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 בע"מ מגוריט ישראל
 2018 מרץב 31ביום  שנסתיימהלתקופה דוח ביניים 

 

 

, 1970-פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 2014במרץ  10ביום 

"התיקון", בהתאמה(; בהתאם להוראות -בסעיף זה: "התקנות" ולהלן קטנים )בדבר הקלות לתאגידים 

תאגיד קטן כמשמעו בתיקון. דירקטוריון החברה  הייתההחברה  2017בדצמבר  31ליום  נכון התיקון יצוין, כי

( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח 1אימץ את כל ההקלות המפורטות בתיקון, כדלקמן: )

ה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית בחברה, כך שהחברה תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות רוא

( העלאת סף הצירוף של דוחות 3)-ו 20%-( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל2בלבד; )

 .40%-חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

בדבר תיקון נוסף לתקנות שעניינו  2017באפריל  24ערך מיום כמו כן, בהמשך להודעת סגל רשות ניירות 

מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור, לפיו תאגיד קטן אינו מחויב עוד בפרסום הדוחות הכספיים ברבעון 

קיבלה על עצמה החברה  2017במאי  28הראשון והשלישי, אלא בכל חצי שנה )דוחות עיתיים(, על אף שביום 

דירקטוריון החברה דן בנושא והחליט שעל אף עמידת החברה בהגדרת , 2017באוגוסט  28 את ההקלה, ביום

תאגיד קטן פטור, משלב זה החברה לא תמשיך לאמץ את ההקלה ותחזור לדווח דוחות כספיים לפי מתכונת 

 דיווח רבעונית.

ינה עונה עוד על החברה א , לאחר תאריך הדוח,2018בינואר  1בהתאם להוראות תקנות הדוחות, החל מיום 

הגדרת "תאגיד קטן" הואיל והערך הנקוב של תעודות ההתחייבות שבמחזור של החברה בבורסה לניירות 

( 1ה)א()5( לתקנות. בהתאם לתקנות 3ג)א()5ערך בתל אביב בע"מ, הינו מעל הסף הקבוע לעניין זה בתקנה 

לתקנות תוך יישום ההקלות ל"תאגיד ד 5ה)ג( לתקנות, החברה תהיה מחויבת להפסיק לדווח לפי תקנה 5-ו

 30קטן", כפי שאלו אומצו על ידי דירקטוריון החברה, וזאת עד וכולל הדוח הרבעוני של החברה ליום 

 .2018בספטמבר 

 

 

 

 

 2018 מרץב 31המאזן:  תאריך

 

 2018 מאיב 16הדוח:    תאריך
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 :עניינים תוכן

 

 .8201 מרץב 31ליום  התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון דוח  'א פרק

 

 .8201 מרץב 31כספיים ביניים ליום  דוחות 'ב פרק

 

 .מנהלים הצהרות 'ג פרק

 

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

 .2011 ינואר מחודש להשקעה"ן נדל לפעילות בנוגע

 רמת ופרויקט רמלה לפרויקט בקשרשטר הנאמנות להגילוי הנדרש בהתאם  נספח ב'

 .גן

 .הערכות שווי נספח ג'
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה -פרק א' 

 2018 במרץ 31שנסתיימה ביום  חודשים שלושהלתקופה של 
 

"( דוחות תקופתיים ומידיים תקנות)להלן: " 1970-דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל(בהתאם לתקנות ניירות ערך 

 שלושהשל  תקופה"( ולמועד הדוח)להלן: " 2018 מרץב 31מוגש בזה דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

 "(.תקופת הדוח)להלן: " התאריך באותו שהסתיימה, 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 2017בפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת  כי הנחה מתוך ונערך, הדוח

-2018)מס' אסמכתא:  2018 מרץב 7אשר פורסמו ביום  2017 בדצמבר 31 ביום שנסתיימהמצב ענייני החברה לשנה 

 "(.2017 לשנת התקופתי הדוח)להלן: " (01-022564

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

-ובהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )תקני ה 1970 –"( התש"ל דוחות תקופתיים ומיידיים)"ניירות ערך 

IFRS לפרטים אודות בסיס ההצגה ועיקרי המדיניות החשבונאית אשר ביניים לדוחות הכספיים 2 בביאור( כמפורט .

  .2017לשנת  התקופתילדוח  2 ביאור, ראה ביניים יושמו בדוחות הכספיים

 

 

ד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגי -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:  1"מבע אביב-בתל ערך לניירות בבורסה ערך ניירות הנפקתבדבר  תשקיף החברה פרסמה 2016

 של הערך ניירות נסחרים, ואילך 2016 בספטמבר 26 מיום והחל(, בהתאמה", התשקיף" -ו "הבורסה"

 .בבורסה החברה

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

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

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

 .ייחודיות מס להטבות זכאית במקרקעין להשקעות קרן, בנוסף. ועוד

רכישת והשכרת  -הינו תחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל  הדוחהפעילות של החברה נכון למועד  תחום .1.3

 .ןשירותים הנלווים להשכרתהדירות ומתן 

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

 

                                                        
)מס'  2016בספטמבר  14(, מיום 114220-01-2016)מס' אסמכתא:  2016באוגוסט  31לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום   1

 (, בהתאמה.2016-01-124066)מס' אסמכתא:  2016בספטמבר  15( ומיום 2016-01-123466אסמכתא: 



 

 4 -ב 
 

להלן טבלה מסכמת של רכישת הפרויקטים או זכיה במכרזים שבוצעו על ידי החברה בתחום הנדל"ן  .1.5

 יב למגורים נכון למועד הדוחהמנ

 הפרויקט עיר

חתימה  מועד
על הסכם / 

/ זכיה רכישה
 במכרז

 רכישה עלות
 (₪)באלפי 

 רכישה עלות
כולל הוצאות 

נלוות 
 לרכישה

 (₪)באלפי 

 השקעה עלות
 /הכוללת

 2צפויהה
 (₪)באלפי 

 השווי אומדן
 3שומה לפי

 (₪)באלפי 

 בין הפרש
 השווי אומדן
 שומה לפי

 לעלות
 השקעה

 ת/כולל
 4הצפויה
 (₪)באלפי 

 ת"א

 דירות 34
 בפרויקט

"מידטאון" 
 אביב-בתל

 2017 ינואר
)מועד חתימה 

 על הסכם(
 12,659-כ 85,8605 173,20-כ 73,201-כ 400,71-כ

 גבעת
 שמואל

 דירות 58
 רמת בשכונת

 בגבעת הדר
 שמואל

 2018 מרץ
 9,683-כ 129,200 119,517-כ 119,476-כ 118,300-כ )מועד רכישה(

 רמלה

 דירות 84
 בפרויקט
 מול"אלקטרה 

 ברמלה" הנוף

 2017 מרץ
)מועד חתימה 

 על הסכם(
 15,583-כ 139,720-כ 124,1376-כ 123,190-כ 068,121-כ

 גן רמת
 דירות 23

"מרום  בפרויקט
 גן ברמת" נגבה

 2017 מרץ
)מועד חתימה 

 על הסכם(
 7,348-כ 55,100-כ 752,477-כ 47,535-כ 46,700-כ

 חולון

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

אשר יכלול ארוך 
 54-ל 42בין 

 8בחולון דירות

 2017 ספטמבר
מועד זכיה )

 (במכרז

 12,974-כ
הסכום )

מהווה את 
 ה שלחלק

 החברה בנכס
-  %60) 

 13,113-כ
הסכום )

מהווה את 
 ה שלחלק

 החברה בנכס
-  %60) 

 44,220-כ
הסכום מהווה )

 ה שלחלקאת 
  - החברה בנכס

%60) 

 נערכה טרם
 שומה

- 

 ת"א
דירות ושטח  31

"א בהגרמסחרי 
 אביב-לת

 2017 נובמבר
)מועד חתימה 

 על הסכם(
 78,875-כ 78,875-כ 78,000-כ

 נרכש טרם הנכס
 מותנית)העסקה 

 (מתלים תנאיםב
- 

                                                        
יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על   2

במקרים של הפרויקטים בהקמה )בחולון, אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. 

זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין רכיב הקרקע וכן על הערכות המבוססות על אומדן מידע יעקב( -בירושלים, בראשון לציון ובבאר

ים השונים ובמקרים של רכישת פרויקטים )רמת ( בקשר לפרויקטלהלן 11-ו 10, 9, 8בה"ש  ןת )כהגדרתיוהוצאות עתידיות של השותפו

. אם הערכות החברה לא שה והצמדות ששולמו בפועלגן, רמלה והגר"א( מידע זה נסמך בעיקר על עלות רכישה, הוצאות נלוות לרכי

מעבר לצפוי  יםתתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט

שוי הדבר להשפיע , שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עיםובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט

יובהר כי נכון למועד הדוח החברה שילמה את מלוא התמורה בגין פרויקט מידטאון ופרויקט גבעת  על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.

 שמואל.

 ", המצורף לדוח זה ולפרטים נוספים בדבר, "הערכות שווי'גנספח ראו לפרטים נוספים בדבר פרויקט מידטאון ופרויקט גבעת שמואל   3

 .2017 לשנת התקופתי לדוח, "הערכות שווי", המצורף נספח ג'פרויקט רמלה ופרויקט רמת גן ראו 

 במקרים בהם נערכה שומה בלבד.  4

לשומת המקרקעין של "פרויקט מידטאון"  7לפרטים אודות שווי בסיסי, ללא מגבלות החלות על הפרויקט, ראו בתחשיב השומה בסעיף   5

 "הערכות שווי", המצורף לדוח זה.', גשצורפה לנספח 

 אלפי ש"ח. 1,850-בנוסף בכוונת החברה לפעול להתקנת מזגנים ושדרוג מטבחים בדירות בעלות של כ  6

 אלפי ש"ח. 600-בנוסף בכוונת החברה לפעול להתקנת מזגנים ושדרוג מטבחים בדירות בעלות של כ  7

, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש ("השותפות" ביחד בסעיף זה:ן להל)לבין מנרב  החברהבהתאם להסכם שנחתם בין   8

 מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-תחזיק ב שמגוריטמשותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך 

לפרטים נוספים  .חלקה בפרויקט בנוסף, למגוריט אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב אופציה למכור למגוריט את

 .2017לדוח התקופתי לשנת בפרק ב', "דוח הדירקטוריון", המצ"ב  11.7ראו סעיף 
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 הפרויקט עיר

חתימה  מועד
על הסכם / 

/ זכיה רכישה
 במכרז

 רכישה עלות
 (₪)באלפי 

 רכישה עלות
כולל הוצאות 

נלוות 
 לרכישה

 (₪)באלפי 

 השקעה עלות
 /הכוללת

 2צפויהה
 (₪)באלפי 

 השווי אומדן
 3שומה לפי

 (₪)באלפי 

 בין הפרש
 השווי אומדן
 שומה לפי

 לעלות
 השקעה

 ת/כולל
 4הצפויה
 (₪)באלפי 

 ירושלים

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

 אשר יכלולארוך 
דירות  79לפחות 

בשכונת מלחה, 
 9ירושלים

 2018 ינואר
מועד זכיה )

 (במכרז

 23,732-כ
)הסכום 

מהווה את 
חלקה של 

החברה בנכס 
-%60) 

 23,882-כ
)הסכום 

מהווה את 
חלקה של 

החברה בנכס 
-%60) 

 85,800-כ
)הסכום מהווה 
את חלקה של 
-החברה בנכס 

%60) 

 נערכה טרם
 שומה

- 

 ראשון
 לציון

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

אשר יכלול ארוך 
דירות  60לפחות 

 10בראשון לציון

 2018 ינואר
מועד זכיה )

 (במכרז

 24,795-כ
)החברה 

זכתה במכרז 
אך הנכס 

. נרכש טרם
הסכום 

מהווה את 
חלקה של 

החברה בנכס 
-%60) 

 24,945-כ
)החברה 

זכתה במכרז 
אך הנכס 

. נרכש טרם
הסכום 

מהווה את 
חלקה של 

החברה בנכס 
-%60) 

 69,600-כ
)החברה זכתה 

במכרז אך 
 טרםהנכס 

. הסכום נרכש
מהווה את 
חלקה של 

-החברה בנכס 
%60) 

 נערכה טרם
 - שומה

 יעקב-באר

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

 אשר יכלולארוך 
שטחי מסחר 

 500-להשכרה )כ
 234-מ"ר( ו

דירות לפחות 
 11בבאר יעקב

 2018 מרס
מועד זכיה )

 (במכרז

 54,114-כ
)החברה 

זכתה במכרז 
אך הנכס 

. נרכש טרם
הסכום 

מהווה את 
חלקה של 

החברה בנכס 
-%60) 

 54,264-כ
)החברה 

זכתה במכרז 
אך הנכס 

. נרכש טרם
הסכום 

מהווה את 
חלקה של 

החברה בנכס 
-%60) 

 242,790-כ
)החברה זכתה 

במכרז אך 
 טרםהנכס 

. הסכום נרכש
מהווה את 
חלקה של 

-החברה בנכס 
%60) 

 נערכה טרם
 שומה

- 

 

אלפי ש"ח בגין פרויקט  22,342-נכון למועד הדוח נזקף רווח בדוחותיה הכספים של החברה בסך של כ

 מידטאון ופרויקט גבעת שמואל.

 בהם שומה שנערכו הפרויקטים בגין השקעה כוללת צפויהלעלות  שומה לפי השווי אומדןבנוסף, הפרש 

)להלן בסעיף זה:  אלפי ש"ח 22,931-הינו בסך של כ (רמלהו רמת גן) ואשר טרם נזקף הרווח בגינם

לרווח כאמור,  ףיודגש כי הפרש זה טרם נזקף לרווח בדוחותיה הכספים של החברה והוא ייזק ."ההפרש"(

אם וכאשר יבשילו התנאים לכך, וזאת בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים. יודגש כי אין כל וודאות כי 

סד כאמור היות ועשויים לחול שינויים בשווי הפרויקטים לפי השומות ובעלות לדוח רווח והפ ףסכום זה ייזק

 ההשקעה הכוללת הצפויה בהם.

                                                        
, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש ("השותפות" ן ביחד בסעיף זה:להל)לבין מנרב  החברהבהתאם להסכם שנחתם בין   9

 מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-תחזיק ב שמגוריטמשותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך 

פים לפרטים נוס .בנוסף, למגוריט אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט

 של החברה המצורפים לדוח זה. 2018במרץ  31, לדוחות הכספיים ליום 4ביאור ראו 

, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש ("השותפות" ן ביחד בסעיף זה:להל)לבין מנרב  החברהבהתאם להסכם שנחתם בין   10

 מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-בתחזיק  שמגוריטמשותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך 

לפרטים נוספים . בנוסף, למגוריט אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט

 של החברה המצורפים לדוח זה. 2018במרץ  31, לדוחות הכספיים ליום 4ביאור ראו 

, השותפות תפעל לחכירת ("השותפות" ן ביחד בסעיף זה:להל)לבין מנרב הנדסה ובנין בע"מ  החברהבהתאם להסכם שנחתם בין   11

מהפרויקט ומנרב תחזיק  60%-תחזיק ב שמגוריטהמקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך 

 .בפרויקטבנוסף, למגוריט אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב אופציה למכור למגוריט את חלקה  מהפרויקט 40%-ב

 של החברה המצורפים לדוח זה. 2018במרץ  31, לדוחות הכספיים ליום 4ביאור ראו לפרטים נוספים 
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עילות נדל"ן פהנחיית גילוי בנוגע לבנוגע לבתקופת הדוח שינויים מהותיים אשר חלו בדבר  פרטים נוספיםל .1.6

 .נספח א' ראו 2011 ינואר מחודש להשקעה

 פרויקטים ומכרזים נוספים .1.7

ת על חשבון כמקדמובדוחות הכספיים אשר מוצגים לפרטים נוספים בדבר פרויקט רמת גן ופרויקט רמלה, 

 המצורף לדוח זה. נספח ב'ראו  נדל"ן להשקעה,

 כספי מצב .2

  (:ח"ש)באלפי  8201 מרץב 31שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  השינויים עיקרייפורטו  להלן

 הסעיף

 

 31יום ל

 בדצמבר

2017 

 

 31 ליום

 2018 במרץ
 החברה הסברי

 מהשקעותבגין יציאת מזומן כתוצאה נובע בעיקר  הקיטון 72,740 159,900 שוטפים נכסים סך

 בנדל"ן מניב כמפורט לעיל. שביצעה החברה

 לזמן משועבדים פקדונות

 ארוך

 ערבות לטובתמפקדונות ששיעבדה החברה  נובע הגידול 7,959 1,580

 .בירושליםמלחה  קטבפרוי

"ח ש אלפי 119,194-כ של מיתרה נובע הרבעון במהלך הגידול 153,423 140,048 פקדון בנאמנות

 סדרה)"ח אג מהרחבת כתוצאה הנאמנות בחשבון שהופקדה

 מהשקעות כתוצאה"ח ש אלפי 105,819-כ של וקיטון ('א

 .כמפורט להלן הרבעון במהלך מניבים בנכסים החברה

 להשקעה"ן נדל"ח ע מקדמות

 

ברבעון הראשון נובע מסיווג עלות פרויקט מידטאון  הקיטון 113,357 149,942

 גידול בקיזוזו אלפי ש"ח 61,653-כ של בסך להשקעה"ן נדלכ

 בסך גן ורמת ברמלה בפרויקטים החברה מהשקעות כתוצאה

 "ח.ש אלפי 25,068-כ של מצטבר

ברבעון  הגידולבהקמה מוצג לפי שווי הוגן.  להשקעה"ן נדל 40,444 13,024 בהקמה להשקעה"ן נדל

הראשון נובע מהשקעות החברה בפרויקטים במלחה ירושלים, 

אלפי  27,420-כ שלחולון, ראשון לציון ובאר יעקב בסך מצטבר 

 ש"ח.

הגידול במהלך הרבעון  "ן להשקעה המוצג לפי שווי הוגן.נדל 215,060 - להשקעה"ן נדל

מרכישת פרויקט בגבעת שמואל בעלות כוללת של  הראשון נוב

סיווג פרויקט  שינויו רכישה השלמתאלפי ש"ח,  119,517-כ

התאמת שווי  וכןאלפי ש"ח  73,201-כ מידטאון בעלות של

 אלפי ש"ח. 22,342-כ נדל"ן להשקעה בסך של

 -- 603,377 464,913 המאזן סך

 120,942,000הרחבה של  מהנפקת בעיקר נובע ברבעון הגידול 365,989 247,890 'א סדרה חוב אגרות

 אלפי ש"ח, נטו.   118,449-כל בתמורהסדרה א' ש"ח  "חאג.נ ע

 הון

 

-כ של בסך לתקופה הכולל רווחב מגידול בעיקר נובע הגידול 235,030 215,579

 .ח"ש אלפי 19,351

  1.026 0.94 (ח)ש" למניה הון
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 0.15%-ל 0.08%ן מיליוני ש"ח בפקדונות חופשים הנושאים ריבית שוק )בי 78-כ , מופקדיםהמאזןליום  )*(

( באקסלנס לשנה 0.15%של חופשי הנושא ריבית שוק ) ןש"ח בפקדו מיליון 11-כסך של  לשנה( מתוכם

אשר למיטב ידיעת החברה, הינה חברה קשורה  "(באקסלנס הפקדון)להלן: " נשואה שרותי בורסה בע"מ

רגילות של החברה, לאקסלנס השקעות  מניות 40,000,000מחזיקה בע"מ אשר  לאקסלנס נשואה גמל

ניהול לאקסלנס השקעות בע"מ ), מניות רגילות של החברה 483,394בע"מ )תעודות סל( אשר מחזיקה 

חזקות אאגרות חוב )סדרה א'( של החברה והפניקס  4,075,032( אשר מחזיקה קרנות להשקעות משותפות

אגרות חוב )סדרה א'(  22,238,316( אשר מחזיקה קופות גמל וחברות לניהול קופות גמלאחזקות בע"מ )

 .12של החברה

 .באקסלנס הפקדון נסגרכי נכון לתאריך הדוח  יובהר

 העסקיתהפעילות  תוצאות .3

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

 הסעיף

 החודשים 3-ל

 שהסתיימו

 במרץ 31 ביום

2017 

 החודשים 3-ל

 שהסתיימו

 מרץב 31 ביום

2018 

 החברה הסברי

"ן נדל הוגן שווי התאמת

 להשקעה

סעיף זה כולל התאמת שווי הוגן בגין עליית ערך בפרויקט  22,342 -

פרויקט עליית ערך באלפי ש"ח ו 12,659-כ מידטאון בסך של

 אלפי ש"ח. 9,683-כ גבעת שמואל בסך של

התנועה ברבעון נובעת מתשלום דמי ניהול לחברת הניהול  (2,429) (1,715) וכלליות הנהלה הוצאות

-כ אלפי ש"ח, הוצאות בגין יעוץ בסך של 1,268-כ בסך של

אלפי  188-כ אלפי ש"ח, הוצאות משפטיות בסך של 395

והוצאות אלפי ש"ח  177-כ , הוצאות שכר בסך שלש"ח

 "ח.ש אלפי 401-כ בסך שלאחרות 

מהוצאות  בעיקרהוצאות המימון, נטו בתקופה נובעות  (562) 53 נטו, מימון)הוצאות(  הכנסות

בניכוי הכנסות  (סדרה א')ריבית והפחתת נכיון אג"ח 

במדד המחירים  0.4%-כ מהפרשי שער בעקבות ירידה של

 .בתקופה לצרכן

השינוי ברווח הכולל בתקופה נובע בעיקר מהתאמת שווי  19,351 (1,662) לתקופה (הפסדרווח )

 הוגן נדל"ן להשקעה. 

  0.08 (0.01) למניה (הפסדרווח )

 מימון ומקורות נזילות .4

בסך של  ,2016מניות בחודש ספטמבר בידי החברה בגין הנפקתן והקצאתן של  התקבלהאשר  נטו התמורה .4.1

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

אלפי ש"ח, וכן התמורה נטו אשר התקבלה בגין הנפקתן והקצאתן של  245,972-בסך של כ, 2017אוגוסט 

ת סדרת אגרות חוב )סדרה א'( שנעשתה בחודש פברואר הרחב אגרות חוב )סדרה א'( שנעשתה בדרך של

                                                        
ניהול קרנות אקסלנס השקעות בע"מ ), )תעודות סל(, אקסלנס השקעות בע"מ אקסלנס נשואה גמל בע"מבדבר החזקות  רטים נוספיםלפ  12

 (.2018-01-036286)מס' אסמכתא:  2018באפריל  10מיום דיווח מיידי ראו חזקות בע"מ א( והפניקס להשקעות משותפות
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למימון פעילותה העסקית של החברה, כפי שתחליט הנהלת ת ומשמשאלפי ש"ח,  118,449-של כ בסך ,2018

 לעת, לפי שיקול דעתה. החברה מעת

בהיקף שיידרש לה לשם המשך  ו/או חובבעתיד בכוונת החברה לממן את פעילותה באמצעות גיוסי הון  .4.2

מימון פעילותה השוטפת, מעת לעת, בבורסה ומחוץ לבורסה, ולרבות מתאגידים פיננסיים ו/או גופים 

 .פרטיים

 :נזילות .4.3

 ."חש אלפי 72,534-כ שללחברה יתרות מזומנים בסך  ,2018 מרץב 31 ליום

 החודשים 3-ל הסעיף

 שהסתיימו

מרץ ב 31 ביום

2017 

 החודשים 3-ל

 שהסתיימו

מרץ ב 31 ביום

2018 

 החברה הסברי

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  שוטפת

פעילות שוטפת נובע מרווח בסך לתזרים המזומנים  (3,086) (1,627)

אלפי ש"ח בניכוי התאמת שווי הוגן  19,351-כ של

אלפי ש"ח בתוספת  22,342-כ נדל"ן להשקעה בסך של

 התאמות שונות הדרושות להצגת המזומנים. 

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  השקעה

תזרים המזומנים לפעילות השקעה נובע בעיקר  (198,584) (42,995)

 להשקעה"ן נדל, השקעהל"ן בנדלמהשקעות החברה 

 .בהקמה"ן נדל"ח ע מקדמות ותשלום בהקמה

 מפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  מימון

 בעיקר נובע מימון מפעילות המזומנים תזרים 119,194 (4,147)

 '.א סדרה"ח אג הרחבת מהנפקת שהתקבלה מתמורה

 :בחברה פנימיהמבקר ה פרטים בדבר .5

וחשבון וזאת לאחר הגשת דין נערך דיון בוועדת הביקורת בממצאי המבקר הפנימי  2018באפריל  29ביום  .5.1

 זו לישיבההדיון.  מועד ינכ"ל ולחברי ועדת הביקורת מספר ימים לפנימי למנבכתב על ממצאי המבקר הפ

( 2)-והתקשרויות החברה עם יועצי החברה ( 1בנושאים הבאים: ) תי דוחות ביקורנימי שנהגיש המבקר הפ

 הפיקוח על אמצעי תשלום.

 : 2018לשנת  העבודה תכנית .5.2

 הביקורת ועדת המלצת קבלת לאחר, 2018 מאיב 16תכנית העבודה אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 

 .2017 אפרילב 29 מיום

 תכנית העבודה של המבקר הפנימי היא שנתית. •

הצעה לתוכנית ביקורת אשר נערכת באופן עצמאי לדרך קביעת תוכן תוכנית העבודה הינה בהתאם  •

עדת הביקורת של החברה. ועדת וומוצגת לו ולאחר התייעצות עם הנהלת החברה הפנים על ידי מבקר

הביקורת בוחנת את תוכנית העבודה השנתית של מבקר הפנים ומעבירה את המלצותיה לדירקטוריון 

 החברה אשר מאשרה בשינויים הנראים לו, ככל שהיו.

 השיקולים העיקריים בקביעת תוכנית הביקורת השנתית הינם:

 הצעת מבקר הפנים לתוכנית עבודה שנתית. •

הצעות חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון בהתבסס, בין היתר, על הצעות מבקר הפנים ונושאים  •

 שנדונו בישיבות השוטפות של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.

 עסקאות ואירועים מיוחדים, מורכבים ומהותיים בהיקפם אשר אירעו בחברה. •
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הפנים שיקול דעת לסטות מתוכנית העבודה השנתית שאושרה, בכפוף לכך שיפנה להנהלת למבקר  •

החברה ואל ועדת הביקורת במתן הסברים לצורך הסטייה מתוכנית העבודה שנקבעה, וכן בקבלת 

 אישור דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, לשם כך.

 : 2018היקף העסקה לשנת  .5.3

בדיון בין ועדת הביקורת ומבקר הפנים ובאישור דירקטוריון החברה. היקף קביעת היקף השעות נעשתה 

, ענייני החברה, היכרות המבקר את הפעילות המבוקרתעל סמך היקף שעות העבודה נקבע, בין היתר, 

 .שעות 200היקף השעות שנקבע הינו  .המוצעת הביקורתהמבנה הארגוני של החברה ותוכנית 

תקנות דוחות תקופתיים ל רביעית, כמפורט בתוספת הלפרטים נוספים בדבר המבקר הפנימי בחברה .5.4

 .2017התקופתי לשנת  דוחלדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה המצורף ל 8, ראו סעיף ומיידיים

 למחזיקי אגרות החוב  ייעודיגילוי  .6

 אגרות חוב )סדרה א' ( 

 .2017 אוגוסטב 22 מועד הנפקת הסדרה

אגרות חוב )סדרה א'( הונפקו במסגרת דוח הצעת מדף מכוח  255,782,000 הנקוב במועד ההנפקה  השווי סך

 תשקיף.ה

 .2018בפברואר  6 מועד הרחבת הסדרה

 הרחבת הסדרה. אגרות חוב )סדרה א'( הונפקו במסגרת 120,942,000 שווי נקוב במועד הרחבת הסדרה

לאחר הרחבת סך השווי הנקוב של הסדרה 

 הסדרה
 .אגרות חוב )סדרה א'( 376,724,000

 ."חש אלפי 376,724-כ 31.3.2018שווי נקוב ליום 

 ."חש אלפי 377,096-כ 31.3.2018שווי נקוב צמוד ליום 

 ."חש אלפי 376,724-כ הדוח לתאריך נכון נקוב שווי

 ."חש אלפי 736,379-כ שווי נקוב צמוד נכון לתאריך הדוח

 .אלפי ש"ח 365,989-כ 31.3.2018בדוחות הכספיים ליום ערך 

 .אלפי ש"ח 1,401-כ לתאריך הדוח סכום הריבית שנצברה

 ."חש אלפי 371,827-כ 31.3.2018שווי בורסאי ליום 

 .ש"ח אלפי 371,902 -כ שווי בורסאי נכון לתאריך הדוח

 .לא התחייבות לתשלום נוסף

 .בשנה פעמיים תשולם אשר, 1%בשיעור קבוע של  שנתיתריבית  סוג ושיעור הריבית

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה א'(  100%תשלום אחד המהווה  מועדי תשלום קרן

 .2022ביוני  30אשר ישולם ביום 

שולמה הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'(  מועדי תשלום ריבית

בימים  )שולמה(, 2017בדצמבר  31דים כדלקמן: ביום ים בשנה, במועתשולם פעמיו

ביוני  30)כולל( וביום  2021עד  2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ביוני ו 30

2022. 

צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם  הינןאגרות החוב )סדרה א'(  ותנאיה הצמדה בסיס

"(. אם יתברר, המדד היסודי)להלן: " 2017 יוליבגין חודש  2017 אוגוסטב 15ביום 

במועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי המדד הידוע 

"( עלה לעומת המדד היסודי, תשלם מדד התשלוםבמועד התשלום )להלן: "

עור החברה את אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשי

העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר, במועד ביצוע תשלום 
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 אגרות חוב )סדרה א' ( 

כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי מדד התשלום זהה למדד היסודי או נמוך 

 ממנו, אזי מדד התשלום יהיה המדד היסודי.

 לא. האם ניתנות להמרה

זכות החברה לביצוע פדיון מוקדם או המרה 

 כפויה

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של 

 ימים לאחר מועד רישומן למסחר בבורסה.  60אגרות החוב )סדרה א'(, החל מחלוף 

 אין. החברה המדרגת 

האם ניתנת ערבות לתשלום התחייבויות 

 13החברה על פי שטר הנאמנות

 .לא

עמדה האם בתום שנת הדיווח ובמהלכה 

החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר 

 הנאמנות?

התחייבויות שנקבעו בשטר ו עמדה בכל התנאיםלמיטב ידיעת החברה, החברה 

 הנאמנות.

האם התקיימו תנאים המקימים עילה 

 להעמדה לפירעון מיידי?

למיטב ידיעת החברה, לא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב 

  מיידי.לפירעון 

  לא. האם בוצעו פעולת שונות לבקשת הנאמן?

לפי סעיף  מהותיתהסדרה היא האם 

 ?()א( לתקנות הדוחות13)ב()10

 כן.

 

קבלת  לאחרו, 2017בדצמבר  31לדוח הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום  10.2.4בהתאם לסעיף  .6.1

 החברה זכויות כל על, הגבלה בסכום ללא, בדרגה ראשון, שוטף שעבודנרשם  הדירות בפרויקט מידטאון,

 שימוש דמי או/ו שכירות דמי לרבות, להן הנ"ל וההצמדות אחת מהדירות כל מתוך הנובעים פירות לקבלת

 הסכמי ולרבות עת אותה שיהיו קיימים שכירות הסכמי מכוח, שישולם ככל, ישולם אשר כל תשלום או/ו

 ראשון, קבוע אותם וכן נרשם שעבוד יחליפו או/ו הקיימים על ההסכמים שיתווספו עתידיים שכירות

 שיגיעו לחברה או/ו המגיעים ביטוח תגמולי לקבלת החברה זכויות על מלוא בסכום הגבלה ללא, בדרגה

המצורף לדוח  נוספים ראו נספח א'לפרטים  .הדירות הנ"ל עם בקשר מורחב אש ביטוח לפוליסת בהתאם

 .זה

 31לדוח הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום  10.7ובנוסף לאמור בסעיף  10.6בהתאם לאמור בסעיף  .6.2

-כ שלסך נוסף לחברה מהנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( נכון למועד הדוח, הועבר  ,2017בדצמבר 

לדוח הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה  10.2.2בגין הנכס בגבעת שמואל כהגדרתו בסעיף  אלפי ש"ח 37,922

 לחברה מהנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( וכן, לאחר תקופת הדוח, הועבר  2017בדצמבר  31ביום 

כהגדרתו בסעיף  "הנוף מול"אלקטרה  פרויקטבגין מסירת ערבויות נוספות בגין  אלפי ש"ח 19,983-סך של כ

 .2017בדצמבר  31לדוח הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום  10.2.1.3

 

 

 

 

 

                                                        
 דיווח ראו נוספים לפרטים"(. הנאמנות שטר: "להלן) 2017 באוגוסט 21 מיום המדף הצעת לדוח' א כנספח מצורף הנאמנות שטר  13

 .(2017-01-072388: אסמכתא' מס) 2017 באוגוסט 21 מיום החברה
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 לאגרות חוב )סדרה א'( פיננסיותאמות מידה  .6.3

 המקורי ההלוואה סכום
 "ח(ש)באלפי 

 ליום הקרן יתרת
31.3.2018 

 "ח(ש)באלפי 

 למועד קרןה יתרת
 הדוח

 "ח(ש)באלפי 

 התחייבויות
 פיננסיות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 31 ליום נכון ותוצאותיו
ונכון למועד  2018 מרץב

 זה

376,724 -כ 377,096-כ    736,379-כ 

 של העצמי ההון
 יפחת לא החברה
 200של  מסך

 מיליון ש"ח.

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה
 מיליון 235-לכ הסתכם

 "חש

 ההון בין היחס
 החברה של העצמי

 המאזן היקף לבין
 כפי, החברה של

 בדוחות שיופיעו
 של הכספיים

 יפחת לא, החברה
 30% של משיעור

235

603
= 39% 

 

 "מרום נגבה"ופרויקט  "אלקטרה מול הנוף"פרויקט ל בקשר שטר הנאמנות הנדרש בהתאםהגילוי  .6.4

הגילוי הנדרש בהתאם להנחיית גילוי בנוגע לנכסי  'ב נספחכ"ב מצ, הנאמנות לשטר 6.4.4 לסעיף בהתאם

"אלקטרה מול הנוף" לפרויקט  בקשר", מאוד מהותי"נכס ל ביחס 2011 ינואר מחודש להשקעה"ן דלנ

פרויקט מידטאון ל קשרהגילוי הנדרש ב בדבר לפירוט. "(הגילוי הנדרש)להלן: " ופרויקט "מרום נגבה"

 .המצורף לדוח זה 'א נספחפרויקט גבעת שמואל ראו לו

לתקנות דוחות תקופתיים  שמינית, כמפורט בתוספת האגרות החוב )סדרה א'(לפרטים נוספים בדבר  .6.5

 .2017 התקופתי לשנת דוחהדירקטוריון על מצב ענייני החברה המצורף ללדוח  10, ראו סעיף ומיידיים
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  החברה של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות -'ב חלק

  הדוח בתקופת אירועים .7

 .של החברה םלדוחות הכספיי 4הדוח על המצב הכספי, ראה ביאור בתקופת  םמהותיי םאירועיר בדבים לפרט

 סימני אזהרה .8

לתקנות, בעניין "סימני אזהרה".  (14)ב()10דן בהוראות סעיף , 2018 מאיב 16דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 

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

תקופת ": דיווח )להלןההתחייבויות הקיימות והצפויות של התאגיד במהלך השנתיים החל מתום שנת ה

תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות "(. בחברה מתקיים סימן אזהרה אחד, התזרים המזומנים החזוי

דוח זה, קיומו של סימן האזהרה פרסום על אף האמור לעיל, דירקטוריון החברה קבע, כי נכון למועד . שוטפת

במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי לא תעמוד  כאמור אינו מצביע על בעיית נזילות וכי אין חשש סביר כי

 .החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן

, יתרות המזומנים בחברה וזאת בהתחשב בהכנסות ובהוצאות מסגרת ישיבת הדירקטוריון נבחנו, בין היתרב

אלו הצפויות במהלך תקופת תזרים התחייבויות החברה הן השוטפות והן הצפויות של החברה בתקופה זו וכן ב

 . של החברה (א')סדרה  רות חובהמזומנים החזוי, לרבות בגין אג

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

ססים על , מבוהצפויות במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי ההצפויות של החברה וכן התחייבויותי

 זה מידעזה, ובהנחה של המשך פעילותה במהלך העסקים הרגיל. מועד פרסום דוח הנתונים שבידי החברה ל

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

ה א'( וכן בקשר להוצאות ן, בקשר לאגרות החוב )סדר"הנדל לנכסי בקשר החברה של והשקעות עתידיות

גורמים )לרבות גורמי  של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם השוטפות של החברה.

 עשוי הדבר, (2017לדוח התקופתי לשנת ", תיאור עסקי התאגידבפרק א', " 22הסיכון הכלולים בסעיף 

 תזרים המזומנים החזוי של החברה. על להשפיע

 

 

__________________________ __________________________ 
 רוזנבוךיצחק ארז             

                                                  יו"ר הדירקטוריון
 דב מתי 
  החברה"ל מנכ
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
 

 של  לבעלי המניות
 

 בע"מ ישראל מגוריט
 
 

 מבוא
 

התמציתי , הכולל את הדוח ("החברה" – )להלן בע"מישראל  מגוריטסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון  2018 ,מרסב 31על המצב הכספי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה . אותו תאריךשל שלושה חודשים שהסתיימה בותזרימי המוזמנים לתקופה 
"דיווח כספי לתקופות  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים וולהצגה של מידע כספי לתקופ

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

 קירתנו.על ס
 

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
סקירה . והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים 

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 
 .IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

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

 
 
 
 
 
 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, במאי 16
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 דוח על המצב הכספי

 

 
 

 במרס 31 ליום
 ליום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

       נכסים שוטפים
       

 155,051  186,647  72,534  מזומנים ושווי מזומנים
 4,740  -  -  פקדונות משועבדים לזמן קצר

 109  263  206  חובהחייבים ויתרות 
       
  72,740  186,910  159,900 

       נכסים לא שוטפים
       

 140,048  -  153,423  פקדון בנאמנות
 1,580  -  7,959  פקדונות משועבדים לזמן ארוך

 77  88  73  הוצאות מראש
 149,942  42,923  113,357  מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה

 13,025  -  40,444  להשקעה בהקמהנדל"ן 
 -  -  215,060  נדל"ן להשקעה

 341  401  321  רכוש קבוע, נטו
       
  530,637  43,412  305,013 
       

 464,913  230,322  603,377  סה"כ נכסים
       

       התחייבויות שוטפות
       

 61  246  711  לספקים ונותני שירותים תהתחייבויו
 1,383  261  1,647  זכאים ויתרות זכות

       
  2,358  507  1,444 

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 247,890  -  365,989  'אגרות חוב סדרה א
       

 249,334  -  368,347  התחייבויותסה"כ 
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 2,406  2,406  2,406  מניותהון 
 (10,108)  (4,147)  (10,108)  מניות באוצר

 235,119  235,119  235,119  פרמיה על מניות
 517  211  617  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותקרן הון 

 (12,355)  (3,774)  6,996  (הפסדרווח )יתרת 
       

 215,579  229,815  235,030  סה"כ הון
       

 464,913  230,322  603,377  סה"כ התחייבויות והון
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 

       2018במאי,  16
 ארז רוזנבוך  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 מתי דב 

 מנכ"ל
 תומר צבר 

 סמנכ"ל כספים
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 רווח או הפסד ותדוח

 
 

 

 

 שהסתיימו החודשים 3-ל
 במרס 31 ביום

 לשנה 
 שהסתיימה

 יוםב
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

 -  -  22,342  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
       

 7,504  1,715  2,429  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 (7,504)  (1,715)  19,913  תפעולי (הפסדרווח )
       

 2,941  -  1,473  הוצאות  מימון
       

 202  53  911  הכנסות מימון
       

 (10,243)  (1,662)  19,351  לתקופה (הפסדרווח )
       

 (0.04)  (0.01)  0.08  למניה )בש"ח( (הפסדרווח )
       

 (0.04)  (0.01)  0.08  מדולל )בש"ח( (הפסדרווח )
 
 
 
 
 

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

 
 
 

  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  באוצר

קרן הון 
אופציות 
לנותני 
 סה"כ  רווחיתרת   שירותים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
             

 215,579  (12,355)  517  (10,108)  235,119  2,406  2018בינואר,  1יתרה ליום 
             

 19,351  19,351  -  -  -  -  לתקופה רווח
 100  -  100  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

             
 235,030  7,026  617  (10,108)  235,119  2,406  2018מרס, ב 31יתרה ליום 

 
 

  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  באוצר

קרן הון 
אופציות 
לנותני 
 סה"כ  יתרת הפסד  שירותים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
             

 235,524  (2,112)  111  -  235,119  2,406   2017בינואר,  1יתרה ליום 
             

 (1,662)  (1,662)  -  -  -  -  הפסד לתקופה
 (4,147)  -  -  (4,147)  -  -  אוצר מניות ב רכישת

 100  -  100  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
             

 229,815  (3,774)  211  (4,147)  235,119  2,406  2017במרס,  31יתרה ליום 
 
 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  באוצר

קרן הון 
אופציות 
לנותני 
  שירותים

 יתרת
 סה"כ  הפסד

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
             

 235,524  (2,112)  111  -  235,119  2,406  2017בינואר,  1יתרה ליום 
             

 (10,243)  (10,243)  -  -  -  -  הפסד לתקופה
 (10,108)  -  -  (10,108)  -  -  רכישת מניות באוצר 

 406  -  406  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
             

 215,579  (12,355)  517  (10,108)  235,119  2,406  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 שהסתיימו החודשים 3-ל
 במרס 31 ביום

 לשנה 
 שהסתיימה

 יוםב
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

       תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
       

 (10,243)  (1,662)  19,351  נקי (הפסדרווח )
       

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 4,001  35  (22,437)  )נספח א' לעיל(

       
 (6,242)  (1,627)  (3,086)  פעילות שוטפתל ששימשומזומנים נטו 

       
       תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

       
 (140,048)  -  (13,375)  הפקדה בפקדון נאמנות, נטו

 (4,740)  -  4,740  לזמן קצר, נטופקדונות משועבדים שחרור  (הפקדה)
 (1,580)  -  (6,379)  לזמן ארוךבפקדונות משועבדים  הפקדה
 (72)  (72)  -  רכוש קבוערכישת 

 (149,593)  (42,923)  (25,361)   תשלום מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה
 (13,025)  -  (27,419)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה

 -  -  (130,831)  תשלומים לרכישת נדל"ן להשקעה
       

 (309,058)  (42,995)  (198,625)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 (10,108)  (4,147)  -  רכישה עצמית של מניות 
 929  -  -  ריבית ששולמה בגין אג"ח 

 245,972  -  119,194  , נטוהנפקת אגח סדרה א
       

 234,935  (4,147)  119,194  מימון ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות( מזומנים נטו 
       

 (80,365)  (48,769)  (82,517)  במזומנים ושווי מזומניםירידה 
       

 235,416  235,416  155,051  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
       

 155,051  186,647  72,534  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופהיתרת 
 
 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 שהסתיימו החודשים 3-ל
 במרס 31 ביום

 לשנה 
 שהסתיימה

 יוםב
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

זומנים מפעילות מהתאמות הדרושות להצגת תזרימי  -נספח א 
        שוטפת

       
 80  20  20  פחת

 -  -  (22,342)  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
 2,847  -  505  מימון, נטוהוצאות 

 406  100  100  עלות תשלום מבוסס מניות
       
  (21,717)  120  3,333 
       

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
       

 (23)  (177)  (97)  עליה בחייבים ויתרות חובה
 4  (7)  4   ירידה )עליה( בהוצאות מראש לזמן ארוך

 (20)  221  (4)  )ירידה( עליה בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים
 707  (122)  (623)  עליה בזכאים ויתרות זכות

       
  (720)  (85)  668 
       
  (22,437)  35  4,001 
       

       עסקאות שאינן כרוכות בתזרים המזומנים - בנספח 
       

 -  -  745  הוצאות הנפקה שטרם שולמו במזומן
       

 349  -  275  עלויות רכישה לשלם בגין נדל"ן להשקעה
 
 

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

 
. החברה פרסמה תשקיף להשלמה 2016במאי,  4ביום החברה התאגדה בישראל כחברה פרטית בע"מ 

באוגוסט  31אשר הינו גם תשקיף מדף, הודעה משלימה לתשקיף ותיקון טעות סופר לתשקיף בימים 
(. " או "תשקיף המדף"התשקיף"–, בתאמה )להלן ביחד 2016בספטמבר  15-ו 2016בספטמבר  14, 2016

 הםשקעה אשר לפיה מימשקיעים בהסכ 4עם  החברה התקשרהבסמוך למועד פרסום התשקיף 
 22הסכמי השקעה(. ביום –)להלן  ש"ח ןמיליו 180של  סךהתחייבו אותם משקיעים להשקיע בחברה 

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה  0.01הקצתה החברה מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  2016בספטמבר 
-)בנוסף ל ההשקעהמניות אשר הוקצו בהתאם להסכמי  180,000,000המניות(, כדלקמן: –)לעיל ולהלן 

מניות אשר הוקצו לציבור במסגרת ההצעה  60,622,000-ו מניות אשר היו קיימות בהון החברה( 100
אלפי  60,925-לציבור על פי התשקיף. התמורה ברוטו שהתקבלה בגין הנפקת המניות לציבור היא כ

שקעה וזאת בניכוי אלפי ש"ח שגויס טרם ההנפקה לציבור בהתאם להסכמי הה 180,000-ש"ח בנוסף לכ
 הערך ניירות נסחרים, ואילך 2016 ספטמברב 26 מיום החלאלפי ש"ח.  3,400-הוצאות הנפקה בסך של כ

 .לניירות ערך בתל אביב בע"מ בבורסה החברה של
נוסח ]החברה הינה קרן השקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת מס הכנסה 

. במסגרת פעילותה העסקית יוזמת החברה רכישת נכסים ("הפקודה")להלן:  1961-התשכ"א, ]חדש
 .ופועלת לניהולם ולהשכרתם לאורך זמןבתחום הנדל"ן למגורים מניבים 

 
של שלושה חודשים ולתקופה  2017, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  -)להלןבאותו תאריך שהסתיימה 
הדוחות  –ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  2017בדצמבר  31הכספיים המבוקרים של החברה ליום 

  .כספיים המבוקרים(

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות כספיים ביניים
 

, ביניים לתקופות כספי דיווח 34ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הדוחות הכספיים 
-וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

1970. 
שיושמה בעריכת המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו 

 למעט האמור להלן: הדוחות הכספיים המבוקרים.
 
 מכשירים פיננסים .א

 
בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי ג לדוחות הכספיים השנתיים 3בבאור  כמפורט
 לאלבחרה ליישם את הוראות התקן למפרע  החברה(, "התקןלהלן: ") פיננסיים מכשירים – 9מספר 

 . מספרי השוואההצגה מחדש של 
 

 להלן המדיניות החשבונאית החדשה בדבר מכשירים פיננסיים:
 

 התחייבויות פיננסיות .1
 

 בשווי הוגןשבתחולת התקן  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות
למעט במקרה בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית, וזאת 

של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות 
 לרווח או הפסד. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 

 גריעת התחייבויות פיננסיות .2
 

המחויבות , כאשר דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 
 שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים  התחייבות פיננסית מסולקת
 .פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות

האם תנאי ההתחייבות  במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת
 שונים מהותית מהתנאים הקיימים.

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של ההתחייבות 
המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות 

 הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון את תזרימי  מהותי, וי אינבמקרה בו השינו

 המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים ייזקפו לרווח או הפסד.
מביאה החברה בחשבון שיקולים  בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,

 איכותיים וכמותיים.
 

 קיזוז מכשירים פיננסים .3
 

 קיימת אם המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 ואת הנכס את לסלק כוונה וכן קיימת, שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות

 חייבת לקזז הזכות. במקביל ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות

 של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות

 אסור, מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות על מנת. הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת

 שיגרמו אירועים שיהיו או ,לתחו לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא

 .לפקיעתה
 
 מכשירים פיננסים – IFRS 9יישום לראשונה של  .ב

 
, המחליף מכשירים פיננסים – IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB –פרסם ה  2014בחודש יולי 

"( מתמקד בעיקר בסיווג התקן החדש)להלן: " IFRS 9 מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה. – IAS 39את 

 . IAS 39ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת 
התקן החדש מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. התקן החדש מיושם למפרע ללא הצגה מחדש 
של מספרי השוואה כמתאפשר על פי הוראות התקן החדש. החברה מכירה בכל הפרש בין הערך 

 .ם הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפיםבספרי
 

 .לא הייתה השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה IFRS 9ליישום לראשונה של 
 

 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

 
  31.03.2018  31.12.2017 
 שווי הוגן  ערך בספרים  שווי הוגן  ערך בספרים  

 מבוקר  בלתי מבוקר  
         

 )**( 252,355  )*(247,890  )**( 827,371  )*( 844,366  אגרות חוב )סדרה א(
 

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

 אגרות חוב )סדרה א'( הרחבת א.
 

, (סדרה א')בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב  הנפיקה החברה 2018 בפברואר 6ביום 
ש"ח ע.נ. על פי דוח  255,782,000בהיקף של  אשר נרשמה לראשונה למסחר בבורסה שבמחזור

 120,942,000 ,המדף של החברהאשר הוצא מכוח תשקיף  2017באוגוסט  21הצעת המדף מיום 
תמורת ההנפקה ש"ח ע.נ. כל אחת,  1, רשומות על שם, בנות של החברה אגרות חוב )סדרה א'(

 ש"ח.אלפי  118,448-כאלפי ש"ח הסתכמה ל 2,494-כ לבניכוי הוצאות הנפקה בסך ש
מערכן הנקוב הכולל של  100%רעון בתשלום אחד המהווה ית לפועומדאגרות החוב )סדרה א'( 

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

הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( תשולם פעמיים בשנה במועדים ובשיעור כדלקמן: 
 2022ביוני  30)כולל( וביום  2021ועד  2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ביוני ו 30בימים 

. אגרות החוב )סדרה א'( תהיינה צמודות, חודשים שקדמה למועדים אלו 6בגין התקופה בת 
והכל , 2017בגין חודש יולי  2017אוגוסט ב 15ית, למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום קרן וריב

המדף  תשקיףאשר הוצא מכוח  2018בפברואר  4כמפורט בדוח הצעת המדף של החברה מיום 
 ."(2018בפברואר  4)להלן: "דוח הצעת המדף של החברה מיום  של החברה

 
 לציבור ועד לפירעון מלוא חובות והתחייבויות ('סדרה א)אגרות החוב  הונפקוהחל מהמועד בו 

, (א' סדרה), החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב ("תקופת ההתחייבות")החברה בגינן 
 לעמוד ביחסים פיננסיים במועד בדיקתם כמפורט להלן:

 
 היחס בין ההון עצמי של החברה לבין היקף המאזן של החברה, כפי שיופיעו בדוחות .1

 .30% ים של החברה, לא יפחת משיעור שלהכספי
 מיליון ש"ח. 200ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  .2
 

 החברה בכל ההתניות הפיננסיות כאמור לעיל. עמדה 2018, במרס 31נכון ליום 
יתרת תמורת ההנפקה אשר נמצאת בחשבון אשר מתנהל על שם הנאמן, בנאמנות עבור מחזיקי 

לקבוע בשטר הנאמנות המצורף אגרות החוב )סדרה א'( תשוחרר ותועבר לחברה בהתאם 
 .2018בפברואר  4כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום 

 
 "ח.אלפי ש 153,423-הינה כ 2018במרס,  31יתרת הפיקדון המוחזק בנאמנות ליום 

 
בדבר הסכמי שכר טרחה בגין  2017ב' לדוחות הכספיים השנתיים לשנת  19בהמשך לבאור 

במהלך תקופת הדו"ח שולם  משרד עו"ד )להלן: "המשרד"( –שירותים משפטיים מארז רוזנבוך 
ן אלפי ש"ח כהחזר הוצאות בעי 14-אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין וכ 62-למשרד סך של כ

אלפי ש"ח בתוספת  240-כהוצאות משפטיות שוטפות בדוח על הרווח והפסד ובנוסף סך של כ
סדרה )אג"ח רחבת אשר נכללו בניכיון ה (סדרה א')אג"ח  הרחבת מע"מ כדין כהוצאות הנפקת

 (.א

 
 ירושליםשכונת מורדות מנחת )מלחה( בב להשכיר דירה במכרז זכיה ב.

 
החברה הממשלתית לדיור  -דירה להשכיר נערך מכרז שפורסם על ידי  2018בינואר  1ביום 

ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון,  "(דירה להשכיר)להלן: " ולהשכרה בע"מ
מ"ר( בשכונת  5,460-, בשטח כולל של כ109, מגרש 29, חלקה 30452לחכירת מקרקעין )גוש 

ים, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים מורדות מנחת )שכונת מלחה( אשר בירושל
-" והמכרז)להלן בסעיף זה: " 231/2017להשכרת דירות לטווח ארוך, הידוע כמכרז מס' ים/

 ", בהתאמה(. הפרויקט"
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דירות  79אשר יכלול בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, 

 15-אשר תיועדנה למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ לפחות,
"(, כאשר כלל הדירות תיועדנה לדיור בשכר תקופת ההשכרהשנה ברציפות )להלן בסעיף זה: "

"מסלול שעניינה  1466דירה מפוקח לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 
שנים, עם תקופת  3-הקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה", לתקופה שלא תפחת מייחודי ל

שנים  6שנים, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על  3אופציה של השוכר להארכה של 
 .("הדירות המפוקחות: "בסעיף זה להלן)לאותו שוכר 

 
 שכר דירה מפוקח

 
יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד על  הדירות המפוקחות

מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי  80%
בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, ולא יפחת, בכל מקרה, משכר הדירה למ"ר וכן דמי 

ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות  48.8) האחזקה אשר נקבעו בהזמנה לקבלת הצעות במכרז
ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות  47.2-ו חדרים 3עבור דירות מפוקחות בנות 

 (.ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ כדין 4חדרים ובמקביל דמי אחזקה הינם בסך של  4מפוקחות בנות 
 

שהינה צד שלישי  "(נרבמ)להלן: " מנרב אחזקות בע"מבהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין 
", בהתאמה(, הסכם השותפות"-" והשותפותשאינו קשור לחברה )להלן וביחד עם החברה: "

השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות 
מהפרויקט. בהתאם  40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-בפרויקט, כך שהחברה תחזיק ב

" CALL" בלתי חוזרת ולחברה תוקנה אופציית "PUTהשותפות, למנרב תוקנה אופציית "להסכם 
( אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר תחילת תקופת 100%בלתי חוזרת, למימוש ביחס למלוא )

 ההשכרה של הפרויקט. 
 

התקבלה הודעה מדירה להשכיר לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב נבחרה  2018בינואר  3ביום 
מיליון ש"ח בתוספת מע"מ  7.7הזוכה במכרז לחכירת הפרויקט וזאת בתמורה לסך של כהצעה 

"(. בהתאם לתנאי התמורה בגין מרכיב הקרקעכדין עבור מרכיב הקרקע )להלן בסעיף זה: "
ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת  90המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע, תשולם בתוך 

 המכרזים. 
 

מיליון ש"ח עבור  30-לתנאי המכרז על החברה ביחד עם מנרב לשלם סך של כבנוסף, בהתאם 
  ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים. 90הוצאות פיתוח, בתוך 

 
חודשים מהמועד בו  48של הפרויקט, יהא בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה 

 (.עד קבלת הקרקע הצפוינכון למועד זה לא ידוע לחברה מו)נמסרה הקרקע ליזם 
 

החברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט כולו )כולל התמורה בגין מרכיב 
עלות ההשקעה הכוללת מיליון ש"ח )להלן בסעיף זה: " 143-הקרקע והוצאות פיתוח( בכ

 "(. הצפויה
 

פני עתיד  יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה
שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת 
הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע, הוצאות 
 פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט

החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה  . אם הערכותגורמים מקצועיים ומנרב שנערך בסיוע
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 

 דבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי ה
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 :יצוין כיעוד 

 
" הבלתי CALL"-בהתאם להסכם השותפות שנחתם בין החברה לבין מנרב, אופציית ה .1

" הבלתי חוזרת אשר הוקנתה למנרב, PUT"-חוזרת אשר הוקנתה לחברה ואופציית ה
"( הינן האופציהבפרויקט )להלן בסעיף זה: "( אחזקות מנרב 100%למימוש ביחס למלוא )

תוספת התשלום שתשלם  )היינו במחיר מימוש אשר אינו מהותי לחברה ולפרויקט.
, מעבר לתמורה שתשולם למנרב בשווי חלקה בעלות החברה למנרב בגין מימוש האופציה

  ייקט, איננה מהותית כאמור(.הפרו
 
בהתאם להסכם השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום  .2

 ימי עסקים מהמועד שבו התקיימו )במצטבר( התנאים לתחילת תקופת ההשכרה 10
לכל  5וטופס  4)התנאים לתחילת תקופת ההשכרה, במצטבר, הינם בעיקר קבלת טופס 

 חודשים מהמועד הקובע. 12"(, וסיומה בתום המועד הקובעבסעיף זה: " )להלן הפרויקט(
 

בהתאם להסכם השותפות, החברה ומנרב יחזיקו בכל הזכויות וההתחייבויות בקשר  .3
)שישים אחוזים(  60%-)ארבעים אחוזים( בידי מנרב ו 40%לפרויקט בחלקים כדלקמן: 

 בידי החברה.
 
יבוצע מהונה העצמי של החברה שעשויה גם ליטול מימון חלקה של החברה בפרויקט  .4

 מימון חיצוני מגופים מממנים כגון: בנקים, גופים מוסדיים או הנפקת אגרות חוב לציבור.
 

אלפי ש"ח בגין חלקה בקרקע ובהוצאות  23,545החברה סך של שילמה , למועד הדוחכון נ
  אלפי ש"ח. 77-הוצאות נוספות בסך של כוכן הפיתוח 

 
 בראשון לציוןבמכרז דירה להשכיר  הזכי ג.
 

נערך מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר ביחד עם רשות מקרקעי ישראל,  2018בינואר  22ביום 
מ"ר(  3,037-, בשטח כולל של כ2-ו 1, מגרשים 582-ו 581, חלקות 3939לחכירת מקרקעין )גוש 

דירות לטווח ארוך, הידוע בראשון לציון, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת 
", בהתאמה(. בהתאם לתנאי הפרויקט"-" והמכרז)להלן בסעיף זה: " 288/2017כמכרז מס' מר/

דירות לפחות, אשר  60המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול 
הלן שנה ברציפות )ל 20-תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים  25%"(, כאשר תקופת ההשכרהבסעיף זה: "
"מסלול ייחודי להקצאת קרקע שעניינה  1466בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 
שנים, עם שתי תקופות אופציה של השוכר  3-לבניית דירות להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ

 10שנים בהתאמה, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על  4של שנים ו 3להארכה של 
יתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם  .("הדירות המפוקחות: "בסעיף זה להלן)שנים לאותו שוכר 

לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק החופשי תהיה אופציה להשכיר את הדירות בשוק 
דירות בשוק ": בסעיף זה להלן)שנים נוספות  5-שנים עם אופציה ל 5החופשי לתקופה של 

 "(.החופשי
 

 שכר דירה בשוק החופשי
 

מהדירות יושכרו בשוק החופשי כאשר, על פי תנאי המכרז, שכר הדירה בשוק  75%כאמור, 
החופשי יעודכן אחת לשנה בהתאם למדד המחירים לצרכן ובעת חידוש הסכם השכירות יעודכנו 

לעומת דמי השכירות ששולמו בשנה הראשונה של תקופת  5%דמי השכירות בשיעור של עד 
 (.המחירים לצרכןבתוספת הפרשי הצמדה למדד )השכירות 
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 שכר דירה מפוקח

 
יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד  (25%)יתרת הדירות 

מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי  80%על 
בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, ולא יפחת, בכל מקרה, משכר הדירה למ"ר וכן דמי 

ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור  52) האחזקה אשר נקבעו בהזמנה לקבלת הצעות במכרז
ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות  44חדרים,  2דירות מפוקחות בנות 

חדרים  4ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות בנות  39-חדרים ו 3בנות 
 .(ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ כדין 4ובמקביל דמי האחזקה הינם בסך של 

 
, התקבלה הודעה מדירה להשכיר לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב, 2018בינואר  28ביום 

שהינה צד שלישי שאינו קשור לחברה, נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לחכירת הפרויקט וזאת 
מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין עבור מרכיב הקרקע )להלן בסעיף זה:  34-בתמורה לסך של כ

"(. בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע, תשולם הקרקעהתמורה בגין מרכיב "
 ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים.  90בתוך 

 
" השותפותבהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב )להלן וביחד עם החברה בסעיף זה: "

שותף של ", בהתאמה(, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש מהסכם השותפות"-ו
הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה ומנרב יחזיקו בכל הזכויות 

 60%-)ארבעים אחוזים( בידי מנרב ו 40%וההתחייבויות בקשר לפרויקט בחלקים כדלקמן: 
)שישים אחוזים( בידי החברה. בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב, למנרב תוקנה 

" בלתי חוזרת, למימוש ביחס CALLלתי חוזרת ולחברה תוקנה אופציית "" בPUTאופציית "
( אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של הפרויקט )להלן 100%למלוא )

"(. יובהר כי, האופציה הינה במחיר מימוש אשר אינו מהותי לחברה האופציהבסעיף זה: "
למנרב בגין מימוש האופציה, מעבר לתמורה )היינו תוספת התשלום שתשלם החברה  ולפרויקט

וכי בהתאם להסכם  שתשולם למנרב בשווי חלקה בעלות הפרוייקט, איננה מהותית כאמור(
ימי עסקים מהמועד  10השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום 

קופת )התנאים לתחילת ת שבו התקיימו )במצטבר( התנאים לתחילת תקופת ההשכרה
המועד : ")להלן בסעיף זה לכל הפרויקט( 5וטופס  4ההשכרה, במצטבר, הינם בעיקר קבלת טופס 

  חודשים מהמועד הקובע. 12"(, וסיומה בתום הקובע
חודשים ממועד הכרזת  36בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא 

 .2021ינואר  ושל הפרויקט הינהצפוי . על כן מועד השלמת הבניה הזוכה על ידי ועדת המכרזים
 

 78-ל 70-יצוין כי בכוונת החברה לפעול לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול בין כ
 יחידות דיור.

 
מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמי של החברה שעשויה גם ליטול מימון 

 כגון: בנקים, גופים מוסדיים או הנפקת אגרות חוב לציבור. חיצוני מגופים מממנים
 

החברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט כולו )כולל התמורה בגין מרכיב 
עלות ההשקעה מיליון ש"ח כולל מע"מ )להלן בסעיף זה: " 116-הקרקע והוצאות פיתוח( בכ

 "(. הכוללת הצפויה
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 )המשך( משמעותיים בתקופת הדיווח אירועים -: 4אור ב
 

יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד 
שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת 

הקרקע והוצאות הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב 
 פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט

. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב
ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט 

י ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים מעבר לצפו
 במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.

 
אלפי ש"ח בגין חלקה בקרקע ובהוצאות הפיתוח  600נכון למועד הדוח, שילמה החברה סך של 

  ש"ח. לפיא 79 -כוכן הוצאות נוספות בסך של 
 

 בגבעת שמואל פרויקט למגורים רכישת ד.
 

צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה )להלן  11, התקשרה החברה, עם 2018בינואר  29ביום, 
יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי  58"(, בהסכמי רכישה של המוכריםבסעיף זה: "

", העסקה" או "הסכמי הרכישה"-" וכסהנבשכונת רמת הדר בגבעת שמואל )להלן בסעיף זה: "
 בהתאמה(.

 
 תיאור תמציתי של הנכס:

 
מ"ר(  5,900-יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי )שטח מכר של כ 58הנכס הנרכש הינו 

מחסנים המצויים על המקרקעין  58-חניות תת קרקעיות ו 83מ"ר מרפסות,  830-בתוספת של כ
, בשכונת רמת הדר בגבעת שמואל )לעיל ולהלן בסעיף 6368בגוש  336-ו 334הידועים כחלקות 

", בהתאמה(. המקרקעין כוללים פרויקט המקרקעין"-" ודירות המגורים" או "היחידותזה: "
בנייני מגורים, מעל קומות מרתף המיועדות, בין היתר, לחניה, אחסון,  3למגורים, הכולל 

התמורה עפ"י הסכמי הרכישה, תימסר לחברה מתקנים טכניים וכיו"ב. בכפוף לתשלום מלוא 
 ימים ממועד חתימת הסכמי הרכישה. 45-החזקה הבלעדית בנכס, במועד שאינו מאוחר מ

 
 התמורה:

 
על פי הסכמי הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך 

 מיליון ש"ח )כולל מע"מ(. 118.3-של כ
 

 למועדים הבאים:התמורה תשולם בהתאם 
 
 ה תוך שני ימי עסקים ממועד חתימתמיליון ש"ח )כולל מע"מ( ישולם ע"י החבר 55-סך של כ .1

 הסכמי הרכישה.
 
-מיליון ש"ח )כולל מע"מ( תשולם במועד שאינו מאוחר מ 63.3-יתרת התמורה, בסך של כ .2

 ימים( ממועד חתימת הסכמי הרכישה. 7ימים )עם אופציית הארכה של  45
 

 החברה את מלוא התמורה.שילמה  2018במרס,  31ליום נכון 
 

 אופן מימון הרכישה:
 

נכס לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה בעל זכויות החברה  יםבכפוף לרישום שעבוד
א'( של החברה ועמידה בתנאים בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

מרכישת הנכס מהונה העצמי של החברה ואת  20%-לממן כא'( של החברה בכוונת החברה 
 ( לממן מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( לציבור.80%-היתרה )כ

 .החברות רשם במרשם האמורים השעבודים נרשמו 2018 לפברואר 27 ביום
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4אור ב

 
 לגבי הנכס:תכניות החברה 

 
, החל מאותו היחידות הנ"ל 58 תן שלמסירהשלמת הודיעה החברה על  2018למרס  25ביום 

 מול השוכרים הסכמי השכירות 39 נחתמו נכון למועד הדוחהחברה להשכרתן. מועד פועלת 
 .דירות מגורים 39 -בקשר ל

 
( לדוחות הכספיים השנתיים לשנת 6ב' ) 19 כתוצאה מהסכם הרכישה כאמור ובהמשך לבאור

משרד עו"ד )להלן:  –בדבר הסכמי שכר טרחה בגין שירותים משפטיים מארז רוזנבוך  2017
אלפי ש"ח בתוספת מע"מ אשר הוונו כעלויות עסקה  300-כשולם למשרד סך של "(, המשרד"

 להשקעה.נדל"ן בסעיף 
 

לנכס בגבעת ביצעה החברה הערכת שווי  2018במרס  31ונכון ליום  מסירת היחידות הנ"לעם 
 שוואה אומדן שוויו ההוגן של הנכס, על פי הערכת השווי אשר בוצעה בגישת ההשמואל הנ"ל

, בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן אלפי ש"ח 129,200הינו 
   .ש"ח אלפי 9,683-כ להשקעה בסך של

 
 כיה במכרז דירה להשכיר בבאר יעקבז .ה

 
נערך מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר ביחד עם רשות מקרקעי ישראל,  2018 סבמר 12ביום 

 להלן) (מ"ר 5,974-בשטח כולל של כ ,110-ו 105מגרשים  ,13חלקה ,  4245גוש )לחכירת מקרקעין 
בבאר יעקב, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות  ("הקרקע: "בסעיף זה

. (", בהתאמההפרויקט"-" והמכרזבסעיף זה: " )להלן 311/2017לטווח ארוך, הידוע כמכרז מס' מר/
בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול שטחי 

ת לפחות, אשר תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים דירו 234-ו (מ"ר 500-כ)מסחר להשכרה 
 50%, כאשר ("תקופת ההשכרה: "בסעיף זה להלן)שנה ברציפות  20-למשך תקופה שלא תפחת מ

מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 
רות להשכרה", לתקופה שלא תפחת שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית די 1466מס' 

, (שנים בהתאמה 4שנים ושל  3של )שנים, עם שתי תקופות אופציה של השוכר להארכה  3-מ
הדירות : "בסעיף זה להלן)שנים לאותו שוכר  10כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על 

שוכרים יתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי, כך של .("המפוקחות
שנים עם  5בשוק החופשי תהיה אופציה להשכיר את הדירות בשוק החופשי לתקופה של 

 ."(דירות בשוק החופשי": בסעיף זה להלן)שנים נוספות  5-אופציה ל
 

 שכר דירה בשוק החופשי
 

מהדירות יושכרו בשוק החופשי כאשר, על פי תנאי המכרז, שכר הדירה בשוק  50%כאמור, 
החופשי יעודכן אחת לשנה בהתאם למדד המחירים לצרכן ובעת חידוש הסכם השכירות יעודכנו 

לעומת דמי השכירות ששולמו בשנה הראשונה של תקופת  5%דמי השכירות בשיעור של עד 
 (.מדה למדד המחירים לצרכןבתוספת הפרשי הצ)השכירות 

 
 שכר דירה מפוקח

 
יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד  (50%)יתרת הדירות 

מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי  80%על 
דירה למ"ר וכן דמי בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, ולא יפחת, בכל מקרה, משכר ה

ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור  45)האחזקה אשר נקבעו בהזמנה לקבלת הצעות במכרז 
ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות  40חדרים,  2דירות מפוקחות בנות 

חדרים  4ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות בנות  36-חדרים ו 3בנות 
 (.ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ כדין 4ובמקביל דמי האחזקה הינם בסך של 
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4אור ב

 
 הזכייה במכרז, תמורתה ומועד תשלומה

 
התקבלה הודעה מדירה להשכיר לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב הנדסה , 2018 סבמר 18ביום 

, שהינה צד שלישי שאינו קשור לחברה, נבחרה כהצעה ("הנדסה מנרבלהלן: "(ובנין בע"מ 
מיליון  5.51-במכרז לחכירת הפרויקט וזאת בתמורה לסך של כ, הזוכה, על ידי ועדת המכרזים

התמורה בגין מרכיב "-" ומרכיב הקרקעלהלן: ")ש"ח בתוספת מע"מ כדין עבור מרכיב הקרקע 
 . (", בהתאמההקרקע

 
 להלן)מיליון ש"ח  27.4-בהוצאות פיתוח בסך של כ (הגדרתה להלןכ(בנוסף תשא השותפות 

 (60%–על חלקה )וכן החברה צפויה לשלם בגין מרכיב הקרקע  ("הוצאות הפיתוח: "בסעיף זה
בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות . 0.5%מס רכישה בשיעור של 
בהתאם לתנאי . הזוכה על ידי ועדת המכרזיםימים ממועד קביעת  90הפיתוח, ישולמו בתוך 

חודשים מהמועד בו נמסרה הקרקע ליזם  39המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא 
 (.נכון למועד זה לא ידוע לחברה מועד קבלת הקרקע הצפוי)

 
 הנדסה הסכם עם מנרב

 
: בסעיף זה להלן וביחד עם החברה) הנדסה בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב

השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש , (בהתאמה", הסכם השותפות"-" והשותפות"
יחזיקו הנדסה משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה ומנרב 

 60%-ו הנדסה בידי מנרב 40%בכל הזכויות וההתחייבויות בקשר לפרויקט בחלקים כדלקמן: 
תוקנה  הנדסה , למנרבהנדסה בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרבבידי החברה. 

בלתי חוזרת, למימוש ביחס  "CALL" בלתי חוזרת ולחברה תוקנה אופציית "PUT" אופציית
הפרויקט בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של  הנדסה אחזקות מנרב (100%)למלוא 

פציה הינה במחיר מימוש אשר אינו מהותי לחברה . יובהר כי, האו("האופציה" בסעיף זה: להלן)
בגין מימוש האופציה, מעבר  הנדסה )היינו תוספת התשלום שתשלם החברה למנרב ולפרויקט

וכי  בשווי חלקה בעלות הפרוייקט, איננה מהותית כאמור( הנדסה לתמורה שתשולם למנרב
 10תה בתום תחילבהתאם להסכם השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקופה ש

)התנאים  במצטבר התנאים לתחילת תקופת ההשכרה התקיימו ימי עסקים מהמועד שבו
 להלן( לכל הפרויקט( 5וטופס  4תקופת ההשכרה, במצטבר, הינם בעיקר קבלת טופס  לתחילת

  .חודשים מהמועד הקובע 12, וסיומה בתום ("המועד הקובע: "בסעיף זה
 

 מימון
 

בפרויקט יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול מימון חלקה של החברה 
 .לקבלת מימון חיצוני מגופים מממנים כגון: בנקים וגופים מוסדיים

 
 כללי

 
יחידות  280-יצוין כי בכוונת החברה לפעול לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול כ

 ר. דיו
 

כולל התמורה בגין מרכיב )מת הפרוייקט כולו החברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהק
עלות ההשקעה : "בסעיף זה להלן)מיליון ש"ח כולל מע"מ  405-בכ (הקרקע והוצאות פיתוח

 "(.הכוללת הצפויה
 
 
 



 מגוריט ישראל בע"מ
 ביניים באורים לדוחות הכספיים

 

 17 

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

 
צופה פני עתיד יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע 

שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת 
מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות . הערכות וכוונות של החברה

פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן השקעות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט 
. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת הנדסה סיוע גורמים מקצועיים ומנרבשנערך ב

כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית ) כתוצאה ממספר רב של גורמים
הפרוייקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, 

, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת ("בשינויים במדד תשומות הבנייה וכיו
 .הצפויה

 
הוצאות וכן אלפי ש"ח בגין חלקה בקרקע  3,000שילמה החברה סך של , למועד הדוחנכון 

 אלפי ש"ח.  29-כ נוספות בסך של
 

 יקט מידטאוןקבלת החזקה בפרו ו.
 

יחידות מגורים הנמצאות על  34 הודיעה החברה על השלמת מסירתן של 2018במרס,  25ביום 
, בצומת הרחובות שאול המלך ודרך מנחם בגין 6110בגוש  421-425המקרקעין הידועים כחלקות 

, "הנכס", בהתאמה(-" והיחידותבתל אביב בפרויקט המכונה בשם "מידטאון" )להלן בסעיף זה: "
לחתימת הסכמי החברה פועלת  .כאשר ההגרלה ובחירת שוכרי יחידות הדיור הנ"ל הושלמה

הסכמי השכירות מול  18, נכון למועד הדוח נחתמו השכירות מול השוכרים שזכו בהגרלה
 . השוכרים שזכו בהגרלה

 
ביצעה החברה הערכת שווי לנכס במידטאון,  2018במרס  31עם מסירת היחידות הנ"ל ונכון ליום 

 85,680הינו  הנכסשוויו ההוגן של על פי הערכת השווי אשר בוצעה בגישת ההשוואה אומדן 
בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך אלפי ש"ח, 

  אלפי ש"ח. 12,659-של כ
 
 

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 הצהרת מנהלים

 מנהל כלליהצהרת 

 1970 -( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 1ג)ד()38לפי תקנה 

 

 , מצהיר כי:מתי דבאני,   

)להלן:  2018של שנת  הראשוןלרבעון ( "חברהה" :)להלן בע"מ מגוריט ישראלשל  הרבעוניאת הדוח בחנתי את  (1)
 (;הדוחות""

ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית לפי  (2)
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופת הדוחות;

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות  (3)
לתאריכים ולתקופות  חברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

 ,ת הביקורת והדוחות הכספיים של התאגידוולוועד לדירקטוריוןד, התאגי של המבקר החשבון גיליתי לרואה (4)
ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים  כל תרמית, בין מהותית

 .ובגילוי ובבקרה עליהםדיווח הכספי בעובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 

 כל דין. על פיאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר,  

 
 
 

    2018 מאיב 16
 

 תאריך
  

 ,דב מתי
 כללי מנהל  

  



 
 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 1970 -( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 2ג)ד()38לפי תקנה 

 

 , מצהיר כי:תומר צבראני, 

מגוריט של לתקופת הביניים  מידע כספי אחר הכלול בדוחותה ביניים ואת בחנתי את הדוחות הכספיים (1)
 (;הדוחות")להלן: " 2018של שנת  הראשוןלרבעון ( "החברהלהלן: "ישראל בע"מ )

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה  (2)
הנסיבות שבהן  ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור ,מהותית

 נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים (3)
לתאריכים ולתקופות  חברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, ביקורת והדוחות הכספיים של החברהת הוולוועד לדירקטוריוןד, התאגי של המבקר החשבון גיליתי לרואה (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

  תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.עובדים אחרים שיש להם 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 
   2018במאי  16

 
 תאריך

  
 ,תומר צבר

 סמנכ"ל כספים  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נספח א'

גילוי בדבר שינויים מהותיים אשר חלו 

בתקופת הדוח בנוגע להנחיית גילוי בנוגע 

 2011ת נדל"ן להשקעה מחודש ינואר לפעילו



 'אנספח 

 ן"נדל לפעילות בנוגע גילוי להנחיית בנוגע הדוח בתקופת חלו אשר מהותיים שינויים בדבר גילוי
 2011 ינואר מחודש להשקעה

 

  :נכסים מניבים בהקמה שהינם מהותייםלגילוי בקשר 

  חולון גיבורים תלשכונת  – להשכיר דירה פרויקט

 - הנכס הצגת .1

 פירוט 

 .חולון גיבורים תל - להשכיר דירה פרויקט שם הנכס

 .בחולון גיבורים תל שכונת מיקום הנכס

 ."רמ 2,450-כ שטח הקרקע

שטחי הנכס המתוכננים להיבנות 

 מפוצלים לפי שימושים

 ר"מ 3,920-כ של עיקרי בשטח בניינים בשני דיור' יח 42 לבנות ניתן ע"התב פי על

 ."דיח 54-לכ ד"יח כמות להגדלת הקלות להגיש החברה בכוונת. בניינים שני להקמת

 .ישירה החזקה מבנה האחזקה בנכס 

 .60% החלק האפקטיבי בנכס 

 .(40%) מ"בע אחזקות מנרב  לנכס השותפים שמות ציון

 .(במכרז זכיה תאריך) 2017 בספטמבר 11 תאריך רכישת הקרקע

 .(הקרקע רכישת תאריך) 2017 בדצמבר 7
 .נקבע טרם תאריך התחלת עבודות הקמה

 .שנים 98 של נוספת לתקופה אופציה עם שנים 98 של לתקופה ישירה חכירה פירוט זכויות משפטיות בנכס 

זכויות בניה משמעותיות שצפויות להיות 

 בלתי מנוצלות

 ל.ר.

, מגרשים מס' 120 –ו  119חלקות  6996זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש  משפטיות זכויות רישום מצב

"( המקרקעיןבסעיף זה: " להלןב, המצויים בחולון )144עפ"י תכנית מס' ח/ 16, 15

( ומגוריט 2/5רשות מקרקעי ישראל על שם מנרב אחזקות בע"מ ) במרשםרשומות 

 "(.בעלי הזכויותבסעיף זה: " להלן( )3/5ישראל בע"מ )

 קרקעות את המנהלת ישראל מקרקעי רשות עם מהוון חכירה הסכם הזכויות לבעלי

 החל שתוקפו שבנדון הנכס לגבי לישראל קימת וקרן הפיתוח רשות, ישראל מדינת

 וזאת נוספות שנים 98 -ל להארכה אופציה עם) 10.9.2115 ליום עד 11.9.2017 מיום

 ל"הנ החכירה להסכם בהתאם(. ל"הנ החכירה הסכם להוראות ובכפוף בהתאם

 ".להשכרה דיור" הינה החכירה מטרת

 להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת

 .נקבע טרם

 ל.ר. נושאים מיוחדים 

 .משותפת פעילות של יחסי איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 .נקבע טרם זהות קבלן מבצע

 ל.ר. שיטת התחשבנות 

 .ר.ל פרטים על מכירת הנכס

 

 

 

 

 

 

 



 - 1עיקריים נתונים .2

 31.03.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 21,708-כ עלות רכישה התחלתית )באלפי ש"ח(

 148-כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח(

 21,856-כ סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה )באלפי ש"ח(

 בתקופה שנזקפה ערך ירידת( ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 (ח"ש באלפי)

 .ר.ל

 .ר.ל ח("ש )באלפי תקופה בסוף הוגן שווי

.ר.ל רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(  

 2020 ספטמבר מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל תקופה(

  73,700-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 51,844-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 30%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור

 

 - בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים .3

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 באלפי) הדוח פרסום למועד

 (ח"ש
לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של  בהתאם מהותית משפטית מגבלה

 ייועדדירות לפחות, אשר  42מתחם מגורים, אשר יכלול 

-להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

"(, תקופת ההשכרהשנה ברציפות )להלן בסעיף זה: " 20

מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח  25%כאשר 

 1466מועצת מקרקעי ישראל מס' לזכאים בהתאם להחלטת 

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות 

להשכרה" ויתרת הדירות תושכרנה לשוכרים בשוק החופשי. 

בתום תקופת ההשכרה יהא רשאי הזוכה במכרז למכור את 

 .זכויותיו בדירות ו/או במתחם, כולן או חלקן

 ל.ר.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  ים, כוללומועד ההשלמה הצפוי עלות ההשקעה הכוללת הצפויהיצוין כי הערכת החברה בדבר   1

ות אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצא
אחזקות בע"מ וכן  ות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרבפיתוח וכן על הערכות המבוסס

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית  קצב התקדמות. 
התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה 

 על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.



 מאודמהותיים  להשקעה גילוי בקשר עם נכסי נדל"ן

 מידטאון פרויקט

 - הצגת הנכס .1
 פירוט 

 .מידטאון שם הנכס

 .אביב בתל בגין מנחם ודרך המלך שאול הרחובות צומת מיקום הנכס

שטחי הנכס מפוצלים לפי 

 שימושים

, עיליות קומות 50-כ בן אחד מגדל הכולל בניה בפרויקט המגורים במגדלדירות  יחידות 34

 מגורים לשימושי עיליות קומות 50-כ בן שני ומגדל, מסחר קומות מעל משרדים שימושי המשלב

, עירוניים שימושים, למסחר מבונים שטחים ובנוסף, משותף כבית ירשם אשר מסחר קומות מעל

 מגרש"כ הידועה קרקע חטיבת על, המקרקעין על החלה ע"לתב בהתאם הכל, ובילוי תרבות פנאי

 426, 425, 424, 423, 422, 421( בחלק) חלקות על המצוי, הצפוני ר"המע לב 3250 תכנית פי על" 1

 .(6110 בגוש 370 – ו 366, 42 ישנות חלקות) 6110 בגוש

 .ישירה החזקה מבנה האחזקה בנכס

 .100% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס

 ל.ר. שמות השותפים לנכס

 2018מרס  תאריך רכישת הנכס

 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות פירוט זכויות משפטיות בנכס

זכויות בניה משמעותיות 

 שצפויות להיות בלתי מנוצלות

 .ר.ל

 .הנכס את המנהלת מ"בע מידטאון חברת במרשמי פנימיים רישומים נערכים מצב רישום זכויות משפטיות

 .להלן 3 ק"בס מידטאון לפרויקט בקשר משפטיות מגבלות ראו נושאים מיוחדים

 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל הצגה בדוחות הכספייםשיטת 

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

 
 

 - עיקריים נתונים .2

בתאריך   31.3.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 רכישת הנכס

עלות רכישה כולל הוצאות  85,860 שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(

)באלפי  נלוות לרכישה

 ש"ח(

73,201  

 2018 מרס מועד הרכישה 12,659 רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 .ר.ל שיעור תפוסה )%( .ר.ל שיעור תפוסה ממוצע )%(

 .ר.ל )אלפי ש"ח( NOI .ר.ל שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(

   .ר.ל סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(

   .ר.ל דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש/לשנה( )ש"ח(

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו בתקופה 

  –)ש"ח( 

   .ר.ל

NOI )ר.ל )אלפי ש"ח.   

NOI )ר.ל מותאם )אלפי ש"ח.   

ERV  )ר.ל )אלפי ש"ח.   

ERV yield (% ) ר.ל.   

   .ר.ל שיעור תשואה בפועל )%(

   .ר.ל שיעור תשואה מתואם )%(

   .ר.ל מספר שוכרים לתום תקופת הדיווח

 



 - פילוח מבנה הכנסות ועלויות .3

 מועד) 25.3.2018 מיום לתקופה 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 ליום ועד (בנכס הבעלות העברת

 (ח"ש באלפי) 31.3.2018

 הכנסות:

 ל.ר קבועות –מדמי שכירות 

 ל.ר משתנות –מדמי שכירות 

 ל.ר מדמי ניהול

 ל.ר מהפעלת חניונים

 ל.ר אחרות

 ל.ר סה"כ הכנסות

 עלויות

 ל.ר ניהול, אחזקה ותפעול

 ל.ר פחת )ככל שנרשם(

 ל.ר הוצאות אחרות

 ל.ר סה"כ עלויות

 ל.ר רווח

NOI: ל.ר 

 

 

 - 2הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .4

נתונים לפי 

. חלק 100%

התאגיד 

 100%-בנכס

לשנה שתסתיים 

 31.12.2018ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2019ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2020ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2021ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2022ביום 

 ואילך

 באלפי )ש"ח(

מרכיבים 

 קבועים

 1,059-כ 1,059-כ 1,059-כ 1,059-כ 706-כ

 מרכיבים

 משתנים

 (אומדן)

 .רל .רל .רל .רל .רל

 1,059-כ 1,059-כ 1,059-כ 1,059-כ 706-כ סה"כ

 
 

 - פרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס .5

 
 למועד השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג

 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום
 מדרגה שעבוד

 ראשונה
 המלווה לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

 מלוא על( החברה של'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן)

. איי ציון לבין מ"בע מידטאון בין שנחתם הסכם מכוח החברה זכויות

 24 ביום"( מ"בע ציון: "להלן( )515157923. פ.ח) מ"בע מגורים. אם

 החברה לבין מ"בע ציון בין שנחתם מכר הסכם ומכוח 2014 בנובמבר

 34 לרכישת"( מידטאון הסכם: "יחד להלן) 2017 בינואר 16 ביום לבין

 מגדל הכולל בניה בפרויקט; להלן כהגדרתו המגורים במגדל יחידות

 קומות מעל משרדים שימושי המשלב, עיליות קומות 50-כ בן אחד

 קומות מעל מגורים לשימושי עיליות קומות 50-כ בן שני ומגדל, מסחר

 ללא הגבלה בסכום.

                                                           
 בהתאם להסכם מידטאון. שכירות בדמי שבפרויקט מידטאון הדיור יחידות 34 מתוך דיור יחידות 18 מושכרות, זה למועד נכון  2



 למועד השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום

 מגדל: "ייקרא השני המגדל) משותף כבית ירשם אשר מסחר

 פנאי, עירוניים שימושים, למסחר מבונים שטחים ובנוסף"(, המגורים

 חטיבת על, המקרקעין על החלה ע"לתב בהתאם הכל, ובילוי תרבות

 המצוי, הצפוני ר"המע לב 3250 תכנית פי על" 1 מגרש"כ הידועה קרקע

 חלקות) 6110 בגוש 426, 425, 424, 423, 422, 421( בחלק) חלקות על

 ודרך המלך שאול הרחובות בצומת( 6110 בגוש 370 – ו 366, 42 ישנות

 או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות לרבות, אביב בתל בגין מנחם

 וכן דירות המכר חוק פי על האמור מידטאון הסכם מכוח לה ינתנו

 הדיור יחידות עם בקשר כבעלים להירשם החברה זכויות לרבות

 חניה במתקני קרקעיים תת חנייה מקומות 34 - האמורות ובנוסף

 חניה במפלס הנמצא הדיור ליחידות המיועד החניה מקומות" פול"ב

 החוב באגרת כמפורט מידטאון. והכל הסכם להוראות בכפוף והכול -6

לשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל 

החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בין  2017באוגוסט  30אביב ביום 

" הנאמןדרה א'( )להלן: "בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב )ס

 .", בהתאמה(אגרת החוב"-ובסעיף זה

 כל או המשועבד הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

 אלא בהתאם שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק

 2017באוגוסט  17ובכפוף להוראות שטר הנאמנות אשר נחתם ביום 

 "(.הנאמנות שטרבין החברה לבין הנאמן )להלן: "

 נפרעו לא עוד כל המשועבד בנכס דיספוזיציה כל תבצע לא החברה

 או בגינן החברה התחייבויות כל מולאו ולא'( א סדרה) החוב אגרות

, הנאמנות שטר להוראות בהתאם מהשעבוד המשועבד הנכס שוחרר

'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי אסיפת של מראש אישור קבלת ללא

 ובכפוף בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע

 .הנאמנות שטר להוראות

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 החברה זכויות כל על, בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, שוטף שעבוד

, להן וההצמדות ל"הנ מהדירות אחת כל מתוך הנובעים פירות לקבלת

 ככל, ישולם אשר תשלום כל או/ו שימוש דמי או/ו שכירות דמי לרבות

 ולרבות עת אותה קיימים שיהיו שכירות הסכמי מכוח, שישולם

 או/ו הקיימים ההסכמים על שיתווספו עתידיים שכירות הסכמי

  .אותם יחליפו

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 זכויות מלוא על בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

 בהתאם לחברה שיגיעו או/ו המגיעים ביטוח תגמולי לקבלת החברה

 .ל"הנ הדירות עם בקשר מורחב אש ביטוח לפוליסת

 ללא הגבלה בסכום.

מגבלה משפטית 
 מהותית

אשר נחתם ביום  השגה בר דיור להסכם 3.1.7 בהתאם לסעיף

 לכתב ובהתאםיפו, -בין החברה לבין עיריית תל אביב 29.7.2014

 מיום יפו-אביב תל עיריית לבין החברה בין המוכרת לנעלי כניסה

( אכלוס אישור) 4 טופס קבלת ממועד שנים 10 לאחר רק, 24.5.2017

 הדירה של בפועל השכרתה ממועד או, מידטאון בפרויקט לדירות

, מביניהם המאוחר לפי - מידטאון בפרויקט הדירות מבין הראשונה

 בפרויקט הדירות את החופשי בשוק למכור החברה רשאית תהיה

 מידטאון.

 ל.ר.

 
 
 
 



 - השווי הערכת אודות פרטים .6

 
 31.12.2017 31.03.2018 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 85,860 85,860 (ח"ש באלפי) שנקבע השווי

 'ושות אולפינר גרינברג 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות

 כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך

 (השווי הערכת
31.03.2018 31.12.2017 

ההשוואה גישת (אחר עלות/הכנסה/השוואה) השווי הערכת מודל ההשוואה גישת   

 ( ApproachSales Comparison) ההשוואה בגישת הערכה – השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים

( שנלקח בחשבון Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח מכר בר

 בחישוב )מ"ר(
 ר"מ 2,367-כ ר"מ 2,367-כ

)בש"ח(  בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר

 השגה בר דיור מגבלת ללא
 ח"ש 42,000 ח"ש 42,000

 השוואה ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח

 )בש"ח( בחישוב שנלקחו
 "חש 69,300 - ₪ 34,500 "חש 69,300 - ש"ח 34,500

 14 14 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר

 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה

, מידטאון: פרויקט 1 נכס

,  12חדרים, קומה  3דירת 

מ"ר  70בשטח מכר מדווח של 

, 10חדרים, קומה  3ודירת 

 68בשטח מכר מדווח של 

 מ"ר. 

תל  גינדי: פרויקט 2 נכס

חדרים, קומה  3אביב, דירת 

 76, בשטח מכר מדווח של 37

 מ"ר.

: פרויקט מידטאון, 1 נכס

,  12חדרים, קומה  3דירת 

 70בשטח מכר מדווח של 

חדרים, קומה  3ת מ"ר ודיר

 68, בשטח מכר מדווח של 10

 מ"ר. 

 תל גינדי פרויקט: 2 נכס

 קומה, חדרים 3 דירת, אביב

 76 של מדווח מכר בשטח, 37

 "ר.מ

 NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

 נוכחי חלקי שווי שנקבע(
 .ר.ל .ר.ל

 פרמטרים מרכזיים אחרים

דמי . הפרש דמי שכירות בין 1

 שכירות בשוק חופשי.

 . מגבלת סחירות2

. הפרש דמי שכירות בין דמי 1

 שכירות בשוק חופשי.

 . מגבלת סחירות2
 )אלפי ש"ח(ניתוחי רגישות לשווי 

 90,450 90,450  בשווי למ"ר מכר מוצע 5%עליה של 

 81,460 81,460 בשווי למ"ר מכר מוצע 5%ירידה של 

 87,100 87,100 הראוייםבדמי השכירות  5%עליה של 

 84,800 84,800 בדמי השכירות הראויים 5%ירידה של 

 

 

 

 

 

 

 



 פרויקט גבעת שמואל

 - הנכס הצגת .1

  פירוט 

 שמואל גבעת פרויקט הנכס שם

 שמואל גבעת, 48 והסיבים 75, 73 הנשיא רחוב הנכס מיקום

 לפי מפוצלים הנכס שטחי

 שימושים

 830-כ של בתוספת( ר"מ 5,900-כ של מכר שטח) מיידי לאכלוס ומוכנות גמורות דיור יחידות 58

 כחלקות הידועים המקרקעין על המצויים מחסנים 58-ו קרקעיות תת חניות 83, מרפסות ר"מ

. "(המקרקעין: "זה בסעיף להלן) שמואל בגבעת הדר רמת בשכונת, 6368 בגוש 336-ו 334

 בין, המיועדות מרתף קומות מעל, מגורים בנייני 3 הכולל, למגורים פרויקט כוללים המקרקעין

 .ב"וכיו טכניים מתקנים, אחסון, לחניה, היתר

 . ישירה אחזקה בנכס האחזקה מבנה

 .100% בנכס האפקטיבי התאגיד חלק

 .ר.ל לנכס השותפים שמות

 2018 מרס תאריך רכישת הנכס

 .חכירה זכות כבעל להירשם חוזית זכות בנכס משפטיות זכויות פירוט

 משמעותיות בניה זכויות

 מנוצלות בלתי להיות שצפויות

 .ר.ל

 משפטיות זכויות רישום מצב
 ברישום המטפל, 'ושות זליגמן גולדפרב הדין עורכי משרד במרשמי פנימיים רישומים נערכים

 .משותף בבית חלקות כתתי בטאבו שמואל בגבעת הנכס

 .ר.ל מיוחדים נושאים

 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

 

 - עיקריים נתונים .2

 בתאריך  31.3.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 הנכס רכישת

עלות רכישה כולל הוצאות  129,200 "ח(ש)באלפי  תקופה בסוף הוגן שווי

)באלפי  נלוות לרכישה

 ש"ח(

  119,476-כ

 2018 מרס מועד הרכישה 9,683-כ "ח(ש)באלפי  שערוך הפסדי או רווחי

 10%-כ שיעור תפוסה )%( 10%-כ )%( ממוצע תפוסה שיעור

 ל.מ. )אלפי ש"ח( NOI .מל. שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(

   ל.מ. סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(

   ל.מ. דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש/לשנה( )ש"ח(

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו בתקופה 

 )ש"ח( 

   ל.מ.

NOI )ל.מ. )אלפי ש"ח   

NOI )ל.מ. מותאם )אלפי ש"ח   

ERV  )ל.מ. )אלפי ש"ח   

ERV yield  )%( .ל.מ   

   ל.מ. שיעור תשואה בפועל )%(

   ל.מ. שיעור תשואה מתואם )%(

   6 מספר שוכרים לתום תקופת הדיווח

 



 - פילוח מבנה הכנסות ועלויות .3

 מועד) 25.3.2018 מיום לתקופה 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 ליום ועד (בנכסים הבעלות העברת

 (ח"ש באלפי) 31.3.2018

 הכנסות:

 ל.מ. קבועות –מדמי שכירות 

 ל.מ. משתנות –מדמי שכירות 

 ל.מ. מדמי ניהול

 ל.מ. מהפעלת חניונים

 ל.מ. אחרות

 ל.מ. סה"כ הכנסות

 עלויות

 ל.מ. ניהול, אחזקה ותפעול

 ל.מ. פחת )ככל שנרשם(

 ל.מ. הוצאות אחרות

 ל.מ. סה"כ עלויות

 ל.מ. רווח

NOI: .ל.מ 

 

 - 3הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .4

נתונים לפי 

. חלק 100%

התאגיד 

 100%-בנכס

לשנה שתסתיים 

 31.12.2018ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2019ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2020ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2021ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2022ביום 

 ואילך

 באלפי )ש"ח(

מרכיבים 

 קבועים

 2,185-כ 2,162-כ 2,129-כ 2,136-כ 1,485-כ

 מרכיבים

 משתנים

 (אומדן)

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר .רל

 2,185-כ 2,162-כ 2,129-כ 2,136-כ 1,485-כ סה"כ

 

 - בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים .5

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום למועד

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת  .1

החוב )סדרה א'( של החברה על המלווה כנאמן עבור מחזיקי אגרות 

המפורטים  29.1.18מלוא זכויות החברה מכוח הסכמי המכר מיום 

לשעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה ללא  בנספח ב' לאגרת החוב

 2018בפברואר  7הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום 

בין החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי 

, להירשם "(אגרת החוב: ""בסעיף זה ת חוב )סדרה א'( )להלןאגרו

הדירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות  58כבעלים של 

להלן בסעיף זה: בפרוייקט הידוע בשם "סונג טאוארס" )

"( והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב, הבנויות על הפרוייקט"

 .ללא הגבלה בסכום

                                                           
 בהסכמי שכירות לטווח ארוך. שבפרויקט בגבעת שמואל הדיור יחידות 58 מתוך דיור יחידות 39 מושכרות, זה דלמוע נכון  3



 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום למועד

, הידועים גם 336-ו 334, חלקה 6368המקרקעין הידועים כגוש 

בגבעת שמואל,  3/3062לפי תכנית מס' ממ/ 13 -ו 11כמגרשים מס' 

לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות,  עליהם הוקם הפרוייקט,

זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס 

ה של החברה בדירות ולמעט לדירות, המהוות את כל זכויותי

: בסעיף זה המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין )להלן

 "(. הנכס"

שעבוד קבוע, יחיד, וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד,  .2

ראשונים בדרגה, וללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות החברה 

 בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס.

 החוב. והכל כמפורט באגרת      

החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל 

התאם חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא ב

 .ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו 

גינן או אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות החברה ב

שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות, 

ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( 

לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף 

 להוראות שטר הנאמנות.

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות 

החברה לפירות הנובעים מהדירות המפורטות בנספח ג' לאגרת החוב 

)לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרוייקט הבנויות על 

, הידועים גם 336-ו 334, חלקה 6368המקרקעין הידועים כגוש 

בגבעת שמואל,   3/3062ממ/ נית מס'לפי תכ 13-ו 11כמגרשים מס' 

עליהם הוקם הפרוייקט לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי 

שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות, הקיימים על פי 

הסכמי השכירות החלים כיום, על שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמי 

/או יחליפו אותם שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו

ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות 

 קיימות ו/או עתידיות בנכס. והכל כמפורט באגרת החוב.

החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל 

חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם 

 טר הנאמנות.ובכפוף להוראות ש

החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו 

בגינן או  חברהאגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות ה

שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות, 

ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( 

יה בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף לביצוע הדיספוזיצ

 .להוראות שטר הנאמנות

 ללא הגבלה בסכום.

 

 - פרטים אודות הערכת השווי .6

 31.03.2018 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 129,200 השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

 גרינברג אולפינר ושות' זהות מעריך השווי

 כן האם המעריך בלתי תלוי?



 31.03.2018 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 כן קיים הסכם שיפוי?האם 

 31.03.2018 (השווי הערכת מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך

 גישת ההשוואה מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות אחר(

 (Sales Comparison Approachהערכה בגישת ההשוואה ) –פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי 

( שנלקח Gross Leasable Areaהשכרה )-ברשטח מכר 

 בחשבון בחישוב )מ"ר(
 מרפסות ר"מ 830-כ של בתוספת ר"מ 5,900-כ

 ח"ש 22,000 בחישוב )בש"ח( שנלקח השכרה-בר ר מכר"למ מכירה מחיר

 השוואה ברי נכסים של השכרה-בר ר מכר"למ מחירים טווח

 בחישוב )בש"ח( שנלקחו
 ח"ש 34,800 –ש"ח  19,000

 53 שנלקחו בחישוב השוואה ברי הנכסים מספר

 :לצורך ההשוואה שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם

דירה מס'  1בפרויקט בגבעת שמואל, נמכרה בבניין מס'  :1 נכס

 מ"ר. 14מ"ר ומרפסת שמש בשטח  117בשטח של  13

 15-13בפרויקט חלומות גבעת שמואל, יצחק שמיר  :2 נכס

 10,  נלקחו לצורך ההשוואה 6369בגוש  187-188חלקות 

-עסקאות אחרונות שנעשו בפרויקט זה, בשטח מכר כולל של כ

 מ"ר. 993

, 93: בפרויקט סביוני גבעת שמואל, ברחוב הזיתים 3נכס 

עסקאות  10, נלקחו לצורך ההשוואה 6368בגוש  294חלקה 

 1,199-חרונות שנעשו בפרויקט זה, בשטח מכר כולל של כא

 מ"ר.

 NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

 נוכחי חלקי שווי שנקבע(
 .ר.ל

 .ר.ל פרמטרים מרכזיים אחרים

  )אלפי ש"ח(ניתוחי רגישות לשווי 

 132,700  בשווי למ"ר מכר מוצע 5%עליה של 

 125,700  למ"ר מכר מוצעבשווי  5%ירידה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מאודמהותיים  להשקעה בהקמה גילוי בקשר עם נכסי נדל"ן

 ירושליםשכונת מורדות מנחת )מלחה( ב – להשכיר דירה פרויקט

 - הנכס הצגת .1

 פירוט 

 .שכונת מורדות מנחת )מלחה( בירושלים –פרויקט דירה להשכיר  שם הנכס

 .מנחת )מלחה( בירושליםשכונת מורדות  מיקום הנכס

 .מ"ר 5,460 -כ שטח הקרקע

שטחי הנכס המתוכננים להיבנות מפוצלים 

 לפי שימושים

 מ"ר.  6,500-של כ עיקרייח' דיור בשטח  79על פי התב"ע ניתן לבנות 

 החזקה ישירה. מבנה האחזקה בנכס 

 .60% החלק האפקטיבי בנכס 

 .(40%בע"מ )מנרב אחזקות   לנכס השותפים שמות ציון

 .(במכרז זכיה)תאריך  2018 בינואר 3 תאריך רכישת הקרקע

 .(הקרקע רכישת)תאריך  2018 במרס 27
 טרם נקבע. תאריך התחלת עבודות הקמה

 .שנים 98שנים עם אופציה לתקופה נוספת של  98חכירה ישירה לתקופה של  פירוט זכויות משפטיות בנכס 

שצפויות להיות זכויות בניה משמעותיות 

 בלתי מנוצלות

 טרם נקבע

חתמו על חוזה החכירה  בע"מ הזכויות בנכס טרם נרשמו )החברה ומנרב אחזקות משפטיות זכויות רישום מצב

 והוא הועבר לרשות מקרקעי ישראל להליך בדיקה וחתימות(.

 להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת

 טרם נקבע.

 ל.ר. נושאים מיוחדים 

 .איחוד יחסי של פעילות משותפת שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 טרם נקבע. זהות קבלן מבצע

 ל.ר. שיטת התחשבנות 

 ל.ר. פרטים על מכירת הנכס

 

 - 4עיקריים נתונים .2

 31.3.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 - עלות רכישה התחלתית )באלפי ש"ח(

 39,372-כ בתקופה )באלפי ש"ח(עלות שוטפת שהושקעה 

 39,372-כ סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה )באלפי ש"ח(

 ל.ר. (ח"ש באלפי) בתקופה שנזקפה ערך ירידת( ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 ל.ר. ח("ש )באלפי תקופה בסוף הוגן שווי

 ל.ר. רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 טרם נקבע )כפי שדווח בסוף כל תקופה( מועד השלמה צפוי

  143,000-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 103,628-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 27.5%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור

 

                                                           
מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  ים, כוללומועד ההשלמה הצפוי יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה  4

ות אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצא
אחזקות בע"מ וכן  נערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרבפיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט ש

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית  קצב התקדמות. 
ויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינ

 על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.



 - מהותיות בנכספרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות  .3

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 באלפי) הדוח פרסום למועד

 (ח"ש
בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של  מגבלה משפטית מהותית

דירות לפחות, אשר תיועדנה  79מתחם מגורים, אשר יכלול 

למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא 

תקופת שנה ברציפות )להלן בסעיף זה: " 15-תפחת מ

"(, כאשר כלל הדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה ההשכרה

מפוקח לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית  1466מס' 

שנים, עם תקופת  3-דירות להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ

שנים, כך שתקופת  3אופציה של השוכר להארכה של 

 .שנים לאותו שוכר 6לת לא תעלה על השכירות הכול

 ל.ר.

 

 ראשון לציון – להשכיר דירה פרויקט

 - הנכס הצגת .1

 פירוט 

 .ראשון לציון –פרויקט דירה להשכיר  שם הנכס

 .קדמת ראשוןשכונת  מיקום הנכס

 .מ"ר 3,037 -כ שטח הקרקע

 שטחי הנכס המתוכננים להיבנות מפוצלים

 לפי שימושים

. עיקרי ר"מ 7,500-כ של בשטח בניינים בשני דיור' יח 60 לבנות ניתן ע"התב פי על

יצוין כי בכוונת החברה לפעול לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול בין 

 יחידות דיור. 78-ל 70-כ

 החזקה ישירה. מבנה האחזקה בנכס 

 60% החלק האפקטיבי בנכס 

 (40%מנרב אחזקות בע"מ )  לנכס השותפים שמות ציון

 (במכרז זכיה)תאריך  2018 בינואר 28 תאריך רכישת הקרקע

 (הקרקע רכישת)תאריך  2018 באפריל 25
 .נקבע טרם תאריך התחלת עבודות הקמה

 .שנים 98 של נוספת לתקופה אופציה עם שנים 98 של לתקופה ישירה חכירה פירוט זכויות משפטיות בנכס 

זכויות בניה משמעותיות שצפויות להיות 

 בלתי מנוצלות

 טרם נקבע.

הזכויות בנכס טרם נרשמו )החברה ומנרב אחזקות בע"מ חתמו על חוזה החכירה  משפטיות זכויות רישום מצב

 והוא הועבר לרשות מקרקעי ישראל להליך בדיקה וחתימות(.

 להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת

 .נקבע טרם

 .ר.ל נושאים מיוחדים 

 .איחוד יחסי של פעילות משותפת שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 טרם נקבע. זהות קבלן מבצע

 ל.ר. שיטת התחשבנות 

 ל.ר. פרטים על מכירת הנכס

 

 



 - 5עיקריים נתונים .2

 31.3.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 - עלות רכישה התחלתית )באלפי ש"ח(

 1,132-כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח(

 1,132-כ סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה )באלפי ש"ח(

 ל.ר. (ח"ש באלפי) בתקופה שנזקפה ערך ירידת( ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 ל.ר. ח("ש )באלפי תקופה בסוף הוגן שווי

 ל.ר. רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 2021ינואר  מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל תקופה(

  116,000-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 114,868-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 1%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור

 

 - ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס פרטים אודות שעבודים .3

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 באלפי) הדוח פרסום למועד

 (ח"ש
בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של  מגבלה משפטית מהותית

דירות לפחות, אשר תיועדנה  60מתחם מגורים, אשר יכלול 

-תפחת מלהשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא 

"(, תקופת ההשכרהשנה ברציפות )להלן בסעיף זה: " 20

מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח  25%כאשר 

 1466לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות 

שנים, עם שתי תקופות  3-להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ

שנים  4שנים ושל  3השוכר להארכה של אופציה של 

 10ת לא תעלה על בהתאמה, כך שתקופת השכירות הכולל

יתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם  .שנים לאותו שוכר

לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק החופשי תהיה 

 5אופציה להשכיר את הדירות בשוק החופשי לתקופה של 

 .ותשנים נוספ 5-שנים עם אופציה ל

 ל.ר.

 

 

 

 

 

 

                                                           
מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  ים, כוללומועד ההשלמה הצפוי יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה  5

לת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כול
אחזקות בע"מ וכן  פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב

כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת  קצב התקדמות. 
שפיע הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר לה

 על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.



 באר יעקב – להשכיר דירה פרויקט

 - הנכס הצגת .1

 פירוט 

 .באר יעקב –פרויקט דירה להשכיר  שם הנכס

 .מתחם י"ב, באר יעקב מיקום הנכס

 .מ"ר 5,974 -כ שטח הקרקע

שטחי הנכס המתוכננים להיבנות מפוצלים 

 לפי שימושים

יצוין כי . ר"מ 25,000-כ של עיקרי בשטח דיור' יח 234 לבנות ניתן ע"התב פי על

 280-החברה לפעול לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול כבכוונת 

 מ"ר שטחי מסחר. 500-יחידות דיור. כמו כן, הפרויקט יכלול כ

 החזקה ישירה. מבנה האחזקה בנכס 

 .60% החלק האפקטיבי בנכס 

 .(40%בע"מ ) הנדסה ובניןמנרב   לנכס השותפים שמות ציון

 .(במכרז זכיה)תאריך  2018 במרס 18 תאריך רכישת הקרקע

 .נקבע טרם תאריך התחלת עבודות הקמה

 .שנים 98 של נוספת לתקופה אופציה עם שנים 98 של לתקופה ישירה חכירה  בנכס משפטיות זכויות פירוט

 להיות שצפויות משמעותיות בניה זכויות

 מנוצלות בלתי

 ל.ר.

 הזכויות בנכס טרם נרשמו. משפטיות זכויות רישום מצב

 להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת

 .נקבע טרם

 .ר.ל נושאים מיוחדים 

 .איחוד יחסי של פעילות משותפת שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 טרם נקבע. זהות קבלן מבצע

 ל.ר. שיטת התחשבנות 

 ל.ר. פרטים על מכירת הנכס

 

 - 6עיקריים נתונים .2

 31.3.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 - עלות רכישה התחלתית )באלפי ש"ח(

 5,048-כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח(

 5,048-כ סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה )באלפי ש"ח(

 ל.ר. (ח"ש באלפי) בתקופה שנזקפה ערך ירידת( ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 ל.ר. ח("ש )באלפי תקופה בסוף הוגן שווי

 ל.ר. רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 טרם נקבע מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל תקופה(

  404,650-כ (₪ באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 399,602-כ (₪ באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 1%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור

 

 

 

                                                           
מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  ים, כוללומועד ההשלמה הצפוי כת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויהיצוין כי הער  6

ות אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצא
הנדסה ובנין בע"מ  הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב פיתוח וכן על

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך  וכן קצב התקדמות. 
עבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר בניית הפרויקט מ

 להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.



 - פרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס .3

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 באלפי) הדוח פרסום למועד

 (ח"ש
בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של  מגבלה משפטית מהותית

 500-מתחם מגורים, אשר יכלול שטחי מסחר להשכרה )כ

דירות לפחות, אשר תיועדנה להשכרה ארוכת  234-מ"ר( ו

, שנה ברציפות 20-טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח  50%כאשר 

 1466להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' לזכאים, בהתאם 

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות 

שנים, עם שתי תקופות  3-להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ

שנים  4שנים ושל  3אופציה של השוכר להארכה )של 

 10בהתאמה(, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על 

כרנה על ידי היזם שנים לאותו שוכר. יתרת הדירות תוש

לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק החופשי תהיה 

 5אופציה להשכיר את הדירות בשוק החופשי לתקופה של 

 .שנים נוספות 5-שנים עם אופציה ל

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  'בנספח 

שטר הנאמנות להגילוי הנדרש בהתאם 

 קשר לפרויקט רמלה ופרויקט רמת גןב



 ב'נספח 

 אלקטרה מול הנוף ופרויקט מרום נגבה לפרויקט בקשר הנאמנות שטרל בהתאם הנדרש הגילוי

 

 נגבה מרום פרויקט

 - הנכס הצגת .1

 פירוט 

 .נגבה מרום הנכס שם

 .גן רמת, נגבה ומרום נגבה הרחובות צומת הנכס מיקום

 המתוכננים הנכס שטחי

 לפי מפוצלים להיבנות

 שימושים

 1601 חלקה; 6145 בגוש המצוי בבניין, המכר בהסכם כמפורט חניות 23 צמודות אליהן דירות 23

 .לה יינתנו או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות לרבות, גן ברמת 4 נגבה ברחוב

 .ישירה החזקה בנכס האחזקה מבנה

 .100% בנכס האפקטיבי התאגיד חלק

 - לנכס השותפים שמות

 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות בנכס משפטיות זכויות פירוט

 משמעותיות בניה זכויות

 מנוצלות בלתי להיות שצפויות

- 

 .הנכס את המנהלת גן-רמת גבהנ מבוא חברת במרשמי פנימיים רישומים נערכים משפטיות זכויות רישום מצב

 - מיוחדים נושאים

 .ע"ח נדל"ן להשקעה המקדמ הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 .מ"בע בניה אלקטרה מבצע קבלן זהות

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

 - 1עיקריים נתונים .2

 31.3.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 - (ח"ש באלפי) בתקופה שהושקעה שוטפת עלות

 45,4522-כ (ח"ש באלפי) תקופה לסוף מצטברת עלות כ"סה

 - (ח"ש באלפי) בתקופה שנזקפה ערך( ירידת ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 55,1003-כ (*ח"ש באלפי) תקופה בסוף הוגן שווי

 2018 מאי הרכישה הסכם פי על הצפוי המסירה מועד

 752,475-כ 4(ח"ש באלפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 300,27-כ 6(ח"ש באלפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 .הוגן שווי לפי מוצג אינו הנכס* 

 

                                                           
יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על   1

רמלה( קרים של רכישת פרויקטים )רמת גן ובמאינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. 
. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת וצאות נלוות לרכישה והצמדות ששולמו בפועלמידע זה נסמך בעיקר על עלות רכישה, ה

מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים  יםכתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: התארכות משך בניית הפרויקט
 ע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה., שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפייםהנדרשים להקמת הפרויקט

 . ח"ש אלפי 45,452-כ של בסך הינה הדוח פרסום למועד המצטברת העלות  2
 (.הדירות בניית הושלמה טרם 8201 במרץ 31 ליום נכון) כגמורות הדירות של שווי מגלם זה שווי  3
 למדד הצמדה) לחברה מהותי שאינו בסכום לרכישה נלוות והוצאות ח"ש אלפי 46,700-כ של בסך רכישה עלות כוללת ל"הנ העלות  4

 '(.וכו ד"עו ט"שכ, תיווך, רכישה מס, הבנייה תשומות
 .ח"ש אלפי 600-כ של בעלות בדירות מטבחים ושדרוג מזגנים להתקנת לפעול החברה בכוונת בנוסף  5
 .הדוח פרסום למועד נכון  6
 .לעיל 5 שוליים הערת ראה  7



 - בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים .3

 למועד השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום

 מדרגה שעבוד

 ראשונה

 המלווה לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

 מלוא על( החברה של'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן)

 בין 27.3.2017 מיום מכר להסכם בהתאם החברה של הבעלות זכויות

 23 לרכישת החברה לבין 540222858' מס. ר.ש גן רמת נגבה מבוא

 המצוי בבניין, ל"הנ בהסכם כמפורט חניות 23 צמודות אליהן דירות

 החברה זכויות לרבות, גן ברמת 4 נגבה ברחוב 1601 חלקה; 6145 בגוש

 פי על האמור הרכישה הסכם מכוח לה ינתנו או/ו שניתנו בבטוחות

 בקשר כבעלים להירשם החברה זכויות לרבות וכן דירות המכר חוק

 לשעבוד החוב באגרת כמפורט והכל. האמורות הדיור יחידות עם

 אביב בתל ונחתמה שנערכה בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון, קבוע

 מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק לבין החברה בין 2017 באוגוסט 30 ביום

 .'(א סדרה) חוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן

 כל או המשועבד הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

 בהתאם אלא שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק

 .הנאמנות שטר להוראות ובכפוף

 נפרעו לא עוד כל המשועבד בנכס דיספוזיציה כל תבצע לא החברה

 או בגינן החברה התחייבויות כל מולאו ולא'( א סדרה) החוב אגרות

, הנאמנות שטר להוראות בהתאם מהשעבוד המשועבד הנכס שוחרר

'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי אסיפת של מראש אישור קבלת ללא

 ובכפוף בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע

 .הנאמנות שטר להוראות

 .בסכום הגבלה ללא

 

 - פרטים אודות הערכת השווי .4

הערכת השווי מיום  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

20.8.2017 

הערכת השווי מיום 

7.3.2018 

 55,100 54,800 (ח"ש באלפי) שנקבע השווי

 'ושות אולפינר גרינברג 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות

 כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך

 (השווי הערכת
18.6.2017 31.12.2017 

ההשוואה גישת (אחר עלות/הכנסה/השוואה) השווי הערכת מודל  גישת ההשוואה 

 (Approach Sales Comparisonהערכה בגישת ההשוואה ) –פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי 

( שנלקח בחשבון Gross Leasable Areaהשכרה )-ברמכר שטח 

 בחישוב )מ"ר(
 מ"ר 2,480-כ מ"ר  2,480-כ

 ש"ח 22,250 ח"ש 22,000 )בש"ח( בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר

 השוואה ברי נכסים של השכרה-ברמכר  ר"למ מחירים טווח

 )בש"ח( בחישוב שנלקחו
 ש"ח 30,100 -ש"ח  19,500 ח"ש 22,500 - ח"ש 19,500

 25 36 שנלקחו בחישוב השוואה ברי הנכסים מספר

 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה

' ברח 38 א"תמ פרויקט: 1 נכס

 חדרים 4 דירות, 194 ה"הרא

מדווח  ממוצע מכר בשטח

 .ר"מ 87-כ של ממוצע

: פרויקט מרום נגבה, 1נכס 

 21חדרים, קומה  5דירת 

 127מדווח של  בשטח מכר

חדרים, קומה  5דירת מ"ר ו



הערכת השווי מיום  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

20.8.2017 

הערכת השווי מיום 

7.3.2018 

, דן פסגת פרויקט: 2 נכס

 מכר בשטח חדרים 4 דירות

  .ר"מ 118-כ מדווח של ממוצע

בשטח מכר מדווח של  22

 מ"ר. 127

: פרויקט פסגת דן, 2נכס 

 9חדרים, קומה  4דירת 

 118של  בשטח מכר מדווח

 מ"ר.

 NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

 נוכחי חלקי שווי שנקבע(
 ר.ל ר.ל

 ר.ל ר.ל פרמטרים מרכזיים אחרים

   רגישות לשווי  ניתוחי

 58,000 57,300 מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של עליה

 52,300 52,000 מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של ירידה

 

 

 הנוף מול אלקטרה פרויקט

 - הנכס הצגת .1

  פירוט 

 .הנוף מול אלקטרה הנכס שם

 .רמלה, 2 דיין משה רחוב הנכס מיקום

 להיבנות המתוכננים הנכס שטחי

 שימושים לפי מפוצלים

 לפי 145/2' מס מגרש על הנבנה, 3 זמני' במס המוכרת ברישומי המסומן דירות 84 הכולל בניין

( 267 מחלקה חלק מקודם) 438 כחלקה הידועים במקרקעין ב1000/17/1/במ/לה עיר בנין תכנית

 .4349 בגוש

 .ישירה החזקה בנכס האחזקה מבנה

 .100% בנכס האפקטיבי התאגיד חלק

 - לנכס השותפים שמות

 .חכירה זכות כבעל להירשם חוזית זכות בנכס משפטיות זכויות פירוט

 משמעותיות בניה זכויות

 מנוצלות בלתי להיות שצפויות
- 

 .הנכס את המנהלת מ"בע( 1998) השקעות אלקטרה חברת במרשמי פנימיים רישומים נערכים משפטיות זכויות רישום מצב

 - מיוחדים נושאים

 .ע"ח נדל"ן להשקעה המקדמ הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 .מ"בע בניה אלקטרה מבצע קבלן זהות

 - 8עיקריים נתונים .2

 31.12.2017 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 25,073-כ (ח"ש באלפי) בתקופה שהושקעה שוטפת עלות

 335,639-כ (ח"ש באלפי) תקופה לסוף מצטברת עלות כ"סה

 - (ח"ש באלפי) בתקופה שנזקפה ערך( ירידת ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 139,72010-כ (*ח"ש באלפי) תקופה בסוף הוגן שווי

 2019 יוני הרכישה הסכם פי על הצפוי המסירה מועד

                                                           
 .1מספר ראה הערת שוליים   8
  .ח"ש אלפי 335,63-כ של בסך הינה הדוח פרסום למועד המצטברת העלות  9

 (.הדירות בניית הושלמה טרם 8201 במרץ 31 ליום נכון) כגמורות הדירות של שווי מגלם זה שווי  10



 31.12.2017 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 137,12412-כ 11(ח"ש באלפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 802,6014-כ 13(ח"ש באלפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 .הוגן שווי לפי מוצג אינו הנכס* 

 

 - בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים .3

 למועד השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום

 מדרגה שעבוד

 ראשונה

 המלווה לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

 מלוא על החברה של'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן)

 בין 21.2.2017 מיום מכר להסכם בהתאם החברה של הבעלות זכויות

 החברה לבין 51-2649146. פ.ח מ"בע( 1998) השקעות אלקטרה

 זמני' במס המוכרת ברישומי המסומן דירות 84 הכולל בניין לרכישת

 ב1000/17/1/במ/לה עיר בנין תכנית לפי 145/2' מס מגרש על הנבנה, 3

 4349 בגוש( 267 מחלקה חלק מקודם) 438 כחלקה הידועים במקרקעין

 הסכם מכוח לה ינתנו או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות לרבות

 החברה זכויות לרבות וכן דירות המכר חוק פי על האמור הרכישה

 כמפורט והכל .האמורות הדיור יחידות עם בקשר כחוכרת להירשם

לשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה  החוב באגרת

החברה לבין רזניק פז בין  2017באוגוסט  30ונחתמה בתל אביב ביום 

 .יקי אגרות חוב )סדרה א'(בע"מ כנאמן עבור מחזנבו נאמנויות 

 כל או המשועבד הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לאחברה ה

 בהתאם אלא שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק

 .הנאמנות שטר להוראות ובכפוף

 נפרעו לא עוד כל המשועבד בנכס דיספוזיציה כל תבצע לא חברהה

 או בגינן החברה התחייבויות כל מולאו ולא'( א סדרה) החוב אגרות

, הנאמנות שטר להוראות בהתאם מהשעבוד המשועבד הנכס שוחרר

'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי אסיפת של מראש אישור קבלת ללא

 ובכפוף בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע

 .הנאמנות שטר להוראות

 ללא הגבלה בסכום.

 

 - אודות הערכת השוויפרטים  .4

 7.3.2018הערכת השווי מיום  20.8.2017הערכת השווי מיום  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 139,720 135,030 (ח"ש באלפי) שנקבע השווי

 גרינברג אולפינר ושות' 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות

 כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך

 (השווי הערכת מתייחסת
28.6.2017 31.12.2017 

ההשוואה גישת (אחר עלות/הכנסה/השוואה) השווי הערכת מודל  גישת ההשוואה 

 ( ApproachSales Comparisonהערכה בגישת ההשוואה ) –פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי 

( שנלקח Gross Leasable Areaהשכרה )-בר מכר שטח

 בחשבון בחישוב )מ"ר(
 מ"ר 9,800-כ מ"ר  9,800-כ

                                                           
 למדד הצמדה) לחברה מהותי שאינו בסכום לרכישה נלוות והוצאות ח"ש אלפי 121,700-כ של בסך רכישה עלות כוללת ל"הנ העלות  11

 '(.וכו ד"עו ט"שכ, רכישה מס, הבנייה תשומות
 .ח"ש אלפי 850,1-כ של בעלות בדירות מטבחים ושדרוג מזגנים להתקנת לפעול החברה בכוונת בנוסף  12
 .הדוח פרסום למועד נכון  13
 .לעיל 12' מס שוליים הערת ראה  14



 7.3.2018הערכת השווי מיום  20.8.2017הערכת השווי מיום  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 בחישוב שנלקח השכרה-ברמכר  ר"למ מכירה מחיר

 )בש"ח( חדרים ממוצעת 4/ דירת  )בש"ח(
 לדירה ש"ח 1,550,000 למ"ר ח"ש 14,250

 ברי נכסים של השכרה-ברמכר  ר"למ מחירים טווח

 )בש"ח( בחישוב שנלקחו השוואה
 ש"ח 18,600 - ש"ח 13,000 ח"ש 16,700 - ח"ש 11,000

 50 35 )#( שנלקחו בחישוב השוואה ברי הנכסים מספר

 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה

 מול אלקטרה" בפרויקט: 1 נכס

 45-נמכרו בשנה האחרונה כ" הנוף

 ממוצע מכר בשטח חדרים 4דירות 

 חדרים 5 ודירות ר"מ 105 של מדווח

 124 של מדווח ממוצע מכר בשטח

 .ר"מ

בפרויקט "גינדי סיטי" של  :2 נכס

בשנה חברת גינדי השקעות, נמכרו 

-ו 2016 משנת דירות) האחרונה

ת "יד דירות בעסקאו 30-כ (2017

 בשטח מכרחדרים  4שניה", דירות 

 5-ו מ"ר 100-כ שלמדווח  ממוצע

-כ של מדווח ממוצע מכר בשטח

 מ"ר. 120

 מול אלקטרה" בפרויקט: 1 נכס

 45-כ נמכרו בשנה האחרונה" הנוף

 ממוצע מכר בשטח חדרים 4 דירות

 חדרים 5 ודירות ר"מ 105 של מדווח

 124 של מדווח ממוצע מכר בשטח

 .ר"מ

בפרויקט "גינדי סיטי" של  :2 נכס

בשנה חברת גינדי השקעות, נמכרו 

 25-כ (2017)דירות משנת  האחרונה

ות "יד שניה", דירות בעסקא דירות

 חדרים. 5עד  3בנות 

הנוכחי של  NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

 נוכחי חלקי שווי שנקבע( NOIהנכס )
 .ר.ל .ר.ל

 - - פרמטרים מרכזיים אחרים

   )אלפי ש"ח(ניתוחי רגישות לשווי 

 146,180 141,890 מוצע מכר ר"למ בשווי 5% של עליה

 133,500 127,840 מוצע מכר ר"למ בשווי 5% של ירידה
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