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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד  –חלק ראשון  

 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו  .1

 מועד ההתאגדות וצורת ההתאגדות  .1.1

מוגבל בשם אינדקס    ןבעירבוכחברה פרטית    2016במאי    4התאגדה ונרשמה בישראל ביום    החברה

בע"מ בישראל  למגורים  הנוכחי   2016באוגוסט    25וביום    נדל"ן  לשמה  החברה  של  שמה  שונה 

 "מגוריט ישראל בע"מ".  

 ערך   לניירות  בבורסה  ערך  ניירות  הנפקתתשקיף בדבר    החברה  פרסמה  2016  מהלך חודש ספטמבר ב

 הערך   ניירות  נסחרים,  ואילך  2016  ספטמברב  26  מיום  והחל(,  "הבורסה)להלן: "בע"מ   אביב-בתל

 . "(ההנפקה)להלן: " בבורסה  החברה של

 עסקי התאגיד  התפתחות .1.2

לפקודת מס הכנסה   החברה ד' פרק שני  הינה קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק 

התשכ"א חדש[,  "  1961-]נוסח  שמטרתו הפקודה)להלן:  גוף  הינה  במקרקעין  להשקעות  קרן   .)"

של נדל"ן מניב, לדוגמא דירות מגורים להשכרה, משרדים, מרכזים   וניהולהעיקרית היא החזקה  

 נדל"ן. בנוסף, קרן להשקעות במקרקעין זכאית להטבות מס ייחודיות. מסחריים ויזמות בתחום ה

מטרתה העיקרית של החברה הינה להשקיע בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל ובכך לאפשר  

להשכרה  להשתתףלמשקיעים   מגורים  דירות  של  פרויקטים  והחזקת  ברכישת  ישיר,  לא  באופן   ,

יכונים הכרוכים בהשקעה בנכסים מניבים אלו. לעניין  בישראל בהם משקיעה החברה, תוך פיזור הס

מדיניות חלוקת דיבידנד של החברה, הטבות המס החלות על קרן להשקעות במקרקעין ועל בעלי  

במקרקעין,   להשקעות  קרן  על  החוקיות  והמגבלות  בה  ,  להלן  27-ו  26,  6  סעיפים  ראוהמניות 

 . בהתאמה

   .1ולא באמצעות תאגידים בשליטתה במישרין פועלת החברה זה למועד נכון

  ניהולשירותי  בהסכם התקשרות .1.3

ביום בעלי המניות של החברה  ואסיפתלאחר שהתקבל אישור דירקטוריון ) 2016 אוגוסטב 30ביום 

 ניהול   אינדקס  ריט"( בין החברה לבין  ניהולהסכם  )להלן: "  ניהולנחתם הסכם    (2016באוגוסט    26

"בע )להלן:  לפיוהניהול  חברת"מ  אשר  , הניהול  שירותי  את  לחברה   מעמידה  הניהול  חברת   ,"( 

לחברה שירותי ניהול לרבות,   הניהול  חברתמספקת    זו  ובמסגרת,  מטעמה  מיאו  /ו  עובדיה  באמצעות

הבאים:   בנושאים  רק,  לא  ההשקעות,  השקעות  איתוראך  כדאיות  בדיקת    ומתן   משא  ניהול; 

; מתן יעוץ כלכלי  השקעות  מימוש;  אלה  להשקעות  בנוגע  ואחרים  מימון,  השקעה  הסכמי  לכריתת

אחרים;   ובהסכמים  השקעה  בהסכמי  התקשרות  עם  בקשר  לחברה  ייעוץ  פיקוח  ופיננסי;  ליווי, 

העמדת שירותיהם    וכן;  לחברה(  חוב  גיוסי; ייעוץ וסיוע בגיוס הון )לרבות  החברהוניהול השקעות  

ונושאי משרה בעלי תפקידים  הניהול של  נוספים  מסוימים   על חשבון חברת    עם   בקשר. לפרטים 

הניה  הניהול  הסכם דמי  מתווה  לשינוי  בנוגע  הניהול  חברת  עם  החברה  שהגיעה  ול  ולהסכמות 

 . להלן 28.1 סעיף, ראו שתשלם החברה לחברת הניהול

  

 
בחברת מנרב מגוריט מלחה חברת שותף כללי בע"מ המשמשת כשותף הכללי בשותפות   50%-עם זאת החברה מחזיקה ב  1

כי קבוצת מנרב   המוגבלת   יובהר  ובלעדי(.  יחיד  )כיעוד  בירושלים  שבאמצעותה מחזיקה קבוצת מנרב את הפרויקט 
 מהזכויות ההוניות בשותפות המוגבלת. 100%-בע"מ הינה השותף המוגבל בשותפות המוגבלת ומחזיקה בכ 
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 מי השקעה הסכהתקשרות ב .1.4

התשקיף   .1.4.1 לפרסום  בהסכמי   1.1  בסעיף  האמורעובר  משקיעים  מספר  עם  התקשרה  החברה  לעיל, 

מיליוני ש"ח, לפי    180-סכום כולל בסך של כ  2השקעה אשר לפיהם השקיעו אותם משקיעים בחברה 

 .3ש"ח למניה )להלן יחד: "המשקיעים הראשונים"(  1מחיר של 

מבין    במקביל .1.4.2 אחד  וכל  הניהול  חברת  התקשרו  הראשונים  המשקיעים  עם  החברה  להתקשרויות 

לפיהם   בהסכמים  הראשונים,  מניותיהם    למשקיעים  הוקצוהמשקיעים  להקצאת  במקביל  הנ"ל, 

  או ו/  הניהול  בחברת  להם  שהוקצומניות בחברת הניהול בתמורה לערכן הנקוב של המניות    בחברה,

 .הניהול  חברת מרווחי חלק לקבלת זכויות

להלן פירוט החזקות המשקיעים הראשונים והחזקות יתר בעלי העניין בחברת הניהול ו/או בזכויות  .1.4.3

 לרווחיה נכון למועד זה:

 שם בעל העניין 
ן המניות המונפק והנפרע  שיעור החזקותיו בהו 

 4של חברת הניהול או בזכויות לרווחיה 
החזקות קופות  -הפניקס אחזקות בע"מ 

 5גמל וחברות לניהול קופות גמל 
 6.8%-כ

 6.8%-כ קרן קיימת לישראל 
 קופת העיר שע"י ועדת הצדקה )ע"ר( 

 10.2%-כ קרנות לאלמנות וליתומים )ע"ר( -ערבים ו

חברה קדישא גחש"א  קופת הפנסיה של 
 6.8%-כ ע"י הרבנות הראשית והמועצה דתית ת"א 

 7.8%-כ 6אמאר יועצים בע"מ 
תאגידים פרטיים בשליטת עו"ד חיים   

  7ויספיש 
 12.8%-כ

 43.7%-כ 8ינדקס )א.ר.( החזקות בע"מ א
 2.9%-כ גיא פרג )המכהן כדירקטור בחברה(

 2.2%-כ הדירקטוריון ארז רוזנבוך, יו"ר 
 100% סה"כ 

 

במניות  היות ואין בין המשקיעים הראשונים, בינם לבין עצמם, הסכמי הצבעה ביחס להחזקותיהם .1.4.4

הניהול  חברת  עם  ביחד  כמחזיקים  ו/או  החברה  במניות  ביחד  כמחזיקים  בהם  יראו  לא  החברה 

ראו סעיף    לפרטים)  החברהבמניות   הניהול  ד', "פרטים  24)תקנה    6בדבר החזקות חברת  בפרק   )

 נוספים", המצ"ב לדוח התקופתי(. 

 
קות תחת הפניקס אחזקות  הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ )ובשמה דאז, אקסלנס נשואה גמל בע"מ, כיום מוחז   2

החזקות קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל(,קרן קיימת לישראל, קופת העיר שע"י ועדת הצדקה )ע"ר(,    -בע"מ  
קרנות לאלמנות וליתומים )ע"ר( וקופת הפנסיה של חברה קדישא גחש"א ע"י הרבנות הראשית והמועצה דתית    -ערבים  

 ת"א.
( בפרק ד', "פרטים נוספים", 24)תקנה    6ניין ונושאי משרה בכירה בחברה ראו סעיף  לפרטים בדבר החזקות בעלי ע   3

 המצ"ב לדוח התקופתי. 
 שיעורים אלו עשויים להשתנות בהתאם לתנאי ההסכמים שנחתמו בין חברת הניהול למשקיעים הראשונים.    4
 ות לרווחיה. על פי ההסכם בעל העניין לא יחזיק במניות של חברת הניהול אלא רק בזכוי    5
 תאגיד בשליטת מתתיהו דב המכהן כמנכ"ל החברה.   6
 עו"ד חיים ויספיש משמש כדירקטור בחברה.   7
 יו"ר דירקטוריון החברה.  ,תאגיד בשליטת עו"ד ארז רוזנבוך   8
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 מים לרכישת דירות וזכיה במכרזים הסכהתקשרויות ב .1.4.5

זה מאז רישום מניות החברה למסחר בבורסה ניהלה ומנהלת החברה משאים ומתנים רבים לרכישת מתחמי דיור במיקומים שונים. עד למועד פרסום דוח  

 .דירות 1,7609-כ הכולליםפרויקטים   32-במכרזים ביחס להתקשרה החברה בהסכמים וזכתה 

 המסווגים כנדל"ן להשקעה:  הדוח למועד נכון למגורים המניב"ן הנדל בתחום  החברה ידי על  שבוצעו הפרויקטים רכישת של מסכמת טבלה להלן (1)

 
עלות רכישה   מועד מסירת החזקה לחברה  הפרויקט  מס"ד 

 ש"ח( )באלפי 
עלות ההשקעה  

 הכוללת 

אומדן השווי לפי 
 10אחרונה  שומה

 ( ש"ח)באלפי 

הפרש בין אומדן  
השווי לפי שומה  
לעלות ההשקעה 

הכוללת או הצפויה 
 ( ש"ח)באלפי 

1 
  34, אביב-פרויקט "מידטאון" בתל 

 23,838-כ 97,040-כ 73,202-כ 71,400-כ 2018מרץ  דירות 

, פרויקט "אלקטרה מול הנוף" ברמלה 2
 26,082-כ 155,750-כ 129,668-כ 121,680-כ 2019מרץ  דירות  84בניין בן  

3 
,  בגבעת שמואלפרויקט "מגדלי שיר"  

 11דירות  58
 23,004-כ 142,990-כ 119,685-כ 118,300-כ ( דירות 58 מסירת) 2018מרץ 

  31, פרויקט "מרום נגבה" ברמת גן 4
 דירות 

  6)מסירת  2018דירות(; אוקטובר  23)מסירת  2018יולי 
 20,661-כ 90,330-כ 69,669-כ 67,500-כ דירות נוספות(  2)מסירת  2019אפריל  ודירות נוספות(; 

פרויקט "הרצליה הילס" בשכונת  5
 דירות  20, הרצליה ב'

 ; דירות( 11)מסירת  2019מרץ 
 17,031-כ 67,700-כ 50,66912-כ 49,991-כ דירות נוספות(  9)מסירת  2020וינואר 

ברח' חיים זכאי  פרויקט "הפרדס"  6
 26,825-כ 157,035-כ 130,21013-כ 128,660-כ 2019ספטמבר ואוקטובר  דירות  56, בפתח תקווה 9- ו 3,5,7

ברחוב פרופסור צבי  פרויקט "ארנונה"  7
 דירות  60, בירושלים 2,4,6נוימן 

  2020אוגוסט ; ודירות( 59)מועד מסירת  2020יוני  
 32,879-כ 179,500-כ 146,621-כ 143,150-כ )מסירת דירה נוספת( 

בשכונת גנים בגני  פרויקט "גני תקווה"  8
 5,098-כ 52,300-כ 47,202-כ 46,350-כ 2020דצמבר   דירות  20, תקווה

ברחוב ניסנבוים  פרויקט "אפטאון"  9
 דירות  27, בבת ים

 16,475-כ 84,200-כ 67,72514-כ 70,600-כ 2020דצמבר  

10 
ברחוב החלוץ  פרויקט "רמתו השרון" 

  36, שכונת מורשה ברמת השרון  15
 דירות 

 9,732-כ 109,370-כ 99,638-כ 98,500-כ 2020דצמבר  

ברחוב רבי עקיבא פרויקט "בני ברק"  11
 דירות  21 ,ברק-, בני63

  2021וינואר  ; (דירות 20ת )מועד מסיר 2020דצמבר  
 )מסירת דירה נוספת( 

 3,280-כ 44,850-כ 41,570-כ 39,970-כ

 
 .  ע חדשה " תוספת זכויות מתוקף תב/בהנחת קבלת הקלות בשיעורים שונים   9

  .נספח ד' ונספח ה', המצורפים לדוח תקופתי זה  ראו השווי  הערכות  בדבר   נוספים לפרטים      10
 אלפי ש"ח.  3,005-עלותה הכוללת הסתכמה לסך של כ  אשרהתקבלה דירה נוספת  2022 במהלך חודש מרץ   11
 . "חש  מיליון 7.9- כ של   לסך  הסתכם  ההוגן  שוויו  אשר ו  בעסקה  מהתמורה כחלק   הוצג אשר  הדירות  לרכישת  העסקה במסגרת  למוכר  שהוקצו  המניות  רכיב  את  כוללת  ההשקעה עלות    12
 מיליון ש"ח. 13.7- סך של כעלות ההשקעה כוללת את רכיב המניות שהוקצו למוכר במסגרת העסקה לרכישת הדירות אשר הוצג כחלק מהתמורה בעסקה ואשר שוויו ההוגן הסתכם ל   13
 מיליון ש"ח. 9.2 -למוכר במסגרת העסקה לרכישת הדירות אשר הוצג כחלק מהתמורה בעסקה ואשר שוויו ההוגן הסתכם לסך של כעלות ההשקעה כוללת את רכיב המניות שהוקצו         14
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עלות רכישה   מועד מסירת החזקה לחברה  הפרויקט  מס"ד 

 ש"ח( )באלפי 
עלות ההשקעה  

 הכוללת 

אומדן השווי לפי 
 10אחרונה  שומה

 ( ש"ח)באלפי 

הפרש בין אומדן  
השווי לפי שומה  
לעלות ההשקעה 

הכוללת או הצפויה 
 ( ש"ח)באלפי 

  ישי צבי ברחוב" Unik Lifeפרויקט "  12
 9,940-כ 70,470-כ 60,530-כ 59,300-כ   2021 מרץ דירות  30, יהוד במרכז

13 
 הדר בשכונתפרויקט "הדר יוסף"  

   יוסף
 15דירות  21, יפו-אביב-בתל 

 5,900-כ 64,000-כ 58,100-כ 57,000-כ   2021 מאי

14 
  זילברג משה ברחוב" וגן"בית  פרויקט

 15,191-כ 80,810-כ 65,61916-כ 66,760-כ )מסירה(  2021  יוני דירות  20, בירושלים 28

15 
" בשדרות גולדה  360"רמות  פרויקט

  27, בירושלים רמות שכונתבמאיר 
 17דירות בשלבי בנייה 

 ;(בפרויקט דירות 15  של  מסירה)מועד  2021 ספטמבר
נוספות  דירות  10)מועד מסירה של  2021 דצמברו

 (בפרויקט
 8,150-כ 68,450-כ 60,300-כ 58,500-כ

 244,086- כ 1,464,795- כ 1,220,709- כ 1,197,661- כ   סה"כ 
 

 

 
 . לחברה  נמסרה טרם בפרויקט אחת דירה, הדוח ליום  נכון  15
מיליון ש"ח.    14.5  -מורה בעסקה ואשר שוויו ההוגן הסתכם לסך של כעלות ההשקעה כוללת את רכיב המניות שהוקצו למוכר במסגרת העסקה לרכישת הדירות אשר הוצג כחלק מהת  16

 .זה תקופתי לדוח  המצורפים", הכספיים' "הדוחות ג בפרק( 1ד')9לפרטים  נוספים  ראו באור 

 . בפרויקטדירות  2לחברה   נמסרו טרם, הדוח ליום  נכון   17
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המסווגים כמקדמות על חשבון    הדוח  למועד  נכון  למגורים  המניב"ן  הנדל  בתחום  החברה  ידי  על  שבוצעו  הפרויקטים  רכישת  של  מסכמת  טבלה  להלן (2)

 נדל"ן בהשקעה: 

 
 מס"ד 

מועד חתימה על הסכם /   הפרויקט 
 מועד מסירת החזקה לחברה 

עלות רכישה  
 (  ש"ח)באלפי 

עלות  
ההשקעה 
הכוללת או  
ההשקעה 
הכוללת 

 18הצפויה 

אומדן השווי  
 19לפי שומה 

 ( ש"ח)באלפי 

הפרש בין  
אומדן השווי  

לפי שומה  
לעלות  

ההשקעה 
הכוללת או  

הצפויה )באלפי  
 ( ש"ח

1 

בניינים אשר נמצאים בשלבי בנייה  2פרויקט "שדרות ירושלים, יפו", 
  90קומות, מעל קומת מסחר, הכולל  12ראשונים, הכוללים בניין אחד בן 

דירות בשדרות   9קומות מעל קומת מסחר, הכולל   5ובניין נוסף בן  ;דירות
 20יפו -אביב -ירושלים, בתל 

)מועד חתימה  2019דצמבר  
 על הסכם(

 33,736-כ 293,000-כ 259,264-כ 256,000-כ

)מועד חתימה  2019דצמבר   דירות אשר נמצאות בשלב בנייה במרכז קריית אונו   25פרויקט "אונו פריים",  2
 הסכם(על 

 4,740-כ 61,24021-כ 56,500-כ 55,000-כ

  4דירות אשר נמצאות בשלב בנייה המצויות על פני  28פרויקט "נאות אפקה",  3
 יפו  - אביב-בניינים בפרויקט הנבנה בשכונת נאות אפקה בתל

)מועד חתימה  2019דצמבר  
 על הסכם(

 14,200-כ 110,000-כ 95,800-כ 94,500-כ

דירות ונמצא   30קומות אשר יכיל  7בניין שלם בן  פרויקט "הרצליה הירוקה",  4
 בשלב בנייה בשכונת הרצליה הירוקה בהרצליה 

)מועד חתימה   2020פברואר 
 17,300-כ 80,800-כ 63,500-כ 62,000-כ על הסכם(

הגובלים בשוק  י בנייהדירות אשר נמצאות בשלב  80פרויטק "מחנה יהודה",  5
 ה ורחוב עץ חיים ממערב ורחוב יפו מצפון, בירושלים מחנה יהוד

)מועד חתימה על   2020יוני  
 52,245-כ 241,130-כ 188,88522-כ 203,335-כ הסכם(

- אביב-דירות אשר עתידות להיבנות בצפון מזרח תל  50פרויקט "נווה שרת",  6
 יפו -אביב-, בצפון מזרח תל י בנייהפו אשר נמצאות בשלבי

)מועד חתימה   2020ספטמבר 
 19,900-כ 151,400-כ 131,500-כ 129,500-כ על הסכם(

)מועד חתימה   2020ספטמבר  23דירות בשלבי בנייה ברחוב רשב"י ברובע ז' באשדוד  56פרויטק "גני טל",  7
 9,700-כ 100,800-כ 91,100-כ 88,800-כ על הסכם(

  87- ו 85  ,83ברחוב הציונות דירות בשלבי בנייה  56", 2פרויקט "דמרי בברנע   8
 בשכונת רמת כרמים באשקלון 

)מועד חתימה  2020דצמבר  
 13,050-כ 101,400-כ 88,35024-כ 90,750-כ על הסכם(

 
הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה  המידע האמור מעודכן נכון לתאריך המאזן. יצוין כי    18

ולמו בפועל. אם וות לרכישה והצמדות ששהקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך בעיקר על עלות הרכישה על פי הסכמי הרכישה, הוצאות נל
הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על  הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שדרוגים נוספים של הדירות בפרויקטים השונים, שינויים במדד תשומות  

 עלות ההשקעה הכוללת הצפויה. 
  ח ה', המצורף לדוח תקופתי זה. לפרטים נוספים בדבר הערכות השווי ראו נספח ד' ונספ    19
 בפרק ג' "הדוחות הכספיים", המצורפים לדוח תקופתי זה. א' 7יחידות נוספות ראו באור   18בדבר האופציה לרכישת    20
 יח"ד אשר המוכר פועל לקידום אישורן במסגרת ערר שהגיש על החלטת ועדת תכנון ובניה של עיריית תל אביב. 18לעיל, בנוסף התחייבה החברה לרכוש עוד   10ראו ה"ש     21
מיליון ש"ח. לפרטים   23- העסקה לרכישת הדירות אשר הוצג כחלק מהתמורה בעסקה ואשר שוויו ההוגן הסתכם לסך של כעלות ההשקעה כוללת את רכיב המניות שהוקצו למוכר במסגרת     22

 ה' בפרק ג' "הדוחות הכספיים", המצורפים לדוח תקופתי זה.7נוספים ראו באור 
דירות נוספות היתה מותנית בהתקיימות תנאים מסויימים המפורטים בהסכם הרכישה,   36דירות, הכלולות בעסקה, הינה מוחלטת ורכישת עד    20בהתאם להסכם הרכישה, רכישתן של     23

 ז' בפרק ג' "הדוחות הכספיים", המצורפים לדוח תקופתי זה. 7. לפרטים נוספים אודות הפרויקט, ראו  באור 2021אשר התקיימו במלואם בשנת  
מיליון ש"ח. לפרטים   14.4-עסקה לרכישת הדירות אשר הוצג כחלק מהתמורה בעסקה ואשר שוויו ההוגן הסתכם לסך של כעלות ההשקעה כוללת את רכיב המניות שהוקצו למוכר במסגרת ה     24

 ח' בפרק ג' "הדוחות הכספיים", המצורפים לדוח תקופתי זה.7נוספים ראו באור 
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 מס"ד 

מועד חתימה על הסכם /   הפרויקט 
 מועד מסירת החזקה לחברה 

עלות רכישה  
 (  ש"ח)באלפי 

עלות  
ההשקעה 
הכוללת או  
ההשקעה 
הכוללת 

 18הצפויה 

אומדן השווי  
 19לפי שומה 

 ( ש"ח)באלפי 

הפרש בין  
אומדן השווי  

לפי שומה  
לעלות  

ההשקעה 
הכוללת או  

הצפויה )באלפי  
 ( ש"ח

9 
 , פרויקט "אפר האוס" 

 יפו -אביב -דירות בשלבי בנייה בשכונת יד אליהו בתל  133

  על חתימה)מועד  2021  יוני
  יולי; ו(דירות 110 של הסכם

  על חתימה מועד) 2021
 (דירות 23 של הסכם

 26,500-כ 378,200-כ 351,700-כ 345,31525-כ

 ים -דירות בשלבי תכנון ברחוב מבצע סיני בבת 26 ,"ים בת"וולקאם  פרויקט 10
  על חתימה)מועד  2021 יולי

 40,000-כ 39,000-כ (הסכם
  נערכה טרם

 - שומה 

 יפו - אביב-בשכונת הדר יוסף בתל 62-64 "' לודג קהילת" פרויקט 11
  חתימה)מועד  2021 נובמבר

 55,300-כ 54,200-כ (הסכם על
  נערכה טרם

 - שומה 

 יפו - דירות בשלבי תכנון ברחוב קמינסקה בתל אביב  20פרויקט "קמינסקה",  12
)מועד חתימה   2022פברואר 

 48,500-כ 47,200-כ על הסכם(
טרם נערכה  

 - שומה 

 191,371- כ 1,517,97026- כ 1,470,399- כ 1,485,600- כ   סה"כ 

 

אלפי ש"ח טרם נזקף    191,371-הפרש אומדן השווי לפי שומה לעלות השקעה צפויה בגין הפרויקטים המסווגים כמקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה בסך של כ

ו התנאים לכך, וזאת בהתאם לכללי החשבונות המקובלים. יודגש כי אין  לרווח והפסד בדוחותיה הכספים של החברה והוא ייזקף לרווח כאמור, אם וכאשר יבשיל

 ויה בהם. כל וודאות כי סכום זה ייזקף לדוח רווח והפסד כאמור היות ועשויים לחול שינויים בשווי הפרויקטים לפי השומה ובעלות ההשקעה הכוללת הצפ 

 

 
מיליון ש"ח. לפרטים   12.7-וצג כחלק מהתמורה בעסקה ואשר שוויו ההוגן הסתכם לסך של כעלות ההשקעה כוללת את רכיב המניות שהוקצו למוכר במסגרת העסקה לרכישת הדירות אשר ה   25

 י'  בפרק ג' "הדוחות הכספיים", המצורפים לדוח תקופתי זה.7נוספים ראו באור 
 הסיכום כולל פרויקטים שטרם נערכה שומה עבורם וחושבו לפי עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.    26
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 אשר נכון למועד הדוח מסווגים כנדל"ן להשקעה בהקמה פרויקטים של מסכמת טבלה להלן (3)

מועד זכיה  הפרויקט  מס"ד 
 במכרז/רכישה 

עלות רכישת  
הקרקע ועלויות 
 פיתוח/הפרויקט 

 ( ש"ח)באלפי 

  ות שהושקע יועלו 
 בפרויקט 

 ( ש"ח)באלפי 

עלות ההשקעה  
 27הכוללת/הצפויה

 ( ש"ח)באלפי 

אומדן השווי לפי 
 אחרונה  שומה

 ( ש"ח)באלפי 

1 

פרויקט 
בהקמה 
להשכרה  

לטווח ארוך 
 51אשר יכלול 
דירות  
 28בחולון 

 2017ספטמבר 
)מועד זכיה  

 במכרז( 

  12,974-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
 -החברה בנכס 

60%) 

  47,501-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
 -החברה בנכס 

60%) 

  52,740-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
 -החברה בנכס 

60%) 

 61,909-כ

2 

פרויקט 
בהקמה 
להשכרה  

לטווח ארוך 
אשר יכלול  

  79לפחות  
דירות בשכונת  

מלחה, 
 29ירושלים 

 2018ינואר  
)מועד זכיה  

 במכרז( 

  23,545-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
-החברה בנכס 

60%) 

  28,673-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
-החברה בנכס 

60%) 

  96,802-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
-החברה בנכס 

60%) 

 43,380-כ

3 

פרויקט 
בהקמה 
להשכרה  

לטווח ארוך 
 78אשר יכלול 

דירות בראשון  
 30לציון 

)מועד  2018ינואר  
 זכיה במכרז(

  24,151-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
-החברה בנכס 

60%) 

  38,504-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
-החברה בנכס 

60%) 

  84,354-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
-החברה בנכס 

60%) 

 52,829-כ

 
כי הערכת החב   27 עתיד שאינו בשליטת החברה  יצוין  כוללת מידע צופה פני  עלות ההשקעה הכוללת הצפויה,  רה בדבר 

בלבד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. במקרים של  
ובבאר לציון  בירושלים, בראשון  נסמך, בעיק-הפרויקטים בהקמה )בחולון,  רכיב  יעקב( מידע זה  בגין  על התמורה  ר 

להלן( או של   28עד  26הקרקע וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפויות )כהגדרתן בה"ש 
החברה לפי העניין. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: קבלת תוספת או 

ינוי בעלויות הבנייה, התארכות משך בניית הפרויקטים מעבר לצפוי ובכלל זה  שינויים בתכנון הראשוני של הפרויקט, ש
התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקטים, שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר 

 להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.
28  " )להלן:  בע"מ  אחזקות  מנרב  לבין  החברה  בין  שנחתם  להסכם  "מנרבבהתאם  זה:  בסעיף  וביחד  "(, השותפות" 

השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שמגוריט 
יימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב  מהפרויקט. בנוסף, למגוריט ק  40%- מהפרויקט ומנרב תחזיק ב  60%-תחזיק ב

א' בפרק ג', "הדוחות  8בפרויקט ולמנרב קיימת אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. לפרטים נוספים ראו ביאור  
יחידות מגורים בפרויקט   51, התקבל היתר לבניית  2019בנובמבר    13הכספיים", המצורפים לדוח תקופתי זה. ביום  

החלה בניית הפרויקט. במהלך הרבעון השלישי    2020בורים" בחולון. במהלך הרבעון הראשון לשנת  דירה להשכיר "תל גי
חודשים נוספים. יצוין כי   18-, קיבלה החברה את אישור דירה להשכיר להארכת מועדי סיום הפרויקט ב2020לשנת  

ת החברה בלבד, המבוססת על הערכת החברה בדבר מועד ההשלמה הצפוי, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליט
אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על תחילת  
עבודתם של גורמי הביצוע ועל קצב התקדמות הפרויקט. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב 

ת הפרויקט מעבר לצפוי על ידי הקבלן המבצע, השפעות הקורונה וכיו"ב(, עשוי  של גורמים )כגון: התארכות משך בניי
 הדבר להשפיע על מועד ההשלמה הצפוי. 

29  " זה:  בסעיף  ביחד  )להלן  מנרב  לבין  החברה  בין  שנחתם  להסכם  לחכירת  השותפותבהתאם  תפעל  השותפות   ,)"
מהפרויקט    60%- בפרויקט, כך שמגוריט תחזיק ב  המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות

מהפרויקט. בנוסף, למגוריט קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב קיימת   40%- ומנרב תחזיק ב
ב' בפרק ג', "הדוחות הכספיים", המצורפים  9אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. לפרטים נוספים ראו ביאור 

התקבל היתר    2022יח"ד. במהלך חודש פברואר    99-ה. החברה הגישה תב"ע להגדלת כמות יח"ד לכ לדוח תקופתי ז
 יח"ד נוספות.  20יח"ד והחברה פועלת להגשת תב"ע חדשה אשר תכלול תוספת של  79-בניה לכ

30  " זה:  בסעיף  ביחד  )להלן  מנרב  לבין  החברה  בין  שנחתם  להסכם  לחכירת השותפותבהתאם  תפעל  השותפות   ,)"  
מהפרויקט    60%- המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שמגוריט תחזיק ב

מהפרויקט. בנוסף, למגוריט קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב קיימת   40%- ומנרב תחזיק ב
ג' בפרק ג', "הדוחות הכספיים", המצורפים 9ביאור אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. לפרטים נוספים ראו 

  18יחידות דיור. ביום    78לדוח תקופתי זה. השותפות פעלה לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול סך של  
, דנה ועדת המשנה לרישוי ותכנון של עיריית ראשון לציון בבקשה להיתר ונאותה להסכים לתוספת של  2020באוקטובר  

מטר שטחי   400-ד תחת מגבלות מסוימות. בנוסף, קידמה עיריית ראשון לציון תב"ע נקודתית לתוספת של כיח"  18
לשנת   השני  הרבעון  ובמהלך  בפרויקט  לשנת    2021מסחר  השלישי  הרבעון  במהלך  כאמור.  היתר  נודע   2019התקבל 

זמנים לסיום הפרויקט. החברה מנהלת  לחברה כי בעקבות עיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה קיים עיכוב בלוחות ה
מגעים שוטפים עם חברת דירה להשכיר בנוגע לעיכובים אלו והסיבות שגרמו להם, במטרה לעדכן את לוחות הזמנים  
ובשלב זה )על בסיס דיונים שנערכו עם סגל חברת דירה להשכיר וניסיון העבר( לא מעריכה כי לעיכוב תהיה השפעה  

חתמה החברה עם קבלן  על הסכם לבניית הפרויקט בראשון  2021בינואר,  31לעיל. ביום   מהותית על הפרויקט כאמור
באפריל    29חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. ביום    30לציון והקבלן התחייב לסיים את עבודות הבנייה תוך  
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 הפרויקט  מס"ד 
מועד זכיה 

 במכרז/רכישה 

עלות רכישת  
הקרקע ועלויות 
 פיתוח/הפרויקט 

 ( ש"ח)באלפי 

  ות שהושקע יועלו 
 בפרויקט 

 ( ש"ח)באלפי 

עלות ההשקעה  
 27הכוללת/הצפויה

 ( ש"ח)באלפי 

אומדן השווי לפי 
 אחרונה  שומה

 ( ש"ח)באלפי 

4 

פרויקט 
בהקמה 
להשכרה  

לטווח ארוך 
אשר יכלול  

שטחי מסחר 
- להשכרה )כ

  279מ"ר(  500
דירות בבאר  

 31יעקב 

)מועד   2018מרס 
 זכיה במכרז(

  52,956-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
-החברה בנכס 

60%) 

  63,938-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
-החברה בנכס 

60%) 

 260,444-כ
)הסכום מהווה  
את חלקה של 
-החברה בנכס 

60%) 

 140,934-כ

5 

דירות ברח'  33
המלך ג'ורג'  

פינת   27מס' 
 2רח' הלל מס' 

 32בירושלים 

  2018דצמבר  
 )מועד מסירה(

 85,200-כ 25,000-כ 78,723-כ 75,000-כ

 384,252 519,34033- כ 257,339--כ 188,626- כ   "כ סה

 

- כ שלהסתכם לסך   2021בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום  נזקף   אשר הוגן  שווי  תהתאמהרווח בגין 

 ש"ח.  אלפי 245,068

 

 של החברה  הפעילות םתחו .2

ורכישת  דיור  מתחמי  של  ייזום  דהיינו,  בישראל,  למגורים  המניב  הנדל"ן  בתחום  פועלת  החברה 

בשלב   ו/או  מוקדם  )בשלב  מצדדים שלישיים  למגורים  ונכסי דירות  לאכלוס(  מוכנות  ו/או  בנייה 

"(, השכרת הנכסים  הנכסיםנדל"ן הנלווים אליהן כגון: שטחים מסחריים, חנויות וכיו"ב )להלן: "

 
להערכת החברה, מועד    החלה בניית הפרויקט.  2021במאי    2התקבל היתר בנייה לבניית הדירות ובהתאם ביום    2021

לשנת   כי הערכת החברה בדבר מועד ההשלמה  2023השלמת הבניה הצפוי של הפרויקט הינו ברבעון הרביעי  יצוין   .
הצפוי, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה בלבד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד  

מידע זה נסמך, בעיקר על קצב התקדמות הפרויקט. אם הערכות החברה    זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה.
ובכלל זה   לצפוי  בניית הפרויקט מעבר  )כגון: התארכות משך  גורמים  רב של  וזאת כתוצאה ממספר  לא תתממשנה 
התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, השפעות הקורונה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על מועד  

 שלמה הצפוי. הה
ביחד בסעיף זה: "  בהתאם להסכם  31 ובנין בע"מ )להלן  לבין מנרב הנדסה  בין החברה  "(, השותפות השותפותשנחתם 

- תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שמגוריט תחזיק ב
, למגוריט קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט מהפרויקט. בנוסף  40%-% מהפרויקט ומנרב תחזיק ב60

ביאור   ראו  נוספים  לפרטים  בפרויקט.  חלקה  את  למגוריט  למכור  אופציה  קיימת  "הדוחות ד'  8ולמנרב  ג',  בפרק 
, אישרה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק  2020בנובמבר    25הכספיים", המצורפים לדוח תקופתי זה. ביום  

יח"ד סה"כ. בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט,  279יח"ד לפרויקט כך שיכיל   45  תוספת של
לשנת    39יהא   ליזם. במהלך הרבעון השני  נמסרה הקרקע  בו  התקבלה הודעה מטעם חברת    2019חודשים מהמועד 

. החברה  2022הינו חודש אוגוסט  הפיתוח כי המגרש נמסר לשותפות ועל כן לטענתם מועד ההשלמה החוזי של הפרויקט  
נמצאת בהליך בירור אל מול דירה להשכיר באשר לתוקף מועד ההשלמה החוזי )בין היתר בשל מחלוקת עם חברת 
הפיתוח באשר לתוקף עיתוי קבלת הקרקע(. להערכת החברה, על אף שעד כה עמדה החברה בכל אבני הדרך בתנאי 

. בכוונת החברה לפעול למול  2025לשנת   2  ם הפרויקט, קרי, במהלך רבעוןהמכרז, ייתכן עיכוב של למעלה משנה בסיו 
, התקבלו היתרי  2021דירה להשכיר במטרה להאריך את מועד סיום הפרוייקט. במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר  

בלנים  נחתם הסכם עם קבלן לביצוע עבודות דיפון וחפירה. בכוונת החברה לבצע מכרז ק  2021בניה ובחודש נובמבר  
. יצוין כי הערכת החברה בדבר מועד ההשלמה הצפוי, כוללת 2022לבחירת קבלן מבצע עד תום הרבעון הראשון לשנת 

מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה בלבד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת  
קצב התקדמות הפרויקט. אם הערכות החברה לא תתממשנה הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על  

וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך 
 קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, השפעות הקורונה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על מועד ההשלמה הצפוי. 

ברה לתכנן ולבצע שיפוץ כללי בנכס. החברה הגישה בקשה להגדלת כמות יחידות הדיור הקיימות כיום בנכס. בכוונת הח  32
במקביל, החלה החברה בהליך להשבחת הנכס ע"י בקשת תוספת זכויות בנייה אשר אם וככל שתתקבל בכוונת החברה 

ייה. יצוין כי תוכניות החברה לגבי הנכס,  לפעול לבניית היחידות שיתקבלו )אם יתקבלו( כתוצאה מהגדלת זכויות הבנ
כוללות מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה בלבד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה 
אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים  

ה קבלת  משך  התארכות  הדבר  )כגון:  עשוי  וכיו"ב(,  הפרויקט  ייזום  על  הקורונה  נגיף  השפעות  הנדרשים,  אישורים 
אישרה הועדה לתכנון ובניה של עיריית ירושלים את   2022בפברואר    22להשפיע על תוכניות החברה לגבי הנכס. ביום  

 יח"ד.  65היתר השינויים למבנה כך שיכיל לאחר השיפוץ  
 רכה שומה עבורם וחושבו לפי עלות ההשקעה הכוללת הצפויה. הסיכום כולל פרויקטים שטרם נע   33
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)להלן:   להשכרתם  הנלווים  שירותים  המניב    תחום"ומתן  מתמקדת  "(למגוריםהנדל"ן  החברה   .

גדול ובפיזור נרחב על מנת   בעיקר ברכישת דירות בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל, בהיקף

  בישראל   הדירות  במחירי  השינויים  את,  בממוצע,  לחקותלנסות, ככל האפשר ובמגבלות הקיימות,  

 ולמקסם את התשואה לחברה מעסקאות אלו.

לא קיים הסדר תיחום פעילות בין החברה לבין נושאי משרה בה. למיטב ידיעת החברה אין לנושאי 

 ם פעילותה של החברה. המשרה בה עסקים נוספים בתחו

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .3

מניבים    לפעול  להמשיךהחברה    בכוונת .3.1 נכסים  בישראל    בתחוםלרכישת  למגורים  המניב  הנדל"ן 

ארצית   לעת    כפיבפרישה  מעת  החברה  דירקטוריון  ידי  על  מתוך   ולהשכירםשיקבע  זמן,  לאורך 

  היעדים אודות  מהותיים פרטים ןלהלשאיפה ליצור אלטרנטיבה להשקעה ישירה בדירות למגורים. 

 . החברה של העסקית והאסטרטגיה

, יעדי החברה הינם לרכוש נדל"ן מניב למגורים בהיקפים נרחבים בפרישה ארצית,  הדוח  למועד  נכון .3.2

של הון ו/או חוב ואשראי   פיםנוס  לגיוסים)במקביל    מהציבור  כך  לשם  שגויס  ובחובתוך שימוש בהון  

 מגופים שונים בעתיד( והשכרת נדל"ן זה לשוכרים שונים ומגוונים. 

האסטרטגיה העסקית של החברה הינה השקעה בנדל"ן מניב למגורים ובנדל"ן נלווה לנדל"ן מניב  .3.3

 34םלמגורים )כגון: חנויות, חניונים ומרכזים מסחריים בעלי ערך סינרגטי לנדל"ן למגורים( ו/או ליזו

,  הקיימות  ובמגבלות  האפשרולחקות, ככל    לנסותמנת    עלהשקעה בנדל"ן כאמור בפרישה ארצית  

 .בישראל הדיור מחירי בממוצע השינויים את

על כן, בכפוף להיצע הנדל"ן המניב למגורים בשוק ולשיעור התשואה שניתן יהיה להשיג מרכישתו,   .3.4

 אשר בין היתר יעמוד בתנאים הבאים: בכוונת החברה להתמקד ברכישת נדל"ן מניב למגורים,

במסגרת   (1) מקרקעין  ברכישת  התמקדות  דהיינו,  הפקודה,  בתנאי  שיעמדו  מקרקעין  רכישת 

מכרזים שיפורסמו על ידי המדינה או דירה להשכיר ו/או רכישת מקרקעין שחלה עליהם תכנית  

של למטרה  להשכיר  דירה  ידי  על  ששווקו  מקרקעין  רכישת  ו/או  למגורים  ייזום    להשכרה 

שנים לפחות או רכישת מקרקעין במקבצים   15פרויקטים להשכרה למגורים בלבד לתקופה של  

קבלנים(   20של   או  מיזמים  )בעיקר  רצוף  מקרקעין  במתחם  לפחות  מגורים  )להלן:    יחידות 

 בכוונת בשוק  הקיים הדיור אשכולות  והיצע הפקודה לתנאי בהתאם כי "(. יובהראשכול דיור"

 החברה   בכוונת   אחרות  ובמילים",  ראשונה "יד  מ  דיור  אשכולות  ברכישת  להתמקד  החברה

 ". שנייה"יד מ דירות ולא חדשות דירות ברכישת להתמקד

  מיידיתבכוונת החברה לפעול לרכישת מקרקעין כאמור, בין שהם מקרקעין הניתנים להשכרה  (2)

קבלת    וזאת  שנים  מספר  של  טווח  בתוך  להשכרה  ניתנים  שהם  ובין משמעותית  תוך  הנחה 

הקיימים. השוק  מחירי  לעומת  הנ"ל  המקרקעין  החברה    ברכישת  בכוונת  כי  יצוין  זה  לעניין 

  ביחס   12%-כ  לבין  7%-כ  לשאוף לכך ששיעור ההנחה שתקבל ברכישת דירות מגורים ינוע בין

פרויקט או בפרויקטים סמוכים   באותואחרים    דירות  לרוכשי  בפועל  הממוצע  למחיר המכירה 

ואלם לאור תנאי השוק הנוכחיים, הכוללים ביקוש רב לדירות תסתפק החברה בשיעור הנחה  

את מחיר השוק באופן    לבחון, בפרויקטים שיתאימו לכך,החברה    לשם כך בכוונת  .נמוך יותר

  ולקבלנים   ליזמים   בהסתמך על המידע המצוי בידה נכון למועד זה,  ,החברה  הערכתל  .שוטף

 
 . להלן  27.1.4- ו  26ן למגורים ראו סעיפים  "לפירוט בדבר אפשרות החברה ליזום השקעה בנדל   34
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א  אינטרס לחברה  גורמים למכור  מספר  בשל  השוק  מחיר  על  כאמור  בהנחה  דיור  שכולות 

 שהעיקריים בהם הינם: 

החברה רוכשת מספר רב של דירות בכל פרויקט –הנחה בגין רכישת כמות גדולה של דירות   ( א)

 דירות(.  20)לפחות 

החברה רוכשת חלק מהדירות מהקבלנים והיזמים בשלב –הנחה בגין שלב רכישה מוקדם   (ב)

הפרויק של  הקמת מוקדם  קצב  את  ליעל  והיזמים  לקבלנים  מאפשר  אשר  דבר  ט, 

הפרויקטים )לעתים אף לאפשר את עצם התקיימותם(, להוזיל את בנייתם )למשל בדרך  

של הוזלת עלויות בנייה, מימון ושיווק( ולקדם את בנייתם של הפרויקטים בצורה מהירה 

ויקטים עלולה לדחות, יחסית. עם זאת יצוין כי רכישת דירות בשלבים מוקדמים של פר

הכנסות  מהן  ולהניב  אלו  דירות  להשכיר  החברה  תוכל  שבו  המועד  את  טבעי,  באופן 

 שכירות.

להערכת החברה, היא מושפעת פחות מרוכשי   –בגין אטרקטיביות הדירות הנרכשות    הנחה (ג)

בהן   הקומות  ממיקום  עצמי(,  לשימוש  הדירות  את  הרוכשים  )דיירים  אחרים  דירות 

. גורם זה עשוי להיטיב עם הקבלנים והיזמים, שכן  רוכשתות אותן היא  ממוקמות הדיר

על    המקלשהביקוש להן נמוך באופן יחסי    הדירותלרכוש בכל פרויקט את    יכולההחברה  

עליהם ליתן   ומקלהקבלנים והיזמים לסיים את שיווק הפרויקט במהירות יחסית מחד  

 לחברה הנחה בגין דירות אלו, מאידך. 

ת לכך שמיקום אשכולות הדיור שנרכשים על ידה הינו באזורים בהם יש ביקוש החברה פועל (3)

מכללות   חולים,  בתי  מרכזיים,  תנועה  צירי  ערים,  למרכזי  סמיכות  כגון:  להשכרה  לדירות 

 ואוניברסיטאות. 

  השינויים   את,  הקיימות  ובמגבלות  האפשר  ככל,  ולחקות  לנסות  לאור העובדה שבכוונת החברה (4)

בישראל )בכפוף לכך שרכישות אשכולות הדיור על ידי החברה יניבו או   יורהד  מחירי  בממוצע

יניחו את דעת החברה כי הם צפויים או עשויים להניב תשואה נאותה(, החברה פועלת לרכישת 

והן בישראל  בערים מרכזיות  הן  דיור  הדירות   אשכולות  פיזור מירבי של סוג  בפריפריה תוך 

 על מנת ליצור מגוון רחב, ככל האפשר, של אשכולות דיור.  מיקומן, גודלן וכיו"בהנרכשות, 

במקביל לאסטרטגית רכישת אשכולות הדיור של החברה, בכל הנוגע להשכרת נכסיה בכוונת 

ובמקביל   ארוכות  לתקופות  ידה  על  שייבנו  או  שיירכשו  הדיור  באשכולות  להחזיק  החברה 

ארוכות )השכרות  יחסית  ארוכות  שכירות  לתקופות  )ובפרט    להשכירם  לחוק  ובהתאם  טווח( 

 (. 1971-השכירות והשאילה, תשל"א חוקבהתאם ל

 : , בין היתר, בתנאים כדלקמןהחברה משכירה ופועלת להשכיר את דירותיה לכך בהתאם

של   ( א) לתקופה  אשר   60השכרה  לצרכן(  המחירים  למדד  )הצמודים  ובדמי שכירות  חודשים 

 לשוכרים; מתעדכנים מדי שנה ואשר ידועים מראש  

 ,חודשים  12מתן זכות לשוכרים של הדירות להודיע, לאחר תקופת שכירות מינימלית של   (ב)

 על רצונם להפסיק את השכירות בהודעה מראש לחברה; 

  60הענקת זכות ראשונים לשוכרים של הדירות להאריך את תקופת השכירות לתקופה של   (ג)

אשר ייקבעו בהתאם לתנאי   ,באותם תנאים למעט ביחס לדמי השכירות  ,חודשים נוספים

 .על פי החלטת החברה ,השוק
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 כגון,  לשוכרים   מגוונים  שירותים,  עצמאי  בחלק מהפרויקטים, החברה מספקת, באופןכן,    כמו

  במסגרת שלישיים    צדדיםעם    מתקשרת  החברה  ובנוסף  ושמירה  ניקיון,  תחזוקה  שירותי

 השוטפת כדלקמן:  פעילותה

שירותי    המספקותזוקה, אבטחה, ניקיון וכיו"ב  שונות לתח  החברה מתקשרת עם חברות ( א)

יש לציין כי במהלך   .החברה  ניהול ואחזקה לנכסי הנדל"ן המניב למגורים אשר בבעלות

 החלה החברה להעניק חלק משירותים אלו באופן עצמאי.  2020שנת 

מניב   (ב) נדל"ן  נכסי  של  רכישה  לצורך  הן  למגורים,  נדל"ן  מתווכי  עם  מתקשרת  החברה 

 למגורים והן לצורך השכרה של נכסים כאמור.

  יהיו בהיבט המימון, החברה פועלת לפזר ולגוון את מקורות המימון שלה כך שמקורות המימון 

שונים, לרבות שוק ההון, תאגידים בנקאיים וגופים מוסדיים. בנוסף, החברה פועלת   מגורמים

לתקו עצמאית  מימון  יכולת  לה  יש  כי  עת  בכל  לוודא  מנת  חמישהעל  עד  תשעה  בת  עשר -פה 

. בנוסף, החברה מעריכה כי תידרש לגייס הון ו/או חוב בבורסה באופן שוטף על חודשים קדימה

מנת לממן את הנכסים שנרכשו על ידה ולהגדיל את היקף עסקיה, להתפתח וליישם אסטרטגיה 

 של צמיחה מתמדת.

תוארת לעיל על פי החלטות  יודגש כי החברה תהא רשאית לסטות מהמדיניות והאסטרטגיה המ

דירקטוריון החברה, כפי שיתקבלו מעת לעת ובכפוף להוראות הדין שיחולו על קרן להשקעות 

 במקרקעין באותו מועד.

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  .4

במהלך השנה הקרובה תפעל החברה במגמה להגדיל את מצבת הנכסים המניבים שבבעלותה תוך   .4.1

אסטרטגית החברה ובכלל זה תפעל להמשיך ולהשכיר את הפרויקטים שנמסרו הוצאה לפועל של  

תמשיך החברה לפעול לקידום השבחה עתידית ושיפוץ של פרויקט הלל    ,בנוסף.  ואשר ימסרו לחברה

בירושלים וכן לקידום הפיתוח וההקמה של הפרויקטים של החברה במסגרת מכרזי "דירה להשכיר"  

 לעיל. 1.2כמפורט בסעיף  

ולמכרזים  .4.2 לעסקאות  במפורט  אשר  בנוסף  מנהלת  ,  לעיל  1.2  סעיףים  עםהחברה  נים  קבל  מגעים 

ויזמים בקשר לקניית אשכולות דיור ברחבי הארץ ובוחנת, בנוסף, אפשרות להגשת הצעות למכרזים  

 .  לעיל 3  בסעיףנוספים של דירה להשכיר וזאת בהתאם לאסטרטגית החברה המפורטת  

תיאור האסטרטגיה הנוכחית של החברה וצפי להתפתחות בשנה   מהווה  שלעיל  המידעכי    יןיצו

  לגבי   החברה  הערכת  עלשאינו בשליטת החברה המבוסס    עתיד  פני  צופה  מידע  כולל  והואהקרובה  

, והחברה אינה מעריכה את יכולת המימוש של זה  למועד  נכון ,  והעסקית  הכלכלית  התפתחותה

לעיל, אינם ודאיים    3  בסעיףאסטרטגיה זו. השגת היעדים והאסטרטגיה של החברה, המתוארים  

ים שלא להתממש, בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים, ואינם בשליטתה של החברה ועשוי

  הנכסים   ברכישת  הנחהכגון: חוסר בהיצע של נדל"ן מניב למגורים אשר עשוי לפגוע ביכולת לקבל  

,  ופוטנציאלים  קיימים)שוכרים(    לקוחות  של  נזילות  בעיות,  בשווקים  מיתון,  ויזמים  מקבלנים

של החברה, קיטון    והחוב  בשוק ההון בישראל שיפגע ביכולת גיוס ההון  או נזילות  היעדר פעילות

גורמי   של  התממשותם  בשל  או  )להשכרה(  למגורים  מניב  לנדל"ן  המפורטים הבביקוש  סיכון 

  .להלן 31  בסעיף

יתרון מובנה  .4.3 כן, החברה סבורה כי קיים  בידי החברה לעשות  ובהנחה שיעלה  לעיל  לאור האמור 

מהותי ברכישת מניות החברה על פני רכישת דיור להשקעה על ידי משקיעים, המבוסס על מספר 

 יתרונות כדלקמן: 
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 הנחה משמעותית ברכישת דירה  –עלות הדיור להשקעה  ( א)

שעה    10%-ל   8%משקיעים הרוכשים דיור להשקעה כפופים לתשלום מס רכישה בשיעור של בין  

של   בשיעור  רכישה  מס  לתשלום  כיום,  כפופה,  במקרקעין  להשקעות  כקרן   0.5%שהחברה 

 בלבד.  

חירים לאור יכולת החברה לרכוש וליזום דירות בהיקף משמעותי, החברה רוכשת דירות במ 

נמוכים ממחירי השוק. לפרטים אודות הפערים בין מחירי רכישת הדירות על ידי החברה לבין  

החברה רוכשת דירות  לעיל. על כן, למשל, בכל מקרה שבו    1.4.5שווי השוק שלהן ראו סעיף  

יתהווה יתרון משמעותי לרוכשי    השוק  ממחיר  12%-כ עד  7%-בהיקפים גדולים ובהנחה של כ

מניות החברה על פני רוכשי דירות להשקעה שכן, בעקיפין, יחזיקו רוכשי מניות החברה בדירות 

 שעלותן נמוכה, משמעותית, מרכישת דירות להשקעה במישרין על ידם. 

 זוקת הדירה להשקעה חסכון בעלויות תח (ב)

בצד   רב  ממון  משקיעים  עצמם  למצוא  תדיר,  באופן  עלולים,  להשקעה  בדירות  משקיעים 

באיתור   ו/או  בהשכרתן  בעיסוק  ו/או  להשקעה  הדירות  בתחזוקת  מועטה  לא  זמן  השקעת 

"פטורים"  החברה  במניות  משקיעים  מאידך,  שונים.  שוכרים  מול  בהתנהלות  ו/או  שוכרים 

דירות להשקעה וכיו"ב, באופן שיש בו כדי לחסוך להם זמן וממון יקר.  מעיסוק בתחזוקת ה

כמו כן, היות ולחברה קיים יתרון לגודל בניהול מספר רב של דירות עלות התחזוקה הממוצעת 

 לדירה נמוכה יותר משל המשקיע הפרטי.

 נזילות  (ג)

  ניתן   ושאיננו   נזיל   שאיננו   בנכס  השקעה,  הדברים  מטבע,  הינה  להשקעה"ן  בנדל  השקעה

)לעתים    פוטנציאלי  רוכש  באיתור  כרוך  להשקעה"ן  בנדל  השקעה  מימוש,  כך.  מהיר  למימוש

(  רבים  מתווכים  של  במעורבות  כרוך  להיות  עשוי  והוא  רב  זמן  פרק  אורך  כאמור  רוכש  איתור

"ב, וכיו  הנכסים  רישום  והוצאות  תפעול ,  משפטיות  הוצאות,  מורכבים  הסכמים  בעריכת 

  במניות   השקעה,  זאת   לעומת.  יחסית  ממושך  זמן  פרק  האורכת  רבה  טרחה  םבחוב  המגלמים

  מהיר  באופן  למימוש  שניתן  נזיל  בנכס  השקעה  מהווה  בבורסה   למסחר  הרשומות  החברה

 . יחסית

בהתאם לכך, כל משקיע במניות החברה עשוי, במהירות רבה יחסית בהשוואה למשקיע בנדל"ן  

בתחום הנדל"ן למגורים, להגדילה או לממשה במלואה והכל  להשקעה, להקטין את השקעתו  

נדל"ן  במימוש  מקובלות  עסקה  להוצאות  בהשוואה  יחסית,  נמוכות  עסקה  הוצאות  תחת 

 להשקעה )הוצאות תיווך, הוצאות משפטיות וכיו"ב(. 

 פיזור וממוצע  (ד)

ארצית, מטבע הדברים היה ויעלה   ובפרישה  נרחב  היות והחברה רוכשת נדל"ן למגורים בהיקף 

להוות מעין נכס בסיס שהתשואה הגלומה בהם דומה,    עשוייםבידי החברה לעשות כן, נכסיה  

ולאור   משכך,  בישראל.  במגורים  להשקעה  נדל"ן  בשווי  בממוצע  הגלומה  לתשואה  בקירוב, 

עקיפין,  הנרחב שבכוונת החברה לרכוש את נכסיה, רכישת מניות בחברה )המגלמות, ב הפיזור

להוות חלופה איכותית יותר לרכישת דירה ספציפית במיקום    עשויהרכישה של נכסים אלו(  

ספציפיי לסיכונים  יותר  החשופה  מניות    םספציפי  רכישת  למעשה,  כך,  רכישתה.  אזור  של 

שעה   ספציפי,  במיקום  בודדת,  דירה  מרכישת  פחות  מסוכנת  חלופה  להוות  עשויה  בחברה 

( בחברה  מניות  המפוזרים(  שרכישת  בנכסיה  חלק  גיאוגרפי   עשויהובעקיפין  פיזור  להעניק 

 איכותי ותמהיל נכסים רחב יותר לרוכשי מניות החברה על פני רוכשי דירה ספציפית. 
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 ניצול יתרונות לגודל  ( ה)

לאור העובדה שהחברה רוכשת דירות בהיקף נרחב, החברה מעריכה כי טמון לה יתרון על פני  

יפי כתוצאה מגודלה של החברה אשר יש בו כדי לאפשר לה להנות משקיעים הרוכשים נכס ספצ

הן מתנאי מימון נוחים יותר, הן מתנאי רכישה נוחים יותר של הנכסים והן מניהול ותפעול  

 יעיל וחסכוני יותר של הנכסים.  

ולפרטים בדבר האסטרטגיה העסקית של החברה    להלן  9סעיף    וראבדבר תחום הפעילות  לפרטים   .4.4

 . לעיל 3  בסעיף ראו

ישיר   .4.5 באופן  הדירות  מחזיקי  בין  הבדלים  קיימים  כי  לציין  יש  לעיל  האמורים  היתרונות  לעומת 

יתרון  בהן  גלום  ו/או עשוי להיות  בהם  )כקרן להשקעות במקרקעין( שיש  בחברה  למחזיקי מניות 

באופן ישיר ו/או שהם עשויים להעדיפן על פני החזקת מניות בחברה ואשר   דווקא למחזיקי הדירות

 המהותיות שבהן הינן כדלקמן:

 מיסוי  ( א)

כגון פטור ממס בגין   מסוימיםיחידים בגין השכרת דירות להשקעה גלומים יתרונות    במיסוי

- הכנסה חודשית משכר דירה בנסיבות המתאימות, שאינה עולה בכל חודש במהלך השנה על כ

בדבר   לפירוטמשכר הדירה.  10%או שיעור מיסוי, בנסיבות מסוימות בשיעור של "ח שאלפי  5

יחידים על  החלים  המיסוי  במקרקעין  שיעורי  להשקעות  קרן  במניות   סעיף ראו    המחזיקים 

 . להלן  26.15

 שליטה בנכסים (ב)

נדל"ן המשקיעים בדירות להשקעה עשויים להעדיף השקעה בדירה מאשר השקעה    משקיעי

החזקה   במניות בעוד  בידם  מצויה  )הדירה(  בנכס  השליטה  כאמור  ובהשקעה  היות  החברה 

  להשפיע  או  לקבוע  ביכולתם  שאין  כךבמניות החברה אינה מקנה להם שליטה בנכס )הדירה(,  

 "ב.וכיו מכירתה מועד, הדירה של השכירות דמי בקביעת

 עלויות ניהול  (ג)

ל"ן למגורים מרובים כרוך בהוצאות ניהול החברה, כחברה ציבורית, אשר מחזיקה בנכסי נד

 שונות לרבות דמי ניהול לחברת הניהול שאינן מושתות על מחזיקי נדל"ן )דירות( באופן ישיר. 

 ההון  בשוק לתנודתיות חשיפה (ד)

 המסחר  לתנודתיות  חשופה,  בבורסה  למסחר  יםהרשומ,  החברה  של  ערך  בניירות  השקעה

"ן  הנדל  לתחוםאו  /ו  ישיר  באופן  לחברה  קשורים  שאינם   לגורמים  גם  זה  ובכלל  בבורסה

 . בישראל למגורים

 בהון החברה ועסקאות בניירות הערך של החברה השקעות .5

 : 35להלן פירוט השקעות בהון התאגיד שבוצעו בשנתיים האחרונות

אופן ההקצאה / זהות  תאריך 
 הניצעים 

סוג ניירות הערך 
 שהוקצו 

כמות ניירות הערך  
 שהוקצו 

 שהתקבלההתמורה 
 )אלפי ש"ח(

 ברוטו 
 40,670-כ 5,422,667 מניה רגילה  הצעה פרטית 29.6.2020

 13,500-כ 1,800,000 מניה רגילה  הצעה פרטית 20.12.2020
 19,950-כ 2,660,000 מניה רגילה  הצעה פרטית 29.12.2020
 26,540-כ 4,423,420 מניה רגילה  הצעה פרטית 28.4.2021
 16,690-כ 2,225,300 מניה רגילה  פרטיתהצעה  11.5.2021

 15,416-כ 2,055,467 מניה רגילה  הצעה פרטית 9.8.2021
 13-כ 1,475 מניה רגילה  מימוש זכויות  23.1.2022
 28-כ 3,173 מניה רגילה  מימוש זכויות  25.1.2022

 
 . 1:10 של  ביחס החברה במניות, בוצע איחוד הון 2020במאי  17 ביום   35
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אופן ההקצאה / זהות  תאריך 
 הניצעים 

סוג ניירות הערך 
 שהוקצו 

כמות ניירות הערך  
 שהוקצו 

 שהתקבלההתמורה 
 )אלפי ש"ח(

 ברוטו 
 556-כ 62,976 מניה רגילה  מימוש זכויות  27.1.2022

 153,681-כ 17,404,412 מניה רגילה  מימוש זכויות  2.2.2022

 

 חלוקת דיבידנדים .6

ועד למועד   2020בינואר    1להלן פרטים בדבר המועדים והסכומים של דיבידנדים שהוכרזו החל מיום   .6.1

 פרסום הדוח:

 למניה דיבידנד "ח( שבבאלפי   ) סכום חלוקה  תאריך המועד הקובע  מועד ההכרזה 
 )בש"ח( 

15.3.2021 29.3.2022 6.4.2022 12,617 0.103746 

 0.103746 12,617 ---  ---  "כ סה

 

 דיבידנדים חלוקת מדיניות .6.2

  חוק)להלן: "  1999-, התשנ"טלחוק החברות  302החברה כפופה למגבלות החלוקה הקבועות בסעיף   6.2.1

 "(. החברות

הכנסותיה כדיבידנד  החברה מחויבת, לפי הוראות הפקודה, כקרן להשקעות במקרקעין לחלק את   6.2.2

 לבעלי מניותיה במועד ובשיעור אשר נקבע לכך בפקודה, כמפורט להלן: 

במכירת   90% (1) הון  רווח  או  מקרקעין  שבח  למעט  החברה,  של  החייבת  מההכנסה  לפחות 

בניכוי   ובניכוי הוצאות שאינן מותרות  בתוספת הכנסות פטורות    30עד    –מקרקעין מניבים, 

 ה ההכנסה הופקה או נצמחה.באפריל בשנה שלאחר השנה שב

משחלוף   רווח (2) הנובע  רווח  )למעט  מניבים  מקרקעין  במכירת  שהיה  מקרקעין  שבח  או  הון 

חודשים ממועד   12עד תום    –(  36דהיינו, החלפה של מקרקעין אחרים בפטור ממס  –מקרקעין  

 מכירת המקרקעין. 

בהגדרה "רווחים" שבסעיף    על (3) החברות,  302אף האמור    במקרקעין   להשקעות  קרן)ב( לחוק 

  ליום   עד  בוצעה  שהחלוקה  ובלבד,  הפחת  הוצאות  בסכום  הכנסה  מתוך  גם  חלוקה  לבצע  רשאית

  בסכום   הכנסה)להלן: "  נצמחה  או  הופקה  ההכנסה  שבה  השנה  שלאחר  השנה  של   באפריל  30

  תופחת  הפחת הוצאות בסכום ההכנסה מתוך חלוקה יצעהב  והחברה במידה"(. הפחת הוצאות

  הוראות  לפי המניות לבעלי לחלקם  שניתן  מהרווחים שחולקה  הפחת הוצאות בסכום ההכנסה

 . מניבים מקרקעין אותם ממכירת  המקרקעין שבח או ההון מרווח וכן החברות חוק

כדיבידנדים, בהתאם להוראות  יצוין כי תקנון החברה כולל התחייבות לחלוקת הכנסות החברה  

 . 37הפקודה 

, הוחלט על קביעת מדיניות חלוקת  2019  באוגוסט  13דירקטוריון החברה שנערכה ביום    בישיבת (4)

דיבידנד לפיה עד אשר תהיה לחברה הכנסה חייבת, שתועבר לבעלי המניות של החברה כחלוקת  

לבעלי מניותיה דיבידנד   , תחלק החברה מדי שנה קלנדריתהלפקוד  9א 64רווחים בהתאם לסעיף  

- מהונה העצמי, כפי שיהיה בתחילת אותה שנה קלנדרית, אך לא יותר מ   1.5%-בשיעור של כ

מביניה  30% הנמוך  )לפי  שנה  באותה  החברה  האמור  םמרווחי  הדיבידנד  המדיניות,  פי  על   .)

 
 ( לפקודה.2)א()9א 64ף  לעניין זה ראו סעי   36
דיווח החברה מיום     37 ( 126933-01-2020)מס' אסמכתא:    2020בנובמבר    25לפרטים נוספים בדבר תקנון החברה, ראו 

 "(.תקנון החברה )להלן: "
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ב ב  2-יחולק  או  חציוניים  ופרסום    4-תשלומים  חתימת  לאחר  בסמוך  רבעוניים,  תשלומים 

ובלבד  העניין  לפי  החברה,  של  השנתיים  או  החציוניים  הדוחות  או  הרבעוניים  הדוחות 

שהחלוקה כאמור לא תפגע במעמד החברה כקרן ריט )קרן להשקעות במקרקעין(, ביכולתה של  

 . ההחברה לפרוע את התחייבויותיה ובהתפתחותה העסקית של החבר

כפוף להוראות כל דין ולתניות הפיננסיות  יודגש כי הדיבידנד האמור לעיל יחולק, אם יחולק, ב

מבחני  בדבר  החברות,  חוק  להוראות  בכפוף  זה  ובכלל  הרלבנטי  במועד  בתוקף  שתהיינה 

לחוק החברות, וכן בכפוף להוראות חלק ד' פרק שני לפקודה,    302החלוקה הקבועים בסעיף  

 .  הלפקוד 9א64בדבר העברת הכנסה חייבת לבעלי המניות וחלוקת רווחים בהתאם לסעיף 

בישיבה הוחלט  של    עוד  ספציפיות  החלטות  לקבלת  בכפוף  יחולק,  אם  יחולק,  הדיבידנד  כי 

דירקטוריון החברה, במועדים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה, והכל לפי שיקול דעתו של  

החבר  דיבידנד  הדירקטוריון  חלוקת  מדיניות  קביעת  בהחלטה על  לראות  אין  כי  יודגש  עוד   .

משום התחייבות של החברה לבצע חלוקת ו/או חלוקות דיבידנד כאמור, ואלו תישקלנה על ידי  

דירקטוריון החברה, במועדים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה. כמו כן יצוין כי החלטה זו  

תהיה ניתנת לשינוי בדירקטוריון החברה שאף יהיה רשאי לקבל החלטות שונות בנוגע למדיניות  

של החברה ו/או בדבר ביצוע חלוקה או חלוקות דיבידנד שונות מהאמור לעיל )או אי  הדיבידנד  

ביצוע חלוקה כלל(, לרבות בדרכים אחרות הקבועות בדין )קרי, חלוקה או חלוקות שאינן בדרך  

 (. ןשל תשלום דיבידנד במזומ

חברה בשנת דיבידנד בגין רווחי הלחלק  למועד פרסום דוח זה, החליט דירקטוריון החברה    סמוך 6.2.3

 . אלפי ש"ח 12,617-בסך של כ "להנ המדיניות  פי על 2021

 דיבידנד  חלוקת על מגבלות .6.3

 אגרות חוב )סדרה א'( 6.3.1

  חוב   אגרות   סדרת   הרחבת  בדבר  2018  בפברואר   4  מיום  החברה  של  המדף  הצעת  דוח   במסגרת  (1)

'"(  א  סדרה  הרחבת  בדבר  מדף  הצעת  דוח( )להלן: "2018-01-012010)סדרה א'( )מס' אסמכתא:  

ההון    החברה  התחייבה הדיבידנד  חלוקת  שבשל  באופן  מניותיה  לבעלי  דיבידנד  לחלק  שלא 

מיליון ש"ח, וזאת כל עוד אגרות    24-העצמי של החברה כהגדרתו בהוראות הבורסה יפחת מ

 החוב )סדרה א'( תהיינה רשומות למסחר בבורסה.

ות מיום  '( של החברה, על פי שטר הנאמנאהחברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  (2)

  שטר ' )להלן: "א  סדרה  הרחבת  בדבר  המדף  הצעת  לדוח '  א  כנספח   צורף   אשר,  2017  אוגוסטב  17

"( כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי  '(א  סדרהאגרות חוב )  הנאמנות

תנאי אגרות החוב )סדרה א'( לא תבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה לא  

המינימלי הנדרש על מנת    בשיעוריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, למעט חלוקת דיבידנד  תכר

כמפורט   לפקודה,  שני  פרק  ד'  חלק  בדרישות  איזה    6.2בסעיף  לעמוד  מתקיים  אם  לעיל, 

ככל שתתבצע חלוקה, יתרחש  בו,  מהמקרים הבאים ערב ההכרזה על החלוקה, לרבות מצב 

 אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה מהחלוקה, כאמור: 

  הנאמנות   לשטר  10אגרות חוב )סדרה א'( כאמור בסעיף    שלקיימת עילה לפירעון מיידי   ( א)

 .אגרות חוב )סדרה א'(

המידה   באמותאחרונים שפרסמה החברה, החברה אינה עומדת על פי הדוחות הכספיים ה (ב)

בוהפיננסי כאמור  א'(  הנאמנות  לשטר  8.1  סעיףת  )סדרה  חוב    של   שמעמדה  או  אגרות 

 .בפקודה הקבועים  לתנאים בהתאם במקרקעין להשקעות כקרן אינו החברה
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בתקנה   (ג) כאמור  אזהרה"  "סימן  התקיימות  של  ע5()14)ב()10במקרה  ניירות  לתקנות  רך ( 

"( ומיידים  תקופתיים  דוחות  תקנות: "להלן )  1970  –)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל  

לפיה ניתנה חוות דעת ו/או דוח סקירה של הרואה חשבון בדוחותיה הכספיים של החברה,  

הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, הכוללת הפניית תשומת לב  

 להמשך פעילותה של החברה כעסק חי.   בדבר ספקות משמעותיים

אגרות   הנאמנות   בשטר  המהותיות  מהתחייבויותיה  איזו  של  בהפרה  מצויה  תהא  החברה (ד)

 .חוב )סדרה א'(

כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי התחייבה    החברה בנוסף,   (3)

בחוק החברות( בדרך של רכישות בצע חלוקה )כמשמעות מונח זה  תלא    )סדרה א'(  החוב  אגרות

"(. על אף האמור  של המניות  העצמית  הרכישה)להלן בסעיף זה: "  עצמיות של מניות החברה

שה ובלבד  תתאפשר  המניות  של  העצמית  הרכישה  עצמיה  בין  יחסלעיל,  החברה    הון  של 

כפי   לשטר הנאמנות אגרות חוב )סדרה א'(( לבין היקף המאזן של החברה,  8.1)כהגדרתו בסעיף  

שיופיעו בדוחות הכספיים של החברה שפורסמו טרם קבלת ההחלטה על חלוקה, בהנחה של  

 . 50%השלמת הרכישה העצמית של המניות, לא יפחת משיעור של 

, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי התחייבה כי עד למועד הסילוק המלא  החברהכמו כן,   (4)

  50%העולה על    ת מונח זה בחוק החברות(בצע חלוקה )כמשמעותלא    )סדרה א'(  החוב  אגרות

 מהסך המצטבר של רווחים הנובעים משערוך נכסי נדל"ן של החברה.  

 (1אגרות חוב )סדרה  6.3.2

( )מס'  1  ה)סדר  חוב  אגרות  בדבר  2019  ביולי  11  מיום  החברה  של  המדף  הצעת  דוח  במסגרת (1)

שלא   החברה  התחייבה"(  1הצעת מדף בדבר סדרה    דוח( )להלן: "2019-01-059700 :אסמכתא

לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה באופן שבשל חלוקת הדיבידנד ההון העצמי של החברה כהגדרתו 

( תהיינה רשומות 1מיליון ש"ח, וזאת כל עוד אגרות החוב )סדרה    24-בהוראות הבורסה יפחת מ

 למסחר בבורסה. 

( של החברה, על פי שטר הנאמנות מיום  1)סדרה    החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב (2)

 הנאמנות  שטר)להלן: "  1  סדרה  בדבר  המדף  הצעת  לדוח'  א  כנספח  צורף  אשר,  2019  ביולי  10

"( כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות  (1אגרות חוב )סדרה  

( כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם  ( לא תבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות 1החוב )סדרה  

המינימלי הנדרש על מנת לעמוד בדרישות   בשיעוראו תחלק כל דיבידנד, )למעט חלוקת דיבידנד  

לעיל, אם מתקיים איזה מהמקרים הבאים ערב   6.2בסעיף  חלק ד' פרק שני לפקודה, כמפורט  

ככל שתתבצע חלוקה, יתרחש אחד מהמקרים שלהלן  ההכרזה על החלוקה, לרבות מצב בו, 

 כתוצאה מהחלוקה, כאמור: 

עילה לפירעון מיידי   ( א) חוב )סדרה    של קיימת  בסע1אגרות  כאמור    הנאמנות   לשטר  10יף  ( 

 (.1אגרות חוב )סדרה 

המידה   באמותעל פי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה, החברה אינה עומדת  (ב)

בוהפיננסי כאמור  )  הנאמנות  לשטר  8.1  סעיףת  חוב  לקחת  (  1דרה  סאגרות  מבלי  וזאת 

  או בחשבון את תקופת הריפוי וההמתנה המנויות בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות  

 .בפקודה הקבועים לתנאים בהתאם במקרקעין להשקעות כקרן אינו החברה של שמעמדה
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של החברה, לפי דוחות כספיים או דוחות כספיים מאוחדים )ככל שהחברה    העצמי  ההון (ג)

 מיליון ש"ח בניכוי סכום החלוקה. 270-תפרסם דוחות שכאלו(, יפחת מ

בתקנה   (ד) כאמור  אזהרה"  "סימן  התקיימות  של  ערך 5()14)ב()10במקרה  ניירות  לתקנות   )

"( ומיידים  תקופתיים  ותדוח  תקנות: "להלן )  1970  –)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל  

לפיה ניתנה חוות דעת ו/או דוח סקירה של הרואה חשבון בדוחותיה הכספיים של החברה,  

הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, הכוללת הפניית תשומת לב  

 בדבר ספקות משמעותיים להמשך פעילותה של החברה כעסק חי. 

אגרות   הנאמנות   בשטר  המהותיות  מהתחייבויותיה  יזוא  של  בהפרה  מצויה  תהא  החברה ( ה)

 (.1חוב )סדרה 

 (.1החלוקה תפגע בכושר הפרעון של החברה את אגרות החוב )סדרה  ( ו)

, החברה התחייבה כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי בנוסף (3)

החברות( בדרך של רכישות בצע חלוקה )כמשמעות מונח זה בחוק  ת ( לא  1אגרות החוב )סדרה  

  האמור   אף  על"(.  של המניות  העצמית  הרכישה: "בסעיף זה  עצמיות של מניות החברה )להלן

החברה  הבין    שהיחס  ובלבד  תתאפשר  המניות  של  העצמית  הרכישה,  לעיל של  עצמי  הון 

(( לבין היקף המאזן של החברה, כפי  1לשטר הנאמנות אגרות חוב )סדרה  8.1)כהגדרתו בסעיף 

יופיעו בדוחות הכספיים של החברה שפורסמו טרם קבלת ההחלטה על חלוקה, בהנחה של  ש

של   משיעור  יפחת  לא  המניות,  של  העצמית  הרכישה  למגבלות   50%השלמת  בנוסף  וזאת 

 החלוקה האמורות בסעיף זה לעיל.

, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי המלא  הסילוק  למועד  עד  כי  התחייבה   החברה,  כן  כמו (4)

  50%בצע חלוקה )כמשמעות מונח זה בחוק החברות( העולה על  ת( לא  1אגרות החוב )סדרה  

   מהסך המצטבר של רווחים הנובעים משערוך נכסי נדל"ן של החברה.

 אגרות חוב )סדרה ב'(  6.3.3

( של החברה, על פי שטר הנאמנות מיום  ב'החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  (1)

)מס'    2020באוגוסט    27מיום    המדף  הצעת  לדוח'  א  כנספח  צורף  אשר,  2020אוגוסט  ב  27

עד למועד הסילוק המלא,  "( כי  '(ב)סדרה    הנאמנות  שטר( )להלן: "2020-01-094758אסמכתא:  

וקה )כהגדרתה בחוק לא תבצע חל  )סדרה ב'(  הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב

כל דיבידנד, )למעט חלוקת דיבידנד  החברות( כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק 

חלוקה    בשיעור לפקודה שהינה  שני  פרק  ד'  חלק  בדרישות  לעמוד  מנת  על  הנדרש  המינימלי 

  לפקודה   9א64  להוראות  ובכפוף  בהתאם הכל,  החברהכנסה החייבת של  המה  90%בשיעור של  

(, אם מתקיים איזה מהמקרים הבאים ערב ההכרזה על החלוקה, לרבות לעת  מעת  יהא  השז  כפי

 מצב בו, ככל שתתבצע חלוקה, יתרחש אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה מהחלוקה, כאמור: 

 '(.בהנאמנות )סדרה  לשטר 10קיימת עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף  ( א)

  מאמות   באיזוברה אינה עומדת  על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה, הח  (ב)

'( וזאת מבלי לקחת בחשבון ב)סדרה   הנאמנות לשטר 8.1 סעיףת כאמור בוהמידה הפיננסי

 שמעמדה  או  פיננסיותאת תקופת הריפוי וההמתנה המנויות בקשר עם אותן אמות מידה  

 .בפקודה הקבועים לתנאים בהתאם במקרקעין להשקעות כקרן אינו החברה של

  שהחברה )ככל    מאוחדים  כספיים  דוחות  או  כספיים העצמי של החברה, לפי דוחות    ההון (ג)

 .החלוקה סכום בניכוי"ח ש מיליון  470-מ יפחת(, שכאלו דוחות תפרסם
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בתקנה   (ד) כאמור  אזהרה"  "סימן  התקיימות  של  ערך 5()14)ב()10במקרה  ניירות  לתקנות   )

חוות דעת ו/או דוח סקירה של    , לפיה ניתנה1970  – )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל  

או   הסקורים  השנתיים,  או  הרבעוניים  החברה,  של  הכספיים  בדוחותיה  חשבון  הרואה 

להמשך   משמעותיים  ספקות  בדבר  לב  תשומת  הפניית  הכוללת  העניין,  לפי  המבוקרים, 

 פעילותה של החברה כעסק חי. 

)סדרה   הנאמנותהמהותיות בשטר    מהתחייבויותיה  איזו  של  בהפרה  מצויה  תהא  החברה ( ה)

 '(.ב

 של החברה את אגרות החוב. הפרעוןתפגע בכושר  החלוקה ( ו)

כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי   התחייבה, החברה  בנוסף (2)

בצע חלוקה )כמשמעות מונח זה בחוק החברות( בדרך של רכישות תאגרות החוב )סדרה ב'( לא 

 "(.של המניות העצמית הרכישה)להלן בסעיף זה: "עצמיות של מניות החברה 

עצמי של  ההון  הבין    שהיחס  ובלבד  תתאפשר  המניות   של   העצמית  הרכישה,  לעיל  האמור  אף  על

 כפי,  החברה  של  המאזן  היקף  לבין'((  ב  סדרהלשטר הנאמנות )  8.1החברה )כהגדרתו בסעיף  

  של   בהנחה,  חלוקה  על  הההחלט  קבלת  טרם  שפורסמו  החברה  של  הכספיים  בדוחות  שיופיעו

 למגבלות  בנוסף  וזאת  40%  של  משיעור  יפחת  לא,  המניות  של  העצמית  הרכישה  השלמת

 זה לעיל. בסעיף האמורות החלוקה

, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי המלא  הסילוק  למועד  עד  כי  התחייבה   החברה,  כן  כמו (3)

  50%בצע חלוקה )כמשמעות מונח זה בחוק החברות( העולה על  תאגרות החוב )סדרה ב'( לא  

 מהסך המצטבר של רווחים הנובעים משערוך נכסי נדל"ן של החברה.  

 אגרות חוב )סדרה ג'(  6.3.4

טר הנאמנות מיום  '( של החברה, על פי שגהחברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  (1)

)מס' אסמכתא:    2021  מאיב  31  מיום  המדף  הצעת  לדוח'  א  כנספח  צורף  אשר,  2021  במאי  30

2021-01-033133" )להלן:  הסופי   כי"(  '(ג)סדרה    הנאמנות  שטר(  המלא,  למועד הסילוק  עד 

אגרות תנאי  פי  על  החוב  של  ג'(  החוב  והמדויק  חלוקה    )סדרה  תבצע  בחוק )לא  כהגדרתה 

כל דיבידנד,  (  החברות למעט חלוקת דיבידנד )כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק 

הנדרש   המינימלי  מנתבשיעור  לפקודה  על  שני  פרק  ד'  חלק  בדרישות  חלוקה    לעמוד  שהינה 

לפקודה    9א64החברה, הכל בהתאם ובכפוף להוראות  כנסה החייבת של  המה  90%בשיעור של  

על החלוקה, לרבות   מתקיים איזה מהמקרים הבאים ערב ההכרזה   , אםכפי שזה יהא מעת לעת(

 מהחלוקה, כאמור:  מצב בו, ככל שתתבצע חלוקה, יתרחש אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה

 '(.ג)סדרה  הנאמנות לשטר 10קיימת עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף  ( א)

  מאמות   באיזועל פי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה, החברה אינה עומדת   (ב)

'( וזאת מבלי לקחת בחשבון  ג)סדרה  הנאמנות  לשטר 8.1 סעיףת כאמור בוהמידה הפיננסי

את תקופת הריפוי וההמתנה המנויות בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות או שמעמדה 

 עין בהתאם לתנאים הקבועים בפקודה.של החברה אינו כקרן להשקעות במקרק

  שהחברה )ככל    מאוחדים  כספיים  דוחות  או  כספיים העצמי של החברה, לפי דוחות    ההון (ג)

 .החלוקה סכום בניכוי"ח ש מיליון  470-מ יפחת(, שכאלו דוחות תפרסם

בתקנה   (ד) כאמור  אזהרה"  "סימן  התקיימות  של  ערך 5()14)ב()10במקרה  ניירות  לתקנות   )

, לפיה ניתנה חוות דעת ו/או דוח סקירה של  1970  – ים ומיידים(, התש"ל  )דוחות תקופתי
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או   הסקורים  השנתיים,  או  הרבעוניים  החברה,  של  הכספיים  בדוחותיה  חשבון  הרואה 

להמשך   משמעותיים  ספקות  בדבר  לב  תשומת  הפניית  הכוללת  העניין,  לפי  המבוקרים, 

 פעילותה של החברה כעסק חי. 

)סדרה   הנאמנותהמהותיות בשטר    מהתחייבויותיה  איזו  של  בהפרה  מצויה  תהא  החברה ( ה)

 '(. ג

של החברה את אגרות    הפרעוןהחברה לא אישר כי החלוקה לא תפגע בכושר    דירקטוריון ( ו)

 החוב. 

, החברה מתחייבת כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי  בנוסף (2)

בצע חלוקה )כמשמעות מונח זה בחוק החברות( בדרך של רכישות עצמיות ת אגרות החוב לא  

 "(.של המניות עצמיתה רכישהה: "בסעיף זה של מניות החברה )להלן

עצמי של  ההון  הבין    שהיחס  ובלבד  תתאפשר  המניות   של   העצמית  הרכישה,  לעיל  האמור  אף  על

בסעיף   )כהגדרתו  כפי   8.1החברה  החברה,  של  המאזן  היקף  לבין  ג'(  )סדרה  הנאמנות  לשטר 

שיופיעו בדוחות הכספיים של החברה שפורסמו טרם קבלת ההחלטה על חלוקה, בהנחה של  

של   משיעור  יפחת  לא  המניות,  של  העצמית  הרכישה  ב  40%השלמת  למגבלות וזאת  נוסף 

 .לעילזה  בסעיףהחלוקה האמורות 

בסעיף    בכפוף (3) ג'(    8.4.1להתקיימות התנאים האמורים  הנאמנות )סדרה  חלוקת    בדברלשטר 

דיבידנד בשיעור המינימלי הנדרש על מנת לעמוד בדרישות חלק ד' פרק שני לפקודה שהינה  

 9א64  להוראות  כפוףוב  בהתאם  הכל,  החברהכנסה החייבת של  המה  90%חלוקה בשיעור של  

, הסופי והמדויק המלא  הסילוק  למועד  עד   כי  מתחייבת   החברה,  לעת  מעת  יהא  שזה  כפי  לפקודה

בצע חלוקה )כמשמעות מונח זה בחוק החברות( העולה תשל החוב על פי תנאי אגרות החוב לא 

 .מהסך המצטבר של רווחים הנובעים משערוך נכסי נדל"ן של החברה 50%על 

פרטים אודות יתרת העודפים הראויים לחלוקה בחברה כמשמעותם בחוק החברות, נכון ליום  להלן .6.4

 :2021 בדצמבר 31

   ראויים לחלוקה יתרת עודפים
 )באלפי ש"ח( 

 רווחים ראויים לחלוקה 
 )רווח מצטבר בשנתיים האחרונות( בשנתיים האחרונות

 )באלפי ש"ח( 

204,459 185,550 
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 מידע אחר  - שני  חלק

 

   חברהשל ה  הפעילות םתחוכספי לגבי   ידעמ .7

ו בדבר תוצאות פעילות החברה  בנתונים הכספיים לפרטים  להסברים אודות ההתפתחויות שחלו 

 , "דוח הדירקטוריון", המצ"ב לדוח התקופתי.ב'בפרק   ראובמהלך התקופה  

 

 38התאגיד  פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת  כללית סביבה .8

פועלת  בה  כלכלית  המקרו  בסביבה  העיקריים  והאירועים  ההתפתחויות  המגמות,  יתוארו  להלן 

התוצאות   על  מהותית  השפעה  להם  להיות  צפויה  או  להם  יש  החברה  להערכת  אשר  החברה, 

 העסקיות של החברה או על התפתחות עסקיה.

לרבות נדל"ן מניב הנלווה   ישראלבתחום הנדל"ן המניב למגורים ב  הינה  העיקרית   החברהפעילות  

 לו. 

 39הישראלית  הכלכלה 8.1

למרות משבר הקורונה. לאחר פתיחה כמעט מלאה של  2021המשק הישראלי המשיך לצמוח בשנת 

מרץ   בחודש  מהיר2021המשק  בקצב  להתאושש  החלה  הכלכלית  הפעילות  מבצע    ,,  בעזרת  זאת 

  2021וכן בתמיכת המדיניות הפיסקלית והמוניטרית. ברבעון השני של שנת  התחסנות האוכלוסייה

של   בשיעור  התוצר  ב  16.6%-כצמח  הגידול  המשך  ההיייבזכות  שירותי  והתאוששות  -יצוא  טק 

ומשקפת התאוששות בקצב  7.1%-כבהסתכמה  2021מהירה של הצריכה הפרטית. הצמיחה בשנת 

בש נפגע  שזה  לאחר  הפוטנציאלי,  כן    2020נת  הצמיחה  כמו  הכלכלית.  הפעילות  על  מגבלות  עקב 

בשנת   חד  בשיעור  שנפגעה  הפרטית,  בשנת  ,  2020הצריכה  וצפויה   2021התאוששה  מהיר  בקצב 

 . 2022להמשיך ולצמוח בשנת 

שנת   של  השנייה  האחרונות.   2021המחצית  לשנים  ביחס  גבוהה  אינפלציה  בסביבת  התאפיינה 

- כל במהלכה מעל למרכז היעד עד  עלה  שנתי נכנס לתחום היעד,  ה שיעור האינפלציה ההשנ  בראשית

לכ  2.5% מעט  התמתן  סיומה  עלה    .2.4%-ולקראת  לצרכן  המחירים   2.8%-בכ  2021בשנת  מדד 

שהתאפיינה בהתכווצות    ,2020בהשוואה לשנת  2021בשנת  8.1%-כהתוצר המקומי הגולמי עלה בו

 הצעדים של הממשלה לבלימת הנגיף.  הפעילות הכלכלית שנגרמה ממשבר הקורונה ונקיטת

 2022בשנת  5.5%-תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל צופה כי התוצר צפוי לצמוח בשיעור של כ 

עוד עולה מהתחזית   ;2021בשנת    6.5%-כשיעור צמיחה של  , לעומת  2023בשנת    5%-ובשיעור של כ

  2023והאינפלציה בסוף שנת    1.6%-כי שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים יעמוד על כ

 . 2%-צפויה להסתכם בכ

ריבית  נ  2021שנת  במהלך   ישראל  שארה  של  בנק  בשיעור  שינוי  הפסקת  ו  0.1%ללא  על  הוחלט 

הפעלתם של כל הכלים המיוחדים שעליהם הכריזה הוועדה המוניטרית בעיצומו של משבר הקורונה  

 
כל המידע בסעיף זה נלקח מתוך סקירות כלכליות של אתרים ממשלתיים, גופים ציבוריים, גופי מחקר פרטיים וכו'.   38

 י, החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור. יצוין כ
כלכלית של חטיבת  -( התחזית המקרו2, בנק ישראל; )2021( דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של  1לפרטים ראו: )   39

( הודעות  4, בנק ישראל; )2021השנייה של  ( דוח המדיניות המוניטרית למחצית  3, בנק ישראל; )2022המחקר, ינואר  
מיום   הלמ"ס: 2022בינואר    14לתקשורת  אתר  מתוך  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  לצרכן,  המחירים  מדד   ,
www.cbs.gov.il( ;5 הודעות לתקשורת מיום )הלשכה  1202, החשבונות הלאומיים לישראל לשנת 2022בפברואר  16 ,

כלכלית, אגף הכלכלנית הראשית,  -( תחזית מאקרו6; )www.cbs.gov.ilהמרכזית לסטטיסטיקה, מתוך אתר הלמ"ס:  
( הודעה  7; )//:www.gov.il/he/departments/ministry_of_financehttps, מתוך אתר משרד האוצר   2021נובמבר  

מביעה אמון באיתנות הכלכלה הישראלית ומציינת לחיוב את   S&P, חברת הדירוג  2021בנובמבר    16לתקשורת מיום  
 .https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_financeאישור תקציב המדינה, מתך אתר משרד האוצר 

http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance
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 . 2020בשנת 

את דירוג האשראי של מדינת    S&Pהבינלאומית    אישרה חברת דירוג האשראי  2021בחודש מאי  

 2021עם תחזית יציבה. עוד ציינה חברת הדירוג בהודעה שפרסמה בנובמבר  -AAישראל ברמה של 

כי כלכלת ישראל התאוששה בצורה מהירה לאחר משבר הקורונה, כאשר התחזית לצמיחת הכלכלה 

אף ציינה לחיוב   S&Pטק חזק והפקת הגז הטבעי.  -, בזכות סקטור היי6.5%-עומדת על כ  2021בשנת  

והיו החיסונים  פרויקט  למרות  את  סגר  מהטלת  להימנע  לממשלה  שאפשר  דבר  ויעיל,  מהיר  תו 

 העלייה בתחלואה.

, עלה שיעור התעסוקה המותאם )שלפיו נעדרי קורונה  2021מאז היציאה מהסגר השלישי, בפברואר  

  נתוני סקר כוח האדם של חודש נובמבר אינם נחשבים למועסקים( וירד שיעור האבטלה הרחבה.  

הצביעו על יציבות של שיעור האבטלה  די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,, אשר פורסם על י2021

כ וכן של שיעור התעסוקה המותאם, שעמד על כ6.5%-הרחבה ברמה של    61%-, לעומת כ60%-, 

המשך   –הוסיף לעלות    2021השניה של שנת  . מספר המשרות הפנויות במחצית  2019-טרם המשבר, ב 

 . 2021למגמה מתחילת שנת 

 40בישראל הדיור שוק 8.2

 כללי 8.2.1

אלף דירות, הכמות השנתית הגבוהה ביותר    139נרכשו    2021ועד חודש נובמבר    2021מתחילת שנת  

, לרבות המכירות 2021לפחות בעשרים השנים האחרונות. מספר העסקאות ברבעון השלישי של שנת  

המקביל בשנת  בהשוואה לרבעון    17%-אלף עסקאות, גידול של כ  35.2בסבסוד ממשלתי, עמד על  

נרשם ההיקף הגבוה ביותר של  2021ביחס לרבעון שקדם לו. בחודש נובמבר  6%-וירידה של כ 2020

אלף עסקאות, זאת על רקע גל רכישות משקיעים    18.2-עסקאות בשוק נדל"ן, כאשר אלו הגיעו לכ

 להשקעה. (, של שיעורי המס החדשים על דירות הנרכשות  2021לנובמבר    28-טרם כניסתם לתוקף )ב

בהשוואה לרבעון    17%-אלף דירות יד שניה, גידול של כ  22נרכשו    2021ברבעון השלישי של שנת  

אלף, גידול    11.5-סך העסקאות בדירות יש שניה עמד על כ  2021. בחודש נובמבר  2020המקביל בשנת  

 . 2021בהשוואה לחודש אוקטובר  30%-וגידול של כ 2020בהשוואה לנובמבר  60%-של כ

גידול בביקוש בכל קבוצות   2020ר הקורונה לא פגע בביקוש לדירות, והחל מסוף שנת  משב ניכר 

רוכשי דירה ראשונה חזרו לרכוש דירות בשוק החופשי, בעקבות סיום התוכנית "מחיר  –הרוכשים 

דירותיהם   את  למכור  התקשו  שבה  ארוכה  תקופה  לאחר  לשוק,  חזרו  דיור  משפרי  למשתכן"; 

ו על רכישת דירה חדשה; רכישות המשקיעים קיבלו תמריץ מהורדת שיעור מס הישנות ולכן ויתר

הכריזה הממשלה על העלאת    2021באוקטובר    30. ביום  2020הרכישה על דירות להשקעה בסוף יולי  

נכנסה העלאת  2021לנובמבר  28וביום  2015שיעור מס הרכישה על משקיעים לשיעור שנקבע ביוני 

משבר הקורונה בהיצע של הטווח הקצר היתה מצומצמת יחסית, לאור המס לתוקף. פגיעתו של  

כ של  מינורית  בירידה  והתבטאה  הסגרים,  ממגבלות  הבנייה  ענף  בהתחלות    1.3%-החרגת  בלבד 

. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשלושת הרבעונים 2019ביחס לשנת    2020הבנייה בשנת  

שנת   של  ש  2021הראשונים  עלייה  על  כמצביעים  התקופה    4.5%-ל  לעומת  הבנייה  בהתחלות 

 להתעדכן  עשו  אף  והוא,  דיור  יחידות  אלף  56.1-כ  על   עומד  השנתי  הקצב;  2020המקבילה בשנת  

. משבר הקורונה גרם להתארכות משך  יותר  גבוה  היה  הבנייה  היתרי  הנפקת  קצב  שכן,  מעלה  כלפי

, וכתוצאה מכך היקף סיומי הבנייה בשנת  2019לעומת שנת    2020בממוצע בשנת    הבנייה בכחודשיים

 
וסקירת ענף הנדל"ן למגורים    2021אגף הכלכלן הראשי, סקירת ענף הנדל"ן למגורים נובמבר    –מתוך אתר משרד האוצר    40

השלישי   https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/weekly-,  2021לרבעון 
review?skip=0&limit=10 בנק ישראל.2021. ומתוך דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של , 

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/weekly-review?skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/weekly-review?skip=0&limit=10
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 . 2021. תופעה זו נמשכת גם בשנת 2019מאשר בשנת  5.8%-היה נמוך בכ 2020

העלייה בביקוש נענתה חלקית על ידי ההיצע, כפי שהתבטא בעלייה של מספר העסקאות בדירות 

מלאי הדירות החדשות שנותרו למכירה ועלייה של    וכן בעלייה של המחירים וזאת על רקע צמצום

 מחירי תשומות הבנייה, בשל המשבר העולמי שהביא להתייקרות חומרי הגלם ועלויות ההובלה.

קצב עליית ו  10.6%-על כ  2021החודשים האחרונים עמד באוקטובר    12-קצב עליית מחירי הדירות ב

כאשר נתנוים    ,11.5%-על כ  2021באוקטובר  החודשים האחרונים עמד    12-מחירי הדירות החדשות ב

ירידה חדה של חלק הדירות המוזלות )ו  הדירות החדשות שנמכרו   עלייה חדה של מספר אלו לוו ב

 .(סך הדירות החדשות שנמכרומ

לעומת עלייה של מחצית האחוז , 5.6%-בכ עלה מדד מחירי התשומות בבנייה למגורים 2021בשנת 

יית מחירי הדירות מאז פרוץ משבר הקורונה היתה מהירה הרבה יותר  . כמו כן, על2020בלבד בשנת  

   מעליית מחירי השכירות.

 

 41חודשי  דו, 2021עד  2010 וחדשות  שניה  יד עסקאות"כ סה

 
 

  

 
 . לעיל 33מס'  שולייםראו הערת    41
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 42חודשי   דו, 2021 עד 2010דירות חדשות   מכירת

 

 
 

 השכירות תשואת 8.2.2

  ידי   על  חושב  היחס  כי  יצוין  .2021עד    2019  לשנים  נכוןטבלה המפרטת את תשואת השכירות    להלן

 : 43לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המפורסמים לנתונים בהתאם החברה

 סעיף
 2019 שנת

  4.5-גדולות מ דירות
 חדרים 

 2020 שנת
  4.5-גדולות מ דירות

 חדרים 

 2021שנת 
  4.5-גדולות מ דירות

 חדרים 
  6עד   4.5) שכר דירה שנתי ממוצע בש"ח

 68,534-כ 68,124-כ 68,313-כ חדרים(

 2,250,350 1,923,225 1,911,400 חדרים(  5עד   4.5) מחיר דירה ממוצע בש"ח
 2,753,700 2,443,375 2,363,000 חדרים(  6עד   5.5) מחיר דירה ממוצע בש"ח

 2.74% 3.12% 3.20% 44לדירה  תשואה שיעור
 

 2019 שנת סעיף
 חדרים  4  עד 3.5  דירות

 2020 שנת
 חדרים  4  עד 3.5  דירות

 2021שנת 
 חדרים  4  עד 3.5  דירות

 54,439-כ 53,762-כ 52,141-כ שכר דירה שנתי ממוצע בש"ח 
 1,706,750 1,560,100 1,524,825 מחיר דירה ממוצע בש"ח 

 3.19% 3.45% 3.42% תשואה לדירה  שיעור
 

 2019 שנת סעיף
 חדרים   3  עד 2.5  דירות

 2020 שנת
 חדרים  3  עד 2.5  דירות

 2021שנת 
 חדרים  3  עד 2.5  דירות

 44,522-כ 44,100-כ - כ43,020 ממוצע בש"ח  שנתישכר דירה  
 1,286,400 1,209,750 1,188,525 "ח בשמחיר דירה ממוצע 

 3.46% 3.65% 3.62% תשואה לדירה  שיעור

 
 לעיל.  33ראו הערת שוליים מס'      42
)מתוך    43 לסטטיסטיקה:  המרכזית  לוח  1הלשכה  מחירים,  של  לסטטיסטיקה  הירחון  לוח    2.2(  מחירים 6.2)בעבר   :)

ו )חדרים(  הדירה  גודל  וקבוצות  מגורים  אזור  לפי  ש"ח(,  )אלפי  דירות  של  של 2)-ממוצעים  לסטטיסטיקה  הירחון   )
חופשי )ש"ח(, לפי אזור מגורים וקבוצות  (: מחירים ממוצעים חודשיים של שכר דירה  4.8)בעבר לוח   4.9מחירים, לוח 

 גודל הדירה )חדרים(. 
יצוין כי, הממוצע של המחירים הממוצעים של דירות )אלפי ש"ח(, לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה )חדרים(  

 בהתאם למידע שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2021הרבעונים בשנת   4נעשה לפי ממוצע פשוט של  
חדרים( חלקי ממוצע פשוט של   6עד    4.5יצוין כי שיעור התשואה לדירה חושב בהתאם לשכר דירה שנתי ממוצע בש"ח )    44

 חדרים(. 6עד   5.5חדרים( ומחיר ממוצע בש"ח ) 5עד   4.5מחיר דירה ממוצע בש"ח )
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 :202145 עד  2007)בש"ח( בשנים  חופשי דירה בשכר העלייה את המתאר גרף להלן

 
  

 46הדיור  היצע 8.2.3

והכמות המבוקשת של   2021עד  2007בשנים  הבניה  וגמרהבניה  התחלות את המפרטת טבלה להלן 

 : 2021 עד 2007דירות חדשות בשנים 

 47דירות  של מבוקשת כמות בניה  גמר בניה  התחלות שנה

2010 40,411 33,273 40,163 

2011 46,562 34,126 39,849 

2012 43,526 37,412 42,675 

2013 47,849 42,475 43,821 

2014 47,694 44,683 41,889 

2015 53,762 44,663 50,971 

2016 56,650 46,504 49,414 

2017 55,616 49,746 42,891 

2018 55,302 52,379 40,799 

2019 55,018 52,336 52,859 

2020 54,311 49,293 55,227 

202148 54,561 44,640 70,496 

 
(: מחירים ממוצעים  4.8  )בעבר לוח  4.9מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הירחון לסטטיסטיקה של מחירים, לוח    45

 חודשיים של שכר דירה חופשי )ש"ח(, לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה )חדרים(.
46  (  : לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  לוח  1מתוך  בנייה,    –  1(  שלב  לפי  דירות, 

ttps://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2021/425/04_21_425t1.pdfh( לוח  2;  כמות    –  1(  תרשים 
מקוריים(,  נתונים  )לפי  חדשות  דירות  של  מבוקשת 

release/doclib/2022/052/04_22_052t1.pdfhttps://www.cbs.gov.il/he/media( ;3  הכמות המבוקשת של דירות )
 ;https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/052/04_22_052b.pdf,  2021שנת    –חדשות  

ה4)-ו התחלת  אוקטובר  (  בתקופה  הבנייה  וגמר    , 2021ספטמבר    -  2020בנייה 
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/425/04_21_425b.pdf . 

חדשות שנמכרו ומדירות חדשות שלא למכירה )לשימוש עצמי  הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מדירות    47
של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה, לדיור מוגן, לעמותות, להוסטלים ולמעונות סטודנטים(. 

 הנתונים המוצגים הם נתונים מקוריים. 
ושת הרבעונים הראשונים וסך התחלות בניה יצוין כי סך התחלות בניה וגמר בניה לרבעון הרביעי חושבו כממוצע של של   48

 מהווה סכום של נתונים אלו. 2021וגמר בניה לשנת 
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https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2022/052/04_22_052t1.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/052/04_22_052b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/425/04_21_425b.pdf
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 4.3%-כ  עלייה של,  דירות  56,090-כ  של  בנייתןב  הוחל   2021עד ספטמבר    2020בחודשים אוקטובר  

  עלייה . בניכוי עונתיות, הנתונים מצביעים על  2020עד ספטמבר    2019לעומת החודשים אוקטובר  

 אשתקד. המקבילה לתקופה בהשוואה 1.9%-של כ

 
על    2021בשנת   עמדה  חדשות  דירות  של  המבוקשת  המבוקשת .  דירות  70,500-כהכמות  הכמות 

של   משיעור  של    79.5%-כמורכבת  ושיעור  שנמכרו  חדשות  למכירה   20.5%-כדירות  שלא  דירות 

 .בנייתן שהחלה

 במחוזות  היו  חדשות  דירות  של  המבוקשת  הכמות  כל  מסך  21.8%-ו  25.7%-כ  של  שיעור  2021  בשנת

במחוזות   ,18%-ותל אביב, בהתאמה. במחוז דרום הכמות המבוקשת עמדה על שיעור של כ  מרכז

  הנתון   בירושלים, בהתאמה, מסך הכמות המבוקשת ו11.1%-ו  11.6%-צפון וחיפה השיעור עמד על כ

 . 8.8%-כ של שיעור על עמד
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 הממוצע הבניה זמן משך 8.2.4

  שבנייתם   למגורים  בבניינים,  לבניין  בנייה  חודשי  של  המשוקלל  הממוצע  את  המתאר  גרף   להלן

 :202149 של שנת שלישי רבעון עד 1998 בשנים הבניין שטח לפי הסתיימה

 
 :שלהלן בגרף כמתואר בישראל הדירות במחירי משמעותית ריאלית עליה חלה האחרונות בשנים

202150עד  2010בשנים  דירותמחירי   מדד

 
 

  

 
(: ממוצע משוקלל )כל בניין קיבל משקל, לפי מספר  72)בעבר לוח    5מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך לוח יד/   49

דירות   1-2, )לא כולל: דירות בבניינים בני הדירות שבו( של חודשי בנייה לבניין, בבניינים למגורים שבנייתם הסתיימה
הבניין   שטח  לפי  חוקית(  בלתי  לבנייה  ואומדנים  קיימים  לבניינים  תוספות  מכירה,  למטרת  לא   –שנבנות 

; DocLib/2022/yarhon0122/N5.pdfhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2014/1582_binuy_2013/pdf/tab72.pdf  . 

לסטטיסטיקה   50 המרכזית  הלשכה  מחירים, מתוך  של  לסטטיסטיקה  דירות: 2.1לוח  , הירחון  מחירי   ,מדד 
https://www.cbs.gov.il/he/publications/madad/doclib/2022/price01aa/aa2_1_h.pdf . 
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 51הדיור  בשוק הממשלה צעדי 8.2.5

  הממשלה   החלה,  הציבורית  המחאה  ובעקבות  האחרונות  בשנים  הדירות  מחירי  של  עלייתם  לאור

 במחירי  העלייה  בלימת,  למגורים"ן  הנדל  שוק  צינון  מטרתם  אשר  מהלכים  מספר  לפועל  להוציא

 . הדירות היצע  והרחבת הדירות

בין   צעדים ראשונה.  דירה  של  פוטנציאליים  רוכשים  של  היחסי  מצבם  בשיפור  מתמקדים  אלו 

 המהלכים ניתן למנות:  

הדיור"   ( א) דיור   2013בשנת    –הקמת "קבינט  לענייני  ועדת השרים  הקימה ממשלת ישראל את 

  במסגרתה ,  גג  להסכמי  תכנית  אישרה  הועדה.  הלאומי  הדיור  תכניות  את  לפתח  מטרה  מתוך

  הממשלה   להתחייבות  בתמורה  מהיר  בקצב  בנייה  היתרי  למתן  מתחייבות  מקומיות  רשויות

 . השיווק לקצב בהתאם ותשתיות, חינוך מוסדות, ציבור מבני בהקמת לסייע

לשם קיצור ההליך התכנוני, קבעה הממשלה יעדים שנתיים מדידים למספר אישורי    –כנון  ת (ב)

לגופים  תכניות המכוונים  למגורים,  הבינוי   לבנייה  משרד  תכנון:  המבצעים  הממשלתיים 

 והשיכון, רשות מקרקעי ישראל וחברת "דירה להשכיר".

  מיסוי   בחוקנכנסו לתוקף השינויים    2014החל מינואר    –פטור ממס שבח למשקיעים    ביטול (ג)

"( שעיקרם ביטול  מקרקעיןמיסוי    חוק)להלן: " 1963-ג"תשכ(,  ורכישה, מכירה  שבח)  מקרקעין

 הפטור הכללי שאפשר מכירת דירה בפטור ממס שבח אחת לארבע שנים.  

 ראשונה   דירה  לקנות  דירה  חסרי  על   להקל  הינה  התכנית  מטרת  –  52למשתכן  מחיר  תכנית (ד)

יחידות דיור ליזמים על ידי רשות    שיווק  –  התכנית  עובדת  לפיהם  השלבים.  מועדפים  בתנאים

י והשיכון; אישור שטחי הדירות ומחירי הדירות על ידי משרד  מקרקעי ישראל ומשרד הבינו

  פתיחת; לפרויקטהבינוי והשיכון; פרסום הודעות על ידי חברות הבנייה לגבי מועדי ההרשמה 

  ממוחשבת   הגרלה  עריכת(;  מקוון  באופן)הרשמה    לפחות  ימים  28  למשך  לפרויקט  הרשמה

שליחת    והשיכון  הבינוי  במשרד הנרשמים;  לכלל  ההגרלה  תוצאות  זכייה    הודעותושליחת 

ידיעת החברה,   דירה וחתימת חוזה. למיטב  הזוכים לבחירת  וזימון   פרסומי פי  -עללנרשמים 

- כמחיר למשתכן ומחיר מטרה הינו    במסלול, סך משקי הבית הזכאים  והשיכון  הבינוי  משרד

כ  76-כ   זכו   כה  ועד  261,782 )יובהר  בהגרלות  מתייחסים  אלף  הנתונים  מחיר    למסלוליםי 

 .53( ישראל מקרקעי רשות –למשתכן  מחירלמשתכן ו

מופחת"  ( ה) במחיר  "דיור  ישראל   2020בספטמבר    9ביום    -  54תכנית  מקרקעי  במועצת  אושרה 

על פי ההחלטה תכנית הדיור החדשה "דיור במחיר מופחת" של שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן.  

ורים, בהם יתבצעו שיטות שיווק שונות, זאת על מנת לאפשר מגוון  תחולק הארץ לשלושה אז

הגרלות   195-נכון למועד זה, אמורות להיפתח כ  פתרונות דיור במחיר מופחת לאזורים שונים.

   לפרויקטים ברחבי הארץ.

פרויקט הדיור להשכרה ארוכת טווח אותו מקדמת חברת "דירה    –  55"להשכיר"דירה    פרויקט ( ו)

לק מתכנית הדיור הרחבה שהוביל קבינט הדיור ברשות שר האוצר דאז, מר  להשכיר" הינו ח

 
מיום    51 הכנסת  של  והמידע  המחקר  וההיצע 9.11.2015דוח מרכז  הביקוש  גורמי  המחירים,  התפתחות  הדיור:  "שוק   ,

הממשלה" תוכניות  80d6-e511-3286-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/343d85d0-  וניתוח 
00155d0204d4_11_7430.pdf-80d6-e511-3286-00155d0204d4/2_343d85d0 . 

 . http://www.dira.gov.il/odot/Pages/meyda_kelali.aspx ,והשיכון הבינוי משרד אתר מתוך   52
למשתכן  נתוניםדוח    מתוך   53 והשיכון  , 2020  לפברואר  23  ,מחיר  הבינוי  משרד  באתר  המופיע 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/mishtaken_statistics . 
 . mufchat-https://www.gov.il/he/departments/topics/mechir ,והשיכון הבינוי משרד אתר מתוך   54
 . http://www.aprent.co.ilאתר דירה להשכיר, החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ,   55

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/343d85d0-3286-e511-80d6-00155d0204d4/2_343d85d0-3286-e511-80d6-00155d0204d4_11_7430.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/343d85d0-3286-e511-80d6-00155d0204d4/2_343d85d0-3286-e511-80d6-00155d0204d4_11_7430.pdf
http://www.dira.gov.il/odot/Pages/meyda_kelali.aspx
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/mishtaken_statistics
https://www.gov.il/he/departments/topics/mechir-mufchat
http://www.aprent.co.il/
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 עד יאיר לפיד, במטרה להוריד את מחירי הדיור ולאפשר לזוגות צעירים בישראל לרכוש דירה. 

להשכירזה  למועד דירה  חברת  פרסומי  פי  על  ועוד    11ישנם    ,  שיווק  בשלבי    26פרויקטים 

  .נם בפריסה ארצית רחבהפרויקטים בשלבי הקמה. הפרויקטים הי

רשות    –  56"לדירה"נתיב    תכנית ( ז) עם  בשיתוף  הבינוי  ומשרד  האוצר  משרד  התחבורה,  משרד 

מקרקעי ישראל חתמו על הסכם למימון פרויקטים תחבורתיים התומכים בשיווק יחידות דיור.  

הסכמה על פתרונות תכנוניים, תקצוב מאושר והתוויית לוחות   , ןההסכם כולל חלוקת מימו

ל את היצע הקרקעות לשיווק ולתכנון של  . כל זאת במטרה להגדיםזמנים לביצוע הפרויקטי 

  של   בהיקף  תקציבי  לסיכום  הגיעו  המשרדים.  בארץ  שוניםאזורי מגורים ותעסוקה במקומות  

  זיקה  בעלי   תחבורתיים  פרויקטים  45- כ  של  למימון  2020עד    2014  השנים   בין"ח  ש  מיליארד  4-כ

  הצפויים   הזמנים   ללוחות  והתאמתם  מסוימים  פרויקטים   של  ביצועם  הקדמת  תוך,  לדיור

)מחלף   אשקלון  מחלף,  דרוםיבנה  /צפון  אשדוד  מחלף:  לדוגמה  פרויקטים.  הדיור  יחידות  לבניית

תל    במתחם   כבישים  והסדרת  אפולוניה  מחלף,  מלאכיקריית  -אשקלון  3  כביש  ושדרוג(  רבין

 השומר כביש מוטה גור וצומת דורי/לוי אשכול. 

  מקרקעין  מיסוי  לחוק  81'  מס  תיקון  במסגרת  –מס הרכישה לרוכשי דירות להשקעה    העלאת ( ח)

, הועלה מס הרכישה לרוכשי דירות להשקעה 2015 ביוני 23מיום  1963-"גתשכ(, ורכישה)שבח 

.  הנכס  לשווי  בהתאם,  10%  עד  8%לשיעור של    10%עד    5%)דירה שנייה ומעלה( משיעור של  

 הביקוש   את  להפחית  ובכך "ן  בנדל  ההשקעה  של  האטרקטיביות  את  להקטין  נועד  זה   מהלך

לרוכשי דירות להשקעה )דירה  הופחת שיעור מס הרכישה    2020בשנת  .  המשקיעים  מצד  לדירות

  30ביום    הנכס  לשווי  בהתאם,  10%  עד   5%לשיעור של    10%עד    8%שנייה ומעלה( משיעור של  

לרמה בחזרה  הכריזה הממשלה על העלאת שיעור מס הרכישה על משקיעים    2021באוקטובר  

נכנסה העלאת    2021לנובמבר    28ביום    . 10%עד    8%דהיינו לשיעור של    ,2015שנקבעה ביוני  

 המס לתוקף.

עידוד הקמה של   היאמטרתו    אשר  –  2016(, התשע"ו  222חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'   ( ט)

שוק  קרנ ושכלול  פיתוח  היא  התיקון  מטרת  להשכרה.  דיור  לצורכי  במקרקעין  להשקעה  ות 

הדיור להשכרה לטווח הארוך ולאפשר השקעה בשוק הדיור בסיכון נמוך למשקי הבית ללא  

 הצורך ברכישת נכס בפועל וניהולו. 

  שנותל הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה)תיקוני  הכלכלית ההתייעלות  לחוק"ב י פרק ביטול ( י)

ביטל בג"ץ את פרק י"ב שעניינו    2017באוגוסט    6ביום    –  201657-"זתשע(,  2018-ו  2017  התקציב

דירות או יותר   3מס ריבוי דירות, אשר עיקרו במס המוטל על יחיד/תא משפחתי אשר בבעלותו  

ומעלה. בג"ץ הורה לבטל את פרק י"ב   249%  בשיעור של  ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו

נית כי  וקבע  החקיקה  בהליך  שנפל  מהותי  פגם  הדיון משום  משלב  החקיקה  להליך  לחזור  ן 

בוועדת הכספים של הכנסת. למיטב ידיעת החברה עד למועד הדוח לא נעשה כל מהלך מהותי 

 לקידום החקיקה.

הציגה הממשלה תוכנית לעצירת עליית מחירי הדירות, הכוללת צעדים   2021בתחילת נובמבר   ( יא)

לארבע השנים הבאות, הקצאת   בהם יעדי תכנון ושיווק מוגברים  – מהותיים להגדלת ההיצע  

 
לדירה" פרויקט  56 ישראל " נתיב  מקרקעי  ורשות  והשיכון  הבינוי  משרד  באתר    המופיע 

https://www.gov.il/he/departments/news/spokesman_18062014 . 
 צחי קוונטינסקי נ' כנסת ישראל.   16/10042בג"ץ   57

https://www.gov.il/he/departments/news/spokesman_18062014
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מימון להסרת חסמי בנייה ולפיתוח תשתיות, עידוד בנייה בקרקעות פרטיות וזירוז תהליכים 

 .58בירוקרטיים

והוצאת  להחלטות בישראל  למגורים  הנדל"ן  לשוק  הנוגעות  אלו,    ןהממשלה  החלטות  של  לפועל 

פעילות החברה.   על  נית  בשלב עשויה להיות השפעה מהותית    פעולות ן לחזות את השפעת  זה לא 

הגדלת היצע הדירות וצינון שוק הנדל"ן. פעולות אלה עלולות    הינה  המוצהרת  שמטרתן,  הממשלה

 . החברה  נכסי בערך ירידהו המחירים עליית בקצב להאטהלהביא 

 59בישראל למגורים המניב"ן הנדל ענף 8.2.6

-אלפי דירות, גידול של כ  6.7-רכישות המשקיעים הגיעו לרמה חריגה של כ  2021בחודש נובמבר  

, כל זאת על רקע העלאת מס הרכישה על דירות הנרכשות להשקעה, 2020בהשוואה לנובמבר    200%

 .2021בנובמבר  28ואשר נכנסה לתוקף ביום  2021עליה הוכרז בסוף אוקטובר 

בעשר אלפי דירות, הרמה הגבוהה ביותר    3.9-עמדו על כ   2021מכירות המשקיעים בחודש נובמבר  

 .2020בהשוואה לנובמבר  88%-השנים האחרונות לפחות וגידול של כ

שיעורם גם  עלה    ,2021בנובמבר  החדה ברכישות המשקיעים    עליהאלו מלמדים כי במקביל ל  נתונים

בהשוואה    17%-, עליה של כ37%-על כ  2021של המשקיעים מסך העסקאות, אשר עמד בנובמבר  

 .2020לנובמבר 

   

 מסך העסקאות ןושיעור להשקעה שנרכשו דירות סך

  

 
 , בנק ישראל. 2021מתוך דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של    58
האוצר    59 משרד  אתר  דצמבר    –מתוך  למגורים  הנדל"ן  ענף  סקירת  הראשי,  הכלכלן  ,  2020אגף 

-estate-real-review-//www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodichttps:

122020.pdf-estate-real-review-122020/he/weekly_economic_review_periodic . 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-real-estate-122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-real-estate-122020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-real-estate-122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-real-estate-122020.pdf
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 2021עד  2015( בשנים משקיעים מכירות בניכוי)רכישות  משקיעים של נטו רכישות

 
 

במכירות   המשמעותי  הגידול  עם  התקזז  נובמבר  בחודש  המשקיעים  ברכישות  החריג  הגידול 

אלפי דירות,   2.8-בכ 2021נובמבר  המשקיעים, כך שנטו גדל 'מלאי' הדירות בידי משקיעים בחודש  

. בשנים עשר החודשים האחרונים עד לנובמבר  2015שהינו הגידול הגבוה ביותר ב'מלאי' זה מאז יוני  

אלפי דירות, זאת לאחר שבשנים עשר החודשים    5.8-, גדל 'מלאי' הדירות בידי משקיעים בכ2021

 אלפי דירות. 5.5-ירד מלאי זה בכ 2020הקודמים לנובמבר 
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התחזיות והערכותיה של החברה בדבר השפעת הפרמטרים השונים, כפי שצוינו לעיל,   ,כי  יובהר 

ביחס לפעילות החברה, לרבות ההשפעות על שוק הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב למגורים 

עתיד,   פני  צופה  מידע  בגדר  הינן    סובייקטיביים   ואומדנים  הערכות  על  המתבססבישראל, 

זה    מידעואינו בשליטת החברה בלבד.    התקופתי  הדוחברה נכון למועד פרסום  הקיימים בידי הח 

נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השינוי הקיימות בענף הנדל"ן המניב למגורים 

בישראל בשנים האחרונות וההתפתחויות הצפויות בו וכן על המצב הכלכלי בישראל נכון למועד  

הנ"ל הגורמים  השפעת  שנחזה    זה.  מזה  מהותי  באופן  שונה  עשויה להיות  החברה  פעילות  על 

משינוי  מהשפעות נגיף הקורונה,  כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה כתוצאה בין היתר,  

במצב הכלכלי בישראל וכן בגין שינויי חקיקה ושינויים רגולטורים אחרים שישפיעו על השווקים 

 . להלן 31ורמי סיכון, כמפורט בסעיף  בהם פועלת החברה, וכן בגין התממשות ג
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במקרקעין ותיאור   להשקעות בהיותה קרן    החברהתיאור  -שלישי   חלק

 עסקיה בתחום הנדל"ן המניב למגורים 

 

 רמת המצרף  – כללי על תחום הפעילות  מידע .9

 בו  החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 9.1

ידי   עלומושכר באופן ישיר    מוחזק  בישראל  למגורים  המניב"ן  הנדל  מרבית,  ידיעת החברה  למיטב 9.1.1

הארץ.  יחידים)או    קטנים  גופים רחבי  בכל  חלק    בהשקעה  מתאפיינת  זה  בתחום  הפעילות(  של 

והיתרה באשראי   בנקים.  חיצוניים  ממקורותמעלויות הרכישה ממקורות עצמאיים  כן,    כגון  כמו 

"מ ועמידר החברה  בע(  99)  2000-גורכגון: עמיקיימים מספר גופים קטנים חברות וגופים ממשלתיים  

בע"מ בישראל    ומתחזקים   מנהלים,  מקימים ,  מתכננים,  מאתרים ,  יוזמים   אשר  הלאומית לשיכון 

 .  למגוריםהמיועדים להשכרה  נכסים

וקבע  2006  בינואר  לתוקף  נכנס  אשר,  לפקודה  147  תיקון  התקבל  2005  באוגוסט 9.1.2 הסדיר  אשר   ,

 במקרקעין.   להשקעותהגדרות והוראות מיסוי לעניין קרן 

אשר קבע הגדרות, הקלות    2016  יוניס לתוקף בלפקודה, אשר נכנ  222התקבל תיקון    2016  באפריל 9.1.3

במקרקעין, במקרקעין לצורכי דיור להשכרה   להשקעות   נות והוראות מיסוי לעניין השקעה של קר

  ודירות  למגורים  דירות  של   לבנייה  המיועדת  קרקעומקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה )דהיינו,  

תיקון  להשכרה  המיועדות  למגורים קבע  בנוסף  הוראות    222(.   בעיקר  הנוגעות,  נוספותלפקודה 

בקרן    לנושא לקרנות  במקרקעין  להשקעותהשליטה  נכסים  העברת   בשלב   במקרקעין  להשקעות, 

 . מקרקעין  איגודי ולנהל להחזיק, לרכוש במקרקעין להשקעות קרן של האפשרות וכן הקמתן

  2021ישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  תיקוני חקיקה לי)חוק התכנית הכלכלית  במסגרת   9.1.4

התשפ"א2022-ו אוגוסט    2021-(,  בחודש  הכנסה.   2021בוצעו  מס  בפקודת  חקיקה  תיקוני  מספר 

 להלן. 26.1 סעיףלפרטים נוספים ראו 

 ההשקעל  נותקר  ארבעהחר בבורסה  למס  רשומות, למיטב ידיעת החברה,  זהתקופתי    דוחנכון למועד   9.1.5

מתמקדות   במקרקעין  להשקעות  קרנות  שלוש,  החברה  ידיעת  למיטבבמקרקעין נוספות. יודגש כי,  

  מגורים בתחום הנדל"ן המניב ל  מתמקדת אחת  קרןו/או למשרדים ו  מסחריה  המניב"ן  הנדלבתחום  

 . 2020 פברוארמניותיה נסחרות בבורסה החל מבישראל אשר 

 שלו  הלקוחות במאפייני שינויים או,  למגורים  המניב"ן הנדל תחום של  בשווקים התפתחויות 9.2

 לעיל.  8.2.6 סעיף ראושינויים בהיקף הפעילות בתחום הנדל"ן המניב למגורים,  בדבר לפרטים

 הצלחה קריטיים בתחום הפעילות  גורמי 9.3

"ן המניב למגורים,  הנדלה בתחום  תלהצלח  ויתרמ  אשרמעריכה, כי הגורמים העיקריים    החברה

 הינם כדלקמן:

 מיקום הנכסים שירכשו ופיזורם הגיאוגרפי.  ( א)

 . ובתנאים מטיבים בשוק רווי תחרות 60הנדרש   בהיקף נכסים לרכוש החברה של יכולתה (ב)

 תוך הקפדה על רמת השירותים הנלווים.  שוכריםזמינות והיענות גבוהה לצרכי ה (ג)

 התמודדות עם סביבה תחרותית )מחירים תחרותיים(.   (ד)

 
 . להלן  26.2  בסעיף  למשל  ראו   60
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 איתנות פיננסית וזמינות מקורות מימון.  ( ה)

 אורך ותנאי חוזי השכירות. ( ו)

 איתנות השוכרים. ו איכות ( ז)

 וקבלת ביטחונות מספקים מהשוכרים.  אפקטיביים גבייה אמצעי הפעלת ( ח)

 .החברה של והתפעול ניהולה עלויות היקף על קפדנית שמירה ( ט)

 הפעילות  בתחוםבמערך הספקים וחומרי הגלם  ינוייםש 9.4

 החזקת   או  גלם  חומרי  של  רכישה  הכוללת ישירה  פעילות  כל  אין  לחברה,  זה  תקופתי  דוחלמועד    נכון 9.4.1

רוב,    גלם  חומרי  מלאי פי  על  צמודים  ידה  על  הנרכשים  הפרויקטים  של  הרכישה  הסכמי  אולם 

" למדד  בשנת  למגורים  בבנייה  תשומה  מחיריכמקובל,  עלה  אשר    נמוךשיעור  ,  5.6%-בכ  2021" 

 .0.5%-בכ בה עלה המדד ,2020מהעלייה בשנת 

ו  2021החברה הקימה בשנת    –  ניהול   שירותי 9.4.2 הכולל מתן שירות  פנימי  ברמה מערך שירות  ניהול 

גבוהה לשוכריה וכחלק מהקמת מערך זה הועבר הטיפול בדיירים בפוריקטים של החברה מגורמי 

 חוץ שטיפלו בהם בעבר לטיפול של עובדי החברה.  

החברה פועלת עצמאית לצורך שיווק והשכרת הדירות שבבעלותה וכן מתקשרת ותתקשר    –  שיווק  9.4.3

 ישיים לצורך שיווק והשכרת הדירות כאמור. בעתיד, מעת לעת ובהתאם לצורך, עם צדדים של

 . לעיל כאמור מהספקים במי תלות לה אין כי מעריכה החברה 9.4.4

 הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות  חסמי 9.5

 כניסה  חסמי 9.5.1

 : להלן כמפורט הינם הפעילות תחום של העיקריים הכניסה חסמי החברה להערכת

 עצמי.  הון ( א)

 פיננסית ומימונית.  יכולת (ב)

 . חיובי ומוניטין ניסיון , ידע (ג)

 .נרחבים  נכסים היקפי של  ניהולית יכולת (ד)

  יהנותסף בהם נדרשת לעמוד קרן להשקעות במקרקעין על פי הוראות הפקודה על מנת ל תנאי ( ה)

 התנאים  בדבר נוסף    לפרוט.  במקרקעין  להשקעות  קרן  שהיינו  כאמור   לתאגיד   המס  מהקלות

 להלן.  27 סעיףוהמגבלות החלים על קרן להשקעות במקרקעין ראו 

 יציאה חסמי 9.5.2

הקיימים בשוק   שהיצע וביקו  לתנאי"ן כפופה  הנדלמכירת    -הנדל"ן המניב למגורים    נכסי  מימוש

 .  במקרקעין להשקעות קרן על החלים ולמגבלות לתנאיםבכל עת וכן כפופה 

מניבים לצורכי   מקרקעין, הכנסה של קרן להשקעות במקרקעין ממכירת  היתר  בין,  הפקודה  פי  על

ור  מקרקעין מניבים לצורכי די  רכישת  מיום  שנים  20-מ  פחות  תוך)דירות למגורים(    להשכרהדיור  

  במס  תחויב  אשרקרן להשקעות במקרקעין תיחשב להכנסה חריגה  בידילהשכרה )דירות למגורים( 

( ובלבד שמקרקעין  60%  של  בשיעור  במס  באשר תחוי  פטורה  נאמנות  קרן)למעט    70%  של  בשיעור

במקרה שבו   ,בנוסף.  להלן ()ד(  2)26.2  בסעיף  האמוריםאלו נרכשו על ידי החברה בהתאם לתנאים  

להשקעות במקרקעין לפני שחלפו ארבע שנים מיום שהפכו למקרקעין    קרן  בידי  ימכרומקרקעין  

מניבים לצורכי דיור להשכרה )דירות למגורים( תשלם הקרן להשקעות במקרקעין מס רכישה מלא 

  0.5%, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין )חלף מס רכישה מופחת בשיעור של  6%בשיעור של  
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 משווי המקרקעין(. 

 . להלן  27  סעיף נוספים אודות התנאים והמגבלות החלים על קרן להשקעות במקרקעין ראו    לפרטים

   ותחליפים להשקעה בחברה בהם החלים ושינויים הפעילות תחום למוצרי תחליפים 9.6

יחידים(    בגופים  השקעה )או  למגורים    עוסקים  אשרקטנים  מניב    תחליף   להיות  עשויהבנדל"ן 

  במישרין ,  להחזיק  מהאפשרותהמשקיע    ייהנה  שכאלו   בגופים   בהשקעהלהשקעה בחברה, שכן גם  

מניות  הגלומים בהשקעה ב פתרונותממנו   ימנעוזו  בדרך"ן מניב למגורים, אם כי בנדל, בעקיפין או

  במקרקעין   להשקעות  בקרן  בהשקעה  הגלומות  המס  הטבותובכלל זה    החברה אשר הינן סחירות

 באופן רחב. סיכוניו את לפזר והאפשרות

 החלים בו ושינויים"ן המניב למגורים הנדלהתחרות בתחום  מבנה 9.7

"ן הנדל  בתחום  עוסקים  אשר  רבים(  יחידים)או    קטנים  גופים  קיימים  בישראל  החברה   ידיעת  למיטב 9.7.1

 .ארצית בפרישהולא  מסוימים  גאוגרפיים באזורים פועלים מרביתם, למגורים המניב

 ארצית בפרישהת הפועלות חברות גדולות, דומיננטיות ואיתנומספר ידיעת החברה,  למיטבכן,  כמו 9.7.2

החלו לרכוש דירות בתקופה האחרונה בהיקף משמעותי יחסית וזאת   למגורים  המניב"ן  הנדל  בתחום

 . 2020בנוסף לקרן ריט אחת נוספת שנרשמה למסחר בבורסה בשנת 

  שהעיקריים   פרמטרים  מספר  סביב  התחרות  נסובה  למגורים  המניב"ן  הנדל  בתחום,  החברה  להערכת 9.7.3

 : הינם בהם

 למגורים   לדירות  הביקוש  ורמת  להשכרה  המיועדות  למגורים  הדירות  של  הגיאוגרפי  מיקומן ( א)

 . אזורים באותם  להשכרה

 . והתחזוקה הניהול ועלויות השכירות דמי גובה (ב)

 .החברה ידי על, הניתנים הנלווים השירותים ורמת להשכרה הדירות איכות (ג)

 .המשכיר של המוניטין (ד)

  וכן , עשויה התחרות להיות מושפעת מכניסתן לשוק של קרנות להשקעות במקרקעין נוספות בנוסף

הגופים    בגידול הגופים  במספר  ו/או  היחידים(  הגדולים  )או  הנדל"ן   המשקיעיםהקטנים  בתחום 

העוסקת קיימת קרן להשקעות אחת נוספת המניב למגורים. נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, 

נכון למועד זה,    .2020החל מפברואר    בבורסה  נסחרותלמגורים בישראל אשר מניותיה  בנדל"ן מניב  

של כניסתן  תשפיע  כיצד  לחזות  החברה  של  ביכולתה  להשקע  אין  נוספות    ות קרנות  במקרקעין 

 על התחרות בתחום הפעילות של החברה.ושל תאגידים גדולים אחרים בתחום פעילותה 

  גבוהה   תחרותיות  ברמת  המתאפיין  משתתפים  רב  שוק  הינו  למגורים  המניב"ן  הנדל  שוק,  כן  על

 להערכת ,  זאת  עם  יחדמתחרה פוטנציאלי בחברה.    הוא  למגורים  מניב"ן  נדל  בעל  כלכך ש,  ביותר

 .קטן הינו הנוכחיבשלב   החברה של השוק נתח החברה

 :כדלקמן באמצעים בתחום  הרבה התחרות עם החברה מתמודדת 9.7.4

  פעילות  להיקף  להגיעמנת    על  הפקודה  הוראותשל דירות למגורים בהתאם ל  מקבצים  רכישת ( א)

 "ן המניב למגורים. הנדל בתחום משמעותי

בנדל"ן    הייחודיותניצול   (ב) משקיעה  אשר  במקרקעין  להשקעות  הנהנית   למגורים  מניבכקרן 

  מהטבות מס ייחודיות.

ברמה   (ג) בנכסים  והשקעה  תפעול  מקצועי,  ניהול  וכן    הבוה הג  המקצועיתבאמצעות  ביותר, 

 . למגורים המניבהנדל"ן  בתחום ויזמיםשיתוף פעולה עם גורמים אסטרטגים  באמצעות
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  ארוכים   לטווחים  ידה  על  שירכשושנרכשו ו/או    הדירות  את  להשכיר  מתכוונתמשכירה ו  החברה (ד)

 .דירות לשוכרי יותר אטרקטיבי שיהיה באופן, ובתנאים מטיבים עם השוכרים  יחסית

 תוצאות תמצית  .10

 לשנה שנסתיימה ביום 
 : פרמטר

 
31.12.2021 
 באלפי ש"ח

31.12.2020 
 אלפי ש"ח 

31.12.2019 
 אלפי ש"ח 

 13,932 19,955 32,333 סך כל הכנסות הפעילות 

 34,678 53,992 245,068 רווחים משערוכים 

 47,058 71,281 274,202 רווחי הפעילות 

NOI ( מנכסים זהיםSame Property NOI )
 7,454 7,628 8,241  61)עבור שתי תקופות דיווח אחרונות(

 NOI 29,134 17,289 12,380סה"כ 

 ישראל  –אזורים גאוגרפים  .11

 ביום  שנסתיימה לשנה
 פרמטרים 

 מאקרו
 כלכליים: 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

( PPPתוצר מקומי גולמי )
 62"ח( ש  במיליארדי)

 1,418-כ 1,401-כ 1,554-כ

 156.7-כ 152-כ 165.9-כ 63( באלפי ש"ח PPPתוצר לנפש )

בתוצר  )ירידה( שיעור צמיחה 
  64(PPP)המקומי

8.1%  (2.4% ) 3.5% 

בתוצר  )ירידה( שיעור צמיחה 
  65(PPPלנפש )

6.3%  (4.1% ) 1.6% 

 0.6% ( 0.7%)  2.8% 66אינפלציה  שיעור

התשואה על חוב ממשלתי  
 67מקומי לטווח ארוך 

 (0.1757 )  (0.820 )  (0.806 ) 

דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך  
 68ליום האחרון של השנה 

S&P – AA- 
1Moody's – A 

Fitch – A+ 

S&P – AA- 
1Moody's – A 

Fitch – A+ 

S&P – AA- 
1Moody's – A 

Fitch – A+ 
שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר  

ליום האחרון של   ולאירו
 69השנה 

 ש"ח  3.259דולר =  1
 "ח ש 3.643=  אירו 1

 ש"ח  3.215דולר =  1
 "ח ש 3.944=  אירו 1

 ש"ח  3.456דולר =  1
 "ח ש 3.878=  אירו 1

 

 
גבעת שמואל, אשר היו    61 ומגדלי שיר  גן  נגבה רמת  פרויקטים שנלקחו לצורך החישוב הינם מידטאון ת"א,  יובהר כי 

 בבעלות החברה וניתנים להשכרה במלואם לאורך כל תקופות הדיווח.
 (. 1 לוח בעברבמחירי שוק )הוצאה על התוצר המקומי הגולמי,  -.6מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח    62
 . . נתוני תוצר לנפש לפי מחירים שוטפים45ראה הערת שוליים     63
לסטטיסטיקה   64 המרכזית  הלשכה  לשנת  , מתוך  לישראל  הלאומיים  החשבונות  לתקשורת   16מיום    2021הודעה 

 .https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/058/08_22_058b.pdf, 2022בפברואר 
 . 47ראה הערת שוליים     65
מיום    הודעה,  לסטטיסטיקה  המרכזית   הלשכה  מתוך  66 לצרכן  המחירים  מדד  ,  2020  בינואר   15לתקשורת 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2020/016/10_20_016b.pdf;  לתקשורת מדד    הודעה
מיום   לצרכן    ,2021 בינואר 15המחירים 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2021/019/10_21_019b.pdf  הודעה לתקשורת מדד ;
מיום   לצרכן  ,  2022בינואר    14המחירים 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2022/023/10_22_023b.pdf. 
ישראל    67 בנק  מאתר  נלקחו  שע"ח  ואודות  ארוך  לטווח  מקומי  ממשלתי  חוב  על  התשואה  אודות  הנתונים 

ww.bankisrael.gov.ilw  .  תשואה לפדיון של אגרות חוב  להתשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך מתייחסת
יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו  .  שנים ברוטו  6-צמודות מדד בריבית קבועה ל

 . מידע פומבי שפורסם לציבור 
לעיתו   מתוך   68 הודעה  האוצר,  משרד  מיום  אתר  ,  2022בפברואר    16נות 

https://www.gov.il/he/departments/news/press_16022022_b. 
ישראל    69 בנק  יציגים  ,  מתוך  חליפין  שערי 

http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx. 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/058/08_22_058b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2020/016/10_20_016b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2021/019/10_21_019b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2022/023/10_22_023b.pdf
https://www.gov.il/he/departments/news/press_16022022_b
http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
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 בכללותה  הפעילות ברמת ילוחיםפ .12

 מגורים 

 31.12.219ליום  31.12.2020ליום  31.12.2021ליום  פילוח 

 32,325-כ 50,746-כ 61,843-כ שטחי נדל"ן מניב )מ"ר מכר(

 701,700-כ 1,086,720-כ 1,457,125-כ )באלפי ש"ח( נדל"ן מניבשווי הוגן 

 

 מגורים 

לשנה שנסתיימה ביום  פילוח 
31.12.2021 

לשנה שנסתיימה ביום 
31.12.2020 

לשנה שנסתיימה ביום 
31.12.2019 

NOI )12,380-כ 17,418-כ 29,134-כ )אלפי ש"ח 

 34,678-כ 53,992-כ 245,068-כ רווחי/הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש  
 40-77 40-76 40-82 - בש"ח( כ

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים  
 40-75 40-75 39-93 - כ שנחתמו בתקופת הדיווח )לחודש בש"ח(

שיעור תשואה ממוצע בפועל )לפי שווי סוף  
 2%-כ 2.1%71-כ 2.1%70-כ שנה( )%(

 

 מגורים 

 2019לשנת  2020 לשנת 2021 לשנת פילוח 

 93%74-כ %8573-כ %9472-כ שיעורי תפוסה ממוצעים )%( 

 

 מגורים 

 31.12.2019ליום  31.12.2020ליום  31.12.2021ליום  פילוח 

 7 11 15 מספר נכסים מניבים 

 

 
 Unik Life-היו חלקיות היות והפרויקטים בני ברק, גני תקווה, אפטאון בת ים, רמות  השרון ו  2021ההכנסות בשנת    70

 . 2021ביהוד נמסרו לחברה במהלך השנה ו/או אוכלסו במהלך שנת 
יחידות(  נמסרו לחברה במהלך   9היו חלקיות היות ופרויקטים ארנונה ירושלים והרצליה הילס ) 2020ההכנסות בשנת   71

 ו/או אוכלסו במהלכה.  2020שנת 
 . 2021לשנת   4בירושלים אשר התקבל בסוף רבעון  360לא כולל את פרויקט רמות   72
וה, אפטאון בבת ים ורמות השרון, אשר נמסרו לחברה בסוף  נתון זה כולל את הפרויקטים הבאים: בני ברק, גני תקו   73

ביהוד אשר נמסר    Unik Life; וכן את פרויקט  2021והיו בשלבי שיווק לאורך החציון הראשון של שנת    2020דצמבר  
 . 2021והיה בשלבי שיווק לאורך הרבעון השני לשנת  2021לחברה בסוף הרבעון הראשון לשנת 

והיה בשלבי שיווק לאורך    2020ה בירושלים אשר נמסר לחברה במהלך הרבעון השני של שנת  לא כולל פרויקט ארנונ  74
 .2020שנת 
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 חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות .13

תקופת הכרה 
 בהכנסה 

- בהנחת אי
מימוש תקופות  
  אופציות שוכרים

הכנסות מרכיבים  
קבועים )באלפי  

 ש"ח( 

- בהנחת אי
מימוש תקופות  
  אופציות שוכרים

הכנסות מרכיבים  
משתנים )באלפי  

 ש"ח( 

- בהנחת אי
מימוש תקופות  

אופציות 
   שוכרים

מספר חוזים  
 מסתיימים 

בהנחת מימוש 
תקופות אופציות  

 שוכרים 
שטח נשוא  
ההסכמים  

המסתיימים  
 (מכר "רבמ)

בהנחת מימוש 
תקופות אופציות  

 שוכרים 
הכנסות מרכיבים  
קבועים )באלפי  

 ש"ח( 

בהנחת מימוש 
תקופות אופציות  

 שוכרים 
הכנסות מרכיבים  
משתנים )באלפי  

 ש"ח( 

בהנחת מימוש 
תקופות אופציות  

 שוכרים 
מספר חוזים  

 מסתיימים 

בהנחת מימוש 
תקופות אופציות  

 שוכרים 
נשוא   שטח

ההסכמים  
המסתיימים  

 ( מכר )באלפי מ"ר
רבעון  - 2022שנת 

1 
 800-כ 7 - 9,630-כ 800-כ 7 - 9,630-כ

רבעון  - 2022שנת 
2 

 400-כ 4 - 9,551-כ 1,700-כ 16 - 9,440-כ

רבעון  - 2022שנת 
 800-כ 7 - 9,472-כ 900-כ 8 - 9,247-כ 3

רבעון  - 2022שנת 
 200-כ 2 - 9,446-כ 900-כ 8 - 9,155-כ 4

 7,800-כ 71 - 35,626-כ 6,700-כ 61 - 34,629-כ 2023שנת 
 7,400-כ 68 - 31,264-כ 7,300-כ 67 - 30,609-כ 2024שנת 
 12,200-כ 112 - 26,000-כ 11,600-כ 106 - 25,540-כ 2025שנת 

 26,900-כ 246 - 9,117-כ 26,600-כ 244 - 9,095-כ ואילך  2026שנת 
 56,500- כ 517 -  140,106-כ 56,500- כ 517 -  137,345- כ סה"כ 
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 שוכרים עיקריים )מצרפי(  .14

  החברה מהכנסות    10%אין שוכרים עיקריים אשר ההכנסה מהם מהווה    לחברה,  הדוחנכון למועד  

של   ביום    12בתקופה  שהסתיימה  מגוונים,    .2021בדצמבר    31חודשים  שוכרים  הינם  השוכרים 

כן, להערכת החברה, היא אינה חשופה  ועל  היתר, מבחינה סוציואקונומית,  בין  מרקעים שונים, 

 לעיל.  8.1 סעיףלעניין השפעת נגיף הקורונה ראו לסוגי שוכרים מסוימים. 

 

 חשיפה לענף ספציפי  .15

, הנובעת מכך בישראל  למגורים "ן  הנדל  לשוקנכון למועד הדוח ולמועד זה, לחברה חשיפה מהותית  

 המניבים של  ה החברה נובעות מתחום פעילות הנדל"ן המניב וכל נכסי  של(  100%)  יההכנסות  כלש

 להלן.  31סעיף  ראו   החברהבדבר גורמי הסיכון של  לפרטיםלמגורים.  להשכרה מיועדים החברה

 

 )מצרפי(  בהקמה נכסים .16

 ( ביום  שנסתיימה)שנה  תקופה
 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 : פרמטרים

 4 5 5 מספר נכסים בהקמה בתום השנה 

סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( 
 104,077-כ 107,689-כ 107,324-כ בתום השנה )במ"ר( 

סה"כ עלויות שהושקעו בשנה 
 6,117-כ 19,169-כ 38,098-כ השוטפת )באלפי ש"ח( 

הסכום שבו מוצגים הנכסים  
 123,507-כ 232,626-כ 385,025-כ בדוחות בתום השנה )באלפי ש"ח(

תקציב הקמה בשנה העוקבת 
 42,500-כ 67,000-כ 138,755-כ )אומדן( )באלפי ש"ח(

הכל יתרת תקציב הקמה משוער  סך 
להשלמת עבודות ההקמה )אומדן 

 לתום השנה( )במטבע המסחרי( 
 336,343 310,212-כ 342,123-כ

 

 75)מצרפי(  נכסים רכישת .17

לתקופה שנסתיימה ביום  פרמטרים 
 2021בדצמבר  31

לתקופה שנסתיימה ביום 
 2020בדצמבר  31

לתקופה שנסתיימה ביום 
 2019בדצמבר  31

  שנרכשו  נדל"ן להשקעה נכסי מספר
 3 577 476 ו/או נמסרו לחברה בשנה 

בהקמה שנרכשו   נכסים מספר
 בשנה 

- - - 

ו/או   שנרכשדל"ן להשקעה  נ  עלות
 289,110-כ 420,372-כ 234,506-כ )באלפי ש"ח(  בשנה נמסר

עלות השקעה בנכסים בהקמה 
 2,655-כ 19,169-כ 38,098-כ בשנה )באלפי ש"ח( 

NOI  שנרכש נדל"ן להשקעהשל  
 3,625-כ 99179-כ 2,62478-כ )באלפי ש"ח( במהלך השנה

  שנרכש נדל"ן להשקעה שטחסה"כ 
 18,042-כ 18,421-כ 11,952-כ ( מ"ר)ב בשנה ו/או נמסר

שטח )סה"כ שטח נכסים בהקמה 
 - - - שנרכשו בשנה )במ"ר(  קרקע(

 

 
 .להלן  21- ו 20סעיפים   ראה המפורטים הנכסים בדבר נוספים לפרטים  75
 יח"ד דיור בפרויקט בני ברק.  1בנוסף נרכשה   76
 יח"ד דיור בפרויקט הרצליה הילס.  9בנוסף נרכשו   77
והדר יוסף התקבלו במהלך חודש מאי  , הפרויקטים בית וגן  2021יהוד התקבל במהלך חודש מרץ   Unik Lifeפרויקט    78

 . 2021התקבל במהלך חודשים נובמבר ודצמבר   360ופרויקט רמות  2021
וכן פרויקטים רמות השרון, גני תקווה, בני ברק ואפטאון בת ים התקבלו    2020פרויקט ארנונה התקבל במהלך חודש יוני    79

 .2020במהלך חודש בדצמבר 
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 ים מהותי יםנכס .18

 80דירות הרצליה הילס 20 –נדל"ן להשקעה  18.1

 

דירות  20
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בהרצליה  

 הילס 
 שנה 

פריט  
 מידע 
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פריט  
 מידע 
 רווחי 

שיערוך  
בתקופה  
)באלפי  

 ש"ח(

פריט  
 מידע 

שיעור  
התפוסה 

לתום  
 תקופה 

)%( 

פריט  
 מידע 
דמי  

שכירות  
ממוצעים 

 למ"ר 
 )בש"ח(

נתונים 
נוספים  

הנדרשים  
אודות  
הערכת 
השווי  

וההנחות 
שבבסיס 

 ה
זיהוי  

מעריך  
 השווי 

נתונים 
נוספים  

הנדרשים  
אודות  
הערכת 
השווי  

וההנחות 
שבבסיס 

 ה
מודל 

ההערכה 
שמעריך  
השווי  

 פעל לפיו 

נתונים נוספים הנדרשים 
אודות הערכת השווי  

 שבבסיסה וההנחות 
הנחות נוספות בבסיס  

 ההערכה 

 -    77.7-כ 100% 9,183-כ -  3.2%-כ 2.4%-כ 2.4%-כ 1,622-כ 1,698-כ 67,700-כ 67,700-כ 2021 ישראל  אזור 

ציון  
המטבע  
 המסחרי 

     100% 6,709-כ 56%-כ 2.9%-כ 2.6%-כ 2.5%-כ      ש"ח 

שימוש 
 74.9-כ       1,458-כ 1,565-כ 58,400-כ 58,400-כ 2020 מגורים  עיקרי 

משרד  
ברק  

פרידמן 
קפלנר  

שימקביץ 
 ושות'

 

החברה   ידי  על  נרכש  הנכס 
להערכת   ולכן  בשלמות, 
מעריך השווי מחיר הרכישה  
הנחה   משקף  המכר  בחוזה 
זאת, הערכת   לעומת  לגודל. 
הינה   שבנדון  הנכס  שווי 
הדירות   רשימת  עבור  עבור 
עבור   ואינה  פרטני,  באופן 

 ות. העסקה הכוללת בשלמ 
עלות 

גישת               50,669-כ מקורית 
  ההשוואה 

חלק  
התאגיד  

 ]%[ 
 72.1-כ 100% 1,140-כ -  1.2%-כ 2.4%-כ 1.1%-כ 346-כ 445-כ 30,010-כ 30,010-כ 2019 100%

גרינברג  
אולפינר  

 ושות'
  - 

שטח 
]במטרים  
 רבועיים[ 

 -                1,821כ

 

 
 יח"ד נוספות. 9רכשה החברה   2020ד בפרויקט ובשנת יח"  11רכשה החברה  2019בשנת    80
 שיעור התשואה המותאם מהווה שיעור התשואה השנתי על בסיס הכנסות השכירות הנובעות מחוזי השכירות החתומים.   81
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 גילוי בקשר עם מעריך שווי מהותי מאוד 18.2

כלכלה ושמאות מקרקעין   –שיעור הנכסים אשר הוערכו על ידי ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'  

,  20.7.7, 20.4.6, 20.3.6"(, אשר פרטי הערכת השווי שערך מובאים בסעיפים השווי מעריך)להלן: "

בדצמבר    31משווי נכסי הנדל"ן להשקעה של החברה ליום    28%-להלן והמהווים כ  20.11.6-ו  20.10.6

הסגל  2021 לעמדת  בהתאם  מאוד"  מהותי  שווי  "מעריך  הגדרת  על  השווי  מעריך  עונה  לפיכך   .

 "(. 105-30 עמדה)להלן: " 2015ולי בי 22של רשות ניירות ערך מיום  105-30המשפטית 

ערך   -לתוספת השלישית לתקנות ניירות  2להלן פרטים נוספים אודות מעריך השווי המנויים בסעיף  

 : 197082-)דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל

 פירוט סעיף 
התאגיד שהזמין את הערכת  זהות

בתאגיד כאמור   הארוגןהשווי וזהות 
  מעריך עם תשהחליט על ההתקשרו

 השווי 

 באמצעות סמנכ"ל הכספים תומר צבר  החברה
 

מועד ההתקשרות בין מזמין ההערכה  
 למעריך השווי 

 מועדים שונים כמפורט בתיאור הערכות השווי ביחס לנכסים השונים 

הסיבות שבעטיין הזמין התאגיד  
 הערכת שווי 

 של החברה  לצורך עריכת הדוחות הכספיים

כלכלה ושמאות  -שותף במשרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'  -רענן דוד  וניסיון  השכלה
( מהאוניברסיטה .M.Aמקרקעין. שמאי מקרקעין, בעל תואר שני בכלכלה )

בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים   ;2000העברית בירושלים משנת  
עוסק בשמאות מקרקעין והערכות   ;2005הטכניון משנת מביחידה ללימודי חוץ 

 . 2005ורשום בפנקס שמאי מקרקעין משנת   2004שווי נכסים החל משנת 
כלכלה   -שמאי מקרקעין במשרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'  -שיי טנרי 

(  .B.Aי מקרקעין, בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ) ושמאות קרקעין. שמא
עוסק במתן הערכות שווי    ;בהתמחות מימון, מהמסלול האקדמי המכללה למנהל

נכסי מקרקעין לצרכים מגוונים וכן בבחינות כדאיות כלכליות טרום ביצוע  
עסקאות לשימושים שונים, ליווי וייעוץ בביצוע עסקאות לרכישת נכסי נדל"ן  

ורשום   2018ק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת עוס ;ועוד
 . 2019בפנקס שמאי מקרקעין משנת 

הסכמה מראש של מעריך השווי  
 לצירוף ההערכה 

 יש 

התניות, אם היו כאלה, לגבי שכר  
הטרחה שזכאי לו מעריך השווי; כמו  

כן, מידת ההשפעה שיש להתניות  
 כאמור על תוצאות הערכת השווי 

 התניות לגבי שכר הטרחה.לא היו 

הסכמה, אם ישנה, לשיפוי מעריך  
השווי בעד עבודתו; היתה הסכמה 

כאמור, יפורטו בהערכת השווי תנאי 
 השיפוי וזהות נותן השיפוי 

קיים הסכם שיפוי המותיר למעריך השווי חשיפה של פי שלוש מגובה שכר  
 טרחתו.

 .לא תלות מעריך השווי במזמין ההערכה 

 רשות ברמת החברה הנד  התאמות .19

 )באלפי ש"ח(  שווי הוגן לערכים בדוח על המצב הכספי התאמת .19.1

   ליום סעיף 
31.12.2021 

 ( ח"ש  באלפי) 

 ליום 
31.12.2020 
 )אלפי ש"ח( 

   התאגיד  עסקי תיאור בדוח הצגה
 נסתיימה  שהקמתם  להשקעה  ן" נדל  נכסי   שווי   כ"סה

 1,086,720-כ 1,457,125-כ לעיל  12  שבסעיףכפי שמוצג בטבלה  

בהקמה  שווי  כ"סה להשקעה  נדל"ן    שמוצג   פיכ  נכסי 
 לעיל  16  שבסעיף  בטבלה

 232,626-כ 384,252-כ

 1,319,346- כ 1,841,377- כ כ "סה

מוחזק  שוטף  בלתי  "רכוש  במסגרת  שנכללו  נכסים 
 למכירה" בדוח על המצב הכספי 

- - 

 
מעריך שווי אשר ביצע עבור התאגיד המדווח הערכות שווי ששימשו בסיס לקביעת ערכם    –"מעריך שווי מהותי מאוד"     82

של נתונים בדוח התקופתי, לרבות קביעה כי אין צורך בשינוי ערכם של נתונים כאמור, בסכום כולל )בערכים מוחלטים( 
העולה על עשרים וחמישה אחוזים מסך נכסי התאגיד כפי שהם הוצגו בדוח הכספי המאוחד ליום האחרון של שנת  

 הדיווח. 
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   ליום סעיף 
31.12.2021 

 ( ח"ש  באלפי) 

 ליום 
31.12.2020 
 )אלפי ש"ח( 

   התאגיד  עסקי תיאור בדוח הצגה

 - - התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים וחייבים  

 - - התאמות הנובעות מהצגה של נכסים לפי עלות 

 - - אחרות   התאמות

 1,319,346- כ 1,841,377- כ התאמות אחרי, כ "סה

 1,086,720-כ 1,457,125-כ דוח על המצב הכספי ב  להשקעה ן"נדל  סעיף

 232,626-כ 384,252-כ הכספי נדל"ן להשקעה בהקמה בדוח על המצב  סעיף

 1,319,346- כ 1,841,377- כ כ "סה

 )באלפי ש"ח( FFO (Funds From Operations)לרווחי  התאמה .19.2

FFO  בדצמבר   31לשנה שנסתיימה ביום 
 2021 סעיף 

 באלפי ש"ח, מאוחד 
2020 

 באלפי ש"ח, מאוחד 
2019 

 באלפי ש"ח, מאוחד 

 21,638 15,189 170,361 רווח נקי 

    : התאמות

להשקעה  שינויים בערך של נכסי נדל"ן להשקעה, נדל"ן .1
 ( 34,678) ( 53,992) (245,068) . נוספים בהקמה, קרקעות ונכסי השקעה

נדל"ן .2 ממכירת  הנובעים  והפסדים  להשקעה,  רווחים 
 - - - השקעה נוספים  נדל"ן להשקעה בהקמה ונכסי

 - - - בנכסים  רווחים והפסדים הנובעים ממסחר .3

כתוצאה .4 הכנסות מס  או  או  הוצאות  נכסים  ממכירת 
 - - - (. 3-ו 2)התאמות  ממסחר בנכסים

 - - - ירידת ערך מוניטין או מוניטין שלילי  .5

הנמדדים בשווי   שינויים בשווי הוגן מכשירים פיננסים .6
 הוגן דרך רווח והפסד 

7,566 7,929 (2,408 ) 

 - - - (. IFRS3Rסד )עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפ .7

 - - - מסים נדחים בשל התאמות  .8

9.   ( או  1-8התאמות  כלולות  חברות  לגבי  עסקאות   ( 
 - - - השווי המאזני משותפות המוצגות לפי שיטת

הזכויות .10 של  מחלקן  הנובעות  מקנות   התאמות  שאינן 
 - - - שליטה ברווח הנקי 

(FFO)  Funds From Operations    הוראות לפי  נומינאלי 
התשקיף  התוספת   )פרטי  ערך  ניירות  לתקנות  הרביעית 

 * 1969 -התשכ"ט מבנה וצורה(, –וטיוטת התשקיף 
(67,141 ) (30,874 ) (15,448 ) 

    : נוספות התאמות

 1,031 2,994 2,358 אופציות  בגין הוצאות התאמת .11

 179 104 34 פעמיות -התאמת הוצאות תפעוליות חד .12

FFO  ( 14,238) ( 27,776) ( 64,755) ההנהלה  גישתנומינאלי לפי 

 1,187 491 29,842 למדד  הצמדה הפרשי התאמת .13

FFO ( 13,051) ( 27,285) (34,907) הנהלה הלפי גישת  יאליר 

 
 מחושב  זה  מדד.  מקובלים  חשבונאות  כללי  מבוסס  פיננסי  מדד  מהווה  אינו  FFO  :FFO-ה  מדד  לגבי  SAB-6-99-ל  בהתאם  גילוי *

  לרבות ) פעמיות  חד  והוצאות  הכנסות  בנטרול,  לתקופה  חשבונאי  נקי  רווח  מהווה  המדד.  ערך  ניירות  רשות  להנחיות  בהתאם
  לבחינת   מקובל  זה  במדד  השימוש.  נוספים  רווח  וסוגי  והפחתות  פחת,  נכסים  מכירות(,  נכסים  משערוכי  הפסדים  או  רווחים

 . זו בטבלה מפורטות החשבונאי מהרווח הנדרשות ההתאמות. מניב ן"נדל  חברות של  ביצועיהן
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 מאוד  יםמהותי להשקעה"ן נדל ינכס  לגבי הנדרש הגילוי .20

 :  נכסי נדל"ן להשקעה מהותיים מאוד כדלקמןלחברה , 2021בדצמבר  31נכון ליום 

 פרויקט מגדלי שיר בגבעת שמואל  20.1

 הנכס  הצגת 20.1.1

 . 100% לפי  נתונים
 31.12.2021ליום  פירוט 100%- בנכס התאגיד חלק

 שמואל  גבעת פרויקט הנכס  שם
 שמואל   גבעת, 48 והסיבים 75, 73 הנשיא רחוב הנכס  מיקום
  לפי   מפוצלים  הנכס  שטחי

 שימושים 
 תת   חניות  83,  מרפסות  ר" מ  830- כ  של  בתוספת(  ר" מ  5,900- כ  של  מכר  שטח)   דיור  יחידות  58

, 6368  בגוש  336-ו   334  כחלקות  הידועים  המקרקעין  על  המצויים  מחסנים  58-ו   קרקעיות
"זה  בסעיף  להלן)   שמואל  בגבעת  הדר  רמת  בשכונת   כוללים   המקרקעין"(.  המקרקעין : 
,  לחניה,  היתר  בין,  המיועדות  מרתף  קומות  מעל ,  מגורים  בנייני  3  הכולל,  למגורים  פרויקט
 . ב"וכיו  טכניים מתקנים, אחסון

 . ישירה אחזקה בנכס האחזקה מבנה
 . 100% בנכס בפועל התאגיד חלק

 - לנכס השותפים שמות
 )מועד מסירה(  2018 מרץ תאריך רכישת הנכס

 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות בנכס  משפטיות זכויות פירוט
 המטפל ',  ושות  זליגמן  גולדפרב  הדין  עורכי  משרד  במרשמי  פנימיים  רישומים  נערכים משפטיות  זכויות רישום מצב

  אזהרה   הערות  נרשמו.  משותף  בבית  חלקות  כתתי  בטאבו   שמואל   בגבעת  הנכס  ברישום
נמסרו  הנרכשות  הדירות  בגין  המקרקעין  רישום   בלשכת  החברה  לטובת החרגה  מכתבי   .

 .בקשר עם כל הדירות שנרכשו בפרויקט זה
בלתי  זכויות מנוצלות    בניה 

 משמעותיות
- 

 - מיוחדים  נושאים
 .הוגן שווי לפי  להשקעה ן"נדל  הכספיים  בדוחות הצגה שיטת

 - פרטים על נכס שנמכר 

 עיקריים    נתונים 20.1.2

 . 100% לפי  נתונים
  2019שנת  2020שנת  2021שנת  100%- בנכס התאגיד חלק

  בתאריך
  רכישת
 הנכס 

שווי הוגן בסוף שנה )באלפי 
 129,600-כ 129,950-כ 142,990-כ ש"ח( 

עלות רכישה כולל  
נלוות לרכישה הוצאות 

 )באלפי ש"ח( 
 119,476-כ

ערך בספרים בסוף שנה 
 2018 מרס הרכישה  מועד 129,600-כ 129,950-כ 142,990-כ )באלפי ש"ח( 

רווחי או הפסדי שערוך  
 10%-כ )%( תפוסה שיעור 400-כ 337-כ 12,951-כ )באלפי ש"ח( 

 לא מהותי )אלפי ש"ח(  NOI 100%-כ 99%-כ 100%-כ שיעור תפוסה ממוצע )%( 
שטחים מושכרים בפועל  

   5,887-כ 5,887-כ 5,887-כ )מ"ר(

   3,914-כ 3,954-כ 4,057-כ סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח( 
דמי שכירות ממוצעים למ"ר  

   58-כ 58-כ 58-כ )לחודש בש"ח(

דמי שכירות ממוצעים 
למטר בחוזים שנחתמו 

 בשנה )לחודש בש"ח( 
   58-כ 57-כ 57-כ

NOI  )3,540-כ 3,625-כ 3,786-כ )אלפי ש"ח   
NOI   )מותאם )אלפי ש"ח

(NOI   המשקף תפוסה מלאה
 של הנכס במחירי שוק( 

   3,540-כ 3,625-כ 3,786-כ

   2.7%-כ 2.8%-כ 2.6%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
 )%( מותאם תשואה שיעור

מותאם  NOI)מחושב לפי 
 חלקי שווי הנכס בספרים( 

   2.7%-כ 2.8%-כ 2.6%-כ

מספר שוכרים לתום שנת 
   5783 58 58 הדיווח 

  

 
 . 2020הדירה הפנויה הושכרה במהלך שנת    83
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   מבנה הכנסות ועלויות פילוח 20.1.3

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

 )באלפי ש"ח(  2019שנת  )באלפי ש"ח(  2020שנת  )באלפי ש"ח(  2021שנת 

    הכנסות: 
 3,914-כ 3,954-כ 4,057-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - - מדמי ניהול 
 - - - מהפעלת חניונים 

 - - - אחרות
 3,914-כ 3,954-כ 4,057-כ סה"כ הכנסות 

    עלויות 
 372-כ 285-כ 230-כ ניהול, אחזקה ותפעול 

 2-כ 44-כ 41-כ הוצאות אחרות 
 374-כ 329-כ 271-כ עלויות סה"כ 

 3,540-כ 3,954-כ 3,785-כ רווח 
NOI 3,540-כ 3,954-כ 3,785-כ 

 

 צפויות בגין חוזי שכירות חתומים )באלפי ש"ח(  הכנסות 20.1.4

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 )ש"ח( באלפי 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 430-כ 1,367-כ 1,865-כ 3,045-כ 4,105-כ מרכיבים קבועים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 430-כ 1,367-כ 1,865-כ 3,045-כ 4,105-כ סה"כ 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 20.1.5

 פירוט  סוג 

  י"ע המובטח הסכום
לתום שנת   השעבוד
  31.12.2021הדיווח  

 ( ח "ש במיליוני)
שעבוד מדרגה  

 ראשונה 
המלווה   .1 לטובת  בסכום  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

החוב )סדרה א'( של החברה על מלוא זכויות  כנאמן עבור מחזיקי אגרות  
לאגרת   29.1.18החברה מכוח הסכמי המכר מיום   ב'  בנספח  המפורטים 

שנערכה    החוב בסכום  הגבלה  ללא  בדרגה  ראשון  ושוטף  קבוע  לשעבוד 
בין החברה לבין רזניק פז נבו   2018בפברואר    7ונחתמה בתל אביב ביום  

ת חוב )סדרה א'( )להלן בסעיף  נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרו
הדירות )לרבות ההצמדות   58, להירשם כבעלים של  "(אגרת החובזה: ""

( טאוארס"  "סונג  בשם  הידוע  בפרוייקט  הנכללות  אלה(  להלן  לדירות 
"( והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב, הבנויות על  הפרוייקט"בסעיף זה:  

, הידועים גם כמגרשים 336-ו  334, חלקה  6368המקרקעין הידועים כגוש  
ממ/  13-ו  11מס'   מס'  תכנית  הוקם    3/3062לפי  עליהם  שמואל,  בגבעת 

)ככל    הפרויקט, שביושר  זכויות  חוזיות,  זכויות  החזקה,  זכויות  לרבות 
זכויות אחרות   וכל  כל שישנן(,  המהוות את  לדירות,  ביחס  לחברה  שיש 

זכויותיה של החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על 
 "(. הנכס : "בסעיף זה המקרקעין )להלן

ראשונים   .2 ויחיד,  קבוע  על דרך שעבוד  בהמחאה  וכן  יחיד,  קבוע,  שעבוד 
תגמולי  בדרגה, וללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות החברה בקשר עם  

 הביטוח בגין הנכס. 
 והכל כמפורט באגרת החוב. 

החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק  
ובכפוף   בהתאם  אלא  שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי  צד  לטובת  ממנו 

החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל להוראות שטר הנאמנות.  
)סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות החברה בגינן    עוד לא נפרעו אגרות החוב

או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות, ללא 
לביצוע   א'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש  אישור  קבלת 
שטר  להוראות  ובכפוף  בהתאם  אלא  מיוחדת,  בהחלטה  הדיספוזיציה 

 הנאמנות.

 . ללא הגבלה בסכום 

שעבוד מדרגה  
 ראשונה 

זכויות   מלוא  על  בסכום  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  שוטף,  שעבוד 
החברה לפירות הנובעים מהדירות המפורטות בנספח ג' לאגרת החוב )לרבות  

 ללא הגבלה בסכום. 
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 פירוט  סוג 

  י"ע המובטח הסכום
לתום שנת   השעבוד
  31.12.2021הדיווח  

 ( ח "ש במיליוני)
ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויקט הבנויות על המקרקעין הידועים 

לפי תכנית   13-ו  11מס'  , הידועים גם כמגרשים  336- ו  334, חלקה  6368כגוש  
עליהם הוקם הפרויקט לרבות דמי השכירות   בגבעת שמואל, 3/3062ממ/ מס'

ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות,  
הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום, על שינוייהם מעת לעת ולרבות  

הסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ה
ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות קיימות 

החוב. באגרת  כמפורט  והכל  בנכס.  עתידיות  לא   ו/או  תמשכן,  לא  החברה 
תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי  

בהתאם   אלא  שהוא  אופן  באיזה  הנאמנות.כלשהו  שטר  להוראות    ובכפוף 
אגרות  נפרעו  לא  עוד  כל  המשועבד  בנכס  דיספוזיציה  כל  לא תבצע  החברה 

כל התחייבויות ה ולא מולאו  בגינן או שוחרר הנכס   חברההחוב )סדרה א'( 
אישור   קבלת  ללא  הנאמנות,  שטר  להוראות  בהתאם  מהשעבוד  המשועבד 

א'(   )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  הדיספוזיציה  מראש  לביצוע 
 .בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

  אזהרה הערות
  הנאמן לטובת

 '(א סדרה) ח"לאג

 סדרה)  ח "לאג  הנאמן  לטובת  אזהרה  הערות  המקרקעין  רישום  בלשכת  נרשמו
 - . משכנתה לרישום  החברה התחייבות בגין, החברה של'( א

 

 הערכת השווי אודות פרטים 20.1.6

. חלק  100%נתונים לפי 
 2019שנת  2020שנת  2021שנת  100%- התאגיד בנכס

 129,600-כ 129,950-כ 142,990-כ ( ח"ש  באלפי) שנקבע השווי

 השווי  מעריך זהות

לב תורקישר  - משרד בר
רובינזון כלכלה ושמאות 

 מקרקעין 
 גרינברג אולפינר ושות' 

תורקישר  לב - משרד בר
רובינזון כלכלה ושמאות 

 מקרקעין 
 גרינברג אולפינר ושות' 

לב תורקישר  - משרד בר
רובינזון כלכלה ושמאות 

 מקרקעין 
 גרינברג אולפינר ושות' 

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

 הערכת של התוקף תאריך
  שאליו התאריך) השווי

 ( השווי הערכת מתייחסת
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

  השווי הערכת מודל
ההשוואה  גישת גישת ההשוואה  (אחר עלות/ הכנסה/השוואה) ההשוואה  גישת   

  שנלקחו עיקריים פרמטרים
 – השווי הערכת לצורך
 ההשוואה בגישת הערכה

(Sales Comparison 

Approach) 

   

 Grossהשכרה )-שטח מכר בר 

Leasable Area  שנלקח )
 בחשבון בחישוב )מ"ר( 

 ר "מ  5,887-כ מ"ר  5,887-כ מ"ר  5,887-כ

- בר מכר ר"למ  מכירה מחיר
  בחישוב שנלקח  השכרה

  בר דיור מגבלת ללא)בש"ח( 
 השגה 

 ש"ח  30,000חדרים  2דירת 
 ש"ח  26,000חדרים  3דירת 
 ש"ח  23,000חדרים  4דירת 
 ש"ח  22,000חדרים  5דירת 

 ש"ח  26,500 חדרים 2 דירת
 ש"ח  23,900חדרים  3דירת 
 ש"ח  21,400חדרים  4דירת 
 ש"ח  20,350חדרים  5דירת 

 ש"ח  26,500חדרים  2דירת 
  22,000חדרים  3-5דירות  

 ש"ח 

- בר מכר ר" למ מחירים טווח
 ברי נכסים של  השכרה
  בחישוב  שנלקחו השוואה

 )בש"ח( 

 ש"ח   38,900  –ש"ח   18,100 ש"ח  25,462- ש"ח   17,736 ש"ח  28,916- ש"ח   19,444

 השוואה ברי הנכסים מספר
 55 63 73 בחישוב  שנלקחו

  עיקריים  רלוונטיים  נכסים
 לצורך  שנלקחו

,  הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 שטח , מיקום

חדרים   2-5: דירות 1נכס 
-14- מ"ר ו 66-121בגודל של 

 מ"ר מרפסת בפרויקט 99
  4-6: דירות בנות 2נכס 

חדרים בגודל משתנה של 
מ"ר ברחוב יצחק   83-147
 בגבעת שמואל   3שמיר 

  3-5: דירות בנות 3נכס 
חדרים בגודל משתנה של 

מ"ר ברחוב יצחק   77-125
 בגבעת שמואל   8שמיר 

חדרים בגודל   5: דירת 1 נכס
מ"ר   14- מ"ר ו 121של  

 מרפסת בפרויקט 
: פרויקט "אקו רמת  2נכס 

  3-6דירות בנות    -הדר"
חדרים בגודל משתנה של 

 מ"ר.  79-146
: חלומות גבעת שמואל  3 נכס
חדרים   3-5דירות בנות  –

  82-139ל בגודל משתנה ש
 מ"ר.

בפרויקט אקו רמת   :1 נכס
הדר בגבעת שמואל, יצחק 

,  314, 312, חלקה 12שמיר 
, נלקחו   6369בגוש  316

 10לצורך ההשוואה 
עסקאות אחרונות שנעשו  
  3בפרויקט זה, הדירות בנות 

חדרים )בשטח מכר כולל   5 –
 מ"ר(. 107  – 79שנע בין  

בפרויקט חלומות  :2 נכס
שמיר  גבעת שמואל, יצחק 

,  6369בגוש  360חלקה  13-15
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. חלק  100%נתונים לפי 
 2019שנת  2020שנת  2021שנת  100%- התאגיד בנכס

  3-5: דירות בנות 4נכס 
חדרים בגודל משתנה של 

מ"ר ברחוב יצחק   80-138
 בגבעת שמואל   1שמיר 

  3-6: דירות בנות 5נכס 
ם בגודל משתנה של חדרי 

מ"ר ברחוב יצחק   83-147
 בגבעת שמואל   7שמיר 

  7נלקחו לצורך ההשוואה 
עסקאות אחרונות שנעשו  
  4בפרויקט זה, הדירות בנות 

חדרים )בשטח מכר כולל   5 –
 מ"ר(. 139 – 107שנע בין  

: בפרויקט סביוני  3 נכס
גבעת שמואל, ברחוב  

  70-71, חלקות 6-12ירושלים  
, נלקחו לצורך 6191בגוש 

עסקאות  10ההשוואה 
אחרונות שנעשו בפרויקט 

  5 – 3זה, הדירות בנות  
חדרים )בשטח מכר כולל  

 מ"ר(. 133  – 78שנע בין  
שיעור תשואה נטו המשתקף  

הנוכחי של הנכס   NOI-מה
(NOI   נוכחי חלקי שווי

 שנקבע(

 2.7%-כ 2.8%-כ 2.6%-כ

 - - - פרמטרים מרכזיים אחרים 
ניתוחי רגישות לשווי  

    )באלפי ש"ח( 

בשווי למ"ר    5%עליה של  
 136,600-כ 136,450-כ 150,140-כ מכר מוצע 

בשווי למ"ר    5%ירידה של  
 122,600-כ 132,450-כ 135,840-כ מכר מוצע 
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 "אלקטרה מול הנוף" ברמלה  פרויקט 20.2

 הצגת הנכס  20.2.1

 . 100%נתונים לפי 
 31.12.2021ליום  פירוט 100%- חלק התאגיד בנכס

 .אלקטרה מול הנוף שם הנכס 
 ., רמלה2רחוב משה דיין   מיקום הנכס 

שטחי הנכס מפוצלים לפי  
 שימושים 

  145/2, הנבנה על מגרש מס' 3המוכרת במס' זמני דירות המסומן ברישומי  84בניין הכולל 
לה/במ/  עיר  בנין  תכנית  כחלקה  1000/17/1לפי  הידועים  במקרקעין  חלק    438ב  )מקודם 

 .4349( בגוש  267מחלקה 
 .החזקה ישירה מבנה האחזקה בנכס

 . 100% בנכס בפועלחלק התאגיד 
 - שמות השותפים לנכס

 ירה( )מועד מס 2019מרץ  תאריך רכישת הנכס
 זכות חוזית להירשם כבעל זכות חכירה.  פירוט זכויות משפטיות בנכס 
( בע"מ המנהלת את 1998נערכים רישומים פנימיים במרשמי חברת אלקטרה השקעות ) מצב רישום זכויות משפטיות 

. )בעבור כל הדירות( הערת אזהרה בגין ביצוע העסקה לטובת החברהה נרשמ הנכס.
וזאת בשלב רישום הבית המשותף  של הנכס חוכרת לדורותלהירשם כלחברה זכות חוזית 

 .כוח המוכרת- שמטופל ע"י באי
זכויות בניה בלתי מנוצלות  

 משמעותיות
- 

 - נושאים מיוחדים 
 נדל"ן להשקעה לפי שווי הוגן. שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 - פרטים על נכס שנמכר 
 

 נתונים עיקריים   20.2.2

 . 100% לפי  נתונים
 100%- בנכס התאגיד חלק

  2019שנת  2020שנת  2021שנת 
  בתאריך
  רכישת
 הנכס 

שווי הוגן בסוף שנה )באלפי 
 145,600-כ 147,120-כ 155,750-כ ש"ח( 

עלות רכישה כולל  
הוצאות נלוות לרכישה 

 )באלפי ש"ח( 
 129,001-כ

ערך בספרים בסוף שנה 
 31/03/19 הרכישה  מועד 145,600-כ 147,120-כ 155,750-כ )באלפי ש"ח( 

רווחי או הפסדי שערוך  
 - )%( תפוסה שיעור 16,403-כ 1,210-כ 8,469-כ )באלפי ש"ח( 

 - )אלפי ש"ח(  NOI 73%84-כ 98%-כ 98%-כ שיעור תפוסה ממוצע )%( 
שטחים מושכרים בפועל  

   9,800-כ 9,569-כ 9,697-כ )מ"ר(

סה"כ הכנסות )באלפי  
 85ש"ח( 

   2,537-כ 4,702-כ 4,804-כ

דמי שכירות ממוצעים למ"ר  
 )לחודש בש"ח(

   41-כ 41-כ 42-כ

דמי שכירות ממוצעים 
למטר בחוזים שנחתמו 

 בשנה )לחודש בש"ח( 
   41-כ 42-כ 43-כ

NOI  )2,243-כ 4,380-כ 4,392-כ )אלפי ש"ח   
NOI   )מותאם )אלפי ש"ח

(NOI   המשקף תפוסה מלאה
 של הנכס במחירי שוק( 

   4,700-כ 4,452-כ 4,474-כ

   1.7%-כ 3%-כ 2.8%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
 )%( מותאם תשואה שיעור

מותאם  NOI)מחושב לפי 
 חלקי שווי הנכס בספרים( 

   3.2%-כ 3%-כ 2.9%-כ

מספר שוכרים לתום שנת 
   84 82 84 הדיווח 

 

  

 
 .100%היה שיעור התפוסה של הפרויקט  2021בדצמבר   31ליום   נכון  84
 . 2019במרס   31הנכס נמסר לחברה ביום   85
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 )באלפי ש"ח( פילוח מבנה הכנסות ועלויות  20.2.3

 . 100%נתונים לפי 
 )באלפי ש"ח(  2019שנת  )באלפי ש"ח(  2020שנת  )באלפי ש"ח(  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

    הכנסות: 
 2,537-כ 4,702-כ 4,804-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - - מדמי ניהול 
 - - - מהפעלת חניונים 

 - - - אחרות
 2,537- כ 4,702- כ 4,804- כ סה"כ הכנסות 

    עלויות 
 223-כ 257-כ 352-כ ניהול, אחזקה ותפעול 

 71-כ 65-כ 60-כ הוצאות אחרות 
 294- כ 322- כ 412- כ סה"כ עלויות 

 2,243- כ 4,380- כ 4,392- כ רווח 
NOI 2,243- כ 4,380- כ 4,392- כ 

 

 )באלפי ש"ח(  הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 20.2.4

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 612-כ 1,429-כ 3,193-כ 4,727-כ 4,828-כ קבועים מרכיבים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 612-כ 1,429-כ 3,193-כ 4,727-כ 4,828-כ סה"כ 

 
 

 פרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס 20.2.5

 פירוט  סוג 

  המובטח הסכום
  השעבוד י"ע

לתום שנת הדיווח  
31.12.2021  

 ( ח "ש במיליוני)
שעבוד  
מדרגה  
 ראשונה 

שעבוד קבוע, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת המלווה )כנאמן עבור מחזיקי  
על מלוא זכויות הבעלות של החברה בהתאם להסכם    (אגרות החוב )סדרה א'( של החברה

לבין החברה    51-2649146( בע"מ ח.פ.  1998בין אלקטרה השקעות ) 21.2.2017מכר מיום  
, הנבנה על מגרש  3דירות המסומן ברישומי המוכרת במס' זמני  84כולל  לרכישת בניין ה

לה/במ/   145/2מס'   עיר  בנין  תכנית  כחלקה  1000/17/1לפי  הידועים  במקרקעין    438ב 
לרבות זכויות החברה בבטוחות שניתנו ו/או ינתנו   4349( בגוש  267)מקודם חלק מחלקה  

די  המכר  חוק  פי  על  האמור  הרכישה  הסכם  מכוח  החברה  לה  זכויות  לרבות  וכן  רות 
החוב   באגרת  כמפורט  והכל  האמורות.  הדיור  יחידות  עם  בקשר  כחוכרת  להירשם 

 30לשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום  
החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות  בין    2017באוגוסט  

 . '(חוב )סדרה א
החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת 

 צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.
החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה  
מהשעבוד   המשועבד  הנכס  שוחרר  או  בגינן  החברה  התחייבויות  כל  מולאו  ולא  א'( 
בהתאם להוראות שטר הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות 

וחדת, אלא בהתאם ובכפוף להוראות החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מי
 שטר הנאמנות. 

ללא הגבלה 
 בסכום.

שעבוד  
מדרגה  
 ראשונה 

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויות החברה לקבלת פירות  
הדירות וההצמדות להן המהוות את מלוא הדירות בבניין   84-הנובעים מתוך כל אחת מ

)להלן: "הדירות"(,  בהסכם השעבוד, כמפורט 3המסומן ברישומי המוכרת במס' זמני 
כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח   לרבות דמי שכירות ו/או דמי שימוש ו/או

הסכמי שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על  
 . ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם

ללא הגבלה 
 בסכום.

שעבוד  
מדרגה  
 ראשונה 

שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום את מלוא זכויות החברה לקבלת תגמולי 
ביטוח המגיעים ו/או שיגיעו לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב בקשר עם  

 . הדירות

ללא הגבלה 
 בסכום.
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 פרטים אודות הערכת השווי 20.2.6

 . 100%נתונים לפי 
 2019שנת  2020שנת  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

 145,600 147,120 155,750-כ השווי שנקבע )באלפי ש"ח( 

 השווי זהות מעריך 
לב תורקישר  - משרד בר

רובינזון כלכלה ושמאות 
 מקרקעין 

לב תורקישר  - משרד בר
רובינזון כלכלה ושמאות 

 מקרקעין 
 גרינברג אולפינר ושות' 

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

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

30.09.2021 31.12.2020 31.12.2019 

מודל הערכת השווי  
 גישת ההשוואה  גישת ההשוואה  גישת ההשוואה  )השוואה/הכנסה/עלות אחר(

פרמטרים עיקריים שנלקחו  
 –לצורך הערכת השווי 

הערכה בגישת ההשוואה 
(Sales Comparison 

Approach) 

   

 Grossהשכרה )-שטח מכר בר 
Leasable Area )  שנלקח

 בחשבון בחישוב )מ"ר( 
 מ"ר  9,802-כ מ"ר  9,802-כ מ"ר  9,802-כ

- מחיר מכירה למ"ר מכר בר
השכרה שנלקח בחישוב  

חדרים   4)בש"ח( / דירת 
 ממוצעת )בש"ח(

  –מ"ר  107חד'   4דירת 
 ש"ח   16,000

מ"ר  115-120חדרים  4דירת 
 ש"ח   15,400 –

מ"ר  124-131חדרים  5דירת 
 ש"ח   14,800
 

 –מ"ר(  104-104חד' ) 4דירת 
 ש"ח   15,500

  –מ"ר(  115חדרים ) 4דירת 
 ש"ח   15,000

  –מ"ר(  119חדרים ) 4דירת 
 ש"ח   14,700

  –מ"ר(  124חדרים ) 5דירת 
 ש"ח   14,100

  –מ"ר(  129חדרים ) 5דירת 
 ש"ח   13,800

 ש"ח לדירה  1,630,000

- טווח מחירים למ"ר מכר בר
השכרה של נכסים ברי 

קחו בחישוב  השוואה שנל
 )בש"ח( 

 ש"ח   17,700  –ש"ח   13,900 ש"ח   16,660  –ש"ח   13,250 ש"ח   18,613  –ש"ח   13,307

מספר הנכסים ברי השוואה 
 29 98 44 שנלקחו בחישוב 

נכסים רלוונטיים עיקריים  
 שנלקחו לצורך 

ההשוואה: שם/זיהוי הנכס,  
 מיקום, שטח 

בפרויקט "אלקטרה   :1נכס 
  5בנות דירות  -מול הנוף" 

 124-143חדרים בשטח של  
חדרים בגודל   4מ"ר, ודירות 
 .107של  

: פרויקט "פרשובסקי  2נכס 
דירות בנות    –בנווה דורון" 

חדרים בגודל משתנה   4-5
 מ"ר  132 – 109של  

פרויקט "רמלה  : 3נכס 
Amaze" "–  4-5בנות  דירות  

חדרים בגודל משתנה של 
 מ"ר.  103-127

"אלקטרה  בפרויקט  :1נכס 
  5דירות בנות  -מול הנוף" 

 124-129חדרים בשטח של  
חדרים בגודל   4מ"ר, ודירות 

 . 104-119של  
: פרויקט "פרשובסקי  2נכס 

דירות בנות    –בנווה דורון" 
חדרים בגודל משתנה   4-5

 מ"ר  132 – 109של  
פרויקט "רמלה  : 3נכס 

WEST "–  4-5דירו תבנות 
חדרים בגודל משתנה של 

 "ר. מ  110-125

: בפרויקט "אלקטרה  1נכס 
מול הנוף" נמכרו בשנה  

  4האחרונה, בין היתר, 
חדרים בשטח  4דירות בנות 

- מכר ממוצע מדווח של כ
  5דירות בנות  2- מ"ר ו 110

חדרים בשטח מכר ממוצע  
 מ"ר.  126- מדווח של כ

מגדלי  : בפרויקט "2נכס 
נמכרו  " פארק צפון רמלה 

דירות   10 בשנה האחרונה
  7בעסקאות "יד שניה", 

חדרים בשטח  4דירות בנות 
- מכר ממוצע מדווח של כ

  5דירות בנות  3מ"ר ו  109
חדרים בשטח מכר ממוצע  

 מ"ר.  712- מדווח של בין כ
שיעור תשואה נטו המשתקף  

הנוכחי של הנכס   NOI-מה
(NOI   נוכחי חלקי שווי

 שנקבע(

 1.5%86-כ 3%-כ 2.8%-כ

 - - - מרכזיים אחרים פרמטרים 
ניתוחי רגישות לשווי )אלפי  

    ש"ח( 

בשווי למ"ר    5%עליה של  
 מכר מוצע )באלפי ש"ח( 

163,538 154,476 152,700 

בשווי למ"ר    5%ירידה של  
 138,340 139,764 147,963 מכר מוצע )באלפי ש"ח( 

 
והסכמי השכירות נחתמו   2019הנכס היה מושכר בחלקו בלבד היות ונמסר לחברה בחודש מרץ    2019יצוין כי בשנת     86

   .2019במהלך 
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  תקווה פתח"הפרדס"  פרויקט 20.3

 הנכס  הצגת 20.3.1

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

 31.12.2021ליום  פירוט

 פרויקט "הפרדס" פתח תקווה. שם הנכס 
 תקווה.-( בפתח9-ו 7, 5, 3בשכונת המגורים כפר גנים ג' ברחוב חיים זכאי )מס'  מיקום הנכס 

שטחי הנכס מפוצלים לפי  
 שימושים 

חניות   100מ"ר מרפסות,  800-מ"ר( בתוספת של כ  7,076-יחידות דיור )שטח מכר של כ 56
בגוש   586- ו 585, 584,  583מחסנים המצויים על המקרקעין הידועים כחלקות  55- עיליות ו

"(. המקרקעין  המקרקעין, בשכונת כפר גנים ג' בפתח תקווה )להלן בסעיף זה: "6371
 בנייני מגורים.  4למגורים, הכולל כוללים פרויקט 

 אחזקה ישירה.  מבנה האחזקה בנכס
 . 100% בנכס בפועלחלק התאגיד 

 - שמות השותפים לנכס
 )מועד מסירה(  2019ספטמבר  תאריך רכישת הנכס

 זכות חוזית להירשם כבעל זכות בעלות. פירוט זכויות משפטיות בנכס 
החברה.   מצב רישום זכויות משפטיות  לטובת  הנ"ל  החלקות  כלל  על  הערות אזהרה    המיסים   אישורי  התקבלונרשמו 

  אצל   הנכס  לרישום  פועלת   והחברה  בנכס  הזכויות  להעברתתקווה  -פתח  עיריית  ואישור
 . המקרקעין רשם

זכויות בניה בלתי מנוצלות  
 משמעותיות

- 

 - נושאים מיוחדים 
 להשקעה לפי שווי הוגן.נדל"ן  שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 - פרטים על נכס שנמכר 
 

 עיקריים   נתונים 20.3.2

 . 100% לפי  נתונים
  2019שנת  2020שנת  2021שנת  100%- בנכס התאגיד חלק

  בתאריך
  רכישת
 הנכס 

שווי הוגן בסוף שנה )באלפי 
 145,000-כ 147,800-כ 157,035-כ ש"ח( 

עלות רכישה כולל  
הוצאות נלוות לרכישה 

 ש"ח( )באלפי  
 127,734-כ

ערך בספרים בסוף שנה 
 מועד הרכישה  145,000-כ 147,800-כ 157,035-כ )באלפי ש"ח( 

26  
ספטמבר  ב

2019 
רווחי או הפסדי שערוך  

 100% שיעור תפוסה )%( 15,098-כ 2,615-כ 9,112-כ )באלפי ש"ח( 

 - )אלפי ש"ח(  NOI 100% 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע )%( 
מושכרים בפועל  שטחים 

   7,200-כ 7,200-כ 7,200-כ )מ"ר(

   1,07687-כ 4,443-כ 4,605-כ סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח( 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר  
   51-כ 52-כ 53-כ )לחודש בש"ח(

דמי שכירות ממוצעים 
למטר בחוזים שנחתמו 

 בשנה )לחודש בש"ח( 
   88- 53-כ 61-כ

NOI  )1,035-כ 3,563-כ 3,740-כ )אלפי ש"ח   
NOI   )מותאם )אלפי ש"ח

(NOI   המשקף תפוסה מלאה
 של הנכס במחירי שוק( 

   4,140-כ 3,563-כ 3,740-כ

   0.7%-כ 2.4%-כ 2.4%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
 )%( מותאם תשואה שיעור

מותאם  NOI)מחושב לפי 
 חלקי שווי הנכס בספרים( 

   2.8%-כ 2.4%-כ 2.4%-כ

מספר שוכרים לתום שנת 
   56 56 56 הדיווח 

 

  

 
 כנסות הנ"ל אינן משקפות הכנסות בגין שנה קלנדרית מלאה. , על כן הה2019בספטמבר  26הנכס נמסר לחברה ביום    87
 לא נחתמו חוזים חדשים בתקופה. 88
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 )באלפי ש"ח(  מבנה הכנסות ועלויות פילוח 20.3.3

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

 )באלפי ש"ח(  2019שנת  )באלפי ש"ח(  2020שנת  )באלפי ש"ח(  2021שנת 

    הכנסות: 
 1,076-כ 4,443-כ 4,605-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - - מדמי ניהול 
 - - - מהפעלת חניונים 

 - - - אחרות
 1,076- כ 4,443- כ 4,605- כ סה"כ הכנסות 

    עלויות 
 41-כ 836-כ 825-כ ניהול, אחזקה ותפעול 

 - 44-כ 40-כ הוצאות אחרות 
 41- כ 880- כ 865- כ סה"כ עלויות 

 1,035- כ 3,563- כ 3,740- כ רווח 
NOI 1,035- כ 3,563- כ 3,740- כ 

 

 צפויות בגין חוזי שכירות חתומים )באלפי ש"ח(  הכנסות 20.3.4

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 אלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 724-כ 2,623-כ 3,950-כ 3,910-כ 4,471- כ-כ מרכיבים קבועים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 724-כ 2,623-כ 3,950-כ 3,910-כ 4,471- כ-כ סה"כ 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 20.3.5

 פירוט  סוג 
הסכום המובטח ע"י  

השעבוד לתום שנת הדיווח  
 )במיליוני ש"ח(  31.12.2021

שעבוד מדרגה  
 ראשונה 

שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור 
( של החברה על מלוא זכויות החברה מכוח 1מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

הדירות )לרבות ההצמדות לדירות    56הסכמי המכר, להירשם כבעלים של  
הדירה  )אלה(   לגבי  גם  השעבוד  רישום  אשר  הוקדם  בפרויקט  האחרונה 

( הנכללות בפרויקט הידוע בשם "הפרדס" הממוקם  יותר  מאוחר  נרכשה
( אשר בפתח 9-ו  7,5,3בשכונת המגורים כפר גנים ג' ברחוב חיים זכאי )מס'  

תקוה והמפורטת בנספח ג' לאגרת החוב, הבנויות של המקרקעין הידועים  
בפתח תקוה, עליהם הוקם הפרויקט, לרבות   6371בגוש  583-586כחלקות 

ז החזקה,  זכויות  זכויות  וכל  שישנן(  )כלל  שביושר  זכויות  חוזיות,  כויות 
אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה  
בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין )"הנכס"( 

 והכל בהתאם לאגרת החוב.
על דרך השעבוד קבוע ויחיד, ראש  יחיד, וכן בהמחאה  ונים שעבוד קבוע, 

זכויות החברה בקשר עם תגמולי   על מלוא  וללא הגבלה בסכום,  בדרגה, 
 הביטוח בגין הנכס והכל בהתאם לאגרת החוב. 

זכויות   מלוא  על  בסכום  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  שוטף  שעבוד 
מ הנובעים  לפירות  לדירות אלה(   56-החברה  ההצמדות  )לרבות  הדירות 

רדס" הממוקם בשכונת המגורים כפר הנכללות בפרויקט הידוע בשם "הפ
( אשר בפתח תקווה, הבנויות על 9-ו  7,5,3גנים ג' ברחוב חיים זכאי )מס'  

בפתח תקווה לרבות דמי   6371בגוש    583-586המקרקעין הידועים כחלקות  
השכירות ו/או דמי הפדיון ו/או דמי השימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י  

הס פי  על  הקיימים  הדירות,  על  שוכרי  כיום,  החלים  השכירות  כמי 
על   שיתווספו  עתידיים  שכירות  הסכמי  ולרבות  לעת  מעת  שינוייהם 
ככל   שינבעו,  פירות  זה  ובכלל  אותם  יחליפו  ו/או  הקיימים  ההסכמים 
שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס והכל  

 בהתאם לאגרת החוב.
תמחה את הנכסים המשועבדים או כל  החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא  

חלק מהם לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף 
 להוראות שטר הנאמנות. 

 . ללא הגבלה בסכום 

הערות אזהרה  
לטובת  

נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה לטובת הרמטיק נאמנות 
 - ( בע"מ, בגין התחייבות המוכרים לרישום משכנתה.1975)
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 פירוט  סוג 
הסכום המובטח ע"י  

השעבוד לתום שנת הדיווח  
 )במיליוני ש"ח(  31.12.2021

הרמטיק 
( 1975נאמנות )

בע"מ בתפקידו 
כנאמן לאג"ח  

 (1)סדרה 
 

 הערכת השווי אודות פרטים 20.3.6

. חלק  100%נתונים לפי 
 100%- התאגיד בנכס

 2019שנת  2020שנת  2021שנת 

 145,000 147,800 157,035-כ השווי שנקבע )באלפי ש"ח( 

ברק פרידמן קפלנר  זהות מעריך השווי 
 שימקביץ ושות'

ברק פרידמן קפלנר 
 גרינברג אולפינר ושות'  שימקביץ ושות'

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

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

30.09.2021 31.12.2020 31.12.2019 

מודל הערכת השווי  
 גישת ההשוואה  גישת ההשוואה  גישת ההשוואה  )השוואה/הכנסה/עלות אחר(

פרמטרים עיקריים שנלקחו  
 –לצורך הערכת השווי 

הערכה בגישת ההשוואה 
(Sales Comparison 

Approach) 

   

 Grossהשכרה )-שטח מכר בר 
Leasable Area  שנלקח )

 בחישוב )מ"ר( בחשבון 
 מ"ר  7,200-כ מ"ר  7,200-כ מ"ר  7,200-כ

- מחיר מכירה למ"ר מכר בר
השכרה שנלקח בחישוב  

 )בש"ח( 

 ש"ח  23,00 –חדרים  4
 ש"ח   21,800 –חדרים  5

 ש"ח 20,000 –דופלקס 

 ש"ח   21,500 –חדרים  4
 ש"ח   20,750 –חדרים  5

 ש"ח 18,500 –דופלקס 
 ש"ח   20,000

- רטווח מחירים למ"ר מכר ב 
השכרה של נכסים ברי 

השוואה שנלקחו בחישוב  
 )בש"ח( 

 ש"ח   24,600  –ש"ח   18,600 ש"ח   23,464  -ש"ח   15,566 ש"ח   25,610  –ש"ח   16,233

מספר הנכסים ברי השוואה 
 49 50 55 )#( שנלקחו בחישוב 

נכסים רלוונטיים עיקריים  
 שנלקחו לצורך 

ההשוואה: שם/זיהוי הנכס,  
 מיקום, שטח 

  שבירו"  פרויקט :1נכס 
STARS  ברחוב משה "

שנלקחו בחשבון   .1 נקאש
חדרים   6-7דירות בנות 
 מ"ר.  145-170בשטח של בין 

: פרויקט  2נכס 
" נלקחו  95"העצמאות 

  5-6בחשבון דירות בנות 
-130חדרים בשטח של בין 

 מ"ר.  181
: פרויקט "כפר גנים ג 3נכס 

  76ח. מיתר" ברחוב יפה נוף 
נות נלקחו בחשבון דירות ב

חדרים בשטח של בין   5-6
 מ"ר.  127-188

  שבירו"  פרויקט :1נכס 
STARS  ברחוב משה "

שנלקחו בחשבון   .1 נקאש
חדרים בשטח  6דירות בנות 

 מ"ר. 114-151של בין 
: פרויקט "ארמונות  2נכס 

גנים" ברח' יטקובסקי אחים  
נלקחו בחשבון דיור   – 42

חדרים בשטח של   6תבנות 
 מ"ר. 120-168בין 

  שבירו"  פרויקט: 1 נכס
STARS  ברחוב משה "

- ו 944, 941 חלקות, נקאש
  נלקחו. 6371 בגוש 947
  6 בנות דירות  החישוב לצורך

- כ של מדווח בשטח חדרים
 "ר. מ 140

: בשכונת כפר גנים ג' 2 נכס
בפתח תקווה נלקחו לצורך  

  5-ו 4החישוב דירות בנות 
חדרים בבניינים אשר נבנו  
 -בשנים האחרונות. לדוגמא 

חדרים בעידוד   4דירת 
בשטח מדווח של   7ישראל 

חדרים   5מ"ר ודירת   111
בשטח   8בעידוד ישראל 

 מ"ר. 115מדווח של 
שיעור תשואה נטו המשתקף  

חי של הנכס  הנוכ NOI-מה
(NOI   נוכחי חלקי שווי

 שנקבע(

 - 2.4%-כ 2.4%-כ

 - -  פרמטרים מרכזיים אחרים 
ניתוחי רגישות לשווי )אלפי  

    ש"ח( 

בשווי למ"ר    5%עליה של  
 מכר מוצע )באלפי ש"ח( 

 151,000 155,000 165,200-כ

בשווי למ"ר    5%ירידה של  
 מכר מוצע )באלפי ש"ח( 

 139,000 140,500 149,200-כ
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   ארנונה ירושלים פרויקט 20.4

 הנכס  הצגת 20.4.1

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

 31.12.2020ליום  פירוט

 בשכונת ארנונה ירושלים  "ARNONA PLACE", :פרויקט שם הנכס 
 בשכונת ארנונה ירושלים  6,4,2רחוב פרופסור צבי נוימן  מיקום הנכס 

שטחי הנכס מפוצלים לפי  
 שימושים 

  76מ"ר מרפסות,  801-מ"ר, בתוספת של כ 6,632- יחידות דיור, בשטח מכר של כ 60 
בגוש   373מחסנים המצויים על המקרקעין הידועים כחלקה  40- חניות תת קרקעיות ו

30139 
  .החזקה ישירה מבנה האחזקה בנכס

 .100% חלק התאגיד בפועל בנכס
 - שמות השותפים לנכס

 )מועד מסירה( 2020יוני   רכישת הנכסתאריך 
הנכס רשום בשלב זה של העסקה כזכות חכירה מהוונת על שם המוכרת. לחברה זכות   פירוט זכויות משפטיות בנכס 

 חוזית להירשם כחוכרת  
 בעלות פרטית ) טרם נרשם בית משותף(  מצב רישום זכויות משפטיות 

זכויות בניה בלתי מנוצלות  
 משמעותיות

- 

 - ים מיוחדים נושא
 .נדל"ן להשקעה לפי שווי הוגן שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 - פרטים על נכס שנמכר 

 

 עיקריים    נתונים 20.4.2

 . 100%נתונים לפי 
בתאריך    2020שנת  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

 רכישת הנכס 
)באלפי  שנהשווי הוגן בסוף 

הוצאות עלות רכישה כולל  159,200-כ 179,500-כ ש"ח( 
 127,734-כ נלוות לרכישה )באלפי ש"ח( 

ערך בספרים בסוף שנה 
ספטמבר  ב 26 מועד הרכישה  159,200-כ 179,500-כ )באלפי ש"ח( 

2019 
שערוך  (הפסדי)רווחי 

 100% שיעור תפוסה )%( 12,584-כ 20,295-כ )באלפי ש"ח( 

 - )אלפי ש"ח(  NOI 37%-כ 94%-כ שיעור תפוסה ממוצע )%( 
שטחים מושכרים בפועל  

   4,671-כ 6,634-כ )מ"ר(

 סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(

89 
   677-כ 4,367-כ

דמי שכירות ממוצעים למ"ר  
   51-כ 58-כ )לחודש בש"ח(

דמי שכירות ממוצעים 
למטר בחוזים שנחתמו 

 )לחודש בש"ח(  בשנה
   51-כ 58-כ

NOI  )389-כ 4,115-כ )אלפי ש"ח   
NOI  אלפי ש"ח(  מותאם(

(NOI   המשקף תפוסה מלאה
 של הנכס במחירי שוק( 

   3,710-כ 4,365-כ

   0.2%-כ 2.3%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
 )%( מותאם תשואה שיעור

מותאם  NOI)מחושב לפי 
 חלקי שווי הנכס בספרים( 

   2.8%-כ 2.4%-כ

מספר שוכרים לתום תקופת  
 הדיווח 

60 42   

 

 )באלפי ש"ח(  מבנה הכנסות ועלויות פילוח 20.4.3

 . 100%נתונים לפי 
 )באלפי ש"ח(  2020שנת  )באלפי ש"ח(  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

   הכנסות: 
 677-כ 4,367-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - מדמי ניהול 

 
והסכמי השכירות נחתמו   2020הנכס היה מושכר בחלקו בלבד היות ונמסר לחברה בחודש יוני    2020יצוין כי בשנת     89

  קלנדרית מלאה.אינן משקפות הכנסות בגין שנה  2020, על כן ההכנסות בשנת 2020במהלך 
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 . 100%נתונים לפי 
 )באלפי ש"ח(  2020שנת  )באלפי ש"ח(  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

 - - מהפעלת חניונים 
 - - אחרות

 677- כ 4,367- כ סה"כ הכנסות 
   עלויות 

 241-כ 209-כ ניהול, אחזקה ותפעול 
 47-כ 43-כ הוצאות אחרות 
 288- כ 252- כ סה"כ עלויות 

 389- כ 4,115- כ רווח 
NOI 389- כ 4,115- כ 

 

 צפויות בגין חוזי שכירות חתומים )באלפי ש"ח(  הכנסות 20.4.4

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 749-כ 4,224-כ 4,758-כ 4,649-כ 4,520-כ מרכיבים קבועים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 749-כ 4,224-כ 4,758-כ 4,649-כ 4,520-כ סה"כ 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 20.4.5

 פירוט  סוג 
הסכום המובטח ע"י  

השעבוד לתום שנת הדיווח  
 )במיליוני ש"ח(  31.12.2021

שעבוד מדרגה  
 ראשונה 

יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור שעבוד קבוע,  
מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח 

, להירשם כבעלת זכות חכירה מהוונת של  2020במארס    4הסכם מכר מיום  
דירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויקט הידוע בשם   50

"ARNONA PLACE  "  כחלקה הידועים  המקרקעין  על  נבנה    373אשר 
ברחוב פרופסור    5303לפי תכנית מפורטת מס'    14מגרש מס'    30139בגוש  

צבי נוימן בשכונת ארנונה בירושלים ואשר מפורטות בנספח ג' לאגרת החוב 
" זה:  בסעיף  "הדירות )להלן  או  החזקה,  הדירות  50"  זכויות  לרבות   ,)"

שביו זכויות  חוזיות,  שיש זכויות  אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל  שר 
לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט 
המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים לדירות )להלן  

וללא הגבלה  הנכס בסעיף זה: " יחיד, ראשון בדרגה  וכן שעבוד קבוע,   )"
החב של  זכויותיה  מלוא  על  מהנכס בסכום  הנובעים  הפירות  למלוא  רה 

תשלום   כל  ו/או  שימוש  דמי  ו/או  פדיון  דמי  ו/או  השכירות  דמי  לרבות 
שמשולם ע"י שוכרי הנכס, כולו או חלקו, ו/או הדירות הקיימות והנכללות  
בנכס, הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום על הנכס, על שינוייהם  

עתיד שכירות  הסכמי  ולרבות  לעת  ההסכמים  מעת  על  שיתווספו  יים 
הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש  
זכויות לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס וכן על מלוא זכויותיה 
של החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין הנכס, והכל בהתאם לאגרת החוב. 

הנכסים המשועבדים או כל    החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את
חלק מהם לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף 

 להוראות שטר הנאמנות. 

 ללא הגבלה בסכום. 

שעבוד מדרגה  
 ראשונה 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור 
ויות החברה מכוח ( של החברה, על מלוא זכ1מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

, להירשם כבעלת זכות חכירה מהוונת של  2020במארס    4הסכם מכר מיום  
לדירות אלה( הנכללות בפרויקט הידוע בשם   9 דירות )לרבות ההצמדות 
"ARNONA PLACE  כחלקה הידועים  המקרקעין  על  נבנה    373" אשר 

ברחוב פרופסור    5303לפי תכנית מפורטת מס'    14מגרש מס'    30139בגוש  
צבי נוימן בשכונת ארנונה בירושלים ואשר מפורטות בנספח ג' לאגרת החוב 

" זה:  בסעיף  "הדירות )להלן  או  החזקה,  הדירות   9"  זכויות  לרבות   ,)"
שיש  אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל  שביושר  זכויות  חוזיות,  זכויות 
לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט 

טלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים לדירות )להלן  המי
 "(. הנכס בסעיף זה: "

 ללא הגבלה בסכום. 
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 פירוט  סוג 
הסכום המובטח ע"י  

השעבוד לתום שנת הדיווח  
 )במיליוני ש"ח(  31.12.2021

ראשונים  ויחיד,  קבוע  שעבוד  דרך  על  בהמחאה  וכן  יחיד,  קבוע,  שעבוד 
תגמולי   עם  בקשר  החברה  זכויות  מלוא  הגבלה בסכום את  וללא  בדרגה 

 הביטוח.
בסכום על מלוא זכויותיה שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה  

של החברה למלוא הפירות הנובעים מהנכס לרבות דמי השכירות ו/או דמי 
פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הנכס, כולו או 
הסכמי  פי  על  הקיימים  בנכס,  והנכללות  הקיימות  הדירות  ו/או  חלקו, 

שינוייהם מעת על  כיום על הנכס,  ולרבות הסכמי   השכירות החלים  לעת 
אותם   יחליפו  ו/או  הקיימים  ההסכמים  על  שיתווספו  עתידיים  שכירות 
נוספות  לבניה  זכויות  ממימוש  שינבעו,  ככל  שינבעו,  פירות  זה  ובכלל 

 קיימות ו/או עתידיות בנכס, והכל בהתאם לאגרת החוב.
החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכסים המשועבדים או כל  

לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף   חלק מהם
 להוראות שטר הנאמנות. 

שעבוד מדרגה  
 ראשונה 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור 
( של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח 1מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

מיום   מכר  כבעל  ,2.8.2021הסכם  דירת    חכירהזכות    תלהירשם  של 
הפנימי    10-11בקומות    פנטהאוז לדירה(   33שמספרה  ההצמדות  )לרבות 

" בשם  הידוע  בפרויקט  על ARNONA PLACEהנכללת  נבנה  אשר   "
כחלקה   הידועים  מס'    30139בגוש    373המקרקעין  תכנית    14מגרש  לפי 

שכונת ארנונה בירושלים  ב 2ברחוב פרופסור צבי נוימן  5303מפורטת מס' 
"(, לרבות  הדירה"להלן בסעיף זה: ' לאגרת החוב )גמפורטת בנספח  אשרו

זכויות   וכל  זכויות שביושר )ככל שישנן(,  זכויות חוזיות,  זכויות החזקה, 
לדיר ביחס  זכויותיה של החברה  האחרות שיש לחברה  כל  , המהוות את 

המקרקעין המיוחסים    ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על  הבדיר
, יחיד, ראשון בדרגה  שוטף"( וכן שעבוד  הנכס : "בסעיף זה  )להלן  הלדיר

מלוא הפירות  ל  הלווה  החברה  של מלוא זכויותיה    עלוללא הגבלה בסכום  
הנובעים מהנכס לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או 

, ו/או הדירות הקיימות כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הנכס, כולו או חלקו
והנכללות בנכס, הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום על הנכס, 
על   שיתווספו  עתידיים  שכירות  הסכמי  ולרבות  לעת  מעת  שינוייהם  על 
ככל   שינבעו,  פירות  זה  ובכלל  אותם  יחליפו  ו/או  הקיימים  ההסכמים 

עתיד  ו/או  קיימות  נוספות  לבניה  זכויות  ממימוש  וכן שינבעו,  בנכס  יות 
 ראשונים ,  ויחיד  קבוע  שעבוד  דרך  על  בהמחאה  וכן  יחיד  קבוע  שעבוד
מלוא זכויותיה של החברה הלווה לקבלת    על   בסכום  הגבלה  וללא  בדרגה 

מכוח פוליסת הביטוח שהונפקה ע"י "כלל חברה לביטוח תגמולי הביטוח  
תמשכן  . החברה הלווה לא  החוב  לאגרת  בהתאם  והכלבגין הנכס,  בע"מ"  

ולא תשעבד ולא תמחה את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם לטובת 
צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר  

 .הנאמנות

 ללא הגבלה בסכום. 

הערות אזהרה  
לטובת הנאמן  
לאג"ח )סדרה  

 א'( 

על   אזהרה  הערות  המקרקעין  רישום  בלשכת  לטובת   50נרשמו  הדירות 
לרישום הנאמן   החברה  התחייבות  בגין  החברה,  של  א'(  )סדרה  לאג"ח 

 - משכנתה. 

הערות אזהרה  
לטובת הנאמן  
לאג"ח )סדרה  

1)' 

על   אזהרה  הערות  המקרקעין  רישום  בלשכת  לטובת   9נרשמו  הדירות 
)סדרה   לאג"ח  לרישום 1הנאמן  החברה  התחייבות  בגין  החברה,  של   )'

 - משכנתה. 

 

 הערכת השווי אודות פרטים 20.4.6

 . 100%נתונים לפי 
 30.6.2020 2020שנת  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

 159,200-כ 159,200-כ 179,50090-כ השווי שנקבע )באלפי ש"ח( 

 שימקבי קפלנר פרידמן ברק זהות מעריך השווי 
 'ושות

 שימקבי קפלנר פרידמן ברק
 'ושות

 שימקבי קפלנר פרידמן ברק
 'ושות

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

 
אלפי ש"ח    28,930-דירות המשועבדות למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( וכ  50אלפי ש"ח בגין    150,570-מתוך סכום זה כ   90

 (.1דירות המשועבדות למחזיקי אגרות החוב )סדרה   10בגין  
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 . 100%נתונים לפי 
 30.6.2020 2020שנת  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

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

30.09.2021 31.12.2020 30.06.2020 

מודל הערכת השווי  
 גישת ההשוואה  גישת ההשוואה  גישת ההשוואה  )השוואה/הכנסה/עלות אחר(

פרמטרים עיקריים שנלקחו  
 –לצורך הערכת השווי 

הערכה בגישת ההשוואה 
(Sales Comparison 

Approach) 

   

 Grossהשכרה )-שטח מכר בר 
Leasable Area  שנלקח )

 בחשבון בחישוב )מ"ר( 
 מ"ר  5,553-כ מ"ר  5,553-כ מ"ר  5,553-כ

- מחיר מכירה למ"ר מכר בר
השכרה שנלקח בחישוב  

 )בש"ח( 

למ"ר   27,900חדרים  4דירת 
 בנוי 

למ"ר   26,900חדרים  5דירת 
 בנוי 

למ"ר   25,500חדרים  4דירת 
 בנוי 

למ"ר   23,500חדרים  5דירת 
 בנוי 

למ"ר   25,500חדרים  4דירת 
 בנוי 

למ"ר   23,500חדרים  5דירת 
 בנוי 

- טווח מחירים למ"ר מכר בר
השכרה של נכסים ברי 

השוואה שנלקחו בחישוב  
 )בש"ח( 

 ש"ח   34,100  –ש"ח   17,202 ש"ח   34,100  –ש"ח   17,202 ש"ח   30,392  –ש"ח   22,000

מספר הנכסים ברי השוואה 
 118 118 4 שנלקחו בחישוב 

נכסים רלוונטיים עיקריים  
 שנלקחו לצורך 

ההשוואה: שם/זיהוי הנכס,  
 מיקום, שטח 

: דירות נוספות 1נכס 
 ARNONAבפרויקט "

PLACE ברחוב פרופסור ,"
צבי נוימן בשכונת ארנונה 
בירושלים. נלקחו לצורך  

  6-ו 4החישוב דירות בנות 
- חדרים בגודל מדווח של כ

מ"ר,  200- מ"ר וכ 95
 בהתאמה. 

 

: דירות נוספות 1נכס 
 ARNONAבפרויקט "

PLACE ברחוב פרופסור ,"
צבי נוימן בשכונת ארנונה 
בירושלים. נלקחו לצורך  

  5-ו 4החישוב דירות בנות 
- חדרים בגודל מדווח של כ

מ"ר,  120-מ"ר וכ 100
 בהתאמה. 

: דירות בפרויקט 2נכס 
"ארנונה אקסקלוסיב", 
,  6ברחוב השופט חיים כהן 

שלים. ירו 171דרך חברון  
נלקחו לצורך החישוב דירות  

חדרים בגודל   6עד   3בנות 
- לבין כ  80- מדווח שנע בין כ

 מ"ר.  183
: דירות בפרויקט   3נכס 

"מגדלי ציון", ברחוב השופט 
בירושלים.  10, 8חיים כהן 

נלקחו לצורך החישוב דירות  
חדרים בגודל   5עד   3בנות 

מ"ר   70- מדווח שנע בין כ
 מ"ר.  114- לבין כ

: פרויקט "ארנונה  4נכס 
פארק" ברחוב השופט חיים  

בירושלים. נלקחו   14, 12כהן 
  2לצורך החישוב דירות בנות 

חדרים בגודל מדווח   5עד 
- מ"ר לבין כ 60-שנע בין כ

 מ"ר.  118
: פרויקט "סביוני 5נכס 

ארנונה" ברחוב השופט חיים  
בירושלים. נלקחו   18, 16כהן 

  3לצורך החישוב דירות בנות 
חדרים בגודל מדווח   5 עד

- מ"ר לבין כ 85-שנע בין כ
 מ"  134

: דירות נוספות 1נכס 
 ARNONAבפרויקט "

PLACE ברחוב פרופסור ,"
צבי נוימן בשכונת ארנונה 
בירושלים. נלקחו לצורך  

  5-ו 4החישוב דירות בנות 
- חדרים בגודל מדווח של כ

מ"ר,  120-מ"ר וכ 100
 בהתאמה. 

: דירות בפרויקט 2נכס 
ונה אקסקלוסיב", "ארנ

,  6ברחוב השופט חיים כהן 
ירושלים.  171דרך חברון  

נלקחו לצורך החישוב דירות  
חדרים בגודל   6עד   3בנות 

- לבין כ  80- מדווח שנע בין כ
 מ"ר.  183

: דירות בפרויקט   3נכס 
"מגדלי ציון", ברחוב השופט 

בירושלים.  10, 8חיים כהן 
נלקחו לצורך החישוב דירות  

חדרים בגודל   5עד   3בנות 
מ"ר   70- מדווח שנע בין כ

 מ"ר.  114- לבין כ
: פרויקט "ארנונה  4נכס 

פארק" ברחוב השופט חיים  
בירושלים. נלקחו   14, 12כהן 

  2לצורך החישוב דירות בנות 
חדרים בגודל מדווח   5עד 

- מ"ר לבין כ 60-שנע בין כ
 מ"ר.  118

: פרויקט "סביוני 5נכס 
ארנונה" ברחוב השופט חיים  

בירושלים. נלקחו   18, 16 כהן
  3לצורך החישוב דירות בנות 

חדרים בגודל מדווח   5עד 
- מ"ר לבין כ 85-שנע בין כ

 מ"ר.  134
שיעור תשואה נטו המשתקף  

הנוכחי של הנכס   NOI-מה
(NOI   נוכחי חלקי שווי

 שנקבע(

 - 0.2%-כ 2.3%-כ

 - -  פרמטרים מרכזיים אחרים 
ניתוחי רגישות לשווי  

    )באלפי ש"ח( 
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 . 100%נתונים לפי 
 30.6.2020 2020שנת  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

בשווי למ"ר    5%עליה של  
 163,366-כ 163,366-כ 188,371-כ מכר מוצע 

בשווי למ"ר    5%ירידה של  
 147,807-כ 147,807-כ 170,462-כ מכר מוצע 
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 פרויקט מידטאון בתל אביב 20.5

הנכס הינו נדל"ן להשקעה מהותי אך מוצג כנכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד בהתאם להתחייבויות 

 '(. א)סדרה   החוב אגרות למחזיקיהחברה לפי שטר הנאמנות 

 הנכס  הצגת 20.5.1

 . 100% לפי  נתונים
 31.12.2021פירוט ליום  100%- בנכס התאגיד חלק

 .מידטאון שם הנכס 
 .אביב בתל בגין מנחם ודרך המלך שאול  הרחובות צומת מיקום הנכס 

לפי   מפוצלים  הנכס  שטחי 
 שימושים 

  המשלב ,  עיליות  קומות  50- כ  בן  אחד  מגדל  הכולל  בפרויקט  המגורים  דירות במגדל  יחידות  34
  מעל   מגורים  לשימושי  עיליות  קומות  50- כ  בן  שני  ומגדל,  מסחר  קומות  מעל  משרדים  שימושי
,  עירוניים  שימושים,  למסחר  מבונים  שטחים  ובנוסף,  משותף  כבית  ירשם  אשר  מסחר  קומות

  מגרש "כ   הידועה  קרקע  חטיבת  על,  המקרקעין  על  החלה  ע" לתב  בהתאם  הכל,  ובילוי  תרבות  פנאי
  426,  425,  424,  423,  422,  421(  בחלק)  חלקות  על  המצוי,  הצפוני  ר" המע  לב  3250  תכנית  פי  על"  1

 (. 6110  בגוש 370 – ו  366, 42 ישנות חלקות) 6110 בגוש
 . ישירה החזקה מבנה האחזקה בנכס

 . 100% חלק התאגיד בפועל בנכס
 - שמות השותפים לנכס

 )מועד מסירה(  2018מרץ  תאריך רכישת הנכס
משפטיות  זכויות  פירוט 

 בנכס 
 . בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות

זכויות  רישום  מצב 
 משפטיות 

נרשמו  הנכס  את  המנהלת  מ"בע   מידטאון  חברת  במרשמי  פנימיים  רישומים  נערכים   הערות. 
. התקבל מכתב החרגה  הנרכשות  הדירות  בגין  המקרקעין  רישום  בלשכת  החברה  לטובת  אזהרה

 בקשר עם כל הדירות. 
זכויות בניה בלתי מנוצלות 

 משמעותיות
- 

 . להלן 20.5.5"ק  בס  מידטאון לפרויקט  בקשר משפטיות מגבלות ראו נושאים מיוחדים 
בדוחות  הצגה  שיטת 

 הכספיים 
 .הוגן שווי לפי  להשקעה ן"נדל 

 - פרטים על נכס שנמכר 
 

 עיקריים    נתונים 20.5.2

 . 100% לפי  נתונים
בתאריך רכישת    2019שנת  2020שנת  2021שנת  100%- בנכס התאגיד חלק

 הנכס 

שווי הוגן בסוף שנה 
 86,880-כ 89,260-כ 97,040-כ )באלפי ש"ח( 

עלות רכישה כולל  
 הוצאות נלוות לרכישה

 )באלפי ש"ח( 
 73,201-כ

ערך בספרים בסוף שנה 
 2018 מרס מועד הרכישה  86,880-כ 89,260-כ 97,040-כ )באלפי ש"ח( 

 )מועד המסירה(
רווחי או הפסדי שערוך  

 - שיעור תפוסה )%( 690-כ 2,380-כ 7,779-כ )באלפי ש"ח( 

 - )אלפי ש"ח(  NOI 100%-כ 100%-כ 100%-כ שיעור תפוסה ממוצע )%( 
  בפועל מושכרים שטחים

   2,170-כ 2,170-כ 2,170-כ )מ"ר(

)באלפי   הכנסות"כ סה
   2,189-כ 2,176-כ 2,295-כ "ח( ש

דמי שכירות ממוצעים 
   72-כ 72-כ 76-כ )לחודש בש"ח(  רלמ"

דמי שכירות ממוצעים 
למ"ר בחוזים שנחתמו  

 בשנה )לחודש בש"ח( 
   72-כ 72-כ 77-כ

NOI  )1,883-כ 1,814-כ 2,093-כ )אלפי ש"ח   
NOI   )מותאם )אלפי ש"ח

(NOI  המשקף תפוסה
מלאה של הנכס במחירי  

 91שוק(

   2,734-כ 2,494-כ 2,909-כ

   2.2%-כ 2%-כ 2.2%-כ )%( בפועל תשואה שיעור
 )%( מותאם תשואה שיעור

מותאם  NOI)מחושב לפי 
   3.1%-כ 2.8%-כ 3%-כ

 
רות הנגזרים מהסכמי  מותאם נובע מהפער במחירי השכירות בשוק חופשי לעומת מחירי השכי  NOI-ל NOIהפער בין    91

 אביב.-שכירות לדיור בר השגה עם עיריית תל
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 . 100% לפי  נתונים
בתאריך רכישת    2019שנת  2020שנת  2021שנת  100%- בנכס התאגיד חלק

 הנכס 
חלקי שווי הנכס  

 92בספרים( 
מספר שוכרים לתום שנת 

   34 34 34 הדיווח 

 

 ועלויות   הכנסות מבנה פילוח 20.5.3

 . 100%נתונים לפי 
 )באלפי ש"ח(  2019שנת  )באלפי ש"ח  2020שנת  )באלפי ש"ח  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

    הכנסות: 
 2,189-כ 2,176-כ 2,295-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - - מדמי ניהול 
 - - - מהפעלת חניונים 

 - - - אחרות
 2,189-כ 2,176-כ 2,295-כ סה"כ הכנסות 

    עלויות: 
 290-כ 336-כ 178-כ ניהול, אחזקה ותפעול 

 15-כ 26-כ 24-כ הוצאות אחרות 
 305-כ 362-כ 202-כ סה"כ עלויות 

 1,883-כ 1,814-כ 2,093-כ רווח 
NOI 1,883-כ 1,814-כ 2,093-כ 

 

 93חתומים )באלפי ש"ח(  שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 20.5.4

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 - - 18-כ 610-כ 1,734-כ מרכיבים קבועים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 - - 18-כ 610-כ 1,734-כ סה"כ 

 
 

 אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס פרטים 20.5.5

 פירוט  סוג 

  י"ע המובטח הסכום
לתום שנת   השעבוד
  31.12.2021הדיווח  

 ( ח "ש במיליוני)
  מדרגה   שעבוד

 ראשונה 
נבו   רזניק  לטובת  בסכום  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון,  קבוע  שעבוד פז 

  " או "הנאמן לאג"ח )סדרה א'( של החברה"( המלווהנאמנויות בע"מ )להלן: "
  זכויות   מלוא  על(  החברה  של '(  א  סדרה)  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  כנאמן)

 מגורים.  אם.  איי  ציון  לבין   מ"בע   מידטאון  בין  שנחתם  הסכם   מכוח   החברה
  ומכוח 2014 בנובמבר  24 ביום"(  מ "בע ציון: "להלן( )515157923.  פ.ח)  מ"בע 

  2017  בינואר  16  ביום  לבין  החברה  לבין  מ"בע  ציון  בין  שנחתם  מכר  הסכם
  כהגדרתו   המגורים  במגדל  יחידות  34  לרכישת"(  מידטאון   הסכם: "יחד  להלן)

  המשלב ,  עיליות  קומות  50-כ  בן  אחד  מגדל  הכולל  בניה  בפרויקט;  להלן
  עיליות   קומות  50-כ  בן  שני  ומגדל,  מסחר  קומות  מעל  משרדים  שימושי

  השני   המגדל)  משותף  כבית  ירשם  אשר  מסחר  קומות  מעל   מגורים   לשימושי
"ייקרא  שימושים,  למסחר  מבונים  שטחים  ובנוסף"(,  המגורים   מגדל: 

 על,  המקרקעין  על  החלה  ע" לתב  בהתאם  הכל,  ובילוי  תרבות  פנאי,  עירוניים
, הצפוני  ר"המע  לב  3250  תכנית  פי  על"  1  מגרש"כ   הידועה  קרקע  חטיבת
 חלקות)  6110  בגוש  426,  425,  424,  423,  422,  421(  בחלק)  חלקות  על  המצוי
 מנחם ודרך  המלך שאול הרחובות בצומת( 6110 בגוש 370 – ו 366, 42 ישנות

 ללא הגבלה בסכום. 

 
לעומת מחירי    92 חופשי  בשוק  השכירות  במחירי  נובע מהפער  לשיעור תשואה מותאם  בפועל  בין שיעור תשואה  הפער 

 אביב. -השכירות הנגזרים מהסכמי שכירות לדיור בר השגה עם עיריית תל
למועד זה, מושכרות    93 הדירות שבפרויקט מידטאון בדמי שכירות בהתאם להסכם מידטאון.   34תוך  דירות מ  34נכון 

ש"ח בהתאם להסכם עם עיריית תל    5,478, עודכן שכר הדירה החודשי לסך של  2021במאי    1יובהר כי החל מתאריך  
 אביב. 
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 פירוט  סוג 

  י"ע המובטח הסכום
לתום שנת   השעבוד
  31.12.2021הדיווח  

 ( ח "ש במיליוני)
 מכוח  לה  ינתנו  או/ו  שניתנו בבטוחות  החברה  זכויות  לרבות,  אביב  בתל  בגין

 החברה  זכויות  לרבות  וכן  דירות  המכר  חוק  פי  על  האמור  מידטאון  הסכם
ובנוסף  הדיור  יחידות  עם  בקשר  כבעלים  להירשם  מקומות  34  -  האמורות 

  ליחידות  המיועד  החניה  מקומות"  פול "ב   חניה  במתקני  קרקעיים  תת  חנייה
 מידטאון. והכל הסכם להוראות בכפוף והכול -6 חניה במפלס הנמצא הדיור

בסכום   באגרת  כמפורט הגבלה  ללא  בדרגה  ראשון  קבוע,  לשעבוד  החוב 
החברה לבין רזניק בין    2017באוגוסט    30שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום  

)להלן:   א'(  )סדרה  חוב  אגרות  עבור מחזיקי  כנאמן  בע"מ  נאמנויות  נבו  פז 
 .", בהתאמה(אגרת החוב"-" ובסעיף זההנאמן"

 חלק  כל  או  המשועבד  הנכס  את  תמחה  ולא  תשעבד  ולא  תמשכן  לא  החברה
בהתאם  שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי  צד  לטובת  ממנו ובכפוף    אלא 

בין החברה לבין    2017באוגוסט    17להוראות שטר הנאמנות אשר נחתם ביום  
 "(.שטר הנאמנותהנאמן )להלן: "

 אגרות  נפרעו  לא  עוד  כל  המשועבד  בנכס  דיספוזיציה  כל  תבצע  לא  החברה
 הנכס  שוחרר  או  בגינן  החברה  התחייבויות  כל  מולאו  ולא'(  א  סדרה)  החוב

  אישור   קבלת  ללא,  הנאמנות  שטר  להוראות  בהתאם  מהשעבוד  המשועבד
  הדיספוזיציה   לביצוע'(  א  סדרה)  החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש

 .הנאמנות שטר להוראות ובכפוף בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה
מדרגה  שעבוד  

 ראשונה 
 החברה  זכויות  כל  על,  בסכום  הגבלה  ללא,  בדרגה  ראשון,  שוטף  שעבוד
 לרבות,  להן  וההצמדות  ל" הנ  מהדירות  אחת  כל  מתוך  הנובעים  פירות  לקבלת

,  שישולם  ככל,  ישולם  אשר  תשלום  כל  או/ו  שימוש  דמי  או/ו  שכירות  דמי
  שכירות   הסכמי  ולרבות  עת  אותה  קיימים  שיהיו  שכירות  הסכמי  מכוח

   אותם. יחליפו או/ו הקיימים ההסכמים על  שיתווספו  עתידיים

 ללא הגבלה בסכום. 

מדרגה   שעבוד 
 ראשונה 

 החברה  זכויות  מלוא  על  בסכום  הגבלה  ללא,  בדרגה  ראשון,  קבוע  שעבוד
  ביטוח  לפוליסת בהתאם  לחברה  שיגיעו או/ו  המגיעים ביטוח תגמולי לקבלת

 . ל"הנ  הדירות עם בקשר מורחב אש

 ללא הגבלה בסכום. 

משפטית   מגבלה 
 מהותית

בין   29.7.2014אשר נחתם ביום   השגה  בר  דיור להסכם 3.1.7 בהתאם לסעיף
  בין  המוכרת  לנעלי  כניסה  לכתב  ובהתאםיפו,  -החברה לבין עיריית תל אביב 

  ממועד   שנים  10  לאחר  רק,  24.5.2017  מיום  יפו- אביב  תל  עיריית  לבין  החברה
  ממועד   או,  מידטאון  בפרויקט  לדירות(  אכלוס  אישור)  4  טופס  קבלת

  לפי   -  מידטאון  בפרויקט  הדירות  מבין  הראשונה  הדירה  של  בפועל  השכרתה
  הדירות   את  החופשי  בשוק  למכור  החברה  רשאית  תהיה,  מביניהם  המאוחר
 מידטאון.  בפרויקט

- 

 

 השווי הערכת אודות פרטים 20.5.6

. חלק  100%נתונים לפי 
 2019שנת  2020שנת  2021שנת  100%- התאגיד בנכס

 86,880-כ 89,260-כ 97,040-כ ( ח"ש  באלפי) שנקבע השווי

 השווי  מעריך זהות
לב תורקישר  - משרד בר

רובינזון כלכלה ושמאות 
 מקרקעין 

לב תורקישר  - משרד בר
רובינזון כלכלה ושמאות 

 מקרקעין 
 ' ושות אולפינר גרינברג

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

 הערכת של התוקף תאריך
  שאליו התאריך) השווי

 ( השווי הערכת מתייחסת
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

  השווי הערכת מודל
ההשוואה  גישת גישת ההשוואה  גישת ההשוואה  (אחר עלות/ הכנסה/השוואה)  

  שנלקחו עיקריים פרמטרים
 – השווי הערכת לצורך
 ההשוואה בגישת הערכה

(Sales Comparison 

Approach ) 

   

 Grossהשכרה )-שטח מכר בר 

Leasable Area  שנלקח )
 בחשבון בחישוב )מ"ר( 

 ר "מ  2,364-כ ר "מ  2,364-כ ר "מ  2,364-כ

- בר מכר ר"למ  מכירה מחיר
  בחישוב שנלקח  השכרה

  בר דיור מגבלת ללא)בש"ח( 
 השגה 

 "ח ש  40,000 ש"ח  40,160-כ ש"ח  43,515-כ

- בר מכר ר" למ מחירים טווח
 ברי נכסים של  השכרה

 ש"ח  40,500- ש"ח   53,700 ש"ח  40,541-49,846 ש"ח  40,769-48,472
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. חלק  100%נתונים לפי 
 2019שנת  2020שנת  2021שנת  100%- התאגיד בנכס

  בחישוב  שנלקחו השוואה
 )בש"ח( 

 השוואה ברי הנכסים מספר
 34 18 18 בחישוב  שנלקחו

  עיקריים  רלוונטיים  נכסים
 לצורך  שנלקחו

,  הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 שטח , מיקום

נלקחו נתוני השוואה 
לעסקאות מכר בפרויקט: 

  65-76חדרים בנות  3דירות  
מ"ר  12מ"ר בתוספת  
 מרפסת

וכן נלקחו בחשבון דירות 
המוצעות למכירה בפרויקט: 

  66-76חדרים בנות  3דירות  
 מ"ר.

בנוסף נלקחו נתוני היצע  
לשכירות מגורים של דירות  

-68חדרים ) 3רויקט בנות  בפ
מ"ר( במחיר שכירות  73

  7,900-10,000חודשי של 
 ש"ח 

נלקחו נתוני השוואה 
לעסקאות מכר בפרויקט: 

  65-76חדרים בנות  3דירות  
מ"ר  12מ"ר בתוספת  
 מרפסת

וכן נלקחו בחשבון דירות 
המוצעות למכירה בפרויקט: 

  66-76חדרים בנות  3דירות  
 מ"ר.

צע  בנוסף נלקחו נתוני הי
לשכירות מגורים של דירות  

-68חדרים ) 3בפרויקט בנות  
מ"ר( במחיר שכירות  73

 ש"ח   7,000-9,900חודשי של 

: פרויקט מידטאון,  1 נכס
, 15חדרים, קומה  3דירת 

 68בשטח מכר מדווח של 
חדרים, קומה  3מ"ר ודירת 

  67, בשטח מכר מדווח של  28
 מ"ר.

  תל גינדי פרויקט: 2 נכס
 קומה, חדרים 3 דירת, אביב

  90  של  מדווח מכר בשטח, 36
חדרים, קומה  3ודירת  "רמ
  90, בשטח מכר מדווח של  40

 מ"ר.

שיעור תשואה נטו המשתקף  
הנוכחי של הנכס   NOI-מה
(NOI   נוכחי חלקי שווי

 שנקבע(

 2.2%-כ 2%-כ 2.2%-כ

 פרמטרים מרכזיים אחרים 

  – התאמה למגבלת שכירות
בוצעה הפחתה של הערך 

חי של הפרש דמי  הנוכ
השכירות המתקבלים בפועל  

אל מול דמי השכירות  
הראויים לדירות דומות  

בפרויקט בשיעור היוון של  
3.5% 

 - התאמה מגבלת סחירות
בתקופת השכירות, ניתן 

למכור את דירות המגורים  
כמקשה אחת ולגוף אחד  
שיאושר על ידי העירייה. 

הובא בחשבון הפחתה לגודל  
 .2%בשיעור של 

  – התאמה למגבלת שכירות
בוצעה הפחתה של הערך 

הנוכחי של הפרש דמי  
השכירות המתקבלים בפועל  

אל מול דמי השכירות  
הראויים לדירות דומות  

בפרויקט בשיעור היוון של  
3.5% 

 - התאמה מגבלת סחירות
בתקופת השכירות, ניתן 

למכור את דירות המגורים  
כמקשה אחת ולגוף אחד  

ייה. שיאושר על ידי העיר
הובא בחשבון הפחתה לגודל  

 . 2.25%בשיעור של 

  בין שכירות דמי הפרש. 1
  חופשי בשוק שכירות דמי

לבין דמי שכירות שיתקבלו  
בדירות לאור מגבלת דמי  

שכירות לפי הסכם עם 
 . אביב-עיריית תל

 סחירות  מגבלת. 2

ניתוחי רגישות לשווי )אלפי  
    ש"ח( 

בשווי למ"ר    5%עליה של  
 91,470-כ 94,000-כ 102,180-כ מוצע מכר 

בשווי למ"ר    5%ירידה של  
 82,420-כ 84,510-כ 91,890-כ מכר מוצע 

בדמי השכירות    5%עליה של  
 הראויים 

 85,880-כ 88,330-כ 96,190-כ

בדמי    5%ירידה של  
 87,880-כ 90,180-כ 97,890-כ השכירות הראויים 
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 מרום נגבה  – גן רמת פרויקט 20.6

הנכס הינו נדל"ן להשקעה מהותי אך מוצג כנכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד בהתאם להתחייבויות 

 '(. א)סדרה   החוב אגרות למחזיקיהחברה לפי שטר הנאמנות 

   הנכס הצגת 20.6.1

 . 100% לפי  נתונים
 31.12.2021פירוט ליום  100%- בנכס התאגיד חלק

 נגבה. מרום שם הנכס 
  ברחוב   1601 חלקה; 6145 בגוש  המצוי בבנייןגן  רמת, נגבה ומבוא נגבה הרחובות צומת מיקום הנכס 

 .גן ברמת 4 נגבה
אליהן    6המכר,    בהסכם   כמפורט  חניות  23  צמודות  אליהן  דירות  23 שטחי הנכס מפוצלים לפי שימושים  נוספות  דירות 

 כל אחת, לרבות   חניות  2דירות נוספות אליהן צמודות    2חניות כל אחת וכן    2צמודות  
 לה.  יינתנו או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות

 ישירה.  החזקה מבנה האחזקה בנכס
 . 100% חלק התאגיד בפועל בנכס

 - שמות השותפים לנכס
ל  2018  יולי תאריך רכישת הנכס ביחס  ל  2018  אוקטובר   דירות(,  23- )מועד מסירה  ביחס   6- )מועד מסירה 

 הדירות הנוספות( 2- )מועד מסירה ביחד ל 2019הדירות הנוספות( ואפריל  
 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות פירוט זכויות משפטיות בנכס 
הנכס.   את  המנהלת  גן-רמת  נגבה   מבוא  חברת  במרשמי  פנימיים  רישומים  נערכים מצב רישום זכויות משפטיות 

חילופית  כבטוחה  החברה  לטובת  המקרקעין  רישום  בלשכת  אזהרה  הערת  נרשמה 
לערבויות הבנקאיות על פי חוק המכר )דירות(. נמסר מכתב החרגה סופי מהבנק המלווה  

 את הפרויקט.
מנוצלות   בלתי  בניה  זכויות 

 משמעותיות
- 

 - נושאים מיוחדים 
 .הוגן שווי לפי  להשקעה ן"נדל  שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 - פרטים על נכס שנמכר 

 

 עיקריים   נתונים 20.6.2

  חלק. 100% לפי  נתונים
 100%- בנכס התאגיד

שנת 
2021 

שנת 
2020 

שנת 
בתאריך רכישת    2019

 הנכס 
שווי הוגן בסוף שנה )באלפי 

עלות רכישה כולל הוצאות  78,300-כ 83,620-כ 90,330-כ ש"ח( 
 64,301-כ )באלפי ש"ח(  נלוות לרכישה

בספרים בסוף שנה ערך  
  2018  ואוקטובר יולי מועד הרכישה  78,300-כ 83,620-כ 90,330-כ )באלפי ש"ח( 

 2019ואפריל 
רווחי או הפסדי שערוך  

 - שיעור תפוסה )%( 248-כ 5,305-כ 6,710-כ )באלפי ש"ח( 

 - )אלפי ש"ח(  NOI 100%-כ 98%כ 100%-כ )%(  ממוצע תפוסה שיעור
  בפועל מושכרים שטחים

 )מ"ר(
   3,500-כ 3,500-כ 3,500-כ

   2,263-כ 2,402-כ 2,502-כ 94"ח( ש)באלפי   הכנסות"כ סה
דמי שכירות ממוצעים למ"ר  

   59-כ 59-כ 60-כ )לחודש בש"ח(

דמי שכירות ממוצעים למ"ר  
בחוזים שנחתמו בשנה  

 )לחודש בש"ח(
   59-כ 56-כ 59-כ

NOI  )2,031-כ 2,189-כ 2,362-כ )אלפי ש"ח   
NOI ( )מותאם )אלפי ש"חNOI 

המשקף תפוסה מלאה של 
 הנכס במחירי שוק( 

   2,031-כ 2,189-כ 2,362-כ

   2.6%-כ 2.6%-כ 2.6%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
 )%( מותאם תשואה שיעור

מותאם  NOI)מחושב לפי 
 חלקי שווי הנכס בספרים( 

   2.6%-כ 2.6%-כ 2.6%-כ

לתום שנת מספר שוכרים 
 הדיווח 

31 31 31   

  

 
אינן משקפות    9201התקבלו שתי דירות נוספות בפרויקט, על כן ההכנסות לשנת    2019במהלך החציון הראשון לשנת    94

 הכנסות בגין שנה קלנדרית מלאה.
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 ועלויות  הכנסות מבנה פילוח 20.6.3

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

 )באלפי ש"ח(  2019שנת  )באלפי ש"ח(  2020שנת  )באלפי ש"ח(  2021שנת 

    הכנסות: 
 2,263-כ 2,402-כ 2,502-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - - ניהול מדמי 
 - - - מהפעלת חניונים 

 - - - אחרות
 2,263-כ 2,402-כ 2,502-כ סה"כ הכנסות 

    עלויות 
 202-כ 189-כ 118-כ ניהול, אחזקה ותפעול 

 30-כ 24-כ 22-כ הוצאות אחרות 
 232-כ 213-כ 140-כ סה"כ עלויות 

 2,031-כ 2,189-כ 2,362-כ רווח 
NOI 2,031-כ 2,189-כ 2,362-כ 

 

 95)באלפי ש"ח(  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 20.6.4

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 332-כ 860-כ 1,257-כ 2,230-כ 2,534-כ מרכיבים קבועים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 332-כ 860-כ 1,257-כ 2,230-כ 2,534-כ סה"כ 

 

  בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 20.6.5

 2018 ביולי שנמסרו דירות 23-ל ביחס (1)

 פירוט  סוג 
  י"ע המובטח הסכום

לתום שנת הדיווח   השעבוד
 ( ח"ש  במיליוני) 31.12.2021

  מדרגה   שעבוד
 ראשונה 

 כנאמן)  המלווה  לטובת  בסכום  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון,  קבוע  שעבוד
 זכויות  מלוא  על(  החברה  של'(  א  סדרה)  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור

 מבוא  בין  27.3.2017  מיום   מכר  להסכם  בהתאם  החברה  של  הבעלות
 דירות  23  לרכישת  החברה  לבין  540222858'  מס.  ר.ש  גן  רמת  נגבה

 בגוש   המצוי  בבניין,  ל" הנ  בהסכם  כמפורט  חניות  23  צמודות  אליהן
 החברה  זכויות  לרבות,  גן  ברמת  4  נגבה  ברחוב  1601  חלקה;  6145

 חוק  פי  על  האמור  הרכישה  הסכם  מכוח  לה  ינתנו  או/ו  שניתנו  בבטוחות
 עם   בקשר  כבעלים  להירשם  החברה  זכויות  לרבות  וכן  דירות  המכר

,  קבוע   לשעבוד  החוב  באגרת  כמפורט  והכל.  האמורות  הדיור  יחידות
 30  ביום אביב בתל ונחתמה שנערכה בסכום  הגבלה ללא בדרגה  ראשון

 כנאמן  מ"בע   נאמנויות  נבו  פז  רזניק  לבין  החברה  בין  2017  באוגוסט
 '(.א סדרה) חוב אגרות מחזיקי עבור

 כל או  המשועבד  הנכס  את  תמחה  ולא  תשעבד  ולא  תמשכן  לא  החברה
 בהתאם   אלא  שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי  צד  לטובת  ממנו  חלק

 . הנאמנות שטר להוראות  ובכפוף
 נפרעו  לא  עוד  כל  המשועבד  בנכס  דיספוזיציה  כל  תבצע  לא  החברה
 או  בגינן  החברה  התחייבויות  כל  מולאו  ולא'(  א  סדרה)  החוב  אגרות
,  הנאמנות  שטר  להוראות  בהתאם  מהשעבוד  המשועבד  הנכס  שוחרר

'(  א  סדרה)  החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש   אישור   קבלת  ללא
 להוראות  ובכפוף  בהתאם  אלא,  מיוחדת  בהחלטה  הדיספוזיציה  לביצוע

 . הנאמנות שטר

 . בסכום הגבלה ללא

מדרגה   שעבוד 
 ראשונה 

 החברה  זכויות  כל  על,  בסכום  הגבלה  ללא,  בדרגה  ראשון,  שוטף  שעבוד
,  להן  וההצמדות ל" הנ מהדירות אחת כל מתוך הנובעים פירות לקבלת
 ככל, ישולם אשר תשלום כל או/ו שימוש  דמי או/ו שכירות דמי לרבות

 הסכמי  ולרבות  עת  אותה  קיימים  שיהיו  שכירות  הסכמי  מכוח,  שישולם
   אותם.  יחליפו  או/ו  הקיימים  ההסכמים  על  שיתווספו  עתידיים  שכירות

 ללא הגבלה בסכום. 

 
 יחידות הדיור שבפרויקט ברמת גן בהסכמי שכירות לטווח ארוך. 31יחידות דיור מתוך  31נכון למועד זה, מושכרות    95
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 פירוט  סוג 
  י"ע המובטח הסכום

לתום שנת הדיווח   השעבוד
 ( ח"ש  במיליוני) 31.12.2021

מדרגה   שעבוד 
 ראשונה 

 זכויות  מלוא  על  בסכום  הגבלה  ללא,  בדרגה  ראשון,  קבוע  שעבוד
 בהתאם   לחברה  שיגיעו  או/ו  המגיעים  ביטוח  תגמולי  לקבלת  החברה

 .ל" הנ הדירות עם  בקשר  מורחב אש ביטוח לפוליסת

 ללא הגבלה בסכום. 

  אזהרה   הערות
  הנאמן   לטובת

 '(א סדרה) ח"לאג

 ח" לאג  הנאמן לטובת  אזהרה הערות המקרקעין רישום  בלשכת  נרשמו
 . משכנתה לרישום  החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה)

 ללא הגבלה בסכום. 

 

 2018 באוקטוברשנמסרו  הנוספותדירות ה 6-ל ביחס (2)

 פירוט  סוג 
  י"ע המובטח הסכום

לתום שנת הדיווח   השעבוד
 ( ח"ש  במיליוני) 31.12.2021

מדרגה   שעבוד 
 ראשונה 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת המלווה 
מלוא  על  החברה(  של  א'(  )סדרה  החוב  אגרות  עבור מחזיקי  )כנאמן 

המפורט בנספח ב'  9.10.2018זכויות החברה מכוח הסכם המכר מיום 
הדירות )לרבות ההצמדות לדירות   6לאגרת החוב, להירשם כבעלים של  

בגוש   1601קט הידוע בשם "מרום נגבה" בחלקה  אלה( הנכללות בפרויי
נגבה    6145 ,    4ברחוב  החוב  לאגרת  ג'  בנספח  והמפורטות  גן  ברמת 

לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל 
זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של 

 "(. הנכס להלן: "החברה בדירות ולמעט המיטלטלין )
שעבוד קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד, ראשונים 
בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בקשר עם תגמולי 

החברה לא תמשכן,    והכל כמפורט באגרת החוב.  הביטוח בגין הנכס.
לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד 

י כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר שליש
החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא   הנאמנות.

נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות המשעבדת 
שטר  להוראות  בהתאם  מהשעבוד  המשועבד  הנכס  שוחרר  או  בגינן 
הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 

בהחלטה   הדיספוזיציה  לביצוע  א'(  בהתאם )סדרה  אלא  מיוחדת, 
 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

 ללא הגבלה בסכום. 

מדרגה   שעבוד 
 ראשונה 

שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות 
החברה לפירות הנובעים מהדירות המפורטות בנספח ג' לאגרת החוב 

בש  הידוע  בפרוייקט  הנכללות  אלה(,  לדירות  ההצמדות  ם )לרבות 
בחלקה   נגבה"  נגבה    6145בגוש    1601"מרום  גן   4ברחוב  ברמת 

)"הנכס"(, לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או 
כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות בנכס, הקיימים על פי הסכמי 
השכירות החלים כיום על הנכס, על שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמי 

תווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם שכירות עתידיים שי
נוספות  לבניה  זכויות  שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש  ובכלל זה פירות 

 קיימות ו/או עתידיות בנכס. והכל כמפורט באגרת החוב. 
החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל 

אלא בהתאם   חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא
הנאמנות. שטר  להוראות  דיספוזיציה   ובכפוף  כל  תבצע  לא  החברה 

בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו 
כל התחייבויות המשעבדת בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד 
בהתאם להוראות שטר הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת 

הח אגרות  בהחלטה מחזיקי  הדיספוזיציה  לביצוע  א'(  )סדרה  וב 
 מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

 ללא הגבלה בסכום. 

  אזהרה   הערות
  הנאמן   לטובת

 '(א סדרה) ח"לאג

 ח" לאג  הנאמן לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו 
 . משכנתה לרישום  החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה)

 ללא הגבלה בסכום. 

 

 2019באפריל שנמסרו  הנוספותדירות ה 2-ל ביחס (3)

 פירוט  סוג 
  י"ע המובטח הסכום

לתום שנת הדיווח   השעבוד
 ( ח"ש  במיליוני) 31.12.2021

מדרגה   שעבוד 
 ראשונה 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת המלווה 
מלוא  על  החברה(  של  א'(  )סדרה  החוב  אגרות  עבור מחזיקי  )כנאמן 

המפורט בנספח ב'   10.4.2019זכויות החברה מכוח הסכם המכר מיום 
הדירות )לרבות ההצמדות לדירות   2לאגרת החוב, להירשם כבעלים של  

בגוש  1601ט הידוע בשם "מרום נגבה" בחלקה  אלה( הנכללות בפרויק
ברמת גן והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב, לרבות   4ברחוב נגבה    6145

 ללא הגבלה בסכום. 
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 פירוט  סוג 
  י"ע המובטח הסכום

לתום שנת הדיווח   השעבוד
 ( ח"ש  במיליוני) 31.12.2021

זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות 
אחרות שיש לחברה ביחד לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה 

 לן: "הנכס"( בדירות ולמעט המיטלטלין )לה
שעבוד שוטף, יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות 
החברה לפירות הנובעים מהנכס, לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון 
ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות בנכס,  
הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום על הנכס, על שינוייהם 

ההסכמים מע על  שיתווספו  עתידיים  הסכמי שכירות  ולרבות  לעת  ת 
שינבעו,   ככל  שינבעו,  פירות  זה  ובכלל  אותם  יחליפו  ו/או  הקיימים 

 ממימוש זכויות לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס.
קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד, ראשונים   שעבוד

וא זכויות החברה בקשר עם תגמולי בדרגה וללא הגבלה בסכום על מל
 הביטוח בגין הנכס. 

 והכל כמפורט באגרת החוב. 
החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל 
חלק ממנו, לטובת צד שלישי כלשהו ובאיזה אופן שהוא אלה בהתאם 
ובכפוף להוראות שטר הנאמנות החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס 
כל  מולאו  ולא  א(  )סדרה  החוב  אגרות  נפרעו  לא  עוד  כל  המשועבד 
ההתחייבויות המשועבדות בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד 
בהתאם להוראות שטר הנאמנות ללא קבלת אישור מראש של אספת 
מחזיקי אגרות החוב )סדרה א( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת 

 ר הנאמנות.אלה בהתאם ובכפוף להוראות שט
  אזהרה   הערות
  הנאמן   לטובת

 '(א סדרה) ח"לאג

 ח" לאג  הנאמן לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו 
 . משכנתה לרישום  החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה)

 ללא הגבלה בסכום. 

 

 השווי הערכת אודות פרטים 20.6.6

  חלק. 100% לפי  נתונים
 2019 שנת 2020שנת  2021שנת  100%- בנכס התאגיד

 78,300 83,620 90,330-כ ( ח"ש  באלפי) שנקבע השווי

 השווי  מעריך זהות
לב תורקישר  - משרד בר

רובינזון כלכלה ושמאות 
 מקרקעין 

 ' ושות אולפינר גרינברג 

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

 הערכת של התוקף תאריך
  שאליו התאריך) השווי

 ( השווי הערכת מתייחסת
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

  השווי הערכת מודל
 (אחר עלות/ הכנסה/השוואה)

ההשוואה  גישת גישת ההשוואה  גישת ההשוואה   

עיקריים שנלקחו   פרמטרים
 –לצורך הערכת השווי 

הערכה בגישת ההשוואה 
(Sales Comparison 

Approach) 

   

 Grossהשכרה )-בר  מכר שטח

Leasable Area )שנלקח  
 )מ"ר(  בחישוב בחשבון

 3,431-כ 3,431-כ 3,431-כ

- בר מכר ר"למ  מכירה מחיר
  בחישוב שנלקח  השכרה

 )בש"ח( 

  23,000 –חדרים  5דירת 
 ש"ח 

  25,000 –חדרים  4דירת 
 ש"ח 

  21,250 –חדרים  5דירת 
 ש"ח 

  23,500 –חדרים  4דירת 
 ש"ח 

חדרים בקומה   5דירת 
  22,250, בגבולות 25ממוצעת 

 ש"ח 
חדרים, בקומה  4דירת 
  22,500, בגבולות 13ממוצעת 

 ש"ח 
- בר מכר ר" למ מחירים טווח

 ברי נכסים של  השכרה
  בחישוב  שנלקחו השוואה

 )בש"ח( 

 ש"ח   27,900  –ש"ח   20,500 ש"ח  29,198ש"ח -20,198 ש"ח  30,176ש"ח -20,993

 השוואה ברי הנכסים מספר
 34 44 82 בחישוב  שנלקחו

  עיקריים  רלוונטיים  נכסים
 לצורך  שנלקחו

,  הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 שטח , מיקום

  5-4דירות בנות : 1נכס 
-78חדרים בשטח מכר של 

 שנמכרו בפרויקט.מ"ר   271

  4-3דירות בנות : 1נכס 
-78חדרים בשטח מכר של 

 מ"ר שנמכרו בפרויקט. 271

  5, בנות דירות 2: 1 נכס
חדרים, בשטח מכר מדווח  

  נמכרו אשר"ר מ 127של  
 .בפרויקט
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  חלק. 100% לפי  נתונים
 2019 שנת 2020שנת  2021שנת  100%- בנכס התאגיד

חדרים   6-4דירות : 2נכס 
מ"ר במגדלי   115-128בנות 

SMART TOWERS  הממוקם
 , רמת גן.10בהחולה 

חדרים   6-4דירות : 3נכס 
מ"ר בפרויקט  99-147בנות 

מגדל הפארק ברחוב אחד 
 רמת גן.  14-12העם 

חדרים בנות   5דירות : 4נכס 
מ"ר בפרויקט מגדל  99-147

ם הפארק ברחוב אחד הע 
 רמת גן.  14-12

חדרים   6-4דירות : 5נכס 
מ"ר   85-169בנות 

בפרויקטים חדשים בסביבה  
 הקרובה לפרויקט נגבה. 

  5-4דירות בנות : 2נכס 
מ"ר   115-128חדרים בנות 

  SMART TOWERSבמגדלי 
, רמת 10הממוקם בהחולה  

 גן.

  11, דן פסגת פרויקט: 2 נכס
  בשטח, חדרים 4בנות  דירות
"ר מ 118 -כ  של  מדווח מכר

חדרים,   5דירות, בנות  5-ו
  132- כבשטח מכר מדווח של 

 מ"ר.

  המשתקף נטו תשואה שיעור
הנוכחי של הנכס   NOI-מה
(NOI   נוכחי חלקי שווי

 שנקבע(

 2.6%-כ 2.6%-כ 2.6%-כ

 - - - אחרים  מרכזיים פרמטרים
)אלפי   לשווי רגישות ניתוחי

    "ח( ש

"ר  למ  בשווי  5%  של  עליה
 82,300-כ 87,800-כ 94,850-כ מוצע  מכר

"ר  למ  בשווי  5%  של  ירידה
 74,300-כ 79,440-כ 85,810-כ מוצע  מכר
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 בת ים פרויקט 20.7

בהתאם להתחייבויות הנכס הינו נדל"ן להשקעה מהותי אך מוצג כנכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד  

 .)סדרה ב'(למחזיקי אגרות החוב שטר הנאמנות  לפיהחברה 

 הנכס  הצגת 20.7.1

 . 100%נתונים לפי 
 31.12.2021ליום  פירוט 100%- חלק התאגיד בנכס

 ים -פרויקט בת שם הנכס 
 בבת ים   7129בגוש  134מקרקעין הידועים כחלקה  מיקום הנכס 

שטחי הנכס מפוצלים לפי  
 שימושים 

חניות תת  35מ"ר מרפסות, בתוספת  706- מ"ר מכר וכ 2,943-דירות בשטח כולל של כ 27
 מחסנים.  27- קרקעיות ו

 החזקה ישירה.  מבנה האחזקה בנכס
 . 100% בנכס בפועלחלק התאגיד 

 - שמות השותפים לנכס
 .  2020חתימה על הסכם בנובמבר  תאריך רכישת הנכס

 זכות חוזית להירשם כבעלים.  פירוט זכויות משפטיות בנכס 
 רישום פנימי במרשמי החברה המשכנת. מצב רישום זכויות משפטיות 

זכויות בניה בלתי מנוצלות  
 משמעותיות

- 

 - נושאים מיוחדים 
 נדל"ן להשקעה  הצגה בדוחות הכספיים שיטת 

 - פרטים על נכס שנמכר 
 

 96עיקריים   נתונים 20.7.2

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

בתאריך רכישת    2020שנת  2021שנת 
 הנכס 

 שנהשווי הוגן בסוף 
עלות רכישה כולל הוצאות  75,600-כ 84,200-כ )באלפי ש"ח( 

 67,643 -כ נלוות לרכישה )באלפי ש"ח( 

ערך בספרים בסוף שנה 
 2020נובמבר  מועד הרכישה  75,600-כ 84,200-כ )באלפי ש"ח( 

שערוך  (הפסדי)רווחי 
 - שיעור תפוסה )%( 7,957-כ 8,518-כ )באלפי ש"ח( 

שיעור תפוסה ממוצע  
)%(97 

 - )אלפי ש"ח(  NOI - 91%-כ

שטחים מושכרים בפועל  
   - 2,943 )מ"ר(

)באלפי  סה"כ הכנסות 
   - 1,362-כ ש"ח( 

דמי שכירות ממוצעים 
   - 54-כ למ"ר )לחודש בש"ח( 

דמי שכירות ממוצעים 
למטר בחוזים שנחתמו 

 )לחודש בש"ח(  בשנה
   - 54-כ

NOI  )1,158-כ )אלפי ש"ח -   
NOI   )מותאם )אלפי ש"ח

(NOI  המשקף תפוסה
מלאה של הנכס במחירי  

 שוק(

   - 2,137-כ

   - 1.4%-כ תשואה בפועל )%(שיעור 
 )%( מותאם תשואה שיעור

מותאם  NOI)מחושב לפי 
 חלקי שווי הנכס בספרים( 

   - 2.5%-כ

מספר שוכרים לתום  
 תקופת הדיווח 

27 -   

 

  

 
 נכון למועד חתימת הדוח, נחתמו חוזי שכירות בגין כל הדירות בפרויקט.    96
 . 2021ושווק במהלך שנת   2020 הנכס נמסר לחברה במהלך דצמבר   97
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 ועלויות  הכנסות מבנה פילוח 20.7.3

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

 )באלפי ש"ח(  2020שנת  )באלפי ש"ח(  2021שנת 

   הכנסות: 
 - 1,362-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - מדמי ניהול 
 - - מהפעלת חניונים 

 - - אחרות
 - 1,362-כ סה"כ הכנסות 

   : עלויות
 - 185-כ ניהול, אחזקה ותפעול 

 - 19-כ הוצאות אחרות 
 - 204-כ סה"כ עלויות 

 - 1,158-כ רווח 
NOI 1,158-כ - 

 

 שוכרים עיקריים בנכס )באלפי ש"ח(  20.7.4

נתונים  
לפי  
100%  .
חלק 

התאגיד 
- בנכס

100% 

שיעור 
משטח 
הנכס  

המשויך  
לשוכר  

  )%(
בשנת 
2021 

האם 
מהווה 
שוכר  

 עוגן 

האם 
אחראי 

  20%- ל
או יותר  

מהכנסות  
 בנכס 

שיוך  
ענפי  
של  

 השוכר 

תיאור  
הסכם  

 השכירות 
תקופת 

ההתקשר
ות 

המקורית 
והתקופה 

 שנותרה 

תיאור  
הסכם  

 השכירות  
אופציות 
להארכה  

 )שנים( 

תיאור  
הסכם  

 השכירות  
מנגנון עדכון  
או הצמדה 

של דמי  
 השכירות 

תיאור  
הסכם  

 השכירות  
פירוט  
 ערבויות 

תיאור  
הסכם  

 השכירות  
ציון תלות  

 מיוחדת 

 - כן  לא 74%-כ שוכר א'

תקופה 
מקורית 

 5של  
שנים  

מתוכה 
- נותרו כ 

 שנים  4.4

- 

הצמדה 
וכן  למדד 

בשנה  
הרביעית  

  תהתייקרו
  5%של  

ובשנה 
החמישית  

  תהתייקרו
 . 2%של  

ערבות 
בנקאית 
בסך של 

אלפי  150
 ש"ח 

- 

 

 )באלפי ש"ח(  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 20.7.5

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 1,038-כ 2,272-כ 2,221-כ 2,216-כ 2,164-כ מרכיבים קבועים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 1,038-כ 2,272-כ 2,221-כ 2,216-כ 2,164-כ סה"כ 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 20.7.6

 פירוט  סוג 
הסכום המובטח ע"י  

השעבוד לתום שנת הדיווח  
 )במיליוני ש"ח(  31.12.2021

שעבוד מדרגה  
 ראשונה 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור 
( של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח ב'מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

, בין  שבגינו החברה צפויה להירשם ,  2020בנובמבר,    30  הסכם מכר מיום
דירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה(   27ת זכות בעלות של  בעלכ  היתר,

בבת ים )להלן בסעיף זה:  7219בגוש   134הידועים  צויות על המקרקעיןהמ
שביושר )ככל  "(הדירות" זכויות  חוזיות,  זכויות  החזקה,  זכויות  לרבות   ,

ל ביחס  לחברה  שיש  אחרות  זכויות  וכל  כל דירותשישנן(,  את  המהוות   ,
ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על   דירותזכויותיה של החברה ב

 ללא הגבלה בסכום. 
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 הערכת השווי אודות פרטים 20.7.7

 . 100%נתונים לפי 
 2020 שנת 2021 שנת 100%- חלק התאגיד בנכס

 75,600-כ 84,200-כ השווי שנקבע )באלפי ש"ח( 
  ' ושות שימקביץ קפלנר פרידמן ברק זהות מעריך השווי 

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

תאריך התוקף של הערכת השווי  
)התאריך שאליו מתייחסת הערכת  

 השווי(
30.09.2021 26.11.2020 

מודל הערכת השווי  
ההשוואה  גישת )השוואה/הכנסה/עלות אחר( ההשוואה  גישת   

פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך  
הערכה בגישת  –הערכת השווי 

 Sales Comparisonההשוואה )
Approach) 

  

 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר 
Area)2,947-כ 2,947-כ ( שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר 

השכרה  -מחיר מכירה למ"ר מכר בר
 שנלקח בחישוב )בש"ח( 

 ש"ח  27,000 –חדרים  5 דירת
 25,700 ש"ח  28,500 –חדרים  4 דירת

השכרה  -ברטווח מחירים למ"ר מכר 
של נכסים ברי השוואה שנלקחו 

 בחישוב )בש"ח( 
25,682-28,636 19,643-27,966 

מספר הנכסים ברי השוואה שנלקחו  
 35 5 בחישוב 

נכסים רלוונטיים עיקריים שנלקחו  
 לצורך 

ההשוואה: שם/זיהוי הנכס, מיקום, 
 שטח

  הרב' ברח הממכר פרויקט: 1 נכס
  לצורך נלקחו, ים בת, 37  ניסנבוים

 בשטח, חדרים 4 בנות דירות 5 החישוב
 "ר. מ  98-110-כ  של

  הרב' ברח הממכר פרויקט: 1 נכס
  לצורך נלקחו, ים בת, 37  ניסנבוים

, חדרים 2-4  בנות דירות  17 החישוב
 "ר.מ 50-105- כ של בשטח

  פרנק אנה' ברח מגורים בניין: 2 נכס
  12 החישוב לצורך נלקחו, ים בת, 35

- כ של בשטח, חדרים 3.5-5 בנות דירות
 "ר. מ 87-109

 NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
נוכחי חלקי שווי  NOIהנוכחי של הנכס )

 שנקבע(
 - 1.4%-כ

 - - פרמטרים מרכזיים אחרים 
   ניתוחי רגישות לשווי )אלפי ש"ח( 

בשווי למ"ר מכר מוצע    5%עליה של  
 79,500-כ 88,300-כ )באלפי ש"ח( 

בשווי למ"ר מכר מוצע    5%ירידה של  
 71,800-כ 80,000-כ )באלפי ש"ח( 

 

 

 פירוט  סוג 
הסכום המובטח ע"י  

השעבוד לתום שנת הדיווח  
 )במיליוני ש"ח(  31.12.2021

"( וכן שעבוד קבוע,  הנכס : "בסעיף זה  )להלן   דירותרקעין המיוחסים להמק
החברה   זכויותיה של  מלוא  על  בסכום  הגבלה  וללא  ראשון בדרגה  יחיד, 
למלוא הפירות הנובעים מהנכס )לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם, 
כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול או כל תשלום  

יש ו/או אשר  קיימים  שיהיו  שכירות  הסכמי  מכוח  שישולם,  ככל  ולם, 
יחליפו   ו/או  עת  עתידיים שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים באותה 
הנובעת   זכות אחרת  כל  או  אילו מהדירות(,  עם  בקשר  שייחתמו  אותם, 
מהם או שתתקבל חלף הדירות ו/או בגינם בנכס וכן על מלוא זכויותיה של 

לי הביטוח בגין הנכס. החברה לא תמשכן ולא תשעבד  החברה לקבלת תגמו 
לטובת צד שלישי כלשהו   מנוולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק מ

 . באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות
הערות אזהרה  

לטובת  
 הרמטיק
( 1975נאמנות )

בע"מ בתפקידו 
כנאמן לאג"ח  

 (1)סדרה 

 

- 
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 רמות רמת השרון פרויקט 20.8

בהתאם להתחייבויות הנכס הינו נדל"ן להשקעה מהותי אך מוצג כנכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד  

 .)סדרה ב'(למחזיקי אגרות החוב שטר הנאמנות  לפיהחברה 

 הנכס  הצגת 20.8.1

 . 100%נתונים לפי 
 31.12.2021ליום  פירוט 100%- חלק התאגיד בנכס

 פרויקט רמת השרון  שם הנכס 
ברמת  6550בגוש  241 – 246,  236  - 239,  234 - 227,  182חלקות מקרקעין הידועים כ מיקום הנכס 

 השרון 
שטחי הנכס מפוצלים לפי  

 שימושים 
חניות תת  49, בתוספת מרפסות"ר מ 790- וכ  מכר"ר מ 3,830-כ  של  כוללבשטח דירות  36

 . מחסנים 13- וקרקעיות 
 החזקה ישירה.  מבנה האחזקה בנכס

 . 100% בנכס בפועלחלק התאגיד 
 - שמות השותפים לנכס

 .  2020חתימה על הסכם בנובמבר  תאריך רכישת הנכס
 זכות חוזית להירשם כבעלים.  פירוט זכויות משפטיות בנכס 

 רישום פנימי במרשמי החברה המשכנת. משפטיות מצב רישום זכויות 
זכויות בניה בלתי מנוצלות  

 משמעותיות
- 

 - נושאים מיוחדים 
 נדל"ן להשקעה  שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 - פרטים על נכס שנמכר 
 

 עיקריים   נתונים 20.8.2

 . 100%נתונים לפי 
בתאריך    2020שנת  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

 רכישת הנכס 
 שנהשווי הוגן בסוף 

עלות רכישה כולל הוצאות  106,470-כ 109,370-כ )באלפי ש"ח( 
 100,300-כ נלוות לרכישה )באלפי ש"ח( 

ערך בספרים בסוף שנה 
 2020דצמבר   מועד הרכישה  106,470-כ 109,370-כ )באלפי ש"ח( 

שערוך  (הפסדי)רווחי 
 - שיעור תפוסה )%( 7,087-כ 2,645-כ )באלפי ש"ח( 

שיעור תפוסה ממוצע  
)%(98 

 - )אלפי ש"ח(  NOI - 85%-כ

שטחים מושכרים בפועל  
   - 3,830-כ )מ"ר(

סה"כ הכנסות )באלפי  
   - 1,902-כ ש"ח( 

דמי שכירות ממוצעים 
 למ"ר )לחודש בש"ח( 

   - 66-כ

דמי שכירות ממוצעים 
למטר בחוזים שנחתמו 

 )לחודש בש"ח(  בשנה
   - 66-כ

NOI  )1,695-כ )אלפי ש"ח -   
NOI   )מותאם )אלפי ש"ח

(NOI  המשקף תפוסה
מלאה של הנכס במחירי  

 שוק(

   - 2,979-כ

   - 1.5%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
 )%( מותאם תשואה שיעור

מותאם  NOI)מחושב לפי 
 חלקי שווי הנכס בספרים( 

   - 2.7%-כ

מספר שוכרים לתום  
   - 36 תקופת הדיווח 
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 ועלויות  הכנסות מבנה פילוח 20.8.3

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

 )באלפי ש"ח(  2020שנת  )באלפי ש"ח(  2021שנת 

   הכנסות: 
 - 1,902-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - מדמי ניהול 
 - - מהפעלת חניונים 

 - - אחרות
 - 1,902-כ סה"כ הכנסות 

   : עלויות
 - 181-כ ניהול, אחזקה ותפעול 

 - 26-כ הוצאות אחרות 
 - 207-כ סה"כ עלויות 

 - 1,695-כ רווח 
NOI 1,695-כ - 

 

 )באלפי ש"ח(  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 20.8.4

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 1,258-כ 3,297-כ 3,237-כ 3,140-כ 3,045-כ מרכיבים קבועים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 1,258-כ 3,297-כ 3,237-כ 3,140-כ 3,045-כ סה"כ 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 20.8.5

 פירוט  סוג 
הסכום המובטח ע"י  

השעבוד לתום שנת הדיווח  
 )במיליוני ש"ח(  31.12.2021

שעבוד מדרגה  
 ראשונה 

הנאמן עבור שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת  
מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח 

על הבטוחות מכוח חוק המכר   29/11/2020הסכם מכר מיום   )ובכלל זה 
בגין   דירות  המכר  חוק  להוראות  בהתאם  לחברה  יינתנו  אשר  דירות 
  הפרויקט )ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות ביטוח ולרבות רכיב המע"מ((, 

בין היתר, כבעלים של   להירשם,  דירות )לרבות    36שבגינו החברה צפויה 
כחלקות   הידועים  המקרקעין  על  המצויות  לדירות אלה(  , 182ההצמדות 

מפורטות   6550בגוש    241-246  -ו  236-239,  227-234 ואשר  השרון  ברמת 
"(, לרבות זכויות החזקה,  הדירות בנספח ג' לאגרת החוב )להלן בסעיף זה: "

שיש זכו אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל  שביושר  זכויות  חוזיות,  יות 
לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט 
המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים לדירות )להלן  

וללא הגבלה  הנכס בסעיף זה: " יחיד, ראשון בדרגה  וכן שעבוד קבוע,   )"
מהנכס בסכום   הנובעים  הפירות  למלוא  החברה  של  זכויותיה  מלוא  על 

)לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או 
ישולם, ככל שישולם, מכוח  כל תשלום אשר  ניהול או  פדיון או דמי  דמי 
ההסכמים   על  שיתווספו  עתידיים  ו/או  קיימים  שיהיו  שיכרות  הסכמי 

באו קיימים  עם אילו  שיהיו  בקשר  שייחתמו  אותם,  יחליפו  ו/או  עת  תה 
מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הדירות ו/או 
בגינם בנכס וכן על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין  
ולא   ולא תשעבד  לא תמשכן  החברה  החוב.  לאגרת  בהתאם  והכל  הנכס, 

או   המשועבד  הנכס  את  כלשהו  תמחה  שלישי  צד  לטובת  ממנו  חלק  כל 
 באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות .

 ללא הגבלה בסכום. 
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 הערכת השווי אודות פרטים 20.8.6

. חלק התאגיד  100%נתונים לפי 
 100%- בנכס

 
31.12.2021 

 
31.12.2020 

 106,470 109,370 השווי שנקבע )באלפי ש"ח( 
 "מ בע  מקרקעין שמאות ספקטור ירון "מ בע  מקרקעין שמאות ספקטור ירון השווי זהות מעריך 

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

תאריך התוקף של הערכת השווי  
)התאריך שאליו מתייחסת הערכת  

 השווי(
30.06.2021 31.12.2020 

מודל הערכת השווי  
 השוואה  השוואה  )השוואה/הכנסה/עלות אחר(

פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך  
הערכה בגישת  –הערכת השווי 

 Sales Comparisonההשוואה )
Approach) 

  

 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר 
Area)3,830-כ 3,830-כ ( שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר 

השכרה  -מחיר מכירה למ"ר מכר בר
 בחישוב )בש"ח( שנלקח 

  –מ"ר  100חדרים בשטח של   4דירת 
 ש"ח   29,281

  –מ"ר  105חדרים בשטח של   4דירת 
 ש"ח   28,095

- 

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

 בחישוב )בש"ח( 
 "ח ש  25,094  -"ח ש  20,204 ש"ח   20,941  –ש"ח   25,205

שנלקחו מספר הנכסים ברי השוואה )#( 
 26 15 בחישוב 

נכסים רלוונטיים עיקריים שנלקחו  
 לצורך 

ההשוואה: שם/זיהוי הנכס, מיקום, 
 שטח

בגוש   257חלקה  13-15רחוב החלוץ  
6550 

  בגוש 257 חלקה 13-15 החלות רחוב
6550 

 NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
נוכחי חלקי שווי  NOIהנוכחי של הנכס )

 שנקבע(
 - 1.5%-כ

 -  מרכזיים אחרים  פרמטרים
   ניתוחי רגישות לשווי )אלפי ש"ח( 

בשווי למ"ר מכר מוצע    5%עליה של  
 111,794 114,839-כ )באלפי ש"ח( 

בשווי למ"ר מכר מוצע    5%ירידה של  
 95,823 103,902-כ )באלפי ש"ח( 

 

  



 75 -א 
 

 יהוד  Unik Life פרויקט 20.9

בהתאם להתחייבויות הנכס הינו נדל"ן להשקעה מהותי אך מוצג כנכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד  

 .)סדרה ב'(למחזיקי אגרות החוב שטר הנאמנות  לפיהחברה 

 הנכס  הצגת 20.9.1

 . 100%נתונים לפי 
 31.12.2021 פירוט ליום 100%- חלק התאגיד בנכס

   יהודפרויקט  הנכס  שם
במרכז   6729על גוש  61ועל חלק מחלקה  6279בגוש   35-37הידועים כחלק מחלקות מקרקעין  הנכס  מיקום

 יהוד. 
 . מרפסות"ר מ 330- וכ  מכר"ר מ 3,650-כ  של  כולל בשטח דירות 30   הנכס שטחי
 . ישירה החזקה בנכס האחזקה מבנה
 100% בנכס בפועל התאגיד חלק

 - לנכס השותפים שמות
 .  2021וקבלת דירות במהלך הרבעון הראשון לשנת  2020  בספטמבר הסכם על חתימה תאריך רכישת הנכס

 משפטיות זכויות פירוט
 בנכס 

 מהחניות אחר בחלק לדורות וכחוכר מהחניות ובחלק בדירות בעליםזכות חוזית להירשם כ 
 .המקרקעין רישום בלשכת

 זכויות רישום מצב
 משפטיות 

 .המשכנת החברה במרשמי  פנימי  רישום

מנוצלות   בניה בלתי זכויות
 משמעותיות

- 

 - מיוחדים  נושאים
 בדוחות הצגה שיטת

 הכספיים 
 . להשקעה ן"נדל 

 - פרטים על נכס שנמכר 

 

 עיקריים    נתונים 20.9.2

 . 100%נתונים לפי 
בתאריך רכישת    )באלפי ש"ח(  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

 הנכס 

)באלפי  שנהשווי הוגן בסוף 
 70,470-כ ש"ח( 

עלות רכישה כולל  
הוצאות נלוות 

 )באלפי ש"ח(  לרכישה
 60,505-כ

ערך בספרים בסוף שנה 
 2020 ספטמבר מועד הרכישה  70,470-כ )באלפי ש"ח( 

שערוך )באלפי  (הפסדי)רווחי 
 - שיעור תפוסה )%( 9,940-כ ש"ח( 

 - )אלפי ש"ח(  NOI 88%-כ 99שיעור תפוסה ממוצע )%( 
מושכרים בפועל  שטחים 

   3,653-כ )מ"ר(

   1,448-כ סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח( 
דמי שכירות ממוצעים למ"ר  

 )לחודש בש"ח(
   47-כ

דמי שכירות ממוצעים למטר  
  בשנהבחוזים שנחתמו 

 )לחודש בש"ח(
   47-כ

NOI  )1,349-כ )אלפי ש"ח   
NOI   )מותאם )אלפי ש"ח

(NOI   המשקף תפוסה מלאה
 במחירי שוק( של הנכס 

   1,985-כ

   1.9%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
 )%( מותאם תשואה שיעור

מותאם  NOI)מחושב לפי 
 חלקי שווי הנכס בספרים( 

   2.8%-כ

מספר שוכרים לתום תקופת  
   30 הדיווח 

 

  

 
 .100%נכון ליום הדוח שיעור התפוסה הינו     99



 76 -א 
 

 ועלויות  הכנסות מבנה פילוח 20.9.3

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

 )באלפי ש"ח(  2020שנת  ש"ח( )באלפי  2021שנת 

   הכנסות: 
 - 1,448-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - מדמי ניהול 
 - - מהפעלת חניונים 

 - - אחרות
 - 1,448- כ סה"כ הכנסות 

   : עלויות
 - 77-כ ניהול, אחזקה ותפעול 

 - 22-כ הוצאות אחרות 
 - 98- כ סה"כ עלויות 

 - 1,349- כ רווח 
NOI 1,349- כ - 

 

 )באלפי ש"ח(  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 20.9.4

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 672-כ 2,117-כ 2,085-כ 2,040-כ 2,025-כ מרכיבים קבועים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 672-כ 2,117-כ 2,085-כ 2,040-כ 2,025-כ סה"כ 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 20.9.5

 פירוט  סוג 
  השעבוד י"ע המובטח הסכום
  במיליוני) 31.03.2021ליום 

 ( ח"ש
שעבוד  
מדרגה  
 ראשונה 

עבור   הנאמן  לטובת  בסכום,  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 
אגרות מכוח   מחזיקי  החברה  זכויות  מלוא  על  החברה,  של  ב'(  )סדרה  החוב 

שבגינו החברה צפויה להירשם, בין היתר,   ,2020בספטמבר    13הסכם מכר מיום  
  13דירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( וכוללות    30כבעלת זכות בעלות של  

על בזכות בעלות, המצויות    35-37המקרקעין הידועים כחלק מחלקות    חניות 
גוש    61ועל חלק מחלקה    6279בגוש   לזכויות    6729על  בנוגע  וכן  יהוד  במרכז 

בנוגע ל  חכירה ואשר  29-לדורות  לדירות  ג'    חניות הצמודות  בנספח  מפורטות 
" זה:  בסעיף  )להלן  החוב  החזקה,הדירות לאגרת  זכויות  לרבות  זכויות   "(, 

ביחס  לחברה  שיש  אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל  שביושר  זכויות  חוזיות, 
המיטלטלין    לדירות, ולמעט  בדירות  החברה  של  זכויותיה  כל  את  המהוות 

על נוספות  בניה  זה:   וזכויות  בסעיף  )להלן  לדירות  המיוחסים  המקרקעין 
ראשוןוכן   "(הנכס" יחיד,  קבוע,  מלוא    שעבוד  על  הגבלה בסכום  וללא  בדרגה 

מהנכס )לרבות תשלומים    זכויותיה של החברה הלווה למלוא הפירות הנובעים
או דמי ניהול    כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון

  או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים 
ו/או עתידיים שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים באותה עת ו/או יחליפו 

בקשר עם אילו מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או  אותם, שייחתמו
ו/או  הדירות  חלף  מל  שתתקבל  על  וכן  בנכס  החברה  בגינם  של  זכויותיה  וא 

 בהתאם לאגרת החוב.   לקבלת תגמולי הביטוח בגין הנכס, והכל
כל חלק ממנו   החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או

שטר   לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות
 הנאמנות.

 . ללא הגבלה בסכום

 

 הערכת השווי אודות פרטים 20.9.6

 . 100%נתונים לפי 
 2021במרץ    31פירוט ליום  31.12.2021 100%- חלק התאגיד בנכס

 65,540-כ 70,470-כ ( ח"ש  באלפי) שנקבע השווי

 השווי  מעריך זהות
לב תורקישר רובינזון כלכלה  - משרד בר

 ושמאות מקרקעין  
רובינזון כלכלה    לב תורקישר- משרד בר

 ושמאות מקרקעין 
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 . 100%נתונים לפי 
 2021במרץ    31פירוט ליום  31.12.2021 100%- חלק התאגיד בנכס

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

  השווי הערכת של התוקף תאריך
  הערכת מתייחסת שאליו התאריך)

 (השווי
31.12.2021 31.03.2021 

  השווי הערכת מודל
ההשוואה  גישת (אחר עלות/ הכנסה/השוואה) ההשוואה  גישת   

  לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים
 בגישת הערכה – השווי הערכת

 Sales Comparison) ההשוואה
Approach) 

  

 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר 
Area)( שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר 

 
3,653 

 

 
3,653 

  השכרה-בר מכר ר"למ  מכירה מחיר
 )בש"ח(  בחישוב שנלקח

 –, שווי למ"ר 118  –שטח דירה במ"ר 
19,000 

 –, שווי למ"ר 124  –שטח דירה במ"ר 
18,600 

 –, שווי למ"ר 118  –שטח דירה במ"ר 
17,700 

 –, שווי למ"ר 124  –שטח דירה במ"ר 
17,300 

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

 )בש"ח(  בחישוב
15,583-23,445 16,331-22,450 

  שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר
 57 46 בחישוב 

  שנלקחו  עיקריים  רלוונטיים  נכסים
 לצורך 

, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 שטח

", כתובת Unik Life: פרויקט " 1נכס 
-35יהודה הלוי פינת ישי צבי, חלקות 

נלקחו לצורך החישוב    6729בגוש   37
  84-138ל  חדרים בשטח ש 3-5דירות של  

 מ"ר מכר. 
יהוד", כתובת  New: פרויקט " 2נכס 

בגוש    49- ו 23, חלקות  31העצמאות 
. נלקחו לצורך החישוב דירות של 6692
מ"ר   125-140חדרים בשטח של   5-6

 מכר.
: פרויקט "פסגות יהוד", כתובת  3נכס 

בגוש   32-ו  31, חלקות 39-41העצמאות 
, נלקחו לצורך החישוב דירות של 6692
מ"ר  91-124חדרים בשטח של   4-5

 מכר.
: פרויקט "הגנים התלויים", 4נכס 

כתובת פינת הרחובות מקלב אורי  
בגוש   4-10וחתוכה סעדיה, חלקות 

, נלקחו לצורך החישוב דירות של 6692
מ"ר  93-136חדרים בשטח של   4-6

 מכר.
, חלקה 2: כתובת יוספטל גיורא  5נכס 
החישוב  , נלקחו לצורך 6693בגוש  186

  74-120חדרים בשטח של   3-5דירות של  
 מ"ר מכר. 

", כתובת Unik Life: פרויקט " 1נכס 
-35יהודה הלוי פינת ישי צבי, חלקות 

נלקחו לצורך החישוב    6729בגוש   37
  118-138חדרים בשטח של  5דירות של  

 מ"ר מכר. 
יהוד", כתובת  New: פרויקט " 2נכס 

בגוש    49- ו 23, חלקות  31העצמאות 
. נלקחו לצורך החישוב דירות של 6692

 מ"ר מכר. 127-134חדרים בשטח של  5
: פרויקט "פסגות יהוד", כתובת  3נכס 

בגוש   32-ו  31, חלקות 39-41העצמאות 
, נלקחו לצורך החישוב דירות של 6692

 מ"ר מכר. 120-124חדרים בשטח של  5
ויקט "הגנים התלויים", : פר 4נכס 

כתובת פינת הרחובות מקלב אורי  
בגוש   4-10וחתוכה סעדיה, חלקות 

, נלקחו לצורך החישוב דירות של 6692
 מ"ר מכר. 113-127חדרים בשטח של  5

, חלקה 2: כתובת יוספטל גיורא  5נכס 
, נלקחו לצורך החישוב  6693בגוש  186

  113-120חדרים בשטח של  5דירות של  
 . מ"ר מכר

 NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
נוכחי חלקי שווי   NOIהנוכחי של הנכס )

 שנקבע(
 - 1.9%-כ

 - - פרמטרים מרכזיים אחרים 
   ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח( 

 68,817-כ 73,994-כ בשווי למ"ר מכר מוצע   5%עליה של  
 62,263-כ 66,947-כ בשווי למ"ר מכר מוצע   5%ירידה של  
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 בית וגן ירושלים  פרויקט 20.10

בהתאם להתחייבויות הנכס הינו נדל"ן להשקעה מהותי אך מוצג כנכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד  

 .)סדרה ב'(למחזיקי אגרות החוב שטר הנאמנות  לפיהחברה 

 הנכס  הצגת 20.10.1

 . 100% לפי  נתונים
 31.12.2021פירוט ליום  100%- בנכס התאגיד חלק

   בית וגןפרויקט  הנכס  שם
שרישומן   –, ירושלים 28ברחוב משה זילברג    30192בגוש  264דירות הידועות כחלקה  20 הנכס  מיקום

 . 30192בגוש  263בחלקה  83נעשה על תת חלקה 
 מ"ר מרפסות. 502- מ"ר וכ 2,908   הנכס שטחי
 . ישירה החזקה בנכס האחזקה מבנה
 100% בנכס בפועל התאגיד חלק

 - לנכס השותפים שמות
 . 2021וקבלת דירות במהלך הרבעון השני לשנת  2021 באפריל הסכם על חתימה תאריך רכישת הנכס

 .בעליםזכות חוזית להירשם כ  בנכס  משפטיות זכויות פירוט
 בשלב זה רישום פנימי במרשמי היזם. משפטיות  זכויות רישום מצב

מנוצלות   בניה בלתי זכויות
 משמעותיות

- 

 - מיוחדים  נושאים
 .)שווי הוגן( להשקעה ן"נדל  הכספיים  בדוחות הצגה שיטת

 - פרטים על נכס שנמכר 
 

 עיקריים    נתונים 20.10.2

 . 100% לפי  נתונים
 100%- בנכס התאגיד חלק

בתאריך    31.12.2021
 רכישת הנכס 

עלות רכישה כולל הוצאות נלוות  80,810 -כ )באלפי ש"ח(  31.12.2021שווי הוגן ליום 
 5,480100-כ )באלפי ש"ח(  לרכישה

)באלפי   31.12.2021ערך בספרים ליום 
 2021אפריל  מועד הרכישה  80,810 -כ ש"ח( 

   15,191-כ רווחי שערוך )באלפי ש"ח( 
   48% 101שיעור תפוסה ממוצע )%( 

   2,904-כ )מ"ר(  בפועל מושכרים שטחים
   504-כ "ח( ש)באלפי   הכנסות"כ סה

ממוצעים למ"ר בחוזים  דמי שכירות 
   54-כ שנחתמו בשנה )לחודש בש"ח(

NOI )399-כ )אלפי ש"ח   
NOI 1,783-כ "ח(ש )אלפי  מותאם   

   0.5%-כ )%( בפועל תשואה שיעור
   2.3%-כ )%( מותאם תשואה שיעור

   17 מספר שוכרים לתום תקופת הדיווח 
 

 ועלויות  הכנסות מבנה פילוח 20.10.3

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

 )באלפי ש"ח(  2020שנת  )באלפי ש"ח(  2021שנת 

   הכנסות: 
 - 504-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - מדמי ניהול 
 - - מהפעלת חניונים 

 - - אחרות
 - 504-כ סה"כ הכנסות 

   עלויות 
 - 91-כ ניהול, אחזקה ותפעול 

 - 14-כ אחרות הוצאות 

 
עלות ההשקעה כוללת את רכיב המניות שהוקצו למוכר במסגרת העסקה לרכישת הדירות אשר הוצג כחלק מהתמורה   100

( בפרק ג' "הדוחות  1ד')9מיליון ש"ח. לפרטים  נוספים  ראו באור    14.5-גן הסתכם לסך של כבעסקה ואשר שווין ההו
 הכספיים" המצורפים לדוח תקופתי זה.

יחידות דיור   20יחידות דיור מתוך  18ונכון למועד הדוח הושכרו  2021יובהר כי הנכס נמסר לחברה במהלך חודש מאי   101
  הקיימות בפרויקט. 
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 . 100%נתונים לפי 
 )באלפי ש"ח(  2020שנת  )באלפי ש"ח(  2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

 - 105-כ סה"כ עלויות 
 - 399-כ רווח 
NOI 399-כ - 

 

 )באלפי ש"ח(  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 20.10.4

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 1,105-כ 1,687-כ 1,664-כ 1,617-כ 1,590-כ מרכיבים קבועים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 1,105-כ 1,687-כ 1,664-כ 1,617-כ 1,590-כ סה"כ 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 20.10.5

 פירוט  סוג 
  השעבוד י"ע המובטח הסכום
  במיליוני) 31.12.2021ליום 

 ( ח"ש
מדרגה  שעבוד 

 ראשונה 
לטובת  וללא הגבלה בסכום,  יחיד, ראשון בדרגה  שעבוד קבוע, 

החברה, על מלוא הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של  
, שבגינו החברה  18.4.2021  זכויות החברה מכוח הסכם מכר מיום

של כבעלים  היתר,  בין  להירשם,  )לרבות   20  צפויה  דירות 
הידועים   המקרקעין  על  המצויות  אלה(  לדירות  ההצמדות 

ואשר מפורטות   ירושליםב  30192  בגוש  268- ו  264,  263ות  כחלק
בסעיף   )להלן  החוב  לאגרת  ג'  "בנספח  לרבות הדירות זה:   ,)"

זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל  
כל  את  המהוות  לדירות,  ביחס  לחברה  שיש  אחרות  זכויות 
בניה   וזכויות  המיטלטלין  ולמעט  בדירות  החברה  של  זכויותיה 
זה:  בסעיף  )להלן  לדירות  המיוחסים  המקרקעין  על  נוספות 

קבוהנכס" שעבוד  וכן  הגבלה  "(  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  ע, 
למלוא הפירות הנובעים   זכויותיה של החברה  על מלוא  בסכום 
דמי   כגון  מהם,  הנובעים  כספיים  תשלומים  )לרבות  מהנכס 
שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול או כל תשלום  
אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים  

ם שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים באותה עת ו/או עתידיי 
כל   יחליפו אותם, שייחתמו בקשר עם אילו מהדירות(, או  ו/או 
זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הדירות ו/או בגינם  
בנכס וכן על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי הביטוח  
לביטוח  חברה  "כלל  ידי  על  שהונפקה  הביטוח  פוליסת    מכח 

לא בע"מ"   החברה  החוב.  לאגרת  בהתאם  והכל  הנכס,  בגין 
תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק 
ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

 ללא הגבלה בסכום. 

 אזהרה   הערות
 ח "לאג   הנאמן  לטובת

 (ב סדרה)

 ח"לאג  הנאמן  לטובת  המקרקעין  רישום  בלשכת  אזהרה  הערות
משכנתה   המוכר לרישום  התחייבות  בגין,  החברה  של(  ב'  סדרה)

 .  ביחס לנכס המשועבד

 ללא הגבלה בסכום. 

 

 הערכת השווי אודות פרטים 20.10.6

 . 100%נתונים לפי 
 12.5.2021נכון ליום  31.12.2021 100%-חלק התאגיד בנכס

 72,250 80,810 ( ח"ש  באלפי) שנקבע השווי
 ברק, פרידמן, קפלנר, שימקביץ ושות'  ברק, פרידמן, קפלנר, שימקביץ ושות'  השווי  מעריך זהות

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

  השווי הערכת של התוקף תאריך
  הערכת מתייחסת שאליו התאריך)

 (השווי
31.12.2021 12.5.21 

  השווי הערכת מודל
 גישת ההשוואה  גישת ההשוואה  (אחר עלות/ הכנסה/השוואה)
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 . 100%נתונים לפי 
 12.5.2021נכון ליום  31.12.2021 100%-חלק התאגיד בנכס

  לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים
 בגישת הערכה – השווי הערכת

 Sales Comparison) ההשוואה
Approach) 

  

 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר 
Area שנלקח בחשבון בחישוב למגורים )

 )מ"ר(
 מ"ר  2,908-כ מ"ר  2,908-כ

  השכרה-בר מכר ר"למ  מכירה מחיר
 )בש"ח(  למגורים בחישוב שנלקח

חדרים בשטח מכר ממוצע של   3דירת 
 ש"ח   32,000מ"ר,  74

חדרים בשטח מכר ממוצע של   5דירת 
 ש"ח  30,000למ"ר,  132

חדרים בשטח מכר ממוצע של   6דירת 
 ש"ח  27,000למ"ר,  155

חדרים בשטח מכר ממוצע של   3דירת 
 ש"ח   28,100מ"ר,  74

חדרים בשטח מכר ממוצע של   5דירת 
 ש"ח  26,500למ"ר,  132

חדרים בשטח מכר ממוצע של   6דירת 
 ש"ח  24,250למ"ר,  155

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

 )בש"ח(  בחישוב
20,073 –  34,615 20,354 –  31,818 

  שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר
 בחישוב 

12 64 

  שנלקחו  עיקריים  רלוונטיים  נכסים
, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה לצורך

 שטח , מיקום

: יחידות בנכס הנדון "בית וגן   1נכס 
לצורך החישוב נלקחו דירות  –רזידנס" 

 137 – 65חדרים בשטחים של   3-5של  
 מ"ר.

: סביוני רמת שרת לצורך  2נכס 
בשטחים  חדרים  4-5החישוב דירות של 

 מ"ר.  103-134של  
: הבית בגן לצורך החישוב דירות  3נכס 
 110-153חדרים בשטחים של   4-5של  

 מ"ר.
 

: יחידות בנכס הנדון "בית וגן   1נכס 
לצורך החישוב נלקחו דירות  –רזידנס" 

 175 – 73חדרים בשטחים של   3-6של  
 מ"ר.

אשר נמצא   63: רח' קובבי 2נכס 
ו לצורך  נלקח 30190בגוש   193בחלקה 

חדרים בשטחים   3-5החישוב דירות של 
 מ"ר.  75-153של  

: רח' קדיש לוז אשר נמצא  3נכס 
נלקחו לצורך    30191בגוש  50בחלקה 

חדרים בשטחים   4-5החישוב דירות של 
 מ"ר.  98-136של  

 NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
נוכחי חלקי שווי   NOIהנוכחי של הנכס )

 שנקבע(
 - 0.5%-כ

 - - פרמטרים מרכזיים אחרים 
   ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח( 

 75,863-כ 84,851-כ בשווי למ"ר בנוי   5%עליה של  
 68,638-כ 76,770-כ בשווי למ"ר בנוי   5%ירידה של  
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 ירושלים  360רמות  פרויקט 20.11

בהתאם להתחייבויות הנכס הינו נדל"ן להשקעה מהותי אך מוצג כנכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד  

 .)סדרה ב'(למחזיקי אגרות החוב שטר הנאמנות  לפיהחברה 

 הנכס  הצגת 20.11.1

 . 100% לפי  נתונים
 31.12.2021פירוט ליום  100%- בנכס התאגיד חלק

 בירושלים.  360פרויקט רמות  הנכס  שם
 בשדרות גולדה מאיר, שכונת רמות, ירושלים. 30869בגוש   20דירות הידועות בחלקה  27 הנכס  מיקום
 מ"ר מרפסות. 248- מ"ר וכ 2,728   הנכס שטחי
 . ישירה החזקה בנכס האחזקה מבנה
 100% בנכס בפועל התאגיד חלק

 - לנכס השותפים שמות
יח"ד נמסרו לחברה במהלך   27מתוך  25 .2020 בנובמבר 30חתימה על הסכם הרכישה ביום   תאריך רכישת הנכס

 .2021הרבעון הרביעי לשנת 
 .בעליםזכות חוזית להירשם כ  בנכס  משפטיות זכויות פירוט

בשלב זה רישום פנימי במרשמי היזם. הנכס רשום כבית משותף, אך זכויות החברה טרם   משפטיות  זכויות רישום מצב
 נפרדות ונרשמו הערות אזהרה לטובת החברה בלבד. נרשמו על שם החברה בתתי חלקות 

מנוצלות   בניה בלתי זכויות
 משמעותיות

- 

 - מיוחדים  נושאים
 . )שווי הוגן(/מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה ) עלות( להשקעה ן"נדל  הכספיים  בדוחות הצגה שיטת

 - פרטים על נכס שנמכר 
 

 עיקריים    נתונים 20.11.2

 . 100% לפי  נתונים
בתאריך    31.12.2021 100%- בנכס התאגיד חלק

 רכישת הנכס 

עלות רכישה כולל הוצאות נלוות  68,450 -כ )באלפי ש"ח(  31.12.2021שווי הוגן ליום 
 60,300-כ )באלפי ש"ח(  לרכישה

 64,376 -כ )באלפי ש"ח(31.12.2021ערך בספרים ליום 
עלות השקעה שטרם הושקעה  

 102)באלפי ש"ח( 
 3,503-כ

 2021אפריל  מועד הרכישה  6,547-כ רווחי שערוך )באלפי ש"ח( 
   7% 103שיעור תפוסה ממוצע )%( 

   290-כ )מ"ר(  בפועל מושכרים שטחים
   37-כ "ח( ש)באלפי   הכנסות"כ סה

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו  
   62-כ בשנה )לחודש בש"ח( 

NOI )אלפי ש"ח( -   
NOI 1,879-כ "ח(ש )אלפי  מותאם   

   - )%( בפועל תשואה שיעור
   3.1%-כ )%( מותאם תשואה שיעור

   7 מספר שוכרים לתום תקופת הדיווח 
 

 ועלויות  הכנסות מבנה פילוח 20.11.3

 . 100%נתונים לפי 
 100%- חלק התאגיד בנכס

 )באלפי ש"ח(  2021שנת 

 37-כ קבועות  –מדמי שכירות 
 - משתנות –מדמי שכירות 

 - מדמי ניהול 
 - מהפעלת חניונים 

 - אחרות
 37-כ סה"כ הכנסות 

 18-כ ניהול, אחזקה ותפעול 
 19-כ הוצאות אחרות 
 37-כ סה"כ עלויות 

 - רווח 
NOI - 

 
 , טרם נמסרו לחברה שתי דירות בפרויקט.2021בדצמבר   31נכון ליום   102
יחידות דיור    7ונכון ליום חתימת הדוח הושכרו    2021יובהר כי הנכס נמסר לחברה במהלך חודשים נובמבר ודצמבר    103

 יחידות דיור הקיימות בפרויקט.  27מתוך 



 82 -א 
 

 )באלפי ש"ח(  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 20.11.4

.  100%נתונים לפי 
חלק התאגיד 

 100%- בנכס

לשנה שתסתיים  
 31.12.2022ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2023ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2024ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
 31.12.2025ביום 

 באלפי )ש"ח( 

לשנה שתסתיים  
  31.12.2026ביום 

 ואילך 
 באלפי )ש"ח( 

 194-כ 230-כ 225-כ 218-כ 217-כ מרכיבים קבועים 

 משתנים מרכיבים
 - - - - - (אומדן)

 194-כ 230-כ 225-כ 218-כ 217-כ סה"כ 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 20.11.5

 פירוט  סוג 
  השעבוד י"ע המובטח הסכום
  במיליוני) 31.12.2021ליום 

 ( ח"ש
מדרגה  שעבוד 

 ראשונה 
לטובת  וללא הגבלה בסכום,  יחיד, ראשון בדרגה  שעבוד קבוע, 

( של החברה, על מלוא ב'הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  
שבגינו  ,  2020בנובמבר,    30  זכויות החברה מכוח הסכם מכר מיום

להירשם צפויה  היתר,החברה  בין  על  בעלכ  ,  חכירה  זכות    27ת 
  צויות על המקרקעין המדירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה(  

, שכונת רמות, בירושלים )להלן  30869בגוש    20כחלקה    הידועים
" זה:  חוזיות, "(הדירות בסעיף  זכויות  החזקה,  זכויות  לרבות   ,

לחברה   שיש  אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל  שביושר  זכויות 
ל בדירותביחס  החברה  של  זכויותיה  כל  את  המהוות   דירות, 

וזכוי  המיטלטלין  המקרקעין  ולמעט  על  נוספות  בניה  ות 
"( וכן שעבוד קבוע, הנכס: "בסעיף זה  )להלן  דירותהמיוחסים ל

יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של  
תשלומים   )לרבות  מהנכס  הנובעים  הפירות  למלוא  החברה 
דמי  או  שימוש  דמי  דמי שכירות,  כגון  הנובעים מהם,  כספיים 
שישולם,  ככל  ישולם,  אשר  תשלום  כל  או  ניהול  דמי  או  פדיון 

ימים ו/או עתידיים שיתווספו על  מכוח הסכמי שכירות שיהיו קי
אותם,  יחליפו  ו/או  עת  באותה  קיימים  שיהיו  ההסכמים 
שייחתמו בקשר עם אילו מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת 
מלוא  על  וכן  בנכס  בגינם  ו/או  הדירות  חלף  או שתתקבל  מהם 

הביטוח   תגמולי  לקבלת  החברה  של  פוליסת זכויותיה  מכח 
בגין הנכס. כלל חברה לביטוח בע"מ"  הביטוח שהונפקהעל ידי "

החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד  
לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא   מנואו כל חלק מ

 .בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

 ללא הגבלה בסכום. 

 אזהרה   הערות
 ח "לאג   הנאמן  לטובת

 (ב סדרה)

 ח"לאג  הנאמן  לטובת  המקרקעין  רישום  בלשכת  אזהרה  הערות
משכנתה   המוכר לרישום  התחייבות  בגין,  החברה  של(  ב'  סדרה)

 . ביחס לנכס המשועבד

 ללא הגבלה בסכום. 

 

 הערכת השווי אודות פרטים 20.11.6

 . 100%נתונים לפי 
 31.12.2020 31.12.2021 100%-חלק התאגיד בנכס

 64,100 68,450 ( ח"ש  באלפי) שנקבע השווי
 ברק, פרידמן, קפלנר, שימקביץ ושות'  ברק, פרידמן, קפלנר, שימקביץ ושות'  השווי  מעריך זהות

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

  השווי הערכת של התוקף תאריך
  הערכת מתייחסת שאליו התאריך)

 (השווי
30.09.2021 31.12.2020 

  השווי הערכת מודל
 גישת ההשוואה  גישת ההשוואה  (אחר עלות/ הכנסה/השוואה)

  לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים
 בגישת הערכה – השווי הערכת

 Sales Comparison) ההשוואה
Approach) 

  

 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר 
Area שנלקח בחשבון בחישוב למגורים )

 )מ"ר(
 מ"ר  2,728-כ מ"ר  2,728-כ
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 . 100%נתונים לפי 
 31.12.2020 31.12.2021 100%-חלק התאגיד בנכס

  השכרה-בר מכר ר"למ  מכירה מחיר
 )בש"ח(  למגורים בחישוב שנלקח

חדרים בשטח מכר ממוצע של   3דירת 
 ש"ח   26,000מ"ר,  87

חדרים בשטח מכר ממוצע של   4דירת 
 ש"ח  25,000למ"ר,  99

חדרים בשטח מכר ממוצע של   5דירת 
 ש"ח  25,500למ"ר,  114

מ"ר   183דירת פנטהאוז בשטח מכר של  
 ש"ח  26,000, 

חדרים בשטח מכר ממוצע של   3דירת 
 ש"ח   23,500מ"ר,  87

חדרים בשטח מכר ממוצע של   4דירת 
 ש"ח  23,500למ"ר,  99

חדרים בשטח מכר ממוצע של   5דירת 
 ש"ח  25,000למ"ר,  114

מ"ר   183דירת פנטהאוז בשטח מכר של  
 ש"ח  25,200, 

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

 )בש"ח(  ובבחיש 
22,383 -  30,933 20,690- 32,524 

  שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר
 107 41 בחישוב 

  שנלקחו  עיקריים  רלוונטיים  נכסים
, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה לצורך

 שטח , מיקום

: יחידות בנכס הנדון "פרויקט   1נכס 
לצורך החישוב נלקחו    –" 360רמות 

  – 86חדרים בשטחים של   3-6דירות של  
 מ"ר.  182

 23: רח' הרב שבתאי חזקיה 2נכס 
  –"פרויקט רמות ירושלים"  –ירושלים 

  3-5לצורך החישוב נלקחו דירות של 
 מ"ר.  75-116חדרים בשטחים של  

 פרויקטבפסגת זאב בירושלים "  :3נכס 
נלקחו לצורך    -שכטר ברמות ירושלים"

חדרים בשטחים   3-5ישוב דירות של הח
 מ"ר.  75-115של  

: יחידות בנכס הנדון "פרויקט   1נכס 
לצורך החישוב נלקחו    –" 360רמות 

  – 82חדרים בשטחים של   3-5דירות של  
 מ"ר.  182

 23: רח' הרב שבתאי חזקיה 2נכס 
  –"פרויקט רמות ירושלים"  –ירושלים 

  3-5לצורך החישוב נלקחו דירות של 
 מ"ר.  75-118בשטחים של  חדרים 

 

 NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
נוכחי חלקי שווי   NOIהנוכחי של הנכס )

 שנקבע(
- - 

 - - פרמטרים מרכזיים אחרים 
   ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח( 

 67,200-כ 71,860-כ בשווי למ"ר בנוי   5%עליה של  
 60,900-כ 65,030-כ בשווי למ"ר בנוי   5%ירידה של  
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 מאוד  יםמהותי  בהקמה להשקעה"ן נדל ינכס  לגבי הנדרש הגילוי .21

יעקב. בנוסף,  -נכס נדל"ן להשקעה בהקמה מהותי מאוד בבארלחברה , 2021בדצמבר  31נכון ליום 

שטר  פי  על  החברה  להתחייבויות  בהתאם  מאוד  כמהותי  מוצג  ירושלים  בהלל  הנכס  כי,  יובהר 

 הנאמנות )סדרה א'(. 

   יעקב באר  – להשכיר דירה פרויקט 21.1

 הנכס  הצגת 21.1.1

 . 100% לפי  נתונים
 31.12.2021ליום  פירוט 60%- בנכס התאגיד חלק

 באר יעקב.  –דירה להשכיר  פרויקט הנכס  שם
 . יעקב באר"ב, י מתחם הנכס  מיקום

 מ"ר. 5,975 -כ הקרקע  שטח
,  להיבנות  המתוכננים  הנכס  שטחי

 שימושים  לפי  מפוצלים
כי  ר"מ  25,000-כ   של  עיקרי  בשטח  דיור'  יח  234  לבנות  ניתן  ע" התב  פי  על יצוין   .

יחידות דיור   279-לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול כ  פעלההחברה 
שנת   סוף  לבניית    2021ולקראת  היתר  החברה  כן,    279קיבלה  כמו  פי   עליח"ד. 

 מ"ר שטחי מסחר.  500-פרויקט יכלול כ ה התב"ע 
 . ישירה החזקה האחזקה בנכס  מבנה
 .60%  בנכס בפועל התאגיד חלק
 (.40%) (הנדסה ובנין בע"מ מנרבקבוצת מנרב בע"מ )לשעבר   לנכס השותפים שמות  ציון

 (.במכרז זכיה)תאריך  2018  במרס 18 הקרקע  רכישת תאריך
 .נקבע טרם הקמה עבודות התחלת תאריך
 .שנים 98 של  נוספת לתקופה אופציה עם שנים  98  של  לתקופה ישירה חכירה   בנכס משפטיות זכויות פירוט

  שצפויות   משמעותיות  בניה  זכויות
 מנוצלות  בלתי להיות

- 

  105מס'  ים, מגרש16חלק מחלקה  4245זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש  משפטיות  זכויות רישום מצב
בסעיף זה:    להלן)  יעקב  בארהמצויים ב  1037/תמללפי תכנית מפורטת מס'    110-ו
  ובנין   הנדסהרשות מקרקעי ישראל על שם מנרב    במרשם"( רשומות  המקרקעין "

 "(.בעלי הזכויותבסעיף זה: "  להלן( )3/5( ומגוריט ישראל בע"מ )2/5"מ )בע 
 קרקעות  את  המנהלת   ישראל  מקרקעי  רשות  עם  מהוון  חכירה  הסכם  הזכויות  לבעלי
  החל  שתוקפו  שבנדון הנכס לגבי לישראל קימת וקרן הפיתוח רשות, ישראל מדינת
 וזאת נוספות  שנים 98-ל  להארכה אופציה)עם  14.3.2116 ליום עד 15.3.2018 מיום

  ל "הנ   החכירה  להסכם  בהתאם(.  ל"הנ   החכירה  הסכם  להוראות  ובכפוף  בהתאם
 ". להשכרה"ד יח  234"  הינה החכירה מטרת
  הזכויות   בעלי  של  החכירה  זכויות"י לרישום משכנתה על  רמ התחייבות של    ניתנה

 במקרקעין לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.
  להמשך   מימון  מקורות  נמצאו  האם  ציון

   הנכס הקמת
 להלן. 21.1.3"ק ס ראו

 - מיוחדים  נושאים
 איחוד יחסי של פעילות משותפת. הצגה בדוחות הכספיים   שיטת
 .נקבע טרם מבצע  קבלן זהות

 - התחשבנות  שיטת
 - הנכס מכירת על פרטים

 

  104עיקריים   נתונים 21.1.2

 . 100% לפי  נתונים
 2019 שנת 2020 שנת 2021שנת  60%- בנכס התאגיד חלק

)באלפי   שנה  לתחילת מצטברת עלות
 90,790-כ 93,030-כ 96,893-כ "ח( ש

  השנה במהלך שהושקעה  שוטפת  עלות
 2,240-כ 3,863-כ 9,760-כ "ח( ש)באלפי  

)באלפי  שנה לסוף מצטברת עלות"כ סה
 93,030-כ 96,893-כ 106,562-כ "ח( ש

 93,030-כ 104,467-כ 234,890-כ (ח"ש )באלפי  שנה בסוף הוגן שווי

 
מה הצפוי, כוללים מידע צופה פני עתיד  יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה ומועד ההשל   104

של   וכוונות  הערכות  כוללת  זה אשר  למועד  נכון  בחברה  הקיימת  אינפורמציה  על  המבוסס  החברה,  בשליטת  שאינו 
החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן 

ת בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב הנדסה ובנין בע"מ וכן קצב  הוצאות עתידיות של השותפו
ההתקדמות. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה 

ים להקמת הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרש
ומועד  הצפויה  הכוללת  ההשקעה  עלות  על  להשפיע  הדבר  עשוי  וכיו"ב(,  הבנייה  תשומות  במדד  שינויים  הפרויקט, 

 ההשלמה הצפוי. 
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 . 100% לפי  נתונים
 2019 שנת 2020 שנת 2021שנת  60%- בנכס התאגיד חלק

 93,030-כ 104,467-כ 234,890-כ "ח(ש )באלפי  שנה בסוף בספרים  ערך
121,383-כ "ח( ש)באלפי   שערוך הפסדי או רווחי 6,943-כ   - 

  ירידת – עלות  לפי נמדד שהנכס במקרה
  בשנה שנזקפה ערך( ירידת ביטול)
 ( ח"ש  באלפי)

- - - 

 כל בסוף שדווח)כפי  צפוי השלמה מועד
 2022 לשנת  שלישי רבעון 2024 לשנת רביעי רבעון 2025רבעון שני לשנת   ( שנה

  כפי) צפויה כוללת השקעה עלות
 404,650-כ 420,000-כ 434,400-כ "ח( ש  באלפי( )שנה כל  בסוף שדווחה

  כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות
 "ח( ש  באלפי( )שנה כל  בסוף שדווחה

 311,620-כ 323,107-כ 327,437-כ

 23%-כ 23%-כ 25%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור
 

 105ספציפי  מימון 21.1.3

 . 100%נתונים לפי  -מימון ספציפי  
 הלוואה  60%- חלק התאגיד בנכס

  יתרות בדוח על המצב הכספי: 
31.12.2021 

 68,000-כ : )באלפי ש"ח(מוצג כהלוואות לזמן קצר 

31.12.2021 
 :106)באלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן ארוך 

- 

31.12.2020 
 68,000-כ : )באלפי ש"ח(מוצג כהלוואות לזמן קצר 

31.12.2020 
 :107)באלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן ארוך 

- 

 68,000-כ )באלפי ש"ח(  31.12.2021שווי הוגן ליום  
 2018ביוני  13 תאריך נטילת הלוואה מקורי 

 68,000-כ גובה הלוואה מקורי )באלפי ש"ח( 
 - מסגרת אשראי שטרם נוצלה )באלפי ש"ח( 

שיעור ריבית שבפועל )אפקטיבית( ליום 
 .%602-כ 31.12.2021

 מועדי פירעון קרן וריבית 
וכן תשלומי ריבית   2022באפריל  30ביום  קרן בתשלום אחד  פירעון

באפריל   30ביום   האחרון יהאכך שמועד תשלום הריבית חודשיים 
2022 . 

 אין תניות פיננסיות מרכזיות 

 תניות מרכזיות אחרות  

לפרוע בפירעון מוקדם את חובותיהם  לוויםיידרשו ה ש במקרה
והתחייבויותיהם, כולם או חלקם, כלפי נושים אחרים שהם מוסדות  

"ח כלפי ש  30,000,000פיננסיים ו/או חובות בסכום מצטבר העולה על  
חוב נושים אחרים שאינם מוסדות פיננסיים )כל אחד מאלה להלן: "

לפירעון מיידי לרבות על פי   לווים"(, או אם הועמד חוב אחר של ה אחר
פסק דין, או אם יארע מאורע כלשהו אשר תוצאתו עלולה לזכות כל  

  לוויםנושה שהוא על פי מסמך כלשהו שנחתם ו/או שייחתם על ידי ה 
בזכות להעמדה לפירעון מיידי של כל חוב אחר, כולו או חלקו, של  

ו זו  כלפי אותו גורם, גם אם אותו גורם לא ישתמש בזכות לוויםה
מראש,  הודעהמתן  לאחר, הבנק זכאי יהיהלהעמדה לפירעון מיידי, 

 ; מיידי לפירעון
או בזהות יו"ר הדירקטוריון, /ו במקרה של שינוי שליטה אצל הלווים 

 יהיה זכאי הבנק, לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון מיידי; 
במקרה של קבלת החלטת מיזוג ו/או איחוד ו/או שינוי מבנה ו/או 

או כל החלטה בעלת משמעות דומה אצל הלווים יהיה זכאי  הסדר, 
 הבנק, לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון מיידי. 

לבין רשות  הלווים ביןהתחייבו כי מיד לכשייחתם חוזה  הלווים
  הבנק לטובת  הלווים ישעבדומקרקעי ישראל בקשר עם המקרקעין 

  הםותיבשעבוד קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכוי
לפי החוזה שייחתם כאמור, בכפוף לקבלת אישור דירה להשכיר  

 
ניתנו על ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כ   105 מיליוני ש"ח להבטחת סילוק    21- בנוסף במסגרת הליווי הבנקאי 

להשכיר בקשר עם חוזה לבניית הנכס ומאת חברות הפיתוח בקשר עם חוזה   סכומים אשר ידרשו מהלווים מאת דירה
לביצוע תשתיות ציבוריות בקשר לפרויקט. לפירוט בדבר התקשרות החברה בהסכם הלוואה למימון הפרויקט מול גוף  

 (.3ב')14מוסדי ראה באור  
בד   106 מציגה  ובהתאם  משותפת  כפעילות  בפרויקט  בהשקעה  מטפלת  החברה  כי  חלקה  יובהר  את  הכספיים  וחותיה 

 . 60%בהלוואה בגובה  
חלקה     107 את  הכספיים  בדוחותיה  מציגה  ובהתאם  משותפת  כפעילות  בפרויקט  בהשקעה  מטפלת  החברה  כי  יובהר 

 . 60%בהלוואה בגובה  
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 . 100%נתונים לפי  -מימון ספציפי  
 הלוואה  60%- חלק התאגיד בנכס

למסמכי השעבוד. יודגש כי אם וככל ונוסח מסמכי השעבוד לא יוסכם 
בין הבנק לבין דירה להשכיר ולא ניתן יהיה לשעבד את החוזה הנ"ל  

יהווה הדבר עילה להעמדת הסכומים המובטחים לפרעון מיידי. הנ"ל  
 . 2020בוצע במהלך שנת 

לכשייחתם חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות   מיד כי התחייבו הלווים
בשעבוד קבוע  הבנק לטובת  הלווים ישעבדובקשר עם המקרקעין 

לפי הסכם  הםראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויותי
התשתית שייחתם כאמור, בכפוף לקבלת אישור דירה להשכיר  

למסמכי השעבוד. יודגש כי אם וככל ונוסח מסמכי השעבוד לא יוסכם 
בין הבנק לבין דירה להשכיר ולא ניתן יהיה לשעבד את החוזה הנ"ל  

יהווה הדבר עילה להעמדת הסכומים המובטחים לפרעון מיידי. הנ"ל  
 . 0202בוצע במהלך שנת 

ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות  
 כן  ובאמות המידה הכלכליות לתום שנת הדיווח 

 לא    non-recourseהאם מסוג 

 

 בנכס  מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 21.1.4

 פירוט  סוג 
  י"ע המובטח הסכום

לתום שנת הדיווח   השעבוד
 ( ח"ש  במיליוני) 31.12.2021

 משפטית  מגבלה
 מהותית

 מתחם  של  והקמה  תכנון  יכלול  הפרויקט,  המכרז  לתנאי  בהתאם
 דירות   234-ו (  ר"מ  500-כ)  להשכרה   מסחר   שטחי  יכלול  אשר,  מגורים
 תקופה   למשך  למגורים  טווח  ארוכת  להשכרה  תיועדנה  אשר,  לפחות

 לדיור  תיועדנה  מהדירות  50%  כאשר,  ברציפות שנה  20-מ  תפחת  שלא
 ישראל  מקרקעי  מועצת  להחלטת  בהתאם,  לזכאים  מפוקח  דירה  בשכר

 דירות   לבניית  קרקע  להקצאת  ייחודי  מסלול"  שעניינה  1466'  מס
 אופציה   תקופות  שתי  עם,  שנים  3-מ  תפחת  שלא  לתקופה",  להשכרה

 שתקופת   כך(,  בהתאמה  שנים  4  ושל  שנים  3  של)  להארכה  השוכר  של
 הדירות   יתרת.  שוכר  לאותו  שנים  10  על  תעלה  לא  הכוללת  השכירות
 בשוק   שלשוכרים  כך,  החופשי  בשוק  לשוכרים  היזם  ידי  על  תושכרנה

 של  לתקופה  החופשי  בשוק  הדירות  את  לשכור  אופציה  תהיה  החופשי
הנדסה   מנרב. החברה )ביחד עם  נוספות  שנים  5- ל  אופציה  עם  שנים  5

בע"מ(   להשכיר    לרשום  התחייבהובנין  דירה  החברה   –לטובת 
בלשכת  זכויותיה  רישום  במועד  בע"מ,  ולהשכרה  לדיור  הממשלתית 

 20 במשך דירות מכירת איסור בדבר אזהרה הערתרישום המקרקעין, 
 . שנה

- 

  מדרגה   שעבוד
 ראשונה 

והזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא   כל הנכסים, הכספים, הפקדונות
שיש לחברה כעת או שיהיו לה מפעם לפעם בעתיד בזמן כלשהו בחשבון 

( בבנק על שם החברה ועל שם חברת 029בסניף רחובות )  322682מס'  
ו/או בכל חשבון המתנהל ו/או   510962327מנרב הנדסה ובנין בע"מ ח"פ  

עין הנמצאים במתחם פרויקט שיוקם במקרקהשיתנהל בבנק בקשר עם  
)לשעבר חלק מחלקה   16חלקה    4245י"ב בבאר יעקב והידועים כגוש  

מ"ר,    5974- , בשטח של כ1037ע"פ תוכנית תמל/  105- ו  110(, מגרשים  13
"החשבון" )להלן:  החשבון  מספר  ישונה  או  שיוחלף  כל (כפי  על   ,

הנכסים, הכספים, הפקדונות והזכויות מכל מין וסוג שהוא הקיימים 
עת או שיהיו קיימים בחשבון בעתיד בזמן כלשהו ו/או הרשומים או כ

לגרוע  מבלי  אך  לרבות,  לעת  מעת  החשבון  לזכות  רשומים  שיהיו 
הסחירים  המסמכים  וכל  השטרות  על  לעיל,  האמור  מכלליות 
של  ובין  החברה  של  בין  שהוא,  וסוג  מין  מכל  האחרים  והמסמכים 

( בחשבון  שיופקדו  החברה,  לפקודת  האמורים אחרים  המסמכים  כל 
לן: "מסמכים"( ולרבות הפירות, בין כריבית, הפרשי ה ייקראו ביחד ל

הפקדונות,   הכספים,  הנכסים,  כל  של  אחרת  או  דיבידנדים  הצמדה, 
 הזכויות האמורים והמסמכים. 

 . בסכום הגבלה ללא

  מדרגה   שעבוד
 ראשונה 

רמ"י"(, כלפי  .כל זכויות החברה כלפי רשות מקרקעי ישראל )להלן: "1
החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ מס' חברה   –דירה להשכיר  

)להלן: "דירה להשכיר"( וכלפי חברת מילומור בע"מ מס'   515009652
חברה   'ו/או חברת לנקו ישראל יזום וניהול בע"מ מס  520039736חברה  

)להלן: "קבלן התשתיות"( בקשר עם זכייתה של החברה   520026238
עם   ח"פ  ביחד  בע"מ  בנין  הנדסה  "מנרב"(    510962327מנרב  )להלן: 

מר/  מס'  פרויקט   311/2017במכרז  להקמת  המיועדת  קרקע  לחכירת 
בבאר  י"ב  במתחם  הנמצאים  המקרקעין  עם  בקשר  ומסחר  מגורים 

שים ר(, מג13)לשעבר חלק מחלקה    16חלקה    4245יעקב והידועים כגוש  
תמל/   105- ו  110 תוכנית  ש1037ע"פ  בשטח  כ,  מ"ר   5974- ל 

מיום  (  "המקרקעין") במכרז  זכייה  אישור  )להלן:   15.3.2018ע"פ 
המגיעים  כספים  לקבלת  החברה  זכויות  כל  לרבות  במכרז(,  "הזכייה 
קבלן  מאת  ו/או  להשכיר  דירה  ו/או  רמ"י  מאת  לחברה  שיגיעו  ו/או 

 . בסכום הגבלה ללא
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 פירוט  סוג 
  י"ע המובטח הסכום

לתום שנת הדיווח   השעבוד
 ( ח"ש  במיליוני) 31.12.2021

מכוח  חכירה  חוזה  ו/או  פיתוח  חוזה  ייחתם  ולא  במידה  התשתיות 
יבוטל החוזה עם רמ"י   ( ו/או"הזכייה במכרז )להלן: "חוזה עם רמ"י

ו/או מכל סיבה אחרת וכל זכויות החברה לקבל כספים המגיעים ו/או 
שיגיעו לחברה מאת רמ"י ו/או דירה להשכיר ו/או מאת קבלן התשתיות 
במידה ולא ייחתם חוזה פיתוח ו/או חוזה חכירה מכוח זכייה במכרז 

ל סיבה )להלן: "חוזה עם רמ"י( ו/או יבוטל החוזה עם רמ"י ו/או מכ
ישולם  ו/או  שולם  אשר  תשלום  כל  מכוח  החברה  זכויות  וכל  אחרת 
לרמ"י ו/או לדירה להשכיר ו/או לקבלן התשתיות בגין המקרקעין ו/או 

מיום   שוברים  פי  על  החברה  זכויות  וכל  במכרז,   19.3.2018הזכייה 
ברמ"י   4-840820  -ו  4-840819,  4-840818שמספריהם   חשבון  )מספר 

א'( שהוצאו לחברה ולמנרב 52979407מרמ"י מספר    , תיק975270182
 מכרז. בעל ידי רמ"י בגין הזכייה 

. כל זכויות החברה ע"פ כל חוזה פיתוח ו/או חוזה חכירה ו/או חוזה 2
לבין קבלן התשתיות  בין החברה  לביצוע תשתיות ציבוריות שייחתם 
ו/או הסכם לבניית מתחם להשכרה למגורים לטווח ארוך שייחתם בין 

חברה לבין דירה להשכיר ו/או כל חוזה אחר שנחתמו ו/או שייחתמו ה
שינוייהם,   כל  על  במכרז,  הזכייה  תוספותיהם הארכותיהםמכוח   ,

 ונספחיהם של החוזים הנ"ל. 
זכויות  .  3 פי הסכם חכירה מיום    החברהכל  בי  8.8.2018על  ן שנחתם 

שראל מקרקעי י   רשותלבין    החברה )ביחד עם מנרב הנדסה ובנין בע"מ(
, הארכותיו ונספחיו ו/או כל הסכם שינויועל כל  ,בקשר עם המקרקעין

אחר או נוסף שייחתם מכוחו ולרבות כל הזכויות הנובעות מבטוחות 
נוסף  או  הסכם אחר  כל  ו/או  הנ"ל  ההסכם  ו/או בקשר  ע"פ  שימסרו 
ע"פ  שימסרו  הנובעות מבטוחות  הזכויות  כל  ולרבות  שייחתם מכוחו 

 מרשותלקבלת כספים    החברההנ"ל; וכן כל זכויות    "ע ההסכםבקו/או  
כל  וכן  הנ"ל;  החכירה  הסכם  ביטול  של  במקרה  ישראל  מקרקעי 

"ע המקרקעין ו/או בקהזכויות הקיימות ו/או העתידיות ו/או הנובעות 
וכל  מכוחם,  שייחתם  נוסף  או  אחר  הסכם  כל  ו/או  הנ"ל  ההסכמים 

 הזכויות הנובעות מביטוח הנכסים המשועבדים. 
זכויות  .  4 פי    החברהכל  מיום   ציבוריות  תשתיות  לביצוע  חוזהעל 

לבין   החברה )ביחד עם מנרב הנדסה ובנין בע"מ(שנחתם בין    13.6.2018
ישראל   לנדקוברת  ו/או ח  520039736מילומור בע"מ מס' חברה    חברת

על כל   ,בקשר עם המקרקעין  520026238' חברה  מסיזום וניהול בע"מ  
 שינויו, הארכותיו ונספחיו, לרבות הזכות לקבלת כספים על פיו.

 

 הערכת שווי  21.1.5

 . 100%נתונים לפי 
 31.12.2020 31.12.2021 60%- חלק התאגיד בנכס

 62,680 231,433-כ השווי שנקבע )באלפי ש"ח( 
 פז כלכלה והנדסה  פז כלכלה והנדסה  זהות מעריך השווי 

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

תאריך התוקף של הערכת השווי  
)התאריך שאליו מתייחסת הערכת  

 השווי(
30.09.2021 31.12.2020 

מודל הערכת השווי  
 )השוואה/הכנסה/עלות אחר(

שילוב גישות היוון הכנסות וההשוואה, 
כאשר גישת ההשוואה רלוונטית לעניין 

שווי הדירות במועד המכירה )בתום  
תקופת ההשכרה(, וגישת היוון 

ההכנסות רלוונטית ביחס לנתוני  
תזרים מזומנים במהלך תקופת  

 ההשכרה 

שילוב גישות היוון הכנסות וההשוואה, 
ת ההשוואה רלוונטית לעניין כאשר גיש

שווי הדירות במועד המכירה )בתום  
תקופת ההשכרה(, וגישת היוון 

ההכנסות רלוונטית ביחס לנתוני  
תזרים מזומנים במהלך תקופת  

 ההשכרה 
הנחות עיקריות ששימשו לצורך  

   הערכת השווי 

   ההערכה בגישת ההשוואה 
 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר 

Area ) )שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר
 מגורים 

28,734 28,734 

 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר 
Area )( שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר

 מסחר
390 390 

השכרה  -מחיר מכירה למ"ר מכר בר
 שנלקח בחישוב )בש"ח( 

חד'   3דירת ש"ח;   22,900  –חד'  3דירת 
דירת  ש"ח;  22,900 –עם מרפסת גדולה 

 –חד'  5דירת ש"ח;  22,000 –חד'  4
ש";   22,300 –חד'  4פנט ש"ח;    20,700

חד'   3 דירת; ש"ח  21,500  –חד'  3דירת 
דירת  ; ש"ח 21,500 –עם מרפסת גדולה 

 –חד'  5דירת ; ש"ח 20,000 –חד'  4
  20,700 –חד'  4פנט ;  ש"ח  19,100

https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8
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 . 100%נתונים לפי 
 31.12.2020 31.12.2021 60%- חלק התאגיד בנכס

חד'   5פנט' ש"ח;  20,500 –חד'  5פנט' 
 –ש"ח; מ"ר מסחר  25,400  –גדולה 
ש"ח )דמ"ש מקובלים למסחר    24,000

 ש"ח(  150בסך של 

  5פנט' ; ש"ח 19,800 –חד'  5פנט' ש"ח; 
מ"ר מסחר ; ש"ח  23,700  –חד' גדולה 

ש"ח )דמ"ש מקובלים למסחר    24,000 –
 ( ש"ח 150בסך של 

השכרה  -ברטווח מחירים למ"ר מכר 
של נכסים ברי השוואה שנלקחו 

 בחישוב )בש"ח( 

  24,800  –ש"ח   22,400  –חד'  3דירת 
  –ש"ח   17,300 –חד'  4דירת ש"ח; 
  17,100 –חד'  5דירת ש"ח;   22,100

  –ש"ח; דירות מיוחדות   26,400 –ש"ח 
 ש"ח;   27,500  –ש"ח   19,900

  103 –דמ"ש חודשיים למ"ר  –מסחר 
 ש"ח  206- ש"ח

  22,300  –ש"ח   22,100  –ד' ח 3דירת 
  –ש"ח   15,600 –חד'  4דירת ; ש"ח

  17,100 –חד'  5דירת ; ש"ח  21,700
  –דירות מיוחדות ש"ח;   26,400 –ש"ח 

 ; ש"ח  26,400  –ש"ח   21,200
  103 –דמ"ש חודשיים למ"ר  –מסחר 

 ש"ח  206- ש"ח
מספר הנכסים ברי השוואה )#( שנלקחו 

 בחישוב 
טים  פרויק  12- עסקאות מכר מ 79

 בסביבתו הקרובה של הנכס
 

פרויקטים  9- עסקאות מכר מ 83
 בסביבתו הקרובה של הנכס

 עסקאות בנוגע למחירי שטחי מסחר  14
נכסים רלוונטיים עיקריים שנלקחו  

 לצורך 
ההשוואה: שם/זיהוי הנכס, מיקום, 

 שטח

-4041/142 ,4041/208, 4041/198גו"ח: 
144 ,4245/16 ,4041/100 ,4041/323  ,

4041/171,4041/161 ,4041/143 ,
4041/95 

, 4041/208, 4041/205, 4041/198גו"ח: 
4041/144 ,4245/16 ,4041/100  ,
3834/78 ,3834/77 ,4041/126 ,

4041/93 ,3834/40 
 NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

י  נוכחי חלקי שוו NOIהנוכחי של הנכס )
 שנקבע(

- - 

שיעור עלייה שנתי צפוי של מחיר   פרמטרים מרכזיים אחרים 
 2%  – המכירה של דירות מגורים

שיעור עלייה צפוי בדמי שכירות שאינם  
 1% - מפוקחים בתקופת ההשכרה

שנים בדירות מפוקחות;   3לשנה כל  
שנים בדירות בשוק   5לשנה כל    1%

 החופשי 

מחיר  שיעור עלייה שנתי צפוי של 
 1.5%  –המכירה של דירות מגורים 

שיעור עלייה צפוי בדמי שכירות שאינם  
 1% -מפוקחים בתקופת ההשכרה 

שנים בדירות מפוקחות;   3לשנה כל  
שנים בדירות בשוק   5לשנה כל    1%

 החופשי 
   ההערכה בגישת היוון תזרימי מזומנים 

 שטח בר השכרה 
 (Area Leasable Gross)  

 )בחשבון בחישוב )מ"רשנלקח 
 מ"ר  28,734 מ"ר  28,734

 100% –מפוקחות  100% –מפוקחות  (%) 1שיעור תפוסה בשנה + 
 85%  –שוק חופשי  96%  –שוק חופשי  (%) 2שיעור תפוסה בשנה + 

- שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר
 - - (%) ההשכרה לצורך הערכת שווי

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר  
 לצורך הערכת שווי )באלפי ש"ח( 

 ש"ח   48.71 –דירות מפוקחות 
 ש"ח   55.45 –דירות בשוק החופשי 

 ש"ח   42.96 –דירות מפוקחות 
 ש"ח   50.99 –דירות בשוק החופשי 

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

הוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה  
 - - על הקיים )באלפי ש"ח( 

שיעור היוון/ שיעור תשואה / מכפיל  
 5% 4.5% (%) שנלקח לצורך הערכת השווי

 שנים  20-כ שנים  20-כ זמן עד מימוש רעיוני 
מכפיל / שיעור תשואה בעת מימוש  

 - -  רעיוני

(Rate Reversionary) - - 
שיעור היוון ישיר )עבור נתונים  

 - - היסטוריים( 

   ניתוחי רגישות 
בשווי למ"ר מכר מוצע    5%עליה של  

 )באלפי ש"ח( 
 68,230 259,666-כ

בשווי למ"ר מכר מוצע    5%ירידה של  
 )באלפי ש"ח( 

 57,130 203,200-כ
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 הלל ירושלים   פרויקט 21.2

 הנכס  הצגת 21.2.1

 . 100% לפי  נתונים
 100%- חלק התאגיד בנכס

 31.12.2020ליום  פירוט

 פרויקט הלל ירושלים  הנכס  שם
 בירושלים  2פינת רח' הלל מס'  27ג'ורג' מס' רח' המלך  הנכס  מיקום

 מ"ר  2,914- שטח מכר של כ הקרקע  שטח
, להיבנות  המתוכננים  הנכס  שטחי

 שימושים  לפי  מפוצלים
- 

 אחזקה ישירה  האחזקה בנכס  מבנה
 100%  בנכס בפועל התאגיד חלק
 -  לנכס השותפים שמות  ציון

 מסירה() מועד  2018דצמבר   הקרקע  רכישת תאריך
 - הקמה עבודות התחלת תאריך
 זכות חוזית להירשם כבעל זכות בעלות   בנכס משפטיות זכויות פירוט

  שצפויות   משמעותיות  בניה  זכויות
 מנוצלות  בלתי להיות

- 

לטובת   משפטיות  זכויות רישום מצב העסקה  ביצוע  בגין  אזהרה  הערת  נרשמה  המוכר.  בבעלות  רשום  הנכס 
לחברה   אישורי  החברה.  לקבלת  בכפוף  הנכס  של  כבעלים  להירשם  חוזית  זכות 

רישום  בלשכת  הזכויות  להעברת  הדרושים  המוכר  מאת  עירייה  ואישור  מיסים 
 המקרקעין. 

  להמשך  מימון מקורות נמצאו האם ציון
   הנכס הקמת

- 

 - מיוחדים  נושאים
 נדל"ן להשקעה בהקמה הצגה בדוחות הכספיים   שיטת
 - מבצע  קבלן זהות

 - התחשבנות  שיטת
 - הנכס מכירת על פרטים

 

 108עיקריים   נתונים 21.2.2

 . 100% לפי  נתונים
 2019 שנת 2020 שנת 2021שנת  100%- חלק התאגיד בנכס

 75,868-כ 77,116-כ 78,076-כ "ח(ש )באלפי  שנה  לתחילת מצטברת עלות
)באלפי   השנה במהלך שהושקעה  שוטפת  עלות

 1,247-כ 960-כ 647-כ "ח( ש

 77,116-כ 78,076-כ 78,723-כ "ח(ש )באלפי  שנה לסוף מצטברת עלות"כ סה
 85,377-כ 85,200-כ 85,200-כ (ח"ש )באלפי  שנה בסוף הוגן שווי

 85,377-כ 85,200-כ 85,200-כ "ח(ש )באלפי  שנה בסוף בספרים  ערך
(647)-כ "ח( ש)באלפי   שערוך הפסדי או רווחי ( 1,134)-כ  449-כ   

  ביטול) ירידת – עלות  לפי נמדד שהנכס במקרה
 - - - ( ח"ש  באלפי) בשנה שנזקפה ערך( ירידת

 - 2022יוני   2023  4רבעון  ( שנה כל בסוף שדווח)כפי  צפוי השלמה מועד
  בסוף שדווחה  כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 - - 101,204-כ "ח( ש  באלפי( )שנה כל

  שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות
 - - - "ח( ש  באלפי( )שנה כל בסוף

 - - - )%( תקציבי השלמה שיעור
 

  

 
עתיד  יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה ומועד ההשלמה הצפוי, כוללים מידע צופה פני     108

של   וכוונות  הערכות  כוללת  זה אשר  למועד  נכון  בחברה  הקיימת  אינפורמציה  על  המבוסס  החברה,  בשליטת  שאינו 
החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על עלות הפרויקט וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של החברה  

ת של הפרויקט. אם הערכות החברה לא תתממשנה  בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים וכן קצב ההתקדמו
בניית הפרויקט מעבר   בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך  שינוי  )כגון:  גורמים  רב של  וזאת כתוצאה ממספר 
לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, 

 על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה ומועד ההשלמה הצפוי.  עשוי הדבר להשפיע
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 בנכס  מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 21.2.3

 פירוט  סוג 
  י"ע המובטח הסכום

לתום שנת הדיווח   השעבוד
 ( ח"ש  במיליוני) 31.12.2021

מדרגה  שעבוד 
 ראשונה 

לטובת  .1 בסכום  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 
המלווה )כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה( 

הסכ   על החברה מכוח  זכויות  באוקטובר   22מיום  המכר    םמלוא 
לאגרת  כ  המצורף  2018 ב'  להירשם "(  הסכם המכר)"חוב  הנספח 

חלקים מסוימים מהמקרקעין המסומנים   90/100  – של כ  כבעלים  
המכר  להסכם  ב'  כנספח  המצורף  בתשריט  ירוק  בצבע 

כניסות התשריט )" בו שתי  "(, המהווים חלק ממגרש שעליו בניין 
מזו, זו  "  המופרדות  בשם  בירושלים הידוע  חיים"  מר   בית 

המקרקעיןהפרוייקט)" על  הבנוי  כחלקה    "(,  בגוש   30הידועים 
)ח.מ.(  30037שומה   ירושלים  בפינת   6990דף  ,  1015מס'   )ספר: 

 למעט  "(הבניין )להלן "בירושלים  27והמלך ג'ורג'  2הרחובות הלל 
 השלישית  בקומההמצויה  19המסומנת בתשריט כדירה מס'  דירה

 של   ירושלים בשטח  27'ורג'  ג  המלך  רחובכניסה מב,  האמור  בבניין
"ר לד  מוגנת  בדיירות  מושכרת  אשר,  לתשריט  בהתאם"ר  מ  66  -  כ

זכויות שטרנבך  פטר חוזיות,  זכויות  החזקה,  זכויות  לרבות   ,
וכל זכויות בנייה נוספות, קיימות ועתידיות,  שביושר )ככל שישנן(,  

, המהוות את כל זכויותיה בנייןזכויות אחרות שיש לחברה ביחס ל
 . "(המשועבד הנכס)להלן: "ולמעט המיטלטלין  בנייןשל החברה ב

ויחיד,  .2 קבוע  שעבוד  דרך  על  בהמחאה  וכן  יחיד  קבוע,  שעבוד 
בסכום   הגבלה  וללא  בדרגה  החברה   עלראשונים  זכויות   מלוא 

 .בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס המשועבד
 . החוב באגרת כמפורט והכל

החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל  
כלשהו שלישי  צד  לטובת  בהתאם   חלק ממנו  אופן שהוא אלא  באיזה 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 
החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות 
החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות המשעבדת בגינן או שוחרר  
הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות, ללא קבלת 

אסיפת של  מראש  לביצוע    אישור  א'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי 
שטר  להוראות  ובכפוף  בהתאם  אלא  מיוחדת,  בהחלטה  הדיספוזיציה 

 הנאמנות.
לפיו נרשם כדין ברשם   25נרשם תיקון לשעבוד מס'    2020במאי    3ביום  

( ישראל:  מדינת  לחוקי  בהתאם  הנאמן,  לטובת  בישראל  ( 1החברות 
מלוא זכויותיה מכוח הסכם   שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה ול.ה.ב על

המכר להירשם כבעלים של הדירה המסומנת בתשריט )כהגדרתו באג"ח 
המצויה בקומה שלישית בבניין האמור בכניסה   19המקורית( כדירה מס'  

מ"ר בהתאם לתשריט   66- ירושלים בשטח של כ  27מרחוב המלך ג'ורג'  
ד קבוע ויחיד  (. שעבוד קבוע יחיד וכן המחאה על דרך שעבו 19)דירה מס'  

ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בקשר עם 
וכן על מלוא זכויותיה לפירות בגין דירה   19תגמולי הביטוח בגין דירה  

19 . 

 . ללא הגבלה בסכום 

מדרגה  שעבוד 
 ראשונה 

שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות 
מיום  המכר  הסכם  מכוח  החברה  מזכויות  הנובעים  לפירות  החברה 

 – המפורט בנספח ב' לאגרת החוב, להירשם כבעלים של כ    22.10.2018
חלקים מסוימים מהמקרקעין המסומנים בצבע ירוק בתשריט   90/100

ב' להסכם   כנספח  בניין בו  המצורף  המכר )"התשריט"( ממגרש שעליו 
שתי כניסות המופרדות זו מזו, הידוע בשם "בית מר חיים" בירושלים, 

כחלקה   הידועים  המקרקעין  על  שומה    30הבנוי  )ספר:   30037בגוש 
והמלך ג'ורג'  2בפינת הרחובות הלל   6990, דף  1015ירושלים )ח.מ.( מס' 

בתשר  27 המסומנת  דירה  למעט  מס'  בירושלים  כדירה  המצויה   19יט 
ג'ורג'   המלך  מרחוב  בכניסה  האמור,  בבניין  השלישית    27בקומה 

כ   של  בשטח  מושכרת   66  -ירושלים,  אשר  לתשריט,  בהתאם  מ"ר 
"(, לרבות הנכס המשועבדבדיירות מוגנת לד"ר פטר שטרנבך )להלן: "

דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם 
פי  ע על  הקיימים  המשועבד,  בנכס  היחידות  ו/או  הדירות  שוכרי  "י 

שינוייהם מעת  על  על הנכס המשועבד,  כיום  הסכמי השכירות החלים 
לעת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים 
ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות 

קי נוספות  כמפורט לבניה  והכל  המשועבד.  בנכס  עתידיות  ו/או  ימות 
 באגרת החוב. 

החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל  
בהתאם  אופן שהוא אלא  באיזה  כלשהו  שלישי  צד  לטובת  חלק ממנו 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 
ות החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו אגר

החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות המשעבדת בגינן או שוחרר  

 ללא הגבלה בסכום. 
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 פירוט  סוג 
  י"ע המובטח הסכום

לתום שנת הדיווח   השעבוד
 ( ח"ש  במיליוני) 31.12.2021

הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות, ללא קבלת 
לביצוע   א'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש  אישור 
שטר  להוראות  ובכפוף  בהתאם  אלא  מיוחדת,  בהחלטה  הדיספוזיציה 

 הנאמנות.
לפיו נרשם כדין ברשם  27, נרשם תיקון לשעבוד מס' 2020במאי  3ביום 

( ישראל:  מדינת  לחוקי  בהתאם  הנאמן,  לטובת  בישראל  ( 1החברות 
שעבוד שוטף יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה 
המקורית(   באג"ח  )כהגדרתו  בתשריט  המסומנת  הדירה  בגין  לפירות 

בבניין האמור בכניסה מרחוב    המצויה בקומה שלישית  19כדירה מס'  
מ"ר בהתאם לתשריט. יובהר כי    66- ירושלם בשטח של כ  27המלך ג'ורג'  

שטר  להוראות  בהתאם  הנוספת  הדירה  שועבדה  טרם  זה  למועד  נכון 
 הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'(.

 אזהרה   הערות
 הנאמן   לטובת

 '(א סדרה) ח"לאג

 ח "לאג   הנאמן  לטובת  אזהרה  הערות  המקרקעין   רישום  בלשכת  נרשמו 
משכנתה ביחס   לרישום  החברה  התחייבות  בגין,  החברה  של'(  א  סדרה)

 . לנכס המשועבד

 ללא הגבלה בסכום. 

 

 הערכות שווי 21.2.4

  חלק. 100% לפי  נתונים
 100%- בנכס התאגיד

 2019שנת 2020שנת  2021שנת 

 85,170 85,200 85,200 "ח( ש)באלפי   שנקבע השווי

 השווי  מעריך זהות
לב תורקישר  - משרד בר

רובינזון כלכלה ושמאות 
 מקרקעין 

 ושות'  אולפינר גרינברג 

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

 הערכת של התוקף תאריך
  שאליו התאריך) השווי

 ( השווי הערכת מתייחסת
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

  השווי הערכת מודל
ההשוואה  גישת גישת ההשוואה  גישת ההשוואה  (אחר)השוואה/הכנסה/עלות   

  שנלקחו עיקריים פרמטרים
 – השווי הערכת לצורך
 ההשוואה בגישת הערכה

(Sales Comparison 

Approach) 

   

 Grossהשכרה )-בר  מכר שטח

Leasable Area )שנלקח  
 )מ"ר(  בחישוב בחשבון

מ"ר )לא כולל   2,350-כ
 מרפסות(

מ"ר )לא כולל   2,560-כ
 מרפסות(

מ"ר )לא כולל   2,560-כ
 מרפסות(

- בר מכר ר"למ  מכירה מחיר
  בחישוב שנלקח  השכרה

 )בש"ח( 
 ח "ש  29,500 למ"ר בנוי ממוצע   34,000 למ"ר בנוי ממוצע   36,500

- בר מכר ר" למ מחירים טווח
 ברי נכסים של  השכרה
  בחישוב  שנלקחו השוואה

 )בש"ח( 

 ש"ח   37,000  –ש"ח   24,700 ש"ח   44,286  –ש"ח   24,194 ש"ח   44,286  –ש"ח   23,029

 השוואה ברי הנכסים מספר
 17 15 20 בחישוב  שנלקחו

  עיקריים  רלוונטיים  נכסים
:  ההשוואה לצורך שנלקחו

, מיקום, הנכס זיהוישם/
 שטח

עסקאות מכר של דירות 
בבניינים וותיקים  מגורים 

בעלי מאפיינים דומים  
 בסביבה הקרובה. 

חדרים   4-2: דירה 1נכס 
בשטח    35ברחוב המלך ג'ורג' 

 מ"ר  50-93של  
חדרים ברחוב  2: דירת 2נכס 

 מ"ר  58בשטח של  6שץ  
חדרים ברחוב  3דירת : 3נכס 

 מ"ר.  67בשטח של  4שץ  
חדרים ברחוב  3דירת : 4נכס 

  73בשטח של  28המלך ג'ורג' 
 מ"ר.

חדרים ברחוב  3דירת : 5נכס 
בשטח של  16מבוא המתמיד 

 מ"ר. 74

עסקאות מכר של דירות 
מגורים בבניינים וותיקים  

בעלי מאפיינים דומים  
 בסביבה הקרובה. 

חדרים   4: דירה 1נכס 
בשטח    35ברחוב המלך ג'ורג' 

 מ"ר  93של  
חדרים   2: דירת 2נכס 

  58בשטח של   6ברחוב שץ  
 מ"ר 

חדרים   3דירת : 3נכס 
  67בשטח של   4ברחוב שץ  

 מ"ר.

חדרים בשטח   3: דירת 1 נכס
 3מ"ר, בקומה  64-של כ 

שמואל  ברחובללא חניה, ,
 . בירושלים 3  הנגיד

חדרים,   4: דירת 2 נכס
בקומה  ,מ"ר 92- בשטח של כ

המלך  ,ללא חניה ברחוב  2
 בירושלים.  29ג'ורג' 
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  חלק. 100% לפי  נתונים
 2019שנת 2020שנת  2021שנת  100%- בנכס התאגיד

  המשתקף נטו תשואה שיעור
הנוכחי של הנכס   NOI-מה
(NOI   נוכחי חלקי שווי

 שנקבע(

 1.7%-כ - -

 אחרים  מרכזיים פרמטרים

- הובאה הפחתה בסך של כ
מיליון ש"ח המבטאת  1.9

עלות עודפת ביחס לנתוני  
ההשוואה לשימור הבניין  

 ולתוספת המעלית 

- הובאה הפחתה בסך של כ
מיליון ש"ח המבטאת  1.8

עלות עודפת ביחס לנתוני  
שימור הבניין  ההשוואה ל 

 ולתוספת המעלית 

- 

)אלפי   לשווי רגישות ניתוחי
    "ח( ש

בשווי למ"ר    5%של    עליה
 89,310-כ 89,600 89,500 מכר מוצע 

בשווי למ"ר    5%של    ירידה
 80,940-כ 80,900 80,800 מכר מוצע 

 

 פרויקטים ומכרזים נוספים .22

בקרית  פרויקט  לחברה ביפו,  ירושלים  בשדרות  נוספים  הירוקה,  ים  בהרצליה  ת"א,  בצפון  אונו, 

באשקלון,   כרמים  רמת  בשכונת  ביהוד,  ת"א,  במזרח  אשדוד,  טל  בגני  ירושלים,  יהודה  במחנה 

בת ובמרכז  אביב  בתל  יוסף  הדר  בשכונת  אביב,  בתל  אליהו  יד  מוצג  ים,-בשכונת  נכון   יםאשר 

חשבון על  כמקדמות  הדוח  להשקעה  לתקופת  ראו    נדל"ן  נוספים  ג'   1.4.5  יףסעלפרטים  ונספח 

 המצורף לדוח תקופתי זה.
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   בכללותה   החברה לפעילות הנוגעים  עניינים  –י  רביע  חלק

   אנושי הון .23

-ו  2020בדצמבר של כל אחת מהשנים    31פירוט בדבר מצבת העובדים של החברה נכון ליום    להלן 23.1

 וסמוך למועד פרסום דוח זה:  2021

 31.12.2020 31.12.2021 סמוך למועד דוח זה  סעיף 

 3 3 3 הנהלה בכירה 

 3 4 4 מחלקת כספים 

 1 1 1 מחלקה משפטית 

 4 6 6 מחלקת תפעול ושירות 

 11 14 14 "כ סה

 

ידי חברת הניהול אשר מעמידה לחברה באמצעותו שירותי   23.2 על  המנהל הכללי של החברה מועסק 

מנכ"לות על פי הסכם הניהול שבין החברה לחברת הניהול, באופן שחברת הניהול נושאת במלוא  

על פי   להלן.  28.1  סעיף  ראועלות העסקתו של מנכ"ל החברה. לפרטים בדבר תנאי הסכם הניהול  

בין מר מתתיהו דב, באמצעות תאגיד בשליטתו, לבין חברת   2016הסכם שנחתם בחודש אוגוסט  

 משרה. 100%הניהול מעמיד מר מתתיהו דב שירותי ניהול כמנכ"ל החברה בהיקף משרה של 

יו"ר דירקטוריון החברה, אורנה הוזמן בכור    –בנוסף, נכון למועד זה, כל אחד מבין ה"ה ארז רוזנבוך   23.3

דירקטור ויו"ר ועדת השקעות בחברה וחיים   –דירקטורית ויו"ר ועדת אסטרטגיה בחברה, גיא פרג    –

דירקטור, התחייב כלפי חברת הניהול להעמיד את שירותיו לחברה במסגרת הסכם הניהול   – ויספיש  

 האמור לעיל. 

 הון חוזר   .24

ליום   חוזר    2021בדצמבר    31נכון  הון  של  שלילי  לחברה  בעיקר ש"ח  נייולימ  496-כבסך  הנובע   ,

  2020בדצמבר של כל אחת מהשנים  31מסיווג אגרות החוב )סדרה א'( להתחייבויות שוטפות. ליום 

 . , בהתאמהש"ח ןליוימ 306-כמיליון ש"ח ו 25-היה לחברה הון חוזר חיובי בסך של כ 2019-ו

 מימון  .25

 כללי 25.1

  חוב הון ו/או    יממקורותיה העצמיים ובאמצעות גיוס  פעילותה  את  לממןלהמשיך ו  החברה  בכוונת 25.1.1

ומחוץ השוטפת  פעילותה  מימון  המשך  לשם  לה  שיידרש  בהיקף  עתידיים בבורסה  לעת,  מעת   ,

 . פרטיים  גופיםאו /ו פיננסיים מתאגידיםו/או  מבנקיםלבורסה, לרבות 

את פעילותה לרכישת דירות בשיעור גבוה והחברה בוחנת   למנףבכוונת החברה    אין למועד זה,    נכון 25.1.2

 כלל משווי השוק של  75%-מכהנכסים שירכשו ולא יותר  עלות מהיקף 80%-כמינוף בשיעור של עד 

( שיעור 1טעמים כדלקמן: )  שלושהאלו. הטעם לשיעור המינוף הנבחן על ידי החברה נובע מהנכסים  ה

נמוכה יחסית שתאפשר מרווח נאות בין שיעור    בריבית  מימון  לגייס  לחברה  לאפשר  שעשוימינוף  

( הריבית;  עלות  לבין  להיות  2התשואות  עלול  גבוה  מימון  שיעור  תיתכן   שכן,  החברה  בעוכרי( 

סיטואציה שבה החברה תתקשה למחזר חוב באופן שיחייב את החברה למכור דירות ובכך לפגוע 

ביתרונ לפגוע  ו/או  במקרקעין  להשקעות  כקרן  בכךבמעמדה  הגלומים  המיסוי  וות   ;-(3 )

(, 1התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(, מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

ג'(, התחייבויותיה מכוח הסכם בין  מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, מחזיקי אגרות החוב )סדרה 
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בע"  לביןהחברה   ותגמולים אגודה שיתופית  מ ומבטחים מוסד לביטוח  קרן מקפת מרכז לפנסיה 

להלן: "הסכם ההלוואה ומסגרת )סוציאלי של העובדים בע"מ, להעמדת הלוואה ומסגרת אשראי  

כלל חברה לביטוח בע"מ; כלל "( והתחייבויותיה מכוח הסכם בין החברה לבין  עם עמיתים   אשראיה

ים ועצמאיים  שותפות כללית; עתודות קרן פנסיה לשכיר  סל אג"ח לא סחיר והלוואות מותאמות,

 . "(כלל קבוצת עם אשראי ומסגרת הלוואה הסכם)להלן: " בע"מ; וכלל פנסיה וגמל בע"מ

 מקורות אשראי  25.2

: אירוע אשראי בר דיווח,  15-104עמדה משפטית מספר  ל  בהתאם,  מהותיות  לא   הלוואות  3  לחברה 25.2.1

אשר ניתנו לחברה מתאגיד בנקאי לטובת פרויקט מלחה, ראשון לציון ובאר יעקב, מסגרת אשראי  

  הסכם מסגרת  מתאגיד בנקאי לטובת פרויקט חולון, הסכם הלוואה ומסגרת אשראי עם עמיתים,  

באמצעות אגרות חוב    החברה  של  חוב  יוסימג  אשראי  מקורות  וכן  כללהלוואה ומסגרת אשראי עם  

 שהונפקו לציבור. 

" כספיים' , "דוחות  ג  בפרק ב'8  ביאור  ראו  מלחה  פרויקט  לטובת  ניתנה  אשר  ההלוואה  בדבר  לפרטים 25.2.2

  ראו  לציון ראשון פרויקט לטובת ניתנה אשר ההלוואה בדבר לפרטים ; זה תקופתי לדוח המצורפים

  ניתנה  אשר  הלוואה  בדבר  לפרטים;  זה  תקופתי  לדוח  המצורפים"  כספיים', "דוחות  ג  בפרק ג'8  ביאור

  ; זה  תקופתי  לדוח  המצורפים"  כספיים' , "דוחות  ג  בפרקד'  8  ראו ביאור  יעקב  באר  פרויקט  לטובת

 בפרק א'8  ראו ביאור  חולון  פרויקט  לטובת  ניתנה  אשר  בנקאי  מתאגיד  אשראי  מסגרת  בדבר  לפרטים

  עם   אשראי   ומסגרת  הלוואה  הסכם  בדבר  לפרטים ;  זה  תקופתי  לדוח  המצורפים "  כספיים ', "דוחות  ג

ג', "דוחות כספיים", המצו1ב')14וביאור    25.5  סעיף  ראו  עמיתים  ;  רפים לדוח תקופתי זה( בפרק 

, ( בפרק ג'3ב')14 וביאורלהלן  25.5 סעיף ראו כלל עם אשראי ומסגרת הלוואה הסכם בדבר לפרטים

  סעיף  ראו החברה של החוב אגרות אודות  ולפרטים"דוחות כספיים", המצורפים לדוח תקופתי זה; 

 .בפרק ב' "דוח הדירקטריון", המצורף לדוח תקופתי זה 11וסעיף  להלן 25.7

אשר נקבעו במסגרת הלוואות החברה ביחס לפרויקט חולון, פרויקט באר יעקב, פרויקט    הריביות 25.2.3

לציון   בתוספת  וראשון  הפריים  ריבית  משיעור  נגזרות  אשר  משתנות  ריביות  הינן  מלחה  פרויקט 

 .  1.5%לבין  0.8%מרווח משתנה שנע בין 

 . 1.6% הינו הפריים ריבית שיעור הדוח למועד ונכון 2021 בדצמבר 31 ליום נכון

 אשראי מגבלות  25.3

מנת לשמר את מעמדה של החברה כקרן להשקעות במקרקעין, מחוייבת החברה על פי הפקודה    על 25.3.1

  מקרקעין   שאינם מניבים  מקרקעין  שהם נכסיה  משווי  60%שלא ליטול הלוואות בסכום העולה על  

 נכסיה  משווי  80%  בתוספת)דירות למגורים המיועדות להשכרה(,    להשכרה  דיור  לצורכי  מניבים

)דירות למגורים המיועדות להשכרה( או מקרקעין   להשכרה   דיור  לצורכי  מניבים  מקרקעין  שהם

 משווי נכסיה האחרים.  20%לצורכי דיור להשכרה, ובתוספת 

גרת האשראי עם כמו כן, התחייבה החברה בהתחייבויות פיננסיות במסגרת הסכם ההלוואה ומס 25.3.2

( של החברה  1עמיתים וכלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(, כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

והכל  ג'(,  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  כלפי  החברה,  של  ב'(  )סדרה  אגרות החוב  מחזיקי  וכלפי 

 להלן.  25.7כמפורט בסעיף  

 בנקאיות ערבויות 25.4

 "ב לדוח התקופתי.המצ, בפרק ג', "דוחות כספיים",  19  ביאורלפרטים בדבר ערבויות בנקאיות ראו  
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 :ואגרות החוב המהותיות של החברה ת האשראיומסגרהלוואות, להלן פרטים אודות  25.5

העמדת   מועד המלווה  התאגיד הלווה 
 המימון

מסגרת  סכום
האשראי 

 ( ש"ח)באלפי 

קרן  יתרת
ההלוואה  

  בספרים ליום
31.12.2021  

 ( ש"ח באלפי)

יתרת קרן 
ההלוואה  

 למועד הדוח 

  מספר
 תשלומים

 )קרן + ריבית( 

פירעון   מועד
 אחרון 

/  שעבודים
 בטחונות 

ריבית  שיעור
 שנתית

  התחייבויות
פיננסיות / 
התחייבויות  

 אחרות 

תנאים נוספים  
 הערות  /

 החברה 
תאגיד בנקאי  

 2.4% כמפורט להלן  22.4.2022 1 50,507 48,092 56,000 11.1.2021 בישראל 
לא נקבעו 

אמות מידה 
 פיננסיות 

- 

 189,260 166,113 217,400 28.10.2021 מוסד פיננסי  החברה 
הקרן תפרע 

בסוף תקופה,  
 ריבית רבעונית 

27.10.2027 

  כמפורט
ח'  19בבאור  

בפרק ג'  
"הדוחות 

הכספיים", 
המצורפים  

לדוח תקופתי 
 זה

2.03% -2.28% 

  כמפורט
  14בבאור  

בפרק ג'  
"הדוחות 

הכספיים", 
המצורפים  

לדוח תקופתי 
 זה

- 

 25,728 - 438,000 17.11.2021 מוסד פיננסי  החברה 
הקרן תפרע 

תקופה,  בסוף 
 ריבית רבעונית 

31.5.2028 

כמפורט  
י' 19בבאור  

בפרק ג'  
"הדוחות 

הכספיים", 
המצורפים  

לדוח תקופתי 
 זה

1.12% -1.37% 

כמפורט  
  14בבאור  

בפרק ג'  
"הדוחות 

הכספיים", 
המצורפים  

לדוח תקופתי 
 זה

- 

            חוב  אגרות

 החברה 
מחזיקי אגרות 
 חוב )סדרה א(

22.08.2017 

06.02.2018 

02.04.2020 

 255,782-כ

 120,942-כ

 140,000-כ

 265,340-כ

 125,461-כ

 145,232-כ

 266,637-כ

 126,074-כ

 145,941-כ

פירעון הקרן  
יבוצע בתשלום  
אחד, הריבית  

תשולם  
 פעמיים בשנה 

30.6.2022 

  כמפורט
  א'19  בבאור

בפרק ג'  
"הדוחות 

הכספיים", 
המצורפים  

לדוח תקופתי 
 זה

1% 

ראו סעיף  
בפרק   11.1.1

ב' "דוח  
הדירקטוריו", 
המצורף לדוח  

 תקופתי זה

- 

 אגרות"כ סה
חוב )סדרה  

 א'( 
      - 538,652- כ 536,033- כ 516,724- כ  

מחזיקי אגרות  החברה 
 145,845 138,572-כ 143,853-כ 14.06.2019 ( 1חוב )סדרה 

פירעון הקרן  
יבוצע בתשלום  

הריבית  אחד, 
תשולם  

 פעמיים בשנה 

31.3.2024 

  כמפורט
 ב'19  בבאור

בפרק ג'  
"הדוחות 

הכספיים", 
המצורפים  

0.3% 

ראו סעיף  
בפרק   11.1.2

ב' "דוח  
הדירקטוריו", 
המצורף לדוח  

 תקופתי זה

- 
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העמדת   מועד המלווה  התאגיד הלווה 
 המימון

מסגרת  סכום
האשראי 

 ( ש"ח)באלפי 

קרן  יתרת
ההלוואה  

  בספרים ליום
31.12.2021  

 ( ש"ח באלפי)

יתרת קרן 
ההלוואה  

 למועד הדוח 

  מספר
 תשלומים

 )קרן + ריבית( 

פירעון   מועד
 אחרון 

/  שעבודים
 בטחונות 

ריבית  שיעור
 שנתית

  התחייבויות
פיננסיות / 
התחייבויות  

 אחרות 

תנאים נוספים  
 הערות  /

לדוח תקופתי 
 זה

 החברה 
מחזיקי אגרות 
 חוב )סדרה ב(

31.08.2020 

07.12.2020 

16.12.2020 

23.01.2022 

 335,281-כ

 131,029-כ

 50,000-כ

 50,000-כ

 343,335-כ

 134,176-כ

 51,201-כ

- 

 345,013-כ

 134,833-כ

 51,451-כ

 51,451-כ

פירעון הקרן  
יבוצע בתשלום  
אחד, הריבית  

תשולם  
 פעמיים בשנה 

31.12.2025 

  כמפורט
  ג'19  בבאור

בפרק ג'  
"הדוחות 

הכספיים", 
המצורפים  

לדוח תקופתי 
 זה

0.1% 

ראו סעיף  
בפרק   11.1.4

ב' "דוח  
הדירקטוריו", 
המצורף לדוח  

 תקופתי זה

קיימת ריבית  
 –תוספתית 
כמפורט  

  (3ג')16  בבאור
בפרק ג'  

"הדוחות 
הכספיים", 
המצורפים  

לדוח תקופתי 
 זה

סה"כ אגרות 
      - 582,748- כ 528,712- כ 566,310- כ   חוב )סדרה ב'( 

מחזיקי אגרות  החברה 
 )סדרה ג(חוב 

31.05.2021 

21.12.2021 

 129,744-כ

 200,000-כ

 131,544-כ

 202,775-כ

 132,187-כ

 203,766-כ

פירעון הקרן  
יבוצע בתשלום  
אחד, הריבית  

תשולם  
 פעמיים בשנה 

30.9.2028 

  כמפורט
  ט'19  בבאור

בפרק ג'  
"הדוחות 

הכספיים", 
המצורפים  

לדוח תקופתי 
 זה

0.3% 

ראו סעיף  
בפרק   11.1.5

ב' "דוח  
הדירקטוריו", 
המצורף לדוח  

 תקופתי זה

- 

סה"כ אגרות 
      - 335,953- כ 334,319- כ 329,744- כ   חוב )סדרה ג'( 
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 חולון פרויקט אשראי מסגרת 25.6

בהסכם לקבלת ליווי לפרויקט מתאגיד בנקאי מקומי   התקשרו החברה ומנרב 2011בינואר  11ביום  25.6.1

מיליון ש"ח ממסגרת    48-מיליון ש"ח, נכון לתאריך המאזן החברה ניצלה סך של כ   56-בסך כולל של כ

במקרה שיידרשו  (1) :כדלקמן  היו  ההלוואה  במסגרת  קבעוהתניות המרכזיות שנהליווי הבנקאי.  

"  מנרב   וקבוצת  החברה חובותיהם והתחייבויותיהם, "( לפרוהלווים)להלן:  בפירעון מוקדם את  ע 

כולם או חלקם, כלפי נושים אחרים שהם מוסדות פיננסיים ו/או חובות בסכום מצטבר העולה על 

ש"ח כלפי נושים אחרים שאינם מוסדות פיננסיים )כל אחד מאלה להלן: "חוב אחר"(,    30,000,000

לרבות על פי פסק דין, או אם יארע מאורע כלשהו  או אם הועמד חוב אחר של הלווים לפירעון מיידי  

אשר תוצאתו עלולה לזכות כל נושה שהוא על פי מסמך כלשהו שנחתם ו/או שייחתם על ידי הלווים  

בזכות להעמדה לפירעון מיידי של כל חוב אחר, כולו או חלקו, של הלווים כלפי אותו גורם, גם אם  

רעון מיידי, יהיה זכאי הבנק, לאחר מתן הודעה מראש, אותו גורם לא ישתמש בזכותו זו להעמדה לפי

( במקרה של שינוי שליטה אצל הלווים ו/או בזהות יו"ר הדירקטוריון, יהיה זכאי 2לפירעון מיידי; )

( במקרה של קבלת החלטת מיזוג ו/או איחוד ו/או 3)  הבנק, לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון מיידי;

חלטה בעלת משמעות דומה אצל הלווים יהיה זכאי הבנק, לאחר  שינוי מבנה ו/או הסדר, או כל ה 

 . 109החברה עמדה בהתחייבויות אלו  2021  בדצמבר  31  ליוםמתן הודעה מראש, לפירעון מיידי; נכון  

 להלן פרטים נוספים אודות מסגרת האשראי שקיבלה החברה עבור פרויקט חולון: 25.6.2

 אשראיהערבויות ובטחונות אשר הועמדו לטובת קבלת 

רשמה משכנתה בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על זכויות החברה וקבוצת מנרב )להלן:  ( א)

"( על זכויות הקרקע בפרויקט, כאשר הן נקיות מכל שעבוד, עיקול או זכות צד שלישי  הלווים"

 כלשהו.

ום על זכויות הלווים על פי הסכם החכירה שעבוד זכויות בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכנרשם   (ב)

 בגין הפרויקט והסכם עם דירה להשכיר בגין הפרויקט.

וזכויותיהם  שעבוד שוטף ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל רכוש הלווים, נכסיהם  נרשם   (ג)

מכל מין וסוג הקשורים לפרויקט ו/או הנובעים ממנו, כפי שהם כיום וכפי שיהיו בעתיד, לרבות 

מביטוח הזכו הנובעים  כספים  לקבל  זכויות  בפרויקט,  הדירות  שוכרי  ו/או  רוכשי  כלפי  יות 

 הפרויקט וכן כל הזכויות מכוח כל הסכם בין הלווים לבין כל קבלן ביצוע.

כלפי  עשנרשמו   (ד) הלווים  זכויות  כל  על  בסכום  הגבלה  ללא  בדרגה  ראשונים  קבועים  בודים 

 רוכשי/שוכרי יחידות בפרויקט.

בסכום על כל הזכויות כלפי קבלנים ו/או  הגבלה    דים קבועים ראשונים בדרגה ללאשעבונרשמו   ( ה)

הנובעות   הזכויות  כל  של  ללווים  הסבתן  ו/או  שעבודן  לרבות  לפרויקט,  הקשורים  ספקים 

 מבטוחות שניתנו ו/או שיינתנו ללווים על ידי הקבלנים ו/או הספקים הנ"ל. 

בסנרשם   ( ו) הגבלה  ללא  בדרגה  ראשון  קבוע  פוליסות שעבוד  פי  על  הלווים  זכויות  כל  על  כום 

 .הביטוח של הפרויקט

הפיקדונות נרשם   ( ז) הכספים  הנכסים  כל  על  בסכום  הגבלה  ללא  בדרגה  ראשון  קבוע  שעבוד 

והזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא שיש ללווים כעת או שיהיו ללווים מפעם לפעם בעתיד 

מכלליות האמור לעיל, כל השטרות, ניירות    לרבות אך מבלי לגרועהמיוחד  בזמן כלשהו בחשבון  

 
יובהר כי במסגרת ההלוואות בגין פרויקט ראשון לציון ומלחה ניתנו התחייבויות זהות בשינויים המקובלים  ונכון ליום    109

 ונכון למועד הדוח החברה עומדת בהתחייבותית אלו. 2021בדצמבר  31
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ערך מכל מין וסוג שהוא וכל המסמכים הסחירים והמסמכים האחרים מכל מין וסוג שהוא בין 

אם של הלווים ובים של אחרים לפקודת הלווים, שיופקדו בחשבון המיוחד, ולרבות הפירות,  

 כולל ריבית, הפרשי הצמדה, דיבידנדים או אחרים של כל הנ"ל. 

 תחייבויות החברה לרבות לעניין עמידתה באמות מידה פיננסיות ה

במסגרת ההסכם נקבעו תניות מקובלות לקבלת מסגרת אשראי עבור פרויקט בהקמה ובכלל זה  

ע  והופסק ביצאם ( עמידה בלוחות הזמנים אשר נקבעו, או 1: )לפירעון מיידי נקבעו העילות הבאות

חודשים או מכל סיבה אחרת לתקופה העולה על    4על    הפרויקט מחמת כוח עליון לתקופה העולה

30  ( ולא התקבל אישור התאגיד הבנקאי;  דירה להשכיר  2יום  חוזה החכירה או הסכם עם  ( אם 

( אם תהיה סטייה מהותית מהמפרט 3יבוטלו, או שיהיה חשש של הלווים כי הם עומדים להתבטל; )

יתבר אם    (4ר כ יהיו חריגת בלתי מאושרות; )הטכני, התוכניות והמפרטים של הפרויקט או אם 

הלווים ביצעו העברת בעלות ו/או רשות שימוש ו/או זכות כלשהי מזכויות התאגיד הבנקאי ללא 

( אם לא ינתנו ערבויות ו/או בטוחות, לא יבוצע ביטוח כנדרש או אם ישתמשו  5; )וקבלת הסכמת

יקט ו/או ללא הסכמת התאגיד  בכספי החשבון המיוחד ו/או בכספי האשראי שלא למטרות הפרו

( אם יפרו או לא תתקיים התחייבות כלשהי מהתחייבויות הלווים כלפי צד שלישי  6הבנקאי מראש; )

( אם ימונה מפרק, מנהל מיוחד או כונס נכסים 7כלשהו בגין ביצוע הפרויקט ו/או בקשר אליו; )

אם התאגיד נמחק מהמסחר או  (9( אם חל שינוי שליטה; )8ומנהל או נאמן או בעל תפקיד דומה; )

( אם התאגיד נתן הלוואות לבעלי מניותיו  10נמחק ו/או עומד להימחק ממרשם המתנהל על פי דין; )

ו/או פרע להם הלוואות קיימות, ללא הסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש, ו/או לא גרם לכך  

( אם תתקבל  11אות הנ"ל; )שבעלי מניותיו יתחייבו כלפי הבנק שלא לדרוש או לתבוע פירעון הלוו

 החלטת חלוקה אסורה ו/או מיזוג ו/או איחוד ו/או שינוי מבנה ו/או הסדר.

 אגרות חוב  – חוב גיוס 25.7

הדוח החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות מתוקף אגרות חוב )סדרה א'(, מתוקף   לתאריך  נכון

(, מתוקף אגרות חוב )סדרה ב'( ומתוקף אגרות חוב )סדרה ג'(. לפרטים נוספים 1אגרות חוב )סדרה 

  "ב לדוח תקופתי המצ",  הדירקטוריון', "דוח  ב  בפרק  11  סעיף  ראובדבר אגרות החוב של החברה  

  .זה

 ורות אשראי נוספים גיוס מק 25.8

החברה לגייס מקורות נוספים לצורך תפעול עסקיה    תידרשהקרובה    בשנהלהערכת הנהלת החברה,  

ובכלל זה רכישת דירות בפרויקטים שטרם שולמו במלואם. בכוונת החברה לפעול לגיוס   השוטפים

ב נוספים  ממקורות  להשוטפת   פעילותה  מימון  המשך  לשם  לה  שיידרש  היקףמימון  מעת  עת,  , 

 . פרטיים  גופיםאו /ו פיננסיים  מתאגידיםו/או  מבנקיםבבורסה ומחוץ לבורסה, לרבות 

 

 מיסוי .26

 כללי 26.1

קרן להשקעות במקרקעין הינה חברה בע"מ הזכאית להטבות מס ולהסדרים מיוחדים במסגרת  26.1.1

בשנת   היתר    222נכנס לתוקפו תיקון    2016הפקודה.  הוכנסו בין  ובמסגרתו  לפקודת מס הכנסה 

הסדרי מס ספציפיים לקרן להשקעות במקרקעין שתרכוש מקרקעין לצורכי דיור להשכרה )להלן  

לדי "קרן  זה:  "קרן"(,  בסעיף  או  להשכרה"  נובמבר  ור  בחודש  כן,  חוק  2021כמו  במסגרת   ,

   כפי שיפורט להלן.לפקודה והכל  258ההתייעלות הכלכלית, פורסם תיקון מספר 

גוף שקוף לצורכי מס. כלומר, לצורך חישוב המס ושיעור המס,   26.1.2 קרן להשקעות במקרקעין הינה 
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 הכנסתם החייבת של בעלי המניות. תיחשב ההכנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין כ

שלבי )מיסוי ברמת החברה ובמקרה דנן, הקרן להשקעות -הווה אומר, כי בניגוד לעקרון המיסוי הדו

במקרקעין, בשלב ראשון ומיסוי המשקיע בעת משיכת הרווחים כדיבידנד בשלב השני( המתקיים  

ברמת    -מיסוי חד שלבי בלבד  בעת החזקת מניותיה של חברת נדל"ן, בקרן להשקעות במקרקעין יש  

 בעל המניות. קרי, ההכנסות מיוחסות לבעלי המניות ושומרות על סיווגן. 

ברמת  יועברו לשנים הבאות לקיזוז  בקרן להשקעות במקרקעין  כי הפסדים שנצברו  לציין  חשוב 

 הקרן בהתאם לקבוע בפקודה ולא יועברו לבעלי המניות. 

 להשכרה  לדיור קרן 26.2

 להשכרה  ורלדי קרן של סיווגה 26.2.1

מקרקעין   בתיקון במקרקעין שתרכוש  לקרן להשקעות  מטיבים  מס  הסדרי  לקבוע  הוחלט  החוק 

הייתה לעודד קרנות להשקעה במקרקעין   –לדיור להשכרה   קרן לדיור להשכרה. מטרת התיקון 

לפתח   להשכרה,  הדירות  היצע  את  להגדיל  ובכך  טווח  ארוכת  להשכרה  לדיור  מקרקעין  לרכוש 

 ה. ולשכלל שוק ז

 להשכרה  דיור לצורכי מקרקעין 26.2.2

שנים מיום    5שבתקופה שממועד רכישתם עד להפיכתם למקרקעין מניבים או עד תום   מקרקעין .א

עד  רכישתם   בשנתיים ממועד הרכישה  לגביהם בקשה לתוספת זכויות  וכן מקרקעין שהוגשה 

או יותר    אחדמתקיים לגביהם    , לפי המוקדם,באזור הנגב והגליל(  גם   שנים  7)תום שבע שנים  

בדצמבר    31ועד ליום    2016ביוני    7במהלך התקופה שמיום    ובלבד שנרכשו  מהתנאים הבאים

 לדיור   הממשלתית  החברה  או  המדינה  ידי  על  שפורסם  מכרז  במסגרת  שנרכשו  מקרקעין(:2033

המדינה  להשכרה בשם  פועלת    ישמשו   שייבנו  הדיור  מיחידות  מחצית  לפחות  ובו,  כשהיא 

 ; לפחות שנים  15 של לתקופה למגורים להשכרה

ביוני    7תום תקופה שבין יום    לפני  אושרה  אשר  למגורים  להשכרה   תכנית  המקרקעין  על  חלה .ב

יום    2016 מקרקעין  .  2033בדצמבר    31ועד  המייעדת  תכנית  הינה  למגורים  להשכרה  תכנית 

 שנים לפחות;  15להשכרה למגורים בלבד לתקופה של 

  בלבד   למגורים  השכרה  של  למטרה,  להשכרה  לדיור  הממשלתית  החברה  ידי  על  שווקו  המקרקעין .ג

 ;המקרקעין לרכישת  החברה עם הסכם נחתם וכן,  לפחות שנים  15 של לתקופה

 יחידות  20  שנבנו  או,  רצוף  במתחם,  לפחות  למגורים  יחידות  20  להשכרה  לדיור  קרן  ידי  על  נרכשו .ד

בקשה ,  המקרקעין  רכישת  מיום   שנים  חמש  תום  עד  לפחות לגביהם  שהוגשה  ובמקרקעין 

רכישה   מיום  שנתיים  בתוך  זכויות  שנים,    -לתוספת  שבע  תום    החברה   אישרה  אם  והכלעד 

  נתנה  ואםלטווח ארוך בלבד    השכרה  של  למטרה  ישמשו  היחידות  כי  להשכרה  לדיור  הממשלתית

בתום כל שנת מס אישור כי כל יחידות הדיור שימשו להשכרה לטווח ארוך    האמורה  החברה

 .כאמור בשנת המס שחלפה

יהיה    -"  השכרה לטווח ארוך" דיור למגורים שהסכם השכירות החל עליה  יחידת  השכרה של 

( להגדרה "השכרה לטווח ארוך" שבתוספת 4( עד )1בכתב ויכלול לפחות את האמור בפסקאות )

 . התכנון והבנייההשישית לחוק 
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 דיור להשכרה   לצורכי  מניבים  מקרקעין  על  או  להשכרה  דיור  לצורכי  מקרקעין  על  מופחת  רכישה  מס 26.3

  דיור   לצורכי  מניבים  מקרקעין  או  להשכרה  דיור  לצורכי  מקרקעין  שרכשה  במקרקעין  להשקעות  קרן 26.3.1

 . המקרקעין משווי 0.5% של בשיעור מופחת רכישה מס תשלם, להשכרה

בחקיקה.    הטבת 26.3.2 שנקבעו  התנאים  בכל  בעמידה  מותנית  הרכישה  אחד   עםמס  בהתקיים  זאת, 

)בהתאם   הצמדה  הפרשי  לרבות,  6%מהתנאים הבאים, תשלם הקרן מס רכישה מלא בשיעור של  

 (: 1963-"ג התשכלהוראות חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

 ;חודשים 36 בתוך למסחר נרשמו לא מניותיה ( א)

ולגבי    הקרן  בידי  רכישתם  מיום  שנים  חמש  בתוך  מניבים  למקרקעין  הפכו  לא  המקרקעין (ב)

תוך שבע   -מקרקעין שהוגשה לגביהם בקשה לתוספת זכויות בתוך שנתיים ממועד הרכישה  

 (; הגליל או הנגב באזורגם  שנים 7)  שנים

ניבים לצורכי נמכרו בידי הקרן לפני שחלפו ארבע שנים מיום שהפכו למקרקעין מ  המקרקעין (ג)

 דיור להשכרה. 

 בייסוד   להשכרה לדיור לקרן מקרקעין העברת 26.4

 שתבוצע,  להשכרה  לדיור  לקרן  מכן  לאחר  שהפכה  לחברה  להשכרה  דיור  לצורכי  מקרקעין  העברת 26.4.1

)מייסד    בידי  חברה  באותה  מניות  להקצאת  בתמורה העברת   מניות  בעל  הינו"מייסד"  שביצע 

 המניות  לרישום  ועד  , כמוקדם,ההעברה  לאחריום מהיווסדות החברה או    180מקרקעין לחברה תוך  

  העברת   בעת  שבח  במס  חבות  תקים  לא(,  בחברה  מהזכויות  לפחות  10%-ב  החזיק  בבורסה  למסחר

 .המקרקעין

 : הבאים התנאים כל בהתקיים יינתן שבח ממס הפטור 26.4.2

  לאחר   מיד  בחברה  הזכויות  כלל  של  השוק   לשווי  המוקצות  המניות  של  השוק  שווי  בין  היחס .א

  השוק  לשווי  מניות  בשלהם  שהוקצו  המקרקעין  של השוק  שווי שבין  כיחס  הוא,  המניות  הקצאת

 ; ההעברה לאחר מיד החברה של

 ; בבורסה למסחר הרישום מועד לפני נעשתה ההעברה .ב

 ;הועברו במקרקעין הזכויות כל .ג

 .להעברה המנהל של מראש אישור ניתן .ד

  חוק  לפי  המייסד  בידי  המקרקעין  של  הרכישה  שווי  יתרת  הוא  המוקצות  המניות  של  המקורי  המחיר 26.4.3

 . המניות  בשלהם שהוקצו  למקרקעין יחסי באופן, מקרקעין מיסוי

  חוק   לפי  המייסד  בידי  במקרקעין  הזכות  של  הרכישה  יום  הוא  המוקצות  המניות  של  הרכישה  יום 26.4.4

 . מקרקעין מיסוי

  מתואמת   רכישה  שווי  ליתרת  בהתאם  יחושב  המוקצות  המניות  של  המתואם המקורי  המחיר   יתרת 26.4.5

 .במקרקעין  ומחזיק  ממשיך  המייסד  היה  אילו   שהיה  כפי,  מקרקעין  מיסוי  לחוק  47  בסעיף   כהגדרתה

  מעביר  ישלם,  כזה  להיות  חדל  המהותי  המניות  בעל  אם  או,  למסחר  נרשמו  לא  החברה  מניות  באם 26.4.6

 . והצמדה ריבית הפרשי בתוספת, הפטור את קיבל אלמלא בו חייב שהיה שבח מס המקרקעין

 הרכישה  שווי  יתרת  תהיה,  מניות  בשלהם  שהוקצו  המקרקעין  של  החברה  בידי  הרכישה  שווי  יתרת 26.4.7

  ויום ,  המניות   בשלהם  שהוקצו  למקרקעין  יחסי באופן,  מקרקעין  מיסוי  חוק  לפי  המייסד  בידי  שלהם

  המייסד   ביד  שהיה  כפי  במקרקעין  הזכות  של  הרכישה  יום  יהיה  האמורים  המקרקעין  של  הרכישה

 .הנכס הועבר לא אילו מקרקעין  מיסוי חוק לפי
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במניות שהוקצו,  (  50%)מעל  שבהם מועברים מקרקעין לחברה בתמורה מעורבת שרובה    בנסיבות 26.4.8

י רכישה חדש, קרי שווי שוק, בגין  משוו  נהנתובמקביל,    0.5%החברה משיעור מס מופחת של    נהנת

 החלק שנמכר שאינו כנגד מניות. 

 למסחר  הרישום לאחר להשכרה לדיור לקרן מקרקעין העברת 26.5

,  05.06.2023  ליום  עד   בקרן  מניות  להקצאת  בתמורה  להשכרה  לדיור   לקרן  מקרקעין  העברת 26.5.1

פקודת מס הכנסה )מס' תקופה של שבע שנים מיום תחילתו של חוק לתיקון  –" הקובעת התקופה)"

( לא תחויב במס שבח בעת ההעברה בשל החלק בגינו הוקצו המניות, בהתקיים 2016-( התשע"ו222

 מספר תנאים: 

 הוא  ההקצאה  לאחר   מיד   בקרן  הזכויות  כלל  של  לשווין  המוקצות  המניות  של  שוויין  בין  היחס .א

  מיד   החברה  של  השוק  לשווי  מניות  בשלהם  שהוקצו  המקרקעין  של  השוק  שווי  שבין  כיחס

 ;החברה לאחר

 ;במקרקעין הזכויות כל הועברו .ב

 ; בבורסה למסחר הרישום לאחר נעשתה לקרן ההעברה .ג

 . המס תשלום הבטחת לצורך נאמן בידי יופקדו המוקצות המניות .ד

חודשים מהעברת המקרקעין או מועד מכירת    60במס שבח מהווה דחיית מס לתקופה בת    ההקלה 26.5.2

וזאת בשונה מהעברת מקרקעין בתמורה להקצאת מניות טרום   מביניהםהמוקדם  מניות התמורה,  

 הרישום למסחר והכל כמפורט לעיל. 

  מבין )המוקדם    המכירה  ביום  כנמכרות  המוקצות  המניות  את  יראו, המוקצות  המניות  מכירת  לעניין 26.5.3

משמעה    הדחייה  תקופת  תום  ומועד  המוקצות  המניות  נמכרו  שבו  היום הדחיה  יום    60)תקופת 

 :כלהלן תחושב התמורה(, מהעברת המקרקעין

התמורה    נמכרו .א תהיה  הדחייה,  תקופת  תום  מועד  לפני  חלקן,  או  כולן  המוקצות,    – המניות 

 המכירה;  תתמור

 שווי  התמורה   תהיה,  הדחיה  תקופת  תום  מועד   עד,  חלקן  או  כולן,  המוקצות  המניות  נמכרו  לא .ב

 . הדחייה קופתת תום במועד המניות

  חוק   לפי  המעביר  בידי  המקרקעין  של  הרכישה  שווי  יתרת  הוא  המוקצות  המניות  של  המקורי  המחיר 26.5.4

 . המניות  בשלהם שהוקצו  למקרקעין יחסי באופן, מקרקעין מיסוי

  חוק   לפי  המעביר  בידי  במקרקעין  הזכות  של  הרכישה  יום  הוא  המוקצות  המניות  של  הרכישה  יום 26.5.5

 . מקרקעין מיסוי

  מתואמת   רכישה  שווי  ליתרת  בהתאם  יחושב  המוקצות  המניות  של  המתואם המקורי  המחיר   יתרת 26.5.6

 . במקרקעין  ומחזיק   ממשיך  המעביר  היה  אילו   שהיה  כפי,  מקרקעין  מיסוי   לחוק  47  בסעיף  כהגדרתה

של המקרקעין יהיה שווים מיד לאחר העברתם לקרן להשקעות במקרקעין ויום הרכישה יהיה    שווים 26.5.7

לקרן ההעברה  מקרקעין  יום  מיסוי  חוק  טרום לפי  מייסד  בידי  מקרקעין  מהעברת  בשונה  קרי,   .

הנפקה, העברת המקרקעין בתמורה למניות לאחר הרישום למסחר יוצרת בסיס חדש בידי הקרן לפי  

 ד ההעברה )מועד המכירה(.  שווי שוק במוע

 המניות לבעלי ההכנסה בחלוקת החל המס שיעור 26.6

)המס   הבאים  המס  שיעורי  יחולו  להשכרה   דיור  לצורכי  מקרקעין  ומכירת  מהשכרה  הכנסות  בגין

 (:במקור ינוכה
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וכן    –  יחיד (1) שוטפות(  )הכנסות  שכירות  מדמי  חייבת  הכנסה  על  שיחול    ריאלי  משבחהמס 

 .20% יהא להשכרה דיור לצרכי מקרקעין ממכירת

ריאלי   –  חברה (2) משבח  וכן  שוטפות(  )הכנסות  שכירות  מדמי  חייבת  הכנסה  על  שיחול  המס 

 , לרבות קופת גמל זרה לגיל פרישה.20%ממכירת מקרקעין יהא 

פטורה ממס הן בגין הכנסות מדמי שכירות )הכנסות שוטפות( והן   – 110פרישה  לגיל גמל קופת (3)

 במכירת המקרקעין.

פטור ממס בגין הכנסות מדמי שכירות )הכנסות שוטפות(, ומחצית פטור ממס    –  ציבורי  מוסד (4)

 בגין מכירת מקרקעין.

 במס בידי בעלי המניות חיוב מועד 26.7

 הפקת  למועד  קשר  ללא,  במס  החיוב  מועד  יהא,  תהמניו  לבעל  החייבת  ההכנסה  הועברה  בו  המועד

 להשקעות  קרן  בידי  הופקה  הכנסה  אם,  לדוגמא  כך.  במקרקעין  להשקעות  קרן  בידי  ההכנסה

 הדיווח   במסגרת  תיכלל  שההכנסה  הרי,  2017  בשנת  המניות  לבעל  חולקה  אך,  2016  בשנת  במקרקעין

 . 2017  לשנת הכנסותיו על

 "ממע 26.8

- "והתשל,  מוסף  ערך  מס   לחוק  בהתאם"מ  ממע  פטור  חל  החברה  ידי  על  מגורים  דירות  השכרת  בגין

1975 . 

של מכירת דירת מגורים לחברה בידי אדם שאינו חייב במס )כלומר אינו עוסק, מלכ"ר או    עסקאות

מוסד כספי( פטורה ממע"מ. בנוסף, מכירת דירת מגורים אשר הושכרה למגורים על ידי קרן לדיור 

 ורה ממע"מ. תהא פט –להשכרה 

 . פעילותה בגין התשומות מס את לקזז יכולה אינה החברה, יוצא כפועל

 השקיפות  לעקרון חריגים 26.9

  לזיכוי   לניכוי,  לפטור  זכאות  בלא  70%  של  בשיעור  במס  תחויבנה (  להלן)כמפורט    חריגות  הכנסות

 מס לשיעור בהתאם תחויב קצרה לתקופה המוחזקים מקרקעין ממכירת  חייבת הכנסה. לקיזוז או

 להלן.  26גם סעיף  ראו. העניין לנסיבות בהתאם חברות/  ליחיד השולי

 חריגות  הכנסות 26.10

 חריגה הוגדרה בפקודה כדלהלן:  הכנסה

 . עסקי ממלאי הכנסה (1)

מכלל הכנסותיה של הקרן    5%על    העולההכנסה, למעט הכנסות שוטפות אשר יפורטו להלן,    כל (2)

 להשקעה במקרקעין:

i. ממכירת   והכנסות  להשכרה  דיור  לצורכי  ממקרקעין  הכנסות,  מניבים   ממקרקעין  הכנסות  

 ;נרכשו בו ביום מניבים מקרקעין שהיו במקרקעין בנייה זכויות

ii. מדינה ומפיקדון.  ממלוותמני"ע הנסחרים בבורסה,  הכנסות 

  אם נמכרה בטרם הסתיימה תקופה של   111" להשכרה  דיור  לצורכי"מקרקעין    ממכירת  הכנסה (3)

לפחות שבה שימשו יחידות הדיור למטרת השכרה ובלבד שלא נמכרו בדרך של מכירה    שנים  20

 למשכיר.

 
 קופת גמל לקצבה, קופת גמל לתגמולים או קופת גמל לפיצויים.  -לפקודה ()ב( 2)9כהגדרתה בסעיף     110
יחידות למגורים לפחות, במתחם רצוף, או שנבנו   20נרכשו על ידי קרן לדיור להשכרה    -מקרקעין לצורכי דיור להשכרה        111
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מכירה של כל יחידות המגורים המושכרות לרוכש אחד שהתחייב להשכיר   -ר"  "מכירה למשכי

של   לתקופה  המגורים  יחידות  שימשו    10את  המכירה  שלפני  ובלבד  לפחות  נוספות  שנים 

 . שנים לפחות 15היחידות האמורות למטרה השכרה למגורים לתקופה של  

 להשכרה לדיור קרן בידי אחרים מניבים מקרקעין החזקת 26.11

 מניבים  מקרקעין  גם  להשכרה  דיור  לצורכי  למקרקעין  בנוסף  להחזיק  יכולה  להשכרה   לדיור  קרן

 .אחרים

 המניות לבעלי ההכנסה בחלוקת החל המס שיעור 26.12

  של   לסיווגו  ובהתאם  ההכנסה  לסיווג  בהתאם,  המניות   בעלי  על  יחולו   אשר  המס  שיעורי  פירוט  להלן

 : המניות בעל

  בהתאם   שולי  מס  שיעור  הינו(  שוטפות)הכנסות    שכירות  מיהמס שיחול על הכנסות מד  –  יחיד (1)

  על   שיחול  המס.  47%  הינו  המרבי  השולי  המסשיעור    2019  דצמבר. נכון ללפקודה  121  לסעיף

  הכנסות  על שיחול המס. 25% הינו הפחת הוצאות בסכום והכנסות מקרקעין שבח או הון רווח

 .70% הינו חריגות

המס שיחול על הכנסות החברה מדמי שכירות )הכנסות שוטפות( ועל רווח הון או שבח   –  החבר  (2)

 2021לשנת    החברות  מס  שיעורלפקודה.    126מקרקעין הינו שיעור מס חברות בהתאם לסעיף  

 .70%. המס שיחול על הכנסות חריגות הוא 23% הינו

מס חברות.   הינו  המס שיחול על הכנסות מדמי שכירות )הכנסות שוטפות(  –  חייבת  נאמנות  קרן (3)

 מקרקעין  שבח  או  הון  רווח  בגין.  23%הינו    2021לפקודה מס החברות לשנת    126בהתאם לסעיף  

  .60%יחול פטור ממס. המס שיחול על הכנסות חריגות הינו 

  בגין . 20% הינו( שוטפות סות )הכנ שכירות מדמי הכנסות על שיחול המס – נאמנות פטורה קרן (4)

 .60%יחול פטור ממס. המס שיחול על הכנסות חריגות הינו  מקרקעין שבח או הון רווח

 תחויב  בגינן  חריגות  הכנסות  מלבד,  ממס  פטורה  תהיה  הגמל  קופת   –   פרישה  לגיל גמל    קופת (5)

 . 70% של בשיעור במס

קופת גמל זרה וקרן פנסיה זרה ממדינה גומלת   –  גומלת  ממדינת  זרה  פנסיהקרן  /זרה  גמל  קופת (6)

 . 70%יהיו זכאיות לפטור ממס, מלבד הכנסות חריגות בגינן תחויבנה במס בשיעור של 

 בחלוקתם  מחויבת אינה במקרקעין להשקעה שקרן  סכומים מיסוי 26.13

קרן    ;שלבי  דו  במיסוי  תחויב,  לפקודה  בהתאם  לחלקה  מחויבת  אינה  שהקרן  חייבת  הכנסה

ההשקעות במקרקעין תתחייב במס חברות בשנת הפקת ההכנסות ובעל המניות יתחייב במס בעת  

 חלוקת הדיבידנד.

 כלליות הוראות 26.14

 הון השקעות עידוד חוק 26.14.1

 שקיבלו   להשכרה  לבניינים  מס  הטבות  מעניק  1959-"טהתשי,  הון  השקעות  עידוד  לחוק  1  שביעי  פרק

  להשקעות   קרן  על  אלה  הטבות  יחולו  לא,  החוק  להוראות  בהתאם".  מאושר"בניין    של  אישור

 .במקרקעין

 וערעור  השגה 26.14.2
 להשקעות  קרן  של  החייבת  ההכנסה  את  לקבוע  רשאים  מקרקעין  מיסוי  מנהל  או  השומה  פקיד

 
לדיור להשכרה    יחידות לפחות עד תום חמש שנים מיום רכישת המקרקעין, והכל אם אישרה החברה הממשלתית  20

שנים לפחות ואם נתנה החברה האמורה אישור בכל תום   20-כי היחידות ישמשו למטרה של השכרה למגורים בלבד ל
 שנת מס כי כל יחידות הדיור שימשו להשכרה למגורים בשנה שחלפה. 
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 .המניות לבעלי החייבת  ההכנסה העברת  לאחר גם וזאת חבה היא בו המס את ולשום, במקרקעין

 תוכל,  במקרקעין  להשקעות  לקרן  שנקבעה  השומה  על  לערור  או  לערער  להשיג  יוחלט  בו  במקרה

 על  לערער  או  להשיג  רשאי  יהא   המניות  בעל .  זאת   לעשות  בלבד  והיא   במקרקעין  להשקעות  הקרן

  השומה   על  לערער  או  להשיג  יוכל  לא  אך,  לקרן   שנקבעה  השומה  בעקבות  להכנסתו  שנוצרה  ההשפעה

 .עצמה

 חלופות מיסוי  26.15

זאת היות והחברה סבורה כי   עםלעיל מתאר את עיקרי הוראות המיסוי החלות על החברה.  האמור 26.15.1

  הקיימות   החלופות הווה חלופה להשקעה בדירות להשקעה למגורים להלן עיקרי  מהשקעה במניותיה  

 :בישראל למגורים דירה מהשכרת הכנסותיהם על ליחידים במס הקלות ולקבלת לתשלום בחוק

 ( חלקי או )מלא  ממס הפטור מסלול .1

  מספר   נקבעו  1990-"ןהתש(,  למגורים  דירה  משכר  הכנסה  על  ממס)פטור    הכנסה  מס  בחוק

 :בישראל למגורים דירה  משכר הכנסה על ממס פטור למתן מצטברים תנאים

 . טיבה לפי למגורים לשמש מיועדת הדירה .א

 .כאמור ברישום חייבת איננה או המשכיר של העסק בספרי רשומה  איננה הדירה .ב

  תנאים   בהתקיים  אדם  בני  לחבר  להשכיר  גם   ניתן.  יחיד  שהוא  לשוכר  מושכרת  הדירה .ג

 . המיסים רשות מנהל אישור שהתקבל ולאחר בחוק מסוימים

  כך   על  בכתב   הצהרה  ישנה  המשכיר  של  ברשותו,  בלבד  למגורים  לשוכר  משמשת  הדירה  .ד

 . בלבד למגורים לשוכר משמשת הדירה כי ברור לפיו שכירות חוזה לחילופין או

 :הפטור חישוב

אם סכום ההכנסה החודשית משכר דירה אינו עולה בכל חודש במהלך השנה על    –   מלא  פטור

 ש"ח.  5,100סכום של 

(  2021ש"ח בשנת    5,074)כאשר סכום ההכנסה החודשית גבוה מתקרת הפטור    –   חלקי  פטור

 ב את הפטור באופן הבא: , יש לחשש"ח( 10,148) אולם אינו על כפל תקרה זו

,  הפטור  תקרת  סכום   את  בפועל  שהתקבלה  דירה  משכר  החודשית  ההכנסה  מסכום   מפחיתים .א

 . עודף כסכום יחשב ביניהם ההפרש

 .הפטור הסכום הוא המתקבל ההפרש. העודף הסכום את הפטור תקרת מסכום מפחיתים .ב

  הסכום   את  מפחיתים  בפועל  שהתקבל  למגורים  דירה  משכר  החודשית  ההכנסה  מסכום .ג

 . במס החייב הסכום הוא המתקבל ההפרש. הפטור

 10% של בשיעור מופחת במס חיוב מסלול .2

 : הבאים בתנאים יחול זה מסלול

 .בישראל למגורים משמשת הדירה .א

 . הכנסה מס לפקודת( 1)2 בסעיף כמשמעותה  מעסק הכנסה איננה השכירות מדמי ההכנסה .ב

 בשל  פחת  או,  דירה  משכר  הכנסה  בייצור  שהוצאו  הוצאות  לנכות  זכאי  אינו  הנישום ,  זה  במסלול

  ההכנסה   בגין(  הפטור  במסלול  הפטור)לרבות    פטור   או  זיכוי,  לקיזוז  זכאי  יהיה   ולא  הדירה 

  המופחת  המס   מסלול  נבחר  לגביה  המגורים  דירת  מכירת  אם .  עליה  החל  מהמס  או  דירה  משכר

ההכנסה    ייווסף,  שבח  במס  חייבת  תהיה כנגד  לדרוש  ניתן  היה  אותו  הפחת  המכירה  לשווי 

 בשיעור המס המופחת.

 המס  מדרגות לפי במס חיוב .3



 105 -א 
 

 לגבי   כי  נזכיר.  הכנסותיו  במכלול  בהתחשב  המשכיר  של  השולי  המס  שיעור  יחול  זה  במסלול

  ששים   המס  בשנת  לו  שמלאו  מי  למעט,  31%  היא  הראשונה  המס מדרגת,  דירה משכר  הכנסות

  שוטפות  הוצאות  לדרוש  ניתן  זה  במסלול.  10%  היא  הראשונה  המס  מדרגת   שלגביו,  שנה

  במס   חייבת  תהיה  זה  מסלול  נבחר  לגביה  המגורים  דירת  מכירת  אם.  ההכנסה  בייצור  שהוצאו

 . דירה  משכר החייבת ההכנסה כנגד דרשנו שאותו הפחת הרכישה משווי ינוכה, שבח

 

   התאגיד פעילות על  ופיקוח מגבלות .27

שונות    במסגרת תחיקתיות  להוראות  כפופה  החברה  למגורים  המניב  הנדל"ן  בתחום  פעילותה 

 ולפיקוח מצד הרשויות השונות. 

 גם החוקים והתקינה שלהלן:   החברה, חלים על היתר בין 27.1

 "(התכנון והבנייה חוק)להלן: " 1965-ה, התשכ"והבנייה התכנון חוק 27.1.1

הינו החוק העיקרי להסד והבנייה  והבנייה בישראל חוק התכנון  רת פעולתם של מוסדות התכנון 

ו' בחוק  48עד    6ברמה ארצית וברמה אזורית, לרבות מוסדות וועדות הערר )ראו פירוט בסעיפים  

בסעיפים   פירוט  )ראו  המתאר  תוכניות  הגדרות  והבנייה(,  התכנון  119עד    49התכנון  לחוק  א' 

)ראו פירוט בסעיפים   .  לחוק התכנון והבנייה( וכיו"ב  3א158עד    145והבנייה(, סדרי רישוי שונים 

לב' עד  158חוק התכנון והבנייה קובע עיצומים כספיים על הפרת הוראותיו, זאת בהתאם לסעיפים 

אוסר על בנייה ללא קבלת היתר בנייה מהרשויות וקובע כי מד' לחוק התכנון והבנייה ובנוסף  158

  255עד    203בהתאם לסעיפים    בירה פליליתבנייה ללא היתר כאמור או תוך סטייה ממנו מהווה ע

 לחוק התכנון והבנייה.

ביום    למיטב החברה,  החלטה    2019בנובמבר    5ידיעת  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  קיבלה 

תמ"א   של  תוקפה  זה  )להלן  2022112באוקטובר    1ביום    38לסיום  "בס"ק  והפקיעה  מועד:   " -

(, בהגיעה למסקנה כי במתכונתה הנוכחית לא השיגה התמ"א את  , בהתאמה"החלטת המועצה"

חשש כי חלק מהמבנים שבוצעו  התכליותיה באופן המצדיק את המשך קיומה, ובין היתר, על רקע  

"א כמעט לא מיושמת התמ  וכיבהם תוספות בנייה לא יהיו שמישים למגורים לאחר רעידת אדמה  

בנוסף זאת,  אדמה.  לרעידות  הסיכון  להליכי   באזורי  הנוגעות  והרשויות  המקצוע  בעלי  לטענות 

ועל כן עשויה להוות  יותר תמ"א אינה לוקחת בחשבון ראיה תכנונית רחבה  מכחתמ"א, כי הבנייה 

במסגרת בעתיד   העירונית  ההתחדשות  הליכי  ולסיכול  עירונית  להתחדשות  שלילית  השפעה 

חוק  פורסם תזכיר    2020בנובמבר    29בהמשך להחלטת המועצה, ביום    מתחמים עירוניים שלמים.

מס'   )תיקון  והבנייה  התשפ"א128התכנון  לחיזוק    2020–(,  הארצית  המתאר  תכנית  ככלל,  לפיה, 

רעידות אדמה, תמ"א   ביום38מבנים מפני  בתזכיר החוק האמור,2022באוקטובר    1  , תסתיים   . 

על ידי הרחבת סמכויות   , לאפשר מתן מענה חלופי לצורך קידום ומתן אפשרות לחיזוק מבנים,מוצע

ובכפוף   שבמסגרתו  מחדש,  ובניה  הריסה  באמצעות  חיזוק  מסלול  לקבוע  המקומיות;  הוועדות 

לתנאים שמוצע לקבוע לגביו, ניתן יהיה לאשר תכנית בסמכות כל ועדה מקומית, תוך קביעת סמכות  

טיוטת החוק. כמו  לתוספת זכויות בניה ומתן אפשרות לעירוב שימושים סחירים וציבוריים כמוצע ב

כן הוצע לקבוע מסלול לחיזוק על דרך תוספת ועיבוי הבניה בבניין קיים, וזאת ככל שעלה על ידי 

הועדה המקומית כי הדבר עדיף מאשר ביצוע החיזוק במסלול הריסה ובניה מחדש, וכל זאת תוך 

 יים.  קביעת סמכות לתוספת זכויות בניה ומתן אפשרות לעירוב שימושים סחירים וציבור

 
ליום    112 עד  נוספת  לתקופה  לתמ"א  הארכה  תינתן  כי,  במס  2025במאי    18יצוין  החלטה  לקבלת  הועדות בכפוף  גרת 

המקומיות כי התמ"א תמשיך לחול במרחב התכנון הרלוונטי של אותה ועדה ובכפוף להכנת תכנית מתאר להתחדשות  
 .2022עירונית במסגרת הרשות הרלוונטית שתוגש למוסד התכנון בעל הסמכות עד למאי 
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 "( מקרקעין מיסוי חוק)לעיל ולהלן: " 1963 – ג"התשכ(, ורכישה, מכירה שבח) מקרקעין מיסוי חוק 27.1.2

מיסוי    התקשרויות בחוק  הקבועים  המס  לדיני  כפופות  מקרקעין  ומכירת  לרכישת  בעסקאות 

ה עשויה לשאת בחבויות מס שונות העולות מהוראות חוק מיסוי מקרקעין  חברמקרקעין. לפיכך, ה

 . לעיל 25  סעיףבדבר חוק זה ראו  לפירוט והתקנות שהוצאו מכוחו.

 "(השכירות חוק)להלן: "  1971-השכירות והשאילה, תשל"א חוק 27.1.3

שהסכמי   הוראות ככל  למשכיר,  שוכר  שבין  היחסים  מערכת  את  היתר,  בין  מסדירות,  זה  חוק 

חוק השכירות כולל חובות על המשכיר )פרק א' סימן ב' בחוק    השכירות לא קובעים במפורש אחרת.

השכירות( וחובות על השוכר )פרק א' סימן ג' בחוק השכירות( הכוללים, בין היתר, הוראות בדבר  

ב התיקון  ומועדי חובת  השכירות  דמי  גובה  במושכר,  שימוש  התיקון,  אי  בשל  ותרופות  מושכר 

סימן ה' בחוק  -תשלום דמי השכירות. בנוסף כולל חוק השכירות הוראות כלליות )פרק א' סימן ד' ו

והעברת   השכירות  העברת  השכירות,  תקופת  בדבר  הוראות  היתר,  בין  כוללות,  אשר  השכירות( 

 המושכר.

תוקן חוק השכירות. במסגרת התיקון התווסף לפרק העוסק בשכירות )פרק א'(,    19.7.2017ביום  

חלק שעניינו חוזה שכירות למגורים )סימן ו'(. יצוין כי הצעות חוק קודמות אשר עסקו בשכירות  

, וכעת הן חוסות תחת החוק  2017-הוגנת, מוזגו עם הצעת חוק שכירות ושאילה )תיקון(, התשע"ז

הוראות באשר לפרטים  כוללים, בין היתר,  התיקון  עיקרי  "( .  התיקוןזה: "  המתוקן )להלן בסעיף

שיש לכלול בחוזה השכירות; הוראות והגדרות לשאלה מהי דירה שאיננה ראויה למגורים; הוראות 

הוראות  ושימוש באשר לדירה המושכרת;  הוראות תחזוקה  חובת המשכיר למסור לשוכר  בדבר 

שא השוכר ומהם התשלומים שהשוכר איננו יישא במסגרת חוזה  בדבר פירוט התשלומים שאותם יי

השוכר   ידי  על  לו  שניתנה  ערובה  המשכיר לממש  רשאי  בהם  לתנאים  באשר  הוראות  השכירות; 

 והוראות בדבר איסור התניה בחוזה השכירות, וביניהם איסור התניה אלא לטובת השוכר.

 : 1961-מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א פקודת 27.1.4

  קרן  כי הפקודה קובעת היתר בין, במקרקעין להשקעות קרןהוראות שונות בנוגע ל ובעתק הפקודה

 הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים המפורטים להלן:  במקרקעין להשקעות

 . מישראל מופעלים וניהולם עסקיה על והשליטה בישראל  התאגדה החברה (1)

בתוך    מניותיה (2) בישראל  בבורסה  למסחר  התאגדותה.    24נרשמו  מיום  זאת,    אךחודשים  עם 

חודשים מיום התאגדותה   36החברה תוכל לרשום למסחר בבורסה בישראל את מניותיה בתוך  

 דיור  לצורכי  מניבים  מקרקעין  או  להשכרה  דיור  לצורכי  מקרקעין  שהם  החברה  נכסי  שווי  אם

  36  בתום  נכסיה  כלל  משווי   30%-מ  פחת  לא (  להשכרה  המיועדות  למגורים)דירות    להשכרה

 . התאגדותה מיום חודשים

לא היו לה נכסים, פעילות, הכנסות,    בבורסה  למסחר  הרישוםממועד התאגדותה ועד למועד   (3)

 הוצאות, הפסדים או התחייבויות, למעט לצורך פעילותה כקרן להשקעות במקרקעין.

 .בישראל בבורסה נסחרות מניותיה לאילך בבורסה למסחר הרישום ממועד (4)

  מיסוי  לחוק  70  סעיף  הוראות  או  2ה   חלק  הוראות  פי  על  מקרקעין  נכסי  לחברה  הועברו  לא (5)

 נכסי   להעביראו  /ו  בחברות  מבנה  שינויי   לערוך,  מסוימים   בתנאים,  ניתן  לפיהן  מקרקעין

 להעביר  ניתן  לא  זה  לתנאי  בהתאם,  קרי.  מכירה  וממס  שבח  ממס  בפטור  לחברה  מקרקעין

 בחוק  או  בפקודה  מבנה  שינוי  שעניינן  ההוראות  ניצול  תוך  ממס  בפטור  מקרקעין  נכסי  ברהלח

 . מקרקעין מיסוי

 למסחר   הרישום  מועד  ועד   התאגדותה  ממועד   החל,  מס  שנת  בכל  בדצמבר  31-וב   ביוני  30-ב (6)
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 :אלה כל התקיימו בבורסה

 ניירות, חוב איגרות, להשכרה דיור  לצורכי מקרקעין, מניבים מקרקעין שהם נכסיה שווי ( א)

  בהתאם "לקוחות"    בסעיף  לכלול  שיש  נכסים,  מדינה  מלוות,  בבורסה  הנסחרים  ערך

 . נכסיה כלל משווי 95%-מ פחת  לא, ומזומנים  פיקדונות, מקובלים  חשבונאות לכללי

- מ פחת  לא בישראל להשכרה  דיור  לצורכי ומקרקעין מניבים מקרקעין שהם נכסיה שווי (ב)

 . להשכרה דיור לצורכי ומקרקעין  מניבים מקרקעין שהם נכסיה כלל של משווים 75%

 התקיימו  החברה  של  למסחר  הרישום  ממועד  החל,  מס  שנת  בכל  בדצמבר  31-וב  ביוני  30-ב (7)

 ( לעיל( התנאים הבאים: 6"ק )בס)בנוסף לתנאים האמורים 

הנפקה   להשכרה  דיור  לצורכי   מקרקעין,  מניבים   מקרקעין  שהם  נכסיה  שווי ( א) ונכסי 

 מיליון ש"ח;  200משווים של כלל נכסיה ומסכום של  75%-, לא פחת מ113ותמורה

  שהם   נכסיה  משווי  60%  על  העולה  בסכום  הלוואות  ליטול  שלא  מחוייבת  החברה (ב)

למגורים   להשכרה  דיור  לצורכי  מניבים  מקרקעין  שאינם  מניבים  מקרקעין )דירות 

 דיור  לצורכי  מניבים   מקרקעין  שהם  נכסיה  משווי  80%  בתוספתהמיועדות להשכרה(,  

להשכרה,    להשכרה  דיור  לצורכי  מקרקעין  או  להשכרה(  המיועדות  למגורים  )דירות 

 משווי נכסיה האחרים. 20%ובתוספת 

,  פחות  או   מניות  בעלי  חמישה  החזיקו  לא,  ואילך  בבורסה  למסחר  הרישום   ממועד  שנים  3  מתום (8)

  הרישום  ממועד  שנים  5  ומתום,  בה  השליטה  מאמצעי  ותרי  או  70%-ב,  בעקיפין  או  במישרין

"  ואילך  בבורסה  למסחר ,  פחות  או  מניות  בעלי  חמישה  החזיקו  לא"(,  השני  המועד)להלן: 

 . בה השליטה מאמצעי יותר או 50%-ב, בעקיפין או במישרין

 30%-מ  יותר  יחזיק  אשר  מניות  בעל  בחברה  יהיה  לא  ואילך  השני  המועד  מתום  כן  על  יתר (9)

  אחד   מניות  בעל  יהיה  לא  ואילך  השני  המועד  לאחר  שנים  3  ומתום,  בחברה  השליטה  מאמצעי

 . בה השליטה מאמצעי 20%-מ ביותר המחזיק

כקרן השקעות במקרקעין, החברה מחויבת לפי הוראות הפקודה לחלק מדי שנה את הכנסותיה  (10)

 לעיל.  6  בסעיףכדיבידנד לבעלי מניותיה במועד אשר נקבע לכך בפקודה, כאמור 

החברה לרשות המיסים יצורף אישור רואה חשבון על התקיימות   114לדוח השנתי אשר תגיש (11)

 .התאגדותה ממועד החל המס משנות אחת כל לגבי לעיל(  10) עד( 1התנאים בסעיפים )

בדבר   27.2 החברה  לפרטים  של  רו"ח  כמשמעותה אישור  במקרקעין,  להשקעות  קרן  הינה  החברה  כי 

 .המצורף לדוח תקופתי זה 'א נספחלפקודה, ראו  3א64בסעיף 

 
 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה   .28

 הסכם ניהול 28.1

 של  המניות  בעלי  ואסיפתהחברה    דירקטוריון  ם שללאחר שהתקבל אישור)  2016  אוגוסטב  30ביום   28.1.1

הסכם    (2016באוגוסט    26ביום  החברה   לבין    ניהול נחתם  החברה    תנאיואשר    הניהול  חברתבין 

 
( להלן, 3( עד )1פורט בפסקאות )מלווה מדינה, פיקדון או מזומנים, שמקורם בכספים כמ  –נכסי הנפקה ותמורה"  "   113

( כספים שהתקבלו מהנפקה ראשונה של ניירות 1המוחזקים במשך תקופה שאינה עולה על התקופה כמפורט להלן: )
( כספים שהתקבלו מהנפקה נוספת 2במשך שנתיים מיום ההנפקה; ) -ערך של הקרן שנרשמו למסחר בבורסה בישראל 

( תמורה ממכירת מקרקעין  3במשך שנה מיום ההנפקה; ) -ר בבורסה בישראל של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסח
 במשך שנה מיום המכירה.  –

באפריל בשנה שלאחר השנה הנסקרת בדוח. עם    30לפקודה, מועד הגשת הדוח השנתי הינו עד ליום    132בהתאם לסעיף     114
במאי בשנה  31הדוח השנתי הינו עד ליום  זאת, לגבי נישום המנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, מועד הגשת

 שלאחר השנה הנסקרת בדוח.
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 : כדלקמן הינם העיקריים

 הניהול  שירותי ( א)

הניהול תעמיד לחברה את שירותי הניהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה, ובמסגרת   חברת

 זו תספק חברת הניהול שירותי ניהול לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים:  

 השקעות;   איתור (1)

גע  כדאיות ההשקעות, ניהול משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון ואחרים בנו  בדיקת (2)

 להשקעות אלה;  

 השקעות;   מימוש (3)

 עוץ כלכלי ופיננסי;  יי מתן (4)

 לחברה בקשר עם התקשרות בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים;   ייעוץ (5)

 , פיקוח וניהול השקעות החברה;  ליווי (6)

 .לחברה( חוב גיוסי)לרבות  הון בגיוס וסיוע ייעוץ (7)

 התפקידים ונושאי המשרה הבאים:העמדת שירותיהם על חשבון חברת הניהול של בעלי 

  חברהבמשרה מלאה ובהתאם לנוהל מינוי מנהל כללי ל  חברההעמדת שירותי מנהל כללי ל (1)

 להלן.  )ו( 28.1בסעיף וכמפורט בתקנון החברה 

 .)דירקטור( חברהר דירקטוריון ליו" (2)

 .)דירקטור( החברהיו"ר ועדת השקעות של  (3)

 .)דירקטור( החברהיו"ר ועדת האסטרטגיה של  (4)

תמנה   (5) ובלבד שבסה"כ  לחברה(  לפחות  אחד  נוסף  )דירקטור  לחברה  נוספים  דירקטורים 

חברי   לרוב  שווה  שיהיה  במספר  בחברה  דירקטורים  של  בשכרם  ותשא  הניהול  חברת 

 דירקטוריון החברה פחות אחד.

חברת הניהול תמנה את נושאי המשרה של החברה )למעט דירקטורים ולמעט מנכ"ל החברה(  (ב)

עים, זמניים או מיוחדים כפי שחברת הניהול תמצא לנכון מזמן לזמן והחברה  לתפקידים קבו

תשא בשכרם של נושאי משרה אלו, בכפוף לאישור תשלום שכרם על ידי האורגנים המוסמכים 

של החברה על פי דין. מודגש בזאת כי חברת הניהול ו/או החברה רשאיות לפטר או להפסיק 

אי המשרה הנ"ל מזמן לזמן ובכל זמן לפי שיקול דעתן את שירותיהם של אחד או יותר מנוש

 המוחלט.

חברת הניהול תוכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של נושאי   (ג)

המשרה שמונו על ידה כאמור. תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם לאמור בחוק 

 החברות.

לעיל, נושאי משרה   )א(28.1רים, כאמור בסעיף  חברת הניהול תקבע את זהותם של הדירקטו (ד)

ויתר העובדים שבאמצעותם היא תספק לחברה את שירותי הניהול, לעיל    )ב(28.1  כאמור בסעיף

 להלן.   )ו(28.1למעט מנהל כללי כאמור בסעיף  

ולמגבלות תקנון   ( ה) כי, בהתאם לצורך  ידי חברת הניהול החברהיובהר  על  , פעולות המבוצעות 

ידי   על  המבוצעות  של   החברה ופעולות  אישורו  את  דורשות  ואשר  הניהול  חברת  של  בעצתה 

 .החברהר קבלת אישורו של דירקטוריון , יבוצעו לאחהחברהדירקטוריון 

 כללי  מנהל מינוי ( ו)
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)להלן:   (1) כללי  כמנהל  לכהן  מועמד  על  החברה  לדירקטוריון  תמליץ  הניהול  חברת 

 "(.המועמד"

כמנהלה   (2) המועמד  את  למנות  אם  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  יחליט,  החברה,  דירקטוריון 

 הכללי של החברה או לא למנות את המועמד. 

יון של החברה שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת הניהול על  החליט הדירקטור (3)

 "(.המועמד השנימועמד אחר לאישורו של דירקטוריון החברה )להלן: "

השני  (4) המועמד  את  למנות  אם  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  יחליט,  החברה,  דירקטוריון 

 כמנהלה הכללי של החברה או לא למנות את המועמד.

של החברה שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת הניהול על    החליט הדירקטוריון (5)

 "(. המועמד השלישימועמד אחר לאישורו של דירקטוריון החברה )להלן: "

דחה דירקטוריון החברה את מועמדתם של המועמד, המועמד השני והמועמד השלישי, לא   (6)

יה רשאי למנות מנהל  יוצעו מועמדים נוספים על ידי חברת הניהול ודירקטוריון החברה יה

 כללי לחברה על פי בחירתו.

הניהול, יועסק המנהל    תככל שהמנהל הכללי שייבחר כאמור לא יאות להיות עובד של חבר (7)

העסקתו.   בעלויות  תשא  אשר  החברה  בידי  שעלות הכללי  לכך  ובכפוף  כאמור  במקרה 

המנהל הכללי  העסקתו הישירה של המנהל הכללי לא תעלה על עלות העסקתו הישירה של 

לחברת  שישולמו  הניהול  מדמי  הכללי  המנהל  העסקת  עלויות  ינוכו  החברה  של  הקודם 

עלות  על  שנבחר  הכללי  המנהל  של  העסקתו  עלות  )עלתה  הניהול  הסכם  פי  על  הניהול 

העסקתו של המנהל הכללי הקודם של החברה, ינוכו מדמי הניהול שישולמו לחברת הניהול 

הכללי אך לא יותר מעלות העסקתו של המנהל הכללי הקודם(,  עלויות העסקתו של המנהל  

הכל למעט ביחס למנהל הכללי הראשון של החברה שבמקרה כאמור תנוכה מדמי הניהול  

 עלות העסקתו כפי שהייתה בחברת הניהול ערב תחילת העסקתו על ידי החברה. 

 מועד  ובאותו החברה"ל מנכ של  כהונתו הפסקת את  לדרוש רשאי יהיה מהצדדים אחד כל (8)

 הסכם   לתנאי  בהתאם  כהונתו  סיום  על  הודעה  מכהן"ל  מנכ  לאותו  למסור  החובה  תקום

 . בכהונתו החל בטרם עימו שנחתם הניהול

הוראות הפרק  ( ז) ויחולו עליה  כנושא משרה של החברה,  ועניין  חברת הניהול תיחשב לכל דבר 

 ת דומות אשר יבואו במקומן. השני והפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות או כל הוראו

התחייבה    חברת ( ח) של    לשאת  היתר  ביןהניהול  העסקתם  עלות  ומלוא  שכרם  בתשלום  לבדה 

ושל הדירקטורים ומנכ"ל החברה האמורים   העובדים הפועלים מטעמה לקידום ענייני החברה

למשרדים    )א(28.1  בסעיף הנלוות  הוצאות  למעט  הניהול,  שירותי  מתן  עם  בקשר  לעיל 

עלויות ספקים חיצוניים,  . מובהר כי חברת הניהול לא תישא בולפעילותה השוטפת של החברה

 .ם לחברהצא בזאת שיעניקו שירותי וכיוכגון מתווכים, עורכי דין 

כי  החברה ( ט) היתר,  בין  למעט   היא  התחייבה  ענייניה,  לניהול  הבלעדית  האחראית  תהיה 

בסעיף   המפורטים  ות   )א( 28.1השירותים  השוטף  ילעיל,  התפעול  בהוצאות    החברה של  שא 

רשומים   שלה  הערך  שניירות  חברה  על  דין  כל  פי  על  החלות  בדרישות  הכרוכות  וההוצאות 

הון  בגיוס  הוצאות הקשורות  דירקטורים,  רק, תשלום שכר  בבורסה, לרבות אך לא  למסחר 

לחברה, הוצאות פרסום דוחות כספיים, שכר רו"ח, שכר עו"ד, שכר מבקר פנים, הוצאות ביטוח 

רים ונושאי משרה, ביטוח נכסי החברה, הוצאות תחזוקת הנכסים, שכר טרחה  אחריות דירקטו

 המשולם לצדדים שלישיים בקשר עם רכישה ומימוש של השקעות וטיפול שוטף בנכסי החברה. 



 110 -א 
 

 ההסכם תקופת ( י)

  בבורסה   למסחר  החברה  מניות  רישום   מיום  החל,  שנים  7  בת  לתקופה  הינו  הניהול  הסכם (1)

 באופן  יוארך  הניהול  הסכם(.  בהתאמה",  התחילה  מועד"ו"  הראשונה  התקופה)להלן: "

  ניתנה  לא  עוד  כל,  אחת  כל  שנים  7  בנות  נוספות  לתקופות,  התנאים  באותם,  אוטומטי

 תקופת)להלן: "  הקודמת  התקופה  סיום  יום  לפני  ימים  180  לפחות   בכתב  מוקדמת   הודעה

 "(. המוקדמת ההודעה

בהחלטת הדירקטוריון של  הניהולהסכם את תהא רשאית )אך לא חייבת(, להביא  החברה (2)

עיל,  ל   )י()א(28.1, בהתאמה, לידי גמר לאלתר, ללא מתן הודעה מראש כאמור בסעיף  החברה

ימים   180-בכל מקרה בו יבצר מחברת הניהול מכל סיבה שהיא, במשך תקופה בת יותר מ

 )אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים(, להמשיך ליתן שירותי ניהול. 

את  רשאית להפסיק    תהא  החברהבהתקיים אחד או יותר מן התנאים המפורטים להלן,   (3)

את מבלי לגרוע מכל סעד לו הודעה מוקדמת, וז  מתןלאלתר וללא צורך ב  הניהולהסכם  

 כל דין ו/או הסכם: פי על החברהזכאית  תהא

i. החברהמעשה המהווה הפרת אמונים חמורה כלפי  הביצע הניהול  חברת ; 

ii. לא  כאמור  וההליכים  מיוחדנאמן/מנהל  /נכסיםכונס  /מפרק  מונה  הניהול  לחברת 

 ; ימים 90 בתוך הופסקו

iii. הניהול  שירותי את לספק שהיא סיבה מכל לצמיתות עוד כשירה אינה הניהול  חברת . 

תקופת ההודעה המוקדמת תידרש חברת הניהול להמשיך וליתן את שירותי הניהול    במהלך (4)

זכאית להמשך כל תנאי הסכם   דירקטוריון הניהולותהא  יחליט  , ללא שינוי. במקרה בו 

ההודעה   החברה בתקופת  הניהול  שירותי  מתן  מהמשך  הניהול  חברת  את  לשחרר 

, חלף הודעה מוקדמת  הניהולאזי ישולמו לה מלוא התשלומים על פי הסכם    המוקדמת,

. למען הסר ספק, תשלום חלף ההודעה המוקדמת יכלול  הניהולכדין ובהתאמה להסכם  

הסכם   מכוח  התנאים  כל  ההודעה   הניהולאת  בתקופת  בפועל  השירותים  ניתנו  כאילו 

 המוקדמת.

ו (5) ניתן להארכה  יהיה  זה  בתנ/הסכם  יחודש  באו  כמפורט  תקנון ב  186-ו  185סעיפים  אים 

 החברה.  

 התמורה  ( יא)

דמי ניהול שנתיים בסך    הניהול  חברת ל  החברהלהעמדת שירותי הניהול תשלם    תמורהב (1)

מע"מ(    1%של   בספרים)כולל  שיוצגו  כפי  החברה  נכסי  שווי  ושווי    מסך  מזומנים  כולל 

 "(. הניהול דמי)להלן: "  מזומנים

מסך שווי    0.25%)בכל רבעון    הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש  דמי (2)

בספרים    נכסי שיוצגו  כפי  מזומניםהחברה  ושווי  מזומנים  נכסי  ( כולל  לפי  מחושבים   ,

 החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הקודם. 

במסגרת הנפקה לציבור ובין אם במסגרת מניות, בין אם  החברה, במקרה בו תקצה בנוסף (3)

" זה:  בסעיף  )להלן  פרטית  תקצה  ההנפקההקצאה  כל   החברה"(,  ללא  הניהול,  לחברת 

מ יאוחר  לא  נוספת,  אופצי  30-תמורה  כאמור,  ההנפקה  ממועד    תירשמנה )שלא    ותיום 

, בכל עת במהלך תקופה בת ןאו חלק  ן ת למימוש, כולוה ניתנינ( אשר תהיבבורסה  למסחר

  אשר   המניות  מסך  5%-ל  השווה  בשיעור,  החברהע שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות  שב
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"  ההנפקה  במסגרת  יוקצו זה:  בסעיף  אשר   "(.האופציות)להלן  אופציות  בדבר  לפרטים 

 בפרק ד', "פרטים נוספים", המצ"ב לדוח התקופתי. 4.4.2סעיף  ראוהוקצו 

להתאמות   למימוש    כללהלן,    (4)יא()28.1  בסעיף  המפורטותבכפוף  ניתנת  תהיה  אופציה 

 ( של החברה.  1למניה אחת )

מחיר המימוש של האופציות כאמור, יהיה אותו המחיר אשר נקבע בהקצאה הפרטית, או  

בקשר עם   החברהבהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח המיידי שפרסמה    כאשר מדובר

ובכל מקרה לא יפחת מסכום שייקבע על ידי הבורסה או רשות אחרת  תוצאות ההנפקה  

 ש"ח למניה(.   0.3כמחיר המימוש המזערי של כל אופציה לכל מניית מימוש )נכון למועד זה  

ו להמחות את האופציות הנ"ל ללא כל חברת הניהול תהא רשאית למכור ו/או להעביר ו/א

 הגבלה. 

החברה לרישומים בו רשומות   שם על תוקצינה  האופציות ממימוש כל המניות שתנבענה

 חשבון המחזיק באופציות. יתנהל שבו  בורסה חבר  חשבון לזכות המניות של החברה 

לעיל,   (4) ועד לתום תקופת המימוש של האופציות כאמור  יחולו ממועד הקצאת האופציות 

הוראות התאמה של מספר המניות המוקצות עקב שינויים בהון, חלוקת מניות הטבה על 

ידי החברה, התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות וכן התאמה של מחיר המימוש במקרה 

 "(: ההתאמות)להלן: " 115של חלוקת דיבידנד, כמפורט להלן

i. בהון  שינויים עקב התאמה 

 תעדכן  החברה  אזי,  דומות  נסיבות  או  הון   של  מחדש  ןארגו  או  פיצול ,  איחוד  של  במקרה

  של   מחיר המימוש או/ו הוקצתה אשר אופציה כל ממימוש הנובעות המניות כמות את

  לא   המוקצות  אופציות  מימוש  בגין  הכוללת  שהתמורה  באופן  המוקצות  האופציות

 תשתנה. 

ii. הטבה  מניות חלוקת עקב התאמה 

החברה תחלק מניות הטבה, אזי    האופציותאם במהלך התקופה בה ניתן לממש את  

כך שמספר המניות הנובעות ממימוש שמחזיק  באופציותשמרנה זכויות המחזיקים ית

יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק   ואופציה יהיה זכאי להן עם מימושה

מי אילו  הטבה,  כמניות  להן  זכאי  היה  המסחר האופציה  ליום  עד  האופציה  את  מש 

 האחרון שלפני יום האקס.  

iii. זכויות של בדרך הנפקה עקב התאמה 

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך 

תוצענה כלשהם,   כי  לכך  תגרום  או  תציע  והחברה  המימוש  מניות  כמות  תוגדל  לא 

שטרם מומשו, כאילו מימשו מחזיקי  האופציות  יקי  הזכויות באותם תנאים, גם למחז

 . שלהם עד ליום המסחר שלפני יום האקסהאופציות  אלה את אופציות 

iv. דיבידנד  חלוקת בגין התאמה 

ככל שהחברה תחלק דיבידנד, אשר התאריך הקובע לחלוקתו יחול לפני יום המימוש,  

האופציות, אך החל מהיום בו  לא יחול שינוי במספר המניות שתוקצינה בגין מימוש  

תיסחרנה מניות החברה אקס דיבידנד, יהיה מחיר המימוש של האופציות שווה למחיר 

המימוש הקודם בניכוי סכום הדיבידנד למניה ברוטו )לפני מס( שחולק לבעלי מניות  

 
 המונחים בסעיף זה יפורשו כמשמעותם בחוק ניירות ערך ובתקנון הבורסה.   115
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מניות   של  הנקוב  מערכן  יפחת  לא  המימוש  מחיר  מקרה  בכל  כי,  יובהר  החברה. 

  המימוש.

 . לשינוי ניתנות  אינן לעיל זה (4)יא()28.1  בסעיף המפורטות ההתאמות

לרבות סיומו לאחר חידושו או הארכתו לתקופות נוספות    הניהול במועד סיומו של הסכם   (5)

כפי   "( יופחת מחיר המימוש של האופציות האמור לעילהסכם הניהול מועד סיום)להלן: "

מחיר  ואשר תיוותרנה במחזור אותה עת )להלן: "  שיהיה במועד סיומו של הסכם הניהול

ממחיר המימוש    50%בשיעור של    ,החל ממועד סיום הסכם הניהול "(,  המימוש המקורי

"  ןשלה )להלן:  הניהול  הסכם  סיום  המופחתבמועד  המימוש  המימוש  מחיר  מחיר   .)"

להתאמות  בכפוף  פקיעתן  מועד  עד  הנ"ל  האופציות  של  המימוש  מחיר  יהיה   המופחת 

 .116המפורטות לעיל 

 :של המכפלה שבו במקרה לעיל האמור אף על

(i) ב המימוש מחיר הפחתת בעת הניהול חברת בידי שתיוותר האופציה כתבי כמות - 

(ii) המופחת המימוש מחיר בניכוי המקורי המימוש מחיר. 

 : על תעלה"(, הניהול חברת פיצוי סכום)להלן: " 

(i) או, בנסיבות העניין,  )  ממועד כניסתו לתוקף  בשנים  הניהול  הסכם  של   מווקי  תקופת

 - ומוכפלת ב 12 -ב מחולקת כשהיא( הארכתו או חידושו ממועד

(ii)   הסכם   הסתיים  שבטרם  האחרון  ברבעון  הניהול  לחברת  ששולמו  הניהול  דמימכפלת  

 .4-ב הניהול

 : אזי"( המתוקן הניהול הסכם הפסקת פיצוי סכום)להלן: " 

"   ישתנה  המופחת  המימוש  מחיר  שסכום  כך  "(המתוקן  המופחת  המימוש  מחיר)להלן: 

  יתוקן   כך  לשם.  המתוקן  הניהול  הסכם  הפסקת  פיצוי  סכום  על  יעמוד  הניהול  חברת  פיצוי

  הסכם  סיום בגין הניהול לחברת  הפיצוי את  לשקף מנת  על  המופחת המימוש  מחיר עלהווי

 . כאמור לעיל הניהול

 :להמחשה נוסחה להלן

W = 𝑃 −
𝐷

𝐴
 

P  - המקורי המימוש מחיר. 
A  - המימוש כתבי האופציה שתיוותר בידי חברת הניהול בעת הפחתת מחיר כמות. 
D    -   .סכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן 
W    -  .מחיר המימוש המופחת המתוקן 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי הסכם הניהול יופסק לפני מועד 

הניהול   הסכם  בנסיבות  סיום  אזילעיל  (4)י()28.1  בסעיף  המתוארות)שלא  ל  (  גרוע מבלי 

מזכויותיה של חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף לזכויות אלו תהיה חברת הניהול זכאית  

ואולם   המחויבים,  בשינויים  לעיל,  האמור  במנגנון  יופחת  המקורי  המימוש  לכך שמחיר 

 (. 200%סכום פיצוי חברת הניהול וסכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן יוכפלו )

כי   אופציויובהר  מכהקצאת  הניהול  לחברה  ידרשו  ות  לא  הניהול,  הסכם  הוראות  את ח 

האישורים המיוחדים הנדרשים על פי הוראות חוק החברות ותקנותיו, בעסקאות עם בעלי  

 . עניין

 
יובהר כי, בכל מקרה מחיר המימוש המופחת לא יפחת מהסכום שייקבע על ידי הבורסה או כל דין אחר כמחיר המימוש     116

 ל מניית מימוש. המזערי של כל אופציה לכ 
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 בהוצאות השתתפות ( יב)

  סביר  בסכום  הישירות  להוצאות  השווה  בסך  מהחברה  להחזר   זכאית  תהא   הניהול  חברת  (1)

  לנהלי   בהתאם  וזאת,  הניהול  שירותי  מתן  במסגרת,  החברה  עסקי  לקידום  ידה  על  שיוצאו

וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת  (תקרה)ללא  בחברה מקובלים שיהיו ההוצאות החזר

של החברה שתבחן החזר הוצאות זה מעת לעת ולפי קביעתה )אך לא פחות מאחת לשנה  

 . קלנדרית(

ימים  10-תשלם לחברת הניהול את החזרי ההוצאות בגין כל חודש עד לא יאוחר מ החברה (2)

מס   וחשבוניות  מפורטים  חשבונות  וכנגד  מע"מ  בתוספת  וזאת  חודש,  אותו  של  מסופו 

 ערוכות כדין.

 . החברה כלפי סודיות בחובת מחויבת הניהול  חברת ( יג)

ה רואה בחברת הניהול כנושאת יצוין כי לאור תנאי הסכם הניהול והוראות תקנון החברה, החבר  28.1.2

 משרה בחברה והיא איננה מהווה בעלת שליטה בחברה.

 2019 נובמבר 18מיום  הבנות 28.2

בנובמבר   18בהתאם להבנות של החברה עם חברת הניהול בקשר להסכם הניהול )אשר אושרו ביום   28.2.1

, בהמשך בחנוייהחברה וחברת הניהול  על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה(, הוחלט כי    2019

הדרך, הפחתה של דמי הניהול אותם משלמת החברה לחברת הניהול )לרבות בחינה של שינוי מתווה 

במתחם  להיות  חייבים  הניהול  לחברת  שישולמו  הניהול  דמי  שלפיה  ההנחה  תחת  הניהול(,  דמי 

 הסבירות ובמטרה לתקן את הסכם הניהול בשנה הקרובה )להלן: "הסכם הניהול המתוקן"(.  

 וסף ממועד זה יחולו השינויים הבאים: בנ 28.2.2

החברה לא תשלם לחברת הניהול דמי ניהול בגין מזומנים ושווי מזומנים שיהיו בקופת החברה,  (1)

ניירות ערך של   דוח הצעת המדף בקשר להצעה לרכישת  פי  על  )נטו(  ינבעו מגיוס ההון  אשר 

" זה:  בסעיף  )להלן  שיתפרסם(  )ככל  ההנפקההחברה  כ117"(תמורת  על  מהדוחות .  החל  ן, 

, החברה תמשיך לשלם לחברת הניהול דמי ניהול 2019בדצמבר    31הכספיים של החברה ליום  

זה(. אולם,   במועד  )כפי שהוא  הניהול  פי הסכם  על  נכסי החברה,  בסיס שווי  המחושבים על 

למועד  עד  אשר,  ההנפקה,  תמורת  החברה  נכסי  סך  מתוך  תנוכה  הניהול  דמי  חישוב  לצורך 

  החברה   זה  למועד  נכון  כי  יובהר  לחישוב דמי הניהול, החברה לא תעשה בה שימוש.הרלבנטי  

 .ההנפקה תמורת במלוא שימוש עשתה

מיום   (2) הניהול   2020בינואר    1החל  בהסכם  הניהול  וחברת  החברה  יתקשרו  שבו  למועד  ועד 

של  מלאה,  במשרה  לחברה,  שירותיהם  העמדת  עלות  במלוא  הניהול  חברת  תישא  המתוקן, 

כל   וכן של  הפיתוח העסקי של החברה וחשב החברה  סמנכ"ל הכספים של החברה, סמנכ"ל 

מנכ"ל  העסקת  לעלות  )בנוסף  לעת  מעת  שיהיו  כפי  בחברה,  המנכ"ל  כפופי  המשרה,  נושאי 

   החברה בו נושאת חברת הניהול על פי הסכם הניהול הקיים כיום(.

 2020 ביוני 21 מיום הסכמות 28.3

ל2020ביוני    21ביום   28.3.1 המחזיקים  ,  מובילים  מוסדיים  גופים  עם  שנערכו  והתייעצויות  דיונים  אחר 

במניות החברה, אישר דירקטוריון החברה )לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה( את 

 
ש"ח ע.נ. של החברה. התמורה ברוטו בגין    0.01מניות רגילות בנות  551,229,000נרשמו למסחר    2019בנובמבר   19ביום    117

כ של  בסך  הייתה  הנ"ל  מיום    414- ההנפקה  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים  ש"ח.  )מס'   2019בנובמבר    19מיליון 
 (.2019-01-099540אסמכתא: 
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ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם חברת הניהול, בנוגע לשינוי מתווה דמי הניהול שתשלם החברה  

 לחברת הניהול. 

שינוי מהותי בדמי הניהול אותם תהיה זכאית חברת הניהול    חלעל פי המתווה החדש, המפורט להלן,   28.3.2

 לקבל מהחברה בתמורה לשירותי הניהול שהיא מעניקה לחברה, כמפורט להלן:

" ( א) )להלן:  הניהול  חברת  לבין  החברה  שבין  הניהול  בהסכם  האמור  אף  הניהולעל  "(,  הסכם 

בתוספת מע"מ כדין( מסך שווי   0.855%)  1%קבועה כיום על  במקום תמורת שירותי הניהול ה

"  שווי נכסי החברהנכסי החברה כפי שיוצגו בספרים כולל מזומנים ושווי מזומנים )להלן: "

יהיו דמי    2020ביולי    1התמורה כך שהחל מיום    שונתה", בהתאמה(  דמי הניהול הישניםו"

 "(: החדשים דמי הניהולהניהול מדורגים כמפורט להלן )להלן: "

דמי הניהול השנתיים משווי נכסי החברה   שווי נכסי החברה 
 בגין המדרגה הרלבנטית* 

 0.712% מיליארד ש"ח   2ועד  0בגין שווי נכסי החברה שבין  

 0.600% מיליארד ש"ח  3ועד  2בגין שווי נכסי החברה שבין  

 0.550% מיליארד ש"ח  4ועד  3בגין שווי נכסי החברה שבין  

 0.500% מיליארד ש"ח  4בגין שווי נכסי החברה שמעל 

 
 לדמי הניהול האמורים יתווסף מע"מ כדין. *

 
חברת   נשאה  2020בינואר    1, החל מיום  2019בנובמבר    18להבנות מיום החל מיום    בהמשך (ב)

של   הכספים  סמנכ"ל  של  מלאה,  במשרה  לחברה,  שירותיהם  העמדת  עלות  במלוא  הניהול 

החברה, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה וחשב החברה וכן של כל נושאי המשרה, כפופי  

המנכ"ל בחברה, כפי שיהיו מעת לעת )בנוסף לעלות העסקת מנכ"ל החברה בו נושאת חברת 

"ח לשנה. עם  שמליון  2-בכ נאמדההקיים כיום(. יצוין כי עלות זו הניהול על פי הסכם הניהול 

לעיל,   )א(  בסעיף  האמור  של  לתוקף  האמורות    חדלהכניסתו  בעלויות  לשאת  הניהול  חברת 

 בהן כבעבר.  נושאתבס"ק )ב( זה והחברה 

ודגש כי על אף האמור לעיל, החברה תמשיך לשלם לחברת הניהול את דמי הניהול הישנים עד י (ג)

בלתו ותוארך  תחודש  הניהול  הסכם  ותקופת  במידה  וכי  הניהול  הסכם  תקופת  שנים   7-ם 

נוספות, על פי החלטה שהינה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי בשנה הראשונה של הסכם 

השנים העוקבות מסיום הסכם הניהול הנוכחי( תשיב חברת   7הניהול החדש )שיחול בתקופת  

הניהול ששולמו לה על ידי החברה )מובהר כי הפרשים אלו הניהול לחברה את כל הפרשי דמי 

הינם בגובה ההפרש שבין דמי הניהול הישנים אילו המשיכו להיות משולמים על פי הוראות  

הסכם הניהול לבין דמי הניהול החדשים(. היה ותקופת הסכם הניהול לא תחודש, כאמור לעיל,  

הניהול תשי בשנה הראשונה שלאחר הפסקת הסכם  הניהול לחברה סך שיהיה אזי  ב חברת 

)ב( לעיל, בעבור התקופה שהחלה במועד    "קשווה לסכום ששולם על ידי החברה בגין האמור בס

 שבו תחדל חברת הניהול לשאת בעלויות אלו ועד למועד סיום הסכם הניהול.  

האמור בסעיף זה יחול גם בתקופת הסכם הניהול החדש. קרי, בתקופת הסכם הניהול החדש  

ברה תמשיך לשלם לחברת הניהול את דמי הניהול הישנים עד לתום תקופת הסכם הניהול  הח

שנים נוספות, על פי   7-החדש ובמידה ותקופת הסכם הניהול החדש תחודש אף היא ותוארך ב

החלטה שהינה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי בשנה הראשונה של הסכם הניהול שיחודש  

בתקופת   )שיחול  מכן  חברת   7לאחר  תשיב  החדש(  הניהול  הסכם  מסיום  העוקבות  השנים 

הניהול לחברה את כל הפרשי דמי הניהול ששולמו לה על ידי החברה, כאמור לעיל )ובמידה 



 115 -א 
 

ידי  על  הסכום ששולם  את  לחברה  הניהול  חברת  תשיב  כאמור,  יחודש,  לא  הניהול  והסכם 

יל(. האמור בפסקה זו ימשיך )ב( לע"ק  החברה בתקופת הסכם הניהול החדש, בגין האמור בס

 שנים כל אחת.  7לחול גם הלאה בכל חידוש של הסכם הניהול לתקופות נוספות בנות 

לגרוע   בגין    מהאמורמבלי  ניהול  דמי  הניהול  לחברת  תשלם  לא  החברה  כי  הוסכם  לעיל, 

מזומנים ושווי מזומנים שיהיו בקופת החברה, אשר נבעו מגיוס ההון )נטו( על פי דוח הצעת 

כן,  תמורת ההנפקה)להלן בסעיף זה: "  2019המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר   "(. על 

לשלם לחברת   ממשיכה, החברה  2019בדצמבר    31החל מהדוחות הכספיים של החברה ליום  

הניהול דמי ניהול המחושבים על בסיס שווי נכסי החברה, על פי הסכם הניהול שבין החברה  

במו )כפי שהוא  הניהול  לעיל(.  לחברת  לאמור  בהתאם  בו,  שיחולו  לשינויים  ובהתאם  זה  עד 

הניהול   דמי  חישוב  לצורך  עד    מנוכהאולם,  אשר,  ההנפקה,  תמורת  נכסי החברה  סך  מתוך 

למועד הרלבנטי לחישוב דמי הניהול, החברה לא תעשה בה שימוש. מובהר כי השקעת תמורת  

ה ועל כן לא תזכה את חברת הניהול  ההנפקה בניירות ערך סחירים לא תחשב "שימוש" לעניין ז 

 במלוא  שימוש  עשתה  החברה  זה  למועד  נכון  כי  יובהרבדמי ניהול בגין ניירות ערך סחירים אלו.  

 .ההנפקה תמורת

 2020באוגוסט  13מיום  עדכון 28.4

באוגוסט   13לאחר דיונים והתייעצויות שנערכו עם סגל רשות ניירות ערך בנוגע לאמור לעיל, ביום  

החברה(  2020 של  הביקורת  ועדת  אישור  שהתקבל  )לאחר  החברה  דירקטוריון  של    אישר  עדכון 

ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם חברת הניהול, בנוגע לשינוי מתווה דמי הניהול שתשלם החברה  

 "( כדלקמן:העדכוןהניהול )להלן: "לחברת 

(,  2020ביוני    21על פי החלטתו הקודמת של דירקטוריון החברה האמורה לעיל )הסכמות מיום   ( א)

בסעיף   בפסקה השניה  בסעיףלעיל    )ג( 28.3צוין  גם בתקופת הסכם    )ג( 28.3  כי, האמור  יחול 

של הסכם  הניהול החדש )אשר תחל עם סיום תקופתו  הניהול החדש. קרי, בתקופת הסכם 

לתום   עד  הישנים,  הניהול  דמי  את  הניהול  לחברת  לשלם  תמשיך  החברה  הנוכחי(  הניהול 

- תקופת הסכם הניהול החדש ובמידה ותקופת הסכם הניהול החדש תחודש אף היא ותוארך ב 

פות, על פי החלטה שהינה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי בשנה הראשונה של  שנים נוס  7

השנים העוקבות מסיום הסכם הניהול    7הסכם הניהול שיחודש לאחר מכן )שיחול בתקופת  

החברה   ידי  על  לה  הניהול ששולמו  דמי  הפרשי  כל  את  לחברה  הניהול  חברת  תשיב  החדש( 

ר, תשיב חברת הניהול לחברה את הסכום ששולם על  )ובמידה והסכם הניהול לא יחודש, כאמו

תנאי החידוש לעיל( )להלן: "  )ב(ידי החברה בתקופת הסכם הניהול החדש, בגין האמור בסעיף  

מור בפסקה זו ימשיך לחול גם הלאה בכל חידוש של הסכם הניהול  "(. עוד צוין כי האהשני

 "(.תנאי ההמשכיותשנים כל אחת )להלן: " 7לתקופות נוספות בנות 

פנה   2020ביוני    21בסמוך לאחר פרסום הדוח המיידי אודות החלטת דירקטוריון החברה מיום   (ב)

ופית( שמא קיום תנאי  סגל רשות ניירות ערך לחברה והעלה חשש )מבלי שגיבש את עמדתו הס

של  ניהול  כחברת  בבחירתה  יתרון  הניהול  לחברת  יעניקו  ההמשכיות  ותנאי  השני  החידוש 

החברה בתקופות עתידיות, העלול להעלות שאלה בדבר הפיכת חברת הניהול לבעלת שליטה  

בחברה, בעתיד, במועד חידוש הסכם הניהול. לאור זאת, על פי העדכון שאושר, בהסכמת חברת  

לעיל    )ג(28.3הול, תנאי החידוש השני ותנאי ההמשכיות בוטלו ובהתאם לכך האמור בסעיף  הני

חברת   עם  החברה  תתקשר  שבו  הניהול  )הסכם  החדש  הניהול  הסכם  בתקופת  גם  יחול  לא 

הסכם   בתקופת  כן,  על  הנוכחי(.  הניהול  הסכם  של  תקופתו  סיום  עם  תתקשר,  אם  הניהול, 

תום   לאחר  )היינו,  החדש  שבין   7הניהול  הנוכחי  הניהול  הסכם  של  לתוקף  מכניסתו  שנים 
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תמשיך לשלם לחברת הניהול )אם זו תבחר כחברת הניהול של    החברה לחברת הניהול( החברה 

 החברה לתקופה זו( את דמי הניהול הישנים, כקבוע בהסכם הניהול ובתקנון החברה. 

כי לאור האמור לעיל, דמי הניהול החדשים יחולו רק בתקופת הסכם הניהול הנוכחי    יודגש (ג)

ספטמבר   בחודש  יחו2023המסתיימת  לא  לעיל  לאמור  מעבר  שבין .  בהתקשרות  שינוי  כל  ל 

 החברה לחברת הניהול והיא תמשיך להיות כפי שהיא נכון למועד זה.

 הארכת הסכם הניהול 28.5

, אישר דירקטוריון החברה, בהמשך להמלצותיהן ולאישורן של ועדת התגמול 2022במרץ,    15ביום   28.5.1

 7נוספת בת    את הארכת הסכם הניהול עם חברת הניהול לתקופה  ושל ועדת הביקורת של החברה,

 (. 2023בספטמבר  27שנים, החל מתום תקופת הסכם הניהול הנוכחי )אשר תסתיים ביום  

בהתאם לתנאים שהוצעו לחברה על ידי חברת הניהול, ומבלי לגרוע מהוראות תקנון החברה ומיתר  28.5.2

ככל שהחברה תיענה להצעה להאריך את הסכם כי  הוראות הסכם הניהול, התחייבה חברת הניהול 

באפריל   1החל מיום  שנים החל מתום תקופת ההסכם הנוכחי, הרי ש  7ול לתקופה נוספת בת  הניה

בכל  חברת הניהול תשא )לרבות תקופת הארכתו כאמור(, ועד לסיום תוקפו של הסכם הניהול   2022

והעקיפות, של   הישירות  )למעט שכרה של כלל  הוצאות השכר,  בה  ונושאי המשרה  עובדי החברה 

בחברה(  ,מהחברת הניהול עצ נושאת משרה  עובדי החברה להיות שהינה  כלל  יועברו  באופן שבו   ,

חברה גם את כל תשתיות המחשוב,  עובדיה וללחברת הניהול    עובדי חברת הניהול ובכלל כך תספק

. יצוין כי השווי החומרה והתוכנה שידרשו לחברה ולחברת הניהול לצורך פעילותן ותשא בעלויותיהן

 5-6-עובדי החברה כאמור נאמדת בכ  הוצאות שכרחברת הניהול לנשיאה ב  הכספי של התחייבות

 . 118מיליון ש"ח למשך יתרת תקופת הניהול(  40-45-מיליון ש"ח לשנה )ובסך הכל כ 

של עובדי החברה כאמור לעיל, לא    שכרההוצאות  יובהר כי מלבד התחייבות חברת הניהול לנשיאה ב 28.5.3

 (. 2020כפי שעודכן באוגוסט יחול כל שינוי בהוראות הסכם הניהול )

 

  

 
כי הערכות החברה ביחס לשווי הכספי של התחייבות חברת הניהול לנשיאה בהוצאות שכר עובדי החברה במשך  יובהר   118

. הערכות אלו מבוססות על המידע 1968- תקופת ההסכם הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
נים הבאות והערכותיה בקשר להיקפי ההעסקה הקיים בידי החברה נכון למועד הדוח בדבר הוצאות השכר החזויות לש

שעשויים להידרש לה בשנים הבאות. יובהר כי הערכות החברה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה )אף 
פעילות החברה בשנים  שינויים אפשריים בהיקף  לאור  בין היתר,  וזאת,  למועד זה,  נכון  מהותית( מאומדני החברה 

בעלויות שינויים  סיכון    הבאות,  גורמי  התממשות  של  במקרה  וכן  הבאות  בשנים  עובדים  של  ההעסקה  ובמתכונת 
 המפורטים בדוח השנתי של החברה. 
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 הסכמי נדל"ן 28.6

 ראו   ,למגורים  המניב"ן  הנדל  בתחום  החברה  ידי  על  שבוצעו  פרויקטים  רכישתבדבר    לפרטים

 .  לעיל 20, 19, 18, 1.4.5 סעיפים

 הסכמי שיתוף פעולה עם מנרב בדבר מכרזי דירה להשכיר  28.7

דירה להשכיר  בדבר    לפרטים בירושלים, מכרז  דירה להשכיר  בחולון, מכרז  דירה להשכיר  מכרז 

 . לעיל  21 -ו(  3)1.4.5 סעיפים ראובראשל"צ ומכרז דירה להשכיר בבאר יעקב, 

 

 הליכים משפטיים  .29

בדבר   "מ  בע  ניהול  אינדקס  ריט,  החברה  כנגד   כייצוגית   תובענה  לאישור  שהוגשה  בקשהלפרטים 

"ל ומנכ  2019  נובמבר  בחודש  בו  שכיהנו,  החברה  דירקטוריון  חברי  כל(,  החברה  של  הניהול)חברת  

  "ב לדוח התקופתי.המציא' בפרק ג', "דוחות כספיים", 19 ביאור  ראו החברה

מלבד האמור לעיל ונכון למועד הדוח, החברה אינה צד להליך משפט מהותי כלשהו, והיא לא הייתה 

 . 2021צד להליך משפטי כאמור בשנת 

 

 במקרקעין   להשקעות קרן .30

 FFO -ביצוע השוואתיים  מדדי 30.1

תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף ל  הראשונה  לתוספת()א(  1א)37  להנחיה  בהתאם 30.1.1

)או ההפסד( המיוחס לבעלים של החברה    FFO,  1969-(, התשכ"טמבנה וצורה  - הינו סכום הרווח 

 של ממכירה ובעיםהנהפסדים  אוהאם המחושב על פי כללי החשבונאות המקובלים, בניכוי רווחים 

  פעמיים   חד  אירועים  השפעת  ולמעט,  מניבים  מקרקעין  של  והפחתות  פחת  בתוספת,  מניבים  מקרקעין

 "(. FFO)להלן: "

מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי    תזרים  מציג  אינוהינו מדד ביצוע מקובל אשר    FFO-ה  כי  יצוין

 אינוו  כספים  חלוקת  לבצע   ויכולתה  החברה   שבידי  מזומנים  משקףמקובלים, אינו  החשבונאות  ה

לרווח כתחליף  להיחשב  הפסד(  אמור  כללי    )או  פי  על  המחושב  החברה  של   חשבונאות ההנקי 

 . מקובליםה

 . לעיל 19ראו סעיף  FFOבדבר התאמות לרווחי )הפסדי(  לפרטים 30.1.2

 .  לעיל 6  סעיף ראו דיבידנד חלוקת בדבר נוספים  לפרטים. 2021לא חולק דיבידנד במהלך שנת  30.1.3

"ח ולאור שאלפי    234,506-כ   של  לסך  הסתכם  2021ההשקעה במקרקעין מניבים חדשים לשנת    סכום 30.1.4

 . FFO-מתוך ה לשיעורו משמעות איןאלפי ש"ח(  34,907-כשלילי ) היה 2021בשנת  FFO-העובדה שה 

שנ  סכום 30.1.5 הניהול  ביום  דמי  שנסתיימה  בשנה  הניהול  לחברת   20.5-כ  הינו  2021בדצמבר    31זקפו 

אלפי ש"ח(   34,907-כהיה שלילי ) 2021בשנת  FFO-שה העובדה ולאורמיליוני ש"ח )בתוספת מע"מ( 

', בפרק ג', "דוחות כספיים",  א22  באור  ראו. לפרטים נוספים  FFO-ה  מתוךמשמעות לשיעורו    אין

 "ב לדוח התקופתי.המצ

   2021  בדצמבר 31אודות הרכב הנכסים וההכנסות ליום  נתונים 30.2

- כ  מתוך סך הנכסים המוצגים בדוח על המצב הכספי הינו  החברה  של  המניבים   המקרקעין  שיעור 30.2.1

 בישראל.   מצויים החברה של המניבים המקרקעין נכסי כלל. 51%

-כ)כולל הכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה( בסך של  החברה שלות ההכנסות השוטפ כל 30.2.2

אלפי ש"ח וכל ההכנסות השוטפות של החברה )בניכוי סכומים בגין שינויים בשווי נדל"ן    274,202
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  29,134-כשמקורם בשערוך נכסי הנדל"ן להשקעה( הרשומות בדוח רווח והפסד של החברה בסך של  

 ממקרקעין מניבים.   נובעותש"ח, 

 . ך ההכנסות של החברהשיעור זניח מס  מהוות  בבנקים  מפיקדונות  ריבית  הכנסות  לחברה  2021  בשנת 30.2.3

  1,457,125-כ  הינו  2021  בדצמבר  31  ליום  הנכסים  של   ההוגן  השווי  לפי  המניבים  המקרקעין  נכסי  סך 30.2.4

 ש"ח.   אלפי

 :במקרקעין להשקעות כקרן מעמדה לעניין בדרישות החברה עמידת 30.3

התנאים  כל  לגביה  מתקיימים  אשר  חברה  הינה  במקרקעין  להשקעות  קרן  כי  קובעת  הפקודה 

שים לקבלת על ידה כל התנאים הדרו  מתקיימיםהחברה בדעה כי    .לעיל  27.1.4  בסעיףהמפורטים  

השקעות במקרקעין לכל  ללקרן    נחשבתוהיא    השקעות במקרקעין על פי הפקודהלמעמד של קרן  

  על   לעיל  27.2  בסעיף  המפורטיםלאישור רואי החשבון של החברה לגבי קיום התנאים    דבר ועניין.

 המצורף לדוח תקופתי זה. נספח א' ראוידי החברה, 

 

 דיון בגורמי סיכון  .31

ה פעילות  החברה,  הנהלת  העיקריים    םבתחו  חברהלהערכת  הסיכון  לגורמי  חשופה  פעילותה 

 הבאים:

 כלכליים-מקרו סיכון גורמי 31.1

הישראלי וככזה הוא מהווה משקל מהותי "ן הינו ענף מוביל במשק  הנדלענף    –  מחזוריות עסקית 31.1.1

הנדל"ן   בתחום  הפועלות  חברות  חשופות  זה  רקע  על  ישראל.  מדינת  של  הגולמי  הלאומי  בתוצר 

לסיכונים רבים ובראשם המחזוריות העסקית. קיים קושי רב ביכולת הערכת השינויים במחזוריות  

ות הפעילות של חברות נדל"ן ניתן  כלכליים העלולים להשפיע לרעה על תוצא-זו. בין הגורמים המקרו

וכיו"ב. בשל אופי , שינויי ריבית  למנות האטה בפעילות הכלכלית, מצב התעסוקה, המצב הביטחוני

 השפעה מהותית על תוצאות פעילות החברה.  בישראלפעילות החברה בתחום הנדל"ן, למצב המשק 

חוב או  /בכוונת החברה להמשיך ולממן את פעילותה, בין היתר, באמצעות גיוסי הון ו  –  ההון  שוק 31.1.2

המשקיעיםנוספים  בעייני  ההון  שוק  של  באטרקטיביות  ירידה  של  במקרה  בהיקפ  .  ירידה   י ו/או 

כך שבין היתר,   נוספים,  ו/או חוב  עשויה החברה להיתקל בקשיים בגיוסי הוןהפעילות בשוק ההון  

ומשכך    גרום לעלייה בעלויות גיוסי הון ו/או חוב ולפגיעה באפשרויות הגיוס של החברההדבר עשוי ל

 .ובצפי התפתחותה שלא לעמוד ביעדיה העסקייםהחברה עשויה 

לעניין השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה שלו השפעה מקרו כלכלית מהותית על כלל פעילות  

 לעיל.  8.1המשק בישראל ראו סעיף 

 גורמי סיכון ענפיים  31.2

קיצוניים במדד המחירים לצרכן ו/או במדד מחירי תשומה בבנייה   שינויים  –   הבנייה  עלויות  יקורי 31.2.1

ובכלל זה על    למגורים  המניב "ן  הנדל  נכסילמגורים, עשויים להשפיע לרעה על מחיר הרכישה של  

 .עלויות הקמת הפרויקטים שבייזום החברה

במחירי השכירות 31.2.2 על    למגורים  לדירותירידת הביקוש    –  ירידה  ידי  במשולב עם החרפת התחרות 

פוטנציאליים, עלולה להביא לשחיקה בדמי השכירות של החברה ולפגיעה   משכירים קיימים ו/או

 בתוצאותיה הכספיות.

שוכרים 31.2.3 של  התשלומים  בכושר  לחובות    –  ירידה  בהפרשות  לגידול  להביא  עלול  זה  סיכון  גורם 

 כסים. מסופקים או לחילופין עלול להביא לסיום הסכמי שכירות ו/או לפינוי שוכרים מנ
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  תחום   על   הממשלתי  ובפיקוח  במגבלות,  בתקנים,  בהיתרים  לשינויים  –   ותקינה  חקיקה  שינויי  31.2.4

 .תוצאותיה ועל החברה של  פעילותה על השפעה להיות עשויה, מגורים נכסי השכרת

  ירידה במחירי הדירות עלולה להביא לשחיקה בשווי הנכסים של החברה   –  הדיורבמחירי    ירידה 31.2.5

 ולפגיעה בתוצאותיה הכספיות.

 סיכונים ייחודיים לחברה  31.3

ונכון למועד זה טרם   2016  יונילפקודה, נכנס לתוקפו ב  222תיקון    –  חדשנות החקיקה ושינויים בה 31.3.1

והנחיות מקצועיות המפרשות ומבהירות את   לגביו פסיקה  - הוראותיו. משכך, קיימת אינצטברו 

וודאות מסוימת בנוגע לפירוש הוראותיו על ידי הרשויות הרלוונטיות. כמו כן, תיקונים ושינויים  

בחברה,    ותהשקעלבנוגע לקרנות   במקרקעין, מעמדן וההתייחסות אליהן, עשויים להביא לפגיעה 

 . בפעילותה ובתוצאותיה

של אי עמידה בהוראות הפקודה החלות על קרן  במקרה    –   השקעות במקרקעיןלמעמד קרן    אובדן 31.3.2

במקרקעין, לרבות תנאים הניתנים לתיקון ואשר לא תוקנו במועד, יישלל מעמד החברה    ותהשקעל

השקעות במקרקעין והיא תידרש לשלם מס על רווחיה, בנוסף למס אשר יוטל על המשקיעים  לכקרן  

 . 119בעת קבלת רווחיהם 

החברה עשויה להיות מושפעת מכניסתן לשוק של מתחרות חדשות ונוספות וכן   –  עתידית  תחרות 31.3.3

מכניסתן לשוק של קרנות להשקעות במקרקעין נוספות בתחום הנדל"ן המניב למגורים אשר עלולות  

בפעילות  לפגועה  עלולה  שתהיה,  ככל  העתידית,  שפעילותן  וייתכן  התחרות  הגברת  על  להשפיע 

 ת ובתוצאותיה.החברה, ביכולתה לרכוש דירו

,  הכוללת  פרטיים   גורמים   עם   שוטפת   האינטראקציהחברה כוללת    פעילות  –   ומוניטיןתדמית   סיכוני 31.3.4

ואישיים   חוזים   על   חתימה  ,היתר  בין דירות  השכרת  אופי  תשלומים ו  התחייבויות  קבלת,  לאור   .

ברה  פעילותה של החברה ייתכנו מקרים של אי עמידה בהסכמי השכירות מצד השוכרים כך שהח

על כן, אופי פעילות    .תצטרך לנקוט, בין היתר, בצעדי פינוי מהמושכר ומימוש ערבויות כנגד השוכרים

במוניטין המקצועי של החברה, אשר עלול להביא לפגיעה   לפגוע  , במקרים מסוימים,עלול  החברה

 בחברה, בפעילותה ובתוצאותיה.

ר  שא, עובדה שונים ת הסייבר על ארגוניםבשנים האחרונות הולכות וגוברות מתקפו  – סייבר סיכוני 31.3.5

סיכון סייבר הינו מתקפה אשר מבוצעת על ידי מערכות   .החברה שפיעה על הערכת הסיכונים של  מ

דרך חדשה נזק אלא  סוג חדש של  לתקוף   ומתוחכמת  ממוחשבות על הארגון. סיכון סייבר איננו 

שונים. לפגיעה    ארגונים  להביא  עלולות  סייבר  ובתוצאותיה.התקפות  בפעילותה  כן,    בחברה,  על 

 . להקים מערך הגנה בהתאם לטכנולוגיות אלו החברה פועלת

 

  

 
לשיעור מס    119 לא תתקן את הליקויים בפרק הזמן הנדרש, הרי שהיא תידרש להשלים את מס הרכישה  והחברה  ככל 

 י(.רכישה מלא ובעלי המניות ימוסו כבכל חברה רגילה )מיסוי דו שלב 
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פי טיבם   31.4 על  לעיל  גורמי הסיכון שתוארו  ענפיים    –בטבלה שלהלן מוצגים  סיכוני מקרו, סיכונים 

י ליוסיכונים  יסוד חברהחודיים  על  החברה,  הנהלת  להערכות  בהתאם  דורגו  אלו  סיכון  גורמי   .

 : חברה, על פי מידת השפעתם המשוערת על עסקי הזההנסיבות הקיימות במועד 

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על תחום הפעילות
 מועטה  בינונית גדולה  סעיף 

    כלכליים -מקרו  סיכון גורמי

   +  מחזוריות עסקית 

   +  ההון  שוק

    ענפיים  ןסיכו  גורמי

  +   הבנייה  עלויות  ייקור

  +   השכירות  במחירי  ירידה

  +   השוכרים  של  התשלומים בכושר  ירידה

  +   ותקינה  חקיקה שינויי

 +    הדיור  במחירי  ירידה

    חברהל ייחודייםסיכונים 

  +   בה  ושינויים החקיקה חדשנות

   +  במקרקעין  להשקעות קרן מעמד אובדן

 +    עתידית  תחרות

 +    ומוניטין  תדמית סיכוני

  +   סיכוני סייבר 

 

,  חברההערכת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על ה

כוללת  זה אשר  כוללת מידע צופה פני עתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד 

מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השינוי  הערכות וכוונות של החברה.  

כלכלי בישראל ועל מגמות השינוי הקיימות בענף  -הקיימות בשוק ההון בישראל, על המצב המקרו

ל"ן המניב למגורים בישראל בשנים האחרונות וההתפתחויות הצפויות בו הכוללות, בין היתר,  הנד

בעלויות   ושינויים  השכירות  בדמי  שינויים  הדירות,  במחירי  שינויים  מהותיים,  חקיקה  שינויי 

הבנייה. לפיכך, השפעת הגורמים הנ"ל עשויה להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה כאמור, אם  

בעתיד לגורמי    חשיפהחברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות  הערכות ה

 . אשר, אם יתממשו, עשויים להשפיע על החברה סיכון נוספים
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 "דוחות תקופתיים ומידיים   תקנות)להלן: "  1970-דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל(בהתאם לתקנות ניירות ערך  

  תאריך)להלן: "  2021בדצמבר    31( מוגש בזה דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  "הדוחות  תקנותאו "

)להלן:    2021בדצמבר    31"( ולשנה שהסתיימה ביום  מועד הדוח" או " דוח תאריך ה" או "הכספי  המצב  על  הדוח

 "(.תקופת הדוח" או " שנת הדוח"

"ח  הדו"ח.  הדו   לתקופת  החברה  בפעילות   העיקריים  השינויים  את  סוקר   החברה   ענייני  מצב   על  הדירקטוריון  דוח

"(, על כל חלקיו ויש  התקופתי  הדוח : "להלן)  2021  בדצמבר  31  ליום  המלא   התקופתי  מהדוח   נפרד   בלתי   חלק  הינו

לקרוא את הדוח התקופתי כולו כמקשה אחת. בדוח זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בדוח 

 א אם צוין אחרת. התקופתי, אל

)ג   כפרק  התקופתי   לדוחהדו"חות הכספיים המצורפים   " להלן'  ל הכספיים  הדוחות:    הוראות "( ערוכים בהתאם 

ולתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ובהתאם לתקני   2010-ע" התשתקנות ניירות ערך )דו"חות כספיים שנתיים(,  

   (.IFRS-הדיווח הכספי הבינלאומיים )תקני ה

 

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי    - חלק א'  

 ותזרים המזומנים שלו

 העסקית וסביבתו התאגיד פעילות .1

  ספטמברחודש    במהלךכחברה פרטית בעירבון מוגבל.   2016במאי    4החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום  1.1

)להלן:  בע  אביב-בתל  ערך  לניירות   בבורסה  ערך  ניירות  הנפקתבדבר    תשקיף  החברה  פרסמה  2016 "מ 

חודש    במהלך.   בבורסה  החברה  של  הערך  ניירות  נסחרים,  ואילך  2016  בספטמבר  26  מיום  והחל"(,  הבורסה"

, רשות ניירות ערך החליטה להאריך את התקופה להצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף של  2021אוגוסט  

 .  2022באוגוסט  19עד לתאריך  חברהה

  [,חדש]נוסח  הכנסה מס לפקודת שני פרק' ד חלק להוראות  בהתאם במקרקעין  להשקעות קרן הינה החברה 1.2

"   1961-"אהתשכ   החזקה   היא  העיקרית  שמטרתו  גוף  הינה  במקרקעין  להשקעות  קרן"(.  הפקודה)להלן: 

"ן  הנדל  בתחום  יזמות,  מסחריים  מרכזים,  משרדים,  להשכרה  מגורים  דירות  לדוגמא,  מניב"ן  נדל  של  וניהול

 . ייחודיות מס להטבות  זכאית במקרקעין  להשקעות קרן, בנוסף. ועוד

  הרכיש ייזום,    –הינו תחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל    הדוחהפעילות של החברה נכון למועד    תחום 1.3

 . ןשירותים הנלווים להשכרתהוהשכרת דירות ומתן  

  572  יחידות דיור בפרויקטים שונים והיא פעולת ליזום ולשפץ    1,1681  רכשה החברה  המאזן  לתאריךנכון   1.4

הכולל   ן פרויקטים ששווי 31-ביחידות דיור  1,740 יחידות דיור נוספות בחמישה פרויקטים נוספים ובסה"כ 

לפרטים נוספים אודות פעילות התאגיד  "ח,  אלפי ש    2,501,205  - , מסתכם לסך של כ2021בדצמבר    31ליום  

 .2021ת ראו פרק א' לדוח התקופתי לשנת  וסביבתו העסקי

 
 .בהנחת קבלת הקלות בשיעורים שטנים/ תוספת זכויות מתוקף תב"ע חדשה  1



 

 2 -ב 
 

חלה עליית שווי של נכסי המקרקעין המוחזקים על    2021ובמיוחד ברבעון השלישי לשנת    2021במהלך שנת   1.5

ידי החברה שבאו לידי ביטוי בתוצאותיה הכספיות של החברה כמפורט בדוח זה. על פי נתוני הלמ"ס מדד  

בעת    שווי נכסי החברה כמו כן יצוין כי ך השפעה מהותית על  ולכ  2021בשנת    11%-מחירי הדירות עלה בכ

האחרונה ניכרת עליה משמעותית בשכר הדירה של חלק מהדירות המושכרת על ידי החברה )בעיקר בעת  

אירוע של החלפת דיירים עם סיום חוזי שכירות( ואולם עלייה זו איננה מהותית לעת עתה ביחס לתוצאותיה  

 .  הכספיות של החברה

ליום    ו'1שך לאמור בבאור  בהמ 1.6 וירוס    2021בדצמבר    31לדוחות הכספיים  בקשר עם השלכות התפשטות 

שנת   במהלך  החברה,  עסקי  על  למועד    2021הקורונה  להערכת  הדוחועד  החברה  הנהלת  ,  עסקי  החברה, 

ותי  ותוצאותיה לא הושפעו באופן מהותי מהתפשטות נגיף הקורונה, ובכלל זה, לא הושפעו לרעה באופן מה 

הביקוש לדירות להשכרה, מחירי ההשכרה של הדירות, עמידת שוכרי דירות בתשלום דמי השכירות ושיעור  

, קצב ההתקדמות של הקמת פרויקטים  (לרבות קבלנים) החברהגבייתם על ידי החברה, איתנותם של ספקי 

לשנת   החברה  של  התקופתי  בדוח  למפורט  ביחס  והשלמתם  למימון    2021מהותיים  המימון  מקורות  וכן 

עם זאת, להתפרצות מחודשת של וירוס הקורונה, כמו גם לצעדי ההתגוננות אשר ינקטו  . פעילותה של החברה

עלולה  אירועי מצב הלחימה בין רוסיה ואוקראינה  ולחלופין להשלכות     עמובעתיד בקשר עם ההתמודדות  

להיות השפעה לרעה על פעילות החברה, בין היתר, על יכולת קבלניה העיקריים של החברה לעמוד בלוחות  

הזמנים של הקמת הפרויקטים עקב מגבלות על זמינות כוח אדם, על נגישות לחומרי גלם אשר מגיעים מחוץ  

באו  להשפיע  שעשוי  בהיקף  הנגיףלישראל  להתפשטות  להיות  עלולה  וכן  עלותם  על  משמעותי  ולמצב    פן 

  לחברה , לרבות קבלנים, ויכולתם להעניק  החברההשפעה לרעה על איתנותם של ספקי    הלוחמה כמתואר לעיל

להשפיע לרעה על הביקוש    ו/או למצב הלוחמה עלוליםאת שירותיהם ובמועדם. בנוסף, התפרצות מחודשת  

 ה.כרים פוטנציאליים, וכן על עמידת שוכרים בתשלומים ובגבייתם על ידי החברלהשכרת דירות מצד שו

גזרות מהשלכות מאקרו כלכליות שעשויות לחול על  הנ   מעבר לכך, יתכנו השפעות לרעה על פעילות החברה,

הכלכלה הישראלית והעולמית, בין היתר על מקורות המימון הנדרשים למימון פעילותה ובהתאם גם על  

לירידה  עלויות   והיקפן עקב חשש  עיתוי קבלת הכנסותיה של החברה  על  וכן השפעה לרעה  המימון שלה, 

נכון למועד  .  ופגיעה ביכולתם של לקוחות קיימים לעמוד בתשלומים החוזיים  בינוני-בביקוש בטווח הקצר

ת של  פרסום הדוחות, להערכת הנהלת החברה, לא ניתן לאמוד באופן מהימן את היקף ההשלכות העתידיו

לרבות על הכלכלה העולמית    ומצב הלוחמה שמתואר לעיל  ההתפשטות או של התפרצות מחודשת של הנגיף

 .בכלל, על המשק הישראלי בפרט ועל פעילותה של החברה, אם בכלל

 

הקורונה, נגיף  התפשטות  השפעת  בדבר  החברה  של  והערכותיה  התחזיות  כי,  הלוחמה   יובהר  במצב 

לע  והשלכותיו שצוינו  ההון כפי  שוק  על  ההשפעות  לרבות  והתחייבויותיה,  החברה  לפעילות  ביחס  יל, 

עתיד,  פני  צופה  מידע  בגדר  הינן  בישראל,  למגורים  המניב  הנדל"ן  וענף  בישראל  הדיור  שוק  בישראל, 

נכון למועד פרסום דוח כספי זה   ואומדנים סובייקטיביים הקיימים בידי החברה  המתבסס על הערכות 

והשפעת מצב    רה בלבד. לאור אי הוודאות הרבה בשוק בנושא השלכות נגיף הקורונהואינם בשליטת החב

באוקראינה בשוק ההון  הלוחמה  מגמות השינוי  על  על הערכות המבוססות  בין היתר,  נסמך,  זה  מידע   ,

הישראלי, מגמות השינוי הקיימות בענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל וההתפתחויות הצפויות בו וכן  

הכלכלי בישראל ובעולם נכון למועד זה. השפעה זו על פעילות החברה עשויה להיות שונה באופן    על המצב

מהותי מזו שנחזית כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה כתוצאה בין היתר, מהשפעות נוספות ו/או  

ל וענף  על שוק ההון בישראל, שוק הדיור בישרא  ו'או מצב הלוחמה באוקראינה  שונות של נגיף הקורונה
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הנדל"ן המניב למגורים בישראל, שינויי ריבית, שינוי במצב הכלכלי בישראל וכן כתוצאה משינויי חקיקה  

 אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלת החברה.וושינויים רגולטורים 

 

 

 מצב כספי .2

   "ח(:ש)באלפי  2021 בשנת מהרבעונים אחד לכל החברה  של הכולל  הרווח )ההפסד(  על דוחות  תמצית  להלן 2.1

 2021שנת  4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  סעיף 

              הכנסות מדמי שכירות 
5,954  

             
7,391  

             
9,247  

             
9,741  

                 
32,333  

                 עלות השכרת נכסים והפעלתם 
905  

                
748  

                
717  

                
829  

                   
3,199  

              רווח מהשכרת נכסים
5,049  

             
6,643  

             
8,530  

             
8,912  

                 
29,134  

             התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה 
5,266  

           
39,848  

         
142,473  

           
57,481  

               
245,068  

            רווח לפני הוצאות הנהלה וכלליות 
10,315  

           
46,491  

        
151,003  

           
66,393  

               
274,202  

              הוצאות הנהלה וכלליות 
7,874  

             
9,150  

             
8,511  

             
10,172  

                 
35,707  

)הוצאות(   הכנסות  לפני  )הפסד(  רווח 
 מימון 

             
2,441  

           
37,341  

         
142,492  

           
56,221  

               
238,495  

             )הוצאות( מימון, נטו הכנסות 
(7,535)   

          
(29,070)   

          
(20,613)   

          
(10,916)   

               
(68,134)   

             רווח )הפסד( לתקופה 
(5,094)   

             
8,271  

         
121,879  

           
45,305  

               
170,361  

 

   (:ח"ש)באלפי    2021  דצמברב  31ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  עיקרי  להלן יפורטו   2.2

 הסעיף

 31 ליום

  בדצמבר 

2020 

 31 ליום

  בדצמבר 

2021 

 החברה  הסברי

 176,142 135,944 שוטפים  נכסים  סך

  ביתרות   מתנועהבעיקר    נובע  השוטפים  הנכסים  ביתרת  הגידול

מיליון ש"ח ממסגרת    102-כ   נוצלובמהלך התקופה    .מזומנים

וגוף   בנקאי  מגוף  החברה  שקיבלה  הלוואות  של  האשראי 

סדרה ב' וסדרה ג'.  מוסדי, וכן משיכות מפיקדונות של אג"ח  

 . להלן 4.7להרחבה בדבר התנועה במזומנים ראו ס' 

מוגבלים  /משועבדים  פקדונות

 ארוך   זמןזמן קצר/
42,936 53,051 

ושחרור    SWAP-כתוצאה מסיום עסקת ה  בעיקר   נובע   הגידול

אלפי    52,859-ומנגד הפקדה של כ  חאלפי ש"  42,855-סך של כ

  ש"ח לפיקדון בגין עסקת גידור ריבית של הלוואה מגוף מוסדי 

אלפי ש"ח בגין קרן רזרבה עבור הלוואה    2,584-והפקדה של כ

 .  מגוף מוסדי

 143,068 286,848 פקדון בנאמנות 

אג"ח סדרה ב'  משעבוד נכסים למחזיקי    בעיקר  נובע  הקיטון

ג'  כ  וסדרה  של  בסך  הנאמנות  פקדון  משיכת  יוצא    -וכפועל 

ש"ח  472,999 כ  התקופה  במהלך  אלפי  של  הפקדה    - ומנגד 

 . אלפי ש"ח כתוצאה מהנפקה של אג"ח סדרה ג' 326,635
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 הסעיף

 31 ליום

  בדצמבר 

2020 

 31 ליום

  בדצמבר 

2021 

 החברה  הסברי

לרכישת   תשלום ע"ח אופציה

 נדל"ן להשקעה 
38,493 - 

מוינה   והיתרה  האופציה  מומשה  השני  הרבעון  במהלך 

 למקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה. 

 להשקעה "ן נדל"ח ע מקדמות 

 
418,594 659,828 

הגידול נובע מהתממשות האופציה בפרויקט אפר האוס ומיון  

כ של  בסך  אופציה    38.5-היתרה  ע"ח  מתשלום  ש"ח  מיליון 

להשקעה, וכן  לרכישת נדל"ן להשקעה למקדמות ע"ח נדל"ן  

 : הבאים  הפרויקטים  עבור  בתלאפק  נאות  מתשלומים  - ה 

מיליון ש"ח, הרצליה הירוקה בסך של    19-כ  של  סך ב יפו -אביב

מיליון ש"ח,    17.1-ש"ח, אונו פריים בסך של כמיליון    10.2-כ

- מיליון ש"ח, גני טל בסך של כ  57.3-מחנה יהודה בסך של כ

מיליון ש"ח,    43.8-ל כבסך ש  2מיליון ש"ח, דמרי בברנע    58.8

-מיליון ש"ח, אפר האוס בסך של כ  8.5-הדר יוסף בסך של כ

מיליון ש"ח,    14.9-יוניק לייף יהוד בסך של כ  מיליון ש"ח,  67.4

שד ירושלים ביפו בסך  ש"ח,  מיליון    27.9-בסך של כ  360רמות  

כ   ש"ח  18.7–של  כמיליון  של  בסך  שרת  נווה  מיליון    24.6-, 

מיליון ש"ח ומבצע סיני בסך    3.5-ש"ח, קהילת לודג' בסך של כ

 . מיליון ש"ח 0.6-של כ

מיליון    60.5-מנגד מיון פרויקטים יוניק לייף יהוד בסך של כ

  -מיליון ש"ח ומיון בסך של כ  54.8-ש"ח, הדר יוסף בסך של כ

ממקדמות ע"ח    ליםבירוש  360בקשר לרמות    ש"ח מיליון    54.2

 . נדל"ן להשקעה לנדל"ן להשקעה

 384,252 232,626 בהקמה  להשקעה "ן נדל

הוגן.   שווי  לפי  מוצג  בהקמה  להשקעה  נובע    הגידול נדל"ן 

כ  השקעות מ של  ש"ח  38,006-בסך  במהלך    אלפי  שבוצעו 

בפרויקטים להשכיר"  התקופה  חולון,  במלחה,  ב   "דירה 

לציון  ב יעקב בראשון  משערוכים   באר  וכן  כ  והלל  של  - בסך 

ש"ח   113,620 ראשון    אלפי  יעקב,  באר  לפרויקטים  שבוצע 

 . חולון והלל  , לציון

 1,457,125 1,086,720 להשקעה "ן נדל

בעיקר ממיון    נובע  הגידול"ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן.  נדל

הדר    מיליון ש"ח,   60.5-לייף ביהוד בסך של כ  פרויקטים יוניק 

כ של  בסך  אביב  בתל  ורמות    ןמיליו  54.8-יוסף    360ש"ח 

ש"ח ממקדמות ע"ח נדל"ן  מיליון    54.2-בירושלים בסך של כ  

מרכישת פרויקט בית וגן בסך    להשקעה לנדל"ן להשקעה וכן

כ ש"ח    65.6-של  בני    מרכישת מיליון  בפרויקט  נוספת  דירה 

מיליון ש"ח, מהשקעות שונות בפרויקטים    2-כ  ברק בסך של

מיליון ש"ח ומשערוך שבוצע לפרויקטים בסך    1.5  -בסך של כ

 מיליון ש"ח.  131.4 -של כ

 --  2,856,056 2,203,799 המאזן  סך

 1,359,029 989,996 ג'(-)סדרות א', ב' ו חוב   אגרות

  אג"ח סדרה ג' בסך   ה והרחבה של מהנפק  בעיקר   נובע   הגידול

כ  כולל והוצאות    ן הפחתת ניכיו  וכןאלפי ש"ח    325,074  -של 

 הצמדה במהלך התקופה. 
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 הסעיף

 31 ליום

  בדצמבר 

2020 

 31 ליום

  בדצמבר 

2021 

 החברה  הסברי

 138,463 134,411 1סדרה  אג"ח
  במהלך  והוצאות הצמדה   נכיון  מהפחתת   בעיקר   נובע   הגידול

 . התקופה

ים  בנקאי  יםמתאגיד  ותהלווא

)התחייבויות   ומוסדיים 

 ( שוטפות ושאינן  שוטפות 

192,651 268,337 

  מניצול מסגרת אשראי שקיבלה החברה בעיקר    נובע  הגידול

ש"ח וכן ממשיכה נוספת    מיליון  87.4-כ  של  בסך מגוף מוסדי  

מיליון ש"ח  מהליווי הבנקאי בפרויקט חולון    19.4-בסך של כ

פירעו ומנגד  דיסקונט    ןוכן מהוצאות הצמדה  מבנק  הלוואה 

 מיליון ש"ח. 32-בסך של כ

  הוגן  בשווי   פיננסית ות התחייב

 )ז"ק וז"א( 
27,266 35,350 

הפיננסית    ת שוויה ההוגן של ההתחייבומ  הגידול נובע בעיקר

אופציית   כ  (1  סדרה)"ח  באג  המרהבגין  של    אלפי  758-בסך 

גידור בסך של כש"ח   בגין עסקת  פיננסית  -וכן מהתחייבות 

בקיזוז  מיליוני  34.4 הסיום    ש"ח  מיון  SWAP -עסקת 

הפיננסית אל מול ההון העצמי של החברה בסך    ת ההתחייבו

 . אלפי ש"ח 27,340 -של כ

 1,036,351 841,144 הון 

ה עסקת  מסיום  נובע  הונה  SWAP -הגידול  את  הגדילה  אשר 

כ  העצמי של   )כולל את    32,114-החברה בסך של  אלפי ש"ח 

כ של  בסך  ממנה  כתוצאה  שהוקצו  האופציות    8,695-רכיב 

מהרווח בתקופה שהסתכם    הגידול נובע   אלפי ש"ח(. בנוסף,

אלפי ש"ח, מהנפקת מניות בגין עסקת בית    170,361-לסך של כ

כ של  בסך  ואלפי    14,557-וגן  בעסקת  ש"ח  מניות  הנפקת 

  הגידול נובע   בנוסףאלפי ש"ח.    12,652  - ל כאפרהאוס בסך ש

 2,358-שירותים בסך של כ  נימקרן הון בגין אופציות לנות   גם

אלפי    36,835-אלפי ש"ח, בקיזוז קיטון בהון העצמי בסך של כ

 ש"ח הנובע מיצירת קרן הון בגין גידור. 

  .149 8.05 (ח)ש" למניה  הון

   תוצאות הפעילות העסקית .3

על   בסעיפי הדוחות  עיקרי ההתפתחויות שחלו  יוסברו  )להלן  הדוח  (ההפסדהרווח  במהלך תקופת    הכולל 

 :)באלפי ש"ח(

  לשנה הסעיף

  שהסתיימה 

 31 ביום

 בדצמבר 

2020 

  לשנה

  שהסתיימה 

 31 ביום

 בדצמבר 

2021 

לשנה   בהשוואה  השינוי לעיקרי החברה הסברי
 2020 בדצמבר 31 שהסתיימה ביום

 

 

  נכסים   מהשכרת  רווח

 והפעלתם

 

 

17,289 

 

 

 

29,134 

כתוצאה    בתקופה   הגידול דירות  מנובע  של  השכרה 

בפרויקטים רמות השרון, גני תקווה, בני ברק ואפטאון בת  

אשר   דצמבר    התקבלו ים  חודש  והשכרתן    2020במהלך 

במהלך    ,. בנוסף2021לשנת    הראשוןרבעון  ההחלה במהלך  

יהוד,     התקופה  לייף  יוניק  בפרויקטים  הדירות  התקבלו 

הגדילה את    השכרתן   אשר  360ורמות    הדר יוסף ,  וגן  בית 

 . הכנסות החברה משכ"ד
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  לשנה הסעיף

  שהסתיימה 

 31 ביום

 בדצמבר 

2020 

  לשנה

  שהסתיימה 

 31 ביום

 בדצמבר 

2021 

לשנה   בהשוואה  השינוי לעיקרי החברה הסברי
 2020 בדצמבר 31 שהסתיימה ביום

 

 

"ן  נדל  הוגן  שווי  התאמת

 להשקעה

 

 

 

53,992 

 

 

 

 

 

 

245,038 

 

בנדל"ן    הוגן   לשווי   מהתאמה  נובעת   בתקופה  התנועה 

להשקעה בהקמה ובנדל"ן להשקעה. לפרטים נוספים ראה  

הכספייםד'  9ובאור    8באור   לדוח    לדוחות  המצורפים 

   תקופתי זה. 

 

 

 

 וכלליות  הנהלה  הוצאות 

 

 

 

(28,305 ) 

 

 

 

(35,707 ) 

  בעיקר  נובע  אשתקד   המקבילה  התקופה  לעומת  הגידול

  6,109-כ  של  בסך   הניהול  לחברת   הניהול  בדמי   מגידול 

  גידול   ,"חש  אלפי   1,006- כ  של  בסך   בשכר   גידול "ח,  ש  אלפי

ופרסום  1,131-כ  של שיווק  בהוצאות  ש"ח  גידול  אלפי   ,

   ומאידך קיטון   ש"ח אלפי    61  -בהוצאות ייעוץ בסך של כ

  636  -אלפי ש"ח בהוצאות משפטיות וסך של כ  964-של כ

 .אלפי ש"ח בהוצאות בגין מתן אופציות לחברת הניהול

  

 

 

 

 

 נטו , מימוןהוצאות 

 

 

 

 

 

27,787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,134 

  מהוצאות   בעיקר  נובעות   בתקופה  נטו,  המימון  הוצאות 

',  א"ח )סדרה  אג  בגין  ניכיון  והפחתת  הצמדה,  ריבית  בגין

"ח  ש אלפי  52,616-כ של  בסך ( 1 וסדרה ' ג סדרה סדרה ב', 

של הלוואות    ניכיון והפחתת  הצמדההוצאות בגין ריבית  מ

כ של  ש"ח,    6,874  - בסך  אופציות  מ אלפי  בגין  הוצאות 

עסקת   סיום  עם  כ  -SWAPה  שהוקצו  של   8,695-בסך 

  3,899-כ  של  בסך   בנקים   ועמלות   ריבית   עלויות מאלפי ש"ח  

"ח  האג  מרכיב   של   פיננסית   התחייבות   ושערוך "ח  ש  אלפי 

  2021  נזקפו בשנת  מנגד.  ש"ח  אלפי    758-כ  של  בסך  להמרה

של    התחייבות   שערוך   בגין   הכנסות   -ה  עסקתפיננסית 

SWAP  כ  בסך ריבית    1,893-של  הכנסות  ש"ח,  אלפי 

  והכנסות "ח  שאלפי    867-מניירות ערך בסך של כ  ידנד ודיב

 אלפי ש"ח. 632,0-כ של  בסך"ע ני  משערוך
בעיקר   נובע  אשתקד  המקבילה  התקופה  לעומת  הגידול 

בהוצאות כ  מגידול  של  בסך  ש"ח   30,292  -הצמדה  אלפי 

אלפי ש"ח והוצאות ריבית    8,877  -הפחתת נכיון בסך של כ

   אלפי ש"ח. 6,836-בסך של כ

  170,361 15,189 לתקופה ( הפסד) רווח

  1.55 0.16 למניה ( הפסד) רווח

 

 נזילות ומקורות מימון .4

, הסתיימה עסקת ההחלף  2021אפריל    28אשר התקבלה בגין סיום עסקת ההחלף )ביום  התמורה נטו   4.1

מניות    7,000,000והושלם הסכם עם הרוכשים, כך שהבנק מכר את כל המניות הנקובות בעסקת ההחלף ) 

מניות נוספות של החברה וזאת מכח עסקת    4,423,420של החברה( לרוכשים, ובנוסף החברה הקצתה  
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התמורה נטו  "((  סיום עסקת ההחלףש"ח )להלן: "  68,540,520מורה כוללת בסך של  ההחלף והכל בת 

כ של  מאי    16,690-בסך  בחודש  פרטית  בהצעה  מניות  של  והקצאתן  הנפקתן  בגין  ש"ח  ,  2021אלפי 

אלפי ש"ח בגין הנפקתן והקצאתן של אגרות חוב )סדרה ג'( שנעשתה    123,809-התמורה נטו בסך של כ

ח בגין הנפקתן והקצאתן של מניות בהצעה  "אלפי ש  15,416-התמורה נטו בסך של כ  ,2021בחודש יוני  

בגין הנפקת    התקבלהאשר    אלפי ש"ח  199,224- בסך של כ  , התמורה נטו2021פרטית בחודש אוגוסט  

ג'( בחודש   ) סדרה  ג'( שנעשתה בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב  והקצאתן של אגרות חוב )סדרה 

והקצאתן של אגרות חוב )סדרה    אלפי ש"ח, בגין הנפקתן  52,450  -סך של כב   רה נטו  התמו  , 2021דצמבר  

  זכויות   מימושאשר התקבלו במסגרת    ש"ח אלפי    154,278 וסך של,  2022  ינוארבחודש    בהצעה פרטית  '(ב

לציבור  פברואר    בהצעה  כפי שתחליט    ששימשו  ,2022בחודש  של החברה,  פעילותה העסקית  למימון 

 .מעת לעת, לפי שיקול דעתה הנהלת החברה

, וזאת  הקורונה  כי יש לה יכולת פיננסית איתנה להתמודדות עם השלכותיו של משבר חברה מעריכה  ה 4.2

, בין היתר  מיליוני 146  -בסך של כ  בין היתר, לאור יתרת המזומנים הפנויים שבידי החברה למועד הדוח 

  המצורפים לדוח   הכספיים  לדוחות  15כמתואר בבאור  לאור גיוסי החוב שביצעה בתקופת הדוח ולאחריו  

לשנת   של  לאור  ,  2021תקופתי  המניות  לבעלי  זכויות  הנפקת  במסגרת  מניות  של  והקצאתן  הנפקתן 

  לדוחות ח'  17כמתואר בבאור    ש"ח  ימיליונ   154  -בסך של כ  2022,שהושלמה בחודש פברואר    החברה  

יתרת הנכסים ברי השעבוד אשר בידי החברה   לאור  וכן, 2021תקופתי לשנת    המצורפים לדוח  הכספיים

ליוני ש"ח )נכסים אלו מורכבים משווי ערבויות  ימ  186- נכון למועד זה שערכם בספרי החברה מסתכם בכ

 (.חוק מכר שקיבלה החברה מצדדים שלישיים שטרם שועבדו

 

 

 

יכולתה הפיננסית והתמודדותה עם השלכותיו של  ה של החברה בדבר  התחזיות והערכותייובהר כי,  

לעיל, המשבר שצוינו  כפי  ואומדנים    ,  הערכות  על  המתבסס  עתיד,  פני  צופה  מידע  בגדר  הינן 

ואינם בשליטת החברה בלבד. לאור    דוח זהסובייקטיביים הקיימים בידי החברה נכון למועד פרסום  

הערכות   על  היתר,  בין  נסמך,  זה  מידע  הקורונה,  נגיף  השלכות  בנושא  בשוק  הרבה  הוודאות  אי 

הישראלי ההון  בשוק  השינוי  מגמות  על  ובעולם  ,  המבוססות  בישראל  הכלכלי  המצב  ומצבה על 

חברה עשויה להיות שונה ה  יכולתה הפיננסית שלנכון למועד זה. השפעה זו על  הפיננסי של החברה  

באופן מהותי מזו שנחזית כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה כתוצאה בין היתר, מהשפעות  

נוספות ו/או שונות של נגיף הקורונה על שוק ההון בישראל, שוק הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב  

אה משינויי חקיקה ושינויים  למגורים בישראל, שינויי ריבית, שינוי במצב הכלכלי בישראל וכן כתוצ

 רגולטורים אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלת החברה.

 

אלפי    268,331-הינה כ  2021  בדצמבר  31ליום    ים וממוסדות פיננסים בנקאי   יםמתאגיד יתרת ההלוואות   4.3

התאגידים  עומדת בכל ההתניות אשר התחייבה עליהן כלפי    חברהה  2021  בדצמבר  31ש"ח. נכון ליום  

הלוואות    לחברה ולשותפתההתאגיד הבנקאי אשר מעמיד  , ובכלל זה כלפי  ומוסדות פיננסים   קאייםהבנ

(, אגרות חוב )סדרה ב'( ואגרות חוב )סדרה  1)סדרה א'(, אגרות חוב )סדרה    וכן כלפי מחזיקי אגרות החוב

 . 2021נת תקופתי לש המצורפים לדוח הכספיים לדוחות 15- ו 14 יםביאור ו. לפרטים נוספים רא ג'(
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ותגמולים אגודה שיתופית  ,  2020באוקטובר    1ביום   4.4 התקשרה החברה עם קרן מקפת מרכז לפנסיה 

בע"מ ומבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, בהסכם להעמדת הלוואה ומסגרת אשראי  

, קיבלה  2020באוקטובר,    28"(. ביום  ההלוואה  הסכםמיליון ש"ח )להלן: "  217.5- בסך כולל של עד כ

החברה הודעה על העמדת מסגרת האשראי על פי הקבוע בהסכם ההלוואה ובאותו היום קיבלה החברה  

,  2021במרץ    9אלפי ש"ח, על חשבון מסגרת האשראי, על פי הסכם ההלוואה. בימים    77,168-סך של כ

אלפי ש"ח, סך של   42,905- משכה החברה ממסגרת האשראי סך של כ  2021בנובמבר   2-ו   2021במרץ    22

בהתאמה. לפרטים נוספים אודות הסכם ההלוואה ראו    אלפי ש"ח  8,322-אלפי ש"ח וסך של כ  36,192-כ

 . 2021לדוחות הכספיים המצורפים לדוח תקופתי לשנת   '1ג14 ביאור

, חתמה החברה יחד עם קבוצת מנרב על הסכם לקבלת מימון ומסגרת אשראי  2021בנובמבר,    17ביום   4.5

מליון    439-דירה להשכיר בבאר יעקב ובראשון לציון בהיקף של כ  םלפרויקטי  לל ביטוח ופיננסיםמכ

( וכן באותו מועד התקשרה  60%ש"ח )חלקה של החברה בהלוואה הינו לפי חלקה היחסי בפרויקט, קרי  

החברה עם אותו גוף מוסדי בהסכם למימון ומסגרת אשראי לפרויקט נוה שרת בתל אביב בהיקף של  

לאחר תאריך המאזן, חתמה החברה וקבוצת מנרב עם אותו גוף    2022בינואר,  2מליון ש"ח. ביום  97-כ

 מליון ש"ח.  128-מוסדי על הסכם נוסף למימון פרויקט דירה להשכיר במלחה ירושלים בהיקף של כ

פי  אל  25,729  - של כ  ך , משכה החברה ממסגרת האשראי של פרויקט נווה שרת ס2022בינואר    3ביום  

 ש"ח.

( ודיווח מידי  2021-01-098881)מס' אסמכתא:  2021בנובמבר,    18לפירוט נוסף ראה דיווח מיידי מיום  

אסמכתא    2022בינואר,    3מיום   ביאור  (  2022-01-001216)מס'  ראו  הכספיים    3ג'14וכן  לדוחות 

 . 2021המצורפים לדוח התקופתי לשנת 
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ההלוואה  אמותפירוט   הסכם  במסגרת  פיננסיות  אגודה     מידה  ותגמולים  לפנסיה  מרכז  מקפת  מקרן 

 שיתופית בע"מ ומבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ

  ההלוואה כוםס
)באלפי   המקורי
 "ח( ש

 פיננסיות  התחייבויות

  אמות  חישוב אופן
 פיננסיות  מידה

ליום   כוןנ ותוצאותיו 
 2021בדצמבר  31

 בחינה רבעונית  - 70%-שיעור החוב למאזן יהיה קטן מ 217,433 -כ
1,801

2,856
= 63% 

 בחינה רבעונית  - 30%למאזן החברה יעלה על  2יחס הון עצמי  217,433 -כ
1,036

2,856
= 36.29% 

  –אלפי ש"ח  235,000העצמי המינימאלי של החברה לא יפחת מסך של  ההון 217,433 -כ
 בחינה רבעונית 

  של העצמי ההון
  הבדיקה  ליום החברה

  1,036-לכ הסתכם
 "ח ש מיליון

 217,433 -כ
)כהגדרתו בהסכם ההלוואה( במהלך תקופת ההלוואה לא   3LTV- שיעור ה

לעלות( לא יעלה על   )יחס הלוואה  LTC- ושיעור ה 67%יעלה על שיעור של 
 73%שיעור של 

47% 
72.9% 

 

 מידה פיננסיות במסגרת הסכם ההלוואה מכלל ביטוח ופיננסים  אמותפירוט 

  ההלוואה סכום
)באלפי   המקורי
 "ח( ש

 פיננסיות  התחייבויות

  אמות  חישוב אופן
 פיננסיות  מידה

ליום   כוןנ ותוצאותיו 
 2021בדצמבר  31

 בחינה רבעונית  - 77.5%-שיעור החוב למאזן יהיה קטן מ 419,695 -כ
1,801

2,856
= 63% 

 בחינה רבעונית  - %22.5למאזן החברה יעלה על  4יחס הון עצמי  419,695 -כ
1,036

2,856
= 36.29% 

  –אלפי ש"ח  550,000העצמי המינימאלי של החברה לא יפחת מסך של  ההון 419,695 -כ
 בחינה רבעונית 

  של העצמי ההון
  הבדיקה  ליום החברה

  1,036-לכ הסתכם
 "ח ש מיליון

 419,695 -כ

)כהגדרתו בהסכם ההלוואה( במהלך תקופת ההלוואה לא   5LTV- שיעור ה
לעלות( לא יעלה על   )יחס הלוואה  LTC- ושיעור ה 67%יעלה על שיעור של 

ביחס לשאר הפרויקטים   75%ביחס לפרויקט נווה שרת ו 73%שיעור של 
 בהקמה 

- 

 

 

 
 "הון עצמי", משמעו: הון עצמי כמוצג בדוחותיה הכספיים של החברה )המבוקרים או הסקורים, לפי העניין( לא כולל זכויות מיעוט.   2

3  "LTV  ( לפני הפחתות  19", משמעו היחס שבין יתרת סכום ההלוואה, לבין שווי הנכס המשועבד, אשר ייקבע בהתאם לשמאות האחרונה )תקן

)יובהר כי השמאות תבוצע באמצעות הערכת שווי לכל נכס משועבד ותיערך אחת    19מימוש מהיר ותשלום מיסים המהוות חלק מתקן מס'  

קבעו דרכים )הפקדת מזומן ו/או שעבוד נכס מקרקעין נוסף( לתיקון אמת המידה הנ"ל ובלבד שהתיקון יבוצע  נלשנה(. במסגרת הסכם ההלוואה  

 רבעונים קלנדריים ממועד אי העמידה באמת המידה. 2תוך 
 זכויות מיעוט. "הון עצמי", משמעו: הון עצמי כמוצג בדוחותיה הכספיים של החברה )המבוקרים או הסקורים, לפי העניין( לא כולל   4

", משמעו היחס שבין יתרת סכום ההלוואה, לבין שווי הנכס המשועבד, אשר ייקבע בהתאם  LTV"עבור מסגרת האשראי של פרויקט נווה שרת  5

)יובהר כי השמאות תבוצע באמצעות הערכת   19( לפני הפחתות מימוש מהיר ותשלום מיסים המהוות חלק מתקן מס'  19לשמאות האחרונה )תקן  

קבעו דרכים )הפקדת מזומן ו/או שעבוד נכס מקרקעין נוסף( לתיקון אמת  נווי לכל נכס משועבד ותיערך אחת לשנה(. במסגרת הסכם ההלוואה  ש

עבור שאר הפרויקטים בהקמה משמעו היחס    רבעונים קלנדריים ממועד אי העמידה באמת המידה.  2המידה הנ"ל ובלבד שהתיקון יבוצע תוך  

)ב( שווי  -לפרויקט המנה המתקבלת מחלוקת )א( יתרת ההלוואה, בניכוי קרן שירות החוב ב  4ו שיחול לאחר קבלת טופס  למועד בדיקה כלשה 

המקרקעין ) על כל הבנוי עליהם( על פי הערכת השמאי כהגדרתה בהסכם, כפי שתהיה מעת לעת )אחת לשנה(. למניעת ספק, שווי המקרקעין  

 של מועצת שמאי המקרקעין.  19מהפחותות כלשהן הנובעות מתקן  יחושב בהתעלם   LTVכאמור לצרכי יחס 
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בהיקף שיידרש לה לשם המשך  בעתיד בכוונת החברה לממן את פעילותה באמצעות גיוסי הון ו/או חוב  4.6

מימון פעילותה השוטפת, מעת לעת, ומימוש אסטרטגיה של גידול והתפתחות, בבורסה ומחוץ לבורסה,  

 ולרבות מתאגידים פיננסיים ו/או גופים פרטיים. 

 

  : תזרימי המזומנים – נזילות 4.7

 "ח. ש   אלפי  148,124-כ  של בסך    תופיקדונושווי מזומנים    ,, לחברה יתרות מזומנים2021בדצמבר    31ליום  

  2020לשנת  בהשוואה  השינוי לעיקרי החברה הסברי 2021 לשנת 2020 לשנת הסעיף

  תזרימי

,  נטו,  מזומנים

  שוטפת   לפעילות 

 "ח(ש)באלפי 

(1,434 ) 

 

בעיקר  ת ( 8,570) נובע  שוטפת  לפעילות  המזומנים  כ  מרווח זרים  של  -בסך 
-שווי הוגן נדל"ן להשקעה בסך של כאלפי ש"ח בניכוי התאמת    170,361
אלפי ש"ח,   68,176-אלפי ש"ח, הוצאות מימון נטו בסך של כ  245,068

  פחת  הוצאות "ח,  שאלפי    2,358-עלות תשלום מבוסס מניות בסך של כ
  נכסים   לסעיפיהתאמות    ובהפחתת"ח  שאלפי    603-כ  של  בסך

כ  והתחייבויות של  ש"ח.    5,000-בסך  ,  טונ,  המזומנים  תזריםאלפי 
"ח ש   אלפי   23,807-כ  של   בסך   מרווח  בעיקר  נבע   אשתקד   שוטפת  לפעילות 

אלפי ש"ח,   29,946-בניכוי התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בסך של כ
כ  מימון   הוצאות   בתוספת    בסעיפי   ושינויים אלפי ש"ח    1,152-בסך של 

 "ח.  ש אלפי 4,900-כ של בסך והתחייבויות  רכוש
  תזרימי

,  נטו,  מזומנים

  השקעה   לפעילות

 "ח(ש)באלפי 

החברה    תזרים ( 298,355) ( 1,061,788) מהשקעות  בעיקר  נובע  השקעה  לפעילות  המזומנים 
"ח, תשלום מקדמות  ש  אלפי  33,115-בהקמה בסך של כ  להשקעה "ן  בנדל

, השקעה בפרויקטים  "חש  אלפי   372,277-של כ  בסך   להשקעה "ן  נדל"ח  ע
-כ  של  בסך  לפיקדונות   הפקדהאלפי ש"ח,    69,120  –חדשים בסך של כ  

 מוגבלים  ת מפיקדונו  שהשתחררו   סכומים בניכויוכן  ש"ח אלפי    382,058
אלפי ש"ח וממימוש השקעה בני"ע סחירים בסך של   515,854-כ  של   בסך

   אלפי ש"ח. 42,855  -כ
מהשקעות    תזרים בעיקר  נובע  אשתקד  השקעה  לפעילות  המזומנים 

בהקמה    להשקעה"ן  בנדלהחברה   להשקעה  כונדל"ן  של   33,972-בסך 
מקדמות  "ח,ש  אלפי כ  בסך  להשקעה "ן  נדלע"ח    תשלום   370,908-של 
והפקדה  "ח  ש  אלפי  19,117-בסך של כ  השקעה בני"ע סחירים   ש"ח,  אלפי

 אלפי ש"ח. 326,737-כ של בסך בנאמנות  ת לפיקדונו
  תזרימי

,  נטו,  מזומנים

  מימון   מפעילות 

 "ח(ש)באלפי 

קבלת הלוואות  מ תזרים המזומנים מפעילות מימון בתקופה נובע בעיקר   403,683 767,324
כ של  כאלפי    104,274-בסך  של  בסך  ואופציות  מניות  מהנפקת   -ש"ח, 

ש"ח נטו    325,074-אלפי ש"ח והנפקת אג"ח סדרה ג' בסך של כ  25,448
ש"ח,   אלפי  18,254-כ  של  בסך והלוואות  אג"ח    בגין ריביות    תשלום  ומנגד 

  בגין  התחייבות   והפחתת   אלפי ש"ח  32,500  -פירעון הלוואה בסך של כ
 "ח.ש אלפי  358-כ של בסך   חכירה
אשתקד   בתקופה   מימון  מפעילות  המזומנים  תזרים  נובע    המקבילה 

ומקבלת הלוואה בסך של  נטו 439,789-בעיקר מהנפקת אג"ח בסך של כ
אלפי    4,957-הוצאות ריבית בגין אג"ח בסך של כמ  אלפי ש"ח,    49,420  -כ

 אלפי ש"ח. 383 -והפחתת התחייבות בגין חכירה בסך של כש"ח, 
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   ממשל תאגידיהוראות גילוי בהיבטים שונים של  -'בחלק 

 תרומות  .5

עם זאת לאור האירועים באוקראינה החלה החברה לפעול בשיתוף    מדיניות תרומות.נכון למועד זה לחברה אין  

  ללא תמורה של דירות בבעלות החברה לרשות העולים מאוקרינה  בהעמדההסוכנות היהודית ועירית ירושלים,  

לרבות    במלואן   כשהן מצוידות    וניצולי הקרבות. דירות אלו תועמדנה לרשות העולים למספר חודשי התארגנות

יהודי אוקראינה   לעליית  וריהוט לרווחת העולים. החברה רואה חשיבות רבה מאוד בתרומה  מוצרי חשמל 

 כחלק ממעמדה של החברה כגוף מוביל בתחום ההשכרה לדיור בישראל. 

 לי מומחיות חשבונאית ופיננסית דירקטורים בע .6

,  ופיננסיתטרם אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית    החברה   (1)

(  12)א()92בהתאם לסעיף  דירקטוריון החברה  קבע 2016באוגוסט   28ביום בחוק החברות.  המונח  כהגדרת

עלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתחשב  כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בלחוק החברות  

בגודל החברה, סוג פעילותה, במספר חברי הדירקטוריון ובהרכב דירקטוריון החברה הכולל אנשים בעלי  

 .הדח"צים(( דירקטורים )ובכלל זה 4ניסיון וכישורים ניהוליים ומקצועיים, הינו ארבעה )

 ופיננסית בדירקטוריון החברה הינם:   נכון למועד זה, הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית (2)

מר ארז רוזנבוך, יו"ר הדירקטוריון, הינו בוגר תואר ראשון במשפטים מאונ' תל אביב. בנוסף לניסיונו   •

המקצועי העשיר מכהן כיו"ר דירקטוריון טכנופלס ונצ'רס בע"מ, כיו"ר דירקטוריון ריט אינדקס ניהול  

 שת כשותף כללי בשותפות אתו שוקי הון שותפות מוגבלת.  ( בע"מ המשמ2015בע"מ ומנהל באתו ניהול ) 

ויו"ר ועדת ההשקעות של החברה, הינו בוגר תואר   • גיא פרג, דירקטור  ראשון בכלכלה וחשבונאות  מר 

בעל  ו  אילן-בוגר תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון מאונ' ברו  אילן-)בהצטיינות( מאונ' בר

 רישיון רו"ח. 

וגרת תואר שני  וב  בוגרת תואר ראשון במשפטים מאונ' תל אביב טכסא, דח"צית, הינה  -בעלגב' ריטה   •

טכסא מכהנת  -העשיר גב' ריטה בעלהמקצועי . בנוסף לניסיונה יורק-פוליטכניק ניו ' במדעי הניהול מאונ

  היר סמנכ"לית בכוכן כיהנה בעבר כ  ובחברת נקסט ויז'ן בע"מ דירקטורית באיילון חברה לביטוח בע"מכ

בע"מ ישראל  כבמארש  בע"מ,  לביטוח  חברה  בפניקס  בבכ  ,סמנכ"לית  בע"מ.ס.דח"צית  אירופה    ר 

 . בקבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות בע"מוכדח"צית 

 New Yorkבמנהל עסקים מאונ'  בוגרת תואר ראשון גב' יפעת אדורם זק, דירקטורית בלתי תלויה, הינה  •

City  במנהל עסקים מאוו שני  תואר  אנגליהבוגרת  מנצ'סטר  כ  נ'  כיום  עצמאיתופועלת  מנהלת  ו  יועצת 

פרטיות כהשקעות  שימשה  בנוסף  האלטרנטיביים.  הנכסים  בע"מ.   -כנף  ב  מנהלת  פיננסים  ניהול    כלל 

כ זק מכהנת  יפעת אדורם  גב'  לניסיונה המקצועי העשיר,  ושות' בע"מבנוסף  ע. שנפ    ,דח"צית במפעלי 

בע"מ  להנדסה  חברה  כבלודן  בע"מבדח"צית  ,  השקעות  אקוויטי  ב,  אולטרה  סקופ  כדח"צית  קבוצת 

 . מור בית השקעות ניהול תיקים בע״מב"צית וכדח מתכות בע"מ )ציבורית(

הינו   • חיצוני,  דירקטור  זלצמן,  ירון  בכלכלהמר  ראשון  תואר  (, מהאוניברסיטה  B.A) וחשבונאות בוגר 

התמחות במימון מאוניברסיטת תל אביב   במנהל עסקים עם   (A.B.Mהעברית בירושלים; בוגר תואר שני )

 . ורו"ח מוסמך

חשבונאית   מומחיות  בעלי  הדירקטורים  בדבר  נוספים  רא לפרטים  ד',  9  סעיף   וופיננסית  פרטים  "   בפרק 

 . המצורף לדוח תקופתי זהנוספים", 
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 מקצועייםדירקטורים  .7

כהונת .7.1 סיום  פאלוך  מרשל    ולאור  )אהרון(  למינוי  2021  באוגוסט  25  ביום,  רוני  החברה  פעלה   ,

 דירקטור מקצועי, כנדרש על פי תקנון החברה )אשר עומד בתנאי כשירות של דירקטור בלתי תלוי(.  

תהליך   .7.2 כאמור,  לצורך  מקצועי  דירקטור  מקרב  בחירת  איתור  ועדת  החברה  דירקטוריון  מינה 

בע  ריטה  הינם  שחבריה  דח"צ   להדירקטוריון  הועדה)טכסא,  ירון  (יו"ר  דח"צ;  בורבא,  יצחק   ;

יו"ר הדירקטוריון, אשר תפקידה לגבש את הקריטריונים לאיתור   רוזנבוך,  וארז  זלצמן, דח"צ; 

המועמדים ולהמליץ לדירקטוריון, לאחר הליך האיתור, על רשימת המועמדים המוצעים לתפקיד  

 . )להלן: "ועדת האיתור"(דירקטור מקצועי בחברה 

 ן: רשימת הקריטריונים שגובשה ואושרה על ידי ועדת האיתור הינה כדלקמ .7.3

מגדר   (א) של  בהיבט  הדירקטוריון  לתמהיל  הועדה,  לדעת  הדרוש,  להעניק  השילוב  הוחלט 

 עדיפות למינוי דירקטור ממין נקבה.  

לאותו מועד  נכון    - השילוב הדרוש לתמהיל הדירקטוריון בהיבט של כישורים, ידע ונסיון   (ב)

בדירקטוריון החברה חברים בעלי ידע כישורים ונסיון מדיסיפלינות שונות ומגוונות.  כיהנו  

בחרה הועדה, בהיבט זה, להתמקד באיתור  בחברה, קיים שהיה לאור מבנה הדירקטוריון 

כישורים, ידע ונסיון הנדרשים   ומקצועי ובלתי תלוי, אשר יש ל  כהן כדירקטורימועמד, ש

זאתלדירקטורי נוכח  החברה.  מועמד ,  ון  לאיתור  לפעול  הועדה    שכישוריהם   יםבחרה 

הבאים ם  ונסיונ המרכיבים  את  כולל  יתרון    העסקי  יעניק  מרכיב  כל  של  קיומו  כאשר 

 בבחירת המועמדים הרלוונטים:

 ניסיון כדירקטור בחברה ציבורית בתחום הנדל"ן.  (1)

 עורך דין, בעל ניסיון וותק רלוונטי .   (2)

 עם פעילות ורגולציה ברמה הממשלתית.   הכרות וניסיון (3)

 . דירקטור מהמגזר החרדי (4)

סבורה כי לאור אופי החברה, תכיפות ישיבות הדירקטוריון  היתה  הועדה   (5)

ומעורבות דירקטוריון החברה בגיבוש האסטרטגיה העסקית של החברה  

יש ליתן עדיפות למינוי דירקטור בעל נסיון משמעותי כדירקטור בחברות  

ראל ובכלל זה נסיון בכהונה בחברות ציבוריות בעלות היקף  ציבוריות ביש

 . פעילות גדול יחסית

 

לאור האמור לעיל, לאחר הקמת הועדה וקביעת הקריטריונים האמורים לעיל, פעלו חברי הועדה   .7.4

מועמד  עניין  ים  מתאימ ים  לאיתור  בעלי  שהינם  המוסדיים,  הגופים  לכל  פניה  נעשתה  כך  ולשם 

דומה למספר    ים מתאימ  יםמועמדבחברה, על מנת שיציעו   פניה  נעשתה  ואף  לכהונה המבוקשת 

בהיקפים   החברה  של  ערך  בניירות  מחזיקים  החברה  ידיעת  שלמיטב  נוספים,  מוסדיים  גופים 

יחסית החברה  .  משמעותיים  איתרה  לעיל,  מהאמור    ים רלבנטי  יםמועמד  (4)  ארבעה כתוצאה 

גופים מוסד   יםלרבות מועמד) ידי  ,  ם, כאשר לאחר בחינת נתוניה(יים, כאמורשהוצגו לחברה על 

שלוש  נםונסיו  םהשכלת החברה  דירקטוריון  לאישור  להביא  הוחלט  והתעסוקתי,  (  3)  ההעיסקי 

שהועדפו על ידי חברי הועדה, על בסיס הקריטריונים שלעיל, אשר הומלצו על ידי חברי    ים מועמד

 .  הועדה
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לאחר קבלת המלצת ועדת האיתור דן דירקטוריון החברה בהמלצת הועדה ואישר אותה והחליט  

על   )להמליץ  החברה    יםמועמד(  3שלושה  של  המניות  בעלי  של  הכללית  בחרה  לאסיפה  שמתוכן 

  ורבין. -הגב' איילת נחמיאס   –במועמדת אחת  האסיפה הכללית

  האמור(  תלויים)הבלתי    המקצועיים  הדירקטורים  בחירת  בהליך   ולנקוט  להמשיך  החברה  בכוונת  .7.5

  למנות   תבקש  שהחברה  אימת   כל   בעתיד   גם,  האיתור  ועדת   ידי  על   שיקבע  כפי,  לו  דומה  או ,  לעיל

  בעת   לחברה   הנדרשים   הדירקטורים  אופי  של  מדוקדקת   בחינה   תוך   והכל בחברה  מקצועי  דירקטור 

  החברה   בצרכי  ובהתחשב  עת  באותה  בחברה  קיים  שיהיה  הדירקטוריון  הרכב  מול  אל  הרלבנטית

  המתפתח   פעילותה  ומאופי  בשוק  מהשינויים,  בפעילותה  מהגידול  כתוצאה,  לעת  מעת   המשתנים 

 .בהתאם

 אחריות תאגידית בחברה  .8

כחלק   8.1 החברתיות.  ממטרותיה  משמעותי  חלק  פעילותה,  בתחום  חברתית,  במעורבות  רואה  החברה 

ממעורבותה החברתית של החברה ויעדיה לשיפור שוק השכירות בישראל, יזמה והקימה החברה בשנת  

, את "מטה השכירות הלאומי" בו שותפים יחד עם נציגי החברה גם אישי ציבור )לרבות חברי כנסת  2020

 בר(, נציגים מהאקדמיה ומומחי נדל"ן מהשורה הראשונה מהמגזר הפרטי.   לשע

 

שדרוג והסדרה של שוק השכירות    –מטה השכירות הלאומי הוא גוף אזרחי, הפועל למען מטרה לאומית  

בישראל, כחלק מהפתרון למשבר הדיור, הכולל כיום דירות בלתי ראויות למגורים ו/או באיכות מגורים  

הכלכלי בשל    נמוכה והיצע דירות שאינו עונה ולא צפוי לענות באופן מלא על הביקושים. על רקע המשבר

יש דחיפות גוברת בהקמת מטה זה, שיאפשר גם לצעירים,  סבור מטה השכירות הלאומי כי  הקורונה,  

ולאנשים שידם אינה   למשפחות ממגוון האוכלוסייה, לעצמאיים שנפגעו ממשבר הקורונה למובטלים 

ורים, בתחזוקה  לטווח ארוך, ביציבות, באיכות מג":  כמו בדירה פרטית"מגורים    –משגת לרכישת דירה  

 .נאותה ובמחיר הוגן

 

וביל שורת מהלכים שמטרתם קביעת סטנדרט גבוה בשוק השכירות  להמטה השכירות הלאומי  בכוונת  

למשוך  אף  הלאומי, משיכת זוגות צעירים ושוכרים להבין את היתרונות עבורם ולפעול למען הסטנדרט ו

 את כל שוק השכירות מעלה לסטנדרט גבוה יותר. 

למקבלי החלטות ולרגולטורים כדי לקדם מודלים שיסיעו בפתרון  לפנות  טה השכירות הלאומי  מבכוונת  

ייצר פעילות תקשורתית וציבורית  בכלל זה, בכוונת מטה השכירות הלאומי ל    מצוקת הדיור בישראל.

שתבליט את חשיבות שוק השכירות אשר יכול להוות אלטרנטיבה ראויה עבור משפחות וזוגות צעירים  

 מתוחזקת, עם חוזה הוגן וארוך טווח.  ,רה איכותיתבדי

העלאת נושא השכירות למגורים והסטנדרטיזציה  כמו כן, מטה השכירות הלאומי סבור כי יש לפעול ל

שינויי חקיקה, שיהפכו את שוק השכירות לאטרקטיבי יותר  ולשם כך לפעול ל  שלו בישראל לסדר היום

ת חדשות ואיכותיות בפרישה ארצית תחת חוזי שכירות  יעודד השכרת דירוש למוסדיים ולמשקיעים,  

 י הדירות.הוגנים, לטווח ארוך, ביציבות, באיכות מגורים ובתחזוקה נאותה עבור שוכר 

 

 לאור האמור לעיל, נכון למועד זה, מטרותיו העיקריות של מטה השכירות הלאומי  הינן: 

  – סדר היום הציבורי והתקשורתי  העלאת נושא השכירות למגורים והסטנדרטיזציה שלו בישראל ל .1

 על רקע משבר הכלכלי  ועל רקע מצב שוק השכירות הרעוע באופן כללי במדינה.  
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שינויי חקיקה, שיהפכו את שוק השכירות לאטרקטיבי יותר למוסדיים ולמשקיעים שיאפשרו להגדיל   .2

 את שוק השכירות בישראל ולהגביר את התחלות הבנייה והיצע הדירות.  

קה שיעודדו השכרת דירות חדשות ואיכותיות באזורי ביקוש תחת חוזי שכירות הוגנים,  שינויי חקי .3

 . לטווח ארוך, ביציבות, באיכות מגורים ובתחזוקה נאותה עבור שוכרי הדירות

דירות   .4 גם  הכולל  שימושים  עירוב  לטובת  חומים  שטחים  להקצאת  המקומי  השלטון  מול  פעילות 

 ח. חדשות ומתוחזקות להשכרה ארוכת טוו

  במעלה   ראשונה   חברתית   כמטרה   לעצמה   רואה  בישראל  לדיור   השכירות   שוק  בתחום   כמובילה ,  החברה

 . לעיל האמורים הנושאים את לקדם

 .schirut.com-mate הינוהאינטרנט של מטה השכירות הלאומי  אתר

 

  לעיל.   5לסיוע בעליית יהודי אוקראינה ראו סעיף לפרטים אודות הרתמות החברה ועובדיה  8.2

   :בחברה פנימיהמבקר פרטים בדבר ה .9

 "(.מונרוב מרזהות המבקר הפנימי: גיא מונרוב, רו"ח )להלן: " 9.1

 . 2016בנובמבר  29אריך תחילת כהונתו: ת 9.2

)א(  3)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיפים  146למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עמד בהוראות סעיף   9.3

   "(.הפנימית  הביקורת חוק" להלן: ) 1992 -לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב   8-ו

 למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי לא החזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה.   9.4

החברה, לא היו למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים אחרים עם החברה    למיטב ידיעת  9.5

   או עם גוף הקשור אליה.

     התקשרות: המבקר הפנימי העניק שירותי ביקורת פנים כמינוי אישי, כגורם חיצוני, באמצעות משרדו  9.6

עובדים בעלי מיומנויות  " שבו מחלקת ביקורת פנימית הכוללת  AlMoבקרה וניהול סיכונים    - מונרוב    "

 שונות ומומחים בתחומם. 

  2016בנובמבר    29דרך המינוי: מינויו של מר מונרוב כמבקר פנימי אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום   9.7

. מר מונרוב הינו רואה חשבון מוסמך, מבקר  2016בנובמבר    27לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת מיום  

 CRISC, מוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע  CISAמידע מוסמך  , מבקר מערכות  CIAפנימי מוסמך  

המובילים  מ  במשרדשנה בתחום הביקורת הפנימית. מר מונרוב הינו שותף    20-ובעל ניסיון של למעלה מ

נותן שירותים ישירים ונלווים למגוון לקוחות הכולל גופים    אשר  ניהולה בארץ בתחום הבקרה, הייעוץ ו

ממשל חברות  לכהן  ציבוריים,  מתאים  נמצא  מונרוב  מר  השונים.  המשק  בענפי  פרטיות  וחברות  תיות 

 כמבקר הפנימי של החברה, בין היתר, בהתחשב בהיקף ובמורכבות פעילותה של החברה.

, מר ארז  : הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריוןהפנימי  המבקר   על   הממונה  זהות 9.8

 . רוזנבוך

 העבודה:  תכנית 9.9

 שנתית. רב  נההיתכנית העבודה של המבקר הפנימי  •

הצעה לתוכנית ביקורת אשר נערכת באופן עצמאי  לדרך קביעת תוכן תוכנית העבודה הינה בהתאם   •

  2021במרץ    9אישרה ביום    החברה. ועדת הביקורתעדת הביקורת של  ועל ידי מבקר הפנים ומוצגת לו

בוחנת את תוכנית העבודה השנתית של  ועדת הביקורת  ל שנה  תוכנית עבודה רב שנתית ובהתאם כ

http://mate-schirut.com/
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החברה אשר מאשרה   ומעבירה את המלצותיה לדירקטוריון  הרלוונטית לאותה שנה  מבקר הפנים

 בשינויים הנראים לו, ככל שהיו. 

 

 השנתית הינם:  הרב  השיקולים העיקריים בקביעת תוכנית הביקורת

 . עם החברה ועל פי ניסיונו והכרות  שנתית רב  הצעת מבקר הפנים לתוכנית עבודה •

הצעות חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון בהתבסס, בין היתר, על הצעות מבקר הפנים ונושאים   •

 שנדונו בישיבות השוטפות של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. 

 עסקאות ואירועים מיוחדים, מורכבים ומהותיים בהיקפם אשר אירעו בחברה.  •

למבקר הפנים שיקול דעת לסטות מתוכנית העבודה שאושרה, בכפוף לכך שיפנה להנהלת החברה   •

אישור  ואל ועדת הביקורת במתן הסברים לצורך הסטייה מתוכנית העבודה שנקבעה, וכן בקבלת  

 דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, לשם כך.

 :היקף העסקת המבקר הפנימי 9.10

  )היקף העסקתו בשנת  שעות   390-כ   מסגרת שלהסתכם ל  2021המבקר הפנימי בשנת    היקף העסקתו של

מדיניות החברה היא שככל ותידרש,    . שעות(  300-הסתכם לכ  2019  שעות ובשנת   350-הסתכם לכ  2020

הדבר    לדעת יבוא  הפנימית,  הביקורת  תכנית  השלמת  לצורך  העסקתו  היקף  הרחבת  הפנימי,  המבקר 

ועדת  החברה.    לאישור  ודירקטוריון  היתר,  הביקורת  בין  נקבע,  העבודה  שעות  היקף  היקף  סמך  על 

  , המבנה הארגוני של החברה ותוכנית הביקורתענייני החברה, היכרות המבקר את  הפעילות המבוקרת

 . המוצעת

 :  תקנים מקצועיים מקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת 9.11

על פי הודעת המבקר הפנימי, התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת הינם  

   (.IIAהמבקרים הפנימיים בישראל ) לשכתהתקנים המקצועיים של 

  זה  ובכלל,  הפנימית  הביקורת   לחוק   9  בסעיף  כאמור  חופשית   גישה   תניתנ   הפנימי  למבקר :  למידע  גישה 9.12

 . כספיים נתונים  לרבות, החברה של המידע  למערכות אמצעית בלתי גישה

 :  הפנימי  המבקר וחשבון דין 9.13

המבקר הפנימי מגיש את דוחותיו בכתב ליו"ר הדירקטוריון וליושב ראש ועדת  כנית העבודה  ובהתאם לת

הביקורת. הדוחות מועברים לעיון חברי ועדת הביקורת ונדונים בוועדת הביקורת והדירקטוריון באופן  

 שוטף.

;  המשכיות עסקית(  2)  ; ממשל תאגידי(  1)   :הבאיםהנושאים  מבקר הפנים בחן במהלך שנת הדיווח את  

וגביה(  3) )  (4; )התקשרות עם שוכרים    הביקורת   המלצותיישום    בדיקת (5סקר סיכוני אבטחת מידע; 

   .קודמים מדוחות הפנימית

  המפורטים לעיל  יםנערך דיון בוועדת הביקורת בממצאי המבקר הפנימי בנושא  2021  דצמברב  16ביום  

כ"ל ולחברי ועדת הביקורת מספר  נימי למנוזאת לאחר הגשת דין וחשבון בכתב על ממצאי המבקר הפ

 י מועד הדיון. נימים לפ

תוכנית    :הפנימי  המבקר  פעילות  את  הדירקטוריון  הערכת 9.14 ואופי  היקף  החברה  דירקטוריון  להערכת 

הביקורת   מטרות  את  ליישם  כדי  בהם  ויש  העניין  בנסיבות  סבירים  הנם  הפנימי  המבקר  של  העבודה 

 הפנימית, היות והנושאים שנבחרו הינם מהותיים לחברה ונבדקו מאספקטים שונים.  
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עבור ביקורת פנימית    שעות  390-כ   ועלתגמול מבקר הפנים נעשה על בסיס שעות עבודה שנוצלו בפ   תגמול: 9.15

  220. שכרו של המבקר הפנימי הינו  שעות עבודה  490-שעות על סדר אבטחת מידע ובסה"כ כ  100- ועוד כ

. להערכת החברה  בתוספת מע"מ   אלפי ש"ח  108-בכ  2021ש"ח לשעה בתוספת מע"מ, והסתכם בשנת  

להערכת    דעתו המקצועי של המבקר הפנימי.  תגמול זה הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול

 הדירקטוריון של החברה לתגמול שניתן למבקר אין השפעה על הפעלת שיקול דעתו המקצועי. 

 המבקר  החשבון רואה בדבר פרטים .10

 רואי חשבון משמש כרואה החשבון המבקר של החברה.  –משרד קוסט פורר גבאי את קסירר 

, כפי שהיה במועד ההתקשרות ואושר  שכר טרחת רואה החשבון המבקר נקבע בהתאם להיקף עבודתו הצפוי

ידי   בגין שירותי ביקורת,  שכר טרחת רואה החשבון המבקר    הוצאותלהלן ריכוז    החברה.  דירקטוריון על 

 :)בתוספת מע"מ( בגין שירותים אחרים )יעוץ ומיסוי(והוצאות שירותים הקשורים לביקורת 

 שכר )באלפי ש"ח( 
 2020בגין שנת  2021בגין שנת  ף סעי

שירותי ביקורת, סקירה וביקורת  
  272-כ  464-כ דוח התאמה למס של החברה 

שירותים אחרים )כולל בעיקר יעוץ 
מיסוי מקרקעין וטיפול בנושאי מס  

 שוטפים(
 459-כ 417-כ

 

  ערך  החברה   דירקטוריון  ( ולתוספת השביעית לתקנות הדוחות,12)ב()10בהתאם לסעיף  ,  2020באשר לשנת  

אי  בחינה בגין עמידת רואה החשבון המבקר בכללי  והיקף שכר הטרחה  -ודיון  עליו, היות  התלות החלים 

  מההכנסה   ממחצית   פחות  מהווהשירותי ביקורת וסקירה    בגיןששולם לרואה החשבון המבקר של החברה  

מרואה החשבון המבקר ומהנהלת החברה    לאחר קבלת הסברים  .מהחברה  המבקר  החשבון  רואה  של  הכוללת

האי בכללי  עמד  המבקר  החשבון  רואה  כי  החברה  דירקטוריון  החליט  -קבע  בנוסף  עליו.  החלים  תלות 

   הדירקטוריון להמשיך ולהתקשר עם רואה החשבון המבקר על אף האמור לעיל.

 

 :המבקר  החשבון רואה עם ולהתקשרלהמשיך  להחלטה הדירקטוריון נימוקי  יתתמצ  להלן

נושא המיסוי של קרנות להשקעות במקרקעין בישראל אשר משקיעות בנדל"ן למגורים הינו תחום חדש   .א

בישראל אשר טרם הובהר ונקבעו לגביו הסדרי מיסוי ברורים. על כן נדרש היה מהחברה לקבל שירותי  

ומיסוי רבים וכן שירותי יעוץ ומיסוי חד פעמים )לדוגמא: מתן הסברים לגורמים ממשלתיים בנוגע  יעוץ  

 למיסוי החברה( אשר אינם צפויים להינתן באותם היקפים בשנים הבאות. 

תיקון  ה .ב זה  )ובכלל  עליה  שיחולו  רוצה  היא  ואשר  עליה  חלים  אשר  חוקים  לשינוי  פועלת    222חברה 

וחוק   ולקבל  1959-לעידוד השקעות הון, תשי"ט לפקודת מס הכנסה  נדרש מהחברה להיעזר  כן  ועל   )

 שירותי יעוץ ומיסוי ספציפיים בהקשר זה.  

  שלהמיסוי    מחלקתוכן    ההגבו   מקצועית   ברמה  הינם   לחברה  ניתנים   אשר  והסקירה   הביקורת   שירותי  .ג

EY  222עין ובתיקון  בנושא המיסוי של קרנות להשקעות במקרק  בארץ  ומובילה  מקצועית  מחלקה  הינה  

 לפקודת מס הכנסה בפרט. 
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 למחזיקי אגרות החוב ייעודיגילוי   .11

של החברה(, כמפורט בתוספת    ואגרות חוב )בדרה ג'(  אגרות חוב )סדרה ב'( ;    ( 1אגרות חוב )סדרה    ;פרטים לגבי תעודות התחייבות )אגרות חוב )סדרה א'(  להלן

 : הדוחותהשמינית לתקנות 

 סעיף 
 אגרות חוב )סדרה ג'(  אגרות חוב )סדרה ב'(  ( 1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'( 

 2021ביוני, 1 2020באוגוסט,  31 2019ביולי  14 2017באוגוסט  22 הסדרה מועד הנפקת 

 )ש"ח( סך השווי הנקוב במועד ההנפקה  

255,782,000 143,853,000 335,281,000 

 

129,744,000 

 

נקוב   הסדרהבשווי  מועד    הרחבת   + )ש"ח( 

 הרחבת הסדרה לראשונה 

120,942,000   

 (2018 רבפברוא  6)
 --- 

131,029,000 

 ( 2020בדצמבר  6)

200,000,000 

 ( 2021בדצמבר  21)

הרחבת   לאחר  הסדרה  של  הנקוב  השווי  סך 

 לראשונה )ש"ח( הסדרה
376,724,000  --- 466,310,000 

 

 --- 

נקוב   הסדרהבשווי  +    הרחבת  מועד  )ש"ח( 

 בשנית  הרחבת הסדרה 

140,000,000 

 (  2020באפריל, 2)

 

 --- 
50,000,000 

 ( 2020בדצמבר  15)

 

 --- 

מועד    + )ש"ח(  הסדרה  בהרחבת  נקוב  שווי 

 ---  ---  הרחבת הסדרה בפעם השלישית 
50,000,000 

 (2022בינואר,  23)

 

 --- 

הרחבת   לאחר  הסדרה  של  הנקוב  השווי  סך 

 566,310,000 143,853,000   516,724,000 בשנית )ש"ח(  הסדרה
 

329,744,000 

 אלפי ש"ח 334,319-כ אלפי ש"ח 516,310-כ אלפי ש"ח 143,853-כ אלפי ש"ח 516,724-כ 31.12.2021שווי נקוב ליום 

 אלפי ש"ח 335,953-כ אלפי ש"ח 528,712-כ אלפי ש"ח 145,136-כ אלפי ש"ח 536,033-כ 31.12.2021שווי נקוב צמוד ליום 

 אלפי ש"ח 313,841-כ אלפי ש"ח 564,725-כ אלפי ש"ח 185,930-כ אלפי ש"ח 720,950-כ 31.12.2021שווי נכסים משועבדים ליום 
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 סעיף 
 אגרות חוב )סדרה ג'(  אגרות חוב )סדרה ב'(  ( 1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'( 

 82%-כ 85%-כ 75%-כ 73%-כ 6LTVשיעור 

 אלפי ש"ח 329,744-כ אלפי ש"ח 566,310-כ אלפי ש"ח 143,853-כ אלפי ש"ח 516,724-כ   הדוח  לתאריך  נכון  נקוב  שווי

 אלפי ש"ח 335,953-כ אלפי ש"ח 582,748-כ אלפי ש"ח ,845145-כ אלפי ש"ח 538,652-כ  הדוח   לתאריך נכון  צמוד  נקוב  שווי

 אלפי ש"ח   327,265-כ אלפי ש"ח   498,628-כ אלפי ש"ח 138,572-כ אלפי ש"ח 532,938-כ 31.12.2021 ליום הכספיים בדוחות  ערך

 ש"ח אלפי  116-כ - אלפי ש"ח  110-כ -   סכום הריבית שנצברה לתאריך הדוח

 אלפי ש"ח 347,416-כ אלפי ש"ח 554,465-כ אלפי ש"ח 148,888-כ אלפי ש"ח 540,235-כ 31.12.2021שווי בורסאי ליום 

 ש"ח אלפי 336,339-כ אלפי ש"ח 605,555-כ אלפי ש"ח 149,463-כ אלפי ש"ח 550,156-כ   הדוח לתאריך נכון בורסאי  שווי

 התחייבות לתשלום נוסף 

 לא לא

בבאור  . לפרטים נוספים ראו כן

בפרק ג' "הדוחות   3ג'16

הכספיים" המצורפים לדוח  

   .2021התקופתי לשנת 

 לא

של  סוג ושיעור הריבית  קבוע  בשיעור  שנתית  ריבית 

 , אשר תשולם פעמיים בשנה.1%

של  קבוע  בשיעור  שנתית  ריבית 

 , אשר תשולם פעמיים בשנה. 0.3%

של  קבוע  בשיעור  שנתית  ריבית 

 אשר תשולם פעמיים בשנה. , 0.1%

של   קבוע  בשיעור  שנתית  ריבית 

פעמיים  0.3% תשולם  אשר   ,

 בשנה.

מקרן   100%תשלום אחד המהווה   מועדי תשלום קרן 

ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב 

ביום   ישולם  אשר  א'(   30)סדרה 

 .2022ביוני 

מקרן   100%תשלום אחד המהווה  

ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב 

ביום  1)סדרה   ישולם  אשר   )31 

 . 2024במרץ 

מקרן   100%תשלום אחד המהווה  

נקוב הכולל של אגרות החוב ערכן ה 

ביוב )סדרה   ישולם  אשר   31ם  '( 

 . 2025בדצמבר 

המהווה   אחד    100%תשלום 

של   הכולל  הנקוב  ערכן  מקרן 

)סד החוב  אשר  ג'רה  אגרות   )

 .2028בספטמבר  30ישולם ביום 

הבלתי  מועדי תשלום ריבית  הקרן  יתרת  על  הריבית 

)סדרה  החוב  אגרות  של  מסולקת 

א'( שולמה ותשולם פעמיים בשנה, 

ביום   כדלקמן:   31במועדים 

 31-ביוני ו  30, בימים  2017בדצמבר  

ה  יתרת  על  הבלתי הריבית  קרן 

 ( 1ה  סדר)מסולקת של אגרות החוב  

ותשולם   במועדים שולמה 

, 2019בספטמבר    30כדלקמן: ביום  

בספטמבר של   30-במרץ ו  31בימים  

ה  יתרת  על  הבלתי הריבית  קרן 

החוב   אגרות  של  סדרה )מסולקת 

שולמה ותשולם פעמיים בשנה,   ב'(

ביום   כדלקמן:   31במועדים 

- ו  ביוני  30בימים  ו  2020  בדצמבר

ה יתרת  על  הבלתי  הריבית  קרן 

סדרה  )מסולקת של אגרות החוב  

כדלקמן:  תשולם    ג'( במועדים 

, בימים  2021בספטמבר    30ביום  

ו  31 כל    30-במרץ  של  בספטמבר 

 
בניכוי יתרת המזומנים המשועבדים לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב המוחזקים על ידו לבין שווים ההוגן של הבטוחות )נכסים   31.12.2021חושב לפי המנה שבין שווי נקוב צמוד ליום  LTV-שיעור ה   6

ערבויות לפי חוק המכר )דירות( כתוצאה ל פי הסכמי רכישה )כגון, שווי ערבויות לפי חוק המכר )דירות(((. יצויין כי שווי הזכויות על פי הסכמי הרכישה בפועל גבוה יותר משווי משועבדים ושווי זכויות ע

 תאור עסקי התאגיד ובנספח ב'. – לפרק א'  1.4.5מעליית שווי הדירות כמתואר בסעיף  
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 סעיף 
 אגרות חוב )סדרה ג'(  אגרות חוב )סדרה ב'(  ( 1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'( 

מהשנים  אחת  כל  של  בדצמבר 

ביוני   30)כולל( וביום    2021עד    2018

2022 . 

מהשנים   אחת   2023עד    2020כל 

 . 2024במרץ  31וביום  (כולל)

מהשנים   דצמבר ב  31 אחת  כל  של 

 (.כולל) 2025עד  2021

מהשנים     2028עד    2022אחת 

 (.כולל)

 בסיס הצמדה ותנאיה 

הינן  א'(  )סדרה  החוב  אגרות 

למדד  וריבית,  קרן  צמודות, 

 15המחירים לצרכן שפורסם ביום  

יולי   2017באוגוסט   חודש  בגין 

"(. אם המדד היסודי)להלן: "  2017

יתברר, במועד הפירעון של תשלום 

ו/או  הקרן  חשבון  על  כלשהו 

הידוע   המדד  כי  במועד הריבית, 

"( מדד התשלוםהתשלום )להלן: "

היסודי, תשלם  לעומת המדד  עלה 

קרן  של  תשלום  אותו  את  החברה 

באופן  מוגדל  כשהוא  ריבית,  ו/או 

מדד  של  העלייה  לשיעור  יחסי 

התשלום לעומת המדד היסודי. אם 

תשלום  ביצוע  במועד  יתברר, 

ו/או  הקרן  חשבון  על  כלשהו 

זהה  התשלום  מדד  כי  הריבית, 

ה אזי למדד  ממנו,  נמוך  או  יסודי 

 מדד התשלום יהיה המדד היסודי. 

החוב   תהיינה (,  1סדרה  )אגרות 

למדד  וריבית,  קרן  צמודות, 

 15  המחירים לצרכן שפורסם ביום 

מאי    2019ביוני   חודש   2019בגין 

(" היסודילהלן:  אם ("המדד   .

 יתברר, במועד הפירעון של תשלום 

ו/או  הקרן  חשבון  על  כלשהו 

במועד  הידוע  המדד  כי  הריבית, 

 ( "מדד התשלום"  להלן: )התשלום  

היסודי, תשלם   עלה לעומת המדד 

קרן  של  תשלום  אותו  את  החברה 

מוגדל  כשהוא  ריבית,  באופן   ו/או 

מדד   יחסי  של  העלייה  לשיעור 

התשלום לעומת המדד היסודי. אם 

תשלום  ביצוע  במועד  יתברר, 

על ו/או ח  כלשהו  הקרן  שבון 

זהה  התשלום  מדד  כי  הריבית, 

אזי  ממנו,  נמוך  או  היסודי  למדד 

 . המדד היסודי מדד התשלום יהיה

החוב   תהיינה ב'(,  סדרה  )אגרות 

למדד  וריבית,  קרן  צמודות, 

 15  המחירים לצרכן שפורסם ביום 

חודש    2020  באוגוסט  יולי בגין 

. אם ("המדד היסודילהלן: ")  2020

 פירעון של תשלום יתברר, במועד ה

ו/או  הקרן  חשבון  על  כלשהו 

במועד  הידוע  המדד  כי  הריבית, 

 ( "מדד התשלום"  להלן: )התשלום  

היסודי, תשלם   עלה לעומת המדד 

קרן  של  תשלום  אותו  את  החברה 

מוגדל  כשהוא  ריבית,  באופן   ו/או 

מדד   יחסי  של  העלייה  לשיעור 

התשלום לעומת המדד היסודי. אם 

ביצוע   במועד  תשלום יתברר, 

על ו/או   כלשהו  הקרן  חשבון 

זהה  התשלום  מדד  כי  הריבית, 

אזי  ממנו,  נמוך  או  היסודי  למדד 

 . המדד היסודי מדד התשלום יהיה

החוב   תהיינה  ג'(,  סדרה  )אגרות 

למדד   וריבית,  קרן  צמודות, 

ביום שפורסם  לצרכן    המחירים 

  אפרילבגין חודש    2021  במאי  15

2021  (" היסודילהלן:  . ("המדד 

של   הפירעון  במועד  יתברר,  אם 

הקרן    תשלום חשבון  על  כלשהו 

הידוע   המדד  כי  הריבית,  ו/או 

התשלום   מדד  "  להלן:)במועד 

המדד    עלה  ("התשלום לעומת 

היסודי, תשלם החברה את אותו  

ריבית,   ו/או  קרן  של  תשלום 

מוגדל  יחסי   כשהוא    באופן 

לשיעור העלייה של מדד התשלום  

אם   היסודי.  המדד  לעומת 

תשלום  ית ביצוע  במועד  ברר, 

על ו/או    כלשהו  הקרן  חשבון 

זהה   התשלום  מדד  כי  הריבית, 

למדד היסודי או נמוך ממנו, אזי  

יהיה  התשלום  המדד    מדד 

 .  היסודי

 האם ניתנות להמרה 

 לא.

 כן.

  2ג'16לפרטים נוספים ראו בבאור  

  בפרק ג' "הדוחות הכספיים"

 לא. לא.
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 סעיף 
 אגרות חוב )סדרה ג'(  אגרות חוב )סדרה ב'(  ( 1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'( 

לדוח התקופתי לשנת   המצורפים

2021 . 

המרה   או  מוקדם  פדיון  לביצוע  החברה  זכות 

 כפויה 
דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  החברה 

הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא 

)סדרה  של אגרות החוב  חלקי,  או 

מחלוף   החל  לאחר   60א'(,  ימים 

 מועד רישומן למסחר בבורסה. 

 לא

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה  

הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא  

או חלקי, של אגרות החוב )סדרה  

ימים לאחר   60א'(, החל מחלוף 

 מועד רישומן למסחר בבורסה. 

החברה רשאית, לפי שיקול  

דעתה הבלעדי, לבצע פדיון  

מוקדם, מלא או חלקי, של  

אגרות החוב )סדרה א'(, החל  

ימים לאחר מועד   60מחלוף 

 רישומן למסחר בבורסה. 

     פרטים בדבר הנאמן 

 בע"מ  (1975)הרמטיק נאמנות  בע"מ  (1975)הרמטיק נאמנות  בע"מ  (1975)הרמטיק נאמנות  רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ  שם חברת הנאמנות 

 דן אבנון  דן אבנון  דן אבנון  יוסי רזניק  שם האחראי על סדרת האג"ח 

 03-6389200טלפון:  דרכי התקשרות 

 03-6389222פקס: 

 yossi@rpn.co.ilדוא"ל: 

 03-5544553טלפון: 

 03-5271736פקס: 

 avnon@hermetic.co.il: דוא"ל

 03-5544553טלפון: 

 03-5271736פקס: 

 avnon@hermetic.co.il: דוא"ל

 03-5544553טלפון: 

 03-5271736פקס: 

 avnon@hermetic.co.il: דוא"ל

 , בני ברק 30רחוב ששת הימים  , בני ברק 30רחוב ששת הימים  , בני ברק 30רחוב ששת הימים  6770007,תל אביב  14חרוצים יד  כתובת למשלוח מסמכים

 מעלות  P&S החברה המדרגת  

 ILA- (prelim)–דירוג 

P&S  מעלות 

 ILA- (prelim)–דירוג 

P&S  מעלות 

 ILA- (prelim)–דירוג 

P&S  מעלות 

 ILA- (prelim)–דירוג 

התחייבויות  האם   לתשלום  ערבות  ניתנת 

 7ת החברה על פי שטר הנאמנו
 לא. לא. לא. לא.

עמדה   ובמהלכה  הדיווח  שנת  בתום  האם 

לפי שטר   וההתחייבויות  בכל התנאים  החברה 

 הנאמנות? 

 כן. כן. כן.

 

 כן.

 
( מצורף כנספח א' לדוח 1"(, שטר הנאמנות )סדרה  שטר הנאמנות )סדרה א'(( )להלן: "072388-01-2017)מס' אסמכתא: אסמכתא:    2017באוגוסט    21ה א'( מצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף מיום  שטר הנאמנות )סדר  7

-2019-01)מס' אסמכתא:    2020באוגוסט,    27שטר הנאמנות )סדרה ב'( מצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף מיום  ,  "((1שטר הנאמנות )סדרה  ( )להלן: " 2019-01-059700)מס' אסמכתא:    2019ביולי    11הצעת המדף מיום  

 "(. '(גשטר הנאמנות )סדרה )להלן: " (2021-01-037276)מס' אסמכתא:  2021ביוני  9לדיווח מיידי מיום '( מצורף גשטר הנאמנות )סדרה ו , "(שטר הנאמנות )סדרה ב'(( )להלן: "059700
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 סעיף 
 אגרות חוב )סדרה ג'(  אגרות חוב )סדרה ב'(  ( 1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'( 

האם התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדה  

 לפירעון מיידי? 

לא  החברה,  ידיעת  למיטב 

עילה  המקימים  תנאים  התקיימו 

החוב   אגרות  א'( להעמדת  )סדרה 

 לפירעון מיידי. 

לא  החברה,  ידיעת  למיטב 

עילה  המקימים  תנאים  התקיימו 

החוב   אגרות  ( 1)סדרה  להעמדת 

 לפירעון מיידי. 

א  למיטב ידיעת החברה, ל 

התקיימו תנאים המקימים עילה  

)סדרה ב'(  להעמדת אגרות החוב 

 לפירעון מיידי. 

למיטב ידיעת החברה, לא  

התקיימו תנאים המקימים עילה  

'(  ג)סדרה להעמדת אגרות החוב 

 לפירעון מיידי. 

 לא. לא. לא. לא. האם בוצעו פעולת שונות לבקשת הנאמן? 

סעיף   לפי  מהותית  היא  הסדרה  האם 

 ()א( לתקנות הדוחות? 13)ב()10
 כן. כן. כן. כן.

 

 החוב אגרות אודות נוספים פרטים 11.1

 מידה פיננסיות לאגרות חוב )סדרה א'(   אמות 11.1.1

  המקורי ההלוואה כוםס
 "ח( ש)באלפי  

  ליום הקרן   יתרת
31.12.2021 

 "ח( ש)באלפי  

לתאריך   הקרן   יתרת
 הדוח 

 "ח( ש)באלפי  
 פיננסיות  התחייבויות

 פיננסיות מידה  אמות  חישוב אופן
  בדצמבר  31 ליום נכון ותוצאותיו 
 זה  למועד  ונכון 2021

 מיליון ש"ח. 200של  מסך  יפחת לא החברה של העצמי ההון 538,652-כ 536,033-כ 516,724 -כ
  ליום החברה של העצמי ההון

 מיליון    1,036-לכ הסתכם הבדיקה 
 "חש

 538,652-כ 536,033-כ 516,724 -כ
  של  המאזן היקף  לבין  החברה של העצמי  ההון בין   היחס

  לא , החברה של הכספיים בדוחות שיופיעו כפי , החברה
 30% של משיעור   יפחת

1,036

2,856
= 36.29% 

 

החברה מכוח הסכמי הרכישה הראשונים וכן בקשר    של לא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות    2021,  דצמברב  31כן ליום    כמו

)להלן: "חוק המכר דירות"( אשר ניתנו בקשר לזכויות  2008–לערבויות הבנקאיות על פי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשס"ח

 . שהועמדו כבטוחות לנאמן מחזיקי החוב )סדרה א'( החוזיות הנ"ל

 (  1ות חוב )סדרה מידה פיננסיות לאגר אמות 11.1.2
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  המקורי ההלוואה סכום
 "ח( ש)באלפי  

  ליום הקרן   יתרת
31.12.2021 

 "ח( ש)באלפי  

לתאריך   הקרן   יתרת
 הדוח 

 "ח( ש)באלפי  
 פיננסיות  התחייבויות

 פיננסיות מידה  אמות  חישוב אופן
  בדצמבר  31 ליום נכון ותוצאותיו 
 זה  למועד  ונכון 2021

 מיליון ש"ח. 235של  מסך  יפחת לא החברה של העצמי ההון ,845143-כ 145,136-כ 143,853 -כ
  ליום החברה של העצמי ההון

 מיליון    1,036-לכ הסתכם הבדיקה 
 "חש

 ,845143-כ 145,136-כ 143,853 -כ
  של  המאזן היקף  לבין  החברה של העצמי  ההון בין   היחס

  לא , החברה של הכספיים בדוחות שיופיעו כפי , החברה
 30% של משיעור   יפחת

1,036

2,856
= 36.29% 

ות לנאמן שהועמדו כבטוח  החברה מכוח הסכמי הרכישה  שללא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות    2021,  דצמברב  31כן ליום    כמו

 . (1מחזיקי החוב )סדרה 

 ( 1אגרות חוב )סדרה של  זכות המרה  11.1.3

 8( 1זכות המרה של אגרות החוב )סדרה 

 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה  0.01מניות רגילות בנות  פרטי נייר הערך האחר 

ליום   יחס ההמרה  ועד  הראשון  המסחר  מיום  החוב    היו)כולל(    2021במרץ    31החל    אגרות 

היו      (1)סדרה    ש״ח ע.נ. של אגרות החוב  1ניתנות להמרה באופן בו כל    (1)סדרה  

  8.3בסעיף    כאמור  להתאמותניתנים להמרה למניה רגילה אחת של החברה )כפוף  

  2021באפריל    1ומיום    ((1  לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות )סדרה 

ליום   להמרה    (1)סדרה    )כולל( אגרות החוב  2024במרץ    21ועד  ניתנות  תהיינה 

ניתנים להמרה למניה רגילה   (1)סדרה  ש"ח ע.נ. של אגרות החוב 1.5באופן בו כל 

לתנאים הרשומים מעבר לדף    8.3בסעיף    כאמור  מות)כפוף להתא   אחת של החברה

)לאחר    0.1:1.492770נכון למועד זה יחס ההמרה הינו    (.(1  בשטר הנאמנות )סדרה

 התאמה לחלוקות דיבידנד(

ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה,  (  1)סדרה    אגרות החוב יחס  עיקרי תנאי ההמרה

"( החל מיום  יום מסחר )להלן: "בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה  

ליום   ועד  בבורסה  למסחר  )להלן:    2024במרץ    21רישומן  )כולל( 

 ", בהתאמה(.תקופת ההמרה"  -" והמועד האחרון להמרה "

 
 (.1לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר נאמנות לאגרות החוב )סדרה  8לפרטים נוספים בדבר זכות ההמרה ראו סעיף   8
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 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה  0.01מניות רגילות בנות  פרטי נייר הערך האחר 

אולם אם המועד האחרון להמרה חל ביום שאיננו יום מסחר יידחה  

 מועד ההמרה ליום המסחר הבא אחריו. 

 (1)סדרה    יר את אגרות החוב לא יהיה ניתן להמעל אף האמור לעיל,  

זכויות,   של  בדרך  להצעה  הטבה,  מניות  לחלוקת  הקובע  ביום 

לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד  

"(. חל יום האקס של אירוע חברה  אירוע חברהמהנ"ל יקרא להלן: " 

האקס   ביום  המרה  תבוצע  לא  חברה,  אירוע  של  הקובע  יום  לפני 

 . האמור

 התאמות 

ועד למועד האחרון בו ניתן    (1)סדרה    מתאריך הנפקת אגרות החוב

,  (1)סדרה    יהיה לממש את זכויות ההמרה הנלוות אל אגרות החוב 

החוב אגרות  לגבי  טרם    (1)סדרה    תחולנה  שלהן  ההמרה  שזכות 

 מומשה ההוראות שלהלן. 

 התאמה עקב חלוקת מניות הטבה 

  קיום זכות ההמרה של אגרות החוב במידה ותחלק החברה בתקופת  

תשמרנה    (1)סדרה   אזי,  הרגילות,  המניות  לבעלי  הטבה  מניות 

החוב  באגרות  המחזיקים  המניות    ( 1)סדרה    זכויות  שמספר  כך 

יהיה זכאי להן עם    (1)סדרה    הנובעות מהמרה שמחזיק אגרות חוב

אגרת   סוג שמחזיק  יקטן, במספר המניות מאותו  או  יגדל  המרתן 

היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו המיר את אגרת    (1דרה  )ס  החוב

עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחזיק    (1)סדרה    החוב

כאמור לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית    (1)סדרה   אגרות החוב

פי הנאמר לעיל, אולם כל שברי מניות הטבה שיתהוו בעת  -הטבה על

בכמות שלמות  למניות  ויצטברו  הדעת    ההקצאה  על  מתקבלת 
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 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה  0.01מניות רגילות בנות  פרטי נייר הערך האחר 

( יימכרו בבורסה תוך שלושים  ימים ממועד  30למכירה בבורסה,   )

מכירה   הוצאות  ניכוי  )לאחר  נטו  והתמורה  האמור,  ההקצאה 

(  15עשר )-ותשלומי חובה והיטלים( תחולק בין הזכאים תוך חמישה 

ימים ממועד המכירה. לא יישלח לזכאי רשום שיק בסכום הנמוך  

ה ניתן לקבל סכום כאמור במשרדי החברה  ש״ח אך יהי  50מסך של  

ובזמני העבודה הרגילים, לאחר תיאום מראש. זכאי כאמור   בימי 

עשר  -שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך שנים

שיטת  12) זה.  לסכום  זכותו  את  יאבד  המכירה,  מיום  חודשים   )

ל שער  התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי ע

תסחרנה   בו  ביום  המסחר,  פתיחת  תחילת  לפני  המותאם  ההמרה 

 המניות "אקס הטבה". 

 התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות 

תוצענה    (1)סדרה    אם בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות החוב

לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות  

ות מההמרה יותאם למרכיב  ערך כלשהם, אזי מספר המניות הנובע

של   הנעילה  שבין שער  ביחס  כפי שהוא מתבטא  בזכויות,  ההטבה 

המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער  

הבסיס של המניה "אקס זכויות". החברה תודיע בדיווח מיידי על  

בו   ביום  המסחר,  פתיחת  תחילת  לפני  המותאם  ההמרה  שער 

"אק המניות  ניתנת  תסחרנה  אינה  זו  ההתאמה  שיטת  זכויות".  ס 

 לשינוי. 

 התאמה עקב חלוקת דיבידנד

  ככל שהחברה תחלק בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות החוב 

הבסיס  (1)סדרה   שער  שבין  ביחס  ההמרה  שער  יוכפל  דיבידנד,   ,
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 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה  0.01מניות רגילות בנות  פרטי נייר הערך האחר 

"אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר  

ה"אקס דיבידנד". שיטת ההתאמה זו אינה ניתנת  האחרון לפני יום 

לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על שער ההמרה המותאם לפני  

 פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה מניות "אקס דיבידנד".

חוב באגרות  זכאי מחזיק  יהיה  להן  עקב    (1)סדרה    כמות המניות 

ל  מימוש זכות ההמרה לא תותאם במקרה של הנפקות כלשהן )כול 

הטבה   מניות  חלוקות  עקב  להתאמות  פרט  ענין(,  לבעלי  הנפקות 

 והנפקות בדרך של זכויות והתאמות עקב חלוקת דיבידנד.

 אין.  כפויה  המרה  לבצע המנפיק זכות

 

 מידה פיננסיות לאגרות חוב )סדרה ב'(   אמות 11.1.4

  המקורי ההלוואה סכום
 "ח( ש)באלפי  

  ליום הקרן   יתרת
31.12.2021 

 "ח( ש)באלפי  

לתאריך   הקרן   יתרת
 הדוח חתימת  
 "ח( ש)באלפי  

 פיננסיות  התחייבויות
 פיננסיות מידה  אמות  חישוב אופן

בדצמבר   31 ליום נכון ותוצאותיו 
 זה  למועד  ונכון 2021

 מיליון ש"ח. 440של  מסך  יפחת לא החברה של העצמי ההון 582,748-כ 528,712-כ 516,310 -כ
  ליום החברה של העצמי ההון

 מיליון    1,036-לכ הסתכם הבדיקה 
 "חש

 582,748-כ 528,712-כ 516,310 -כ
  של  המאזן היקף  לבין  החברה של העצמי  ההון בין   היחס

  לא , החברה של הכספיים בדוחות שיופיעו כפי , החברה
 30% של משיעור   יפחת

1,036

2,856
= 36.29% 

 

החברה מכוח הסכמי הרכישה שהועמדו כבטוחות לנאמן   שלו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות    לא בוצעה כל טרנזקציה  2021,  בדצמבר  31כן ליום    כמו

 עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(.

של הנכסים אשר שועבדו לטובת   הפרעוןלשטר הנאמנות )סדרה ב'(, נכון לתאריך הדוח, ההפרש המצטבר שבין השווי למועד    2.2להוראות סעיף    בהתאם

ופרויקט בית  ים בת פרויקט, השרון רמת פרויקט, יהוד פרויקטאונו,  קריתיפו, פרויקט -אביב -מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( )פרויקט שד' ירושלים בתל
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ערכה של תוספת הריבית נכון למועד פרסום דוח זה,  אלפי ש"ח וכתוצאה מכך,    74,902-כ   של  כולל  סך  על  עומד ,  אלו  לפרויקטים  ביחס   הבסיס   שווי  לבין(,  וגן

 אלפי ש"ח. 7,490-הינו כ

 

 

 

 

 מידה פיננסיות לאגרות חוב )סדרה ג'(   אמות 11.1.5

  המקורי ההלוואה סכום
 "ח( ש)באלפי  

  ליום הקרן   יתרת
31.12.2021 

 "ח( ש)באלפי  

לתאריך   הקרן   יתרת
 הדוח חתימת  
 "ח( ש)באלפי  

 פיננסיות  התחייבויות
 פיננסיות מידה  אמות  חישוב אופן

  בדצמבר  31 ליום נכון ותוצאותיו 
 זה  למועד  ונכון 2021

 מיליון ש"ח. 550של  מסך  יפחת לא החברה של העצמי ההון 335,953-כ 334,319-כ 329,744 -כ
  ליום החברה של העצמי ההון

  מיליון  1,036-לכ הסתכם הבדיקה 
 "חש

 335,953-כ 334,319-כ 329,744 -כ
  של  המאזן היקף  לבין  החברה של העצמי  ההון בין   היחס

  לא , החברה של הכספיים בדוחות שיופיעו כפי , החברה
 22.5% של משיעור   יפחת

1,036

2,856
= 36.29% 

 

החברה מכוח הסכמי הרכישה שהועמדו כבטוחות לנאמן עבור מחזיקי    שללא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות    2021,  בדצמבר  31ליום  

 (. ג' אגרות החוב )סדרה

 

 

"מקרקעין    על  החלות  בהוראות  עומדת,  זה  ובכלל,  הזה החברה שומרת על מעמדה כקרן השקעות במקרקעין בהתאם לתנאים הקבועים בפקוד  דוחלמועד    נכון

 . לפקודה בהתאם", להשכרה דיור לצורכי

 

  6.4.4ולסעיף    לשטר הנאמנות )סדרה ב'(  6.4.4סעיף  ,  (1)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.4.4סעיף  ,)סדרה א'(  הנאמנות   לשטר  6.4.4  לסעיף  בהתאםהנדרש    לפירוט 11.1.6

 המצורף לדוח תקופתי זה. נספח ב'  ראו  לשטר הנאמנות )סדרה ג'(,

ואגרות החוב )סדרה    אגרות החוב )סדרה ב'( ובדברזכות ההמרה;    ין( ובכלל זה לעני 1)סדרה    החוב  אגרות  בדברלפרטים נוספים בדבר אגרות החוב )סדרה א'(;   11.1.7

 ' המצורף לדוח זה. ב נספח, כמפורט בתוספת השמינית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו ג'(
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   הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה   -'גחלק 

   ולאחר תקופת הדוח הדוח בתקופת אירועים .12

הדוח  הדוח  בתקופת   ם מהותיי םאירועיר  בדבים  לפרט תקופת  הכספי ולאחר  המצב  ביאורים  על    ראו 

7,8,9,13,14,15,17,19,24. 

   סימני אזהרה  .13

( לתקנות ניירות  14)ב()10-( ו13)ג()48, דן בהוראות סעיפים  2022  במרץ  15דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום  

לתקנות,  (  14)ב()10, בעניין "סימני אזהרה". בהתאם לתקנה  1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספיים תעודות התחייבות במחזור או שקיימת לו במועד  

על  פרסום הדוחות הכס  הדוח  במועד  במחזור  תעודות התחייבות שהיו  עם  כלשהי בקשר  פיים התחייבות 

יצרף גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי  בתקנות הנ"ל,  סימני אזהרה בתאגיד כמפורט  יתייחס להמצב הכספי,  

ו ב'  וייתן את    ג' של התוספת השמינית–במתכונת המפורטת בחלקים  הסברי הדירקטוריון  לתקנות הנ"ל 

 ין זה.  לעני 

גירעון בהון החוזר לתקופה של  ולתקופה שהסתיימה באותו מועד היה לחברה    2021בדצמבר    31נכון ליום  

ועל כן מתקיים בחברה סימן אזהרה    תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפתוכן  שנים עשר חודשים  

חוזר של החברה נובע אך ורק  מהסימנים המופיעים בתקנות שלעיל. יחד עם זאת יודגש כי הגירעון בהון ה

מכך שאין בכוונתה של החברה למכור את הדירות שבבעלותה ו/או שנרכשו על ידה מחד ומעצם העובדה  

מאידך. היינו, הגרעון בהון    2022ביוני    30שמועד הפרעון של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה חל ביום  

על ידה )בסעיפי נדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה  החוזר נובע מכך שהדירות שבבעלות החברה ו/או שנרכשו  

בכ המסתכמים  להשקעה  נדל"ן  חשבון  על  ומקדמות  החברה    2,501-בהקמה  במאזן  מוצגות  ש"ח(  מליוני 

במסגרת נכסים לא שוטפים, בעוד התחייבות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(, שמועד פרעונן  

ברה כחלק מההתחייבויות השוטפות של החברה. עוד יודגש כי,  , מוצגות במאזן הח2022ביוני    30חל ביום  

לעיל,   זה, קיומבין היתר לאור האמור  דוח  פרסום  נכון למועד  כי  של תזרים    ם דירקטוריון החברה קבע, 

כאמור אינו מצביע על בעיית  ושל גרעון בהון החוזר של החברה,  מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת  

אין בחברה  נזילות   החברה    וכי  תעמוד  לא  החזוי  המזומנים  תזרים  תקופת  במהלך  כי  סביר  חשש 

 בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.  

במסגרת ישיבת הדירקטוריון נבחנו, בין היתר, יתרות המזומנים בחברה ונכסיה שאינם משועבדים וזאת  

בתקופ החברה  של  הצפויות  ובהשקעות  בהוצאות  בהכנסות,  וכן  בהתחשב  החזוי  המזומנים  תזרים  ת 

הן השוטפות והן אלו הצפויות במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי, לרבות בגין    ,בהתחייבויות החברה

( של החברה, אגרות חוב )סדרה ב'(, אגרות חוב )סדרה ג'(, הסכם  1אגרות חוב )סדרה א'(, אגרות חוב )סדרה  

והסכ בנקאי  עם תאגיד  לנוכח משבר הקורונה    עם  ותההלוואמי  ההלוואה  לעיל.  כמפורט  מוסדיים  גופים 

בחן דירקטוריון  ואף לנוכח המשבר באוקראינה    כולווהמשבר הכלכלי בו נמצאים מדינת ישראל והעולם  

החברה את יכולתה של החברה לגייס חוב והון בשוק ההון ואת האפשרויות להשגת מימון ע"י שעבוד נכסיה,  

הינם נכסי נדל"ן למגורים בישראל וזכויות מכח הסכמי רכישה של נכסי  שאינם משועבדים, אשר במהותם  

הנתונים   גם  היתר  בין  נבחנו  זו  בישיבה  בהתחייבויותיה.  לעמוד  מנת  על  וזאת  בישראל  למגורים  נדל"ן 

לעיל בדבר נכסיה של החברה שאינם משועבדים וכן יכולתה של החברה לגייס הון    4.2המפורטים בסעיף  

 קעות במקרקעין )קרן ריט(.בהיותה קרן להש
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)הנתונים הינם במיליוני    2023בדצמבר    31להלן תחזית המזומנים החזוי של החברה לשנתיים שיסתיימו ביום  

 ש"ח(:*

  31עד   2022 בינואר 1 סעיף 
 2022בדצמבר 

  31עד   2023 בינואר 1
 2023בדצמבר 

 275 133 מזומנים יתרת פתיחה 

   מקורות צפויים
 33 4 )א(  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

   תזרים מזומנים מפעילות מימון 
 26 77 ות קיימות ת הלווא וניצול מסגר

 113 129 )ב(     קבלת הלוואות ליווי לפרויקטים בהקמה 
 44 133 )ג(  שעבוד נכסים לטובת מחזיקי אג"ח 

קיים אג"ח  חדש/הרחבת  אג"ח  גיוס    גיוס   /
 150 200 ממקור מימון  אחר  

 - 500 מחזור אג"ח )סדרה א'( )ד( 
 - 154 גיוס הון 

 366 1,197 סה"כ מקורות צפויים

   שימושים צפויים
   תזרים מזומנים לפעילות מימון 

 - ( 531) וב )סדרה א'( )ד(חרות פרעון אג
 (14) (13) תשלום ריבית בגין הלוואות ואג"ח 

   תזרים מזומנים לפעילות השקעה
 ( 270) ( 320) על פי חוזים קיימים  תשלום בגין רכישת דירות

 ( 165) ( 179) )ה(  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה

 (15) (12) חלוקת דיבידנדים

 ( 464) ( 1,055) סה"כ שימושים צפויים

 177 275 יתרת סגירה 

למחזיקי אגרות החוב    יתרת מזומנים אצל נאמן
החברה   ידי  על  נכסים  רכישת  למימון  המיועד 

 4 47 לתום התקופה 

תקופה   לתום  החברה  בידי  שעבוד  ברי  נכסים 
 351 שלא שועבדו )ו( 
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 להלן ההנחות המהותיות אשר שימשו בהצגת תזרים המזומנים החזוי: 

החברה להכנסות שכירות מחוזי שכירות חתומים  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת נסמך על צפי   .א

הנ"ל אינו כולל את    בניכוי עלויות תפעוליות חזויות וכן הוצאות הנהלה וכלליות צפויות לתקופה.

  23השינוי הצפוי לחול כתוצאה מההסכמות אליהן הגיעה החברה עם חברת הניהול כאמור בבאור  

 לדוחות הכספיים השנתיים. 

  ,2022ובחודש ינואר    2021בשנת  בוד זכויות החברה בפרויקטים בהקמה.  בלת הלוואות כנגד שיעק .ב

חתמה החברה  עם גוף מוסדי על הסכם לקבלת מימון ומסגרת אשראי לפרויקטים בהקמה בהיקף  

( בפרויקטים הנ"ל( וכן מימון ומסגרת אשראי  60%ש"ח )ביחס לחלקה של החברה )  ןמיליו   340-של כ

. לפירוט נוסף ראה דיווח מיידי  מליון ש"ח  97-החברה בהיקף של כ  ללפרויקט נוסף בבעלות מלאה ש

 ( 2021-01-098881)מס' אסמכתא: 2021בנובמבר,  18מיום 

משיכת מזומנים המופקדים בנאמנות אצל הנאמנים למחזיקי אגרות החוב של החברה כגד שיעבוד   .ג

 נכסים של החברה. 

מיליון ש"ח    500-ימון אחר בהיקף של כסכום זה מבוסס בעיקר על גיוס סדרת אג"ח חדשה או מ .ד

כ מחזיקי    69%- המהווה  לטובת  המשועבדות  זה(  דירקטוריון  דוח  למועד  )נכון  הבטוחות  משווי 

  - מליון ש"ח, לצורך פרעון אגרות החוב )סדרה א'(  בסך של כ  726-אגרות החוב )סדרה א'( בסך של כ

ום לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  נכסים המשועבדים כימרבית ה מליון ש"ח, כנגד שעבוד    531

 מיליון ש"ח.  726 -הסתכם בכ 2021 בדצמבר 31א'( אשר שוויים ההוגן ליום  

ההנחה בדבר קצב ההשקעות בנדל"ן להשקעה בהקמה הינה כי החברה תשקיע בפרויקטים הכלולים   .ה

מים אלו  עם זאת, סכו  .2021  בדצמבר  31בנדל"ן להשקעה בהקמה על פי תכניותיה כפי שהן ליום  

 עשויים לגדול נוכח העובדה שהחברה בוחנת מספר השקעות בפרויקטים נוספים. 

  31הנחת נכסים ברי שעבוד בידי החברה לתום תקופה שלא שועבדו מבוססת על שווי הנכסים ליום  .ו

ומניחה כי לא יחול שינוי בשווים של נכסים אלו )בעיקר ערבויות מכח חוק המכר    2021  בדצמבר

 שווים של יתר נכסי החברה. דירות( וכן ב

חלוקת הדיבידנד הינה על בסיס מדיניות הדיבידנד הנוכחית של החברה ואין בציונה בתחזית שלעיל   .ז

סעיף   ראו  של החברה  הדיבידנד  )למדיניות  או אחר.  כזה  דיבידנד  לחלוקת    6.2משום התחייבות 

 . (פרק א' המצורף לדוח תקופתי זהב

 

  כולל את יכולתה של החברה למכור  יובהר כי תזרים המזומנים החזוי של החברה המפורט לעיל לא

יכולתה לבצע גיוסי הון בעתיד. יודגש כי נכון למועד זה אין בכוונת החברה למכור   חלק מנכסיה וכן

כי היות והחברה בוחנת עסקאות נוספות לרכישת נכסים חדשים עשויה  עוד יובהר    חלק מנכסיה.

נכסים כאמור באופן שיגדיל את סך השימושים הצ פויים מחד ואת סך המקורות  החברה לרכוש 

 הנדרשים לשם כך מאידך. 

 

  כהגדרתו בחוק ניירות ערך,,  תזרים המזומנים החזוי וההנחות שבבסיסו הינם בגדר מידע צופה פני עתיד

. תזרים המזומנים החזוי כולל הערכות ואומדנים שונים בנוגע להכנסות ומקורות המימון של  1968-תשכ"ח

. הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים  נכון למועד הדוח  הצפויים שלה  וההוצאות והתשלומים  החברה

לגייס הון ועל הערכותיה בדבר יכולתה    חברהכניות העבודה של ה ובידי החברה למועד פרסום הדוח, על ת
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כשוכן   לעיל,  בהנחות  המפורטים  נוספים  גורמים  ועל  והלוואות,  אשראי  הינן  ה לקבל  שבהן  עיקריות 

ן, בקשר לאגרות החוב )סדרה א'(, בקשר  "הנדל לנכסי בקשר  החברה של ת העתידיותוההשקעו ההוצאות

ויתר המממנים (, בקשר לאגרות החוב )סדרה ב'(, בקשר לאגרות החוב )סדרה ג'(   1לאגרות החוב )סדרה  

מהאמור  יובהר כי החברה עשויה לפעול באופן שונה  וכן בקשר להוצאות השוטפות של החברה.  של החברה  

 בתחזית תזרים המזומנים שלעיל על בסיס הזדמנויותיה העסקיות ו/או האילוצים בשווקי ההון והחוב. 

 

 

 

אין כל וודאות כי הערכות ואומדנים אלו של החברה יתממשו מאחר שהם תלויים, בין השאר, עוד יובהר כי,  

יחס למתן הלוואות, האפשרות שינויים בתנאי השוק בבגורמים אשר לחברה אין כל השפעה עליהם, כגון  

לשכירות   בביקושים  לירידה  לגרום  העלולה  כלכלית  ודאות  חוסר  רגולציה,  שינויי  בבורסה,  חוב  לגיוסי 

החברה,   של  האשראי  במסגרות  שינויים  הדירות,  במחירי  לירידה  או  משבר  לדירות  השלכות  המשך 

לאוקראינ  הקורונה רוסיה  בין  הלחימה  מצב  בשל  האירועים  שאינם  הוהשלכות  נוספים  בגורמים  וכן   ,

  הלהיות שונ  העשוי  החברה  של   הנזילות   מצב  ועל  החזוי   המזומנים   תזריםהשפעה זו על    .בשליטת החברה

באופן מהותי מזו שנחזית כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה כתוצאה בין היתר, מהשפעות נוספות  

נגיף הקורונה ו/או שונו/או שונות של  נוספות  , החברה  פעילות,  ות של האירועים באוקראינה, השפעות 

בישראל הכלכלי  במצב  שינוי  ריבית,  אחרים    ,שינויי  רגולטורים  ושינויים  חקיקה  משינויי  כתוצאה 

לעיל   ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים  שישפיעו על השווקים בהם פועלת החברה

 . 2021", לדוח התקופתי לשנת  י התאגידתיאור עסקבפרק א', " 30הכלולים בסעיף  ואלו
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 בע"מ   מגוריט ישראל דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  
 

 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי   בדבר 
 

 ערך   ניירות תקנות  ב ב)ג(  9  סעיף בהתאם ל 
 1970- "ל התש (,  ומיידיים )דוחות תקופתיים  

 
  רכיבי .  2021דצמבר  ב  31חברה( ליום  ה  - בע"מ )להלן    ישראל  מגוריטביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  

הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית .  בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה
על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך  

 .ח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנודיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווהנ"ל. אחריותנו היא לחוות  
 

 בישראל  חשבון   רואי   לשכת  של  911)ישראל(    ביקורת  לתקן  בהתאם  נקבעו   שבוקרו   כספי  דיווח  על  פנימית  בקרה  רכיבי
( בקרות ברמת 1הינם: )   (. רכיבים אלה911)ישראל(    ביקורת  תקן" )להלן  כספי  דיווח  על  פנימית  בקרה  רכיבי  של"ביקורת  

( בקרות על 2ות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )גון, לרבהאר
)שכירות  מדמי  בהכנסות  הכרה  תהליך על  3;  בקרות  להשקעהנדל(    הבקרה   רכיבי  להלן  מכונים  יחד  אלה)כל    "ן 

 (. המבוקרים
 

נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה    זה  תקןפי  -. על911)ישראל(    ביקורת  ןלתקערכנו את ביקורתנו בהתאם  
ביטחון  ו  המבוקרים  הבקרה  רכיבי  את   לזהות  במטרה של  סבירה  מידה  אלה    אםלהשיג  בקרה  באופן    קויימו רכיבי 

 הבקרה   רכיבי  יזיהו,  כספי  דיווח  על  פנימית  בקרה אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי  
  אפקטיביות בחינה והערכה של    וכן חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים,    תימיקש, הערכת הסיכון  המבוקרים

, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביקורתנוסיכון שהוערך.  ה רכיבי בקרה בהתבסס על    אותםתכנון והתפעול של  ה
התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים,   ביקורתנויבות.  ים בהתאם לנסכנחוצחשבנו  ש  כאלהביצוע נהלים אחרים  

להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי  
הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה 

ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת  וקרים  שאינם מב
 בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

 
הצגה  ותע או לגללמנולא ש עשוייםבשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, 

ה לסיכון שבקרות חשופ העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי    לגבי  מסקנותמוטעית. כמו כן, הסקת  
 . לרעה תשתנה םו הנהליאמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של   כנהותהפ

 
 .2021ר  בדצמב  31לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  

 
-ו  2021בדצמבר    31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של החברה לימים  

, כלל  2022  מרץב  15והדוח שלנו, מיום    2021בדצמבר    31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום    ולכל  2020
 .חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים

 
 קוסט פורר גבאי את קסירר  ביב, א-תל

 רואי חשבון   2022 ,במרץ 15
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 דוח רואה החשבון המבקר 

 בע"מ  מגוריט ישראללבעלי המניות של 
 

 
בדצמבר    31החברה( לימים    - בע"מ )להלן    מגוריט ישראלהמצורפים של  על המצב הכספי    הדוחותביקרנו את  

שנים שלושת ה ל  ותזרימי המזומנים, השינויים בהון  רווח או הפסדל הוע  על הרווח הכוללואת הדוחות    2020- ו  2021
באותו   באחר  .2021בדצמבר,    31ביום  שהסתיימו  הינם  אלה  כספיים  החברה. דוחות  של  וההנהלה  הדירקטוריון  יות 

 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. דעה אחריותנו היא לחוות 

 
בעו בתקנות רואי חשבון )דרך  רת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקו

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג    . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
ראיות של  מדגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת  מהותית.  מוטעית  הצגה  הכספיים  בדוחות  שאין  ביטחון  של  סבירה   מידה 

התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים  
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.   המשמעותיים שנעשו על ידי 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תאנו סבורים שביקורתנו מספק
 

הכספיים נו,  לדעת  של    הדוחות  הכספי  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים  הנ"ל 
לימים   תוצא   2020-ו   2021בדצמבר    31החברה  פעולות ואת  המזומנים  יה ות  ותזרימי  בהונה  השינויים    לכל אחת, 

אות תקנות ניירות  הור ( ו (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים    2021בדצמבר,    31ביום  שנים שהסתיימו  המ
 . 2010- ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

 
של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית    911ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת )ישראל(  

  15, והדוח שלנו מיום    2021בדצמבר    31על דיווח כספי" רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  
 ופן אפקטיבי. כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים בא   , 2022  ץ מר ב 

 
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2022 ,במרץ 15
 



 ישראל בע"מ   מגוריט 
 

 4  

 דוח על המצב הכספי 

 
 בדצמבר 31ליום 

 ורבא סעיף
2021 

 ש"ח אלפי 
2020 

 אלפי ש"ח 

    נכסים שוטפים

 35,996 132,754 4 מזומנים  ושווי  מזומנים
 38,762 12,905 5 סחירים"ע בני השקעה
 14,821 - 5 סחירים"ע בני מוגבלת השקעה
 42,936 26,527  "קלז ומוגבלים  משועבדים פקדונות

 3,429 3,956 א'6 חייבים ויתרות חובה 

  176,142 135,944 

    נכסים לא שוטפים 

 - 26,524  א"לז ומוגבלים  משועבדים פקדונות
 286,848 143,068  בנאמנות דוןקפ

 2,134 7,028 'ב6 חייבים ויתרות חובה לז"א
 38,493 - ט'7 להשקעה "ן נדל לרכישת אופציה  חשבון  על תשלום

 418,594 659,828 7 להשקעה "ן נדל "ח ע מקדמות
 232,626 384,252 8 בהקמה  להשקעה"ן נדל
 1,086,720 1,457,125 9 להשקעה "ן נדל

 748 765 10 נטו, קבוע רכוש
 1,692 1,324  נכסי זכות שימוש 

  2,679,914 2,067,855 

  2,856,056 2,203,799 
 

 
 . המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 דוח על המצב הכספי 

 
 בדצמבר 31ליום 

 באור סעיף
2021 

 אלפי ש"ח 
2020 

 אלפי ש"ח 

    תהתחייבויות שוטפו

 66,996 103,303 14 בנקאי מתאגיד הלוואות
 2,498 1,114 11 לספקים ונותני שירותים  התחייבויות
 344 341  בגין חכירה ז"ק  התחייבויות

 14,141 16,082 12 זכות   ויתרות זכאים
 27,266 18,150 א'13 הוגן בשווי  פיננסיות התחייבות

 - 532,938 15 חלויות שוטפות של אגרות חוב

  671,928 111,245 

    לא שוטפות התחייבויות 

 - 17,200 ב'13 הוגן  בשווי פיננסית התחייבות
 125,655 165,034 14 וגוף מוסדי בנקאי מתאגיד הלוואות

 989,996 826,091 15  חוב אגרות
 134,411 138,463 15 אגרות חוב להמרה 

 1,348 989  בגין חכירה ז"א תהתחייבו

  1,147,777 1,251,410 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 1,047 1,134 17 הון מניות
 ( 1,932) ( 1,932)  מניות באוצר

 802,001 852,542  פרמיה על מניות
 - 8,695  אופציות תקבולים על חשבון 

 5,930 8,288  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון 
 - ( 36,835)  בגין עסקת גידור הון קרן 

 34,098 204,459  רווח יתרת 

 841,144 1,036,351  סה"כ הון 

  2,856,056 2,203,799 
 
 
 

 . המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כ"ל כספים נסמקום לחתימת  מ מקום לחתימת מנכ"ל  מקום לחתימת יו"ר הדירקטוריון  2022 ,במרץ 15 

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים

 ארז רוזנבוך 
 יו"ר הדירקטוריון 

 מתי דב
 מנכ"ל 

 תומר צבר
 סמנכ"ל כספים
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 הפסד   ו א רווח  ה דוח על  

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 באור סעיף
2021 

 אלפי ש"ח 
2020 

 ש"ח אלפי 
2019 

 אלפי ש"ח 

 13,932 19,955 32,333  הכנסות מדמי שכירות

 ( 1,552) ( 2,666) ( 3,199)  רת נכסים והפעלתםהשכ עלות

 12,380 17,289 29,134  רווח מהשכרת נכסים והפעלתם

 34,678 53,992 245,068 8,9 להשקעה התאמת שווי הוגן נדל"ן 

 ( 17,140) ( 28,305) ( 35,707) )א(  20 הוצאות הנהלה וכלליות

 29,918 42,976 238,495  מפעילות  רווח 

 6,142 3,106 5,969  וןמימ הכנסות
 ( 14,422) ( 30,893) ( 74,103)  הוצאות מימון 

 ( 8,280) ( 27,787) ( 68,134) )ב(  20 הוצאות מימון, נטו

 21,638 15,189 170,361  לתקופה רווח כולל 

 0.53 0.16 1.55 21 למניה )בש"ח(רווח 

 0.48 0.16 1.45 21 מדולל )בש"ח(רווח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 הכולל רווח  על    דוח 

 
 

 בדצמבר  31ם לשנה שהסתיימה ביו

 סעיף

2021 
 מבוקר

 אלפי ש"ח 

2020 
 מבוקר

 אלפי ש"ח 

2019 
 מבוקר

 אלפי ש"ח 

 21,638 15,189 170,361 רווח לתקופה 

מחדש לרווח או הפסד בהתקיים   סכומים שיסווגו
      :פציפייםתנאים ס

 - - ( 36,835) הפסד בגין עסקות גידור תזרימי מזומנים

 - - ( 36,835) סה"כ הפסד כולל אחר 

 21,638 15,189 133,426 סה"כ רווח כולל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 דוח על השינויים בהון 

 
 סעיף

 הון מניות
 אלפי ש"ח 

על  פרמיה
 ניותמ

 אלפי ש"ח 

תקבולים ע"ח 
 אופציות 

 אלפי ש"ח 

 מניות
 באוצר

 אלפי ש"ח 

קרן הון בגין  
תשלום מבוסס 

 מניות
 אלפי ש"ח 

 קרן הון גידור 
 אלפי ש"ח 

 יתרת
 רווח

 אלפי ש"ח 

 סה"כ 
 הון 

 אלפי ש"ח 

 841,144 34,098 - 5,930 ( 1,932) - 802,001 1,047 2021בינואר,    1יתרה ליום  

 170,361 170,361 - - - - - - לתקופה  רווח
 ( 36,835) - ( 36,835) - - - - - )הפסד( כולל 

 59,323 - - - - *(  8,695 50,541 87 הון מניות ואופציות, נטו  הנפקת
 2,358 - - 2,358 - - - - מניות מבוסס תשלום עלות

 1,036,351 204,459 ( 36,835) 8,288 ( 1,932) 8,695 852,542 1,134 2021  בדצמבר   31  ליום   יתרה 

 ג'17 *( ראה באור

 סעיף

 הון מניות
 אלפי ש"ח 

פרמיה על 
 מניות

 אלפי ש"ח 

תקבולים ע"ח 
 אופציות 

 אלפי ש"ח 

 מניות
 באוצר 

 אלפי ש"ח 

קרן הון בגין  
תשלום מבוסס 

 מניות
 אלפי ש"ח 

 יתרת
 רווח

 אלפי ש"ח 

 סה"כ 
 הון 

 אלפי ש"ח 

 775,951 18,909 2,936 ( 1,932) 1,192 745,362 9,484 2020בינואר,    1יתרה ליום  

 15,189 15,189 - - - - - ופה לתק רווח
 - - - - - 8,535 ( 8,535) יותמנ איחוד

 47,010 - - - - 46,912 98 הון מניות ואופציות, נטו  פקתהנ
 2,994 - 2,994 - - - - מניות מבוסס תשלום ותעל

 - - - - ( 1,192) 1,192 - באוצר  יותמנ מכירת

 841,144 34,098 5,930 ( 1,932) - 802,001 1,047 2020  בדצמבר   31  ליום   יתרה 
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 דוח על השינויים בהון 

 
 

 סעיף

 הון מניות
 אלפי ש"ח 

 פרמיה על מניות
 אלפי ש"ח 

תקבולים ע"ח 
 אופציות 

 אלפי ש"ח 

 מניות
 באוצר 

 אלפי ש"ח 

קרן הון בגין  
תשלום מבוסס 

 מניות
 אלפי ש"ח 

 יתרת
 רווח

 אלפי ש"ח 

 סה"כ 
 הון 

 אלפי ש"ח 

 280,932 ( 622) 1,905 ( 10,108) - 286,651 3,106 2019בינואר,    1יתרה ליום  

 21,638 21,638 - - - - - לתקופה  רווח
 ( 2,107) ( 2,107) - - - - - דיבידנד חלוקת
 466,522 - - - 1,192 458,952 6,378 , נטו ואופציות  הון מניות הנפקת

 1,031 - 1,031 - - - - עלות תשלום מבוסס מניות
 7,935 - - 8,176 - ( 241) - מניות באוצר  מכירת

 775,951 18,909 2,936 ( 1,932) 1,192 745,362 9,484 2019בדצמבר    31יתרה ליום  
 
 
 
 

 .מוין מחדש *(  
 

 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 תזרימי המזומנים דוח על  

 
 בדצמבר  31  וםלשנה שהסתיימה בי

 סעיף

2021 
 אלפי ש"ח 

2020 
 אלפי ש"ח 

2019 
 אלפי ש"ח 

   פעילות שוטפת לתזרימי מזומנים 
 

 21,638 15,189 170,361 רווח לתקופה  

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 ( 25,187) ( 16,623) ( 178,931) )נספח א' להלן(

 ( 3,549) ( 1,434) ( 8,570) פעילות שוטפת ל ששימשומזומנים נטו 

    השקעה פעילות  לתזרימי מזומנים 

 148,466 219,598 472,999 משיכה מפקדון נאמנות ופקדונות לז"א
 ( 138,841) ( 477,380) ( 329,199) הפקדה לפקדון נאמנות ופקדונות לז"א

 - - 42,855 לז"ק  משועבדים ומוגבלים פקדונותמשיכה מ
 - - ( 26,527) "ק לז ומוגבלים משועבדים  פקדונות ל הפקדה

 - 14,945 - לזמן ארוך מוגבלים/משועבדים משיכה מפקדונות
 ( 2,730) ( 18,950) ( 26,332) לזמן ארוך מוגבלים/בפקדונות משועבדים הפקדה
 ( 49,367) 7,059 42,914 ני"ע סחירים )מכירה( השקעה
 ( 211) ( 257) ( 252) רכוש קבוע רכישת 

 ( 38,493) - - נדל"ן להשקעה ישת לרכ תשלום ע"ח אופציה
 ( 72,310) ( 369,691) ( 372,578) תשלום מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה 

 ( 4,220) ( 15,769) ( 33,115) השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 *( ( 165,301) ( 421,343) ( 69,120) רכישת נדל"ן להשקעה והשקעות בתשלומים 

 ( 323,007) ( 1,061,788) ( 298,355) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

    מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 

 *(   474,457 47,011 25,448 , נטוואופציותהנפקת הון מניות  
 16,728 125,557 104,274 וגוף מוסדי  קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי

 - - ( 32,500) מתאגיד בנקאי הפרעון הלווא
 ( 2,107) - - חלוקת דיבידנד

 ( 7,022) ( 10,486) ( 18,254) והלוואות ששולמה בגין אג"ח   הצמדה והפרשי  ריבית
 ( 530) ( 474) ( 359) פרעון התחייבות בגין חכירה 

 - 605,716 325,074 ח  "אג הנפקת
 137,500 - - הנפקת אג"ח להמרה 

 619,026 767,324 403,683 מימוןמפעילות נבעו מזומנים נטו ש

 292,470 ( 295,898) 96,758 ניםבמזומנים ושווי מזומ עלייה )ירידה(

 39,424 331,894 35,996 שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

 331,894 35,996 132,754 שנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

 
 .מוין מחדש *( 
 

 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 תזרימי המזומנים דוח על  

 
 בדצמבר  31  וםתיימה בילשנה שהס

 סעיף

2021 
 אלפי ש"ח 

2020 
 ח אלפי ש"

2019 
 אלפי ש"ח 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים   -נספח א 
 מפעילות שוטפת

   

 

    הפסד: או התאמות לסעיפי דוח רווח 

 709 624 603 והפחתות פחת
 ( 34,678) ( 53,992) ( 245,068) התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה 

 8,009 28,851 68,176 ימון, נטוות מהוצא
 1,031 2,994 2,358 עלות תשלום מבוסס מניות

 (173,931 ) (21,523 ) (24,929 ) 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 

 ( 883) ( 3,942) ( 1,505) עליה בלקוחות וחייבים ויתרות חובה 
 ( 62) 2,162 ( 1,384) )ירידה( עליה בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים 

 687 6,680 ( 2,111) עליה בזכאים ויתרות זכות )ירידה( 

 (5,000 ) 4,900 (258 ) 

 (178,931 ) (16,623 ) (25,187 ) 

    עסקאות שאינן כרוכות בתזרים המזומנים   - נספח ב  

 - - SWAP )* 25,180- סיום ההקצאת מניות בעסקת  

 2,070 1,597 -   קעהעלויות שטרם שולמו בגין נדל"ן להש
   - 1,597 2,070 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ג'17*( ראה באור 
 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 באורים לדוחות הכספיים 

 
 כללי  - : 1באור 

 

ספטמבר   את פעילותה העסקית בחודשוהחלה    2016במאי    4  ביום  בישראל  החברה התאגדה . א
2016 . 

 

תאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת מס הכנסה שקעות במקרקעין בההחברה הינה קרן לה .ב
 . ("הכנסה  מס   פקודת או " "הפקודה)להלן: "  1961-חדש[, התשכ"א ]נוסח

 

של  מ .ג העיקרית  ובכך טרתה  בישראל  למגורים  המניב  הנדל"ן  בתחום  להשקיע  הינה  החברה 
גורים  ים של דירות מוהחזקת פרויקטה,  למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, ברכיש  לאפשר

בהם    להשכרה בנכסים    משקיעהבישראל  בהשקעה  הכרוכים  הסיכונים  פיזור  תוך  החברה, 
 .מניבים אלו

 

 אביב. -בתל בורסהב ונסחרת  ציבורית  חברה הינה החברה .ד
 

 הגדרות בדוחות כספיים אלה:  .ה

 

 . ישראל בע"מ מגוריט - "הקרן"/"החברה" .1

 . " IAS 24R " -כהגדרתם ב - "צדדים קשורים" .2

- כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע -   "בעלי עניין" .3
2010 . 

  עם   דיח  הנכללים,  -  (Key personnel management) אנשי המפתח הניהוליים של החברה .4
 IAS. 24  -גורמים אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב

 

בדבר התפשטות   2020של החברה לשנת  ז' לדוחות הכספיים השנתיים  1בהמשך לאמור בביאור   .ו
ו הקורונה  מכך,  נגיף  כתוצאה  העולמי  המשיכו  המשבר  הישראלי  והמשק  העולמית  הכלכלה 

ה מכל מה שידע  נשו  ה, שיצרה משבר בריאותי וכלכלינהקורו  מגפתלהתמודד עם    2021ת  נבש
 העולם בעבר.

, במהלך השנה  לעת   מות מעתהמתפרס  חירוםלהוראות משרד הבריאות בתקנות לשעת    בהתאם        
נאסרה או הוגבלה פעילות בתי עסק, הוגבלה משמעותית נוכחות כוח אדם במקומות העבודה,  
הושבתו מערכות החינוך והוטלו הגבלות על יציאה מבתי המגורים, לרבות תקופת סגר מלא  

 בתחילתה של השנה. 
בעקבובמה           קשים,  תחלואה  גלי  שני  ישראל  חוותה  השנה  "אלפא"  לך  וריאנט  התפתחות  ת 

וריאנט "דלתא" בתום הרבעון השני של השנה. לקראת סוף השנה,    - וברבעון הראשון של השנה  
  את עבר  החל גל תחלואה נוסף, עקב וריאנט "אומיקרון" ובמועד אישור דוח זה, גל התחלואה  

ינה קשה,  אף מאות אלפי הנדבקים ב"אומיקרון", התחלואה א-על  .ירידה  במגמת  ונמצא  שיאו
בשבועות   א כי גל התחלואה הנוכחי יבוא לסיומו והממשלה לא הטילה מגבלות בגינו. הצפי הו

 הקרובים. 
החברה, עסקי החברה ותוצאותיה לא הושפעו באופן מהותי מהתפשטות נגיף הנהלת  להערכת           

רי ההשכרה  שפעו לרעה באופן מהותי הביקוש לדירות להשכרה, מחיהקורונה, ובכלל זה, לא הו
ד בתשלום  דירות  שוכרי  עמידת  הדירות,  החברה, של  ידי  על  גבייתם  ושיעור  השכירות  מי 

, קצב ההתקדמות של הקמת פרויקטים מהותיים  (לרבות קבלנים)   החברהאיתנותם של ספקי  
וכן מקורות המימון למימון    2020והשלמתם ביחס למפורט בדוח התקופתי של החברה לשנת  

החברה של  לצעדי  . פעילותה  גם  כמו  הקורונה,  וירוס  של  מחודשת  להתפרצות  זאת,  עם 
ההתמודדות   עם  בקשר  בעתיד  ינקטו  אשר  כאמורההתגוננות  התפרצות  להיות   עם  עלולה 

השפעה לרעה על פעילות החברה, בין היתר, על יכולת קבלניה העיקריים של החברה לעמוד  
נגישות    מגבלות עלנות כוח אדם,  וחות הזמנים של הקמת הפרויקטים עקב מגבלות על זמיבל

לחומרי גלם אשר מגיעים מחוץ לישראל בהיקף שעשוי להשפיע באופן משמעותי על עלותם 
ספקי   של  איתנותם  על  לרעה  השפעה  הנגיף  להתפשטות  להיות  עלולה  לרבות   החברה וכן 

  ת שירותיהם ובמועדם. בנוסף, התפרצות מחודשת עלולה א  לחברהקבלנים, ויכולתם להעניק  
פוטנציאליים, וכן על עמידת שוכרים  להשפיע לרעה על הביקוש להשכרת דירות מצד שוכרים  

  ה.בתשלומים ובגבייתם על ידי החבר
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 )המשך(  כללי - : 1באור 
 

החברה,         פעילות  על  לרעה  השפעות  יתכנו  לכך,  כלכליות גזרות  הנ  מעבר  מאקרו  מהשלכות 
והעו הישראלית  הכלכלה  על  לחול  הנדרשים שעשויות  המימון  מקורות  על  היתר  בין  למית, 

ובה פעילותה  קבלת  למימון  עיתוי  על  לרעה  השפעה  וכן  שלה,  המימון  עלויות  על  גם  תאם 
ופגיעה ביכולתם   בינוני-הכנסותיה של החברה והיקפן עקב חשש לירידה בביקוש בטווח הקצר

 . לקוחות קיימים לעמוד בתשלומים החוזיים של
, להערכת הנהלת החברה, לא ניתן לאמוד באופן מהימן הכספיים  תפרסום הדוחונכון למועד          

את היקף ההשלכות העתידיות של ההתפשטות או של התפרצות מחודשת של הנגיף לרבות על 
 .של החברה, אם בכללהכלכלה העולמית בכלל, על המשק הישראלי בפרט ועל פעילותה  

 

של    הפרעוןשמועד  מהעובדה  שלילי הנובע בעיקר  לתאריך המאזן קיים לחברה הון חוזר    נכון .ז
  30אלפי ש"ח קבוע ליום    532,938אג"ח סדרה א' בהיקף שנאמד נכון לתאריך המאזן בסך של  

במאזן.    2022ביוני,   השוטפת  ההתחייבות  במסגרת  מסווג  החברה  ומשכך  את בכוונת  לפרוע 
ע"י גיוס אג"ח חדש  החובשל יתרת  אגרות החוב הנ"ל עד למועד הנ"ל באמצעות מימון מחדש

ו/או מימון בנקאי ו/או מימון מגופים מוסדיים ו/או גיוס הון משוק ההון. לעניין זה יצוין כי  
המשתחררים לאחר פירעון הסדרה   ההוגן של הנכסים המשועבדים לטובת אג"ח סדרה א'  שוויים
הבטוחות    החוב לשוויש"ח )יחס    מליון  726-כלסך של    הסתכם  2021,  בדצמבר  31נכון ליום    הנ"ל,

(. לאור האמור לעיל ולאור תנאי השוק השוררים במועד אישור הדוחות הכספיים 74%- הינו כ
ובכלל זה לאור העובדה שאגרות החוב של החברה נסחרות בשוק ההון בתשואה לפדיון של בין  

החברה   0.26%- לכ  -0.82%-כ החברה,  הנהלת  להערכת  למדד(  היא  )צמוד  כי  צפויה    בדעה  לא 
בנוסף לאמור, לחברה קיים תזרים    כאמור.  הפרעוןאג"ח סדרה א' עד למועד    בפרעון להתקשות  

  8,570-בסך של כ  2021מבר  צבד  31לשנה שהסתיימה ביום    מפעילות שוטפת  )מתמשך(    שלילי
  הכנסות שכירות   כתוצאה מכך שחלק ניכר מנכסיה עדיין לא החל להניב , זאת בעיקר  אלפי ש"ח

 . קרובותפוי להניב בשנים העד למועד הדוח וצ
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות,  
 למעט אם נאמר אחרת. 

 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים . א
 

 (. IFRS - הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
ניירו תקנות  להוראות  בהתאם  ערוכים  הכספיים  הדוחות  כן,  כספיים  כמו  )דוחות  ערך  ת 

 . 2010- שנתיים(, התש"ע
 

ל בסיס העלות, למעט: נדלן להשקעה, נדל"ן להשקעה  הדוחות הכספיים של החברה ערוכים ע
 ;  ת פיננסית בשווי הוגןיווהתחייבו  בהקמה

 
 ו ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות. החברה בחרה להציג את פריטי הרווח א

 

 .ההצגהמטבע ו הפעילות מטבע .ב
 

 ש"ח.הינו  הדוחות הכספיים   הצגה שלפעילות והמטבע ה
 

 פריטים כספיים צמודי מדד  .ג
 

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל 
 , בהתאם לתנאי ההסכם. דיווחבכל תאריך  המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי,  -)להלן 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 שווי מזומנים  .ד

 
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן  

 שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד  ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד
או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים    ההשקעה

 . החברה חלק מניהול המזומנים של
 

 לזמן קצר  פיקדונות .ה
 

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד   פיקדונות
 מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. פיקדונותהושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים.  ההשקעה 

 

 הפרשה לחובות מסופקים .ו

 
חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין  

ירידת ערך בגין קבוצות לקוחות המוערכות    מוטלת בספק. החברה לא הכירה בהפרשה בגין 
חובות פייני סיכוני אשראי דומים.  באופן קבוצתי, מאחר ולא זיהתה קבוצות לקוחות בעלי מא

 תנים לגבייה.לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ני
 

 ההכנסה על מסים .ז
 

לבין    מסים  הכספיים  בדוחות  הנכללים  בין הסכומים  זמניים  הפרשים  בגין  נדחים מחושבים 
הנדחי המסים  יתרות  לצורכי מס.  בחשבון  המובאים  המס  הסכומים  שיעור  לפי  ם מחושבות 

הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או  
יך הדיווח. בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים  ד לתאראשר חקיקתם הושלמה למעשה ע

רו נכסי בהתאם לצפי ניצולם. הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכ
 מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.   

 
המוחזק    להשקעה  נדל"ן  בגין  הנדחים  )המסים  מרבית  את  להשיב  ( substantially allבמטרה 

ההטבות הכלכליות הגלומות בו בדרך של מימוש ולא בדרך של שימוש, נמדדים לפי אופן היישוב  
 צפוי של נכס הבסיס, על בסיס מימוש ולא שימוש.ה

הואיל והחברה לא מתכוונת לממש את נכסיה בעתיד הנראה לעין, אין צפי לתשלום מיסים ועל  
 נרשמו מיסים נדחים. כן לא 

 

 משותפים  בהסדרים השקעה . ח
 

  היא   משותפת  שליטה.  משותפת  שליטה  לחברה  יש  שבהם  הסדרים  הם  משותפים  הסדרים
  הפעילויות   לגבי  החלטות  כאשר  רק  קיימת  אשר,  הסדר  על  שליטה  של  סכםומ  חוזי  שיתוף

 . שליטה שחולקים הצדדים של אחד פה  הסכמה דורשות הרלוונטיות
והחברה לא מתכוונת לממש את נכסיה בעתיד הנראה לעין, אין צפי לתשלום מיסים ועל  הואיל  

 כן לא נרשמו מיסים נדחים. 
 

 ( ionsJoint Operat) משותפות פעילויות
 

  לנכסים   זכויות ,  ההסדר  על  משותפת  שליטה   יש   להסדר  לצדדים  משותפות   בפעילויות 
  היחסי   בחלקה  המשותפת  הפעילות  בגין  מכירה  החברה.  ההסדר  של  להתחייבויות  ומחויבויות

 .המשותפת הפעילות   של ובהוצאות בהכנסות, בהתחייבויות, בנכסים
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 ( משך)ה עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 

 חכירות . ט
 

מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס    החברה
 מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

 
 החברה כחוכר 

 
עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש  

חודשים ועסקאות   12חכירה לתקופה של עד  כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות  
חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה  

 ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.  
 

את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו  החברה  התחייבות בגין חכירה כוללת  של  במועד התחילה  
אשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית  בית הגלומה בחכירה כמהוונים בשיעור הרי

 התוספתי של החברה.  
 

 לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
תשלומי   בתוספת  חכירה  בגין  ההתחייבות  בגובה  מוכר  התחילה  במועד  השימוש  זכות  נכס 

 ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו. ילה או לפניו  חכירה ששולמו במועד התח
או תקופת   שלו,  השימושיים  החיים  לאורך  ומופחת  העלות  במודל  נמדד  השימוש  זכות  נכס 

 החכירה לפי הקצר שבהם.  
 

כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם 
 . IAS 36להוראות 

 
 החברה כמחכיר 

 
 תפעוליתרה חכי

 
עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס, 
מסווגת כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר על פני  
לעלות  החכירה, מתווספות  הסכם  בגין  ישירות שהתהוו  ראשוניות  עלויות  החכירה.  תקופת 

 כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס.   וחכר ומוכרותהנכס המ
 

 בהכנסה הכרה .י
 

רות מועברות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות  
   .בהתאם לתנאי החוזההעסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל  מחירללקוח. 

 
 משכירות הכנסות

 
על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ההטבות    אורך זמן,מוכרות ל  משכירות  הכנסות

החברה.   ביצועי  ידי  על  סופקו  ל  בהתאם  מוכרות  ההכנסותהמופקות  שבהן  הדיווח  תקופות 
בהסכמים  שסוכמו  התשלום  לתנאי  בהתאם  מלקוחותיה  תשלום  גובה  החברה  השירותים. 

קופת מתן  רות או לאחר תתקופת מתן השיספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום  
   השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.

 

 מניות מבוסס תשלום עסקאות .יא
 

 המסולקות   מניות  מבוסס  תשלום  של   בדרך  להטבות  זכאים  החברה  של  שירותים  נותני
 . הוניים במכשירים
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 )המשך(  החשבונאיתעיקרי המדיניות  - : 2באור 

 
 במכשירים הונייםמסולקות עסקאות ה

 
  ההוגן   השווי  לפי  נמדדת  הוניים  במכשירים  המסולקות  השירותים  נותני   עם  העסקאות  עלות

  תמחור  במודל  שימוש  באמצעות  נקבע  ההוגן  השווי.  ההענקה  במועד  ההוניים  המכשירים  של
 . מקובל אופציות

 
ד עם גידול מקביל  במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחעלות העסקאות המסולקות  

שב התקופה  פני  על  מתקייבהון  השירות  תנאי  שבו    םה  במועד    השירות   נותניומסתיימת 
 " )להלן:  לגמול  זכאים  ההבשלה הרלוונטיים  בגין  תקופת  המוכרת  המצטברת  ההוצאה   .)"

למועד ההבשלה משקפת את   עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד
תקופת חלוף  של    מידת  ביותר  הטוב  האומדן  ואת  המכשירים   החברהההבשלה  מספר  לגבי 

 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. 
 

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה  
ללא כהענקות שהבשילו  מטופלות  אשר  שוק  בתנאי  תלויה  השוק,    שלהן  תנאי  לקיום  קשר 

 אי ההבשלה )שירות ו/או ביצוע( התקיימו. בהנחה שכל שאר תנ
 

 רכוש קבוע  .יב
 

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר,  
ואינם כוללים   ,בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם

 המשמשים את הרכוש הקבוע. ציוד עזר הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף ו
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, 

 . לפי שיטת הרכיבים
 

ופ לפירוק  העלויות  הראשוני של  האומדן  כוללת את  קבוע  רכוש  פריטי  הנכס עלות  ינוי של 
 . ושיקום האתר בו ממוקם הנכס

 
בשיעורי מחושב  על  הפחת  שווים  שנתיים  החיים  ם  תקופת  לאורך  הישר  הקו  שיטת  בסיס 

 השימושיים בנכס, כדלקמן:

 
 % רכוש

 7-15 ציוד וריהוט משרדי 
 20-33 וציוד היקפי מחשבים תוכנות
 10 שיפורים במושכר 

 
פני תקופת   על  הישר  הקו  שיטת  לפי  מופחתים  במושכר  )לרבות תקופת    השכירותשיפורים 

או בהתאם לתקופת החיים המשוערת   שבכוונתה לממשה(   החברהבידי  האופציה להארכה ש
  .שבהם הקצר, לפי השיפורשל 

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  

ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
 ועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.כמוקדם מבין המ

 

 עלויות אשראי  .יג
 

זמן  אשר  מהוונת עלויות אשראי הקשורות להקמה של נכסים כשירים    החברה  נדרשת תקופת 
במועד שבו  היוון עלויות האשראי מתחיל  ם.  המיועד או מכירת  םלשימוש  ם,משמעותית להכנת

ומסתיים   ,הפעולות להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי  התחילו  הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו,
הסכום    כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.

 הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות. ופת של עלויות האשראי המהוון בתק
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 סייםפיננ מכשירים .יד

 

 נכסים פיננסים  .1
 
סים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה  נכ

שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 
 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  

דוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים ירי החוב בומודדת את מכשהחברה מסווגת  
 להלן:

 

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן (א)

 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. (ב)
 

1.   

 : החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר (א
 

ל מנת לגבות תזרימי  המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים ע
החו  התנאים  וכן  חוזיים;  זכאות מזומנים  מספקים  הפיננסים  הנכסים  של  זיים 

במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן  
 שטרם נפרעה.

ו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה ז
 בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך. המופחתת תוך שימוש 

יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר    חברהבמועד ההכרה לראשונה  
מקטין   או  מבטל  שכזה  יעוד  אם  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  כנמדד  חוב 

בהכרה או  במדידה  עקביות  חוסר  ההתחייבות  משמעותית  בו  במקרה  לדוגמה   ,
 .דרך רווח או הפסדת המתייחסת נמדדת אף היא בשווי הוגן הפיננסי

 

 :ירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשרהחברה מודדת מכש (ב
 

נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת 
או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד 

ח שווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווב
 או הפסד.

 

 :מכשירים הוניים ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר (ג
 

השקעות במכשירים הוניים אינן עומדות בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדות 
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 

 ננסים ירידת ערך נכסים פי .2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 
 מיישמת לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא  

השווה  את ההפרשה להפסד בסכום    מודדתאת ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה  
 ראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. הפסדי אשל
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 גריעת נכסים פיננסים  .3
 

 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: החברה גורעת 
 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או (א)

כל   (ב) את  מהותי  באופן  מעבירה  וההטבותהחברה  מהזכויו  הסיכונים  ת  הנובעים 
מהסיכונים  חלק  כאשר  או  הפיננסי  מהנכס  המזומנים  תזרימי  לקבלת  החוזיות 
כי   לומר  ניתן  אך  החברה  בידי  נותרים  הפיננסי  הנכס  העברת  בעת  וההטבות 

 העבירה את השליטה על הנכס. 

נובעים  החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים ה (ג)
חויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה  , אך נוטלת על עצמה ממהנכס הפיננסי

 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי. 
 

 התחייבויות פיננסיות .4

4.  

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת (א
 

הפיננסיות ההתחייבויות  מודדת את  החברה  לראשונה,  ההכרה  הוגן   במועד    בשווי 
 .בות הפיננסיתבמישרין להנפקה של ההתחייעלויות עסקה שניתן לייחס בניכוי 

החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות  לאחר ההכרה הראשונית,  
שימו תוך  להמופחתת  פרט  האפקטיבית,  הריבית  בשיטת   פיננסיות  התחייבויותש 

 ; כגון נגזרים הפסד או רווח דרך הוגן בשווי
 

 רך רווח או הפסדהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן ד (ב
 

הפיננסיות התחייבויות  מודדת  החברה  לראשונה,  ההכרה  נמדדות   במועד  שאינן 
 כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  בשווי הוגן בעלות מופחתת 

 
לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות  

האפקטיבי הריבית  בשיטת  שימוש  תוך  פיננסיות המופחתת  להתחייבויות  פרט  ת, 
הנמדדות בשווי הוגן, כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד, כדלקמן 

אופציית המרה    –כגון  )  ננסיתפיהתחייבות  במועד ההכרה לראשונה החברה ייעדה   -
בגין עסקת ה פיננסית  והתחייבות  דרך    (SWAP-באג"ח להמרה  הוגן  בשווי  כנמדדת 

שינויים בשווי ההוגן של ההתחייבורווח או הפס לרווח או    ת הפיננסיתד.  נזקפים 
ההתחייבות   של  האשראי  בסיכון  לשינויים  ליחסם  שניתן  שינויים  למעט  הפסד, 

 . ברווח כולל אחרהפיננסית אשר מוצגים 
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות .5
 

פיננסית   התחייבות  גורעת  כאשר,    כאשר החברה  מסולקתורק  כאשר   ,דהיינו  –  היא 
 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. 

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  התחייבות פיננסית מסולקת
 .פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבותבנכסים 

החבר קיימת,  פיננסית  התחייבות  בגין  תנאים  שינוי  של  תנאי במקרה  האם  בוחנת  ה 
הקיימי מהתנאים  מהותית  שונים  איכותיים ההתחייבות  שיקולים  בחשבון  ומביאה  ם 

 וכמותיים.  
 

יננסית קיימת או החלפה של התחייבות כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פ
בהתחייבות אחרת בעלי תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה,  

כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש    העסקה מטופלת
 או הפסד. בין היתרות של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח
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שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות שינוי  נעשה  במקרה בו  
אותו    בהתחייבות לבין  החברה  בין  מהותי,  באופן  שונים  שאינם  תנאים  בעלי  אחרת 

לווה, החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי המזומנים החדשים מ
 בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש נזקף לרווח או הפסד. 

 

 קיזוז מכשירים פיננסים .6
 

 המצב הכספי על  בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים סיותפיננ והתחייבויות  פיננסיים נכסים

 כוונה וכן קיימת,  שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

 הרגיל העסקים ךהלבמ רק לא משפטית  לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות  .במקביל

 . הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים
 

עתידי  באירוע תלויה תהיה שהיא אסור,  מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות על מנת
 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או, תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו או

 
 בחבילההנפקת ניירות ערך  .7

 
בהנפקה של ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה )לפני הוצאות הנפקה(  

לסדר   בהתאם  בחבילה  שהונפקו  הערך  פיננסים לניירות  נגזרים  להלן:  ההקצאה 
ומכשירים פיננסיים אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה. לאחר מכן נקבע השווי  

דות בעלות מופחתת, כאשר התמורה המוקצית ההוגן עבור התחייבויות פיננסיות הנמד
עבור מכשירים הוניים נקבעת כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם 

  כומים שנקבע לכל רכיב בחבילה.ליחס הס
 

 משובצים  נגזרים .8

 

לא יופרדו מחוזה מארח. בנכסים פיננסיים,  משובצים  הנגזרים    IFRS 9בהתאם להוראות  
מעורבים   בהתאם ה  לאחוזים  הוגן,  בשווי  או  מופחתת  בעלות  בכללותם  יימדדו 
 המודל העסקי ותזרימי המזומנים החוזיים. לקריטריונים של

 
רח אינו מקיים את ההגדרה של נכס פיננסי, נגזר משובץ מופרד מהחוזה  כאשר חוזה מא

המארח ומטופל כנגזר כאשר המאפיינים והסיכונים הכלכליים של הנגזר המשובץ אינם 
שורים באופן הדוק למאפיינים ולסיכונים הכלכליים של החוזה המארח, הנגזר המשובץ ק

ינו נמדד בשווי הוגן כאשר השינויים מקיים את ההגדרה של נגזר וכן המכשיר המעורב א
 נזקפים לרווח או הפסד.

 
הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות 

 ן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.המשפיע באופ

 

 מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור )הגנה(  (א)
 

מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה    החברה
(Forward)    בגין מטבע חוץ ועסקאות החלפה של שיעורי ריבית(IRS)   כדי להגן על

נודות בשערי החליפין של מטבע חוץ ובשיעורי  עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בת
 ריבית.ה

ם משמשים רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינ
 דית לרווח או הפסד.למטרות גידור נזקפים מי
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במועד יצירת הגידור  ידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר  עסקאות ג

פורמל ותיעוד  ייעוד  הסיכונים קיים  ניהול  מטרת  ושל  הגידור  יחסי  של  י 
ונקבע   מתמשך  בסיס  על  נבחן  הגידור  גידור.  לבצע  הקבוצה  של  והאסטרטגיה 

ד  בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי שאליהן יוע
 מן:הגידור. עסקאות גידור )הגנה( מטופלות כדלק

 

 גידור שווי הוגן  (ב)

 
ברווח כולל  שינוי בשווי ההוגן של הנגזר )הפריט המגדר( והפריט המגודר מוכרים  

עלות   במקריםשל,  אחר לפי  המוצג  המגודר  לפריט  המתייחס  הוגן  שווי  גידור 
מופחתת, ההתאמות ליתרה בדוחות הכספיים מוכרות ברווח או הפסד על פני 

ם פיננסיים מגודרים המוצגים ות למכשירירעון. התאמיהתקופה הנותרת עד לפ
תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית מוכרות ברווח או הפסד. כאשר הפריט  

ר נגרע, יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם הופחתה מוכרת ברווח או  המגוד
 הפסד באותו מועד.

 

 מדידת שווי הוגן  .טו
 

היה משולם להעברת התחייבות  שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר ש
 וק במועד המדידה. בעסקה רגילה בין משתתפים בש

כי   ההנחה  על  מבוססת  הוגן  שווי  או מדידת  הנכס  של  העיקרי  בשוק  מתרחשת  העסקה 
 ( ביותר.advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )

ת שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת  השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחו
בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים   תמחור הנכס או ההתחייבות,

 שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות  

אחר למשתתף  מכירתו  ידי  על  או  שלו  המיטבי  בשימוש  הנכס  באמצעות  בשוק    כלכליות 
 שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 

ק נתונים החברה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספי
שניתנים  רלוונטיים  בנתונים  השימוש  מיקסום  תוך  הוגן,  שווי  למדוד  כדי  להשגה  שניתנים 

 השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.   ומזעורלצפייה  
 

דדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים  תחייבויות הנמכל הנכסים והה
תבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית  השווי ההוגן, בה  מדרגלקטגוריות בתוך  

 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 
 

 זהים.   תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו : 1רמה 
 

במישרין    אשר ניתנים לצפייה  1ים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  נתונ   :2רמה 
 בעקיפין.  או

 
  שימוש   שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללאנתונים   :  3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .טז
 

זכאים של החברה  שירותים אחרים  מניות   עובדים/נותני  של תשלום מבוסס  בדרך  להטבות 
בדרך של   להטבות  מכשירים הוניים וחלק מהעובדים/נותני שירותים אחרים זכאיםהמסולקות ב

 על בסיס עליית ערך מניות החברה. הנמדדותהמסולקות במזומן ו תשלום מבוסס מניות
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 ים הונייםעסקאות המסולקות במכשיר 

 
של   ההוגן  השווי  לפי  נמדדת  הוניים  במכשירים  המסולקות  עובדים  עם  העסקאות  עלות 
תמחור   במודל  שימוש  באמצעות  נקבע  ההוגן  השווי  ההענקה.  במועד  ההוניים  המכשירים 

 מקובל. אופציות 
 

או  הסחורות  של  ההוגן  השווי  לפי  נמדדת  העסקאות  עלות  אחרים,  שירותים  נותני  לגבי 
 בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו. ם המתקבלים השירותי

 
הפסד יחד עם גידול מקביל   ואעלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח  

שבו   במועד  ומסתיימת  מתקיימים  השירות  ו/או  הביצוע  תנאי  שבה  התקופה  פני  על  בהון 
מוכרת בגין ה המצטברת התקופת ההבשלה(. ההוצא  -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  
כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את תום  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים ב

של   ביותר  הטוב  האומדן  ואת  ההבשלה  תקופת  חלוף  המכשירים   החברהמידת  מספר  לגבי 
 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. 

 
קות שההבשלה  ת, למעט הענהוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכר

השוק,   תנאי  לקיום  קשר  ללא  כהענקות שהבשילו  מטופלות  אשר  שוק  בתנאי  תלויה  שלהן 
 רות ו/או ביצוע( התקיימו. יבהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )ש 

 
כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת הוצאה  

כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של   שחושבה בגיןנוספת מעבר להוצאה המקורית  
 לפי השווי ההוגן במועד השינוי. התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן השירות האחר

 
וההוצאה   הביטול  לתאריך  הבשילה  כאילו  מטופלת  הוני,  במכשיר  המסולקת  הענקה  ביטול 

לה מוחלפת בהענקה  ההענקה שבוטשטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם  
חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה  

 .לעילתטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר 
 

 עסקאות המסולקות במזומן 
 

שימוש   באמצעות  ההענקה  במועד  ההוגן  השווי  לפי  נמדדת  במזומן  המסולקת  עסקה  עלות 
מקובל. השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל  אופציות  ודל תמחור  במ

מוכרת התחייבות. ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי ההוגן עד לסילוקה,  
 הפסד. ואגן נזקפים לרווח כאשר שינויים בשווי ההו

 

 נדל"ן להשקעה  . יז
 

חכיר ה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מנדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנ .1
בחכירה תפעולית( או חוכר בחכירה לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או 

בייצו שימוש  לצורך  ושלא  או  שתיהן,  שירותים  או  סחורות  הספקת  או  למטרות  ר 
ת נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלו  מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.

כרה הראשונית, נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן,  כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר הה
אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי  

עה, נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה  ההוגן של הנדל"ן להשק
 אינו מופחת באופן שיטתי. 

 

ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות ל"נד .2
כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות 

 קופה שבה נגרע הנכס.הכספיים מוכר ברווח או הפסד בת
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 

ימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי  הקמה המיועד לשנדל"ן להשקעה ב .3
כשהשווי ההוגן אינו  הוגן כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה.  

, מדד על פי עלותו נאזי הוא  בשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט,  ניתן למדידה מהימנה,  
ערך   מירידת  הפסדים  למועד  מים,  קייאם  בניכוי  למדידה  עד  ניתן  ההוגן  השווי  שבו 

   - בהקמהבסיס העלות של נדל"ן להשקעה    ביניהם.מ, כמוקדם  או השלמת הבנייה  מהימנה
 

 עלויותבתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה,  המקרקעין  כולל את עלות   
 תכנון ופיתוח ישירות. 

 

מתבססת   .4 להשקעה  הנדל"ן  של  ההוגן  השווי  קביעת  ה  החברהלצורך  שווי  ערכת  על 
שהינם מומחים בהערכות שווי של   –בלתי תלויים    מבוצעת על ידי מעריכים חיצונייםש

ידי הנהלת   ועל  והניסיון הנדרשים  הידע  בעלי  והינם  ידע    החברהנדל"ן  שהינה בעלת 
 .מקצועי נרחב

 

 אוצרבמניות  .יח
 

החברה   ידי  על  המוחזקות  החברה  ומניות  רכישתן  עלות  לפי  מהון    ז בקיזומוצגות  נמדדות 
כל   הנובע מהחברה.  ביטול של מניות אוצר  רווח או הפסד  הנפקה או  נזקף רכישה, מכירה, 
 ישירות להון. 

 

 רווח )הפסד( למניה  .יט
 

ה במספר המניות רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החבר
 במהלך התקופה.  הקיים בפועלהרגילות המשוקלל 

השפעתן מדללת את  אם  כללות בחישוב הרווח המדולל למניה  פוטנציאליות נמניות רגילות  
מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות    מפעילויות נמשכות.הרווח למניה  

אותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה  ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומ
ת מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות  של החברה ברווחי חברות מוחזקו

 החברה.  המוחזקות על ידימוכפל במספר המניות 
 

 הצגת דוחות כספיים  1IAS -ל תיקונים .כ
 הצגת דוחות כספיים  1חשבונאות בינלאומי  מספר תיקונים לתקן     IASB-פרסם ה,  2020בינואר  
ת או בלתי  לקביעת סיווג התחייבות כשוטפבמטרה להבהיר את הקריטריון    , התיקונים(  – )להלן  

  שוטפת.
 

 : כוללים את ההבהרות הבאותהתיקונים 

 הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות.  –הבהרה למשמעות המונח  •
 

לצורך הקביעה  בסוף תקופת הדיווח ישמשו רק הזכויות הקיימות לחברה  כי הבהרה •
 . של ההתחייבות הסילוקהזכות לדחות את  האם לחברה קיימת

 

הבהרה לאמצעים אשר ישמשו לסילוק של התחייבות מעבר לסילוק באמצעות העברה   •
 של מזומנים )למשל סילוק באמצעות העברה של מכשירים הוניים(. 

 
 .לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספייםלעיל לתיקונים  להערכת החברה, 
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 הכספיים הדוחות כתריבע וההנחות האומדנים,  השיקולים  קרייע - : 3באור 

 
שיקול דעת ושקלה    החברהבתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה   

הבאים,   הנושאים  לגבי  השיקולים  בדוחות  את  שהוכרו  הסכומים  על  המהותית  ההשפעה  שלהם 
 הכספיים:

 

 השיקולים  . א
 

 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות -
 

עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות    הוגן של השווי ה 
ומחיר  המניה  מחיר  נתוני  על  מתבסס  המודל  מקובל.  אופציות  תמחור  במודל    שימוש 

 המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.
 

 אומדנים והנחות .ב
 

הה  נדרשת  הכספיים,  הדוחות  הכנת  המשבעת  והנחות  באומדנים,  להסתייע  על  נהלה  פיעים 
הכנסות  התחייבויות,  נכסים,  של  המדווחים  הסכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות  יישום 

 אומדן. הוהוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 
 

דיווח ואומדנים  ה  ות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריךלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוח 
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם   החברהקריטיים שחושבו על ידי  

 בשנה העוקבת:של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 

 להשקעה  ן"נדל -
 

יווח כאשר שינויים בשווי  לפי שווי הוגן לתאריך הד  מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה  נדל"ן  
בלתי   חיצוניים  שווי  מעריכי  ידי  עלבדרך כלל  . השווי ההוגן נקבע  הפסד  או  רווחל  םפיזקנ ההוגן  

ההוגן  תלויים,   בנדלנקבע  השווי  לאחרונה  שנעשו  לעסקאות  ומיקום  "בהתייחס  אופי  בעל  ן 
 דומים לזה המוערך. 

 
 תביעות משפטיות  -

 
חזקות שלה,  התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מו  תוצאותסיכויי  בהערכות  

יועציהן  יועצים המשפטיים ה המשפטיים. הערכות אלה של    הסתמכו החברות על חוות דעת 
  הניסיון מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על  

ת תקבענה בבתי המשפט, עלולות  המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעו
 שונות מהערכות אלה. תוצאות אלה להיות

 
 בהקמה  להשקעה "ן נדל של מהימנה מדידה

 
ניתן למדידה מהימנה מביאה  נדל"ן להשקעה בהקמה  לצורך הבחינה האם השווי ההוגן של 

 :בחשבון, בין היתר, את הקריטריונים הרלוונטיים הבאים החברה
 

 מיקום הנדל"ן בהקמה באזור שבו השוק מפותח ונזיל.  .1

קודמות של רכישה או מכירה של נכסים   אחרונות או הערכות  ציטוט מחיר מעסקאות .2
 במצב ומיקום דומים. 

 חתימה על הסכם הקמה עם קבלן מבצע. .3

 השגת היתרי בניה.  .4

 עלויות הקמה.אומדן מהימן של  .5

 אומדן מהימן של שווי הנכס המוגמר.  .6
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 )המשך(  הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים,  השיקולים  קרייע - : 3באור 
 

כאשר בחינת הגורמים לעיל מעלה כי שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה בהקמה ניתן למדידה 
לגבי נדל"ן להשקעה. כאשר   ההחבר, הנדל"ן נמדד לפי שוויו ההוגן בהתאם למדיניות  מהימנה

מדידה מהימנה אינה אפשרית, נדל"ן להשקעה בהקמה נמדד לפי עלות בניכוי הפסד מירידת 
 ערך, אם קיים.  

 
 מזומנים ושווי מזומנים  - : 4ור אב

 בדצמבר 31

 סעיף

2021 
 ש"ח  אלפי

2020 
 אלפי ש"ח 

 8,148 3,314 דית ימזומנים למשיכה מי
 27,848 129,440 ( 1) קדונות לזמן קצריפ - שווי מזומנים 

 132,754 35,996 
 
,  שה חודשיםקדונות המופקדים בתאגידים בנקאיים הינם בד"כ לתקופות של בין יום עד לשלו יפ ( 1)

   (.0.01%נושאים ריבית שנתית הנקבעת בהתאם לתקופת הפיקדונות )
 

   סחיריםבני"ע השקעות  -  5באור 
 בדצמבר 31

 סעיף

2021 
 אלפי ש"ח 

2020 
 אלפי ש"ח 

נכסים פיננסיים המסווגים לשווי הוגן ושינויים בו נזקפים לרווח או  
   הפסד

   53,583   12,905 )*(   נאמנותהשתתפות בקרנות  יחידותאגרות חוב, מניות ו

 12,905 53,583 
 (. 1)רמה  לפי מחירים מצוטטים בשוק פעיל)*( השווי ההוגן נמדד 

 
 חייבים ויתרות חובה  - : 6באור 

 בדצמבר 31

 סעיף

2021 
 ש"ח  אלפי

2020 
 אלפי ש"ח 

   "קלז חובה ויתרות חייבים -א'
 230 611 הוצאות מראש  
 668 1,485 חייבים אחרים 

 2,400 1,781 דירה להשכיר   יםחו"ז שותפים בפרויקט
 131 79 לקוחות

 3,956 3,429 
 בדצמבר 31

 סעיף

2021 
 ש"ח  אלפי

2020 
 אלפי ש"ח 

   א" לז חובה ויתרות חייבים -ב'
 283 192 הוצאות מראש  

 77 88 לז"א  תפיקדונו
 1,774 6,748 ( 1לקבל ) דמי ניהול החזר הוצאות

 7,028 2,134 
 להלן  ב'23באור  ראה (  1)
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 מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה  - : 7באור 
 

 בדצמבר 31

 באור סעיף
2021 

 ש"ח  אלפי
2020 

 אלפי ש"ח 

 86,237 104,940 א'7 פרויקט שדרות ירושלים ביפו
 33,713 50,833 ב'7 פרויקט אונו פריים בקרית אונו 

 29,262 48,260 ג'7 תל אביבות אפקה בפרויקט נא
 32,013 42,183 ד'7 פרויקט הרצליה הירוקה בהרצליה 

 44,944 102,261 ה' 7 פרויקט מחנה יהודה בירושלים
 10,715 35,400 ו' 7 פרויקט נווה שרת בתל אביב 

 16,241 75,048 ' ז7 פרויקט גני טל באשדוד
 40,688 84,468 'ח7 פרויקט דמרי בברנע באשקלון 
 - 105,872 י'7-'ט7 פרויקט אפרהאוס בתל אביב
 - 573 'אי7 פרויקט מבצע סיני בבת ים 

 - 3,543 'בי7 פרויקט קהילת לודג' בתל אביב
 49,206 2,550  פרויקט הדר יוסף בתל אביב 

 29,973 3,596  בירושלים  360פרויקט רמות 
 - 301  *(  פרויקט מגדלי שיר

 45,602 -  פרויקט יוניק לייף ביהוד

 418,594 659,828  נדל"ן להשקעה מקדמות ע"ח סה"כ 
 
 

נכון לתאריך המאזן שולם ,  2021במהלך הרבעון הרביעי לשנת    (*                                      החברה רכשה דירה נוספת בפרויקט, 
 רה. הדי מעלות 10%סך של 

 
 

 יפו - בניינים בשדרות ירושלים בתל אביב 2הסכם רכישה של   . א
 

לחברה  ,  2019בדצמבר    29ביום   קשור  שאינו  שלישי  צד  עם  החברה,  זה   להלן)התקשרה  :  בסעיף 
שטח מסחרי אשר עתידים   יח"ד ושטחי מסחר  99  בניינים הכוללים  2, בהסכם רכישה של  ("המוכר"

"הסכם הרכישה" או "העסקה",  -: "הנכס" ובסעיף זה  להלן)ו  יפ-אביב-להיבנות בשדרות ירושלים בתל
 (.בהתאמה

 
חודשים לאחר קבלת    36מועד המסירה הצפוי של דירות המגורים, על פי הסכם הרכישה, הינו עד  

בסעיף    להלן )חודשים מיום חתימת הסכם הרכישה    48-הנכס ובכל מקרה לא יאוחר מ  היתר לבניית
 "(.  מועד המסירה הצפוי : "זה

כי נכון למועד הדוח לא התקבל היתר בניה וכן קיבלה החברה פניה רשמית מאת המוכר בדבר   יצויין
 פנית  את  הדחת  החברה  הנהלת.  עיכוב במועד מסירת הפרויקט לאור אירועי הקורונהל  האפשרות

 כאמור.  יהילדח המוכר
 

  256- הינה בסך של כ(  םאשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדי)על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס  
לעסקה    (.כולל מע"מ)  מיליון ש"ח אינו מהותי  בהיקף אשר  עסקה  בהוצאות  החברה  נשאה  בנוסף, 

מיליון ש"ח, יתרת התמורה בגין התשלום לפרויקט   102  -המאזן שולם סך של כלתאריך נכון  ולחברה.
עם  ישולם  מיליון ש"ח    51-לאורך ביצוע העבודות בפרויקט כאשר התשלום האחרון בסך של כתשולם  

 .או כל אישור אכלוס אחר ונגד מסירת החזקה בנכס 4קבלת טופס 
 

  פועל  המוכר  אשר  הנוספות היחידות    18  את לרכוש  החברה  התחייבהכן, במסגרת הסכם המכר,    כמו
על פי הסכם  .  תכנון ובניה של עיריית תל אביב  ועדת  החלטת  על  שהגיש   ערר   במסגרת  אישורן   לקידום

ה הדירהמכר,  במחיר  חברה תרכוש את  הנוספות    עבור  התמורה  . מכר  למ"ר"ח  ש  אלף  30-כ  של ות 
  הכולל  בניה  היתר  קבלת  ממועד  החל  הדירות  יתר  עבור  התמורה  עם  בבד  בד  תשולם  הנוספות   הדירות

 .  הנוספות הדירות את
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 )המשך(  להשקעה "ן נדל "ח ע מקדמות - : 7באור 

 
הודעה מהקיבלה החבר  ,2021ינואר,    חודש  במהלך כי  ה   ערר ה  ועדת  2020,  בדצמבר  16  ביוםמוכר 

אישרה    מחוזיתה ובניה    כך  לפרויקט"ד  יח  18  של  לתוספת  המוכר  של   ההיתר  בקשת  אתלתכנון 
  47-"ד. החברה מעריכה את תוספת העלות בגין הדירות הנוספות בכיח  117"כ  סה  יכלול   שהפרויקט

  בניה   היתר  התקבל  לא  עדיין  שכן   בוודאות  לקבוע  ניתן   לא  זה  בשלב  זאת עם"מ,  מע  כולל"ח  ש מיליון
 .לפרויקט

 

 דירות בקריית אונו  25הסכמי רכישה של   .ב
 
לחברה    2019בדצמבר    30  יוםב קשור  שאינו  שלישי  צד  עם  החברה,  זה   להלן)התקשרה  :  בסעיף 

  להלן )בקריית אונו    מתקדםבשלב בנייה    קיום  דירות אשר נמצאות  25, בהסכמי רכישה של  ("המוכר"
 (. "הסכמי הרכישה" או "העסקה", בהתאמה-: "הנכס" ובסעיף זה

 
  55- הינה בסך של כ  (במשא ומתן בין הצדדיםאשר נקבעה  )על פי הסכמי הרכישה, התמורה בגין הנכס  

לעסקה    (.כולל מע"מ)מיליון ש"ח   אינו מהותי  בהיקף אשר  עסקה  בהוצאות  החברה  נשאה  בנוסף, 
מיליון ש"ח, יתרת התמורה בגין התשלום לפרויקט    49.5  -סך של כך המאזן שולם  ינכון לתאר  ולחברה.
 .בסמוך למועד קבלת הדירותתשולם 

 
 .  2022ביוני   30פוי של הדירות, על פי הסכמי הרכישה, הינו  ועד המסירה הצמ
 

 דירות בשכונת נאות אפקה א' בתל אביב 28רכישת  .ג
 
ים שאינם קשורים לחברה, בהסכם רכישה , התקשרה החברה, עם צדדים שלישי2020בפברואר    6ביום,  

להלן בסעיף זה:  אביב )-בפרויקט הנבנה בצפון תל  מתקדםדירות אשר נמצאות בשלב בנייה    28של  
 "הסכם הרכישה" או "העסקה", בהתאמה(.-"הנכס" ו

 
- כהינה בסך של  הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים(    הסכם  פי  על

בנוסף, נשאה החברה בהוצאות עסקה בהיקף אשר אינו מהותי    (.כדין  "ח )כולל מע"מש  וןמילי   94.5
מיליון ש"ח, יתרת התמורה בגין התשלום    47.3  -ך המאזן שולם סך של כי נכון לתאר  לעסקה ולחברה.

מיליון ש"ח   9.45- לאורך ביצוע העבודות בפרויקט כאשר התשלום האחרון בסך של כתשולם  לפרויקט  
 בסמוך למועד קבלת הדירות.ישולם 

 
   .2023במרץ  31  הינו,  הרכישה הסכם פי על, הדירותשל   הצפוי המסירה מועד

 

 " בהרצליההירוקהיחידות דיור בפרויקט "הרצליה  30רכישת  .ד

 
שאינ2020ברואר  בפ  27ביום   שלישי  צד  עם  החברה,  התקשרה  )להלן  ו ,  לחברה  זה  קשור  :  בסעיף 

בשלב בנייה מתקדם   דירות המצוי   30קומות אשר יכיל    7ין שלם בן  ניב  "(, בהסכם רכישה שלהמוכר"
 ", בהתאמה(.העסקה" או "הסכם הרכישה"-ו : "הנכס"בסעיף זה )להלן הרצליה  ב
 

  62)אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של   הממכרהרכישה, התמורה בגין   הסכם  פי  על
אות עסקה בהיקף אשר אינו מהותי לעסקה  החברה בהוצ   בנוסף, נשאה  (.כדין  "ח )כולל מע"מש  מיליון

מיליון ש"ח, יתרת התמורה בגין התשלום לפרויקט    41  -ך המאזן שולם סך של כינכון לתאר  ולחברה.
ישולם  מיליון ש"ח    21-לאורך ביצוע העבודות בפרויקט כאשר התשלום האחרון בסך של כתשולם  

 בסמוך למועד קבלת הדירות.
 

 . 2022באפריל  28הינו לא יאוחר מיום  ,  הרכישה הסכם פי על, הדירותשל   יפוהצ המסירה דמוע
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 )המשך(  להשקעה "ן נדל "ח ע מקדמות - : 7באור 

 

 פרויקט "מחנה יהודה" ירושלים .ה
 

:  בסעיף זה  להלן)לחברה  צדדים שלישיים שאינם קשורים    3התקשרה החברה עם    2020ביוני,    21ביום  
מגורים אשר נמצאות בשלב בנייה בסמוך לשוק מחנה יהודה  דירות    80של    , בהסכם רכישה("המוכרים"

הסכם  ", בהתאמה(. במקביל להנכס"-" והעסקה" או "הסכם הרכישהלהלן בסעיף זה: ")  במרכז ירושלים
  מניות רגילות של החברה   5,422,667הרכישה, חתמה החברה על הסכם עם המוכרים להקצאה של  

 . מיליון ש"ח 40-בתמורה לכ

 
 -הינה בסך של כ  (נקבעה במשא ומתן בין הצדדיםש  )כפיעל פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס  

בנוסף, נשאה החברה בהוצאות עסקה  "(. התמורהמיליון ש"ח )כולל מע"מ( )להלן בסעיף זה : " 203.35
ח, יתרת  מיליון ש" 116  -ך המאזן שולם סך של כינכון לתאר בהיקף אשר אינו מהותי לעסקה ולחברה.

לאורך ביצוע העבודות בפרויקט כאשר התשלום האחרון בסך  תשולם  התמורה בגין התשלום לפרויקט  
 בסמוך למועד קבלת הדירות.ישולם  מיליון ש"ח  6.1-של כ

 
 . 2025לשנת  2רבעון   במהלך הינו,  הרכישה הסכם פי על, הדירותשל   הצפוי המסירה מועד

 

 יפו-אביב-דירות בצפון מזרח תל 50כישת ר .ו
 

זה:  2020בספטמבר    10ביום   בסעיף  )להלן  לחברה  קשור  שאינו  שלישי  צד  עם  החברה  התקשרה   ,
יפו )להלן בסעיף  -אביב-בצפון מזרח תלדירות אשר עתידות להיבנות    50"המוכר"( בהסכם רכישה של  

 "הסכם הרכישה" או "העסקה", בהתאמה(.-זה: "הנכס" ו
 

- כ  הינה בסך של  ס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים(על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכ
בנוסף, נשאה החברה בהוצאות עסקה בהיקף אשר אינו מהותי לעסקה  מיליון ש"ח )כולל מע"מ(.    129.5

מיליון ש"ח, יתרת התמורה בגין התשלום לפרויקט    32.3  -ך המאזן שולם סך של כינכון לתאר  לחברה.ו
ישולם  מיליון ש"ח    13-סך של כיקט כאשר התשלום האחרון בלאורך ביצוע העבודות בפרותשולם  

 בסמוך למועד קבלת הדירות.
 

 . 2025לשנת  2רבעון  במהלך  הינו,  הרכישה הסכם פי על, הדירותשל   הצפוי המסירה מועד
 

 באשדוד דירות 56 עד 20 רכישת .ז

 
)להלן  2020בספטמבר    17ביום   לחברה  קשור  שאינו  שלישי  צד  עם  החברה  התקשרה  זה:  ,  בסעיף 

באשדוד )להלן    מתקדמיםה  דירות אשר נמצאות בשלבי בניי  56עד    20"המוכר"( בהסכם רכישה של  
 "הסכם הרכישה" או "העסקה", בהתאמה(.-בסעיף זה: "הנכס" ו

 
דירות    36, הכלולות בעסקה, הינה מוחלטת ורכישת עד  דירות  20בהתאם להסכם הרכישה, רכישתן של  

שהחברה כי ככל  הוסכם  במסגרת הסכם הרכישה  כמו כן,    ת תנאים מסוימים.נוספות מותנית בהתקיימו
העסקה  , החברה לא תוכל למכור את כלל הדירות נשוא  דירות בפרויקט  56תרכוש, בסופו של דבר,  

שונים    שונות  בנסיבותאלא   שנת    .הרכישה  בהסכם  נקבעוש  כפיובמועדים  התקיימו    2021במהלך 
 הדירות בפרויקט.   56כל התנאים לכך שהחברה תרכוש את 

  
- כהרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של    הסכם  פי  על

  71  - נכון תאריך המאזן שולם סך של כ  .הדירות  56מלוא    עבור רכישת   "ח )כולל מע"מ(ש  מיליון   88.8
בפרויקט כאשר ע העבודות  לאורך ביצותשולם  מיליון ש"ח, יתרת התמורה בגין התשלום לפרויקט  

 בסמוך למועד קבלת הדירות. ישולם מיליון ש"ח  8.9- התשלום האחרון בסך של כ
 

 . 2022בדצמבר  31עד ולא יאוחר מיום  הינו, הרכישה הסכם פי על,  הדירותשל   הצפוי המסירה
 

 

 



 מגוריט ישראל בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים 

-  28   - 

 
 )המשך(  להשקעה "ן נדל "ח ע מקדמות - : 7באור 

 

 באשקלון ברנע  בשכונתיחידות דיור   56הסכם רכישה של   . ח
 

עם  ,  2020בדצמבר    20יום,  ב החברה,  לחברה    ושאינ  שלישי  צדהתקשרה  זה  להלן(קשור  :  בסעיף 
  להלן )  אשקלוןיחידות דיור אשר נמצאות בשלבי בנייה מתקדמים ב  56רכישה של    םבהסכ,  ("המוכר"

זה ובסעיף  "הנכס"  בהתאמה  םהסכ"-:  "העסקה",  או  ח  (.הרכישה"  הרכישה  להסכם  תמה  במקביל 
ש"ח ע.נ. כ"א של חברה לפי    0.01מניות רגילות בנות    2,660,000הסכם להקצאת    החברה עם המוכר על
:  בסעיף זה   להלן)  ש"ח  19,950,000וזאת בתמורה לסך של    רגילה  ש"ח למניה  7.5שער מניה מוסכם של  

 . ("הסכם ההקצאה"
 

ת המניות נשוא הסכם קבלת אישור הבורסה להקצא  היה תנאי מתלה לתוקפו של הסכם הרכישה  
ההסכמים  14תוך   ,אהההקצ חתימת  ממועד  הבורסה    2020בדצמבר,    29ביום    .יום  אישור  התקבל 

 . נכנס לתוקפו  הסכם הרכישההתקיים התנאי המתלה ווכפועל יוצא    להקצאת המניות נשוא ההסכם
 החברה הקצתה את המניות המוקצות כנגד קבלת התמורה הנ"ל.

 
- כ  קבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך שלמורה בגין הנכס )אשר נעל פי הסכם הרכישה, הת

בהוצאות עסקה בהיקף אשר אינו מהותי לעסקה  בנוסף, נשאה החברה    מיליון ש"ח )כולל מע"מ(.  90.75
מיליון ש"ח, יתרת התמורה בגין התשלום לפרויקט    87-ך המאזן שולם סך של כיולחברה. נכון לתאר

 שולמה לאחר תאריך המאזן.ן ש"ח מיליו 3.75 -בסך של כ
 

 . 2022הדירות נמסרו לחברה במהלך הרבעון הראשון של שנת 
 

 תל אביב  בפרויקט אפרהאוס ידות דיוריח  110מימוש אופציה לרכישת  . ט
 

התקבלה הודעת מימוש האופציות בהתאם להסכמים בהם התקשרה החברה, עם    2021ביוני,    8ביום  
לר לחברה,  קשור  שאינו  שלישי  בנייה  110כישת  צד  בשלבי  נמצאות  אשר  דיור    ראשוניים  יחידות 

 בשכונת יד אליהו בתל אביב בפרויקט אפר האוס.
 

  267- פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של כ  על
סך של    ן שולםך המאזינכון לתארמיליון ש"ח ובתוספת הוצאות עסקה בסכום שאינו מהותי לחברה.  

לאורך ביצוע העבודות בפרויקט כאשר התשלום האחרון  תשולם  יתרת התמורה  מיליון ש"ח,    80.1  -כ
 בסמוך למועד קבלת הדירות.ישולם מיליון ש"ח  26.7-סך של כב
 

 . 2026לשנת  2רבעון   במהלך הינו,  הרכישה הסכם פי על, הדירותשל   הצפוי המסירה מועד
 

 ביד אליהו, תל אביב בפרויקט אפרהאוס   דירות 23  הסכם רכישה של .י
 

שלישי שאינו קשור לחברה )להלן צד  אותו  עם    פעם נוספת  , התקשרה החברה2021ביולי   20ביום  
בפרויקט "אפר האוס" בתמורה לסך של  נוספות  דירות    23"( בהסכם רכישה של  המוכרתבסעיף זה: " 

ש"ח    78-כ שאינו מהותמיליון  בסכום  עסקה  הוצאות  לחברובתוספת  " י  זה:  בסעיף  )להלן    הסכםה 
החברההמכר להתקשרות  במקביל  וזאת  קשור  אותו   "(  שאינו  שלישי  צד  )להלן:    לחברה  עם 

למיטב ידיעת החברה המשקיעה הינה חברה  )   "( בהסכם להקצאה פרטית של מניות החברה.המשקיעה "
 קשורה של המוכרת על פי הסכם המכר( 

 
ההקצאה שעל פיו תקצה החברה    המשקיעה על הסכםחתמה החברה עם    במקביל להסכם הרכישה 

  המניות : "בסעיף זה  חברה )להלןה  כ"א של  ש"ח ע.נ.  0.01מניות רגילות בנות    2,055,467למשקיעה  
אלפי    15,416  -ש"ח למניה רגילה וזאת בתמורה לסך של כ  7.5של    מוסכם  מניה  שער "( לפי  המוקצות

 ש"ח.
 
 
 
 



 מגוריט ישראל בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים 

-  29   - 

 
 )המשך(  עה להשק"ן נדל "ח ע מקדמות - : 7באור 

 
הסכם תנאי מתלה לתוקפו של הסכם הרכישה היה קבלת אישור הבורסה להקצאת המניות נושא  

תוך   ההסכמים  14ההקצאה,  חתימת  ממועד  הבורסה  2021באוגוסט    3ביום    .יום  אישור  התקבל   ,
, החברה הקצתה את המניות המוקצות למשקיעה כנגד קבלת התמורה  2021באוגוסט    8להקצאה וביום  

 ל. הנ"
 

  78-כ של בסך הינה( הצדדים בין ומתן במשא נקבעה)אשר   הנכס בגין התמורה, הרכישה הסכם פי על
ך המאזן שולם סך של  ינכון לתארמיליון ש"ח ובתוספת הוצאות עסקה בסכום שאינו מהותי לחברה.  

ן  לאורך ביצוע העבודות בפרויקט כאשר התשלום האחרותשולם  מיליון ש"ח, יתרת התמורה    23  -כ
 בסמוך למועד קבלת הדירות.ישולם מיליון ש"ח  7.8-בסך של כ

 
ועניין  על אף העובדה שהסכם הקצאת הציגה החברה בהתאם   , המניות הינו הסכם נפרד לכל דבר 

לאור זאת   .את הנפקת המניות כחלק מהתמורה בעסקה הבינלאומיים המקובלים, לכללי החשבונאות
קבוע את שוויה ההוגן  לעל מנת    למועד העסקה   ת המוקצותמדדה החברה את שווין ההוגן של המניו

בוצעה ע"י מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי קבעה כי שווין    של התמורה בעסקה. הערכת השווי אשר
יובהר כי ההפרש בין  מליון ש"ח.    12.7-ההוגן של המניות המוקצות )כולל רכיב החסימה( הסתכם לכ

 במועד קבלת הנכס.  והפסד  או   ברווח   ן התמורה שהתקבלה יוכרשווין ההוגן של המניות המוקצות לבי
 

 . 2026לשנת  2 רבעון הבמהלך   הינו,  ישההרכ הסכם פי על, הדירותשל   הצפוי המסירה מועד
 

 בבת יםברחוב מבצע סיני יחידות דיור   26הסכם רכישה של   .יא
 

עם  ,  2021  באוגוסט  23יום,  ב החברה,  לחברה    ושאינ  שלישי  צדהתקשרה  זה   לןהל (קשור  :  בסעיף 
דיור    26רכישה של    ם , בהסכ("המוכר" ובסעיף זה  להלן)  ראשוניים  בנייה  יבשלביחידות  - : "הנכס" 

 (.הרכישה" או "העסקה", בהתאמה םהסכ"
 

- כ  של  בסך  הינה(  הצדדים  בין   ומתן  במשא  נקבעה)אשר    הנכס  בגין   התמורה,  הרכישה  הסכם  פי  על
לאורך תקופת   תשולם  התמורה.  לחברה  מהותי  שאינו  כוםסב  עסקה  הוצאות  ובתוספת"ח  ש  מיליון  37.6

 .הבניה של הפרויקט
 

 . 2024 לשנת  אוקטובר חודש במהלךהינו ,  הרכישה הסכם פי על, הדירותשל   הצפוי המסירה מועד
 

 , הדר יוסף תל אביב64-62ברחוב קהילת לודג' יחידות דיור   21הסכם רכישה של   .יב
 

הח,  2021  רבנובמב  30יום,  ב עם  התקשרה  לחברה    ו שאינ  שלישי   צדברה,  זה   להלן(קשור  :  בסעיף 
בהסכ("המוכר" דיור    21רכישה של    ם,  בנייה  יחידות  טרום  בשלבי  נמצאות  זה   להלן)אשר  :  בסעיף 
 (.הרכישה" או "העסקה", בהתאמה ם"הסכ-"הנכס" ו

 
- כ  של  בסך  הינה(  הצדדים  בין   ומתן  במשא  נקבעה)אשר    הנכס  בגין   התמורה,  הרכישה  הסכם  פי  על

ך המאזן שולם סך  ינכון לתאר  .לחברה  מהותי  שאינו  בסכום  עסקה  הוצאות  ובתוספת"ח  ש  מיליון  54.2
לאורך ביצוע העבודות בפרויקט כאשר התשלום האחרון  תשולם  מיליון ש"ח, יתרת התמורה    3.3  -של כ

 בסמוך למועד קבלת הדירות.ישולם מיליון ש"ח  13.5-בסך של כ
 

 . 2025 לשנת מאי חודש במהלךהינו ,  הרכישה הסכם פי על, הדירותל ש  הצפוי המסירה מועד
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 נדל"ן להשקעה בהקמה  - : 8באור 

 
 בדצמבר  31

 באור סעיף 

2021 
 ש"ח   אלפי 

 
 
 עלות 

2021 
 ש"ח   אלפי 

 
 

 שווי הוגן 

2021 
 ש"ח   אלפי 

 
התאמות  

 שווי 

2021 
 ש"ח   אלפי 

התאמות  
  שווי 

 לתקופה

2020 
 ש"ח   אלפי 

 
 
 עלות 

2020 
 ש"ח   אלפי 

 
 

 שווי הוגן 

2020 
 ש"ח   אלפי 

התאמות  
  שווי 

 לתקופה
השכיר  פרויקט דירה ל

 538 29,400 28,611 ,96113 ,40814 ,90961 ,15047 א'8 חולון 
פרויקט דירה להשכיר  

 1,214 26,300 25,086 13,493 14,707 43,380 ,67328 ב'8 מלחה 
קט דירה להשכיר  פרוי 

 -  29,046 29,046 ,53214 14,325 952,82 ,50438 ג' 8 ראשון לציון 
להשכיר באר  פרויקט דירה  

 4,166 62,680 58,514 72,830 76,996 140,934 63,938 ד' 8 עקבי 
 (1,134) 85,200 78,076 (764) 76,47 85,200 ,72378 ה'8 קט הלל בירושלים פרוי 

 4,784 232,626 219,333 ,062113 3126,91 384,252 ,933257  סה"כ נדל"ן להשקעה 
 

 פרויקט דירה להשכיר בחולון  . א

 
החברה הממשלתית לדיור   -, נערך מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר  2017בספטמבר    11ביום  

ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ועיריית חולון, לחכירת   "(דירה להשכיר)להלן: "   ולהשכרה בע"מ
מ"ר בשכונת תל   2,460-, בשטח כולל של כ15-16, מגרשים  119-120,חלקות    6996מקרקעין )גוש  

גיבורים אשר בחולון, למטרת תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של פרויקט מגורים להשכרת דירות 
 ", בהתאמה(.ויקט הפר " -" ו המכרז)להלן בסעיף זה: "  לטווח ארוך

 
ות  דיר  42בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול  

ציפות  שנה בר  20-לפחות, אשר ייועד להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ
 מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח  25%"(, כאשר  תקופת ההשכרה)להלן בסעיף זה: "

ייחודי  1466לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'     להקצאת   שעניינה "מסלול 
דירוק לבניית  להשכרה"רקע  לזכאים"(    ת  מפוקח  דירה  "שכר  זה:  בסעיף  הדירות  )להלן  ויתרת 

 תושכרנה לשוכרים בשוק החופשי.
 

לבין מנרב בין החברה  צד שלישי שאינו קשור    בהתאם להסכם שנחתם  אחזקות בע"מ שהינה 
)להלן "לחברה  החברה  "מנרב:  עם  זה  וביחד  "בסעיף  לחכירת  השותפות :  תפעל  השותפות   ,)"

ו/או מימוהמקרקעין   כך שהחברה  ומימוש משותף של הפרויקט  זכויות השותפות בפרויקט,  ש 
נחתם בין החברה  מהפרויקט. בהתאם להסכם ש  40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב  60%-תחזיק ב

" בלתי CALL" בלתי חוזרת ולחברה תוקנה אופציית "PUTלבין מנרב, למנרב תוקנה אופציית "
קופת ההשכרה של  ( אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר תחילת ת100%חוזרת, למימוש ביחס למלוא )

 הפרויקט. 
 

 שכר דירה מפוקח
 

יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד על   הדירות המפוקחות
מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי בתוספת    80%

 .לצרכןהצמדה למדד המחירים 
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 )המשך(    נדל"ן להשקעה בהקמה - : 8באור 
 

 : יצוין כי
 

" הבלתי חוזרת CALL"-בהתאם להסכם השותפות שנחתם בין החברה לבין מנרב, אופציית ה  .1
" הבלתי חוזרת אשר הוקנתה למנרב, למימוש ביחס PUT"-אשר הוקנתה לחברה ואופציית ה

"( הינן במחיר מימוש אשר האופציה לן בסעיף זה: "( אחזקות מנרב בפרויקט )לה100%למלוא )
ולפרוי  )היינו תוספת התשלום שתשלם החברה למנרב בגין מימוש    קטאינו מהותי לחברה 

מהותית   איננה  הפרוייקט,  בעלות  חלקה  בשווי  למנרב  שתשולם  לתמורה  מעבר  האופציה, 
 כאמור(. 

  10תקופה שתחילתה בתום  בהתאם להסכם השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה ל .2
התנאים לתחילת תקופת ההשכרה )להלן בסעיף במצטבר(  ימי עסקים מהמועד שבו התקיימו )

 חודשים מהמועד הקובע.  12"(, וסיומה בתום המועד הקובעזה: " 
 

בהתאם להסכם השותפות, החברה ומנרב יחזיקו בכל הזכויות וההתחייבויות בקשר לפרויקט   .3
 )שישים אחוזים( בידי החברה. 60%-)ארבעים אחוזים( בידי מנרב ו 40%בחלקים כדלקמן: 

 
מיליון ש"ח בתוספת   18.2החברה ביחד עם מנרב זכו במכרז לחכירת הפרויקט בתמורה לסך של  

  שולמה בהתאם לתנאי המכרז, התמורה עבור הפרויקט, "(. התמורהמע"מ כדין )להלן בסעיף זה: "
  ל ידי ועדת המכרזים.ימים ממועד קביעת הזוכה ע 90בתוך 

 
בהתאם   יחידות מגורים בפרויקט.  51היתר לבניית  התקבל   2019  במהלך הרבעון הרביעי של שנת

חתמה השותפות עם צד שלישי שאינו קשור לשותפות    2020במהלך הרבעון הראשון לשנת    לזאת
ליון  ימ  43-כ  שליחידות דיור בתמורה לסך    51)להלן בסעיף זה: "הקבלן"( על הסכם פאושלי לבניית  

. על כן  חודשים  24יום העבודות תוך  במסגרת ההסכם התחייב הקבלן לס.  ש"ח בתוספת מע"מ
  בנית   הדוח   למועד  נכון   . 2022לשנת  מועד השלמת הבניה הצפוי של הפרויקט הינו ברבעון הראשון  

 . הפרויקט לאכלוס 4 טופס התקבל טרם אך הסתיימה  הפרויקט
 

המועד   המכרז,  לתנאי  הפרויקט,  בהתאם  של  הבניה  הכרזת    36יהא  להשלמת  ממועד  חודשים 
עיכובים שאינם נגרמים   בעקבותנודע לחברה כי    2019הזוכה על ידי ועדת המכרזים. במהלך שנת  

עיכוב של   קיים  החברה  ידי  הפרויקט.    יותר משנהעל  לסיום  הזמנים  כתוצאה מקיום  בלוחות 
התקבל אישור  הם,  כובים אלו והסיבות שגרמו לברת דירה להשכיר בנוגע לעימגעים שוטפים עם ח

בפברואר,   28כך שמועד סיום הבניה יהא עד ליום  לוחות הזמנים    חברת דירה להשכיר לעדכון
2022 . 

 
 מימון

 
  מגוף בנקאי. ליווי הפרויקטוכן מקבלת  מהונה העצמי בוצע מימון חלקה של החברה בפרויקט

 
" זה   בסעיף)להלן    נרבמו  החברה  התקשרו  2018,  באוקטובר  28  ביום "( בהסכם לקבלת הלווים: 

  מהבנק   שהתקבל  המימון"ח,  ש  מיליון   56- כ  של  כולל   בסך  מקומי   בנקאימימון לפרויקט מתאגיד  
  2020,  באוקטובר  28  ביום  אחד  בתשלום  תיפרע  אשר"ח  ש  מיליון   15.8-כ  של  בסך  הלוואה  כולל

וארכה עד למועד החתימה על  ה זו ההלווא  .1%+ פריים  של  בשיעור   ביתרי  תשלומי  שמונה   ותישא
 הסכם הליווי המלא כמפורט בהמשך.

 
  ליווי "( בהסכם לקבלת  הלווים: " זה  בסעיף)להלן    ומנרב  החברה  התקשרו  ,2021,  בינואר  11  ביום

השותפות  נכון לתאריך המאזן    "ח,ש  מיליון   56-כ  של   כולל  בסך   מקומי  בנקאילפרויקט מתאגיד  
  בתשלום   יפרע  מהבנק   שהתקבל המימון הבנקאי.ממסגרת הליווי    מיליון ש"ח  48-כ  משכה סך של 

  ההלוואה .  2022בספטמבר,    30ולא יאוחר מיום   לפרויקט  4  טופס  קבלת  ממועד  כשנה  לאחר  אחד
  .0.8%+ פריים של בשיעור רבעוניים ריבית תשלומי תישא
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 )המשך(    נדל"ן להשקעה בהקמה - : 8באור 
 

ידי הבנק ע  בנוסף, במסגרת הליווי הבנקאי   2.5-רבויות בנקאיות בסכום של כניתנו ללווים על 
עם    מיליון בקשר  להשכיר  דירה  מאת  מהלווים  ידרשו  אשר  סכומים  סילוק  להבטחת  ש"ח 

 לבניית הנכס. התחייבויותיה
 

זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משותפת.   החברה מציגה את חלקה החברה מטפלת בהשקעה 
   עה בהקמה.בפרויקט בסעיף נדל"ן להשק 

 
  87.9-מרכיב הקרקע( בכ  100%)כולל    כולו  החברה מעריכה את העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט

 מע"מ כדין.  כוללמיליון ש"ח 
 
העלו  2021,  בדצמבר  31ליום    נכון החברה  יות שהושקעו  סך  ברכישת    בפרויקטע"י  בגין חלקה 

 ."חשאלפי  ,15047-לכהסתכמו ים ומיס  (60%), הוצאות מימון עלויות תכנון ,, היטליםהקרקע
 

עלות ההשקעה הכוללת הצפויה,    הצפי למועד סיום הפרויקט ובדברבדבר  הערכת החברה  יצוין כי  
כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה 

זה נסמך, בעיקר על    נכון למועד פרסום דוח זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע 
וססות על אומדן וכן על הערכות המב  , על ההסכם הפאושלי עם הקבלןהתמורה בגין רכיב הקרקע

וזאת    השקעות תתממשנה  לא  החברה  הערכות  אם  לפרויקט.  בקשר  השותפות  של  עתידיות 
בניית   התארכות משך  הצפויות,  הבנייה  בעלויות  שינוי  )כגון:  גורמים  של  רב  ממספר  כתוצאה 

הפרויקט,    להשלמתרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים  הפ
וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על    מוניציפלית  במדיניות  שינוייםשינויים במדד תשומות הבנייה,  
 .ועל מועד סיום הקמת הפרויקט עלות ההשקעה הכוללת הצפויה 

 
השווי  דירות(.    51-)ביחס ל  יו ההוגן של הפרויקטהעריכה החברה את שוו   2020  ,בדצמבר  31ליום  

בעל כישורים    ואשווי חיצוני בלתי תלוי שה   ךעל ידי מערי  הוי שבוצע ההוגן שנקבע בהערכת שו 
רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על אומדן  ןוניסיו מקצועיים 

באמידת    יכוי רווח יזמי ועלויות הקמה צפויות.נב תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכסים
הובא ב זהחשבון הסיכון המובנה  תזרימי המזומנים  כן,  .הכרוך בפרויקטים מסוג  בחישוב    כמו 

היוון   עליית  5%-של כהשווי ההוגן השתמשו מעריכי השווי בשיעורי  כ,    1.5%-מחיר הנכס של 
 הסתכם בפרויקט  בהשקעה  חברה  של ה  חלקה  ה של שנים( שווי  20לאורך תקופת ההנבה המוגבלת )

  538-רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן בסך של כש"ח וכתוצאה מכך    אלפי  29,400-בכ
 אלפי ש"ח. 

 
השווי  .  דירות(  51- )ביחס ל  העריכה החברה את שוויו ההוגן של הפרויקט  2021  ,בספטמבר  30ליום  

בעל כישורים    ואבלתי תלוי שה   חיצונישווי    ךעל ידי מערי  הההוגן שנקבע בהערכת שווי שבוצע 
רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על אומדן  ןוניסיו מקצועיים 

באמידת    בניכוי רווח יזמי ועלויות הקמה צפויות. תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכסים
הובא בחשבון הסיכון המובנה   זהרויקטים  הכרוך בפתזרימי המזומנים  בחישוב    כן,כמו    .מסוג 

היוון   עליית  4.5%-של כהשווי ההוגן השתמשו מעריכי השווי בשיעורי  כ,    2%-מחיר הנכס של 
 הסתכם   בפרויקטבהשקעה  חלקה של החברה    ה של שווישנים(    20לאורך תקופת ההנבה המוגבלת )

בפרויקט בסך  חברה  ה  שלשוויו של חלקה    נאמד  2021בדצמבר,    31. ביום  "חש  אלפי  53,000  -בכ
  מהתאמת   הכנסות  2021במצטבר לאורך שנת    החברה  רשמהמכך    כתוצאה.  אלפי ש"ח  61,909-של כ
 ש"ח.  אלפי  13,619-כ של  בסך הוגן שווי
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 )המשך(    נדל"ן להשקעה בהקמה - : 8באור 
 

 ירושלים שכונת מורדות מנחת )מלחה( בב להשכיר דירה פרויקט .ב
 

ביחד עם רשות מקרקעי ישראל   שפורסם על ידי דירה להשכירנערך מכרז    2018בינואר    1ביום  
-, בשטח כולל של כ109, מגרש  29, חלקה  30452ומשרד הבינוי והשיכון, לחכירת מקרקעין )גוש  

של    5,460 והקמה  תכנון  למטרת  בירושלים,  אשר  מלחה(  )שכונת  מנחת  מורדות  בשכונת  מ"ר( 
 ", בהתאמה(. הפרויקט" -" והמכרזבסעיף זה: "  ארוך )להלן  פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח

 
דירות    79בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול  

שנה    15-אשר תיועדנה למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ  לפחות,
הדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה    שר כלל"(, כאתקופת ההשכרהברציפות )להלן בסעיף זה: " 

 3שנים, עם תקופת אופציה של השוכר להארכה של    3-לתקופה שלא תפחת ממפוקח לזכאים  
הדירות  : " בסעיף זה   להלן )שנים לאותו שוכר    6נים, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על  ש

 . ("המפוקחות
 

הצעת החברה ביחד עם מנרב נבחרה לפיה   להשכיר התקבלה הודעה מדירה    2018  ,בינואר  3ביום 
מיליון ש"ח בתוספת מע"מ    7.7כהצעה הזוכה במכרז לחכירת הפרויקט וזאת בתמורה לסך של  

 "(.  התמורה בגין מרכיב הקרקע כדין עבור מרכיב הקרקע )להלן בסעיף זה: " 
 

ה  ת הזוכד קביעימים ממוע 90בתוך    שולמהבהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע,  
החברה ביחד עם מנרב סך של   ידי  על  שולם  על ידי ועדת המכרזים. בנוסף, בהתאם לתנאי המכרז

   ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים.   90מיליון ש"ח עבור הוצאות פיתוח, בתוך    30-כ
 

 שכר דירה מפוקח
 

מ"ר, יעמוד על ח לכל  המפוק  יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה  הדירות המפוקחות
מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי בתוספת    80%

 .הצמדה למדד המחירים לצרכן
 

שהינה צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן וביחד   בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב
זה  עם החברה " בסעיף  ו השותפות:  לחכירת    פועלתבהתאמה(, השותפות  ",  הסכם השותפות" -" 

כך שהחברה   זכויות השותפות בפרויקט,  ו/או מימוש  ומימוש משותף של הפרויקט  המקרקעין 
להסכם השותפות, למנרב    מהפרויקט. בהתאם  40%- ב  מחזיקהמהפרויקט ומנרב    60%- ב  מחזיקה
"  מוקנית "  מוקנית" בלתי חוזרת ולחברה  PUTאופציית  ת, למימוש " בלתי חוזרCALLאופציית 

 אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של הפרויקט. ( 100%יחס למלוא )ב
 

ה  דשים מהמועד בו נמסרחו  48בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא  
  החוזי   ההשלמה  מועד  ולפיכך  הקרקע  את  החברה קיבלה 2020,  ינואר  חודש  במהלךהקרקע ליזם.  

   .2024 ינואר חודש  הינו
 

הפרויקט   בהקמת  הכרוכות  העלויות  סך  מעריכה את  בגין  (  100%) כולו  החברה  התמורה  )כולל 
(  חדשה "ע  תב  הגשת   מתוקף   זכויות  תוספת  קבלת  השפעתוללא    מרכיב הקרקע והוצאות פיתוח

   "(.עלות ההשקעה הכוללת הצפויה )להלן בסעיף זה: "  כולל מע"מ מיליון ש"ח 161-בכ
 

 : כי עוד יצוין 
 

" הבלתי CALL"-בהתאם להסכם השותפות שנחתם בין החברה לבין מנרב, אופציית ה .1
ה ואופציית  לחברה  הוקנתה  למנרב, PUT"-חוזרת אשר  הוקנתה  חוזרת אשר  הבלתי   "

"( הינן האופציהבפרויקט )להלן בסעיף זה: " ( אחזקות מנרב  100%א )למימוש ביחס למלו
לחברה   מהותי  אינו  אשר  מימוש  שתשלם   ולפרויקטבמחיר  התשלום  תוספת  )היינו 

חלקה   בשווי  למנרב  שתשולם  לתמורה  מעבר  האופציה,  מימוש  בגין  למנרב  החברה 
 , איננה מהותית כאמור(. בעלות הפרוייקט
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 )המשך(    נדל"ן להשקעה בהקמה - : 8באור 

 

בהתאם להסכם השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום  .2
ההשכרה   10 תקופת  לתחילת  התנאים  )במצטבר(  התקיימו  שבו  מהמועד  עסקים    ימי 

לכל   5וטופס    4)התנאים לתחילת תקופת ההשכרה, במצטבר, הינם בעיקר קבלת טופס  
 חודשים מהמועד הקובע.  12"(, וסיומה בתום  המועד הקובע )להלן בסעיף זה: "   הפרויקט(

 

יחזיקו   .3 ומנרב  החברה  השותפות,  להסכם  בקשר בהתאם  וההתחייבויות  הזכויות  בכל 
)שישים אחוזים(   60%- אחוזים( בידי מנרב ו)ארבעים    40%לקים כדלקמן:  לפרויקט בח
 בידי החברה.

 

 בכוונת החברה   וכן  מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמי של החברה .4
וב  נפקת אגרות ח מוסדיים או הליטול מימון חיצוני מגופים מממנים כגון: בנקים, גופים  

 לציבור.
 

"( בהסכם לקבלת הלווים: "זה בסעיף)להלן    ומנרב  החברה  התקשרו   2020,  ביולי  19  ביום
 שהתקבל  המימון.  "חש  מיליון   28.2- כ  של  כולל  בסך  מקומי  בנקאימימון לפרויקט מתאגיד  

  19  ביום   אחד  בתשלום  תיפרע  אשר"ח  ש  מיליון   28.2-כ  של  בסך  הלוואה   כולל  מהבנק
   .1%+פריים של  בשיעור ריבית תשלומי שמונה ותישא  2022, ביולי

 

 דותייח  20-ב  בפרויקט  היחידות  כמות  הגדלת  לצורך תב"ע    לשינוי  בקשה   הגישה  השותפות  .5
פעלה  "( ובמקביל  הגדלת הפרויקט)להלן בסעיף זה: "   דיור  יחידות  99-לדיור ובמצטבר  

, היתר זה התקבל "ע הקיימתבתהיחידות דיור על פי    79-היתר בניה ל  קבלתל  החברה
 . 2022במהלך חדש ינואר 

 
בפרויקט  2021  ,בדצמבר  31ליום    נכון החברה  ע"י  העלויות שהושקעו  ברכישת    סך  בגין חלקה 

 אלפי ש"ח.  ,67328-לכ הסתכמוומיסים ( 60%) , היטלים ועלויות תכנון הקרקע, פיתוח
 

זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משות החברה מציגה את חלקה .  פתהחברה מטפלת בהשקעה 
   להשקעה בהקמה.בפרויקט בסעיף נדל"ן 

 
הצפי  יצוין כי הערכת החברה בדבר  . כמו כן,  יצוין כי אין וודאות לכך שהגדלת הפרויקט תאושר

עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו  למועד סיום הפרויקט ובדבר  
הערכות ורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת  בשליטת החברה, המבוסס על אינפ

סיון הנהלת החברה ואומדנים שערכה לגבי מועד  ינוכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על  
התמורה בגין מרכיב הקרקע, הוצאות פיתוח וכן על הערכות המבוססות על השלמת הפרויקט, על  

שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב.   פרויקטעתידיות של השותפות בקשר ל  השקעות אומדן  
החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות    אם הערכות

הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת  
להקמת הנדרשים  תשו  ולהשלמת  האישורים  במדד  שינויים  הבנהפרויקט,  שינויים  ייהמות   ,

על מועד  ו  וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה   במדיניות מוניציפלית
 . סיום הקמת הפרויקט

 
הפרויקט  2021,  בדצמבר  31ליום   של  ההוגן  שוויו  את  החברה  שנקבע  .  העריכה  ההוגן  השווי 

  ן וניסיו על כישורים מקצועיים  ב  ואשה   שווי חיצוני בלתי תלוי  ךעל ידי מערי  ה בהערכת שווי שבוצע
רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים 

באמידת תזרימי המזומנים    בניכוי רווח יזמי ועלויות הקמה צפויות. העתידיים הצפויים מהנכסים
בחישוב השווי ההוגן השתמשו    ,כמו כן  .הכרוך בפרויקטים מסוג זההובא בחשבון הסיכון המובנה  
לאורך תקופת ההנבה    1.5%-, עליית מחיר הנכס של כ4.7%-של כמעריכי השווי בשיעורי היוון  

 אלפי   43,380  -בכ  הסתכםשנים( שוויה של חלקה של החברה בהשקעה בפרויקט    15המוגבלת )
 ."חש אלפי 13,493- כ של בסך הוגן  שווי  מהתאמת הכנסות החברה  רשמה מזאת וכתוצאה"ח ש
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 מימון
 

 מגוף מוסדי.  וכן מקבלת ליווי הפרויקט מהונה העצמי בוצע מימון חלקה של החברה בפרויקט
 

המאזן  ,2022  בינואר,  2ביום   תאריך  להעמדת   לאחר  בהסכם  מוסדי  גוף  עם  החברה  התקשרה 
מיליון ש"ח אשר יחליף את המימון שהתקבל    128.5של    הלוואה ומסגרת אשראי לפרויקט בסך

 (. 3ב')14משך בניית הפרויקט. לפרטים נוספים ראה באור מגוף בנקאי וכן למימון ה
 

 בראשון לציון דירה להשכיר  פרויקט .ג
 

מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר ביחד עם רשות מקרקעי ישראל, נערך    2018בינואר    22ביום  
)ג כ2-ו   1, מגרשים  582-ו  581, חלקות  3939וש  לחכירת מקרקעין  כולל של  מ"ר(    3,037-, בשטח 

יון, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח ארוך )להלן בסעיף  בראשון לצ
ה(. בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של  ", בהתאמהפרויקט" -" ו המכרזזה: " 

דירות לפחות, אשר תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך    60מתחם מגורים, אשר יכלול  
מהדירות    25%"(, כאשר  תקופת ההשכרהשנה ברציפות )להלן בסעיף זה: "  20-תקופה שלא תפחת מ

לזכאים לתק דירה מפוקח  לדיור בשכר  שנים, עם שתי תקופות    3-ופה שלא תפחת מתיועדנה 
שנים בהתאמה, כך שתקופת השכירות הכוללת   4שנים ושל    3אופציה של השוכר להארכה של  

   .("הדירות המפוקחות: " בסעיף זה  להלן)שנים לאותו שוכר  10לא תעלה על 
 

יתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק החופשי תהיה  
שנים נוספות    5-שנים עם אופציה ל  5אופציה להשכיר את הדירות בשוק החופשי לתקופה של  

 "(. דירות בשוק החופשי ": בסעיף זה  להלן)
 

 שכר דירה בשוק החופשי 
 

פשי כאשר, על פי תנאי המכרז, שכר הדירה בשוק החופשי  מהדירות יושכרו בשוק החו  75%כאמור,  
דמי  יעודכנו  השכירות  הסכם  חידוש  ובעת  לצרכן  המחירים  למדד  בהתאם  לשנה  אחת  יעודכן 

לעומת דמי השכירות ששולמו בשנה הראשונה של תקופת השכירות    5%השכירות בשיעור של עד  
 (. בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן)

 
 מפוקח שכר דירה

 
יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד על   (25%)יתרת הדירות  

תוספת  השמאי הממשלתי במגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת    80%
 .הצמדה למדד המחירים לצרכן

 
ברה ביחד עם מנרב, שהינה  , התקבלה הודעה מדירה להשכיר לפיה הצעת הח2018בינואר    28ביום  

צד שלישי שאינו קשור לחברה, נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לחכירת הפרויקט וזאת בתמורה לסך 
התמורה בגין  כיב הקרקע )להלן בסעיף זה: " מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין עבור מר  34-של כ

ימים ממועד   90ך  בתו  שולמה"(. בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע,  מרכיב הקרקע 
 קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים. 

 
"  השותפות בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב )להלן וביחד עם החברה בסעיף זה: "

השותפות" -ו בהסכם  השותפות  התאמ",  של    פועלתה(,  משותף  ומימוש  המקרקעין  לחכירת 
שהחברה   כך  בפרויקט,  השותפות  זכויות  מימוש  ו/או  הזכויות    מחזיקות ומנרב  הפרויקט  בכל 

)שישים    60%-)ארבעים אחוזים( בידי מנרב ו  40%וההתחייבויות בקשר לפרויקט בחלקים כדלקמן:  
אופציית    מוקניתין החברה לבין מנרב, למנרב  אחוזים( בידי החברה. בהתאם להסכם שנחתם ב

"PUT  אופציית "  מוקנית" בלתי חוזרת ולחברהCALL  ,( 100%למימוש ביחס למלוא )" בלתי חוזרת 
זה:   בסעיף  )להלן  הפרויקט  של  ההשכרה  תקופת  תחילת  לאחר  בפרויקט,  מנרב  אחזקות 

 "(.  האופציה"
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)היינו תוספת התשלום    ציה הינה במחיר מימוש אשר אינו מהותי לחברה ולפרויקטי, האופיובהר כ
ב בשווי חלקה בעלות  שתשלם החברה למנרב בגין מימוש האופציה, מעבר לתמורה שתשולם למנר

וכי בהתאם להסכם השותפות, תקופת המימוש של האופציה    הפרויקט, איננה מהותית כאמור(
לת  ימי עסקים מהמועד שבו התקיימו )במצטבר( התנאים לתחי  10בתום  הינה לתקופה שתחילתה  

וטופס    4)התנאים לתחילת תקופת ההשכרה, במצטבר, הינם בעיקר קבלת טופס    תקופת ההשכרה
   חודשים מהמועד הקובע.  12"(, וסיומה בתום המועד הקובע: " )להלן בסעיף זה  לכל הפרויקט( 5
 

להשלמת   המועד  המכרז,  לתנאי  יהא  בהתאם  הפרויקט,  של  הכרזת  חודשים    36הבניה  ממועד 
בעקבות  נודע לחברה כי    2019במהלך שנת  .  2021, קרי, בחודש ינואר  ידי ועדת המכרזים הזוכה על  

ידי החברה   בלוחות הזמנים לסיום    משנתייםיותר  קיים עיכוב של  עיכובים שאינם נגרמים על 
בנוגע לעיכובים אלו והסיבות    ה להשכירהחברה מנהלת מגעים שוטפים עם חברת דיר.  הפרויקט

קיבלה החברה אישור להארכת מועדים כך שמועד    2021הרבעון הרביעי לשנת  במהלך    שגרמו להם,
 .2023בנובמבר,  30סיומו החוזי המעודכן של הפרויקט הינו 

 
ור  יחידות די 78של  סך לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול  פעלה  השותפותיצוין כי  

לרישוי ותכנון    המשנה  ועדתדנה    2020,  באוקטובר  18  ביום"(.  הגדלת הפרויקטה: " )להלן בסעיף ז
של   לתוספת  להסכים  ונאותה  להיתר  בבקשה  לציון  ראשון  עיריית  מגבלות    18של  תחת  יח"ד 

  מסחר   שטחי  מטר  400-כ  לתוספת  נקודתית"ע  תב  לציון  ראשון  עיריית  קידמה,  בנוסף.  מסוימות
 מסחר. שינויים להתקבל היתר ,  2021במהלך הרבעון השני לשנת  .בפרויקט

 
חתמה החברה עם קבלן על הסכם לבניית הפרויקט, הקבלן התחייב    2021בינואר,    31בתאריך  

באפריל   29חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. בתאריך    30לסיים את עבודות הבנייה תוך  
במאי החלה בניית הפרויקט. על כן   2אם בתאריך תהבנייה לבניית הדירות וב, התקבל היתר 2021

 . 2023מועד השלמת הבניה הצפוי של הפרויקט הינו ברבעון הרביעי לשנת 
 

 מימון
 

ליווי לפרויקט מגוף  מקבלת  החברה  וכן    מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמי
   .בנקאי ומוסדי

 
בהסכם לקבלת מימון  "( הלוויםהלן בסעיף זה: " התקשרו החברה ומנרב )ל 2019בפברואר,   5ביום   

ש"ח, המימון שהתקבל מהבנק כולל   מיליון  27.9-בנקאי מקומי בסך כולל של כלפרויקט מתאגיד  
ותישא    2020,  בפברואר  5ש"ח אשר תיפרע בתשלום אחד ביום    מיליון  27.9- הלוואה בסך של כ

  ה ההלוואהוארכה תוקפה של    במהלך התקופה   .1%ריים+תשלומי ריבית בשיעור של פ  ארבעה
 .2022, באפריל 21כאמור ליום 

 
ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כ  ללווים  במסגרת הליווי הבנקאי ניתנו  ,בנוסף   2.5-על 
עם    ש"ח  מיליון בקשר  להשכיר  דירה  מאת  מהלווים  ידרשו  אשר  סכומים  סילוק  להבטחת 

 .לבניית הנכס התחייבויותיה
 

אשראי    דת הלוואה ומסגרתמ, התקשרה החברה עם גוף מוסדי בהסכם להע2021  בנובמבר,  17ביום  
וכן למימון    101.8לפרויקט בסך של   יחליף את המימון שהתקבל מגוף בנקאי  מיליון ש"ח אשר 

 (.3ב')14המשך בניית הפרויקט. לפרטים נוספים ראה באור 
 
 

 ( כולו  בהקמת הפרויקט  הכרוכות  העלויות  סך  מעריכה את  בגין  100%החברה  התמורה  )כולל   )
בכ הקרקע(  כולל  141-מרכיב  ש"ח  "   מיליון  זה:  בסעיף  )להלן  הכוללת  מע"מ  ההשקעה  עלות 

   "(.הצפויה 
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עלות ההשקעה הכוללת הצפי למועד סיום הפרויקט ובדבר  יצוין כי הערכת החברה בדבר  כמו כן,  
ל אינפורמציה הקיימת  פה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס עהצפויה, כוללת מידע צו

  ן ניסיובחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על 
התמורה בגין מרכיב הקרקע,  הנהלת החברה ואומדנים שערכה לגבי מועד השלמת הפרויקט, על  

על הערכות המבו וכן  פיתוח  על אומדן  הוצאות  עתידיות של השותפות בקשר   השקעותססות 
הערכות  לפרויקט אם  ומנרב.  מקצועיים  גורמים  בסיוע  וזאת   שנערך  תתממשנה  לא  החברה 

גורמי של  רב  ממספר  בניית  כתוצאה  הצפויות, התארכות משך  הבנייה  בעלויות  שינוי  )כגון:  ם 
 ולהשלמת   נדרשים להקמתהפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים ה

הבנייה תשומות  במדד  שינויים  שינויים  הפרויקט,  מוניציפלית,  הדבר    במדיניות  עשוי  וכיו"ב(, 
 .מועד סיום הקמת הפרויקט ועל  להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה

 
הע  2021,  בדצמבר  31ליום    נכון ע"י  סך    ברכישת   חלקה  בגין  בפרויקט  החברהלויות שהושקעו 

 אלפי ש"ח. ,50438-לכ הסתכמו ומיסים  (60%) , הוצאות מימון תכנון עלויות ,היטלים  ,הקרקע
 

זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משותפת. החברה מציגה את חלקה   החברה מטפלת בהשקעה 
   בפרויקט בסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה.

 
השווי  (.  דירות  78- )ביחס ל  העריכה החברה את שוויו ההוגן של הפרויקט  2021  ,בספטמבר  30ליום  

בעל כישורים    ואשווי חיצוני בלתי תלוי שה   ךעל ידי מערי  הההוגן שנקבע בהערכת שווי שבוצע 
רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על אומדן  ןוניסיו מקצועיים 

באמידת    ה צפויות.בניכוי רווח יזמי ועלויות הקמ תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכסים
   .הכרוך בפרויקטים מסוג זהתזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה 

 
כן, היוון  בחישוב השווי ההוגן השתמ  כמו  מחיר , עליית  4.5%-של כשו מעריכי השווי בשיעורי 

בהשקעה  חלקה של החברה  ה שלשנים( שווי  20לאורך תקופת ההנבה המוגבלת ) 2%-הנכס של כ
 . "חש אלפי 49,680 -בכ הסתכםבפרויקט 

 
  אלפי ש"ח  52,829-בפרויקט בסך של כ  של החברה    שוויו של חלקה    נאמד   2021בדצמבר,    31ביום  
 ."חש אלפי 14,325-כל הסתכמה  הוגן שווי מהתאמת ה השנתיתהכנסה  מזאת צאהוכתו

 

 זכיה במכרז דירה להשכיר בבאר יעקב .ד
 

רשות מקרקעי ישראל, ידי דירה להשכיר ביחד עם    נערך מכרז שפורסם על  2018  סבמר  12ביום  
 להלן )  (מ"ר  5,974-בשטח כולל של כ  ,110-ו   105מגרשים    ,13חלקה  ,   4245גוש  )לחכירת מקרקעין  

בבאר יעקב, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח   ("הקרקע : " בסעיף זה
. בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול  (בהתאמה",  הפרויקט" -" והמכרזזה: " בסעיף    )להלן  ארוך

להשכרה   יכלול שטחי מסחר  מגורים, אשר  והקמה של מתחם  דירות    234- ו  (מ"ר  500-כ)תכנון 
מ תפחת  שלא  תקופה  למשך  למגורים  טווח  ארוכת  להשכרה  תיועדנה  אשר  שנה    20-לפחות, 

עדנה לדיור בשכר דירה מהדירות תיו  50%, כאשר  ("תקופת ההשכרה : " בסעיף זה   להלן)ברציפות  
שנים, עם שתי תקופות אופציה של השוכר להארכה   3-לתקופה שלא תפחת מ  פוקח לזכאיםמ
שנים לאותו   10, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על  (שנים בהתאמה  4ושל  שנים    3של  )

   .("הדירות המפוקחות: " בסעיף זה להלן)שוכר 
ופשי תהיה  רים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק החיתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם לשוכ

שנים נוספות    5-ל  שנים עם אופציה  5אופציה להשכיר את הדירות בשוק החופשי לתקופה של  
 "(. דירות בשוק החופשי ": בסעיף זה  להלן)

 
 שכר דירה בשוק החופשי 

 
ה בשוק החופשי  מהדירות יושכרו בשוק החופשי כאשר, על פי תנאי המכרז, שכר הדיר  50%כאמור,  

הסכם חידוש  ובעת  לצרכן  המחירים  למדד  בהתאם  לשנה  אחת  דמי   יעודכן  יעודכנו  השכירות 
לעומת דמי השכירות ששולמו בשנה הראשונה של תקופת השכירות    5%עד    השכירות בשיעור של

 (. בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן)
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 קחרה מפושכר די
 

יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד על   (50%)יתרת הדירות  
מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי בתוספת    80%

 .הצמדה למדד המחירים לצרכן
 

 הזכייה במכרז, תמורתה ומועד תשלומה 
 

לה הודעה מדירה להשכיר לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב הנדסה קבהת,  2018  ס,במר  18ביום  
, שהינה צד שלישי שאינו קשור לחברה, נבחרה כהצעה הזוכה,  ("הנדסה  מנרב להלן: "(ובנין בע"מ  

המכרזים ועדת  ידי  כ,  על  של  לסך  בתמורה  וזאת  הפרויקט  לחכירת  ש"ח    51.5-במכרז  מיליון 
התמורה בגין מרכיב  " -" ומרכיב הקרקע: "בסעיף זה  להלן)  קעבתוספת מע"מ כדין עבור מרכיב הקר

 .  (", בהתאמההקרקע 
 

בסעיף    להלן) מיליון ש"ח    27.4-בהוצאות פיתוח בסך של כ  (כהגדרתה להלן(בנוסף תשא השותפות  
ישולם    (60%)   של מגוריטעל חלקה  )  בגין מרכיב הקרקע    מס רכישהוכן    ("הוצאות הפיתוח: " זה

של   מס  הפיתוח,   .(0.5%שיעור  והוצאות  הקרקע  מרכיב  בגין  התמורה  המכרז,  לתנאי  בהתאם 
 .ועדת המכרזיםימים ממועד קביעת הזוכה על ידי  90בתוך  שולמו

דשים מהמועד בו נמסרה  חו  39בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא  
  המגרש  כי  יתוחהפ  חברת  מטעם  הודעה  התקבלה   2019  תלשנ  השני  הרבעון  במהלךהקרקע ליזם.  

   .2025 יוני  חודש  הינו הפרויקט  של החוזי ההשלמה מועד  כן ועל שותפותל נמסר
 

עיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה קיים עיכוב של    בעקבותנודע לחברה כי    2020במהלך שנת  
דירה   שנה  כחצי חברת  עם  שוטפים  מגעים  מנהלת  החברה  הפרויקט.  לסיום  הזמנים  בלוחות 
, במטרה לעדכן את לוחות הזמנים ובשלב זה )על  ווהסיבות שגרמו ל   זהכיר בנוגע לעיכוב  להש

( לא צופה כי לעיכוב תהיה השפעה  העבר  וניסון בסיס דיונים שנערכו עם סגל חברת דירה להשכיר  
  הרביעי  ברבעון מועד השלמת הבניה הצפוי של הפרויקט הינו לעיל. ור מהותית על הפרויקט כאמ

 . 2024לשנת 
 

 הנדסה  הסכם עם מנרב
 

מנרב לבין  החברה  בין  שנחתם  להסכם  החברה)  הנדסה  בהתאם  עם  וביחד  זה  להלן  :  בסעיף 
לחכירת המקרקעין ומימוש משותף    פועלת, השותפות  (בהתאמה",  הסכם השותפות" -" והשותפות"

ל בכ  הנדסה מחזיקותיקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה ומנרב  של הפרו
כדלקמן:  ה בחלקים  לפרויקט  בקשר  וההתחייבויות  מנרב  40%זכויות  בידי    60%- ו  הנדסה  בידי 

מנרב לבין  החברה  בין  שנחתם  להסכם  בהתאם  למנרבהנדסה  החברה.    מוקנית   הנדסה  , 
בלתי חוזרת, למימוש ביחס למלוא  "CALL" אופציית  מוקניתבלתי חוזרת ולחברה     "PUT"אופציית

בסעיף    להלן)הפרויקט  בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של    הנדסה  אחזקות מנרב  (100%)
)היינו    . יובהר כי, האופציה הינה במחיר מימוש אשר אינו מהותי לחברה ולפרויקט("האופציה"  זה: 

ם החברה למנרב הנדסה בגין מימוש האופציה, מעבר לתמורה שתשולם תוספת התשלום שתשל
ה בעלות  חלקה  בשווי  הנדסה  כאמור(למנרב  מהותית  איננה  להסכם   פרויקט,  בהתאם  וכי 

ימי עסקים מהמועד    10השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום  
תקופת ההשכרה,    )התנאים לתחילת  במצטבר התנאים לתחילת תקופת ההשכרה  התקיימו שבו

,  ("המועד הקובע: " יף זהסעב  להלן(  לכל הפרויקט(  5וטופס    4במצטבר, הינם בעיקר קבלת טופס  
  .חודשים מהמועד הקובע 12וסיומה בתום  
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 מימון
 

ליווי לפרויקט מגוף    מקבלתהחברה  וכן    מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמי
  .בנקאי

 
בהסכם לקבלת  "(  הלווים עיף זה: " התקשרו החברה ומנרב הנדסה )להלן בס  2018ביוני,    13ביום  

כולל הלוואה בסך  . נכון למועד זה המימון שהתקבל מהבנק  בנקאי מקומימימון לפרויקט מתאגיד  
ותישא שמונה תשלומי ריבית   2020ביוני,    13  ש"ח אשר תיפרע בתשלום אחד ביום  מיליון  68-של כ

 . 2022, לאפריל 30ליום  במהלך התקופה הוארך מועד פרעון ההלוואה .1%בשיעור של פריים+
 
 

ניתנו  ,בנוסף ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כ  ללווים  במסגרת הליווי הבנקאי    21-על 
עם    ש"ח  מיליון בקשר  להשכיר  דירה  מאת  מהלווים  ידרשו  אשר  סכומים  סילוק  להבטחת 

עם    התחייבויותיה בקשר  הפיתוח  חברת  ומאת  הנכס  תשתיו  התחייבויותיהלבניית  ת  לביצוע 
 .שר לפרויקטציבוריות בק

 
התקשרה החברה עם גוף מוסדי  בהסכם להעמדת הלוואה ומסגרת אשראי   2021  בנובמבר,  17ביום  

וכן למימון    317.2ך של  לפרויקט בס יחליף את המימון שהתקבל מגוף בנקאי  מיליון ש"ח אשר 
 (.3ב')14המשך בניית הפרויקט. לפרטים נוספים ראה באור 

 
 כללי 

 
)להלן   ריחידות דיו 281-לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול כ פעלההחברה  יצוין כי

 " זה:  ובניה    2020במבר  בנו  25  ביום "(.  הגדלת הפרויקטבסעיף  אישרה הועדה המקומית לתכנון 
  2021במהלך חודש נובמבר    יח"ד סה"כ.  279יח"ד לפרויקט כך שיכיל    45תוספת של    אפקמצפה  

 יח"ד.   279י לבניית התקבל היתר סופ
 

בהקמת   הכרוכות  העלויות  סך  את  מעריכה  מרכיב   הפרויקטהחברה  בגין  התמורה  )כולל  כולו 
עלות ההשקעה הכוללת  מיליון ש"ח כולל מע"מ )להלן בסעיף זה: "   434- הקרקע והוצאות פיתוח( בכ

 "(. הצפויה 
 

עלות ההשקעה הכוללת ר  הצפי למועד סיום הפרויקט ובדביצוין כי הערכת החברה בדבר  כמו כן,  
חברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת  הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת ה 

  ן ניסיובחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על 
כיב הקרקע,  התמורה בגין מרהנהלת החברה ואומדנים שערכה לגבי מועד השלמת הפרויקט, על  

על אומדן  הוצ על הערכות המבוססות  וכן  פיתוח  ות של השותפות בקשר עתידי  השקעותאות 
הערכות  לפרויקט אם  ומנרב.  מקצועיים  גורמים  בסיוע  וזאת   שנערך  תתממשנה  לא  החברה 

בניית   הצפויות, התארכות משך  הבנייה  בעלויות  שינוי  )כגון:  גורמים  של  רב  ממספר  כתוצאה 
 ולהשלמת   האישורים הנדרשים להקמתלצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת  הפרויקט מעבר  

הבנייההפרוי תשומות  במדד  שינויים  מוניציפליתקט,  במדיניות  שינויים  הדבר    ,  עשוי  וכיו"ב(, 
במהלך חודשים    .ועל מועד סיום הקמת הפרויקט  להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה

לן  , נחתם הסכם עם קב2021רי בניה וכן בחודש נובמבר  , התקבלו הית2021אוקטובר ונובמבר  
תום  לביצוע עבודות דיפון וחפירה. בכוונת החברה לבצע מכרז קבלנים לבחירת קבלן מבצע עד  

 . 2022הרבעון השני לשנת  
 

החברה    2021,  בדצמבר  31ליום    נכון ע"י  העלויות שהושקעו  ברכישת  סך  בגין חלקה  בפרויקט 
אלפי    63,810-לכ  הסתכמוומיסים  (  60%)   , הוצאות מימוןעלויות תכנון  ,הקרקע, פיתוח, היטלים

 ש"ח.
 

זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משותפת. החברה מציגה את חלקה   החברה מטפלת בהשקעה 
   בפרויקט בסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה.
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את    2020  ,בדצמבר  31ליום   החברה  הפרויקטהעריכה  של  ההוגן  שנקבע  .  שוויו  ההוגן  השווי 
  ן וניסיו בעל כישורים מקצועיים    ואשווי חיצוני בלתי תלוי שה   ךעל ידי מערי  הבהערכת שווי שבוצע 

י המזומנים רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על אומדן תזרימ 
באמידת תזרימי המזומנים    ועלויות הקמה צפויות.  בניכוי רווח יזמי העתידיים הצפויים מהנכסים

בחישוב השווי ההוגן השתמשו    כמו כן,  .הכרוך בפרויקטים מסוג זה הובא בחשבון הסיכון המובנה  
היוון   בשיעורי  השווי  כמעריכי  עליית  5%- של  כ,  של  הנכס  הה  2%-מחיר  תקופת  נבה  לאורך 

 אלפי  62,680  -בכ  הסתכםבפרויקט  בהשקעה  חלקה של החברה    ה שלשנים( שווי   20המוגבלת )
 . "חש אלפי 4,166-כהסתכמה ל הוגן  שווי  מהתאמת ה השנתיתהכנסה  מכך וכתוצאה "חש
 

 .  דירות(  278- )ביחס ל  העריכה החברה את שוויו ההוגן של הפרויקט  2021  ,בספטמבר  30ליום  

ההוגן   שווי שבוצעהשווי  ידי מערי  ה שנקבע בהערכת  בעל    וא י שהשווי חיצוני בלתי תלו  ךעל 
רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס    ןוניסיוכישורים מקצועיים  

  בניכוי רווח יזמי ועלויות הקמה צפויות. על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכסים
 כמו כן,  .הכרוך בפרויקטים מסוג זההמזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה  באמידת תזרימי  

מחיר הנכס של  , עליית  4.5%- של כבחישוב השווי ההוגן השתמשו מעריכי השווי בשיעורי היוון  
בפרויקט  בהשקעה  חלקה של החברה    ה שלשנים( שווי 20לאורך תקופת ההנבה המוגבלת )  2%-כ

 .  "חש  אלפי 138,860 -בכ הסתכם
 

 אלפי ש"ח  140,934- קט בסך של כ  בפרוי  של החברה  שוויו של חלקה   נאמד  2021בדצמבר,    31ביום  
 ."חש אלפי 72,830-כהסתכמה ל  הוגן שווי מהתאמת ה השנתיתהכנסה  מזאת וכתוצאה

 

 פרויקט הלל בירושלים .ה
 

פינת הלל מס'    27הממוקם ברח' המלך ג'ורג' מס'    בפרויקט  שינויים  היתר   לקידום  פועלת  החברה
  בפברואר   22  ביום יח"ד.    65-ק המבנה לכ"ד הקיימות בפרויקט יחוליח  33  שבמקום  כך   בירושלים  2

אישרה הועדה לתכנון ובניה של עיריית ירושלים את היתר השינויים למבנה כך שיכיל לאחר    2021
לתוספת קומות נוספות    תוכניתלפעול לקידום  החברה  ננת  כמת. כמו כן  בסה"כ  יח"ד  65שיפוץ  
 . תאושר תוספת הקומותשיצוין כי אין וודאות לכך  ."תוספת הקומות"(-)להלן למבנה

 
ביצעה החברה הערכת שווי שנתית לנכס הנ"ל. על פי הערכת השווי אשר    2021בדצמבר,    31ליום  

אומדן שוויו    ,בגישת ההשוואה  על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בחברה תוך שימוש  בוצעה
מות שווי בסך של  וכתוצאה מזאת הכירה החברה בהתא  "חשאלפי    85,200  -ההוגן של הנכס הינו כ

 . אלפי ש"ח (647) -כ
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 נדל"ן להשקעה  - : 9באור 
 

 תנועה  . א
 

 סעיף

2021 
 אלפי ש"ח 

2020 
 אלפי ש"ח 

 701,907 1,086,720 בינואר  1יתרה ליום  

   תוספות במשך השנה 

 414,865 66,701 רכישות
 5,510 950 )*( הוצאות רכישה ישירות שהוונו 

 607 1,469 השקעות שוטפות בנכסים
 49,208 131,448 התאמת שווי הוגן  

 470,190 200,568 כ תוספות"סה

 - 169,837 ממקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה  ןמיו

 ( 85,377) - )**(  כ גריעות"סה

 1,086,720 1,457,125 בדצמבר   31יתרה ליום  

 
משפטיות, שיפורים ושדרוגים והוצאות אחרות אותן ניתן היה  תיווך,  מיסים,  כולל עלויות   )*( 

   .להוון ישירות לעלות הרכישה
 ה' לעיל. 8ראה באור  .)**( מיון מנדל"ן להשקעה לנדל"ן להשקעה בהקמה

 
 

 סכומים שהוכרו ברווח או הפסד  .ב

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 ףסעי

2021 
 אלפי ש"ח 

2020 
 אלפי ש"ח 

2019 
 אלפי ש"ח 

 13,932 19,955 32,333 הכנסות משכירות נדל"ן להשקעה 
ניהול,   הוצאות תפעוליות ישירות הכוללות

 1,552 2,666 3,199 תיקונים ותחזוקה  ביטוח,
 

29,134 17,289 12,380 
 התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה 

131,448 )* 49,208 )* 34,428  )* 
 מנדל"ן להשקעה סה"כ רווח 

160,582 66,497 46,808 
 

 לא כולל שערוך נדל"ן להשקעה בהקמה. ( *
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 נדל"ן להשקעה )המשך(  - : 9באור 

 

 מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה  .ג
 

שווי    על ידי מעריכישבוצעו    ת שוויועל בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע הערכ  נמדדן להשקעה  "נדל
 סיון רב בנוגע למיקום וסוג  יכישורים מקצועיים מוכרים ונ יבעל  ם שהים בלתי תלוי  יםחיצוני
ן "ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"הנדל

 ן שבבעלות החברה. "דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל
השווי    ות"ל. הערכהנ   הנכסים  לכלל  שווי  ערכותה  החברה  ביצעה  2021- ו  2020השניים  במהלך  

 . ההשוואה בגישת בוצעו 
 

 פירוט עסקאות ושערוכים  .ד
 

 בדצמבר  31

 באור סעיף 

2021 
 ח ש"אלפי  

 
 עלות 

2021 
 ש"ח אלפי  

 
 שווי הוגן 

2021 
 ש"ח אלפי  

התאמות  
 שווי 

2020 
 ח ש"אלפי  

 
 עלות 

2020 
 ש"ח אלפי  

 
 שווי הוגן 

2020 
 ש"ח אלפי  

התאמות  
 שווי 

 " בתל אביבמידטאון "  פרויקט
 

73,202 97,040 7,779 73,201 89,260 2,380 
 5,305 83,620 69,669 6,710 90,330 69,669    גן   ברמת"  נגבה  מרום"  פרויקט
 337 129,950 119,597 12,951 142,990 119,685    מגדלי שיר" בגבעת שמואל"  פרויקט

 6,709 58,400 50,552 9,183 67,700 50,669  פרויקט "הרצליה הילס" בהרצליה 
פרויקט "אלקטרה מול הנוף"  

 1,210 147,120 129,507 8,469 155,750 129,668  ברמלה 
 2,615 147,800 130,087 9,112 157,035 130,210  פרויקט "הפרדס" בפתח תקווה 

 1,348 40,500 39,152 1,932 44,850 41,570  פרויקט רבי עקיבא בבני ברק
 12,584 159,200 146,616 20,295 179,500 146,621  ה בירושלים פרויקט ארנונ

 7,957 75,600 67,643 8,518 84,200 67,725  פרויקט אפטאון בבת ים 
 7,087 106,470 99,383 2,645 109,370 99,638  פרויקט רמות השרון ברמת השרון 

 1,678 48,800 47,122 3,421 52,300 47,202  פרויקט גני תקווה  
 -  -  -  9,940 70,470 60,530  פרויקט יוניק לייף יהוד 

 -  -  -  8,755 64,000 55,245  פרויקט הדר יוסף
 -  -  -  6,547 60,780 54,233  בירושלים   360פרויקט רמות  

 -  -  -  15,191 80,810 65,619 ( 1ד')9 בירושלים פרויקט בית וגן  

 סה"כ  

 
1,211,486 1,457,125 131,448 972,529 1,086,720 49,210 

 
 
 
 
 
 

 בירושלים " בית וגןפרויקט " (1)
 

, התקשרה החברה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן בסעיף זה:  2021באפריל   18ביום  
  66.8-מוכנות בפרויקט בירושלים בתמורה לסך של כ  דירות  20"המוכר"( בהסכם רכישה של  

הסכם  ה )להלן בסעיף זה: "ובתוספת הוצאות עסקה בסכום שאינו מהותי לחברמיליון ש"ח  
החהמכר להתקשרות  במקביל  וזאת  מניות "(  של  פרטית  להקצאה  בהסכם  המוכר  עם  ברה 

 החברה.
 

שעל פיו הקצתה החברה    במקביל להסכם הרכישה חתמה החברה עם המוכר על הסכם ההקצאה
  המניות : "בסעיף זה  חברה )להלןה  ש"ח ע.נ. כ"א של 0.01מניות רגילות בנות    2,225,300למוכר  

מיליון    16.7למניה רגילה וזאת בתמורה לסך של  ש"ח    7.5של    מוסכם  מניה   שער"( לפי  המוקצות 
 ש"ח.
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 נדל"ן להשקעה )המשך(  - : 9באור 

 
ישה היה קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של תנאי מתלה לתוקפו של הסכם הרכ

ליום   עד  פי הסכם ההקצאה  על    5. בתאריך  2021במאי    31המניות שתוקצינה למוכר 
לעניין    בוצעה הקצאת מניות.  2021במאי,    5אריך  התקיים התנאי המתלה ובת  2021במאי,  

החברה   שווין ההוגן של המניות אשר נרשמו בספריה של   ה' בדבר 17באור  זה ראו גם  
 כחלק מהתמורה.

 
 תיאור תמציתי של הנכס: 

הינו   הנרכש  וגן    20הנכס  בית  בפרויקט  האחרון  השלב  שהינו  החמישי  הכוכב  ממגדל  דירות 
יחידות דיור בתמהיל מגוון,    266דונם ומכיל    20-הפרויקט משתרע על פני שטח של כבירושלים.  

קומות ובשלב ב', הוקם    8נים בני  דירות בארעה בניי  153  כאשר בשלבים הראשונים בו הקומו
חדרים בשטח   3,4,6. תמהיל הדירות שנרכשו הינו של  דירות נוספות  113קומות המכיל    18מגדל בן  

 . מחסנים  20-תת קרקעיות ו  חניות 20מ"ר מרפסות ובנוסף  5020-מ"ר מכר וכ 2,908 -כולל של כ
 

 אופן מימון הרכישה: 
ת פרויקט "בית וגן" ירושלים, באמצעות התמורה בגין  מיליון ש"ח מתמור  57.8-כ  מימנההחברה  

אגרות החוב )סדרה ב'( שהונפקו על ידי החברה ומוחזקת בידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה  
" זה:  בסעיף  )להלן  וזאת  הנאמןב'(  הנאמן   לאחר"(  לטובת  הנ"ל  הפרויקט  על  שעבודים  רישום 

 חזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה.לאמור בשטר הנאמנות למ ועמידה בתנאים בהתאם 
 
 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה: 
 . 0.5%בגין רכישת הנכס שילמה החברה מס רכישה בשיעור של  

 
 ס:כניות החברה לגבי הנכות

שכירות   הסכמי  על  החברה  הדוח, חתמה  בדמי   20  דירות מתוך   17עבור  נכון לתאריך  הדירות 
שכ בהסכמי  חופשית  יתר שכירות  להשכרת  ולפעול  להמשיך  החברה  בכוונת  סטנדרטיים.  ירות 

 הדירות בפרויקט. 
 

 הערכת שווי: 
בגין התמורה ששולמה עבור הפרויקט הכוללת את    2021בדצמבר,    31סך העלויות שנצטברו ליום  

- יות ושדרוגים הסתכמה לסך של כשווין ההוגן של המניות שהונפקו, מס רכישה, הוצאות משפט
 י ש"ח.אלפ 65,619

 
  ה. על פי הערכת השווי אשר בוצעהערכת שווי לפרויקטהחברה    ביצעה  2021בדצמבר,    31ביום  

  אלפי ש"ח. 80,810-ן ההוגן של הדירות בפרויקט הוא כובגישת ההשוואה אומדן שווי 
המוקצות במסגרת עסקה. זו  וכתוצאה מההפרש בין התמורה שהתקבלה מהמניות  כתוצאה מכך  

ת שווי הוגן בסך של  ורשמה החברה הכנסות מהתאמן בהתאם להערכת השווי,  לבין שווין ההוג
 אלפי ש"ח. 15,191
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 רכוש קבוע    -: 10באור 

 
 ותנועה הרכב 

 
 2021 שנת

מחשבים  סעיף
 ותוכנות

 ש"ח אלפי 

ציוד וריהוט  
 משרדי

 ש"ח אלפי 

שיפורים  
 במושכר

 ש"ח אלפי 
 סה"כ 

 ש"ח אלפי 
     עלות

 1,273 18 230 1,025 2021בינואר,  1יתרה ליום  
 253 33 2 218 תוספות במשך השנה  

 1,526 51 232 1,243 2021בדצמבר  31יתרה ליום  

     פחת שנצבר 
 525 8 68 449 2021בינואר,  1יתרה ליום  

 236 17 4 215 פחת 

 761 25 72 664 2021בדצמבר  31יתרה ליום  

בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 
2021 579 160 26 765 

 
 2020 שנת

מחשבים  סעיף
 ותוכנות

 ש"ח אלפי 

ציוד וריהוט  
 משרדי

 אלפי ש"ח 

ם  שיפורי
 במושכר

 אלפי ש"ח 
 סה"כ 
 "ח אלפי ש

     עלות
 1,016 18 230 768 2020בינואר,  1יתרה ליום  

 258 - - 257 תוספות במשך השנה  

 1,273 18 230 1,025 2020בדצמבר  31יתרה ליום  

     פחת שנצבר 
 362 6 51 305 2020בינואר,  1יתרה ליום  

 163 2 17 144 חת פ

 525 8 68 449 2020בדצמבר  31יתרה ליום  

בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 
2020 576 162 10 748 
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 רותים יהתחייבויות לספקים ולנותני ש - : 11 באור

 
 בדצמבר 31

 סעיף
2021 

 ש"ח  אלפי
2020 

 אלפי ש"ח 

 2,498 1,114 פתוחיםחובות 

 1,114 2,498 

 
 

 זכאים ויתרות זכות  - : 12באור 
 

 בדצמבר 31

 סעיף

2021 
 ש"ח  אלפי

2020 
 אלפי ש"ח 

 8,725 7,111 הוצאות לשלם *( 
 4,301 7,591 פקדונות שהתקבלו משוכרים

 743 1,114 שכר   בגין ומוסדות  התחייבויות לעובדים
 191 26 מקדמות מלקוחות

 - 86 מוסדות
 181 154 אחרים 

 16,082 14,141 
 
 
אלפי    5,344בסך של    ובעלי עניין  כולל יתרה בגין צדדים קשורים  , הסכום2021  בדצמבר  31ליום   ( *

  ובעלי עניין   יםקשור  דיםמול צד  ותיתרבגין    יתרה  הסכום כולל  ,2020  בדצמבר  31ליום  ש"ח )
 . (ש"ח אלפי 4,048בסך 
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 הוגן בשווי  פיננסיות התחייבות - : 13באור 

 בדצמבר 31

 סעיף

2021 
 "ח ש אלפי

2020 
 אלפי ש"ח 

   ק "לז פיננסיות בשווי הוגן תהתחייבויו -א'
 SWAP   * - 27,074בגין עסקת פיננסית  התחייבות

 192 950 ** 1פיננסית בגין אופציה להמרה אג"ח סדרה  תהתחייבו
 - 17,200 ( 1) גידור אפקטיבי –פיננסית בגין עסקת הגנה  תהתחייבו

 18,150 27,266 
 

 בדצמבר 31

 סעיף

2021 
 "ח ש אלפי

2020 
 אלפי ש"ח 

   א"לז פיננסיות בשווי הוגן  תהתחייבויו -ב'
 - 17,200 ( 1גידור אפקטיבי ) –פיננסית בגין עסקת הגנה  תהתחייבו

 17,200 - 
 
 ג'17מס להרחבה ראה באור *

 2ג'15 מס באור** להרחבה ראה 
 

החברה עם גוף מוסדי לצורך    שניהלהולאור משא ומתן    2021במהלך הרבעון הראשון לשנת   (1)
ביצעה החברה עסקת הגנה לצורך קיבוע הריבית בעסקה, להערכת הנהלת    ,קבלת הלוואה

  –  IFRS 9עונה להגדרת "גידור אפקטיבי" בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  החברה העסקה  
להרחבה ראה באור    "מכשירים פיננסיים" ומשכך השפעת העסקה מוצגת ברווח הכולל האחר.

 (. 3ב')14
 

 נקאים וממוסדות פיננסים הלוואות מתאגידים ב - : 14באור 

 :הרכב . א
 בדצמבר 31

 סעיף

שיעור  
  הריבית
 פירעון  מועד ביתהאפקטי

2021 
 ש"ח אלפי 

2020 
 אלפי ש"ח 

     :נושאות ריביתלא שוטפות הלוואות 
 76,235 165,034 28/10/2027 .3%02-.%282 צמודה למדד (1ג'14)הלוואה ממוסד פיננסי 
 32,500 - 16/02/2022 1.5%פריים +   ( 2ג'14)הלוואה מתאגיד בנקאי 

 16,920 - 19/07/2022 1%פריים +  ר מלחה דירה להשכי –הלוואות ליווי 

 125,655 165,034   נושאות ריבית לא שוטפות סה"כ הלוואות 
 

 בדצמבר 31

 סעיף

שיעור  
  הריבית

 פירעון  מועד  האפקטיבית
2021 

 ש"ח אלפי 
2020 

 אלפי ש"ח 

     :נושאות ריביתשוטפות הלוואות  
 9,468 28,855 31/01/2021 %0.8פריים +   שכיר חולון *( דירה לה–הלוואות ליווי 
 40,800 40,800 14/06/2021 1%פריים +  דירה להשכיר באר יעקב–הלוואות ליווי 
 - 16,920 19/07/2022 1%פריים +  דירה להשכיר מלחה –הלוואות ליווי 
 16,728 16,728 /06/202103 1%פריים +  דירה להשכיר ראשון לציון –הלוואות ליווי 

 66,996 103,303   נושאות ריביתשוטפות סה"כ הלוואות 
 

 חתימה על הסכם ליווי לפרויקט. בדבר 'א8  באורראה בהקשר זה  *( 
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 )המשך( הלוואות מתאגידים בנקאים וממוסדות פיננסים - : 14באור 

 

 (1ג'51) פיננסי ממוסדהלוואה  – פיננסיות מידה אמות . א
 

יתרת הלוואה ליום                         
 אמת המידה הפיננסית  2021בדצמבר,    31

                              ליום  עמידה
 2021,  בדצמבר  31

 63% 70%- שיעור החוב למאזן יהיה קטן מ  ש"ח מיליון    170- סך של כ
 36.29% 30%- פחת מלא י יחס הון עצמי למאזן החברה   
 מיליון ש"ח   1,036 מיליון ש"ח   235לי לא יפחת מסך של  אמי הון עצמי מינ 
 72.9% 73%לא יעלה על שיעור     LTCשיעור   
 47% 67%לא יעלה על שיעור    LTVשיעור   

 

 אירועים בתקופת הדוח .ב
 

אשראי .1 ומסגרת  הלוואה  להעמדת  בהסכם  אפקה  התקשרות  נאות  פרויקטים:  , בגין 
 הירוקה, הדר יוסף, גני תקווה ובני ברק. הרצליה 

 
משכה החברה סך של   2021בנובמבר,    2-ו  2021במרץ,    22,  2021,  למרץ  9בתאריכים  

   אלפי ש"ח בהתאמה ממסגרת האשראי. 8,322 - אלפי ש"ח ו 36,192אלפי ש"ח,  42,905
 

 התקשרות עם תאגיד בנקאי בהסכם הלוואה  .2
 

קשרה החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם לקבלת מימון  הת  2020בספטמבר,    17ביום  
יחידות    20-מיליון ש"ח ובכפוף לרישום שעבודים על זכויות החברה ב  32.5-בסך של כ

בפרויקט הילס  הדיור  המימון שהתקבל מהתאגיד   הרצליה  הבנקאי.  התאגיד  לטובת 
  16ם  יומיליון ש"ח אשר תיפרע בתשלום אחד ב  32.5-הבנקאי כולל הלוואה בסך של כ

אשר ישולמו   1.5%ותישא שמונה תשלומי ריבית בשיעור של פריים +    2022בספטמבר,  
מדי רבעון עד לפירעון ההלוואה. בנוסף, לחברה יש זכות לפירעון מוקדם של ההלוואה,  

את  2021ר,  בספטמב  2בתאריך    .2021בספטמבר,    מחודשהחל   החברה   מלוא   פרעה 
 הלוואה. 

 

 מסגרת אשראי ו  אהווהל התקשרות בהסכם להעמדת .3
 

"(, המלווה"  –, התקשרה החברה עם גוף מוסדי )להלן בסעיף זה  2021בנובמבר    17ביום  
מיליון ש"ח )להלן    537-בהסכם להעמדת הלוואה ומסגרת אשראי בסך כולל של עד כ

" בהתאמה( וזאת כנגד שעבוד זכויות החברה מסגרת האשראי"  -בסעיף זה: "ההלוואה" ו 
ופרויקט דירה להשכיר באר   פרויקט דירה להשכיר ראשון לציוןרת,  ש  בפרויקטים בנווה

מימון   ", בהתאמה(.הנכסים המשועבדים" ו"הסכם ההלוואה, )להלן בסעיף זה: "יעקב
 שבפרויקטים דירה להשכיר משותף לחברה ולקבוצת מנרב בע"מ באופן    הפרויקטים

ר כי פרויקטים דירה  יובה  .אלו הלווות הן החברה ביחד ולחוד עם קבוצת מנרב בע"מ
- לחברה ו  60%להשכיר נמצאים בהחזקה משותפת עם קבוצת מנרב בע"מ ביחס של  

מיליון    360לקבוצת מנרב בע"מ. חלקה של החברה מסך מסגרת האשראי הינו    40%
 ש"ח.

 
ראו    הפרויקט  בדבר  לפרטים שרת  דירה   ,ו'7באור  נווה  הפרויקטים  בדבר  לפרטים 

 .בהתאמה, לעילד', 8', ג8 באורים ראו, להשכיר באר יעקבלהשכיר ראשון לציון ודירה  
 

עובר  לשעבודו  )בכפוף  שרת  נווה  פרויקט  רכישת  לשם  ישמשו,  האשראי  מסגרות 
להעמדת מסגרת האשראי( וכן לשם מימון הפרויקטים של דירה להשכיר בראשון לציון,  

 . )כפוף לשעבודם עובר להעמדת מסגרות האשראי(.בבאר יעקב ובמלחה
מסגרות האשראי יעשה לאחר שעבוד הנכסים הנ"ל והעמידה כספי  בהר כי שחרור  יו

 ביתר תנאי הסכמי ההלוואה בכל שלב של משיכה עתידית ובכלל זה בתנאים להלן: 
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 משך()ה הלוואות מתאגידים בנקאים וממוסדות פיננסים - : 14באור 
 

 פרויקט נווה שרת ימומן עד לתקופת ההנבה לפי הנמוך מבין: (א)
 

 .מיליון ש"ח 96.25-כ (1)
  73%מסך מחיר רכישת יחידות הדיור הנרכשות בפרויקט נווה שרת, בתוספת    73% (2)

מהוצאות הרכישה הנלוות בקשר עם רכישת יחידות הדיור הנרכשות בפרויקט נווה  
 שרת. 

 
לפרויקט נווה שרת, לאחר  4על אף האמור לעיל, הוסכם כי ככל שבמועד קבלת טופס  

בגין יחידות הדיור הנרכשות וקבלת החזקה בהן וקבלת הערכת תשלום מלוא התמורה  
טופס   קבלת  למועד  עדכנית  ה  ר,כאמו  4שמאי  מ  LTV-יחס  נמוך  תהיה  ,  67%-יהיה 

בסכום שלאחר ,  פעמית נוספת מתוך מסגרות האשראי-זכאית החברה לבקש משיכה חד
לא יעלה ובכל מקרה סכום המשיכה הנוספת  ,  67%לא יעלה על     LTV-העמדתו יחס ה

 "( המשיכה הנוספתלהלן בסעיף זה: " (מיליון ש"ח  1-על כ
 

בפרויקטים    פרויקטי (ב) הביצוע  עבודות  בסיס התקדמות  על  ימומנו  להשכיר  דירה 
)קרי, מסגרת האשראי ביחס   75%של   LTC הנ"ל בתוספת מימון הקרקע לפי יחס  

רת האשראי  ומסג  ש"חמיליון    101.8-לפרויקט דירה להשכיר בראשון לציון הינה כ
ככל שבמועד ש"ח  מיליון    317.2-ביחס לפרויקט דירה להשכיר בבאר יעקב הינה כ

טופס   עדכנית   4קבלת  השמאי  הערכת  וקבלת  מסוים,  להשכיר  דירה  לפרויקט 
  "( המועד הרלבנטי למשיכה הנוספתלהלן בסעיף זה: " )  כאמור  4למועד קבלת טופס  

י לא תנוצל במלואה, תהיה זכאית ומסגרת האשרא,  67%- יהיה נמוך מ LTV -יחס ה)
וספת, בסכום שלא יעלה על יתרת סכום מסגרת  פעמית נ-החברה לבקש משיכה חד

ביחס לבאר יעקב נקבע    יובהר כי   האשראי בהסכם מימון לפרויקט דירה להשכיר(
ש"ח  מיליון    20.4-בסכום שלא יעלה על יתרת סכום מסגרת האשראי בתוספת של כ

להלן  (  67% לא יעלה על  - LTV כום הנוסף כאמור יחס ה)ובלבד שלאחר העמדת הס
 .("הנוספתהמשיכה  : " בסעיף זה

 

-ככל שבמועד הרלבנטי למשיכה הנוספת יחס ה,  על אף האמור לעיל הוסכם, כי (ג)

LTV   וכן ככל שבמועד    ,ונוצלה המשיכה הנוספת כהגדרתה לעיל, 67%- יהיה נמוך מ
תתקבל הערכת שמאי עדכנית   ,כלשהו לאחר המועד הרלבנטי למשיכה הנוספת

החברה תהיה זכאית    67%- מיהיה נמוך  LTV -בגין המקרקעין האמור לפיה יחס ה
נוספת להלוואה  למלווה  בקשה  הנוספת")  להגיש  "ההלוואה  זה:  בסעיף   , (להלן 

ובלבד ההפרש,  סכום  סכומי ,  במלוא  עם  ביחד  הנוספת,  ההלוואה  שסכום 
אחד מהסכמי ההלוואה של הפרויקטים  כהגדרת המונח בכל  )"ההלוואה הנוספת"  

שי  (הנוספים ככל  הפרויקטים  שיתבקשו,  של  ההלוואה  הסכמי  פי  על  תבקשו, 
יעלה במצטבר על   וכן שלאחר העמדת מיליון ש"ח    80הנוספים, או איזה מהם, 

מובהר כי המלווה תהא רשאית   . 67% לא יעלה על -LTV ההלוואה הנוספת, יחס ה 
צור לפי שיקול דעתה הבלעדי של  לסרב לבקשה כאמור בלא  בנימוק סירובה,  ך 

לרבות   כך  המלווה,  ובכלל  המלווה,  שיבוצעו אצל  שונות  ובחינות  בדיקות  בשל 
וועדות האשראי של המלווה. הועמדה ההלוואה הנוספת כאמור, תחולנה עליה כל 

 .ההוראות הסכם ההלוואה המקורי והן תחשבנה כחלק מההלוואות המקוריות
 

וקף  יחס להסכמי ההלוואה בגין פרויקטי דירה להשכיר כי כניסתם לתבנוסף נקבע ב
של הסכמים הנ"ל מותנית בקבלת אישור דירה להשכיר להסכם ההלוואה הרלוונטי  
תיקונים   בביצוע  אישורה  את  תתנה  להשכיר  שדירה  וככל  הבטוחות,  ולמסמכי 

הבטוחות   למסמכי  ו/או  הרלוונטי  להסכם  שהתיקונים   -כלשהם  לכך    בכפוף 
ככל שהתנאים   .המבוקשים יהיו מקובלים על המלווה והחברה לפי שיקול דעתן

חודשים ממועד חתימת הסכם ההלוואה    המתלים האמורים לא יתקיימו עד תשעה 
מהצדדים כל   הרלוונטי, יהיה הסכם ההלוואה הרלוונטי מבוטל, ולא תהיינה למי

 .יטולו כאמורטענה או דרישה כנגד הצדדים האחרים בקשר להסכם זה או לב
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אישורה של דירה להשכיר להסכמי ההלוואה ומסמכי ש   פועלת לכך החברה    הנהלת
 . המתלה לתנאי המוקדם  במועדהבטוחות יינתנו 

 

 מועדי תשלום הקרן, הריבית ועמלת אי ניצול  .4
 

פי הסכם ההלוואה, החברה תפרע   לה, בתוספת על  את מלוא סכום הקרן שהועמד 
שנים ממועד העמדת מסגרת האשראי,   7.5הפרשי הצמדה למדד, בתשלום אחד בתום 

. כל סכום שהועמד מתוך מסגרת האשראי, יישא ריבית אשר 2028,  במאי  31קרי, ביום  
האשראי, כל סכום שלא נמשך   תשולם מידי רבעון. בנוסף, החל ממועד העמדת מסגרת

לשנה מהסכום שלא   0.25%י החברה יישא עמלת אי ניצול אשראי בשיעור של  על יד
 נוצל.

 

 שיעור ריבית ההלוואה  .5
 

שיעור הריבית השנתית צמוד למדד המחירים לצרכן, ונקבע במועד העמדת מסגרת 
ההלוואה   האשראי על פי מנגנון קביעת ריבית ההלוואה הקבוע בהסכם, לפיו ריבית

ת המשוקללת של אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד תעמוד על התשואה הממוצע
זהה   מח"מ  ובעל  ריבית  משיכה ההלוואהלמח"מ  נושאת  מועד  בכל  שתהיה  כפי   ,

ובהתאם לתנאי ההסכם עמדה על שיעור   הדוח, אשר נכון למועד  ממסגרת האשראי
 גין כל פרויקט תחושב בנפרד(:בתוספת מרווח בשיעור כדלקמן )הריבית ב  ,-1.48%של  

 

 ההקמה.בגין התקופה   -  2.85%ווח בשיעור של מר . א

 תקופת התפעול. בגין  -  2.60%מרווח בשיעור של  .ב
ההלוואה  לוהכ הסכם  להוראות  בהתאם  שיעדוכן(  )ככל  יעודכן  שהמרווח  כפי   ,

על שיעור של  בגין תקופת ההקמה עומדת    ריבית ההרלוונטי. נכון לתאריך הדוח,  
 . 1.12% ומדת עלוהריבית בגין תקופת התפעול ע  1.37% -כ
 

 התחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות .6
 

בנוסף, התחייבה החברה במסגרת הסכם ההלוואה כלפי המלווה לעמוד באמות המידה  
 הפיננסיות הבאות, הנבחנות באופן רבעוני: 

 .77.5%-זן יהיה קטן משיעור החוב למא . א

 . 22.5% -יפחת מ לאיחס הון עצמי )כהגדרתו בהסכם ההלוואה( למאזן החברה  .ב

 אלפי ש"ח. 550,000הון עצמי מינימאלי לא יפחת מסך של  .ג

)כהגדרתו בהסכם ההלוואה( במהלך תקופת ההלוואה לא יעלה על    LTV-שיעור ה .ד
 . 67%שיעור של 

בכל עת עד לתום תקופת   73%לא יעלה על    LTC-ביחס לפרויקט נווה שרת, יחס ה .ה
 ההקמה 

בכל עת עד    75%  לא יעלה על- LTC -ס היח  –ביחס לפרויקטים של דירה להשכיר .ו
 LTC-יחס ה אישור ההארכה,  לתקופת ההקמה, כאשר ביחס לתקופה שעד לקבלת

 . 60%על לא יעלה 
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 שעבודים ו/או בטחונות שניתנו במסגרת הסכם ההלוואה .7
ובהמחאה  לווה, קבוע וצף  ווה לרשום שעבוד לטובת המהחברה התחייבה כלפי המל

על דרך השעבוד, בדרגה ראשונה ובלתי מוגבלת בסכום, על כל זכויותיה של החברה 
כל  על  וכן  משועבד  נכס  כל  לרכישת  המכר  הסכמי  ע"פ  רלוונטי  משועבד  נכס  בכל 

המגיע הסכומים  לקבלת  כאלו(,  שיהיו  וככל  )אם  והעתידיות  הקיימות  ים  זכויותיה 
כמי השכירות עם השוכרים או כל שוכר )או שוכרים( חלופי ושיגיעו לחברה מכוח הס

שיבוא במקום מי מהם, הכוללים, בין היתר, זכויות לקבלת דמי שכירות מהשוכרים, 
זכויותיה  וכן כל  זכויותיה בבטוחות שניתנו לה על פי הסכמי השכירות,  ולרבות כל 

 ד.  בפוליסת הביטוח לגבי כל נכס  משועב
 

לרבנוסף,   החברה  אחת התחייבה  כל  עם  בקשר  המלווה  לטובת  משכנתא  שום 
יובהר כי מיד ובאותו מעמד של רישום יחידות בכל נכס   מהיחידות בכל נכס משועבד.

יחידה,  משכנתא,  תירשם  המשותף,  בבית  נפרדת  כתת חלקה  החברה  ע"ש  משועבד 
 ים חברה בנכסלוא זכויות המדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, לטובת המלווה, על מ

 בלשכת רישום המקרקעין.   יםהמשועבד

 
קרן להעמיד  החברה  התחייבה  החוב  בנוסף,  לשירות  קרי,רזרבה  משועבדת   ,  כרית 

כרית   , קרי,קרן רזרבה לשמירה על רצף תפעוליו   למלווים בגובה שירות חוב חצי שנתי
למלווים   של  משועבדת  שיעור  על  יחידות  0.35%שיעמוד  הנרכשות הדיור    משווי 

 . בהתאם להערכת שמאי
 

 . שרת נווה הפרויקטהנ"ל על נכון למועד זה החברה רשמה את השעבודים  
 

 תניית שליטה ו/או שינוי חברת ניהול ו/או מבנה
החברה התחייבה במסגרת הסכם ההלוואה על תניות מקובלת של שינוי שליטה ו/או  

ברה(. בנוסף, נקבעה תניית ליטה בחמבנה )יובהר כי נכון למועד זה, לא קיים בעל ש
שינוי חברת הניהול של החברה לפיה שינוי בזהות חברת הניהול של החברה, תקנה 

   למלווה עילה להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי. 
  

 מיידי  לפירעון  עילות
  הסכם   של  יסודית  הפרה  כגון  בהסכם  נקבעו  אשר  יחסית  סטנדרטיות  לעילות  בנוסף

 הסכם   לפי  החברה   של  המהותיות  התחייבויותיה   קיום  אי  או   החברה  ידי  על  ההלוואה 
  החברה   אם,  מיידי  לפירעון  מיוחדת  עילה  ההלוואה  בהסכם  נקבעו"ב,  וכיוצ  ההלוואה 

 . במקרקעין להשקעות כקרן מעמדה את תאבד
 

כי לא תשעבד, תמשכן ו/או תעשה פעולה דומה אחרת כלשהי  כמו כן, התחייבה החברה  
בנכסםיהמשועבד  יםבנכס זכויותיה  את  תשעבד  לא  לרבות  בדרגה    יםהמשועבד  ים, 

שווה או נחותה לשעבודים שיירשמו לטובת המלווה. ובנוסף התחייבה כי לא תיצור 
    .םו/או חלק יםהמשועבד יםשעבוד שוטף/צף על כלל נכסיה וכן על הנכס

 
דירה   ין פרויקטנחתם הסכם מימון בג  לאחר תאריך המאזן  2022בינואר,    2בתאריך  

 " )להלן:  במלחה  מלחהלהשכיר  מימון  לטובת  הסכם  הועמדו  במסגרתו  השותפות  "( 
כ של  בהיקף  אשראי  תנאים   128.5-מסגרת  להתקיימות  בכפוף  וזאת  ש"ח   מיליון 

כפי שנקבעו בהסכם מימון מלחה. בנוסף יובהר כי תנאי הסכם מימון מלחה   מסוימים
יובהר כי    יחס לפרויקטים האחרים.ר נחתמו בהינם דומים לתנאי הסכמי המימון אש

פרויקטים דירה להשכיר נמצאים בהחזקה משותפת עם קבוצת מנרב בע"מ ביחס של 
 לקבוצת מנרב בע"מ.  40%-לחברה ו  60%

מימון הכולל שיעמוד חלקה של החברה בלאחר חתימה על הסכם מימון מלחה, סך  
מיליון ש"ח.  438-הוא כ הלרשות
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 אגרות חוב  - : 15באור 

 

 :כבהר . א
 

אגרות        
 חוב

 סדרה 
בסיס                

 הצמדה
 מועדי
 פרעון 

שווי נכסים 
משועבדים  

  31 ליום
בדצמבר,* 

2021 
 ש"ח  אלפי

 דירוג ליום 
בדצמבר,  31

2021 

ערך נקוב  
  31 ליום

בדצמבר,  
2021 

 אלפי ש"ח 
 שיעור ריבית

% 

שיעור ריבית  
 אפקטיבית

% 

 בדצמבר 31
2021 

 ש"ח אלפי 

 בדצמבר 31
2020 

 אלפי ש"ח 

 ilA- 516,724 1% 3.44%-1.52% 532,938 514,441 720,950 30/06/2022 מדד המחירים לצרכן  סדרה א' 
 ilA- 143,853 0.3% 2.43% 138,463 134,411 185,930 31/03/2024 מדד המחירים לצרכן  ( 1) 1סדרה 

 ilA- 516,310 0.1% 2.22%-1.67% 498,826 475,555 564,725 31/12/2025 מדד המחירים לצרכן  (2סדרה ב' )
 - ilA- 332,519 0.3% 0.95%-%50.4 327,265 313,841 30/09/2028 מדד המחירים לצרכן  סדרה ג' 

   1,785,446     1,497,492 1,124,407 
 

 . 1.26%הינה רכיב ההמרה באג"ח שיעור הרבית האפקטיבית ללא   (1)
 נוספת.בנוסף בשטר הנאמנות )סדרה ב'( קבוע מנגנון תשלום ריבית   (2)
 ז' לעיל.1*  ראה באור      

 

 :אמות מידה פיננסיות .ב
 

                              ליום  עמידה אמת המידה הפיננסית  סדרה 
 2021,  בדצמבר  31

 מיליון ש"ח   1,036- כ מיליון ש"ח  200לא יפחת מסך של  ההון עצמי של החברה   סדרה א' 
 36.29% 30%יעלה על  יחס הון עצמי למאזן החברה   א'   הסדר

 מיליון ש"ח   1,036- כ מיליון ש"ח  235ההון עצמי של החברה לא יפחת מסך של   1סדרה  
 36.29% 30%חס הון עצמי למאזן החברה יעלה על   1סדרה  

 מיליון ש"ח   1,036- כ מיליון ש"ח  440פחת מסך של  ההון עצמי של החברה לא י  סדרה ב'
 36.29% 30%יעלה על  יחס הון עצמי למאזן החברה   סדרה ב'

 מיליון ש"ח   1,036- כ מיליון ש"ח  550ההון עצמי של החברה לא יפחת מסך של   סדרה ג' 
 36.29% 22.5%יחס הון עצמי למאזן החברה יעלה על   סדרה ג' 
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 אירועים בתקופת הדוח .ג
 

 ' א סדרה"ח  אג .1
 

, (סדרה א' )בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב    הנפיקה החברה  2020  באפריל,  2ביום  
על פי דוח  בבורסה  נרשמה לראשונה למסחר    )סדרת אגרות חוב )סדרה א'(  ,שבמחזור

מיום   המדף  תשקיף    , 2017באוגוסט    21הצעת  מכוח  הוצא  החברה  אשר  של  המדף 
ש"ח ע.נ. כל   1ומות על שם, בנות  , רששל החברה  אגרות חוב )סדרה א'(  140,000,000

והוצאות ההנפקה בסך של כ.  אחת אלפי ש"ח   6,910-תמורת ההנפקה בניכוי הנכיון 
 אלפי ש"ח. 133,090-הסתכמה לכ

 
מערכן הנקוב   100%אגרות החוב )סדרה א'( עומדות לפירעון בתשלום אחד המהווה  

 .  2022ביוני   30וב )סדרה א'( אשר ישולם ביום  הכולל של אגרות הח
. הריבית על  1%קרן אגרות החוב )סדרה א'( נושאת ריבית שנתית בשיעור קבוע של  
תשולם א'(  )סדרה  החוב  אגרות  של  מסולקת  הבלתי  הקרן  בשנה   יתרת  פעמיים 

  2020בדצמבר של כל אחת מהשנים    31-ביוני ו   30במועדים ובשיעור כדלקמן: בימים  
חודשים שקדמה למועדים   6בגין התקופה בת    2022ביוני    30)כולל( וביום    2021ד  וע

 אלו. 
 

בכוונת החברה לפעול לגיוס סדרת אג"ח חדשה אשר תשמש לפרעון של אג"ח סדרה  
 א'.  

 
 .להלן 'א19 ראה באור, ל"הנ החוב אגרות הבטחת לשם שניתנו טחונותילב באשר

 

 1אג"ח להמרה סדרה  .2
 

(  1ש"ח אגרות חוב להמרה )סדרה    143,853,000הנפיקה החברה    2019  ביולי   14ביום  
ש"ח ע.נ כל    0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת, הניתנות להמרה למניות רגילות בנות    1בנות  

אג' לאגרת    97("(, במחיר של  1"אגרות החוב )סדרה  אחת של החברה )להלן בסעיף זה:  
 מיליון ש"ח. 139.5- ( ובתמורה כוללת )ברוטו( של כ1חוב )סדרה 

 
)כולל( תהיינה אגרות החוב ניתנות   2021במרס    31החל מיום המסחר הראשון ועד ליום  

ש"ח ע.נ. של אגרות החוב ניתנים להמרה למניה רגילה אחת    1להמרה באופן בו כל  
במרס   21ועד ליום    2021באפריל    1של החברה )בכפוף להתאמות ככל שיידרשו( ומיום  

ש"ח ע.נ. של אגרות   1.5חוב תהיינה ניתנות להמרה באופן בו כל )כולל( אגרות ה 2024
החוב ניתנים להמרה למניה רגילה אחת של החברה )בכפוף להתאמות ככל שיידרשו(  

 : "שער ההמרה"(.בסעיף זה  )להלן
 

שהחברה תחלק בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות החוב, דיבידנד, יוכפל שער   ככל
יס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה הבסההמרה ביחס שבין שער  

 .'ב18". ראה גם באור ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד
 

הערכת השווי 2020בדצמבר,    31ליום   החברה את  עדכנה  הגלום    ,  ההמרה  רכיב  של 
  31, ומצאה כי שוויו ההוגן של רכיב ההמרה הגלום באגרות החוב ליום  באגרות החוב

כתוצאה מהאמור לעיל הכירה החברה בהכנסות   אלפי ש"ח.  192וא  ה   2020צמבר  בד
 ש"ח.אלפי   1,548- מימון בסך של כ
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רכיב   ההוגן של  שוויו  קרלו, ההמרה  חישוב  מונטה  האמור, שבוצע באמצעות מודל 

 של   אגרת  מחיר',  אג  613  של  מניה  מחירבוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים:  
 של   אופציה  חיי   אורך ,  25.3%  של   תקן   סטיית,  -0.88%  של  סיכון  חסרת  ריבית ',  אג  968
 . 0.1:1.49478 -כ של  המרה ויחסי  שנים 3.25

 
הערכת השווי 2021בדצמבר,    31ליום   החברה את  עדכנה  הגלום    ,  ההמרה  רכיב  של 

  31לום באגרות החוב ליום  , ומצאה כי שוויו ההוגן של רכיב ההמרה הגבאגרות החוב
 , 2021בשנת   אלפי ש"ח. כתוצאה מהאמור לעיל הכירה החברה  950וא ה 2021בדצמבר 
 ש"ח. אלפי  758- מימון בסך של כ בהוצאות

 
רכיב ההמרה   ההוגן של  שוויו  קרלו, חישוב  מונטה  האמור, שבוצע באמצעות מודל 

 של   אגרת  מחיר',  אג  861  של  מניה  מחירבוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים:  
 אופציה   חיי  אורך,  28.77%  של  תקן  סטיית,  -2.51%  של  סיכון  חסרת  ריבית',  אג  1,035

 . 0.1:1.492770-כ של  המרה  ויחסי שנים  2.25 של
 

 .להלן 'ב19ראה באור , ל"הנ החוב אגרות הבטחת לשם שניתנו לביטחונות באשר
 

 ב' אג"ח סדרה  .3
 

 כללי 
החברה  הנפיק  2020באוגוסט    31ביום   ב'(,   335,281,000ה  )סדרה  חוב  אגרות  ש"ח 

  27ש"ח ערך נקוב כל אחת, על פי דוח הצעת המדף מיום    1רשומות על שם, בנות  
דוח הצעת המדף  אשר הוצא מכוח תשקיף המדף של החברה )להלן: "   2020באוגוסט  

  "(. תמורת ההנפקה בניכוי הוצאות הנפקה ונכיון 2020באוגוסט    27של החברה מיום  
ח ותמורה ההנפקה  אלפי ש" 304,332-אלפי ש"ח הסתכמה לסך של כ 30,949-בסך של כ

בנאמנות לזמן ארוך בהתאם להוראות שטר הנאמנות )סדרה ב'(   נטו הופקדה בפקדון
  כהגדרתו להלן.

 
מערכן הנקוב   100%אגרות החוב )סדרה ב'( עומדות לפירעון בתשלום אחד המהווה  

 . 2025בדצמבר  31ה ב'( אשר ישולם ביום  הכולל של אגרות החוב )סדר
 

שנתית   ריבית  נושאת  ב'(  )סדרה  החוב  אגרות  של  קרן  קבוע  ובכפוף   0.1%בשיעור 
להתאמות שיהיו בהתאם להוראות שטר הנאמנות אשר צורף לדוח הצעת המדף של 

"(. הריבית על יתרת  שטר הנאמנות )סדרה ב'()להלן: "   2020באוגוסט    27החברה מיום  
ה במועד הקרן  בשנה  פעמיים  תשולם  ב'(  )סדרה  החוב  אגרות  של  מסולקת  בלתי 

 30"( ובימים  תשלום הריבית הראשון)להלן: "  2020בדצמבר,    31ובשיעור כדלקמן: ביום  
)כולל(. למעט תשלום הריבית   2025עד    2021בדצמבר של כל אחת מהשנים    31- ביוני ו

בשטר למפורט  בהתאם  יחסי  באופן  ישולם  אשר  כל   הראשון  ב'(,  )סדרה  הנאמנות 
בת   תקופה  בעד  ישולם  ריבית  הקוד  6תשלום  ביום  שנסתיימה  למועד  חודשים  ם 

 התשלום.  
 

אגרות החוב )סדרה ב'( תהיינה צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם 
יולי    2020באוגוסט    15ביום   והכל כמפורט בדוח הצעת המדף של 2020בגין חודש   ,

 . 2020באוגוסט  27החברה מיום 
 

מנגנון בשטר כקבוע ב  ריבית נוספת  של  תשלוםזכאים ל  מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(
בשיעור של הינה  , אשר תשולם במועד פרעון אגרות החוב,הריבית הנוספת. הנאמנות

מהפער בין שווי הבסיס של הנכסים המשועבדים לשווים ההוגן במועד הפרעון    10%
 . של אגרות החוב
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ליום   המשועבדים    2020בדצמבר    31נכון  הנכסים  של  לשווי הבסיס   550  -כהסתכם 

, מיליון  587-כל   לאותו מועד הסתכם  ם ההוגן של הנכסים המשועבדיםשווימיליון ש"ח,  
מיליון    3.7-כהסתכמה ל  2020בדצמבר    31סך הריבית הנוספת ליום  אומדן    כתוצאה מכך,

י שיטת הריבית ויכרו ברווח או הפסד לפ    ב'  אג"ח  הנפקתבניכיון    הנכללאשר  ש"ח  
   המימון. מהוצאות האפקטיבית כחלק 

 
  - שווי הבסיס של הנכסים המשועבדים  הסתכם לסך של כ   2021  ,בדצמבר  31נכון ליום  

 699-שווים ההוגן של הנכסים המשועבדים לאותו מועד הסתכם לכ  מיליון ש"ח,  622
ביום    מיליון, לשנה שהסתיימה  הנוספת  הריבית  סך  מכך    2021בדצמבר    31כתוצאה 

 .הפסדאו  ש"ח אשר הוכרה ברווח מיליון   4-הסתכמה לכ
 ש"ח.מיליון   7.7-הינה סך של כ  2021בדצמבר  31ליום  הכוללת סך הריבית התוספתית

 
 הרחבה

 

בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב    הנפיקה החברה  2020  ,בדצמבר  6ביום   . א
 לעיל 3כמתואר בסעיף ג', שבמחזור אשר נרשמה לראשונה למסחר ('בסדרה )

ש"ח    1, רשומות על שם, בנות  של החברה  '(באגרות חוב )סדרה    131,029,000
והוצאות ההנפקה בסך של כע.נ. כל אחת,   - תמורת ההנפקה בניכוי הנכיון 

 אלפי ש"ח. 121,720-אלפי ש"ח הסתכמה לכ 9,309
 

של    '(באגרות חוב )סדרה    50,000,000 החברההקצתה    2020  ,בדצמבר  15ביום   .ב
בדרך של הקצאה פרטית    ש"ח ע.נ. כל אחת  1, רשומות על שם, בנות  החברה

לשני משקיעים הנמנים על משקיעים המנויים בתוספת    ('בסדרה  )  אגרות חוב
ניירות ערך ו  1968התשכ"ח    , הראשונה לחוק  "הניצעים"  זה:  - )להלן בסעיף 

ניירו" ערך", בהתאחוק  הוקצו בדרך של הרחבת סדרת    מה(.ת  אגרות החוב 
ודוח    2020בדצמבר    7מיום    הצעה פרטיתעל פי דוח    אגרות החוב )סדרה ב'(  

תמורת ההנפקה בניכוי הנכיון והוצאות ההנפקה    . 2020דצמבר  ב  10מתקן מיום  
 אלפי ש"ח.  46,573-אלפי ש"ח הסתכמה לכ 3,427-בסך של כ

 
 .להלן ג'19ראה באור , ל"הנ החוב אגרות הבטחת לשם ניתנוש לביטחונות באשר

 

 ג' אג"ח סדרה  .4

 
)סדרה ג'(, רשומות אגרות חוב  ש"ח    129,744,000החברה  הנפיקה  ,  2021  ביוני  1ביום  

אשר   2021במאי    31, על פי דוח הצעת המדף מיום  ש"ח ערך נקוב כ"א 1על שם, בנות 
  31דוח הצעת המדף של החברה מיום  )להלן: "  הוצא מכוח תשקיף המדף של החברה

אלפי ש"ח  5,935-"( תמורת ההנפקה בניכוי הוצאות הנפקה ונכיון בסך של כ2021במאי  
כ של  לסך  בפיקדון   123,809  -הסתכמה  הופקדה  נטו  ההנפקה  ותמורת  ש"ח  אלפי 

 בנאמנות לזמן ארוך בהתאם להוראות שטר הנאמנות )סדרה ג'( כהגדרתו להלן. 
 

( ג'( עומדות לפירעון בתשלום אחד המהווה  אגרות החוב  מערכן הנקוב   100%סדרה 
 .   2028לספטמבר  30הכולל של אגרות החוב )סדרה ג'( אשר ישולם ביום  

   
של   קבוע  בשיעור  שנתית  ריבית  נושאת  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  ובכפוף   0.3%קרן 

מדף של להתאמות שיהיו בהתאם להוראות שטר הנאמנות אשר צורף לדוח הצעת ה
"(. הריבית על יתרת הקרן שטר הנאמנות )סדרה ג'()להלן: "   2021במאי    31החברה מיום  

ג'(   )סדרה  אגרות החוב  של  ובשיעור הבלתי מסולקת  במועד  בשנה  פעמיים  תשולם 
במרץ   31"( ובימים  תשלום הריבית הראשון )להלן: "   2021ספטמבר,    30כדלקמן: ביום  

 )כולל(.  2028עד  2022 בספטמבר של כל אחת מהשנים 30-ו
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 )המשך(  אגרות חוב - : 15באור 

 
בשטר   למפורט  בהתאם  יחסי  באופן  ישולם  אשר  הראשון  הריבית  תשלום  למעט 

חודשים שנסתיימה    6הנאמנות )סדרה ג'(, כל תשלום ריבית ישולם בעד תקופה בת  
 ביום הקודם למועד התשלום. 

 
וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם   אגרות החוב )סדרה ג'( תהיינה צמודות, קרן

אפריל  בג  2021במאי    15ביום   חודש  של 2021ין  המדף  הצעת  בדוח  כמפורט  והכל   ,
 . 2021במאי    31החברה מיום 

 
ג'(  )סדרה  חוב  אגרות  בגין  התמורה  ביתרת  שימוש  לעשות  עשויה  החברה  כי  יצוין 

מרב או  חלקה  הנאמן,  בידי  ומוחזקת  החברה  ידי  על  יתרת שהונפקו  למימון  יתה, 
 רויקטים. התשלומים שעל החברה לשלם בעבור רכישת הפ

 
 הרחבה

 
בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב   הנפיקה החברה 2021  בדצמבר,  20ביום  

לעיל    3כמתואר בסעיף ג', שבמחזור אשר נרשמה לראשונה למסחר  ('גסדרה  )
ש"ח   1, בנות  , רשומות על שםשל החברה  '(גאגרות חוב )סדרה    200,000,000

אלפי    3,518-בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כתמורת ההנפקה  ע.נ. כל אחת,  
  אלפי ש"ח. 198,482-הסתכמה לכש"ח 

 
 .להלן ט'19, ראה באור ל"הנ החוב אגרות הבטחת לשם שניתנו לביטחונות באשר

 

 דירוג .5

 
יעת על קב  MAALOT - S&P GLOBAL RATINGSהודיעה חברת  ,  2021  בדצמבר  12ביום  

הינו   לחברה  שנקבע  הדירוג  בו  באופן  שלה  החוב  אגרות  ועל  לחברה  ראשוני  דירוג 
(PRELIM)  ILBBB+    באופק יציב,  והדירוג שנקבע  לאגרות החוב המבוטחות )סדרות
 . -PERLIM)ILA( הינו )1-א', ב', ג' ו

 
 מכשירים פיננסיים - : 16באור 

 

 יננסיותהפ  ההתחייבויות סיווג . א
 בדצמבר 31

 2021 סעיף
 "ח ש אלפי

2020 
 אלפי ש"ח 

 פיננסיות התחייבויות
  

  או  רווח דרך הוגן   בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות
 27,266 950 הפסד

כולל  רווח דרך הוגן   בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות
 - 34,400 אחר 

 1,317,058 1,765,829 מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות
 

המזומנים,   שיתרת  העריכה  סחיריםההנהלה  בני"ע  והתחייבויות  חייבים,  השקעות  ספקים   ,
של  הקצרים  הפירעון  מועדי  בשל  וזאת  ההוגן  שווים  את  בקירוב  מהווה  אחרות  שוטפות 

 מכשירים אלה.
 

ל להימכר וההתחייבויות הפיננסיים הוא הסכום אשר בו המכשיר יכו השווי ההוגן של הנכסים  
 בעסקה בין קונים ומוכרים מרצון, בשונה מעסקה כפויה )פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ(. 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  - : 16באור 

 
 

   להלן השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן: 
 

ההוגן מבנקים  של   השווי  בריבית הלוואות  חזויים  מזומנים  תזרימי  היוון  באמצעות   מוערך 
לדעת    המקובלת למכשירים בעלי מאפיינים דומים מבחינת תנאים, סיכוני אשראי וזמני פירעון

ערכן  ולכן  )פריים(  שוק  בריבית  הלוואות  של  הריבית  בסביבת  מהותי  שינוי  חל  לא  החברה 
 .גןבספרים מהווה בקירוב את שווין ההו

 
 מחושב לפי מודל  הפסד  או  התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווחחישוב השווי ההוגן של   

אופציה, ריבית  ה, תקופת  מחיר מנית החברה  בו נלקחו בחשבון הפרמטרים הבאים:  מונטה קרלו
 סיכון, סטיית תקן במחיר המניה, מחיר מניה לצורך סיום מוקדם ושיעור ריבית הפריים.  חסרת  

 

 יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ב
 

, אגרות חוב סדרה אגרות חוב סדרה א'ויות הפיננסיות של החברה, מורכבות מההתחייבעיקרי  
.  סדות פיננסיםוהלוואות מתאגידים בנקאים ומ  אגרות חוב סדרה ג',  , אגרות חוב סדרה ב',1

פיננסיות   בעיקרהתחייבויות  מיועדת  הנכסיםלממן    אלה  החברה.  פעילות   הפיננסים   את 
מזומני כוללים  החברה  של  בני"ע  םהעיקריים  השקעה  מזומנים,  קצר   ושווי  לזמן    ופיקדונות 

 ישירות מפעילותה של החברה.    ובעים, אשר נוארוך
 

ההנהלה   נזילות.  וסיכון  שוק,  לסיכון  על  החברה חשופה  החברה מפקחת  של  ניהול  הבכירה 
יון סוקר ומאשר את המדיניות באשר לכל אחד מהסיכונים המובאים סיכונים אלו. הדירקטור

 :להלן
 

 סיכון שוק  (1
 

מכשיר פיננסי  מתזרימי המזומנים העתידיים    אוהשווי ההוגן  ששוק הוא הסיכון  סיכון  
מחיר   ן: סיכועיקרי  סיכוןמרכיב    כוללשינויים במחירי השוק. סיכון שוק  ישתנו כתוצאה מ

פעים מסיכון שוק  ושפיננסיים המהמכשירים ה. בגין הצמדה למדד המחירים לצרכן אחר
והרחיבה  שהנפיקה    (' וסדרה ג'סדרה ב,1  סדרה,  סדרה א')ר את יתרות אג"ח  בעיקכוללים  

  ו שנלקח   יםפיננסי  ומוסדות  יםמתאגיד  ותוכן מהלווא  2017-2021השנים  החברה במהלך  
 .2020-2021במהלך שנת 

 
 מדד סיכוני 

 
 ( 1ראה סעיף  )  והלוואות  החברה חשופה לשינוי במדד המחירים לצרכן בגין אגרות חוב

 במדד המחירים לצרכן  1%החברה עולה כי שינוי של  מניתוחי רגישות שביצעה    .(לעיל
  ן מיליו  11.1-)כ  חמיליון ש"  16.76  -בכ  2021  לשנת  הרווחאת  מקטין  היה    במועד הדיווח

  (.2020בשנת 
 

 סיכון ריבית  (2
 

מכשיר פיננסי תזרימי המזומנים העתידיים מ אוהשווי ההוגן סיכון ריבית הוא הסיכון ש 
 שינויים בשיעורי ריבית שוק. מ שתנו כתוצאהי

 
השוק   ריביות  בשיעורי  שינויים  של  לסיכון  החברה  של  בעיקר   מתייחסתהחשיפה 

בדצמבר   31, ליום  של החברה הנושאות ריבית משתנה  קצר וזמן ארוךלהתחייבויות לזמן  
בכ,  2021 ריבית משתנה  הנושאות  יתרת התחייבויות החברה    אלפי  103,303-הסתכמה 
 .ש"ח
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  - : 16באור 

 
 :ניתוח רגישות שיעור הריבית 

 
מ שלהלן  בשיעור  ציגה הטבלה  סביר  באופן  אפשרי  לשינוי  הרגישות  על   י את  הריבית 

שינוי,   ללא  האחרים  המשתנים  כל  כאשר  ובאשראי.  בהלוואות  מכך  המושפע  החלק 
 היה כדלקמן:תשל החברה   נקיהעל הרווח   שינויים בשיעורי הריביתההשפעה של  

 

 סעיף

עליה/ירידה  
בנקודת 
 המוצא

ההשפעה על  
 הנקי הרווח 

 אלפי ש"ח 

2021 :   

 ( 1,033) +1% "ח בש הלוואות

 1,033 - 1% "ח בש הלוואות
 

 סיכון נזילות  (3
 

רי הקרן סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של החברה וכן מהוצאות המימון והחז
לקיים  תתקשה  שהחברה  הסיכון  הינו  נזילות  סיכון  החברה.  של  החוב  מכשירי  של 

הנהלת החברה בוחנת את תחזיות תזרימי  .מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות
מדיניות החברה הינה לממן .  המזומנים ואת יתרות המזומנים ומנהלת את סיכון הנזילות

ושמירה על יחסים ל פיזור וגיוון של מקורות מימון  את רכישת הנכסים תוך הקפדה ע
 . והיכולת לגיוס הון ם של עלויות מימוןתוך התייחסות לשיקוליפיננסיים מ

 
על פי התנאים   החברההטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של  

 החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומי ריבית(: 
 

 2021מבר, בדצ 31ליום 
 

 סעיף 
 עד

 שנה

 משנה עד
 שנתיים 

 ש"חאלפי 

 משנתיים 
 שנים  3עד 

 ש"חאלפי 

שנים   3 מ
 שנים  4עד 

 ש"חאלפי 

שנים   4   מ
 שנים  5עד 

 ש"חאלפי 

 5מעל 
 שנים

 ש"חאלפי 

 סה"כ

 ש"חאלפי 

התחייבויות לספקים  
 - - - - 1,114 ולנותני שירותים 

 
- 

1,114 
 17,414 - - 270 360 360 16,424 זכאים 

 312,931 172,966 3,617 3,617 3,627 3,617 125,487 הלוואות  
 1,555,339 339,159 1,011 525,538 147,117 1,976 540,538 אגרות חוב 

 683,563 5,953 151,104 529,425 4,628 512,125 1,886,798 

 
 2020בדצמבר,  31ליום 

 

 סעיף 
 עד

 שנה

 עד משנה
 שנתיים 

 ש"חאלפי 

 משנתיים 
 שנים  3עד 

 ש"חאלפי 

  שנים 3 מ
 שנים  4 עד

 ש"חאלפי 

שנים   4 מ
 שנים  5עד 

 ש"חאלפי 

 5מעל 
 שנים

 ש"חאלפי 
 סה"כ

 ש"חאלפי 

התחייבויות לספקים  
 - - - - 2,498 ולנותני שירותים 

 
- 2,498 

 14,484 - - - - - 14,484 זכאים 
 210,743 81,966 1,801 1,801 1,796 52,299 71,080 הלוואות  

 1,192,464 - 520,570 144,587 948 520,244 6,115 אגרות חוב 

 94,177 572,543 2,744 146,388 522,371 81,966 1,420,189 
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   הון  -  : 17באור 
 

 הרכב הון המניות  . א
 

בדצמבר,    31ליום   סעיף 
2021 
 רשום 

 מספר המניות 

  31ליום  
 2021בדצמבר,  

 מונפק ונפרע 
 מספר המניות 

  31ליום  
 2020  בדצמבר,

 רשום 
 מספר המניות 

  31ליום  
 2020  בדצמבר,

 מונפק ונפרע 
 מספר המניות 

ש"ח    0.01מניות רגילות בנות  
 948,374,838 10,000,000,000 113,424,338 10,000,000,000 ע.נ. כ"א 

 

 הנלוות למניות זכויות  .ב
 

זכויות הצבעה, זכויות לקבלת דיבידנדים ש"ח ע.נ מקנות למחזיק בהן    0.01מניות רגילות בנות  
 בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק. וזכויות להשתתף

 

 הנפקת מניות ועסקת החלף  .ג
 

רה לסיים את עסקת ההחלף ולצורך כך החברה התקשרה  , החליטה החב2021באפריל    7ביום  
", בהתאמה( הסכם עם הרוכשים"  -" והרוכשיםצדדים שלישים )להלן: "   2באותו היום  בהסכם עם  

שנכון ליום החתימה על העסקה לא היו קשורים לחברה )יובהר כי כתוצאה מהעסקה הפך אחד 
 "((.רוכש א'ות החברה )להלן: " עניין בחברה מכוח החזקותיו במניהרוכשים להיות בעל 

 
  28בהתאם להסכם עם הרוכשים, הודיעה החברה לבנק בכתב על סיום של עסקת ההחלף וביום 

, הסתיימה עסקת ההחלף והושלם ההסכם עם הרוכשים, כך שהבנק מכר את כל 2021באפריל  
"(  ההחלף  מניות עסקת ת של החברה( )להלן: " מניו  7,000,000המניות הנקובות בעסקת ההחלף )
הקצתה   החברה  ובנוסף  מכח   4,423,420לרוכשים,  וזאת  א'  לרוכש  החברה  של  נוספות  מניות 

ש"ח )להלן:   68,540,520"( והכל בתמורה כוללת בסך של  המניות הנוספותעסקת ההחלף )להלן: " 
  , הקצתה 2021באפריל    28  "(. בנוסף, במסגרת ההסכם עם הרוכשים, בתאריךהתמורה הכוללת"

א'  ל  החברה יד'(  אופציה  כתבי   7,256,753רוכש  זה  )להלן  החברהשל    )סדרה  "בסעיף    כתבי : 
ולמעט במועדים ,  החברה  של  מניות  7,256,753-ל  למימוש   הניתנים"(  האופציה יום מסחר  בכל 
האופציה(  מסוימים בכתבי  הקצאת ,)כמפורט  ממועד  לתום    םהחל  ממועד   3ועד  שנים  וחצי 
להקצאת ובתמורה  למנ  7.5- ם  הקצתה    יהש"ח  הרוכשים  עם  ההסכם  במסגרת  השני  ולרוכש 
של    מניות  4,166,667- ל  למימוש  הניתנים  החברהשל    )סדרה יד'(  אופציה  כתבי  4,166,667החברה  
מסוימים  החברה, במועדים  ולמעט  מסחר  יום  האופציה(  בכל  בכתבי  מ ,)כמפורט  מועד  החל 
ביוני    30. ליום  ש"ח למניה  7.5-ם ובתמורה לוחצי שנים ממועד הקצאת  3ועד לתום    םהקצאת

מיליון ש"ח. על מנת לשקף   8.7- , החברה העריכה את שווין ההוגן של האופציות שהוקצו בכ2021
ה עסקת  לסילוק  התנאים  עדכון  הרוכשים  SWAP-את  שקיבלו  הנוספת  מההטבה  כתוצאה   ,

הוצאות  אופציות כאמור לעיל, הכירה החברה בדוח רווח והפסד לתקופה בבאמצעות הענקת ה
מיינה החברה את יתרת    SWAP-מיליון ש"ח. כמו כן כתוצאה מעסקת ה  8.7-מימון בסך של כ

אלפי ש"ח אל הונה    32,114-, בסך של כ2021באפריל    28התחייבות )בניכוי עלויות עסקה( ליום  
 העצמי. 

 

 תשלום מבוסס מניות .ד
 

מהקצאת    2021  לפברואר,  3ביום   אפט  מניות  1,800,000כתוצאה  יםבעסקת  בת  הקצתה און   ,  
מניות כולן    90,000  - '( אשר ניתנות למימוש לבאופציות )סדרה י  90,000החברה לחברת הניהול  

, קרי, עד  הונפקו בת שבע שנים ממועד הקצאת המניות בגינן הן    תקופהאו חלקן בכל עת במהלך  
 ש"ח למניה.  7.5-ובתמורה ל  2027, לדצמבר 20ליום 
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כן,   מהקצאת    2021  לפברואר,  3ביום  כמו  בבאור    2,660,000כתוצאה  כאמור  לעיל,  '  ח7מניות 
  133,000  -'( אשר ניתנות למימוש לגרה יאופציות )סד  133,000החברה לחברת הניהול    הקצתה 

הן    תקופהמניות כולן או חלקן בכל עת במהלך   בת שבע שנים ממועד הקצאת המניות בגינן 
 ש"ח למניה.  7.5- ובתמורה ל 2027, לדצמבר 29ד ליום , קרי, עהונפקו

 
החברה   ', הקצתהג17מניות כאמור בבאור    4,423,420כתוצאה מהקצאת    2021  ביולי,  14ביום  

)סדרה    221,171לחברת הניהול   ניתנות למימוש לטואופציות  מניות כולן או    221,171  -'( אשר 
, קרי, עד  הונפקוצאת המניות בגינן הן  חלקן בכל עת במהלך תקופת בת שבע שנים ממועד הק 

 ש"ח למניה. 6-ובתמורה ל  2028, באפריל 28ליום 
 

החברה    הקצתה,  (1ד')9מניות כאמור בבאור    2,225,300כתוצאה מהקצאת    2021  ביולי,  14ביום  
)סדרה    111,265לחברת הניהול   ניתנות למימוש לטזאופציות  מניות כולן או    111,265  -'( אשר 

, קרי, עד  הונפקות במהלך תקופת בת שבע שנים ממועד הקצאת המניות בגינן הן  חלקן בכל ע
 ש"ח למניה. 7.5-ובתמורה ל 2028, למאי 11ליום 

 
מהקצאת    2021  בנובמבר,  1ביום   בבאור    2,055,467כתוצאה  כאמור  הקצתה    -לעיל  'י7מניות 

מניות כולן    102,773  - ש ל'( אשר ניתנות למימויזאופציות )סדרה  102,773החברה לחברת הניהול  
, קרי, עד הונפקו או חלקן בכל עת במהלך תקופת בת שבע שנים ממועד הקצאת המניות בגינן הן  

 ש"ח למניה.  7.5-ובתמורה ל  2028, בספטמבר 29ליום 
 

 הנפקת מניות בעסקת "בית וגן" ירושלים  .ה

 
  ביום   ,(1')ד9באור  בכמפורט    בית וגן ירושליםבמקביל לחתימת ההסכם לרכישת הדירות בעסקת  

ע.נ. כ"א של    ש"ח   0.01מניות רגילות בנות    2,225,300, הקצתה החברה למוכרים  2021  במאי 5
ש"ח למניה רגילה   7.5של    מוסכם  מניה  שער"( לפי  המוקצות  המניות: "בסעיף זה  )להלן  החברה

 אלפי ש"ח. 16,690  -וזאת בתמורה לסך של כ
 

נו הסכם נפרד לכל דבר ועניין הציגה החברה בהתאם  על אף העובדה שהסכם הקצאת המניות הי
לאור זאת מדדה החברה את .  לכללי החשבונאות את הנפקת המניות כחלק מהתמורה בעסקה

את שוויה ההוגן של התמורה בעסקה. הערכת    שווין ההוגן של המניות המוקצות על מנת קבוע
י שווין ההוגן של המניות המוקצות  השווי אשר בוצעה ע"י מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי קבעה כ

יובהר כי ההפרש בין שווין ההוגן של המניות  ליון ש"ח. ימ 14.5-)כולל רכיב החסימה( הסתכם לכ
 הנכס. המוקצות לבין התמורה שהתקבלה יוכר במועד קבלת 

 
א  15ותקנות ניירות ערך )פרטים לענין סעיפים    1968-, התשכ"חחוק ניירות ערךלג 15  סעיף פי  על
 : ותניצעה, יראו כהצעה לציבור של 2000-ג לחוק(, התש"ס15ד ע
 

"(, אם טרם מניותלהלן בסעיף זה: "(הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות   .1
 "(; תקופת החסימה המוחלטתלהלן: " (חלפו ששה חודשים מהיום בו הוקצו  

ם עוקבים, שימנו  הצעה של המניות תוך כדי המסחר בבורסה, אם טרם חלפו שישה רבעוני .2
" )להלן:  המוחלטת  החסימה  תקופת  מתום  הטפטוףהחל  אחת  תקופת  בכל  אם  וזאת   ,)"

 :ם אחד מאלהתקייימהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף 

המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור  כמות   . א
ב בתקופה  החברה  מניות  של  בבורסה  שקהמסחר  שבועות  שמונה  ליום  ת  דמו 

 .ההצעה

מההון המונפק    1%  שיעור של  הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על .ב
 . הוהנפרע של החבר
עט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים  למ  –הון מונפק ונפרע"  

 .שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו
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יחול .ג לעיל  מהניצע   האמור  שתירכשנה  מניות  על  החסימה    תוגם  תקופת  במהלך 
פי תשקיף ושלא במהלך המסחר  על  המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא 

 בבורסה.
 

 התחייבו כדלקמן:  המוכריםבנוסף, במסגרת הסכם ההקצאה 

חוזרת    לקיים .3 מכירה  על  המגבלות  המוקצות  את  המניות  בבורסה של  המסחר  במהלך 
עליה סעיף    ם המוטלות  ערך15מכוח  ניירות  לחוק  ערך    1968-התשכ"ח  , ג  ניירות  ותקנות 

ולא לבצע כל פעולה במניות המוקצות    2000-ג לחוק(, התש"ס15- א ו15)פרטים לעניין סעיפים  
 .אשר יראו בה כהצעה לציבור של אותן מניות בהתאם להוראות הסעיף האמור

  ת המוקצו   המניות  את  להעביראו  /ו  רלמכו  שלא  התחייבו   המוכריםלגרוע מהאמור לעיל    מבלי .4
(  short)  בחסר  מכירה  לבצע   ולא  הקצאתן  ממועד  חודשים  12  במשך  כלשהו  שלישי   צד  לכל

 .החברה במניות
 

 דירות ביד אליהו תל אביב  23הנפקת מניות בעסקת "אפר האוס"  .ו
 

יום  ב    ,י'7במקביל לחתימת ההסכם לרכישת הדירות בעסקת אפר האוס תל אביב כמפורט בבאור  
ע.נ. כ"א של    ש"ח 0.01מניות רגילות בנות   2,055,467, הקצתה החברה למוכרים  2021באוגוסט   8

ש"ח למניה רגילה   7.5של    מוסכם  מניה  שער"( לפי  המוקצות  המניות: "בסעיף זה  )להלן  החברה
 אלפי ש"ח. 15,416  -ורה לסך של כוזאת בתמ

 
ד לכל דבר ועניין הציגה החברה בהתאם  על אף העובדה שהסכם הקצאת המניות הינו הסכם נפר

לאור  .  את הנפקת המניות כחלק מהתמורה בעסקה  הבינלאומיים המקובלים  לכללי החשבונאות
על מנת קבוע את שוויה    למועד העסקה  זאת מדדה החברה את שווין ההוגן של המניות המוקצות

צוני ובלתי תלוי קבעה  ההוגן של התמורה בעסקה. הערכת השווי אשר בוצעה ע"י מעריך שווי חי
יובהר כי  ליון ש"ח.  ימ  12.7-כי שווין ההוגן של המניות המוקצות )כולל רכיב החסימה( הסתכם לכ

 שהתקבלה יוכר במועד קבלת הנכס.ההפרש בין שווין ההוגן של המניות המוקצות לבין התמורה  
 

א  15טים לענין סעיפים  ותקנות ניירות ערך )פר  1968-, התשכ"חחוק ניירות ערךלג 15  סעיף פי  על
 : ותניצעה, יראו כהצעה לציבור של 2000-ג לחוק(, התש"ס15עד 

 

"(, אם טרם מניותלהלן בסעיף זה: "(הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות   .1
 "(; תקופת החסימה המוחלטתלהלן: " (ששה חודשים מהיום בו הוקצו  חלפו 

ם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שימנו  הצעה של המניות תוך כדי המסחר בבורסה, א .2
" )להלן:  המוחלטת  החסימה  תקופת  מתום  הטפטוףהחל  אחת  תקופת  בכל  אם  וזאת   ,)"

 :תקיים אחד מאלהימהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף 
 

המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור  ת  כמו . א
בת החברה  מניות  של  בבורסה  בהמסחר  ליום  קופה  שקדמו  שבועות  שמונה  ת 

 .ההצעה

מההון המונפק    1%  שיעור של  הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על .ב
 . הוהנפרע של החבר
למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים    –הון מונפק ונפרע"  

 .שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו

ג .ג יחול  לעיל  מהניצע האמור  שתירכשנה  מניות  על  החסימה    תום  תקופת  במהלך 
פי תשקיף ושלא במהלך המסחר  על  המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא 

 בבורסה.
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 התחייבו כדלקמן:  המוכריםבנוסף, במסגרת הסכם ההקצאה 

סחר בבורסה המוטלות במהלך המשל המניות המוקצות  את המגבלות על מכירה חוזרת    לקיים .1
ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין    1968-, התשכ"חג לחוק ניירות ערך15מכוח סעיף    םעליה

ולא לבצע כל פעולה במניות המוקצות אשר יראו בה    2000-ג לחוק(, התש"ס15-א ו15סעיפים  
 .כהצעה לציבור של אותן מניות בהתאם להוראות הסעיף האמור

  המוקצות  המניות  את  להעביראו  /ו  למכור  שלא  התחייבו  המוכרים  לגרוע מהאמור לעיל  מבלי .2
(  short)  בחסר  מכירה   לבצע  ולא  הקצאתן  ממועד  חודשים  12  במשך  כלשהו   שלישי   צד  לכל

 .החברה במניות
 

 תשקיף מדף .ז
 

רשות ניירות ערך החליטה להאריך את התקופה להצעת ניירות ערך  , 2021במהלך חודש אוגוסט  
במידה והחברה  . בנוסף נקבע כי  2022באוגוסט    19  עד לתאריך  חברהשל העל פי תשקיף המדף  

ח תשקיף המדף במהלך התקופה  ובקש לפרסם דוח הצעת מדף לצורך הנפקת אגרות חוב מכת
האמורה, כל דוח הצעת מדף כאמור יהיה כפוף לקבלת היתר רשות ניירות ערך, וזאת בהתאם 

 . 2005-אים להצעה על פי תשקיף מדף(, התשס"וא( לתקנות ניירות ערך )תנ2) 1להוראת תקנה 
 
 
 הכנסה על מיסים - : 18אור ב
 

החברה הוקמה במטרה להיות קרן השקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת  
 מס הכנסה. 

 
 החברה  על החלים המס חוקי

 

ם במסגרת "קרן להשקעות במקרקעין" הינה חברה בע"מ הזכאית להטבות מס ולהסדרים מיוחדי . א
"(  התיקון )להלן: "   222, נכנס לתוקפו תיקון מס'  2016בשנת  לפקודת מס הכנסה.    1פרק שני  

להשקעות   לקרן  ספציפיים  מס  הסדרי  היתר,  בין  הוכנסו,  ובמסגרתו  הכנסה  מס  לפקודת 
. כמו כן בחודש  "(קרן לדיור להשכרה ן לצורכי דיור להשכרה )להלן: "במקרקעין שתרכוש מקרקעי 

כפי שיפורט    והכול  258, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית פורסם תיקון מס'  2021נובמבר  
 להלן.

 

, לצורך חישוב המס ושיעור המס, דהיינו  קרן להשקעות במקרקעין הינה גוף שקוף לצורכי מס. .ב
 להשקעות במקרקעין כהכנסתם החייבת של בעלי המניות. תיחשב ההכנסה החייבת של קרן

 

קבע בפקודה למיסוי הכנסותיה של קרן השקעות במקרקעין, הינו הסדר  הסדר המיסוי אשר נ .ג
של מיסוי אשר אמור לשקף את תוצאות המס שהיו מתקבלות אילו הייתה מתבצעת על ידי  

חישוב המס ושיעורי המס תחשב המשקיעים בחברה השקעה ישירה במקרקעין. דהיינו לצורך  
לבעלי המניות, כאילו הופקה במישרין    ההכנסה החייבת של קרן השקעות במקרקעין שחולקה 

 על ידי בעלי המניות, הכל בחריגים ובתנאים כפי שיפורטו להלן.
 
 

קרן השקעות במקרקעין כמפורט מטה,    עומדת בהגדרת  והחברה  ע"פ הסדר המיסוי, במידה 
 סים על הכנסה מדמי שכירות. החברה פטורה ממי

 
חסו לבעלי המניות ולא יותרו בקיזוז כנגד על אף האמור לעיל, הפסדים שיהיו לחברה לא ייו

, יקוזזו ברמת הקרן כנגד ההכנסה, בהתאם להוראות קיזוז  והכנסתם. ההפסדים, ככל שייווצר 
קיזוז ההפסדים תחולק לבעלי המניות   בהתאם למדיניות ההפסדים. ההכנסה החייבת לאחר 

 הקרן בדבר חלוקת רווחים.
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התנאים   .ד כל  לגביה  מתקיימים  אשר  חברה  הינה  במקרקעין  השקעות  קרן  לפקודה,  בהתאם 
 המפורטים להלן:

 החברה התאגדה בישראל והשליטה והניהול על עסקיה מופעלים בישראל. .1

חודשים מיום התאגדותה ואולם אם בתום   24בישראל בתוך  מניותיה נרשמו למסחר   .2
תאגדותה, שווי נכסיה שהם מקרקעין לצורכי חודשים מיום ה  36המועד האמור ובתום  

דיור להשכרה לא פחת מ משווי כלל   30%-דיור להשכרה או מקרקעין מניבים לצורכי 
 ד התאגדותה.חודשים ממוע 36מניותיה נרשמו למסחר בבורסה לישראל בתוך  -נכסיה 

פעילות,  .3 נכסים,  לה  היו  לא  בבורסה  למסחר  הרישום  למועד  ועד  התאגדותה  ממועד 
השקעות  הכ כקרן  פעילותה  לצורך  למעט  התחייבויות,  או  הפסדים  הוצאות,  נסות, 

 למקרקעין. 

 .ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך מניותיה נסחרות בבורסה בישראל .4

הוראות .5 אליה  נכס  העברת  לגבי  חלו  ה  לא  סעיף  2חלק  הוראות  או  מיסוי    70,  לחוק 
 . מקרקעין

וב   30-ב .6 הח  31-ביוני  מס  שנת  בכל  הרישום בדצמבר  מועד  ועד  התאגדותה  ממועד  ל 
 : למסחר התקיימו כל אלה

 

שווי נכסיה שהינם מקרקעין מניבים, מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, אגרות חוב,   (א
כסים שיש לכלול בסעיף "לקוחות" ניירות ערך הנסחרים בבורסה, מלוות מדינה, נ
משווי    95%-ת מומזומנים, לא פח  ת בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, פיקדונו

 כלל נכסיה. 

 

שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים ומקרקעין לצורכי דיור להשכרה בישראל לא   (ב
משווים של כלל נכסיה שהם מקרקעין מניבים ומקרקעין לצורכי דיור    75%-פחת מ

 להשכרה.
 

 בדצמבר בכל שנת מס החל ממועד   31- ביוני וב  30-ב ,  6נוסף על התנאים האמורים בסעיף   .7
 :הרישום למסחר התקיימו כל אלה

 

שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים, מקרקעין לצורכי דיור להשכרה ונכסי הנפקה   (א
כלל משווים של    75%-ותמורה )כהגדרת מונח זה בפקודת מס הכנסה(, לא פחת מ

 מיליון שקלים חדשים. 200נכסיה ומסכום של 
 

 ומזומנים(   תמדינה, פיקדונו  )מלוות  כולל כספיםהמונח "נכסי הנפקה ותמורה"  
שהתקבלו מהנפקות שבוצעו בקרן ותמורה ממימוש מקרקעין. כספים אלו ייחשבו  

 כ"נכסי הנפקה ותמורה" רק במשך התקופות הבאות: 
 
כספים שהתקבלו מהנפקה ראשונה של ניירות ערך של החברה שנרשמו   -

 במשך שנתיים מיום ההנפקה; –למסחר בבורסה בישראל 
 

ניכספים   - של  נוספת  מהנפקה  החברהשהתקבלו  של  ערך  שנרשמו    ירות 
 במשך שנה מיום ההנפקה;  – למסחר בבורסה בישראל

 
 ;המכירהבמשך שנה מיום   –ממכירת מקרקעין  תמורה -

 
סכום ההלוואות שנטלה, לרבות בדרך של הנפקת אגרות חוב או שטרי הון, לא   (ב

  רקעין מניבים שאינם מקרקעין משווי נכסיה שהם מק  60%-עלה על סכום השווה ל
משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים    80%מניבים לצורכי דיור להשכרה, בתוספת  

משווי    20%לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, ובתוספת  
 נכסיה האחרים;



 מגוריט ישראל בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים 

-  63   - 
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בעלי   שלוש שנים ממועד הרישום למסחר  מתום  .8 ואילך, לא החזיקו חמישה  בבורסה 
או יותר מאמצעי השליטה בה, ומתום חמש   70%-מניות או פחות, במישרין או בעקיפין, ב

)להלן   ואילך  למסחר  הרישום  ממועד  בהשני  המועד  - שנים  מאמצעי    50%- (  יותר  או 
 ר היה בעל מניות אחד המחזיק ביות השליטה בה; ואולם מתום המועד השני ואילך לא י

לא יהיה בעל    -מאמצעי השליטה, ומתום שלוש שנים לאחר המועד השני ואילך    30%- מ        
 מאמצעי השליטה בה.   20%-מניות אחד המחזיק ביותר מ

ממועד הרישום למסחר בבורסה ההכנסה החייבת הועברה לבעלי המניות במועד אשר  .9
 סה.נקבע לכך בפקודת מס הכנ

לגבי כל אחת משנות המס החל   לפקודת מס הכנסה  131סעיף  לפי  הקרן    לדוח שהגישה  .10
 לעיל. ממועד התאגדותה צורף אישור רואה חשבון על התקיימות התנאים המנויים 

 

 מיסוי ההכנסה החייבת של הקרן:  .ה

 

 המניותמיסוי ההכנסה החייבת שלא הועברה במועד הקבוע בפקודת מס הכנסה לבעלי   .1
מההכנסה החייבת של הקרן למעט   10%יתן לא לחלקה )עד  הכנסה חייבת שנ  -בידי הקרן  

שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין מניבים, בתוספת הכנסות פטורות ובניכוי  
באפריל של השנה העוקבת להפקתה, תתחייב   30הוצאות שאינן מותרות בניכוי( עד ליום  

השקיפות. דהיינו, קרן ו בכל חברה רגילה ולא יחול עיקרון  שלבית, כמ-במס בצורה דו
בעלי  ואילו  ההכנסות  הופקו  שבה  בשנה  חברות  במס  תתחייב  במקרקעין  ההשקעות 

 . )ראה סעיף ו' להלן( המניות יתחייבו במס בעת חלוקת הדיבידנד בעתיד.
 

קצרה   .2 לתקופה  המוחזקים  מקרקעין  ממכירת  מקרקעין(  שבח  )לרבות  חייבת  הכנסה 
לפקודת מס הכנסה    126ברות הרגילים לפי סעיף  תחויב במס בידי הקרן בשיעורי מס הח

 (. 23%,  2021, בשנת 23%–  2020, בשנת  23%  -  2019)בשנת 
 

 . 70%הכנסות חריגות )כהגדרתה בפקודת מס הכנסה( יחויבו במס בשיעור של   .3
 

 הכנסה חייבת אחרת תחויב במס בהתאם להוראות כל דין. .4
 

 שיעורי המס החלים על החברה: .ו
 

הכלכלית   2016בדצמבר   המדיניות  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  חוק  אושר 
, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל  2016  –(, התשע"ז  2018  - ו  2017לשנות התקציב  

(  2021כולל  )ו  2018בינואר,    1( והחל מיום  25%)במקום    24%לשיעור של    2017בינואר,    1מיום  
 . 23%לשיעור של  

 
החברה עומדת בכל התנאים והמגבלות לסיווג כקרן השקעות    2021-ו   2020בדצמבר    31  םמילי        

 סה. כנבמקרקעין שנקבעו בפקודת מס ה
 

 ושעבודים ערבויותהתחייבויות תלויות,   - : 19באור 
 

החברה  שיעבדה ,החברהבהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של  . א
לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה   ללא הגבלה בסכום  בשעבודים ראשונים בדרגה

 והנכסים הבאים:א'( את זכויות 
 

כשהן נקיות מכל זכות של צד ג', לרבות כל זכות   הבאים  בפרויקטים  החברה   זכויות  כל  .1
 רמת " נגבה( פרויקט "מרום 2; )אביב בתל " מידטאון"  פרויקט( 1שתנבע מזכויות אלה: )

 הלל  פרויקט(  5) -( פרויקט גבעת שמואל ו4ט "אלקטרה מול הנוף" רמלה; )( פרויק3; )גן
אשר הזכויות בה נרכשו במהלך הרבעון הרביעי לשנת   מפתח  בדמי  הדירהללא  )  בירושלים

 .( בפרויקט דירות 50)  בירושלים ( פרויקט "ארנונה"6)   2019
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 )המשך(  ושעבודים ערבויותהתחייבויות תלויות,   - : 19באור 

 
 

וד יחיד, ראשון בדרגה וקבוע וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בחשבון  שעב .2
 הנאמנות )כהגדרתו בשטר הנאמנות(, על כל תתי חשבונותיו, וכל המופקד בו;  

 

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה בסכום במרשם המתנהל על ידי רשם  .3
הערך ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת   רותהחברות על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניי

 לעת בחשבון הנאמנות וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם. 
 

החברה    שיעבדה  ,( של החברה1בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה   .ב
ה אמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרלטובת הנ   בשעבודים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום

 והנכסים הבאים:כויות  ת ז( א1
 

כשהן נקיות מכל זכות של צד ג', לרבות כל זכות   הבאים  בפרויקטים  החברה   זכויות  כל  .1
 בירושלים  ( פרויקט "ארנונה"2)   ; פרויקט "הפרדס" בפתח תקווה(  1) שתנבע מזכויות אלה:  

 . (בפרויקט דירות 10)
 

ויות החברה בחשבון  שעבוד יחיד, ראשון בדרגה וקבוע וללא הגבלה בסכום על מלוא זכ .2
 הנאמנות )כהגדרתו בשטר הנאמנות(, על כל תתי חשבונותיו, וכל המופקד בו;  

 

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה בסכום במרשם המתנהל על ידי רשם  .3
רות הערך ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת החברות על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניי

 כל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם. לעת בחשבון הנאמנות ו
 

החברה    שיעבדה   ,'( של החברהבבהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה   .ג
לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה   בשעבודים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום

 והנכסים הבאים:'( את זכויות  ב
 

כשהן נקיות מכל זכות של צד ג', לרבות כל זכות   םהבאי  בפרויקטים  החברה  זכויות   כל .1
( 3)   ;דו( פרויקט " יוניק לייף" ביה 2)  ;בת ים"  אפטאון"   פרויקט(  1שתנבע מזכויות אלה: ) 

פרויקט "שדרות (  5)    ;( פרויקט בית וגן בירושלים4)  ;פרויקט רמות השרון" ברמת השרון 
נו פריים" אשר נמצב בשלב בנייה  ( פרויקט "או6)  ; בניהירושלים" ביפו אשר נמצא בשלב  

 ; " בירושלים 360פרויקט "רמות  (7) ;בקרית אונומתקדם 
 

כום על מלוא זכויות החברה בחשבון  שעבוד יחיד, ראשון בדרגה וקבוע וללא הגבלה בס .2
 הנאמנות )כהגדרתו בשטר הנאמנות(, על כל תתי חשבונותיו, וכל המופקד בו;  

 

וללא הגבלה בסכום במרשם המתנהל על ידי רשם שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד   .3
החברות על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת 

 שבון הנאמנות וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם. לעת בח
  

ף בסעילהלן  בנקאי )  תאגיד שנחתמה בין החברה ביחד עם מנרב הנדסה לבין    הלוואהל  בהתאם .ד
חלק    4245"(, שועבדו כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש  החוב"אגרת    -"הבנק" ו   -זה  

, יעקב  בארהמצויים ב  1037/תמללפי תכנית מפורטת מס'    110- ו  105מס'    ים, מגרש16מחלקה  
 . החוב באגרת כמפורט הכל, הבנק לטובת, ראשונה מדרגה קבוע בשעבוד

 

בסעיף  להלן  )  בנקאי  תאגיד  לביןאחזקות  רה ביחד עם מנרב  בין החב  שנחתמה  הלוואהל  בהתאם .ה
חלקות    3939  כגוש  הידועים  במקרקעין רה  "(, שועבדו כל זכויות החבהחוב"אגרת    -"הבנק" ו   -זה  
- ו   6/ו/ 1/1/רצ/יג,  1/1/ רצ,  7/15/1/רצלפי תכנית מפורטת מס'    2- ו  1, מגרשים מס'  582- ו  581

  הכל ,  הבנק  לטובת,  ראשונה  מדרגה  קבוע  בשעבוד,  לציון  בראשון  המצויים  25/1/1מק//צר
 . החוב באגרת כמפורט
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 )המשך(  ושעבודים ערבויותהתחייבויות תלויות,   - : 19באור 

 

בסעיף  להלן  לבין תאגיד בנקאי )אחזקות  שנחתמה בין החברה ביחד עם מנרב    הלוואהל  בהתאם .ו
חלקות    6996ן הידועים כגוש  "(, שועבדו כל זכויות החברה במקרקעיהחוב"אגרת    -"הבנק" ו   -זה  
  קבוע   בשעבודב, המצויים בחולון,  144עפ"י תכנית מס' ח/  16,  15, מגרשים מס'  120  – ו    119

 .החוב באגרת כמפורט הכל, הבנק לטובת, ראשונה מדרגה

 

בסעיף  להלן  לבין תאגיד בנקאי )אחזקות  שנחתמה בין החברה ביחד עם מנרב    להלוואה  בהתאם .ז
חלקות    6996"(, שועבדו כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש  החוברת  "אג  -"הבנק" ו   -זה  
  קבוע   בשעבוד,  בירושלים  ב, המצויים144עפ"י תכנית מס' ח/  16, 15, מגרשים מס'  120  – ו  119

 .החוב באגרת כמפורט הכל, הבנק לטובת, ראשונה מדרגה
 

החברה במקרקעין הידועים  , שועבדו כל זכויות  להלוואה שנחתמה מול מוסד פיננסי  בהתאם . ח
  6625כגוש   ; המצויים בהרצליה  975חלקה    6536כגוש  ;  בבני ברק  המצויים  67ה  חלק  6122כגוש  

  505,372,371,370,369,368,367חלקות    6636כגוש  ו;  המצויים בתל אביב  1346- ו  1337,  1336חלקות  
צויים בגני  מה  279חלקה    9717; כגוש  המצויים בתל אביב   )חלקית(  507-ו   504-)בשלמות( ו  506- ו  

ואת כל זכויות החברה בחשבון הלווה לדמי השכירות כהגדרתו בהסכם ההלוואה ואת   תקווה;
 .סד הפיננסיהמו לטובת, ראשונה מדרגה קבוע  בשעבודזכויות החברה  בחשבון היעודי 

 

החברה   שיעבדה   ,'( של החברהגבהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה   . ט
לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה   עבודים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכוםבש

 והנכסים הבאים:'( את זכויות  ב
 

כשהן נקיות מכל זכות של צד ג', לרבות כל זכות   הבאים  בפרויקטים  החברה  זכויות   כל .1
" הודהמחנה י ( פרויקט "2)   ;" באשקלון2י בברנע  רפרויקט "דמ(  1שתנבע מזכויות אלה: ) 

בנייה בשלבי  נמצא  אשר  פרויקט  3)  ; בירושלים  האוס"(  נמצא   "אפר  אשר  אביב  בתל 
 ; בשלבי בנייה ראשוניים

 

ה בסכום על מלוא זכויות החברה בחשבון  שעבוד יחיד, ראשון בדרגה וקבוע וללא הגבל .2
 הנאמנות )כהגדרתו בשטר הנאמנות(, על כל תתי חשבונותיו, וכל המופקד בו;  

 

ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה בסכום במרשם המתנהל על ידי רשם   שעבוד שוטף, .3
החברות על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת 

 ת בחשבון הנאמנות וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם. לע
 

במקרקעין הידועים    , שועבדו כל זכויות החברהלהלוואה שנחתמה מול מוסד פיננסי  בהתאם .י
; ואת כל זכויות החברה בחשבון  בתל אביב  בנווה שרת  המצויים  46-ו   16,  9  חלקות  6882כגוש  

  בשעבוד הלווה לדמי השכירות כהגדרתו בהסכם ההלוואה ואת זכויות החברה  בחשבון היעודי  
 המוסד הפיננסי. לטובת, ראשונה מדרגה קבוע

 

ד ג', אודות בקשה שהוגשה לאישור תובענה כייצוגית  , נודע לחברה מאת צ 2020במרס    22ביום   .יא
"(, כל  חברת הניהולאינדקס ניהול בע"מ, חברת הניהול של החברה )להלן: "  כנגד החברה, ריט

 "(.  הבקשה ומנכ"ל החברה )להלן: "  2019חברי דירקטוריון החברה, שכיהנו בו בחודש נובמבר 
 

מניות החברה, החל מיום הנפקת החברה    עיקר עניינה של הבקשה הינו לקבוע כי כל מחזיקי 
)למעט חברת  ,  2019בנובמבר    17מניותיה עם סיום המסחר ביום  לציבור ובפרט כל מי שהחזיק ב

הנ"ל, חלק מחברי דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה( קופחו על ידי הנתבעים ובמיוחד  הניהול  
נובמבר   בחודש  החברה  ידי  על  שבוצעה  ההנפקה  לגו2019במסגרת  מהשורה  ,  מוסדיים  פים 

"ל בוצעה באופן ובתנאים המיטיבים הראשונה במשק הישראלי. לטענת המבקש ההנפקה הנ
עם בעלי השליטה )וכפועל יוצא מכך עם המשקיעים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה( אך פוגעים 
 בבעלי המניות ומרעים את מצבם וההחלטה לבצע את ההנפקה לא אושרה על פי הוראות הדין.  
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 )המשך(  ושעבודים ערבויותהתחייבויות תלויות,   - : 19אור ב

 
- בקש גובה הנזק שנגרם לחברי הקבוצה כולה בקשר להנפקה הנ"ל נע בטווח של כלטענת המ

 מיליון ש"ח. 29- מיליון ש"ח או לחילופין בסך של כ 50-עד כ 20
 

זה,   היאבשלב  החברה  של  המשפטיים  יועציה  ה  הערכת  שתתקבלנה  הסיכויים  טענות  כי 
ל מסיכוייה  נמוכים  כייצוגית  תאושר  וכן שהיא  לגופן  הסיכויים  שבתובענה  )כלומר:  הידחות 

 (. 50%להידחות עולים על  
 

 הפסד ואפירוטים נוספים לסעיפי רווח  - : 20באור 
 

 כלליותוהוצאות הנהלה   . א

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 13

 2021 סעיף
 ש"ח אלפי 

2020 
 "ח אלפי ש

2019 
 אלפי ש"ח 

 1,960 2,549 3,555 עבודה, משכורות ונלוות שכר
 429 663 1,040 משרד ואחזקת  מחשוב  ,שכר דירה

 1,159 2,472 2,533 יעוץ 
 1,227 1,932 968 משפטיות

 661 789 742 גמול דירקטורים
 8,874 14,405 20,514 חברת הניהול  -דמי ניהול 

 1,031 2,994 2,358 ניהולהוצאות בגין מתן אופציות לחברת ה
 281 266 271 מיסים ואגרות

   653 624 720 פחת 
 730 947 2,078 ויחסי ציבור  שיווק פרסום

 135 664 928 אחרותהוצאות הנהלה וכלליות 

 35,707 28,305 17,140 
 

 , נטומימון הוצאות .ב

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 13

 2021 סעיף
 ש"ח אלפי 

2020 
 "ח אלפי ש

2019 
 אלפי ש"ח 

 ( 182) ( 170) ( 307) בבנקים תריבית מפיקדונו הכנסות
 ( 220) 4,046 ( 2,154) ני"ע סחיריםשערוך הוצאות )הכנסות( מ

 ( 262) ( 1,553) ( 567) הכנסות מריבית מני"ע סחירים
התחייבות   שערוך  בגין  )הכנסות(  הוצאות 

 ( 2,408) 7,929 7,566 , נטו פיננסית
 360 429 230 עמלות בנקים
 - - 1,776 הגנהעסקת  בגין עלויות עסקה 

 1,891 1,815 585 ריבית בגין עסקת החלף
נכיוןריבית הפחתת  אגרות    ,  על  והצמדה 

 9,101 14,529 52,812 חוב )*( 
 - 762 8,193 הלוואות והצמדה על  , הפחתת נכיוןריבית

 68,134 27,787 8,280 
אלפי ש"ח   27,127-כ  של  בסך  לצרכן  ריםהמחי  למדד  הצמדה  הפרשי  בגין  הוצאות  כולל )*( 

 . 2019בשנת אלפי ש"ח  1,166-וכ  2020ש"ח בשנת אלפי  562- כ, 2021בשנת 
 
 
 
 



 מגוריט ישראל בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים 

-  67   - 

 למניה (הפסד) רווח   -: 21באור 
 

   למניההרווח ששימשו בחישוב והרווח  רוט כמות המניות פ . א

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר  31

 סעיף 

2021 
 
 

כמות  
יות  מנ

 משוקללת 
 אלפים 

2021 
  רווח

המיוחס  
לבעלי  
מניות  
 החברה

 אלפי ש"ח 

2020 
 
 

כמות  
מניות  

 משוקללת 
 אלפים 

2020 
הפסד  

המיוחס  
לבעלי  
מניות  
 החברה

 אלפי ש"ח 

2019 
 
 

כמות  
מניות  

 משוקללת 
 אלפים 

2019 
הפסד  

המיוחס  
לבעלי  
מניות  
 החברה

 אלפי ש"ח 

 21,638 41,218 15,189 97,597 170,361 109,256   הרווח  וכמות המניות  

רווח  לצורך חישוב  
 21,638 40,899 15,189 97,597 170,361 109,256  י בסיס

רווח  לצורך חישוב  
 21,638 41,218 15,189 97,597 170,361 118,424   מדולל
 

ה .ב עררווח  בחישוב  ניירות  נכללו  לא  למניה  המירים  המדולל  פוטנציאליות ך  רגילות  )מניות 
אתמדללות(   מקטינה  שהכללתם  כיוון  להלן,  מפעילויות  למניה    הבסיסי הרווח    המפורטים 
 :השפעה אנטי מדללת(נמשכות )

 
 . )סדרה א'( כתבי אופציה 900,000
 כתבי אופציה )סדרה ב'(. 303,110
 ה ג'(.כתבי אופציה )סדר 350,000
 ח'(.   כתבי אופציה )סדרה 86,705

 כתבי אופציה )סדרה י'( 139,388
 
 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים    -: 22באור 
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  . א
 לשנה שהסתיימה ביום 

 ,בדצמבר 31

 סעיף

2021 
 ש"ח  אלפי

2020 
 אלפי ש"ח 

 14,405 20,514 ( 1)  הניהול לחברת ניהול דמי
 2,994 2,358 ( 2ן אופציות לחברת הניהול )הוצאות בגין מת

 796 453 ( 3שירותים משפטיים )הוצאות בגין 

 23,325 18,195 
 

 .א'4'א23באור להרחבה ראה  (1)

 ב'.4'א23להרחבה ראה באור  (2)

 . 'ב 23להרחבה ראה באור  (3)
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 )המשך(  יין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי ענ    -: 22באור 

 
 

 עם בעלי עניין וצדדים קשורים  יתרות 
 בדצמבר 31

 סעיף

2021 
 אלפי ש"ח 

2020 
 אלפי ש"ח 

הוצאות משפטיות שהוונו למקדמות בגין נדלן להשקעה  
(1 ) (805 ) (2,363 ) 

 ( 1,579) ( 304) הוצאות משפטיות שהוונו לנדל"ן להשקעה 
ן כהוצאות בגין הנפקת  הוצאות משפטיות שהוונו לנכיו

 ( 1,009) ( 294) והרחבת אג"ח סדרה ב' 
 ( 4,095) ( 5,344) זכאים ויתרות זכות 

 1,773 6,746 ( 3()2חייבים לז"א)

 (1 ) (7,273 ) 
 

   .'ג 23באור להרחבה ראה  (1)

 ב'.  23באור להרחבה ראה  (2)

 .אלפי ש"ח 6,746נה  בתקופת הדוח הי  ביותר יתרת החובה הגבוהה  (3)
 

   עניין  לבעלי הטבות .ב

 ביום  שהסתיימה לשנה 
 בדצמבר 13

 סעיף

2021 
 ש"ח  אלפי

2020 
 ח אלפי ש"

 789 742 מטעמה או בחברה מועסקים  שאינם דירקטורים

 742 789 
 

 התקשרויות    -: 23באור 
 

 חברת הניהולהסכם עם  . א

 
אשר שתנאיו העיקריים    חברת הניהולול בין החברה ל נחתם הסכם ניה  ,2016באוגוסט    30ביום  

 :הינם כדלקמן
 

חברת הניהול תעמיד לחברה את שירותי הניהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה,  .1
 תספק חברת הניהול שירותי ניהול לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: ובמסגרת זו 

 

 איתור השקעות;   (א

ניהו (ב ההשקעות,  כדאיות  מימון  בדיקת  השקעה,  הסכמי  לכריתת  ומתן  משא  ל 
 ואחרים בנוגע להשקעות אלה;  

 מימוש השקעות;   (ג

 מתן ייעוץ כלכלי ופיננסי;   (ד

 מי השקעה ובהסכמים אחרים;  ייעוץ לחברה בקשר עם התקשרות בהסכ ( ה

 ליווי, פיקוח וניהול השקעות החברה;   ( ו

 רה.ייעוץ וסיוע בגיוס הון )לרבות גיוסי חוב( לחב ( ז
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 )המשך(  התקשרויות   -: 23באור 
 

 העמדת שירותיהם על חשבון חברת הניהול של בעלי התפקידים ונושאי המשרה הבאים:
 

כללי   (א שירותי מנהל  מינוי מנהל  העמדת  לנוהל  ובהתאם  לחברה במשרה מלאה 
 .כללי לחברה כמפורט בתקנון החברה

 יו"ר דירקטוריון לחברה )דירקטור(. (ב

 ועדת השקעות של החברה )דירקטור(. יו"ר (ג

 יו"ר ועדת האסטרטגיה של החברה )דירקטור(. (ד

בסה"כ  דירקטורים נוספים לחברה )דירקטור נוסף אחד לפחות לחברה( ובלבד ש ( ה
תמנה חברת הניהול ותשא בשכרם של דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה  

 לרוב חברי דירקטוריון החברה פחות אחד. 
 

היא מתחייבת לשאת לבדה בתשלום שכרם ומלוא   הניהול התחייבה בין היתר כיחברת   .2
ברה ושל הדירקטורים עלות העסקתם של העובדים הפועלים מטעמה לקידום ענייני הח

החברהו למשרדים   מנכ"ל  הנלוות  הוצאות  למעט  הניהול,  שירותי  מתן  עם  בקשר 
תישא בעלויות ספקים   ולפעילותה השוטפת של החברה. מובהר כי חברת הניהול לא

 חיצוניים, כגון מתווכים, עורכי דין וכיוצא בזאת שיעניקו שירותים לחברה. 
 

 תקופת ההסכם  .3
 

ים, החל מיום רישום מניות החברה למסחר שנ 7הסכם הניהול הינו לתקופה בת   (א
", בהתאמה(. הסכם הניהול מועד התחילה" ו" התקופה הראשונהבבורסה )להלן: "

שנים כל אחת,   7אוטומטי, באותם התנאים, לתקופות נוספות בנות    יוארך באופן 
ימים לפני יום סיום התקופה    180כל עוד לא ניתנה הודעה מוקדמת בכתב לפחות  

 "(.  תקופת ההודעה המוקדמתן: "הקודמת )להל
 

להביא   (ב חייבת(,  לא  )אך  רשאית  תהא  בהחלטת  את  החברה  הניהול  הסכם 
בה החברה,  הודעה מראש הדירקטוריון של  ללא מתן  לאלתר,  גמר  לידי    תאמה, 

, בכל מקרה בו יבצר מחברת הניהול מכל סיבה שהיא, א( לעיל3כאמור בסעיף  
מ יותר  בת  תקופה  )א  180-במשך  הצדדים(, ימים  בין  אחרת  יוסכם  כן  אם  לא 

 להמשיך ליתן שירותי ניהול.
 

א רשאית להפסיק בהתקיים אחד או יותר מן התנאים המפורטים להלן, החברה תה (ג
הסכם הניהול לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע את  

 מכל סעד לו תהא זכאית החברה על פי כל דין ו/או הסכם:
 

 חברת הניהול ביצעה מעשה המהווה הפרת אמונים חמורה כלפי החברה;  (1

וההליכי (2 מיוחד  נכסים/נאמן/מנהל  מפרק/כונס  מונה  הניהול  ם  לחברת 
 ימים; 90כאמור לא הופסקו בתוך  

את  (3 לספק  שהיא  סיבה  מכל  לצמיתות  עוד  כשירה  אינה  הניהול  חברת 
 שירותי הניהול.

 

ההודעה   (ד תקופת  את במהלך  וליתן  להמשיך  הניהול  חברת  תידרש  המוקדמת 
שירותי הניהול ותהא זכאית להמשך כל תנאי הסכם הניהול, ללא שינוי. במקרה  

דירקטו יחליט  שירותי  בו  מתן  מהמשך  הניהול  חברת  את  לשחרר  החברה  ריון 
הניהול בתקופת ההודעה המוקדמת, אזי ישולמו לה מלוא התשלומים על פי הסכם 

ובהתאמה להסכם הניהול. למען הסר ספק, הניהול, חלף   הודעה מוקדמת כדין 
תשלום חלף ההודעה המוקדמת יכלול את כל התנאים מכוח הסכם הניהול כאילו 

 השירותים בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת. ניתנו

 סכם זה יהיה ניתן להארכה ו/או יחודש בתנאים כמפורט בתקנון החברה. ה ( ה
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 )המשך(  התקשרויות   -: 23באור 
 

 התמורה לחברת הניהול  .4
 

 דמי ניהול  (א
 

בתמורה להעמדת שירותי הניהול תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול   (1
של   בסך  מע"מ(    1%שנתיים  שיוצגו  )כולל  כפי  החברה  נכסי  שווי  מסך 

   "(.דמי הניהולבספרים כולל מזומנים ושווי מזומנים )להלן ולעיל: "
 

דמי הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש )בכל רבעון   (2
ושווי    0.25% מזומנים  כולל  בספרים  שיוצגו  כפי  נכסי החברה  שווי  מסך 

לפי נכסי החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים    מזומנים(, מחושבים
 של החברה לסוף הרבעון הקודם. 

 

 הענקת אופציות  (ב
 

ברה מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם  במקרה בו תקצה הח (1
"(, תקצה החברה לחברת הניהול,  ההנפקהבמסגרת הקצאה פרטית )להלן: " 

מ יאוחר  לא  נוספת,  תמורה  כל  כאמור, י   30-ללא  ההנפקה  ממועד  ום 
אופציות )שלא תירשמנה למסחר בבורסה( אשר תהיינה ניתנות למימוש  

( שנים ממועד ההנפקה,  7פה בת שבע )כולן או חלקן, בכל עת במהלך תקו
ל השווה  בשיעור  החברה,  מניות  יוקצו    5%-לרכישת  אשר  המניות  מסך 

 במסגרת ההנפקה. 
 

2) ( בס"ק  המפורטות  להתאמות  ניתנת (  4בכפוף  תהיה  אופציה  כל  להלן, 
 ( של החברה.1למימוש למניה אחת )

 

קבע בהקצאה  מחיר המימוש של האופציות כאמור, יהיה אותו מחיר אשר נ (3
הפרטית, או כאשר מדובר בהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח המיידי  
שפרסמה החברה בקשר עם תוצאות ההנפקה ובכל מקרה לא יפחת מסכום  

י הבורסה או רשות אחרת כמחיר המימוש המזערי של כל  שייקבע על יד
 ש"ח למניה(.  0.3 זהאופציה לכל מניית מימוש )נכון למועד 

 

קצאת האופציות ועד לתום תקופת המימוש של האופציות כאמור  ממועד ה (4
עקב   לרבות  המוקצות,  המניות  מספר  של  התאמה  הוראות  יחולו  לעיל, 

על ידי החברה, התאמה עקב הנפקה    שינויים בהון, חלוקת מניות הטבה
 בדרך של זכויות וכן התאמה של מחיר המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד.

 

הניהול תהא רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להמחות    מובהר כי, חברת (5
 את האופציות הנ"ל ללא כל הגבלה.

 

 פיצוי חברת הניהול  (ג
 

אחר חידושו או הארכתו  במועד סיומו של הסכם הניהול לרבות סיומו ל (1
"( יופחת מחיר המימוש מועד סיום הסכם הניהוללתקופות נוספות )להלן: "

כפי שהיה במועד סיומו של הסכם הניהול ואשר  של האופציות האמור לעיל  
"(, החל ממועד  מחיר המימוש המקוריתיוותרנה במחזור אותה עת )להלן: "

וש שלהן במועד סיום  ממחיר המימ  50%סיום הסכם הניהול, בשיעור של  
"(. מחיר המימוש המופחת מחיר המימוש המופחתהסכם הניהול )להלן: "

הנ"ל עד מועד פקיעתן בכפוף להתאמות  יהיה מחיר המימוש של האופציות  
 המפורטות לעיל. 
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2)  ( ( כמות כתבי האופציה  Iעל אף האמור לעיל במקרה שבו המכפלה של: 
בשתי המימוש  מחיר  הפחתת  בעת  הניהול  חברת  בידי  מחיר II) -וותר   )

סכום פיצוי חברת  המימוש המקורי בניכוי מחיר המימוש המופחת )להלן: "
)הניהול על:  תעלה   ,)"I  ממועד בשנים  הניהול  הסכם  של  קיומו  תקופת   )

כניסתו לתוקף )או, בנסיבות העניין, ממועד חידושו או הארכתו( כשהיא  
( מכפלת דמי הניהול ששולמו לחברת הניהול  II)-ומוכפלת ב  12-מחולקת ב

סכום פיצוי  ")להלן:    4-הסכם הניהול ב  ברבעון האחרון שבטרם הסתיים
המתוקן הניהול  הסכם  ישתנה  הפסקת  המופחת  המימוש  מחיר  אזי:   )"

"( כך שסכום פיצוי חברת הניהול  מחיר המימוש המופחת המתוקן )להלן: "
הניהול המתוקן. לשם כך יתוקן ויעלה    הפסקת הסכםיעמוד על סכום פיצוי  

סיום  מחיר המימוש המופחת על מנת לשקף את הפיצוי לחברת הניהול בגין  
 הסכם הניהול כאמור לעיל.

 

הניהול   (3 הסכם  כלשהי  ומסיבה  היה  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
ם  יופסק לפני מועד סיום הסכם הניהול )שלא בנסיבות המתוארות בהסכ

הניהול( אזי מבלי לגרוע מזכויותיה של חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף 
זכאי הניהול  חברת  תהיה  אלו,  המקורי  לזכויות  המימוש  שמחיר  לכך  ת 

יופחת במנגנון האמור לעיל, בשינויים המחויבים, ואולם סכום פיצוי חברת  
 (. 200%הניהול וסכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן יוכפלו )

 

 השתתפות בהוצאות  (ד
 

חברת הניהול תהא זכאית להחזר מהחברה בסך השווה להוצאות הישירות בסכום   
ידה לקידום עסקי החברה, במסגרת מתן שירותי הניהול, וזאת סביר שיוצאו על  

בהתאם לנהלי החזר ההוצאות שיהיו מקובלים בחברה )ללא תקרה( וזאת בכפוף 
שת החברה  של  הביקורת  ועדת  ולפי  לאישור  לעת  מעת  זה  הוצאות  החזר  בחן 

 קביעתה )אך לא פחות מאחת לשנה קלנדרית(.
 

 עדכון הסכם הניהול  .ב
 

, לאחר דיונים והתייעצויות שנערכו עם גופים מוסדיים מובילים המחזיקים  2020ביוני  21ביום  
במניות החברה, אישר דירקטוריון החברה )לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה(  

ת ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם חברת הניהול, בנוגע לשינוי מתווה דמי הניהול שתשלם א
 .החברה לחברת הניהול

 
שינוי בדמי הניהול אותם תהיה זכאית חברת הניהול    חלעל פי המתווה החדש, המפורט להלן,  

 לקבל מהחברה בתמורה לשירותי הניהול שהיא מעניקה לחברה, כמפורט להלן:
 

"(, הסכם הניהולאמור בהסכם הניהול שבין החברה לבין חברת הניהול )להלן: " על אף ה .1
בתוספת מע"מ כדין( מסך   0.855%)   1%ה כיום על במקום תמורת שירותי הניהול הקבוע 

שווי נכסי  שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים כולל מזומנים ושווי מזומנים )להלן: " 
  2020ביולי    1התמורה כך שהחל מיום    שונתהה(  ", בהתאמדמי הניהול הישנים" ו"החברה

 "(: שיםדמי הניהול החד יהיו דמי הניהול מדורגים כמפורט להלן )להלן: " 
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דמי הניהול השנתיים משווי   שווי נכסי החברה 
נכסי החברה בגין המדרגה 

 הרלבנטית*

 0.712% מיליארד ש"ח 2ועד   0בגין שווי נכסי החברה שבין  
 0.600% מיליארד ש"ח 3ועד   2בגין שווי נכסי החברה שבין  

 0.550% מיליארד ש"ח 4ועד   3החברה שבין  בגין שווי נכסי 
 0.500% מיליארד ש"ח 4בגין שווי נכסי החברה שמעל 

 
 דמי הניהול האמורים יתווסף מע"מ כדין. ל *
 

ניהול במלוא עלות העמדת שירותיהם לחברה, חברת ה  נשאה  ,2020בינואר    1החל מיום   .2
העסקי של החברה  במשרה מלאה, של סמנכ"ל הכספים של החברה, סמנכ"ל הפיתוח  

וחשב החברה וכן של כל נושאי המשרה, כפופי המנכ"ל בחברה, כפי שיהיו מעת לעת 
הניהול  הסכם  פי  על  הניהול  חברת  נושאת  בו  החברה  מנכ"ל  העסקת  לעלות  )בנוסף 

לשנה. עם כניסתו לתוקף של   ש"חליון  ימ  2-בכ  נאמדהיום(. יצוין כי עלות זו  הקיים כ
( בסעיף  לעיל,  1האמור  זה    חדלה(  )ב(  בס"ק  האמורות  בעלויות  הניהול לשאת  חברת 

 בהן כבעבר. נושאתוהחברה 
 

הניהול  י .3 הניהול את דמי  לעיל, החברה תמשיך לשלם לחברת  על אף האמור  כי  ודגש 
פת הסכם הניהול וכי במידה ותקופת הסכם הניהול תחודש ותוארך הישנים עד לתום תקו

שהינה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי בשנה  שנים נוספות, על פי החלטה    7-ב
השנים העוקבות מסיום הסכם   7הראשונה של הסכם הניהול החדש )שיחול בתקופת  

ל ששולמו לה על הניהול הנוכחי( תשיב חברת הניהול לחברה את כל הפרשי דמי הניהו
אילו  ידי החברה )מובהר כי הפרשים אלו הינם בגובה ההפרש שבין דמי הניהול הישנים  

המשיכו להיות משולמים על פי הוראות הסכם הניהול לבין דמי הניהול החדשים(. היה  
ותקופת הסכם הניהול לא תחודש, כאמור לעיל, אזי בשנה הראשונה שלאחר הפסקת  

ת הניהול לחברה סך שיהיה שווה לסכום ששולם על ידי החברה  הסכם הניהול תשיב חבר
התקופה שהחלה במועד שבו תחדל חברת הניהול   ( לעיל, בעבור2בגין האמור בסעיף )

   לשאת בעלויות אלו ועד למועד סיום הסכם הניהול.
 

( זה יחול גם בתקופת הסכם הניהול החדש. קרי, בתקופת הסכם הניהול  3האמור בסעיף ) 
ש החברה תמשיך לשלם לחברת הניהול את דמי הניהול הישנים עד לתום תקופת החד

  7-החדש ובמידה ותקופת הסכם הניהול החדש תחודש אף היא ותוארך ב הסכם הניהול  
שנים נוספות, על פי החלטה שהינה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי בשנה הראשונה  

השנים העוקבות מסיום הסכם   7פת  של הסכם הניהול שיחודש לאחר מכן )שיחול בתקו
מי הניהול ששולמו לה על הניהול החדש( תשיב חברת הניהול לחברה את כל הפרשי ד

ידי החברה, כאמור לעיל )ובמידה והסכם הניהול לא יחודש, כאמור, תשיב חברת הניהול  
לחברה את הסכום ששולם על ידי החברה בתקופת הסכם הניהול החדש, בגין האמור  

( לעיל(. האמור בפסקה זו ימשיך לחול גם הלאה בכל חידוש של הסכם הניהול  2בסעיף )
   שנים כל אחת. 7ספות בנות  לתקופות נו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוסכם כי החברה לא תשלם לחברת הניהול דמי ניהול בגין   .4
 מזומנים ושווי מזומנים שיהיו בקופת החברה, אשר נבעו מגיוס ההון )נטו( על פי דוח 

"(. תמורת ההנפקה )להלן בסעיף זה: "   2019הצעת המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר  
כ ליום  על    ממשיכה , החברה  2019בדצמבר    31ן, החל מהדוחות הכספיים של החברה 

לחברת הניהול דמי ניהול המחושבים על בסיס שווי נכסי החברה, על פי הסכם   לשלם
וא במועד זה ובהתאם לשינויים שיחולו בו, הניהול שבין החברה לחברת הניהול )כפי שה 

מתוך סך נכסי החברה    מנוכההניהול    בהתאם לאמור לעיל(. אולם, לצורך חישוב דמי
   -תמורת ההנפקה, אשר, עד למועד הרלבנטי לחישוב דמי הניהול, החברה לא תעשה בה
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ירות ערך סחירים לא תחשב "שימוש" שימוש. מובהר כי השקעת תמורת ההנפקה בני

 הול בגין ניירות ערך סחירים אלו.לעניין זה ועל כן לא תזכה את חברת הניהול בדמי ני
 

ביום   ,לאחר דיונים והתייעצויות שנערכו עם סגל רשות ניירות ערך בנוגע לאמור לעיל
רת של אישר דירקטוריון החברה )לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקו  2020באוגוסט    13

לשינוי    החברה( בנוגע  הניהול,  חברת  עם  החברה  הגיעה  אליהן  ההסכמות  של  עדכון 
 "( כדלקמן: העדכון ווה דמי הניהול שתשלם החברה לחברת הניהול )להלן: " מת

 

השניה   .5 בפסקה  צוין  לעיל,  האמורה  החברה  דירקטוריון  של  הקודמת  החלטתו  פי  על 
בתקופת הסכם הניהול החדש. קרי, בתקופת ( יחול גם  3( כי, האמור בסעיף )3בסעיף )

תקופתו של הסכם הניהול הנוכחי( החברה הסכם הניהול החדש )אשר תחל עם סיום  
תמשיך לשלם לחברת הניהול את דמי הניהול הישנים, עד לתום תקופת הסכם הניהול 

שנים נוספות,  7-החדש ובמידה ותקופת הסכם הניהול החדש תחודש אף היא ותוארך ב
 י החלטהעל פ

שהינה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי בשנה הראשונה של הסכם הניהול שיחודש  
השנים העוקבות מסיום הסכם הניהול החדש( תשיב חברת   7לאחר מכן )שיחול בתקופת  

הניהול לחברה את כל הפרשי דמי הניהול ששולמו לה על ידי החברה )ובמידה והסכם 
ול לחברה את הסכום ששולם על ידי החברה ברת הניההניהול לא יחודש, כאמור, תשיב ח

( )להלן: "תנאי החידוש השני"(. לעיל   2בתקופת הסכם הניהול החדש, בגין האמור בסעיף  
הניהול   הסכם  של  חידוש  בכל  הלאה  גם  לחול  ימשיך  זו  בפסקה  האמור  כי  צוין  עוד 

 "(. תנאי ההמשכיותשנים כל אחת )להלן: " 7לתקופות נוספות בנות  
 

  2020ביוני    21פרסום הדוח המיידי אודות החלטת דירקטוריון החברה מיום    מוך לאחרבס .6
פנה סגל רשות ניירות ערך לחברה והעלה חשש )מבלי שגיבש את עמדתו הסופית( שמא 
בבחירתה   יתרון  הניהול  לחברת  יעניקו  ההמשכיות  ותנאי  השני  החידוש  תנאי  קיום 

העלות שאלה בדבר הפיכת חברת העלול ל  כחברת ניהול של החברה בתקופות עתידיות,
הניהול לבעלת שליטה בחברה, בעתיד, במועד חידוש הסכם הניהול. לאור זאת, על פי  
העדכון שאושר, בהסכמת חברת הניהול, תנאי החידוש השני ותנאי ההמשכיות בוטלו  

( לעיל לא יחול גם בתקופת הסכם הניהול החדש )הסכם 3ובהתאם לכך האמור בסעיף )
תתקשר החברה עם חברת הניהול, אם תתקשר, עם סיום תקופתו של הסכם   יהול שבוהנ

שנים מכניסתו    7הניהול הנוכחי(. על כן, בתקופת הסכם הניהול החדש )היינו, לאחר תום  
 - לתוקף של הסכם הניהול הנוכחי שבין החברה לחברת הניהול( החברה תמשיך לשלם

 
זו תבחר כח         )אם  זו( את דמי הניהול  ברת הניהלחברת הניהול  ול של החברה לתקופה 

 הישנים, כקבוע בהסכם הניהול ובתקנון החברה.  
 

הניהול  הסכם  בתקופת  רק  יחולו  החדשים  הניהול  דמי  לעיל,  האמור  לאור  כי  יודגש 
ספטמבר   בחודש  המסתיימת  שינוי  .  2023הנוכחי  כל  יחול  לא  לעיל  לאמור  מעבר 

 יא תמשיך להיות כפי שהיא נכון למועד זה.ניהול והבהתקשרות שבין החברה לחברת ה

 
רשמה החברה בדוחותיה הכספיים נכס בגובה הפער בין דמי   2020בדצמבר,    31נכון ליום  

   ליון ש"ח.ימ 1.8- הניהול הישנים לדמי הניהול החדשים בסך של כ
דמי   רשמה החברה בדוחותיה הכספיים נכס בגובה הפער בין  2021בדצמבר,    31נכון ליום  

 מיליון ש"ח.  6.7- הול הישנים לדמי הניהול החדשים בסך של כהני
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 משפטיים שירותים בגין טרחה שכר הסכמי .ג

 

 משרד עורכי דין -חידוש הסכמי שכר טרחה בין החברה לבין ארז רוזנבוך 
 

הביקורת  אישור  שהתקבל  לאחר,  2018  אוגוסטב  27  ביום    באותו   החברה  דירקטוריוןו  ועדת 
 מטעמו  מיאו  /ו  דין  עורכימשרד  -רוזנבוך  ארז  לבין  החברה  בין  טרחה  שכר  מיהסכ   מונחת,  מועד

 " מתנאי    מיםההסכ  של  המהותיים  התנאים  להלן"(.  המשרד)להלן:  במהותם  שונים  שאינם 
 :הסכמי שכר הטרחה הקודמים שנכרתו בין החברה והמשרד

 
 :פיםהסכם שירותים משפטיים שוט

 

  שלה  הערך  ניירות  אשר  ציבורית  כחברה  לחברה  שוטף  משפטי  ייעוץ  המשרד  ידי  על  יינתן .1
"   בבורסה  למסחר  רשומים  העמדת  בגין "(.  השוטפים  המשפטיים השירותים  )להלן: 

 בסך  קבוע  חודשי  לתשלום  מהחברה  זכאי  יהיה  המשרד  השוטפים  המשפטיים  השירותים
 עד  בעבור "(  השוטף  הטרחה שכר  )להלן: "   כדין  "ממע  בתוספת  לחודש"ח  ש  אלפי  20  של
 שכר,  שעות  40-ל  מעבר  חיוב  שעת  כל  בגין  בנוסף.  המשרד  של  בחודש   חיוב  שעות   40

, השוטפים  המשפטיים  השירותים  במתן  שיושקעו  השעות  להיקף  בהתאם  יקבע  הטרחה
  ההנח )בניכוי    שהוסכם  מקובל  שעות   תעריף  לפי,  לחברה  שיונפק  חודשי   שעות   דוח  פי  על
 . (10% של

 

לשירותים המשפטיים האמורים לעיל המשרד יעמיד לחברה את כל השירותים   בנוסף .2
ן  המשפטיים האחרים שידרשו לחברה והתשלום בגינם יעשה לפי התעריפים שסוכמו בי

 הצדדים.
 

להכנת   לאמור לעיל יינתנו לחברה על ידי המשרד שירותים משפטיים בכל הקשור  בנוסף .3
 השירותים בגין    הטרחהקיף מדף עתידי ודוחות הצעת מדף עתידיים. שכר  תשקיף וכל תש

"ח, ש  200,000  של   לסך  יסתכם(  עתידי   מדף  תשקיף   כל)לרבות    תשקיף  כל  בגין   המשפטיים
 תשקיף פי  על הון  גיוס במועד"(. תשקיף   בגין   י הבסיס "ט  שכ )להלן: " כדין"מ מע בתוספת

  בהנפקתאו  /ו  התשקיף  בתיקון   כרוך  איננוש,  החברה  של   כלשהו   מדף  הצעת   דוח   פי   על  או
 , המדף  הצעת   דוח   או  התשקיף   להכנת  ובתמורה,  שעבודיםאו  /ו  בטוחות  כנגד  חוב  אגרות

 
 מתמורת  0.1%  או"ח  ש  20,000  של  בסך  הבסיסי"ט  לשכ  תוספת  יקבל  המשרד,  העניין  לפי

  הון   גיוס  במועד.  מבניהם  הגבוה  לפי,  המדף  הצעת  דוח  או  התשקיף   פי  על  ברוטו  הגיוס
 הצעת  דוח  או   התשקיף שבו  החברה  של   כלשהו   מדף  הצעת דוח  פי  על   או  תשקיף  פי  על

, שעבודיםאו  /ו  בטוחות  כנגד  חוב  אגרות  בהנפקתאו  /ו  התשקיף  בתיקון  כרוך  יהיה  המדף
 ברוטו   הגיוס  מתמורת  0.2%  או"ח  ש  40,000  של  בסך  הבסיסי"ט  לשכ  תוספת  יקבל  המשרד

 .מבניהם הגבוה לפי, המדף  הצעת וח ד פי על  או התשקיף פי על
 

, המשפטיים  השירותים  במתן  למשרד  בלעדיות  תינתן  המשפטיים  השירותים  בגין .4
 שירותים,  תמורה  ללא  ובין  בתמורה  בין,  תקבל  לא  שהחברה אופןב,  לא קצובה  לתקופה

   .אחרים דין עורכי משרדיאו  /ו  דין מעורכי להם דומיםאו  /ו לעיל כאמור משפטיים
 

  יהיה "ל  הנ  הטרחה  שכר  בהסכם  ההתקשרות  את  להפסיק  מעוניינת  תהיה  והחברה  הבמיד .5
למרות האמור לעיל, החברה תהיה    .למשרד  מראש  שנים  5  לפחות  כך  על  להודיע  עליה

בת   מוקדמת  בהודעה  זה  הסכם  של  לביטולו  להביא  בו    30רשאית  מקרה  בכל  ימים 
שנק מהאירועים  אחד  התרחש  כי  יקבע  החברה  השירותים דירקטוריון  בהסכם  בעו 

המשפטיים השוטפים ובכללם אם יתקיים שינוי מהותי, בהתאם לתנאי השוק, בגובה  
 שכר הטרחה בקשר לשירותים המשפטיים.
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אלפי ש"ח בתוספת מע"מ   675-שולם למשרד סך של כ 2020שנת  מהלךב  לאמור לעיל, בהתאם

( באג"ח )סדרה    והרחבת  י ש"ח בתוספת מע"מ כדין כהוצאות הנפקתאלפ  862-סך של כ,  כדין
 .(באשר נכללו בניכיון אג"ח )סדרה 

 
  294-סך של כ,  אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין  417-שולם למשרד סך של כ  2021שנת    מהלךב

( אשר נכללו בניכיון אג"ח )סדרה  ג'אג"ח )סדרה    אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין כהוצאות הנפקת
 . (ג'
 

 :הסכם שירותים משפטיים בתחום הנדל"ן
 

בגין טיפול   שירותים משפטיים ידי המשרד לחברה על, ככל שיועמדו, נקבע כי  בהתאם להסכם
טיפול   כולל  לא  )אך  החברה  של  נדל"ן  של  ומכר  רכש  בעסקאות  של    טיבבהימשפטי  מיסוי 

לעדיות בנושא זה,  כאשר למשרד אין ב,  ("ן הנדל  בתחום   משפטיים   שירותים )להלן: "   העסקה( 
)בתוספת   המשרד יהיה זכאי מהחברה בגין כל עסקת מכר ו/או רכש לתשלום כמפורט להלן

ם  , חודש הסכם השירותי2021, במהלך חודש אוגוסט  2021ל עד לסוף אוגוסט  מע"מ כדין( והכ
 נוספות. שנים  3-להמשפטיים 

 

 "ח( ש )במיליוני    העסקה   היקף 
  היקף   מתוך   הטרחה   שכר 

 העסקה 

Cap    מירבי של שכר הטרחה
בגין כל עסקה לא יעלה על   

 "ח( ש שלהלן )באלפי    סכום 

 250 0.5% 100  עד
 300 0.3% 100  מעל

 
  אלפי   3,510- כ  של  סך"ן  הנדל  בתחום  משפטיים  שירותים  בגין  למשרד  שולם  2020  שנת  במהלך

 - כולל של כבהיקף כספי יחידות דיור  545במצטבר בגין עסקאות לרכישת  בתוספת מע"מ ש"ח
 ח.ש" דמיליאר 1.3

  אלפי   1,109- כ  של  סך"ן  הנדל  בתחום  משפטיים  שירותים  בגין  למשרד  שולם  2021  שנת  במהלך
 - יחידות דיור בהיקף כספי כולל של כ  91במצטבר בגין עסקאות לרכישת    בתוספת מע"מ  ש"ח
 .ש"ח מיליון  237

 
 

  אירועים לאחר תאריך המאזן   -: 23באור 
 

 הנפקת זכויות  . א

 
  על פי דוח הצעת מדף.   הנפקה בדרך של זכויות  החברה  ביצעה,  2022  במהלך הרבעון הראשון של

 להלן תוצאות הנפקת הזכויות: 

, התקבלו הודעות ניצול של 2022בפברואר  2עד ליום האחרון לניצול זכויות, שחל ביום  .1
כ  17,472,036  -כ לרכישת  המהוו  17,472,036-זכויות  רגילות,  מכמות    58.8%-כ  ה מניות 

 אלית של המניות המוצעות(. המניות אשר הוצעו על פי דוח ההצעה )על פי הכמות המינמ

המיידי  .2 בגין    תהתמורה  לחברה  הזכויות  שהונפקו    המניותברוטו  מניצול  כתוצאה 
 אלפי ש"ח.   154,278-כ הסתכמה לסך של
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 ב' אג"ח סדרה  .ב

 
, שבמחזור ('בסדרה  )בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב    הנפיקה החברה  2022  ,בינואר  23ביום  

של    '(באגרות חוב )סדרה    50,000,000  לעיל   3ג'כמתואר בסעיף  אשר נרשמה לראשונה למסחר  
ע.נ. כל אחת,    1  ש"ח לכל  1.049במחיר של    , רשומות על שם,החברה ובתמורה כוללת ש"ח 

בסך   כ)ברוטו(  מלוא  52.45-של  ביצוע  לאחר  ש"ח.  זה    מיליון  דוח  פי  על  הפרטית  ההקצאה 
ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה   566,310,000תסתכם כמות אגרות החוב )סדרה ב'( שמחזור לסך של  

 . ב'(
ובזכויותיהן מכל   ('בסדרה  )אגרות החוב   שתוקצינה כאמור לעיל תהיינה שוות בכל תנאיהן 

הקיימות במחזור במועד ההצעה הפרטית ותהווינה סדרה   ('בסדרה  )הבחינות לאגרות החוב  
 שבמחזור.  ('בסדרה )אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב 

 

 דירוג .ג

 MAALOT - S&P GLOBALהודיעה חברת    לאחר תאריך המאזן  , 2022  בינואר  23ביום   .1

RATINGS    עד  אגרות החוב  ל דירוג    מתןעל ש  50מבוטחות בהיקף של  ע.נ. מיליון   "ח 
(PRELIM)  ILBBB+  הדירוג שנקבע  לאגרות    , באמצעות הרחבת סדרה ב'.באופק יציב

 .  -ILA(PERLIMהמבוטחות הינו ) סדרה ב' החוב

 

 MAALOT - S&P GLOBALהודיעה חברת לאחר תאריך המאזן  , 2022 בפברואר 10ביום  .2

RATINGS    נ. ון ש"ח עמילי   300מבוטחות בהיקף של עד  אגרות החוב  לדירוג    מתןעל. 
(PRELIM)  ILBBB+  יציב ד'.באופק  סדרה  חדשה,  סדרה  הנפקת  באמצעות  הדירוג    , 

 . -ILA(PERLIMהמבוטחות הינו ) סדרה ד' שנקבע  לאגרות החוב
 

 הניהול  הסכם חידוש .ד
 

החברה את הארכת הסכם הניהול של החברה עם חברת    ןאישר דירקטוריו  2022במרץ,    15ביום  
שנים, החל מתום תקופת הסכם הניהול הנוכחי )אשר תסתיים   7בת    הניהול לתקופה נוספת

 (.2023בספטמבר  27ביום 
 

בהתאם לתנאים שהוצעו לחברה על ידי חברת הניהול, ומבלי לגרוע מהוראות תקנון החברה  
ככל שהחברה תיענה להצעה להאריך כי  ה חברת הניהול  ומיתר הוראות הסכם הניהול, התחייב

החל  שנים החל מתום תקופת ההסכם הנוכחי, הרי ש  7קופה נוספת בת  את הסכם הניהול לת
)לרבות תקופת הארכתו כאמור(, ועד לסיום תוקפו של הסכם הניהול    2022באפריל    1מיום  

עובדי החברה ונושאי  כלל  בכל הוצאות השכר, הישירות והעקיפות, של  חברת הניהול  תישא  
, , באופן שבו  שהינה נושאת משרה בחברה(  , המשרה בה )למעט שכרה של חברת הניהול עצמה

עובדיה  לחברת הניהול    יועברו כלל עובדי החברה להיות עובדי חברת הניהול ובכלל כך תספק
צורך  חברה גם את כל תשתיות המחשוב, החומרה והתוכנה שידרשו לחברה ולחברת הניהול לול

בעלויותיהן  ותישא  התחייבות  פעילותן  של  הכספי  השווי  כי  יצוין  לנשיאה  .  הניהול  חברת 
 . מיליון ש"ח לשנה 5-6-עובדי החברה כאמור נאמדת בכ הוצאות שכרב
 

של עובדי החברה כאמור   שכרההוצאות  חברת הניהול לנשיאה בכי מלבד התחייבות    יובהר
כמפורט בבאור ,  (2020לעיל, לא יחול כל שינוי בהוראות הסכם הניהול )כפי שעודכן באוגוסט  

 ב' לעיל. 23
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 פרטים נוספים על התאגיד פרק ד': 

 1970-ידיים( התש"ליעל פי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ

 )בהתאם לסעיפי התקנות( 

 

 מגוריט ישראל בע"מ   שם החברה 

 515434074 מספר חברה ברשם החברות 

 5250606, רמת גן  10, מגדל ששון חוגי, קומה  12אבא הלל סילבר     כתובת

 03-5007577  טלפון 

 03-9442727 פקסימיליה 

 office@megureit.co.il כתובת דואר אלקטרוני 

 2021בדצמבר  31 המאזן תאריך 

 2022במרץ  15 תאריך הדוח 

 

mailto:office@megureit.co.il


 2 -ד  

 א(10)תקנה  רבעונים לפי"חות על הרווח הכולל דו תמצית .1

",  הדירקטוריון  דוח', "ב  בפרק  1 סעיף  ראה  2021לפרטים בדבר תמצית הפעילות של החברה בשנת 

 "ב לדוח התקופתי. המצ

 

 ג( 10שימוש בתמורת ניירות ערך )תקנה  .2

למסחר  2021בדצמבר    21וביום    2021ביוני    1ביום   2.1 נרשמו  ג'  329,744,000,  )סדרה  חוב  (,  אגרות 

נרשמו  2022בינואר    26וביום    .נ. כל אחתע"ח  ש   1  בנות,  שם  על  רשומות , לאחר תאריך המאזן, 

:  ביחד  )להלןש"ח ע.נ. כל אחת    1אגרות חוב )סדרה ב'(, רשומות על שם, בנות    50,000,000למסחר  

  משמשת   ,"חש  מיליון  379-כשל  כולל    בסךרה ברוטו בגין הנפקת אגרות החוב  . התמו"(חובה  אגרות"

לשם רכישת נכסים מניבים ובעיקרם נכסים מניבים בתחום הנדל"ן למגורים    , בין היתר,את החברה

  לרבות "(  הפקודה)להלן: "  1961-"אהתשכ[,  חדש]נוסח    הכנסהבישראל בכפוף להוראות פקודת מס  

בנוגע ליחס שבין נכסיה המניבים של החברה לכלל נכסיה ובנוגע לרמת המינוף הנדרשת, כמפורט  

"תיאור א  בפרק  26  בסעיף התקופתי.המצ",  התאגיד  עסקי  ',  לדוח  השתמשה    נכון  "ב  זה  למועד 

לטובת    264,407בכהחברה   ההנפקה  מתמורת  ש"ח  עבור  אלפי    יהודה   מחנה   פרויקט תשלום 

אלפי ש"ח  73,616-בברנע באשקלון בסך של כ  דמריאלפי ש"ח, פרויקט    104,863בסך של כ  בירושלים

 "ח. ש  אלפי 85,928- כ של בסךאביב -בתלופרויקט אפר האוס 

  מניות   17,472,036  , לאחר תאריך המאזן, נרשמו למסחר2022  בפברואר  2עד    2022בינואר    19  בימים

"   0.01בנות    רגילות  )להלן:  החברה   של  כ"א  ע.נ.  רגילותש"ח  זכויות.    "(,מניות  ניצול  של  בדרך 

הנ בגין  למימון  משמשת  ,  אלפי ש"ח  154,278-כ  של כולל    בסך"ל  הנ   המניות  פקת התמורה ברוטו 

כפי שייקבע על ידי הנהלת החברה  וזאת פעילותה השוטפת של החברה ו/או רכישת נכסים על ידה, 

 .מעת לעת

הנ"לתמורת   2.2 הנהלת    משמשות  ההנפקות  שתחליט  כפי  החברה,  של  העסקית  פעילותה  למימון 

 החברה מעת לעת, לפי שיקול דעתה. 

 

 (  20)תקנה   בבורסה מסחר .3

,  2021במאי    11ביום  ;  של החברה  רגילות  מניות   4,423,420  למסחר  נרשמו  ,2021  אפרילב  28  ביום 3.1

  129,744,000נרשמו למסחר    2021ביוני    1של החברה; ביום    רגילות  מניות  2,225,300  נרשמו למסחר

מניות רגילות של החברה;   2,055,467נרשמו למסחר    2021באוגוסט    9אגרות חוב )סדרה ג'(; ביום  

,  2022בינואר    23אגרות חוב )סדרה ג'(; ביום    200,000,000נרשמו למסחר    2021בדצמבר    21ביום  

, לאחר  2022בינואר   25מניות רגילות של החברה; ביום    1,475לאחר תאריך המאזן, נרשמו למסחר 

, לאחר תאריך  2022בינואר    26ביום    מניות רגילות של החברה;    3,173תאריך המאזן, נרשמו למסחר  

  (;.ב'אגרות חוב )סדרה   50,000,000חר המאזן, נרשמו למס 

. החברה של הערך  בניירות( קצובות הפסקות)שאינן  מסחר הפסקות  היו לאהדוח    בתקופת 3.2
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 (  21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה )תקנה  .4

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר  מוכל ההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה, לכל אחד    2021בשנת  )באלפי ש"ח( ששילמה החברה  פירוט התגמולים    להלן  4.1

 בחברה: נושאי המשרה הבכירה ובעלי עניין  מבין

   התגמולים מקבל רטיפ
 
 
 
 שם

  מקבל רטיפ
   התגמולים

 
 
 

 תפקיד 

  רטיפ
  מקבל

 התגמולים 
 
 
  היקף
 משרה 

  רטיפ
  מקבל

 התגמולים 
  שיעור

  החזקות 
  בהון

 החברה 

  תגמולים
  בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 
 
 שכר 

  תגמולים
  בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 
 
 בונוס

  תגמולים
  בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 

  תשלום
  מבוסס
 1מניות

  תגמולים
  בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 
 

 ניהול דמי

  תגמולים
  בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 
 

 יעוץ  דמי

  תגמולים
  בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 

  הוצאות 
 רכב 

  תגמולים
  בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 

  שירותים
 משרדיים 

  תגמולים
 אחרים

)באלפי  
 "ח( ש

 
 
 
 ריבית

  תגמולים
 אחרים

)באלפי  
 "ח( ש

 
 
  דמי

 שכירות 

  תגמולים
 אחרים

)באלפי  
 "ח( ש

 
 
 
 אחר

"כ  סה
)באלפי  

 "ח( ש

 2הניהול  חברת
  חברת

  של הניהול 
 החברה 

 22,872-כ ---  ---  ---  ---  ---  ---  514,204-כ 3582,3-כ ---  ---  0 --- 

 שוסטר  אורי 
"ל  סמנכ

  פיתוח 
 עסקי 

 1,033-כ ---  ---  ---  ---  80-כ ---  ---  ---  2405-כ 713-כ 0 100%

"ל  סמנכ צבר  תומר 
 1,050-כ ---  ---  ---  ---  80-כ ----  ----  ----  3606-כ 609-כ 0 100% כספים 

 367-כ ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  44-כ 323-כ 0 100% חשב עוז אהוד 
  מבין התגמולים בעלי

  בחברה  עניין בעלי
 לעיל נמנים שאינם

              

 789-כ ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  742-כ 0 ---  ---  7דירקטורים 

 

 

 תשלום בפועל.ה  עלות  אתואינו מבטא   IFRS 2הנקוב בעמודה זו מבטא את ההוצאות החשבונאיות שרשמה החברה לפי תקן דיווח כספי בינלאומי  הסכום  1
בתמורה להעמדת שירותי הניהול. לפרטים נוספים בדבר   חברת הניהול"(אינדקס ניהול בע"מ )להלן: "  ריטעת החלה החברה לשלם ל  2016  בספטמבר  26  ביוםונכנס לתוקף    2016באוגוסט    30הניהול נחתם ביום    הסכם  2

 .  לעילבפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", המצ"ב לדוח תקופתי זה  29.1דמי הניהול שתשלם החברה לחברת הניהול ראו סעיף  לשינוי מתווה הסכמות אשר הגיעה אליהן החברה עם חברת הניהול, בנוגע לו הניהולהסכם 
"(, תקצה החברה לחברת הניהול, ההנפקהזה: "  תקצה מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם במסגרת הקצאה פרטית )להלן בסעיף קטן החברה פי הסכם הניהול, בתמורה להעמדת שירותי הניהול, במקרה בו    על  3

, בכל עת במהלך תקופה בת שבע שנים ממועד ההנפקה, לרכישת  ןאו חלק  ן ת למימוש, כולו ה ניתנינ( אשר תהיבבורסה   למסחר  תירשמנה )שלא   ותמועד ההנפקה כאמור, אופצימ  יום   30-מ  יאוחר  לא ללא כל תמורה נוספת,  
 להלן. 4.4.2מסך המניות אשר יוקצו במסגרת ההנפקה. לפרטים נוספים ראו סעיף  5%-למניות החברה, בשיעור השווה 

 אלפי ש"ח.   533,17-דמי הניהול המוצגים לעיל כוללים מע"מ ובניכוי מע"מ דמי ניהול אלו מסתכמים בכ  4
 . ברה הח  דירקטוריוןבו תגמול בוועדת  אושר 2021 לשנת הבונוס, החברה של  התגמול למדיניות בהתאם  5
 . החברה  דירקטוריוןבו תגמול בוועדת  אושר 2021 לשנת הבונוס, החברה של  התגמול למדיניות בהתאם  6
 .להלן 4.3יף גמול דירקטורים ראו סעבדבר  נוספים   , לפרטיםוירון זלצמן בורבא יצחק, טכסאריטה בעל איילת נחמיאס ורבין, , )דב"ת לשעבר( פאלוך זק, רוני )אהרן(  אדורם"ה יפעת לה ניתן  הגמולכי  יובהר   7
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או   מועסקיםהמפורטים בטבלה להלן  הניהול חברת  מטעםבחברה  המשרה נושאי"ב לדוח התקופתי לעיל, המצבפרק א', "תיאור עסקי התאגיד",  29.1כאמור בסעיף  4.2

שכרם  לה שירותים, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם.    ו/או נתנו  ריט אינדקס ניהול בע"מ, חברת הניהול של החברה ו/או נותנים  ידי על הועסקו, בעת הרלבנטית,

, בקשר עם כהונתם בחברה  2021כוללים את שכרם בגין שנת    משולם במלואו על ידי חברת הניהול )ולא על ידי החברה(, ונתוני השכר שלהם הכלולים בטבלה שלהלן

 .הינם כפי שנמסרו לחברה על ידי חברת הניהולו

  מקבל פרטי
 התגמולים 

 
 
 
 שם

 התגמולים  מקבל פרטי
 
 
 

 תפקיד

 פרטי
  מקבל

 התגמולים 
 
 
  היקף
 משרה 

 פרטי
  מקבל

 התגמולים 
 שיעור

  החזקות
  בהון

 החברה

  תגמולים 
 בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 
 
 שכר

  תגמולים 
 בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 
 
 בונוס 

  תגמולים 
 בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 

  תשלום
  מבוסס
 מניות 

  תגמולים 
 בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 

  ניהול  דמי
)באלפי  

 8ש"ח( 

  תגמולים 
 בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 
 

 יעוץ דמי

  תגמולים 
 בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 

  הוצאות
 רכב 

  תגמולים 
 בעבור

  שירותים
)באלפי  

 "ח( ש
 
 

  שירותים
 משרדיים 

  תגמולים 
 אחרים

)באלפי  
 "ח( ש

 
 
 
 ריבית

  תגמולים 
 אחרים

)באלפי  
 "ח( ש

 
 
  דמי

 שכירות

  תגמולים 
 אחרים

)באלפי  
 "ח( ש

 
 
 
 אחר 

"כ  סה
)באלפי  

 "ח( ש

 1,020-כ --- --- --- --- --- --- 1,020-כ --- --- --- 0.12%-כ 100% "למנכ דב מתתיהו 

-20% הדירקטוריון "ר יו 9רוזנבוך ארז
0%410 

 300-כ --- --- --- --- --- --- 300-כ --- --- --- 0.68%-כ

  אסטרטגיה  ועדת"ר יו בכור  הוזמן אורנה 
 --- --- 240-כ --- 11--- לשעבר ודירקטורית 

--- 
--- --- --- --- --- --- 

 240-כ

 --- --- --- 0.04%-כ 20% ודירקטור השקעות  ועדת"ר יו פרג  גיא
 240-כ

--- --- --- --- --- --- 
 240-כ

 120-כ --- --- --- --- --- --- 120-כ --- --- --- --- 20% דירקטור ויספיש  חיים

 

 . כדין "ממעבתוספת   שולמו  הניהול דמי  8
 .זה  לדוח  המצורף, כספיים"חות דו', ג בפרקב', 23 ביאור ראונוספים   לפרטים. לחברה  בתחום שוק ההון ובתחום הנדל"ן שפטייםמ  שירותים)בו ארז רוזנבוך שותף( נותן  דיןעורכי  משרד –לכך ארז רוזנבוך   בנוסף  9

משרה וכפי שיידרש לשם מילוי התפקיד. בפועל כפי שנמסר לחברה מחברת הניהול, היקף משרתו של ארז    40%-20%היקף משוער של ב יהיה המשרה  היקף כי נקבע רוזנבוך ארז מר לבין  הניהול חברת בין להסכם בהתאם  10
 .40%רוזנבוך עולה על 

 . לעת מעת  הצדדים בין  שיוסכם כפינקבע כי היקף המשרה יהיה  בכור הוזמן אורנה '  גב ביןל הניהול חברת בין להסכם בהתאם  11
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 דירקטורים גמול אודות פרטים 4.3

מתן גמול שנתי וגמול  , אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה,  2016באוגוסט    28  ביום

, בגובה  13טכסאריטה בעל  ו  )דב"ת דאז(  פאלוך, רוני )אהרן(  12זק  אדורם"ה יפעת  לה ההשתתפות  

המפורטים   הקבועים,  )כללים  הסכומים  החברות  לתקנות  השלישית  ובתוספת  השנייה  בתוספת 

ובהתאם לדרגה  "(,  הגמול  תקנות )להלן: "  2000- בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

פי עמדת סגל רשות ניירות  על    שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול. 

, "הסכום הקבוע" הינו סכום משתנה, אשר יותאם מידי שנה בהתאם לשינוי בדרגת החברה  14ערך

)אחת מחמש דרגות של חברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול(, ככל שיהיה שינוי )להלן:  

  חוק )להלן: "  1999-"טהתשנ )ב( לחוק החברות,  278בהתאם לסעיף  ".  השתתפות  מולגו  שנתי   גמול"

  ולרוב   היות,  כאמוראישור ההתקשרות  ל"( השתתפו כל חברי הדירקטוריון בדיון ובהצבעה  החברות

 . ההתקשרות באישור עניין הדירקטוריון חברי

וגמול  2017  באוקטובר  19  ביום שנתי  גמול  מתן  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו   ,

בורבא, בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה. היות והגמול האמור נמצא    יצחק השתתפות למר  

ה ובתוספת השלישית לתקנות  יבטווח שבין הסכומים הקבועים לסכומים המרביים שבתוספת השני

לתקנה  ה שבהתאם  הרי  ל7גמול,  טעונה  התקנות  )א(  שאינה  כהתקשרות  אושרה  ההחלטה  גמול, 

 .15אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן גמול שנתי וגמול השתתפות  2019  דצמברב  8  ביום

ח שבין  , בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה. היות והגמול האמור נמצא בטוו ירון זלצמןלמר  

גמול, הרי  הה ובתוספת השלישית לתקנות  י הסכומים הקבועים לסכומים המרביים שבתוספת השני 

גמול, ההחלטה אושרה כהתקשרות שאינה טעונה אישור האסיפה  ה)א( לתקנות  7שבהתאם לתקנה  

 . הכללית של בעלי המניות של החברה

תן גמול שנתי וגמול השתתפות  , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מ2021יולי  ב  19  ביום

ורביןל בגין כהונת גב' איילת נחמיאס  והגמול    בחברה.ית מקצועית  כדירקטורהראשונה    ה,  היות 

יה ובתוספת השלישית לתקנות  יהאמור אינו עולה על הסכומים המרביים הקבועים בתוספת השנ 

שאינה טעונה    , ההחלטה אושרה כהתקשרותההקלות( לתקנות  2א)1גמול, הרי שבהתאם לתקנה  ה

 אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. 

 

 .להלן   13ף סעי ראו ניתנו לדירקטורים בחברה  אשר  ופטור  שיפוי, ביטוחבדבר  לפרטים

 

 

- , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מתן גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יפעת אדורם2020באוגוסט    30  ביום  12
והגמול  ז היות  בחברה.  מקצועית  כדירקטורית  השנייה  כהונתה  בגין  המרביים  ק,  הסכומים  על  עולה  אינו  האמור 

( לתקנות החברות )הקלות  2א)1גמול, הרי שבהתאם לתקנה  היה ובתוספת השלישית לתקנות  יהקבועים בתוספת השנ
"(, ההחלטה אושרה כהתקשרות שאינה טעונה אישור  תקנות ההקלות)להלן: "  2000- בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס
 ת של החברה. האסיפה הכללית של בעלי המניו

טכסא,  -מתן גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' ריטה בעל  ,, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה2019ביולי    30ביום    13
הקבועים   הסכומים  שבין  בטווח  נמצא  האמור  והגמול  היות  בחברה.  חיצונית  כדירקטורית  השנייה  כהונתה  בגין 

)א( לתקנות הגמול,  7לישית לתקנות הגמול, הרי שבהתאם לתקנה לסכומים המרביים שבתוספת השנייה ובתוספת הש
 ההחלטה אושרה כהתקשרות שאינה טעונה אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. 

, לפניה מקדמית בנושא שינוי גמול דירקטור חיצוני  2013באוקטובר    1שהוצגה בתשובת רשות ניירות ערך, מיום    כפי 14
 בהון העצמי של החברה.  לאור שינויים שחלו 

ביום    15 וגמול השתתפות למר  2020  ר באוקטוב  19כמו כן,  ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן גמול שנתי  , אישרו 
והגמול האמור נמצא בטווח שבין הסכומים הקבועים   בגין כהונתו השנייה כדירקטור חיצוני בחברה. היות  בורבא, 

)א( לתקנות הגמול,  7תוספת השלישית לתקנות הגמול, הרי שבהתאם לתקנה לסכומים המרביים שבתוספת השנייה וב
 ההחלטה אושרה כהתקשרות שאינה טעונה אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. 
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 התקשרות החברה עם חברת הניהול   אודות פרטים 4.4

 ההתקשרות עם חברת הניהול 4.4.1

דירקטוריון2016  אוגוסט ב  30ביום   אישור  שהתקבל  לאחר    של  המניות  בעלי  ואסיפתהחברה    , 

הסכם חברת הניהול )להלן: " בין החברה לבין    ניהול , נחתם הסכם  2016באוגוסט    26ביום  החברה  

ולהסכמות שהגיעה החברה עם חברת הניהול בנוגע      הניהול"(. לפרטים נוספים אודות הסכם  הניהול

בפרק א', "תיאור עסקי    29.1ראו סעיף  ל  שתשלם החברה לחברת הניהול  לשינוי מתווה דמי הניהו 

 "ב לדוח התקופתי לעיל. המצהתאגיד", 

 הקצאה פרטית של כתבי אופציה   4.4.2

  13  ביוםלהסכם הניהול, כחלק מהתמורה לה זכאית חברת הניהול עבור שירותי הייעוץ,    בהתאם

אופציות )סדרה ב'( ובסך הכל    3,031,100- אופציות )סדרה א'( ו  9,000,000  הוקצו   2016באוקטובר  

  12,031,100-אופציות לחברת הניהול, אשר תהיינה ניתנות למימוש ל  12,031,100כמות כוללת של  

אופציות )סדרה ג'( אשר תהיינה    3,500,000הוקצו    2018ביולי    29, ביום  של החברה  רגילות  מניות 

אופציות    1,406,250הוקצו    2019ביוני    3ה, ביום  מניות רגילות של החבר   3,500,000- ניתנות למימוש ל

  20, ביום  של החברה  רגילות  מניות  1,406,250-אשר תהיינה ניתנות למימוש ל )סדרה ה'( של החברה  

  624,000-אשר תהיינה ניתנות למימוש לאופציות )סדרה ז'( של החברה    624,000הוקצו    2019ביוני  

אופציות )סדרה ח'( של החברה    867,052הוקצו    2019בר  בנובמ  13, וביום  של החברה  רגילות  מניות

ניתנות למימוש ל   הוקצו   2020בינואר    28  ביום;  של החברה  רגילות  מניות  867,052-אשר תהיינה 

ו  אופציות  27,596,450  לחברת הניהול ט'( של החברה  י'( של    1,393,885  -)סדרה  )סדרה  אופציות 

להחברה   למימוש  ניתנות  תהיינה  החברה  רגילות   מניות   1,393,885-ול  27,596,450-אשר  ,  של 

 בהתאמה;  

כל כתבי האופציה  , ביצעה החברה הגדלת הון רשום ואיחוד הון, כך שלאחריו  2020במאי    17ביום  

 (1)כתבי אופציה יאוחדו לכתב אופציה אחד  (  10), כך שכל עשר  הותאמו באופן דומהשל החברה  

ש"ח ערך נקוב, ובהתאם מחירי המימוש    0.01לה אחת בת  של החברה, הניתן למימוש למניה רגי 

 .שלהם יותאמו אף הם, לפי אותו יחס

אופציות )סדרה יא'( של החברה אשר תהיינה    271,133הוקצו לחברת הניהול    2020באוגוסט    6ביום  

ל למימוש  החברה;ביום    271,133- ניתנות  של  רגילות  הניהול    2021 במרץ  4מניות  לחברת  הוקצו 

  90,000-אופציות )סדרה יג'( אשר תהיינה ניתנות למימוש ל  133,000-אופציות )סדרה יב'( ו  90,000

  221,171הוקצו לחברת הניהול    2021ביולי    14, מניות רגילות של החברה, בהתאמה; ביום  133,000-ו

ו טו'(  )סדרה  ל  111,265- אופציות  ניתנות למימוש  )סדרה טז'( אשר תהיינה  - ו  221,171-אופציות 

  102,773הוקצו לחברת הניהול    2021בנובמבר    1מניות רגילות של החברה, בהתאמה; ביום    111,265

 מניות רגילות של החברה; 102,773-אופציות )סדרה יז'( אשר תהיינה ניתנות למימוש ל 

 : להלן טבלה מרוכזת של כמות האופציות אשר קיימת לחברת הניהול נכון למועד זה

 כמות מניות רגילות לאחר המרה אופציותכמות  סוג
 900,000 900,000 אופציות )סדרה א'( 
 303,110 303,110 אופציות )סדרה ב'( 
 350,000 350,000 אופציות )סדרה ג'(
 140,625 140,625 אופציות )סדרה ה'( 
 62,400 62,400 אופציות )סדרה ז'( 
 86,705 86,705 אופציות )סדרה ח'( 
 2,759,645 2,759,645 אופציות )סדרה ט'( 
 139,389 139,389 אופציות )סדרה י'( 

 271,133 271,133 אופציות )סדרה יא'( 
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 כמות מניות רגילות לאחר המרה אופציותכמות  סוג
 90,000 90,000 '( יב)סדרה   אופציות
 133,000 133,000 '( יג)סדרה   אופציות
 221,171 221,171 '( טו)סדרה  אופציות
 111,265 111,265 ( טז)סדרה  אופציות
 102,773 102,773 ( יז')סדרה   אופציות

 

הניהול   לחברת  תנאי האופציות  אודות  נוספים  עסקי    28.1סעיף    ראולפרטים  "תיאור  א',  בפרק 

 . "ב לדוח התקופתי לעילהמצהתאגיד", 

יצוין כי חברת הניהול הינה נושאת משרה בתאגיד ובין היתר סיפקה ומספקת את שירותיהם של   4.4.3

הבאים: יו"ר הדירקטוריון, מר ארז רוזנבוך; יו"ר ועדת אסטרטגיה ודירקטורית,  נושאי המשרה  

ויספיש   גיא פרג; דירקטור, מר חיים  ודירקטור, מר  יו"ר ועדת השקעות  גב' אורנה הוזמן בכור; 

   "(.הניהול חברתמטעם  בחברה המשרה נושאילהלן: " לעיל ו) 16ומנכ"ל החברה, מר מתתיהו דב

ביטוח, שיפוי ופטור אשר ניתנו לנושאי המשרה בחברה מטעם חברת הניהול ראו  לפרטים בדבר   4.4.4

 להלן.  13סעיף 

 

   החברה של עסקי פיתוח"ל סמנכאורי שוסטר,  מר של  התגמול תנאי אודות פרטים 4.5

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי ההתקשרות בהסכם    2016בספטמבר    29ביום   4.5.1

החברה  בין  ניהול  "  שירותי  )להלן:  אורי שוסטר  מר  ושוסטר  מרלבין    מר   עם  הניהול  הסכם"- " 

", בהתאמה(, באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה, לפיו יכהן מר שוסטר בתפקיד  שוסטר

פיתוח עסקי בחברה החל מיום   לתנאי הסכם הניהול עם מר  2016בנובמבר    1סמנכ"ל  . בהתאם 

  הסכם סקה בין החברה לבין מר שוסטר )להלן: "נחתם הסכם הע  2017באוגוסט    1שוסטר ביום  

"(. בהתאם להסכם העסקה עם מר שוסטר, הפך מר שוסטר לעובד החברה  שוסטר  מר  עם  העסקה

 מבלי שחלו שינויים בעלות העסקתו לחברה נכון לאותו מועד.  

 : שוסטר מר  עם המהותיים  ההעסקה  תנאי  להלן

 העסקה  תקופת (1)

אינה מוגבלת בזמן. כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההעסקה לידי  ו של מר שוסטר  העסקת

כי, .  הדין  להוראות  בהתאם,  בכתב  שתימסר  חודשים  4  בת  מוקדמת  בהודעהסיום   מובהר 

"  17בהתאם למדיניות התגמול  ולהלן:  עם מר מדיניות התגמול)לעיל  "(, אין בהסכם העסקה 

וק( ותשלום מענק פרישה כאמור יובא )אם וככל שיובא(  שוסטר מענק פרישה )מעבר לקבוע בח 

 לאישור האורגנים של החברה, כנדרש על פי הוראות הדין, כפי שיהיו באותו מועד; 

 התמורה  (2)

  חודשית   משכורת  שוסטר  למר החברה    משלמתבתמורה להעסקתו  ,  2021בינואר    1החל מיום  

  שוסטר  מרל  מעמידה  החברה,  בנוסף.  "( החודשי  השכראלפי ש"ח ברוטו )להלן: "   44- כסך של  ב

 
תישא במלוא עלות העמדת שירותיהם לחברה, במשרה מלאה, של  לפרטים נוספים בדבר האפשרות שחברת הניהול    16

של   הכספים  כפופי  סמנכ"ל  המשרה,  נושאי  כל  של  וכן  החברה  וחשב  החברה  של  העסקי  הפיתוח  סמנכ"ל  החברה, 
המנכ"ל בחברה, כפי שיהיו מעת לעת )בנוסף לעלות העסקת מנכ"ל החברה בו נושאת חברת הניהול על פי הסכם הניהול  

 י לעיל. בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", המצ"ב לדוח התקופת  28.1ראו סעיף  הקיים כיום כנ"ל(
בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת    משלים  וח מיידידל' המצורף  א בדבר מדיניות התגמול של החברה ראו נספח    לפרטים  17

דוח מיידי על תוצאות  וכן    (2021-01-149247)מס' אסמכתא:    2021בספטמבר    29מיום    של בעלי המניות של החברה
 ."(החברה של  התגמול  מדיניות( )להלן: "2021-01-153774)מס' אסמכתא:  2021באוקטובר  10מיום  אסיפה 
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( "  "חשאלפי    4.5-כ  עד  שלבסך    חודשית  תפעולית  החכרה  בעלותרכב חברה   הוצאות)להלן: 

 . (כדין"מ מע  בתוספת, "(רכב

בכל ההוצאות הכרוכות באחזקה ובשימוש ברכב כולל גילומו לצרכי מס    כמו כן, החברה נושאת 

 ;ובהוצאות טלפון נייד

 השתלמות   וקרן פנסיה/מנהלים  ביטוח (3)

 ;כנדרש על פי דין ולקרן השתלמות מר שוסטרשל  לקרן פנסיה מפרישה   החברה

   והבראה מחלה , שנתית חופשה (4)

"(. ימי החופשה יהיו  ימי החופשה ימי חופשה בשנה )להלן: "  22-יהא זכאי ל    מר שוסטר)א(  

  דמי   וסטרמר ש   מקבל,  חברהב  למקובל  בהתאם; )ב(  ימים  36ניתנים לצבירה, עד לכמות של  

  פי  על  הבראה  ימי  לתשלום מר שוסטר זכאי  )ג(  -ו;  הראשון  המחלה  מיום  החל  מלאים  מחלה 

 . דין

 בהתאמה. להלן,  13 ףסעי ראו שוסטר למר  ניתנו אשר  ופטור  שיפוי, ביטוח בדבר לפרטים 4.5.2

 

 "ל הכספיםסמנכ, צבר תומר מר של  התגמול תנאי אודות פרטים 4.6

  בהסכם   ההתקשרות  תנאי  את  החברה   ודירקטוריון   התגמול  ועדת  אישרו   2018  במרץ   14  ביום 4.6.1

"  צבר  תומר  מר   לבין  החברה  בין  העסקה "ל  סמנכבתפקיד    צבר  מר  יכהן  לפיו"(,  צבר  מר)להלן: 

   "(.הסכם העסקה עם מר צבר)להלן: " 2018 במרץ 25 מיום החלהכספים של החברה 

 : הלן תנאי ההעסקה המהותיים עם מר צברל

 העסקה  תקופת (1)

אינה מוגבלת בזמן. כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההעסקה לידי  ו של מר צבר  העסקת

כי, .  הדין  להוראות  בהתאם,  בכתב  שתימסר  חודשים  3  בת  מוקדמת  בהודעהסיום   מובהר 

בהתאם למדיניות התגמול, אין בהסכם העסקה עם מר צבר מענק פרישה )מעבר לקבוע בחוק(  

)אם וככל שיובא( לאישור האורגנים של החברה, כנדרש על    ותשלום מענק פרישה כאמור יובא

 פי הוראות הדין, כפי שיהיו באותו מועד; 

 התמורה  (2)

סך  ב  חודשית  משכורת  צבר  למר, בתמורה להעסקתו משלמת החברה  2021בינואר    1מיום    החל

ברוטו  אלפי  34-כשל   ל   החברה ,  בנוסף.  ש"ח  )  צבר  מרמעמידה  חברה    החכרה   בעלות רכב 

( ונושאת בכל ההוצאות  כדין"מ  מע  בתוספת "ח,  שאלפי    4.5-כ  עד  של  בסך  חודשית  תפעולית

הכרוכות באחזקה ובשימוש ברכב כולל גילומו לצרכי מס, בהוצאות טלפון נייד וכן בתשלום כל  

 האגרות ו/או דמי החבר בלשכת רואי החשבון ואגרה שנתית למועצת רואי החשבון; 

  התגמול   ועדת   אישרו,  המאזן  תאריך  לאחר ,  2022במרץ    15וביום    2022  במרץ  10  ביום

לפיו החל מיום  צברנוסף להסכם העסקה עם מר    תיקון,  בהתאמה,  החברה  ודירקטוריון  ,1  

ש"ח    אלפי  34- כ  של  סך ש"ח ברוטו )חלף    אלפי  44-כיעודכן השכר החודשי לסך של    2022בינואר  

   ברוטו(.

 השתלמות   וקרן פנסיה/מנהלים  ביטוח (3)

 ;כנדרש על פי דין ולקרן השתלמות מר צברשל  לקרן פנסיה מפרישה   החברה

   והבראה מחלה , שנתית חופשה (4)
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"(. ימי החופשה יהיו ניתנים  ימי החופשהימי חופשה בשנה )להלן: "  22-יהא זכאי ל  מר צבר)א(  

  מלאים   המחל   דמי  מר צבר  מקבל ,  חברהב  למקובל   בהתאם; )ב(  ימים  36לצבירה, עד לכמות של  

 . דין פי  על הבראה  ימי לתשלוםמר צבר זכאי )ג( -ו;  הראשון המחלה  מיום החל

 . להלן  13ף סעי  ראו צבר למר  ניתנו אשר  ופטור  שיפוי, ביטוח בדבר לפרטים 4.6.2

 

   חשב , אהוד עוז מר של  התגמול תנאי אודות פרטים 4.7

   .2020  אפרילב 1 מיום החלחברה  ב "( משמש כחשבאהוד מרמר עוז אהוד )להלן: " 

 : להלן תנאי ההעסקה המהותיים עם מר אהוד

אלפי    22- כסך של  ב  חודשית  משכורת  אהוד  למר משלמת החברה    ובתמורה להעסקת   -  התמורה  (1)

 ש"ח.  אלפי  3- כבתוספת להחזר הוצאות רכב בסך של  ברוטו"ח ש

  תשלום כנדרש על פי דין,    הפנסיה  קרן, בין היתר, להפרשות ל זכאי  אהוד  מר  -   נוספים  תנאים (2)

,  החשבון  רואי   בלשכת  חבר  דמי או  /ו  אגרות  עבור   תשלום דמי הבראה על פי דין, קרן השתלמות,  

 ימי חופשה בשנה.   18-ו החשבון   רואי למועצת שנתית אגרה

 

 :הניהול חברת מטעםבחברה  המשרה נושאי  עם הניהול חברת התקשרויות אודות פרטים 4.8

  נושאת אשר    והיאהניהול,    ת על ידי חבר  מועסקים המשרה בחברה מטעם חברת הניהול    נושאי  (1)

  הסכמילעיל )להלן: "  4.2כמפורט בסעיף    במלואה  ,בקשר עם כהונתם בחברה  ,שכרם  בעלות

בדבר החזקות נושאי    לפרטים"(.  הניהול  חברת  מטעם  בחברה  המשרה  נושאי  עם  ההעסקה

 . להלן 6  סעיף המשרה בחברה מטעם חברת הניהול בחברת הניהול ראו 

  מוגבלת   בלתי  לתקופה  הינם  הניהול  חברת  מטעם  בחברה  המשרה  נושאי  עם  ההעסקה  הסכמי (2)

  וניתנים לסיום בכפוף לתנאים בהודעה מוקדמת כמפורט בהם.

)ארז רוזנבוך,  ה מטעם חברת הניהול  המשרה בחבר   נושאיו/או חברת הניהול לבין    החברה  בין (3)

 מעביד. -אין ולא יהיו יחסי עובד גיא פרג, אורנה הוזמן בכור וחיים ויספיש(

 

 א( 21)תקנה  בתאגיד השליטה .5

  ניירות  חוק: "ולהלן)לעיל    1968-"חתשכ,  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו   שליטה   בעל  בחברה  קיים  לא

  "(.ערך
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   (24בעלי עניין ונושאי משרה בכירה )תקנה  החזקות .6

מניות החברה    בנטרול)הנתונים שלהלן הם    זה  דוח  פרסום  למועד  נכון  בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה  החזקותפירוט   להלןידיעת החברה,    למיטב

 (: 18המוחזקות על ידי החברה 

 מניות  בעל המניות 

אופציות )סדרה   
סדרה  ב';  ; א'

ג'; סדרה   סדרה  
ה'; סדרה  ז';  

סדרה ח';סדרה  
ט';סדרה י';  
סדרה יא';  

אופציות סדרה  
יב'; אופציות  

 סדרה יג'( 

אגרות חוב 
 1סדרה  

 חוב  אגרות
 ' א  סדרה

 חוב  אגרות
 ' ב  סדרה

 חוב  אגרות
 ' ג סדרה

שיעור 
ההחזקה בהון 

 ובהצבעה 

שיעור החזקה 
בהון ובהצבעה 

 בדילול מלא 

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 1  סדרה

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 ' א  סדרה

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 ' ב  סדרה

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 ' ג סדרה

אקסלנס 
השקעות בע"מ 

ניהול קרנות   -
להשקעות 
משותפות 
 בנאמנות

 0.05%-כ 0.03%-כ - 0.7%-כ 0.7%-כ 0.8%-כ 175,958 175,910 - 1,000,000 - 1,048,654

הפניקס 
אחזקות בע"מ 

 נוסטרו   -
 2.12%-כ 2.07%-כ 8.17%-כ 1.23%-כ 1.16%-כ 0.80%-כ 7,000,000 11,724,657 6,355,278 11,759,704 - 1,046,185

אקסלנס  
השקעות  

  –בע"מ 
 עשיית שוק 

 

 0.13%-כ 0.13%-כ - - - - 215,918 6,750 - - - 68

הפניקס 
אחזקות בע"מ 

)החזקות  
קופות גמל 

וחברות לניהול 
 קופות גמל( 

23,280,770 
 

- 8,649,028 
 

68,758,815 
 

69,000,000 
 

33,000,000 
 10.01%-כ 12.18%-כ 13.31%-כ 6.01%-כ 15.17%-כ %17.81-כ 

מנורה 
מבטחים 

 החזקות בע"מ 
)החזקות  

קופות גמל 
וחברות לניהול 

 קופות גמל( 

 
13,217,421 

 

 - - - - 8.35%-כ 10.11%-כ - - - - -

 

 .1999-לחוק החברות, התשנ"ט 308ניות המוחזקות על ידי החברה כמניות רדומות ע"פ סעיף מ 214,002לחברה קיימות   18
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 מניות  בעל המניות 

אופציות )סדרה   
סדרה  ב';  ; א'

ג'; סדרה   סדרה  
ה'; סדרה  ז';  

סדרה ח';סדרה  
ט';סדרה י';  
סדרה יא';  

אופציות סדרה  
יב'; אופציות  

 סדרה יג'( 

אגרות חוב 
 1סדרה  

 חוב  אגרות
 ' א  סדרה

 חוב  אגרות
 ' ב  סדרה

 חוב  אגרות
 ' ג סדרה

שיעור 
ההחזקה בהון 

 ובהצבעה 

שיעור החזקה 
בהון ובהצבעה 

 בדילול מלא 

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 1  סדרה

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 ' א  סדרה

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 ' ב  סדרה

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 ' ג סדרה

כלל החזקות 
עיסקי ביטוח 

 בע"מ
)החזקות  

קופות גמל 
וחברות לניהול 

 קופות גמל( 

 
5,967,846 

 

- - 52,229,510 
 

67,667,484 
 

 - %11.95-כ 10.11%-כ - 3.77%-כ %4.57-כ -

ארז רוזנבוך, 
יו"ר 

 הדירקטוריון 

 
891,389 

 

 - - - - 0.56%-כ .%680-כ - - - - -

דב, מתי  
 מנכ"ל

 
159,619 

 

 - - - - 0.10%-כ 0.12%-כ - - - - -

גיא פרג, 
דירקטור ויו"ר 
 ועדת השקעות 

 
56,625 

 

 - - - - 0.04%-כ 0.04%-כ - - - - -

חיים 
וייספיש, 
 דירקטור 

 - - - - 0.08%-כ 0.09%-כ - - - - - 118,727

 
חייל נכסים  

 ( בע"מ1991)
 

 
11,751,891 

 

 - - - - 12.01%-כ 8.99%-כ - - - - -

 
י.ד. מור  
השקעות  

קופות   -בע"מ 
 גמל
 

 
29,829,231 

 

- - - 29,829,231 70,428,000 
 

 21.36%-כ 5.27%-כ - - 6.88%-כ 5.15%-כ

 
י.ד. מור  
השקעות  

קרנות   -בע"מ 
 נאמנות 

- -  
7,007,383 

 

 
4,017,115 

 

 
19,943,409 

 

 

12,406,924 
 

 3.76%-כ 3.52%-כ 0.78%-כ 4.87%-כ 0.30%-כ -
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 מניות  בעל המניות 

אופציות )סדרה   
סדרה  ב';  ; א'

ג'; סדרה   סדרה  
ה'; סדרה  ז';  

סדרה ח';סדרה  
ט';סדרה י';  
סדרה יא';  

אופציות סדרה  
יב'; אופציות  

 סדרה יג'( 

אגרות חוב 
 1סדרה  

 חוב  אגרות
 ' א  סדרה

 חוב  אגרות
 ' ב  סדרה

 חוב  אגרות
 ' ג סדרה

שיעור 
ההחזקה בהון 

 ובהצבעה 

שיעור החזקה 
בהון ובהצבעה 

 בדילול מלא 

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 1  סדרה

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 ' א  סדרה

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 ' ב  סדרה

 החזקה   שיעור
 חוב   באגרות
 ' ג סדרה

 
 

י.ד. מור  
השקעות  

ניהול   -בע"מ 
 תיקים

 

 
457,723 

 

- - - - 
 

1,843,000 
 

 0.56%-כ - - - 0.29%-כ 0.35%-כ

ריט אינדקס 
 ניהול בע"מ 

)חברת  
 הניהול(

 - - - - 3.58%-כ - - - - - 5,671,216 -
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 א( 24מונפק וניירות ערך המירים )תקנה  הון, רשום הון .7

רגילות    מניות  10,000,000,000-ל  מחולק "ח  ש  100,000,000-מ  מורכבשל החברה    הרשום  ההון  7.1

 (.1139195"ח ע.נ. )מס' נייר ערך בבורסה ש 0.01בנות 

  מניות   130,896,374-ל  מחולק "ח  ש  1,308,963.74-מ  מורכבוהנפרע של החברה    המונפק   הון ה 7.2

 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה(.  214,002"ח ע.נ. כל אחת )מתוכן  ש  0.01בנות    רגילות

 של החברה:   ההמיריםפירוט ניירות הערך   להלן 7.3

 לעיל.  4.4.2לפרטים בדבר אופציות הקיימות בחברה אשר ניתנו לחברת הניהול ראו סעיף   7.3.1

 -שר נכון למועד זה ניתנות להמרה ל( א1אגרות חוב )סדרה    143,853,000בנוסף בחברה קיימות   7.3.2

 מניות רגילות של החברה.  9,636,649

קיימות   7.3.3 בחברה  ל   11,423,420בנוסף  להמרה  ניתנות  זה  למועד  נכון  אשר  יד'(  )סדרה  -אופציות 

 מניות רגילות של החברה.  11,423,420

 

 ב( 24)תקנה  התאגיד של המניות בעלי מרשם .8

)מס'  2022בפברואר  2החברה ראו דיווח מיידי מיום  לפרטים בדבר מרשם ניירות הערך של 

 ( אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. 2022-01-013077אסמכתא: 
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   (26של התאגיד )המכהנים נכון למועד זה( )תקנה  הדירקטוריון חברי .9

מספר   שם
 זיהוי 

תאריך 
 לידה

מען  
להמצאת  

כתבי 
 דין-בי

 נתינות 

חברות בועדה 
או בועדות  

של 
 הדירקטוריון 

האם חבר 
דירקטוריון  

זה הינו  
דירקטור  

בלתי תלוי או  
דירקטור  

 חיצוני

האם הוא עובד  
של החברה,  
חברה בת,  

חברה קשורה  
או של בעל 

 עניין

תחילת  
עיסוק עקרי במשך   השכלתו  כהונה 

 שנים אחרונות  5
תאגידים אחרים בהם  

 משמש כדירקטור

קרבת  
חה משפ

לבעלי 
עניין  
 אחרים 

האם הוא  
בעל 

מומחיות  
חשבונאית 
ופיננסית  

או כשירות  
מקצועית  
והאם הוא 
דירקטור  
חיצוני 
 מומחה 

האם הוא  
דירקטור  

שהחברה רואה  
אותו כבעל 
מומחיות  

חשבונאית 
פיננסית לצורך  
עמידה במספר  
המזערי שקבע  
הדירקטוריון  

לפי סעיף 
( 12)א()92

 לחוק החברות

רוזנבוך, ארז 
יו"ר 

 הדירקטוריון 
029387990 21/4/1972 

אבא  
הילל 

סילבר 
12 , 

 רמת גן 

 ישראלית 

ועדה לאיתור  
מועמדים  
לכהונה  

כדירקטור  
 מקצועי 

 לא
כן. יו"ר  

דירקטוריון  
 חברת הניהול 

12/11/2017 
בוגר תואר ראשון  

(LL.B  במשפטים )
 מאונ' ת"א 

עו"ד ושותף בארז  
משרד   –רוזנבוך 

מנהל  עורכי דין, 
(  2015באתו ניהול )

בע"מ המשמשת  
כשותף כללי  

בשותפות אתו שוקי  
הון שותפות  

מוגבלת, יו"ר  
דירקטוריון  

בטכנופלס ונצ'רס  
בע"מ ויו"ר  

דירקטוריון בריט  
אינדקס ניהול  

 בע"מ.

יו"ר דירקטוריון  
טכנופלס ונצ'רס בע"מ   

)ציבורית(, יו"ר  
דירקטוריון חברת  

הניהול, ריט אינדקס  
"מ, רוזנבריק  ניהול בע

בע"מ, אתו ניהול  
( בע"מ, רוזנבוך  2015)

נכסים בע"מ, אינדקס  
)א.ר.( החזקות בע"מ,  

חברת עו"ד ארז 
רוזנבוך וריט אינדקס  

 החזקות בע"מ.

 לא

בעל 
מומחיות  

חשבונאית  
 ופיננסית  

 כן

גיא פרג, 
 29/4/1971 028401594 דירקטור

השלושה 
2  , 

 תל אביב 
 ישראלית 

יו"ר ועדת  
השקעות  

 בחברה
 26/08/2016 לא לא

בוגר תואר ראשון  
(A.B בכלכלה )

וחשבונאות  
)בהצטיינות(  

אילן;  -מאונ' בר
 בוגר תואר שני

(A.B.M  במנהל )
עסקים עם  

התמחות במימון  
אילן;   -מאונ' בר

 בעל רישיון רו"ח.

יו"ר דירקטוריון  
פעיל בחברת אספן  

גרופ בע"מ החל 
 .2007משנת 

דירקטוריון  יו"ר 
באספן גרופ בע"מ  

)ציבורית(; צ'אטוויי  
בע"מ, פאי סיאם  

 בע"מ;  סייבוול בע"מ

 לא

בעל 
מומחיות  

חשבונאית  
 ופיננסית  

 כן

אורנה הוזמן  
בכור, 

 דירקטורית 
024570202 12/11/196

9 

הפרחים  
7, 

רמת  
 השרון

יו"ר ועדת   ישראלית 
 24/06/2018 לא לא אסטרטגיה 

בוגרת  תואר  
(   (B.Aראשון

- במנהל עסקים מ
THAMES 
VALLEY 

UNIVERSITY; 
בוגרת תואר שני  

(EMBA 
EXECUTIVE  )

יו"ר דירקטוריון  
חברת נמל אשדוד  
בע"מ; מנכ"לית  
משרד הפנים;  

מנכ"לית משרד  
תשתיות האנרגיה  
והמים; מנכ"לית  

משרד שיתוף פעולה 
 אזורי. 

 יו"ר דירקטוריון חברת
 לא - לא נמל אשדוד בע"מ
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מספר   שם
 זיהוי 

תאריך 
 לידה

מען  
להמצאת  

כתבי 
 דין-בי

 נתינות 

חברות בועדה 
או בועדות  

של 
 הדירקטוריון 

האם חבר 
דירקטוריון  

זה הינו  
דירקטור  

בלתי תלוי או  
דירקטור  

 חיצוני

האם הוא עובד  
של החברה,  
חברה בת,  

חברה קשורה  
או של בעל 

 עניין

תחילת  
עיסוק עקרי במשך   השכלתו  כהונה 

 שנים אחרונות  5
תאגידים אחרים בהם  

 משמש כדירקטור

קרבת  
חה משפ

לבעלי 
עניין  
 אחרים 

האם הוא  
בעל 

מומחיות  
חשבונאית 
ופיננסית  

או כשירות  
מקצועית  
והאם הוא 
דירקטור  
חיצוני 
 מומחה 

האם הוא  
דירקטור  

שהחברה רואה  
אותו כבעל 
מומחיות  

חשבונאית 
פיננסית לצורך  
עמידה במספר  
המזערי שקבע  
הדירקטוריון  

לפי סעיף 
( 12)א()92

 לחוק החברות
במנהל עסקים  

מאוניברסיטת בר  
 אילן. 

חיים 
ויספיש,  
 דירקטור

024379877 30/05/196
9 

האדמור 
מרוזין  

, בני  34
 ברק

ועדת   ישראלית 
 לא השקעות 

כן. מנכ"ל  
ודירקטור  

 בחברת הניהול 
19/08/2018 

בוגר תואר ראשון  
(  B.LLבמשפטים )

ממכללת שערי  
 משפט. 

עורך דין, מנכ"ל  
ודירקטור פלא ייזום  

והשקעות בע"מ.  
מנכ"ל ודירקטור  
קרן פאי השקעות  

בע"מ, מנכ"ל  
ודירקטור בלוציין  

ונצרס בע"מ, מנכ"ל 
ודירקטור ריט  
אינדקס ניהול  
בע"מ, מנכ"ל  

ודירקטור פלא אלגד  
בע"מ, מנכ"ל  

ודירקטור בלוציין  
 ונצרס ניהול בע"מ. 

קבוצת מיחשוב ישיר  
בע"מ, פלא ייזום  

והשקעות בע"מ,  פלא  
, בלוציין  אלגד בע"מ

ונצרס בע"מ, ריט  
אינדקס ניהול בע"מ,   

קרן פאי השקעות  
בע"מ ובלוציין ונצרס  

 ניהול בע"מ.

 לא   - לא

יפעת אדורם 
זק,  

דירקטורית  
 בלתי תלויה 

058677147 22/03/196
4 

רוטשילד  
118 , 

 תל אביב 
 ישראלית 

ועדת  
השקעות;  

ועדת תגמול;  
 ועדת מאזן 

דירקטורית  
 26/08/2016 לא בלתי תלויה 

בוגרת תואר  
(   (B.Aראשון

במנהל עסקים  
 Newמאונ' 

York City  ;
בוגרת תואר שני  

(A.B.M  במנהל )
מאונ'   עסקים 

 מנצ'סטר אנגליה. 

יועצת עצמאית,  
מנהלת השקעות  
פרטיות, מנהלת  

הנכסים  
האלטרנטיביים  

כלל  -בחברת כנף 
ניהול פיננסים  

 בע"מ.

מפעלי   בחברת  דח"צית 
בע" ושות'  שנפ  מ  ע. 

דח"צית   )ציבורית(; 
חברה  לודן  בחברת 
בע"מ  להנדסה 
דח"צית   )ציבורית(; 
אחזקות   גיבוי  בחברת 
)ציבורית(;   בע"מ 
סקופ   קבוצת  דח"צית 
בע"מ   מתכות 
דח"צית   )ציבורית(; 
השקעות   בית  במור 

 ניהול תיקים בע״מ. 

 לא

בעלת 
מומחיות  

חשבונאית  
ופיננסית  
וכשירות  
 מקצועית 

 כן

איילת 
נחמיאס 

 ורבין,
דירקטורית  
 בלתי תלויה 

027762921 19/06/197
0 

מזא"ה  
ת"א,   10

מיקוד  
6521323 

 ישראלית 

ועדת  
השקעות;  

ועדת  
 אסטרטגיה;  

דירקטורית  
 25/08/2021 לא בלתי תלויה 

בוגרת תואר  
ראשון במשפטים  

(B.LL  )
האונברסיטה  

העברית; בוגרת 
(  LL.Mתואר שני )

יו"ר מכון היצוא;  
דירקטורית בחברת  

WAY2VAT ;
מרצה ב פקולטה 

לניהול בתל אביב;  
סגנית נשיא  

דח"צית בדוראל 
משאבי אנרגיה  
מתחדשת בע"מ  

)ציבורית(; דב"ת בהופ  
און מוביליטי בע"מ  

)פרטית(; דירקטורית  

 לא
בעל 

כשירות  
 מקצועית 

 לא
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מספר   שם
 זיהוי 

תאריך 
 לידה

מען  
להמצאת  

כתבי 
 דין-בי

 נתינות 

חברות בועדה 
או בועדות  

של 
 הדירקטוריון 

האם חבר 
דירקטוריון  

זה הינו  
דירקטור  

בלתי תלוי או  
דירקטור  

 חיצוני

האם הוא עובד  
של החברה,  
חברה בת,  

חברה קשורה  
או של בעל 

 עניין

תחילת  
עיסוק עקרי במשך   השכלתו  כהונה 

 שנים אחרונות  5
תאגידים אחרים בהם  

 משמש כדירקטור

קרבת  
חה משפ

לבעלי 
עניין  
 אחרים 

האם הוא  
בעל 

מומחיות  
חשבונאית 
ופיננסית  

או כשירות  
מקצועית  
והאם הוא 
דירקטור  
חיצוני 
 מומחה 

האם הוא  
דירקטור  

שהחברה רואה  
אותו כבעל 
מומחיות  

חשבונאית 
פיננסית לצורך  
עמידה במספר  
המזערי שקבע  
הדירקטוריון  

לפי סעיף 
( 12)א()92

 לחוק החברות
התמחות במשפט  

מסחרי  
מאונברסיטת תל  

 אביב

התאחדות  
התעשיינים; חברת  

 כנסת 

באני נחמיאס אחזקות  
טית(;  בע"מ )פר

דירקטורית בתבליט  
פלסטיק בע"מ  

)פרטית(; דירקטורית  
במוזיאון תל אביב  

 )חברה עירונית(

-ריטה בעל
טכסא,  
 דח"צית 

011341682 12/06/197
2 

שדרות  
קרן  

קיימת  
לישראל  

144 , 
 תל אביב  

 ישראלית 

יו"ר ועדת  
ביקורת; יו"ר  
ועדת מאזן;  
יו"ר ועדת  

תגמול; יו"ר  
ועדה לאיתור  

מועמדים  
לכהונה  

כדירקטור  
מקצועי;  

ועדת  
 אסטרטגיה;

 26.08.2016 לא דח"צית 

בוגרת תואר  
(  LL.Bראשון )

במשפטים מאונ'  
תל אביב; בוגרת  

(  MScתואר שני )
במדעי הניהול 
מאוניברסיטת  

- פוליטכניק ניו
 יורק 

בעלים ומייסדת  
אר.בי. טריישן בע"מ  
;סמנכ"לית בכירה  

רת בוסטו  בחב
בע"מ.וכיהנה 

כסמנכ"לית בכירה 
במארש ישראל  

 בע"מ.
 

דירקטורית באיילון  
חברה לביטוח בע"מ 
;דירקטורית באיילון  

חיתום והנפקות בע"מ;  
דירקטורית בקבוצת  

דח"צ  יובלים בע"מ;
מערכות   בנקסטויז'ן 
 בע"מ .  מיוצבות

 אין 

בעלת 
מומחיות  

חשבונאית  
ופיננסית  
וכשירות  
 מקצועית 

 כן

יצחק בורבא, 
05/12/195 054509096 דח"צ 

6 

אלי כהן  
9/32, 

 תל אביב 
 ישראלית 

ועדת  
ביקורת;  

ועדת תגמול;   
ועדה לאיתור  

מועמדים  
לכהונה  

כדירקטור  
מקצועי;  

ועדת  
 השקעות 

 26/11/2017 לא דח"צ 

בוגר תואר ראשון  
במדעי החברה 
והרוח, המרכז 
האוניברסיטאי  

אריאל בשומרון;  
בוגר תואר שני  

במשפטים,  
אוניברסיטת בר  
אילן; תואר שני  
בלימודי נדל"ן  

במכללה  
 האקדמית נתניה. 

מנכ"ל חברת אפעה 
תשתיות איכות  

סביבה בע"מ; יו"ר 
איגוד התאגידים  
העירוניים; חבר 

מועצה, יו"ר ועדת  
ערר וחבר ועדת 

הכספים של מועצת  
הרשות השנייה  

 לטלוויזיה ולרדיו. 

 לא אין 
בעל 

כשירות  
 מקצועית  

 לא

22/10/197 027378231 ירון זלצמן 
4 

טשרניחו 
בסקי  

א',  8
קריית  

 אונו 

 ישראלית 

ועדת  
ביקורת;  

ועדת תגמול;  
ועדת מאזן;  

ועדה לאיתור  
מועמדים  

 14.1.2020 לא דח"צ 

בוגר תואר ראשון  
 בכלכלה 

 וחשבונאות 
(B.A  ,)

מהאוניברסיטה  
העברית 

כסמנכ"ל   מכהן 
 FYBER - כספים

NV   כיהן כסמנכ"ל ;
ב  ADO-כספים 

PROPERTIES  ;
כסמנכ"ל   כיהן 

FYBER NV  חברה(
ציבורית בגרמניה(  
 וחברות בנות שלה; 

ד.א.ג.י איקס שירותי  
ניהול בע"מ )חברה 

 פרטית( 

 לא

בעלת 
מומחיות  

חשבונאית  
 ופיננסית 

 כן



 17 -ד  

מספר   שם
 זיהוי 

תאריך 
 לידה

מען  
להמצאת  

כתבי 
 דין-בי

 נתינות 

חברות בועדה 
או בועדות  

של 
 הדירקטוריון 

האם חבר 
דירקטוריון  

זה הינו  
דירקטור  

בלתי תלוי או  
דירקטור  

 חיצוני

האם הוא עובד  
של החברה,  
חברה בת,  

חברה קשורה  
או של בעל 

 עניין

תחילת  
עיסוק עקרי במשך   השכלתו  כהונה 

 שנים אחרונות  5
תאגידים אחרים בהם  

 משמש כדירקטור

קרבת  
חה משפ

לבעלי 
עניין  
 אחרים 

האם הוא  
בעל 

מומחיות  
חשבונאית 
ופיננסית  

או כשירות  
מקצועית  
והאם הוא 
דירקטור  
חיצוני 
 מומחה 

האם הוא  
דירקטור  

שהחברה רואה  
אותו כבעל 
מומחיות  

חשבונאית 
פיננסית לצורך  
עמידה במספר  
המזערי שקבע  
הדירקטוריון  

לפי סעיף 
( 12)א()92

 לחוק החברות
לכהונה  

כדירקטור  
 מקצועי 

בירושלים; בוגר  
תואר שני  

(A.B.M )   במנהל
 עסקים עם 

התמחות במימון  
מאוניברסיטת תל  

אביב; רו"ח 
 מוסמך 

איידייאו   כספים 
כיהן  גרופ; 
בלתי   כדירקטור 
נכסים   בצ'וזן  תלוי 
)מחוקה(;   למיטיד 
כדירקטור   כיהן 
בכלכלית   תלוי  בלתי 
בע"מ  ירושלים 

 )מחוקה(. 
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   א(26)תקנה  התאגיד  של בכירה משרהי נושא .10

 לידה תאריך זיהוי  מספר םש

 ממלא  שהוא  התפקיד
,  בת בחברה, בחברה

 בבעל או קשורה בחברה
 בה  עניין

 תחילת כהונה 
  מורשה האם

  עצמאי חתימה
 בחברה 

  בן  או עניין בעל האם
  נושא  של משפחה

 או אחר בכירה משרה
 בחברה עניין בעל של

 אחרונות  שנים 5 במשך עקרי  עיסוק השכלתו 

 
 דב  מתתיהו 
 

  בכלכלה (  A.B) ראשון  תואר בוגר לא  לא  21.08.2016 החברה "ל מנכ 03/03/1955 053383246
 "ן;  הנדל  בתחום   עצמאי יזם ; רו"ח אביב  תל'  מאונ וחשבונאות

  ריט
אינדקס  

 ניהול בע"מ 
 אין --- לא  לא  30.08.2016 החברה  של הניהול חברת 13/04/2016 515434082

  אורי
  של  עסקי פיתוח  סמנכ"ל 22/3/1977 033861717 שוסטר 

 לא  לא  1.11.2016 החברה 
נ'  ומא במשפטים( LL.M)תואר שני  בוגר

(  A.Bבר אילן; בוגר תואר ראשון )
 בכלכלה ומנהל עסקים מאונ' בר אילן

 "ןהנדל  בתחום וייעוץ ייזום

 לא  לא  25.3.2018 סמנכ"ל הכספים של החברה  26/04/1983 021756291 תומר צבר 

מנהל עסקים   ( A.Bבוגר תואר ראשון )
מכללה למנהל בראשון מה וחשבונאות

מנהל  ב(  M.B.A)תואר שני  בוגר; לציון
;  מכללה למנהל בראשון לציוןעסקים מה

 רו"ח מוסמך 

 קוסט פורר גבאי את קסירר ב  מנהל בכיר 

 לא  לא  1.4.2020 חשב  08/11/1984 066745126 עוז אהוד 
מנהל עסקים   ( A.Bבוגר תואר ראשון )

למנהל בראשון מכללה  מה וחשבונאות
 לציון 

 עוזר חשב בחברת מבני תעשיה בע"מ 

 לא  לא  29.11.2016 פנים  מבקר 31/01/1969 024163677 גיא מונרוב 
(   A.B) רו"ח, בוגר תואר בראשון

מכללה למנהל  מה בונאות ומימוןבחש 
 בראשון לציון

 שותף מנהל בפירמת ראיית החשבון אלקלעי מונרוב ושות' 
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 ( 27רואה החשבון של התאגיד )תקנה  .11

   קוסט פורר גבאי את קסירר שם:

 . 6492102יפו, מיקוד: - , תל אביבא144מנחם בגין  מען: 

 

 (  29)תקנה  הדירקטוריון והחלטות המלצות .12

 שינויים בהון  12.1

 .לעיל 3פק של החברה ראו סעיף נ יים בהון המונופרטים בדבר שיל

, לאחר תאריך המאזן, הוחלט על חלוקת דיבידנד  2022במרץ    15הדירקטוריון שנערכה ביום  בישיבת   12.2

 ש"ח.  0.103746-אלפי ש"ח, המהווה דיבידנד למניה בסך של כ 12,617-בסך של כ

 :מיוחדת כללית אסיפה החלטות 12.3

  בעלי   שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2021  אפרילב  24  ביום 12.3.1

)כדלקמן  איםהנוש  את  החברה  של   המניות גב  (1:  של  איילת  מינויה   '

החברה בדירקטוריון  מקצועית  כדירקטורית  ורבין  )נחמיאס    אישור  (2; 

ורביןשל    ה כללתה נחמיאס  איילת  אחריות  גב'  ביטוח  בפוליסת   ,

בחבר משרה  ונושאי  עתידיות  ה,דירקטורים    POSIבפוליסת    , בפוליסות 

)  POSIופוליסות   לאשר  3עתידיות  ל(  לשיפוי  התחייבות  איילת  מתן  גב' 

( ורבין;  לפטור  (  4נחמיאס  התחייבות  מתן  נחמיאס  לאשר  איילת  לגב' 

 . ורבין

  בעלי  של המיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2021  באוקטובר    7ביום   12.3.2

  את מדיניות התגמול של החברה לתקופה בת שלוש   החברה  של  המניות

 שנים ממועד אישורה. 

 

 א(29  תקנההחברה ) טותהחל .13

 משרה ונושאי דירקטורים ביטוח 13.1

  החברה   התקשרות  את,  שלה  הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון  אישרו  ,  2016באוגוסט    28יום  ב 13.1.1

 באוגוסט   31בפוליסת ביטוח בקשר עם הנפקת ניירות ערך של החברה על פי תשקיף החברה מיום  

  POSI  פוליסת "(.  POSI  פוליסת )להלן: "  2016  באוגוסט   23  ביום  שהחלה ,  שנים  7, לתקופה של  2016

דולר  אלפי    27.5- מיליוני דולר ובפרמיה בסך של כ  5הינה בגבולות אחריות שלא יעלו על סך כולל של  

בסך   עצמית  דולר    100והשתתפות  השתתפות  ו  קנדהאו  /ו"ב  בארה  המוגשות   תביעות  בגיןאלפי 

 אלפי דולר בגין תביעות כנגד החברה הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראל. 50עצמית בסך של  

  בחברה   המשרה  נושאי  כלמועד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה את הכללת    באותו

 .POSIבפוליסת  19באותו מועד  נוכיה אשר

  זאת  האישר  2016  בנובמבר  24  שביום  לאחר)  החברה  דירקטוריון  אישר  2016  בנובמבר  29  ביום 13.1.2

  )סמנכ"ל הכספים דאז(  וגב' טלי סימון  שוסטר  אורימר    של  הכללתםשל החברה( את    התגמול  ועדת

 . POSIבפוליסת 

 
דאז(, יפעת אדורם  ה"ה איל גבאי )יו"ר הדירקטוריון דאז(, יעל אנדורן )דירקטורית דאז(, גיא פרג, אורי ברוך )דירקטור    19

, ריטה בעל טכסא, שירלי סגול )דח"צית דאז(, מנחם שלגי )דח"צ דאז(, מתתיהו דב  )דב"ת דאז(   זק, רוני )אהרן( פאלוך
 וחברת הניהול. 
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  החברה  של  המניות  בעלי  שלהשנתית והמיוחדת    הכללית  האסיפה   אישרה  2017  בנובמבר  26  יוםב 13.1.3

כללתו של  האת  (  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  2017באוקטובר    19לאחר שביום  )

 .POSIפוליסת בבורבא יצחק מר 

)לאחר    החברה  של  המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2018  פברוארב  5  ביום 13.1.4

 ארז כללתו של מר  ה  אתאישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(    2017בדצמבר    28שביום  

 . POSIפוליסת ב, החברה דירקטוריון"ר יו,  רוזנבוך

צברמר    של  והכללת את    החברה  ודירקטוריון   התגמול  ועדת  אישרו   ,2018  במרץ  14  ביום 13.1.5   תומר 

 .POSIבפוליסת 

)לאחר    החברה  של  המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2018  אוקטוברב  4  ביום 13.1.6

גב' אורנה  של    הכללת ה  אתאישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(    2018  אוגוסטב  12שביום  

 . POSIפוליסת ב, ועדת אסטרטגיה"ר יודירקטורית ו , הוזמן בכור

)לאחר שביום    החברה  של   המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית   האסיפה  אישרה,  2019  מאי ב  1  ביום 13.1.7

,  חיים ויספישכללתו של מר  ה  אתאישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(    2019  מרץב  25

 . POSIפוליסת ב, החברה דירקטוריון 

)לאחר שביום    החברה  של   המניות   בעלי  שלהמיוחדת    הכללית   האסיפה   אישרה ,  2020בינואר    14  ביום 13.1.8

,  ירון זלצמןכללתו של מר  ה  אתאישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(    2019  דצמברב  8

 .POSIפוליסת ב , חברהדח"צ ב

, אישרה זאת ועדת  2020במרץ    18, אישר דירקטוריון החברה )לאחר שביום  2020במרץ    26ביום   13.1.9

 התגמול של החברה(, בין היתר, את העדכונים הבאים: 

בקשר עם הנפקת ניירות ערך של החברה על פי דוח הצעת  את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח   .1

  2019בנובמבר  18שנים, שהחלה ביום   7, לתקופה של 2019בנובמבר   18  של החברה מיום מדףה

הינה בגבולות אחריות שלא יעלו על סך    החדשה  POSIפוליסת    "(.חדשהה  POSIפוליסת  )להלן: "

והשתתפות עצמית    ארה"ב  אלפי דולר  84-כ  ובפרמיה בסך שלארה"ב  מיליוני דולר    15כולל של  

בגין תביעות המוגשות בארה"ב ו/או קנדה והשתתפות עצמית בסך    ארה"ב  אלפי דולר  50בסך  

הכללת  ובגין תביעות כנגד החברה הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראל    ארה"ב   אלפי דולר  50של  

 .20באותו מועד  כיהנוכל נושאי המשרה בחברה אשר 

בפוליסות   .2 לעת,  מעת  להתקשר  תוכל  החברה  התגמול    POSIכי  ועדת  באישור  חדשות, 

והדירקטוריון בלבד, ובלבד שגבולות האחריות של פוליסות הביטוח הנ"ל לא יהיו שונים באופן  

אלפי דולר ארה"ב )להלן:   100שלעיל ובלבד שכל פוליסה לא תעלה על  POSI- מהותי מפוליסת ה

ויכהנו    21באותו מועד  כיהנוהכללת כל נושאי המשרה בחברה אשר  ו"(  ותהעתידי  POSIפוליסות  "

 העתידיות. POSIמעת לעת בפוליסות 

ביום   לעיל,    של  המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה  2020במאי    4בהמשך לאמור 

כללת  לעיל וכן את ה  1הכללת הדירקטורים אשר כיהנו באותו מועד בנושא המפורט בס"ק    את  החברה

 לעיל.   2הדירקטורים אשר כיהנו באותו מועד ויכהנו מעת לעת בנושא המפורט בס"ק 

 

, ריטה  )דב"ת דאז(  פאלוךזק, רוני )אהרן(    אדורםיפעת    חיים ויספיש,  הוזמן בכור,  אורנה "ה ארז רוזנבוך, גיא פרג,  ה  20
 . חברת הניהולו צבר תומר,  שוסטר, אורי דב  מתתיהוירון זלצמן, יצחק בורבא,   ,טכסאבעל 

, ריטה  )דב"ת דאז(  פאלוךזק, רוני )אהרן(    אדורםיפעת    חיים ויספיש,  הוזמן בכור,  אורנה "ה ארז רוזנבוך, גיא פרג,  ה  21
 . הולחברת הני ו צבר תומר,  שוסטר, אורי דב  מתתיהוירון זלצמן, , יצחק בורבא,  טכסאבעל 
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, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה )לאחר  2020באוקטובר    1ביום   13.1.10

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( את   2020באוגוסט    25שביום   הכללתה של ה"ה  אישרו זאת 

 .עתידיות   POSIפוליסת החדשה ו  POSIבפוליסת   נוי לכהונה שנייה()מי יפעת אדורם זק 

)לאחר  2020בנובמבר    24ביום   13.1.11 , אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה 

 אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( את הנושאים כדלקמן:   2020באוקטובר  19שביום 

ריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר החלה  פוליסת ביטוח אחאת התקשרות החברה ב .1

ביום    2020באוקטובר    1ביום   ")  2021בספטמבר    30ותסתיים    ("הקיימת  הפוליסהלהלן: 

הקיימת )ועדת התגמול  נכון למועד זה בפוליסה    כיהנוהדירקטורים בחברה אשר   והכללת כל

  הקיימת הפוליסה  .  22ודירקטוריון החברה אישרו זאת ביחס לנושאי המשרה הנוספים בחברה( 

מיליוני דולר ארה"ב בתוספת הוצאות    15הינה בגבולות אחריות שלא יעלו על סך כולל של  

כ  של  בסך  שנתית  ובפרמיה  הביטוח  לתקופת  סבירות  ארה"ב    58.5-משפט  דולר  אלפי 

אלפי    100אלפי דולר ארה"ב, ולמעט השתתפות עצמית בסך של    50והשתתפות עצמית בסך  

 ; רה הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראלדולר ארה"ב בגין תביעות כנגד החב

משרה  .2 ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  בפוליסת  לעת,  מעת  להתקשר  תוכל  החברה  כי 

ידי התקשרות בפוליסה  )בחברה   ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על  בין על 

שגבולות    , באישור ועדת התגמול והדירקטוריון בלבד, ובלבד(אחרת, לרבות עם מבטח אחר

האחריות של פוליסות הביטוח הנ"ל לא יהיו שונים באופן מהותי מהפוליסה שהייתה באותו  

על   תעלה  לא  השנתית  והפרמיה  ארה"ב    100מועד  דולר  ") אלפי  ולהלן:  הפוליסות לעיל 

והכללת כל הדירקטורים בחברה אשר מכהנים נכון למועד זה ויכהנו    ("העתידיות הקיימות

הקיימות )ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו זאת ביחס    העתידיות  מעת לעת בפוליסות

 .23לנושאי המשרה הנוספים בחברה(

, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה )לאחר  2021באוגוסט    24ביום   13.1.12

ילת  אי הכללתה של ה"ה  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( את  2021ביולי     19שביום  

פוליסת  החדשה, בפוליסות העתידיות הקיימות ו   POSIפוליסת  נחמיאס ורבין בפוליסה הקיימת, ב

POSI עתידיות. 

, אישרו  2022במרץ  ב  10, ביום  הקיימות  לאישור בדבר ההתקשרות בפוליסות העתידיות   בהתאם 13.1.13

דירקטור  התגמולועדת   ביטוח אחריות  בפוליסת  התקשרות החברה  החברה את  ים  ודירקטוריון 

  14ותסתיים ביום    2021אוקטובר  ב  10חודשים, שהחלה ביום    12ונושאי משרה בחברה לתקופה של  

 24"( והכללת כל נושאי המשרה בחברה אשר כיהנו באותו מועדהפוליסה)להלן: "  2022  אוקטובר ב

הפוליסה  של    בפוליסה.  כולל  סך  על  יעלו  שלא  אחריות  בגבולות  בתוספת    15הינה  דולר  מיליוני 

אלפי דולר והשתתפות    65,150-הוצאות משפט סבירות לתקופת הביטוח ובפרמיה שנתית בסך של כ

אלפי דולר בגין תביעות המוגשות    50אלפי דולר, למעט השתתפות עצמית בסך של    25של  עצמית בסך  

 

, ריטה  )דב"ת דאז(  פאלוךזק, רוני )אהרן(    אדורםיפעת    חיים ויספיש,  הוזמן בכור,  אורנה "ה ארז רוזנבוך, גיא פרג,  ה  22
 חברת הניהול. ו צבר תומר,  שוסטר, אורי דב  מתתיהוירון זלצמן, , יצחק בורבא,  טכסאבעל 

, ריטה  )דב"ת דאז(  פאלוךזק, רוני )אהרן(    אדורםיפעת    חיים ויספיש,  הוזמן בכור,  אורנה "ה ארז רוזנבוך, גיא פרג,  ה  23
 חברת הניהול. ו צבר תומר,  שוסטר, אורי דב  מתתיהוירון זלצמן, , יצחק בורבא,  טכסאבעל 

, ריטה בעל  איילת נחמיאס ורביןזק,    אדורםיפעת    חיים ויספיש,  הוזמן בכור,  אורנה "ה ארז רוזנבוך, גיא פרג,  ה"ה  ה  24
 חברת הניהול.ו צבר תומר,  שוסטר, אורי דב מתתיהו ירון זלצמן,  , יצחק בורבא, טכסא
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ולמעט קנדה  ו/או  של    בארה"ב  בסך  עצמית  כנגד החברה    50השתתפות  תביעות  בגין  דולר  אלפי 

  הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראל.

 משרה  ונושאי לדירקטורים שיפוי כתב 13.2

,  שלה  הכללית  והאסיפה   החברה  דירקטוריון  אישור  שהתקבל   לאחר,  2016  באוגוסט   28  ביום 13.2.1

התחייבות לשיפוי, מראש    25מועד   לאותו   כיהנו  אשר  בחברה  המשרה  נושאי   לכל  החברה   העניקה

המשרה המכהנים בשל כל    נושאיובדיעבד, לפיה ובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את  

בהתאמה:    ןחבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליהם עקב אחת או יותר מאלה )להל

 "(:לשיפוי ההתחייבות"-ו"  השיפוי כתב"

שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות    פעולות ו/או נגזרת .א

 בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת;

פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה, עובדים או שלוחים של החברה בתאגיד   .ב

 אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.  

בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על מי מבין נושאי המשרה המכהנים לטובת אדם אחר על פי  

חבויות  פסק דין )לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט( )להלן: " 

 "(, ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי. כספיות

השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי  יצוין כי סכום  

מהונה העצמי של    25%-השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל

או   המבוקרים  האחרונים,  המאוחדים  הכספיים  דוחותיה  לפי  המניות,  לבעלי  המיוחס  החברה 

יין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי )וזאת מבלי לגרוע מזכותם  הסקורים, של החברה, לפי הענ

ביטוח   במסגרת  יתקבלו,  אם  ביטוח,  מחברת  שיתקבלו  לסכומים  המכהנים  המשרה  נושאי  של 

אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת, והכל כמפורט  

ל, מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף"  בכתבי השיפוי(. מבלי לגרוע מן האמור לעי

מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"י המבטח, ככל שכאלה ישולמו. כמו כן, יצוין כי החברה  

נושאי המשרה המכהנים סכומים כלשהם מכוח כתבי השיפוי אם וככל שסכומים  ל לא תידרש לשלם  

ד  בכל  במקומם  או  עבורם  או  להם  שולמו  אחריות  כאמור  ביטוח  במסגרת  לרבות  שהיא,  רך 

 דירקטורים ונושאי משרה או במסגרת של קבלת שיפוי מצד שלישי כלשהו זולת החברה.

כתב השיפוי כולל התחייבות לשיפוי בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך, שהתנהל  

ן וכן תשלום לנפגע ההפרה  בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך די 

לחוק ניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה   4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח' 1נד)א()52כאמור בסעיף 

 מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית(. 

דירקטוריון    2016בנובמבר    29  ביום 13.2.2   זאת  האישר  2016בנובמבר    24)לאחר שביום    החברהאישר 

  וגב' טלי סימון  שוסטר, למר אורי  ובדיעבד  מראשהחברה( מתן התחייבות לשיפוי,    של  התגמול  ועדת

דאז( הכספים    ליתר  שניתנו  לאלו   זהים  ובתנאים,  לעיל  13.2.1  בסעיף  כמפורט  בנוסח  )סמנכ"ל 

 . בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים

 
, יפעת אדורם  (דירקטור דאז), גיא פרג, אורי ברוך  (דירקטורית דאז ), יעל אנדורן  (יו"ר הדירקטוריון דאז)ה"ה איל גבאי    25

, מתתיהו דב  (דח"צ דאז), מנחם שלגי  (דח"צית דאז), ריטה בעל טכסא, שירלי סגול  )דב"ת דאז(   פאלוך  (אהרן)זק, רוני  
 .וחברת הניהול
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  החברה  של  תהמניו   בעלי  שלהשנתית והמיוחדת    הכללית  האסיפה   אישרה  2017  בנובמבר  26  יוםב 13.2.3

מתן התחייבות  (  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  2017באוקטובר    19לאחר שביום  )

  לאלו  זהים  ובתנאים,  לעיל  13.2.1  בסעיף  כמפורט  בנוסח  ,בורבא  יצחק, למר  ובדיעבד  מראשלשיפוי,  

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר שניתנו

)לאחר    החברה  של  המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2018  פברוארב  5  ביום 13.2.4

אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לשיפוי,    2017בדצמבר    28שביום  

  שניתנו   לאלו זהים  ובתנאים,  לעיל  13.2.1  בסעיף   כמפורט  בנוסח  ,רוזנבוך  רזא, למר  ובדיעבד  מראש

 . הבחבר המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר

ואישר  2018מרץ  ב  14  ביום 13.2.5 התגמול  ועדת  לשיפוי,    החברהדירקטוריון  ו  התחייבות    מראשמתן 

  ליתר   שניתנו  לאלו  זהים  ובתנאים,  לעיל  13.2.1  בסעיף  כמפורט  בנוסח  תומר צבר, למר  ובדיעבד

 . בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים

)לאחר    החברה  של  המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2018  אוקטוברב  4  ביום 13.2.6

אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לשיפוי,    2018  אוגוסטב  12שביום  

  לאלו  זהים  ובתנאים,  לעיל  13.2.1  בסעיף  כמפורט  בנוסח  ,גב' אורנה הוזמן בכור, לובדיעבד  מראש

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר שניתנו

)לאחר שביום    החברה  של   המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית   האסיפה  אישרה,  2019  מאי ב  1  םביו 13.2.7

לשיפוי,    2019  מרץב  25 התחייבות  מתן  החברה(  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  זאת    מראשאישרו 

  ליתר   שניתנו  לאלו זהים  ובתנאים , לעיל 13.2.1 בסעיף  כמפורט בנוסח   ,חיים ויספיש, למר ובדיעבד

 . בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים

)לאחר שביום    החברה  של   המניות   בעלי  שלהמיוחדת    הכללית   האסיפה   אישרה   ,2020  ינואר ב  14  ביום 13.2.8

ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לשיפוי,    2019בדצמבר    8   מראש אישרו זאת ועדת התגמול 

  ליתר  שניתנו  לאלו  זהים   תנאים וב,  לעיל  13.2.1  בסעיף  כמפורט  בנוסח   , ירון זלצמן, למר  ובדיעבד

 . בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים

, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה )לאחר  2020באוקטובר    1ביום   13.2.9

מתן התחייבות לשיפוי,  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(   2020באוגוסט    25שביום  

,  לעיל  13.2.1  בסעיף   כמפורט   בנוסח  , אדורם זק )מינוי לכהונה שנייה(לגב' יפעת  ,  ובדיעבד  מראש

 . בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר  שניתנו לאלו   זהים ובתנאים

, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה )לאחר  2021באוגוסט    24ביום   13.2.10

  מראשמתן התחייבות לשיפוי,  ן החברה(  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריו 2021ביולי    19שביום  

ורבין,  ובדיעבד נחמיאס  איילת    לאלו   זהים   ובתנאים,  לעיל  13.2.1  בסעיף  כמפורט  בנוסח   , לגב' 

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר שניתנו

 משרה  ונושאי  לדירקטורים  פטור כתב 13.3

שלה,  2016באוגוסט    28  ביום 13.3.1 הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון  אישור  שהתקבל  לאחר   ,

לכל   החברה  מועד   לנושאיהעניקה  לאותו  כיהנו  אשר  במסגרתה  לפטור  התחייבות  26המשרה   ,

 
ה"ה איל גבאי )יו"ר הדירקטוריון דאז(, יעל אנדורן )דירקטורית דאז(, גיא פרג, אורי ברוך )דירקטור דאז(, יפעת אדורם    26

סגול )דח"צית דאז(, מנחם שלגי )דח"צ דאז(, מתתיהו דב  זק, רוני )אהרן( פאלוך )דב"ת דאז(, ריטה בעל טכסא, שירלי  
 וחברת הניהול. 
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דין שתבוא    26328-ו  25927התחייבה החברה, בכפוף להוראות סעיפים   לחוק החברות וכל הוראת 

ו/או שנגרם לה, בין    מראשבמקומם, לפטור אותם   נזק שייגרם לה  מכל אחריות כלפיה בשל כל 

במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה )למעט בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה,  

כהגדרת המונח בחוק החברות( בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם נושא משרה ו/או מועסקים  

 ת של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת. בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורו

)לאחר שביום    2016בנובמבר    29  יוםב 13.3.2 דירקטוריון החברה    זאת  האישר  2016בנובמבר    24אישר 

ל  של   התגמול  ועדת לפטור  התחייבות  מתן  סימון  שוסטר   אורי   מר החברה(  טלי  )סמנכ"ל    וגב' 

ובתנאים    2016  גוסט באו   28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  הכספים דאז(

 . לעיל  13.3.1, כמפורט בסעיף זהים לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

  החברה  של  המניות  בעלי  שלהשנתית והמיוחדת    הכללית  האסיפה   אישרה  2017  בנובמבר  26  יוםב 13.3.3

תחייבות  מתן ה(  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  2017באוקטובר    19לאחר שביום  )

  2016  גוסטבאו  28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  יצחק בורבא  מרלפטור ל

כמפורט   בחברה,  המשרה  ונושאי  ליתר הדירקטורים  שניתנו  לאלו  זהים    13.3.1בסעיף  ובתנאים 

 . לעיל

)לאחר    החברה  של  המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2018  פברוארב  5  ביום 13.3.4

אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לפטור    2017בדצמבר    28שביום  

ביום  רוזנבוך  ארז  מרל החברה  של  הכללית  האסיפה  ידי  על  שאושר  בנוסח    2016  גוסט באו  28, 

כמפורט   בחברה,  המשרה  ונושאי  ליתר הדירקטורים  שניתנו  לאלו  זהים    13.3.1בסעיף  ובתנאים 

 . יללע

תומר    מרדירקטוריון החברה מתן התחייבות לפטור לו  ו ועדת התגמול אישר  2018  מרץב  14  ביום 13.3.5

ובתנאים זהים    2016  גוסטבאו  28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  צבר

 . לעיל 13.3.1, כמפורט בסעיף לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

)לאחר    החברה  של  המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2018  אוקטוברב  4  ביום 13.3.6

אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לפטור    2018  אוגוסט ב  12שביום  

  2016 גוסטבאו 28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  גב' אורנה הוזמן בכורל

כמפורט   בחברה,  המשרה  ונושאי  ליתר הדירקטורים  שניתנו  לאלו  זהים    13.3.1בסעיף  ובתנאים 

 . לעיל

)לאחר שביום    החברה  של   המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית   האסיפה  אישרה,  2019  מאי ב  1  ביום 13.3.7

  מר חיים אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לפטור ל  2019  מרץב  25

 

 לחוק החברות קובע:  259סעיף   27
חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות   ")א(

 כלפיה, אם נקבעה הוראה לכך בתקנון.  
)א(, חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת  על אף הוראות סעיף   )ב(    קטן 

 הזהירות בחלוקה." 
  לחוק החברות קובע: 263 סעיף  28

  להוראה ,  בה  משרה  נושא  של  אחריותו  לביטוח  בחוזה   להתקשר  לחברה   המתירה,  בתקנון  להוראה  תוקף  יהיה "לא  
  כלפי  מאחריות   משרה   נושא   הפוטרת   בתקנון   להוראה   או ,  משרה  נושא   לשפות   המתירה   דירקטוריון  להחלטת  או   בתקנון 
 : מאלה אחד  כל  בשל, החברה

 ( ]לחוק החברות[; 2)261שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף   לענין חובת אמונים, למעט  הפרת ( 1)
 ; בלבד ת ברשלנו  נעשתה  אם למעט , בפזיזות או בכוונה שנעשתה זהירות חובת  הפרת ( 2)
 ; כדין שלא אישי רווח   להפיק כוונה  מתוך פעולה ( 3)
 ." עליו שהוטל כופר  או  קנס  ( 4)
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ובתנאים זהים   2016  גוסטבאו 28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום ויספיש

 . לעיל 13.3.1בסעיף לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט 

)לאחר שביום    החברה  של   המניות   בעלי  שלהמיוחדת    הכללית   האסיפה   אישרה   ,2020ינואר  ב  14  ביום 13.3.8

מר ירון  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לפטור ל  2019  בדצמבר  8

ובתנאים זהים    2016  גוסטבאו  28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  זלצמן

 . לעיל 13.3.1בסעיף לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט 

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה )לאחר  , אישרה  2020באוקטובר    1ביום   13.3.9

מתן התחייבות לפטור  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(   2020באוגוסט    25שביום  

, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה  לגב' יפעת אדורם זק )מינוי לכהונה שנייה(  

שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה,    ובתנאים זהים לאלו  2016  גוסטבאו   28ביום  

 . לעיל 13.3.1בסעיף כמפורט 

, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה )לאחר  2021באוגוסט    24ביום   13.3.10

לגב'  מתן התחייבות לפטור  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(   2021ביולי    19שביום  

  2016  גוסט באו  28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  ורביןאיילת נחמיאס  

כמפורט   בחברה,  המשרה  ונושאי  ליתר הדירקטורים  שניתנו  לאלו  זהים    13.3.1בסעיף  ובתנאים 

 . לעיל

 

 מקום לחתימת חברה  15/03/2022

 "מ בע ישראל  מגוריט תאריך 

 

 

 

 

 

 שמות החותמים 

 

 תפקידם 

 "ר הדירקטוריון  יו רוזנבוך ארז יצחק 

 "ל מנכ דב  מתתיהו

           



 
 
 

  
 

 מ"בע  ישראל מגוריט 
 
 
 

 תקופתי  דוח
 2021 לשנת

 
 
 
 ' ה פרק

 
 
 

 הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר שנתי  דוח
 ( א) ב9  תקנה  לפי הגילוי  ועל הכספי  הדיווח על

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ב)א( 9תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח  על הפנימית הבקרה אפקטיביות  בדבר שנתי דוח
 2021לשנת 

 
 

 בקרה של והתקיימותה  התאגיד(, אחראית לקביעתה  -בע"מ )להלן    ישראל  מגוריטשל   הדירקטוריון ההנהלה, בפיקוח
 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית

 
 הם: הההנהל  יחבר  זה, לעניין

 ; , מנהל כללידב מתתיהו .1
   ;כספים"ל סמנכ , צבר תומר .2
 

  ונושא  הכללי המנהל  בידי  אשר תוכננו  ,בתאגיד הקיימים  ונהלים  בקרות  כוללת  הגילוי ועל  הכספי הדיווח על פנימית בקרה
 האמורים, בפיקוח התפקידים את בפועל שמבצע מי , או בידי ם פיקוח תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר  המשרה

 הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס ביטחון של  סבירה מידה נועדו לספק אשר  ,דהתאגי  ןדירקטוריו
  מעובד,   נאסף,  הדין  הוראות  פי  על  מפרסם  שהוא   בדוחות  לגלות  נדרש  שהתאגיד  מידע  כי  ולהבטיח,  ןהדי בהתאם להוראות

 . בדין הקבועים ובמתכונת במועד  ומדווח  מסוכם
  

  ומועבר  כאמור, נצבר לגלותו שהתאגיד נדרש מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים , בקרותהשארכוללת, בין   הפנימית הבקרה
לרבות  להנהלת הבכיר ולנושא הכללי למנהל התאגיד,   את בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום ביותר המשרה 

 .הגילוי לדרישת המתאים, בהתייחס במועד החלטות קבלת לאפשר כדי  וזאת האמורים, התפקידים
 

 שהצגה מוחלט ביטחון מיועדת לספק אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח  על פנימית שלה, בקרה המבניות המגבלות בשל
 .תתגלה או  תימנע בדוחות מידע השמטת  או מוטעית 

 
  בתאגיד  הגילוי   ועל  הכספי   הדיווח  על   הפנימית   הבקרה  של  והערכה  בדיקה  ביצעה ,  הדירקטוריון  בפיקוח,  ההנהלה

   ;שלה והאפקטיביות
 

 :כללה הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה שביצעה והגילוי  הכספי הדיווח על  הפנימית  הבקרה אפקטיביות הערכת
  של   ותיעוד  בחינה,  והגילוי  הכספי  לדיווח   מהותיים  תהליכים  וקביעת   תהליכים  מיפוי,  והגילוי  הדיווח  סיכוני  הערכת

  תהליך (,  ELC)  הארגון  ברמת  בקרות  לרבות  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  של  כוללת  הערכה,  בחברה  הקיימות  הבקרות
  הכספי   לדיווח   המהותיים  התהליכים.  ( (ITGCהחברה  של  המידע  מערכות  עלובקרות כלליות    הכספיים  הדוחות  עריכת

  .וכן הכנסות משכ"ד  ונדל"ן להשקעה בהקמה  להשקעה"ן נדלעל תהליך    בקרות כוללים
 

  התאגיד  והנהלת  הדירקטוריון ,  לעיל  כמפורט  הדירקטוריון   בפיקוח  ההנהלה   שביצעה  האפקטיביות   הערכת   על   בהתבסס
 . אפקטיבית היא  2021בדצמבר   31, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום למסקנה הגיעו

 
 
 

  



 ( 1)ד()ב9 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת ( א)
 
 
 

 הצהרת מנהלים 
 הצהרת מנהל כללי 

 

 , מצהיר כי: דב מתתיהו אני, 
 
 הדוחות(; –)להלן  2021 לשנתהתאגיד(  –בע"מ )להלן  ישראל מגוריטשל  התקופתי הדוח את בחנתי .1
 
 הנחוץ מהותית עובדה של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ידיעתי, לפי .2

   ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו אותם מצגים, לא נכללו בהן הנסיבות בהם, לאור שנכללו שהמצגים כדי
 
המהותיות,  נאות, מכל הבחינות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .3

 מתייחסים שאליהם ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים  ותזרימי הפעולות הכספי, תוצאות  המצב את
  ;הדוחות

 
לרואה .4   , התאגיד  של  הכספיים  והדוחות  הביקורת  תוולוועד   לדירקטוריון  ,דהתאגי של המבקר החשבון גיליתי 

 הגילוי:   ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על  בהתבסס
 
הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את (א)  על הפנימית של 

 לסכם ,לעבד לאסוף, התאגיד של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל  הכספי  הדיווח
ספק בו שיש באופן  כספי מידע  על לדווח או  הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות להטיל 

  –הדין; וכן   להוראות בהתאם
 
בין (ב) תרמית,  שכפוף או הכללי המנהל מעורב בהש מהותית, שאינה ובין מהותית כל   או במישרין לו מי 

 הגילוי;  ועל הכספי הדיווח  על  בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים   מעורבים
 
 בתאגיד:   אחרים עם יחד  אני, לבד או .5

 
 להבטיח המיועדים ,תחת פיקוחי   ונהלים בקרות של  םוקיומ קביעתם וידאתי ונהלים, או בקרות קבעתי (א)

 של תקופת ההכנה במהלך בפרט  , בתאגיד  אחרים  ידי  על  לידיעתי   מובא לתאגיד, המתייחס  מהותי  שמידע
   -וכן  הדוחות; 

 
 להבטיח המיועדים פיקוחי,תחת   ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי (ב)

 בהתאם הדין, לרבות להוראות  בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את  סביר  באופן
  ;מקובלים חשבונאות  לכללי

 
  מסקנות   את  זה  בדוח  והצגתי ,  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות  את  הערכתי (ג)

 .הדוחות  למועד  כאמור הפנימית  קרההב של האפקטיביות  לגבי  וההנהלה הדירקטוריון
 
 

   .דין כל פי אחר, על אדם כל מאחריות או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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 דב  מתתיהו  תאריך

 כללי  מנהל
  



 ( 2ב)ד()9 תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרת ( ב)
 
 

 הצהרת מנהלים 
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 

 , מצהיר כי: צבר תומראני, 
 
 
 2021התאגיד( לשנת    –בע"מ )להלן    מגוריט ישראל  של מידע כספי אחר הכלול בדוחות  ו  את הדוחות הכספיים בחנתי  .1

 ; הדוחות(  –)להלן 
 
ידיעתי, .2 לא כל כוללים אינם  בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע  הכספיים הדוחות לפי   עובדה של נכון מצג 

 נכללו בהןש הנסיבות לאור  שנכללו בהם,  שהמצגים כדי הנחוץ מהותית  עובדה  של מצג  בהם חסר  ולא מהותית
  ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא מצגים, אותם

 
 המהותיות, הבחינות  נאות, מכל באופן  משקפים  בדוחות  הכלול אחר כספי ומידע הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות .3

 מתייחסים שאליהם ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים  ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי,  המצב את
 ;הדוחות

 
לרואה .4   , התאגיד  של  הכספיים  והדוחות  הביקורת  תוולוועד   לדירקטוריון  ,דהתאגי של המבקר החשבון גיליתי 

 הגילוי:   ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על  בהתבסס
 
על בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את (א) הפנימית  הבקרה   של 

 בדוחות, הכלול האחר הכספי ולמידע  הכספיים לדוחות  מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל  הכספי  הדיווח
 כספי מידע על לדווח או לסכם לאסוף, לעבד, התאגיד יכולתו של על לרעה להשפיע  סביר  באופן העלולים

   - הדין; וכן  להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות ספק להטיל בו שיש באופן
 
מהותית (ב) בין  תרמית,  שכפוף או הכללי המנהל מעורב בהש מהותית, שאינה ובין כל   או במישרין לו מי 

 ; הגילוי ועל הכספי הדיווח  על  בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים   מעורבים
 
 בתאגיד:   אחרים עם אני, לבד או יחד .5

 
 להבטיח המיועדים ,תחת פיקוחי   ונהלים בקרות של  וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות (א)

  מובא  ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע אחר הכלול בדוחות,  לתאגיד, המתייחס מהותי  שמידע
   -וכן  הדוחות;  של תקופת ההכנה במהלך בפרט ,בתאגיד אחרים ידי על לידיעתי

 
 להבטיח פיקוחנו, המיועדיםתחת   ונהלים  בקרות של וקיומם  קביעתם  וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות  (ב)

 בהתאם הדין, לרבות להוראות  בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את  סביר  באופן
 ;מקובלים חשבונאות  לכללי

 
  לדוחות   מתייחסת  שהיא  ככל,  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות  את  הערכתי (ג)

 ; הדוחות למועד  בדוחות הכלול האחר הכספי   ולמידע הכספיים
 

 .זה בדוח ומשולבות וההנהלה   הדירקטוריון לפני  הובאו כאמור הערכתי  לגבי  מסקנותיי
 
 

 .דין כל פי אחר, על אדם כל מאחריות או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
 
 
 
 

 סמנכ"ל כספים מקום לחתימת   2022במרץ  15

 צבר  תומר  תאריך 
 כספים  "למנכס

    



 
  

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 2022  , מרץב 15
 

 
 לכבוד 
 "( החברה)" בע"מ מגוריט ישראלחברת 

 
 

 א.ג.נ,
 
 

 בע"מ מגוריט ישראלהנדון: 
 

 
 

כי לאשר  הרינו  חברתכם,  של  החשבון  וכרואי  עומדת    31.12.2021למועד    נכון  לבקשתכם  החברה 
 .("הפקודה")להלן:    1961-מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"אלפקודת    3א64אשר נקבעו בסעיף    בתנאים

 
 

 .כקרן להשקעות במקרקעין שיש לסווג את החברה, הרי האמור לעיללאור 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 

 את קסירר גבאי, קוסט, פורר            
 רואי חשבון                

   
 

  
 
          



 נספח ב' 

 

 '( אפרטים נוספים אודות אגרות חוב )סדרה 

 תיאור הנכסים המשועבדים להבטחת התחייבויות החברה על פי אגרות החוב )סדרה א'( 

ולהוראות שטר הנאמנות )סדרה    2017  אוגוסט  22)סדרה א'( של החברה מיום    החובלהנפקת אגרות    בהתאם .1.1

 :  להלן  כמפורט   והנכסים  הזכויות  את)סדרה א'(    החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  הנאמן  לטובתשיעבדה    החברהא'(  

המשועבדים   (1 בנכסים  החברה  זכויות  מלוא  על  בסכום  הגבלה  ללא  בדרגה  ראשון  קבוע,  שעבוד 

זכות   כל  לרבות  ג'  צד  של  זכות  נקיות מכל  א'(, כשהן  )סדרה  הנאמנות  כהגדרתם בשטר  הראשונים, 

 שתנבע מזכויות אלה;  

יחיד,   (2 הנאמנות  שעבוד  בחשבון  החברה  זכויות  מלוא  על  בסכום  הגבלה  וללא  וקבוע  בדרגה  ראשון 

 )כהגדרתו בשטר הנאמנות )סדרה א'((, על כל תתי חשבונותיו, וכל המופקד בו; 

על   (3 החברות  רשם  ידי  על  המתנהל  במרשם  בסכום  הגבלה  וללא  ויחיד  בדרגה  ראשון  שוטף,  שעבוד 

ניירות הערך ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות וכל  הכספים ו/או הפיקדונות ו/או 

 תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם. 

 

  כמפורט ,  הראשונים  הנכסים  על   עתידיות  בטוחות  לרישום  התחייבות'(  א)סדרה    הנאמנות  בשטר   נקבע  כן   כמו .1.2

 : להלן

נים, החברה תיצור ותרשום  יום ממועד קבלת הדירות באיזה מנכסים המשועבדים הראשו  30בתוך   .א

שעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בקשר עם הדירות האמורות  

לרבות זכותה להירשם כבעלים בדירות האמורות, כשהן נקיות מכל זכות של צד ג' וכן שעבוד קבוע  

ביטוח המגיעים ו/או יגיעו  ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לקבלת תגמולי  

סעיף   הוראות  יחולו  )לגביה  מורחב  אש  ביטוח  לפוליסת  בהתאם  הנאמנות  6.1.3לחברה  לשטר  )ט( 

החברה   זכויות  כל  על  בסכום,  הגבלה  ללא  בדרגה,  ראשון  שוטף,  שעבוד  תיצור  ובנוסף  א'((  )סדרה 

ת ו/או דמי שימוש ו/או  לקבלת פירות הנובעים מתוך כל אחת מהדירות האמורות, לרבות דמי שכירו

כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי  

שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם והכל בכפוף ובהתאם להוראות  

ר  10.2.4סעיף   יתבצע  ולא  החברות  רשם  במרשמי  ירשם  הנ"ל  השעבוד  רשם  להלן.  במרשמי  ישום 

 המקרקעין. 

בגין   לטובת החברה הערות אזהרה  ירשמו  לחברה,  בדירות  עם מסירת החזקה  כי  יובהר  זה  לעניין 

)להלן   דירות  המכר  לחוק  בהתאם  חלופית  כבטוחה  הדירות  עם  בקשר  כבעלים  להירשם  זכויותיה 

" זה:  אזהרה בסעיף  להערת  ניתנו  אשר  דירות  המכר  חוק  מכוח  הבטוחות  חלף  בהתאם  "(  חברה 

להוראות חוק המכר דירות בגין הנכסים המשועבדים הראשונים )ערבויות חוק מכר( אשר תושבנה  

למוכר ותתבטלנה, וכי עד להסדרת רישום זכויות החברה במרשמי רשם המקרקעין כמפורט להלן, לא  

 תירשם הערת אזהרה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב במרשמי רשם המקרקעין. 

ה מתחייבת כי בד בבד עם רישום יחידות הדיור בנכסים המשועבדים הראשונים במרשמי רשם  החבר .ב

המקרקעין על שם החברה תירשם משכנתא ראשונה בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל אחת מיחידות  

רשם   במרשמי  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  הנאמן  לטובת  הראשונים  המשועבדים  בנכסים  הדיור 

)ז( לשטר הנאמנות )סדרה א'((, והכל  6.1.3שם החברות )לעניין זה ראו סעיף  המקרקעין ובמרשמי ר

 לשטר הנאמנות )סדרה א'(.  6כמפורט בסעיף 

 



מקרקעין   נכסי  על  ו/או  הראשונים  המשועבדים  לנכסים  ביחס  א'(  )סדרה  הנאמנות  בשטר  נקבע  בנוסף 
 משועבדים )כהגדרתם בשטר הנאמנות )סדרה א'(( כי: 

השעבודים לטובת הנאמן על הנכסים המשועבדים הראשונים ו/או על נכסי מקרקעין משועבדים )כהגדרתם   .1.3

בשטר הנאמנות )סדרה א'((, לפי העניין, בהתאם לשטר הנאמנות )סדרה א'(, לא יחולו לגבי מיטלטלין ו/או  

של קבע, מחוברים  בגדר  אינו  בנכס המשועבד, אשר  מתקן הקיים  ו/או  ציוד  כל  בבעלות    לגבי  בין שאלה 

החברה ו/או בבעלות כל צד ג', לרבות שוכר של יחידה או שטח בנכס המשועבד ו/או ספק של החברה ו/או  

מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכירות הרלוונטי רשאי השוכר לפרקם בתום תקופת השכירות  

קש לעשות כן על ידי החברה, הוא  )כל אלה ייקראו להלן יחדיו בסעיף זה: "המיטלטלין"(. ככל שהנאמן יתב

ביחס   לפיו השעבודים לטובתו אינם חלים  לגביו,  על מכתב כלפי החברה או כלפי מי שהיא תורה  יחתום 

 למיטלטלין. 

שטר   .1.4 הוראות  לפי  שהוא,  וסוג  מין  מכל  הראשונים,  המשועבדים  מהנכסים  הנובעים  לפירות  הנוגע  בכל 

הנובעים מהם, כגון דמי שכירות או דמי פדיון או דמי ניהול    הנאמנות )סדרה א'( )לרבות תשלומים כספיים

או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות עתידיים שייחתמו בקשר עם אילו מהיחידות  

הנכסים   חלף  שתתקבל  או  מהם  הנובעת  אחרת  זכות  כל  או  הראשונים(,  המשועבדים  בנכסים  הכלולות 

 גינם )להלן בסעיף זה: "הפירות"(, תחולנה ההוראות שלהלן:  המשועבדים הראשונים ו/או ב

 השעבוד יחול, ממועד יצירתו, הן על הנכסים המשועבדים הראשונים והן על הפירות כמפורט לעיל;  .א

עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים הראשונים, לא תחול על החברה כל מגבלה בקשר לפירות והיא   .ב

לידיה,   לקבלם  רשאית  בתנאים  תהא  שינויים  לערוך  דעתה,  שיקול  לפי  שלישי  צד  לכל  להעבירם 

לקבלתם ולעשות בהם כל פעולה שהיא, ללא צורך בכל אישור של הנאמן. עם זאת מוסכם כי החברה  

)ג( עד למועד   ג' כלשהו;  לא תהא רשאית למשכן או לשעבד או להמחות את זכויותיה בפירות לצד 

ם כאמור, לא תחול על החברה כל מגבלה לגבי התקשרות עם  מימוש הנכסים המשועבדים הראשוני

צדדים שלישיים שמכוחם קמה הזכות לפירות, לרבות על שינוי ההסכמים עמם, ביטולם, התקשרות  

בהסכמים אחרים עם אותם צדדים שלישיים או עם צדדים שלישיים אחרים; )ד( עד למועד מימוש  

על החברה כל חובה להודיע לשוכרים או לצד שלישי    הנכסים המשועבדים הראשונים כאמור, לא תהיה

 כלשהו על שעבוד נכס על פי שטר הנאמנות )סדרה א'(. 

 

 שעבוד נכסים נוספים בעתיד .1.5

וזאת ללא צורך בקבלת אישור הנאמן ו/או החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים(  

, לכך שהנאמן יעביר מיתרת תמורת ההנפקה  ת'( הקיימים באותה עאבאגרות החוב )סדרה    מהמחזיקים

העברה   סכום  העברת  לאחר  הנאמנות,  בחשבון  שנצברו  זו  יתרה  ומפרות  הנאמנות  בחשבון  שהתקבלה 

"( לחשבון הבנק על שם יתרת התמורההראשונה, כמפורט בשטר הנאמנות )סדרה א'( )להלן בסעיף זה: "

תוך יום עסקים אחד, סכום השווה לשווי הבטוחתי  החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב,  

 של נכס המותר לשעבוד כבטוחה )כהגדרתו בפקודה( וזאת בכפוף להוראות הבאות:  

החברה תיצור שעבוד, משכנתה או משכון, בדרגה ראשונה )לרבות בדרך של מתן התחייבות לרישום   .א

ד או מכמה סוגים וכל שילוב  משכנתא(, של נכס המותר לשעבוד כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אח

לפי שיקול דעתה של החברה. והכל בהתאם לסוג הנכס המותר לשעבוד אשר ישועבד    –ביניהם, והכול  

לטובת הנאמן. מובהר כי ככל שתשעבד החברה זכויות מכוח הסכמי רכישה נוספים )שאינם הנכסים  

 ה א'(, בשינויים המחויבים. לשטר הנאמנות )סדר   6.1המשועבדים הראשונים( תחולנה הוראות סעיף 

השווי הבטוחתי של נכס המותר לשעבוד כבטוחה יהיה שווה לתמורה אותה יידרש הנאמן להעביר   .ב

 לחברה. 



החברה תרשום שעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה ותמציא לנאמן את כל המסמכים המפורטים   .ג

לשטר הנאמנות )סדרה    6.2.3יף  )בכפוף לסייגים המנויים בסע  )סדרה א'(  לשטר הנאמנות    6.2בסעיף  

, בשינויים המחויבים וכן כל מסמך נוסף שיידרש לשם רישום שעבוד הנכס, בהתאם לסוג הנכס  א'((

 והשעבוד בגינו על פי הדין.  

בדבר השווי הבטוחתי,  לשטר הנאמנות )סדרה א'(,   6.4.3בסעיף אישור כאמור החברה תמסור לנאמן  .ד

 . נכס המותר לשעבוד כבטוחהרישום השעבוד על   למועדשייבדק 

לחלופין נקבע כי , החברה תהא רשאית לקבל לידיה מעת לעת סכומים מיתרת התמורה, לחשבון הבנק על  

שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך יום עסקים אחד, ובלבד שסכום זה יהיה  

ו ימסרו לחברה בגין הפרויקטים הראשונים  שווה לסך שווי הערבויות על פי חוק המכר דירות שנמסרו ו/א 

)ג( לשטר הנאמנות )סדרה א'(( ולא באו בחשבון בסכום העברה הראשונה, כשהוא מוכפל  6.1.3)כאמור בסעיף  

ובכפוף להמצאת העתק נאמן למקור של הערבויות על פי חוק המכר דירות, הנוספות שהתקבלו בידיה    80%-ב

 רר כספים נוספים כאמור. כאמור, אשר בגינן מבקשת החברה לשח

 

בהתאם לאמור לעיל, נכון למועד זה, החברה שעבדה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( את השעבודים  

המפורטים להלן. לעניין זה יצוין, כי השעבודים המפורטים להלן תקפים על פי הדין בישראל ועל פי מסמכי  

 ההתאגדות של החברה.   

ערך השעבוד בדוחות הכספיים של  השעבוד ודרגתו  סוג תיאור הנכס המשועבד 
 .21.201231החברה ליום 

יחידות דירות במגדל המגורים    34
אחד   מגדל  הכולל  בניה  בפרויקט 

כ המשלב    50-בן  עיליות,  קומות 
קומות   מעל  משרדים  שימושי 

קומות    50-מסחר, ומגדל שני בן כ
מעל   מגורים  לשימושי  עיליות 

ירשם   אשר  מסחר  כבית  קומות 
מבונים   שטחים  ובנוסף  משותף, 
למסחר, שימושים עירוניים, פנאי  
בהתאם   הכל  ובילוי,  תרבות 
על   המקרקעין,  על  החלה  לתב"ע 

"  1חטיבת קרקע הידועה כ"מגרש  
תכנית   פי  המע"ר    3250על  לב 

הצפוני, המצוי על חלקות )בחלק(  
בגוש   426,  425,  424,  423,  422,  421

ישנות    6110   –ו    366,  42)חלקות 
 (.6110בגוש  370

שעבוד קבוע, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום  
)להלן:   בע"מ  נאמנויות  נבו  פז  רזניק  לטובת 
של   א'(  )סדרה  לאג"ח  "הנאמן  או  "המלווה" 
החוב   אגרות  מחזיקי  עבור  )כנאמן  החברה"(  
)סדרה א'( של החברה( על מלוא זכויות החברה  

לבי בע"מ  מידטאון  בין  שנחתם  הסכם  ן  מכוח 
)ח.פ.   בע"מ  מגורים  אם.  איי.  ( 515157923ציון 

" בע"מ)להלן:  ביום  ציון    2014בנובמבר    24"( 
לבין   בע"מ  ציון  בין  שנחתם  מכר  הסכם  ומכוח 

ביום   לבין  יחד:    2017בינואר    16החברה  )להלן 
מידטאון" לרכישת  הסכם  במגדל    34"(  יחידות 

המגורים כהגדרתו להלן; בפרויקט בניה הכולל  
אחד כ  מגדל  המשלב    50-בן  עיליות,  קומות 

שימושי משרדים מעל קומות מסחר, ומגדל שני  
כ מעל    50-בן  מגורים  לשימושי  עיליות  קומות 

קומות מסחר אשר ירשם כבית משותף )המגדל  
"(, ובנוסף שטחים  מגדל המגוריםהשני ייקרא: "

מבונים למסחר, שימושים עירוניים, פנאי תרבות  
לתב"ע   בהתאם  הכל  על  ובילוי,  החלה 

"  1המקרקעין, על חטיבת קרקע הידועה כ"מגרש  
לב המע"ר הצפוני, המצוי על    3250על פי תכנית  

)בחלק(     426,  425,  424,  423,  422,  421חלקות 
בגוש    370  –ו    366,  42)חלקות ישנות    6110בגוש  
( בצומת הרחובות שאול המלך ודרך מנחם  6110

חות  בגין בתל אביב, לרבות זכויות החברה בבטו
מידטאון   הסכם  מכוח  לה  ינתנו  ו/או  שניתנו 
האמור על פי חוק המכר דירות וכן לרבות זכויות  
יחידות   עם  בקשר  כבעלים  להירשם  החברה 

מקומות חנייה תת    34  - הדיור האמורות ובנוסף  
קרקעיים במתקני חניה ב"פול" מקומות החניה  

  - 6המיועד ליחידות הדיור הנמצא במפלס חניה  
בכפוף והכל    והכול  מידטאון.  הסכם  להוראות 

ראשון   קבוע,  לשעבוד  החוב  באגרת  כמפורט 
בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל  

ביום   לבין    2017באוגוסט    30אביב  החברה  בין 
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי  

)להלן: " ובסעיף  הנאמןאגרות חוב )סדרה א'(   "
 . ", בהתאמה(אגרת החוב"-זה

החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את  
צד   לטובת  ממנו  חלק  כל  או  המשועבד  הנכס 
אלא בהתאם   שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(. 

 ללא הגבלה בסכום. 



ערך השעבוד בדוחות הכספיים של  השעבוד ודרגתו  סוג תיאור הנכס המשועבד 
 .21.201231החברה ליום 

החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד  
ולא   א'(  )סדרה  החוב  אגרות  נפרעו  לא  עוד  כל 

הח  כל התחייבויות  שוחרר  מולאו  או  בגינן  ברה 
להוראות   בהתאם  מהשעבוד  המשועבד  הנכס 
אישור   קבלת  ללא  א'(,  )סדרה  הנאמנות  שטר 
)סדרה   החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש 
א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא  
בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה  

 א'(.
שעבוד שוטף, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום,   

הנובעים   פירות  לקבלת  החברה  זכויות  כל  על 
להן,   וההצמדות  הנ"ל  מהדירות  אחת  כל  מתוך 
כל   ו/או  שימוש  דמי  ו/או  שכירות  דמי  לרבות 
תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי  
שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי  

עתידיים   ההסכמים  שכירות  על  שיתווספו 
 הקיימים ו/או יחליפו אותם.  

 ללא הגבלה בסכום. 

שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום   
ביטוח   תגמולי  לקבלת  זכויות החברה  על מלוא 
לפוליסת   לחברה בהתאם  שיגיעו  ו/או  המגיעים 

 ביטוח אש מורחב בקשר עם הדירות הנ"ל. 

 ללא הגבלה בסכום. 

חניות    23צמודות  דירות אליהן   23
בבניין   המכר,  בהסכם  כמפורט 

בגוש   חלקה  6145המצוי   ;1601  
נגבה   לרבות    4ברחוב  גן,  ברמת 

שניתנו   בבטוחות  החברה  זכויות 
 ו/או יינתנו לה. 

שעבוד קבוע, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום  
אגרות   מחזיקי  עבור  )כנאמן  המלווה  לטובת 

זכו מלוא  על  החברה(  של  א'(  )סדרה  יות  החוב 
הבעלות של החברה בהתאם להסכם מכר מיום  

מס'    27.3.2017 ש.ר.  גן  רמת  נגבה  מבוא  בין 
לרכישת    540222858 החברה  דירות    23לבין 

חניות כמפורט בהסכם הנ"ל,    23אליהן צמודות  
בגוש   המצוי  חלקה  6145בבניין  ברחוב    1601; 

ברמת גן, לרבות זכויות החברה בבטוחות    4נגבה  
ינ ו/או  הרכישה  שניתנו  הסכם  מכוח  לה  תנו 

האמור על פי חוק המכר דירות וכן לרבות זכויות  
יחידות   עם  בקשר  כבעלים  להירשם  החברה 
החוב   באגרת  כמפורט  והכל  האמורות.  הדיור 
לשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום  

ביום   אביב  בתל  ונחתמה  באוגוסט    30שנערכה 
נא  2017 נבו  פז  רזניק  לבין  החברה  מנויות  בין 

 בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'(. 
החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את  
צד   לטובת  ממנו  חלק  כל  או  המשועבד  הנכס 
אלא בהתאם   שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(. 
החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד  

נפרע לא  עוד  ולא  כל  א'(  )סדרה  החוב  אגרות  ו 
שוחרר   או  בגינן  כל התחייבויות החברה  מולאו 
להוראות   בהתאם  מהשעבוד  המשועבד  הנכס 
אישור   קבלת  ללא  א'(,  )סדרה  הנאמנות  שטר 
)סדרה   החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש 
א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא  

דרה  בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )ס
 א'(.

 ללא הגבלה בסכום. 

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום,   
הנובעים   פירות  לקבלת  החברה  זכויות  כל  על 
להן,   וההצמדות  הנ"ל  מהדירות  אחת  כל  מתוך 
כל   ו/או  שימוש  דמי  ו/או  שכירות  דמי  לרבות 
תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי  
שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי  

עתידיים   ההסכמים  שכירות  על  שיתווספו 
 הקיימים ו/או יחליפו אותם.  

 ללא הגבלה בסכום. 

שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום   
ביטוח   תגמולי  לקבלת  זכויות החברה  על מלוא 
לפוליסת   לחברה בהתאם  שיגיעו  ו/או  המגיעים 

 ביטוח אש מורחב בקשר עם הדירות הנ"ל. 

 ללא הגבלה בסכום. 

שום המקרקעין הערות אזהרה  נרשמו בלשכת רי 
לטובת הנאמן לאג"ח )סדרה א'( של החברה, בגין  

 התחייבות החברה לרישום משכנתה.

 ללא הגבלה בסכום. 

חניות,    12דירות אליהן צמודות    6
בגוש   המצוי  חלקה  6145בבניין   ;

נגבה    1601 גן,    4ברחוב  ברמת 
בבטוחות   החברה  זכויות  לרבות 

 שניתנו ו/או יינתנו לה. 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה  .  1
מחזיקי   עבור  )כנאמן  המלווה  לטובת  בסכום 
על   הלווה(  החברה  של  א'(  )סדרה  החוב  אגרות 
מלוא זכויות החברה הלווה מכוח הסכם המכר  

המפורט בנספח ב' לאגרת החוב,    9.10.2018מיום  

 ללא הגבלה בסכום. 
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הדירות )לרבות ההצמדות    6להירשם כבעלים של  
הנ אלה(  בשם  לדירות  הידוע  בפרויקט  כללות 

בחלקה   נגבה"  ברחוב    6145בגוש    1601"מרום 
לאגרת    4נגבה   ג'  בנספח  והמפורטות  גן  ברמת 

חוזיות,   זכויות  החזקה,  זכויות  לרבות   , החוב 
זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות  
כל   את  המהוות  לדירות,  ביחס  לחברה  שיש 

המיטלטלין  זכויותיה של החברה בדירות ולמעט 
 "(.הנכס)להלן בסעיף זה: "

. שעבוד קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד  2
הגבלה   וללא  בדרגה  ראשונים  ויחיד,  קבוע 
בסכום על מלוא זכויות החברה הלווה בקשר עם  
תגמולי הביטוח בגין הנכס. והכל כמפורט באגרת  

 החוב. 
החברה הלווה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה  

שועבד או כל חלק ממנו לטובת צד  את הנכס המ
אלא בהתאם   שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(. 
בנכס   דיספוזיציה  כל  תבצע  לא  הלווה  החברה 
המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה  
א'( ולא מולאו כל התחייבויות המשעבדת בגינן  

מהשעבו המשועבד  הנכס  שוחרר  בהתאם  או  ד 
להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(, ללא קבלת  
החוב   אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש  אישור 
בהחלטה   הדיספוזיציה  לביצוע  א'(  )סדרה 
שטר   להוראות  ובכפוף  בהתאם  אלא  מיוחדת, 

 הנאמנות )סדרה א'(.
וללא הגבלה    בדרגה  יחיד, ראשון  שעבוד שוטף, 

מלוא   על  לפירות  בסכום  הלווה  החברה  זכויות 
לאגרת   ג'  בנספח  הנובעים מהדירות המפורטות 
החוב )לרבות ההצמדות לדירות אלה(, הנכללות  
בחלקה   נגבה"  "מרום  בשם  הידוע  בפרוייקט 

נגבה    6145בגוש    1601 גן    4ברחוב  ברמת 
)"הנכס"(, לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון  

שמשו תשלום  כל  ו/או  שימוש  דמי  ע"י  ו/או  לם 
הסכמי   פי  על  הקיימים  בנכס,  הדירות  שוכרי 
שינוייהם   על  הנכס,  על  כיום  החלים  השכירות 
עתידיים   שכירות  הסכמי  ולרבות  לעת  מעת 
יחליפו   ו/או  הקיימים  ההסכמים  על  שיתווספו 
שינבעו,   ככל  שינבעו,  פירות  זה  ובכלל  אותם 
ו/או   קיימות  נוספות  לבניה  זכויות  ממימוש 

 הכל כמפורט באגרת החוב. עתידיות בנכס. ו
החברה הלווה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה  
את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד  
אלא בהתאם   שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(. 
בנכס   דיספוזיציה  כל  תבצע  לא  הלווה  החברה 

רה  המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סד
א'( ולא מולאו כל התחייבויות המשעבדת בגינן  
בהתאם   מהשעבוד  המשועבד  הנכס  שוחרר  או 
להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(, ללא קבלת  
החוב   אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש  אישור 
בהחלטה   הדיספוזיציה  לביצוע  א'(  )סדרה 
שטר   להוראות  ובכפוף  בהתאם  אלא  מיוחדת, 

 הנאמנות )סדרה א'(.

 גבלה בסכום. ללא ה

נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה   
לטובת הנאמן לאג"ח )סדרה א'( של החברה, בגין  

 התחייבות החברה לרישום משכנתה.

 ללא הגבלה בסכום. 

צמודות    2 אליהן  חניות,    2דירות 
בגוש   המצוי  חלקה  6145בבניין   ;

נגבה    1601 גן,    4ברחוב  ברמת 
בבטוחות  החברה  זכויות    לרבות 

 שניתנו ו/או יינתנו לה. 

הגבלה   וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 
מחזיקי   עבור  )כנאמן  המלווה  לטובת  בסכום 
מלוא   על  החברה(  של  א'(  )סדרה  החוב  אגרות 
מיום   המכר  הסכם  מכוח  החברה  זכויות 

החוב,    10.4.2019 לאגרת  ב'  בנספח  המפורט 
הדירות )לרבות ההצמדות    2להירשם כבעלים של  

בשם  לד הידוע  בפרויקט  הנכללות  אלה(  ירות 
בחלקה   נגבה"  ברחוב    6145בגוש    1601"מרום 

לאגרת    4נגבה   ג'  בנספח  והמפורטות  גן  ברמת 
חוזיות,   זכויות  החזקה,  זכויות  לרבות  החוב, 
זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות  
כל   את  המהוות  לדירות,  ביחד  לחברה  שיש 

 ללא הגבלה בסכום. 
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ירות ולמעט המיטלטלין  זכויותיה של החברה בד
 )להלן: "הנכס"(  

הגבלה   וללא  בדרגה  ראשון  יחיד  שוטף,  שעבוד 
בסכום על מלוא זכויות החברה לפירות הנובעים  
פדיון   דמי  ו/או  השכירות  דמי  לרבות  מהנכס, 
ע"י   שמשולם  תשלום  כל  ו/או  שימוש  דמי  ו/או 
הסכמי   פי  על  הקיימים  בנכס,  הדירות  שוכרי 

החלים   שינוייהם  השכירות  על  הנכס,  על  כיום 
עתידיים   שכירות  הסכמי  ולרבות  לעת  מעת 
יחליפו   ו/או  הקיימים  ההסכמים  על  שיתווספו 
שינבעו,   ככל  שינבעו,  פירות  זה  ובכלל  אותם 
ו/או   קיימות  נוספות  לבניה  זכויות  ממימוש 

 עתידיות בנכס.
שעבוד קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד  

ראשונים   ויחיד,  הגבלה  קבוע  וללא  בדרגה 
עם   בקשר  החברה  זכויות  מלוא  על  בסכום 

 תגמולי הביטוח בגין הנכס.
 והכל כמפורט באגרת החוב. 

החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את  
צד   לטובת  ממנו,  חלק  כל  או  המשועבד  הנכס 
שלישי כלשהו ובאיזה אופן שהוא אלה בהתאם  
לא   החברה  הנאמנות  שטר  להוראות  ובכפוף 

כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא  תבצע 
כל   מולאו  ולא  א(  )סדרה  החוב  אגרות  נפרעו 
ההתחייבויות המשועבדות בגינן או שוחרר הנכס  
שטר   להוראות  בהתאם  מהשעבוד  המשועבד 
אספת   של  מראש  אישור  קבלת  ללא  הנאמנות 
לביצוע   א(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי 

בהתא אלה  מיוחדת  בהחלטה  ם  הדיספוזיציה 
 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה   
לטובת הנאמן לאג"ח )סדרה א'( של החברה, בגין  

 התחייבות החברה לרישום משכנתה.

 ללא הגבלה בסכום. 

הכולל   המסומן    84בניין  דירות 
זמני   במס'  המוכרת  ,  3ברישומי 

מס'   מגרש  על  לפי    145/2הנבנה 
עיר   בנין  תכנית 

במקרקעין  1000/17/1לה/במ/ ב 
כחלקה   )מקודם    438הידועים 

 .4349( בגוש 267חלק מחלקה 

שעבוד קבוע, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום  
אגרות   מחזיקי  עבור  )כנאמן  המלווה  לטובת 
זכויות   מלוא  על  החברה  של  א'(  )סדרה  החוב 

מיום  הבעלות של החברה בהתאם להסכם מכר  
21.2.2017  ( השקעות  אלקטרה  בע"מ  1998בין   )

בניין    51-2649146ח.פ.   לרכישת  החברה  לבין 
דירות המסומן ברישומי המוכרת במס'    84הכולל  

מס'  3זמני   מגרש  על  הנבנה  תכנית    145/2,  לפי 
ב במקרקעין הידועים  1000/17/1בנין עיר לה/במ/

מחלקה    438כחלקה   חלק  בגוש  267)מקודם   )
שניתנו  לר  4349 בבטוחות  החברה  זכויות  בות 

ו/או ינתנו לה מכוח הסכם הרכישה האמור על פי  
החברה   זכויות  לרבות  וכן  דירות  המכר  חוק 
הדיור   יחידות  עם  בקשר  כחוכרת  להירשם 
לשעבוד   החוב  באגרת  כמפורט  והכל  האמורות. 
קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה  

בין    2017וסט  באוג   30ונחתמה בתל אביב ביום  
החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן  

 עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'(.
החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את  
צד   לטובת  ממנו  חלק  כל  או  המשועבד  הנכס 
אלא בהתאם   שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(. 
תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד  החברה לא  

ולא   א'(  )סדרה  החוב  אגרות  נפרעו  לא  עוד  כל 
שוחרר   או  בגינן  כל התחייבויות החברה  מולאו 
להוראות   בהתאם  מהשעבוד  המשועבד  הנכס 
אישור   קבלת  ללא  א'(,  )סדרה  הנאמנות  שטר 
)סדרה   החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש 

יוחדת, אלא  א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מ
בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה  

 א'(.

 ללא הגבלה בסכום. 

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום,   
הנובעים   פירות  לקבלת  החברה  זכויות  כל  את 

מ אחת  כל  להן    84-מתוך  וההצמדות  הדירות 
המסומן   בבניין  הדירות  מלוא  את  המהוות 

כמפורט בהסכם  ,  3ברישומי המוכרת במס' זמני  
השעבוד )להלן: "הדירות"(, לרבות דמי שכירות  

 ללא הגבלה בסכום. 
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ישולם,   אשר  תשלום  כל  ו/או  שימוש  דמי  ו/או 
שיהיו   שכירות  הסכמי  מכוח  שישולם,  ככל 
שכירות   הסכמי  ולרבות  עת  אותה  קיימים 
עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או  

 יחליפו אותם.
ראשון    קבוע  בסכום  שעבוד  הגבלה  ללא  בדרגה 

את מלוא זכויות החברה לקבלת תגמולי ביטוח  
לפוליסת   לחברה בהתאם  שיגיעו  ו/או  המגיעים 

 ביטוח אש מורחב בקשר עם הדירות.

 ללא הגבלה בסכום. 

ומוכנות    58 גמורות  דיור  יחידות 
כ של  מכר  )שטח  מיידי  -לאכלוס 

כ  5,900 של  בתוספת    830-מ"ר( 
מרפסות,   תת  חניות    83מ"ר 

ו המצויים    58-קרקעיות  מחסנים 
כחלקות   הידועים  המקרקעין  על 

בשכונת  6368בגוש    336-ו  334  ,
)להלן   שמואל  בגבעת  הדר  רמת 

 " זה:  "(.  המקרקעיןבסעיף 
פרויקט   כוללים  המקרקעין 

בנייני מגורים,    3למגורים, הכולל  
מעל קומות מרתף המיועדות, בין  
מתקנים   אחסון,  לחניה,  היתר, 

 ו"ב. טכניים וכי

וללא   .1 בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

עבור   כנאמן  המלווה  לטובת  בסכום  הגבלה 

של החברה   א'(  )סדרה  מחזיקי אגרות החוב 

על מלוא זכויות החברה מכוח הסכמי המכר  

לאגרת    29.1.18מיום   ב'  בנספח  המפורטים 

החוב לשעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה ללא  

שנערכה   בסכום  אביב  הגבלה  בתל  ונחתמה 

בין החברה לבין רזניק    2018בפברואר    7ביום  

מחזיקי   עבור  כנאמן  בע"מ  נאמנויות  נבו  פז 

זה:   בסעיף  )להלן  א'(  )סדרה  חוב  אגרות 

החוב"" של  אגרת  כבעלים  להירשם   ,)"58  

אלה(   לדירות  ההצמדות  )לרבות  הדירות 

"סונג   בשם  הידוע  בפרוייקט  הנכללות 

זה בסעיף  )להלן  "טאוארס"  "( הפרוייקט: 

והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב, הבנויות  

כגוש   הידועים  המקרקעין  חלקה  6368על   ,

  -ו  11, הידועים גם כמגרשים מס'  336-ו  334

ממ/  13 מס'  תכנית  בגבעת    3/3062לפי 

לרבות   הפרוייקט,  הוקם  עליהם  שמואל, 

זכויות   חוזיות,  זכויות  החזקה,  זכויות 

זכויות אחרות שיש  שביושר )ככל שישנן(, וכל  

כל   את  המהוות  לדירות,  ביחס  לחברה 

ולמעט   בדירות  החברה  של  זכויותיה 

על   נוספות  בניה  וזכויות  המיטלטלין 

 "(. הנכסהמקרקעין )להלן בסעיף זה: " 

דרך   .2 על  בהמחאה  וכן  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

וללא   בדרגה,  ראשונים  ויחיד,  קבוע  שעבוד 

החברה   זכויות  מלוא  על  בסכום,  הגבלה 

 בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס.

 והכל כמפורט באגרת החוב.      
ולא תמחה את   החברה לא תמשכן, לא תשעבד 
צד   לטובת  ממנו  חלק  כל  או  המשועבד  הנכס 
אלא בהתאם   שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(. 
החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד  

ולא    כל א'(  )סדרה  החוב  אגרות  נפרעו  לא  עוד 
שוחרר   או  בגינן  כל התחייבויות החברה  מולאו 
להוראות   בהתאם  מהשעבוד  המשועבד  הנכס 
אישור   קבלת  ללא  א'(,  )סדרה  הנאמנות  שטר 
)סדרה   החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש 
א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא  

ר הנאמנות )סדרה  בהתאם ובכפוף להוראות שט
 א'(.

 ללא הגבלה בסכום.  .3

וללא הגבלה    בדרגה  יחיד, ראשון  שעבוד שוטף, 
בסכום על מלוא זכויות החברה לפירות הנובעים  
החוב   לאגרת  ג'  בנספח  המפורטות  מהדירות 
הנכללות   אלה(  לדירות  ההצמדות  )לרבות 
כגוש   הידועים  על המקרקעין  הבנויות  בפרויקט 

 ללא הגבלה בסכום. 



 
לפיו נרשם כדין ברשם החברות בישראל לטובת הנאמן, בהתאם    25נרשם תיקון לשעבוד מס'    2020במאי    3ביום    1

( שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה ול.ה.ב על מלוא זכויותיה מכוח הסכם המכר להירשם  1לחוקי מדינת ישראל: )
המצויה בקומה שלישית    19'  כבעלים של הדירה המסומנת בתשריט )כהגדרתו באג"ח המקורית( כדירה מס

(.  19מ"ר בהתאם לתשריט )דירה מס'    66-ירושלים בשטח של כ  27בבניין האמור בכניסה מרחוב המלך ג'ורג'  
שעבוד קבוע יחיד וכן המחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות 

. וכן באותו היום, 19וכן על מלוא זכויותיה לפירות בגין דירה    19החברה בקשר עם תגמולי הביטוח בגין דירה  
לפיו נרשם כדין ברשם החברות בישראל לטובת הנאמן, בהתאם   27, נרשם תיקון לשעבוד מס'  2020במאי    3ביום  

( שעבוד שוטף יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה לפירות בגין 1לחוקי מדינת ישראל: )
המצויה בקומה שלישית בבניין האמור    19המסומנת בתשריט )כהגדרתו באג"ח המקורית( כדירה מס'    הדירה

 מ"ר בהתאם לתשריט.  66-ם בשטח של כיירושל 27בכניסה מרחוב המלך ג'ורג' 
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חלקה  6368 כמגרשים  336-ו  334,  גם  הידועים   ,
בגבעת    3/3062לפי תכנית מס' ממ/   13-ו  11מס'  

דמי   לרבות  הפרוייקט  הוקם  עליהם  שמואל,  
ו/או   ו/או דמי שימוש  פדיון  ו/או דמי  השכירות 
הדירות,   שוכרי  ע"י  שמשולם  תשלום  כל 
כיום,   החלים  פי הסכמי השכירות  על  הקיימים 

שכירו  ולרבות הסכמי  לעת  שינוייהם מעת  ת  על 
עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או  
ככל   שינבעו,  פירות  זה  ובכלל  אותם  יחליפו 
קיימות   נוספות  לבניה  זכויות  ממימוש  שינבעו, 
 ו/או עתידיות בנכס. והכל כמפורט באגרת החוב. 

ולא תמחה את   החברה לא תמשכן, לא תשעבד 
צד   לטובת  ממנו  חלק  כל  או  המשועבד  הנכס 

באי כלשהו  אלא בהתאם  שלישי  שהוא  אופן  זה 
 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(. 

החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד  
ולא   א'(  )סדרה  החוב  אגרות  נפרעו  לא  עוד  כל 
שוחרר   או  בגינן  כל התחייבויות החברה  מולאו 
להוראות   בהתאם  מהשעבוד  המשועבד  הנכס 
אישור  קבלת  ללא  א'(,  )סדרה  הנאמנות    שטר 

)סדרה   החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  מראש 
א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא  
בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה  

 א'(.
נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה   

לטובת הנאמן לאג"ח )סדרה א'( של החברה, בגין  
 משכנתה.התחייבות החברה לרישום 

 ללא הגבלה בסכום. 

גמורות    33 דיור  יחידות 
ומאוכלסות בחלקן )שטח מכר של  

וגג    2,880-כ מרפסות  וכן  מ"ר( 
כ של  כולל  מ"ר(    150-)שטח 

קומות המצוי   7הבנויים בבניין בן 
בחלקה   מקרקעין  בגוש    30על 

  3,785)בשטח בנוי כולל של    30037
ג'ורג'   המלך  ברח'  הנמצא  מ"ר( 

מס'  פינת    27מס'   הלל    2רח' 
 .1בירושלים 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה  .  1
מחזיקי   עבור  )כנאמן  המלווה  לטובת  בסכום 
על   הלווה(  החברה  של  א'(  )סדרה  החוב  אגרות 

  22מלוא זכויות החברה מכוח הסכם המכר מיום  
המצורף כנספח ב' לאגרת החוב    2018באוקטובר  

 90/100ם של כ  )"הסכם המכר"( להירשם כבעלי
חלקים מסוימים מהמקרקעין המסומנים בצבע  
ירוק בתשריט המצורף כנספח ב' להסכם המכר  
)"התשריט"(, המהווים חלק ממגרש שעליו בניין  
בשם   הידוע  מזו,  זו  המופרדות  כניסות  שתי  בו 
"בית מר חיים" בירושלים )"הפרוייקט"(, הבנוי  

כחלקה   הידועים  המקרקעין  שומה    30על  בגוש 
  6990, דף    1015)ספר: ירושלים )ח.מ.( מס'    30037

הלל   הרחובות  ג'ורג'    2בפינת    27והמלך 
זכויות   לרבות  "הבניין"(,  )להלן  בירושלים 
)ככל   שביושר  זכויות  חוזיות,  זכויות  החזקה, 
שישנן(, זכויות בנייה נוספות, קיימות ועתידיות,  
לבניין,   ביחס  לחברה  שיש  אחרות  זכויות  וכל 

א בבניין  המהוות  החברה  של  זכויותיה  כל  ת 
" זה:  בסעיף  )להלן  המיטלטלין  הנכס  ולמעט 

 "(. המשועבד
. שעבוד קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד  2

הגבלה   וללא  בדרגה  ראשונים  ויחיד,  קבוע 
בסכום על מלוא זכויות החברה הלווה בקשר עם  
והכל   המשועבד.  הנכס  בגין  הביטוח  תגמולי 

 . כמפורט באגרת החוב
החברה הלווה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה  
את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד  

 ללא הגבלה בסכום. 
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אלא בהתאם   שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי 
 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(. 

בנכס   דיספוזיציה  כל  תבצע  לא  הלווה  החברה 
המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה  

 א'( ולא מולאו כל 
הנכס   שוחרר  או  בגינן  המשעבדת  התחייבויות 
שטר   להוראות  בהתאם  מהשעבוד  המשועבד 
מראש   אישור  קבלת  ללא  א'(,  )סדרה  הנאמנות 
א'(   )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של 
אלא   מיוחדת,  בהחלטה  הדיספוזיציה  לביצוע 
בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה  

 א'(.
וללא הגבלה    בדרגה  יחיד, ראשון  שעבוד שוטף, 

לפירות   הלווה  החברה  זכויות  מלוא  על  בסכום 
הסכם   מכוח  הלווה  החברה  מזכויות  הנובעים 

מיום   ב'    22.10.2018המכר  בנספח  המפורט 
כ של  כבעלים  להירשם  החוב,   90/100לאגרת 

חלקים מסוימים מהמקרקעין המסומנים בצבע  
ב' להסכם המכר  ירוק בתשריט המצורף כנספח  

)"התשריט"( ממגרש שעליו בניין בו שתי כניסות  
חיים"   מר  "בית  הידוע בשם  מזו,  זו  המופרדות 
בירושלים, הבנוי על המקרקעין הידועים כחלקה  

)ספר: ירושלים )ח.מ.( מס'    30037בגוש שומה    30
דף    1015 הלל    6990,  הרחובות  והמלך    2בפינת 

בסעיף    27ג'ורג'   )להלן  " בירושלים  הנכס  זה: 
דמי  המשועבד ו/או  השכירות  דמי  לרבות   ,)"

פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם  
בנכס   היחידות  ו/או  הדירות  שוכרי  ע"י 
השכירות   הסכמי  פי  על  הקיימים  המשועבד, 
שינוייהם   על  המשועבד,  הנכס  על  כיום  החלים 
עתידיים   שכירות  הסכמי  ולרבות  לעת  מעת 

ההסכמי על  יחליפו  שיתווספו  ו/או  הקיימים  ם 
שינבעו,   ככל  שינבעו,  פירות  זה  ובכלל  אותם 
ו/או   קיימות  נוספות  לבניה  זכויות  ממימוש 
עתידיות בנכס המשועבד. והכל כמפורט באגרת  

 החוב. 
החברה הלווה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה  
את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד  

א שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  לא בהתאם  שלישי 
 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה א'(.  

בנכס   דיספוזיציה  כל  תבצע  לא  הלווה  החברה 
המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה  

 א'( ולא מולאו כל 
הנכס   שוחרר  או  בגינן  המשעבדת  התחייבויות 
שטר   להוראות  בהתאם  מהשעבוד  המשועבד 
מראש  אישור  קבלת  ללא  א'(,  )סדרה    הנאמנות 

א'(   )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של 
אלא   מיוחדת,  בהחלטה  הדיספוזיציה  לביצוע 
בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה  

 א'(.

 ללא הגבלה בסכום. 

נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה   
לטובת הנאמן לאג"ח )סדרה א'( של החברה, בגין  

נכס  התחייבות החברה לרישום משכנתה ביחס ל 
 המשועבד.  

 ללא הגבלה בסכום. 

והצמדותיהן    50 דיור  יחידות 
הידועים   המקרקעין  על  המצויות 

 30139בגוש   373כחלקה 

הגבלה   וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 
בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  
)סדרה א'( של החברה, על מלוא זכויות החברה  

, להירשם 2020במארס    4מכוח הסכם מכר מיום  
דירות )לרבות    50כבעלת זכות חכירה מהוונת של  

בפרויקט   הנכללות  אלה(  לדירות  ההצמדות 
 " נבנה  ARNONA PLACEהידוע בשם  " אשר 

 30139בגוש    373על המקרקעין הידועים כחלקה  
מס'   מס'    14מגרש  מפורטת  תכנית    5303לפי 

ארנונה   בשכונת  נוימן  צבי  פרופסור  ברחוב 
ם ואשר מפורטות בנספח ג' לאגרת החוב  בירושלי

" זה:  " הדירות)להלן בסעיף  או  "(,  הדירות  50" 
זכויות   חוזיות,  זכויות  החזקה,  זכויות  לרבות 
שיש   אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל  שביושר 
לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה  
וזכויות   ולמעט המיטלטלין  בדירות  החברה  של 

על   נוספות  לדירות  בניה  המיוחסים  המקרקעין 

 ללא הגבלה בסכום. 



 

 

 

 לתוספת השמינית לתקנות הדוחות: 8להלן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לסעיף  

 שווים הבטוחתי של הנכסים המשועבדים .1.6

)סדרה א'( לבחון את השווי הבטוחתי של "נכס    הנאמנותבאותם מקרים בהם נדרש בהתאם להוראות שטר  

לפי   א'((,  )סדרה  הנאמנות  בשטר  )כהגדרתם  המשועבדים"  "הנכסים  של  ו/או  כבטוחה"  לשעבוד  המותר 

הנ החלפת  בעת  בלבד:  הבאים  במקרים  )היינו  א'(  )סדרה  הנאמנות  שטר  להוראות  בהתאם  כסים  העניין, 

  הנאמנות   לשטר  6.6או בעת שחרור תמורת ההנפקה כאמור בסעיף    להלן  1.8המשועבדים כאמור בסעיף  

א'(   בסעיף    להלן)סדרה  א'( כאמור  )סדרה  החוב  אגרות  הרחבת סדרת  בעת  יחולו הכללים  להלן  1.7או   ,)

 הבאים:  

ה  (א) של  הבטוחתי  )  המשועבדים  נכסיםהשווי  מבין:  הנמוך  השווי  פי  על  ייקבע  שווין  1הראשונים   )

, למעט בפרויקט  80%-המצטבר של ערבויות על פי חוק המכר דירות שנמסרו לחברה כשהוא מוכפל ב 

ששולם   התשלום  פי  על  ייקבע  הבטוחתי  בו השווי  א'(,  )סדרה  הנאמנות  כהגדרתו בשטר  מידטאון, 
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קבוע,   שעבוד  וכן  "הנכס"(  זה:  בסעיף  )להלן 
יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא  
הנובעים   הפירות  למלוא  החברה  של  זכויותיה 
מהנכס לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או  
דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי  

ו/או  חלקו,  או  כולו  הקיימות    הנכס,  הדירות 
הסכמי   פי  על  הקיימים  בנכס,  והנכללות 
שינוייהם   על  הנכס,  על  כיום  החלים  השכירות 
עתידיים   שכירות  הסכמי  ולרבות  לעת  מעת 
יחליפו   ו/או  הקיימים  ההסכמים  על  שיתווספו 
שינבעו,   ככל  שינבעו,  פירות  זה  ובכלל  אותם 
ו/או   קיימות  נוספות  לבניה  זכויות  ממימוש 

כס וכן על מלוא זכויותיה של החברה  עתידיות בנ
לקבלת תגמולי הביטוח בגין הנכס, והכל בהתאם  
תשעבד   ולא  תמשכן  לא  החברה  החוב.  לאגרת 
ולא תמחה את הנכסים המשועבדים או כל חלק  
מהם לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא  

 אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 
לשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה  נרשמו ב 

הדירות לטובת הנאמן לאג"ח )סדרה א'(    50על  
לרישום   החברה  התחייבות  בגין  החברה,  של 

 משכנתה.  

 ללא הגבלה בסכום. 

בשטר   )כהגדרתו  נאמנות  חשבון 
על   מתנהל  א'((  )סדרה  הנאמנות 
שם הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי  

 אג"ח )סדרה א'(. 

ב וללא הגבלה  שעבוד שוטף, ראשון  דרגה ויחיד 
בסכום על כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ני"ע  
בחשבון   לעת  מעת  שיופקדו  אחר  נכס  כל  ו/או 
על   המתנהל  החוב(  באגרת  )כהגדרתו  הנאמנות 
שם המלווה בנאמנות עבור מחזיקי אג"ח )סדרה  
א'( וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם  

 והכל כמפורט באגרת החוב. 
הלווה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה    החברה

את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם לטובת  
אלא   שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי  צד 
בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה  

 א'(.

 ללא הגבלה בסכום. 

הגבלה    וללא  בדרגה  ראשון   , יחיד  קבוע  שעבוד 
הלווה   זכויות החברה  על מלוא  בחשבון  בסכום 

תתי   כל  על  החוב(  באגרת  )כהגדרתו  הנאמנות 
חשבונותיו, וכל המופקד בחשבון זה המתנהל על  
שם המלווה, בנאמנות עבור מחזיקי אג"ח )סדרה  

 א'( והכל כמפורט באגרת החוב. 
החברה הלווה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה  
את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם לטובת  

באי כלשהו  שלישי  אלא  צד  שהוא  אופן  זה 
בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה  

 א'(.

 ללא הגבלה בסכום. 



)ב( לשטר הנאמנות )סדרה  6.1.3רויקט מידטאון ראו סעיף  )לעניין הערבויות הבנקאיות שניתנו בגין פ

א'((, נכון למועד הרלוונטי, על ידי החברה בגין פרויקט מידטאון על פי הסכם מידטאון, כהגדרתם  

ב  בשטר מוכפל  כשהוא  א'(,  )סדרה  פרויקט    80%- הנאמנות  בגין  החברה  ידי  על  ששולם  )הסכום 

)סדרה א הנאמנות  פי מידע שתמסור החברה לנאמן כשהוא  מידטאון, כהגדרתו בשטר  על  יקבע   ,)'

 ( ( שווי זכויות  2מאושר על ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה( או 

החברה בקשר עם הפרויקט הרלוונטי על פי הערכת שווי )שומה(, בהתאם לתנאים המתוארים בסעיף  

 .  80%-זה, כשהוא מוכפל ב  10.3

)א( לעיל, השווי הבטוחתי של נכסי מקרקעין משועבדים, כהגדרתם  10.3מור בסעיף  מבלי לגרוע מהא (ב)

הנכס   לשווי  שווה  יהא  זכויות החברה מכוח הסכמי הרכישה(,  )למעט  א'(,  )סדרה  הנאמנות  בשטר 

)שומה(, בהתאם לתנאים המתוארים בסעיף   -, כשהוא מוכפל ב זה  10.3כאמור על פי הערכת שווי 

80%  ; 

של פיקדונות כספיים ו/או ניירות ערך ממשלתיים )ככל שיהיו כאלו( יהא שווה לסכום    השווי הבטוחתי  (ג)

הפיקדונות הכספיים או לערך הנקוב של ניירות הערך הממשלתיים, לרבות פירות שנצברו בגינם, אם  

 וככל שנצברו; 

על פי    השווי הבטוחתי של זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה יהא שווה לגובה הערבויות הבנקאיות (ד)

חוק המכר דירות על פי תנאיהן, שנמסרו לחברה בגין זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה, כשהוא  

 .80%- מוכפל ב

 

   החוב אגרות סדרת להרחבת תנאים .1.7

,  לפעם  מפעם,  רשאית  תהא   החברה,  )סדרה א'(  הנאמנות  לשטר   4.6עד    4.2  בסעיפים  לאמור   ובנוסף  בכפוף

  בין ,  פרטית  בהצעה   בין)  נוספות(  א׳  סדרה)  חוב  אגרות  ולהנפיק (  א׳  סדרה)  החוב  אגרות   סדרת  את   להרחיב 

  ובכל   מחיר  בכל  וזאת(,  דין  לפי  המותרת,  אחרת  דרך  בכל  בין  או  מדף  הצעת  דוח  פי  על  בין,  תשקיף  במסגרת

 :  שלהלן התנאים שיתקיימו, ובלבד  לחברה  שיראה אופן

הפיננסיות  מ  איזו  של  בהפרה  נמצאת  אינההחברה   (א) המידה    לשטר  8.1בסעיף    המפורטותאמות 

הרחבת    לאחרבסמוך    מיד, במועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי  )סדרה א'(  הנאמנות

דוחות הכספיים  ה  על  הסתמךהסדרה החברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות וזאת ב

מהרחבת    ההרחבה   למועד  עובר  שפורסמו  החברה  של  האחרונים הנובע  הגיוס  בסכום  ובהתחשב 

  אגרות  דירוג,  הסדרה  הגדלתלאחר    ומידבעקבות    -  מדורגות  תהיינה  החוב  ואגרות  ובמידההסדרה  

  ידי  על   מדורגות   תהיינה  החוב   שאגרות)וככל    הסדרה  הגדלת  טרם   החוב  אגרות  מדירוג   יפחת  לא  החוב 

,  זה  תנאי  לצורך  כי  יובהר(.  הגבוה  הדירוג  יהיה   זה  לעניין  הקובע  הדירוג,  אחת  דירוג  מחברת  יותר

הסדרה.    הסדרה  להגדלת  הדירוג  חברת  אישור  את  תפרסם  החברה הרחבת  נוספים    לפרטיםטרם 

הפיננסיות   המידה  לאמות  לדוח    לפרק ,  24.6סעיף    ראובקשר  המצ"ב  התאגיד",  עסקי  "תיאור  א' 

 תקופתי זה. 

 . )סדרה א'( הנאמנותעומדת בהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר  החברה (ב)

מיתרת    100%-של כלל הנכסים המשועבדים נכון למועד הרחבת הסדרה לא יפחת מ   הבטוחתי  השווי  (ג)

'( שבמחזור )אשר יכלול גם את הערך הנקוב של אגרות החוב  אהערך הנקוב בגין אגרות החוב )סדרה  

במסגרת הרחבת הסד תונפקנה  בגינ   ההצמדה  הפרשי  בתוספתרה(,  אשר    לתנאי   בהתאם  ןוהריבית 

  לשעבד   רשאית  תהא  החברה  זה   סעיף  בתנאי  עמידה  לצורך'( במועד ההחלפה.  א)סדרה    החוב  אגרות

א'(   הנאמנות  שטר  להוראות   בהתאם   כבטוחה   לשעבוד   המותרים  נכסים :  זה  בסעיף )להלן    )סדרה 

ותשוחרר  הנוספים  הנכסים" הנאמנות  לחשבון  הסדרה  הרחבת  תמורת  תועבר  כאמור  ובמקרה   )"



  לשטר   6.2לחברה לאחר השלמת שעבוד הנכסים הנוספים והמצאת כל המסמכים המפורטים בסעיף  

 בקשר עם שעבוד הנכסים הנוספים, בשינויים המחויבים.  )סדרה א'( הנאמנות

בסעיף    תצהיר  החברה (ד) כמפורט  הצהרות  הנוספים  לנכסים  א'(  הנאמנותלשטר    6.7ביחס  ,  )סדרה 

 . המחויבים בשינויים

 

 משועבדים נכסים והחלפת שחרור .1.8

  המשועבדים   הנכסיםאת השעבוד על    לשחררהחברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים(,  

  השעבוד   החלפת  של  בדרך((  )סדרה א'()לרבות על הנכסים המשועבדים הראשונים )כהגדרתם בשטר הנאמנות  

כולם או חלקם, קרי החלפת השעבוד על איזה מבין הנכסים המשועבדים )לרבות    המשועבדים  הנכסים  על

המשועבדים   "הראשוניםהנכסים  )להלן:  בהם  הכלולות  הדירות  מבין  איזו  על  ו/או  המוחלף (  "(,  הנכס 

בדרגה    ה, משכנתשעבודב )כהגדרתם    לשעבוד  המותרים  מהנכסים  אילו   של,  ראשונהאו משכון,  כבטוחה 

  שיקול   לפי  -  והכול,  ביניהם  שילוב  וכל  סוגים(, אחד או יותר, מסוג אחד או מכמה  )סדרה א'(בשטר הנאמנות  

  1.8.1  בסעיף   המפורטיםכל התנאים  "(, ובלבד שיתקיימו  הנכס המחליףהלן: "ול  עיל)ל  החברה  של  דעתה

 : העניין לפילהלן,  1.82  או/ו

)  המחליף  שהנכס  במידה .1.8.1 משועבד"  מקרקעין  "נכס  "  תחת  כהגדרתוהינו  של  המותרים    הנכסיםההגדרה 

 :  מאלה אחד  מתקיים(, )סדרה א'(" בשטר הנאמנות כבטוחה לשעבוד 

תתקבל מראש הסכמת מחזיקי אגרות   -  נכסים משועבדים באישור אסיפת מחזיקי אגרות חוב החלפת  (1)

 -  או;  מיוחדת בהחלטה'(, וזאת א מחזיקי אגרות החוב )סדרה  באסיפת'( אהחוב )סדרה 

  מחזיקי   אסיפת   להחלטת   להידרש   מבלי"  סביר  החלפה"מנגנון  ב   שימוש  תוך  משועבדים  נכסים  החלפת  (2)

  שיקול   לפי,  רשאית  תהיה  החברה והתנאים המנויים שם,    לעיל(  1"ק )בסאף האמור    על  -  חוב  אגרות

הנכס  הבלעדי  דעתה לאישור אסיפת  בנכס מקרקעין משועבד,    המוחלף, להחליף את  להידרש  מבלי 

 -  השינוי שבמועד ובלבד(, 'אמחזיקי אגרות החוב )סדרה  

של כל יתר    הבטוחתיעם השווי    יחד  המחליף  הנכס  של  לעיל  1.6בסעיף    כהגדרתו  הבטוחתי  השווי  (א)

מיתרת הערך הנקוב בגין    100%-מהנכסים המשועבדים, ככל שקיימים נכסים נוספים, לא יפחת  

  אגרות   לתנאי  בהתאםוהריבית בגינן    ההצמדה  הפרשי  בתוספת'( שבמחזור,  אאגרות החוב )סדרה  

 '( במועד ההחלפה; א)סדרה  החוב

  בהתאם  וזאת,  המוחלף  הנכס של    מזו   מהותי   באופן  גבוהה   אינה   המחליף  הנכס  של הסיכון    מתר (ב)

לעיל מתקיים   דירקטוריון  לאישור כי האמור  וקבע  הנכס המחליף  ; 2החברה לאחר שבחן את 

,  ערך  ניירות  לחוק   1ז 35  סעיף נקבע כמנגנון לפי    לעיל  זה  בסעיף  הקבוע  המנגנון   החברה   לעמדת

 . 1968-תשכ"חה

,  כלומר"נכס מקרקעין משועבד" )  שאינו ינו מהנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה  שהנכס המחליף ה  במידה .1.8.2

רשאית החברה להחליף את   תהאלעיל,  10.5.1בסעיף  האמוראף  על - (יותר או  אחת, פיננסיות בטוחות הינו

המוחלף   ו/או    מחליף   בנכסהנכס  הנאמן  לאישור  שתידרש  מבלי  יותר,  או  אחת  פיננסית,  בטוחה  שהינה 

  לטובת המחליף ישועבד    שהנכס לעיל, ובלבד    10.5.1שתידרש לעמוד בתנאי סעיף    ומבלימחזיקי אגרות החוב  

 
 

 



  מיידי דיווח    פרסמההחברה  וש,  שרלוונטי  ככל,  ראשונה  מדרגה  יחיד  בשעבוד '(  א)סדרה    החוב   אגרות  מחזיקי 

בדיווח המיידי הנ"ל    וציינה  בפועל  ההחלפה  ביצוע  טרם ימים    30כוונתה לבצע החלפה כאמור לפחות    בדבר

הצפוי להחלפת הבטוחות הפיננסיות    המועד  ואתכי ההחלפה כאמור בסעיף זה הינה לתקופה זמנית בלבד  

(  ג)10.3.1  -ו)ב(  10.3.1  בסעיפים  כמפורט)  המחליף  הנכס   של  הבטוחתי  השווי  כי  וכןבנכס מקרקעין משועבד,  

- לא יפחת מ  של כל יתר הנכסים המשועבדים ככל שקיימים נכסים נוספים  הבטוחתיעם השווי    יחד(  לעיל

והריבית בגינן בהתאם  אהערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה    מיתרת  100% '( בתוספת הפרשי ההצמדה 

פיננסית  ה בטוחה  השבו תחליף החברה את    במועדכי,    ויודגש'( במועד ההחלפה.  אלתנאי אגרות החוב )סדרה  

,  לעיל()ב(  2)10.5.1  בסעיףבשעבוד על נכס מקרקעין משועבד כאמור לעיל, הבחינה בדבר רמת הסיכון כאמור  

יובהר לעניין סעיף זה כי החברה לא  .  החוב  לאגרות  כבטוחה  ששימש  האחרון  המקרקעין  לנכס  ביחס  תיערך

 ראשונה על הנכס המחליף.תרשום שעבוד נוסף מדרגה  

דין הנכס המחליף יהיה כדין הנכס המוחלף, כאילו נכלל הנכס המוחלף מלכתחילה בהוראות שטר הנאמנות   .1.8.3

, לרבות זכותה של החברה לשוב ולהחליפו מעת לעת בהתאם לאמור לעיל. לעניין זה מובהר כי  )סדרה א'(

בסעיף   הוחלפו    10.2.2האמור  לא  עוד  כל  יחול  מקצתם    המשועבדים  םהנכסילעיל  או  כולם  הראשונים, 

  המשועבדים   נכסיםלעיל ביחס ל  10.2.2לעיל, ואם הוחלפו כאמור יחולו הוראות סעיף    10.5כמפורט בסעיף  

הראשונים שלא הוחלפו וביחס לנכס המחליף בשינויים המחויבים, ככל שמדובר בנכס מקרקעין משועבד  

 זכויות החברה מכוח הסכם הרכישה. ( שהינו )סדרה א'()כהגדרתו בשטר הנאמנות 

, עד למועד בו קמה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות, החברה תהיה  בנוסף

לרבות   הנאמנות,  בחשבון  שיופקדו  בכספים  שימוש  לעשות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  רשאית 

פדיון מוקדם )מלא או  רעון קרן ו/או ריבית אגרות חוב  יפירותיהם, לצורך פ )סדרה א'(, לרבות בדרך של 

חלקי, לפי שיקול דעת החברה( ובלבד שלאחר תשלום כאמור השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים לא  

מ לאחר    100%- יפחת  שיהיה  כפי  וריבית  הצמדה  הפרשי  בתוספת  החוב  אגרות  של  הנקוב  הערך  מיתרת 

נושיהפ מאת  לאישור  בהתאם  וזאת  כאמור  יימסר  רעון  אשר  בחברה  הכספים  בתחום  הבכיר  המשרה  א 

לנאמן, אליו יצורפו תחשיב ואסמכתאות רלוונטיים. במקרה כאמור, הנאמן יהא חייב לחתום על כל מסמך  

 ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצוע התשלום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 1אגרות חוב )סדרה 

 ( 1התחייבויות התאגיד על פי אגרות החוב )סדרה תיאור הנכסים המשועבדים להבטחת 

ולהוראות שטר הנאמנות )סדרה    2019ביולי    14( של החברה מיום  1בהתאם להנפקת אגרות החוב )סדרה   .1.9

 :( את הזכויות והנכסים כמפורט להלן1( החברה שיעבדה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  1

א הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה הלווה בחשבון הנאמנות  שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה ולל (1)

)וכן על פי הגדרתו באגרת החוב(, על כל   681( בסניף מספר 12המתנהל בבנק הפועלים ) 615133שמספרו 

( נאמנות  הרמטיק  המלווה,  שם  על  המתנהל  זה  בחשבון  המופקד  וכל  חשבונותיו,  בע"מ  1976תתי   )

 ( והכל כמפורט באגרת החוב. 1חוב )סדרה בנאמנות עבור מחזיקי אגרות 

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה בסכום על כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך   (2)

נכס אחר   כל  )  615133מעת לעת בחשבון הנאמנות במספרו    שיופקדוו/או  בנק הפועלים  (  12המתנהל 

מספר   החו  וכן)  681בסניף  באגרת  הגדרתו  פי  ) על  נאמנות  הרמטיק  המלווה,  שם  על  בע"מ  1975ב(   )

( וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם והכל כמפורט  1בנאמנות עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה  

 . באגרת החוב

 

)סדרה   .1.10 כן התחייבה החברה בשטר הנאמנות  אגרות החוב  1כמו  עבור מחזיקי  הנאמן  לטובת  ( לשעבד 

ונכסים מסוג הנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  ( זכויות  1)סדרה  

 החברה וכמפורט להלן:

המשועבד יהא נכס מסוג זכויות מכוח הסכמי רכישה שטרם נרשם בלשכת רישום המקרקעין    שהנכסככל   .1.10.1

 "(:פרויקט)להלן בסעיף זה: "

 משכון 

ע בסכום  הגבלה  ללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  על  שעבוד  זה  )ובכלל  בפרויקט  החברה  זכויות  מלוא  ל 

הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין הפרויקט  

 )ערבויות חוק מכר((  כשהן נקיות מכל זכות של צד ג' לרבות כל זכות שתנבע מזכויות אלה.  

ניין ומהות על ידי רישום משכון יחיד וראשון בדרגה   רישום המשכונים, כאמור בסעיף זה, ייעשה, לפי הע 

(, כמתחייב  1במרשמי רשם החברות של החברה לטובת הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

על פי דין )יובהר כי ביחס לנכס מסוג זכויות מכוח הסכמי רכישה, שאינו רשום בלשכת רישום המקרקעין,  

( ניתן יהיה לרשום הערה על  2)-נו מהמוכר כתב התחייבות לרישום משכנתא, ו( ניתן יהא לקבל בגי1ואשר )

"(; אזי,  רמ"יהתחייבות המוכר לרישום משכנתא בחברה משכנת ו/או ברשות מקרקעי ישראל )להלן: "

החברה תרשום הערה במרשמי החברה המשכנת ו/או רמ"י על התחייבות המוכר לרישום המשכנתא לטובת  

( מייד עם קבלת כתב ההתחייבות מהמוכר לרישום  1בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  הנאמן  

משכנתא, בנוסח המקובל על ידי הנאמן(. רישום המשכונים כאמור יהיה בנוסח לשביעות רצונו של הנאמן.  

מתחייב  ככל שישתנו בעתיד הוראות הדין כך שיהיה צורך ברישום המשכונים במרשם נוסף, החברה תפעל כ

 על פי דין ותמציא לנאמן את כל המסמכים הנדרשים לשביעות רצונו בדבר רישום השעבוד. 

לעניין זה יובהר כי, מבלי לגרוע מתוקף השעבוד שייווצר ויירשם לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  

חות מכוח חוק  (, את הבטו1(, החברה לא תמחה לטובת הנאמן, עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 1)סדרה 

בכפוף   זאת  וכל  הפרויקט,  בגין  דירות  המכר  חוק  להוראות  בהתאם  לחברה  יינתנו  אשר  דירות  המכר 

ו 6.1.3להוראות סעיפים   )סדרה    לשטר)ו(  6.1.3-)ה(  כי, אי המחאת  1הנאמנות  יובהר  (. למען הסר ספק, 

 סעיף זה. הזכויות כאמור, אינה פוגעת בשעבוד הבטוחות לטובת הנאמן בהתאם להוראות 

בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי תימסר לנאמן התחייבות לרישום משכנתא ממי מהמוכרים בפרויקט  

ואולם החברה תפעל כמיטב   ו/או שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי 



ומיד עם    יכולתה על מנת לקבל מכל אחד מהמוכרים התחייבות לרישום משכנתא כאמור לטובת הנאמן

קבלתה תרשום לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ככל שהרישום יהא אפשרי  

 ((. 1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.6)ומבלי שיהא זה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה לחברה כמפורט בסעיף 

 התחייבות לרישום בטוחות עתידיות בקשר עם פרויקט ששועבד 

יחיד  יום ממועד קבלת    30בתוך   בפועל בפרויקט, החברה תיצור ותרשום שעבוד קבוע,  החזקה בדירות 

( ברשם החברות וזאת  1וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

על מלוא זכויות החברה בקשר עם הדירות האמורות לרבות שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה  

זכו על  וכן  בסכום  ג'  צד  זכות של  נקיות מכל  תה של החברה להירשם כבעלים בדירות האמורות, כשהן 

ביטוח   תגמולי  לקבלת  החברה  זכויות  מלוא  על  בסכום  הגבלה  ללא  בדרגה  וראשון  יחיד  קבוע  שעבוד 

  לשטר )ט(  6.1.3המגיעים ו/או יגיעו לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב )לגביה יחולו הוראות סעיף  

(( ובנוסף תיצור שעבוד שוטף וקבוע, יחיד וראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל  1מנות )סדרה  הנא

זכויות החברה מכח הסכמי השכירות של הדירות האמורות ועל כל זכויותיה לקבלת פירות הנובעים מתוך  

ישול אשר  תשלום  כל  ו/או  שימוש  דמי  ו/או  שכירות  דמי  לרבות  האמורות,  מהדירות  אחת  ככל כל  ם, 

שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על  

  לשטר  6.5.3ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת ו/או יחליפו אותם והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף  

 (. 1הנאמנות )סדרה 

רישום במרשמי רשם המקרקעין )וכן   השעבודים הנ"ל ירשמו במרשמי רשם החברות ויובהר כי לא יתבצע 

( במרשמי החברה המשכנת ו/או רמ"י ,  1תירשם הערה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

 ככל שהדבר יהא אפשרי(.

לעניין זה יובהר כי יתכן שעם מסירת החזקה בדירות לחברה, ירשמו לטובת החברה הערות אזהרה בגין  

ר עם הדירות כבטוחה חלופית בהתאם לחוק המכר דירות )להלן בסעיף  זכויותיה להירשם כבעלים בקש

"( חלף הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק  הערת אזהרהזה: "

רישום   למועד  עד  וכי  ותתבטלנה,  למוכר  תושבנה  חוק מכר( אשר  )ערבויות  בגין הפרויקט  דירות  המכר 

במרשמי רשם המקרקעין כמפורט להלן, לא תירשם הערת אזהרה לטובת    הערות אזהרה לטובת החברה

( במרשמי רשם המקרקעין. יובהר כי מיד לאחר שירשמו לטובת  1הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

החברה הערות אזהרה, תפעל החברה לקבלת כתב התחייבות לרישום משכנתא מאת המוכר בנוסח שיהיה  

אזהרה בגינו תירשם אף היא, בהקדם האפשרי, בלשכת רישום המקרקעין לטובת  מקובל על הנאמן והערת  

 (. 1הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

החברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום הבעלות בדירות בפרויקט ששועבד במרשמי רשם המקרקעין על  

ויחידה ללא הגבלה בסכום   על כל אחת מהדירות  שם החברה תירשם משכנתא קבועה ראשונה בדרגה  

( במרשמי רשם המקרקעין  1בפרויקט, כהגדרתו לעיל, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

(( והכל בנוסח לשביעות רצון  1)סדרה    הנאמנות  לשטר)ז(  6.1.3ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה ראו סעיף  

 הנאמן. 

((  הרשום בלשכת 1המשועבד יהא נכס מקרקעין משועבד )לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה    שהנכס  ככל .1.10.2

 רישום המקרקעין:

החברה תיצור שעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות  

עבד כשהן נקיות מכל  ( ברשם החברות, וזאת על מלוא זכויות החברה בנכס המקרקעין המשו1החוב )סדרה  

זכות של צד ג' לרבות על כל זכות שתנבע מזכויות אלה. רישום המשכונים, כאמור בסעיף זה, ייעשה, לפי  

העניין ומהות על ידי רישום משכון במרשמי רשם החברות ובכל מרשם נוסף שהוא, כמתחייב על פי דין.  

ונים במרשם נוסף, החברה תפעל כמתחייב  ככל שישתנו בעתיד הוראות הדין כך שיהיה צורך ברישום המשכ

( ותמציא לנאמן את המסמכים  1על פי דין ותרשום את הבטוחה כדין לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  



הנדרשים, לשביעות רצונו, כי נרשמה הבטוחה כדין. בנוסף, החברה תיצור שעבוד קבוע יחיד וראשון בדרגה  

לקבלת תגמולי ביטוח המגיעים ו/או שיגיעו לחברה בהתאם  ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה  

סעיף   הוראות  יחולו  )לגביה  מורחב  ביטוח אש  הנכס  1)סדרה    הנאמנות  לשטר )ט(  6.1.3לפוליסת  בגין   ))

הרלוונטי ובנוסף תיצור שעבוד שוטף, קבוע, יחיד וראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל זכויות החברה  

הנכס הנ"ל ועל כל זכויותיה לקבלת פירות הנובעים מהנכס הרלוונטי, לרבות    מכח הסכמי השכירות של

שיהיו   ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות  ישולם,  תשלום אשר  כל  ו/או  שימוש  דמי  ו/או  דמי שכירות 

קיימים אותה עת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת ו/או  

 (. 1הנאמנות )סדרה  לשטר  6.5.3והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף   יחליפו אותם

נכס   של  מהמוכרים  ממי  לרישום משכנתא  התחייבות  לנאמן  תימסר  כי  אינה מתחייבת  החברה  בנוסף, 

מקרקעין משועבד ו/או שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ואולם החברה  

נת לקבל מכל אחד מהמוכרים התחייבות לרישום משכנתא כאמור לטובת הנאמן  תפעל כמיטב יכולתה על מ 

ומיד עם קבלתה תרשום לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ככל שהרישום יהא  

)סדרה    הנאמנות   לשטר 6.6אפשרי )ומבלי שיהא זה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה לחברה כמפורט בסעיף  

1.)) 

בת כי בד בבד עם רישום נכס המקרקעין המשועבד במרשמי רשם המקרקעין על שם החברה  החברה מתחיי

תירשם משכנתא ראשונה קבועה ויחידה, בדרגה ללא הגבלה בסכום על נכס המקרקעין המשועבד לטובת  

( במרשמי רשם המקרקעין ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה  1הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

 (( והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן. 1הנאמנות )סדרה  לשטר)ז(  6.1.3ף ראו סעי

 

 : כי משועבדים מקרקעין נכסי עלאו  /ו  המשועבדים לנכסים ביחס( 1)סדרה   הנאמנות  בשטר נקבע  בנוסף .1.10.3

(, לא יחול לגבי  1)סדרה    הנאמנותהשעבודים לטובת הנאמן על  נכסי מקרקעין משועבדים בהתאם לשטר  

מיטלטלין ו/או לגבי כל ציוד ו/או מתקן הקיים בנכס המשועבד, אשר אינו בגדר מחוברים של קבע, בין  

עבד ו/או ספק  שאלה בבעלות החברה ו/או בבעלות כל צד ג', לרבות שוכר של יחידה או שטח בנכס המשו

של החברה ו/או מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכירות הרלוונטי רשאי השוכר לפרקם בתום  

"( אלא אם כן המיטלטלין נלקחים בחשבון  המיטלטליןתקופת השכירות )כל אלה ייקראו להלן יחדיו: "

ן על ידי החברה,  בהערכת השווי של איזה מנכסי המקרקעין המשועבדים. ככל שהנאמן יתבקש לעשות כ

הוא יחתום על מכתב כלפי החברה או כלפי מי שהיא תורה לגביו, לפיו השעבודים לטובתו אינם חלים ביחס  

 למיטלטלין. 

  הנאמנות בכל הנוגע לפירות אשר ינבעו מנכסי מקרקעין משועבדים, מכל מין וסוג שהוא, לפי הוראות שטר  

כגון דמי שכירות או דמי פדיון או דמי ניהול או כל    ( )לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם,1)סדרה  

ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות עתידיים שייחתמו בקשר עם אילו מהיחידות   תשלום אשר 

הכלולות בנכסים המשועבדים(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הנכסים המשועבדים  

 תחולנה ההוראות שלהלן:   "(,הפירותו/או בגינם )להלן בסעיף זה: "

( יחול, ממועד יצירתו, הן על נכסי המקרקעין  1)א( השעבוד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

המשועבדים והן על הפירות כמפורט לעיל; )ב( עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים )כהגדרתו להלן(, לא  

ם לכל צד שלישי לפי  תחול על החברה כל מגבלה בקשר לפירות והיא תהא רשאית לקבלם לידיה, להעביר 

שיקול דעתה, לערוך שינויים בתנאים לקבלתם ולעשות בהם כל פעולה שהיא, ללא צורך בכל אישור של  

הנאמן. עם זאת מוסכם כי החברה לא תהא רשאית למשכן או לשעבד או להמחות את זכויותיה בפירות  

)ג( עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים כאמור, לא תחו ג' כלשהו;  לגבי  לצד  כל מגבלה  ל על החברה 

התקשרות עם צדדים שלישיים שמכוחם קמה הזכות לפירות, לרבות על שינוי ההסכמים עמם, ביטולם,  



)ד( עד למועד   התקשרות בהסכמים אחרים עם אותם צדדים שלישיים או עם צדדים שלישיים אחרים; 

לשוכרים או לצד שלישי כלשהו    מימוש הנכסים המשועבדים כאמור, לא תהיה על החברה כל חובה להודיע

  דמי  תגבה  היא  כי  ומתחייבת   מצהירה  החברה   זה   לעניין (.  1על שעבוד נכס על פי שטר הנאמנות )סדרה  

  מהותיים  שאינם  ובהיקפים  חריגים  באירועים   למעט  המשועבדים  הנכסים  לגבי   בחודשו  חודש   שכירות

( כפי שתהיה  1)סדרה    החוב  אגרות  סדרת  בגין  החברה  התחייבויות  מהיקף  0.5%  על  מקרה  בכל  יעלו)שלא  

 מעת לעת(. 

ייחשב המועד בו התקבלה החלטת אסיפת מחזיקי אגרות    -"  יםהמשועבד  יםמימוש הנכסלעניין סעיף זה " 

 .( לפירעון מיידי או למימוש בטוחות1( להעמיד את אגרות החוב )סדרה 1החוב )סדרה 

 

 שעבוד נכסים נוספים בעתיד .1.10.4

זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים( וזאת ללא צורך בקבלת אישור הנאמן ו/או  החברה תהיה  

( הקיימים באותה עת, לכך שהנאמן יעביר מיתרת תמורת ההנפקה  1מהמחזיקים באגרות החוב )סדרה  

"( לחשבון  יתרת התמורהשהתקבלה בחשבון הנאמנות ומפירות יתרה זו שנצברו בחשבון הנאמנות )להלן: "

( שני ימי עסקים, סכום השווה  2ק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך )הבנ

 לשווי הבטוחתי של נכס המותר לשעבוד כבטוחה וזאת בכפוף להוראות הבאות:

מתן   .א של  בדרך  )לרבות  ראשונה  בדרגה  וקבוע  יחיד  משכון,  או  משכנתה  שעבוד,  תיצור  החברה 

(, של נכס המותר לשעבוד כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אחד או מכמה  התחייבות לרישום משכנתא

(, הכול  1)סדרה    הנאמנות   לשטר  6.1.2ו/או    6.1.1סוגים וכל שילוב ביניהם, בהתאם לאמור בסעיפים  

לפי שיקול דעתה של החברה ובהתאם לסוג הנכס המותר לשעבוד אשר ישועבד לטובת הנאמן עבור    –

 ( והכל לשביעות רצון הנאמן. 1מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

(, של הנכס המותר לשעבוד כבטוחה  1)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.4השווי הבטוחתי, כמשמעותו בסעיף   .ב

 ה אותה יידרש הנאמן להעביר לחברה. יהיה שווה לתמור

החברה תרשום שעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה ותמציא לנאמן את כל המסמכים המפורטים   .ג

((,  1לשטר הנאמנות )סדרה    6.2.3( )בכפוף לסייג המנוי בסעיף  1לשטר הנאמנות )סדרה    6.2בסעיף  

רישום   לשם  שיידרש  נוסף  מסמך  כל  וכן  המחויבים  הנכס  בשינויים  לסוג  בהתאם  הנכס,  שעבוד 

 והשעבוד בגינו על פי הדין, ולשביעות רצונו של הנאמן.  

בסעיף   .ד אישור כאמור  לנאמן  )סדרה    6.4.3החברה תמסור  הנאמנות  נושא  1לשטר  ידי  על  חתום   )

משרה בכיר בחברה, בדבר השווי הבטוחתי והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן, שייבדק למועד רישום  

על נכס המותר לשעבוד כבטוחה. האישור יכלול את אופן החישוב של הנכס המותר לשעבוד    השעבוד

הנאמן יסתמך על האישור והתחשיב הנ"ל ולא יידרש לבצע כל בדיקה נוספת מטעמו או לבדוק את  

 אמיתותו. 

ראות  יום לפחות קודם ליצירת שיעבוד של נכס ורישומו בפועל בהתאם להו  14תפרסם דיווח מיידי    החברה

בנוגע   גילוי  ניירות ערך, לרבות הנחיית  זה, הכולל את הגילוי הנדרש בהתאם להנחיות סגל רשות  סעיף 

 . 2011לנכסי נדל"ן להשקעה מחודש ינואר 

 

( זכויות מכוח הסכמי רכישה  1לחלופין, ככל שישועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

דירו המכר  חוק  מכוח  בטוחות  דירות  )לרבות  המכר  חוק  פי  על  ערבויות  זה  ובכלל  מכוחם  שיועמדו  ת 

ששועבדו לטובת הנאמן כאמור(, החברה תהא רשאית לקבל לידיה מעת לעת סכומים מיתרת התמורה,  

לחשבון הבנק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך שני ימי עסקים, ובלבד  

ערבויות על פי חוק המכר דירות שנמסרו ו/או ימסרו לחברה בגין הנכסים  שסכום זה יהיה שווה לסך שווי ה 



ובכפוף להמצאת העתק נאמן למקור של הערבויות על פי חוק המכר דירות,    80%-הנ"ל, כשהוא מוכפל ב

הנוספות שהתקבלו בידיה כאמור, אשר בגינן מבקשת החברה לשחרר כספים נוספים כאמור והכל בכפוף  

 (.  1)סדרה  הנאמנותטובת הנאמן בגין הסכמי רכישה אלו כמפורט בשטר  לרישום שעבודים ל 

 

( את השעבודים  1למועד זה, החברה שעבדה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה    נכוןלאמור לעיל,    בהתאם

פי   ועל  פי הדין בישראל  על  כי השעבודים המפורטים להלן תקפים  יצוין,  זה  המפורטים להלן. לעניין 

 . המסמכי ההתאגדות של החבר

  השעבוד   ערך ודרגתו  השעבוד סוג המשועבד   הנכס תיאור
  הכספיים  בדוחות

  ליום  החברה  של
31.12.2021 

חשבון נאמנות )כהגדרתו  

)סדרה   הנאמנות  בשטר 

(( מתנהל על שם הנאמן  1

מחזיקי   עבור  בנאמנות 

 (.1אג"ח )סדרה 

זכויות   על מלוא  וללא הגבלה בסכום  יחיד, ראשון בדרגה  שעבוד קבוע 

שמספרו   הנאמנות  בחשבון  הלווה  בבנק    615133החברה  המתנהל 

)וכן על פי הגדרתו באגרת החוב(, על כל    681פר  ( בסניף מס12הפועלים )

המלווה,   שם  על  המתנהל  זה  בחשבון  המופקד  וכל  חשבונותיו,  תתי 

( בע"מ בנאמנות עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה  1976הרמטיק נאמנות )

 ( והכל כמפורט באגרת החוב. 1

 . בסכום הגבלה ללא

בסכום על כל הכספים  שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה   

ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת לעת  

במספרו   הנאמנות  )  615133בחשבון  הפועלים  בנק  בסניף  12המתנהל   )

הרמטיק    681מספר   שם המלווה,  על  באגרת החוב(  הגדרתו  פי  על  )וכן 

( )סדרה1975נאמנות  עבור מחזיקי אגרות חוב  וכל  1  ( בע"מ בנאמנות   )

 תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם והכל כמפורט באגרת החוב.

 . בסכום הגבלה ללא

)שטח    56 דיור  יחידות 

כ של  מ"ר(   7,076-מכר 

כ של  מ"ר    800-בתוספת 

חניות    100מרפסות,  

ו מחסנים    55-עיליות 

המקרקעין   על  המצויים 

כחלקות   ,  583הידועים 

בגוש   586-ו  585,  584

גנים  6371 כפר  בשכונת   ,

 ג' בפתח תקווה.  

ר  שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבו

( של החברה על מלוא זכויות החברה מכוח  1מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

הדירות )לרבות ההצמדות לדירות    56הסכמי המכר, להירשם כבעלים של  

אלה( )הוקדם רישום השעבוד גם לגבי הדירה האחרונה בפרויקט אשר 

נרכשה לאחר תאריך המאזן( הנכללות בפרויקט הידוע בשם "הפרדס"  

( 9-ו  7,5,3המגורים כפר גנים ג' ברחוב חיים זכאי )מס'  הממוקם בשכונת  

של  הבנויות  החוב,  לאגרת  ג'  בנספח  והמפורטת  תקוה  בפתח  אשר 

הידועים כחלקות   עליהם   6371בגוש    583-586המקרקעין  בפתח תקוה, 

הוקם הפרויקט, לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר  

ת שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את  )כלל שישנן( וכל זכויות אחרו

כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות  

 על המקרקעין )"הנכס"( והכל בהתאם לאגרת החוב. 

שעבוד קבוע, יחיד, וכן בהמחאה על דרך השעבוד קבוע ויחיד, ראשונים  

עם תגמולי    בדרגה, וללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות החברה בקשר

 הביטוח בגין הנכס והכל בהתאם לאגרת החוב. 

וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות   יחיד, ראשון בדרגה  שעבוד שוטף 

הדירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה(   56-החברה לפירות הנובעים מ

הנכללות בפרויקט הידוע בשם "הפרדס" הממוקם בשכונת המגורים כפר  

( אשר בפתח תקווה, הבנויות על 9-ו  7,5,3)מס'  גנים ג' ברחוב חיים זכאי  

בפתח תקווה לרבות    6371בגוש    583-586המקרקעין הידועים כחלקות  

תשלום   כל  ו/או  השימוש  דמי  ו/או  הפדיון  דמי  ו/או  השכירות  דמי 

פי הסכמי השכירות החלים  על  ע"י שוכרי הדירות, הקיימים  שמשולם 

י שכירות עתידיים שיתווספו  כיום, על שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמ

על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל  

שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס והכל  

 בהתאם לאגרת החוב. 

 . בסכום הגבלה ללא



  השעבוד   ערך ודרגתו  השעבוד סוג המשועבד   הנכס תיאור
  הכספיים  בדוחות

  ליום  החברה  של
31.12.2021 

החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכסים המשועבדים או  

לשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם  כל חלק מהם לטובת צד שלישי כ 

 (. 1ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה 

נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה לטובת הרמטיק נאמנות   

 ( בע"מ, בגין התחייבות המוכרים לרישום משכנתה. 1975)

 . בסכום הגבלה ללא

דיור    9 יחידות 
והצמדותיהן המצויות על  
הידועים   המקרקעין 

 30139בגוש   373כחלקה 

הנאמן   לטובת  בסכום,  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

( של החברה הלווה, על מלוא זכויות  1עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

, להירשם כבעלת זכות  2020במארס    4החברה מכוח הסכם מכר מיום  

של   מהוונת  ההצמדות  9חכירה  )לרבות  הנכללות    דירות  אלה(  לדירות 

" אשר נבנה על המקרקעין  ARNONA PLACEבפרויקט הידוע בשם "

לפי תכנית מפורטת מס'    14מגרש מס'    30139בגוש    373הידועים כחלקה  

ואשר   5303 בירושלים  ארנונה  בשכונת  נוימן  צבי  פרופסור  ברחוב 

החזקה,   זכויות  לרבות  )"הדירות"(,  החוב  לאגרת  ג'  בנספח  מפורטות 

שיש זכ אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל  שביושר  זכויות  חוזיות,  ויות 

בדירות   החברה  של  זכויותיה  כל  את  המהוות  לדירות,  ביחס  לחברה 

המיוחסים   המקרקעין  על  נוספות  בניה  וזכויות  המיטלטלין  ולמעט 

 לדירות )להלן: "הנכס"(  

ויחיד, ראשונ קבוע  שעבוד  דרך  על  וכן בהמחאה  יחיד  ים  שעבוד קבוע, 

בדרגה וללא הגבלה בסכום את מלוא זכויות החברה בקשר עם תגמולי  

 הביטוח 

שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה  

של החברה הלווה למלוא הפירות הנובעים מהנכס לרבות דמי השכירות  

שוכרי   ע"י  שמשולם  תשלום  כל  ו/או  שימוש  דמי  ו/או  פדיון  דמי  ו/או 

כס, כולו או חלקו, ו/או הדירות הקיימות והנכללות בנכס, הקיימים  הנ

על שינוייהם מעת לעת   על הנכס,  כיום  פי הסכמי השכירות החלים  על 

ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או  

יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות לבניה  

 קיימות ו/או עתידיות בנכס והכל בהתאם לאגרת החוב. נוספות  

 . בסכום הגבלה ללא

מבנה    9בגין    הבאות:   –  ARNONA PLACEבפרויקט    Bהדירות 

נרשמו בלשכת רישום המקרקעין    25,  24,  22,  21,  16,  10,  8,  7,  4דירות  

)סדרה   לאג"ח  הנאמן  לטובת  אזהרה  בגין  1הערות  החברה,  של   )

 ום משכנתה.התחייבות החברה לריש

 . בסכום הגבלה ללא

פנטהאוז    דירת 
על   והצמדותיה המצויות 
הידועים   המקרקעין 

 30139בגוש   373כחלקה 

הנאמן   לטובת  בסכום,  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

( של החברה, על מלוא זכויות החברה  1עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

של דירת   חכירהזכות  ת להירשם כבעל ,2.8.2021מכוח הסכם מכר מיום 

)לרבות ההצמדות לדירה( 33שמספרה הפנימי    10-11בקומות    פנטהאוז

בפרויק  " הנכללת  בשם  הידוע  על ARNONA PLACEט  נבנה  אשר   "

לפי תכנית    14מגרש מס'    30139בגוש    373המקרקעין הידועים כחלקה  

בשכונת ארנונה בירושלים    2ברחוב פרופסור צבי נוימן    5303מפורטת מס'  

' לאגרת החוב )"הדירה"(, לרבות זכויות החזקה,  גמפורטת בנספח    אשרו

שביושר   זכויות  חוזיות,  שיש זכויות  אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל 

ולמעט   ה, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירהלחברה ביחס לדיר

)להלן:    ה המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים לדיר

 על, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום  שוטף"הנכס"( וכן שעבוד  

הפירות הנובעים מהנכס לרבות  מלוא  ל  הלווה  החברה  שלמלוא זכויותיה  

דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם 

 



  השעבוד   ערך ודרגתו  השעבוד סוג המשועבד   הנכס תיאור
  הכספיים  בדוחות

  ליום  החברה  של
31.12.2021 

ע"י שוכרי הנכס, כולו או חלקו, ו/או הדירות הקיימות והנכללות בנכס,  

שינוייהם  על  הנכס,  על  כיום  החלים  השכירות  הסכמי  פי  על  הקיימים 

שיתוו עתידיים  שכירות  הסכמי  ולרבות  לעת  ההסכמים  מעת  על  ספו 

שינבעו,   ככל  שינבעו,  פירות  זה  ובכלל  אותם  יחליפו  ו/או  הקיימים 

וכן   בנכס  עתידיות  ו/או  קיימות  נוספות  לבניה  זכויות    שעבוד ממימוש 

 בדרגה  ראשונים ,  ויחיד  קבוע  שעבוד  דרך   על   בהמחאה  וכן  יחיד   קבוע

לי  מלוא זכויותיה של החברה הלווה לקבלת תגמו  על   בסכום  הגבלה   וללא

מכוח פוליסת הביטוח שהונפקה ע"י "כלל חברה לביטוח בע"מ"  הביטוח  

ולא  החוב  לאגרת   בהתאם  והכל בגין הנכס,   . החברה הלווה לא תמשכן 

תשעבד ולא תמחה את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם לטובת צד  

שטר   להוראות  ובכפוף  בהתאם  אלא  שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי 

 . הנאמנות

 

 

 :הדוחות  לתקנות  השמינית לתוספת 8  לסעיף בהתאם הנדרשיםפרטים נוספים  להלן

 

 המשועבדים הנכסים של הבטוחתי שווים .1.10.5

( לבחון את השווי הבטוחתי של "נכס  1)סדרה   הנאמנותבאותם מקרים בהם נדרש בהתאם להוראות שטר 

המותר לשעבוד כבטוחה" ו/או של "הנכסים המשועבדים", לפי העניין, בהתאם להוראות שטר הנאמנות  

( )היינו במקרים הבאים בלבד: בעת שעבוד נכס מותר לשעבוד כבטוחה או בעת שחרור ו/או החלפת  1)סדרה  

( או בעת שחרור תמורת ההנפקה כאמור  1ר הנאמנות )סדרה  לשט  6.3הנכסים המשועבדים כאמור בסעיף  

לשטר    7( כאמור בסעיף  1( או בעת הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה  1לשטר הנאמנות )סדרה    6.6בסעיף  

 ((, יחולו הכללים הבאים:  1הנאמנות )סדרה 

זכויות   .א )למעט  נכסי מקרקעין משועבדים  של  נכס המותר לשעבוד כבטוחה או  השווי הבטוחתי של 

החברה מכוח הסכמי הרכישה(, יהא שווה לשווי הנכס כאמור על פי הערכת שווי )שומה(, בהתאם  

 ; 80%-(, כשהוא מוכפל ב 1לשטר הנאמנות )סדרה   6.4לתנאים המתוארים בסעיף 

נות כספיים ו/או ניירות ערך ממשלתיים )ככל שיהיו כאלו( יהא שווה לסכום  השווי הבטוחתי של פיקדו  .ב

הפיקדונות הכספיים או לערך הנקוב של ניירות הערך הממשלתיים, לרבות פירות שנצברו בגינם, אם  

 וככל שנצברו; 

השווי הבטוחתי של זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה יהא שווה לגובה הערבויות על פי חוק המכר   .ג

.  80%-רות על פי תנאיהן, שנמסרו לחברה בגין זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה, כשהוא מוכפל ב די

כי ממועד קבלת הדירות, כאמור בסעיף   יובהר  זה  (, באותם  1)סדרה    הנאמנות   לשטר  6.1.1לעניין 

פרויקטים אשר בהם לחברה היו קיימות זכויות מכוח הסכמי רכישה, השווי הבטוחתי של אותן דירות  

שטר   להוראות  בהתאם  נדרש  בהם  מקרים  באותם  השווי  1)סדרה    הנאמנות יימדד  את  לבחון   )

  לשטר)ג(  6.4.1( חלף האמור בסעיף  1)סדרה    הנאמנות  לשטר)א(  6.4.1הבטוחתי בהתאם לאמור בסעיף  

 (. 1)סדרה  הנאמנות

 

 ( 1)סדרה  החוב אגרות סדרת להרחבת תנאים .1.10.6



,  לפעם  מפעם,  רשאית  תהא  החברה(,  1)סדרה    הנאמנות  לשטר  4.6עד    4.2  בסעיפים  לאמור   ובנוסף   בכפוף

  בין ,  פרטית  בהצעה  בין )  נוספות(  1  סדרה)  חוב  אגרות  ולהנפיק(  1  סדרה)  החוב  אגרות  סדרת  את  להרחיב

  ובכל  מחיר  בכל  וזאת(,  דין  לפי  המותרת ,  אחרת  דרך  בכל  בין  או  מדף  הצעת  דוח  פי   על   בין,  תשקיף  במסגרת

 במצטבר:  שלהלן התנאים שיתקיימו, ובלבד  לחברה  שיראה אופן

  הנאמנות   לשטר  8.1בסעיף    המפורטות אמות המידה הפיננסיות  מ  איזו  של  בהפרה   נמצאת  אינה החברה   .א

הרחבת הסדרה    לאחר בסמוך    מיד( במועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי  1)סדרה  

ב וזאת  האמורות  הפיננסיות  המידה  אמות  בכל  תעמוד  הכספיים  ה  על  הסתמךהחברה  דוחות 

מהרחבת    ההרחבה  למועד  עובר  שפורסמו  החברה  של  האחרונים הנובע  הגיוס  בסכום  ובהתחשב 

אמות מידה פיננסיות    ןהסדרה וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אות 

  אגרות   דירוג,  הסדרה  הגדלת לאחר    ומידבעקבות    -  מדורגות  תהיינה (  1)סדרה    החוב  ואגרות   ובמידה 

  החוב   שאגרות)וככל    הסדרה  הגדלת  טרם  (  1)סדרה    החוב  אגרות  מדירוג  יפחת  לא(   1)סדרה    החוב

  הדירוג   יהיה  זה  לעניין  הקובע  הדירוג,  אחת  דירוג  מחברת  יותר  ידי  על  מדורגות  תהיינה(   1)סדרה  

טרם    הסדרה  להגדלת  הדירוג  חברת  אישור  את  תפרסם  החברה,  זה  תנאי  לצורך  כי  יובהר(.  הגבוה

 הרחבת הסדרה.  

  את  החברה של  הפרעון  בכושר  לפגוע  בכדי  הסדרה  בהרחבת, החברה דירקטוריון  דעת שיקול לפי ,  אין .ב

 (. 1)סדרה  החוב אגרות

( לפרעון מיידי ואין חשש סביר  1הרחבת הסדרה לא קיימת עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה    במועד .ג

 להתקיימות עילה שכזו.  

  אגרות  סדרת  והרחבת(  1)סדרה    נאמנות  שטר  פי  על  המהותיות  התחייבויותיה  בכל  עומדת  החברה .ד

  אגרות   מחזיקי   כלפי  החברה   של  המהותיות   התחייבויותיה  מבין   איזו  להפרת  תגרום  לא  (1)סדרה    החוב 

 (. 1)סדרה  החוב

מ  השווי .ה יפחת  לא  הסדרה  הרחבת  למועד  נכון  המשועבדים  הנכסים  כלל  של    100%  -הבטוחתי 

  החוב  אגרות  בגין  הנפקתן  במועד  לחברה(  1)סדרה    החוב  אגרות  מחזיקי  ידי  על  ששולמה  מהתמורה

)1)סדרה   עת  באותה  במחזור  נמצאות  אשר  החוב    בגין  התמורה   בתוספת(  אשר    ( 1)סדרה  אגרות 

כן(,   לפני  שנעשתה  נוספת  סדרה  הרחבת  ובכל  הסדרה  הרחבת  במסגרת    הפרשי  בתוספתתונפקנה 

בגינ   ההצמדה במועד  1)סדרה    החוב  אגרות  לתנאי  בהתאם  ןוהריבית    שולמו   טרם  אשר  ההרחבה ( 

  רשאית   תהא  החברה. לצורך עמידה בתנאי סעיף זה  עת  לאותה  עד(  1)סדרה    החוב  אגרות  למחזיקי

  4.4.6  בסעיף ( )להלן  1)סדרה    נאמנות  שטר  להוראותנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה בהתאם    לשעבד

"( ובמקרה כאמור תועבר תמורת הרחבת הסדרה לחשבון הנאמנות ותשוחרר  הנוספים  הנכסים: "זה

  לשטר  6.2כל המסמכים המפורטים בסעיף    לחברה לאחר השלמת שעבוד הנכסים הנוספים והמצאת 

 ( בקשר עם שעבוד הנכסים הנוספים, בשינויים המחויבים.  1)סדרה  הנאמנות

בסעיף    תצהיר  החברה .ו כמפורט  הצהרות  הנוספים  לנכסים  (,  1)סדרה    הנאמנותלשטר    6.7ביחס 

 . המחויבים בשינויים

 . (1)סדרה   חוב  אגרות.נ.  ע ₪ מיליון 450 על  מקרה בכל יעלה לא( ההרחבה)לאחר  הסדרה היקף .ז

 

 משועבדים נכסים ושחרור החלפת .1.10.7

 נכסים משועבדים   החלפת .1.10.7.1

הנכסים   על  השעבוד  את  לשחרר  הפעמים(,  במספר  הגבלה  )וללא  לעת  מעת  זכאית,  תהיה  החברה 

המשועבדים בדרך של החלפת השעבוד על הנכסים המשועבדים כולם או חלקם, קרי החלפת השעבוד על  

"איזה   )להלן:  בהם  הכלולות  הדירות  מבין  איזו  על  ו/או  המשועבדים  הנכסים  המוחלףמבין  "(, הנכס 



בשעבוד, משכנתה ו/או משכון, של אילו מהנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אחד או  

ובלבד    "(,הנכס המחליףלפי שיקול דעתה של החברה )להלן: "  -מכמה סוגים וכל שילוב ביניהם, והכול  

 שיתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף להלן, לפי העניין:

)   המחליף  שהנכס  במידה "נכס מקרקעין משועבד"  "  תחת  כהגדרתוהינו  המותרים    הנכסיםההגדרה של 

 ((, מתקיים אחד מאלה:  1" בשטר הנאמנות )סדרה כבטוחה לשעבוד 

  שלמראש    הסכמה  טעונה   –   (1נכסים משועבדים באישור אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה    החלפת  (1)

 -  או;  מיוחדת  בהחלטה(, וזאת  1מחזיקי אגרות החוב )סדרה    באסיפת(  1מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

  מחזיקי  אסיפת  להחלטת   להידרש  מבלי"  סביר  החלפה"מנגנון  ב  שימוש   תוך  משועבדים   נכסים  החלפת  (2)

,  רשאית  תהיה   החברה והתנאים המנויים שם,    לעיל(  1"ק ) בסאף האמור    על  -  (1)סדרה    חוב  אגרות

מבלי להידרש לאישור  בנכס מקרקעין משועבד,    המוחלףהנכס    את החליף  ל,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי

)סדרה   החוב  אגרות  מחזיקי    ובלבד,  (1)סדרה    החוב  אגרות  מחזיקי   נאמן  אישור או  /ו(  1אסיפת 

 - ובמצטברכל התנאים שלהלן  יתקיימו השינוי שבמועד

עם השווי    יחד   המחליף  הנכס  של( להלן  1הנאמנות )סדרה    לשטר  6.4בסעיף    כהגדרתו  הבטוחתי  השווי  (3)

יפחת מ  הבטוחתי על ידי מחזיקי    100%  - של כל יתר הנכסים המשועבדים לא  מהתמורה ששולמה 

תן )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל  ( לחברה במועד הנפק1אגרות החוב )סדרה  

( אשר נמצאות במחזור באותה עת, בתוספת הפרשי ההצמדה  1שתהיינה( בגין אגרות החוב )סדרה  

)סדרה   החוב  אגרות  לתנאי  בהתאם  בגינן  במועד  1והריבית  למחזיקי    ההחלפה(  שולמו  טרם  אשר 

 ; ההחלפה במועד( 1אגרות החוב )סדרה 

החלפה,    במקרה (4)   הנכסשל    מזו  מהותי   באופן  גבוהה  תהיה  לא   המחליף  הנכס  שלהסיכון    רמתשל 

החברה לאחר שבחן את הנכס המחליף וקבע כי האמור    דירקטוריון  לאישור  בהתאם  וזאת,  המוחלף

מתקיים;      לנכס  ביחס   תיעשה  הנכס  של  הסיכון   רמת  בדבר  הדירקטוריון   בחינת   כי  ויובהרלעיל 

  המיקום  את   בחשבון  תיקח  הרלוונטי   במועד  הדירקטוריון  בחינת.  המחליף  הנכס  לעומת  עצמו   המוחלף

  המותר  בישראל  למגורים"ן  נדל  נכס  הינו  המחליף  הנכס   והאם  הבניה   שלב"ן,  הנדל  נכס   של   הגיאוגרפי 

  רמתודירקטוריון החברה לא יאשר כי    היה .  לפקודה  בהתאם  במקרקעין  להשקעות  קרן"י  ע  לרכישה

  החלפת   תהיה,  לעיל  כאמור,  המוחלף  הנכס של    מזו   מהותי  באופן  גבוהה  לא  המחליף הנכס שלהסיכון  

(  1)4.4.7.1"ק  בס  כאמור  (1)סדרה    החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  של  אישור  טעונה  משועבדים  נכסים

 . לעיל

זה, ישועבד לטובת הנאמן על פי ההוראות המפורטות  הנכס המחליף, כפי שהוא מוזכר לעיל בסעיף   

(, לרבות כשעבוד קבוע יחיד וראשון מדרגה ובמרשמים אשר בהם  1הנאמנות )סדרה    שטרל  6.1בסעיף  

ניתן לרשום, ברשם החברות ובמידת האפשר ולפי שיקול דעת החברה גם בלשכת רישום המקרקעין  

 הרלבנטית. 

המותרים לשעבוד כבטוחה שאינו "נכס מקרקעין משועבד"  במידה שהנכס המחליף הינו מהנכסים  

יותר( או  אחת  פיננסיות,  בטוחות  הינו  החברה    -  )כלומר,  רשאית  תהא  זה,  בסעיף   האמור  אף  על 

להחליף את הנכס המוחלף בנכס מחליף שהינה בטוחה פיננסית, אחת או יותר, מבלי שתידרש לאישור  

ומבלי שתידרש לעמוד בתנאי סעיף  זה, ובלבד שהנכס    (1הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

)וזאת  1המחליף ישועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה   ( בשעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה 

((, ככל שרלוונטי, ושהחברה פרסמה  1)סדרה    הנאמנות  שטר)ז( ל6.5.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  

ימים טרם ביצוע ההחלפה בפועל וציינה    15דיווח מיידי בדבר כוונתה לבצע החלפה כאמור לפחות  

הצפוי   המועד  ואת  בלבד  זמנית  לתקופה  הינה  זה  בסעיף  כאמור  ההחלפה  כי  הנ"ל  המיידי  בדיווח 



וכ משועבד,  מקרקעין  בנכס  הפיננסיות  הבטוחות  בסעיף  להחלפת  )כמפורט  הבטוחתי  השווי  כי  ן 

(( של הנכס המחליף יחד עם השווי הבטוחתי של כל יתר הנכסים  1)ב( לשטר הנאמנות )סדרה  6.4.1

מ יפחת  לא  נוספים  נכסים  שקיימים  ככל  מחזיקי    100%- המשועבדים  ידי  על  ששולמה  מהתמורה 

)סדרה   החוב  )סדר 1אגרות  החוב  אגרות  בגין  הנפקתן  במועד  לחברה  במחזור  1ה  (  נמצאות  אשר   )

באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה  

)סדרה   החוב  אגרות  לתנאי  בהתאם  בגינן  למחזיקי  1והריבית  שולמו  טרם  אשר  ההחלפה  במועד   )

ות רצון הנאמן,  ( במועד ההחלפה. החברה תעביר לנאמן תחשיב המוכיח, לשביע 1אגרות החוב )סדרה  

מהתמורה    100%- כי השווי הבטוחתי של כלל הבטוחות, לאחר שעבוד הנכס המחליף, אכן אינו פוחת מ

 העדכנית של אותו המועד. הנאמן יסתמך על תחשיב זה ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.  

משועבד כאמור  יודגש כי, במועד שבו תחליף החברה את הבטוחה הפיננסית בשעבוד על נכס מקרקעין  

לעיל, הבחינה בדבר רמת הסיכון כאמור בסעיף זה, תיערך ביחס לנכס המקרקעין האחרון ששימש  

 (.  1כבטוחה לאגרות החוב )סדרה 

ככל שקיים נכס מחליף דינו יהיה כדין הנכס המוחלף, כאילו נכלל הנכס המחליף מלכתחילה בהוראות  

" כהגדרתם בשטר הנאמנות )סדרה  המשועבדים  הנכסים( )לרבות בהגדרת "1שטר הנאמנות )סדרה  

((, לרבות זכותה של החברה לשוב ולהחליפו מעת לעת בהתאם לאמור לעיל. לעניין זה מובהר כי  1

האמור בסעיף זה יחול ביחס לנכס המחליף בשינויים המחויבים, ככל שמדובר בנכס מקרקעין משועבד  

 שהינו זכויות החברה מכוח הסכם הרכישה. 

 

 משועבדים  כסיםנ שחרור .1.10.7.2

חוב    החברה )וללא הגבלה במספר פעמים(,במקרה של המרה של חלק מאגרות  לעת  זכאית, מעת  תהיה 

מיליון ש"ח לפחות )בכל מנה(,    20( בסכום מצטבר של  1( ו/או של פדיון חלק מאגרות חוב )סדרה  1)סדרה  

ד  לשחרר ולהסיר את השעבוד על כל או איזה מבין הנכסים המשועבדים ו/או לשחרר ולהסיר את השעבו

לפי שיקול דעתה של החברה,    –על איזו מבין הדירות הכלולות בהם )להלן: "הנכס המשוחרר"(, והכול  

(, ובלבד שהשווי הבטוחתי )כהגדרתו  1( או הנאמן )סדרה  1וללא צורך באישור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

חרור הנכסים לא יפחת  (( של יתרת הנכסים המשועבדים נכון למועד ש 1הנאמנות )סדרה    לשטר  6.4.1בסעיף  

)סדרה    100%-מ ידי מחזיקי אגרות החוב  על  בגין אגרות  1מהתמורה ששולמה  הנפקתן  ( לחברה במועד 

)סדרה   ככל  1החוב  בכל הרחבות סדרה,  )לרבות התמורה שתתקבל  עת  באותה  במחזור  נמצאות  ( אשר 

( במועד השחרור  1)סדרה שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב 

 ( עד לאותה עת. 1אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

הנאמן יהיה חייב לחתום תוך זמן סביר על כל מסמך או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצועה של  

ו/או ההחלפה, וזאת בתנאי שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל, לרבות לצורך הסרת    השחרור

תחום  השעבוד מעל הנכס המוחלף, ולאחר שהחברה המציאה לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר ב

שבסעיף   בתנאי  עמידה  בדבר  רלוונטי,  תחשיב  בצירוף  בחברה,  שבסעיף    6.3.1הכספים    לשטר  6.3.2או 

( )בקשר עם השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים )ככל שקיימים( והנכס המחליף  1הנאמנות )סדרה  

)סדרה   החוב  אגרות  בגין  החוב  ליתרת  והיחס  שקיים(  שהשלימה1)ככל  לאחר  וכן  כאמור(  הליכי    (  את 

המסמכים   כל  את  בפניו  והציגה  הנאמן  של  דעתו  להנחת  שקיים(,  )ככל  המחליף  הנכס  של  השעבוד 

)סדרה    6.2המפורטים בסעיף   כל  1לשטר הנאמנות  וכן  )ככל שקיים(,  ( בקשר עם שעבוד הנכס המחליף 

השעבוד על  מסמך סביר אחר שיידרש בהתאם לשיקול דעתו הסביר של הנאמן לצורך יצירת ו/או רישום  

 הנכס המחליף )ככל שקיים(. 



על תחשיב   לרבות  לעיל,  בגין האמור  אליו  יועברו  אשר  ואסמכתאות  החברה  על אישורי  יסתמך  הנאמן 

 החברה, ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו. 

)סדרה   החוב  אגרות  להעמדת  עילה  קמה  בו  למועד  עד  בטוחות,  1בנוסף,  למימוש  ו/או  מיידי  לפירעון   )

בחשבון    החברה שיופקדו  בכספים  שימוש  לעשות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  רשאית  תהיה 

( ובלבד שלאחר התשלום  1הנאמנות, לרבות בפירותיהם, לצורך פירעון קרן ו/או ריבית אגרות חוב )סדרה  

  מחזיקימהתמורה ששולמה על ידי    100%  - השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים לא יפחת מ  -כאמור  

( אשר נמצאות במחזור באותה עת  1( לחברה במועד הנפקתן בגין אגרות החוב )סדרה  1אגרות החוב )סדרה  

)לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן  

יהיה לאחר  ( כפי ש1( אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה  1בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה 

יימסר   בחברה אשר  בתחום הכספים  נושא המשרה הבכיר  וזאת בהתאם לאישור מאת  הפירעון כאמור 

לנאמן, אליו יצורפו תחשיב ואסמכתאות רלוונטיים. במקרה כאמור, הנאמן יהא חייב לחתום על כל מסמך  

על יסתמך  הנאמן  כי  יובהר  התשלום.  לביצוע  מועילים  או  נחוצים  שיהיו  אישור  החברה    ו/או  אישורי 

ואסמכתאות אשר יועברו אליו בגין האמור לעיל, לרבות על תחשיב החברה, ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת  

 מטעמו. 

 

 

 

 פרטים נוספים אודות אגרות חוב )סדרה ב'( 

)סדרה   החוב  אגרות  פי  על  התאגיד  התחייבויות  להבטחת  המשועבדים  הנכסים    הריבית   ומנגנון'(  בתיאור 
 הנוספת

 הנוספת  יתהריב

", כהגדרתה  תוספת ריבית" המפורט להלן תשולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( "התנאי היה ויתקיים "  .1.11

בדצמבר    31"(, במועד הפרעון הסופי של אגרות החוב )סדרה ב'(, היינו ביום  הריבית הנוספתלהלן )להלן: "

 . חישוב הריבית הנוספת יהיה בהתאם לאמור להלן:2025

)נכסים מסוג  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.1.1שווי הפרויקט/ים כמשמעותו/ם בסעיף    -"  הבסיסשווי  " .1.11.1  )'

זכויות מכח הסכמי רכישה שטרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין( או נכס/י המקרקעין המשועבד/ים  

הנאמנות )סדרה ב'( )נכס מקרקעין הרשום בלשכת רישום המקרקעין(,   לשטר  6.1.2כמשמעותו/ם בסעיף  

לפי העניין, שישועבד/ו לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, במועד שיעבודו/ם לטובת הנאמן  

 למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(. למען הסר ספק יראו כשווי הבסיס: 

ערבות   (א) בדמות  בטוחות שקיבלה החברה  רכישה הכוללים  מכח הסכמי  בטוחות  של שעבוד  במקרה 

חות על פי חוק המכר דירות )ובכלל זה ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות  בנקאית אוטונומית ו/או בטו

ששועבדו(   לרכישת    –ביטח  החברה  ידי  על  ותשולם  ששולמה  לתמורה  שווה  יהיה  הבסיס  שווי 

הישירות שלהם   עלויות הרכישה  בתוספת  הנ"ל,  נכס/י המקרקעין המשועבד/ים  ו/או  הפרויקט/ים 

ו"ד, תיווך וכיו"ב( ובתוספת עלויות שיפורים שתשקיע החברה  )כגון: עלויות מס רכישה, הוצאות ע

 בהם )כגון: התקנת מטבחים, מזגנים וכיו"ב(. 

שווי הבסיס יקבע על פי    –במקרה של שעבוד נכס מקרקעין משועבד, למעט כאמור בס"ק )א( לעיל   (ב)

כס מקרקעין  '(. הינו, במקרה של שעבוד נב)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.4.2הערכת שווי, כאמור בסעיף  

שנמסר לחברה ושוערך בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על פי הערכת השווי, לפני שעבודו  

 לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, שווי הבסיס יקבע על פי הערכת השווי הנ"ל. 



'( או נכס/י  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.1.1שווי הפרויקט/ים כמשמעותו/ם בסעיף    -"  השווי למועד הקובע" .1.11.2

לפי העניין, שישועבד/ו  ב)סדרה    הנאמנות  שטרל  6.1.2המקרקעין המשועבד/ים כמשמעותו/ם בסעיף    ,)'

לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( נכון למועד כלשהו שבו ידרש לבחון את שוויו )להלן בסעיף  

ס/י המקרקעין המשועבד/ים הנ"ל,  "(. למען הסר ספק יראו בשווי הפרויקט/ים או נכהמועד הקובעזה: "

לפי העניין, כפי שיוצגו בדוחותיה הכספיים הסקורים או המבוקרים האחרונים שפרסמה החברה, לפני  

 המועד הקובע, כשווי למועד הקובע. 

, כהגדרתו בסעיף  הפרעוןהשווי למועד הקובע )כהגדרתו לעיל( כפי שיהיה במועד  -"  הפרעוןלמועד   השווי" .1.11.3

לשטר הנאמנות )סדרה ב'(, ואולם הנאמן יהיה רשאי לבחור, לפי שיקול דעתו )ויהיה חייב לעשות כן    2.1

בע  לא יק  הפרעוןעל פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה(, בחלופה שלפיה השווי למועד  

כפי שיוצגו בדוחותיה  /קטבהתאם לשווי הפרוי לפי העניין,  נכס/י המקרקעין המשועבד/ים הנ"ל,  או  ים 

ובמקרה שכזה "השווי    הפרעוןהכספיים הסקורים או המבוקרים האחרונים שפרסמה החברה, לפני מועד  

  לשטר   6.4.2  יףבסע  המפורטים  המוסכמים  השמאים  מבין  אחד  של  שווי  הערכת  פי  על  יקבע"  הפרעוןלמועד  

)להלן:    רגילה   בהחלטה  החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת  בחירת  או  הנאמן   של  בחירתו  לפי'(,  ב)סדרה    הנאמנות

"(, ובלבד שהחלטתו של הנאמן בדבר חלופה זו ובחירת השמאי  הנאמן  ידי  על  השווי  מעריך  בחירת  מנגנון"

חודשים לפני מועד   6לחברה לפחות  תמסר( רגילה בהחלטה החוב אגרות מחזיקי אסיפת ידי עלעל ידו )או 

שיבחן על ידי השמאי, אשר יבחר על ידי הנאמן או    הפרעון)מובהר כי במקרה כאמור השווי למועד  הפרעון

ידי אסיפת מחזי הרבעון  על  סוף  למועד  יהיה השווי  רגילה,  אגרות החוב בהחלטה  האחרון    הקלנדריקי 

  החוב   אגרות  מחזיקי  או  הנאמן  עשו(.  2025  בספטמבר  30  ליום  השווי,  היינו.  הפרעון שהסתיים לפני מועד  

  השווי  מעריך  ידי  על  שנערכה  השווי   הערכת  תשמש,  הנאמן  ידי  על  השווי  מעריך  בחירת  במנגנון  שימוש

.  החברה  של  המאוחדים   הכספיים  בדוחות,  הרלוונטי  המשועבד  הנכס  שווי  אומדן  לצורך  גם  ידם   על  שנבחר

 . בלבד החברה ידי על  וישולם יחול  השווי מעריך  של טרחתו שכר כי יובהר

 מקרה שבו השווי למועד הפרעון יעלה על שווי הבסיס.  – " לעניין זה משמעו התנאי " .1.11.4

 . 10%ר של שיעו –" שיעור התוספת" .1.11.5

ב  –"  תוספת הריבית" .1.11.6 )א( שיעור התוספת כשהוא מוכפל  )ככל שקיים(  -סכום שיהווה  )ב( הפרש החיובי 

 שבין השווי למועד הפרעון לבין שווי הבסיס. יובהר כי לא תהיה תוספת ריבית שלילית.

ב'((,    משועבדים  נכסים  החלפת  של  במקרה .1.11.7 )סדרה    לשטר   6.3  בסעיף  כאמור)כהגדרתם בשטר הנאמנות 

  החוב  אגרות  למחזיקי  הנאמן  לטובת שיעבודו ממועד החל המוחלף לנכס ביחס"התנאי"   יחושב, הנאמנות

  למועד  כשווי  יחושב  ההחלפה  למועד  השווי  כאשר(,  הפרעון  למועד  עד)ולא    החלפתו  למועד  ועד'(  ב)סדרה  

  במועד  החוב  אגרות  מחזיקי   לטובת   כמשועבד  המחליף  בנכס  יראו,  כן  כמו .  החלפהה   במועד   שיחול   הקובע 

"  הבסיס"שווי    בהגדרתלאמור    בהתאם   יקבע   המחליף  הנכס   של  הבסיס  ושווי   המשועבדים   הנכסים   החלפת 

. תוספת הריבית במקרה כאמור תשולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( לפי  המחליף  לנכס  ביחס,  שלעיל

  הבסיס   שווי  לבין   ההחלפה  למועד  המוחלף   הנכס   שווי   שבין  ההפרש)ב(  -)א( שיעור התוספת כשהוא מוכפל ב 

  של  הפרעון   למועד  השווי  לבין  ההחלפה  למועד  המחליף  הנכס  שווי  בין  ההפרש)ג(    בצירוף  המוחלף  הנכס  של

  לשטר  6.3. יודגש כי החברה מתחייבת שלא לבצע החלפת נכסים משועבדים, כאמור בסעיף המחליף הנכס

  הנאמנות  לשטר   1.7תשעבד "נכס מקרקעין משועבד" כהגדרתו בסעיף    שבמסגרתם'(,  ב)סדרה    הנאמנות

מחליף(  ב)סדרה   )נכס  "  הפרעון  למועד  שנקבע  המועד  שלפני  חודשים  24  במהלך'(    ההתקופ)להלן: 

)החברה  המאוחרת   הנכס   שבהם  המאוחרת  בתקופה   משועבדים  נכסים  החלפת  לבצע  רשאית   תהיה "( 

 (. יותר  או אחת, פיננסית בטוחה הינו המחליף

  9  בסעיף  המפורטות ההוראות  תחולנה'(  ב)סדרה   החוב  אגרות  של  מוקדם  פדיון  תבצע  החברה  שבו  במקרה .1.11.8

  הריבית   תוספת   חישוב  לצורך,  הפרעון  כמועד "ל  הנ  המוקדם  הפדיון  במועד  ויראו'(  ב)סדרה    הנאמנות   לשטר

  הנאמנות   לשטר  2.2.1  בסעיף  כהגדרתו,  הפרעון)השווי למועד הפדיון המוקדם יחושב בהתאם לשווי למועד  



המוקדם תערוך החברה    הפדיוןחל במועד הפדיון המוקדם(. היינו, לפני    הפרעון'(, כאילו מועד  ב)סדרה  

הריבית הנוספת למועד הפדיון המוקדם )בהתאם להוראות שלעיל( ותשלם את הריבית    חישוב של תשלום

שיהיה,   ככל  מוקדם חלקי,  פדיון  של  )במקרה  הפדיון המוקדם  במועד    למחזיקי  תשלם  החברההנוספת 

שנצברה    הנוספת'( את הריבית  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר(  2) 9.2.8"ק  בס '( על פי האמור  ב)סדרה    החוב  אגרות

רק עבור החלק הנפדה בפדיון החלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת והריבית הנוספת הנ"ל תנוכה  

מסכום הריבית הנוספת שיהיה על החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( במועד הפרעון הסופי(.  

  בחירת   מנגנון   בחלופת  חור לב יוכלואו מחזיקי אגרות החוב   הנאמן, לעיל  כאמור,  מוקדם  פדיון של  במקרה

בדבר חלופה    שהחלטתם'( ובלבד  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר  2.2.1, כאמור בסעיף  הנאמן  ידי  על  השווי  מעריך

וכן בתנאי שמעריך    המוקדם  הפדיוןמועד    לפנייום    40לחברה לפחות    תימסר  םזו ובחירת השמאי על יד

יום ממועד מסירת ההודעה    14ה על ידו בתוך  השווי שנערכ  כתהשווי שיבחר על ידם ימסור לחברת את הער

  הפרטים   כל  את   הכולל  נוסף   ידידיווח מי   תפרסם, החברה  השוויאחרי קבלת הערכת    יום   תוך   הנ"ל לחברה.

ימי עסקים לאחר קבלת    3-'(. יודגש כי לא יאוחר מב )סדרה    הנאמנות   לשטר  9.2  בסעיף  כאמור  הנדרשים

מוקדם   פדיון  על  עסקים    3-מ  יאוחר  ולאהחלטה  כאמור,  השווי  הערכת  מסירת  לאחרימי  העניין  לפי   ,

החברה תעביר לנאמן, בנוסח לשביעות רצונו, חישוב של כל הכספים שיגיעו למחזיקי אגרות החוב בפדיון  

 המוקדם.  

 

 '(ב)סדרה  החוב אגרות פי על החברה התחייבויות להבטחת דים המשועב כסיםתיאור הנ

'(  ב)סדרה   החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  הנאמן  לטובת  לשעבד'(  ב )סדרה    הנאמנות  בשטר  התחייבה  החברה .1.11.9

בהתאם    מסוג  ונכסים   זכויות  כבטוחה,  לשעבוד  המותרים  החברה    לשיקולהנכסים  של  הבלעדי  דעתה 

 וכמפורט להלן: 

  המקרקעין   רישום  בלשכת  נרשםמכוח הסכמי רכישה שטרם    זכויותשהנכס המשועבד יהא נכס מסוג    ככל .1.11.10

 :3"( פרויקט)להלן: "

 משכון 

על   זה  )ובכלל  בפרויקט  החברה  זכויות  מלוא  על  בסכום  הגבלה  ללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

  המכר חוק)להלן: " 1974-ר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה הבטוחות מכוח חוק המכ

ו/או  דירות )ערבויות בנקאיות  יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין הפרויקט  "( אשר 

מזכויות  (( כשהן נקיות מכל זכות של צד ג' לרבות כל זכות שתנבע  4פוליסות ביטוח ולרבות רכיב המע"מ 

 אלה. 

 
ל חלק ממנו.  הסר ספק מובהר כי החברה רשאית לשעבד פרויקט שלם לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( או כ  למען  3

  לא   אך   מסוים  בפרויקט   ספציפיות   דירות '(  בתשעבד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה    החברה מקרה שבו  היינו, יתכן  
 יובהר כי השעבוד יעשה על דירה ספציפית במלואה ולא על חלק מדירה ספציפית. .כולו הפרויקט כל  את

 : כי קובע בת רכיב המע"מ בעת מימוש בטוחה  לחוק המכר דירות בדבר הש 2ג3זה סעיף  עניין ל  4

( לחוק המכר דירות )המפורטים להלן(, תשיב הקרן לקונה, באמצעות התאגיד  2( או )1)2ומשה בטוחה בנסיבות האמורות בסעיף  מ
ניתנה   בשלו  אשר  למוכר  הקונה  מאת  תשלום  כל  לגבי  המע"מ  רכיב  בגובה  סכום  הבטוחה,  את  שהמציא  המבטח  או  הבנקאי 

( לחוק  2( או )1)2המכר דירות על הכספים שהובטחו כאמור בסעיף    וקלח  1א3הבטוחה, בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף  
 המכר דירות )המפורטים להלן(, בהתאם להוראות אלה: 

התאגיד הבנקאי או המבטח יפנה, לא יאוחר משבעה ימים ממועד המימוש, בבקשה לקבל מהקרן סכום בגובה רכיב   ( 1)
 המע"מ; 

(, יועבר הסכום בגובה רכיב המע"מ מהקרן  1הבנקאי או המבטח כאמור בפסקה )ימים ממועד פניית התאגיד  14בתוך  ( 2)
 לתאגיד הבנקאי או למבטח; 

 עם קבלת הסכום בגובה רכיב המע"מ מהקרן יעבירו התאגיד הבנקאי או המבטח לידי הקונה.  ( 3)

סכומים בגובה רכיב המע"מ  פי חוק המכר דירות החשב הכללי של משרד האוצר יקים, במשרד האוצר, קרן שמטרתה השבת   על
 לקונים, בעת מימוש בטוחות, בהתאם להוראות סעיף זה; הודעה בדבר הקמת הקרן תפורסם ברשומות.

 : זה לסעיף  ביחס  הגדרות להלן



רישום המשכונים, כאמור בסעיף זה, ייעשה, לפי העניין ומהות על ידי רישום משכון יחיד, ראשון בדרגה  

וללא הגבלה בסכום במרשמי רשם החברות של החברה לטובת הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב  

וח הסכמי רכישה, שאינו רשום בלשכת  )סדרה ב'(, כמתחייב על פי דין )יובהר כי ביחס לנכס מסוג זכויות מכ 

( ניתן  2)-( ניתן יהא לקבל בגינו מהמוכר כתב התחייבות לרישום משכנתא, ו1רישום המקרקעין, ואשר )

יהיה לרשום הערה על התחייבות המוכר לרישום משכנתא בחברה משכנת ו/או ברשות מקרקעי ישראל  

רה המשכנת ו/או רמ"י על התחייבות המוכר  "(; אזי, החברה תרשום הערה במרשמי החברמ"י)להלן: "

כתב   קבלת  עם  מיד  ב'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  בנאמנות  הנאמן  לטובת  המשכנתא  לרישום 

יהיה   ידי הנאמן(. רישום המשכונים כאמור  על  בנוסח המקובל  ההתחייבות מהמוכר לרישום משכנתא, 

וראות הדין כך שיהיה צורך ברישום המשכונים  בנוסח לשביעות רצונו של הנאמן. ככל שישתנו בעתיד ה 

במרשם נוסף, החברה תפעל כמתחייב על פי דין ותמציא לנאמן את כל המסמכים הנדרשים לשביעות רצונו  

 .בדבר רישום השעבוד

לעניין זה יובהר כי, מבלי לגרוע מתוקף השעבוד שייווצר ויירשם לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  

חברה לא תמחה לטובת הנאמן, עבור מחזיקי אגרות החוב, את הבטוחות מכוח חוק המכר  )סדרה ב'(, ה

דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין הפרויקט, וכל זאת בכפוף להוראות  

הזכויות  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר)ו(  6.1.3- ו) )ה6.1.3סעיפים   אי המחאת  כי,  יובהר  למען הסר ספק,   .)'

 אמור, אינה פוגעת בשעבוד הבטוחות לטובת הנאמן בהתאם להוראות סעיף זה.  כ

בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי תימסר לנאמן התחייבות לרישום משכנתא ממי מהמוכרים בפרויקט  

ואולם החברה תפעל כמיטב   ו/או שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי 

מכל אחד מהמוכרים התחייבות לרישום משכנתא כאמור לטובת הנאמן ומיד עם    יכולתה על מנת לקבל 

קבלתה תרשום לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ככל שהרישום יהא אפשרי  

 '((. ב)סדרה  הנאמנות לשטר 6.6ומבלי שיהא זה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה לחברה כמפורט בסעיף (

 

 ששועבד   פרויקט  עם בקשר עתידיות  בטוחות לרישום  התחייבות

,  לעיל  האמור  למשכון  בנוסףיום ממועד קבלת החזקה בפועל בפרויקט, החברה תיצור ותרשום,    30תוך  ב

שעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(  

ברשם החברות וזאת על מלוא זכויות החברה בקשר עם הפרויקט האמור לרבות שעבוד קבוע יחיד, ראשון  

נקיות מכל זכות    בדרגה וללא הגבלה בסכום על זכותה של החברה להירשם כבעלים בפרויקט האמור, כשהן

של צד ג' וכן שעבוד קבוע יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לקבלת תגמולי  

)ט(  6.1.3ביטוח המגיעים ו/או יגיעו לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב )לגביה יחולו הוראות סעיף  

ו  לשטר יחיד  ב'( ובנוסף תיצור שעבוד קבוע,  ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל  הנאמנות )סדרה 

 

 )המפורטים להלן(. דירות המכר לחוק(2( או ) 1)2ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח כאמור בסעיף  – "בטוחה" 

מס הערך המוסף הנכלל במחיר הדירה, בשיעור החל   -לחוק המכר דירות )המפורט להלן(  1ג3כהגדרתו בסעיף   –"רכיב המע"מ"          
 , במועד כל תשלום מאת הקונה למוכר.1975-לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

העולה על שבעה אחוזים  לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום     -   המכר דירות  לחוק(  2)  או (  1)2לסעיף    בהתאם 
( מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל  1) :מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה, והכל על אף האמור בחוזה המכר

לחוק המכר דירות, הנכלל בכספים אלה,    1ג3הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף  
יוכל להעביר ל על  במקרה שלא  או  על הדירה  שהוטל  זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול  בעלות או  קונה 

הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר  
למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה המכר   או נגד בעל הקרקע האמור, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת

לעניין זה את נוסח הערבות   יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה; השר, בהסכמת המפקח על הבנקים, רשאי לקבוע  כשלעצמו לא 
לו   ( ביטח את עצמו אצל מבטח, שאישר לעניין זה הממונה על שוק ההון, להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם2הבנקאית; )

לחוק המכר דירות, הנכלל בכספים אלה, בהתקיים הנסיבות    1ג3הקונה על חשבון המחיר, למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף  
(, והקונה צוין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש; שר האוצר, רשאי לקבוע לעניין זה את  1כאמור בפסקה )

 נוסח פוליסת הביטוח; 

 



זכויות החברה מכח הסכמי השכירות של הפרויקט האמור )כפי שיהיו מעת לעת( ועל כל זכויותיה לקבלת  

פירות הנובעים מתוך הפרויקט האמור, לרבות דמי שכירות ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום אשר ישולם,  

מים אותה עת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו  ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיי 

  לשטר  6.5.3על ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת ו/או יחליפו אותם והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף  

 '(. ב)סדרה  הנאמנות

השעבודים הנ"ל ירשמו בנוסף למשכון כאמור לעיל, במרשמי רשם החברות ויובהר כי לא יתבצע רישום  

)וכן תירשם הערה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב במרשמי החברה  במרשמי רש ם המקרקעין 

 המשכנת ו/או רמ"י, ככל שהדבר יהא אפשרי(.  

לעניין זה יובהר כי יתכן שעם מסירת החזקה בפרויקט לחברה, ירשמו לטובת החברה הערות אזהרה בגין  

ית בהתאם לחוק המכר דירות )להלן בסעיף  זכויותיה להירשם כבעלים בקשר עם הפרויקט כבטוחה חלופ 

"( חלף הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק  הערת אזהרהזה: "

וכי   המכר דירות בגין הפרויקט )ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות ביטוח( אשר תושבנה למוכר ותתבטלנה,

שמי רשם המקרקעין כמפורט להלן, לא תירשם הערת  עד למועד רישום הערות אזהרה לטובת החברה במר

אזהרה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב במרשמי רשם המקרקעין. יובהר כי מיד לאחר שירשמו  

לטובת החברה הערות אזהרה, תפעל החברה לקבלת כתב התחייבות לרישום משכנתא מאת המוכר בנוסח  

בלשכת רישום המקרקעין   ירשם אף היא, בהקדם האפשרי,שיהיה מקובל על הנאמן והערת אזהרה בגינו ת

 לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב(.  

החברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום הבעלות בפרויקט ששועבד במרשמי רשם המקרקעין על שם החברה  

ויחידה ללא הגבלה בסכום על הפרויקט ובכלל זה   על כל אחת  תירשם משכנתא קבועה ראשונה בדרגה 

רשם   ב'( במרשמי  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  הנאמן  לטובת  לעיל,  כהגדרתו  בפרויקט,  מהדירות 

'(( והכל בנוסח  ב)סדרה    הנאמנות   לשטר)ז(  6.1.3המקרקעין ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה ראו סעיף  

  לשביעות רצון הנאמן.

עתידי בטוחות  ברישום  יראו  לא  כי  יובהר  זה  עבור  לעניין  הנאמן  לטובת  ששועבד  פרויקט  עם  בקשר  ות 

  לשטר   6.3זה, כהחלפת נכסים משועבדים, כאמור בסעיף    ףמחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, כאמור בסעי

'(. עוד יובהר כי בכל עת יוותר רישום השעבוד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב ברשם  ב)סדרה    הנאמנות

ע ורק  אך  יוסר  זה  ושיעבוד  נכסים  החברות  ושחרור  ו/או בעת החלפת  פרעונן המלא של אגרות החוב  ם 

 .משועבדים

 

הרשום   ככל .1.11.11 ב'((  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  )לטובת  משועבד  מקרקעין  נכס  יהא  המשועבד  שהנכס 

 : המקרקעיןבלשכת רישום  

מחזיקי אגרות  החברה תיצור שעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור  

החוב )סדרה ב'( ברשם החברות, וזאת על מלוא זכויות החברה בנכס המקרקעין המשועבד כשהן נקיות  

מכל זכות של צד ג' לרבות על כל זכות שתנבע מזכויות אלה. רישום המשכונים, כאמור בסעיף זה, ייעשה,  

נוסף שהוא, כמתחייב על פי    לפי העניין ומהות על ידי רישום משכון במרשמי רשם החברות ובכל מרשם

נוסף, ברישום המשכונים במרשם  צורך  החברה תפעל   דין. ככל שישתנו בעתיד הוראות הדין כך שיהיה 

כמתחייב על פי דין ותרשום את הבטוחה כדין לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ותמציא לנאמן את  

בנוסף, החברה תיצור שעבוד קבוע יחיד    המסמכים הנדרשים, לשביעות רצונו, כי נרשמה הבטוחה כדין.

וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לקבלת תגמולי ביטוח המגיעים ו/או שיגיעו  

הנאמנות )סדרה    לשטר)ט(  6.1.3לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב )לגביה יחולו הוראות סעיף  

על כל זכויות   קבוע, יחיד וראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום,  ב'(( בגין הנכס הרלוונטי ובנוסף תיצור שעבוד,

החברה מכח הסכמי השכירות של הנכס הנ"ל ועל כל זכויותיה לקבלת פירות הנובעים מהנכס הרלוונטי,  



לרבות דמי שכירות ו/או דמי שימוש ו /או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות  

רבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת  שיהיו קיימים אותה עת ול

 הנאמנות )סדרה ב'(.   לשטר 6.5.3ו/או יחליפו אותם והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף  

נכס   של  מהמוכרים  ממי  לרישום משכנתא  התחייבות  לנאמן  תימסר  כי  אינה מתחייבת  החברה  בנוסף, 

לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ואולם החברה    מקרקעין משועבד ו/או שתירשם

תפעל כמיטב יכולתה על מנת לקבל מכל אחד מהמוכרים התחייבות לרישום משכנתא כאמור לטובת הנאמן  

ומיד עם קבלתה תרשום לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ככל שהרישום יהא  

הנאמנות )סדרה    לשטר 6.6ה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה לחברה כמפורט בסעיף  אפשרי )ומבלי שיהא ז

 ב'((. 

החברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום נכס המקרקעין המשועבד במרשמי רשם המקרקעין על שם החברה  

תירשם משכנתא ראשונה קבועה ויחידה, בדרגה ללא הגבלה בסכום על נכס המקרקעין המשועבד לטובת  

סדרה ב'( במרשמי רשם המקרקעין ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה  (ור מחזיקי אגרות החוב  הנאמן עב

 .'( והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמןב)סדרה  הנאמנות לשטר  6.1.3ראו סעיף 

 

 : כי  משועבדים  מקרקעין  נכסי  עלאו  /ו   המשועבדים  לנכסים  ביחס'(  ב)סדרה    הנאמנות   בשטר  נקבע,  בנוסף .1.11.12

'(, לא יחולו לגבי  ב)סדרה  הנאמנותהשעבודים לטובת הנאמן על נכסי מקרקעין משועבדים בהתאם לשטר 

מיטלטלין ו/או לגבי כל ציוד ו/או מתקן הקיים בנכס המשועבד, אשר אינו בגדר מחוברים של קבע, בין  

ועבד ו/או ספק  שאלה בבעלות החברה ו/או בבעלות כל צד ג', לרבות שוכר של יחידה או שטח בנכס המש

של החברה ו/או מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכירות הרלוונטי רשאי השוכר לפרקם בתום  

"( אלא אם כן המיטלטלין נלקחים בחשבון  המיטלטליןכל אלה ייקראו להלן יחדיו: "(תקופת השכירות  

כן על ידי החברה,  בהערכת השווי של איזה מנכסי המקרקעין המשועבדים. ככל שהנאמן יתבקש לעשות  

הוא יחתום על מכתב כלפי החברה או כלפי מי שהיא תורה לגביו, לפיו השעבודים לטובתו אינם חלים ביחס  

 למיטלטלין. 

  הנאמנות בכל הנוגע לפירות אשר ינבעו מנכסי מקרקעין משועבדים, מכל מין וסוג שהוא, לפי הוראות שטר  

ם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי  '( )לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהב)סדרה  

עתידיים   ו/או  קיימים  שיהיו  שכירות  הסכמי  מכוח  שישולם,  ככל  ישולם,  אשר  תשלום  כל  או  ניהול 

שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים באותה עת ו/או יחליפו אותם, שייחתמו בקשר עם אילו מהיחידות  

ל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הנכסים המשועבדים  הכלולות בנכסים המשועבדים(, או כ

" זה:  בסעיף  )להלן  בגינם  עבור  הפירותו/או  הנאמן  לטובת  השעבוד  )א(  שלהלן:  ההוראות  תחולנה   ,)"

מחזיקי אגרות החוב יחול, ממועד יצירתו, הן על נכסי המקרקעין המשועבדים והן על הפירות כמפורט  

הנכסים המשועבדים )כהגדרתו להלן(, לא תחול על החברה כל מגבלה בקשר  לעיל; )ב( עד למועד מימוש  

שינויים   לערוך  דעתה,  שיקול  לפי  שלישי  צד  לכל  להעבירם  לידיה,  לקבלם  רשאית  תהא  והיא  לפירות 

כי   עם זאת מוסכם  הנאמן.  צורך בכל אישור של  ללא  כל פעולה שהיא,  ולעשות בהם  בתנאים לקבלתם 

שכן או לשעבד או להמחות את זכויותיה בפירות לצד ג' כלשהו; )ג( עד למועד  החברה לא תהא רשאית למ 

מימוש הנכסים המשועבדים כאמור, לא תחול על החברה כל מגבלה לגבי התקשרות עם צדדים שלישיים  

שמכוחם קמה הזכות לפירות, לרבות על שינוי ההסכמים עמם, ביטולם, התקשרות בהסכמים אחרים עם  

יים או עם צדדים שלישיים אחרים; )ד( עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים כאמור,  אותם צדדים שליש

  הנאמנותלא תהיה על החברה כל חובה להודיע לשוכרים או לצד שלישי כלשהו על שעבוד נכס על פי שטר  

'(. לעניין זה החברה מצהירה ומתחייבת כי היא תגבה דמי שכירות חודש בחודשו לגבי הנכסים  ב)סדרה  

מהיקף    0.5%שועבדים למעט באירועים חריגים ובהיקפים שאינם מהותיים )שלא יעלו בכל מקרה על  המ

 (. תהתחייבויות החברה בגין סדרת אגרות החוב )סדרה ב'( כפי שתהיה מעת לע



ייחשב המועד בו התקבלה החלטת אסיפת מחזיקי אגרות    -"  מימוש הנכסים המשועבדיםלעניין סעיף זה " 

 .להעמיד את אגרות החוב )סדרה ב'( לפירעון מיידי או למימוש בטוחות החוב )סדרה ב'(

 

 בעתיד  נכסים שעבוד .1.11.13

החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים( וזאת ללא צורך בקבלת אישור הנאמן ו/או  

ה  מהמחזיקים באגרות החוב )סדרה ב'( הקיימים באותה עת, לכך שהנאמן יעביר מיתרת תמורת ההנפק 

"( לחשבון  יתרת התמורהשהתקבלה בחשבון הנאמנות ומפירות יתרה זו שנצברו בחשבון הנאמנות )להלן: "

סכום השווה   (שני ימי עסקים,2הבנק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך )

שהחברה   לאחר  ורק  אך  וזאת  כבטוחה  לשעבוד  המותר  נכס  של  הבטוחתי  את  לשווי  לנאמן  העבירה 

 המסמכים הבאים בנוסח לשביעות רצונו: 

החברה תיצור שעבוד, משכנתה או משכון, יחיד וקבוע בדרגה ראשונה )לרבות בדרך של מתן התחייבות   .א

נכס המותר לשעבוד כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אחד או מכמה סוגים וכל   לרישום משכנתא(, של 

לפי שיקול    – '(, הכול  ב)סדרה    הנאמנות  שטרל  6.1.2ו/או    6.1.1בסעיפים  שילוב ביניהם, בהתאם לאמור  

דעתה של החברה )ביחס לאילו נכסים ישועבדו בלבד בהתאם למגבלות להן כפופה החברה( ובהתאם  

ב'(   )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  הנאמן  לטובת  ישועבד  אשר  לשעבוד  המותר  הנכס  הכל  ולסוג 

 לשביעות רצון הנאמן. 

לשטר הנאמנות )סדרה ב'(, ובהתאם לאמור באישור האמור    6.4וי הבטוחתי, כמשמעותו בסעיף  השו .ב

יידרש הנאמן להעביר   יהיה שווה לתמורה אותה  ד' להלן, של הנכס המותר לשעבוד כבטוחה  בס"ק 

 לחברה. 

החברה תרשום שעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה ותמציא לנאמן את כל המסמכים המפורטים   .ג

)בכפוף לסייג המנוי בסעיף    6.2ף  בסעי ב'(  )סדרה  הנאמנות  ב'((,    6.2.3לשטר  )סדרה  לשטר הנאמנות 

בשינויים המחויבים וכן כל מסמך נוסף שיידרש לשם רישום שעבוד הנכס, בהתאם לסוג הנכס והשעבוד  

 בגינו על פי הדין, ולשביעות רצונו של הנאמן. 

לשטר הנאמנות )סדרה    6.4.3אמן אישור כאמור בסעיף  בהמשך לאמור בסעיף קטן ב', החברה תמסור לנ .ד

ב'( חתום על ידי נושא משרה בכיר בחברה, בדבר השווי הבטוחתי והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן,  

שייבדק למועד רישום השעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה. האישור יכלול את אופן החישוב של  

כל בדיקה נוספת  הנכס המותר לשעבוד הנאמן יסתמך על האי יידרש לבצע  ולא  שור והתחשיב הנ"ל 

 מטעמו או לבדוק את אמתותו.

יום לפחות קודם ליצירת שיעבוד של נכס ורישומו בפועל בהתאם להוראות    14החברה תפרסם דיווח מיידי  

בנוגע   גילוי  ניירות ערך, לרבות הנחיית  זה, הכולל את הגילוי הנדרש בהתאם להנחיות סגל רשות  סעיף 

ולתיקון המוצע לתקנות ניירות ערך לעיגון "הנחיית גילוי בנוגע    2011נכסי נדל"ן להשקעה מחודש ינואר  ל

וכן כל גילוי נוסף בהתאם לרף הגילוי שיידרש באותה עת    2013לפעילות נדל"ן להשקעה" מחודש דצמבר  

  .דביחס לנכס מהותי מאו

ות החוב )סדרה ב'( זכויות מכוח הסכמי רכישה  לחלופין, ככל שישועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגר 

)לרבות בטוחות מכוח חוק המכר דירות שיועמדו מכוחם ובכלל זה ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות ביטוח  

ששועבדו לטובת הנאמן כאמור(, החברה תהא רשאית לקבל לידיה מעת לעת סכומים מיתרת התמורה,  

אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך שני ימי עסקים, ובלבד  לחשבון הבנק על שם החברה או לחשבון בנק  

שסכום זה יהיה שווה לסך שווי הבטוחות על פי חוק המכר דירות שנמסרו ו/או ימסרו לחברה בגין הנכסים  

ובכפוף להמצאת העתק נאמן למקור של הבטוחות על פי   80%-הנ"ל, בתוספת מע"מ כדין, כשהוא מוכפל ב

שהתקבלו בידיה כאמור, אשר בגינן מבקשת החברה לשחרר כספים נוספים  חוק המכר דירות הנוספות  

בשטר   כמפורט  אלו  רכישה  הסכמי  בגין  הנאמן  לטובת  שעבודים  לרישום  בכפוף  והכל    הנאמנותכאמור 



'(. החברה תעביר לנאמן תחשיב ואישור נושא משרה בכיר בתחום הכספים בחברה בנוגע לתחשיב  ב)סדרה  

ל  ביחס  הבטוחתי  הנאמן, השווי  רצון  לשביעות  בנוסח  לעיל,  האישור   אמור  על  להסתמך  רשאי  והנאמן 

 .תותםיוהתחשיב הנ"ל ולא יידרש לבצע כל בדיקה נוספת מטעמו או לבדוק את אמ

את    בהתאם ב'(,  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  לטובת  שעבדה  החברה  זה,  למועד  נכון  לעיל,  לאמור 

  בישראל  הדין  פי  על  תקפים  להלן  המפורטים  השעבודים  כי,  ייןיצוהשעבודים המפורטים להלן. לעניין זה  

 .  החברה של  ההתאגדות מסמכי פי ועל

השעבוד    ערך ודרגתו  השעבוד סוג המשועבד   הנכס תיאור
הכספיים   בדוחות 
ליום   החברה  של 

31.12.2021 
)כהגדרתו    נאמנות  חשבון

)סדרה    הנאמנות  בשטר

  הנאמן   שם  על  מתנהל '(,  ב

  מחזיקי   עבור  בנאמנות

 '( ב"ח )סדרה אג

זכויות   על מלוא  וללא הגבלה בסכום  יחיד, ראשון בדרגה  שעבוד קבוע 

שמספרו   הנאמנות  בחשבון  הלווה  בבנק    668875החברה  המתנהל 

)וכן על פי הגדרתו באגרת החוב(, על כל    861( בסניף מספר  12הפועלים )

ה שם  על  המתנהל  זה  בחשבון  המופקד  וכל  חשבונותיו,  מלווה,  תתי 

( בע"מ בנאמנות עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה  1975הרמטיק נאמנות )

 ב'( והכל כמפורט באגרת החוב. 

 הכספים כל  על בסכום  הגבלה  וללא  ויחיד  בדרגה ראשון  שוטף, שעבוד

 לעת מעת  שיופקדו  אחר נכס  כל או /ו הערך  או ניירות /ו הפיקדונות  או /ו

חשבונותיו כל על הנאמנות, בחשבון שמספרו תתי   לההמתנ  668875 , 

 החוב( באגרת פי הגדרתו על וכן  861 (מספר בסניף (12) הפועלים בבנק 

 עבור מחזיקי  בנאמנות  מ"בע (1975) נאמנות  המלווה, הרמטיק  שם על

 והכל פירותיהם לרבות  בגינם שתתקבל  תמורה ב'( וכל  חוב )סדרה  אגרות 

 .החוב כמפורט באגרת

הנכס  הלווה החברה   את  תמחה  ולא  תשעבד  ולא  תמשכן    יםלא 

לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא    הםאו כל חלק מ  יםהמשועבד

 אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

 . בסכום הגבלה ללא

 

  עתידות   אשר   דירות   50

- תל  מזרח   בצפון  להיבנות

  של   מכריפו  )שטח  -אביב

  בתוספת "ר(  מ  4,425-כ

,  מרפסות"ר  מ  525-כ  של

  המקרקעין   על   המצויות

  קיים   כגוש  הידועים

-9  קיימות  חלקות ,  6882

  וכגוש   52,  48,  46,  16

  חלקה ,  6882  עתידי 

  מזרח   בצפון,  401  עתידית

 יפו אביב -תל

הנאמן   לטובת  בסכום,  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

של החברה, על מלוא זכויות החברה    החוב )סדרה ב'( עבור מחזיקי אגרות

)ובכלל זה הבטוחות מכוח חוק    ,2019  ר בדצמב  29מכוח הסכם מכר מיום  

המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין  

רכיב המע"מ(  ולרוב  ביטוח  פוליסות  ו/או  בנקאיות  )ערבויות     הפרויקט 

כבעלת זכות בעלות במקרקעין    שבגינו החברה צפויה להירשם, בין היתר,

  12בניינים )לרבות ההצמדות אליהם(, הכוללים בניין אחד בן  2שעליהם 

קומות   5יחידות דיור ובניין נוסף בן    90קומות, מעל קומת מסחר, הכולל  

יחידות דיור המצויים על המקרקעין הידועים    9מעל קומת מסחר, הכולל  

יפו ואשר מפורטות  -אביב-תלבשדרות ירושלים, ב  7073בגוש    71כחלקה  

" זה:  בסעיף  )להלן  החוב  באגרת  ג'  זכויות  הפרויקטבנספח  לרבות   ,)"

החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות  

החברה   של  זכויותיה  כל  את  המהוות  לפרויקט,  ביחס  לחברה  שיש 

המ  על  נוספות  בניה  וזכויות  המיטלטלין  ולמעט  קרקעין  בפרויקט 

"( וכן שעבוד קבוע, יחיד,  הנכסהמיוחסים לפרויקט )להלן בסעיף זה: "

ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של החברה הלווה  

הנובעים  כספיים  תשלומים  )לרבות  מהנכס  הנובעים  הפירות  למלוא 

מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול או כל  

היו קיימים  תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שי

ו/או   עת  באותה  קיימים  שיהיו  ההסכמים  על  שיתווספו  עתידיים  ו/או 

זכות אחרת   כל  יחליפו אותם, שייחתמו בקשר עם אילו מהדירות(, או 

על מלוא   וכן  בגינם בנכס  ו/או  הנובעת מהם או שתתקבל חלף הדירות 

 . בסכום הגבלה ללא



השעבוד    ערך ודרגתו  השעבוד סוג המשועבד   הנכס תיאור
הכספיים   בדוחות 
ליום   החברה  של 

31.12.2021 
זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין הנכס, והכל בהתאם  

 החוב.   לאגרת

כל   או  ולא תמחה את הנכס המשועבד  ולא תשעבד  החברה לא תמשכן 

בהתאם   אלא  שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי  צד  לטובת  ממנו  חלק 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

נמצאות    25 אשר  דירות 

ראשוני   בנייה  בשלב 

המקרקעין   על  המצויות 

כחלקה     86הידועים 

- ו  32,  24מחלקות  וחלק  

במרכז    6491בגוש    87

 קריית אונו.

הנאמן   לטובת  בסכום,  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה, על מלוא זכויות החברה  

)ובכלל זה הבטוחות מכוח חוק    ,2019בדצמבר    30מכוח הסכם מכר מיום  

חברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין  המכר דירות אשר יינתנו ל

רכיב המע"מ(  ולרוב  ביטוח  פוליסות  ו/או  בנקאיות  )ערבויות    הפרויקט 

שבגינו החברה צפויה להירשם, בין היתר, כבעלת זכות בעלות או חכירה  

המקרקעין    25של   על  המצויות  אלה(  לדירות  ההצמדות  )לרבות  דירות 

במרכז קריית   6491בגוש  87-ו 32 ,24וחלק מחלקות  86הידועים כחלקה 

"(, הדירות)להלן בסעיף זה: "  החובאונו ואשר מפורטות בנספח ג' לאגרת  

לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל  

זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של 

יות בניה נוספות על המקרקעין  החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכו

)להלן בסעיף זה: " יחיד,  הנכסהמיוחסים לדירות  "( וכן  שעבוד קבוע, 

ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של החברה הלווה  

הנובעים  כספיים  תשלומים  )לרבות  מהנכס  הנובעים  הפירות  למלוא 

דמי ניהול או כל    מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או 

תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים  

ו/או   עת  באותה  קיימים  שיהיו  ההסכמים  על  שיתווספו  עתידיים  ו/או 

זכות אחרת   כל  יחליפו אותם, שייחתמו בקשר עם אילו מהדירות(, או 

על מלוא  וכן  בגינם בנכס  ו/או    הנובעת מהם או שתתקבל חלף הדירות 

זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין הנכס, והכל בהתאם  

 לאגרת החוב.  

כל   או  ולא תמחה את הנכס המשועבד  ולא תשעבד  החברה לא תמשכן 

בהתאם   אלא  שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי  צד  לטובת  ממנו  חלק 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

 . בסכום הגבלה ללא

בנייה    30 בשלבי  דירות 
דמים )שטח מכר של  מתק

בתוספת    3,650-כ מ"ר( 
מ"ר מרפסות,    330-של כ

המקרקעין   על  המצויות 
כגוש     6729הידועים 

ועל    35-37וחלק מחלקות  
מחלקה    6693גוש   חלק 

ברחוב צבי ישי במרכז    61
 יהוד 

הנאמן   לטובת  בסכום,  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

( של החברה, על מלוא זכויות החברה  עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'

ובכלל זה הבטוחות מכוח חוק    2020בספטמבר    13מכוח הסכם מכר מיום  

המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין  

, הפרויקט )ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות ביטוח ולרבות רכיב המע"מ(

היתר, בין  להירשם,  צפויה  החברה  של    שבגינו  בעלות  זכות   30כבעלת 

חניות בזכות בעלות,    13דירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( וכוללות  

ועל    6279בגוש    35-37המצויות על המקרקעין הידועים כחלק מחלקות  

מחלקה   גוש    61חלק  חכירה    6729על  לזכויות  בנוגע  וכן  יהוד  במרכז 

ל בנוגע  מפורט  29-לדורות  ואשר  לדירות  הצמודות  ג'  חניות  בנספח  ות 

"(, לרבות זכויות החזקה, זכויות  הדירותלאגרת החוב )להלן בסעיף זה: "

לחברה   שיש  אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל  שביושר  זכויות  חוזיות, 

ולמעט   בדירות  החברה  של  זכויותיה  כל  את  המהוות  לדירות,  ביחס 

הלן  המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים לדירות )ל

"( וכן שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה  הנכסבסעיף זה: "

הנובעים  הפירות  למלוא  הלווה  החברה  של  זכויותיה  מלוא  על  בסכום 

 . בסכום הגבלה ללא



השעבוד    ערך ודרגתו  השעבוד סוג המשועבד   הנכס תיאור
הכספיים   בדוחות 
ליום   החברה  של 

31.12.2021 
מהנכס )לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי  

ככל   ישולם,  אשר  תשלום  כל  או  ניהול  דמי  או  פדיון  דמי  או  שימוש 

כוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים ו/או עתידיים שיתווספו  שישולם, מ

שייחתמו   אותם,  יחליפו  ו/או  עת  באותה  קיימים  שיהיו  ההסכמים  על 

בקשר עם אילו מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל  

חלף הדירות ו/או בגינם בנכס וכן על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת  

 ס, והכל בהתאם לאגרת החוב.  תגמולי הביטוח בגין הנכ 

כל   או  ולא תמחה את הנכס המשועבד  ולא תשעבד  החברה לא תמשכן 

בהתאם   אלא  שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי  צד  לטובת  ממנו  חלק 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

)לרבות    36 דירות  
אלה(   לדירות  ההצמדות 
המקרקעין   על  המצויות 

,  182  כחלקות  הידועים 
-241ו  236-239,  227-234

  ברמת   6550   בגוש  246
 השרון 

הנאמן    שעבוד לטובת  בסכום,  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע, 

עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה, על מלוא זכויות החברה  

  חוק   מכוח  הבטוחות  על  זה)ובכלל    29/11/2020  מיום  מכר  הסכם  מכוח

  בגין   דירות  המכר  חוק   להוראות  בהתאם  לחברה   יינתנו   אשר  דירות  המכר

"מ((, המע  רכיב  ולרבות  ביטוח  פוליסותאו  /ו  בנקאיות)ערבויות    הפרויקט

)לרבות    דירות  36  של  כבעלים,  היתר  בין,  להירשם  צפויה  החברה  שבגינו

, 182  כחלקות  הידועים  המקרקעין  על  המצויות(  אלה  לדירות  ההצמדות

  מפורטות   ואשר  השרון  ברמת  6550  בגוש  241-246  -ו  236-239,  227-234

"הדירות"(,  זה  בסעיף )להלן    החוב   לאגרת'  ג  בנספח    זכויות   לרבות : 

  אחרות   זכויות  וכל(,  שישנן)ככל    שביושר  זכויות,  חוזיות  זכויות ,  החזקה

  בדירות   החברה  של  זכויותיה  כל  את  המהוות,  לדירות  ביחס  לחברה  שיש

  המיוחסים  המקרקעין   על  נוספות   בניה  וזכויות   המיטלטלין   ולמעט 

 בדרגה  ראשון,  יחיד,  קבוע  שעבוד  וכן: "הנכס"(  זה   בסעיף)להלן    לדירות 

  הפירות  למלוא  הלווה החברה  של  זכויותיה  מלוא  על  בסכום  הגבלה  וללא

  דמי   כגון,  מהם  הנובעים   כספיים  תשלומים)לרבות    מהנכס   הנובעים 

 אשר  תשלום   כל   או   ניהול   דמי   או   פדיון  דמי   או  שימוש   דמי,  שכירות

  עתידייםאו /ו קיימים  שיהיו שיכרות הסכמי מכוח, שישולם ככל, ישולם

, אותם  יחליפו או  /ו  עת  באותה  קיימים  שיהיו   ההסכמים  על   שיתווספו

  או   מהם  הנובעת   אחרת   זכות  כל   או (,  מהדירות   אילו   עם  בקשר   שייחתמו

  החברה   של  זכויותיה   מלוא   על  וכן  בנכס   בגינםאו  /ו  הדירות  חלף  שתתקבל 

  החברה .  החוב  לאגרת  בהתאם  והכל,  הנכס   בגין  הביטוח  תגמולי   לקבלת

  ממנו  חלק  כל  או   המשועבד הנכס  את  תמחה  ולא   תשעבד  ולא  תמשכן  לא

  ובכפוף  בהתאם  אלא   שהוא  אופן  באיזה  כלשהו   שלישי   צד  לטובת 

 .  הנאמנות  שטר להוראות

 . בסכום הגבלה ללא

)לרבות    דירות  27
(  אלה  לדירות  ההצמדות
  המקרקעין   על   המצויות
  134  כחלקה   הידועים 

    ים בבת  7129 בגוש

  הנאמן   לטובת ,  בסכום  הגבלה   וללא   בדרגה   ראשון ,  יחיד,  קבוע  שעבוד

  החברה  זכויות   מלוא  על,  החברה  של'(  ב )סדרה    החוב   אגרות  מחזיקי   עבור

  בין ,  להירשם  צפויה  החברה  שבגינו,  30/11/2020  מיום  מכר  הסכם  מכוח

  על   המצויות(  אלה  לדירות  ההצמדות)לרבות    דירות  27  של  כבעלים,  היתר

  מפורטות   ואשר  ים   בבית   7129  בגוש  134  כחלקה   הידועים   המקרקעין 

"הדירות"(  זה  בסעיף)להלן    החוב  לאגרת'  ג  בנספח   זכויות   לרבות: 

  אחרות   זכויות  וכל(,  שישנן)ככל    שביושר  זכויות,  חוזיות  זכויות ,  החזקה

  בדירות   החברה  של  זכויותיה  כל  את  המהוות,  לדירות  ביחס  לחברה  שיש

  המיוחסים  המקרקעין   על  נוספות   בניה  וזכויות   המיטלטלין   ולמעט 

 בדרגה  ראשון   יחיד,  קבוע  שעבוד  וכן: "הנכס"(  זה  בסעיף )להלן    לדירות 

  ת הפירו למלוא  הלווה החברה  של  זכויותיה  מלוא  על  בסכום  הגבלה  וללא

  דמי   כגון,  מהם  הנובעים   כספיים  תשלומים)לרבות    מהנכס   הנובעים 

 . בסכום הגבלה ללא



השעבוד    ערך ודרגתו  השעבוד סוג המשועבד   הנכס תיאור
הכספיים   בדוחות 
ליום   החברה  של 

31.12.2021 
 אשר  תשלום   כל   או   ניהול   דמי   או   פדיון  דמי   או  שימוש   דמי,  שכירות

  עתידייםאו /ו קיימים  שיהיו שכירות הסכמי מכוח, שישולם ככל, ישולם

, אותם  יחליפו או  /ו  עת  באותה  קיימים  שיהיו   ההסכמים  על   שיתווספו

  או   מהם  הנובעת   אחרת   זכות  כל   או (,  מהדירות   אילו   עם  בקשר   שייחתמו

  החברה   של  זכויותיה   מלוא   על  וכן  בנכס   בגינםאו  /ו  הדירות  חלף  שתתקבל 

  החברה .  החוב  לאגרת  בהתאם  והכל,  הנכס   בגין  הביטוח  תגמולי   לקבלת

  ממנו  חלק  כל  או   המשועבד הנכס  את  תמחה  ולא   תשעבד  ולא  תמשכן  לא

  ובכפוף  בהתאם  אלא   שהוא  אופן  באיזה  כלשהו   שלישי   צד  לטובת 

 הנאמנות  שטר להוראות

)לרבות    20 דירות 
אלה(   לדירות  ההצמדות 
מקרקעין   על  המצויות 
כחלקות   הידועים 

בגוש   268  -ו  263,264
 בירושלים  30192

הנאמן   לטובת  בסכום,  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה, על מלוא זכויות החברה  עבור  

בין  18.4.2021  מכוח הסכם מכר מיום  , שבגינו החברה צפויה להירשם, 

דירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( המצויות על    20  היתר, כבעלים של

כחלק הידועים   ירושליםב   30192  בגוש   268-ו  264,  263ות  המקרקעין 

ב מפורטות  "הדירות"(, ואשר  זה:  בסעיף  )להלן  החוב  לאגרת  ג'  נספח 

לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל  

זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של 

החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין  

)להלן   לדירות  יחיד,  המיוחסים  קבוע,  שעבוד  וכן  "הנכס"(  זה:  בסעיף 

ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של החברה הלווה  

הנובעים  כספיים  תשלומים  )לרבות  מהנכס  הנובעים  הפירות  למלוא 

מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול או כל  

הסכמי שכירות שיהיו קיימים  תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח  

ו/או   עת  באותה  קיימים  שיהיו  ההסכמים  על  שיתווספו  עתידיים  ו/או 

זכות אחרת   כל  יחליפו אותם, שייחתמו בקשר עם אילו מהדירות(, או 

על מלוא   וכן  בגינם בנכס  ו/או  הנובעת מהם או שתתקבל חלף הדירות 

הביטוח   תגמולי  לקבלת  החברה  של  ה זכויותיה  פוליסת  ביטוח  מכח 

בגין הנכס, והכל בהתאם  שהונפקה על ידי "כלל חברה לביטוח בע"מ"  

הנכס   את  תמחה  ולא  תשעבד  ולא  תמשכן  לא  החברה  החוב.  לאגרת 

המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא  

 אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

 

  ח"לאג  הנאמן  לטובת  עין המקרק  רישום  בלשכת  אזהרה   הערות   נרשמו 

  ביחס  משכנתה  לרישום  המוכר  התחייבות   בגין,  החברה  של'(  ב  סדרה)

 .  המשועבד לנכס

 בסכום  הגבלה ללא

)לרבות    27 דירות 
אלה(   לדירות  ההצמדות 
מקרקעין   על  המצויות 

חלקה   כתת    2הידועים 
  30869בגוש    20בחלקה  

 בירושלים 

הנאמן   לטובת  בסכום,  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 

( של החברה, על מלוא זכויות החברה  ב'עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

מיום  מכר  הסכם  צפויה  ,  2020בנובמבר,    30  מכוח  החברה  שבגינו 

דירות )לרבות ההצמדות    27ת זכות חכירה על  בעלכ  , בין היתר, להירשם

  20בחלקה    2כתת חלקה    הידועים  צויות על המקרקעיןהמלדירות אלה(  

רמות,  4820לפי תכנית מפורטת מס'    1וכמגרש    30869בגוש   שכונת  ב', 

זה: "הדירות"( )להלן בסעיף  זכויות  בירושלים  זכויות החזקה,  , לרבות 

לחברה   שיש  אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל  שביושר  זכויות  חוזיות, 

ל  כדירותביחס  את  המהוות  ב,  החברה  של  זכויותיה  ולמעט    דירות ל 

  )להלן   דירות המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים ל

: "הנכס"( וכן שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה  בסעיף זה 

זכויותיה של החברה למלוא הפירות הנובעים מהנכס   על מלוא  בסכום 

 



 

 

 

 הדוחות: לתוספת השמינית לתקנות    8להלן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לסעיף 

 המשועבדים  הנכסים הבטוחתי של    שווים .1.11.14

  נכס"  של  בטוחתיה  השווי את לבחון'(  ב)סדרה    הנאמנותלהוראות שטר    בהתאם  נדרש בהם מקרים באותם

"הנכס /ו "  כבטוחה לשעבוד    המותר של  לפי  יםהמשועבד   יםאו  ב'(,  סדרה  הנאמנות  בשטר  )כהגדרתם   "

  מותר  נכס  שעבוד  בעת:  בלבד  הבאים   במקרים  היינו( )להוראות שטר הנאמנות )סדרה ב'  בהתאם העניין,  

החלפת    כבטוחה  לשעבוד ו/או  שחרור  בעת  בסעיף    המשועבדים  הנכסיםאו    הנאמנות  שטרל  6.3כאמור 

או בעת הרחבת  /ו)סדרה ב'(    הנאמנותלשטר    6.6או בעת שחרור תמורת ההנפקה כאמור בסעיף  /ו)סדרה ב'(  

 לשטר הנאמנות )סדרה ב'((, יחולו הכללים הבאים:   7'( כאמור בסעיף בסדרת אגרות החוב )סדרה 

)למעט    של   הבטוחתי  השווי  .א נכסי מקרקעין משועבדים  לשעבוד כבטוחה שהינם  נכס/ים המותר/ים 

)שומה(,    ווי ש  הערכתפי    על   כאמור ים  /הנכס  לשווי  שווהזכויות החברה מכוח הסכמי הרכישה(, יהא  

 ;  80%-ב מוכפל כשהוא הנאמנות )סדרה ב'(,  לשטר 6.4 בסעיף המתוארים  לתנאים בהתאם

ו/או ניירות ערך ממשלתיים )ככל שיהיו כאלו( יהא שווה לסכום    כספייםשל פיקדונות    הבטוחתי   השווי  .ב

)דהיינו    מועד   קצרי   מלווים  או   הממשלתיים של ניירות הערך    השוק   שוויהפיקדונות הכספיים או ל

'  במס  מוכפל  הבדיקה   במועד  מועד  קצר  מלווה  או  ממשלתי   ערך  נייר  כל   של  בבורסה  הסגירה  שער

(,  הבדיקה  במועד  הנאמנות   בחשבון  המוחזק   החוב  אגרות   מחזיקי  לטובת  המשועבד   כאמור  נייר   כל

 לרבות פירות שנצברו בגינם, אם וככל שנצברו;

  בטוחות, לגובה ההבדיקה  במועדיהא שווה,    רכישה  הסכמי  מכוח  החברה  זכויותשל    הבטוחתי  השווי    .ג

)ובכלל זה    דירות  המכר   חוק   פי  עלאו  /ו  מותנית  בלתי  אוטונומית  בנקאית)ערבות    החברה  שקיבלה 

ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות הביטוח ששועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור  

, בתוספת מע"מ כדין,  רכישה  הסכמי  מכוח  החברה  זכויות  בגין  לחברהלעיל(( על פי תנאיהן, שנמסרו  

ב מוכפל  בסעיף  ,  הפרויקט  קבלת  ממועד  כי  יובהר  זה  לעניין.  80%-כשהוא    לשטר   6.1.1כאמור 

הסכמי רכישה,    מכוחזכויות    קיימות  היו  לחברה   בהם  אשר  פרויקטים  באותם'(,  ב)סדרה    הנאמנות

באותם מקרים בהם נדרש    יימדד  דירות   אותן הפרויקט הנבחן ובכלל זה של    של   הבטוחתי  השווי 

שטר   להוראות  בסעיף  ב)סדרה    הנאמנותבהתאם  לאמור  בהתאם  הבטוחתי  השווי  את  לבחון   )'

 '(.ב)סדרה  הנאמנות לשטר)ג( 6.4.1'( חלף האמור בסעיף ב)סדרה  הנאמנות לשטר)א( 6.4.1

השעבוד    ערך ודרגתו  השעבוד סוג המשועבד   הנכס תיאור
הכספיים   בדוחות 
ליום   החברה  של 

31.12.2021 
ון דמי שכירות, דמי שימוש  )לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם, כג

או דמי פדיון או דמי ניהול או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח  

ההסכמים   על  שיתווספו  עתידיים  ו/או  קיימים  שיהיו  שכירות  הסכמי 

שיהיו קיימים באותה עת ו/או יחליפו אותם, שייחתמו בקשר עם אילו  

שתתקב או  הנובעת מהם  אחרת  זכות  כל  או  הדירות  מהדירות(,  חלף  ל 

תגמולי   לקבלת  החברה  של  זכויותיה  מלוא  על  וכן  בנכס  בגינם  ו/או 

לביטוח  הביטוח   חברה  "כלל  ידי  על  שהונפקה  הביטוח  פוליסת  מכח 

בגין הנכס. החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס  בע"מ"  

לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא    מנו המשועבד או כל חלק מ

 . ם ובכפוף להוראות שטר הנאמנותאלא בהתא

  ח"לאג  הנאמן  לטובת  המקרקעין   רישום  בלשכת  אזהרה   הערות נרשמו   

  ביחס  משכנתה  לרישום  המוכר  התחייבות   בגין,  החברה  של'(  ב  סדרה)

 . המשועבד לנכס

 . בסכום הגבלה ללא



 

 '( ב)סדרה  החוב אגרות סדרת להרחבת תנאים .1.11.15

,  לפעם  מפעם,  רשאית  תהא  החברההנאמנות )סדרה ב'(,    לשטר  4.6עד    4.2  בסעיפים  לאמור  ובנוסף  בכפוף

  בין ,  פרטית  בהצעה  בין )  נוספות'(  ב  סדרה)  חוב  אגרות  ולהנפיק'(  ב  סדרה )  החוב  אגרות   סדרת   את  הרחיב ל

  ובכל   מחיר  בכל  וזאת(,  דין  לפי  המותרת,  אחרת  דרך  בכל  בין  או  מדף  הצעת  דוח  פי  על  בין,  תשקיף  במסגרת

 במצטבר: שלהלן התנאים שיתקיימו, ובלבד  לחברה  שיראה אופן

הפיננסיות  מ  איזו  של  בהפרה  נמצאת  אינההחברה   .א המידה    לשטר  8.1בסעיף    המפורטותאמות 

הרחבת    לאחר בסמוך    מיד '( במועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי  ב )סדרה    הנאמנות

דוחות הכספיים  ה  על  הסתמךהסדרה החברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות וזאת ב

מהרחבת    ההרחבה   למועד  עובר  שפורסמו  החברה  של  האחרונים הנובע  הגיוס  בסכום  ובהתחשב 

אמות מידה פיננסיות    ןהסדרה וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אות

  לא   החוב  אגרות  דירוג,  הסדרה  הגדלתלאחר    ומידבעקבות    -  מדורגות  תהיינה  החוב  ואגרות  ובמידה

  יותר   ידי  על  מדורגות  תהיינה  החוב  שאגרות)וככל    הסדרה  הגדלת  טרם  החוב  אגרות  מדירוג  יפחת

  החברה ,  זה  תנאי  לצורך  כי  יובהר(.  הגבוה  הדירוג  יהיה  זה  לעניין   הקובע   הדירוג ,  אחת  דירוג   מחברת

 טרם הרחבת הסדרה.   הסדרה  להגדלת  הדירוג  חברת אישור את תפרסם

של החברה את    הפרעון, לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה, בהרחבת הסדרה בכדי לפגוע בכושר אין .ב

 אגרות החוב )סדרה ב'(. 

יר  מיידי ואין חשש סב   לפרעוןהרחבת הסדרה לא קיימת עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה ב'(    במועד .ג

 להתקיימות עילה שכזו.  

  אגרות  סדרת  והרחבת'(  ב)סדרה    נאמנות  שטר  פי  על  המהותיות  התחייבויותיה  בכל  עומדת   החברה .ד

  החוב  אגרות  מחזיקי  כלפי  החברה  של  המהותיות  התחייבויותיה  מבין  איזו  להפרת  תגרום  לא  החוב

 '(.ב)סדרה 

מ  השווי  .ה יפחת  לא  הסדרה  הרחבת  למועד  נכון  המשועבדים  הנכסים  כלל  של    100%  - הבטוחתי 

'(  ב )סדרה    החוב   אגרות   בגין   הנפקתן  במועד   לחברה   החוב   אגרות  מחזיקי   ידי   על  ששולמה  מהתמורה 

אגרות החוב אשר תונפקנה במסגרת הרחבת    בגין  התמורה   בתוספתאשר נמצאות במחזור באותה עת )

  בהתאם  ןוהריבית בגינ  ההצמדה  הפרשי  בתוספתסדרה נוספת שנעשתה לפני כן(,    הסדרה ובכל הרחבת

  עד'( ב )סדרה  החוב אגרות  למחזיקי שולמו טרם  אשר ההרחבה '( במועד ב )סדרה  החוב   אגרות לתנאי 

זה  עת  לאותה סעיף  בתנאי  עמידה  לצורך  לשעבוד    לשעבד  רשאית  תהא   החברה.  המותרים  נכסים 

"( ובמקרה  הנוספים  הנכסים: "זה  בסעיף'( )להלן  ב)סדרה    הנאמנות  שטר  להוראותכבטוחה בהתאם  

שעבוד   השלמת  לאחר  לחברה  ותשוחרר  הנאמנות  לחשבון  הסדרה  הרחבת  תמורת  תועבר  כאמור 

בקשר עם  '(ב)סדרה  הנאמנות לשטר 6.2הנכסים הנוספים והמצאת כל המסמכים המפורטים בסעיף 

כי החברה לא תהיה רשאית לקבל לידיה את    מובהרשעבוד הנכסים הנוספים, בשינויים המחויבים.  

תמורת הרחבת הסדרה כאמור אלא אם שועבדו הנכסים הנוספים )היינו, החברה לא תהיה רשאית  

וי  להרחיב את סדרה אגרות החוב על בסיס עליית שווי הנכסים המשועבדים לכשעצמם וכן עליית שו 

הנכסים המשועבדים לכשעצמם לא תזכה את החברה לקבל כנגד שעבודם תמורה שתנבע מהרחבת  

 סדרת אגרות החוב )סדרה ב'((.

בסעיף    החברה .ו כמפורט  הצהרות  הנוספים  לנכסים  ביחס  ב'(,    6.7תצהיר  )סדרה  הנאמנות  לשטר 

 בשינויים המחויבים. 

 . חוב  אגרות.נ.  ע ₪ מיליון 700על   מקרההסדרה )לאחר ההרחבה( לא יעלה בכל  היקף .ז

 



 משועבדים נכסים ושחרור  החלפת .1.11.16

 משועבדים   נכסים  החלפת .1.11.16.1

הפעמים(,   במספר  הגבלה  )וללא  לעת  מעת  זכאית,  תהיה  על    לשחררהחברה  השעבוד    הנכסיםאת 

כולם או חלקם, קרי החלפת השעבוד על    המשועבדים  הנכסים  על  השעבוד  החלפת  של  בדרך  המשועבדים

" )להלן:  בהם  הכלולות  הדירות  מבין  איזו  על  ו/או  המשועבדים  הנכסים  מבין  "(, המוחלףהנכס  איזה 

כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אחד או    לשעבוד  המותרים  מהנכסים  אילו  של,  משכוןאו  /ו   משכנתה,  שעבודב

"(, ובלבד  הנכס המחליףהלן: "ל)   החברה  של  דעתה  שיקול  לפי  -  והכול,  ביניהם  שילוב  וכל  סוגיםמכמה  

 :העניין לפילהלן,  בסעיף  המפורטיםשיתקיימו כל התנאים 

) נכס מקרקעין משועבדהינו "  המחליף  שהנכס  במידה המותרים    הנכסיםההגדרה של "  תחת  כהגדרתו" 

 :  מאלה אחד  מתקיים, הנאמנות )סדרה ב'(( בשטר" כבטוחה לשעבוד 

 שלמראש    הסכמה  טעונה  –  נכסים משועבדים באישור אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה ב'(  החלפת (1)

  או;  מיוחדת  בהחלטה'(, וזאת  במחזיקי אגרות החוב )סדרה    באסיפת '(  במחזיקי אגרות החוב )סדרה 

– 

  מחזיקי  אסיפת  להחלטת   להידרש  מבלי"  סביר  החלפה"מנגנון  ב  שימוש   תוך  משועבדים   נכסים  החלפת  (2)

  שיקול  לפי,  רשאית  תהיה  החברהוהתנאים המנויים שם,    לעיל(  1"ק )בסאף האמור    על  -  חוב  אגרות

בנכס מקרקעין משועבד, מבלי להידרש לאישור אסיפת    המוחלףהנכס    את החליף  ל,  הבלעדי  דעתה

  שבמועד  ובלבד'(,  ב)סדרה    החוב   אגרות  מחזיקי  נאמן  אישור או  /ו '(  במחזיקי אגרות החוב )סדרה  

 - ובמצטברכל התנאים שלהלן   יתקיימו השינוי

עם השווי    יחד  המחליף  הנכס  של'(  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.4בסעיף    כהגדרתו  הבטוחתי  השווי (א)

מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי    100%  -של כל יתר הנכסים המשועבדים לא יפחת מ  הבטוחתי

ככל   סדרה,  הרחבות  בכל  שתתקבל  התמורה  )לרבות  הנפקתן  במועד  לחברה  החוב  אגרות 

)סדרה   החוב  אגרות  בגין  הפרשי  בשתהיינה(  בתוספת  עת,  באותה  במחזור  נמצאות  אשר   )'

אשר טרם שולמו    ההחלפה'( במועד  בתנאי אגרות החוב )סדרה  ההצמדה והריבית בגינן בהתאם ל

 ;ההחלפה במועד '( בלמחזיקי אגרות החוב )סדרה 

  הנכסשל  מזו  מהותי באופן גבוהה תהיה לא המחליף הנכס  שלהסיכון   רמתשל החלפה,  במקרה (ב)

כי    דירקטוריון  לאישור  בהתאם  וזאת,  המוחלף וקבע  הנכס המחליף  החברה לאחר שבחן את 

  ביחס  תיעשה הנכס של הסיכון רמת בדבר הדירקטוריון בחינת כי ויובהר.  האמור לעיל מתקיים

  בחשבון  תיקח  הרלוונטי  במועד  הדירקטוריון  בחינת.  המחליף  הנכס  לעומת  עצמו  המוחלף  לנכס

  למגורים "ן  נדל  נכס  הינו  המחליף  הנכס  והאם  הבניה  שלב"ן,  הנדל  נכס  של  הגיאוגרפי  המיקום  את

ודירקטוריון    היה.  לפקודה  בהתאם  במקרקעין  להשקעות  קרן"י  ע   לרכישה  המותר  בישראל

כי   יאשר  לא    הנכסשל    מזו  מהותי  באופן  גבוהה  לא  המחליף  הנכס  שלהסיכון    רמתהחברה 

  אגרות  יקימחז  אסיפת של אישור  טעונה  משועבדים נכסים החלפת  תהיה , לעיל  כאמור, המוחלף

 . לעיל( 1)2.1.7.1"ק בס כאמור החוב

  תשעבד  שבמסגרתםלעיל,    זה   בסעיף   כאמור,  משועבדים  נכסים  החלפת   לבצע   שלא   מתחייבת   החברה 

)נכס  משועבד   מקרקעין"נכס     הפרעון   למועד   שנקבע   המועד  שלפני   חודשים  24  במהלך (  מחליף" 

"   משועבדים   נכסים  החלפת  לבצע  רשאית  תהיה  החברה,  זאת  עם"(.  המאוחרת  התקופה)להלן: 

 .להלן כמפורט, יותר  או אחת, פיננסית  בטוחה הינו  המחליף הנכס  שבהם המאוחרת  בתקופה

'(, ישועבד לטובת הנאמן על פי  ב )סדרה    הנאמנות  לשטר   6.3.1המחליף, כפי שהוא מוזכר לעיל בסעיף    הנכס

בסעיף   המפורטות  מדרגה  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.1ההוראות  וראשון  יחיד  קבוע  כשעבוד  לרבות   ,)'



גם בלשכת    החברה  דעת  שיקול  ולפיובמרשמים אשר בהם ניתן לרשום, ברשם החברות ובמידת האפשר  

 רישום המקרקעין הרלבנטית.

,  כלומר" )נכס מקרקעין משועבד"  שאינוהמותרים לשעבוד כבטוחה    שהנכס המחליף הינו מהנכסים  במידה

   –( יותר או אחת , פיננסיות  בטוחות הינו

רשאית החברה להחליף את הנכס המוחלף    תהא'(,  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.3.1בסעיף    האמוראף    על

ו/או מחזיקי אגרות    מחליף  בנכס פיננסית, אחת או יותר, מבלי שתידרש לאישור הנאמן  שהינה בטוחה 

המחליף ישועבד   שהנכס'(, ובלבד ב)סדרה  הנאמנות לשטר 6.3.1שתידרש לעמוד בתנאי סעיף  ומבליהחוב 

ויחיד    בשעבוד'(  ב)סדרה    החוב   אגרות  מחזיקי  לטובת )וזאת   ראשונה  מדרגהקבוע    וללא הגבלה בסכום 

דיווח    פרסמההחברה  וש,  שרלוונטי  ככל '((,  ב)סדרה    הנאמנות   לשטר)ז(  6.5.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  

בדיווח המיידי    וציינה  בפועל  ההחלפה  ביצוע  טרםימים    15בדבר כוונתה לבצע החלפה כאמור לפחות    מיידי

בלבד   זמנית  לתקופה  הינה  זה  בסעיף  כאמור  ההחלפה  כי  הבטוחות    המועד   ואתהנ"ל  להחלפת  הצפוי 

)ב( לשטר הנאמנות )סדרה  6.4.1  בסעיף)כמפורט    הבטוחתי  השווי  כי   וכןהפיננסיות בנכס מקרקעין משועבד,  

הנכסים המשוע   הבטוחתיעם השווי    יחד  המחליף  הנכס  שלב'((   יתר  כל  נכסים  של  ככל שקיימים  בדים 

מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב לחברה במועד הנפקתן בגין    100%- נוספים לא יפחת מ

'( אשר נמצאות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה,  באגרות החוב )סדרה  

א לתנאי  בגינן בהתאם  והריבית  )סדרה  ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה  '( במועד  בגרות החוב 

. החברה תעביר לנאמן תחשיב  ההחלפה  במועד'(  באשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה    ההחלפה

המוכיח, לשביעות רצון הנאמן, כי השווי הבטוחתי של כלל הבטוחות, לאחר שעבוד הנכס המחליף, אכן  

רשאי להסתמך על תחשיב זה ולא יידרש   מהתמורה העדכנית של אותו המועד. הנאמן  100%- אינו פוחת מ

 לבצע בדיקה נוספת מטעמו.  

נכס מקרקעין משועבד כאמור  ה בטוחה  השבו תחליף החברה את    במועדכי,    יודגש על  פיננסית בשעבוד 

  כבטוחה   ששימש  האחרון  המקרקעין  לנכס  ביחס  תיערך זה,    בסעיףלעיל, הבחינה בדבר רמת הסיכון כאמור  

 כס האחרון ששועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב לפני החלפתו בבטוחה פיננסית(.  )קרי, הנ החוב   לאגרות

מלכתחילה בהוראות    חליף , כאילו נכלל הנכס המ המוחלף  הנכסשקיים נכס מחליף דינו יהיה כדין    ככל

מעת    ו"(, לרבות זכותה של החברה לשוב ולהחליפ המשועבדים   הנכסים שטר הנאמנות )לרבות בהגדרת "

'( יחול ביחס  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.3.1לעת בהתאם לאמור לעיל. לעניין זה מובהר כי האמור בסעיף  

מכוח   החברה  זכויות  שהינו  משועבד  מקרקעין  בנכס  שמדובר  ככל  המחויבים,  בשינויים  המחליף  לנכס 

 הסכם הרכישה. 

תמצי שהחברה  לכך  כפופה  משועבדים  נכסים  החלפת  לעיל,  לאמור  נושא  בנוסף  מאת  אישור  לנאמן  א 

תקיימות איזה  ההמשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר עמידת החברה בתנאים המפורטים להלן שבלעדי  

 תנאי מהם לא תותר החלפת נכסים משועבדים:  

 כי לא מתקיימת עילת פירעון מידי באותו מועד;   (1)

 וב )סדרה ב'(. כי החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות הח  (2)

 

 משועבדים  נכסים שחרור .1.11.16.2

החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר פעמים(, במקרה של פדיון חלק מאגרות חוב )סדרה  

מיליון ש"ח לפחות )בכל מנה(, לשחרר ולהסיר את השעבוד על כל או איזה מבין    20ב'( בסכום מצטבר של  



הנכס  השעבוד על איזו מבין הדירות הכלולות בהם )להלן: "הנכסים המשועבדים ו/או לשחרר ולהסיר את  

לפי שיקול דעתה של החברה, וללא צורך באישור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( או    – "(, והכול  המשוחרר

'(( של  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.4.1( השווי הבטוחתי )כהגדרתו בסעיף  1הנאמן )סדרה ב'(, ובלבד ש: )

'(,  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר   6.4.2ם, על בסיס הערכות שווי העומדות בתנאי סעיף  יתרת הנכסים המשועבדי

מ יפחת  לא  ידי מחזיקי אגרות החוב לחברה    100%-נכון למועד שחרור הנכסים  על  מהתמורה ששולמה 

במועד הנפקתן בגין אגרות החוב )סדרה ב'( אשר נמצאות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל  

דרה, ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב  בכל הרחבות ס

( עת;  לאותה  עד  ב'(  )סדרה  החוב  אגרות  למחזיקי  שולמו  טרם  אשר  השחרור  במועד  ב'(  לא  2)סדרה   )

( החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב  3מתקיימת עילה לפירעון מיידי; )

( יימסר לנאמן אישור נושא המשרה הבכיר  4)  -'(; וב)סדרה    הנאמנותב'( בהתאם להוראות שטר    )סדרה

 בתחום הכספים בדבר עמידת החברה בתנאים האמורים לעיל בנוסח לשביעות רצון הנאמן. 

הנאמן יהיה חייב לחתום תוך זמן סביר על כל מסמך או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצועה של  

ו/או ההחלפה, וזאת בתנאי שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל, לרבות לצורך הסרת    השחרור

השעבוד מעל הנכס המוחלף, ולאחר שהחברה המציאה לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום  

  '( אוב)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.3.1הכספים בחברה, בצירוף תחשיב רלוונטי, בדבר עמידה בתנאי שבסעיף  

)ככל  ב)סדרה    הנאמנות  לשטר  6.3.2שבסעיף   המשועבדים  הנכסים  של  הבטוחתי  השווי  עם  )בקשר   )'

שקיימים( והנכס המחליף )ככל שקיים( והיחס ליתרת החוב בגין אגרות החוב כאמור( וכן לאחר שהשלימה  

כל המסמכים  את הליכי השעבוד של הנכס המחליף )ככל שקיים(, להנחת דעתו של הנאמן והציגה בפניו את  

)ככל שקיים(, וכן כל    הנאמנות לשטר    6.2המפורטים בסעיף   )סדרה ב'( בקשר עם שעבוד הנכס המחליף 

מסמך סביר אחר שיידרש בהתאם לשיקול דעתו הסביר של הנאמן לצורך יצירת ו/או רישום השעבוד על  

 הנכס המחליף )ככל שקיים(. 

על   לעיל, לרבות  בגין האמור  אליו  יועברו  ואסמכתאות אשר  על אישורי החברה  הנאמן רשאי להסתמך 

 חשיב החברה, ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו. ת

בנוסף, עד למועד בו קמה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות, החברה תהיה  

לרבות   הנאמנות,  בחשבון  שיופקדו  בכספים  שימוש  לעשות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  רשאית 

ריבית אגרות חוב )סדרה ב'(, לרבות בדרך של פדיון מוקדם )מלא או  בפירותיהם, לצורך פירעון קרן ו/או  

השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים    - חלקי, לפי שיקול דעת החברה( ובלבד שלאחר התשלום כאמור  

מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב לחברה במועד הנפקתן בגין אגרות החוב    100%-לא יפחת מ 

אות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל שתהיינה(,  )סדרה ב'( אשר נמצ

בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה ב'( אשר טרם שולמו למחזיקי  

אגרות החוב )סדרה ב'( כפי שיהיה לאחר הפירעון כאמור וזאת בהתאם לאישור מאת נושא המשרה הבכיר  

הכספים בחברה אשר יימסר לנאמן, אליו יצורפו תחשיב ואסמכתאות רלוונטיים. במקרה כאמור,  בתחום 

הנאמן יהא חייב לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצוע התשלום. יובהר כי  

לעיל, לרבות   בגין האמור  אליו  יועברו  ואסמכתאות אשר  על אישורי החברה  על  הנאמן רשאי להסתמך 

 תחשיב החברה, ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו. 

 

 פרטים נוספים אודות אגרות חוב )סדרה ג'( 

 )סדרה ג'( החוב אגרות פי על החברה התחייבויות להבטחת המשועבדים  כסיםתיאור הנ



)סדרה ג'(   החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  הנאמן  לטובת  לשעבד)סדרה ג'(    הנאמנות  בשטר  התחייבה  החברה .1.11.17

בהתאם    מסוג  ונכסים   זכויות  כבטוחה,  לשעבוד  המותרים  החברה    לשיקולהנכסים  של  הבלעדי  דעתה 

 וכמפורט להלן: 

  המקרקעין   רישום  בלשכת  נרשםמכוח הסכמי רכישה שטרם    זכויותשהנכס המשועבד יהא נכס מסוג    ככל .1.11.18

 :5"( פרויקט)להלן: "

 משכון 

הגב ללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  על  שעבוד  זה  )ובכלל  בפרויקט  החברה  זכויות  מלוא  על  בסכום  לה 

  המכר חוק)להלן: " 1974-הבטוחות מכוח חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה 

ו/או  דירות )ערבויות בנקאיות  יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין הפרויקט  "( אשר 

(( כשהן נקיות מכל זכות של צד ג' לרבות כל זכות שתנבע מזכויות  6רכיב המע"מ פוליסות ביטוח ולרבות  

 אלה. 

רישום המשכונים, כאמור בסעיף זה, ייעשה, לפי העניין ומהות על ידי רישום משכון יחיד, ראשון בדרגה  

  וללא הגבלה בסכום במרשמי רשם החברות של החברה לטובת הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב 

)סדרה ג'(, כמתחייב על פי דין )יובהר כי ביחס לנכס מסוג זכויות מכוח הסכמי רכישה, שאינו רשום בלשכת  

( ניתן  2)-( ניתן יהא לקבל בגינו מהמוכר כתב התחייבות לרישום משכנתא, ו1רישום המקרקעין, ואשר )

ות מקרקעי ישראל  יהיה לרשום הערה על התחייבות המוכר לרישום משכנתא בחברה משכנת ו/או ברש

"(; אזי, החברה תרשום הערה במרשמי החברה המשכנת ו/או רמ"י על התחייבות המוכר  רמ"י)להלן: "

כתב   קבלת  עם  מיד  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  בנאמנות  הנאמן  לטובת  המשכנתא  לרישום 

ידי הנאמן(. רישום המשכ על  בנוסח המקובל  יהיה  ההתחייבות מהמוכר לרישום משכנתא,  ונים כאמור 

 
ר ספק מובהר כי החברה רשאית לשעבד פרויקט שלם לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( או כל חלק ממנו.  הס  למען  5

  לא   אך   מסוים  בפרויקט   ספציפיות   דירות '(  בתשעבד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה    החברה מקרה שבו  היינו, יתכן  
 רה ספציפית במלואה ולא על חלק מדירה ספציפית.יובהר כי השעבוד יעשה על די .כולו הפרויקט כל  את

 : כי קובע לחוק המכר דירות בדבר השבת רכיב המע"מ בעת מימוש בטוחה   2ג3זה סעיף  עניין ל  6

( לחוק המכר דירות )המפורטים להלן(, תשיב הקרן לקונה, באמצעות התאגיד  2( או )1)2ומשה בטוחה בנסיבות האמורות בסעיף  מ
ניתנה   בשלו  אשר  למוכר  הקונה  מאת  תשלום  כל  לגבי  המע"מ  רכיב  בגובה  סכום  הבטוחה,  את  שהמציא  המבטח  או  הבנקאי 

( לחוק  2( או )1)2המכר דירות על הכספים שהובטחו כאמור בסעיף    וקלח  1א3הבטוחה, בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף  
 המכר דירות )המפורטים להלן(, בהתאם להוראות אלה: 

התאגיד הבנקאי או המבטח יפנה, לא יאוחר משבעה ימים ממועד המימוש, בבקשה לקבל מהקרן סכום בגובה רכיב   ( 1)
 המע"מ; 

(, יועבר הסכום בגובה רכיב המע"מ מהקרן  1י או המבטח כאמור בפסקה )ימים ממועד פניית התאגיד הבנקא  14בתוך  ( 2)
 לתאגיד הבנקאי או למבטח; 

 עם קבלת הסכום בגובה רכיב המע"מ מהקרן יעבירו התאגיד הבנקאי או המבטח לידי הקונה.  ( 3)

ם בגובה רכיב המע"מ  פי חוק המכר דירות החשב הכללי של משרד האוצר יקים, במשרד האוצר, קרן שמטרתה השבת סכומי על
 לקונים, בעת מימוש בטוחות, בהתאם להוראות סעיף זה; הודעה בדבר הקמת הקרן תפורסם ברשומות.

 : זה לסעיף  ביחס  הגדרות להלן

 )המפורטים להלן(. דירות המכר לחוק(2( או ) 1)2ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח כאמור בסעיף  – "בטוחה" 

מס הערך המוסף הנכלל במחיר הדירה, בשיעור החל   -לחוק המכר דירות )המפורט להלן(  1ג3כהגדרתו בסעיף   –"רכיב המע"מ"          
 , במועד כל תשלום מאת הקונה למוכר.1975-לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

העולה על שבעה אחוזים  לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום     -   המכר דירות  לחוק(  2)  או (  1)2לסעיף    בהתאם 
( מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל  1) :מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה, והכל על אף האמור בחוזה המכר

לחוק המכר דירות, הנכלל בכספים אלה,    1ג3הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף  
יוכל להעביר ל על  במקרה שלא  או  על הדירה  שהוטל  זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול  בעלות או  קונה 

הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר  
למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה המכר   או נגד בעל הקרקע האמור, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת

לעניין זה את נוסח הערבות   יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה; השר, בהסכמת המפקח על הבנקים, רשאי לקבוע  כשלעצמו לא 
לו   ( ביטח את עצמו אצל מבטח, שאישר לעניין זה הממונה על שוק ההון, להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם2הבנקאית; )

לחוק המכר דירות, הנכלל בכספים אלה, בהתקיים הנסיבות    1ג3הקונה על חשבון המחיר, למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף  
(, והקונה צוין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש; שר האוצר, רשאי לקבוע לעניין זה את  1כאמור בפסקה )

 נוסח פוליסת הביטוח; 

 



בנוסח לשביעות רצונו של הנאמן. ככל שישתנו בעתיד הוראות הדין כך שיהיה צורך ברישום המשכונים  

במרשם נוסף, החברה תפעל כמתחייב על פי דין ותמציא לנאמן את כל המסמכים הנדרשים לשביעות רצונו  

 .בדבר רישום השעבוד

ד שייווצר ויירשם לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  לעניין זה יובהר כי, מבלי לגרוע מתוקף השעבו

)סדרה ג'(, החברה לא תמחה לטובת הנאמן, עבור מחזיקי אגרות החוב, את הבטוחות מכוח חוק המכר  

דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין הפרויקט, וכל זאת בכפוף להוראות  

הזכויות    הנאמנות  טרלש)ו(  6.1.3- ו) )ה6.1.3סעיפים   המחאת  אי  כי,  יובהר  ספק,  הסר  למען  ג'(.  )סדרה 

 כאמור, אינה פוגעת בשעבוד הבטוחות לטובת הנאמן בהתאם להוראות סעיף זה.  

בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי תימסר לנאמן התחייבות לרישום משכנתא ממי מהמוכרים בפרויקט  

ואולם החברה תפעל כמיטב   ו/או שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי 

יכולתה על מנת לקבל מכל אחד מהמוכרים התחייבות לרישום משכנתא כאמור לטובת הנאמן ומיד עם  

בלתה תרשום לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ככל שהרישום יהא אפשרי  ק

 )סדרה ג'((.  הנאמנות לשטר 6.6ומבלי שיהא זה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה לחברה כמפורט בסעיף (

 

 ששועבד   פרויקט  עם בקשר עתידיות  בטוחות לרישום  התחייבות

,  לעיל  האמור  למשכון  בנוסףיום ממועד קבלת החזקה בפועל בפרויקט, החברה תיצור ותרשום,    30תוך  ב

שעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(  

יחיד, ראשון  ברשם החברות וזאת על מלוא זכויות החברה בקשר עם הפרויקט האמור לרבות שעבוד קבוע 

בדרגה וללא הגבלה בסכום על זכותה של החברה להירשם כבעלים בפרויקט האמור, כשהן נקיות מכל זכות  

של צד ג' וכן שעבוד קבוע יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לקבלת תגמולי  

)ט(  6.1.3גביה יחולו הוראות סעיף  ביטוח המגיעים ו/או יגיעו לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב )ל

ובנוסף תיצור שעבוד    לשטר ג'(  יחיד וראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל  שוטףהנאמנות )סדרה   ,

זכויות החברה מכח הסכמי השכירות של הפרויקט האמור )כפי שיהיו מעת לעת( ועל כל זכויותיה לקבלת  

שכירות ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום אשר ישולם,  פירות הנובעים מתוך הפרויקט האמור, לרבות דמי  

ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו  

  לשטר  6.5.3על ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת ו/או יחליפו אותם והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף  

 )סדרה ג'(.  הנאמנות

"ל ירשמו בנוסף למשכון כאמור לעיל, במרשמי רשם החברות ויובהר כי לא יתבצע רישום  השעבודים הנ

)וכן תירשם הערה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב במרשמי החברה   במרשמי רשם המקרקעין 

 המשכנת ו/או רמ"י, ככל שהדבר יהא אפשרי(.  

ירשמו לטובת החברה הערות אזהרה בגין    לעניין זה יובהר כי יתכן שעם מסירת החזקה בפרויקט לחברה,

זכויותיה להירשם כבעלים בקשר עם הפרויקט כבטוחה חלופית בהתאם לחוק המכר דירות )להלן בסעיף  

"( חלף הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק  הערת אזהרהזה: "

וכי   ליסות ביטוח( אשר תושבנה למוכר ותתבטלנה,המכר דירות בגין הפרויקט )ערבויות בנקאיות ו/או פו

עד למועד רישום הערות אזהרה לטובת החברה במרשמי רשם המקרקעין כמפורט להלן, לא תירשם הערת  

אזהרה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב במרשמי רשם המקרקעין. יובהר כי מיד לאחר שירשמו  

לת כתב התחייבות לרישום משכנתא מאת המוכר בנוסח  לטובת החברה הערות אזהרה, תפעל החברה לקב 

בלשכת רישום המקרקעין   שיהיה מקובל על הנאמן והערת אזהרה בגינו תירשם אף היא, בהקדם האפשרי,

 (.  ג'לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 



על שם החברה  החברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום הבעלות בפרויקט ששועבד במרשמי רשם המקרקעין  

ויחידה ללא הגבלה בסכום על הפרויקט ובכלל זה על כל אחת   תירשם משכנתא קבועה ראשונה בדרגה 

רשם   במרשמי  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  הנאמן  לטובת  לעיל,  כהגדרתו  בפרויקט,  מהדירות 

דרה ג'(( והכל בנוסח  )ס  הנאמנות   לשטר)ז(  6.1.3המקרקעין ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה ראו סעיף  

  לשביעות רצון הנאמן.

עבור   הנאמן  לטובת  ששועבד  פרויקט  עם  בקשר  עתידיות  בטוחות  ברישום  יראו  לא  כי  יובהר  זה  לעניין 

  לשטר   6.3זה, כהחלפת נכסים משועבדים, כאמור בסעיף    ףמחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(, כאמור בסעי

יוותר רישום השעבוד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב ברשם    )סדרה ג'(. עוד יובהר כי בכל עת  הנאמנות

נכסים   ושחרור  ו/או בעת החלפת  פרעונן המלא של אגרות החוב  ורק עם  אך  יוסר  זה  ושיעבוד  החברות 

 .משועבדים

 

שהנכס המשועבד יהא נכס מקרקעין משועבד )לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(( הרשום בלשכת    ככל .1.11.19

 :המקרקעיןרישום 

החברה תיצור שעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות  

החוב )סדרה ג'( ברשם החברות, וזאת על מלוא זכויות החברה בנכס המקרקעין המשועבד כשהן נקיות מכל  

כאמור בסעיף זה, ייעשה, לפי  זכות של צד ג' לרבות על כל זכות שתנבע מזכויות אלה. רישום המשכונים,  

העניין ומהות על ידי רישום משכון במרשמי רשם החברות ובכל מרשם נוסף שהוא, כמתחייב על פי דין.  

החברה תפעל כמתחייב   ככל שישתנו בעתיד הוראות הדין כך שיהיה צורך ברישום המשכונים במרשם נוסף,

ת החוב )סדרה ג'( ותמציא לנאמן את המסמכים  על פי דין ותרשום את הבטוחה כדין לטובת מחזיקי אגרו

הנדרשים, לשביעות רצונו, כי נרשמה הבטוחה כדין. בנוסף, החברה תיצור שעבוד קבוע יחיד וראשון בדרגה  

ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לקבלת תגמולי ביטוח המגיעים ו/או שיגיעו לחברה בהתאם  

יחו )לגביה  מורחב  ביטוח אש  סעיף  לפוליסת  הוראות  הנכס    לשטר)ט(  6.1.3לו  בגין  ג'((  )סדרה  הנאמנות 

על כל זכויות החברה מכח   , יחיד וראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום,שוטףהרלוונטי ובנוסף תיצור שעבוד,  

הסכמי השכירות של הנכס הנ"ל ועל כל זכויותיה לקבלת פירות הנובעים מהנכס הרלוונטי, לרבות דמי  

שימוש ו /או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים    שכירות ו/או דמי

אותה עת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת ו/או יחליפו  

 הנאמנות )סדרה ג'(.    לשטר 6.5.3אותם והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 

אינה מתחייב החברה  נכס  בנוסף,  של  מהמוכרים  ממי  לרישום משכנתא  התחייבות  לנאמן  תימסר  כי  ת 

מקרקעין משועבד ו/או שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ואולם החברה  

תפעל כמיטב יכולתה על מנת לקבל מכל אחד מהמוכרים התחייבות לרישום משכנתא כאמור לטובת הנאמן  

לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ככל שהרישום יהא    ומיד עם קבלתה תרשום

הנאמנות )סדרה    לשטר 6.6אפשרי )ומבלי שיהא זה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה לחברה כמפורט בסעיף  

 ג'((. 

החברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום נכס המקרקעין המשועבד במרשמי רשם המקרקעין על שם החברה  

כנתא ראשונה קבועה ויחידה, בדרגה ללא הגבלה בסכום על נכס המקרקעין המשועבד לטובת  תירשם מש

סדרה ג'( במרשמי רשם המקרקעין ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה  (הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  

 .)סדרה ג'( והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן הנאמנות לשטר  6.1.3ראו סעיף 

 

 : כי  משועבדים  מקרקעין  נכסי  עלאו  /ו   המשועבדים  לנכסים  ביחס)סדרה ג'(    אמנות הנ   בשטר  נקבע,  בנוסף .1.11.20

)סדרה ג'(, לא יחולו לגבי    הנאמנותהשעבודים לטובת הנאמן על נכסי מקרקעין משועבדים בהתאם לשטר  

מיטלטלין ו/או לגבי כל ציוד ו/או מתקן הקיים בנכס המשועבד, אשר אינו בגדר מחוברים של קבע, בין  



שאלה בבעלות החברה ו/או בבעלות כל צד ג', לרבות שוכר של יחידה או שטח בנכס המשועבד ו/או ספק  

ות הרלוונטי רשאי השוכר לפרקם בתום  של החברה ו/או מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכיר

"( אלא אם כן המיטלטלין נלקחים בחשבון  המיטלטליןכל אלה ייקראו להלן יחדיו: "(תקופת השכירות  

בהערכת השווי של איזה מנכסי המקרקעין המשועבדים. ככל שהנאמן יתבקש לעשות כן על ידי החברה,  

רה לגביו, לפיו השעבודים לטובתו אינם חלים ביחס  הוא יחתום על מכתב כלפי החברה או כלפי מי שהיא תו

 למיטלטלין. 

  הנאמנות בכל הנוגע לפירות אשר ינבעו מנכסי מקרקעין משועבדים, מכל מין וסוג שהוא, לפי הוראות שטר  

)סדרה ג'( )לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי  

תש כל  או  עתידיים  ניהול  ו/או  קיימים  שיהיו  שכירות  הסכמי  מכוח  שישולם,  ככל  ישולם,  אשר  לום 

שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים באותה עת ו/או יחליפו אותם, שייחתמו בקשר עם אילו מהיחידות  

הכלולות בנכסים המשועבדים(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הנכסים המשועבדים  

בגינם  "  ו/או  זה:  בסעיף  עבור  הפירות)להלן  הנאמן  לטובת  השעבוד  )א(  שלהלן:  ההוראות  תחולנה   ,)"

מחזיקי אגרות החוב יחול, ממועד יצירתו, הן על נכסי המקרקעין המשועבדים והן על הפירות כמפורט  

לעיל; )ב( עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים )כהגדרתו להלן(, לא תחול על החברה כל מגבלה בקשר  

שינויים   לערוך  דעתה,  שיקול  לפי  שלישי  צד  לכל  להעבירם  לידיה,  לקבלם  רשאית  תהא  והיא  לפירות 

כי   עם זאת מוסכם  הנאמן.  צורך בכל אישור של  ללא  כל פעולה שהיא,  ולעשות בהם  בתנאים לקבלתם 

מועד  החברה לא תהא רשאית למשכן או לשעבד או להמחות את זכויותיה בפירות לצד ג' כלשהו; )ג( עד ל

מימוש הנכסים המשועבדים כאמור, לא תחול על החברה כל מגבלה לגבי התקשרות עם צדדים שלישיים  

שמכוחם קמה הזכות לפירות, לרבות על שינוי ההסכמים עמם, ביטולם, התקשרות בהסכמים אחרים עם  

ים כאמור,  אותם צדדים שלישיים או עם צדדים שלישיים אחרים; )ד( עד למועד מימוש הנכסים המשועבד 

  הנאמנותלא תהיה על החברה כל חובה להודיע לשוכרים או לצד שלישי כלשהו על שעבוד נכס על פי שטר  

)סדרה ג'(. לעניין זה החברה מצהירה ומתחייבת כי היא תגבה דמי שכירות חודש בחודשו לגבי הנכסים  

מהיקף    0.5%ל מקרה על  המשועבדים למעט באירועים חריגים ובהיקפים שאינם מהותיים )שלא יעלו בכ

 (. תהתחייבויות החברה בגין סדרת אגרות החוב )סדרה ג'( כפי שתהיה מעת לע

ייחשב המועד בו התקבלה החלטת אסיפת מחזיקי אגרות    -"  מימוש הנכסים המשועבדיםלעניין סעיף זה " 

 .החוב )סדרה ג'( להעמיד את אגרות החוב )סדרה ג'( לפירעון מיידי או למימוש בטוחות

 

 

 

 בעתיד  נכסים שעבוד .1.11.21

החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים( וזאת ללא צורך בקבלת אישור הנאמן ו/או  

מהמחזיקים באגרות החוב )סדרה ג'( הקיימים באותה עת, לכך שהנאמן יעביר מיתרת תמורת ההנפקה  

"( לחשבון  יתרת התמורההנאמנות )להלן: "שהתקבלה בחשבון הנאמנות ומפירות יתרה זו שנצברו בחשבון  

סכום השווה   (שני ימי עסקים,2הבנק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך )

את   לנאמן  העבירה  שהחברה  לאחר  ורק  אך  וזאת  כבטוחה  לשעבוד  המותר  נכס  של  הבטוחתי  לשווי 

 המסמכים הבאים בנוסח לשביעות רצונו: 

תיצור שעבוד, משכנתה או משכון, יחיד וקבוע בדרגה ראשונה )לרבות בדרך של מתן התחייבות  החברה   .א

נכס המותר לשעבוד כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אחד או מכמה סוגים וכל   לרישום משכנתא(, של 

ל  לפי שיקו  – )סדרה ג'(, הכול    הנאמנות  שטרל 6.1.2ו/או   6.1.1שילוב ביניהם, בהתאם לאמור בסעיפים  

דעתה של החברה )ביחס לאילו נכסים ישועבדו בלבד בהתאם למגבלות להן כפופה החברה( ובהתאם  



ג'(   )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  הנאמן  לטובת  ישועבד  אשר  לשעבוד  המותר  הנכס  הכל  ולסוג 

 לשביעות רצון הנאמן. 

ג'(, ובהתאם לא  6.4השווי הבטוחתי, כמשמעותו בסעיף   .ב מור באישור האמור  לשטר הנאמנות )סדרה 

יידרש הנאמן להעביר   יהיה שווה לתמורה אותה  ד' להלן, של הנכס המותר לשעבוד כבטוחה  בס"ק 

 לחברה. 

החברה תרשום שעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה ותמציא לנאמן את כל המסמכים המפורטים   .ג

בסעיף    6.2בסעיף   המנוי  לסייג  )בכפוף  ג'(  )סדרה  הנאמנות  ג'((,    לשטר  6.2.3לשטר  )סדרה  הנאמנות 

בשינויים המחויבים וכן כל מסמך נוסף שיידרש לשם רישום שעבוד הנכס, בהתאם לסוג הנכס והשעבוד  

 בגינו על פי הדין, ולשביעות רצונו של הנאמן. 

לשטר הנאמנות )סדרה    6.4.3בהמשך לאמור בסעיף קטן ב', החברה תמסור לנאמן אישור כאמור בסעיף   .ד

ושא משרה בכיר בחברה, בדבר השווי הבטוחתי והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן,  ג'( חתום על ידי נ

שייבדק למועד רישום השעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה. האישור יכלול את אופן החישוב של  

כל בדיקה נוספת   יידרש לבצע  ולא  הנכס המותר לשעבוד הנאמן יסתמך על האישור והתחשיב הנ"ל 

 אמתותו. מטעמו או לבדוק את

יום לפחות קודם ליצירת שיעבוד של נכס ורישומו בפועל בהתאם להוראות    14החברה תפרסם דיווח מיידי  

בנוגע   גילוי  ניירות ערך, לרבות הנחיית  זה, הכולל את הגילוי הנדרש בהתאם להנחיות סגל רשות  סעיף 

רך לעיגון "הנחיית גילוי בנוגע  ולתיקון המוצע לתקנות ניירות ע  2011לנכסי נדל"ן להשקעה מחודש ינואר  

וכן כל גילוי נוסף בהתאם לרף הגילוי שיידרש באותה עת    2013לפעילות נדל"ן להשקעה" מחודש דצמבר  

  .דביחס לנכס מהותי מאו

לחלופין, ככל שישועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( זכויות מכוח הסכמי רכישה  

המכר דירות שיועמדו מכוחם ובכלל זה ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות ביטוח   )לרבות בטוחות מכוח חוק

ששועבדו לטובת הנאמן כאמור(, החברה תהא רשאית לקבל לידיה מעת לעת סכומים מיתרת התמורה,  

לחשבון הבנק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך שני ימי עסקים, ובלבד  

שווה לסך שווי הבטוחות על פי חוק המכר דירות שנמסרו ו/או ימסרו לחברה בגין הנכסים    שסכום זה יהיה

ובכפוף להמצאת העתק נאמן למקור של הבטוחות על פי   80%-הנ"ל, בתוספת מע"מ כדין, כשהוא מוכפל ב

חוק המכר דירות הנוספות שהתקבלו בידיה כאמור, אשר בגינן מבקשת החברה לשחרר כספים נוספים  

בשטר  כא כמפורט  אלו  רכישה  הסכמי  בגין  הנאמן  לטובת  שעבודים  לרישום  בכפוף  והכל    הנאמנותמור 

)סדרה ג'(. החברה תעביר לנאמן תחשיב ואישור נושא משרה בכיר בתחום הכספים בחברה בנוגע לתחשיב  

הנאמן,  רצון  לשביעות  בנוסח  לעיל,  לאמור  ביחס  הבטוחתי  האישו השווי  על  להסתמך  רשאי  ר  והנאמן 

 .תותםיוהתחשיב הנ"ל ולא יידרש לבצע כל בדיקה נוספת מטעמו או לבדוק את אמ

את   בהתאם ג'(,  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  לטובת  שעבדה  החברה  זה,  למועד  נכון  לעיל,  לאמור 

  בישראל  הדין  פי  על  תקפים  להלן  המפורטים  השעבודים  כי,  יצוייןהשעבודים המפורטים להלן. לעניין זה  

 .  החברה של  ההתאגדות מסמכי פי ועל
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  נאמנות   חשבון 

  בשטר )כהגדרתו  

ג'(,    הנאמנות  )סדרה 

  הנאמן   שם  על   מתנהל

  מחזיקי   עבור  בנאמנות

 "ח )סדרה ג'(אג

שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא  

שמספרו   הנאמנות  בחשבון  הלווה  החברה   661046זכויות 

( הפועלים  בבנק  מספר12המתנהל  בסניף  פי    681(  על  )וכן 

המופקד   וכל  חשבונותיו,  תתי  כל  על  החוב(,  באגרת  הגדרתו 

נייר ו/או  הפיקדונות  ו/או  כל הכספים  על  וכן  זה,  ות  בחשבון 

הערך ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות  

( נאמנות  הרמטיק  המלווה,  שם  על  בע"מ  1975המתנהל   )

כמפורט   והכל  ג'(  )סדרה  חוב  אגרות  מחזיקי  עבור  בנאמנות 

 באגרת החוב .   

 . בסכום הגבלה ללא

 

)לרבות    56 דירות 

לדירות   ההצמדות 

על   המצויות  אלה( 

הידועים  מק רקעין 

בגוש       43-ו  42כחלקות  

 באשקלון    2754

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת  
הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה הלווה,  

בדצמבר    20על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם מכר מיום  
יינתנו    )ובכלל זה הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר  2020

הפרויקט   בגין  דירות  המכר  חוק  להוראות  בהתאם  לחברה 
רכיב המע"מ(   ולרוב  ביטוח  פוליסות  ו/או  בנקאיות  )ערבויות 

להירשם צפויה  החברה  בניין  שבגינו  של  כבעלים  היתר,  בין   ,
דירות )לרבות ההצמדות לדירות( הנכללת    56מגורים שלם בן  

ה על המקרקעין  " אשר נבנ2בפרויקט הידוע בשם "דמרי בברנע  
כחלקות   הציונות    2754בגוש    43-ו  42הידועים    87ברחוב 

מפורטת   ואשר  באשקלון  ברנע(  )אזור  כרמים  רמת  בשכונת 
החזקה,   זכויות  לרבות  )"הדירות"(,  החוב  לאגרת  ג'  בנספח 
זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות  

את המהוות  לדירות,  ביחס  לחברה  של    שיש  זכויותיה  כל 
על   נוספות  בניה  וזכויות  המיטלטלין  ולמעט  בדירות  החברה 

 המקרקעין המיוחסים לדירות )להלן: "הנכס"(  
וכן שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על  
הנובעים   הפירות  למלוא  הלווה  החברה  של  זכויותיה  מלוא 

דמי שימוש    מהנכס לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או
ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הנכס, כולו או חלקו, ו/או  
הסכמי   פי  על  הקיימים  בנכס,  והנכללות  הקיימות  הדירות 
לעת   מעת  שינוייהם  על  הנכס,  על  כיום  החלים  השכירות 
ההסכמים   על  שיתווספו  עתידיים  שכירות  הסכמי  ולרבות 

שינ פירות  זה  ובכלל  אותם  יחליפו  ו/או  ככל  הקיימים  בעו, 
שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות  

 בנכס  
על   הגבלה בסכום  ללא  בדרגה  וראשון  יחיד  קבוע  שעבוד  וכן 
מלוא זכויותיה של החברה הלווה לקבלת תגמולי הביטוח בגין  

 הנכס, והכל בהתאם לאגרת החוב. 
הנכסים  החברה הלווה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את 

המשועבדים או כל חלק מהם לטובת צד שלישי כלשהו באיזה  

   .אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

 . בסכום הגבלה ללא

)לרבות    80 דירות 

לדירות   ההצמדות 

על   המצויות  אלה( 

הידועים   מקרקעין 

בגוש    507כחלקה  

 בירושלים  30074

לה בסכום, לטובת  שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגב
הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה הלווה,  

  2020ליוני    21על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם מכר מיום  
יינתנו   אשר  דירות  המכר  חוק  מכוח  הבטוחות  זה  )ובכלל 
הפרויקט   בגין  דירות  המכר  חוק  להוראות  בהתאם  לחברה 

ביטו פוליסות  ו/או  בנקאיות  רכיב המע"מ(    )ערבויות  ולרוב  ח 
להירשם צפויה  החברה  של  שבגינו  כבעלים  היתר,  בין   ,80  

הידוע   בפרויקט  הנכללת  לדירות(  ההצמדות  )לרבות  דירות 
בשם "מחנה יהודה" אשר נבנה על המקרקעין הידועים כחלקה  

הגובלים בשוק מחנה יהודה ורחוב עץ החיים    30074בגוש    507
והידוע מצפון  יפו  ורחוב  החיים"  ממערב  עץ  כ"מתחם  ים 

בירושלים ואשר מפורטת בנספח ג' לאגרת החוב )"הדירות"(, 
)ככל   שביושר  זכויות  חוזיות,  זכויות  החזקה,  זכויות  לרבות 
שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות  
המיטלטלין   ולמעט  בדירות  החברה  של  זכויותיה  כל  את 

קעין המיוחסים לדירות )להלן:  וזכויות בניה נוספות על המקר
 "הנכס"(  

וכן שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על  
הנובעים   הפירות  למלוא  הלווה  החברה  של  זכויותיה  מלוא 
מהנכס לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש  
ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הנכס, כולו או חלקו, ו/או  

הסכמי  הדירו  פי  על  הקיימים  בנכס,  והנכללות  הקיימות  ת 
לעת   מעת  שינוייהם  על  הנכס,  על  כיום  החלים  השכירות 
ההסכמים   על  שיתווספו  עתידיים  שכירות  הסכמי  ולרבות 

 . בסכום הגבלה ללא
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ככל   שינבעו,  פירות  זה  ובכלל  אותם  יחליפו  ו/או  הקיימים 
שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות  

 בנכס  
על  וכ הגבלה בסכום  ללא  בדרגה  וראשון  יחיד  קבוע  שעבוד  ן 

מלוא זכויותיה של החברה הלווה לקבלת תגמולי הביטוח בגין  
 הנכס, והכל בהתאם לאגרת החוב. 

החברה הלווה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכסים  

המשועבדים או כל חלק מהם לטובת צד שלישי כלשהו באיזה  

   כפוף להוראות שטר הנאמנות.אופן שהוא אלא בהתאם וב

)לרבות    133 דירות 
לדירות   ההצמדות 
על   המצויות  אלה( 
הידועים   מקרקעין 

  52-ו  51כחלק מחלקות  
 בתל אביב.   7108בגוש 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת  
של   ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  על  הנאמן  החברה, 

מיום   מכר  הסכם  מכוח  החברה  זכויות    2021ביוני    15מלוא 
מיום    110לרכישת   מכר  והסכם  דיור    2021ביולי    20יחידות 
יחידות דיור  שבגינם החברה צפויה להירשם, בין    23לרכישת  

על   חכירה  זכות  כבעלת  )לרבות    133היתר,  דיור  יחידות 
ב לדירות(  מה   2-ההצמדות  אשר  מגורים  חלק  בנייני  ווים 

מפרויקט הידוע בשם "אפר האוס" אשר נבנה על המקרקעין  
מחלקות   כחלק  תכנית    7108בגוש    52-ו  51הידועים  ע"פ 

וינגייט  2381מפורטת מס'   , שכונת יד אליהו, תל  1א', ברחוב 
החזקה,   זכויות  לרבות  זה:"הדירות"(,  בסעיף  )להלן  אביב 

כל זכויות אחרות  זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, ו
של   זכויותיה  כל  את  המהוות  לדירות,  ביחס  לחברה  שיש 
על   נוספות  בניה  וזכויות  המיטלטלין  ולמעט  בדירות  החברה 
שעבוד   וכן  "הנכס"(  )להלן:  לדירות  המיוחסים  המקרקעין 
מלוא   על  בסכום  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  שוטף, 

נכס לרבות  זכויותיה של החברה למלוא הפירות הנובעים מה
דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום  
הדירות   ו/או  חלקו,  או  כולו  הנכס,  שוכרי  ע"י  שמשולם 
השכירות   הסכמי  פי  על  הקיימים  בנכס,  והנכללות  הקיימות 
החלים כיום על הנכס, על שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמי  

הק ההסכמים  על  שיתווספו  עתידיים  ו/או  שכירות  יימים 
פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש   זה  ובכלל  יחליפו אותם 
וכן שעבוד   בנכס  ו/או עתידיות  נוספות קיימות  לבניה  זכויות 
מלוא   על  בסכום  הגבלה  ללא  בדרגה  וראשון  יחיד  קבוע 
פוליסת   מכח  הביטוח  תגמולי  לקבלת  החברה  של  זכויותיה 

ב לביטוח  חברה  "כלל  ידי  על  שהונפקה  בגין    7ע"מ" הביטוח 
ולא   תמשכן  לא  החברה  החוב.  לאגרת  בהתאם  והכל  הנכס, 
תשעבד ולא תמחה את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם  
בהתאם   אלא  שהוא  אופן  באיזה  כלשהו  שלישי  צד  לטובת 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 
 

 . בסכום הגבלה ללא

 

 

 לתוספת השמינית לתקנות הדוחות:   8להלן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לסעיף 

 המשועבדים  הנכסים הבטוחתי של    שווים .1.11.22

  נכס "  של  בטוחתיה  השווי את לבחון)סדרה ג'(    הנאמנותלהוראות שטר    בהתאם  נדרש בהם מקרים באותם

"הנכס/ו "  כבטוחהלשעבוד    המותר של  לפי  יםהמשועבד   יםאו  ג'(,  סדרה  הנאמנות  בשטר  )כהגדרתם   "

  מותר   נכס   שעבוד   בעת:  בלבד  הבאים  במקרים  היינולהוראות שטר הנאמנות )סדרה ג'( )  בהתאם העניין,  

החלפת    כבטוחה  לשעבוד ו/או  שחרור  בעת  בסעיף    המשועבדים  הנכסיםאו    הנאמנות  שטרל  6.3כאמור 

או בעת הרחבת  /ו)סדרה ג'(    הנאמנותלשטר    6.6סעיף  או בעת שחרור תמורת ההנפקה כאמור ב /ו)סדרה ג'(  

 לשטר הנאמנות )סדרה ג'((, יחולו הכללים הבאים:    7סדרת אגרות החוב )סדרה ג'( כאמור בסעיף 

נכס/ים המותר/ים לשעבוד כבטוחה שהינם נכסי מקרקעין משועבדים )למעט    של  הבטוחתי  השווי  .א

)שומה(,    שווי   הערכתפי    על   כאמור ים  /הנכס  לשווי  שווהזכויות החברה מכוח הסכמי הרכישה(, יהא  

 ;  80%- ב מוכפל כשהואהנאמנות )סדרה ג'(,  לשטר 6.4 בסעיף המתוארים  לתנאים בהתאם

 
 



יהא שווה    כספייםשל פיקדונות    הבטוחתי  שווי ה .ב כאלו(  )ככל שיהיו  ערך ממשלתיים  ניירות  ו/או 

  מועד   קצרי  מלווים  או  הממשלתייםשל ניירות הערך    השוק  שווילסכום הפיקדונות הכספיים או ל

  מוכפל  הבדיקה  במועד מועד קצר מלווה או  ממשלתי  ערך נייר כל של בבורסה הסגירה שער)דהיינו 

  במועד  הנאמנות  בחשבון  המוחזק  החוב  אגרות  מחזיקי  לטובת  המשועבד  כאמור  נייר  כל'  במס

 (, לרבות פירות שנצברו בגינם, אם וככל שנצברו;הבדיקה

  בטוחות , לגובה ההבדיקה  במועדיהא שווה,    רכישה   הסכמי  מכוח   החברה  זכויותשל    הבטוחתי  השווי  .ג

)ובכלל זה    רותדי  המכר   חוק   פי  עלאו  /ו  מותנית  בלתי  אוטונומית  בנקאית)ערבות    החברה  שקיבלה 

ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות הביטוח ששועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור  

, בתוספת מע"מ כדין,  רכישה  הסכמי  מכוח  החברה  זכויות  בגין  לחברהלעיל(( על פי תנאיהן, שנמסרו  

ב מוכפל  בסעיף  הפרויקט  קבלת  ממועד  כי  יובהר  זה  לעניין.  80%-כשהוא  כאמור    לשטר   6.1.1, 

הסכמי רכישה,    מכוחזכויות    קיימות  היו   לחברה   בהם   אשר  פרויקטים  באותם)סדרה ג'(,    הנאמנות

באותם מקרים בהם נדרש    יימדד  דירות   אותן הפרויקט הנבחן ובכלל זה של    של   הבטוחתי  השווי 

שטר   להוראות  ל  הנאמנות בהתאם  בהתאם  הבטוחתי  השווי  את  לבחון  ג'(  בסעיף  )סדרה  אמור 

 )סדרה ג'(.  הנאמנות לשטר)ג( 6.4.1)סדרה ג'( חלף האמור בסעיף  הנאמנות לשטר)א( 6.4.1

 

 )סדרה ג'(  החוב אגרות סדרת להרחבת תנאים .1.11.23

,  לפעם  מפעם,  רשאית  תהא  החברההנאמנות )סדרה ג'(,    לשטר  4.6עד    4.2  בסעיפים  לאמור  ובנוסף  בכפוף

  בין ,  פרטית  בהצעה  בין )  נוספות'(  סדרה ג)  חוב  אגרות  ולהנפיק'(  סדרה ג)  החוב  אגרות  סדרת  את  להרחיב

  ובכל   מחיר  בכל  וזאת(,  דין  לפי  המותרת,  אחרת  דרך  בכל  בין  או  מדף  הצעת  דוח  פי  על  בין,  תשקיף  במסגרת

 במצטבר: שלהלן התנאים שיתקיימו, ובלבד  לחברה  שיראה אופן

הפיננסיות  מ  איזו  של  בהפרה  נמצאת  אינההחברה   .א המידה    לשטר  8.1בסעיף    המפורטותאמות 

הרחבת    לאחר בסמוך    מיד )סדרה ג'( במועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי    הנאמנות

דוחות הכספיים  ה  על  הסתמךהסדרה החברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות וזאת ב

מהרחבת  וב  ההרחבה   למועד  עובר  שפורסמו  החברה  של  האחרונים הנובע  הגיוס  בסכום  התחשב 

אמות מידה פיננסיות    ןהסדרה וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אות

  לא   החוב  אגרות  דירוג,  הסדרה  הגדלתלאחר    ומידבעקבות    -  מדורגות  תהיינה  החוב  ואגרות  ובמידה

  יותר   ידי  על  מדורגות  תהיינה  החוב  שאגרות)וככל    הסדרה  הגדלת  טרם  החוב  אגרות  מדירוג  יפחת

  החברה ,  זה  תנאי  לצורך  כי  יובהר(.  הגבוה  הדירוג  יהיה  זה  לעניין   הקובע   הדירוג ,  אחת  דירוג   מחברת

 טרם הרחבת הסדרה.   הסדרה  להגדלת  הדירוג  חברת אישור את תפרסם

של החברה את    רעוןהפ, לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה, בהרחבת הסדרה בכדי לפגוע בכושר אין .ב

 אגרות החוב )סדרה ג'(. 

מיידי ואין חשש סביר    לפרעוןהרחבת הסדרה לא קיימת עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה ג'(    במועד .ג

 להתקיימות עילה שכזו.  

  אגרות  סדרת  והרחבת)סדרה ג'(    נאמנות  שטר  פי  על  המהותיות  התחייבויותיה  בכל  עומדת   החברה .ד

  החוב  אגרות  מחזיקי  כלפי  החברה  של  המהותיות  התחייבויותיה  מבין  איזו  להפרת  תגרום  לא  החוב

 )סדרה ג'(. 

מ  השווי  .ה יפחת  לא  הסדרה  הרחבת  למועד  נכון  המשועבדים  הנכסים  כלל  של    100%  - הבטוחתי 

)סדרה ג'(    החוב   אגרות   בגין   הנפקתן  במועד   לחברה   החוב   אגרות  מחזיקי   ידי   על  ששולמה  מהתמורה 

אגרות החוב אשר תונפקנה במסגרת הרחבת    בגין  התמורה   בתוספתאותה עת )אשר נמצאות במחזור ב

  בהתאם  ןוהריבית בגינ  ההצמדה  הפרשי  בתוספתהסדרה ובכל הרחבת סדרה נוספת שנעשתה לפני כן(,  



  עד)סדרה ג'(    החוב  אגרות   למחזיקי  שולמו  טרם  אשר   ההרחבה)סדרה ג'( במועד    החוב  אגרות  לתנאי 

זה  עת  לאותה סעיף  בתנאי  עמידה  לצורך  לשעבוד    לשעבד  רשאית  תהא   החברה.  המותרים  נכסים 

"( ובמקרה  הנוספים הנכסים: "זה בסעיף)סדרה ג'( )להלן  הנאמנות שטר  להוראותכבטוחה בהתאם 

שעבוד   השלמת  לאחר  לחברה  ותשוחרר  הנאמנות  לחשבון  הסדרה  הרחבת  תמורת  תועבר  כאמור 

)סדרה ג'( בקשר עם   הנאמנות  לשטר  6.2המסמכים המפורטים בסעיף  הנכסים הנוספים והמצאת כל  

כי החברה לא תהיה רשאית לקבל לידיה את    מובהרשעבוד הנכסים הנוספים, בשינויים המחויבים.  

תמורת הרחבת הסדרה כאמור אלא אם שועבדו הנכסים הנוספים )היינו, החברה לא תהיה רשאית  

עליית שווי הנכסים המשועבדים לכשעצמם וכן עליית שווי    להרחיב את סדרה אגרות החוב על בסיס

הנכסים המשועבדים לכשעצמם לא תזכה את החברה לקבל כנגד שעבודם תמורה שתנבע מהרחבת  

 סדרת אגרות החוב )סדרה ג'((.

בסעיף    החברה .ו כמפורט  הצהרות  הנוספים  לנכסים  ביחס  ג'(,    6.7תצהיר  )סדרה  הנאמנות  לשטר 

 בשינויים המחויבים. 

 . חוב  אגרות.נ.  ע ₪ מיליון 700על   מקרההסדרה )לאחר ההרחבה( לא יעלה בכל  היקף .ז

 

 משועבדים נכסים ושחרור  החלפת .1.11.24

 משועבדים   נכסים  החלפת .1.11.24.1

הפעמים(,   במספר  הגבלה  )וללא  לעת  מעת  זכאית,  תהיה  על    לשחררהחברה  השעבוד    הנכסיםאת 

ולם או חלקם, קרי החלפת השעבוד על  כ  המשועבדים  הנכסים  על  השעבוד  החלפת  של  בדרך  המשועבדים

" )להלן:  בהם  הכלולות  הדירות  מבין  איזו  על  ו/או  המשועבדים  הנכסים  מבין  "(, המוחלףהנכס  איזה 

כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אחד או    לשעבוד  המותרים  מהנכסים  אילו  של,  משכוןאו  /ו   משכנתה,  שעבודב

"(, ובלבד  הנכס המחליףהלן: "ל)   החברה  של  דעתה  שיקול  לפי  -  והכול,  ביניהם  שילוב  וכל  סוגיםמכמה  

 :העניין לפילהלן,  בסעיף  המפורטיםשיתקיימו כל התנאים 

) נכס מקרקעין משועבדהינו "  המחליף  שהנכס  במידה המותרים    הנכסיםההגדרה של "  תחת  כהגדרתו" 

 :  מאלה אחד  מתקיים, הנאמנות )סדרה ג'(( בשטר" כבטוחה לשעבוד 

 שלמראש    הסכמה  טעונה  –  נכסים משועבדים באישור אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה ג'(  החלפת (1)

  או;  מיוחדת  בהחלטהמחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(, וזאת    באסיפתמחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(  

– 

  מחזיקי  אסיפת  להחלטת   להידרש  מבלי"  סביר  החלפה"מנגנון  ב  שימוש   תוך  משועבדים   נכסים  החלפת  (2)

  שיקול  לפי,  רשאית  תהיה  החברהוהתנאים המנויים שם,    לעיל(  1"ק )בסאף האמור    על  -  חוב  אגרות

בנכס מקרקעין משועבד, מבלי להידרש לאישור אסיפת    המוחלףהנכס    את החליף  ל,  הבלעדי  דעתה

ג'(   )סדרה  אגרות החוב  ג'(,    החוב   אגרות  מחזיקי  נאמן  אישור או  /ו מחזיקי    שבמועד  ובלבד)סדרה 

 - ובמצטברכל התנאים שלהלן   יתקיימו נויהשי

עם השווי    יחד  המחליף  הנכס  של)סדרה ג'(    הנאמנות  לשטר  6.4בסעיף    כהגדרתו  הבטוחתי השווי (א)

מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי    100%  -של כל יתר הנכסים המשועבדים לא יפחת מ  הבטוחתי

ככל   סדרה,  הרחבות  בכל  שתתקבל  התמורה  )לרבות  הנפקתן  במועד  לחברה  החוב  אגרות 

הפרשי   בתוספת  עת,  באותה  במחזור  נמצאות  אשר  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  בגין  שתהיינה( 

אשר טרם שולמו    ההחלפה רות החוב )סדרה ג'( במועד  ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אג

 ;ההחלפה במועדלמחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( 

  הנכסשל  מזו  מהותי באופן גבוהה תהיה לא המחליף הנכס  שלהסיכון   רמתשל החלפה,  במקרה (ב)

כי    דירקטוריון  לאישור  בהתאם  וזאת,  המוחלף וקבע  הנכס המחליף  החברה לאחר שבחן את 



  ביחס  תיעשה הנכס של הסיכון רמת בדבר הדירקטוריון בחינת כי ויובהר.  מתקייםהאמור לעיל 

  בחשבון  תיקח  הרלוונטי  במועד  הדירקטוריון  בחינת.  המחליף  הנכס  לעומת  עצמו  המוחלף  לנכס

  למגורים "ן  נדל  נכס  הינו  המחליף  הנכס  והאם  הבניה  שלב"ן,  הנדל  נכס  של  הגיאוגרפי  המיקום  את

ודירקטוריון    היה.  לפקודה  בהתאם  במקרקעין  להשקעות  קרן"י  ע   לרכישה  המותר  בישראל

כי   יאשר  לא    הנכסשל    מזו  מהותי  באופן  גבוהה  לא  המחליף  הנכס  שלהסיכון    רמתהחברה 

  אגרות  מחזיקי אסיפת של אישור  טעונה  משועבדים נכסים החלפת  תהיה , לעיל  כאמור, המוחלף

 . לעיל( 1)1.11.24.1"ק בס כאמור החוב

)סדרה ג'(, ישועבד לטובת הנאמן על פי    הנאמנות לשטר  6.3.1המחליף, כפי שהוא מוזכר לעיל בסעיף    הנכס

בסעיף   המפורטות  מדרגה    הנאמנות  לשטר  6.1ההוראות  וראשון  יחיד  קבוע  כשעבוד  לרבות  ג'(,  )סדרה 

גם בלשכת    החברה  דעת  שיקול  ולפי  ובמרשמים אשר בהם ניתן לרשום, ברשם החברות ובמידת האפשר

 רישום המקרקעין הרלבנטית.

,  כלומר" )נכס מקרקעין משועבד"  שאינושהנכס המחליף הינו מהנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה    במידה

   –( יותר או אחת , פיננסיות  בטוחות הינו

רשאית החברה להחליף את הנכס המוחלף    תהא)סדרה ג'(,    הנאמנות  לשטר  6.3.1בסעיף    האמור אף    על

ו/או מחזיקי אגרות    מחליף  בנכס פיננסית, אחת או יותר, מבלי שתידרש לאישור הנאמן  שהינה בטוחה 

המחליף ישועבד    שהנכס)סדרה ג'(, ובלבד    הנאמנות  לשטר  6.3.1שתידרש לעמוד בתנאי סעיף    ומבליהחוב  

וללא הגבלה בסכום )וזאת מבלי    ראשונה  מדרגהבוע ויחיד  ק  בשעבוד)סדרה ג'(    החוב  אגרות  מחזיקי   לטובת

  מיידי דיווח    פרסמההחברה  וש,  שרלוונטי  ככל)סדרה ג'((,    הנאמנות   לשטר)ז(  6.5.1לגרוע מהאמור בסעיף  

בדיווח המיידי הנ"ל   וציינה  בפועל  ההחלפה ביצוע  טרםימים  15בדבר כוונתה לבצע החלפה כאמור לפחות  

הצפוי להחלפת הבטוחות הפיננסיות    המועד  ואתף זה הינה לתקופה זמנית בלבד  כי ההחלפה כאמור בסעי

  של)ב( לשטר הנאמנות )סדרה ג'((  6.4.1  בסעיף )כמפורט    הבטוחתי  השווי  כי  וכן בנכס מקרקעין משועבד,  

של כל יתר הנכסים המשועבדים ככל שקיימים נכסים נוספים לא    הבטוחתיעם השווי    יחד  המחליף  הנכס

מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב לחברה במועד הנפקתן בגין אגרות החוב    100%-יפחת מ

)סדרה ג'( אשר נמצאות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל שתהיינה(,  

אשר טרם    ההחלפה בית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה ג'( במועד  בתוספת הפרשי ההצמדה והרי

. החברה תעביר לנאמן תחשיב המוכיח, לשביעות  ההחלפה  במועד שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(  

  100%-רצון הנאמן, כי השווי הבטוחתי של כלל הבטוחות, לאחר שעבוד הנכס המחליף, אכן אינו פוחת מ

ית של אותו המועד. הנאמן רשאי להסתמך על תחשיב זה ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת  מהתמורה העדכנ 

 מטעמו.  

נכס מקרקעין משועבד כאמור  ה בטוחה  השבו תחליף החברה את    במועדכי,    יודגש על  פיננסית בשעבוד 

  חה כבטו  ששימש  האחרון  המקרקעין  לנכס  ביחס  תיערך זה,    בסעיףלעיל, הבחינה בדבר רמת הסיכון כאמור  

 )קרי, הנכס האחרון ששועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב לפני החלפתו בבטוחה פיננסית(.   החוב   לאגרות

מלכתחילה בהוראות    חליף , כאילו נכלל הנכס המ המוחלף  הנכסשקיים נכס מחליף דינו יהיה כדין    ככל

מעת    ולהחליפ "(, לרבות זכותה של החברה לשוב ו המשועבדים   הנכסים שטר הנאמנות )לרבות בהגדרת "

)סדרה ג'( יחול ביחס    הנאמנות  לשטר  6.3.1לעת בהתאם לאמור לעיל. לעניין זה מובהר כי האמור בסעיף  

מכוח   החברה  זכויות  שהינו  משועבד  מקרקעין  בנכס  שמדובר  ככל  המחויבים,  בשינויים  המחליף  לנכס 

 הסכם הרכישה. 



שהחב לכך  כפופה  משועבדים  נכסים  החלפת  לעיל,  לאמור  נושא  בנוסף  מאת  אישור  לנאמן  תמציא  רה 

תקיימות איזה  ההמשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר עמידת החברה בתנאים המפורטים להלן שבלעדי  

 תנאי מהם לא תותר החלפת נכסים משועבדים:  

 כי לא מתקיימת עילת פירעון מידי באותו מועד;   (1)

 גרות החוב )סדרה ג'(.כי החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי א (2)

 

 משועבדים  נכסים שחרור .1.11.24.2

החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר פעמים(, במקרה של פדיון חלק מאגרות חוב )סדרה  

מיליון ש"ח לפחות )בכל מנה(, לשחרר ולהסיר את השעבוד על כל או איזה מבין    20ג'( בסכום מצטבר של  

הנכס  ולהסיר את השעבוד על איזו מבין הדירות הכלולות בהם )להלן: "הנכסים המשועבדים ו/או לשחרר  

לפי שיקול דעתה של החברה, וללא צורך באישור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( או   – "(, והכול המשוחרר

)סדרה ג'(( של יתרת    הנאמנות   לשטר   6.4.1( השווי הבטוחתי )כהגדרתו בסעיף  1הנאמן )סדרה ג'(, ובלבד ש: ) 

)סדרה ג'(, נכון    הנאמנות  לשטר  6.4.2ם המשועבדים, על בסיס הערכות שווי העומדות בתנאי סעיף  הנכסי

מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב לחברה במועד    100%- למועד שחרור הנכסים לא יפחת מ

בכ שתתקבל  התמורה  )לרבות  עת  באותה  במחזור  נמצאות  אשר  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  בגין  ל  הנפקתן 

החוב   אגרות  לתנאי  בהתאם  בגינן  והריבית  ההצמדה  הפרשי  בתוספת  שתהיינה(,  ככל  סדרה,  הרחבות 

( עת;  לאותה  עד  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  למחזיקי  שולמו  טרם  אשר  השחרור  במועד  ג'(  לא  2)סדרה   )

החוב  ( החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות  3מתקיימת עילה לפירעון מיידי; )

ו   הנאמנות )סדרה ג'( בהתאם להוראות שטר   ג'(;  ( יימסר לנאמן אישור נושא המשרה הבכיר  4)  -)סדרה 

 בתחום הכספים בדבר עמידת החברה בתנאים האמורים לעיל בנוסח לשביעות רצון הנאמן. 

של    הנאמן יהיה חייב לחתום תוך זמן סביר על כל מסמך או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצועה

השחרור ו/או ההחלפה, וזאת בתנאי שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל, לרבות לצורך הסרת  

השעבוד מעל הנכס המוחלף, ולאחר שהחברה המציאה לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום  

דרה ג'( או  )ס  הנאמנות לשטר  6.3.1הכספים בחברה, בצירוף תחשיב רלוונטי, בדבר עמידה בתנאי שבסעיף  

)ככל    הנאמנות  לשטר   6.3.2שבסעיף   המשועבדים  הנכסים  של  הבטוחתי  השווי  עם  )בקשר  ג'(  )סדרה 

שקיימים( והנכס המחליף )ככל שקיים( והיחס ליתרת החוב בגין אגרות החוב כאמור( וכן לאחר שהשלימה  

בפניו את כל המסמכים    את הליכי השעבוד של הנכס המחליף )ככל שקיים(, להנחת דעתו של הנאמן והציגה

)ככל שקיים(, וכן כל    הנאמנות לשטר    6.2המפורטים בסעיף   ג'( בקשר עם שעבוד הנכס המחליף  )סדרה 

מסמך סביר אחר שיידרש בהתאם לשיקול דעתו הסביר של הנאמן לצורך יצירת ו/או רישום השעבוד על  

 הנכס המחליף )ככל שקיים(. 

ו על אישורי החברה  על  הנאמן רשאי להסתמך  לעיל, לרבות  בגין האמור  אליו  יועברו  אסמכתאות אשר 

 תחשיב החברה, ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו. 

בנוסף, עד למועד בו קמה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות, החברה תהיה  

בחש שיופקדו  בכספים  שימוש  לעשות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  לרבות  רשאית  הנאמנות,  בון 

בפירותיהם, לצורך פירעון קרן ו/או ריבית אגרות חוב )סדרה ג'(, לרבות בדרך של פדיון מוקדם )מלא או  

השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים    - חלקי, לפי שיקול דעת החברה( ובלבד שלאחר התשלום כאמור  

לחברה במועד הנפקתן בגין אגרות החוב  מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב    100%-לא יפחת מ 

)סדרה ג'( אשר נמצאות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל שתהיינה(,  



בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה ג'( אשר טרם שולמו למחזיקי  

כאמור וזאת בהתאם לאישור מאת נושא המשרה הבכיר    אגרות החוב )סדרה ג'( כפי שיהיה לאחר הפירעון 

בתחום הכספים בחברה אשר יימסר לנאמן, אליו יצורפו תחשיב ואסמכתאות רלוונטיים. במקרה כאמור,  

הנאמן יהא חייב לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצוע התשלום. יובהר כי  

על אישורי החב על  הנאמן רשאי להסתמך  לעיל, לרבות  בגין האמור  אליו  יועברו  ואסמכתאות אשר  רה 

 תחשיב החברה, ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו. 

 



 1 -נספח ג' 

 

 ' גנספח 

- תאם לשטר הנאמנות )סדרה ב'( בקשר לפרויקט שד' ירושלים בתלההגילוי הנדרש ב 

'( בקשר  גתאם לשטר הנאמנות )סדרה הב והגילוי הנדרש קרית אונו , פרויקט יפו- אביב

 ופרויקט דמרי בברנע  מחנה יהודה ירושלים, פרויקט אפר האוס תל אביבלפרויקט 

 

 יפו- אביב-תל, ירושלים שדרות פרויקט .1
 הצגת הנכס 

 31.12.2021פירוט ליום  סעיף
 ירושלים   שדרות פרויקט הנכס  שם

 יפו. -אביב-, בתל129-131בשדרות ירושלים  7073בגוש   71מקרקעין הידועים כחלקה  הנכס  מיקום
קומות, מעל קומת מסחר,    12בניינים אשר עתידים להיבנות, הכוללים בניין אחד בן  2   הנכס  שטחי

יחידות דיור,   9מסחר, הכולל   קומות מעל קומת  5יחידות דיור ובניין נוסף בן   90הכולל 
 .  כקבוע בהסכם מ"ר מרפסות 1,287-מ"ר מכר וכ 8,076-בשטח כולל של כ

 . ישירה  החזקה בנכס  האחזקה מבנה 
 100% בנכס  בפועל  התאגיד חלק

 - לנכס  השותפים שמות
 . התמורה מלוא שולמה  טרם.  2019 בדצמבר הסכם על חתימה  תאריך רכישת הנכס 

 זכות חוזית להירשם כבעלים של יחידות הדיור והמסחר.  בנכס  משפטיות  זכויות  פירוט 
רשומה בלשכת רישום המקרקעין, כבעלים הרשום של המקרקעין. על   המוכרת משפטיות   זכויות רישום מצב 

המקרקעין רשומה משכנתה בדרגה ראשונה על זכויות המוכרת, לטובת בנק דיסקונט  
 זכות מעבר להולכי רגל. –לישראל בע"מ. על המקרקעין רשומה זיקת הנאה 

מנוצלות   בניה בלתי  זכויות
 משמעותיות 

- 

  - מיוחדים   נושאים
 .להשקעה  ן"נדל חשבון על מקדמות  הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 - פרטים על נכס שנמכר 

 

   נתונים עיקריים

 . 100%נתונים לפי 
 100%-חלק התאגיד בנכס

  2019בדצמבר,  29לתקופה מיום  2021שנת 
 2020, בדצמבר 31ועד ליום 

 85,886 -כ 18,703-כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח( 
)באלפי   תקופה  לסוף  מצטברת  עלות  סה"כ 

 86,237 -כ 104,940-כ ש"ח(

ירידת )ביטול    –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות  
 - - ירידת( ערך שנזקפה בתקופה )באלפי ש"ח(

 281,000-כ 293,000-כ שווי הוגן למועד הדו"ח )באלפי ש"ח(
 2023 דצמבר  2023 דצמבר  מועד המסירה הצפוי על פי הסכם הרכישה 

 259,264 -כ 259,264-כ 1)באלפי ש"ח( צפויה עלות השקעה כוללת 

 173,027 -כ 154,324-כ 2עלות השקעה שטרם הושקעה )באלפי ש"ח(

 

 פרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס

 פירוט סוג

  הסכום
  י"ע  המובטח
יום  ל השעבוד

31.12.2021 
 ( ח "ש במיליוני)

שעבוד  
מדרגה  
 ראשונה 

 שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות
מיום   זכויות החברה מכוח הסכם מכר  מלוא  על  ב'( של החברה,  )סדרה  ר  בדצמב  29החוב 

, )ובכלל זה הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק  2019
המע"מ(   רכיב  ולרוב  ביטוח  פוליסות  ו/או  בנקאיות  )ערבויות  הפרויקט  בגין  דירות     המכר 

ללא הגבלה  
 בסכום. 

 
מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס    תיצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כולל   1

עלות   על  בעיקר  נסמך,  זה  מידע  וכוונות של החברה.  כוללת הערכות  זה אשר  נכון למועד  על אינפורמציה הקיימת בחברה 
רכישה, הוצאות נלוות לרכישה והצמדות ששולמו בפועל. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של  

 שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.  לרבותם )גורמי
 . זה דוח פרסום למועד  נכון שולם טרם זה  סכום  2



 2 -נספח ג' 

 

 פירוט סוג

  הסכום
  י"ע  המובטח
יום  ל השעבוד

31.12.2021 
 ( ח "ש במיליוני)

בניינים    2  שבגינו החברה צפויה להירשם, בין היתר, כבעלת זכות בעלות במקרקעין שעליהם 
  90הכולל    קומות, מעל קומת מסחר,  12)לרבות ההצמדות אליהם(, הכוללים בניין אחד בן  

ובניין נוסף בן   המצויים על    יחידות דיור  9קומות מעל קומת מסחר, הכולל    5יחידות דיור 
ואשר מפורטות    יפו-אביב-בשדרות ירושלים, בתל  7073בגוש    71המקרקעין הידועים כחלקה  

החזקה, זכויות חוזיות,    "(, לרבות זכויותהפרויקטאגרת החוב )להלן בסעיף זה: "בנספח ג' ב 
לפרויקט, המהוות את כל   זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס 

בניה וזכויות  המיטלטלין  ולמעט  בפרויקט  החברה  של  המקרקעין    זכויותיה  על  נוספות 
יחיד, ראשון בדרגה וללא    שעבוד קבוע,וכן    "(הנכסזה: "   המיוחסים לפרויקט )להלן בסעיף 

הפירות הנובעים מהנכס )לרבות    הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של החברה הלווה למלוא 
שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול    תשלומים כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי

שכירות שיהיו קיימים ו/או עתידיים    או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי 
ו/או  יחליפו אותם, שייחתמו בקשר עם    שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים באותה עת 

שתתקבל חלף הדירות ו/או בגינם בנכס    אילו מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או
התאם לאגרת  הביטוח בגין הנכס, והכל ב  וכן על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי 

 החוב.  
תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד   החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא

 . אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות  שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא

 

 פרטים אודות הערכת השווי 

 . 100%נתונים לפי 
 31.12.2020 31.12.2021 100%-חלק התאגיד בנכס

 281,000-כ 293,000-כ ( ח"ש באלפי) שנקבע השווי

ברק פרידמן קפלנר שימקביץ   ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'  השווי  מעריך   זהות
 ושות' 

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

  התאריך) השווי  הערכת של התוקף תאריך
 31.12.2020 30.09.20213 ( השווי  הערכת מתייחסת  שאליו

  עלות/הכנסה/השוואה) השווי  הערכת  מודל
ההשוואה  גישת (אחר ההשוואה  גישת   

  הערכת לצורך שנלקחו  עיקריים פרמטרים
 Sales) ההשוואה  בגישת  הערכה  – השווי

Comparison Approach ) 
  

 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר
Area ) 7,948 )מ"ר(  למגורים שנלקח בחשבון בחישוב  

7,948 

 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר
Area מ"ר(  למסחר ( שנלקח בחשבון בחישוב( 

 
1,510 

 
1,510 

 
  שנלקח  השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר 

 )בש"ח(  למגורים בחישוב
 

 33,500-כ
 

 32,400-כ
  שנלקח  השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר 

 )בש"ח( למסחר  בחישוב
 

 28,000-כ
 

 24,000-כ
  של השכרה-בר  מכר  ר"למ מחירים טווח 
 )בש"ח( בחישוב  שנלקחו השוואה ברי   נכסים

 44,592-29,432 –מגורים 
 27,000 –מסחר 

 38,500-29,740 –מגורים 
 15,000-29,000 –מסחר 

 22 –מגורים  בחישוב  שנלקחו השוואה  ברי הנכסים מספר
 1 -מסחר 

 23 –מגורים 
 7 -מסחר 

  לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים  נכסים
 שטח, מיקום, הנכס זיהוי /שם: ההשוואה

 מגורים: 
: כתובת שדרות ירושלים   1נכס 

נלקחו לצורך    7073בגוש  72חלקות 
חדרים בשטח   3החישוב דירות של  

 מ"ר. 83-62של 
: כתובת שדרות ירושלים אשר  2נכס 

 7073בגוש  73-74-75נמצא בחלקה 
 3-5נלקחו לצורך החישוב דירות של 

 מ"ר.  155-78חדרים בשטח של 
 מסחר: 

, 94: כתובת שדרות ירושלים 1נכס 
בשטח   תנלקחו לצורך החישוב חנו 

 מ"ר.  35של 

 מגורים: 
: כתובת שדרות ירושלים   1נכס 

 7073בגוש  72-73-74-75חלקות 
נלקחו לצורך החישוב דירות של   

 מ"ר. 115-55חדרים בשטח של  5-3
: כתובת חסידי האומות   2נכס 

בגוש  72-74-75אשר נמצא בחלקה 
נלקחו לצורך החישוב דירות   7073
  99-78חדרים בשטח של  4-3של 

 מ"ר.
 מסחר: 

, 66: כתובת שדרות ירושלים 1נכס 
, נלקחו לצורך  113, 94, 85, 75
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 3 -נספח ג' 

 

 . 100%נתונים לפי 
 31.12.2020 31.12.2021 100%-חלק התאגיד בנכס

 20-65החישוב חנויות בשטח של 
 מ"ר.

הנוכחי   NOI- שיעור תשואה נטו המשתקף מה
 - - נוכחי חלקי שווי שנקבע(  NOIשל הנכס )

 - - פרמטרים מרכזיים אחרים 
   ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח(

 294,000-כ 307,000-כ מוצע למגורים בשווי למ"ר מכר  5%עליה של 
למגורים   בשווי למ"ר מכר   5%ירידה של 

 268,000-כ 280,000-כ מוצע 

 



 4 -נספח ג' 

 

 קריית אונו פרויקט  .2

 הנכס  הצגת

 31.12.2021פירוט ליום  סעיף
   אונו  קריית  פרויקט הנכס  שם

במרכז קריית    6491בגוש  87-ו  32, 24וחלק מחלקות   86מקרקעין הידועים כחלקה  הנכס  מיקום
 אונו. 

"ר  מ 385-וכ מכר"ר  מ  2,755 של כולל בשטח בנייה,  י דירות אשר נמצאות בשלב 25   הנכס  שטחי
 .  מרפסות

 . ישירה  החזקה בנכס  האחזקה מבנה 
 100% בנכס  בפועל  התאגיד חלק

 - לנכס  השותפים שמות
 . התמורה מלוא שולמה  טרם.  2019 בדצמבר הסכם על חתימה  תאריך רכישת הנכס 

זכות חוזית להירשם כבעלים או כחוכרת בלשכת רישום המקרקעין )הזכות תיקבע   בנכס  משפטיות  זכויות  פירוט 
 "י(.רמבהתאם להליכים שהמוכרת מנהלת מול 

רשומות על שם בעלים שעמם ערכה המוכרת עסקת פינוי בינוי. בידי החברה   הזכויות משפטיות   זכויות רישום מצב 
ות לחברה. בנסח רישום  מכתב מב"כ הבעלים שלפיו רשאית המוכרת למכור את הדיר

  -שבה מפורטות זכויות הבעלים שעמם נערכה עסקת הפינוי  86המקרקעין של חלקה 
 בינוי הנ"ל.  –בינוי, קיימת הערת אזהרה לטובת המוכרת בגין עסקת הפינוי 

מנוצלות   בניה בלתי  זכויות
 משמעותיות 

- 

 - מיוחדים   נושאים
 .להשקעה  ן"נדל חשבון על מקדמות  הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 - פרטים על נכס שנמכר 

 

   עיקריים נתונים

 . 100%נתונים לפי 
 100%-חלק התאגיד בנכס

  2019בדצמבר  30לתקופה מיום  2021שנת 
 2020, בדצמבר 31ועד ליום 

 16,920 -כ 17,120-כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח( 
 33,713 -כ 50,833-כ )באלפי ש"ח( סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה 

ירידת )ביטול    –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 - - ירידת( ערך שנזקפה בתקופה )באלפי ש"ח(

 58,680-כ 61,240-כ שווי הוגן למועד הדו"ח )באלפי ש"ח(
 2022 יוני  2022יוני  מועד המסירה הצפוי על פי הסכם הרכישה 

 56,500-כ 56,500-כ 4)באלפי ש"ח(עלות השקעה כוללת צפויה 

 24,967-כ 5,667-כ 5עלות השקעה שטרם הושקעה )באלפי ש"ח(

 

  בנכס מהותיות  משפטיות ומגבלות  שעבודים אודות פרטים

 פירוט סוג

  המובטח הסכום
  יוםל השעבוד י"ע

31.12.2021 
 ( ח "ש במיליוני)

שעבוד  
מדרגה  
 ראשונה 

  בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות שעבוד קבוע, יחיד, ראשון 
  בדצמבר   30החוב )סדרה ב'( של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם מכר מיום  

, )ובכלל זה הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות  2019
פו ו/או  בנקאיות  )ערבויות  הפרויקט  בגין  דירות  המכר  רכיב  חוק  ולרוב  ביטוח  ליסות 

  25שבגינו החברה צפויה להירשם, בין היתר, כבעלת זכות בעלות או חכירה של    המע"מ(  
  וחלק   86דירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( המצויות על המקרקעין הידועים כחלקה  

  החוב במרכז קריית אונו ואשר מפורטות בנספח ג' לאגרת  6491בגוש  87-ו 32, 24מחלקות 
)ככל    "(, לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושרהדירותהלן בסעיף זה: " )ל

החברה    שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של
)להלן    בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים לדירות 

מלוא    שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על   וכן  "(הנכסבסעיף זה: "
תשלומים )לרבות  מהנכס  הנובעים  הפירות  למלוא  הלווה  החברה  של  כספיים    זכויותיה 

תשלום אשר    הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול או כל
שכירות   הסכמי  מכוח  שישולם,  ככל  עתידייםישולם,  ו/או  קיימים  על    שיהיו  שיתווספו 

עם בקשר  שייחתמו  אותם,  יחליפו  ו/או  עת  באותה  קיימים  שיהיו  אילו    ההסכמים 
בנכס וכן   מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הדירות ו/או בגינם

בגין הנכס, והכל בהתאם רת  לאג  על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי הביטוח 
 החוב.  

ללא הגבלה  
 בסכום. 
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 5 -נספח ג' 

 

 פירוט סוג

  המובטח הסכום
  יוםל השעבוד י"ע

31.12.2021 
 ( ח "ש במיליוני)

ממנו לטובת    החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק
 הנאמנות.  צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר

 

 הערכת השווי  אודות רטיםפ

 2020שנת  20216שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 58,680-כ 61,240-כ ( ח"ש באלפי) שנקבע השווי

 רובינזון  -תורקישר  -לב -בר רובינזון  -תורקישר  -לב -בר השווי  מעריך   זהות
 כן  כן  ? תלוי בלתי  המעריך האם
 לא לא ? שיפוי הסכם קיים האם

  התאריך) השווי  הערכת של התוקף תאריך
 30.09.20207 .202130.09 ( השווי  הערכת מתייחסת  שאליו

  עלות/הכנסה/השוואה) השווי  הערכת  מודל
ההשוואה  גישת (אחר ההשוואה  גישת   

  הערכת לצורך שנלקחו  עיקריים פרמטרים
 Sales) ההשוואה  בגישת  הערכה  – השווי

Comparison Approach ) 
  

 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר
Area)2,755  ( שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר 

  שנלקח  השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר 
 )בש"ח(  בחישוב

  –, שווי למ"ר 105 –שטח דירה במ"ר 
, שווי  111 –שטח דירה במ"ר ; 22,700
 –שטח דירה במ"ר  ; 21,900 –למ"ר 

 21,500 –, שווי למ"ר 114

, שווי  105 –שטח דירה במ"ר 
שטח דירה  ; 21,900 –למ"ר 

  –, שווי למ"ר 110 –במ"ר 
,  114 –במ"ר  שטח דירה; 21,100

 20,700 –שווי למ"ר 
  של השכרה-בר  מכר  ר"למ מחירים טווח 
 19,727-23,859 19,727-26,868 )בש"ח( בחישוב  שנלקחו השוואה ברי   נכסים

 43 63 בחישוב  שנלקחו השוואה  ברי הנכסים מספר

  לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים  נכסים
 שטח, מיקום, הנכס זיהוי /שם: ההשוואה

: פרויקט "אונו פריים", כתובת  1נכס 
בגוש   86-87, חלקות 12-14שאול המלך 

נלקחו לצורך החישוב דירות של    6491
מ"ר   105-136חדרים בשטח של  4-5

 מכר. 
", כתובת  Ono One: פרוייקט " 2נכס 

 383-ו  367, חלקות 63-93לוי אשכול 
. נלקחו לצורך החישוב  6496בגוש 

מ"ר    110חדרים בשטח של  4דירות של 
 מכר. 

: פרוייקט "אונו וואלי", כתובת  3נכס 
, 6496בגוש  100, חלקה 8בר יהודה 

  4נלקחו לצורך החישוב דירות של 
 מ"ר מכר. 109-118חדרים בשטח של 

: פרויקט "אונו פריים",  1נכס 
, 12-14כתובת שאול המלך 

נלקחו   6491בגוש  86-87חלקות 
  4לצורך החישוב דירות של  

מ"ר   105-114חדרים בשטח של 
 מכר. 

", Ono One: פרוייקט " 2נכס 
, חלקות  63-93כתובת לוי אשכול 

. נלקחו  6496בגוש  383-ו 367
  4לצורך החישוב דירות של 

 מ"ר מכר.   110חדרים בשטח של 
: פרוייקט "אונו וואלי",  3נכס 

  100, חלקה 8כתובת בר יהודה 
, נלקחו לצורך  6496בגוש 

חדרים   4החישוב דירות של 
 מ"ר מכר.   109ח של בשט

הנוכחי   NOI- שיעור תשואה נטו המשתקף מה
 - - נוכחי חלקי שווי שנקבע(  NOIשל הנכס )

   פרמטרים מרכזיים אחרים 
   ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח(

 61,614-כ 64,302-כ בשווי למ"ר מכר מוצע 5%עליה של 
 55,746-כ 58,478-כ בשווי למ"ר מכר מוצע 5%ירידה של 
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 6 -נספח ג' 

 

 מחנה יהודה פרויקט  .3

 הנכס  הצגת

 31.12.2020פירוט ליום  סעיף
 פרויקט מחנה יהודה    הנכס  שם

 בירושלים   30074 בגוש 507מקרקעין הידועים כחלקה  הנכס  מיקום
 5,544-יחידות דיור אשר נמצאות בשלבי בנייה ראשוניים בשטח כולל של כ 80   הנכס  שטחי

 מחסנים .    44-חניות תת קרקעיות ו 38מ"ר מרפסות,   528-מ"ר בתוספת של כ
 

 החזקה ישירה.  בנכס  האחזקה מבנה 
 100% בנכס  בפועל  התאגיד חלק

 - לנכס  השותפים שמות
 . טרם שולמה מלוא התמורה.2020ביוני חתימה על הסכם  תאריך רכישת הנכס 

 כבעלים של יחידות הדיור.  זכות חוזית להירשם בנכס  משפטיות  זכויות  פירוט 
 רישום פנימי במרשמי המוכר. משפטיות   זכויות רישום מצב 

 - מנוצלות משמעותיות  בניה בלתי  זכויות
 - מיוחדים   נושאים

 .להשקעה  ן"חשבון נדלמקדמות על  הכספיים בדוחות הצגה שיטת
 - פרטים על נכס שנמכר 

 

   עיקריים נתונים

 . 100%נתונים לפי 
 30.06.2021 2021שנת  100%-חלק התאגיד בנכס

 87,362-כ 87,362-כ )באלפי ש"ח(  תקופה עלות מצטברת לתחילת  
 87,362-כ - )באלפי ש"ח( התקופה עלות שוטפת שהושקעה במהלך 

 87,362-כ 87,362-כ )באלפי ש"ח(  תקופה סה"כ עלות מצטברת לסוף 
 228,460-כ 228,460-כ  שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(

 87,362-כ 87,362-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 
 - - רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 2025יוני  2025יוני  מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה( 
 188,850-כ 191,481-כ 7( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 

 101,488-כ 104,119-כ 8( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 

 בנכס מהותיות  משפטיות ומגבלות  שעבודים אודות פרטים

 פירוט סוג

  י"ע  המובטח הסכום
  יוםל השעבוד

31.12.2021 
 ( ח "ש במיליוני)

שעבוד מדרגה  
 ראשונה 

עבור   הנאמן  לטובת  בסכום,  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון  יחיד,  קבוע,  שעבוד 
( של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם  ג'מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

בעלת  כ  , בין היתר,, שבגינו החברה צפויה להירשם2020  בדצמבר  20מכר מיום  
  המצויות על המקרקעין דירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה(    56בעלות של    זכות 

)להלן בסעיף זה: "הדירות"(  2754בגוש    43-ו  42ות  הידועים כחלק  , באשקלון  
זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות  לרבות  

  דירות , המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירותאחרות שיש לחברה ביחס ל
  )להלן   דירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים ל

וללא הגבלה בסכום  , יחיד, ראשון בדרגה  שוטף: "הנכס"( וכן שעבוד  בסעיף זה 
על מלוא זכויותיה של החברה למלוא הפירות הנובעים מהנכס )לרבות תשלומים  
כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול  
או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים  

ההסכמים על  שיתווספו  עתידיים  יחליפו    ו/או  ו/או  עת  באותה  קיימים  שיהיו 
אותם, שייחתמו בקשר עם אילו מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או  

וכן   בגינם בנכס  ו/או  יחיד, ראשון בדרגה  שתתקבל חלף הדירות  שעבוד קבוע, 
על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין  וללא הגבלה בסכום  

כן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק  החברה לא תמש  הנכס. 
לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות    מנומ

 . שטר הנאמנות

 ללא הגבלה בסכום. 

 

 
 לעיל.  1ראה הערת שוליים מספר   7
 לעיל.  2ראה הערת שוליים מספר   8



 7 -נספח ג' 

 

 הערכת השווי  אודות פרטים

 . 100%נתונים לפי 
 2021שנת  100%-חלק התאגיד בנכס

 243,850-כ ( ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 רובינזון  -תורקישר  -לב -בר השווי  מעריך   זהות

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

  הערכת של התוקף תאריך
  שאליו התאריך) השווי

 ( השווי הערכת מתייחסת
31.12.2021 

  השווי  הערכת  מודל
ההשוואה  גישת ( אחר  עלות/הכנסה/השוואה)  

  שנלקחו  עיקריים פרמטרים
  הערכה  – השווי הערכת  לצורך

 Sales)  ההשוואה  בגישת
Comparison Approach ) 

 

 Grossהשכרה )-שטח מכר בר
Leasable Area  שנלקח )

 בחשבון בחישוב )מ"ר( 

 
5,543 

-בר מכר ר"למ מכירה מחיר 
 )בש"ח(  בחישוב שנלקח  השכרה

 למ"ר  44,000חדרים בשווי של  2דירת 
 למ"ר  40,000של חדרים בשווי ל  3דירת 

 מ"ר  38,500חדרים בשווי של  4דירת 
-בר  מכר  ר"למ מחירים טווח 

  השוואה ברי   נכסים של השכרה
 )בש"ח( בחישוב   שנלקחו

30,364-57,000 

  השוואה  ברי הנכסים מספר
 34 בחישוב   שנלקחו

  עיקריים רלוונטיים  נכסים
 לצורך  שנלקחו

,  הנכס זיהוי /שם: ההשוואה
 שטח , מיקום

  ה, חלקצומת הרחובות יפו וראול וולנברג", כתובת SAVYON VIEWפרויקט " : 1נכס 
 מ"ר מכר.  45-132חדרים בשטח של  2-4נלקחו לצורך החישוב דירות של  30050בגוש  63

. נלקחו לצורך החישוב דירות  30074בגוש   502 החלק קרדן באגריפס " קט ": פרוי  2נכס 
 מ"ר מכר.  53-91חדרים בשטח של  2-3של 

שיעור תשואה נטו המשתקף  
הנוכחי של הנכס   NOI-מה

(NOI  )נוכחי חלקי שווי שנקבע 
- 

  פרמטרים מרכזיים אחרים 
ניתוחי רגישות לשווי )באלפי  

  ש"ח( 

בשווי למ"ר מכר   5%עליה של 
 256,043-כ מוצע 

בשווי למ"ר מכר   5%ירידה של 
 231,658-כ מוצע 
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 2בברנע  דמריפרויקט  .4

 הנכס  הצגת

 31.12.2020פירוט ליום  סעיף
 2פרויקט דמרי בברנע  הנכס  שם

 באשקלון.  2754בגוש  43-ו 42 ות הידועים כחלק מקרקעין  הנכס  מיקום
קומות( אשר נמצא בשלב בניה מתקדם, בשטח   16דירות ) 56בניין מגורים שלם בן    הנכס  שטחי

   מחסנים.  47- חניות ו 74-מ"ר מרפסות בנוסף ל  1,245-מ"ר ושל כ 6,900כולל של 

 החזקה ישירה.  בנכס  האחזקה מבנה 
 100% בנכס  בפועל  התאגיד חלק

 - לנכס  השותפים שמות
 . טרם שולמה מלוא התמורה. 2019הסכם בדצמבר חתימה על  תאריך רכישת הנכס 

 כבעלים.   זכות חוזית להירשם בנכס  משפטיות  זכויות  פירוט 
הזכויות רשומות על שם החברה היזמית. בשלב זה מתנהל רישום פנימי במרשמי   משפטיות   זכויות רישום מצב 

 החברה היזמית.  
 - מנוצלות משמעותיות  בניה בלתי  זכויות

 - מיוחדים   נושאים
 .להשקעה  ן"מקדמות על חשבון נדל הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 - פרטים על נכס שנמכר 

 

   עיקריים נתונים

 . 100%נתונים לפי 
 100%-חלק התאגיד בנכס

  3לתקופה מיום 
ועד ליום  2021ביוני,

 2021בדצמבר,  31

  30לתקופה מיום 
ועד   2019בדצמבר, 

 2021ביוני,  3ליום 
 83,904 -כ 83,904-כ )באלפי ש"ח(  תקופה עלות מצטברת לתחילת  

 83,904 -כ 564-כ )באלפי ש"ח( התקופה עלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 83,904 -כ 84,468-כ )באלפי ש"ח(  תקופה סה"כ עלות מצטברת לסוף 

 97,208-כ 101,400-כ  שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 83,904 -כ 84,468-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 2022ואר ינ 2022ינואר  מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה( 
 92,100-כ 92,100-כ 9( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 

 8,196-כ 7,362-כ 10( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 

 בנכס מהותיות  משפטיות ומגבלות  שעבודים אודות פרטים

 פירוט סוג

  המובטח הסכום
  יוםל השעבוד י"ע

31.12.2021 
 ( ח "ש במיליוני)

שעבוד מדרגה  
 ראשונה 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי  
( של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם מכר מיום  ג'אגרות החוב )סדרה  

בעלות    בעלת זכותכ  , בין היתר,, שבגינו החברה צפויה להירשם2020  בדצמבר  20
לדירות אלה(    56של   )לרבות ההצמדות  על המקרקעיןדירות  הידועים    המצויות 

זכויות  , לרבות  באשקלון  )להלן בסעיף זה: "הדירות"(  2754בגוש    43-ו  42ות  כחלק
שיש   אחרות  זכויות  וכל  שישנן(,  )ככל  שביושר  זכויות  חוזיות,  זכויות  החזקה, 

ל ביחס  בדירותלחברה  החברה  של  זכויותיה  כל  את  המהוות  ולמעט    דירות, 
בסעיף    )להלן  דירותהמיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים ל

וללא הגבלה בסכום על מלוא  , יחיד, ראשון בדרגה  שוטף: "הנכס"( וכן שעבוד  זה
זכויותיה של החברה למלוא הפירות הנובעים מהנכס )לרבות תשלומים כספיים  
הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול או כל  
ו/או   קיימים  שיהיו  שכירות  הסכמי  מכוח  שישולם,  ככל  ישולם,  אשר  תשלום 

על ההסכמים יחליפו אותם,    עתידיים שיתווספו  ו/או  שיהיו קיימים באותה עת 
שייחתמו בקשר עם אילו מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל  

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה  חלף הדירות ו/או בגינם בנכס וכן  
החברה    על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין הנכס.בסכום  

לטובת    מנו כן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק מ לא תמש
 . צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

ללא הגבלה  
 בסכום. 
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 הערכת השווי  אודות פרטים

 . 100%נתונים לפי 
 2021שנת  100%-חלק התאגיד בנכס

 101,400-כ ( ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'  השווי  מעריך   זהות

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

  השווי  הערכת של התוקף תאריך
 הערכת  מתייחסת  שאליו התאריך )

 ( השווי
31.12.2021 

  השווי  הערכת  מודל
ההשוואה  גישת ( אחר  עלות/הכנסה/השוואה)  

  לצורך שנלקחו  עיקריים פרמטרים
  בגישת  הערכה  – השווי הערכת 

 Sales Comparison) ההשוואה 
Approach ) 

 

 Grossהשכרה )-שטח מכר בר
Leasable Area  שנלקח בחשבון )

 בחישוב )מ"ר(

 
6,890 

  השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר 
 )בש"ח(  בחישוב שנלקח

 למ"ר  14,700מ"ר בשווי של   109חדרים בשטח של  4דירת 
 למ"ר  13,800 מ"ר בשווי של 130חדרים בשח של  5דירת 

 למ"ר  17,300בשווי של  139חדרים פנטהאוז בשטח של  5דירת 
 למ"ר  17,800בשווי של  160חדרים פנטהאוז בשטח של  6דירת 

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

 )בש"ח(  בחישוב
12,628-20,745 

  שנלקחו השוואה  ברי הנכסים מספר
 98 בחישוב 

  שנלקחו עיקריים רלוונטיים  נכסים
 לצורך 

, מיקום, הנכס זיהוי /שם: ההשוואה
 שטח

, נלקחו  83-85-87שדרות הציונות ", כתובת דמרי בברנע שלב ב': פרויקט " 1נכס 
 מ"ר מכר.  109-130חדרים בשטח של  4-5לצורך החישוב דירות של 

נלקחו לצורך   73: פרויקט "דמרי בברנע שלב ג'", כתובת שדרות הציונות 2נכס 
 מ"ר מכר.  113-170חדרים בשטח של  4-6החישוב דירות של 

נלקחו לצורך   89באשקלון", כתובת שדרות הציונות   FLY: פרויקט " 3נכס 
 מ"ר מכר.  126-170חדרים בשטח של  4-6החישוב דירות של 

  NOI- שיעור תשואה נטו המשתקף מה
נוכחי חלקי   NOIהנוכחי של הנכס )

 שווי שנקבע( 
- 

  פרמטרים מרכזיים אחרים 
  ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח(

 106,262-כ מכר מוצעבשווי למ"ר  5%עליה של 
 96,601-כ בשווי למ"ר מכר מוצע 5%ירידה של 
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 אפר האוספרויקט  .5

 הנכס  הצגת

 31.12.2020פירוט ליום  סעיף
 פרויקט "אפר האוס"   הנכס  שם

,שכונת   1,רחוב וינגייט  7108בגוש   52-ו 51דירות הידועות כחלק מחלקות  133 הנכס  מיקום
 יד אליהו, תל אביב  

 מ"ר מרפסות  1,612-מ"ר דירות ו 10,213   הנכס  שטחי
 החזקה ישירה  בנכס  האחזקה מבנה 
 100% בנכס  בפועל  התאגיד חלק

 - לנכס  השותפים שמות
  2021ביולי   7והסכם רכישה מיום  2021ליוני   15רכישה מיום חתימה על הסכם  תאריך רכישת הנכס 

 . טרם שולמה מלוא התמורה 
 זכות חוזית להרשם כבעלי זכות בעלות/ חכירה   בנכס  משפטיות  זכויות  פירוט 

 בשלב זה רישום פנימי במרשמי היזם.  משפטיות   זכויות רישום מצב 
 - מנוצלות משמעותיות  בניה בלתי  זכויות

 - מיוחדים   נושאים
 .להשקעה  ן"מקדמות על חשבון נדל הכספיים בדוחות הצגה שיטת

  - פרטים על נכס שנמכר 

 

   עיקריים נתונים

 29.11.2021עד ליום  2021שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 66,861-כ 105,354-כ )באלפי ש"ח(  תקופה עלות מצטברת לתחילת  

 38,934-כ 518-כ )באלפי ש"ח( התקופה עלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 105,354-כ 105,872-כ )באלפי ש"ח(  תקופה סה"כ עלות מצטברת לסוף 

 378,200-כ 378,200-כ  שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 105,354-כ 105,872-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - )באלפי ש"ח(רווחי או הפסדי שערוך 

 2026אפריל  2026אפריל  מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה( 
 348,000-כ 348,000-כ 11( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 

 242,646-כ 242,128-כ 12( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 

 בנכס מהותיות  משפטיות ומגבלות  שעבודים אודות פרטים

 פירוט סוג

  המובטח הסכום
  יוםל השעבוד י"ע

31.12.2021 
 ( ח "ש במיליוני)

שעבוד מדרגה  
 ראשונה 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי  
של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם מכר מיום    ( סדרה ג')אגרות החוב  

לרכישת   2021ביולי  20יחידות דיור והסכם מכר מיום  110לרכישת  2021ביוני  15
יחידות דיור שבגינם החברה צפויה להירשם, בין היתר, כבעלת זכות חכירה על    23

מהווים חלק    בנייני מגורים אשר   2-יחידות דיור (לרבות ההצמדות לדירות) ב  133
כחלק   הידועים  המקרקעין  על  נבנה  אשר  האוס"  "אפר  בשם  הידוע  מפרויקט 

וינגייט   ,'א2381ע"פ תכנית מפורטת מס'    7108בגוש    52-ו  51מחלקות     1ברחוב 
(להלן בסעיף זה:"הדירות"), לרבות זכויות החזקה,   ,שכונת יד אליהו, תל אביב 

, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס  זכויות חוזיות, זכויות שביושר (ככל שישנן)
לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות  
בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים לדירות (להלן: "הנכס") וכן שעבוד שוטף,  
למלוא   של החברה  זכויותיה  על מלוא  בסכום  הגבלה  וללא  בדרגה  יחיד, ראשון 

מהנכס לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או    הפירות הנובעים 
הקיימות   הדירות  ו/או  חלקו,  או  כולו  הנכס,  שוכרי  ע"י  שמשולם  תשלום  כל 
על   הנכס,  על  כיום  החלים  השכירות  הסכמי  פי  על  הקיימים  בנכס,  והנכללות 
ההסכמים  על  שיתווספו  עתידיים  שכירות  הסכמי  ולרבות  לעת  מעת    שינוייהם 

הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות  
יחיד וראשון בדרגה   לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס וכן שעבוד קבוע 
ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי הביטוח מכח  

והכל  " לל חברה לביטוח בע"מבגין הנכס "כ 4 פוליסת הביטוח שהונפקה על ידי  
הנכסים   ולא תמחה את  ולא תשעבד  תמשכן  לא  החברה  החוב.  לאגרת  בהתאם 

 המשועבדים או כל חלק מהם

ללא הגבלה  
 בסכום. 

 
 לעיל.  1ראה הערת שוליים מספר   11
 לעיל.  2ראה הערת שוליים מספר   12
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 הערכת השווי  אודות פרטים

 . 100%תונים לפי נ
 202113שנת  100%-חלק התאגיד בנכס

 378,200-כ ( ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'  השווי  מעריך   זהות

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

  השווי  הערכת של התוקף תאריך
 הערכת  מתייחסת  שאליו התאריך )

 ( השווי
30.09.2021 

  השווי  הערכת  מודל
ההשוואה  גישת ( אחר  עלות/הכנסה/השוואה)  

  לצורך שנלקחו  עיקריים פרמטרים
  בגישת  הערכה  – השווי הערכת 

 Sales Comparison) ההשוואה 
Approach ) 

 

 Grossהשכרה )-שטח מכר בר
Leasable Area  שנלקח בחשבון )

 בחישוב )מ"ר(

 
10,213 

  השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר 
 )בש"ח(  בחישוב שנלקח

 למ"ר  42,500מ"ר בשווי של   54חדרים בשטח של  2דירת 
 למ"ר  37,500מ"ר בשווי של  74חדרים בשח של  3דירת 
 למ"ר  36,000מ"ר בשווי של  101חדרים בשח של  4דירת 

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

 )בש"ח(  בחישוב
36,058-48,219 

  שנלקחו השוואה  ברי הנכסים מספר
 81 בחישוב 

  שנלקחו עיקריים רלוונטיים  נכסים
 לצורך 

, מיקום, הנכס זיהוי /שם: ההשוואה
 שטח

נלקחו לצורך החישוב   וינגייט ת"א '", כתובת  UPPER HOUSE: פרויקט " 1נכס 
 מ"ר מכר.  55-101חדרים בשטח של  2-4דירות של 

  NOI- שיעור תשואה נטו המשתקף מה
נוכחי חלקי   NOIהנוכחי של הנכס )

 שווי שנקבע( 
- 

  פרמטרים מרכזיים אחרים 
  ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח(

 397,300-כ בשווי למ"ר מכר מוצע 5%עליה של 
 359,500-כ בשווי למ"ר מכר מוצע 5%ירידה של 

 
 

 
 .2021בדצמבר  31התקבל מכתב אודמן שווי ליום  2022במרץ   7, ביום 2021בפסטמבר  30הערכת השווי הינה ליום   13
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.1.202230                                     

1907מספרנו :   

 לכבוד 

 מגוריט ישראל בע"מ 

 שומת מקרקעין מקיפה 

 בפרויקט "מגדלי שיר" דירות מגורים  58

 336-ו  334חלקות  6368גוש 

 , גבעת שמואל 48פינת רחוב הסיבים   73-75רחוב הנשיא 

 מטרת חוות הדעת 

"(, מוגשת בזאת מזמין חוות הדעתלבקשת מר תומר צבר סמנכ"ל הכספים בחברת מגוריט ישראל )להלן: "

 חוות דעת מקצועית לאומדן שווי הנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון. 

החברה ו/או לצורך  הערכה התבקשה לצורך שעבוד הנכס הנדון כולו או חלקו לטובת מחזיק אגרות חוב של  

 הדוחות הכספיים של החברה. 

של מועצת שמאי המקרקעין )פרוט מזערי נדרש בשומות   17.1חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס  

התשכ"ח ניירות ערך,  חוק  דיווח עפ"י  לצורך  יישום תקינה חשבונאית(.    1968-מקרקעין המבוצעות  ולצורך 

אשר   IAS40תקן בינלאומי  -עה בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים  נמסר לנו כי הנכס מוגדר כנכס השק

 . IFRS 13מדידתו מתבצעת בהתאם לתקן בינלאומי 

הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי מסמך זה ותוכנו יצורף לצורך שעבוד הנכס הנדון כולו או חלקו לטובת 

מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או לצורך הדו"חות הכספיים של החברה ו/או לדו"חות הצעת מדף עתידיים  

)ככל שיתפרסמו( ו/או לצורך דיווחיה המיידים של של חב' מגוריט. 
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 שרותפרטי התק

בר . א משרד  לבין  ישראל,  מגוריט  חברת  בין  מקרקעין -ההתקשרות  ושמאות  כלכלה  רובינזון  תורקישר  לב 

 . 5.12.2021בוצעה ביום 

 לא קיימות התניות לגבי תוצאות חוות הדעת ושכר טרחתנו. . ב

 אנו מצהירים כי לא קיימת תלות בין משרדנו, לבין מזמין חוות הדעת.  .ג

לפי עמדת סגל משפטית  התקבל כתב שיפוי ממזמין   .ד לשיפוי המותר  של   105-30חוות הדעת המוגבל 

 רשות ניירות ערך.

 .31.12.2021המועד הקובע להערכה זו הינו   -המועד הקובע 

 פרטי המשרד והשמאים המעריכים 

הנדל"ן  לב, תורקישר, רובינזון מעניק שירותי שמאות מקרקעין, ליווי פרויקטים, כלכלה וייעוץ בתחום  -משרד בר

חברות נדל"ן ציבוריות, יזמים וחברות בניה, גופים ציבוריים, מוסדות פיננסיים וגופי מימון שונים,   -למגוון גופים  

 רואי חשבון, עורכי דין, בתי משפט ופרטיים. 

נכסים של  רב  למגוון  דעת  חוות  בהכנת  מצטבר  וניסיון  מקצועי  ידע  מרכז  מסחר,    -המשרד  מגורים,  נכסי 

 וקה ותעשייה, מלונאות ועוד. משרדים, תעס

 להלן פרטי השכלתם וניסיונם של מעריכי השווי: 

 לב, עו"ד ושמאי מקרקעין-גיל בר שם המומחה:  

 . 1746שמאי מקרקעין מוסמך מס'   עיסוק: 

 :השכלה 

 שמאי מקרקעין מוסמך.   - 2009

 של הטכניון. לימודי תעודה, שמאות מקרקעין וניהול נכסים, היחידה ללימודי חוץ  2008  - 2006

 הלימודים כוללים, בין היתר, קורסים בכלכלה ומימון.   

 עו"ד, חבר לשכת עורכי הדין בישראל.   -  2006

, המכללה האקדמית נתניה, סיום התואר בהצטיינות )מצטיין דיקן(.  L.L.Bלימודי משפטים   2005  - 2001

 חבר בפרויקט המצוינות של המכללה. 

 : ניסיון

לב, תורקישר, רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין. המשרד עוסק -במשרד שמאים ברשותף   -  2014

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין. 

 אולפינר ושות'. -משרד שמאי מקרקעין גרינברג   2014  - 2008

  .המקרקעיןחגי, המתמחה בתחום   -משרד עורכי דין יורם חגבי  2008  - 2004
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 רובינזון, שמאי מקרקעיןדניאל  שם המומחה:  

 . 1929שמאי מקרקעין מוסמך מס'   עיסוק: 

 השכלה: 

 שמאי מקרקעין מוסמך.   -  2013

 תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון והתנהגות אירגונית. -אביב -אוניברסיטת תל   2014  - 2012

 מקרקעין. לימודי תעודה בשמאות –היחידה ללימודי חוץ של הטכניון   2011

  תואר ראשון בתוכנית המחקרית למצטיינים של אוניברסיטת ת"א  -אביב  -אוניברסיטת תל 2008  - 2006

 בביולוגיה. סיום התואר בהצטיינות בפרק זמן מקוצר.  

 ניסיון: 

 נמנה על צוות כותבי המבחנים הסופיים של המועצה לשמאי מקרקעין ושותף בצוותי   -  2017

 ב לחקר הנדל"ן באוניברסיטת ת"א. המחקר של מכון אלרו  

לב, תורקישר, רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין. המשרד עוסק -שותף במשרד שמאים בר -  2016

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין. 

 הקבוצה עוסקת ביזום נדל"ן מסחרי  יזמות נדל"ן,  –מנהל פיתוח עסקי בקבוצת רקע    2016  - 2015

 ומגורים בארץ ובחו"ל.   

 משרד שמאי מקרקעין ברק, פרידמן, כהן ושות'.  2015  - 2012

 וזאת חוות דעתנו, 
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 פרטי הנכס  .1

מגוון    58 - מהות הנכס  בתמהיל  שיר",  "מגדלי  בפרויקט  מגורים  להם    2-5דירות  חד', 

 להלן 2.4מחסנים, הכל כמפורט בסעיף  58 - מקומות חניה ו  82מוצמדים 

 , גבעת שמואל48רחוב הסיבים פינת  73-75רחוב הנשיא     -כתובת 

 6368     -גוש 

 (1) זכויות שטח קרקע רשום במ"ר  חלקות

 בעלות פרטית  4,898 334

 חכירה עירונית  4,704 336

ביעוד שטח ציבורי פתוח בבעלות עיריית גבעת שמואל   336חלקה   (1)

וכוללת חלק מחניוני הפרויקט בתת הקרקע. נרשמה חכירה עירונית  

שנים עם אופציה    99החניונים התת קרקעיים, לתקופה של  לשטח  

 שנים נוספות. 99 -ל 
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 הסביבה הנכס ואור  תי  .2

 , על ידי הח"מ.   26.12.2021ביקור בנכס נערך בתאריך 

 תיאור הסביבה  .2.1

מזרח העיר גבעת שמואל, בסמוך לגבול שיפוט עם העיר פתח תקווה. שכונת מגורים    -צפון  

מדרום   הממוקמת  מצפון חדשה  הדקלים,  רמת  לשכונת  ממזרח  סיב,  רמת  תעשיה  לאזור 

 לרמת הדר וממערב לנווה עוז הירוקה.

בני   חדשה  רוויה  בבנייה  מגורים  בשימושי  מאופיינת  הקרובה  לצד    12-20הסביבה  קומות 

בתים צמודי קרקע. הסביבה מתפתחת ובשנים האחרונות קיימת תנופה בניה הכוללת הקמת  

ן: אקו רמת הדר )בהקמה(, חלומות גבעת שמואל )אוכלס(, דוניץ גבעת  פרויקטים חדשים כגו

 סביוני גבעת שמואל )אוכלס(, קרדן ברמת הדר )בהקמה( ועוד., שמואל )בהקמה(

 רחוב הנשיא )המסילה(, דו סטרי, מחבר בין רחוב הזיתים במערב לרחוב הסיבים במזרח.  

דרום, המחבר  -רחוב הסיבים, ראשי, מהווה גבול שטח השיפוט בין הערים, ציר תנועה צפון

 בין רחוב ז'בוטינסקי פתח תקווה מצפון לרחוב מנחם בגין גבעת שמואל מדרום. 

, בתי ספר, גינות ציבוריות ועוד. בסמוך ממוקמים קאנטרי  קיימים מבני ציבור  בקרבת הפרויקט

עיר ספורט  מועדון  רוגבוין קלאב,  מסחרי  מרכז  הגבעה,  קניון  בצפון,  הגבעה  אור  וקניון  וני 

 ופארק רמון מדרום. בסמוך מצפון אזורי התעסוקה של פתח תקווה. 

המתחבר לכביש מס'    471ממערב וכביש    4הנגישות לאזור טובה לאור הקרבה לכביש מס'  

 . הפיתוח הסביבתי מלא, החניה בצידי הרחוב ובמגרשים. 40-ו 6

 יתור סביבה )מיקום הנכס מסומן בעיגול אדום להמחשה(:מפת א 

 

פרויקט  
 "מגדלי שיר" 
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 תיאור החלקות  .2.2

 מ"ר, ביעוד למגורים ומסחר.   4,898בשטח קרקע רשום של  6368בגוש  334חלקה 

 מ"ר, ביעוד שטח ציבורי פתוח.   4,704בשטח קרקע רשום של  6368בגוש  336חלקה 

מתון היורד ממערב  בשיפוע    הקרקעפני    החלקות מהוות חטיבת קרקע רציפה, אי רגורלית, 

   .למזרח

 חטיבת הקרקע בעלת חזית מזרחית לרחוב הסיבים וחזית דרומית לרחוב הנשיא. 

יח"ד    204בנייני מגורים,    3ייה רוויה, "מגדלי שיר", הכולל  על החלקה בנוי פרויקט מגורים בבנ

 ושטחי מסחר בקומת הקרקע, כמפורט להלן.

 )הסימון להמחשה בלבד(:  GOVMAPתרשים החלקות על רקע תצלום אויר מאתר 

 

 :גבולות

עליה מוקם בין   6393בגוש    324-ו  325חזית לרחוב הסיבים ומעברו חלקות    -מזרח 

היתר, פרויקט מגורים בבנייה רוויה הידוע כפרויקט "אקו נוה עוז הירוקה"     

 )שטח שיפוט פתח תקווה(.    

חזית לרחוב הנשיא ומעברו חטיבת קרקע ריקה, ביעוד עירוני מעורב עם     -דרום 

 תכנית מתאר כוללנית של העיר.מגורים ומסחר בהתאם ל   

 ביעוד לתעסוקה ומסחר.   335צלע לחלקה      -מערב 

 עליה בנוי קאנטרי קלאב.  305צלע לחלקה   -צפון 
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 תיאור הפרויקט והבניינים .2.3

קומות מעל לקומת קרקע מסחרית    20פרויקט "מגדלי שיר" כולל שלושה בנייני מגורים בני  

חניה.   מרתפי  קומות  הרחובות ושלוש  על  נשענים  "נ",  האות  בצורת  ממוקמים  הבניינים 

יחידות   204)השצ"פ(. בפרויקט  336הגובלים ופונים לכיכר עירונית מפותחת בתחום חלקה 

מ"ר שטחי מסחר בקומת    2,570  -חד', דירות גן ודירות פנטהאוז( וכ  2-6דיור בתמהיל מגוון )

 הקרקע הפונים לכיכר העירונית.  

מכיוון מערב,   3מכיוון דרום, מרחוב הנשיא והכניסה לבניין    2  -ו  1לבניין    הכניסה הראשית

הכניסה לכלי    גרעיני מעליות ומדרגות המחברים בין כל הקומות.    3מרחוב הסיבים. בכל בניין  

רכב למרתפי החניה, מרחוב הסיבים, באמצעות רמפה הממוקמת הצד הצפוני של חלקה  

334 . 

)בקומות   15-2מגורים הפזורות בשלושת הבניינים בקומות    דירות  58  –  נשוא חוות הדעת

 דירות בקומה טיפוסית(. 4-5אלו 

 :   סטנדרט הבנייה והגמר

בין,  בסביבה   כמקובל  בסטנדרט  בנוי  המבנה  חוץ  שלד,  היתר  הכולל  קירות  ובלוקים,   בטון 

בשטחים   קשיח.  באריחי בחיפוי  מלא  בגובה  קירות  חיפוי  כולל  הגמר  סטנדרט  הציבוריים 

ריצוף גרניט פורצלן וכו'(,   זכוכית  )עץ,  או אלמנטים מעוצבים  תקרה דקורטיבית   , קרמיקה 

 ותאורה מעוצבת, קודי נעילה לדלתות הציבוריות ועוד. בחניון רצפות בטון מוחלק. 

 מבט לכיוון צפון מערב   –חזית הבניינים 
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 מזרח -מבט מכיוון הכיכר לדרום  –חזית הבניינים 

 

 של הפרויקט  2014053 קטע מתוך תשריט היתר מספר 

 

 1בניין מס'  2בניין מס' 

 3בניין מס' 



 

 40מתוך   9עמוד 
 

 תיאור הדירות נשוא חוות הדעת   .2.4

 בנייני הפרויקט, כפי שיפורט להלן.   3דירות מגורים, המחולקות בין  58

 :  הערות לנתוני הטבלאות

מכר על פי מידע שהועבר לנו ממזמין  השטחים המוצגים הם לפי חוק    -שטחי הדירות   . א

בהנחיות  הבדלים  לאור  הרישוי  לשטחי  ביחס  קטנים  הפרשים  קיימים  הדעת.  חוות 

 למדידה.

הסימון )ע( בטבלאות מבטא חניה עוקבת. חניות בקומות שונות של   -מקומות החניה   . ב

 מרתפי החניה יכולות להיות בעלות אותו מספר. 

 מ"ר.  6.5 -"ר למחסן ובממוצע כמ 8מ"ר ועד  5בשטח של  -מחסנים  .ג

 –  1דירות מגורים בבניין מספר   16

מס'  
 דירה

 חד'  כיווני אוויר  קומה 
שטח  
 במ"ר 

מרפסת  
 במ"ר 

 מספר חניה  חניות
מספר  
 מחסן

 222 )ע(  77-17 2 14 121 5 מערב -דרום  3 12

 301 )ע(  80-26 2 14 121 5 מזרח  -דרום  4 15

 322 )ע(  30-3 2 14 117 5 מערב  -צפון  6 21

 311 )ע(  65-25 2 14 121 5 מזרח  -דרום  6 23

 229 )ע(  76-16 2 14 121 5 מזרח  -דרום  7 27

 312 )ע(  62-23 2 14 121 5 מערב -דרום  7 28

 305 78,  77 2 14 121 5 מזרח  -דרום  8 31

 211 )ע(  80-20 2 14 121 5 מערב -דרום  8 32

 210 11 1 14 101 4 מערב  -צפון  10 37

 116 90 1 14 101 4 מערב  -צפון  11 41

 107 63 1 14 104 4 מערב -דרום  11 44

 103 62 1 14 104 4 מערב -דרום  12 48

 115 65 1 14 101 4 מערב  -צפון  13 49

 331 76 1 14 104 4 מערב -דרום  13 52

 310 75 1 14 104 4 מערב -דרום  14 56

 302 79 1 14 101 4 מערב  -צפון  15 57
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   -  2דירות מגורים בבניין מספר   26

מס'  
 דירה

 חד'  כיווני אוויר  קומה 
שטח  
 במ"ר 

מרפסת  
 במ"ר 

 חניות
מספר  
 חניה

מספר  
 מחסן

 235 )ע(  71-13 2 62 121 5 מערב -דרום  2 6

 257 22 1 12 55 2 מערב  -צפון  3 8

 343 8 1 12 55 2 מערב  -צפון  4 13

 359 24 1 12 86 3 מזרח  -דרום  4 15

 144 )ע(  31-11 2 14 120 5 מערב -דרום  4 16

 352 33 1 12 55 2 מערב  -צפון  5 17

 342 9 1 12 55 2 מערב  -צפון  5 18

 367 25 1 12 86 3 מזרח  -דרום  5 20

 353 )ע(  37-8 2 14 120 5 מערב -דרום  5 21

 363 34 1 12 55 2 מערב  -צפון  6 22

 333 10 1 12 55 2 מערב  -צפון  6 23

 372 26 1 12 86 3 מזרח  -דרום  6 25

 364 )ע(  38-9 2 14 120 5 מערב -דרום  6 26

 350 58 1 12 55 2 מערב  -צפון  7 27

 354 7 1 12 55 2 מערב  -צפון  7 28

 371 31 1 12 86 3 מזרח  -דרום  7 30

 351 57-19 1 14 120 5 מערב -דרום  7 31

 345 20 1 12 86 3 מזרח  -דרום  8 34

 344 19 1 12 86 3 מזרח  -דרום  9 38

 341 18 1 12 86 3 מזרח  -דרום  10 42

 336 )ע(  55-17 2 14 119 5 מזרח-צפון  11 45

 339 17 1 12 86 3 מזרח  -דרום  11 46

 256 97,  96 2 14 120 5 מערב -דרום  11 47

 124 43 1 14 107 4 מערב  -צפון  12 48

 123 42 1 14 107 4 מערב  -צפון  14 56

 146 )ע(  41-15 2 14 119 5 מזרח-צפון  14 57
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   -  3דירות מגורים בבניין מספר   16

מס'  
 דירה

 חד'  כיווני אוויר  קומה 
שטח  
 במ"ר 

מרפסת  
 במ"ר 

 חניות
מספר  
 חניה

מספר  
 מחסן

 131 )ע(  1-1 2 14 119 5 מערב -דרום  2 8

 149 )ע(  3-3 2 14 121 5 מזרח  -דרום  3 11

 253 )ע(  3-3 2 14 121 5 מזרח  -דרום  4 15

 135 )ע(  16-10 2 14 121 5 מזרח  -דרום  5 19

 251 )ע(  1-1 2 14 117 5 מערב  -צפון  6 21

 277 )ע(  22-7 2 14 121 5 מזרח  -דרום  6 23

 252 )ע(  2-2 2 14 121 5 מזרח-צפון  7 26

 278 )ע(  20-6 2 14 121 5 מזרח  -דרום  7 27

 134 )ע(  4-4 2 14 119 5 מערב -דרום  8 32

 249 93 1 14 104 4 מזרח-צפון  10 38

 262 21 1 14 104 4 מזרח-צפון  11 42

 250 94 1 14 101 4 מערב  -צפון  12 45

 244 58 1 14 101 4 מערב  -צפון  13 49

 138 13 1 14 104 4 מזרח-צפון  13 50

 145 14 1 14 101 4 מערב  -צפון  14 53

 125 15 1 14 104 4 מזרח-צפון  15 58

 תיאור כללי של הדירות 

הכוללים שירותים  יציאה למרפסת שמש, מטבח, חדרי רחצה  לסלון ממנו  כללית  בחלוקה 

לרבות חדר מאסטר   הדירות  אורחים, חדרי שינה בהתאם לתמהיל  ואמבטיה, חדר שירותי 

 ממ"ד. הכולל חדר שירותים ומקלחת צמודים וכן 

 סטנדרט הבנייה והגמר בדירות 

פורצלן   גרניט  ריצוף  בחדרים,  עץ  ומשקופי  דלתות  בכניסה,  בטחון  ריצוף  60X60דלת   ,

מעקות   במרפסות,  סליפ  אנטי  ריצוף  רחצה,  בחדרי  חלקי  בגובה  קירות  וחיפוי  אנטיסליפ 

לי בסלון, זכוכית, חלונות זכוכית במסגור אלומיניום עם תריסים חשמליים, תריס גלילה חשמ

משטח   מהדירות,  בחלק  אי  ויחידת  ועיליים  תחתונים  מטבח  ארונות  הכולל  מאובזר  מטבח 

 מערכת מיזוג אוויר מיני מרכזית בכל הדירות ועוד. כלים סניטרים סטנדרטיים,  עבודה משיש,  
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 : 2015058להלן לצורך התרשמות, תשריטי דירות טיפוסיות מתוך תשריט היתר הבניה  

 )הדירות המסומנות מהוות חלק מנשוא חוות הדעת(  3בבניין מס'  8, 6, 4-3תשריט קומות 
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 )הדירות המסומנות מהוות חלק מנשוא חוות הדעת(  2בבניין מס'  6-3תשריט קומות 
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 )הדירות המסומנות מהוות חלק מנשוא חוות הדעת(  1בבניין מס'  9-8, 6-3קומות  תשריט
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 תאופייניו תמונות 

 דירות המגורים 
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 דירת גן 

  

 מעליות        מבואה קומתית 
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 מרתפי חניה

  

 כניסה לחניון התת קרקעי מרחוב הסיבים
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 רישוי   .2.5

 מידע מתוך תיק הבניין הסרוק באתר ההנדסי של עיריית גבעת שמואל: 

 , לצורך חפירה ודיפון. 1.8.2013מתאריך  2012090היתר בניה מס'  •

 , למשרד מכירות. 27.6.2013מתאריך  2013034היתר בניה מס'  •

 קומות מרתף חניה. 3, להקמת 27.1.2014מתאריך  2014002היתר בניה מס'  •

מס'   • בניה  ל19.6.2014מתאריך    2012091היתר   ,-3    + בהיתר  קיימים  מרתף  קומות 

  + הכוללים    2קומת קרקע מסחרית    20יח"ד: קומת קרקע גלריה,    123בנייני מגורים 

 קומות וגג טכני + שטח ציבורי פתוח.  

הכולל:    3הקמת בניין מס'    –, לשלב ב'  18.1.2015מתאריך    2014053היתר בניה מס'   •

גג  20  + א'    קומות מגורים  בבנינים מס'    –טכני. שלב  הכוללים שינויים   2-ו  1שינויים 

ובקומת גלריה, כולל תוספת של   יח"ד. שינויים בשטחי קומת מסחר    81בחלוקת מס' 

יח"ד ועדכון שטחי מסחר בקומת קרקע    204יח"ד מאושרות במגרש, סה"כ    123-יח"ד ל

 וגלריה.

שינויים ותוספת שטחים במהלך   , תכנית11.4.2016מתאריך    2015058היתר בניה מס'   •

 הבניה + צוברי גז.

 -  ריכוז שטחי הבניה לפרויקט בהתאם לטבלת השטחים שצורפה לתשריט ההיתר

 שימוש 
שטח עיקרי  

 במ"ר 
שטח שירות  

 במ"ר 
סה"כ בניין  

 במ"ר 
שטח מרפסות  

 במ"ר 

  18,516.8 18,225.4 291.4 תת"ק

  2,569.4 860.8 1,708.6 קרקע

  510.9 510.9  גלריה 

 5,603.57 29,060.1 7,520.2 21,539.9 קומות מגורים

  190.8 190.8  גג טכני

 5,603.57 50,848.0 27,308.1 23,539.9 סה"כ

, לפיצול היתרים ללא תוספת שטח. שלב  25.9.2016מתאריך    2016028היתר בניה מס'   •

 א' מסחר ומרתפים, שלב ב' מגורים.

 בלבד, הרצת מערכות. 3שניתן לבניין מס'  28.5.2017מתאריך  4טופס  •

 בשלבים.    4, לפיצול היתרים לצורך טופס  16.2.2017מתאריך    2017003היתר בניה מס'   •

ובניין    3,  26.3.2017מתאריך    4טופס   • בלבד(  )מעטפת  מסחר  קומת  מרתף,  קומות 

 קומות )שלב א'(. 20בן  1מגורים מס' 

 קומות בלבד.  20בן  2, לבניין מס' 29.5.2017מתאריך  4טופס  •

 קומות בלבד.  20בן  3, לבניין מס' 14.9.2017מתאריך  4טופס  •
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 משפטימצב  .3

 , אשר אינההמקרקעין נשוא חוות הדעתסקירה תמציתית של המצב המשפטי החל על  בפרק זה 

 . מהווה בשום אופן תחליף לעיון מקיף במסמכים המשפטיים ובדיקת הזכויות

   רישום מקרקעין  י נסח .3.1

הזכויות  תמצית מידע   הופק באמצעות אתר האינטרנט של רשם המקרקעין  מפנקס  אשר 

 :  8.12.2021במשרד המשפטים בתאריך 

 מ"ר. 4,898בשטח קרקע רשום של  - 6368בגוש  334חלקה 

 בעלויות:

 החלק בנכס בעלים

 5/84 ברנט אברהם 

 5/84 ברנט הילה 

 5/252 אפל שמואל 

 5/252 דודזעירא 

 1/6 ברונר ישראל משה 

 1/6 ברונר יעקב

 3/224 הריס רבקה

 3/224 הריס בן ציון

 3/224 פפויפר דבי 

 3/224 פפויפר יהודה 

 3/224 ברונר הינדה

 3/224 ברונר בנימין 

 10/252 ברנט הילה 

 35/252 פרנס שמשון

 1/12 ברונר רות

 5/36 גוטפרוינד ברטה 

 3/224 טריקוט נדין 

 3/224 ברונר מרק

 : משכנתאות

, לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ,  5.2.2015רשומה משכנתא מדרגה ראשונה מתאריך  -

 ₪, בשלמות, על כל הבעלים. 740,000,000בסכום של 

 : 1הערות 

, לטובת רייסדור טאוורס בע"מ,  5.2.2015מתאריך    126רשומה הערת אזהרה לפי סעיף   -

 
 הדעת בלבד. הרלוונטיות לחוות    1
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 , על כל הבעלים.21.11.2012בהתאם להסכם מיום 

תקנה   - מקרקעין  יעוד  על  הערה  הוועדה  4.11.2013מתאריך    27רשומה  לטובת   ,

 המקומית לתכנון ובנייה גבעת שמואל, לזכות מעבר לציבור בתחום שטחי הקולנדות. 

, לטובת הוועדה המקומית לתכנון 19.5.2016רשומה הערה על יעוד מקרקעין מתאריך   -

 ובניה גבעת שמואל. 

 לטובת מגוריט ישראל בע"מ. 4-8.2.2018, מתאריכים  126הערות אזהרה לפי סעיף   58 -

לטובת רזניק פז  11-19.3.2018מתאריכים  126הערות אזהרה לפי סעיף   592רשומות  -

 ביחידות הבאות: נבו נאמנויות בע"מ

 . 57, 56,  52, 49, 48, 44,  41, 37, 32, 31, 28,  27, 23,  21, 15,  12: 1בניין 

,  38,  34,  31,  30,  28,  27,  26,  25,  23,  22,  21,  20,  18,  17,  16,  15,  13,  8,  6:  2בניין  

42  ,45 ,46  ,47 ,48  ,56 ,57 . 

 . 58,  53, 50,  49,  45, 42, 38, 32,  27, 26,  23, 21,  19, 15, 11, 8: 3בניין 

  25.4.2018מתאריך    126רשומה הערה לתיקון טעות סופר להערת אזהרה לפי סעיף   -

לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ, הלווים: פרופרמן אביטל ופרופרמן יעקב , בסכום של 

 ₪, על הבעלות של פרנס שמעון וגוטפרוינד ברטה. 1,560,000

 :   זיקות הנאה 

החלקה כפופה לזכות מעבר דרך ורכב במפלס הקרקע    ,5.11.2013זיקת הנאה מתאריך   -

באות    10בשטח   מסומן  מס'    Aמ"ר  )תכנית  שחור  בקו  מקווקו  כתום  בצבע  ובצבוע 

 . 336-ו 335חלקות  6368(. על פני גוש 3/3062ממ/

, החלקה נהנית מזכות מעבר דרך ורכב במפלס הקרקע 5.11.2013זיקת הנאה מתאריך   -

באות    153בשטח   ומסומן  מס'   Bמ"ר  )תכנית  שחור  בקו  מקווקו  ירוק  בצבע  וצבוע 

 .336חלקה   6368(. על פני גוש 3/3062ממ/

מתאריך   - הנאה  הקרקע  5.11.2013זיקת  במפלס  דרך  מעבר  מזכות  נהנית  החלקה   ,

באות    611בשטח   ומסומן  מס'    Cמ"ר  )תכנית  שחור  בקו  מקווקו  סגול  בצבע  וצבוע 

 .335חלקה   6368(. על פני גוש 3/3062ממ/

מתאריך   - הנאה  במפלס  5.11.2013זיקת  רגל  להולכי  מעבר  לזכות  כפופה  החלקה   ,

וצבוע בצבע כתום מקווקו בקו שחור )תכנית   Eמ"ר ומסומן באות    106הקרקע בשטח  

 (. לטובת הציבור.3/3062מס' ממ/

זיקת הנאה מתאריך   - זכות מעבר להולכי    –, מהותה חלקה כפופה  5.11.2013רשומה 

 
נרשמה הערה כפולה. על פי מידע מבא כוח החברה הרישום הכפול בוצע בטעות בעת רישום מרוכז של כל    2במבנה    45על דירה    2

 הערות האזהרה. 
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וצבוע בצבע כתום מקווקו בקו שחור    Fמ"ר ומסומן באות    153רגל במפלס הקרקע בשטח  

 לטובת הציבור.  (.3/3062)תכנית מס' ממ/

 מ"ר. 4,704בשטח קרקע רשום של  - 6368בגוש  336חלקה 

 עירית גבעת שמואל, בשלמות.  -בעלויות 

 : חכירות

 החלק בזכות חוכרים 

 33/625 ברנט הילה 

 33/2500 אפל שמואל 

 33/2500 זעירא דוד

 37/400 פרנס שמשון

 111/1000 ברונר ישראל משה 

 111/1000 ברונר יעקב

 89/10000 הריס רבקה

 89/10000 הריס בן ציון

 89/10000 פפויפר דבי 

 89/10000 פפויפר יהודה 

 89/10000 ברונר הינדה

 89/10000 ברונר בינימין 

 89/10000 טריקוט ברונר נדין

 111/2000 ברונר רות

 3343/10000 רייסדור טווארס בע"מ

 33/625 ברנט אברהם 

 37/400 גוטפרוינד ברטה 

 89/10000 ברונר מרק

 :  פרטי החכירה 

שנים, אין הגבלה בהעברה וירושה, על כל הבעלים, החכירה  99חכירה ראשית לתקופה של 

 בהתאם לשטר החכירה בלבד.

 : משכנתאות

מתאריך   - ראשונה  מדרגה  משכנתא  טפחות  26.3.2015רשומה  מזרחי  בנק  לטובת   ,

 , חלק מהמקרקעין, על כל הבעלים. 740,000,000בע"מ, בסכום של 

מתאריך   - ראשונה  מדרגה  משכנתא  טפחות  9.11.2017רשומה  מזרחי  בנק  לטובת   ,

סכום,   הגבלת  ללא  רייסדור   3343/10000בע"מ,  של  החכירה  על  במקרקעין,  חלקים 

 טאוואס בע"מ.
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 :   3הערות 

מתאריך   - הערה  תקנה  19.5.2016רשומה  מקרקעין  יעוד  על  הועדה  27,  לטובת   ,

 המקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל. 

לטובת מגוריט ישראל    4-8.2.2019, מתאריך  126הערות אזהרה לפי סעיף    32רשומות   -

 בע"מ.

לטובת רזניק פז נבו   11-12.3.2018, מתאריך  126הערות אזהרה לפי סעיף   32רשומות   -

 נאמנויות בע"מ. 

כאמור,  אזהרה  ההערות  נרשמו  עליהן  ורזניק    הדירות  בע"מ  ישראל  מגוריט  לטובת 

 נאמנויות כדלקמן: 

 .49,  48, 44,  41, 37,  21: 1בניין 

 .47, 46,  42,  38, 34, 30, 28,  25, 23,  20, 18,  17, 15, 13, 8: 2בניין 

 .58, 53, 50,  45, 38,  32, 26,  21, 15, 11, 8: 3בניין 

 :   זיקות הנאה 

זכות מעבר דרך ורכב  במפלס הקרקע  , החלקה נהנית מ5.11.2013זיקת הנאה מתאריך   -

באות    10בשטח   ומסומן  מס'   Aמ"ר  )תכנית  שחור  בקו  מקווקו  כתום  בצבע  וצבוע 

 .334חלקה  6368על פני גוש  (.3/3062ממ/

, החלקה כפופה לזכות מעבר דרך ורכב  במפלס הקרקע  5.11.2013זיקת הנאה מתאריך   -

באות    153בשטח   ומסומן  מB מ"ר  ירוק  בצבע  מס'  וצבוע  )תכנית  שחור  בקו  קווקו 

 .335-ו 334חלקה  6368על פני גוש  (.3/3062ממ/

מתאריך   - הנאה  הקרקע  5.11.2013זיקת  במפלס  דרך   מעבר  מזכות  נהנית  החלקה   ,

באות    611בשטח   ומסומן  מס'    Cמ"ר  )תכנית  שחור  בקו  מקווקו  סגול  בצבע  וצבוע 

 .335חלקה  6368על פני גוש  (.3/3062ממ/

  

 
 הרלוונטיות לחוות הדעת בלבד.   3
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בין בעלי קרקע    29.1.2018הסכמי מכר שנחתמו בתאריך    11רצ"ב תמצית    –הסכמי מכר   .3.2

 שונים )להלן: "המוכרים"( לבין מגוריט ישראל בע"מ )להלן: "הקונה" או "הרוכש"(:

 התמורה הממכר  שם המוכר 

 איטה )ברנר( כהן 
; 48, 31דירות  – 1בניין מס'   

; 50, 49, 42דירות  – 3בניין מס'   
₪ 10,761,000 

ברנט אברהם  
 והלה 

 ; 12,28דירות  – 1בניין מס' 
,  42, 38, 34,  21, 18,  17, 8דירות  – 2בניין מס' 

46  ,47 ; 
 ; 8דירה   – 3בניין מס' 

₪ 22,400,000 

גרוסנאס אברהם  
 יהושע 

 ; 56דירה   – 1בניין מס' 
 ; 58, 38דירות  – 3בניין מס' 

₪ 6,332,000 

ברנט 
  ;(21.77%והילה)

פפויפר יהודה ודבי 
(78.23% ) 

 2,300,000 ₪ 11דירה   -3בניין מס' 

 מרי לסמן
 ; 44דירה   – 1בניין מס' 

 ; 26, 22דירות  – 2בניין מס' 
₪ 5,758,000 

; 23דירה   – 1בניין מס'  דופלט דבורה   ₪ 5,777,000 

 רפפורט אלי הנרי
 ; 52דירה   – 1בניין מס' 
 ; 16דירה   – 2בניין מס' 

₪ 4,413,000 

רכניצר אליהו 
 אליעזר 

; 23דירה   – 1בניין מס'   ₪ 2,308,000 

איטה )ברונר( 
הכהן, דופלט  

 דבורה 
; 45דירה   – 2בניין מס'   ₪ 2,351,000 

ברנט אברהם  
(,  43.5%והילה )

שמשון פרנס,  
ברטה גוטפרוינד 

(56.5% ) 

; 27דירה   – 1בניין מס'   ₪ 2,380,000 

שמשוןפרנס,  
 ברטה גוטפרוינד

 ; 57,  49, 41, 37, 32, 21, 15דירות  – 1בניין מס' 
,  28, 25, 23,  20, 15,  13, 6דירות  – 2בניין מס' 

30  ,48 ,56  ,57 ; 
 ; 53, 32,  27, 26,  23, 21,  19, 15 – 3בניין מס' 

₪ 53,600,000 

 לעיל פירוט לגבי הדירות עצמן לפי מספור הדירות.  2.4ראו בסעיף 

 :  הוראות נוספות

, בגבעת  6368בגוש  334המוכרים הינם הבעלים הרשומים ביחד עם אחרים של חלקה  -

בנייני מגורים )הידועים כבניינים   3פרויקט למגורים ומסחר, הכולל  שמואל עליה הוקם  

חר וקומה טכנית, מעל קומות מרתף המיועדות, בין ( מעל קומת שטחי מס3-ו  2,  1מס'  
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 היתר, לחניה, אחסון, מתקנים טכניים וכיו"ב. 

במועד מסירת החזקה בממכר לרוכשת ובכפוף לתשלום מלוא התמורה למוכרים עפ"י  -

את   חוזרת,  ובלתי  גמורה  מוחלטת  בהמחאה  לרוכשת,  המוכרים,  מסבים  ההסכם, 

מבינציה בקשר עם תיקון כל ליקוי, פגם ו/או נזק  זכויותיהם כלפי היזם עפ"י הסכם הקו

שיתגלו בממכר ומובהר, כי היזם יהא האחראי הבלעדי לתיקון ליקויים במהלך תקופות  

 . 1973האחירות והבדק עפ"י חוק המכר )דירות(, התשל"ג 

זכויותיהם ידוע לקונה שהפרויקט טרם נרשם כבית משותף, וכי זכויותיה כבעלים בממכר   -

נזק שיתגלו   ו/או  כל ליקוי, פגם  היזם עפ"י הסכם הקומבינציה בקשר עם תיקון  כלפי 

בממכר ומובהר, כי היזם יהא האחראי הבלעדי לתיקון ליקויים במהלך תקופות האחירות 

 .1973התשל"ג   והבדק עפ"י חוק המכר )דירות(,

ידוע לקונה שהפרויקט טרם נרשם כבית משותף, וכי זכויותיה כבעלים בממכר תירשמנה  -

ורישום כל אחת מהדריות הכלולות   על שמה רק לאחר רישום הפרויקט כבית משותף 

בממכר כיחידת רישום נפרדת בבית המשותף. ידוע לה כי עד לרישום הבית המשותף,  

ורישום כל אחת מהדירות הכלולות בממכר ע"ש בעליהן, יתנהל רישום הזכויות בפרויקט  

 אצל היזם הפועל כמעין "חברה משכנת" לפרויקט. 

 שיות, למעט:המוכרים מתחייבים כי הממכר וזכויותיהם נקיות וחופ – זכויות

מכתבי   - למוכרים  ניתנו  קומבינציה.  הסכם  בגין  היזם  לטובת  הרשומה  אזהרה  הערת 

החרגה מאת היזם, המאשרים כי תחולת הערת האזהרה הרשומה לטובת היזם כאמור,  

 מוחרגת מהממכר, בהתאם למפורט בהם.

בעת , לטובת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ג27הערות על יעוד המקרקעין לפי תקנה   -

 שמואל. 

זיקות הנאה בגין זכויות מעבר )חלקה כפופה וחלקה נהנית(, כמפורט בנסח, וכן זיקה  -

הנאה נוספות בגין זכויות מעבר הדדיות )בין מקרקעי הפרויקט לבין מקרקעי הפרויקט  

, ככל שיוקם(, בהתאם להסכמות בין הבעלים לבין היזם, לבין חברת  12שיוקם במגרש  

 נוספות עפ"י התב"ע.  חשמל וכן זיקות הנאה 

 התחייבות המוכרים )ביחד עם יתר הבעלים( כלפי העירייה, עפ"י הסכם החכירה. -

המוכרים  - זכויות  על  מזרחי  בנק  לטובת  הרשומים  ראשונה,  מדרגה  ומשכון,  משכנתא 

הקמת   לצורך  ליזם  מזרחי  בנק  ע"י  שהועמדה  הלואה  עם  בקשר  ובממכר,  במקרקעין 

 הפרויקט. 

 4, שבבעלות עיריית גבעת שמואל, ממנו חכרו 6368בגוש  336ת חלקה  מהווה א - 13מגרש 

מיום   הבעלים חכירה  הסכם  עפ"י  "היזם"(  עבור  בנאמנות  וחלק  עצמם  עבור    )חלק 

 
 שנים בתוספת אופציה   99  –בהתאם להסכם החכירה הנספח להסכמי המכר, תקופת החכירה נקבעה ל   4
  שנים.  99לתקופה נוספת בת    
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הקרקע במגרש, אשר בחלקים ממנו הוקם חלק מחניון הפרויקט,    את שטח תת  19.8.2013

 . 12 חניון פרויקט שיוקם במגרש וחלקו האחר מיועד לשמש לצרכי

ו/או   13חלק מהחניות הכלולות בממכר ממוקמות בחלק החניון הבנוי בשטח מגרש  – חניות

(, אשר בבעלות עיריית גבעת שמואל, אשר החכירה ליזם 336)כיום חלקה    13מגרש    על גבול

 שנים.  99+  99יות בתת הקרקע לצורך הקמת חניון הפרויקט לתקופה של כוהז ולבעלים את

 ושא בתשלומים החלים עליו על פי דין. כל צד נ - מיסים

 אישורים מעורכי הדין של הפרויקט  .3.3

 , ממשרד גולדפרב זליגמן המאשר כי: 19.12.2021התקבלו מכתבים מיום 

נחתם הסכם קומבינציה בין הבעלים של המקרקעין לבין רייסדור טאוורס  21.11.2012ביום 

בע"מ בנוגע להקמת הפרויקט הנדון. בהתאם לטבלאות חלוקת הדירות, החניות והמחסנים  

בפרויקט, שנערכו בין היזם לבין הבעלים וכן בין הבעלים לבין עצמם, יוחדו הדירות נשוא חוות 

מה  לבעלים,  מיום  הדעת  הסכם  לפי  האמורות  הדירות  את  החברה  רכשה  .  29.1.2018ם 

 העברת הזכויות על פי הסכם זה הסתיימה.

₪ לכל דירה לטובת בנק   740,000,000קיימים משכנתא ומשכון מדרגה ראשונה, ע"ס של  

מזרחי טפחות בע"מ, על זכויות כל הבעלים הרשומים של המקרקעין, המופיעים בנסח רישום  

 וברשם המכונות, בהתאמה. המקרקעין 

מהבנק,  16.10.2017,  20.8.2017,  16.8.2017,  30.7.2017ביום   החרגה  מכתבי  ניתנו   ,

 לפיהם המשכנתא לא תמומש מתוך רשימת הדירות.

לא רשומים עיקולים ו/או שיעבודים בקשר עם הדירה, אך קיימת התחייבות לרישום משכנתא 

 . 29.1.2018ויות בע"מ, ללא הגבלת סכום, מיום מדרגה ראשונה, לטובת רזניק פז נבו נאמנ

 הסכמי שכירות  .3.4

 המידע לגבי הסכמי השכירות ודמי השכירות התקבל מאת נציגי החברה.  

 שנים;  5 -תפוסה(, לתקופה של כ  100%שוכרים שונים ) 58 -הדירות מושכרות ל  ▪

תקופה   אחרי  השכירות  תקופת  את  לקצר  אופציה  קיימת  של  לשוכרים   12מינימלית 

 חודשים; 

שנים נוספות, בדמ"ש שייקבעו   5  -לשוכרים קיימת זכות ראשונים להארכת ההסכם ב  

 בהתאם לתנאי השוק על פי החלטת המשכיר. 

 מההסכמים ונמצאו תואמים למידע שהועבר.  15% -נבדקו כ  ▪

 מסך השוכרים.  22% –שוכרים המהווים כ  13בשנה החולפת התחלפו  ▪

הינה    סה"כ ההכנסה  ▪ ₪. דמי השכירות מוצמדים   4,151,136השנתית מדמי שכירות 

דמי   מסכום  יפחית  לא  שלילי  )מדד  חודש  מדי  ומתעדכנים  לצרכן  המחירים  למדד 

 השכירות(. 

 בחוזים קיימות הוראות בדבר אי תחולת חוק הגנת הדייר.  ▪
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 נתוני תכנון .4

 : ואתר מנהל התכנוןשמואל  גבעתאתר האינטרנט ההנדסי של הועדה המקומית על המידע מבוסס 

 כלל התכניות המאושרות   .4.1

 מהות התכנית מתן תוקף  י.פ.  תכניות

 תכנון כולל  31.3.1986 3317 950ממ/

 חלוקת השטח  26.12.1991 3957 3062ממ/

 איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים 27.7.2000 4905 2/3062ממ/מק/

 שינוי ייעוד  23.2.2011 6203 3/3062ממ/

 הגדלת שטח בניה לחדרים בגג  21.3.2013 6563 3180/ממ

 תכנית מתאר כוללנית גבעת שמואל 10.3.2020 8734 427-0419887

427-0713768 9618 19.5.2021 
תכנית נקודתית לתוספת שטח עיקרי 

 ( 1) 75לשתי דירות גן ברחוב הנשיא 

 אינה חלה על הדירות נשוא חוות הדעת.   (1)

 פירוט התכניות הרלוונטיות לחוות הדעת: 

 3/3062תכנית ממ/  .4.2

 . 23.2.2011בתאריך   6203בי.פ.  למתן תוקףפורסמה 

תכנית מפורטת אשר מטרתה הקמת אזור המשלב מגורים, תעסוקה, משרדים מסחר ומבני 

בינוי. כמו כן, התוכנית כוללת הוראות  ציבור. התכנית משנה ייעודים וקובעת זכויות והוראות

 בדבר איחוד וחלוקה מחדש. 

חלקה   התכנית,  לתשריט  כמגרש    334בהתאם  מיוחד    ביעוד  11מסומנת  מגורים  לאזור 

 לשצ"פ. ביעוד  13מסומנת כמגרש  336חלקה  ומסחר;

   –להלן עיקרי הוראות התכנית  

   מגורים בקומות, מסחר בקומת הקרקע,  - מגורים מיוחד ומסחר - תכליות

 קומת גלריות וחניה תת קרקעית;    

מגרשים    –  שצ"פ לצורכי  פרטי  חניון  יותר  הקרקע  מפלסי  11,12בתת   .

 החניון התת קרקעי יוחכרו ע"י הרשות המקומית לבעלים.  
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 – ריכוז זכויות הבניה 

 ייעוד  מגרש 
עיקרי  

 עילי
שירות  

 עילי
 גובה סה"כ תת"ק שירות 

מס'  
 יח"ד

11  

מגורים 
 מיוחד 

21,554  
(2 ) 

8,690 14,635 
47,679  

(6 ) 
 מ'  58

204  
(1 ) 

     800 2,000 מסחר  

    ( 3)  15,570   שצ"פ 13

 204  47,679 30,205 9,490 23,554  סה"כ 

בשתי קומות כמצוין בנספח הבינוי בשח כולל של   דירות פנטהאוס  -דירות גג   14מתוכן  (1)

   .מ"ר שירות 560-מ"ר עיקרי ו 1,972

סה"כ    - בקומה המפולשת    11/1-11/6מ"ר כ"א מששת המבנים    100מועדוני דיירים   (2)

 .מ"ר מסך השטחים העיקריים 600

 עבור חניה תת קרקעית בלבד. (3)

 .לא כולל קומה מפולשת בין המסחר למגורים (4)

 . גבוהה עם אפשרות לגלריה קומה  (5)

 .מ"ר ליח"ד 8כולל שטח למחסנים עבור הדיירים בשטח של עד  (6)

   - הוראות נוספות

 קומות למגורים, מעל קומת קרקע מסחרית וקומה מפולשת.  14עד    -קומות 

 קומה גבוהה עם אפשרות לגלריה. – 1מסחר קומה    

 קומות, עד גבול המגרשים. 2    -מרתף 

- באזורים המסומנים לזיקת הנאה וזכות מעבר לציבור תותר בניה עילית מ - זיקת הנאה 

יחולו כל השימושים וההגבלות המתייחסות   6    מ' ומעלה בלבד. באזור זה 

 ככיכר מרכזית.  לשצ"פ המשמש   

 מ' לרחוב הנשיא; 3 מ' לרחוב הסיבים )תותר חריגה, בתנאים(; 7.5 -י בניין וקו

תתוכנן -קולונדה  הוועדה.    האכסדרה  מהנדס  עם  ובתיאום  הבינוי  תכנית  במסגרת 

 בתחום שטחי הקולונדה תינתן זכות מעבר לציבור.    

 קומות מפלסי חניה תת קרקעית או יותר, בהתאם לתקן החניה. 2    -חניה 

  



 

 40מתוך  28עמוד 
 

 )הסימון להמחשה בלבד(  3/3062קטע מתשריט התכנית ממ/ 

 
  

  –12  מגרש
תעסוקה 

 ומסחר 

-  13מגרש  
 צ"פש

  – 11מגרש  
מגורים מיוחד  

 ומסחר 
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 תכנית מתאר כוללנית גבעת שמואל  – 427-0419887 .4.3

 . 10.3.2020 בתאריך  8734בי.פ.  למתן תוקףפורסמה 

תכנית מתאר כוללנית לעיר המתווה מגמות ומסגרת תכנונית. הוראות התכנית הינן בגדר  

 מותנות באישור תכנית מפורטת התואמת תכנית זו.הנחיות לתכנון והן 

תא שטח    B3מס'  , כחלק ממתחם תכנון  עירוני מעורבחטיבת הקרקע הנדונה מסומנת ביעוד  

 ליבת העיר.  -  400

 קומות. בקומות הקרקע תתוכנן חזית מסחרי מקסימאלית.   25הבינוי יהיה של 

בתכניות מפורטות יש לעודד שילוב מוסדות ציבור ברמה העירונית כגון מוסד תרבות, מעונות  

אילן, ספורט נופש, מבנים לשימושי חינוך, תרבות, פנאי  -סטודנטים בזיקה לאוניברסיטת בר

 ודיור מוגן. 

 כנית )הסימון להמחשה בלבד(קטע מתשריט הת

 
  

 ציר מיוחד
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 עקרונות השומה  .5

 קיימות שלוש גישות שומה עיקריות להערכת שווי נכסי מקרקעין:

 הגישה המועדפת באומדן שווי נכסי מקרקעין. על פי גישה זו מוערך שווי נכס  - גישת ההשוואה

 בהתבסס על נתוני השוואה דומים בסביבה, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות )גודל, סחירות וכיוצ"ב(. 

 גישה זו מקובלת בהערכת נכסים מניבים. על פי גישה זו שווי הנכס נקבע על  -  גישת היוון הכנסות

 שיעור ההיוון לפיו ידי היוון תזרים המזומנים המתקבל וצפוי להתקבל במהלך תקופת חייו הכלכליים. 

 יהוון תזרים המזומנים נקבע לפי סוג הנכס, רמת הסיכון הגלומה בקבלת תזרים המזומנים הצפוי וכד'. 

 על פי גישה זו מוערך שווי הנכס לפי העלויות הצפויות להקמת נכס דומה. שווי הנכס  - גישת העלות

 ת הנכס, תוך התחשבות בפחתים יוערך כסכום שווי מרכיביו לרבות, שווי הקרקע בתוספת עלות הקמ

 פיזיים, תכנוניים ובתוספת רווח יזמי הנקבע בהתאם לסוג הנכס, מצב הפיזי, מצב השוק וכד'. 

 :  גישת השומה בנכס המוערך

 דירות מגורים בפרויקט "מגדלי שיר". 58הנכס הנדון מהווה 

 כר לדירות עם מאפייניםהגישה העדיפה להערכת שווי דירות מגורים הינה גישת ההשוואה, מנתוני מ

 דומים, בפרויקט הנדון ובפרויקטים נוספים בסביבה, ותוך ביצוע התאמות נדרשות. 

 הדירות מושכרות כיום בשוק בחופשי. למרות זאת, אין מגבלה תכנונית או משפטית על מכירת הדירות

 לא הפחתה לגודל,באופן פרטני, בשוק החופשי לרוכשים רבים ושונים. לפיכך, שווי הדירות הוערך ל

 בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון. 

 בדוחות  השלכות המיסוי שיחולו על מגוריט ישראל בע"מ יחושבו ע"י רואי החשבון ויובאו בחשבון

 הכספיים.

  



 

 40מתוך  31עמוד 
 

 גורמים ושיקולים  .6

 שיקולים הבאים:ה גורמים והבין היתר,  ובאו בחשבוןה  באומדן שווי הנכס הנדון

 הפרויקט בצפון מזרח גבעת שמואל. מיקום  •

 הסביבה מאופיינת בבנייה בבניה חדשה למגורים. 

 שטח החלקות, צורתן, מיקומן.  •

 בנייני מגורים בבנייה חדשה בסטנדרט טוב וכמקובל בסביבה.   3מהווים  –בניני המגורים  •

   -דירות המגורים נשוא חוות הדעת  •

דירות מגורים המחולקות בין בנייני הפרויקט, להן צמודים מקומות חניה ומחסנים    58הנכס מהווה  

 כפי שפורט לעיל.  

 תמהיל הדירות, שטחן, מיקומן בבניין והצמדות, בהתאם להסכמי המכר. 

 סטנדרט הבניה והגמר של דירות.

 מסמכי הרישוי שאותרו בתיק הבניין.   -רישוי  •

 ם לתכניות בנין עיר מאושרות.  בהתא - המצב התכנוני  •

זכות להירשם כבעלים של דירות המגורים. מקומות החניה הממוקמים מתחת   - המצב המשפטי •

 שנים.    99ירשמו בחכירה עירונית מעיריית גבעת שמואל לתקופה של  –לשטח הציבורי הפתוח 

רה העירונית רישום בית משותף; רישום החכי  –במתחם הפרויקט נדרשים מספר הליכי רישום  

 על שטחי החניה; רישום זכויות הרוכשים.  

 התקבל אישור זכויות מאת ב"כ החברה כפי שפורט בפרק המשפטי לעיל.   

 הקרובה.  בסביבה דירות מגורים חדשות מפרויקטים של  נתוני השוואה למחירי מכירה  •
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 נתוני השוואה   .7

 י שיר", וכן נתוני השוואה מפרויקטיםנתוני השוואה לעסקאות מכר של דירות בפרויקט הנדון "מגדל

 דומים בסביבה. המידע לקוח מאתר מידע נדל"ן של רשות המיסים ומידע משלים שאספנו )שטח 

 הנתונים כוללים מע"מ:  -הדירות מתוך תיקי הבניין ומידע מתיקי הבתים המשותפים( 

 נשוא חוות הדעת  - 6368/334; גו"ח "מגדלי שיר"

 קומה  חד'  תאריך עסקה
 שטח
 נטו 

 (מ"ר)

 מרפסות
 (מ"ר)

 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

15.10.2021 5 6 121 14 ₪ 2,630,000 ₪ 21,736 

24.2.2021 2 1 66 91 ₪ 1,870,000 ₪ 28,394 

17.3.2020 4 1 94 99 ₪ 2,292,529 ₪ 24,446 

1.12.2019 5 13 121 14 ₪ 2,500,000 ₪ 20,661 

 דירות גן הכוללות חצר פרטית מעל גג שטחי המסחר.   (1)

 דירות 4נמכרו בפרויקט   2021בהתאם למידע שנתקבל ממזמין חוות הדעת, במהלך חודש דצבמר 

 מגורים, במסגרת הליך כינוס נכסים הכלל התמחרות. להלן פירוט המידע לגבי הדירות הרלוונטיות 

   -לחוות הדעת 

של    5דירת   • בשטח  של    121חדרים  בשטח  ומרפסת  בקומה    59מ"ר  נמכרה תמורת 2מ"ר,   ,  

3,100,000  ₪ ; 

  , נמכרה תמורת 14מ"ר, בקומה    14מ"ר ומרפסת בשטח של    142חדרים בשטח של    6דירת   •

 בדירה זו זכתה החברה בהתמחרות;  - ₪  3,005,000

  תמורת , נמכרה  15מ"ר, בקומה    14מ"ר ומרפסת בשטח של    142חדרים בשטח של    6דירת   •

3,035,000  ₪ ; 

 נבהיר כי למועד הקובע לעריכת חוות הדעת, טרם אותרו על ידנו דיווחי העסקאות באתר מידע נדל"ן 

 של רשות המיסים. 
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 שכונת רמת הדר החדשה

 , אשר מוקמת בשנים האחרונות 471שכונה חדשה בחלקה הדרומי של רמת הדר, בסמוך לכביש 

 שיכון ובינוי  –קומות, של חברות כגון  18-23מגדלים בני  –וויה וכוללת פרויקטים למגורים בבנייה ר

 )סביוני גבעת שמואל(, גינדי החזקות )מגדל הלאום(, חברת זיתוני )אקו רמת הדר(, אפריקה מגורים

 )חלומות גבעת שמואל(, קרדן נדל"ן ועוד. 

 6369/317; גו"ח 3יצחק שמיר 

 קומה  חדרים תאריך עסקה
שטח נטו  

 )מ"ר(
מרפסת  

 )מ"ר(
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

26.11.2021 5 6 132 15 ₪ 2,895,000 ₪ 21,932 

14.11.2021 4 16 114 13 ₪ 2,790,000 ₪ 24,474 

12.11.2021 4 8 113 13 ₪ 2,690,000 ₪ 23,805 

10.11.2021 5 9 130 13 ₪ 2,870,000 ₪ 22,077 

4.11.2021 5 2 130 13 ₪ 2,740,000 ₪ 21,077 

17.10.2021 6 18 147 16 ₪ 3,350,000 ₪ 22,789 

10.10.2021 6 2 147 16 ₪ 2,555,556 ₪ 17,385 

30.9.2021 5 6 130 13 ₪ 2,790,000 ₪ 21,462 

30.9.2021 5 15 132 30 ₪ 3,263,000 ₪ 24,720 

29.9.2021 5 5 130 13 ₪ 2,770,000 ₪ 21,308 

14.9.2021 3 18 83 12 ₪ 2,400,000 ₪ 28,916 

31.8.2021 5 15 132 16 ₪ 3,060,000 ₪ 23,182 

24.8.2021 3 15 83 12 ₪ 2,320,000 ₪ 27,952 

18.8.2021 5 20 132 16 ₪ 2,960,000 ₪ 22,424 

18.8.2021 5 19 132 30 ₪ 3,230,000 ₪ 24,470 

30.7.2021 5 2 132 15 ₪ 2,660,000 ₪ 20,152 

28.7.2021 6 14 147 16 ₪ 3,250,000 ₪ 22,109 

27.7.2021 6 17 147 16 ₪ 2,850,000 ₪ 19,388 

24.6.2021 6 21 190 43 ₪ 5,090,000 ₪ 26,789 

17.6.2021 6 13 147 16 ₪ 3,190,000 ₪ 21,701 

17.6.2021 6 10 147 16 ₪ 2,980,000 ₪ 20,272 

 6369/312; גו"ח 10יצחק שמיר 

תאריך  
 עסקה

 קומה  חדרים
שטח נטו  

 )מ"ר(
מרפסת  

 )מ"ר(
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

1.8.2021 5 8 122 13 ₪ 2,550,000 ₪ 20,902 

25.6.2021 5 12 122 13 ₪ 2,700,000 ₪ 22,131 

31.5.2021 5 17 122 13 ₪ 2,780,000 ₪ 22,787 
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 6369/309; גו"ח 8יצחק שמיר 

 קומה  חדרים תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מרפסת
 (מ"ר)

 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

23.8.2021 5 5 125 14 ₪ 2,800,848 ₪ 22,407 

26.7.2021 5 7 125 14 ₪ 2,925,848 ₪ 23,407 

22.7.2021 5 2 125 14 ₪ 2,855,848 ₪ 22,847 

24.6.2021 3 8 77 10 ₪ 2,295,848 ₪ 29,816 

23.6.2021 4 7 102 10 ₪ 2,705,848 ₪ 26,528 

20.6.2021 3 2 77 10 ₪ 1,960,848 ₪ 25,466 

15.6.2021 3 3 77 10 ₪ 2,215,848 ₪ 28,777 

13.6.2021 3 4 77 10 ₪ 2,010,848 ₪ 26,115 

10.6.2021 5 8 125 14 ₪ 2,855,848 ₪ 22,847 

 6369/318; גו"ח 5יצחק שמיר 

 קומה  חדרים תאריך עסקה
שטח נטו  

 )מ"ר(
מרפסת  

 )מ"ר(
 מחיר למ"ר  העסקהמחיר 

2.11.2021 5 8 126 15 ₪ 2,950,000 ₪ 23,413 

31.10.2021 5 12 128 15 ₪ 3,140,000 ₪ 24,531 

 6369/319; גו"ח 1יצחק שמיר 

 קומה  חדרים תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מרפסת
 (מ"ר)

 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

25.11.2021 5 12 128 15 ₪ 3,160,879 ₪ 24,694 

23.11.2021 5 6 128 15 ₪ 2,615,385 ₪ 20,433 

7.11.2021 5 15 138 15 ₪ 3,350,000 ₪ 24,275 

4.11.2021 5 4 128 15 ₪ 2,940,000 ₪ 22,969 

31.10.2021 5 9 128 15 ₪ 2,930,000 ₪ 22,891 

20.10.2021 5 11 138 15 ₪ 3,230,000 ₪ 23,406 

17.10.2021 5 14 128 15 ₪ 3,120,000 ₪ 24,375 

17.10.2021 5 3 128 15 ₪ 2,885,000 ₪ 22,539 

7.10.2021 5 7 128 15 ₪ 2,990,850 ₪ 23,366 

19.7.2021 5 5 128 15 ₪ 2,792,000 ₪ 21,813 

4.7.2021 5 6 128 15 ₪ 2,800,000 ₪ 21,875 

24.6.2021 3 3 80 15 ₪ 2,060,000 ₪ 25,750 

20.6.2021 3 4 80 15 ₪ 2,100,000 ₪ 26,250 
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 6369/324; גו"ח 7צחק שמיר י

 קומה  חדרים תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

21.11.2021 6 3 136 ₪ 3,025,000 ₪ 22,243 

21.11.2021 6 6 147 ₪ 3,149,999 ₪ 21,429 

18.11.2021 5 3 132 ₪ 2,855,999 ₪ 21,636 

17.11.2021 3 9 83 ₪ 2,332,000 ₪ 28,096 

15.11.2021 4 13 103 ₪ 2,623,000 ₪ 25,466 

14.11.2021 4 10 103 ₪ 2,560,999 ₪ 24,864 

9.11.2021 4 6 103 ₪ 2,480,000 ₪ 24,078 

8.11.2021 5 9 129 ₪ 2,800,000 ₪ 21,705 

8.11.2021 5 12 132 ₪ 2,800,000 ₪ 21,212 

 6369/327; גו"ח 6ליפקין שחק אמנון 

 קומה  חדרים תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

22.11.2021 6 10 150 ₪ 3,620,000 ₪ 24,133 

12.11.2021 5 14 131 ₪ 3,175,240 ₪ 24,238 

12.11.2021 5 10 131 ₪ 3,072,500 ₪ 23,454 

13.10.2021 5 17 131 ₪ 3,050,000 ₪ 23,282 

12.10.2021 5 16 131 ₪ 3,025,000 ₪ 23,092 

29.9.2021 5 12 121 ₪ 2,780,000 ₪ 22,975 

 סמוך לנשוא חוות הדעת, אך בתחום השיפוטי של העיר פתח תקווה. – אקו נווה עוז הירוקה 

 101למרתפי חניה, הכולל קומות כל אחד, מעל  14-16בניינים בני  2חלק מפרויקט מגורים הכולל 

 דירות מגורים.

 : 6396/325,330, פתח תקווה; גו"ח 6-4ויטנברג יצחק  69הסיבים 

 קומה  חדרים תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מרפסות

 (מ"ר)
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

1.9.2021 5 2 123 13 ₪ 2,858,000 ₪ 23,236 

23.6.2021 5 10 123 13 ₪ 2,625,000 ₪ 21,341 

24.3.2021 6 7 144 13 ₪ 2,700,000 ₪ 18,750 

22.3.2021 6 13 130 48 ₪ 3,000,000 ₪ 23,077 

24.1.2021 6 11 144 13 ₪ 2,800,000 ₪ 19,444 

24.11.2020 6 9 144 13 ₪ 2,900,000 ₪ 20,139 

 חדרים בפרויקטים חדשים בעיר,  2לאור מיעוט בעסקאות השוואה לדירות בנות  – חדרים  2דירות 

 מ"ר ברחבי העיר אשר נבנו  40-60חדרים, בשטח של  1.5-2.5בחנו עסקאות מכירה של דירות בנות 

  ₪.  1,550,000 -₪  1,350,000 בשני העשורים האחרונים. הממצאים מצביעים על טווח מחירים של 
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 תחשיב  .8

 אומדן השווי נערך בגישת ההשוואה.

 בהתבסס על נתוני ההשוואה שהוצגו לעיל, תוך ביצוע התאמות לשטח הדירות, שטח מרפסות, מפרט 

  -בסיסי כדלקמן חניה, מיקום, בינוי וצפיפות, אמדנו שווי מ"ר בנוי  מאזןטכני, 

 סוג 
שטח דירה  

 במ"ר 
 שווי למ"ר 

 30,000 ₪ 55 חד'  2דירת 

 26,000 ₪ 86 חד'  3דירת 

 23,000 ₪ 101 דירת 4 חד '

 22,000 ₪ 117 דירת 5 חד '

 השווי מגלם מרפסת שמש ומקום חניה מוצמד בהתאם לתקן. 

 בוצעו התאמות לקומה. 

  - אומדן שווי הדירות בחלוקה לבניינים

 1דירות מגורים בבנין  16

מס'  
 דירה

 כיוון אויר  קומה 
מס'  
 חד' 

שטח  
 במ"ר 

מרפסת  
 במ"ר 

מס'  
 חניות

 שווי כולל מע"מ

 2,660,000 ₪ 2 14 121 5 מערב -דרום  3 12

 2,680,000 ₪ 2 14 121 5 מזרח  -דרום  4 15

 2,620,000 ₪ 2 14 117 5 מערב  -צפון  6 21

 2,710,000 ₪ 2 14 121 5 מזרח  -דרום  6 23

 2,720,000 ₪ 2 14 121 5 מזרח  -דרום  7 27

 2,720,000 ₪ 2 14 121 5 מערב -דרום  7 28

 2,740,000 ₪ 2 14 121 5 מזרח  -דרום  8 31

 2,740,000 ₪ 2 14 121 5 מערב -דרום  8 32

 2,430,000 ₪ 1 14 101 4 מערב  -צפון  10 37

 2,450,000 ₪ 1 14 101 4 מערב  -צפון  11 41

 2,520,000 ₪ 1 14 104 4 מערב -דרום  11 44

 2,550,000 ₪ 1 14 104 4 מערב -דרום  12 48

 2,500,000 ₪ 1 14 101 4 מערב  -צפון  13 49

 2,570,000 ₪ 1 14 104 4 מערב -דרום  13 52

 2,600,000 ₪ 1 14 104 4 מערב -דרום  14 56

 2,550,000 ₪ 1 14 101 4 מערב  -צפון  15 57
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 2דירות מגורים בבנין  26

מס'  
 דירה

 כיוון אויר  קומה 
מס'  
 חד' 

שטח  
 במ"ר 

מרפסת  
 במ"ר 

מס'  
 חניות

 שווי כולל מע"מ

 3,100,000 ₪ 2 62 121 5 מערב -דרום  2 6

 1,650,000 ₪ 1 12 55 2 מערב  -צפון  3 8

 1,670,000 ₪ 1 12 55 2 מערב  -צפון  4 13

 2,250,000 ₪ 1 12 86 3 מזרח  -דרום  4 15

 2,660,000 ₪ 2 14 120 5 מערב -דרום  4 16

 1,680,000 ₪ 1 12 55 2 מערב  -צפון  5 17

 1,680,000 ₪ 1 12 55 2 מערב  -צפון  5 18

 2,270,000 ₪ 1 12 86 3 מזרח  -דרום  5 20

 2,670,000 ₪ 2 14 120 5 מערב -דרום  5 21

 1,700,000 ₪ 1 12 55 2 מערב  -צפון  6 22

 1,700,000 ₪ 1 12 55 2 מערב  -צפון  6 23

 2,280,000 ₪ 1 12 86 3 מזרח  -דרום  6 25

 2,690,000 ₪ 2 14 120 5 מערב -דרום  6 26

 1,710,000 ₪ 1 12 55 2 מערב  -צפון  7 27

 1,710,000 ₪ 1 12 55 2 מערב  -צפון  7 28

 2,300,000 ₪ 1 12 86 3 מזרח  -דרום  7 30

 2,700,000 ₪ 1 14 120 5 מערב -דרום  7 31

 2,310,000 ₪ 1 12 86 3 מזרח  -דרום  8 34

 2,330,000 ₪ 1 12 86 3 מזרח  -דרום  9 38

 2,340,000 ₪ 1 12 86 3 מזרח  -דרום  10 42

 2,750,000 ₪ 2 14 119 5 מזרח-צפון  11 45

 2,370,000 ₪ 1 12 86 3 מזרח  -דרום  11 46

 2,770,000 ₪ 2 14 120 5 מערב -דרום  11 47

 2,620,000 ₪ 1 14 107 4 מערב  -צפון  12 48

 2,670,000 ₪ 1 14 107 4 מערב  -צפון  14 56

 2,820,000 ₪ 2 14 119 5 מזרח-צפון  14 57
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 3דירות מגורים בבנין  16

מס'  
 דירה

 כיוון אויר  קומה 
מס'  
 חד' 

שטח  
 במ"ר 

מרפסת  
 במ"ר 

מס'  
 חניות

 שווי כולל מע"מ

 2,620,000 ₪ 2 14 119 5 מערב -דרום  2 8

 2,660,000 ₪ 2 14 121 5 מזרח  -דרום  3 11

 2,680,000 ₪ 2 14 121 5 מזרח  -דרום  4 15

 2,690,000 ₪ 2 14 121 5 מזרח  -דרום  5 19

 2,620,000 ₪ 2 14 117 5 מערב  -צפון  6 21

 2,710,000 ₪ 2 14 121 5 מזרח  -דרום  6 23

 2,720,000 ₪ 2 14 121 5 מזרח-צפון  7 26

 2,720,000 ₪ 2 14 121 5 מזרח  -דרום  7 27

 2,690,000 ₪ 2 14 119 5 מערב -דרום  8 32

 2,500,000 ₪ 1 14 104 4 מזרח-צפון  10 38

 2,520,000 ₪ 1 14 104 4 מזרח-צפון  11 42

 2,480,000 ₪ 1 14 101 4 מערב  -צפון  12 45

 2,500,000 ₪ 1 14 101 4 מערב  -צפון  13 49

 2,570,000 ₪ 1 14 104 4 מזרח-צפון  13 50

 2,530,000 ₪ 1 14 101 4 מערב  -צפון  14 53

 2,620,000 ₪ 1 14 104 4 מזרח-צפון  15 58

 142,990,000 ₪ 82 828 5,885    סה"כ

 רגישות 

 הדירות כלל שווי  בשווי מ"ר בנוי ממוצע תוצאתי על סכוםביצענו בדיקת רגישות להשפעה של שינוי 

 –)כולל מע"מ(  נשוא השומה 

-5% - 5% 

₪ 23,082 ₪ 24,297 ₪ 25,512 

₪ 135,840,000 ₪ 142,990,000 ₪ 150,140,000 
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 השומה  .9

 לאור האמור לעיל, הסכום הכולל של אומדן שווי דירות המגורים נשוא השומה, בשוק החופשי, 

 משכנתא, עיקול וזכויות צד ג', בגבולותבקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד,  

142,990,000   .₪ 

 :  הערות

 השווי כולל מע"מ.  . א

 . 31.12.2021המועד הקובע להערכה הינו  . ב

 לא התייחסנו למיסוי שיחול, ככל שיחול, בעת מכירת הנכס. .ג

 נתונים נוספים  .10

בידי    2020-2021עדינה גרינברג ובשנים    על ידי השמאית השמאית  2019הנכס הוערך בשנת   . א

 הח"מ, כדלקמן: 

 סה"כ שווי מטרת הערכה  מועד קובע 

 129,200,000 ₪ דוחות כספיים  31.12.2018

 129,600,000 ₪ דוחות כספיים  31.12.2019

 129,950,000 ₪ דוחות כספיים  31.12.2020

 133,020,000 ₪ דוחות כספיים  30.6.2021

 ₪. 133,020,000בשווי של  31.12.2021הנכס רשום בספרי החברה ליום כפי שנמסר לנו,  . ב
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 הצהרות  .11

 זו, אין לנו כל עניין פרטי או חלק בנכס נשוא  הערכה  לביצוע המתאים הידע בעלי אנו כי מצהירים אנו

 חוות הדעת ודו"ח זה נעשה על פי מיטב ידיעתנו, הבנתנו וניסיוננו המקצועי ועל פי כללי האתיקה 

 המקצועיים המחייבים.  

 ועל פי התקנים  1966 –הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו 

 המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.

  בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 לב  -גיל בר דניאל רובינזון  

 עו"ד ושמאי מקרקעין  שמאי מקרקעין  
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.20228.2                                     

1914מספרנו :   

 לכבוד 

 ישראל בע"מ  מגוריט

 שומת מקרקעין מקיפה 

 " מידטאון" במגדלבהישג יד דירות מגורים  34

 421-425 ותחלק  6110גוש 

 , תל אביב 144דרך מנחם בגין 

 מטרת חוות הדעת 

"(, מוגשת בזאת מזמין חוות הדעת)להלן: "  מגוריט ישראלחברת  סמנכ"ל הכספים בלבקשת מר תומר צבר  

 חוות דעת מקצועית לאומדן שווי הנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון. 

שעבוד הנכס הנדון כולו או חלקו לטובת מחזיק אגרות חוב של החברה ו/או לצורך  הערכה התבקשה לצורך  

 ספיים של החברה. הדוחות הכ

של מועצת שמאי המקרקעין )פרוט מזערי נדרש בשומות   17.1חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס  

התשכ"ח ניירות ערך,  חוק  דיווח עפ"י  לצורך  יישום תקינה חשבונאית(.    1968-מקרקעין המבוצעות  ולצורך 

אשר   IAS40תקן בינלאומי  -נלאומיים  נמסר לנו כי הנכס מוגדר כנכס השקעה בהתאם לכללי חשבונאות בי

 . IFRS 13מדידתו מתבצעת בהתאם לתקן בינלאומי 

 הנדון כולו או חלקו לטובת  יצורף לצורך שעבוד הנכסהננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי מסמך זה ותוכנו  

הדו"חות הכספיים של החברה ו/או לדו"חות הצעת מדף עתידיים    מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או לצורך

. ו/או לצורך דיווחיה המיידים של של חב' מגוריט ו(שיתפרסמ ככל)
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 פרטי התקשרות

משרד   . א לבין  ישראל,  מגוריט  חברת  בין  מקרקעין -ברההתקשרות  ושמאות  כלכלה  רובינזון  תורקישר  לב 

 . 6.12.2021בוצעה ביום 

 לא קיימות התניות לגבי תוצאות חוות הדעת ושכר טרחתנו. . ב

 אנו מצהירים כי לא קיימת תלות בין משרדנו, לבין מזמין חוות הדעת.  .ג

לפי עמדת סגל   .ד לשיפוי המותר  חוות הדעת המוגבל  של   105-30משפטית  התקבל כתב שיפוי ממזמין 

 רשות ניירות ערך.

 .31.12.2021המועד הקובע להערכה זו הינו   -המועד הקובע 

 פרטי המשרד והשמאים המעריכים 

לב, תורקישר, רובינזון מעניק שירותי שמאות מקרקעין, ליווי פרויקטים, כלכלה וייעוץ בתחום הנדל"ן  -משרד בר

ם וחברות בניה, גופים ציבוריים, מוסדות פיננסיים וגופי מימון שונים, חברות נדל"ן ציבוריות, יזמי  -למגוון גופים  

 רואי חשבון, עורכי דין, בתי משפט ופרטיים. 

נכסים של  רב  למגוון  דעת  חוות  בהכנת  מצטבר  וניסיון  מקצועי  ידע  מרכז  מסחר,    -המשרד  מגורים,  נכסי 

 משרדים, תעסוקה ותעשייה, מלונאות ועוד. 

 יונם של מעריכי השווי: להלן פרטי השכלתם וניס

 לב, עו"ד ושמאי מקרקעין-גיל בר שם המומחה:  

 . 1746שמאי מקרקעין מוסמך מס'   עיסוק: 

 :השכלה 

 שמאי מקרקעין מוסמך.   - 2009

 לימודי תעודה, שמאות מקרקעין וניהול נכסים, היחידה ללימודי חוץ של הטכניון.  2008  - 2006

 קורסים בכלכלה ומימון. הלימודים כוללים, בין היתר,   

 עו"ד, חבר לשכת עורכי הדין בישראל.   -  2006

, המכללה האקדמית נתניה, סיום התואר בהצטיינות )מצטיין דיקן(.  L.L.Bלימודי משפטים   2005  - 2001

 חבר בפרויקט המצוינות של המכללה. 

 : ניסיון

ושמאות מקרקעין. המשרד עוסק לב, תורקישר, רובינזון כלכלה  -שותף במשרד שמאים בר -  2014

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין. 

 אולפינר ושות'. -משרד שמאי מקרקעין גרינברג   2014  - 2008

  .המקרקעיןחגי, המתמחה בתחום   -משרד עורכי דין יורם חגבי  2008  - 2004
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 דניאל רובינזון, שמאי מקרקעין שם המומחה:  

 . 1929שמאי מקרקעין מוסמך מס'   עיסוק: 

 :שכלה ה 

 שמאי מקרקעין מוסמך.   -  2013

 תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון והתנהגות אירגונית. -אביב -אוניברסיטת תל   2014  - 2012

 לימודי תעודה בשמאות מקרקעין. –היחידה ללימודי חוץ של הטכניון   2011

תואר ראשון בתוכנית המחקרית למצטיינים של אוניברסיטת ת"א    -אביב  -אוניברסיטת תל 2008  - 2006

 בביולוגיה. סיום התואר בהצטיינות בפרק זמן מקוצר.  

 : ניסיון

 נמנה על צוות כותבי המבחנים הסופיים של המועצה לשמאי מקרקעין ושותף בצוותי   -  2017

 סיטת ת"א. המחקר של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן באוניבר  

לב, תורקישר, רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין. המשרד עוסק -שותף במשרד שמאים בר -  2016

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין. 

 הקבוצה עוסקת ביזום נדל"ן מסחרי  יזמות נדל"ן,  –מנהל פיתוח עסקי בקבוצת רקע    2016  - 2015

 ומגורים בארץ ובחו"ל.   

 קעין ברק, פרידמן, כהן ושות'. משרד שמאי מקר 2015  - 2012

 וזאת חוות דעתנו, 
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 הנכס פרטי  .1

 בקומות  חד' 3דירות מגורים בהישג יד בפרויקט "מידטאון" )דירות   34   -  מהות הנכס

 מקומות חניה במכפיל   34המגדל( +  של   4-9    

 , תל אביב144דרך מנחם בגין     - כתובת

 6110     - גוש

 (2(,)1) זכויות במ"ר שטח קרקע רשום  חלקות

 בעלות פרטית  11,331 421

 בעלות פרטית   286 422

 בעלות פרטית  114 23

 בעלות פרטית  504 424

 בעלות פרטית  272 425

 חכירה עירונית 1,005 426

דירות   34  -רשומות הערות אזהרה בגין זכות חוזית להירשם כבעלת הזכויות ב  כיום לחברת מגוריט (1)

 בפרויקט והצמדות. לאחר רישום בית משותף תירשם כבעלת הזכויות בדירות. 

  ביעוד משולב לדרך וחניון תת קרקעי בבעלות עיריית תל אביב, וכן כוללת חלק מחניוני   426חלקה   (2)

עי חכירה  נירשמה  הקרקע.  בתת  לתקופה  הפרויקט  קרקעיים,  התת  החניונים  לשטח  רונית 

 . 15.6.2112שתסתיים בתאריך 
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 תיאור הנכס והסביבה  .2

 , על ידי דן קוטנר, מתמחה.22.12.2021ביקור בנכס נערך בתאריך 

 הסביבה תיאור  .2.1

  הצפוני של תל אביב, התחום בנתיבי איילון במזרח, פרשת דרכים בצפון, דרך   אזור המע"ר

 השלום בדרום ודרך מנחם בגין במערב.

מתוכננים  במסגרתן  תכניות  אושרו  האחרונות  ובשנים  בניה  בתנופת  מאופיינת  הסביבה 

מסחר   עם  משולבים  משרדים  לשימושי  שטחים  עתירי  חדשים  פרויקטים  בסביבה  ונבנים 

, מתחם "עזריאלי טאון"  WE TLV", כגון: "מגדלי הצעירים", "חג'ג' טאוור רסיטל", "ומגורים

משמעותיים   פרויקטים  שני  מתוכננים  בגין  מנחם  דרך  של  השני  ומעברו  בסמוך    - ועוד. 

יח"ד    1,434דפנה', תכנית פינוי בינוי הכוללת הקמת    –התחדשות עירונית במתחם 'הדר  

דונם ובו מתוכננים שני מגדלי משרדים   40  –בשטח של כ    מתחם קרקע  –חדשות; קרן הקריה  

 יח"ד. 741 –קומות( ושני מגדלי מגורים ל  50 –ו  80)בני 

בסיס   הממשלה,  קרית  ומסחר(,  משרדים  )מגדלי  עזריאלי  מגדלי  מתחם  הקרובה  בסביבה 

 צבאי 'הקריה', מתחם שרונה, ועוד.

לון, לדרך מנחם בגין המחברת כאמור  הנגישות לאזור טובה מאוד, לאור הקרבה לנתיבי איי

 את תל אביב לכביש החוף מצפון, לתחנת רכבת השלום ולתחנת רכבת מרכז.

הנגישות למתחם צפויה להשתפר עוד יותר עם השלמת קווי הרכבת הקלה ובנייתן של תחנת 

 מערב ותחנת ארלוזורוב מצפון.  - שאול המלך הקרובה מדרום 

 הפיתוח הסביבתי מלא. 

 איתור סביבה )מיקום הנכס מסומן בעיגול אדום להמחשה(:מפת 
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 תיאור חטיבת הקרקע .2.2

של    6110בגוש    421-425חלקות   כולל  רשום  קרקע  למרכז   12,507בשטח  בייעוד  מ"ר, 

חלקה   ראשי;  של    6110בגוש    426עסקים  רשום  קרקע  לדרך    1,005בשטח  בייעוד  מ"ר, 

 משולב בחניון תת קרקעי.

החלקות מהוות חטיבת קרקע רציפה, צורתן אי רגורלית, פני הקרקע בשיפוע יורד ממערב  

 למזרח. חטיבת הקרקע בעלת חזית מערבית לדרך מנחם בגין. 

פרויקט מעורב למגורים, משרדים ומסחר בבנייה   –על חטיבת הקרקע בנוי פרויקט "מידטאון"  

 רוויה מעל למרתפי חניה, כמפורט להלן.

 העירוני של עיריית תל אביב )הסימון להמחשה בלבד(:  GIS מפה מאתר ה

 

 :גבולות

'קרן  - מערב  מתכנית  מעורב  עירוני  ביעוד  קרקע  חטיבת  ומעברה  בגין  מנחם  לדרך  חזית 

 הקריה', הכוללת זכויות לבניית ארבעה מגדלי משרדים ומגורים. כיום חטיבת    

 הקרקע משמשת כחניון ציבורי.   

, עליהם פרויקט 'עזריאלי 3250ביעוד מע"ר מתכנית תא/  439  -ו  438ת  צלע לחלקו -צפון 

 טאון' הכולל מגדל מגורים, מגדל משרדים, שטחי מסחר ומבני ציבור.   

  .20כביש ארצי מס' –דרך שירות למגדלי המע"ר הצפוני ומעברה ציר נתיבי איילון  -מזרח 

  הכוללת זכויות   2623ביעוד מע"ר בהתאם לתכנית תא/  7106בגוש    88צלע לחלקה   - דרום 

בן   ומגורים  מסחר  משרדים,  לשימושי  מעורב  מגדל  על  65להקמת  כיום   קומות. 

 החלקה חניון ציבורי.  
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 תיאור הפרויקט והמגדל  .2.3

פרויקט "מידטאון" מהווה למעשה את המחצית הדרומית ממתחם משולב למגורים, משרדים,  

תא/ בתכנית  נקבע  אשר  ציבורית,  כיכר  המקיפים  ציבור  ומבני  המחצית    –   3250מסחר 

 הצפונית ידועה כפרויקט "עזריאלי טאון". 

קומות מסד וקומת קרקע    3קומות מעל    46הפרויקט כולל מגדל משרדים ומגדל מגורים בני  

טחי ציבור קומות לשימושי מסחר, ש  2-3לשימושי מסחר ושטחי ציבור, וחמישה מבנים בני  

לרבות תרבות וספורט, הכל מעל לשישה מפלסי מרתפי חניה )המפלס העליון משמש גם 

 למסחר(.

ודירות פנטהאוז(. בקומה   3-5יחידות דיור בתמהיל מגוון )  337מגדל המגורים כולל   חדרים 

 דרך מנחם בגין.  -רביעית מתחם ספא ובריכה. הכניסה למגדל המגורים מצד מערב 

לקומות   קומות  הגישה  לכלל  המובילים  מדרגות  חדרי  ושני  מעליות  שש  באמצעות  המגדל 

 המגדל.

הגישה למפלסי החניה דרך רמפות הממוקמות בחלקו הדרומי של הפרויקט ומתחברות לדרך  

 מנחם בגין במערב ולדרך שירות במזרח. 

יד, בנות    34  –  נשוא חוות הדעת  9)בקומות אלו    9-4חד' בקומות    3דירות מגורים בהישג 

 דירות בקומה טיפוסית( להן מוצמד מקום חניה במכפיל חניה.

 מכיוון צפון מערב   –חזית המגדל 
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 : סטנדרט הבנייה והגמר

שלד מבנה מבטון מחופה אבן, בשטחים הציבוריים סטנדרט הגמר כולל חיפוי קירות בגובה 

תקרה   ריצוף גרניט פורצלן,  וכו'(,  )אבן, שיש  או אלמנטים מעוצבים  מלא באריחי קרמיקה 

בחניון   אש,  לכיבוי  מערכת ספרינקלרים  בלובי,  שומר  עמדת  מעוצבת,  ותאורה  דקורטיבית 

 רצפות בטון מוחלק ועוד. 

)סימון מתחם "מידטאון" באדום להמחשה בלבד(  3250קטע מתשריט תכנית העיצוב תאע/

 

  

 מגדל מגורים

מגדל 

 משרדים 

פרויקט "עזריאלי  

 טאון" 



 

 36מתוך  9עמוד                  

 תיאור יחידות הדיור נשוא חוות הדעת .2.4

 חדרים בפרויקט, כפי שיפורטו להלן.  3דירות בהישג יד, בנות  34נשוא חוות הדעת מהווה 

 : תוני הטבלה הערות לנ

השטחים המוצגים בהתאם לחוק המכר על פי מידע שהועבר לנו ממזמין   -שטחי הדירות   . א

בהנחיות  הבדלים  לאור  הרישוי  לשטחי  ביחס  קטנים  הפרשים  קיימים  הדעת.  חוות 

 למדידה.

 לכל דירה מוצמד מקום חניה אחד במכפיל חניה.  –מקומות חניה  . ב

 שטח במ"ר  מס' חדרים  כיווני אוויר  קומה  טיפוס  מסד
מרפסת  

 במ"ר 

1 A 4 12 73 3 מערב -רוםד 

2 B 4 12 68 3 מערב 

3 G 4 12 71 3 מזרח 

4 H 4 12 66 3 מזרח-דרום 

5 I 4 12 68 3 דרום 

6 A 5 12 73 3 מערב -דרום 

7 B 5 12 68 3 מערב 

8 C 5 12 76 3 מערב -צפון 

9 D 5  12 67 3 צפון 

10 E 5  14 66 3 צפון 

11 F 5 10 68 3 מזרח -צפון 

12 G 5 12 71 3 מזרח 

13 H 5 12 66 3 מזרח-דרום 

14 I 5 12 68 3 דרום 

15 A 6 12 73 3 מערב -דרום 

16 B 6 12 68 3 מערב 

17 C 6 12 76 3 מערב-צפון 

18 D 6  12 67 3 צפון 

19 E 6  14 66 3 צפון 

20 F 6 10 68 3 מזרח -צפון 

21 G 6 12 71 3 מזרח 

22 H 6 12 66 3 מזרח-דרום 

23 I 6 12 68 3 דרום 

24 A 7 12 73 3 מערב -דרום 

25 B 7 12 68 3 מערב 

26 C 7 12 76 3 מערב-צפון 

27 D 7  12 67 3 צפון 

28 E 7  14 66 3 צפון 

29 F 7 10 68 3 מזרח -צפון 
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 שטח במ"ר  מס' חדרים  כיווני אוויר  קומה  טיפוס  מסד
מרפסת  

 במ"ר 

30 G 7 12 71 3 מזרח 

31 H 7 12 66 3 מזרח-דרום 

32 I 7 12 68 3 דרום 

33 A 9 12 73 3 מערב -דרום 

34 C 9 12 76 3 מערב-צפון 

 תיאור כללי של הדירות

יציאהלמרפסת הכולל  לסלון  כללית  שירותים,   בחלוקה  הכולל  רחצה  חדר  מטבח,  שמש, 

 אמבטיה ושני חדרי שינה )אחד מהם ממ"ד(. 

 : סטנדרט הבנייה והגמר

  ,100*100דלת פלדלת מעוצבת בכניסה, דלתות ומשקופי עץ בחדרים, ריצוף גרניט פורצלן  

חיפוי קרמיקה מלא בחדר רחצה, מעקות זכוכית, תריס גלילה חשמלי בסלון, ריצוף מרפסת  

עבודה 60%60פורצלן    גרניט משטח  עם  ותחתונים  עיליים  ארונות  הכולל  מאובזר  מטבח   ,

 משיש, כלים סניטרים סטנדרטיים, מערכת מיזוג מיני מרכזי ועוד. 

 : 14-1310להלן לצורך התרשמות, תשריטי דירות טיפוסיות מתוך תשריט היתר הבניה 

, כל 4בקומה  I ,H ,G ,B ,Aר )נשוא חוות הדעת מהווה את יחידות הדיו  34-4קומה טיפוסית 

 (9בקומה  A, Cויחידות דיור  8-5יחידות הדיור בקומות 

 

קומות מסד ולפיכך, הגובה בפועל גבוה בקומה אחת   3 –הבניין כולל קומת קרקע ו  –  הערה

 ביחס למספור הקומות בתשריט היתר.
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 תמונות אופיניות 

 דירות המגורים 
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 מבואה קומתית 

  

 לובי הבנין 
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 חניון הבניין 
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 רישוי .2.5

 עיריית תל אביב: מידע מתוך תיק הבניין הסרוק באתר ההנדסי של 

קומות    6, להריסת בניה קיימת והקמת  18.3.2012מתאריך    11-1114היתר בניה מס'   •

 מגדלים למסחר ומשרדים שיבנו בעתיד. 2מרתף לחניה, עבור 

מס'   • בניה  מס'  28.2.2013מתאריך    13-0150היתר  היתר  כלפי  שינויים   ,11-1114  

 קומות מרתף ללא תקרת מרתף עליון.  6להקמת 

וביניהם   11-1114, שינויים כלפי היתר  16.7.2014מתאריך    14-0463בניה מס'  היתר   •

ו  179תוספת   מחסנים לשטחי מסחר, ביטול ממ"קים   26  - מחסנים דירתיים למגורים 

חניות   לרבות  מרתף  קומת  בכל  החניה  מקומות  מספר  קביעת  המרתף,  קומות  בכל 

 לאופנועים ואופניים. 

- קומות ו 48להקמת מגדל משרדים בן  20.11.2014מתאריך  14-1184היתר בניה מס'   •

 .14-0463קומות מרתף לפי היתר   6קומות טכניות מעל  2

, הקמת מבנים  -2להשלמת קירוי מרתף  22.2.2015מתאריך  14-1310היתר בניה מס'  •

 4קומות הכוללות    48(, הקמת מגדל מגורים בן  5,6,8קומות כ"א )מבנים    2למסחר בני  

 .קומות מרתף 6קומות טכניות מעל  2דירות עם   337מסחריות, קומות 

להקמת שלושה מבנים עבור מבנה ספורט    8.5.2016מתאריך    16-0225היתר בניה מס'   •

ושינויים כלפי היתר מרתפים מס'   -14רב תכליתי ושני מבני מסחר במתחם מידטאון 

0463 . 

שינויים בקומות   -13-0150, שינוי היתר  6.10.2016מתאריך    16-0981היתר בניה מס'   •

 מקומות חניה. 2,208המרתף. מספר החניות לאחר השינוי הוא 

 לשינוי שם בעל ההיתר. 17-0157היתר בניה מס'  •

מס'   • בניה  היתר    18.5.2017מתאריך    17-0370היתר  כלפי  במגדל    14-1184שינויים 

 קומות מרתף. 6קומות טכניות מעל  2 -קומות ו 48משרדים בן 

אכלוס לבניין מגורים משולב, מסחרי, גן ילדים ואחר אשר נבנה   13.2.2018ום  מי  4טופס   •

 .22.2.2015מיום  14-1310לפי היתר בניה 

שינוי במבנים   -14-1310, שינוי להיתר  15.2.2018מתאריך    18-0095היתר בניה מס'   •

 ., שינוי במפלסי חדרי המדרגות בקומת המגורים8, שינויים במבנה מספר  5-6מסחריים  
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   - ריכוז שטחי בניה למגדל המגורים לפי טבלת השטחים שצורפה לתשריט ההיתר

 שירות במ"ר  עיקרי במ"ר  עילי/תת קרקעי
סה"כ בבנין  

 במ"ר 
מרפסות  

 במ"ר 

  69,824 69,824  תת קרקעי

 4,024 47,821 20,544 27,277 עילי 

 4,024 117,645 90,368 27,277 סה"כ

בשנתיים   14-1184להארכת תוקף היתר    22.4.2018מתאריך    18-0281היתר בניה מס'   •

 נוספות.

  14-1310. הארכת תוקף היתר מספר  19.6.2018מתאריך    18-0285  היתר בניה מס' •

 בשנתיים נוספות. 

, שינוי גובה מעקה  14-1184, שינוי להיתר  12.7.2018מיום    18-0597  היתר בניה מס' •

 במבנה מגדל משרדים. 32זכוכית בקומה 

 . 16-0225אספקת חשמל/מים/טלפון לפי היתר 26.7.2018מיום  4טופס  •

מס'   • בניה  להיתר  29.7.2019מיום    19-0717היתר  שינוי  בקומת    -16-0225,  שינויים 

 מבנה ספורט ומסחר. 2, שינויים במעקה ועמודים מבנן 1מרתף מינוס 
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 מצב משפטי .3

 המצב המשפטי החל על המקרקעין נשוא חוות הדעת, אשר אינהבפרק זה סקירה תמציתית של 

 מהווה בשום אופן תחליף לעיון מקיף במסמכים המשפטיים ובדיקת הזכויות. 

 רקע

יפו   –"( אשר הקימה את הפרויקט, חתמה עם עיריית תל אביב  מידטאון חברת מידטאון )להלן: " -

ידות דיור בפרויקט, הכולל תנאים  יח 34על הסכם דיור בר השגה בקשר עם  29.7.2014בתאריך 

שנים )להלן:   10והוראות להשכרת יחידות דיור אלו בשכר דירה מופחת, לזכאים ולתקופה של  

 (."נשוא חוות הדעת"/יח"ד בהישג יד""

 מכרה מידטאון את יח"ד בהישג יד לחברת ציון איי.אם.מגורים בע"מ.  24.11.2014בתאריך  -

"(, את יח"ד בהישג יד  מגוריטוריט ישראל בע"מ )להלן: "רכשה חברת מג  16.1.2017תאריך  ב  -

 מחברת ציון איי.אם. מגורים בע"מ. 

שנים לתום תקופת השכירות כפי    6  –שנים, נותרו כ    4  –יח"ד בהישג יד מושכרות לזכאים מזה כ   -

 שנקבע בהסכם דיור בר השגה. 

 נסחי רישום מקרקעין .3.1

הופק באמצעות א הזכויות אשר  תר האינטרנט של רשם המקרקעין  תמצית מידע מפנקס 

 : 4.1.2022במשרד המשפטים בתאריך 

 425-421חלקות   6110גוש 

 חלקה גוש 
שטח קרקע  
 רשום במ"ר 

6110 421 11,331 

6110 422 286 

6110 423 114 

6110 424 504 

6110 425 272 

 . מידטאון בע"מ – בעלות

 – משכנתאות

הגבלה בסכום לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ, רשומה משכנתא בדרגה ראשונה ללא  •

 .6110בגוש  366, 42, יחד עם חלקות 6.11.2014בשלמות, מיום 

רשומה משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ,  •

 .421-425, יחד עם חלקות 3.3.2019בשלמות, מיום 
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 –  הערות

 הרלוונטיות לנשוא חוות הדעת:   על החלקות רשומות הערות רבות, להלן

, על כל הבעלים לטובת עיריית תל אביב 17.4.2016, מיום 126הערת אזהרה לפי סעיף  •

 בדבר הימנעות מעשיית עיסקה.

, על כל  4.3.2018לטובת מגוריט ישראל בע"מ מיום    126הערות אזהרה לפי סעיף    34 •

 –פירוט היחידות מגדל מגורים;  -דירה; מבנה מספר  – הבעלים; תיאור הנכס 

 מס' יחידה קומה 

4 A6, B6, G6, H6, I6,  

5 G7, D7, B7, A7, E7, H7, C7, I7, F7 

6 H8, E8, B8, A8, C8, F8, D8, G8, I8 

7 A9, B9, G9, F9, E9, C9, D9, H9, I9 

9 I9, A11,C11 

,  13.8.2017מיום:    1לטובת ועדה מקומית לתכנון ובניה   27הערות אזהרה לפי תקנה    5 •

16.8.2017  ,21.1.2018 ,14.3.2018 ,16.1.2018. 

 זיקות הנאה:  •

מיום    –  421חלקה   הנאה  כפופה    21.2.2018זיקת  חלקה  שמהותה  הציבור  לטובת 

 מ"ר הצבוע ירוק ומסומן באות א' בתשריט; 5,466בשטח של 

ציאה/כניסה  לטובת הציבור שמהותה גישה להולכי רגל לי 21.2.2018זיקת הנאה מיום  

לתחנת רכבת תחתית ולביצוע עבודות הנדסיות לצורך הקמת הכניסה והמעבר לתחנה,  

 מ"ר הצבוע אדום ומסומן באות ב' בתשריט; 46בשטח של 

מיום    –  425חלקה   הנאה  כפופה    21.2.2018זיקת  חלקה  שמהותה  הציבור  לטובת 

 בתשריט.  1מ"ר הצבוע בצבע ירוק ומסומן באות א' 271בשטח של 

 426חלקה   6110וש ג

 מ"ר. 1,005 –שטח קרקע רשום 

 עיריית תל אביב, בשלמות.  – בעלות

לחכירה    מידטאון  -  חכירות הערה  בשלמות.  המיועד   -בע"מ,  הקרקע  לפני  מתחת  שטח 

מ"ר לכל מפלס )ובסה"כ    1,001למעברים וחניה תת קרקעית בשישה מפלסים בשטח של  

 לחוזה החכירה. 6ב' –ו  1מ"ר(, כמתואר בתשריטים המצורפים בנספחים ב' 6,006

  

  
הן בגין ייעוד מקרקעין או חלקים בבניין. למועד חוות הדעת לא התקבלו הבהרות לגבי מהות כל   27הערות לפי תקנה   1

 אחת מההערות. 
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 – משכנתאות

בסכום לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ, רשומה משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה  •

 . 16.8.2015בשלמות, מיום 

רשומה משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ,  •

 . שם הלווה: מידטאון בע"מ. 22.12.2019בשלמות, מיום 

 –  הערות

 על החלקה רשומות הערות רבות, להלן הרלוונטית לנשוא חוות הדעת: 

יפו   -תל אביב  1לטובת ועדה מקומית לתכנון ובניה   27עוד מקרקעין לפי תקנה  הערה על י •

השטחים המפורטים להלן בייעודם ובשימושם והמסומנים בצבע ירוק מיועדים כשטח    -

בסגול   סימון  דיירי מגדל המגורים;  לכל  מיועד לשטח שירות   -שירות משותף לשימוש 

טח ציבורי בבבעלות עיריית תל אביב יפו  מיועד כש  -משותף עבור המסחר; סימון בצהוב 

 גני ילדים(, הכוללים: 3בלבד )

 ; 5,6,8מבנים מספר  -מבנים מסחריים 

 במגדל המגורים שכולל את מבני הציבור )גני הילדים(.

 הסכם דיור בר השגה  .3.2

, בין עיריית תל 29.7.2014תמצית הסכם לדיור בר השגה בפרויקט "מידטאון" תל אביב מיום  

 :היזם"("( לבין מידטאון בע"מ )להלן:"העירייהו )להלן "יפ -אביב

 בתל אביב.  144, הנמצא בדרך מנחם בגין 3250לפי תכנית תא/ 1מגרש  המגרש:  

יח"ד, מגדל משרדים, מבנים ציבוריים, שטחי מסחר    338מגדל מגורים בן   הפרויקט:

 מפלסים. 6מעל חניון תת קרקעי בן 

אשר יוקמו בפרויקט, אשר תשמשנה לצרכי דיור בר השגה,    יחידות דיור   34 דירות בהישג יד: 

ידי היזם ובאחריותו בלבד, לזכאים על פי קריטריונים  ואשר תושכרנה על 

 שיקבעו על ידי העירייה, כמפורט בהסכם.

 מ"ר כולל ממ"ד בממוצע לדירה. 62 –שטח הדירות לא יפחת מ    

יד, או ממועד השכרתה    4עשר שנים ממועד קבלת טופס   תק' השכירות: לדירות בהישג 

יד, לפי המאוחר )להלן:   בפועל של הדירה הראשונה מבין הדירות בהישג 

. בתום תקופת השכירות יהיה היזם רשאי למכור את 2"(שנים  10תקופת  "

חוק   –הדירות בשוק החופשי   לפי  אזהרה  זו תרשם הערת  על התחייבות 

 המקרקעין. 

 חמש שנים.עד  –תקופת שכירות לשוכר 

  
 .12.4.2018כפי שנמסר לנו מועד תחילת תקופת השכירות נקבע ליום  2
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בית  25% דמי השכירות: משק  של  במשק  ברוטו  הממוצעת  ההכנסה  מן  מע"מ(  )כולל 

המרכזית  הלשכה  של  השנתי  הדו"ח  פרסום  פי  על  השביעי,  בעשירון 

"(, הידוע  ממוצע במשק בית של העשירון השביעי לסטטיסטיקה )להלן: "

פרסום   ממועד  למדד  הצמדה  הפרשי  ובצירוף  זה,  הסכם  חתימת  במועד 

דו"ח השנתי כאמור ועד למועד חתימה ההסכם. על אף האמור, ובמועד ה 

עלה הממוצע במשק בית של העשירון השביעי על זה שחל   4קבלת טופס  

הממוצע   על  החודשיים  השכירות  דמי  יועמדו  ההסכם,  חתימת  במועד 

 ומאותו מועד יוצמדו למדד המחירים לצרכן הידוע במועד זה.  4במועד טופס  

המסופקים  שי וועד בית: הניהול  בשירותי  יכללו  לא  באלו  וכיוצא  ובריכה  ספא  רותי 

שיעור   לכך  מעבר  בנפרד.  השוכר  לרכוש  יוכל  ואותם  יד,  בהישג  לדירות 

התשלום לוועד הבית של השוכרים יהא זהה לתשלום בו נושאים יתר דיירי  

הבנין ולפי אותו מפתח שנקבע בפרויקט ואולם דמי הוועד לא יעלו על סכום 

₪    350  –מדמי השכירות לדירה כולל מע"מ אך לא יותר מ  10%ובה של בג

)בצירוף מע"מ(, כשהם צמודים למדד ממועד חתימת הסכם זה או כשהם  

השביעי,  העשירון  של  המעודכנת  הממוצעת  ההכנסה  לעליית  צמודים 

 בהתאם לגבוה מביניהם.

והוא יוכל לעשות כן באמצע ניהול הדירות:  ות חברת ניהול מטעמו  באחריות היזם בלבד, 

 ועל חשבונו, ככל שיבחר. 

כמפורט    שוכרים:  קריטריונים  ברשימת  העומדים  שוכרים  ליזם  תפנה  העיריה 

ידי   על  שהופנה  מתעניין  בין  שכירות  הסכם  ייחתם  שלא  ככל  בהסכם. 

יום ממועד הודעת היזם לעירייה    90העירייה לבין היזם מכל סיבה שהיא תוך  

או העדר פניה של מתעניין אחר, יהא היזם חופשי    בדבר כישלון ההתקשרות

 להתקשר ביחס לאותה יחידת דיור בהסכם שכירות בלתי מוגנת עם צד ג' 

ידי היזם, לתקופת שכירות  ייקבעו על  אחר שזהותו ותנאי השכירות איתו 

 השנים(. 10שלא תעלה על שנה )אשר תמנה בתוך תקופת 

השנים, הוא לא יעביר את זכויותיו בדירות   10ת היזם מתחייב כי בכל תקופ העברת זכויות:

בהישג יד, אלא כמקשה אחת ולנעבר אחד, אשר יקבל מראש ובכתב את 

אישורה של העירייה. בכל מקרה בו יבקש היזם להעביר את זכויותיו בדירות 

בהישג יד לצד ג' כלשהו, יהיה עליו לגרום לנעבר )צד ג'( לקבל על עצמו את  

 כלפי העירייה לפי הסכם זה. מלוא התחייבויותיו

 להסכם צורף מפרט טכני לדירות בהישג יד.
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 לציון איי.אם.מגורים בע"מ מכרהסכם  .3.3

מיום  אביב  תל  "מידטאון"  בפרויקט  השגה  בר  לדיור  מגורים  יחידות  למכר  הסכם  תמצית 

ן: לבין ציון איי. אם. מגורים בע"מ )להל  המוכרת"(, בין מידטאון בע"מ )להלן:"24.11.2014

 :הקונה"(" או"הרוכש"

בגוש  426והשטח המצוי מתחת לפני הקרקע של חלקה  421-425חלקות  המקרקעין:

6110 . 

קומות עיליות, המשלב שימושי    50  – פרוייקט בניה הכולל מגדל אחד בן כ   הפרויקט: 

קומות עיליות לשימושי    50  –מגורים מעל קומות מסחר, ומגדל שני בן כ  

שימושים  למסחר,  מבונים  שטחים  ובנוסף  מסחר,  קומות  מעל  משרדים 

 עירוניים, פנאי תרבות ובילוי, שיבנה על המקרקעין. 

 הסכם דיור 

, בין המוכר לבין עיריית תל אביב, אשר  29.7.2014הסכם שנחתם בתאריך  בר השגה: 

יחידות דיור, אשר    34על פיו התחייבה המוכרת לבנות במסגרת הפרוייקט  

לגורמים   המוכרת,  ואשר תושכרנה ע"י  בר השגה,  דיור  לצרכי  תשמשנה 

בלבד   העיריה  ידי  על  המוכרת  אל  שיופנו  הרחב,  הציבור  מקרב  פרטיים 

על ידי העירייה לפי קריטריונים של זכאות שייקבעו על ידי העירייה,   וייבחרו

 הכל בהתאם לתנאים והמועדים הקבועים בהסכם.

מקומות   34של המגדל +    4-9חדרים, קומות    3יח"ד בר השגה, בנות    34  הממכר: 

 . - 6חניה במכפיל חניה במפלס 

  פירוט הדירות:

 מס' יחידה קומה 

4 A6, B6, G6, H6, I6, 

5 G7, D7, B7, A7, E7, H7, C7, I7, F7 

6 H8, E8, B8, A8, C8, F8, D8, G8, I8 

7 A9, B9, G9, F9, E9, C9, D9, H9, I9 

9 A11,C11 

 לכל יחידה יוצמד מקום חניה במכפיל חניה.

 ₪ לכל יח"ד(.  ₪1,301,470 כולל מע"מ )לפי  44,249,980 התמורה: 

בדק ואחריות לתיקונים יחול על הסכם זה הוראות חוק המכר )דירות(,    לענין תקופת הבדק: 

 . 1973 –התשל"ג 

 כל צד ישא במיסים החלים עליו עפ"י כל דין.   מיסים:
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 הסכם מכר למגוריט ישראל בע"מ .3.4

מכר   הסכם  "16.1.2017תמצית  )להלן:  בע"מ  מגורים  אם.  איי.  ציון  בין  לבין  המוכרת,   )"

 : הקונה" או "הרוכש"(ישראל בע"מ )להלן " מגוריט

 . 6110בגוש  421-426חלקות  המקרקעין:

קומות עיליות, המשלב שימושי    50  – פרויקט בנייה הכולל מגדל אחד בן כ   הפרויקט והבניין:

קומות עיליות לשימושי    50  –משרדים מעל קומות מסחר ומגדל שני בן כ  

מ  כבית  ירשם  אשר  מסחר  קומות  מעל  שטחים מגורים  ובנוסף  שותף, 

 מבונים למסחר שימושים עירוניים, פנאי, תרבות ובילוי. 

מקומות חניהתת    34יחידות דיור לדיור בר השגה במגדל המגורים וכן    34 הממכר:  

המיועד   החניה  מקומות  ב"פול"  חניה(  )מכפילי  חניה  במתקני  קרקעיים 

( הנמצא במפלס חניה  בר ההשגה,  בדיור  יח-6ליחידות  לכל  יוצמד (.  ידה 

 מקום חניה אחד בלבד. 

הרוכשת תקבל בהמחאה גמורה ובלתי חוזרת כל זכויותיה והתחייבויותיה 

הרכישה   הסכם  תנאי  לרבות  הממכר,  עם  בקשר  המוכרת  של  החוזיות 

לעיל בסע'   כלפי חברת מידטאון )מפורט  (, הסכם למתן  3.3והתחייבויות 

 (.3.2בסע'  שירותי ניהול, הסכם הדיור בר השגה )מפורט לעיל

 ₪ כולל מע"מ. 71,400,000  תמורה: 

 כל צד ישא במיסים החלים עליו עפ"י כל דין.   מיסים:

 אישור מעורכי הדין של הפרויקט  .3.5

 , ממשרד עורכי הדין ש. בירן, המאשר כי:17.2.2022מכתב מיום להלן פירוט 

בע"מ   24.11.2014ביום   - מגורים  איי.אם.  לציון  בע"מ  מידטאון  בין  מכר  הסכם  נחתם 

  34  –"יחידות לדיור בר השגה" בבניין המגורים אליהן יוצמדו זכויות קניין ב    34לרכישת  

 קרקעי של הפרויקט.-מקומות חניה בחניון התת

 )אישור הזכויות כולל נספח המפרט את רשימת יחידות הדיור(.

 מועד המכתב חברת מגוריט ישראל בע"מ זכאית להירשם ביחידות. נכון ל -

על  6.5.2018ביום   - הרשומה  המשכנתא  לפיהם  לאומי,  מבנק  החרגה  מכתב  ניתן   ,

 המקרקעין לא תמומש מתוך רשימת יחידות הדיור. 

הערות אזהרה נוספות הקיימות בנסח טאבו, אינן מתייחסות לדירות שעתידות להירשם   -

 בשם של מגוריט. 



 

 36מתוך  23עמוד                  

מודד מטעם חברת מידטאון פועל לעריכת תשריט הבית   –סטטוס רישום בית משותף   -

המשותף. לאחר השלמתו והכנת יתר המסמכים, הנ"ל יוגשו לרישום בלשכת המפקחת 

 על רישום הבתים המשותפים.

 הסכמי שכירות  .3.6

 המידע לגבי הסכמי השכירות ודמי השכירות התקבל מאת נציגי החברה. 

ל   • מושכרות  )  34  –הדירות  שונים  של    100%שוכרים  לתקופה  כל   3תפוסה(,  שנים; 

 יחידות הדיור מושכרות בשכירות מפוקחת. 

של   מינימלית  תקופה  אחרי  השכירות  תקופת  את  לקצר  אופציה  קיימת   12לשוכרים 

 חודשים; לשוכרים קיימת אופציה להארכת ההסכם בשנתיים נוספות. 

 .שנים 5תקופת השכירות של שוכר לא תעלה על 

מן ההכנסה הממוצעת ברוטו של משק בית הממוקם   25%דמי השכירות נקבעים לפי  

בהתאם   בעשירון השביעי עפ"י נתוני הלמ"ס, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן.

 ₪.  5,478לעדכון האחרון של הלמ"ס מתקבל כי דמי השכירות המעודכנים הינם  

 ₪ למקום חניה.  370עים של מקומות חניה בדמי שכירות ממוצ 7בנוסף, מושכרות 

ונמצאו תואמים למידע  החדשים שנערכו מאז חוות דעתנו הקודמת,  ההסכמים  כל  נבדקו   •

 שהועבר. 

 מסך השוכרים. 15% –שוכרים המהווים כ  5בשנה החולפת התחלפו  •

 ₪.  2,365,944סה"כ ההכנסה השנתית מדמי שכירות הינה  •

 הדייר.  בחוזים קיימות הוראות בדבר אי תחולת חוק הגנת •
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 נתוני תכנון .4

 המידע בפרק זה מבוסס על אתר האינטרנט ההנדסי של עיריית תל אביב ואתר מנהל התכנון: 

 כלל התכניות המאושרות   .4.1

 מהות התכנית מתן תוקף  י.פ.  תכניות

 בניה על גגות  21.4.1994 4208 ג'

 מרתפים 18.3.2003 5264 1ע'

 הזרוע הצפונית של המע"ר  27.9.2005 5441 2774תא/

 לב המע"ר הצפוני 25.8.2009 5990 3250תא/

 תכנית מתאר תל אביב 22.12.2016 7407 5000תא/

 ( 3250ריכוז זכויות בניה )בעיקר לפי תכניות תא/  .4.2

 מרכז עסקים ראשי.   -יעוד 

 .1   - מגרש 

מרתף -תכליות  תחתית,    –  קומות  רכבת  לתחנת  כניסה  וטעינה,  פריקה  חניה, 

העליון  המרתף  במפלס  רכב.  ושירותי  מוסכים  מחסנים,  טכניים,  שטחים 

בקומת  המותרים  שימושים  העיקריים,  השטחים  סה"כ  במסגרת  יותרו 

ולטובת  למעבר  הנאה  זיקת  בתנאים,  בגין  מנחם  דרך  שבמפלס  הקרקע 

 הציבור;

  –   רך מנחם בגין( ובשש הקומות שמעליה קומת קרקע )מפלס הכניסה מד

מבואות, כניסה לתחנת רכבת תחתית, שירותי קבלת קהל, מסחר, הנהלות 

וסניפי מוסדות ציבוריים ופרטיים כגון בנקים, חב' ביטוח, קופות חולים וכו', 

שירותים אישיים, שירותי אוכל, משרדים, אולמות לכנסים, תעשיה עתירת  

במגרשים   ועוד.  לשימושי    4  -ו  1ידע  בעדיפות  ציבוריים  שימושים  יותרו 

תרבות ופנאי. בהסכמת מהנדס העיר ניתן יהיה לעשות בשש קומות אלה 

 שימוש למשרדי העירייה בעלי אופי מתאים לפרויקט; 

בכיכר הציבורית שבמפלס קומת הקרקע יותרו גם פרגולות, גגונים, גינון,  

 ריהוט רחוב ועוד. 

קרקע קומת  לר  –  מעל  ציבוריים  משרדים  מוסדות  וסניפי  הנהלות  בות 

ידע,   עתירת  תעשייה  מכללות,  לכנסים,  אולמות  רפואי,  מרכז  ופרטיים, 

אולמות תצוגה, מועדוני בריאות, כושר וספורט, מגורים ו/או אכסון מלונאי. 

הקומות העליונות של כל בניין יותרו גם מסעדות, בתי אוכל ומשקה,    3  -ב

 ת וכו'; גלריות, מרכז מבקרים, תצפי
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יותר בנוסף למפורט לעיל, שטחי שירות, שטחים טכניים,   –  בכל הקומות

שירותי אשנב, מזנונים ושטחים נלווים למשרדים ולמגורים. במסגרת שטחי 

 השרות יותרו קומות טכניות אשר מיקומן יקבע בשלב היתר הבניה. 

  מ"ר;  36,590 –מ"ר; שירות  87,673 –מעל הכניסה הקובעת: עיקרי  -זכויות בניה 

 מ"ר.  96,000  –שירות מתחת לכניסה הקובעת 

יעלה על   ירוכז בבנין    36,000סה"כ שטח עיקרי למגורים לא  מ"ר בין אם 

 יחיד ובין אם ישולב במספר בנינים שבתחום התכנית. 

שטח למבני ציבור, תרבות, חינוך בילוי ופנאי אשר יבנו ברצף אחד ובאותו  

 מ"ר.  1,800מ"ר; סה"כ עד   300  -רות מ"ר; שי 1,500 -בנין: עיקרי 

 מ"ר.  1,000 - שטחי מחסנים עירוניים בקומת המרתף    

מ"ר )כולל אנטנות, קומות טכניות ומתקנים טכניים על הגג( או על פי   220   - גובה מבנה 

 קומות.  4  –מגבלות טיסה. הפרש הגבהים בין המגדלים לא יפחת מ 

ין ובדפנות הכיכר המרכזית יהיה עד  גובה הבינוי הנמוך לאורך דרך מנחם בג

קומות מעל קומת קרקע גבוהה לא כולל קומות טכניות ומתקנים על הגג   6

 מ' מעל פני הים. 70ולא יעלה על 

 מ' נטו.  6; גובה המרתף העליון יהיה עד  6 - קומות מרתף 

  כמסומן בתשריט התכנית. קווי הבניין במרתפים יהיו עד גבולות המגרש,  -קווי בניין 

. תותר הרחבת המרתפים מתחת לדרך השרות 1  – עפ"י הוראות תכנית ע'     

 המזרחית לאורך נתיבי איילון תוך תיאום עם עיריית תל אביב ביחס      

 לתשתיות העירוניות המתוכננות בתחומן, ככל שמתוכננות, ובכפוף    

 להסדר עם העירייה.   

 יעוד משולב לדרך

קרקעי   תת  ה   –וחניון  פני  של מפלס  בדרך  ללא תמורה  העירייה  ע"ש  יירשם  בלבד  קרקע 

פנוי.     וחלוקה החדשה כשהוא  איחוד  ו/או חכירה במסגרת רישום  בעלות 

 העירייה תהיה רשאית להפקיע את השטח המיועד להירשם על שמה.    

  



 

 36מתוך  26עמוד                  

 נאותות סביבתית  .5

 איכות סביבה וזיהום קרקע  .5.1

כי   בחשבון  הובא  בניה.  להיתרי  בהתאם  הוקם  הקרקע הנכס  לבדיקת  הפעולות  כל  בוצעו 

 וטיהורה, ככל שנדרש, כתנאי לקבלת היתר.

לחשד  סיבה  מטה  לחתומים  הייתה  ולא  מטה  החתומים  לידיעת  הובאו  לא  זו  דעת  בחוות 

הגבלה   וללא  כולל  בנכס,  מסוכנים  חומרים  של  או  PCBאסבסט,    -לקיומם  דלק,  דליפות   ,

 הלך ביצוע ההערכה.כימיקלים, שנמצאים או לא נמצאים בנכס, במ

החתומים מטה אינם בקיאים בביצוע בדיקות לחומרים כאלה אשר נוכחותם יכולה להשפיע  

על שווי הנכס. האומדנים בחוות דעת זו מבוססים על ההנחה כי אין חומרים מסוכנים קיימים  

 בנכס או בסביבתו שיכולים להשפיע על האומדנים. 

 אתר עתיקות  .5.2

    הדעת.לא רלוונטי לחוות 
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 עקרונות השומה  .6

 קיימות שלוש גישות שומה עיקריות להערכת שווי נכסי מקרקעין:

 הגישה המועדפת באומדן שווי נכסי מקרקעין. על פי גישה זו מוערך שווי נכס  - גישת ההשוואה

 בהתבסס על נתוני השוואה דומים בסביבה, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות )גודל, סחירות וכיוצ"ב(. 

 גישה זו מקובלת בהערכת נכסים מניבים. על פי גישה זו שווי הנכס נקבע על  -  יוון הכנסותגישת ה

 ידי היוון תזרים המזומנים המתקבל וצפוי להתקבל במהלך תקופת חייו הכלכליים. שיעור ההיוון לפיו 

 וכד'.   יהוון תזרים המזומנים נקבע לפי סוג הנכס, רמת הסיכון הגלומה בקבלת תזרים המזומנים הצפוי

 על פי גישה זו מוערך שווי הנכס לפי העלויות הצפויות להקמת נכס דומה. שווי הנכס  - גישת העלות

 יוערך כסכום שווי מרכיביו לרבות, שווי הקרקע בתוספת עלות הקמת הנכס, תוך התחשבות בפחתים 

 וק וכד'. פיזיים, תכנוניים ובתוספת רווח יזמי הנקבע בהתאם לסוג הנכס, מצב הפיזי, מצב הש

 גישת השומה בנכס המוערך: 

 דירות מגורים בהישג יד, במגדל מגורים. 34הנכס הנדון מהווה 

 שנים, בשכ"ד מפוקח לזכאים לפי  10הדירות מיועדות להשכרה לטווח ארוך, למשך תקופה של 

 יפו )כמפורט  –קריטריונים שנקבעו במסגרת הסכם דיור בר השגה אשר נחתם עם עיריית תל אביב 

 (.3.2יל בסע' לע

 בתום תקופת השכירות רשאית החברה למכור את הדירות בפרויקט, כולן או חלקן, בשוק החופשי. 

 הגישה העדיפה על הערכת שווי דירות מגורים הינה גישת ההשוואה, מנתוני מכר לדירות בעלי

 נדרשות.מאפיינים דומים בפרויקט הנדון ובפרויקטים נוספים בסביבה, תוך ביצוע התאמות 

 לאור המגבלות שנקבעו בהסכם דיור בר השגה נערכו התאמות נוספות כדלקמן:

בוצעה הפחתה של הערך הנוכחי של הפרש דמי השכירות המתקבלים בפועל אל  - מגבלת שכירות

 מול דמי השכירות הראויים לדירות דומות בפרויקט בשיעור היוון כמפורט להלן. 

השכירות,  -  מגבלת סחירות אחד   בתקופת  ולגוף  אחת  כמקשה  המגורים  דירות  את  למכור  ניתן 

על  למעשה  מדובר  שכן  כמקובל,  לגודל  הפחתה  בחשבון  הובא  העירייה.  ידי  על  שיאושר 

 דירות מגורים כמקשה אחת. 34מכירה של 

 השלכות המיסוי שיחולו על מגוריט ישראל בע"מ יחושבו ע"י רואי החשבון ויובאו בחשבון בדוחות 

 הכספיים.

 קביעת שיעור ההיוון הראוי לתקופת מגבלת השכירות

 גישת היוון הכנסות היא גישת השומה המתאימה ביותר לנכסים מניבים. דירות מגורים המיועדות

 להשכרה לתקופה קצובה, אינן נכס מניב כהגדרתו המקובלת ולכן לא קיימות עסקאות תשואה 

 בים בישראל נעשית בתחשיב מנה אלגברית לנכסים מסוג זה. ניתוח התשואה מעסקאות לנכסים מני
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 הכולל חילוק הפדיון השנתי הפוטנציאלי בשווי/תמורה לנכס. משיעורי התשואה ניתן לגזור את שיעורי

 ההיוון הכולל, המגלם בתוכו את הצפייה לעליית תזרים ההכנסות משכירות לצד עליית שווי דירות

 המגורים ובהתחשב בפחתים שיווצרו לאורך השנים.

 לאור העובדה כי אין בנמצא מערך נתונים המלמד על התשואה הנדרשת בשוק מנכסים אלה, אומדן

 שיעור ההיוון הראוי להכנסות בתקופה זו יקבע בהתייחס לשיקולים הבאים:

 2.5-3בהתאם לנתוני הלמ"ס, שיעור התשואה הממוצע משכירות מגורים בתל אביב בדירות בנות

 . 3.0%3–עמד על כ  2021ברבעון שלישי לשנת  חד'

 'בחירת שיעור היוון כולל בתחשיב –בהתבסס על פרק טו' של הקווים המנחים של השמאי הממשלתי  

 השומה', בהתחשב במיקום הפרויקט, במצבו הפיזי ומכיוון שהנכס הנדון מהווה מקבץ דירות, עם 

 בתקופת מגבלת מגבלת סחירות ושכירות על פי תנאי ההסכם, אומדן שיעור ההיוון הראוי לנכס 

 .3.5%השכירות בגבולות 

  

  
  .מחירים ממוצעים לשכירות ולדירות -בהתבסס על נתוני הלמ"ס  3
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 גורמים ושיקולים  .7

 באומדן שווי הנכס הנדון הובאו בחשבון בין היתר, הגורמים והשיקולים הבאים:

 מיקום המגדל באזור המע"ר הצפוני של תל אביב, בקרבה לצירי תחבורה ראשיים.  •

 לשימושי משרדים הסביבה מאופיינת בתנופת בניה של פרויקטים חדשים עתירי שטחים 

 ם מסחר ומגורים.גמשולבים 

 שטח חטיבת הקרקע וצורתה.  •

קומות מסד לשימושי מסחר ושטחי ציבור    3קומות מעל    46מגדל מגורים, בן    –בניין המגורים   •

 וקומת קרקע מסחרית, בנוי בבנייה חדשה בסטנדרט טוב וכמקובל בסביבה. 

 דירות המגורים נשוא חוות הדעת:  •

 דירות מגורים בהישג יד, להן צמודים מקומות חניה )במכפיל(.  34הנכס מהווה 

 תמהיל הדירות, שטחן, מיקומן במגדל והצמדות, בהתאם להסכם המכר.

 מסמכי הרישוי שאותרו בתיק הבניין.  –רישוי  •

 בהתאם לתכניות בניין עיר מאושרות.  –המצב התכונני  •

 השטחים הצמודים להן.זכות להירשם כבעלים של דירות המגורים ו –המצב המשפטי  •

 רישום בית משותף; רישום הזכויות על שם הרוכשים.  –בפרויקט נדרשים מספר הליכי רישום 

 התקבל אישור זכויות מאת ב"כ החברה כפי שפורט בפרק המשפטי לעיל. 

 בהתאם להסכם דיור בר השגה אשר נחתם עם העירייה נקבעו מגבלות שכירות וסחירות בקשר 

 שנים(. בתום 6 – )כ  11.4.2028תקופת המגבלות עתידה להסתיים ביום  עם דירות המגורים.

 התקופה תתאפשר השכרתם ומכירתם של הדירות בשוק החופשי. 

 נתוני השוואה למחירי מכירה ושכירות של דירות מגורים חדשות מפרויקטים בסביבה הקרובה. •
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 נתוני השוואה  .8

 מכר  .8.1

נדון. המידע לקוח מאתר מידע נדל"ן של  נתוני השוואה לעסקאות מכר של דירות במגדל ה 

 הנתונים כוללים מע"מ:  –רשות המיסים ומידע משלים שאספנו 

לא נערכו התאמות לשטחי    -שטחי הדירות בהתאם לדיווח ברשות המיסים    –  הערה מקדמית

ההשוואה   עסקאות  נשוא  הדירות  טיפוסי  איתור  המכר.  לתכניות  בהתאם  בפועל  הדירות 

 נעשה על בסיס מידע שנתקבל מפעילי שוק המתמקצעים בשיווק דירות בפרויקט הנדון. 

 קומה  חדרים תאריך עסקה
שטח נטו  

 )מ"ר(
 מחיר למ"ר  העסקהמחיר 

13.10.2021 3 9 68 ₪ 3,200,000 ₪ 47,059 

15.9.2021 3 19 69 ₪ 3,070,000 ₪ 44,493 

14.9.2021 3 34 69 ₪ 3,285,000 ₪ 47,609 

16.8.2021 3 31 67 ₪ 3,000,000 ₪ 44,776 

5.8.2021 3 12 69 ₪ 3,100,000 ₪ 44,928 

30.6.2021 3 15 69 ₪ 2,970,000 ₪ 43,043 

8.6.2021 3 24 67 ₪ 2,830,000 ₪ 42,239 

24.5.2021 3 15 76 ₪ 3,400,000 ₪ 44,737 

4.5.2021 3 35 68 ₪ 3,102,102 ₪ 45,619 

15.3.2021 3 13 68 ₪ 3,014,000 ₪ 44,324 

18.2.2021 3 24 68 ₪ 2,980,000 ₪ 43,824 

31.1.2021 3 34 78 ₪ 2,750,000 ₪ 35,256 

12.11.2020 3 22 68 ₪ 3,175,000 ₪ 46,691 

1.11.2020 3 24 72 ₪ 3,490,000 ₪ 48,472 

1.11.2020 3 24 72 ₪ 3,490,000 ₪ 48,472 

15.9.2020 3 17 76 ₪ 3,580,000 ₪ 47,105 

2.8.2020 3 10 65 ₪ 2,650,000 ₪ 40,769 

3.7.2020 3 18 70 ₪ 3,070,000 ₪ 43,857 

למידע   נוספות,  בהתאם  עסקאות  שתי  הקובע  למועד  בסמוך  בוצעו  במגדל  שוק,  מפעילי 

 – כדלקמן 

 ₪; 3,000,000, נמכרה תמורת 10, בקומה Eדירה מטיפוס 

 ₪.  3,080,000, נמכרה תמורת  27, בקומה  Hדירה מטיפוס 

נבהיר כי למועד הקובע לעריכת חוות הדעת, טרם אותרו על ידנו דיווחי העסקאות באתר מידע 

 ן של רשות המיסים.נדל"
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  – דירות המוצעות למכירה בפרויקט

 קומה  כיוון טיפוס  חדרים
שטח  
 במ"ר 

 מחיר למ"ר  מחיר מבוקש 

3 A  3,650,000 ₪ 68 10 מערב -דרום   ₪ 53,676 

3 E  55,000 3,630,000 ₪ 66 31 צפון   ₪  

3 F  3,650,000 ₪ 69 16 צפון מזרח   ₪ 52,899  

3 H 52,273 ₪   3,450,000 ₪ 66 10 מזרח  

3 H 56,061 ₪ 3,700,000 ₪ 66 24 מזרח 

3 H 49,104 ₪ 3,290,000 ₪ 67 30 מזרח 

3 I 50,597 ₪ 3,390,000 ₪ 67 13 דרום 

3 I 47,761 ₪ 3,200,000 ₪ 67 14 דרום 

 נתוני היצע לשכירות מגורים .8.2

,  2הובאו בחשבון נתוני ההיצע הבאים בדירות מגורים בפרויקט הנדון )המידע מתוך אתר יד  

WIN WIN  :)מדל"ן ומתווכים בסביבה(, )הנתונים כוללים מע"מ , 

 חדרים כיוון קומה 
שטח  
 במ"ר 

מחיר  
 מבוקש 

 הערות

₪  8,000 78 3 מערב 18   

₪   10,000 75 3 מערב 28  מרוהטת 

₪  8,750 74 3 מערב 16  מאובזרת במוצרי חשמל  

₪  9,300 80 3 מזרח 24  המחיר כולל דמי ניהול  

₪  7,900 75 3 מזרח 16  מרוהטת 

₪  8,500 82 3 מערב-צפון 28  מרוהטת 

הדירות   -   הערה קיימים פערים משמעותיים בשווי  למידע שנתקבל מפעילי שוק,  בהתאם 

מטרים  )של  שטחים  פערי  הפנימית.  ובחלוקה  הדירה  במפנה  בתלות  בעיקר  בפרויקט 

  ספורים(, כמעט ואינם באים לידי ביטוי בשווי הדירות. 



 

 36מתוך  32עמוד                  

 תחשיב  .9

 אומדן שווי הדירות ללא מגבלות 

 , נערך בגישת ההשוואה, בהתבסס על נתוני ההשוואה אומדן השווי כמפורט בתחשיב להלן

 לעיל מהפרויקט הנדון, תוך ביצוע התאמות לשטח הדירות, צורתן וחלוקה פנימית, שטח   שהוצגו

 מרפסות, קומה במגדל, ובפרט מיקום הדירה בקומה )כיוון ופרטיות(. 

 אומדן השווי מגלם מרפסת שמש ומקום חניה מוצמד במכפיל. 

 - שווי הדירותאומדן 

 כיווני אוויר  קומה  טיפוס  מסד
 מס' 

 חדרים
 שטח
 במ"ר 

 מרפסת
 במ"ר 

 שווי כולל מע"מ

1 A 4  3,340,000 ₪ 12 73 3 דרום-מערב 

2 B 4 3,150,000 ₪ 12 68 3 מערב 

3 G 4 2,790,000 ₪ 12 71 3 מזרח 

4 H 4 2,770,000 ₪ 12 66 3 דרום-מזרח 

5 I 4 2,740,000 ₪ 12 68 3 דרום 

6 A 5  3,350,000 ₪ 12 73 3 דרום-מערב 

7 B 5 3,160,000 ₪ 12 68 3 מערב 

8 C 5 3,290,000 ₪ 12 76 3 צפון-מערב 

9 D 5  3,000,000 ₪ 12 67 3 צפון 

10 E 5  2,950,000 ₪ 14 66 3 צפון 

11 F 5  2,950,000 ₪ 10 68 3 צפון-מזרח 

12 G 5 2,800,000 ₪ 12 71 3 מזרח 

13 H 5 2,780,000 ₪ 12 66 3 דרום-מזרח 

14 I 5 2,750,000 ₪ 12 68 3 דרום 

15 A 6  3,360,000 ₪ 12 73 3 דרום-מערב 

16 B 6 3,170,000 ₪ 12 68 3 מערב 

17 C 6 3,300,000 ₪ 12 76 3 צפון-מערב 

18 D 6  3,010,000 ₪ 12 67 3 צפון 

19 E 6  2,960,000 ₪ 14 66 3 צפון 

20 F 6  2,960,000 ₪ 10 68 3 צפון-מזרח 

21 G 6 2,810,000 ₪ 12 71 3 מזרח 

22 H 6 2,790,000 ₪ 12 66 3 דרום-מזרח 

23 I 6 2,760,000 ₪ 12 68 3 דרום 

24 A 7  3,370,000 ₪ 12 73 3 דרום-מערב 

25 B 7 3,180,000 ₪ 12 68 3 מערב 

26 C 7 3,310,000 ₪ 12 76 3 צפון-מערב 

27 D 7  3,020,000 ₪ 12 67 3 צפון 
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 כיווני אוויר  קומה  טיפוס  מסד
 מס' 

 חדרים
 שטח
 במ"ר 

 מרפסת
 במ"ר 

 שווי כולל מע"מ

28 E 7  2,970,000 ₪ 14 66 3 צפון 

29 F 7 2,970,000 ₪ 10 68 3 מזרח -צפון 

30 G 7 2,820,000 ₪ 12 71 3 מזרח 

31 H 7 2,800,000 ₪ 12 66 3 מזרח-דרום 

32 I 7 2,770,000 ₪ 12 68 3 דרום 

33 A 9 3,390,000 ₪ 12 73 3 מערב -דרום 

34 C 9 3,330,000 ₪ 12 76 3 מערב-צפון 

 102,870,000 ₪ 408 2,364         סה"כ

 סיכום והפחתות למגבלות 

 – התאמה למגבלת שכירות -

התאמות נדרשות כמפורט לעיל, אומדן בהתבסס על נתוני ההשוואה שהוצגו לעיל, תוך ביצוע  

 ₪. 7,500שכירות בשוק החופשי לדירה ממוצעת, בגבולות  דמי

בוצעה הפחתה של הערך הנוכחי של הפרש בדמי השכירות המתקבלים בפועל אל מול דמי  

 . 3.5%הראוים לתקופת מגבלת השכירות ובשיעור היוון של  השכירות

, ניתן למכור את דירות המגורים כמקשה אחת בתקופת השכירות  –  התאמה למגבלת סחירות -

 . 2.0%ולגוף אחד שיאושר על ידי העירייה. הובאה בחשבון הפחתה לגודל בשיעור של 

 -  מגבלת סחירות

 102,870,000 ₪ סה"כ שווי הדירות ללא מגבלות 

 3,776,447 ₪- הפחתת מגבלת שכירות

 2,057,400 ₪- הפחתת מגבלת סחירות

 97,040,000 ₪ ישג יד, במעוגל סה"כ שווי דירות בה
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 רגישות 

 רגישות להשפעה של שינוי בדמי השכירות הראויים בשוק החופשי על סכום שווי כלל הדירות נשוא 

 – השומה )כולל מע"מ( 

-5% - 5% 

₪ 7,125 ₪ 7,500 ₪ 7,875 

₪ 97,890,000 ₪ 97,040,000 ₪ 96,190,000 

 שינוי בשווי מ"ר בנוי ממוצע תוצאתי על סכום שווי כלל הדירות ביצענו בדיקת רגישות להשפעה של  

 –נשוא השומה )כולל מע"מ( 

-5% - 5% 

₪ 41,339 ₪ 43,515 ₪ 45,691 

₪ 91,890,000 ₪ 97,040,000 ₪ 102,180,000 
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 השומה  .10

לאור האמור לעיל, הסכום הכולל של אומדן שווי דירות נשוא השומה, בשוק החופשי, בקריטריון של  

בגבולות  ג',  צד  וזכויות  עיקול  משכנתא,  שעבוד,  חוב,  מכל  נקי  מרצון,  למוכר  מרצון  קונה 

 97,040,000  .₪ 

 :  הערות

 השווי כולל מע"מ.  . א

 . 31.12.2021המועד הקובע להערכה הינו  . ב

 למיסוי שיחול, ככל שיחול, בעת מכירת הנכס.לא התייחסנו  .ג

 נתונים נוספים  .11

הוערך בשנים   . א בידי   2020-2021משרד גרינברג אולפינר ושות' ובשנת    ע"י  2018-2019הנכס 

 : הח"מ, כדלקמן

 סה"כ שווי מטרת הערכה  מועד קובע 

₪  91,370,000 דוחות כספיים  30.6.2021  

₪  89,260,000 דוחות כספיים  31.12.2020  

₪  86,880,000 דוחות כספיים  31.12.2019  

₪  86,160,000 דוחות כספיים  31.12.2018  

 ₪.  91,490,000בשווי של  31.12.2021כפי שנמסר לנו, הנכס רשום בספרי החברה ליום  . ב
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 הצהרות  .12

 חלק בנכס נשוא אנו מצהירים כי אנו בעלי הידע המתאים לביצוע הערכה זו, אין לנו כל עניין פרטי או 

 חוות הדעת ודו"ח זה נעשה על פי מיטב ידיעתנו, הבנתנו וניסיוננו המקצועי ועל פי כללי האתיקה 

 המקצועיים המחייבים. 

 ועל פי התקנים  1966 –הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו 

 המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.

  בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 לב  -גיל בר דניאל רובינזון  

 עו"ד ושמאי מקרקעין  שמאי מקרקעין  
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                   30.1.2022 

1917מספרנו :     

 לכבוד

 ישראל בע"מ מגוריט

 שומת מקרקעין מקיפה 

 במגדל "מרום נגבה" דירות מגורים  31

 1601חלקה   6145גוש  

 , רמת גן 8דרך נגבה 

 מטרת חוות הדעת 

"(, מוגשת בזאת  מזמין חוות הדעת)להלן: "  מגוריט ישראלחברת  לבקשת מר תומר צבר סמנכ"ל הכספים ב

 חוות דעת מקצועית לאומדן שווי הנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון. 

שעבוד הנכס הנדון כולו או חלקו לטובת מחזיק אגרות חוב של החברה ו/או לצורך  הערכה התבקשה לצורך  

 הדוחות הכספיים של החברה.

של מועצת שמאי המקרקעין )פרוט מזערי נדרש בשומות   17.1ה בהתאם להוראות תקן מס  חוות דעת זו נערכ

ניירות ערך, התשכ"ח דיווח עפ"י חוק  יישום תקינה חשבונאית(.    1968-מקרקעין המבוצעות לצורך  ולצורך 

  אשר  IAS40תקן בינלאומי  -נמסר לנו כי הנכס מוגדר כנכס השקעה בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים  

 . IFRS 13מדידתו מתבצעת בהתאם לתקן בינלאומי 

  הנדון כולו או חלקו לטובת  הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי מסמך זה ותוכנו יצורף לצורך שעבוד הנכס

הדו"חות הכספיים של החברה ו/או לדו"חות הצעת מדף עתידיים   מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או לצורך

 .ך דיווחיה המיידים של של חב' מגוריטו/או לצור  ו(שיתפרסמ ככל)



 

    30מתוך  2עמוד        

 פרטי התקשרות

מגוריט .א חברת  בין  בר  ההתקשרות  משרד  לבין  מקרקעין -ישראל,  ושמאות  כלכלה  רובינזון  תורקישר  לב 

 . 5.12.2021בוצעה ביום 

 לא קיימות התניות לגבי תוצאות חוות הדעת ושכר טרחתנו.  . ב

 אנו מצהירים כי לא קיימת תלות בין משרדנו, לבין מזמין חוות הדעת.  .ג

חוות הדעת המוגבל לשיפוי המותר לפי   . ד  של   105-30עמדת סגל משפטית  התקבל כתב שיפוי ממזמין 

 רשות ניירות ערך.

 .31.12.2021המועד הקובע להערכה זו הינו  -המועד הקובע 

 פרטי המשרד והשמאים המעריכים

לב, תורקישר, רובינזון מעניק שירותי שמאות מקרקעין, ליווי פרויקטים, כלכלה וייעוץ בתחום הנדל"ן  -משרד בר

ציבוריות, יזמים וחברות בניה, גופים ציבוריים, מוסדות פיננסיים וגופי מימון שונים, חברות נדל"ן    -למגוון גופים  

 רואי חשבון, עורכי דין, בתי משפט ופרטיים. 

נכסים  של  רב  למגוון  דעת  חוות  בהכנת  מצטבר  וניסיון  מקצועי  ידע  מרכז  מסחר,    -המשרד  מגורים,  נכסי 

 משרדים, תעסוקה ותעשייה, מלונאות ועוד. 

 טי השכלתם וניסיונם של מעריכי השווי:להלן פר

 לב, עו"ד ושמאי מקרקעין-גיל בר  שם המומחה: 

 . 1746שמאי מקרקעין מוסמך מס'    עיסוק: 

 :השכלה

 שמאי מקרקעין מוסמך.   - 2009

 לימודי תעודה, שמאות מקרקעין וניהול נכסים, היחידה ללימודי חוץ של הטכניון.  2008  - 2006

 ן היתר, קורסים בכלכלה ומימון.הלימודים כוללים, בי  

 עו"ד, חבר לשכת עורכי הדין בישראל.   -  2006

, המכללה האקדמית נתניה, סיום התואר בהצטיינות )מצטיין דיקן(. L.L.Bלימודי משפטים   2005  - 2001

 חבר בפרויקט המצוינות של המכללה. 

 : ניסיון

רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין. המשרד עוסק לב, תורקישר,  -שותף במשרד שמאים בר -  2014

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין. 

 אולפינר ושות'. -משרד שמאי מקרקעין גרינברג   2014  - 2008

  .המקרקעיןחגי, המתמחה בתחום   -משרד עורכי דין יורם חגבי  2008  - 2004
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 דניאל רובינזון, שמאי מקרקעין שם המומחה: 

 . 1929וסמך מס'  שמאי מקרקעין מ  עיסוק: 

 :השכלה

 שמאי מקרקעין מוסמך.   -  2013

 תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון והתנהגות אירגונית. -אביב -אוניברסיטת תל   2014  - 2012

 לימודי תעודה בשמאות מקרקעין.–היחידה ללימודי חוץ של הטכניון   2011

תואר ראשון בתוכנית המחקרית למצטיינים של אוניברסיטת ת"א   -אביב  -אוניברסיטת תל 2008  - 2006

 בביולוגיה. סיום התואר בהצטיינות בפרק זמן מקוצר.   

 : ניסיון

 נמנה על צוות כותבי המבחנים הסופיים של המועצה לשמאי מקרקעין ושותף בצוותי    -  2017

 סיטת ת"א. המחקר של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן באוניבר  

לב, תורקישר, רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין. המשרד עוסק -שותף במשרד שמאים בר -  2016

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין. 

 הקבוצה עוסקת ביזום נדל"ן מסחרי  יזמות נדל"ן, –מנהל פיתוח עסקי בקבוצת רקע    2016  - 2015

 ומגורים בארץ ובחו"ל.   

 קעין ברק, פרידמן, כהן ושות'. משרד שמאי מקר 2015  - 2012

 וזאת חוות דעתנו,
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 פרטי הנכס  .1

3-28חדרים בקומות    5  - ו  4)דירות    במגדל "מרום נגבה"  דירות מגורים   31  : שבנדון נכסה

 מקומות חניה כפולים.   6 -מקומות חניה בודדים ו 25של המגדל( +    

 בחוות הדעת.  2.4לפירוט מספרי הדירות ומקומות החניה ראו סע'     

 , רמת גן 8דרך נגבה     כתובת: 

 6145    גוש:

   1601    : החלק

 מ"ר  2,088 שטח קרקע רשום:

 בעלות פרטית    זכויות:

הערו רשומות  מגוריט  לחברת  להירשם כיום  חוזית  זכות  בגין  אזהרה  ת 

דירות בפרויקט והצמדות. לאחר רישום בית משותף  31 -כבעלת הזכויות ב

 תירשם כבעלת הזכויות בדירות.  
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 תיאור הנכס והסביבה  .2

 על ידי נדב אלהרר, שמאי מקרקעין. 27.12.2021ביקור בנכס נערך בתאריך 

 הסביבה תיאור  .2.1

רמת גן, הקצה הצפון מערבי של שכונת "מתחם נגבה" התחומה ברחובות הירדן ממזרח,  

 רחוב עוזיאל ממערב, דרך נגבה מצפון ורחוב פנחס רוטנברג מדרום. 

מעל קומת עמודים חלקם עם חזית   קומות   2-4  ניב  ים מגורים ותיק  נייניבב  השכונה מאופיינת 

קומות בבנייה חדשה   7-10בנייני מגורים בני  ותיקים ולצד  צמודי קרקע  בתים  , לצד  מסחרית 

 .  38אשר הוקמו בעיקר במסגרת התחדשות עירונית / תמ"א  

אריה בן אליעזר   לרח'  מערבב  עוזיאלהמחבר את רח'  י,  סטר  דרך נגבה, רחוב ראשי בשכונה, דו

  ממזרח. לאורך הרחוב קיימים שימושי מסחר בקומת הקרקע.

 בתי ספר, גני ילדים וגינות ציבוריות.   -יבור בסביבה הקרובה קיימים מוסדות צ

 בסמוך מצפון מזרח שכונת מרום נווה ובה קניון, מרכז תרבות ופארק דוד מלמדוביץ'. 

הנגישות לאזור נוחה, לאור הקרבה לצירי התנועה הראשיים המתחברים ליציאות מן העיר  

 וכן הקרבה למרכז העיר ומרכזי התעסוקה. 

 הפיתוח הסביבתי מלא. 

 החניה בצידי הרחובות ובתחומי המגרשים. באזור קיימת מצוקת חניה. 

 מפת איתור סביבה )מיקום הנכס מסומן בעיגול אדום להמחשה(:
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 החלקה תיאור  .2.2

דמוית טרפז,   מ"ר, צורתה רגורלית   2,088בשטח קרקע רשום של    6145בגוש    1601חלקה  

ורחוב מבוא  נגבה  דו חזיתית לדרך  יורד מכיוון מערב למזרח. החלקה  פני הקרקע בשיפוע 

יח"ד ושטחי מסחר בקומת הקרקע, כמפורט   120נגבה. על החלקה בנוי מגדל מגורים הכולל  

 להלן. 

ה  אויר מאתר  רקע תצלום  על  החלקה  )הסימון     GIS-תרשים  גן  עיריית רמת  העירוני של 

 בלבד(: להמחשה 

 

 : גבולות 

בני   -  צפון מגורים  בנייני  ומעברה  נגבה  לדרך  קרקע מסחרית    3חזית  קומת  קומות מעל 

 בבנייה ותיקה. 

חלקה   - מזרח  ומעברה  נגבה  מבוא  לרחוב  צמודי   1593חזית  מבנים  מספר  קיימים   עליה 

קומות   6-15בנינים בני    4קרקע חד קומתיים בבנייה ותיקה. על החלקה ניתן לבנות 

 .1023מכח תכנית רג/ 

, עליה מבנים צמודי קרקע חד קומתיים בבנייה ותיקה. על החלקה 1600צלע לחלקה    -דרום 

קומות, מעל קומת קרקע תחתונה מסחרית מכח    32ניתן לבנות מגדל מגורים בן  

 . 1476תכנית מק/

עליה   691קומות וצלע לחלקה    6עליה בנוי בניין מגורים בן    955צלע חלקית לחלקה   - מערב

 קומות. 15בנוי מגדל בן 
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 תיאור הבניין .2.3

קומות מעל קומת מסד וקומת קרקע מסחרית    32, בן  2018מגדל "מרום נגבה", הוקם בשנת  

ל כולל    4  -ומעל  המגדל  חניה.  מרתפי  מגוון    120קומות  בתמהיל  ודירות   3-5)יח"ד  חד' 

 פנטהאוז( ושטחי מסחר בחזית לדרך נגבה. 

 הכניסה הראשית למגדל ברגל וברכב מכיוון דרך נגבה. 

 במגדל ארבע מעליות ושני חדרי מדרגות המקשרים בין כל הקומות. 

 מקומות חניה. 37חד'( להן צמודים  5-4דירות מגורים )בנות  31 – נשוא חוות הדעת

 פון מערב: מכיוון צ  –חזית המגדל 

 

 :סטנדרט הבנייה והגמר

שלד בטון ובלוקים, קירות חוץ בחיפוי קשיח. בשטחים הציבוריים סטנדרט הגמר כולל חיפוי 

קירות בגובה מלא באריחי קרמיקה או אלמנטים מעוצבים )עץ, אבן וכו'(, ריצוף גרניט פורצלן,  

הציבוריות ועוד. בחניון רצפות בטון  תקרה דקורטיבית ותאורה מעוצבת, קודי נעילה לדלתות  

 מוחלק.
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 תיאור הדירות נשוא חוות הדעת  .2.4

 דירות במגדל להן צמודים מקומות חניה, כמפורט להלן: 31

מס' 
 דירה 

 כיווני אוויר  קומה 
מס' 

 חדרים
שטח 
 במ"ר 

מרפסת  
 במ"ר 

מקומות 
 חניה

 1 12 105 4 מערב -דרום  3 10

 1 12 105 4 מערב -דרום  6 22

 1 12 105 4 מערב  -צפון  7 25

 1 12 105 4 מערב -דרום  7 26

 1 12 105 4 מערב  -צפון  8 29

 1 12 105 4 מערב -דרום  8 30

 1 12 105 4 מערב  -צפון  9 33

 1 12 105 4 מערב -דרום  9 34

 1 12 105 4 מערב  -צפון  10 37

 1 12 105 4 מערב -דרום  10 38

 1 12 105 4 מערב  -צפון  12 45

 1 12 105 4 מערב  -צפון  13 49

 1 12 105 4 מערב -דרום  14 54

 1 12 105 4 מערב -דרום  15 58

 1 12 105 4 מערב  -צפון  16 61

 1 12 105 4 מערב  -צפון  17 65

 1 12 105 4 מערב  -צפון  18 69

 1 12 105 4 מערב -דרום  18 70

 1 12 105 4 מערב  -צפון  19 73

 1 12 105 4 מערב -דרום  19 74

 1 12 105 4 מערב -דרום  20 78

 1 12 105 4 מערב  -צפון  21 81

 1 12 105 4 מערב -דרום  21 82

 2 16 127 5 מערב -דרום  23 90

 2 16 127 5 מערב -דרום  24 94

 2 16 127 5 מערב  -צפון  25 97

 2 16 127 5 מערב -דרום  25 98

 2 16 127 5 מערב  -צפון  26 101

 2 16 127 5 מערב  -צפון  27 105

 1 16 127 5 מערב -דרום  27 106

 1 16 127 5 מערב -דרום  28 110

 הערות

 הכוונה לחניה עוקבת )טורקית / כפולה(. –לדירות להן צמודים שני מקומות חניה  (1)

 בפרויקט אין מחסנים ליחידות הדיור.  (2)
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 תיאור כללי של הדירות

כללית   יציאה למרפסת שמש, מטבח, חדרי רחצה הכוללים שירותים  בחלוקה  לסלון ממנו 

אורחים, חדרי שינה בהתאם לתמהיל הדירות לרבות חדר מאסטר   ואמבטיה, חדר שירותי 

הכולל חדר שירותים ומקלחת צמודים וכן ממ"ד. בכל הדירות שטח המסומן מחסן מהווה חלק  

 משטח הדירה )שטח עיקרי(. 

 :  הבנייה והגמרסטנדרט 

פורצלן   גרניט  ריצוף  בחדרים,  עץ  ומשקופי  דלתות  בכניסה,  בטחון  ריצוף  60X60דלת   ,

מעקות  במרפסות,  סליפ  אנטי  ריצוף  רחצה,  בחדרי  חלקי  בגובה  קירות  וחיפוי  אנטיסליפ 

זכוכית, חלונות זכוכית במסגור אלומיניום עם תריסים חשמליים, תריס גלילה חשמלי בסלון, 

מאו משטח מטבח  מהדירות,  בחלק  אי  ויחידת  ועיליים  תחתונים  מטבח  ארונות  הכולל  בזר 

 מערכת מיזוג אוויר מיני מרכזית ועוד. כלים סניטרים סטנדרטיים, עבודה משיש, 

 : 2018006להלן לצורך התרשמות, תשריטי דירות טיפוסיות מתוך תשריט היתר הבניה 

 הפונות למערב(  Cות מטיפוס )נשוא חוות הדעת מהוות דיר 21-13קומה טיפוסית 

 

הבניין כולל קומת קרקע וקומת מסד ולפיכך הגובה בפועל גבוה בקומה אחת ביחס    –  הערה

 למספור הקומות בתשריט היתר. 
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 הפונות למערב(  D)נשוא חוות הדעת מהוות דירות מטיפוס  26-24קומה טיפוסית  
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 הפונות למערב(  D)נשוא חוות הדעת מהוות דירות מטיפוס  28-27קומה טיפוסית  
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 תמונות אופיניות 

 דירות המגורים
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 מעליות         מבואה קומתית

  

 לובי כניסה לבניין 
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 רישוי   .2.5

 מידע מתוך תיק הבניין הסרוק באתר ההנדסי של עיריית רמת גן:  

, להריסת גדירות קיימות, חפירה ודיפון 27.12.2010מתאריך    2010334היתר בניה מס'   •

 בגבולות המגרש, והקמת גדרות בטיחות. 

קומות מעל  30, להקמת בנין מגורים בן 13.3.2013מתאריך  2013066היתר בניה מס'  •

וקו גג טכני, מעל  קומת מסחר  וקומת    116מרתפי חניה, סה"כ    4מת קרקע תחתונה 

 דירות. 

קומות   30מגורים בן    , תכנית שינויים לבנין9.9.2014מתאריך    2014272היתר בניה מס'   •

סה"כ   מרתפי חניה ,  4מעל קומת מסחר, קומת קרקע תחתונה וקומת גג טכני ומעל  

דירות   4( קומת גלריה וחדר על הגג, הכולל  32  -ו  31קומות )קומות    2דירות. להוסיף    116

ממ"דים,   4מחסנים דירתיים,    4יח"ד(,    120סה"כ    –יח"ד מוצעות    4יח"ד קיימות +    116)

ים פנימיים בארבע קומות מרתפי חניה, ע"י הקטנת כל הקומות בהתאם לשטחים שינוי

רג/מק/  תב"ע  עפ"י  המוצעים  וליח"ד  הקומות  למספר  מועדון 1476המותרים  חדר   ,

מ"ר )שטח עיקרי(, בקומת הקרקע, שינוי מספור    80.77משותף לדיירי הבית בשטח של  

 יים. הקומות, מרפסות מקורות, מרפסת גג ושינויים פנימ

מס'   • בניה  הבא:                            26.4.2018מתאריך    2018127היתר  הפירוט  ע"פ  שינויים  תכנית   ,

בדירה   גאומטריים  ובדירה    1Hשינויים  קיר(  גלריה H2)תזוזת  מקומת  ממ"ד  , העברת 

 לקומת הקרקע וביטול חדר מגורים בקומת גלריה ויצירת חלל כפול מעל מטבח וסלון; 

ודים לחלל פנימי של כמה דירות, שינויים פנימיים בכל הדירות והגדלת שטח  העתקת דו

 טכני בקומת הגג;

מ"ר הכל במסגרת   9.13מ"ר והפחתת שטח שירות של    23.89הוספת שטח עיקרי של  

 הזכויות המותרות. 

 :ריכוז שטחי בניה בהתאם לטבלת השטחים שצורפה לתשריט ההיתר

עילי/תת 
 קרקעי 

עיקרי  
 במ"ר 

 שירות
 במ"ר 

סה"כ בבנין  
 במ"ר 

מרפסות  
 במ"ר 

מרפסות  
 גג במ"ר 

   7,403 7,253 150 תת קרקעי

 431 1,398 14,562 4,439 10,123 עילי 

 431 1,398 21,966 11,692 10,273 סה"כ

מגורים וחזית מסחרית הנבנה לפי היתר בניה מס'    , לבנין5.7.2018ניתן ביום    4טופס   •

2013066 . 

 .2013066עבור היתר בניה מספר  17.12.2018מתאריך  5טופס  •
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 משפטימצב  .3

 , אשר אינה המקרקעין נשוא חוות הדעת סקירה תמציתית של המצב המשפטי החל על  בפרק זה

 . ובדיקת הזכויות מהווה בשום אופן תחליף לעיון מקיף במסמכים המשפטיים 

 רקע

 .  2006שותפות מבוא נגבה רמת גן )להלן: "מבוא נגבה"(, רכשה את המקרקעין בשנת  -

 מבוא נגבה מכרה חלק מהמקרקעין לרוכשים שונים, אשר התארגנו כקבוצת רכישה לשם הקמת  -

 הפרויקט. -

אות בין מבוא נגבה לרוכשים נחתם הסכם שיתוף, המסדיר את התארגנות הקבוצה, וכולל הור

 והקמת הפרויקט וחלוקת היחידות בין הרוכשים.  לתכנון

 דירות מגורים בפרויקט 31חברת מגוריט ישראל בע"מ )להלן: "מגוריט"(, רכשה ממבוא נגבה  -

 כבנויות, במסגרת שלושה הסכמי רכישה.

   נסח רישום מקרקעין  .3.1

מידע   הזכויות  תמצית  רשם המקרקעמפנקס  הופק באמצעות אתר האינטרנט של  ין  אשר 

 :  7.1.2022במשרד המשפטים בתאריך 

 מ"ר.  2,088בשטח קרקע רשום של  6145בגוש  1601חלקה 

 שותפות מבוא נגבה רמת גן, בשלמות.   – בעלויות 

 - משכנתאות 

₪ לטובת בנק לאומי לישראל   69,388,847תיקון משכנתה בדרגה ראשונה, בסכום של  •

 . 15.11.2017בע"מ, בשלמות,על כל הבעלים, מיום 

 - הערות 

 על החלקה רשומות הערות רבות, להלן הרלוונטיות לנשוא חוות הדעת: 

, לטובת מגוריט ישראל בע"מ, על כל הבעלים; 2.8.2018מיום  126הערת אזהרה סעיף  •

 דירות. 23 - תיאור הנכס 

סעיף   • אזהרה  מגוריט  21.10.2018מיום    126הערת  כל   לטובת  על  בע"מ,  ישראל 

 . 90, 94,  97, 98, 101, 105דירות מס'  – הבעלים;  תיאור הנכס 

, לטובת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, על כל 23.1.2019מיום    126הערת אזהרה סעיף   •

 . 90, 94, 97, 98, 101,  105הבעלים; תיאור הנכס: דירות מס' 

פז נבו נאמנויות בע"מ, על כל   , לטובת רזניק23.1.2019מיום    126הערת אזהרה סעיף   •

, 61,  58,  34,  37,  38,  45,  49,  54,  81,  78,  74  73,  70,  69,  65,  82הבעלים; הערות:  

33 ,30 ,29  ,26  ,25  ,22  ,10 . 
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, לטובת מגוריט ישראל בע"מ, על כל הבעלים;  18.4.2019מיום    126הערת אזהרה סעיף   •

 דרום.  –ים מערב כיוונ   28,  27, קומה  106 -ו  110הערות:  דירה מס' 

סעיף   • אזהרה  נבו 3.7.2019מיום    126הערת  פז  רזניק  לטובת  בסכום,  הגבלה  ללא   ,

,  106  -ו   110דירה מס'    -מגוריט ישראל בע"מ; תיאור הנכס    –נאמנויות בע"מ; הלווה  

 דרום.  -כיוונים מערב  28, 27קומה 

בה רמת גן מצד רצ"ב תמצית שלושה הסכמי המכר שנחתמו בין מבוא נג   –הסכמי מכר   .3.2

 אחד )להלן "המוכר"( לבין מגוריט ישראל בע"מ מצד שני )להלן "הקונה"(:

 : 27.3.2017תמצית הסכם מכר מיום 

 מקומות חניה.   23של המגדל +   3-21חדרים, קומות  4דירות בנות  23  הממכר: 

,  69,  65,  61,  58,  54,  49,  45,  38,  37,  34,  33,  30,  29,  26,  25,  22,  10 פירוט הדירות:

70 ,73 ,74  ,78  ,81  ,82 . 

 ₪ כולל מע"מ. 46,670,500 התמורה:

 : 9.10.2018תמצית הסכם מכר מיום 

בנות    6 הממכר:   קומות    5דירות  +    23-27חדרים,  המגדל  חניה   12של  מקומות 

 חניות כפולות(.  6בחניות כפולות )

 .  105, 101,  98,  97, 94, 90 פירוט הדירות:

 ₪ כולל מע"מ לכל דירה(.  ₪2,600,000 כולל מע"מ ) 15,600,000   תמורה: 

 : 10.4.2019תמצית הסכם מכר מיום 

 + מקום חניה.    28בקומה  110+ מקום חניה ודירה  27, בקומה 106דירה  הממכר:  

 הדירות פונות לדרום מערב.      

 ₪ כולל מע"מ עבור כל דירה(.  ₪2,600,000 כולל מע"מ ) 5,200,000   תמורה: 

 הוראות כלליות

לענין בדק ואחריות לתיקונים יחול על הסכם זה הוראות חוק המכר )דירות(,  תקופת הבדק: 

 . 1973 –התשל"ג 

המוכר מצהיר כי בהתאם להסכם שבינו ובין קבוצת הרוכשים לבין הקבלן, 

הוסכם כי הקבלן נטל על עצמו את האחריות כלפי רוכשי הדירות; הקונה  

מצהיר כי ידוע לו כי לעניין אחריות המוכר על פי חוק המכר )דירות( הקבלן 

 אחראי כלפי הקונה והמוכר לטיב הבניה. 

בקרבת  שטחים נוספים:  הממוקמים  במקרקעין  זכויות  בעל  הוא  המוכר  כי  לקונה  ידוע 

יזום שינוי בתכניות בנין   וכי המוכר, עם צדדים שלישיים בתהליך  הממכר 

מגדלי מגורים בסמוך לממכר. הקונה מתחייב    3עיר על מנת לאשר בניית  



 

    30מתוך   18עמוד        

מתאימה.   תב"ע  אישור  לצורך  התכנון  לתהליכי  דרך  בכל  להתנגד  שלא 

ם כי יהיה חיבור פיזי ומעבר משותף בין מרתפי החניה שייבנו  הקונה מסכי

 בממכר לבין המרתפים של המגדלים הנ"ל. 

 כל צד ישא במיסים החלים עליו עפ"י כל דין.    מיסים:

 אישור מעורכי הדין של הפרויקט .3.3

 ממשרד עורכי הדין סגל כהן המאשר כי:   27.1.2022התקבל מכתב מתאריך 

רכשה   מגוריט  בתאריכים    31חברת  דיור    10.4.2019,  9.10.2018,  27.3.2017יחידות 

 .6145בגוש  1601גן, הנמצא בתחום חלקה  -בפרויקט "מבוא נגבה" ברמת 

שטר    3.7.2019,  23.1.2019בתאריכים   לפי  אזהרה  הערות  ,  5366/2019/1נרשמו 

בסכום   35121/2019/1,  5163/2019/1 הגבלה  ללא  משכנתא  לרישום  התחייבות  בגין 

 לטובת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ. 

אישור זה משקף את מצב הזכויות הרשום בספרי המוכרת בלבד, ואין הוא משקף קיומם של  

שעבודים ו/או עיקולים הרשומים אצל רשם המשכונות ו/או בלשכת רישום המקרקעין או בכל 

 גוף אחר.

 י שכירות הסכמ .3.4

 המידע לגבי הסכמי השכירות ודמי השכירות התקבל מאת נציגי החברה.  

 שנים; 5 –תפוסה(, לתקופה של כ  100%שוכרים שונים ) 31 –הדירות מושכרות ל  ▪

של   מינימלית  תקופה  אחרי  השכירות  תקופת  את  לקצר  אופציה  קיימת    12לשוכרים 

 חודשים; 

שנים נוספות, בדמ"ש שייקבעו  5 –כם ב לשוכרים קיימת זכות ראשונים להארכת ההס

 בהתאם לתנאי השוק על פי החלטת המשכיר. 

 מההסכמים ונמצאו תואמים למידע שהועבר.  13% –נבדקו כ  ▪

 מסך השוכרים.  20%  –שוכרים המהווים כ  6בשנה החולפת נחתמו התחלפו  ▪

ים ₪. דמי השכירות מוצמד   2,511,528סה"כ ההכנסה השנתית מדמי שכירות הינה   ▪

דמי  מסכום  יפחית  לא  שלילי  )מדד  חודש  מדי  ומתעדכנים  לצרכן  המחירים  למדד 

 השכירות(. 

 בחוזים קיימות הוראות בדבר אי תחולת חוק הגנת הדייר.  ▪
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 נתוני תכנון  .4

 : ואתר מנהל התכנוןעיריית רמת גן אתר האינטרנט ההנדסי של  על המידע בפרק זה מבוסס 

 כלל התכניות המאושרות  .4.1

 מהות התכנית  מתן תוקף י.פ.  תכניות 

 רמת גן -תכנית מתאר מקומית  27.12.1979 2591 340רג/

 הכללת אחוזי מרפסות בסה"כ האחוזים  14.8.1980 2651 /ג 340רג/

 בניה על גגות 29.3.1985 3181 1/ג/340רג/

 למרתפיםקביעת הוראות  8.10.1992 4047 3/ג/340רג/

 340שינוי לתכנית רג/ 26.8.1993 4138 999רג/

 איחוד וחלוקה, קביעת בינוי  1.12.1998 4706 1023רג/

 הגדלת חדרי יציאה על הגג  12.1.2006 5480 21/ג/340רג/

 מחסנים דירתיים 16.2.2006 5495 15/ג/340רג/

 חדרים על הגגשינוי תכנית הגדלת  30.7.2006 5561 /א 21/ג/ 340רג/מק/

 קביעת גובה קומת מרתף באזור מגורים  5.8.2008 5837 2/3/ג/ 340רג/מק/

 "מתחם נגבה" 7.9.2010 6134 1476רג/מק/

 (21/ג/ 340, רג/15/ג/ 340, רג/1476ריכוז זכויות בניה )מק/ .4.2

 מגורים ד'.   -יעוד 

מסחר במפלס הרחוב, מגורים ושטחי שירות נלווים בקומות עליונות, מועדון   -תכליות 

דיירים בקומת הקרקע, שטחי אחסנה וטכני. שימושי חניה וטכני במפלסי 

 המרתף. 

 קומות בתוספת קומת כניסה גבוהה וקומת גג;  32  -מעל הכניסה הקובעת   - מס' קומות 

 ובעת. קומות מתחת לכניסה הק  5 -מתחת לכניסה הקובעת 

 יח"ד. 120   -צפיפות 

  מ"ר;  4,250 –מ"ר; שירות  10,170 –עיקרי  -מעל הכניסה הקובעת  -זכויות בניה 

  10,800  –מ"ר; שירות    150  –עיקרי )מסחר(    -מתחת לכניסה הקובעת  

 מ"ר. 

תוספת   – מרפסות   תותר  לעיל,  המפורטים  העיקריים  לשטחים  בנוסף 

 שטחים עבור מרפסות מקורות בהתאם לחוק. 

 מ"ר לדירה כשטח עיקרי נוסף.  6מחסנים דירתיים בשטח    

משטחה העיקרי של הדירה, הקטן מביניהם,    50%מ"ר ליח"ד או    40עד      -ח. יציאה לגג 

חדרי יציאה לגג בשטח של עד    לכל דירה עליונה. למרות האמור, תותר בנית 

משטחה העיקרי    50%מ"ר לכל דירה עליונה אף אם שטח זה עולה על    23

 של הדירה. 
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 מ'.  6.5 –מ'; אחורי   10 - מ'; צד מערב   3.5  -מ'; צד מזרח   3 -קדמי   -קווי בניין 

 לחזית דרך נגבה תקבע קולונדה.   -קולונדה 
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 עקרונות השומה  .5

 יקריות להערכת שווי נכסי מקרקעין: קיימות שלוש גישות שומה ע 

 הגישה המועדפת באומדן שווי נכסי מקרקעין. על פי גישה זו מוערך שווי נכס - גישת ההשוואה 

 בהתבסס על נתוני השוואה דומים בסביבה, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות )גודל, סחירות וכיוצ"ב(. 

 בים. על פי גישה זו שווי הנכס נקבע על גישה זו מקובלת בהערכת נכסים מני - גישת היוון הכנסות

 ידי היוון תזרים המזומנים המתקבל וצפוי להתקבל במהלך תקופת חייו הכלכליים. שיעור ההיוון לפיו

 יהוון תזרים המזומנים נקבע לפי סוג הנכס, רמת הסיכון הגלומה בקבלת תזרים המזומנים הצפוי וכד'. 

 הנכס לפי העלויות הצפויות להקמת נכס דומה. שווי הנכסעל פי גישה זו מוערך שווי  - גישת העלות

 יוערך כסכום שווי מרכיביו לרבות, שווי הקרקע בתוספת עלות הקמת הנכס, תוך התחשבות בפחתים 

 פיזיים, תכנוניים ובתוספת רווח יזמי הנקבע בהתאם לסוג הנכס, מצב הפיזי, מצב השוק וכד'.  

 :גישת השומה בנכס המוערך 

 דירות מגורים במגדל מגורים.  31הנדון מהווה הנכס 

 הגישה העדיפה להערכת שווי דירות מגורים הינה גישת ההשוואה, מנתוני מכר לדירות עם מאפיינים

 דומים, בפרויקט הנדון ובפרויקטים נוספים בסביבה, ותוך ביצוע התאמות נדרשות.  

 הדירות מושכרות כיום בשוק בחופשי. למרות זאת, אין מגבלה תכנונית או משפטית על מכירת הדירות 

 באופן פרטני, בשוק החופשי לרוכשים רבים ושונים. לפיכך, שווי הדירות הוערך ללא הפחתה לגודל, 

 יון של קונה מרצון ממוכר מרצון.  בקריטר

 בדוחות השלכות המיסוי שיחולו על מגוריט ישראל בע"מ יחושבו ע"י רואי החשבון ויובאו בחשבון

 הכספיים.
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 גורמים ושיקולים  .6

 שיקולים הבאים: הגורמים והבין היתר,  ובאו בחשבוןה באומדן שווי הנכס הנדון

 גורים מבוקשת, בקרבה למוקדי תעסוקה ומסחר.  מיקום המגדל על דרך נגבה רמת גן, בסביבת מ •

קומות, לצד בניה חדשה בעיקר של פרויקטים   2-4  ניב   ים בבתי מגורים ותיקהסביבה מאופיינת  

 להתחדשות עירונית. 

 שטח החלקה וצורתה.  •

קומות קרקע, בנוי בבנייה חדשה בסטנדרט    2קומות מעל    32מגדל מגורים, בן    –בניין המגורים   •

 טוב וכמקובל בסביבה. 

 דירות המגורים נשוא חוות הדעת:   •

 דירות מגורים, להן צמודים מקומות חניה )חלק מהדירות עם חניה כפולה(.   31הנכס מהווה 

 המכר. תמהיל הדירות, שטחן, מיקומן במגדל והצמדות, בהתאם להסכמי 

 סטנדרט הבניה והגמר של הדירות. 

 מסמכי הרישוי שאותרו בתיק הבניין.   –רישוי  •

 בהתאם לתכניות בניין עיר מאושרות.  –המצב התכנוני  •

 זכות להירשם כבעלים של דירות המגורים והשטחים הצמודים להן.   – המצב המשפטי •

 רישום בית משותף; רישום הזכויות על שם הרוכשים.   –בחלקה נדרשים מספר הליכי רישום 

 התקבל אישור זכויות מאת עורכי דין של הפרויקט כפי שפורט בפרק המשפטי לעיל.  

 הקרובה.  בסביבהדירות מגורים חדשות מפרויקטים של  נתוני השוואה למחירי מכירה  •
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 נתוני השוואה  .7

 סקאות מכר של דירות במגדל הנדון, וכן נתוני השוואה מפרויקטים דומים בסביבה. נתוני השוואה לע

 המידע לקוח מאתר מידע נדל"ן של רשות המיסים ומידע משלים שאספנו )שטח הדירות מתוך תיקי

 הנתונים כוללים מע"מ: -הבניין ומידע מתיקי הבתים המשותפים( 

 נשוא חוות הדעת – 6145/1601 ; גו"ח 8, מבוא נגבה מגדל "מרום נגבה"

תאריך  
 עסקה 

 קומה  חדרים
שטח 
נטו 

 )מ"ר(

מרפסות  
 )מ"ר(

 מחיר למ"ר  מחיר העסקה 

23.12.2021 4 23 93 12 ₪ 2,630,000 ₪ 28,280 

29.8.2021 4 18 93 12 ₪ 2,700,000 ₪ 29,032 

8.8.2021 4 13 105 12 ₪ 2,620,000 ₪ 24,952 

28.7.2021 4 31 135 25 ₪ 3,400,000 ₪ 25,185 

4.6.2021 4 17 93 12 ₪ 2,600,000 ₪ 27,957 

9.8.2020 3 4 78 10 ₪ 2,050,000 ₪ 26,282 

29.6.2020 4 6 105 12 ₪ 2,550,000 ₪ 24,286 

3.4.2019 5 25 127 12 ₪ 2,730,000 ₪ 21,496 

 )מיקום נשוא חוות הדעת עדיף( 6180/531 ; גו"ח10, החולה MART TOWERSSמגדלי 

 דירות מגורים כל אחד. 168קומות מעל מרתפי חניה, הכוללים בסה"כ  23שני מגדלים בני 

 קומה  חדרים תאריך עסקה 
 שטח
 נטו

 (מ"ר)

 מרפסות
 (מ"ר)

 מחיר למ"ר  מחיר העסקה 

12.1.2021 5 18 115 12 ₪ 2,535,000 ₪ 22,043 

6.1.2021 5 20 117 12 ₪ 2,540,000 ₪ 21,665 

17.9.2020 5 18 136 30 ₪ 2,925,000 ₪ 21,446 

23.4.2020 5 19 115 20 ₪ 2,770,000 ₪ 24,039 

25.2.2020 5 20 128 12 ₪ 2,810,000 ₪ 21,979 

3.2.2020 6 17 136 30 ₪ 2,910,000 ₪ 21,397 

27.1.2020 6 15 136 30 ₪ 2,860,000 ₪ 21,029 

9.1.2020 4 8 117 12 ₪ 2,500,000 ₪ 21,439 

25.11.2019 5 17 115 14 ₪ 2,450,000 ₪ 21,262 

21.11.2019 5 18 115 20 ₪ 2,530,000 ₪ 21,956 

31.10.2019 5 20 128 12 ₪ 2,800,000 ₪ 21,901 

26.8.2019 5 16 115 20 ₪ 2,650,000 ₪ 22,997 

29.7.2019 5 15 126 12 ₪ 2,650,000 ₪ 20,993 

25.7.2019 5 14 128 12 ₪ 2,750,000 ₪ 21,510 

12.6.2019 5 12 126 12 ₪ 2,545,000 ₪ 20,198 
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   משקיפים על הפארק הלאומי( –מגדלים בפארק רמת גן )מיקום עדיף במעט על נשוא חוות הדעת 

 140-6141/139; גו"ח  14-12, אחד העם פרויקט מגדל בפארק

 דירות מגורים כל אחד. 144מרתפי חניה, הכוללים בסה"כ קומות, מעל  32שני מגדלים בני 

 קומה  חדרים תאריך עסקה 
 שטח
 נטו

 (מ"ר)

 מרפסות
 (מ"ר)

 מחיר למ"ר  מחיר העסקה 

22.6.2021 6 32 147 90 ₪ 5,450,000 ₪ 37,075 

20.6.2021 5 30 120 24 ₪ 3,200,000 ₪ 26,667 

20.5.2021 5 28 120 24 ₪ 3,200,000 ₪ 26,765 

30.3.2021 5 16 120 11 ₪ 2,990,000 ₪ 25,008 

30.12.2020 5 24 120 24 ₪ 3,150,000 ₪ 26,347 

29.12.2020 4 5 99 9 ₪ 2,500,000 ₪ 25,283 

17.9.2020 4 4 99 9 ₪ 2,280,000 ₪ 23,058 

27.5.2020 5 25 120 24 ₪ 3,090,000 ₪ 25,845 

6.5.2020 5 30 120 24 ₪ 3,060,000 ₪ 25,594 

5.3.2020 5 24 120 24 ₪ 3,100,000 ₪ 25,928 

3.2.2020 4 3 99 9 ₪ 2,347,000 ₪ 23,736 

31.12.2019 5 29 120 24 ₪ 3,130,000 ₪ 26,179 

12.12.2019 5 25 120 24 ₪ 3,120,000 ₪ 26,096 

1.12.2019 5 27 120 24 ₪ 3,030,000 ₪ 25,343 

28.11.2019 5 30 120 24 ₪ 3,015,000 ₪ 25,217 

5.11.2019 4 12 99 9 ₪ 2,400,000 ₪ 24,272 

21.7.2019 5 26 120 24 ₪ 3,075,000 ₪ 25,719 

20.6.2019 4 7 99 12 ₪ 2,375,000 ₪ 24,019 

10.6.2019 5 28 120 24 ₪ 3,100,000 ₪ 25,928 
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  64-6175/62; גו"ח 62-56, אחד העם The Lakeפרויקט 

 דירות מגורים.  180קומות, מעל מרתפי חניה, הכוללים בסה"כ  16שלושה בנייני מגורים בני 

 קומה  חדרים תאריך עסקה 
 שטח
 נטו

 )מ"ר(

 מרפסות
 (מ"ר)

 מחיר למ"ר  מחיר העסקה 

6.1.2022 5 7 130 14 ₪ 4,170,000 ₪ 32,077 

2.1.2022 5 5 130 14 ₪ 3,850,000 ₪ 29,615 

13.12.2021 5 13 119 21 ₪ 4,150,000 ₪ 34,874 

12.12.2021 5 8 130 14 ₪ 4,120,000 ₪ 31,692 

26.11.2021 5 8 130 12 ₪ 4,085,000 ₪ 31,423 

23.11.2021 5 12 119 13 ₪ 3,710,000 ₪ 31,176 

23.11.2021 5 8 119 13 ₪ 3,590,000 ₪ 30,168 

17.11.2021 5 8 130 12 ₪ 4,050,000 ₪ 31,154 

18.11.2021 5 8 130 14 ₪ 4,060,000 ₪ 31,231 

14.11.2021 5 8 130 14 ₪ 3,950,000 ₪ 30,385 

11.11.2021 5 14 119 13 ₪ 3,850,000 ₪ 32,353 

5.11.2021 5 9 130 14 ₪ 4,000,000 ₪ 30,769 

29.10.2021 5 5 132 12 ₪ 3,705,000 ₪ 28,068 

19.8.2021 5 12 120 13 ₪ 3,535,000 ₪ 29,458 

4.8.2021 5 9 130 12 ₪ 3,780,000 ₪ 29,077 

26.7.2021 5 9 130 14 ₪ 3,780,000 ₪ 29,077 

25.7.2021 5 9 132 14 ₪ 3,880,000 ₪ 29,394 

22.7.2021 5 9 132 12 ₪ 3,835,000 ₪ 29,053 

22.7.2021 5 10 132 12 ₪ 3,870,000 ₪ 29,318 

23.6.2021 5 11 130 14 ₪ 3,680,000 ₪ 28,308 

17.6.2021 5 11 130 12 ₪ 3,680,000 ₪ 28,308 

17.6.2021 5 10 130 12 ₪ 3,680,000 ₪ 28,308 

1.6.2021 5 9 131 14 ₪ 3,850,000 ₪ 29,389 

1.6.2021 5 11 132 14 ₪ 3,880,000 ₪ 29,394 

1.6.2021 5 10 130 12 ₪ 4,025,000 ₪ 30,962 
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   -  קומות בסביבה הקרובה   9-8עסקאות השוואה מפרויקטים חדשים בבניינים בני 

 6145/174; גו"ח 6שלומציון 

 קומה  חדרים תאריך עסקה 
 שטח נטו

 )מ"ר(
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה 

31.10.2021 5 8 126 ₪ 4,150,000 ₪ 33,065 

9.9.2021 5 4 113 ₪ 2,593,750 ₪ 22,954 

9.9.2021 5 5 112 ₪ 2,555,556 ₪ 22,877 

 6145/920; גו"ח 23אמנון ותמר 

 קומה  חדרים תאריך עסקה 
  שטח נטו

 )מ"ר(
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה 

8.12.2021 4 4 85 ₪ 2,100,000 ₪ 24,706 

2.11.2021 4 3 87 ₪ 2,150,000 ₪ 24,713 

29.9.2021 6 8 168 ₪ 4,100,000 ₪ 24,405 

 6145/1064; גו"ח  35פנחס רוטנברג 

 קומה  חדרים תאריך עסקה 
 שטח נטו

 )מ"ר(
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה 

18.11.2021 4 8 85 ₪ 2,565,000 ₪ 30,176 

11.11.2021 4 7 85 ₪ 2,365,000 ₪ 27,824 

12.10.2021 4 1 85 ₪ 2,175,000 ₪ 25,588 

3.10.2021 4 6 85 ₪ 2,327,500 ₪ 27,382 

23.8.2021 4 7 85 ₪ 2,350,000 ₪ 27,647 

10.8.2021 4 1 85 ₪ 2,175,000 ₪ 25,588 

20.7.2021 4 6 85 ₪ 2,325,000 ₪ 27,353 

17.1.2021 4 5 85 ₪ 2,240,000 ₪ 26,353 

 6145/786; גו"ח 85החי"ל 

 קומה  חדרים תאריך עסקה 
  שטח נטו

 )מ"ר(
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה 

13.10.2021 5 5 115 ₪ 3,200,000 ₪ 27,826 

18.8.2021 4 4 85 ₪ 2,500,000 ₪ 29,412 
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 תחשיב  .8

 אומדן השווי נערך בגישת ההשוואה. 

 בהתבסס על נתוני ההשוואה שהוצגו לעיל, תוך ביצוע התאמות לשטח הדירות, שטח מרפסות, מפרט 

   -טכני, מאזן חניה, מיקום, בינוי וצפיפות, אמדנו שווי מ"ר בנוי בסיסי כדלקמן 

 שווי למ"ר  שטח דירה במ"ר  סוג 

 25,000 ₪ 105 חד' 4דירת 

 23,000 ₪ 127 חד' 5דירת 

 השווי מגלם מרפסת שמש ומקומות חניה מוצמדים; 

 בוצעו התאמות לקומה, חניה כפולה.

 –  אומדן שווי הדירות 

מס' 
 דירה 

 ויר וכיוון א קומה 
מס' 

 חדרים
 שטח
 במ"ר 

 מרפסת
 במ"ר 

מס' 
 חניות 

 שווי כולל 
 מע"מ

 2,630,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 3 10

 2,660,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 6 22

 2,670,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  7 25

 2,670,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 7 26

 2,680,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  8 29

 2,680,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 8 30

 2,690,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  9 33

 2,690,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 9 34

 2,700,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  10 37

 2,700,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 10 38

 2,740,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  12 45

 2,760,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  13 49

 2,780,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 14 54

 2,800,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 15 58

 2,820,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  16 61

 2,840,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  17 65

 2,860,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  18 69

 2,860,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 18 70

 2,880,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  19 73

 2,880,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 19 74

 2,900,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 20 78

 2,920,000 ₪ 1 12 105 4 צפון - מערב  21 81

 2,920,000 ₪ 1 12 105 4 דרום - מערב 21 82
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מס' 
 דירה 

 יר וכיוון או קומה 
מס' 

 ריםחד
 שטח
 במ"ר 

 מרפסת
 במ"ר 

מס' 
 חניות 

 שווי כולל מע"מ 

 3,280,000 ₪ 2 16 127 5 דרום - מערב 23 90

 3,300,000 ₪ 2 16 127 5 דרום - מערב 24 94

 3,320,000 ₪ 2 16 127 5 צפון - מערב  25 97

 3,320,000 ₪ 2 16 127 5 דרום - מערב 25 98

 3,340,000 ₪ 2 16 127 5 צפון - מערב  26 101

 3,360,000 ₪ 2 16 127 5 צפון - מערב  27 105

 3,330,000 ₪ 1 16 127 5 דרום - מערב 27 106

 3,350,000 ₪ 1 16 127 5 דרום - מערב 28 110

 90,330,000 ₪ 37 404 3,431    סה"כ

 רגישות

 בדיקת רגישות להשפעה של שינוי בשווי מ"ר בנוי ממוצע תוצאתי על סכום שווי כלל הדירות ביצענו 

 –נשוא השומה )כולל מע"מ( 

-5% - 5% 

₪ 25,011 ₪ 26,328 ₪ 27,644 

₪ 85,810,000 ₪ 90,330,000 ₪ 94,850,000 
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 השומה  .9

 השומה, בשוק החופשי, בקריטריון שללאור האמור לעיל, הסכום הכולל של אומדן שווי דירות נשוא 

 קונה מרצון למוכר מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא, עיקול וזכויות צד ג', בגבולות

90,330,000   .₪ 

 : הערות 

 השווי כולל מע"מ.  .א

 . 31.12.2021המועד הקובע להערכה הינו  . ב

 לא התייחסנו למיסוי שיחול, ככל שיחול, בעת מכירת הנכס. .ג

 נוספיםנתונים  .10

ב .א הוערך  אולפינר    2019שנת  הנכס  דברת  השמאית  ידי  הח"מ,   2020-2021ובשנים  על  בידי 

 כדלקמן:

 סה"כ שווי  מטרת הערכה  מועד קובע 

 78,300,000 ₪ דוחות כספיים 31.12.2019

 86,510,000 ₪ דוחות כספיים 31.12.2020

 86,510,000 ₪ דוחות כספיים 30.6.2021

 ₪. 86,510,000 בשווי של 31.12.2021כפי שנמסר לנו, הנכס רשום בספרי החברה ליום   . ב
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 הצהרות .11

 אנו מצהירים כי אנו בעלי הידע המתאים לביצוע הערכה זו, אין לנו כל עניין פרטי או חלק בנכס נשוא

 כללי האתיקהחוות הדעת ודו"ח זה נעשה על פי מיטב ידיעתנו, הבנתנו וניסיוננו המקצועי ועל פי 

 המקצועיים המחייבים. 

 ועל פי התקנים 1966 –הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו 

 המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית. 

  בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 לב  -גיל בר  דניאל רובינזון  

 עו"ד ושמאי מקרקעין   שמאי מקרקעין  
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13.1.2022                                    

1916מספרנו :   

 לכבוד 

 מגוריט ישראל בע"מ 

 שומת מקרקעין מקיפה 

 "Unik Lifeבפרויקט " דירות מגורים  30

 /ב 6156מתכנית יד/מק/  4  -ו  3מגרשים  

 רחוב יהודה הלוי פינת צבי ישי, יהוד מונסון 

 מטרת חוות הדעת 

"(, מוגשת בזאת מזמין חוות הדעתלבקשת מר תומר צבר סמנכ"ל הכספים בחברת מגוריט ישראל )להלן: "

 חוות דעת מקצועית לאומדן שווי הנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון. 

או לצורך  הערכה התבקשה לצורך שעבוד הנכס הנדון כולו או חלקו לטובת מחזיק אגרות חוב של החברה ו/

 הדוחות הכספיים של החברה. 

של מועצת שמאי המקרקעין )פרוט מזערי נדרש בשומות   17.1חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס  

התשכ"ח ניירות ערך,  חוק  דיווח עפ"י  לצורך  יישום תקינה חשבונאית(.    1968-מקרקעין המבוצעות  ולצורך 

אשר   IAS40תקן בינלאומי  -לכללי חשבונאות בינלאומיים    נמסר לנו כי הנכס מוגדר כנכס השקעה בהתאם

 . IFRS 13מדידתו מתבצעת בהתאם לתקן בינלאומי 

 הנדון כולו או חלקו לטובת  מסמך זה ותוכנו יצורף לצורך שעבוד הנכסהננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי  

הדו"חות הכספיים של החברה ו/או לדו"חות הצעת מדף עתידיים    מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או לצורך

. ו/או לצורך דיווחיה המיידים של של חב' מגוריט ו(שיתפרסמ ככל)
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 פרטי התקשרות

בר . א משרד  לבין  ישראל,  מגוריט  חברת  בין  מקרקעין -ההתקשרות  ושמאות  כלכלה  רובינזון  תורקישר  לב 

 . 5.12.2021בוצעה ביום 

 לא קיימות התניות לגבי תוצאות חוות הדעת ושכר טרחתנו.  . ב

 אנו מצהירים כי לא קיימת תלות בין משרדנו, לבין מזמין חוות הדעת.  .ג

 ת.קיבלנו כתב שיפוי ממזמין חוות הדע .ד

 31.12.2021המועד הקובע להערכה זו הינו   - המועד הקובע

 פרטי המשרד והשמאים המעריכים 

לב, תורקישר, רובינזון מעניק שירותי שמאות מקרקעין, ליווי פרויקטים, כלכלה וייעוץ בתחום הנדל"ן  -משרד בר

סדות פיננסיים וגופי מימון שונים, חברות נדל"ן ציבוריות, יזמים וחברות בניה, גופים ציבוריים, מו  -למגוון גופים

 רואי חשבון, עורכי דין, בתי משפט ופרטיים.   

נכסים של  רב  למגוון  דעת  חוות  בהכנת  מצטבר  וניסיון  מקצועי  ידע  מרכז  מסחר,    -המשרד  מגורים,  נכסי 

 משרדים, תעסוקה ותעשייה, מלונאות ועוד. 

 להלן פרטי השכלתם וניסיונם של מעריכי השווי: 

 לב, עו"ד ושמאי מקרקעין-גיל בר שם המומחה:  

 . 1746שמאי מקרקעין מוסמך מס'   עיסוק: 

 השכלה:

 שמאי מקרקעין מוסמך.   - 2009

 לימודי תעודה, שמאות מקרקעין וניהול נכסים, היחידה ללימודי חוץ של הטכניון.  2008  - 2006

 הלימודים כוללים, בין היתר, קורסים בכלכלה ומימון.    

 עו"ד, חבר לשכת עורכי הדין בישראל.   -  2006

, המכללה האקדמית נתניה, סיום התואר בהצטיינות )מצטיין דיקן(.  L.L.Bלימודי משפטים   2005  - 2001

 חבר בפרויקט המצוינות של המכללה.  

 : ניסיון

לב, תורקישר, רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין. המשרד עוסק -שותף במשרד שמאים בר -  2014

 ן תחומי שמאות המקרקעין.   במגוו

 אולפינר ושות'.  -משרד שמאי מקרקעין גרינברג   2014  - 2008

 חגי, המתמחה בתחום המקרקעין.   -משרד עורכי דין יורם חגבי 2008  - 2004
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 דניאל רובינזון, שמאי מקרקעין שם המומחה:  

 . 1929שמאי מקרקעין מוסמך מס'   עיסוק: 

 :השכלה 

 מקרקעין מוסמך. שמאי   - 2013

 תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון והתנהגות אירגונית. -אביב -אוניברסיטת תל   2014  - 2012

 לימודי תעודה בשמאות מקרקעין.   –היחידה ללימודי חוץ של הטכניון   2011

ת"א  תואר ראשון בתוכנית המחקרית למצטיינים של אוניברסיטת    -אביב  -אוניברסיטת תל 2008  - 2006

 בביולוגיה. סיום התואר בהצטיינות בפרק זמן מקוצר.   

 : ניסיון

 נמנה על צוות כותבי המבחנים הסופיים של המועצה לשמאי מקרקעין ושותף בצוותי   -  2017

 המחקר של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן באוניברסיטת ת"א.   

מקרקעין. המשרד עוסק   לב, תורקישר, רובינזון כלכלה ושמאות-שותף במשרד שמאים בר -  2016

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין.   

 הקבוצה עוסקת ביזום נדל"ן מסחרי  יזמות נדל"ן,  –מנהל פיתוח עסקי בקבוצת רקע    2016  - 2015

 ומגורים בארץ ובחו"ל.    

 משרד שמאי מקרקעין ברק, פרידמן, כהן ושות'.  2015  - 2012

 וזאת חוות דעתנו, 
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 פרטי הנכס  .1

 " Unik Lifeדירות מגורים בפרויקט "  30   -  מהות הנכס

 פינת הרחובות יהודה הלוי וצבי ישי, יהוד מונסון     - כתובת

 6693     6729     -גוש 

 61    24,35-37    -חלקות )ח( 

 201   102ב'(, 2)4א'(, 2)3  - (  1מס' מגרש )

 2,030    194, 944, 914   -שטח מגרש במ"ר 

 חניון ציבורי   ( 102; שצ"פ )מגרש 3מגורים ד'     -יעוד 

 ( 3חכירה עירונית )   (2בעלות פרטית )    -זכויות 

 

 /ב'.6156בהתאם לתכנית יד/מק/ (1)

  בין המוכר )יזם הפרויקט( לבעלי זכות להירשם כבעלים פרטים בהתאם למכלול הסכמי פינוי בינוי   (2)

בחלקה   לתכנית 6729בגוש    11הזכויות  וההקצאה  האיזון  טבלת  לפי  המגרשים  הוקצו  להם   , 

 /ב.6156יד/מק/

 בבעלות  חכירה עירונית לשטח החניונים התת קרקעיים של הפרויקט אשר הוקמו מתחת לשצ"פ  (3)

 שנים.  98עיריית יהוד מונסון, לתקופה של 
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 ביבה תיאור הנכס והס .2

 ע"י ליזה אטלן, עוזרת מקצועית.    26.12.2021ביקור בנכס בוצע בתאריך 

 תיאור הסביבה  .2.1

מרכז העיר יהוד מונסון, בסביבת מגורים ותיקה, הנהנית בעשור האחרון מתנופת התחדשות 

 עירונית. 

קומות לצד בנייה   9-14הסביבה הקרובה מאופיינת בשימושי מגורים בבנייה רוויה חדשה בני  

בני    ויה רו לא    4-6ותיקה של מבנים  קיימים מבנים  וצמודי קרקע. בחלקים בשכונה  קומות 

הפולשים מתפתחת    חוקיים  הסביבה  למגורים.  בייעוד  מדינה  ושטחי  ציבוריים  לשטחים 

בניה הכוללת הקמת פרויקטים חדשים, בעיקר פרויקטים   ובשנים האחרונות קיימת תנופת

יהודשל התחדשות עירונית, כגון: לוגאנ " )אוכלס(, הגנים התלויים מצלאוי  ”My)אוכלס(,   ו 

במרביתו(,   הום  New )אוכלס  יהוד  )אוכלס(,  מונוסון   יהוד  יהוד  פסגות  )בהקמה(,  פלוס 

 )בהקמה(.  

 " ממוקם בקרן הרחובות יהודה הלוי וצבי ישי.  Unik Lifeפרויקט "

 רחוב צבי ישי, דו סטרי, מחבר בין רחוב ויצמן ממזרח לרחוב סעדיה חתוכה ממערב. 

רחוב יהודה הלוי, צדדי, דו סטרי, מחבר בין רחובות יוספטל גיורא וצבי ישי מצפון לרחוב מרבד  

 מדרום.   הקסמים

יהוד מונס ילדים, בתי ספר, בתי כנסת, עיריית  ון, בקרבת הפרויקט קיימים מבני ציבור, גני 

 ציבוריות, היכל תרבות, שימושי מסחר מגוונים ועוד.  גינות

אשר מאפשר גישה לכבישים ארציים    461הנגישות לאזור טובה לאור הקרבה לכביש מס'  

 . הפיתוח הסביבתי מלא. החניה בצידי הרחוב ובמגרשים. 40 -ו   4 ,1-2מספר 

 מפת איתור סביבה )מיקום הנכס מסומן בעיגול אדום להמחשה(:

 

פרויקט  
"Unik life" 

 "לוגאנו יהוד"

 "הגנים התלויים"

פסגות יהוד מונוסון  
 יהוד" New "-ו 

"יהוד הום  
 פלוס"

מצלאוי"  my” 
 מצלאוי" 
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 תיאור המגרשים/חטיבת הקרקע  .2.2

 – /ב' 6156חטיבת קרקע הכוללת ארבעה מגרשים מתכנית יד/מק/ 

 יעוד מגרש 
שטח קרקע  

 )מ"ר(

 914 3מגורים ד' א'( 2) 3

 944 3מגורים ד' ב'( 2) 4

 194 שצ"פ 102

 2,030 חניון ציבורי  201

 4,082  סה"כ

 צורתה רגולרית, פני הקרקע בשיפוע מתון היורד מדרום מערב לצפון מזרח. 

מחלקות   חלקים  של  הפיזי  בתחום  מצויה  הקרקע  וחלק 6729בגוש    35-37,  24חטיבת   ,

 . 6693בגוש  61מחלקה 

 /ב. 6156להסדרת הרישום במתחם נדרש רישום של פרצלציה לפי תכנית יד/מק/

 , כמפורט להלן. ”Unik Life“על חטיבת הקרקע פרויקט 

)סימון חטיבת    GOVMAP  /ב על רקע תצ"א מאתר הממשלתי 6156תשריט תכנית יד/מק/

 הקרקע להמחשה בלבד(: 

 
  

א'(  2) 3מגרש  
 3מגורים ד' –

 -   102מגרש  
 שצ"פ

ב'( 2) 4מגרש  
 3מגורים ד' –

 -   201מגרש  
 חניון



  

 31מתוך  7עמוד                  

 :  גבולות חטיבת הקרקע

   קומות.  4חזית לרחוב צבי ישי ומעברו בנייני מגורים ותיקים בני  -צפון 

 קומות מעל קומת עמודים. 6חזית לרחוב יהודה הלוי ומעברו בניין מגורים בן    -מזרח 

 בייעוד בנייני ציבור עליהן בית כנסת ומקווה.  3 -ו 2צלע לחלקות     -מערב 

לחלקה     -דרום  דו  24צלע  מבנה  בנוי  עליה  ציבור  למבני  לחטיבת - ביעוד  וצלע  קומתי, 

 ריקה ולא מפותחת ביעוד לשטח ציבורי פתוח )הפארק המרכזי בשכונה(. קרקע

 תיאור הפרויקט והבניינים .2.3

עמוס  ”Unik Lifeפרויקט   קבוצת  ע"י   הוקם  במסגרתו ",   בינוי  פינוי  פרויקט  מהווה  לוזון, 

המבנים בפינת הרחובות ישי צבי ויהודה הלוי נהרסו ותחתם הוקמו שני בנייני מגורים חדשים 

 קומות מעל לקומת קרקע ושתי קומות מרתפי חניה המשותפים לשני הבניינים.  13בני 

חד', דירות    3-5וון של יח"ד בפרויקט, בתמהיל מג 100יח"ד וסה"כ  50בכל אחד מהבניינים 

 דירות בקומה טיפוסית. 4גן ודירות פנטהאוז, 

הכניסה הראשית לבניינים מחזית רחוב צבי ישי. הגישה לקומות המגורים באמצעות שני פירי  

 חדרי מדרגות המקשרים בין כל קומות הבניין.   2-מעליות ו

 הכניסה והיציאה מהחניון המשותף הינה מרחוב יהודה הלוי.  

פתוח בעו ציבורי  שטח  רצועת  הבניינים  בין  ציבורי.  חניון  הוסדר  )מדרום(  הבניינים  רף 

 המקשרת בין רחוב צבי ישי לבין החניון הציבורי. 

 : סטנדרט הבנייה והגמר

הינו כמקובל בסביבה  שלד בטון בחיפוי אבן, בשטחים הציבוריים סטנדרט הגמר המתוכנן 

כג קשיח  בחיפוי  פנים  קירות  גימור  ריצוף וכולל,  פורצלן,  גרניט  קרמיקה/   / נסורה  אבן  ון: 

 המבואות וחדרי המדרגות באבן נסורה/קרמיקה רגילה /גרניט פורצלן.  

 מערכות סולריות, מצלמות אבטחה וקודי נעילה לדלתות הציבוריות ועוד. 

  



  

 31מתוך  8עמוד                  

 חזית הבניינים )מבט מכיוון דרום(

 מערבי - 2חזית בניין     מזרחי  – 1חזית בניין 

   
  



  

 31מתוך  9עמוד                  

 תיאור יחידות הדיור נשוא חוות הדעת:  .2.4

 דירות בפרויקט, בחלוקה כדלקמן בהתאם לחוזה המכר:  30נשוא חוות הדעת מהווה 

 1דירות מגורים בבניין   25

מס'  
 דירה

 כיווני אוויר  טיפוס  קומה 
מס'  
 חד' 

שטח  
 במ"ר 

מרפסת  
 במ"ר 

 מס' חניה 

4 1 A 37 11 124 5 דרום מזרח 

6 1 G 104 11 118 5 צפון מערב 

8 2 A 38 11 124 5 דרום מזרח 

12 3 A 39 11 124 5 דרום מזרח 

16 4 A 40 11 124 5 דרום מזרח 

18 4 G 93 11 118 5 צפון מערב 

20 5 A 43 11 124 5 דרום מזרח 

24 6 A 60+10 (1) 11 124 5 דרום מזרח 

28 7 A 9+59 (1) 11 124 5 דרום מזרח 

30 7 G 103 11 118 5 צפון מערב 

32 8 A 17+105 (1) 11 124 5 דרום מזרח 

34 8 G 102 11 118 5 צפון מערב 

38 9 G 46 11 118 5 צפון מערב 

40 10 A 4+1 (1) 11 124 5 דרום מזרח 

44 11 A 6+3 (1) 11 124 5 דרום מזרח 

46 11 G 106+18 (1) 11 118 5 צפון מערב 

 2דירות מגורים בבניין   14

מס'  
 דירה

 כיווני אוויר  טיפוס  קומה 
מס'  
 חד' 

שטח  
 במ"ר 

מרפסת  
 במ"ר 

 מס' חניה 

4 1 A   19 11 124 5 דרום מערב 

6 1 G  67 11 118 5 צפון מזרח 

8 2 A   18 11 124 5 דרום מערב 

10 2 G  80 11 118 5 צפון מזרח 

12 3 A   17 11 124 5 דרום מערב 

16 4 A   14 11 124 5 דרום מערב 

20 5 A   61+11 (1) 11 124 5 דרום מערב 

32 8 A   64+14 (1) 11 124 5 דרום מערב 

36 9 A   9+6 (1) 11 124 5 דרום מערב 

38 9 G  71 11 118 5 צפון מזרח 

40 10 A   8+5 (1) 11 124 5 דרום מערב 

42 10 G  70 11 118 5 צפון מזרח 

44 11 A   7+4 (1) 11 124 5 דרום מערב 

46 11 G  66+16 (1) 11 118 5 צפון מזרח 

 חניה עוקבת )טורקית / כפולה(. (1)



  

 31מתוך  10עמוד                  

 בפרויקט אין מחסנים ליחידות הדיור. (2)

 :  סטנדרט הבנייה והגמר

ידניים  גלילה  תריסי  פנים,  דלתות  בכניסה,  מעוצבת  בטחון  דלת  הדירה,  למפרט  בהתאם 

חיפוי קרמיקה בחדר , 60X60בחדרי השינה, תריס גלילה חשמלי בסלון, ריצוף גרניט פורצלן 

- רחצה, ריצוף חדרי רחצה ומרפסות בקרמיקה )פורצלן( סוג א', חיבור הדירה לחשמל תלת

 פאזי, שיש מטבח אבן קיסר ועוד. 

בנוסף, נמסר לנו על ידי מזמין חוות הדעת כי המוכר התקין בדירות נשוא חוות הדעת מזגנים  

 על חשבונו. 

 דירת חמישה חדרים:  – 1להלן תכניות לדירה טיפוסית בבנין 

 צפ' –כיוון מע'  – Gטיפוס      מז'   –כיוון דר'  -Aטיפוס  

    

 דירת חמישה חדרים:  - 2להלן תכניות לדירה טיפוסית בבנין 

  דר'  –כיוון מז'  - Gטיפוס    צפ' –כיוון מע' A – טיפוס  

    



  

 31מתוך  11עמוד                  

 תמונות אופיניות 

 דירות המגורים 

   

  

  



  

 31מתוך  12עמוד                  

       מבואת כניסה 

    

 מבואה קומתית  

    



  

 31מתוך  13עמוד                  

 כניסה למרתפי חניה    מרתפי חניה

    

 חניה עילית ציבורית בעורף הבניין 

 
  



  

 31מתוך  14עמוד                  

 רישוי   .2.5

 מידע מתוך תיק הבניין הסרוק באתר ההנדסי של עיריית יהוד מונסון:  

 , לגידור לצורך חפירות ארכיאולוגיות.  16.8.2015מתאריך   20150079היתר בניה מס'  •

, לשינוי שם מחברת דורי בע"מ לקבוצת 7.12.2016מתאריך    20160251היתר בניה מס'   •

בנין   –לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ. לבקשת גידור והריסה של מבנים קיימים, שלב א'+ ב'  

 י ז"ל(. א' )פנחס מלכ2,  2)רונית מזרחי( + בניין מס'   1מס' 

, לחפירה ודיפון חפירות ארכיאולוגיות 14.8.2017מתאריך    20170175היתר בניה מס'   •

 ב'(. 6165ב' )מתכנית יד/מק/2 -א' ו2+ הריסת מבנים קיימים במגרשים 

בניה מס'   • קומות מרתף  13.6.2018מתאריך    20160291היתר  , בקשה להקמת שתי 

 נאים בתחום המרתף העליון. ב. כולל חדר ש2 -א ו2חניה מתחת לשני המבנים 

(, לתוספת בניין מגורים  4)ניתן למגרש    20.8.2018מתאריך    20170269היתר בניה מס'   •

  2יח"ד בהיתר נפרד:   50סה"כ    –קומות + קומת גג למערכות    13הכולל קומת כניסה +  

 קומות מרתף לחניה, חדר שנאים תת קרקעי, מחסנים וחדרים טכניים. 

 4טבלת שטחים מגרש 

לי/תת  עי 
 קרקעי

עיקרי  
 במ"ר 

שירות  
 במ"ר 

סה"כ 
 בבנין במ"ר 

מרפסות  
 במ"ר 

מרפסות גג, משטחים לא  
 מקורים ופרגולות במ"ר 

   (1723.58) (1723.58)  תת קרקעי

 215 53 6,577 1,834 4,743 עילי 

 215 494 6,577 1,834 4,743 סה"כ

 - הערות

 שטח מרתפים בהיתר נפרד.  (1)

 היתר נפרד.  – ח.שנאים (2)

(, לתוספת בניין מגורים  3)ניתן למגרש    20.8.2018מתאריך    20170270היתר בניה מס'   •

קומות   2- יח"ד מעל ל 50סה"כ   –קומות + קומת גג למערכות  13הכולל קומת כניסה + 

 מרתפים קיימים בהיתר נפרד. 

   3טבלת שטחים מגרש 

עילי/תת  
 קרקעי

עיקרי  
 במ"ר 

שירות  
 במ"ר 

סה"כ 
בבנין  
 במ"ר 

מרפסות  
 במ"ר 

מרפסות גג, משטחים לא  
 מקורים ופרגולות במ"ר 

 (3,308) (3,308)   תת קרקעי
 

  

 215 494 6,577 1,834 4,743 עילי 

 215 494 6,577 1,834 4,743 סה"כ



  

 31מתוך  15עמוד                  

ב' הנבנה  2, להספקת שירותי חשמל, מים וטלפון למגרש  8.2.2021ניתן ביום    4טופס   •

 .2017270לפי היתר מספר  

א' הנבנה  2, להספקת שירותי חשמל, מים וטלפון למגרש  8.2.2021ניתן ביום    4טופס   •

 .20200070תכנית שינויים מספר  2017269לפי היתר מספר  

  



  

 31מתוך  16עמוד                  

 מצב משפטי .3

 המצב המשפטי החל על המקרקעין נשוא חוות הדעת, אשר אינהבפרק זה סקירה תמציתית של 

 מהווה בשום אופן תחליף לעיון מקיף במסמכים המשפטיים ובדיקת הזכויות. 

 נסחי רישום מקרקעין   .3.1

 אשר עם בעלי הדירות שבה נחתם הסכם פינוי בינוי   -  6729בגוש  11חלקה 

האינ הופק באמצעות אתר  הזכויות אשר  טרנט של רשם המקרקעין  תמצית מידע מפנקס 

 :  28.12.2021במשרד המשפטים בתאריך 

 מ"ר.  3,135בשטח קרקע רשום של  6729בגוש  11חלקה 

 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ, בשלמות. -בעלויות 

    - הערות ומשכנתאות

מתאריך   - ראשונה  מדרגה  משכנתא  טפחות 17.10.2021רשומה  מזרחי  בנק  לטבות   ,

בלת סכום, בשלומת, על הבעלות של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ, ללא הג

 בע"מ, בשלמות. 

י"ט לחוק רשות    4סע'    –רשומות הערות  על בדבר העברה לזרים לטובת מדינת ישראל   -

  2; סע'  1960  –י"ז לחוק מקרקעי ישראל תש"ך    4; סע'  1960  –מקרקעי ישראל תש"ך  

 . 1960 -א' לחוק מקרקעי ישראל תש"ך 

,  17-21/11/2021לטובת מגוריט ישראל בע"מ מיום    126הערות אזהרה לפי סעיף    31 -

מבנה    –דירה; מגרש מספר    –תיאור הנכס    -  13.9.2020על כל הבעלים; התחייבות מיום  

 – מספר; פירוט היחידות 

 2בניין     1בניין  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 מס' יחידה קומה 

1 4,6,8 

3 12 

4 16,18 

5 20 

6 24 

7 28,30 

8 32,34 

9 38 

10 40 

11 44,46 

 מס' יחידה קומה 

1 4,6 

2 8,10 

3 12 

4 16 

5 20 

8 32 

9 36,38 

10 40,42 

11 44,46 



  

 31מתוך  17עמוד                  

 חלקות בתחום הפיזי של מגרשים נשוא חוות הדעת

הופק באמצעות אתר האינטרנט של רשם המקרקעין   הזכויות אשר  תמצית מידע מפנקס 

 : 28.12.2021המשפטים בתאריך במשרד 

 חלקה גוש 
שטח רשום  

 במ"ר 
 הערות

6729 35 2,328 (1) 

6729 36 126 (1) (2) 

6729 37 1,485 (1) 

6729 24 1,200 (2) (1) 

6693 61 1,115 (3) (4) (5) (6) 

 החלקות בבעלות רשות הפיתוח, בשלמות.  -בעלות 

 :  הערות

עיריית יהוד מונוסון, הערה על הפקעת   , שם המוטב:16.9.2020רשומה הערה מתאריך  (1)

סעיף   לפי  מחלקה  פרסומים  19חלק  בילקוט  פורסם  עמוד    25.6.2018מיום    7851, 
19021 . 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה יהוד,ראה   , שם המוטב:7-ו 5הערה על הפקעה סעיפים  (2)

 .645 2עמוד  14.11.1996מיום  4456ילקוט פרסומים מס' 

, לטובת הוועדה המקומית לתכנון ובניה 19הערה על הפקעת חלק מחלקה לפי סעיף   (3)

 . 74 2עמוד  24.9.2012מיום  6476יהוד מונוסון, ראה ילקוט פרסומים מס' 

, לטובת הוועדה המקומית לתכנון ובניה 19הערה על הפקעת חלק מחלקה לפי סעיף   (4)

 .57631עמוד  6.2.2020מיום  4588נווה אפרים, פורסם בילקוט פרסומים מס'  -יהוד

, לטובת עיריית יהוד מונוסון, פורסם בילקוט 19הערה על הפקעת חלק מחלקה לפי סעיף   (5)

 . 58001עמוד   10.5.2020מיום  8851פרסומים מס' 

 לוח הקצאה ואיזון .3.2

  11/ב, לבעלי הזכויות בחלקה  6156יד/מק/  עפ"י טבלת האיזון וההקצאה שצורפה לתכנית 

נשוא   –ב'(   2)  4  –א'( ו  2)  33הוקצו זכויות במגרשים שונים וביניהם מגרשים    6729בגוש  

 חוות הדעת.   

ב  1-א1המאשרת כי הזכויות במגרשים    40264-01-12הוצגה בפנינו פסיקתא בהליך ה"פ  

ב יוקצו במסגרת רישום  2-א2ם  /ב( ובמגרשי6156ב בתכנית יד/ 8-א8)אשר השתנו למגרשים  

 .  6729/11הליך הפרצלציה במלואן לבעלי הזוכיות בגו"ח 

 
 /ב.6156מתייחס להפקעות מתכנית יד/מק/ 1
   .2001מתייחס להפקעות מתכנית יד/במ/ 2



  

 31מתוך  18עמוד                  

 הסכם מכר   .3.3

בין קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה    13.9.2020תמצית הסכמי מכר אשר נחתמו בתאריך  

)להלן:" "החברהבע"מ  או  "המוכר"  )להלן:  בע"מ  ישראל  מגוריט  לבין  או  "(  הקונה" 

 "(: "הרוכש

 .337-35חלקות  6729גוש  :המקרקעין

בפרויקט   הממכר/הדירה:   להסכם  ג'  לנספח  בהתאם  )חניות(  והצמדותיהן  דירות  רשימת 

Unik Life"  כמפורט  2יח"ד בבניין    14  – ו    1יחידות דיור בבניין    16", הכוללת ,

 . 2.4לעיל בסע' 

ם הנובעים , בכפוף לאיחורי28.2.2021 - מועד המסירה הצפוי לא יאוחר מ  מסירת חזקה: 

 מהסיבות המפורטות בהסכם. 

הינו    תמורה:  הדירות  כולל מע"מ  59,300,000סה"כ מחיר רשימת  כל  ₪4  . מחיר 

יישא  הקונה  בנוסף,  המכר.  לחוזה  התשלומים  בנספח  מצוין  ודירה  דירה 

בהוצאות המוכר עבור הטיפול המשפטי בהעברה, בשיעור הקבוע בהוראות 

 דין, לרבות צו פיקוח. 

 :תשלומים בגין התמורה    

 ימים מחתימת הסכם. ₪7 בתוך  30,000,000סך של  -

 . ₪15.12.2020 ישולם ביום  14,500,000סך של  -

 .  ₪15.02.2021 ישולם ביום  14,500,000סך של  -

השצ"פ   12בעבור   - בשטחי  המצויים  נוספים,  עוקבים  חניה  מקומות 

ימים   7וך  ₪ בת  300,000ישלם הקונה בנוסף לתשלומים לעיל, סך של  

 מחתימת הסכם. 

עבור   - למגורים  הבניה  תשומות  מחירי  למדד  מוצמדים  הסכומים  כל 

 נקודות. 114.7המדד שפורסם ביום חתימת הסכם המכר שעמד על 

הקונה   ערבות חוק מכר: יקבל  הדירה,  בגין תמורת  למוכר  ישלם  תשלום שהקונה  כל  כנגד 

, בצירוף מכתב מהמוכר ערבות בנקאית, אשר תונפק מאת הבנק המלווה 

 החרגה מותנה מאת הבנק המלווה, כאמור בחוק להבטחת רוכשים. 

 
,  6729בגוש    37-35,  24המקרקעין עליהם הוקם הפרויקט כולל חלקים מחלקות  כאמור,    –הערת הח"מ    3

 . 6693בגוש  61וחלק מחלקה 
מקומות חניה עוקבות נוספות, המצויות בשטחי השצ"פ, לגביהן תחול חכירה עירונית,   12כולל תמורה בגין  4

הרוכש   שילם  עבורן  ובסה"כ    25,000אשר  חניה  כל  בעבור  דירות    ₪300,000  בגין  לתמורה  מעבר   ₪
 המגורים.
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הקונה מסכים כי התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין לא יחול עליו  רכוש משותף: 

המוכר   ע"י  שייערך  מיוחד  תקנון  ינוסח  ובמקומו  הדירות,  בעלי  שאר  ועל 

 מצורף כנספח. –בהתאם להוראות החוזה 

מתחייב להתקשר עם חברת הניהול שתיבחר, בהסכם ניהול סביר. הקונה 

לקונה תהיה זכות להיות מעורב בהחלטות חברת הניהול ויהיה רשאי לחוות 

 את דעתו בנוגע לפעולותיה של חברת הניהול.

וחכירת שטח החניונים   חכירת חניונים: יהוד בהסכם לשימוש  המוכר התקשר עם עיריית 

מקומות החניה    29שנים.    98פ, לתקופה של  התת קרקעיים מתחת לשצ"

כאמור,   שבחכירה  בחלק  נמצאות  אשר  הרוכש  של  לדירתו  המוצמדות 

לתקופה   יהוד  מעיריית  חכירה  כזכות  המקרקעין  רישום  בלשכת  יירשמו 

בעירייה   עת  באותה  למקובל  כפופה  תהיה  החכירה  כשהארכת  הנ"ל, 

 ותיעשה באחריות הרוכש ועל חשבונו הבלעדי. 

  החכירה צורף כנספח להסכם המכר. הסכם  

 כל צד נושא התשלומים החלים עליו על פי דין.   מיסים:

 הסכמי שכירות   .3.4

 המידע לגבי הסכמי השכירות ודמי השכירות התקבל מאת נציגי החברה.  

 תפוסה(, לתקופה של שנה.  100%שוכרים שונים ) 30 –הדירות מושכרות ל  ▪

להארכת   ▪ ראשונים  זכות  קיימת  בנות  לשוכרים  נוספות  תקופות  לשתי    24ההסכם 

יעלו בשנה השלישית ב    5%-4%חודשים, כל אחת. דמי השכירות בתקופות הנוספות 

 כל שנה.  2%)בהתאם להסכם(, בשנה הרביעית וחמישית עליה של 

 מההסכמים ונמצאו תואמים למידע שהועבר.  15% –נבדקו כ  ▪

 ₪.  2,034,000סה"כ ההכנסה השנתית מדמי שכירות הינה  ▪

 בחוזים קיימות הוראות בדבר אי תחולת חוק הגנת הדייר.  ▪

 אישור מעורכי הדין של הפרויקט   .3.5

, ממשרד ש. פרידמן, עורכי הדין של קבוצת עמוס לוזון המאשר 3.3.2022התקבל מכתב מיום  

 כי: 

 הדירות נשוא חוות הדעת, בבעלות חברות מגוריט ישראל בע"מ בשלמות.   -

 נרשמו הערות אזהרה לטובת מגוריט ישראל ברשם המקרקעין.   -

 נמסרו מכתבי החרגה לגבי משכנתאות הרשומות לטובת בנק מזרחי.   -

 החברה פועלת להסדרת הפרצלציה ורישום המגרשים.   -
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 נתוני תכנון .4

 מונוסון ואתר מנהל -המידע בפרק זה מבוסס על אתר האינטרנט ההנדסי של הועדה המקומית יהוד

 התכנון:

 כלל התכניות המאושרות   .4.1

 מהות התכנית מתן תוקף  י.פ.  תכניות

 חלוקה למגרשי מגורים  1.5.1952 227 377תגפ/

 יהוד 23.1.1958 580 3/377גמ/

 קומפילציה של כל התכניות המפורטות 2.12.1971 1782 865ממ/

 שינוי ייעוד   -תכנית מפורטת  23.3.1975 2099 975ממ/

 קביעת הוראות בניה  2.12.1971 1782 865ממ/

 865שינוי הוראות ממ/ 3.6.1982 2820 /א 865ממ/

 קביעת הוראות בניה על גגות   4.8.1988 3576 10005יד/

 קביעת אזורים  14.11.1991 3943 2001יד/במ/

 בינוי מחסנים וגדרות  20.2.1997 4493 5001יד/מק/

 2001שינוי הוראות לתכנית יד/במ/ 15.2.1998 4618 /ג 2001יד/במ/

 תכנון מחדש של לב העיר  6.3.2006 5502 6156יד/

 "מתחם הגבעה "  23.4.2009 5943 /ב 6156יד/מק/

       בתכנון 

 יהוד   -תכנית מתאר מקומית     411-0374876

 הרלוונטיות לחוות הדעת: פירוט התכניות 

 /ב 6156תכנית יד/מק/  .4.2

 . 23.4.2009בתאריך  5943פורסמה לאישור בי.פ. 

תכנית איחוד וחלוקה, המציעה חילופי שטחים בין שני מתחמי תכנון וקובעת הוראות, תוספת  

 זכויות ויח"ד והקמת חניונים תת קרקעים מתחת לחניוניים עיליים ושצ"פים. 

 .3ביעוד לאזור מגורים ד'מסומנים  4 –ו  3גרשים בהתאם לתשריט התכנית, מ

 להלן עיקרי הוראות התכנית: 

 (.6156בניה רוויה למגורים )לפי תכנית יד/ - שימושים
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 -  ריכוז זכויות הבניה למגרשי המגורים 

 מגרש 
שטח  
 המגרש 

עיקרי  
 עילי

שירות  
 עילי

עיקרי  
 תת"ק

(1 ) 

שירות  
 תת"ק

(1 ) 

סה"כ 
(2 ) 

מס'  
 יח"ד

צפיפות 
 לדונם 

 55 50 9,900 2,650 100 2,400 4,750 914 א'( 2) 3

 53 50 9,900 2,650 100 2,400 4,750 944 ב'( 2) 4

 - 100 19,800 5,300 200 4,800 9,500 1,858 סה"כ 

  – , מועדון בריאות ו/או בריכת שחיה בלבד; שטח שירות  למטרות ח.כושר  -שטח עיקרי   (1)

 למטרות מחסנים, חניה, חדרים טכניים, ח.כושר/מועדון בריאות. 

 ככל הנראה מדובר בטעות סופר.  –מ"ר    10,000בתקנון התכנית סכום סך השטחים הינו   (2)

   - הוראות נוספות

 משטח המגרש.  70%   -תכסית 

 קומות מתחת לכניסה הקובעת. 2הכניסה הקובעת; קומות מעל  15  -קומות 

+ מ' מעל פני הים.  86מ', ובלבד שהגובה המירבי לא יחרוג מגובה של    45   -גובה 

גובה זה כולל את כל חלקי המבנה, חדרי יציאה לגג,חדרי מעליות, קומות  

מנופים  גם  כולל  זה  גובה  וכו'.  ואנטנות  תרנים  של  עליון  רום  טכניות, 

 הלך הבניה. ועגורנים במ

 ;  2.02מ'; אחורי  5חזית  -קווי בניין 

 מ',    0.996מ', צידי מערב  1-מ' ו 2.57קו בניין צידי מזרח  3מגרש 

 מ'. 0.99מ', צידי מזרח  0.996קו בניין צידי מזרח  4מגרש 

,  1055מהמחזיקים במגרש  85%הצגת הסכמי פינוי עם  -  4- ו  3למגרשים  - תנאים להיתר 

 .6א' 7-ו 7,  6סה בפועל של מבנים ופינוי והרי

 הוצאת היתר בכפוף לחוק העתיקות.  

תהיה     –חניה  לשצ"פים    1.3החניה  ומתחת  המגרש  בתחומי  יח"ד  לכל  חניות 

 מסך החניות יהיו תת"ק.  60%וחניונים ציבוריים עיליים; לפחות 

  

 
 ניצב בניין מגורים וותיק. עליה  6729בגוש  11בהתאם לנספח הפינויים שצורף לתכנית מדובר על חלקה  5
  4- ו    3בהתאם לנספח הפינויים שצורף לתכנית מדובר על מבנים אשר ניצבים בתחום הפיזי של מגרשים    6

   לפי התכנית.
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 /ב )הסימון להמחשה בלבד( 6165קטע מתשריט התכנית יד/מק/ 

 

  

 ב'(2) 4מגרש  

 ציבוריחניון 

 שצ"פ

 א'(2) 3מגרש  
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 עקרונות השומה  .5

 קיימות שלוש גישות שומה עיקריות להערכת שווי נכסי מקרקעין:

 הגישה המועדפת באומדן שווי נכסי מקרקעין. על פי גישה זו מוערך שווי נכס  - גישת ההשוואה

 בהתבסס על נתוני השוואה דומים בסביבה, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות )גודל, סחירות וכיוצ"ב(. 

 גישה זו מקובלת בהערכת נכסים מניבים. על פי גישה זו שווי הנכס נקבע על  -  גישת היוון הכנסות

 יוון לפיו ידי היוון תזרים המזומנים המתקבל וצפוי להתקבל במהלך תקופת חייו הכלכליים. שיעור הה 

 יהוון תזרים המזומנים נקבע לפי סוג הנכס, רמת הסיכון הגלומה בקבלת תזרים המזומנים הצפוי וכד'. 

 על פי גישה זו מוערך שווי הנכס לפי העלויות הצפויות להקמת נכס דומה. שווי הנכס  - גישת העלות

 תוך התחשבות בפחתים יוערך כסכום שווי מרכיביו לרבות, שווי הקרקע בתוספת עלות הקמת הנכס,  

 פיזיים, תכנוניים ובתוספת רווח יזמי הנקבע בהתאם לסוג הנכס, מצב הפיזי, מצב השוק וכד'. 

 :גישת השומה בנכס המוערך

 . Unik Lifeדירות מגורים בפרויקט  30הנכס הנדון מהווה 

מכר   מנתוני  ההשוואה,  גישת  הינה  מגורים  דירות  שווי  הערכת  על  העדיפה  בעליהגישה   לדירות 

 מאפיינים דומים בפרויקט הנדון ובפרויקטים נוספים בסביבה, תוך ביצוע התאמות נדרשות.  

 בהתאם למידע ממזמין חוות הדעת, דירות המגורים עתידות לשמש כדירות להשכרה. על אף האמור,

 ים אין מגבלה תכנונית או משפטית על מכירת הדירות באופן פרטני, בשוק החופשי לרוכשים רב

 ושונים. לפיכך, שווי הדירות הוערך ללא הפחתה לגודל, בקירטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון. 

 השלכות המיסוי שיחולו על מגוריט ישראל בע"מ יחושבו ע"י רואי החשבון ויובאו בחשבון בדוחות 

 הכספיים.
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 גורמים ושיקולים  .6

 אומדן השווי נערך בגישת ההשוואה. 

 ון הובאו בחשבון בין היתר, הגורמים והשיקולים הבאים:באומדן שווי הנכס הנד

 מיקום הפרויקט במרכז המתחדש של העיר יהוד מונסון.  •

להתחדשות   תכניות  במסגרת  למגורים  חדשה  בניה  לצד  וותיקה  בבנייה  מאופיינת  הסביבה 

 עירונית. 

 שטח המגרשים, צורתם, מיקומם. •

קומות מעל לקומת קרקע ושתי קומות מרתפי   13חדשים בני שני בנייני מגורים  - בנייני המגורים  •

 חניה המשותפים לשני הבניינים. 

   –דירות המגורים נשוא חוות הדעת  •

 מקומות חניה )בודדים וכפולים(.  42דירות מגורים להן צמודים  30הנכס מהווה 

 תמהיל הדירות, שטחן, מיקומן בבניינים. 

 סטנדרט הבניה והגמר של הדירות.

 מסמכי הרישוי שאותרו בתיק הבניין.  –רישוי  •

 בהתאם לתכניות בנין עיר מאושרות.  –המצב התכונני  •

זכות להירשם כבעלים פרטים של דירות המגורים. מקומות החניה הממוקמים  –המצב המשפטי  •

 שנים.    98ירשמו בחכירה עירונית מעיריית יהוד לתקופה של  –מתחת לשטח הציבורי הפתוח 

/ב;  6156רישום הפרצלציה לפי תכנית יד/מק/  –הפרויקט נדרשים מספר הליכי רישום  במתחם  

רישום בית משותף/ בתים משותפים; רישום החכירה העירונית על שטחי החניה; רישום זכויות  

 הרוכשים.  

 התקבל אישור זכויות מאת ב"כ החברה כפי שפורט בפרק המשפטי לעיל.   

 דירות מגורים חדשות מפרויקטים בסביבה הקרובה. נתוני השוואה למחירי מכירה של  •
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   –נתוני השוואה  .7

 וכן נתוני השוואה מפרויקטים  Unik life”נתוני השוואה לעסקאות מכר של דירות בפרויקט הנדון "

 דומים בסביבה )מתוך מערכת מידע נדל"ן של רשות מיסוי מקרקעין(, הנתונים כוללים מע"מ: 

 37-6729/35הלוי פינת ישי צבי; גו"ח  , יהודה Unik life”פרויקט "

 קומה  חדרים  תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מרפסות

 (מ"ר)
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

12.12.2021 3 7 84 11 ₪ 1,710,000 ₪ 20,357 

18.10.2021 4 11 98 11 ₪ 2,120,000 ₪ 21,633 

8.7.2021 5 4 118 11 ₪ 2,090,000 ₪ 17,712 

5.7.2021 5 12 138 97 ₪ 3,200,000 ₪ 23,188 

24.5.2021 5 12 131 88 ₪ 2,970,000 ₪ 22,672 

10.5.2021 5 12 131 88 ₪ 3,040,000 ₪ 23,206 

12.4.2021 5 12 138 97 ₪ 3,160,000 ₪ 22,899 

18.3.2021 5 1 118 81 ₪ 2,320,000 ₪ 19,661 

10.3.2021 5 6 118 11 ₪ 2,140,000 ₪ 18,136 

3.1.2021 5 7 118 11 ₪ 2,140,000 ₪ 18,136 

29.10.2020 5 5 118 11 ₪ 2,110,000 ₪ 17,881 

21.7.2020 5 7 124 11 ₪ 2,200,000 ₪ 17,775 

 6692/33,49; גו"ח 37-35, דרך העצמאות יהוד"  ”NEWפרויקט 

 יח"ד, חניון תת"ק בשני מפלסים   69קומות הכולל    15פרויקט פינוי בינוי אשר במסגרתו הוקם בניין בן  

 מקומת חניה )חלקן עוקבות( ומחסנים.  97-הכולל כ

 קומה  חדרים תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מרפסת
 (מ"ר)

 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

31.10.2021 6 8 140 29 ₪ 2,570,000 ₪ 18,357 

3.8.2021 5 1 134 106 ₪ 2,760,000 ₪ 20,597 

11.2.2021 5 11 125 15 ₪ 2,335,000 ₪ 18,680 

2.12.2020 5 4 126 15 ₪ 2,215,000 ₪ 17,579 

4.5.2020 5 15 134 45 ₪ 2,950,000 ₪ 22,015 

20.11.2019 5 14 127 15 ₪ 2,305,000 ₪ 18,150 

22.10.2019 5 15 133 45 ₪ 3,000,000 ₪ 22,556 

15.4.2018 5 14 127 15 ₪ 2,270,000 ₪ 17,874 
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 32-6692/31; גו"ח 41-39העצמאות , פסגות יהוד

 יח"ד, חניון תת"ק בשני מפלסים   70קומות הכולל    14פרויקט פינוי בינוי אשר במסגרתו הוקם בניין בן  

 מקומת חניה )חלקן עוקבות( ומחסנים.  80-הכולל כ

 קומה  חדרים תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מרפסת
 (מ"ר)

 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

4.11.2021 5 8 120 13 ₪ 2,400,000 ₪ 20,000 

23.6.2021 4 10 91 13 ₪ 1,850,000 ₪ 20,285 

25.2.2021 4 1 114   ₪ 2,250,000 ₪ 19,737 

25.11.2020 5 13 124 17 ₪ 2,100,000 ₪ 16,935 

3.9.2020 5 13 123 17 ₪ 2,200,000 ₪ 17,886 

19.1.2020 5 7 124 17 ₪ 2,150,000 ₪ 17,371 

 10-6692/4, פינת הרחובות מקלב אורי וחתוכה סעדיה; גו"ח פרויקט "הגנים התלויים"

 דירות.   900קומות ובסה"כ   13בניינים בני  15שלב אחרון בפרויקט פינוי בינוי, הכולל 

 קומה  חדרים תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

17.11.2021 4 8 93 ₪ 2,300,000 ₪ 24,731 

6.10.2021 5 5 120 ₪ 2,530,000 ₪ 21,083 

29.6.2021 6 3 136 ₪ 2,561,722 ₪ 18,836 

24.6.2021 5 8 118 ₪ 2,660,000 ₪ 22,542 

15.6.2021 5 1 126 ₪ 2,800,000 ₪ 22,222 

28.5.2021 5 11 119 ₪ 2,790,000 ₪ 23,445 

18.5.2021 5 7 122 ₪ 2,583,699 ₪ 21,178 

8.4.2021 3 2 120 ₪ 1,870,000 ₪ 15,583 

 מ"ר  14-18המרפסות בפרויקט  (1)

 בניינים ושטחים פתוחים  15כאמור, הפרויקט אשר הקמתו החלה לפני כעשור, כולל  – הסתייגות

 לציבור )גינות משחקים, מגרשי ספורט וכיוצ"ב( אשר למעשה בסיום הקמתו יהווה שכונה חדשה

 העיר.  כמו כן, דירות המגורים כוללות למעט מרפסת שמש, גן תלויבמרכז הוותיק המתחדש של 

 . מ"ר 4 –בשטח של כ 
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 לאור מיעוט בעסקאות השוואה בסמיכות לפרויקט הנדון, בחנו גם נתוני השוואה לדירות בבניין סמוך

   –אשר נבנה בעשור האחרון 

 6693/186; גו"ח 2פרויקט יוספטל גיורא 

 קומה  חדרים תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מרפסות

 (מ"ר)
 מחיר למ"ר  מחיר העסקה

31.10.2021 5 8 112 9 ₪ 2,350,000 ₪ 20,982 

12.8.2021 5 8 112 8 ₪ 2,336,000 ₪ 20,783 

27.7.2021 4 10 96 9 ₪ 1,910,000 ₪ 19,979 

23.5.2021 3 2 75 7 ₪ 1,710,000 ₪ 22,861 

23.2.2021 4 8 96 8 ₪ 1,840,000 ₪ 19,257 

19.2.2021 4 6 96 9 ₪ 1,990,000 ₪ 20,729 

13.1.2021 4 9 93 9 ₪ 1,970,000 ₪ 21,217 

23.12.2020 3 6 75 7 ₪ 1,690,000 ₪ 22,594 

25.11.2020 3 5 75 7 ₪ 1,700,000 ₪ 22,727 

1.10.2020 4.5 5 103 9 ₪ 1,953,000 ₪ 19,017 

25.6.2020 5 12 120 20 ₪ 2,450,000 ₪ 20,494 

13.2.2020 (1) 5 5 113 12 ₪ 2,190,000 ₪ 19,467 

 מ"ר ומקום חניה. 4.5 –בהתאם לתשריט הבית המשותף, לדירה זו מוצמד מחסן בשטח של כ  (1)

 ליתר הדירות מוצמדים שני מקומות חניה נפרדים ללא מחסנים.   

  



  

 31מתוך  28עמוד                  

 תחשיב  .8

 אומדן השווי נערך בגישת ההשוואה.

 בהתבסס על נתוני ההשוואה שהוצגו לעיל ובפרט נתונים מהפרויקט הנדון, תוך ביצוע התאמות לשטח

 הדירות, שטח מרפסות, מפרט טכני, מאזן חניה, מיקום, בינוי וצפיפות, אמדנו שווי מ"ר בנוי בסיסי 

  -כדלקמן 

 שטח דירה
 במ"ר 

 שווי למ"ר 

118 ₪ 18,900 

124 ₪ 18,500 

 השווי מגלם מרפסת שמש ומקום חניה מוצמד.

 בוצעו התאמות לקומה, חניה כפולה ולמפרט הכולל מזגן מיני מרכזי. 

  - אומדן שווי הדירות בחלוקה לבניינים

 1דירות מגורים בבנין  16

 'מס
 דירה

 כיוון אויר  טיפוס  קומה 
מס'  
 חד' 

 שטח
 במ"ר 

 מרפסת
 במ"ר 

מס'  
 חניות

 שווי כולל מע"מ

4 1 A 2,290,000 ₪ 1 11 124 5 דרום מזרח 

6 1 G 2,240,000 ₪ 1 11 118 5 צפון מערב 

8 2 A 2,290,000 ₪ 1 11 124 5 דרום מזרח 

12 3 A 2,290,000 ₪ 1 11 124 5 דרום מזרח 

16 4 A 2,310,000 ₪ 1 11 124 5 דרום מזרח 

18 4 G 2,260,000 ₪ 1 11 118 5 צפון מערב 

20 5 A 2,330,000 ₪ 1 11 124 5 דרום מזרח 

24 6 A 2,370,000 ₪ 2 11 124 5 דרום מזרח 

28 7 A 2,390,000 ₪ 2 11 124 5 דרום מזרח 

30 7 G 2,320,000 ₪ 1 11 118 5 צפון מערב 

32 8 A 2,410,000 ₪ 2 11 124 5 דרום מזרח 

34 8 G 2,340,000 ₪ 1 11 118 5 צפון מערב 

38 9 G 2,360,000 ₪ 1 11 118 5 צפון מערב 

40 10 A 2,450,000 ₪ 2 11 124 5 דרום מזרח 

44 11 A 2,470,000 ₪ 2 11 124 5 דרום מזרח 

46 11 G 2,420,000 ₪ 2 11 118 5 צפון מערב 
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 2דירות מגורים בבנין  14

מס'  
 דירה

 כיוון אויר  טיפוס  קומה 
מס'  
 חד' 

 שטח
 במ"ר 

 מרפסת
 במ"ר 

מס'  
 חניות

 שווי כולל מע"מ

4 1 A 2,290,000 ₪ 1 11 124 5  דרום מערב 

6 1 G 2,240,000 ₪ 1 11 118 5  צפון מזרח 

8 2 A 2,290,000 ₪ 1 11 124 5  דרום מערב 

10 2 G 2,240,000 ₪ 1 11 118 5  צפון מזרח 

12 3 A 2,290,000 ₪ 1 11 124 5  דרום מערב 

16 4 A 2,310,000 ₪ 1 11 124 5  דרום מערב 

20 5 A 2,350,000 ₪ 2 11 124 5  דרום מערב 

32 8 A 2,410,000 ₪ 2 11 124 5  דרום מערב 

36 9 A 2,430,000 ₪ 2 11 124 5  דרום מערב 

38 9 G 2,360,000 ₪ 1 11 118 5  צפון מזרח 

40 10 A 2,450,000 ₪ 2 11 124 5  דרום מערב 

42 10 G 2,380,000 ₪ 1 11 118 5  צפון מזרח 

44 11 A 2,470,000 ₪ 2 11 124 5  דרום מערב 

46 11 G 2,420,000 ₪ 2 11 118 5  צפון מזרח 

 70,470,000 ₪ 42 332 3,653         סה"כ

 רגישות 

 ביצענו בדיקת רגישות להשפעה של שינוי בשווי מ"ר בנוי ממוצע תוצאתי על סכום שווי כלל הדירות 

 –נשוא השומה )כולל מע"מ( 

-5% - 5% 

₪ 18,325 ₪ 19,289 ₪ 20,253 

₪ 66,946,500 ₪ 70,470,000 ₪ 73,993,500 
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 השומה  .9

 דירות נשוא השומה, בשוק החופשי, בקריטריון  30לאור האמור לעיל, הסכום הכולל של אומדן שווי 

 של קונה מרצון למוכר מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא, עיקול וזכויות צד ג', בגבולות

70,470,000 .₪   

 : הערות

 מע"מ. השווי כולל  . א

 31.12.2021המועד הקובע להערכה הינו  . ב

 לא התייחסנו למיסוי שיחול, ככל שיחול, בעת מכירת הנכס. .ג

 נתונים נוספים  .10

 הנכס הוערך בשלוש השנים האחרונות ע"י הח"מ והשמאית עדינה גרינברג, כדלקמן:  . א

 סה"כ שווי מטרת הערכה  מועד קובע 

 65,540,000 ₪ דוחות כספיים  31.3.2021

 65,540,000 ₪ דוחות כספיים  30.9.2020

בתמורה    13.9.2020רשימת הדירות נשוא השומה נרכשו ע"י חברת מגוריט ישראל בע"מ ביום   . ב

 ₪. 59,300,000כולל של  לסכום

 ₪.  65,540,000בשווי של  31.12.2021כפי שנמסר לנו, הנכס רשום בספרי החברה ליום  .ג

  



  

 31מתוך  31עמוד                  

 הצהרות  .11

 מצהירים כי אנו בעלי הידע המתאים לביצוע הערכה זו, אין לנו כל עניין פרטי או חלק בנכס נשוא אנו 

 חוות הדעת ודו"ח זה נעשה על פי מיטב ידיעתנו, הבנתנו וניסיוננו המקצועי ועל פי כללי האתיקה 

 המקצועיים המחייבים.  

 ועל פי התקנים  1966 –ו הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"

 המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.

  בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 לב  -גיל בר דניאל רובינזון  

 עו"ד ושמאי מקרקעין  שמאי מקרקעין  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 31.12.2021הערכה ליום 
 

 שומת מקרקעין מקיפה 

 דירות מגורים במסגרת פרויקט "בית וגן רזידנס"

 , ירושלים 28רח' משה זילברג 

 (30192בגוש , (83תת חלקה )  263 -, ו 264, 268)חלקות 
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 2202  פברואר ב 10

3.043740    מספרנו: 30.59/

   , לכבוד

 מגוריט ישראל בע"מ 

 ג.א.נ, 

 הערכת שווי דירות מגורים

 "בית וגן רזידנס"  מגורים   פרויקטבמסגרת  

 , ירושלים28רח' משה זילברג 

 ( 30192בגוש  , (831תת חלקה )  263 -, ו8,26426חלקות )

 מטרת העבודה  .1

על  צבר    התבקשנו  תומר  מר  בע"מ    –ידי  ישראל  מגוריט  בחברת  הכספים  :  )להלןסמנכ"ל 

הנדון  "החברה" הנכס  של  השוק  שווי  את  להעריך  בסעיף    –(,  במכירה    5כמפורט  להלן, 

 ממוכר מרצון לקונה מרצון. 

 עריכת הדו"חות הכספיים של החברה.  ההערכה התבקשה לצורך 

מס'   תקן  להוראות  בהתאם  נערכה  זו  דעת  שמאי    17.1חוות  מועצת  )פרוט  של  המקרקעין 

  1968-מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

כמשמעותו בתקן    –ולצורך יישום תקינה חשבונאית(, ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס  

נלאומי  (, ולצורך יישום בתקן חשבונאות בי13IFRSמדידת שווי הוגן )  – 13דיווח כספי בינלאומי  

 (. IAS40נדל"ן להשקעה ) – 40

 . החברההננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי הערכתנו זו תצורף לדו"חות הכספיים של 

הנדון כולו או    הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי מסמך זה ותוכנו יצורף לצורך שעבוד הנכס 

ם של החברה ו/או  הדו"חות הכספיי  חלקו לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או לצורך 

 . ו/או לצורך דיווחיה המיידים של חב' מגוריט ( שיתפרסמו  ככל ) לדו"חות הצעת מדף עתידיים 

 . כמו כן, הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי חוות דעת זו תפורסם בציבור

 המועד הקובע  .2

 31.12.2021 – ולהערכה זו הינהמועד הקובע  
  

 

 
 .בהמשך כמפורט בפרק המשפטי, 263בחלקה  83תת חלקה  נרשמו במסגרת , ובו דירות המגורים הבניין 1
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 פרטי המשרד והשמאים המעריכים  .3

 . 1998ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' פעיל מאז שנת משרד 

וגופים   לחברות  בנושאי מקרקעין  כיועץ  ומשמש  נכסי מקרקעין  שווי  עוסק בהערכות  המשרד 

 ציבוריים, לרשויות מקומיות, לחברות בניה, למוסדות פיננסיים ולחברות ביטוח. 

 . ושיי טנרי ה רענן דוד הערכת השווי לצורך חוות דעת זו נערכה ע"י שמאי המקרקעין ה"

 :םוניסיונ ם להלן פרטי השכלת

 כלכלה ושמאות מקרקעין.  –שותף במשרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'   – רענן דוד 

 . 2000( מהאוניברסיטה העברית בירושלים משנת MAשמאי מקרקעין, בעל תואר שני בכלכלה ) 

 .  2005הטכניון משנת  -ודי חוץ  בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים ביחידה ללימ

ורשום בפנקס שמאי מקרקעין    2004עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  

 (. 1389)רישיון מס'  2005משנת  

טנרי ושות'    שמאי מקרקעין  –  שיי  פרידמן קפלנר שימקביץ  ברק  ושמאות    –במשרד  כלכלה 

 מקרקעין. 

 . מהמסלול האקדמי המכללה למנהל ( בהתמחות מימון, B.A)וניהול  בכלכלה ראשון  בעל תואר 

עוסק במתן הערכות שווי נכסי מקרקעין לצרכים מגוונים, וכן בבחינות כדאיות כלכליות טרום  

 וי וייעוץ בביצוע עסקאות לרכישת נכסי נדל"ן ועוד. ביצוע עסקאות לשימושים שונים, ליו

ורשום בפנקס שמאי מקרקעין    2018עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  

 . (415160)רישיון מס'  2019משנת  

 פרטי ההתקשרות בין החברה לשמאים  .4

בין   . א )להלן:    החברה ההתקשרות  ושות'  שימקביץ  קפלנר  פרידמן  ברק  משרד  לבין 

 . 13.12.2021  משרדנו"( בוצעה ביום"

 הננו להבהיר, כי שכר טרחתו של משרדנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה.  . ב

חברת   .ג ע"י  למשרדנו  ניתן  ההתקשרות  התחייבות  ישראל    מגוריט במסגרת  כתב  בע"מ 

ע"י  לשיפוי,   נחתם  רוזנבוך  אשר  צבר    -ארז  ותומר  דירקטוריון  ,  הכספיםסמנכ"ל    -יו"ר 

בכפוף לתנאים מוסכמים, במסגרתו אנו מקבלים על עצמנו את מגבלת גובה השיפוי כפי  

 של רשות ניירות ערך.   105-30שנקבעה בעמדת סגל משפטית  

מקרקעין   . ד שמאות  שרותי  מספק  משרדנו  כי  בזאת,  מצהירים  אין  לחברה הננו  ואולם   ,

משפטית   סגל  עמדת  פי  על  )לרבות  תלות  או  אישי  עניין  רשות    105-30למשרדנו  של 

    . בחברה ניירות ערך( 
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 פרטי הנכס  .5

 30192 : גוש

  826 4262 326 : ותחלק 

   1,681 2,090 5,718 : בשלמות )מ"ר(  חלקה רשום שטח 

ומגדל מגורים  קומות   8בנייני מגורים בני  4מתחם הכולל  : הפרויקט 

   קומות   18בן 

 המגורים  בניין יחידות דיור בקומות שונות ב 20 : הנכס נשוא ההערכה 

,  בפנקס המקרקעין  בעלות פרטית שטרם נרשמה לזכות   : זכויות משפטיות 

 כמפורט בפרק המשפטי בהמשך 

 שכונת בית וגן, ירושלים , 28רח' משה זילברג  : כתובת עירונית 

 מועד הביקור בנכס  .6

   . 6.1.2022 ביום  ( הח"משמאי מקרקעין )  – שיי טנרי נערך ע"י   סביבתו בבנכס וביקור 
  

 

 
 . דירות נשוא חוות הדעתוה עליה הוקם הבנייןהחלקה  2
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 תיאור הסביבה  .7

שכונת בית  דרום  , במשה   וזילברגבתחום הרחובות סלמן מוצפי  הנכס נשוא ההערכה ממוקם  

 לשכונת רמת שרת.  ת , וגובלירושלים הממוקמת במערב העיר וגן 

מתאפשרת   לשכונה  שד' הגישה  המהוו  דרך  ראשי    ההרצל,  תנועה  לשכונות  הציר  מוביל 

העיר.  -הדרום של  קיימת  מערביות  כן,  לשכונה  כמו  נוספת  זילברג,  מרח'  גישה  אשר  משה 

 . מתחם הולילנד ורמת דניה, , שכונות רמת שרת הממוקם בגולומב לשד'  מתמזג

ובתחומיה מצוי ריכוז גדול    אוכלוסיה מהזרם החרדי, על ידי    בעיקרה   מאוכלסת ת וגן  בישכונת  

של מוסדות חינוך דתיים ובתי כנסת, לרבות אולפנת חורב, מכללת ירושלים, תיכון הימלפרב,  

 . וכיו"ב תיכון בויאר, מכון לב, קרית הנוער 

רו שכונת רמת  מתחם בית חולים שערי צדק ומעב מדרום ל  ם וקנשוא חוות הדעת ממ  כמו כן,

  כונת רמת שרת , מצפון לש מנחם בגין ומעברן שכונת גבעת מרדכי   , ממערב לשד'בית הכרם

 . רמת דניה שכונת  וממזרח ל

   .  פיתוח ותשתית עירונית מלאה בסביבה הקרובה 

 תרשים הסביבה עם סימון מיקום הנכס 

  )הסימון להמחשה בלבד(

 
  

מיקום  
 הנכס הנדון 
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 הסביבה העסקית  .8

בהנדון    נכס הבקרבת   המהווים  למגורים,  פרויקטים  כמפורט  ממוקמים  חדשים,  מגורים  נייני 

 להלן: 

 

   עם מיקום הנכס הנדון  מפת הסביבה העסקית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סטאטוסתיאור הפרויקטכתובת

מאוכלס2 בנייני מגורים בני 10 ו- 18 קומות מעל 5 קומות חניה תת קרקעיות, סה"כ 108 יח"דקדיש לוז 1

מאוכלסבניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת קרקע ו- 3 קומות תת קרקעיות, סה"כ 26 יח"דקובובי 63

 63בי וקוב

1קדיש לוז   

מיקום הנכס  
 הנדון 
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 נשוא ההערכה הפרויקט והנכס  תיאור  .9

 תיאור הפרויקט   9.1

חלקות  על  הממוקם    , "בית וגן רזידנס"המכונה  קט  מהווה חלק מפרוי נשוא חוות הדעת  

כאשר   ,בבניה חדשה בנייני מגורים   חמישה  כולל קט הפרוי   .30192בגוש    268  -ו  263-264

בחזית    ,263על חלקה  ניצבים  ו,  מתחםהממוקמים בחלק המערבי של  ארבעה בניינים  

זילברג.  משה  הוקמו   לרח'  כ  הבניינים  מעל    מגורים  קומות   8כוללים  ו שנים,    7  -לפני 

 .  תת קרקעיות  כניסה ושלוש קומות קומת  

הדירות    מצויות   בו מגורים  נבנה מגדל  ,  264מזרחי של המתחם, על חלקה  -בחלק הדרום

 . המוערכות 

 . שנים  3 -לפני כובנייתו הושלמה  נבנה לאחר בניית ארבעת הבניינים  מגדל המגורים 

)   כולל המגדל   בקומות  עד  -2מגורים   )18( בקומה  ילדים  גן  ו-2,  מרתף    3  -(  קומות 

 יח"ד.   113סה"כ במגדל  לחניה ואחסנה.  המשמשות

בהסכם  בית וגן  נופי  השייכת לחברת    83על קרקע שהוצמדה לתת חלקה  המגדל הוקם  

 .  263רבעת הבניינים שנבנו על חלקה הבית המשותף הקיים לא

 ממגזרים שונים.  אוכלוסיה דתית משתייכים לדיירי הפרויקט 

 . להולכי רגל רת גישה שומגוננת המאפ  בין הבניינים למגדל קיימת רחבה פתוחה

  ' בי של חטיבת הקרקע מרחמער-מהקצה הדרוםהינה    םיינלחניון המגדל והבניגישה  ה

     ת.ובניינים מופרדולחניון של יתר הלחניון המגדל   ותזילברג, כאשר הכניס

 מיקום הפרויקט  3סימון ויר עם  ו תצלום א

 ( ירושלים  עירייתשל   GIS  -ה  מתוך אתר  2021  משנת )תצלום אוויר

 

 

 
 סימון סכמתי להמחשה בלבד.  3

ארבעת הבניינים 
המהווים חלק 

 מהפרויקט

 רחבה משותפת

בו מגדל המגורים 
 מצויות הדירות

 חוות הדעת נשוא
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 :4מתחם הפרויקט גבולות 

 סלמן מוצפי ומעברו בנייני מגורים. מ' הפונה לרח'  65 -באורך של כ   חזית –    צפון 

 שכונת רמת שרת.  ב הגובלת לבנייני מגורים מ'  108 -  באורך של כ חזית –  דרום

 . בנייני מגורים ומוסד חינוכי "ת"ת אחיעזר" –   מזרח

 . וישיבת נתיבות  חזית לרח' משה זילברג ומעברו תיכון קרית הנוער  –מערב 

 ודירות המגוריםתיאור המגדל  9.2

כולל   מגורים מתחת למפלס    2קומות מגורים מעל מפלס הכניסה,    18המגדל  קומות 

 קומות מרתף המשמשות לחניה ואחסנה.    3 -( ו-2הכניסה כאשר קיים גן ילדים בקומה ) 

 הקומות העליונות במגדל בנויות בנסיגה מהקומות שמתחתן.  

 ( העליונות  הקומות  די17-18שתי  שתי  כוללות  גג,  (  מרפסות  עם  מפלסיות  דו  גג  רות 

 דירות.   6כאשר בקומה טיפוסית קיימות 

מגדל המגורים בנוי בבניה חדשה וקונבנציונלית מבטון, עם קירות חוץ מבטון המחוברים  

בפרופיל   מזכוכית  מסך  כקירות  בנויות  העליונות  הקומות  של  החוץ  קירות  אבן. 

 אלומיניום.  

ם נרשם בפנקס הבתים המשותפים. זיהוי הדירות בהתאם  כמו כן, יש לציין כי הבניין טר

 לטבלת שטחים המצורפת להסכם המכר. 

  4וקודן בכניסה, חדר אשפה, חדר מדרגות,    מערכת אינטרקום הבניין כולל, בין היתר,  

 מעליות לשימוש הדיירים ומעלית נוספת המגיעה ישירות לדירות הפנטהאוז. 

מרוצף   גבוהה,  תקרה  בעל  הכניסה  התאורה  לובי  פורצלן,  גרניט  באריחי  ומחופה 

 דקורטיבית. 

 
  

 

 
 . ירושליםשל   GIS -עפ"י מדידה גראפית מאתר ה 4
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 תיאור הנכס נשוא ההערכה 9.3

ממוקמות  ה דירות מגורים    20  כוללמהחברה, הנכס נשוא ההערכה    שהועבר לעיוננוכפי  

 כמפורט להלן: במגדל המגורים,  

 

 נמסרו לחברה.  כפי שנמסר לנו, הדירות הערה:

מרפסת סוכה,  כוללות, בין היתר: מטבח, סלון עם יציאה למרפסת,  הדירות המוערכות  

כחדר   המשמש  ממ"ד  וחדר  שינה  חדר  ואמבטיה,  שירותים  הכולל  ושירות  רחצה  חדר 

   שינה. 

הכולל, בין היתר: ריצוף    טובבסטנדרט בניה    הדירות בנויות  –  סטנדרט הבניה והגמר

דירה  פורצלן בכל  אוויר    , גרניט  מיזוג  ובחלק מחדרי השינה מותקנים  מערכת  מפוצלת 

גלאי עשן, חדרי הרחצה כוללים ריצוף נוגד החלקה    מערכת אינטרקום,   , מזגנים תלויים

אסלות   קרמיקה,  אריחי  )שני  ומחופים  למשטחים  ומתחת  מעל  מטבח  ארונות  תלויות, 

זכוכית כפולה בפרופיל  חלבי ובשרי(, חלונות ודלתות יציאה למרפסות מ -נפרדים כיורים

 . יניום מאלומ

 

  

סוכהמקורה

96161263דרום ומערב16665

96161263דרום ומזרח26970

106161234דרום ומערב37271

106161244דרום ומזרח47576

116153273דרום ומערב57877

116153283דרום ומזרח68182

126153244דרום ומערב78483

126153254דרום ומזרח88788

136153204דרום ומערב99089

135132223צפון ומערב108891

135132213צפון ומזרח119192

136153214דרום ומזרח129394

146153175דרום ומערב139695

14374154מערב149596

145132195צפון ומערב159497

145132185צפון ומזרח169798

146153185דרום ומזרח1799100

156153118דרום ומערב18102101

155132159צפון ומערב19100103

156153148דרום ומזרח105 א20105

שטח מרפסת )מ"ר( שטח 

לשיווק על 

פי הסכם 

המכר )מ"ר(

מספר 

חדרים

קומה כיווני אוויר מס' דירה 

לפי החברה

מס' דירה 

לפי תכנית

מס' 

סידורי
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 תמונות אופייניות 

 

 סלון ומטבח בדירה טיפוסית

 

 חדר רחצה בדירה טיפוסית

 

   בדירה טיפוסית סלון ומרפסת 

 

 כניסה לחניון 

   

 חדר מעליות )בקומת הכניסה( 

   

 

 קומת המרתף 
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 המצב התכנוני  .10

 5מאושרות תכניות  10.1

 

הינה תכנית מתאר מקומית החלה על שטח    ,מתחם בני ברית   –  12087תכנית מס'  

 .  אשר ניתן להוציא מכוחה היתרי בניה דונם  20.05  -של כ

 : התכניתמטרת 

קביעת בינוי למתחם מגורים איכותי להעלאת רמת היצע המגורים בשכונות רמת שרת  

 ובית וגן ולניצול מיטבי של הקרקע ויצירת שטח ציבורי פתוח לרווחת התושבים.  

 ההוראות: עיקרי 

 שינוי יעוד השטח משטח למוסד לשטח למגורים, לשצ"פ ולשפ"פ.  .1

 שטחי השירות.   קביעת היקף שטחי הבניה העיקריים וקביעת היקף .2

 קביעת קווי בנין בהתאם למפורט בתשריט ייעודי הקרקע.  .3

 . קביעת מספר קומות המגורים בבניינים  .4

 . קביעת זיקות הנאה וזכויות מעבר .5

 קביעת תנאים למתן היתר בניה.  .6

 . "מגורים ד" בייעוד  "2"  שטח   יט התכנית, הנכס הנדון מסומן כתא עפ"י תשר

 : השימושים המותרים

 מגורים ושימושים נלווים המשרתים את דירות המגורים, בית כנסת ומועדון דיירים.  

 :מרתפים

, על חשבון שטחים עיקריים, כניסה מתוך הדירות  0.0-פלס היותרו מרתפים מתחת למ

 בלבד.  

 זכויות הבניה: 

 

 קווי הבנין. דים ושטחים למרפסות מקורות בתחום ")*( השטחים העיקריים אינם כוללים שטחי ממ

 בניה שטח עיקרי.  300%יח"ד/ד',  24)**( בחישוב הכולל את השפ"פ הצפיפות הינה: 

 בנסיגה. –)***( שתי הקומות העליונות 

 

 
 . של עיריית ירושליםהמידע בפרק זה מתבסס, בין היתר, על מידע תכנוני מאתר האינטרנט של אגף ההנדסה   5

מועד פרסום י.פמהות התכניתמס' תכנית

תוקף 

ברשומות

593906/04/2009שינוי יעוד ממוסד למגורים, שצ"פ ושפ"פ12087

754311/07/2017תוספת 26 יח"ד וגן ילדים במגדל בית וגן101-229500

שירותעיקרישירותעיקרי

27 (**)17,7507,1001,25023,000153 )*(מגורים

שטח לבית 

כנסת
400120

41 )**(1,0385587 )**(11,0004,400-6,30021,700 )*(2,090מגורים2

בהתאם 

לנספח 

בינוי 

ופיתוח

183

1,6825,0005,00030003שפ"פ6שפ"פ

)***( 86

מתחת 

לכניסה 

הקובעת

קווי בניין

מעל 

הכניסה 

הקובעת

מספר קומות

כמסומן 

בתשריט 

המצורף 

לתכנית

15,72049,620)**( 867  

מגורים ד'

73

בהתאם 

לנספח 

בינוי 

ופיתוח

תכסית שטחי בניה )מ"ר(

 %(

משטח 

תא 

השטח(

מספר 

יח"ד

צפיפות 

)יח"ד 

לדונם 

נטו(

גובה 

מבנה מעל לכניסה 

הקובעת

מתחת לכניסה 

הקובעת

מס' תא יעוד

שטח

גודל שימוש

מגרש 

)מ"ר(

אחוזי 

בניה 

כוללים 

)%(

סה"כ 

שטחי 

בניה
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 : חניה

 מספר מקומות החניה ייקבע עפ"י התקן התקף לעת מתן היתר הבניה. 

 :חלק מתנאים למתן היתר בניה

 דרכים, חשמל, תקשורת, ניקוז, ביוב ומים. תכנון מפורט של מערכות התשתית כגון  •

ג • למחלקת  השצ"פ  פיתוח  תכניות  משחקינהגשת  מתקני  יכללו  התכניות  ,  םנות. 

 נות.נלפי דרישת מחלקת ג  -תפרגולות, משטחי גומי, נטיעו

 הגשת תכניות למעברים ודרכים משולבות, כולל נטיעות וריצופים.  •

 תשריט התכנית 

 

 

 

  

  ארבעת הבניינים
 בפרויקט הכלולים

 

-2תא שטח 
הכלול   המגדל

בו  ויקטבפר
ממוקם נשוא חוות  

 הדעת
 

 

שטח ביעוד  -6תא מס' 
תת חניון המשמש לשפ"פ 
המהווה חלק מנשוא  קרקעי 

 חוות הדעת 
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כ   101-0229500תכנית מס'   דונם    2.090  -הינה תכנית מפורטת החלה על שטח של 

 . היתרי בניה מכוחה וניתן להוציא 

חוות הדעת מסומן בתשריט המצורף לתכנית כתא    המגדל בו ממוקמות הדירות נשוא

 .  1שטח מס' 

 נית כמטרת הת

יחידות   והרחבת  דיור  יחידות  תוספת  וגן לשם  בית  למגדל  בניה  לתוספת  בינוי  קביעת 

 ם ברח' משה זילברג, ירושלים.  דידיור מאושרות, ולשם תוספת גן יל

 שימושים 

 ( בקומות  ) -2מגורים  עד  שירות 18(  ושטחי  ילדי  +(  גן  כן,  כמו  הקומות.  בכל  ם  לנ"ל 

 (. -2בקומה )

 הפקעות לצרכי ציבור 

בתחום הבניין, יוקצה, יתוכנן וייבנה גן ילדים עירוני עם חצר תקנית צמודה לו בהתאם  

 לנספח התקנון.  

 חניה

המצורף    1י התקן התקף בעת מתן היתר הבנייה וכמפורט בנספח מס'  "פיה תהא עהחנ

 . 12087לתכנית ובכפוף להוראות תכנית מס' 

 זכויות בניה: 

 

 . דים, ושטחים למרפסות מקורותהשטחים העיקריים אינם כוללים ממ"

 הערות: 

 מ"ר עבור גן ילדים עירוני 113מתוך שטחי הבניה העיקריים הללו יוקצו לפחות   (1)

 לא כולל קומה טכנית  (2)

 כמסומן בתשריט  (3)

 תשריט התכנית 

 

שירותעיקרישירותעיקרי

)3(195 )2(990.985,32621,3501,021.5154.7611352.6368.39 )1(12,09010,4274,605מגורים ד'

קווי בניין

מעל 

הכניסה 

הקובעת

מתחת 

לכניסה 

הקובעת

מס' תא יעוד

שטח

גודל 

מגרש 

)מ"ר(

אחוזי שטחי בניה )מ"ר(

בניה 

כוללים 

)%(

מעל לכניסה 

הקובעת

מתחת לכניסה 

הקובעת

סה"כ 

שטחי 

בניה

תכסית 

 %(

משטח 

תא 

השטח(

מספר 

יח"ד

צפיפות 

)יח"ד 

לדונם 

נטו(

גובה 

מבנה 

)במ'(

מספר קומות

  -1תא שטח 
המגדל בו ממוקם  
 נשוא חוות הדעת 

 

 



 

 

 

-14- 

 

 רישוי הבניה  10.2

ההנדסה  ה מסמכי  להלן   אגף  של  האינטרנט  באתר  שנמצאו  הרישוי  מועצה  של 

 : ירושליםמקומית ה

להריסת מבנים,    264  -ו  263חלקות  ל   26.1.2009, ניתן ביום  60429היתר בניה מס'   −

 חפירה ודיפון. 

לתוספת חניון    268  -ו  263חלקות  ל  7.8.2013, ניתן ביום  105965היתר בניה מס'   −

   בחניון קיים ופתוח שטח לשפ"פ.)למגדל עתידי(, שינויים 

להריסת בניין    268  -ו  264לחלקות    19.12.2013, ניתן ביום  106469היתר בניה מס'   −

קומות    3קומות וקומה טכנית על הגג מעל    18קיים והקמת בניין חדש למגורים, בן  

 יח"ד.  87מתחת למפלס הכניסה הקובעת סה"כ 

לפיצול יח"ד ותוספת    264לחלקה    22.1.2018, ניתן ביום  112213היתר בניה מס'   −

סה"כ    26 הטכני,  הגג  במבנה  שינוי  מרפסות,  תוספת  קומות    19יח"ד,    113יח"ד, 

 קומות ת"ק.   5  -ע"ק ו

לשינויים בסמכות מהנדס העיר לתיק היתר אשר    12/339.3במספר תיק  קיימת בקשה  

 וכולל:  5.12.2019אושר בתאריך 

 חים.  שינויים פנימיים בדירות ללא תוספת שט −

 . שינוי גובה מעקות מרפסות גג −

ממוקמות  המגדל בו    -264)חלקה    112213להלן ריכוז השטחים מתוך תכנית היתר מס'  

   : נשוא חוות הדעת( הדירות

 

שטח עיקרי מפלס

)מ"ר(

שטח 

שירות 

)מ"ר(

סה"כ שטח 

עיקרי + 

שירות )מ"ר(

גג 

מרוצף

גזוזטרות

-15.9422.99422.99

-12.9422.99422.99

-9.9-0.211378.871,378.66      

-6.6511.35385.24896.59

-3.3480.32338.66818.98238.77

+0.00541.45318.8860.25303.44

+3.3596.61271.24867.85279.17

+6.6596.6271.24867.84259.87

+9.9596.62271.24867.86241.18

+13.2596.62271.24867.86221.59

+16.5596.61271.24867.85199.54

+19.8596.61271.24867.85176.95

+23.1598.15219.01817.16205.5

+26.4598.28219.01817.29182.24

+29.7598.29219.01817.3169.51

+33598.3219.01817.31157.27

+36.3580.75219.01799.76161.07

+39.6580.76219.01799.77146.15

+42.9580.76219.01799.77119.74

+46.2580.75219.01799.7695.2

+49.5580.77219.01799.7876.73

+52.9498.81160658.81163.09

+56.65368.17137.19505.36163.07

+60.25141.58140.58282.16

+63.350.05274.98275.03

        3,234       326       18,997      7,579      11,418סה"כ
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מס'  מתוך  השטחים  ריכוז  להלן   היתר    )חניון   263ו  268חלקות    –  105965תכנית 

 : (הפרויקט

 

 : 112213מתוך תכנית היתר מס'   )קומה טיפוסית( 7קומה תכנית  

 

עת הבניינים והמגדל  ארב) 12.9מפלס   , 4קומה   -קטחניון משותף לכלל הפרויתכנית 

 : 112213כנית היתר מס' מתוך ת ם נשוא חוות הדעת(עליו ממוק

 

הקומה 

והמפלס

 בבנין

מתקנים 

ומערכות

 טכניות

מבואות חניהאחסנה

וחדרי 

מדרגות

חניה 

קיימת

סה"כ )מ"ר(

     3,211.11   134.89   2,891.42  184.80תחתון

     7,414.41   5,389.07   134.89   1,307.97  147.3435.18עליון

 -9.45 B92.62    92.62          

-6.3 B92.62    92.62          

-6.3 C118.00  118.00        

       10,929       5,389       270       4,199      923      147סה"כ

חלקי שירות )מ"ר(

      A   
        
 

      B  
        
 

      C  
        
 

      D  
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גמר  בניה    4התקבלו טופס    19.202.28  ביום  –  תעודת  גמר בהתייחס להיתר  ותעודת 

   . 112213מס'  

 משפטי מצב  .11

 רקע  11.1

( בע"מ )להלן:  2006בין נופי בית וגן ) 18.4.2021הוצגו בפנינו שני הסכמים שנערכו ביום  

)להלן:  "המוכרת" בע"מ  ישראל  מגוריט  לבין  במסגרתם("מגוריט"   או   "הקונה"(   ,  

 דירות מגורים במגדל מגורים.   20 -מגוריט זכויות ב רכשה

בין הצדדים כי במקביל לתשלום הראשון על חשבון התמורה הנקובה בהסכם  הוסכם  

 .  מגוריטחב' מגוריט תקצה למוכרת מניות של חב' המכר 

אלו   אישור  צוין  להסכמים  בקבלת  מותנה  ההסכמים  של  תוקפם  פיו  על  מתלה  תנאי 

ם  התקבל אישור הבורסה לרישו  5.5.2021ביום , והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

 .  ולפיכך התקיים התנאי המתלה ניירות ערך למסחר בתל אביב בע"מ 

המגורים  דירות  ובו  חלקה    הבניין  על  הזכויות  ,  264הוקמו  תת  במסגרת  נרשמו  כאשר 

לרשום את  , והמוכר התחייב לתקן את צו רישום הבית המשותף ו263בחלקה    83חלקה  

 , כמפורט בהמשך. הדירות כיחידות משנה 

 שום המקרקעין הרישום בלשכת רי 11.2

רישום  עפ"י   מקרקעין    משותפים הבתים  המפנקס  העתק  רישום  בלשכת  המתנהל 

האינטרנט  ירושלים   בגוש    268-ו  264  -  263לחלקות    8.2.2022יום  ב שהופק באמצעות 

 עולים הפרטים הבאים: 30192

 : 263חלקה 

 , ממנה עולים הפרטים הבאים: מ"ר  9,489החלקה בשטח רשום של  

 :  263בחלקה  83תת חלקה 

מוצמדים    לתת  -  הצמדות  • כן, החלקה  כמו  וגגות  קרקעודמוצמ   מחסנים    ותת 

"קנא" בצע אפור    -ו   מ"ר   1,946ת בתשריט "רעב" בצבע אפור בשטח של  והמסומנ

   מ"ר.  163.5בשטח של 

 ( בע"מ בשלמות. 2006הבעלות בתת חלקה על שם נופי בית וגן )  - בעלות  •

המקרקעין כאשר בתיאור    לחוק   126  יף סע  פ"י מספר הערות אזהרה ע  נן יש  -  הערות  •

וקומה.הנכס מצוי  קיימת הער  ן מספר הדירה  יעוד מקרקעין    תנוספ  הכמו כן,  על 

 ( לפקודת המסים )גביה(. 2א ) 11והערה לפי סעיף   27תקנה  

הער נרשמה  כי  סעיף  יצוין,  לפי  אזהרה  המקרקעין  126ת  לטובת    לחוק 

   . יחידות הדיור 20החברה, בגין סה"כ 

 : 826  -ו 426חלקה 

הדעת בעת   חוות  הייתה  ,  נמצא  עריכת  לא  ולכן  רישום  בתהליך  הינו  הנסח  כי 

 באפשרותינו לצפות בו. 
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   הסכם רכישה  11.3

חלקות   גבי  על  למגורים  בניה  פרויקט  הקים    30192בגוש    268  -ו  264,  263המוכר 

, והם נרשמו כבית משותף  263הקמת הבניינים בחלקה    את  לים, והמוכר השלים וש ביר

 בלשכת רישום המקרקעין.  

ביחידת משנה   הזכויות  בין    263/83המוכר רשום כבעל  מוצמדים,  בבית המשותף, לה 

"רעב",   ו"קרקע" המסומנת במסמכי הבית המשותף באותיות  זכויות הבניה,  כל  היתר, 

 ד.  יח" 113  -עליה הקים המוכר מגדל מגורים בן כ 

הסכם   כי  הצדדים,  על  בסעיף  המוסכם  הקבוע  המתלה  התנאי  בקיום  מותנה    3מכר 

 מכר. הלהסכם הקצאת המניות שנחתם בין הצדדים בד בבד עם חתימת הסכם 

להסכם    30  – המסירה מועד   בהתאם  למוכר,  בפועל  המניות  הקצאת  ממועד  ימים 

 הקצאת המניות.  

מ₪   66,759,000 – התמורה את  כוללת  התמורה  ההצמדות  .  ואת  הדירות  חיר 

 .  לדירות 

 : תשלומים

 הבאים:   שא המוכר בתשלומיםי בין היתר י

ו/או עקב השימוש בה, עד מועד    כל מין וסוג שהוא, החלים על הדירות תשלומים מ −

 מסירת החזקה. 

לקונה, יישא הקונה בחלק היחסי של הוצאות    החל ממועד מסירת החזקה בדירות  −

המ  הדירותהבית  של  היחסי  לחלקה  בהתאם  כי  יבבנ  שותף,  בזאת,  מובהר  ין. 

ין שטרם  יהמוכר יישא בתשלום הוצאות הבית המשותף לגבי דירות שבבעלותו בבנ

 נמכרו על ידו.  

ן  ₪ לחדר כהשתתפות בהוצאות המוכר בגי  500ישא הקונה בתשלום סך של  יכן   −

הדירות  ורישום  המשותף  הבית  ארישום  כולל  אינו  זה  סכום  כי  מובהר  סכום  .  ת 

 ישא הקונה.  יבהן  - ע"ש הקונה  האגרות הדרוש לרישום הדירות

 רישום הזכויות: 

המוסכם   − התקנון  לרבות  המשותף,  הבית  רישום  צו  את  לתקן  מתחייב  המוכר 

יתווספו לבית המשותף כל היחידו וכן לרשום  י שנבנו בבנית  שנרשם, באופן שבו  ן 

  הדירות  מהיום בו נמסרו   ים חודש  12תוך  ף  ותת משנה בבית משוכיחיד  את הדירות

 לקונה.  

המוכר מתחייב לרשום את זכויות הבעלות על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין   −

נקיות מכל    רישום הבית משותף, שהזכויות בדירותעד תיקון צו  וחודשים ממ  6תוך  

 שיעבוד.  

( בבניין נבנה ויפעל גן ילדים עירוני, וכי  -6.6ידוע לקונה כי במפלס ) – קט הפרוי  בניית

המקנות   הוראות  יירשמו  שנרשם,  המשותף  הבית  צו  תיקון  בעת 

ברכוש   ושימוש  מעבר  זכויות  ילדים  גן  באי  ו/או  הילדים  גן  לבעלי 

 משותף. 
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 : רכישההדירות הנמכרות על פי הסכם ה

 
  

מס' 

סידורי

מספר תת מס' דירה

החלקה 

בטיוטת תשריט 

תיקון הבית 

המשותף

מספר קומה

חדרים

שטח 

הדירה 

במ"ר

מס' 

מחסן

גודל 

מחסן 

)מ"ר(

מס' 

חניה

16522196160.91510.648

27022696161.16511.171

371227106160.99212.670

476232106161.1313.184

577233116152.71111.659

682238116152.81812.460

783239126152.79912.764

888244126152.82411.31

989245136152.74610.563

1091247135131.69410.32

1192248135131.71009.93

1294250136152.88313.45

1395251146152.79113.645

149625214374.4139.631

1597253145131.6421132

1698254145131.71039.733

17100256146152.810112.910

18101257156152.7981111

19103259155131.6129.793

105262156152.810410.926א20



 

 

 

-19- 

 

 הסכם הקצאת מניות   11.4

  כי המוכרת מוכרת לקונה מספר דירות   ,מכר ההוסכם על ידי הצדדים בהתאם להסכם  

, מגוריט תקצה למוכרת מניות של מגוריט על חשבון התמורה  מקביל לתשלום הראשוןו

 הנקובה בהסכם המכר. 

אישור   בקבלת  מותנה  ההסכמים  של  תוקפם  פיו  על  מתלה  תנאי  צוין  אלו  להסכמים 

התקבל אישור הבורסה לרישום    5.5.2021לניירות ערך בתל אביב בע"מ, וביום   הבורסה

   . ניירות ערך למסחר בתל אביב בע"מ ולפיכך התקיים התנאי המתלה

 הסכמי שכירות  11.5

לעיוננו  העפ"י   שהועבר  השומה   ,החברה ממידע  עריכת  למועד  סה"כ  נכון  מתוך   ,20  

לשוכרים שונים ולתקופות  בשכירות חופשית  דירות מושכרות    17הערכה,    הדירות נשוא

 שונות. 

 . ₪  1,570,800 -כ  המדמי השכירות הינההכנסה השנתית סה"כ 

  . וכוללות הוראה לעניין אי תחולת הגנת הדיירכל הדירות מושכרות בשכירות חופשית 
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 גורמים ושיקולים בהערכה .12

 הובאו בחשבון, בין היתר, הגורמים והשיקולים הבאים:  להעריך את שווי הנכס הנדון  בבואנו

הנדון  . א הנכס  ה  מיקום  "  דרומיבחלקה  שכונת  וגןשל  בחלקה  בית  הממוקמת  הדרום  ", 

 מזרחי של העיר ירושלים. 

מהווה   . ב הנכס  מגורים סביבת  קומתית,    ן י מאופיה,  איזור  חד  ובניה  רוויה  לצד  בבנייה 

 . ובתי כנסת גני ילדים ישיבות, 

"  –  הפרויקט .ג רזידנספרויקט  וגן  המהווה  בית  בני    4",  מגורים  ומגדל  קומות,    8בנייני 

בן   חוות הדעת  נשוא  בו ממוקם  קומות תת קרקעיות הכולל    5קומות מעל    18מגורים 

 יח"ד.  113

 תית ממגזרים שונים. לאוכלוסיה דדיירי הפרויקט משתייכים   . ד

ההערכה . ה נשוא  ה  20  –  הנכס  ביח"ד  על    מגדלמפוזרות  וזכויות  264חלקה  שהוקם   ,

במסגרת  נרשמו  חלקה    הבעלות  לידי  263בחלקה    83תת  נמסרו  יחה"ד  כאמור,   .

 . החברה

כניות בניין עיר מאושרות,  והשימושים המותרים עפ"י ת זכויות הבניה    –  המצב התכנוני  . ו

 רך השנים.  ושניתנו לאוהיתרי הבניה 

לנו   .ז שנמסר  כפי  להן  וההצמדות  גודלן  בבניינים,  היחסי  מיקומן  הדירות,  תמהיל 

 מהחברה. 

 סטנדרט הבנייה והגמר של הדירות.  . ח

המוערכות . ט פרטית   –  הזכויות  הדירות,  בעלות  להשכרת  קניינית  מגבלה  כפי    .ללא 

 יח"ד  מושכרות לשוכרים שונים בשכירות חופשית.  17שנמסר לנו,  

השווי  . י הערכת  ההשוואה    –  עקרונות  גישת  לפי  הוערך  המגורים  דירות  בהתאם    –שווי 

נשוא הדירות  מצויות  בו  בפרויקט  דירות  דירות    למכר  למכר  ובהתאם  הדעת,  חוות 

 ת. התאמות הנדרשותוך ביצוע ה בפרויקטים בעלי מאפיינים דומים בסביבה,
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 נתוני השוואה  .13

מגורים  לדירות  השוואה  נתוני  הקרובה    להלן  מהסביבה  מידע    –בפרויקטים  מערכת  מתוך 

 ן של רשות המיסים: "דלנ

 

 סיכום: 

הדיור,   יחידות  שטחי  ההשוואה,  נכסי  במיקום  היתר,  בין  ובהתחשב,  לעיל,  הנתונים  מניתוח 

מועד   ניתן  העסקאותמספר קומות,  כי  ביצוע ההתאמות הנדרשות, הגענו לכלל דעה  ותוך   ,

 לבסס את ערכי שווי הבסיס למ"ר נטו למגורים, כדלקמן: 

 

מקדם  בחשבון    ערכי שווי הבסיס, להם הובא הערה: ערכי השווי המפורטים לעיל מהווים את  

 לקומה. התאמה  

מספר תאריך עסקההפרויקט

חדרים

שטח מדווח קומה

במ"ר

מחיר ממוצע מחיר מוצהר

למ"ר

הדמיה

31/10/202131765₪ 2,250,000₪ 34,615

5/8/2021515131₪ 3,993,000₪ 30,481

25/3/2021510131₪ 3,300,000₪ 25,191

14/2/202131374₪ 2,200,000₪ 29,730

11/3/202143137₪ 2,750,000₪ 20,073

19/10/202141103₪ 3,200,000₪ 31,068

30/9/202154134₪ 3,850,000₪ 28,731

16/3/2021415116₪ 3,080,000₪ 26,552

28/1/202153123₪ 3,000,000₪ 24,390

6/6/202141133₪ 3,636,000₪ 27,338

17/1/202141110₪ 2,742,000₪ 24,927

7/1/202152153₪ 4,250,000₪ 27,778

הבית בגן

בניין מגורים 

בן 6 קומות

הכולל 26 יח"ד

הנכס הנדון

בית וגן רזידנס

5 בנייני מגורים בני 

10-18 קומות 

הכוללים 153 יח"ד

סביוני רמת שרת

2 בנייני מגורים 

בני 10-18 קומות

הכוללים 108 יח"ד

שטח מכר סוג דירה 

ממוצע 

)מ"ר(

שווי ממוצע 

למ"ר בנוי

)כולל מע"מ(

32,000 374₪ חדרים

30,000 5132₪ חדרים

27,000 6155₪ חדרים
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 יםתחשיב .14

 הדירות שווי  14.1

 

 ניתוח רגישות  14.2

 

 השומה  .15

לאור כל האמור לעיל, הננו מעריכים את שווי השוק של הנכס הנדון, במכירה ממוכר מרצון  

ג'   צד  וזכויות  נקי מכל, חוב, שעבוד, משכנתא  זכויות השוכרים  לקונה מרצון,  בסך    –למעט 

 חדשים(. שקלים  ף אל השמונים מיליון ושמונה מאות ועשר₪ ) 80,810,000כולל של 

   :ותהער

 . מע"מ יםכולללעיל   הערכים  . א

של הועדה לתקינה שמאית של מועצת    17.1הערכה זו הוכנה בהתאם להוראות תקן מס'   . ב

שמאי המקרקעין )פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק  

 ולצורך יישום תקינה חשבונאית(.  1968-ניירות ערך, התשכ"ח 

 נתונים נוספים  .16

בגבולות  שווי שוק בין מוכר לקונה  ב   2021חודש מאי  להנכס הנדון הוערך על ידי משרדנו   . א

   ₪.  72,250,000של 

מס' מס'

דירה

מספר קומה

חדרים

שטח נטו 

"פלדלת" 

)מ"ר(

שטח 

מרפסת

)מ"ר(

שטח מרפסת 

סוכה

)מ"ר(

שווי למ"ר נטו 

"פלדלת"

)כולל מע"מ(

שווי דירה

כולל מע"מ

16596161263₪ 26,179₪ 4,220,000

27096161263₪ 26,208₪ 4,230,000

371106161234₪ 26,489₪ 4,270,000

476106161244₪ 26,456₪ 4,270,000

577116153273₪ 26,750₪ 4,090,000

682116153283₪ 26,715₪ 4,090,000

783126153244₪ 27,011₪ 4,130,000

888126153254₪ 26,976₪ 4,130,000

989136153204₪ 27,273₪ 4,170,000

1091135132223₪ 29,689₪ 3,910,000

1192135132213₪ 29,689₪ 3,910,000

1294136153214₪ 27,302₪ 4,180,000

1395146153175₪ 27,534₪ 4,210,000

149614374154₪ 31,989₪ 2,380,000

1597145132195₪ 29,992₪ 3,950,000

1698145132185₪ 29,992₪ 3,950,000

17100146153185₪ 27,564₪ 4,220,000

18101156153118₪ 27,796₪ 4,250,000

19103155132159₪ 30,296₪ 3,990,000

4,260,000 27,825₪ 156153148₪א 20105

80,810,000 ₪סה"כ שווי הדירות, למימוש במכר של הדירות בנפרד

₪ 80,810,000-5.00%-2.50%0%2.50%5.00%

84,850,500 82,830,250₪ 80,810,000₪ 78,789,750₪ 76,769,500₪ ₪סה"כ שווי )כולל מע"מ(

שווי ממוצע למ"ר בנוי 

)כולל מע"מ(
₪ 26,400₪ 27,100₪ 27,800₪ 28,500₪ 29,200
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מפורט בפרק המשפטי לעיל, הנכס נרכש על ידי החברה בשלמות. לעומת זאת, הערכת  כ . ב

דירות המגורים באופן   עבור רשימת  הינה  ידנו,  שווי השוק של הנכס הנדון שנערכה על 

 . מוש במכר של הדירות בנפרדפרטני למי

 אלפי ₪.  72,250של  בסך  30.9.2021ליום  כפי שנמסר לנו, הנכס רשום בספרי החברה  .ג

 הצהרות  .17

בעל ידע וניסיון רלוונטיים לביצוע הערכת השווי של הנכס נשוא    י מצהיר בזאת, כי אני הננ . א

 השומה. 

ל  יהננ . ב אין  כי  במזמין    ימצהיר  או  בו  הזכויות  בבעלי  השומה,  נשוא  בנכס  אישי  עניין  כל 

 השומה. 

 . 1966 –פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו -הדו"ח הוכן על .ג

ת השומה בלבד. השומה אינה מהווה תחליף  ולמטר  השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה  . ד

 לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. 

 

 

  בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 

 שיי טנרי                                                           רענן דוד                 

 ( ושמאי מקרקעין MAכלכלן ושמאי מקרקעין                                  כלכלן )               
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28.2.2022                                    

5191מספרנו :   

 לכבוד 

 ישראל בע"מ  מגוריט

 שומת מקרקעין מקיפה 

 שטחי מגורים בבניין מגורים ומסחר 

 30037בגוש שומה  30חלקה 

 , ירושלים 2פינת הלל   27רח' המלך ג'ורג' 

 מטרת חוות הדעת 

"(, מוגשת בזאת מזמין חוות הדעת)להלן: "  מגוריט ישראלחברת  סמנכ"ל הכספים בלבקשת מר תומר צבר  

 חוות דעת מקצועית לאומדן שווי הנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון. 

שעבוד הנכס הנדון כולו או חלקו לטובת מחזיק אגרות חוב של החברה ו/או לצורך  הערכה התבקשה לצורך  

 ספיים של החברה. הדוחות הכ

של מועצת שמאי המקרקעין )פרוט מזערי נדרש בשומות   17.1חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס  

התשכ"ח ניירות ערך,  חוק  דיווח עפ"י  לצורך  יישום תקינה חשבונאית(.    1968-מקרקעין המבוצעות  ולצורך 

אשר   IAS40תקן בינלאומי  -נלאומיים  נמסר לנו כי הנכס מוגדר כנכס השקעה בהתאם לכללי חשבונאות בי

 . IFRS 13מדידתו מתבצעת בהתאם לתקן בינלאומי 

הנדון כולו או חלקו לטובת   יצורף לצורך שעבוד הנכסהננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי מסמך זה ותוכנו  

הדו"חות הכספיים של החברה ו/או לדו"חות הצעת מדף עתידיים    מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או לצורך

. ו/או לצורך דיווחיה המיידים של של חב' מגוריט (שיתפרסמו ככל)
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 פרטי התקשרות

מגוריט . א חברת  בין  בר  ההתקשרות  משרד  לבין  מקרקעין -ישראל,  ושמאות  כלכלה  רובינזון  תורקישר  לב 

 . 5.12.2021בוצעה ביום 

 לא קיימות התניות לגבי תוצאות חוות הדעת ושכר טרחתנו. . ב

 אנו מצהירים כי לא קיימת תלות בין משרדנו, לבין מזמין חוות הדעת.  .ג

לפי   .ד לשיפוי המותר  חוות הדעת המוגבל  של   105-30עמדת סגל משפטית  התקבל כתב שיפוי ממזמין 

 רשות ניירות ערך.

 .31.12.2021המועד הקובע להערכה זו הינו   -המועד הקובע 

 פרטי המשרד והשמאים המעריכים 

לב, תורקישר, רובינזון מעניק שירותי שמאות מקרקעין, ליווי פרויקטים, כלכלה וייעוץ בתחום הנדל"ן  -משרד בר

יות, יזמים וחברות בניה, גופים ציבוריים, מוסדות פיננסיים וגופי מימון שונים, חברות נדל"ן ציבור  -למגוון גופים  

 רואי חשבון, עורכי דין, בתי משפט ופרטיים. 

נכסים של  רב  למגוון  דעת  חוות  בהכנת  מצטבר  וניסיון  מקצועי  ידע  מרכז  מסחר,    -המשרד  מגורים,  נכסי 

 משרדים, תעסוקה ותעשייה, מלונאות ועוד. 

 פרטי השכלתם וניסיונם של מעריכי השווי: להלן 

 לב, עו"ד ושמאי מקרקעין-גיל בר שם המומחה:  

 . 1746שמאי מקרקעין מוסמך מס'   עיסוק: 

 :השכלה 

 שמאי מקרקעין מוסמך.   - 2009

 לימודי תעודה, שמאות מקרקעין וניהול נכסים, היחידה ללימודי חוץ של הטכניון.  2008  - 2006

 בין היתר, קורסים בכלכלה ומימון. הלימודים כוללים,   

 עו"ד, חבר לשכת עורכי הדין בישראל.   -  2006

, המכללה האקדמית נתניה, סיום התואר בהצטיינות )מצטיין דיקן(.  L.L.Bלימודי משפטים   2005  - 2001

 חבר בפרויקט המצוינות של המכללה. 

 : ניסיון

רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין. המשרד עוסק לב, תורקישר,  -שותף במשרד שמאים בר -  2014

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין. 

 אולפינר ושות'. -משרד שמאי מקרקעין גרינברג   2014  - 2008

  המקרקעיןחגי, המתמחה בתחום   -משרד עורכי דין יורם חגבי  2008  - 2004
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 דניאל רובינזון, שמאי מקרקעין שם המומחה:  

 . 1929מקרקעין מוסמך מס' שמאי   עיסוק: 

 :השכלה 

 שמאי מקרקעין מוסמך.   -  2013

 תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון והתנהגות אירגונית. -אביב -אוניברסיטת תל   2014  - 2012

 לימודי תעודה בשמאות מקרקעין. –היחידה ללימודי חוץ של הטכניון   2011

ן בתוכנית המחקרית למצטיינים של אוניברסיטת ת"א  תואר ראשו  -אביב  -אוניברסיטת תל 2008  - 2006

 בביולוגיה. סיום התואר בהצטיינות בפרק זמן מקוצר.  

 : ניסיון

 נמנה על צוות כותבי המבחנים הסופיים של המועצה לשמאי מקרקעין ושותף בצוותי   -  2017

 המחקר של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן באוניברסיטת ת"א.   

לב, תורקישר, רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין. המשרד עוסק -אים ברשותף במשרד שמ -  2016

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין. 

 הקבוצה עוסקת ביזום נדל"ן מסחרי  יזמות נדל"ן,  –מנהל פיתוח עסקי בקבוצת רקע    2016  - 2015

 ומגורים בארץ ובחו"ל.   

 ושות'. משרד שמאי מקרקעין ברק, פרידמן, כהן  2015  - 2012

 וזאת חוות דעתנו, 
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 הנכס פרטי  .1

   שטחי המגורים בבניין מגורים הכולל חזית מסחרית המיועד מהות הנכס: 

 לשימור בהתאם לכרטסת מבנים לשימור של הוועדה המקומית ירושלים.   

 , ירושלים2פינת רחוב הלל  27רחוב קינג ג'ורג'    כתובת:

 30037 :גוש שומה 

 30   חלקה:

 מ"ר  591.08 קרקע:שטח 

 ( 1מ"ר ) 521 שטח נטו: 

 מ"ר )שטחי המגורים בלבד( 2,560 -כ  שטח בנוי: 

 ( 2בעלות פרטית במושע )   זכויות:

  ( המסומן להפקעה9.11.2020מ"ר )עפ"י תיק מידע להיתר מעיריית ירושלים מתאריך  70בניכוי  (1)

 . 2184בהתאם לתכנית 

בגין (2) אזהרה  הערת  רשומה  מגוריט  לחברת  )  כיום  חלקים  כבעלת  להירשם  חוזית  ( 90%זכות 

 במקרקעין המהווים את שטחי המגורים והצמדות בבניין;  מהזכויות

 קיים הסכם שיתוף עם יתר בעלי הזכויות במקרקעין.   (3)
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 תיאור הנכס והסביבה  .2

 על פרי קדוש, שמאית מקרקעין.   8.12.2021ביקור בנכס בוצע בתאריך 

 הסביבה תיאור  .2.1

 בהצטלבות הרחובות המלך קינג' גורג', בארי והלל.  מרכז העיר ירושלים, 

הסביבה מאופיינת בשימושים מעורבים למגורים, משרדים ומלונות בבניה סמי רוויה וותיקה 

הכוללים קומת קרקע מסחרית, לצד מבני מגורים חדשים או מבנים שעברו חיזוק ותוספת 

 בניה. 

ית, חד סטרי לרכבים פרטים לכיוון צפון  רחוב קינג ג'ורג', רחוב ראשי, מוטה תחבורה ציבור

משמש רק   –בקטע הרלוונטי )סגור לתנועת רכבים פרטיים החל מרחוב הלל ועד לרחוב יפו  

לבין   בצפון  שטראוס  ונתן  יפו  הרחובות  הצטלבות  בין  המחבר  ציבורית(,  תחבורה  כנתיב 

 הצטלבות הרחובות גרשון אגרון, הרמב"ן וקרן היסוד בדרום.

נתיבים בקטע הרלוונטי, המחבר בין הצטלבות   2רחוב הלל, חד סיטרי ממערב למזרח, בעל  

 סירא במזרח.  הרחובות קינג ג'ורג ובארי במערב לרחוב בן

בקרבת הנכס מצויים מבני ציבור רבים לרבות, עיריית ירושלים, בתי משפט ומשרדי ממשלה, 

  בן יהודה אשר   מדרחובתאטראות ומוזאונים, בתי מלון. כמו כן, בסמוך לנכס, גן העצמאות ו

 וחנויות רבות בעיקר למכירת הולכי רגל  בתנועה רבה של    ןסגור לתנועת כלי רכב והוא מאופיי

 מסעדות וכד'. מזכרות, 

ראשיים  בצירים  ענפה  ציבורית  תחבורה  וקיימת  היות  טובה,  לאזור  התחבורתית  הנגישות 

הסמוכים ומצפון, ברחוב יפו פועל קו האדום של הרכבת הקלה. בעתיד מתוכנן לעבור ברחוב 

 קינג ג'ורג' הקו הכחול של הרכבת הקלה. הפיתוח הסביבתי מלא. קיימת מצוקת חנייה. 

 מפת איתור סביבה )מיקום הנכס מסומן בעיגול אדום להמחשה(:
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 תיאור חטיבת הקרקע .2.2

פני השטח    אי רגורלית,   מ"ר, צורתה   591.08בשטח קרקע של    30037בגוש שומה    30חלקה  

חזית לרחוב קינג ג'ורג' וחזית   -בשיפוע מתון היורד מכיוון מערב למזרח. לחלקה שתי חזיתות  

 לרחוב הלל.  

מ"ר בחזית החלקה לרחוב הלל ביעוד להרחבת  70 –, מסומן שטח של כ 2184תכנית על פי 

לגבי   הערות  נרשמו  טרם  זה  יעוד  בגין  בלבד(.  הקרקע  בקומת  )חל  לארקדה  ושטח  דרך 

 הפקעות. 

כ   הינו  הפקעות,  לאחר  נטו  הוועדה    521  –השטח  של  תכנוני  מידע  לדף  )בהתאם  מ"ר 

 המקומית ירושלים(, ביעוד לאזור מסחרי. 

 על החלקה בנוי בניין מגורים ומסחר וותיק, כמפורט להלן. 

 העירוני של ירושלים על רקע תצ"א )סימון להמחשה בלבד(: GIS -תשריט החלקה מה 
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 די קרקע )סימון להמחשה בלבד(: של עיריית ירושלים כולל יעו  GISתשריט החלקה מאתר 

 

 :גבולות

ועליה    30043בגוש שומה    35חזית לרחוב קינג ג'ורג' ומעברו חלקה מס'   - מערב 

 קומות המשמש ל"מוזיאון הכנסת". 3מבנה בן 

ועליה מבנה   30049בגוש שומה   194חזית לרחוב הלל ומעברו חלקה מס'       -צפון 

 קומות מעל לקומת קרקע מסחרית. 3מגורים ותיק בן 

ועליה מבנה מגורים ותיק, הבנוי בקיר  30037בגוש שומה  80צלע לחלקה     -דרום 

 קומות. 5משותף עם הנכס הנדון, בן 

לחלקה      -מזרח  שומה    103צלע  הבנוי   30037בגוש  וותיק,  מגורים  מבנה  ועליה 

הנכס  בקיר   בן  משותף עם  לקומת קרקע מסחרית;    5הנדון,  קומות מעל 

אספלט  30037בגוש    104חלקה   מכוסה  מסחרי,  לאזור  ביעוד  פנויה,   ,

 ומשמשת כחניה. 

  

דרך מוצעת  
 ושטח לארקדה 

אזור  
 מסחרי
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 תיאור הבניין .2.3

בשטח ' למאה הקודמת,  30  - בניין מגורים הכולל חזית מסחרית, שהוקם במהלך שנות ה  

כברוטו   בהתאם  1מ"ר   3,450  -  של  לשימור  ומיועד  הוועדה   לכרטסת,  של  לשימור  מבנים 

 . 2המקומית

כבניין   במקור  נבנה  הבניין  שאותרו,  הרישוי  ומסמכי  לבניין  שנערך  התיעוד  לתיק  בהתאם 

למגורים וברבות השנים הקומות העליונות הוסבו לשימושי משרדים. בשנה האחרונה, כחלק 

משוכריו, למעט להלן(, פונה הבניין    2.6מהכנות החברה לשיפוץ המבנה )להרחבה ראה פרק  

 שטחי המסחר בחזית, והוגדר כנכס לא ראוי לשימוש לצורך פטור מתשלום ארנונה.

 קומות וקומת גג חלקית מעל לקומת קרקע מסחרית וקומת מרתף חלקית.  6הבניין בן 

הבניין בנוי תוך ניצול הטופוגרפיה המשופעת של החלקה, כך שחלקים מקומת המרתף גלויה  

 ניין. בצידו המזרחי של הב

אגפים, כאשר לכל אגף כניסה נפרדת וחדר מדרגות נפרד: הכניסה לאגף    2  -הבניין מחולק ל  

)בשני האגפים   ג'ורג'  קינג  מרחוב  הינה  המערבי  לאגף  הכניסה  הלל;  הינה מרחוב  הצפוני 

 הכניסה הינה בין יחידות המסחר שבקומת הקרקע(. 

המקשר  פנימי  מדרגות  וגרעין  אחד  מעלית  פיר  אגף  אינה    לכל  )המעלית  הקומות  כלל  בין 

משרתת את קומת המרתף(. בעורפו של הבניין, במפלס המרתף, חצר פנימית, לא מטופחת.  

 . חניה  אין המגרש בשטח

 :   סטנדרט הבנייה והגמר

חוץ בחיפוי אבן. סטנדרט הגמר בשטחים  קירות  גג שטוח,  סטנדרט הבניה כולל שלד בטון,  

הציבורים כולל בין היתר, ריצוף טרצו, דלת כניסה עשויה עץ וזכוכית, תאורה תלויה, מערכת  

 מצבו הפיזי של הבניין תואם את גילו אינטרקום, מערכת הסקה ועוד.

  

  
הבניין. השטח אינו כולל  בהתאם למדידה גרפית שנערכה על בסיס תכנית מדידה שצורפה לתיק התיעוד של    1

 מרפסות.
ישן )לפי כרטסת ישנה(    2 וועדה השימור מתאריך   –  3573  –מספר אתר  חיים'; בהתאם להחלטת  'בית מר 

 .3995סומן המבנה כאתר מס'    15.10.2020
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 תמונה אופיינית:

 

 נשוא חוות הדעת  .2.4

נשוא חוות הדעת מהווה את כל שטח הנטו של הבניין למעט שטחי המסחר, המיועד למגורים  

 . מ"ר 2,560 –בהתאם לתכנית לבקשה להיתר )ראו פירוט להלן( בסה"כ כ 

 כאמור, במועד הביקור, כל שטחי יחידות הדיור ריקות ופנויות כהכנה לתחילת הביצוע. 

 תמונות אופיניות 

 ה קומה ראשונ מפלס המרתף 
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 מצב קיים    –רישוי  .2.5

 מידע מתוך תיק הבניין הסרוק באתר ההנדסי של עיריית ירושלים: 

 במסמכי תיק הבניין לא אותר היתר הבניה המקורי לפיו הוקם המבנה.   – הערה מקדמית

קומות הבניין, למעט קומות   , הכוללת את תשריטי28.3.1935תכנית היתר חתומה, מיום   •

 המרתף והגג. מהות התכנית ומס' ההיתר אינם מפורטים בגוף התכנית. 

מס'   • בניה  מהחנות 20.2.1951מתאריך    8227היתר  מדרגות  ובניין  דלת  לפתיחת   ,

קערות לשימוש המקום למכבסה אוטומטית לפי    2למרתף ובניין מחיצות וכן להרכבת  

 התכנית הרצופה. 

 מ"ר בקומת המרתף.    86.98  – ההיתר, הבקשה מתייחסת לשטח של כ    בהתאם לתשריט

 , לבניית מעלית.3.7.1988מתאריך   28234היתר בניה מס'  •

 , להתקנת וטרינות. 25.1.1997מתאריך  41398היתר בניה מספר  •

 , לתקרה מונמכת.22.6.1997מתאריך  42072היתר בניה מספר  •
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 תיאור הפרויקט המתוכנן .2.6

בפנינו   להיתר הוצגה  בקשה  לפיה   , תכנית  אדריכלים,  לוי  יגאל  משרד  ידי  על  הוכנה  אשר 

של החללים )ללא פירוק רצפות/תקרות(,    חלוקה מחדשמתוכנן שיפוץ ושימור הבניין הקיים,  

הריסה חלקית של חזיתות אחוריות והרחבת בניה בשטח החצר האחורית וכן הריסת הבינוי 

 הקיים בקומת הגג.  

כולל    נטובשטח  ,  מ"ר   33-45חדרים, בשטח של    2בנות  דירות    59ין המשופץ מוצעות  בבני

מ"ר. בנוסף,    2-7מהדירות מרפסת שמש בשטח של    מרפסות, לחלק  מ"ר +  2,385  –של כ  

 במפלס המרתף מוצעים מחסנים דירתיים. בפרויקט לא מוצע פתרון חניה.

 – אלמנטי שימור

והלל על כל פרטי הבניה המקוריים הקיימים לרבות פרטי שימור חזיתות לרחוב קינג ג'ורג'  

 אבן ומרפסות זיז;

ופרטי   לרבות פרטי אבן  הבניה המקוריים הקיימים  כל פרטי  הכניסות הראשיות על  שימור 

 דלתות ברזל בכניסה;

טראצו   מדרגות  פרטי  לרבות  קיימים  מקוריים  המדרגות  וחדרי  משותפים  מעברים  שימור 

 מעלית חדר המדרגות הדרומי.  ומעקות ברזל וכן פרט

   היתר:הבקשה לריכוז שטחי הבניה מתוך תכנית 

עילי/תת  
 קרקעי  

 עיקרי במ"ר 
שירות  
 במ"ר 

 סה"כ בבניין במ"ר 

 452.48 83.59 368.89 תת קרקעי

 3,159.80 278.14 2,881.66 עילי 

 3,612.28 361.73 3,250.55 סה"כ

 סטטוס

מספר   מתאריך    1996/1134.03בקשה  ועדה  בהחלטת  )דיון   15.2.2021אושרה 

 דירות מגורים המיועדות להשכרה ארוכת טווח.  59בהתנגדויות(, כולל צפיפות של 

התקיימה ישיבה נוספת בבקשה ובוטלה התנאי להשכרה ארוכת טווח.    15.12.2021בתאריך  

 שאר התנאים ללא שינוי.  
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 מצב משפטי   .3

 , אשר אינההמקרקעין נשוא חוות הדעתיתית של המצב המשפטי החל על סקירה תמצ בפרק זה 

 . מהווה בשום אופן תחליף לעיון מקיף במסמכים המשפטיים ובדיקת הזכויות

 רקע

)להלן:    22.10.2018בתאריך   - בע"מ  ישראל  מגוריט  חברת  המקרקעין   "מגוריט"רכשה  את   )

 מבעלים 

 פרטיים.   -

- ( מהמקרקעין  ובמפלס (  10%חלקים  הקרקע  שבקומת  והאחסנה  המסחר  שטחי  את  המהווים 

ידי מגוריט בנאמנות עבור חברת פיתוח א.א )  המרתף, ייזום תבונה חדשנות 1999נרכשו על   )

 . "(פיתוח" )להלן: בע"מ

וקובע   - בינהם,  הבניין  ופיתוח חתמו על הסכם שיתוף המסדיר את החלוקה של שטחי  מגוריט 

 ובות של כל צד, אחזקה, פיתוח ושימוש במקרקעין. לעניין הזכויות והח הוראות

   נסח רישום מקרקעין .3.1

אשר הופק באמצעות אתר האינטרנט של רשם המקרקעין  השטרות  תמצית מידע מפנקס  

 : 15.12.2021במשרד המשפטים בתאריך 

 מ"ר.  591.08, בשטח קרקע של 30037בגוש שומה  30חלקה 

סדרים. מהווה, על פי החוק, ראייה לכאורה  הרישום בפנקסי השטרות לגבי מקרקעין לא מו 

 לתוכנו.

 :גבולות

מטיה מרכוס ושות', מערב   –חלקה מחולקת של דר' ברנרד יוסף, מזרח    –דרך, דרום    –צפון  

 . 5שדרת המלך ג'ורג'  –

 .5באב אל חליל; המלך ג'ורג'   –הערות רשם המקרקעין 

 :בעלויות

 כל אחד. 1/2חיים עמוס וחיים יוסף, 

 : הערות

 - להלן פירוט הערות הרלוונטיות לנשוא חוות הדעת 

 .27323פורסם בי.פ   -על הפקעת חלק מחלקה  16.8.1981מתאריך   19הערה לפי סעיף 

התחייבות    -לטובת מגוריט ישראל בע"מ    29.10.2018מתאריך   126הערת אזהרה לפי סעיף  

לטובת רזניק פז נבו  20.12.2018מתאריך   126הערת אזהרה לפי סעיף    .22.10.2018מיום 

  
 . 2184הערה נוגעת להפקעה מתכנית   3
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כל הבעלים; הערה  90/100נאמנויות בע"מ, החלק   ;  18.12.2018התחייבות  מיום    -, על 

 בניין.  - תיאור הנכס 

 הסכם מכר .3.2

  המוכר בין עמוס מר חיים ויוסף מר חיים )להלן:"  22.10.2018מכר מתאריך    הסכם  תמצית

 "(:ונההק"( לבין מגוריט ישראל בע"מ )להלן: "או המוכרים

פינת    27, הנמצא ברח' המלך ג'ורג'  30037בגוש    30מגרש הידוע כחלקה   הממכר:  

 קומות.  7, ועליו בנוי בניין בן 2רח' הלל 

 ₪.   78,000,000   תמורה:  

 כל צד נושא בתשלומים החלים עליו על פי דין.   מיסים:

( נרכשו בנאמנות על ידי הקונה עבור חברת פיתוח א.א. 10%חלקים מהנכס )  –  הערת הח"מ

  ( ייזום תבונה חדשנות בע"מ ונחתם הסכם שיתוף בין הצדדים כמפורט להלן.1999)

 הסכם שיתוף .3.3

)בין    22.10.2018מתאריך    שיתוףתמצית הסכם   א.א  ייזום תבונה חדשנות  1999פיתוח   )

 "(:צד ב')להלן: "וריט ישראל בע"מ מג"( לבין צד א')להלן: " בע"מ

ג'ורג'  30037בגוש    30חלקה   המקרקעין: המלך  ברח'  הנמצא  הלל    27,    2ורח' 

 קומות הכולל דירות וחנויות.  7בירושלים, אשר עליו בנוי בניין בן 

יהיה   :יחס החזקות בהם  הבלעדית  והחזקה  השימוש  הצדדים,  בין  המקרקעין  חלוקת 

 ח להסכם זה, וכדלקמן:בהתאם לתשריט המצורף כנספ

שטחי חנויות ומחסנים בקומת   -  10%  – חלקים בשיעור של כ    -   צד א'  -

 הקרקע ובמפלס המרתף וחצר עורפית צמודה.  

שטחי הדירות בקומות הבניין    -  90%  –חלקים בשיעור של כ    –  צד ב' -

הקיימות  הבנייה  זכויות  כן, מלוא  כמו  וחצר עורפית במפלס המרתף. 

בב העתידיות  הנובעת  ו/או  הבנייה  זכויות  כל  כולל  בכללותו,  ניין 

 מהחנויות הנרכשות ע"י צד א'.  

מובהר, כי זכויות הבנייה בכללותן תהיינה רק של צד ב' גם אם צד א'  

ליזום   שלא  להתחייבותו  בניגוד  בנייה,  זכויות  להוספת  תכנית  ייזום 

 או תכנית לתוספת בניה לגבי המקרקעין בבניין, כאמור להלן.   תב"ע

חרף האמור לעיל, מוסכם כי ככל וניתן יהיה להרחיב את החנויות של  

שהגדלת   ובלבד  החנויות  שטחי  את  להגדיל  רשאי  א'  צד  אזי  א',  צד 

החנויות לא תפגע, באופן מעשי, דהיינו בתכסית המותרת לבנייה בכל  

 הבניין המאושרים, בזכויות הבנייה של צד ב'.קומה בשים לב לקווי 



 

 26מתוך  14עמוד                  

וכלפי צד ג' בכל  יהיה אחראי באופן בלעדי כלפי הצדדים האחרים  כל צד 

הנוגע לחלק שבהחזקתו הבלעדית, לרבות כל תשלום או הוצאה הנובעים 

 מהחזקתו הבלעדית.

עפ"י   רכוש משותף:  הצדדים,  שני  ע"י  משותף  באופן  יתוחזק  הצדדים,  שני  את  משמש 

חלקיהם היחסי במקרקעין. אחריות והוצאות תחזוקה על שטחים ומתקנים  

 המשמשים את חלקו של צד מסויים יחולו על אותו צד בלבד.

מוסכם, כי קירות חיצוניים של הבניין ביחידותיו של כל צד יוצמדו לכל אחד  

מהצדדים ולא יהוו רכוש משותף; פירי המעלית, המעליות וחדרי המדרגות  

ב'; חדר ההסקה   לצד  ומהווים חלק מהממכר  ב'  לחלקו של צד  מוצמדים 

 המקלטים המסומנים הם רכוש משותף. 

הבנייה הקיימות ו/או העתידיות יהיו בבעלות צד ב' ויוצמדו כאמור, כל זכויות   זכויות בנייה: 

ובשלבים   לעת  עת  שיווצרו  החדשים  העליונים  הגגות  כי  מוסכם  לחלקו. 

 שונים מעל היחידות הנוספות שייבנו ע"י צד ב', יהיו אך ורק בבעלות צד ב'.

 כמו כן, לצורך ביצוע עבודות הבנייה יהיה רשאי צד ב' לפעול לחיזוק הבניין, 

תמ"א   פרויקט  ביצוע  של  בדרך  בזאת 38לרבות  ניתנת  א'  צד  והסכמת   ,

ובלבד  וכיו"ב  מחדש  בנייה  הריסה,  בנייה,  שיפוץ,  פעולת  לכל  מראש 

 שהפעולות האמורות תתבצענה עפ"י היתר בניה כדין.

מובהר, כי לאחר מימוש זכויות הבנייה ע"י צד ב' ובניית הדירות החדשות 

הקיימ הדירות  הרחבת  באופן ו/או  המשותף,  הבית  רישום  צו  יתוקן  ות, 

יחולקו  וכי החלקים החדשים ברכוש המשותף  שייבטא את המצב החדש 

לאחר   מהצדדים  אחד  לכל  המיוחסים  הרצפות  שטחי  שבין  החדש  ביחס 

ברכוש   החלקים  בעניין  הצדדים  בין  מחלוקת  החדשה.  הבנייה  ביצוע 

 המשותף יובא להכרעת שמאי מקרקעין בלתי תלוי. 

יחידותיו בבית  ת משותף:בי יחידות מבין  יהיה רשאי לאחד או לפצל  כל אחד מהצדדים 

המשותף למספר שונה של יחידות, להעביר מחסן ו/או כל הצמדה אחרת,  

לרבות גג המוצמד ליחידה אחרת שבבעלותו של אותו צד בין יחידותיו של 

ש  אותו צד. שינוי ברכוש המשותף המשמש את שני הצדדים ושאינו משמ

 רק אחד מהצדדים, טעון הסכמת כל הצדדים.

קבע   פירוק השיתוף:  זה.  הסכם  לפי  השיתוף  פירוק  את  לדרוש  רשאים  אינם  הצדדים 

ביהמ"ש כי למרות זאת יש להורות על פירוק השיתוף, תבוצע חלוקה בעין 

בחלקים   הפירוק  בהוצאות  ישאו  הצדדים  משותף.  בית  רישום  באמצעות 

 ם בקרקע.שווים בינהם בהתאם לחלק

צד א' מעניק לצד ב' זכות סירוב ראשונה לרכישת חלקו של צד א' בחנויות  זכות ראשונים: 

  )כולן או חלקן(.   
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   נתוני תכנון  .4

 ואתר מנהלירושלים אתר האינטרנט ההנדסי של הועדה המקומית על המידע בפרק זה מבוסס 

 :התכנון

 כלל התכניות המאושרות   .4.1

 מהות התוכנית מתן תוקף  י.פ תכנית 

 תכנית מתאר לעיר ירושלים 16.7.1959 687 62

 תיקון לתכנית המאתר 8.9.1966 1301 1201

 הרחבת דרך קיימת ברחוב הלל 16.11.1978 2479 2184

 חישוב זכויות הבניה לגבי חדרי מדרגות  2.4.1992 3990 4123

 התרת בניה מוגבלת בשטח דרך  14.12.1995 4358 5021

 תנאים לבנית מעלית חיצונית  22.3.1996 4393 5022

 שינוי הוראות לבנית מעלית חיצונית  30.1.2000 4847 א 5022

 עדכון תקן חניה  15.1.2004 5264 5166

על    38תמ"א 
 תיקוניה 

 חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה 18.5.2005 5397

 5166שינויים לתקן חניה שנקבע בתכנית מס'  21.1.2010 6052 ב 5166

 הוספת שימושים לאכסון תיירותי בירושלים  6.6.2013 6605 92098

10038 7655 27.12.2017 
חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה  

 בירושלים 

 "הקו הכחול"  -רכבת קלה ירושלים 17.8.2018 7908 101-0178129

 ריכוז זכויות והוראות בניה  .4.2

החלקה הנדונה כוללת שני יעודים: מגרש ביעוד לאזור מסחרי בשטח  2184  בהתאם לתכנית

 מ"ר.  70 –מ"ר; שטח ביעוד להרחבת דרך ושטח לארקדות בשטח של כ  521 –של כ 

 (. 9.11.2020עפ"י תיק מידע להיתר מעיריית ירושלים מתאריך )השטחים 

 להלן פירוט השימושים והזכויות לכל יעוד בנפרד:

 הרחבת דרך ושטח לארקדות

השטח המיועד להפקעה הינו שטח הארקדות בקומת הקרקע בלבד של הבניינים הקיימים 

 ומיועד לבנית מדרכות בשטח הארקדות. 

יהיו  המרתף,  ובשטח  הארקדות,  לשטח  מעל  אשר  בשטח  הקיימים  בבניינים  השימושים 

 בהתאם לשימושים הקיימים בעת הפקדת תכנית זו. 

 אזור מסחרי

בתי מגורים, בתנאי שלא יותרו מגורים בקומת הקרקע אלא באישורה של  -תכליות 

ומלון;    בתי ספר  הוועדה המקומית; בנייני ציבור, בתי הבראה, בתי חינוך, 

 משרדים; חנויות; בתי מלאכה ותעשיות, בתנאים. 
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  0מ' או    2.5ת,  מ', קווי בניין ס מ' לחזי  15קומות,    3-4תכסית,    50%,  150% -זכויות והוראות 

 מ' לאחור.  5לצדדים, 

שטח שמתחת לקומת הקרקע או קומת הקרקע התחתונה של   –הגדרה    - מרתף 

על   עולה  אינו  ושגובהו  אינו    2.25בית  ממנו  חלק  ושכל  התקרה  עד  מטר 

הקרקע   של  המאושר  הסופי  המפלס  פני  מעל  וחצי  ממטר  יותר  נמצא 

או הסופי הממשי של  או המפלס  הנמוך  הסמוכה למרתף  לפי  תה קרקע, 

 מביניהם. 

 אחסנה, חללים למעליות ומקומות לשימוש מיזוג אויר, בתנאים.    –שימושים     

הוועדה    -שימור  של  לשימור  מבנים  לכרטסת  בהתאם  לשימור  מיועד  המבנה 

 'בית מר חיים'. – 35734אתר  –המקומית 

ואינו בנוי   62' טרם תכנית  30הבניין הוקם בשנות ה'    -   62הערה לעניין זכויות הבניה ותכנית  

 בהתאמה לתכנית )שטחי הבניין גדולים משמעותית וכן התכסית(.   

 10038תכנית  .4.3

 . 27.12.2017מיום  7655אושרה למתן תוקף בי.פ. 

, המאפשר הכנת תכנית מפורטת מקומית 38לתמ"א    23תכנית שנערכה בהתאם לסעיף  

 זכויות הבניה לתנאי כל יישוב.  הכוללת הוראות והתאמת

התכנית כוללת הנחיות מיוחדות לבינוי במרקמים בעלי אופי ייחודי ובין היתר בתחום העיר  

 ההיסטורית ואזורי שימור.  

בהתאם להגדרות התכנית, נשוא חוות הדעת ממוקם בתחום העיר ההיסטורית ואזורי שימור 

 )מגורים גדול(.  כמבנה היסטוריומוגדר 

להוראות התכנית, במבנה היסטורי בתחום העיר ההיסטורית תותרנה תוספת של   בהתאם

   –קומות, בתנאים  2עד 

הקדמית  • בחזית  להרחבות  בינוי  תוספת  כל  כוללת  אינה  זו  תכנית  למימוש  ההצעה 

 להרחבת דירות קיימות )מפורטת להלן(.  –ובחזיתות הצידיות של המבנה לפי חלופה א' 

 ו פוגע בחזות המבנה.מוצע חיזוק פנימי שאינ •

נקבע בחוות דעת של מהנדס הועדה כי הגובה המוצע אינו עולה באופן ניכר על הגובה   •

 שנקבע במדיניות התכנון העדכנית לאזור. 

ב   • תוסג  המבנה  מעל  תוספת  של  השנייה  בחזית   3  –הקומה  המגרש  מגבול  מטר 

 הקדמית. 

  
סומן המבנה    15.10.2020מתאריך  מספר אתר ישן )לפי כרטסת ישנה(; בהתאם להחלטת וועדה השימור    4

 .3995כאתר מס' 
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   –תנאים נוספים 

התוספת תותר מעל המבנה הקיים ומעל הרחבות הדיור ככל שיתבצעו ולא תחרוג מקו  -

ההיקף של הקומה מתחתיה, למעט חריגות נחוצות על פי הדרישות הקונסטרוקטיביות 

 של המבנה.

יחידת דיור נוספת יכלול מרחב מוגן דירתי, אלא אם אישרה רשות מסומכת שטחה של כל   -

 פטור או פתרון מיגון חלופי. 

ככל שקיימת במבנה המקורי קומת גג חלקית, תוספת הקומה על פי סעיף זה תפוצל,  -

באופן שתתאפשר השלמת קומת הגג החלקית עד לקו ההיקף של הקומה מתחתיה,  

בינוי חלקי בק יאפשר  הקיים  ובנוסף  הבינוי  ומה שמעל, בהיקף שאינו עולה על שטח 

 בהיתר בקומה החלקית הקיימת.

פיצול הזכות לתוספת קומה כאמור ייחשב כמימוש זכויות להשלמת קומת גג, אם הותרו   -

 בתכנית מאושרת החלה על המבנה.

 - הרחבת יחידות הדיור הקיימות

  -חידות הדיור הקיימות חלופות בנייה להרחבת י 3במבנים היסטוריים תתאפשרנה 

 חלופה א' •

עד   של  בהיקף  הקיימות  הדיור  יחידות  במפלס  בנייה  בחזית   25הרחבות  ליח"ד,  מ"ר 

לרחוב   פונה  שאינה  בניין  בלבדהאחורית  לקו  עד  ללא    2,  האחורי,  המגרש  מגבול  מ' 

לתוספת   תנאי  הינה  זו  חלופה  הקדמית.  ובחזית  הבניין  בצידי  כלשהן  בינוי  הרחבות 

של בינוי על הגג הבניין. תבחן תוספת מעלית בהמלצת מהנדס הוועדה בהתאם    מוגדלת

 .5022למגבלות שנקבעו בתכנית 

 חלופה ב' •

בנייה בהיקף של עד   לקו    25הרחבות  הקיימות, עד  הדירות  ליח"ד במפלס  מ'    3מ"ר 

מגבולות המגרש בחזית האחורית שאינה פונה לרחוב וכן הרחבות כאמור בצידי הבניין, 

מ' מגבולות המגרש, וזאת בתחום חלק החזיתות הצידיות הקרובות לאחורי    3לקו בניין  עד  

ו   כולה  הקדמית  החזית  הותרת  תוך  בלבד,  הצידיות,   4  –הבניין  החזיתות  מאורך  מ' 

מהנדס   בהמלצת  מעלית  תוספת  תבחן  בינוי.  ללא  פנויות  הקדמית,  לחזית  הקרובות 

 . 5022הוועדה בהתאם למגבלות שנקבעו בתכנית 

 חלופה ג' •

מ"ר ליח"ד במפלס הדירות הקיימות, במידה וקווי בנייה   25הרחבות בנייה בהיקף של עד  

זאת. האמור בתנאי שקווי   בתכניוץ מאושרות מפורטות החלות על המקום מאפשרות 

הבניין לבנייה המוצעת אינם סותרים הוראות שימור המבנה שנקבעו בתכנית מפורטת  

, חוות דעת של יחידת השימור ודיון בועדת השימור של עיריית ובכפוף להגשת תיק תיעוד
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שנקבעו  למגבלות  בהתאם  הוועדה  מהנדס  בהמלצת  מעלית  תוספת  תבחן  ירושלים. 

 . 5022בתכנית 

לתנאי  בהתאם  המתאימה,  התכנונית  החלופה  את  החלופות  מבין  ישקול  הוועדה  מהנדס 

קת, כך שתעמוד בפני הוועדה  האתר בו מוגשת הבקשה להיתר ויעביר את המלצתו המנומ

 המקומית בעת הדיון בבקשה. 

על אף האמור לעיל, יתאפשר במבנים היסטוריים מיקום אלמנטים הנדרשים לחיזוק מבנים.  

זאת בנוסף על המתאפשר מתוקף החלופות לעיל במידה ולא נמצא פתרון אחר, וזאת לאחר  

עירונית. חוו"ד תתיחסנה לאופן  קבלת חוו"ד מהנדס הוועדה או מי מטעמו ויחידת השימור ה 

 שילובם של האלמנטים האמורים בחזות האדריכלית של הבניין ולאי פגיעה בערכי השימור. 

ולא  בינוי  ולא בתוספות  הניתן  ככל  קונסטרוקטיביים, מזעריים  כי מדובר באלמנטים  יובהר 

א שלא  בתוספת שטחי בנייה ומיקומם יישקל רק במידה ומדובר במוצא אחרון לאחר שנמצ

 ניתן לייצר את החיזוקים הנדרשים במסגרת חלופות הבינוי לעיל. 
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 נאותות סביבתית   .5

 איכות סביבה   .5.1

הנכס נבנה בסביבת מגורים וותיקה בעיר ירושלים. לא ידוע על גורמי זיהום קרקע בסביבה  

 זו.  

לחשד  סיבה  מטה  לחתומים  הייתה  ולא  מטה  החתומים  לידיעת  הובאו  לא  זו  דעת  בחוות 

הגבלה   וללא  כולל  בנכס,  מסוכנים  חומרים  של  או  PCBאסבסט,    -לקיומם  דלק,  דליפות   ,

 א נמצאים בנכס, במהלך ביצוע ההערכה.  כימיקלים, שנמצאים או ל

החתומים מטה אינם בקיאים בביצוע בדיקות לחומרים כאלה אשר נוכחותם יכולה להשפיע  

על שווי הנכס. האומדנים בחוות דעת זו מבוססים על ההנחה כי אין חומרים מסוכנים קיימים  

וקחים בחשבון  בנכס או בסביבתו שיכולים להשפיע על האומדנים. החתומים מטה אינם ל

ואין תחת אחריותם את נושא החומרים המסוכנים או הידע הדרוש לגילויים. לא הוצגו בפנינו  

 סקרי קרקע או מסמכים אחרים הבודקים מצב הנכס. 

 עתיקות .5.2

לא ניתן לאתר מידע לגבי החלקה   אתר רשות העתיקות, עפ"י גוש וחלקה, במבדיקה שנערכה  

אי זה  ואזור  היות  הדעת,  חוות  סטטוטורי נשוא  מוסדר  ה תנו  למידע  בהתאם  מאתר  עולה  . 

Govmapכדין וחלים עליהם הוראות   בתחום אתר עתיקות מוכרז  , נמצא כי המקרקעין נכללים

 1978 -חוק העתיקות, התשל"ח

 אין לבצע כל פעולה באתר ללא קבלת אישור ממנהל רשות העתיקות.

 . 2822/0מספר אתר:   ;(2822/0רחוב קרן היסוד ) –שם אתר: ירושלים, ימק"א 

מתחת   חקלאיים  מיתקנים  קברים,  הביזנטית,  מהתקופה  מנזר  שרידי  העתיקות:  תיאור 

 לאצטדיון ועד לרחוב קרן היסוד. 

שנים רבות. לפיכך, חוות הדעת נערכה תחת ההנחה  לפני כיום מדובר בנכס בנוי שאוכלס 

יכולים, בפרט בשלב זה, להשפיע   קיימים ממצאי עתיקות אשר  לא  או  כי  על שווי הנכס 

  לגרור עלויות מיוחדות לנכס.   
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 עקרונות השומה  .6

 קיימות שלוש גישות שומה עיקריות להערכת שווי נכסי מקרקעין:

 הגישה המועדפת באומדן שווי נכסי מקרקעין. על פי גישה זו מוערך שווי נכס  - גישת ההשוואה

 הנדרשות )גודל, סחירות וכיוצ"ב(. בהתבסס על נתוני השוואה דומים בסביבה, תוך ביצוע ההתאמות 

 גישה זו מקובלת בהערכת נכסים מניבים. על פי גישה זו שווי הנכס נקבע על  -  גישת היוון הכנסות

 ידי היוון תזרים המזומנים המתקבל וצפוי להתקבל במהלך תקופת חייו הכלכליים. שיעור ההיוון לפיו 

 רמת הסיכון הגלומה בקבלת תזרים המזומנים הצפוי וכד'. יהוון תזרים המזומנים נקבע לפי סוג הנכס,  

 על פי גישה זו מוערך שווי הנכס לפי העלויות הצפויות להקמת נכס דומה. שווי הנכס  - גישת העלות

 יוערך כסכום שווי מרכיביו לרבות, שווי הקרקע בתוספת עלות הקמת הנכס, תוך התחשבות בפחתים 

 זמי הנקבע בהתאם לסוג הנכס, מצב הפיזי, מצב השוק וכד'. פיזיים, תכנוניים ובתוספת רווח י

 :גישת השומה בנכס המוערך

 נשוא חוות הדעת הנדון מהווה דירות מגורים בבניין וותיק.  

 הגישה העדיפה על הערכת שווי דירות מגורים הינה גישת ההשוואה, מנתוני מכר לדירות בעלי

 מאפיינים דומים תוך ביצוע התאמות נדרשות. 
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 גורמים ושיקולים  .7

 אומדן השווי נערך בגישת ההשוואה לשטחי המגורים בבניין )כל שטחי הבניין ללא שטחי המסחר(. 

 שיקולים הבאים:ה גורמים והבין היתר,  ובאו בחשבוןה  באומדן שווי הנכס הנדון

ג'ורג' פינת רחוב הלמיקום   • ירושלים, בסביבה מבוקשת מאוד הנכס ברחוב קינג  ל, מרכז העיר 

למגורים, בסמיכות לקו רכבת קלה קיים )אדום, רחוב יפו( וקו עתידי שיעבור על רחוב קינג ג'ורג  

 )כחול(.  

וותיקה   רוויה  סמי  בבניה  ומלונות  משרדים  למגורים,  מעורבים  בשימושים  מאופיינת  הסביבה 

 רים חדשים או מבנים שעברו חיזוק ותוספת בניה. הכוללים קומת קרקע מסחרית, לצד מבני מגו

 הרחובות הסובבים מוטים תחבורה ציבורית. 

 שטח החלקה וצורתה. •

בעיקר על פי תכנית הבקשה להיתר לפרויקט אשר הוכנה על ידי משרד יגאל   –השטחים הבנויים   •

 לוי אדריכלים, לשיפוץ ושימור הבניין הקיים וחלוקה מחדש של הקומות.  

לא אותר היתר הבניה המקורי למבנה. בביקור בנכס נמצא כי לא חל שינוי בקונטור המבנה ביחס 

מתאריך   החתומה  ההיתר  בתכנית  המופיעים  היתר  28.3.1935לשטחים  תכנית  נמצאה  לא   .

 המתייחסת לקומות המרתף והגג.  

ביצוע לתחילת  כהכנה  מדייריו  פונה  הנכס  גילו.  את  תואם  הנכס  של  הפיזי  הפרויקט   מצבו 

 ולאחרונה בוצעו בנכס התאמות על מנת להגדירו כלא ראוי לשימוש לצרכי פטור מארנונה. 

הבניין מסומן לשימור בהתאם למדיניות עיריית ירושלים ומופיע בכרטסת שימור   –המצב התכנוני   •

אשר הוכנה מכוחה. ניצול   10038ותכנית    38. קיימת יתרת זכויות בניה מתמ"א  3995כאתר מס'  

 זכויות הבניה כפוף לתנאים. 

לאור אי הוודאות, והעובדה כי מימוש תוספת הזכויות מחייב חיזוק המבנה, וכן עלויות בניה עודפות  

 לא הבאנו בחשבון מרכיב שווי לזכויות בניה לא מנוצלות.   –שונות 

נית הוגשה תכנית בקשה להיתר לחלוקה מחדש של הקומות, חיזוק ושימור הבניין. התכ  –רישוי   •

 אושרה על ידי מחלקת השימור בעירייה ועל ידי הוועדה המקומית, בתנאים. 

 המסדיר את החלוקה של שטחי הבניין, הנכס בבעלות פרטית במושע; קיים הסכם שיתוף    -זכויות   •

לחברה,  המגורים  שטחי  יוחדו  צד,  כן  ו  במסגרתו  כל  של  והחובות  הזכויות  לעניין  הוראות  קובע 

 במקרקעין.  אחזקה, פיתוח ושימוש

 נכון למועד הקובע כל יחידות המגורים בבניין פנויות וריקות.   –שוכרים ומחזיקים  •

 הובאו בחשבון נתוני ההשוואה דומים בסביבה, תוך ביצוע התאמות נדרשות.  •
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 נתוני השוואה   .8

 המידע עסקאות מכר של דירות מגורים בבניינים וותיקים בעלי מאפיינים דומים בסביבה הקרובה. 

 לקוח מאתר מידע נדל"ן של רשות המיסים ומידע משלים שאספנו )שטח הדירות מתוך תיקי

 הנתונים כוללים מע"מ:  –( כולל מרפסות מקורותהבניין/תשריטי הבית המשותף, 

 כתובת גו"ח 
 תאריך 
 עסקה

 קומה  חד' 
 שטח
 נטו 

 (מ"ר)
 מחיר 

 מחיר 
 למ"ר נטו

30043/44 
 המלך

 ג'ורג' 28
27.8.2021 3 2 73 ₪ 2,200,000 ₪ 30,137 

30037/146 
 מבוא

 המתמיד
16 

26.8.2021 3 1 74 ₪ 2,550,000 ₪ 34,459 

30037/91 
 המלך

 ג'ורג' 37
12.08.2021 3 1 75 ₪ 2,707,000 ₪ 36,093 

30037/1 
 המלך

 גורג' 59
05.04.2021 3 4 77 ₪ 2,450,000 ₪ 31,818 

30037/91 
 המלך

 ג'ורג' 33
23.03.2021 3 3 78 ₪ 2,230,000 ₪ 28,590 

 34,397 ₪ 1,995,000 ₪ 58 3 2 3.9.2020 שץ 6 30043/38

 23,649 ₪ 1,750,000 ₪ 74 1 3 7.4.2021  המלך  30037/91
35ג'ורג'    23.3.2021 3 3 84 ₪ 2,230,000 ₪ 26,548 
  12.2.2020 4 1 93 ₪ 2,250,000 ₪ 24,194 
  20.11.2019 3.5 6 85 ₪ 2,400,000 ₪ 28,235 
  28.3.2019 3 2 81 ₪ 2,250,000 ₪ 27,778 
  6.9.2019 2 3 50 ₪ 1,740,000 ₪ 34,800 

 33,284 ₪ 2,230,000 ₪ 67 3 3 26.1.2020  המלך 30037/61
41ג'ורג'    23.7.2018 2 1 46 ₪ 1,880,000 ₪ 40,870 

 24,217 ₪ 2,700,000 ₪ 111 3 4 18.2.2021 המלך 30037/80
29ג'ורג'    20.11.2019 4 2 109 ₪ 2,500,000 ₪ 23,029 
  23.8.2018 2 0 35 ₪ 1,550,000 ₪ 44,286 

 32,368 ₪ 1,230,000 ₪ 38 5 2 22.7.2019 הלל 16 30037/100

 35,443 ₪ 2,800,000 ₪ 79 3 3 23.6.2019 הלל 4 30037/104

 30,435 ₪ 2,800,000 ₪ 92 2 3 1.1.2019 הלל 8 30037/114
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 היצע 

חדרי שינה ובשטח נטו של    6מוצעת דירה למכירה, בקומה השלישית, בת    29  ברחוב המלך ג'ורג  -

 ₪, הדירה משופצת.  3,700,000 -מ"ר, בתמורה ל 110 -כ 

מ"ר, מעוצבת    62  - כ  חדרים בקומה שלישית, בשטח של    2מוצעת למכירה דירה בת    9ברחוב הלל   -

 .₪; בבניין אין מעלית וחניה   2,350,000 -ומשופצת בתמורה ל 

 -  חדרים, בקומה הראשונה, בשטח נטו של כ  3.5מוצעת דירה למכירה, בת    8רחוב המעלות  ב -

 ₪.   2,600,000 -מ"ר, בתמורה ל 80

 

 חדרים בסביבה הקרובה, ולשם האינדיקציה להלן 2לאור מיעוט בעסקאות השוואה לדירות בנות 

 ות מתוך תיקיעסקאות מכר לדירות בשטחים קטנים בפרויקטים חדשים בסביבה )שטח הדיר

  –הנתונים כוללים מע"מ  –הבניין/תשריטי הבית המשותף( 

 30037/164; גו"ח 10שחם מאיר 

 פרויקט מגורים בבנייה חדשה בעל מאפיינים דומים מבחינת צפיפות, חניה וכו'.

 קומה  חד'  תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מחיר למ"ר נטו מחיר 

18.8.2021 2 1 37 1,800,000   ₪ 48,649    ₪ 

12.11.2020 2 1 44 ₪ 1,930,000 ₪ 43,864 

12.8.2020 2 5 44 ₪ 1,747,000 ₪ 39,705 

23.1.2020 2 5 45 ₪ 1,860,000 ₪ 41,333 

20.1.2020 2 4 45 ₪ 1,702,400 ₪ 37,831 

20.1.2020 2 3 45 ₪ 1,879,400 ₪ 41,764 

16.1.2020 2 2 45 ₪ 1,792,000 ₪ 39,822 

15.1.2020 2 4 45 ₪ 1,747,000 ₪ 38,822 

19.12.2019 2 3 44 ₪ 1,808,000 ₪ 41,091 

15.12.2019 2 4 45 ₪ 1,975,000 ₪ 43,889 

3.12.2019 2 2 45 ₪ 1,975,000 ₪ 43,889 

3.12.2019 2 3 45 ₪ 1,975,000 ₪ 43,889 
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 30037/166; גו"ח  5שחם מאיר 

 דירות רגולריות בקומה, חניה לכל דירה, ולגביו יש לבצע התאמה לפרויקט שבנדון  4פרויקט יוקרתי, 

 )בניין משופץ, צפיפות לקומה, ללא חניה(.

 קומה  חד'  תאריך עסקה
 שטח נטו

 (מ"ר)
 מחיר למ"ר נטו מחיר 

4.08.2021 2 2 37 ₪ 2,100,000 ₪ 56,757 

24.06.2021 2 6 37 ₪ 2,000,000 ₪ 54,054 

24.06.2021 2 6 37 ₪ 2,200,000 ₪ 59,459 

24.06.2021 2 6 54 ₪ 3,300,000 ₪ 61,111 

20.5.2021 2 5 37 ₪ 1,650,000 ₪ 44,595 

20.5.2021 2 4 37 ₪ 1,650,000 ₪ 44,595 

17.9.2020 2 5 37 ₪ 1,800,000 ₪ 48,649 

10.8.2020 2 1 40 ₪ 1,900,000 ₪ 47,500 

4.12.2019 2 4 37 ₪ 1,606,000 ₪ 43,405 

2.12.2019 2 2 39 ₪ 1,700,000 ₪ 43,590 

2.12.2019 2 3 39 ₪ 1,700,000 ₪ 43,590 

  



 

 26מתוך  25עמוד                  

 תחשיב  .9

 אומדן השווי נערך בגישת ההשוואה.

 מ"ר )לא כולל מרפסות(. 2,385 -שטח נטו כולל של כ  –שטחים  -

ממוצע   אמדנו שווי מ"ר בנוי  ,  תוך ביצוע התאמות,  שהוצגו לעילבהתבסס על נתוני ההשוואה   -

₪ למ"ר )מגלם מרפסות(. האומדן מגלם דירות בשטח קטן )בדומה למתוכנן   36,500בגבולות  

 בפרויקט( במצב פיזי המצריך שיפוץ מקיף.  

לנתוני ₪, המבטאת עלות עודפת ביחס    1,900,000  – בנוסף, הובאה בחשבון הפחתה בסך של כ  

 ההשוואה לשימור הבניין ולתוספת מעלית. 

 : תחשיב

 2,385 שטח בנוי במ"ר 

 36,500 ₪ אומדן שווי מ"ר בנוי ממוצע 

 87,052,500 ₪ סה"כ ביניים 

 1,900,000 ₪- הפחתת עלות עודפת 

 85,200,000 ₪ סה"כ שווי הנכס במצבו, במעוגל

 המתקבל הינו בטווח הסביר. חשוב לציין כי טרםמבדיקה שערכנו בגישת החילוץ עולה כי השווי 

 התקבל היתר בניה סופי וטרם נערך מכרז קבלנים לביצוע ולפיכך בדיקת הבקרה שבוצעה הינה

 ראשונית בלבד.  

 רגישות 

 - )כולל מע"מ(  בשווי מ"ר בנוי ממוצע על שווי הנכסביצענו בדיקת רגישות להשפעה של שינוי 

-5% - 5% 

₪ 34,675 ₪ 36,500 ₪ 38,325 

₪ 80,800,000 ₪ 85,200,000 ₪ 89,500,000 
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 השומה  .10

 לאור האמור לעיל, הסכום הכולל של אומדן נשוא חוות הדעת, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה 

   ₪.  85,200,000מרצון ממוכר מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא, עיקול וזכויות צד ג', בגבולות 

 : הערות

 השווי כולל מע"מ.  . א

 . 31.12.2021המועד הקובע להערכה הינו  . ב

 לא התייחסנו למיסוי שיחול, ככל שיחול, בעת מכירת הנכס. .ג

 נתונים נוספים  .11

 אולפינר, כדלקמן: -האחרונות על ידי משרד השמאים גרינברגהנכס הוערך בשלוש השנים  . א

 סה"כ שווי מטרת הערכה  מועד קובע 

 83,680,000 ₪ דוחות כספיים  1.11.2018

 85,170,000 ₪ דוחות כספיים  31.12.2019

 85,200,000 ₪ דוחות כספיים  31.12.2020

 ₪.  85,200,000בשווי של  31.12.2021כפי שנמסר לנו, הנכס רשום בספרי החברה ליום  . ב

 הצהרות  .12

 זו, אין לנו כל עניין פרטי או חלק בנכס נשוא  הערכה  לביצוע המתאים הידע בעלי אנו כי מצהירים אנו

 חוות הדעת ודו"ח זה נעשה על פי מיטב ידיעתנו, הבנתנו וניסיוננו המקצועי ועל פי כללי האתיקה 

 המקצועיים המחייבים.  

 ועל פי התקנים  1966 –מאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו הדו"ח הוכן על פי תקנות ש

 המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.

  בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 לב  -גיל בר דניאל רובינזון  

 עו"ד ושמאי מקרקעין  שמאי מקרקעין  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131.12.202הערכה ליום   

 מקיפה שומת מקרקעין  

 במסגרת פרויקט "דמרי בברנע שלב ב'" מגורים דירות 56

 , אשקלון87 שד' הציונות

 ( 2754  בגוש 42-43חלקות  )
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 2022  בפברואר  10

40410.03 59330. /    מספרנו: 

 לכבוד 

 בע"מ  מגוריט ישראל 

 ג.א.נ, 

 דירות מגורים 56הערכת שווי 

 "שלב ב'  פרויקט "דמרי בברנעבמסגרת 

 אשקלון ,87 שד' הציונות 

 (2754 בגוש 42-43קות חל)

 ההערכה מטרת  .1

על  צבר    ידי   התבקשנו  תומר  בחב'   – מר  הכספים  בע"מ    סמנכ"ל  ישראל  :  )להלןמגוריט 

להלן, במכירה ממוכר    5כמפורט בסעיף    –   להעריך את שווי השוק של הנכס הנדון   , ("החברה"

 . מרצון לקונה מרצון

 ה. ההערכה התבקשה לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של החבר

של מועצת שמאי המקרקעין )פרוט מזערי    17.1חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס'  

ולצורך    1968-נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

כמשמעותו בתקן דיווח    –יישום תקינה חשבונאית(, ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס  

  –  40(, ולצורך יישום בתקן חשבונאות בינלאומי  13IFRSמדידת שווי הוגן )   –   13כספי בינלאומי  

 (. IAS40נדל"ן להשקעה )

ך שעבוד הנכס הנדון כולו או  הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי מסמך זה ותוכנו יצורף לצור 

חלקו לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או לצורך הדו"חות הכספיים של החברה ו/או  

 . לדו"חות הצעת מדף עתידיים )ככל שיתפרסמו( ו/או לצורך דיווחיה המיידים של חב' מגוריט

 . כמו כן, הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי חוות דעת זו תפורסם בציבור

 מועד הקובע ה .2

 . 31.12.2021 –  הינולהערכה זו  המועד הקובע  
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 פרטי המשרד והשמאים המעריכים  .3

 . 1998משרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' פעיל מאז שנת 

המשרד עוסק בהערכות שווי נכסי מקרקעין ומשמש כיועץ בנושאי מקרקעין לחברות וגופים  

 בניה, למוסדות פיננסיים ולחברות ביטוח. ציבוריים, לרשויות מקומיות, לחברות 

 . ושיי טנרי הערכת השווי לצורך חוות דעת זו נערכה ע"י שמאי המקרקעין ה"ה רענן דוד 

 להלן פרטי השכלתם וניסיונם:

 כלכלה ושמאות מקרקעין.  – שותף במשרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'   – רענן דוד 

 . 2000( מהאוניברסיטה העברית בירושלים משנת  MAבכלכלה ) שמאי מקרקעין, בעל תואר שני  

 .  2005הטכניון משנת  -בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים ביחידה ללימודי חוץ  

ורשום בפנקס שמאי מקרקעין    2004עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  

 . ( 1389)רישיון מס'  2005משנת  

כלכלה ושמאות    – במשרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'    מקרקעיןשמאי    –   שיי טנרי

 מקרקעין. 

 . מהמסלול האקדמי המכללה למנהל( בהתמחות מימון,  B.A) וניהול  בכלכלה  ראשון  בעל תואר  

עוסק במתן הערכות שווי נכסי מקרקעין לצרכים מגוונים, וכן בבחינות כדאיות כלכליות טרום  

 לשימושים שונים, ליווי וייעוץ בביצוע עסקאות לרכישת נכסי נדל"ן ועוד. ביצוע עסקאות  

ורשום בפנקס שמאי מקרקעין    2018עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  

 (. 415160)רישיון מס'  2019משנת  

 פרטי ההתקשרות בין החברה לשמאים  .4

שות' )להלן: "משרדנו"(  קביץ ו לבין משרד ברק פרידמן קפלנר שימ   החברה ההתקשרות בין   . א

 . 13.12.2021ם בוצעה ביו 

 הננו להבהיר, כי שכר טרחתו של משרדנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה.  . ב

חברת   .ג ע"י  למשרדנו  ניתן  ההתקשרות  התחייבות  ישראל    מגוריט במסגרת  כתב  בע"מ 

, בכפוף  סמנכ"ל הכספים  - יו"ר דירקטוריון ותומר צבר    -ארז רוזנבוך  לשיפוי, אשר נחתם ע"י  

לתנאים מוסכמים, במסגרתו אנו מקבלים על עצמנו את מגבלת גובה השיפוי כפי שנקבעה  

 של רשות ניירות ערך.   105-30בעמדת סגל משפטית 

מקרקעין   . ד שמאות  שרותי  מספק  משרדנו  כי  בזאת,  מצהירים  אין  תאגידלהננו  ואולם   ,

של רשות ניירות    105-30אישי או תלות )לרבות על פי עמדת סגל משפטית  למשרדנו עניין  

    . תאגידבערך( 
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 פרטי הנכס  .5

   

 ביקור בנכס מועד ה .6

 . 10.1.2022  ביום, )הח"מ( שמאי מקרקעין    –  שיי טנרי   נערך ע"י סביבתו בבנכס וביקור 
  

גוש

4243חלקה

2,2294,452שטח החלקות )רשום( במ"ר

הפרויקט

הנכס נשוא ההערכה

הזכויות המשפטיות

כתובת עירונית

56 יח"ד המהוות את סה"כ יחה"ד בבניין המגורים מס' 1 

בפרויקט, כמפורט בהמשך

2754

שד' הציונות 87, אשקלון

בעלות פרטית - הנכס כולל מגבלת שכירות לתקופה של 

5 שנים, כמפורט בהמשך )טרם נרשם בית משותף(

"דמרי בברנע שלב ב" - שלושה בנייני מגורים בני 16 

קומות הכוללים בסה"כ 168 יח"ד
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 תיאור הסביבה  .7

נשוא חוות הדעת ממוקם בשד' הציונות, במזרח   שכונת ברנע, הממוקמת בצפון העיר  הנכס 

 אשקלון. 

ישנים    בנייני מגורים ומות לצד  ק  10-20חדשים בני  מגורים  שכונת ברנע מאופיינת בעיקרה בבנייני  

פארק עירוני,    צמודי קרקע. בנוסף, בסמוך לנכס מצוי קאנטרי קלאב,  מגורים  קומות ובתי   6-7בני  

 .בית כנסתו גני ילדיםבתי ספר, 

שד' יצחק  ו נכס נגישות טובה באמצעות הקרבה לצירי תנועה ראשיים באזור כגון, שד' קדש  ל

   . 4לכביש מס'  ות רבין המוביל

 .  הפיתוח ותשתית עירונית מלא  ת הנכס הקרובה בסביב

 תרשים הסביבה עם סימון מיקום הפרויקט 

 )הסימון להמחשה בלבד( 

 

  

  

הפרויקט "
 "הנדון

קאנטרי 

 קלאב
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 עסקית הסביבה ה .8

.  בשלבי בניה ואכלוס שונים ,  ק'  10-19בני    ממוקמים פרויקטים למגורים   הנדון  בקרבת הנכס

יחד עם זאת, להערכתנו התחרות הישירה לנכס הנדון מהווה פרויקטים למגורים הממוקמים  

   : כמפורט להלןבקרבת הנכס,  

 

מזרחית לפרויקט ישנו מתחם ובו מספר גדול יחסית של פרויקטים במסגרת "מחיר  -םכמו כן, דרו 

 למשתכן". 

   מפת הסביבה העסקית 

   

סטאטוסתיאור הפרויקטכתובתשם הפרויקט

שד' הציונות 87"דמרי בברנע שלב ב"

3 בנייני מגורים בני 16 קומות הכוללים 

בסה"כ 168 יח"ד, מתוכם בניין אחד 

נרכש ע"י החברה בשלמות

בשלבי 

אכלוס

שד' הציונות 73"דמרי בברנע שלב ג"
2 בנייני מגורים בני 18 קומות, סה"כ 112 

יח"ד
בהקמה

"FLY שד' הציונות 89"אשקלון
2 בנייני מגורים בני 19 קומות הכוללים 

בסה"כ 168 יח"ד
בהקמה
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 נשוא ההערכה הנכס  הפרויקט ותיאור  .9

 תיאור הפרויקט  9.1

בנייני    3, המהווה  "דמרי בברנע שלב ב", ממוקם פרויקט  2754בגוש    43  - ו  42על חלקות  

בניין מגורים  הנכס הנדון מהווה את  , כאשר  יח"ד   168סה"כ    הכוללים קומות    16מגורים בני  

 . 5.1.2022שבנייתו הושלמה והתקבלה תעודת גמר ביום , 42ממוקם על חלקה  ה 1מס'  

קומות    18בניינים בני    2שלב ג' של אותו פרויקט הממוקם מדרום וכולל  כי    , ןכמו כן נציי 

והקמתו  הקמה  יח"ד מצוי בשלבי   112שיכללו בסה"כ   פרויקט  של  ,  אותו  א' של  שלב 

 הושלמה והוא מאוכלס.  דומיםקומות במאפייני בינוי    16בנייני מגורים בני   3כולל ה

 דון הפרויקט הנ הבנין ומיקום   1תצלום אויר עם סימון 

 ( GovMap  מתוך אתר  2021)תצלום אוויר משנת  

  

 : מתחם הפרויקטגבולות 

 . קומות 19בני  חדשים  בנייני מגורים  שני –  צפון

 . בברנע שלב א"  רח' סמדר ומעברו פרויקט "דמרי –   דרום

בייעוד "אזור מגורים א'" עפ"י תכנית    שטחים לא מבונים   שד' הציונות ומעברן  –  מזרח

 ". 39"תמ"א/

שטח לבנייני  , רח' הכדים ומעברו  קומות   9-10בני    חדשים   בנייני מגורים   שני –  מערב

 . בית כנסת להבנותמתוכנן  כיום שני גני ילדים ובעתיד  ים ציבור עליו בנוי

 

 
 להמחשה בלבד.   –סימון סכמתי   1

 1בנין מס' 
 פרויקט הנדוןב
דמרי בברנע "

 "שלב ב

דמרי בברנע "
 "גשלב 

דמרי בברנע "
א"שלב   
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 נשוא ההערכה   נכסהאור ית 9.2

ב'  ההערכה  נשוא    הנכסכאמור,   שלב  של  הבניינים  שלושת  מבין  הצפוני  הבניין  הינו 

 , כמפורט להלן: יח"ד  56סה"כ כולל ה בפרויקט, 

   

  40נמסרו לחברה  נכון למועד עריכת השומה  כפי שנמסר לנו מהחברה,    הערה: 

יחה"ד צפויות להימסר במהלך  יתרת  .  הושכרו לשוכרים שונים   7מתוכן  ו,  יח"ד

 . 2022חודש פברואר 

מס' 

דירה

 מספר קומה

חדרים

שטח נטו 

"פלדלת" 

במ"ר

שטח 

מרפסת

במ"ר

כמות 

חניות 

צמודות 

לדירה

כמות 

מחסנים

1151301411

2151301411

314109121

414109121

5251301411

6251301411

724109121

824109121

9351301411

10351301411

1134109121

1234109121

13451301411

14451301411

1544109121

1644109121

17551301411

18551301411

1954109121

20541091211

21651301411

22651301411

23641091211

24641091211

25751301411

26751301411

27741091211

28741091211

29851301421

30851301421

31841091211

32841091211

33951301421

34951301421

35941091211

36941091211

371051302021

381051302021

391041093011

401041093011

411151302021

421151302021

431141093011

441141093011

451251302021

461251302021

471241093011

481241293011

4913616010821

5013616010821

511451394921

521451394921

531551393521

541551393521

551651393521

561651393521

56סה"כ
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 :ודירות המגורים הבניין תיאור 

לכיוון מערב ונהנות מנוף  בחלקן  הבניין נבנה בצורה בה הדירות בקומה טיפוסית פונות  

 . ים לוביתר הדירות בנויות המרפסות כך שמחלקן נשקף נוף חלקי  לים

 כדים. ה רח' מה כניסה משד' הציונות וכניס  – לבניין שתי כניסות 

  2בכניסה, תיבות דואר מאלומיניום,    נים וקוד  ת אינטרקום ומערכ, בין היתר,  כולל   הבניין

 וחדרי חשמל ומשאבות. חדרי מדרגותמעליות, מחסנים, 

 בבנייה קונבנציונלית עם חיפוי אבן וגג בטון.  הבניינים בנויים 

   דיירים, חדר כושר וחדר עגלות/אופניים.לבניין כולל מבואת כניסה, מועדון    לובי הכניסה 

 .  ומערכות טכניות  אחסנהלחניה, המשמשת   קומת מרתף  ן לבניי

  מרפסתיציאה ל הכולל  , סלון  ומערכת מיזוג  מטבח   : , בין היתרכוללות הדירות המוערכות  

 . חדר ממ"דוחדרי שינה הכולל שירותים ואמבטיה,    ושירות  , חדר רחצהשמש 

כולל, בין היתר: ריצוף  המוערכות  דירות  ב   בניההסטנדרט    –  והגמרסטנדרט הבניה  

מערכת אינטרקום עם מסך    מערכת מיזוג אוויר מיני מרכזי,   ,ס"מ(  60x60גרניט פורצלן ) 

חדרי הרחצה  ,  דקורטיבית כניסה  דלת    אלומיניום,  חלונות מפרופילגלאי עשן,    מובנה,

עם מנגנון הדחה  תלויות  אסלות  קרמיקה, הכוללים ריצוף נוגד החלקה ומחופים אריחי  

בידוד ,  עץ מסוג סנדוויץ' סמוי, מטבח   זכוכית  ונציאנים בתוך  ו  תריסים  ,  בסלוןבחלונות 

 . למרפסות וזכוכית  מתכת מעקות ו

 לובי הכניסה מרוצף באריחי גרניט פורצלן. 
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 טיפוסיות תמונות  

 חזית הבניין 

 

 

 מבט לכיוון מערב    

 

 לכיוון מזרח מבט 
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 המצב התכנוני  .10

 2בתוקף תכניות  10.1

 

 : 123/101/02/4עפ"י תכנית מס'    נדון ה  לנכס הרלוונטיות ביחס    זכויות הבניה להלן סיכום  

 

התבקשו    18.4.2017ביום  לפרויקט  שניתן    0777201מס'  הבניה  היתר  מסגרת  ב  הערה: 

 מס' הקלות, כמפורט בהמשך. 

 123/101/02/4 מס' קטע מתשריט תכנית 

 

 

 
 .אשקלוןהמידע בפרק זה מתבסס, בין היתר, על מידע תכנוני מאתר האינטרנט של אגף ההנדסה בעיריית   2

מועד פרסום י.פמהות התכניתמס' תכנית

תוקף ברשומות

233209/06/1977התוויית דרכים חדשות, אזורי מגורים, בנייני ציבור ומסחר4/112/03/4

366231/05/1989מאפשרת הקמת מבנים גם ללא קומת עמודים11/112/03/4

483527/12/1999יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת רפאלי באזור ברנע123/101/02/4

ייעוד

מ"ר 4,4222,175גודל מגרש

14 + ק' גג חלקית14 + ק' גג חלקיתמספר קומות מירבי

קומות11מספר קומות מרתף

יח"ד11256מספר יחידות מירבי 

מ"ר13,1606,580שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת

מ"ר5,1602,580שטח שירות מעל הכניסה הקובעת

100100%שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת

סה"כ שטח לכל הקומות
18,320 +

100%

9,160 + 

100%

יחידהמגרש מס' 507תיאור מגרש מס' 508

אזור מגורים מיוחד

 507מגרש מס' 

 508מגרש מס' 
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 הבניה  רישוי  10.2

ניתן    18.4.2017, ביום  אשקלון באתר האינטרנט של אגף ההנדסה בעיריית  כפי שנמצא  

קומות + קומת    16קומת קרקע +    - מגורים  מבני    3להקמת  ,  2017077היתר בניה מס'  

מרתף לחניה, מגורים, ממ"דים, מחסנים,  :  , שיכללויח"ד   168סה"כ  וב   כ"א  יח"ד   56,  מרתף

מבואות ומדרגות, מתקנים טכניים, לובי, מועדון דיירים, חדר עגלות, גזוזטראות מקורות  

 ופתוחות מרפסת גג וחדר טרפו. 

 :13סיכום שטחי הבניה עבור בניין מס'  

 

ים בפרויקט,  הבניינ 3)*( בפירוט חישוב שטחי הבניה לא צוינה חלוקת שטחי המרתפים בין סה"כ 

 סה"כ שטחי המרתפים הינו כמפורט להלן בסיכום סה"כ שטחי הבניה בפרויקט. 

 הבניינים בפרויקט:  3סה"כ שטחי הבניה עבור סיכום 

 

   : הערה

הבניה היתר  עפ"י  כי  מס'    ,נציין,  מס'  507-508מגרשים  תכנית  ,  123/101/02/4  עפ"י 

 . A507מופיעים כמגרש אחד מס'  

 : הקלות 

 , כדלקמן: מס' הקלות התבקשו 2017077מס'   בניה היתר במסגרת 

 קומות.   14במקום , קומות מעל קומת הקרקע  16 -  הקלה בקומות  .1

     הבניינים.לתחום חדר טרפו' ממוקם מחוץ   -  מיקום ח. טרפו'  .2

 חניה.שירות  המרת שטחי שירות משירות אחר ל   -  המרת שטחי שירות מתחת לקרקע .3

 : גמר   תעודות 

  1הממוקם בבניין מס'   שלושת הבניינים בפרויקט קיבלו תעודת גמר, כאשר הנכס הנדון

 . 5.1.2022ביום 

 

 
 עפ"י חישוב השטחים כמפורט בתכנית היתר הבניה. 3

שטח קומה

עיקרי

)מ"ר(

שטח 

שירות

)מ"ר(

סה"כ עיקרי 

+ שירות

)מ"ר(

גזוזטרה 

מקורה

)מ"ר(

גזוזטרה 

פתוחה

)מ"ר(

מרפסת 

גג 

פתוחה

)מ"ר(

סה"כ 

שטח 

)מ"ר(

-1(*)(*)

0365365365

1-166,5512,1798,7305721001839,586

525252קומת גג

6,5512,5969,14857210018310,003סה"כ

שטח קומה

עיקרי

)מ"ר(

שטח 

שירות

)מ"ר(

סה"כ עיקרי 

+ שירות

)מ"ר(

גזוזטרה 

מקורה

)מ"ר(

גזוזטרה 

פתוחה

)מ"ר(

מרפסת 

גג 

פתוחה

סה"כ 

שטח 

)מ"ר(

-14,9084,9084,908

01,0951,0951,095

1-1619,6546,53726,1911,71729955028,757

157157157קומת גג

19,65412,69732,3511,71729955034,916סה"כ
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 מצב משפטי  .11

 הרישום בלשכת רישום המקרקעין  11.1

מקרקעין    הזכויות מפנקס  רישום    י העתקעפ"י   רישום  בלשכת  שבע המתנהל    , באר 

האינטרנט  ו שהופק ,  2754בגוש    42-43חלקות    ותרשומ,  6.2.2022יום  ב  באמצעות 

 כדלקמן: 

 

 הסכם רכישה  11.2

  י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ בין  ,  20.12.2020שנחתם ביום    הסכם רכישה הוצג בפנינו  

(" לבין  החברהלהלן:  בע"מ  "(  ישראל  "מגוריט  ממנ"( הרוכש)להלן:  עיקרי    עולים  ו, 

 : הפרטים הבאים

 . 2דמרי בברנע שלב    – הפרויקט   •

  43  - ו   42, הידוע כחלקות  123/101/02/4לפי תכנית מס'    A -5074מגרש מס'    – המקרקעין   •

 . 2754בגוש  

וכולל עד  )זמני(    1בניין מגורים המוקם על חלק מהמגרש, המסומן כבניין מס'    –   הבניין  •

 . יח"ד נשוא החוזה   56ובו ייבנו    קומות   16

הדירות בבניין שהרוכש    56סה"כ  דירות בבניין, המהוות את  ה רשימת    – הדירות  רשימת   •

  47חניות טוריות( וכן    18מקומות חניה )מתוכן    56רוכש את הזכויות בהן. לדירות יוצמדו  

 מחסנים. 

 . עבור רשימת הדירות   כולל מע"מ   ₪   90,750,000סה"כ    –   התמורה  •

 החוזה. , בכפוף לתנאי  31.12.2021עד ליום    –   מועד מסירת ההחזקה  •

כתב אישור לבניין להשכרה למגורים לפיו אישרה מנהלת    2.8.2020החברה קיבלה ביום   •

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה את תכנית לפי החוק לעידוד השקעות  

"נכס מאושר" כאמור בפרק שביעי לחוק,    - הון, להקמתו של בנין להשכרה למגורים כ 

כל  ו  כי  הינו  לאישור  בסיסי  שלישיים  תנאי  לצדדים  ימכרו  ולא  יושכרו,  בבניין  הדירות 

להשכרה   לבניין  האישור  ובכתב  בחוק  המפורט  ובאופן  לתקופות  בהתאם  אחרים, 

 . 5למגורים 

בדירות,    , הרוכש מצהיר  • אוויר  מיזוג  לו התחייבות החברה להתקנת מערכות  ידועה  כי 

 מע"מ( ליח"ד.   ₪ )כולל   18,000שיותקנו עד למועד המסירה כנגד תשלום נוסף של  

 

 
 . A507בהיתר הבניה כמגרש מס' מופיעים  508-507מגרשים מס'    –לעיל   10.2ראה הערה בסעיף  4
 .להלן  11.3בסעיף , כמפורט  שנים 5האמורה הינה  התקופה  5

שטח חלקה

רשום

)מ"ר(

החלק הערותמשכנתאותהבעלים

בנכס

422,229

משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק דיסקונט 

לישראל בע"מ על כל הבעלים, ללא הגבלת סכום.

הערות: ביחד עם חלקה 43 בגוש זה.

קיימות 56 הערות אזהרה עפ"י סעיף 126 

לחוק המקרקעין לטובת מגוריט 

ישראל בע"מ.

434,452

משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק דיסקונט 

לישראל בע"מ על כל הבעלים, ללא הגבלת סכום.

הערות: ביחד עם חלקה 42 בגוש זה.

קיימות הערות אזהרה רבות ושונות, בין 

היתר לרוכשי הזכויות בפרויקט, 

למשכנתאות וכו'.

י.ח. דמרי בנייה 

ופיתוח בע"מ
בשלמות
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שלושת   • לגבי  הדירות  כל  מסירת  לאחר  שיתווספו  ככל  הנוספות,  הבניה  זכויות  כל 

הבניינים, יחולקו באופן יחסי בין רוכשי הדירות בבניינים הנ"ל על פי היחס שבין שטחי  

 רצפות הדירות ובהתאם להוראות חוק המקרקעין. 

מלא לחברה עד למסירת כל    כל זכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות שייכות באופן 

הדירות בכל שלושת הבניינים, שלאחר מכן כל זכויות הבניה שיתווספו יחולקו בין בעלי  

 יח"ד בבניינים הנ"ל. 

של   • והיעיל  המהיר  לסימן  להביא  במטרה  סבירה  בשקידה  לנקוט  מתחייבת  החברה 

הרישום    חודשים מסיום כל פעולות התכנון ופעולות   12פעולות רישום בית משותף תוך  

 הדרושות. 

רישום   בלשכת  הרוכש  שם  על  בגינה  והזכויות  הדירה  את  לרשום  מתחייבת  החברה 

המקרקעין, כשהיא רשומה כיחידת רישום נפרדת בבית משותף, כאשר הדירה והזכויות  

בגינה נקיות מכל עיקול, משכנתא, שעבוד או זכות אחרת לצד ג' )פרט לעיקול שהוטל  

 בהסכמת הרוכש(.   על פי דין על הרוכש ו/או 

 דירות לחברת מגוריט ישראל בע"מ   56אישור מכירת  11.3

הועבר לעיוננו מהחברה מכתב ממשרד הכלכלה והתעשייה לכבוד י.ח. דמרי בניה ופיתוח  

דירות מגורים בפרויקט לחברת מגוריט    56בע"מ, ממנו עולה כי אושרה הבקשה למכירת  

ורים לטווח ארוך ולכל הפחות  ישראל בע"מ, אשר תעשה שימוש בבניין להשכרה למג

 שנים.  5דירות המגורים לתקופה של  56להשכרה של 

 הסכמי שכירות  11.4

הדירות נשוא    56מתוך סה"כ    נכון למועד עריכת השומה,  כפי שהועבר לעיוננו מהחברה,

 דירות מושכרות לשוכרים שונים ולתקופות שונות.   7ההערכה, 

 ₪ לשנה.  000,420 - כ  בגבולות של  ן מדמי השכירות הינ ות סה"כ ההכנס

 . הדירות מושכרות בשכירות חופשית וכוללות הוראה לעניין אי תחולת הגנת הדייר
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 גורמים ושיקולים בהערכה .12

 הובאו בחשבון, בין היתר, הגורמים והשיקולים הבאים: , בואנו להעריך את שווי הנכס הנדון ב

, המהווים  הממוקמת בצפון העיר אשקלון מיקום הנכס בשד' הציונות, במזרח שכונת ברנע,   . א

 ר. עורקי תנועה ראשיים באזו

בנייני    3לל  ו כו ,  2754בגוש    42-43  חלקותעל    מוקםמה"  דמרי בברנע בפרויקט "  – הפרויקט   . ב

 יח"ד.  168סה"כ ובקומות  16מגורים בני 

  56, להן יוצמדו  בשלמות   1בניין המגורים מס'  ב"ד  היח  56סה"כ    –  הנכס נשוא ההערכה .ג

יח"ד נמסרו לחברה,    40כפי שנמסר לנו מהחברה  כאמור,    . מחסנים  47  - טוריות( ו  18חניות )

 . 2022ויתרת יחה"ד צפויות להימסר במהלך חודש פברואר  

ע"י   . ד לעיוננו  שהועבר  כפי  להן,  וההצמדות  בבניין  היחסי  מיקומן  גודלן,  הדירות,  תמהיל 

   החברה. 

 . הדירות סטנדרט הבנייה והגמר של  . ה

  שנים.   5הנכס כולל מגבלת שכירות לתקופה של  בעלות פרטית,    –  המשפטיותהזכויות   . ו

 שונים בשכירות חופשית.   הושכרו לשוכרים יח"ד  7כפי שנמסר לנו, 

 דומים בסביבה. בעלי מאפיינים מחירי נכסי מקרקעין  .ז

למכר  בהתאם    –גישת ההשוואה  הוערך לפי    דירות המגורים שווי    –  עקרונות הערכת השווי  . ח

בעלי  פרויקטים  מכר דירות בובהתאם ל  , בו מצויות הדירות נשוא חוות הדעת   דירות בפרויקט 

 . תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות  , בסביבהמאפיינים דומים 
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 נתוני השוואה  .13

נתוני השוואה מייצגים לדירות מגורים בפרויקטים מהסביבה הקרובה   מתוך מערכת    – להלן 

 המיסים:מידע נדל"ן באתר רשות 

 

 

תאריך תיאור כללימיקום הפרויקט

עסקה

מספר 

חדרים

שטח מדווח קומה

במ"ר

מחיר ממוצע מחיר מוצהר

למ"ר

הדמיה

27/8/2021512130₪ 2,280,000₪ 17,538

7/7/2021411109₪ 1,600,000₪ 14,679

21/6/202155130₪ 1,753,000₪ 13,485

20/6/202151130₪ 1,690,000₪ 13,000

17/6/202152130₪ 1,723,000₪ 13,254

16/6/202152130₪ 1,720,000₪ 13,231

31/5/202153130₪ 1,670,000₪ 12,846

27/5/2021412109₪ 1,680,000₪ 15,413

27/5/2021410109₪ 1,640,000₪ 15,046

24/5/202153130₪ 1,670,000₪ 12,846

9/5/202154130₪ 1,724,000₪ 13,262

26/4/202155130₪ 1,680,000₪ 12,923

22/4/202144109₪ 1,420,000₪ 13,028

11/4/2021411109₪ 1,660,000₪ 15,229

11/2/202151130₪ 1,740,000₪ 13,385

4/2/2021411109₪ 1,680,000₪ 15,413

21/1/202156130₪ 1,720,000₪ 13,231

17/1/2021613158₪ 2,820,000₪ 17,848

17/12/202154137₪ 1,880,000₪ 13,723

1/12/202151137₪ 1,875,000₪ 13,686

30/11/2021412113₪ 1,800,000₪ 15,929

25/11/2021411113₪ 1,700,000₪ 15,044

25/11/202156137₪ 1,860,000₪ 13,577

22/11/202152137₪ 1,880,000₪ 13,723

18/11/2021412113₪ 1,720,000₪ 15,221

14/11/202155137₪ 1,850,000₪ 13,504

11/11/202155137₪ 1,880,000₪ 13,723

8/11/202156137₪ 1,860,000₪ 13,577

31/10/202158137₪ 1,850,000₪ 13,504

31/10/2021411113₪ 1,685,000₪ 14,912

28/10/202153137₪ 1,785,000₪ 13,029

18/10/202157137₪ 1,875,000₪ 13,686

30/11/2021412113₪ 1,800,000₪ 15,929

14/9/202144113₪ 1,600,000₪ 14,159

5/9/202151137₪ 1,760,000₪ 12,847

2/9/202149113₪ 1,650,000₪ 14,602

1/9/202154137₪ 1,815,000₪ 13,248

31/8/2021410113₪ 1,650,000₪ 14,602

29/8/202146113₪ 1,610,000₪ 14,248

22/8/202145113₪ 1,600,000₪ 14,159

19/8/202158137₪ 1,860,000₪ 13,577

15/8/2021515170₪ 3,020,000₪ 17,765

3/8/202143113₪ 1,570,000₪ 13,894

30/7/202159137₪ 1,900,000₪ 13,869

14/9/202147113₪ 1,621,000₪ 14,345

26/7/202159137₪ 1,835,000₪ 13,394

30/6/202153137₪ 1,730,000₪ 12,628

30/6/202148113₪ 1,585,000₪ 14,027

30/6/202148113₪ 1,585,000₪ 14,027

28/6/202157137₪ 1,770,000₪ 12,920

26/5/2021410113₪ 1,580,000₪ 13,982

25/5/202141113₪ 1,490,000₪ 13,186

5/5/202145113₪ 1,570,000₪ 13,894

3/5/2021511137₪ 1,880,000₪ 13,723

26/4/2021510137₪ 1,835,000₪ 13,394

25/4/202149113₪ 1,540,000₪ 13,628

21/4/202141113₪ 1,530,000₪ 13,540

21/4/2021512137₪ 1,930,000₪ 14,088

21/4/2021515170₪ 2,875,000₪ 16,912

18/4/2021616197₪ 3,500,000₪ 17,766

11/4/202143113₪ 1,555,000₪ 13,761

11/4/202142113₪ 1,500,000₪ 13,274

7/4/202147113₪ 1,580,000₪ 13,982

7/4/2021513170₪ 2,950,000₪ 17,353

31/3/2021512137₪ 1,920,000₪ 14,015

31/3/2021510137₪ 1,820,000₪ 13,285

25/3/2021511137₪ 1,880,000₪ 13,723

25/3/2021617190₪ 3,070,000₪ 16,158

25/3/2021513170₪ 2,825,000₪ 16,618

24/3/202142113₪ 1,500,000₪ 13,274

24/3/202144113₪ 1,520,000₪ 13,451

"דמרי בברנע שלב ג" 

בנייה חדשה

2בנייני מגורים

 בני 18 קומות

 הכוללים 112 יח"ד.

שד' הציונות 73

הפרויקט הנדון -

 "דמרי בברנע שלב ב'"

בנייה חדשה

3 בנייני מגורים

 בני 16 קומות 

הכוללים 168 יח"ד

שד' הציונות

 83, 85 ו- 87
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הפרויקט   כי  העובדה  הנדון לאור  הנכס  כלול  יחסית של  כולל    בו  רב  ניתן  מספר  עסקאות, 

 ההערכה. להתבסס בעיקר על עסקאות אלו על מנת לאמוד את שווי השוק של הדירות נשוא  

 : סיכום 

יחידות   שטחי  ההשוואה,  נכסי  במיקום  היתר,  בין  ובהתחשב,  לעיל,  הנתונים  הדיור,  מניתוח 

, הגענו לכלל דעה כי ניתן לבסס את ערכי שווי  ותוך ביצוע ההתאמות הנדרשות  , מספר קומות 

 הבסיס למ"ר נטו למגורים, כדלקמן: 

 

לעיל מהווים את ערכי שווי הבסיס, להם הובאו בחשבון מקדמי  המפורטים  ערכי השווי  : ההער

 וכד'.  שווי לקומה תוספת  , מס' חניותמיקום יחסי בבניין,  ה, כגון: התאמ

תאריך תיאור כללימיקום הפרויקט

עסקה

מספר 

חדרים

שטח מדווח קומה

במ"ר

מחיר ממוצע מחיר מוצהר

למ"ר

הדמיה

18/11/2021415126₪ 1,630,000₪ 12,937

15/11/202152134₪ 1,730,000₪ 12,910

14/11/202151134₪ 1,720,000₪ 12,836

7/11/202152134₪ 1,920,000₪ 14,328

24/10/202153134₪ 1,920,000₪ 14,328

6/10/2021617188₪ 3,900,000₪ 20,745

20/9/202157134₪ 1,930,000₪ 14,403

2/9/202142110₪ 1,650,000₪ 15,000

11/8/2021518134₪ 1,870,000₪ 13,955

1/8/202149126₪ 1,772,000₪ 14,063

26/7/202147126₪ 1,756,000₪ 13,937

19/7/202156134₪ 1,840,000₪ 13,731

14/7/202146126₪ 1,743,000₪ 13,833

7/6/202155134₪ 1,820,000₪ 13,582

3/6/202158134₪ 1,870,000₪ 13,955

5/5/202153134₪ 1,740,000₪ 12,985

8/4/202157134₪ 1,785,000₪ 13,321

9/3/2021618170₪ 3,150,000₪ 18,529

8/3/202148126₪ 1,712,000₪ 13,587

1/3/2021510134₪ 1,805,000₪ 13,470

1/3/202155134₪ 1,730,000₪ 12,910

1/3/202158134₪ 1,780,000₪ 13,284

28/2/2021410126₪ 1,690,000₪ 13,413

1/2/202159134₪ 1,780,000₪ 13,284

1/2/202159134₪ 1,780,000₪ 13,284

25/1/2021519154₪ 2,777,000₪ 18,032

25/1/20214.516126₪ 1,750,000₪ 13,889

12/1/202148126₪ 1,670,000₪ 13,254

 

פרויקט  "FLY באשקלון"

2 בנייני מגורים

 בני 19 קומות

 הכוללים 168 יח"ד

שד הציונות 89

שטח מכר סוג דירה 

ממוצע 

)מ"ר(

שווי ממוצע 

למ"ר בנוי

)כולל מע"מ(

14,700 109₪דירות 4 חדרים

13,800 130₪דירות 5 חדרים

17,300 139₪דירות פנטהאוז  5 חדרים

17,800 160₪דירות פנטהאוז  6 חדרים
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 יםתחשיב .14

 שווי הדירות  14.1

 

 ניתוח רגישות  14.2

 

שטח מכר מספר חדריםקומהמס' דירה

)מ"ר(

שטח מרפסת

)מ"ר(

שווי מ"ר 

מכר

)כולל מע"מ(

שווי דירה

כולל מע"מ

11513014₪ 14,393₪ 1,872,000

21513014₪ 14,393₪ 1,872,000

31410912₪ 13,850₪ 1,503,000

41410912₪ 13,850₪ 1,503,000

52513014₪ 14,532₪ 1,890,000

62513014₪ 14,532₪ 1,890,000

72410912₪ 13,988₪ 1,518,000

82410912₪ 13,988₪ 1,518,000

93513014₪ 14,678₪ 1,909,000

103513014₪ 14,678₪ 1,909,000

113410912₪ 14,126₪ 1,533,000

123410912₪ 14,126₪ 1,533,000

134513014₪ 14,824₪ 1,928,000

144513014₪ 14,824₪ 1,928,000

154410912₪ 14,265₪ 1,548,000

164410912₪ 14,265₪ 1,548,000

175513014₪ 14,970₪ 1,947,000

185513014₪ 14,970₪ 1,947,000

195410912₪ 14,412₪ 1,564,000

205410912₪ 14,523₪ 1,576,000

216513014₪ 15,124₪ 1,967,000

226513014₪ 15,124₪ 1,967,000

236410912₪ 14,661₪ 1,591,000

246410912₪ 14,661₪ 1,591,000

257513014₪ 15,270₪ 1,986,000

267513014₪ 15,270₪ 1,986,000

277410912₪ 14,808₪ 1,607,000

287410912₪ 14,808₪ 1,607,000

298513014₪ 15,654₪ 2,036,000

308513014₪ 15,654₪ 2,036,000

318410912₪ 14,956₪ 1,623,000

328410912₪ 14,956₪ 1,623,000

339513014₪ 15,808₪ 2,056,000

349513014₪ 15,808₪ 2,056,000

359410912₪ 15,103₪ 1,639,000

369410912₪ 15,103₪ 1,639,000

3710513020₪ 16,270₪ 2,117,000

3810513020₪ 16,270₪ 2,117,000

3910410930₪ 16,366₪ 1,776,000

4010410930₪ 16,357₪ 1,776,000

4111513020₪ 16,423₪ 2,137,000

4211513020₪ 16,423₪ 2,137,000

4311410930₪ 16,513₪ 1,793,000

4411410930₪ 16,513₪ 1,793,000

4512513020₪ 16,585₪ 2,158,000

4612513020₪ 16,585₪ 2,158,000

4712410930₪ 16,670₪ 1,810,000

4812412930₪ 16,480₪ 2,118,000

49136160108₪ 17,800₪ 2,848,000

50136160108₪ 17,800₪ 2,848,000

5114513949₪ 17,126₪ 2,379,000

5214513949₪ 17,126₪ 2,379,000

5315513935₪ 17,302₪ 2,404,000

5415513935₪ 17,302₪ 2,404,000

5516513935₪ 17,475₪ 2,428,000

5616513935₪ 17,475₪ 2,428,000

107,454,000 ₪סה"כ שווי הדירות, לפני הפחתה בגין מגבלת שכירות 

101,371,698 0.94₪סה"כ שווי הדירות, לאחר הפחתה בגין מגבלת שכירות לתקופה של 5 שנים 

101,400,000 ₪ובמעוגל

-5%-+5%

₪ 101,400,000₪ 14,000₪ 14,695₪ 15,400

סכום שווי סה"כ הדירות

)כולל מע"מ(
₪ 96,601,400₪ 101,400,000₪ 106,261,540

שווי ממוצע למ"ר בנוי המתקבל לסה"כ 56 הדירות 

)במעוגל(
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 השומה  .15

לאחר הפחתה בגין מגבלת    לאור כל האמור לעיל, הננו מעריכים את שווי השוק של הנכס הנדון 

וזכויות צד ג'  שכירות , במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, נקי מכל, חוב, שעבוד, משכנתא 

ארבע מאות  ו מאה ואחד מיליון ₪ )  101,400,000של  כולל בסך    – למעט זכויות השוכרים  

   (.שקלים חדשיםאלף 

   :ותהער

 . כולל מע"מהשווי לעיל  . א

לתקינה שמאית של מועצת  של הועדה    17.1הערכה זו הוכנה בהתאם להוראות תקן מס'   . ב

שמאי המקרקעין )פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק  

 ולצורך יישום תקינה חשבונאית(.  1968-ניירות ערך, התשכ"ח 

   נתונים נוספים  .16

 . ₪  91,700,000 בסך של  31.12.2020ליום ע"י הח"מ  הנכס הוערך   . א

. לעומת זאת, הערכת  בשלמותעל ידי החברה    נרכש לעיל, הנכס    בפרק המשפטי כמפורט   . ב

הנכס הנדון שנערכה על ידנו, הינה עבור רשימת דירות המגורים באופן  השוק של  שווי  

  5ובהפחתה בגין מגבלת שכירות לתקופה של  ,  למימוש במכר של הדירות בנפרד   פרטני 

 . שנים

אלפי ₪.   84,468של    בעלות   30.9.2021כפי שנמסר לנו, הנכס רשום בספרי החברה ליום   .ג

 (. הכוללת את התשלומים שהועברו למוכר עד כה ועלויות עסקה נלוות)

 הצהרות  .17

וניסיון רלוונטיים לביצוע הערכת השווי של הנכס   . א ידע  הננו מצהירים בזאת, כי אנו בעלי 

 נשוא השומה. 

במזמין  הננו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או   . ב

 השומה. 

 . 1966 – פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו -הדו"ח הוכן על .ג

ולמטרת השומה בלבד. השומה אינה מהווה תחליף    השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה  . ד

 לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. 

 

  בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 רענן דוד                                                            שיי טנרי                

 ( ושמאי מקרקעין MAכלכלן ושמאי מקרקעין                                  כלכלן )               

 

 10.03.2022:  סופיתאריך חתימה 
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  8.2.2022 

 1911  ספרנו:מ

 

 לכבוד 

 ישראל בע"מ   מגוריט

 

 שומת מקרקעין מקיפה 

 " ב.ס.ר מחנה יהודה"דירות מגורים בפרויקט  80

 30074 בגוש )שומה(  507חלקה 

 ירושלים , עץ החייםדרך יפו פינת רחוב 

 טרת חוות הדעת מ

  מוגשת בזאת ,  (מזמין חוות הדעת")להלן: "  מגוריט ישראלחברת  תומר צבר סמנכ"ל הכספים ב   לבקשת מר

 חוות דעת מקצועית לאומדן שווי הנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון.  

ך  שעבוד הנכס הנדון כולו או חלקו לטובת מחזיק אגרות חוב של החברה ו/או לצורהערכה התבקשה לצורך  

  הדוחות הכספיים של החברה.

של מועצת שמאי המקרקעין )פרוט מזערי נדרש בשומות    17.1חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס  

.  ולצורך יישום תקינה חשבונאית(  1968-מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח

אשר    IAS40  תקן בינלאומי   -חשבונאות בינלאומיים   נמסר לנו כי הנכס מוגדר כנכס השקעה בהתאם לכללי

    .IFRS 13 מדידתו מתבצעת בהתאם לתקן בינלאומי

לטובת    הנדון כולו או חלקו הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי מסמך זה ותוכנו יצורף לצורך שעבוד הנכס

דף   הדו"חות הכספיים של החברה ו/או לדו"חות הצעת   מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או לצורך

מגוריט. ו/או לצורך דיווחיה המיידים של של חב' מגוריט   (שיתפרסמו ככל)עתידיים 
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 פרטי התקשרות 

לב תורקישר רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין  - , לבין משרד ברמגוריט ישראל  חברת  ההתקשרות בין .א

 . 5.12.2021בוצעה ביום 

 לא קיימות התניות לגבי תוצאות חוות הדעת ושכר טרחתנו.   .ב

 אנו מצהירים כי לא קיימת תלות בין משרדנו, לבין מזמין חוות הדעת.  .ג

 שיפוי ממזמין חוות הדעת.  התקבל כתב .ד

 .31.12.2021המועד הקובע להערכה זו הינו  - המועד הקובע

 פרטי המשרד והשמאים המעריכים

לב, תורקישר, רובינזון מעניק שירותי שמאות מקרקעין, ליווי פרויקטים, כלכלה וייעוץ בתחום  -משרד בר

ופי  חברות נדל"ן ציבוריות, יזמים וחברות בניה, גופים ציבוריים, מוסדות פיננסיים וג  -הנדל"ן למגוון גופים

 מימון שונים, רואי חשבון, עורכי דין, בתי משפט ופרטיים.  

ו המשרד מרכז   נכסיםבה  מצטברסיון  ינידע מקצועי  דעת למגוון רב של  מגורים, מסחר,    - כנת חוות  נכסי 

 משרדים, תעסוקה ותעשייה, מלונאות ועוד. 

 להלן פרטי השכלתם וניסיונם של מעריכי השווי: 

 

 לב, עו"ד ושמאי מקרקעין-ברגיל  שם המומחה:  

 . 1746שמאי מקרקעין מוסמך מס'   עיסוק:

 השכלה: 

 שמאי מקרקעין מוסמך.  - 2009

הטכניון.   2008 -  2006 של  חוץ  ללימודי  היחידה  נכסים,  וניהול  מקרקעין  שמאות  תעודה,  לימודי 

 הלימודים כוללים, בין היתר, קורסים בכלכלה ומימון.   

 עו"ד, חבר לשכת עורכי הדין בישראל.   -   2006

, המכללה האקדמית נתניה, סיום התואר בהצטיינות )מצטיין דיקן(.  L.L.Bלימודי משפטים   2005 -  2001

 חבר בפרויקט המצוינות של המכללה.  

 : ניסיון

המשרד עוסק  לב, תורקישר, רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין.  -שותף במשרד שמאים בר -   2014

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין.   

 ושות'.  אולפינר -משרד שמאי מקרקעין גרינברג   2014 -  2008

 .  חגי, המתמחה בתחום המקרקעין  -משרד עורכי דין יורם חגבי  2008 -  2004
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 שמאי מקרקעיןדניאל רובינזון,  שם המומחה:  

 . 1929שמאי מקרקעין מוסמך מס'   עיסוק:

 : השכלה

 שמאי מקרקעין מוסמך.  - 2013

 אירגונית. תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון והתנהגות -אביב -אוניברסיטת תל   2014 -  2012

 לימודי תעודה בשמאות מקרקעין.   –היחידה ללימודי חוץ של הטכניון   2011

תואר ראשון בתוכנית המחקרית למצטיינים של אוניברסיטת ת"א    -אביב  -אוניברסיטת תל  2008 -  2006

 התואר בהצטיינות בפרק זמן מקוצר.  בביולוגיה. סיום  

 : ניסיון

בצוותי    -   2017 ושותף  מקרקעין  לשמאי  המועצה  של  הסופיים  המבחנים  כותבי  צוות  על  נמנה 

 טת ת"א.המחקר של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן באוניברסי 

המשרד עוסק  לב, תורקישר, רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין.  -שותף במשרד שמאים בר  -   2016

 במגוון תחומי שמאות המקרקעין.   

עסקי     2016 -  2015 פיתוח  רקע  במנהל  נדל"ן,  –קבוצת  נדל"ן יזמות  ביזום  עוסקת  מסחרי    הקבוצה 

 ומגורים בארץ ובחו"ל.   

 ושות'.    מקרקעין ברק, פרידמן, כהןמשרד שמאי  2015 -  2012

 

 

 וזאת חוות דעתנו,
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 פרטי הנכס  .1

מגורים  80 : מהות הנכס יהודה"  בפרויקט   דירות  מחנה  הצפוני  )  "ב.ס.ר    49  -במגדל 

ו    29,  דירות   9  ,דירות  31  -  יהדרומ   במגדל  ;מחסנים  35  – מקומות חניה 

  ( מחסנים 9 –מקומות חניה ו 

מספרי       קומותהדירותלפירוט  החניה,  ,  סע'    ומחסנים  מקומות    2.4ראו 

 בחוות הדעת     

 , ירושליםדרך יפו פינת רחוב עץ החיים    כתובת:

 30074  : שומה גוש

   507   : החלק

 מ"ר  6,139 :במ"ר קרקעשטח 

 (1)  בעלות פרטית   זכויות: 

לחברות אימא חי מקרקעין בע"מ, מגדלי השוק בניה בע"מ וסיטי מרקט רזידנט בע"מ מבעלי   (1)

"(, יוחדו במסגרת הסכמי שיתוף בין כל בעלי הזכויות  המוכרתהזכויות במקרקעין )כולן להלן "

   דירות. 80  -במקרקעין, בעלות וחזקה בקרקע ל 

מתוקף  להירשם כבעלים פרטים  (, זכות חוזית  "מגוריט"לחברת מגוריט ישראל בע"מ )להלן:  

 .נשוא חוות הדעת   לדירותבקשר  עם המוכרת הסכם מכר
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 הסביבה הנכס ואור ית .2

 .  מקרקעין ת, שמאיפרי קדוש  על ידי 8.12.2021ביקור בנכס בוצע בתאריך  

 תיאור הסביבה  .2.1

מרכז עסקים, , בסביבה המהווה לב העיר" -  "מחנה יהודה, שכונת  מרכז העיר ירושלים

 . תרבות ובילוי

הסביבה מאופיינת בשימושים מעורבים למגורים, משרדים ומלונות בבניה וותיקה  

הכוללים קומת קרקע מסחרית, לצד מבני מגורים חדשים או מבנים שעברו חיזוק ותוספת  

 . בניה

בצמוד ממערב ממוקמים שוק "מחנה יהודה" המהווה מוקד תיירות ובילוי וכן משרדי  

 ממשלה, בית חולים, בתי מלון, בתי כנסת, ועוד.  

  1 ארצי מספר רחוב יפו, ראשי, חוצה את ירושלים לאורכה, מהכניסה לעיר מכיוון כביש

טי מהווה  ועד לשערי העיר העתיקה. הרחוב מוטה תחבורה ציבורית, בקטע הרלוונ

 . מדרחוב הסגור לתנועת רכבים ומשמש לתנועת הרכבת הקלה בלבד לצד הולכי רגל

הרחוב מקורה ואינו   ,רחוב עץ החיים, מהווה את הגבול המזרחי של שוק מחנה יהודה

 , מתחיל בדרך יפו בצפון ומסתיים ברחוב ארגיפס בדרום.  כולל תנועת כלי רכב

והקו האדום של  לצירי תנועה ראשיים יכות , לאור הסממאוד הנגישות לאזור טובה

 . הפיתוח הסביבתי מלא. קיימת מצוקת חנייה. הרכבת הקלה העובר על דרך יפו

 (:בלבד  מסומן בעיגול אדום להמחשה הנכסמיקום  מפת איתור סביבה ) 
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 החלקה תיאור  .2.2

ותיירות  ביעוד למגורים, מסחר ,  מ"ר  6,139בשטח קרקע של    ,30074בגוש שומה    507ה חלק

צורתה אי רגולרית, פני השטח בשיפוע יורד לכיוון צפון. לחלקה    ,101-0553511לפי תכנית  

   חזית לרחוב יפו.

, מלונאות ושטחי ציבור  מגוריםהכולל עירוב שימושים לפרויקט    בשלבי הקמה  החלקהעל  

מסחר קומת  מעל  רוויה  לשימור,בבניה  מבנים  בשילוב  כפרויקט  ,  מחנה    ב.ס.ר"  הידוע 

 : , כמפורט להלן"יהודה

 העירוני של עיריית ירושלים )הסימון להמחשה בלבד(:   GISתצלום אויר מאתר ה

 
 : גבולות החלקה 

הקלה    לדרךחזית     -צפון  הרכבת  של  תנועה  ציר  )הכולל  בתי    –יפו  ומעברו  אדום(  קו 

  קומות הכוללים חזית מסחרית. 2-3מגורים וותיקים בני 

  שים למגורים, בית מלון ושטחי מסחרומגדל מעורב שימ עליה    449צלע לחלקה      -מזרח 

" כפרויקט  לחלקה  "JTOWERהידוע  צלע  לשימור    499;  המיועד  מבנה  עליה 

 .101-0553511בהתאם לתכנית 

  'מתחם כי"ח', הכוללת הוראות   –  101-0301929עליה חלה תכנית    447צלע לחלקה     -דרום 

להקמת פרויקט מעורב שימושים למגורים, בית מלון, משרדים ומסחר במסגרת  

 שני מגדלים ושימור מבנים קיימים במתחם לרבות 'בית כי"ח )אליאנס('.

  ים חד, עליה מבנ101-0553511בהתאם לתכנית    ביעוד למסחר  506צלע לחלקה     -מערב 

ומיועדים    הגבול המזרחי של שוק מחנה יהודה  מהווים אתה  קומתים וותיקים

  לשימור. 
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 והבניינים  טקיתיאור הפרו .2.3

מהווה מתחם ,  בע"מ  ר.ס.בחברת  ע"י  בימים אלו  ", המוקם  ב.ס.ר מחנה יהודה "פרויקט  

ומבני ציבור המקיפים כיכר ציבורית, אשר נקבע בתכנית    , מלונאותמסחר  ,משולב למגורים

101-0553511 . 

הכוללת שטחי    מעל קומת קרקע   מגורים   קומות  30  ני ב   שני מגדלי מגורים  כולל הפרויקט  

  לשימור שלושה מבנים  ,  קומות מעל קומת קרקע מסחרית  7בית מלון בן  ,  וגן ילדים  מסחר

  שישה מפלסי מרתף חניה , הכל מעל לקומות לשימושי מסחר ומשרדים ציבוריים  2-3בני  

 )המפלס העליון גם לשימוש מסחרי(.  המשותפים לכלל הפרויקט

חד',    2-4)  יח"ד בפרויקט, בתמהיל מגוון  308יח"ד וסה"כ    154בכל אחד ממגדלי המגורים  

     ר הציבורית.מפלס הכיכלמגדלים מספר כניסות מ . (ודירות פנטהאוז

חדר מדרגות המובילים לכל  והגישה לקומות העליונות במגדלים באמצעות שלוש מעליות  

  חניה התת קרקעייםמפלסי היתר  ; הגישה ל העליון  החניוןלרבות למפלס    קומות המגדלים

כביש דרך    לרכבים,  הגישה למפלסי החניה   חדר מדרגות.ו   נפרדות  י מעליותת באמצעות ש

)גישה   הסמוכים  ולפרויקטים  הנדון  לפרויקט  כי"ח'(    – ו    'JTOWER'המשותף  'מתחם 

  מרביתו שקוע מתחת לפרויקטים. –  רחוב כי"חהמתחבר ל

דירות מגורים   31 -דירות מגורים בבנין הצפוני ו    49  - דירות מגורים    80  –   נשוא חוות הדעת

דירות    6-8  של המגדלים  )בקומות התחתונות   3-27חדרים בקומות    2-4בבניין הדרומי,  בנות  

 דירות בקומה טיפוסית(.  4של המגדלים בקומה טיפוסית; בקומות העליונות 

 הדמיית הפרויקט:

 

לובי כניסה    בשילוב קירות מסך;  אבן  שלד בטון בחיפוי   -המתוכנן  סטנדרט הבנייה והגמר

כפול  מפואר קירות  -   ריצוף  ,בגובה  ציפוי  פורצלן  -   אבן טבעית,  גרניט  ו/או   ;אבן טבעית 

גופי תאורה שקועים או תלויים    -  מבואות קומתיים בריצוף וציפוי קירות גרניט פורצלן, 

  . בתקרה

 צפוני  - 5בניין  דרומי  - 6בניין 

 בית מלון

 מבנים לשימור 
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 תמונות אופייניות

 מבט מכיוון מזרח 

 

 מבט מכיוון דרום 
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 :נשוא חוות הדעת  תיאור יחידות הדיור .2.4

בהסכם המכר  כמפורט  ,דל הצפוניהמג -  5בניין בדירות   49נשוא חוות הדעת מהווה 

 להלן:  21.6.2020מתאריך 

 

מס' 

דירה
כיווני אווירטיפוסקומה

מס' 

חדרים

שטח 

במ"ר

מרפסת 

במ"ר

מס' 

חניות
מחסן

23B245צפון

33C382121צפון - מזרח

43A1384121דרום - מזרח

94C382121צפון - מזרח

124C1382121דרום - מערב

185C1382121דרום - מערב

246C1382121דרום - מערב

307C13821211דרום - מערב

287A13841211דרום - מזרח

368C13821211דרום - מערב

348A13841211דרום - מזרח

409C13841211דרום - מזרח

4810C13821211דרום - מערב

4610A13841211דרום - מזרח

5311B1245דרום

5211A13841211דרום - מזרח

5812A13841211דרום - מזרח

6413A13841211דרום - מזרח

7114B1245דרום

7014A13841211דרום - מזרח

7715B1245דרום

7615A13841211דרום - מזרח

8016B245צפון

8316B1245דרום

8216A13841211דרום - מזרח

8617B245צפון

8917B1245דרום

8817A13841211דרום - מזרח

9418A13841211דרום - מזרח

10119B1245דרום

10019A13841211דרום - מזרח
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 מגדל הדרומי, כמפורט להלן: ה  - 6בבניין דירות  31

 

מס' 

דירה
כיווני אווירטיפוסקומה

מס' 

חדרים

שטח 

במ"ר

מרפסת 

במ"ר

מס' 

חניות
מחסן

10720B1245דרום

10620A13841211דרום - מזרח

11021B245צפון

11321B1245דרום

11221A13841211דרום - מזרח

11622B245צפון

11922B1245דרום

11622A13841211דרום - מזרח

12223E41031211צפון - מזרח

12323D141031211דרום - מזרח

12423E141031211דרום - מערב

12724D141031211דרום - מזרח

12824E141031211דרום - מערב

13025E41031211צפון - מזרח

13125D141031211דרום - מזרח

13225E141031211דרום - מערב

13526D141031211דרום - מזרח

13626E141031211דרום - מערב

מס' 

דירה
כיווני אווירטיפוסקומה

מס' 

חדרים

שטח 

במ"ר

מרפסת 

במ"ר

מס' 

חניות
מחסן

1614A3841211צפון - מזרח

1786C13821211צפון - מערב

1837B1245מערב

1797A3841211צפון - מזרח

1898B1245מערב

1858A3841211צפון - מזרח

1919A3841211צפון - מזרח

19810B245מזרח

20411B245מזרח

20711B1245מערב

21012B245מזרח
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 כללי של הדירות המתוכננות בבניין תיאור 

סלון הכולל יציאה למרפסת שמש  - בהתאם לתשריט ההיתר, הדירות יכללו בין היתר

)בחלק מהדירות(, מטבח, חדרי רחצה הכוללים שירותים ואמבטיה, חדרי שינה בהתאם 

לתמהיל הדירות )אחד מהם מהווה ממ"ד( לרבות חדר מאסטר הכולל חדר שירותים  

 דים )בתלות בגודל הדירה(.ומקלחת צמו

 סטנדרט הבנייה והגמר 

דלת בטחון מעוצבת   - בהתאם למפרט שצורף להסכם המכר, המפרט יכלול בין היתר

  80X80משקוף עץ מלא עם גומי אטימה, ריצוף גרניט פורצלן   ,בכניסה, דלתות פנים

כולל חיפוי   30X30)אופציה לפרקט בחדר השינה(, בחדרים הרטובים ריצוף נגד החלקה  

מטר, ארונות  1.4חיפוי חלקי עד לגובה של -קירות מלא, בשירותי אורחים )אם קיימים( 

 מטבח עיליים ותחתיים כולל שיש, כלים סניטריים מחרס, מזגנים מפוצלים ועוד. 

 

  

מס' 

דירה
כיווני אווירטיפוסקומה

מס' 

חדרים

שטח 

במ"ר

מרפסת 

במ"ר

מס' 

חניות
מחסן

21613B245מזרח

21913B1245מערב

22214B245מזרח

22514B1245מערב

22815B245מזרח

23115B1245מערב

23416B245מזרח

23716B1245מערב

24017B245מזרח

24317B1245מערב

24618B245מזרח

24918B1245מערב

25219B245מזרח

25820B245מזרח

25920C3821211דרום - מזרח

26421B245מזרח

26721B1245מערב

28024D41031211צפון - מזרח

29026D141031211דרום - מערב

29127E141031211צפון - מערב
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 , מגדל צפוני 20-6קומה טיפוסית קומות  ,1963/0132.13מתוך תיק מס' תשריט 

 

 , מגדל צפוני 27-21קומה טיפוסית קומות , 3/0132.13196מתוך תיק מס' תשריט 
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 , מגדל דרומי 20-6קומות  קומה טיפוסית , 1963/0132.12מתוך תיק מס'  תשריט

  

 , מגדל דרומי 27-21קומה טיפוסית קומות , 1963/0132.12מתוך תיק מס' תשריט 
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  רישוי .2.5

 : ירושליםעיריית מידע מתוך תיק הבניין הסרוק באתר ההנדסי של 

חוות הדעת    –   הערה מקדמית  למועד  למגדלים  הטרם  עובר  בניה  היתר  בתצורתם  תקבל 

 .  101-0553511בניצול זכויות הבניה מכח תכנית  קומות(  30) הסופית

קומות שימוש עבור   24חדש בן  לבנין,  28.5.2018יך מתאר 112631היתר בניה מס'  •

 מגדל צפוני.  -  יח"ד ומלונאות  93  -מגורים

יח"ד ובנין  91קומות    24, למגדל מגורים בן  28.5.2018מתאריך    112633  היתר בניה מס' •

 . 3מגדל דרומי ובנין מס'  - ציבורי לשימור 

בתיק מס'   112633, חידוש היתר מספר 4.6.2019מתאריך  113910 היתר בניה מס' •

1963/0132.6 . 

בתיק מס'   112631, חידוש היתר מספר 4.6.2019מתאריך  113911 היתר בניה מס' •

1963/0132.05 . 

  -שטחים , תכנית שינויים ללא תוספת 9.9.2021מתאריך  116332היתר בניה מס'  •

 תלייה והנפה של מבנה "גן ילדים". 
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 פטי מצב מש .3

על    בפרק זה של המצב המשפטי החל  נשוא חוות הדעתסקירה תמציתית  , אשר אינה  המקרקעין 

 . מהווה בשום אופן תחליף לעיון מקיף במסמכים המשפטיים ובדיקת הזכויות

 רקע

  –   בעלי הזכויות במקרקעיןחלק ממרכשה  (  "ב.ס.ר")להלן:    חברת ב.ס.ר  30.4.2019בתאריך   -

חברת אימא חי מקרקעין בע"מ, מגדלי השוק בניה בע"מ וסיטי מרקט רזידנט בע"מ )כולן יחד  

 .יח"ד במתחם הפרויקט  125 –אופציה לרכישת זכויות בניה לכ   "(המוכרתולחוד להלן "

רכישת הזכויות  , שאורגנה על ידי ב.ס.ר, על הסכם  שהית רכקבוצ  חתמה   19.3.2020בתאריך   -

 סוחרה לה. נשוא האופציה אשר 

לרבות    על הסכם שיתוף יחד עם יתר בעלי הזכויות במקרקעיןה חתמ הרכישה קבוצת ,במקביל

הפרויקט במתחם, ובין היתר קובע את ב.ס.ר כמנהל  , המסדיר וקובע הוראות להקמת  המוכרת

 ההנדסי של הפרויקט. 

מגוריט  בנויות לחברת    יח"ד  80בהסכם מכר למכירת    התקשרה המוכרת  21.6.2020בתאריך   -

 .ישראל בע"מ

   רישום מקרקעין נסח .3.1

אשר הופק באמצעות אתר האינטרנט של רשם המקרקעין    השטרותמפנקס  תמצית מידע  

 :  8.12.2021במשרד המשפטים בתאריך  

 מ"ר. 6,139בשטח קרקע של  - 30074שומה  בגוש 507חלקה 

  :המגורים נשוא חוות הדעת(בעלויות )סומנו והודגשו בעלי הזכויות להם יוחדו דירות  

 
  

החלק בנכסבעלים

34800/613900

123/6139

8589/613900 

6161/613900 

3605/61390

22911/613900 

1/100

1885/6139מגדלי השוק בניה בע"מ

352/6139 

592/6139

 2078453/8956801

1797273/17913602

י.פ. דוד מגורים בע"מ

אימא חי מקרקעין בע"מ

פטרול )א.ל.( אופנה בע"מ

איטלום טכנולוגיות בע"מ

סיטי מרקט רזידנט בע"מ
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 : רלוונטיות לחוות הדעת – משכנתאות

לטובת בנק הפועלים בע"מ, דרגה ראשונה, ללא הגבלת  ,  9.1.2020רשומה משכנתא מתאריך  

 . בע"מ הבעלות של אימא חי מקרקרעין, על  50800/613900סכום, החלק בנכס: 

לטובת בנק הפועלים בע"מ, דרגה ראשונה, ללא הגבלת  ,  9.1.2020רשומה משכנתא מתאריך  

 , על הבעלות של סיטי מרקט רזידנט בע"מ. 5954179/1713602סכום, החלק בנכס: 

לטובת בנק הפועלים בע"מ, דרגה ראשונה, ללא הגבלת  ,  9.1.2020רשומה משכנתא מתאריך  

 , על הבעלות של מגדלי השוק בניה בע"מ.1885/6139סכום, החלק בנכס: 

פועלים בע"מ, דרגה ראשונה, ללא ה , לטובת בנק 14.3.2021תאריך מרשומה משכנתא 

, על הבעלות של אימא חי מקרקעין בע"מ  12936953/17913602הגבלת סכום, החלק בנכס  

 בע"מ.  סיטי רזידנטומגדלי השוק בניה בע"מ  

, לטובת בנק הפועלים בע"מ, דרגה ראשונה, ללא 21.11.2021רשומה משכנתא מתאריך 

על הבעלות של אימא חי מקרקעין בע"מ מגדלי   537750/613900הגבלת סכום, החלק בנכס  

 השוק בניה בע"מ וסיטי רזידנט בע"מ. 

, לטובת בנק הפועלים בע"מ, דרגה ראשונה, ללא 21.11.2021רשומה משכנתא מתאריך 

, על הבעלות של אימא חי מקרקעין בע"מ 537750/613900הגבלת סכום, החלק בנכס  

 טכנולוגיות בע"מ וסיטי מרקט רזידנט בע"מ. מגדלי השוק בניה בע"מ איטלום 

 : הערות

 : חוות הדעתונטיות לנשוא הרלו , להלן על החלקה רשומות הערות רבות

, לטובת הועדה המקומית לתכנון  27על יעוד מקרעין תקנה ות הערות שונות רשומ -

 .1ובניה ירושלים 

, להמנע מעשיית עיסקה, מוטבים רביםלטובת  רבות    126ת אזהרה סעיף  והער  ותרשומ -

על   בע"מ, מגדלי השוק בניה בע"מ, סיטי מרקט רזידנט בע"מ א חי מקרקעין  מיא על  

 דירות שונות במגדל הצפוני והדרומי. 

 : זיקות הנאה

לטובת הציבור. מהות הזיקה: חלקה כפופה,   29.3.2016זיקת הנאה מתאריך  רשומה   -

 . תיאור הזיקה: בגין זכות מעבר במפלס הקרקע בכל שעות היממה בהתאם לתשריט

ופה, לטובת הציבור. מהות הזיקה: חלקה כפ  29.3.2016רשומה זיקת הנאה מתאריך   -

מעבר   זכות  בגין  הזיקה:  בש  קרקע  בקומתתיאור  בנינים,  הפעילות עות  בתחום 

 התאם לתשריט. המסחרית ב

 

 

 
שטחים ציבוריים משותפים וזיקות הנאה  שימושים בבהתאם למידע שהוצג לנו, הערות אלו מתייחסות ל 1

 בפרויקט. 
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 הסכם מכר .3.2

סיטי מרקט רזידנט בע"מ, מגדלי השוק  אשר נחתם בין  ,  21.6.2020מיום  תמצית הסכם מכר  

בע"מ   בע"מבניה  חי מקרקעין  )אימא  ולחוד  , מצד אחד  יחד  "כולן  לבין  המוכרתלהלן   )"

   :"(הקונה"מגוריט ישראל בע"מ )להלן  

ורחוב עץ חיים    ה, הגובלים בשוק מחנה יהוד 30074בגוש שומה    507חלקה   המקרקעין: 

 ממערב ורחוב יפו מצפון והידועים כ"מתחם עץ חיים". 

  30(, בגובה  101-0553511מתכנית    6  –ו    5שני בנייני מגורים )בניינים מס'   הפרויקט:

 יח"ד ושטחי מסחר וגן ילדים, מעל מרתפי חניה.  308בהם קומות ו

 הסכם ייחוד 

ביום   וחלוקה:  במקרקעין  הזכויות  בעלי  כל  בין  נחתם  ומסמך    26.12.2019אשר 

ייחודיים   וחזקה  לבעלות  המוכרת  זכאית  לפיו  להסכם,  ותיקון  הבהרה 

 יח"ד. 80בקרקע לבניין 

קבוצת הרכישה המאורגנת על ידי ב.ס.ר במקרקעין לשם בנייה משותפת   קבוצת רכישה: 

 רים ושטחי המסחר שבבניינים. ו של דירות המג

בהתאם לנספח  בפרויקט  חניות(  מחסנים ווהצמדותיהן )  יח"ד  80רשימת   :הממכר

כמפורט לעיל    6יח"ד בבניין    31  –ו    5יח"ד בבניין    49ד' להסכם, הכוללת  

 ותעודת גמר.   4לאחר טופס ולמגורים  ותכשהן שלמות, ראוי, 2.4בסע' 

של    ביותר  התחתונה  בקומה  ממוקמים  אשר  והמחסנים  החניות  לגבי 

החניה החניות  ,  מרתפי  את  יבחרו  הרכישה  קבוצת  לכשחברי  כי  מוסכם 

למנגנון   ובהתאם  במועד  לדירותיהם  יוצמדו  אשר  הקבוע  והמחסנים 

השיתוף של הקבוצה, תצטרף הקונה למנגנון הבחירה, כאילו היא  בהסכם  

, והיא תבחר  חברה בקבוצת הרכישה לכל דבר וענין ולשם מטרה זו בלבד

במסגרת זו את מספר החניות והמחסנים המפורטים לעיל, חלף הצמדות  

או לקבל החזר    ברירת המחדל, מבלי שתידרש לשלם תמורה נוספת כלשהי

 בגין החניות והמחסנים שיבחרו.  כספי 

  ערבות  

ראשונה     חוק מכר:  מדרגה  במשכנתא  משועבדות  במקרקעין  המוכרת  של  זכויותיה 

אשר מעניק מימון בנקאי למוכרת ובמסגרת    ,לטובת בנק הפעולים בע"מ

זאת גם יעניק לקונה בטוחה של ערבות חוק מכר בהתאם להוראות חוק  

 . 1974 -המכר )דירות( )הבטחת השקעה של רוכשי דירות(, תשל"ה 

 מועד מסירה 

;  חודשים מיום החתימה על ההסכם בכפוף לאורכות הקבועות בהסכם  60 : צפוי

בה ותשלומים  הוראות  המסירה  ינתןנקבעו  במועד  מעבר    איחורים 

 . לאורכות

מדד    –מדד הבסיס    כולל מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה;  ₪  203,350,000 התמורה: 
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 .2020תשומות הבניה למגורים שהתפרסם בגין חודש מאי  

מהתמורה, לפי הנמוך כולל    0.5%או  ₪    5,896עבור כל יח"ד ישולם    בנוסף, 

 של המוכרת.   מ בגין הוצאות משפטיות"מע

  תנאי התשלום:  

ימים מיום קבלת הודעת המוכרת על הנפקת    7בתוך    -מהתמורה    20% ▪

 . פנקס שוברים על ידי בנק המוכרת

 .עם קבלת שוברי תשלום –מהתמורה  10% ▪

, או במועד בו ייחתם הסכם ליווי בין  1.7.2021ביום    –מהתמורה    20% ▪

בידי   שיהיה  כך  הרכישה,  קבוצת  ובין  אחר  בנק  או  הפועלים  בנק 

המוכרת שוברי תשלום שהקונה תהיה יכולה לשלם באמצעותם את  

הראשונים מתוך תשלומי    30%  –מעבר ל    –תשלומי התמורה הנוספים  

ר מס שבח/פטור לפי סע'  וכן כאשר יהיו בידי המוכרת אישו  –התמורה  

 , לפי המועד המאוחר במבין השניים.  50

 . 3.10.2021בתאריך  - 7% ▪

,  1.1.2023,  2.10.2022,  3.7.2022,  3.4.2022,  2.1.2022  בתאריכים  -  4% ▪

2.4.2023 ,2.7.2023 ,1.10.2023 ,1.1.2024 ,1.4.2024 . 

  בכפוף לאישור מפקח הקבוצה כי   – יום לפני סיום הפרויקט    14  -  3% ▪

 הפרויקט אכן עתיד להסתיים.

"אי התאמה"   :תיקון ליקויים בבחינת  ככל שהינם  רק  ליקויים בממכר  לתיקון  אחריות 

כפי   ולתנאים  לתקופות  ובהתאם  דירות,  המכר  בחוק  זה  מונח  כהגדרת 

 שהם קבועים בחוק המכר דירות.

 כל צד ישא במיסים החלים עליו על פי כל דין.   מיסים: 

   מהמוכרות אישור זכויות .3.3

, מגדלי השוק בניה ואימא  , מאת סיטי מרקט רזידנט בע"מ9.3.2022התקבל מכתב מתאריך  

 המאשר כי:  "(החברותחי מקרקעין )להלן: "

דירות אשר   80-מכרו החברות למגוריט ישראל בע"מ זכויות בעלות ב  21.6.2020ביום   -

יות בו במקרקעין אשר החברות הינן בעלות זכו   ,יוקמו בפרויקט "בסר מחנה יהודה"

 כמפורט בהסכם המכר שנחתם בין הצדדים.  507חלקה   30074כגוש  הידועים

במסגרת הסכמי שיתוף שנחתמו בין כל בעלי הזכויות במקרקעין הנ"ל יוחדו הזכויות 

 במקרקעין עליהן ייבנו הדירות האמורות אשר נמכרו למגוריט.  

הפו - בנק  עם  חתמו החברות  עליו  שוברים  בנקאי בהתאם להסדר  ליווי  עלים המעניק 

הקובעלפרויקט,   הדעת  למועד  של  ,  לחוות  לתשלום  שוברים  לרוכשת   57%הונפקו 

והונפקו   הרוכשת  ע"י  שולמו  השוברים  המכר.  בהסכם  כמפורט  התמורה  מסכום 

 לרוכשת בגין התשלום ערבויות חוק מכר כדין. 
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זכויות החברות בפרוייקט רשומות בלשכת רישום המקרקעין משכנתאות לטובת  - על 

זאת להבטחת מסגרת האשראי שהועמדה לחברות למימון חלקם היחסי  הבנק המלווה ו

בעלויות הקמת הפרויקט ובכלל זה לצורך הנפקת ערבויות חוק המכר לרוכשת בהתאם 

 להסדר השוברים. 

הערות אזהרה נוספות הקיימות בנסח טאבו, אינן מתייחסות לדירות שעתידות   -

 הירשם בשם של מגוריט. 

זכויות זה לא התקבלה בחברות הודעה או בקשה להעברת זכויות נכון למועד אישור   -

 בדירות אותן רכשה הרוכשת.

לאור העבודה כי טרם הושלמה עסקת רכישת הנכס וכן טרם הושלם הפרויקט לא ניתן לקבל    -   הערה

אישור זכויות מלא מחברה משכנת. לאור האמור, המידע המופיע בפרק זה הינו חסר ואינו משקף  

      שעבודים ו/או עיקולים הרשומים אצל רשם המשכונות ו/או בכל גוף, ככל שקיימים.קיומם של 
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 נתוני תכנון  .4

מבוסס   זה  בפרק  המקומית  על  המידע  הועדה  של  ההנדסי  האינטרנט  מנהל    ירושליםאתר  ואתר 

 :התכנון

 כלל התכניות המאושרות   .4.1

 

 :להלן פירוט התכניות הרלוונטיות לחוות הדעת

   'מתחם ישיבת עץ החיים' – 101-0553511תכנית  .4.2

 . 6.5.2020בתאריך   8843בי.פ.   לאישורפורסמה  

יח"ד   קומות,  לתוספת  הוראות  היתר  בין  הקובעת  במתחם  מאושר  בינוי  לשינוי  תכנית 

ושטחי בניה נלווים למגורים, תוספת שטחי בניה למלונאות וצרכי ציבור וכן התרת בניית  

 ות. קומות חניה תת קרקעי 

ם מסחר ותיירות ביעוד למגורי  3מגרש  נכלל בבהתאם לתשריט התכנית, נשוא חוות הדעת  

   :להלן הוראות וזכויות בניה.  6 -ו  5בניינים   -

 : שימושים

מגורים ושירותים נלווים למגורים כגון: חדר כושר, ספא, מועדון דיירים, בריכת   -כללי   -

מלונאות ושירותים   –שחייה ומשרדי אחזקה; מסחר ושירותים נלווים למסחר; תיירות  

 ת.נלווים; חניה ושטחי שירו 

מבואות כניסה למגורים בקומת הקרקע, מסחר ושטחי שירות בקומת   –  6  –ו    5בבניינים   -

+   29הקרקע,   טכניות  קומות  מוגנים,  מרחבים  לרבות  שירות  מגורים, שטחי  קומות 

מ"ר )שטח כולל( לכיתת גן    135יקף של  השטח לצרכי ציבור ב;  מתקנים טכניים על הגג

 מ"ר.  170  –ילדים בקומת הקרקע, כולל חצר בשטח של כ 

קה, מסחר לרבות 'ספא', בריכה וחדר כושר, תעסו  –בקומות מתחת לכניסה הקובעת   -

חניה,  שטחי  וכד',  העיר  במרכז  חנויות  עבור  ולוגיסטיקה  אחסנה  שטחי  מרפאות, 

 ר ושירות נלווים שוונים, וכן ספריה עירונית.  זמחסנים ושטחי ע

  

מהות התכניתמתן תוקףי.פ.תכניות

שינוי יעוד שטח ישיבת עץ חיים9532583321.7.2008

הקמת 2 מגדלי מגורים-מתחם ישיבת עץ חיים953266212.7.2013/א

תוספת שטחי בניה עיקריים למרפסות מקורות101-0253286706223.6.2015

מתחם ישיבת עץ חיים101-055351188436.5.2020
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 :3למגרש  זכויות הבנייה 

 

 כמסומן בתשריט. –קווי בניין ;  מ"ר 5,796  – 3שטח מגרש 

 : הערות

ובנוסף השלמת הקומה החלקית השלישית בבנייה קלה, עפ"י הבניין הקיים לשימור,   (1)

 בתנאים. 

 ובנוסף קומת גג טכני + מתקנים טכניים על הגג.   (2)

מ"ר   2,840ר שטח לצרכי ציבור: כיתת גן ילדים, וכולל שטח של עד  ומ"ר עב  135כולל   (3)

 לגזוזטראות ומרפסות מקורות.  

קומות מגורים + קומה   29קרקע )כולל קומה חלקית( + קומה טכנית משולבת בבניין +   (4)

 טכנית מעל קומת המגורים האחרונה + מתקנים טכניים על הגג.  

+, כולל קומה טכנית 945גובהו האבסולוטי של כל אחד ממגדלי המגורים לא יעלה על  

 ממורכזת עליונה, בהתאם לנספח הבינוי ובתנאים. 

 מ"ר.  45מסך יחידות הדיור בתכנית יהיו בגודל של עד   82לפחות  (5)

עבור מסחר, תיירות, תעסוקה, מרפאות, שטחי אחסנה ולוגיסטיקה עבור חנויות, כולל  (6)

ציבור    1,000 לצרכי  עבור שטח  לכניסה   –מ"ר  הבניה מתחת  זכויות  עירונית.  ספריה 

 .  4 –ו   3הקובעת משותפות לתאי שטח 

עבור חניה ו/או מחסנים. זכויות הבניה מתחת לכניסה הקובעת משותפות לתאי שטח  (7)

 .  4 –ו  3

   :הוראות נוספות

ע צהמגורים. גודל מחסן ממובקומות מרתפי החניה תותר בניית מחסנים עבור דירות   -

 מ"ר. 12לכל יח"ד לא יעלה על 

על   - עולה  שגובהן  מ  5בקומות  עבור  ביניים  קומות  בניית  תותר  טכניים,  תק מ'  נים 

משטח   20%מרחבים מוגנים וחדרי שירותים, ובלבד ששטח קומת הביניים לא יעלה על  

   הקומה שתחתיה. קומות אלה לא ייספרו במנין הקומות המותר לבניה.

שירות עיקרישירות עיקרי

(1)1,3851001,485תיירות2

(2) 605896948מסחר

(2) 4,5001,3005,8008תיירות

(5) 308(4) 10,80034,58530(3) 23,785מגורים

421421מסחר

מגורים מסחר 

ותיירות
10,490 (6)17,700 (7)28,190

מס' 

יח"ד

5+6

4

שטחי בניה במ"ר

תחתיייעוד  בניין
סה"כ

קומותעילי
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מ"ר )שטח כולל( לצרכי ציבור עבור כיתת גן    135יוקצה שטח של    3במגרש    6בבניין   -

כ   של  בשטח  וחצר  השטחים   170  –ילדים  את  חשבונו  על  יקים  ההיתר  מבקש  מ"ר. 

בהתאם להסכם פיתוח שייחתם   3הציבוריים המבונים ודרכי הגישה אליהם בתא שטח  

הקמתם ימסור אותם ללא תמורה ר  חבין הרשות המקומית לבין מבקש ההיתר, ולא

 לרשות המקומית.  

 נקבעו הוראות שונות לגבי שימור מבנים וותיקים בתחום התכנית.    – שימור -

וטעינה,   –  חניה  - כל חניה שבתחום התכנית תהיה תת קרקעית, לרבות שטחי פריקה 

 למעט רמפות ירידה לחניונים. החניה תהיה ע"פ התקן התקף לעת מתן היתר הבניה. 

 . 4  –ו  3יהיה לבנות חניון תת קרקעי משותף למגרש    ניתן

תכנית   במסגרת  כי"ח  מרחוב  לחניה  גישה  ולאחר 101-0301929תתאפשר  בתיאום,   ,

, בעלי הזכויות בתכנית  3הסדרת התכנון, הביצוע והשלביות בין בעלי הזכויות במגרש  

 ובין עיריית ירושלים.    101-0301929

קווי בניין, גובה מפלס הכניסה, גובה קומות   בנושאים הבאים:  הנחיות   –  סטייה נכרת  -

יח"ד(, שטחי הציבור, ניוד שטחים מתת הקרקע   184מגורים, מספר יח"ד המינמלי )ה

 ושלביות הביצוע.  זיקת הנאה למעל הקרקע, 

   –  ה למעבר רגליזיקות הנא -

בתשריט   המסומן  זוהשטח  אלכסוניים  הוא  גבקווים  ירוק  בצבע  זיקת יים  עם  שטח 

יממה, ללא מחסומים הציבור במפלס הקרקע בכל שעות ה לטובת    רגליהנאה למעבר  

 לים, ותירשם על כך הערת אזהרה בספרי המקרקעין כתנאי להיתר בניה.  ווללא מכש 

שטחים אלה יפותחו כמעברים, כיכרות, פינות ישיבה, אזורי גינון, ע"י מגישי הבקשה  

ובפיקוחה, וכחלק בלתי נפרד  להיתר ועל חשבונם, בהתאם להנחיות עירית ירושלים 

 מהבניה בשטח.  

 ועל חשבונם בלבד.   3ת שטחים אלה תהיה באחריות בעלי הזכויות במגרש מספר  אחזק

המעברים יאפשרו רצף, קשר ונגישות לציבור למתחמים הסמוכים ולרחוב עץ החיים 

 . )מחנה יהודה(

בקווים אלכסוניים צולבים בצבע חום הם שטחים עם   השטחים המסומנים בתשריט

הציבור במפלס הקרקע, בתוך בניינים במתחם, וזאת זיקת הנאה למעבר רגלי לטובת  

 בשעות הפעילות המסחרית בלבד )כפי שנקבעים בחוקי העזר העירוניים(.

 

הביצוע,   לשלביות  הוראות  בניהנקבעו  היתרי  למתן  למגדלי  תנאים  גמר  תעודות  למתן   ,

 המגורים. בנוסף קיימות הוראות שונות לגבי עתיקות בתחום התכנית.  
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 )הסימון להמחשה בלבד(  101-0553511תכנית לשריט קומת קרקע מתשריט בינוי ת

  

  –  6בניין 
 'מגדל דרומי' 

  –  5בניין 
 'מגדל צפוני' 
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 נאותות סביבתית  .5

 איכות סביבה  .5.1

הנכס מצוי בסביבת מגורים ומסחר ותיקה בעיר ירושלים. לא ידוע על גורמי זיהום קרקע  

 בסביבה זו.  

בחוות דעת זו לא הובאו לידיעת החתומים מטה ולא הייתה לחתומים מטה סיבה לחשד  

, דליפות דלק, או  PCBאסבסט,    - לקיומם של חומרים מסוכנים בנכס, כולל וללא הגבלה  

 או לא נמצאים בנכס, במהלך ביצוע ההערכה.   כימיקלים, שנמצאים 

החתומים מטה אינם בקיאים בביצוע בדיקות לחומרים כאלה אשר נוכחותם יכולה להשפיע  

מסוכנים   חומרים  אין  כי  ההנחה  על  מבוססים  זו  דעת  בחוות  האומדנים  הנכס.  שווי  על 

החתומים מטה אינם לוקחים  קיימים בנכס או בסביבתו שיכולים להשפיע על האומדנים.  

לגילויים.          הדרוש  הידע  או  המסוכנים  החומרים  נושא  את  אחריותם  תחת  ואין  בחשבון 

 לא הוצגו בפנינו סקרי קרקע או מסמכים אחרים הבודקים מצב הנכס. 

 עתיקות .5.2

נכלל בתחום אתר עתיקות מוכרז כדין    מתחם התכנית  101-0553511בהתאם לתקנון תכנית  

 . 1978 -וחלים עליו הוראות חוק העתיקות, התשל"ח 

 ."נבי עכאשה )מערב("שם אתר: 

 באתר מוכרז אין לבצע כל פעולה באתר ללא קבלת אישור ממנהל רשות העתיקות.

 יחד עם זאת, היתר הבניה שהתקבל בפרויקט אינו כולל דרישות מיוחדות בנוגע לעתיקות. 

, ככל בחשבון אובדן ערךמביאה  אינה  נערכה לשווי הדירות כגמורות, ובהר כי חוות הדעת  יו

 . במתחם התכניתשתימצאנה עתיקות 
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 עקרונות השומה  .6

 קיימות שלוש גישות שומה עיקריות להערכת שווי נכסי מקרקעין: 

נכס    הגישה המועדפת באומדן  -  גישת ההשוואה זו מוערך שווי  גישה  פי  על  נכסי מקרקעין.  שווי 

 בהתבסס על נתוני השוואה דומים בסביבה, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות )גודל, סחירות וכיוצ"ב(. 

גישה זו מקובלת בהערכת נכסים מניבים. על פי גישה זו שווי הנכס נקבע על    -  גישת היוון הכנסות

וצפוי להתקבל במהלך תקופת חייו הכלכליים. שיעור ההיוון    ידי היוון תזרים המזומנים המתקבל

יהוון תזרים המזומנים נקבע לפי סוג הנכס, רמת הסיכון הגלומה בקבלת תזרים המזומנים   לפיו 

 הצפוי וכד'. 

על פי גישה זו מוערך שווי הנכס לפי העלויות הצפויות להקמת נכס דומה. שווי הנכס   - גישת העלות

מרכיביו לרבות, שווי הקרקע בתוספת עלות הקמת הנכס, תוך התחשבות בפחתים  יוערך כסכום שווי  

 פיזיים, תכנוניים ובתוספת רווח יזמי הנקבע בהתאם לסוג הנכס, מצב הפיזי, מצב השוק וכד'.  

 :גישת השומה בנכס המוערך 

 ". ר מחנה יהודה.ס.ב"פרויקט ב דירות מגורים  80הנכס הנדון מהווה  

בעלי   לדירות  מכר  מנתוני  ההשוואה,  גישת  הינה  מגורים  דירות  שווי  הערכת  על  העדיפה  הגישה 

 מאפיינים דומים בפרויקט הנדון ובפרויקטים נוספים בסביבה, תוך ביצוע התאמות נדרשות.  

בהתאם למידע ממזמין חוות הדעת, דירות המגורים עתידות לשמש כדירות להשכרה. על אף האמור,  

רבים  אין   לרוכשים  בשוק החופשי  פרטני,  באופן  הדירות  על מכירת  או משפטית  תכנונית  מגבלה 

 טריון של קונה מרצון ממוכר מרצון.  יושונים. לפיכך, שווי הדירות הוערך ללא הפחתה לגודל, בקר

בדוחות    השלכות המיסוי שיחולו על מגוריט ישראל בע"מ יחושבו ע"י רואי החשבון ויובאו בחשבון

 יים.הכספ
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 גורמים ושיקולים  .7

 אומדן השווי נערך בגישת ההשוואה לדירות המגורים כגמורות ומוכנות לאכלוס.  

 שיקולים הבאים:הגורמים והבין היתר,  ובאו בחשבוןה  באומדן שווי הנכס הנדון

 במרכז העיר ירושלים על דרך יפו, בקרבה למוקדי תעסוקה מסחר ובילוי.מיקום הפרויקט  •

מאופיינת בשימושים מעורבים למגורים, משרדים ומלונות בבניה סמי רוויה וותיקה  הסביבה  

 הכוללים קומת קרקע מסחרית, לצד מבני מגורים חדשים או מבנים שעברו חיזוק ותוספת בניה.

 .ומיקומ ו ושטח המגרש, צורת  •

 להסכם המכר. והצמדות, בהתאם  בבניין תמהיל הדירות, שטחן, מיקומן  •

הגמר המתוכנן של הדירות. הבניינים בשלבי הקמה, מועד המסירה צפוי בחודש  סטנדרט הבניה ו •

 . 2025יוני 

עובר למועד חוות הדעת טרם התקבלו היתרי בניה    מסמכי הרישוי שאותרו בתיק הבניין.  – רישוי   •

 למגדלי המגורים בתצורתם הסופית. 

 בנין עיר מאושרות.   בהתאם לתכניות  –ני והמצב התכנ  •

 . בעלות פרטית – המצב המשפטי •

+    225רישום הפרצלציה לפי תכניות קא/מק/  –במתחם הפרויקט נדרשים מספר הליכי רישום  

 ; רישום בית משותף / בתים משותפים; רישום הזכויות על שם הרוכשים.  101-0553511תכנית  

רות אזהרה לטובת החברה בגין  למועד חוות הדעת, טרם נרשמו בנסחי רישום המקרקעין הע

 עסקת רכישת הדירות. 

טרם   לפיכך  הבניה.  להתקדמות  בהתאם  הרכישה  הסכמי  לפי  התמורה  את  משלמת  החברה 

 שולמה מלוא התמורה.  

 התקבל אישור זכויות מאת ב"כ החברה כפי שפורט בפרק המשפטי לעיל.   

החברה   שילמה  הדעת  לחוות  הקובע  למועד  לנו,  שנמסר  למידע  התמורה    57%בהתאם  מתוך 

 החוזית. 

 הקרובה. בסביבהדירות מגורים חדשות מפרויקטים של  נתוני השוואה למחירי מכירה •

  



 

      

 34מתוך  27עמוד     

   ה נתוני השווא .8

מתוך מערכת מידע  פרויקטים דומים בסביבה )ממגורים  נתוני השוואה לעסקאות מכר של דירות  

 : מע"מ יםכולל  , הנתונים(נדל"ן של רשות מיסוי מקרקעין

"JTOWER " 

בן   הכולל    158קומות הכולל    25מגדל  חניון תת קרקעי  גם  מפלסים    שישהיח"ד,  )המפלס העליון 

והיתרה ליח"ד  לשימוש הציבור  מקומות חניה    200ות חניה )מקומ  303  - ובסה"כ כלשימושי מסחר(  

 ומחסנים.    מ"ר( 45  –בשטח הגדול מ 

 

 :  מוצעות למכירה במגדל

 ;₪ 1,950,000, תמורת  7מ"ר, בקומה  50חד' בשטח של   2דירת  •

 ; ₪ 3,800,000, תמורת 22מחסן וחניה, בקומה מרפסת,  בתוספת מ"ר, 89חד' בשטח של   3דירת  •

 ;₪  4,500,000תמורת    ,  20מ"ר, בתוספת מרפסת, מחסן וחניה, בקומה    108חד' בשטח של    4דירת   •

 ,9מ"ר, מחסן, בקומה   8.5מ"ר, בתוספת מרפסת בשטח של   114חד' בשטח של   4דירת  •

 ;₪ 4,350,000תמורת 

  

קומהחדריםתאריך עסקהפרויקט 
שטח נטו 

)מ"ר(

מרפסות 

)במ"ר(
מחיר למ"רמחיר העסקה

31.10.2021367910₪ 3,000,000₪ 37,975

31.10.2021314843.5₪ 3,560,000₪ 42,381

22.8.20214131007₪ 3,735,000₪ 37,350

17.9.202041911110₪ 3,600,000₪ 32,432

5.8.202041612612₪ 4,000,000₪ 31,746

3.3.2020441119₪ 3,520,000₪ 31,712

3.12.20194131119₪ 3,530,000₪ 31,802

11.6.20194171119₪ 3,925,000₪ 35,360

16.5.201923550₪ 1,670,000₪ 30,364

36,458 1,750,000₪ 480₪קרקע18.4.20192

39,390 1,615,000₪ 410₪קרקע17.2.20192

7.1.201922580₪ 1,950,000₪ 33,621

 J פרויקט

 TOWER

צומת הרחובות 

כי"ח ויפו

30074/449 
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"SAVYON VIEW " 

בן   הכולל    27מגדל  הכולל    194קומות  קרקעי  תת  חניון  )  ארבעהיח"ד,    יםהמפלס שני  מפלסים 

 ומחסנים. מקומות חניה 173 -גם לשימושי מסחר( ובסה"כ כ  ניםהעליו

 

 :  במגדל מוצעות למכירה

 ₪.  2,634,000, בתמורת  9מ"ר, קומה  2מרפסת בשטח של ו מ"ר  47בשטח של חד'   2דירה  •

 ₪   3,585,000תמורת    ,9מ"ר וחניה, בקומה  11מרפסת בשטח של ו מ"ר  85חד' בשטח של   3דירה  •

  3,963,000תמורת    , 16וחניה, בקומה  מ"ר    11מ"ר ומרפסת בשטח של    85חד' בשטח של    3דירת   •

 .₪ 

של    4דירת   • של    102חד' בשטח  בתוספת מרפסת בשטח  בקומה    8מ"ר,  וחניה,  תמורת    ,9מ"ר 

4,776,000  .₪ 

  

קומהחדריםתאריך עסקהפרויקט 
שטח נטו 

)מ"ר(

מרפסות 

)במ"ר(
מחיר למ"רמחיר העסקה

31.10.202142413220₪ 6,091,792₪ 46,150

20.9.202142111015₪ 4,985,000₪ 45,318

14.9.20213128311₪ 3,484,999₪ 41,988

12.09.2021325839₪ 3,920,000₪ 47,229

12.09.202142513220₪ 6,205,000₪ 47,008

1.8.202142613220₪ 6,175,377₪ 46,783

30.7.2021226515₪ 2,865,000₪ 56,176

21.7.20213138311₪ 3,610,316₪ 43,498

20.7.202142211015₪ 5,165,000₪ 46,955

20.7.2021222456₪ 2,388,000₪ 53,067

16.7.20213148311₪ 3,697,528₪ 44,549

13.7.20213118311₪ 3,540,000₪ 42,651

6.6.20213128311₪ 3,415,464₪ 41,150

4.5.20213138311₪ 2,717,141₪ 32,737

10.3.2021418999₪ 4,198,213₪ 42,406

4.3.20212184511₪ 2,565,000₪ 57,000

SAVYON 

VIEW 

 צומת הרחובות

 יפו וראול

 וולנברג

30050/63
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   " קרדן באגריפס"

 ; הפרויקט ללא מקומות חניה וללא מחסנים.יח"ד 78הכולל  מעל קומת מסחר קומות  8בן  בנין

 

 :  בפרויקט מוצעות למכירה על ידי היזם

 מ"ר, בקומה ראשונה,  3מ"ר, בתוספת מרפסת שמש בשטח של  76חד' בשטח של   2דירת  •

 ;₪ 2,930,000תמורת 

 מ"ר, בקומה ראשונה,  4מ"ר, בתוספת מרפסת שמש בשטח של  79חד' בשטח של   3דירת  •

 ;₪ 3,104,000תמורת 

 מ"ר, בקומה ראשונה,  4מ"ר, בתוספת מרפסת שמש בשטח של   100חד' בשטח של   4דירת  •

 ₪.  3,900,000תמורת 

  

קומהחדריםתאריך עסקהפרויקט 
שטח נטו 

)מ"ר(

מרפסות 

)במ"ר(
מחיר למ"רמחיר העסקה

31.10.20212273₪ 2,780,000₪ 38,082

12.8.20213670₪ 2,657,440₪ 37,963

23.7.20213382₪ 3,100,000₪ 37,805

24.6.20213582₪ 3,080,000₪ 37,561

20.6.20213791₪ 3,375,000₪ 37,088

16.6.20212457₪ 2,155,000₪ 37,807

7.6.20212464₪ 2,332,000₪ 36,438

30.5.20213691₪ 3,119,000₪ 34,275

28.5.20212160₪ 2,055,022₪ 34,250

28.5.20212157₪ 2,051,000₪ 35,982

28.5.20212357₪ 2,102,000₪ 36,877

27.5.20213576₪ 2,710,000₪ 35,658

25.5.20213470₪ 2,591,000₪ 37,014

6.5.20213570₪ 2,550,000₪ 36,429

3.5.20212153₪ 1,943,000₪ 36,660

2.5.20212364₪ 2,332,000₪ 36,438

2.5.20212460₪ 2,186,000₪ 36,433

2-4
קרדן באגריפס 

30074/502
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 תחשיב  .9

 אומדן השווי נערך בגישת ההשוואה.

לעיל נתוני ההשוואה שהוצגו  על  הנדון  בהתבסס  נתונים מהפרויקט  ביצוע התאמות  ובפרט  תוך   ,

חניה, מיקום, בינוי וצפיפות, אמדנו שווי מ"ר בנוי   מאזןשטח הדירות, שטח מרפסות, מפרט טכני,  ל

 : בסיסי כדלקמן

 

 . ומקום חניה מוצמד השווי מגלם מרפסת שמשחד'  3-4בדירות 

 ולמקום חניה ככל שלא הוצמד. , בוצעו התאמות לקומה

 :אומדן שווי הדירות בחלוקה לבניינים

 5בנין דירות מגורים ב 49

 

שווי  למ"רחדרים 

2₪ 44,000

3₪ 40,000

4₪ 38,500

מס' 

דירה
כיווני אווירטיפוסקומה

מס' 

חדרים

שטח 

במ"ר

מרפסת

 במ"ר

מס' 

חניות
שווי כולל מע"ממחסן

23B1,980,000 245000₪צפון

33C3,080,000 3821201₪צפון - מזרח

43A13,160,000 3841201₪דרום - מזרח

94C3,090,000 3821201₪צפון - מזרח

124C13,090,000 3821201₪דרום - מערב

185C13,100,000 3821201₪דרום - מערב

246C13,110,000 3821201₪דרום - מערב

307C13,320,000 3821211₪דרום - מערב

287A13,400,000 3841211₪דרום - מזרח

368C13,330,000 3821211₪דרום - מערב

348A13,410,000 3841211₪דרום - מזרח

409C13,420,000 3841211₪דרום - מזרח

4810C13,400,000 3821211₪דרום - מערב

4610A13,480,000 3841211₪דרום - מזרח

5311B12,120,000 245000₪דרום

5211A13,500,000 3841211₪דרום - מזרח
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מס' 

דירה
כיווני אווירטיפוסקומה

מס' 

חדרים

שטח 

במ"ר

מרפסת

 במ"ר

מס' 

חניות
שווי כולל מע"ממחסן

5812A13,510,000 3841211₪דרום - מזרח

6413A13,530,000 3841211₪דרום - מזרח

7114B12,160,000 245000₪דרום

7014A13,540,000 3841211₪דרום - מזרח

7715B12,180,000 245000₪דרום

7615A13,560,000 3841211₪דרום - מזרח

8016B2,190,000 245000₪צפון

8316B12,190,000 245000₪דרום

8216A13,570,000 3841211₪דרום - מזרח

8617B2,210,000 245000₪צפון

8917B12,210,000 245000₪דרום

8817A13,590,000 3841211₪דרום - מזרח

9418A13,600,000 3841211₪דרום - מזרח

10119B12,240,000 245000₪דרום

10019A13,620,000 3841211₪דרום - מזרח

10720B12,260,000 245000₪דרום

10620A13,640,000 3841211₪דרום - מזרח

11021B2,280,000 245000₪צפון

11321B12,280,000 245000₪דרום

11221A13,660,000 3841211₪דרום - מזרח

11622B2,300,000 245000₪צפון

11922B12,300,000 245000₪דרום

11622A13,680,000 3841211₪דרום - מזרח

12223E4,510,000 41031211₪צפון - מזרח

12323D14,510,000 41031211₪דרום - מזרח

12423E14,510,000 41031211₪דרום - מערב

12724D14,540,000 41031211₪דרום - מזרח

12824E14,540,000 41031211₪דרום - מערב

13025E4,570,000 41031211₪צפון - מזרח

13125D14,570,000 41031211₪דרום - מזרח

13225E14,570,000 41031211₪דרום - מערב

13526D14,600,000 41031211₪דרום - מזרח

13626E14,600,000 41031211₪דרום - מערב



 

      

 34מתוך  32עמוד     

 מגדל דרומי   – 6דירות מגורים בבנין  31

 
  

מס' 

דירה
כיווני אווירטיפוסקומה

מס' 

חדרים

שטח 

במ"ר

מרפסת

 במ"ר

מס' 

חניות
שווי כולל מע"ממחסן

1614A3,370,000 3841211₪צפון - מזרח

1786C13,310,000 3821211₪צפון - מערב

1837B12,020,000 245000₪מערב

1797A3,400,000 3841211₪צפון - מזרח

1898B12,030,000 245000₪מערב

1858A3,410,000 3841211₪צפון - מזרח

1919A3,420,000 3841211₪צפון - מזרח

19810B2,100,000 245000₪מזרח

20411B2,120,000 245000₪מזרח

20711B12,120,000 245000₪מערב

21012B2,130,000 245000₪מזרח

21613B2,150,000 245000₪מזרח

21913B12,150,000 245000₪מערב

22214B2,160,000 245000₪מזרח

22514B12,160,000 245000₪מערב

22815B2,180,000 245000₪מזרח

23115B12,180,000 245000₪מערב

23416B2,190,000 245000₪מזרח

23716B12,190,000 245000₪מערב

24017B2,210,000 245000₪מזרח

24317B12,210,000 245000₪מערב

24618B2,220,000 245000₪מזרח

24918B12,220,000 245000₪מערב

25219B2,240,000 245000₪מזרח

25820B2,260,000 245000₪מזרח

25920C3,560,000 3821211₪דרום - מזרח

26421B2,280,000 245000₪מזרח

26721B12,280,000 245000₪מערב

28024D4,540,000 41031211₪צפון - מזרח

29026D14,600,000 41031211₪דרום - מערב

29127E14,630,000 41031211₪צפון - מערב

5,5435283844₪ 243,850,000 סה"כ



 

      

 34מתוך  33עמוד     

 רגישות

הדירות  כלל  שווי    בשווי מ"ר בנוי ממוצע תוצאתי על סכוםביצענו בדיקת רגישות להשפעה של שינוי  

 – )כולל מע"מ(  נשוא השומה

 
  

-5%-5%

₪ 41,793₪ 43,992₪ 46,192

₪ 231,657,500₪ 243,850,000₪ 256,042,500



 

      

 34מתוך  34עמוד     

 השומה  .10

כנות לאיכלוס,  ו דירות נשוא השומה כגמורות ומ  80לאור האמור לעיל, הסכום הכולל של אומדן שווי  

מרצון   של קונה  עיקול  לבשוק החופשי, בקריטריון  נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא,  מוכר מרצון, 

  ₪. 243,850,000וזכויות צד ג', בגבולות 

 : הערות

 השווי כולל מע"מ. .א

 31.12.2021המועד הקובע להערכה הינו   .ב

 לא התייחסנו למיסוי שיחול, ככל שיחול, בעת מכירת הנכס. .ג

 נתונים נוספים  .11

 , כדלקמן:אית עדינה גרינברגוהשמ  הנכס הוערך בשלוש השנים האחרונות ע"י הח"מ  .א

 

ל    21.6.2020ביום  ע"י מגוריט ישראל בע"מ  נרכשה    הרשימת הדירות נשוא השומ  .ב   –בתמורה 

203,350,000 .₪  

 ₪. 87,362,000בשווי של  31.12.2021כפי שנמסר לנו, הנכס רשום בספרי החברה ליום   .ג

 הצהרות  .12

זו, אין לנו כל עניין פרטי או חלק בנכס    הערכה  לביצוע  המתאים  הידע  בעלי  אנו  כי   מצהירים   אנו

כללי   פי  ועל  המקצועי  וניסיוננו  הבנתנו  ידיעתנו,  מיטב  פי  על  נעשה  זה  ודו"ח  הדעת  חוות  נשוא 

 האתיקה המקצועיים המחייבים. 

ועל פי התקנים    1966  –הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו  

 דה לתקינה שמאית.המקצועיים של הוע

 

  בכבוד רב,

 

 

 

 לב  -גיל בר דניאל רובינזון 

 עו"ד ושמאי מקרקעין      שמאי מקרקעין 

סה"כ שווימטרת הערכהמועד קובע

228,460,000 ₪דוחות כספיים31.12.2020

231,000,000 ₪רכישת הדירות21.6.2020
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 40193.06/30.59       מספרנו:

 לכבוד 

 מגוריט ישראל בע"מ 

 ג.א.נ, 
 

 דירות מגורים 60 -  הערכת שוויעדכון 

 , ירושלים"ARNONA PLACEבפרויקט "

 1202.12.13למועד 

שווי דירות  (, הערכנו את  "מגוריט" מגוריט ישראל בע"מ )להלן:  חב'  בקשת  ל .1

 . 30.9.2021" למועד הקובע ARNONA PLACEהמגורים במסגרת פרויקט "

 

לבחון את  בחב' מגוריט  סמנכ"ל הכספים    – תומר צבר  י מר  על יד  נו התבקש .2

 . 31.12.2021ליום הנכס  שווי

,  התכנוניבמצב  ,  במצב הפיזי  יםשינוי  ולא חל  ,תומר צבר מר  כפי שנמסר לנו ע"י   .3

   .הנכס של המשפטי  ובמצב 

בפרט ובסביבה העסקית בכלל,    בנכסמעבר לאמור, לא מצאנו אינדיקציות   .4

בהערכת    שנקבעכפי    הנכסאשר יש בהן כדי לשנות באופן מהותי את שווי  

 . 30.9.2021הקובע  למועד השווי  

הנדוןלפיכך,   .5 הנכס  שווי  ליום  תקפה    30.9.2021הקובע    למועד  הערכת  גם 

31.12.2021 . 

לצורך שעבוד הנכס  יצורף  ותוכנו  זה    מסמך, כי  נות הסכמתבזאת א  ניםנות  והננ .6

לצורך   ו/או  החברה  של  החוב  אגרות  מחזיקי  לטובת  חלקו  או  כולו  הנדון 

ו/או   החברה  של  הכספיים  )ככל  לדו"חות  הדו"חות  עתידיים  מדף  הצעת 

 . חב' מגוריטשל צורך דיווחיה המיידים של  לאו /שיתפרסמו( ו 

 

 רב, בכבוד 

  

 

 

 

 

 
  

 רענן דוד                           שיי טנרי            

 ושמאי מקרקעין  ( MAכלכלן )                            קעיןכלכלן ושמאי מקר         
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 40699.02/30.593 מספרנו:

 

 לכבוד 

 בע"מ  מגוריט ישראל

 

 א.נ., ג.

 

 1202.12.13ליום   –מגוריט  רתהערכות שווי נכסי חבלגבי עדכון 

 

 

בקשת   .1 ישראל עפ"י  שווים  ("מגוריט "  )להלן:   בע"מ   מגוריט  את  הערכנו   ,

 . 30.9.2021  הקובע למועד   – )בהתאם לנספח א'(   הנכסיםשל 

 

לבחון את  בחב' מגוריט  סמנכ"ל הכספים   –תומר צבר מר י על יד נו התבקש .2

 . 31.12.2021ליום    ם של הנכסים שווי

 

במצב  במצב הפיסי,  , לא חלו שינויים  תומר צבר י מר  על יד  לנוכפי שנמסר   .3

 . ובמצב התכנוני של הנכסים השונים  המשפטי

 

מצאנו   .4 לא  לאמור,  העסקית  מעבר  ובסביבה  בפרט  בנכסים  אינדיקציות 

בכלל, אשר יש בהן כדי לשנות באופן מהותי את שווי הנכסים כפי שנקבעו  

 בחוות הדעת המקיפות למועדים הקובעים האמורים. 

 

בנספח    כמפורט הקובע    לפיכך, הערכות השווי של הנכסים הנדונים למועד .5

 . 31.12.2021א' תקפות גם ליום 

 

יצורף לצורך שעבוד  הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי מסמך   .6 ותוכנו  זה 

ו/או    הנכס החברה  של  החוב  אגרות  מחזיקי  לטובת  חלקו  או  כולו  הנדון 

עתידיים    לצורך  מדף  הצעת  לדו"חות  ו/או  החברה  של  הכספיים  הדו"חות 

 . מגוריט  ו/או לצורך דיווחיה המיידים של חב' (שיתפרסמו   ככל )

 

  רב,בכבוד 

 

 

 

 
  

 רענן דוד                                     שיי טנרי            

 ושמאי מקרקעין  (MAכלכלן )                                 כלכלן ושמאי מקרקעין        

 
  



 

-2- 

 

 רשימת הנכסים  –נספח א'  

 

 

 

 

 

 

 

 

מועד קובעהנכסמיקום הנכסמס"ד

פרויקט "הפרדס"פתח תקווה1

פרויקט "UPTOWN"בת ים2

פרויקט "רמות 360"ירושלים3

שד' ירושלים 129-131תל אביב - יפו4

פרויקט "אפר האוס"תל אביב - יפו5

30/09/2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
53, Igal Alon St. ,  ASHDAR  House 2000 , 67062  Tel-Aviv ,  Te l: 972-3-6878111 Fax :  972-3-6872444 

 

 1עמוד  

  M.B.A. Economist & Real Estate Appraiser, M.B.A.  - Yaron Spector כלכלן ושמאי מקרקעין, מוסמך במינהל עסקים  -  ירון ספקטור 

  Urban Planner M.A., L..L.B & Real Estate Appraiser  - Gil Sitton משפטן ושמאי מקרקעין  .M.Aמתכנן עירוני  -  גיל סיטון 

 

  Civ. Engineer  - Golan Vakrat מהנדס אזרחי  -  גולן וקראט 

  Real Estate Appraiser  - Roni Cohen שמאי מקרקעין  -  רוני כהן 

  Civ. Engineer  - Yaron Parienti מהנדס אזרחי  -  ירון פריאנטי 

  Economist & Real Estate Appraiser  - Yaniv Cachlon מקרקעין כלכלן ושמאי  -  ניב כחלון י 

  Business Management & Real Estate Appraiser  - Gilad Gelbaum ובוגר מנהל עסקים  שמאי מקרקעין  -   גלעד גלבאום 

  Practical Engineer  - Yossi Almoznino הנדסאי בניין  -  יוסי אלמוזנינו 

  Real Estate Appraiser  -  Oren Sagi שמאי מקרקעין  -  אורן שגיא 

  Economist & Real Estate Appraiser  -  Shimon Gronich כלכלן ושמאי מקרקעין  -   שמעון גרוניך 

  Economist &Practical Engineer  - Baruch Barshak והנדסאי בניין  כלכלן  -  ברוך ברשק 

  Economist  & Real Estate Appraiser  - Rami Cohen שמאי מקרקעין כלכלן ו  -  רמי כהן 

  Geographer  & Real Estate Appraiser  - Gila Schurder Engel  שמאית מקרקעין גיאוגרפית ו  -  גילה סקרדר אנגל 

 Economist & Business Management  - Ofir Ron ובוגר מנהל עסקים  כלכלן  -   אופיר רון 

  Practical Engineer  - Michael Zalcberg הנדסאי בניין  -  מיכאל זלצברג 

  Real Estate Appraiser  - Mor Blumenfeld שמאית מקרקעין  -  מור בלומנפלד 

  Economist & Real Estate Appraiser  - Israel Atia כלכלן ושמאי מקרקעין  -   ישראל עטיה 

  Economist & Real Estate Appraiser MA  - Mimon Sabah בנדל"ן   M.Aמוסמך  , כלכלן ושמאי מקרקעין  -   מימון צבע 

 Practical Engineer  - Hadar Tenenboum הנדסאי בניין  -  הדר טננבוים 

  Economist & Real Estate Appraiser  - Maor Habas כלכלן ושמאי מקרקעין  -  מאור חבס 

  Economist & Real Estate Appraiser  - Daniel Peri כלכלן ושמאי מקרקעין  -  דניאל פרי 

  

 2022 במרץ 10 

 .1L332932 מספרנו:

 לכבוד,
 בע"מ  מגוריט ישראל

 חוות דעת

 דירות חדשות בפרויקט "רמות השרון" 36אומדן שווי של  הנדון:

 רחוב החלוץ, רמת השרון 

 ) 02/08/2021מיום  32932.3(סימוכין חוות דעתנו מספר 

 30/06/2021המועד הקובע לחוות הדעת שבסימוכין הינו 

(היתרי  תכנונייםבכפוף לכך שלא חלו שינויים בזכויות בנכס (מכירה/השכרה) ובכפוף לכך שלא חלו שינויים 

לא  31/12/2021נראה כי נכון למועד הקובע  ')ובניה, אישורי תוכניות בנין עיר, הקלות פסיקות ביהמ"ש וכ

 בו בוצע אומדן שווי מלא.  30/06/2021חל שינוי מהותי בשווי הנכס יחסית למועד 

החברה (ככל  הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי מסמך זה ותוכנו יצורף לדו"חות הצעת מדף עתידיים של 

 . שיתפרסמו) ולדו"חות הכספיים של החברה

 

 ובאתי על החתום,  
 

  



 

 1מתוך   1עמוד 

 

 

2.2022.13                                     

 Q-41833מספרנו : 

 לכבוד 

 ישראל בע"מ  מגוריט

 31.12.2021אומדן שווי נכס למועד הקובע 

, בהמשך לשומת השערוך  31.12.2021התבקשנו על ידכם לבחון את שווי הנכס המפורט להלן, למועד הקבוע  

 –  30.9.2021שנערכה על ידנו למועד הקובע 

 , רמלה. 2, רחוב משה דיין דירות מגורים בפרויקט "אלקטרה מול הנוף" 84

שערכנו עולה כי נכון למועד הקובע    אומדן השווי לנכס זה נערך בגישת ההשוואה. מבדיקת נתוני ההשוואה 

, אין אינדיקציה לשינוי מהותי בשווי הנכס בתקופה שחלפה ממועד עריכת חוות הדעת המקיפה  31.12.2021

 לנכס.

 לאור האמור, שווי זכויות מגוריט ישראל בע"מ בנכס שלעיל ללא שינוי.   

לא חלו שינויים בזכויות בנכס ו/או שינויים    יובהר כי אומדן השווי במועד הקובע הינו בכפוף להצהרת החברה כי

פיזיים ו/או שינויים משפטיים ו/או שינויים תכנוניים )מכירה, אישורי תב"ע, השקעות בנכסים, פסיקות בימ"ש  

 וכד'(. 

הננו נותנים את הסכמתנו כי מסמך זה ותוכנו יצורפו לצורך שעבוד הנכס הנדון כולו או חלקו לטובת מחזיקי 

של החברה ו/או לצורך הדוחות הכספיים של החברה ו/או לצורך דוחות הצעת מדף עתידיים )ככל  אגרות החוב  

 שיתפרסמו( של החברה ו/או לצורך דיווחיה המיידים של החברה.

 

  בכבוד רב, 

 

 

 

 

 לב  -גיל בר דניאל רובינזון  

 עו"ד ושמאי מקרקעין  שמאי מקרקעין  

 

 



 

 1מתוך  1עמוד 

 

 

10.3.2022                                    

 Q4-1832מספרנו : 

 לכבוד

 ישראל בע"מ מגוריט

 31.12.2021אומדן שווי נכס למועד הקובע  

, בהמשך לשומת השערוך 31.12.2021התבקשנו על ידכם לבחון את שווי הנכס המפורט להלן, למועד הקבוע  

 –  26.12.2021שנערכה על ידנו למועד הקובע 

 קרית אונו.,  2הרימון רחוב   ,דירות מגורים בפרויקט "אונו פריים" 25

ההשוואה שערכנו עולה כי נכון למועד הקובע אומדן השווי לנכס זה נערך בגישת ההשוואה. מבדיקת נתוני  

, אין אינדיקציה לשינוי מהותי בשווי הנכס בתקופה שחלפה ממועד עריכת חוות הדעת המקיפה 31.12.2021

 לנכס.

 לאור האמור, שווי זכויות מגוריט ישראל בע"מ בנכס שלעיל ללא שינוי.  

חברה כי לא חלו שינויים בזכויות בנכס ו/או שינויים  יובהר כי אומדן השווי במועד הקובע הינו בכפוף להצהרת ה

פיזיים ו/או שינויים משפטיים ו/או שינויים תכנוניים )מכירה, אישורי תב"ע, השקעות בנכסים, פסיקות בימ"ש 

 וכד'(. 

הננו נותנים את הסכמתנו כי מסמך זה ותוכנו יצורפו לצורך שעבוד הנכס הנדון כולו או חלקו לטובת מחזיקי 

ת החוב של החברה ו/או לצורך הדוחות הכספיים של החברה ו/או לצורך דוחות הצעת מדף עתידיים )ככל אגרו

 שיתפרסמו( של החברה ו/או לצורך דיווחיה המיידים של החברה.

 

  בכבוד רב,  

 

 

 

 

 לב  -גיל בר  דניאל רובינזון  

 עו"ד ושמאי מקרקעין   שמאי מקרקעין  

 

 



 

 

 1מתוך  1עמוד     

13.2.2022 

 Q1833-4ספרנו:  מ

 , לכבוד

 מגוריט ישראל בע"מ 

 

 31.12.2021למועד הקובע  נכס אומדן שווי 

ך  , בהמשך לשומת השערו31.12.2021, למועד הקבוע הנכס המפורט להלןלבחון את שווי על ידכם התבקשנו 

 –  30.9.2021שנערכה על ידנו למועד הקובע 

 , רמלה. 2רחוב משה דיין  ,"אלקטרה מול הנוףדירות מגורים בפרויקט " 84

נכון למועד הקובע  נערך בגישת ההשוואה. מבדיקת נתוני ההשוואה שערכנו עולה כי    לנכס זהאומדן השווי  

בתקופה שחלפה ממועד עריכת חוות הדעת המקיפה   הנכס לשינוי מהותי בשווי , אין אינדיקציה  31.12.2021

 . לנכס

   שלעיל ללא שינוי.  בנכס לאור האמור, שווי זכויות מגוריט ישראל בע"מ 

יובהר כי אומדן השווי במועד הקובע הינו בכפוף להצהרת החברה כי לא חלו שינויים בזכויות בנכס ו/או  

)מכירה, אישורי תב"ע,   ו/או שינויים תכנוניים  ו/או שינויים משפטיים  פיזיים  בנכסיםשינויים  ,  השקעות 

 פסיקות בימ"ש וכד'(. 

צורך שעבוד הנכס הנדון כולו או חלקו לטובת מחזיקי  נו נותנים את הסכמתנו כי מסמך זה ותוכנו יצורפו לנה

אגרות החוב של החברה ו/או לצורך הדוחות הכספיים של החברה ו/או לצורך דוחות הצעת מדף עתידיים  

 . )ככל שיתפרסמו( של החברה ו/או לצורך דיווחיה המיידים של החברה

 

 

  בכבוד רב,

 

 

 

 לב  -גיל בר דניאל רובינזון 

 עו"ד ושמאי מקרקעין   שמאי מקרקעין 
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