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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה -פרק א' 

 2019 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: " 2019 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 2018בפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת  כי הנחה מתוך ונערך, הדוח

-2019)מס' אסמכתא:  2019 מרץב 26אשר פורסמו ביום  2018 בדצמבר 31 ביום שנסתיימהמצב ענייני החברה לשנה 

 "(.2018 לשנת התקופתי הדוח)להלן: " (01-025125

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

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

לפרטים אודות בסיס ההצגה ועיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו . ביניים לדוחות הכספיים 2 בביאורכמפורט 

  .2018לשנת  התקופתילדוח  2 ביאור, ראה ביניים בדוחות הכספיים

 

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

 ותזרים המזומנים שלו

 העסקית וסביבתו התאגיד פעילות .1

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

 "הבורסה)להלן: " 1"מבע אביב-בתל ערך לניירות בבורסה ערך ניירות הנפקתבדבר  תשקיף החברה פרסמה 2016

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

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

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

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

 .ייחודיות מס להטבות זכאית במקרקעין להשקעות קרן, בנוסף

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

יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי בפרויקט  11,הושלמה מסירתן לחברה של  2019במרץ  28ביום  .1.5

 ."הרצליה הילס" ברחוב אריק איינשטיין בשכונת הרצליה ב' אשר בהרצליה
רות ומוכנות לאכלוס מיידי בפרויקט יחידות דיור גמו 84הושלמה מסירתו של בניין שלם בן  ,2019 במרץ 31 ביום .1.6

 84דיירים מתוך  48חוזי שכירות מול  48-נכון למועד הדוח, התקשרה החברה ב ."אלקטרה מול הנוף" ברמלה

 יחידות דיור בפרויקט בהסכמי שכירות סטנדרטיים.

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

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



 

 4 -ב 
 

"מרום  בפרויקט חדרים, 5בנות  נוספות דירות 2, לאחר תאריך המאזן, רכשה החברה 2019במהלך חודש אפריל  .1.7

נכון למועד הדוח החברה  "(גן ברמת הנוספותהדירות )להלן: " ש"ח מיליון 5.2בתמורה לסך של  נגבה" ברמת גן

 .הסכמי שכירות סטנדרטיים בקשר לדירות הנוספות ברמת גן 2חתמה על 

נכון ליום  טבלה מסכמת של רכישת הפרויקטים שבוצעו על ידי החברה בתחום הנדל"ן המניב למגורים להלן .1.8

 2019במרץ  31

על  חתימה מועד הפרויקט עיר
 מסירההסכם / 

 עלות
 רכישה
 (₪)באלפי 

 עלות
ההשקעה 

 הכוללת
 (₪)באלפי 

 השווי אומדן
 2שומה לפי

 (₪)באלפי 

 אומדן בין הפרש
 שומה לפי השווי
 שקעההה לעלות

 הכוללת
 (₪)באלפי 

 בפרויקט דירות 34 "את
 אביב-בתל"מידטאון" 

)מועד  2018 מרץ
 12,989-כ 86,1903 73,201-כ 71,400-כ (מסירה

 רמלה
 בפרויקט דירות 84

" הנוף מול"אלקטרה 
 ברמלה

 2019 מרץ
 14,949-כ 143,950-כ 129,001-כ 121,680-כ (מסירה)מועד 

 גבעת
 שמואל

 רמת בשכונת דירות 58
 שמואל בגבעת הדר

 2018 מרץ
 9,616-כ 129,200-כ 119,584-כ 118,300-כ (מסירה)מועד 

 גן רמת
 בפרויקט דירות 29

 4גן ברמת" נגבה"מרום 

 2018 יולי
 23 מסירה)מועד 

 (דירות
  2018 אוקטובר

 6 מסירה)מועד 
 (נוספות דירות

 8,378-כ 72,700-כ 64,322-כ 62,300-כ

 הלל
 ירושלים

דירות ברח' המלך  33
פינת רח'  27ג'ורג' מס' 

  2הלל מס' 
 5בירושלים

 2018 דצמבר
 7,812-כ 83,680-כ 75,868-כ 75,000-כ (מסירה)מועד 

 הרצליה
 בפרויקט דירות 11

" הילס"הרצליה 
 'ב הרצליה בשכונת

)מועד  2019 מרץ
 168-כ 30,100-כ 29,932-כ 27,625-כ (מסירה

 

                                                        
תקופתי הג' לדוח  "הערכות השווי", אשר צורפו כנספחגבעת שמואל והלל ירושלים ראו  רמת גן, הפרויקטים: מידטאון,לפרטים נוספים בדבר   2

; לפרטים נוספים בדבר פרויקט רמלה ראו "הערכות שווי", אשר צורפה כנספח ב' לדוח זה ולפרטים נוספים בדבר פרויקט הרצליה 2018לשנת 

 .(2019-01-024600)מס אסמכתא:  2019במרץ  25הילס ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

ומת המקרקעין של "פרויקט מידטאון" לש 7יף החלות על הפרויקט, ראו בתחשיב השומה בסע אודות שווי בסיסי, ללא מגבלות לפרטים  3

 .2018לשנת תקופתי הכנספח ג', "הערכות שווי", לדוח שצורפה 

 לעיל. 1.7ראו סעיף   4

כיום בנכס. במקביל, בכוונת  13להגדלת כמות יחידות הדיור הקיימות בכוונת החברה לתכנן ולבצע שיפוץ כללי בנכס הכולל, בין היתר, בקשה      5

כתוצאה מהגדלת זכויות  (אם יתקבלו) החברה להתחיל בהליך להשבחת הנכס ע"י בקשת תוספת זכויות בנייה ובניית היחידות שיתקבלו

 .הבנייה
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 2019במרץ  31נכון ליום  למגורים המניב"ן הנדל בתחום החברה זכתה בהם פרויקטים של מסכמת טבלה להלן .1.9

 זכיה מועד הפרויקט עיר
 במכרז

ת רכיש עלות
הקרקע ועלויות 

 פיתוח
 (₪)באלפי 

עלות שהושקעה 
 בפרויקט

 (₪)באלפי 

 שקעההה עלות
הכוללת/ 

 6צפויהה
 (₪)באלפי 

 השווי אומדן
 שומה לפי

 (₪)באלפי 

 חולון

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ארוך ל

 דירות 51יכלול  אשר
 7בחולון

 ספטמבר
2017 

 זכיה מועד)
 (במכרז

 12,974-כ
מהווה  הסכום)

 של חלקהאת 
  -החברה בנכס 

%60) 

 הסכום) 14,034-כ
 חלקהמהווה את 

  -החברה בנכס  של
%60) 

 44,040-כ
מהווה  הסכום)

 של חלקהאת 
  -החברה בנכס 

60%) 

 נערכה טרם
 שומה

 ירושלים

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ארוך ל

 79לפחות  יכלול אשר
דירות בשכונת 
 8מלחה, ירושלים

 2018 ינואר
 זכיה מועד)

 (במכרז

 23,545-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 23,926-כ
 את מהווה)הסכום 

 החברה של חלקה
 (%60- בנכס

 85,800-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 נערכה טרם
 שומה

 ראשון
 לציון

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ארוך ל

-ל 60 ביןיכלול  אשר
בראשון  דירות 78

 9לציון

 2018 ינואר
 זכיה מועד)

 (במכרז

 24,151-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 25,358-כ
 את מהווה)הסכום 

 החברה של חלקה
 (%60- בנכס

 69,600-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 נערכה טרם
 שומה

 יעקב-באר

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ארוך ל

שטחי  יכלול אשר
-מסחר להשכרה )כ

 234 ביןמ"ר( ו 500
 בבארדירות  280-לכ

 10יעקב

 2018 מרס
 זכיה)מועד 

 (במכרז

 52,956-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 54,871-כ
 את מהווה)הסכום 

 החברה של חלקה
 (%60- בנכס

 242,790-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 נערכה טרם
 שומה

                                                        
פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה  יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה  6

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

ומדן הוצאות עתידיות של השותפויות יעקב( מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין רכיב הקרקע וכן על הערכות המבוססות על א-ובבאר

להלן(. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה  9-ו 8, 7, 6 )כהגדרתן בה"ש

ים, שינויים הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקטים מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט

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

"(, השותפות תפעל לחכירת השותפותביחד בסעיף זה: "" ומנרב: ")להלן אחזקות בע"מ בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב  7

 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-תפות בפרויקט, כך שמגוריט תחזיק בהמקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השו

אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב קיימת בנוסף, למגוריט  .מהפרויקט

, לאחר תאריך המאזן, 2019במהלך חודש אפריל  .2018תי לשנת תקופה, לדוחות הכספיים המצורפים לדוח א9ביאור לפרטים נוספים ראו 

נערך דיון בועדה המקומית של עיריית חולון באשר לפרויקט דירה להשכיר "תל גיבורים" בחולון במסגרתו החליטה הועדה לאשר הקלות 

בוחנות את  השותפותלהיתר.  יח"ד לפי הבקשה 54יח"ד חלף  51מסוימות ובניהן תוספת זכויות בניה ויח"ד כך שהפרויקט יכלול סך של 

  .תקציבו ומשך הקמתו ,השפעת ההחלטה על תכנון הפרויקט

"(, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של השותפותבהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב )להלן ביחד בסעיף זה: "  8

 בנוסף, למגוריט. מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-בהפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שמגוריט תחזיק 

אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. לפרטים נוספים ראו ביאור קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב  קיימת

 .2018לשנת  תיתקופה, לדוחות הכספיים המצורפים לדוח ב9

"(, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של השותפותרה לבין מנרב )להלן ביחד בסעיף זה: "בהתאם להסכם שנחתם בין החב  9

בנוסף, למגוריט  .מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שמגוריט תחזיק ב

אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. לפרטים נוספים ראו ביאור קיימת רב אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנקיימת 

המקומית בנושא הפרויקט בראשון  התקיים דיון בועדה 2019במהלך חודש מאי  .2018התקופתי לשנת המצורפים לדוח הכספיים  , לדוחותג9

יח"ד, אך בתנאי שיוגש תכנון חדש עם דירות קטנות יותר, כמו כן ביקשה  78לציון במסגרתו החליטה הועדה לאשר מתווה של שב"ס מלא, קרי 

עת ההחלטה על תכנון , השותפות בוחנות את השפהועדה לכלול בתכנון שטחי מסחר/יעוד ציבורי ביתרת שטחי הזכויות שינבעו משינוי התכנון

 הפרויקט, תקציבו ומשך הקמתו.

"(, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין השותפותבהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב הנדסה ובנין בע"מ )להלן ביחד בסעיף זה: "  10

 .מהפרויקט 40%-ט ומנרב תחזיק במהפרויק 60%-ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שמגוריט תחזיק ב



 

 6 -ב 
 

אשר נבע בעיקר "ח ש אלפי 15,097-כ של בסך החברה של הכספים בדוחותיה רווח נזקף הדוח למועד נכון .1.10

  .בהרצליה" הילס"הרצליה  ופרויקט ברמלה" הנוף מול"אלקטרה  פרויקטמ

ולפרטים נוספים  2018בפרק א' לדוח התקופתי לשנת  21עד  9בדבר נכסי החברה ראו סעיפים  נוספים פרטיםל .1.11

 מחודש להשקעה"ן נדל עילותפל בנוגע גילוי הנחייתל בנוגע הדוח בתקופת חלו אשר מהותיים שינוייםבדבר 

 .'א נספח ראו 2011 ינואר

  כספי מצב .2

  (:ח"ש)באלפי  2019 מרץב 31שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  השינויים עיקרייפורטו  להלן

 הסעיף

 

 31יום ל

 2018 בדצמבר

 

 31 ליום

 2019 במרץ
 החברה הסברי

 78,220 54,964 שוטפים נכסים סך

מזומנים בסך של ה מגידול ביתרתנובע בעיקר בתקופה הגידול 

מיליון ש"ח )לפירוט התנועה ביתרת המזומנים ראה ס'  23-כ

 .בדבר פירוט התנועות בדוח תזרים מזומנים(להלן  3.4

 לזמן משועבדים פקדונות

 ארוך
35,984 34,404 

 1.5-כקדונות משועבדים בסך של ישחרור פהקיטון נובע מ

דירה מיליון ש"ח כתוצאה מקבלת ליווי וערבויות בפרויקט 

 .לציון ראשוןלהשכיר ב

 8,963 38,663 פקדון בנאמנות

ש"ח  ליוןימ 13-של כ כספי נאמנות בסךמשחרור נובע  הקיטון

ברמת גן  "נגבה"מרום דירות נוספות בפרויקט  6בגין רכישת 

 "אלקטרה מול הנוף" בגין פרויקטש"ח  ליוןימ 16-של כ ובסך

 .רמלהב

"ן נדל"ח ע מקדמות

 להשקעה

 

104,725 - 

רמלה "אלקטרה מול הנוף" בפרויקט  ממיוןהקיטון נובע 

יום בניית הפרויקט ומסירתו בעקבות ס"ן להשקעה לסעיף נדל

 .הלחבר

 118,219 117,139 בהקמה להשקעה"ן נדל

, ראשון לציון ירושלים מכרזי דירה להשכיר בחולון, מלחה

ומימון שנצברו  תכנון מעלויותהגידול נובע  .ובאר יעקב

 .בתקופה

 545,820 371,770 להשקעה"ן נדל

 נובע בעיקר ממיון"ן להשקעה המוצג לפי שווי הוגן. הגידול נדל

 129-בסך של כ רמלה"אלקטרה מול הנוף" בהפרויקט עלות 

ליון ש"ח, יתר ימ 15-ליון ש"ח והתאמה לשווי הוגן בסך של כימ

 30-של כבעלות הרצליה הילס מרכישת פרויקט  הגידול נובע

 ש"ח. ליוןימ

 -- 787,155 723,930 המאזן סך

 372,891 373,355 'א סדרה חוב אגרות
בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן  הקיטון נובע מירידה

 בתקופה.

 בנקאי מתאגיד ותהלווא

 ושאינן שוטפות)התחייבויות 

 (שוטפות

50,268 66,996 

מקבלת ליווי בנקאי במהלך התקופה הגידול נובע בעיקר 

 מיליון 27.9-כשל  ראשון לציון בסךדירה להשכיר בלפרויקט 

 מיליון ש"ח(. 16.7-כהינו יחד עם מנרב )חלקה של החברה ש"ח 

 בשווי פיננסית התחייבות

 הוגן
14,527 9,030 

 31הקיטון נובע משערוך ההתחייבות לשוויה ההוגן ליום 

 .2019במרס, 

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

 .2018התקופתי לשנת המצורפים לדוח , לדוחות הכספיים ד9נוספים ראו ביאור 
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 הסעיף

 

 31יום ל

 2018 בדצמבר

 

 31 ליום

 2019 במרץ
 החברה הסברי

 הון

 
280,932 329,435 

מיליון,  18.4-בסך של כתקופה ברווח גידול בהגידול נובע מ

 ניירות ערך ופסגות לפידות מהנפקת הון מניות ואופציות לילין

בנות מניות  9,411,765ומהעברת מיליון ש"ח  22-של כ שוויב

גין ב מיליון ש"ח 7.9-של כ שוויב ש"ח ע.נ )מניות באוצר( 0.01

 .עסקת הרצליה

  0.98 0.94 (ח)ש" למניה הון

  העסקיתהפעילות  וצאותת

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

 

 הסעיף

 החודשים 3-ל

 שהסתיימו

 במרץ 31 ביום

2018 

 החודשים 3-ל

 שהסתיימו

 במרץ 31 ביום

2019 

 החברה הסברי

רווח מהשכרת 

 נכסים והפעלתם
- 2,278 

מידטאון, גבעת שמואל,  יםמדמי שכירות בפרויקטסעיף זה כולל הכנסות 

אלפי ש"ח, בנטרול עלויות  2,480-כ מרום נגבה והלל ירושלים בסך של

 אלפי ש"ח. 202-נכסים והפעלתם בסך מצטבר של כההשכרת 

 שווי התאמת

"ן נדל הוגן

 להשקעה

22,342 15,097 

"אלקטרה  בפרויקט הוגן שוויל ההתאמבעיקר מ התנועה בתקופה נובעת

 הוגן בגין והתאמה לשווי"ח ש אלפי 14,949-כ של בסך רמלהמול הנוף" ב

התנועה בתקופה  "ח.ש פיאל 168-כ של בסך הרצליה הילס בפרויקט

בפרויקט מידטאון  מקבילה אשתקד נובעת בעיקר מהתאמה לשווי הוגןה

אלפי  ,6169-כגבעת שמואל בסך של  ופרויקטאלפי ש"ח  ,98912-כבסך של 

 ש"ח.

 הנהלה הוצאות

 וכלליות
(2,429) (3,578) 

מגידול בדמי הניהול אשתקד נובע בעיקר מקביל הרבעון ההגידול לעומת 

 אלפי ש"ח 821-לחברת הניהול בסך של כ אופציות שניתנושווי והפחתת 

וגידול בהוצאות  אלפי ש"ח 186-כבסך של  וכן גידול בהוצאות השכר

 אלפי ש"ח. 207-כבסך של  פרסום ויחסי ציבור

 הכנסות

, מימון)הוצאות( 

 נטו

(562) 4,676 

 מהתאמת שווי הוגן שלהמימון, נטו בתקופה נובעות בעיקר  הכנסות

ת ובניכוי ריבי אלפי ש"ח 5,497-בסך של כ פיננסית בשווי הוגןהתחייבות 

ומהכנסות מהפרשי שער על  אלפי ש"ח 468-כ בסך של ת לבנקוהמשולמ

בסך  במדד המחירים לצרכן 0.3%-)סדרה א'( בעקבות ירידה של כ האג"ח

 והפחתת ניכיון על האג"חבניכוי הוצאות ריבית  אלפי ש"ח 1,083-של כ

מקבילה ההוצאות מימון, נטו בתקופה  .אלפי ש"ח 1,573-בסך של כ

מהוצאות ריבית והפחתת נכיון אג"ח )סדרה א'(  נובעות בעיקראשתקד 

 860-בסך של כ בניכוי הכנסות מהפרשי שערפי ש"ח אל 1,366-בסך של כ

 במדד המחירים לצרכן בתקופה. %0.4-בעקבות ירידה של כ אלפי ש"ח

  18,473 19,351 לתקופה רווח

  0.06 0.08 למניה רווח
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 מימון ומקורות נזילות .3

-בסך של כ ,2016מניות בחודש ספטמבר בידי החברה בגין הנפקתן והקצאתן של  התקבלהאשר  נטו התמורה .3.1

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

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

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

 אלפי 70,000-, בסך של כ2018אשר התקבלה בגין הקצאתן של מניות בחודש יוני התמורה נטו  וכןאלפי ש"ח 

 12ו'16אור יבב כאמורקדון מוגבל לתיחום חשיפה יאלפי ש"ח הופקד בפ 28,000-)מתוך סכום זה סך של כ ח"ש

אלפי ש"ח שהתקבלה  22,500-התמורה בסך של כ ,(2018התקופתי לשנת הכספיים המצורפים לדוח  לדוחות

שהתקבלה בגין הקצאתן  ש"ח אלפי 10,000-כ של בסך התמורהוכן  2019 ץמר בחודשבגין הקצאתן של מניות 

למימון פעילותה העסקית של החברה, כפי שתחליט הנהלת החברה מעת  משמשות 2019 מאי בחודששל מניות 

  לעת, לפי שיקול דעתה.

 חברהה 2019 מרץב 31אלפי ש"ח. נכון ליום  66,996-הינה כ 2019 מרץב 31יתרת ההלוואות מתאגיד בנקאי ליום  .3.2

הלוואות וכן  ולשותפתהלחברה  עומדת בכל ההתניות אשר התחייבה עליהן כלפי התאגיד הבנקאי אשר מעמיד

התקופתי לשנת  המצורפים לדוח הכספיים לדוחות 14ביאור  וכלפי מחזיקי אגרות החוב. לפרטים נוספים רא

2018. 

בהיקף שיידרש לה לשם המשך מימון  ו/או חובבעתיד בכוונת החברה לממן את פעילותה באמצעות גיוסי הון  .3.3

 .ה, ולרבות מתאגידים פיננסיים ו/או גופים פרטייםפעילותה השוטפת, מעת לעת, בבורסה ומחוץ לבורס

 :נזילות .3.4

 ."חש אלפי 62,578-כ שללחברה יתרות מזומנים בסך  ,2019 מרץב 31 ליום

 החודשים 3-ל הסעיף

 שהסתיימו

 במרץ 31 ביום

2018 

 החודשים 3-ל

 שהסתיימו

 במרץ 31 ביום

2019 

 החברה הסברי

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  שוטפת

(3,086) (617,2) 

 נובעבתקופה  שוטפת לפעילותהמזומנים  תזרים

 בניכוי"ח ש אלפי 18,473-כ של בסך מרווח בעיקר

 15,097-כ של בסך להשקעה"ן נדל הוגן שווי התאמת

אלפי  5,692-כ בסך של , נטומימוןוהכנסות  אלפי ש"ח

הדרושות להצגת  אחרותבתוספת התאמות  ש"ח

תזרים המזומנים לפעילות שוטפת המזומנים. תזרים 

מרווח בסך  נובע בעיקר המקבילה אשתקד בתקופה

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

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

 .המזומנים תזרים הדרושות להצגת אחרותהתאמות 

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  השקעה

(198,584) (512,12) 

נובע בתקופה המזומנים לפעילות השקעה  תזרים

"ן נדלו להשקעה"ן בנדלבעיקר מהשקעות החברה 

בגין "ח ש מיליון 44-בסך של כ בהקמה להשקעה

פרויקט "אלקטרה מול הנוף" ברמלה ופרויקט 

פקדון סכומים שהשתחררו מבניכוי  "הרצליה הילס"

מיליון  31-משועבדים בסך של כ נאמנות ופקדונות

תזרים מפעילות השקעה בתקופה תנועה ב ש"ח.

-כ נובעת בעיקר מהשקעה בסך שלה אשתקד מקבילה

גבעת שמואל ויקטים אלפי ש"ח בפר 156,192
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 החודשים 3-ל הסעיף

 שהסתיימו

 במרץ 31 ביום

2018 

 החודשים 3-ל

 שהסתיימו

 במרץ 31 ביום

2019 

 החברה הסברי

אלפי ש"ח  27,419-השקעה בסך של כוכן  ומידטאון

 –דירה להשכיר  במסגרת מכרזי בהקמה םבפרויקטי

גידול של כן ב וראשון לציון ומלחה ירושלים, באר יעק

בפקדון נאמנות כתוצאה מהרחבת אג"ח  13,375-כ

 .2018סדרה א' ברבעון הראשון של שנת 

 מפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  מימון

119,194 38,283 

 נובעבתקופה  מימון מפעילות המזומנים תזרים

לפידות הון מניות ואופציות לילין הנפקת מ בעיקר

 אלפי ש"ח 22,500-בסך של כ ניירות ערך ופסגות

בסך של  ומקבלת ליווי בנקאי לפרויקט ראשון לציון

תזרים המזומנים מפעילות  .אלפי ש"ח 16,728-כ

מימון בתקופה מקבילה אשתקד נובע בעיקר 

אלפי  119,194-בסך של כ אג"ח סדרה א' מהרחבת

 .ש"ח

  למחזיקי אגרות החוב  ייעודיגילוי  .4

 ( חוב )סדרה א'אגרות 

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

סך השווי הנקוב של הסדרה לאחר הרחבת 

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

 ."חש אלפי 376,724-כ 31.3.2019 ליום נקוב שווי

 ."חש אלפי 381,634-כ 31.3.2019 ליום צמוד נקוב שווי

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

 "ח.ש אלפי 384,681-כ הדוח לתאריך נכון צמוד נקוב שווי

 .אלפי ש"ח 373,845-כ 31.3.2019 ליום הכספיים בדוחות ערך

 .אלפי ש"ח 1,546-כ סכום הריבית שנצברה לתאריך הדוח

 ."חש אלפי 380,981-כ 31.3.2019שווי בורסאי ליום 

 .אלפי ש"ח 386,783 -כ הדוח לתאריך נכון בורסאי שווי

 .לא לתשלום נוסףהתחייבות 

 .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

ביוני  30בימים  ,2017בדצמבר  31ביום  דים כדלקמן:תשולם פעמיים בשנה, במועו

 .2022ביוני  30)כולל( וביום  2021עד  2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ו

, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם צמודות 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 
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 ( חוב )סדרה א'אגרות 

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

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

העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר, במועד ביצוע תשלום 

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 

 11פי שטר הנאמנותהחברה על 

 .לא

האם בתום שנת הדיווח ובמהלכה עמדה 

החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר 

 הנאמנות?

 כן.

האם התקיימו תנאים המקימים עילה 

 להעמדה לפירעון מיידי?

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

  לפירעון מיידי.

  לא. פעולת שונות לבקשת הנאמן?האם בוצעו 

לפי סעיף  מהותיתהסדרה היא האם 

 ?()א( לתקנות הדוחות13)ב()10

 כן.

 

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

 ההלוואה סכום
 "ח(ש)באלפי  המקורי

 ליום הקרן יתרת
31.3.2019 

 "ח(ש)באלפי 

 הקרן יתרת
 הדוחלתאריך 
 "ח(ש)באלפי 

 פיננסיות התחייבויות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 ליום נכון ותוצאותיו
 ונכון 2019 במרץ 31

 זה למועד

376,724 -כ 634,381-כ    681,384-כ 

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

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה

 329-לכ הסתכם
 "חש מיליון

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

 לא, החברה של הכספיים בדוחות
 30% של משיעור יפחת

329

786
= 42% 

 

החברה מכוח  שללא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות  2019, מרץב 31כן ליום  כמו

הסכמי הרכישה הראשונים וכן בקשר לערבויות הבנקאיות על פי חוק המכר דירות אשר ניתנו בקשר לזכויות 

 החוזיות הנ"ל.

 

 

 

 

                                                        
 מיום החברה דיווח ראו נוספים לפרטים"(. הנאמנות שטר: "להלן) 2017 באוגוסט 21 מיום המדף הצעת לדוח' א כנספח מצורף הנאמנות שטר  11

 .(2017-01-072388: אסמכתא' מס) 2017 באוגוסט 21
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"ן דל' הגילוי הנדרש בהתאם להנחיית גילוי בנוגע לנכסי נא כנספח"ב מצ, הנאמנות לשטר 6.4.4 לסעיף בהתאם .4.2

סעיף  לפרטים נוספים ראו. נכסים המשועבדיםל בקשר", מאוד מהותי"נכס ל ביחס 2011 ינואר מחודש להשקעה

 .2018פרק א לדוח השנתי לשנת ב 19

, לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים שמינית, כמפורט בתוספת הלפרטים נוספים בדבר אגרות החוב )סדרה א'( .4.3

 .2018 שנתהתקופתי ל דוחלדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה המצורף ל 10ראו סעיף 

 

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

  ולאחר תקופת הדוח הדוח בתקופת אירועים .5

 ו, ראולאחר תקופת הדוח על המצב הכספי הדוח על המצב הכספיבתקופת  םמהותיי םאירועיר בדבים לפרט

 בהתאמה. , המצורפים לדוח זה 2019במרץ  31ליום  לדוחות הכספיים 5-ו 4ביאור 

 סימני אזהרה .6

( לתקנות, בעניין 14)ב()10-ו( 13)ג()48 פים, דן בהוראות סעי2019 במאי 28דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 

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

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

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

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

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

 .תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן

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

התחייבויות החברה הן השוטפות והן אלו הצפויות במהלך תקופת תזרים ברה בתקופה זו וכן בהצפויות של הח

 . 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 

, מבוססים על הצפויות במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי היותיהצפויות של החברה וכן התחייבו

 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

ן, בקשר לאגרות החוב )סדרה א'( וכן בקשר להוצאות "הנדל לנכסי בקשר החברה של תוהשקעות עתידיו

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

 עשוי הדבר, (2018לדוח התקופתי לשנת ", תיאור עסקי התאגידבפרק א', " 30הסיכון הכלולים בסעיף 

 תזרים המזומנים החזוי של החברה. על להשפיע

 

 

__________________________ __________________________ 
 דב מתי רוזנבוךיצחק ארז 

 החברה"ל מנכ יו"ר הדירקטוריון
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144בגין  דרך מנחם
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
 

 של  לבעלי המניות
 

 בע"מ ישראל מגוריט
 
 

 מבוא
 

התמציתי , הכולל את הדוח ("החברה" – )להלן בע"מישראל  מגוריטסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ל אחר, השינויים בהון ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כול 2019 ,מרסב 31על המצב הכספי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה . אותו תאריךשל שלושה חודשים שהסתיימה במנים לתקופה וזותזרימי המ
"דיווח כספי לתקופות  - IAS 34נאות בינלאומי בהתאם לתקן חשבו זוולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

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

 
 

 ההיקף הסקיר
 

"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 . נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום
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. 

 ת של ביקורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דע
 
 

 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 

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 
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  2019, במאי 28



 ישראל בע"מ מגוריט
 

 - 3 - 

 דוח על המצב הכספי
 

 בדצמבר 31 ליום  במרס 31 ליום  
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
       

 39,424   72,534  62,578  מזומנים ושווי מזומנים
 628   206  525  חייבים ויתרות חובה

       
  63,103  72,740   40,052 

       נכסים לא שוטפים
       

 38,663    153,423  8,963  פקדון בנאמנות
 35,984    7,959  34,404  לזמן ארוך / מוגבליםפקדונות משועבדים

 14,912    -  15,117  השקעה בני"ע סחירים
 63    73  59  הוצאות מראש

 104,725    113,357  -  מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה
 117,139    40,444  118,252  נדל"ן להשקעה בהקמה

 371,770    215,060  545,820  נדל"ן להשקעה
 622    321  656  רכוש קבוע, נטו

 -  -  781  נכסי זכות שימוש
       
  724,052  530,637   683,878 
       

 723,930  603,377  787,155  סה"כ נכסים
       

       התחייבויות שוטפות
       

 -  -  16,728  מתאגיד בנקאי ההלווא
 398  711  1,034  לספקים ונותני שירותים תהתחייבויו

 4,450   1,647  7,511  זכאים ויתרות זכות
       
  25,273  2,358  4,848 

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 14,527  -  9,030  התחייבות פיננסית בשווי הוגן
 50,268  -  50,268  מתאגיד בנקאי הלוואות

 373,355  365,989  372,891  'אגרות חוב סדרה א
 -  -  258  התחייבות בגין חכירה

       
  432,447  365,989  438,150 
       

 442,998  368,347  457,720  סה"כ התחייבויות
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 *(       3,106  2,406  3,387  הון מניות
 (10,108)  (10,108)  (1,932)  מניות באוצר

 *(    286,651  235,119  307,254  פרמיה על מניות
 1,905  617  2,028  תשלום מבוסס מניותבגין עסקאות קרן הון 

 -  -  847  אופציות ע"חתקבולים 
 (622)  6,996  17,851  יתרת רווח )הפסד(

       
 280,932  235,030  329,435  סה"כ הון

       
 723,930  603,377  787,155  סה"כ התחייבויות והון

 

 *(  סווג מחדש 
 

 .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
 

       2019, במאי 28
 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

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

 3,806  -  2,480  הכנסות מדמי שכירות
       

 800  -  202  עלות השכרת נכסים והפעלתם
       

 3,006  -  2,278  רווח מהשכרת נכסים והפעלתם
       

 38,816  22,342  15,097  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
       
  17,375  22,342  41,822 
       

 15,504  2,429  3,578  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 26,318  19,913  13,797  תפעולי רווח
       

 12,676  1,473  1,027  הוצאות מימון
       

 3,091  911  5,703  הכנסות מימון
       

 16,733  19,351  18,473  לתקופה רווח
       

 60.0  0.08  0.06  למניה )בש"ח( רווח
       

 60.0  0.08  0.06  מדולל )בש"ח( רווח
       
 
 
 
 

 .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  יתרת הפסד  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  2018במרס,  31יתרה ליום 

             
 
 
 

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
  באוצר

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

  מניות
 יתרת
 סה"כ  הפסד

 מבוקר  
 ש"חאלפי   
             

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

 16,733  16,733  -  -  -  -  רווח לתקופה
 (5,000)  (5,000)  -  -  -  -  חלוקת דיבידנד

 52,232  -  -  -  *(  51,532  *(  700  הון מניות, נטו  הנפקת
 1,388  -  1,388  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

             
 280,932  (622)  1,905  (10,108)  286,651  3,106  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 

 *( סווג מחדש
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 

  

 הון
  מניות

פרמיה על 
 מניות

 
תקבולים 

ע"ח 
  אופציות

 מניות
  באוצר

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
 סה"כ  רווחיתרת   מניות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

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

 18,473  18,473  -  -  -  -  -  לתקופה רווח
 123  -  123  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

הון מניות ואופציות,  הנפקת
 נטו

 281  20,844  847  -  -  -  21,972 

 7,935  -  -  8,176  -  (241)  -  מימוש מניות באוצר
               

 329,435  17,851  2,028  (1,932)  847  307,254  3,387  2019מרס, ב 31יתרה ליום 
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 שהסתיימו החודשים 3-ל
 במרס 31 ביום

 לשנה 
 שהסתיימה

 יוםב
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

       תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
       

 16,733  19,351  18,473  נקי רווח
       

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 (25,463)   (22,437)  (21,090)   )נספח א' לעיל(

       
 (8,730)  (3,086)  (2,617)  פעילות שוטפתל ששימשומזומנים נטו 

       
       תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

       
 220,644  -  29,701  משיכה מפקדון נאמנות ופקדונות לז"א

 (119,194)  (13,375)  -  לז"אהפקדה לפקדון נאמנות ופקדונות 
 4,740  4,740  -  לזמן קצרבפקדונות משועבדים  שחרור

 (34,380)  (6,379)  1,580  לזמן ארוך /מוגבליםבפקדונות משועבדים (הפקדהשחרור )
 (15,005)  -  -  השקעה בני"ע סחירים

 (372)  -  (73)  רכוש קבוערכישת 
 (64,725)  (25,361)  (23,407)   להשקעהתשלום מקדמות על חשבון נדל"ן 
 *(  (847,310)  (27,419)  (505)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה

 (222,934)  (130,790)  (19,808)  רכישת נדל"ן להשקעהוהשקעות בתשלומים 
       

 (073,335)  (198,584)  (12,512)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
       

       מזומנים מפעילות מימוןתזרימי 
       

 69,732  -  22,500  , נטואופציותהנפקת הון מניות ו
 50,268  -  16,728  קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי

 (5,000)  -  -  חלוקת דיבידנד
 *(     (272,5)  -  (813)  והלוואותריבית ששולמה בגין אג"ח 

 -  -  (132)  פרעון התחייבות בגין חכירה
 118,448  119,194  -  , נטוהנפקת אגח סדרה א

       
 176,228  119,194  38,283  מימון שנבעו מפעילותנטו  מזומנים

       
 115,627  (82,517)  23,154  במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה )

       
 155,051  155,051  39,424  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

       
 39,424  72,534  62,578  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

       
 
 
 

 *( סווג מחדש
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 שהסתיימו החודשים 3-ל
 במרס 31 ביום

 לשנה 
 שהסתיימה

 יוםב
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

זומנים מפעילות מהתאמות הדרושות להצגת תזרימי  -נספח א 
        שוטפת

       
 91  20  171  פחת

 (38,816)  (22,342)  (15,097)  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
 9,521  505  (5,692)  מימון, נטו )הכנסות( הוצאות

 1,388  100  123  מבוסס מניותעלות תשלום 
       
  (20,495)  (21,717)   (27,816) 
       

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
       

 (519)   (97)  103  בחייבים ויתרות חובה (עליהירידה )
 14    4   4  בהוצאות מראש לזמן ארוך ירידה
 337   (4)  531  ונותני שירותים)ירידה( בהתחייבויות לספקים עליה 
 2,521    (623)  (1,233)  בזכאים ויתרות זכות )ירידה( עליה

       
  (595)  (720)    2,353 
       
  (21,090)  (22,437)   (25,463) 
       

       עסקאות שאינן כרוכות בתזרים המזומנים - בנספח 
       

 -  745  528  במזומןהוצאות הנפקה שטרם שולמו 
       

 -  -  7,935  הילס הקצאת מניות בעסקת הרצליה
       

 -  275  3,079  בגין נדל"ן להשקעה שטרם שולמו במזומןעלויות 
 
 

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

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

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

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

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

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

 אלו. 
 
-, שינתה החברה את שמה מ "אינדקס נדל"ן למגורים בישראל בע"מ" ל2016באוגוסט  25ם ביו ד.

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

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

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

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

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

 בונאיתעיקרי המדיניות החש -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות כספיים ביניים .א

 
 לתקופות כספי דיווח 34ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הדוחות הכספיים 

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

יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת המדיניות החשבונאית אשר 
 , למעט האמור להלן:הדוחות הכספיים המבוקרים

 

 חכירות .ב
 

 חכירות – 16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר 1'ג2בבאור  כמפורט
הצגה מחדש של מספרי למפרע חלקי )ללא  התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקןלהלן ")

 השוואה(.

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2018בדצמבר,  31שיושמה עד ליום  המדיניות החשבונאית

 
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 

 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-ההתקשרות על

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1שמת החל מיום שמיו המדיניות החשבונאית

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס 
 מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 כחוכר החברה .1
 

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות 
 12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

 בחרה החברה להכיר בהןחודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, 
במסגרת  ר על פני תקופת החכירה.בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו יש

מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא 
כגון: שירותי ניהול, שירותי  ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה

 הכלולים באותה עסקה. אחזקה ועוד,
 

מי החכירה שטרם שולמו במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלו
מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור 

לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין  הריבית התוספתי של החברה.
 חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

 
ה בתוספת תשלומי נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכיר

 חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.
מופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או ו נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות

שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה  לפי הקצרתקופת החכירה 
 .IAS 36ם להוראות ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתא

 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .2
 

במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב 
 .תשלומי החכירה העתידיים

 
כתוצאה  העתידייםתשלומי החכירה בגובה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים 

ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה( מהוונים )ללא שינוי בשיעור  משינוי במדד
ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר  יתרת נכס זכות שימושל

חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי 
ו . השפעת השינוי במדד בגין תשלומים שוטפים נזקפת לרווח אהחכירה נכנס לתוקף(

 הפסד.
 

 תשלומי חכירה משתנים .3

 
אינם תלויים במדד או ו ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים 

 .במועד היווצרותם ,בעסקאות בהן החברה מהווה חוכרכהוצאה  מוכרים, בריבית
 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .4
 

המכוסות על ידי אופציה  תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות
להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות 

סביר שהאופציה לביטול  המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן
 לא תמומש.

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, 
 חכירה בהתאם לתקופת החכירה המודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין 

 
המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת 

 לרווח או הפסד. שימוש עד לאיפוסו ומעבר לכךהנכס זכות 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 

 תיקוני חכירה .5

 
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל 

מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם כעסקת חכירה נפרדת, 
סך התיקון וזוקפת את , לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום לתנאי החכירה המתוקנים

 ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.השינוי 
 

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה 
ברווח או בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש 

מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חייבות בגין החכירה. לאחר מכן, וההת
התיקון  מועד, לפי שיעור ההיוון המעודכן בלתנאי החכירה המתוקניםחכירה בהתאם 

 ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.סך השינוי וזוקפת את 
 

 חכירות משנה .6

 
בעסקאות בהן החברה חוכרת נכס בסיס )חכירה ראשית( ומנגד מחכירה את אותו נכס 
בסיס לצד שלישי )חכירת משנה(, בוחנת החברה האם עברו הסיכונים וההטבות הנלווים 
לבעלות על נכס זכות השימוש בין היתר על ידי בדיקה של תקופת החכירה המשנית 

 השימוש הנוצר מהחכירה הראשית. של נכס זכותהשימושיים ביחס לאורך החיים 
 

הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס זכות השימוש  באופן ממשי כל עברו כאשר
, אחרת חכירת המשנה מטופלת מטפלת החברה בחכירת המשנה כחכירה מימונית

 תפעולית.כחכירה 
 

כנגד ו ועד התחילה הנכס החכור נגרעבמכאשר חכירת המשנה מסווגת כחכירה מימונית, 
" השווה לערך הנוכחי של תקבולי החכירה חייבים בגין חכירה מימוניתמוכר נכס "

נכס החכור לפני הגריעה המהוונים בריבית הגלומה בחכירה. הפרש כלשהו בין יתרת 
 החייבים בגין חכירה מימונית מוכר ברווח או הפסד.לבין יתרת 

 
 קונים לתקני חשבונאות קיימיםיישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותי ג. 
 

  חכירות -  16IFRSלראשונה של  יישום
 

 –)להלן  חכירות – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016 ינוארבחודש 
"התקן הישן"(, את פרשנות  –)להלן  17התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי . "התקן"(
של הוועדה המתמדת לפרשנויות.  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4מספר 

בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות 
 השימוש בנכס לתקופת זמן.

 
 :להלן עיקר השפעות התקן

 
החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים מסוימים, דורש מחוכרים להכיר בכל  התקן -

 רה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש,ראה להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכי
חכירות. כמו   IAS 17-שבוטלבאופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן 

 נפרד.כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת ב
ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -

 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים יוכרו כהוצאה  שימוש
במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את  -

 השימוש.-פעת השינוי תיזקף לנכס זכותההתחייבות בגין החכירה כאשר הש
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי התקן  -

הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך 
 לתקופה של עד שנה.או במקרה של חכירות 

, קרי, סיווג התקן הישןהטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת  -
 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

 
את  כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץהתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 

יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת  כאשריישום למפרע חלקי התקן לפי גישת 
 ההתחייבות בגין חכירה. 

 
הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד  נדרשתלא  זו הגישבהתאם ל

ל החברה הקיימת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי ש מחושבתיישום התקן לראשונה, 
 .לראשונהבמועד יישום התקן 

החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן, ראה  לפירוט בדבר המדיניות
 לעיל. ב'2באור 

 
לחוזי חכירה קיימים בהן החברה עיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס 

בגין כל חוזה  חברהמכירה הלמעט חריגים, , לעיל ב'2בבאור  . על פי התקן, כאמורמהווה חוכר
וזאת בשונה חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש 

בחוזי חכירה בהן לא הועברו באופן ממשי  ולפי התקן הישןמהמדיניות שיושמה תחת הוראות 
כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה 

  סד בקו ישר על פני תקופת החכירה.ברווח או הפ
 

)כאשר נכס הבסיס  חכירת משנהבנוסף, ליישום התקן לראשונה קיימת השפעה על עסקאות 
 ב'2בבאור חכור על ידי החברה ובנוסף מוחכר על ידה בחכירת משנה(. על פי התקן, כאמור 

תר לפי בחינה כתפעולית או מימונית, בין הי חכירת המשנהלעיל, סיווגה החברה את עסקת 
 .של נכס זכות השימוש השימושיים לעומת אורך החיים חכירת המשנהשל תקופת 

אשר טופלו כחכירה חכירת משנה בעקבות האמור לעיל, סיווגה החברה מחדש עסקאות 
 כחכירה מימונית לפי הוראות התקן. התקן הישן,תפעולית לפי הוראות 
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 )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי  -: 2באור 

 
חוזי חכירה אשר בגין  2019בינואר  1ליום להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן 

 בתוקף במועד היישום לראשונה: 
 

 1ריכוז השפעות היישום לראשונה של התקן על הדוחות הכספיים של החברה ביום  .א
 :2019בינואר 

 

  

בהתאם 
למדיניות 
  השינוי  הקודמת

כפי שמוצג 
 -בהתאם ל
IFRS 16 

 אלפי ש"ח  
       2019 בינואר, 1ליום 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 913  913  -  נכסי זכות שימוש

       
       התחייבויות שוטפות

       
 523  523  -  זכאים ויתרות זכות

       
       התחייבויות לא שוטפות

       
 390  390  -  התחייבות בגין חכירה

       
 -  -  -  יתרת רווח

 

 תשלומי החכירהששימש להיוון הממוצע המשוקלל  שיעור הריבית התוספתי .ב
העתידיים בחישוב יתרת ההתחייבות בגין חכירה במועד היישום לראשונה של התקן 

 .1.5%הינו 
 

 :2019בינואר  1ליום להלן פירוט בדבר תשלומי חכירה מינימליים  .ג
 

 
 

 1ליום  
 2019בינואר 

 אלפי ש"ח 
  

סך תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות, שאינן 
לפי הדוחות הכספיים  IAS 17ניתנות לביטול, בהתאם להוראות 

  2018בדצמבר  31ליום 

  
 

925 

לפני  IFRS 16סך התחייבויות בגין חכירה בהתאם להוראות 
 השפעת היוון התשלומים

  
925 

השפעת היוון התשלומים העתידיים בשיעור הריבית התוספתי 
 של החברה במועד היישום לראשונה

  
(12) 

 1ליום  IFRS 16סך התחייבויות בגין חכירה בהתאם להוראות 
 2019בינואר 

  
913 

סך התחייבויות בגין חכירה שנוצרו כתוצאה מיישום לראשונה 
 2019בינואר  1ביום  IFRS 16של 

  
913 
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 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

  31.03.2019  31.12.2018 
 שווי הוגן  ערך בספרים  שווי הוגן  ערך בספרים  

 מבוקר  בלתי מבוקר  
         

 367,344  373,355  380,981  373,845  אגרות חוב )סדרה א(
         

 

 כולל ריבית לשלם. )*(
 .השווי ההוגן מבוסס על שווי בורסה לתאריך הדוח *(*)

 
 משמעותיים בתקופת הדיווחאירועים  -: 4אור ב
 

 הלוואה לפרויקט דירה להשכיר בראשון לציון .א
התקשרו החברה ומנרב אחזקות בע"מ אשר שותפה לפרויקט דירה  2019בפברואר  5ביום  

"הפרויקט", בהתאמה(, -להשכיר בראשון לציון יחד עם החברה )להלן בסעיף זה: "הלווים" ו
מיליון ש"ח. המימון  27.9-אי מקומי בסך כולל של כבהסכם לקבלת מימון לפרויקט מתאגיד בנק

 5מיליון ש"ח אשר תיפרע בתשלום אחד ביום  27.9-שהתקבל מהבנק כולל הלוואה בסך של כ
 .1%ותישא שמונה תשלומי ריבית בשיעור של פריים +  2020בפברואר 

 2.5-סכום של כבנוסף, במסגרת הליווי הבנקאי ניתנו ללווים על ידי הבנק ערבויות בנקאיות ב 
מיליון ש"ח להבטחת סילוק סכומים אשר יידרשו מהלווים מאת דירה להשכיר בקשר עם חוזה 

 לבניית הנכס.
 

 הנפקת מניות ואופציות .ב

 
-ו ש"ח ע.נ כ"א 0.01בנות  מניות רגילות 28,125,000הקצתה החברה  2019 במרס 17ביום  

אופציות )סדרה ד'(, לפסגות ניירות ערך וילין לפידות )ילין לפידות ניהול קופות גמל  30,937,500
בעבור בסט אינווסט; ילין לפידות ניהול תיקי  –בע"מ; ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ 

בשם מחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ( בתמורה לסך של  –השקעות בע"מ 
 מיליון ש"ח )להלן בסעיף זה: "ההקצאה"(. 22.5-כ

 
( של החברה. אופציות )סדרה ד'( 1כל אופציה )סדרה ד'( תהיה ניתנת למימוש למניה אחת ) 

תהיינה ניתנות למימוש, בכל יום מסחר ולמעט במועדים מסוימים )המוגדרים בהסכמים בין 
אג'  85-בתמורה ל 2019בנובמבר  30החברה לבין הניצעות הנ"ל(, החל מיום הקצאתן ועד ליום 

 יום ממועד הקצאת האופציות(. 14אג' למניה עד לתום  80למניה )
 

החברה מדדה את שוויין של האופציות )סדרה ד'( שהוענקו במסגרת הנפקת החבילה לפסגות 
אלפי ש"ח, בהתאם רשמה החברה את יתרה  847ניירות ערך וילין לפידות ומצאה כי שווין הוא 

 עיף תקבולים ע"ח אופציות בדוח על השינויים בהון.זו בס
 

א 22בהתאם להקצאה ולהסכם הניהול בין החברה לבין חברת הניהול המפורט לעיל בבאור   
 ברת הניהול, ללא כל תמורה נוספת,לח פועלת להקצות החברה, 2018לדוחות הכספיים לשנת 

ת למימוש כולן או חלקן, בכל עת אופציות )שלא תירשמנה למסחר בבורסה( אשר תהיינה ניתנו
-( שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות החברה, בשיעור השווה ל7במהלך תקופה בת שבע )

אשר תהיינה ניתנות אופציות  1,406,250קצאה, קרי וקצו במסגרת ההמסך המניות אשר  5%
 . של החברה רגילות מניות 1,406,250-למימוש ל
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 )המשך( ם בתקופת הדיווחמשמעותייאירועים  -: 4אור ב

 
בהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ חיצונית, שווין ההוגן של האופציות   

חישוב השווי ההוגן של כתבי . ש"ח אלפי 353-כהינו  2019, במרס 17לרכישת מניות ליום 
על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים   B&S האופציה מחושב לפי מודל

אג', מחיר מימוש  89.3, מחיר נכס בסיס של %1.72הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון של 
 .שנים 7ואורך חיי האופציה הוא  16.82%סטיית תקן של אג',  80של 

 

 יחידות דיור בפרויקט "הרצליה הילס" בהרצליה 11רכישת  .ג
 

התקשרה החברה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן בסעיף זה:  2019 במרס 24ביום  
יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי בפרויקט "הרצליה  11"המוכר"(, בהסכם רכישה של 

-הילס" ברחוב אריק איינשטיין בשכונת הרצליה ב' אשר בהרצליה )להלן בסעיף זה: "הנכס" ו
 ", בהתאמה(."הסכם הרכישה" או "העסקה

 
 :להלן פרטים נוספים אודות העסקה 

 
 :תיאור תמציתי של הנכס 
מ"ר(  1,010-יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי )שטח מכר של כ 11הנכס הנרכש הינו  

מחסנים המצויים על המקרקעין  11-חניות תת קרקעיות ו 22מ"ר מרפסות,  123-בתוספת של כ
בהרצליה )לעיל ולהלן בסעיף זה: "היחידות" או "דירות  7200בגוש  15 – 10, 6, 5הידועים חלקות 

"המקרקעין", בהתאמה(. המקרקעין כוללים פרויקט הממותג כ"סגור ויוקרתי", -המגורים" ו
קומות( המכילים  3בניינים בני  4לצד  קומות 18בנייני מגורים )שישה בניינים בני  10המכיל 

למשרדים ושטחי מסחר וכן קאנטרי קלאב שכונתי )להלן בסעיף  יח"ד, לצד מבנה 600-בסה"כ כ
 זה: "הפרויקט"(.

 
 :התמורה 

על פי הסכם הרכישה ונכון למועד הדוח, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין 
במרץ  28. כחלק מהתמורה, ביום מיליון ש"ח שולמה למוכרים במלואה 27.6-הצדדים( בסך של כ

ש"ח ע.נ. של החברה )מתוך  0.01מניות רגילות בנות  9,411,765רה למוכר העבירה החב 2019
 המניות הרדומות אשר הוחזקו על ידי החברה(.

 
 :עם העברת המניות למוכר בגין תשלום חלק מן התמורה כנ"ל המוכר התחייב בין היתר

דין לא למכור ולא להעביר את המניות באופן שיראו בו הפרה של הוראות החסימה על פי  (1)
ובכלל זה הפרה של ההוראות למגבלת מכירה  1968-הכלולות בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 חוזרת, בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

 6 חלףחודשים(  12כי תקופת החסימה המוחלטת בגין המניות, תהיה בת שנה אחת ) (2)
 2000-ג לחוק(, תש"ס15א עד 15חודשים כאמור בתקנות ניירות ערך )פרטים לענין סעיפים 

רבעונים כאמור בתקנות הנ"ל וכי הוראות  6 חלףרבעונים  4ותקופת ה"טפטוף" תהיה בת 
 אלו תחולנה ביחס לכל נעבר של המוכר, במישרין או בעקיפין.

 
 :אופן מימוש הרכישה 
 בוצע מהונה העצמי של החברה.מימון רכישת הנכס  
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 )המשך( ם בתקופת הדיווחאירועים משמעותיי -: 4אור ב

 
 :חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה

 (.0.5%בגין רכישת הנכס צפויה החברה לשלם מס רכישה )בשיעור של 
דירות המגורים תצא שומת מס  אישור ממס הכנסה כי בגין רכישת יצוין כי החברה קיבלה

מס רכישה ויתרת המס לתשלום תוקפא  0.5%רכישה מלאה בהתאם לחוק ואולם ישולם רק 
חודשים )להלן בסעיף זה: "תקופת ההקפאה"(. ככל שהחברה לא תרכוש  12לתקופה של עד 

דירות מגורים במתחם במשך תקופת ההקפאה ייגבה מס הרכישה במלואו ולא תחול  20לפחות 
-א לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א7א64הקלה ביחס למס רכישה בהתאם לסעיף ה

יחידות דיור  20)להלן בסעיף זה: "הפקודה"(. בכוונת החברה לפעול לרכישת לפחות  1961
 במתחם.

הדירות הנוספות במתחם, רשמה החברה  20יצוין, כי לאור העובדה שטרם הושלמו רכישתן של 
 ס הרכישה המלא. הפרשה למס בגובה מ

 
 :כללי

בהתאם להסכם הרכישה סוכם בין הצדדים כי ככל והחברה לא תצליח לרכוש דירות נוספות 
חודשים ממועד חתימת  10דירות בפרויקט וזאת בתוך  20בפרויקט כך שתגיע לפחות לרכישת 

הסכם הרכישה, הרי שהחברה תהיה רשאית להודיע למוכר על ביטול הסכם הרכישה, ובלבד 
 20החברה תעשה מאמץ כן לרכוש את הדירות הנוספות על מנת שתגיע לרכישת לפחות ש

הסכם הרכישה.  את דירות בפרויקט, ואי רכישת הדירות הנוספות לא נבעה מהרצון לבטל
מובהר כי התחייבותה של החברה לעשות כל מאמץ לרכוש דירות נוספות בפרויקט הינה ביחס 

מ"ר( ובמחירים  90-חדרים בשטח של כ 3יניהן )דהיינו לדירות ולצמודיהן הדומות במאפי
 חדרים. 3המשולמים על ידי החברה בהתאם להסכם הרכישה על פי מחיר ממוצע לדירת 

 
חלופות, לפי שיקול דעתו והוא יודיע על  3במקרה של הודעת ביטול כאמור, יעמדו בפני המוכר 

הודעת הביטול כאמור. החלופות יום מיום קבלת  15בחירתו באחת מהחלופות שלהלן בתוך 
מיליון ש"ח או ביטול הסכם הרכישה והשבת התמורות  2-הללו כוללות תשלום לחברה של כ

 דירות נוספות לרכישה על ידי החברה. 9על פיו או איתור 
 

יצוין כי רכישת היחידות לא תשפיע על עמידת החברה בדרישות לעניין מעמדה כ"קרן להשקעות 
 ה בפקודה.במקרקעין" כהגדרת

 
 :תכניות החברה לגבי הנכס

להשכרתן בשוק פועלת החברה  .קיבלה החברה את החזקה בדירות 2019במרס,  28ביום 
החופשי. להערכת החברה, לא צפויות השקעות מהותיות ביחידות המגורים וניתן יהיה להשכירן 

 באופן מיידי.
 

הדירות  11מתוך  6-חתומים בנוגע ל סטנדרטיים הסכמי שכירות 6נכון למועד הדוח לחברה 
 שבבעלותה.

 
על פי הערכת השווי אשר בוצעה  .העריכה החברה את שוויו של הפרויקט 2019במרס  31ליום 

 אלפי ש"ח. 30,100-בגישת ההשוואה אומדן שוויו ההוגן של הפרויקט הינו כ
 תמורה מיליון ש"ח, 19.6 -תמורה במזומן בסך של כ –מליון ש"ח  30-בכ עלות הרכישה הסתכמה

בסך  8%בגובה  מיליון ש"ח, מס רכישה מלא 7.9-מניות ששווין ההוגן נמדד ונקבע על סך של כב
לאור  0.5%בשיעור של  לשלם מס רכישה מופחת פועלתש"ח )כאמור, החברה  מיליון 2.2-של כ

בסך של שפטיות ועלויות ייעוץ ומ דירות במהלך שנה ממועד הרכישה( 20רכישת  לפעולכוונתה 
אלפי  168-כתוצאה מכך רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן בסך של כ .אלפי ש"ח 210-כ

 ש"ח.
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 )המשך( ם בתקופת הדיווחאירועים משמעותיי -: 4אור ב

 

 השלמת מסירת הדירות בפרויקט "אלקטרה מול הנוף" ברמלה .ד
  
( )להלן 2019-01-025125אסמכתא )מס'  2018בדוח התקופתי והשנתי לשנת בהמשך לאמור  

יחידות  84הושלמה מסירתו של בניין שלם בן  2019 במרס 31, ביום בסעיף זה: "הדוח השנתי"(
דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי בפרויקט "אלקטרה מול הנוף" ברמלה )להלן בסעיף זה: 

 "יחידות הדיור"(.
 

ח ולאור ההפרש בין אומדן השווי של לאור מסירת יחידות הדיור הנ"ל במהלך תקופת הדו 
לבין עלות  מיליון ש"ח 144-שהסתכמה לסך של כיחידות הדיור הנ"ל לפי שומת מקרקעין 

, מיליון ש"ח 129-סך של כה למשהסתכהרכישה של יחידות דיור אלו )כולל הוצאות נלוות( 
הפסד או  מיליון ש"ח בדוח רווח 15-בסך של כ הכנסות מהתאמת שווי הוגןהחברה  רשמה

 .2019לשנת  הראשוןלרבעון 
  
יחידות דיור  84דיירים מתוך  48חוזי שכירות מול  48-נכון למועד הדוח, התקשרה החברה ב 

 .בהסכמי שכירות סטנדרטיים בפרויקט
  

 מהותיים לאחר תקופת הדיווחאירועים  -: 5אור ב
 

דירות נוספות בפרויקט מרום  2רכשה החברה  , לאחר תאריך המאזן,2019במהלך חודש אפריל  .א
מליון ש"ח לדירה, לאחר  2.6-חדרים והתמורה בגינם הסתכמה לכ 5נגבה ברמת גן, הדירות בנות 

 תאריך המאזן הושכרו הדירות בהסכמי שכירות סטנדרטיים.
 

-מניות רגילות ו 12,480,000הקצתה החברה  לאחר תאריך המאזן,, 2019 איבמ 19ביום  .ב
מיליון ש"ח )להלן  10-בתמורה לסך של כצדדים שלישיים '(, לואופציות )סדרה  13,728,000

 בסעיף זה: "ההקצאה"(.
 

'( ו( של החברה. אופציות )סדרה 1'( תהיה ניתנת למימוש למניה אחת )וכל אופציה )סדרה   
תהיינה ניתנות למימוש, בכל יום מסחר ולמעט במועדים מסוימים )המוגדרים בהסכמים בין 

אג'  85-בתמורה ל 2019בנובמבר  30החברה לבין הניצעות הנ"ל(, החל מיום הקצאתן ועד ליום 
 .יום ממועד הקצאת האופציות( 14אג' למניה עד לתום  80למניה )

 
לדוחות  א22החברה לבין חברת הניהול המפורט בבאור  בהתאם להקצאה ולהסכם הניהול בין  

, החברה פועלת להקצות לחברת הניהול, ללא כל תמורה נוספת, לא יאוחר הכספיים השנתיים
יום ממועד ההקצאה כאמור, אופציות )שלא תירשמנה למסחר בבורסה( אשר תהיינה  30-מ

( שנים ממועד ההנפקה, 7)ניתנות למימוש כולן או חלקן, בכל עת במהלך תקופה בת שבע 
מסך המניות אשר הוקצו במסגרת הקצאה, קרי  5%-לרכישת מניות החברה, בשיעור השווה ל

 ניות רגילות של החברה.מ 624,000-אופציות אשר תהיינה ניתנות למימוש ל 624,000
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 אפקטיביות הבקרה הפנימיתבדבר  רבעונידוח 
 )א(ג38על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 יהכספ הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח
 )א(ג38תקנה  לפי הגילוי ועל

 2019במרץ  31ליום 
 

 

 
 בקרה של והתקיימותה אחראית לקביעתה, התאגיד( - להלןבע"מ )מגוריט ישראל של  הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה

  .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית
 
 

  :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין
 
 מנהל כללי;  מתי דב, .1
 , סמנכ"ל כספים;תומר צבר .2

 
 

 הכללי המנהל בידי אשר תוכננו בתאגיד, הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה
האמורים,  התפקידים את בפועל שמבצע מי פיקוחם או בידי תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא

 הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחססביר  בטחון נועדו לספק אשרו התאגיד דירקטוריון בפיקוח
נאסף,  הדין פי הוראות על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע כי הדין, ולהבטיח בהתאם להוראות

 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח מעובד, מסוכם
 

 כאמור, נצבר לגלותו שהתאגיד נדרש מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים , בקרותהיתר כוללת, בין הפנימית הבקרה
 בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום ביותר המשרה הבכיר ולנושא הכללי למנהל התאגיד, לרבות להנהלת ומועבר

 .הגילוי לדרישת המתאים, בהתייחס במועד החלטות קבלת לאפשר כדי וזאת האמורים, התפקידים את
 

 שהצגה מוחלט ביטחון מיועדת לספק אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית שלה, בקרה המבניות המגבלות בשל
  .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית

 
 לתקופה התקופתי לדוח צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר השנתי בדוח

ן הדירקטוריו העריכו(, האחרון הפנימית הבקרה בדבר השנתי הדוח– )להלן 2018בדצמבר  31ביום  סתיימההש
 כי למסקנה הגיעו התאגיד והנהלת הדירקטוריון, זו הערכה על בהתבסס ;בתאגיד הפנימית הבקרה את וההנהלה

 .אפקטיבית היא 2018בדצמבר  31 ליום, כאמור הפנימית הבקרה
 

 הערכת את לשנות כדי בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד
 ;האחרון הפנימית הבקרה בדבר השנתי הדוח במסגרת שהובאה כפי, הפנימית הבקרה של האפקטיביות

 
 ,האחרון הפנימית בדבר הבקרה השנתי בדוח הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת על הדוח, בהתבסס למועד

 .אפקטיבית היא הפנימית הבקרה, כאמור לעיל והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא מידע על ובהתבסס
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 (1)ד()ג38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת (א)
 
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 
 

 , מצהיר כי:מתי דבאני, 
 
 –)להלן  2019שנת לרבעון הראשון של  התאגיד( -)להלן  מגוריט ישראל בע"מ של רבעוניה הדוח את בחנתי .1

 ;הדוחות(
 

 מהותית עובדה של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ידיעתי, לפי .2
 לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לאאותם מצגים,  נכללו בהן הנסיבות בהם, לאור שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ

 ;הדוחות
 

המהותיות,  הבחינות נאות, מכל באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .3
 מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכיםהתאגיד  של המזומנים ותזרימי הפעולות הכספי, תוצאות המצב את

 .הדוחות
 

התאגיד, של והדוחות הכספיים  הביקורת תוולוועד לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
 :הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס
 

 על הפנימית של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א
, לעבד ,לאסוף התאגיד של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח
 הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות להטיל ספק בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם

 - וכן ; הדין להוראות בהתאם הכספיים
 

 או במישרין לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בהש מהותית, שאינה ובין מהותית כל תרמית, בין .ב
  ;הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים

 
 : בתאגיד אחרים עם יחדב אני, לבד או  .5

 
 להבטיח המיועדים, ונהלים בקרות של תחת פיקוחי וקיומם קביעתם וידאתי ונהלים, או בקרות קבעתי .א

 תקופת ההכנה במהלך בפרט, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע
  - וכן; הדוחות של

 
 להבטיח המיועדים ,םונהלי בקרות שלתחת פיקוחי  וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי .ב

 הדין, לרבות להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן
  .מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם

 
 הדוח התקופתי האחרון לבין מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג

 הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה מסקנת הדירקטוריון את לשנות כדי בו יש זה, אשר דוח מועד
 התאגיד.  של ועל הגילוי הכספי הדיווח על הפנימית

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

____________________________ ____________________________ 
 מנהל כללימתי דב,  תאריך
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 (2)ד()ג38 תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרת (ב)
 
 

 הצהרת מנהלים

 ביותר בתחום הכספיםהצהרת נושא המשרה הבכיר 

 
 , מצהיר כי:תומר צבראני, 

 
מגוריט של לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים  את הדוחות הכספיים בחנתי .1

" או "הדוחות לתקופת הדוחות" –)להלן  2019לרבעון הראשון של שנת  התאגיד( - )להלן בע"מישראל 
 ;(הביניים"

 
 כל כוללים אינם לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי והמידעביניים  הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .2

 ,םשנכללו בה שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר לא, ומהותית עובדה של נכון מצג לא
  ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו מצגים, לא אותם נכללו בהןש הנסיבות לאור

 
 באופן משקפיםלתקופת הביניים  בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעהוביניים  הכספיים הדוחותלפי ידיעתי,  .3

התאגיד  של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות מכל, נאות
 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 
של התאגיד, והדוחות הכספיים  הביקורת תוולוועד לדירקטוריון התאגיד, גיליתי לרואה החשבון המבקר של .4

 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס
 

 של הבקרה הפנימית על בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א
 הכלול האחר הכספי ולמידע ביניים הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל ,הגילוי ועל הכספי הדיווח
, לאסוף, לעבד התאגיד יכולתו של על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים ,לתקופת הביניים בדוחות

ות הדוח והכנת הכספי הדיווח ספק במהימנות להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם
  -; וכן הדין להוראות בהתאם הכספיים

 
 או במישרין לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בה מהותית, שאינה ובין כל תרמית, בין מהותית .ב

 הגילוי. ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים
 

 :בתאגיד אחרים עם אני, לבד או יחד .5
 

 ,של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות .א
 בפרט, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים

  - וכן; הדוחות של תקופת ההכנה במהלך
 

 להבטיח ונהלים, המיועדים בקרות של ם תחת פיקוחיוקיומ קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות .ב
 הדין, לרבות להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן

  ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם
 

 הדוח התקופתי האחרון לבין מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג
מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל  דוח מועד

 לאפקטיביות בנוגע וההנהלה מסקנת הדירקטוריון לשנות, להערכתי את כדי בו יש הביניים, אשר
 התאגיד. של ועל הגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה

 
 

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

____________________________ ____________________________ 
 סמנכ"ל כספיםתומר צבר,  תאריך

 



 'אנספח 

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

 

 נדל"ן להשקעה מהותי מאוד

 אלקטרה מול הנוף –פרויקט רמלה 

 הצגת הנכס

 פירוט 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 .אלקטרה מול הנוף שם הנכס

 ., רמלה2רחוב משה דיין  מיקום הנכס
, הנבנה על מגרש מס' 3דירות המסומן ברישומי המוכרת במס' זמני  84בניין הכולל  שטחי הנכס מפוצלים לפי שימושים

 438ב במקרקעין הידועים כחלקה 1000/17/1לפי תכנית בנין עיר לה/במ/ 145/2
 .4349( בגוש 267)מקודם חלק מחלקה 

 .החזקה ישירה כסמבנה האחזקה בנ
 .100% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס

 - שמות השותפים לנכס
 )מועד מסירה( 2019מרץ  תאריך רכישת הנכס

 זכות חוזית להירשם כבעל זכות חכירה. פירוט זכויות משפטיות בנכס
בע"מ המנהלת ( 1998נערכים רישומים פנימיים במרשמי חברת אלקטרה השקעות ) מצב רישום זכויות משפטיות

 את הנכס.
 ל.ר. זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות

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

 ל.ר. פרטים על נכס שנמכר
 

   נתונים עיקריים

בתאריך רכישת   9.20103.31 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 הנכס

עלות רכישה כולל הוצאות  143,950-כ בסוף תקופה )באלפי ש"ח( שווי הוגן
נלוות לרכישה )באלפי 

 ש"ח(

 129,001-כ

)קבלת  מועד הרכישה 143,950-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 
 החזקה בנכס(

31/03/19 

 ל.ר. שיעור תפוסה )%( 14,949-כ רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(
 ל.ר. )אלפי ש"ח( NOI - 1ממוצע )%(שיעור תפוסה 

   3,392-כ שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(
   - 2סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(

   - דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח(
דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה 

 )לחודש בש"ח( 
   41.75-כ

NOI )ל.ר )אלפי ש"ח   
NOI )ל.ר מותאם )אלפי ש"ח   

   ל.ר שיעור תשואה בפועל )%(
   ל.ר שיעור תשואה מותאם )%(

   48 הדיווח תקופתמספר שוכרים לתום 

 

  - 3הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

לשנה שתסתיים 
 31.12.2019ביום 

לשנה שתסתיים 
 31.12.2020ביום 

לשנה שתסתיים 
 31.12.2021ביום 

לשנה שתסתיים 
 31.12.2022ביום 

לשנה שתסתיים 
 31.12.2023ביום 
 ואילך

 באלפי )ש"ח(
 3,670-כ 2,792-כ 2,749-כ 2,705-כ 1,783-כ מרכיבים קבועים

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר מרכיבים משתנים )אומדן(
 3,670-כ 792,2-כ 749,2-כ 705,2-כ 831,7-כ סה"כ

 

                                                           
 .%75-שיעור התפוסה הינו כהדירות בפרויקט ו 84דירות מתוך  48להסכמי שכירות בנוגע  48לחברה  2019במאי  82נכון ליום   1

  .2019 במרס 31יום הנכס נמסר לחברה ב  2
 הדירות שבפרויקט רמלה בהסכמי שכירות לטווח ארוך. 84דירות מתוך  48נכון למועד זה, מושכרות   3



   שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכספרטים אודות 

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

שעבוד קבוע, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת המלווה  שעבוד מדרגה ראשונה
על מלוא  ()כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה

בין  21.2.2017זכויות הבעלות של החברה בהתאם להסכם מכר מיום 
לבין החברה  51-2649146( בע"מ ח.פ. 1998אלקטרה השקעות )

דירות המסומן ברישומי המוכרת במס' זמני  84לרכישת בניין הכולל 
ב 1000/17/1לפי תכנית בנין עיר לה/במ/ 145/2, הנבנה על מגרש מס' 3

( בגוש 267)מקודם חלק מחלקה  438עים כחלקה במקרקעין הידו
לרבות זכויות החברה בבטוחות שניתנו ו/או ינתנו לה מכוח  4349

הסכם הרכישה האמור על פי חוק המכר דירות וכן לרבות זכויות 
החברה להירשם כחוכרת בקשר עם יחידות הדיור האמורות. והכל 

הגבלה  כמפורט באגרת החוב לשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא
בין  2017באוגוסט  30בסכום שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום 

החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות 
 .חוב )סדרה א'(

החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל 
חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם 

 להוראות שטר הנאמנות. ובכפוף
החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו 

אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות החברה בגינן או 
שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות, 
ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( 

הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף  לביצוע
 להוראות שטר הנאמנות.

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויות  שעבוד מדרגה ראשונה
הדירות  84-החברה לקבלת פירות הנובעים מתוך כל אחת מ

וההצמדות להן המהוות את מלוא הדירות בבניין המסומן ברישומי 
)להלן: "הדירות"(,  בהסכם השעבוד, כמפורט 3המוכרת במס' זמני 

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

סכמים הקיימים ו/או הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על הה
 .יחליפו אותם

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום את מלוא זכויות  שעבוד מדרגה ראשונה
ביטוח המגיעים ו/או שיגיעו לחברה בהתאם החברה לקבלת תגמולי 

 .ת ביטוח אש מורחב בקשר עם הדירותלפוליס

 ללא הגבלה בסכום.

 

 פרטים אודות הערכת השווי

 31.12.2017 31.3.2019 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 139,720 143,950 השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

 גרינברג אולפינר ושות' ושות' גרינברג אולפינר זהות מעריך השווי
 כן כן האם המעריך בלתי תלוי?
 כן כן האם קיים הסכם שיפוי?

תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו 
 31.12.2017 31.12.2018 מתייחסת הערכת השווי(

 גישת ההשוואה גישת ההשוואה מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות אחר(
 (Sales Comparison Approachהערכה בגישת ההשוואה ) –שנלקחו לצורך הערכת השווי פרמטרים עיקריים 

( שנלקח בחשבון Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח מכר בר
 מ"ר 9,800-כ מ"ר 9,800-כ בחישוב )מ"ר(

השכרה שנלקח בחישוב -מחיר מכירה למ"ר מכר בר
 ש"ח לדירה 1,550,000 ש"ח לדירה 1,620,000 חדרים ממוצעת )בש"ח( 4)בש"ח( / דירת 

השכרה של נכסים ברי -טווח מחירים למ"ר מכר בר
 ש"ח 18,600 -ש"ח  13,000 ש"ח 17,700 –ש"ח  13,500 השוואה שנלקחו בחישוב )בש"ח(

 50 78 מספר הנכסים ברי השוואה )#( שנלקחו בחישוב

 נכסים רלוונטיים עיקריים שנלקחו לצורך
 כס, מיקום, שטחההשוואה: שם/זיהוי הנ

: בפרויקט "אלקטרה מול 1נכס 
הנוף" נמכרו בשנה האחרונה, בין 

חדרים  4דירות בנות  25היתר, 
-בשטח מכר ממוצע מדווח של כ

חדרים  5דירות בנות  12-מ"ר ו 105
-בשטח מכר ממוצע מדווח של כ

 מ"ר. 124
: בפרויקט "גינדי סיטי" של 2נכס 

דירות  8השקעות,  חברת גינדי
דירות  6בעסקאות "יד שניה", 

חדרים בשטח מכר ממוצע  4בנות 
דירות  2מ"ר ו 100-מדווח של כ

חדרים בשטח מכר ממוצע  5בנות 
 מ"ר. 120-מדווח של בין כ

: בפרויקט "אלקטרה מול 1נכס 
 45-הנוף" נמכרו בשנה האחרונה כ

חדרים בשטח מכר ממוצע  4דירות 
חדרים  5דירות מ"ר ו 105מדווח של 

 124בשטח מכר ממוצע מדווח של 
 מ"ר.
: בפרויקט "גינדי סיטי" של 2נכס 

חברת גינדי השקעות, נמכרו בשנה 
 25-( כ2017האחרונה )דירות משנת 

דירות בעסקאות "יד שניה", דירות 
 חדרים. 5עד  3בנות 



 31.12.2017 31.3.2019 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
הנוכחי של הנכס  NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

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

 - - פרמטרים מרכזיים אחרים
   ניתוחי רגישות לשווי )אלפי ש"ח(

 146,180 152,090 בשווי למ"ר מכר מוצע )באלפי ש"ח( 5%עליה של 
 133,500 136,890 בשווי למ"ר מכר מוצע )באלפי ש"ח( 5%ירידה של 

 מידטאון פרויקט

 31.12.2018 1רבעון  - 2019שנת  100%-התאגיד בנכס. חלק 100%נתונים לפי 
 86,190-כ 86,190-כ שווי הנכס

NOI  834-כ 508-כ בתקופה 
 12,989-כ - רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(

 64%-כ 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(
 1%-כ 2.4%-כ 4שיעור תשואה )%(

 69-כ 69-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 
דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 

 בתקופה )לחודש בש"ח(  
 69-כ 69-כ

 

 מרום נגבה – גן רמת פרויקט

 31.12.2018 1רבעון  - 2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 72,700-כ 72,700-כ שווי הנכס

NOI  471-כ 503-כ בתקופה 
 8,399-כ - רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(

 79% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(
 1%-כ 2.8%-כ 5שיעור תשואה )%(

 55-כ 55-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 
דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 

 בתקופה )לחודש בש"ח(  
 55-כ 55-כ

 

  פרויקט גבעת שמואל

 31.12.2018 1רבעון  - 2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 129,200-כ 129,200-כ שווי הנכס

NOI  1,701-כ 874-כ בתקופה 
 9,616-כ - רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(

 79% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(
 1.7%-כ 2.7%-כ 6שיעור תשואה )%(

 54-כ 54-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 
דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 

 בתקופה )לחודש בש"ח(  
 54-כ 54-כ

 

 ירושלים הלל פרויקט

 31.12.2018 1רבעון  - 2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 83,680-כ 83,680-כ שווי הנכס

NOI  ל.ר 405-כ בתקופה 
 7,812-כ - רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(

 ל.ר 91%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(
 ל.ר 1.9%-כ 7שיעור תשואה )%(

 ל.ר 68-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 
דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 

 בתקופה )לחודש בש"ח(  
 ל.ר 68-כ

 

 

 

                                                           
 .בהתאם להסכמי השכירות הקיימים בפועל, בקצב שנתי NOI-אשר שימש בחישוב התשואה, משקף את ה NOI-ה  4
 .לעיל 4ראה הערת שוליים מס'   5
 .לעיל 4ראה הערות שוליים מס'   6
יחידות דיור בנכס בדמי שכירות חופשית בהסכמי שכירות סטנדרטיים  30מושכרות לעיל. נכון למועד זה,  4הערת שוליים מס'  ראה  7

"(. הסכמי השכירות )אשר חלקם הסכמי השכירותבסעיף זה: " בשכירות מוגנת בהתאם לחוק )להלןלמעט דירה אחת אשר מושכרת 
 .2019פה( מסתיימים ברובם במהלך שנת -הוארכו בעל



 נדל"ן להשקעה בהקמה מהותי מאוד

 8 תל גיבורים חולון –ויקט דירה להשכיר פר

 נתונים עיקריים

 31.12.2018 31.03.2019 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 21,708-כ 22,858-כ עלות מצטברת לתחילת שנה )באלפי ש"ח(

 1,150-כ 532-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 22,858-כ 23,390-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 22,858-כ 23,390-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 22,858-כ 23,390-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 .ר.ל ל.ר ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי ש"ח(ירידת )ביטול  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 2020 ספטמבר 2020ספטמבר  מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה(

 73,400-כ 73,400-כ 9( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 
 50,452-כ 50,010-כ ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 31%-כ 32%-כ שיעור השלמה תקציבי )%(
 

 בירושלים)מלחה(  מנחת מורדות שכונת – להשכיר דירה פרויקט

 נתונים עיקריים

 31.12.2018 31.03.2019 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 - 39,775-כ עלות מצטברת לתחילת שנה )באלפי ש"ח(

 39,775-כ 102-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 39,775-כ 39,877-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 39,775-כ 39,877-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 39,775-כ 39,877-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - -   רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 ל.ר. ל.ר ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי ש"ח( –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 טרם נקבע טרם נקבע מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה(

 143,000-כ 143,000-כ 10( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 
 103,225-כ 103,123-כ ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 28%-כ 28%-כ שיעור השלמה תקציבי )%(
 

 ראשון לציון – להשכיר דירה פרויקט

 4נתונים עיקריים

 31.12.2018 31.03.2019 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 - 41,809-כ )באלפי ש"ח(עלות מצטברת לתחילת שנה 

 41,809-כ 455-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 41,809-כ 42,264-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 41,809-כ 42,264-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 41,809-כ 42,264-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - הפסדי שערוך )באלפי ש"ח( רווחי או

 ל.ר. ל.ר ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי ש"ח( –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 2021ינואר  2021ינואר  מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה(

 116,000-כ 116,000-כ 11( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 
 74,191-כ 73,736-כ ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 36%-כ 36%-כ שיעור השלמה תקציבי )%(
 

 

                                                           
, לאחר תאריך המאזן, נערך דיון בועדה המקומית של עיריית חולון באשר לפרויקט דירה להשכיר "תל גיבורים" 2019במהלך חודש אפריל   8

 54יח"ד חלף  51ניהן תוספת זכויות בניה ויח"ד כך שהפרויקט יכלול סך של ין במסגרתו החליטה הועדה לאשר הקלות מסוימות ובבחולו
 משך הקמתו.ו וציביח"ד לפי הבקשה להיתר. החברה ומנרב בוחנות את השפעת ההחלטה על תכנון הפרויקט תק

פויה ומועד ההשלמה הצפוי, כוללים מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצ  9
המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין 

ידיות של השותפות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מרכיב הקרקע והוצאות פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עת
וכן קצב התקדמות. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר  /מנרב אחזקות בע"ממקצועיים ומנרב הנדסה ובנין בע"מ

התארכות משך קבלת רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה 
 האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.

 לעיל. 8ראה הערת שוליים מס'   10
המקומית בנושא הפרויקט בראשון לציון במסגרתו החליטה  התקיים דיון בועדה 2019במהלך חודש מאי  לעיל. 8ראה הערת שוליים מס'   11

יח"ד, אך בתנאי שיוגש תכנון חדש עם דירות קטנות יותר, כמו כן ביקשה הועדה לכלול בתכנון  78הועדה לאשר מתווה של שב"ס מלא, קרי 
עת ההחלטה על תכנון הפרויקט, תקציבו שטחי מסחר/יעוד ציבורי ביתרת שטחי הזכויות שינבעו משינוי התכנון, השותפות בוחנות את השפ

 ומשך הקמתו.



 

 באר יעקב –פרויקט דירה להשכיר 

 4נתונים עיקריים

 31.12.2018 31.03.2019 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 - 90,970-כ שנה )באלפי ש"ח(עלות מצטברת לתחילת 

 90,790-כ 482-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 90,790-כ 91,452-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 90,790-כ 91,452-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 90,790-כ 91,452-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 ל.ר. ל.ר. ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי ש"ח( –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 טרם נקבע 2022אוגוסט  מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה(

 404,650-כ 404,650-כ 12( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 
 313,860-כ 313,198-כ ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 22%-כ 23%-כ שיעור השלמה תקציבי )%(

 

                                                           
 לעיל. 8ראה הערת שוליים מס'   12
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