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 דוח מיידי הנדון: 

"(, על בסיס  דוח הצעת המדף מתכבדת להודיע בזאת כי בכוונתה לפרסם דוח הצעת מדף )להלן: "  החברה

  17, אשר ביום  2019באוגוסט    20, נושא תאריך  2019באוגוסט    19תשקיף המדף של החברה, שפורסם ביום  

סמכתא:  )מס' א   2022באוגוסט    19התקופה להצעת ניירות ערך על פיו הוארכה עד לתאריך    2021באוגוסט  

066505-01-2021" )להלן:  החברה  של  מניות  של  זכויות  של  בדרך  להנפקה  הזכויות(,  כן, -ועל  1"( הנפקת 

אשר התרחשו בחברה לאחר מועד פרסום דוח   אירועים לא מהותייםמחמת הזהירות בלבד, להלן עדכון בדבר 

)מס' אסמכתא:    2021במבר  בנו  23, אשר פורסם ביום  2021בספטמבר    30הביניים לתקופה שהסתיימה ביום  

 "(: 2021בספטמבר    30דוח ביניים לתקופה שנסתיימה ביום  ( )להלן: "2021-01-100531

ברחוב   "דירות נוספות בפרויקט "גני טל  36החברה קיבלה הודעה כי התקיימו התנאים המתלים לרכישת   .1

ז ברובע  הנ"  'רשב"י  בפרויקט  בסה"כ  החברה  רכשה  זה  למועד  שנכון  כך  אשר    56ל  באשדוד,  דירות, 

לדוח הדירקטוריון על    1.9נמצאות כיום בשלבי בנייה. לפרטים נוספים בדבר פרויקט "גני טל" ראו סעיף  

בספטמבר    30המצורף לדוח ביניים לתקופה שנסתיימה ביום    2021בספטמבר    30מצב ענייני התאגיד ליום  

2021 . 

 מליוני ש"ח. 54-מורה לסך של כאביב בת-דירות בצפון תל 21החברה חתמה על הסכם לרכישת  .2

שמואל,   .3 בגבעת  שיר"  "מגדלי  בפרויקט  נוספת  דירה  לרכישת  שהצעתה  כך  על  הודעה  קיבלה  החברה 

מיליון ש"ח הוכרזה כזוכה. לפרטים נוספים בדבר פרויקט   5-במסגרת של הליך כינוס נכסים, ובתמורה לכ

המצורף    2021בספטמבר    30ני התאגיד ליום  לדוח הדירקטוריון על מצב עניי  1.8"מגדלי שיר" ראו סעיף  

 . 2021בספטמבר  30לדוח ביניים לתקופה שנסתיימה ביום 

החברה, יחד עם שותפתה, החלו בהקמת פרוייקט "דירה להשכיר" בבאר יעקב ונכון למועד זה החל שלב  .4

 החפירה והדיפון של הפרוייקט. 

 בכבוד רב, 

 מגוריט ישראל בע"מ 

 תפקיד  שמות החותמים  

 יו"ר דירקטוריון  ארז רוזנבוך  . 1

 סמנכ"ל הכספים תומר צבר  . 2

 

 

פרסום דוח הצעת המדף וביצוע הנפקת הזכויות על פיו )אם וככל שיפורסם דוח הצעת המדף(, כפופים לשיקול דעתה  יובהר כי    1
בדיווח זה הצעה לרכישה וכל הצעה כאמור, ככל שתיעשה, של החברה ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין. אין לראות  

 תפורט במסגרת דוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה )אם וככל שיפורסם, כאמור(.
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