמבר  31בבחינת יחס כיסוי שירות חוב ליום 

ועל פיו הבנק הודיע שלא ינקוט  ,התקבל מאת הבנק המממן כתב ויתורעל פעילות בתי המלון של הקבוצה, 

בכפוף  ,2022בדצמבר  31ליום  חוב שירות כיסוי ביחס לעמידה ההתחייבותשל  בצעדים כלשהם עקב ההפרה

תעמודנה  שותפות מוגבלת /או מלונות איביס ופולמן ירושליםו בע"מ חברת גינות המלכים שהחברה, לכך

 ואילך. 2023 במרץ 31דוחות הכספיים ליום ההחל מ לעמידה ביחס כיסוי שירות חוב כאמור בהתחייבויות

  

  

  2022, באפריל 26תאריך: 

  

  

  

          

  צופית הראל
  חברהדירקטורית ב

  נפתלי וינגרטן  
  סמנכ"ל כספים

  שלמה דהוקי  
  יו"ר הדירקטוריון 
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   'גנספח 

  ך השוויימערהסכמה של  ימכתב
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2365\5\17 

 בע"מ  (  1989ז.כ מחקר וסקרים )

26/04/2022 
 לכבוד

 בע"מ פאי סיאם 
 

  תשקיףתיקון ב לינקולן בע"מ פאי סיאםמתחם בזק ההגנה בתל אביב בבעלות חברת אישור הכללת הערכת שווי הנדון: 
     2022אפריל  להתפרסם החל מחודשהצפוי של פאי סיאם בע"מ ותשקיף מדף להשלמה 

 

  52דרך משה דיין דרך משה דיין  -ההגנה מתחם בזקלרכה י שנעהשוו רכת העש  הרינו מסכימים בזאת

עפ"י   2045מגרש מספר . 280, 112,  62, 32, 31חלקים מחלקות   6130גוש . תל אביב  -הפינת דרך ההגנ

  על דרך ההפניה נהתיכלל  31/12/2021  התוקף שלה הינושתאריך  ו  10/01/2022  ביוםשנחתמה  466  תכנית

אפריל   המיועד להתפרסם לציבור בחודשע"מ ותשקיף מדף של פאי סיאם בשלמה להתשקיף  בתיקון 

 . חובכל הצעת מדף מכוו ואילך  2022

 
 

 

 בכבוד רב,    

 ארז כהן     

 

 

    שמאי מקרקעין    



 Zeev Cohen – civil and Geodetic Engr R.E Appraiser, Lic surveyor מהנדס אזרחי, גיאודט, מודד מוסמך ושמאי מקרקעין –  זאב כהן
  Jacob Cohen – (M.sc) Engr R.E Appraiser מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין  –  יעקב כהן

 Erez Cohen – L.L.B ,R.E. Appraiser - Geographer משפטן, גיאוגרף ושמאי מקרקעין   – ארז כהן
 Zahi Tene – L.L.B,  R.E. Appraiser משפטן, שמאי מקרקעין  – צחי טנא
 Oded Levy – R.E. Appraiser, M.B.A שמאי מקרקעין מוסמך במנהל עסקים   –עודד לוי  

 Eyal Klodovsky - R.E. Appraiser שמאי מקרקעין   –  איל קלודובסקי
 Dror Kastro - R.E. Appraiser- P.Engineer הנדסאי בניין ושמאי מקרקעין  –  דרור קסטרו

  Rafi Levi -  R.E. Appraiser – B.A. Business Administration מנהל עסקים ושמאי מקרקעין .B.A   – רפי לוי 
  Ori Zlotogora – R.E. Appraiser Urban Planner שמאי מקרקעין ומתכנן ערים   –  אורי זלוטוגורה

 Nethanel Wieder – Economist, R.E. Appraiser כלכלן ושמאי מקרקעין  – נתנאל וידר 

 Noam Offer – Economist, R.E. Appraiser כלכלן ושמאי מקרקעין   –נעם עופר  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מתחם הקמפוס" -מתחם "בזק ההגנההנדון: 
 תל אביב  -ה פינת דרך ההגנ 52דרך משה דיין 

 363, 112, 62, 32, 31חלקים מחלקות  6130גוש 
     466  עפ"י תכנית 2045מגרש מספר  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :DATE 10/01/2022 תאריך:
 :40303ZC REF סימננו: 

 קיפהשומת מקרקעין מ 
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 פרטי הזמנת השומה .1

 "( חברה)להלן: "ה פאי סיאם לינקולן בע"מ  שם התאגיד מזמין השומה:  .1.1

 

       רו"ח נפתלי וינגרטן, סמנכ"ל כספים, פאי סיאם בע"מ.       מזמין השומה:  .1.2

 

  . 10/01/2022 מועד הזמנת השומה:  .1.3

 

 שיפורסמו בציבור.   החבר הצירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של  נסיבות הזמנת השומה:  .1.4

 

, כנכס להשקעה בחלקו  החברהנמסר לנו על ידי המזמין כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של   .1.5

( ותקן חשבונאי  13IFRS( ו/או התקינה הבינלאומית )16או בשלמותו עפ"י התקינה הישראלית )תקן  

 בנסיבות העניין. ( IAS)  40בינלאומי  

 

ידיעותינו והכשרתנו   .1.6 והיא נערכה לפי מיטב  שכר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה, 

 המקצועית. 

 

 לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה.  .1.7

 

 אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו, לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.  .1.8

 

לל .1.9 נערכה  הדעת  חוות  חוות  נותנים  איננו  טרחה.  שכר  לעניין  לרבות  הלקוח  מצד  כלשהן  התניות   א 

ל בסכום    החבר הדעת  כלל  אין מדובר  שירותים אלה  בגין  לעניין שכר טרחה שמשולם  שוטף.  באופן 

 ( בע"מ. 1989מהותי ביחס לסך הכנסות של חברת ז.כ. מחקר וסקרים )

 מטרת השומה .2

". השווי של  AS-ISבנכס הנדון בהתחשב במצבו "פאי סיאם לינקולן בע"מ הערכת "השווי ההוגן" של זכויות 

בינלאומי   דיווח כספי  בתקן  פי הגדרתו  על  "המחיר שהיה    -( הוא  IFRS 13)   13זכויות החברה במקרקעין 

משתתפים   בין  רגילה  בעסקה  התחייבות  להעברת  משולם  שהיה  או  נכס  ממכירת  במועד  מתקבל  בשוק 

 המדידה".  

בדבר    17.1( ובהתאם תקן  IAS 40)   40הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  

ערך, התשכ"ח   ניירות  פי חוק  על  דיווח  נדרש בשומות מקרקעין לצורך  ולצורך תקינה    1968"פירוט מזערי 

ע"י מועצת שמאי    13/10/2010מאית ובתאריך  ע"י הועדה לתקינה ש  6/10/2010חשבונאית", שאושר בתאריך  

לרבות דיווח  ה  חברההמקרקעין במשרד המשפטים. השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של  

על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה, לפי העניין, בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה  

 בנכס. זאת, לצורך דיווח לדו"חות הכספיים, שיפורסמו בציבור. לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה 
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 פרטי עורך חוות הדעת .3

 ארז כהן  :השמאישם 

 324  רשיון מס':

 אביב -, תל67ח' יגאל אלון ר : תומקום עבוד 

 ( בע"מ". 1989מנכ"ל חברת "ז.כ. מחקר וסקרים )  תפקיד: 

 שמאי מקרקעין ומשפטן.   

 י:והשכלת יניסיונ פרטי    ואלה

 יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.   - 2008-2011

 חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.    

 מהקריה  האקדמית אונו.  LL.B -משפטן   -  2008

 מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.  -  2005

 לימודי משפטים, הקריה האקדמית, קרית אונו.     -  2004

 בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.     -  2003

 לשכת שמאי מקרקעין, חבר בוועד הלשכה.  -יו"ר ועדת השתלמויות    -  2002

 בוגר קורס עדים מומחים.   -  2000

 בוגר קורס גישור ופישור.   -  1999

 ם. -ירוניים, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית ילימודים ע -לקראת תואר שני    -  1996

משאב, נשר, אמות כלל    -חברות גדולות  למתמחה בשומות מקרקעין    - שמאי מקרקעין   -  1993

 וכד'.

 . 24/4/1993מתאריך  324רשיון שמאי מקרקעין מס'   -  1993

   המדינה.  אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי בוגר  -  1990

 קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א. בוגר     

 

 במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:

 נשר.  -ועץ לחברת המלט  י   -

 יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה.    -

 יועץ לחברת תעבורה.    -

 שומות לבתי משפט. עורך    -

 בנושאי השבחות, ליווי תכניות בנין עיר ורישום.  - ועץ לעירית אילת י   -

  יועץ לישרוטל מלונות.     -

 

 

 הסכמות .4

 הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי חוות דעת זו תצורף לדוחות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו 

 כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.
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 המועד הקובע .5

 .2021/31/12המועד הקובע לשומה הינו:  

 מועד הביקור בנכס וזהות המבקר .6

 שמאי מקרקעין.  -ע"י אורי זלוטוגורה   19/01/2022 ביקור בנכס נערך ביום

 ביקורים נוספים נערכו ע"י הח"מ.  

 

 פרטי זיהוי הנכס  .7

 6130 גוש 

 363 112 62 32 31 חלקה 

 מ"ר   20,978 מ"ר  1,741 מ"ר  257 מ"ר  3,187 מ"ר  3,552 שטח החלקה הרשום 

 מדינת ישראל  בעלויות 

חוזה חכירה מהוון ע"ש בזק חב' ישראלית לתקשורת בע"מ מיום   חכירה 

 מ"ר.  3,397 - . שטח המתחם2042. עד לשנת 04/08/2013

, ע"ש חברת פאי סיאם  04/05/2020 הוצג בפני אישור זכויות מיום

 . לינקולן בע"מ

 

אתר האינטרנט של עיריית תל אביב. מגרש בייעוד אזור  עפ"י    -2045מגרש מספר   מגרש:

 .  466מלאכה עפ"י תכנית 

 . )עפ"י חוזה החכירה( מ"ר 3,397 מתחם: שטח ה

   . תל אביב -, פינת דרך ההגנה52דרך משה דיין    מיקום: 

   קומות מעל לקומת מרתף.  3בניין מרכזית בזק, בן    מהות הנכס: 

 למגרש אין פרצליה ולא רשום כחלקה בפנקס הזכויות. הערה: 
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 תאור הנכס והסביבה  .8

, פינת דרך ההגנה  52הממוקם בדרך משה דיין  מגרש בייעוד מלאכה ובו מרכזיית בזק הנכס הנדון מהווה  

אתר האינטרנט  עפ"י    2045. מגרש 280, 112, 62, 32, 31חלקים מחלקות   6130בשכונת יד אליהו בת"א. גוש 

 של עיריית ת"א.  

 תיאור המגרש 

 מ"ר )עפ"י אתר האינטרנט של עיריית תל אביב(. 3,317.19  בשטח של 2045מגרש מספר 

מ' וחזיתו המערבית פונה לדרך    57  -למגרש צורה אירגולארית, חזיתו הדרומית פונה לדרך ההגנה באורך של כ 

 מ'. 58  -משה דיין באורך של כ

 פני הקרקע מישוריים.   

 ות המגרש גבול

 קומות.   10בנייני מגורים בבנייה עד   דרך ההגנה ומעברה מדרום:

 מגרש חניה ציבורי.  מצפון: 

 אנטרי ומתנ"ס. מתחם ק ממזרח:

 קומות. 10בנייני מגורים בבנייה עד דרך משה דיין ומעברה  ממערב:
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 תיאור המבנה  .8.1

 מ"ר.  2,167  -קומות מעל לקומת מרתף בשטח בנוי כולל של כ 3במגרש הנדון מבנה בן 

המבנה בנוי בטון ובלוקים מחופה  לשימוש כמרכזית בזק.    1972המבנה נבנה עפ"י היתר בנייה משנת  

 מ' ובה מספר מתקנים סלולאריים של חברות שונות.  25אבן. גג המבנה שטוח ובו תורן בגובה 

 . כניסת כלי רכבלצידו הכניסה לבניין מחזית דרך משה דיין בשביל הולכי רגל ו

 מ'.  2 -סביב המגרש גדר בטון בגובה של כ

" פרויקט  9"פרויקט רובע  הנכס בייעוד מלאכה מושכר למספר שוכרים בשכר דירה חופשי לשימושי  

מכללה, סטודיו לאומנות, משרד תיווך ומתקנים  חברתי לפעילות קהילתית )קומת מרתף(, משרדים,  

 . סלולאריים

ציה בשטחי  ים המושכרים וכוללת בין היתר רצפת טרצו, רצפת פרקט למינק רמת הגמר משתנה בין החל

 תקרה מונמכת וכיו"ב. המכללה, מיזוג אוויר חלקי בחללים המושכרים, 

 החלקו הדרומי של המבנה מדרגות חירום חיצוניות. 

סביב הבניין שטח מקורה אספלט המשמש ברוכו לחניית כלי רכב, בצידיו הדרומיים של המגרש שני  

 .  מחסנים
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 תיאור הסביבה  .8.2

, מצפון לשכונת כפר  הממוקמת בחלקה הדרום מזרחי של ת"א  הנכס הנדון ממוקם בשכונת יד אליהו

 שלם, דרומית לשכונת רמת ישראל, מערבית לשכונת רמת הטייסים. 

קומות לצד בתי מגורים צמודי קרקע    4עד  ברובה בבתי מגורים בנייה רוייה שכונת יד אליהו מאופיינת

   קומות. 8עד לגובה שתי קומות. בשכונה בניינים חדישים עד לגובה  

 קומות. 10לאורך הרחובות הראשיים בנייה רוייה בגובה עד 

ושטחים ציבוריים    בריכוז בנייני ציבור ומסחר הכוללים מתנ"ס, קאנטרי קלאב סביבת הנכס מאופיינת  

 פתוחים. 

הה מהוה  דרך  בדרך    החוצהבסביבה  מרכזי  ציר  גנה  לסיומו  עד  מזרח  לכיוון  ונע  איילון  נתיבי  את 

י לדרך ההגנה, מהווה את המשכו  קהטייסים מזרחית לנכס הנדון. דרך משה דיין מהווה ציר תנועה אופ

 הדרומי של רחוב עליית הנוער, יורד לכיוון דרום עד לסיומו בדרך חיים ברלב. 

 רכבת קלה 

 חשמל ומים. תאורה, העירוני הסביבתי מלא וכולל כבישים, מדרכות,  הפיתוח 
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 מצב מאושר -מצב תכנוני  .9

 להלן תכניות בניין עיר החלות על הנכס הנדון, בהתאם לאתר האינטרנט של עיריית תל אביב 

 תכניות מקומיות בתוקף  .9.1

 מספר י.פ.  תאריך מתן תוקף  שם התכנית  מספר תכנית 

באדמות   -ומסחרימרכז אזרחי   466

 מעבר לנחל אילון 

29/06/1961 857 

קו    -רכבת קלה מטרופולין ת"א  /א 70תת"ל/

 סגול מערבי 

18/07/2017 7546 

לתכניות קווי  תכנית משלימה   4658

 מתע"ן בת"א 

08/04/2019 8195 

 

 תכניות כלל עירוניות בתוקף .9.2

 מספר י.פ.  תאריך מתן תוקף  שם התכנית  מספר תכנית 

 1750 26/08/1971 באזורי תעשיה ומלאכה  -הקמת סככות  1386

 2163 06/11/1975 ת"א יפו  -התרת תכניות טרנספורמטורים 1658

תוספת   מ' לגבי  הוראות  בנייה,  אחוזי  שינוי 

 קומה, מרווחים, צפיפות למרפסות וסגירתן 

24/06/1982 2829 

 3810 01/11/1990 בתכנית מ'  32ביטול סעיף   1מ'

 4208 21/04/1994 בנייה על גגות בתים  -גגות ג'

 4540 03/07/1997 הקמת מעליות בבניינים קיימים 2710

 5264 18/03/2003 מרתפים  1ע'

 5268 27/01/2004 ביתני שמירה ואבטחה  -מתקנים טכניים 3365

 5495 16/02/2006 מתקנים יבילים לעבודות באתרי בנייה  3380

 7001 04/09/2008 ואתרים בת"א.שימור מבנים  ב' 2650

 6813 05/06/2014 פרגודים כלל עירוני  3954

 7234 27/03/2016 גני ילדים  4053

 7407 22/12/2016 יפו  -תכנית המתאר ת"א 5000

 8195 08/04/2019 תכנית משלימה לתכניות קווי מתע"ן  4658

 
   466תכנית  .9.3

 . 29/06/1961  מיום 857פורסמה למתן תוקף בי.פ מס' 

  מטרת התכנית: קביעת מרכז אזרחי ומסחרי בשביל אוכלוסיה שתגרור מעבר לנחל איילון וקביעת אופן 

 הבנייה בו.  

 הנכס הנדון מסומן כ"אזור מלאכה משנה ב'".

 זכויות בנייה לאזור מלכאה משנה ב' 

 105% שטח רצפות כולל באחוזים:

 קומות  3  גובה הבניינים:
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 דונם  1  שטח מגרש מינימלי: 

 . 35%אחוזי הבנייה המקסימלי בקומה לא יעלה על    הערות: 

הוועדה   רשימת תכליות:  באישור  לתיקונים  מוסכים  מאפיה,  לקרח,  חרושת  בתי 

 המחוזית, מחסנים לחומרי בניין, תחנת דלק באישור הוועדה המחוזית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   5000מתאר תל אביב  תכנית .9.4

 . 22/12/2016מיום  7407פורסמה למתן תוקף בי.פ מס' 

 . 904ברובע  -מוסדות ציבור עירונייםהנכס הנדון מסומן כאזור 

ובו בנייה נקודתית חריגה לסביבתה" על רקע של  עפ"י נספח עיצוב עירוני מסומן המגרש   כ"מרקם 

  . מותקו 25 -החריגה המותרת הינה ל , קומות 15 בנייה עד

 אזור מוסדות ציבור עירוניים

למוסדות    -שימושים השימושים  במקבץ  המותרים  השימושים  את  המאפשר  קרקע  ייעוד  לקבוע  ניתן 

 ציבור. 

הוועדה, בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת, רשאית    2.7של    שטחי הבנייה יהיו ביחס רח"ק  -שטחי בנייה

 לקבוע יחס רח"ק גדול או קטן יותר, ובתנאי שלא יחרוג מיחס רח"ק המרבי במרקם הסובב. 

 . 8 -רח"ק מירבי תל חיים, רמת הטייסים. אזור מוסדות ציבור עירוניים.  -904אזור 

הבאים להיבטים  הפחות  לכל  יתייחס  המדיניות  מסמך  מגורים  הערות:  שילוב  עירונית,  כיכר  שילוב   :

 אוכלוסיות יעד מוגדרות )כגון מעונות סטודנטים(. למיוחדים המיועדים 

ציבור עירוניים    - מוסדות  משרדים  חירום,  שירותי  ציבוריים,  שירותים  לסוגיהם,  ציבור  מוסדות 

ים, בתי קברות,  לים, מזחים, בתי מטבחינמלחוק למעט שדות תעופה,    188ושימושים המוגדרים בסעיף  

 שווקים ומזבלות.  

 הנכס הנדון
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 תשריט   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח עיצוב עירוני   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנכס הנדון

 הנכס הנדון
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 מצב מוצע  -מצב תכנוני  .10

אבנר ישר, תכנית בניין עיר לשינוי  אדריכל  ר הזכויות, קרן ריאליטי, מקדת באמצעות משרד אדריכלים של  כמו

התכנון   בנייה.  זכויות  ותוספת  המתחם  התכנון  ייעוד  של  מעמדו  תיאור  להלן  וועדות,  גלגולים  מספר  עבר 

 . המוצע

 29/04/2015סיכום ישיבה בעיריית תל אביב מיום  .10.1

", בין יתר  4124במחלקת תכנון מזרח לתכנית "בזק ההגנה תא/  21/04/2015יך  סיכום דיון שנערך בתאר

נציגי קרן ר ונציגי צוות תכנון מזרח, להלן עיקרי  הממשתתפים,  יאליטי, אדריכל התכנית אבנר ישר 

 הישיבה: 

והומלצה להעברה לדיון להפקדה בוועדה    13/02/2013התכנית נדונה בוועדה המקומית בתאריך   •

אם להחלטת הוועדה בדבר מספר שינויים נדרשים בה. התכנית כפי שהובאה לוועדה  בהת  המחוזית

 מ"ר מסחר על קרקעי.  2,000 -מיטות(, וכ 150  -יח"ד, מעונות סטודנטים )כ 82כללה 

. מתכננת המחוז הציגה עמדתה  17/06/2014התכנית הוצגה ונדונה בלשכת תכנון מחוזית בתאריך  •

 לעניין השימושים המותרים.   5את הוראות תמ"מ  כי התכנית המוצעת אינה תואמת

גוב • המחוזית,  הוועדה  לעמדת  מבנה  שבהתייחס  מבנים:  שני  הכוללת  חדשה  תכנונית  חלופה  ה 

. בבסיס שני הבניינים  מיטות(  230קומות )  25יח"ד( ומבנה דיור מוגן בן    56קומות )  10מגורים בן  

הבנייה   שטחי  סה"כ  מסחרית.  קרקע  תת  8)רח"ק  מ"ר    27,200קומת  מסחר  שטחי  בנוסף   .)

 מ"ר.  1,500 - קרקעיים

. יש לבחון את  5: שימוש "מגורים" בפני עצמו אינו תואם את הוראות תמ"מ  )בין היתר(  סיכום •

תמ"מ   להנחיות  בהתאם  המיטבי  השימושים  "  5תמהיל  בנושא  החוק  ציבור".  והגדרות  צרכי 

 להשכרה, מעונות סטודנטים וכיו"ב.  במהלך הדיון הוזכרו אפשרויות כגון דיור מוגן, דיור

 

 30/06/2015סיכום ישיבת וועדה מחוזית וועדה מקומית מיום  .10.2

כיכר הקמפוס", בין יתר   - לתכנית "בזק ההגנה 07/07/2015סיכום דיון ישיבת צוות שנערך ביום 

 יפו - תל אביבמהנדס העיר  -מתכננת מחוז תל אביב, אדר' עודד גבולי  -אדר' נעמי אנג'ל    -המשתתפים

 יועצת אדריכלית למחוז ומרכזת השימור. -סגנית מתכננת מחוז ת"א, אדר' אורלי כהן  -גב' טלי דותן 

 להלן עיקרי הישיבה: 

תמ"מ • לפי  מטרופוליני  חינוך  למוסדות  מיועד  מעונות  5  השטח  השאר  בין  להקים  ניתן  לפיה   ,

, סמוך לפרויקט  5000סטודנטים ושטחים סחירים נלווים. רח' ההגנה, מסומן כציר מעורב לפי תא/  

עוברים שני קווים של הרכבת הקלה: הקו הסגול והקו הצהוב. הפרויקט המוצע יכלול שימושים  

ומס  להשכרה  דירות  סטודנטים,  מעונות  מגורים,  של  הצומת,  מעורבים  לכיוון  כיכר  יבטיח  חר, 

 וכיכר פנימית לפרויקט. לכיוון הרחובות תיקבע חזית מסחרית. 

הינו   המוצע  תא/  8הרח"ק  את  תואם  ואינו  ידועה  5000,  לא  לתכנית,  התנגדות  לחוקר  הוגשה   ,

 המלצתו. 

תמ"מ  סיכום • לפי  אנג'ל:  נעמי  אדר'  בהעדפה   5,  עירוניים,  רב  כלל/  ציבור  לצרכי  מיועד    השטח 

בית מכללה/  גבוהה/  להשכלה  מוסד  כגון:  עירוניים  רב  מעונות  -לשימושים  תחומי/  רב  ספר 

 סטודנטים/ בית חולים/ בית לוויות... 



 

 
 

 

12 

מסחר הינם שימוש נלווה שמאפשרים תמיכה לשימוש עצמו, או שימוש שמייצר    מגורים/  15%

 דופן לרחוב, לא מתאים שבמקום יהיה דיור להשכרה. 

o עונות סטודנטים יחד עם מוסדות להשכלה גבוהה,  ניתן לשקול רק דיור  נכון שיהיה במקום מ

 מוגן לגיל המבוגר בשילוב עם מעונות. 

o  .ובנוסף מסחר כשימוש משלים/ נלווה/ תומך, שמייצר חזית מסחרית לכיוון הרחוב 

o  .במידה ויהיה דיור מוגן, חלקו יהיה דיור מוגן בהישג יד 

o להצ ניתן  הרכבת,  לתחנות  הקרבה  מתא/בגלל  חריגה  הבניה,   5000יע  זכויות  מבחינת 

 שתישקל בוועדה המחוזית.

o .ייעוד הקרקע בכל תכנית מוצעת יהיה חום 

 
 עיריית תל אביב -סיכום פגישה .10.3

מיום   פגישה  סיכום  סטודנטים,    -ההגנה"  - "בזק  15/05/2018עפ"י  מעונות  להקמה  נציגי  יוזמה  בין 

 בין היתר הפרטים הבאים: עולים מחלקת צוות תכנון מזרח לבין הבעלים,  

 יזמי התכנית מבקשים להתקדם בשני ערוצים מקבילים: •

בן   מלאכה  למבנה  מאושרת  עיר  בניין  תכנית  פי  על  להיתר  יוחדרו   3בקשה  במסגרתה    קומות 

 קומות מרתף. 3קומות וייחפרו   6כלונסאות לעומק מקסימלי של 

עיר מפורטת בסמכות מקומית   בניין  היתר הכולל העמקת המרתפים  תכנית  ובעקבותיה קידום 

 קומות. 6לעומק מקסימלי של  

  14.5.18נציג מחלקת התכנון עדכן את היזם והמתכננים בחוו״ד מנהלת יחידת מידע תכנוני מיום   •

 . 466קידום ההיתר מכוח תא/  אופן  לעניין

כב ממגרש בבעלות  דונם, המור  3.576-היוזמה לקידום תכנית בניין עיר חדשה מוצעת בשטח של כ •

דונם וחלק ממגרש ציבורי ביעוד מבנים ומוסדות ציבור אשר הינו בבעלות    3.3-של כ  יזם בשטח

 עירייה. 

דונם    0.85-(, הוקצה כבר תא שטח בהיקף של כ'ד  1.6- יצוין כי מתוך סך שטח המגרש הציבורי )כ •

נוספ  לטובת רצועה  לצרף  מציעה  המקודמת  היוזמה  לעיוורים.  ספרייה  רמפה  הקמת  לטובת  ת 

 מגרש היזם ואת המגרש הציבורי.   משותפת שתשמש את

קומות. בקומת המסד של שני המבנים    8קומות לצד מבנה בן    25היוזמה מציעה הקמת מגדל בן   •

מסחר גבוהה הפונה הן כלפי דרך ההגנה ודרך משה דיין, כלפי פנים המגרש וכלפי    מוצעת קומת

 בית ברבור הסמוך. 

היעוד  מוצעים   • לאזור  בהתאם  המותרים  שימושים  ובנוסף,  סטודנטים  מעונות  עבור  שימושים 

 בתכנית המתאר. 
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 סיכום נושאים לטיפול 

 מחלקת התכנון תומכת בקידום תכנית בניין עיר חדשה במגרש הנדון.  •

באם יזמי התכנית יהיו מעוניינים לקדם תכנית בניין עיר חדשה במקביל לקידום היתר כמפורט   •

בסעיף לעיל, יש לקדמה בהתאם לחוו״ד מנהלת יחידת מידע תכנוני לפיה פתיחת בקשה להיתר  

 תכנית בינוי ועיצוב למגרש.   באישור מותנית

לצורך   • ברבור,  בית  קאנטרי  למנכ״ל  שנית  מופנים  ובחינת  המתכננים  המדידה  תחום  הרחבת 

חזית פעילה רחבה יותר מהמוצע כלפי הקאנטרי תוך הנגשת השימושים שיוצעו    אפשרות הפניית

את לעדכן  יש  הקרקע.  תכנוני   במפלס  ממשק  על  בדגש  זה  תיאום  בתוצאות  התכנון    מחלקת 

 התכנון. ייעודית בנושא בשיתוף מחלקת   ופרוגרמטי. במידת הצורך, מוצע לתאם ישיבה

 בהתאם לסעיף הנ״ל, יש להבהיר את השימושים המוצעים שיופנו כלפי בית ברבור.  •

 בהתייחס לחלופה המוצעת להלן הערות מחלקת התכנון:  •

הינו   המתאר  תכנית  במסגרת  המותר  המירבי  הקומות  מספר  הקומות:  ומספר  הבינוי    25גובה 

ן שהועבר(, מספר הקומות יכלול את כל  ( בתקנו 2)א( ) 4.1.2קומות. בשונה מהמוצג )לדוגמא סעיף 

 הקומות במבנה על סוגיהן )קומות טכניות, קומות חלקיות, קומות גג, קומות קרקע(. 

 שימושים: יש לבחון את השימוש המוצע למגורי סטודנטים מול היחי האסטרטגית. 

שפר דיו  לדעת מחלקת התכנון, הבינוי המוצע אינו מנצל באופן מיטבי את מיקום המגרש ואינו מ •

    הציבורי הסובב. להלן חלופת בינוי אותה נבקש לבחון:  את המרחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתכנון החלופה הנ׳׳ל נבקש להתייחס לעקרונות הבאים: 

 אינו מוצג בתקנון שהועבר. 2בלבד. יצוין כי תא שטח  1חישוב הזכויות ייעשה מתא שטח  •

ונגישה   • כיכר/רחבה משמעותית  להציג  הן    -מצומת ההגנה  יש  ותקושר  דיין אשר תתמשך  משה 

למגרש    לכיכר העיצוב  )בתכנית  לעיוורים  הספרייה  מבנה  בבינוי  המוצעת  לנסיגה  והן  הפנימית 

 נסיגה נוספת מקו הבניין שנקבע(.   הציבורי מוצעת
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איכותי   • כמרחב  הציבורי(  המגרש  )ייתרת  הצפוני  השטח  לתא  להתייחס  התכנונית  ההצעה  על 

ת  הספרייה    וךלשהייה,  מתכנני  עם  תיאום  ותוך  המוצעות  לרחבות  הברור  וקישורו  הנגשתו 

 (.16.5.18העיצוב הועברה למתכננים בתאריך   לעיוורים )חוברת תכנית

קי יתיישר עם קו הבינוי )ולא    8יש להגדיר את קו הבניין כלפי דרך משה דיין באופן בו המבנה בן   •

 מונגשת )הספריה לעוורים(.  הבניין הקדמי( של מבנה המרכז לתרבות קו

. כמו כן, יש לתאם מול  A-Aאין לייצר עלייה טופוגרפית במרחב הציבורי שלא לצורך כמוצג בחתך   •

 הקיים בשטח הקאנטרי. המצב

 יש להגדיל את הקו הכחול עד למרכז זכות הדרך כלפי שלושת הרחובות הגובלים.  •

 הגובלים, בדגש על המרחב הציבורי המוצע.יש להציג חתכים ברורים לשלושת הרחובות  •

 יש לסמן זיקת מעבר לרכב בדרך הגישה מרחוב צבי נשרי. •

 יש לסמן זיקת הנאה בקומת הקרקע  •

 יש להציג השפעות הצללת המבנים על סביבתו.  •

 

 ( התכנון המוצעמתחם ההגנה משה דיין ) 4843תא/מק/ 0500223-507תכנית  .10.4

בע"מ,   מתאר  קו  האדריכלות  מאזור  משרד  ייעוד  לשינוי  מקומית  בסמכות  עיר  בניין  תכנית  מקדם 

, בשני  8על בסיס רח"ק מקסימלי    5000בהתאם להוראות תכנית המתאר תא/  מלאכה לאזור מבני ציבור

 ., מעל לקומת מסחר ומרתפיםאו מרכז בריאות מבנים לשימושי מעונות סטודנטים

 רש הנדון.  יחול גם על מגרש העירייה מצפון למגהתכנון המוצע 

 שני מבנים: הפרויקט יכלול 

 .  קומות מרתפים משותפים 4  -קומות מעל קומת קרקע מסחרית ו 25( בגובה Bמבנה דרומי )

 .  קומות מרתפים משותפים 4  -קומות מעל קומת קרקע מסחרית ו  13( בגובה Aמבנה צפוני ) 

 : כל הפרויקטרישנערך ע"י אד ניתוח השטחים
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 הפרויקט מתוך מצגת היזם לעירייה להלן הדמיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היזם ממתין לאישור העירייה לכניסה ל"פורום מהנדס עיר". נמסר ליזם כי צוות התכנון מזרח מקדם  

התכנון    . החברה ביקשה לקדם התכמסמך מדיניות לרובע הנדון, וכי הנכס הנדון ישתלב בשטח הרובע

 טרם סיום הכנסת מסמך המדיניות אך לשמר על עקרונות המסמך.  
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 היתרי בניה  .11

 03/12/1972מיום   651היתר בנייה מספר  .11.1

מקלט, חדר גנרטור, חדר    -קומות וקומה תחתונה במכיל: בקומה תחתונה   3בניין מרכזית טלפונים בן  

א'  בקומה  ותא מעלית.  חדר מדרגות,  אוויר,  מיזוג  אולם,    -מצברים, חדר  חדר מדרגות, תא מעלית, 

ביניים  בקומת  וח"ש.  משרדים  ג'  -חדרים,  ב',  בקומות  וח"ש.  אוויר  מיזוג  חדר  מדרגות,  חדר    -חדר 

 מדרגות, תא מעלית, משרד, חדר עבודה, חדר פירוק ציוד, אולם מרכזת. 

 טבלת שטחים: 

 שטח קומה

 מ"ר   491.28 מרתף

 מ"ר   486.23 קומת כניסה 

 מ"ר   166.44 ביניים 

 מ"ר   511.48 ב'

 מ"ר   511.48 ג'

 מ"ר  2,166.91 סה"כ

 

 /199409/11מיום  940871-6היתר בנייה מספר  .11.2

 מ' מעל לגג הבניין הקיים. 25הקמת תורן אנטנה בגובה 

 
 2006/12/28מיום   0329-07היתר בנייה מספר  .11.3

בגובה של    15הצבת   על התורן הקיים  ופלאפון    25אנטנות תקשורת  מ', עבור חברות פרטנר, סלקום 

 .36חדרים עבור ציוד במבנה הנדון, בהתאם לתכנית "ג'" ובהתאמה לתמ"א  3והסבת 
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 הזכויות במקרקעין  .12

 מידע מפנקסי הזכויות  .12.1

יפו והופק באמצעות    -המתנהלים בלשכת רישום מקרקעין תל אביב עפ"י העתק רישום מפנקסי הזכויות  

 עולים הפרטים הבאים: 11/01/2022 האינטרנט בתאריך

 31חלקה    6130גוש 

 מ"ר  3,552  שטח החלקה הרשום:

 מדינת ישראל    בעלויות: 

על הפקעת חלק מחלקה סעיף   הערות:  תל אביב.   19הערה  עיריית  י.פ.    לטובת 

 מ"ר.   300שטח של  27/03/1988מיום   3549

על הפקעת חלק מחלקה סעיף   י.פ.    19הערה  תל אביב.  עיריית  לטובת 

 מ"ר.   3,014להפקעה  08/11/2006מיום   5593

 32חלקה    6130גוש 

 מ"ר  3,187  שטח החלקה הרשום:

 מדינת ישראל    בעלויות: 

על הפקעת חלק מחלקה סעיף   הערות:  י.פ.    19הערה  תל אביב.  עיריית  לטובת 

 מ"ר. 50שטח של  27/03/1988מיום   3549

על הפקעת חלק מחלקה סעיף   י.פ.    19הערה  תל אביב.  עיריית  לטובת 

 . )בקירוב( מ"ר  1,888להפקעה  08/11/2006מיום   5593

 62חלקה    6130גוש 

 מ"ר  257  שטח החלקה הרשום:

 מדינת ישראל    בעלויות: 

 

 112חלקה    6130גוש 

 מ"ר  1,741  שטח החלקה הרשום:

 מדינת ישראל    בעלויות: 

אביב. הערות:  תל  עיריית  לטובת  בהערה  שונים  הפעולה    תיקונים  מהות 

מחלקה  -המקורית חלק  הפקעת  על    מיום  5593י.פ.    .19סעיף    -הערה 

 . )בקירוב( מ"ר 100להפקעה שטח   08/11/2006

 זיקת הנאה, חלקה נהנית מזכות השקאה.   זיקות הנאה: 

 

 363חלקה    6130גוש 

 280חלקה  6130גוש    חלקה ישנה: 

 מ"ר   20,978  שטח החלקה הרשום:

 מדינת ישראל    בעלויות: 

 הערות: 

  . 02/08/1974מיום  2036. י.פ.  7 -ו   5הערה על הפקעה סעיפים  •

 יפו.   -לטובת בית המשפט העירוני ת"א צווי הריסהמספר  יםרשומ •
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שטח    28/10/1986  מיום  3393לטובת עיריית תל אביב. י.פ.   19הערה על הפקעת חלק מחלקה סעיף   •

 מ"ר.  3300של 

שטח    27/05/1990  מיום  3769לטובת עיריית תל אביב. י.פ.   19הערה על הפקעת חלק מחלקה סעיף   •

 .לצרכי ציבור( )מ"ר   8,670של 

שטח    23/06/2005מיום    5409לטובת עיריית תל אביב. י.פ.   19הפקעת חלק מחלקה סעיף  הערה על  •

 מ"ר.   2,343של 

שטח    08/11/2006מיום    5593לטובת עיריית תל אביב. י.פ.   19הערה על הפקעת חלק מחלקה סעיף   •

 מ"ר.   2,343של 

 

 אישור על רישום זכות בנכס .12.2

 .  04/05/2020 הוצג בפני אישור זכויות מיום

  3,397יפו בשטח של    -ת"א  131, לנכס ברחוב ההגנה  6130בגוש    280,  112,  62,  32,  31  חלקותלקים בח

 . 21/03/2042לחברת פאי סיאם לינקולן בע"מ זכויות חכירה מהוונות שתוקפן עד לתאריך   .מ"ר

 קיימת משכנתא ראשונה בהפועלים בע"מ, ללא הגבלת סכום. 

ע"א   היועמ"ש  הנחיית  בעקבות  משפטית  מניעה  מדינת    3832/19קיימת  נ'  בע"מ  לינקולן  סיאם  פאי 

    .נחתם הסכם באישור בית המשפט המחוזי על רכישת הבעלותישראל. 

 

 הסכם פשרה בין בזק למדינת ישראל וממ"י.  .12.3

וב"חוזה    31/01/1984הנכס הנדון נכלל בהסכם העברת נכסים שנחתם בין מדינת ישראל לבין בזק ביום  

 .22/03/1993גג" בין מנהל מקרקעי ישראל לבזק ביום 

זכויות    15/05/1993בתאריך   ומנהל מקרקעי ישראל המסדיר את  בין בזק למדינת ישראל  חוזה  נחתם 

חתימ ומאפשר  בחזקתה  בנכסים  בזק  מועצת  חברת  בהחלטת  הוסדר  ההסכם  חכירה.  הסכמי  על  ה 

 . 28/03/2004ואף קיבל תוקף של פסק דין ביום  21/01/2003מיום   961מקרקעי ישראל מספר 

לתנאים   בהתאם  לבזק  ויוחכרו  בזק  חברת  בידי  יוותרו  אשר  נכסים  רשימת  היתר  בין  כולל  ההסכם 

 המצויינים בהסכם, הכוללים בין היתר: 

יום מיום כניסת הסכם זה    180י ישראל יפעלו להחתמת חוזי חכירה מהוונים תוך  בזק ומנהל מקרקע

לתוקף לגבי הנכסים המושארים בידי החברה. חברת בזק לא תהא רשאית לבצע פעולות השבחה בכל  

 הנכסים הנדונים עד לחתימת הסכם החכירה. 

 

 04/08/2013ם מהוון מיו חוזה חכירה .12.4

( לבין  "המחכירלהלן: ")מנהל מקרקעי ישראל בין  04/08/2013 יוםב נחתםאשר מהוון מחוזה החכירה 

 להלן עיקרי החוזה:  (, " החוכרלהלן: ") בזק חברה הישראלית ללתקשורת בע"מ 

בי.פ.   • שפורסמו  החכירה  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  החכירה  לחוזה  ביום    4818המבוא 

 וביחד איתם מהווה את חוזה החכירה.  04/11/1999

הסדרת    15/05/2003ם  ביו • "הסכם  )להלן:  והחוכר  המחכיר  ישראל,  מדינת  בין  הסכם  נחתם 

 הזכויות"( וחוזה זה נערך בהתאם ובכפוף להסכם הסדרת הזכויות. 
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 תיאור המקרקעין ותנאי החוזה: •

 תל אביב   המקום: 

 מ"ר )בערך(  3,397  השטח:

 )בחלק(. 280)בחלק(,  112)בחלק(,  62)בחלק(,  32)בחלק(,  31חלקות   6130 גוש רשום: 

 . 1330,  466ע',   תכניות:

 מ"ר  3,566.8 קיבולת בנייה:  •

ע' הייעוד:  תכנית  תכנית    -לפי  לפי  הנדסיים,  לפי    - 466מתקנים  ואחסנה,  אזור מלאכה 

אזור מלאכה ואחסנה. וכל יעוד אחר הקבוע בתכנית אשר היתה    -1330תכנית  

 . 22/03/1993בתוקף ביום 

מטרת החכירה: כל מטרה המותרת לפי תכניות החלות ו/ או שיחולו על המוחכר ככל שהחוכר  

אחר במגזר העירוני )בכפוף לתשלום עליית הערך, ככול שיחול, על פי הסעיפים  

 לתנאים המיוחדים ובכפוף ליתר הוראות חוזה זה(. 

ת על החלקות שנוצרו  חלוקת המגרש לשני מגרשים או יותר, באופן המאפשר לבנו פיצול מגרש:

מספר יחידות גדול יותר או שטח בנייה גדול יותר מאלה המותרים לבנייה לפי  

 . 22/02/1993תכנית שאושרה כדין עד יום  

שינוי ייעוד וניצול: שימוש במוחכר למטרה ו/ או ייעוד שונים מאלה המותרים לשימוש ו/או לייעוד  

 . 22/03/1993לפי תכנית שאושרה כדין עד ליום 

) עליית הערך:  בין הערך המלא  ההשבחה  100%ההפרש  פעולות  לאחר  של הקרקע המוחכר   )

( לפי הסכם  91%לבין הערך המעודכן של זכויות החכירה מהוונות באותה קרקע )

 .22/03/1993בהתאם לשטח המותר לבנייה עפ"י תכנית עד ליום    הסדרת הזכויות

 . 21/03/2042עד ליום ו 22/03/1993שנים, החל מיום  49תקופת החכירה: 

 שנים החל מתום תקופת החכירה.   49תקופת החכירה נוספת: 

החוכר יהיה רשאי לבצע בכפוף לכל דין פעולת השבחה במחכר, אך זאת רק לאחר שישלם למנהל   •

מעליית הערך של המוחכר בעקבות פעולת ההשבחה )להלן" תשלום בשל    51%תשלום בשיעור  

התשלום בשל עליית הערך יקבע בשומה בהתאם לנוהלי מהמנהל במגזר  עליית הערך"(. סכום  

 העירוני.

אם שילם היטל השבחה וגם תשלום בשל עליית ערך בגין אותה פעולת השבחה, יהא החוכר זכאי  

לקבל מן המנהל מחצית מהיטל ההשבחה ששילם, או מחצית מתשלום בשל עליית ערך ששילם  

 למנהל, לפי הנמוך מבין השניים.  

החוכר רשאי להעביר את זכויותיו במוחכר לצד שלישי, לרבות למכור ו/ או להסב ו/ או לשעבד ו/   •

כל עסקה אחרת על פי שיקול דעתו  או למשכן את זכויותיו במוחכר, במלואן או בחלקן, ולבצע בהן  

 הבלעדי, ובלא שידרש לשלם למנהל בשל ביצוע הפעולות כאמור. 

 

 30/07/2015הסכם מכר מיום  .12.5

בין ריאליטי פאנד השקעות, שותפות מוגבלת )להלן: "המוכר"( לבין פאי   30/07/2015כם מכר מיום הס

 סיאם לינקולן בע"מ )להלן: "הקונה"(, להלן עיקרי פרטי ההסכם:
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הידוע כמגרש  המקרקעין • נכס מקרקעין  כ   2045:  רישומי הוועדה המקומית( בשטח של  פי    - )על 

, תל  52ברחוב משה דיין    6130בגוש    280,  112,  62,  32,  31ור  מ"ר, הנובע מחלקי חלקות מק  3,397

 אביב.

: מלוא זכויותיו והתחיבויותיו של המוכר במקרקעין מכל סוג שהוא, לרבות מלוא זכויותיו  הממכר •

או   ו/  חוב  מכל  נקיות  כשהזכויות  השכירות,  והסכמי  החכירה  הסכם  פי  על  והתחייבויותיו 

   ול ו/ או זכות צד ג' כלשהי ו/ או תביעה, למעט כאלו הנובעיםהתחייבות ו/ או שעבוד ו/ או עיק

מהקונה ובכפוף לזכויות השוכרים על פי הסכמי השכירות, כהגדרתם לעיל ובכפוף ליתר הוראות  

 הסכם זה. 

 ים ברשותו בין היתר המסמכים שלהלן: המוכר מצהיר כי בקשר להליכי קידום תכנית חדשה קיימ  •

o   להמליץ על הפקדת תכנית ביחס למקרקעין.13/02/2013המקומית מיום  החלטה של הוועדה , 

o   24/06/2013סיכום פגישה עם נציגי הוועדה המחוזית מיום. 

o  המתקנת את ההחלטה דלעיל.  30/07/2014החלטה של הוועדה המקומית מיום 

o   בעיריית תל אביב בקשר עם התכנית    29/04/2015סיכום פגישה מתאריך צוות התכנון  עם 

 חדשה המקודמת ע"י המוכר בקשר למקרקעין. ה

o   להסכם זה, בין היתר לשיפוי כנגד תביעות    30/01/2013כתב שיפוי לוועדה המקומית מתאריך

לחוק התכנון והבנייה בגין או בקשר לתכנית החדשה, שנחתם    197בהתאם להוראות סעיף  

 ם הליך התכנון. עם המוכר והופקד על ידו בוועדה המקומית, לפי דרישתה כתנאי לקידו

על המקרקעין בנוי מבנה. המבנה הינו מבנה ישן הבנוי ולאידוע באם קיימים היתרי בנייה למבנה   •

 וכי מאז שקיבל החזקה בממכר מבזק, לא בוצקו במקרקעין עבודות הטעונות היתר בניה. 

של  התמורה • למוכר סך  לשלם  רכישת הממכר מתחייב הקונה  בתוספת  ₪    44,000,000: תמורת 

 מע"מ כדין. 

 מיסים היטלים ותשלומים:  •

o   על לגופים אחרים החלים  ו/ או  העירוניים  ו/ או  למינהם, הממשלתיים  מיסים ותשלומים 

וכיו"ב אשר חלים לגבי התקופה שעד   גז,  הממכר, לרבות ארנונה, מים, מס רכוש, חשמל, 

 ילך יחולו על הקונה.  למועד מסירת החזקה, יחולו על המוכר וישולמו על ידו וממועד זה וא

o   ,אגרות והיטלי פיתוח בגין הממכר, בגין עבודות פיתוח אשר בוצעו עד ליום חתימת הסכם זה

יחולו כולם על המוכר וישולמו על ידו. אגרות והיטלי פיתוח בגין הממכר, בגין עבודות פיתוח  

 אשר אינם אינם חלים על המוכר, יחולו על הקונה וישולמו על ידו. 

o קרקעין בגין מכירת הממכר יחול על המוכר וישולם על ידו. מס שבח מ 

o .מס הרכישה בגין הסכם זה יחול על הקונה וישולם על ידו 

o   היטל השבחה בגין הממכר אשר יחול )אם וככול שיחול(, על למועד חתימת הסכם זה, יחול

ת הסכם על המוכר וישולם על ידו וכל היטל השבחה אשר יחול בגין הממכר, לאחר מועד חתימ

 זה יחול על הקונה וישולם על ידו. 

o   ,במועד חתימת הסכם זה, יחתום הקונה על כתב התחייבות לשיפוי כלפי עיריית תל אביב

 כמפורט לעיל. 
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 נתוני שכירות  .12.6

 : מוגנים  להלן טבלת שוכרים שאינם

  

 
 רכישת הבעלות מרשות מקרקעי ישראל   .12.7

ובעקבות התנגדות    מרשות מקרקעי ישראל,בנכס  עקבות בקשה של החברה לרכישת זכויות הבעלות  ב

בנכס,   הבעלות  לרישת  על  רמ"י  החברה  ערעור  התקבל  כי  העליון  המשפט  בית  פסיקת  בעקבות  וכן 

כך המלצת השופטת   בית המשפט המחוזי לדחות בקשת החברה לרכישת הבעלות. בעקבות  החלטת 

לפשרהבבית המשפטי המ  להגיע  לפיה  ,  חוזי  לחברה,  פשרה  אביב הצעת  תל  פרקליטות מחוז  הגישה 

החברה   כתשלם  של  כולל  עלות    36.64  -סך  מרכיב  בתוספת  היתר  דמי  מתשלום  המורכב   ₪ מיליון 

 לרכישת הזכויות בתוספת הצמדה עד ליום התשלום בפועל.  

 ( ₪51% )לפי  18,113,482 -דמי היתר

 ₪.   18,523,740 - 8לפי רח"ק  2021שנת לפי שומה ל -רכישת בעלות

כי נכתב בהצעת הפשרה  כן  ו,  כמו  יעוד במקרקעין ותחויבהחברה שתבצע  בעתיד  במידה  בהיטל   ינוי 

בהחזר מחצית מהיטל ההשבחה שתשלם באופן סופי וזאת עד לגובה  חברה  השבחה, רמ"י תזכה את ה

 השנים.  של מחצית מדמי ההיתר שתשלם במסגרת פשרה זו, הנמוך מבין 

 תתאפשר הגשת השגה שמאית בלבד.     לתובעת

   , ועל כן הופחת משווי הנכס. נחתם ע"י הצדדיםבמועד הקובע לשומה טרם 

 
 

 של הנכס, שומות ועסקאות ההיסטורי .13

 לא נערכה עסקה בנכס הנדון, למעט העסקאות המפורטות לעיל.    .13.1

 להלן הערכות השווי לתאריכים קודמים: במסגרת עבודה זו,   .13.2

 שווי הוגן ללא מע"מ  מועד קובע

31/12/2017 87,850,000   ₪ 

31/12/2018 103,000,000  ₪ 

31/12/2019 103,165,000  ₪ 

31/12/2020 103,233,000  ₪ 

 

עדכון מחיר שכירות לחדר מעונות סטודנטים. עדכון תשלומים לרמ"י בהתאם    -סיבות לשינוי בשווי .13.3

 לפשרה המפורטת לעיל.  

 
 

סלקום 

ישראל 

בע"מ-

חשמל

סיסתמה 

בע"מ

חדוה 

מזרחי

רוחקס 

דומבה 

חנה

מכללת יניב לוי

עדיף 

בע"מ

פי.אייץ'.א

יי נטוורקס

דפנה 

קפמן

פרידיו 

בע"מ

דורון 

לצטר

פלאפון 

תקשורת 

בע"מ

אלכס 

שניידר

תומר 

חוילי

סה"כטל אמיתי

Q4 201927,473   12,750     4,138    4,438   5,100    37,508  24,192   2,251    22,150    4,310     24,934      4,139      -        3,837       177,221      

Q3 201927,664   12,750     4,138    4,438   5,100    26,175  24,359   2,251    22,504    4,310     24,934      4,138      -        3,837       166,600      

Q2 201927,256   11,750     4,138    4,438   5,100    37,525  27,732   2,252    21,433    4,310     24,883      4,138      -        3,837       178,793      

Q1 201927,336   9,623      4,138    4,438   3,400    38,070  27,818   2,251    21,433    4,310     24,883      4,138      1,479    3,837       177,155      

      699,769      15,349    1,479    16,554      99,634   17,240    87,520    9,005 104,101 139,278  18,700  17,754  16,554     46,873 109,729סה"כ
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 עקרונות ושיקולים בהערכה .14

התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה    - בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  

בין היתר את הגורמים והשיקולים    17.1ובהתאם לתקן מספר   של הועדה לתקינה שמאית, הבאנו בחשבון 

 שלהלן:  

 מטרת השומה .14.1

-ASלן בע"מ, בנכס הנדון בהתחשב במצבו " של זכויות חברת פאי סיאם לינקו   "השווי ההוגן"הערכת  

IS  הגדרתו בתקן חשבונאי פי  על  החברה במקרקעין  זכויות  של  "השווי ההוגן"  ". השווי משקף את 

הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון למוכר    -שהוא    1IVS  -ו  IAS  40בינלאומי מס'  

שוק, כשהצדדים פועלים בידיעה, בשיקול דעת,  ברצון, בעסקה רצונית, ללא אילוץ, אחרי זמן סביר ב

בדבר "פירוט מזערי  נדרש בשומות מקרקעין לצורך    17.1בזהירות וללא כפיה. השומה נערכה לפי תקן  

  6/10/2010ולצורך תקינה חשבונאית", שאושר  בתאריך    1968דיווח על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח  

ובתאריך   הועדה לתקינה שמאית  ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים.     13/10/2010ע"י 

לרבות דיווח על נכס או על חלק יחסי  החברה  השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של  

ממנו כנדל"ן להשקעה, לפי העניין, בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה לרבות ביסוס השווי  

 יווח לדו"חות הכספיים, שיפורסמו בציבור. ההוגן של השקעתה בנכס. זאת, לצורך ד

 גישות השומה  .14.2

 קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:

 The market approach -גישת ההשוואה )או גישת השוק(

שום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים  ימבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנ 

במיקומם,   בלו  הגלומה  הסיכון  רמת  תוך  האופיים,  מתבצעת  הסופית  השומה  סחירותם.  ומידת  ם 

גישה זו מועדפת גם לפי   שום ביחס לעסקאות ההשוואה.ישימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנ 

 הפסיקה.  

 The income approach - גישת ההכנסה )או גישת היוון ההכנסות(

השומה   נשוא  הנכס  של  השוק  שווי  "הון"(  אומדן  מהשורש  )היוון  ההכנסה  היוון  ידי  על  מבוצע 

בין  נקבע  האו שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן. פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית    המתקבלת

שיקולים בהערכת  ה  פ אופי הנכס, רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים."עהיתר  

 סיכון. חה במשק, איכות השוכר, פחת,: ריבית בטוכוללים בין היתרההיוון  שעור

  The cost approach -גישת העלויות )גישת השווי הפיזי(  

  שום. ישמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנ בגישה זו  

  כריקה ופנויה   בשוק החופשי  הלשווייהשווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם  

  בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים, בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות 

בעדיפות    (.יופונקציונאל שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים )פיזי, כלכלי   מצויה  זו  גישה 

   אחרונה מאחר והתוצאה המתקבלת, רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה. 

לבצע   אופי מקובל  השומה,  למטרת  בהתאם  הנ"ל  השומה  גישות  בין  נתונים  והצלבת  נכס  ה   שילוב 

  שימוש בכל   "יבמצבי שוק שונים )גאות, שפל וכדומה(, עשויה התוצאה המתקבלת ע  ונסיבות השומה.

שוק   בתנאי  שונה.  להיות  בכל אחת    םאופטימאלייאחת מהגישות,  תוצאות  ייתן  הגישות  מהשימוש 

 . דומות
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 גישות השומה יישום 

"יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים    של הועדה לתקינה שמאית בדבר    2.0ע"פ תקן מספר  

"חנויות עולה כי גישות בעלות תוקף גבוה להערכת  בנויים למגורים, משרדים, תעשיה, מלאכה ומסחר"  

 הינן גישת ההשוואה וגישת הוון הכנסות.   ומבנים מסחריים"

 דרך משה דיין פינת דרך ההגנה בת"א.  מתחם בקום ההובא בחשבון מי .14.3

 שטח המתחם, מידותיו והשיפוע בו. הובא בחשבון  .14.4

לעבור סמוך למתחם שני קווים    מתוכננים  -ממוקם באזור בעל נגישות גבוהמתחם  ההובא בחשבון כי   .14.5

 של הרכבת הקלה: הקו הסגול והקו הצהוב.  

 לעניין המצב התכנוני החל על המתחם:  .14.6

תכני  תא/עפ"י  המתאר  דצמבר    5000ת  בחודש  תוקף  למתן  הנדון  2016שאושרה  הנכס   ,

, בין  8מסומן כאזור למוסדות ציבור עירוניים, אזור לבנייה חריגה לסביבה ברח"ק מירבי  

)הובא בחשבון כי ניתן לאשר תכנית בניין    מעונות סטונדנטים  -יתר השימושים המותרים  

בלבד(. מקומית  וועדה  בסמכות  בריאות    עיר  מרכז  להקמת  נוסף  שימוש  נבחן  כן  כמו 

 מטרופוליני, המהווה חלק מהשימושים המותרים בקרקע למבני ציבור.  

 הנכס הנדון מיועד לאזור מלאכה, עפ"י תכנית בניין עיר מאושרת.  

ש  מספר  מזה  כי  בחשבון  מספר  הובא  המחוזית  ולוועדה  אביב  תל  לעיריית  מוצגות  נים 

עם צוות מזרח בעיריית ת"א, הוצגה  15/05/2018 חלופות תכנון. עפ"י סיכום הישיבה מיום 

 המפורטת בשומה.  הפרוגרמה המוצעת 

 המפורטת לעיל.  קו מתאר בע"מהובא בחשבון פרוגרמת תכנון שהוכנה ע"י משרד  

 מתחם הנדון. הובאו בחשבון היתרי הבנייה ב .14.7

  49  -עם אופציה להארכת התקופה ב  2042הובא בחשבון כי לחברת בזק חוזה חכירה מהוון עד לשנת   .14.8

 שנים נוספות.

 הובא בחשבון כי מטרת החכירה הינה למלאכה.  .14.9

 , כמפורט לעיל. 1993הובא בחשבון כי הנכס הנדון נכלל בהסכם בין בזק לממ"י למדינת ישראל משנת  .14.10

.  פשרה עם פרקליטות מחוז תל אביב בדבר רכישת הבעלות ותשלום דמי היתרסכם  הובאה בחשבון ה .14.11

עודכן סך התשלום הצפוי )דמי היתר  במועד הקובע לשומה הפשרה טרם נחתמה וטרם שולמה, על כן  

   ורכישת בעלות( והופחת משווי הנכס במלואו. 

 בגישת ההשוואה. הנכס הוערך בגישת היוון הכנסות משכירות לעסק של מעונות סטודנטים, ו .14.12

 עד לאישור תכנית בניין עיר בסמכות הוועדה המקומית.  שנתיים הובאה בחשבון דחייה של  .14.13

 .  שיחול בעת מימוש אומדן היטל השבחההובא בחשבון  .14.14

 לצורך קביעת שווי הנכס, הובאו בחשבון עסקאות ומחירים, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. .14.15

 בשכונת יד אליהו כאינדיקציה של שווי הנכס )מעונות סטודנטים(.הובאו בחשבון מחירי מגורים  .14.16

 , לאור עלות בנייתם.  חניותלא הובא בחשבון שווי ל  .14.17

מזמין השומה, חתם על כתב שיפוי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א, בגין שיפוי לתביעות לפי סעיף   .14.18

 הפחתה בגין תביעות עתידיות., לא נערכה  לחוק התכנון ובנייה. לאור מיקום הנכס 197
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במועד הקובע לשומה, בין קונה  ,  שווי השוק הוא הסכום הסביר שבו היו נמכרות הזכויות בנכס המוצע .14.19

מרצון למוכר מרצון, ללא אילוץ, לאחר חשיפה סבירה של הנכס בשוק, כשהצדדים פועלים בידיעה,  

 בשיקול דעת, בזהירות וללא כפיה. 

 דע משפטי שהובא בפני וכפי שמפורט בשומה לעיל. הערכת השווי מבוססת על מי .14.20

    .31/12/2021  -המועד הקובע לחוות הדעת .14.21

 הנכס הוערך כשהוא פנוי וחופשי מכל חוב שעבוד או משכנתא.  .14.22

 . מאינו כולל מע"שווי הנכס  .14.23

בני    החלה התפשטות נגיף קורונה, שטרם זוהה בעבר, וגרם לתחלואת  2019במהלך חודש דצמבר בשנת   .14.24

ארגון    הכריז  11/3/2020בתאריך    במחוזות שונים בסין, משם התפשט למקומות אחרים בעולם.  אדם

לראשונה  הבריאות התגלה  הקורונה  נגיף  )מגפה(.  כפנדמיה  הקורונה  התפרצות  על  בישראל    העולמי 

במהלך חודש    . במסגרת ההתמודדות עם התפשטות הנגיף בישראל פורסמו2020פברואר   במהלך חודש

הגבלות בפעילות המשק,    רבות שכללו, בין היתר, התווית מדיניות בידוד,  הנחיות ממשלתיות  2020מרץ  

להתחיל בהחזרת הפעילות    החליטה ממשלת ישראל  19/4/2020  בתאריך  בחופש התנועה ובתחבורה. 

בריאות הציבור )הוראות "התו    הנחיות ומגבלות לשמירת   מבוקר ומדורג, תחת  העסקית במשק באופן

תכנית  6/9/2020בתאריך    הסגול"(. לתוקף  לפיה  נכנסה  המקומיות    "הרמזור",  הרשויות  כי  נקבע 

מקומית תתאפשר בהתאם למדד    רשות  במדינת ישראל יסווגו לפי משתנים שונים, כאשר הפעילות בכל

)  והתרופות  העניק מנהל המזון   2020  דצמבר התחלואה שבו. במהלך חודש ( אישור  FDAהאמריקאי 

ארצי נרחב כנגד    חיסונים   מבצע   החל בישראל ו   ו"מודרנה"   של חברות "פייזר"   קורונהחירום לחיסוני ה

    המגפה.

בעקבות התפרצות זן "אומיקרון" של נגיף  נכון למועד עריכת חוות הדעת, לאור עליה במקרי התחלואה  

על    החליטה ממשלת ישראל להחזירהקורונה   בין היתר,  והכריזה,  החזרת מדיניות  חלק מההגבלות 

)הנחיות  " כניסה עבור מחלימים ומתחסנים למקומות ולמבנים( ו"התו הסגול"  )אישור  התו הירוק" 

 לפעילות עסקי תעשיה(. 

קרקעות   בערכי  שינוי  חל  כי  ניכר  לא  האחרונה  השנה  ציבורי  במהלך  בייעוד  בדמי  לקרקעות  ו/או 

 השכירות המתקבלים לנכסים בשימושים אלו. 

נכון למועד עריכת חוות הדעת לא ניכר  למבני ציבור שבנייתו טרם החלה,    פרויקט הנכס הנישום מהווה  

בשווי   או  בערכי הקרקעות  ירידה  כל  לא חלה  בנויים  כי  ככל    .כתוצאה ממשבר הקורונהפרויקטים 

 . שעסקאות בעתיד ישקפו שינוי במחירים, יעודכן שווי הנכס בהתאם
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 מחירים ועסקאות  .15

 סקירת השמאי הממשלתי   .15.1

שיעור התשואה )שיעור ההיוון הכולל( מנכס מקרקעין, בדומה לנכסי השקעה אחרים, מגלם מרכיבים  

שונים )ריבית חסרת סיכון, פרמיית סיכון, פרמיה בגין רמת נזילות נמוכה, פחת, פיצוי בגין תקופות אי  

ועוד(.   למשכיר  הוצאות  בגין  פיצוי  )   תפוסה,  תשואה  22/12/2021מיום  מסקירה  לשיעור  שנערכה   )

   –עולה כלהלן  2021של שנת  הראשונהממוצעים באגף שומת מקרקעין משרד המשפטים, למחצית 

 בממוצע כלל ארצי: ממוצע שיעורי התשואה, 

 .6.9%  –  הולוגיסטיקבנכסי תעשיה    ,6.9%  -בנכסים מסחריים   ,6.8%  -בנכסי משרדים 

 , בין היתר, הנקודות הבאות על התקופה הנסקרת:  בסקירה צויינו

שנת   • של  הראשונה  הקשור  2021המחצית  בכל  זהירה  באופטימיות  בישראל,  למיגור    התאפיינה, 

, פרסמנו התייחסות להערכות שווי והשימוש  (2020שנת  )הקורונה. בשני הסקרים הקודמים    מגיפת 

ודאות. כבר בפתח    ב"שיעור נכתבה תחת  ההיוון הכולל", בתנאי אי  הדברים שם נאמר שהעמדה 

הרווחת, עליו    ההנחה  יתגבר  שהעולם  חולף,  אירוע  הינה  הקורונה  שמגיפת  תקופה,  לאותה  נכון 

 .שנה עד שנתיים ושימצא חיסון לנגיף בתוך

  ישראל היתה תחת סגר שלישי שהסתיים לקראת סוף   2021בתחילת המחצית הראשונה של שנת   •

  ולאור מסע חיסונים נרחב, ניכרה חזרה מחודשת של המשק לשגרה,חודש פברואר. עם סיום הסגר  

  של המגבלות על המשק. עם זאת, לקראת סיום   ( זמני)ירידה משמעותית ברמת התחלואה וביטול  

של   הראשון  אי    2021החציון  תקופת  כי  לומר  ניתן  לא  האמור,  לאור  בתחלואה.  עליה  שוב  חלה 

 שיש להמשיך בפעילות הכלכלית לצד המגיפה.  חלפה, מאידך, נראה שקיימת הבנה הוודאות

לומר שכמות העסקאות שדווחו בתקופת הנסקרת,   • ניתן  שוק הנדל"ן,  לסיכום, מנקודת מבט של 

 על האופטימיות, המוסברת לעיל, למרות אי הוודאות.   מעידה

       - שימוש בנתוני הסקר 

בסקרים שאנו עורכים נמצא קשר בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או למרכז הישוב לבין   •

ואילו   ביחס לממוצע  נמוך  שיעור תשואה  נצפה  בנכסים שמיקומם מרכזי,  שיעור התשואה ממנו. 

בנכסים פריפריאליים נצפה שיעור תשואה גבוה ביחס לממוצע. הקשר נובע, ככל הנראה, ממרכיב  

גבוה   שיעור  סיכון  על  כמשפיעים  שנצפו  נוספים  סיכון  מרכיבי  במרכז.  וההיפך  בפריפריה  יותר 

התשואה: איתנות / אי איתנות פיננסית של השוכרים, תקופת הסכם השכירות, יחס תפוסה / אי  

כגון   תחבורה  לאמצעי  קרבה  בסביבה,  לשינויים  פוטנציאל  מיקום,  וכד'(,  בבנין   / )באזור  תפוסה 

וצירים וכד'. ככלל, ככל שהנכס בעל מרכיבים המקטינים את    תחנות רכבת  גודל הנכס  ראשיים, 

  הסיכון, כך צפוי ששיעור התשואה מהנכס יהיה קטן יותר ולהיפך. 

כאמור שיעורי תשואה המפורסמים כאן מתייחסים לשיעורי תשואה פוטנציאליים    - שיעור התפוסה   •

המשמעות המעשית היא שכאשר ידוע לגבי  )"שיעור היוון כולל"(, כלומר תחת הנחת תפוסה מלאה. 

, יש לשקול )בתלות בשיעור ובמשך הזמן של השטחים  100%הנכס הנישום ששיעור התפוסה בו אינו  

הבלתי תפוסים( לתת לכך ביטוי בשיעור היוון גבוה יותר )המבטא סיכון גבוה יותר( לשטחים שאינם  

התפו השטחים  לגבי  שנקבע  ההיוון  לשיעור  ביחס  פרסמנו  תפוסים,  קודמים  בפרסומים  סים. 

ממוצעים של נתונים שהתקבלו בסקירות שערכנו, לאורך כל תקופת כל סקר. לאור השונות הרבה,  
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שנוצרה עקב משבר הקורונה, בתקופת שני הסקרים הקודמים, הייתי בדעה שאין לשנות את שיעור  

 ההיוון הכולל. 

 
 עסקאות למעונות סטודנטים: .15.2

ת"א • באוניברסיטת  הסטודנטים  מעונות  מחירות  דקאנט    -להלן  של  האינטרנט  אתר  מתוך 

מול הכניסה    -ן המעונות ממוקמים בשני מתחמים: מתחם איינשטיי  הסטודנטים באוניברסיטה.

 סדרום הקמפוס ברחוב ג'ורג' וייס.  -הראשית לאוניברסיטה ומתחם ברושים

 מחיר ליחידה  סוג הדירה
 ₪  2,219 ד דירת סטודיו ליחי

 ₪ מחיר לדייר  2,019 חדרים לשני שותפים  2דירת 
 ₪  2,905 + מרפסת דירת סטודיו לזוג
 ₪   2,609 דירת סטודיו לזוג 

 ₪   2,977 חדרים לזוג  2דירת ממ"ק  
 ₪   3,077 חדרים לזוג  2דירת 
 ₪   3,977 חדרים ממ"ק למשפחה  3דירת 
 ₪   4,064 חדרים למשפחה  3דירת 

 

סמוך לטכניון בחיפה. עפ"י היתר בנייה    1להלן מספר עסקאות מכר שבוצעו לנכס ברחוב פינסקר   •

יחידות דיור של חדר עד שלושה חדרים ונכתב כי הדירות מיועדות למגורי סטודנטים.    128בפרויקט  

נכתב כי יש לרשום הערת אזהרה כי הדירות    06/10/2014כמו כן בהחלטת הוועדה המקומית מיום  

 . 128ועדות להשכרה לסטודנטים ומספר לא יעלה על מי

 ₪ למ"ר בנוי. 22,000 -הנכס נמכרות דירות בשווי של כ בסביבת

המיועדים  מרכזית בזק לשעבר בקריית אונו אושרה תכנית בניין עיר לשימושי מעונות סטודנטים  ב •

של עיריית    33/2016( בע"מ זכתה במכרז פומבי מס'  2013חברת אאורה החדשה פיננסים )להשכרה.  

קרית אונו להקמה והפעלה של מעונות סטודנטים. במסגרת הפרויקט החברה מקימה עבור העיריה  

מ"ר, ובתמורה מקבלת    1,380מ"ר שטחי מסחר בקומת הקרקע וחניון תת קרקעי בשטח של    550

שנים שבסופם    49את הזכות להקמה של מעונות סטודנטים בקומות העליונות והפעלתם למשך  

לרשות העירייה.י הבניין  מחברת האורה את הזכות    2021בחודש מאי    חברת מבנה רכשה  ועבר 

שווי למ"רחדריםשטחתמורהתאריך

011201-0196-128-0003/02/2016₪ 930,000322₪ 29,063

011201-0196-000-0006/02/2016₪ 667,000452₪ 14,822

011201-0196-000-0018/04/2016₪ 750,000502₪ 15,000

011201-0196-064-0027/05/2016₪ 925,000442₪ 21,023

011201-0196-118-0008/08/2016₪ 750,000462₪ 16,304

011201-0196-080-0009/06/2016₪ 740,000342₪ 21,765

011201-0196-081-0022/01/2017₪ 750,000351₪ 21,429

011201-0196-037-0016/07/2017₪ 880,000362₪ 24,444

011201-0243-000-0026/02/2021₪ 740,000311₪ 23,871

011201-0243-042-0015/10/2021₪ 780,000412₪ 19,024

011201-0243-046-0001/11/2021₪ 750,000412₪ 18,293

011201-0243-068-0011/11/2021₪ 980,000392₪ 25,128

גוש חלקה
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, מחיר השווי לשווי  ₪ למ"ר כולל מע"מ  21,500  -המשקפת שווי של כ  מיליון ₪  57  -בתמורה ל

 דירות מגורים בנויות בסביבה.

  

 סיכום ומסקנות  •

  שייעודם   דירות  לבין   מגורים  דירות   בין  בנוי"ר  למ  בשווי  שינוי   אין   כי  עולה  ההשוואה  עסקאות"י  עפ

  הפחתה   מהווה   אינה  לסטודנטים  ההשכרה  מגבלת   הנראה   ככול .  בלבד  לסטודנטים   השכרה  שימוש

 . לשימוש תואם  הייעד וקהל  קטנות לדירות  ביקוש יש בהם במיקומים בפרט, בשווי

  עבור   מינימלי  הפחתה  מקדם  לקבוע  מקום  יש  כי  סבור  אני,  שימושים  מגבלת  לאור,  זאת  למרות

 . מגורים  בדירות  בנוי"ר למ לשווי ביחס 0.9  של מקדם בשומתי קבעתי כן ועל השימוש מגבלת

 

 עסקאות למגורים .15.3

במגדלי   • מכר  עסקאות  גינדי  UPPER HOUSEלהלן  חברת  ממערב    של  המתוכננים  החזקות 

רשות   אתר  )מתוך  צפון  איילון  נתיבי  של  המזרחית  דופן  על  אליהו  יד  של  הכדורסל  לאצטדיון 

 המיסים(: 

 

 

שווי למ"רחדריםשטחתמורהתאריך

007108-0051-197-0023/02/2020₪ 2,160,000542₪ 40,000

007108-0051-343-0023/02/2020₪ 3,100,396793₪ 39,246

007108-0051-221-0023/02/2020₪ 2,138,896542₪ 39,609

007108-0051-083-0023/02/2020₪ 1,888,896542₪ 34,980

007108-0051-000-0024/02/2020₪ 3,711,8961014₪ 36,751

007108-0051-229-0025/02/2020₪ 3,741,8961014₪ 37,048

007108-0051-280-0026/02/2020₪ 3,781,8961014₪ 37,445

007108-0051-000-0026/02/2020₪ 3,871,8961014₪ 38,336

007108-0051-196-0026/02/2020₪ 3,641,8961014₪ 36,058

007108-0051-000-0027/02/2020₪ 3,711,8961014₪ 36,751

007108-0051-168-0003/03/2020₪ 2,113,896552₪ 38,434

007108-0051-000-0003/03/2020₪ 2,800,396723₪ 38,894

007108-0051-000-0003/03/2020₪ 2,178,896542₪ 40,350

007108-0051-000-0005/03/2020₪ 2,595,896753₪ 34,612

007108-0051-000-0003/03/2020₪ 2,318,896542₪ 42,943

007108-0051-214-0005/03/2020₪ 3,010,396843₪ 35,838

007108-0051-136-0009/03/2020₪ 3,721,8961014₪ 36,850

007108-0051-239-0009/03/2020₪ 2,238,896542₪ 41,461

007108-0051-281-0010/03/2020₪ 2,348,896542₪ 43,498

007108-0051-318-0011/03/2020₪ 2,348,896542₪ 43,498

007108-0051-327-0012/03/2020₪ 2,308,872542₪ 42,757

007108-0051-235-0012/03/2020₪ 2,835,396793₪ 35,891

007108-0051-258-0015/03/2020₪ 2,198,896542₪ 40,720

007108-0051-216-0012/03/2020₪ 2,208,896552₪ 40,162

גוש חלקה



 

 
 

 

28 

בשכונת יד אליהו, ממערב    208/2018תא/זכתה חברת גינדי החזקות במכרז    19/03/2018בתאריך   •

  30, מתוכן  יח"ד  300  -המגרש כולל זכויות בנייה ל  הכדורסל צמוד נתיבי איילון צפון.  לאיצטדיון

מיליון ₪. עפ"י ניתוח העסקה, עולה    408  - יח"ד מיועדות ל"דירות בר השגה" בתמורה כוללת של כ

 ₪ למ"ר מבונה.   9,100 -סחיר )עיקרי+ ממ"ד( הינו כ   כי שווי למ"ר מבונה מגורים

 

 תחשיב  .16

הנכס הוערך בגישת החילוץ בשילוב גישת ההשוואה. זכויות הבנייה המוערכות הינן זכויות הבנייה עפ"י  שווי  

עיר בסמכות הוועדה המ  5000תכנית המתאר תא/ בניין  פיהן מקודמת תכנית  על  ומית עבור שימוש  קאשר 

 מעונות סטודנטים.  -בבפרט ציבורי

 .  קרקעכ וגמור עד למצבו הנוכחי כבנויפרויקט י הנקבע בגישת החילוץ משוו  הנוכחי הנכס במצבו  שווי

 מרכיב יזמי והפחתת עלויות בנייה צפויות. ה של הנערכה הפחת ,לצורך חילוץ מרכיב השווי

עלויות בנייה ישירות בהתאם להצעה כתובה לביצוע הפרויקט    ים מיליון ₪ המשק  180עלויות הבנייה נקבעו על  

 צ"מ ועלויות בנייה עקיפות, לרבות אגרות בנייה והיטלים ומימון. מיליון ₪, בתוספת ב 140 -בעלות של כ

, בדחייה עד  5000תחשיב שווי עפ"י זכויות הבנייה בהתאם לתכנית המתאר תא/שווי הנכס במצבו נקבע עפ"י  

 צפוי )בניכוי הזיכוי הצפוי(.  מימוש, לאחר הפחתות של אומדן דמי היתר ואומדן היטל השבחה

 ישת החילוץ, עפ,י הפרוגרמה המוצעת למעונות סטודנטים: שווי הקרקע נערכה בג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר קביעת שווי הקרקע זמינה לבנייה, נערכה דחייה של שנתיים עד לאישור תכנית   קביעת השווי והפחתות

 . 5000בניין עיר בסמכות הוועדה המקומית בתאם לתכנית תא/ 

 לאישור תכנית, ללא התיחסות לזמן הבנייה, כמפורט לעיל.   קהדחייה ניתנה אך ור 

 . היטל השבחה צפוי לוועדה המקומית עבור אישור התכניתך אומדן דחיה נערתקופת הלאחר 

כן נקבע בהסכם הפשרה כי מחצית  כמו  .  שולמו דמי היתר ורכישת בעלות בהתאם להסכם פשרהיהונח כי  

 בחה.  מדמי ההיתר יזוכו לאחר תשלום היטל ההש

לדרוש את הפחתתן )במידה וניתן(,  יודגש כי ההפחתות הינן הפחתות מיירביות וכי בעת השגה/ ערעור ניתן  

   ככול ויידרש ע"י החברה.  

910 יחידות

₪ 3,200

₪ 38,400

₪ 34,944,000

95%

₪ 33,196,800

3%

3%

₪ 31,204,992

5.0%

₪ 624,099,840

₪ 542,695,513

₪ 207,000,000

₪ 335,695,513

₪ 335,700,000

עלויות בנייה ישירה ועקיפה

יתרה לקרקע

במעוגל

הוצאות תקורה ואחזקה

קרן תחזוקה

הכנסות שנתיות בניכוי אחזקה ותקורה

שיעור היוון

שווי כבנוי

בניכוי יזמות 15%

מספר  יחידות למעונות

דמיש שכירות חודשיים ליחידה

דמי שכירות שנתיים לדירה

סה"כ דמי שכירות שנתיים

אחוז תפוסה

סה"כ
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 בתקופת הדחייה הוספו הכנסות ביניים משכירויות הקיימות בנכס במועד הקובע לשומה.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טבלת רגישת 

 תקופת הדחייה עד לאישור התכנית.  ושינוי  שווי הקרקע כמושבחת    רגישות לבחינת שווי הנכס בעת שינויטבלת  

 
 
 
 
 

סה"כשווי למ"ר מבונהשטח מבונה סחיר

₪ 335,700,000

2 שנים

6%

₪ 298,771,805

₪ 18,113,482

₪ 18,523,740

₪ 36,637,222

₪ 50,000,000

₪ 335,700,000

₪ 285,700,000

₪ 142,850,000

₪ 127,135,991

₪ 58,333

₪ 699,996

7%

₪ 1,265,605

₪ 298,800,000

-₪ 36,600,000

-₪ 127,100,000

₪ 9,100,000

₪ 1,300,000

145,500,000 ₪סה"כ שווי הנכס במעוגל

הכנסות משכירות בתקופת הביניים

הכנסות ביניים

סיכום )סכומים עגולים(

אומדן תשלומים לרמ"י

שיעור היוון

סה"כ השבחה

היטל השבחה 

אומדן היטל השבחה בדחייה לאישור תכנית

הכנסות שנתיות מהונוות לתקופה

הכנסות חודשיות משכירות

הכנסות שנתיות משכירות

שווי מצב חדש

שווי הנכס לאחר אישור תכנית 

אומדן היטל השבחה

זיכוי 50% בדמי היתר

מספר שנים

שיעור היוון לדחייה

שווי הנכס בדחייה לאישור תכנית

אומדן היטל השבחה

סה"כ שווי מצב קודם

אומדן דמי היתר ורכישת בעלות

דמי היתר

רכישת בעלות

סה"כ תשלומים לרמ"י

שווי הנכס בשינוי ייעוד

סה"כ

דחיה לאישור תכנית לשינוי יעוד 

₪ 145,500,000₪ 302,130,000₪ 318,915,000₪ 335,700,000₪ 352,485,000₪ 369,270,000

1₪ 139,300,000₪ 147,300,000₪ 155,100,000₪ 163,000,000₪ 171,000,000

1.5₪ 134,800,000₪ 142,500,000₪ 150,200,000₪ 157,900,000₪ 165,600,000

2₪ 130,500,000₪ 137,900,000₪ 145,500,000₪ 152,900,000₪ 160,300,000

2.5₪ 126,300,000₪ 133,600,000₪ 140,800,000₪ 148,100,000₪ 155,300,000

3₪ 122,200,000₪ 129,200,000₪ 136,300,000₪ 143,300,000₪ 150,300,000
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 ביקורת לקביעת השווי 

 צר שומת ביקורת לנכס הנדון.  נגל  ערך השמאי חיים 22/09/2019בתאריך 

לשומתו( כי    ₪17.6, כמו כן קבע השמאי )בסעיף    103,180,000בשומתו קבע השמאי שווי לחכירה בגובה בסך  

 . ₪31/12/2018 ליום  120,700,000השווי הזכויות לבעלות הינן  

 להלן תחשיב שווי הנכס לשיטתו ללא כל שינוי ביתר הסעיפים למעט דמי ההיתר:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₪ 120,700,000

₪ 104,000,000

-₪ 52,000,000

-₪ 36,637,222

₪ 9,100,000

₪ 145,162,778

₪ 145,200,000 במעוגל

שווי הבעלות שומת גלנצר

אומדן דמי היתר )שומה קודמת(

זיכוי לפי הנמוך )שומה קודמת(

תשלום צפוי בהתאם לפשרה

זיכוי 50% מדמי היתר

סה"כ שווי על פישומתגלנצר ליום 31/12/2018
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 ערכה ה .17

בנכס הנדון,    פאי סיאם לינקולן בע"מ לאור הגורמים והשיקולים שהובאו לעיל הנני מעריך את שווי השוק של 

 בסך: 31/12/2021 למועד הקובע 

 

  ( ₪אלף מאות חמש מיליון וארבעים וחמישה  ₪ )מאה 145,500,000  -שווי הנכס

 

 של הועדה לתקינה שמאית.א' 11ההערכה אינה כוללת מע"מ, בהתאם להוראות תקן מס' 

 
 

 מיסים ותשלומי חובה  .18

 הופחת משווי הנכס.   -אומדן היטל השבחה 

  הונח כי שולמו בהתאם להסכם הפשרה.  -מ"י רתשלומים ל

 לתכנון ובנייה ת"א.   את הועדה המקומיתו מחייב  אומדן משוער בלבד ואינה  מהווהיטל ההשבחה  :   הערה

יתכן כי בעת מימוש זכויות בדרך של מכירה / הוצאת היתר בניה ו/או בקשה לשימוש חורג תעלה דרישת  

    . לחוק התו"ב( 84תשלום מצד הועדה המקומית, עליה ניתן להגיש ערעור בהתאם להוראות החוק )תיקון 

 
 

 הצהרות .19

 הזכויות בו או במזמין השומה. הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי 

ועל פי התקנים המקצועיים    1966  -הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו  

 של הועדה לתקינה שמאית.  

        

 ולראיה באתי על החתום,                      

 

            _______________ 
 ארז כהן             
 שמאי מקרקעין                    



 1-יא

2365\5\17 

 בע"מ  (  1989ז.כ מחקר וסקרים )

26/04/2022 
 לכבוד

 בע"מ פאי סיאם 
 

  ( 2014תל אביב )  פאי סיאם בבעלות חברת המרד בתל אביב  בזק -לדיור מוגן מתחםאישור הכללת הערכת שווי הנדון: 
      2022ריל פאדש חובלהתפרסם  הצפוי של פאי סיאם בע"מ ותשקיף מדף להשלמה  תשקיףתיקון ב בע"מ

 

גוש  . תל אביב 34פרויקט לדיור מוגן בזק ברחוב המרד ל רכה רכת השווי שנעים בזאת שהעהרינו מסכימ

  31/12/2021 התוקף שלה הינו שתאריך ו  10/01/2022  ביוםשנחתמה )"הפרויקט"(  23חלקה    7003

המיועד להתפרסם   אם בע"מ  סישקיף מדף של פאי ותשלמה להתשקיף תיקון  בעל דרך ההפניה  נהתיכלל 

 .חו בכל הצעת מדף מכו ו ואילך  2022אפריל  לציבור בחודש

 
 

 

 בכבוד רב,    

 ארז כהן     

 

 

    שמאי מקרקעין    



 Zeev Cohen – civil and Geodetic Engr R.E Appraiser, Lic surveyor מהנדס אזרחי, גיאודט, מודד מוסמך ושמאי מקרקעין –  זאב כהן
  Jacob Cohen – (M.sc) Engr R.E Appraiser מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין  –  יעקב כהן

 Erez Cohen – L.L.B ,R.E. Appraiser - Geographer משפטן, גיאוגרף ושמאי מקרקעין   – ארז כהן
 Zahi Tene – L.L.B,  R.E. Appraiser משפטן, שמאי מקרקעין  – צחי טנא
 Oded Levy – R.E. Appraiser, M.B.A שמאי מקרקעין מוסמך במנהל עסקים   –עודד לוי  

 Eyal Klodovsky - R.E. Appraiser שמאי מקרקעין   –  איל קלודובסקי
 Dror Kastro - R.E. Appraiser- P.Engineer הנדסאי בניין ושמאי מקרקעין  –  דרור קסטרו

  Rafi Levi -  R.E. Appraiser – B.A. Business Administration מנהל עסקים ושמאי מקרקעין .B.A   – רפי לוי 
  Ori Zlotogora – R.E. Appraiser Urban Planner שמאי מקרקעין ומתכנן ערים   –  אורי זלוטוגורה

 Nethanel Wieder – Economist, R.E. Appraiser כלכלן ושמאי מקרקעין  – נתנאל וידר 

 Noam Offer – Economist, R.E. Appraiser כלכלן ושמאי מקרקעין   –נעם עופר  

 
 

     

  
 
 
 

 
 

 
  פרויקט לדיור מוגן )מרכזית בזק לשעבר( הנדון: 

 תל אביב   34המרד  רחוב 
     23חלקה  7003 גוש

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :DATE 10/01/2022 תאריך:
 :40302ZC REF סימננו: 

 קיפהשומת מקרקעין מ 
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 פרטי הזמנת השומה  .1

 "(החברה )להלן: " ( בע"מ 2014פאי סיאם תל אביב ) השומה: שם התאגיד מזמין   .1.1

 
      . רו"ח נפתלי וינגרטן, סמנכ"ל כספים, פאי סיאם בע"מ   מזמין השומה:  .1.2

 
  . 10/01/2022  מועד הזמנת השומה:  .1.3

 
 שיפורסמו בציבור.  החברה צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של  נסיבות הזמנת השומה:  .1.4

 
, כנכס להשקעה  החברהכי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של  השומה  נמסר לנו על ידי המזמין   .1.5

)תקן   הישראלית  התקינה  עפ"י  בשלמותו  או  )16בחלקו  הבינלאומית  התקינה  ו/או   )13IFRS  ותקן  )

 ( בנסיבות העניין. IAS)  40חשבונאי בינלאומי 

 
בתוצא .1.6 מותנה  אינו  הדעת  חוות  בגין  טרחתנו  והכשרתנו  שכר  ידיעותינו  מיטב  לפי  נערכה  והיא  ותיה, 

 המקצועית. 

 
 לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה.  .1.7

 
 אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו, לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.  .1.8

 

חוות   .1.9 נותנים  איננו  טרחה.  שכר  לעניין  לרבות  הלקוח  מצד  כלשהן  התניות  ללא  נערכה  הדעת   חוות 

באופן שוטף. לעניין שכר טרחה שמשולם בגין שירותים אלה אין מדובר כלל בסכום מהותי  חברה  דעת ל

 ( בע"מ. 1989ביחס לסך הכנסות של חברת ז.כ. מחקר וסקרים )

 
 

 מטרת השומה  .2

".  AS-ISבנכס הנדון בהתחשב במצבו " ( בע"מ  2014פאי סיאם תל אביב )הערכת "השווי ההוגן" של זכויות  

"המחיר    -( הוא  IFRS 13)   13השווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  

שתתפים בשוק במועד  שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין מ

 המדידה".  

בדבר    17.1( ובהתאם תקן  IAS 40)   40הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  

ערך, התשכ"ח   ניירות  פי חוק  על  דיווח  נדרש בשומות מקרקעין לצורך  ולצורך תקינה    1968"פירוט מזערי 

ע"י מועצת שמאי    13/10/2010תקינה שמאית ובתאריך  ע"י הועדה ל  6/10/2010חשבונאית", שאושר בתאריך  

לרבות דיווח    ה חברההמקרקעין במשרד המשפטים. השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של  

על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה, לפי העניין, בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה  

 השקעתה בנכס. זאת, לצורך דיווח לדו"חות הכספיים, שיפורסמו בציבור. לרבות ביסוס השווי ההוגן של
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 פרטי עורך חוות הדעת  .3

 ארז כהן  :השמאישם 

 324 שיון מס': יר

 אביב -, תל67ח' יגאל אלון ר : תומקום עבוד 

 ( בע"מ". 1989מנכ"ל חברת "ז.כ. מחקר וסקרים )  תפקיד: 

 שמאי מקרקעין ומשפטן.   

 י:והשכלת יניסיונ פרטי    ואלה

 יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.   - 2008-2011

 חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.    

 מהקריה  האקדמית אונו.  LL.B -משפטן   -  2008

 מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.  -  2005

 משפטים, הקריה האקדמית, קרית אונו. לימודי     -  2004

 בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.     -  2003

 לשכת שמאי מקרקעין, חבר בוועד הלשכה.  -יו"ר ועדת השתלמויות    -  2002

 בוגר קורס עדים מומחים.   -  2000

 בוגר קורס גישור ופישור.   -  1999

 ם. -, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית ילימודים עירוניים -לקראת תואר שני    -  1996

 משאב, נשר, אמות כלל וכד'.  -חברות גדולות  למתמחה בשומות מקרקעין  - שמאי מקרקעין  -  1993

 . 24/4/1993מתאריך  324רשיון שמאי מקרקעין מס'   -  1993

   המדינה.  אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי בוגר  -  1990

 מאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א. בוגר קורס לש    

 

 במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:

 נשר.  -ועץ לחברת המלט  י   -

 יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה.    -

 יועץ לחברת תעבורה.    -

 שומות לבתי משפט. עורך    -

 בנושאי השבחות, ליווי תכניות בנין עיר ורישום.  - רית אילת יועץ לעי   -

  יועץ לישרוטל מלונות.     -

 

 

 הסכמות .4

 הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי חוות דעת זו תצורף לדוחות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו 

 כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.

 

 המועד הקובע  .5

 . 2021/12/31המועד הקובע לשומה הינו:  
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 מועד הביקור בנכס וזהות המבקר  .6

 שמאי מקרקעין.  -ע"י אורי זלוטוגורה   17/01/2022 ביקור בנכס נערך ביום

 ביקורים נוספים נערכו ע"י הח"מ.  

 

 כס פרטי זיהוי הנ .7

 7003   גוש:

   23   חלקה: 

 מ"ר  1,975 שטח החלקה הרשום:

  2052כמגרש מספר מוגדרת  23חלקה עפ"י אתר האינטרנט של עיריית תל אביב,  מספר מגרש: 

 מ"ר.   2,442.81של   )עפ"י אתר עיריית ת"א( בשטח מדוד

 תל אביב.  -, פינת רחוב תרצ"ו34רחוב המרד    כתובת:

 בשלמות.  -מדינת ישראל  זכויות בעלות:

   .04/02/2067 עד לתאריך( בע"מ 2014פאי סיאם תל אביב )ע"ש רשומה חכירה 

 ראה פירוט מצב הזכויות להלן. 

 מרכזית בזק הממוקמת על קרקע בייעוד מבני ציבור.    מהות הנכס: 

יפו, על חלק מזכויותיה    -בחלקה מתוכנן פרויקט דיור מוגן, בשיתוף עיריית ת"א

 בחלקה צמודה. 
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 הנכס והסביבה תיאור  .8

 תיאור הנכס  .8.1

, פינת  34המיועדת לשטח לבנייני ציבור, רחוב המרד    7003בגוש    23הנכס הנדון מהווה את חלקה מספר  

 תל אביב. -רחוב תרצ"ו, שכונת נווה צדק

 תיאור החלקה 

 מ"ר.  1,975בשטח רשום של   7003בגוש  23חלקה מספר 

מספר    23חלקה   מחלקה  אתר7003בגוש    8נוצרה  עפ"י  אביב    ,  תל  עיריית  של    ה המרכזייהאינטרנט 

יתרת שטח המגרש מהווה  , מ"ר  2,442.81בשטח מדוד גראפית של  2052ממוקמת על חלק ממגרש מספר 

   יפו.  -הרשום בבעלות עיריית ת"א   מגרש חנייה

הדרומית  , חזיתו  'מ  39  -הקרובה למלבן, חזיתו המערבית לרחוב המרד באורך של כ  צורה  23לחלקה  

 מ'. המגרש מישורי.  43  -לרחוב תרצ"ו באורך של כ

 גבולות המגרש 

 יחייא שבתי. - בתשלום ומעברו רחוב דוןעירוני מגרש חנייה   מצפון: 

 רחוב תרצ"ו ומעברו מגרש חנייה בתשלום.  מדרום:

 קומות.  2רחוב איל"ן ומעברו בתי מגורים עד  ממזרח:

 ה. רחוב המרד ומעברו מלון דן פנורמ  ממערב:
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 הנכס תיאור  .8.2

 קומות מעל לקומת מרתף חלקית.   2הנכס הנדון מהווה מבנה בן  

 כמרכזית בזק ועל גגו אנטנות סלולאריות. שימש בעבר הנכס 

 לבניין חזית מערבית לרחוב המרד, חזית דרומית לרחוב תרצ"ו ועורפו המזרחי פונה לרחוב איל"ן. 

 ובלוקים מחופה אבן וטיח עם גג שטוח. מבנה בנוי בטון 

 הכניסה הראשית לבניין מכיוון דרום, מרחוב תרצ"ו.  

 מ'.  2 -סביב המבנה שטח פתוח מחופה אספלט שחלקו משמש לחנייה, מוקף גדר מברזל בגובה של כ

בקומת הקרקע חללים ששימשו בעבר כחוות שרתים וחדרי תפעול של המכרזיה, מרבית החללים ריקים  

 עם ציוד. מקומת הקרקע ירידה למרתף חלקי מאורך. חלקם

 בקומה העליונה חוות שרתים פעילה של חברת בזק ובה מערכות תקשורת על גבי רצפה מוגבהת. 

 מחדר המדרגות עלייה לקומת הגג ובה אנטנות ומתקנים סלולאריים המושכרים לחברות הסלולר. 

, רצפת בטון מוחלק במרתף  PVCצד ריצפת ס"מ ל 20/   20רמת הגמר בסיסית וכוללת ריצוף טרצו  

ורצפת גרניט פורצלן בקומה ראשונה, מערכת מיזוג אוויר תעשייתית, חללים גבוהים בקומת הקרקע  

 וכיו"ב. 
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 תיאור הפרויקט המוצע .8.3

דיור  בייעוד לרויקט  פ מוצע ל  , במסגרת תכנית עיצוב אדריכלי לעיריית ת"א  פרוגרמתי תכנון  הוצג בפני  

שנערך ע"י משרד  יחידות,    248  - עד לכ  יחידות  184  -לפחות כ   עפ"י פרוגרמה ראשונית   מוגן אשר יכלול 

הפרויקט ייבנה על חלקה    .צ'  -ו   4הנובעות מתכנית ל'  אדריכלים קו מתאר בע"מ, על בסיס זכויות בנייה

עם מחלקת הנכסים בעירייה  חתמו  יפו. היזמים    -הצמודה לה שבבעלות עיריית ת"א 24וחלק מחלקה    23

יחידות דיור מוגן ואולם בקומת הכניסה בשטח    12  -כ  עבור העירייה מינימום    על הסכם ובו היזם בונה

 . מסך הזכויות 6.8% - , המהווים כמ"ר 200 -כ של

 . מזרחנן להיבנות בצורת האות "ח" עם מפתח לכיוון הפרויקט מתוכ 

 להלן תיאור הקומות בפרויקט המוצע: 

  
 תיאור הקומה  קומה

חדר כושר וספא, לובי מעליות ואזור פעילות, ספריה,   ולציד בקומה חניון תת קרקעי, - 2מרתף 
 חצר פנימית. משרדי הנהלה, וחדרי מכונות . הקומה 

  חדרי טיפולים ורופאים, אזור חוגים והרצאות, שטחי אחסנה לדיירים, בית כנסת - 1מרתף 
 . ומשרדים

קומת  
 כניסה 

קומת הכניסה לפרויקט מכיוון מערב מחזית רחוב המרד. בקומה לובי כניסה עם קבלה, 
. רמפת כניסה לחניון התת  שטחי מסחר, שטח עבור עיריית ת"א, מימימרקט וחצר

קרקעי מכיוון דרום, עמדת אמבולנס, חדר אשפה. במרכז הפרויקט גינה במפלס המרתף 
 התחתון ובקומת הקרקע מרפסת דק. 

קומה  
  -פוסיתטי
 קומות  9

חלל אשר ישמש כל יחידת דיור מוגן מורכבת מיחידות דיור.   25  -עד כ 20 -כ בכל קומה 
 ח, חדר שירותים וחדר שינה.  בטכסלון ומ

 לכל יחידה מרפסת חיצונית או מרפסת לחצר הפנימית. 
 

התכנית   אישור  לפי  אביב  תל  בעיריית  התכנון  מחלקת  מדרישות  כתוצאה  בפרוגרמה  שינויים  ייתכנו 

 העיצוב האדריכלית ע"י העירייה.  

 
 תמונות הדמיה של הפרויקט המוצע
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 תיאור הסביבה  .8.4

שורה שנייה    רחוב המרד,הנכס הנדון ממוקם בשוליה המערביים של שכונת נווה צדק, מעברו המזרחי של  

 לקו חוף הים.  

קומות עם גגות רעפים    4סביבת הנכס מאופיינת בחלקה המזרחי בשכונת מגורים לשימור, בבנייה עד  

 ובעברו המערבי סביבת עסקים הכוללת בתי מלון, מגדלי משרדים ומסחר. 

הרחוב מהווה את הגבול  רחוב המרד הינו ציר תנועה מרכזי בסביבה, לצידו מספר מגרשי חנייה בתשלום.  

 בין שימושי תעסוקה ממערב לו, לבין שימושי מגורים ממזרח לו. 

כר המנקז את רחוב  י רחוב המרד מהווה את המשך רחוב שנקר היוצא מרחוב קאופמן בדרום ומסתיים בכ 

 הכרמל מצפון ורחוב יוסף לוי ממערב. 

ומסתיים    מערבלכיוון  עין יעקב  רחוב  ממתוך שכונת נווה צדק  טרי היוצא  ירחוב תרצ"ו הינו רחוב חד ס 

 . המרד ברחוב

 בסביבת הנכס פיתוח עירוני וסביבתי מלא. 
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 המצב התכנוני  .9

 . 26/05/2015ועפ"י מידע תכנוני בכתב ביום   יפו -עפ"י אתר האינטרנט של עיריית ת"א

תיאור תכניות בניין עיר החלות  מ"ר. להלן    2,442.81בשטח מדוד של    2052הנכס הנדון מהווה את מגרש מספר  

 על הנכס הנדון. 

 רשימת תכניות בניין עיר  .9.1

 מספר י.פ.  תאריך מתן תוקף  שם התכנית  מספר תכנית 
 תכניות מקומיות בתוקף 

  11/10/1956 יפו  -תכנית "איי" איי )יפו( 
 1366 09/06/1967 אזור מנשיה  -השהייה פיתוח לשנה  א' 675

 2123 03/07/1975 מנשיה אזור  -פיתוח 1200
 3940 07/11/1991 נווה צדק שבזי  2277

 תכניות כלל עירוניות בתוקף
 2163 06/11/1975 התרת תכניות טרספורטורים 1658

 4208 21/04/1994 בנייה על גגות בתים  ג'
 4540 03/07/1997 הקמת מעליות בבניינים קיימים 2710

 5167 18/03/2003 מרתפים  1ע'
 5268 27/01/2004 ביתני שמירה ואבטחה  -מתקנים טכניים 3365
 5495 16/02/2006 מתקנים יבילים לעבודות באתרי בנייה   3380
 5864 09/11/2008 גדרות במבני חינוך ומוסדות ציבור  3647

 6566 20/03/2013 מבנים ומוסדות ציבור  4ל'
 6813 05/06/2014 פרגודים כלל עירוני  3954

 7304 18/07/2016 תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור  צ'
 7407 22/12/2016 תכנית מתאר תל אביב  5000
 8200 15/04/2019 שירותים ציבוריים  4241
 

 1200תכנית  .9.2

בי.פ.   תוקף  למתן  אושרה  בתאריך    2123תכנית 

בפינתו  .03/07/1975 התכנית  עפ"י  מיועד  הנדון  הנכס 

מיועד  שטחו  וביתרת  ציבור  לבנייני  לאזור  הצפונית 

מיוחד.   לתכנן מחדש את שטח  מטרת התכניתלמגרש   :

התכנית, להתוות דרכים חדשות, להרחיב דרכים קיימות 

מרכז  מגורים,  אזור  לקבוע  קיימות,  דרכים  ולבטל 

זעירה, אחסנה אזור מלאכה, תעשייה  ושירותי    עסקים, 

לבניינים   שטח  מיוחדים,  מגרשים  )שוק(,  מסחר 

הים,  חוף  שטח  פתוחים,  ציבוריים  שטחים  ציבוריים, 

ושטח   א'  שלב  שטח  לקבוע  ים,  שפת  ושירותי  טיילת 

בנייה  תקנות  ולקבוע  בתשריט  כמפורט  בעתיד  לתכנון 

 והוראות מחייבות בהכנת תכנית הזאת. 

קים בניינים : בשטח זה מותר יהיה להמגרשים מיוחדים

לשימוש קהילתי, אולמי ציבור, מרכזית טלפון ולגלריות  

 משטח המגרש  150%לאומנות בשטח כולל שלא יעלה על 

    

 
 
 

 הנכס הנדון
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 2277תכנית  .9.3

 . 07/11/1991בתאריך  3941התכנית אושרה למתן תוקף בי.פ. 

 הנכס הנדון מיועד עפ"י התכנית לאזור לבנייני ציבור. 

 מטרת התכנית:  

אופיו של האיזור ע"י שמירת המרקם והבניינים בעלי הערך הארכיטקטוני וההיסטורי, תוך  שימור   •

פנויים   מגרשים  על  חדשה  ובנייה  הקיימים  הבניינים  והרחבת  שיפוץ  ע"י  האזור  איכלוס  עידוד 

 ומתפנים. 

 . קביעת הוראות לשיפוץ ותוספת לבניינים הקיימים באזורי מגורים מיוחד א', מיוחד ב' ומיוחד ג' •

 בנייה בעתיד.    - קביעת הוראות לבנייה באזורי מגורים מיוחד, מיוחד ב', מיוחד ג' ובאזור לבינוי חדש •

 ב' ובבניינים עם חזית חנויות.  -קביעת שימושים מותרים וההוראות בנייה בבניינים לעסקים א' ו  •

 קביעת בניינים לשימור וקביעת הוראות לשימורם.  •

 ם.  קביעת הוראות לתכנון מערכת דרכי •

 אזור לבנייני ציבור:  

כנית פיתוח לשטחים הציבוריים הפתוחים,  והבנייה תעשה לפי תכנית בינוי לעיצוב בנייני הציבור ות •

 שיובאו לאישור הוועדה המקומית. 

כשטחים   • המסומן  השטח  בתוך  חניה  בהסדרי  יותנה  אלה  בשטחים  ציבור  בנייני  להפעלת  רישיון 

 ציבוריים.
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 4תכנית ל' .9.4

 . 20/03/2013בתאריך  6566התכנית אושרה למתן תוקף בי.פ. 

 מטרות התכנית: 

 "תנאים להקמת בניינים ציבוריים" כפי שמפורט בתכנית. 3להחליף את תכנית מתאר ל'  •

 קביעת הוראות ותנאים להקמת מבנים ומוסדות ציבור.  •

 עיקרי הוראות התכנית: 

 ושימושים, במבנים ומוסדות ציבור. קביעת תכליות  •

 קביעת תכליות ושימושים לשימושים נלווים, במבנים ומוסדות ציבור.  •

  70%משטח המגרש עבור שטחים עיקריים, מעל מפלס הכניסה, ועד    200%קביעת שטחי בנייה עד   •

 משטח המגרש עבור שטחי שירות, מעל מפלס הכניסה. 

 ל המגרש.בהתאם לגוד -קביעת גובה הבניה המכסימלי •

 קומות מרתף, מתחת למפלס הכניסה.   3מתן אפשרות לבניית עד  •

 קביעת קווי הבניין לניצול המגרש באופן אופטימלי.  •

 קביעת תכסית הבנייה בשטחי המגרשים.  •

 קביעת הנחיות לפיתוח סביב מבנים ומוסדות ציבור. •

 קביעת הנחיות לבניית בת קיימא.  •

 בנייה. קביעת תנאים להוצאת היתרי  •

 ייעודי קרקע ושימושים: 

משרדי  חינוך, דת, קהילה, שירותי תרבות וספורט, בריאות ורווחה,  מבנים ומוסדות ציבור למטרות:   •

ולאופניים, שירותי  הרשות העירונית,   רגל  לרבות מתקני    מנהלשבילים להולכי  עירוניים,  וחירום 

 . לחוק 188וכל שימוש בהתאם למוגדר בסעיף  תפעול 

 דעת מהנדס העיר. להנחת שימושים נלווים התואמים את שימושו העיקרי של המבנה,  שילוב של •

שימוש   • כל  לאשר  יהיה  ניתן  ספציפי,  שימוש  או  תכלית  אחרת  בתכנית  נקבע  בהם  במגרשים 

 מהשימושים הנ"ל, פרט למגרשים בהם נקבעו שימושים על פי פסק דין של בית משפט.

 כנ"ל, עפ"י שיקול דעת הוועדה המקומית ורשות הרישוי.ניתן לערב שימושים ציבוריים  •

   זכויות בנייה

משטח המגרש עבור שטחים עיקריים    200%זכויות בנייה מעל מפלס הכניסה הקובעת, לא יעלו על   •

 משטח המגרש עבור שטחי שירות.  70% -ו

 מסך השטחים המותרים עבור שימושים נלווים. 10%יותרו עד  •

ציבוריים ו/ או שצ"פ ו/או שב"צ, דונם, המוקף דרכים ו/ או שבילים    1.5ששטחו עולה על  במגרש   •

משטח המגרש עבור שטחים עיקריים    300%לא יעלו על  זכויות בנייה מעל המפלס הכניסה הקובעת,  

 משטח המגרש עבור שטחי שירות.   100% -ו
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 ( 0271700-507)תכנית  תכנית צ' .9.5

 . 18/07/2016 בתאריך 7304התכנית אושרה למתן תוקף בי.פ. 

 מטרות התכנית: 

תתקן   • אשר  בעיר  ציבור  ומוסדות  למבנים  השטחים  לכל  מפורטת  עירונית  מתאר  תכנית  עריכת 

ותחליף תכניות אזוריות ונקודתיות החלות באזורים השונים בעיר. התכנית תאפשר הוצאת היתרי  

 בנייה. 

ותנאים להקמת מבנים ומוסדות ציבור תוך ניצול אופטימלי של הקרקע, הכל  עדכון וקביעת הוראות   •

 בנושא פיתוח מבנים ושירותי ציבור. 5000בהתאם למטרות והוראות תכנית המתאר תא/ 

 עיקרי הוראות התכנית: 

 הוספת שימושים לצרכי ציבור במגרשים המיועדים לצרכי ציבור בעיר.  •

למפלס הכניסה הקובעת, במגרשים המיועדים לצרכי ציבור    הגדלת שטחי הבנייה לצורכי ציבור מעל •

 משטח המגרש.  270%עד 

מסך השטח הכולל המותר    10%הוספת שימוש מסחרי ושטח לבניית שטחי מסחר בהיקף של עד   •

 ( לחוק. 11()1א')א62במגרש כאמור בסעיף לעיל, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

 הוראות בינוי וקביעת שטחים והוראות בינוי למרתפים. קביעת גובה בנייה מכסימלי, קווי בניין   •

 ייעודי קרקע ושימושים: 

ציבור(,   • מבני  היתר,  )בין  זו  בתכנית  מפורט  שייעודם  במגרשים  המותרים  השימושים  הרחבת 

ורווחה,   בריאות  וספורט,  תרבות  שירותי  קהילה,  דת,  חינוך,  הבאות:  המטרות  עבור  לשימושים 

, משרדי הרשות העירונית, שבילים להולכי רגל ולאופניים, שירותים  מעונות סטודנטים, דיור מוגן

 , חניון ציבורי, שירותי מינהל וחירום עירוניים, לרבות מתקני תפעול. ציבוריים

הוועדה   • באישור  המבנה,  של  העיקרי  שימושו  את  התואמים  נלווים  שימושים  של  שילוב  יותר 

 המקומית ולאחר מתן חוות דעת מהנדס העיר. 

היבטי הפיתוח,    השימושים מבחינת  אופן שילוב ועירוב  1ם כנ"ל בסעיף  יותר עירוב שימושים ציבוריי  •

 העיצוב והבינוי, יוצג לאישור מה"ע בהתאם למפורט בתכנית. 

 תותר תוספת שימוש מסחרי. •

 זכויות בנייה 

 משטח המגרש.  270%זכויות הבנייה מעל מפלס הכניסה הקובעת יהיו עד  •

דונם, המוקף דרכים ו/או שבילים ציבוריים ו/ או שצ"פ ו/או שב"צ,    1.5ל  במגרש ששטחו עולה ע  •

 משטח המגרש ובהתאם לטבלה להלן.  400%י הבנייה מעל המפלס הכניסה הקובעת, יהיו עד שטח

 מסך השטחים המותרים עבור שימושים נלווים. 10%יותרו עד  •

מסך השטחים הכולל המותר לבנייה    10%תותר תוספת שטח לבניית שטחי מסחר בהיקף של עד   •

 במגרש.

 דונם.  1.5: במגרשים ששטחם עולה על גובה המבנים

שגובה   • ובלבד  העיר,  הוועדה המקומית לאחר קבלת המלצת מהנדס  באישור  יקבע  המבנים  גובה 

קומות מהמבנים הבנויים בפועל במגרשים הגובלים או מגובה המבנים    2המבנה לא יעלה על גובה  

 .מבניהם ל לפי הגבוה וכפי שניתן לבנות עפ"י תכניות מאושרות במגרשים הגובלים, הכ
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 קומות.  10מ' ממפלס הכניסה הקובעת ולא יעלה על  40יהיה עד בה המבנה בכל מקרה גו •

 גובה קומה ייקבע לפי השימוש אשר יבוקש למימוש, בעת הוצאת היתר בנייה. •

 קווי בניין 

בניין קדמי • בניין  קו  בניין עד קו  להקים  יהיה  ניתן  בניין קדמי  0:  בנייה בקו  תאושר במסגרת    0. 

אשר   והעיצוב  הקייהפיתוח  הבניין  הבינוי  לאופי  המבוקש  הבניין  קו  התאמת  את  מים  תבחן 

 והמתוכננים לאורך הרחוב. 

ואחורי • צדדי  בניין  באחד    :קו  גובל  המגרש  בהם  שימושו  במקרים  או  שייעודו  במגרש  מצדדיו 

ה מ'. במיד 3 - מ' ובקו בניין אחורי יותר עד ל 2.5 -למגורים, ניתן יהיה לבנות בקו הבניין הצידי עד ל

והדבר נדרש לצורך ניצול אופטימלי של המגרש תהיה הוועדה המקומית רשאית לאשר, לעת הבקשה  

 .0לחוק התכנון והבנייה, עד לקו בניין   149להיתר ובכפוף לפרסום סעיף 

מ'    0במקרים בהם המגרש גובל באחד מצדדיו בשביל ציבורי ו/ או דרך, ניתן יהיה לבנות בקו בניין   •

 תחים )חלונות ודלתות( לכיוון מגרשים אלו. או ויותר לפתוח פ

 משטח המגרש כולל בליטות וגזוזטראות אך לא כולל מצללות וסככות.  60%: לא תעלה על תכסית

 

 טבלת זכויות והוראות בנייה 

גודל   שימוש  ייעוד 
 מגרש

 תכסית  שטחי בנייה 
שטחי   מעל הכניסה הקובעת  סה"כ 

 שירות  עיקרי  בנייה 
עפ"י תכנית  ייעוד  

 מאושרת אחרת 
מבנים  

ומוסדות  
 ציבור 

1,500  
 מ"ר

300% 100% 400% 60% 

 הערות לטבלה 

בטבלה   • על  שטח המגרש  עולה  ששטחו  במגרש  מינימום.  ושטחים    1.5לשטח  דרכים  דונם המוקף 

 . 400%ציבוריים שטחי הבנייה מעל למפלס הכניסה הקובעת יהיו עד 

בנייה: תנאי להוצאת היתר בנייה לשימוש עבור מעונות סטודנטים ודיור  בין יתר התנאים למתן היתרי  

 . 1לחוק  149מוגן יהיה פרסום לפי סעיף 

 

 על תיקוניה  38תמ"א  .9.6

 . 18/05/2005מיום    5397פורסמה למתן תוקף בי.פ.  38תכנית תמ"א 

 . 16/08/2007מיום   5704פורסמה למתן תוקף בי.פ.  1תיקון   38תכנית תמ"א 

 . 10/03/2010מיום   6069פורסמה למתן תוקף בי.פ.  2תיקון   38"א תכנית תמ 

 . 11/06/2012מיום   6430פורסמה למתן תוקף בי.פ.  3תיקון   38תכנית תמ"א 

 . 2016שנת  מ  7440א פורסמה למתן תוקף בי.פ.  3תיקון   38תכנית תמ"א 

 . 38תמ"א  - התכנית הינה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

 מטרות התכנית בין היתר: 

לקבוע הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים, חוקיים ואחרים לשיפור   •

 מבנים וחיזוקם לצורך עמידותם בפני רעידות אדמה. 

 
נמסר לי ממזמין השומה כי היועצת המשפטית של הוועדה המקומית ת"א, פטרה את החברה מפרסום הקלה, לאור העובדה כי הזכויות ניתנות  1

 ולכן אין כל צורך בפרסום. 4במסגרת תכנית ל' 
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לקבוע הנחיות לחיזוק מבנים קיימים כדי לשפר  עמידותם בפני רעידות אדמה, ולשם כך לזהות   •

 מבנים שיש לחזק.ולאפיין סוגי 

 לעודד ביצוע חיזוק המבנים כאמור על ידי תוספות בניה באמצעות:  •

לצורך חיזוקם מכוח    קביעת הסדרים תכנוניים שיאפשרו מתן היתרי בניה לשינויים מבניים

זו.  המבנים.   תכנית  חיזוק  בגין  שיותרו  הבניה  תוספות  למימוש  תנאים   קביעת 

בפני רעידות אדמה והקמתו  קיים אשר נדרש בו חיזוק  סת מבנה  ים להרילקבוע הסדרים תכנוני

א, כנגד  20לקבוע הסדרים תכנוניים לתוספת זכויות בנייה במגרש אחר כאמור בסעיף    מחדש.

סית על בקשה להיתר הכוללת  שנדרש חיזוקו.לקבוע הנחיות לביצוע בקרה הנד  המבנה  קחיזו

 בפני רעידות אדמה. חיזוק 

 , תל אביב 34ב המרד ברחו 38חוות דעת בנושא תמ"א 

סייג ועו"ד אינה    'שנערכה ע"י עו"ד ענת בירן, עו"ד ורד מאירוביץ   16/11/2016הוצגה בפני חוות דעת מיום  

להקמת דיור מוגן, במגרש    38בקשה להיתר בנייה מכוח תמ"א  טל ממשרד עורכי הדין ענת בירן, בנושא  

 המיועד למבני ציבור שבו קיימת מרכזיית בזק. 

בפרשנות לפיה בנסיבות המקרה דנן תותר  מאפשרות לנקוט    38הוראות תמ"א  "הדעת נקבע כי    עפ"י חוות

 . המצורפת כנספח לחוות הדעת קומות", כמפורט בחוות הדעת 2.5תוספת של  

קומות כאמור בחוות הדעת, אלא לתוספת קומה   2.5החברה לא קיבלה אישור מעיריית ת"א לתוספת  

 . 2017ה משנת , על פי מכתבהיועצת המשפטית של העירייהאחת בלבד וזאת על דעת 

מתירה לחברה להגיש בקשה מכוח  כי השתנתה המדיניות באזור נווה צדק, וכי איננה  העירייה טענה  

בשל כך הוגשה ע"י החברה עתירה לוועדת הערר ולבית המשפט להתיר לחברה את הזכויות  , 38תמ"א 

 זכויות בנייה בגין ממ"דים מעבר לזכויות המוקנות בתכנית צ'מכוח התמ"א, וכן להתיר לחברה תוספת  

   . להלן 9.9, כאמור בסעיף (למסחר  40%+ למבני ציבור 400%)

 נגד העירייה כי איננה חייבת בתכנית עיצוב כפי שהעירייה דורשת.   כמו כן החברה הגישה בקשה 

כאמור בהחלטת וועדת הערר,    , 05/09/2021בהחלטת וועדת ערר מיום  עתירתה של החברה התקבלה,  

רב תוכל לערור כנגד  ועל העוררת להגיש בקשה התואמת את התכניות החלות על המגרש, וככול שזו תס

 מפורטים בהחלטה. בקשתה להיתר, לרבות בכל הנודע לנושאים ההחלטה הדוחה את 

כאמור החברה מגישה תכנית על פי החלטת וועדת הערר אשר תואמת את התכניות בתוקף לרבות תמ"א  

 ובניגוד לתיק המידע שהוצע לחברה שעליו הוגש הערעור. ובהתאם כאמור  38

הוככול   את  החברה  תגיש  המקומית,  בוועדה  תסורב  כאמור  לתכניות  החברה  הערר  וועדת  אישור 

  בהחלטה המפורטת לעיל. 

 

 5000 -תכנית מתאר תל אביב .9.7

 . 22/12/2016בתאריך  7407התכנית אושרה למתן תוקף בי.פ. 

העירוני מסמן את   נמוכה". נספח העיצוב  בבנייה  ל"אזור מגורים  המתחם הנדון מסומן עפ"י התכנית 

 י לשימור". קומות", "מרקם בנו 4המתחם לבנייה "עד 

 נמוכה:   עירונית אזור מגורים בבנייה 

 ניתן להתיר בתכניות עתידיות, במסגרת ייעוד קרקע למגורים, או השימושים הבאים: שימושים:  •

 מגורים. -מקבץ שימושים ראוי •
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שימוש למשרד, בחלק מדירת מגורים אשר המשתמש במשרד מתגורר בה, למעט אם קיים חשש   •

בשל היבטים סביבתיים, עומס יתר על תשתיות או בשל היקף גדול של קבלת  שהשימוש ייצור מטרד  

 קהל. 

שימוש למשרד בקומת הקרקע למעט    -בבניינים הממוקמים על דרך עורקית רב עירונית או עירונית •

אם קיים חשש שהשימוש ייצור מטרד כאמור בהוראות התכנית, או שהשימוש עלול לפגוע באופיו  

 ם. של האזור כאזור מגורי

 .1: שטח הבנייה המרביים לא יעלו על רח"ק  מרבייםשטחי הבנייה  •

היחס שבין סך כל שטחי הבנייה מעל מפלס הכניסה הקובעת במגרש    -רח"ק )רצפה חלקי קרקע( •

 נתון, חלקי שטח המגרש. 

 הוראות מרקם בנוי לשימור: 

ב  • העירונית  השימור  ועדת  וכן  המוקדמת  התכנונית  הבדיקה  במסגרת  העיר  חוות  מהנדס  מסגרת 

דעתם, ידרשו, כתנאי לדיון בתכנית הכוללת מרקם בנוי לשימור המסומן בתשריט העיצוב העירוני,  

הכנת מסמך מדיניות, אלא אם התכנית מוסיפה זכויות בנייה בהיקף שאינו עולה על חצי רח"ק, או  

 אם התכנית תואמת תכנית מתאר מפורטת אשר התייחסה לנושאים המפורטים להלן. 

לפי    מסמך • וועדת השימור העירונית  ע"י מהנדס העיר או  יקבע  יתייחס לשטח שהיקפו  המדיניות 

 העניין. 

והבינוי האופייניים למרקם, לרבות  ימסמך המדיניות יתייחס לה  • בטים הבאים: המרחב הציבורי 

ציבוריים  היחס והקשרים שבין המבנים לבין השטחים הפתוחים, אופי חזיתות, קווי בניין, מוקדים  

ופרטים   בנייה  חומרי  והיסטוריים,  קיימים  וצמחיה  עצים  לשימור,  מבנים  ופתוחים, סקר  בנויים 

 טיפוסיים, התאמה בין בנייה חדשה לבנייה קיימת וכדומה.

בנייה   • מגבלות  בהוראותיה  תקבע  לשימור  בנוי  מרקם  הכוללת  תכנית  כי  לדרוש  רשאית  הוועדה 

ערכים הייחודיים למקום. היקפי הבנייה המוצעים בתכנית זו,  ופיתוח, על מנת לאפשר את שימור ה 

 יותרו רק במקום ובמידה שהם לא פוגעים באותם ערכים לשימור. 

 הגבלות בדבר שינוי ייעוד: 

של   • ייעודו  את  המשנה  תכנית  תופקד  לא 

המגרש, מייעוד למבני ציבור לייעוד אחר,  

שטח   בתחומה  מקצה  התכנית  אם  אלא 

י בייעוד זהה, שאיכויותיו דומות או  חלופ 

 עולות על אלו של השטח שייעודו שונה. 

בנייה   • שטחי  הממירה  תכנית  תופקד  לא 

באופן   ציבוריים  לשימושים  המיועדים 

המקטין את סך שטחי הבנייה המיועדים  

אם   אלא  במגרש  ציבוריים  לשימושים 

בנייה   שטחי  בתחומה  מקצה  התכנית 

ציבוריים,    חלופיים לשימושים  המיועדים 

יכויותיהם דומות או עולות על אלו של  שא

 שטחי הבנייה שהוקטנו. 

 הנכס הנדון
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 אינו חלק על המגרש הנדון (0236364-507תפרי נווה צדק ) 3966תכנית  .9.8

 .09/01/2019בתאריך  8073תכנית אושרה למתן תוקף בי.פ. 

 מדובר בתכנית גובלת. 

 :  תמטרות התכני

בנייה כוללת לאזור, שתאפשר את שיקומו והחייאתו, תוך שמירה על גריד הרחובות  קביעת מסגרת  •

ההיסטורי של נווה צדק, ע"י קביעת ייעודי קרקע, שימושים, זכויות בנייה והוראות בנייה לחלקות  

 מגורים ומגורים משולב במסחר.

 קביעת שטחי ציבור בנויים ופתוחים לרווחת תושבי האזור. •

 ות לאורך רחוב המרד וחיזוק הקשר בין שכונת נווה צדק לרח' המרד ולחוף הים.קביעת אזור מלונא •

 .  38לתמ"א   23קביעת הוראות לחזוק מבנים קיימים כנגד רעידות אדמה בהתאם לסעיף   •

 .  1200ותכנית מפורטת  2277שינוי בתחום תכנית זו של תכנית מפורטת   •

 שימושים:  -מבנים ומוסדות ציבור 

בור למטרות: חינוך, דת, קהילה, שירותי תרבות וספורט, בריאות ורווחה, משרדי  מבנים ומוסדות צי •

 הרשות העירונית, שבילים להולכי רגל ולאופניים, חניון ציבורי.  

שילוב של שימושים מסחריים התואמים את שימושו העיקרי של המבנה, להנחת דעת מהנדס העיר   •

 עפ"י טבלת זכויות הבנייה.    -יה מכלל השטח העיקרי המותר לבני 10%בהיקף של עד 

 מרתפים.   1חנייה תת קרקעית ציבורית, מקלט ציבורי ושימושים נוספים בהתאם לתכנית ע'  •

 טבלת זכויות והוראות בנייה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות לטבלה 

יותרו שטחים עיקריים   •

במרתף לפי התכליות  

  1המותרות בתכנית ע' 

משטח   10%בהיקף של עד 

המגרש, בנוסף לשטחים  

 הכוללים המותרים.  

תכסית המותרת עפ"י תכנית  •

 למבני ציבור.   -צ'

הכניסה  • מעל  קומות  מספר 

בנייה   3  -הקובעת קומות+ 

 על גג שטוח.  

 

גודל  מגרש ייעוד
מגרש 
 במ"ר

גובה  %  -שטחי בנייה ב
המבנה  

 במ'

 קווי בניין
מעל הכניסה  

 הקובעת
צידי   סה"כ

 ימני 
צידי  

 שמאלי 
 קדמי אחורי 

 שירות עיקרי 
מבנים  

ומוסדות  
 ציבור 

201 3,154 300 100 400 17 3 3  0 
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 ועדה מחוזית לתכנון ובנייה ת"א( )   14/03/2016מיום  1218ועדת משנה ב' להתנגדויות בישיבתה מספר  .9.9

 תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור. -507-0271700הדיון הינו לתכנית תא/מק/צ 

התנגדות עו"ד ענת בירן )ב"כ של הבעלים(: יש לתקן את הוראות התכנית כך שזכויות הבנייה למגרש לא  

  4. כך למשל תכנית ל'4יכללו ממ"דים וכן לא יכללו זכויות בנייה נוספות שניתן יהיה להוסיף לתכנית ל'

לחוק, הרי שאלו לא    151קיימות דרישות רשות נוספות, או ניתן היה להוסיף זכויות בנייה מכוח סעיף  

 . 400%יכללו במניין 

 לקבל את ההתנגדות בחלקה.

לחוק בעניין תוספת ממ"דים    151תכנית לא יכללו שטחים לפי סעיף  הכוללים לפי הוראות ה  "השטחים

 , אלו יהיו בנוסף לשטחים לפי הוראות התכנית המופקדת". לדיור מוגן

, בהתאם להחלטת הערר  הממ"דיםבקשה להיתר לוועדה הכוללת בתוכה את  החברה מגישה כרגע את ה

 על תכניות בתוקף.  05/09/2021המפורטת לעיל מיום 

 

 78 -ו 77הודעה על סעיפים  -1/70תמ"א  .9.10

 הינה תכנית המתאר הארצית למטרו בגוש דן. 1/70תמ"א 

 ומסמן את החלקה "ייעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת". תוואי המטרו עובד סמוך למגרש 

שעולה   הפרסום,  2  בסעיף כפי  סעיף    בנוסח  בתת  רק    ,א'  וכן  חלות  בניה  היתר  הוצאת  על  המגבלות 

ופיתוח". בנייה  כ"מגבלות  בתשריט  המסומנים  בניה    במתחמים  למגבלות  המתייחס  והסעיף  מאחר 

מעל   ששטחו  ציבורי  כלומר    2במגרש  להם,  סעיף  תת  הוא  שטחי  3.א.2דונם,  על  אלה  שמגבלות  הרי   .

 יתוח". ציבורי, חלות רק ככל שבתחום המגרש מסומן "מגבלות בניה ופ

הפרוייקט   ותחום  על  הנדון  מאחר  חלות  אינן  שהמגבלות  הרי  ופיתוח",  בניה  כ"מגבלות  מסומן  אינו 

 . 10/12/2020מר גל מוברמן מיום  -קביעה זו נערכה ע"י אדריכל הפרויקט המגרש.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הנכס הנדון
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 מדיניות הוועדה המחוזית בסביבת המתע"ן .9.11

 דנה בתכנית שבנדון, והחליטה כדלקמן:  29.4.2019מיום  873המחוזית המליאה בישיבתה מס׳ הוועדה 

 רקע:

יחידות דיור חדשות    460,000התכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית לכלכלה הנחתה לתכנן  

שה  הבנייה תע. לאור מיעוט השטחים הפנויים במחוז, נקבע כי תוספת  2040במחוז תל אביב עד לשנת  

(. על מנת לתת פתרונות נגישות לצפי האוכלוסייה המוגדל,  70%  -לרוב באמצעות התחדשות עירונית )כ

התשתיות   על  נוסף  הכוללת  במחוז  המונים  הסעת  מערכת  נת״צים  מתוכננת  ישראל,  )רכבת  הקיימות 

 וי מטרו.ו בקיבולת מתע״ן(, ביצוע שלושה קווי רכבת קלה ותכנון ראשוני של שלושה ק

לכך, מבקשת הוועדה המחוזית לקדם מדיניות שתבטיח פיתוח ובינוי איכותיים ואינטנסיביים    בהתאם

אשר נסמכים על הפרישה המתוכננת של אמצעי המתע״ן. הועדה רואה ברשת המתע״ן רשת חברתית  

מוטה   תכנון  של  בעולם  מקובלים  עקרונות  על  נסמכת  המדיניות  חברתיים.  פערים  בצמצום  שתסייע 

וכן מתבססת על ניתוח תכניות מפורטות מובילות בתפיסת התכנון  שוויוני  נון מוטה תחבורה  ותכ  תחבורה

תל במחוז  האחרונות  בשנים  המקודמות  תכניות  -שלהן,  על  מיוחד  בדגש  המתע״ן,  צירי  לאורך  אביב 

 התחדשות עירונית. 

 הוחלט: 

עבודה ויתר הצרכים    שכבותיו, למקומות לעודד תכנון עירוני אשר ישפר את נגישות הציבור, על כל   •

 הנדרשים להבטחת איכות החיים. 

 במטרופולין.  לעודד הגברת השימוש בתחבורה ציבורית וצמצום השימוש ברכב הפרטי •

נוסף לעבודה ע״י    להתוות קווים מנחים לתכנון מפורט בכל המחוז. הועדות המקומיות ישלימו נדבך  •

 עריכת מדיניות עירונית. 

 יניות שיבחנו ע״י מוסד התכנון הרלוונטי: עקרונות המד 

 העצמת זכויות בסביבת התחנות על מנת ליצור שימוש יעיל יותר בקרקע ומשאבים.  •

דירות   • קטנות,  דירות  )לדוגמא:  האוכלוסייה  שכבות  לכל  הפונה  ומגוון  מכליל  דיור  של  תיעדוף 

 ים. לשכירות ארוכת טווח, דירות רווחה ועוד( וצמצום של תקן החניה למגור

 גיוון בשימושי הקרקע בסביבת תחנות המתע״ן:  •

o ציבוריים.  תוספת של שימושים ציבוריים לשיפור השרות והגברת הנגישות לשימושים 

o בקרבת ומגוונת  יעילה  עירונית  רקמה  ליצירת  ותעסוקה  מסחר  שימושי  התחנות    שילוב 

 שתהפוך את הרחוב לפעיל ולידידותי עבור הולכי הרגל. 

ל  ערותים משלימים לתחבורה ציבורית לרבות כניסות לתחנות תת קרקעיות יעבור ששילוב שטחים  •

 מנת להגביר את הקישוריות בין תחנות ראשיות של מתע״ן לסוגי תחבורה ציבורית נוספים. 

 הנחיות לתכנון תחבורתי לרבות חניה בסביבות מתע״ן.   •

הנחיות לנושא בינוי וחתכי רחוב על מנת לייצר סביבה עירונית צפופה ואטרקטיבית אשר מעודדת   •

 הליכה ברגל בדרך אל ומתחנות המתע״ן.  

תנאי לקידום תכניות מפורטות בהתאם למדיניות זו הוא אישור תכנית מפורטת לקו המתע״ן שעליה   •

 הוא נסמך. 
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 תחום המדיניות: 

ומתוואי נת״צ שהינו מתע״ן לפי הגדרת    4/א/23מתוואי רק״ל לפי תמ״א    מי  150 -רצועת ליבה של כ •

 מי יחולו הנחיות לבחינת צמצום תקני חנייה בלבד.   300התקנות. ברצועה מורחבת של 

 מי מכניסות לתחנת רכבת ישראל  450רדיוס  •

 מ׳ מכניסות לתחנת מטרו.  300 -רדיוס של כ  •

 בהתאם למפורט: 

מדי • פרסום  על  מחליטה  בכל הוועדה  המתע״ן  סביבת  של  מפורט  תכנון  הנחיית  לצורך  זו   ניות 

 אביב.  ערי המחוז, וסבורה כי ראוי להטמיעה ככלי לתכנון ועיצוב המרחב העירוני במחוז תל

 חודשים מיום ההחלטה:   6ההטמעה תיעשה במספר מישורי פעולה במקביל בתוך   •

o המוצעת. וף המדיניותמסמכי המדיניות יפורסמו באתר מנהל התכנון להתייחסות ולתיק 

o  המתחמים של  תכנונית  לבדיקה  עירונית  להתחדשות  ולרשות  המקומיות  לוועדות    פנייה 

 המאותרים בתשריטי המדיניות. 

o  של תוואי ותחנות המטרו.  101-103עדכון המדיניות בהתאם לקידום תת״לים 

o   לתועלות משלימה  עירונית  מדיניות  טיוטת  תכין  במחוז  מקומית  ועדה   ציבוריותכל 

 למדיניות המחוז.  בסביבת המתע״ן. המדיניות העירונית תהווה נדבך תכנוני פרטני 

 

מ' מתחנת המטרו המוצעת "כרמלית.   300  -על פי מדידה עולה כי המגרש הנדון נמצא במרחק הקטן מ

 במתחם הכרמלית בגן הכובשים.

 

 י רישו .10

 המסמכים הבאים: בעיון בתיק הבניין בנכס הנדון נמצאו, בין היתר 

 940530היתר בנייה   .10.1

 21/07/1994מיום  940530היתר בנייה מספר  

 הקמת תורן אנטנה עם מיתרים על גג הבניין הקיים.  

 
 0019-07היתר בנייה מספר  .10.2

 . 13/02/2007מיום   07-0019היתר בנייה מספר  

במבנה הנדון, בהתאם לתכנית  מ' והסבת חדר עבור ציוד    19אנטנות תקשורת על תורן בגובה של    12הצבת  

 . 36ג' ובהתאמה לתמ"א 

 . )לא הובא בחשבון בחוות הדעת ( לא נמצא היתר בנייה לבניין הקיים

 עפ"י מצגת חברת בזק עולה כי השטחים הבנויים הינם כדלקמן: 

 מ"ר  190  קומת מרתף: 

 מ"ר  1,071  קומת קרקע: 

 מ"ר  1,016  קומה א': 

 מ"ר  2,277  סה"כ בנויים:
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 רמה תכנונית לבקשה להיתר בנייה פרוג .10.3

המשקפת את הבקשה להיתר בנייה שתוצג לוועדה המקומית. הפרוגרמה  הוצגה בפני פרוגרמה תכנונית  

 . 20/01/2022נערכה ע"י האדריכלית גל מוברמן ממשרד קו מתאר בע"מ מתאריך 

 מ"ר  4,442.8 ב זכויות בנייה )לפי תיק מידע(:שטח לחישו

 קומות.   10קומות מעל הקרקע= ק.ק.+  11סה"כ      סה"כ קומות: 

 248   סה"כ יחידות לדיור מוגן: 

 מ"ר  977.1     מסחר:

 דיור מוגן: 

 מ"ר 9,771.2 -לשימושים עיקריים 400% -זכויות לפי תב"ע 

 מ"ר  1,132 -תמריצי שטח קומה קיימת -38תמ"א 

 יחידות( 248מ"ר עבור  12מ"ר )  976\2 -תוספת ממ"ד

 מ"ר  13,879.2    מוגן: סה"כ דיור 

 מ"ר  14,856.3  סה"כ שטחי בנייה )כולל מסחר(:

לאור  מירב הסיכוי שהבקשה תדחה ע"י העירייה, ונאלץ לפנות לוועדת הערר. ברם,  המכתב מצוין כי "

  עמדת ועדת הערר בדיון הקודם, קיימת סבירות גבוה לאישור הבקשה ע"י וועדת הערר. "

    

 זכויות בנכס ה .11

 מידע מפנקס הזכויות  .11.1

יפו שהופק באמצעות האינטרנט   -עפ"י מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין תל אביב 

 עולים הפרטים הבאים:  12/01/2022 בתאריך

 7003   גוש:

 23  חלקה: 

 מ"ר  1,975 שטח החלקה הרשום:

 , בשלמות. מדינת ישראל  בעלויות: 

 .  21/03/2042בע"מ עד לתאריך ( 2014פאי סיאם תל אביב ) חכירה ע"ש  חכירות: 

כל    : משכנתאות על  בע"מ,  הפועלים  בנק  לטובת  סכום  הגבלת  ללא  ראשונה  דרגה  משכנתא 

 החוכרים. 

, על  ( לפקודת המיסים )גביה(, לטובת מס רכישה תל אביב2א) 11הערה לפי סעיף  הערות: 

  . 09/06/2021מתאריך   ₪515171445. הערות: תיק  691,203סכום של 

 

 22/02/2017חוזה חכירה )שירותים ציבוריים( מהוון מיום  .11.2

מיום   ציבוריים(  )שירותים  מהוון  חכירה  הישראלית    22/02/2017חוזה  החברה  בזק  לבין  רמ"י  בין 

 לתקשורת בע"מ )להלן: "החוכר"(, להלן עיקרי ההסכם: 

וביום   בין    15/05/2003הואיל  הסכם  בהתאם  נחתם  נערך  זה  וחוזה  והחוכר  המחכירה  ישראל,  מדינת 

 ובכפוף להסכם הסדרת הזכויות. 

 יפו   -תל אביב  המקום: 

 מ"ר בערך  1,975  השטח:

 7003   גוש:
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 23  חלקה: 

 2277  תכנית: 

 מ"ר שטח עיקרי מבונה.  2,463.59  קיבולת בנייה: 

שיחולו על המוחכר ככל חוכר אחר  כל מטרה המותרת לפי התכניות החלות ו/ או   מטרת החכירה: 

 . במגזר העירוני

 תוספת בנייה ו/ או שינוי ייעוד ו/ או ניצול ו/ או פיצול מגרש. פעולת השבחה: 

לשימוש ו/ או ליעוד    שימוש במוחכר למטרה ו/ או ליעוד השונים מאלה המותרים שינוי ייעוד וניצול: 

 .22/02/1993לפי תכנית מאושרת כדין עד יום 

מבנים נוספים, והכל על אלה  תוספת שטח בנייה ו/ או הקמת מבנה נוסף ו/ או    נייה: תוספת ב 

 . 22/02/1993לפי תכנית מאושרת כדין עד יום המותרים לבנייה  

( של הקרקע המוחכר לאחר פעולת ההשבחה לבין  100%ההפרש בין הערך המלא )  עליית ערך: 

( לפי הסכם הסדרת הזכויות, על פי שטח  91%קע )באותה הקר  הערך המעודכן של זכויות חכירה מהוונות 

, כששני  22/03/1993קרקע והשטח המבונה כפי שהיה מותר לבנייה לפי תכנית שאושרה כדין עד ליום  

 הערכים מחושבים כנהוג ברשות מקרקעי ישראל לגבי חכירה עירונית. 

 . 21/03/2042ועד ליום  22/03/1993שנים, החל מיום   49 תקופת החכירה:

 שנים החל מתום תקופת החכירה.  49 תקופת חכירה נוספת:

החוכר יהיה רשאי לבצע בכפוף לכל דין פעולת השבחה במוחכר, אך זאת רק לאחר ששילם למחכירה  

בשל עליית  מעליית הערך של המוחכר בעקבות פעולת ההשבחה. סכום התשלום    51%תשלום בשיעור  

 נוהלי רמ"י החלים על חוכרים אחרים במגזר העירוני. הערך יקבע על פי שומה בהתאם ל

לת השבחה, יהא החוכר זכאי  אם שילם החוכר היטל השבחה וגם תשלום בשל עליית ערך בגין אותה פעו 

מ עליית  לקבל  בשל  מהתשלום  מחצית  או  ששילם,  ההשבחה  מהיטל  מחצית  המחכירה  ששילם  ן  ערך 

    למחכירה, לפי הנמוך מבין השנים.

 

 05/02/2018מיום  -קת שינוי ייעוד וניצולאישור עס .11.3

למטרת    507-0271700, תכנית  23חלקה    7003( בע"מ בגוש  2014אישור עסקה לחברת פאי סיאם ת"א )

 שטח למבני ציבור.  

סה"כ    -₪ )מע"מ(  ₪1,129,888.31 +    6,646,401.84הוצגה בפני קבלה לתשלום דמי היתר מהוונים בסך  

7,776,290.15   .₪ 

  

 03/05/2018מיום חוזה חכירה מהוון  .11.4

)להלן: "החוכר"(, להלן  ( בע"מ 2014פאי סיאם ת"א )חוזה חכירה מהוון )שירותים ציבוריים( רמ"י לבין  

 עיקרי ההסכם: 

,  )להלן: "חוזה חכירה המקורי(  חוזה חכירה  01/01/20172  ביוםובין המחכירה ובין החוכר נחתם  הואיל  

 על בטלות חוזה חכירה המקורי ולא וטענו לכל זכות ו/ או חובה הנובעת ממנות. והצדדים מצהירים 

 יפו   -תל אביב  המקום: 

 מ"ר בערך  1,975  השטח:

 . 23חלקה    7003   גוש:

 
 לעיל.   10.2המפורט בסעיף  22/02/2017ככול הנראה מדובר בחוזה החכירה מיום   2
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 . 507-0271700  תכנית: לפי 

 . 04/02/2067ועד  05/02/2018 - דהיינו משנים החל מיום אישור העסקה  49 תקופת החכירה:

 החל מתום תקופת החכירה.  שנים   49 תקופת חכירה נוספת:

 שטח למבני ציבור.   מטרת החכירה: 

 .  (100%+ 300%) מ"ר שטחי שירות 1,975 -מ"ר שטח עיקרי ו 5,925 -מ"ר 7,900  קיבולת בנייה: 

 ₪ מהוונים. 6,646,401.84 דמי חכירה שנתיים: 

 ₪.   13,032,160.48הערך היסודי של המגרש: 

היחס לעסקת שינוי הייעוד והניצול אשר במסגרתה נחתם חוזה זה, זכאית החוכרת לקבל מן החכירה  

בשל עליית ערך ששילמה למחכירה, לפי הנמוך  מחצית מהיטל ההשבחה ששילמה או מחצית התשלום  

מעליית הערך של המוחכר בעקבות    51%ר  מבין השנים אך זאת לאחר ששולם למחכירה תשלום בשיעו

 פעולת ההשבחה.  

 

 02/03/2015 מיום  הסכם מכר .11.5

בין בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן: "המוכרת" ו/ או "בזק"(    02/3/2015הסכם מכר מיום  

 ( בע"מ )להלן: "הקונה"(, להלן עיקרי החוזה: 2014לבין פאי סיאם תל אביב )

תל אביב, הידוע כגוש    34ה את זכויות בנכס מקרקעין הנמצא ברחוב המרד  המוכרת מצהירה כי יש ל •

 . 23חלקה    7003

המוכרת מצהירה כי יש לה זכות לקבלת חוזה חכירה מהוון בקשר לנכס בהתאם להסכם הפשרה   •

ועיריית ת"א לבין המנהל  בינה  ובהתאם להסכם הפשרה שנחתם  יפו    - עם מנהל מקרקעי ישראל 

 עם העירייה"(. )להלן: "הסכם הפשרה 

בגבול הרמפה המרוצפת, בחלקה הדרומי של הרמפה לתחום   • כי קיימת חריגה  המוכרת מצהירה 

הכביש. יובהר כי האחריות לכך עד למועד המסירה הינה של המוכרת והחל מיום מסירת החזקה  

 האחריות לכך הינה של הקונה.

חשמל.   • חברת  ע"י  המוחזק  טרנספורמציה  חדר  מצוי  חשמל  בשטח  חברת  לפינוי  תפעל  המוכרת 

 בהתאם להוראות הסכם זה. 

הקונה מצהיר כי המוכרת מצהירה בפניו כי הסכם הפשרה עם המנהל, נקבע בין היתר את העקרונות   •

 הכללים הבאים:ו

o לגבי הנכס, בהתאם לנוסח המקובל   91%  -ק יפעלו לחתימת חוזה חכירה מהוון בבזהמנהל ו  

 במנהל לגבי חוכרים אחרים במגזר העירוני. 

o 22/03/1993שנים שתחילתה ביום    49  -תקופת חוזה החכירה שיחתם לגבי הנכס תהיה ל  

 שנים.   49 -ותינתן הארכה נוספת ל

o   בשל חתימת חוזה החכירה, המוכרת לא תשלם כל תשלום למנהל לרבות דמי היוון ודמי

 . 22/03/1993תכניות שאושרו כדין עד ליום  היתר והכול עד לניצול מלוא הזכויות לפי

o   מטרת החכירה תהיה כל מטרה מותרת לפי תכניות חלות ו/ או שיחולו על אותו הנכס, כמו

 חוכר אחר במגזר העירוני. 

o   עבור כל פעולת השבחה מעבר לזכויות האלו ישולם למנהל )יחול על הקונה( תשלום בשיעור

ג  51% שיחול  ובמקרה  הקרקע  ערך  השבחהמעליית  היטל  מהיטל    -ם  מחצית  של  החזר 

 הנמוך מבין השניים.  -ההשבחה או דמי היתר
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ידוע לקונה כי קיים הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בין המוכרת לבין עיריית תל אביב. ידוע   •

לקונה כי כיום הנכס רשום על שם עיריית תל אביב וכי במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק  

הנכס ע"ש מדינת ישראל, וכי המוכרת מתחייבת לדאוג    תל אביב מחויבת להעביר אתדין עיריית  

 לרישום הנכס על שם מדינת ישראל ורישום חכירה על שמה.

 . 31/03/2018מסרת החזקה: בכפוף לתשלום מלוא התמורה במועדה, ביום  •

 היטל השבחה אשור יחול על המוכרת הינו בגין תב"ע שאושרה וקיבלה תוקף עד ליום חתימת החוזה.   •

במידה    ₪ בתוספת מע"מ כדין ובתוספת הפרשי הצמדה.  42,800,000התמורה )עפ"י נספח התמורה(:   •

₪    1,500,000התמורה בסך    והמוכרת לא הצליחה לפנות את חברת החשמל מהנכס, אז יופחת סכום 

   ₪.  41,300,000מוד על ויע

 

 הסכם פשרה בין בזק למדינת ישראל וממ"י.  .11.6

  31/01/1984נמסר לי כי הנכס הנדון נכלל בהסכם העברת נכסים שנחתם בין מדינת ישראל לבין בזק ביום  

 . 22/03/1993גג" בין מנהל מקרקעי ישראל לבזק ביום  וב"חוזה

ישר  15/05/1993בתאריך   בין בזק למדינת  חוזה  זכויות  נחתם  ומנהל מקרקעי ישראל המסדיר את  אל 

מועצת   בהחלטת  הוסדר  ההסכם  חכירה.  הסכמי  על  חתימה  ומאפשר  בחזקתה  בנכסים  בזק  חברת 

 . 28/03/2004ואף קיבל תוקף של פסק דין ביום  21/01/2003מיום   961מקרקעי ישראל מספר 

ויו בזק  חברת  בידי  יוותרו  אשר  נכסים  רשימת  היתר  בין  כולל  לתנההסכם  בהתאם  לבזק  אים  חכרו 

 ינים בהסכם, הכוללים בין היתר: המצו

יום מיום כניסת הסכם זה    180בזק ומנהל מקרקעי ישראל יפעלו להחתמת חוזי חכירה מהוונים תוך  

לתוקף לגבי הנכסים המושארים בידי החברה. חברת בזק לא תהא רשאית לבצע פעולות השבחה בכל  

 החכירה. הנכסים הנדונים עד לחתימת הסכם 

 שהינה בבעלות עיריית תל אביב בשלמות.   7003בגוש   23הנכס הנדון ממוקם על חלק מחלקה מספר 

נמסר לי ממחלקת הנכסים של חברת בזק כי, קיים חוזה משולש בין חברת בזק, עיריית תל אביב ומנהל  

עיריית תל אביב    , החוזה קובע כי בעת העברת הזכויות לצד ג', תאשר2007מקרקעי ישראל שנחתם בשנת  

לרוכש לחתום על חוזה חכירה מול מנהל מקרקעי ישראל בהתאם להסכם של מדינת ישראל עם בזק  

 .  1984משנת 

 להלן פירוט תנאי החכירה בחוזי חכירה של בזק בנכסים אחרים )בהנחה כי הינם חלים על הנכס הנדון(:

דמי חכירה, דמי היוון, זאת עד לניצול  חברת בזק לא תשלם תשלום בעת החתימה לרבות: דמי היתר,   •

 . 22/03/1993מלוא הזכויות לפי תכניות בניין עיר שאושרו כדין עד לתאריך 

 חברת בזק לא תידרש לשלם דמי הסכמה למנהל בעת העברת הנכסים לצד ג'.  •

במגזר   • חוכר אחר  כמו  או שתחול  ו/  החלה  עפ"י תב"ע  מותרת  מטרה  לכל  מטרת החכירה תהיה 

 העירוני. 

תשלומים בעת השבחת נכסים בדרך של תוספת בנייה או שינוי ייעוד עפ"י תב"ע חדשה אשר אושרו   •

 . 22/03/1993לאחר התאריך 

 מעליית ערך הנכס בעקבות פעולת ההשבחה.  51%חברת בזק תשלם  •
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אם שילמה חברת בזק היטל השבחה בשל עליית ערך כאמור לעיל, תהיה חברת בזק זכאית לקבל   •

מקרקעי   ערך  ממנהל  עליית  בשל  התשלום  מחצית  או  ששילמה  ההשבחה  מהיטל  מחצית  ישראל 

 ששילמה למנהל, לפי הנמוך מבין השניים.

 

   הודעה על הסכם פשרה .11.7

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן: "התובעת"(  הודעה מטעם הצדדים על הסכם פשרה בין  

  )להלן: "הנתבעות"( ומדינת ישראל  יפו    - ייה ת"אהוועדה המקומית לתכנון ובנ   , יפו  –עיריית תל אביב  לבין  

 להלן עיקרי ההודעה:

הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הגיעו לידי הסכמה ביניהם ביחס למחלוקת נשוא   •

 רה. פשהנכבד ייתן תוקף של פסק דין להסכם ה הליך ומבקשים מבית המשפט

דונם ברוטו, מהווה    1.975בשטח של    7003בגוש    8נשוא התביעה, הידועים כחלק מחלקה  המקרקעין   •

  - חלק בלתי נפרד מהסכם הפשרה זה ואשר תיחתם ע"י הצדדים לתביעה יועברו על ידי עיריית ת"א 

 יפו על שם מדינת ישראל, בהתאם למפורט בהסכם זה. 

 

 13/08/2018מיום  בין היזם לעיריית תל אביבסכם ה .11.8

)להלן: "החברה"    ( בע"מ 2014לבין חברת פאי סיאם תל אביב )  הסכם בין עיריית ת"א )להלן: "העירייה"(

 לים בין היתר הפרטים הבאים:  , עו13/08/2018מיום    ,ו/או "היזם"(

בשטח    34בייעוד ציבורי הידועה כרחוב המרד    7003בגוש    24העירייה הינה הבעלים הרשום של חלקה   •

 דונם.   25 -של כ

ת״א־ • עיריית  בין  להסכם  לתקשורת  יפו,    ובהתאם  הישראלית  החברה  בזק  וחברת  ישראל  מדינת 

הסמוכה בייעוד ציבורי  ״(  23״חלקה  )להלן :    7003בגוש    23נרשמה בזק כחוכרת של חלקה  ,  בע״מ

 מ״ר. 1,975  -בשטח רשום של כ

 . 23בין בזק לבין החברה, רכשה החברה את זכויות בזק בחלקה   2.3.15בהתאם להסכם מכר מיום  •

מ״ר   650מיועדת רצועת מקרקעין בשטח כולל של כ־ ״התכנית״( )להלן:  2277ובהתאם לתכנית תא/  •

להוות  23להוות שטח השלמה לטובת חלקה  ״שטח ההשלמה״(  )להלן:    24מתוך חלקה   על מנת   ,

אחוזים ואילו שיעור    24%  -יחדיו מגרש תכנוני אחד אשר בו יעמוד שיעור חלקה של העירייה על כ

 אחוזים.  76%-חלקו של היזם יעמוד על כ 

תא/ל  • לתוכניות  בהתאם  לפעול  והעיריה  החברה  )להלן:    4ברצון  תא/מק/צ  וכן  ״התכניות״(  ו/או 

לממש את הבנייה על המגרש בהתאם לייעודו הציבורי ולהקים על גביו בין היתר בניין למטרת דיור  

קומות בכפוף למתן    10מ״ר נטו לכל יח״ד ב־  40יח״ד זהות בשטח של כ־    214  -כ  מוגן אשר יכיל עד

יח״ד־ תוספת של יח״ד ככל שיתאפשר הדבר בהתאם לאישור    214היתר בניה או לחילופין ובנוסף ל־ 

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל אביב ובכפוף למתן היתר בנייה התואם את המצב התכנוני  

בהתאם לפרוגרמה שונה של מס׳ יח״ד, בלבד שלא תפחת מהשטח המקסימלי  לאחר הוספת יח״ד או  

 ה. המותר לבניי

למגרש   24עם שטח ההשלמה מתוך חלקה   23בכפוף לאמור לעיל ועל מנת לאפשר את איחוד חלקה   •

קומבינציה   עיסקת  לצורך  הסכם  ביניהם  לערוך  להסכמה  והעיריה  החברה  הגיעו  אחד,  תכנוני 

מתוך סך    6.8%  -יח״ד בנויות המהוות כ  15מות הצדדים תקבל העירייה  במסגרתה ובתמורה להסכ
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״יחידות העירייה״(.  )להלן:    יח״ד שיבנו על המקרקעין המאוחדים לאחר השלמת בנייתן ע״י היזם

להוראות   בהתאם  יהיה  בחניון  העיריה  יחידות  דיירי  של  השימוש  וכן  העיריה  ביחידות  השימוש 

הבניין את  שתנהל  הניהול  הבניין    .חברת  של  הקרקע  בקומת  לקבל  העירייה  זכאית  תהא  בנוסף, 

 וזכות שימוש בחניות.   מ״ר עבור העירייה  200שיוקם, שטח ציבורי בשטח כולל של  

ובתמורה למילוי כל התחייבויות החברה ע״פ הסכם זה, תעמיד העירייה לחברה, את שטח ההשלמה   •

ן והכל כמפורט ובכפוף להוראות הסכם זה  כהגדרתו לעיל, על מנת לאפשר לחברה לבנות את הבניי

חלקה   לאיחוד  תכנית  להגיש  החברה  ״הסדר    23ולהתחייבות  דרך  על  לרבות  ההשלמה  שטח  עם 

כל זאת, במקביל להגשת בקשה להיתר בניה על המגרש המאוחד  ״תכנית האיחוד״(. מגרש״ )להלן:  

 אשר תיחתם ע״י העירייה ועל ידי החברה. 

כי   • על הצדדים  יחסית שלמוסכם  לתוספת  זכאית  כל  יח"ד    העירייה תהא  בגין  ציבורי  ושל שטח 

ל־  תוספת יח״ד שתאושר ליזם ע״י הוועדה  יח״ד אשר בכוונת    214המקומית לתכנון ובנייה מעבר 

כך  לבנות,  שיאושרו   היזם  יח״ד  תוספת  לאחר  העירייה  בבעלות  יירשמו  אשר  יח״ד   שאחוז 

כי שטח מינימלי של כל   לל יח״ד המכונות בפרויקט ובתנאימכ  6.8% -ליזם ע״י הוועדה, לא יפחת מ

יח״ד   15מס׳ יח״ד בבעלות העירייה לא יפחת מ־   מ״ר נטו וכן  40 -יח״ד בבעלות העירייה לא יפחת מ

 הצדדים.  כפי המוסכם לעיל בין

לפרויקט, באופן אשר יאפשר    ידוע ומוסכם על היזם כי במקרה בו תאושר לו תוספת של שטחי בנייה •

המאושרות לו לבנייה או להרחיב את שטחי יח״ד בפרויקט,    יח״ד  214ו לבנות יודיד נוספות מעל  ל

שתהא  של  הרי  שטחן  הרחבת  או  בנויות  יח״ד  תוספת  מהיזם  לדרוש  העירייה  יחידות    רשאית 

שתאושר ליזם מכלל הפרויקט   העירייה, הכל בהתאם לחלק היחסי המגיע לה מתוך תוספת הבנייה

 יחייב את היזם. עתה הבלעדי בנושא זה אשרוע״פ שיקול ד

במספר יח״ד שיאושרו ליזם בפרויקט    לעיל יחול ביחס ישר גם למקרה של הפחתה האמור בסעיפים •

של הפחתת יח״ד שיאושרו ליזם, יופחתו ביחס ישר מס׳ יח״ד    יח״ד־ דהיינו במקרה  214מתחת ל־  

מס׳ יח״ד שיועברו לידי העירייה    המצטברים הבאים:לבעלות העירייה וזאת בתנאים    אשר יועברו

שטח הממוצע של כל יח״ד בפרויקט לא יפחת מ־    בפרויקט.  מכלל יח״ד המכונות  6.8%  -לא יפחת מ

 מ״ר נטו.  40

(,  38יחידות )שאינו כולל ממ"דים ושטחי תמ"א    184: על התכנון המינימלי של  הערה של הח"מ

 עברו לבעלות העירייה בהתאם לחוזה. . יחידות דיור שיו 12 -הרי מדובר בכ

 

 הסכמי שכירות  .11.1

פון תקשורת בע"מ וחברת פרטנר    -הוצגו פני חוזי שכירות עם חברת סלקום ישראל בע"מ, חברת פלא

, לגבי השכרת חלקים בגג ובאנטנות. חוזי השכירות נחתמו עם חברת בזק, חלקם אינם  תקשורת בע"מ

   בשומה זו. ולא הובאו בחשבוןבתוקף 

 

 שומת וועדה היטל השבחה  .11.2

בגין  )הנכס הנדון(    7003בגוש    23ערך השמאי יורם ברק שומת היטל השבחה לחלקה    20/03/2020בתאריך  

 . 3966  -י מימוש(. עבור אישור תכניות צ' ומימוש זכויות בדרך של מכר )בקשה לפנ

 ₪.   2,569,275בגובה של  02/08/2016שמאי הוועדה קבע היטל השבחה לתכנית צ' למועד הקובע 

 ₪.   11,211,283בגובה   06/12/2019למועד הקובע  3966וכן קבע היטל השבחה לתכנית 
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 של הנכס, שומות ועסקאות ההיסטורי .12

 לא נערכה עסקה בנכס הנדון, למעט העסקאות המפורטות לעיל.    .12.1

בשומתי קבעתי שווי  .  19ערכתי שומת מקרקעין לבטוחה לבנק הפועלים עפ"י תקן    25/04/2018  בתאריך .12.2

 .  ₪ 165,500,000בסך של  למטרת בטוחה

   . ₪ 195,950,000שווי שוק בגובה של  כמו כן קבעתי בשומתי כי בחלופת 

 מספר חוות דעת לדו"חותיה הכספיים של החברה כמפורט להלן: ערכתי  .12.3

 שווי הוגן ללא מע"מ  מועד קובע

31/12/2016 127,950,000  ₪ 

31/12/2017 127,950,000  ₪ 

31/12/2018 195,000,000  ₪ 

31/12/2019 195,208,000  ₪ 

30/09/2020 220,000,000  ₪ 

31/12/2020 220,000,000  ₪ 

 

הובאו בחשבון שטחי    05/09/2021בהתאם להחלטת הערר מיום    :מהשומה הקודמת  הסיבות לעליית השווי .12.4

 .  38ממ"דים ותוספת קומה על פי תמ"א  

 

 עקרונות, גורמים ושיקולים  .13

התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה    - בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  

בין היתר את הגורמים והשיקולים    17.1ובהתאם לתקן מספר   של הועדה לתקינה שמאית, הבאנו בחשבון 

 שלהלן:  

 מטרת השומה  .13.1

, בנכס הנדון בהתחשב במצבו  ( בע"מ2014יב )פאי סיאם תל אבהערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת  

"AS-IS  השווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן חשבונאי ."

הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון למוכר ברצון,    -שהוא    1IVS  -ו  IAS  40בינלאומי מס'  

בעסקה רצונית, ללא אילוץ, אחרי זמן סביר בשוק, כשהצדדים פועלים בידיעה, בשיקול דעת, בזהירות  

בדבר "פירוט מזערי  נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי    17.1וללא כפיה. השומה נערכה לפי תקן  

ני התשכ"ח  חוק  ערך,  בתאריך    1968ירות  שאושר   חשבונאית",  תקינה  הועדה    6/10/2010ולצורך  ע"י 

ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים.  השומה נערכת    13/10/2010לתקינה שמאית ובתאריך  

כנדל"ן   ממנו  יחסי  חלק  על  או  נכס  על  דיווח  לרבות  החברה  של  הכספיים  בדוחות  נדרש  מידע  לצורך 

של  להשקעה ההוגן  השווי  ביסוס  לרבות  החברה  של  כספי  דיווח  לצורך  ו/או  אלו  בדוחות  העניין,  לפי   ,

 השקעתה בנכס. זאת, לצורך דיווח לדו"חות הכספיים, שיפורסמו בציבור. 

 גישות השומה  .13.2

 קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:

 chThe market approa -גישת ההשוואה )או גישת השוק(
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שום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לו  ימבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנ

ב  ומידת סחירותם. השומה הסופית מתבצעת תוך שימוש  הבמיקומם, אופיים, רמת הסיכון הגלומה  ם 

 סיקה.  גישה זו מועדפת גם לפי הפ שום ביחס לעסקאות ההשוואה.יבמקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנ

 The income approach - גישת ההכנסה )או גישת היוון ההכנסות(

  אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה )היוון מהשורש "הון"( המתקבלת 

פ אופי  "ע בין היתר  נקבע  האו שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן. פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית  

כוללים  ההיוון    שעורשיקולים בהערכת  ה  הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים.הנכס, רמת  

 סיכון.  : ריבית בטוחה במשק, איכות השוכר, פחת,בין היתר

  The cost approach -גישת העלויות )גישת השווי הפיזי(  

השווי    שום.יל לנכס הנשמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכ בגישה זו  

זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם   ופנויה בהתאם    בשוק החופשי  הלשוויי המתקבל בגישה  כריקה 

שנעשו בנכס    ליעודה או רמת ניצולה הקיים, בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות

מאחר    (.י ופונקציונאל ובניכוי פחת על סוגיו השונים )פיזי, כלכלי   אחרונה  בעדיפות  מצויה  זו  גישה 

   והתוצאה המתקבלת, רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה. 

נכס ונסיבות  ה   מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה, אופי

עב  השומה.  המתקבלת  התוצאה  עשויה  וכדומה(,  שפל  )גאות,  שונים  שוק  בכל   "י מצבי  אחת    שימוש 

 . דומותתוצאות ייתן  הגישות  מהשימוש בכל אחת  םאופטימאליימהגישות, להיות שונה. בתנאי שוק 

 יישום גישות השומה 

לנכסים  של הועדה לתקינה שמאית בדבר  "יישום גישות השומה בשומות מקרקעין    2.0ע"פ תקן מספר  

בנויים למגורים, משרדים, תעשיה, מלאכה ומסחר" עולה כי גישות בעלות תוקף גבוה להערכת "חנויות  

 ומבנים מסחריים" הינן גישת ההשוואה וגישת הוון הכנסות.   

 תל אביב. שכונת נווה צדק, , 34הנכס ברחוב המרד   הובא בחשבון מיקומו של .13.3

 . והמשרדים שבחזית לים, מול מתחם בתי המלון נהלשכו הובא בחשבון כי הנכס ממוקם ממערב  .13.4

  24  כולל חלקים מחלקהמ"ר    2,442.81ששטחו  מ"ר, המגרש התכנוני    1,975בשטח רשום של    23חלקה   .13.5

הסמוכה בבעלות עיריית תל אביב. הפרויקט המתוכנן מיועד להיבנות במגרש הכולל חלקים של עיריית  

 ת"א.  

מרכזיית בזק וכי על גג המבנה מתקנים סלולריים המושכרים  כהנכס שימש עד לאחרונה  הובא בחשבון כי   .13.6

  ון בשומה זו.לא הובאו בחשבוהמבנה הקיים דמי השכירות בשכירות חופשית לחברות הסלולר. 

עד   .13.7 ציבורי,  בייעוד  קרקע  הנכס.  על  החל  התכנוני  המצב  בחשבון  בנייה    400%הובא  מאושרות  זכויות 

,  בייעוד מסחרי  מסך השטחים הכולל המותר לבנייה במגרש  10%בתוספת    לשטחים עיקריים ושטחי שירות

 קומות.  10בבנייה עד 

 , בדבר הגשת להיתר בנייה על פי תכניות בתוקף.  05/09/2021הובאה בחשבון החלטת וועדת הערר מיום  .13.8

, נמסר לי ממזמין  הובא בחשבון כי בהתאם להוראות תכנית צ', יש לפרסם את הבקשה להיתר, כהקלה .13.9

לאור העובדה  לא תידרש פרסום ההקלה,  השומה כי בהתאם לחוות דעת מהיועצת המשפטית של העירייה,  

 בהתאם לתיק מידע שהתקבל מעת העירייה.  המבוקשות יצרה את הזכויות 4כי תכנית ל'

 בשטח ולא הובאו בחשבון בשומה זו. הקיימת היתרי הבנייה החלים על הנכס הנדון הינם למרכזיה   .13.10
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וכי .13.11 בשלמות  ישראל  מדינת  ע"ש  רשומה  כי החלקה  ח  הובא בחשבון  ע"ש  לחברה  פאי סיאם ת"א  כירה 

 . 04/02/2067עד לתאריך  ( בע"מ 2014)

  ל ( בע"מ, וכי שולם כו2014בחשבון אישור רמ"י לעסקת שינוי ייעוד וניצול ע"ש פאי סיאם ת"א )הובא   .13.12

 מיליון ₪.   7.8 -סכום דמי ההיתר המהוונים בסך כולל מע"מ של כ

      , כמפורט לעיל. דמי היתרר תשלום  לאחעם רמ"י, חוזה חכירה הובא בחשבון   .13.13

 . 02/03/2015מבזק ע"י מזמין השומה מיום  הובא בחשבון הסכם הרכישה מיום   .13.14

   , על חלק העירייה במגרש. הובא בחשבון הסכם הקומבינציה עם עיריית תל אביב .13.15

תחול על המוכרת, קרי על בזק.    2013שאושרה בשנת    4הובא בחשבון כי היטל ההשבחה בגין תכנית ל/ .13.16

תחול על הקונה והופחתה משווי הנכס, כמפורט בפרק    2016רה בשנת  היטל ההשבחה עבור תכנית צ' שאוש

 התחשיב להלן.

 הובאו בחשבון עסקאות לנכסים דומים בסביבה הסמוכה תוך התאמתם לנכס שבנדון.  .13.17

 הנכס הוערך בגישת ההשוואה.  .13.18

כמו כן הנכס  .  24וחלק מזכויות חלקה    בלבד   23חלקו היחסי בזכויות הבנייה של חלקה  הנכס הוערך עפ"י   .13.19

, בניכוי יחידות העוברות הוערך לשווי שוק עפ"י מלוא זכויות הבנייה המוצעות ע"י אדריכל הפרויקט

 לבעלות עיריית ת"א וכן הפחתת עלות הבנייה של חלקי עיריית ת"א. 

לבעלים ע"י רמ"י,    נערך אומדן להיטל השבחה שיחול על מימוש תכנית צ', מחצית מגובה ההיטל יוחזר  .13.20

ו מחייב את הוועדה  אומדן בלבד ואינ ה  מהווהיטל ההשבחה  כחלק מהסכם הפשרה המפורט לעיל. גובה  

 . על החיוב ביתן להשיג ע"פ הוראות התוספת השלישית לחוק התו"ב .המקומית

חס של  )עפ"י מנגנון ההתאמה לפי י   יחידות דיור  12מינימום    יפו מקבלת  -הובא בחשבון כי עיריית ת"א .13.21

של    (6.8% בשטח  ואולם  בנויות  הכניסה.    200מוגן  בקומת  לרשות  מ"ר  שעוברים  החלקים  בניית  עלות 

כמו כן ההסכם קובע מנגנון חלוקה במידה ומספר היחידות הכולל    , הופחתו משווי הנכס.ועיריית ת"א יפ

 בפרויקט ישתנה.  

 . הערכת השווי מבוססת על מידע משפטי שהובא בפני וכפי שמפורט בשומה לעיל .13.22

   . 31/12/2021  -המועד הקובע לחוות הדעת .13.23

 ערכת השווי אינה כוללת מע"מ. ה .13.24

בני    רונה, שטרם זוהה בעבר, וגרם לתחלואתהחלה התפשטות נגיף קו  2019במהלך חודש דצמבר בשנת   .13.25

בעולם.  אדם אחרים  למקומות  התפשט  משם  בסין,  שונים  ארגון    הכריז  11/3/2020בתאריך    במחוזות 

בישראל במהלך    העולמי על התפרצות הקורונה כפנדמיה )מגפה(. נגיף הקורונה התגלה לראשונה  הבריאות

  2020במהלך חודש מרץ    התפשטות הנגיף בישראל פורסמו. במסגרת ההתמודדות עם  2020פברואר    חודש

ממשלתיות בידוד,  הנחיות  מדיניות  התווית  היתר,  בין  שכללו,  בחופש    רבות  המשק,  בפעילות  הגבלות 

ובתחבורה.  ישראל  19/4/2020  בתאריך  התנועה  ממשלת  העסקית    החליטה  הפעילות  בהחזרת  להתחיל 

ומדורג, תחת  במשק באופן ומג  מבוקר  )הוראות "התו הסגול"(.  בלות לשמירתהנחיות    בריאות הציבור 

כי הרשויות המקומיות במדינת ישראל    "הרמזור", לפיה  נכנסה לתוקף תכנית  6/9/2020בתאריך   נקבע 

מקומית תתאפשר בהתאם למדד התחלואה שבו.    רשות  יסווגו לפי משתנים שונים, כאשר הפעילות בכל

חודש המז  2020  דצמבר במהלך  מנהל  )  והתרופות  וןהעניק  לחיסוני  FDAהאמריקאי  חירום  אישור   )

    ארצי נרחב כנגד המגפה. חיסונים מבצע החלבישראל ו  ו"מודרנה"  של חברות "פייזר" הקורונה
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בעקבות התפרצות זן "אומיקרון" של נגיף  נכון למועד עריכת חוות הדעת, לאור עליה במקרי התחלואה  

החזרת מדיניות "התו  חלק מההגבלות והכריזה, בין היתר, על    להחזירהחליטה ממשלת ישראל  הקורונה  

)הנחיות לפעילות   ו"התו הסגול"  ולמבנים(  עבור מחלימים ומתחסנים למקומות  כניסה  )אישור  הירוק" 

 עסקי תעשיה(. 

עריכת  נכון למועד  שיטת ההערכה הינה בגישת השוואה ודיור מוגן,  ריקה ביעוד    קרקעהנכס הנישום מהווה  

ניכר כי לא חלה כל ירידה בערכי הקרקעות כתוצאה ממשבר הקורונה ככל שעסקאות    .חוות הדעת לא 

 .בעתיד ישקפו שינוי במחירים, יעודכן שווי הנכס בהתאם

 

 מחירים ועסקאות  .14

 קרקעות לדיור מוגן  .14.1

חברת    בשכונת הנרקיסים בראשון לציון, עולה כי  15/12/2021מתאריך    115/2021עפ"י מכרז רמ"י   •

₪ בתוספת הוצאות    118,118,118רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ זכתה במכרז בסכום של  

  6,150בשטח של    413-0180570עפ"י תכנית    511פר  +₪. הנכס הינו מגרש מס  23,034,352פיתוח של  

לשטחים   בנייה  זכויות  קובעת  התכנית  ומסחר(.  מוגן  )דיור  ומסחר  מיוחד  מגורים  בייעוד  מ"ר 

יחידות. בהנחה כי שווי    250מ"ר למסחר עבור סה"כ    1,600מ"ר לדיור מוגן+    15,000יקריים של  ע

₪ למ"ר מבונה עיקרי לדיור    ₪7,730, מתקבלת תוצאה של    12,000  -למ"ר מבונה מסחרי שווה כ 

 מוגן. 

ן  עפ"י תוצאות מכרז רמ"י, זכתה חברת מגדלי הים התיכון בקרקע לדיור מוגן בשונת פארק איילו  •

מיליון ₪ הוצאות פיתוח. מדובר    29  -+ כ מיליון ₪    29  - מיליון ₪+ כ  141  - באור יהודה בתמורה לכ

 יחידות.    500דונם המיועד לפרויקט שיכלול עד  10.5 - במגרש בשטח של כ

כי    13/11/2019מתאריך    325/2018עפ"י מכרז רמ"י ים/ • בשכונת מורדות ארנונה בירושלים, עולה 

₪ בתוספת הוצאות פיתוח של    43,453,000ובניין בע"מ זכתה במכרז בסכום של  חברת שפיר מגורים  

מ"ר בייעוד    7,110בשטח של    151-0053751עפ"י תכנית    ₪7. הנכס הינו מגרש מספר    48,643,685

מ"ר   12,000מגורים ומסחר )דיור מוגן ומסחר(. התכנית קובעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים של 

 יחידות.  200מ"ר מתחת לכניסה הקובעת, עבור סה"כ   3,000"ר למסחר+ מ 300לדיור מוגן+ 

₪    ₪6,175 בקומת הקרקע, מתקבלת תוצאה של    8,000  -בהנחה כי שווי למ"ר מבונה מסחרי שווה כ

 למ"ר מבונה עיקרי לדיור מוגן. 

לשימושי מסחר תעסוקה    46חלקה    3642בנס ציונה בגוש    03/06/2018עפ"י תוצאות מכרז רמ"י מיום   •

לסכום של   בע"מ במכרז בתמורה  ובניין  זכתה חברת שפיר מגורים  ₪+    127,068,000ודיור מוגן, 

 ₪ עלויות פיתוח.  41,272,944

ז עולה כי שווי למ"ר מבונה  מגרשים בהם מבנה טיגרט לשימור. עפ"י ניתוח המכר  3החלקה כוללת  

 ₪ למ"ר.   6,000 -עיקרי לדיור מוגן הינו כ

בשוהם עולה כי חברת חמדת נוף הים בע"מ    07/01/2018מתאריך    221/2017עפ"י מכרז רמ"י מר/ •

₪. הנכס הינו מגרש    ₪20,686,426 בתוספת הוצאות פיתוח של    33,555,556זכתה במכרז בסכום של  

מ"ר בייעוד דיור מוגן ומסחר. התכנית קובעת    12,1234בשטח של    1007ל/עפ"י תכנית תמ  1001מספר  

מ"ר עיקרי    5,000יחידות, מתוכם סך של    200מ"ר עבור    17,000זכויות בנייה לשטחים עיקריים של  
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₪ בקומת הקרקע, מקדם   8,000  -למסחר בשתי קומות. בהנחה כי שווי למ"ר מבונה מסחרי שווה כ

 ₪ למ"ר מבונה לדיור מוגן.  2,000, מתקבלת תוצאה של  0.5 מסחר בקומה עליונה הינו

מ"ר    60  -יחידות, מתקבלת תוצאה של כ  200מ"ר עבור    12,000יתרת שטח עיקרי לדיור מוגן של  

מחיר   יחידה.  הצעה  הינה  במכרז  הזוכה  ההצעה  ליחידה.  ציבוריים  שטחים  כולל  ברוטו  עיקר 

₪ בנוסף לעלויות הפיתוח,    72,600,000יר השומא  ₪, מח  33,033,000המינימום במכרז הינו נקבע  

 ₪ למ"ר עבור מרכיב הדיור המוגן.   5,300 -מחיר השומה מביא לתוצאה של כ

במודיעין עולה כי חברת אביסרור ובניו יזום    27/11/2016מתאריך    177/2016עפ"י מכרז רמ"י מר/  •

₪. הנכס    12,450,904של    ₪ בתוספת הוצאות פיתוח  18,888,052ופיתוח זכתה במכרז בסכום של  

מ"ר בייעוד דיור מיוחד. התכנית קובעת    2,496בשטח של    1/9עפ"י תכנית מד/  N9הינו מגרש מספר  

מ"ר    50יחידות בשטח עיקרי ממוצע של    120מ"ר עבור    6,000זכויות בנייה לשטחים עיקריים של  

 ₪ למ"ר מבונה.   5,250ליחידה. העסקה משקפת שווי של  

במודיעין עולה כי חברת גיא דורון לוי הנדסה    22/05/2016מתאריך    201/2015מר/  עפ"י מכרז רמ"י •

₪.   ₪18,161,751 בתוספת הוצאות פיתוח של    16,064,444בנייה והשקעות בע"מ במכרז בסכום של  

מספר   מגרש  הינו  מד/  20762הנכס  תכנית  של  3/6עפ"י  בשטח  מוגן.    10,521ב'  דיור  בייעוד  מ"ר 

יחידות בשטח עיקרי ממוצע    120מ"ר עבור    6,000יות בנייה לשטחים עיקריים של  התכנית קובעת זכו 

 ₪ למ"ר מבונה.   5,700מ"ר ליחידה. העסקה משקפת שווי של   50של 

עולה כי, אחוזת צהלה בע"מ זכתה במגרש לדיור מוגן    07/01/2009עפ"י תוצאות מרכז ממ"י מיום   •

מ"ר    9,585מ"ר עם זכויות בנייה של    10,300של    ₪. המגרש בשטח  50,118,000  -בחולון בתמורה ל

  5,230מניתוח תוצאת המכרז עולה כי שווי למ"ר מבונה עיקרי הינו  יחידות דיור.    250  -עיקרי עבור כ

 ₪ למ"ר. 

, רח׳ אריאל שרון )שפט טל( /ערבי נחל בגבעתיים  7105בגוש    135נמכר חלק מחלקה    26.10.2015ביום   •

יחידות    400, המיועד להקמת  494בתבנית גב/מק/   102(, המהווה את מגרש  )גבול ת״א /גבעתיים /ר״ג

 מיליון ₪. 149מ״ר מסחר, תמורת  1,000 -דיור בדיור מוגן ו

מיום   בשומתו  רוזנברג,  שמואל  מר  המכריע,  )בהתייחס    28.02.2017השמאי  לחוזה  ניתוח  ערך 

לפי    05.02.2015מוגן למועד קובע  לסעיפים בו( לפיו העריך שווי קרקע למ״ר מבונה בייעוד לדיור  

₪. השמאי המכריע, מר רוזנברג, בשומתו ערך מתאם בין שווי קרקע לדיור מוגן לשווי קרקע   7,000

, 70%למגורים והגיע למסקנה כי העסקה הנ״ל משקפת מתאם בין דיור מוגן למגורים בשיעור של  

ר.    שהינו סביר, זאת בהתחשב בקריטריונים לבחירת דירת מגורים, הזהים לקריטריונים לבחירת  ו  די

אביב,  -בתל  6ויסוצקי    כס ברח׳נל  20.02.2014מיום    הית המכריעה, הגב׳ דורית פריאל, בשומתהשמא •

הערי6108בגוש    372חלקה   מבונהכ,  למ״ר  קרקע  שווי  לדיור    ה  בייעוד  קובע  מעיקרי  למועד  וגן 

 ונה עיקרי מגורים. בלמ״ר מ משווי קרקע  0.8, בשיעור של 15.05.2013

-470בחדרה, חלקות    בל נלנכס ברח׳ ה   25.07.2012שומתו מיום  השמאי המכריע, מר תמיר שדה, ב •

משווי    0.75לדיור מוגן, בשיעור של     ה עיקרי בייעודנ העריך שווי קרקע למ״ר מבו  10042בגוש    472

 ״ר מבונה עיקרי מגורים. מקרקע ל

בקרית    76,  74  לנכס ברח׳ החשמונאים   17.05.2016השמאי המכריע, מר תמיר שדה, בשומתו מיום   •

חלקה    , מבונה10426בגוש    542,  74מוצקין  למ״ר  קרקע  שווי  העריך  מוגן,    ,  לדיור  בייעוד  עיקרי 

 משווי קרקע למ׳׳ר מבונה עיקרי ממרים.  0.9בשיעור של 
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וירניק, בשומתו מיום   • רן  ים,    32,34  לנכס ברח׳ ארלוזורוב   11.01.2011השמאי המכריע, מר  בבת 

  0.9בייעוד לדיור מוגן, בשיעור של    שווי קרקע למ׳׳ר מבונה עיקרי  , העריך7145בגוש    75,  74חלקות  

 משווי קרקע למ׳׳ר מבונה עיקרי מגורים. 

 
 

 דיור מוגן -פרויקטים בנויים .14.2

מיום   • ערך  לניירות  לרשות  דיווח  זכויות  24/03/2016עפ"י  את  רכשה  עזריאלי  קבוצת  כי  עולה   ,

בית" ומנהלת את "אחוזת  ואת "פארק מול" מרכז מסחרי    -הבעלות בחברה המחזיקה  דיור  בית 

  7.8%  -על מחיר הדיור המוגן ו  8.75%  -  8.5%מיליון ₪, המשקף תשואה של    55  -ברעננה בתמורה ל 

 שטחי המסחר.  על מחיר 

יחידות דיור מוגן וכן מחלקות    335אחוזת בית הוא בית דיור מוגן פעיל ברחוב אחוזה ברעננה הכולל  

 מיליון ₪ בשנה.  5.4מ"ר הצפוי להניב   4,500  -סיעודיות. פארק מול הוא מרכז מסחרי בשטח של כ

מיום   • ערך  לניירות  לרשות  דיווח  עזריאלי17/06/2015עפ"י  קבוצת  כי  עולה  זכויות    ,  את  רכשה 

אביב" תל  "פאלאס  את  ומנהלת  המחזיקה  בחברה  ת"א   - הבעלות  במרכז  יוקרתי  מוגן  דיור  בית 

מיליון ₪. פאלאס תל אביב ממוקם ברחוב ויצמן בסמיכות לבית החולים איכילוב    270  - בתמורה ל

שה גם את נמסר לי כי קבוצת עזריאלי רכמחלקות סיעודיות.    4  -יחידות דיור מוגן, ו  231הכולל  

ועל כן המחיר משקף    דיירים(  תופיקדונו)חובות המוכרת, התחייבויות    התחייבויותיה של המוכרת

   מיליון ₪ ליחידה.  2.5 -של כשווי 

 

 עסקאות השוואה למגורים  .14.3

רכש מר משה ממרוד מבעלי תדירן מגרש ברחוב שבזי    2022על פי פרסום בעיתונות, בחודש פברואר   •

. העסקה  מ"ר  700  - מיליון ₪. במגרש זכויות בנייה ל  40  -מ"ר בתמורה ל  330בשטח של  בנווה צדק  

    ₪ למ"ר מבונה.   57,000 - משקפת שווי של כ

אסי טוכמאייר מבעלי של חברת ישראל קנדה,  עולה    2022על פי פרסום באינטרנט מחודש ינואר   •

של כדונם וחצי ברחוב אמזלג שבשכונת  רכש מגרש ובו וילה ושני בתים נוספים ובריכת שחיה בשטח  

  3,000חלקות צמודות זו לזו וניתן לבנות בה    3  -הנכס מורכב ממיליון ₪.    105  -נווה צדק בתמורה ל

 ₪ למ"ר מבונה.    35,000 -מ"ר מגורים. העסקה משקפת שווי קרקע של כ 

עולה כי איש העסקים פטריק דרהי מכר את מתחם הרב   2022על פי פרסום באינטרנט מתחילת שנת   •

יח"ד ושטחי    26מיליון ₪. המתחם מיועד לחמישה בניינים הכוללים    200  -קוק בנווה צדק בתמורה ל

 ₪ למ"ר מבונה.   40,000 -ר ומשקפת שווי של כ מסח

 עפ"י שומת הוועדה המקומית לצורך גביית היטל השבחה נקבעו בין היתר הפרטים הבאים:  •

, עולה  2019  -2017בשנים    15עפ"י מספר עסקאות מכר לדירות מגורים בפרויקט ברחוב יצחק אלחנן  

 ₪.   57,000 -הינו כ כי שווי למ"ר בנוי

 ₪.  34,000ים בנווה צדק, עולה כי שווי למ"ר מבונה הינו עפ"י מספר עסקאות קרקע בייעוד מגור 

)נ.ג( קפיטל בע"מ    07/01/2018מיום    278/2017עפ"י תוצאת מכרז רמ"י תא/ • עולה כי חברת א.ד.ן 

חלק    7002, ממערב לשוק הכרמל בת"א )גוש  48מ"ר ברחוב הכובשים    1,309זכתה במגרש בשטח של  

 הוצאות פיתוח.   261,014מיליון ₪ בתוספת  104 -( בתמורה ל7, 3מחלקות  
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יח"ד בשטח    50המייעדת את המגרש לאזור מגורים ג' עבור    3888תא/  חלה תכנית  401על המגרש  

מיליון ₪ קרקע    2מ"ר מרפסת ליח"ד. העסקה משקפת שווי מעל    12מ"ר+    68עיקרי ממוצע של  

 ליחידת דיור.   

, ת"א )גוש  148, לנכס ברחוב הירקון  29/10/2018עפ"י פסיקה של השמאי המכריע אלי כהן מיום   •

לתא13חלקה    6968 הקובע  (  תכנית    24/01/2018ריך  אישור  הרובעים(  3616בגין  )תכנית  קבע  א' 

עפ"י פסיקה נוספת של אלי כהן לאותו  ₪.    30,000השמאי המכריע  שווי למ"ר מבונה מגורים של  

( קבע השמאי המכריע שווי למ"ר מבונה של  34חלקה    6966)גוש    175המועד לנכס ברחוב הירקון  

27,000   .₪ 

, ת"א )גוש  25, לנכס ברחוב הירקון  27/12/2018השמאי המכריע בועז קוט מיום    עפ"י פסיקה של •

)התכנית חלה על    4108בגין אישור תכנית תא/  17/05/2016( לתאריך הקובע  41חלק מחלקה    6916

יותר גדול  תכנית תא/  2,925  -מתחם  ומסחר    4108מ"ר(.  מלונאות  למגורים,  בנייה  זכויות  קובעת 

 ₪.  35,000המכריע קבע שווי למ"ר מבונה מגורים של השמאי  בשתי חלופות תכנון.

, ת"א )גוש  23, לנכס ברחוב הירקון  20/12/2018עפ"י פסיקה של השמאי המכריע משה נדם מיום   •

)התכנית חלה על    4108בגין אישור תכנית תא/  17/05/2016( לתאריך הקובע  73חלק מחלקה    6916

המכריע קבע  נית בפסיקתו של השמאי בועז קוט. השמאי  אותה התכ   -מ"ר(  2,925  -מתחם גדול יותר

 ₪.  24,000שווי למ"ר מבונה מגורים של 

, ת"א לתאריך  8  - 2, לנכס ברחוב דניאל  1/11/2016עפ"י פסיקה של השמאי המכריע ד"ר גד נתן מיום   •

תכנית תא/  08/09/2015הקובע   אישור  למגורים   4055תכנית תא/  .4055בגין  בנייה  זכויות    קובעת 

מ"ר בייעוד    4,000  -מ"ר עיקרי למסחר ו  500יח"ד,    58מ"ר שטחים עיקריים עבור    4,000בהיקף של  

 ₪.  40,000המכריע קבע שווי למ"ר מבונה מגורים של חדרי מלון. השמאי  120תיירות עבור 

  51, לנכס ברחוב הירקון 29/07/2019עפ"י פסיקה של השמאית המכריעה שושי שרביט שפירא מיום   •

בגין אישור הקלות. מדובר באחד הפרויקט    17/06/2015ת רחוב הירקון, ת"א לתאריך הקובע  פינ

קומות בקו ראשון לים. בשומה    28היוקרתיים בת"א לשימושי מסחר, מלונאות ומגורים בגובה של  

מגורים  מבונה  למ"ר  שווי  הערר(  לוועדת  מייעצת  )כשמאית  המכריעה  השמאית  קבעה  הגובה    זו 

49,000 ₪.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

33 

 תחשיב  .15

 זכויות בנייה לחישוב  .15.1

ההולכת להיות מוגשת בתכנית בקשה להיתר בנייה    20/01/2022תכנונית מתאריך  הוצגה בפני פרוגרמה  

 . , להלן ניתוח זכויות הבנייה בהתאם לבקשה להיתר בנייהע"י אדריכל הפרויקט

 מ"ר  2,442.8 שטח לחישוב זכויות בנייה )לפי תיק מידע(:

 קומות.   10 קומות מעל הקרקע= ק.ק.+ 11סה"כ      סה"כ קומות: 

 248   סה"כ יחידות לדיור מוגן: 

 מ"ר  977.1     מסחר:

 דיור מוגן: 

 מ"ר 9,771.2 -לשימושים עיקריים 400% -זכויות לפי תב"ע 

 מ"ר  1,132 -תמריצי שטח קומה קיימת -38תמ"א 

 יחידות( 248מ"ר עבור  12מ"ר )  976\2 -תוספת ממ"ד

 מ"ר  13,879.2    סה"כ דיור מוגן: 

 מ"ר  14,856.3  שטחי בנייה )כולל מסחר(:סה"כ 

מירב הסיכוי שהבקשה תדחה ע"י העירייה, ונאלץ לפנות לוועדת הערר. ברם, לאור  המכתב מצוין כי "

  עמדת ועדת הערר בדיון הקודם, קיימת סבירות גבוה לאישור הבקשה ע"י וועדת הערר. "

עת זו נערכה על פי  את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, חוות דלאור העובדה כי בקשה זו טרם עברה  

 .  38בסיסיות על פי תכנית, ללא תוספת ממ"דים וללא תוספת על פי תמ"א זכויות הבנייה ה

 

  קביעת שווי למ"ר מבונה לדיור מוגן  .15.2

בתל אביב  , כאשר  לדיור מוגן   ותכי קיימות מעט עסקאות לקרקע  ,עפ"י העסקאות המפורטות לעיל עולה

 .  כלל עסקאות השוואהאין 

אקבע את השווי למ"ר מבונה  עסקאות השוואה לקרקע לדיור מוגן בת"א,  לאור העובדה כי אין בידי  

 בשתי גישות:

 י חילוץ מעסקאות מכר לפרויקטים בנויים. שווי למ"ר מבונה עפ" 

 שווי למ"ר מבונה מגורים בסביבה.  מקדמי התאמה לי שווי למ"ר מבונה עפ" 

 בנויים לדיור מוגן חילוץ מעסקאות מכר לפרויקטים 

השווי  קביעת  לצורך  ביותר  הטובות  ההשוואה  הכי  בחילוץ    עסקאות  אך  ישנות  עסקאות  )אומנם 

ועסקת הפרויקט בת"אב עסקאות  הינן    ,מתאימות( לעיל  המפורטים  פרויקט ברעננה    בפרק העסקאות 

 , להלן ניתוח כל עסקת וקביעת השווי בהתאם: לעיל

קם צמוד לבית החולים איכילוב ברחוב ויצמן בת"א  פרויקט פאלאס ממו  - עזריאלי פאלאס תל אביב •

  2.5 -בכ 2015עולה כי שווי ליחידה בנויה נמכרה בשנת  המכר עסקת ניתוחעפ"י ת. יחידו 231הכולל 

הקרקע הגעתי לשווי למ"ר מבונה של    בהתאמה למיקום ולמועד העסקה, ובחילוץ שווי  .₪מיליון  

 (.  יחידה )שטח יחידת מגורים המגלם את השטח הציבורילמ"ר סחיר ל  ₪ 27,500

מגורים לשווי  ל ה כי היחס שבין שווי בנוי  עפ"י ניתוח עסקת המכר ברעננה עול  -בית דיור מוגן ברעננה •

 .  74%הינו   , למועד ביצוע העסקהדיור מוגןלבנוי  
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 שווי למ"ר מבונה מגורים בסביבה מקדמי התאמה לי שווי למ"ר מבונה עפ" 

אני סבור כי שווי למ"ר מבונה מגורים בסביבת הנכס  יל,  על פי עסקאות ההשוואה למגורים המפורטות לע

  0.75, ראוי מקדם התאמה ממגורים לדיור מוגן בגובה של למ"ר  ₪   55,000לבין    ₪ למ"ר   45,000  בין   הינו

ברעננה המכר  לעסקת  מכריעים  ()בהתאם  שמאים  לפסיקות  למ"ר  ובהתאם  שווי  לקבוע  סביר  כן  על   ,

 ₪.   33,800מבונה דיור מוגן בגובה של 

 

)עפ"י    ₪  31,000וגן בשווי של  לאור הנתונים המפורטים לעיל, אני קובע שווי למ"ר מבונה לדיור מסיכום,  

   ממוצע בין הגישות(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת וטבלת רגיש .15.3

 שווי קרקע ליחידת דיור מוגן ושווי למ"ר מבונה מסחרי.   טבלת רגישות לבחינת שווי הנכס בעת שינוי

 
 
 
 
 

סה"כשווי למ"רשטחים

282,309,510 31,000₪ 9,107₪ מ''ר

10,928,110 12,000₪ 911₪ מ''ר

₪ 293,237,620

₪ 14,024,264

₪ 5,778,300

₪ 7,012,132

₪ 12,800,000

757 מ''ר

₪ 11,000

₪ 8,327,000

200 מ''ר

₪ 11,000

₪ 2,200,000

₪ 10,500,000

₪ 270,000,000

דיור מוגן 

מרכיב מסחרי

סה"כ

שטח בנוי ליחידות

סה"כ הפחתות

הפחתות להיטל השבחה ודמי היתר

אומדן היטל השבחה

אומדן לתוספת דמי היתר

זיכוי על פי הסכם המשולש

שטחים שיועברו לעיריית ת"א בנויים

סה"כ עלות

סה"כ אומדן עלויות לחלקים המוערבים לעיריית ת"א

סה"כ שווי הנכס במעוגל

סה"כ עלות בניה

שטח אולם בקומת כניסה

עלות בנייה למ"ר

עלות בנייה למ"ר

₪ 270,000,000₪ 27,900₪ 29,450₪ 31,000₪ 32,550₪ 34,100

₪ 10,800₪ 241,000,000₪ 255,000,000₪ 269,000,000₪ 283,000,000₪ 297,000,000

₪ 11,400₪ 241,000,000₪ 255,000,000₪ 269,000,000₪ 284,000,000₪ 298,000,000

₪ 12,000₪ 242,000,000₪ 256,000,000₪ 270,000,000₪ 284,000,000₪ 298,000,000

₪ 12,600₪ 242,000,000₪ 256,000,000₪ 270,000,000₪ 285,000,000₪ 299,000,000

₪ 13,200₪ 243,000,000₪ 257,000,000₪ 271,000,000₪ 285,000,000₪ 299,000,000
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 השומה  .16

(  2014פאי סיאם תל אביב )חברת  לאור הגורמים והשיקולים שהובאו לעיל הנני מעריך את שווי השוק של  

 בסך:  31/12/2021 בנכס הנדון, למועד הקובע בע"מ

 (   שקלים חדשים מיליוןשבעים תים ₪ )מא 270,000,000  -שווי הנכס

 

 

 הועדה לתקינה שמאית.א' של  11ההערכה אינה כוללת מע"מ, בהתאם להוראות תקן מס' 

 

 

 

 מיסים ותשלומי חובה  .17

 הופחת משווי הנכס.   -אומדן היטל השבחה 

 

 

 הצהרות  .18

 הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה. 

ועל פי התקנים המקצועיים    1966  -הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו  

 של הועדה לתקינה שמאית.  

 

 

 ולראיה באתי על החתום,                            

           
 
 
 

            _______________ 
 ארז כהן                      

 שמאי מקרקעין                 



 1-יא

2365\5\17 

 בע"מ  (  1989ז.כ מחקר וסקרים )

26/04/2022 
 לכבוד

 בע"מ  פאי סיאם
 

 בע"מ  פאי סיאםבבעלות חברת פרויקט מלונאות ומסחר ברחוב החבצלת בירושלים לאישור הכללת הערכת שווי הנדון: 
      2022אפריל  חודשבלהתפרסם הצפוי של פאי סיאם בע"מ ותשקיף מדף להשלמה  תשקיףתיקון ב

 

פינת רחוב    4, 2חבצלת פרויקט מסחר ומלונאות ברחוב ל רכה רכת השווי שנעהעת ש ם בזאימיכסמ ונ יהר

  התוקף שלה הינושתאריך ו  10/01/2022  ביוםשנחתמה )"הפרויקט"(  6  -ו 5חלקות   30052יפו בגוש שומה 

המיועד  "מ  בעמדף של פאי סיאם קיף ותש שלמהלה תשקיף תיקון ב על דרך ההפניה  נהתיכלל 31/12/2021

 . חובכל הצעת מדף מכוו ילךוא  2022אפריל  להתפרסם לציבור בחודש

 
 

 

 בכבוד רב,    

 ארז כהן     

 

 

    שמאי מקרקעין    



 

 Zeev Cohen – civil and Geodetic Engr R.E Appraiser, Lic surveyor מהנדס אזרחי, גיאודט, מודד מוסמך ושמאי מקרקעין –  זאב כהן
  Jacob Cohen – (M.sc) Engr R.E Appraiser מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין  –  יעקב כהן

 Erez Cohen – L.L.B ,R.E. Appraiser - Geographer משפטן, גיאוגרף ושמאי מקרקעין   – ארז כהן
 Zahi Tene – L.L.B,  R.E. Appraiser משפטן, שמאי מקרקעין  – צחי טנא
 Oded Levy – R.E. Appraiser, M.B.A שמאי מקרקעין מוסמך במנהל עסקים   –עודד לוי  

 Eyal Klodovsky - R.E. Appraiser שמאי מקרקעין   –  איל קלודובסקי
 Dror Kastro - R.E. Appraiser- P.Engineer הנדסאי בניין ושמאי מקרקעין  –  דרור קסטרו

  Rafi Levi -  R.E. Appraiser – B.A. Business Administration מנהל עסקים ושמאי מקרקעין .B.A   – רפי לוי 
  Ori Zlotogora – R.E. Appraiser Urban Planner שמאי מקרקעין ומתכנן ערים   –  אורי זלוטוגורה

 Nethanel Wieder – Economist, R.E. Appraiser כלכלן ושמאי מקרקעין  – נתנאל וידר 

 Noam Offer – Economist, R.E. Appraiser כלכלן ושמאי מקרקעין   –נעם עופר  

 
 

 

 
 
 
 
  

 
 מלונאי פרויקט דון: הנ

 , ירושלים4, 2, פינת רחוב חבצלת 4רחוב יפו 
   6, 5חלקות  30052שומה גוש
 0234237-101עפ"י תכנית  2, 1מגרשים 

 

 
 

 :DATE 10/01/2022 תאריך:
 :40314ZC REF סימננו: 

 קיפה  שומת מקרקעין מ 
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 פרטי הזמנת השומה .1

 פאי סיאם בע"מ )להלן: "החברה"(  שם התאגיד מזמין השומה:  .1.1

     . רו"ח נפתלי וינגרטן, סמנכ"ל כספים, פאי סיאם בע"מ   מזמין השומה:  .1.2

  . 10/01/2022  מועד הזמנת השומה:  .1.3

 צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של החברה שיפורסמו בציבור.   השומה: נסיבות הזמנת  .1.4

נמסר לנו על ידי המזמין כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה, כנכס להשקעה בחלקו   .1.5

( ותקן חשבונאי  13IFRS( ו/או התקינה הבינלאומית )16או בשלמותו עפ"י התקינה הישראלית )תקן 

 בנסיבות העניין. ( IAS)  40בינלאומי  

שכר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה, והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו   .1.6

 המקצועית. 

 לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה.  .1.7

 אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו, לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.  .1.8

נותנים חוות   .1.9 לעניין שכר טרחה. איננו  ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות  נערכה   חוות הדעת 

דעת להחברה באופן שוטף. לעניין שכר טרחה שמשולם בגין שירותים אלה אין מדובר כלל בסכום  

 ( בע"מ. 1989מהותי ביחס לסך הכנסות של חברת ז.כ. מחקר וסקרים )

 
 

 מטרת השומה .2

". השווי של זכויות  AS-ISבנכס הנדון בהתחשב במצבו "פאי סיאם בע"מ  וגן" של זכויות הערכת "השווי הה 

"המחיר שהיה מתקבל    -( הוא  IFRS 13)   13החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  

 ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה".  

בדבר    17.1( ובהתאם תקן  IAS 40)   40הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  

ולצורך תקינה    1968ק ניירות ערך, התשכ"ח  "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חו

ע"י מועצת שמאי    13/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך    6/10/2010חשבונאית", שאושר בתאריך  

לרבות דיווח  החברה  המקרקעין במשרד המשפטים. השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של  

עה, לפי העניין, בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה  על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשק

 לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס. זאת, לצורך דיווח לדו"חות הכספיים, שיפורסמו בציבור.
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 פרטי עורך חוות הדעת .3

 ארז כהן  :השמאישם 

 324 רשיון מס':

 אביב -, תל67ח' יגאל אלון ר : תומקום עבוד 

 ( בע"מ". 1989מנכ"ל חברת "ז.כ. מחקר וסקרים )  תפקיד: 

 שמאי מקרקעין ומשפטן.   

 י:והשכלת יניסיונ פרטי    ואלה

 יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.  - 2008-2011

 חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.    

 מהקריה  האקדמית אונו.  LL.B -משפטן   -  2008

 מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.  -  2005

 לימודי משפטים, הקריה האקדמית, קרית אונו.     -  2004

 בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.     -  2003

 לשכת שמאי מקרקעין, חבר בוועד הלשכה.  -יו"ר ועדת השתלמויות    -  2002

 בוגר קורס עדים מומחים.   -  2000

 בוגר קורס גישור ופישור.   -  1999

 ם. -לימודים עירוניים, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית י -לקראת תואר שני    -  1996

משאב, נשר, אמות כלל  -חברות גדולות  למתמחה בשומות מקרקעין  - שמאי מקרקעין   -  1993

 וכד'.

 . 24/4/1993מתאריך  324רשיון שמאי מקרקעין מס'   -  1993

   המדינה.  אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי בוגר  -  1990

 בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.     

 

 במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:

 נשר.  -ועץ לחברת המלט  י   -

 ברכישות בזק ותנובה.  יועץ לקרן אייפקס   -

 יועץ לחברת תעבורה.    -

 שומות לבתי משפט. עורך    -

 בנושאי השבחות, ליווי תכניות בנין עיר ורישום.  - יועץ לעירית אילת    -

  יועץ לישרוטל מלונות.     -

 

 הסכמות .4

 הסכמתנו הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי חוות דעת זו תצורף לדוחות כספיים של החברה וכן את 

 כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.

 

 מועד הקובע לשומהה .5

  .  31/12/2021 המועד הקובע לשומה:
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 מועד הביקור בנכס .6

 שמאי מקרקעין.  - ע"י אורי זלוטוגורה 18/01/2022 ביקור בנכס נערך ביום

 ביקורים נוספים נערכו ע"י החתום מטה במועדים קודמים.

 פרטי זיהוי הנכס .7

 30052 גוש שמה 

 6 5 חלקה 

 מ"ר   880.42 מ"ר   689.67 שטח החלקה הרשום 

 2 1 101-0234237עפ"י תכנית  מגרש

 מלונאות )איכסון מלונאי(  ייעוד 

יפו   כתובת  פינת  40רחוב   ,

 2רחוב החבצלת 

 4רחוב החבצלת 

בעלות משותפת ע"ש מספר בעלים, לרבות חלקים בבעלות  בעלות 

 חברת פאי סיאם בע"מ. 

קומות כל בניין מעל   4 - ו 3שני בניינים לשימור בגובה של  הנכס מהות 

  318סה"כ  -קומות מלונאיות 6, בתוספת לקומת קרקע מסחרית

   חדרי מלון ושטחי מסחר. 

מכלל זכויות   92.78%  -חברת פאי סיאם בע"מ המהוות כזכויות  הזכויות המוערכות 

 הבעלות בחלקות. 

 ותכנית בניין עיר מפורטת. חלקות רשומות   זיהוי הנכס 
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 יאור הנכס והסביבה ת .8

 תיאור הנכס  .8.1

  , המסומנים לשימור,עליהן בנויים שני בניינים 30052בגוש שומה  6 -ו  5חלקות  את הנכס הנדון מהווה 

  2פינת חבצלת    40ברחוב יפו    אחסנה ומלונאותמגורים,  לשימושי מסחר, משרדים,    קומות   4בגובה של  

 הדייר.  נת בנכס מספר דיירים מוגנים עפ"י חוק הג , מרכז העיר ירושלים.4וברחוב חבצלת 

הקובעת ייעוד מלונאי עם תוספת קומות לשימוש בית מלון    101-0234237על החלקות אושרה תכנית  

 מעל לקומת קרקע מסחרית וקומות מרתפים.

  חדרי מלון.   318הקובעת תוספת שתי קומות נוספות עבור סה"כ   101-0753616תכנית  

 חלקות תיאור ה .8.2

, בשטח זהה, עפ"י  1מ"ר מסומנת כמגרש מספר    689.67בשטח של    30052בגוש שומה    5חלקה מספר  

 . 101-0234237תכנית  

יפו באורך של כרומית  הדלחלקה צורה מלבנית, חזיתה   ה המערבית פונה  חזית מ',    21  -פונה לרחוב 

פרומקין וחזיתה המזרחית פונה לרחוב    חזיתה הצפונית פונה לרחובמ',    32  - לרחוב החבצלת באורך של כ

   יצחק אלישר. לחלקה שיפוע היורד לכיוון דרום מערב.  

, בשטח זהה, עפ"י  2מ"ר מסומנת כמגרש מספר    880.42בשטח של    30052בגוש שומה    6חלקה מספר  

 . 101-0234237תכנית  

מ', חזיתה המערבית פונה    21  -באורך של כ  פרומקין  לחלקה צורה מלבנית, חזיתה הדרומית פונה לרחוב

מ'.   33.5 - ל כבאורך ש וחזיתה המזרחית פונה לרחוב יצחק אלישר מ'  37 -לרחוב החבצלת באורך של כ 

 לחלקה שיפוע היורד לכיוון דרום מערב.   
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 6חלקה 
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 תיאור הבנוי  .8.3

 2פינת רחוב החבצלת  40רחוב יפו  -5חלקה 

  - בשטח בנוי של כ  קומות מעל לקומת קרקע לשימושי מסחר, משרדים, מגורים ומלונאות   3בניין בגובה  

, בניין "בית פרומקין", נבנה  מסמנת את הבניין לשימור  3423תכנית    .(מדידה בפועל  )עפ"י  מ"ר   1,800

 לפני קום המדינה. 

   מרפסות חיצוניות עם מעקות מפורזלים. הבניין בנוי בטון ובלוקים מחופה אבן ירושלמית,

 ליתר הרחובות סביבו.  ת ו ת משניתולבניין חזית מסחרית לרחוב יפו וחזי 

בבניין שימושי מסחר    וממנו מעבר לכל הקומות. מדרגותהכולל חדר  כניסות, בכל כניסה גרעין  3לבניין  

  בקומת הקרקע, ובקומות העליונות שימושי משרדים, מחסנים ומגורים.

 שטחי הפנים של הבניין צפויות להיהרס במסגרת הפרויקט המלונאי הכולל. 

 גבול המגרש 

   )חלק מהנכס הנישום(.  4רחוב פרומקין ומעברו בניין החבצלת  - מצפון

    קומות.  7בניין המשביר לצרכן, בניין חדש, בגובה   רחוב יפו ומעברו  - מדרום

     ירושלים שבנייתו הסתיימה לאחרונה.   IBISמלון   רחוב יצחק אלידר ומעברו   -ממזרח

     קומות לשימושי מסחר, מגורים ומשרדים.   4בניין בגובה  רחוב החבצלת ומעברו - ממערב
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 4רחוב החבצלת  -6חלקה 

בגובה   קומות מעל לקומת קרקע לשימושי מסחר בקומת קרקע, מחסנים, משרדים, מגורים    4בניין 

מסמנת את הבניין    101-0234237מ"ר )עפ"י מדידה בפועל(. תכנית    2,160  -ומלונאות בשטח בנוי של כ

 לשימור.  

 לים.  הבניין בנוי בטון ובלוקים מחופה אבן ירושלמית, מרפסות חיצוניות עם מעקות מפורז

לבניין חזית מסחרית מערבית לרחוב החבצלת וחזיתות משניות ליתר הרחובות סביבו )למעט צפונית  

 שאין חזית(.  

 כניסות, בכל כניסה גרעין הכולל חדר מדרגות וממנו מעבר לכל הקומות.   3לבניין 

 פלדה לחזוק המבנה.   התקנת קונסטרוקצית בבניין החלו עבודות פינוי והריסת החלקים הפנימיים

 גבול המגרש 

 קומות לשימושי מסחר, מגורים ומשרדים.     4בניין בגובה  - מצפון

 )חלק מהנכס הנישום(.    2רחוב פרומקין ומעברו בניין החבצלת  - מדרום

 ירושלים שבנייתו הסתיימה לאחרונה.       IBISרחוב יצחק אלידר ומעברו מלון     -ממזרח

 קומות לשימושי מסחר, מגורים ומשרדים.         4עברו בניין בגובה רחוב החבצלת ומ  - ממערב
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 תיאור הפרויקט המוצע .8.4

בנייה מספר  להלן תיאור הפרויקט המוצע עפ"י מסמכי   ל  114159היתר  עיר  ביחס  בניין  -101תכנית 

על    0234237 מלונאות  לשימוש  בנייה  לתוספת  זכויות  לשימורהקובעת  המסומנים  קיימים  ,  בניינים 

 . 101-0753616בתוספת שתי הקומות הנוספות עפ"י תכנית בניין עיר 

בעלי הזכויות חתמו על הסכם שכירות וניהול עם רשת המלונות ישרוטל לתפעול בית המלון לתקופה  

   : שנים. להלן תיאור המלון  25של 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 פרוט  מפלס חלקה  קומה
 - 2קומת מרתף  

 
 אין שטחי מרתף.  - 8.59 5

 
קומה טכנית שתשמש כחדרי משאבות, סדנת מחלקת תחזוקה   - 9.92 6

 כמו כן בקומה מחסנים ומשרדי משק.   וחדר חשמל.
 אין שטחי מרתף.  - 6.42 5 - 1קומת מרתף  

 
לצידו לובי וסאונה יבשה ורטובה עם מלתחות   בקומה חדר כושר - 5.09 6

ושירותים. כמו כן בקומה שטחי שירות למלון הכוללים חדר אוכל  
 עובדים, מחסנים, מלתחות ושטחים טכניים.  

לובי כניסה, שני חדרי מדרגות ולצידו שתי מעלות נוסעים, יתר   - 1.58 5 קומת קרקע 
רחוב   חבצלת,  רחוב  יפו,  לרחוב  חזיתות  עם  מסחרים  שטחים 

 פרומקין ורחוב יצחק אלישר.
ובו   - 2.92 6 המלון  לובי  לתוך  פרומקין,  מרחוב  למלון  הראשית  הכניסה 

קבלה משרדי  ובעורפו  קבלה  ישיבות/  דלפק  חדר  בקומה   .
מסחריות,   חנויות  וחדר  משרדים,  מעליות  ובו  המלון  גרעין 

   חדר אשפה הפונה לרחוב חבצלת. ו  מדרגות
 חדרי מלון בנויים סביב גרעין מעליות וחדר מדרגות פנימי.  20 1.63 5 קומה ראשונה 

 חדרי מלון בנויים סביב גרעין מעליות וחדר מדרגות פנימי.  20 4.05 6
 . חדרי מלון בנויים סביב גרעין מעליות וחדר מדרגות פנימי 20 5.38 5 קומה שנייה 

 . חדרי מלון בנויים סביב גרעין מעליות וחדר מדרגות פנימי 20 7.52 6
 . חדרי מלון בנויים סביב גרעין מעליות וחדר מדרגות פנימי 20 9.68 5 קומה שלישית 

 . חדרי מלון בנויים סביב גרעין מעליות וחדר מדרגות פנימי 20 11.02 6
קומות  

טיפוסיות  
 שמינית  -רביעית 

 חדרי מלון בנויים סביב גרעין מעליות וחדר מדרגות פנימי.  20  5
 מעליות וחדר מדרגות פנימי. חדרי מלון בנויים סביב גרעין  20 6

על כל שטח הקומה  5 תשיעית  קומה  זו מסעדת המלון  כפול  בקומה  .  בגובה חלל 
. הגשר  פרומקין  רחוב    112בקומה זו גשר בין הבניינים מעל חלקה  

 . משמש כאזור פואיה
 מ"ר.    170בקומה מטבח המלון ואולם בשטח  6

מרבית שטח הקומה מהווה חלל כפול של המסעדה בקומה   5 עשירית  קומה 
תשיעית. יתרת השטח הינו לאונג' המלון הממוקם בגשר בין  

 הבניינים.  
הקומה   6 של  הכפולה  התקרה  וחלל  טכניים  חדרים  בקומה 

 התשיעית מעל החדר ישיבות. 
קומת הגג המחוברת לשני הבניינים ובה בריכת שחיה עם שטח    5 גג הבניין  

ישיבה לצידה, חלקו הצפוני של הגג הינו גג למערכות הטכניות של  
 המלון.  

6 
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 קומת הקרקע 

 

 קומה טיפוסית

 

 קומה תשיעית 
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 קומת הגג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתך המלון
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 תיאור הסביבה  .8.5

במרכז העיר ירושלים, צפונית לרחוב יפו, ממזרח לרחוב החבצלת, דרומית לרחוב    הנכס הנדון ממוקם 

 הנביאים וממערב לרחוב הלני המלכה.  

שימושים של מגורים, מסחר, תעסוקה    בהמאופיינת בשילו  הסביבה מהווה את מרכז העיר ירושלים

   .ים לשימורלצד שימושי תיירות נרחבים, בחלקם בבניינ

 סביבת הנכס סמוכה למכללת הדסה, בניין עיריית ירושלים ולעיר העתיקה.

. רחוב יפו וסביבתו עברו פיתוח מואץ לאחר הקמתה של  דרוםהרכבת הקלה עוברת ברחוב יפו הסמוך מ

 הרכבת הקלה. 

רחוב  החבצלת  רחוב   ומסתיים  הינו  הדרומי  בחלקו  יפו  מרחוב  היוצא  סיטרי  חד  לצר  ב  רחוסמוך 

רחוב יצחק אלישר הינו רחוב קטן היוצא בחלקו הדרומי מרחוב יפו, מקביל  הנביאים בחלקו הצפוני.  

חבצלת במערב לרחוב  הרחוב פרומקין מחבר בין רחוב  ממזרח לרחוב החבצלת ומסתיים בנכס הנדון.  

 יצחק אלישר במערב.  

 ניה קשה בסביבה. מאחר ורוב הרחובות המקיפים את הנכס הינם מדרחובים, קיימת מצוקת ח 

 הפיתוח העירוני מלא וכולל: כבישים, מדרכות, תאורה, ביוב וכד'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנכס הנדון
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 מצב התכנוני ה .9

   62מתאר   תכנית .9.1

 . 16/07/1959מיום   687פורסמה למתן תוקף בי.פ 

 התכנית מסמנת את החלקות בייעוד מסחרי. 

 קומות.   3  -ב 150% של זכויות בנייה 

 חנויות, מסעדות, בתי קפה.  -בין יתר השימושים המותרים בקומת הקרקע

 משרדים, מגורים, מלונאות.   -בין יתר השימושים המותרים בקומות העליונות

 

 3423תכנית  .9.2

 . 19/02/1991 בתאריך 3846התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

קביעת שימור בניינים, מונומנטים ומבננים יחודיים בעלי ערך אדריכלי ו/או היסטורי  :  מטרת התכנית

 וחלוקה לדרגות שימור. 

 בין יתר המבנים המצויינים ברשימת הבניינים והמונומנטים ייחודיים בעלי ערך היסטורי: 

 . 5חלקה  30052, גוש 40רחוב יפו  - בית אמינוף

 :)בין היתר( הוראות השימור

נלווה וכל פרט  כל   • המרכיבים האופייניים בתחומי החלקה או המגרש, לרבות עץ, טרסה, מבנה 

 , הינם חלק בלתי נפרד מהאתר לשימור. אדריכלי

 לא תותר הריסה של בניינים או מונומנטים באתר לשימור. •

 לא יותרו שינויים בצורתו החיצונית של האתר לשימור או באופיו ובסגנונו הארכיטקטוני.  •

 תר שינוי פנימי שיש בו לגרום לשינוי אופי האתר לשימור. לא יו •

 

 0234237-101תכנית  .9.3

 . 28/10/2015 בתאריך 7135התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 , המבנים מסומנים לשימור עם חזיתות מסחריות. "הנכס הנדון מסומן כ"מלונאות )אכסון מלונאי(

, ובניית קומה מחברת  4והחבצלת    2הקמת בית מלון על שני מבנים ברחוב החבצלת    : מטרת התכנית

 בין הבניינים מעל הדרך המאושרת.

 עיקרי הוראות התכנית: 

 הגדרת ייעוד כאזור מסחר תיירות ונופש.  •

קומות לבניין    4  - קומות מאושרות, ו  3על גבי בניין בן    2קומות לבניין חבצלת    5קביעת תוספת   •

 קומות מאושרות.  4על גבי בניין בן  4חבצלת 

 מ"ר שירות. 1,233 -עיקרי ו מ"ר  11,004מ"ר מהם  12,237קביעת שטחי בנייה בהיקף של  •

 קביעת שימושים עבור מלונאות ומסחר.  •

 קביעת חיבור עילי בין הבניינים מעל האזור המוגדר לשימור לצורך על פי המפרט בנספח. •

 ביצוע למימוש התכנית.  קביעת שלבי •

 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. •

 קביעת חזית מסחרית.  •
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 קביעת הוראות בגין שימור מבנה היסטורי.  •

 בית מלון, מסחר.   -שימושים מלונאות )אכסון מלונאי(:

כל פגיעה באופיו שימור   : בין יתר הוראות השימור, לא תותר הריסתו של הבניין לשימור, לא תותר 

בו,   ופרטי הבניין המקיימים  פגיעה באופיו האדריכלי  ובאלמנטים המקוריים שבו, לא תותר  וסגנונו 

תותר תוספת בנייה לבניין לשימור בתנאי שתעשה בתיאום מלא עם אדריכל בעל ניסיון מוכח בתחום  

 השימור, הכנת תיק תיעוד וכיו"ב. 

 :טבלת זכויות והוראות בנייה 

תא   שימוש ייעוד
 שטח

 גודל
מגרש 
 במ"ר

אחוזי   שטחי בנייה במ"ר 
בנייה  

 כוללים

גובה 
מבנה  

מעל  
הכניסה  
 הקובעת

מספר 
מעל הכניסה   קומות

 הקובעת
מתחת לכניסה  

 הקובעת
סה"כ 
שטחי  
 שירות עיקרי  שירות עיקרי  בנייה 

מלונאות  
)אכסון  
 מלונאי( 

    4688   463 4225 694.68 1 מלונאות 
    570    570 מסחר 
 8 29.37 756 5258     סה"כ 

    6710 264 1054 506 4886 757.95 2 מלונאות 
    166    166 מסחר 
 8 28.82 907 6876     סה"כ 

דרך 
 מאושרת 

 3 259.71     102 39 18.87  

 

 הערות לטבלה 

 המרביים בתכנית זו. שטחי הבנייה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבנייה  •

מוגנים וכל שטחי הבנייה המרביים בתכנית זו   שטחי הבנייה המפורטים בטבלה, כוללים מרחבים •

 מחושבים בהתאם לתקנות התכנון והבנייה. 

 . מ"ר 736שטח מסחרי בקומת הכניסה:  •

 .250מספר חדרי המלון עד  •

 . כולל מרפסות זיז לשימור מעל הרחוב -1, במגרש מספר 0קווי בניין   •

לגובה המעקות בהיקף הבניין  מ', הערך מתייחס  821.5 -1אבסולוטי של מבנה במגרש מספר גובה  •

 למעט מבני יציאה לגג ומערכות טכניות. 

בהיקף הבניין    מ', הערך מתייחס לגובה המעקות  820.95  -2גובה אבסולוטי של מבנה במגרש מספר   •

 למעט מבני יציאה לגג ומערכות טכניות. 

מספר   • במגרש  העיקרי  קומה:    3השטח  מקסימום,  למ"ר  מתייחס  דרך  חיבור  4בייעוד  הערה:   .

 הבניינים בקומה רביעית מעל כניסה הקובעת, לצורכי הסעדה ומעבר שירות. 

וי: גובה אבסולוטי תחתון  בייעוד דרך מתייחס לגבהים המצויינים בנספח הבינ  3גובה מגרש מספר   •

)לא כולל מעקה(. במקרה של אילוצי תכנון תותר סטייה לצורך    811+ גובה אבסולוטי עליון  80.5.6

 גישור בין הקומות המגושרות.

 בייעוד דרך הינן עפ"י המסומן בתשריט.   3קווי הבניין במגרש מספר  •
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 מלון חבצלת   -0753616-101תכנית  .9.4

פורס  03/07/2020בתאריך   להפקדהמ התכנית  התנגדויות  ה  ללא  עברה  ההפקדה  תקופת  ומאושרת  , 

  .13/09/2020למתן תוקף ביום 

, למלון התקבל היתר  4חבצלת  ו  2קומות לבית המלון המאושר ברחוב חבצלת    2: הוספת  מטרת התכנית

 .101-0234237התואמת לתכנית מספר    114159בנייה מספר  

 : התכנית עיקרי הוראות

 . 101-0234237התואם לתכנית מספר  114159ל פי היתר מספר  עהמאושר קומות מלון,  2תוספת  •

 הוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות בהתאם לתוספת החדרים המוצעת.   •

העליונה של  מתן אפש • לקומה  בין שני הבניינים  והגשר המקשר  רות להעברת הקומה הציבורית 

 המבנה. אשפרות לשינוי מיקום הגשר למרכז שני המבנים. 

בגג המבנה יותר שימושים לפןנקציות מלונאיות כגון: בריכת שחיה, משטחי שיזוף, פינות ישיבה   •

 שטחים השימושיים.  ותצפית. הצללה ומחיצות קלות בין המתקנים הטכניים ל

 שיכו לחול במקום בהתאמה.  ימ  101-0234237יתר הוראות תכנית  
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   טבלת זכויות בנייה 

   חזיתות מתוך נספח הבינוי
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 בנייה יהיתר .10

 בתיק הבניין בעיריית ירושלים נמצאו הפרטים הבאים: 

 04/09/1997מתאריך  1997/0185בתיק  42401היתר בנייה   .10.1

 . 40ביפו  5שיפוץ חזיתות בחלקה  היתר בנייה לצורך 

 .של הבניינים םלא נמצאו היתרי הבנייה המקורי .10.2

 אגרה להיתר בנייה  .10.3

 . 2017/0320, מספר בקשה הוצגה בפני קבלה בדבר אגרה להיתר בנייה

 . 01/08/2018  -ברשות הרישוי כמו כן נקבע מועד לדיון

 14/06/2019מתאריך   112670היתר בנייה מספר  .10.4

 הריסה דיפון וחפירה ויסודות עבור מלון המשולב בניינים לשימור עם מבנים חדשים. 

   30/07/2019מתאריך  114159היתר בנייה   .10.5

  247עירוני פלוס מסחר בקומת הקרקע,    Cחדשה ברמה    ניינים לשימור עם תוספת בנייה מלון המשלב ב

 חדרי מלון.  
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 זכויות בנכסה .11

 שטרות מידע מפנקס ה .11.1

שהופק באמצעות האינטרנט    ירושליםהמתנהל בלשכת רישום מקרקעין  שטרות  עפ"י מידע מפנקס ה

 :)לא ניתן להוציא נסחים מעודכנים( עולים הפרטים הבאים 13/01/2022 בתאריך

 5חלקה  30052גוש שומה 

 מ"ר   689.67 שטח החלקה:  

 בעלויות: 

מהות  תאריך  שטר
 הפעולה

החלק   הבעלים 
 בנכס

 הערות

  1/12 פאי סיאם בע"מ  מכר 24/12/2015 31682/2015/1
  29/360 פאי סיאם בע"מ  מכר 07/02/2016 3057/2016/1

  5/36 פאי סיאם בע"מ  מכר 19/05/2016 11860/2016/1
  1/6 פאי סיאם בע"מ  מכר 10/08/2016 1941/2016/3

  25/72 סיאם בע"מ פאי  מכר 12/12/2016 28712/2016/1
  1/18 פאי סיאם בע"מ  מכר 03/11/2020 30308/2020/1
בנאמנות עבור   1/108 אמינוף אלברט  צוואה  05/05/2021 14674/2021/1

 1/108 ל משה מרדכי א ינוף מיכמא שרה אמינוף 
 1/108 נייטינגייל קרן הדסה רונית 

  1/54 הרווי קנטור   ירושה  30/06/2021 22713/2021/1
  1/216 אמינוף שרון 

בנאמנות עבור   1/648 אמינוף מיכאל משה מרדכי 
 1/648 אמינוף אלברט  שרה אמינוף 

 1/648 נייטינגיל קרן הדסה רונית 
  1/90 אמינוף דורון   ירושה  16/11/2021 43332/2021/2

קל"ג(   )דה  )אמינוף(  אמיני 
 רחל 

1/90  

  1/270 יורשי אמינוף בנימין 
  1/270 אמינוף אמיני זיוה 

  1/270 יורשי אמינוף אהרון  
  1/810 אמיני דוד 

  1/810 אמיני קרביץ אסתר 
  1/810 אמיני אלברט 

  1/1080 כוהנים גהודרתולה ראובן 
  1/1080 כוהנים ניקי 

  1/1080 בצלאלי שרה 
  1/1080 חכימאן מהין 
  1/1890 אמינוף מיכל 
  1/1890 אמינוף שרה 

  1/1890 בלדוט שושנה 
  1/1890 למפרט מרים

  1/1890 ציוני תמר 
  1/1890 שפרלינג אסתר 

  1/7560 מויאל בצלאל אהרון 
  1/7560 בצלאל דניאל 

  1/7560 בצלאל בועז 
  1/7560 חנה בצלאל שירה  

תיקון   16/11/2021 43332/2021/4
 רישום 

  5/468 אמיני שמואל 
גם   )הידוע  שמואל  אמינוף 

 כסם(
עזברון המנוח   2/117

עודף לאחר  
רישום ירושה  

 חלקית 
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 משכנתאות: 

₪ לטובת בנק הפועלים בע"מ על הבעלות של פאי    3,507,500משכנתה דרגה ראשונה על סכום של   •

 סיאם בע"מ. 

תיקון משכנתה דרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לטובת בנק הפועלים בע"מ על הבעלות של פאי   •

 סיאם בע"מ. 

על   • בע"מ  הפועלים  בנק  לטובת  סכום  הגבלת  ללא  ראשונה  בדרגה  משכנתאות  ארבע  רשומות 

 הבעלות של פאי סיאם בע"מ.

שם הלווה: פאי  .  בדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לטובת בנק הפועלים בע"מה  משכנתה  רשומ •

 על הבעלות של פאי סיאם בע"מ.   ומלונות החוף הצפוני בע"מ.סיאם בע"מ  

 הערות: 

לטובת אמינוף חיים דוד. הערות: תיק בימ"ש לענייני משפחה בירושלים תיק  תיקון טעות סופר   •

 תוקף המנוי לשנתיים. על הבעלות של אמינוף שמואל.  20/11/2016מיום  13493-04-15

 לטובת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים.   27ייעוד מקרקעין תקנה  על ות הער שתי  •
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 6חלקה  30052גוש שומה 

 מ"ר   880.42 שטח החלקה:  

 בעלויות: 

מהות  תאריך  שטר
 הפעולה

החלק   הבעלים 
 בנכס

 הערות

  1/12 פאי סיאם בע"מ  מכר 24/12/2015 31682/2015/1
  1/15 פאי סיאם בע"מ  מכר 07/02/2016 3057/2016/1

  5/36 פאי סיאם בע"מ  מכר 19/05/2016 11860/2016/1
  1/6 פאי סיאם בע"מ  מכר 10/08/2016 1941/2016/3

  1/3 פאי סיאם בע"מ  מכר 12/12/2016 28712/2016/1
  1/36 פאי סיאם בע"מ  מכר 14/01/2018 1405/2018/1

  1/18 פאי סיאם בע"מ  מכר 03/11/2020 30308/2020/2
עבור   1/108 אמינוף אלברט  מכר 05/05/2021 14674/2021/1 בנאמנות 

 1/108 אמינוף מיכאל משה מרדכי  שרה אמינוף 
 1/108 נייטינגייל קרן הדסה רונית 

  1/54 קנטור הרווי  ירושה  30/06/2021 22713/2021/1
  1/216 שרון  אמינוף

עבור   1/648 אמינוף מיכאל משה מרדכי  בנאמנות 
 1/648 אמינוף אלברט  שרה אמינוף 

 1/648 נייטינגיל קרן הדסה רונית 
  1/90 אמינוף דורון   ירושה  16/11/2021 43332/2021/2

קל"ג(   )דה  )אמינוף(  אמיני 
 רחל 

1/90 

 1/270 יורשי אמינוף בנימין 
 1/270 אמינוף אמיני זיוה 

 1/270 יורשי אמינוף אהרון  
 1/810 אמיני דוד 

 1/810 אמיני קרביץ אסתר 
 1/810 אמיני אלברט 

 1/1080 כוהנים גהודרתולה ראובן 
 1/1080 כוהנים ניקי 

 1/1080 בצלאלי שרה 
 1/1080 חכימאן מהין 
 1/1890 אמינוף מיכל 
 1/1890 אמינוף שרה 

 1/1890 בלדוט שושנה 
 1/1890 למפרט מרים

 1/1890 ציוני תמר 
 1/1890 שפרלינג אסתר 

 1/7560 מויאל בצלאל אהרון 
 1/7560 בצלאל דניאל 

 1/7560 בצלאל בועז 
 1/7560 בצלאל שירה חנה 

תיקון   16/11/2021 43332/2021/4
 רישום 

  5/468 אמיני שמואל 
גם   )הידוע  שמואל  אמינוף 

 כסם(
עזברון המנוח   2/117

עודף לאחר  
רישום ירושה  

 חלקית 
 

 משכנתאות: 

₪ לטובת בנק הפועלים בע"מ על הבעלות של פאי    3,507,500משכנתה דרגה ראשונה על סכום של   •

 סיאם בע"מ. 
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ללא הגבלת סכום לטובת בנק הפועלים בע"מ על הבעלות של פאי  תיקון משכנתה דרגה ראשונה   •

 סיאם בע"מ. 

על   • בע"מ  הפועלים  בנק  לטובת  סכום  הגבלת  ללא  ראשונה  בדרגה  משכנתאות  ארבע  רשומות 

 הבעלות של פאי סיאם בע"מ.

רשומה משכנתה בדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לטובת בנק הפועלים בע"מ. שם הלווה: פאי   •

 מלונות החוף הצפוני בע"מ. על הבעלות של פאי סיאם בע"מ. סיאם בע"מ ו

 הערות: 

תיקון טעות סופר לטובת אמינוף חיים דוד. הערות: תיק בימ"ש לענייני משפחה בירושלים תיק   •

 תוקף המנוי לשנתיים. על הבעלות של אמינוף שמואל.  20/11/2016מיום  13493-04-15

 ובת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים.  לט  27שתי הערות על ייעוד מקרקעין תקנה  •

 

 סיכום הזכויות

 )שטרם נרשמו בטאבו( כלהלן:  5החברה רכשה חלקים בחלקה 

   בן אמינוף איסמעיל   05/03/2014בתאריך בנימין  של  הבעלות  החברה את  )העסקה טרם    רכשה 

 . הושלמה(

   העסקה    רכשה החברה את הבעלות של ברנדה בת איסמעיל אמינוף מיורשיה  31/07/2019בתאריך(

 .טרם הושלמה

    ודוד    31/07/2019בתאריך קורדבני  ניסן  ג'וני  קורדבני,  איריס  של  הבעלות  את  החברה  רכשה 

 קורדבני. 

   ואל )סם  דוד אמינוף )עזבונו של המנוח שמרכשה החברה את הבעלות של    18/02/2020בתאריך

 אמינוף )אמיני( ז"ל(.

  95.56%סך החלקים שבבעלות שלגביהם נחתמו חוזים הינם . 

  צוי ירושה(.  2.87%חוזה חתום שממתין לאיושר בית משפטי על שם עמיני שמואל( 

 

 .  6חלקים מחלקה   78.89%עפ"י נסחי הטאבו, עולה כי לחברת פאי סיאם בע"מ 

 בטאבו( כלהלן:  )שטרם נרשמו 6החברה רכשה חלקים בחלקה 

   בן אמינוף איסמעיל   05/03/2014בתאריך בנימין  של  הבעלות  החברה את  )העסקה טרם    רכשה 

 . הושלמה(

  רכשה את הבעלות של ואן דר קלייג' רחל.  29/12/2013בתאריך 

    העסקה    רכשה החברה את הבעלות של ברנדה בת איסמעיל אמינוף מיורשיה  31/07/2019בתאריך(

 .טרם הושלמה(

    ודוד    31/07/2019בתאריך קורדבני  ניסן  ג'וני  קורדבני,  איריס  של  הבעלות  את  החברה  רכשה 

 קורדבני. 

   רכשה החברה את הבעלות של דוד אמינוף )עזבונו של המנוח שמואל )סם    18/02/2020בתאריך

 אמינוף )אמיני( ז"ל(.
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כ בסך  נרשמו בטאבו  אל4%  -חלקים שטרם  חלקים  כתוצאה מטעמים  ,  ו העברה בטאבו מתעקבת 

 פרוצדולריים ומטופים עורך דין המוכרים, נמסר לי כי עניין הרישום הינו עניין טכני.

 .  92.78%היות וחוזה עמיני טעון אישור בית משפט, לא הובאו זכויות אלו בשומה. החלק המוערך הינו  

 

 0172/01/11מיום חוזה שכירות ותפעול, מלון מרשת ישרוטל,  .11.2

בין פאי סיאם בע"מ )להלן: "החברה" ו/או המשכירה"( לבין    11/01/2017שכירות ותפעול מיום  חוזה  

 להלן עיקרי החוזה: ישרוטל יזמות ופיתוח הע"מ )להלן: "השוכרת"(, 

כ • כבעלת  להרשם  וזכאית  רשומה  ב  85%  -המשכירה  להשלמת  ״מקרקעין״,  מהזכויות  ופועלת 

יתרת   של  הבלעדית  הרכישה  החזקה  זכות  בעלת  והינה  המקרקעין  של  מהיורשים  הזכויות 

 .במקרקעין

מלון  בירושלים, שיכלול, בין היתר,    40ברחוב יפו  הפרויקט  המשכירה מקימה על המקרקעין את   •

 .מודולים 250 -)בדרגה המקבילה לרמה של ארבעה כוכבים פלוס ]סופריור[( ובו כ יוקרתי

מנת  - לשוכרת עלהמלון  פי כל דין ו/או חוזה להשכיר את  -אית עלהמשכירה מצהירה כי הינה רש •

 .  שתמש בו כמלון, וכי אין עליה כל מניעה חוקית או חוזית לעשות כןתשהשוכרת 

המלון   • את  להשכיר  מעוניינת  והמשכירה  המלון  את  המשכירה  מאת  לשכור  מעוניינת  השוכרת 

לשוכרת למטרת שימוש במלון ולהפעלה וניהול של המלון, ברמת איכות ושירות יוקרתיים, הכל  

 .  כמפורט בחוזה זה

  250כולל  כוכבים פלוס )סופיור( לפי תקנות שירותי תיירות ה  4מלון יוקרתי כשר ברמה של    :המלון •

 מודולים, לרבות שטחים ציבוריים. 

המסחרי • יפו  השטח  ברחוב  בבניין  הקרקע  בקומת  המסחר  שטחי  כלולים    40:  אינם  בירושלים, 

 במושכר.  

יבנה המלון ואשר לא    :מפרט טכני • פניו  זה ואשר על  ריהוט וציוד המשכירה אשר יצורף לחוזה 

יפחת ברמתו מזו של מלון טאואר תל אביב או תל אביב הקטנה ובלבד שלא יעלה על תקרת השקעה  

, תקרת ההשקעה בבניית  2013למ"ר צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר  ₪    13,000של  

תהווה מכפלה של שטחי הבנייה לפי תב"ע בניכוי שטחי המסחר בבניין  המלון לצרכי חוזה זה,  

יפו חבצלת    40  ברחוב  ברחוב  בבניין  מרתפים  שטחי  פרוגרמת  4ובניכוי  עפ"י  שהכין  ,  השטחים 

 מיליון ₪.  150 -אדריכל פייגין, וסה"כ כ

של  :  תקופת השכירות • תשכור את המלון לתקופה  ו  24השוכרת  ממוע  11- שנים  החל  ד  חודשים 

 ״תקופת השכירות״(.  המסירה )להלן: 

המשכירה מתחייבת, בכפוף ובהתאם ליתר הוראות חוזה זה, למסור לשוכרת את  :  מועד המסירה •

תודיע    מוסכם כי המשכירה״מועד המטירה״(.    :החזקה במלון לאחר השלמת בניית המלון, )להלן

 המסירה.    יום מראש על החודש המשוער במהלכו צפויה  180לשוכרת לפחות  

בתקופת השכירות תשלם השוכרת למשכירה דמי שכירות שנתיים, בחישוב מצטבר :  דמי השכירות •

 דלקמן:  כרב שנתי, לפי הגבוהה מבין החלופות 

o   של )להלן:    13,500,000סך  המינימליים״(,  ₪  השכירות  למדד ״דמי  צמוד  זה  כשסכום 

בין   מודולים, לא תעשה    245-255המחירים לצרכן החל ממדד הבסיס. ככל שיהיו במלון 

מ פחות  שיהיו  ככל  השכירות המינימליים.  בדמי  מ   245  -התאמה  יותר  או    255-מודולים 
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₪   54,000  מודולים, תעשה התאמה בדמי השכירות המינימליים לפי הוספה או הפחתה של

 .למודול

o  ,דמי שכירות לפי פידיון, כמפורט להלן: או 

o  29% -₪   20,000,000הכנסות בגין חדרים עד . 

o  33% -₪   ₪28,000,000 עד  20,000,001הכנסות בגין חדרים בין . 

o  37% -₪   ₪37,000,000 עד  28,000,001הכנסות בגין חדרים בין . 

o 40% -ומעלה₪   37,000,000 -מ הכנסות בגין חדרים . 

o ומשקאות בגין מזון  יהיו קבועים  ה: דמי השכירות מהכנסות  בגין מזון ומשקאות  כנסות 

 מההכנסות בגין מזון ומשקאות.  8%)ללא מדרגות( ויעמדו על 

המשכירה תמסור את המלון לשוכרת כשהוא מוכן וערוך  :  מבנה המלון, תכולתו והחזקת המלון •

לרבות    ,מרוהט במלואו  י כאשר המלוןלתוכניות הבניה ולמפרט הטכנ  למטרת השכירות בהתאם

 למעט הציוד התפעולי של השוכרת.  כל מחוברים של קבע, וכל הציוד הנדרש להפעלת המלון,

בנספח הציוד     השוכרת תהיה אחראית להביא למלון את הציוד התפעולי להפעלת המלון, כמפורט  •

הבעלים של הציוד התפעולי של    התפעולי של השוכרת. יובהר, למען הסר ספק, כי השוכרת הינה 

 השוכרת, והיא תפנה אותו בתום החוזה. 

 

 דיירים מוגנים  .11.3

דיירים מוגנים, עם שנים קיימת הסכמה ואף שולמו חלק מההתחייבויות, להלן טבלת יתרת    4בנכס  

 עלויות הפינוי הצפוי: 

 

הערות סכום פיצוי הסכם סיום שכירות שם הדייר המוגן 

בש"ח 

              4,500,000דמי פינוי ציון חורי - מלון הבירה 

              2,200,000ריבית 

              6,700,000סה"כ 

סכום מועד תשלום 

שולם               17/11/20212,200,000

שולם               01/12/20213,000,000

01/03/20221,500,000              

              6,700,000סה"כ 

הסכם פיצוי 

חלף ערבות אישית יועבר מלוא הסכום  לחשבון נאמנות                    16,666החל מ 1/1/2022 - 5 שנים 

                 999,960סה"כ 

              7,699,960סה"כ תשלום לחורי 

התקבל פס"ד 22/11/21              1,800,000אושרה דיין 

סכום מועד תשלום 

שולם                  600,000תוך 7 ימים מפס"ד 

22/01/2022600,000                 

                 7600,000 ימים לפני פינוי 

סה"כ

אומדן               1,100,000דפוס איגוד בע"מ 

אומדן               2,250,000בראון את אייסנר בע"מ 

     12,849,960סה"כ  דמי פינוי צפויים 

              5,800,000שולם

              7,049,960יתרה לתשלום
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 למפעל מאושר, משרד התיירות אישור מותנה  .11.4

 ,  22/07/2018 לחברת פאי סיאם בע"מ מתאריךכתב אישור לתכנית במסלול מענקים בפני  הוצג

 .₪ 106,640,000בהשקעה של   חדרים 248נופש המכיל  Cדרגה של יבנה בהתאמה לקריטריונים המלון 

מהיקף ההשקעה המאושרת. כמו כן הפרויקט זכאי לתוספת מענק מנהלי בגין    20%סך המענק בשיעור 

   ₪, מענק נוסף ינתן לאחר הפעלת המלון.  8,531,200עד לתקרה של   8%, בגובה עממיתמלונאות 

 

 היטל השבחה  .11.5

ערך השמאי אמיר חופשי שומת היטל השבחה עבור עיריית ירושלים, בגין    20/05/2019בתאריך   •

  .234237במסגרת תכנית בניין עיר    2017/0320.01מימוש לפי בקשה להיתר בנייה בתיק בניין מספר  

למועד הקובע    1,230,653שמאי הוועדה קבע כי גובה היטל ההשבחה הינו    . 98%  -חלקיות מימוש

 ₪.   1,247,819.57בסכום כולל הצמדה של  06/06/2019הוצג בפני שובר תשלום מיום  .14/11/2015

עבור עיריית ירושלים עבור  ערך השמאי אמיר חופשי שומה היטל השבחה    29/10/2020בתאריך   •

.  28/10/2020למועד הקובע    753616ולתכנית    14/11/2015למועד הקובע    234237השלמת חלקים  

₪ והשבחה בגין תכנית    47,440בגובה    234237שמאי הוועדה קבע השבחה לחלק למימוש לתכנית  

 ₪.  23,361,930ל  בגובה ש 753616

עו"ד שלומי יפה, שומה מכרעת בנדון וקבע כי ההשבחה  ערך השמאי המכריע    12/08/2021בתאריך  

 ₪.  6,041,792והיטל ההשבחה הינו   12,083,583הינה   28/10/2020למועד הקובע   753616לתכנית 

בגובה של   14/11/2015למועד הקובע   234237תוספת חיוב בין תכנית   יעכמו כן קבע השמאי המכר 

23,720   .₪ 
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 ירושלים תונים סטטיסטיים במלונאות בארץ ובנ .12

 תפוסת חדרים לפי יישובים נבחרים )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(:
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 היסטוריה של הנכס, שומות ועסקאות .13

בנכס   .13.1 לנו על עסקאות שבוצעו  ידוע  הנישום במהלך שלוש השנים האחרונות, למעט העסקאות  לא 

 המפורטת לעיל. 

זכויות הבעלות, למועד הקובע    16/07/2019בתאריך   .13.2 לצורך קבלת    12/06/2019ערכתי הערכת שווי 

תקן   עפ"י  הפועלים  מבנק  הינן    19בטוחה  הזכויות  שווי  כי  קבעתי  זו  בשומה  השמאית.  לתקינה 

 .   85% - ₪ לזכויות הבעלות של כ 141,200,000

לצורך קבלת בטוחה מבנק הפועלים עפ"י    ערכתי הערכת שווי זכויות הבעלות   02/09/2019  בתאריך .13.3

₪ לזכויות הבעלות    155,100,000לתקינה השמאית. בשומה זו קבעתי כי שווי הזכויות הינן    19תקן  

 .   92.78% -של כ

 למועדים קודמים:  IFRSשומה שומות   .13.4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 עקרונות, גורמים ושיקולים  .14

התשכ"ח עבור דיווח כספי של    -בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  

מספר   לתקן  ובהתאם  הגורמים    17.1החברה  את  היתר  בין  בחשבון  הבאנו  שמאית,  לתקינה  הועדה  של 

 והשיקולים שלהלן: 

 מטרת השומה .14.1

".  AS-ISההוגן" של זכויות חברת פאי סיאם בע"מ, בנכס הנדון בהתחשב במצבו "הערכת "השווי  

השווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן חשבונאי בינלאומי  

הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון למוכר ברצון,    -שהוא    1IVS  -ו  IAS  40מס'  

רצונית דעת,  בעסקה  בשיקול  בידיעה,  פועלים  כשהצדדים  בשוק,  סביר  זמן  אחרי  אילוץ,  ללא   ,

בדבר "פירוט מזערי  נדרש בשומות מקרקעין לצורך    17.1בזהירות וללא כפיה. השומה נערכה לפי תקן  

  6/10/2010ולצורך תקינה חשבונאית", שאושר  בתאריך    1968דיווח על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים.     13/10/2010לתקינה שמאית ובתאריך  ע"י הועדה  

השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על נכס או על חלק יחסי  

כנדל"ן להשקעה, לפי העניין, בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה לרבות ביסוס   ממנו 

 של השקעתה בנכס. זאת, לצורך דיווח לדו"חות הכספיים, שיפורסמו בציבור. השווי ההוגן 

 גישות השומה  .14.2

 קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:

 אחוז בבעלות  שווי מועד קובע
31/12/2016 103,000,000  ₪ 81.67% 
31/12/2017 111,000,000  ₪ 
31/12/2018 114,900,000  ₪ 
30/09/2019 159,000,000  ₪ 
31/12/2019 189,700,000  ₪ 87.22% 
30/06/2020 238,600,000  ₪ 92.78% 
30/09/2020 239,200,000    ₪ 
31/12/2020 242,700,000  ₪ 
31/03/2021 
30/06/2021 
30/09/2021 
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 The market approach -גישת ההשוואה )או גישת השוק(

הנ הנכס  של  השוק  שווי  אומדן  על  אחרים  ימבוססת  בנכסים  שנעשו  עסקאות  על  בהסתמך  שום 

ם ומידת סחירותם. השומה הסופית מתבצעת  ההדומים לו במיקומם, אופיים, רמת הסיכון הגלומה ב

גישה זו מועדפת    שום ביחס לעסקאות ההשוואה.יתוך שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנ 

 גם לפי הפסיקה.  

 The income approach - גישת ההכנסה )או גישת היוון ההכנסות(

השוק   שווי  "הון"(  אומדן  מהשורש  )היוון  ההכנסה  היוון  ידי  על  מבוצע  השומה  נשוא  הנכס  של 

בין  נקבע  האו שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן. פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית    המתקבלת 

שיקולים בהערכת  ה  פ אופי הנכס, רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים."עהיתר  

 סיכון. : ריבית בטוחה במשק, איכות השוכר, פחת,בין היתרכוללים ההיוון  שעור

  The cost approach -גישת העלויות )גישת השווי הפיזי(  

  שום.ישמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנבגישה זו 

 כריקה ופנויה    בשוק החופשי ה לשווייהשווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם 

  בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים, בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות 

כלכלי   )פיזי,  השונים  סוגיו  על  פחת  ובניכוי  בנכס  בעדיפות  (.יופונקציונאלשנעשו  מצויה  זו    גישה 

   אחרונה מאחר והתוצאה המתקבלת, רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה. 

אופי השומה,  הנ"ל בהתאם למטרת  גישות השומה  בין  נתונים  והצלבת  שילוב  לבצע  נכס  ה  מקובל 

  שימוש בכל   "יבמצבי שוק שונים )גאות, שפל וכדומה(, עשויה התוצאה המתקבלת ע   ונסיבות השומה.

תוצאות  ייתן  הגישות  מהשימוש בכל אחת    םאופטימאליישונה. בתנאי שוק  אחת מהגישות, להיות  

 . דומות

 יישום גישות השומה  .14.3

מספר   תקן  מקרקעין    2.0ע"פ  בשומות  השומה  גישות  "יישום  בדבר   שמאית  לתקינה  הועדה  של 

גבוה   תוקף  בעלות  גישות  כי  עולה  ומסחר"  מלאכה  תעשיה,  משרדים,  למגורים,  בנויים  לנכסים 

 להערכת "חנויות ומבנים מסחריים" הינן גישת ההשוואה וגישת הוון הכנסות.   

 הנכס ברחוב יפו פינת רחוב החבצלת, מרכז העיר ירושלים.  הובא בחשבון מיקומו של   .14.4

 הובאו בחשבון השטחים הבנויים בכל מבנה, השימושים, רמת הגמר ורמת התחזוקה. .14.5

הובא בחשבון כי המבנים מסומנים לשימור וכי תוספת הבנייה המוצעת כוללת שימור הקיים עפ"י   .14.6

 הנחיות המחלקה לשימור מבנים העיריית ירושלים.

 בחשבון המצב התכנוני החל על הנכס.  הובא .14.7

      למתן תוקף.  אושרהשמטרתה תוספת שתי קומות  101-0753616תכנית   .14.8

כמו כן הובאו בחשבון תוספת שתי קומות  חדרי מלון.    247מלון עבור  הובא בחשבון היתר הבנייה ל .14.9

   חדרי מלון ושטחים ציבוריים. 318עבור סה"כ 

 הובא בחשבון כי הנכס רשום בגוש שומא בפנקס השטרות. .14.10

לחברת פאי סיאם בע"מ  במועד הקובע לשומה  הובא בחשבון כי החלקות בבעלות פרטית במושעא.   .14.11

    . 6ובחלקה  5בעלות בחלקה  92.78%

 , כמפורט לעיל. הובאו בחשבון הסכמי השכירות בנכס הנדון, קיימים חוזי שכירות מוגנים .14.12

 עם חברת ישרוטל.   11/01/2017סכם שכירות ותפעול מיום הובא בחשבון ה .14.13
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 במלואו.   כלל היטל השבחה על כל הפרויקט שולםהובא בחשבון כי  .14.14

ובירושלים .14.15 בארץ  במלונאות  התפוסה  נתוני  בחשבון  המרכזית  הובאו  הלשכה  נתוני  עפ"י   ,

 . לסטטיסטיקה

התיירות   .14.16 משרד  כי  בחשבון  עד  הובא  מענק  עקרוני  באופן  של  אישור  מההשקעה    28%להיקף 

הצפויות. הבנייה  עלויות  והופחת מסך  בחשבון  הובא  זה  מענק  לתוספת  ו ה  המאושרת.  בקשה  גשה 

, תוספת מענק זו לא  שתי הקומות הנוספות אשר יידון בוועדת ההשקעות הקרובהתוספת  מענק עבור  

       . הובאה בחשבון בשומה זו

 בסביבה הסמוכה תוך התאמתם לנכס שבנדון. הובאו בחשבון עסקאות לנכסים דומים  .14.17

הסכם השכירות וניהול עם חברת ישרוטל, עם ביקורת  היוון הכנסות עפ"י    בית המלון הוערך בגישת .14.18

רווח יזמי  . משווי הפרויקט כבנוי וגמור הופחת  בסביבה  בית מלוןשווי חדר בנוי  בגישת ההשוואה ל

כלל הפרויקט, בהתאם להתחייבות החברה בהסכם  עלויות בנייה צפויות לכן הופחתו  ו  15%צפוי של  

משווי הפרויקט במצבו הנוכחי, הופחתו עלויות לפינוי ופיצוי הדיירים    . עם חברת ישרוטל  השכירות

מסה"כ שווי הנכס במצבו נערכה הפחתה למושעא והוערך החלק היחסי של החברה מכלל  .  המוגנים

 הזכויות בנכס.  

 ר והרישום בטאבו.  תכניות בניין עיהנכס זוהה עפ"י  .14.19

 . הערכת השווי מבוססת על מידע משפטי שהובא בפני וכפי שמפורט בשומה לעיל .14.20

 . 31/12/2021  -המועד הקובע לחוות הדעת .14.21

 הערכת השווי אינה כוללת מע"מ.  .14.22

בנכס, כמתואר   .14.23 לזכויות החברה  כ ההערכה הינה  נקיות מכל חוב, שעבוד, חזקה, או צד לעיל,  שהן 

 שכירויות ו/או זכויות צדדים שלישיים המצוינות במפורש.שלישי, למעט 

  החלה התפשטות נגיף קורונה, שטרם זוהה בעבר, וגרם לתחלואת  2019במהלך חודש דצמבר בשנת   .14.24

  הכריז   11/3/2020בתאריך    במחוזות שונים בסין, משם התפשט למקומות אחרים בעולם.  בני אדם

הבריאות הקורונה    ארגון  התפרצות  על  לראשונה העולמי  התגלה  הקורונה  נגיף  )מגפה(.    כפנדמיה 

הנגיף בישראל פורסמו 2020פברואר    בישראל במהלך חודש   . במסגרת ההתמודדות עם התפשטות 

הגבלות    רבות שכללו, בין היתר, התווית מדיניות בידוד,  הנחיות ממשלתיות  2020במהלך חודש מרץ  

להתחיל    החליטה ממשלת ישראל  19/4/2020  בתאריך  בפעילות המשק, בחופש התנועה ובתחבורה.

באופן במשק  העסקית  הפעילות  תחת  בהחזרת  ומדורג,  לשמירת  מבוקר  ומגבלות  בריאות    הנחיות 

נקבע כי    "הרמזור", לפיה   נכנסה לתוקף תכנית  6/9/2020בתאריך    הציבור )הוראות "התו הסגול"(.

מקומית    רשות  שר הפעילות בכלהרשויות המקומיות במדינת ישראל יסווגו לפי משתנים שונים, כא

  והתרופות   העניק מנהל המזון  2020  דצמבר תתאפשר בהתאם למדד התחלואה שבו. במהלך חודש

 ( הקורונה FDAהאמריקאי  לחיסוני  חירום  אישור  "פייזר"   (    החל בישראל  ו  ו"מודרנה"   של חברות 

    ארצי נרחב כנגד המגפה.  חיסונים מבצע

בעקבות התפרצות זן "אומיקרון" של  נכון למועד עריכת חוות הדעת, לאור עליה במקרי התחלואה  

הקורונה   להחזירנגיף  ישראל  ממשלת  על    החליטה  היתר,  בין  והכריזה,  מההגבלות  החזרת  חלק 

מדיניות "התו הירוק" )אישור כניסה עבור מחלימים ומתחסנים למקומות ולמבנים( ו"התו הסגול"  

 לפעילות עסקי תעשיה(.  )הנחיות
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בגישת  הנכס הנישום מהווה פרויקט מלונאי שבנייתו החלה לאחרונה,   הינה  היוון  שיטת ההערכה 

נכון למועד עריכת חוות הדעת לא ניכר  השוואה והכנסות על פי חוזה שכירות חתום בשילוב גישת ה 

ת בעתיד ישקפו שינוי  ככל שעסקאו  .כי לא חלה כל ירידה בערכי הקרקעות כתוצאה ממשבר הקורונה

 .במחירים, יעודכן שווי הנכס בהתאם

 

 עסקאות ונתוני השוואה  .15

 שמאי ממשלתי ראשי  - סקירת שיעור תשואה .15.1

שיעור התשואה )שיעור ההיוון הכולל( מנכס מקרקעין, בדומה לנכסי השקעה אחרים, מגלם מרכיבים  

ת נמוכה, פחת, פיצוי בגין תקופות אי  שונים )ריבית חסרת סיכון, פרמיית סיכון, פרמיה בגין רמת נזילו

ועוד(.   למשכיר  הוצאות  בגין  פיצוי  )   תפוסה,  תשואה  22/12/2021מיום  מסקירה  לשיעור  שנערכה   )

   –עולה כלהלן  2021של שנת  הראשונהממוצעים באגף שומת מקרקעין משרד המשפטים, למחצית 

 בממוצע כלל ארצי: ממוצע שיעורי התשואה, 

 .6.9%  –  הולוגיסטיקבנכסי תעשיה    ,6.9%  -בנכסים מסחריים   ,6.8%  -בנכסי משרדים 

 בסקירה צויינו, בין היתר, הנקודות הבאות על התקופה הנסקרת:  

למיגור    התאפיינה, בישראל, באופטימיות זהירה בכל הקשור  2021המחצית הראשונה של שנת   •

, פרסמנו התייחסות להערכות שווי והשימוש  (2020שנת  )הקורונה. בשני הסקרים הקודמים    מגיפת

ההיוון הכולל", בתנאי אי ודאות. כבר בפתח הדברים שם נאמר שהעמדה נכתבה תחת    ב"שיעור 

עליו    ההנחה הרווחת, יתגבר  נכון לאותה תקופה, שמגיפת הקורונה הינה אירוע חולף, שהעולם 

 .שנה עד שנתיים ושימצא חיסון לנגיף בתוך

  ישראל היתה תחת סגר שלישי שהסתיים לקראת סוף   2021בתחילת המחצית הראשונה של שנת   •

  חודש פברואר. עם סיום הסגר ולאור מסע חיסונים נרחב, ניכרה חזרה מחודשת של המשק לשגרה,

  של המגבלות על המשק. עם זאת, לקראת סיום   (זמני)ירידה משמעותית ברמת התחלואה וביטול  

אי    2021ל  החציון הראשון ש  ניתן לומר כי תקופת  חלה שוב עליה בתחלואה. לאור האמור, לא 

 חלפה, מאידך, נראה שקיימת הבנה שיש להמשיך בפעילות הכלכלית לצד המגיפה.  הוודאות

לסיכום, מנקודת מבט של שוק הנדל"ן, ניתן לומר שכמות העסקאות שדווחו בתקופת הנסקרת,   •

 המוסברת לעיל, למרות אי הוודאות. על האופטימיות,   מעידה

 שימוש בנתוני הסקר  •

בסקרים שאנו עורכים נמצא קשר בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או למרכז הישוב לבין  

שיעור התשואה ממנו. בנכסים שמיקומם מרכזי, נצפה שיעור תשואה נמוך ביחס לממוצע ואילו  

ס לממוצע. הקשר נובע, ככל הנראה, ממרכיב  בנכסים פריפריאליים נצפה שיעור תשואה גבוה ביח

שיעור   על  כמשפיעים  שנצפו  נוספים  סיכון  מרכיבי  במרכז.  וההיפך  בפריפריה  יותר  גבוה  סיכון 

התשואה: איתנות / אי איתנות פיננסית של השוכרים, תקופת הסכם השכירות, יחס תפוסה / אי  

בסביבה, קרבה לאמצעי תחבורה כגון    תפוסה )באזור / בבנין וכד'(, מיקום, פוטנציאל לשינויים

תחנות רכבת וצירים ראשיים, גודל הנכס וכד'. ככלל, ככל שהנכס בעל מרכיבים המקטינים את  

  הסיכון, כך צפוי ששיעור התשואה מהנכס יהיה קטן יותר ולהיפך. 

התפוסה   • תשואה    -שיעור  לשיעורי  מתייחסים  כאן  המפורסמים  תשואה  שיעורי  כאמור 

כולל"(, כלומר תחת הנחת תפוסה מלאה. המשמעות המעשית היא    פוטנציאליים )"שיעור היוון 
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, יש לשקול )בתלות בשיעור ובמשך  100%שכאשר ידוע לגבי הנכס הנישום ששיעור התפוסה בו אינו  

הזמן של השטחים הבלתי תפוסים( לתת לכך ביטוי בשיעור היוון גבוה יותר )המבטא סיכון גבוה  

תפוסים, ביחס לשיעור ההיוון שנקבע לגבי השטחים התפוסים. בפרסומים   יותר( לשטחים שאינם

נתונים שהתקבלו בסקירות שערכנו, לאורך כל תקופת כל סקר.  קודמים פרסמנו ממוצעים של 

לאור השונות הרבה, שנוצרה עקב משבר הקורונה, בתקופת שני הסקרים הקודמים, הייתי בדעה  

 . שאין לשנות את שיעור ההיוון הכולל

 

 שיעור היוון בעסקאות ושומות למלונאות  .15.2

 להלן סקירת שיעורי היוון בתחום המלונאות:  

של חברת אלרוב נדל"ן ומלונאות עולה כי שיעור ההיוון של תזרימי   2020עפ"י דוח השנתי דצמבר   •

 . 6.5%המזומנים של מלון מצודת דוד בירושלים הינו 

עולה כי שיעור ההיוון של תזרימי המזומנים    נס איסתא ליישל חברת    2020עפ"י דוח השנתי דצמבר   •

 . 7.3%הינו   נפטון באילת של מלון 

שיעור   • כי  עולה  ערך,  לניירות  הרשות  ע"י  לציבור  המפורסם  אגמים  מלון  של  שווי  הערכת  עפ"י 

 עפ"י תוצאות תפעול בית המלון.   7.8%ההיוון לקביעת שווי המלון בגישת היוון ההכנסות הינו  

מלונ • דיווח  מיום  עפ"י  ערך  לניירות  הבורסה  באתר  בע"מ  הישוב  הכשרת  ביום  20/02/2019ות   ,

נחתמו בין החברה וחברות בנות של החברה לבין מלונות דן מערכת הסכמים בקשר   19/02/2019

עם זכויות בחלק ממלונות החברה וביניהם הסכם למכירת מלוא זכויות וההתחייבויות של מלון  

ליש מזכויות החכירה במלון, ציוד, הסכמים עם שוכרים וחוזה  נפטון בע"מ, הכוללת בעלות בש

תמורת   ולניהול  ביום    110,000,000לשכירות  המתלים    ₪17/04/2019.  התנאים  מלוא  התקיימו 

הנדרשים להשלמת הסכם המכר של מלון רימונים אילת. עפ"י ניתוח העסקה עולה כי שווי לחדר  

₪. עפ"י מידע שנמסר לי מחברת "סלע קפיטל"    800,000בנוי )בנטרול מרכיב המסחר( הינו בגבולות  

 תשואה על שווי העסקה.  7.2%בעלת חלק מזכויות החכירה, עולה כי העסקה משקפת 

עפ"י דיווח של חברת איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ באתר הרשות   •

התעשיה הרצליה פיתוח נמכרו    , עולה כי במלון פאבליקה באזור 22/07/2020לניירות ערך מיום  

חדרים    159מיליון ₪. המלון כולל    213חלקי מיעוט בזכות הבעלות בתמורה המשקפת שווי כולל של  

ומנוהל ע"י רשת המלונות ישרוטל. עפ"י תוצאות העסקיות של המלון בתוספת הכנסות ממרכיב  

 למחיר העסקה.   6% -המסחר, העסקה משקפת תשואה שנתית של פחות מ

 

 עסקאות למלונאות בירושלים .15.3

חדרים. החברה    194חדרים ומלון ממילא הכולל    384מצודת דוד הכולל    -שני בתי מלון בירושלים •

  - כ ₪ לשני בתי המלון המשקף שווי של    922,006,000דיווחה על שווי עפ"י שומת מקרקעין של  

, וזאת על פי גישת היוון ההכנסות מתוצאותיהם הכספיים של  ₪ לחדר בנוי בממוצע  1,600,000

 .   2018לשנת  368$, לעומת 388$  2019בתי המלון. עוד עולה כי מחיר ללילה בממוצע היה לשנת  

עולה כי חברת קבוצת עזריאלי רכשה מלון הר    09/12/2019עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך מיום   •

ל בתמורה  הנכ  275  -ציון   .₪ חברון  מיליון  בדרך  ממוקם  העיר    17  -15ס  חומות  )מול  ירושלים 

  137דונם. המלון כולל    13  -בשטח כולל של כ  229  -ו  228חלקות    30020העתיקה והר ציון(, גוש  
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חדרים, חנויות, מסעדות, ספא, מועדון בריאות, אולמות כנסים ואירועים, מוזיאון, בריכת שחיה  

מ"ר, למלון יתרת זכויות בנייה לניצול הגובה    11,600  -י כושטחים פתוחים מגוונים. סך השטח הבנו

 מ"ר.  15,225מ"ר עילי וזכויות בנייה לחניונים בהיקף של  22,420של 

מזכויות בעלות של פרויקט מלונאי חדש הבנוי   72.22%עולה כי   28/02/2019עפ"י חוזה מכר מיום  •

מיליון ₪. המלון    42.1-ר בתמורה לברמת שלד הממוקם ברחוב כי"ח פינת רחוב יפו בירושלים נמכ

כולל   ומלונאות.    80אשר  מסחר  למגורים,  משולב  בפרויקט  ונכלל  מעטפת  ברמת  בנוי  חדרים 

 ₪ למצבו.  730,000העסקה משקפת שווי לחדר של 

חדרים ובכך שווי לחדר ברמת מעטפת    105  -בכוונת הרוכש להגדיל את מספר החדרים במלון ל 

 . ₪ לחדר 560,000 -יורד לכ

דצמבר   • בחודש  כי  עולה  באינטרנט  כתבה  שבירושלים    2017עפ"י  אסטוריה  וולדוף  מלון  נמכר 

המלון, הממוקם בפינת הרחובות אגרון ודוד המלך בירושלים, הוקם  מיליון ₪.    600  -בתמורה לכ 

. רייכמן רכש את חורבות המלון ואת בית המכס  1935על בסיס מלון הפאר הערבי פאלאס, שנסגר ב־

מיליון דולר, והבנייה החלה שנתיים לאחר מכן אגב שימור ושחזור    20תמורת    2005לו ב־הסמוך  

כולל   המלון  דולרים.  מיליוני  עשרות  של  חדרים    227חלקים שלמים מהמלון המקורי בהשקעה 

.  הוא נפתח למבקרים בתום שבע שנות בנייה  2014וסוויטות, מסעדות ואולם אירועים. באפריל  

 ₪ לחדר מלונאי בנוי.  2,640,000-של כהעסקה משקפת שווי 

מיום   • ערך  לניירות  לרשות  דיווח  את  01/06/2016עפ"י  מכרה  בע"מ  מלונות  נץ  חברת  כי  עולה   ,

ירושלים ומלון קראון פלזה אילת בתמורה   זכויותיה במלון קראון פלזה תל אביב, מלון קראון 

 מיליון ₪. 714לסכום כולל של  

ויות של מלון קראון פלזה בירושלים יהווה עסקה נפרדת בתמורה  בין הצדדים הוסכם כי ממכר הזכ

 ₪ לחדר בנוי.      650,000  -חדרים, ועל כן העסקה משקפת שווי של כ  396מיליון ₪. במלון  254 -ל

 

 עסקאות לקרקעות למלונאות .15.4

עפ"י שומת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים, לנכס מלונאי ברחוב החבצלת פינת רחוב   •

 ₪.   10,500, נקבע שווי למ"ר מבונה עיקרי למלונאות בגובה של 28/10/2020ו, למועד הקובע יפ

יצחקי מיום   • בן סירא    17/06/2019עפ"י שומה מכרעת של השמאי אייל  ,  6לנכס מלונאי ברחוב 

 ₪.  7,000, קבע השמאי המכריע שווי למ"ר מבונה של  02/08/2016למועד הקובע 

רשות מקרקעי ישראל תוצאות לזכייה במתחם קרקע במתחם משרד    פרסמה   02/01/2013בתאריך   •

מספר   מגרש  בירושלים,  תכנית    82החוץ  הינה  5649עפ"י  הזוכה  ההצעה  הפרסום  עפ"י  /ב'. 

עפ"י  ₪ עלויות פיתוח לא כולל עלות נוספת לאגרות והיטלים.    ₪11,246,567 בתוספת    12,333,000

 ₪.  1,450 -תוצאות המכרז עולה כי שווי למ"ר מבונה כ

מתאריך   • המעיין  ברחוב  כרם  עין  למלון  השגות  ועדת  למ"ר  03/11/2013החלטת  שווי  כי  עולה   ,

₪ למ"ר.    1,675  -הינו כ  13/09/2011למועד הקובע  מבונה ברוטו למלונאות ללא פיתוח וללא מע"מ  

עבור  מ"ר שטחי שירות למרכיב המלונאי    321מ"ר עיקרי +    1,665התכנית החלה על השטח קובעת  

₪ לחדר.    74,000  -עולה כי שווי קרקע לחדר מלונאי הינו כ  חדרים. עפ"י פסיקת ועדת השגות  45

יש לציין כי שכונת עין כרם הינה שכונה איכותית בירושלים עם ביקושים תיירותיים, וכן המלון  

 מתוכנן להיות מלון בוטיק איכותי ויוקרתי. 
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רחובות    –מושבה הגרמנית  זכויות החכירה בקרקע ברכשה חברת ישרוטל את    10/10/2011בתאריך   •

קרקע  ש"ח.    127,710,000  - , בתמורה ל108-111, חלקות  30011עמק רפאים, דרך בית לחם, גוש  

  מ"ר(  500חדרים(, מסחר )  225חדרים )בפועל נבנו    180הכולל    דונם לייעוד מלונאות   5.576בשטח  

   לשימור.מבנים  כמו כן במגרש שני  . מ"ר עיקרי( 1,866) ומגורים

כ הינו  ולמגורים  למסחר  מיוחס  שווי  בניכוי  לחדר,  קרקע  שווי  כי  עולה  העסקה  ניתוח    - עפ"י 

 חדרים(. ₪225 קרקע לחדר )בניתוח  330,000

 המבנים.  2היזם יישא בעלויות השימור של בנוסף למחיר המשולם, 

 

 עסקאות לשטחי מסחר  .15.5

ברחוב חבצלת פינת רחוב יפו למועד הקובע  השמאי אמיר חופשי ערך שומת היטל השבחה לנכס   •

. על פי שומתו עולה כי דמ"ש ממוצעים לשטחי מסחר ברחובות יפו, המלך ג'ורג' ובן  14/11/2015

 ₪ למ"ר.     560 -₪ למ"ר ועד לכ  400יהודה נעים בין 

למועד הקובע    9לנכס ברחוב כורש    13/08/2017עפ"י שומה מכרעת של השמאית דנה שיחור מיום   •

 ₪ למ"ר. 17,300, שווי למ"ר מבונה מסחר הינו  04/06/2015

, למועד הקובע  51לנכס ברחוב הנביאים    13/05/2021עפ"י שומה מכרעת של השמאי אלי כהן מיום   •

 ₪ למ"ר.  12,500, שווי למ"ר מבונה מסחר הינו  16/03/2019

  - בתמורה ל  4הודה מ"ר ברחוב בן י 32, נמכרה חנות בשטח של 26/05/2013עפ"י עסקת מכר מיום  •

 ₪ למ"ר בנוי.   145,000 -₪. העסקה משקפת שווי של כ 4,482,018

ג'רבי מיום   • נורית  למועד    6לנכס ברחוב בן יהודה    05/08/2014עפ"י שומה מכרעת של השמאית 

₪ למסחר    40,000  -₪ ו  100,000  -, עולה בשומתה כי שווי למ"ר מסחרי חזיתי22/07/2013הקובע  

 וצגו העסקאות הבאות:  עורפי. בשומתה ה

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 סקירת בתי מלון יוקרתיים בירושלים  .15.6

אסטוריה • וולדורף  דוד    -מלון  מצודת  מלון  מול  אגרון,  רחוב  פינת  המלך  דוד  ברחוב  ממוקם 

חזיתותיו.   ושימור  ההיסטורי  פאלאס  מלון  תוך הריסת  נבנה  הקניות ממילא. המלון  ומתחם 

חדרי אירוח וסוויטות. במתחם פרויקט דירות מגורים שאינו    226וכולל    2014המלון נפתח בשנת  

 נכלל בבית המלון. 

ממוקם ברחוב דוד המלך. המלון שייך לרשת מלונות דן. המלון נפתח    המלון   -מלון המלך דוד •

ה במהלך   30  -בשנות  שיפוצים  מספר  עבר  המלון  בעולם.  היוקרה  ממלונות  אחד  את  מהווה 

 חדרי אורחים וסוויטות. מהמלון נוף אל חומות העיר העתיקה והר ציון.  233השנים, המלון כולל  
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המלך דוד, פינת רחוב העמק מול מתחם ממילא, נפתח    המלון ממוקם ברחוב  -מלון מצודת דוד •

חדרי אורחים וסוויטת. למלון אולם אירועים עד    384קומות. המלון כולל    10  -בנוי ב  1998בשנת  

 איש, לצד מספר חדרי ישיבות. מהמלון נוף למגדל דוד וחומות העיר העתיקה.  800

ה בימים אלו ברחוב המושבה הגרמנית  מלון אוריינט של רשת המלונות ישרוטל נבנ  -מלון אורינט •

בשכונת עמק רפאים בירושלים. המלון ממוקם במתחם "מכון הסיבים" לשעבר. המלון יכלול  

חדרי אורחים וסוויטות בבניין מרכזי וכן בשני בניינים נוספים לשימור וצפוי להיפתח    250  -כ

 . 2017בתחילת שנת 

ך, מעל מתחם הקניות ממילא. המלון כולל  מלון ממילא ממוקם ברחוב שלמה המל  -מלון ממילא •

 חדרי אורחים וסוויטות. למלון טרסת גג ובה נשקף נוף של מגדל דוד וחומות העיר העתיקה.   194

 

 תחשיב  .16

 הנכס הוערך בגישת היוון הכנסות תיאורטית ובהתאם להסכם הניהול, לקביעת שווי המלון כבנוי וגמור.  

 להלן עקרונות קביעת ההנחות למודל הכלכלי:  

במלונות    לינהלמחירי  לתחזית חברת ישרוטל ו   בהתאם  ₪   ,0001מחיר ללילה נקבע על    -ללילה  חדר  מחיר

 .  דומים בהיקף דומה 

על    - תפוסה  שיעור  נקבע  התפוסה  בכלל    ישרוטל   לתחזית   בהתאם  %73שיעור  בירושלים  תפוסות  פי  ועל 

ובמרכז העיר בפרט. הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בוחן את כלל המלונות בירושלים ועל כן  

   שיעורי התפוסה נמוכים יותר ממכרז העיר. 

נוספות  נכסותהה  מרכיב והכנסות  ומשקאות    נוספות   והכנסות  ומשקאות  ממזון  ההכנסות  מרכיב  -ממזון 

  קביעת   .  ומסעדה  שחיה  בריכת  לרבות   משמעותיים  שירות   שטחי  למלון.  לחדרים  המחזור   מסך  30%  על  נקבע

 דומים.   עירונייםמרכיב ההכנסות נקבע בהתאם למרכיב זהה במלונות  אחוז

וזאת לאור    , הרצה  שנת  בחשבון  הובאה  לא מחיר מכירה ללילה ואחוז התפוסה בתחשיב השווי,  בקביעת  

ירושלים ומלון  ת מלון ביהעובדה כי רשת המלונות ישרוטל מתפעלת מספר מלונות רב בכל הארץ, לרבות ב

 יכולת השיווק והתפעול תביא לידי ביטוי את צמצום תקופת ההרצה למינימום. נוסף בקריית עננים, 

ון כי המחירים יעלו מעבר  , מביאים בחשב₪73% ושיעור תפוסה של    1,000כמו כן מחיר מכירה ללילה של  

   לתחזית ועל כן התוצאה משקפת גם את שנת ההרצה.  

תחשיב שווי המלון כבנוי, עפ"י הכנסות צפויות משכר דירה, בהתאם לחוזה השכירות והתפעול שנחתם עם  

 חדרי מלון.    318עבור    רשת ישרוטל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318מספר חדרים

₪ 1,032

73%

₪ 274,976

₪ 87,442,495

₪ 11,923,977

₪ 99,366,472

₪ 1,173

פדיון מחדר ללילה

תפוסה ממוצעת לשנה

פדיון שנתי לחדר

הכנסות שנתיות מחדרים

הכנסות שנתיות ממזון ומשקאות, והכנסות נוספות

סה"כ הכנסות

מחיר ממוצע ADR כולל הכנסות נוספות
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 חדרי מלון:  318 -ישרוטל בהתאמה ללהלן תחשיב שלום שכ"ד בהתאם לחוזה השכירות עם רשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שווי מרכיב המסחר 

אשר מהווה חלק מבית המלון. מיקום המסחר    6ולא לחלקה    5רק לחלקה    ניתןהשווי למסחר    מרכיב

חשיפה משמעותית לכיכר ציון.    עםהינו על רחוב יפו פינת רחוב החבצלת, מיקום אטרקטיבי    5בחלקה  

 ₪ תואם לעסקאות ההשוואה לשטחי מסחר הצמודים לכיכר ציון.   85,000 שלשווי למ"ר בנוי 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ שווישווי למ"רשטחמיקום

48,450,000 85,000₪ 570₪ מ''רחלקה 5

מושכר לחברת ישרוטל166 מ''רחלקה 6

₪ 48,450,000 סה"כ שווי

שכ"ד שנתיאחוזעדמ-

₪ 20,000,00029%₪ 5,800,000

₪ 20,000,001₪ 28,000,00033%₪ 2,640,000

₪ 28,000,001₪ 37,000,00037%₪ 3,330,000

₪ 37,000,00040%₪ 20,176,998

₪ 31,946,997

הכנסות ממזון ומשקאות

שכ"ד שנתיאחוזמחזור שנתישנה

953,918 11,923,9778%₪ ₪שנה מייצגת

הכנסות מינימליות

₪ 13,500,000

68

₪ 54,000

₪ 3,672,000

₪ 17,172,000

17,740,393 1.0331₪צמודים למדד 

הכנסות עפ"י פידיון

₪ 31,946,997

₪ 953,918

₪ 32,900,916

סיכום שווי בגישת היוון הכנסות

הנכסות מהוונותשיעור היווןשכ"ד שנתי

253,434,189 17,740,3937.0%₪ ₪הכנסות מינימליות

202,140,297 15,160,5227.5%₪ ₪תוספת הכנסות

₪ 455,600,000

סה"כ דמי שכירות מינימליים

הכנסות מחדרים

סה"כ הכנסות שנתיות

סה"כ שווי בגישת היוון הכנסות

הכנסות משכירות מינימליות

תוספת חדרים

תוספת לחדר

הכנסות ממזון ומשקאות

שכ"ד עפ"י מחזור

סך התוספת
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 תחשיב 

 למצבו הנוכחי.   והבאתו וגמור  כבנויהנכס במצבו הנוכחי נקבע בגישת החילוץ משווי המלון   שווי

 .צפויות  בנייה עלויות  והפחתת יזמי מרכיב הפחתת נערכה השווי  מרכיב חילוץ  לצורך

 היזמי    הרווח

פרק    הקווים   מי היז  הרווח,  2010  יולי  -"היזמי "הרווח    ובחירת  העלות  בגישת"שימוש    -'יחהמנחים 

  הפסד   בעבור,  עצמו  על  נושא  שהוא  הסיכון  בעבור  היזם  לעצמו  שדורש  התמורה  את( "מבטא  5)סעיף  

  היזם  נושא   שבהם  העיקריים  הסיכונים .  האישי  כפיו   יגע  ובעבור   העצמי  להונו  האלטרנטיבית  תשואה

 ".השיווק  ובקצב  הבנייה בתשומות  שינויים, המיזם ממכירת בהכנסה שינויים הם

 פירוט המרווח היזמי עפ"י הקווים המנחים:     להלן

 18%  -15%        - למגורים רוויה בניה

   20%  -15%  - קיימת מסחרית בחזית לחנויות, מלאכה או תעשיה, למשרדים  בניה

 30%  -20%       - חדש קניון או מסחרי מרכז

 : היזמי הרווח  על המשפיעים הגורמים  ריכוז להלן

 היזמי הרווח סעיף על השפעה הגורם
ומשך ההקמה הצפוי ממושך יותר כך יגדל משך החשיפה לסיכוני   ככל המיזם   הקמת ומשך גודל

 השוק.  
  ורמת  הסביבה  אופי

 פריפריאליות 
ותיקה ויציבה יהיה מרכיב הסיכון של השתנות בשווי הנכס הבנוי   סביבה

נמוך יותר ביחס לסביבה החדשה או שמצויה בשלבי שינוי. בנכס  
 הממוקם במיקום מרכזי תהיה רמת הסיכון נמוכה יותר לקשיי שיווק  

למגורים תהיה בדרך כלל יציבה יותר לאורך זמן   הביקושים רמת הנכס  סוג
שפל(. ואילו רמת הביקוש לשימושים עסקיים תהיה  )תקופות שיא או 

 תנודתית יותר 
  ושוק  הכללי השוק מצב

 המסוים  הנכס
 .המבוקש היזמי  ברווח עלייה חלה  כלכלית יציבות אי בתקופת

 והזכויות בנכס מורכבות יותר, כך נדרש רווח יזמי גבוה יותר.   ככל משפטית  מורכבות
 

   -שיעור הרווח היזמי לנכס הנדון התאמת

. אני סבור כי  תהמלונאו  למרכיב  מפורש  באופן  נקבע  לא  היזמי  הרווח,  לעיל  המפורטים  המנחים  בקווים

בהתאם לסיכון הנכס,    ונקבע  20%  -15%הרווח היזמי הראוי לפרויקט המלונאי הנדון הינו בטווח שבין  

 ב.  מיקום ואופי המקרקעין, טיב המלון, היקפו וכיו"

 :הבאות מהסיבות 15% בגובה יזמי רווח  שיעור נקבע  להלן  המפורט בתחשיב

הקובע לשומה התקבל היתר בנייה והחלו עבודות הבנייה )שלבים ראשוניים בלבד(, על כן    במועד •

 מרכיב הזמן במרווח היזמי מהווה חלק משמעותי.  

 הפרויקט במרכז העיר ירושלים צמוד לכיכר ציון.   מיקום •

 בסיום הבנייה )קיים הסכם שכירות חתום(. השכרותוצורך במכירת הפרויקט/  אין •

ייה נערכו עפ"י דו"ח אפס לפרויקט, מבוססות על בתי מלון דומים שהחברה בנתה ועפ"י  הבנ  עלויות •

המפרט המפורט בחוזה הניהול. מרכיב הסיכון במועד הקובע לשומה יחסית נמוך לאור קביעת  

יודגש כי מדובר בתוספת בנייה על שני בניינים  כבצחלק מהתקציב   "מ בתוספת עלויות מימון.  

 מלאה מאפס.    קיימים ולא בנייה
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 בנייה  עלויות

ובו בחינת  מדו  לקוחות  להלן  בטבלה  המפורטות  הבנייה  עלויות "ח האפס האחרון שערכתי לפרויקט 

 עלויות הבנייה הצפויות לפרויקט וכוללות את הסעיפים הבאים: 

 עלויות בנייה ישירות לבניית הפרויקט לרבות ריהוט וציוד בית המלון.    -ישירות בנייה עלויות

 . וכלליות הנהלה,  בנייה אגרות, ופיקוח ניהול, ויועצים תכנון עלויות כוללות -בנייה עקיפות  עלויות

  עודף   תקציב  ומהוות   זה  לסעיף   מיוחסות  הישירות  הבנייה  עלויות   מסך  5%  -"מ )בלתי צפוי(בצ  סעיף

 . צפויות ייהבנ  לחריגות

 לשנה לאורך כל תקופת הבנייה.     5%עלות מימון בשיעור של   -מימון עלויות

מסך תקרת ההשקעה המוכרת הופחת מסך עלויות הבנייה    %28בהיקף של    ההשקעות  ממרכז  מענק

, לאור העובדה כי טרם התקבל אישור משרד התיירות לתב"ע החדשה, לא הובא  המפורטות בטבלה לעיל

 .  בחשבון מענק נוסף עבור תוספת החדרים

 להלן תחשיב שווי הנכס המבוסס על דו"ח האפס החתום והסכם המימון עם בנק הפועלים: 

 

 לת רגישות  טב

לשינוי שווי הנכס במצבו הנוכחי, בשינוי שיעור התפוסה השנתי של המלון עובד ופועל,  טבלת רגישות  

 ושינוי מחיר מכירה לילה לחדר. 

 

 

יתרהשולם עד היוםסה"כ עלויות

0 245,600,000₪ 245,600,000₪ ₪שווי מרכיב הקרקע

7,049,960 ₪דמי פינוי דיירים מוגנים

19,223,423 10,781,050₪ 30,004,473₪ ₪עלויות בנייה עקיפות

139,267,682 2,236,318₪ 141,504,000₪ ₪עלויות בנייה ישירות

15,923,340 1,349,660₪ 17,273,000₪ ₪עלויות מימון

29,859,200- 29,859,200₪- ₪מענק

151,605,205 259,967,028₪ 404,522,273₪ ₪סה"כ עלויות בנייה כוללות

חילוץ שווי

455,600,000 ₪שווי מרכיב מלונאי

48,450,000 ₪שווי מרכיב מסחרי

504,050,000 ₪סה"כ שווי כבנוי

438,304,348 ₪בניכוי יזמות 15%

151,605,205 ₪יתרת עלויות בנייה

286,699,143 ₪יתרה לקרקע במצבה

92.78%החלק בבעלות

266,000,000 ₪שווי הנכס במעוגל

₪ 266,000,00066%69%73%77%80%

₪ 929₪ 192,500,000₪ 209,900,000₪ 227,300,000₪ 244,700,000₪ 262,100,000

₪ 980₪ 209,900,000₪ 228,300,000₪ 246,600,000₪ 265,000,000₪ 283,300,000

₪ 1,032₪ 227,300,000₪ 246,600,000₪ 266,000,000₪ 285,300,000₪ 304,600,000

₪ 1,084₪ 244,700,000₪ 265,000,000₪ 285,300,000₪ 305,600,000₪ 325,900,000

₪ 1,135₪ 262,100,000₪ 283,300,000₪ 304,600,000₪ 325,900,000₪ 347,200,000
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 השומה .17

בנכס הנדון,    פאי סיאם בע"מ לאור הגורמים והשיקולים שהובאו לעיל הנני מעריך את שווי השוק של חברת  

 בסך: 31/12/2021 למועד הקובע 

 

 ( ₪אלף שבע מאות מיליון וחמישים ותשעה מאתיים  ₪ )  266,000,000 -שווי הנכס

 

 

 א' של הועדה לתקינה שמאית.11ההערכה אינה כוללת מע"מ, בהתאם להוראות תקן מס' 

 

 

 מיסים ותשלומי חובה  .18

 אומדן היטל השבחה 

 הופחת משווי הנכס. 

 

 הצהרות .19

 הזכויות בו או במזמין השומה. הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי 

ועל פי התקנים המקצועיים    1966 -הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו  

         של הועדה לתקינה שמאית.  

                          

 

 

  ולראיה באתי על החתום,

 

 

 

 

                _____________ 
 ארז כהן    
 שמאי מקרקעין          



 1-יא

2365\5\17 

 בע"מ  (  1989ז.כ מחקר וסקרים )

26/04/2022 
 לכבוד

 פאי סיאם בע"מ  
 

תיקון בבע"מ  מלונות החוף הצפוני   בבעלות חברתלמלונאות במבשרת ציון פרויקט  ת שוויו אישור הכללת הערכהנדון: 
    2022אפריל  חודשבהצפוי להתפרסם ע"מ של פאי סיאם ב ותשקיף מדף להשלמה תשקיף

 

בזאמסו  נ ירה שהערכימים  השווי  וכת  לשנערכ ת  מלונא ה  גוש  פרויקט  ציון  במבשרת  מחלקה    30318ות   1חלק 

ביום) שנחתמה  שלוש  10/01/2022  "הפרויקט"(  התוקף  הינו  תאריך  דרךיכללנה  ת  31/12/2021ה  ניה ההפ   על 

  ואילך   2022אפריל    חודשבהמיועד להתפרסם לציבור  של פאי סיאם בע"מ  קיף מדף  שות   להשלמהשקיף  תתיקון  ב

 .  מכוחומסמך הצעה בכל ו

 

 
 בכבוד רב,    

 ארז כהן     

 

 מקרקעין     שמאי           

      ארז כהן



 
 Zeev Cohen – civil and Geodetic Engr R.E Appraiser, Lic surveyor מהנדס אזרחי, גיאודט, מודד מוסמך ושמאי מקרקעין –  זאב כהן

  Jacob Cohen – (M.sc) Engr R.E Appraiser מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין  –  יעקב כהן
 Erez Cohen – L.L.B ,R.E. Appraiser - Geographer משפטן, גיאוגרף ושמאי מקרקעין   – ארז כהן
 Zahi Tene – L.L.B,  R.E. Appraiser משפטן, שמאי מקרקעין  – צחי טנא
 Oded Levy – R.E. Appraiser, M.B.A שמאי מקרקעין מוסמך במנהל עסקים   –עודד לוי  

 Eyal Klodovsky - R.E. Appraiser שמאי מקרקעין   –  איל קלודובסקי
 Dror Kastro - R.E. Appraiser- P.Engineer הנדסאי בניין ושמאי מקרקעין  –  דרור קסטרו

  Rafi Levi -  R.E. Appraiser – B.A. Business Administration מנהל עסקים ושמאי מקרקעין .B.A   – רפי לוי 
  Ori Zlotogora – R.E. Appraiser Urban Planner שמאי מקרקעין ומתכנן ערים   –  אורי זלוטוגורה

 Nethanel Wieder – Economist, R.E. Appraiser כלכלן ושמאי מקרקעין  – נתנאל וידר 
 Noam Offer – Economist, R.E. Appraiser כלכלן ושמאי מקרקעין   –נעם עופר  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 פרויקט מלונאי בבנייה דון:הנ
 שטח ממזרח לקניון הראל, מבשרת ציון 

 /ג'345עפ"י תכנית מי/ 2מגרש מספר 
  7חלק מחלקה  30318גוש 

 
 

 :DATE 10/01/2022 תאריך:
 :40306ZC REF סימננו: 
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 פרטי הזמנת השומה .1

 מלונות החוף הצפוני בע"מ )להלן: "החברה"(  שם התאגיד מזמין השומה:  .1.1

 
 . סמנכ"ל כספים, פאי סיאם בע"מרו"ח נפתלי וינגרטן,    מזמין השומה:  .1.2

  

  . 10/01/2022  מועד הזמנת השומה:  .1.3

 
 צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של החברה שיפורסמו בציבור.   נסיבות הזמנת השומה:  .1.4

 
  רכוש קבוע נמסר לנו על ידי המזמין השומה כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה, כ .1.5

( ותקן  13IFRS( ו/או התקינה הבינלאומית ) 16נה הישראלית )תקן  בחלקו או בשלמותו עפ"י התקי

 ( בנסיבות העניין. IAS)  40חשבונאי בינלאומי 

 
שכר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה, והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו   .1.6

 המקצועית. 

 
 לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה.  .1.7

 
 אישי בנכס ו/או בבעליו, לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת. אין לנו עניין   .1.8

 

נותנים חוות   .1.9 לעניין שכר טרחה. איננו  ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות  נערכה   חוות הדעת 

בסכום   כלל  אין מדובר  שירותים אלה  בגין  לעניין שכר טרחה שמשולם  שוטף.  באופן  לחברה  דעת 

 ( בע"מ. 1989כנסות של חברת ז.כ. מחקר וסקרים )מהותי ביחס לסך ה

 

 מטרת השומה .2

". השווי  AS-ISבנכס הנדון בהתחשב במצבו "מלונות החוף הצפוני בע"מ  הערכת "השווי ההוגן" של זכויות  

"המחיר שהיה    -( הוא  IFRS 13)   13של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  

במועד   בשוק  משתתפים  בין  רגילה  בעסקה  התחייבות  להעברת  משולם  שהיה  או  נכס  ממכירת  מתקבל 

 המדידה".  

  ובהתאם תקן כרכוש קבוע    16  פי שהוגדר בתקן בינלאומי כ  כרכוש קבועשווי הנכס  הערכת השווי מבוצעת ל

ולצורך    1968ח על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח  בדבר "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיוו   17.1

ע"י מועצת    13/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך   6/10/2010תקינה חשבונאית", שאושר בתאריך  

לרבות  החברה  שמאי המקרקעין במשרד המשפטים. השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של  

, לפי העניין, בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה  רכוש קבועדיווח על נכס או על חלק יחסי ממנו כ

 לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס. זאת, לצורך דיווח לדו"חות הכספיים, שיפורסמו בציבור.
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 פרטי עורך חוות הדעת .3

 ארז כהן  :השמאישם 

 324 יון מס': ישר

 אביב -, תל67ח' יגאל אלון ר : תומקום עבוד 

 ( בע"מ". 1989מנכ"ל חברת "ז.כ. מחקר וסקרים )  תפקיד: 

 שמאי מקרקעין ומשפטן.   

 י:והשכלת יניסיונ פרטי    ואלה

 יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.   - 2008-2011

 חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.    

 מהקריה  האקדמית אונו.  LL.B -משפטן   -  2008

 מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.  -  2005

 לימודי משפטים, הקריה האקדמית, קרית אונו.     -  2004

 בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.     -  2003

 לשכת שמאי מקרקעין, חבר בוועד הלשכה.  -יו"ר ועדת השתלמויות    -  2002

 בוגר קורס עדים מומחים.   -  2000

 בוגר קורס גישור ופישור.   -  1999

 ם. -לימודים עירוניים, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית י -לקראת תואר שני    -  1996

 משאב, נשר, אמות כלל וכד'.  -חברות גדולות  למתמחה בשומות מקרקעין  - שמאי מקרקעין  -  1993

 . 24/4/1993מתאריך  324ס' רשיון שמאי מקרקעין מ  -  1993

   המדינה.  אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי בוגר  -  1990

 בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.     

 

 במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:

 נשר.  -ועץ לחברת המלט  י   -

 יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה.    -

 יועץ לחברת תעבורה.    -

 שומות לבתי משפט. עורך    -

 בנושאי השבחות, ליווי תכניות בנין עיר ורישום.  - יועץ לעירית אילת    -

  יועץ לישרוטל מלונות.     -

 

 

 הסכמות .4

 לדוחות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי חוות דעת זו תצורף 

 כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.
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 המועד הקובע לשומה .5

  .  31/12/2021  המועד הקובע לשומה:

 מועד הביקור בנכס .6

 שמאי מקרקעין. -אורי זלוטוגורה ע"י  18/01/2022 האחרון נערך בתאריך ביקור בנכס

 ביקורים נוספים נערכו ע"י הח"מ.  

 פרטי זיהוי הנכס .7

 30318   גוש:

 7   חלקה: 

 מ"ר   66,170 שטח החלקה הרשום:

 /ג'. 345עפ"י תכנית מי/  2מגרש מספר    מגרש:

 מ"ר )עפ"י חוזה הפיתוח(   14,150  שטח המגרש: 

 ציון. שטח ממזרח לקניון הראל, מבשרת    כתובת:

 על שם קרן קיימת לישראל. רשומה בעלות    בעלות: 

מתאריך   מהוון  חכירה  השומה  17/03/2019חוזה  מזמין  לתאריך    ע"ש  ועד 

17/04/2042 . 

 פרויקט מלונאי בבנייה.    מהות הנכס: 

 עפ"י תשריט התב"ע וחוזה הפיתוח.  זיהוי הנכס:

 

 הדמיית הפרויקט 
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 יאור הנכס והסביבהת .8

 הנכס תיאור  .8.1

אזור מלונאות, מסחר ותחנת  /ג', המיועד ל345עפ"י תכנית מי/   2את מגרש מספר  הנכס הנדון מהווה  

 ממזרח לקניון הראל במבשרת ציון.  סמוך לשכונת "נוף הרים", הממוקםדלק 

 תיאור המגרש 

 מ"ר )עפ"י חוזה הפיתוח(.   14,150/ג' בשטח של 345עפ"י תכנית מי/  2מגרש מספר 

, לחלקה חזית מערבית הפונה לדרך השירות של קניון הראל ולכביש הגישה  אירגולארית  למגרש צורה

 מ'.   75לבין מ'  35מ' ועומקה משתנה בין  225-לתחנת הדלק באורך של כ 

)לאחר ביצוע עבודות חפירה(, למעט חלקיו    מפלס המגרש נמוך ממפלס הכביש, המגרש ברובו מישורי

   מזרח. המזרחיים בהם שיפוע היורד לכיוון

. גישה נוספת בדרך הממוקמת מדרום ובמפלס נמוך יותר  הגישה למגרש מצידו המערבי, מכביש השירות

 מכביש השירות, נועדה לכניסת רכבי עבודה לביצוע הבנייה. 

 מגרש גבול ה 

   שטח פתוח ומעברו שכונת "נוף הרים" במבשרת ציון.  - מצפון

 .   1שטח יער פתוח ומעברו כביש מספר  - מדרום

    שטח יער פתוח.     -ממזרח

    כביש הגישה ומעברו קניון הראל.  - ממערב
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 תיאור הפרויקט המוצע )ללא מגדל המגורים(  .8.2

שהוכנה ע"י משרד פייגין אדריכלים ומשרד   20150140התקבל היתר בנייה מספר  08/01/2018בתאריך 

, משרד אשר מתכנן מלונות יוקרה ובין השאר עיצב ותכנן את מלון  I Kלתכנון ועיצוב פנים הרלד קליין 

ם ספא, אולם  קומות הכולל מתח  7אגפים עד    4  -רואיל ביץ' ת"א. התכנון הינו לבית המלון המורכב מ

חדרי מלון )מודולים(. נמסר לי ממזמין השומה כי יתכן והמלון ימותג תחת מותג    261כנסים ומלון ובו  

PULLMAN 5, מותג בינלאומי  ( כוכבים ממותגי רשת אקור הבינלאומיתACCORHOTELS  .) 

 לובי הכניסה למלון, חדר אוכל וחדרי אירוח.   -אגף מרכזי

 , סמוך לשכונת המגורים יפה נוף, לשימוש בעיקר לחדרי אירוח. האגף הצפוני ביותר -Aאגף 

 וצמוד לו, לשימוש בעיקר לחדרי אירוח.     Aאגף הממוקם דרומית לאגף  -Bאגף 

 וצמוד לו וצפונית לאגף המרכזי, לשימוש בעיקר לחדרי אירוח.   Bאגף הממוקם דרומית לאגף  -Cאגף 

 ולם כנסים, ובריכת שחיה מקורה בקומה התחתונה. האגף הדרומי ביותר, משמש בעיקרו כא -Dאגף 

 

 פרוט  שטח מפלס
 

  -4קומה 
 717מפלס 

2,293.83  
 מ"ר

 התחתונה ביותר במפלס חלקו המזרחי של המגרש.  ההקומ
נוי   בריכת  חיצונית,  שחיה  בריכת  הכוללת  המלון  חצר  זה  במפלס 

 ושטחים פתוחים מפותחים. 
חלקו המערבי חניון תת קרקעי ובחלקו המזרחי חדרי  ב  -אגף מרכזי 

  11אירוח. בין חדרי האירוח לחניון, ספא המלון הכולל לובי הספא,  
 חדרי טיפולים, חדר כושר, חדרי יוגה, מלתחות ושירותים.  

 רמפת החנייה התת קרקעית.  -A ,B ,Cאגפים 
לאגף    -Dאגף   המחוברת  מקורה  שחיה  ובריכת  קרקעי  תת  חניון 

 המרכזי לספא המלון.
 

  -3קומה 
 720מפלס 

1,752.68  
 מ"ר

חניון תת קרקעי, חדרי אירוח וחלל גובה כפול של ספא    -אגף המרכזי
   המלון בקומה מתחת.

מפלס החצר של חלקו הצפוני של המגרש. בקומה    - A  ,B  ,Cאגפים  
 זו רמפת החנייה התת קרקעית וחדרי אירוח. 

ה כפול של בריכת שחיה במפלס  חניון תת קרקעי וחלל גוב  -Dאגף  
 תחתון.  

 
  -2קומה 
 723מפלס 

4,033.18  
 מ"ר

מרכזי מזרח,    -אגף  לכיוון  הפונים  אירוח  חדרי  קרקעי,  תת  חניון 
 חדרי ישיבות ושירותים.  7 ישנם ובעורף חדרי האירוח

 רמפת החנייה התת קרקעית וחדרי אירוח. -A ,B ,Cאגפים 
 מ"ר, לרבות פנטרי צמוד לו.   983.8אולם כנסים בשטח   -Dאגף 

 
  -1קומה 
 727מפלס 

3,579.98  
 מ"ר

מרכזי משרדי    -אגף  ובעורפם  מזרח,  לכיוון  הפונים  אירוח  חדרי 
מכונות,   חדרי  טכניים,  חדרי  עובדים,  אוכל  חדר  מחסנים,  הנהלה, 

 מכבסה, מטבח מרכזי ויתר שטחי השירות של המלון.  
 רמפת החנייה התת קרקעית וחדרי אירוח. -A ,B ,Cאגפים 

אולם  גובה כפול של   פת הכניסה לחניון התת קרקעי, חללרמ  -Dאגף  
 כנסים בקומה מתחת. 

  
 

 פרוט  שטח מפלס
קומת  

קרקע   
 729מפלס 

1,751.43  
 מ"ר

 מפלס קומת הקרקע בחלקו הדרום מערבי של המגרש. 
כפול    - אגף מרכזי חלל  ובעורפם  לכיוון מזרח,  הפונים  אירוח  חדרי 

 בגובה שטחי השירות בקומה מתחת.   
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 רמפת החנייה התת קרקעית וחדרי אירוח. -A ,B ,Cאגפים 
כניסה לירידה לחניון התת קרקעי, חלל גובה כפול של אולם   -Dאגף 

 כנסים בשתי קומות מתחת.
    1קומה 
 732מפלס 

2,242.05  
 מ"ר

 קומת הקרקע בחלקו המרכזי והצפוני של המגרש. מפלס 
ה לאולם  לובי המלון לרבות אולם לובי בצידו וחצר כניס -אגף מרכזי

בחלקו הדרומי    .לאונג' ומעברו חדרי אירוחהכנסים. בצידו הצפוני  
 חדר אוכל.    

   חניות. -Aאגף 
 כניסה לחניון, לרבות חניות וחדרי אירוח.  -B ,Cאגפים 

 אולם האירועים. גג  -Dאגף 
    2קומה 
 735מפלס 

891.47  
 מ"ר

מרכזי גלריה    -אגף  והלאונג',  האוכל  חדר  של  בגובה  כפול  חלל 
המשמשת כמטבח וחדרי שירותים. בחלקה הצפוני של הקומה  חדרי  

 אירוח.    
   חניות. -Aאגף 

 חניות וחדרי אירוח.  -B ,Cאגפים 
    3קומה 
 738מפלס 

1,493.86  
 מ"ר

בחלקו המערבי של האגף חדרי אירוח הפונים לצד מערב    -מרכזי אגף  
 .     מ"ר 600 -בשטח של כ ובחלקו המזרחי גג המבנה

   חניות. -Aאגף 
 חניות וחדרי אירוח.  -B ,Cאגפים 

    4קומה 
 741מפלס 

 תכנית גגות.  מ"ר  78.61

בנייה עבור  מ"ר לא כולל את שטחי החנייה, מרפסות, תוספת  18,117.09 סה"כ
 נגישות ומיגון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  308הקובעת תוספת חדרי מלון לסך של  152-0753574אושרה למתן תוקף תכנית  01/11/2021בתאריך 

בנייה זכויות  תוספת  ע"י  המקורי(,  התכנון  פי  )על  המצב    חדרים  בפרק  )כמפורט  הגג  מפלס  והגבהת 

 התכנוני(. 
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 התקדמות הבנייה בפועל  .8.3

הסתיימו עבודות השלד, לרבות קווי ביוב  עולה כי    11/01/2022מיום    1עפ"י דו"ח פיקוח בנקאי מספר  

  - וקולחין, תעלות מיזוג אוויר, עבודות אינסטלציה וצנרת בשלד, עבודות חשמל והחלו בעבודות הגמר

 .35.22% -התקדמות משוכללת הנדסיתסך 
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 בה יאור הסבית .8.4

ממוקם   הנדון  האזורית  הנכס  המועצה  בתחום  הרים"  "נוף  לשכונת  סמוך  הראל"  ל"קניון  ממזרח 

 מבשרת ציון.  

 ירושלים תל אביב.  1ק"מ מערבית לירושלים, משני צידיו של כביש מספר   10 -מבשרת ציון ממוקמת כ

היישוב מבשרת ציון מאופיין בעיקר בבנייה צמודת קרקע של חד ודו משפחתיים לצד בנייה סמי רוויה  

 קומות בעיקר בבנייה מדורגת.  4עד 

 סמוך לכניסתו הראשית )דרומית( במחלף "הראל". , הנכס הנדון ממוקם בצידו הדרומי של היישוב

, סמוך לנכס הנדון, מדרום  1לאחרונה מתבצעות עבודות תשתית לשינוי וההרחבת חלקים מכביש מספר  

מעל למוצא תחתית, לכיוון העלייה  נבנת בימים אלו צמד מנהרות מתחת למחלף הראל ובהמשכו גשר  

 לירושלים.  

 . 2017יד לסתיים לקראת אמצע שנת פרויקט הרחבת הכביש ושינוייו עת

 בסביבת הנכס פיתוח עירוני וסביבתי מלא. 
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 מצב התכנוניה .9

 345מי/תכנית  .9.1

 . 25/05/1980 בתאריך 2628למתן תוקף בי.פ.  פורסמההתכנית 

 . אזרחיהנכס הנדון מסומן לאזור מרכז 

משטח הקרקע,    50%: מתן הוראות מפורטות בגין בינוי בשטח רצפות לרישוי המהווה  עיקרי התכנית

מ"ר לשרותים מקומיים, מסחר מקומי ומלונאות בהתאם לתכנית מתאר    8,900  -של כמזה שטח רצפות  

מ"ר למסחר על מקומי הקרוי "היפרמרקט" למכירה ישירה    9,000  -ושטח רצפות של כ  250מקומית מי/ 

תוצרת   וסביבותיהחקלשל  ירושלים  לתושבי  כלליים  צריכה  ומוצרי  המתאר    - אית  לתכנית  כשינוי 

 . 250המקומית מי/ 

מ"ר עם שטח בנייה מקסימלי של    14,150בשטח של    2עפ"י תשריט התכנית, הנכס מוגדר כמגרש מספר  

 מ"ר.   5,400

 

 /א' 345תכנית מי/ .9.2

 . 27/10/1983בתאריך  2972התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 טרות התכנית: מ

 וקביעת בינוי חדש עפ"י נספח הבינוי לשטח מרכז מסחרי.   345שינוי תכנית הבינוי עפ"י תכנית מי/  •

 מגשר מסחרי לדרך ציבורית.  6ביטול ייעוד מגרש   •

 .345חלוקה שונה של שטחי הבנייה ללא הגדלת סה"כ זכויות הבנייה שעפ"י תכנית מי/  •

 , לא נקבעו שינויים.  2על הנכס הנדון, מגרש מספר  

 

 /ג' 345תכנית מי/ .9.3

 . 10/05/1998בתאריך  4643התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 מטרות התכנית: 

 קביעת ייעוד שטח למלונאות. •

מ"ר יהיה לשימושים   1100קביעת ייעוד שטח למסחר, ייעוד שטחים בתחום קניון בשטח כולל של   •

שאינם בעלי אופי מסחרי לשמו כגון: מרפאות, משרדים, בתי כנסת, בנקים,  של מתן שירותים  

 דואר, מכוני בריאות, כושר וכיו"ב. כמו כן שטחי גלריות. 

 קביעת ייעוד לתחנת דלק. •

 שינוי ייעוד שטח מאזור ייעוד ושטח ציבורי פתוח לשטח דרך ושטח חנייה.  •

מספר   • חדש  במגרש  הבנייה  זכויות  מ  2הגדלת  ל  5,520  -)מלונאות(  שטחים    15,000  -מ"ר  מ"ר 

איש    400  -כוכבים ואלם כנסים ל  4חדרים ברמת    308שטחי שירות למלון בן    מ"ר  3,500  -עיקריים ו

 עפ"י פרוגרמות משרד התיירות.

 חדרים.  308קביעת הוראות בינוי למלון בן  •

 הקיים של המבנה. + מבלי לחרוג מהקונטור  5.5מ"ר ע"ג המרפסות במפלס  1,100תוספת של   •

 התווית דרכים חדשות לביטול דרך קיימת.  •

 איחוד וחלוקה מחדש.  •
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 מ"ר.  18,864בשטח של  2כאזור מלונאות, מסחר ותחנת דלק, מגרש מספר  הנכס הנדון מסומן

  שטח למלונאות:

 לתכנית.  1ולבינוי המופיע בנסח  הבינוי יהיה בהתאם לקווי הבניין המופיעים בתשריט •

שטחי הבנייה שיותרו יהיו בהתאם לקריטריונים של משרד התיירות )"דרישות מינימום לתכנון   •

  4חדר ברמת    308( למלון בן  1993מלונות ומרכזי כנסים במלונות בהוצאת משרד התיירות, מרס  

ל  כוכבים כינוסים  בגודל    400  - ואולם  שימ  1,700איש  יותר  לא  שמחה,  מ"ר,  אולמות  של  וש 

 השימושים שיותרו באולם הכינוסים יהיו בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י משרד התיירות.

מ"ר עבור בית המלון    16,800מ"ר, מתוכם    18,500סה"כ שטח הבנייה )למעט חניונים תת קרקעיים(   •

 מ"ר עבור אולם הכינסוים.  1,700 -ו

 שטח שירות:סכום השטחים עפ"י חלוקה לשטחים עיקריים ו •

 סה"כ שטחי שירות  שטח עיקרי  

 מ"ר  7,300 מ"ר  800 מ"ר  6,500 מעל למפלס הכניסה הקובעת

 מ"ר   11,200 מ"ר  2,700 מ"ר  8,500 מתחת למפלס הכניסה הקובעת

 מ"ר  18,500 מ"ר  3,500 מ"ר  15,000 סה"כ

 

מכונית, מספר החניות יהיה  מ"ר/    30שטח החניון ורמפות הגישה יחושב עפ"י  חניון תת קרקעי:   •

 עפ"י התקן המחייב בעת הוצאת ההיתר.

למלון,   • בנייה  היתר  נספח אקוסטי מפורט שיפרט את  תנאי למתן  יהא הכנת  ולאולם הכינוסים 

האמצעים שיינקטו למניעת מפגעי הרעש הצפויים כתוצאה מהפעילות במלון ובאולם הכינוסים.  

סביבתית של חו"פ. הנספח יוגש לאישור המשרד לאיכות  הנספח יוכן, בין היתר, עפ"י חוות דעת  

 הסביבה ויהווה חלק בלתי נפרד מהיתר הבנייה.

 מגרש המשחקים ובריכת השחיה יהיו רק לשימוש באי המלון.  •

  - ושטחי שירות בהתאם לתקנות חישוב שטחים התשנ"כ   שטחים עיקרייםתותר גמישות בין  לא   •

1992 . 

 בנייה: בין יתר התנאים להוצאת היתר 

 אישור תכנית פיתוח.  •

 בניית קיר תמך בגבול המגרש שימנע דרדרת של שפכי עפר. •

 נספח לעניין טיפול בחזית חמישית.  •

 . אישור תכנית מערך הדרכים והסדרי התנועה •

 בדיקת נושא התשתיות ואישורן ע"י הוועדה המקומית.  •

 הגשת חישוב שטח לכל קומה. •

 י היזם ועל חשבונו.  כל הדרכים שבתחום התכנית יבוצעו על יד •
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 תוספת זכויות למלונאות   -0753574-152תכנית  .9.4

 . 01/11/2021בתאריך  9957התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 : תוספת בנייה.מטרת התכנית

 עיקרי הוראות התכנית: 

 קביעת שטחי בנייה בתחום התכנית.   •

 מ'.  745.50  -קביעת גובה מפלס גג ל •

 קביעת קווי בניין.  •

 קביעת הוראות לבינוי ועיציב אדריכלי.  •

 קביעת הוראות לפיתוח השטח. •

 קביעת הוראות להוצאת היתרי בנייה והיתרי אכלוס.   •

 קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים.  •

שימו • מלונאות  קביעת  שירותי  הכוללים  אירוח,  ויחידות  אכסניות  מלונאי,  אכסון  למלון,  שים 

 ותיירות כגון מסעדות ובתי קפה, אולמות כנסים, מכוני ספורט, בריכות שחיה וכדומה. 

 

 

 

 

 

 הנכס הנדון
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 מצב מוצע - טבלת זכויות והוראות בניה

גודל  שימוש ייעוד

 מגרש

מספר  שטחי בנייה 

 יחידות 

גובה 

המבנה  

 במ'

קווי  מספר קומות

מעל הכניסה   בניין

 הקובעת

מתחת לכניסה  

 הקובעת

סה"כ 

שטחי  

 בנייה 

מעל  

הכניסה  

 הקובעת

מתחת  

לכניסה  

 שירות עיקרי  שירות עיקרי  הקובעת

כמסומן   5 4 745.5 308 28,100 5,000 8,900 4,250 9,950 14,141 תיירות  מלונאות 

     1,700    1,700 14,141 אחר  בתשריט 

     12,500 12,500     חניון  

 

 הערות ברמת הטבלה:

זו   • בתכנית  המרביים  הבנייה  שטחי  כל  את  כוללים  לעיל  בטבלה  המפורטים  הבנייה  שטחי 

 ומחושבים בהתאם לתקנון התכנון והבנייה, לרבות שטחי חניה ושטחים למרחבים מוגנים.  

ניתן להעביר שטחי שירות ושטחים עיקריים מעל לכניסה הקובעת אל מתחת לכניסה הקובעת. לא   •

תחשב  יותר   זו  מהוראה  סטיה  וכל  מעליה,  אל  הקובעת  הכניסה  למפלס  ממתחת  שטחים  ניוד 

 כסטיה ניכרת.  

 ניתן יהיה להשתמש בשטחים העיקריים כשטחי שירות.  •

 למטרות שירות לפי תקנות חישוב שטחים.  שו  שטחי השירות המפורטים בטבלת הזכויות ישמ •

במרפסות   • פרגולות  הקמת  ותותר  שחייה  בריכות  קירוי  יותר  בטבלה  האמורים  לשטחים  בנוסף 

 חדרי המלון, בשטחי הציבור של המלון, בכפוף בהתאם לכל דין.  

 לא יותר ניוד שטחי מרפסות לשימושים אחרים.  •

  הכוללנית למבשרת ציון לעניין שטחי הבנייה בלבד, בהתאםתכנית זו משנה מהוראות התכנית   •

 לסעיפי הגמישות בתכנית הכוללנית.  

   מצב מוצע - הערות לטבלת זכויות והוראות בנייה

יהיה   • וניתן  בלבד  הינו משוער  היחידות המלונאיות  היחידות מתייחס למקסימום, מספר  מספר 

 לב היתר הבנייה. באישור הוועדה המקומית בש  להפחית את מספר היחידות

מ'. מעל גובה זה יותר חדר מכונות/ חדר יציאה לגג ומעקה בגובה תקני    745.50  -גובה אבסולוטי •

 מ"ר, באגף הדרומי.  50בשטח מעטפת כולל של עד  

   השטח העיקרי בשימוש "אחר" מיועד עבור מרכז כנסים.   •
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 נספח הבינוי )תוספת הבנייה מסומנת בסגול( 
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 נספח בינוי )המשך( 
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 היתר בנייה .10

 02/11/2015מיום  20140182היתר בנייה מספר  .10.1

 היתר לעבודות חפירה ויסודות.

 

 20150310היתר בנייה מספר  .10.2

 היתר עבודות חפירה, דיפון, יסודות ורצפה ראשונה. 

 

 08/01/2018מתאריך   20150140היתר בנייה מספר  .10.3

 .ג'345בהתאם לתכנית מי/ מהות ההיתר: הקמת בית מלון

 

 21/10/2015מיום  2015001החלטת וועדה מקומית לתכנית בינוי מספר  .10.4

 מטרת התכנית: אישור תכנית בינוי למלון בסמוך לקניון הראל. 

 תכנית הבינוי לבית המלון מציעה מבנה הכולל את המרכיבים הבאים:

 למלונאות )מבואת כניסה ראשית, חדרי אוכל וכד'(.ות הקשורות אגף חדרים ופונקצי  •

 אגף אולם כנסים הכולל אולם כנסים ראשי וחדרי ישיבות. •

 חדרי טיפולים, חדר כושר, חדרי חוגים. אגף ספא הכולל בריכת שחיה מקורה,   •

 פתוחה ושטחים בפיתוח נופי בחלק המגרש הנמוך הגובל ביער ממזרח. בריכת שחיה  •

מספר   "הראל"  המקומית  הוועדה  מליאת  )בין    הוחלט   05/08/2015מתאריך    20150011בישיבת 

 : היתר(

 הוועדה סבורה כי עקרונות הבינוי כפי שהוצגו הינם ראויים בעיקרם. 

 נדרש להשלים מידע בבקשה להיתר בנייה לעניין השתלבות הפיתוח של המתחם בסביבה. •

 שנוצרים קירות תמך גובהים בגבול המגרש. יש לוודא פיתרונות נופיים נאותים ככל  •

 יש להשלים תכנית פיתוח.  •

למען הסר ספק יובהר כי דיון על תכנית הבינוי אינו יכול להוות מקדמי מכל סוג לעניין הצורך בהקלות 

לזכויות הבנייה עפ"י התכנית, ואינו יכול לבוא במקום    או לעניין התאמת השטחים המבוקשים לרישוי

 הגשת בקשה מלאה להיתר בנייה ודיון בה לאחר שתיבחן על ידי הדרג המקצועי.

מתקנים מקלט

ומערכות 

טכניות

מבואות אחסנה

וחדרי 

מדרגות

מעברים 

לכלל 

הציבור

סה"כ 

שטחי 

שירות

     24.00       88.00        2483.42106.45       2,293.83        682.03        108.45       318.13    233.44    22.01קומה 4- מפלס 717      1,611.80

     24.00       88.00        2612.74324.37       1,752.68        416.18        241.56         81.77    92.85קומה 4- מפלס 720      1,336.50

     24.00       88.00        1919.82324.37       4,033.18        862.64        374.62       395.17    92.85קומה 2- מפלס 723      3,170.54

     24.00       88.00        324.37        936.58       3,579.98    1,587.66        618.88       141.03   190.07    544.83    92.85קומה 1- מפלס 727      1,992.32

     24.00       88.00        837.09324.37       1,751.43        399.94        238.44         68.65    92.85קומת קרקע מפלס 729      1,351.49

     24.00       88.04        169.37       2,242.05        318.58        172.32         91.02    55.24קומה 1 מפלס 732      1,923.47

     24.00       88.00        169.37          891.47        196.83          83.40         58.19    55.24קומה 2 מפלס 735         694.64

     22.50       88.00       1,493.86        332.03        205.91         70.88    55.24קומה 3 מפלס 738      1,161.83

             78.61          78.61          19.74         37.76    21.11קומה 4 מפלס 741

   190.50    704.04    1,742.67    8,789.65    18,117.09    4,874.50    2,063.32   1,262.60   190.07    778.27  580.24סה"כ   13,242.59

     94.50    352.04        663.11        837.09       6,457.42    1,325.99        719.81       326.50         -          -  279.68מעל הקרקע      5,131.43

     96.00    352.00    1,079.56    7,952.56    11,659.67    3,548.51    1,343.51       936.10   190.07    778.27  300.56מתחת לקרקע      8,111.16

תוספת 

נגישות 

5%

תוספת 

מיגון

שימושים 

עיקריים

מרפסת חניהסה"כ בבנייןשטחי שירותקומה/ מפלס

מקורה
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בנייה תואמי תכנית הבינוי    זה אינו מהווה היתר בנייה. היתרי הוועדה מאשרת את תכנית הבינוי. אישור  

   הנ"ל יאושרו בהליך רישוי נפרד כחוק.

 

 19/07/2018מתאריך   20180042נייה מספר היתר ב .10.5

 . 20150140הגדלת קומות חניון קימות למלון לפי היתר בנייה מספר  

 עפ"י טבלת השטחים עולה  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זכויות בנכסה .11

 מידע מפנקס הזכויות  .11.1

שהופק באמצעות האינטרנט    ירושליםעפ"י מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין  

 עולים הפרטים הבאים:  12/01/2022 בתאריך

 30318    :גוש

 7   : חלקה

 מ"ר   66,170 שטח החלקה הרשום: 

 בשלמות. -קרן קיימת לישראל   בעלויות: 

 

 04/04/1994חוזה פיתוח מהוון מיום  .11.2

בין רשות מקרקעי ישראל לבין מלונות החוף הצפוני בע"מ, להלן    04/04/1994חוזה פיתוח מהוון מיום  

 עיקרי החוזה: 

 מבשרת ציון   המקום: 

 מ"ר   14,150  השטח:

 מלון   המבנים: 

 . 01/05/1996חודשים ועד ליום  36 תקופת הפיתוח: 

 חדרים.  127כוכבים   3הקמת מלון ברמת  מטרת ההקצאה: 

 אזור מלונאות ונופש.   הייעוד: 

 ₪   2,197,595 סכום הפיתוח: 

 

 

 13/07/2015תוספת לחוזה פיתוח מהוון מיום  .11.3

מיום  תוספת   פיתוח מהוון  הצפוני    13/07/2015לחוזה  החוף  מלונות  לבין  ישראל  רשות מקרקעי  בין 

 בע"מ, להלן עיקרי החוזה: 

1184.32קומה 4- מפלס 717

1195.9קומה 4- מפלס 720

1013.2קומה 2- מפלס 723

        416.30קומה 1- מפלס 727

    3,809.72סה"כ

חניהקומה/ מפלס
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 וח. חוזה פיתנחתם בין הצדדים  04/04/1994הואיל ובתאריך  •

הפיתוח   • בחוזה  שנעשו  תיקונים  או  ו/  הפיתוח  בחוזה  שינויים  של  הצדדים  בין  והוסכם  והואיל 

 בהסכמת הצדדים לאחר חתימתו. 

 . 04/04/1994חוזה הפיתוח מיום  לפיכך הוסכם בין הצדדים על תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מ  •

 פרטי הנכס:  •

 מבשרת ציון    המקום: 

 מ"ר   14,150   השטח:

 /ג'. 345, לפי תכנית מפורטת מספר מי/ )בחלק( 1חלקות:  30318  רשום: גוש 

 מלון   המבנים: 

 חדרים.  308כוכבים   3הקמת מלון ברמת  מטרת ההקצאה: 

 . 01/02/2018חודשים, החל מיום אישור העסקה וכלה ביום  297  תקופת הפיתוח: 

 . 17/04/2042עד לתאריך  18/04/1993תקופת   תקופת החכירה:

 . מ"ר 3,500 שטח שירות:, מ"ר 15,000 שטח עיקרי: מ"ר  18,500  ניצול: שיעור ה

 ₪.  4,557,301.28הערך היסודי של המגרש: 

 חודשים מיום אישור העסקה. 270 המועד להגשת תכניות:

 חודשים מיום אישור העסקה. 279 המועד להתחלת הבנייה:

 01/12/2016 המועד לסיום יציקות יסודות:

 01/11/2017 להשלמת השלד: המועד  

 01/02/2018 המועד להשלמת הבנייה: 

₪. תשלום זה ייחשב כתשלום עבור דמי שימוש שנתיים מהוונים עבור    4,147,144.16  התמורה:

 השימוש במגרש לתקופת החכירה כהגדרתה בחוזה החכירה.

 בתוספת מע"מ כחוק.  ₪15/06/2015 ליום   8,598,590בסך  דמי היוון תוספת:

 : )בין היתר( סף לתנאי חוזה הפיתוח יחולו התנאים המיוחדים הבאיםבנו •

לעמידה בתנאי חוזה הפיתוח, כך שבתום    ידוע ליזם כי ניתנת בזאת אורכה אחרונה בהחלט  

שלוש שנים מיום החתימה על התוספת להסכם הפיתוח מתחייב היזם להשלים התחייבויותיו  

על פי החוזה ולהשלים את הבנייה בהתאם להוראות הסכם הפיתוח והתוספות לו כפי שנחתמו  

 מעת לעת ובהתאם לתנאים שיפורטו להלן. 

 חדרים במלואם בהתאם לתב"ע. 308ה של מלון עם משמעה סיום בניי  השלמת הבנייה 

ה  כי  כזאת  ומטרת  מובהר  הקרקע  ייעוד  את  לשנות  רשאי  יהיה  לא  ממלנאות  היזם  חוזה 

 למגורים או למסחר או לכל מטרה אחרת. 

חוזה זה לפני השלמת הבניה    מובהר בזאת כי היזם לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו מכח 

 ומעבר לחוזה החכירה. 

הזמנים    בלוחות  לעניין  לרבות  החוזה,  פי  על  בתחחייבויותיו  היזם  עמידת  הבטחת  לשם 

בגובה   אוטונומית  בנקאית  ערבות  היזם  יפקיד  הבנייה,  עד    2,539,275להשלמת  בתוקף   ₪

31/12/20181. 

 
 הערבות הוחזרה ליזם ונמסרה לבנק.  1
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לו, לרבות במועד להשלמת הבנייה כפי    לא עמד היזם בהתחייבויותיו על פי החוזה והתוספת 

שנקבע לעיל ישיב היזם את הקרקע כשהיא ריקה ופנויה מכל אדם וחפץ. כמו כן תחולט הערבות  

או כל    1326במלואה כפיצוי מוסכם מראש וייגבו דמי שימוש ראויים כמפורט בהחלטת מועצה  

 החלטה שתבוא במקומה.  

 

   06/03/2016 תוספת לחוזה פיתוח מהוון מיום .11.4

מיום  פיתוח מהוון  לחוזה  הצפוני    06/03/2016  תוספת  החוף  מלונות  לבין  ישראל  רשות מקרקעי  בין 

 בע"מ, להלן עיקרי החוזה: 

 נחתם בין הצדדים חוזה פיתוח.  04/04/1994הואיל ובתאריך  •

הפיתו  • בחוזה  שנעשו  תיקונים  או  ו/  הפיתוח  בחוזה  שינויים  של  הצדדים  בין  והוסכם  ח  והואיל 

 בהסכמת הצדדים לאחר חתימתו. 

 . 04/04/1994לפיכך הוסכם בין הצדדים על תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הפיתוח מיום   •

 פרטי הנכס:  •

 מבשרת ציון    המקום: 

 מ"ר   14,150   השטח:

 /ג'. 345)בחלק(, לפי תכנית מפורטת מספר מי/  1חלקות:  30318  גוש רשום: 

 מלון בית   המבנים: 

 בית מלון  קצאה: מטרת הה

 . 01/02/2018חודשים, החל מיום אישור העסקה וכלה ביום  297  תקופת הפיתוח: 

 . 17/04/2042עד לתאריך  18/04/1993תקופת   תקופת החכירה:

 מ"ר.  3,500מ"ר, שטח שירות:  15,000מ"ר שטח עיקרי:   18,500  שיעור הניצול: 

 ₪.  4,557,301.28הערך היסודי של המגרש: 

 01/11/2017 המועד להשלמת השלד: 

 01/02/2018 המועד להשלמת הבנייה: 

₪. תשלום זה ייחשב כתשלום עבור דמי שימוש שנתיים מהוונים עבור    4,147,144.16התמורה:  

 השימוש במגרש לתקופת החכירה כהגדרתה בחוזה החכירה.

 כחוק. בתוספת מע"מ  ₪15/06/2015 ליום   8,598,590דמי היוון תוספת: בסך 

 בנוסף לתנאי חוזה הפיתוח יחולו התנאים המיוחדים הבאים )בין היתר(:  •

ידוע ליזם כי ניתנת בזאת אורכה אחרונה בהחלט לעמידה בתנאי חוזה הפיתוח, כך שבתום   

להשלים   היזם  מתחייב  הפיתוח  להסכם  התוספת  על  החתימה  מיום  שנים  שלוש 

התאם להוראות הסכם הפיתוח והתוספות התחייבויותיו על פי החוזה ולהשלים את הבנייה ב

 לו כפי שנחתמו מעת לעת ובהתאם לתנאים שיפורטו להלן.

 חדרים במלואם בהתאם לתב"ע. 308השלמת הבנייה משמעה סיום בנייה של מלון עם  

ממלנאות    החוזה  ומטרת  הקרקע  ייעוד  את  לשנות  רשאי  יהיה  לא  היזם  כי  כזאת  מובהר 

 אחרת.  למגורים או למסחר או לכל מטרה
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 17/03/2019חוזה חכירה מהוון מיום  .11.5

בין רשות מקרקעי ישראל לבין מלונות החוף הצפוני בע"מ, להלן    17/03/2019חוזה חכירה מהוון מיום  

 עיקרי החוזה: 

 מבשרת ציון    המקום: 

 מ"ר   14,150   השטח:

 /ג'. 345)בחלק(, לפי תכנית מפורטת מספר מי/  1חלקות:  30318   גוש רשום: 

 . 17/04/2042עד לתאריך  18/04/1993שנים החל מיום תקופת  49  ת החכירה:תקופ

 שנים החל מתום תקופת החכירה.   49 תקופת חכירה נוספת:

 בית מלון.   מטרת החכירה: 

 מ"ר.  3,500מ"ר, שטח שירות:  15,000מ"ר שטח עיקרי:   18,500  קיבולת בנייה: 

 ₪.  4,557,301.28הערך היסודי של המגרש: 

₪. תשלום זה ייחשב כתשלום עבור דמי שימוש שנתיים מהוונים עבור השימוש    4,147,144.16התמורה:  

 במגרש לתקופת החכירה כהגדרתה בחוזה החכירה. 

 בתוספת מע"מ כחוק.  ₪15/06/2015 ליום   8,598,590דמי היוון תוספת: בסך 

 

 16/03/1994חוזה תשתית ותנאים מיוחדים מיום  .11.6

חוזה תשתיות ותנאים מיוחדים בין "ערים" חברה לפיתוח עירוני בע"מ )להלן: "ערים"( לבין מלונות  

 : חוזהה, להלן עיקרי 16/03/1994החוף הצפוני בע"מ )להלן: "הבונה"(, מיום 

ם הסכם פיתוח לפיו היקצה המנהל  תהבונה מצהיר כי בין מנהל מקרקעי ישראל ובין הבונה יח •

לאחר ובתנאי שהבונה, בין היתר,    )כהגדרתו בחוזה(, וזאת  מגרשהאת המתחם הכולל את  לבונה  

 שלים על המגרש הקמת מבנים. י

לבונה   • לתת  זה,  חוזה  עפ"י  הבונה  חיובי  כל  של  ובפועל  שלם  למילוי  בתמורה  מתחייבת,  ערים 

ולהתחברות שביצעה  במערכות  לשמושו  בהתאם   הסכמתה  לאתר,  ההקפיות  לתשתיות    הבונה 

 להוראות ההסכם.

 ערים תגבה מהבונה תשלום עבור עבודות פיתוח תשתית שהיא ביצעה ו/ או תבצע על פי חוזה זה.  •

התשלומים   • את  באתר  אחרות  עבודות  בפועל  שיבצעו  לרשות  או  לגוף  במישרין  ישלם  הבונה 

 שיידרשו ממנו כדין, לרבות תשלומי אגרות היטלים והוצאות אחרות עפ"י דין. 

. הסכום אינו  ₪  2,399,580התחייבות ערים על פי החוזה, ישלם לה הבונה את הסך של  תמורת   •

 .2כולל מע"מ וכי המע"מ יתווסף לפי השיעור שיחול על פי הדין וישולם בפועל במועד כל תשלום 

 

 אישור מותנה לבקשה למעמד מפעל מאושר  .11.7

י מר דורון אהרון, מנהל מנהלת  שניתן ע"  26/01/2016אישור מותנה לבקשה למעמד מפעל מאושר מיום  

 השקעות בתיירות במשרד התיירות.

)החלטה   החליטה  בתיירות  ההשקעות  תכנית  01/12/2015מיום    3)ב( 5048מנהלת  עקרונית  לאשר   )

 השקעות ברכוש קבוע על פי החוק בכפוף לאמור באישור מותנה זה. 

 
 הערבות הוחזרה לייזם ונמסרה לבנק.   2
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בשכונת נוף הרים, במבשרת ציון )אזור  יחידות אירוח    304נושא התכנית המאושרת: הקמת מלון בן  

 עדיפות א'(. 

 נופש. Bרמת מתקן תיירות: 

 ₪.  205,430,000היקף השקעות המוכרות לפרויקט בתכנית מאושרת: 

 ₪. 41,086,000גובה המענק העתידי הצפוי: . 20%גובה המענק מסך היקף ההשקעה: 

 ₪   17,275,000להלן פירוט סך התשלומים ששולמו עד למועד הקובע לשומה:  

 

 רשת המלונות אקור  -20/11/2019סכם ניהול מיום ה .11.8

לניהול הפרויקט    - עם רשת המלונות אקור   20/11/2019הוצגה בפני הסכם ניהול ושכירות חתום מיום  

( "פולמן"  היוקרה  מותג  תחת  ומיצובו    Pullmanהנדון  ההשקעות  היקף  הפרויקט,  לרמת  בהתאם   ,)

 המסחרי. להלן עיקרי ההסכם: 

כולל  המלון • המלון  ציון.  במבשרת  מלון  )הכולל    -חדרים  261:  מפוארות,    2מודנים    10סוויטות 

סוויטות ג'וניור ומסעדה בר, טרקלין עסקים, שתי בריכות שחיה )פנים וחוץ(,    15סוויטות מנהלים,  

חדרי ישיבות,    8מ"ר הכולל    2,500  -חדרי ישיבות ומרכז כנסים בשטח של כ  8ספא, חדר כושר,  

 מ"ר(.  1,000 -מ"ר וכן אולם כנסים בשטח נטו של כ 600 -פייאה רחב של כ

שימוש במותג וסימנים מסחריים מסוימים אחרים,  ברישיון  והיש את הזכות ואת הסמכות  לאקור   •

שימוש  אקור  שמות מסחריים, סימני שירות, לוגו וסמלים מסחריים, כפי שעודכן מעת לעת על ידי  

פעלת המערך העסקי אנשים נבחרים, עסקים או גופים אשר יצייתו  הבקשר עם העסקים במלון ו 

 ותקני איכות. אקור לדרישות האחידות של  

של   • תקופה  למך  המלון  של  הבעלים  עבור  המלון  את  תנהל  פולמן    25אקור  הפותג  תחת  שנים 

אקור   ברשת  הנהוגים  ותפעוליים  הניהוליים  והשירותים  ההטבות  כל  את  ותעניק  ירושלים 

 פולמן בעולם.  ובמלונות  

 . 01/01/2023תאריך פתיחה:  •

  1%מסך המחזור השנתי. השנה הראשנה ללא הפחתה כלל, בשנה השנייה    4%:  קרן חידוש ציוד •

מהמחזור ובשנה הרביעית מתייצב    3%מהמחזור, בשנה השלישית    2%, בשנה השנייה  מהמזחרו

 מהמחזור.   4%על 

 מהמחזור השנתי עבור הרישיון.   1.25%מהמחזור השנתי+    1.25%  -: דמי ניהול בסיסייםדמי ניהול •

 . 20%- מהרווח התפעולי אם גדול מ 5%: דמי תמריץ •

 . 30% -ל  20%מהרווח התפעולי אם הרווח בין   7%

 . 40% -ל  30%מהרווח התפעולי אם הרווח בין   9%

 . 40% -מהרווח התפעולי אם הרווח גדול מ  10%

כמו כן עמלות עבור מכירות, שיווק באינטרנט דרך אתר החברה, מרכז מכירות, מועדות לקוחות  

 וכיו"ב.  

 מיליון ₪.   11: בשנה הראשונה מינימום מובטח •

 מיליון ₪.  16בשנה השנייה 

 מיליון ₪. 20בשנה השלישית  

 מיליון ₪.  24סך של  -שנים 25 -בשנה הרביעית ועד ל
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ימום המובטח במקרה של אי השגת ייעדים בשנה מסויימת, תעמיד  לצורך שימוש בתשלום המינ 

מיליון ₪ אשר תשמש אותה במידת הצורך, לצורך השלמת תשלום    18אקור כרית ביטחון בסך של  

למינימום המובטח. ככול שיהיה שימוש בכרית הביטחון, הרי שניתן יהיה למלא בחזרה את כרית  

 מהסכום שנלקח מהכרית.   50%שנה יוחזר לכרית הביטחון בשנתיים שלאחר מכן באופן שבל 

יודגש כי המינימום המובטח הינו טווח מינימליסטי לתזרים אשר על פי התחזית העסקית של אקור  

 מיליון ₪ בממוצע לשנה.   32 -הינו מעל לכ

 

 

 היסטוריה של הנכס, שומות ועסקאות .12

 ם האחרונות.  לא ידוע לנו על עסקאות שבוצעו בנכס הנישום במהלך שלוש השני .12.1

 להלן פירוט חוות הדעת שנערכו לנכס הנדון בשלוש השנים האחרונות:  .12.2

כבטוחה למתן אשראי לבנק הפועלים.   19ערכתי שומת מקרקעין עפ"י תקן    24/10/2017בתאריך   •

מיליון ₪ המורכב משווי הקרקע+ עלויות    52.8בשומתי קבעתי ששוי הנכס למטרת בטוחה הינו  

 ד הקובע לשומה.  בנייה ששולמו עד למוע

 למועדים קודמים:  IFRSשומה שומות   •

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שווי מועד קובע
31/12/2018 141,100,000  ₪ 
30/09/2019 168,100,000  ₪ 
31/12/2019 170,300,000  ₪ 
31/03/2020 171,600,000  ₪ 
30/06/2020 171,300,000  ₪ 
30/09/2020 172,300,000  ₪ 
31/12/2020 174,600,000  ₪ 
30/06/2021 185,020,000  ₪ 
30/09/2021 193,680,000  ₪ 
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  )מערב( ירושליםתונים סטטיסטיים במלונאות בארץ ובנ .13

 תפוסת חדרים לפי יישובים נבחרים )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(:
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 עקרונות, גורמים ושיקולים .14

התשכ"ח עבור דיווח כספי של    -בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  

מספר   לתקן  ובהתאם  הגורמים    17.1החברה  את  היתר  בין  בחשבון  הבאנו  שמאית,  לתקינה  הועדה  של 

 והשיקולים שלהלן: 

 מטרת השומה  .14.1

בע"מ, בנכס הנדון בהתחשב במצבו  מלונות החוף הצפוני    הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת

"AS-IS  בתקן הגדרתו  פי  על  במקרקעין  החברה  זכויות  של  ההוגן"  "השווי  את  משקף  השווי   ."

בינלאומי מס'   בין קונה    -שהוא    1IVS  -ו  IAS  40חשבונאי  ליום ההערכה  יימכר הנכס  בו  הסכום 

, אחרי זמן סביר בשוק, כשהצדדים פועלים בידיעה,  מרצון למוכר ברצון, בעסקה רצונית, ללא אילוץ

בדבר "פירוט מזערי  נדרש בשומות    17.1בשיקול דעת, בזהירות וללא כפיה. השומה נערכה לפי תקן  

ערך, התשכ"ח   ניירות  פי חוק  על  דיווח  ולצורך תקינה חשבונאית", שאושר     1968מקרקעין לצורך 

ע"י מועצת שמאי המקרקעין    13/10/2010ת ובתאריך  ע"י הועדה לתקינה שמאי  6/10/2010בתאריך  

במשרד המשפטים.  השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על  

דיווח כספי של   ו/או לצורך  לפי העניין, בדוחות אלו  כנדל"ן להשקעה,  יחסי ממנו  נכס או על חלק 

ב השקעתה  של  ההוגן  השווי  ביסוס  לרבות  הכספיים,  החברה  לדו"חות  דיווח  לצורך  זאת,  נכס. 

 שיפורסמו בציבור.

 גישות השומה  .14.2

 קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:

 The market approach -גישת ההשוואה )או גישת השוק(

הנ הנכס  של  השוק  שווי  אומדן  על  אחרים  ימבוססת  בנכסים  שנעשו  עסקאות  על  בהסתמך  שום 

ם ומידת סחירותם. השומה הסופית מתבצעת  המיקומם, אופיים, רמת הסיכון הגלומה בהדומים לו ב

גישה זו מועדפת    שום ביחס לעסקאות ההשוואה.יתוך שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנ 

 גם לפי הפסיקה.  

 The income approach - גישת ההכנסה )או גישת היוון ההכנסות(

נשו הנכס  של  השוק  שווי  "הון"(  אומדן  מהשורש  )היוון  ההכנסה  היוון  ידי  על  מבוצע  השומה  א 

בין  נקבע  האו שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן. פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית    המתקבלת 

שיקולים בהערכת  ה  פ אופי הנכס, רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים."עהיתר  

 סיכון. : ריבית בטוחה במשק, איכות השוכר, פחת,היתרכוללים בין ההיוון  שעור

  The cost approach -גישת העלויות )גישת השווי הפיזי(  

  שום.ישמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנבגישה זו 

כריקה ופנויה    שי בשוק החופ  ה לשווייהשווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם  

  בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים, בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות 

כלכלי   )פיזי,  השונים  סוגיו  על  פחת  ובניכוי  בנכס  בעדיפות    (.יופונקציונאלשנעשו  מצויה  זו  גישה 

   אחרונה מאחר והתוצאה המתקבלת, רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה. 

אופי השומה,  הנ"ל בהתאם למטרת  גישות השומה  בין  נתונים  והצלבת  שילוב  לבצע  נכס  ה  מקובל 

  שימוש בכל   "יבמצבי שוק שונים )גאות, שפל וכדומה(, עשויה התוצאה המתקבלת ע   ונסיבות השומה.



 

 

 
 

 

25 

תוצאות  ייתן  הגישות  מהשימוש בכל אחת    םאופטימאלייאחת מהגישות, להיות שונה. בתנאי שוק  

 . דומות

 יישום גישות השומה 

של הועדה לתקינה שמאית בדבר "יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים    2.0ע"פ תקן מספר  

להערכת   גבוה  תוקף  בעלות  גישות  כי  עולה  ומסחר"  מלאכה  תעשיה,  משרדים,  למגורים,  בנויים 

 "חנויות ומבנים מסחריים" הינן גישת ההשוואה וגישת הוון הכנסות.   

 נכס בעורף קניון הראל, סמוך לשכונת הר נוף, מבשרת ציון.  בחשבון מיקום ההובא  .14.3

 והגישה למגרש. הובא בחשבון שטח המגרש, טופוגרפיית הקרקע .14.4

    חדרים לדוגמה.  4 -סיום שלב השלד ו מתבצעות עבודות בנייה,  הובא בחשבון כי במגרש .14.5

 . הובא בחשבון המצב התכנוני החל על המקרקעין .14.6

בחודש  הובא בחשבון   .14.7 זכויות    2021נומבמבר  כי  תכנית מפורטת המגדילה את  תוקף  אושרה למתן 

 יחידות מלונאיות ושטחי ציבור.  308הבנייה לסך כולל של 

 . הובאו בחשבון היתרי הבנייה המאושרים החלים על המקרקעין .14.8

  -עם תוקפת הארכת תקופה ב   2042הובא בחשבון כי לפרויקט התקבל חוזה חכירה מהוון עד לשנת   .14.9

 שנים נוספות.   49

   לניהול ושכירות בית המלון.  עם חברת ניהול בינלאומיתהסכם חתום הובא בחשבון   .14.10

  , עפ"י האישור נקבע היקף 26/01/2016ה למפעל מאושר בתאריך קיבלה אישור מותנה לבקשחברה ה .14.11

עד למועד הקובע לשומה, התקבלו מענקים בהיקף  ₪.    205,430,000ההשקעות המוכרות בגובה של  

  מיליון ₪.  17.275 -של כ

 , כמפורט לעיל. ירושליםהובאו בחשבון נתוני תפוסה ב .14.12

 תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.   הובאו בחשבון עסקאות לנכסים דומים בסביבה  .14.13

התשלום ששולם לרשות מקרקעי  ישירה ובנייה עקיפה.    ששולמו עבור בנייהו בחשבון תשלומים  הובא .14.14

 ישראל עבור הפרשים לחוזה החכירה לא הובא בחשבון ונכלל בשווי הקרקע במצבה.  

הובא בחשבון כי בגין אישור התכנית החדשה, יחול דמי היתר והיטל השבחה בעת מימוש. הסכומים   .14.15

 ת הרשויות בעת מימוש. מהווים אומדנים בלבד ואינם מחייבים א

  יתרת    הוערך בגישת היוון הכנסות תיאורטית לקביעת שווי המלון כבנוי וגמור, בהפחתת שווי הנכס   .14.16

   . ובניכוי יזמות חלקית )עפ"י עלויות בדו"ח אפס( בניכוי יתרת המענק הצפוי עלויות הבנייה

 בשומה לעיל. הערכת השווי מבוססת על מידע משפטי שהובא בפני וכפי שמפורט  .14.17

 . אומדן השווי אינו כולל מע"מ .14.18

   . 31/12/2021  -המועד הקובע לחוות הדעת .14.19

בנכס, כמתואר   .14.20 לזכויות החברה  כ ההערכה הינה  נקיות מכל חוב, שעבוד, חזקה, או צד לעיל,  שהן 

 שלישי, ו/או זכויות צדדים שלישיים המצוינות במפורש.

  התפשטות נגיף קורונה, שטרם זוהה בעבר, וגרם לתחלואתהחלה    2019במהלך חודש דצמבר בשנת   .14.21

  הכריז   11/3/2020בתאריך    במחוזות שונים בסין, משם התפשט למקומות אחרים בעולם.  בני אדם

הבריאות לראשונה   ארגון  התגלה  הקורונה  נגיף  )מגפה(.  כפנדמיה  הקורונה  התפרצות  על    העולמי 

הנגיף בישראל פורסמו .  2020פברואר    בישראל במהלך חודש   במסגרת ההתמודדות עם התפשטות 

הגבלות    רבות שכללו, בין היתר, התווית מדיניות בידוד,  הנחיות ממשלתיות  2020במהלך חודש מרץ  
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להתחיל    החליטה ממשלת ישראל  19/4/2020  בתאריך  בפעילות המשק, בחופש התנועה ובתחבורה.

באופן במשק  העסקית  הפעילות  ומ  בהחזרת  תחתמבוקר  לשמירת  דורג,  ומגבלות  בריאות    הנחיות 

נקבע כי    "הרמזור", לפיה   נכנסה לתוקף תכנית  6/9/2020בתאריך    הציבור )הוראות "התו הסגול"(.

מקומית    רשות  הרשויות המקומיות במדינת ישראל יסווגו לפי משתנים שונים, כאשר הפעילות בכל

  והתרופות   העניק מנהל המזון  2020  דצמבר תתאפשר בהתאם למדד התחלואה שבו. במהלך חודש

 ( הקורונה FDAהאמריקאי  לחיסוני  חירום  אישור  "פייזר"   (    החל בישראל  ו  ו"מודרנה"   של חברות 

    ארצי נרחב כנגד המגפה.  חיסונים מבצע

בעקבות התפרצות זן "אומיקרון" של  נכון למועד עריכת חוות הדעת, לאור עליה במקרי התחלואה  

הקורונה   מנגיף  להחזירהחליטה  ישראל  על    משלת  היתר,  בין  והכריזה,  מההגבלות  החזרת  חלק 

מדיניות "התו הירוק" )אישור כניסה עבור מחלימים ומתחסנים למקומות ולמבנים( ו"התו הסגול"  

 )הנחיות לפעילות עסקי תעשיה(. 

יוון הכנסות על פי מודל  שיטת ההערכה הינה בגישת הפרויקט מלונאי בבנייה,    הנכס הנישום מהווה

נכון למועד עריכת חוות הדעת לא ניכר כי לא חלה כל ירידה בערכי הקרקעות כתוצאה ממשבר  ו כלכלי  

 . ככל שעסקאות בעתיד ישקפו שינוי במחירים, יעודכן שווי הנכס בהתאם .הקורונה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תחשיב  .15

 סקירת השמאי הממשלתי   .15.1

נכס מקרקעין, בדומה לנכסי השקעה אחרים, מגלם מרכיבים  שיעור התשואה )שיעור ההיוון הכולל( מ 

שונים )ריבית חסרת סיכון, פרמיית סיכון, פרמיה בגין רמת נזילות נמוכה, פחת, פיצוי בגין תקופות אי  

ועוד(.   למשכיר  הוצאות  בגין  פיצוי  )   תפוסה,  תשואה  22/12/2021מיום  מסקירה  לשיעור  שנערכה   )

   –עולה כלהלן  2021של שנת  הראשונהמשרד המשפטים, למחצית ממוצעים באגף שומת מקרקעין 

 ממוצע שיעורי התשואה, בממוצע כלל ארצי: 

 .6.9% – הולוגיסטיק בנכסי תעשיה    ,6.9%  -בנכסים מסחריים   ,6.8% -בנכסי משרדים 

 , בין היתר, הנקודות הבאות על התקופה הנסקרת:  בסקירה צויינו

שנת   • של  הראשונה  הקשור  2021המחצית  בכל  זהירה  באופטימיות  בישראל,  למיגור    התאפיינה, 

, פרסמנו התייחסות להערכות שווי והשימוש  (2020שנת  )הקורונה. בשני הסקרים הקודמים    מגיפת 

ודאות. כבר    ב"שיעור נכתבה תחת  ההיוון הכולל", בתנאי אי  בפתח הדברים שם נאמר שהעמדה 

הרווחת, עליו    ההנחה  יתגבר  שהעולם  חולף,  אירוע  הינה  הקורונה  שמגיפת  תקופה,  לאותה  נכון 

 .שנה עד שנתיים ושימצא חיסון לנגיף בתוך

  ישראל היתה תחת סגר שלישי שהסתיים לקראת סוף   2021בתחילת המחצית הראשונה של שנת   •

  הסגר ולאור מסע חיסונים נרחב, ניכרה חזרה מחודשת של המשק לשגרה,חודש פברואר. עם סיום  

  של המגבלות על המשק. עם זאת, לקראת סיום   ( זמני)ירידה משמעותית ברמת התחלואה וביטול  
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של   הראשון  אי    2021החציון  תקופת  כי  לומר  ניתן  לא  האמור,  לאור  בתחלואה.  עליה  שוב  חלה 

 הבנה שיש להמשיך בפעילות הכלכלית לצד המגיפה.  חלפה, מאידך, נראה שקיימת הוודאות

לומר שכמות העסקאות שדווחו בתקופת הנסקרת,   • ניתן  שוק הנדל"ן,  לסיכום, מנקודת מבט של 

 על האופטימיות, המוסברת לעיל, למרות אי הוודאות.   מעידה

       - שימוש בנתוני הסקר  •

רכז הארץ או למרכז הישוב לבין  בסקרים שאנו עורכים נמצא קשר בין רמת הקרבה של הנכס למ

ואילו   ביחס לממוצע  נמוך  שיעור תשואה  נצפה  בנכסים שמיקומם מרכזי,  שיעור התשואה ממנו. 

בנכסים פריפריאליים נצפה שיעור תשואה גבוה ביחס לממוצע. הקשר נובע, ככל הנראה, ממרכיב  

שנצפ נוספים  סיכון  מרכיבי  במרכז.  וההיפך  בפריפריה  יותר  גבוה  שיעור  סיכון  על  כמשפיעים  ו 

התשואה: איתנות / אי איתנות פיננסית של השוכרים, תקופת הסכם השכירות, יחס תפוסה / אי  

כגון   תחבורה  לאמצעי  קרבה  בסביבה,  לשינויים  פוטנציאל  מיקום,  וכד'(,  בבנין   / )באזור  תפוסה 

וכד'. ככלל, ככל שהנכס בעל מרכיבים  גודל הנכס  וצירים ראשיים,  המקטינים את    תחנות רכבת 

  הסיכון, כך צפוי ששיעור התשואה מהנכס יהיה קטן יותר ולהיפך. 

כאמור שיעורי תשואה המפורסמים כאן מתייחסים לשיעורי תשואה פוטנציאליים    - שיעור התפוסה  

)"שיעור היוון כולל"(, כלומר תחת הנחת תפוסה מלאה. המשמעות המעשית היא שכאשר ידוע לגבי  

, יש לשקול )בתלות בשיעור ובמשך הזמן של השטחים  100%ר התפוסה בו אינו  הנכס הנישום ששיעו

הבלתי תפוסים( לתת לכך ביטוי בשיעור היוון גבוה יותר )המבטא סיכון גבוה יותר( לשטחים שאינם  

פרסמנו   קודמים  בפרסומים  התפוסים.  השטחים  לגבי  שנקבע  ההיוון  לשיעור  ביחס  תפוסים, 

ו בסקירות שערכנו, לאורך כל תקופת כל סקר. לאור השונות הרבה,  ממוצעים של נתונים שהתקבל

שנוצרה עקב משבר הקורונה, בתקופת שני הסקרים הקודמים, הייתי בדעה שאין לשנות את שיעור  

 ההיוון הכולל. 

 

 שיעור היוון בעסקאות ושומות למלונאות  .15.2

 להלן סקירת שיעורי היוון בתחום המלונאות:  

של חברת אלרוב נדל"ן ומלונאות עולה כי שיעור ההיוון של תזרימי    2020דצמבר  עפ"י דוח השנתי   •

 . 6.5%המזומנים של מלון מצודת דוד בירושלים הינו 

עולה כי שיעור ההיוון של תזרימי המזומנים   איסתא ליינס של חברת  2020עפ"י דוח השנתי דצמבר  •

 . 7.3%הינו   נפטון באילת של מלון 

ון אגמים המפורסם לציבור ע"י הרשות לניירות ערך, עולה כי שיעור ההיוון  עפ"י הערכת שווי של מל •

 עפ"י תוצאות תפעול בית המלון.   7.8%לקביעת שווי המלון בגישת היוון ההכנסות הינו 

מיום   • ערך  לניירות  הבורסה  באתר  בע"מ  הישוב  הכשרת  מלונות  דיווח  ביום  20/02/2019עפ"י   ,

ברות בנות של החברה לבין מלונות דן מערכת הסכמים בקשר עם  נחתמו בין החברה וח 19/02/2019

זכויות בחלק ממלונות החברה וביניהם הסכם למכירת מלוא זכויות וההתחייבויות של מלון נפטון  

בע"מ, הכוללת בעלות בשליש מזכויות החכירה במלון, ציוד, הסכמים עם שוכרים וחוזה לשכירות  

תמורת   ביו  110,000,000ולניהול  הנדרשים    17/04/2019ם  ₪.  המתלים  התנאים  מלוא  התקיימו 

להשלמת הסכם המכר של מלון רימונים אילת. עפ"י ניתוח העסקה עולה כי שווי לחדר בנוי )בנטרול  

₪. עפ"י מידע שנמסר לי מחברת "סלע קפיטל" בעלת חלק    800,000מרכיב המסחר( הינו בגבולות  

 תשואה על שווי העסקה.   7.2%מזכויות החכירה, עולה כי העסקה משקפת 
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עפ"י דיווח של חברת איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ באתר הרשות   •

, עולה כי במלון פאבליקה באזור התעשיה הרצליה פיתוח נמכרו חלקי  22/07/2020לניירות ערך מיום  

חדרים ומנוהל    159ון כולל  מיליון ₪. המל  213מיעוט בזכות הבעלות בתמורה המשקפת שווי כולל של  

ע"י רשת המלונות ישרוטל. עפ"י תוצאות העסקיות של המלון בתוספת הכנסות ממרכיב המסחר,  

 למחיר העסקה.   6% -העסקה משקפת תשואה שנתית של פחות מ 

 

 עסקאות מכר בסביבת הנכס  .15.3

ליום   • ערך  הניירות  לרשות  אלרוב  חברת  של  הדיווח  הבאים:    31/12/2019עפ"י  הפרטים  עולים 

חדרים.    194חדרים ומלון ממילא הכולל    384מצודת דוד הכולל    -לחברה שני בתי מלון בירושלים

₪ לשני בתי המלון המשקף שווי של    922,006,000החברה דיווחה על שווי עפ"י שומת מקרקעין של  

, וזאת על פי גישת היוון ההכנסות מתוצאותיהם הכספיים של  ₪ לחדר בנוי בממוצע  1,600,000  -כ

 .   2018לשנת  368$, לעומת 388$  2019בתי המלון. עוד עולה כי מחיר ללילה בממוצע היה לשנת  

מזכויות בעלות של פרויקט מלונאי חדש הבנוי   72.22%עולה כי   28/02/2019עפ"י חוזה מכר מיום  •

מיליון ₪. המלון    42.1-ד הממוקם ברחוב כי"ח פינת רחוב יפו בירושלים נמכר בתמורה לברמת של

חדרים בנוי ברמת מעטפת ונכלל בפרויקט משולב למגורים, מסחר ומלונאות. העסקה    80אשר כולל  

  105  -₪ למצבו. בכוונת הרוכש להגדיל את מספר החדרים במלון ל   730,000משקפת שווי לחדר של  

 ₪ לחדר.   560,000 -שווי לחדר ברמת מעטפת יורד לכ חדרים ובכך

דצמבר   • בחודש  כי  עולה  באינטרנט  כתבה  שבירושלים    2017עפ"י  אסטוריה  וולדוף  מלון  נמכר 

המלון, הממוקם בפינת הרחובות אגרון ודוד המלך בירושלים, הוקם  מיליון ₪.    600  -בתמורה לכ 

ייכמן רכש את חורבות המלון ואת בית המכס  . ר 1935על בסיס מלון הפאר הערבי פאלאס, שנסגר ב־

מיליון דולר, והבנייה החלה שנתיים לאחר מכן אגב שימור ושחזור    20תמורת    2005הסמוך לו ב־

כולל   המלון  דולרים.  מיליוני  עשרות  של  חדרים    227חלקים שלמים מהמלון המקורי בהשקעה 

.  מבקרים בתום שבע שנות בנייההוא נפתח ל  2014וסוויטות, מסעדות ואולם אירועים. באפריל  

 .₪ לחדר מלונאי בנוי 2,640,000-העסקה משקפת שווי של כ 

מיום   • ערך  לניירות  לרשות  דיווח  את  01/06/2016עפ"י  מכרה  בע"מ  מלונות  נץ  חברת  כי  עולה   ,

ירושלים ומלון קראון פלזה אילת בתמורה   זכויותיה במלון קראון פלזה תל אביב, מלון קראון 

של   כולל  פלזה    714לסכום  קראון  מלון  של  הזכויות  ממכר  כי  הוסכם  הצדדים  בין   .₪ מיליון 

יה לבירושלים  בתמורה  נפרדת  עסקה  במלון    254  -ווה   .₪ העסקה    396מיליון  כן  ועל  חדרים, 

 ₪ לחדר בנוי.      650,000  -משקפת שווי של כ

 

 עסקאות לקרקעות למלונאות .15.4

עפ"י שומת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים, לנכס מלונאי ברחוב החבצלת פינת רחוב   •

 ₪.   10,500י למ"ר מבונה עיקרי למלונאות בגובה של , נקבע שוו 28/10/2020יפו, למועד הקובע 

יצחקי מיום   • בן סירא    17/06/2019עפ"י שומה מכרעת של השמאי אייל  ,  6לנכס מלונאי ברחוב 

 ₪.  7,000, קבע השמאי המכריע שווי למ"ר מבונה של  02/08/2016למועד הקובע 

ברחוב בן סירא במרכז העיר    מ"ר   570  -נמכר מגרש בשטח של כ  27/03/2018עפ"י עסקת מכר מיום   •

חדרי מלון בשטח ברוטו עילי    88מיליון ₪. על החלקה חלה תכנית לבניית    21.7ירושלים בתמורה ל
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מ"ר. הזכויות הנמכרות הינן זכויות חכירה )מהאפטריארכיה הארמנית בירושלים( עד    2,926של  

תאמת החכירה לבעלות  והיטל השבחה יחול על הרוכש. עפ"י ניתוח העסקה, לאחר ה  2069לשנת  

₪ ושווי קרקע    9,700  -ובתוספת היטל ההשבחה ששולם עולה כי שווי למ"ר מבונה ברוטו הינו כ

 ₪.   325,000 - לחדר מלון כ

, חברת ישרוטל בע"מ רוכשת מחצית מזכויות  08/03/2016עפ"י דיווח של הרשות לניירות ערך מיום   •

ידוע כ"בית השק"ם" הממוקם  ה וקומה מסחרית  הבעלות של המוכר בבניין לשימור בן שתי קומות  

₪. בכוונת ישרוטל    34,750,000  -מ"ר. התמורה  3,522  -ביפו, בשטח בנוי של כ  8בשדרות ירושלים  

  חדרים ושטחים ציבוריים לרבות בריכה, ספא חדרי ישיבות   120להקים מלון יוקרה אשר יכלול  

עסקה, בהתאם למצבו הפיזי של הנכס  עפ"י ניתוח ה  וכן קומת מסחר שתושכר לצדדים שלישיים.

 ₪. 670,000 -והעובדה כי המבנה לשימור, עולה כי שווי קרקע לחדר מלונאי כ

למועד    43עפ"י שומה מכרעת של השמאי המכריע מנחם מלוכנא למלון ליטוב ברחוב הנביאים   •

 ₪.   8,800, נקבע שווי למ"ר מבונה מלונאות בגובה של 11/03/2014הקובע  

 

 וקשים ללילה במלונות דומים בסביבת הנכסמחירים מב .15.5

, מתוך אתר האינטרנט  2021להלן טבלת מחירים מבוקשים ללילה באמצע שבוע בחודש יוני נובמבר  

נגיף הקורונה חלק מבתי המלון כוללות סעיף ביטול ללא  "בוקינג יודגש כי מדובר בתקופת משבר   ."

עלות. המחירים המפורטים בטבלה מוצגים לשם התרשמות ממחיר מכירה ללילה, שיש לעדכנו בהתאם  

 לעונת התיירות על פי השנה.  

מחיר ללילה בש"ח   כתובת שם המלון
 ללא מע"מ 

 ₪   641 החמישה מעלה  מלון יערים
 ₪   2,393 מעלה החמישה  גורדוניה 

 ₪   477 מעלה החמישה  סלינה 
 ₪   1,504 ענבים   תקריי כרמים

C hotel  513 אילן  הנוו   ₪ 

 

 

 עסקאות לקרקעות למלונאות .15.6

מיום   • מכר  הסכם  בשטח  27/03/2018עפ"י  מגרש  ל   514,  המיועד  ושטחים    67  -מ"ר  מלון  חדרי 

מיליון ₪. בחודש פברואר   21.3 -בירושלים, נמכר בתמורה כ 16ציבורים מלונאים ברחוב בן סירה 

חדרי מלון והיטל ההשבחה על הקונה. העסקה משקפת שווי    67אושרה תכנית בניין עיר לאישור  

 ₪ קרקע לחדר מלונאי+ היטל השבחה צפוי בגין התכנית.   320,000 -של כ

פרסמה רשות מקרקעי ישראל תוצאות לזכייה במתחם קרקע במתחם משרד    02/01/2013בתאריך   •

מספר   מגרש  בירושלים,  תכנית    82החוץ  הינה  5649עפ"י  הזוכה  ההצעה  הפרסום  עפ"י  /ב'. 

עפ"י  ₪ עלויות פיתוח לא כולל עלות נוספת לאגרות והיטלים.    ₪11,246,567 בתוספת    12,333,000

 ₪.  1,450 -לה כי שווי למ"ר מבונה כתוצאות המכרז עו

מתאריך   • המעיין  ברחוב  כרם  עין  למלון  השגות  ועדת  למ"ר  03/11/2013החלטת  שווי  כי  עולה   ,

₪ למ"ר.    1,675  -הינו כ  13/09/2011למועד הקובע  מבונה ברוטו למלונאות ללא פיתוח וללא מע"מ  

י שירות למרכיב המלונאי עבור  מ"ר שטח   321מ"ר עיקרי +    1,665התכנית החלה על השטח קובעת  



 

 

 
 

 

30 

₪ לחדר.    74,000  -עולה כי שווי קרקע לחדר מלונאי הינו כ  חדרים. עפ"י פסיקת ועדת השגות  45

יש לציין כי שכונת עין כרם הינה שכונה איכותית בירושלים עם ביקושים תיירותיים, וכן המלון  

 מתוכנן להיות מלון בוטיק איכותי ויוקרתי. 

רחובות    –מושבה הגרמנית  רכשה חברת ישרוטל את זכויות החכירה בקרקע ב  10/10/2011בתאריך   •

קרקע  ש"ח.    127,710,000  - , בתמורה ל108-111, חלקות  30011עמק רפאים, דרך בית לחם, גוש  

  מ"ר(  500חדרים(, מסחר )  225חדרים )בפועל נבנו    180הכולל    דונם לייעוד מלונאות   5.576בשטח  

   לשימור.כמו כן במגרש שני מבנים  . י(מ"ר עיקר  1,866) ומגורים

כ הינו  ולמגורים  למסחר  מיוחס  שווי  בניכוי  לחדר,  קרקע  שווי  כי  עולה  העסקה  ניתוח    - עפ"י 

 חדרים(. ₪225 קרקע לחדר )בניתוח  330,000

 המבנים.  2היזם יישא בעלויות השימור של בנוסף למחיר המשולם, 

, חברת ישרוטל בע"מ רוכשת מחצית מזכויות  08/03/2016עפ"י דיווח של הרשות לניירות ערך מיום   •

ידוע כ"בית השק"ם" הממוקם  ה הבעלות של המוכר בבניין לשימור בן שתי קומות וקומה מסחרית  

 ₪.  34,750,000  -מ"ר. התמורה 3,522 -ביפו, בשטח בנוי של כ  8בשדרות ירושלים 

ים ציבוריים לרבות בריכה, ספא  חדרים ושטח   120בכוונת ישרוטל להקים מלון יוקרה אשר יכלול 

 וכן קומת מסחר שתושכר לצדדים שלישיים.  חדרי ישיבות

עפ"י ניתוח העסקה, בהתאם למצבו הפיזי של הנכס והעובדה כי המבנה לשימור, עולה כי שווי  

 ₪.  670,000 -קרקע לחדר מלונאי כ 

, כי שווי  4וב בן הלל  , ברח148, חלקה  30049השמאי המכריע מר ניקי פרימו קובע בשומתו, בגוש   •

 . ₪10/10/2006, נכון למועד הקובע  7,750-מ"ר מבונה למלונאות הינו כ 

, כי  1, רחוב אבן ישראל  6-ו  5, חלקות  30074השמאי המכריע מר משה נדם קובע בשומתו, בגוש   •

 . ₪22/03/2010, נכון למועד הקובע  7,000-שווי מ"ר מבונה למלונאות הינו כ 

,  6, רחוב בן יהודה  131, חלקה  30049נורית ג'רבי קובעת בשומתה, בגוש  השמאית המכריעה גב'   •

 .₪22/07/2013, נכון למועד הקובע  8,000- ירושלים, כי שווי מ"ר מבונה למלונאות הינו כ

 

 עסקאות השוואה לאולמות אירועים .15.7

מ"ר המתוכנן לאולם אירועים במלון סאן בבת    2,020לשטח של    2017לפי חוזה שכירות מחודש מאי   •

 ₪ למ"ר.  105-משקפים שווי של כים לפי דמי שכירות 

מ"ר בנוי    300-אורחים ב  250-, אולם אירועים קטן ופעיל בת"א לכ2015לפי חוזה שכירות מאפריל   •

 ₪ למ"ר. 106- משקף שווי של כ₪ בחודש ו 32,000מ"ר גן הושכר תמורת  250-ברוטו ו

₪    33,000מ"ר בנוי תמורת    550הושכר אולם אירועים בביתר עילית    2015לפי חוזה שכירות מאפריל   •

 ₪ למ"ר.  60- מחיר זה משקף שווי של כלחודש. 
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 חשיבת .16

 רשת אקור  .16.1

 - מבקש לקבל מעורי הדין תקציר -תיאור הרשת

  ACCORקבוצת תיאור

  ובאמצעות באמצעותה עוסקת ACCOR SA .פריז בבורסת נסחרות  שמניותיה ציבורית חברת

  מותגים  51 תחת הממותגים , בעולם מדינות 110- ב אירוח מלונות  רשת בהפעלת, מחזיקה בהן החברות

  בתי 5,000-ל מעל לרשת,  2020 פברואר לחודש נכון   ,לחברה שנמסר המידע  פי על . הרשת  של שונים

  .עובדי 300,000-חדרים. הרשת מעסיקה כ 740,000-כ בהם, מלון

 

   שיטת התחשיב ותחזית עסקית  .16.2

הנכס הוערך בגישת היוון הכנסות תיאורטית ובהתאם להסכם הניהול, לקביעת שווי המלון כבנוי וגמור.  

. יודגש כי גם חוזה הניהול עם  עד להתייצבות המלון  שנים   4תוקפת הרצה של  לנערך  המודל הכלכלי  

 שנים.   4רשת אקור קובע מדרגות בדמי ניהול העולים עד התיצבות המלון לאחר 

 חדרים בהתאם לתכנית המאושרת המפורטת לעיל.   308המודל תערך לפי 

 להלן עקרונות קביעת ההנחות למודל הכלכלי:  

על    -ללילה  חדר  מחיר נקבע  נקבע בהתאם    המחיר₪ לאחר סיום תקופת הרצה.    1,020מחיר ללילה 

הראשונות ניתנה  כוכבים דה לוקס. בשלוש שנים    5במלונות דומים בהיקף דומה וברמה של    לינהלמחירי  

 המחיר.   התיצבותלהרצה עד   10% -הפחתה של כ

ממוצע שיעורי התפוסה  ל  זההצה.  לאחר סיום תקופת ההר  70%שיעור התפוסה נקבע על    -תפוסה  שיעור

הראשונות ניתנה הפחתה  שנים    שלושב, למרות יתרונותיו היחסיים על חלק מהמלונות בעיר.  בירושלים

 התפוסה.   להתיצבותבאחוז התפוסה עד 

  נוספות   והכנסות  ומשקאות  ממזון  ההכנסות  מרכיב  -ממזון ומשקאות והכנסות נוספותהכנסות  ה  מרכיב

מרכיב ההכנסות    אחוז   קביעת.  כנסיםואולם    קומת ספא  למלון.  לחדרים  המחזור   מסך  35%  על  נקבע

 נקבע בהתאם למרכיב זהה במלונות נופש דומים.  

  הוצאות מסך המחזור השנתי  60%נקבע על  הפידיוןאחוז ההוצאה מסך  -הפידיון ההוצאות מסך  אחוז

ו בהתאם לדו"חות תפעוליים של  לפני הפרשת קרן לחידוש ציוד ולפני הפרשה לניהול. ההוצאות נקבע

משמעותיים.   ציבור  ושטחי  דומה  חדרים  היקף  בעלי  דומים  נופש  כי  מלונות  נקבע  ההרצה  בתקופת 

   אחוז גבוה יותר עד להתייצבות ההוצאות.  עלההוצאות יעמדו 

 מהוצאות התפעול של בית המלון.   המופחתת קרן, הניהול הסכם"י עפ -ציוד לחידוש קרן

יצויין כי גובה אחוז הניהול תואם לחוזי ניהול  ניהול עם רשת אקור,  נקבע בהתאם לחוזה ה - ניהול  דמי

 דומים לבתי מלון בהיקף דומה. 
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תפעולי   רווח  אקור המציגה  של רשת  פרופורמה  הניהול מצורפת  כי להסכם  גובה מעקרונות  היודגש 

 ן.  התחשיב המפורטים להל

 

   -לשתי קבוצות  קלהלן תחשיב היוון הרווח התפעולי המתחל

כמו כרית ביטחון   ייעדיםהמינימום המובטח היכול להיווצר בתוצאה מאי השגת  סך -חלק ראשון  •

ניתן להשתמש רק    הייעדים. ככול שלא הושגו  הייעדיםהמאפשרת להשתמש בה בעת שלא הושגו  

בחלק מכרית הביטחון עד למינימום המובטח ואת היתרה לשמור לתקופה מאוחרת יותר. קביעת  

מרכיב זה הוון  התחזית העסקית הצפויה לבית המלון.  נמוך משמעותית מ  גובה המינימום המובטח

 .  7% בשיעור היוון נמוך של

ת של בית המלון היוון בשיעור היוון  תוספת לרווח התפעולי בהתאם להוצאות התפעוליו  -חלק שני •

 . 8%  -גבוה יותר

היוון   • גורדוןבקביעת  של  הצמיחה  מודל  עפ"י  נערך  שנה  חצי  של  תזרים    -קפיצות  היוון  מודל 

    של השנה. מזומנים הבוחן את היוון התזרים כל שנה בחלקה האמצעי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308מספר חדרים

1234

₪ 900₪ 950₪ 980₪ 1,020

60%65%68%70%

₪ 197,100₪ 225,388₪ 243,236₪ 260,610

₪ 60,706,800₪ 69,419,350₪ 74,916,688₪ 80,267,880

₪ 21,247,380₪ 24,296,773₪ 26,220,841₪ 28,093,758

₪ 81,954,180₪ 93,716,123₪ 101,137,529₪ 108,361,638

65%65%62%60%

₪ 53,270,217₪ 60,915,480₪ 62,705,268₪ 65,016,983

₪ 937,161₪ 2,022,751₪ 4,334,466

₪ 53,270,217₪ 61,852,641₪ 64,728,018₪ 69,351,448

₪ 28,683,963₪ 31,863,482₪ 36,409,510₪ 39,010,190

35%34%36%36%

₪ 2,458,625₪ 2,811,484₪ 3,034,126₪ 3,250,849

₪ 2,007,877₪ 2,230,444₪ 3,276,856₪ 3,510,917

₪ 24,217,460₪ 26,821,554₪ 30,098,529₪ 32,248,423

29.6%28.6%29.8%29.8%

₪ 4,466,503₪ 5,041,927₪ 6,310,982₪ 6,761,766

5.5%5.4%6.2%6.2%

תוספת לניהול- תמריץ

רווח תפעולי

אחוז הרווח מהתפעול

סה"כ תשלום דמי ניהול

אחוז דמי ניהול מהמחזור

סה"כ הכנסות

אחוז ההוצאות מסך הפידיון

הוצאות

קרן חידוש ציוד )עפ"י הסכם(

סה"כ הוצאות

רווח גולמי

אחוז הרווח הגולמי מהמחזור

הפרשות לניהול )עפ"י חוזה(

פדיון מחדר ללילה

תפוסה ממוצעת לשנה

פדיון שנתי לחדר

הכנסות שנתיות מחדרים

הכנסות שנתיות ממזון ומשקאות ואולם אירועים 
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   תחשיב .16.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלויות בנייה 

וכן דו"ח  "ח האפס האחרון שערכתי לפרויקט  מדו  לקוחות   להלן   בטבלה  המפורטות  הבנייה  עלויותיתרת  

  308חדרי מלון בהתאם להיתר הבנייה, בתוספת שטחי הבנייה עבור סה"כ    261עבור    מנהל הפרויקט

 חדרי מלון בהתאם לתכנית המאושרת.  

 הבאים:   קביעת עלויות הבנייה )שאינן חלק מהרווח היזמי( כוללות את הסעיפים

 עלויות בנייה ישירות לבניית הפרויקט לרבות ריהוט וציוד בית המלון.    -עלויות בנייה ישירות

 כוללות עלויות תכנון ויועצים, ניהול ופיקוח, אגרות בנייה, הנהלה וכלליות.  -עלויות בנייה עקיפות 

מהוות תקציב עודף  מסך עלויות הבנייה הישירות מיוחסות לסעיף זה ו  5%  -סעיף בצ"מ )בלתי צפוי(

 לחריגות בנייה צפויות. 

 לשנה לאורך כל תקופת הבנייה.     5%עלות מימון בשיעור של   -עלויות מימון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כמהוון לתקופהשיעור היווןשכ"ד מינימלישנים

0.5₪ 11,000,000₪ 10,634,101

1.5₪ 16,000,000₪ 14,455,873

2.5₪ 20,000,000₪ 16,887,702

3.5₪ 24,000,000₪ 18,939,479₪ 60,917,155

270,563,981 342,857,143₪ 24,000,000₪ ₪יתרת תקופה

₪ 331,481,135

סה"כמהוון לתקופהשיעור היווןשכ"ד מינימלישנים

שווי תוספת רווח לבעלים

0.5₪ 13,217,460₪ 12,718,507

1.5₪ 10,821,554₪ 9,641,709

2.5₪ 10,098,529₪ 8,331,030

3.5₪ 8,248,423₪ 6,300,686₪ 36,991,931

78,758,569 103,105,293₪ 8,248,423₪ ₪יתרת תקופה

115,750,501 ₪שווי יתרת הכנסות עפ"י תפעול

₪ 447,000,000

שווי רווח תפעולי מינימלי עפ"י התחייבות

7.00%

שווי הכנסות שנתית מינימלית עפ"י התחייבות

8.00%

סה"כ שווי המלון כבנוי במעוגל
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 שווי הנכס במצבו  תחשיב

 וגמור עד למצבו הנוכחי.   כבנוינקבע בגישת החילוץ משווי המלון הנוכחי הנכס במצבו   שווי

 נערכה הפחתת מרכיב יזמי והפחתת עלויות בנייה. לצורך חילוץ מרכיב השווי 

ובו בחינת  מדו  לקוחות  להלן  בטבלה  המפורטות  הבנייה  עלויות "ח האפס האחרון שערכתי לפרויקט 

 חדרים בהתאם לתכנית החדשה.   47בתוספת   יתרת עלויות הבנייה עד לסיומו

   

 

 טבלת רגישות 

שווי הקרקע ושינוי בסך עלויות הבנייה ששולמו  בעת שינוי    ,בנכסטבלת רגישות זו בוחנת את השינוי בשווי  

    עד למועד הקובע לשומה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב ב'- תוספת בנייה- סה"כ 308 חדרים

סה"כ עלויותחדרים 308חדרים 261

0 76,704,981₪ 76,704,981₪ 11,704,981₪ 65,000,000₪ ₪שווי מרכיב הקרקע

15,584,261 15,614,820₪ 31,199,080₪ 1,599,080₪ 29,600,000₪ ₪עלויות בנייה עקיפות

155,428,544 95,582,456₪ 251,011,000₪ 28,855,000₪ 222,156,000₪ ₪עלויות בנייה ישירות

9,714,000 9,714,000₪ 2,000,000₪ 7,714,000₪ ₪עלויות מימון

7,560,000 7,560,000₪ 7,560,000₪ ₪היטל השבחה

4,690,000 4,690,000₪ 4,690,000₪ ₪דמי היתר

26,460,000- 14,540,000₪- 41,000,000₪- 41,000,000₪- ₪מענק

166,516,805 173,362,257₪ 339,879,061₪ 56,409,061₪ 283,470,000₪ ₪סה"כ עלויות בנייה כוללות

447,000,000 ₪שווי הנכס כגמור

388,695,652 ₪בניכוי יזמות חלקית

166,516,805 ₪יתרת עלויות בנייה בניכוי מענק

222,200,000 ₪שווי הנכס במצבו במעוגל

יתרהשולם עד היוםסה"כ עלויות

₪ 222,200,000₪ 402,300,000₪ 424,650,000₪ 447,000,000₪ 469,350,000₪ 491,700,000

₪ 156,026,031₪ 183,300,000₪ 202,700,000₪ 222,200,000₪ 241,600,000₪ 261,000,000

₪ 164,694,144₪ 183,300,000₪ 202,700,000₪ 222,200,000₪ 241,600,000₪ 261,000,000

₪ 173,362,257₪ 183,300,000₪ 202,700,000₪ 222,200,000₪ 241,600,000₪ 261,000,000

₪ 182,030,370₪ 183,300,000₪ 202,700,000₪ 222,200,000₪ 241,600,000₪ 261,000,000

₪ 190,698,483₪ 183,300,000₪ 202,700,000₪ 222,200,000₪ 241,600,000₪ 261,000,000
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 השומה .17

לאור הגורמים והשיקולים שהובאו לעיל הנני מעריך את שווי השוק של חברת מלונות החוף הצפוני בע"מ  

 בסך: 31/12/2021בנכס הנדון, למועד הקובע 

 

 ( ₪ ומאתים אלף מיליון נים עשרים ושתים מא₪ )  222,200,000  -שווי הנכס

 

 הועדה לתקינה שמאית.א' של 11ההערכה אינה כוללת מע"מ, בהתאם להוראות תקן מס' 

 
 
 
 

 מיסים ותשלומי חובה .18

 אומדן היטל השבחה 

 לא צפוי 

 

 תשלוים צפויים לרשות מקרקעי ישראל 

 לא צפוי. 

 
 

 הצהרות .19

 כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בואו במזמין השומה.  הנני מצהיר כי אין לי

 ועל פי התקנים  1966  –הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התש"ו 

 המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.  

 
 

 על החתום,  תי ולראיה בא
 
 

 
                                                                                                                                              _____________ 

 ארז כהן      
 שמאי מקרקעין 
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  ' הנספח 

  תשקיףל 10בפרק  10.1נוסח מעודכן של חוות דעת עורכי דין בסעיף 

  

  

  



 1-י
 

 

  www.sgslaw.co.il ,contactus@sgslaw.co.il, 03-6113001, פ. 03-6113000, טל. 5268102גן -, רמת7, רח' מנחם בגין 35בית גיבור ספורט, קומה  - משרד עורכי דין
 

  

  יואב שניצר
  

  ניר סברוב
  

  קליין-ורד גייפמן
  

  ניר אסרף  דניאל ליפמן  איל גוטליב
  און יורב  נתן לרנר  ארז יוסף  פנינית כהן  אורי גוטליב  דוד גוטליב

 חן דנינו  אלכסנדרה זהר  אופירה אלון  שוקי לוי  דודו בן יעיש  חיים סאמט*
  אבי ג'יני  הדר אייזמן  לירון בן נחום  ירון אליאסי  תומר סגל  דפנה זינגר

  סהר אלימלך  אנה קוזלובסקי  חן גליק      ניר מילשטיין
  עידן לוי          
              

  יורק-*חבר/ה גם בלשכת עוה"ד של ניו

  פרטים נוספים - 10פרק 

 חוות דעת עורך דין 10.1

  את חוות הדעת המשפטית הבאה: החברה קיבלה

  

  

  2022 ,באפריל 28

 לכבוד
  ")החברה(" בע"מ פאי סיאם

  
  ג.א.נ.,

      

פאי  –2022באפריל  28כפי שתוקן ביום   2022בפברואר  22נושא תאריך  מדףותשקיף  להשלמהתשקיף הנדון: 
  ("התשקיף")בע"מ  סיאם

  

  :דלקמןלאשר בזה, כלהתייחס לתשקיף, ולבקשתכם, הרינו 

 .לדעתנו, הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו נכונה בתשקיף .1

 .זה נכללים בתשקיףהדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם  .2

 לדעתנו, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים על ידה באופן המתואר בתשקיף. .3

  חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף.כי מראש אנו מסכימים  .4

  

  בכבוד רב,    

  , עו"דדניאל ליפמן    יעיש, עו"ד-דודו בן    

  ניצר, גוטליב, סאמט ושות', עורכי דיןש          

  

  

   



 

 חתימות

    החברה

      

      פאי סיאם בע"מ

      

      חברי הדירקטוריון

      

      יו"ר הדירקטוריון –דהוקי שלמה 

      

      אברהם אברמן

      

      צופית הראל לוז

      

      גיא יהושע פרג
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