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 :עניינים תוכן

 

 .2020 בספטמבר 30ליום  התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון דוח  'א פרק

 

 .2020 בספטמבר 30כספיים ביניים ליום  דוחות 'ב פרק

 

 דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 'ג פרק

 .2020 ספטמברב 30ג)א( ליום  38הגילוי, לפי תקנה                       

 

 גילוי להנחיית בנוגע הדוח בתקופת חלו אשר מהותיים שינויים בדבר גילוי 'א נספח

הגילוי הנדרש בהתאם  ,2011 ינואר מחודש להשקעה"ן נדל לפעילות בנוגע

לשטר  תאםהוהגילוי הנדרש ב הללבקשר לפרויקט  '(אלשטר הנאמנות )סדרה 

, פרויקט יפו-אביב-תלב ירושלים' שד לפרויקט בקשרהנאמנות )סדרה ב'( 

 .יהוד ופרויקט ית אונויקר

 .ב'(אגרות חוב )סדרה  אודותנוספים  פרטים ב'נספח 

 הוגן שווי מדידת; Equity Swapשווי הוגן עסקת  מדידת – ת שוויוהערכ 'גנספח 

 –קובע  מועדלכסים שווי נ אומדן ;(1"ח )סדרה באג המרה אופציית

 .בירושלים"ארנונה"  פרויקט של שווי הערכת עדכון ;30.9.2020

 

שומת מקרקעין מלאה   -ב'(  הבהתאם לשטר הנאמנות )סדר –הערכות שווי  נספח ד' 

-14, רח' חסידי האומות 129-131שד' ירושלים  –פרויקט למגורים ומסחר  –

דירות למגורים בפרויקט  25 –אביב יפו; שומת מקרקעין מקיפה -, תל16

רח' הרוגי מלכות בבל,  – 508-04-20091מתכנית  201"אונו פריים" מגרש 

דירות מגורים  30 –שכונת המרכז, קריית אונו; שומת מקרקעין מקיפה 

רחוב  –ב /6156מתכנית יד/מק/ 4-ו 3מגרשים  –" Unik Lifeבפרויקט "

 יהודה הלוי פינת צבי ישי, יהוד מונסון.
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה -פרק א' 

 2020 בספטמבר 30שנסתיימה ביום  חודשים תשעהלתקופה של 
 

דוחות תקופתיים  תקנות)להלן: " 1970-ידיים( התש"לידוחות תקופתיים ומ(בהתאם לתקנות ניירות ערך 

תשעה של  תקופהול 2020 בספטמבר 30"( מוגש בזה דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום דייםיומי

 "(.תקופת הדוח)להלן: " התאריך באותו ושהסתיימ, חודשים

 בתקופה התאגיד ענייני במצב שחלו ולשינויים לאירועים ומתייחסת, בהיקפה מצומצמת הנה להלן שתובא הסקירה

 לתקופת המתייחסים החברה של הכספיים לדוחות מצורף הדירקטוריון דוח. מהותית השפעתם אשר המדווחת

, לרבות דוח הדירקטוריון על 2019בפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת  כי הנחה מתוך ונערך, הדוח

-2020)מס' אסמכתא:  2020 מרץב 26אשר פורסמו ביום  2019 בדצמבר 31 ביום שנסתיימהמצב ענייני החברה לשנה 

 "(.2019 לשנת התקופתי הדוח)להלן: " (01-026830

תקנות  הוראות"( ערוכים בהתאם לביניים הכספיים הדוחות: "להלן' )ב כפרקהמצורפים  ביניים הדו"חות הכספיים

 לדוחות 2 בביאור( כמפורט IFRS-ובהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )תקני ה דוחות תקופתיים ומיידיים

, ביניים . לפרטים אודות בסיס ההצגה ועיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בדוחות הכספייםביניים הכספיים

  .2019לשנת  התקופתילדוח  2 ביאור ורא

 

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי  -חלק א' 

 ותזרים המזומנים שלו

 העסקית וסביבתו התאגיד פעילות .1

 ספטמברחודש  מהלךב כחברה פרטית בעירבון מוגבל. 2016במאי  4החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום  .1.1

)להלן: "מ בע אביב-בתל ערך לניירות בבורסה ערך ניירות הנפקתבדבר  תשקיף החברה פרסמה 2016

 אוגוסטב 19יום ב .בבורסה החברה של הערך ניירות נסחרים, ואילך 2016 בספטמבר 26 מיום והחל"(, הבורסה"

 .2019 אוגוסטב 20פרסמה החברה תשקיף מדף נושא תאריך  ,2019

[, חדש]נוסח  הכנסה מס לפקודת שני פרק' ד חלק להוראות בהתאם במקרקעין להשקעות קרן הינה החברה .1.2

 וניהול החזקה היא העיקרית שמטרתו גוף הינה במקרקעין להשקעות קרן"(. הפקודה)להלן: " 1961-"אהתשכ

. ועוד"ן הנדל בתחום יזמות, מסחריים מרכזים, משרדים, להשכרה מגורים דירות לדוגמא, מניב"ן נדל של

 .ייחודיות מס להטבות זכאית במקרקעין להשקעות קרן, בנוסף

 הרכישייזום,  –הינו תחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל  הדוחהפעילות של החברה נכון למועד  תחום .1.3

 .ןשירותים הנלווים להשכרתהוהשכרת דירות ומתן 

 , רמת גן )בניין ששון חוגי(.12 סילברהרשום של החברה ממוקם ברחוב אבא הלל  המשרד .1.4

 .2019פרק א' לדוח התקופתי לשנת  ולפרטים נוספים אודות פעילות התאגיד וסביבתו העסקית רא .1.5

החלה התפרצות של נגיף הקורונה בסין אשר תוך זמן קצר התפשט למדינות נוספות  2020במהלך חודש ינואר  .1.6

 בעולם והגיע גם לישראל. 

ההתמודדות עם התפרצות הנגיף בישראל ובמדינות רבות אחרות בעולם, לפי הנחיות הגורמים הממשלתיים 

הנחיות שונות, המתעדכנות בתדירות גבוהה )לרבות החמרה פעולות התגוננות והרלוונטיים, כללה ועדיין כוללת 

ן מגבלות תנועה וסגר על תושבי , ובכללשל הנגיף (, אשר נועדו למנוע את התפשטותו, בהתאמה למצבו/או הקלה
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לרבות הטלת מגבלות על חופש התנועה, איסור התקהלויות ומגבלות על היקפן, מגבלות על התחבורה המדינה 

ביטול אירועים רבי משתתפים והתכנסויות ישות בידוד ביתי, הציבורית, התחבורה האווירית והימית, דר

 . וכיוצ"בסגירת מקומות בילוי ופנאי )לרבות במקומות עבודה(, השבתת מערכות חינוך, 

 והחלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות שנקבע 2020החל ממחצית חודש אפריל 

, נרשמה התפרצות מחודשת של הנגיף, אשר לאחריה הנחתה ממשלת ישראל שוב על 2020והחל מחודש יוני 

עלייה בשיעור התחלואה, לרבות הגבלות על חופש התנועה, הטלת מגבלות ואיסורים שונים על מנת לבלום את ה

ולאחר עלייה בשיעור  2020איסור התקהלויות, השבתת מערכת החינוך וכיוצ"ב. במהלך חודש ספטמבר 

התחלואה במדינה, הוטלו שוב מגבלות ואיסורים שונים, לרבות מגבלות על חופש התנועה של התושבים, מגבלות 

ועסקים, ופעולות אלו נמשכות עד למועד פרסום הדוחות הכספיים ביניים. נכון למועד על הפעלת מקומות עבודה 

 . עודנה נמשכתפרסום הדוחות הכספיים ביניים, התפשטות הנגיף 

למשבר הקורונה השלכות עמוקות על הכלכלה העולמית ועל הכלכלה בישראל, לרבות השלכות על המשכיות 

פיטורי עובדים והוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום )חל"ת( בהיקפים  עסקית של עסקים רבים, קיטון בצריכה,

גדולים, תנודתיות בשערי חליפין בשוקי ההון השונים בעולם ובארץ ובמדדי הבורסות במדינות השונות והשפעות 

טרם ידוע מלוא היקפן, משכן, השלכותיהן ביניים כלכליות נוספות, כאשר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים 

 וכן משך הזמן בו יידרש להמשיך ולהתמודד עימן.

 

עוסקת בתחום הנדל"ן למגורים בישראל הושפעה מטבע הדברים אף היא ממשבר הקורונה, אשר החברה 

כמפורט להלן אולם ההשפעה על החברה, עד כה, היתה בשיעור נמוך יחסית, בין היתר היות וענף הבניה בישראל 

 אשר המשיך ועדיין ממשיך לעבוד אף בתקופת המגבלות האמורות לעיל. הוגדר כענף חיוני למשק בישראל,

 

הו על ידי החברה הינם כמפורט וההשפעות על החברה נחלקות למספר מישורים שהמהותיים שביניהם שז

 להלן:

החברה מעריכה  ,לאור העובדה שהחברה משכירה את נכסיה למספר רב ומגוון של שוכרים - מישור השכירות

כי השפעת משבר הקורונה כאמור יכולה לחול גם על חלק משוכריה. נכון למועד זה לא הורגשה בחברה השפעה 

מהותית על שוכריה והסכמי השכירות שבהם קשורה החברה עם שוכריה, בין היתר, נוכח העובדה שלמעט 

תקבלים בטחונות מהשוכרים מ ,בכל חוזי השכירות בהם מתקשרת החברה עם שוכרים ,מקרים בודדים

פקדון )בין במזומן ובין בערבויות בנקאיות( של בין חודשיים לשלושה חודשי שכירות וכן ערבות צדדים  הכוללים

כמו כן, לאור המגבלות בתנועה כאמור חל קושי מסוים בשיווק הדירות הפנויות  שלישיים )ערבים( לחוזים.

נכון לתאריך הדוח לא חלה השפעה היו בתוקף. להערכת החברה, והמתפנות של החברה בחודשים בהם המגבלות 

דירה ולא חל שינוי מהותי בשיעור התפוסה הממוצע בפרויקטים המניבים מהותית על הכנסות החברה משכר 

מהמקרים נאותה החברה לסייע לשוכרים שהיו זקוקים לסיוע בדרך של הפחתת היקף הפקדונות  )בחלק

ק מהדיירים, לתקופה מוסכמת שלאחריה על השוכרים הללו להגדיל את הפקדון שהופקדו בידיה, על ידי חל

  לסכומו המקורי(.

 

לאור החברה משקיעה חלק מיתרות המזומנים שבידה באפיקים שונים בשוק ההון.  - מישור השקעות החברה

של תשעה לתקופה שוק ההון הישראלי, לחברה נוצר הפסד, אשר נכון בהירידות החדות בשווקים ובכללם 

מיליון ש"ח ונכון למועד הדוח עומד על סך  4.7-עמד על סך של כ 2020, ספטמברב 30 חודשים שהסתיימה ביום

מיליון ש"ח שבוצע  400-מיליון ש"ח מני"ע בהם השקיעה החברה, בעיקר בעקבות גיוס ההון בסך של כ 2.9-כ של

מהיקף הגיוס הנ"ל(,  25%-מיליון ש"ח )פחות מ 98-. השקעות אלו, בהיקף כולל של כ2019על ידה בחודש נובמבר 
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י תיקים( לאור מדיניות ניהול גופי ניהול השקעות שונים )קרנות נאמנות ומנהל 6בוצעו עבור החברה על ידי 

ההשקעות של החברה שקבעה, בין היתר, כי החברה תשקיע חלק מאמצעיה הנזילים באג"ח קונצרני או נע"מ 

  ומעלה בעלות מח"מ קצר יחסית וכן באפיק מנייתי בהיקף זניח לחברה. -Aבדירוג ממוצע 

 31אג' למניה ליום  770-ה משער של כבמהלך תקופת הקורונה חלה ירידה משמעותית במחיר המניה של החבר

שבה התקשרה החברה  SWAP-עסקת ה (.34%-)ירידה של כ 2020, ספטמברב 30אג' ליום  506-לכ 2019בדצמבר, 

 :בסעיף זה עליו חתמה החברה עם הגוף הבנקאי )להלן SWAP-תלויה במחיר מניות החברה. במסגרת הסכם ה

 600-את העסקה לידי סיום במועד בו מחיר המניה ירד מתחת ל "( נקבע כי לבנק קיימת הזכות להביאהבנק"

למועד  נכוןאג'. יובהר כי המשמעות של סיום העסקה הינה הנפקת מניות על ידי החברה ולא תשלום במזומן. 

הדוח לא פנה הבנק אל החברה בהודעה כי ברצונו להביא את העסקה לידי סיום, עם זאת החברה הגיעה להבנות 

כתוצאה מהתאמה בנוסף, . בנק לפיהן לא יביא את העסקה לידי סיום והעמידה בטוחות לשם כךבעל פה עם ה

  "ח.ש מיליון 17-כ של בסך הדוח בתקופתהחברה הוצאות מימון  רשמה זושל השווי ההוגן של התחייבות 

 

להתפשטות הקורונה השפעה מהותית על שוק ההון בתקופה האחרונה ובין  - מישור גיוסי החוב על ידי החברה

בשיעורי הריבית בהן נסחרות אגרות החוב של החברה. מגמת עליית שיעורי הריבית בהן  התנודתיותהיתר על 

, כאשר 2020 שנתל לרבעון הראשון נסחרות אגרות החוב של החברה התהפכה בסמוך לאישור הדוחות הכספיים

שינוי המגמה כאמור, שיעורי הריבית שבהן נסחרות אגרות החוב של החברה גבוהים יותר מאלו שלפני  על אף

העובדה שעל מנת לעמוד בהתחייבויותיה להשלמת רכישת ו/או הקמת פרויקטים  התפשטות הקורונה. לאור

כוונתה יא בוחנת ובהפועלת להרחבת מקורות המימון שלה ושונים, על החברה לגייס הון או חוב נוסף, החברה 

וחברות ביטוח לצד מעקב שוטף אחר תנאי  , גופים מוסדייםבנקיםאשראי בין היתר מאפשרויות לקבלת לבחון 

יא' לדוחות כספיים ביניים, בדבר 4באור  הון ראו יגיוסבדבר לפרטים נוספים  המימון הפוטנציאלים בשוק ההון.

 ובר הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( רא, בדלדוחות הכספיים ביניים ח'4באור  והרחבת אגרות חוב )סדרה א'( רא

 א'4באור  ובהסכם הלוואה עם תאגיד בנקאי רא , בדבר התקשרות החברהלדוחות הכספיים ביניים טו'4באור 

 והסכם הלוואה עם גופים מוסדיים ראולפרטים נוספים בדבר התקשרות החברה בלדוחות הכספיים ביניים 

 .ת הכספיים בינייםלדוחו א'5באור 

 

כאמור לעיל, ענף הנדל"ן בישראל הוגדר כענף חיוני שהמשיך  - מישור הקמת הנכסים בייזום על ידי החברה

בפעילותו בתקופת הסגר הכללי במשק. על כן, הקמת הפרויקט בייזום על ידי החברה נמשכה בעיקרון כסדרה 

בעתיד על , להערכת החברה, להתפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו, עלולה להיות השפעה ללא עיכובים. עם זאת

עיכוב הליכי תכנון במוסדות התכנון שעבודתם קצב הקמת הפרויקטים בייזום ולגרום לעיכובם וכן לגרום ל

לרעה על  . על כן, להתפשטות נגיף הקורונה עלולה להיות השפעהעלולה להיפגע מהשלכות הקורונהנפגעה ועוד 

 .ועל מועדי השלמתם הצפויים הליכי הבניה של הפרויקטים שאותם יוזמת החברה וטרם הושלמו

  

, המשבר של השלכותיו עם להתמודדותעל אף כל המתואר לעיל, החברה מעריכה כי יש לה יכולת פיננסית איתנה 

הון  גיוסוזאת בין היתר, לאור יתרת המזומנים הפנויים הגבוהה שבידי החברה למועד הדוח, בין היתר לאור 

, 2020 לשנת השני הרבעון במהלך'( א)סדרה  חוב אגרות הרחבת, 2019אותו ביצעה החברה ברבעון הרביעי לשנת 

, התקשרותה 2020 לשנת השלישי עוןהרב במהלך החברה ביצעה אשראגרות חוב )סדרה ב'(  של והקצאה הנפקה

יתרת הנכסים ברי  לאור וכן יםמוסדי גופים עם הלוואה בהסכם התקשרותהו עם תאגיד בנקאי הלוואהבהסכם 

להרחבה בדבר  .ש"ח ימיליונ 123-מסתכם בכהשעבוד אשר בידי החברה נכון למועד זה שערכם בספרי החברה 

  להלן. 3.2סעיף  ראונזילות ומקורות המימון של החברה 
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הנהלת החברה עוקבת ומקיימת הערכה שוטפת של התפתחות משבר הקורונה, בוחנת את מידת חשיפתה ואת 

ההשפעה על פעילות החברה, את ההשפעה על תזרים המזומנים החזוי של החברה ותקציבי הפרויקטים השונים 

 וכן תנקוט בצעדים הנדרשים בהמשך בהתאם לצורך.

 

התחזיות והערכותיה של החברה בדבר השפעת התפשטות נגיף הקורונה, כפי שצוינו לעיל, ביחס יובהר כי, 

לפעילות החברה והתחייבויותיה, לרבות ההשפעות על שוק ההון בישראל, שוק הדיור בישראל וענף הנדל"ן 

יקטיביים המניב למגורים בישראל, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, המתבסס על הערכות ואומדנים סובי

ואינם בשליטת החברה בלבד. לאור אי הוודאות הרבה בשוק דוח זה ידי החברה נכון למועד פרסום הקיימים ב

בנושא השלכות נגיף הקורונה, מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השינוי בשוק ההון 

ישראל וההתפתחויות הצפויות בו וכן על הישראלי, מגמות השינוי הקיימות בענף הנדל"ן המניב למגורים ב

המצב הכלכלי בישראל ובעולם נכון למועד זה. השפעה זו על פעילות החברה עשויה להיות שונה באופן מהותי 

מזו שנחזית כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה כתוצאה בין היתר, מהשפעות נוספות ו/או שונות של 

וק הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, שינויי ריבית, נגיף הקורונה על שוק ההון בישראל, ש

שינוי במצב הכלכלי בישראל וכן כתוצאה משינויי חקיקה ושינויים רגולטורים אחרים שישפיעו על השווקים 

 בהם פועלת החברה.
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 לתאריך הדוח נכוןטבלה מסכמת של רכישת הפרויקטים שבוצעו על ידי החברה בתחום הנדל"ן המניב למגורים  להלן .1.7

 

 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
  (₪)באלפי  רכישה עלות

עלות ההשקעה 

הכוללת  או 

ההשקעה הכוללת 

 1הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  2שומה

 לפי השווי אומדן בין הפרש

 הכוללת ההשקעה לעלות שומה

 (₪)באלפי הצפויה  או

-בתל"מידטאון"  בפרויקט דירות 34

 אביב
 14,129-כ 87,330 -כ 73,201-כ 71,400-כ (מסירה)מועד  2018 מרץ

 בפרויקט דירות 84בניין בן 

 ברמלה" הנוף מול"אלקטרה 
 16,250-כ 145,600-כ 129,350-כ 121,680-כ (מסירה)מועד  2019 מרץ

 בגבעת הדר רמת בשכונת דירות 58

 שמואל
 10,016-כ 129,600-כ 119,584-כ 118,300-כ (מסירה)מועד  2018 מרץ

" נגבה"מרום  בפרויקט דירות 31

 גן ברמת

; (דירות 23מסירת ) 2018 יולי

 דירות 6מסירת )  2018 אוקטובר

 2מסירת ) 2019 אפריל; (נוספות

 (נוספות דירות

 8,646-כ 78,300-כ 69,654-כ 67,500-כ

" הילס"הרצליה  בפרויקט דירות 20

 'ב הרצליה בשכונת

 (דירות 11)מסירת  2019 מרץ

 דירות 9 מסירת) 2020 וינואר

 (נוספות

 5,368-כ  55,920-כ 50,552-כ 49,991-כ

 9-ו 3,5,7דירות ברח' חיים זכאי  56

 תקווה בפתח

)מועד  2019 אוקטוברו ספטמבר

 (מסירה
 15,030-כ 145,060-כ 130,030-כ 128,660-כ

                                                        
ל אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של נכון לתאריך המאזן. יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס ע      1

יפו, יהוד ואשדוד, מידע זה נסמך בעיקר על עלות -אביב-אביב, בני ברק, הרצליה הירוקה, מחנה יהודה בירושלים, צפון מזרח תל-יית אונו, צפון תליפו, קר-אביב-החברה. ביחס לפרויקטים בהדר יוסף, שדרות ירושלים בתל

ים )כגון: שדרוגים נוספים של הדירות בפרויקטים השונים, שינויים במדד הרכישה על פי הסכמי הרכישה, הוצאות נלוות לרכישה והצמדות ששולמו בפועל. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמ

 ת ן פרויקט מידטאון תל אביב, פרויקט גבעת שמואל, פרויקט מרום נגבה ברמתשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה. יובהר כי נכון למועד הדוח החברה שילמה את מלוא התמורה בגי

 גן, פרויקט רמלה, פרויקט פתח תקווה, פרויקט הרצליה הילס ופרויקט ארנונה בירושלים. 

, לפרטים בדבר הערכת 2020מרץ ב 31דירות בפרויקט הרצליה הילס ראו נספח ב' המצורף לדוח דירקטוריון ליום  9, לפרטים בדבר הערכת שווי של 2019בדוח התקופתי לשנת  20לפרטים נוספים בדבר הערכות השווי ראו סעיף       2

)יובהר כי במהלך הרבעון נרכשה דירה נוספת בפרויקט אשר נכון למועד זה רשומה בספרים לפי עלות רכישתה( וכן אומדן  2020ביוני  30דירות בפרויקט ארנונה ירושלים ראו נספח ב' המצורף לדוח דירקטוריון ליום  59שווי של 

-אביב-. לפרטים בדבר הערכת שווי של פרויקט שדרות ירושלים בתלהמצורפים בנספח ג' לדוח זה 30.9.2020, ירושלים למועד 6-ו 4, 2דירות מגורים ברח' צבי נוימן  59ועדכון הערכת שווי  30.09.2020-שווי נכסים, מועד קובע

 דוח זה.המצורף ל ד'ל פרויקט קריית אונו, ראו נספח יפו, הערכת שווי של פרויקט יהוד והערכת שווי ש
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 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
  (₪)באלפי  רכישה עלות

עלות ההשקעה 

הכוללת  או 

ההשקעה הכוללת 

 1הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  2שומה

 לפי השווי אומדן בין הפרש

 הכוללת ההשקעה לעלות שומה

 (₪)באלפי הצפויה  או

ברחוב פרופסור צבי נוימן  דירות 60

 בשכונת ארנונה בירושלים 2,4,6

 (דירות 59מסירת )מועד  2020יוני 

)מסירת דירה  2020אוגוסט 

 נוספת(

 12,037-כ 158,609-כ 146,573-כ 143,150-כ

 אשר נמצאות בשלב בנייהדירות  21

 ם לקראת טרום מסירה מתקד

 יפו-אביב-בתל יוסף הדר בשכונת

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

 הסכם(
 3טרם נערכה שומה - 58,100-כ 57,000-כ

, תכנוןנמצאים בשלב אשר בניינים  2

קומות,  12הכוללים בניין אחד בן 

 דירות 90 מעל קומת מסחר, הכולל

 קומות מעל קומת 5ובניין נוסף בן 

בשדרות  דירות 9 מסחר, הכולל

 יפו-ביבא-ירושלים, בתל

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

 הסכם(
 22,448-כ 281,000-כ 258,552-כ 256,000-כ

                                                        
הסכם  לצורךהוועדה לתקינה שמאית )פרוט מזערי בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי(  –של מועצת שמאי המקרקעין  19לפי הערכת השווי אשר נערכה בהתאם להוראות תקן מס'   3

 אלפי ש"ח. הערכת השווי כוללת דירת גן אשר טרם קיבלה היתר ומוערכת במועד עריכת הערכת השווי לפי עלות הרכישה. 60,300-להלן, הוערך הפרויקט בכ 3.4ההלוואה עם גופים מוסדיים כמפורט בסעיף 
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 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
  (₪)באלפי  רכישה עלות

עלות ההשקעה 

הכוללת  או 

ההשקעה הכוללת 

 1הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  2שומה

 לפי השווי אומדן בין הפרש

 הכוללת ההשקעה לעלות שומה

 (₪)באלפי הצפויה  או

דירות אשר נמצאות בשלב בנייה  25

 במרכז קריית אונו

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

 הסכם(
 2,240-כ 58,680-כ 56,500-כ 55,000-כ

דירות אשר נמצאות בשלב בנייה  28

בניינים בפרויקט  4המצויות על פני 

-תלשכונת נאות אפקה בהנבנה ב

  יפו-אביב

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

 הסכם(
 4טרם נערכה שומה - 95,800-כ 94,500-כ

דירות המצויות בבניין אשר נבנה  20

  רקב-, בני63ברחוב רבי עקיבא 

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

 הסכם(
 5טרם נערכה שומה - 39,300-כ 38,000-כ

 30קומות אשר יכיל  7בניין שלם בן 

בשכונת בנייה ונמצא בשלב  דירות

 בהרצליה הרצליה הירוקה

)מועד חתימה על  2020פברואר 

 הסכם(
 6טרם נערכה שומה - 63,000-כ 62,000-כ

 תכנון דירות אשר נמצאות בשלב  80

הגובלים בשוק מחנה יהודה ורחוב עץ 

, חיים ממערב ורחוב יפו מצפון

 בירושלים

)מועד חתימה על  2020יוני 

 הסכם(
 7שומה נערכה טרם - 206,300-כ 203,335-כ

                                                        
הסכם  לצורךות במקרקעין כבטוחה לאשראי( וועדה לתקינה שמאית )פרוט מזערי בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויה –של מועצת שמאי המקרקעין  19לפי הערכת השווי אשר נערכה בהתאם להוראות תקן מס'   4

 אלפי ש"ח.  103,000-להלן, הוערך הפרויקט בכ 3.4ההלוואה עם גופים מוסדיים כמפורט בסעיף 

הסכם  לצורךדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי( וועדה לתקינה שמאית )פרוט מזערי בשומות מקרקעין המיועה –של מועצת שמאי המקרקעין  19לפי הערכת השווי אשר נערכה בהתאם להוראות תקן מס'      5

 אלפי ש"ח.  40,500-להלן, הוערך הפרויקט בכ 3.4ההלוואה עם גופים מוסדיים כמפורט בסעיף 
הסכם  לצורךוועדה לתקינה שמאית )פרוט מזערי בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי( ה –של מועצת שמאי המקרקעין  19לפי הערכת השווי אשר נערכה בהתאם להוראות תקן מס'      6

שנה, השומה נערכה בגישת היוון  15בלבד לתקופה של  מפוקחיםלפי ש"ח. לאור העובדה שהדירות בפרויקט מוגבלות להשכרה במחירים א 62,700-להלן, הוערך הפרויקט בכ 3.4ההלוואה עם גופים מוסדיים כמפורט בסעיף 

 הכנסות, לפיה תופחת שווי המגבלה האמורה לאורך תקופת המגבלה.

 (.064944-10-2020)אסמכתא מס'  2020ביוני  22"ח. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום ש אלפי 231,000-על פי אומדן שמאות ראשוני  שנמסר לחברה שווי הפרוייקט כגמור הינו כ   7
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 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
  (₪)באלפי  רכישה עלות

עלות ההשקעה 

הכוללת  או 

ההשקעה הכוללת 

 1הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  2שומה

 לפי השווי אומדן בין הפרש

 הכוללת ההשקעה לעלות שומה

 (₪)באלפי הצפויה  או

דירות אשר עתידות להיבנות  50

פו אשר י-ביבא-בצפון מזרח תל

מזרח  בצפון, תכנוןנמצאות בשלב 

 אביב יפו-תל

חתימה על )מועד  2020ספטמבר 

 הסכם(
 שומה נערכה טרם - 131,500-כ 129,500-כ

בנייה סופיים ברחוב  ידירות בשלב 30

 צבי ישי במרכז יהוד

)מועד חתימה על  2020ספטמבר 

 הסכם(
 4,940-כ 65,540-כ 60,600-כ 59,300-כ

דירות בשלבי בנייה ברחוב רשב"י  56

 8ברובע ז' באשדוד

)מועד חתימה על  2020ספטמבר 

 הסכם(
 שומה נערכה טרם - 91,100-כ 88,800-כ

  בשכונת גנים בגני תקווה דירות 20
)מועד חתימה על  2020נובמבר 

  הסכם(
 טרם נערכה שומה - 47,350-כ 46,350-כ

  

                                                        
וח ת הפרויקט, ראו  דיולפרטים נוספים אודו .דירות נוספות מותנית בהתקיימות תנאים מסויימים המפורטים בהסכם הרכישה 36דירות, הכלולות בעסקה, הינה מוחלטת ורכישת עד  20בהתאם להסכם הרכישה, רכישתן של        8

 (.2020-01-103047)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר  20מיידי של החברה מיום 
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 לתאריך הדוחנכון  בהקמה למגורים המניב"ן הנדל בתחום החברה רכשה/זכתה בהם פרויקטים של מסכמת טבלה להלן .1.8

 הפרויקט
 זכיה מועד

 רכישה/במכרז

 הקרקע רכישת עלות

 הפרויקט/פיתוח ועלויות

 (₪)באלפי 

 בפרויקט שהושקעה עלות

 (₪)באלפי 

 9צפויההכוללת/ ה ההשקעה עלות

 (₪)באלפי 

 שומה לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי 

השכרה לבהקמה  פרויקט

 51יכלול  אשרלטווח ארוך 

 10בחולון דירות

 

 2017 ספטמבר

 (במכרז זכיה מועד)

מהווה  הסכום) 12,974-כ

החברה  של חלקהאת 

 (60%  -בנכס 

מהווה את  הסכום) 24,140-כ

  -החברה בנכס  של חלקה

60%) 

 של חלקהמהווה את  הסכום) 51,774-כ

 (60%  -החברה בנכס 
 24,39111-כ

השכרה לבהקמה  פרויקט

 יכלול אשרלטווח ארוך 

דירות בשכונת  79לפחות 

 12מלחה, ירושלים

 

 2018 ינואר

 (במכרז זכיה מועד)

 הווהמ)הסכום  23,545-כ

 החברה של חלקה את

 (60%- בנכס

 את מהווה)הסכום  24,848-כ

- בנכס החברה של חלקה

60%) 

 של החלק את מהווה)הסכום  85,800-כ

 (60%- בנכס החברה
 שומה נערכה טרם

                                                        
ל וונות של החברה. במקרים שבחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכ יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת  9

-ו 13, 12, 10ה נסמך, בעיקר על התמורה בגין רכיב הקרקע וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפויות )כהגדרתן בה"ש יעקב( מידע ז-הפרויקטים בהקמה )בחולון, בירושלים, בראשון לציון ובבאר

ל ת הפרויקטים מעבר לצפוי ובכלוזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: קבלת תוספת או שינויים בתכנון הראשוני של הפרויקט, שינוי בעלויות הבנייה, התארכות משך בניילהלן(. אם הערכות החברה לא תתממשנה  14

 שפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקטים, שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר לה
(, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך "השותפות"" וביחד בסעיף זה: "מנרבבהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב אחזקות בע"מ )להלן:   10

נוספים ראו ביאור  מהפרויקט. בנוסף, למגוריט קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב קיימת אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. לפרטים 40%-תחזיק במהפרויקט ומנרב  60%-שמגוריט תחזיק ב

מגורים בפרויקט דירה להשכיר "תל גיבורים" בחולון. השותפות החלו בבניית הפרויקט ברבעון הראשון  יחידות 51, התקבל היתר לבניית 2019בנובמבר  13. ביום 2019א' לדוחות הכספיים המצורפים לדוח התקופתי לשנת 9

כוללת מידע צופה פני עתיד  חודשים נוספים. יצוין כי הערכת החברה בדבר מועד ההשלמה הצפוי, 18-, קיבלה החברה את אישור דירה להשכיר להארכת מועדי סיום הפרויקט ב2020. במהלך הרבעון השלישי לשנת 2020לשנת 

ל תחילת עבודתם של גורמי הביצוע ועל קצב התקדמות הפרויקט. אם הערכות שאינו בשליטת החברה, המבוססת על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר ע

 למה הצפוי.ל גורמים )כגון: התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי על ידי הקבלן המבצע, השפעות הקורונה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על מועד ההשהחברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב ש
 בתוספת עלויות הקמה שהושקעו בפרויקט בתקופה. 2019בדצמבר,  31אומדן השווי בשומה שנערכה ליום   11

 %60-(, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שמגוריט תחזיק ב"השותפות"רה לבין מנרב )להלן ביחד בסעיף זה: בהתאם להסכם שנחתם בין החב  12

ב' לדוחות הכספיים 9רב קיימת אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. לפרטים נוספים ראו ביאור מהפרויקט. בנוסף, למגוריט קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנ 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב

 יח"ד. 99-. החברה הגישה בקשה עדכנית להגדלת כמות יח"ד לכ2019המצורפים לדוח לשנת 
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 הפרויקט
 זכיה מועד

 רכישה/במכרז

 הקרקע רכישת עלות

 הפרויקט/פיתוח ועלויות

 (₪)באלפי 

 בפרויקט שהושקעה עלות

 (₪)באלפי 

 9צפויההכוללת/ ה ההשקעה עלות

 (₪)באלפי 

 שומה לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי 

השכרה לבהקמה  פרויקט

בין  יכלול אשרלטווח ארוך 

דירות בראשון  78 -ל 60

 13לציון

 

 מועד) 2018 ינואר

 (במכרז זכיה

 הווהמ)הסכום  24,151-כ

 החברה של חלקה את

 (60%- בנכס

 את מהווה)הסכום  27,013-כ

- בנכס החברה של חלקה

60%) 

 של החלק את מהווה)הסכום  69,600-כ

 (60%- בנכס החברה

 

 שומה נערכה טרם

השכרה לבהקמה  פרויקט

 יכלול אשרלטווח ארוך 

-שטחי מסחר להשכרה )כ

 281-לכ 234 ביןמ"ר( ו 500

 14יעקב בבארדירות 

)מועד  2018 מרס

 (במכרז זכיה

 הווהמ)הסכום  52,956-כ

 החברה של חלקה את

 (60%- בנכס

 את מהווה)הסכום  57,995-כ

- בנכס החברה של חלקה

60%) 

 של חלקה את מהווה)הסכום  242,790-כ

 (60%- בנכס החברה
 שומה נערכה טרם

                                                        
 %60-(, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שמגוריט תחזיק ב"השותפות"בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב )להלן ביחד בסעיף זה:   13

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

פת שטח מסחרי אשר הוגשה על ידי עיריית ראשון לציון ובמהלך הרבעון השני של שנת יח"ד והוס 78-אושרה בוועדה המקומית תוכנית להגדלת כמות יח"ד ל 2020. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019המצורפים לדוח לשנת 

נודע לחברה כי בעקבות עיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה קיים עיכוב של כשנה בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט. החברה מנהלת מגעים  2019זו בוועדה המחוזית. במהלך הרבעון השלישי לשנת אושרה תוכנית  2020

שפעה כי לעיכוב תהיה ה מעריכההזמנים ובשלב זה )על בסיס דיונים שנערכו עם סגל חברת דירה להשכיר וניסיון העבר( לא שוטפים עם חברת דירה להשכיר בנוגע לעיכובים אלו והסיבות שגרמו להם, במטרה לעדכן את לוחות 

נות בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכווס על אינפורמציה הקיימת מהותית על הפרויקט כאמור לעיל. יצוין כי הערכת החברה בדבר מועד ההשלמה הצפוי, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוס

ת משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על קצב התקדמות הפרויקט. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: התארכו

 ט, השפעות הקורונה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על מועד ההשלמה הצפוי.האישורים הנדרשים להקמת הפרויק

 (, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שמגוריט "השותפות"בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב הנדסה ובנין בע"מ )להלן ביחד בסעיף זה:   14

ד'  9ראו ביאור . בנוסף, למגוריט קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב קיימת אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. לפרטים נוספים מהפרויקט 40%-ומנרב תחזיק ב מהפרויקט 60%-תחזיק ב

חודשים מהמועד בו  39יור.  בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא יחידות ד 281-דות דיור בפרויקט כך שיכלול כ. החברה פועלת לקידום תוספת יחי2019לדוחות הכספיים המצורפים לדוח לשנת 

. החברה נמצאת בהליך בירור 2022רויקט הינו חודש אוגוסט התקבלה הודעה מטעם חברת הפיתוח כי המגרש נמסר לשותפות ועל כן לטענתם מועד ההשלמה החוזי של הפ 2019נמסרה הקרקע ליזם. במהלך הרבעון השני לשנת 

ל . בכוונת החברה לפעו2023שנה בסיום הפרויקט, קרי, דצמבר למעלה משל  אל מול דירה להשכיר באשר לתוקף מועד ההשלמה החוזי. להערכת החברה, על אף שעד כה עמדה החברה בכל אבני הדרך בתנאי המכרז, ייתכן עיכוב

, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה שכיר במטרה להתאים את מועדי הפרוייקט. יצוין כי הערכת החברה בדבר מועד ההשלמה הצפוי, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברהלמול דירה לה

הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל  אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על קצב התקדמות הפרויקט. אם

 זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, השפעות הקורונה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על מועד ההשלמה הצפוי.
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 הפרויקט
 זכיה מועד

 רכישה/במכרז

 הקרקע רכישת עלות

 הפרויקט/פיתוח ועלויות

 (₪)באלפי 

 בפרויקט שהושקעה עלות

 (₪)באלפי 

 9צפויההכוללת/ ה ההשקעה עלות

 (₪)באלפי 

 שומה לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי 

דירות ברח' המלך ג'ורג'  33

 2פינת רח' הלל מס'  27מס' 

 15בירושלים

)מועד  2018 דצמבר

 (מסירה
 85,17016-כ טרם נקבע 77,575-כ 75,000-כ

 

 בהרצליה הילס הרצליה פרויקטמנובע  ש"ח אלפי 15,956-כ של סךב 2020 ,בספטמבר 30ליום  בדוחות הכספיים ףנזק אשר הוגן שווי תעיקר הרווח בגין התאמ

  .ירושליםבומפרויקט ארנונה 

 

 החברה של מניות להקצאת אופציה והסכםאביב -בתל אליהו יד בשכונת דיור יחידות 110 לרכישת אופציה הסכמי .1.9

 
 חבשטיחידות דיור,  55"(, לרכישה של המוכרתעם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן בסעיף זה: " PUT, התקשרה החברה בהסכם אופציה 2019בספטמבר  26ביום 

מיליון ש"ח )כולל מע"מ(,  3.75-חניות בתמורה לסך של כ 35-ש"ח )כולל מע"מ( ו מיליון 133.1-ות, בתמורה לסך של כמ"ר מרפס 645-וספת של כמ"ר בת 3,970-מכר של כ

ל ככביב אשר ישולמו לאחר חתימה על הסכם מכר מחייב, א-יד אליהו בתל בשכונת ,בנייתן האשר החל, (מיליון ש"ח )כולל מע"מ 136.9-ובסה"כ בתמורה לסך של כ

בהתאם להסכם האופציה, החברה  ", בהתאמה(.האופציה הסכם"-" והממכר)להלן בסעיף זה: " 1973-וייחתם, וכנגד קבלת בטוחות על פי חוק המכר )דירות(, תשל"ג

חודשים לאחר מכן. על אף  18כויות החכירה בממכר וזאת ממועד החתימה על הסכם האופציה וכלה בתום העניקה למוכרת אופציה לחייב את החברה לרכוש את ז

חודשים ממועד חתימת הסכם  58בהתאם להסכם האופציה, מועד מסירת הממכר יהיה  ם.חודשים נוספי 6-האמור, למוכרת תהא זכות להאריך את תקופת האופציה ב

מיליון ש"ח במהלך  17.8להבטחת קיום התחייבות החברה לרכוש את זכויות החכירה בממכר שילמה החברה למוכרת סך מצטבר של  המכר בקשר לממכר, ככל שייחתם.

  אשר מוחזקות אצל נאמן.וזאת כנגד קבלת ערבויות אוטונומיות ממוסד בנקאי ישראלי  2019הרבעון הרביעי לשנת 

 645-מ"ר בתוספת של כ 3,945-, בשטח מכר של כנוספות יחידות דיור 55לרכישה של  המוכרתעם נוסף  PUT בהסכם אופציה החברה התקשרה ,2019בדצמבר  8ביום 

, (כולל מע"מש"ח ) מיליון 3.2-בתמורה לסך של כ ("הממכר הנוסף: "בסעיף זה להלן)חניות  25-ו (כולל מע"מ)מיליון ש"ח  127.5-בתמורה לסך של כ, מ"ר מרפסות

ייחתם, וכנגד קבלת ואביב אשר ישולמו לאחר חתימה על הסכם מכר מחייב, ככל -, בשכונת יד אליהו בתל(כולל מע"מ)מיליון ש"ח  130.7-ובסה"כ בתמורה לסך של כ

                                                        
ל ת זכויות בנייה אשר אם וככל שתתקבללי בנכס הכולל, בין היתר, בקשה להגדלת כמות יחידות הדיור הקיימות כיום בנכס. במקביל, החלה החברה בהליך להשבחת הנכס ע"י בקשת תוספבכוונת החברה לתכנן ולבצע שיפוץ כ  15

השיפוץ בנכס יתחיל במהלך כי  מעריכהסווג הפרויקט כנדל"ן להשקעה בהקמה והחברה  2020ראשון לשנת בכוונת החברה לפעול לבניית היחידות שיתקבלו )אם יתקבלו( כתוצאה מהגדלת זכויות הבנייה. במהלך הרבעון ה

ם כות וכוונות של החברה. אד זה אשר כוללת הער. יצוין כי תוכניות החברה לגבי הנכס, כוללות מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למוע2021הרבעון הראשון לשנת 

 הפרויקט וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על תוכניות החברה לגבי הנכס. הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים, השפעות נגיף הקורונה על ייזום

 אלפי ש"ח. 85,837-הינו בסך של כ 2020בספטמבר  30יובהר כי הערך בספרים ליום    16



 

 14 -ב 
 

והסכם  2019בדצמבר  8יצוין כי הסכם האופציה מיום "(. 2019בדצמבר  8הסכם האופציה מיום : "בסעיף זה להלן( 1973-, תשל"ג(דירות)בטוחות על פי חוק המכר 

 מוכרת הנעשו עם אות"(, הקודם האופציה הסכםהמוזכר לעיל )להלן בסעיף זה: "דיור נוספות ביד אליהו בתל אביב  תיחידו 55-האופציה בו התקשרה החברה בקשר ל

וזאת  הנוסף ויות החכירה בממכרהחברה העניקה למוכרת אופציה לחייב את החברה לרכוש את זכ, 2019בדצמבר  8בהתאם להסכם האופציה מיום  .ובאותו פרויקט

 6-חודשים לאחר מכן. על אף האמור, למוכרת תהא זכות להאריך את תקופת האופציה ב 24וכלה בתום  2019בדצמבר  8ממועד החתימה על הסכם האופציה מיום 

, ככל הנוסף ממועד חתימת הסכם המכר בקשר לממכר חודשים 58יהיה  הנוסף מועד מסירת הממכר, 2019בדצמבר  8התאם להסכם האופציה מיום . בחודשים נוספים

ם תקופת אם האופציה לא תמומש על ידי המוכרת עד למועד סיום תקופת האופציה הנ"ל שלא עקב נסיבות הנובעות מהחברה, תשלם המוכרת לחברה במועד סיו. ייחתםו

למוכרת סך  ,2019, במהלך חודש דצמבר החברה העבירה הנוסף יות החכירה בממכרלהבטחת קיום התחייבויות החברה לרכוש את זכו מיליון ש"ח. 10האופציה סך של 

 .אצל נאמן מוחזקותמיליון ש"ח וזאת כנגד קבלת ערבויות אוטונומיות ממוסד בנקאי ישראלי אשר  20של 

ומועד סיום תקופת האופציה  2019בדצמבר  8ישונה ליום , נחתם תיקון להסכם האופציה הקודם לפיו מועד תחילת תקופת האופציה 2019בדצמבר  8בנוסף באותו מועד, 

חודשים נוספים. בנוסף נקבע  6-חודשים לאחר מכן, בתוספת זכות למוכרת להאריך את תקופת האופציה )ובהתאמה את מועד סיום תקופת האופציה( ב 24יהיה בתום 

 .2019בדצמבר  8האופציה נשוא הסכם האופציה מיום כי תנאי למימוש האופציה בהסכם האופציה הקודם הינו מימוש, במקביל, של 

 

 בנוגע הדוח בתקופת חלו אשר מהותיים שינוייםולפרטים נוספים בדבר  2019בפרק א' לדוח התקופתי לשנת  23עד  9בדבר נכסי החברה ראו סעיפים  נוספים פרטיםל .1.9

והגילוי הנדרש בהתאם לשטר  הללהגילוי הנדרש בהתאם לשטר הנאמנות )סדרה א'( בקשר לפרויקט , 2011 ינואר מחודש להשקעה"ן נדל עילותפל בנוגע גילוי הנחייתל

.'א נספח ראו ,קריית אונו ופרויקט יהוד, פרויקט יפו-אביב-שד' ירושלים בתלהנאמנות )סדרה ב'( בקשר לפרויקט 
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  כספי מצב .2

  (:ח"ש)באלפי  2020 ספטמברב 30שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  השינויים עיקרייפורטו  להלן

 הסעיף

 

 31יום ל

 2019 בדצמבר

 

 30 ליום

 2020 בספטמבר
 החברה הסברי

 219,459 382,914 שוטפים נכסים סך

אשר שימשו  המזומנים ביתרות מתנועה בעיקרנובע  הקיטון

להרחבה בדבר התנועה  .החברה של השקעהלפעילות 

 .3.6ס'  במזומנים ראו

 48,489 38,714  משועבדים פקדונות

חשבון תיחום החשיפה )עסקת ל נוספת מהפקדהנובע  הגידול

ש"ח, ומשחרור פקדונות  מיליון 17-כ של בסך( SWAP-ה

 מליון ש"ח 6-משועבדים בבנק בסך של כ

 317,776 29,053 פקדון בנאמנות

 -' בסך של כב"ח סדרה אגגיוס   מכספי בעיקר נובעת היתרה

"ח ש מיליון 6-כ של בסך 1מיליון ש"ח ואג"ח סדרה  307

 בחשבון נאמנות. המופקדים

תשלום ע"ח אופציה 

 לרכישת נדל"ן להשקעה
38,493 38,493 

 ששילמה אופציה חשבון על מתשלומים נובעת היתרה

 .יפו-אביב-בתל האוס אפר עסקת במסגרת החברה

"ן נדל"ח ע מקדמות

 להשקעה

 

48,903 300,323 

ששולמו עבור רכישת פרויקטים  ממקדמותנובע  הגידול

מיליון  29-כ של בסך יפו-אביב-ה בתלאפק בנאותחדשים 

הרצליה הירוקה  מיליון ש"ח, 17-ש"ח, בני ברק בסך של כ

בסך של יפו -אביב-בתלמיליון ש"ח, הדר יוסף  32-בסך של כ

 52-בסך של כ יפו-אביב-תלב ירושלים' שדמיליון ש"ח,  18-כ

 גני, ש"ח מיליון 45 -כבירושלים  יהודה מחנה"ח, שמיליון 

יהוד בסך במיליון ש"ח, יוניק לייף  16 -בסך של כ אשדודב טל

 -בסך של כ יפו-אביב-צפון מזרח תלמיליון ש"ח ו 31 -של כ

 "ח.ש מיליון 11

 220,080 123,507 בהקמה להשקעה"ן נדל

 להשקעה"ן מנדל ירושלים הלל פרויקטנובע ממיון  הגידול

מיליון ש"ח בעקבות  85-כ שלבסך  בהקמה להשקעה"ן לנדל

 הרבעון במהלך בשיפוץ להתחיל החברה וכוונת הנכס פינוי

וכן השקעות שבוצעו במהלך התקופה  2021 לשנת הראשון

 בפרויקטים מלחה, חולון, ראשון לציון ובאר יעקב.

 800,419 701,700 להשקעה"ן נדל

 9 מרכישתנובע  הגידול"ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן. נדל

"ח, ש מיליון 22.3-כיחידות דיור בהרצליה הילס בסך של 

יחידות דיור בפרויקט ארנונה ירושלים בסך של כ  60רכישת 

פרויקט הרצליה  ןמיליון ש"ח וכן שערוך שבוצע בגי 146-

 פרויקט בגין"ח ושערוך שבוצע שמיליון  4-הילס בסך של כ

מיליון ש"ח, ומנגד מיון  12-ארנונה ירושלים בסך של כ 

מיליון ש"ח לנדל"ן  85-פרויקט הלל בירושלים בשווי של כ

 להשקעה בהקמה.

 -- 1,897,538 1,379,608 המאזן סך

וסדרה  'א סדרה) חוב אגרות

 (ב'
129377, 818,354 

אג"ח )סדרה א'( אשר הסתכמה  מהרחבת בעיקר נובע הגידול

והנפקת אג"ח סדרה ב' אשר  אלפי ש"ח נטו 133,420-לכ

 .ברוטו לפני הוצאות הנפקה"ח ש אלפי 306,699-הסתכמה לכ
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 הסעיף

 

 31יום ל

 2019 בדצמבר

 

 30 ליום

 2020 בספטמבר
 החברה הסברי

 .התקופה במהלך ןונכי מהפחתת בעיקר נובע הגידול 133,709 131,643 (1סדרה להמרה )אגרות חוב 

 יםמתאגיד ותהלווא

)התחייבויות  יםבנקאי

 (שוטפות ושאינן שוטפות

66,996 116,416 

 -הלוואות חדשות בסך של כ מנטילתבעיקר  נובע הגידול

ובסך  ש"ח כנגד שיעבוד פרויקט הרצליה הילסאלפי  32,500

 כנגד שיעבוד חלקה של החברה "חש אלפי 16,920 -של כ

 .בזכויות פרויקט מלחה בירושלים

 בשווי תופיננסי תיוהתחייבו

  הוגן
19,337 34,869 

 תבשוויה ההוגן של ההתחייבו משינוי בעיקר נובע הגידול

-כאשר הסתכמה לסך של  - SWAPהפיננסית בגין עסקת ה

, כמו כן שוויה ההוגן של המאזן ליום"ח שאלפי  34,816

קטן במהלך התקופה בסך  (1 סדרה)"ח באג המרהאופציית 

 35-כ לש לסך המאזן ליום והסתכםש"ח   אלפי 871,6-של כ

 אלפי ש"ח.

 הון

 
951775, 780,373 

 של רגילותמניות  5,422,667של  פרטית מהנפקהנובע   הגידול

מיליון  23-כ של ובשווי ש"ח מיליון 40.6-בסך של כ החברה

מיליון  20-כ של לסךשהסתכם   בתקופה הפסד בקיזוזש"ח 

 "ח.ש

   7.80 8.18 17 (ח)ש" למניה הון

  העסקיתהפעילות  וצאותת

  :)באלפי ש"ח( הכולל במהלך תקופת הדוח הרווחלהלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוחות על 

 הסעיף

 9-ל

החודשים 

שהסתיימו 

 30ביום 

בספטמבר 

2019 

 9-ל

החודשים 

שהסתיימו  

 30ביום 

בספטמבר 

2020 

 3-ל

החודשים 

שהסתיימו  

 30ביום 

בספטמבר 

2019 

החודשים  3-ל

שהסתיימו  

 30ביום 

 2020בספטמבר 

 החברה הסברי

רווח מהשכרת 

 נכסים והפעלתם
8,119 12,825 3,333 4,184 

נובע מגידול בדירות  בתקופה הגידול

המושכרות כתוצאה מרכישה של דירות 

מניבות בפרויקט הרצליה הילס ברבעון 

השכרה של דירות  ,2020הראשון לשנת 

וכן  לתקופה מלאה שנרכשו בשנה קודמת

דירות בפרויקט ארנונה מהחלק השכרת 

הרבעון השני  מסוףשהחל לפעול  בירושלים

 .2020שנת ל

 הוגן שווי התאמת

 להשקעה"ן נדל
29,946 15,955 14,723 (404) 

 מהתאמה בעיקר נובעת בתקופה התנועה

הילס בסך  הרצליה בפרויקטים הוגן לשווי

 ירושלים ארנונה"ח, ש אלפי 4,229-של כ

 בסך מידטאון, "חש אלפי 12,037-כ של בסך

ש"ח, אלקטרה רמלה בסך  אלפי 450-כ של

( אלפי ש"ח, הפרדס פ"ת בסך של 311)-של כ

                                                        
 ט' לדוחות הכספיים ביניים.4(. לפרטים נוספים ראו ביאור 1:10החברה ביצעה איחוד הון )ביחס של  2020במאי,  17ביום   17
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 הסעיף

 9-ל

החודשים 

שהסתיימו 

 30ביום 

בספטמבר 

2019 

 9-ל

החודשים 

שהסתיימו  

 30ביום 

בספטמבר 

2020 

 3-ל

החודשים 

שהסתיימו  

 30ביום 

בספטמבר 

2019 

החודשים  3-ל

שהסתיימו  

 30ביום 

 2020בספטמבר 

 החברה הסברי

 -( אלפי ש"ח, פרויקט נגבה בסך של כ91) -כ

–( אלפי ש"ח והלל ירושלים בסך של כ 17)

 בתקופה התנועה. ( אלפי ש"ח342)

 מהתאמה בעיקר נובעת אשתקד המקבילה

 הנוף מול אלקטרה בפרויקט הוגן לשווי

, ח"ש אלפי -14,832 כ של בסך רמלהב

 הרצליה פרויקט בגין הוגן לשווי התאמה

 התאמה ,ח"ש אלפי-111 כ של בסך הילס

 שנרכשו הנוספות הדירות 2 בגין הוגן לשווי

 כ של בסך גן ברמת" נגבה רום"מ בפרויקט

 הוגן לשווי התאמה וכן ח"ש אלפי -247

 בסך תקווה בפתח" פרדס"ה פרויקט בגין

 .ח"ש אלפי -14,756 כ של

 הנהלה הוצאות

 וכלליות
(11,970) (18,835) (4,377) (7,239) 

 אשתקד המקבילה התקופה לעומת הגידול

 לחברת הניהול בדמי מגידול בעיקר נובע

"ח  ש אלפי 3,545-כ של בסך הניהול

 שהוקצו אופציות שווי בגין והוצאות

"ח ש אלפי 1,742-כ של בסך הניהול לחברת

 410-כ של בסך ייעוץ בהוצאות גידול וכן

 של בסך אגרות בתשלומי וגידול"ח ש אלפי

 "ח.ש אלפי 386-כ

 (הוצאותהכנסות )

 נטו, מימון
(2,288) (30,965) (270) 1,132 

 נובעות בתקופה נטו, המימון הוצאות

 התחייבויות משערוך מהוצאות בעיקר

 SWAP-פיננסיות בשווי הוגן של עסקת ה

 בגין הוצאות"ח, ש אלפי 17,219-כ של בסך

 אלפי 5,863-כ של בסך ערך ניירות שערוך

 בגין ניכיון והפחתת ריבית הוצאות"ח, ש

 של בסך( 1 וסדרה סדרה ב' 'א"ח )סדרה אג

 ועמלות ריבית עלויות ,"חש אלפי 9,180–כ

 ומנגד"ח ש אלפי 1,477–כ של בסך בנקים

פיננסית של  התחייבות שערוך בגין הכנסות

 1,687-מרכיב האג"ח להמרה בסך של כ

 ידנדאלפי ש"ח, הכנסות ריבית ודיב

 .אלפי ש"ח 1,087-מניירות ערך בסך של כ

 )הפסד( רווח

 לתקופה
23,807 (21,020) 13,409 (2,327)  

)הפסד(  רווח

 18 למניה
0.07 (0.22) 0.04 (0.02) 

 

                                                        
 לעיל. 16הערת שולים מספר  ורא  18
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ש"ח, נובע  ליוןימ 21-בסך של כ 2020בספטמבר,  30ביום  שהסתיימוהחודשים  לתשעתכי עיקר ההפסד  יודגש

ושעיקרן נובע מתנודות חריגות בשערי ניירות הערך בבורסה בכלל  תזרימיותמפעולות חשבונאיות שאינן 

ש"ח נובע מעסקת  ליוןימ 17-. מתוך סכום זה, סך של כהתקופהובשער מניית החברה בבורסה בפרט, במהלך 

-משער של כ 34%-בגינה נובעת מירידה חריגה בשער מניית החברה ברבעון בשיעור של כ שההפרשה SWAP-ה

המוחזקים על ידי  , נטו,ניירות הערך מהפסדש"ח נובע  ליוןימ 4.7-אג' וסך של כ 506-אג' לשער של כ 770

 בינייםלדוחות הכספיים  'ז1 בביאור כמפורט, ומעלה -Aהחברה שהינם בעיקר אגרות חוב בדירוג ממוצע של 

ש"ח(. מנגד,  ליוןימ 2.9-הסתכמו הפסדי החברה מני"ע, נטו לסך של כ הדוחותלמועד פרסום  נכוןשל החברה )

אגרות החוב )סדרה מ פיננסית בגין האופציה להמרה התחייבותנזקפו לחברה רווחי שיערוך כתוצאה מהפחתת 

 ש"ח. ליוןימ 1.7 -כ בסך של ,כאמור לעיל ,הנובעת מירידת מחירי מניית החברה ,שהינן אגרות חוב להמרה ,(1

    מימון ומקורות נזילות .3

-, בסך של כ2016 ספטמבר בחודש מניותבידי החברה בגין הנפקתן והקצאתן של  התקבלההתמורה נטו אשר  .3.1

אלפי ש"ח, התמורה נטו אשר התקבלה בגין הנפקתן והקצאתן של אגרות חוב )סדרה א'( בחודש אוגוסט  237,525

אלפי ש"ח, התמורה נטו אשר התקבלה בגין הנפקתן והקצאתן של אגרות חוב )סדרה  245,972-, בסך של כ2017

 118,449-כ של בסך, 2018 פברואר בחודש שנעשתה'( א)סדרה  חוב אגרות סדרת תא'( שנעשתה בדרך של הרחב

 ח"ש אלפי 70,000-, בסך של כ2018התמורה נטו אשר התקבלה בגין הקצאתן של מניות בחודש יוני , "חש אלפי

בפקדון מוגבל לתיחום חשיפה  , במועד השלמת העסקה,אלפי ש"ח הופקד 28,000-סך של כ ,)מתוך סכום זה

 21,972-(, התמורה נטו בסך של כ2019 לשנת התקופתי לדוחהכספיים המצורפים לדוחות  12ה'16אור יבב כאמור

אלפי ש"ח  9,760-, התמורה נטו בסך של כ2019בחודש מרץ  "ח שהתקבלה בגין הקצאתן של מניותש אלפי

ש"ח שהתקבלה  אלפי 137,588-כ של בסך נטו התמורה, 2019שהתקבלה בגין הקצאתן של מניות בחודש מאי 

אלפי ש"ח  421,128-, התמורה נטו בסך של כ2019( בחודש יולי 1בגין הנפקתן והקצאתן של אגרות חוב )סדרה 

התמורה נטו אשר התקבלה , 2019בגין הקצאתן של מניות בהצעה לא אחידה ובהצעה פרטית בחודש נובמבר 

'( א)סדרה  חוב אגרות סדרת תהרחב בגין הנפקתן והקצאתן של אגרות חוב )סדרה א'( שנעשתה בדרך של

אלפי ש"ח בגין הנפקתן  23,220התמורה נטו בסך  ,"חש אלפי 133,420-כ של בסך, 2020 אפריל בחודש שנעשתה

אלפי ש"ח בגין הנפקתן  304,355-התמורה נטו בסך של כ ,2020בהצעה פרטית בחודש יוני  והקצאתן של מניות

 הלוואההסכם התמורה שהתקבלה במסגרת , 2020והקצאתן של אגרות חוב )סדרה ב'( שנעשתה בחודש אוגוסט 

במסגרת  וצפויה להתקבלהתמורה שהתקבלה אלפי ש"ח ו 32,500-סך של כעל  עם תאגיד בנקאישל החברה 

משמשות למימון פעילותה  אלפי ש"ח 217,433-כסך של עד ל יםמוסדי פיםעם גו של החברה הסכם הלוואה

 .ת החברה מעת לעת, לפי שיקול דעתההעסקית של החברה, כפי שתחליט הנהל

 

החברה מעריכה כי יש לה יכולת פיננסית איתנה להתמודדות עם השלכותיו של המשבר, וזאת בין היתר, לאור  .3.2

גיוס הון אותו ביצעה החברה ן היתר לאור יתרת המזומנים הפנויים הגבוהה שבידי החברה למועד הדוח, בי

 'ח4בביאור כמתואר  2020בחודש אפריל הרחבת אגרות חוב )סדרה א'( שהושלמה  ,2019ברבעון הרביעי לשנת 

כמתואר  2020הנפקתן והקצאתן של אגרות חוב )סדרה ב'( שהושלמה בחודש אוגוסט  ים ביניים,הכספי ותלדוח

 התקשרותוכן עם תאגיד בנקאי  הלוואהבהסכם  החברה התקשרות, בינייםחות הכספיים לדו טו'4בביאור 

וכן יתרת הנכסים  להלן 3.4בסעיף  , לאחר תאריך המאזן, כמפורטיםמוסדי עם גופים בהסכם הלוואה החברה

נכסים אלו מליוני ש"ח ) 123-ברי השעבוד אשר בידי החברה נכון למועד זה שערכם בספרי החברה מסתכם בכ

ם משווי ערבויות חוק מכר וערבויות בנקאיות אוטונומיות שקיבלה החברה מצדדים שלישיים שטרמורכבים 

  .(שועבדו
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, יכולתה הפיננסית והתמודדותה עם השלכותיו של המשבריובהר כי, התחזיות והערכותיה של החברה בדבר 

הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, המתבסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים הקיימים  כפי שצוינו לעיל,

בידי החברה נכון למועד פרסום הדוח התקופתי ואינם בשליטת החברה בלבד. לאור אי הוודאות הרבה בשוק 

שוק ההון מגמות השינוי בבנושא השלכות נגיף הקורונה, מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על 

יכולתה נכון למועד זה. השפעה זו על ומצבה הפיננסי של החברה על המצב הכלכלי בישראל ובעולם , הישראלי

החברה עשויה להיות שונה באופן מהותי מזו שנחזית כאמור, אם הערכות החברה לא  הפיננסית של

ל שוק ההון בישראל, שוק תתממשנה כתוצאה בין היתר, מהשפעות נוספות ו/או שונות של נגיף הקורונה ע

הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, שינויי ריבית, שינוי במצב הכלכלי בישראל וכן כתוצאה 

 משינויי חקיקה ושינויים רגולטורים אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלת החברה.

 30ש"ח. נכון ליום  אלפי 116,416-הינה כ 2020 בספטמבר 30ליום  יםבנקאי יםיתרת ההלוואות מתאגיד .3.3

התאגידים הבנקאיים, ובכלל זה כלפי עומדת בכל ההתניות אשר התחייבה עליהן כלפי  חברהה 2020 ספטמברב

אגרות חוב  ,)סדרה א'( הלוואות וכן כלפי מחזיקי אגרות החוב לחברה ולשותפתה התאגיד הבנקאי אשר מעמיד

התקופתי  המצורפים לדוח הכספיים לדוחות 14ביאור  ונוספים רא . לפרטיםואגרות חוב )סדרה ב'( (1)סדרה 

 .2019לשנת 

התקשרה החברה עם קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה  , לאחר תאריך המאזן,2020באוקטובר  1ביום  .3.4

שיתופית בע"מ ומבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, בהסכם להעמדת הלוואה ומסגרת אשראי 

, לאחר תאריך 2020באוקטובר,  28ביום . "(הלוואהה הסכםהלן: "ל) מיליון ש"ח 217.5-כולל של עד כבסך 

מסגרת האשראי על פי הקבוע בהסכם ההלוואה ובאותו היום קיבלה העמדת המאזן, קיבלה החברה הודעה על 

אודות לפרטים נוספים על פי הסכם ההלוואה.  ,אלפי ש"ח, על חשבון מסגרת האשראי 77,168-החברה סך של כ

 2020באוקטובר  4וכן דיווח מיידי של החברה מתאריך  הכספיים ביניים ותלדוח א'5ראו ביאור הסכם ההלוואה 

  (.2020-01-098848)מס' אסמכתא: 

 במסגרת הסכם ההלוואה מידה פיננסיות  אמותפירוט 

 סכום
 ההלוואה
 המקורי

 "ח(ש)באלפי 

 פיננסיות התחייבויות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

ליום  כוןנ ותוצאותיו
 2020בספטמבר  30

217,433 -כ  

 בחינה רבעונית - 70%-שיעור החוב למאזן יהיה קטן מ
1,098

1,898
= 58% 

 בחינה רבעונית - 30%למאזן החברה יעלה על  19יחס הון עצמי
780

1,898
= 41% 

בחינה  –אלפי ש"ח  235,000העצמי המינימאלי של החברה לא יפחת מסך של  ההון
 רבעונית

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה

 780-לכ הסתכם
 "חש מיליון

)כהגדרתו בהסכם ההלוואה( במהלך תקופת ההלוואה לא יעלה על  20LTV-שיעור ה
 .רל 73%לעלות( לא יעלה על שיעור של  )יחס הלוואה LTC-ושיעור ה 67%שיעור של 

                                                        
 ורים, לפי העניין( לא כולל זכויות מיעוט."הון עצמי", משמעו: הון עצמי כמוצג בדוחותיה הכספיים של החברה )המבוקרים או הסק  19

20  "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 לשנה(.  19מימוש מהיר ותשלום מיסים המהוות חלק מתקן מס' 

 2קבעו דרכים )הפקדת מזומן ו/או שעבוד נכס מקרקעין נוסף( לתיקון אמת המידה הנ"ל ובלבד שהתיקון יבוצע תוך נבמסגרת הסכם ההלוואה 

 רבעונים קלנדריים ממועד אי העמידה באמת המידה.
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בהיקף שיידרש לה לשם המשך מימון  ו/או חובבעתיד בכוונת החברה לממן את פעילותה באמצעות גיוסי הון  .3.5

בבורסה ומחוץ לבורסה, ולרבות ומימוש אסטרטגיה של גידול והתפתחות, פעילותה השוטפת, מעת לעת, 

 .מתאגידים פיננסיים ו/או גופים פרטיים

 :נזילות .3.6

-כ שלבסך  ובלתי מוגבלים והשקעות בניירות ערך סחירים לחברה יתרות מזומנים ,2020 בספטמבר 30 ליום

 ."חש אלפי 154,785

 החודשים 9-ל הסעיף

 שהסתיימו

 30 ביום

 2019 בספטמבר

 החודשים 9-ל

 ביום שהסתיימו

 בספטמבר 30

2020 

 החברה הסברי

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  שוטפת

(4,738) (2,970) 

זרים המזומנים לפעילות שוטפת נובע בעיקר ת

אלפי ש"ח בניכוי התאמת  20,020-בסך של כ מהפסד

אלפי  15,956-שווי הוגן נדל"ן להשקעה בסך של כ

אלפי  27,737-ש"ח, הוצאות מימון נטו בסך של כ

 2,222-ש"ח, עלות תשלום מבוסס מניות בסך של כ

"ח שאלפי  494-כ של בסך פחת הוצאות"ח, שאלפי 

בסך  והתחייבויות נכסים לסעיפיובתוספת התאמות 

, נטו, המזומנים תזרים אלפי ש"ח. 2,923-של כ

 של בסך מרווח בעיקר נבע אשתקד שוטפת לפעילות

"ח בניכוי התאמת שווי הוגן נדל"ן ש אלפי 23,807-כ

 בתוספתאלפי ש"ח,  29,946-להשקעה בסך של כ

 ושינוייםאלפי ש"ח  1,152-בסך של כ מימון הוצאות

 אלפי (787)-כ של בסך והתחייבויות רכוש בסעיפי

 שוטפת מפעילות המזומנים בתזרים השיפור "ח.ש

 נכסיה על"ד משכ בהכנסות מגידול בעיקר נובע

 .החברה של המניבים

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  השקעה

(170,297) (722,382) 

המזומנים לפעילות השקעה נובע בעיקר  תזרים

"ן להשקעה ונדל להשקעה"ן בנדלמהשקעות החברה 

"ח, תשלום ש אלפי 24,973-כ בהקמה בסך של

 370,908-כ של בסך להשקעה"ן נדל"ח עמקדמות 

 19,117-כ בסך של סחירים"ע בני השקעהח, "ש אלפי

-כ של בסךבנאמנות  לפיקדונות והפקדה"ח ש אלפי

 שהשתחררו סכומים בניכויוכן ש"ח אלפי  326,737

 אלפי ש"ח. 28,452-כ של בסך מוגבלים תמפיקדונו

המזומנים לפעילות השקעה אשתקד נובע  תזרים

"ן ונדל להשקעה"ן בנדלבעיקר מהשקעות החברה 

"ח, ש אלפי 141,616-כ להשקעה בהקמה בסך של

-בסך של כ בהקמה"ן נדל"ח ע מקדמות תשלום

של  בסך סחירים"ע בני השקעה"ח, ש אלפי 23,837

בנאמנות  תלפיקדונו הפקדה, "חש אלפי 15,894-כ

 סכומים בניכויוכן  ש"חאלפי  138,481-כ של בסך
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 החודשים 9-ל הסעיף

 שהסתיימו

 30 ביום

 2019 בספטמבר

 החודשים 9-ל

 ביום שהסתיימו

 בספטמבר 30

2020 

 החברה הסברי

 150,003-כ של בסך מוגבלים מפיקדונות שהשתחררו

 אלפי ש"ח.

 מפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  מימון

181,145 483,869 

מפעילות מימון בתקופה נובע תזרים המזומנים 

 133,090-בעיקר מהנפקת אג"ח )סדרה א'( בסך של כ

 306,699-אג"ח סדרה ב' בסך של כ הנפקת ,נטו

וקבלת הלוואות בסך של  ברוטו לפני הוצאות הנפקה

אג"ח  בגיןריביות  תשלום ומנגדאלפי ש"ח  49,420 -כ

 אלפי 4,957-כ של בסך 1וסדרה  'ב סדרה, סדרה א'

 383-כ של בסך חכירה בגין התחייבות והפחתת"ח ש

 "ח.ש אלפי

 בתקופה מימון מפעילות המזומנים תזרים

אג"ח )סדרה  הנפקתבעיקר  נובעהמקבילה אשתקד 

 מניות הון מהנפקתאלפי ש"ח  137,810-'( בסך של כ1

אלפי ש"ח ומקבלת  31,733-כ של בסך ואופציות

 16,728-כ של בסך לציון ראשון לפרויקטליווי בנקאי 

"ח  ומנגד הוצאות ריבית בגין אג"ח בסך של ש אלפי

-ש"ח, חלוקת דיבידנד בסך של כאלפי   3,675-כ

והפחתת התחייבות בגין חכירה אלפי ש"ח  1,053

 אלפי ש"ח. 398 -בסך של כ

 למחזיקי אגרות החוב ייעודיגילוי  .4

 
 אגרות חוב )סדרה ב'( (1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'(

 2020באוגוסט,  31 2019ביולי  14 2017באוגוסט  22 מועד הנפקת הסדרה

סך השווי הנקוב במועד 

 )ש"ח( ההנפקה 
255,782,000 143,853,000 335,281,000 

 מועד הרחבת הסדרה

 לראשונה
 --- --- 2018בפברואר  6

הרחבת בשווי נקוב 

 )ש"ח( הסדרה
120,942,000  --- --- 

סך השווי הנקוב של 

הסדרה לאחר הרחבת 

 )ש"ח( הסדרה

376,724,000 --- --- 

 מועד הרחבת הסדרה

 בשנית
 --- ---  2020באפריל, 2

הרחבת בשווי נקוב 

 )ש"ח( הסדרה
140,000,000 --- --- 

סך השווי הנקוב של 

הסדרה לאחר הרחבת 

 )ש"ח( הסדרה

516,724,000  --- --- 
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 אגרות חוב )סדרה ב'( (1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'(

שווי נקוב ליום 

30.9.2020 
 אלפי ש"ח 335,281-כ אלפי ש"ח 143,853-כ ש"חאלפי  516,724-כ

שווי נקוב צמוד ליום 

30.9.2020 
 אלפי ש"ח 335,945-כ אלפי ש"ח 143,853-כ אלפי ש"ח 523,458-כ

 לתאריך נכון נקוב שווי

  הדוח
 אלפי ש"ח 335,281-כ "חש אלפי 143,853-כ "חש אלפי 516,724-כ

 נכון צמוד נקוב שווי

  הדוח לתאריך
 אלפי ש"ח 336,609-כ "חש אלפי 143,853-כ "חש אלפי 524,483-כ

 הכספיים בדוחות ערך

 30.9.2020 ליום
 אלפי ש"ח 305,435-כ אלפי ש"ח 133,709-כ אלפי ש"ח 514,260-כ

סכום הריבית שנצברה 

  לתאריך הדוח
 אלפי ש"ח 28-כ - אלפי ש"ח 1,319-כ

שווי בורסאי ליום 

30.9.2020 
 אלפי ש"ח 311,811-כ אלפי ש"ח 135,797-כ "חש אלפי 524,268-כ

 נכון בורסאי שווי

  הדוח לתאריך
 אלפי ש"ח 319,120-כ "חש אלפי ,990133-כ אלפי ש"ח 524,630 -כ

 התחייבות לתשלום נוסף

 לא לא

לפרטים נוספים ראו כן. 

ב' המצורף לנספח  1סעיף 

 לדוח זה.

, 1%שנתית בשיעור קבוע של ריבית  סוג ושיעור הריבית

 אשר תשולם פעמיים בשנה.

ריבית שנתית בשיעור קבוע של 

, אשר תשולם פעמיים 0.3%

 בשנה.

ריבית שנתית בשיעור קבוע 

, אשר תשולם 0.1%של 

 פעמיים בשנה.

מקרן  100%תשלום אחד המהווה  מועדי תשלום קרן

ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב 

ביוני  30ביום )סדרה א'( אשר ישולם 

2022. 

 100%תשלום אחד המהווה 

מקרן ערכן הנקוב הכולל של 

( אשר 1אגרות החוב )סדרה 

 .2024במרץ  31ישולם ביום 

 100%תשלום אחד המהווה 

נקוב הכולל של מקרן ערכן ה

'( אשר באגרות החוב )סדרה 

בדצמבר  31ם ישולם ביו

2025. 

הבלתי הריבית על יתרת הקרן  מועדי תשלום ריבית

מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( 

שולמה ותשולם פעמיים בשנה, 

בדצמבר  31במועדים כדלקמן: ביום 

בדצמבר  31-ביוני ו 30, בימים 2017

 2021עד  2018של כל אחת מהשנים 

 .2022ביוני  30)כולל( וביום 

קרן הבלתי הריבית על יתרת ה

סדרה )מסולקת של אגרות החוב 

במועדים שולמה ותשולם  (1

בספטמבר  30כדלקמן: ביום 

 30-במרץ ו 31, בימים 2019

בספטמבר של כל אחת מהשנים 

 31וביום  (כולל) 2023עד  2020

 .2024במרץ 

קרן הריבית על יתרת ה

הבלתי מסולקת של אגרות 

תשולם  ב'(סדרה )החוב 

במועדים פעמיים בשנה, 

 בדצמבר 31כדלקמן: ביום 

 31-ו ביוני 30בימים ו 2020

של כל אחת מהשנים  דצמברב

 (.כולל) 2025עד  2021

אגרות החוב )סדרה א'( הינן צמודות,  בסיס הצמדה ותנאיה

קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן 

בגין  2017באוגוסט  15שפורסם ביום 

המדד )להלן: " 2017חודש יולי 

"(. אם יתברר, במועד הפירעון היסודי

של תשלום כלשהו על חשבון הקרן 

הריבית, כי המדד הידוע במועד  ו/או

"( מדד התשלוםהתשלום )להלן: "

עלה לעומת המדד היסודי, תשלם 

תהיינה (, 1סדרה )אגרות החוב 

צמודות, קרן וריבית, למדד 

 המחירים לצרכן שפורסם ביום

בגין חודש מאי  2019ביוני  15

. ("המדד היסודילהלן: ") 2019

אם יתברר, במועד הפירעון של 

כלשהו על חשבון הקרן  תשלום

ו/או הריבית, כי המדד הידוע 

מדד " להלן:)במועד התשלום 

ב'(, סדרה )אגרות החוב 

תהיינה צמודות, קרן וריבית, 

למדד המחירים לצרכן 

 באוגוסט 15 שפורסם ביום

 2020 יוליבגין חודש  2020

. אם ("המדד היסודילהלן: ")

פירעון של יתברר, במועד ה

כלשהו על חשבון  תשלום

הקרן ו/או הריבית, כי המדד 
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 אגרות חוב )סדרה ב'( (1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'(

החברה את אותו תשלום של קרן ו/או 

ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי 

לשיעור העלייה של מדד התשלום 

לעומת המדד היסודי. אם יתברר, 

במועד ביצוע תשלום כלשהו על חשבון 

י מדד התשלום הקרן ו/או הריבית, כ

זהה למדד היסודי או נמוך ממנו, אזי 

 מדד התשלום יהיה המדד היסודי.

לעומת המדד  עלה ("התשלום

היסודי, תשלם החברה את אותו 

תשלום של קרן ו/או ריבית, 

 באופן יחסי כשהוא מוגדל

לשיעור העלייה של מדד התשלום 

לעומת המדד היסודי. אם 

יתברר, במועד ביצוע תשלום 

שבון הקרן ו/או ח כלשהו על

הריבית, כי מדד התשלום זהה 

למדד היסודי או נמוך ממנו, אזי 

המדד  מדד התשלום יהיה

 .היסודי

הידוע במועד התשלום 

 עלה ("מדד התשלום" להלן:)

לעומת המדד היסודי, תשלם 

החברה את אותו תשלום של 

קרן ו/או ריבית, כשהוא 

לשיעור  באופן יחסי מוגדל

העלייה של מדד התשלום 

לעומת המדד היסודי. אם 

תשלום יתברר, במועד ביצוע 

חשבון הקרן ו/או  כלשהו על

הריבית, כי מדד התשלום 

זהה למדד היסודי או נמוך 

 ממנו, אזי מדד התשלום יהיה

 .המדד היסודי

 האם ניתנות להמרה
 לא.

 10.1.3לפרטים ראו סעיף כן. 

 .2019לדוח התקופתי לשנת 

 לא.

זכות החברה לביצוע 

פדיון מוקדם או המרה 

 כפויה

שיקול דעתה החברה רשאית, לפי 

הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או 

חלקי, של אגרות החוב )סדרה א'(, 

ימים לאחר מועד  60החל מחלוף 

 רישומן למסחר בבורסה.

 לא

החברה רשאית, לפי שיקול 

דעתה הבלעדי, לבצע פדיון 

מוקדם, מלא או חלקי, של 

אגרות החוב )סדרה א'(, החל 

ימים לאחר מועד  60מחלוף 

 סחר בבורסה.רישומן למ

פרטים 

בדבר 

 הנאמן

שם חברת 

 הנאמנות
 בע"מ (1975)הרמטיק נאמנות  רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

 (1975)הרמטיק נאמנות 

 בע"מ

שם 

האחראי 

על סדרת 

 האג"ח

 דן אבנון דן אבנון יוסי רזניק

דרכי 

 התקשרות
 03-6389200טלפון: 

 03-6389222פקס: 

 yossi@rpn.co.ilדוא"ל: 

 03-5544553טלפון: 

 03-5271736פקס: 

 avnon@hermetic.co.il: דוא"ל

 03-5544553טלפון: 

 03-5271736פקס: 

: דוא"ל

avnon@hermetic.co.il 

כתובת 

למשלוח 

 מסמכים

 , בני ברק30רחוב ששת הימים  6770007,תל אביב  14יד חרוצים 
, בני 30רחוב ששת הימים 

 ברק

 אין. אין. אין. החברה המדרגת 

האם ניתנת ערבות 

לתשלום התחייבויות 

החברה על פי שטר 

 21תהנאמנו

 לא. לא. לא.

                                                        
שטר ( )להלן: "880723-01-2017)מס' אסמכתא: אסמכתא:  2017באוגוסט  21שטר הנאמנות )סדרה א'( מצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף מיום   21

( )להלן: 2019-01-059700)מס' אסמכתא:  2019ביולי  11( מצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף מיום 1"(, שטר הנאמנות )סדרה הנאמנות )סדרה א'(
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 אגרות חוב )סדרה ב'( (1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'(

האם בתום שנת הדיווח 

ובמהלכה עמדה החברה 

בכל התנאים 

וההתחייבויות לפי שטר 

 הנאמנות?

 כן. כן. כן.

האם התקיימו תנאים 

המקימים עילה להעמדה 

 לפירעון מיידי?

למיטב ידיעת החברה, לא התקיימו 

תנאים המקימים עילה להעמדת 

לפירעון )סדרה א'( אגרות החוב 

 מיידי.

למיטב ידיעת החברה, לא 

התקיימו תנאים המקימים עילה 

( 1)סדרה להעמדת אגרות החוב 

 לפירעון מיידי.

למיטב ידיעת החברה, לא 

התקיימו תנאים המקימים 

עילה להעמדת אגרות החוב 

 לפירעון מיידי.ב'( )סדרה 

האם בוצעו פעולת שונות 

 לבקשת הנאמן?
 לא. לא. לא.

האם הסדרה היא 

מהותית לפי סעיף 

()א( לתקנות 13)ב()10

 הדוחות?

 כן. כן. כן.

 

 חובה אגרותאודות  נוספים פרטים

 מידה פיננסיות לאגרות חוב )סדרה א'(  אמות .4.1

 ההלוואה סכום
 "ח(ש)באלפי  המקורי

 ליום הקרן יתרת
30.9.2020 

 "ח(ש)באלפי 

 הקרן יתרת
 לתאריך

 הדוח חתימת
 "ח(ש)באלפי 

 פיננסיות התחייבויות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 ליום נכון ותוצאותיו
 2020 ספטמברב 30

 זה למועד ונכון

516,724 -כ 523,458-כ  83524,4-כ   

 מסך יפחת לא החברה של העצמי ההון
 מיליון ש"ח. 200של 

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה

 780-לכ הסתכם
 "חש מיליון

 לבין החברה של העצמי ההון בין היחס
 שיופיעו כפי, החברה של המאזן היקף

 לא, החברה של הכספיים בדוחות
 30% של משיעור יפחת

780

1,898
= 41% 

 

החברה  שלו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות  לא בוצעה כל טרנזקציה 2020, ספטמברב 30כן ליום  כמו

חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות מכוח הסכמי הרכישה הראשונים וכן בקשר לערבויות הבנקאיות על פי 

  אשר ניתנו בקשר לזכויות החוזיות הנ"ל. 2008–של רוכשי דירות(, התשס"ח

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
-2019-01)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  27"( ושטר הנאמנות )סדרה ב'( מצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף מיום (1שטר הנאמנות )סדרה "

 "(.שטר הנאמנות )סדרה ב'(( )להלן: "059700
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 ( 1מידה פיננסיות לאגרות חוב )סדרה  אמות .4.2

 ההלוואה סכום
 "ח(ש)באלפי  המקורי

 ליום הקרן יתרת
30.9.2020 

 "ח(ש)באלפי 

 הקרן יתרת
לתאריך 

 הדוחחתימת 
 "ח(ש)באלפי 

 פיננסיות התחייבויות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 ליום נכון ותוצאותיו
 2020 בספטמבר 30

 זה למועד ונכון

143,853 -כ 143,853-כ  143,853-כ   

 מסך יפחת לא החברה של העצמי ההון
 מיליון ש"ח. 235של 

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה

 780-לכ הסתכם
 "חש מיליון

 לבין החברה של העצמי ההון בין היחס
 שיופיעו כפי, החברה של המאזן היקף

 לא, החברה של הכספיים בדוחות
 30% של משיעור יפחת

780

1,898
= 41% 

 

 

החברה  שללא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות  2020, ספטמברב 30כן ליום  כמו

 .(1שהועמדו כבטוחות לנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  מכוח הסכמי הרכישה

 

 ( ב' מידה פיננסיות לאגרות חוב )סדרה אמות .4.3

 ההלוואה סכום
 "ח(ש)באלפי  המקורי

 ליום הקרן יתרת
30.9.2020 

 "ח(ש)באלפי 

 הקרן יתרת
לתאריך 

 הדוחחתימת 
 "ח(ש)באלפי 

 פיננסיות התחייבויות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 ליום נכון ותוצאותיו
 2020 בספטמבר 30

 זה למועד ונכון

308,123 -כ 335,945-כ  336,609-כ   

 מסך יפחת לא החברה של העצמי ההון
 מיליון ש"ח. 440של 

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה

 780-לכ הסתכם
 "חש מיליון

 לבין החברה של העצמי ההון בין היחס
 שיופיעו כפי, החברה של המאזן היקף

 לא, החברה של הכספיים בדוחות
 30% של משיעור יפחת

780

1,898
= 41% 

 

החברה  שללא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות  2020, ספטמברב 30כן ליום  כמו

 (.ב' מכוח הסכמי הרכישה שהועמדו כבטוחות לנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה

 

 שבין השוויהמצטבר הדוח, ההפרש  לתאריךלשטר הנאמנות )סדרה ב'(, נכון  2.2בהתאם להוראות סעיף 

-של הנכסים אשר שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( )פרויקט שד' ירושלים בתל למועד הפרעון

סך כולל של , עומד על לפרויקטים אלולבין שווי הבסיס ביחס יפו, פרויקט קרית אונו ופרויקט יהוד(, -אביב

אלפי  2,963-נו כאלפי ש"ח וכתוצאה מכך, ערכה של תוספת הריבית נכון למועד פרסום דוח זה, הי 29,628-כ

 ש"ח.

 

דירות  50כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ נכון למועד זה שועבדו לטובת  

כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות )בפרויקט ארנונה ובנוסף שועבדו לטובת 

עבדות ודירות בפרויקט ארנונה ודירה נוספת בפרויקט "הפרדס" בפתח תקווה, כך שנכון למועד זה מש 9( 1

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות )בנוסף שועבדו לטובת  דירות בפרויקט "הפרדס" בפתח תקווה בסה"כ. 56לטובתו 

 12, הכוללים בניין אחד בן תכנוןבניינים אשר נמצאים בשלב  2רה ב'( כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סד

דירות בשדרות  9קומות מעל קומת מסחר, הכולל  5דירות ובניין נוסף בן  90קומות, מעל קומת מסחר, הכולל 
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דירות בשלבי  30-ו דירות אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני במרכז קריית אונו 25, יפו-אביב-ירושלים, בתל

 . נייה מתקדמים ברחוב צבי ישי במרכז יהודב

 

ה, מעמדה כקרן השקעות במקרקעין בהתאם לתנאים הקבועים בפקוד נכון למועד דוח זה החברה שומרת על

 . בהוראות החלות על "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה", בהתאם לפקודה עומדתובכלל זה, 

 

(, ראו סעיף 1לשטר הנאמנות )סדרה  6.4.4לשטר הנאמנות )סדרה א'( וסעיף 6.4.4לפירוט הנדרש בהתאם לסעיף 

' אונספח  2019לשנת  , הכלול בחלק השלישי בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", המצורף לדוח תקופתי20

לשטר הנאמנות )סדרה ב'(, ראו נספח א' המצורף לדוח  6.4.4לפירוט הנדרש בהתאם לסעיף  המצורף לדוח זה.

 זה. 

 

זכות ההמרה,  ין( ובכלל זה לעני1)סדרה  החוב אגרות דברבולפרטים נוספים בדבר אגרות החוב )סדרה א'( 

לדוח הדירקטוריון על מצב  10כמפורט בתוספת השמינית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו סעיף 

לפרטים נוספים בדבר אגרות החוב )סדרה ב'(, כמפורט  .2019ענייני החברה המצורף לדוח התקופתי לשנת 

 המצורף לדוח זה.  'ב נספחדיים, ראו ימינית לתקנות דוחות תקופתיים ומיבתוספת הש

 

  החברה של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות -'ב לקח

  ולאחר תקופת הדוח הדוח בתקופת אירועים .5

 ו, ראהכספי המצב על הדוח תקופת ולאחר הדוח על המצב הכספיבתקופת  םמהותיי םאירועיר בדבים לפרט

  , בהתאמה.המצורפים לדוח זה 2020בספטמבר  30ליום  הכספיים לדוחות 5-ו 4 יםביאור

 האסיפה" :של בעלי המניות של החברה )להלן אישרה האסיפה הכללית המיוחדת 2020בנובמבר,  24 ביום

 החברה של המניות בעלי של כללית אסיפה כינוס על הודעההחברה כך ש"( את תיקון תקנון המיוחדת הכללית

 תיקון את המיוחדת הכללית האסיפה אישרה בנוסף. החברה של האינטרנט באתר גם מפורסמת להיות תוכל

של גב' יפעת  מינויה, כולל 2020מינויים של הדירקטורים המקצועיים בחברה, החל משנת ש כך החברה תקנון

, 2020 רבאוקטוב 1המיוחדת של בעלי המניות של החברה שהתכנסה ביום  הכלליתשר באסיפה זק שאו-אדורם

 וכי תקופת הכהונה שנים כפי שהיה קבוע בתקנון החברה 4שנים, חלף תקופה בת  3יקוצר לתקופה בת 

 שנים. 9-קדנציות רצופות בסך הכל ולא יותר מ 3-המצטברת המרבית תשתנה ל

 יזמה והקימה החברה ,החברתית של החברה ויעדיה לשיפור שוק השכירות בישראלכחלק ממעורבותה בנוסף ו

את "מטה השכירות הלאומי" בו שותפים יחד עם החברה ונציגיה גם אישי ציבור )לרבות  ,במהלך תקופת הדוח

 חברי כנסת לשעבר(, נציגים מהאקדמיה ומומחי נדל"ן מהשורה הראשונה מהמגזר הפרטי.  

 מטרותיו העיקריות של מטה השכירות הלאומי הינן:נכון למועד זה, 

על רקע  –העלאת נושא השכירות למגורים והסטנדרטיזציה שלו בישראל לסדר היום הציבורי והתקשורתי  .1

 משבר הכלכלי ועל רקע מצב שוק השכירות הרעוע באופן כללי במדינה. ה

ולמשקיעים שיאפשרו להגדיל את  שינויי חקיקה, שיהפכו את שוק השכירות לאטרקטיבי יותר למוסדיים .2

 שוק השכירות בישראל ולהגביר את התחלות הבנייה והיצע הדירות. 

שינויי חקיקה שיעודדו השכרת דירות חדשות ואיכותיות באזורי ביקוש תחת חוזי שכירות הוגנים, לטווח  .3

 .ארוך, ביציבות, באיכות מגורים ובתחזוקה נאותה עבור שוכרי הדירות
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לטון המקומי להקצאת שטחים חומים לטובת עירוב שימושים הכולל גם דירות חדשות פעילות מול הש .4

 ומתוחזקות להשכרה ארוכת טווח.

החברה, כמובילה בתחום שוק השכירות לדיור בישראל רואה לעצמה כמטרה חברתית ראשונה במעלה לקדם 

 את הנושאים האמורים לעיל.

 סימני אזהרה .6

( לתקנות, בעניין 14)ב()10-ו( 13)ג()48 פים, דן בהוראות סעי2020 נובמברב 26 בישיבתו ביוםדירקטוריון החברה, 

"סימני אזהרה". בהתקיים סימני אזהרה בתאגיד, על תאגיד מדווח לצרף גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי ובו 

תקופת "פירוט ההתחייבויות הקיימות והצפויות של התאגיד במהלך השנתיים החל מתום שנת הדיווח )להלן: 

על אף האמור . שלילי מתמשך מפעילות שוטפת "(. בחברה מתקיים תזרים מזומניםתזרים המזומנים החזוי

תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות דוח זה, קיומו של פרסום לעיל, דירקטוריון החברה קבע, כי נכון למועד 

מהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי לא כאמור אינו מצביע על בעיית נזילות וכי אין חשש סביר כי ב שוטפת

  .תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן

וזאת  משועבדיםשאינם ונכסיה  , יתרות המזומנים בחברהמסגרת ישיבת הדירקטוריון נבחנו, בין היתרב

וכן  המזומנים החזויבתקופת תזרים הצפויות של החברה  ובהשקעות בהוצאות ,בהתחשב בהכנסות

רות התחייבויות החברה הן השוטפות והן אלו הצפויות במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי, לרבות בגין אגב

הסכם ההלוואה עם תאגיד בנקאי ות חוב )סדרה ב'(, , אגרשל החברה( 1אגרות חוב )סדרה , (א')סדרה  חוב

מדינת  נמצאיםח משבר הקורונה והמשבר הכלכלי בו לנוכ .לעיל כמפורט יםמוסדי עם גופיםההלוואה הסכם ו

ת יוואת האפשרו ישראל והעולם כולו בחן דירקטוריון החברה את יכולתה של החברה לגייס חוב והון בשוק ההון

למגורים בישראל וזכויות  הינם נכסי נדל"ן במהותם אשר ,שאינם משועבדים ,להשגת מימון ע"י שעבוד נכסיה

בישיבה זו נבחנו בין  וזאת על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. הסכמי רכישה של נכסי נדל"ן למגורים בישראל מכח

לעיל בדבר נכסיה של החברה שאינם משועבדים וכן יכולתה של החברה  3.2היתר גם הנתונים המפורטים בסעיף 

 לגייס הון בהיותה קרן להשקעות במקרקעין )קרן ריט(.

 

ההכנסות וההוצאות האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד. ההנחות והאומדנים של החברה בדבר 

, מבוססים על הצפויות במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי ההצפויות של החברה וכן התחייבויותי

 זה מידעל. זה, ובהנחה של המשך פעילותה במהלך העסקים הרגימועד פרסום דוח הנתונים שבידי החברה ל

 הוצאות על המבוססות הערכות בעיקר על הערכות המבוססות על ההכנסות הצפויות של החברה וכן על, נסמך

, בקשר לאגרות החוב ן, בקשר לאגרות החוב )סדרה א'("הנדל לנכסי בקשר החברה של והשקעות עתידיות

 לא החברה הערכות אם החברה. וכן בקשר להוצאות השוטפות של, בקשר לאגרות החוב )סדרה ב'( (1)סדרה 

תיאור בפרק א', " 30גורמים )לרבות גורמי הסיכון הכלולים בסעיף  של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה

 תזרים המזומנים החזוי של החברה. על להשפיע עשוי הדבר, (2019לדוח התקופתי לשנת ", עסקי התאגיד
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 החברה"ל מנכ יו"ר הדירקטוריון
 
 

                      2020 בנובמבר 26תאריך החתימה 
 



  
 
 

 
 ישראל בע"מ מגוריט

 
 2020, ספטמברב 30ליום  דוחות כספיים

 
 

 בלתי מבוקר
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים
 
 

 3-4 על המצב הכספי ותדוח
 
 

 5 הכוללרווח העל  ותדוח
 
 

 6-8 על השינויים בהון ותדוח
 
 

 9-10 על תזרימי המזומנים ותדוח
 
 

 11-31 ביניים באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 



 - 2 - 

 קסיררקוסט פורר גבאי את 

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
 

 של  לבעלי המניות
 

 בע"מ ישראל מגוריט
 
 

 מבוא
 

התמציתי על המצב , הכולל את הדוח ("החברה" – )להלן בע"מישראל  מגוריטסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
מנים וז, השינויים בהון ותזרימי המהכוללואת הדוחות התמציתיים על רווח  2020 ,ספטמברב 30הכספי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה . אותו תאריךב ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותלתקופ
"דיווח כספי לתקופות ביניים",  - IAS 34בינלאומי בהתאם לתקן חשבונאות  אלהת ביניים ושל מידע כספי לתקופ

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  אלהת ביניים ולתקופוכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 
 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ. 1970-ומיידיים(, התש"ל

 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410)ישראל( ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

. והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים מבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

 ן אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.בהתאם לכך, אי
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 
 .IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי  בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר

הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 
 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 
 
 
 
 
 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
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 על המצב הכספי ותדוח

 
 

 
 

 ספטמברב 30 ליום
 

 בדצמבר 31 ליום

 
  

2020 
  

2019 
 

2019 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 
 אלפי ש"ח 

       נכסים שוטפים

 331,894  45,534  1190,4  מזומנים ושווי מזומנים

 -  28,100  48,411  לז"ק ומוגבלים פקדונות משועבדים

 62  -  93  לקוחות

 49,501  15,934  64,375  השקעה בני"ע סחירים

 -  15,153  14,726  השקעה מוגבלת בני"ע סחירים

 1,457  1,248  1,443  חייבים ויתרות חובה

       

  219,459  105,969  382,914 

       נכסים לא שוטפים

       

 29,053  29,052  317,776  פקדון בנאמנות

 38,714  6,381  78  פקדונות משועבדים/ מוגבלים לזמן ארוך

 15,186  -  -  השקעה מוגבלת בני"ע סחירים

 101  55  267  מן ארוךחייבים ויתרות חובה לז

 38,493  -  38,493  תשלום על חשבון אופציה לרכישת נדל"ן להשקעה

 48,903  430  300,323  מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה

 123,507  120,601  220,080  נדל"ן להשקעה בהקמה

 701,700  693,910  800,419  נדל"ן להשקעה

 654  602  643  רכוש קבוע, נטו

 383  515  -  נכסי זכות שימוש

       

  1,678,079  851,546  996,694 

       

 1,379,608  957,515  1,897,538  סה"כ נכסים
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 דוחות על המצב הכספי

 
 

 
 

 ספטמברב 30 ליום
 

 בדצמבר 31 ליום

 
  

2020 
  

2019 
 

2019 

 
 מבוקר  בלתי מבוקר 

 
 אלפי ש"ח 

       התחייבויות שוטפות

 66,996  57,528  66,996  הלוואות מתאגיד בנקאי

 336  393  3,046  לספקים ונותני שירותים תהתחייבויו

 8,216  8,984  10,771  זכותזכאים ויתרות 

 1,740  15,460  34,869  התחייבות פיננסיות בשווי הוגן

       

  115,682  82,365  77,288 

       לא שוטפותהתחייבויות 

 17,597  -  -  התחייבות פיננסית בשווי הוגן

 -  9,468  49,420  הלוואות מתאגיד בנקאי

 377,129  377,205  818,354  )סדרה א' וסדרה ב'(אגרות חוב 

 131,643  130,957  133,709  (1אגרות חוב להמרה )סדרה 

       

  1,001,483  517,630  526,369 

       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 9,484  3,686  1,003  הון מניות

 (1,932)  (1,932)  (1,932)  מניות באוצר

 745,362  330,031  778,255  פרמיה על מניות

 1,192  1,192  -  תקבולים ע"ח אופציות

 2,936  2,411  5,158  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותקרן הון 

 18,909  22,132  (2,111)  )הפסד(יתרת רווח 

       

 775,951  357,520  780,373  סה"כ הון

       

 1,379,608  957,515  1,897,538  סה"כ התחייבויות והון
 

 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 ארז רוזנבוך  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 מתי דב 

 מנכ"ל
 תומר צבר 

 סמנכ"ל כספים
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 על הרווח הכולל ותדוח

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 13,932  3,641  5,002  9,125  14,582  שכירותהכנסות מדמי 
           

 1,552  308  818  1,006  1,757  עלות השכרת נכסים והפעלתם
           

 12,380  3,333  4,184  8,119  12,825  רווח מהשכרת נכסים והפעלתם
           

 34,678  14,723  (404)  29,946  15,955  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
           
  28,780  38,065  3,780  18,056  47,058 
           

 17,140  4,377  7,239  11,970  18,835  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 29,918  13,679  (3,459)  26,095  9,945  תפעולי רווח
           

 6,142  5,329  1,889  6,577  6,043  הכנסות מימון
 (14,422)  (5,599)  (757)  (8,865)  (37,008)  הוצאות מימון

           
 (8,280)  (270)  1,132  (2,288)  (30,965)  מימון, נטו  (הוצאותהכנסות )

           
 21,638  13,409  (2,327)  23,807  (21,020)  לתקופהכולל  רווח )הפסד(

           
 0.05  40.0  (0.02)  0.07  (0.22)  למניה )בש"ח()הפסד(  רווח

           
 0.05  40.0  (0.02)  0.07  (0.22)  מדולל )בש"ח()הפסד(  רווח

           
           
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 דוח על השינויים בהון

 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
 מניות

 
תקבולים 

ע"ח 
  אופציות

 מניות
  באוצר

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת
 סה"כ  רווח 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

בינואר,  1יתרה ליום 
 775,951  18,909  2,936  (1,932)  1,192  745,362  9,484  ()מבוקר 2020

               
 (21,020)      (21,020)   -  -  -  -  -  לתקופה הפסד כולל

עלות תשלום מבוסס 
  מניות

-  -  -  -  2,222  -  2,222 

 -  -  -  -  -  8,535  (8,535)  איחוד מניות

 23,220  -  -  -  -  23,166  54  הנפקת הון מניות

 -  -  -  -  (1,192)  1,192  -  פקיעת אופציות
               

 30יתרה ליום 
  2020בספטמבר, 

1,003  778,255  -  (1,932)  5,158  (2,111)  780,373 

               
 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
 מניות

 
תקבולים 

ע"ח 
  אופציות

 מניות
  באוצר

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת
 סה"כ  רווח 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

בינואר,  1יתרה ליום 
 )מבוקר( 2019

 
3,106 )*  286,651 )*  -  (10,108)  1,905  (622)  280,932 

               
 23,807  23,807  -  -  -  -  -  לתקופהכולל  רווח

 506  -  506  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
הון מניות  הנפקת

 ואופציות, נטו
 580  43,621  1,192  -  -  -  45,393 

 (1,053)  (1,053)  -  -  -  -  -  חלוקת דיבידנד
 7,935  -  -  8,176  -  (241)  -  מכירת מניות אוצר

               
 30יתרה ליום 

 2019בספטמבר, 
 3,686  330,031  1,192  (1,932)  2,411  22,132  357,520 

 
 

 *( סווג מחדש.
 
 

 .ביניים ת הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחו
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 דוח על השינויים בהון

 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
 מניות

 
תקבולים 

ע"ח 
  אופציות

 מניות
  באוצר

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת
 סה"כ  רווח 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

יולי, ב 1יתרה ליום 
2020  

1,003  778,255  -  (1,932)  4,402  216  781,944 

            (2,327)  (2,327) 
     -  -  -  -  -  לתקופהכולל  הפסד

עלות תשלום מבוסס 
 756  -  756  -  -  -  -  מניות

               איחוד מניות
               

 30יתרה ליום 
  2020בספטמבר, 

1,003  778,255  -  (1,932)  5,158  (2,111)  780,373 

 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
 מניות

 
תקבולים 

ע"ח 
  אופציות

 מניות
  באוצר

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
 סה"כ  רווחיתרת   מניות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 331,307  9,776  2,215  (1,932)  1,192  316,544  3,512  2019, ביולי 1יתרה ליום 
               

 13,409  13,409  -  -  -  -  -  לתקופהרווח כולל 
 196  -  196  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

הון מניות  הנפקת
 ואופציות, נטו

 174  13,487  -  -  -  -  13,661 

 (1,053)  (1,053)  -  -  -  -  -  חלוקת דיבידנד
               

בספטמבר,  30יתרה ליום 
2019 

 3,686  330,031  1,192  (1,932)  2,411  22,132  357,520 

 
 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 דוח על השינויים בהון

 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
 מניות

 
תקבולים 

ע"ח 
  אופציות

 מניות
  באוצר

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת
 סה"כ  רווח 

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 בינואר, 1יתרה ליום 
 280,932  (622)  1,905  (10,108)  -  *( 286,651  *( 3,106  )מבוקר( 2019

               
 21,638  21,638  -  -  -  -  -  לתקופה כולל רווח

 (2,107)  (2,107)  -  -  -  -  -  חלוקת דיבידנד
 הון מניות הנפקת

 466,522  -  -  -  1,192  458,952  6,378  , נטו ואופציות
עלות תשלום מבוסס 

 1,031  -  1,031  -  -  -  -  מניות
 7,935  -  -  8,176  -  (241)  -  מכירת מניות באוצר

               
בדצמבר  31יתרה ליום 

2019  9,484  745,362  1,192  (1,932)  2,936  18,909  775,951 
               

 
 

 .*( סווג מחדש
 

 .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   

           תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
           

 21,638  13,409  (2,327)  23,807  (21,020)  כולל לתקופה )הפסד(רווח 
          (3,600 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
 (25,187)  (14,909)  811  (28,545)  18,050   )נספח א' להלן( מפעילות שוטפת

           
 ימשושששנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

 (3,549)  (1,500)  (1,516)  (4,738)  (2,970)  שוטפת (פעילותל
           

           תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
           

 148,466  116,378  18,713  148,422  19,356  משיכה מפקדון נאמנות ופקדונות לז"א
 (138,841)  (138,841)  (308,069)  (138,841)  (308,069)  לפקדון נאמנות ופקדונות לז"אהפקדה 
 -  -  9,096  1,581  9,096  ז"אל מוגבלים/פקדונות משועבדיםמ משיכה
 (2,730)  -  -  -  (18,668)  ז"אל מוגבלים/בפקדונות משועבדים הפקדה

 (49,367)  4,104  159  (15,894)  (19,117)  נטו השקעה בני"ע סחירים
 (211)  -  (29)  (112)  (100)  רכישת רכוש קבוע

 (38,493)  -  -  -  -  תשלום על חשבון אופציה
 (72,310)  (430)  (79,501)  (23,837)  (370,908)   תשלום מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה

 (4,220)  (848)  (5,396)  (2,030)  (8,999)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 (143,705)  (113,503)  (2,081)  (139,586)  (24,973)  תשלומים והשקעות ברכישת נדל"ן להשקעה

           
 (301,411)  (133,140)  (367,108)  (170,297)  (722,382)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
 452,861  -  -  31,733  -  הנפקת הון מניות ואופציות, נטו

 16,728  -  49,420  16,728  49,420  קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי
 (2,107)  (1,053)  -  (1,053)  -  חלוקת דיבידנד

 (7,022)  (463)  (1,220)  (3,675)  (4,957)  ריבית ששולמה בגין אג"ח והלוואות
 (530)  (133)  (119)  (398)  (383)  פרעון התחייבות בגין חכירה
 -  -  -  -  133,090  הרחבת אג"ח סדרה א', נטו
 -  -  306,699  -  306,699  הנפקת אג"ח סדרה ב', נטו

 137,500  137,810  -  137,810  -  , נטו1הנפקת אג"ח סדרה 
           

)ששימשו  מפעילותשנבעו נטו  מזומנים
 597,430  136,161  354,780  181,145  483,869  מימון לפעילות(

           
 (292,470)  1,521  (13,844)  6,110  (241,483)  במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 39,424  44,013  104,255  39,424  331,894  התקופה
           

 331,894  45,534  90,411  45,534  90,411  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
           
           
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי  -נספח א 
            זומנים מפעילות שוטפתמ

           
           התאמות לסעיפי דוח רווח או הפסד:

           
 709  179  159  530  494  פחת

 (34,678)  (14,723)  404  (29,946)  (15,955)  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
 8,009  (795)  (3,445)  1,152  28,365  מימון, נטו)הכנסות( הוצאות 

 1,031  196  756  506  2,222  עלות תשלום מבוסס מניות
           
  15,126  (27,758)  (2,126)  (15,143)  (24,929) 
           

           :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
           
 (883)  (527)  1,057  (568)  (229)  בחייבים ויתרות חובה (עלייה) ירידה 

עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ונותני 
 (62)  (968)  (469)  (797)  2,787  שירותים

 687  1,729  2,349  578  366  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
           
  2,923  (787)  2,937  234  (258) 
           
  18,050  (28,545)  811  (14,909)  (25,187) 
           

עסקאות שאינן כרוכות בתזרים  -נספח ב 
           המזומנים

           
הקצאת מניות בעסקת הרצליה הילס 

 21,596  ,66113  -  21,872  -  ובעסקת פתח תקווה
 -  -  -  -  23,200  הקצאת מניות בעסקת מחנה יהודה

           
עלויות שטרם שולמו במזומן בגין נדל"ן 

 2,070  604  -  2,881  -  להשקעה
           

 -  216  -  216  -  במזומןהוצאות הנפקה שטרם שולמו 
           
 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 כללי -: 1באור 
 

 .2016ספטמבר  והחלה את פעילותה העסקית בחודש 2016במאי  4החברה התאגדה ביום  א.

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

 "(.פקודת מס הכנסה" או "הפקודה)להלן: " 1961-]נוסח חדש[, התשכ"א

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

לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, ברכישת והחזקת פרויקטים של דירות מגורים 
להשכרה בישראל בהם תשקיע החברה, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכסים מניבים 

 אלו. 
 
-"אינדקס נדל"ן למגורים בישראל בע"מ" ל-, שינתה החברה את שמה מ2016באוגוסט  25ביום  ד.

 "מגוריט ישראל בע"מ".
 
 אביב.-החברה הינה חברה ציבורית ונסחרת בבורסה בתל ה.
 
 הגדרות בדוחות כספיים אלה: ו.
 

 מגוריט ישראל בע"מ. - "החברה"/"הקרן" .1

 ".IAS 24R " -כהגדרתם ב - "צדדים קשורים" .2
-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - לי עניין" "בע .3

2010. 
הנכללים, יחד עם   -( Key personnel managementאנשי המפתח הניהוליים של החברה ) .4

 24R .IAS -גורמים אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב
 

אשר תוך זמן קצר התפשט  הקורונה בסין החלה התפרצות של נגיף 2020במהלך חודש ינואר    ז.
 למדינות נוספות בעולם והגיע גם לישראל. 

ההתמודדות עם התפרצות הנגיף בישראל ובמדינות רבות אחרות בעולם, לפי הנחיות 
הנחיות שונות, פעולות התגוננות והגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, כללה ועדיין כוללת 

(, אשר נועדו למנוע בהתאמה למצב ,החמרה ו/או הקלה המתעדכנות בתדירות גבוהה )לרבות
לרבות הטלת , ובכללן מגבלות תנועה וסגר על תושבי המדינה של הנגיף את התפשטותו

 תחבורהעל ה, מגבלות ומגבלות על היקפן איסור התקהלויות מגבלות על חופש התנועה,
אירועים רבי משתתפים  ביטולדרישות בידוד ביתי, , ימיתהו אוויריתהתחבורה הציבורית, ה

 והתכנסויות )לרבות במקומות עבודה(, השבתת מערכות חינוך, סגירת מקומות בילוי ופנאי
 . וכיוצ"ב

החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על  2020החל ממחצית חודש אפריל 
 , נרשמה התפרצות מחודשת של הנגיף אשר לאחריה2020והחל מחודש יוני  ההגבלות שנקבעו

ואיסורים שונים על מנת לבלום את העלייה  מגבלותהנחתה ממשלת ישראל שוב על הטלת 
בשיעור התחלואה, לרבות הגבלות על חופש התנועה, איסור התקהלויות, השבתת מערכת 

ר עלייה בשיעור התחלואה במדינה, הוטלו ולאח 2020החינוך וכיוצ"ב. במהלך חודש ספטמבר 
שוב מגבלות ואיסורים שונים, לרבות מגבלות על חופש התנועה של התושבים, מגבלות על 

 עד למועד פרסום הדוחות הכספיים תופעולות אלו נמשכו ,הפעלת מקומות עבודה ועסקים
 .נמשכת עודנהנכון למועד פרסום הדוחות כספיים ביניים, התפשטות הנגיף . ביניים

 
למשבר הקורונה השלכות עמוקות על הכלכלה העולמית ועל הכלכלה בישראל, לרבות   

והוצאת  השלכות על המשכיות עסקית של עסקים רבים, קיטון בצריכה, פיטורי עובדים
, תנודתיות בשערי חליפין בשוקי ההון עובדים לחופשה ללא תשלום )חל"ת( בהיקפים גדולים

במדדי הבורסות במדינות השונות והשפעות כלכליות נוספות, כאשר וובארץ השונים בעולם 
וכן  , משכן, השלכותיהןטרם ידוע מלוא היקפןביניים נכון למועד אישור הדוחות הכספיים 

 .משך הזמן בו יידרש להמשיך ולהתמודד עימן
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 )המשך( כללי -: 1באור 
 

עוסקת בתחום הנדל"ן למגורים בישראל הושפעה מטבע הדברים אף היא ממשבר  אשר ,החברה 
הקורונה, כמפורט להלן אולם ההשפעה על החברה, עד כה, היתה בשיעור נמוך יחסית, בין 

עדיין ממשיך המשיך והוגדר כענף חיוני למשק בישראל, אשר בישראל ענף הבניה היתר היות ו
 .לעיל תלעבוד אף בתקופת המגבלות האמורו

 
הו על ידי החברה וההשפעות על החברה נחלקות למספר מישורים שהמהותיים שביניהם שז 

 הינם כמפורט להלן:
 

 ,לאור העובדה שהחברה משכירה את נכסיה למספר רב ומגוון של שוכרים - השכירות מישור 
נכון כאמור יכולה לחול גם על חלק משוכריה. ת משבר הקורונה החברה מעריכה כי השפע

למועד זה לא הורגשה בחברה השפעה מהותית על שוכריה והסכמי השכירות שבהם קשורה 
בכל חוזי השכירות בהם  ,למעט מקרים בודדיםהחברה עם שוכריה, בין היתר, נוכח העובדה ש

פקדון )בין במזומן ובין  הכולליםמהשוכרים מתקשרת החברה עם שוכרים מתקבלים בטחונות 
של בין חודשיים לשלושה חודשי שכירות וכן ערבות צדדים שלישיים בערבויות בנקאיות( 

כמו כן, לאור המגבלות בתנועה כאמור חל קושי מסוים בשיווק הדירות  .ים)ערבים( לחוז
נכון הפנויות והמתפנות של החברה בחודשים בהם המגבלות היו בתוקף. להערכת החברה, 

לא חל שינוי מהותי חברה משכר דירה ולתאריך הדוח לא חלה השפעה מהותית על הכנסות ה
)בחלק מהמקרים נאותה החברה לסייע  שיעור התפוסה הממוצע בפרויקטים המניביםב

לשוכרים שהיו זקוקים לסיוע בדרך של הפחתת היקף הפקדונות שהופקדו בידיה, על ידי חלק 
  .המקורי( שלאחריה על השוכרים הללו להגדיל את הפקדון לסכומו מוסכמתמהדיירים, לתקופה 

 
החברה משקיעה חלק מיתרות המזומנים שבידה באפיקים שונים  - החברה השקעות מישור

שוק ההון הישראלי, לחברה נוצר הפסד, בלאור הירידות החדות בשווקים ובכללם בשוק ההון. 
-כעמד על סך של  2020, בספטמבר 30יום תקופה של תשעה חודשים שהסתיימה באשר נכון ל

מיליון ש"ח מני"ע בהם השקיעה  2.9-כ ש"ח ונכון למועד הדוח עומד על סך של מיליון 4.7
מיליון ש"ח שבוצע על ידה בחודש נובמבר  400-החברה, בעיקר בעקבות גיוס ההון בסך של כ

מהיקף הגיוס הנ"ל(, בוצעו  25%-מיליון ש"ח )פחות מ 98-. השקעות אלו, בהיקף כולל של כ2019
ופי ניהול השקעות שונים )קרנות נאמנות ומנהלי תיקים( לאור מדיניות ג 6עבור החברה על ידי 

ניהול ההשקעות של החברה שקבעה, בין היתר, כי החברה תשקיע חלק מאמצעיה הנזילים 
ומעלה בעלות מח"מ קצר יחסית וכן באפיק מנייתי  -Aבאג"ח קונצרני או נע"מ בדירוג ממוצע 

  בהיקף זניח לחברה.
  770 -הקורונה חלה ירידה משמעותית במחיר המניה של החברה משער של כבמהלך תקופת 

. (34%-)ירידה של כ 2020, ספטמברב 30ליום  אג' 506 -לכ 2019בדצמבר,  31למניה ליום  אג'
 SWAP-במסגרת הסכם ה התקשרה החברה תלויה במחיר מניות החברה. שבה SWAP-עסקת ה

"( נקבע כי לבנק קיימת הזכות הבנק" בסעיף זה: בנקאי )להלןהגוף העליו חתמה החברה עם 
יובהר כי המשמעות . אג'  600-ללהביא את העסקה לידי סיום במועד בו מחיר המניה ירד מתחת 

נכון למועד הדוח לא מזומן. בשל סיום העסקה הינה הנפקת מניות על ידי החברה ולא תשלום 
הגיעה  העסקה לידי סיום, עם זאת החברהפנה הבנק אל החברה בהודעה כי ברצונו להביא את 

להבנות בעל פה עם הבנק לפיהן לא יביא את העסקה לידי סיום והעמידה בטוחות לשם כך. 
רשמה החברה הוצאות מימון  זו בנוסף, כתוצאה מהתאמה של  השווי ההוגן של התחייבות

ה' 16באור  ראו SWAP-לפרטים נוספים בדבר עסקת ה מיליון ש"ח. 17-בסך של כבתקופת הדוח 
 .בדוחות הכספיים השנתיים

 
השפעה מהותית על שוק ההון בתקופה הקורונה להתפשטות  - החברה ידי עלהחוב גיוסי  מישור

. בשיעורי הריבית בהן נסחרות אגרות החוב של החברה התנודתיותהאחרונה ובין היתר על 
התהפכה בסמוך לאישור מגמת עליית שיעורי הריבית בהן נסחרות אגרות החוב של החברה 

המגמה כאמור, שיעורי  שינוי, כאשר על אף 2020לשנת  לרבעון הראשון הדוחות הכספיים
. הריבית שבהן נסחרות אגרות החוב של החברה גבוהים יותר מאלו שלפני התפשטות הקורונה

פרויקטים שונים,  לאור העובדה שעל מנת לעמוד בהתחייבויותיה להשלמת רכישת ו/או הקמת
היא בוחנת הרחבת מקורות המימון שלה ול פועלתנוסף, החברה או חוב ל החברה לגייס הון ע
חברות ביטוח ו , גופים מוסדייםבנקיםבכוונתה לבחון אפשרויות לקבלת אשראי בין היתר מו

  לצד מעקב שוטף אחר תנאי המימון הפוטנציאלים בשוק ההון.
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 )המשך( כללי -: 1באור 
 

באור  ראו )סדרה א'( בדבר הרחבת אגרות חוב ,'אי4באור  ראוהון  יגיוסלפרטים נוספים בדבר 
התקשרות החברה בהסכם , בדבר טו'4באור  ראובדבר הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'(  ,ח'4

ולפרטים נוספים בדבר התקשרות החברה בהסכם  א'4 באור ראוהלוואה עם תאגיד בנקאי 
  .א'5באור  ראוהלוואה עם גופים מוסדיים 

 
כאמור לעיל, ענף הנדל"ן בישראל הוגדר כענף  – החברה ידי על בייזום הנכסים הקמת מישור

חיוני שהמשיך בפעילותו בתקופת הסגר הכללי במשק. על כן, הקמת הפרויקט בייזום על ידי 
, להערכת החברה, להתפשטות נגיף החברה נמשכה בעיקרון כסדרה ללא עיכובים. עם זאת

בעתיד על קצב הקמת הפרויקטים בייזום ולגרום לולה להיות השפעה הקורונה והשלכותיו, ע
עלולה להיפגע נפגעה ועוד עיכוב הליכי תכנון במוסדות התכנון שעבודתם לעיכובם וכן לגרום ל
הליכי . על כן, להתפשטות נגיף הקורונה עלולה להיות השפעה לרעה על מהשלכות הקורונה

 .ועל מועדי השלמתם הצפויים ה וטרם הושלמוהבניה של הפרויקטים שאותם יוזמת החבר
 

על אף כל המתואר לעיל, החברה מעריכה כי יש לה יכולת פיננסית איתנה להתמודדות עם  
השלכותיו של המשבר, וזאת בין היתר, לאור יתרת המזומנים הפנויים הגבוהה שבידי החברה 

 , הרחבת2019ן הרביעי לשנת למועד הדוח, בין היתר לאור גיוס הון אותו ביצעה החברה ברבעו
, הנפקה והקצאה של אגרות חוב )סדרה 2020לשנת  אגרות חוב )סדרה א'( במהלך הרבעון השני

עם  התקשרותה בהסכם הלוואה ,2020ב'( אשר ביצעה החברה במהלך הרבעון השלישי לשנת 
יתרת הנכסים ברי לאור וכן , תאגיד בנקאי והתקשרותה בהסכם הלוואה עם גופים מוסדיים

ש"ח  מליוני 123-מסתכם בכהשעבוד אשר בידי החברה נכון למועד זה שערכם בספרי החברה 
משווי ערבויות חוק מכר וערבויות בנקאיות אוטונומיות שקיבלה החברה  )נכסים אלו מורכבים

 .(מצדדים שלישיים שטרם שועבדו
 

משבר הקורונה, בוחנת את הנהלת החברה עוקבת ומקיימת הערכה שוטפת של התפתחות  
מידת חשיפתה ואת ההשפעה על פעילות החברה, את ההשפעה על תזרים המזומנים החזוי של 

 החברה ותקציבי הפרויקטים השונים וכן תנקוט בצעדים הנדרשים בהמשך בהתאם לצורך.
 

 , כפי שצוינוהקורונה יובהר כי, התחזיות והערכותיה של החברה בדבר השפעת התפשטות נגיף
לעיל, ביחס לפעילות החברה והתחייבויותיה, לרבות ההשפעות על שוק ההון בישראל, שוק 
הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, המתבסס 

כספי זה על הערכות ואומדנים סובייקטיביים הקיימים בידי החברה נכון למועד פרסום דוח 
החברה בלבד. לאור אי הוודאות הרבה בשוק בנושא השלכות נגיף הקורונה, ואינם בשליטת 

מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השינוי בשוק ההון הישראלי, 
מגמות השינוי הקיימות בענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל וההתפתחויות הצפויות בו וכן 

על פעילות החברה עשויה להיות  זו השפעהן למועד זה. על המצב הכלכלי בישראל ובעולם נכו
שונה 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 

ינוי במצב הכלכלי בישראל וכן כתוצאה וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, שינויי ריבית, ש
 משינויי חקיקה ושינויים רגולטורים אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלת החברה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות כספיים ביניים

 
 תשעהולתקופות של  2020, בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה  -ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן 
ולשנה שהסתיימה באותו  2019בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים השנתיים(. -תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
, ביניים לתקופות כספי דיווח 34ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ות הכספיים הדוח

-וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
1970. 

ריכת המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בע
 .השנתייםהדוחות הכספיים 

 
  מכשירים פיננסים -: 3אור ב
 

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים 
  הכספיים שלא על פי שווין ההוגן ולגביהן קיים הבדל בין הערך בספרים לשווי הוגן: המוצגות בדוחות

  
  30.09.2020 
 )**(שווי הוגן  בספריםערך   
 בלתי מבוקר  
     

 547,727  )*(512,941  אגרות חוב )סדרה א(
 135,797  133,709  (1אגרות חוב להמרה )סדרה 

 309,934  )*(305,413  אגרות חוב להמרה )סדרה ב(
  952,063  993,458 
     

 
 

  30.09.2019 
 )**(שווי הוגן  בספריםערך   
 בלתי מבוקר  
     

 388,063   )*(378,175  אגרות חוב )סדרה א(
 139,394  130,957  (1אגרות חוב להמרה )סדרה 

  509,132  527,457 
     

 
 

  31.12.2019 
 )**(שווי הוגן  ערך בספרים  
 בלתי מבוקר  
     

  388,101  377,129  אגרות חוב )סדרה א(
 140,688  )*(131,643  (1אגרות חוב להמרה )סדרה 

  508,772  528,789 
     

 
 .כולל ריבית לשלם )*( 

 .השווי ההוגן מבוסס על שווי בורסה לתאריך הדוח )**(
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4אור ב
 

 דירות נוספות הרצליה הילס 9רכישת  .א

 
יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס  9, חתמה החברה על הסכם לרכישת 2020בינואר,  22ביום 

מיידי בפרויקט "הרצליה הילס" ברחוב אריק איינשטיין בשכונת הרצליה ב' אשר בעיר הרצליה 
יחידות  11-המצטרפות ל ", בהתאמה(העסקה" " אוהסכם הרכישה"-" והנכס: "בסעיף זה להלן)

  .השנתיים ת הכספייםא' בדוחו23בבאור  כמפורט, אותו פרויקטדיור שנרכשו בעבר ב
 

 (מ"ר 800-כ של מכר)שטח מיידי  גמורות ומוכנות לאכלוסיחידות דיור  9הנרכש הינו  הנכס
מחסנים המצויים  9-חניות עוקבות( ו 9חניות תת קרקעיות ) 18מ"ר מרפסות,  90-בתוספת של כ

 .הרצליהעיר בשכונת הרצליה ב' אשר ב 7200גוש ב 10-15 6, 5חלקות על המקרקעין הידועים כ
 

 (אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים)בגין הנכס אשר שולמה על פי הסכם הרכישה, התמורה 
 (. כולל מע"מ(מיליון ש"ח  22.35-הינה בסך של כ

 
יחידות דיור בפרויקט  20בבעלותה  מחזיקההחברה  (יחידות הדיור 9)קבלת החזקה בנכס הנ"ל  עם

נוסח )א לפקודת מס הכנסה 7א64עליה ההקלה ביחס למס רכישה בהתאם לסעיף  חלהועל כן 
שיעור ל ועל כן מס הרכישה הסופי אותו שילמה החברה בפרויקט הסתכם 1961-, התשכ"א(חדש
מיליון  2.1-החברה את ההפרשה הרשומה בספריה בסך של כ מחקהלאור האמור לעיל . 0.5%של 

ש"ח, אשר נרשמה כהפרשה לתשלום מס רכישה שהיה משולם אילו יחידות הדיור הנ"ל לא היו 
הפסד בדוחות לרבעון הראשון של שנת והחברה סכום זה לרווח  זקפהכתוצאה מכך . נרכשות

2020. 
 

ט הדירות בפרויק 20דירות מתוך  20נכון לתאריך הדוח, חתמה החברה על הסכמי שכירות עבור 
 בדמי שכירות חופשית בהסכמי שכירות סטנדרטיים.

 
-בסך של כבהסכם לקבלת מימון התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי  2020בספטמבר,  17ביום 
בפרויקט יחידות הדיור הנ"ל  20-בעל זכויות החברה ובכפוף לרישום שעבודים  מיליון ש"ח 32.5

מיליון  32.5-אי כולל הלוואה בסך של כ. המימון שהתקבל מהתאגיד הבנקלטובת התאגיד הבנקאי
ותישא שמונה תשלומי ריבית בשיעור  2022בספטמבר,  16ש"ח אשר תיפרע בתשלום אחד ביום 

בנוסף, לחברה יש זכות לפירעון  .אשר ישולמו מדי רבעון עד לפירעון ההלוואה 1.5%של פריים + 
 מוקדם של ההלוואה, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם המימון.

 

 דירות בשכונת נאות אפקה א' בתל אביב 28רכישת  .ב
 

, התקשרה החברה, עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, בהסכם 2020בפברואר  6ביום, 
אביב  )להלן -דירות אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני בפרויקט הנבנה בצפון תל 28רכישה של 
 .(ה", בהתאמהעסקה" או "סכם הרכישהה"-" והנכסבסעיף זה: "

 

 תיאור תמציתי של הנכס:

)שטח חדרים( אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני  3.5-4דירות )דירות בנות  28הנרכש הינו  הנכס
על  חניות תת קרקעיות רגילות 28-מ"ר מרפסות ו 260-בתוספת של כ (מ"ר 2,460-כ של מכר

בניינים בפרויקט  4פני על המצויות  6625בגוש  1346 -ו 1337, 1336חלקות כ המקרקעין הידועים
 , בהתאמה(. "הפרויקט"-ו "המקרקעין" "הדירות: "בסעיף זה )לעיל ולהלן אביב-הנבנה בצפון תל

 יובהר כי בהתאם .2023במרץ  31 הינו, הרכישה הסכם פי על, הדירותשל  הצפוי המסירה מועד
 להסכם הרכישה למוכרים קיימת האופציה להקדים את מועד מסירת הדירות.

 ורה:התמ

הינה בסך של הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים(  הסכם פי על
 (.כדין "ח )כולל מע"מש מיליון 94.5-כ
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4אור ב

 :הבאים למועדים בהתאם תשולםשולמה ו התמורה

ימים ממועד חתימת הסכם  7ע"י החברה בתוך  שולםמיליון ש"ח )כולל מע"מ(  28.35-סך של כ .א
 הרכישה.

 מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ישולם בתשלומים לאורך ביצוע העבודות בנכס. 56.7-סך של כ .ב

 מיליון ש"ח )כולל מע"מ( תשולם בסמוך למועד קבלת הדירות. 9.45-יתרת התמורה בסך של כ .ג
 

 אופן מימון הרכישה:
מגופים מוסדיים  הלוואהבאמצעות  צמי של החברה וכןמימון רכישת הנכס יבוצע מהונה הע

 1יום ב , לאחר תאריך המאזן,ומסגרת האשראי הסכם הלוואהעמם התקשרה החברה ב
 א'.5 וכמפורט בבאור 2020באוקטובר, 

 

 :מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לבעלי הנכס והמגבילים את יכולת השימוש בו

בניין  בתכנית 3א'  4.1.2בהתאם להוראות סעיף  אשר בפרויקט ות הדיורחלק מיחידהדירות הינן 
קטנות  יועדו למבוגרים, בודדים, למשפחות של הפרויקט ולהיתר הבניה 4244עיר תא/מק/

 .ולהשכרה

 
  כישה:חיובי מס או היטלים הנובעים מהר

 .0.5%החברה מס רכישה בשיעור של  שילמהבגין רכישת הנכס 

 ס:החברה לגבי הנכ כניותות

להערכת החברה,  בשוק החופשי. לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן הדירותלאחר מסירת 
וניתן יהיה  הרכישה, להסכםלאחר קבלתן, בהתאם  דירותלא צפויות השקעות מהותיות ב

  .להשכירן באופן מיידי
 

  דירות בבני ברק 20רכישת  .ג
 

עם צד שלישי שאינו קשור לחברה, בהסכם רכישה  , התקשרה החברה,2020ברואר בפ 13 ביום
ברק -בניבפרויקט הנבנה ב נמצאות בשלב בנייה מתקדםבאותו מועד היו אשר דירות  20של 

ג' בדוחות 23", בהתאמה(, כמפורט בבאור העסקה" או "הסכם הרכישה"-ו "הנכס)להלן בסעיף זה: "
 הכספיים השנתיים.

 
 תיאור תמציתי של הנכס:

 4חדרים ודירת גג בת  4דירות בנות  9חדרים,  5דירות בנות  10דירות ) 20הנרכש הינו  הנכס
מ"ר גג על  90-מ"ר מרפסות סוכה ו 100-בתוספת של כ מ"ר( 1,760-כ של מכר)שטח ( חדרים

-בני, 63 עקיבאהמצויות בבניין אשר נבנה ברחוב רבי  6122בגוש  67כחלקה  המקרקעין הידועים
  ", בהתאמה(.הפרויקט"-" והמקרקעין", "הדירותלן בסעיף זה: ")לעיל ולה ברק

 
 התמורה:

הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של  הסכם פי על
  (.כדין "ח )כולל מע"מש מיליון 38-כ
 

 :הבאים למועדים בהתאם תשולםשולמה ו התמורה
 מועד חתימת הסכםסמוך לשולם ע"י החברה במיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין(  16-סך של כ (א)

 הרכישה.

 בסמוך למועד קבלת תשולםמיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין(  22-יתרת התמורה בסך של כ   (ב)

 הדירות.
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4אור ב
 

פי -חשבון התמורה על-על חברהלו ה שתשלםתחייב להבטיח את הכספים, ההמוכר  לעניין זה,
בנקאיות אוטונומיות בלתי מותנות שיוצאו על ידי המוכר ת יובאמצעות ערבו, הסכם הרכישה

נרשמה החברה למוכר וכן ברישום הערת אזהרה לטובת החברה אשר ששילמה בעבור כל תשלום 
 בסמוך לחתימת הסכם הרכישה. 

 הרכישה: אופן מימון

הלוואה מגופים מוסדיים  באמצעותמימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן 
 1יום ב , לאחר תאריך המאזן,עמם התקשרה החברה בהסכם הלוואה ומסגרת האשראי

 א'.5 אורבבוכמפורט  2020באוקטובר, 
 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה:

 .0.5%בשיעור של מס רכישה  החברה שילמהבגין רכישת הנכס 
 

 ס:כניות החברה לגבי הנכות

 הדירותלאחר מסירת . 2020החברה צופה כי הדירות ימסרו במהלך הרבעון הרביעי של שנת 
להערכת החברה, לא צפויות השקעות  בשוק החופשי. לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן

  .יתן יהיה להשכירן באופן מיידיונ הרכישה, להסכםלאחר קבלתן, בהתאם  דירותמהותיות ב
 

 דירות בהרצליה 30רכישת  .ד

 
"(, המוכרקשור לחברה )להלן: " ו, התקשרה החברה, עם צד שלישי שאינ2020ברואר בפ 27ביום 

הרצליה  בנייה בייזום ו יבשלב דירות המצוי 30קומות אשר יכיל  7בניין שלם בן  בהסכם רכישה של
ד' בדוחות הכספיים 23כמפורט בבאור  ", בהתאמה(,העסקהאו "" הסכם הרכישה"-ו "הנכס)להלן: "

 השנתיים.

 :נכסתיאור תמציתי של ה

בתוספת  (מ"ר 2,556-כ של מכר)שטח דירות  30קומות אשר יכיל  7בניין שלם בן הנרכש הינו  הנכס
 6536בגוש  975כחלקה  מ"ר שטחי גן על המקרקעין הידועים 210-מ"ר מרפסות וכ 336-של כ

, "הפרויקט"-ו "המקרקעין"", הדירות", "הממכר")לעיל ולהלן: בשכונת הרצליה הירוקה, בהרצליה 
קומות וחניון תת קרקעי אשר ממנו  6המקרקעין כוללים את הממכר ובניין נוסף בן בהתאמה(. 

 חניות קיימות כהצמדות לדירות הממכר.  30ישויכו 
  .2022באפריל  28הינו לא יאוחר מיום , הרכישה הסכם פי על, דירותהשל  הצפוי המסירה מועד

 
 יובהר כי בהתאם להסכם הרכישה למוכר קיימת האופציה להקדים את מועד מסירת הדירות.

 התמורה:

)אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך  הממכרהרכישה, התמורה בגין  הסכם פי על
  (.כדין "ח )כולל מע"מש מיליון 62של 

 
 :הבאים למועדים בהתאם שולמה ותשולם התמורה

ע"י החברה בסמוך למועד חתימת הסכם  שולםמיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין(  4.34-סך של כ (א)

  הרכישה.

ע"י החברה עם קבלת פנקס שוברי  שולם)כולל מע"מ כדין(  ש"חמיליון  26.66-סך של כ (ב)

 .התשלום

מע"מ כדין( ישולם במספר תשלומים לאורך ביצוע העבודות מיליון ש"ח )כולל  21-סך של כ      (ג)

 בנכס.

מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין( תשולם בסמוך למועד קבלת  10-יתרת התמורה בסך של כ (ד)
 הדירות.
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4אור ב
 

פי -חשבון התמורה על-על חברהלו ה שתשלםתחייב להבטיח את הכספים, ההמוכר  לעניין זה,
הוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת התאם לבנקאיות בבאמצעות ערבויות , הסכמי הרכישה

בנוסף, לחברה תהיה . "(חוק הבטחת השקעותלהלן: " 1974 –השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה 
 הזכות להקדים תשלומים.

 אופן מימון הרכישה:

באמצעות הלוואה מגופים מוסדיים  של החברה וכן מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי
 1ביום  , לאחר תאריך המאזן,עמם התקשרה החברה בהסכם הלוואה ומסגרת האשראי

 .א'5וכמפורט בבאור  2020באוקטובר, 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה:

 .5%0.מס רכישה בשיעור של  החברה שילמהבגין רכישת הנכס 
 

 :או הסדרים חוקיים הנוגעים לבעלי הנכס והמגבילים את יכולת השימוש בומגבלות על פי דין 

הדירות בממכר הינן דירות אשר מיועדות להשכרה במחירים מפוקחים ומוזלים בהתאם לאישור 
באופן שכל הדירות בפרויקט יושכרו לבני המקום למשך תקופת שכירות כוללת עיריית הרצליה 

ינה יספר ביחס לכל דירה מהמועד בו הושכרה לראשונה. מני אשרשנים  15-אשר לא תפחת מ
ממחירי השוק כפי שייקבע ע"י שמאי  22%-והמוזל )כולל חניה( יהיה נמוך ב המפוקחשכר הדירה 

לחברה אפשרות להביא בפניו חוות דעת שמאית, נתונים  שייתןהוועדה המקומית לאחר 
מדמי השכירות ככל שייקבעו בהתאם  ומסמכים נוספים רלוונטיים להחלטה ובכל מקרה לא יותר

"(. המפוקח הדיור שלב: "בסעיף זה )להלן 1965-לתוספת השישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה
שנים כאמור לעיל( ניתן יהיה להשכיר ו/או למכור את  15 םהדיור המפוקח )הינו מתו שלב מתום

ברה בהיותה "קרן הנכס בשוק החופשי ללא הגבלות בכפוף להוראות החוק החלות על הח
  .1961-מס הכנסה )נוסח משולב(, התשכ"א תלהשקעות במקרקעין" כהגדרתה בפקוד

 

 ס:כניות החברה לגבי הנכות

להערכת . בהתאם לאמור לעיל לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן הדירותלאחר מסירת 
וניתן  הרכישה, להסכם, בהתאם ןלאחר קבלת בדירותהחברה, לא צפויות השקעות מהותיות 

  .יהיה להשכירן באופן מיידי
 

 דירות בשכונת ארנונה בירושלים 60רכישת  .ה
 

: בסעיף זה , התקשרה החברה, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן2020במרץ  4ביום 
 "הנכס: "בסעיף זה )להלן בשכונת ארנונה בירושלים דיורידות יח 59 רכישה של"(, בהסכם המוכר"
 ", בהתאמה(.העסקה" או "הרכישההסכם "-ו

 :נכסתיאור תמציתי של ה

יחידות דיור בשלבי בנייה  31-יחידות דיור מוכנות ו 28יחידות דיור מתוכן  59הנרכש הינו  הנכס
חניות תת קרקעיות  73מ"ר מרפסות,  771-, בתוספת של כמ"ר 6,483-כ של מכרשטח סופיים ב

 373כחלקה  מחסנים המצויים על המקרקעין הידועים 40-חניות כפולות( ו 14-חניות בודדות ו 45)
: בסעיף זה בשכונת ארנונה בירושלים )לעיל ולהלן 2,4,6ברחוב פרופסור צבי נוימן  30139בגוש 

 ", בהתאמה(. המקרקעין"-" ו דירותה" או "היחידות"
-ו 14בני  בנייני מגורים 3, הכולל "ARNONA PLACEבשם " פרויקט למגוריםהמקרקעין כוללים 

  .קומות מרתף 3 יחידות דיור בתמהיל מגוון וכן 100קומות כ"א, המכילים  11

 התמורה:

במשא  ההדירות )אשר נקבע 59הושלמה מסירתו של הנכס והתמורה בגין  2020במהלך חודש יוני 
 מיליון ש"ח שולמה למוכרים במלואה. 140-ומתן בין הצדדים( בסך של כ
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 )המשך( משמעותיים בתקופת הדיווחאירועים  -: 4אור ב

 :אופן מימון הרכישה

 :באופן הבאאת רכישת הנכס  מימנההחברה נכון למועד הדוח, 

מיליון ש"ח מתמורת הנכס באמצעות התמורה בגין אגרות החוב )סדרה  107-כ מנהיהחברה מ (א)
א'( שהונפקו על ידי החברה ומוחזקות בידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( וזאת 

יחידות דיור בנכס לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה  50בכפוף לרישום שיעבוד על 
אם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב א'( של החברה ועמידה בתנאים בהת

 .)סדרה א'( של החברה

מיליון ש"ח מתמורת הנכס באמצעות התמורה בגין אגרות החוב )סדרה  17-כ החברה מימנה (ב)
( וזאת 1( שהונפקו על ידי החברה ומוחזקות בידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה 1

לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה  יחידות דיור בנכס 9בכפוף לרישום שיעבוד על 
( של החברה ועמידה בתנאים בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה 1
 .( של החברה1

 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה:

 .0.5%בשיעור של מס רכישה  החברה שילמהבגין רכישת הנכס 
 

 ס:כניות החברה לגבי הנכות

הדירות בדמי  59דירות מתוך  40חתמה החברה על הסכמי שכירות עבור נכון לתאריך הדוח, 
שכירות חופשית בהסכמי שכירות סטנדרטיים. בכוונת החברה להמשיך ולפעול להשכרת יתר 

 .הדירות בפרויקט

 כללי:

בסך תמורה במזומן  -ש"ח לפי הפירוט הנ"לאלפי  143,000-הדירות הסתכמה בכ 59עלות רכישת 
אלפי ש"ח, עלויות תיווך ומשפטיות בסך של  700-אלפי ש"ח, מס רכישה בסך של כ 140,000-של כ

העריכה החברה  2020במרץ,  31אלפי ש"ח. ליום  1,400-אלפי ש"ח ועלויות שונות בסך של כ 930-כ
בגישת ההשוואה אומדן  ההדירות בפרויקט. על פי הערכת השווי אשר בוצע 59את שווין של 

 אלפי ש"ח. 155,380 –ן ההוגן של הדירות בפרויקט הוא כ וישוו
 אלפי ש"ח. 12,078כתוצאה מכך רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן בסך של 

 

 רכישת דירה נוספת בפרויקט

, רכשה החברה דירה נוספת גמורה ומוכנה בפרויקט, מסוג דופלקס מיני 2020באוגוסט,  2ביום 
מ"ר נוספים,  30-מ"ר, ובתוספת מרפסות בשטח כולל של כ 152-כפנטהאוז, בשטח מכר של 

 "(. הדירה הנוספתחניות ומחסן המוצמדים לדירה )להלן בסעיף זה: " 2בתוספת 
 

מיליון  3.22-בגין הדירה הנוספת הסתכמה לסך של כ )כולל חיובי מס והיטלים( העלות הכוללת
 פועלת להשכרת הדירה הנוספת.החברה ש"ח אשר שולמה במלואה במועד ביצוע העסקה. 

 
 תביעה ייצוגית .ו

, נודע לחברה מאת צד ג', אודות בקשה שהוגשה לאישור תובענה כייצוגית 2020במרס  22ביום 
, כל "(חברת הניהול)להלן: " חברת הניהול של החברה ,כנגד החברה, ריט אינדקס ניהול בע"מ

 "(. הבקשהומנכ"ל החברה )להלן: " 2019חברי דירקטוריון החברה, שכיהנו בו בחודש נובמבר 
עיקר עניינה של הבקשה הינו לקבוע כי כל מחזיקי מניות החברה, החל מיום הנפקת החברה 

 )למעט חברת הניהול  17.11.2019לציבור ובפרט כל מי שהחזיק במניותיה עם סיום המסחר ביום 
נתבעים ובמיוחד במסגרת הנ"ל, חלק מחברי דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה( קופחו על ידי ה

, לגופים מוסדיים מהשורה הראשונה במשק 2019ההנפקה שבוצעה על ידי החברה בחודש נובמבר 
הישראלי. לטענת המבקש ההנפקה הנ"ל בוצעה באופן ובתנאים המיטיבים 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. לטענת המבקש 

מיליון  50-עד כ 20-גובה הנזק שנגרם לחברי הקבוצה כולה בקשר להנפקה הנ"ל נע בטווח של כ
 מיליון ש"ח. 29-ש"ח או לחילופין בסך של כ
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מהטענות , מוקדם זהובשלב  2020צפויה להגיש את תשובתה לבקשה בחודש נובמבר רה החב
החברה סבורה כי  על בסיס הערכות הנהלת החברה ויועציה המשפטיים,ו העולות מהבקשה

 הסיכויים שתתקבלנה הטענות
 שבתובענה לגופן וכן שהיא תאושר כתובענה ייצוגית נמוכים מסיכוייה להידחות.  

 

 יפו-בניינים בשדרות ירושלים בתל אביב 2רכישה של הסכם  .ז

 
המוכר  חתמה החברה עם 2020במרס,  29ב' לדוחות הכספיים השנתיים, ביום 8בהמשך לבאור 

מליון  67-בעסקה על התוספת הראשונה להסכם הרכישה, לפיה התשלום השני בעסקה ע"ס של כ
משולם במלואו במהלך הרבעון  עסקה(, אשר היה אמור להיותבמהתמורה הכוללת  26%ש"ח )

 ישולם באופן הבא: 2020הראשון של שנת 

במרס,  30מהתמורה הכוללת בעסקה( שולמו עד ליום  13%מליון ש"ח ) 33.3-סך של כ .א
2020. 

ביום  השולממהתמורה הכוללת בעסקה(  13%מליון ש"ח ) 33.3-יתרת התשלום בסך של כ .ב
  ., לאחר תאריך המאזן2020בנובמבר,  2

   
בגין הנפקת באמצעות התמורה  מהתמורה הכוללת של העסקה 80%בכוונת החברה לממן עד   

 )סדרה ב'(. אגרות החוב

 

 אגרות חוב )סדרה א'( סדרת הרחבת .ח
 

, שבמחזור (סדרה א')בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב  הנפיקה החברה 2020 באפריל, 2ביום 
ש"ח ע.נ. על פי דוח הצעת המדף  255,782,000אשר נרשמה לראשונה למסחר בבורסה בהיקף של 

אגרות חוב  140,000,000המדף של החברה, אשר הוצא מכוח תשקיף  2017באוגוסט  21מיום 
הנכיון תמורת ההנפקה בניכוי ש"ח ע.נ. כל אחת,  1, רשומות על שם, בנות של החברה )סדרה א'(

 אלפי ש"ח. 133,420-לכאלפי ש"ח הסתכמה  6,580-הנפקה בסך של כההוצאות ו
מערכן הנקוב הכולל של  100%אגרות החוב )סדרה א'( עומדות לפירעון בתשלום אחד המהווה 

 . 2022ביוני  30אגרות החוב )סדרה א'( אשר ישולם ביום 
. הריבית על יתרת הקרן 1%חוב )סדרה א'( נושאת ריבית שנתית בשיעור קבוע של האגרות קרן 

החוב )סדרה א'( תשולם פעמיים בשנה במועדים ובשיעור כדלקמן:  הבלתי מסולקת של אגרות
 2022ביוני  30)כולל( וביום  2021ועד  2020בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ביוני ו 30בימים 

חודשים שקדמה למועדים אלו. אגרות החוב )סדרה א'( תהיינה צמודות, קרן  6בגין התקופה בת 
, והכל 2017בגין חודש יולי  2017באוגוסט  15רסם ביום וריבית, למדד המחירים לצרכן שפו

המדף  תשקיףאשר הוצא מכוח  2018בפברואר  4כמפורט בדוח הצעת המדף של החברה מיום 
  .של החברה

       

 איחוד הון .ט

 
בהמשך להחלטת האסיפה הכללית, השנתית והמיוחדת של בעלי המניות של החברה שנערכה 

, גרתה אושר איחוד הון המניות של החברה והגדלת הונה הרשוםאשר במס, 2020 במאי 4ביום 
איחוד הון המניות הרשום ואיחוד הון המניות המונפק והנפרע , ביצעה החברה 2020במאי  17ביום 

ש"ח ערך  0.01מניות רגילות של החברה, בנות  (10)באופן שכל עשר  ,1:10של החברה ביחס של 
 למניה רגילה אחת אוחדונקוב כל אחת, מתוך הונה הרשום והונה המונפק והנפרע של החברה, 

יובהר כי, במקביל . המניות הרדומות ש"ח ערך נקוב כל אחת, לרבות  0.01של החברה, בת  (1)
ת מניות בנו 10,000,000,000-ש"ח ע.נ מחולק ל 100,000,000הונה הרשום של החברה לסך של  לגד

 .ל אחתכש"ח ע.נ.  0.01
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כתבי אופציה  (10) ותאמו באופן דומה, כך שכל עשרהכל כתבי האופציה של החברה בנוסף, 
ש"ח ערך  0.01 של החברה, הניתן למימוש למניה רגילה אחת בת( 1)אוחדו לכתב אופציה אחד 

 .ותאמו אף הם, לפי אותו יחסהנקוב, ובהתאם מחירי המימוש שלהם 
 

 2021במרץ  31ותאמו באופן דומה, כך שעד ליום השל החברה  (1סדרה )אגרות החוב כל כמו כן, 
ש״ח ע.נ. של אגרות  0.99518 ניתנות להמרה באופן בו כל( 1)סדרה  תהיינה אגרות החוב )כולל(
 2021באפריל  1ש"ח ערך נקוב ומיום  0.01 מניה אחת בת 0.1-ניתנים להמרה ל (1סדרה )החוב 

 תהיינה ניתנות להמרה באופן בו כל( 1)סדרה  אגרות החוב )כולל(  2024במרץ  21ועד ליום 
ערך נקוב של  ש"ח 0.01מניה אחת בת  0.1-ש"ח ע.נ. של אגרות החוב ניתנים להמרה ל 1.49277
ת בגין חלוקות דיבידנד שבוצעו על ידי החברה ממועד הנפקת אגרות זאת לאחר התאמו)החברה 

 .(הנ"ל ועד למועד זה (1סדרה )החוב 
 

 "מחנה יהודה" ירושלים פרויקט .י
 

בסעיף  להלן)לחברה צדדים שלישיים שאינם קשורים  3התקשרה החברה עם  2020ביוני,  21ביום 
אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני בסמוך דירות מגורים  80, בהסכם רכישה של ("המוכרים: "זה

", הנכס"-" והעסקה" או "הסכם הרכישהלהלן בסעיף זה: ") לשוק מחנה יהודה במרכז ירושלים
בהתאמה(. במקביל להסכם הרכישה, חתמה החברה על הסכם עם המוכרים להקצאה של 

 .'אי4מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראו באור  5,422,667
 

  .טים נוספים אודות העסקהלהלן פר
 

 תיאור תמציתי של הנכס
 5,544-שטח מכר כולל של כ)יחידות דיור אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני  80הנכס הנרכש הינו 

מחסנים המצויים על  44-חניות תת קרקעיות ו 38מ"ר מרפסות,  528-בתוספת של כ (מ"ר
וק מחנה יהודה ורחוב עץ חיים ממערב הגובלים בש ,507חלקה  30074עין הידועים כגוש המקרק

-" והדירותורחוב יפו מצפון והידועים כ"מתחם עץ חיים" בירושלים )להלן בסעיף זה: "
על המקרקעין  .חדרים 4עד  2", בהתאמה(. הדירות כוללת תמהיל של דירות של המקרקעין"

יחידות דיור  308קומות ובהם  30בנייני מגורים בגובה של  2מתוכנן פרויקט למגורים, הכולל 
)במסגרת הסכם הרכישה, נקבע כי בהתאם לתכניות החלות על המקרקעין ו/או  מסחר ושטחי 

תכניות עתידיות שיאושרו במקרקעין עליהם ייבנה הפרויקט, יתכן וייבנו במקרקעין ו/או 
ים הסמוכים בית מלון ושטחים ציבוריים פתוחים ו/או שטחים פרטיים פתוחים ו/או שרבמג

שטחים לבניית מוסדות ציבור ו/או חינוך שונים וכי יתכן שחלק ממערכות הבניין ו/או המתקנים 
וזאת כחלק מקבוצת רכישה. מובהר כי החברה רוכשת  בניין יהיו משותפים יחד עם שימושים אלו(

ובכפוף להעמדת בטוחה על פי הוראות  1973 –תשל"ג , )דירות(נאי חוק המכר את הדירות בת
על פי הסכם הרכישה, החזקה  .חוק הבטחת השקעות וכי החברה אינה חלק מקבוצת הרכישה

חודשים  60הבלעדית בנכס תימסר לחברה במועד שאינו מאוחר ממועד המסירה הצפוי, קרי 
תשלום מלוא התמורה על פי הסכם הרכישה ולמילוי מיום החתימה על הסכם הרכישה, בכפוף ל

 .כל התחייבויות החברה שיהיה עליה למלא עד למועד המסירה על פי הסכם הרכישה
 

  התמורה
הינה בסך של  (נקבעה במשא ומתן בין הצדדיםש כפי)על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס 

בנוסף, נשאה החברה בהוצאות  "(.התמורה: " בסעיף זה להלןמיליון ש"ח )כולל מע"מ( ) 203.35 -כ
 עסקה בהיקף אשר אינו מהותי לעסקה ולחברה.

  :תשולם בהתאם למועדים הבאיםו שולמה על פי הסכם הרכישה התמורה
( שולם על ידי החברה למוכרים באמצעות פנקס כולל מע"מ)מיליון ש"ח  40.67 -(  סך של כ1)

 יב' בדבר הנפקת מניות למוכר כחלק מהתמורה בעסקה.4באור  ראו, בהקשר זה שוברים
 על ידי החברה עם קבלת שוברי תשלום. שולםמיליון ש"ח )כולל מע"מ(  20.34-כ לסך נוסף ש ( 2)
שולם כנגד שוברי תשלום לאחר שייחתם מיליון ש"ח )כולל מע"מ( י 136.24 -(  סך נוסף של כ3)

 ללותם, לאורך ביצוע העבודות בנכס.הסכם ליווי לחברי קבוצת הרכישה בכ
יום לפני סיום בניית  14מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ישולם על ידי החברה  6.1 -(  סך נוסף של כ4)

 הנכס.
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 שלם להם החברה בהתאם להוראות חוקהמוכרים התחייבו להבטיח את הכספים, שתלעניין זה 
  הבטחת השקעות.

 
 ופן מימון הרכישהא

 מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון
 .חיצוני מגופים מממנים כגון: מחזיקי אגרות חוב, בנקים וגופים מוסדיים

 
 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה

 .0.5%החברה מס רכישה בשיעור של  שילמהבגין רכישת הנכס 
 

 תוכניות החברה לגבי הנכס
לאחר מסירת הדירות לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן בשוק חופשי. להערכת החברה, 
לא צפויות השקעות מהותיות בדירות לאחר קבלתן, בהתאם להסכם הרכישה, וניתן יהיה 

 להשכירן באופן מיידי.
 

 בעסקת מחנה יהודה הנפקת מניות .יא
 

י' 4כמפורט בבאור  ירושלים במקביל לחתימת ההסכם לרכישת הדירות בעסקת מחנה יהודה
ש"ח ע.נ  0.01מניות רגילות בנות  5,422,667 למוכריםהקצתה החברה  2020ביוני,  29, ביום לעיל

 גילהש"ח למניה ר 7.5"( לפי שער מניה של המניות המוקצות"בסעיף זה: של החברה )להלן 
 .מליון ש"ח 40-ובתמורה כוללת של כ

 
על אף העובדה שהסכם הקצאת המניות הינו הסכם נפרד לכל דבר ועניין הציגה החברה בהתאם 
לכללי החשבונאות את הנפקת המניות כחלק מהתמורה בעסקה, לאור זאת מדדה החברה את 
שווין ההוגן של המניות המוקצות על מנת קבוע את שוויה ההוגן של התמורה בעסקה. הערכת 

עריך שווי חיצוני ובלתי תלוי קבעה כי שווין ההוגן של המניות המוקצות השווי אשר בוצעה ע"י מ
מליון ש"ח. יצויין כי החברה מחזיקה בידיה ערבויות חוק  23-)כולל רכיב החסימה( הסתכם לכ

 מליון ש"ח בגין התשלום הנ"ל. 40-מכר בסך של כ
 
א 15)פרטים לענין סעיפים ותקנות ניירות ערך  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: "(חלפו ששה חודשים מהיום בו הוקצו 

בבורסה, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שימנו הצעה של המניות תוך כדי המסחר  .2
"(, וזאת אם בכל אחת תקופת הטפטוףהחל מתום תקופת החסימה המוחלטת )להלן: "

 :תקיים אחד מאלהימהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף 

 

המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור כמות  (א)
ת שמונה שבועות שקדמו ליום החברה בתקופה ב המסחר בבורסה של מניות

 .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

במהלך תקופת החסימה  תוהאמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהניצע (ג)
המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר 

 בבורסה.
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 התחייבו כדלקמן: המוכריםבנוסף, במסגרת הסכם ההקצאה 

במהלך המסחר בבורסה המוטלות של המניות המוקצות על מכירה חוזרת את המגבלות  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 
 .וראות הסעיף האמורכהצעה לציבור של אותן מניות בהתאם לה

 המוקצות המניות את להעביראו /ו למכור שלא התחייבו המוכריםלגרוע מהאמור לעיל  מבלי .2
( short) בחסר מכירה לבצע ולא הקצאתן ממועד חודשים 12 במשך כלשהו שלישי צד לכל

 .החברה במניות
 

 ו'סדרה ד' וסדרה פקיעות אופציות  .יב
 

 ח' לדוחות16באור  ראולפרטים נוספים . ו'סדרה ד' ו סדרה פקעו אופציות 2020ביוני,  30ביום 
 השנתיים. הכספיים

 

 עדכון דמי הניהול .יג
 

, לאחר דיונים והתייעצויות שנערכו עם גופים מוסדיים מובילים המחזיקים 2020ביוני  21ביום 
במניות החברה, אישר דירקטוריון החברה )לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה( 

ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם חברת הניהול, בנוגע לשינוי מתווה דמי הניהול שתשלם את 
 החברה לחברת הניהול.

 
שינוי מהותי בדמי הניהול אותם תהיה זכאית חברת  חלעל פי המתווה החדש, המפורט להלן, 

 הניהול לקבל מהחברה בתמורה לשירותי הניהול שהיא מעניקה לחברה, כמפורט להלן:

"(, הסכם הניהולף האמור בהסכם הניהול שבין החברה לבין חברת הניהול )להלן: "על א (א)
בתוספת מע"מ כדין( מסך  0.855%) 1%במקום תמורת שירותי הניהול הקבועה כיום על 

שווי נכסי שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים כולל מזומנים ושווי מזומנים )להלן: "
 2020ביולי  1התמורה כך שהחל מיום  שונתהתאמה( ", בהדמי הניהול הישנים" ו"החברה

 "(:דמי הניהול החדשיםיהיו דמי הניהול מדורגים כמפורט להלן )להלן: "
 

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  2החברה שבין בגין שווי נכסי 
 0.550% מיליארד ש"ח 4ועד  3בגין שווי נכסי החברה שבין 

 0.500% מיליארד ש"ח 4בגין שווי נכסי החברה שמעל 
 

 דמי הניהול האמורים יתווסף מע"מ כדין.ל *

חברת הניהול במלוא עלות העמדת שירותיהם לחברה,  נשאה 2020בינואר  1החל מיום  (ב)
במשרה מלאה, של סמנכ"ל הכספים של 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 הניהול על פי הסכם הניהול 

לשנה. עם כניסתו לתוקף של  ש"חמליון  2-בכ נאמדההקיים כיום(. יצוין כי עלות זו 
חברת הניהול לשאת בעלויות האמורות בס"ק )ב( זה  חדלההאמור בסעיף )א( לעיל, 

 בהן כבעבר. נושאתוהחברה 
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תמשיך לשלם לחברת הניהול את דמי הניהול  ודגש כי על אף האמור לעיל, החברהי (ג)
הישנים עד לתום תקופת הסכם הניהול וכי במידה ותקופת הסכם הניהול תחודש ותוארך 

שנים נוספות, על פי החלטה שהינה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי בשנה  7-ב
השנים העוקבות מסיום הסכם  7הראשונה של הסכם הניהול החדש )שיחול בתקופת 

יהול הנוכחי( תשיב חברת הניהול לחברה את כל הפרשי דמי הניהול ששולמו לה על הנ
ידי החברה )מובהר כי הפרשים אלו הינם בגובה ההפרש שבין דמי הניהול הישנים אילו 
המשיכו להיות משולמים על פי הוראות הסכם הניהול לבין דמי הניהול החדשים(. היה 

ר לעיל, אזי בשנה הראשונה שלאחר הפסקת ותקופת הסכם הניהול לא תחודש, כאמו
הסכם הניהול תשיב חברת הניהול לחברה סך שיהיה שווה לסכום ששולם על ידי החברה 
בגין האמור בסעיף )ב( לעיל, בעבור התקופה שהחלה במועד שבו תחדל חברת הניהול 

  לשאת בעלויות אלו ועד למועד סיום הסכם הניהול.
גם בתקופת הסכם הניהול החדש. קרי, בתקופת הסכם הניהול  האמור בסעיף )ג( זה יחול 

החדש החברה תמשיך לשלם לחברת הניהול את דמי הניהול הישנים עד לתום תקופת 
 7-הסכם הניהול החדש ובמידה ותקופת הסכם הניהול החדש תחודש אף היא ותוארך ב

בשנה הראשונה  שנים נוספות, על פי החלטה שהינה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי
השנים העוקבות מסיום הסכם  7של הסכם הניהול שיחודש לאחר מכן )שיחול בתקופת 

הניהול החדש( תשיב חברת הניהול לחברה את כל הפרשי דמי הניהול ששולמו לה על 
ידי החברה, כאמור לעיל )ובמידה והסכם הניהול לא יחודש, כאמור, תשיב חברת הניהול 

על ידי החברה בתקופת הסכם הניהול החדש, בגין האמור לחברה את הסכום ששולם 
בסעיף )ב( לעיל(. האמור בפסקה זו ימשיך לחול גם הלאה בכל חידוש של הסכם הניהול 

  שנים כל אחת. 7לתקופות נוספות בנות 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוסכם כי החברה לא תשלם לחברת הניהול דמי ניהול בגין  (ד)
ם שיהיו בקופת החברה, אשר נבעו מגיוס ההון )נטו( על פי דוח מזומנים ושווי מזומני

"(. תמורת ההנפקה)להלן בסעיף זה: " 2019הצעת המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר 
 ממשיכה, החברה 2019בדצמבר  31על כן, החל מהדוחות הכספיים של החברה ליום 

החברה, על פי הסכם לחברת הניהול דמי ניהול המחושבים על בסיס שווי נכסי  לשלם
הניהול שבין החברה לחברת הניהול )כפי שהוא במועד זה ובהתאם לשינויים שיחולו בו, 

מתוך סך נכסי החברה  מנוכהבהתאם לאמור לעיל(. אולם, לצורך חישוב דמי הניהול 
תמורת ההנפקה, אשר, עד למועד הרלבנטי לחישוב דמי הניהול, החברה לא תעשה בה 

השקעת תמורת ההנפקה בניירות ערך סחירים לא תחשב "שימוש" שימוש. מובהר כי 
 לעניין זה ועל כן לא תזכה את חברת הניהול בדמי ניהול בגין ניירות ערך סחירים אלו.

 
 13ביום  ,לאחר דיונים והתייעצויות שנערכו עם סגל רשות ניירות ערך בנוגע לאמור לעיל

 התקבל אישור ועדת הביקורת של החברה(אישר דירקטוריון החברה )לאחר ש 2020באוגוסט 
עדכון של ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם חברת הניהול, בנוגע לשינוי מתווה דמי הניהול 

 "( כדלקמן:העדכוןשתשלם החברה לחברת הניהול )להלן: "

על פי החלטתו הקודמת של דירקטוריון החברה האמורה לעיל, צוין בפסקה השניה בסעיף  .1
בסעיף )ג( יחול גם בתקופת הסכם הניהול החדש. קרי, בתקופת הסכם הניהול )ג( כי, האמור 

החדש )אשר תחל עם סיום תקופתו של הסכם הניהול הנוכחי( החברה תמשיך לשלם 
לחברת הניהול את דמי הניהול הישנים, עד לתום תקופת הסכם הניהול החדש ובמידה 

שנים נוספות, על פי החלטה  7-ותקופת הסכם הניהול החדש תחודש אף היא ותוארך ב
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 

ודש, כאמור, תשיב חברת הניהול לחברה את הסכום ששולם על ידי החברה הניהול לא יח
( )להלן: "תנאי החידוש השני"(. לעיל 'בתקופת הסכם הניהול החדש, בגין האמור בסעיף ב

עוד צוין כי האמור בפסקה זו ימשיך לחול גם הלאה בכל חידוש של הסכם הניהול לתקופות 
 "(.נאי ההמשכיותתשנים כל אחת )להלן: " 7נוספות בנות 
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 2020ביוני  21אודות החלטת דירקטוריון החברה מיום  בסמוך לאחר פרסום הדוח המיידי .2
פנה סגל רשות ניירות ערך לחברה והעלה חשש )מבלי שגיבש את עמדתו הסופית( שמא 
קיום תנאי החידוש השני ותנאי ההמשכיות יעניקו לחברת הניהול יתרון בבחירתה כחברת 

יכת חברת הניהול ניהול של החברה בתקופות עתידיות, העלול להעלות שאלה בדבר הפ
לבעלת שליטה בחברה, בעתיד, במועד חידוש הסכם הניהול. לאור זאת, על פי העדכון 
שאושר, בהסכמת חברת הניהול, תנאי החידוש השני ותנאי ההמשכיות בוטלו ובהתאם 
לכך האמור בסעיף )ג( לעיל לא יחול גם בתקופת הסכם הניהול החדש )הסכם הניהול שבו 

רת הניהול, אם תתקשר, עם סיום תקופתו של הסכם הניהול תתקשר החברה עם חב
שנים מכניסתו לתוקף  7הנוכחי(. על כן, בתקופת הסכם הניהול החדש )היינו, לאחר תום 

של הסכם הניהול הנוכחי שבין החברה לחברת הניהול( החברה תמשיך לשלם לחברת 
י הניהול הישנים, הניהול )אם זו תבחר כחברת הניהול של החברה לתקופה זו( את דמ

 כקבוע בהסכם הניהול ובתקנון החברה. 

בתקופת הסכם הניהול הנוכחי רק יודגש כי לאור האמור לעיל, דמי הניהול החדשים יחולו 
מעבר לאמור לעיל לא יחול כל שינוי בהתקשרות שבין החברה . 2023המסתיימת בחודש ספטמבר 

 למועד זה.לחברת הניהול והיא תמשיך להיות כפי שהיא נכון 

 
רשמה החברה בדוחותיה הכספיים נכס בגובה הפער בין דמי הניהול  2020בספטמבר,  30נכון ליום 

 מליון ש"ח. 0.7-הישנים לדמי הניהול החדשים בסך של כ
 

 הקצאת אופציות )סדרה יא'( לחברת הניהול .יד
 

 לעיל, הקצתה' יא4מניות כאמור בבאור  5,422,667כתוצאה מהקצאת  2020 לאוגוסט, 6ביום 
אופציות )סדרה יא'( אשר ניתנות למימוש  271,133החברה לחברת הניהול ללא כל תמורה נוספת 

מניות כולן או חלקן בכל עת במהלך תקופת בת שבע שנים ממועד הקצאת המניות  271,133 -ל
 ש"ח למניה. 7.5-ובתמורה ל 2027ביוני,  29בגינן הן יונפקו, קרי, עד ליום 

 

 )סדרה ב'( ת חוברוהנפקת אג .טו
 

ש"ח אגרות חוב )סדרה ב'(, רשומות על שם,  335,281,000הנפיקה החברה  2020 באוגוסט 31ביום 
אשר הוצא מכוח  2020באוגוסט  27, על פי דוח הצעת המדף מיום ח ערך נקוב כל אחתש" 1בנות 

תמורת  ."(2020באוגוסט  27דוח הצעת המדף של החברה מיום תשקיף המדף של החברה )להלן: "
 304,355-של כ ךסאלפי ש"ח הסתכמה ל 30,926-כבסך של ונכיון ת הנפקה וההנפקה בניכוי הוצא

ותמורה ההנפקה נטו הופקדה בפקדון בנאמנות לזמן ארוך בהתאם להוראות שטר  חאלפי ש"
  .הנאמנות )סדרה ב'( כהגדרתו להלן

מערכן הנקוב הכולל של  100% אגרות החוב )סדרה ב'( עומדות לפירעון בתשלום אחד המהווה
 .2025בדצמבר  31אגרות החוב )סדרה ב'( אשר ישולם ביום 

ובכפוף להתאמות  0.1%קרן אגרות החוב )סדרה ב'( נושאת ריבית שנתית בשיעור קבוע של 
 27שיהיו בהתאם להוראות שטר הנאמנות אשר צורף לדוח הצעת המדף של החברה מיום 

"(. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של נאמנות )סדרה ב'(שטר ה)להלן: " 2020באוגוסט 
 2020בדצמבר,  31ביום  :אגרות החוב )סדרה ב'( תשולם פעמיים בשנה במועד ובשיעור כדלקמן

עד  2021בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ביוני ו 30ובימים "( תשלום הריבית הראשון)להלן: "
אשר ישולם באופן יחסי בהתאם למפורט בשטר  ון. למעט תשלום הריבית הראש)כולל( 2025

חודשים שנסתיימה ביום הקודם  6, כל תשלום ריבית ישולם בעד תקופה בת הנאמנות )סדרה ב'(
 למועד התשלום. 

 15אגרות החוב )סדרה ב'( תהיינה צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 
 27הכל כמפורט בדוח הצעת המדף של החברה מיום , ו2020בגין חודש יולי  2020באוגוסט 
 .2020באוגוסט 

 . בנוסף בשטר הנאמנות )סדרה ב'( קבוע מנגנון תשלום ריבית נוספת
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יפו, פרויקט יהוד -אביב-פרויקט שד' ירושלים בתלמהתמורה בגין  80%בכוונת החברה לממן עד 
באמצעות התמורה שהתקבלה בגין אגרות החוב )סדרה ב'( שהונפקו על ידי  ופרויקט קריית אונו,

לפרטים נוספים אודות פרויקט שד' ירושלים  .ובכפוף להוראות שטר הנאמנות )סדרה ב'( החברה
 ראוב' לדוחות הכספיים השנתיים. לפרטים נוספים אודות פרויקט יהוד 8אור וב ז'4באור  ראו

 ג' לדוחות הכספיים השנתיים. 8אור ב ראואודות פרויקט קריית אונו,  ולפרטים נוספים יז'4באור 
 

 יפו-אביב-דירות בצפון מזרח תל 50רכישת  .טז
 

, התקשרה החברה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן בסעיף זה: 2020בספטמבר  10ביום 
יפו )להלן -אביב-בצפון מזרח תלדירות אשר עתידות להיבנות  50"( בהסכם רכישה של המוכר"

 ", בהתאמה(.העסקה" או "הסכם הרכישה"-" והנכסבסעיף זה: "
 

 תיאור תמציתי של הנכס

 6882יפו )גוש קיים -אביב-דירות אשר עתידות להיבנות בצפון מזרח תל 50 הנרכש הינו הנכס
: בסעיף זה ( )להלן401חלקה עתידית  6882גוש עתידי  – 9-16,46,48,52חלקות קיימות 

", בהתאמה(. הדירות הינן חלק מפרויקט אשר נמצא בהליכי תכנון הדירות"-" והמקרקעין"
מתקדמים המבוצע במתכונת של פינוי ובינוי, אשר כפי שנמסר לחברה צפוי להכיל בסיומו 

בסעיף  יחידות דיור )להלן 370קומות( ובסה"כ  8בניינים ) 4-קומות( ו 25מגדלים ) 2קומפלקס בין 
 565-מ"ר מכר וכ 4,425-חדרים בשטח כולל של כ 2-5"(. תמהיל הדירות הינו של הפרויקט: "זה

דירות של  הצפוי המסירה מועדמ"ר מרפסות ובנוסף לכל דירה תוצמד חניה תת קרקעית רגילה. 
חודשים מיום חתימת הסכם הרכישה אך בכל מקרה  58עד  הינו, הרכישה הסכם פי על, המגורים

לא קיבל  על אף האמור, אם המוכר. חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה לקבלן 44-יותר מלא 
חודשים יוארך ללא  14היתר בנייה, והחברה לא מימשה את זכותה לביטול הסכם הרכישה בתוך 

חודשים ממועד חתימת הסכם  60-ל צורך בנקיטת פעולה כלשהי מועד מסירת החזקה בחודשיים
ברה תהיה רשאית לבטל את הסכם הרכישה בנסיבות שונות שפורטו בהסכם כמו כן הח הרכישה.
 הרכישה.

 
 התמורה

 ין הצדדים( הינה בסך שלעל פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן ב
 תשולם בהתאם למועדים הבאים:שולמה והתמורה  .מיליון ש"ח )כולל מע"מ( 129.5-כ

י ע"י החברה לחשבון נאמנות המתנהל על יד שולםמיליון ש"ח )כולל מע"מ(  9-סך של כ (א)
ועבר לבנק המלווה באמצעות שובר תשלום וכנגד ערבות העורכי הדין של המוכר וסכום זה 

 ."(מכרערבות חוק בנקאית בהתאם להוראות חוק הבטחת השקעות )להלן: "
ימים מהמועד בו תימסר  14לם ע"י החברה בתוך מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ישו 23.3-ך של כס (ב)

לחברה הודעה כי ניתן צו התחלת עבודה לקבלן או הונפק פנקס השוברים לדירות עבור 
 , טרם נמסרה הודעה כאמור.דוחהנכון למועד  שניהם.החברה, לפי המועד המאוחר מבין 

ם שווים, כאשר תשלומי 13-מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ישולם ע"י החברה ב 84.2-ך של כס (ג)
חודשים מהמועד בו ניתן צו התחלת עבודה  12התשלום הראשון מבניהם ישולם בחלוף 

 חודשים מהמועד לביצוע התשלום שקדם לו. 3לקבלן וכל תשלום נוסף ישולם בחלוף 
 ימים טרם מסירת הדירות. 14-מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ישולם לא יאוחר מ 13-סך של כ (ד)
 

פי -התמורה על חשבון-התחייב להבטיח את הכספים, שתשלם לו החברה עללעניין זה, המוכר 
 הסכם הרכישה, בערבות חוק מכר וכל תשלומי התמורה ישולמו באמצעות שוברי תשלום בלבד.

 
 הרכישה מימוןאופן 

מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון 
 ן: מחזיקי אגרות חוב, בנקים וגופים מוסדיים.מגופים מממנים כגו

 
 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה

 .0.5%של מס רכישה בשיעור  לשלם החברה צפויהבגין רכישת הנכס 
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 תוכניות החברה לגבי הנכס

לאחר מסירת הדירות לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן בשוק החופשי. להערכת החברה, 
לא צפויות השקעות מהותיות בדירות לאחר קבלתן, בהתאם להסכם הרכישה, וניתן יהיה 

 להשכירן באופן מיידי. 
 

 ביהודדירות  30רכישת  .יז
 

)להלן  מות ואנרגיה בע"מקבוצת עמוס לוזון יז, התקשרה החברה עם 2020בספטמבר  13ביום 
בשלבי בנייה מתקדמים ברחוב צבי ישי אשר דירות  30"( בהסכם רכישה של המוכרבסעיף זה: "
  ", בהתאמה(.העסקה" או "הסכם הרכישה"-" והנכס)להלן בסעיף זה: " במרכז יהוד

 
 תיאור תמציתי של הנכס

אשר במרכז יהוד )הממוקמות   דירות בשלבי בנייה מתקדמים ברחוב צבי ישי 30הנכס הנרכש הינו 
" המקרקעין: "בסעיף זה ( )להלן61חלק מחלקה  6693ועל גוש  35-37וחלק מחלקות  6729על גוש 

הדירות הינן חלק מפרויקט אשר נמצא בשלבי בנייה מתקדמים המבוצע  ", בהתאמה(.הדירות"-ו
תחם בן שני בניינים במתכונת של פינוי ובינוי, אשר כפי שנמסר לחברה צפוי להכיל בסיומו מ

 "(.הפרויקט: "בסעיף זה דירות בכל בניין( )להלן 50יחידות דיור ) 100קומות כ"א ובסה"כ  13בני 
מ"ר מכר  3,650-חדרים )שני טיפוסים( בשטח כולל של כ 5תמהיל הדירות הינו של דירות בנות 

 ות(.עוקב 12-בודדות ו 18חניות תת קרקעיות ) 42מ"ר מרפסות ובנוסף  330-וכ
 .2021בפברואר  28מועד המסירה הצפוי של דירות המגורים, על פי הסכם הרכישה, הינו עד ליום 

 
 התמורה

הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של  הסכם פי על
 :הבאים למועדים בהתאם תשולםשולמה ו התמורה "ח )כולל מע"מ(.ש מיליון 59.3-כ

ימים ממועד החתימה על הסכם  7מיליון ש"ח )כולל מע"מ( שולם בתוך  30-כ שלסך  (א)
 הרכישה. 

 .2020בדצמבר  15מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ישולם ע"י החברה ביום  14.5-סך של כ (ב)

 .2021בפברואר  15מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ישולם ע"י החברה ביום  14.5-סך של כ (ג)
 

 פי-חשבון התמורה על-על חברהלו ה שתשלםת הכספים, תחייב להבטיח אההמוכר  לעניין זה,
כל כי ו הבטחת השקעותהוראות חוק התאם לערבות בנקאית בבאמצעות , הסכם הרכישה

  תשלומי התמורה ישולמו באמצעות שוברי תשלום בלבד.
 

 אופן מימון הרכישה

מהתמורה  80%לממן עד כן בכוונת החברה מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה ו
 .בגין אגרות החוב )סדרה ב'( שהונפקו על ידי החברהבגין הנכס באמצעות התמורה שהתקבלה 

 
 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה

 .0.5% של מס רכישה בשיעורצפויה החברה לשלם בגין רכישת הנכס 
 

 תוכניות החברה לגבי הנכס

לאחר מסירת הדירות לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן בשוק החופשי. להערכת החברה, 
לא צפויות השקעות מהותיות בדירות לאחר קבלתן, בהתאם להסכם הרכישה, וניתן יהיה 

 להשכירן באופן מיידי. 
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 באשדודדירות  56עד  20רכישת  .יח
 

, התקשרה החברה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן בסעיף זה: 2020בספטמבר  17ביום 
דירות אשר נמצאות בשלבי בנייה ראשונים באשדוד )להלן  56עד  20"( בהסכם רכישה של המוכר"

 ", בהתאמה(.העסקה" או "הסכם הרכישה"-" והנכסבסעיף זה: "
 

 תיאור תמציתי של הנכס

 דירות אשר נמצאות בשלבי בנייה ראשוניים ברחוב רשב"י ברובע ז' 56בן  ש הינוהנרכ הנכס
"(. הדירות הינן חלק מפרויקט, אשר, הדירות" -בסעיף זה  ( )להלן189חלקה  472באשדוד )גוש 

ירות ד 240-קומות ובסה"כ כ 7-8בנייני מגורים בני  8כפי שנמסר לחברה, צפוי להכיל בסיומו 
חדרים  3-4"(. תמהיל הדירות יהיה של הפרויקט" -ובנוסף שטחים מסחריים )להלן בסעיף זה 

)יצוין כי במסגרת הסכם  חניות 28מ"ר מרפסות ובנוסף  790-מ"ר מכר וכ 5,830-בשטח כולל של כ
 .הרכישה סוכם כי ככל שמספר הדירות יקטן כאמור להלן אף מספר החניות יקטן באופן יחסי(

 36דירות, הכלולות בעסקה, הינה מוחלטת ורכישת עד  20ם להסכם הרכישה, רכישתן של בהתא
כי הוסכם במסגרת הסכם הרכישה כמו כן,  דירות נוספות מותנית בהתקיימות תנאים מסוימים.

, החברה לא תוכל למכור את כלל דירות בפרויקט 56שהחברה תרכוש, בסופו של דבר, ככל 
 מועד .הרכישה בהסכם שנקבעו כפיובמועדים שונים  שונות בנסיבותאלא העסקה הדירות נשוא 

. 2022בדצמבר  31עד ולא יאוחר מיום  הינו, הרכישה הסכם פי על, הדירותשל  הצפוי המסירה
על אף האמור לעיל, מועד המסירה הנ"ל עלול להידחות בהתקיימות תנאים מסוימים שנקבעו 

 בהסכם הרכישה.
 

 התמורה

הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של  הסכם פי על
דירות  28הדירות )במקרה של רכישת  56בהנחה של רכישת מלוא  "ח )כולל מע"מ(ש מיליון 88.8-כ

דירות בלבד התמורה  20מיליון ש"ח ובהנחה של רכישת  44.4-בלבד בפרויקט, התמורה תסתכם בכ
במועדים שהוסכמו לאורך הקמת הפרויקט ועד  תשולם התמורה .ן ש"ח(מיליו 34-כתסתכם ב

 למועד מסירת הדירות.
  

פי -חשבון התמורה על-על חברהלו ה שתשלםתחייב להבטיח את הכספים, ההמוכר  לעניין זה,
כל כי ו חוק הבטחת השקעותהוראות התאם לערבות בנקאית בבאמצעות , הסכם הרכישה

  באמצעות שוברי תשלום בלבד.תשלומי התמורה ישולמו 
 

 אופן מימון הרכישה

מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון 
 מגופים מממנים כגון: מחזיקי אגרות חוב, בנקים וגופים מוסדיים.

 
 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה

 .0.5%של רכישה בשיעור  מסלשלם החברה  צפויהבגין רכישת הנכס 
 

 תוכניות החברה לגבי הנכס

לאחר מסירת הדירות לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן בשוק החופשי. להערכת החברה, 
לא צפויות השקעות מהותיות בדירות לאחר קבלתן, בהתאם להסכם הרכישה, וניתן יהיה 

 להשכירן באופן מיידי. 
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  תקופת הדיווח לאחר אירועים משמעותיים -: 5אור ב
 

 התקשרות בהסכם להעמדת הלוואה ומסגרת אשראי .א
 

 כללי

התקשרה החברה עם קרן מקפת מרכז לפנסיה לאחר תאריך המאזן,  , 2020באוקטובר  1ביום 
)להלן  ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ ומבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ

-גרת אשראי בסך כולל של עד כלהעמדת הלוואה ומס, בהסכם "(המלווה" –בסעיף זה יחד 
וזאת כנגד שעבוד זכויות החברה בפרויקטים בבני  "(מסגרת האשראי)להלן: " ש"ח אלפי 217,433

במסגרתו , גני תקווהפרויקט נוסף ב, בנאות אפקה בתל אביב והירוקה ברק, בהדר יוסף, בהרצליה
 הזכויות בו נרכשואשר מיליון ש"ח ו 46-של כדירות בתמורה כוללת  20התחייבה החברה לרכוש 

" הסכם ההלוואה: "בסעיף זה )להלן .2020בנובמבר  11ביום , לאחר תאריך המאזן, על ידי החברה
 ", בהתאמה(. הנכסים המשועבדיםו"

ב' 4, ד'4, ג'4אורים ב ראו ובנאות אפקה, הירוקה לפרטים בדבר הפרויקטים בבני ברק, בהרצליה
  .א' בדוחות הכספיים השנתיים8לפרטים בדבר הפרויקט בהדר יוסף, ראו באור לעיל, בהתאמה, 

 
מהסכומים  73%בלבד, לרבות החזר של  הנכסים המשועבדיםההלוואה תשמש, לשם רכישת 

ששולמו לרכישת כל פרויקט )בכפוף לשעבודו(, עובר להעמדת מסגרת האשראי והכל בהתאם 
 ריהם יפורטו להלן:לתנאים שנקבעו בהסכם ההלוואה אשר עיק

 ,האשראי מתוך מסגרת ("המשיכה הראשונה" : )להלן בסעיף זההחלק הראשון של ההלוואה  (א)
התקיימות מלוא  עם החברה ועבר ישירות לחשבון הבנק שלה ,אלפי ש"ח 77,168-כבסך של 

מהסכום ששולם עד למועד  73%סכום זה מהווה  .התנאים בהתאם בהסכם ההלוואה
 יםה לחשבונות הליווי לשם רכישת הנכסחברע"י ה ההלוואה הנ"ל חתימת הסכם

 .בפרויקט בנאות אפקה, בפרויקט בהרצליה ובפרויקט בהדר יוסףים המשועבד
 יםבגין הנכסהחברה  ע"יוישולם מכל סכום ששולם  73%יתרת סכום ההלוואה תהווה עד  (ב)

התאם להסכם ב להתקיימות מלוא התנאים ה בכפוףחברותועמד לרשות ה יםהמשועבד
 ההלוואה הנ"ל.

    
 

 העמדת מסגרת האשראי והמשיכה הראשונה

, לאחר רישום שעבודים על הנכסים המשועבדים 2020באוקטובר,  28ביום לאחר תאריך המאזן, 
לטובת המלווה )למעט פרויקט גני תקווה( ועם התקיימות התנאים אשר נקבעו בהסכם ההלוואה 

, הועמדה "(מועד העמדת מסגרת האשראי"להלן: ) האשראילטובת העמדת ההלוואה ומסגרת 
אלפי ש"ח וסך המשיכה הראשונה על חשבון מסגרת  217,433-במלואה מסגרת האשראי בסך של כ

 האשראי, הועבר לחברה. 
    

 , הריבית ועמלת אי ניצולתשלום הקרןמועדי 

החברה תפרע את מלוא סכום הקרן שהועמד לה, בתוספת הפרשי הצמדה על פי הסכם ההלוואה, 
באוקטובר,  27שנים ממועד העמדת מסגרת האשראי, קרי, ביום  7למדד, בתשלום אחד בתום 

בנוסף, ישא ריבית אשר תשולם מידי רבעון. יכל סכום שהועמד מתוך מסגרת האשראי, . 2027
לא נמשך על ידי החברה יישא עמלת אי ניצול החל ממועד העמדת מסגרת האשראי, כל סכום ש

 לשנה מהסכום שלא נוצל. 0.4%אשראי בשיעור של 
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 שיעור ריבית ההלוואה

ונקבע במועד העמדת מסגרת האשראי על שיעור הריבית השנתית צמוד למדד המחירים לצרכן, 
התשואה פי מנגנון קביעת ריבית ההלוואה הקבוע בהסכם, לפיו ריבית ההלוואה תעמוד על 

 ההממוצעת המשוקללת של אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד נושאת ריבית ובעל מח"מ זה
 שב בנפרד(:בתוספת מרווח בשיעור כדלקמן )הריבית בגין כל פרויקט תחו, למח"מ ההלוואה

בגין התקופה שעד למועד מסירת החזקה של כלל יחידות  - 2.85%מרווח בשיעור של  .1
בהתאם לכך, במועד העמדת מסגרת האשראי,  הנכס המשועבד באותו פרויקט לחברה.

 .2.28%נקבע שיעור ריבית של 

בגין התקופה החל ממועד מסירת החזקה של כלל יחידות  - 2.60%מרווח בשיעור של  .2
בהתאם לכך, במועד העמדת מסגרת האשראי, הנכס המשועבד באותו פרויקט לחברה. 

 .2.03%נקבע שיעור ריבית של 
 

 התחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות

י המלווה לעמוד באמות המידה הפיננסיות בנוסף, התחייבה החברה במסגרת הסכם ההלוואה כלפ
 :, הנבחנות באופן רבעוניהבאות

 .70%-שיעור החוב למאזן יהיה קטן מ (א)

 . 30%למאזן החברה יעלה על )כהגדרתו בהסכם ההלוואה(  יחס הון עצמי (ב)

 אלפי ש"ח. 235,000הון עצמי מינימאלי לא יפחת מסך של  (ג)

 תקופת ההלוואה לא יעלה על שיעורבמהלך )כהגדרתו בהסכם ההלוואה(  LTV-שיעור ה (ד)
 * .73%לא יעלה על שיעור של )יחס הלוואה לעלות(  LTC-ושיעור ה 67% של

 
שעבוד במסגרת הסכם ההלוואה נקבעו דרכים לתיקון אמת מידה זו )הפקדת מזומן ו/או  *   

ממועד אי העמידה  רבעונים קלנדריים 2נכס מקרקעין נוסף(, ובלבד שהתיקון יבוצע תוך 
 באמת המידה. 

 
נכון למועד העמדת מסגרת האשראי ולמועד הדוח עמדה החברה בכל התניות הפיננסיות 

  הנדרשות על פי הסכם ההלוואה.
 

 לשיעור המרווח:התאמות בקרות המקרים הבאים, תבוצענה בנוסף, נקבע בהסכם ההלוואה כי 

+ ומעלה, Aוג מקומי לפיו הלווה מדורגת ככל ויתקבל דירוג חיצוני לחברה ע"י סולם דיר (א)
 .0.1%בשיעור של  יפחתאזי שיעור המרווח 

 0.25%-אזי שיעור המרווח יעלה ב 35%-מ ןאו קטשיחס הון עצמי למאזן יהיה שווה ו/ככל  (א)
בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוח הכספי בו פורסם על החריגה כאמור ועד 

מסולקת של אגרות החוב או עד למועד פרסום דוח לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי 
 כספי לפיו תוקנה החריגה, לפי המוקדם.

אלפי ש"ח, אזי שיעור המרווח  245,000שההון העצמי יהיה שווה ו/או קטן מסך של ככל  (ב)
וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוח הכספי בו פורסם על  0.25%-יעלה ב

של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד  החריגה כאמור ועד לפירעון מלא
 למועד פרסום דוח כספי לפיו תוקנה החריגה, לפי המוקדם. 

 
 שעבודים ו/או בטחונות שניתנו במסגרת הסכם ההלוואה

ובהמחאה על דרך החברה התחייבה כלפי המלווה לרשום שעבוד לטובת המלווה, קבוע וצף 
מוגבלת בסכום, על כל זכויותיה של החברה בכל נכס משועבד השעבוד, בדרגה ראשונה ובלתי 

משועבד וכן על כל זכויותיה הקיימות והעתידיות )אם י ע"פ הסכמי המכר לרכישת כל נכס רלוונט
וככל שיהיו כאלו(, לקבלת הסכומים המגיעים ושיגיעו לחברה מכוח הסכמי השכירות עם 

במקום מי מהם, הכוללים, בין היתר, זכויות  השוכרים או כל שוכר )או שוכרים( חלופי שיבוא
לקבלת דמי שכירות מהשוכרים, ולרבות כל זכויותיה בבטוחות שניתנו לה על פי הסכמי 

 השכירות, וכן כל זכויותיה בפוליסת הביטוח לגבי כל נכס  משועבד. 
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שום משכנתא לטובת המלווה בקשר עם כל אחת מהיחידות בכל נכס לר בנוסף, התחייבה החברה

יובהר כי מיד ובאותו מעמד של רישום יחידות בכל נכס משועבד ע"ש החברה כתת  משועבד.
חלקה נפרדת בבית המשותף, תירשם משכנתא, יחידה, מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, 

 בלשכת רישום המקרקעין.  יםמשועבדה יםלטובת המלווה, על מלוא זכויות החברה בנכס

 
מלווים בגובה כרית משועבדת ל , קרי,רזרבה לשירות החוב בנוסף, התחייבה החברה להעמיד קרן

כרית משועבדת למלווים בגובה  , קרי,קרן רזרבה לשמירה על רצף תפעוליו שירות חוב חצי שנתי
 אומדן הוצאות התפעול השנתיות המיוחסות לפרויקטים הנ"ל.

 
 תניית שליטה ו/או שינוי חברת ניהול ו/או מבנה

החברה התחייבה במסגרת הסכם ההלוואה על תניות מקובלת של שינוי שליטה ו/או מבנה )יובהר 
בנוסף, נקבעה תניית שינוי חברת הניהול של  כי נכון למועד זה, לא קיים בעל שליטה בחברה(.

קנה למלווה עילה להעמיד את ההלוואה שינוי בזהות חברת הניהול של החברה, ת ההחברה לפי
 לפירעון מיידי. 

    
 עילות לפירעון מיידי

בנוסף לעילות סטנדרטיות יחסית אשר נקבעו בהסכם כגון הפרה יסודית של הסכם ההלוואה על 
ידי החברה או אי קיום התחייבויותיה המהותיות של החברה לפי הסכם ההלוואה וכיוצ"ב, נקבעו 

 ות מיוחדות לפירעון מיידי: בהסכם ההלוואה עיל

 אם החברה תאבד את מעמדה כקרן להשקעות במקרקעין. (א)

אם כל חוב מהותי מחובותיה של החברה לתאגיד/ים בנקאי/ים ו/או גורמים מממנים  (ב)
הועמד לפירעון מיידי כך שהדרישה  החברהאחרים או כלפי מחזיקי איגרות החוב של 

ימים; לעניין זה  7כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את החוב בתוך  לפירעון מיידי
 .מיליון ש"ח 10חוב בסכום מצטבר העולה על סך של  –"חוב מהותי" 

 
  ותנאים נוספיםהתחייבויות 

להשקעות לחובתה על פי דין של החברה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה בהיותה קרן בכפוף 
)חלוקת דיבידנד בשיעור המינימלי הנדרש על מנת לעמוד בדרישות חלק ד' פרק שני  במקרקעין

כי עד למועד הסילוק המלא,  במסגרת הסכם הרכישה לפקודת מס הכנסה(, החברה התחייבה
הסופי והמדויק של סכום ההלוואה על פי תנאי הסכם ההלוואה לא תבצע חלוקה )כמשמעות 

מהסך המצטבר של רווחים הנובעים  50%( העולה על 1999 -מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט
 משערוך נכסי נדל"ן של החברה.

 
 יםכי לא תשעבד, תמשכן ו/או תעשה פעולה דומה אחרת כלשהי בנכסכמו כן, התחייבה החברה 

בדרגה שווה או נחותה  יםהמשועבד ים, לרבות לא תשעבד את זכויותיה בנכסיםהמשועבד
המלווה. ובנוסף התחייבה כי לא תיצור שעבוד שוטף/צף על כלל לשעבודים שיירשמו לטובת 

 .  םו/או חלק יםהמשועבד יםנכסיה וכן על הנכס
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 יהכספ הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח
 )א(ג38תקנה  לפי הגילוי ועל

 2020 ספטמברב 30ליום 
 

 

 
 בקרה של והתקיימותה אחראית לקביעתה, התאגיד( – להלןבע"מ )מגוריט ישראל של  הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה

  .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית
 

  :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין
 
 מנהל כללי;  מתי דב, .1
 , סמנכ"ל כספים;תומר צבר .2

 
 

 הכללי המנהל בידי אשר תוכננוד בתאגי הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה
האמורים,  התפקידים את בפועל שמבצע מי פיקוחם או בידי תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא

 הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחססביר  בטחון נועדו לספק אשרו התאגיד דירקטוריון בפיקוח
נאסף,  הדין פי הוראות על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע כי הדין, ולהבטיח בהתאם להוראות

 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח מעובד, מסוכם
 

 כאמור, נצבר לגלותו שהתאגיד נדרש מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים , בקרותהשאר כוללת, בין הפנימית הבקרה
 בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום ביותר המשרה הבכיר ולנושא הכללי למנהל התאגיד, לרבות להנהלת ומועבר

 .הגילוי לדרישת המתאים, בהתייחס במועד החלטות קבלת לאפשר כדי וזאת האמורים, התפקידים את
 

 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

 
הרבעוני לתקופה  לדוח צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוניה בדוח

נמצאה הבקרה הפנימית  (,האחרון הפנימית הבקרה בדבר רבעוניה הדוח –ן )להל  2020ביוני  30שנסתיימה ביום 
  אפקטיבית.כ
 

 הערכת את לשנות כדי בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד
 שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון. כפי הפנימית הבקרה של האפקטיביות

 
שהובא לידיעת  עאמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידה על הדוח, בהתבסס למועד

 .ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית
  



- 3 – 
 

 

 (1)ד()ג38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת (א)
 
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 
 

 , מצהיר כי:מתי דבאני, 
 
 –)להלן  2020שנת של  השלישילרבעון  התאגיד( –)להלן  מגוריט ישראל בע"מ של רבעוניה הדוח את בחנתי .1

 ;הדוחות(
 

 מהותית עובדה של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ידיעתי, לפי .2
 בהתייחס מטעים יהיו אותם מצגים, לא נכללו בהןש הנסיבות בהם, לאור שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ

 ;הדוחות לתקופת
 

המהותיות,  הבחינות נאות, מכל באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .3
 מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכיםהתאגיד  של המזומנים ותזרימי הפעולות הכספי, תוצאות המצב את

 ;הדוחות
 

התאגיד, של והדוחות הכספיים  הביקורת תוולוועד לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
 :הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס
 

 על הפנימית של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א
, לעבד ,לאסוף התאגיד של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח
 הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות להטיל ספק בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם

 – וכן ; הדין להוראות בהתאם הכספיים
 

 או במישרין לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בהש מהותית, שאינה ובין מהותית כל תרמית, בין .ב
  ;הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים

 
 : בתאגיד אחרים עם יחד אני, לבד או .5

 
 להבטיח המיועדים, ונהלים בקרות של תחת פיקוחי וקיומם קביעתם וידאתי ונהלים, או בקרות קבעתי .א

 תקופת ההכנה במהלך בפרט, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע
  – וכן; הדוחות של

 
 להבטיח המיועדים ,םונהלי בקרות שלתחת פיקוחי  וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי .ב

 הדין, לרבות להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן
  .מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם

 
 מועד האחרון לבין הרבעוניהדוח  מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג

 הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה מסקנת הדירקטוריון את לשנות כדי בו יש זה, אשר דוח
 התאגיד.  של ועל הגילוי הכספי הדיווח על

 
 
 .דין כל פי אחר, על אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור יןא
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
 מנהל כללימתי דב,  תאריך
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 (2)ד()ג38 תקנה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי נושא המשרה הצהרת (ב)
 
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 , מצהיר כי:תומר צבראני, 

 
מגוריט של לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים  את הדוחות הכספיים בחנתי .1

" או "הדוחות לתקופת הדוחות" –)להלן  2020של שנת  השלישילרבעון  התאגיד( – )להלן בע"מישראל 
 ;(הביניים"

 
 כל כוללים אינם לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי והמידעביניים  הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .2

 ,םשנכללו בה שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר לא, ומהותית עובדה של נכון מצג לא
  ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו מצגים, לא אותם נכללו בהןש הנסיבות לאור

 
 באופן משקפיםלתקופת הביניים  בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעהוביניים  הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות .3

התאגיד  של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות מכל, נאות
 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 
של התאגיד, והדוחות הכספיים  הביקורת תוולוועד לדירקטוריון התאגיד, גיליתי לרואה החשבון המבקר של .4

 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס
 

 של הבקרה הפנימית על בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א
 הכלול האחר הכספי ולמידע ביניים הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל ,הגילוי ועל הכספי הדיווח
, לאסוף, לעבד התאגיד יכולתו של על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים ,לתקופת הביניים בדוחות

ות הדוח והכנת הכספי הדיווח ספק במהימנות להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם
  –; וכן הדין להוראות בהתאם הכספיים

 
 או במישרין לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בהש מהותית, שאינה ובין כל תרמית, בין מהותית .ב

 הגילוי. ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים
 

 – בתאגיד אחרים עם אני, לבד או יחד .5
 

 המיועדים ,של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות .א
תקופת  במהלך בפרט, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע להבטיח

  – וכן; הדוחות של ההכנה
 

 להבטיח ונהלים, המיועדים בקרות של ם תחת פיקוחיוקיומ קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות .ב
 הדין, לרבות להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן

  ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם
 

 מועד האחרון לבין רבעוניהדוח ה מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג
זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים,  דוח

 הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה מסקנת הדירקטוריון לשנות, להערכתי את כדי בו יש אשר
 התאגיד. של ועל הגילוי הכספי הדיווח על הפנימית

 
 

 .דין כל פי אחר, על אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
 סמנכ"ל כספיםתומר צבר,  תאריך

 



 'אנספח 

גילוי בדבר שינויים מהותיים אשר חלו בתקופת הדוח בנוגע להנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן 
הגילוי הנדרש בהתאם לשטר הנאמנות )סדרה א'( בקשר לפרויקט , 2011להשקעה מחודש ינואר 

-ביבא-בתלפרויקט שד' ירושלים לתאם לשטר הנאמנות )סדרה ב'( בקשר הוהגילוי הנדרש ב הלל
 ופרויקט יהוד , פרויקט קרית אונויפו

 

 נדל"ן להשקעה מהותי מאוד

 אלקטרה מול הנוף –רמלה  פרויקט

 2020שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 2019שנת 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  
 145,600 -כ 145,600-כ 145,600-כ 145,600 -כ )באלפי ש"ח( שווי הנכס

NOI  2,243 -כ 1,149 -כ 1,111 -כ 1,021-כ )באלפי ש"ח( בתקופה 
השקעות נוספות /רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה

 )באלפי ש"ח( בנכס
 16,403 -כ (157) -כ - (153)-כ

 73% 100% 98%-כ 97%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 3.1% -כ 3% -כ 1)%( שנתי חזוי שיעור תשואה
 

 1.5%-כ 3.2%-כ

 41-כ 41-כ 41-כ 41-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 
 בתקופה )לחודש בש"ח(  

 41-כ - 41-כ 42-כ

 

 

 מידטאון פרויקט

 2020שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 2019שנת 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון 
 86,880-כ 86,880-כ 87,180-כ 87,330-כ )באלפי ש"ח( שווי הנכס

NOI  1,883-כ 481-כ 471-כ 451-כ )באלפי ש"ח( בתקופה 
השקעות נוספות /רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה

 )באלפי ש"ח( בנכס
 690-כ - 300-כ 150-כ

 100% 100% 100% 100%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 2.2%-כ 2.2%-כ 2.2%-כ 2.2% -כ 2)%( שנתי חזוי שיעור תשואה

 72-כ 72-כ 72-כ 72-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 
 בתקופה )לחודש בש"ח(  

 72-כ 75-כ - -

 

 

 מרום נגבה – גן רמת פרויקט

 2020שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 2019שנת 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון 
 78,300-כ 78,300-כ 78,300-כ 78,300-כ )באלפי ש"ח( שווי הנכס

NOI  2,031-כ 528-כ 585-כ 518-כ )באלפי ש"ח( בתקופה 
השקעות נוספות /רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה

 )באלפי ש"ח( בנכס
 248-כ - - (17)-כ

 100% -כ 99%-כ 97%-כ 96%כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 2.6%-כ 2.8%-כ 2.8%-כ 2.8% -כ 3)%( שנתי חזוי שיעור תשואה

  59 -כ 59-כ 59-כ 59-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 
 בתקופה )לחודש בש"ח(  

 59 -כ 57-כ 56-כ 55-כ

 

 

                                                           
 קיימיםשהיו בהתאם להסכמי השכירות  , בקצב שנתימצטברת בפועל בכל תקופה NOI-אשר שימש בחישוב התשואה, משקף את ה NOI-ה  1

יצוין כי הערכת החברה בדבר שיעור התשואה השנתי החזוי, כולל מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  .בכל תקופה
בכל  NOI-ו אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על שווי הנכס

תקופה. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בשווי הנכס, שינוי בדמי שכירות ממוצעים 
 למ"ר, שיעור תפוסה ממוצע בתקופה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על שיעור התשואה השנתי החזוי.

 לעיל. 1ראה הערת שוליים מס'   2
 לעיל. 1שוליים מס' ראה הערת   3



  פרויקט גבעת שמואל

 2020שנת  100%-התאגיד בנכס. חלק 100%נתונים לפי 
 2019שנת 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון 
 129,600 129,600 129,600 129,600-כ )באלפי ש"ח( שווי הנכס

NOI  3,540-כ 924-כ 878-כ 900-כ )באלפי ש"ח( בתקופה 
 השקעות נוספות בנכס/רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה

 )באלפי ש"ח(
 400-כ - - -

 100%-כ 98%-כ 97%-כ 99%-כ ממוצע בתקופה )%(שיעור תפוסה 

 2.7%-כ 2.8% -כ 2.8%-כ 2.8% -כ 4)%( שנתי חזוי שיעור תשואה

 58-כ 58-כ 58-כ 58-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה 
 )לחודש בש"ח(  

 58-כ 59-כ 63-כ 57-כ

 

  פתח תקווה "הפרדס"פרויקט 

 2020שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 2019שנת 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון 
 145,000 145,010 145,030 145,060-כ )באלפי ש"ח( שווי הנכס

NOI  1,035-כ 956-כ 941-כ 965-כ )באלפי ש"ח( בתקופה 
 השקעות נוספות בנכס/רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה

 )באלפי ש"ח(
 15,098-כ (23)-כ (68)-כ -

 100% 99%-כ 99%-כ 100%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 0.7%-כ 2.6% -כ 2.6% -כ 2.6% -כ 5)%( שנתי חזוי שיעור תשואה

 51-כ 51-כ 51-כ 51-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה 
 )לחודש בש"ח(  

 51-כ 48-כ 47-כ 49-כ

 

  6פרויקט "ארנונה" ירושלים

 2020שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 2019שנת 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון 
 ל.ר ל.ר 155,380-כ 158,609-כ )באלפי ש"ח( שווי הנכס

NOI  ל.ר ל.ר ל.ר 82-כ )באלפי ש"ח( בתקופה 
 השקעות נוספות בנכס/רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה

 )באלפי ש"ח(
 ל.ר ל.ר 12,078-כ (41)-כ

 ל.ר ל.ר ל.ר 19%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 ל.ר ל.ר ל.ר 0.1% -כ 7)%( שנתי חזוי שיעור תשואה

 ל.ר ל.ר ל.ר 60-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה 
 )לחודש בש"ח(  

 ל.ר ל.ר ל.ר 60-כ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 לעיל. 1ראה הערת שוליים מס'   4
 לעיל. 1ראה הערת שוליים מס'   5
 דירות בפרויקט נכון למועד זה.  60-רכשה החברה דירה נוספת בפרויקט, כך שהחברה מחזיקה ב 2020במהלך חודש אוגוסט   6

 לעיל. 1ראה הערת שוליים מס'   7



, יפו-ביבא-תאם לשטר הנאמנות )סדרה ב'( בקשר לפרויקט שד' ירושלים בתלההגילוי הנדרש ב
 קרית אונו ופרויקט יהודפרויקט 

 יפו-אביב-תל, ירושלים שדרות פרויקט

 הנכס הצגת

 2020בספטמבר,  30פירוט ליום  
 ירושלים שדרות פרויקט הנכס שם

 יפו.-אביב-, בתל129-131בשדרות ירושלים  7073בגוש  71מקרקעין הידועים כחלקה  הנכס מיקום
 90קומות, מעל קומת מסחר, הכולל  12בניינים אשר עתידים להיבנות, הכוללים בניין אחד בן  2  הנכס שטחי

-כיחידות דיור, בשטח כולל של  9מסחר, הכולל  קומות מעל קומת 5ובניין נוסף בן יחידות דיור 
 . קבוע בהסכםכ מ"ר מרפסות 1,287-מ"ר מכר וכ 8,076

 .ישירה החזקה בנכס האחזקה מבנה
 100% בנכס בפועל התאגיד חלק

 .ר.ל 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 המקרקעין  המוכרת משפטיות זכויות רישום מצב

רשומה משכנתה בדרגה ראשונה על זכויות המוכרת, לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ. על 
 כות מעבר להולכי רגל.ז –המקרקעין רשומה זיקת הנאה 

מנוצלות  בניה בלתי זכויות
 משמעותיות

 .ר.ל

 . ר.ל מיוחדים נושאים
 .להשקעה ן"נדל חשבון על מקדמות הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

  עיקריים נתונים

 2020, בספטמבר 30ועד ליום  2019בדצמבר,  29לתקופה מיום  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 52,487 -כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח(

 52,838 -כ מצטברת לסוף תקופה )באלפי ש"ח(סה"כ עלות 

ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 

 בתקופה )באלפי ש"ח(

- 

 281,000-כ שווי הוגן למועד הדו"ח )באלפי ש"ח(

 2023 דצמבר מועד המסירה הצפוי על פי הסכם הרכישה

 258,552 -כ 8)באלפי ש"ח( צפויהעלות השקעה כוללת 

 205,714 -כ 9עלות השקעה שטרם הושקעה )באלפי ש"ח(

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים

 המובטח הסכום 10פירוט סוג
 השעבוד י"ע

 30.9.2020יום ל
 (ח"ש במיליוני)

שעבוד 
מדרגה 
 ראשונה

החוב )סדרה  מחזיקי אגרות שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור
שבגינו החברה צפויה  ,2019ר בדצמב 29ברה מכוח הסכם מכר מיום ב'( של החברה, על מלוא זכויות הח

בניינים )לרבות ההצמדות אליהם(,  2 להירשם, בין היתר, כבעלת זכות בעלות במקרקעין שעליהם
קומות מעל  5יחידות דיור ובניין נוסף בן  90הכולל  קומות, מעל קומת מסחר, 12הכוללים בניין אחד בן 
בשדרות  7073בגוש  71המצויים על המקרקעין הידועים כחלקה  יחידות דיור 9קומת מסחר, הכולל 

"(, לרבות הפרויקטואשר מפורטות בנספח ג' באגרת החוב )להלן בסעיף זה: " יפו-אביב-ירושלים, בתל
 )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחסהחזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר  זכויות

נוספות על  לפרויקט, המהוות את כל זכויותיה של החברה בפרויקט ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה
יחיד, ראשון בדרגה וללא  שעבוד קבוע,וכן  "(הנכסיקט )להלן בסעיף זה: "המקרקעין המיוחסים לפרו

הפירות הנובעים מהנכס )לרבות תשלומים  רה הלווה למלואהגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של החב
שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול או כל תשלום אשר  כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי

שכירות שיהיו קיימים ו/או עתידיים שיתווספו על ההסכמים שיהיו  ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי
אותם, שייחתמו בקשר עם אילו מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת  יחליפו קיימים באותה עת ו/או

ללא הגבלה 
 בסכום.

                                                           
מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  תההשקעה הכוללת הצפויה, כולליצוין כי הערכת החברה בדבר עלות   8

אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על עלות רכישה, הוצאות 
שינויים במדד  לרבותאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )נלוות לרכישה והצמדות ששולמו בפועל. אם הערכות החברה לא תתממשנה וז

 תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.
 .זה דוח פרסום למועד נכון שולם טרם זה סכום  9

  נרשמו במרשמי רשם החברות לאחר תאריך המאזן. השעבודים כי יצוין   10



הביטוח  שתתקבל חלף הדירות ו/או בגינם בנכס וכן על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי מהם או
 בגין הנכס, והכל בהתאם לאגרת החוב. 

ת צד שלישי כלשהו תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטוב החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא
 אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. באיזה אופן שהוא

 

 הערכת השווי אודות פרטים

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

 

 281,000-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

30.09.2020 

 השווי הערכת מודל
 (אחר עלות/הכנסה/השוואה)

ההשוואה גישת  

 (Sales Comparison Approach) ההשוואה בגישת הערכה – השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים
 Grossהשכרה )-שטח מכר בר

Leasable Area שנלקח בחשבון )
 )מ"ר( למגורים בחישוב

 
  7,948 

 Grossהשכרה )-שטח מכר בר
Leasable Area שנלקח בחשבון )

 )מ"ר( למסחר בחישוב

 
1,510 

-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 למגורים בחישוב שנלקח השכרה
 )בש"ח( 

 
32,400 

-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 למסחר בחישוב שנלקח השכרה
 )בש"ח(

 
24,000 

-בר מכר ר"למ מחירים טווח
 השוואה ברי נכסים של השכרה
 )בש"ח( בחישוב שנלקחו

 
 38,500-29,740 –מגורים 
 15,000-29,000 –מסחר 

 השוואה ברי הנכסים מספר
 בחישוב שנלקחו

 
 23 –מגורים 
 7 -מסחר 

 
 שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים
, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה לצורך
 שטח, מיקום

 מגורים: 
החישוב דירות של   נלקחו לצורך 7073בגוש  72-73-74-75כתובת שדרות ירושלים חלקות :  1נכס 
 מ"ר. 115-55חדרים בשטח של  5-3

לצורך החישוב  נלקחו 7073בגוש  72-74-75: כתובת חסידי האומות אשר נמצא בחלקה  2נכס 
 .מ"ר 99-78חדרים בשטח של  4-3דירות של 

 מסחר:
 20-65, נלקחו לצורך החישוב חנויות בשטח של 113, 94, 85, 75, 66: כתובת שדרות ירושלים 1נכס 
 מ"ר.

-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
NOI ( הנוכחי של הנכסNOI  נוכחי

 חלקי שווי שנקבע(

 
 ל.ר

 אין פרמטרים מרכזיים אחרים
 ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח( 

בשווי למ"ר מכר  5%עליה של 
 מוצע למגורים 

 294,000-כ

 בשווי למ"ר מכר  5%ירידה של 
 מוצעלמגורים 

 268,000-כ

 

  



 קריית אונופרויקט 

 הנכס הצגת

 2020בספטמבר,  30פירוט ליום  
  אונו קריית פרויקט הנכס שם

 במרכז קריית אונו. 6491בגוש  87-ו 32, 24וחלק מחלקות  86כחלקה מקרקעין הידועים  הנכס מיקום
 . מרפסות"ר מ 385-וכ מכר"ר מ 2,755 של כולל בשטחבנייה,  ידירות אשר נמצאות בשלב 25  הנכס שטחי
 .ישירה החזקה בנכס האחזקה מבנה
 100% בנכס בפועל התאגיד חלק

 .ר.ל 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 בהתאם  בנכס משפטיות זכויות פירוט
 "י(.רמלהליכים שהמוכרת מנהלת מול 

רשומות על שם בעלים שעמם ערכה המוכרת עסקת פינוי בינוי. בידי החברה מכתב  הזכויות משפטיות זכויות רישום מצב
מב"כ הבעלים שלפיו רשאית המוכרת למכור את הדירות לחברה. בנסח רישום המקרקעין של 

ת הערת בינוי, קיימ -שבה מפורטות זכויות הבעלים שעמם נערכה עסקת הפינוי  86חלקה 
 בינוי הנ"ל. –ינוי אזהרה לטובת המוכרת בגין עסקת הפ

מנוצלות  בניה בלתי זכויות
 משמעותיות

 .ר.ל

 .ר.ל מיוחדים נושאים
 .להשקעה ן"נדל חשבון על מקדמות הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

 

  עיקריים נתונים

 2020, בספטמבר 30ועד ליום  2019בדצמבר,  30לתקופה מיום  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 420 -כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח(

 17,213 -כ סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה )באלפי ש"ח(

ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 

 בתקופה )באלפי ש"ח(

- 

 58,680-כ שווי הוגן למועד הדו"ח )באלפי ש"ח(

 2022 יוני הצפוי על פי הסכם הרכישהמועד המסירה 

 56,500-כ 11)באלפי ש"ח( צפויהעלות השקעה כוללת 

 39,287-כ 12עלות השקעה שטרם הושקעה )באלפי ש"ח(

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים

 המובטח הסכום 13פירוט סוג
 יוםל השעבוד י"ע

30.9.2020 
 (ח"ש במיליוני)

שעבוד 
מדרגה 
 ראשונה

החוב  שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות
שבגינו  ,2019 בדצמבר 30)סדרה ב'( של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם מכר מיום 

דירות )לרבות ההצמדות  25החברה צפויה להירשם, בין היתר, כבעלת זכות בעלות או חכירה של 
 6491בגוש  87-ו 32 , 24מחלקות  וחלק 86לדירות אלה( המצויות על המקרקעין הידועים כחלקה 

"(, לרבות הדירות)להלן בסעיף זה: "החוב  במרכז קריית אונו ואשר מפורטות בנספח ג' לאגרת
)ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס  זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר

החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על  דירות, המהוות את כל זכויותיה שלל
שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא  וכן "(הנכס)להלן בסעיף זה: " המקרקעין המיוחסים לדירות

מלוא זכויותיה של החברה הלווה למלוא הפירות הנובעים מהנכס )לרבות  הגבלה בסכום על
 כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול או כל םתשלומי

שיתווספו על  תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים ו/או עתידיים
אילו מהדירות(, או כל  ההסכמים שיהיו קיימים באותה עת ו/או יחליפו אותם, שייחתמו בקשר עם

בנכס וכן על מלוא זכויותיה של  אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הדירות ו/או בגינםזכות 
 לאגרת החוב.  החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין הנכס, והכל בהתאם

ממנו לטובת צד שלישי  החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק
 הנאמנות. להוראות שטר כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף

ללא הגבלה 
 בסכום.

 

 

                                                           
 לעיל. 8ראה הערת שוליים מס'   11
 .זה דוח פרסום למועד נכון שולם טרם זה סכום  12
  נרשמו במרשמי רשם החברות לאחר תאריך המאזן. יצוין כי השעבודים   13



 הערכת השווי אודות פרטים

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

 

 58,680-כ (ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 רובינזון -תורקישר  -לב -בר השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 לא ?שיפוי הסכם קיים האם

 השווי הערכת של התוקף תאריך
 הערכת מתייחסת שאליו התאריך)

 (השווי

30.09.2020 

 השווי הערכת מודל
 (אחר עלות/הכנסה/השוואה)

ההשוואה גישת  

 (Sales Comparison Approach) ההשוואה בגישת הערכה – השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים
 Grossהשכרה )-שטח מכר בר

Leasable Area שנלקח בחשבון )
 בחישוב )מ"ר(

2,755 

-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 )בש"ח(  בחישוב שנלקח השכרה

 21,900 –, שווי למ"ר 105 –שטח דירה במ"ר 
 21,100 –, שווי למ"ר 110 –שטח דירה במ"ר 
 20,700 –, שווי למ"ר 114 –שטח דירה במ"ר 

-בר מכר ר"למ מחירים טווח
 השוואה ברי נכסים של השכרה
 )בש"ח( בחישוב שנלקחו

19,727-23,859 

 השוואה ברי הנכסים מספר
 בחישוב שנלקחו

43 

 שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים
, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה לצורך
 שטח, מיקום

נלקחו לצורך  6491בגוש  86-87, חלקות 12-14: פרויקט "אונו פריים", כתובת שאול המלך 1נכס 
 מ"ר מכר. 105-114חדרים בשטח של  4החישוב דירות של  

. נלקחו לצורך 6496בגוש  383-ו 367, חלקות 63-93, כתובת לוי אשכול "Ono One: פרוייקט "2נכס 
 מ"ר מכר. 110חדרים בשטח של  4החישוב דירות של 

, נלקחו לצורך החישוב 6496בגוש  100, חלקה 8"אונו וואלי", כתובת בר יהודה  : פרוייקט3נכס 
 מ"ר מכר. 109חדרים בשטח של  4דירות של 

-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
NOI ( הנוכחי של הנכסNOI  נוכחי

 חלקי שווי שנקבע(

 ל.ר

  פרמטרים מרכזיים אחרים
 ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח( 

בשווי למ"ר מכר  5%עליה של 
 מוצע 

 61,614-כ

בשווי למ"ר מכר  5%ירידה של 
 מוצע

 55,746-כ

 

  



 יהודפרויקט 

 הנכס הצגת

 2020בספטמבר,  30פירוט ליום  
  יהודפרויקט  הנכס שם

במרכז  6729על גוש  61ועל חלק מחלקה  6279בגוש  35-37מקרקעין הידועים כחלק מחלקות  הנכס מיקום
 יהוד.

 . סותמרפ"ר מ 330-וכ מכר"ר מ 3,650-כ של כולל בשטח, מתקדמים בנייה בשלבי דירות 30  הנכס שטחי
 .ישירה החזקה בנכס האחזקה מבנה
 100% בנכס בפועל התאגיד חלק

 .ר.ל לנכס השותפים שמות
 .התמורה מלוא שולמה טרם. 2020 בספטמבר הסכם על חתימה תאריך רכישת הנכס

 מהחניות אחר בחלק לדורות וכחוכר מהחניות ובחלק בדירות בעליםזכות חוזית להירשם כ בנכס משפטיות זכויות פירוט
 .המקרקעין רישום בלשכת

 .המשכנת החברה במרשמי פנימי רישום משפטיות זכויות רישום מצב
מנוצלות  בניה בלתי זכויות

 משמעותיות
 .ר.ל

 .ר.ל מיוחדים נושאים
 .להשקעה ן"נדל חשבון על מקדמות הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

 

  עיקריים נתונים

 2020, בספטמבר 30ועד ליום  2019, בספטמבר 13לתקופה מיום  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 31,066-כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח(

 31,066-כ תקופה )באלפי ש"ח(סה"כ עלות מצטברת לסוף 

ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 

 בתקופה )באלפי ש"ח(

- 

 65,540-כ שווי הוגן למועד הדו"ח )באלפי ש"ח(

 2021 פברואר מועד המסירה הצפוי על פי הסכם הרכישה

  60,600-כ 14)באלפי ש"ח( צפויהעלות השקעה כוללת 

 29,534 -כ 15השקעה שטרם הושקעה )באלפי ש"ח(עלות 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים

 י"ע המובטח הסכום 16פירוט סוג
 יוםל השעבוד

 במיליוני) 30.9.2020
 (ח"ש

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות
בספטמבר  13החוב )סדרה ב'( של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם מכר מיום 

דירות )לרבות  30שבגינו החברה צפויה להירשם, בין היתר, כבעלת זכות בעלות של  ,2020
המקרקעין הידועים  חניות בזכות בעלות, המצויות על 13ההצמדות לדירות אלה( וכוללות 

במרכז יהוד וכן בנוגע  6729על גוש  61חלקה ועל חלק מ 6279בגוש  35-37כחלק מחלקות 
מפורטות בנספח ג' לאגרת  חניות הצמודות לדירות ואשר 29-לזכויות חכירה לדורות בנוגע ל

זכויות חוזיות, זכויות שביושר  "(, לרבות זכויות החזקה,הדירותהחוב )להלן בסעיף זה: "
המהוות את כל זכויותיה של  ביחס לדירות, )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה

המקרקעין המיוחסים לדירות  החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על
בדרגה וללא הגבלה בסכום על  שעבוד קבוע, יחיד, ראשוןוכן "(הנכס)להלן בסעיף זה: "

תשלומים מהנכס )לרבות  מלוא זכויותיה של החברה הלווה למלוא הפירות הנובעים
או דמי ניהול או כל  כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון

ו/או עתידיים  תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים
בקשר עם  שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים באותה עת ו/או יחליפו אותם, שייחתמו

בגינם בנכס  זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הדירות ו/או אילו מהדירות(, או כל
בהתאם לאגרת  וכן על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין הנכס, והכל

 החוב. 
כל חלק ממנו לטובת צד  החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או

 שטר הנאמנות. ובכפוף להוראותשלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם 

 ללא הגבלה בסכום.

 

                                                           
 .לעיל 8ראה הערת שוליים מס'   14
 .זה דוח פרסום למועד נכון שולם טרם זה סכום  15
  נרשמו במרשמי רשם החברות לאחר תאריך המאזן. יצוין כי השעבודים   16



 הערכת השווי אודות פרטים

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

 

 65,540-כ (ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 רובינזון -תורקישר  -לב -בר השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 לא ?שיפוי הסכם קיים האם

 השווי הערכת של התוקף תאריך
 הערכת מתייחסת שאליו התאריך)

 (השווי

30.09.2020 

 השווי הערכת מודל
 (אחר עלות/הכנסה/השוואה)

ההשוואה גישת  

 (Sales Comparison Approach) ההשוואה בגישת הערכה – השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים
 Grossהשכרה )-שטח מכר בר

Leasable Area בחשבון ( שנלקח
 בחישוב )מ"ר(

 
3,653 

-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 )בש"ח(  בחישוב שנלקח השכרה

 
 17,700 –, שווי למ"ר 118 –שטח דירה במ"ר 
 17,300 –, שווי למ"ר 124 –שטח דירה במ"ר 

 
-בר מכר ר"למ מחירים טווח

 השוואה ברי נכסים של השכרה
 )בש"ח( בחישוב שנלקחו

16,331-22,015 

 השוואה ברי הנכסים מספר
 בחישוב שנלקחו

52 

 שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים
 לצורך

, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 שטח, מיקום

נלקחו  6729בגוש  35-37", כתובת יהודה הלוי פינת ישי צבי, חלקות Unik Life: פרויקט " 1נכס 
 מ"ר מכר. 118-138חדרים בשטח של  5לצורך החישוב דירות של 

. נלקחו לצורך 6692בגוש  49-ו 23חלקות , 31העצמאות כתובת ", 88יהוד Newקט ": פרוי 2נכס 
 מ"ר מכר. 127-134חדרים בשטח של  5החישוב דירות של 

, נלקחו לצורך 6692בגוש  32-ו 31חלקות , 39-41העצמאות , כתובת "פסגות יהוד"קט : פרוי3נכס 
 מכר. מ"ר 120-124חדרים בשטח של  5החישוב דירות של 

 4-10: פרויקט "הגנים התלויים", כתובת פינת הרחובות מקלב אורי וחתוכה סעדיה, חלקות 4נכס 
 מ"ר מכר. 113-127חדרים בשטח של  5, נלקחו לצורך החישוב דירות של 6692בגוש 
חדרים  5, נלקחו לצורך החישוב דירות של 6693בגוש  186, חלקה 2: כתובת יוספטל גיורא 5נכס 

 מ"ר מכר. 113-120בשטח של 
-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

NOI ( הנוכחי של הנכסNOI  נוכחי
 חלקי שווי שנקבע(

 ל.ר

  פרמטרים מרכזיים אחרים
 ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח( 

בשווי למ"ר מכר  5%עליה של 
 מוצע 

 68,817-כ

בשווי למ"ר מכר  5%ירידה של 
 מוצע

 62,263-כ

 

 

  



הגילוי הנדרש בהתאם לשטר הנאמנות )סדרה א'( בקשר ו בהקמה מהותי מאודנדל"ן להשקעה 
 לפרויקט הלל

 

 באר יעקב –פרויקט דירה להשכיר 

 נתונים עיקריים

 31.12.2019 30.09.2020 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 90,790-כ 93,030-כ עלות מצטברת לתחילת שנה )באלפי ש"ח(

 2,240-כ 3,628-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 93,030-כ 96,659-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 93,030-כ 96,659-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 93,030-כ 96,659-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - ש"ח(רווחי או הפסדי שערוך )באלפי 

ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 ש"ח(

 ל.ר. ל.ר.

לשנת  רביעי רבעון מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה(
202317 

רבעון שלישי לשנת 
2022 

 404,650-כ 404,650-כ 18( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 
 311,620-כ 308,991-כ ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 23%-כ 24%-כ שיעור השלמה תקציבי )%(

 

 הלל ירושליםפרויקט 

 נתונים עיקריים

 31.12.2019 30.09.2020 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 83,680 85,377-כ ש"ח(עלות מצטברת לתחילת שנה )באלפי 

 449-כ 460-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 85,377-כ 85,837-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 85,377-כ 85,837-כ 19 שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 85,377-כ 85,837-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(רווחי או 

ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 ש"ח(

 ל.ר. ל.ר.

 - - מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה(
 - - ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 

 - - ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 
 - - שיעור השלמה תקציבי )%(

 

                                                           
חודשים מהמועד בו נמסרה הקרקע ליזם. במהלך הרבעון השני לשנת  39הא יהמועד להשלמת הבניה של הפרויקט בהתאם לתנאי המכרז,   17

הינו חודש מה החוזי של הפרויקט מועד ההשללטענתם התקבלה הודעה מטעם חברת הפיתוח כי המגרש נמסר לשותפות ועל כן  2019
להערכת החברה, על אף שעד כה יך בירור אל מול דירה להשכיר באשר לתוקף מועד ההשלמה החוזי. החברה נמצאת בהל. 2022אוגוסט 

. בכוונת החברה לפעול 2023 דצמבר ,קרי ,בסיום הפרויקט למעלה משנהעמדה החברה בכל אבני הדרך בתנאי המכרז, ייתכן עיכוב של 
יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה ומועד ההשלמה  .להתאים את מועדי הפרויקט למול דירה להשכיר במטרה

הצפוי, כוללים מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות 
פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות 

תקדמות. אם הערכות העתידיות של השותפות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב הנדסה ובנין בע"מ וכן קצב ה
ית הפרויקט מעבר משך בניהחברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות 

"ב(, לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה, השפעות הקורונה וכיו
 עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.

פני עתיד שאינו בשליטת החברה, ללים מידע צופה יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה ומועד ההשלמה הצפוי, כו  18
המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין 

יוע גורמים מקצועיים מרכיב הקרקע והוצאות פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות בקשר לפרויקט שנערך בס
וכן קצב התקדמות. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, 
התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד 

 .יע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויהוכיו"ב(, עשוי הדבר להשפ פעות הקורונההש תשומות הבנייה
 .דירקטוריון בדוח 15 שוליים בהערתכאמור כולל עלויות שהוונו לנכס לצורך תכנון השיפוץ ותוספת הזכויות   19



 נספח ב'

 פרטים נוספים אודות אגרות חוב )סדרה ב'(

 ב'( ומנגנון הריבית הנוספתסדרה )תיאור הנכסים המשועבדים להבטחת התחייבויות התאגיד על פי אגרות החוב 

 הריבית הנוספת .1

", כהגדרתה להלן תוספת ריבית" )סדרה ב'( " המפורט להלן תשולם למחזיקי אגרות החובהתנאיהיה ויתקיים " .1.1

. חישוב 2025בדצמבר  31"(, במועד הפרעון הסופי של אגרות החוב )סדרה ב'(, היינו ביום הריבית הנוספת)להלן: "

 הריבית הנוספת יהיה בהתאם לאמור להלן:

)נכסים מסוג  לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.1.1קט/ים כמשמעותו/ם בסעיף שווי הפרוי -" שווי הבסיס" .1.1.1

נרשמו בלשכת רישום המקרקעין( או נכס/י המקרקעין המשועבד/ים זכויות מכח הסכמי רכישה שטרם 

)נכס מקרקעין הרשום בלשכת רישום המקרקעין(, לפי לשטר הנאמנות )סדרה ב'(  6.1.2כמשמעותו/ם בסעיף 

העניין, שישועבד/ו לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, במועד שיעבודו/ם לטובת הנאמן 

 )סדרה ב'(. למען הסר ספק יראו כשווי הבסיס:למחזיקי אגרות החוב 

במקרה של שעבוד בטוחות מכח הסכמי רכישה הכוללים בטוחות שקיבלה החברה בדמות ערבות  (א)

בנקאית אוטונומית ו/או בטוחות על פי חוק המכר דירות )ובכלל זה ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות 

תשולם על ידי החברה לרכישת למה ושווי הבסיס יהיה שווה לתמורה ששו –ביטח ששועבדו( 

קט/ים ו/או נכס/י המקרקעין המשועבד/ים הנ"ל, בתוספת עלויות הרכישה הישירות שלהם הפרוי

)כגון: עלויות מס רכישה, הוצאות עו"ד, תיווך וכיו"ב( ובתוספת עלויות שיפורים שתשקיע החברה 

 בהם )כגון: התקנת מטבחים, מזגנים וכיו"ב(.

שווי הבסיס יקבע על פי  –נכס מקרקעין משועבד, למעט כאמור בס"ק )א( לעיל במקרה של שעבוד  (ב)

. הינו, במקרה של שעבוד נכס מקרקעין לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.4.2הערכת שווי, כאמור בסעיף 

שנמסר לחברה ושוערך בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על פי הערכת השווי, לפני שעבודו 

 קי אגרות החוב )סדרה ב'(, שווי הבסיס יקבע על פי הערכת השווי הנ"ל.לטובת הנאמן למחזי

או נכס/י  לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.1.1קט/ים כמשמעותו/ם בסעיף שווי הפרוי -" השווי למועד הקובע" .1.1.2

, לפי העניין, שישועבד/ו שטר הנאמנות )סדרה ב'(ל 6.1.2ד/ים כמשמעותו/ם בסעיף המקרקעין המשועב

מן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( נכון למועד כלשהו שבו ידרש לבחון את שוויו )להלן בסעיף לטובת הנא

קט/ים או נכס/י המקרקעין המשועבד/ים הנ"ל, לפי . למען הסר ספק יראו בשווי הפרוי"(המועד הקובעזה: "

, לפני המועד העניין, כפי שיוצגו בדוחותיה הכספיים הסקורים או המבוקרים האחרונים שפרסמה החברה

 הקובע, כשווי למועד הקובע.

השווי למועד הקובע )כהגדרתו לעיל( כפי שיהיה במועד הפרעון, כהגדרתו בסעיף  -" השווי למועד הפרעון" .1.1.3

, ואולם הנאמן יהיה רשאי לבחור, לפי שיקול דעתו )ויהיה חייב לעשות כן על לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 2.1

פרעון לא יקבע החוב בהחלטה רגילה(, בחלופה שלפיה השווי למועד ה פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות

קט/ים או נכס/י המקרקעין המשועבד/ים הנ"ל, לפי העניין, כפי שיוצגו בדוחותיה בהתאם לשווי הפרוי

הכספיים הסקורים או המבוקרים האחרונים שפרסמה החברה, לפני מועד הפרעון ובמקרה שכזה "השווי 

לשטר  6.4.2" יקבע על פי הערכת שווי של אחד מבין השמאים המוסכמים המפורטים בסעיף למועד הפרעון

, לפי בחירתו של הנאמן או בחירת אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה )להלן: הנאמנות )סדרה ב'(

השמאי "(, ובלבד שהחלטתו של הנאמן בדבר חלופה זו ובחירת הנאמן ידי על השווי מעריך בחירת מנגנון"

חודשים לפני מועד  6לחברה לפחות  תמסר )או על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה(על ידו 

או  שיבחן על ידי השמאי, אשר יבחר על ידי הנאמן הפרעון)מובהר כי במקרה כאמור השווי למועד  הפרעון

האחרון  הקלנדריהרבעון  , יהיה השווי למועד סוףעל ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה

. עשו הנאמן או מחזיקי אגרות החוב (2025 בספטמבר 30 ליום השווי, היינו. הפרעוןשהסתיים לפני מועד 

שימוש במנגנון בחירת מעריך השווי על ידי הנאמן, תשמש הערכת השווי שנערכה על ידי מעריך השווי שנבחר 

נטי, בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. יובהר כי על ידם גם לצורך אומדן שווי הנכס המשועבד הרלוו

 שכר טרחתו של מעריך השווי יחול וישולם על ידי החברה בלבד.



 קרה שבו השווי למועד הפרעון יעלה על שווי הבסיס.מ –" לעניין זה משמעו התנאי" .1.1.4

 .10%שיעור של  –" שיעור התוספת" .1.1.5

ובי )ככל שקיים( שבין )ב( הפרש החי-סכום שיהווה )א( שיעור התוספת כשהוא מוכפל ב –" תוספת הריבית" .1.1.6

 השווי למועד הפרעון לבין שווי הבסיס. יובהר כי לא תהיה תוספת ריבית שלילית.

לשטר  6.3 בסעיף כאמור, )כהגדרתם בשטר הנאמנות )סדרה ב'(( משועבדים נכסים החלפת של במקרה .1.1.7

 החוב אגרות למחזיקי הנאמן לטובת שיעבודו ממועד החל המוחלף לנכס ביחסנאי" "הת 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. ההחלפה 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 הפרשה)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

לשטר הנאמנות  1.7תשעבד "נכס מקרקעין משועבד" כהגדרתו בסעיף  שבמסגרתם, הנאמנות )סדרה ב'(

 התקופה)להלן: " הפרעון עדולמ שנקבע המועד שלפני חודשים 24 במהלך)נכס מחליף(  )סדרה ב'(

 הנכס שבהם המאוחרת בתקופה משועבדים נכסים החלפת לבצע רשאית תהיה"( )החברה המאוחרת

 (.יותר או אחת, פיננסית בטוחה הינו המחליף

 9 בסעיף המפורטות ההוראות תחולנה'( ב)סדרה  החוב אגרות של מוקדם פדיון תבצע החברה שבו במקרה .1.1.8

 הריבית תוספת חישוב לצורך, הפרעון כמועד"ל הנ המוקדם הפדיון במועד ויראו לשטר הנאמנות )סדרה ב'(

לשטר הנאמנות  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 )סדרה ב'(

חישוב של תשלום הריבית הנוספת למועד הפדיון המוקדם )בהתאם להוראות שלעיל( ותשלם את הריבית 

 אגרות למחזיקי תשלם החברהי, ככל שיהיה, הנוספת במועד הפדיון המוקדם )במקרה של פדיון מוקדם חלק

שנצברה רק  הנוספתאת הריבית  לשטר הנאמנות )סדרה ב'(( 2)9.2.8"ק בס'( על פי האמור ב)סדרה  החוב

עבור החלק הנפדה בפדיון החלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת והריבית הנוספת הנ"ל תנוכה מסכום 

 במקרהלמחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( במועד הפרעון הסופי(. הריבית הנוספת שיהיה על החברה לשלם 

 מעריך בחירת מנגנון בחלופת לבחור יוכלואו מחזיקי אגרות החוב  הנאמן, לעיל כאמור, מוקדם פדיון של

בדבר חלופה זו  שהחלטתםובלבד  לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 2.2.1, כאמור בסעיף הנאמן ידי על השווי

וכן בתנאי שמעריך השווי  המוקדם הפדיוןמועד  לפנייום  40לחברה לפחות  תימסר םובחירת השמאי על יד

יום ממועד מסירת ההודעה הנ"ל  14השווי שנערכה על ידו בתוך  כתשיבחר על ידם ימסור לחברת את הער

 הפרטים כל את הכולל נוסף ידידיווח מי תפרסם, החברה השוויאחרי קבלת הערכת  יום תוך לחברה.

ימי עסקים לאחר קבלת  3-. יודגש כי לא יאוחר מלשטר הנאמנות )סדרה ב'( 9.2 בסעיף כאמור םהנדרשי

, לפי העניין כאמור, החברה השווי הערכת מסירת לאחרימי עסקים  3-מ יאוחר ולאהחלטה על פדיון מוקדם 

 בפדיון המוקדם. תעביר לנאמן, בנוסח לשביעות רצונו, חישוב של כל הכספים שיגיעו למחזיקי אגרות החוב 

 כסים המשועבדים להבטחת התחייבויות החברה על פי אגרות החוב )סדרה ב'(תיאור הנ .2

)סדרה ב'( זכויות  בשטר הנאמנות )סדרה ב'( לשעבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החובהתחייבה החברה  .2.1

 דעתה הבלעדי של החברה וכמפורט להלן: לשיקולהנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה, בהתאם  ונכסים מסוג

נרשם בלשכת רישום המקרקעין מכוח הסכמי רכישה שטרם  זכויותככל שהנכס המשועבד יהא נכס מסוג  .2.1.1

 :1"(פרויקט)להלן: "

 משכון

                                                           
הסר ספק מובהר כי החברה רשאית לשעבד פרויקט שלם לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( או כל חלק ממנו.  למען  1

 לא אך מסוים בפרויקט ספציפיות דירות'( בתשעבד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה  החברהמקרה שבו היינו, יתכן 
 יובהר כי השעבוד יעשה על דירה ספציפית במלואה ולא על חלק מדירה ספציפית. .כולו הפרויקט כל את



ובכלל זה על )בפרויקט  שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה

חוק המכר )להלן: " 1974-)דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה הבטוחות מכוח חוק המכר

ערבויות בנקאיות ו/או )להוראות חוק המכר דירות בגין הפרויקט  אשר יינתנו לחברה בהתאם"( דירות

מזכויות  כשהן נקיות מכל זכות של צד ג' לרבות כל זכות שתנבע(( 2ולרבות רכיב המע"מ פוליסות ביטוח

 אלה.

שום המשכונים, כאמור בסעיף זה, ייעשה, לפי העניין ומהות על ידי רישום משכון יחיד, ראשון בדרגה רי

וללא הגבלה בסכום במרשמי רשם החברות של החברה לטובת הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב 

שאינו רשום בלשכת  יובהר כי ביחס לנכס מסוג זכויות מכוח הסכמי רכישה,) , כמתחייב על פי דין(סדרה ב')

ניתן יהיה  (2)-ניתן יהא לקבל בגינו מהמוכר כתב התחייבות לרישום משכנתא, ו (1)רישום המקרקעין, ואשר 

להלן: )לרשום הערה על התחייבות המוכר לרישום משכנתא בחברה משכנת ו/או ברשות מקרקעי ישראל 

רמ"י על התחייבות המוכר לרישום ; אזי, החברה תרשום הערה במרשמי החברה המשכנת ו/או ("י"רמ"

מיד עם קבלת כתב ההתחייבות  (סדרה ב')המשכנתא לטובת הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב 

. רישום המשכונים כאמור יהיה בנוסח לשביעות (מהמוכר לרישום משכנתא, בנוסח המקובל על ידי הנאמן

יהיה צורך ברישום המשכונים במרשם נוסף, החברה רצונו של הנאמן. ככל שישתנו בעתיד הוראות הדין כך ש

 .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 

לטובת הנאמן, עבור מחזיקי אגרות החוב, את הבטוחות מכוח חוק המכר , החברה לא תמחה (סדרה ב')

דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין הפרויקט, וכל זאת בכפוף להוראות 

. למען הסר ספק, יובהר כי, אי המחאת הזכויות לשטר הנאמנות )סדרה ב'( ()ו6.1.3-ו) )ה6.1.3 סעיפים

 . געת בשעבוד הבטוחות לטובת הנאמן בהתאם להוראות סעיף זהכאמור, אינה פו

בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי תימסר לנאמן התחייבות לרישום משכנתא ממי מהמוכרים בפרויקט ו/או 

שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ואולם החברה תפעל כמיטב יכולתה 

כרים התחייבות לרישום משכנתא כאמור לטובת הנאמן ומיד עם קבלתה על מנת לקבל מכל אחד מהמו

                                                           
 :כי קובעלחוק המכר דירות בדבר השבת רכיב המע"מ בעת מימוש בטוחה  2ג3זה סעיף  ענייןל  2

( לחוק המכר דירות )המפורטים להלן(, תשיב הקרן לקונה, באמצעות התאגיד 2( או )1)2ומשה בטוחה בנסיבות האמורות בסעיף מ
הבנקאי או המבטח שהמציא את הבטוחה, סכום בגובה רכיב המע"מ לגבי כל תשלום מאת הקונה למוכר אשר בשלו ניתנה 

( לחוק 2( או )1)2המכר דירות על הכספים שהובטחו כאמור בסעיף  לחוק 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 1קאי או המבטח כאמור בפסקה )ימים ממועד פניית התאגיד הבנ 14בתוך  (2)
 לתאגיד הבנקאי או למבטח;

 עם קבלת הסכום בגובה רכיב המע"מ מהקרן יעבירו התאגיד הבנקאי או המבטח לידי הקונה. (3)

פי חוק המכר דירות החשב הכללי של משרד האוצר יקים, במשרד האוצר, קרן שמטרתה השבת סכומים בגובה רכיב המע"מ  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)2כאמור בסעיף ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח  –"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

לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שבעה אחוזים   - 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 
על במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או 

הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר 
או נגד בעל הקרקע האמור, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה המכר 

ניין זה; השר, בהסכמת המפקח על הבנקים, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח הערבות כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לע
( ביטח את עצמו אצל מבטח, שאישר לעניין זה הממונה על שוק ההון, להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו 2הבנקאית; )

הנכלל בכספים אלה, בהתקיים הנסיבות לחוק המכר דירות,  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;

 



ומבלי שיהא (תרשום לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ככל שהרישום יהא אפשרי 

 לשטר הנאמנות )סדרה ב'((. 6.6מפורט בסעיף זה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה לחברה כ

 

 ת בקשר עם פרויקט ששועבדהתחייבות לרישום בטוחות עתידיו

 , בנוסף למשכון האמור לעיל,יום ממועד קבלת החזקה בפועל בפרויקט, החברה תיצור ותרשום 30תוך ב

 (סדרה ב')שעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 

ברשם החברות וזאת על מלוא זכויות החברה בקשר עם הפרויקט האמור לרבות שעבוד קבוע יחיד, ראשון 

מכל זכות  בדרגה וללא הגבלה בסכום על זכותה של החברה להירשם כבעלים בפרויקט האמור, כשהן נקיות

רה לקבלת תגמולי של צד ג' וכן שעבוד קבוע יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החב

 ()ט6.1.3לגביה יחולו הוראות סעיף )ביטוח המגיעים ו/או יגיעו לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב 

ובנוסף תיצור שעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל זכויות לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 

ועל כל זכויותיה לקבלת פירות  (יו מעת לעתכפי שיה)החברה מכח הסכמי השכירות של הפרויקט האמור 

הנובעים מתוך הפרויקט האמור, לרבות דמי שכירות ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום אשר ישולם, ככל 

שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על 

לשטר  6.5.3בכפוף ובהתאם להוראות סעיף  אותם והכל ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת ו/או יחליפו

 הנאמנות )סדרה ב'(.

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 רשם המקרקעין 

 (. ככל שהדבר יהא אפשרי המשכנת ו/או רמ"י,

לעניין זה יובהר כי יתכן שעם מסירת החזקה בפרויקט לחברה, ירשמו לטובת החברה הערות אזהרה בגין 

להלן בסעיף )זכויותיה להירשם כבעלים בקשר עם הפרויקט כבטוחה חלופית בהתאם לחוק המכר דירות 

ינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק חלף הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר י ("הערת אזהרהזה: "

וכי עד  ,אשר תושבנה למוכר ותתבטלנה (ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות ביטוח)המכר דירות בגין הפרויקט 

למועד רישום הערות אזהרה לטובת החברה במרשמי רשם המקרקעין כמפורט להלן, לא תירשם הערת 

רשם המקרקעין. יובהר כי מיד לאחר שירשמו אזהרה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב במרשמי 

לטובת החברה הערות אזהרה, תפעל החברה לקבלת כתב התחייבות לרישום משכנתא מאת המוכר בנוסח 

בלשכת רישום המקרקעין  ,שיהיה מקובל על הנאמן והערת אזהרה בגינו תירשם אף היא, בהקדם האפשרי

  (.סדרה ב)לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 

החברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום הבעלות בפרויקט ששועבד במרשמי רשם המקרקעין על שם החברה 

תירשם משכנתא קבועה ראשונה בדרגה ויחידה ללא הגבלה בסכום על הפרויקט ובכלל זה על כל אחת 

במרשמי רשם  (סדרה ב')לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב , מהדירות בפרויקט, כהגדרתו לעיל

והכל בנוסח  (לשטר הנאמנות )סדרה ב'( ()ז6.1.3לעניין זה ראו סעיף )המקרקעין ובמרשמי רשם החברות 

  .לשביעות רצון הנאמן

לעניין זה יובהר כי לא יראו ברישום בטוחות עתידיות בקשר עם פרויקט ששועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי 

לשטר הנאמנות  6.3נכסים משועבדים, כאמור בסעיף  כהחלפת, זה ף, כאמור בסעי(סדרה ב')אגרות החוב 

. עוד יובהר כי בכל עת יוותר רישום השעבוד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב ברשם החברות )סדרה ב'(

 .ושיעבוד זה יוסר אך ורק עם פרעונן המלא של אגרות החוב ו/או בעת החלפת ושחרור נכסים משועבדים

 

מקרקעין משועבד )לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(( הרשום בלשכת יהא נכס ככל שהנכס המשועבד  .2.1.2

 :מקרקעיןהרישום 

החברה תיצור שעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות 

ברשם החברות, וזאת על מלוא זכויות החברה בנכס המקרקעין המשועבד כשהן נקיות מכל  (סדרה ב')החוב 

זכות של צד ג' לרבות על כל זכות שתנבע מזכויות אלה. רישום המשכונים, כאמור בסעיף זה, ייעשה, לפי 

ככל . יןהעניין ומהות על ידי רישום משכון במרשמי רשם החברות ובכל מרשם נוסף שהוא, כמתחייב על פי ד

החברה תפעל כמתחייב על  ,שישתנו בעתיד הוראות הדין כך שיהיה צורך ברישום המשכונים במרשם נוסף



ותמציא לנאמן את המסמכים  (סדרה ב')פי דין ותרשום את הבטוחה כדין לטובת מחזיקי אגרות החוב 

בוע יחיד וראשון בדרגה הנדרשים, לשביעות רצונו, כי נרשמה הבטוחה כדין. בנוסף, החברה תיצור שעבוד ק

ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לקבלת תגמולי ביטוח המגיעים ו/או שיגיעו לחברה בהתאם 

בגין הנכס לשטר הנאמנות )סדרה ב'((  ()ט6.1.3לגביה יחולו הוראות סעיף )לפוליסת ביטוח אש מורחב 

על כל זכויות החברה מכח  ,לא הגבלה בסכוםהרלוונטי ובנוסף תיצור שעבוד, קבוע, יחיד וראשון בדרגה, ל

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 שיהיו קיימים 

יתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת ו/או יחליפו אותה עת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים ש

 לשטר הנאמנות )סדרה ב'(.  6.5.3 אותם והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף

בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי תימסר לנאמן התחייבות לרישום משכנתא ממי מהמוכרים של נכס 

ן הנכס המשועבד הרלוונטי ואולם החברה מקרקעין משועבד ו/או שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגי

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 

לשטר הנאמנות )סדרה  6.6לחברה כמפורט בסעיף ומבלי שיהא זה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה )אפשרי 

 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 

לעניין זה )במרשמי רשם המקרקעין ובמרשמי רשם החברות  (ב'סדרה (הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 

 .והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.1.3 ראו סעיף

 

 :בנוסף, נקבע בשטר הנאמנות )סדרה ב'( ביחס לנכסים המשועבדים ו/או על נכסי מקרקעין משועבדים כי .2.1.3

, לא יחולו לגבי הנאמנות )סדרה ב'(השעבודים 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 

ועבד ו/או ספק של החברה בבעלות החברה ו/או בבעלות כל צד ג', לרבות שוכר של יחידה או שטח בנכס המש

ו/או מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכירות הרלוונטי רשאי השוכר לפרקם בתום תקופת 

אלא אם כן המיטלטלין נלקחים בחשבון בהערכת  ("המיטלטליןכל אלה ייקראו להלן יחדיו: "(השכירות 

כן על ידי החברה, הוא יחתום השווי של איזה מנכסי המקרקעין המשועבדים. ככל שהנאמן יתבקש לעשות 

 .על מכתב כלפי החברה או כלפי מי שהיא תורה לגביו, לפיו השעבודים לטובתו אינם חלים ביחס למיטלטלין

הנאמנות ים, מכל מין וסוג שהוא, לפי הוראות שטר אשר ינבעו מנכסי מקרקעין משועבד בכל הנוגע לפירות

ם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול לרבות תשלומים כספיים הנובעים מה)סדרה ב'( )

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 אותם, שייחתמו בקשר עם אילו מהיחידות הכלולות 

ל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הנכסים המשועבדים ו/או בגינם או כהמשועבדים(,  בנכסים

השעבוד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות  (א: ), תחולנה ההוראות שלהלן("הפירותלהלן בסעיף זה: ")

עד למועד  (ב)החוב יחול, ממועד יצירתו, הן על נכסי המקרקעין המשועבדים והן על הפירות כמפורט לעיל; 

, לא תחול על החברה כל מגבלה בקשר לפירות והיא תהא (כהגדרתו להלן)מימוש הנכסים המשועבדים 

רשאית לקבלם לידיה, להעבירם לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה, לערוך שינויים בתנאים לקבלתם ולעשות 

לא תהא רשאית למשכן  בהם כל פעולה שהיא, ללא צורך בכל אישור של הנאמן. עם זאת מוסכם כי החברה

עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים כאמור, )ג( זכויותיה בפירות לצד ג' כלשהו;  או לשעבד או להמחות את

לא תחול על החברה כל מגבלה לגבי התקשרות עם צדדים שלישיים שמכוחם קמה הזכות לפירות, לרבות על 

אותם צדדים שלישיים או עם צדדים  שינוי ההסכמים עמם, ביטולם, התקשרות בהסכמים אחרים עם

עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים כאמור, לא תהיה על החברה כל חובה להודיע  (ד)שלישיים אחרים; 

. לעניין זה החברה מצהירה הנאמנות )סדרה ב'(לשוכרים או לצד שלישי כלשהו על שעבוד נכס על פי שטר 

ו לגבי הנכסים המשועבדים למעט באירועים חריגים ומתחייבת כי היא תגבה דמי שכירות חודש בחודש



מהיקף התחייבויות החברה בגין סדרת אגרות  0.5% שלא יעלו בכל מקרה על)ובהיקפים שאינם מהותיים 

 ת(.כפי שתהיה מעת לע )סדרה ב'( החוב

ת ייחשב המועד בו התקבלה החלטת אסיפת מחזיקי אגרו -" מימוש הנכסים המשועבדיםלעניין סעיף זה "

 .לפירעון מיידי או למימוש בטוחות (סדרה ב')להעמיד את אגרות החוב  (סדרה ב') החוב

 

 שעבוד נכסים בעתיד .2.1.4

וזאת ללא צורך בקבלת אישור הנאמן ו/או  (וללא הגבלה במספר הפעמים)החברה תהיה זכאית, מעת לעת 

הקיימים באותה עת, לכך שהנאמן יעביר מיתרת תמורת ההנפקה  (סדרה ב')מהמחזיקים באגרות החוב 

לחשבון  ("יתרת התמורהלהלן: ") שהתקבלה בחשבון הנאמנות ומפירות יתרה זו שנצברו בחשבון הנאמנות

סכום השווה  ,(שני ימי עסקים2)הבנק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך 

המותר לשעבוד כבטוחה וזאת אך ורק לאחר שהחברה העבירה לנאמן את המסמכים לשווי הבטוחתי של נכס 

 :הבאים בנוסח לשביעות רצונו

לרבות בדרך של מתן התחייבות )החברה תיצור שעבוד, משכנתה או משכון, יחיד וקבוע בדרגה ראשונה  .א

סוגים וכל  אחד או יותר, מסוג אחד או מכמה ,, של נכס המותר לשעבוד כבטוחה(לרישום משכנתא

לפי שיקול  –, הכול שטר הנאמנות )סדרה ב'(ל 6.1.2 ו/או 6.1.1שילוב ביניהם, בהתאם לאמור בסעיפים 

ובהתאם  (ביחס לאילו נכסים ישועבדו בלבד בהתאם למגבלות להן כפופה החברה)דעתה של החברה 

הכל '( וסדרה ב)לסוג הנכס המותר לשעבוד אשר ישועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 

 .לשביעות רצון הנאמן

, ובהתאם לאמור באישור האמור לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.4 השווי הבטוחתי, כמשמעותו בסעיף .ב

בס"ק ד' להלן, של הנכס המותר לשעבוד כבטוחה יהיה שווה לתמורה אותה יידרש הנאמן להעביר 

 .לחברה

ציא לנאמן את כל המסמכים המפורטים החברה תרשום שעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה ותמ .ג

הנאמנות )סדרה ב'((,  לשטר 6.2.3בכפוף לסייג המנוי בסעיף הנאמנות )סדרה ב'( ) לשטר 6.2בסעיף 

בהתאם לסוג הנכס והשעבוד , בשינויים המחויבים וכן כל מסמך נוסף שיידרש לשם רישום שעבוד הנכס

 .בגינו על פי הדין, ולשביעות רצונו של הנאמן

הנאמנות )סדרה  לשטר 6.4.3החברה תמסור לנאמן אישור כאמור בסעיף שך לאמור בסעיף קטן ב', בהמ .ד

חתום על ידי נושא משרה בכיר בחברה, בדבר השווי הבטוחתי והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן,  ב'(

 שייבדק למועד רישום השעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה. האישור יכלול את אופן החישוב של

הנכס המותר לשעבוד הנאמן יסתמך על האישור והתחשיב הנ"ל ולא יידרש לבצע כל בדיקה נוספת 

 .מטעמו או לבדוק את אמתותו

יום לפחות קודם ליצירת שיעבוד של נכס ורישומו בפועל בהתאם להוראות  14החברה תפרסם דיווח מיידי 

ניירות ערך, לרבות הנחיית גילוי בנוגע לנכסי סעיף זה, הכולל את הגילוי הנדרש בהתאם להנחיות סגל רשות 

ולתיקון המוצע לתקנות ניירות ערך לעיגון "הנחיית גילוי בנוגע לפעילות  2011נדל"ן להשקעה מחודש ינואר 

וכן כל גילוי נוסף בהתאם לרף הגילוי שיידרש באותה עת ביחס לנכס  2013מחודש דצמבר " נדל"ן להשקעה

  ד.מהותי מאו

זכויות מכוח הסכמי רכישה  (סדרה ב')ל שישועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב לחלופין, ככ

לרבות בטוחות מכוח חוק המכר דירות שיועמדו מכוחם ובכלל זה ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות ביטוח )

, החברה תהא רשאית לקבל לידיה מעת לעת סכומים מיתרת התמורה, (ששועבדו לטובת הנאמן כאמור

לחשבון הבנק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך שני ימי עסקים, ובלבד 

שסכום זה יהיה שווה לסך שווי הבטוחות על פי חוק המכר דירות שנמסרו ו/או ימסרו לחברה בגין הנכסים 

הבטוחות על פי  שלובכפוף להמצאת העתק נאמן למקור  80%-הנ"ל, בתוספת מע"מ כדין, כשהוא מוכפל ב

הנוספות שהתקבלו בידיה כאמור, אשר בגינן מבקשת החברה לשחרר כספים נוספים  חוק המכר דירות

הנאמנות )סדרה כאמור והכל בכפוף לרישום שעבודים לטובת הנאמן בגין הסכמי רכישה אלו כמפורט בשטר 

חברה בנוגע לתחשיב השווי . החברה תעביר לנאמן תחשיב ואישור נושא משרה בכיר בתחום הכספים בב'(



והנאמן רשאי להסתמך על האישור והתחשיב  ,הבטוחתי ביחס לאמור לעיל, בנוסח לשביעות רצון הנאמן

 .תותםיהנ"ל ולא יידרש לבצע כל בדיקה נוספת מטעמו או לבדוק את אמ

השעבודים המפורטים  בהתאם לאמור לעיל, נכון למועד זה, החברה שעבדה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(, את

 להלן. לעניין זה יצויין, כי השעבודים המפורטים להלן תקפים על פי הדין בישראל ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה.

ערך השעבוד  סוג השעבוד ודרגתו תיאור הנכס המשועבד
בדוחות הכספיים 
של החברה ליום 

30.09.2020 
חשבון נאמנות )כהגדרתו בשטר 

ב'(, מתנהל על הנאמנות )סדרה 

שם הנאמן בנאמנות עבור 

 מחזיקי אג"ח )סדרה ב'(

שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות 

המתנהל בבנק  668875רו בחשבון הנאמנות שמספ החברה הלווה

על פי הגדרתו באגרת החוב(, על כל  )וכן 861( בסניף מספר 12הפועלים )

שם המלווה,  המופקד בחשבון זה המתנהל עלתתי חשבונותיו, וכל 

בע"מ בנאמנות עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה  (1975הרמטיק נאמנות )

 והכל כמפורט באגרת החוב. ב'(

 הכספים כל על בסכום הגבלה וללא ויחיד בדרגה ראשון ,שוטף שעבוד

 לעת מעת שיופקדו אחר נכס כל או/ו הערך ניירות או/ו הפיקדונות או/ו

 לההמתנ 668875 שמספרו, חשבונותיו תתי כל על ,הנאמנות בחשבון

 (החוב באגרת הגדרתו פי על וכן 861 (מספר בסניף (12) הפועלים בבנק

 מחזיקי עבור בנאמנות מ"בע (1975) נאמנות הרמטיק, המלווה שם על

 והכל פירותיהם לרבות בגינם שתתקבל תמורה וכל'( ב דרה)ס חוב אגרות

 .החוב באגרת כמפורט

 יםתמחה את הנכס לא תמשכן ולא תשעבד ולאהלווה החברה 

 לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא הםאו כל חלק מ יםהמשועבד

 אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

 ללא הגבלה בסכום.

 ללא הגבלה בסכום.

 להיבנות עתידות אשר דירות 50

יפו  )שטח -אביב-תל מזרח בצפון

 בתוספת"ר( מ 4,425-כ של מכר

, מרפסות"ר מ 525-כ של

 הידועים המקרקעין על המצויות

 חלקות, 6882 קיים כגוש

 וכגוש 52, 48, 46, 9-16 קיימות

, 401 עתידית חלקה, 6882 עתידי

 יפואביב -תל מזרח בצפון

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן 

ברה החוב )סדרה ב'( של החברה, על מלוא זכויות הח עבור מחזיקי אגרות

שבגינו החברה צפויה להירשם,  ,2019ר בדצמב 29מכוח הסכם מכר מיום 

בניינים )לרבות  2 בין היתר, כבעלת זכות בעלות במקרקעין שעליהם

 קומות, מעל קומת מסחר, 12ההצמדות אליהם(, הכוללים בניין אחד בן 

קומות מעל קומת מסחר, הכולל  5ן נוסף בן יחידות דיור ובניי 90הכולל 

 7073בגוש  71המצויים על המקרקעין הידועים כחלקה  יחידות דיור 9

ואשר מפורטות בנספח ג' באגרת החוב  יפו-אביב-בשדרות ירושלים, בתל

החזקה, זכויות חוזיות,  "(, לרבות זכויותהפרויקט)להלן בסעיף זה: "

 זכויות אחרות שיש לחברה ביחסזכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל 

לפרויקט, המהוות את כל זכויותיה של החברה בפרויקט ולמעט 

יקט נוספות על המקרקעין המיוחסים לפרו המיטלטלין וזכויות בניה

יחיד, ראשון בדרגה וללא  שעבוד קבוע,וכן  "(הנכס)להלן בסעיף זה: "

הפירות  הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של החברה הלווה למלוא

הנובעים מהנכס )לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם, כגון דמי 

שימוש או דמי פדיון או דמי ניהול או כל תשלום אשר  שכירות, דמי

שכירות שיהיו קיימים ו/או עתידיים  ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי

יחליפו אותם,  שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים באותה עת ו/או

 בקשר עם אילו מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם אושייחתמו 

שתתקבל חלף הדירות ו/או בגינם בנכס וכן על מלוא זכויותיה של החברה 

 הביטוח בגין הנכס, והכל בהתאם לאגרת החוב.  לקבלת תגמולי

תמחה את הנכס המשועבד או כל  החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא

אלא בהתאם  ו באיזה אופן שהואחלק ממנו לטובת צד שלישי כלשה

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

 ללא הגבלה בסכום.



דירות אשר נמצאות בשלב  25

בנייה ראשוני המצויות על 

 86המקרקעין הידועים כחלקה 

בגוש  87-ו 32, 24וחלק מחלקות 

 במרכז קריית אונו. 6491

הנאמן שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת 

החוב )סדרה ב'( של החברה, על מלוא זכויות החברה  עבור מחזיקי אגרות

שבגינו החברה צפויה להירשם,  ,2019 בדצמבר 30מכוח הסכם מכר מיום 

דירות )לרבות ההצמדות  25בין היתר, כבעלת זכות בעלות או חכירה של 

מחלקות  וחלק 86לדירות אלה( המצויות על המקרקעין הידועים כחלקה 

במרכז קריית אונו ואשר מפורטות בנספח ג'  6491בגוש  87-ו 32 ,24

"(, לרבות זכויות החזקה, זכויות הדירות)להלן בסעיף זה: " החובלאגרת 

)ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה  חוזיות, זכויות שביושר

החברה בדירות ולמעט  ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של

)להלן  וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים לדירותהמיטלטלין 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה וכן   "(הנכסבסעיף זה: "

מלוא זכויותיה של החברה הלווה למלוא הפירות הנובעים  בסכום על

כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי  מהנכס )לרבות תשלומים

תשלום אשר ישולם, ככל  ן או דמי ניהול או כלשימוש או דמי פדיו

שיתווספו  שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים ו/או עתידיים

על ההסכמים שיהיו קיימים באותה עת ו/או יחליפו אותם, שייחתמו 

אילו מהדירות(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל  בקשר עם

מלוא זכויותיה של החברה לקבלת בנכס וכן על  חלף הדירות ו/או בגינם

 לאגרת החוב.  תגמולי הביטוח בגין הנכס, והכל בהתאם

החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל 

ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם  חלק

 הנאמנות. ובכפוף להוראות שטר

 ללא הגבלה בסכום.

 דירות בשלבי בנייה 30
-מתקדמים )שטח מכר של כ

 330-מ"ר( בתוספת של כ 3,650
מ"ר מרפסות, המצויות על 

 6729המקרקעין הידועים כגוש 
ועל גוש  35-37וחלק מחלקות 

ברחוב  61חלק מחלקה  6693
 צבי ישי במרכז יהוד

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן 

ה ב'( של החברה, על מלוא זכויות החברה החוב )סדר עבור מחזיקי אגרות

שבגינו החברה צפויה  ,2020בספטמבר  13מכוח הסכם מכר מיום 

דירות )לרבות ההצמדות  30להירשם, בין היתר, כבעלת זכות בעלות של 

המקרקעין  חניות בזכות בעלות, המצויות על 13לדירות אלה( וכוללות 

על גוש  61חלק מחלקה ועל  6279בגוש  35-37הידועים כחלק מחלקות 

חניות  29-במרכז יהוד וכן בנוגע לזכויות חכירה לדורות בנוגע ל 6729

מפורטות בנספח ג' לאגרת החוב )להלן בסעיף  הצמודות לדירות ואשר

זכויות חוזיות, זכויות שביושר  "(, לרבות זכויות החזקה,הדירותזה: "

המהוות את  רות,)ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדי

כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות 

שעבוד וכן  "(הנכסהמקרקעין המיוחסים לדירות )להלן בסעיף זה: " על

בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של  קבוע, יחיד, ראשון

כספיים מהנכס )לרבות תשלומים  החברה הלווה למלוא הפירות הנובעים

או דמי ניהול  הנובעים מהם, כגון דמי שכירות, דמי שימוש או דמי פדיון

או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו 

ו/או עתידיים שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים באותה עת  קיימים

בקשר עם אילו מהדירות(, או כל זכות  ו/או יחליפו אותם, שייחתמו

בגינם בנכס וכן על  רת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הדירות ו/אואח

 מלוא זכויותיה של החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין הנכס, והכל

 בהתאם לאגרת החוב. 

כל  החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או

חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם 

 שטר הנאמנות. הוראותובכפוף ל

 ללא הגבלה בסכום.

 

 



 לתוספת השמינית לתקנות הדוחות: 8להלן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לסעיף 

 המשועבדים הנכסיםשווים הבטוחתי של  .2.1.5

 נכס" של בטוחתיה השווי את לבחון הנאמנות )סדרה ב'(להוראות שטר  בהתאם נדרש בהם מקרים באותם

, לפי העניין, )כהגדרתם בשטר הנאמנות סדרה ב'( "יםהמשועבד יםאו של "הנכס/ו" כבטוחהלשעבוד  המותר

 לשעבוד מותר נכס שעבודבעת : בלבד הבאים במקרים היינו) (')סדרה ב להוראות שטר הנאמנות בהתאם

ו/או הנאמנות )סדרה ב'(  שטרל 6.3כאמור בסעיף  המשועבדים הנכסיםהחלפת  שחרור ו/או בעתאו  כבטוחה

בעת הרחבת סדרת אגרות ו/או הנאמנות )סדרה ב'(  לשטר 6.6בעת שחרור תמורת ההנפקה כאמור בסעיף 

 , יחולו הכללים הבאים: (הנאמנות )סדרה ב'( לשטר 7 ( כאמור בסעיףב'החוב )סדרה 

נכס/ים המותר/ים לשעבוד כבטוחה שהינם נכסי מקרקעין משועבדים )למעט  של הבטוחתי השווי .א

)שומה(,  שווי הערכתפי  על כאמור ים/הנכס לשווי שווה, יהא החברה מכוח הסכמי הרכישה(זכויות 

 ; 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

הממשלתיים או מלווים קצרי מועד )דהיינו שער של ניירות הערך  שווי השוקהפיקדונות הכספיים או ל

הסגירה בבורסה של כל נייר ערך  ממשלתי או מלווה קצר מועד במועד הבדיקה מוכפל במס' כל נייר 

לרבות פירות  זיקי אגרות החוב המוחזק בחשבון הנאמנות במועד הבדיקה(,כאמור המשועבד לטובת מח

 שנצברו בגינם, אם וככל שנצברו;

בטוחות לגובה ה , במועד הבדיקה,יהא שווה רכישה הסכמי מכוח החברה זכויותשל  הבטוחתי השווי .ג

ובכלל זה ) דירות המכר חוק פי על שקיבלה החברה )ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ו/או

ערבויות בנקאיות ו/או פוליסות הביטוח ששועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור 

 בתוספת מע"מ כדין, ,רכישה הסכמי מכוח החברה זכויות בגין לחברהעל פי תנאיהן, שנמסרו  לעיל((

לשטר הנאמנות  6.1.1, כאמור בסעיף פרויקטה קבלת ממועד כי יובהר זה לעניין .80%-כשהוא מוכפל ב

 השווי ,הסכמי רכישה מכוחזכויות  קיימות היו לחברה בהם אשר פרויקטים באותם, )סדרה ב'(

באותם מקרים בהם נדרש בהתאם  יימדד דירות אותן הפרויקט הנבחן ובכלל זה של של חתיוהבט

לשטר )א( 6.4.1אמור בסעיף בהתאם ל לבחון את השווי הבטוחתי הנאמנות )סדרה ב'(להוראות שטר 

 .לשטר הנאמנות )סדרה ב'()ג( 6.4.1חלף האמור בסעיף  הנאמנות )סדרה ב'(

 

 תנאים להרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ב'( .2.1.6

, לפעם מפעם, רשאית תהא החברה, לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 4.6עד  4.2 םבכפוף ובנוסף לאמור בסעיפי

 בין, פרטית בהצעה בין) נוספות( ב'סדרה ) חוב אגרות ולהנפיק( ב'סדרה ) החוב אגרות סדרת את להרחיב

בכל מחיר ובכל  וזאת(, , המותרת לפי דיןאחרת דרך בכל בין או מדף הצעת דוח פי על בין, תשקיף במסגרת

 במצטבר: שלהלן התנאים שיתקיימו ובלבד אופן שיראה לחברה,

לשטר הנאמנות  8.1בסעיף  המפורטותאמות המידה הפיננסיות מ איזו של בהפרה נמצאת אינההחברה  .א

הרחבת הסדרה  לאחרבסמוך  מידבמועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי  )סדרה ב'(

 האחרוניםדוחות הכספיים ה על הסתמךהחברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות וזאת ב

ובהתחשב בסכום הגיוס הנובע מהרחבת הסדרה וזאת מבלי  ההרחבה למועד עובר שפורסמו החברה של

 ואגרות ובמידהאמות מידה פיננסיות  ןלקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אות

 אגרות מדירוג יפחת לא החוב אגרות דירוג, הסדרה הגדלתומיד לאחר בעקבות  - מדורגות תהיינה החוב

 הדירוג, אחת דירוג מחברת יותר ידי על מדורגות תהיינה החוב שאגרות)וככל  הסדרה הגדלת טרם החוב

 חברת אישור תפרסם את החברה, זה תנאי לצורך כי יובהר(. הגבוה הדירוג יהיה זה לעניין הקובע

 . טרם הרחבת הסדרה הסדרה להגדלת הדירוג

של החברה את  אין, לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה, בהרחבת הסדרה בכדי לפגוע בכושר הפרעון .ב

 אגרות החוב )סדרה ב'(.



במועד הרחבת הסדרה לא קיימת עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה ב'( לפרעון מיידי ואין חשש סביר  .ג

 להתקיימות עילה שכזו. 

והרחבת סדרת אגרות החוב  )סדרה ב'(החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות  .ד

התחייבויותיה המהותיות של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  לא תגרום להפרת איזו מבין

 ב'(.

 מהתמורה 100% -הבטוחתי של כלל הנכסים המשועבדים נכון למועד הרחבת הסדרה לא יפחת מ השווי .ה

( אשר נמצאות ב')סדרה  החוב אגרות בגין הנפקתן במועד לחברה החוב אגרות מחזיקי ידי על ששולמה

אגרות החוב אשר תונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה ובכל  בגין התמורה בתוספתבמחזור באותה עת )

 אגרות לתנאי בהתאם ןוהריבית בגינ ההצמדה הפרשי בתוספתהרחבת סדרה נוספת שנעשתה לפני כן(, 

. ההרחבה אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( עד לאותה עת( במועד ב')סדרה  החוב

נכסים המותרים לשעבוד כבטוחה בהתאם  לשעבד רשאית תהא החברהלצורך עמידה בתנאי סעיף זה 

"( ובמקרה כאמור תועבר הנוספים הנכסים: "זה בסעיף)להלן  הנאמנות )סדרה ב'( שטר להוראות

תמורת הרחבת הסדרה לחשבון הנאמנות ותשוחרר לחברה לאחר השלמת שעבוד הנכסים הנוספים 

בקשר עם שעבוד הנכסים  לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.2המסמכים המפורטים בסעיף והמצאת כל 

מובהר כי החברה לא תהיה רשאית לקבל לידיה את תמורת הרחבת הנוספים, בשינויים המחויבים. 

החברה לא תהיה רשאית להרחיב את סדרה הסדרה כאמור אלא אם שועבדו הנכסים הנוספים )היינו, 

וכן עליית שווי הנכסים המשועבדים  עליית שווי הנכסים המשועבדים לכשעצמם אגרות החוב על בסיס

לכשעצמם לא תזכה את החברה לקבל כנגד שעבודם תמורה שתנבע מהרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה 

 ב'((.

, הנאמנות )סדרה ב'(לשטר  6.7החברה תצהיר ביחס לנכסים הנוספים הצהרות כמפורט בסעיף  .ו

 בשינויים המחויבים.

 ע.נ. אגרות חוב.₪ מיליון  700על  מקרההיקף הסדרה )לאחר ההרחבה( לא יעלה בכל  .ז

 

 ושחרור נכסים משועבדיםהחלפת  .2.1.7

 החלפת נכסים משועבדים .2.1.7.1

 הנכסיםאת השעבוד על  לשחררהחברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים(, 

כולם או חלקם, קרי החלפת השעבוד  המשועבדים הנכסים על השעבוד החלפת של בדרך המשועבדים

הנכס )להלן: " על איזה מבין הנכסים המשועבדים ו/או על איזו מבין הדירות הכלולות בהם

כבטוחה, אחד או  לשעבוד המותרים מהנכסים אילו של, שעבוד, משכנתה ו/או משכון"(, בהמוחלף

הלן: ל) החברה של דעתה שיקול לפי - והכול, ביניהם שילוב וכל סוגיםיותר, מסוג אחד או מכמה 

 :העניין לפילהלן,  בסעיף המפורטים"(, ובלבד שיתקיימו כל התנאים הנכס המחליף"

 הנכסיםההגדרה של " תחת כהגדרתו" )נכס מקרקעין משועבדהינו " המחליף שהנכס במידה

 : מאלה אחד מתקיים, " בשטר הנאמנות )סדרה ב'((כבטוחההמותרים לשעבוד 

 טעונה הסכמה – )סדרה ב'( נכסים משועבדים באישור אסיפת מחזיקי אגרות חוב החלפת (1)

(, וזאת ב'מחזיקי אגרות החוב )סדרה  באסיפת( ב'מחזיקי אגרות החוב )סדרה של מראש 

 – או; מיוחדת בהחלטה

 להחלטת להידרש מבלי" סביר החלפה"מנגנון ב שימוש תוך משועבדים נכסים החלפת (2)

 החברהוהתנאים המנויים שם,  לעיל( 1"ק )בסאף האמור  על - חוב אגרות מחזיקי אסיפת

בנכס מקרקעין  המוחלףאת הנכס החליף ל, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית תהיה

 נאמן אישוראו /ו (ב'משועבד, מבלי להידרש לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

יתקיימו כל התנאים שלהלן  השינוי שבמועד ובלבד(, ב')סדרה  החוב אגרות מחזיקי

 -ובמצטבר

 המחליף הנכס של לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.4בסעיף  כהגדרתו הבטוחתי השווי (א)

 100% -לא יפחת מ של כל יתר הנכסים המשועבדים הבטוחתיעם השווי  יחד



)לרבות  מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב לחברה במועד הנפקתן

( ב'בגין אגרות החוב )סדרה  ת סדרה, ככל שתהיינה(התמורה שתתקבל בכל הרחבו

אשר נמצאות במחזור באותה עת, בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם 

אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות  ההחלפה( במועד ב'לתנאי אגרות החוב )סדרה 

 ;במועד ההחלפה( ב'החוב )סדרה 

 מהותי באופן גבוהה תהיה לא המחליף הנכס שלהסיכון  רמתשל החלפה,  במקרה (ב)

שבחן את  החברה לאחר דירקטוריון לאישור בהתאם וזאת, המוחלף הנכסשל  מזו

 בדבר הדירקטוריון בחינת כי ויובהר. הנכס המחליף וקבע כי האמור לעיל מתקיים

. המחליף הנכס לעומת עצמו המוחלף לנכס ביחס תיעשה הנכס של הסיכון רמת

 נכס של הגיאוגרפי המיקום את בחשבון תיקח הרלוונטי במועד הדירקטוריון בחינת

 המותר בישראל למגורים"ן נדל נכס הינו המחליף הנכס והאם הבניה שלב"ן, הנדל

ודירקטוריון החברה  היה .לפקודה בהתאם במקרקעין להשקעות קרן"י ע לרכישה

 הנכסשל  מזו מהותי באופן גבוהה לא המחליף הנכס שלהסיכון  רמתלא יאשר כי 

 אסיפת של אישור טעונה משועבדים נכסים החלפת תהיה, לעיל כאמור, המוחלף

 .( לעיל1)2.1.7.1 "קבס כאמור החוב אגרות מחזיקי

 שבמסגרתם, לעיל זה בסעיף כאמור, משועבדים נכסים החלפת לבצע שלא מתחייבת החברה

 למועד שנקבע המועד שלפני חודשים 24 במהלך( מחליף" )נכס משועבד מקרקעין"נכס  תשעבד

 נכסים החלפת לבצע רשאית תהיה החברה, זאת עם"(. המאוחרת התקופה)להלן: " הפרעון

, יותר או אחת, פיננסית בטוחה הינו המחליף הנכס שבהם המאוחרת בתקופה משועבדים

 .להלן כמפורט

, ישועבד לטובת לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.3.1הנכס המחליף, כפי שהוא מוזכר לעיל בסעיף 

, לרבות כשעבוד קבוע לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.1הנאמן על פי ההוראות המפורטות בסעיף 

 ולפייחיד וראשון מדרגה ובמרשמים אשר בהם ניתן לרשום, ברשם החברות ובמידת האפשר 

 גם בלשכת רישום המקרקעין הרלבנטית. החברה דעת שיקול

" נכס מקרקעין משועבד" שאינושהנכס המחליף הינו מהנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה  במידה

  – (יותר או אחת, פיננסיות בטוחות הינו, כלומר)

רשאית החברה להחליף את הנכס  תהא, לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.3.1בסעיף  האמוראף  על

מבלי שתידרש לאישור הנאמן ו/או  אחת או יותר, ,שהינה בטוחה פיננסית מחליף בנכסהמוחלף 

, לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.3.1שתידרש לעמוד בתנאי סעיף  ומבלימחזיקי אגרות החוב 

 קבוע ויחיד בשעבוד( ב')סדרה  החוב אגרות מחזיקי לטובתהמחליף ישועבד  שהנכסובלבד 

שטר הנאמנות ל)ז( 6.5.1וללא הגבלה בסכום )וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ראשונה מדרגה

בדבר כוונתה לבצע החלפה כאמור  מיידידיווח  פרסמההחברה וש (, ככל שרלוונטי,)סדרה ב'(

בדיווח המיידי הנ"ל כי ההחלפה כאמור  וציינה בפועל ההחלפה ביצוע טרםימים  15לפחות 

הצפוי להחלפת הבטוחות הפיננסיות בנכס  המועד ואתבסעיף זה הינה לתקופה זמנית בלבד 

 (לשטר הנאמנות )סדרה ב'( ()ב6.4.1 ףבסעי)כמפורט  הבטוחתי השווי כי וכןמקרקעין משועבד, 

של כל יתר הנכסים המשועבדים ככל שקיימים  הבטוחתיעם השווי  יחד המחליף הנכס של

ות החוב לחברה מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגר 100%-נכסים נוספים לא יפחת מ

)לרבות התמורה  ( אשר נמצאות במחזור באותה עתב'במועד הנפקתן בגין אגרות החוב )סדרה 

שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם 

אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה  ההחלפה( במועד ב'לתנאי אגרות החוב )סדרה 

החברה תעביר לנאמן תחשיב המוכיח, לשביעות רצון הנאמן, כי השווי  .מועד ההחלפהב( ב'

מהתמורה  100%-הבטוחתי של כלל הבטוחות, לאחר שעבוד הנכס המחליף, אכן אינו פוחת מ

העדכנית של אותו המועד. הנאמן רשאי להסתמך על תחשיב זה ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת 

 מטעמו. 



פיננסית בשעבוד על נכס מקרקעין משועבד הבטוחה הבו תחליף החברה את ש במועדכי,  יודגש

 המקרקעין לנכס ביחס תיערך, זה בסעיףכאמור לעיל, הבחינה בדבר רמת הסיכון כאמור 

)קרי, הנכס האחרון ששועבד לטובת מחזיקי אגרות  החוב לאגרות כבטוחה ששימש האחרון

 . החוב לפני החלפתו בבטוחה פיננסית(

מלכתחילה  חליף, כאילו נכלל הנכס המהמוחלף הנכסיהיה כדין דינו  נכס מחליףככל שקיים 

"(, לרבות זכותה של החברה המשועבדים הנכסיםבהוראות שטר הנאמנות )לרבות בהגדרת "

לשטר  6.3.1לעניין זה מובהר כי האמור בסעיף  מעת לעת בהתאם לאמור לעיל. ולשוב ולהחליפ

יחול ביחס לנכס המחליף בשינויים המחויבים, ככל שמדובר בנכס מקרקעין  הנאמנות )סדרה ב'(

 משועבד שהינו זכויות החברה מכוח הסכם הרכישה.

בנוסף לאמור לעיל, החלפת נכסים משועבדים כפופה לכך שהחברה תמציא לנאמן אישור מאת 

בלעדי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר עמידת החברה בתנאים המפורטים להלן ש

 תקיימות איזה תנאי מהם לא תותר החלפת נכסים משועבדים: ה

 כי לא מתקיימת עילת פירעון מידי באותו מועד;  (1)

 .)סדרה ב'( כי החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (2)

 

 שחרור נכסים משועבדים .2.1.7.2

במקרה של פדיון חלק מאגרות חוב  החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר פעמים(,

מיליון ש"ח לפחות )בכל מנה(, לשחרר ולהסיר את השעבוד על כל או  20)סדרה ב'( בסכום מצטבר של 

איזה מבין הנכסים המשועבדים ו/או לשחרר ולהסיר את השעבוד על איזו מבין הדירות הכלולות בהם 

החברה, וללא צורך באישור מחזיקי אגרות לפי שיקול דעתה של  –"(, והכול הנכס המשוחרר)להלן: "

לשטר  6.4.1( השווי הבטוחתי )כהגדרתו בסעיף 1החוב )סדרה ב'( או הנאמן )סדרה ב'(, ובלבד ש: )

( של יתרת הנכסים המשועבדים, על בסיס הערכות שווי העומדות בתנאי סעיף הנאמנות )סדרה ב'(

מהתמורה ששולמה  100%-הנכסים לא יפחת מ, נכון למועד שחרור לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.4.2

על ידי מחזיקי אגרות החוב לחברה במועד הנפקתן בגין אגרות החוב )סדרה ב'( אשר נמצאות במחזור 

באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה 

עד השחרור אשר טרם שולמו למחזיקי והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה ב'( במו

( החברה עומדת בכל 3( לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי; )2אגרות החוב )סדרה ב'( עד לאותה עת; )

הנאמנות )סדרה בהתאם להוראות שטר  )סדרה ב'( התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב

הכספים בדבר עמידת החברה בתנאים  ( יימסר לנאמן אישור נושא המשרה הבכיר בתחום4) -; וב'(

 האמורים לעיל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

הנאמן יהיה חייב לחתום תוך זמן סביר על כל מסמך או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצועה 

של השחרור ו/או ההחלפה, וזאת בתנאי שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל, לרבות לצורך 

מעל הנכס המוחלף, ולאחר שהחברה המציאה לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר הסרת השעבוד 

לשטר הנאמנות  6.3.1בתחום הכספים בחברה, בצירוף תחשיב רלוונטי, בדבר עמידה בתנאי שבסעיף 

)בקשר עם השווי הבטוחתי של הנכסים  לשטר הנאמנות )סדרה ב'( 6.3.2או שבסעיף  )סדרה ב'(

מים( והנכס המחליף )ככל שקיים( והיחס ליתרת החוב בגין אגרות החוב המשועבדים )ככל שקיי

כאמור( וכן לאחר שהשלימה את הליכי השעבוד של הנכס המחליף )ככל שקיים(, להנחת דעתו של 

בקשר עם הנאמנות )סדרה ב'( לשטר  6.2הנאמן והציגה בפניו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

(, וכן כל מסמך סביר אחר שיידרש בהתאם לשיקול דעתו הסביר שעבוד הנכס המחליף )ככל שקיים

 של הנאמן לצורך יצירת ו/או רישום השעבוד על הנכס המחליף )ככל שקיים(.

הנאמן רשאי להסתמך על אישורי החברה ואסמכתאות אשר יועברו אליו בגין האמור לעיל, לרבות על 

 תחשיב החברה, ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.

נוסף, עד למועד בו קמה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות, החברה ב

תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות, 

מוקדם לרבות בפירותיהם, לצורך פירעון קרן ו/או ריבית אגרות חוב )סדרה ב'(, לרבות בדרך של פדיון 



השווי הבטוחתי של הנכסים  -)מלא או חלקי, לפי שיקול דעת החברה( ובלבד שלאחר התשלום כאמור 

מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב לחברה במועד  100%-המשועבדים לא יפחת מ

הנפקתן בגין אגרות החוב )סדרה ב'( אשר נמצאות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל 

חבות סדרה, ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב הר

)סדרה ב'( אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( כפי שיהיה לאחר הפירעון כאמור וזאת 

בהתאם לאישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה אשר יימסר לנאמן, אליו יצורפו 

ואסמכתאות רלוונטיים. במקרה כאמור, הנאמן יהא חייב לחתום על כל מסמך ו/או אישור  תחשיב

שיהיו נחוצים או מועילים לביצוע התשלום. יובהר כי הנאמן רשאי להסתמך על אישורי החברה 

ואסמכתאות אשר יועברו אליו בגין האמור לעיל, לרבות על תחשיב החברה, ולא יידרש לבצע בדיקה 

 ו.נוספת מטעמ
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