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   תיאור עסקי התאגיד- 'פרק א

   תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד-חלק ראשון 

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .1

כחברה פרטית בעירבון מוגבל בשם פוליגון , 14.5.1962 החברה התאגדה בישראל ביום  1.1

אם  הפכה החברה לחברה ציבורית בהת23.8.1973ביום . מ"מצבעת טכסטיל חיפה בע

 שונה שמה של 23.11.1998 ביום. 1983-ד"התשמ, ]נוסח חדש [להוראות פקודת החברות

  .מ"ן בע"פוליגון נדל, החברה לשמה הנוכחי

 העבירה החברה 1998במהלך שנת . ממועד הקמתה עסקה החברה בפעילות טקסטיל  1.2

 שאינו קשור', את כל פעילות הטכסטיל לתאגיד שאת כל מניותיה בו מכרה לצד ג

הפסיקה החברה את כל פעילות הטכסטיל והותירה בידיה , עם מכירת המניות. לחברה

המקרקעין : "להלן(הנמצא באזור התעשייה חוף שמן בחיפה  את נכס המקרקעין

ן כעיסוקה "נותר העיסוק בתחום הנדל, חר מכירת פעילות הטכסטיללא .")בחיפה

ן הממוקמים במתחם "סי נדל רכשה החברה שני נכ1997בסוף שנת  .היחיד של החברה

 רכשה 2007בסוף שנת "). ת"נכסי המקרקעין בפ: "להלן(בפתח תקווה , צומת ירקונים

: להלן(מרכז מסחרי עליהם ח זה החברה מקימה "ולמועד דו, החברה מקרקעין בחדרה

בעל , מקרקעין אלו נרכשו ממר גיל הוד). "הנכס בחדרה" או "המקרקעין בחדרה"

תאם לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אשר בה, השליטה בחברה

 . 12.8.20071התקיימה ביום 

וחניון פעילותה של החברה מתמקדת בפיתוח והקמה של מרכז מסחרי , ח"למועד הדו  1.3

בהשכרת נכס ו) עיקרי ושרות(ר " מ20,000- בשטח בנוי של כ, עילי במקרקעין בחדרה

, ח"למועד הדו. ח הינו תעשיה ומלאכה" הדו שייעודו למועד,המקרקעין בחיפה

; התפוסה בנכס המקרקעין בחיפה נמוכה וזאת לאור הביקוש הנמוך להשכרה באזור זה

שטח לנוף , הינו חקלאי, ח"למועד הדו, שהיעוד התכנוני שלהם, ת"נכסי המקרקעין בפ

כרו הוש, בעבר( אינם מושכרים ," שטחים פתוחים- שטח לתכנון עתידי "אקסטנסיבי ו

ובימים ; ת וזאת ללא היתר ובניגוד לשימוש המותר בתוכנית"חלק מנכסי המקרקעין בפ

נכנסו לתוקף ) 31.3.2008אשר לגבי שוכר אחד הוארך עד ליום  (31.12.2007- ו14.5.2007

בכוונת החברה להרחיב את בסיסי . ))צווים האוסרים שימוש חורג במקרקעין אלו

בארץ ,  של נכסיה או נכסים מניבים באזורים נוספיםפיתוח, הכנסותיה על ידי רכישה

 .ל"או בחו

מר  (")וורלדטק: "להלן. (מר גיל הוד וחברת וורלדטק אינקבעלי השליטה בחברה הינם   1.4

וזאת בהתאם להסכם , ")בחברה בעלי השליטה: "גיל הוד וורלדטק יכונו ביחד להלן

                                                      

, 25.6.2007ת המקרקעין מבעל השליטה ראו על דרך ההפניה דוחות מיידים של החברה מהימים לפרטים נוספים בקשר עם רכיש 1
-2007-01, 2007-01-338092, 2007-01-304705: מספרי אסמכתאות, 24.9.2009 - ו30.12.2008, 24.9.2008, 12.8.2007, 26.7.2007

  .אמהבהת, 2009-01-240915 - ו2008-01-374373 ,2008-01-005086 ,354874
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הסכם ההצבעה ראו דוח מיידי  לפרטים בדבר . שנחתם ביניהם28.5.2008 הצבעה מיום

 ). 2008-01-153450אסמכתא  (29.5.2008 מיום

  תחום הפעילות של החברה .2

פיתוח רכישה , במסגרתו עוסקת החברה בייזום, ן המניב"החברה פועלת בתחום הנדל

  . וכן בהשכרה של נכסי מקרקעין שבבעלותה, והקמת מבני מסחר

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  .3

 2008 במאי 29 מיום  על פי תשקיף מדף,פרסמה החברה דוח הצעת מדף, 2.6.2009ביום   3.1

 להנפקה בדרך של זכויות ולרישום למסחר ,")תשקיף המדף: " זה3להלן בסעיף (

. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 772,631מ של עד "אביב בע-בבורסה לניירות ערך של תל

המניות : "ק זה"להלן בס(ח למניה " ש5.2ל א של החברה וזאת במחיר מינימאלי ש"כ

, )המועד האחרון לניצול הזכויות בהתאם לדוח הצעת המדף (22.6.2009 ביום"). שהוצעו

 מניות רגילות 771,694דווחה החברה כי התקבלו בידה הודעות על ניצול זכויות לרכישת 

בתמורה ) עו מסך המניות שהוצ99.88% -המהוות כ(א של החברה "כ. נ.ח ע" ש1בנות 

לרבות לגבי ייעודה של תמורת , לפרטים נוספים). ברוטו(ח " ש4,012,808לסך של 

' מס (22.6.2009 -ו, 2.6.2009מים ראו דוחות מיידים שפרסמה החברה בי, ההנפקה

 ). בהתאמה, 2009-01-148362אסמכתא '  ומס2009-01-131256אסמכתא 

 מדף נוסף על פי תשקיף המדף להנפקה פרסמה החברה דוח הצעת, 13.10.2009ביום   3.2

מ של עד "אביב בע- בדרך של זכויות ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך של תל

א של החברה וזאת במחיר מינימאלי של "כ. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 1,544,325

המועד האחרון  (2.11.2009 ביום"). המניות שהוצעו: "ק זה"להלן בס(ח למניה " ש3.9

דווחה החברה כי התקבלו ) ק זה"ניצול הזכויות בהתאם לדוח הצעת המדף האמור בסל

א "כ. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 1,544,189בידה הודעות על ניצול זכויות לרכישת 

 אלפי 6,022 - בתמורה לסך של כ)  מסך המניות שהוצעו99.991% -המהוות כ(של החברה 

ת לגבי ייעודה של תמורת ההנפקה ראו דוחות לפרטים נוספים לרבו). ברוטו(ח "ש

-2009-01אסמכתא ' מס (2.11.2009  וביום13.10.2009 מיידים שפרסמה החברה ביום

  ).בהתאמה, 2009-01-272187אסמכתא '  ומס253425

  חלוקת דיבידנדים .4

חילקה החברה הכריזה ולא , סמוך למועד דוח זהל בתקופה של השנתיים האחרונות ועד  4.1

  .דיםדיבידנ

 . לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד או הגבלות על חלוקת דיבידנד  4.2

לחברה אין יתרת רווחים , 31.12.2010בהתאם לדוחות הכספיים של החברה ליום   4.3

  .1999-ט"התשנ,  לחוק החברות302 לעניין מבחן הרווח לפי סעיף הניתנים לחלוקה
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   מידע אחר-חלק שני 

  חום הפעילות של החברה מידע כספי לגבי ת .5

 עד 2008הכנסותיה בשנים עיקר הכנסות החברה מהשכרה של נכסי מקרקעין היוו את 

 . )כולל (2010

  ) ח"באלפי ש (2010לשנת 

 
ן "נדל

  להשקעה
  כ"סה  התאמות

 256 - 256  הכנסות מחיצוניים

 2,901 - 2,901   *הכנסות מתחומי פעילות אחרים

 3,157 - 3,157 סך הכל

 991 - 991 עלויות קבועות ויות אשר אינן מהוות על
הכנסות בתחום פעילות 

  עלויות משתנות אחר
64  -  64  

 - - - עלויות קבועות עלויות המהוות הכנסות 
של תחומי פעילות אחרים

  -  -  - עלויות משתנות

 1,055 - 1,055 סך הכל

 2,102 - 2,102 רווח מפעולות רגילות 

 78,774 13,812 92,686 לתחום הפעילות סך הנכסים המיוחסים 

  47,620  522  47,098  סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום הפעילות

  )ח"באלפי ש (2009לשנת 

 
ן "נדל

  להשקעה
  כ"סה  התאמות

 231 - 231  הכנסות מחיצוניים

 - - - הכנסות מתחומי פעילות אחרים

 231 - 231 סך הכל

 964 - 964 עלויות קבועות עלויות אשר אינן מהוות 
ום פעילות הכנסות בתח

  עלויות משתנות אחר
6  -  6  

 - - - עלויות קבועות עלויות המהוות הכנסות 
של תחומי פעילות אחרים

  -  -  - עלויות משתנות

 970 - 970 סך הכל

 )739( - )739(  מפעולות רגילות )הפסד (רווח

 38,684 5,218 43,902 סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות 

  1,015  585  430  סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום הפעילות

  

השבת ערך למעט ,  דומות לתוצאות הפעילות אשתקד2010תוצאות הפעילות לשנת 

עיקר הגידול בסך . ₪ אלפי 2,901 -הסתכמה בתקופת הדוח לכאשר ן להשקעה "נדל



 4

מהתקדמות  נבעו ,ן להשקעה"וכן השבת ערך נדל, הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות

    . משמעותית הן בהקמת המרכז המסחרי בחדרה

   .ח"ש אלפי 2,901בסך ן "נדלערך השבת * 

  ) ח"באלפי ש (2008לשנת 

 
ן "נדל

  להשקעה
  כ"סה  התאמות

 435 - 435  הכנסות מחיצוניים

 - - - הכנסות מתחומי פעילות אחרים

 435 - 435 סך הכל

 1,171 - 1,171 עלויות קבועות עלויות אשר אינן מהוות 
תחום פעילות הכנסות ב

  * עלויות משתנות אחר
3,678  -  3,678  

 - - - עלויות קבועות עלויות המהוות הכנסות 
של תחומי פעילות אחרים

  -  -  - עלויות משתנות

 4,849 - 4,849 סך הכל

 )4,414( - )4,414(  מפעולות רגילות )הפסד (רווח

 36,442 2,572 39,014  הפעילות סך הנכסים המיוחסים לתחום

  5,166  64  5,102  סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום הפעילות

ת משוכריו " נובע מפינוי נכס מקרקעין בפ2009הקיטון בהכנסות החברה במהלך שנת 

 בדצמבר 31בעקבות כניסתו לתוקף של צו איסור שימוש חורג לגבי נכס זה החל מיום 

הקיטון בהפסד מפעולות ). 2008 במרס 31ר אחד עד ליום אשר הוארך לגבי שוכ (2007

 אלפי 3,673-ן להשקעה של החברה בסך של כ"רגילות נובע בעיקר מהירידה בערך הנדל

  .  בלבד2008ח אשר נזקפה לדוח רווח והפסד בשנת "ש

   .₪  אלפי3,678בסך של ן "נדלכולל ירידת ערך * 

   ילות החברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פע .6

ברכישה והקמת מבני , ן המניב במסגרתו עוסקת בייזום"בתחום הנדל, החברה פועלת

ן "הואיל ופעילות החברה מתרכזת בשוק הנדל. מסחר של נכסי מקרקעין שבבעלותה

. ן בפרט"ובענף הנדל, חשופה החברה לשינויים במצב המשק הישראלי בכלל, בישראל

- אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו, מגמותלהלן יובאו הערכות החברה באשר ל

, או עשויה להיות להם, אשר למיטב הבנת החברה יש להם, כלכלית בה פועלת החברה

   2.השפעה על תוצאותיה העסקיות של החברה

                                                      

ראו לעניין זה (הנתונים וההערכות אודות המשק בישראל בסעיף זה מבוססים על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  2
200908297=hodaa?tmlh.template_hodaa/newhodaot/reader/il.gov.cbs.www://http;
201010007=hodaa?html.template_hodaa/newhodaot/reader/il.gov.cbs.www://http(ישראל   ועל פרסומים פומביים של בנק) ראו לעניין זה- 

htm.bointcrh/interest/monetar/deptdata/il.gov.raelbankis.www://http htm.dataheb/publheb/il.gov.bankisrael.www://http.(  
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 ההתפתחות עם בקשר החברה להערכות באשר זה בסעיף המופיעה התייחסות כל

 על המשפיעים החיצוניים רמיםובגו החברה פועלת שבה בסביבה הכללית העתידית

 אשר, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, עתיד הצופה פני מידע בבחינת הינה, פעילותה

  .או אי התממשותו אינה ודאית/התממשותו ו ואשר, החברה של בשליטתה אינו

למצב במשק הישראלי עשויה להיות השפעה על היקף פעילות  - מצב המשק בישראל  6.1

ן המסחרי המניב וכן על התשואות אשר מפיקה החברה "דלהחברה בתחום הנ

בין , לאור האפשרות כי החרפת המצב במשק עלולה להוביל, זאת. בפעילותה בתחום זה

לירידה בביקוש , ן המסחרי המניב"לירידה בהיקף הפעילות בתחום הנדל, היתר

ון לירידה בהכנסות מפדי, לירידה בתפוסת הנכסים המושכרים, לשטחים להשכרה

  .ולהפחתה בגובה דמי השכירות הנהוגים בענף

נראה , 2010 אשר נמשכה גם במהלך שנת 2009נוכח ההתאוששות של המשק בסוף שנת 

כי לא צפויים ירידות בביקוש לשטחים להשכרה ובתפוסת הנכסים המושכרים של 

קצב הצמיחה של התוצר .  התאפיינה בצמיחה גבוהה2010שנת , כאמור. החברה

 במונחים 2010 ברבעון השלישי של שנת 4.4%עמד על , הגולמי בישראלהמקומי 

, לעומת זאת.  במונחים שנתיים5.1%-וקצב הגידול בתוצר העסקי עמד על כ, שנתיים

ירידה ראשונה מאז תחילת , 2010נרשמה ירידה בצריכה הפרטית ברבעון השלישי של 

ילות הכלכלית במרבית  התרחבה הפע2010במהלך שנת . 3תהליך ההתאוששות מהמשבר

כאשר (ההשקעות והיצוא התרחבו בקצב מהיר והצריכה הפרטית עלתה , ענפי המשק

  ).  ואילו ברבעון השלישי הייתה ירידה קלה6.1%ברבעון השני הייתה צמיחה של 

בשוק העבודה ניכרת התאוששות אשר באה לידי ביטוי בירידת שיעור האבטלה לרמות 

גביית המיסים הגבוהה בשנת . 2010ברבעון הרביעי של שנת  6.6% -נמוכות יחסית של כ

 3.73% - הביאה לכך שהגירעון הממשלתי היה נמוך מהתכנון המקורי והסתכם בכ2010

הן הישירים והן , 2010המשך הגידול בהכנסות ממיסים בשנת . מהתוצר הלאומי הגולמי

  .מצביעים על המשך תהליך הצמיחה במשק, העקיפים

בתוך , 2.7% נקבעה על 2010האינפלציה השנתית במהלך שנת , בנק ישראלעל פי נתוני 

  ). 3%-0%(טווח התחזית שקבע בנק ישראל 

למצב הביטחוני והמדיני בישראל עשויה להיות  -  מדיני בישראל-המצב הביטחוני  6.2

שכן החמרה במצב הביטחוני , ן"השפעה ניכרת על המצב הכלכלי במשק ועל ענף הנדל

תעשייה ומסחר ולפגיעה בעבודות , יל להקטנת הביקוש לשטחי משרדיםעלולה להוב

 הייתה ישראל בסכסוך צבאי עם 2009לאחר שבתחילת שנת  .ן"הבנייה בענף הנדל

סכסוך שכלל התקפות טילים על מטרות אזרחיות שונות , החמאס באזור רצועת עזה

רגיעה במצב חלה , ברחבי ישראל והשפיע בצורה שלילית על המצב הכלכלי במשק

  . שרר שקט יחסי באזור2010ובשנת , הביטחוני בישראל

                                                      

 .il .co.cbs.www: כתובתולמידע נוסף ניתן לפנות לאתר האינטרנט של הלשכה ש. פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-על  3
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החברה עשויה להיות חשופה לשינויים בשיעור הריבית במשק  -  שינויים בשיעור ריבית  6.3

על מחירי האשראי , בין היתר, ובשיעור הריבית המקובלת בבנקים אשר עשויים להשפיע

ן "חברה בפעילותה בתחום הנדללמימון פעילותה של החברה ועל התשואה שמפיקה ה

העלה נגיד בנק ישראל את ריבית בנק ישראל , 2011 ותחילת 2010במהלך שנת  .המניב

ריבית  (2.5%ריבית בנק ישראל עומדת על , 2011במספר מועדים כאשר נכון למרץ 

ח בהיקפים "ביצע בנק ישראל רכישות מט, כמו כן). גבוהה בקנה מידה עולמי

העלייה בריבית מייקרת את מחירי . 4למנוע ייסוף של השקלמשמעותיים על מנת 

  .האשראי למימון פעילותה של החברה

התוצאות העסקיות של החברה עשויות להיות  -  שינויים בשיעור מדד המחירים לצרכן  6.4

הוצאות : בשלושה פרמטרים מרכזיים, מושפעות משינויים בשערי מדד המחירים לצרכן

יות חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן שכן הלוואות  החברה עשויה לה- מימון

עשויות להיות צמודות למדד , שתיטול החברה בעתיד לצורך פעילותה העסקית

תגבה / דמי השכירות ודמי הניהול אותם גובה-  הכנסות מדמי שכירות; לצרכןהמחירים 

ים פולפיכך חשו, עשויים להיות צמודים למדד המחירים לצרכן/צמודים, החברה

בין , ן מבוסס" שווי הנדל- ן להשקעה"שווי הנדל; לשינויים במדד המחירים לצרכן

ולכן הצמדת ההכנסות למדד גורמת לעלייה בהכנסות , על הכנסות שכירות, היתר

במקרה של ירידה במדד . ן"במקרה של עלייה במדד וגוררת אחריה עלייה בשווי הנדל

תגבה החברה עשויים /הול אותם גובהדמי השכירות ודמי הני. ההשפעה היא הפוכה

ן "להיות צמודים למדד המחירים לצרכן ולפיכך חשופה החברה לשינויים בשווי הנדל

 הסתמנה מגמת צמיחה ברורה אשר 2010מבחינת המשק הישראלי בשנת . 5להשקעה

  . משפיעה באופן ישיר על מדד המחירים לצרכן

רויותיה של החברה עם קבלנים לביצוע התקש -  שינויים במחירי חומרי הגלם לבנייה  6.5

עשויות להיות צמודות למדד תשומות , העבודות להקמת המרכז המסחרי בחדרה

בוחרת או עשויה , ובהתאם לשיקול דעת הנהלת החברה, לעיתים, בנוסף לאמור. הבנייה

כגון , לבחור החברה לרכוש את חומרי הגלם הנדרשים לצורך בניית המרכז המסחרי

, בהתאם לאמור לשינויים במחירי חומרי הגלם לבנייה כאמור. ן עצמאיבאופ, ברזל

   עלה מדד תשומות הבנייה 2010 במהלך שנת .עשויה להיות השפעה על החברה

מגמת העלייה .  נקודות128.5מדד תשומות הבנייה עמד על , 2010נכון לדצמבר . 3.9%-ב

. 6 נקודות129.3עור שיא כאשר בינואר המדד הגיע לשי, 2011נמשכה גם בפתיחת שנת 

ויכול שתוביל , מגמת העלייה מייקרת משמעותית את עלויות הבנייה של החברה

 .להגברת הרכישה העצמית של חומרי גלם כאמור לעיל

                                                      

ידי בנק ישראל וכן על מידע ונתונים -אשר פורסם על, )"הרביע הרביעי (2010 -דוח האינפלציה " הנתונים בסעיף זה מבוססים על 4
החברה לא בדקה את אמיתות . www.bankisrael.gov.il: נוספים המופיעים באתר האינטרנט של בנק ישראל בכתובת

 .הנתונים
  . ן להשקעה"י החברה מיישמת את שיטת העלות לצורך מדידת הנדליצוין כ 5
: למידע נוסף ניתן לפנות לאתר האינטרנט של הלשכה שכתובתו. על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 6

www.cbs.co.il . 
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לקצב אישור הליכי תכנון ורישוי  -  חקיקה ומדיניות הממשלה בתחום התכנון והבניה  6.6

 עשויה להיות השלכה על תוצאות וקידום תוכניות לשינוי ייעוד למקרקעי החברה

 25לפרטים אודות הרגולציה החלה בתחום התכנון והבניה ראו סעיף . פעילות החברה

ולפרטים אודות הליכי התכנון והבניה בקשר עם הנכסים שבבעלות החברה ראו , להלן

  . להלן16 - ו15, 13 פיםסעי

  תחום הפעילותעסקי החברה לפי  תיאור -חלק שלישי 

   על תחום הפעילות של החברה מידע כללי .7

ההשכרה  ,השיווק ,ההקמה ,התכנון ,הייזום תחום את כולל בישראל המניב ן"הנדל ענף  7.1

, משרדים ,מסחר, לתעשייה בייעוד בעיקר, להשכרה נכסים המיועדים של והתפעול

בתחום הנכסים המניבים פועלות חברות גדולות . ולוגיסטיקה אחסנה, חניונים, מגורים

המחזיקות נכסים בהיקף נרחב המפוזרים ברחבי הארץ , חלקן ציבוריות, ותוקטנ

 . במספר מצומצם של נכסים או קרקעות באזורים מסוימים בלבד, או לחילופין, ובעולם

בשטח , על פי רוב, פועלים יזמים קטנים אשר פעילותם ממוקדת, לצד חברות אלו  

ל היכרותם עם האזור המסוים בו גיאוגרפי מצומצם בו הם מחזיקים ביתרון יחסי בש

או איתור ורכישה של , הגופים האמורים פועלים לאיתור ורכישה של מבנים. הם פועלים

הפעילות . המיועדים להשכרה לשימושים שונים, קרקעות עליהן מקימים הגופים מבנים

בתחום זה מתאפיינת בהשקעה של חלק מעלויות ההקמה או הרכישה ממקורות 

בשל היכולת לגייס , בשנים האחרונות. ה באשראי ממקורות חיצונייםעצמאיים והיתר

גדלה , ן המניב"הון בעלות נמוכה יחסית ובשל ביצועי הגופים הפועלים בתחום הנדל

  .כמות העוסקים בתחום והתחרות התעצמה

חיפה ופתח , ערים חדרהב,  מתבצעת בישראל בלבד,נכון למועד דוח זה, פעילות החברה  7.2

  .תקוה

שנכון למועד (בהתאם להסכמי השכירות שנחתמו ביחס לנכס בחדרה  - נכס בחדרהה

, האופנה, המזוןוכולל חנויות בתחום , תמהיל השוכרים מגוון, ) כאמורהדוח טרם נפתח

 תמהיל .ועודחשמל ואלקטרוניקה , בידור, ריהוט, אביזרי אופנה ותכשיטים, ההנעלה

עלות התחזוקה של מרכז קניות  .קהל היעדלתאם השוכרים בנכס בחדרה מתוכנן כך שי

נמוכה יחסית וזאת בשל מאפייני , בחדרההמקרקעין כפי זה הנבנה על , פתוח טיפוסי

יחודו של נכס כאמור נעוץ בכך . אשר אינו כולל שטחים ציבוריים מקורים רבים, המבנה

תרונות הי.  ולהפעילה בעלויות נמוכות יחסית שהוא מאפשר לשוכר להקים חנות גדולה

כך , היצע חנויות רחב ותמהיל מגוון, מיקום אטרקטיבישיציע הנכס בחדרה הינו 

למילוי צרכים רבים של אוכלוסיות מגוונות בעלי , שלמעשה ניתן מענה במקום אחד

    . לדוח זה16לפרטים נוספים ביחס לנכס בחדרה ראו סעיף . צרכים שונים

.  המקרקעין בחיפה לחברת הובלות נכון למועד הדוח מושכרים-  המקרקעין בחיפה

 .  לדוח זה15לפרטים ביחס למקרקעין בחיפה ראו סעיף 
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 נוספיםנכסים לרכישת ותשואה נדרשת מנכסים מניבים כחלק מהאסטרטגיה למימוש   7.3

לחברה אין מדיניות מוגדרת בקשר עם שיעור  -  נכסים ומימושומדיניות רכישת

אליים כחלק מאסטרטגיה מוגדרת למימוש התשואה הנדרש מנכסים מניבים אופציונ

.  מדיניות מוגדרת בקשר עם רכישת או מימוש נכסים וכמו כן אין להולרכישת נכסים

הוק בהתאם למאפייניו הייחודיים -  נכסים נבחנות אד או מימושהחלטות בדבר רכישת

  .שוק הנכסים המניבים ותשואת הנכסלרבות מצב ה, של כל נכס ונכס

 תמצית התוצאות .8

    לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2010  
  ח"באלפי ש

31.12.2009  
  ח"באלפי ש

  231  256  סך הכנסות הפעילות 
  -  2,901  )עליית ערך(הפסדים משערוכים /רווחים

  )739(  2,102 רווחי הפעילות

NOI מנכסים זהים )Same  Property  NOI (
   2010- ו2009עבור השנים (

244  186  

 

 אזורים גיאוגרפיים .9
לדעת . תקווה-חיפה ופתח, לחברה זכויות בנכסי מקרקעין הממוקמים בערים חדרה, רכאמו

 אינה מבצעת ניתוח של אזורים היאעל כן המאפיינים הכלכליים באזורים אלה דומים ו, החברה

הנתונים המובאים בסעיפים הבאים לא יתייחסו , לפיכך. אוגרפיים בהם מתבצעת פעילותהיג

   :2009-  ו2010לשנים , לן יובאו הנתונים הכלכליים בישראללה .אוגרפייםילאזורים ג

  ישראל

  31.12 ביום שנסתיימה לשנה

2009  2010 

  

     :פרמטרים מאקרו כלכליים
768,339,000,000  813,610,000,000    7לנפש) PPP(תוצר מקומי גולמי 

102,671  106,748     PPP(8(תוצר לנפש 
0.8%  4.5%     PPP( 9(מי שיעור צמיחה בתוצר המקו

      ) PPP(שיעור צמיחה בתוצר לנפש 
3.9%  2.7%   10שיעור אינפלציה
4.7%  4.8%  התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח 

  11 ארוך

                                                      

התפתחות המשק מפברואר פ פרסום של האינדיקאטורים הכלכליים והאינדיקאטורים העיקריים ל"הנתונים לגבי ישראל הינם ע 7
  .2005-2010 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 2011

   2011 שהתפרסמו בפברואר 2009-2010י נתוני בנק ישראל לשנים " עפ8
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/dataheb.htm  

רים העיקריים להתפתחות המשק מפברואר פ פרסום של האינדיקאטורים הכלכליים והאינדיקאטו" הנתונים לגבי ישראל הינם ע9
  .2005-2010 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 2011

. 2011 בפברואר 2 הנתונים בישראל על פי פרסום הודעה לעיתונות של בנק ישראל מיום 10
)http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/general/infrep/heb/inf1004h.htm. ( קישור1/2/10 בדוח מיום 2009שנת - 

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/general/infrep/heb/inf0904h.htm  
 www.cia.gov באתר CIA the World Factbookפ פרסום של  " ע11
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  A - ) ל"ח חו"אג(

 AA)  ח מקומי"אג(
  A - ) ל"ח חו"אג(

 AA)  ח מקומי"אג(

 12דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך

3.775  3.549  לר ליום ח מטבע מקומי ביחס לדו"שע
 האחרון של השנה

 פילוחים ברמת תחום הפעילות בכללותו .10

,  בחדרהמקרקעיןהמרכז המסחרי ב הנכס העיקרי של החברה הינו פרויקטיודגש כי 

הנתונים שלהלן  . סעיף זהח זה בהקמה ולפיכך אינו נכלל במסגרת"המצוי במועד דו

  בחיפה ולמקרקעיןים מושכרםזה אינח "שבמועד דות "נכסי המקרקעין בפמתייחסים ל

  .ם בחלקיםח זה מושכר"אשר במועד דו

 :2009- ו2010 בדצמבר של כל אחת מהשנים 31ליום , ן מניב"פילוח שטחי נדל  10.1

  55,191 -ר " שטח במ-פתח תקוה 

 )לפני הפקעות( 12,305 -  כ–ר " שטח במ-חיפה 

  31.12.2010ליום 

  כ"סה  חקלאי  תעשיה
 טחאחוז מסך ש
 שימושים  אזורים  הנכסים 

  ר"במ
  100%  67,496  55,191  12,305  -  ישראל 

אחוז מסך 
 שווי הנכסים 

-  18%  82%  100%  100%  

  31.12.2009ליום 

  כ"סה  חקלאי  תעשיה
 טחאחוז מסך ש
 שימושים  אזורים  הנכסים 

  ר"במ
  100%  67,496  55,191  12,305  -  ישראל 

אחוז מסך 
 שווי הנכסים 

-  18%  82%  100%  100%  

 בדצמבר של כל אחת 31ן מניב לפי אזורים ושימושים ליום "פילוח שווי הוגן נדל  10.2

 :2009- ו2010מהשנים 

  31.12.2010ליום 

  חקלאי  תעשיה
  כ"סה

באלפי (
  )ח"ש

אחוז מסך 
 שימושים  אזורים שווי הנכסים 

  בשקלים חדשים
  100%  17,893  11,193  6,700  -  ישראל 

אחוז מסך 
 שווי הנכסים 

-  37%  63%  100%  100%  

  31.12.2009ליום 

  חקלאי  תעשיה
  כ"סה

באלפי (
  )ח"ש

אחוז מסך 
 שימושים  אזורים שווי הנכסים 

  בשקלים חדשים
  100%  17,911  11,211  6,700  -  ישראל 

                                                      

12 S&P, Sovereign Foreign Currency Rating LT  
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אחוז מסך 
 שווי הנכסים 

-  37%  63%  100%  100%  

  

  

 בדצמבר של כל 31ליום ן המניב לפי אזורים ושימושים " של תחום הנדלNOIפילוח   10.3

  :2009 -ו 2010אחת מהשנים 

  31.12.2010ליום 

  חקלאי  תעשיה
  כ"סה

באלפי (
  )ח"ש

אחוז מסך 
NOI של 

הנכסים 
  המניבים

 שימושים  אזורים

  בשקלים חדשים
  100%  132  )11(  143  -  ישראל 

אחוז מסך 
NOI 

  הנכסים 
-  108%  )8%(  100%  100%  

  31.12.2009ליום 

  חקלאי  תעשיה
  כ"סה

באלפי (
  )ח"ש

אחוז מסך 
NOI של 

הנכסים 
  המניבים

 יםשימוש  אזורים

  בשקלים חדשים
ישראל מרכז 

  הארץ
-  123  )39(  84  100%  

אחוז מסך 
NOI 

  הנכסים 
-  146%  )46%(  100%  100%  

לפי שימושים ואזורים ליום , ן המניב" של תחום הנדלעליית ערך) הפסדי(פילוח רווחי   10.4

  :*2009 -ו 2010כל אחת מהשנים  בדצמבר של 31

  31.12.2010ליום 

  חקלאי  תעשיה
  כ"סה

באלפי (
  )ח"ש

אחוז מסך 
רווחי 
 השערוך

  )הפסד(

 שימושים  אזורים

  בשקלים חדשים
  -  -  -  -  -  ישראל 

אחוז מסך 
רווחי 

  השערוך 
-  -  -  -  -  

  31.12.2009ליום 

  חקלאי  תעשיה
  כ"סה

באלפי (
  )ח"ש

סך אחוז מ
רווחי 

השערוך 
  )הפסד(

 שימושים  אזורים

  בשקלים חדשים
  -  -  -  -  -  ישראל 

אחוז מסך 
רווחי 

  השערוך
-  -  -  -  -  

  . ן להשקעה"יצויין כי החברה נוקטת בשיטת העלות לגבי נכסי הנדל* 
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בר של  בדצמ31ליום , ר לפי אזורים ושימושים"פילוח דמי שכירות שנתיים ממוצעים למ  10.5

 : בשקלים חדשים2009-ו 2010כל אחת מהשנים 

 שימושים  תעשיה  חקלאי

    לשנה שנסתיימה ביום

  אזורים  31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009

 ישראל   47  40  -  -

לפי אזורים , ר בחוזים שנחתמו בתקופה"פילוח דמי שכירות שנתיים ממוצעים למ  10.6

, 2009- ו2010אחת מהשנים  בדצמבר של כל 31לתקופות שהסתיימו ביום , ושימושים

  :במטבע הפעילות

 שימושים  תעשיה  חקלאי

  לשנה שנסתיימה ביום

31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  
  אזורים

 ישראל   -  44  -  -

  :פילוח שיעורי תפוסה ממוצעים לפי אזורים ושימושים  10.7

 שימושים  תעשיה  חקלאי

  )באחוזים(

2010ת לשנ  2009לשנת 
ליום 

31.12.2010
  2009לשנת 

לשנת 
2010  

ליום 
31.12.2010 

  אזורים

 ישראל   30%  30%  30%  -  -  -

 :פילוח מספר נכסים מניבים לפי אזורים ושימושים  10.8

 שימושים  מסחר  חקלאי

  )באחוזים(

2010לשנת   2009לשנת 
ליום 

31.12.2010
  2009לשנת 

לשנת 
2010  

ליום 
31.12.2010 

  אזורים

 ישראל   1  1  1  2  2  2

, של נכסי תחום הפעילות) לפי שווי בסוף שנה(פילוח שיעורי תשואה ממוצעים בפועל   10.9

 :לפי אזורים ושימושים

 שימושים  מסחר  חקלאי

  לשנה שנסתיימה ביום

  )באחוזים(

31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  

  אזורים

 ישראל   2.1%  1.8%  )0.2%(  )0.4%(
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  נסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומיםהכ .11

  מימוש תקופת אופציות שוכרים- בהנחת אי  ****בהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים

שטח נשוא 
ההסכמים 
(המסתיימים
 )באלפי מ״ר

מספר 
חוזים 

 מסתיימים

הכנסות 
מרכיבים 

 שתניםמ
) אומדן(
באלפי (

₪(  

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 

 באלפי(
₪(*****  

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
באלפי (

  ***)מ״ר

מספר 
חוזים 

 מסתיימים
  

הכנסות 
מרכיבים 
 משתנים

) אומדן(
באלפי (

₪(**  

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 

באלפי (
₪(*  

 תקופת הכרה בהכנסה

  1 רבעון  64  -  -  -  64  -  -  -

  2 רבעון  64  -  -  -  64  -  -  -

  3 רבעון  1,893  -  1  -  1,893  -  1  -

  4 רבעון  2,809  -   1  3.06  2,809  -  1  3.06

 2011שנת 

  2012שנת   11,091  -  -  -  11,091  -  -  -

 2013שנת   10,743  -  3  0.83  11,091  -  -  -

 2014שנת   9,677  -  8  1.05  11,014  -  2  0.01

   ואילך2015שנת   28,880  -  20  10.84  120,382  -  29  10.42

  סה״כ  65,220  -  33  15.77  161,448  -  33  13.49

 הכנסות מדמי ים כוללינםאו, ון חוזים חתומים בלבד בקשר עם מרכז מסחרינלקחו בחשב* 

  . ניהול

כירות כדמי שכירות נקבעו דמי הש,  בחדרהנכסבמרבית הסכמי השכירות שנחתמו ביחס ל**

נכון למועד . לפי הגבוה מבין השניים, מינימאליים חודשיים או אחוז מפדיון ההכנסות מהמושכר

או אומדן לגבי ההכנסות / את המידע וחברה אין בידי ה,הנכס טרם הושלמה והואיל ובניית ,הדוח

   . שינבעו מהרכיב המשתנה

 10%הכוללים תוספת של " שטחים ברוטו"הינם בטבלה לעיל השטחים המושכרים המצוינים *** 

הסכמי השכירות כוללים תוספת בשיעור  ,ללככ, יצויין כי. ים ציבורייםלשטח המושכר בגין שטח

מיקומו ובתנאים המיוחדים , תלוי בשטח המושכר, ים ציבוריים בגין שטח15% - ל7%בין של 

  . שנקבעו עם השוכר

  .  מלוא תקופות האופציהמימוש  בהנחה של  םמתייחסילעיל ה להסכומים המצוינים בטב**** 

, ) כולל- 2015החל משנת ( 8%של בשיעור ממוצעת  הסכומים כוללים תוספת דמי שכירות *****

דמי בשיעור  הסכמי השכירות כוללים עליה ,ככלל, יצויין כי. בגין מימוש תקופת האופציה

 תלוי ,15%- ל5%בין  נעשבשיעור , המינימאליים בעת מימוש האופציההשכירות החודשיים 

 . מיקומו ובתנאים המיוחדים שנקבעו עם השוכר, בשטח המושכר

ות ההכרה בהכנסה הצפויה מהווים הנתונים בדבר הכנסה מצבר הזמנות ובדבר תקופ

והערכות ותוכניות , המבוסס על הנחות, מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

מידע זה עשוי שלא . החברה בין היתר על סמך ההתקשרויות המחייבות עם שוכרי שטחים

 ,בין היתר, להתממש או להתממש באופן חלקי באופן שאין כל ודאות בהתממשותו וזאת
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לרבות עקב השפעתם האפשרית של גורמי סיכון , בשל גורמים שאינם בשליטת החברה

  .ח"המפורטים בדו

  

 )מצרפי(שוכרים עיקריים  .12

תלות מיוחדת  
או כל תנאי 
 מהותי אחר 

תקופת 
  ההתקשרות

שנותרה מתום 
  שנת

ואופציות(הדיווח 
  תוך) (להארכה

 חלוקה לשכבות
  )הכנסה

  שיוך  בטחונות
  ענפי

וןמנגנון עדכ
 או הצמדה
  של דמי
 השכירות

  אחוז
  מסך
  הכנסות
 התאגיד

  הכנסות
  בשנת
2010  

  באלפי(
)₪  

  אפיון אזור
  ושימוש של
  נכסים
  מושכרים

  השוכר

ראו פירוט    חודש12  אין
 15.6בסעיף 
  להלן

צמוד למדד   תעשייה
 2007נובמבר 

 יצחקי הובלות חניון ומשרד  143  56%

צמוד למדד    פרסום  -   חודש16  אין
בר אוקטו
2007  

   *מקסימדיה שילוט/פרסום  113  44%

 .נכון למועד הדוח הסתיימה ההתקשרות עם שוכר זה* 
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  רשימת נכסים מהותיים .13

לפי ) (ט(ב8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 
  )העניין

  פריט

הנחות נוספות 
בבסיס 
 –ההערכה 
Cap 
Rate/ שיעור

  ; היוון

מודל 
ה ההערכ

שמעריך 
השווי פעל
  לפיו

שם(זיהוי מעריך השווי 
  )וניסיון

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ר "למ

במטבע (
)הפעילות

שיעור 
התפוסה 

לתום 
תקופה 

(%)  

שיעור 
התשואה 
המותאם 

(%)  

שיעור 
התשואה 

(%)  

NOI 
בפועל 
בתקופ

ה 
מאוחד(

(  
במטב(

ע 
הפעילו
  )ת

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה

)מאוחד(
אלפי (

₪(  

ן שווי הוג
בסוף 

תקופה 
במטבע (

)הפעילות

  ערך
בספרים 

בסוף 
תקופה 

 )מאוחד(
 )₪אלפי (

  
  
  
  
שנה

  
  
  
  

  שם הנכס ומאפייניו

  
                      

  אזור ישראל

  
גישת השוואה 
לנכס דומה 

 25%בתוספת 
לנכס נשוא 
השומה בתוספת 
תרומה בגין 
 -שימוש ביניים ל

 - ב שנים מהוון5
11%  

השוואה 
  ישירה

ארז אבירן שמאי מקרקעין
מוסמך חבר לשכת שמאי

  מקרקעין בישראל

-  -  )0.2%(  )0.2%(  )11(  -  5,000  4,655  

  

שנת 
2010 

ציון מטבע  ח"ש
  הפעילות

  
גישת השוואה 
לנכס דומה 

 25%בתוספת 
לנכס נשוא 
השומה בתוספת 
תרומה בגין 
 -שימוש ביניים ל

 - שנים מהוון ב5
10%  

השוואה 
  רהישי

ארז אבירן שמאי מקרקעין
מוסמך חבר לשכת שמאי

  מקרקעין בישראל

 שימוש עיקרי חקלאי                

  
      -  -  )0.4%(  )0.4%(  )39(  -  5,018  4,837  

  
  

שנת 
2009 

עלות  7,362
עלות /מקורית

הקמה מקורית 
  )ח"בש(

  
גישת השוואה 
לנכס דומה 

 25%בתוספת 
לנכס נשוא 
השומה בתוספת 
תרומה בגין 
 -שימוש ביניים ל

 - שנים מהוון ב5

השוואה   
  ישירה

ארז אבירן שמאי מקרקעין
מוסמך חבר לשכת שמאי

  מקרקעין בישראל

-  -  )0.4%(  )0.4%(  )22(  -  5,018  6,590    
שנת 
2008 

חלק התאגיד  100%
[%]  

קרקע 
חקלאית 
במתחם 
ירקונים 

 בפתח תקווה

 6350גוש 
  1חלקה 
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10%  

  
  ]ר"מ[שטח  30,280                      
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  פריט  )נייןלפי הע) (ט(ב8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 
הנחות נוספות בבסיס 

 Cap -ההערכה 
Rate/מספר [; שיעור היוון

מחיר ממוצע, נכסי השוואה
 ]ר של נכסי השוואה"למ

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
  לפיו

זיהוי מעריך 
שם (השווי 

  )וניסיון

דמי שכירות 
ר"ממוצעים למ

במטבע (
  )הפעילות

שיעור 
פוסה הת

לתום 
תקופה 

(%)  

שיעור 
התשואה 
המותאם 

(%)  

שיעור 
התשואה 

(%)  

NOI  
בפועל 

בתקופה 
 )מאוחד(
במטבע (

)הפעילות

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה 

 )מאוחד(
 )₪אלפי (

שווי הוגן 
בסוף 

תקופה 
במטבע (

)הפעילות

  ערך
בספרים 

בסוף 
תקופה 

 )מאוחד(
 )₪אלפי (

  
  
  
  
שנה

  
  
  
  

  שם הנכס ומאפייניו

  ראזו ישראל                          

גישת השוואה     
לנכס דומה 

 לנכס 30%בתוספת 
נשוא השומה 

בתוספת תרומה 
בגין שימושי ביניים 

 - שנים מהוון ב5 -ל
11%  

ארז אבירן שמאי  השוואה ישירה
מקרקעין מוסמך 
חבר לשכת שמאי 
 מקרקעין בישראל

-  -  -  -  -  -  6,193  5,612  

  

שנת 
2010 

ציון מטבע  ח"ש
  הפעילות

גישת השוואה     
לנכס דומה 

 לנכס 30%בתוספת 
נשוא השומה 

בתוספת תרומה 
בגין שימושי ביניים 

 - שנים מהוון ב5 -ל
11%  

ארז אבירן שמאי  השוואה ישירה
מקרקעין מוסמך 
חבר לשכת שמאי 
 מקרקעין בישראל

 שימוש עיקרי חקלאי  5,807  6,193  -  -  -  -    

          -  -              

  

  

שנת 
2009 

עלות  7,695
עלות /קוריתמ

הקמה מקורית 
  )ח"בש(

גישת השוואה     
לנכס דומה 

 לנכס 30%בתוספת 
נשוא השומה 

בתוספת תרומה 
בגין שימושי ביניים 

 - שנים מהוון ב5 -ל
11%  

ארז אבירן שמאי  השוואה   ישירה
מקרקעין מוסמך 
חבר לשכת שמאי 
 מקרקעין בישראל

חלק התאגיד  100%  6,002  6,193  197  196  3.2%  3.2%  -  -
[%]  

                          

  

שנת 
2008 

  ]ר"מ[שטח  24,911

  קרקע
חקלאית 
במתחם 
ירקונים 

בפתח תקווה

 6351גוש 
  22חלקה 
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לחברה זכויות בעלות בשתי חלקות מקרקעין  -  ת"פרטים נוספים לגבי נכסי המקרקעין בפ

מתאר חלקות אלו כלולות במסגרת תכנית . בפתח תקווה, סמוכות בקרבת אזור התעשייה סגולה

שמירת , בין היתר,  הינן10/3מ "מטרות תמ. 10/3מ " תמ- למרחב נחל הירקון מחוזית חלקית

תכניות מקומיות יוכנו , 10/3מ "על פי הוראות תמ. ריאה ירוקה ושטחי נופש ברמה המקומית

. בהתאם למסמך תכנוני שיוכן על ידי הרשות המקומית ויוגש על ידה לדיון בוועדה המחוזית

לקראת . המסמכים התכנוניים ואת תהליכי הדיון והאישור שלהם מפרטת את תכולת 10/3מ "תמ

- נערך דיון בוועדה המחוזית בו הוצג המסמך התכנוני שהוכן לתחום העיר פתח2009סוף שנת 

הוועדה החליטה להמליץ לאשר את מסמכי התכנון שהוצגו בפניה בכפוף להטמעת , תקווה

  . יוותר ייעוד הקרקע חקלאי, ורטותכי עד לאישור תוכניות מפ, הובהר. שינויים שקבעה

למועצה ") הוועדה המחוזית: "להלן(המליצה הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה , 2005בינואר 

להפעיל את סמכותה של המועצה הארצית ") המועצה הארצית: "להלן(הארצית לתכנון ולבניה 

תרים לשימוש חורג  ולהגביל את מתן ההי1965-ה"התשכ,  לחוק התכנון והבניה98לפי סעיף 

, המועצה הארצית קיבלה את המלצת הועדה המחוזית כאמור. 10/3מ "במקרקעין הכלולים בתמ

וביניהם גם נכסי (כי לגבי החלקות הנמצאות בתחום שיפוט עיריית פתח תקווה , בין היתר, וקבעה

ת רשאית נקבע כי הוועדה המחוזי, כן-כמו. לא יינתן היתר לשימוש חורג) החברה בפתח תקווה

לתת היתר להארכת שימוש חורג רק למבנים שאושר להם בעבר שימוש חורג כדין לפני כניסת 

כי למקרקעי החברה בפתח תקווה לא היה גם בעבר היתר לשימוש , יובהר. תנאים אלה לתוקפם

  . חורג

  1חלקה 

 1 בחלקה) במושע( מהזכויות 75%החברה הינה הבעלים הרשום בלשכת רישום המקרקעין של 

אשר אינו קשור לחברה '  הינם בבעלות צד ג1בחלקה ) במושע( מהזכויות 25%יתרת  (6350בגוש 

 על פי נסח לשכת 1 שטחה הרשום של חלקה; ")1חלקה " :להלן ("))השותף: "להלן בסעיף זה(

המצורפת לדוח , 1' על פי הערכת השווי שנערכה לחלקה מס. ר" מ37,540רישום המקרקעין הינו 

לאחר הפקעה שנרשמה ביחס ,  נטו1 שטח חלקה") 1הערכת השווי לחלקה : "להלן ('אח כנספזה 

 על ןבמסגרת כתב התחייבות לשיפוי אשר נית. ר" מ30,280הינו , )בהתאם למחשבי העירייה(אליה 

לשפותו בגין כל , התחייבה החברה כלפי השמאי, 1ידי החברה בקשר עם הערכת השווי לחלקה 

יצוין כי . ק דין סופי וחלוט כנגדו בקשר לחוות הדעת או הסתמכות עליהתביעה בה יינתן פס

    .ההתחייבות כאמור הינה התחייבות בלתי מוגבלת בסכום ובזמן

נחתם , 1 מהם רכשה החברה את זכויותיה בחלקה,  לבין בעלי המקרקעין הקודמיםהשותףבין 

, בהתאם לשיעור הזכויות, לקים לשני ח1 לפיו חולקה חלקה,  הסכם שיתוף במקרקעין1994בשנת 

 1  משטח חלקה3/4- באופן שלבעלים הקודם יוחדו החזקה וזכויות השימוש הבלעדיים ב

על , )הדרומית (1  משטח חלקה1/4- ולשותף יוחדו החזקה וזכויות השימוש הבלעדיים ב) הצפונית(

לקה כל אחד מהשותפים בחלקה התחייב לשאת בתשלומים החלים על חלקו בח. פי תשריט

. הסכם השיתוף לא נרשם בלשכת רישום המקרקעין. 1 ולשאת בחלקו היחסי בהשבחת חלקה

 יעוד המקרקעין הינו שטח 10/3מ "על פי תוכנית המתאר המחוזית תמ, בהתאם להערכת השווי

 1חלקה , נכון למועד הדוח, על פי נתוני הוועדה המקומית. חקלאי מיוחד ושטח לנוף אקסטינסיבי

   . ולשימור נוף חקלאימיועדת לשטח
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אשר במועד , על חלקה של החברה במקרקעין הוקם מבנה על פי היתר בניה שהוצא למבנה חקלאי

ובנוי , ר" מ4,000- המבנה הינו בשטח של כ. 'היה מושכר לצד ג, בו נרכשה החלקה האמורה

צו ופונה בהתאם ל, המבנה הושכר בעבר. מקירות טרומיים ובטון וגג מקונסטרוקצית מתכת

שנכנס לתוקף בחודש מאי , )דהיינו כל שימוש שאינו למטרה חקלאית(להפסקת שימוש חורג 

נכון .  להלן27 ראו בסעיף -בין החברה לבין השוכר לשעבר מתנהלים הליכים משפטיים . 2002

  .  אינה מושכרת1חלקה , למועד הדוח

  . בניסיון לאתר שוכרים לחלקה על פי ייעודהבכוונת החברה להמשיך

  .  המצורפת כאמור לדוח זה1ראו בהערכת השווי לחלקה , 1לפרטים נוספים אודות חלקה 

  22חלקה 

 בשטח של 6351 בגוש 22החברה הינה הבעלים הרשום בלשכת רישום במקרקעין של חלקה 

המצורפת לדוח זה , 2' שנערכה לחלקה מסעל פי הערכת השווי . ")22חלקה : "להלן (ר" מ31,667

על פי מחשבי ) (לאחר הפקעות(נטו , 22 שטח חלקה") 22הערכת השווי לחלקה : "הלןל(  'בכנספח 

מתוקף תוכנית שהופקדה בחודש אוגוסט , בין היתר, ההפקעות בוצעו. ר" מ24,911הינו , )העירייה

ל " התבצעה תפיסת חזקה במקרקעין הנ1999 בנובמבר . על ידי רשות הנמלים והרכבות1997

 25% - כי היות ושטח החלקה שהופקע הינו מתחת ל, שות הנמלים והרכבות הודיעה ר2000ובשנת 

 לבית המשפט המחוזי  הגישה החברה2004בשנת , בעקבות זאת. אין לגביו חובת תשלום פיצויים

ח בגין הפקעת " מיליון ש2.36 - תביעה כספית נגד רשות הנמלים והרכבות על סך של כבתל אביב

 דחה בית המשפט את תביעת 2006 באוקטובר 5ביום . )22מחלקה  19.9% -המהווים כ( דונם 6.3

שם התבררו מספר תיקים , לבית המשפט העליון, החברה הגישה ערעור על פסק הדין. החברה

כי אם הוכח קובעת  1943, )הגנה ופיתוח(יצויין כי פקודת הדרכים ומסילות הברזל  .דומיםנוספים 

 שר העבודה או שר התחבורה ם רשאי,ם ייגרם לו סבלשבמידה ולא ישולמו לבעל הקרקע פיצויי

כי קבע בית המשפט העליון .  לקבוע תשלום פיצויים,ם לפי שיקול דעת,")השר: "בסעיף זה, להלן(

על המדינה לגבש קריטריונים שיהא בהם כדי להנחות את השר בבואו לקבוע האם יש לשלם 

ת הנמלים והרכבות הסדר אשר קיבל תוקף  נחתם בין החברה לבין רשו16.2.2010ביום . פיצויים

בהתאם להסכם הפשרה נקבע כי רשות הנמלים והרכבות תפנה לועדה המכרעת . ד"של פס

") פיצויים מן החסד("שתפקידה להמליץ לשר התחבורה על תשלום פיצויים לפני משורת הדין 

, חליט שר התחבורהה, 2011 בפברואר 20ביום , לאחר מועד הדיווחו, בהתאם לאמור . יום60תוך 

מ "לקבל את בקשת החברה ולהורות לחברת רכבת ישראל בע, בעקבות המלצת הועדה המכרעת

   . שולם הפיצוי האמורטרםלמועד הדוח . ח"ש מליון 2.4-לשלם לחברה פיצוי כולל בסך של כ

, 22 על ידי החברה בקשר עם הערכת השווי לחלקה ןבמסגרת כתב התחייבות לשיפוי אשר נית

לשפותו בגין כל תביעה בה יינתן פסק דין סופי וחלוט כנגדו בקשר , ייבה החברה כלפי השמאיהתח

יצוין כי ההתחייבות כאמור הינה התחייבות בלתי מוגבלת . או הסתמכות עליה/לחוות הדעת ו

   .בסכום ובזמן

ק ר בחל" מ24,701שטח של , על פי נתוני הוועדה המקומית, 22בהתאם להערכת השווי לחלקה 

החלק הדרומי יועד .  מסווג כשטח חקלאי שבתחומו קיימת רצועת קו דלק22 הצפוני של חלקה

שטח "ייעוד החלקה הינו , 10/3מ "על פי תמ. או דרך שגובלת עם אזור תעשיה/למסילת ברזל ו

 . עם סימון מסילת ברזל ותחנה בחלק הדרומי שלה"  שטחים פתוחים-לתכנון עתידי 
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אשר הושכרו בעבר , ר" מ6,300 -בשטח כולל של כ, תי סככות מתכת בנויות ש22 על חלקה

כאשר השימוש שנעשה בעבר בסככות אינו תואם את השימושים המותרים על פי , לשוכרים שונים

בעקבות כניסתו לתוקף של צו איסור , כפי שפורט לעיל. תוכניות בנין העיר החלות על המקרקעין

כל עוד לא יתבצע שינוי תכנוני . ל"החברה בגין המקרקעין הנשימוש חורג נפסקו לחלוטין הכנסות 

אלא למטרות חקלאיות , לא יהיה ניתן להשכיר את הקרקע, בקרקע או יינתן היתר לשימוש חורג

 . בלבד

 מייעוד חקלאי למסחר 22 הגישה החברה בקשה לשימוש חורג בחלקה 2004כי בשנת , יצוין

מאחר שלדעת הוועדה , בין היתר, קשתה של החברהאשר סירבה לאשר את ב, לוועדה המחוזית

עשויות לפגוע בהליכי , המחוזית אישור של בקשה לשימוש חורג כפי שנתבקשה על ידי החברה

  . 10/3מ "התכנון של תמ

  . בניסיון לאתר שוכרים לחלקה על פי ייעודהבכוונת החברה להמשיך

  .  המצורפת כאמור לדוח זה22 ראו בהערכת השווי לחלקה, 22לפרטים נוספים אודות חלקה 

  חברההתאמות הנדרשות ברמת ה .14

 התאמה לדוח על המצב הכספי  14.1

   בדצמבר31 ליום           
  )ח"באלפי ש) (מאוחד(

2009  2010  

  התאמת שווי הוגן לערכים בדוח על המצב הכספי

  
17,911  

  
17,893  

 סה״כ שווי נכסי נדל״ן להשקעה שהקמתם נסתיימה
  ] 10.2 וצג בטבלה שבסעיףכפי שמ[

  ן להשקעה בהקמה"כ נכסי נדל"סה  65,000  23,200

   )מאוחד(סה״כ   82,893  41,111

הצגה בדוח תיאור עסקי 
  התאגיד

נכסים שנכללו במסגרת ״רכוש בלתי שוטף המוחזק   -  -
  למכירה״ בדוח על המצב הכספי

  התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים וחייבים  -  -
  התאמות הנובעות מהצגה של נכסים לפי עלות   )4,019(  )2,427(

  התאמות אחרות  -  -
  סה״כ התאמות  )4,019(  )2,427(

  
38,684  

  
78,874  

  אחרי התאמות, סה״כ

  התאמות

  
38,684  

  
78,874  

 סעיף נדל״ן להשקעה בדוח על המצב הכספי
  )מאוחד(

  
-  

  
-  

בהקמה בדוח על המצב הכספי סעיף נדל״ן להשקעה 
  )מאוחד(

  סה״כ  78,874  38,684

הצגה בדו״ח על המצב 
  הכספי
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 FFOהתאמה לרווחי   14.2

FFOלשנה שנסתיימה ביום    
31.12.2009  31.12.2010  

  )מאוחד בלתי מבוקר(ח "באלפי ש

  

  )מאוחד(רווח נקי לתקופה   2,179  )601(
 :התאמות    

  ן"שינויים בערך של נכסי נדל  )2,901(  -

  ן להשקעה בהקמה"ונדללהשקעה 
  פחת  396  396

===============  ================  =================  
)205(  )326(   (FFO) Funds From 

Operations  

 ן להשקעה מהותיים מאוד"נכסי נדל .15

  הצגת הנכס 15.1

 31.12.2010נכון ליום  
 חיפה מיקום הנכס
 )לפני הפקעות () בשימושר"מ 3,060(ר " מ12,305  ;  לפי שימושים-שטח הנכס 

 מוחזק במישרין על ידי החברה מבנה האחזקה בנכס 
 100% :חלק התאגיד האפקטיבי

לפי (מ הינם שותפים במושע "שפיר הנדסה בע ציון שמות השותפים לנכס 
 . 12בחלק מחלקה ) תשריט

 90-במהלך שנות ה תאריך רכישת הנכס

 . )*(הבעלות וחכיר בנכס פירוט זכויות משפטיות 

) פרצלציה(החברה החלה בהליכי רישום הזכויות  מצב רישום זכויות משפטיות
 .של המקרקעין על שמה

  )**( מיוחדים נושאים 
 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 דונם ברוטו לפני 12-זכויות בחטיבת מקרקעין בשטח כולל של כההחברה הינה בעלת  (*)

אשר ברובן לחברה זכויות חכירה מאת , מספר חלקותחטיבת הקרקע מורכבת מ. הפקעות

וביתרת ) 2029 שנה עד למרץ 49לתקופה של  (")המינהל: "להלן(מינהל מקרקעי ישראל 

החלקות לחברה זכויות להירשם כבעלים או שהחברה רשומה בהן כבעלים בלשכת רישום 

 . המקרקעין

נית איחוד וחלוקה הוועדה המקומית לתכנון ובניה העיר חיפה אישרה לבצע תוכ

החברה . כך שכל החלקות תירשמנה כשתי חלקות בלשכת רישום המקרקעין, במקרקעין

נכון .  אשר אושרה על ידי המרכז למיפוי ישראל,תכנית איחוד וחלוקה כאמורהכינה 

הגובלים במקרקעי החברה , מ"יחד עם שפיר הנדסה בעלמועד הדוח פועלת החברה 

    .לרישום הפרצלציה בלשכת רישום המקרקעין, החלקותוהשותפים במושע בחלק מאחת 

בשלוש ,  בקומה50%בהתאם לחוזה החכירה קיבולת הבניה המותרת במקרקעין הינה 

בחוזה החכירה בו . יעוד המגרש הינו תעשיה ומלאכה.  מהמגרש150%כ "קומות ובסה

יהיה כי המינהל , בין היתר, התקשרה החברה עם המינהל בקשר עם המקרקעין נקבע

רשאי לבטל את חוזה החכירה מיד וללא צורך במתן הודעה מוקדמת וזאת בקרות אחד 

  :מהמקרים הבאים
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 .השכרת המגרש או מסירת החזקה או השימוש בו לאחר שלא למטרת החכירה בלבד  .א

השכרת המגרש או התרת השכרתו בשכירות משנה בכל דרגה שהיא לפרק זמן   .ב

ללא קבלת , י דין בפנקס המתנהל על פי חוקהמחייב את רישום ההשכרה על פ

 .הסכמה מראש ובכתב מהמינהל

השכרת המגרש או התרת השכרתו בשכירות משנה בכל דרגה שהיא באופן   .ג

 או כל 1972-ב"תשל, )נוסח משולב(שהשכירות תהיה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר 

 .ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהמינהל, חוק שיבוא במקומו

ללא קבלת ,  אחרתמשכונן או שעבודן בדרך, העברת זכויות החברה במגרש  .ד

  .הסכמה מראש ובכתב מהמינהל

  .אם בתקופת החכירה נסגר המפעל או שהפסיק לפעול  .ה

  .שלעיל' ה-ו' החברה בהפרה לכאורה של הוראות סעיפים א, יצוין כי בפועל

יהיה על החברה ,  לעילעם ביטול הסכם החכירה כאמור, על פי הוראות הסכם החכירה

להשיב את המגרש כשהוא פנוי מכל חפץ ואדם וחופשי מכל שיעבוד או זכות לצד שלישי 

כפי שיידרש על ידי המינהל , הגדרות וכל דבר המחובר לקרקע, ולהרוס את כל המבנים

, במקרה של ביטול כאמור התחייב המינהל לשלם לחברה דמי חכירה בגין הנכס. בכתב

לא נעשתה כל פניה , נכון למועד דוח זה. עבור יתרת תקופת החכירה, ללא המחוברים

    .להערכת החברה לא ינקוט המנהל בצעדים לביטול הסכם החכירה. לחברה בעניין

הרחבת : "הנקראת' ב1058/על המקרקעין האמורים חלה תוכנית בנין עיר מפורטת חפ

סווגה הקרקע , 1980ת  משנ1400/בהתאם לתוכנית מופקדת חפ". שטח מפעל פוליגון

ובהתחשב בהפקעות שונות הרשומות על , על פי תכנית זו. כאזור תעשיה ומלאכה

, ניתן יהיה להקים על חטיבת הקרקע מבנים חדשים לשימוש תעשייתי, המקרקעין

  . ר" אלפי מ17 -בשטח רצפה כולל של כ, בשלוש קומות

  

מבוססת על כך שלמיטב הערכת החברה שלעיל : אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

מדיניות המינהל ככלל הינה שלא , 1075' בהתאם להחלטת המינהל מס, בין היתר, הידיעת

ביטול הסכמי חכירה בידי המינהל הינו צעד נדיר ,  ולמיטב ידיעת החברה,לבטל עסקאות

הערכת החברה עשויה . שאינו מאפיין את התנהלותו של המינהל במקרים דומים, ביותר

יחליט להפעיל את הזכות לביטול המוקנית לו על , בצעד חריג, מש אם המינהלשלא להתמ

  .פי הסכם החכירה

  

 התקבל בחברה צו לסילוק מפגע והודעה הדורשת סילוק מפגע בקשר 21.1.2010ביום  )**(

 הוסר המפגע ופסולת 2.11.2010ביום . עם המבנים המצויים כאמור על המקרקעין

. אם להוראות והנחיות הועדה הטכנית לאבק מזיקהאסבסט נאספה והוטמנה בהת

  . לדוח זה23לפרטים נוספים בדבר הצו והסרת המפגע ראו סעיף 

צריפים וסככות אשר במצבם הנוכחי אינם ניתנים לשימוש , על המקרקעין בנויים מבנים

 הגיעו החברה ועיריית 2004בחודש ינואר . או להשכרה ולא נעשה בהם שימוש בפועל



 

22 

על פיו נקבע כי הבנוי , שקיבל תוקף של החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה, כםחיפה להס

  .על המקרקעין אינו ראוי לשימוש ולפיכך אין להטיל על החברה חיוב בארנונה

, בשל עבודות תשתית להתקנת קו ביוב אשר ישמש חלק מהמקרקעין בחיפה, בנוסף

 דרישה מאת עיריית חיפה ,לטענתה, לראשונה, 2009קיבלה החברה בחודש אוגוסט 

הסכום כולל ריביות והפרשי הצמדה בשל (ח " ש154,000 - לתשלום היטלי ביוב בסך של כ

נחתם , ים בקשר עם דרישת תשלום זו לאחר מגעים שנערכו בין הצדד.  )פיגור בתשלום

לפיו לצורך ביטול  , הסכם פשרה בין החברה לבין עיריית חיפה2010בחודש פברואר 

תשלם , לוק מלא של כל תביעות וטענות העירייה בקשר עם היטלים אלוהחיוב וסי

 ועד לחודש 2010החל מחודש מרץ וזאת   תשלומים24 -ח ב" ש90,000 סך של החברה 

  .2012מרץ 

 נתונים עיקריים 15.2

 - חלק התאגיד בנכס . 100%הנתונים מוצגים לפי 
100% 2010  2009 

 6,700 6,700 )₪באלפי (שווי הוגן בסוף תקופה 
) ביטול ירידת( ירידת -במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 

 - - )₪באלפי (ערך שנזקפה בתקופה 

 30% 30% )באחוזים(שיעור תפוסה ממוצע 
 3,600 3,600 )ר"מ(שטחים מושכרים  בפועל 

 143 123 )₪באלפי (כ הכנסות "סה
 40 34 )₪באלפי (לשנה /לחודש(דמי שכירות ממוצעים למטר 

NOI) 143 123 )₪פי באל 
NOI 143 123 )₪באלפי ( מותאם 

 1.8% 2.1% )באחוזים(שיעור תשואה בפועל 
 1.8% 2.1% )באחוזים(שיעור תשואה מותאם 

 1 1 מספר שוכרים לתום שנת דיווח

  פילוח מבנה הכנסות ועלויות 15.3

 נכון ליום
31.12.2010 31.12.2009   - חלק התאגיד בנכס . 100%הנתונים מוצגים לפי 

100% 
 ח"באלפי ש

 הכנסות
 143 123  קבועות -מדמי שכירות
 - -  משתנות-מדמי שכירות

 - - מדמי ניהול 
 - - מהפעלת חניונים

 - - אחרות 
 143 123 כ הכנסות"סה

 עלויות
 - - אחזקה ותפעול , ניהול
 - - )ככל שנרשם(פחת 

 - - הוצאות אחרות
 - - כ עלויות"סה
 143 123 רווח
NOI 143 123  
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 שוכרים עיקריים בנכס 15.4

 תיאור הסכם השכירות הנתונים 
מוצגים 

לפי 
100% .
חלק 

התאגיד 
 –בנכס 

100% 

שיעור 
משטח 
הנכס 

המשויך 
לשוכר 

) באחוזים(
בשנת 
2010 

האם 
מהווה 
שוכר 
 ?עוגן

האם 
-אחראי ל

 או 20%
יותר 

מהכנסות 
 ?סנכה

שיוך 
ענפי 
של 
 השוכר

תקופת 
ההתקשרות 

רית המקו
והתקופה 
שנותרה 

 )שנים(

אופציות 
להארכה 

 )שנים(

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 
של דמי 
השכירות

פירוט 
ערבויות 

ככל (
)שקיימות

ציון 
תלות 
 מיוחדת

 'שוכר א
-  

יצחקי 
 הובלות

החל מיום  תעשיה כן לא 3,060
1.1.2008 
ועד ליום 

31.12.2011  

 

צמוד  אין
למדד 

המחירים 
 לצרכן

ערבויות 
 אישיות

- 

 1ביום  ").יצחקי הובלות: "להלןלעיל ו(מ "שוכר הנכס בחיפה הינו יצחקי הובלות ומנופים בע

,  חודשים24 בתנחתמו בין יצחקי הובלות לבין החברה  שני הסכמי שכירות לתקופה , 2008בינואר 

 24 בת בתקופה נוספת 31.12.2009אשר הוארכה באמצעות תוספות שנחתמו בין הצדדים ביום 

ר במקרקעין " מ3,000 -משכירה החברה ליצחקי הובלות כ לפיהם ,31.12.2011 עד ליום חודשים

למטרת הפעלת חניון למשאיות ולכלי רכב כבדים וכן חלק מהמבנים שבמקרקעין בשטח בחיפה 

י להביא אכל אחד מהצדדים רש, בהתאם להסכמי השכירות. ר למטרת הפעלת משרד" מ60 - של כ

על פי להבטחת ההתחייבויות . סיום בהודעה מראש של חודשייםאת הסכמי השכירות לידי 

בהסכמי הצהיר יצחקי הובלות ,  בנוסף לאמור.לחברה ערבויות אישיותהשכירות ניתנו הסכמי 

כי ידוע לו כי המבנה המצוי בשטח המושכר אינו ראוי לשימוש וכי החברה הודיעה לו , השכירות

המקרקעין בחיפה אינם מושכרים לשוכרים נוספים וזאת , נכון למועד דוח זה. כי המבנה מסוכן

החברה משקיעה מאמצים על מנת , עם זאת. עקב רמת ביקוש נמוכה במקרקעין האמורים

   ).לרבות באמצעות מתווכים(להשכיר את הקרקע בחיפה 

  הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 15.5

לשנה 
שתסתיים ביום 

31.12.2011 

לשנה 
שתסתיים 

ביום 
31.12.2012 

לשנה 
שתסתיים 

ביום 
31.12.2013 

לשנה 
שתסתיים 

ביום 
31.12.2014 

לשנה 
שתסתיים 

ביום 
31.12.2015 
 ואילך

הנתונים מוצגים 
חלק . 100%לפי 

 -התאגיד בנכס 
100% 

 )100%חלק התאגיד . 100%נתונים לפי (ח "אלפי ש
 - - - - 143,160 מרכיבים קבועים

 משתנים מרכיבים
 )אומדן(

- - - - - 

 - - - - 143,160  *כ"סה

הסכומים אינם כוללים את . מ"וכוללים מע 31/12/2011 עד ליום 2007הסכומים המצוינים צמודים למדד נובמבר * 

   .2011עליית המדד הצפויה בשנת 

  

  מימון ספציפי 15.6

   .לואה והתמורה שולמה במ בחיפה נרכשו על ידי החברה מהונה העצמיהמקרקעין
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  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס 15.7

או מגבלות משפטיות /נכון למועד הדוח לא מוטלים על המקרקעין בחיפה שעבודים ו

 . מהותיות

 פרטים אודות הערכת השווי 15.8

ליום  *31.12.2010ליום   100% -חלק התאגיד בנכס. 100%הנתונים מוצגים לפי 
31.12.2009 

 6,700 6,700 )ח"באלפי ש(השווי שנקבע 
 ארז אבירן ארז אבירן זהות מעריך השווי

 כן כן ?האם המעריך בלתי תלוי
 כן כן ?האם קיים הסכם שיפוי

התאריך שאליו (תאריך התוקף של הערכת השווי 
 )מתייחסת הערכת השווי

31/12/2010 31/12/2009 

היוון תזרים  היוון תזרים מזומנים מודל הערכת השווי 
 מזומנים

  מטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השוויפר
 Gross Leasable(השכרה -שטח בר
Area ( שנלקח בחשבון  בחישוב

 )**ר"מ(

 ר"ל ר"ל

השכרה של -ר בר"מחיר מכירה למ
 )**ח"ש(נכסים ברי שנלקח בחישוב 

 ר"ל ר"ל

 השכרה של -ר בר"מטווח מחירים ל
נכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב 

 )**ח"ש(

 ר"ל ר"ל

מספר הנכסים ברי השוואה שנלקחו 
 ** בחישוב

 ר"ל ר"ל

לגבי הנכסים הרלוונטיים העיקריים 
שם : שנלקחו לצורך ההשוואה יציינו

 **שטח, מיקום, זיהוי הנכס/

 ר"ל ר"ל

 -שיעור תשואה נטו המשתקף מה
NOIהנכס  הנוכחי של )NOI נוכחי 

 )חלקי שווי שנקבע

 ר"ל ר"ל

אם ההערכה 
נערכה בשיטת 

 -ההשוואה 
Sales 

Comparison 
Approach  

 

 ר"ל ר"ל פרמטרים מרכזיים אחרים
 Gross Leasable(השכרה -שטח בר
Area ( שנלקח בחשבון  בחישוב

 )**ר"מ(

 ר" מ2,986 ר" מ2,986

 - - ) **באחוזים (1+שיעור תפוסה בשנה 
 - - ) **באחוזים (2+שיעור תפוסה בשנה 

 - - אם יש, שנים נוספות ..
שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר 
השכרה לצורך הערכת שווי 

 ) **באחוזים(

85% 85% 

 ]שנתיים/חודשיים[דמי שכירות 
ר לצורך הערכת שווי "ממוצעים למ

  1+בשנה 

- - 

] שנתיים/חודשיים[דמי שכירות 
ר לצורך הערכת שווי "ממוצעים למ

 2+בשנה 

- - 

 - - ]אם יש, שנים נוספות..[
 ]שנתיים/חודשיים[דמי שכירות 

ר מושכר "מייצגים ממוצעים למ
 )**ח"ש(לצורך הערכת שווי 

  

 מייצג לצורך NOI/תזרים מייצג 
 )ח"באלפי ש(הערכת שווי 

 ח" ש1,194,000 ח" ש1,194,000

נלקח בשיעור  עור ההיווןנלקח בשי שיפוץ למבנה הוצאות 
 ההיוון

אם ההערכה 
בגישת היוון 

תזרימי 
 -מזומנים 
Income 
Approach  

 

 לשטח 9%   לשטח המושכר9% לצורך הערכת שיעור היוון שנלקח
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   לשטח הבלתי מושכר9.5% )באחוזים(שווי 
: שיעור היוון משקולל(

9.42%( 

  המושכר
 לשטח 9.5%

הבלתי מושכר 
שיעור היוון (

: משקולל
9.42%( 

  שנה1  שנה1 *** זמן עד מימוש רעיוני
עור תשואה בעת מימוש שי/ מכפיל
 )***Reversionary Rate(רעיוני 

: שיעור היוון משקולל
9.42% 

שיעור היוון 
: משקולל
9.42% 

 גישה אחרת
הופחתו  י"הופחתו תשלומים לממ פרמטרים מרכזיים אחרים 

תשלומים 
 י"לממ

 ח"שינוי בשווי באלפי ש ):בהתאם לגישה שנבחרה(ניתוחי רגישות לשווי 
 %5 7,326 7,326עליה של    שיעורי תפוסה

 %5 6,100 6,100ירידה של 
 %5 6,208 6,208עליה של   שיעורי היוון

 %5 7,297 7,297ירידה של 

  . שיעור התפוסה בפועל נמוך משום שהמבנה במצב הנכחי אינו שמיש. שטח בר השכרה מבנה** 

רת כתב התחייבות לשיפוי במסג. זהלדוח  'גנספח ראו  -להערכת השווי לגבי המקרקעין בחיפה 

התחייבה החברה כלפי , אשר ניתנה על ידי החברה בקשר עם הערכת השווי למקרקעין בחיפה

או /לשפותו בגין כל תביעה בה יינתן פסק דין סופי וחלוט כנגדו בקשר לחוות הדעת ו, השמאי

  .בזמןיצוין כי ההתחייבות כאמור הינה התחייבות בלתי מוגבלת בסכום ו. הסתמכות עליה

  ן להשקעה בהקמה מהותיים מאד"נכסי נדל .16

 כללי  16.1

בצפון , ר" מ49,189החברה כאמור הינה הבעלים הרשום של קרקע בשטח רשום של 

 . 10026 בגוש 12הידועה כחלקה , מזרח חדרה

מרכז מסחרי עם חניון עילי של  ,על המקרקעין  מתקדמיםבשלבי בנייהנמצאת החברה 

המרכז : "לעיל ולהלן) (פאוור סנטר("סחר מהחניון ונגישות פתוחה לשטחי המ

 להלן ודוח מיידי של החברה מיום  זה להלן16לפרטים נוספים ראו סעיף "). המסחרי

  . 2008-01-303438אסמכתא '  מס3.11.2008

, במסגרתו בוצעו ויבוצעו,  התקשרה החברה בהסכם עם קבלן ראשי2010 ביוני 15ביום 

האיטום וחלק מעבודות המסגרות של המרכז , הטיח, שלדעבודות הקמת ה, בין היתר

 מתוכו שילמה ח"שליון ימ 33 -נכון למועד הדוח היקף החוזה נאמד בכ. המסחרי

במהלך תקופת הדוח התקשרה , כמו כן. ח"ליוני שי מ24 - כסך של החברה עד כה 

, אינסטלציה, חשמל, החברה עם קבלנים ויועצים נוספים כגון אדריכלים

  .   ומיזוג אויר לצורך השלמת העבודה במרכז המסחריפיתוח, מעליות, וקציהקונסטר

עבודות חיפוי  החברה נמצאת בשלבי גמר שלו  הושלמו עבודות השלדנכון למועד הדוח

התקנת , קונסטרוקציה לטובת הגגונים בכניסה לחנויות, קירות פנים, ספרינקלרים, חוץ

מסרה החברה ,  העבודות על ידי החברהבמקביל להשלמת. ויטרינות ועבודות פיתוח

 הודעה בדבר מסירת לשוכרים שחתמו על הסכמי שכירות עד סמוך למועד הדוח
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מועד מסירת החזקה . המושכר לצורך ביצוע עבודות התאמת המושכר על ידי השוכרים

  .2011 לאפריל 2011נקבע לתקופה שבין סוף חודש מרץ  של מרבית השוכרים

 השלמת בניית המרכז המסחרי ופתיחתו לקהל הרחב צפויה ,להערכת הנהלת החברה

  .2011 במהלך המחצית השנייה של שנת

  הצגת הנכס  16.2

 31.12.2010נכון ליום  
 10026 בגוש 12הידועה כחלקה , קרקע בצפון מזרח חדרה :מיקום הנכס
 ר" מ49,189שטח רשום של  :שטח הקרקע

, שטחי הנכס המתוכננים להיבנות
  :לפי שימושיםמפוצלים 

אשר על פיה שונה , 1243/על המקרקעין חלה תכנית בנין עיר חד
.  דונם מהמקרקעין לייעוד מסחרי31.8-ייעודו של שטח של כ

  .יתרת שטח המקרקעין מיועדים להפקעה לצרכי ציבור
החברה מתעתדת לבנות במקרקעין מרכז מסחרי דו קומתי 

ירוי קל מעל הכניסה כולל גגונים וקר " מ23,000- בשטח בנוי של כ
עם חניון עילי ונגישות ) ר שטח עיקרי" מ17,000-כ(הראשית 

  .)"פאוור סנטר("פתוחה לשטחי המסחר מהחניון 
 ישיר :מבנה האחזקה בנכס

 100% :חלק התאגיד האפקטיבי בנכס
 - :ציון שמות השותפים לנכס

  2007ספטמבר  :תאריך רכישת הקרקע
 2009פברואר   :תאריך התחלת עבודות הקמה
 בעלות :פירוט זכויות משפטיות בנכס
 הזכויות רשומות בטאבו :מצב רישום זכויות משפטיות

ציון האם נמצאו מקורות מימון 
  : להמשך הקמת הנכס

, ח" ש38,103,000 - סך של כ גייסה החברה הון ב2010באפריל ) 1 (
 במרץ 9ביום ) 2(; )3סדרה (באמצעות הנפקת סדרת אגרות חוב 

לנטילת  חתמה החברה על הסכם ליווי עם תאגיד בנקאי 2011
 אשר נכנס לתוקפו ביום ח"ש מיליון 53בסך של , מסגרת אשראי

 .  להלן21 -  ו16.7לפרטים נוספים ראו סעיפים . 2011 במרץ 23
   רשות הרישוי אישרה בתנאים תכנית שינויים : נושאים מיוחדים

 דאיחו : שיטת הצגה בדוחות הכספיים
 מ"גזית הנדסה בע  :ראשיזהות קבלן 

 לפי כמויות בפועל  - " מדידה"  : שיטת התחשבנות

 הנתונים בדבר תוכניות החברה למקרקעין בחדרה - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

 ומסירת החזקה ובדבר לוחות הזמנים להשלמת הבנייה, להקמת המרכז המסחרי

אומדנים ומידע , הערכות, כולל גם תחזיות, ללרבות העלויות המצוינות לעי, לשוכרים

שהתממשותם אינה ודאית ואינם , אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים

).  כהגדרת המונח בחוק ניירות ערךמידע צופה פני עתיד(בשליטתה של החברה בלבד 

העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הנם עובדות ונתונים בנוגע 

עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי , צב הנוכחי של החברה ועסקיהלמ

עובדות ונתונים לגבי המקרקעין , הפעילות בהם פועלת החברה באזורי פעילותה

והכל כפי שידועים לחברה במועד דוח זה אשר להם , ועובדות ונתונים מקרו כלכליים

או לגייס את ההון הנדרש /רי והשפעה על יכולתה של החברה להקים את המרכז המסח

המידע צופה פני עתיד הכלול בסעיף זה לעיל מבוסס במידה . לביצוע האמור לעיל

על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה , בנוסף לאינפורמציה הקיימת בחברה, מהותית

לרבות , ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה, לגבי התפתחויות עתידיות

ום הפרויקטים המסחריים באופן כללי ובפרט באזור בו מתכוונת החברה בתחום ייז
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אין לחברה כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן . להקים את המרכז המסחרי

וביצוע התוכניות החברה כאמור לעיל עלולות להיות שונות באופן מהותי , יתממשו

ב שינוי בכל אחד בין היתר עק, מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל

  .מהגורמים דלעיל

 נתונים עיקריים  16.3

 - חלק התאגיד בנכס . 100%הנתונים מוצגים לפי 
100% 2010* 2009 

 25,352 22,901 )ח"באלפי ש(עלות רכישה התחלתית 
 37,544 2,451 )ח"באלפי ש(עלות שוטפת שהושקעה בתקופה 

 62,896 25,352 )ח"באלפי ש(כ עלות מצטברת לסוף תקופה "סה
) ביטול ירידת( ירידת -במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 

 - 2,901 )ח"באלפי ש(ערך שנזקפה בתקופה 

 65,000 23,200 )ח"באלפי ש(וי הוגן בסוף תקופה שו

 )כפי שדווח בסוף כל תקופה (צפוימועד השלמה 
מחצית 

שניה של 
2011 

מחצית 
שניה של 

2011 

וחה בסוף כל כפי שדו (צפויהעלות השקעה כוללת 
 )***ח"באלפי ש) (תקופה

 111,000  
כולל (

 )קרקע

122,000 
כולל (

 )קרקע
כפי שדווחה בסוף כל (עלות השקעה שטרם הושקעה 

 48,104 96,648  )ח"באלפי ש) (תקופה

 21% 57%   (%)שיעור השלמה תקציבי 
NOI 112 102  )ח"בש( משימושי ביניים 

   הוגן הנכס בהקמה אינו מוצג לפי שוויו ה*

  ביניים פילוח מבנה הכנסות והוצאות משימושי  16.4

 נכון ליום
31.12.2010   31.12.2009   - חלק התאגיד בנכס . 100%הנתונים מוצגים לפי 

100 
 ח"באלפי ש

 הכנסות
 מהשכרת שטחי פרסום

113 108 

 113 108 כ הכנסות"סה
 עלויות

 1 6  תיווךעלות
 1 6 כ עלויות"סה
 ==== ==== 

NOI112 102 : משימוש ביניים 

   פעילות שיווק  16.5

הנתונים מוצגים   2010שנת 
חלק . 100%לפי 

 -התאגיד בנכס 
100%  

  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  כל התקופה
  2009שנת 

שיעור מהשטח 
המוקם לגביו 

נחתמו חוזי שכירות 
בתקופה השוטפת 

(%)* 

31% 19% 12% 0% 0% 23% 

 שיעור מהשטח
המוקם לגביו 

 נחתמו חוזי שכירות
 ) (%)במצטבר(

54% 54% 35% 23% 23% 23% 

דמי שכירות 
 )ח"בש( ממוצעים

 



 

28 

 שטח חנויות –ק "ק
  ר" מ70עד 

150-200  150-200  180-188  -  -  850-950  

 שטח חנויות –ק "ק
  ר" מ140-400

70-150  70-85  80-150  -  -  80-90  

 שטח חנויות –ק "ק
  ר" מ400-1,000

70-85  70-80  75-85  -  -  -  

 שטח חנויות –ק "ק
  ר" מ3,000מעל 

-  -  -  -  -  55-65  

כ הכנסה "סה
לאחר (שנתית 

מחוזי ) המהשל
שכירות חתומים 

  )ח"באלפי ש(

4,246 2,062 2,184 - - 3,121 

================== 
שיעור מהשטח 

המוקם לגביו 
חוזי שכירות נחתמו 

 סמוךעתידיים 
למועד חתימת 

) צטברבמ(ח "הדו
(%)  

 .ר.ל 22%

 לשטח 10%הכוללים תוספת של " שטחים ברוטו"השטחים המושכרים המצוינים בטבלה לעיל הינם * 

 -  ל7%הסכמי השכירות כוללים תוספת בשיעור של בין , לכלכ ,יצויין כי. המושכר בגין שטחים ציבוריים

  .וחדים שנקבעו עם השוכרמיקומו ובתנאים המי, תלוי בשטח המושכר,  בגין שטחים ציבוריים15%

   שוכרים עיקריים  16.6 

הנתונים   תיאור הסכם השכירות
מוצגים 

לפי 
100% .
חלק 

התאגיד 
 –בנכס 

100% 

שיעור 
משטחי 
הנכס 

(%) 

האם 
מהווה 
שוכר 
 ?עוגן

האם 
צפוי 

להיות 
אחראי 
למעל 
20% 

מהכנסות 
 ?הכנס

שיוך ענפי 
של 
 השוכר

מועד 
אכלוס 
מוסכם 
 בחוזה

תקופת 
שרות ההתק

 )שנים(

אופציה 
  להארכה

 )שנים(

מנגנון 
 הצמדה

פירוט 
ערבויות 

ככל (
)שקיימות

ציון 
תלות 
 מיוחדת

  
יינות 
 ביתן

מדד  10 10 *קמעונאות לא כן 21%
המחירים 
 לצרכן

בנקאית 
וכתב 
 ערבות

 אין

OMALL11% מדד  4 + 4 4 **קמעונאות לא כן
המחירים 
 לצרכן

בנקאית 
וערבות 
 אישית

 אין

 הנכס בחדרה טרם נפתח וצפוי להיפתח במחצית השנייה של שנת עלכז המסחרי המוקם המר* 

השוכר יינות ביתן מבצע עבודות התאמת המושכר לצרכיו מזה מספר יחד עם זאת . 2011

  .חודשים

ח זה "השוכר מתכוון להתחיל בעבודות ההתאמה במושכר בסמוך לקראת מועד פרסום דו** 

בכפוף , 20.6.2011יד לפתוח את המושכר לקהל עד ליום ועת, )2011סוף חודש מרץ (

והשלמת התקדמות , התאמת דרכי הגישה למושכרכגון , תנאים מוקדמיםהתקיימותם של ל

   .  במרכז המסחרי ועודעבודות המשכירה
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 מימון ספציפי  16.7

 בנייתו ופתיחתו של המרכז המסחרי ולמימון כל העלויות הנלוות, הקמתולצורך מימון 

באמצעות הנפקת סדרת , ח" ש38,103,000 -גייסה החברה סך של כ, הנדרשות לשם כך

בהתאם לתשקיף  (2010 באפריל 14על פי דוח הצעת מדף מיום , )3סדרה (אגרות חוב 

אגרות החוב  תנאי רבלפרטים נוספים בד). 2008מדף שפרסמה החברה בחודש מאי 

  .לדוח זה 21ף סעי זה להלן ו16.7טבלה בסעיף ראו ) 3סדרה (

עם  2011מרץ  ב9ביום החברה  חתמה,  לצורך מימון הקמת המרכז המסחרי,בנוסף

אשראי בזמן קצר או  (אשראימסגרת לנטילת ") התאגיד הבנקאי: "להלן (תאגיד בנקאי

" האשראי מסגרת: "בהתאמה בסעיף זה, להלן( ח" מיליון ש53 בסך של, )אשראי חוזר

, למטרת מימון פרויקט המרכז המסחרי בלבדעמד תו מתוכם ")הסכם הליווי "-ו

 אשר מועד פירעונה הסופי, ח" מיליון ש47.250מסגרת אשראי כספי עד לסך כולל של 

שמש למימון שני אשר ת ח"ש מיליון 5.7 -סך של כמסגרת אשראי בכן ו, 28.2.2012הינו 

של החברה שהונפקה לפי תשקיף מדף ) 3סדרה (סדרת אגרות החוב תשלומים למחזיקי 

 . לדוח זה 21 ראו סעיף ווייהסכם הללפרטים נוספים בדבר  .2008ממאי 

 פרטי ההלוואה מימון ספציפי
 1,407 : במסגרת זכאיםמוצג   )ח"באלפי ש (31.12.2010

  39,110 :מוצג כהלוואה לזמן ארוך
 ‐ :מוצג כהלוואה לזמן קצר

יתרות 
בדוח 

על 
המצב 
הכספי

 )ח"באלפי ש (31.12.2009
 ‐ :מוצג כהלוואה לזמן ארוך

 38,793 )ח"אלפי ש (31.12.2010שווי הוגן ליום 
  )ח"אלפי ש(מסגרת אשראי שטרם נוצלה 

  6.87%  (%)31.12.2010שיעור ריבית אפקטיבית ליום 
 תשלומים חצי שנתיים 10 -קרן  מועדי פירעון קרן וריבית

 ביולי 1 - בינואר וב1 -שווים ב
  2012-2016שנים של כל אחת מה

 תשלום חצי שנתי החל -ריבית 
 ועד וכולל 2011 בינואר 1מיום 

 2016 ביולי 1יום 
הון החברה לא יפחת משיעור  תניות פיננסיות מרכזיות 

 מסך הנכסים בדוח על 30%של 
  .המצב הכספי של החברה

 LTV -  לאחר סיום בנייתו של
לאחר קבלת (המרכז המסחרי 

השעבוד ובלבד שהוסר , )4טופס 
לטובת מחזיקי אגרות החוב 
בשל נטילת אשראי מגורם 

כל עוד אגרות החוב לא ו, מממן
השיעור של סך , נפרעו במלואן

לרבות (חובותיה של החברה 
, חובותיה למחזיקי אגרות החוב

לתאגידים בנקאיים ולכל נושה 
כפי שיוצגו בדוחותיה ) אחר

הכספיים של החברה במהלך 
ים המבוסס, התקופה האמורה

על הערכת השווי המעודכנת 
, בקשר עם המקרקעין בחדרה

מתוך השווי הבטוחתי של  
לא יעלה על , המקרקעין בחדרה

 לפרטים נוספים ראו סעיף .75%
   . להלן21.3
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לפרטים אודות הבטחונות  תניות מרכזיות אחרות 
שניתנו למחזיקי אגרות החוב 

 . להלן16.8ראו סעיף ) 3סדרה (
 תניות מרכזיות או אמות מידה פיננסיות לתום ציון האם הופרו

 שנת הדיווח
 לא

 כן   non‐recourseהאם מסוג 

 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכספרטים אודות   16.8

י "הסכום המובטח ע פירוט  סוג
השעבוד נכון ליום 

31.12.2010   
 *ח"מלוא סכום האג משכנתא ושעבוד  דרגה ראשונה שעבודים

   שנייהדרגה 
התגמולים הנובעים מביטוח  אחר

 **עבודות קבלניות
 $ מליוני 21.5 -כ

   

כהגדרתו בסעיף (בהתאם להוראות שטר הנאמנות המתוקן  . לדוח זה21לפרטים נוספים ראו סעיף * 

 שנרשמה על, ללא הגבלה בסכום, בדרגה ראשונה, משכנתא ההסרו ה2011 במרץ 23ביום , ) להלן21.3

לצורך  )3סדרה (עבור מחזיקי אגרות החוב   לטובת הנאמן18.4.2010בחדרה ביום המקרקעין 

ולהבטחת הקיום המלא והמדויק , הבטחת פירעון כל תשלומי הקרן והריבית והפרשי ההצמדה

 הסרת המשכנתא לטובת הנאמן בד בבד עם. ושטר הנאמנות) 3סדרה (של כל תנאי אגרות החוב 

 רשמה החברה להבטחת פרעון מסגרת האשראי משכנתא ,ליוויכאמור ובהתאם להוראות הסכם ה

על המקרקעין בחדרה ועל כל הבנוי ושיבנה עליהם לטובת התאגיד , ללא הגבלה בסכום, מדרגה ראשונה

  .  הבנקאי

 .לדוח זה 24 וסעיף 21.3לפרטים נוספים ראו סעיף ** 

  פרטים אודות הערכת שווי  16.9

ליום  31.12.2010ליום   100% -התאגיד בנכסחלק . 100%הנתונים מוצגים לפי 
31.12.2009 

 65,000 23,200 )ח"באלפי ש(השווי שנקבע 
 ארז אבירן ארז אבירן זהות מעריך השווי

 כן כן ?האם המעריך בלתי תלוי
 כן  כן  *?האם קיים הסכם שיפוי

 31/12/10 31/12/09 )התאריך שאליו מתייחסת הערכת השווי(תאריך התוקף של הערכת השווי 
היוון הכנסות משולב   מודל הערכת השווי 

 חילוץ
היוון 

הכנסות 
משולב  
 חילוץ

 פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי 
מועד סיום הקמה משוער שנלקח בחשבון 

  )תאריך(בהערכת השווי 
דצמבר  2011דצמבר 

2011 
שטרם ,  הנכססך השקעה הונית נדרשת להקמת

  )ח"באלפי ש(הוצאה 
 89,000 ח" אלפי ש57,548

 ח"אלפי ש
עד , (%)שיעור היוון לצורך היוון עלויות הקמה 

במידה ושונה משיעור היוון (הנכס סיום הקמת 
 )ששימש אחרי סיום הקמה

7% 6% 

  10%:  רווח יזמי (%)שיעור מרווח יזמי 
  
 5%: אי תפוסה

: רווח יזמי
15%  

 :אי תפוסה
5% 

  ההקמה  
)Construction(

עלויות + קרקע   העלויות שלגביהן נלקח המרווח היזמי 
 הקמה

+ קרקע  
עלויות 
 הקמה
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 Gross(השכרה -שטח בר
Leasable  Area ( שנלקח

 )**ר"מ(בחשבון  בחישוב 

  

השכרה -ר בר"מחיר מכירה למ
 )**ח"ש(שנלקח בחישוב 

  

השכרה -ר בר"טווח מכירים למ
של נכסים ברי השוואה שנלקחו 

 )**ח"ש(בחישוב 

  

) #(מספר הנכסים ברי השוואה 
 **שנלקחו בחישוב

  

לגבי הנכסים הרלוונטיים 
העיקריים שנלקחו לצורך 

זיהוי /שם: ההשוואה יצוינו
 **שטח, מיקום, הנכס

  

   פרמטרים מרכזיים אחרים

 Gross(השכרה -רשטח ב
Leasable  Area ( שנלקח

 )**ר"מ(בחשבון  בחישוב 

  

 1+שיעור תפוסה בשנה 
  ) **באחוזים(

  

 2+שיעור תפוסה בשנה 
  ) **באחוזים(

  

    ]אם יש, שנים נוספות..[
שיעור תפוסה מייצג מתוך 
השטח בר השכרה לצורך 

  ) **באחוזים(הערכת שווי 

  

 ממוצעים שנתייםשכירות דמי 
ר לצורך הערכת שווי בשנה "למ
+1   

14,819 14,100 

דמי שכירות 
ממוצעים ] שנתיים/חודשיים[

ר לצורך הערכת שווי בשנה "למ
+2  

14,819 14,100 

 14,819 14,100  שנים נוספות

דמי שכירות 
 מייצגים ]שנתיים/חודשיים[

ר מושכר לצורך "ממוצעים למ
  *)*ח"ש(הערכת שווי 

  

  מייצגNOI/תזרים מייצג 
באלפי (לצורך הערכת שווי 

  )ח"ש

   לשטח המושכר7,354
+  

 לשטח הלא 7,465
  המושכר
 

14,100 

הוצאות תקופתיות ממוצעות 
  לשמירה על הקיים

נלקח בתוך שיעור 
 ההיוון

נלקח בתוך 
שיעור 
 ההיוון

שנלקח לצורך שיעור היוון 
  )באחוזים(הערכת שווי 

  טח המושכר לש8.9%
 לשטח הלא 10%

  מושכר 
 )9.4%משוקלל (

9.5% 

 שנתיים  שנה1  *** זמן עד מימוש רעיוני

 מימוש שיעור תשואה בעת
 Reversionary(רעיוני 

Rate***(  

9.4% 9.5% 

שווי לאחר 
הקמה 

)Residual (
ת בהתאם לגיש(

  )היוון הכנסות 

  

    פרמטרים מרכזיים אחרים 
אם ההערכה בגישת עלות שחלוף 

  )Cost Approach(בנכס בהקמה 
    פרמטרים מרכזיים

   פרמטרים מרכזיים גישה אחרת
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 ח"שינוי בשווי באלפי ש ):בהתאם לגישה שנבחרה(ניתוחי רגישות לשווי 
 58,000 17,800  )10%שיעור היוון של  (0.6%עליה של  / שיעור היוון

 29,100  70,900  )9%שיעור היוון של  (0.4%ירידה של   תשואה

  

  .ל את השטח לפי הסוגיםיש לפצ, ככל שישנם מספר שימושים שונים** 

נתונים אלו יינתנו במקרים החריגים שבהם נשעה שימוש בערכת שווי הכוללת מימוש *** 
  .רעיוני בתום תקופת זמן מוגדרת

  

במסגרת כתב . 'דכנספח הערכת השווי בקשר עם המקרקעין בחדרה מצורפת לדוח זה * 

התחייבה , שווי כאמורהתחייבות לשיפוי אשר ניתן על ידי החברה בקשר עם הערכת ה

לשפותו בגין כל תביעה בה יינתן פסק דין סופי וחלוט כנגדו בקשר , החברה כלפי השמאי

יצוין כי ההתחייבות כאמור הינה התחייבות בלתי . או הסתמכות עליה/לחוות הדעת ו

  . מוגבלת בסכום ובזמן

 שיווק והפצה .17

,  אשר בבעלותה בחדרה המסחרימרכזבהחברה מבצעת את פעילות השיווק של השטחים בחיפה ו

 21התקשרה החברה ביום , לגבי המרכז המסחרי. באופן עצמאי ובאמצעות מתווכים ומשווקים

 ").הסכם השיווק: "להלן") (המשווקים: "להלן( חברות לשיווק נכסים 2 עם 2009באוקטובר 

או עד ) שים חוד12(תקופת הסכם השיווק הינה מיום חתימת הסכם השיווק ועד לתום שנה אחת 

להסכם להבהרות בהתאם  .לפי המוקדם, תום שיווק ומסירת החנויות במרכז המסחרי בפועל

אשר הוענקה למשווקים בשיווק המרכז " הבלעדיות"בוטלה , 2011 בינואר 10השיווק מיום 

בנוסף לאמור . המסחרי באמצעות משווקים נוספיםהמרכז המסחרי והחברה רשאית לשווק את 

 יתרתשיווק וזאת לצורך , עם חברה נוספת לשיווק נכסים, ח"מועד הדול נכון התקשרה החברה

  .השטחים במרכז המסחרי בחדרה ללא מתן בלעדיות

  תחרות  .18

, התחרות בתחום השכרת הנכסים ממוקדת במיקומם של הנכסים ובאיכותם הפיזית והטכנית

ל נכסי מקרקעין והיא לחברה מספר קטן יחסית ש. במחירי ההשכרה וביוקר הארנונה העירונית

מצבם הפיזי הירוד של המבנים והסככות הבנויים על  .אינה מהווה גורם דומיננטי בשוק זה

יצוין כי בקרבת . מקרקעי החברה בחיפה מהווים גורם שלילי לכושר התחרות של החברה

עליהם בכוונת החברה להקים את המרכז המסחרי פועלים מספר מרכזי , המקרקעין בחדרה

להערכת . פרויקט שערי חדרה וקניון חדרה, שהמרכזיים שבהם הנם מתחם גן שמואלמסחר כ

החברה את המרכז המסחרי מאפשר נגישות מקימה מיקום המקרקעין בחדרה עליהם , החברה

  . נוחה לתושבי חדרה והאזור ומקנה לחברה יתרון יחסי על המרכזים המתחרים באזור

   הון אנושי .19

לעומת ארבעה עובדים שהועסקו בחברה  (עובדים שישה סיקה מעחברהה, נכון למועד הדוח

  חשב, מנהל פרויקט חדרה, ביצועימהנדסשני , ל החברה"מנכ: )2008 ובשנת 2009במהלך שנת 

שירותי הנהלת החשבונות של החברה מעניקה מנהלת החשבונות , בנוסף לאמור. ומזכירה

  . כנותנת שירותים חיצונית
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 21ל וחשב החברה ראו פירוט במסגרת תקנה " העסקתם של מנכלפרטים נוספים אודות תנאי

   .לדוח זה' בפרק ד

  חוזרהון  .20

נכון . בהתאם להסכם השכירות, דמי השכירות מלקוחות משולמים מראש עבור חודש או רבעון

העודף בהון . 2010 לא קיימת יתרת לקוחות בגין דמי שכירות לשנת ,2010,  בדצמבר31ליום 

בהון החוזר ליום עודף ח לעומת " אלפי ש5,545 - הסתכם בסך של כ2010צמבר  בד31החוזר ליום 

בעיקר מסכומים שהתקבלו עודף זה נובע . ח" אלפי ש4,193 - בסך של כ2009 בדצמבר 31

 וטרם הושקעו במרכז המסחרי ת הדוחתקופמהלך ב) 3סדרה (סדרת אגרות חוב מהנפקת 

 .בחדרה

 מימון  .21

באמצעות (גיוסי הון , ברה את פעילותה באמצעות הון עצמי החמימנהבמהלך תקופת הדוח 

 מהלך שנת שבצעה בשביצעה) 3סדרה (אגרות חוב  והנפקת 2009 שנתבהנפקת הזכויות שביצעה 

2010(.   

  כללי  21.1

לפרטים אודות היבטי מימון הרלוונטיים וייחודיים לנכסים המהותיים והמהותיים מאוד של 

  .לעיל 16.7- ו 15.8החברה ראו סעיפים 

  מסגרות אשראי  21.2

 הלוואות נלקחות ונפרעות על בסיס .לחברה אין אשראים מתאגידים בנקאיים, למועד הדוח

   .הוק-אד, צרכי החברה המשתנים

תאגיד הבין החברה לבין נחתם  2011 במרץ 9ביום , מימון הקמת המרכז המסחרי המשךלצורך 

     ) לעיל16.7מור בסעיף כא (יאאשרהלקבלת מסגרת  13 הסכם ליווי,בנקאיה

מסגרת תנאים מקדמיים להעמדת התחייבה החברה לקיומם של , בהתאם להסכם הליווי  .א

ח " מיליון ש64סך של הון עצמי שלא יפחת מהעמדת  :להלן, ורטיםשעיקרם מפ, האשראי

 ;")הון עצמי מקדמי: "להלן(

להבטחת , קאיהתאגיד הבנלטובת , ללא הגבלה בסכום, יצירת בטוחות בדרגה ראשונה  .ב

 וקיום מלוא התחייבויותיה של החברה  לתאגיד הבנקאיפרעון מלוא חובתיה של החברה

 : שעיקרן,  בקשר עם האשראיהתאגיד הבנקאיכלפי 

 ;  במקרקעין בחדרה החברהמשכנתא על מלוא זכויותרישום  .1

וכן   בפרויקט הקמת המרכז המסחרי החברהשעבוד צף על מלוא זכויותרישום  .2

 ;כאמורע והמחאה על דרך שעבוד על מלוא הזכויות שעבוד קבו

                                                      

  .2011-01-076062: אסמכתא'  מס10.3.2011על דרך ההפנייה דוח מיידי של החברה מיום  לעיל ו16.7 גם סעיף ראו 13
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שעבוד קבוע והמחאה על דרך שעבוד על מלוא זכויות החברה על פי ההסכם עם  .3

לרבות הזכויות לקבלת כספים על פי ערבות ,  של המרכז המסחריקבלן הביצוע

  ;המרכז המסחריתקבל החברה מקבלן הביצוע בקשר עם בנית /הביצוע שקיבלה

 הםעל כתב התחייבות בלתי חוזרת לפיו  בחברהשליטה הבעלי חתימת  .4

 בהתאם להסכם  מה שסוכם שכל חריגה או הגדלה תקציבית לעומתיםמתחייב

 תמומן על ידם בין באמצעות הלוואות בעלים ובין באמצעות הנפקת ,הליווי

 לא תקטין את שיעור החזקותיהם היחסי במניות החברה כפי שהוא  אשרזכויות

  .בהסכם הליווית ההתקשרובמועד 

 .ע וקיומו בתוקף בכל עת" בניה לבניית המרכז המסחרי על פי התבהיתרקבלת   .ג

לטובת מחזיקי שהיתה רשומה  , לעיל1'בסעיף ב כאמור ,המשכנתא הוסרה 2011 למרץ 23ביום 

   . ונרשמה לטובת התאגיד הבנקאי,)3סדרה (אגרות החוב 

, התאגיד הבנקאיכלפי , בין היתר, ברה הח התחייבה הליוויהסכםל  בהתאם,בנוסף לאמור

  :כדלקמן

 -  אישור בכתב כי חתמה על חוזי שכירות להשכרת שטח של כתאגיד הבנקאי ללהמציא  .א

והסכום המצטבר של דמי השכירות , ר משטחי פרויקט המרכז המסחרי"מ 10,225

 9  -סך של לא יפחת מ, מ"ללא מע, ל"השנתיים הצפויים להתקבל על פי חוזי השכירות הנ

 ;")האישור(" ח"מיליון ש

או שתהיה קיימת לחברה / לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך זכות כלשהי הקיימת ולא  .ב

כלשהו ' ולא להתחייב כלפי צד ג, הכספים בחשבון הפרויקט, לרבות, מרכז המסחריב

או זכות כלשהי הקיימת /ל ככל שיהיו ו"בהתחייבות כלשהי בקשר לזכויות ולכספים הנ

  .ללא קבלת הסכמתו של הבנק בכתב ומראש, היה קיימת לה בפרויקטאו שת/ו

חות הכספיים הרבעוניים והשנתיים "כפי שידווחו בדו,  על יחסים פיננסיםלשמור  .ג

  :כמפורט להלן, בכל עת ומעת לעת,  החברהשל) מאוחדים(

  . 30 %-  שיעור ההון העצמי מסך כל המאזן לא יפחת בכל עת שהיא מ-  הון עצמי .1

כל  סך התחייבויותיה השוטפות של החברה לכלל נושיה לא יעלה ב- ף שוטיחס .2

 פרוייקט של הבטוחתי שווי, דהיינו( פרוייקט משוויו הבטוחתי של ה75%עת על 

 שמאי הערכת פי"ע שייקבע הפרוייקט משווי עת בכל יעלה לאהמרכז המסחרי 

   .)חיצוני שמאי הערכת בסיס על התאגיד הבנקאישל 

התאגיד  מקרים אשר אם יתקיים אחד או יותר מהם יהא רשאי , הליוויהסכםבכמו כן נקבעו 

לפי שיקול דעתו ,  במקרה בו, בין היתר,ובכלל כך,  לפירעון מיידיהאשראי להעמיד את הבנקאי

, המצב במועד חתימת ההסכםלעומת חברה בחל שינוי בבעלות או בשליטה , התאגיד הבנקאישל 

אשר  משיעור השטחים 7.5% -ל נמוך בשיעור של למעלה מאם היקף השטחים שהושכרו בפוע

תאגיד לא תמציא לאם החברה , באותו מועדהסכם הליווי אמורים היו להיות מושכרים על פי 

  . ועוד שפורט לעילאישורה הבנקאי
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  גיוסי הון- אשראי חוץ בנקאי   21.3

 :  שבתוקף למועד הדוח31.12.2010להלן יפורטו גיוסי הון חוץ בנקאיים שביצעה החברה עד ליום 

באמצעות הנפקת , ח" ש38,103,000 - גייסה החברה סך של כ2010 אפרילבחודש   .א

בהתאם  (2010 באפריל 14על פי דוח הצעת מדף מיום , )3סדרה (סדרת אגרות חוב 

דוח הצעת : "בהתאמה, להלן ()2008לתשקיף מדף שפרסמה החברה בחודש מאי 

וזאת בהתאם לשטר נאמנות אשר נחתם ביום , )")3(סדרה (אגרות החוב  "- ו"מדף

 בין החברה לבין הרמטיק נאמנויות 2010 במאי 12 ותוקן ביום 2010  באפריל13

  )."שטר הנאמנות" ו"הנאמן: "בהתאמה, להלן(מ "בע) 1975(

למדד המחירים לצרכן בגין חודש ) קרן וריבית(צמודות , )3סדרה (אגרת החוב 

, תשלומים חצי שנתיים שווים) 10(בעשרה ) קרן(רעון  עומדות לפי,2010פברואר 

 2016 עד 2012 ביולי של כל אחת מהשנים 1 בינואר וביום 1אשר ישולמו ביום 

 לחודש 1ביום ,  פעמיים בשנה המשולמת5%ונושאות ריבית שנתית בשיעור , )כולל(

 1ל יום  ועד וכול2011 בינואר 1החל מיום ,  לחודש יולי של כל שנה1ינואר וביום 

   . 2016ביולי 

ולהבטחת , לצורך הבטחת פירעון כל תשלומי הקרן והריבית והפרשי ההצמדה

רשמה , ושטר הנאמנות) 3סדרה (הקיום המלא והמדויק של כל תנאי אגרות החוב 

 )3סדרה ( עבור מחזיקי אגרות החוב לטובת הנאמן 18.4.2010החברה ביום 

 ללא הגבלה ,קבוע יחיד ראשון בדרגה ושעבוד , בדרגה ראשונה,משכנתא יחידה

ולרבות כל הבנוי , מלוא זכויות הבעלות של החברה במקרקעין בחדרה על, בסכום

הזכויות מכוח כל , או שיבנה עליהם וכן הפירות הנובעים מהמקרקעין בחדרה/ו

 זכויות לפיצוי ,זכויות ביטוח(ההסכמים הקשורים לתכנון ובניית המרכז המסחרי 

וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס למקרקעי כלפי צד שלישי או לשיפוי /ו

 ואת התגמולים הנובעים מביטוח עבודות קבלניות שערכה החברה בקשר )בחדרה

  .עם העבודות המבוצעות במקרקעין בחדרה

לשעבד את המקרקעין הייתה החברה רשאית , בהתאם לשטר הנאמנותהואיל ו

עימו ) בנקאי או חוץ בנקאי(ם מממן או את המרכז המסחרי לטובת גור/בחדרה ו

תתקשר החברה בהסכם למתן אשראי למימון בנייתו הקמתו והפעלתו של המרכז 

לא תעלה בכל ) כולל ריבית והצמדה ככל שקיימים(אשר יתרתו לסילוק , המסחרי

והואיל והחברה התקשרה עם תאגיד בנקאי בהסכם , ח" מיליון ש60זמן נתון על 

ללא , בדרגה ראשונה,  המשכנתא2011 במרץ 23 ביום הסרוה, ליווי כאמור לעיל

 לטובת הנאמן 18.4.2010שנרשמה על המקרקעין בחדרה ביום , הגבלה בסכום

, כאמור והחברה רשמה להבטחת פירעון מסגרת האשראי משכנתא מדרגה ראשונה

על המקרקעין בחדרה ועל כל הבנוי ושיבנה עליהם לטובת , ללא הגבלה בסכום

  . בנקאיהתאגיד ה

כי הונה העצמי של החברה לא , בין היתר, בנוסף התחייבה החברה בשטר הנאמנות

אשר יקבעו בהתאם לסכומם ( מסך הנכסים במאזן החברה 30%יפחת משיעור של 
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הרבעוניים (האחרונים , סולו או מאוחדים לפי העניין, חותיה הכספיים"של אלו בדו

הדוח עומדת החברה באמות מידה נכון למועד ). שפרסמה החברה) או השנתיים

, לא נפרעו במלואן) 3סדרה (כמו כן התחייבה החברה כי כל עוד אגרות החוב ; אלו

, לרבות חובותיה למחזיקי אגרות החוב(השיעור של סך חובותיה של החברה 

סולו או , כפי שיוצגו בדוחותיה הכספיים, )לתאגידים בנקאיים ולכל נושה אחר

ים על הערכת סהמבוס,  של החברה במהלך התקופה האמורה,לפי העניין, מאוחדים

כהגדרתו , השווי המעודכנת בקשר עם המקרקעין בחדרה מתוך השווי הבטוחתי

תניה זו תיכנס לתוקפה  .75%לא יעלה על , של המקרקעין בחדרה, בשטר הנאמנות

 ובהתאם לתנאים 4לאחר סיום בניית פרוייקט המרכז המסחרי וקבלת טופס 

 .ם בשטר הנאמנות המתוקןהמפורטי

אגרות החוב יעמדו לפרעון מיידי באחד או יותר , בהתאם לשטר הנאמנות

 במהלך תקופת אגרות החוב במקרה בו, בין היתר, ובכלל כך, מהמקרים המנויים בו

או חברת וורלדטק אינק יחדלו להיות בעלי /מר גיל הוד ו, ועד לפרעונן המלא

  .השליטה בחברה

, ושטר הנאמנות) 3סדרה (אגרות החוב , דבר דוח הצעת המדףלפרטים נוספים ב

, 14.4.2010 ומיום 25.2.2010 מיום ראו על דרך ההפנייה דוחות מיידים של החברה

-2010 -  ו2010-01-448962, 2010-01-448797, 2010-01-396228מספרי אסמכתאות 

  .בהתאמה, 01-450444

א לחוק 23כמשמעותו בסעיף ,  פרסמה החברה תשקיף מדף2010 במאי 12ביום   .ב

 בדצמבר 31על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום , 1998 -ח "ניירות ערך תשכ

יה דוחות מיידים של החברה מיום לפרטים נוספים ראו על דרך ההפנ. 2009

 2010-01-78440, 2010-01-432183מספרי אסמכתאות , 12.5.2010 ומיום 25.3.2010

 .מהבהתא, 2010-01-478662 -ו

  מיסוי .22

 וכן שומות מס של החברה ,שעורי המס החלים עליה, על החברהלפירוט בדבר דיני המס החלים 

, בדבר עיקול שהוטל על החזרים המגיעים לחברה מרשויות המס וזאת בגין חוב של גיל הוד

 המצורפים  לדוחות הכספיים20 ראו באור, לרשויות המס, של החברה הנמנה עם בעלי השליטה

  .'זה כפרק בלדוח 

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .23

ן מניב עלולה להימצא אחראית על פי דין בנושא איכות "מעצם החזקתה בנכסי נדל, החברה

בהקשר זה עלולה החברה להימצא אחראית ולשאת בעלות פינוי או תיקון מפגעים . הסביבה

). פיצוי בגין מפגעים כאמוראו /וכן עלולה לשאת בקנסות ו(זיהומים וחומרים רעילים , שונים

להשכיר או לשעבד , אי פינוי מפגעים עלול להשפיע לרעה על יכולתה של החברה למכור, כמו כן

  .נכסים ואף לגרור את החברה להליכים משפטיים
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להערכת החברה ולמיטב ידיעתה לא קיימים למועד הדוח מפגעים סביבתיים אשר יש להם או 

או תביעות /ת על החברה ולא מתנהלים נגד החברה הליכים וצפויה להיות להם השפעה מהותי

קיים פוטנציאל נקודתי בחלק מנכסי החברה , על אף האמור. הקשורים באיכות הסביבה

החברה מקפידה לשמור על . בהיקפים שאינם מהותיים, להיווצרות מפגעים סביבתיים ספציפיים

  .הוראות הדין בנושא

רויקט המרכז המסחרי בחדרה בכל הקשור לנושא איכות לצורך קיום דרישות הדין וצרכי פ

העלויות הכרוכות ביישום . הסביבה נעזרת החברה ביועצים מקצועיים בתחומים הרלוונטיים

   .ות לחברה מהותיןדרישות איכות הסביבה אינ

לשינויים עתידיים בדיני איכות הסביבה החלים על החברה ונכסיה עלולה להיות השפעה על 

  .לי או הפיננסי של החברהמצבה התפעו

 ב לחוק למניעת 11התקבל אצל החברה צו לסילוק מפגע לפי תקנה , 2010 בינואר 21ביום 

והודעה הדורשת סילוק מפגע לפי ") החוק למניעת מפגעים: "להלן (1961 - א "התשכ, מפגעים

בסיור שנערך לפיהם , ")הפקודה: "להלן (1940, לפקודת בריאות העם) ב)(1)(א (61 -  ו54סעיפים 

נמצא כי , על ידי נציגי המשרד לאיכות הסביבה במקרקעין שבבעלות החברה בחוף שמן בחיפה

קיים מפגע של זיהום אוויר בחומר מסוכן עקב פגיעה , ל"במבנים המצויים על המקרקעין הנ

בהתאם לכך נדרשה החברה בצו . צמנט-של לוחות אסבסט, והרס לא מבוקר בניגוד להנחיות

 פעולות - ' שלב א: כדלקמן, בשני שלבים,  לפעול להפסקת המפגע לאלתר ולהסרתוובהודעה

  .  הסרת המפגע-' שלב ב; מיידיות למניעת סיכון לציבור

שלחה החברה מכתב למשרד , ובהמשך לקבלת הצו וההודעה האמורים, 2010,  בינואר26ביום 

, 2010,  בינואר21דה רק ביום לפיו ציינה החברה כי הצו וההודעה התקבלו בי, לאיכות הסביבה

, כי עם קבלת הצו וההודעה, צוין במכתבה של החברה, כמו כן. וכי היא פועלת ליישום האמור בו

  .היא החלה לפעול לקבלת הצעות מחיר מקבלנים העוסקים בפינוי וסילוק של אסבסט

ק וסילוק ניתן אישור הועדה הטכנית לאבק מזיק לביצוע עבודות פירו, בהתאם לבקשת החברה

בהתאם הוטמנה נאספה ו הוסר המפגע ופסולת האסבסט 2.11.2010ביום ו, צמנט- לוחות אסבסט

 הוצאת החברה בקשר עם הסרת המפגע היו .להוראות והנחיות הועדה הטכנית לאבק מזיק

  .בסכומים שאינם מהותיים לחברה

  ביטוח .24

ות הקבלניות במסגרת החברה התקשרה עם חברת ביטוח להנפקת פוליסה המבטחת את העבוד

פוליסת הביטוח . הקמת המרכז המסחרי במקרקעין בחדרה וזאת כנגד סיכונים לגוף ולרכוש

ביטוח : "להלן (2011 בספטמבר 30 -  ומסתיימת ב2009 באוקטובר 1-הינה לתקופה המתחילה ב

אות בגין הוצ, בין היתר,  תשפה את החברה עבודות קבלניותפוליסת ביטוח. ")עבודות קבלניות

הכיסוי כולל נזק בגין (אובדן או נזק ישיר ועקיף פתאומי ובלתי צפוי לרכוש ; להגנה משפטית

; חבות כלפי צד שלישי; )שביתות ופרעות וכן כיסוי פריצה וגניבה, נזקי טבע, רעידות אדמה

סכומי הביטוח נקבעו על ידי החברה לפי הערכתה בהתחשב בסיכונים בפניהם . וחבות מעבידים

   .  החברה ובהתבסס על המלצתו של יועץ ביטוח חיצוניניצבת
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, )3סדרה (ה לפירעון כל התשלומים שהחברה התחייבה לשלם למחזיקי אגרות החוב כבטוח

שיעבדה החברה לטובת , ושטר הנאמנות) 3סדרה (ולהבטחת הקיום המלא של תנאי אגרות החוב 

את , ד קבוע יחיד ראשון בדרגההנאמן לאגרות החוב במשכנתא יחידה בדרגה ראשונה ובשעבו

לרבות את התגמולים הנובעים מביטוח עבודות , בחדרההמקרקעין מלוא זכויות הבעלות של 

לפרטים נוספים . קבלניות שערכה החברה בקשר עם העבודות המבוצעות במקרקעין בחדרה

   .לדוח זה 21.3בקשר עם שטר הנאמנות המתוקן ראו סעיף 

, ללא הגבלה בסכום, בדרגה ראשונה,  הוסרה המשכנתא2011 במרס 23ביום , לאחר מועד הדיווח

לצורך ) 3סדרה (שנרשמה על המקרקעין בחדרה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 

בד בבד עם הסרת המשכנתא לטובת . ושטר הנאמנות) 3סדרה (הבטחת קיום תנאי אגרות החוב 

מה החברה להבטחת פרעון מסגרת רש, ובהתאם להוראות הסכם הליווי, כאמור, הנאמן

על המקרקעין בחדרה לטובת התאגיד , ללא הגבלה בסכום, האשראי משכנתא מדרגה ראשונה

מביטוח עבודות קבלניות שערכה החברה פועלת להסיר את שעבוד התגמולים הנובעים . הבנקאי

 .הולרישומם על שם הבנק המלוו, החברה בקשר עם העבודות המבוצעות במקרקעין בחדרה

   ופיקוח על פעילות החברהמגבלות .25

 לדינים כפופה החברה של פעילותה , בתחום התכנון תקינה של בדרך והן חקיקה של בדרך הן ‐

   .וההשכרה הבניה

, התכנון והפיתוח של קרקעות, ובכלל זה בפעולות היזום, ן המניב"פעילות החברה בתחום הנדל

: להלן (1965- ה"התשכ, וק התכנון והבניהמחייבת קבלת אישורים והיתרים בהתאם להוראות ח

היתרים , זכויות בניה, העוסק בהוראות ותקנות הקשורות לייעודי הבניה") חוק התכנון והבניה"

החברה כפופה להוראות , כמו כן. ורישוי הבניה אשר הינם בעלי השפעה על פעילותה של החברה

ברה אינם כפופים לחוק הגנת חוזי השכירות של הח. 1971- א"התשל, חוק השכירות והשאילה

 בהקשר זה ראוי לציין את התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה . 1972- )נוסח משולב(הדייר 

אישור היתר . כגון קרקעות החברה הנמצאות בפתח תקווה, העוסקת בשימוש בקרקע חקלאית

ן משך הזמן וכ, בניה כנדרש מקרקע שייעודה חקלאי ואישור הליכים לפי חוק התכנון והבניה

שהינם בעלי , הנדרש להקמה ובנייה החל ממועד הוצאת היתר הבניה ועד להשלמת המבנה

   .השפעה על פעילותה של החברה

  הסכמים מהותיים .26

החברה לא התקשרה בתקופת הדוח בהסכמים מהותיים שלא במהלך , לפי מיטב ידיעת החברה

  .)ד דוח זההעסקים הרגיל או שהסכמים כאמור עדיין בתוקף נכון למוע

 הליכים משפטיים .27

   .31.12.2010 לדוחות הכספיים של החברה ליום 12 ראו ביאור

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .28

, האסטרטגיה העסקית של החברה נגזרת מהיותה חברה קטנה בעלת משאבים מצומצמים

  .ומהבעיות המשפטיות והעסקיות המאפיינות את נכסיה הקיימים
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נפסקו ולאור הביקוש ,  מנכסיה בפתח תקווה נכון למועד הדוח כי הכנסות החברההעובדהלאור 

פועלת החברה להרחיב את בסיס  ,לשטחי ההשכרה של החברה בחיפה, נכון למועד הדוח, הנמוך

ל בהתאם למקורות המימון אשר יעמדו "או בחו/ן בארץ ו"הכנסותיה על ידי השקעה בנכסי נדל

   .חברה להגדלת בסיס ההוןפועלת ה, לשם השגת יעד זה. לרשותה מעת לעת

האסטרטגיה העסקית של החברה בהתייחס לבעיות המשפטיות הכרוכות  - בעיות משפטיות

,  צומת ירקונים בפתח תקווה הנה טיפול מתמיד ברמה ארוכת הטווחבאזורבהשכרת הנכסים 

  .קרי קבלת זכויות בניה חלופיות במסגרת התוכנית לפיתוח האזור כולו

לוגיסטיקה , ור צומת ירקונים הינו אזור מבוקש למיקום של אתרי אחסנהאז - מיצוב הנכסים

אך ייעוד המקרקעין הינו למטרות חקלאיות ולפיכך אינו מאפשר את ניצול הביקוש , ומסחר

הביקוש הקיים , בהתאם לאמור). לא ניתן להשכיר קרקעות אלו למטרות אחרות, היינו(האמור 

, אזור התעשייה חוף שמן בחיפה. באם ייעוד הקרקעות ישתנהאינו מנוצל כפי שניתן יהיה לנצלו 

המתאפיין ברמת , הינו אזור בעל מיצוב נמוך, בו מצוי נכס המקרקעין הנוסף של החברה

החברה אינה רואה בעדיפות השקעת משאבים . ביקושים נמוכה להשכרת נכסים ובהיצע גבוה

וח הנכס בכפוף לכך שיימצא שוכר ותשקיע בפית, בשלב זה, בניצול זכויות הבניה על הנכס

עשויה , באם תהיה כזו, ההשקעה הכרוכה בפיתוח הנכס האמור בחיפה. לתקופת שכירות ארוכה

  .להיות השקעה מהותית לחברה

נכס המקרקעין בחדרה לגביו החלה החברה כאמור בשלבי הקמת המרכז , להערכת החברה

דבר ההופך את , ה לתושבי חדרה בעיקרהינו בעל נגישות נוח,  לעיל16מסחרי כמתואר בסעיף 

  . הנכס לאטרקטיבי יותר בעבור שוכרים פוטנציאלים

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .29

  .אינה צופה תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגילהחברה במהלך השנה הקרובה 

  דיון בגורמי סיכון .30

  סיכוני מקרו   30.1

  .לעיל 6.1 ראו בסעיף -מצב המשק הישראלי   .א

 למצב הביטחוני והמדיני יש השפעה מהותית על ענף - מדיני הביטחוני מצבה  .ב

עלולה להביא לירידה בביקושים , התדרדרות במצב הביטחוני והמדיני. ן"הנדל

  .לשטחי השכרה

  סיכונים ענפיים  30.2

 לקצב אישור הליכי תכנון - חקיקה ומדיניות הממשלה בתחום התכנון והבניה   .א

ות לשינוי ייעוד למקרקעי החברה עשויה להיות השלכה על ורישוי וקידום תוכני

  . תוצאות פעילות החברה

 עלולה להביא לפגיעה בתוצאות הכספיות של החברה - ירידת שווי נכסי החברה   .ב

עקב הצורך בהפרשה לירידת ערך בהתאם למבחנים הקבועים בתקני דיווח כספי 
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 לדוחות) ט (3ביאור או ר(בדבר ירידת ערך של נכסים , )IFRS(בינלאומיים 

  ). הכספיים

  .ירידה בדמי השכירות עקב תחרות  .ג

  סיכונים ייחודיים לחברה  30.3

או ההסכם להצבת שלטי הפרסום , במידה ויבוטל הסכם השכירות בחיפה  .א

במקרקעי החברה בחדרה בהתאם לאפשרויות הצדדים לסיים התקשרויות אלו 

לסיום הקמתו של המרכז המסחרי זאת עד , תפסקנה הכנסות הקבוצה מנכסיה

או למציאת שוכרים או שימושים חלופיים למקרקעין האמורים /ופתיחתו לקהל ו

 .המהוות נכון למועד הדוח את הכנסתה העיקרית היחידה של החברה

כגון , עיכוב במועד אכלוס המרכז המסחרי בחדרה בשל תלות בצדדים שלישיים  .ב

ח האזור בדגש על דרכי הגישה למרכז גורמים עירוניים האחראיים על פיתו

תתקשר החברה לטובת ביצוע /המסחרי וקבלני ביצוע ומתכננים עימם התקשרה

  . עבודות ההקמה

החברה אינה עומדת בתנאי הסכם החכירה עם המנהל בקשר עם מקרקעיה   .ג

על פי ההסכם אי עמידה בתנאים כאמור עשויה . באזור התעשייה חוף שמן בחיפה

לא , נכון למועד הדוח. ל ההסכם על ידי המנהל ולפינוי הקרקעלגרום לביטו

לא ינקוט המנהל בצעדים , להערכת החברה. נעשתה כל פניה לחברה בעניין

  .לביטול הסכם החכירה

הערכת החברה שלעיל מבוססת על כך שלמיטב : אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

מדיניות המינהל ככלל , 1075' בהתאם להחלטת המינהל מס, בין היתר, ידיעת החברה

ביטול הסכמי חכירה בידי המינהל , הינה שלא לבטל עסקאות ולמיטב ידיעת החברה

הערכת . שאינו מאפיין את התנהלותו של המינהל במקרים דומים, הינו צעד חריג

יחליט להפעיל את הזכות , בצעד חריג, החברה עשויה שלא להתממש אם המינהל

  .י הסכם החכירהלביטול המוקנית לו על פ

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון

  השפעה גדולה  השפעה בינונית  השפעה קטנה

  

  סיכוני מקרו

      מצב המשק בישראל  

       מדיני-המצב הבטחוני   

  סיכונים ענפיים

       חקיקה ומדיניות ממשלה בתחום
  התכנון והבניה
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      ירידת שווי נכסי החברה  

      קב ירידה בדמי השכירות ע
  תחרות

  סיכונים ייחודיים לחברה

      פגיעה בהכנסות החברה הנובעות 
מהפסקת השכרת מקרקעי החברה 

  .בפתח תקווה
      אי חידוש הסכמי שכירות  

       דחייה להקמה ואיכלוס המרכז
  המסחרי בחדרה

       השכרת הנכס בחיפה והשפעת
  הסכם החכירה עם המינהל

 



    
  
  
  
  
  

  
  מ"בען "פוליגון נדל
  

  נספחים
      

  

  31.12.2010מ ליום "ן בע"ריכוז הערכות שווי של פוליגון נדל
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  ' ב3154/03/11: מספרנו

  לכבוד
  מ"ן בע"חברת פוליגון נדל

  ת" פ8הגרניט ' רח
  

  חוות דעת שמאית -עדכון 
  שווי שוק

  )חלק( 1 חלקה 6350גוש 
  תקווה-צפון פתח

  
  
  

  :מטרת חוות הדעת  .1
  

מוד את שווי ל החברה לערוך חוות דעת שמאית ובמסגרתה לא" מנכ,ד איתי רובין"עוי "התבקשנו ע
השוק של הנכס שבנדון לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה בהתאם להוראות תקני דיווח 

המבוסס על תקן חשבונאות , ן להשקעה"נדל, 16' תקן חשבונאות מס) (IFRS(כספי בינלאומים 
  ).40' בינלאומי מס

  
  :הנכס הוערך על בסיס ערך השוק כדלקמן

  
גין הנכס למועד הקובע לשומה בין קונה ברצון למוכר מרצון כאשר לשני אשר יושג ב, המחיר המשוער"

הצדדים מלוא המידע המתייחס לנכס וכאשר העסקה מתבצעת בתום לב ללא השפעת תנאי הסכם 
  ". לרבות מכירה כפויה, מיוחדים

  
 י הכללים המקצועיים של לשכת"עפ, )אתיקה מקצועית(י תקנות שמאי מקרקעין "ההערכה בוצעה עפ

  .שמאי מקרקעין בישראל
  

  .לא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסי במימוש
 

  גילוי פרטים
 

  .ן להשקעה" שהבהיר כי הנכס שבנדון מוגדר כנדלרוביןי החברה  באמצעות מר "חוות דעת זו הוזמנה ע
  

  .אני מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בדוחות הכספיים של החברה ותפורסם לציבור
  

 ולא בעבירה 1999 -ט "לחוק החברות התשנ) א (222א הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף הנני מציין כי ל
  .1968 –ח "התשכ, פי חוק ניירות ערך-על
  

  .י החברה המזמינה כתב שיפוי"ניתן ע, במסגרת ההתקשרות לצורך עריכת חוות הדעת
  
  
  
  
  
  
  



   AVIRAN -REAL ESTATE VALUER LTD                     מ" בע  שמאות מקרקעין- אבירן 

       CONSULTANCY& REAL ESTATE VALUATION        מקרקעין בדיקות כדאיות ושמאות, ניהול
  

  
                       E-mail: office@aviran.info   09-7401913:    פקס09-7482411: טלפון      4014. ד. רעננה ת1המסגר ' רח

2   
  
  

      
  :פרטי השכלה

  
  .רקעין בישראלחבר לשכת שמאי מק. שמאי מקרקעין מוסמך    - 1996

  
 לימודי תעודה לאחר – התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים –א "אוניברסיטת ת  1993 – 1995
B.A. –בוגר התכנית  .  

  
השתלמות , המרכז למשפט מסחרי,  הפקולטה למשפטים–אילן -אוניברסיטת בר  1999 – 2000

  .מקצועית בנושאי משפט ומקרקעין
  

  :יןניסיון תעסוקתי בתחום המקרקע
  

  .בעלים ומנהל משרד פרטי לשמאות ויעוץ במקרקעין    - 1998
  

חברות , המשרד עורך חוות דעת שמאיות בין היתר עבור ועדות מקומיות לתכנון ובניה
  .משרדי עורכי דין ועוד, מינהל מקרקעי ישראל, בנקים מסחריים, קבלניות/יזמיות

  
בית משפט בנושאי שווי כ הנני עורך חוות דעת שמאיות כמומחה ממונה מטעם "כ

    . או ירידת ערך/נכסים ו
  

  .כהגדרתו בחוק תכנון ובניה לעניין היטל השבחה" שמאי מכריע"הנני משמש כ    
    

חברות מפתחות בפרויקטים של התחדשות עירונית ' הנני משמש שמאי יועץ למס
    .י משרד השיכון"שמונחים ע

  
  . תפקיד אחרון שמאי מקרקעין–לייעוץ כלכלי ושמאות מקרקעין ' חב  1994 – 1998

  
 עוזר הוראה בקורס – התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים –א "אוניברסיטת ת  1996 – 1998

  ).הרצאות פרונטאליות וסיוע בכתיבת הבחינה הסופית" (מבוא לשמאות מקרקעין"
  
  

  :יחסי תלות ושכר טרחה
  

  .הריני מצהיר כי אין לי עניין בנכס הנישום
  
או /אין תלות בין תוצאות השומה לבין כללי ההתקשרות ו.  החברהיימים יחסי תלות ביני לביןכ לא ק"כ
  .ט"שכ

  
בין היתר הסתמכתי על נתונים לגבי השוכרים וכללי ההתקשרות . לא הסתמכתי על מומחים ויועצים
  .מולם כפי שהוצגו על ידי החברה

  
  .'בות בטוחות לבנק וכוהנני עורך מפעם לפעם חוות דעת שמאיות לנכסי החברה לר
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  :פרטי הנכס  .2

   
  6350  :      גוש  

  
  )חלק (1  :      חלקה  

  
  )י נסח"עפברוטו (      ר" מ37,540  :  שטח חלקה רשום  

  
  )להלן הנכס הנישום( . חלקים בנכס3/4עם   מ"ן בע"פוליגון נדל  :    בעלים רשום

  . חלקים בנכס1/4עם     בן דרור דורית           
  

    )לפי נסחברוטו (  ר לחברת פוליגון " מ28,155  :  סחלק יחסי לנכ  
  

  )מחשב העירייהפ " ע–לחלקה בשלמות (   ר" מ30,280  :    נטושטח מגרש  
  

  )בכפוף להסכם השיתוף שטרם נרשם( ר" מ22,710 -כ  :  חלק יחסי נישום  
     
  )מבנה חקלאי(  ר " מ4,000 -כ  :    שטח בנוי  

  
  . 5צמת ירקונים ומדרום לכביש ת בסמוך ל"צפון מזרח העיר פ  :      מיקום  

  
  

   23.1.2011הפרטים נלקחו מפלט מידע מפנקס הזכויות שנצפה באינטרנט מיום   *
  .ב"מצ, ")נסח "להלן(  

  
  . נטו נלקח ממחשב העירייה לאחר הפקעותשטח המגרש   *

  
י השכן והחברה "ל נעשה בידיעתה ע"לפי החברה הנ. נראה כי בנכס נעשה שימוש ארעי  *

  .פנותו מיידיתיכולה ל
  
  
  :תיאור הנכס והסביבה  .3
  

מהווה חלק מהחלקה שבנדון שלפי הנמסר אינו בשימוש ש העם מבנ  מגרשהינוהנכס 
  .ת בסמוך לצמת ירקונים"שממוקמת בצפון מזרח העיר פ

  
  . בתשריטלפי הסכם השיתוף שהוצג לא מצוינים מבנים

  
בחזקתה והמבנה הוא ) נה הגדולהמב(י החברה כי המבנה שהיה לשעבר הום סנטר "נמסר ע

  .הקטן של ביתילי הוא בחזקת השותף
  

  .) ירקונים– למתחם המסחרי מערביתו( לצומת ירקוניםמערבית '  מ700 -כממוקמת החלקה 
  

תיאורה נעשה גם בעזרת מפת מדידה גבולות החלקה אינם מוגדרים בשטח בצורה חד משמעית ו
  .וביקור במקום
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  :י חלקיםהמגרש מתחלק לשנ
  

  ".הום סנטר" את רשת בעברשימש פרוץ ולא בשימוש ש, חד קומתי מוזנח מבנה כולל -צפוני
  

  .כלי רכבלפתוח  שימוש כחניון לממזרח וצפון למבנה הקרקע סלולה אספלט
  
  .סכוריתימגודר רשת ברזל ואו פח אוהוא , מבנה יביל נטוש, עמודי תאורהמתחם ב
  

  . שאינו חלק מהשומה של פירות וירקות אריזה ואחסנהכבית המשמש  מבנה כולל-דרומי
  

שויים לבנים עקירות  תהכולל בנוי בניה טרומית, בן קומה אחת גבוהה, המבנה בצורת מלבן
  .עשויה בטון מוחלקהמבנה  ריצפת. משולבים פח איסכורית

  
  .ל פח איסכורית ובחלקו המערבי סככה עשויה גג קמכוסהם שיפוע דו כיווני עהמבנה גג 
  

  . אספלטממזרח ומצפון למבנה הקרקע סלולה, מדרום
  

  .שער כניסה חשמלידרך  ברזל והכניסה למתחםרשת  מגודר גדר המגרש
  
  

  :הסביבה הקרובה
  

הסביבה הקרובה לרבות המגרשים הגובלים מאופיינת בעיקר במגרשים לא מבונים עם פני שטח 
  .צמחייה טבעית ופיתוח סביבתי חלקי, מישוריים

  
  . ירקונים-מהחלקה פאוור סנטר '  מ500 -שטחים ללא בניה ומעברם כ –לחלקה חממזר

  
  .רובם עם צמחיה טבעית וחלקם עם גידולים חקלאיים ים ריקים מגרש-לחלקהמערב וצפון 

   
  . שנוצר מהעברת פסולת ומבנה לשינוע הזבל" הר זבל "-לחלקה ערבדרום מ

  
  
  :יום הביקור בנכס  .4

    
  .17.3.2011 ביום  שמאי מקרקעין,אק'עידו זי "ע בבה נערבנכס ובסביביקור   

  
  
  
  :המועד הקובע לחוות הדעת  .5

                
  31.12.10 -היום התבקשתי להתייחס ל
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  :נתוני תכנון  .6
  

   :בבדיקת נתוני תכנון בוועדה המקומית עולה כדלקמן  6.1
  
  14.05.92 מיום 4004פ . פורסמה למתן תוקף בי2000/פתע "תב
  .13.1.64 מיום 1006. פ.פורסמה למתן תוקף בי 1224/ע פת"תב

  
  .החלקה מסווגת לשטח חקלאי. מתשריט התכנית ניתן לראות כי מדובר במתחם חקלאי רחב

  
שימושים המותרים בהתאם המופיע בתוספת הראשונה : תכליות ושימושים כוללים בין השאר

  .לחוק התכנון והבניה בלבד
  

בניה או שימוש הקשורים לשימוש חקלאי של , גידול בעלי חיים, צמחים, עיבוד לצרכי עצים
  .כולל בתי אריזה ובתי קירור) בתנאים(אדמה ואו בעלי חיים 

  
  .שימושים שלא הותרו במפורש אסורים

  
  :זכויות בניה כוללים בין השאר

  
  .ר" מ10,000: מגרש מינימלי

  
  . משטח מגרש נטו10%:  אחוזי בניה מרביים

  
  1: ומותק' מס

  
  .' מ6 –אחורי ',  מ4 –לצד : קווי בניין מינימאליים

  
  

  שטח ציבורי פתוח 
  

בתי קפה וקיוסקים , מסעדות. 'חורשות וכו, מגרשי משחקים,  פיתוח גנים-תכליות ושימושים 
  .י תכנית מפורטת"עפ
  

  .זכויות בניה יקבעו בתכנית מפורטת
  
  

  . נחל ירקון– 30.04.2008 ביום 5798פ .אושרה למתן תוקף בי 10 שינוי 3מ "תמ  6.2
  

  . הינה תכנית מחוזית של מחוז מרכזהתכנית
  

  .תשריט התכנית אינו כולל גבולות חלקות כך שהרזולוציה מגבלתית  
  

  .נראה כי עיקר שטח החלקה וסביבתה מיועדים לשטח חקלאי מיוחד ושטח לנוף אקסטנסיבי  
  

לאזור שימור משאבי טבע ונוף עם סימון של רצועה בחלק הצפוני לאורך נתיב הנחל מיועדת 
  .שביל להולכי רגל ואופניים
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וליצור ריאה  ואזור נחל וסביבתו העקרונות המנחים היא הגדרת המרחב כגן לאומי

  .מטרופולינים ירוקה לאורך נחל הירקון
  

עבר י הועדה המקומית יו"לא תופקד אלא לאחר אישור מסמך תכנוני שיוכן ע תכנית מקומית
כ לועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון "המחוזית אח' לו

  .פ"ולבניה ולקבלת המלצה מצד הולקחש
  
 נמצא בתחום פשט ההצפה המגדיר את לאי תשריט מגבלות הבניה נראה כי שטח החלקה "עפ

  . מגבלות הבניה
  

 מדובר בשטח שמוגדר לשימור משאבי י תכנית מקומית בלבד אלא אם"היתרי הבניה יוצאו עפ
  .המחוזית ועוד' מיובל נחל הירקון ואז יידרש בנוסף אישור הו'  מ50טבע ונוף שנמצא 

  
  

  .המחוזית ובתנאים' מבנים חקלאים יותרו רק בהתאם לתכנית מקומית באישור הו
  

  .י התכנית כאמור"ניתן בתנאים מסוימים לקבל היתר בניה לתקופה קצובה שלא עפ
  
מתקנים ,  שטחים טבעיים וחקלאים פתוחים–כליות מותרות בשטח לשימור משאבי טבע ונוף ת

  .מסעדות או בתי קפה ועוד, ומבנים לנופש בחיק הטבע
  

  .גני אירועים ותחנות תדלוק, לא יותרו מבניים חקלאים
  

כלל  בכל תכנית מ0.2%היקף בניה יכללו בכול מתחם תכנוני או אתר נקודתי שטח בניה של עד 
  .השטח המיועד בכלל התכניות המקומיות לשימור משאבי טבע ונוף

  
  .גני אירועים ועוד,  מבניים חקלאים בתנאים-תכליות מותרות בשטח חקלאי מיוחד 

  
 בכל תכנית מכלל 0.4%היקף בניה יכללו בכול מתחם תכנוני או אתר נקודתי שטח בניה של עד 

  .ור משאבי טבע ונוףהשטח המיועד בכלל התכניות המקומיות לשימ
  

   12.11.03 מיום 5236. פ.מאושרת בי 21 תיקון 3מ "תמ  6.3
  

  .ל אינה רלוונטית" שלעיל התכנית הנ3/10לאחר אישור תכנית 
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  :תכנית בהכנה

  
  . התכנית מהווה תכנית בהכנה ואינה בעלת מעמד סטטוטורי– 'ב/2100/ע פת"תב  6.4  

  
  :ומית עולים הפרטים הבאיםמעיון בתכנית בוועדה המק  

  
   -  על התכניתכללי  
  .10/3מ "מדובר על תכנית מתאר מקומית לחלק ממרחב הירקון כנגזרת מתמ  

    
  .  את אזור החקלאי ממזרח לחלקה לאזור תעסוקה ותעשיה עתירת ידעתהתכנית מייעד  
  )' ד2,160מדובר בשטח של כ (  
    
, תעשיה עתירת ידע, משרדים, ורי תעסוקהבין ייעודי השטחים ניתן לראות שטחים לאז  
  .מרכז תחבורה ותחנת רכבת, נופש וספוט, מלונאות , מסחר,אחסנה  

  
  :בין השאר, ע מפורטת"התכנית קובעת תנאים והנחיות להכנת תב  

 חלוקה למגרשי בניה וקביעת זכויות בניה.  

 הוראות בדבר השימושים המותרים. 
 הוראות בדבר פיתוח השטחים הציבוריים. 
 יעוד אזור מלאכה לפינוי שימושים חורגים. 
 קביעת תנאים והנחיות להוצאת היתר בניה ואישור אכלוס. 
 קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה. 
  הנחיות לשמירת רצף של פיתוח פארק הירקונים וקביעת שלביות הפיתוח במקביל לפיתוח

 .אזור התעסוקה
 קביעת הוראות מעבר משלב לשלב. 
  

 יעוד הקרקע של החלקות אשר ישמשו את המצב – טבלאות הקצאה ואיזון + איחוד וחלוקה
פ תכניות המתאר והתכניות המקומיות המאושרות טרם אישורה של "הנכנס יהיו היעודים ע

  .תכנית זו
  

  .ע מפורטת"פ תב"לא יינתן היתר אלא ע  
  

  :לעניין החלקה שבנדון  
  : יעודים3 -התכנית מסווגת את החלקה ל  

  
  .מפרטת שטחים לכל יעוד אינה התכנית  

  
  .פ"שצ, פארק, היעודים הם תיירות נופש וספורט  

  
  :פ התשריט"להלן התכליות שינתנו בהתאם ליעודים ע  

  
 : ציבורי נופש וספורט משולב בבניינתאזור תיירו  
מבני , קנטרי קלאב, מגרש ומתקני ספורט הנדרשים לשירותם, אכסניות, מוטלים, מלונאות  
מגרשי ספורט לשירות , מסעדות ומזנונים, מועדוני בריאות וכושר, ריכות שחייהב, ספורט  
מעונות , דיור מוגן לסוגיו, בתי אבות, וספורט, תרבות, רווחה, הציבור לרבות מבני חינוך  
  .סטודנטים וכדומה  

  
  :פ"שצ+ עירוני מטרופוליני פארק   
  2000/פ פת"פ ע"היעודים המוגדרים כשצ  
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  :ישוינתוני ר  .7

  
בשנים האחרונות לא אושרו .  היתר בניה ואושרו בקשות לשימוש חורגןתיבמהלך השנים נ

  .הבקשות לשימוש חורג לאור החלטת בית המשפט
  
  

   25.12.96מיום  96629'  מסהיתר בניהבמגרש ניתן 
  

  :בתכנית ההגשה של ההיתר ניתן לראות את שני המבנים שעומדים על החלקה
  

  .ר" מ1,412 -בשימוש אחסנה ואריזה של תוצרת חקלאית בשטח של כ, ימבנה במתחם הדרומ
  

  .ר" מ4,000 - בשטח של כ–") הום סנטר"בעבר שימש  את (מבנה במתחם הצפוני 
  
  

  :נתוני משפט  .8
  

  ,23.1.2011מיום " ) נסח"להלן (בהתאם לפלט מידע שהוצא מהאינטרנט מיום   8.1
  :עולים הפרטים הבאים  

  
  6350  :      גוש  
  1  :      חלקה  

  ר"מ 37,540  :  שטח חלקה רשום
  .)חלק יחסי (3/4   52-0029562 חברה מ"בע ן"פוליגון נדל  :    בעלים רשום

  ).חלק יחסי ( 1/4      בן דרור דורית עם          
  

  .מ על הבעלות של בן דרור דורית"רשומה משכנתא לטובת בנק לאומי לישראל בע -משכנתאות 
  
  

  :1994בר הסכם שיתוף מחודש דצמ  8.2  
  

  :כיממנו עולה , ")החברה:"להלן(מ "לנכסי לי נתנאל בע ")בן דרור:"להלן( אדורם בן דרור בין
  

 החלקה הצפונית ובן דרור מקבל 3/4החברה מקבלת להחזקתה ולשימושה הבלעדי את 
  .ב"כמסומן בתשריט המצ.  החלקה הדרומית1/4להחזקתו ושימושו הבלעדי את שטח 

  
  .כל צד בחלקו יהיה לפי החלק היחסי שבידושל והניצול השימוש 

  
  .כל צד רשאי לבצע כל עסקה בחלקו בחלקה ללא צורך בהסכמת הצד האחר

  
  .יהיו לפי חלקם היחסי בחלקהבעת שינוי יעוד החלקה זכויות וחובות הצדדים 

  
  מצבעת–לבין פוליגון ") מוכרתה:"להלן(מ " בין נכסי לי נתנאל בע30.12.97מיום הוצג הסכם 

  : עולה כי")הקונה:"להלן (52-002956-2צ .מ ח"טקסטיל חיפה בע
  )מ"ן בע"שם החברה שונה לפוליגון נדל(
  

  . מהחלקה עם מבנה חקלאי3/4 .י הסכם השיתוף" חלקה של המוכרת בחלקה עפ–הממכר 
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  :גורמים ושיקולים בחוות הדעת  . 9
  

  .בסמוך לאזור תעשיה סגולה, ת" בחלק הצפוני של העיר פההנכס הינו קרקע עם מבנ  9.1
  
  

 מ"ן בע"פוליגון נדל זכויות הבעלות של חברתאומדן שווי עדכון ד היא "מטרת חווה  9.2
  ".שווי בספרים"בנכס למטרת 

  
קיים הסכם שיתוף המייחד את חלק , יחד עם זאת. הזכויות רשומות בנסח במושע  

  .מהנכס לבעלים כך שאפקט המושע זניח ומגורים בנתוני שוק
  
  

החלקה ברובה מיועדת לשטח חקלאי ברמה המקומית וברמה המחוזית לחקלאי מיוחד   9.3
  . ושימור נוף בחלק

  
שהיא תכנית איחוד וחלוקה שבה נקבע כי המצב הנכנס של תכנית כיום מתוכננת   

  . חקלאי– משמע –החלקות שיכללו בטבלאות הוא לפי התכניות המקומיות 
  
  

מדובר במתחם רחב המיועד ברובו לשטח .  לממש בניה בחלקהבשלב זה כיום לא ניתן  9.4
  .ירוק/חקלאי

  
  

  .לצורך אומדן השווי נסמכתי על גישת ההשוואה  9.6
  

  .נבדקו נתוני שוק של חלקות סמוכות  
  
  

  .או המגבלות של הנכס/הערכים שהתקבלו מגלמים את מלוא התועלות ו  9.7
  

  .'צורה מיקום וכו, תאריך, נערכו התאמות לשטח  
  
  

 נתוני השוק שאותרו הובאו בחשבון .קיים מיעוט עסקאות מדווחות בסביבה הקרובה  9.8
  .בהתאמות

  
  

  .נמסר כי הנכס ריק ופנוי. במגרש קיימים מבנים  9.9
  

  .כחקלאילמבנים הובא בחשבון שימוש ביניים   
  

  
לשטח  פגעו בשווי הזכויות עקב סימון השטח 3/10מ " ותכנית תמ3/21מ "תכניות תמ  9.10

  .ירוק
  

שווי הזכויות למועד הקובע ועל בסיס עסקאות ההשוואה מגלם הפחתה בגין היעודים 
יודגש כי כיום התכנית שבהכנה . החדשים שהפחיתו משמעותית את פוטנציאל הנכס

נראה כי תתקן את הפגיעה אך עקב היותה בשלב מקדמי לא הובאה בחשבון מעבר 
  .להשפעה המקרו שמאית
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  :שומהתחשיב   .10
  

   110₪ -כ    ר קרקע בהשוואה ישירה"שווי למ  
     ₪ 95 -כ          מ"ללא מע  
    
  ר קרקע"למ/ 120₪ -כ      )25% -כ(מקדם מיקום ויעוד   
  )x(ר " מ28,155 -כ          שטח ברוטו  
              ----------  
  ₪  '  א3,380 -כ            כ "סה  

  
  :שימוש בינייםאופק 

  
  הלשנ₪ '  אx  9 ₪ x 12 =432ר" מ4,000

  
N=5  

  ₪ '  א1,600 -כ    p.m.t  = לשנה₪ '  א432   
I=11%  

            ========  
  מ"מע+ ₪ '  א4,980 -כ        שווי זכויות הבעלות

  
    

  :השומה  .11
  

בנכס שבנדון כריק לאור האמור לעיל הגעתי לכלל דעה כי אומדן שווי זכויות הבעלות המלאה 
  .מ"לא כולל מע) ₪יון חמישה מל(₪  מליון 5ופנוי וללא חוב או שיעבוד הוא 

  
  .לא הופחתו חובות או שיעבודים ככל שקיימים

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ,ולראיה באתי על החתום

  
  ארז אבירן

  שמאי מקרקעין
   

  
  
  
  
  



   AVIRAN -REAL ESTATE VALUER LTD                     מ" בע  שמאות מקרקעין- אבירן 

       CONSULTANCY& REAL ESTATE VALUATION       בדיקות כדאיות ושמאות מקרקעין , ניהול
    )B.A(שמאי מקרקעין    –ארז אבירן 

  ).B.A(שמאי מקרקעין וכלכלן   –אק 'עידו ז
  )B.A(כלכלן   -רועי הדר
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   :office@aviran.info E-mail       09-7401913 : פקס09-7482411: טלפון 43652 מיקוד 4014. ד. רעננה ת1המסגר 

 2011  במרס15              
  'ג 3154/03/11: נומספר

  לכבוד
  ")החברה: "להלן (מ"ן בע"חברת פוליגון נדל

  8גרניט ' רח
  ת" פ,קרית אריה

  
  

  חוות דעת שמאית -עדכון 
  שווי שוק

  22 חלקה 6351גוש 
  תקווה-צפון פתח

  
  

מוד את שווי ל החברה לערוך חוות דעת שמאית ובמסגרתה לא" מנכ,ד איתי רובין"עוי "התבקשנו ע
השוק של הנכס שבנדון לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה בהתאם להוראות תקני דיווח 

המבוסס על תקן חשבונאות , ן להשקעה"נדל, 16' תקן חשבונאות מס) (IFRS(כספי בינלאומים 
  ).40' בינלאומי מס

  
  :הנכס הוערך על בסיס ערך השוק כדלקמן

  
גין הנכס למועד הקובע לשומה בין קונה ברצון למוכר מרצון כאשר לשני אשר יושג ב, המחיר המשוער"

הצדדים מלוא המידע המתייחס לנכס וכאשר העסקה מתבצעת בתום לב ללא השפעת תנאי הסכם 
  ". לרבות מכירה כפויה, מיוחדים

  
 י הכללים המקצועיים של לשכת"עפ, )אתיקה מקצועית(י תקנות שמאי מקרקעין "ההערכה בוצעה עפ

  .שמאי מקרקעין בישראל
  

  .לא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסי במימוש
 

  גילוי פרטים
 

  .ן להשקעה" שהבהיר כי הנכס שבנדון מוגדר כנדלרוביןי החברה  באמצעות מר "חוות דעת זו הוזמנה ע
  

  .אני מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בדוחות הכספיים של החברה ותפורסם לציבור
  

 ולא בעבירה 1999 -ט "לחוק החברות התשנ) א (222א הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף הנני מציין כי ל
  .1968 –ח "התשכ, פי חוק ניירות ערך-על
  

  .י החברה המזמינה כתב שיפוי"ניתן ע, במסגרת ההתקשרות לצורך עריכת חוות הדעת
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  :פרטי השכלה

  
  .רקעין בישראלחבר לשכת שמאי מק. שמאי מקרקעין מוסמך    - 1996

  
 לימודי תעודה לאחר – התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים –א "אוניברסיטת ת  1993 – 1995
B.A. –בוגר התכנית  .  

  
השתלמות , המרכז למשפט מסחרי,  הפקולטה למשפטים–אילן -אוניברסיטת בר  1999 – 2000

  .מקצועית בנושאי משפט ומקרקעין
  

  :יןניסיון תעסוקתי בתחום המקרקע
  

  .בעלים ומנהל משרד פרטי לשמאות ויעוץ במקרקעין    - 1998
  

חברות , המשרד עורך חוות דעת שמאיות בין היתר עבור ועדות מקומיות לתכנון ובניה
  .משרדי עורכי דין ועוד, מינהל מקרקעי ישראל, בנקים מסחריים, קבלניות/יזמיות

  
בית משפט בנושאי שווי כ הנני עורך חוות דעת שמאיות כמומחה ממונה מטעם "כ

    . או ירידת ערך/נכסים ו
  

  .כהגדרתו בחוק תכנון ובניה לעניין היטל השבחה" שמאי מכריע"הנני משמש כ    
    

חברות מפתחות בפרויקטים של התחדשות עירונית ' הנני משמש שמאי יועץ למס
    .י משרד השיכון"שמונחים ע

  
  . תפקיד אחרון שמאי מקרקעין–לייעוץ כלכלי ושמאות מקרקעין ' חב  1994 – 1998

  
 עוזר הוראה בקורס – התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים –א "אוניברסיטת ת  1996 – 1998

  ).הרצאות פרונטאליות וסיוע בכתיבת הבחינה הסופית" (מבוא לשמאות מקרקעין"
  
  

  :יחסי תלות ושכר טרחה
  

  .הריני מצהיר כי אין לי עניין בנכס הנישום
  
או /אין תלות בין תוצאות השומה לבין כללי ההתקשרות ו.  החברהיימים יחסי תלות ביני לביןכ לא ק"כ
  .ט"שכ

  
בין היתר הסתמכתי על נתונים לגבי השוכרים וכללי ההתקשרות . לא הסתמכתי על מומחים ויועצים
  .מולם כפי שהוצגו על ידי החברה

  
  .'בות בטוחות לבנק וכוהנני עורך מפעם לפעם חוות דעת שמאיות לנכסי החברה לר

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   AVIRAN -REAL ESTATE VALUER LTD                     מ" בע  שמאות מקרקעין- אבירן 

      CONSULTANCY& REAL ESTATE VALUATION       בדיקות כדאיות ושמאות מקרקעין , ניהול

  
                       E-mail: office@aviran.info   09-7401913:    פקס09-7482411: טלפון      4014. ד. רעננה ת1המסגר ' רח

3
  
  
  
  

  :לצורך כך נערכו הפעולות העיקריות הבאות
  
  ").נסח"להלן (  עיינתי בפלט מידע מפנקס הזכויות כפי שנצפה באינטרנט  *
  .נערך ביקור בנכס ובסביבה  *
  .נבדקו נתוני תכנון  *
  .נבדקו תכניות והתרים  *
  . )מכירה, שכירות(נבחנו נתוני שוק רלוונטיים   *
  .התקבלו מסמכים משפטים ואחרים מהחברה  *
  .25.3.09עיינתי בשומתי הקודמת מיום   *
  
  :פרטי הנכס  .2

   
  6351  :      גוש  

  
   22  :      חלקה  

  
  )ברוטו לפי נסח(ר " מ31,667  :  שטח חלקה רשום  

  
  .)בשלמות(מ "ן בע"פוליגון נדל  :    בעלים רשום

  
  ).עירייהלפי מחשב ה( ר" מ24,911 -כ  :  לאחר הפקעהשטח 

  
  )מבני פח גלי ( ר" מ6,300 -כ  :  )פ היתר"ע (שטח בנוי

  
  .ת"פב ת סגולה. מערבית לאצפון  :      מיקום

      
  
: להלן( 23.1.2011שנצפה באינטרנט מיום מפנקס הזכויות הפרטים נלקחו מפלט מידע   *

  .ב"מצ, ")נסח"
  

  .לפי החברה המבנים ריקים ופנויים  *  
  
  
  :תיאור הנכס והסביבה  .3
  

צפון  מתהממוקעם שני מבנים מאורכים ית וישר זו דמוית טרפזבעלת צורה חלקה הנכס מהווה 
  .ת"פצפון  ,ת סגולה.אל יתמערב

  
ותיאורה נעשה גם בעזרת מפת , גבולות החלקה אינם מוגדרים בשטח בצורה חד משמעית

  .מדידה וביקור במקום
  

  :שני מתחמים לפי התיאור להלןניתן לחלק את שטח החלקה ל
  

  :המהווה את מרבית שטח החלקה והוא כולל בין השאר -צפוניחלק 
  

  . מפח גלי וגג בבניה קלה משופע אחד הבנוייםלר כ" מ3,150- בשטח של כשני מבנים מאורכים
  

  .' מ105 -ואורכו כ'  מ31 -רוחב כל אחד מהמבנים הוא כ
  

  . סלולים אספלטגלויים ם מסביב למבנים משטחי
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  .סכורית מתוחם בגדר פח אילולשטח המגרש הס
  

  .י שער מבוקר ממתכת"הכניסה למתחם נעשית ע
  

   . לא בשימושואהנראה כי המתחם היה נעול ובעת הביקור 
  .נראה כי בעבר המבנים שמשו לפעילות עסקית כלשהייחד עם זאת 

  
חלקו מהווה שטח פתוח בעל צמחיה , חלקו סלול אספלט ומגודר, שטח פתוח -דרומיחלק 
  . מסילת ברזל/שבו עוברת דרךעית טב

  
בחלק הצפוני לכיוון מערב  הרכבת' רחמצעות כביש אספלט הנמשך מבא רכב אפשרית כליגישת 

  .של הרחוב
  

  :החלקהת ולובג
  

  . לשינוע אשפהבנהומפעיל כביש אספלט ומעברו הר זבל חזית החלקה פונה ל – מזרח צפון
  

  . מגרש ריק עם צמחייה טבעית–צפון מערב 
  

  . מבנה מלאכהמגרש עם מהחלקה '  מ100 -כבמרחק של  ומעברו ,מגרש ריק -מערב  דרום
  

רחוב הרכבת עם מסילת רכבת מפגש מגבול החלקה '  מ100 -כמגרש ריק ומעברו  –מזרח דרום 
   .פעילה

  
  .החלקה ממוקמת דרומית בסמוך להר הזבל

  
 טבעית ופיתוח סביבתי חלקי צמחייה ם לא מבונים עםמגרשיהסביבה הקרובה כוללת בעיקר 

  .לצד מגרשים מבונים
  

  . סגולהאזור התעשייהדרום מזרחית לחלקה 
  

  
  :יום הביקור בנכס  .4

    
  .17.3.2011  ביום שמאי מקרקעין,אק'עידו זי "ע בבנכס ובסביבה נערביקור   

  
  
  
  :המועד הקובע לחוות הדעת  .5

                
  31.12.10 -ההתבקשתי להתייחס ליום 
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  :נתוני תכנון  .6
  

   :בבדיקת נתוני תכנון בוועדה המקומית עולה כדלקמן
  

  14.05.92 מיום 4004פ . פורסמה למתן תוקף בי2000/פתע "תב  6.1
  

  .סווג כשטח חקלאימר בחלק הצפוני של החלקה " מ24,701 -שטח של כ
  

  .בתחום המגרש המסווג כשטח חקלאי קיימת רצועת קו דלק
  

  .או דרך שגובלת עם אזור תעשיה/למסילת ברזל וד החלק הדרומי ייוע
  

מופיע שימושים המותרים בהתאם ל: כוללים בין השארשימושים התכליות וה - אזור חקלאי
  .בתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה בלבד

  
  

בניה או שימוש הקשורים לשימוש חקלאי של , גידול בעלי חיים, צמחים, עיבוד לצרכי עצים
  .כולל בתי אריזה ובתי קירור) בתנאים(לי חיים אדמה ואו בע

  
  .שימושים שלא הותרו במפורש אסורים

  
  :זכויות בניה כוללים בין השאר

  .ר" מ10,000: מגרש מינימלי
  . משטח מגרש נטו10%:  אחוזי בניה מרביים

  
  1: קומות' מס

  .' מ6 –אחורי ',  מ4 –לצד : קווי בניין מינימאליים
  

  .ואחסה מסחרית של הרכבת, נים ומתקנים להפעלת מסילת ברזלמב -מסילת ברזלאזור 
  
  

  9.11.2000 ביום 4932פ . אושרה למתן תוקף בי113/ע מח"תב  6.2
  

בחלק החלקה הדרומי יועד ) מדידה גראפית של מחשב העירייה י"עפ(ר " מ6,756 -שטח של כ
  .לטובת מסילת רכבת מוצעת

  
  .מדובר במסילת רכבת כפולה

  
בין קו הבניין וציר רצועת '  מ120 -מהמסילה במקרה של מסילת רכבת כפולהקווי הבניין 

  ).23א " הנחיות תמלפי(הרכבת 
  

יבות יהיו בכפוף לתאום יעבודות בתחום רצועת קו הדלק מח. ' מ10 -רוחב רצועת קו דלק היא כ
  .עם חברת קו הדלק המפעילה את הקו ובאישורה

  
לא תותר . חקלאית יותר שימוש חקלאיתכנית זו בקרקע שהייתה טרם ביצוע עבודות לפי 

  .הקמת מבנים חקלאיים חדשים
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  16.08.2007 ביום 5704פ . אושרה למתן תוקף בי183/ 26/ל"תת   6.3
   

בפינה הצפון מזרחית של החלקה יועד לטובת דרך ) מדידת העירייה(ר " מ210 -שטח של כ
  .לסית של דרך ומסילה עבודת ההפרדה המפלתקופת ביצועיהיה . זמנית

  
 ,)רכבת ישראל(י יוזם התכנית "ע, ויתבצע בה שיקום נופי  תיסגר הדרךעם פתיחת המעבר

  .)ל"תת (והשטח ישוב לייעוד הקרקע טרם אישור תכנית זו
  

ניתן להאריך את מועד תחילת הביצוע בשנתיים .  יחל שנתיים מיום אישורה–ביצוע התכנית 
  .נוספות

  
  .י מדינת ישראל"י התכנית לדרכים יופקעו ע"עפהשטחים המיועדים 

  
  .ניתן לראות את גבול המסילה שעובר בתוך החלקה גם את קו צינור הדלק

  
  . נחל ירקון– 30.04.2008 ביום 5798פ .אושרה למתן תוקף בי 10 שינוי 3מ "תמ  6.4

  
  . של מחוז מרכזמחוזית הינה תכנית התכנית

  
  .לקות כך שהרזולוציה מגבלתיתלות חתשריט התכנית אינו כולל גבו

  
מסילת סימון עם "  שטחים פתוחים– לתכנון עתידישטח " ייועד כנראה כי עיקר שטח החלקה

  . בחלק הדרומי שלהברזל ותחנה
  

החלקה שטח מ קלח). 37א "לפי תמ(רצועת קו גז ,  שביל להולכי רגל ואופניים:עוד מסומנים
  .כלול בתחום תשריט הנחיות ומגבלות בניה

  
וליצור ריאה  ואזור נחל וסביבתו העקרונות המנחים היא הגדרת המרחב כגן לאומי

  .מטרופולינים ירוקה לאורך נחל הירקון
  

י הועדה המקומית יועבר "לא תופקד אלא לאחר אישור מסמך תכנוני שיוכן ע תכנית מקומית
צית לתכנון כ לועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה האר"המחוזית אח' לו

  .פ"ולבניה ולקבלת המלצה מצד הולקחש
  

  .י תכנית מקומית בלבד ועוד"היתרי הבניה יוצאו עפ
  

  .המחוזית ובתנאים' מבנים חקלאים יותרו רק בהתאם לתכנית מקומית באישור הו
  

  .י התכנית כאמור"ניתן בתנאים מסוימים לקבל היתר בניה לתקופה קצובה שלא עפ
  

יהיו בהתאם לתכנית מקומית שתוכן בעתיד ובהתאם  – לתכנון עתידיתכליות מותרות בשטח 
  .לעקרונות ומטרות תכנית זו

  
לפי ואו הוצאת היתר בניה ולקח בחשבון בעת הכנת תכנית מקומית יתוואי רצועת קו הגז י

  .37א " בתממגבלות/ההנחיות
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   12.11.03 מיום 5236. פ.מאושרת בי 21 תיקון 3מ "תמ  6.5
  
  אינה 3/21 תכנית ,שהיא התכנית המאוחרת מהשתים , שלעיל3/10חר אישור תכנית לא

  .רלוונטית
  
  
  

  :נתוני רישוי  .7
  

  . ניתן להקמת מבנה חקלאי22.08.95 מיום 95399' היתר בניה מס
  . ניתן להקמת מבנה מפח17.03.98 מיום 98106' היתר בניה מס

  
  .פרופורציות של המבנים שבשטחניתן לראות בתשריטים שני מבנים מאורכים עם 

  
  .ר" מ6,300 -כהשטח המבונה הינו כ "ר וסה" מ3,150 -מבנה ככל שטח   

  
  
  :נתוני משפט  .8
  

  ,23.1.2011מיום )  "נסח"להלן (בהתאם לפלט מידע שהוצא מהאינטרנט מיום   8.1
  :עולים הפרטים הבאים  

  
  6351  :      גוש

  22  :      חלקה
  ר" מ31,667  :  טח חלקה רשוםש
  .בשלמות, מ"ן בע"פוליגון נדל  :    עלים רשוםב
  

  :    הערות אזהרה
  
  . על הפקעה7 - ו5 לפי סעיפים 14.12.1980נרשמה הערה ביום   *

  )15.12.80תאריך מקורי , 9.10.80 מיום 2662. פ.י(  
  
  .לטובת מדינת ישראל על הפקעה 7 - ו5 לפי סעיפים 27.06.1991נרשמה הערה ביום   *

  )3523 עמוד 5.8.90 מיום 3788. פ.י(  
  
  . על תיקונים שונים בהערה לטובת מדינת ישראל19.02.1995נרשמה הערה ביום   *

  .19הפקעת חלק מהחלקה לפי סעיף על  27.06.91מיום כנראה ומדובר בתיקון הערה   
  )1319 עמוד 31.12.91 מיום 3958. פ.י(  

  
  .נת ישראללטובת מדי,  לפי פקודת הדרכים6.09.1998נרשמה הערה ביום   *

  )13.8.98 מיום 5917קובץ תקנות (  
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  :גורמים ושיקולים בחוות הדעת  . 9
  

בסמוך לאזור , ת"קרקע עם מבנים שלא בשימוש בחלק הצפוני של העיר פהנכס הינו   9.1
  .תעשיה סגולה

  
 מ"ן בע"פוליגון נדל  חברתזכויות הבעלות שלאומדן שווי עדכון ד היא "מטרת חווה  9.2

  ".שווי בספרים"נכס למטרת ב
  

ל מהווה שינוי ביחס למצב התכנוני "הנ. שטח לתכנון בעתידל מיועדתהחלקה ברובה   9.3
  3/21הקודם בתכנית המחוזית 

  
שווי הזכויות בחלקה לתכנון בעתיד נובע מהפוטנציאל לשינוי יעוד לשימושים 

  ).אם בכלל(אינטנסיביים בעתיד 
  

ה ולכן גם על שווי י משפיעה לחיוב על אלמנט הצפיקרבת החלקה לאזור תעשיה פעיל
  .השוק

  
מדובר במתחם רחב המיועד ברובו . בשלב זה כיום לא ניתן לממש בניה בחלקהגם   9.4

  .לשטח ירוק
  

  .היחודית בכך שאינה צבועה כמתחם ירוק וגובלת עם אזור התעשייהחלקה שבנדון י  
  
  

יש לציין כי . לקות דומות בסביבה בהתאמותחלצורך אומדן השווי נבדקו נתוני שוק של   9.5
  .העסקאות המדווחות בסביבה מוגבלות בהיקפן

  
  .הובא בחשבון התאמות מנתונים שקיימים באזורים חקלאיים אחרים  

  
  

  .הובא בחשבון התאמות ליעוד החלקה ומיקומה העדיף במרחב  9.6
  

  .מהחלקה מיועדים חלקים להפקעה  
  

  .גין ההפקעהלא שולמו פיצויים ב, להבנתי  
  

ר קרקע "כלומר כל מחיר שמתקבל למ. הובא בחשבון כי נתוני השוק הם לקרקע ברוטו
  .40% -מגלם פוטנציאל להפקעה עד ל

  
לאור זאת חושב שווי השוק כמכפלה של שטח החלקה ברוטו לפי נסח במחיר השוק 

  .ר"ברוטו שמתקבל למ
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  : תרומת המבנה–שימוש ביניים   9.7
  

  . מדובר בנכס עם מבנים שבהיתרלמעשה  
  

  .ע נראה כי הוא חקלאי"השימוש במבנים אינו מוגדר בהיתר אך לפי תב  
  

  .המבנים יכולים להניב תשואה עד למימוש השימוש המיטבי בחלקה  
  

הובא בחשבון שקיים פוטנציאל כלשהו מינימלי בגין המבנים וזאת לטווח קצר כך 
  .שהמבנים תורמים לשווי

  
  

  :ב שומהתחשי  .10
  

   110₪ -כ    ר קרקע בהשוואה ישירה"שווי למ  
     ₪ 95 -כ          מ"ללא מע  
    
  ר קרקע"למ/ 125₪ -כ      )30%(מקדם מיקום ויעוד   
  )x(ר " מ31,667 -כ          שטח ברוטו  
              ----------  
  ₪  '  א3,958 -כ            כ "סה  

  
  :)תרומת המבנה (שימוש ביניים

  
  לשנה₪ '  אx  8 ₪ x 12 =604.8ר" מ6,300

  
N=5  

  ₪ '  א2,235 -כ  p.m.t  =  לשנה₪ '  א604.8   
I=11%  

            ========  
  מ"מע+ ₪ '  א6,193 -כ        שווי זכויות הבעלות

  
  

  :בדיקת רגישות
  

 מביאה לטווח השתנות ,ללא השתנות השימוש ביניים,  קרקע ריקה באומדני10%סטיה של 
  :כדלקמןהזכויות שווי 

  
  מ"מע+ ₪ '  א6,588 -כ    במקסימום 

  
  מ "מע+ ₪ '  א5,793 -כ    במינימום

  
  

  : לגישת השוויהבהרות
  

. תכנון בעתיד/קרקע חקלאיתנעשה שימוש בהשוואה ישירה שהיא הגישה המתאימה לשום 
מגלמת את מלוא היתרונות  , בהתאמות שמתחייבות,וגישה זוהשימוש בגישה זו עדיף מאחר 

  .' רמת הסיכון במשק וכו, מיקום,והחסרונות של הנכס לרבות מצב תכנוני
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  :שימוש ביניים ושיעור היוון
  

  .הובא בחשבון שימוש ביניים במבנים
  

ריבית , סיכון ואי וודאות בקבלת הזרם, שיעור ההיוון הגבוה בתחשיב מגלם החזר בגין פחת
  .עלויות שוטפות שיידרשו ועוד, בטוחה כבסיס

  
    

  :השומה  .12
  

בנכס שבנדון כריק  לכלל דעה כי אומדן שווי זכויות הבעלות המלאה לאור האמור לעיל הגעתי
לא ) ₪ תשעים ושלוש אלף מאה שישה מליון(₪ אלפי  6,193ופנוי וללא חוב או שיעבוד הוא 

  .מ"כולל מע
  

שיעור ההיוון סביר ביחס לעובדה שלא התבצעה . ביחס לשומה קודמת לא היה שינוי מהותי
  .השכרה בנכס בשנה שחלפה

  
  .עבודים ככל שקיימיםא הופחתו חובות או של

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ,ולראיה באתי על החתום

  
  ארז אבירן

  שמאי מקרקעין
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  )B.A(כלכלן   -רועי הדר
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   :office@aviran.info E-mail       09-7401913:  פקס09-7482411: טלפון 43652 מיקוד 4014. ד. רעננה ת1המסגר 

 2011  במרס17                  
  ' א3156/3/11: מספרנו                    
  לכבוד          לכבוד

  מ"פוליגון מצבעת טכסטיל חיפה בע      מ"ן בע"פוליגון נדל
  ת"פ, 8הגרניט         ת"פ, 8הגרניט 
            

  
  

  חוות דעת שמאית
  )בשלמות(, 27-31,43-46  חלקות10901גוש 

  )חלק (26,47,58חלקות 
   פוליגון הישנהמצבעת

   שמןת" אזה–המלאכה ' רח
  חיפה
  

  
  :מטרת חוות הדעת  .1
  

הנכס שבנדון לערוך חוות דעת שמאית ובמסגרתה לאמוד את שווי השוק של  י החברה"התבקשנו ע
 דיווח ניבהתאם להוראות תק, 2010 בדצמבר 31ליום לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה 

  .40 - ו36' מס) IFRS(ים כספי בינלאומי
  

  :כדלקמן הוערך על בסיס ערך השוקהנכס 
  
רצון למוכר מרצון כאשר לשני מאשר יושג בגין הנכס למועד הקובע לשומה בין קונה , המחיר המשוער"

הצדדים מלוא המידע המתייחס לנכס וכאשר העסקה מתבצעת בתום לב ללא השפעת תנאי הסכם 
  . "לרבות מכירה כפויה, מיוחדים

  
י הכללים המקצועיים של לשכת "עפ, )אתיקה מקצועית(אי מקרקעין י תקנות שמ"ההערכה בוצעה עפ

  .שמאי מקרקעין בישראל
  

  . כגון מס שבחלא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסי מימוש
 

  גילוי פרטים
  

 ן להשקעה הנמדד לפי"ל החברה שהבהיר כי הנכס שבנדון מוגדר כנדל"י מנכ"חוות דעת זו הוזמנה ע
  .שיטת העלות

  
  .י חוות דעתי זו תיכלל בדוחות הכספיים של החברה ותפורסם לציבוראני מסכים כ

  
 ולא בעבירה 1999 -ט "לחוק החברות התשנ) א (222הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף 

  .1968 –ח "התשכ, פי חוק ניירות ערך-על
  

  .שיפויי החברה המזמינה כתב "ניתן ע, במסגרת ההתקשרות לצורך עריכת חוות הדעת
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  :השכלהפרטי 

  
  .חבר לשכת שמאי מקרקעין בישראל. שמאי מקרקעין מוסמך    - 1996

  
 לימודי תעודה לאחר – התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים –א "אוניברסיטת ת  1993 – 1995

B.A. –בוגר התכנית  .  
  

השתלמות ,  מסחריהמרכז למשפט,  הפקולטה למשפטים–אילן -אוניברסיטת בר  1999 – 2000
  .מקצועית בנושאי משפט ומקרקעין

  
  :ניסיון תעסוקתי בתחום המקרקעין

  
  .בעלים ומנהל משרד פרטי לשמאות ויעוץ במקרקעין  - 1998

  
חברות , המשרד עורך חוות דעת שמאיות בין היתר עבור ועדות מקומיות לתכנון ובניה  

  .משרדי עורכי דין ועוד, למינהל מקרקעי ישרא, בנקים מסחריים, קבלניות/יזמיות
  

כ הנני עורך חוות דעת שמאיות כמומחה ממונה מטעם בית משפט בנושאי שווי "כ  
    . או ירידת ערך/נכסים ו

  
 ותביעות פיצויים עניין היטל השבחהל) 84לפני תיקון (" שמאי מכריע"כשימשתי   

  .לירידת ערך
    
של התחדשות עירונית חברות מפתחות בפרויקטים ' הנני משמש שמאי יועץ למס  

  .י משרד השיכון"שמונחים ע
  

  . תפקיד אחרון שמאי מקרקעין–לייעוץ כלכלי ושמאות מקרקעין ' חב  1994 – 1998
  

 עוזר הוראה בקורס – התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים –א "אוניברסיטת ת  1996 – 1998
  ).בחינה הסופיתהרצאות פרונטאליות וסיוע בכתיבת ה" (מבוא לשמאות מקרקעין"

  
  

  :יחסי תלות ושכר טרחה
  

  .הריני מצהיר כי אין לי עניין בנכס הנישום
  
או /אין תלות בין תוצאות השומה לבין כללי ההתקשרות ו. כ לא קיימים יחסי תלות ביני לבין החברה"כ
  .ט"שכ

  
  .בין היתר הסתמכתי על נתונים שהוצגו על ידי החברה. לא הסתמכתי על מומחים ויועצים

  
  .'הנני עורך מפעם לפעם חוות דעת שמאיות לנכסי החברה לרבות בטוחות לבנק וכו
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  :לצורך כך נערכו הפעולות העיקריות הבאות
  
  ").נסח"להלן ( 23.1.11מיום   עיינתי בפלט מידע מפנקס הזכויות כפי שנצפה באינטרנט  *
  .נערך ביקור בנכס ובסביבה  *
  .בדקו נתוני תכנוןנ  *
  .קו תכניות והתריםנבד  *
  ). מכירה, שכירות(רלוונטייםנבחנו נתוני שוק   *
  . ועודוהסכמי שכירות, חוזי חכירהמהחברה נתונים שונים לרבות התקבלו   *
  
  .₪ מיליון 6.7 -לשווי הנכס נקבע  שבה 31.12.09ליום בשומתי הקודמת עיינתי   *

     
  

  :פרטי הנכס .2
  

  שטח  חלקה  גוש
  חלקה
  רשום
  ר"במ

  בעלים 
  שוםר
  )בשלמות(

  חוכר 
  רשום

ר "שטח במ
נישום לפי 

תשריט 
  חכירה

  הערות

  רשות  872  )חלק( 26
  הפיתוח

  האחים עופר
 מ"נכסים בע

  )חלק(

הערת אזהרה   272 -כ
לזכות פוליגון 

מצבעת 
טקסטיל חיפה 

מ על חלק "בע
  מהנכס

  פוליגון  900  27
  מצבעת

  טקסטיל
  מ"חיפה בע

  
--  

  
  900 -כ

  

  וןפוליג  952  28
  מ"נדלן בע

 עיריית חיפה
  )חלק(

בכפוף לחכירת   952 -כ
  העירייה

29  973  973    
30  501  501    
31  647  647    
43  1,070  1,070    
44  1,096  1,096    
45  1,154  1,154    
46  1,200  

  רשות
  הפיתוח

  

  פוליגון
  מצבעת

  טקסטיל
  מ"חיפה בע

  
1,200    

רשות   1,263   47
  הפיתוח

    1,200 -כ  --

  הכרזה על דרך  410 -כ  --  עיריית חיפה  1,538  58
  הכרזה על דרך  1,500 -כ  --  עיריית חיפה  5,211  59

10901  

  הכרזה על דרך  430 -כ  --  עיריית חיפה  1,525  60

     
  ) חוזה החכירה–פ תשריט "ע(ר " מ12,305 -כ  :    שטח מגרש  

  
  י היתר" ברוטו עפר" מ2,986 -כ  :    בנוישטח   

  
  .חיפה,ת שמן"אזה, המלאכה' רח  :      וםמיק  
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  :אור הנכס והסביבהית  .3
  

מצבעה /בעבר כמפעלותיק בשימוש חלקי הידוע מבנה מלבני מוקף גדר שבו  מתחםהנכס מהווה 
   .פוליגון' של חב

  
  .התעשייה' פני שטח המגרש מישוריים והוא בעל חזית רחבה לרח

  
  :תיאור הנכס  

  
דו קומתיים ותיקים מבניה של בלוקים ובטון לרבות סככות ובניה /חדבמתחם בנויים מבנים 

  .קלה אחרת
  

  . לא התאפשרה כניסה לפנים המבנים. ופח וסגור מוקף גדר עשויה בטון, רובו נטוש,המתחם 
  .אסבסט/בחלקו עשוי בטון בחלקו אזכורית, גג המבנים מדורג  

  
  .בחלק המזרחי פועל עסק המושכר בשכירות חופשית

  
  .התעשייה' י שער חשמלי ממתכת מחזית רח"עלעסק נעשית ניסה כה
  
  .חלק זה ניתן לראות מבנים יבילים בני קומה אחת המשמשים כמשרדב
  
  .ומשמש כחניון פתוח לציוד ומשאיות" יצחקי הובלות "'ל מושכר לחב"הנ

  
  

  :תיאור הסביבה  
    

   .שבעיר חיפה" שמןחוף "הידוע בשם מדובר באזור התעשייה 
  
 לבין " חירם" כיציאה למחלף שמשמשמצפון " נתיבי המפרץ"ת קטן ומתוחם בין דרך "האז

  . המשמש כתחנת מעבר לרכבותשמדרוםמסילות הרכבת  מתחם
  

עם חצרות וסככות צמודות המשמשים לתעשייה  ת מאופיין מחד באולמות חד קומתיים"אזה
  .ומלאכה

   
  .סגריות ועודמ, נגריות: ם מאופיינים ניתן לראותבין השימושי

  
  .הפיתוח הסביבתי מלא אך ישן

  
  :להלן גבולות המתחם

  
מעברו מבנים וותיקים בני קומה אחת בעלי מפתח , דו סטרי' רח, התעשייה' רח   – מצפון

חלקם , חלקם בנויים משלד בטון ובלוקים, האנגרים ואולמות תעשייה,  רחב
  . בנויים בניה קלה

  
  .ן לראות מספר רב של מסילות ברזלנית, תחנת מעבר לרכבות   –מדרום   

  
  .ככל הנראה מדובר במפעל ליצור מלט, מפעל תעשיה   – ממערב  
        

 המשמש כתחנת מעבר" מינוע שינוע"'  אספלט המשמש את חבסלולמתחם    - ממזרח
  .לאשפה של עירית חיפה
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  :יום הביקור בנכס  .4

    
   .8.3.2011ביום , רקעיןשמאי מק, אק'עידו זי "ע בנכס ובסביבה נערך ביקור  

  
  
  :המועד הקובע  .5
  

  .31.12.10 -ההתבקשתי להתייחס ליום   
  
  
  :נתוני תכנון  .6
  

  :להלן נתוני התכנון הרלוונטיים
  

  שאושרה .תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל מחוז צפון ומחוז חיפה - 15'  שינוי מס23א  "תמ
  .22.11.2001י שר הפנים מיום "ע
  

  .09.07.1998 מיום 4661. פ.פורסמה למתן תוקף בי, "גשר חירם "' א1970/חפ' תכנית מס
  .08.03.1998מיום .  פ.פורסמה למתן תוקף בי ,1ב " י1400/חפ' תכנית מס
  30.03.1997 מיום 4508. פ. פורסמה למתן תוקף בי,ש" ש1400/חפ' תכנית מס
  .15.08.1996מיום . פ. פורסמה למתן תוקף בי,ג" י1400/חפ/מק' תכנית מס
  21.04.1996מיום .  פ.פורסמה למתן תוקף בי ,ב" י1400/חפ' תכנית מס
 06.11.1980 מיום 2670. פ.פורסמה למתן תוקף בי,' ב1058/חפ' תכנית מס

 . טרם אושרה סופית,1980 משנת מופקדת ,1400/תכנית המתאר חפ
  .ה תוקףטרם קבל, 01.19.1968הופקדה מיום ,  תעופההרחבת שדה 1334/חפ' תכנית מס
  .טרם קבלה תוקף,  הארכת מסלול שדה התעופה' ב1334/חפ' תכנית מס
  .2.03.61 מיום 825. פ.פורסמה למתן תוקף בי ,' א1058/חפ' תכנית מס

  22.11.2001 מיום 928 2/פש' י החלטת ממשלה מס" שאושרה ע15 תיקון 23א "תמ  
  

  :סיכום פרטי התכנון  
  

  . תעשיה–  החלקותיעוד) פעל פוליגוןתכנית להרחבת מ('  ב1058לפי תכנית 
  

  . מגרשים נפרדים3, התכנית יוצרת בשטח המגרש נטו
  

  .התכנית אינה קובעת זכויות בניה
  

  .150%ה הם י המופקדת זכות הבניה באזור התעשי1400 / חפלפי תכנית
  

  : שימושים
, חנות דלקת, מלאכה ותעשייה זעירה, תעשייה עתירת ידע, ג-תחבורה א, שירותים עירוניים
  .מסחר ומלאכה צרכנית, מסחר ועסקים

  
  -קווי בניין
  '  מ5לדרכים 

  ) בתנאים0קו צידי ('  מ3 -צידי מערב 
  .א"לכיוון דרום לרכבת לפי תמ  
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  3 -מספר הקומות
  )5הקומות העל קרקעיות לא יעלה על בתנאי שמספר , קומות שרות על קרקעיות2ר תוספת תות(

  
  ' מ20 -גובה מקסימאלי

  
 תוספת לאחוזי הבניה במבנים פינתיים בתנאי שהמרחק בין קו הבניין של 10%ניתן להוסיף 

  .' מ11 -אותו מגרש לבין קו הבניין של המגרש בצד השני של הדרך אינו קטן מ
  

,  דונם לפחות ניתן יהיה להגדיל את אחוזי הבניה ואת גובה הבניין10עבור מגרשים ששטחם 
  .פ תכנית מפורטת"הכול ע

  
  .)לאחר הפקעות לצורכי ציבור ( מהשטח נטוואחוזי הבניה המותרים יילקח

  
  .ש" ש1400/חפ' קביעת שטחי השירות תהיה בהתאם לתכנית מס

  
  . בטרם כל תכנון יש לקבל את הערות מנהל התעופה אזרחית' ג– ' בהשטח נכלל באזור הגבלה

  .גובה אבסולוטי'  מ50 של כל עצם לא יעלה על וובהג
  

  .עם מותר העיר. ת.מציגה את גשר חירם המקשר את א'  א1970ית תכנ
  

  .1943לפקודת הדרכים ומסילות הברזל ) 1(10בהתאם לסעיף 
  .מאמצע מסילת הברזל'  מ50יש לקבל את הסכמת רכבת ישראל לכל בקשה בתחום של 

    
  .גבול המגרש מדרום גובל עם נתיבי מסילת ברזל  
  .וגדרת המסילה כמסילת ברזל רב מסילתית שלעיל מ15 תיקון 23א "פ תמ"ע  

  
המרחק בין קו בניין ובין ציר הרצועה ',  מ120פ התכנית יש לשמור על רוחב רצועה של "ע

  . ' מ150המתוכננת יהיה 
  

 היתר בניה ןל לא יינת"בתחום הנ, תינתן גמישות בכפוף לתכנית מתאר מקומית או מפורטת
  .זולת מקרים חריגים המצוינים בתכנית

  
   –הפקעות    

  
בין היתר בין מסילת הברזל ובין המגרש מתוכננת הרחבת , מתוכננות הפקעות'  ב1058ע "לפי תב

  .המלאכה' כמו כן מסומנת דרך לביטול בחזית לרח, דרך על חשבון הנכס שלהלן
  

   –מפת מדידה   
  

 יקבע שטח המגרשים הסופי לחישוב אחוזי הבניה, המגרשים עדין לא עברו פרצלציה ורישום
  פ מפת מדידה מעודכנת"ע
  

  .ר ככל שקיים"או את התצ/טרם ניתן היה לקבל תכנית מודד מוסמך שאיחדה את החלקות ו  
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  :נתוני רישוי  .7
  

  : כדלקמן היתרי בניה רב של' נתנו מסבמגרש  
  

  ר" מ623.70 -כ     – 30.04.62  מיום 3409/62' היתר בניה מס
  שמש כמצבעהמתן רישיון להקמת מבנה שי

  . טקסטיל' לחב
  

  .ר" מ1,016.10  -כ      – 05.10.65 מיום ' א3409/62' היתר בניה מס
  בשטח כולל " מצבעה"מסד ל' הקמת ק

  
  .ר" מ145.00 -כ     – 20.10.65מיום '  ב3409/62'  מס בניההיתר

  תוספת לבניין קיים
  

  .ר" מ199.00 -כ       – 25.06.68 מיום 'ה 3409/62' היתר בניה מס
  )חדר לדוד ומקלט,מחסן,הגדלת אולם

  
  .ר" מ268.00 -כ     –18.07.71מיום '  ח3409/62' מסבניה היתר 

  נוחיות ויציע, תוספת בניה לאולם
  

  ר" מ261.50 -כ     -  18.07.71 מיום ' ט3409/62' היתר בניה מס
  א"שירותים ואולם בק, תוספת בנייה של חדר אוכל

  
  ר" מ862.00 -כ     -  18.07.71 מיום'  י3409/62' היתר בניה מס

   )מבנה עזר(תוספת לבניין קיים ובניית בניין חדש 
  

  
  

  .א" י3409/62'  ניתן היתר אחרון מרכז מס18.7.71ביום 
  

  .ר" מ173 -בהיתר מבוקשת תוספת של כ  
  

  .ר" מ2,986 מוצע+ קיים כ "סה
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  :נתוני משפט  .8
  

עולים הפרטים  23.1.11 הזכויות שנצפה באינטרנט מיום בהתאם לפלט מידע מפנקס  8.1
  :הבאים

  
  שטח  חלקה  גוש

  חלקה
  רשום
  ר"במ

  בעלים 
  רשום

  )בשלמות(

  חוכר 
  רשום

ר "שטח במ
נישום לפי 

תשריט 
  חכירה

  הערות

  רשות  872  )חלק( 26
  הפיתוח

  האחים עופר
 מ"נכסים בע

  )חלק(

הערת אזהרה   272 -כ
לזכות פוליגון 

מצבעת 
טיל חיפה טקס
מ על חלק "בע

  מהנכס
  פוליגון  900  27

  מצבעת
  טקסטיל
  מ"חיפה בע

  
--  

  
  900 -כ

  

  פוליגון  952  28
  מ"נדלן בע

 עיריית חיפה
  )חלק(

בכפוף לחכירת   952 -כ
  העירייה

29  973  973    
30  501  501    
31  647  647    
43  1,070  1,070    
44  1,096  1,096    
45  1,154  1,154    
46  1,200  

  רשות
  הפיתוח

  

  פוליגון
  מצבעת

  טקסטיל
  מ"חיפה בע

  
1,200    

רשות   1,263   47
  הפיתוח

    1,200 -כ  --

  הכרזה על דרך  410 -כ  --  עיריית חיפה  1,538  58
  הכרזה על דרך  1,500 -כ  --  עיריית חיפה  5,211  59

10901  

  הכרזה על דרך  430 -כ  --  עיריית חיפה  1,525  60

  
  .ר" מ12,305 - כ–פ חוזה החכירה "טח המגרש עכ ש"סה  *  

  
   :י" מול ממחוזה החכירה  8.2

  
פוליגון מצבעות ' בין מנהל מקרקעי ישראל לבין חב 10.09.1984פ לחוזה חכירה מיום "ע
  :מ עולים הפרטים הבאים"טקסטיל חיפה בע  
      
  )בחלקים (47 - 26: חלקות, 12305גוש   :    המושכר  
  .46 – 43, 31 - 27:חלקות, 1901גוש           

  
  ר" מ12,305  :    שטח המגרש  

  
  תעשייה ומלאכה  :   מטרת החכירה  

  
  ) בכל קומה50% (150%  :  פ חוזה"שעור הניצול ע  
    
  .31.03.2029 ועד ליום 01.04.1980החל מיום   :  תקופת החכירה  

  
  

ת  במקרים מיוחדים ובהתאם להמלצ ותנאי החכירה לתקופה זו יהיותקופת חכירה נוספת  
  .כמו כן תקופת החכירה הנוספת תהא גם היא בכפוף להמלצה, ת"מסו  
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  :תנאים מיוחדים  

  
י לעיריית חיפה ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים להסכם "התנאים החלים שהוסכמו בין ממ  
  .זה  

  
  :חוזה שכירות   8.3  

  
  : בין01.01.2008 שכירות בלתי מוגנת מיום  חוזי2  8.3.1  

  
  מ"יצחקי הובלות ומנופים בע' חב לבין) "משכיר"להלן ה(מ "ן בע"נדלפוליגון ' חב  
  :עולים הפרטים הבאים )"שוכר"להלן ה(  

    
      ת שמן חיפה " אזה9-11המלאכה ' חלק מהמבנים ברח  :    זיהוי המושכר   

 -שטח פתוח במקרקעין בשטח של כ+ ר " מ60בשטח כולל של 
  .ר " מ3,000

  
  .31.12.09 ועד ליום 01.01.08שים החל מיום  חוד24   :  תקופת השכירות   

על אף האמור מוסכם בין הצדדים כי הצדדים יהיו זכאים 
למשכיר  ( חודשים מראש6לסיים את ההתקשרות בהודעה של 

  ) מראש בלבד'  חוד3זכות לסיים את ההתקשרות בהודעה של 
  

  .קבלת הזמנות והובלה, עשיית שימוש כמשרד   :   מטרת השכירות  
  .חניון לחניית משאיות+           

  
   למשרד.מ לחודש"מע+  ₪ 1,500  :    התמורה   
  לחניון. מ לחודש"מע+  ₪ 9,000          
            
  .ש יוצמדו למדד המחירים לצרכן"דמ  :    מנגנון הצמדה  
  )מדד ידוע(.2007מדד בסיס נובמבר           

  
  .כל חודש בחודשו  :     תנאי תשלום  
            

  וכר ישלם את כלל המיסים השוטפים החלים על הש:            והוצאותמיסים 
תשלומי מים חשמל , ארנונה: בין היתר, או על העסקהמושכר 

  ', וכו
  

  :פרטים מיוחדים  
  

  .ידוע לשוכר כי המבנה המצוי בשטח המושכר מסוכן ואינו ראוי לשימוש*   
  

ולסמן   , לשם מניעת כניסה אליו, השוכר מתחייב לתחום ולגדר את המבנה המצוי במושכר* 
  .באופן בולט לעין וברור כי הכניסה והשימוש במבנה מסוכנים

  
וכלפי כל עובד שיעביד וימצא בתחום ' השוכר מתחייב לבטח את המושכר כלפי כל צד ג*

  .פ תנאי החוזה שלהלן"כל זאת יעשה על חשבונו כאשר פוליסת הביטוח תהא ע,המושכר
  

  אמצעי פרסום במושכר /התקנת שילוט/הצבתהשוכר מתחייב לקבל מהמשכיר בכתב ומראש * 
  .או בבניין
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כמו כן לא להשכיר , פ הסכם זה"השוכר מתחייב לא להעביר להעניק או לשעבד את זכויותיו ע* 

כל זאת אלא אם קבל לכך , את המושכר בשכירות משנה או להעביר את החזקה במושכר לאחר
  .אשור מראש ובכתב מהמשכיר

  
בתנאי ,ללא צורך בהשכמת השוכר,  רשאי להעביר כל זכות מזכויותיו במושכרהמשכיר יהיה* 

  .פ הסכם זה לא תפגענה"שזכויותיו של השוכר ע
  
  

  :השכירות המקוריתוספת להסכם   8.4  
  

  מ"ן בע"פוליגוןן נדל     –המשכירה   
  מ"יצחק הובלות ומנופים בע     –השוכר   
  משרד+ חניון    –מטרת השכירות   
  31.12.11 ועד 1.1.2010 – חודשים נוספים מיום 24  –ות תקופת השכיר  
  .השוכר יכול שיהיה לקצר את תקופת השכירות בהודעה של חודשיים מראש  
  .8%ש כפי שנקבעו בהסכם השכירות המקורי בתוספת "ש בגין התקופה הנוספת יהיו דמ"דמ  

  
  :הואהתשלום החודשי   

  
   12,286₪    –חניון   
  ₪    2,048  –משרד   
      -----------  
  מ"מע+  ₪ 14,334   -כ "סה  

  
בסיומה של כל שנה מתקופת השכירות הנוספת תיערך התחשבנות בין השכור למשכירה בגין   
  .אם וככל שיהיה בכך צורך, הפרשי הצמדה  

  
  

  : מפגע קצו לסילו  8.4  
  

המשרד לאיכות , י מדינת ישראל"שנמסר ע 14.1.2010בהתאם לצו לסילוק מפגעים מיום   
, סיבי אסבסט) חיפה ,9רחוב המלאכה ( עולה כי נכון ליום הצו נמצאו בנכסאגף חיפה , הסביבה  
ועל , ושביםולסיכון בריאותי לעוברים אשר גורמים לזיהום אוויר ' וכו, לוחות אסבסט שבורים  
  .כן מהווים מפגע סביבתי  

  
  :י שני שלבים"ת עוזא, הצו מצווה על בעלי הזכויות בנכס לפעול להפסקת המפגע לאלתר  

  
  ) שעות24תוך  (– 'שלב א  
אזהרת , הצבת שלטי אזהרה, גידור וסגירת המתחם באופן שלא תתאפשר כניסה של ציבור  
  .ועוד, איטום חלונות, השכנים  

  
  )22.1.2010לא יאוחר מיום ,  ימים מקבלת צו זה7תוך  (– 'שלב ב  
  .הגשת בקשה לאישור אבודות בניה באסבסט  
י קבלן מאושר "ויבוצעו ע, מקבלת אישור הוועדה הטכנית'  ש24הסרת המפגע יחולו העבודות ל  
  .עד להסרת המפגע, לאסבסט  
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  :הסכם לביצוע עבודות קבלניות  8.5  
  

נמסר כי הצו התקבל במשרדי החברה , י החברה" שנשלחה ע26.1.2010בהתאם להודעה מיום   
  .ם ההנחיות בו והיא פועלת ליישו21.1.2010רק ביום   
    
ניר פינוי . בין החברה לבין א1.2.2010בהתאם לחוזה לביצוע עבודות קבלניות שנחתם ביום   
עולה כי הקבלן המורשה מתחייב לפנות ולהטמין את כל לוחות האסבסט צמנט , מ"פסולת בע  
השבורים והמרוסקים הנמצאים באתר העבודה ועשיית מירב המאמצים לקבלת אישור המשרד   
  .הגנת הסביבה כי המפגע הוסר וכי הצו אינו בתוקף עודל  

  
העסקת , בין השאר מתחייב הקבלן לקבל אישור ממשרד להגנת הסביבה לביצוע העבודות  
וקבלת אישורו בכתב , מפקח מורשה מטעם משרד לאיכות הסביבה בזמן ביצוע העבודות  
  .לביצועה של המלא של העבודות לשביעות רצונו  

  
  .חיפהחוף השמן ב ב9-13ברחוב המלאכה '  ד11 - בשטח של כמדובר במתחם  

  
  

  :ח מסכם לעבודות אסבסט"דו  8.6
  

  2-1270/2010         -סידורי ' מס
  .7.11.2010      –ח "יום הגשת הדו
  .מבנה תעשייה איסוף פסולת חוף השמן חיפה        -אתר העבודה 

  2.11.2010     -תאריך ביצוע העבודה בפועל 
  .שפיה   - הפסולת שם האתר בו הוטמנה

  ר" מ6,460   -כמות הפסולת שפונתה בפועל 
       -פעולות נוספות שבוצעו 

  
  .בוצע סימון אזור העבודה כולל שלוט אזהרה לאסבסט  *
  .עבודות איסוף הפסולת הארוזה בוצעה במהלך יום עבודה אחד  *
  .בסיום העבודה בוצעה סריקה לאיסוף שברי האסבסט  *
  ניתור סביבתי   *
  

  .ח איציק רייך"הדומגיש 
  
  

  :תכנית לצרכי רישום  8.7  
  

ד איתי רובין כי בימים אלה החברה פועלת להשלמת איחוד "ל החברה עו"י מנכ"נמסר ע
  .בחכירתה לחלקה אחת על ידי רישום תכנית לצרכי רישום/החלקות שבבעלות

  
  

  .ין קיימיםד נערכה על בסיס נתוני קני,בשלב זה המגרשים הזמנים טרם נרשמו ולכן חווה  
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   :עקרונות גורמים ושיקולים  .9
  

  .חוף השמן בחיפה"מבנה נטוש בחלקו הממוקם באזור תעשיה + מגרש הנכס הוא   9.1  
  
  

  .י בחוזה מהוון"ת וחלקות המוחכרות ממיחלקות בבעלות פרטמדובר ב  9.2
  

שווי . תידי תוך תשלום דמי היוון בע"הובא בחשבון שיידרש לחדש את החכירה לממ
  .נ.נ.הזכויות מגלם הפחתה בגין כך במונחי ע

  
  

  .הוצג חוזה. בחלק מהנכס מחזיק שוכר בשכירות חופשית  9.3
  
  

  .בדקתי את השימוש המיטבי בנכס  9.4
  

  :קיימות שתי חלופות מרכזיות    
  

היוון התשואה שהנכס יכול להניב מצבו תוך התאמות ושיפורים במבנה      -אחת
  .הקיים בהיתר    

  
  .ע"מימוש הקרקע כריקה לפי תבוסילוק המבנה    -היהשני    

  
  .המסקנה מהבדיקות כי השווי המתקבל בשתי החלופות דומה    

  
  

  .החלופה של הנכס במצבוהשווי נקבע לפי   9.5  
  

  .   בלבדהמבנה בהיתרהובאו בחשבון שטח     
  

נה והן ל הן לשטח הבנוי לאחר השמשת המב" הנ.ובא בחשבון התשואה שיכול להניבה
  . הובא בחשבון התשואה שהנכס מניב בפועל.לשטחי החצר הנרחבים

  
  . למבנה שכיום לא ראוי לשימושיידרשו התאמות רבות    

  
מתחם וחלקי הנכס השונים לרבות תפוסה חלקית היקף ההפחתה בגין הובא בחשבון 
   .פוטנציאלית

  
  .סש שמשולם בפועל בחלק מהנכ"בחלופה של היוון שכירות גולם דמ    

  
  .'שיעור ההיוון מגלם נתונים שנדרשים כגון תפוסה חלקית וכו    
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  .150% -זכויות הבניה בחוזה החכירה הם ל  9.6  
  

  . שטרם אושרה1400ל כנראה על בסיס תכנית "הנ    
  

ומאחר , מאחר והשטח האפקטיבי למימוש במקום הוא קומת הקרקע, בכל מקרה
הובא בחשבון שלא יידרש היטל , י"בממועדה וואושרו בהבנויים והיקף השטחים 

  .שמשטח זה נובע עיקר השווי, ק" בניה בק50%השבחה בגין מימוש 
  
  

  .הובא בחשבון רק שטחים נטו. חלק מהמתחם מסומן להפקעה  9.7
  
  

 קו בניין חריף שמגביל קובעתהובא בחשבון כי מסילת הברזל הרב מסילתית שמדרום 
  .את השימוש האפקטיבי בקרקע

  
  .יחד עם זאת מדובר במתחם רחב כך שניתן לנצל היקף שטחי בניה סביר

  
  

  .נבדקו נתוני שוק בסביבה של קרקע ומקרקעין לשימושים השונים  9.8  
  

  .לא היה שינוי מהותי בערכי קרקע בשנה קודמת
  

  
  .ה דליל בהיקף הבניה וכי פיתוח השטח חלקייהובא בחשבון כי אזור התעשי  9.9  

  
  

רה החדשים לרבות המחלפים יצרו פחת באזור התעשיה שלמעשה כלוא נתיבי התחבו
  .עם נגישות מוגבלת
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   :תחשיב שומה  .10
    
    

 :פוליגון-קרקע לתעשיה חוף השמן
  
    15.3.11 

          
         מ"ח לא כולל מע"הערכים הם בש

        
        כללי

      ר"מ12,305 שטח מוחכר
     10,000 שטח נטו

    15,000150% זכויות בניה
    5,00050% שטח בניה אפקטיבי

    7,01415% חצר
     9.0% שיעור היוון

   ר"למ  ש"דמ2,986 שטח בנוי בהיתר
   60204834.13333 שטח מבנה מושכר
   3,000122864.095333 שטח חצר מושכר
     4,014 שטח חצר פנוי
     2,926 שטח מבנה פנוי

    נמוך מהמשולם עקב היקף גדול25 ר לשטח מבנה פנוי"ש למ"דמ

   נמוך מהמשולם עקב היקף גדול3 ר לשטח חצר פנוי"ש למ"דמ

        
 נ.נ.ע שיעו רהיוון  לשנה לחודש :תחשיב

 1,911,200 14334172,0089.0% דמי שכירות לטח מושכר לשנה
 10,761,095 851921,022,3049.5% ש לשטח בלתי מושכר"דמ
 12,672,295     כ ערך נוכחי"סה

 1,900,844   15% הפחתה להיקף ולתפוסה חלקית
 10,771,451     יתרה

למ₪ 1200 התאמות למבנה  3,583,200  ר"
 7,188,251     יתרה לנכס במצבו

יחסי  חלק -י ערך נוכחי "תשלום לממ
 110,000     לבנוי

 7,078,251     י"יתרה לאחר תשלום לממ

 6,724,338   95% ערך נוכחי להיום
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  :השומה  .11
  

₪  מליון 6.7 הוא בנכס בעלות/חכירהכי שווי זכויות הלאור האמור לעיל הגעתי לכלל דעה 
  .כחוקמ "לא כולל מע) ₪  שישה מליון שבע מאות אלף(

  
  .שעבודיםשווי השוק שלעיל אינו הפחתת חובות או 

    
  

   -הערה 
  

ש חברה הזכויות רשומות על "לפי יועמ. התקבל אישור זכויות עדכנילא , לגבי הקרקע שבחכירה
  .י לפי הסכם החכירה"שמה בממ

  
  

  :שומה קודמת  
  

  . לא היה שינוי בשווי12/09ביחס לשומתי הקודמת למועד קובע של   
  

  
  
  

  
    
  ,ולראיה באתי על החתום                  

  
  ארז אבירן                  
  שמאי מקרקעין                  
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  2011 סבמר 15                    
  ' ב3155/12/09: מספרנו                    
  לכבוד

  ")החברה: "להלן (מ"בען "נדלפוליגון 
   8גרניט ' רח

  ת"פ, קרית אריה
  

  

  עדכון-חוות דעת שמאית
   מתחם מסחרי בבניה 

   12 חלקה 10026גוש 
  1234/ע חד"י תב"עפ 1001' מגרש מס

  חדרה 
  
  
  :מטרת חוות הדעת  .1
  

הנכס שבנדון לערוך חוות דעת שמאית ובמסגרתה לאמוד את שווי השוק של   החברהי"התבקשנו ע
 דיווח ניבהתאם להוראות תק, 2010 בדצמבר 31ליום לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה 

  .40 - ו36' מס) IFRS( יםכספי בינלאומי
  

  :כדלקמן הנכס הוערך על בסיס ערך השוק
  
למוכר מרצון כאשר לשני רצון מן הנכס למועד הקובע לשומה בין קונה אשר יושג בגי, המחיר המשוער"

הצדדים מלוא המידע המתייחס לנכס וכאשר העסקה מתבצעת בתום לב ללא השפעת תנאי הסכם 
  . "לרבות מכירה כפויה, מיוחדים

  
י הכללים המקצועיים של לשכת "עפ, )אתיקה מקצועית(י תקנות שמאי מקרקעין "ההערכה בוצעה עפ

  .מאי מקרקעין בישראלש
  

  . כגון מס שבחלא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסי מימוש
 

  גילוי פרטים
  

  הנמדד לפין להשקעה"החברה שהבהיר כי הנכס שבנדון מוגדר כנדלל "מנכי "חוות דעת זו הוזמנה ע
  .שיטת העלות

  
  .אני מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בדוחות הכספיים של החברה ותפורסם לציבור

  
 ולא בעבירה 1999 -ט "לחוק החברות התשנ) א (222הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף 

  .1968 –ח "התשכ, פי חוק ניירות ערך-על
  

  .י החברה המזמינה כתב שיפוי"ניתן ע, במסגרת ההתקשרות לצורך עריכת חוות הדעת
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  :השכלהפרטי 

  
  .בר לשכת שמאי מקרקעין בישראלח. שמאי מקרקעין מוסמך    - 1996

  
 לימודי תעודה לאחר – התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים –א "אוניברסיטת ת  1993 – 1995

B.A. –בוגר התכנית  .  
  

השתלמות , המרכז למשפט מסחרי,  הפקולטה למשפטים–אילן -אוניברסיטת בר  1999 – 2000
  .מקצועית בנושאי משפט ומקרקעין

  
  :תי בתחום המקרקעיןניסיון תעסוק

  
  .בעלים ומנהל משרד פרטי לשמאות ויעוץ במקרקעין  - 1998

  
חברות , המשרד עורך חוות דעת שמאיות בין היתר עבור ועדות מקומיות לתכנון ובניה  

  .משרדי עורכי דין ועוד, מינהל מקרקעי ישראל, בנקים מסחריים, קבלניות/יזמיות
  

ומחה ממונה מטעם בית משפט בנושאי שווי כ הנני עורך חוות דעת שמאיות כמ"כ  
    . או ירידת ערך/נכסים ו

  
 ותביעות פיצויים עניין היטל השבחהל) 84לפני תיקון (" שמאי מכריע"כשימשתי   

  .לירידת ערך
    
חברות מפתחות בפרויקטים של התחדשות עירונית ' הנני משמש שמאי יועץ למס  

  .י משרד השיכון"שמונחים ע
  

  . תפקיד אחרון שמאי מקרקעין–לייעוץ כלכלי ושמאות מקרקעין ' חב  1994 – 1998
  

 עוזר הוראה בקורס – התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים –א "אוניברסיטת ת  1996 – 1998
  ).הרצאות פרונטאליות וסיוע בכתיבת הבחינה הסופית" (מבוא לשמאות מקרקעין"

  
  

  :יחסי תלות ושכר טרחה
  

  .י עניין בנכס הנישוםהריני מצהיר כי אין ל
  
או /אין תלות בין תוצאות השומה לבין כללי ההתקשרות ו.  החברהכ לא קיימים יחסי תלות ביני לבין"כ
  .ט"שכ

  
  .בין היתר הסתמכתי על נתונים שהוצגו על ידי החברה. לא הסתמכתי על מומחים ויועצים

  
  .'חות לבנק וכוהנני עורך מפעם לפעם חוות דעת שמאיות לנכסי החברה לרבות בטו
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  :לצורך כך נערכו הפעולות העיקריות הבאות
  
  ").נסח"להלן (  עיינתי בפלט מידע מפנקס הזכויות כפי שנצפה באינטרנט  *
  .נערך ביקור בנכס ובסביבה  *
  .נבדקו נתוני תכנון  *
  .נבדקו תכניות והתרים  *
  .נבחנו נתוני שוק  *
  .נתוני שכירות מהחברהמסמכים משפטים לרבות הסכמים והתקבלו   *
  

  :שומות קודמות
  
  .13.1.11 מיום ורונן כץ 10.3.08מיום  השמאי עדי נאורשומות   *
  .16.2.10 מיוםאחרונה תי הכ שומ"כ  *
  
  
  :פרטי הנכס  .2
   

  10026  :       גוש  
   12  :      החלק  
    )י נסח"ברוטו עפ(     ר" מ49,189  :   רשוםשטח חלקה   

   ) 1243/חדע " תבי"עפ(       1001  :        מגרש' מס
     )1243/חדי תכנית "עפ(     דונם 31.8 –כ   :  ר"במ שטח מגרש

     מ"ן בע"פוליגון נדל  :    רשוםבעלים   
  .חדרה, ל"צה' רח  :    מיקום

  
  ).להלן נסח( 14.2.2011הפרטים נלקחו מפלט מידע שנצפה באינטרנט מיום   *

  
  

  
  : והסביבהאור הנכסית  .3
  

  .הממוקם בצפון מזרח העיר חדרה) דמוי פאוור סנטר( מהווה מרכז מסחרי בבניההנכס 
  

  :תיאור הנכס  3.1
  
  

  :תיאור המגרש 
  

  ).ראה תשריט(מדובר במגרש מישורי ברובו בעל צורה דמוי משולש 
  

  .' מ180 -באורך של כ: ל"פ הגובלת עם רחוב צה"המגרש בעל חזית דרומית מזרחית לרצועת שצ
  

  .' מ150 – כ :חזית צפונית מזרחית לדרך מתוכננת
  

  .ניתן לראות כי האתר גודר לצורך בידודו במהלך הבניה
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  :מבנהתיאור ה  
  

  .וכיום טרם הושלמה בנייתם מסחרם שישמשו לאגפי/הוקמו חמישה מבניםמגרש ב –כללי   
  

  .בהיקף המגרש סביב חצר שעתידה לשמש חניההמבנים ממוקמים   
  

  .דומה למרכזי קניות מודרניים הפועלים בסביבהל ב" הנ קומות2בני קומה אחת עד המבנים 
  

  :)בהמשך יפורט שלב הביצוע עד כה, לפי היתר (תיאור המבנים  
  

   2 חלקו בן קומה אחת וחלקו האחר בן  Bהינו בן קומה אחת ואגף  A אגף   –ממזרח   
  .קומות      

  
   בני, בצורת דמוית מלבן "האנגר" מבנים מודרניים רחבים דמויי 2-ר במדוב      
  .בעלי מפתח רחב ותקרה גבוה      

  
,  בן קומה אחת,מודרני בצורת מלבן" האנגר"מדובר במבנה רחב דמוי , Dאגף    –ממערב   
  .המבנה מחולק למספר יחידות שטח נפרדות. בעל מפתח רחב ותקרה גבוה      

  
        
 , בן קומה אחת, מודרני בצורת מלבן" האנגר"מדובר במבנה רחב דמוי , Eאגף    –מצפון   
  .המבנה מחולק למספר יחידות שטח נפרדות. בעל מפתח רחב ותקרה גבוה      

  
  

  " האנגר" מבנים מודרניים דמויי 2-מדובר ב, Cואגף , Bחלק דרומי של אגף    –מדרום   
  . קומות בעלי מפתח רחב ותקרה גבוה2בני , בצורת דמוית מלבן      

  
  .קומה אחת בלבד קומות ובחלקו האחר בן 2 בחלקו בן B אגף –הערה       

  
  :שלב הביצוע עד כה  

  
  .מבטון בעלי חיפוי חיצוני ממתכת דקורטיבית עם גג שטוח, בטון ולבניםבנויים כלל המבנים   
    

 ללא הויטרינות שמתוכננות בחזית ם ברמת מעטפתהמבניבביקור במקום ניתן היה לראות כי 
  .הפנימית

  
  :בוצעו בפועל   
  )הושלמו(עבודות שלד   
  –בהליך עבודות ש  

 תשתיות ,תשתיות למיזוג אוויר,מסגרות,  שטח פנימייםחלוקה לתאי, ספרינקלרים, חיפוי חוץ
  .חשמל ואינסטלציה ועוד
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  תיאור הסביבה   3.2
  

בסמוך לכביש הכניסה , חטיבת קרקע הממוקמת בצפון מזרח העיר חדרההוא חלק מהנכס 
  .המזרחי לעיר מכיוון צומת חדרה מזרח

  
   - גבולות המגרש להלן

  
  ושכונת אפרים )  מזרחי של רחוב הנשיא–המהווה את המשכו הצפון (ל " רחוב צה:מדרום 

                המצויה מעבר לרחוב 
  . שטחי עיבוד חקלאיים הגובלים בתוואי נחל חדרה:מצפון  
  . שטחי עיבוד חקלאיים הגובלים בתוואי נחל חדרה:ממזרח
  ).רחוב ויתקין" (נווה עובד"תיקה שכונת המגורים הו :ממערב

  
  הרחוב  . ל הינו אחד מצירי הכניסה הראשיים לעיר חדרה מכיוון צומת חדרה מזרח"רחוב צה

  .מוביל מערבה לרחוב הנשיא שהינו ציר התנועה המרכזי בעיר
  

  תחנת , מוסכים, סוכנויות רכב:  הרחוב מבנים מסחריים המשמשים לעסקים שונים כגוןךלאור
  .ודדלק וע

  
  .  חדרהאשה תחנת מכבי מתממוקלמגרש בסמוך 

  
  
  :יום הביקור בנכס  .4
  

   .14.2.2011 ביום שמאי מקרקעין, אק'עידו זי " ובסביבה נערך ענכסביקור ב
  
  
  :המועד הקובע  .5
   

   .31.12.10 התבקשתי להתייחס ליום
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  :תכנוןנתוני   .6

  
  :ת ללא שינוי כדלקמןנתוני התכנון ביחס לשומה המקורי

  
  .2005/1208/ מיום 45467. פ.פורסמה למתן תוקף בי ש1243/חדתכנית מפורטת 

  
  :            עיקרי התכנית

, אתר לבנין ציבורי, מדרך ומשטח חקלאי לשטח מסחרי', שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א  .א
  .שטח ציבורי פתוח ודרכים

 .קביעת מערך דרכים חדשות  .ב
 .מנחהקביעת בינוי   .ג
  . קביעת הוראות בניה ופיתוח השטח כולל תשתיות  .ד
      

יתרת שטח החלקה סומן להפקעה , "שטח מסחרי"הינו הנדון י תכנית זו ייעוד המגרש "עפ
  .פ ומבני ציבור"שצ, לדרכים

  
  שרותי בידור , מועדון, מרפאות, בנק, משרדים,חנויות, שרותי מסחר: תכליות המותרותה

  .  וכדומה
  

  . דונם31.8: י התכנית"עפמגרש השטח 
  

  :הוראות הבניה
  

  ). דונם31.8כאמור (ע "כמסומן בתשריט התב: ימינימאלשטח מגרש 
  . מטר5: )דרומי (קו בניין קדמי

   מטר5: )מזרחי(צדדי קו בניין 
  . מטר15: )מערבי(צדדי קו בניין 

  .  מטר10): צפוני(קו בניין אחורי 
  70%: שטח הבניה

  50%: תכסית
  . קומות2עד : יןגובה הבני

  
  : במפלס כניסה הקובעת ומעליהשטחי שירות 

  
  .א"י דרישות הג"מרחב מוגן עפ

  . מטר3קולונדה או גגון בעומק 
   משטח העיקרי3%חדרי מדרגות ומבואות בשטח של 

   משטח העיקרי5%הסקה וקירור בשטח של , חדרי מכונות
  . מהשטח העיקרי2%חדרי אשפה וגז 

  .י דרישות המשטרה ומכבי אש"ות מילוט עפמסדרונות מילוט ומדרג
  . מהשטח העיקרי20%מחסנים 
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   :מתחת למפלס הכניסה הקובעתשטחי שירות 
  

  לחדרי מכונות וחדרים טכניים ובתנאי , למתקני שירות,  משטח העיקרי למערכות טכניות7%
  .שלא יוקמו מעל למפלס הכניסה הקובעת

  .ש משטח המגר100% –חניה עד ל 
  סך כל שטחי האחסנה בשימוש חנויות ומשרדים מעל ומתחת הכניסה הקובעת לא יעלה על 

  ר לפחות בתנאי שיש " מ40 מהשטח העיקרי של היחידה המסחרית לכל יחידה ששטחה 24%
  .קשר בינם לבין היחידה המסחרית וכן בתנאי שלא ישמשו לעבודה או למכירה לציבור

  .א"דרישות הגי " עפמסדרונות מילוט ומדרגות מילוט
  

  :חניה
  

  כפי , )התקנת מקומות חניה(החניה תהיה בתחומי המגרשים בהתאם לתקנות התכנון והבניה 
  . שיהיו תקפים בעת הוצאת היתר הבניה

  
  .משטחי החניה בשטח המסחרי יגוננו

  
  :חלוקה

  
  בקשעל ידי מ, ) ר"תצ(תנאי להוצאת היתר בניה יהיה הגשת תכנית חלוקה לצרכי רישום 

  .י הועדה המקומית" ההיתר ועל חשבונו ואישורה ע
  
  

  , דרכים(י תכנית זו לצרכי ציבור " השטחים הפרטיים המיועדים להפקעה עפ:הפקעה ורישום
  .ש עיריית חדרה"לחוק התכנון והבניה ויירשמו ע' יופקעו בהתאם לפרק ח) פ"שצ, צ"שב

  
  

   :בין התנאים, מתן היתרהתכנית מונה מספר תנאים ל: תנאים למתן היתר בניה
  

   מטר לאורך המגרש המיועד למבנה 50 –הקמת סוללה אקוסטית לאורך המגרש המסחרי ו 
  .ציבור

  . מטר3 –גובה הסוללה המגוננת לא יפחת מ 
  

  .  ביצוע המיגון האקוסטי יהיה בטרם הוצאת היתר בניה למבנה המסחרי בתכנית
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  :שלבי הביצוע
  
   2' צומת דרך מס(ר שטחים מסחריים תותר עם החלפת הכיכר הקיימת " מ11,294בניית עד   .א

  בצומת מרומזר רחב הכולל שני נתיבי פניה מכיוון מערב לתוך   , ) ל"      המוצעת עם רחוב צה
  .      המתחם המסחרי

  
  י התכנית תותר עם סלילת צומת מרומזר רחב "בניית יתרת שטחי הבניה המותרים עפ  .ב

  הכולל שני נתיבי פניה מכיוון מערב לתוך  , ל" המוצעת עם רחוב צה2' ומת דרך מס      בצ
  .  המוצעת3'  ודרך מס2' כמו כן יש לבצע כיכר דו נתיבית בצומת דרך מס.       המתחם המסחרי

  
  ל יבוצע יחד עם השלמת הקטע שאינו סלול ברחוב " צה–צומת מרומזר רחוב מוהליבר   .ג

  . האקליפטוס– לרחוב חד סיטרי והסדרת צומת רחובות הנחלים הפיכתו,       הנחלים
  
  

  : מניעת נגישות לאזור המגורים
  למניעת מעבר מאזור המסחרי לאזור המגורים , על יוזמי התכנית להקים מחסום פיסי

  .  שממערב
  

  :ע"י תב"סיכום פוטנציאל הבניה עפ
  

  ר" מ22,260 -כ    :עיקרי על קרקעי
  

  :שרות על קרקעי
  ר"  מ4,452 -כ      ם מחסני
  ר"  מ2,226 -כ        אחר

        -------------  
  ר" מ28,938 -כ    כ על קרקעי"סה

  
  .'בנוסף שטח שרות תת קרקעי לחניה וכו
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   –רישוי   .7
  

  :היתרי בניה ' למתחם נתנו מס  7.1
  
  28.7.09 מיום 20090187' ניתן היתר מס  *

  .פ"וסטית זמנית עד להקמת קיר אקוסטי קבוע בשצההיתר ניתן לבניית סוללה אק  
  
  .31.8.09 מיום 20090212' היתר בניה מס  *

  .ההיתר ניתן לעבודות עפר וחפירת כלונסאות  
  
 2009007' ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה החליטה בישיבה מס  *
  :מבנה מסחרי כדלקמןתוספת בניה ל לאשר במגרש 30.8.09מיום    

  
  : למסחרשטח עיקרי בשתי קומות

  
  ר" מ12,588.26 -כ    ק"שטח עיקרי בק
  ר"   מ4,269.47 -כ    א"שטח עיקרי בק

        ----------------  
  ר " מ16,857.73 -כ    כ שטח עיקרי "סה

  ר "מ   2,426.90 -כ      שטח שרות
        ---------------  

  ר" מ19,284.63 -כ  כ עיקרי ושרות מאושר"סה
  

בדומה למרכזי ,  שימוקמו מסביב למשטח חניהאגפי מסחר 5בתשריט ניתן לראות כי מתוכננים 
  .קניות מודרניים הפועלים בסביבה

  
  
  

  . חלק מהמבנה חד קומתי וחלק דו קומתי.' מ5.7 -גובה כל קומה כ, לפי חתך
  

  . ע"י הוראות התב"ביצוע פתרון תחבורתי עפהבקשה אושרה בתנאים בין היתר 
  

  ז "י לו"עפ, ת שלד המבנהיתחילת ביצוע הסוללה האקוסטית יהיה בהתאמה לבנינקבע כי 
   . הינו גמר ביצוע הסוללה4 תנאי להוצאת טופס .י מהנדס העיר"שיוצג ויאושר ע
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  :תכנית שינויים  7.2
  

  :באים עולים הפרטים ה12 חלקה 10026 לגוש 20100350' בהתאם לבקשה להיתר מס
  

  .הבקשה דנה בתכנית  שינויים למבנה המסחרי הקיים
  

  :פ גרמושקה"להלן השטחים הרשומים ע
  

  שטחים מפלס
  עיקריים

  ר"במ

  שטחי
  שירות
  ר"במ

  כ"סה
  שטחים
  ברוטו
  ר"במ

3.80-    228.08  228.08  
0.00  11,443.95 5,243.09 16,687.04 
3.15+   564.75  564.75  
6.30+ 5,365.61  696.06  6,061.67  
9.45+ 110.43    110.43  
 23,651.81 6,842.28 16,809.56 כ"סה

  
 הבקשה אושרה תחת 8.12.2010 מיום 2010016' בהתאם להחלטת רשות הרישוי בישיבה מס

  :התנאים הבאים  
  

  יש לתקן את התכנית–לא ניתן להוסיף בשלב זה שטח עקרי .  

 יש לתאם חזית דרומית עם הוועדה. 
 ים במסגרת קווי הבניין המותריםיש להעמיד את המבנ. 
  ע"פ תב"ע'  מ3יש להעמיד את הקולונדה ברוחב. 
 מ ולבטל מחסנים בגרעין "יש להוסיף חתכים בתכנית ההגשה באזורי הממB1. 
 להעמיד את המבוקש במסגרת שטחי השירות המותרים. 
 בות לר, יש להגיש אישור יועץ תנועב לפרויקט בתיאום עם יועץ התנועה בעירית חדרה

  .נושא הפריקה והטעינה
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   :נתוני משפט  .8
  

  :נסח רישום   8.1
  

עולים הפרטים  14.2.11מיום ") נסח"להלן (פלט מידע שנצפה באינטרנט בהתאם ל
  :הבאים  

  
   10026  :       גוש

   12   :      חלקה
  .ר" מ49,189  :  שטח חלקה רשום

  .מ בשלמות"ן בע"פוליגון נדל  :    בעלים רשום
    
   לטובת בדבר הפקעת חלק מהחלקה 19' סרשומה הערה לפי   :    הערות אזהרה  
  .1538 עמוד 19.1.10 מיום 6050. פ.י. עריית חדרה          

  
, הובא בחשבון בשומה זו כי כל ההפקעות בחלקה המקורית. לא הוצג בפני שטר ההפקעה

  .חלות בחלקהמגולמות בכל התכניות שנמסרו בוועדה כ, לרבות ההפקעה הרשומה לעיל
  

'  רשומה משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום על הנכס בשלמות לטובת חב-משכנתאות   
  .מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות   

  
  

   +2.7.09יות מול עיריית חדרה מיום הסכם לפיתוח תשת  8.2  
   :098/מ מיום "העירייה ומי חדרה בע, הסכם משולש בין פוליגון    

  
  .והיטלי פיתוח'  אגחלופה לתשלוםצע את התשתיות על חשבונה כהוסכם כי פוליגון תב  

  
, ניהול, כולל תכנון(התשתיות של ביצוע הת יועלואומדן , נכון ליום ההסכם לפיתוח התשתיות

  .מ"כולל מע ₪ 10,189,102  -עמד על כבמתחם ) 'פיקוח וכו
  

 עולה כי תקציב 16.11.10 נכון ליום י החברה"נמסר עח ההתקדמות ש"דויצוין כי בהתאם ל  
   .מ בלבד"כולל מע₪  מיליון 8  -עליות הפיתוח הינו כ  
    

  
  :שכירותהקמה ו מיהסכ  8.3  

  
שטרם נחתמו לגביהן כמו גם טיוטות של הסכמי שכירות ,  חתומיםהסכמי שכירותהתקבלו   
  .שלא ניתן לפרסום, י החברה כי מדובר בחומר חסוי"נמסר ע. מ"מו מתנהל   

  
  :עולה מההסכמים שלהלן להלן תמצית ה  

  
  . ר"למ ₪ 200 -ח עד ל"  ש55דמי השכירות בהסכמים שנחתמו נעים בין   *  
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     : שטרם הושכרו פנוייםשטחי השכרה  8.4  
  

  :השטח שנותר לשיווק ברוטו הינו כדלקמן, בהתאם לנמסר מהחברה  
  

  ר" מ6,300 -כ  :  ק"ק  
  ר" מ3,800 -כ  :  א"ק  
      --------------  
  ר " מ10,100-כ    כ"סה  

  
הושכרו בפרויקט שטחים נוספים שבשלב זה נלקחו ח " יצוין כי נכון למועד כתיבת הדו– הערה

   .כריקים
  

       : ועלויות שבוצעותקציב הפרויקט  8.5  
    
  ₪  מליון 91.14 -כ מוערך ב)ללא קרקע (פרויקטהמקורי בב עלויות תקצי, י נתוני החברה"עפ  

  
  העלויות שבוצעו מחירים חוזיים ועדכון התקציב ועל סמך נמסר כי כיום לאחר   

₪  מליון 85.88 - לפי דוח אפס שהוצג האומדן הוא כ.₪  מיליון 83 -כ התקציב בכ"נאמד סה
  ).ללא מימון וללא קרקע(

  
   :28.12.2010 ליום להלן דיווח החברה על העלויות שהושקעו בפועל  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 קטין הפרוי בג2010/1228/ששלומו עד סך כל התשלומים 
  

₪22,050,000   רכישת קרקע

  

₪853,491   אגרות

  

1,677,239 ₪ יועצים

  

278,362 ₪ מדידות/בדיקות

  

₪26,549,809  עבודות קבלניות

  

1,630,874 ₪ עבודות פיתוח

  

788,898 ₪ אחרות כולל שכר

  

₪1,817,604  מימון

   

55,646,277 ₪ כ"סה
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  :גורמים ושיקולים בחוות הדעת  . 9
  

בצפון מזרח  נמצא בשלבי בניה מתקדמיםש, דו קומתי בחלקו  מסחרימתחםהנכס הינו   9.1
  .העיר חדרה

  
  

  .שווי הנכס למטרת שווי בספריםעדכון שומת ד היא "מטרת חווה  9.2  
  
  

  .מסחריהינו יעוד החלקה   9.3  
  
  

  .נמצאת בשלבים מתקדמים של הקמת פרויקטהחברה למד כי ביקור במקום מ  9.4
  

  . הובא בחשבון שטחים לפי היתר. מבנים עם מגרש חניה במרכזם5כולל הפרויקט     
  

  .)לצרכי כיבוי אש(קרקעי -למעט מאגר מים תת, בפרויקט לא יבנו שטחים תת קרקעיים    
  
  

  .מיםניתן לראות כי הפרויקט נמצא בשלבי הקמה מתקד, כיום  9.5  
  

      
 פיהם ניתן לראות כי היקף משמעותיהוצגו בפני הסכמי שכירות ונתוני שכירות ל  9.6

  .כמו כן חלק נוסף נמצא בהלכי משא ומתן, )50%כ(מהפרויקט שווק 
  
  

היוון ההכנסות שצפוי י " שווי הנכס נעשה ע,ונה משומתי הקודמת ובש,כךבהתאם ל  9.7
  . בניכוי עלויות השלמה ורווחניב הנכס כבנוי ומפותח ביום איכלוסהל

  
  

 התבססה על ההכנסה התפעולית הנקייה מהשטחים לגביהם נחתמו הסכמי שכירות  9.8
  .אומדן סביר לשטחים הריקים +  החתומיםהחוזים

      
  

    .שיעור ההיוון לשטח המושכר נמוך מאשר לשטחים הריקים  9.9  
  

  .השוכרפרופיל הכל בהתאם ל    
  

השווי במצבו מגלם הפחתה של יזמות בשיעור  ,מילוא הרווח היזמאחר וטרם התגבש מ  9.10
  . המתאים בכדי להביא לידי ביטוי אלמנט של אי וודאות בנכס במהלך הקמה

  
  .הובא בחשבון היוון למועד הקובע    

  
  

 בחשבון נתוני החברה לגבי הוצאות שבוצעו ואת חלקם ניתן והובאההוצאות ' בסע  9.11
  .ל גם ביחס לדוח אפס" הנ.לראות בביקור במקום
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או אי הוודאות וזאת מאחר והפרויקט שווק בחלקו /צומצמו מקדמי הסיכון ובתחשיב   9.12

   .הנרחב והתקדם משמעותית בבניה
  
  

הובא בחשבון שהיקף ומיקום ההפקעות הינו לפי . בנסח רשומה הערה על הפקעה  9.13
  .ע"תשריט התב

  
  

  .ך היתר נמוכה מהמקסימום המותרקיבולת הבניה המבוקשת לצור  9.14  
  

  . לבניה בשני שלביםהובא בחשבון שטחים אפקטיביים    
  
  

  התועלת מהשטחים שיבוצעו מה העליונה מופחתת ונלקחה בחשבון התועלת מהקו  9.15  
  .בעתיד הובאה בחשבון במקדם הפחתה בתחשיב    

  
  

  .מיטבי מימוש הפוטנציאל האפשרי ללא חפירת מרתף חניה  9.16  
  
  

  .ל יוצר יתרון לנכס על פני הסביבה" הנ.היצע המסחר במתחמים גדולים מוגבל ביותר  9.17
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  :תחשיב  .10

 תחשיב - פוליגון מרכז מסחרי בבניה – חדרה

 
 נ.נ.ע שיעור  הכנסותהכנסות ר"שטח במ פ הסכם שכירות"שטחים מושכרים ע

 ₪אלפי  היוון לשנה לחודשרוטולשיווק ב 31.12.10עד ליום 
 מ"ללא מע   ח "בש ח "בש    

   ר"ש גבוה למ"שוכרים בשטח קטן עם דמ
 

100 
  

1,202  9.5% 12,655 

  ר"ש נמוך למ"שוכרים בשטח גדול עם דמ
 

298 
  

3,572  9.0% 39,684 

  ינות ביתן
 

215 
  

2,580  8.5% 30,357 

 82,696 8.9% 612.87,354  כ לשטח מושכר"סה

         שטחים פנויים שטרם הושכרו

6,286389 ק"שטחים פנויים ברוטו להשכרה בק
  

4,666  10% 46,656 

3,800233 א"שטח פנויים ברוטו להשכרה בק
  

2,799  10% 27,994 

 74,650 10% 10,0866227,465  שטחים שטרם שווקו

          

 157,345 9.4% 14,819   כ לפרויקט כבנוי ומפותח"סה
         :הפחתות

 23,602    15%  תפוסה חלקית/רווח יזמי חלקי שטרם התגבש

 11,014    7%  ערך נוכחי להיום

 122,729       יתרה להיום כאשר הפרויקט בנוי ומפותח

 )ללא קרקע(כ תקציב חזוי "סה
 

91,144        

 בוצע בפועל לפי דיווח החברה
 

33,596        

 57,548        אומדן עלויות השלמה

    

 65,181       כ שווי זכויות הבעלות בנכס במצבו"סה

  :הבהרות
.רתחת הנחה כי השטח הטוב כבר הושכ, תשואה לשטחי הפנויים נלקח לפי אומדן שמרני  

.וי מקורינלקח לשם השמרנות תקציב חז. ₪'  מ10 -התקציב המעודכן נמוך בכ   
עלויות בפועל יש עליית ערך משמעותית וזאת על רקע עלייה ריאלית בתשואות+ ביחס לשומה קודמת   

.ועל רקע שינוי גישת השומה מהשוואה ישירה לערכי קרקע לעומת היוון הכנסות

.לכן הופחת רווח חלקי.  ביום איכלוס הפרויקטהרווח היזמי יתגבש רק
  

  :בדיקת רגישות  
  

במינימום  9%  -במקסימום עד ל 10%בטווח של  המשוכלל שיעור ההיוון בשים לב להשתנות 
  :שווי הזכויות משתנה כדלקמן, בחלופת הבדיקה

  
  ₪ מליון  71 -כ      במקסימום   

  
  ₪ מליון  58  -כ      במינימום   
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  :השומה  .11

  
ריק ופנוי וללא נכס הנדון כהמלאה בבעלות השווי זכויות אמור לעיל הגעתי לכלל דעה כי לאור ה

  .מ"מע + )₪שישים וחמישה מיליון ( ₪ מליון 65 חוב או שיעבוד הוא 
  

  . והיטל השבחה מס שבחכגוןעבודים ככל שקיימים לא הופחתו חובות או ש
  

    
  :שומה קודמת  9.16  

  
למועד ₪  מליון 23.2 - שווי הזכויות נקבע לסכום של כ16.2.10בשומתי הקודמת מיום 

  . 31.12.09קובע של 
  

השכרת ) + ישירות ועקיפות(עיקר עליית השווי נובעת מהשקעות שביצעה החברה 
  .שטחים

  
יתה יישת השומה הג) התחלת בניה+ מגרש (ומה הקודמת כ לאור פרופיל הנכס בש"כ

  .עלויות+ אומדן שווי קרקע 
  

שהושכרו שטחים נרחבים מהנכס ולאחר התקדמות משמעותית בבניה לאחר כיום 
הגישה הרלוונטית היא ) הפרויקט כיום קרוב יותר לאיכלוס מאשר למצב של קרקע(

  . ניכוי עלויות ורווחךהיוון הכנסות תו
  

הרבה פחות מאשר היה " מסוכן) "בעיני קונה פוטנציאלי סביר(מצב הפרויקט כיום 
  .בשנה הקודמת

  
  .בשוליים השתנו שטחי בניה בגרמושקה הסופית לביצוע    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ,ולראיה באתי על החתום

  
  ארז אבירן

  שמאי מקרקעין



 

  
  
  
  
  
  
  

  מ" בען"פוליגון נדל

  

  דירקטוריוןדוח 

  

  2010 בדצמבר 31ליום 
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  דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 
  2010 בדצמבר 31לתקופה שהסתיימה ביום 

  

מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה , ")החברה: "להלן(מ "ן בע"דירקטוריון פוליגון נדל

תקופתיים חות "דו(בהתאם לתקנות ניירות ערך ") תקופת הדוח: "להלן (2010 בדצמבר 31ביום 

  .1970 - ל"התש) ומיידים

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1

  החברה והסביבה העסקית .1.1

, בפיתוח, ייזוםבמסגרתו עוסקת החברה ב, ן המניב"בתחום הנדלהחברה פועלת 

נכסי . נכסי מקרקעין שבבעלותהכרה של השכן ב ושה והקמה של מבני מסחרירכ

מקרקעין במתחם צומת ירקונים , המקרקעין שבבעלות החברה כוללים מקרקעין בחדרה

  .תקווה וכן מקרקעין באזור התעשייה חוף שמן בחיפה-בפתח

 הנפקת אגרות חוב .1.2

 29 פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף מדף מיום 2010 באפריל 14ביום 

על פיו הנפיקה החברה סדרה של , )"דוח הצעת המדף" :הלןל (2008במאי 

 וזאת בהתאם  בתמורה לערך הנקוב)3סדרה (אגרות חוב . נ.ח ע" ש38,103,000 

בין , 2010 במאי 12ותוקן ביום  2010 באפריל 13לשטר נאמנות אשר נחתם ביום 

דוחות  לב11יאור ב' לפרטים נוספים ר. מ"בע) 1975(החברה ובין הרמטיק נאמנות 

  . הכספיים

 מצב כספי .1.3

 נכסים .1.3.1

, ח"אלפי ש 92,686 - מסתכמים בכ2010 בדצמבר 31 ביום הנכסים

  .2009 בדצמבר 31ח ביום " אלפי ש43,902 -לעומת כ

לעומת , ח" אלפי ש13,747 -ל הסתכמו בתאריך הדוחהנכסים השוטפים 

 בנכסים הגידול. 2009 בדצמבר 31ח ביום " אלפי ש5,208סך של 

 8,028מגידול בסך  נובע בעיקר ח"שאלפי  8,539- בסך של כהשוטפים

  .ח בסעיף המזומנים ושווי מזומנים"אלפי ש

 78,939 - מסתכמים ב2010  בדצמבר31סך הנכסים הבלתי שוטפים ביום 

 והם כוללים 2009 בדצמבר 31ח ביום " אלפי ש38,694לעומת , ח"אלפי ש

 אלפי 38,684ח לעומת "ש אלפי 78,874-ן להשקעה בסך של כ"בעיקר נדל

 אלפי 40,190ן להשקעה בסך "הגידול בנדל. 2009 בדצמבר 31ח ביום "ש

  :ח נובע בעיקר מהסיבות הבאות"ש
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  .ח"אלפי ש 28,845השקעה לתקופה בסך   .א

שיתרתה ) חלף היטלי פיתוח(התחייבות לביצוע עבודות תשתית   .ב

ההתחייבות . ח" אלפי ש6,349לתאריך הדוח עומדת על סך של 

: להלן(ח בגין המרכז המסחרי בחדרה "אמורה נוצרה בתקופת הדוה

בדוחות ' ו7לפרטים נוספים ראה באור "). ( בחדרההמרכז המסחרי"

 ).הכספיים

ח שהוונו למרכז המסחרי " אלפי ש2,480הוצאות מימון נטו בסך   .ג

 .ח שהונפקו בתקופה"בחדרה בגין אג

 כתוצאה ח" אלפי ש2,901ביטול הפרשה לירידת ערך בסך של   .ד

  .מעליית שווי של המרכז המסחרי בחדרה

  התחייבויות שוטפות .1.3.2

אלפי  8,510 - הסתכמו ב2010  בדצמבר31ההתחייבויות השוטפות ביום 

 בסך הגידול. 2009 בדצמבר 31ח ביום " אלפי ש1,015 -בהשוואה ל, ח"ש

זכאים בגין רכישת  בסעיף מגידול נטוח נובע בעיקר " אלפי ש7,495 -של כ

הנובע מהתחייבות שנותרה  ח"ש אלפי 6,349- בסך של כ להשקעהן"נדל

 1.3.1לביצוע עבודות התשתית במרכז המסחרי בחדרה כאמור בסעיף 

  .לעיל

   שוטפות בלתיהתחייבויות  .1.3.3

 לסך של 2010 בדצמבר 31ההתחייבויות הבלתי שוטפות הסתכמו ביום 

קו ח שהונפ"ההתחייבות האמורה הינה בגין אג. ח" אלפי ש39,110

  ). בדוחות הכספיים11באור ' לפרטים נוספים ר(בתקופת הדוח 

  הון  .1.4

 42,887 -בהשוואה ל, ח" אלפי ש45,066 - הסתכם ב2010  בדצמבר31ההון ביום 

נובע ח "אלפי ש 2,179 בהון בסך של הגידול. 2009 בדצמבר 31ח ביום "אלפי ש

  . מהרווח בתקופת הדוח

  הון חוזר

 ח"ש אלפי 5,237 - בהון חוזר בסך של כעודף  לחברה2010  בדצמבר31ליום 

. 2009 בדצמבר 31 ליום ח"ש אלפי 4,193- בסך של כלעודף בהון החוזרבהשוואה 

ח בתקופה וטרם הושקעו " מסכומים שהתקבלו מהנפקת האג זה נובע בעיקרעודף

  ). בדוחות הכספיים11באור ' לפרטים נוספים ר(במרכז המסחרי בחדרה 
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   העסקיתתוצאות הפעילות .1.5

 אלפי 601בהשוואה להפסד בסך , ח" אלפי ש2,179 - בתקופת הדוח הסתכם ברווחה

   .2008ח בשנת " אלפי ש4,814 ולהפסד בסך של 2009בשנת ח "ש

  הכנסות  .1.5.1

, ח" אלפי ש256 -כ הכנסות מדמי שכירות בתקופת הדוח הסתכמו ב"סה

שנת ח ב" אלפי ש435 ולסך של 2009ח בשנת " אלפי ש231-בהשוואה ל

2008.   

 בהשוואהח " אלפי ש131- בתקופת הדוח הסתכם במהשכרהההפסד 

 אלפי 44 ולרווח בסך של 2008בשנת  ח" אלפי ש161 בסך של להפסד

  . 2008ח בשנת "ש

 ן להשקעה"ערך נדל) ירידת(השבת  .1.5.2

 ,₪ אלפי 2,901 -ן להשקעה הסתכמה בתקופת הדוח לכ"השבת ערך נדל

 3,673 -ן להשקעה בסך של כ"נדלה ערךבה ירד  2008בהשוואה לשנת 

השבת הערך נבעה מהתקדמות משמעותית הן בהקמת המרכז . ₪אלפי 

  ). חוזים חתומים(והן בשיווק השטחים המסחריים , המסחרי בחדרה

  הוצאות הנהלה וכלליות .1.5.3

ח " אלפי ש668 -כ הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו ב"סה

ח בשנת " אלפי ש785 ולסך של 2009בשנת ח " אלפי ש578 -בהשוואה ל

2008.   

  נטו,  מימוןהכנסות .1.5.4

ח " אלפי ש77נטו לסך של ,  המימוןהכנסותבתקופת הדוח הסתכמו 

 2009בשנת ח " אלפי ש138נטו בסך של ,  מימוןלהכנסותבהשוואה 

 הקיטון .2008ח בשנת " אלפי ש400ולהוצאות מימון נטו בסך של 

מקיטון ברווחים נובע בעיקר , ח"פי ש אל61- בסך של כבהכנסות המימון

  .מניירות הערך לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 נזילות ומקורות מימון .1.6

 הגידול .ח"ש  אלפי8,028בתקופת הדוח חל גידול במזומנים ושווי מזומנים בסך של 

 37,624 - בסך של כמימוןשנבעו מפעילות , בתקופת הדוח נבע בעיקר ממזומנים נטו

 אלפי 28,793 -בסך של כהשקעה פעילות ל שימשו נטו ש, מזומניםויח בניכ"ש אלפי

 . ח"אלפי ש 803-נטו ששימשו לפעילות שוטפת בסך של כ, ח ומזומנים"ש
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  :)ח"באלפי ש (להלן טבלת המקורות והשימושים העיקריים בתקופת הדוח

  

            סכום                                                  מקורות

  37,821                           אגרות חוב שהונפקו     

  117מקורות אחרים                                       

  37,938                                        כ מקורות "סה

  שימושים

  )28,845(                     ן להשקעה     "השקעה בנדל

  )803(                              פעילות שוטפת          

  _)262(                       שימושים אחרים               

  )29,910(כ שימושים                                      "סה

                                                                    

   8,028         גידול במזומנים ושווי מזומנים        

 פוזיציות בנגזרים .1.7

  . לא היו לחברה פוזיציות פתוחות בנגזרים2010 דצמבר ב31ליום   

  הסבר באשר לתגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה .1.8

 'בפרק ד 21תקנה  ראה, בתאגיד בכירה משרה לנושאי תגמולים בדבר לפרטים

מתבצע בהתאם תגמול נושאי משרה בכירה בחברה . לדוח זה ")פרטים נוספים("

. להסכמי ההעסקה עם נושאי המשרה ולהחלטות החברה בעניין תגמול נושאי משרה

נערך דיון בתנאי ההעסקה , 2011 במרס 30מיום בישיבת דירקטוריון החברה 

. 21והתגמולים שניתנו לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה בחברה המפורטים בתקנה 

ן התגמולים שניתנו לנושאי המשרה דירקטוריון החברה החליט כי בחינת הקשר בי

 ,בכירההביצועיו ותרומתו של נושא המשרה , הבכירה תהיה על בסיס הערכת תפקודו

בפני הדירקטוריון . הישגיה ותוצאותיה, וזאת בשים לב להיקף ומורכבות פעילות החברה

לרבות תנאי העסקתם והתמורה , הוצגו הנתונים הרלוונטיים לגבי כל נושא משרה

וכן נסקרו בפני הדירקטוריון תחומי אחריותם ופעולותיהם , 2010 להם בשנת ששולמה

, בנוסף. ונתונים ביחס לפעילות החברה בהיבטים שונים הקשורים לתחומי אחריותם

הובאו בפני חברי הדירקטוריון נתונים אודות התגמול המקובל בשוק בגין ביצוע תפקידים 

  . ים לאלה של החברהדומים בחברות בהיקף ובתחום פעילות הדומ

התגמולים שניתנו כמפורט בתקנה , בהתחשב באמור לעיל, להערכת דירקטוריון החברה

  . מהווים תמורה הוגנת וסבירה21
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  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .2

לאחר פינוי כל ( החברה מדמי שכירות הכנסות. ן המניב בישראל"בתחום הנדל, החברה פעילה

)  שוכרים בלבד2 נותרו לחברה - רם פתיחת המרכז המסחרי בחדרהובט, 22השוכרים בחלקה 

   .צמודות למדד המחירים לצרכן ולכן אינן חשופות לאינפלציה

   . בשיעורי מדד המחירים לצרכן בגין תשלומי ריבית על איגרות החובהחברה חשופה לשינויים

ן ליווי בנקאי למרכז לשינויים בשיעורי הריבית במשק בגיחשיפה חברה ל, לאחר תאריך המאזן

  )  להלן10.1' ס' למידע נוסף ר(מסחרי חדרה 

  . השוק ואופן ניהולםלסיכונידירקטוריון החברה דן בישיבותיו הרבעוניות בחשיפה 

 סחירים וזאת על מנת להקטין את סולידייםהיתרות הנזילות של החברה מושקעות באפיקים 

  .החשיפה לסיכוני השוק

  . מימוןמר יעקב , ר החברה"וק הינו יוהאחראי לניהול סיכוני ש

 ח בסיסי הצמדה "דו .2.1

 . לדוחות הכספיים) 1( ג23הצמדה ראו ביאור לביאור על בסיסי 

  

  ניתוחי רגישות .3

  2010 בדצמבר 31ניתוחי רגישות ליום 

  ) ח"אלפי ש(רגישות לשינויים במחירי השוק של ניירות ערך סחירים 

    מהשינויים) הפסד(ח רוו שווי הוגן  מהשינויים) הפסד(רווח 

    5%-                  10%-               10%               5%     

  )1(מניות    23  11  225  )23(  )11(

  כ"סה  11                  23               225    )11                   ( )23(    

  
  בזן)       1 (

  

  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית 

  ריבית שקלית  מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן  מהשינויים) הפסד(רווח 

       5%-                 10%-                   10%              5%  

  פיקדון יומי שקלי     11   6  11,338 )  6       (  ) 11     (

  )6.87%(ח "אג  353                701            )38,793(  )723)                 (359(       



- 7 -  

)       470 (  )           729        (   כ"סה  359               712            )27,455(

        

   
  

  )ח"אלפי ש (רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן

  
 שווי הוגן שינוייםהמ) הפסד(רווח 

) הפסד(רווח 

 שינוייםהמ

  

  

10%            5%  

 ₪   אלפי ₪ אלפי 

    

 ₪אלפי 

10%            5%  

 ₪    אלפי    ₪אלפי 

  1,940  3,879 )38,793(  )1,940(  )3,879(  ח צמוד מדד"אג

  86  172  )1,715(  )86(  )172(  זכאים ויתרות זכות

  )2,214(  )4,427(  44,270  2,214  4,427  )1( צבר הזמנות -התקשרות איתנה 

     

 )    188(   )        376(     762,3         188              376   כ"סה

  

  .9.2%ריבית פ "בר הזמנות בישראל עהיוון צ -התקשורת איתנה ) 1(

  2009 בדצמבר 31ניתוחי רגישות ליום 

  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים במחירי השוק של ניירות ערך סחירים 

    מהשינויים) הפסד(רווח  ןשווי הוג  מהשינויים) הפסד(רווח 

    5%-                  10%-               10%               5%     

  )13(  )1(מניות    25  13  251  )25(

  )2קרן נאמנות     2  1  20  )2(  )1(

  כ"סה  14                  27               271    )14                   ( )27(    

  
  בזן)       1 (

  פיא כספית שקלית)       2  (   

  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית 

  ריבית שקלית  מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן  מהשינויים) הפסד(רווח 

       5%-                 10%-                   10%              5%  
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   יומי שקליפיקדון     3   1    3,991 )  1       (  ) 3     (

  משיכת יתר  --  )3(  --

)         1 (  )           3            (   כ"סה  1                   3                883,9

 היבטי ממשל תאגידי .4

  תרומות  .4.1

  .החברה הדוח לא תרמה בתקופת .לתרומות בנוגע מדיניות קבעה לא החברה

 ננסיתדיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופי .4.2

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הראוי  .4.2.1

קביעה זו נעשתה בהתחשב באופי הסוגיות . 1 לדירקטור אחדלחברה נקבע

החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בהכנת דוחותיה הכספיים של 

החברה לאור תחומי פעילותה של החברה וכן בהתחשב בהרכב דירקטוריון 

המאפשר להם , ניהולי ומקצועי, הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקיהחברה 

נקבע , כמו כן. להתמודד עם מטלות ניהול החברה לרבות מטרות הדיווח

המספר המזערי בהתחשב בליווי החשבונאי הצמוד שניתן על ידי רואי 

החשבון של החברה לרבות השתתפותם בישיבות דירקטוריון בהן נדונות 

 הערכת לאחר.  וזמינותם לכל שאלה מצד הדירקטוריוןסוגיות חשבונאיות

 בנושאים הדירקטוריון חברי של  כישוריהם וידיעותיהם,ניסיונם, השכלתם

 אשר של החברה הדירקטוריון חבר, כספיים ודוחות חשבונאיים- עסקיים 

 שמכוחן והעובדות, ופיננסית מומחיות חשבונאית כבעל רואה הדירקטוריון

  : ינוה ,ככזה ולראות ניתן

 -בחשבונאות וכלכלה ) B.A(בוגר , ח" רו- )צ"דח  (אלון טייכטל

במנהל ) D.B.A(ודוקטורט ) M.B.A(מוסמך . האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת , מוסמך במשפטים. קליפורניה,  אוניברסיטת ניופורט-עסקים 

  .רואה חשבון. אילן-בר

  

  

                                                 
 חשבונאים בהתאם להחלטה של דירקטוריון החברה שהתקבלה בעבר נקבע המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות   1

החליט דירקטוריון החברה להקטין את המספר המיזערי הראוי , 2010,  בפברואר17ביום . לשניים, ופיננסית הראוי לחברה

כולל דירקטוריון , )צ אליעזר גמליאלי"המועד בו תמה כהונתו של הדח (27.8.2009החל מיום . כאמור לדירקטור אחד

 . בונאית ופיננסיתדירקטור אחד בלבד בעל מומחיות חש, החברה
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 דירקטורים בלתי תלויים  .4.2.2

 הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר ההוראה ה אתאימצה בתקנונ לא החברה

  . 1999-ט"התשנ, לחוק החברות) ה (219הקבוע בסעיף , תלויים

 פרטים(" ' דלפרק 26 תקנה ראה תלות הדירקטורים אי בדבר לפרטים

  .  זה בדוח")נוספים

  

  

  

 אישור הדוחות הכספייםהליך  .4.3

על אישור הדוחות  ודירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה

ת וועד("דירקטוריון החברה מינה וועדה לבחינת הדוחות הכספיים . הכספיים שלה

  . הדנה בדוחות הכספיים ומגישה את המלצותיה לדירקטוריון החברה, ")המאזן

  

  : הםת המאזן וועדיחבר

  

  

רואי החשבון , וועדת המאזןרי נכחו כל חב 2011 במרץ 28 מיום וועדת המאזןבישיבת 

  .וחשב החברהל החברה "וכן מנכ, המבקר הפנימי שלה, המבקרים של החברה

ימי עסקים לפני ישיבת  2הועברו לחברי הדירקטוריון וועדת המאזן המלצות 

   .זמן סביר לאור היקפן של ההמלצות ומורכבותן, הדירקטוריון

 וכן את , עיקרי הדוחות הכספיים החברה באופן מפורט אתחשבבמהלך הישיבה סקר 

את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים , הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי

את המדיניות החשבונאית שיושמה , את סבירות הנתונים, שיושמו בדוחות הכספיים

  שם
דירקטור בלתי 

  חיצוני/תלוי
 ר"יו

בעל מומחיות חשבונאית 

  ופיננסית

השכלה , כישורים

  וניסיון
 הצהרה

לון א

 טייכטל
  כן  לא  דירקטור חיצוני

דוח פרטים ' פרק ד' ר

  נוספים
  כן

ארצי 

בן 

  יעקב

  לא  כן  דירקטור חיצוני
דוח פרטים ' פרק ד' ר

  נוספים
  כן

יעקב 

  מלכא
  לא  לא  -

דוח פרטים ' פרק ד' ר

  נוספים
  כן
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ושינויים שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע נלווה וכן 

  .שאלות חברי הוועדההשיב ל

בחנה הוועדה סוגיות מהותיות בדיווח הכספי וקיבלה סקירה על , לצורך גיבוש המלצה

הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ועל שלמות ונאותות הגילוי בדוחות 

  .הכספיים

  

  .הוועדה המליצה לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים

  

משעולי שרון :  הדירקטוריםתקופתי השתתפובישיבת הדירקטוריון לאישור הדוח ה

  שהוא תאגידר הדירקטוריון"יויחיד המכהן מטעם , יעקב מימוןמר מ באמצעות "בע

השתתף (צ "דח,  מר אלון טייכטל;צ"דח, ארצי בן יעקב מר; )השתתף טלפונית(

ן יחיד המכה, ענת נוי' מ באמצעות גב" וצוקי גיל בע;דירקטור,  מלכאיעקב מר ;)טלפונית

יחיד המכהן , מ באמצעות מר רונן פרץ"וצוקי הוד בע; מטעם דירקטור שהוא תאגיד

את פעילותה החברה ל "במהלך הישיבה סקר מנכ; מטעם דירקטור שהוא תאגיד

קרי הדוחות הכספיים וכן יסקר את עחשב החברה . השוטפת של החברה ואת תוצאותיה

 בסיוע רואי ת המאזןבהמלצות וועד חברי הדירקטוריון דנו . בואת הסוגיות המהותיות

 באשר לדוחות הכספיים הם להוסיף את הערותייםהחשבון המבקרים של החברה הנוהג

 לרשות חברי הדירקטוריון בכל שאלה והבהרה באשר לדוחות הכספיים טרם יםועומד

  . אישורם

 גילוי על מבקר הפנים  .4.4

  .ח רענן קופ"רו :שם המבקר הפנימי

 בועדת הביקורת 2004 ביוני 29נוי מבקר הפנים אושר ביום מי: תאריך תחילת כהונה

  .של החברה ובדירקטוריון החברה וממועד זה מכהן מבקר הפנים בתפקידו בחברה

בעל תואר של רואה חשבון ודוקטור למינהל : הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד

, ייצוג מול בנקים, מתמחה בליווי חשבי של חברות. עסקים ושותף במשרד רואה חשבון

ניהול חברות בקשיים ועדות , פירוקים וכינוסי נכסים, מס שבח, עריכת תזרימי מזומנים

מבקר הפנים מעניק שירותי ביקורת . בקרות פנימיות בחברות ועוד, ביקורת בעמותות

  .היינו מטעם גורם חיצוני לחברה,  רואי חשבון-'  קופ ושות-פנים מטעם משרד שלוי 

, לחוק החברות) ב (146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף ,  החברהלמיטב ידיעת

,  לחוק הביקורת הפנימית8ובהוראות סעיף , ")חוק החברות: "להלן (1999ט "התשנ

  ").חוק הביקורת הפנימית: "להלן (1992 -ב"התשנ
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, המבקר הפנימי אינו עובד של החברה אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנים חיצוניים

המבקר אינו ממלא תפקיד .  משרד רואי חשבון המתמחה בביקורת פנימיתבמסגרת

  . נוסף בחברה זולת כהונתו כמבקר הפנימי

 .ר הדירקטוריון"הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו

תוכנית הביקורת של המבקר הפנימי הינה שנתית והיא נקבעת בהתאם לצרכים 

כמו כן נקבעים . אים השונים וחשיבותםהמשתנים של החברה ובהתאם לעדיפות הנוש

, הסיכונים הנובעים מפעילות החברה, יעדי הביקורת לכל שנה על פי תדירות הביקורת

נושאים המחויבים , הסתברות קיומם של ליקויים הן ברמת התפעול והן ברמת ההנהלה

ת ממצאים מבדיקות קודמות ואירועים אחרים הנובעים מהביקורת החשבונאי, על פי דין

הגורמים המעורבים בקביעת תוכנית . הנערכת על ידי רואי החשבון של החברה

כאשר ועדת , חברי הדירקטוריון והמבקר הפנימי, הביקורת הם חברי ועדת הביקורת

המבקר הפנימי יכול , במידה ומתעורר צורך בכך. הביקורת מאשרת את תוכנית העבודה

ח הביקורת מוגש לועדת הביקורת "ו ד.להפעיל שיקול דעת ולסטות מתוכנית העבודה

  . ישיבותיה התקופתיותו במסגרת בכתב והיא דנה ב

 שעות ושכרו מבוסס על 15 -היקף העסקתו של המבקר הפנימי בחברה עומד על כ

ונקבע בהתאם לתעריף קבוע מראש ואינו מותנה ) כאמור לעיל(תקציב שעות שנתי 

בל ובתנאי שוק ולדעת הדירקטוריון אופן התשלום האמור הנו מקו. בתוצאות הביקורת

  .אינו צפוי להשפיע על שיקול דעתו המקצועי בעבודת הביקורת

לתקני הביקורת הפנימית הביקורת נערכת בהתאם , על פי הודעת המבקר הפנימי

ובהתאם להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית , המקובלים בארץ ובעולם

 .ית וחוק החברותובהתאם להוראות לחוק הביקורת הפנימ

מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע , בלתי מוגבלת, למבקר הפנימי גישה מלאה

  .של התאגיד

   חתימה בלעדימורשה .4.5

 –ח "כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך התשכ, לחברה אין מורשי חתימה העצמאיים

1968 .  
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  גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר  .4.6

להלן שכר הטרחה . ר של החברה הינו משרד סומך חייקיןמשרד רואי החשבון המבק

  ):ח"באלפי ש(של רואי החשבון המבקרים של החברה 

  

  2009שנת  2010שנת 

שירותי 

ביקורת 

 ומס

שירותים 

 *אחרים

שירותי 

ביקורת 

 ומס

שירותים 

 אחרים

  שכר -- 54 50 88

  --  421  227  549 שעות עבודה' מס

  

  54 138  כ שכר"סה

 421  766 עות עבודהכ ש"סה

  

שכר הטרחה נקבע  .ר הדירקטוריון"ל החברה ויו"שכר טרחת רואה החשבון המבקר נקבע על ידי מנכ

  .בשיטה גלובלית

   בגין תשקיף*

    

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .5

  : לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי המוזכרים בדוחות הכספייםושאירעאירועים  .5.1

  . להלן10.1 וכן סעיף חות הכספיים"דול ,ו7-ו )ג(1ה7 יםה ביאוררא

  אומדנים חשבוניים קריטיים .5.2

כללי חשבונאות מקובלים מחייבים את הנהלת החברה להשתמש באומדנים או 

בהערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעותיהם הסופיות על הדוחות הכספיים אינן 

אף שאומדנים או הערכות . הדוחות הכספייםניתנות לקביעה מדויקת בעת עריכת 

השפעותיהן הסופיות של העסקאות או העניינים , נעשים לפי מיטב שיקול הדעת

  .האמורים עשויות להיות שונות מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם

, באשר לכלל האומדנים החשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה

  .חות הכספיים המצורפיםלדו'  ד2ראה ביאור 

 ן להשקעה"נדל .6

דהיינו הנכסים ,  החברה הינו לפי מודל העלות שללהשקעהן "כסי הנדלנהטיפול החשבונאי ב

גם אם , על פי כללי החשבונאות הבינלאומיים, עם זאת. מוצגים במאזן לפי עלותם המופחתת
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לוי באשר לשווי ההוגן עליו לתת גי, ן להשקעה לפי מודל העלות"בחר תאגיד לטפל בנכסי נדל

' ז7ביאור ' ר. של נכסים אלו למועד הדוחות הכספיים במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים

  . לדוחות הכספיים

 קיבלה החברה 2010 בדצמבר 31ן להשקעה ליום "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

ובעלי ניסיון לגבי מיקום בעלי כישורים מקצועיים רלוונטיים , הערכות שווי ממעריכים בלתי תלויים

  . ן להשקעה המוערך"וסוג הנדל

  .ן להשקעה של החברה" התקבלו הערכות שווי בגין כל נכסי הנדל2010 בדצמבר 31-נכון ל

כל הערכות השווי האמורות מהוות הערכת שווי מהותית מאוד לחברה ועל כן הן מצורפות לדוח 

לצורך . 1970 -ל"התש, ) תקופתיים ומיידיםדוחות(לתקנות ניירות ערך ' ב8בהתאם לתקנה , זה

וויו ן להשקעה הוא מהותי מאוד לקבוצה אם ש"כך יישמה החברה מבחן מהותיות על פיו נכס נדל

אם , או,  ויותר מסך הנכסים במאזן המאוחד לאותו מועד10% במועד הדוחות הכספיים מהווה

הפסד בתקופת הדוח לפני /רווח או יותר מה10%, בערכו המוחלט, השינוי בשווי ההוגן מהווה

, מהווה בערכו המוחלט, ן להשקעה ובלבד שהשינוי בשווי ההוגן כאמור"מס ושערוך נדל, מימון

  . או יותר מהון החברה בניכוי זכויות המיעוט4%

  



 

 (*) ילוי ייעודי למחזיקי אגרות חובג .7

המוחזקת על ידי הציבור אשר הונפקה לראשונה ה מהותית לחברה אשר הינ) 3סדרה ( לחברה סדרה אחת של אגרות חוב 2010,  בדצמבר31ליום 

  .)ח"הנתונים באלפי ש: ( והכל כמפורט להלן2008,  במאי29על פי תשקיף החברה מיום 

   

במועד . נ.ע מועד הנפקה 
  ההנפקה

נומינלי . נ.ע
ליום 

31/12/10  

צמוד . נ.ע
ליום 

31/12/10  

סכום 
הריבית 
שנצברה 

ליום 
31/12/10  

חות ערך בדו
הכספיים 

ליום 
31/12/10  

שווי בורסאי  
  ליום 

  31/12/10  
  

שיעור 
  ריבית 

מועדי תשלום 
  הקרן

מועדי תשלום 
  הריבית

בסיס ותנאי 
הצמדה 

  )ריבית+קרן(

אפשרות המרה 
ע אחרים "לני

או פדיון מוקדם 
 על ידי החברה

ם  תשלומי10   לשנה5%  38,793  39,110  1,407  39,346  38,103  38,103  14.4.2010

חצי שנתיים 

 1-שווים ב

 1-בינואר וב

ביולי של כל 

אחת מהשנים 

2012-2016  

תשלום חצי 

שנתי החל מיום 

 2011 בינואר 1

 1ועד וכולל יום 

  2016ביולי 

צמוד לעליית 

מדד המחירים 

לצרכן בגין חודש 

, 2010פברואר 

כפי שפורסם 

בחודש מרס 

2010  

  אין

  

. דן אבנוןד "ש הקשר מטעם הנאמן הינו עואי.  בתל אביב113מ מרחוב הירקון "בע) 1975(מטיק נאמנות הינו הר) 3סדרה (הנאמן לאגרות החוב (*) 

ב לפרטים נוספים בדבר אגרות החו. ממועד הנפקת הסדרה ועד למועד דוח זה עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות על פי שטר הנאמנות

   .ים לדוחות הכספי11ראה באור והבטחונות לאגרות החוב 

 דירוג אגרות החוב .7.1

  .אינן מדורגות) 3סדרה (אגרות החוב 

 



 

 רכישות עצמיות .8

אינה מתכוונת לבצע רכישות עצמאיות של ניירות הערך של התאגיד בעתיד הנראה החברה 

  .  לעין

 שונות .9

  מימון בנקאי .9.1

 חתמה החברה עם תאגיד בנקאי על הסכם 2011 במרץ 9ביום , לאחר תאריך המאזן

לצורך , ")הסכם הליווי: "להלן(ח " מיליון ש53 -מסגרת אשראי בסך של כליווי לקבלת 

 לדוחות ו7ביאור ' לפרטים נוספים ר.  בחדרההמשך מימון הקמת המרכז המסחרי

  .הכספיים

 803סך של לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ב,  לעיל1.6כאמור בסעיף  .9.2

מזומנים ה קיומו של תזריםכי אין ב, ברההח דירקטוריון קבע, בהתייחס לכך. ח"אלפי ש

 בחברה וכי אין חשש  כדי להצביע על בעיית נזילות,כאמור, שלילי מפעילות שוטפתה

 לצורך .סביר שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בשנתיים הקרובות

רעון  מקורות הפי, תזרים המזומנים החזויאת, בין היתר, כך בחן דירקטוריון החברה

,  והלוואות אפשרויותיה לגיוס הוןלרבות החברהלהתחייבויות הקיימות והצפויות של 

 . במידת הצורך

הערכת החברה לפיה אין חשש סביר שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות 

כי , אין כל וודאות.  הינה בגדר מידע צופה פני עתיד,והצפויות בשנתיים הקרובות

ות עליהם מבוססת הערכת הדירקטוריון יתממשו במלואן או ההנחות וההערכות השונ

 עליהם או שיכולת שליטההואיל והן תלויות בגורמים חיצוניים שאין לחברה , בחלקן

, במידה והנחות החברה לא יתממשו במלואם או בחלקם. ההשפעה עליהם מוגבלת

  .החברהעלול לחול שינוי לרעה בתזרים המזומנים ובנזילות של 

  או שלבעל השליטה יש בה עניין אישיחה עם בעל שליטהעסקה זני .9.3

לתקנות ) 1)(ד)(3(64  קבע דירקטוריון החברה בהתאם לתקנה2010 בפברואר 17ביום 

 ה של החברה עםעסק כי 1993 -ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(ניירות ערך 

ניחה אם היא תיחשב כעסקה ז,  בה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישישליטההבעל 

; נעשתה במהלך העסקים הרגיל של החברה) 1: עונה על כל התנאים המפורטים להלן

ח או שהיקפה השנתי " ש100,000היקפה הכולל אינו עולה על ) 3; בתנאי שוק) 2

; ח" ש250,000והיקפה הכולל אינו עולה על  ₪ 50,000אינו עולה על ) עסקה נמשכת(

) 3(עד וכולל ) 1(דות בתנאים המפורטים בסעיפים שכלל העסקאות מאותו סוג עומ) 4

יבחנו מטעם החברה כל , ל החברה ביחד עם אחד מהדירקטורים החיצוניים"מנכ. לעיל
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וזאת על פי האמות , אם לאו, על מנת לקבוע אם העסקה הינה זניחה, עסקה כאמור

התאם אשר נקבעו לעיל ובהתאם לכך יקבעו גם את חובות הדיווח החלות על החברה ב

 . להוראות הדין

מרשימת ניירות ערך דלי   נגרעו ניירות הערך של החברה2010 בפברואר 15ביום  .9.4

 בבורסה לניירות סחירות ומתאריך זה ניירות הערך של החברה נסחרות בשלב הרציף

 .מ"א בע"ערך בת

יצוין כי החברות הבנות של החברה אינן פעילות ועל כן זהים הדוחות הכספיים של  .9.5

 ). לדוח הכספי'  ג1ביאור ' ר(לדוחות הכספיים המאוחדים החברה 

  

      

  מ"משעולי שרון בע

  ר הדירקטוריון"יו

  באמצעות נציגה מר יעקב מימון

  ל"מנכ, איתי רובין  

  

 2011 במרץ 30: תאריך

  

  

 



 

 מ"ן בע"פוליגון נדל
 

   דוחות כספיים
  2010 בדצמבר 31ליום 

 
 
 

  
  
  
 



 

  מ "ן בע"פוליגון נדל
  
  2010בדצמבר  31וחות כספיים ליום ד
  
  
  וכן הענייניםת
  
  
  

  מודע
  

  2  המבקריםרואי חשבון  ותדוח
  

  4  על המצב הכספי ותדוח
      

  5  רווח והפסד ותדוח
  

  6  על השינויים בהון ותדוח
  

  7  המזומנים  על תזרימי ותדוח
  

  8  באורים לדוחות הכספיים 
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של  KPMGשותפות ישראלית וחברה ברשת , סומך חייקין

 KPMG International - פירמות עצמאיות המאוגדות ב
Cooperative  ,(“KPMG International”)  ישות שוויצרית. 

  

 

  מ"בען "נדללבעלי המניות של פוליגון  המבקריםרואי החשבון  דוח
  ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  בדבר

  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ערך  ניירותתקנות ב) ג(ב 9 סעיףבהתאם ל
  
  

. 2010בדצמבר  31ליום ") החברה" להלן(מ "בען "נדלפוליגון  שלח כספי בקרה פנימית על דיוו רכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה . הבאה בפסקה כמוסבר נקבעו אלה בקרה רכיבי

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  שלאפקטיביות ה את םפנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
בקרה פנימית על דיווח כספי של  רכיביאחריותנו היא לחוות דעה על . ל"לתאריך הנ ופתיהתק לדוח המצורפת

  .החברה בהתבסס על ביקורתנו
  

 חשבון רואי לשכת של 104 ביקורת לתקן בהתאם נקבעו ידינו על שבוקרו כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי
 "). 104תקן ביקורת "ן להל" (ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" בישראל
לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי , בקרות ברמת הארגון) 1( :הינם אלה רכיבים

רכיבי הבקרה "כל אלה יחד מכונים להלן ( ן להשקעה"בקרות על נדל) 2( ;ובקרות כלליות של מערכות מידע
  ").המבוקרים

  
נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  זה תקןפי -על. 104 ביקורת לתקןערכנו את ביקורתנו בהתאם 

 קויימו אלה בקרה רכיבי אםלהשיג מידה סבירה של ביטחון ו המבוקרים הבקרה רכיבי את לזהות במטרה
, כספי דיווח על פנימית בקרהביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי . המהותיות הבחינות מכל אפקטיבי באופן
 וכן, חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים תימיקשהערכת הסיכון , ריםהמבוק הבקרה רכיבי זיהוי

. סיכון שהוערךהרכיבי בקרה בהתבסס על  אותםתכנון והתפעול של ה אפקטיביותבחינה והערכה של 
. ים בהתאם לנסיבותכנחוצחשבנו ש כאלהכללה גם ביצוע נהלים אחרים , לגבי אותם רכיבי בקרה, ביקורתנו
להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים , חסה רק לרכיבי הבקרה המבוקריםהתיי ביקורתנו

ביקורתנו , כמו כן. ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד, בקשר עם הדיווח הכספי
חוות , לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה
  .דעתנו בהקשר המתואר לעיל

  
 ותע או לגללמנולא ש עשויים, ורכיבים מתוכה בפרט, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, בשל מגבלות מובנות

ה חשופל בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי העתיד ע לגביהסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית
 םו הנהליאמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפלסיכון שבקרות 

  .לרעה תשתנה
  

 31 ליוםאת רכיבי הבקרה המבוקרים , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי, לדעתנו
  .2010 בדצמבר

  
בדצמבר  31 לימיםשל החברה  הכספיים דוחותאת ה, בישראל מקובליםבהתאם לתקני ביקורת , נו גםביקר
 30מיום , והדוח שלנו 2010בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  לכלו 2009-ו 2010

  .כספיים דוחות אותם על מסויגת בלתיכלל חוות דעת , 2011במרס 
  
  

  חייקין סומך
  חשבון רואי

  
 2011 במרס 30
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של פירמות  KPMGשותפות ישראלית וחברה ברשת , סומך חייקין

,  KPMG International Cooperative - עצמאיות המאוגדות ב

(“KPMG International”)  ישות שוויצרית. 

  

 

  
  
  
  
  מ "ן בע"וח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של פוליגון נדלד
  
  

- ו 2010בדצמבר  31לימים ) החברה -להלן (מ "ן בע"של פוליגון נדל ףהמצור הדוח על המצב הכספיביקרנו את 
חת משלוש השנים המזומנים לכל אעל תזרימי הדוח על השינויים בהון והדוח , ואת דוח רווח והפסד 2009

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון . 2010בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
  .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. וההנהלה של החברה

  
קנות רואי חשבון לרבות תקנים שנקבעו בת, בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה . 1973 - ג"התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(
ביקורת כוללת בדיקה . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי . םמדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיי
הנהלה של החברה וכן ההחשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון ו

  .בסיס נאות לחוות דעתנו תקורתנו מספקיאנו סבורים שב. הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה
  

את המצב הכספי של החברה , מכל הבחינות המהותיות, אותל משקפים באופן נ"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת , ואת תוצאות פעולותיה 2009 -ו 2010בדצמבר  31לימים 

בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2010בדצמבר  31משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
)IFRS (ות ערך והוראות תקנות נייר)2010 -ע "התש, )עריכת דוחות כספיים שנתיים.  
  

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על "של לשכת רואי חשבון בישראל  104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו  גם
 30והדוח שלנו מיום , 2010בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום , "דיווח כספי

  .אפקטיבי באופן רכיבים אותם של קיומם על מסוייגת בלתי דעת חוות כלל 2011 במרס
  
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  2011 במרס 30
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  מ "ן בע"פוליגון נדל
  

  בדצמבר 31ליום  על המצב הכספי ותדוח
  

2010  2009  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  באור  

  
         נכסים שוטפים

        
  4,661   12,689  4   מזומנים ושווי מזומנים

  271  225  5   ניירות ערך למסחר
  276  833   6    חייבים ויתרות חובה

        
  5,208  13,747       סך הכל נכסים שוטפים

        
         נכסים שאינם שוטפים

         
  *38,684  78,874  7   ן להשקעה"נדל

  10 65   8    רכוש קבוע
        

  38,694  78,939       סך הכל נכסים שאינם שוטפים
        

  43,902   92,686       סך הכל נכסים
         
          תחייבויות שוטפותה
         

  3  -    אשראי מתאגידים בנקאיים
  582   232  9   ספקים ונותני שירותים
  430   1,929  10   זכאים ויתרות זכות
  -  6,349   'ו7    התחייבויות אחרות

         
  1,015   8,510       וטפותסך הכל התחייבויות ש

       
        שוטפות שאינןהתחייבויות 

         
  -    39,110   11    אגרות חוב

       
  -    39,110       סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

       
  1,015   47,620       סך הכל התחייבויות 

       
         הון

  69,510   69,510  14   הון מניות וקרנות הון
  )26,623(  )24,444(      יתרת הפסד

         
  42,887   45,066       סך הכל הון 

       
  43,902  92,686       סך הכל התחייבויות והון

 
     
     

 ךואיתן וול איתי רובין  מ"משעולי שרון בע
  יושב ראש הדירקטוריון

 באמצעות נציגה יעקב מימון
 חשב מנהל כללי  

       
  

  2011 במרס 30 :ספייםתאריך אישור הדוחות הכ
  
  .'ה2ראה באור , יישום למפרע  *
  
  .באורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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  מ "ן בע"פוליגון נדל
  

  בדצמבר 31רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום  ותוחד
  
  
  
  2010  2009  2008  

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש באור 
 
       

  435  231  15256  כירות הכנסות מדמי ש
       

  391  392  387 16  עלות ההשכרה 
       
  44  )161( )131(  מהשכרה ) הפסד(ווחר
       

  )3,673(-  72,901 ן להשקעה"ערך נדל )ירידת(השבת
  )785( )578( )668(17  וכלליות הנהלה הוצאות

       
  )4,414( )739( 2,102  תפעולי )הפסד(רווח

       
  58  144 89  מימוןהכנסות

  )458(  )6( )12(  הוצאות מימון
        

  )400(  138 77 18  נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 
        

  )4,814( )601( 2,179 לפני מיסים על ההכנסה )הפסד(רווח
        

  -    -  - 20  מסים על ההכנסה
        
  )4,814(  )601( 2,179   לשנה )הפסד(וח רו

        
        

       19 ח ערך נקוב"ש1בת למניה רגילה ) הפסד(רווח
        

 
  
 שקל חדש שקל חדש שקל חדש   
 

 )2.82( )0.28( 0.71  בסיסי ומדולל למניה רגילה )הפסד(רווח 
  
  
  
  

 
  .הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם באורים המצורפים לדוחותה
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  מ"ן בע"פוליגון נדל 
  

  על השינויים בהון  ותדוח
  
  
  

      הון מניות
  סך הכל  יתרת הפסד  וקרנות הון

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"לפי שא

  
     

  38,266   )21,208(  59,474   2008בינואר  1יתרה ליום
      

  396  -   396    הנפקת מניות רגילות
      

  )4,814(  )4,814(  -      לשנה הפסד
      

  33,848   )26,022(  59,870   2008בדצמבר  31יתרה ליום
      

  9,640  -   9,640    הון בדרך של זכויותהנפקת
      

  )601(  )601(  -      לשנה הפסד
      

  42,887   )26,623(  69,510   2009בדצמבר  31יתרה ליום
        

  2,179   2,179   -     לשנה רווח
        

  45,066   )24,444(  69,510     2010בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  .באורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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  מ "ן בע"פוליגון נדל
  

  בדצמבר 31על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום  ותוחד
  
  
  2010  2009  2008  

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
  

        שוטפתפעילות לתזרימי מזומנים 
       

 )4,814( )601( 2,179 לשנה )הפסד(רווח
     

     :התאמות
     

 396  396  396פחת
  3,673  -  )2,901( ן להשקעה"ירידת ערך נדל)השבת(

 400  )138( )77( נטו, מימון )הכנסות(הוצאות
 13  15 - שינוי בלקוחות

 )17( )225( )363(  חובה שינוי בחייבים ויתרות
 224  296  )350( שינוי בספקים 

 )49( 366 92  זכות שינוי בזכאים ויתרות
 32 -- דיבידנד שנתקבל
 26 6  235  ריבית שנתקבלה
 - )127( )14( ריבית ששולמה

      
 )116( )12( )803(  ששימשו לפעילות שוטפתנטו מזומנים 

     
      השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 

     
 )1,154(- - השקעה בניירות ערך למסחר
 2,741  70  117 למסחר תמורה ממימוש ניירות ערך

  -   -  )65(  השקעה ברכוש קבוע
 )671( )2,368( )28,845( עהן להשק"השקעה בנדל

     
 916  )2,298( )28,793(  השקעה שנבעו מפעילות) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו 

     
      מימוןפעילות מתזרימי מזומנים 

     
  1,380   )1,377()3( נטו,מתאגיד בנקאי אשראי לזמן קצר

  -   -  37,821 )פקהבניכוי הוצאות הנ(הנפקת אגרות חוב 
  )800(  )3,397(- ן להשקעה"פרעון התחייבות בגין רכישת נדל

 )234(-  )194( הוצאות הנפקת הון נדחות
  396  - -  הנפקת מניות רגילות 

  -    9,963 -   )בניכוי הוצאות הנפקה(הנפקת הון בדרך של זכויות 
     

 742  5,189  37,624   מימון שנבעו מפעילות מזומנים נטו
     

 1,542  2,879  8,028 מזומנים ושווי במזומניםעליה
     

 240  1,782  4,661   השניתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
     

 1,782  4,661  12,689   השניתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

 
  .פים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורים המצורה



  מ"ן בע"פוליגון נדל
  

  2010בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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  כללי - 1אור ב
  

  כללי  .א
  

הפכה החברה  1973באוגוסט  23ביום . 1962במאי  14התאגדה בישראל ביום ") החברה" -להלן (מ "ן בע"פוליגון נדל
, ן המניב"דלפועלת בתחום הנהחברה . תקווה-פתח, 8הגרניט ' המען הרשמי של החברה הינו רח. לחברה ציבורית

מניות . רכישה והקמת מבני מסחר וכן בהשכרה של נכסי מקרקעין שבבעלותה, בפיתוח, במסגרתו עוסקת החברה בייזום
  .החברה מחזיקה במספר חברות בנות לא פעילות. החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

  
  הגדרות  .ב
  

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות  - ") IFRS: "להלן(תקני דיווח כספי בינלאומיים   )1(
) IAS(ותקני חשבונאות בינלאומיים ) IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים  םוהם כוללי) IASB(בינלאומיים 

או ) IFRIC(לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 
  .בהתאמה, )SIC(ו על די הועדה המתמדת לפרשנויות פרשנויות שנקבע

  
  .מ"ן בע"פוליגון נדל - החברה  )2(

  
  .בדבר צדדים קשורים 24ו בתקן חשבונאות בינלאומי כמשמעות - קשור צד  )3(

  
 - ח"כהתש, ניירות ערך בחוק 1בתאגיד בסעיף " בעל עניין"להגדרת ) 1(כמשמעותם בפסקה  - בעלי עניין  )4(

1968.  
  
  .1968 -ח "התשכ, בחוק ניירות ערך 1כמשמעותם בסעיף  -שליטה בעלי   )5(

  
  .מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - מדד  )6(

  
  .ארצות הבריתדולר של  - דולר  )7(
  

ילות החברות הבנות אינן פע). 99%(מ "בע) 1981(ופוליגון אחזקות ) 100%(מ "לחברה שתי חברות בנות פלייס בע  .ג
  .ועל כן זהים הדוחות הכספיים של החברה לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  
  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2אור ב
  

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א
  

החברה אימצה "). IFRS" -להלן (הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
  .2007בינואר  1 -הינו ה IFRS -כאשר מועד המעבר ל, 2008בשנת  IFRS-את כללי הלראשונה 

  .2010 -ע "התש, )דוחות כספיים שנתיים(דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך 
  

  .2011במרס  30הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 
  
  גהמטבע פעילות ומטבע הצ  .ב
  

בהתאם לכך מהווה השקל את מטבע , השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה
  .משמש כמטבע הצגה של דוחות כספיים אלה, כמו כן. הפעילות של החברה

  
  בסיס המדידה  .ג
  

מכשירים : פי שווי הוגןהדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים והתחייבויות הבאים המוצגים על 
  .פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 
הותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן , ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית

  .היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל ככלכלה היפראינפלציונית, 2003בדצמבר  31עד ליום 
  



  מ"ן בע"פוליגון נדל
  

  2010בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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  )המשך(סיס עריכת הדוחות הכספיים ב - 2אור ב
  
  שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ד

  
אומדנים והנחות , בשיקול דעת בהערכות ת החברה להשתמשהנהלנדרשת , IFRS -לכספיים בהתאם הדוחות בעריכת ה

פועל יובהר שהתוצאות ב. הכנסות והוצאות, אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות
  .אלהעלולות להיות שונות מאומדנים 

  
נדרשה הנהלת החברה להניח , בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה

מתבססת הנהלת , בשיקול דעתה בקביעת האומדנים. הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית
  .גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן, ובדות שונותע, החברה על ניסיון העבר

  
שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף

  .האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת
  

  אומדנים קריטיים
שנערכו תוך יישום המדיניות החשבונאית והם בעלי השפעה מהותית על הדוחות , יםלהלן מידע בדבר אומדנים קריטי

  :הכספיים
  

אם ארעו ארועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים  מועד דיווחהחברה בוחנת בכל  -לא פיננסיים ירידת ערך נכסים 
נערכת בחינה באם , לירידת ערך בהתקיים סימנים. פיננסייםעל כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים הלא 

ובמידת הצורך , הסכום בו מוצגת ההשקעה בנכס ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים מאותו הנכס
היוון תזרימי המזומנים מחושב לפי שיעור היוון לפני . נרשמת הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה

קביעת . ק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכסהמשקף את הערכות השו, מסים
ועל מיטב הערכת החברה לגבי , האומדנים של תזרימי המזומנים מתבססת על נסיון העבר של נכס זה או נכסים דומים

חלק בקביעת מחיר מכירה נטו של . התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס
האומדנים מביאים בחשבון גם את מצב השוק באזור בו , לגבי נכסי מקרקעין. מהנכסים נעשה שימוש בהערכות שמאי

שינויים בהערכות החברה כאמור עשויים להוביל לשינויים מהותיים בערכם בספרים של הנכסים ובתוצאות . מצוי הנכס
  .הפעילות

  
  באומדנים שינוי

אמצה מחדש ההנהלה את אומדן נכסי המסים הנדחים שלא הוכרו  2010בדצמבר  31במהלך השנה שהסתיימה יום 
  .בדבר מסים על הכנסה, 21ראה באור , בעבר בגין הפסדים לצרכי מס המועברים לשנה הבאה

  
  שינויים במדיניות החשבונאית  .ה  

  
  חכירות

  
: להלן( ומבנים קרקע של חכירות סיווג, חכירות, IAS 17-ל התיקון את מיישמת החברה 2010 בינואר 1 מיום החל

  .2009אשר פורסם במסגרת פרויקט השיפורים לתקינה הבינלאומית משנת  )"התיקון"
  

בהתאם לתיקון לא קיימת עוד הדרישה לסווג חכירת קרקע כחכירה תפעולית בכל מקרה בו הבעלות אינה צפויה לעבור 
חכירת הקרקע בהתאם לקריטריונים הרגילים סיווג ון את לבח נדרש, בהתאם לתקן המתוקן. לחוכר בתום תקופת החכירה

  . לסיווג חכירות כמימוניות או כתפעוליות
בהתבסס על , כמו כן נקבע כי מרכיבי הקרקע ומבנים בחכירה של קרקע ומבנים נבחנים בנפרד לצרכי סיווג החכירות

י קרקע בדרך כלל בעלת אורך חיים בלתי כאשר שיקול משמעותי בסיווג מרכיב הקרקע הינו העובדה כאלו קריטריונים 
  .מוגדר

  
חכירה זו סווגה על ידה לפני אימוץ . שנים 49החברה חוכרת קרקע בחכירה מהוונת ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 

החברה סיווגה את הקרקע כמוחכרת בחכירה מימונית , כתוצאה מאימוץ התיקון האמור. התיקון כחכירה תפעולית
אימוץ התיקון נעשה בדרך של ישום למפרע והשפעתו על הדוח על המצב הכספי הינו . ן להשקעה"דלוהציגה אותה כנ

  .ן להשקעה"לנדל,  2009בדצמבר  31ח ליום "אלפי ש 183סיווג של הוצאות נדחות בסך 
 .המזומניםועל הדוח על תזרימי ליישום התיקון לא היתה השפעה על דוחות רווח והפסד 

  
  פעילות מגזרי על מידע  .ו

  
כל המידע על מגזר הפעילות האמור זהה למידע , בהתאם. ן מניב"פעילות החברה מורכבת ממגזר עסקי אחד של נדל

  .המוצג בדוחותיה הכספיים של החברה
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  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

  כללי  .א
  

  .דוחות כספיים אלהכללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בעקביות לכל התקופות המוצגות ב
  

  מכשירים פיננסיים  .ב
  

  נכסים פיננסיים שאינם נגזרים  )1(
  

  הכרה לראשונה בנכסים פיננסים
יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים . קדונות במועד היווצרותםיהחברה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפ

מוכרים לראשונה , וי הוגן דרך רווח והפסדלרבות נכסים אשר יועדו לשו, )regular way purchase(בדרך הרגילה 
משמע המועד בו , בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר) trade date(במועד קשירת העסקה 

פיננסיים שאינם נגזרים כוללים השקעות במניות ובמכשירי  נכסים. התחייבה החברה לקנות או למכור את הנכס
  .מזומנים ושווי מזומנים כולל, לקוחות וחייבים אחרים, חוב

  
  גריעת נכסים פיננסיים

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי 
או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה , פוקעות

  .לות על הנכס הפיננסי עוברים למעשהכל הסיכונים וההטבות מהבע
  .כל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי החברה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות

, )trade date(מוכרות במועד קשירת העסקה , )regular way sale(מכירות נכסים פיננסים הנעשות בדרך הרגילה 
  .למכור את הנכסבמועד בו התחייבה החברה , משמע

  
  מזומנים ושווי מזומנים
שווי מזומנים . כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה מזומנים ושווי מזומנים

) חודשים 3אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד (כוללים השקעות לזמן קצר 
להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות 

  . משמעותי של שינויים בשווי
  

  שווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים ב
מוחזק למסחר או אם יועד ככזה בעת מסווג כ אם הוא, פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד נכס

 אלהפיננסיים  נכסים. הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותןעלויות עסקה . לראשונהההכרה 
  .שווי הוגן והשינויים בהם נזקפים לרווח והפסדבנמדדים 

      
  הלוואות וחייבים

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם 
הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית , ה לראשונהלאחר ההכר. נסחרים בשוק פעיל

  .האפקטיבית ובניכוי הפרשות לירידת ערך
  .חייבים אחריםוהלוואות וחייבים כוללים לקוחות 

  
  הון מניות  )2(
  

תה מוצגות כהפח, עלויות תוספתיות בגין הוצאות הנפקה המתייחסות ישירות להנפקת מניות ואופציות למניות
  .מההון

  
  הנפקת ניירות ערך בחבילה  )3(
  

מיוחסת תמורת ההנפקה תחילה להתחייבויות פיננסיות הנמדדות מדי תקופה , בעת הנפקת ניירות ערך בחבילה
לאחר מכן להתחייבויות פיננסיות הנמדדות במועד ההכרה הראשונית בלבד בשווי , בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  .ההוני מחושב כערך שאריתי הוגן והשווי המיוחס למרכיב

עלויות ההנפקה המשותפות . עלויות ההנפקה הישירות מיוחסות באופן ספציפי לניירות הערך עמם הן מזוהות
  .כמתואר לעיל, על בסיס אופן ייחוס התמורה מהנפקת החבילה, מיוחסות לניירות הערך באופן יחסי

  
    רכוש קבוע  .ג
  הכרה ומדידה  )1(

  .דדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערךפריטי רכוש קבוע נמ
  

עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות . העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס
וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים , החומרים ושכר עבודה ישיר

  .וכן עלויות אשראי שהוונו, וכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלהלכך שהוא י
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
  
  )המשך(רכוש קבוע   .ג

  
  פחת  )2(

פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי 
  .פחתותאינן מובבעלות קרקעות . הרכוש הקבוע

  
  :אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן

 שנים 3-15  ציוד מחשב, רהוט 
 שנים 6-10    כלי רכב 

  
 אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח, האומדנים בדבר שיטת הפחת

  .ומותאמים בעת הצורך
  

ומוכרים , יעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו בספריםרווח או הפסד מגר
  .בדוח רווח והפסד, לפי העניין, נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות

  
  ן להשקעה"נדל  .ד
  

או על ידי  על ידי החברה כבעלים(המוחזק ) או שניהם -או חלק ממבנה  -קרקע או מבנה (ן "ן להשקעה הוא נדל"נדל
  :ושלא לצורך, לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם) חוכר בחכירה מימונית

  
  או; שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים למטרות מנהלתיות  .1
  .מכירה במהלך העסקים הרגיל  .2
  

מוצג לפי עלות ן להשקעה "ות עוקבות הנדלבתקופ. ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות עסקה"נדל
ן להשקעה בהקמה עצמית כוללת עלות חומרים ועבודה ישירה ועלויות אחרות "עלות נדל. היסטורית בניכוי פחת נצבר

הפחת מחושב לפי שיטת . שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למצב הדרוש לכך שיוכל לפעול באופן שהתכוונה החברה
שיעור . ים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים על פני תקופת השימוש המשוערך בהםהפחת השווה בשיעור

  .אינן מופחתותבבעלות קרקעות  .לשנה 6.5%-הפחת על מבנים וסככות הוא כ
  

  נכסים חכורים  .ה
  

מנהל דמי חכירה ששולמו מראש ל. הינן חכירות תפעוליות, ")המנהל("חכירות של קרקעות ממנהל מקרקעי ישראל 
תקופת החכירה  .נזקפים לדוח רווח והפסד לאורך תקופת החכירהובדוח על המצב הכספי כהוצאות מראש  מוצגים

וסכומי ההפחתות מביאים בחשבון אופציה להארכת תקופת החכירה במידה ובמועד ההתקשרות המכירה היה וודאי 
, חשבונאית לענין סיווג חכירות של קרקע ומבניםלמידע נוסף באשר לשינוי במדיניות ה. באופן סביר שהאופציה תמומש

  .בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים 'ה2ראה באור 
  
  הכנסות  .ו

  
  . על פני תקופת השכירות, ן להשקעה מוכרים ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר"דמי שכירות מנדל

  
  הכנסות והוצאות מימון  .ז

  
שינויים בשווי ההוגן של נכסים , הכנסות מדיבידנדים, ם שהושקעוהכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומי

באמצעות , הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן. פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ורווחים ממטבע חוץ
באם . תשלוםההכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לחברה הזכות לקבלת . שיטת הריבית האפקטיבית

  .מכירה החברה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס, קבל הדיבידנד בגין מניות סחירותמת
  

שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי , הלוואות שנתקבלובגין הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית 
 . הוגן דרך רווח והפסד והפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים

  
כהכנסות מימון או הוצאות מימון בתנודות שער החליפין וכתלות  הפרשי שער מדווחים בנטורווחים והפסדים מ

  ).רווח או הפסד בנטו(בפוזיציה שלהן 
  

  היוון עלויות אשראי  .ח  
  

עלויות אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינו ספציפי הוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה 
עלויות אשראי שאינו ספציפי מהוונות באותו אופן לאותה השקעה בנכסים . מוכנים לשימושם המיועדעד למועד בו הם 

כשירים או לאותו חלק ממנה שלא ממומן באשראי ספציפי תוך שימוש בשיעור שהוא הממוצע המשוקלל של שיעורי 
חרות נזקפות לרווח והפסד עם עלויות אשראי א. העלות בגין אותם מקורות אשראי שעלותם לא הוונה באופן ספציפי

  .התהוותן
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
  

  ירידת ערך  .ט
  

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים 
  . שבה של הנכסמחושב אומדן סכום בר הה, כאמור, באם קיימים סימנים. על ירידת ערך

  
). בניכוי הוצאות מכירה, שווי הוגן(הסכום בר ההשבה של נכס הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו 

המשקף , מהוונת החברה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני מסים, בקביעת שווי השימוש
  . הסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכסאת הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף ו

  
  . ונזקפים לרווח והפסד, הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס עולה על הסכום בר ההשבה

  
הפסדים מירידת ערך שהוכרו בתקופות קודמות נבדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים לכך 

הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר . מים עודשההפסדים קטנו או לא קיי
אינו עולה על הערך בספרים , אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, ההשבה

  .שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך, בניכוי פחת או הפחתות
  
   הוצאת מסים על ההכנסה  .י
  

  .מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד. הוצאת מסים על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים
כשהוא מחושב לפי שיעורי , על ההכנסה החייבת במס לשנה) או להתקבל(המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם 

  .המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח
  

מיסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי ההכרה ב
  .ולבין ערכם לצרכי מסים

  
בהתבסס על החוקים , המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו

החברה מקזזת נכסי וההתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית . שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח
והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי , הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים

ל בסיס אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מסים שוטפים ע, או בחברות שונות, אותה רשות מס באותה חברה נישומה
  .נטו או שנכסי והתחייבויות המסים מיושבים בו זמנית

 
הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד , נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים

צפוי כי ובמידה ולא , נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח. שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם, תהיה הכנסה חייבת
  .הם מופחתים, הטבות המס המתייחסות יתממשו

  
  רווח למניה  .אי

  
הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי . החברה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה

ות הרגילות חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המני
המתייחס לבעלי המניות , הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד. שנהשהיו במחזור במשך ה

הרגילות והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות 
  . למניות כתבי אופציותיות ולהמרה במנ אגרות חוב הניתנות הכוללות , הפוטנציאליות המדללות

  
  עסקאות עם בעל שליטה  .בי

  
בשל העובדה כי . נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה

  .ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להוןמדובר בעסקה במישור ההוני זוקפת החברה את 
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  )המשך(מדיניות החשבונאית עיקרי ה - 3באור 
  
  תקנים חדשים ופרשניות שטרם אומצו   .גי
  
 -ה ואישר פרסם, ) Improvements to IFRSs(  2010 משנת הבינלאומית לתקינה השיפורים פרויקט במסגרת  )1(

IASB יתמרב. חשבונאיות סוגיות במגוון אחת ולפרשנות בינלאומיים כספי דיווח לתקני תיקונים 11 ,2010 במאי 
 לתנאים בכפוף, מוקדם לאימוץ אפשרות עם, ולאחריו 2011 בינואר 1 ביום שמתחילות לתקופות יחולו התיקונים
 . תיקון כל עבור המפורטים

  
 הדוחות על השפעה להם להיות עשויה ואשר חברהל רלוונטיים להיות עשויים אשר, לתיקונים פירוט להלן

  :הכספיים
34 -ל תיקון IAS ,התיקון" - להלן( משמעותיים ועסקאות אירועים, ביניים לתקופות כספי דיווח (" - 

 לתקופות כספיים בדוחות גילויים המצריכים והעסקאות האירועים רשימת הורחבה, לתיקון בהתאם
 כתוצאה פיננסיים נכסים של סיווג ושינויי פיננסים נכסים של ערך מירידת בהפסד הכרה כדוגמת, ביניים
 הקיימות המינימאליות הגילוי בדרישות המהותיות סף הושמט, כן כמו. בשימושם או בייעודם משינוי
 לאחר או 2011 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות תקופות על יחול התיקון. התיקון לפני, הנוכחי בתקן
  . מכן

  
   תיקון ל- IFRS 7 ,לתיקון בהתאם -") התיקון" -להלן (תיקונים לגילויים , גילויים: מכשירים פיננסיים 

 למשתמשי מאפשרת והכמותיים האיכותיים הגילויים בין שהאינטראקציה מפורשת הצהרה הוספה
 כמו. פיננסיים ממכשירים הנובעים לסיכונים החברה של החשיפה את יותר טובה בצורה להעריך הדוחות

 גילוי רישותד, בנוסף. זניח הסיכון כאשר נדרשים אינם כמותיים גילויים כי המציין הסעיף הוסר, כן
 1 ביום המתחילות שנתיות תקופות על יחול התיקון. הוסרו ואחרות תוקנו אשראי סיכון בדבר מסוימות
  .מכן לאחר או 2011 בינואר

  
 יםשלבאחד ה תקן זה הינו .")התקן" -להלן ( מכשירים פיננסיים, IFRS 9 )2010( תקן דיווח כספי בינלאומי  )2(

 -להלן (הכרה ומדידה : מכשירים פיננסיים IAS 39 חשבונאות בינלאומי  בפרויקט ההחלפה הכוללת של תקן
"IAS 39 ("כאשר הוא מחליף את הדרישות המופיעות ב- IAS 39 ביחס לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים 

עלות מופחתת : ישנן שתי קטגוריות עיקריות של מדידת נכסים פיננסיים, בהתאם לתקן. והתחייבויות פיננסיות
ווי הוגן כאשר הבסיס לסיווג לגבי מכשירי חוב מתבסס על המודל העסקי של הישות לניהול נכסים פיננסיים וש

השקעה במכשיר חוב תימדד לפי עלות , בהתאם לתקן. ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי
לגבות את תזרימי המזומנים מופחתת אם המטרה של המודל העסקי של הישות היא להחזיק נכסים על מנת 

החוזיים שלהם וכן תנאיו החוזיים יוצרים זכאות לתזרימי מזומנים במועדים ספציפיים אשר מהווים תשלומים 
נגזרים משובצים לא , בנוסף. דרך רווח והפסד האחרים ימדדו לפי שווי הוגן נכסי החובכל . של קרן וריבית בלבד

החוזה המעורב כולו יבחן , במקום זאת. ם חוזה מארח שהוא נכס פיננסימופרדים יותר מחוזים מעורבים הכוללי
השקעה במכשירים הוניים תימדד לפי שווי הוגן כאשר , כמו כן. לצורך סיווג בהתאם לקריטריונים דלעיל
התקן מאפשר בעת ההכרה הראשונית במכשיר הוני , יחד עם זאת. השינויים בשווי ההוגן יזקפו לרווח והפסד

הוגן של המכשיר ההוני במסגרת הרווח הכולל האחר כאשר הלבחור להציג שינויים בשווי , וחזק למסחרשאינו מ
דיבידנדים על מכשירים הוניים . הסכומים שיזקפו לרווח הכולל האחר לא יסווגו לעולם לרווח והפסד

פן מובהק החזר יוכרו ברווח והפסד אלא אם הם מהווים באו, שהשערוכים שלהם נזקפים לרווח הכולל האחר
  . השקעה ראשונית

.  IAS 39 -כפי שהופיעו ב, התקן שמר ככלל את ההוראות המתייחסות לסיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות שיועדו  דורש כי סכום השינוי בשווי ההוגן של  IAS 39  ,IFRS 9 (2010) - בשונה מ, עם זאת

המיוחס לשינויים בסיכון , למעט מחויבויות למתן הלוואה וחוזי ערבות פיננסית ,לשווי הוגן דרך רווח והפסד
אם פיצול , אולם  .כאשר יתרת הסכום תוכר ברווח והפסד, האשראי של ההתחייבות יוכרו ברווח כולל אחר

וי אזי כל השינוי בשו, ברווח והפסד)  accounting mismatch(כאמור מביא להחמרה בחוסר התאמה חשבונאית 
התקן החדש גם מבטל . אחר לא יסווגו לעולם לרווח והפסד סכומים שהוכרו ברווח כולל. ההוגן יוכר ברווח והפסד

את החריג שהתיר למדוד בעלות נגזרים שהם התחייבויות הקשורים למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד 
 .נגזרים אלה יימדדו בשווי הוגן. הושיש לסלקם על ידי מסירת מכשיר כז, את שוויו ההוגן באופן מהימן

  
בכפוף למתן , יישום מוקדם מותר. או לאחר מכן 2013בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

יישום התקן . המפורטים בנספח לתקן, אחרים IFRSגילוי וכן בכפוף לאימוץ במקביל של התיקונים לתקני 
אם , בפרט. בהתאם להוראות המעבר המפורטות בתקן, קלות מסוימותלמעט ה, ייעשה באופן של יישום למפרע

  . היא איננה נדרשת להציג מחדש מספרי השוואה 2012בינואר  1ישות בוחרת ליישם את התקן לפני יום 
  .החברה בוחנת את השלכות אימוץ התקן על הדוחות הכספיים ללא כוונה לאימוץ מוקדם

  
)3(  )2009 (IAS 24 ,לצד קשור  גילויים בהקשר)התקן החדש כולל שינויים בהגדרת צד קשור וכן ). "התקן" -  להלן

יישום התקן יעשה בדרך של יישום למפרע . שינויים ביחס לגילויים הנדרשים על ידי ישויות הקשורות לממשלה
ים מבצעת הערכה מחדש של יחסי הצדדהחברה . או לאחר מכן 2011בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 .הקשורים לה על מנת לבחון את השלכות אימוץ התקן על דוחותיה הכספיים
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  מזומנים ושווי מזומנים - 4באור 
 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2010  2009  

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש   
 

 669  1,351    יתרות בבנקים
 3,992  11,338   )1( לפי דרישה בבנק פקדונות

       
   12,689  4,661 

 
בדבר , 23 סיכון מטבע וניתוח רגישות לנכסים הפיננסים מפורטת בבאור,שיעור ריבית, אשראיחשיפת החברה לסיכון   

   .מכשירים פיננסיים
  

  .2.25%של  הפקדונות לפי דרישה נושאים ריבית בשיעורנכון למועד הדיווח   )1(
  
  
  ניירות ערך למסחר - 5אור ב
  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31   

   2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש     

  
  251  225    מניות

  20 -     קרנות נאמנות
         

       225   271  

  
  .מועד מימושן החזוי של ניירות הערך למסחר טרם נקבע

  
  
  
  חייבים ויתרות חובה - 6אור ב
  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31   

   2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש     

  
 3  195     הוצאות מראש

 265  338      מוסדות
  -    300    )1(מ תשומות שעוקלו"מעהחזרי 

  8 -    חייבים אחרים
       
   833  276 

  
  

של בעל השליטה  נטען וזאת בגין חוב משלטונות מס ערך מוסףכנגד החברה הוצא צו עיקול על החזרים המגיעים לה  )1(
. ח"שאלפי  300 - מ תשומות על ידי רשויות המס בסך של כ"כומי מעלמועד הדיווח עוקלו סנכון  .לרשויות המס

למועד אישור הדוחות הכספיים טרם נכון  .כאמור ום שעוקלמיפנתה לרשויות המס בבקשה להחזר הסכוהחברה 
  .נתקבלה תגובת רשויות המס
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  ן להשקעה"נדל - 7אור ב
  

  :הרכב  .א
 סך הכל כותוסכ מבנים קרקע  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  

       2010שנת 
      

       עלות
  59,146  25,862  33,284  2010בינואר  1יתרה ליום 
  37,675  37,675 -   *תוספות

    
  96,821  63,537  33,284   2010בדצמבר  31יתרה ליום 

    
     חת פ

  16,789  16,448  341 2010בינואר  1יתרה ליום 
  386  376 10   תוספות

    
  17,175  16,824  351   2010בדצמבר  31יתרה ליום 

    
     הפרשה לירידת ערך

  3,673 -  3,673 2010בינואר  1יתרה ליום 
  )2,901(-  )2,901(  ביטול הפסד מירידת ערך

    
  772 -  772   2010בדצמבר  31יתרה ליום 

    
  78,874  46,713  32,161   2010בדצמבר  31לות מופחתת ליום ע

  
  .ח"אלפי ש 2,480 -ויות האשראי שהוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הסתכמו לסך של כעל  *
  

 סך הכל וסככות מבנים קרקע  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
 

       2009שנת 
      

       עלות
  56,696  23,412  *33,284  2009בינואר  1יתרה ליום 
  2,450  2,450 -    תוספות

    
  59,146  25,862  33,284   2009בדצמבר  31יתרה ליום 

    
     חת פ

  16,403  16,072  *331 2009בינואר  1יתרה ליום 
  386  376  *10   תוספות

    
  16,789  16,448  341   2009בדצמבר  31יתרה ליום 

    
     הפרשה לירידת ערך

  3,673 -   3,673   תוספות
    

  3,673 -   3,673   2009בדצמבר  31יתרה ליום 
    
  38,684  9,414  29,270   2009בדצמבר  31לות מופחתת ליום ע

  
  .סווג מחדש  *
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  )המשך( ן להשקעה"נדל - 7אור ב
  
  ן להשקעה"הפרשה לירידת ערך נדל  .ב
  
. ן להשקעה באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי"סי הנדלבחנה החברה את סכום בר ההשבה של נכ 2008בשנת  .1

ולפיכך כללה , ן להשקעה נמוך מהעלות בספרים"על פי הערכה זו עולה כי סכום בר ההשבה של חלק מנכסי הנדל
על מנת , )בגין הנכס בחדרה ח"שאלפי  2,901 - כ (ח "שאלפי  3,673החברה בספריה הפרשה לירידת ערך בסכום של 

  .ום בר ההשבה שלון להשקעה על סכ"להעמיד את הערך בספרים של הנדל
  
. ן להשקעה באמצעות מעריך שווי בלתי תלוי"בחנה החברה את סכום בר ההשבה של נכסי הנדל 2010בשנת  .2

  .2008לירידת ערך שבוצעה בשנת  ח מסך ההפרשה"אלפי ש 2,901בהתאם להערכה זו השיבה החברה סך של 
  
  הסכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד  .ג
 בדצמבר 31ביום שהסתיימה לשנה   
  2010 2009  2008  

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
 

 435  231  256ן להשקעה"הכנסות שכירות מנדל
     ן להשקעה"הוצאות תפעוליות ישירות הנובעות מנדל
 )5( )6()1(שהפיק הכנסת שכירות במהלך התקופה
     ן להשקעה"הוצאות תפעוליות ישירות הנובעות מנדל

 )386( )386( )386(  במהלך התקופה הכנסת שכירות אשר לא הפיק 
     

 44  )161( )131(שהוכרו בדוח רווח והפסד) הוצאות(סך הכל הכנסות 
  
  בחיפה, חוף שמן -מקרקעין באזור התעשיה   .ד
  

השטח  ).דונם לאחר הפקעות 11.1 - כ(דונם ברוטו  12 -החברה הינה בעלת זכויות חכירה במקרקעין בשטח רשום של כ
  :את החלקות הבאות כולל

  
  10901בגוש  27חלקה   )1
  

  .דונם רשומה על שם החברה בלשכת רישום המקרקעין 0.9 - החלקה בשטח של כ
  
  10901בגוש  28חלקה   )2
  

  .דונם רשומה על שם החברה בלשכת רישום המקרקעין 1 - החלקה בשטח של כ  )א
  

  .על חלק מהחלקה רשומה חכירה לטובת עירית חיפה  )ב
  
  10901בגוש , )חלק( 47, 46, 45, 44, 43, 31, 30, 29, )חלק( 26 חלקות  )3
  

בדמי (ומוחכרות ממנו ) המינהל -להלן (רשומות על שם מינהל מקרקעי ישראל , דונם 8.1 -החלקות בשטח של כ
זכות "). הסכם החכירה המהוון" - להלן. (2029במרס  31לתקופה המסתיימת ביום ) 91%חכירה מהוונים בשעור 

רשומה הערת  26בחלקה ). 47 -ו 26למעט חלקות (ירה על שם החברה נרשמה בלשכת רשם המקרקעין החכ
  . אזהרה לטובת החברה

  
כי המינהל יהיה רשאי במקרים מסויימים לבטל את חוזה , בין היתר, בהתאם להסכם החכירה המהוון נקבע

קרה בו בתקופת החכירה ייסגר המפעל או במ, בין היתר, מיד וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, החכירה המהוון
יהיה על , עם ביטול חוזה החכירה כאמור לעיל. שיפסיק לפעול ובמקרה בו המגרש יושכר שלא למטרת החכירה

להרוס את כל . החברה להשיב את המגרש כשהוא פנוי מכל חפץ ואדם וחופשי מכל שיעבוד או זכות לצד שלישי
במקרה של ביטול כאמור התחייב . כפי שידרש על ידי המינהל בכתב, רקעהגדרות וכל דבר המחובר לק, המבנים

  .עבור יתרת תקופת החכירה, ללא המחוברים, המינהל לשלם לחברה דמי חכירה בגין הנכס
לא ינקוט , להערכת הנהלת החברה. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים לא נעשתה כל פניה לחברה בעניין

  .ה החכירההמינהל בצעדים לביטול חוז
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  )המשך(ן להשקעה "נדל - 7אור ב
  

  )המשך(בחיפה , חוף שמן -מקרקעין באזור התעשיה   .ד
  

  10901בגוש  60, 59, 58חלק מחלקות   )4
  

העירייה הצהירה . דונם רשומות בלשכת רישום המקרקעין על שם עיריית חיפה 2 -החלקות בשטח של כ  .א
. כוונתה להעביר את זכויותיה במקרקעין אלו למינהלכלפי מינהל מקרקעי ישראל וכלפי החברה על 

לא , יחד עם זאת. ל במגרש אשר הוחכר לחברה בהסכם החכירה המהוון"המינהל כלל את החלקות הנ
  .ל ברשימת החלקות המופיעה בסעיפי הסכם החכירה המהוון"פורטו החלקות הנ

  
  .ת רישום המקרקעיןעל חלק מהחלקות האמור רשומה הערת אזהרה לטובת החברה בלשכ  .ב

  
  .על המקרקעין ממוקמים מבנים וסככות אשר במצבם הנוכחי אינם ניתנים לשימוש  )5

  
 -א "התשכ, ב לחוק למניעת מפגעים 11התקבל אצל החברה צו לסילוק מפגע לפי תקנה , 2010בינואר  21ביום   )6

לפקודת ) ב)(1)(א( 61 -ו 54יפים והודעה הדורשת סילוק מפגע לפי סע ")החוק למניעת מפגעים": להלן( 1961
בסיור שנערך על ידי נציגי המשרד לאיכות הסביבה במקרקעין  לפיהם, ")הפקודה: "להלן( 1940, בריאות העם

קיים מפגע של זיהום אוויר , ל"נמצא כי במבנים המצויים על המקרקעין הנ, שבבעלות החברה בחוף שמן בחיפה
בהתאם לכך נדרשה . צמנט-של לוחות אסבסט, ר בניגוד להנחיותבחומר מסוכן עקב פגיעה והרס לא מבוק

פעולות מיידיות  - ' שלב א: כדלקמן, בשני שלבים, החברה בצו ובהודעה לפעול להפסקת המפגע לאלתר ולהסרתו
  . הסרת המפגע -' שלב ב; למניעת סיכון לציבור

לפיו ציינה החברה כי , הסביבהשלחה החברה מכתב למשרד לאיכות , בהמשך לקבלת הצו וההודעה האמורים
צוין במכתבה , כמו כן. וכי היא פועלת ליישום האמור בו, 2010, בינואר 21הצו וההודעה התקבלו בידה רק ביום 

היא החלה לפעול לקבלת הצעות מחיר מקבלנים העוסקים בפינוי וסילוק , כי עם קבלת הצו וההודעה, של החברה
  .של אסבסט

וסר המפגע ופסולת האסבסט נאספה והוטמנה בהתאם להוראות והנחיות הועדה ה 2010בנובמבר  2ביום   
  .הטכנית לאבק מזיק

  
  מקרקעין באיזור התעשיה סגולה בפתח תקווה  .ה

  
  6351בגוש  22חלקה   )1

  
באזור התעשייה סגולה , )דונם 24.9 - לאחר הפקעה כ, שטח נטו(דונם  31.7 -החלקה בשטח רשום של כ  )א

  .תקווה-בפתח
  

  . י היתר למבנה חקלאי"שהוקמו עפ, דונם 6.3 -בשטח של כ, בנויות סככות מתכת 22על חלקה   )ב
  

 2,360 -הגישה החברה תביעה כנגד רשות הנמלים והרכבות לפיצוי בסך של כ, 2004באוקטובר  21 ביום  )ג
 באוקטובר 4 ביום. )22מתוך חלקה  19.9% -המהווים כ(דונם  6.3 -ח בגין הפקעת שטח של כ"ש אלפי
לבית  הדין פסק על ערעור הגישה החברה. החברה תביעת את המשפט בית דחה פיו על דין פסק ניתן, 2006

  .המשפט העליון
  

נחתם הסכם פשרה בין החברה לבין רשות הנמלים והרכבות אשר קיבל תוקף של , 2010בפברואר  16ביום 
בות תפנה לועדה המכרעת שתפקידה בהתאם להסכם הפשרה נקבע כי רשות הנמלים והרכ. פסק דין

   .יום 60תוך ") פיצויים מן החסד("להמליץ לשר התחבורה על תשלום פיצויים לפני משורת הדין 
, בעקבות המלצת הועדה המכרעת, החליט שר התחבורה, 2011בפברואר  20ביום , מועד הדיווחלאחר 

 2,400 -ברה פיצוי כולל בסך של כמ לשלם לח"לקבל את בקשת החברה ולהורות לחברת רכבת ישראל בע
  . ח"שאלפי 

  
דהיינו כל , פסק בית המשפט השלום בפתח תקווה על צו הפסקת שימוש חורג 2005בדצמבר  4ביום   )ד

נכון ליום . 2007בדצמבר  31אשר נכנס לתוקף ביום  22במקרקעין בחלקה , שימוש שאינו למטרה חקלאית
החלקה למעט שוכר אחד אשר קיבל ארכה מבית המשפט פינו שוכרי החלקה את , 2007בדצמבר  31

 .2008במרס  31המחוזי לפינוי המושכר עד ליום 
החברה חדלה להשכיר  2008במרס  31החל מיום . פינה השוכר האמור את המושכר, 2008במרס  31ביום 

  .את המקרקעין האמורים וההכנסות מדמי השכירות של החברה ממקרקעין אלו פסקו
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  )המשך(ן להשקעה "נדל - 7אור ב
  
  )המשך(מקרקעין באיזור התעשיה סגולה בפתח תקווה   .ה
  
  6350בגוש  1חלק מחלקה   )2

  
דונם  37.5 -בשטח רשום של כ) במושע( 6350בגוש  1שלושה רבעים מחלקה החברה הינה בעלים של   )א

החברה בלשכת הרשומה על שם תקווה -באזור התעשיה סגולה בפתח, )דונם 7.3 -מתוכם הופקעו כ(
הסכם שיתוף המייחד את זכות החזקה והשימוש  חלעל החלקה "). החלקה: "להלן(רישום המקרקעין 

  ").1חלקה " -חלקה של החברה בחלקה מכונה להלן (הבלעדיים לחברה על פי תשריט 
  

  . שהוקמו על פי היתר למבנה חקלאי, ר"מ 4,000 - בשטח של כ, בנויות סככות מתכת 1על חלקה   )ב
  

להפסקת שימוש , 2002במאי  14אשר נכנס לתוקפו ביום , ניתן על ידי בית המשפט צו 1998במהלך שנת   )ג
עם . השייכים לחברה 6350בגוש  1דהיינו כל שימוש שאינו למטרה חקלאית ביחס לחלק מחלקה , חורג

ם טרם הושכרו נכון למועד אישור הדוחות הכספיי. 1כניסת הצו לתוקפו פינה השוכר את המושכר בחלקה 
  .1המבנים בחלקה 

  
  

  מקרקעין באזור חדרה  .ו
  
המחזיק , ")המוכר: "להלן(, אישר דירקטוריון החברה את הסכם ההתקשרות עם מר גיל הוד, 2007בחודש יוני  .1

יעוד המקרקעין . באזור חדרה, )לאחר הפקעה(דונם  31.8לרכישת מקרקעין בשטח של ,ממניות החברה 35% -בכ
 .ח"מליון ש 21תמורת המקרקעין הסתכמה לסך של ). שטח עיקרי(דונם  22 -כויות הבניה הן כהינו למסחר וז

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הסכם ההתקשרות עם המוכר, 2007באוגוסט  12ביום 
אי ההסכם בהתאם ועל פי תנ. 1999 - ט "לחוק החברות התשנ 268הנחשב כבעל שליטה בחברה בהתאם לסעיף 

והיתרה ) ח הופקד בנאמנות"מליון ש 6.3 -מתוכו סך של כ(ח "מליון ש 16.8  -האמור שילמה החברה סך של כ
הדרושים , )בכללם אישור תשלום היטל השבחה(ח תשולם כנגד המצאת כל האישורים "מיליון ש 4.2 -בסך של כ

  . להעברת הבעלות במקרקעין לחברה
  

על פיו ייתן , דירקטוריון החברה את התוספת להסכם ההתקשרות עם המוכראישר  2008ספטמבר ב 24ביום 
ח שעל החברה לשלם לו "מליון ש 3.4 -חודשים לתשלום יתרת התמורה בסך של כ 6המוכר לחברה ארכה של עד 

  .לשנה 4.2% -יתרת התמורה תשולם בתוספת ריבית לא צמודה של כ. בגין רכישת המקרקעין בחדרה
  

על פיו תוארך , אישר דירקטוריון החברה תוספת שנייה להסכם ההתקשרות עם המוכר 2008 בדצמבר 30ביום 
יתרת התמורה בתקופת ההארכה השנייה תישא . 2009בספטמבר  24התקופה לתשלום יתרת התמורה עד ליום 

שנייה כי במידה והחברה תגייס כספים בתקופת הארכה ה, עוד הוסכם. לשנה 1.7%ריבית לא צמודה בשיעור של 
הרי שמיד לאחר גיוס , )אגרות חובלרבות בדרך של הנפקת (בשיעור העולה על יתרת התמורה בתוספת הריבית 

  .תפרע החברה את יתרת התמורה למוכר, כאמור
  

פרעה החברה מתוך התמורה שקיבלה בגין ניצול הזכויות שהונפקו על , בהתאם להסכם ההתקשרות עם המוכר
וזאת בהתאם , ח מיתרת חובה של החברה כלפיו"אלפי ש 1,420למר גיל הוד סך של ) 2009ביוני  2ביום (ידה 

י החברה בסכום השווה לסכום אותו שילם בגין ניצול הזכויות כאמור לעיל "להסכמתו של מר גיל הוד להפרע ע
בדצמבר  30-ו 2008בספטמבר  24וזאת על אף האמור בתוספת הראשונה והשניה להסכם ההתקשרות מהימים 

לפיהן אמור היה מר גיל הוד להפרע בעת הנפקת זכויות במלוא סכום יתרת חובה של החברה , בהתאמה, 2008
  .כלפיו
בעל , אישר דירקטוריון החברה תוספת שלישית להסכם ההתקשרות עם מר גיל הוד, 2009בספטמבר  23ביום 

יתרת התמורה בתקופת . 2010רס במ 24השליטה בחברה על פיו תוארך התקופה לתשלום יתרת התמורה עד ליום 
  .לשנה 1.54%הארכה השלישית תישא ריבית לא צמודה בשיעור של 

כי במידה והחברה תגייס כספים בתקופת הארכה השלישית בשיעור העולה על יתרת התמורה , עוד הוסכם
את יתרת תפרע החברה , הרי שמיד לאחר גיוס כאמור, )אגרות חובלרבות בדרך של הנפקת (בתוספת הריבית 

  . התמורה למר גיל הוד
שקיבלה בגין ניצול זכויות מתוך סכומים פרעה החברה את יתרת החוב למר גיל הוד , 2010בנובמבר  4ביום 

  .2010בנובמבר  2שהונפקו על ידה ביום 
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  )המשך(ן להשקעה "נדל - 7אור ב
  
  )המשך(מקרקעין באזור חדרה   .ו
  
וח התשתיות בין החברה לבין עיריית חדרה ותאגיד המים העירוני נחתם הסכם פית 2009במהלך חודש אוגוסט  .2

החברה תבצע , בהתאם להסכם הפיתוח"). הסכם הפיתוח" - להלן(בקשר עם פרויקט המרכז המסחרי בחדרה 
עבודות " -  להלן(עבודות תשתית מסוימות בשטחים המיועדים לצרכי ציבור בסביבות המרכז המסחרי 

, וזאת חלף תשלום היטלי הפיתוח בהם הייתה חבה החברה, ויות הכרוכות בביצועןותישא בכל העל, ")התשתית
עבודות התשתית תבוצענה בשלושה שלבי ביצוע עיקריים והיתרי . ח"מליון ש 10.2 - המסתכמים בסך של כ

בשל מגבלות תחבורתיות שונות . הבנייה לבניית המרכז המסחרי יוצאו בהתאם לשלבי הביצוע האמורים
, הוסכם כי החברה תשתתף בעלותן של עבודות נוספות, התכנית החלה על מקרקעי המרכז המסחרישמציבה 

וזאת כתנאי למתן היתרי בנייה , מבלי שתהיה זכאית לכל תמורה בגין כך, ח"מליון ש 2בסכום שלא יעלה על 
דרה ערבות כמו כן החברה התחייבה להמציא לעיריית ח). שטחים עיקריים(ר מבונה "מ 17,000-שמעבר ל

בעקבות קבלת היתר  .שתלך ותפחת עם התקדמות ביצוע עבודות התשתית, ח"מליון ש 1.5בנקאית בסך של 
 8,024 -בסך של כ , חלף היטלי פיתוח, כללה החברה בדוחותיה הכספיים התחייבות בגין עבודות תשתית, הבניה
החברה השקיעה בעבודות אלו סך , ד הדיווחנכון למוע. 2010עבודות אלו החלו ברבעון השני של שנת . ח"אלפי ש

 . ח"אלפי ש 1,675 -של כ 
  
רשות  2010בדצמבר  8וביום  ר"מ 17,000 -התקבל היתר בניה לפרויקט בהיקף של כ 2010בפברואר  1ביום  .3

 .היתר שינויים לפרוייקט ימיםמסו תנאיםכפוף להרישוי אישרה ב
 

עבודות הקמת , בין היתר, תו בוצעו ויבוצעובמסגר, התקשרה החברה בהסכם עם קבלן ראשי 2010ביוני  15ביום 
מיליוני  33 -היקף החוזה נאמד בכ, האיטום וחלק מעבודות המסגרות של המרכז המסחרי בחדרה, הטיח, השלד

במהלך התקופה התקשרה החברה עם קבלנים נוספים לצורך השלמת העבודה במרכז המסחרי , כמו כן. ח "ש
 .בחדרה

  
 תאגיד עם 2011 סבמר 9 ביום החברה חתמה, המסחרי המרכז הקמת מימון המשך ולצורך, הדיווח מועד לאחר   .4

 -ו" האשראימסגרת ": בהתאמה, להלן(ח "מיליון ש 53 -בסך של כלקבלת מסגרת אשראי  בנקאי על הסכם ליווי
 המועד הסופי לפרעון האשראי שיילקח על ידי החברה במסגרת הסכם, בהתאם להסכם הליווי ").הליווי הסכם"

למימון  ישמשוח "ש נימיליו 47.2 -כמו כן בהתאם להסכם הליווי סך של כ. 2012בפברואר  28יום ב הליווי הינו
למחזיקי סדרת אגרות החוב תשלומים שני מימון ל ישמשוח "ש נימיליו 5.7 -הקמת המרכז המסחרי וסך של כ

  . 2008מאי חודש שהונפקה לפי תשקיף מדף של החברה מ) 3סדרה (
שעיקרם , האשראימסגרת של תנאים מקדמיים להעמדת  התחייבה החברה לקיומם, הליווי בהתאם להסכם

   :להלן, מפורטים
  
  ;ח"מיליון ש 64שלא יפחת מסך של  עמדת הוןה  )א

 
תיה ולהבטחת פרעון מלוא חוב, לטובת התאגיד הבנקאי, ללא הגבלה בסכום, יצירת בטוחות בדרגה ראשונה  )ב

יום מלוא התחייבויותיה של החברה כלפי התאגיד הבנקאי בקשר עם של החברה לתאגיד הבנקאי וק
 :שעיקרן, האשראי

 ;בחדרה במקרקעין החברה זכויות מלוא על משכנתא רישום  )1(
 קבוע שעבוד וכן המסחרי המרכז הקמת בפרויקט החברה זכויות מלוא על צף שעבוד רישום  )2(

 ;כאמור הזכויות מלוא על שעבוד דרך על והמחאה
 של הביצוע קבלן עם ההסכם פי על החברה זכויות מלוא על שעבוד דרך על והמחאה קבוע שעבוד  )3(

 החברהתקבל /שקיבלה הביצוע ערבות פי על כספים לקבלת הזכויות לרבות, המסחרי המרכז
  ;המסחרי המרכז בנית עם בקשר הביצוע מקבלן

 או חריגה שכל מתחייבים הם יולפ חוזרת בלתי התחייבות כתב על בחברה השליטה בעלי חתימת  )4(
 הלוואות באמצעות בין ידם על תמומן, הליווי להסכם בהתאם שסוכם מה לעומת תקציבית הגדלה
באמצעות הנפקת זכויות אשר לא תקטין את שיעור החזקותיהם היחסי במניות  ובין בעלים

  .החברה כפי שהוא במועד ההתקשרות בהסכם הליווי
  

 .ע וקיומו בתוקף בכל עת"המרכז המסחרי על פי התב בניה לבניית היתרקבלת   )ג
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  )המשך(ן להשקעה "נדל - 7אור ב
  
  )המשך(מקרקעין באזור חדרה   .ו

  
  )המשך(  . 4

  
שנרשמה על , ללא הגבלה בסכום, בדרגה ראשונה, הוסרה המשכנתא 2011 סבמר 23ביום , לאחר מועד הדיווח

לצורך הבטחת קיום תנאי אגרות החוב ) 3 סדרה(המקרקעין בחדרה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 
, ובהתאם להוראות הסכם הליווי, כאמור, בד בבד עם הסרת המשכנתא לטובת הנאמן. ושטר הנאמנות) 3סדרה (

על המקרקעין , ללא הגבלה בסכום, רשמה החברה להבטחת פרעון מסגרת האשראי משכנתא מדרגה ראשונה
 . בחדרה לטובת התאגיד הבנקאי

  
להמציא לתאגיד  ,הבנקאי התאגיד כלפי, היתר בין, החברה התחייבה הליווי להסכם בהתאם ורלאמ בנוסף

כי לא תשעבד ולא תמשכן כל זכות , הבנקאי אישור כי חתמה על חוזי שכירות בשטח ובדמי שכירות מינימאליים
  :כמפורט להלן, כי תשמור על יחסים פיננסים, ללא קבלת הסכמתו של הבנק, במרכז המסחרי

  . 30%-מ שהיאההון מסך כל המאזן לא יפחת בכל עת  שיעור -  הון  )א(
 משוויו 75% על עת בכל יעלה לא נושיה לכלל החברה של השוטפות התחייבויותיה סך - שוטף יחס  )ב(

על שווי  עת בכל יעלה המרכז המסחרי לא פרוייקט של הבטוחתיו שווי, כלומר( הפרוייקט של הבטוחתי
  ).חיצוני שמאי הערכת בסיס על של התאגיד הבנקאי שמאי הערכת ל פיע שייקבע הפרוייקט

  
אחד מהם יהא רשאי התאגיד הבנקאי להעמיד את  בהתקייםמקרים אשר , כמו כן נקבעו בהסכם הליווי

חל שינוי בבעלות או בשליטה , לפי שיקול דעתו של התאגיד הבנקאי, במקרה בווכן , האשראי לפרעון מיידי
 - אם היקף השטחים שהושכרו בפועל נמוך בשיעור של למעלה מ, מצב במועד חתימת ההסכםבחברה לעומת ה

לא אם החברה , משיעור השטחים אשר אמורים היו להיות מושכרים על פי הסכם הליווי באותו מועד 7.5%
  .תמציא לתאגיד הבנקאי האישור שפורט לעיל ועוד

  
  שווי הוגן  .ז
  

ן להשקעה "סך השווי ההוגן של הנדל, באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי הבהתאם להערכות השווי שקיבלה החבר
  .ח"ש אלפי 82,893 - מסתכם לסך של כ 2010בדצמבר  31ליום 

  
ן דומה "על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל חלק מהערכות השווי מבוססות, בהעדר מחירים בשוק פעיל
  .במידה שקיימות עסקאות כאלו, החברה ן שבבעלות"ובמיקום דומה לזה של הנדל
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  רכוש קבוע - 8באור 
  

 סך הכל ריהוט וציוד משרדי כלי רכב
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש

 
        2010שנת 

        
        עלות 

 69   5  64 2010בינואר  1יתרה ליום 
 65   -   65   תוספות

 134   5   129  2010בדצמבר 31יתרה ליום 
    

     פחת שנצבר
 59   5  54 2010בינואר  1יתרה ליום 
 10   -   10   תוספות

 69   5   64  2010בדצמבר 31יתרה ליום 
    

 65   -   65  2010בדצמבר31יתרה מופחתת ליום 
  
  

 סך הכל ריהוט וציוד משרדי כלי רכב
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש

 
        2009שנת 

        
         עלות

 69   5   64  2009בינואר  1יתרה ליום 
 69   5   64  2009בדצמבר 31יתרה ליום 

    
     פחת שנצבר
 49   5  44 2009בינואר  1יתרה ליום 
 10   -    10   תוספות

 59   5   54  2009בדצמבר 31יתרה ליום 
    

 10   -    10  2009בדצמבר31יתרה מופחתת ליום 
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  ספקים ונותני שירותים - 9אור ב
  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31   

   2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש     

  
  66   153     חובות פתוחים

  516   79       פרעוןהמחאות ל
         

       232   582  

  
  
  
  זכאים ויתרות זכות - 10אור ב
  בדצמבר 31  בדצמבר 31   

   2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש     

  
  -    1,407     ת לשלםריבי

  -   7     מקדמות מלקוחות
  33   66    עובדים ומוסדות בגין שכר

  41   57     הוצאות לשלם
  44   84     זכאים ואחרים

  312   308       מוסדות
         

       1,929   430  

  
  
  
  אגרות חוב - 11אור ב
  

  :הרכב  .א
  בדצמבר 31  בדצמבר 31   

   2010  2009  

  ח"י שאלפ  ח"אלפי ש     

  
  -    39,110       חוב אגרות

         
       39,110    -  

  
  החוב אגרות לגבי פרטים  .ב
  

, )דוח הצעת המדף -  להלן( 2008במאי  29פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף מדף מיום  2010באפריל  14ביום 
וזאת בהתאם לשטר  ורה לערך הנקובבתמ )3סדרה (אגרות חוב . נ.ח ע"ש 38,103,000  על פיו הנפיקה החברה סדרה של 

מ "בע) 1975(בין החברה ובין הרמטיק נאמנות , 2010במאי  12ותוקן ביום  2010באפריל  13נאמנות אשר נחתם ביום 
הוצאות ההנפקה בגין דוח הצעת )"). 3סדרה (אגרות החוב " -ו" שטר הנאמנות", "הנאמן" - בהתאמה, להלן בסעיף זה(

  .ח"אלפי ש 282 - המדף הסתכמו לסך של כ
 1בינואר וביום  1אשר ישולמו ביום , בעשרה תשלומים חצי שנתיים שווים) קרן(עומדות לפרעון ) 3סדרה (אגרות החוב 

 5%נושאות ריבית שנתית בשיעור של ) 3סדרה (אגרות החוב , כמו כן). כולל( 2016עד  2012ביולי של כל אחת מהשנים 
ביולי  1ועד וכולל יום   2011  ינואר  1החל מיום , לחודש יולי 1חודש ינואר וביום ל 1ביום , אשר תשולם פעמיים בשנה

ישולם בעד התקופה של ששת החודשים שנסתיימה ביום הקודם ליום , תשלום הריבית בגין אגרות החוב כאמור. 2016
 31ועד יום  2010באפריל  14למעט התשלום של תקופת הריבית הראשונה שישולם בגין התקופה מיום , התשלום
  . ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו 365כשהוא מחושב על בסיס של , 2010בדצמבר 
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  )המשך(אגרות חוב  - 11אור ב
  
  )המשך( החוב אגרות לגבי פרטים  .ב
 

 סבמר 15שהתפרסם ביום  2010למדד המחירים לצרכן בגין חודש פברואר ) קרן וריבית(צמודות ) 3סדרה (אגרות החוב 
2010 . 

) 3סדרה (ולהבטחת קיום כל יתר תנאי אגרות החוב , לצורך הבטחת פרעון כל תשלומי הקרן והריבית והפרשי ההצמדה
במשכנתא יחידה בדרגה ראשונה ) 3סדרה (שעבדה החברה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב , ושטר הנאמנות

הממוקמים , 12חלקה  10026קרקעין הידועים כגוש את המ, )ללא הגבלה בסכום(ובשעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה 
). השעבוד -  להלן(או שיבנה עליהם וכן הפירות הנובעים מהמקרקעין /ולרבות כל הבנוי ו, בחדרה ואשר בבעלות החברה

לצורך מימון בניית המרכז המסחרי על  ח"שמיליון  60בשל נטילת אשראי בסך של עד , בין היתר, השעבוד ניתן להסרה
  .והכל כמפורט ובהתאם לשטר הנאמנות, ל"עין הנהמקרק

בהתאם לשטר הנאמנות לטובת  י החברההשעבודים שנרשמו על ידהוסרו , לעיל 'ו7כאמור בסעיף , לאחר מועד הדיווח
  .מחדש לטובת התאגיד הבנקאי עימו התקשרה בהסכם ליווי בנקאיונרשמו ) 3סדרה (מחזיקי אגרות החוב 

מסך הנכסים בדוח  30%כי ההון של החברה לא יפחת משיעור של , בין היתר, יבה החברהבהתאם לשטר הנאמנות התחי
 .נכון למועד דוח זה עומדת החברה באמת המידה. על המצב הכספי של החברה

, בין היתר, לרבות, בהתאם לשטר הנאמנות אגרות החוב יעמדו לפרעון מיידי באחד או יותר מהמקרים המנויים בו
  .יחדלו להיות בעלי השליטה בחברה. או חברת וורלדטק אינק/ מר גיל הוד ו, ופת אגרות החובבמקרה ובמהלך תק

  
  פרעון מועדי  .ג

  בדצמבר 31     

     2010  

  ח"אלפי ש       

  
  7,767       שנה שנייה

  7,815       שנה שלישית
  7,828       שנה רביעית
  7,843       שנה חמישית
  7,857         שנה שישית

         
         39,110  

  
  
  תלויותהתחייבויות  - 12אור ב

  
  תביעות משפטיות ושיפויים

  

המקרקעין  ששכרה את, )התובעת -להלן (מ "בע) עשה זאת בעצמך(הגישה הום סנטר  2003בחודש דצמבר   )1
ה ממנו רכש' ח נגד החברה ונגד צד ג"מליון ש 5תביעה כספית בסכום של , )המושכר -להלן ( 6350בגוש  1בחלקה 

עניינה של התביעה נסב על החזר השקעותיה של התובעת במושכר וכן הוצאות ונזקים . 1חלקה החברה את 
עקב , בגין כך שנאלצה לפנות את המושכר לפני תום תקופת השכירות החוזית, לטענתה, שונים שנגרמו לתובעת

חתה את כל טענות התובעת החברה הגישה כתב הגנה על פיו ד). 'ג2'ה7ראה באור (צו להפסקת שימוש חורג 
ח בגין אי "אלפי ש 2,011הגישה החברה תביעה כספית כנגד התובעת על סך של  2004באפריל  20ביום . כלפיה

הום  תתביעה זו עוכבה על ידי בית המשפט עד להכרעה בתביע. תשלום דמי שכירות ונזקים שגרמה למושכר
  .סנטר בבית המשפט המחוזי

  

פסק דין בבית המשפט המחוזי אשר דחה את תביעת הום סנטר כנגד החברה וחייב את  ניתן 2008בחודש אוגוסט 
  .הום סנטר הגישה ערעור לבית המשפט העליון. הום סנטר בתשלום הוצאות משפט

בו נדחה הערעור והום סנטר חויבה בתשלום הוצאות  ק הדיןניתן פס 2011במרס  2ביום , לאחר מועד הדיווח
  . לחברה

  
אשר ביצע הערכת שווי למקרקעין של החברה לשפותו בגין כל תביעה בה , החברה התחייבה כלפי שמאי מקרקעין  )2

אמור הינה יצוין כי ההתחייבות כ. או הסתמכות עליה/יינתן פסק דין סופי וחלוט כנגדו בקשר לחוות הדעת ו
  .התחייבות בלתי מוגבלת בסכום ובזמן
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  הטבות לעובדים - 13באור 
  

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד מכוסות במלואן על ידי הפקדות שוטפות על שם העובדים על ידי רכישת 
מעביד  תואמים במלואם את יתרת ההתחייבות בשל סיום יחסי עובדהסכומים שהופקדו . פוליסות בחברת ביטוח

  .בדוח על המצב הכספיולפיכך לא ניתן להתחייבויות שבגינן הסכומים הופקדו ביטוי 
  
  

  הון מניות וקרנות הון - 14באור 
  2008בדצמבר  31  2009בדצמבר  31  2010בדצמבר  31 
  מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום 
 

              ח"ש 1מניות רגילות בנות 
  772,631   100,000,000   3,088,514   100,000,000   3,088,514   100,000,000   שם רשומות על

  

  
  
  
בכל הקשור , לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב  .א

  .החברה בפירוק החזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, לדיבידנד
  

, אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה עסקה של החברה עם בעלי השליטה בה 2008בנובמבר  9ביום   .ב
: להלן(מר גיל הוד וחברת וורלדטק אינק , מניות לבעלי השליטה בחברה 7,346ותית של הקצאה פרטית מה

בשים לב לכך שאין , מזכויות ההצבעה בחברה 45%מטרת ההקצאה הינה להקצות לניצעים מעל "). הניצעים"
ותף שיעור החזקותיהם המש, לאחר ביצוע הקצאה זו, לפיכך. מזכויות ההצבעה בחברה 45%אדם אחר המחזיק 

 . ממנו 45.5% -מההון המונפק והנפרע של החברה ויהווה כ 45%של הניצעים יעלה על 
 . אישרה האסיפה הכללית את ההקצאה לעיל 2008בדצמבר  16ביום   

ח "ש 59.23תמורת המניות שהוקצו במסגרת ההקצאה הפרטית שילם כל אחד מהניצעים לחברה סכום של 
הוצאות . ח"אלפי ש 435 -הינה כ 2008לדצמבר  23 - ות שהתקבלה בכך שסך כל התמורה עבור המני, למניה

  . ח"אלפי ש 39 -ההנפקה הסתכמו בכ
מניות  765,285 -בהשוואה למניות  772,631ההון המונפק והנפרע של החברה עומד על , ל"בעקבות ההקצאה הנ  

  . ערב ההנפקה
  

 29על פי תשקיף מדף של החברה מיום ") צעת מדףה" -להלן (פרסמה החברה דוח הצעת מדף  2009ביוני  2ביום   .ג
 1בנות , מניות רגילות 772,631על פי דוח הצעת המדף הוצעו לבעלי המניות של החברה כמות של עד . 2008במאי 

ערך נקוב כל אחת של החברה באופן שבגין כל מניה יהיה בעל מניות זכאי לרכוש יחידת זכות אחת , ח"ש
התקבלו בידי , המועד האחרון לניצול הזכויות, 2009ביוני  22עד ליום . ילה אחתח למניה רג"ש 5.2שמחירה 

 -המהוות כ, של החברה. נ.ע, ח"ש 1מניות רגילות בנות  771,694החברה הודעות על ניצול זכויות לרכישת 
  .מסך המניות המוצעות 99.88%

הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך (ח "אלפי ש 4,013 -קיבלה החברה סך כולל של כ) ברוטו(תמורת הזכויות שנוצלו   
אלפי  323בסך של  2009ח כולל הפחתת הוצאות הנפקה נדחות בקשר לתשקיף המדף משנת "אלפי ש 346של 
  ).ח"ש

  

על פי תשקיף מדף של החברה ") הצעת מדף" -להלן (פרסמה החברה דוח הצעת מדף  2009באוקטובר  13ביום   .ד
מניות  1,544,325צעת המדף הוצעו לבעלי המניות של החברה כמות של עד על פי דוח ה. 2009במאי  29מיום 
ערך נקוב כל אחת של החברה באופן שבגין כל מניה יהיה בעל מניות זכאי לרכוש יחידת , ח"ש 1בנות , רגילות

, המועד האחרון לניצול הזכויות, 2010בנובמבר  2עד ליום . ח למניה רגילה אחת"ש 3.9זכות אחת שמחירה 
, של החברה. נ.ע, ח"ש 1מניות רגילות בנות  1,544,189תקבלו בידי החברה הודעות על ניצול זכויות לרכישת ה

  .מסך המניות המוצעות 99.99% -המהוות כ
הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך (ח "אלפי ש 6,022 -קיבלה החברה סך כולל של כ) ברוטו(תמורת הזכויות שנוצלו   

  ).ח"אלפי ש 49של 
  

על , )1968 -ח "לחוק ניירות ערך תשכ' א 23כמשמעו בסעיף (פרסמה החברה תשקיף מדף , 2010במאי  21 ביום  .ה
  .2009בדצמבר  31בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום 
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  הכנסות מדמי שכירות - 15באור 
  

  :מסך ההכנסות בשנים המדווחות 10%הכנסות על פי לקוחות עיקריים שההכנסות מהם היוו מעל 
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  2010  2009  2008  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
 

 197 -  -    'לקוח א
  130  123  143    'לקוח ב
  108  108  113    'לקוח ג

            

    256  231  435  
  
  
  עלות ההשכרה - 16אור ב

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  2010  2009  2008  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
 

 5   6 1    אחזקת מבנים ותיווך
  386    386  386    פחת

           

    387  392    391  
  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות - 17באור 
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  2010  2009  2008  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
 

  528   251  174    משכורות והוצאות נלוות, שכר
  30   48 67    שכר דירקטורים

  33   101   213    שירותים מקצועים
  -    -  63    תיווך
  9   10 10    פחת 

  185   168  141    אחרות 
            

    668  578   785  

  
  

  נטו, מימון) הוצאות(הכנסות  - 18באור 
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  2010  2009  2008  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"י שאלפ  
 

            :שנזקפו לרווח והפסד הכנסות מימון
 -  6 4  הכנסות ריבית מפקדונות בבנקים

 55 -  14  הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך למסחר
 3 -  -   הכנסות ריבית ממוסדות

 -   138 71   למסחר  המוחזקים פיננסיים נכסים של ההוגן בשווי נטו שינוי
              

   89 144  58 
            :שנזקפו לרווח והפסד הוצאות מימון

 405 -  -  למסחרהמוחזקיםפיננסייםנכסים של הוגן בשווי נטו שינוי
 15 6 6   בנקאייםלתאגידים הוצאות ריבית 

  -   -    6  נטו משינוי בשער חליפיןהפסד 
 38 -  -   הוצאות ריבית בגין צד קשור

           

   12 6 458 
           

 )400( 138 77   מימון נטו שנזקפו לרווח והפסד) הוצאות(הכנסות 
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  למניה) הפסד(רווח  - 19באור 
  

המיוחס לבעלי הרווח התבסס על  2010בדצמבר  31יום לשנה שהסתיימה בהבסיסי והמדולל למניה הרווח חישוב 
אלפי  4,814 -ח ו"אלפי ש 601ההפסד המיוחס הינו  2008 -ו 2009בשנים (ח "אלפי ש 2,179המניות הרגילות בסך של 

בשנים (אלפי מניות  3,089 - כבסך של , מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור) בהתאמה, ח"ש
  ).בהתאמה, אלפי מניות 1,706 - אלפי מניות ו 2,159: 2008 -ו 2009

  
  הרגילות ממוצע משוקלל של מספר המניות

  2010  2009  2008  

  .נ.ח ע"ש 1בנות  באלפי מניות  

 
 765  772  3,089 בינואר  1יתרה ליום 

  941  1,048 - )מרכיב ההטבה(השפעת הנפקת זכויות 
  -   339 -   השפעת מניות שהונפקו במהלך השנה

        ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו
 1,706  2,159  3,089   הפסד בסיסי מדולל למניה/רווחוב לצורך חיש 

  
בעקבות הנפקת הזכויות ומרכיב ההטבה הגלום בהן הותאם הממוצע , 2009החברה הנפיקה זכויות במהלך שנת 
  .14ראה באור , כך שהרווח למניה משקף שינויים אלו במספר המניות, המשוקלל של מספר המניות הרגילות

  
  

  על ההכנסה מסים - 20באור 
  

  חברהפרטים בדבר סביבת המס בה פועלת ה  .א
  
  תיקונים לפקודת מס הכנסה וחוק מס שבח מקרקעין   )1(

, היתר בין, קבע אשר, 2005-ה"התשס, )147' מס( הכנסה מס פקודת לתיקון חוק בכנסת עבר, 2005 ביולי 25 ביום  
  . ואילך 2010 המס בשנת 25%-ל עד החברות מס שיעור של הדרגתית הפחתה

  
 לשנים הכלכלית התכנית ליישום חקיקה תיקוני( הכלכלית ההתייעלות חוק בכנסת עבר, 2009 ביולי 14 ביום
 18%-ל עד החברות מס שיעור של נוספת הדרגתית הפחתה, היתר בין, קבע אשר, 2009-ט"התשס, )2010-ו 2010
 הינם ואילך 2010 המס בשנת החלים רותהחב מס שיעורי, האמורים לתיקונים בהתאם. ואילך 2016 המס בשנת

, 23% - 2012 המס בשנת, 24% - 2011 המס בשנת, 25% - 2010 המס בשנת, 26% - 2009 המס בשנת: כדלקמן
 שיעור יחול, ואילך 2016 המס ובשנת 20% - 2015 המס בשנת, 21% - 2014 המס בשנת, 22% -  2013 המס בשנת
    .18% של חברות מס

לתקופות המדווחות בדוחות כספיים אלה מחושבים בהתאם לשיעורי המסים הנדחים ויתרות המיסים השוטפים 
  .המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית

  
  אינפלציהמיסוי בתנאי   )2(

. 1985בתוקף החל משנת המס ") החוק" -  להלן( 1985 -  ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(מס הכנסה  חוק
 ל"הנדרשות על פי החוק הנ השונות ההתאמות. רכי מס על בסיס ריאליולצ התוצאותה של החוק הנהיג מדיד

לאור כך שהדוחות הכספיים אינם מותאמים למדד המחירים . ריאליאמורות להביא למיסוי הכנסות על בסיס 
על פי  הרווחהפרשים בין לצרכן מהמועד בו הפסיקה כלכלת ישראל להיחשב ככלכלה היפראינפלציונית נוצרו 

ולפיכך גם הפרשים זמניים בין ערכם של נכסים , רכי מס הכנסהוהכספיים לבין הרווח המתואם לצ חותהדו
  .והתחייבויות בדוחות הכספיים לבסיס המס שלהם

  
הגבלת תקופת ) (20' תיקון מס) (תיאומים בשל אינפלציה(התקבל בכנסת חוק מס הכנסה  2008בפברואר  26ביום 

תחולתו של חוק התיאומים תסתיים בשנת המס , בהתאם לתיקון"). התיקון" -להלן ( 2008 - ח"התשס, )התחולה
למעט הוראות המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי , לא יחולו עוד הוראות החוק 2008ומשנת המס , 2009
  .המס

. ה ריאליואילך לא מחושבת התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדיד 2008משנת המס , בהתאם לתיקון
, הופסקה ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס, כמו כן

. והצמדתם למדד הופסקה ממועד זה ואילך, 2007באופן שסכומים אלה מתואמים עד למדד של סוף שנת המס 
  .2008ים הנדחים החל משנת השפעת התיקון לחוק התיאומים קיבלה ביטוי בחישוב המסים השוטפים והמס
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  )המשך(מסים על ההכנסה  - 20באור 
  
  הפסדים וניכויים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות  .ב

  
 2010בדצמבר  31אשר סכומם המצטבר ליום , לחברה יתרת הפסדים וניכויים לצרכי מס הכנסה להעברה לשנים הבאות

בל בגין הפסדים אלו מאחר וקיימת אי וודאות החברה לא רשמה מסים נדחים לק. ח"שאלפי  12,274 -הינו כ 
  .בהיווצרותה של הכנסה חייבת לצרכי מס בשנים הבאות

  
  שומות מס  .ג
  

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה השומות של החברה , יחד עם זאת. 1999לחברה שומות סופיות עד וכולל שנת המס 
  ).ימותכפוף למגבלות מסו(נחשבות כסופיות  2006עד וכולל שנת המס 

  
  מס תאורטי  .ד
  

עיקרו של ההפרש בסכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח לפני מיסים על ההכנסה היה מתחייב במס לפי שיעור 
המס הסטטוטורי החל בישראל לבין ההפרשה למיסים כפי שנזקפה בדוח תוצאות העיסקיות נובע בעיקרו מיצירת 

ינם לא נרשמו מסים נדחים בעבר וכן בגין הכנסות מסים שוטפים בגין משנים קודמות שבגמיסים נדחים בגין הפסדים 
  . התיאום בגין הוצאות לא מוכרות אינו  מהותי. שנים קודמות

  
  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 21אור ב

  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .א
  
  בדצמבר 31ליום     

    2010  2009  

  ח"לפי שא  ח"אלפי ש    

 
 12  12  ל"שכר לשלם למנכ
 36  46 שכר דירקטורים - הוצאות לשלם  

  
 :כוללות) לרבות דירקטורים(הטבות לאנשי מפתח ניהוליים   .ב
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  2010  2009  2008  

  סכום  מספר  סכום  מספר  סכום  מספר  

  ח"אלפי ש אנשים  ח"אלפי ש אנשים  ח"אלפי ש אנשים  

 
           המועסקהטבות לבעל עניין

 369  1   115  1 153 1  בתאגיד 
        הטבות בגין דירקטורים שאינם

  30  3   48  3 67 3 מועסקים בתאגיד 
  
  .'ו7ראה באור , בדבר התקשרות החברה לרכישת מקרקעין מבעל שליטה בחברה  .ג
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  ניהול סיכונים פיננסיים - 22אור ב
  

  לליכ  .א
  

  :הקבוצה חשופה לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים
  

 סיכון אשראי 
 סיכון נזילות 
 סיכון ריבית וסיכון מחיר אחר, הכולל סיכון מטבע( סיכון שוק.( 
 

מדיניות ותהליכים לגבי , מטרות החברה, ניתן מידע בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל 24בביאור 
  .גילוי כמותי נוסף נכלל לאורך כל דוחות כספיים אלה. ידה וניהול של הסיכוןמד

  
ל החברה בהתאם "האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מבוצעת על ידי מנכ

יות ספיצפית הכולל מדינ ,הדירקטוריון מספק עקרונות לניהול הסיכונים. למדיניות הנקבעת על ידי הדירקטוריון
  .וכן עקרונות שימוש במכשירים פיננסיים, לחשיפות מסוימות לסיכונים

  
לקבוע הגבלות , מדיניות ניהול הסיכונים של החברה גובשה בכדי לזהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני החברה

ל הסיכונים נסקרות באופן המדיניות והשיטות לניהו. הולמות לסיכונים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות
  . שוטף בכדי לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות החברה

  
  סיכון אשראי  .ב
  

 וסיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותי
  .והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים, החוזיות

  
מועד לנכון , מרבית ההכנסות החברה מדמי שכירות צמודות. זומנים ושווי מזומנים מופקדים בתאגידים בנקאייםהמ

  .למדד המחירים לצרכן ועל כן אינן חשופות לאינפלציה, הדיווח
החברה מבצעת . להנהלה החברה מדיניות אשראי והיא מקיימת מעקב שוטף אחר חשיפת החברה לסיכוני אשראי

ראי בגין לקוחותיה וכוללת הפרשות ספציפיות מתוך יתרת הלקוחות לחובות מסופקים המשקפות בצורה הערכות אש
נכון לתאריך הדוחות הכספיים לא . את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק, לפי הערכת ההנהלה, נאותה

  .קיים ריכוז משמעותי של סיכוני אשראי
  

  סיכון נזילות  .ג
  

גישת החברה לניהול . הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומןסיכון נזילות הוא 
בתנאים , את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד, ככל הניתן, סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח

  .ןרגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה במוניטי
 60החברה מוודאת קיומם של רמות מספקות של מזומנים על פי דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות לתקופה של 

האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית ; כולל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות, יום
  . ונות טבעכגון אס, של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם

  
  סיכוני שוק  .ד
  

שיעורי ריבית , מדד המחירים לצרכן, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק
מטרת ניהול . ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים, ומחירים של מכשירים הוניים
  .תוך כדי מיקסום התשואה, ח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובליםסיכוני השוק הינה לנהל ולפק
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  מכשירים פיננסיים  - 23באור 

  
    סיכון אשראי  .א

 החשיפה המרבית לסיכון האשראי . הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית
  :היתה כדלקמן, במועד הדיווח

  
 בדצמבר 31ליום 
2010  2009  

 ח"באלפי ש ח"באלפי ש
  

 4,661  12,689    בתאגידים בנקאייםמזומנים ושווי מזומנים
 273  638    חייבים ויתרות חובה

    13,327  4,934 
  

  סיכון נזילות  .ב
  

  
  :כולל אומדן תשלומי ריבית, מועדי פרעון החוזים של ההתחייבויות פיננסיות להלן

  
  2010בדצמבר  31ליום   

          תזרים   

        מזומנים הערך 

  שנים 5מעל   שנים 2-5  שנים 1-2  עד שנה  חזוי  בספרים  

  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"אלפי ש  

 
          נגזריםשאינןפיננסיות התחייבויות

  -   -   -   232  232 232 ונותני שירותים ספקים
 -  -   -   1,929  1,929 1,929 תויתרות זכו זכאים
 8,164  26,854   9,738   983   45,739   39,110   חוב אגרות
 8,164  26,854   9,738   3,144   47,900  41,271   כ"סה

  
  
  

  2009בדצמבר  31ליום   

          תזרים   

        מזומנים הערך 

  שנים 5מעל   שנים 2-5  שנים 1-2  עד שנה  חזוי  בספרים  

  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש פיאל  ח"אלפי ש  

 
          נגזריםשאינןפיננסיות התחייבויות

  -   -   -   3  3 3 אשראי מתאגידים בנקאיים
 -   -    -   582  582 582 ספקים ונותני שירותים
 -   -    -    430   430   430   זכאים ויתרות זכות

 -   -    -    1,015   1,015   1,015   כ"סה
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  )המשך(מכשירים פיננסיים   - 23ור בא
  
  סיכוני מדד ומטבע חוץ  .ג

  
  החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  )1(

  
  :הינה כדלקמן, המבוסס על ערכים נקובים, לסיכון מדד ומטבע חוץהחברה חשיפת 

 
  2010בדצמבר  31ליום  

    פריטים לא למדד המחירים צמוד   

 כ"סה פיננסיים לצרכןלא צמוד 
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי שח"אלפי ש 
 

      :פיננסיותם והתחייבויות יפיננסי נכסים
      

     :נכסים שוטפים
 12,689 - - 12,689 מזומנים שווי מזומנים

 225  225 - -  ניירות ערך למסחר
 833  195 - 638  חייבים ויתרות חובה

   -  
    :נכסים שאינם שוטפים

 78,874  78,874 - -  קעהן להש"נדל
 65  65 - -  רכוש קבוע

   13,327 - 79,359  92,686 
      

      :התחייבויות שוטפות
 232 - - 232  ספקים ונותני שירותים
 1,929 -  5221,407   זכאים ויתרות זכות
 6,349  6,349 - -   התחייבויות אחרות

      
      :תשוטפו שאינןהתחייבויות 
 39,110 -  39,110 -   אגרות חוב

   75440,517   6,349  47,620 
      
  12,573)40,517(  73,010 45,066 
  



  מ"ן בע"פוליגון נדל
  

  2010בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 

31 
 

  )המשך(מכשירים פיננסיים   - 23באור 
  
  )המשך(סיכוני מדד ומטבע חוץ   .ג
  
  )המשך(החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  )1(

  
  

  2009בדצמבר  31ליום  

    פריטים לא     

 כ"סה פיננסייםדולרצמוד לא 
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי שח"אלפי ש 

 
      :פיננסיות והתחייבויות ייםפיננס נכסים

      
     :נכסים שוטפים

 4,661 -  339 4,322 מזומנים שווי מזומנים
 271  271 -  -   ניירות ערך למסחר

 276 - -276  חייבים ויתרות חובה
      

      :ם שאינם שוטפיםנכסי
 38,684  38,684 --  ן להשקעה"נדל

 10  10 -  -    רכוש קבוע
   4,598 339  38,965  43,902 
      

      :התחייבויות שוטפות
 3 -  -  3   אשראי מתאגידים בנקאיים

 582 - -582  ספקים ונותני שירותים
 430 -  -  430   זכאים ויתרות זכות

      
   1,015  -  - 1,015 
      
   3,583 339  38,965 42,887 

  
  
  
  

  :להלן נתונים בדבר מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין המשמעותיים
  
  

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2010  2009  2008  2010  2009  

  שער הספוט במועד הדיווח  % - שיעור השינוי ב  

 
  3.775   3.549   )1.14(  )0.71(  )5.99(  דולר
 110.57  113.09   4.50 3.91 2.28  לצרכן  המחיריםמדד
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  )המשך(מכשירים פיננסיים   - 23באור 
  

  )המשך(סיכוני מדד ומטבע חוץ   .ג
  

  ניתוח רגישות  )2(
  

מגדילה  ההיית, בדצמבר ועליה במדד המחירים לצרכן 31ח כנגד המטבעות הבאים לתאריך "החלשות הש
, ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים. את ההון ואת הרווח או ההפסד בסכומים המוצגים להלן) קטינהמ(

  .נעשה בהתאם לאותו בסיס 2009הניתוח לגבי שנת . קבועים ונשאר, ובמיוחד שעורי הריבית
  
  2009בדצמבר  31ליום  2010בדצמבר  31ליום  
  )הפסד(רווח   הון   )הפסד(רווח   הון  

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי שח"לפי שא 
 

        דולרהעליה בשער החליפין של 
  17   17 - -   5% -ב  

  - -  )405()405(  1% - ב לצרכן המחירים במדד עליה
  

ח בשיעורים דומים כנגד המטבעות האמורים ולירידה במדד המחירים לצרכן בשיעור דומה "להתחזקות הש
בהנחה שכל שאר המשתנים , ובאותם סכומים, אם כי בכיוון הפוך, השפעה זהה הבדצמבר היית 31לתאריך 

 .נשארו קבועים
  
 סיכון שיעורי ריבית  .ד

  
  סוג ריבית  )1(

  
  :להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של החברה

  
 בדצמבר 31ליום    
   2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   

 
          ם בריבית קבועהמכשירי

  -    39,110     התחייבויות פיננסיות
        
          

          מכשירים בריבית משתנה
  3,992   11,338     נכסים פיננסיים

  3   -     התחייבויות פיננסיות
     11,338   3,995  

  
  ניתוח רגישות לגבי מכשירים בשיעורי ריבית משתנים  )2(

  
 ח"אלפי ש 11 -בסכום של כ רווחאת ה ומגדילבית במועד הדיווח היה מגדיל את ההון בשיעורי הרי 10%של  גידול

את ההפסד בסכום של  ומקטיןאת ההון  מגדילבשיעור הריבית היה  10%גידול של  2009בדצמבר  31נכון ליום (
  .קבועים וובמיוחד שערי מטבע חוץ נשאר, ניתוח זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים). ח"אלפי ש 4 -כ
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  )המשך(מכשירים פיננסיים   - 23באור 
  
  של מכשירים פיננסיים שווי הוגן  .ה
  
  כללי  )1(

  
וזכאים למסחר ניירות ערך , חייבים ויתרות חובה, פיננסיים לרבות מזומנים ושווי מזומניםהנכסים ההערך בספרים של 

  . ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם
  

  :והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי הינם כדלקמן הפיננסיותיות ההתחייבו שלהשווי ההוגן 
  

 בדצמבר 31ליום בדצמבר 31ליום 
2010  2009  

 הוגןשווי  ערך בספרים הוגןשווי  ערך בספרים
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

 
      :התחייבויות שאינן שוטפות

  -   -   38,793 39,110  אגרות חוב
  
  
  שווי הוגןהיררכיית   )2(

  
הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד נקבע תוך התייחסות למחיר המכירה ניירות ערך למסחר השווי ההוגן של 
שווים ההוגן בהתאם לאמור שיטת הערכת  .למועד הדיווח, בסגירת המסחר) Outed closing bid(המצוטט שלהם 

  . כרמה אחת תמסווג
  
  
  
  



  

   2010ח תקופתי לשנת "דו

  פרטים נוספים על החברה-' פרק ד

                      

  :א25תקנה 

  :שם החברה  ")התאגיד"או " החברה: "להלן(מ "ן בע"פוליגון נדל

  :חברה ברשם' מס   52-002956-2

  :כתובת  49002פתח תקוה , 10188. ד.ת, קרית אריה, 8גרניט 

  :טלפון  057 - 7975252:  פקסימיליה,03 - 9228180

itay@polygon.co.il דואר אלקטרוני:  

  :תאריך המאזן  2010,  בדצמבר31

  :ח"תאריך הדו  2011 במרץ 30

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי : ב9תקנה 

  . לדוח זה' רק הב כפ"דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי רצ

  

  דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון: ד9תקנה 

במקביל לדוח ) 126- ת (חברה המהדיווח מיידי שפרסראו , לדוח מצבת התחייבויות של החברה

 .תקופתי זה

  

  חות על הרווח הכולל הרבעוניים"תמצית דו: 'א10תקנה 

 2010כל אחד מהרבעונים בשנת חות על הרווח הכולל של החברה המאוחדים ל"להלן תמצית דו

  ):ח"באלפי ש(

  IVרבעון   כ"סה
2010  

  IIIרבעון 
2010  

  IIרבעון 
2010  

  Iרבעון 
2010  

  

  הכנסות דמי שכירות  62  63  67  64  256

  הכנסות אחרות  -  -  -  -  -

  עלות השכרות  97  97  96  97  387

  מהשכרות) והפסד(רווח   )35(  )34(  )29(  )33(  )131(

  )ותהוצא(הכנסות           

  ן להשקעה" ערך נדלהשבת  -  -  -  2,901  2,901

  הנהלה וכלליות  )160(  )159(  )135(  )214(  )668(

            

  )הפסד(רווח           

  הפסד תפעולי  )195(  )193(  )164(  2,654  2,102

  מימון) הוצאות(הכנסות   24  )28(  31  50  77

            

ים על לפני מיס) הפסד(רווח   )171(  )221(  )133(  2,704  2,179
  ההכנסה

            

  הכנסות מיסים על ההכנסה  -  -  -  -  -

            

  נקי לתקופה) הפסד(רווח   )171(  )221(  )133(  2,704  2,179

  

   שימוש בתמורת ניירות הערך: 'ג10תקנה 

 באמצעות הנפקת סדרת אגרות חוב ,ח"ש 38,103,000 - גייסה החברה סך של כ2010בחודש אפריל 

בהתאם לתשקיף מדף שפרסמה החברה ( 2010 באפריל 14 הצעת מדף מיום על פי דוח, )3סדרה (

בגין הבקשות שנענו למציעים במסגרת דוח הצעת המדף ) ברוטו(התמורה . )2008בחודש מאי 

תמורת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף יועדה לשמש את . ח" אלפי ש38,103 -הסתכמה לסך של כ

יחתו של המרכז המסחרי בחדרה ולמימון כל העלויות בנייתו ופת, החברה לצורך מימון הקמתו

  .הנלוות הנדרשות לשם כך

ח אשר "מיליון ש 36 - מתוך תמורת ההנפקה סך של כחברה הההוציא, ח"למועד הדוסמוך עד 

 - כ  בסך שליתרת התמורה .בנייתו ופתיחתו של המרכז המסחרי, מימון הקמתולאת החברה שימשו 

  . בנייתו ופתיחתו של המרכז המסחרי, א למימון הקמתותשמש אף היח "שליון י מ2.1

  

 



  רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות: 11תקנה 

   . החברה מחזיקה במספר חברות בת לא פעילות, נכון למועד הדוח

  

  שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות : 12תקנה 

   .אין

  

   והכנסות מהן הכנסות של חברות בת וחברות קשורות: 13תקנה 

  . אין

  רשימת הלוואות: 14תקנה 

  .מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה

  

  מסחר בבורסה: 20תקנה 

שפורסם ( 2010 באפריל 14מיום על פי דוח הצעת מדף , חברהבתקופת הדוח נרשמו למסחר על ידי ה

) 3סדרה (אגרות חוב . נ. עח" ש38,103,000 - של כסך , )2008חודש מאי בהתאם לתשקיף מדף מ

שוויין הנקוב של אגרות החוב . 7450117נייר הערך של אגרות החוב הינו ' מס. חברה ההשהנפיק

 21.3ראו סעיף ) 3סדרה (לפרטים נוספים אודות הנפקת אגרות החוב  .א"כ. נ.ח ע" ש1הינו ) 3סדרה (

  .החברה של ערךה בניירות הופסק המסחר לא הדוח תקופתב.  לדוח זה' לפרק א)א(

 15כי החל מיום מ הודעה "אביב בע- פרסמה הבורסה לניירות ערך בתל2010 פברוארב 14ביום 

ת ו הודעאולפרטים נוספים ר. גרע החברה מרשימת ניירות הערך דלי הסחירות ת2010בפברואר 

  .14.2.2010 ומיום 6.1.2010 ום מימ" לניירות ערך בתל אביב בעהבורסה
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  גמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה ת- 21תקנה 

שניתנו  1970-ל"התש, )חות תקופתיים ומיידיים"דו( לתקנות ניירות ערך 21 בהתאם לתקנה 2010חות הכספיים לשנת "להלן פירוט התגמולים כפי שהוכרו בדו
כן התגמולים אשר ניתנו לבעל עניין בחברה על ידי החברה ו, ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בחברה שבשליטתה, לנושאי המשרה הבכירה בחברה

    :ח"באלפי ש) והינם על בסיס שנתי) ברוטו(סכומי התגמולים מובאים במונחי עלות לחברה (
  

  תגמולים אחרים  ר שירותיםותגמולים עב  פרטי מקבלי התגמולים

  תפקיד  שם
היקף 

  משרה

שיעור החזקות 

 בהון התאגיד

  )למועד הדוח(

 מענק  שכר

תשלום 

מבוסס 

  מניות

דמי 

  ניהול
  ריבית  אחר  עמלה דמי יעוץ

דמי 

  שכירות
  אחר

  כ"סה

ליום 

31.12.2010 

  -  - - -  -  ח" ש153,000  - 50%  ל"מנכ  )1(רובין איתי 
ביטוח מנהלים 

  וקרן השתלמות
ח" ש153,000   -  -  -

ח" ש37,200  -  -  -  ביטוח מנהלים  -  -  -  -  - ח" ש37,200  -  20%  חשב  )3( וולוך איתן

 דירקטורים
לרבות (

דירקטורים 
   )חיצוניים

הנתונים (
מובאים כסכום 

  )2( )כולל

 ח" ש67,390                    ח" ש67,390 -    

  )4( רענן קופ
מבקר 

  פנים

שעות  25

  בשנה
 ח" ש4,785  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ח" ש4,785 -

  



 

5 

 איתי רובין אישר דירקטוריון החברה את תנאי העסקתו של מר, 2008בספטמבר  5ביום  )1(
זכאי מר רובין בגין כהונתו , בהתאם להחלטת הדירקטוריון כאמור. ל החברה"כמנכ
 חברת - ל "ל בחברת חנ"ביתרת זמנו עובד המנכ(ל החברה בהיקף של חצי משרה "כמנכ

בגין כהונתו , כמו כן.  לחודש)ברוטו(ח " ש10,000לשכר בסכום של ) מ"הנפט לישראלי בע
לאחר שנת הדיווח ועד למועד הדוח שולם .  מנהלים וקרן השתלמותזכאי מר רובין לביטוח

 ל"מנכלפרטים אודות  ).במונחי עלות מעביד(ח "ש 25,200 -בסך של כ, תגמול רוביןלמר 
  . להלןא26החברה כאמור ראו כמפורט בתקנה 

, 11.8.2009ת האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה מיום ובהתאם להחלט )2(
או שאינם מקבלים /ורים שאינם דירקטורים חיצוניים של החברה או תאגידים ודירקט

או מחברה כלשהי /שכר מהחברה או מחברה כלשהי שבשליטת בעל השליטה בחברה ו
ח " ש1,000זכאים לתשלום גמול דירקטורים מהחברה בסך של , שהינה בעלת עניין בחברה

 לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות והדירקטורים החיצוניים של החברה זכאים ,לישיבה
תקנות החברות סכום המינימאלי כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית להבגובה 

לגבי חברות בדרגה שבה , 2000-ס"התש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(
הכל בתוספת , כפי שסכומים אלו יעודכנו מפעם לפעם, תהיה מסווגת החברה מעת לעת

.  מהמקובלות חורגןאינ, הוצאות הנלוות אליוהגמול הניתן לדירקטורים וה. מ כדין"מע
לאחר שנת הדיווח ועד . הסכום המצוין לעיל הינו סכום כולל לגבי כל הדירקטורים יחד

  . כלשהולתגמול ,במצטבר, כל הדירקטורים זכאיםלא היו למועד הדוח 
 משרה 20%לחשב החברה בהיקף של , ח"ור,  מונה מר איתן וולוך2010,  בינואר13ביום  )3(

 לאחר שנת הדיווח ).מ" חברת הנפט לישראלי בע-ל "ביתרת זמנו עובד החשב בחברת חנ(
 .)במונחי עלות מעביד(ח "ש 6,500 -בסך של כ, תגמול וולוךועד למועד הדוח שולם למר 

  . להלןא26לפרטים אודות חשב החברה כאמור ראו כמפורט בתקנה 
 אישרו ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה את מינויו של 2004ני  ביו29ביום  )4(

 שעות 25 - היקף העסקתו של מר קופ בחברה עומד על כ. מר קופ כמבקר הפנים של החברה
ואינו , שאינו עולה על סכום קבוע מראש , ושכרו מבוסס על תקציב שעות שנתישנתיות

לרבות ,  מבקר הפניםהתקשרות עםגרת ה לפרטים אודות מס.מותנה בתוצאות הביקורת
. ח הדירקטוריון" לדו4.4 סעיף ורא, פירוט שעות עבודתו והתגמול שניתן למבקר הפנים

  .שולם למבקר הפנים שכרלא לאחר שנת הדיווח ועד למועד הדוח 
 

   השליטה בתאגיד: א12תקנה 

  אינקוורלדטק, 2008במאי  28ומר הוד גיל ביום . 1על פי הסכם הצבעה שנחתם בין וורלדטק אינק

 מהון המניות ומזכויות ההצבעה של החברה 45.53% -ומר גיל הוד נחשבים למחזיקים יחד ב

   .בחברההינם בעלי השליטה   לכךובהתאם

  
   עסקאות עם בעל שליטה: 22תקנה 

 או חברהעסקאות עם בעל שליטה בהחברה לא התקשרה בשנת הדיווח ב, חברהלפי מיטב ידיעת ה

הינן עדיין או שעסקאות כאמור ,  יש עניין אישי באישורןחברה אשר לבעל שליטה בתעסקאוב

החברה שטח משרדים שוכרת , למעט עסקה זניחה אשר בהתאם לה -וח זה בתוקף נכון למועד ד

ח צמוד "ש 2,000 -  כבדמי שכירות חודשיים בסך של, פתח תקווה, ר בקרית אריה" מ15 - בן כ

לדוח  9.3ראו סעיף ,  עסקה זניחה הגדרתלתיאור .22008ן חודש דצמבר למדד המחירים לצרכן בגי

  .הדירקטוריון של החברה

                                                      

  .בשליטתו של מר יעקב מימון, למיטב ידיעת החברה, חברה זרה שנתאגדה במאורציוס הנמצאת.  1

כיהן  בה , ")ל"חנ ("מ" חברת הנפט לישראלי בע- ל "הינם בבעלות חברת חנ, המשרדים אותם שוכרת החברה כאמור 2

מר , בנוסף וכאמור לעיל.  כדירקטור,)ר דירקטוריון ובעל השליטה בחברה"יו (יעקב מימוןמר , 2010 יוני עד לחודש

  . ל"מועסק ביתרת זמנו בחנ, ל החברה"איתי רובין מנכ
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   ונושאי משרה בכירים החזקות בעלי עניין: 24תקנה 

בעל עניין ל כש  האחריםבדבר מניות וניירות הערך, לפי מיטב ידיעתה של החברה,  פירוטלהלן

   :וח או בסמוך ל"בחברה בתאריך הדובחברה מחזיק 

  
)דילול מלא(שיעור החזקה  שיעור החזקה כמות מוחזקת  

שם 
 המחזיק

 1מניה רגילה 
. נ.ח ע"ש  

נייר ' מס
745018 

סדרה (ח "אג
נייר ' מס, )3

7450117  
 הצבעה הון הצבעה הון

  
  הוד גיל

  
1,092,272  -  35.37%  35.37%  35.37% 35.37% 

  
וורלדטק 
אינק

3
  

313,908  -  10.16%  10.16%  10.16% 10.16% 

  
אריה 
  שטאובר

289,636 - 9.39%  9.39%  9.39%  9.39%  

ילין 
לפידות 
קרנות 
  נאמנות

143,078  -  4.63%  4.63%  4.63%  4.63%  

ילין 
לפידות 
 קופות גמל

30,141  -  0.98%  0.98%  0.98%  0.98%  

  

   הון המונפק וניירות ערך המירים, הון רשום: א24תקנה 
  

  (*)מונפק כ הון "סה הון רשום סוג נייר הערך

  
  ח" ש1מניה רגילה 

 
100,000,000 3,088,514 

  
  .בהון החברה אין מניות רדומות(*)
  
  
  

   מרשם בעלי מניות של התאגיד: ב24תקנה 
  

  כמות מניות  כתובת  .פ.ח / .ז.ת  שם בעל המניה

החברה לרישומים 

של בנק לאומי 

  מ"לישראל בע

תל , 4רחוב לילינבלום   4-009806-51

  אביב

43,088,51  

  
  
  
  
  

                                                      

  .בשליטתו של מר יעקב מימון, למיטב ידיעת החברה, חברה זרה שנתאגדה במאורציוס הנמצאת.  3
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   הדירקטורים של התאגיד: 26תקנה 
  

  :לפי מיטב ידיעת החברה, להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון
  

  :שם תאגיד מכהן  ר"יו,  4מ"משעולי שרון בע
WorldTech Inc   שם בעל שליטה:  

בעל השליטה בתאגיד   לא
המכהן הוא בן משפחה של 

  :בעל עניין בחברה
ליטת מר יעקב מימון שהינו גם בעל התאגיד המכהן הינו תאגיד בש

  .)באמצעות הסכם הצבעה(השליטה בחברה 
שמות בעלי עניין בתאגיד 
המכהן שהנם בעלי עניין 

  :בחברה
  51-262138-4, ישראל

  
מקום התאגדות ומספר 

  :זיהוי
  :חברה קשורה של החברה  לא

  
  יעקב מימון

  
יחיד המשמש כנציג מטעם 

מ "משעולי שרון בע
  :בדירקטוריון

  :מספר זיהוי  053974903
   :תאריך לידה  28.1.1956

LEIDSEKADE 87 / 2 

1017 PN  AMSTERDAM 

Netherlands 

  

-מען להמצאת כתבי בי
   : דין

  : נתינות  ישראלית
חברות בועדות   חבר בועדת השקעות

  :דירקטוריון
משמש כדירקטור חיצוני   לא

  :או כדירקטור בלתי תלוי
חשבונאית בעל מומחיות   לא

ופיננסית או כשירות 
  :מקצועית

, האם עובד של החברה  לא
קשורה או של /חברה בת

פירוט (בעל עניין 
ים אותם הוא /התפקיד
  ):ממלא

  :תאריך תחילת כהונה  23.4.1998
  :השכלה  תיכונית

ר " כיהן כיו2010 ביוני 15עד ליום 
חברות בהדירקטוריון וכדירקטור 

פטא נ: מ"קבוצת אקויטל בע
, מ"חברה ישראלית לנפט בע

ירושלים אויל אקספלוריישין . ל.א.ו.י
נצבא החזקות , מ"אקויטל בע, מ"בע

מ "איירפורט סיטי בע, מ" בע1995
. וכדירקטור בחברות בנות בקבוצה

 משמש כיועץ 2010 ביוני 16החל מיום 

עיסוק בחמש השנים 
  :האחרונות

  

                                                      

חברה זרה שנתאגדה , .WorldTech Incבבעלות ובשליטה מלאים של חברת חברה , למיטב ידיעת החברה.  4
 מחזיקה דוח זהנכון למועד . מלאה של מר יעקב מימוןה שליטתו, למיטב ידעת החברה, הנמצאתבמאוריציוס 

WorldTech Inc. המניות המונפק והנפרע של החברה מהון10.16% - בכ .     
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ל "מ ולחנ" בע1995לנצבא החזקות 
  . מ"חברה ישראלית לנפט בע

פירוט החברות בהן מכהן   .אין
מלבד (כדירקטור 

  ):החברה
  
  

בן משפחה של בעל עניין   לא
  :אחר בחברה

  

  
  

  :שם תאגיד מכהן  5מ"צוקי הוד בע
  :שם בעל שליטה  מר גיל הוד

בעל השליטה בתאגיד   לא
המכהן הוא בן משפחה של 

  :בעל עניין בחברה
שמות בעלי עניין בתאגיד   נו תאגיד בשליטת בעל השליטה בחברההתאגיד המכהן הי

המכהן שהנם בעלי עניין 
  :בחברה

מקום התאגדות ומספר   51-262124-4, ישראל
  :זיהוי

  :חברה קשורה של החברה  לא
  רונן פרץ

  
יחיד המשמש כנציג צוקי 

  :מ בדירקטוריון"הוד בע
  :מספר זיהוי  024888323
   :התאריך ליד  03.09.1970

, מושב גבעתי, 115רחוב גדוד הרותם 
79270  

-מען להמצאת כתבי בי
   : דין

  : נתינות  ישראלית
חברות בועדות   חבר בועדת השקעות

  :דירקטוריון
משמש כדירקטור חיצוני   לא

  :או כדירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית   לא

ופיננסית או כשירות 
  :מקצועית

, ברההאם עובד של הח  לא
קשורה או של /חברה בת

פירוט (בעל עניין 
ים אותם הוא /התפקיד
  ):ממלא

  :תאריך תחילת כהונה  15.5.2007
הקריה , בוגר תואר ראשון במשפטים

  .האקדמית קרית אונו
  :השכלה

ל יום ליום תקשורת "מכהן כמנכ
  .מ"בע) 2002(

עיסוק בחמש השנים 
  :האחרונות

  
ראלית נפטא חברה יש, מ"אקויטל בע
  מ"לנפט בע

פירוט החברות בהן מכהן 
מלבד (כדירקטור 

  ):החברה

בן משפחה של בעל עניין   לא
  :אחר בחברה

  

                                                      

 דוחנכון למועד הלמיטב ידעת החברה . ובשליטה מלאים של מר גיל הודחברה בבעלות ,  למיטב ידיעת החברה. 5
   . המניות המונפק והנפרע של החברה מהון35.37% -הוד בכמחזיק מר גיל 
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   :שם תאגיד מכהן  6מ"צוקי גיל בע
  :שם בעל שליטה   מר גיל הוד

בעל השליטה בתאגיד   לא
המכהן הוא בן משפחה של 

  :בעל עניין בחברה
שמות בעלי עניין בתאגיד   . השליטה בחברההתאגיד המכהן הינו תאגיד בשליטת בעל

המכהן שהנם בעלי עניין 
  :בחברה

מקום התאגדות ומספר   51-262133-5, ישראל
  :זיהוי

  :חברה קשורה של החברה  לא
  ענת נוי

  
יחיד המשמש כנציג צוקי 

  :מ בדירקטוריון"גיל בע
  :מספר זיהוי  059612861
   :תאריך לידה  23.04.1965

-מען להמצאת כתבי בי  רעננה, 161/4אחוזה ' רח
   : דין

  : נתינות  ישראלית
חברות בועדות   חברה בועדת השקעות

  :דירקטוריון
משמש כדירקטור חיצוני   לא

  :או כדירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית   לא

ופיננסית או כשירות 
  :מקצועית

, האם עובד של החברה  לא
קשורה או של /חברה בת

פירוט  (בעל עניין
ים אותם הוא /התפקיד
  ):ממלא

  :תאריך תחילת כהונה  15.5.2007
  :השכלה  תיכונית

 –ל "מנהלת אדמיניסטרטיבית בחנ
  .מ"חברת הנפט לישראל בע

עיסוק בחמש השנים 
  :האחרונות

ירושלים אויל אקספלוריישין . ל.א.ו.י
  . מ"בע

פירוט החברות בהן מכהן 
מלבד (כדירקטור 

  ):החברה

בן משפחה של בעל עניין   לא
  :אחר בחברה

  

  
  

  יעקב מלכא  :  שם

  069847804  :מספר זיהוי

  10.4.1958  :תאריך לידה

  תל אביב, נוה אביבים, 45טאגור ' רח :  דין-מען להמצאת כתבי בי
  ישראלית  : נתינות

חברות בועדות 
  :הדירקטוריון

  .כספייםהדוחות ה לבחינתובועדה  חבר בועדת ביקורת 

                                                      

 ח"הדונכון למועד , למיטב ידיעת החברה. חברה בבעלות ובשליטה מלאים של מר גיל הוד, למיטב ידיעת החברה.  6
  .הון המניות המונפק והנפרע של החברה מ35.37% -מחזיק מר גיל הוד בכ
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שמש כדירקטור חיצוני או מ
  :כדירקטור בלתי תלוי

  לא

בעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית או כשירות 

  :מקצועית

  לא

, האם עובד של החברה
קשורה או של בעל /חברה בת

ים /פירוט התפקיד(עניין 
  ):אותם הוא ממלא

  לא

  13.8.1995  :תאריך תחילת כהונה
  אביב-אוניברסיטת תל, בוגר משפטים  :השכלה

עיסוק בחמש השנים 
  :האחרונות

  ד עצמאי"עו

פירוט החברות בהן מכהן 
  ):מלבד החברה(כדירקטור 

  אין
  

בן משפחה של בעל עניין 
  :אחר בחברה

  לא

  
  טייכטל אלון  :  שם

  057871378  :מספר זיהוי

  27.1.1963  :תאריך לידה

  קרית אונו, 11רמז  :  דין-מען להמצאת כתבי בי
  ישראלית : נתינות

חברות בועדות 
  :הדירקטוריון

  .עדה לבחינת הדוחות הכספייםוובו חבר ועדת ביקורת

משמש כדירקטור חיצוני או 
  :כדירקטור בלתי תלוי

  .חיצונימכהן כדירקטור . כן

בעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית או כשירות 

  :מקצועית

  .בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית. כן

, האם עובד של החברה
קשורה או של בעל /חברה בת

ים /פירוט התפקיד(עניין 
  ):אותם הוא ממלא

  לא

  )כהונה שנייה (29.5.2008  :תאריך תחילת כהונה
ח "רו,  אוניברסיטת חיפה-תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה   :השכלה

  מוסמך
עיסוק בחמש השנים 

   :האחרונות
  מנהל כספים בחברות רב לאומיות שונות

פירוט החברות בהן מכהן 
  ):מלבד החברה(כדירקטור 

  )צ"דח(מ " בנק להשקעות בע–פועלים שוקי הון 
  

בן משפחה של בעל עניין 
  :אחר בחברה

  לא
  

  
  

  יעקב -ארצי בן  :  שם

  09916396  :מספר זיהוי

  6.5.1946  :תאריך לידה

  63414תל אביב , 32 גורדון. ל.י' רח :  דין-מען להמצאת כתבי בי
  ישראלית  : נתינות
   . ובועדה לבחינת הדוחות הכספייםחבר בועדת ביקורת בועדות חברות
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    :הדירקטוריון
משמש כדירקטור חיצוני או 

  :כדירקטור בלתי תלוי
   .מכהן כדירקטור חיצוני. כן

בעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית או כשירות 

  :מקצועית

  .בעל כשירות מקצועית. כן

, האם עובד של החברה
בעל קשורה או של /חברה בת

ים /פירוט התפקיד(עניין 
  ):אותם הוא ממלא

  לא

   11.8.2009  :תאריך תחילת כהונה
  .האוניברסיטה העברית ירושלים,  במשפטים )L.L.B(תואר ראשון   :השכלה

עיסוק בחמש השנים 
   :האחרונות

   .עצמאיד "בעל משרד עו
  

פירוט החברות בהן מכהן 
  ):מלבד החברה(כדירקטור 

   .ןאי
  

  
ה של בעל עניין בן משפח

  :אחר בחברה
  לא
  

  
  נושאי משרה בכירה : א26תקנה 

לפי מיטב , שאינם מכהנים כדירקטורים, להלן פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה

   :דיעת החברהי

  

  :  שם  איתי רובין

  :מספר זיהוי  036237485

  :תאריך לידה  4.3.1979

  :תפקיד בחברה  ל"מנכ

ברה קשורה או בח, תפקיד בחברה בת  לא

  :בבעל עניין

  :תאריך תחילת כהונה  5.9.2008

  :השכלה  אביב-  אוניברסיטת תל- משפטים וכלכלה בוגר 

מנהל פיתוח עסקי . מ"דירקטור באיירפורט סיטי בע

ד "התמחות במשרד עו. 2007החל מינואר , ל"בחנ

  .'גרונצקי ושות

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

  :בעל עניין בחברה  .החברהל "מכוח כהונתו כמנכ, כן

בן משפחה של נושא משרה בכירה   לא

  :בחברה או של בעל עניין אחר בחברה

  
  

  :  שם  רענן קופ

  :מספר זיהוי  056632342

  :תאריך לידה  25.11.1960

  :תפקיד בחברה  מבקר פנימי

בחברה קשורה או , תפקיד בחברה בת  לא
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  :בבעל עניין

  :תאריך תחילת כהונה  29.6.2004

.  האוניברסיטה העברית-בחשבונאות וכלכלה ) B.A(בוגר 

 -במנהל עסקים ) D.B.A(ודוקטורט ) M.B.A(מוסמך 

, מוסמך במשפטים. קליפורניה, אוניברסיטת ניופורט

  .רואה חשבון. אילן-אוניברסיטת בר

  :השכלה

 רואי -' קופ ושות,  שלוי- שותף במשרד רואי חשבון 

  .חשבון

  :רונותעיסוק בחמש השנים האח

  :בעל עניין בחברה  לא

בן משפחה של נושא משרה בכירה   לא

  :בחברה או של בעל עניין אחר בחברה

  
  

  :  שם  איתן וולוך 

  :מספר זיהוי  040182602

  :תאריך לידה  7.3.1980

  :תפקיד בחברה  חשב

בחברה קשורה או , תפקיד בחברה בת  לא

  :בבעל עניין

  :תאריך תחילת כהונה  13.01.2010

האוניברסיטה  -בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה 

  .רואה חשבון. העברית

  :השכלה

ח "רו, מ" חברת הנפט לישראל בע-ל "עוזר חשב בחנ

  .משרד סומך חייקיןמבקר ב

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

  :בעל עניין בחברה  לא

בן משפחה של נושא משרה בכירה   לא

  :בחברה או של בעל עניין אחר בחברה

  
  מורשה חתימה של התאגיד: ב26תקנה 

  
  . אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים, נכון למועד הדוח

  
  

  רואה החשבון של התאגיד: 27תקנה 
  

   .אביב- תל, 17רחוב הארבעה , סומך חייקין

 או בן משפחה של בעל חברהאינו בעל עניין ב) או שותפו( רואה החשבון חברהלפי מיטב ידיעת ה

  .חברהשרה בכירה בעניין או נושא מ

  
  שינוי בתזכיר או בתקנון: 28תקנה 

  .החברהההתאגדות של תקופת הדוח לא נעשה כל שינוי בתזכיר או בתקנון מהלך ב
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  המלצות והחלטות הדירקטורים: 29תקנה 

המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה 

  :הכללית

בדרך אחרת או חלוקת מניות , כהגדרתה בחוק החברות, יצוע חלוקהתשלום דיבידנד או ב  .א

  .אין: הטבה

 .אין: שינוי ההון הרשום או המונפק של החברה  .ב

 .אין: שינוי תזכיר או תקנון החברה  .ג

 . אין:  לחוק החברות312פדיון ניירות ערך בני פדיון כמשמעותם בסעיף   .ד

 . אין: פדיון מוקדם של אגרות חוב  .ה

למעט עסקה של החברה עם , בין החברה ובעל עניין בה, ם לתנאי השוקעסקה שאינה בהתא  .ו

 .אין: חברה בת שלה

לעיל שנתקבלו שלא בהתאם ' עד ו' החלטות האסיפה הכללית בעניינים המפורטים בסעיפים א  .ז

 . אין: להמלצות הדירקטוריון

 .אין: החלטות אסיפה כללית מיוחדת  .ח

 

   החלטות החברה: א29תקנה 

  . אין:  לחוק החברות255פי סעיף אישור פעולות ל  .א

בין אם הובאה לאישור כאמור בסעיף , לחוק החברות אשר לא אושרה) א(254פעולה לפי סעיף   .ב

 .אין:  לחוק החברות ובין אם לאו255

ובלבד שהמדובר , לחוק החברות) 1(270עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף   .ג

 .אין: ח" התקבלו בשנת הדואשר, כהגדרתה בחוק החברות, בעסקה חריגה

שבתוקף בתאריך , לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, ביטוח או התחייבות לשיפוי, פטור  .ד

  : ח"הדו

  . אין-  פטור מאחריות

  . אין- שיפוי על פי כתב שיפוי

  . אין- ביטוח נושאי משרה

  
  
   

    2011 במרס 30
  מ"ן בע"פוליגון נדל  תאריך

  
        

  
  

  :תפקידים          :שמות החותמים
  

  ר דירקטוריון"יו          יעקב מימון

 ל"מנכ          איתי רובין



 

  

  

  

  'הפרק 
  
 

  דוח שנתי בדבר אפקטיביות 
  
  

  הפנימית על הדיווח הכספי הבקרה
  
  

  )א)(ב(9לפי תקנה   ועל הגילוי
  
  

 מ"ן בע"של פוליגון נדל
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מצורף בזאת דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 
  :1970-ל"תש, ) תקופתיים ומיידייםדוחות(לתקנות ניירות ערך ) א(ב9הגילוי לפי תקנה 

 

  :דוח בדבר בקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי )1(

  ):א(ב9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

אחראית לקביעתה , )"התאגיד": להלן(מ " בען"פוליגון נדלבפיקוח הדירקטוריון של , ההנהלה
   . של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגידוהתקיימותה

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

  ;מנהל  כללי, איתי רובין .1

 ;חשב, איתן וולוך .2

  

אשר תוכננו בידי , בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד
או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים , םל הכספים או תחת פיקוח"סמנכהמנהל הכללי ו

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס ,  בפיקוח דירקטוריון התאגיד,האמורים
ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש , למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין

 מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת ,מעובד, לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף
  .הקבועים בדין

בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש , בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת
לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר , נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לגלותו כאמור

וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות , יםבתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמור
  .בהתייחס לדרישת הגילוי, במועד המתאים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק , בשל המגבלות המבניות שלה
  .ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

כה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל ביצעה בדיקה והער, בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה
הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו , בהתבסס על הערכה זו; הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה

 היא 2010 בדצמבר 31כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום , למסקנה
  .אפקטיבית
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  הצהרות מנהלים )2(

 :)1)(ד(ב9 לפי תקנה הצהרת מנהל כללי  )א(

  

  הצהרת מנהל כללי

  

  :מצהיר כי, איתי רובין, אני

  

    :להלן (2010לשנת ") התאגיד: "להלן(מ " בען"פוליגון נדלבחנתי את הדוח התקופתי של  )1(
  ;)"הדוחות"

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה , לפי ידיעתי )2(
לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, גים שנכללו בהםמהותית הנחוץ כדי שהמצ
 ;בהתייחס לתקופת הדוחות

מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי )3(
פות תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקו, את המצב הכספי, המהותיות

 ;שאליהם מתייחסים הדוחות

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד )4(
 :בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה   )א(
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות , לעבד, התאגיד לאסוף
 –וכן ; הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

ל או מי שכפוף לו במישרין או "שבה מעורב המנכ, נה מהותיתבין מהותית ובין שאי, כל תרמית  )ב(
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 ;הגילוי

 :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני )5(

המיועדים , ת ונהלים תחת פיקוחיאו וידאתי קביעתם וקיומם של בקרו, קבעתי בקרות ונהלים  )א(
בפרט במהלך , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

 –וכן ; תקופת ההכנה של הדוחות

המיועדים , או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים  )ב(
הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הדין

והצגתי בדוח זה , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  )ג(
את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד 

  .הדוחות

  

  .ר לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר לפי כל דיןאין באמו

  

  

  ____________________            2011, במרץ 30  

  מנהל כללי, איתי רובין                           
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 ):2)(ד(ב9 לפי תקנה הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים  )ב(

  

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  :מצהיר כי, יתן וולוךא, אני

 :להלן(מ " בען"פוליגון נדלבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של   )1(
 ;")הדוחות: "להלן (2010לשנת ") התאגיד"

הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של , לפי ידיעתי )2(
לאור , ג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהםעובדה מהותית ולא חסר בהם מצ
 ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים

מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי )3(
מזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות תוצאות הפעולות ותזרימי ה, את המצב הכספי, המהותיות

 ;שאליהם מתייחסים הדוחות

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד )4(
 :בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

שות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה והחול את כל הליקויים המשמעותיים  )א(
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי 

, לעבד, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, האחר הכלול בדוחות
הימנות הדיווח הכספי והכנת לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במ

 –וכן ; הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

 ;הכספי ועל הגילוי

 :עם אחרים בתאגידלבד או יחד , אני )5(

המיועדים , או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים  )א(
בפרט במהלך , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

 –וכן ; תקופת ההכנה של הדוחות

המיועדים , רות ונהלים תחת פיקוחנואו וידאתי קביעתם וקיומם של בק, קבעתי בקרות ונהלים  )ב(
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הדין

ככל שהיא , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי     )ג(
מסקנותיי לגבי ; מידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחותמתייחסת לדוחות הכספיים ול

 .הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה

  

  .אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר לפי כל דין

  

  

   ____________________              2011,  במרץ30  

 חשב, איתן וולוך                                
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