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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד –חלק ראשון 

 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1

 

 ההתאגדות וצורת ההתאגדות מועד 

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

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

 "מגוריט ישראל בע"מ". שמה הנוכחי ל

 בבורסה ערך ניירות הנפקתתשקיף בדבר  החברה פרסמה 2016 מהלך חודש ספטמברב

 26 מיום והחל(, ", בהתאמההתשקיף"-ו "הבורסה)להלן: " 1בע"מ אביב-בתל ערך לניירות

 ."(ההנפקה)להלן: " בבורסה החברה של הערך ניירות נסחרים, ואילך 2016 ספטמברב

 

 עסקי התאגיד התפתחות 

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

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

שמטרתו העיקרית היא החזקה וניהול של נדל"ן מניב, לדוגמא דירות מגורים להשכרה, 

משרדים, מרכזים מסחריים ויזמות בתחום הנדל"ן. בנוסף, קרן להשקעות במקרקעין 

 זכאית להטבות מס ייחודיות.

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

לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, ברכישת והחזקת פרויקטים של דירות 

החברה, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה משקיעה מגורים להשכרה בישראל בהם 

דיבידנד של החברה, הטבות המס החלות על  בנכסים מניבים אלו. לעניין מדיניות חלוקת

קרן להשקעות במקרקעין ועל בעלי המניות בה והמגבלות החוקיות על קרן להשקעות 

 .בהתאמה, להלן 26-ו 25, 6 סעיפים ראובמקרקעין, 

 

  ניהולשירותי  בהסכם התקשרות 

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

"( בין החברה לבין ניהולהסכם )להלן: " ניהולנחתם הסכם  (2016באוגוסט  26ביום החברה 

 לחברה תעמיד הניהול חברת ,"( אשר לפיוהניהול חברת"מ )להלן: "בע ניהול אינדקס ריט

 הניהול חברת תספק זו ובמסגרת, מטעמה מי/או ו עובדיה באמצעות, הניהול שירותי את

; בדיקת כדאיות השקעות איתורשירותי ניהול לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: לחברה 

; אלה להשקעות בנוגע ואחרים מימון, השקעה הסכמי לכריתת ומתן משא ניהולההשקעות, 

; מתן יעוץ כלכלי ופיננסי; ייעוץ לחברה בקשר עם התקשרות בהסכמי השקעות מימוש

; ייעוץ וסיוע בגיוס הון החברההשקעה ובהסכמים אחרים; ליווי, פיקוח וניהול השקעות 

                                                           

 14 מיום(, 2016-01-124220 :אסמכתא' מס) 2016באוגוסט  31 לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום  1
-124066-01 :אסמכתא' מס) 2016 בספטמבר 15 ומיום( 123466-01-2016 :אסמכתא' מס) 2016 בספטמבר

2016.) 



 5 -א 
 

העמדת שירותיהם על חשבון חברת הניהול של בעלי  וכן; לחברה( חוב גיוסי)לרבות 

 .להלן 27.1 סעיףראו הניהול,  הסכם עם בקשרהתפקידים ונושאי משרה. לפרטים נוספים 

 

 מי השקעההסכהתקשרות ב 

עם מספר משקיעים בהסכמי השקעה אשר התקשרה עובר לפרסום התשקיף, החברה 

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

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

במקביל להתקשרויות החברה עם המשקיעים הראשונים התקשרו חברת הניהול וכל אחד  

למשקיעים הנ"ל, במקביל להקצאת  הוקצומבין המשקיעים הראשונים, בהסכמים לפיהם 

להם  הוקצושמניותיהם בחברה, מניות בחברת הניהול בתמורה לערכן הנקוב של המניות 

 וחי חברת הניהול.בחברת הניהול או זכויות לקבלת חלק מרו

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

 בזכויות לרווחיה נכון למועד זה:

 שם בעל העניין
שיעור החזקותיו בהון המניות המונפק והנפרע של חברת 

 4הניהול או בזכויות לרווחיה

 8% 5אקסלנס נשואה גמל בע"מ
 8% לישראלקרן קיימת 

 קופת העיר שע"י ועדת הצדקה )ע"ר(
קרנות לאלמנות וליתומים  -ערבים ו

 )ע"ר(
12% 

חברה קדישא גחש"א קופת הפנסיה של 
ע"י הרבנות הראשית והמועצה דתית 

 ת"א
8% 

 5% 6אמאר יועצים בע"מ

 11% 7קרן פאי השקעות בע"מ

 45% 8ינדקס )א.ר.( החזקות בע"מא
 3% כדירקטור בחברה(גיא פרג )המכהן 

 100% סה"כ

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

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

( 24)תקנה  6סעיף לפרטים בדבר החזקות חברת הניהול ראו חברת הניהול במניות החברה )

 (. טים נוספים", המצ"ב לדוח התקופתיבפרק ד', "פר

 

 מים לרכישת דירותהסכהתקשרויות ב 

מאז רישום מניות החברה למסחר בבורסה ניהלה ומנהלת החברה משאים ומתנים רבים 

במיקומים שונים. עד למועד פרסום דוח זה התקשרה החברה מתחמי דיור לרכישת 

                                                           

קרנות  -ערבים (, ר"ע)י ועדת הצדקה "קופת העיר שע, קרן קיימת לישראל, מ"אקסלנס נשואה גמל בע  2
 .א"הראשית והמועצה דתית תי הרבנות "א ע"וקופת הפנסיה של חברה קדישא גחש( ר"ע)לאלמנות וליתומים 

פרטים ', "בפרק ד( 24 תקנה) 6 סעיףבחברה ראו  חזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירהה לפרטים בדבר  3
 .ב לדוח התקופתי"המצ", נוספים

 .שיעורים אלו עשויים להשתנות בהתאם לתנאי ההסכמים שנחתמו בין חברת הניהול למשקיעים הראשונים  4
 .מ לא תחזיק במניות של חברת הניהול אלא רק בזכויות לרווחיה"על פי ההסכם עימה אקסלנס נשואה גמל בע  5
 .ל החברה"תאגיד בשליטת מתתיהו דב המכהן כמנכ  6
 .ד חיים ויספיש המכהן כדירקטור בחברה"תאגיד בשליטת עו  7
 .ר דירקטוריון החברה"ד ארז רוזנבוך יו"תאגיד בשליטת עו  8
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 דירות כמפורט להלן: 7609-כ הכולליםפרויקטים  10-לזכתה במכרזים ביחס ובהסכמים 

 אביב-בתל "מידטאון" לרכישת דירות בפרויקט בהסכם התקשרות (א)

התקשרה החברה עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה,  ,2017בינואר  16ביום 

עסקת " או "מידטאון הסכם)להלן: " בתל אביב יחידות דיור 34בהסכם רכישה של 

יחידות הדיור  34מסירתן לחברה של הושלמה  2018 במרץ 25"(. ביום מידטאון

 הלן.ל 19.1  יףסע, ראו מידטאון עסקת עם בקשרלפרטים נוספים  .שבפרויקט

 רמלהב לרכישת פרויקט "אלקטרה מול הנוף" בהסכם התקשרות (ב)

התקשרה החברה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה, בהסכם  ,2017בפברואר  21ביום 

 הסכם)להלן: " בנייה בשלב נמצא אשרידות דיור ברמלה יח 84בן  שלם רכישה של בניין

 'בנספח , ראו רמלה עסקת עם בקשרלפרטים נוספים . "(עסקת רמלה" או "רמלה

 .המצ"ב לדוח התקופתי

 גן-רמתב מים לרכישת דירות בפרויקט "מרום נגבה"בהסכ התקשרות (ג)

קשור לחברה, בהסכם  , התקשרה החברה עם צד שלישי שאינו2017במרץ  27יום ב

נגבה" ובמהלך חודש מרום , במסגרת פרויקט "גן-יחידות דיור ברמת 23רכישה של 

 " אוהסכמי רמת גן" )להלן: דירות נוספות בפרויקט  6, רכשה החברה 2018אוקטובר 

כלל הדירות בפרויקט נמסרו , 2018במהלך יולי ואוקטובר  "(.ת רמת גןאועסק"

 .להלן 19.2 סעיף, ראו גן-רמת תאועסק עם שרבקלפרטים נוספים  לחברה.

 בחולון להשכיר דירה מכרז (ד)

זכו  "(מנרבמנרב אחזקות בע"מ )להלן: "ביחד עם  החברה, 2017בספטמבר  11 ביום

 החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ - שפורסם על ידי דירה להשכיר מכרזב

ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ועיריית חולון, לחכירת  "(דירה להשכיר)להלן: "

מקרקעין בשכונת תל גיבורים אשר בחולון, למטרת תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה 

מכרז דירה להשכיר )להלן: " של פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח ארוך

מה , הפרויקט יכלול תכנון והקבחולון להשכיר דירה מכרזלתנאי  בהתאם"(. בחולון

להשכרה ארוכת טווח  ייועדדירות לפחות, אשר  42של מתחם מגורים, אשר יכלול 

מהדירות תיועדנה  25%שנה ברציפות, כאשר  20-למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

 1466לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

ירות להשכרה" ויתרת הדירות שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית ד

 .להלן 20.1סעיף לפרטים נוספים ראו  תושכרנה לשוכרים בשוק החופשי.

 מכרז דירה להשכיר בירושלים (ה)

 שפורסם על ידי דירה להשכיר מכרזזכו במנרב ביחד עם  החברה, 2018בינואר  3ביום 

, לחכירת מקרקעין בשכונת ומשרד הבינוי והשיכוןביחד עם רשות מקרקעי ישראל 

                                                           

יובהר כי טרם נתקבלו אישורים . ע חדשה"תוספת זכויות מתוקף תב/נחת קבלת הקלות בשיעורים שוניםבה  9
 .להקלות ותוספת הזכויות בפרוייקטים של דירה להשכיר המפורטים להלן
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הקמה של פרויקט ו , למטרת תכנוןמורדות מנחת )שכונת מלחה( אשר בירושלים

 "(.דירה להשכיר בירושלים מכרז)להלן: " מגורים להשכרת דירות לטווח ארוך

בהתאם לתנאי מכרז דירה להשכיר בירושלים, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של 

ות לפחות, אשר תיועדנה למטרת השכרה ארוכת דיר 79מתחם מגורים, אשר יכלול 

כלל הדירות , כאשר שנה ברציפות 15-טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 

 . "שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה 1466מס' 

 .להלן 20.2סעיף ראו בקשר עם מכרז דירה להשכיר בירושלים לפרטים נוספים 

  מכרז דירה להשכיר בראשון לציון (ו)

 שפורסם על ידי דירה להשכיר מכרזזכו במנרב ביחד עם  החברה, 2018בינואר  28ביום 

 , למטרת תכנוןבראשון לציוןביחד עם רשות מקרקעי ישראל, לחכירת מקרקעין 

מכרז דירה להשכיר )להלן: " להשכרת דירות לטווח ארוךהקמה של פרויקט מגורים ו

בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים,  "(. בראשל"צ

דירות לפחות, אשר תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך  60אשר יכלול 

שכר מהדירות תיועדנה לדיור ב 25%שנה ברציפות, כאשר  20-תקופה שלא תפחת מ

שעניינה  1466דירה מפוקח לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

"מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה" ויתרת הדירות תושכרנה על 

לפרטים נוספים בקשר עם מכרז דירה להשכיר  בשוק החופשי.ידי היזם לשוכרים 

 .להלן 20.3 סעיףראו בראשל"צ 

 גבעת שמואלב ישת דירות בפרויקט "מגדלי שיר" לרכ בהסכם התקשרות (ז)

 קשורים שאינם שלישיים צדדים 11 עם, התקשרה החברה 2018 בינואר 29 ביום

 המצוייםגמורות ומוכנות לאכלוס מיידי  דיור יחידות 58 של רכישה בהסכמי, לחברה

 גבעת עסקת" או" שמואל גבעת הסכם)להלן: " שמואל בגבעת הדר רמת בשכונת

ויחידות  , הושלמה עסקת גבעת שמואל2018 במרץ 25בהמשך לכך, ביום "(. שמואל

 סעיף, ראו שמואל גבעת עסקת עם בקשרלפרטים נוספים . הדיור הנ"ל נמסרו לחברה

  להלן. 19.3

 באר יעקב במכרז דירה להשכיר  (ח)

שפורסם על  מכרזזכו ב ביחד עם מנרב הנדסה ובנין בע"מ החברה, 2018במרץ  18ביום 

, בבאר יעקבביחד עם רשות מקרקעי ישראל, לחכירת מקרקעין  דירה להשכירידי 

מכרז )להלן: " הקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח ארוךו למטרת תכנון

בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של "(. דירה להשכיר בבאר יעקב

, דירות לפחות 234-מ"ר( ו 500-שטחי מסחר להשכרה )כ מתחם מגורים, אשר יכלול

שנה  20-אשר תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם  50%ברציפות, כאשר 

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע  1466להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

הדירות תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק  לבניית דירות להשכרה" ויתרת
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 . להלן 20.4סעיף לפרטים נוספים בקשר עם מכרז דירה בבאר יעקב ראו  החופשי.

 ירושליםבהלל  לרכישת בניין שלם ברח' בהסכם התקשרות (ט)

צדדים שלישיים שאינם  (2שני ) התקשרה החברה, עם ,2018באוקטובר  22ביום 

שטח )יחידות דיור גמורות ומאוכלסות בחלקן  33קשורים לחברה, בהסכם רכישה של 

 7הבנויים בבניין בן ( מ"ר 150-שטח כולל של כ)וכן מרפסות וגג  (מ"ר 2,880-מכר של כ

 (מ"ר 3,785)בשטח בנוי כולל של  30037בגוש  30 קומות המצוי על מקרקעין בחלקה

 הלל הסכם"להלן )בירושלים  2פינת רח' הלל מס'  27מלך ג'ורג' מס' הנמצא ברח' ה

 2018בדצמבר  26בהמשך לכך, ביום  ."(ירושלים המלך הלל עסקתאו " "ירושלים

 19.4ף סעיראו  לפרטים נוספיםיחידות הדיור כאמור.  33ל הושלמה מסירתן לחברה ש

 להלן.

 בהרצליה" הילס"הרצליה  בפרויקט דירות 11 לרכישת בהסכם התקשרות (י)

שאינו קשור , לאחר תאריך הדוח, התקשרה החברה, עם צד שלישי 2019במרץ  24ביום 

 מכר)שטח מיידי  גמורות ומוכנות לאכלוסיחידות דיור  11בהסכם רכישה של , לחברה

 11-חניות תת קרקעיות ו 22, מ"ר מרפסות 123-בתוספת של כ מ"ר( 1,010-כ של

 בהרצליה 7200בגוש  15 - 10, 6, 5חלקות המקרקעין הידועים  מחסנים המצויים על

, 23 ביאור , ראוהרצליה עסקת עם בקשרלפרטים נוספים . "(עסקת הרצליה)להלן: "

 "ב לדוח התקופתי.המצ, בפרק ג', "דוחות כספיים"
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להלן טבלה מסכמת של רכישת הפרויקטים שבוצעו על ידי החברה בתחום הנדל"ן המניב  

 למגורים נכון למועד הדוח

 

 הפרויקט עיר

 מועד
על  חתימה

הסכם / 
 מסירה

 עלות
 רכישה
 (₪)באלפי 

 עלות
ההשקעה 

 הכוללת
 (₪)באלפי 

 עלות
 שקעההה
 10צפויהה

 (₪)באלפי 

 השווי אומדן
 11שומה לפי

 (₪)באלפי 

 בין הפרש
 השווי אומדן
 שומה לפי

 לעלות
 שקעההה

 הצפויה
 (₪)באלפי 

 "את
 בפרויקט דירות 34

 אביב-בתל"מידטאון" 

 2018 מרץ
)מועד 
 מסירה(

 12,989-כ 86,19012 73,201-כ 73,201-כ 71,400-כ

 רמלה
 בפרויקט דירות 84

" הנוף מול"אלקטרה 
 ברמלה

 2017 מרץ
)מועד 
 על חתימה
 (הסכם

 16,142-כ 143,950-כ 127,808-כ 123,933-כ 121,680-כ

 גבעת
 שמואל

 רמת בשכונת דירות 58
 שמואל בגבעת הדר

 2018 מרץ
)מועד 
 (מסירה

 9,616-כ 129,200-כ 119,584-כ 119,584-כ 118,300-כ

 גן רמת

 פרויקטדירות ב 29
 גן ברמת" נגבה"מרום 

 
 

 2018יולי 
)מועד 
 23 מסירה
 (דירות

אוקטובר ו
)מועד   2018

 6 מסירה
דירות 
 (נוספות

 8,399-כ 72,700-כ 64,301-כ 64,301-כ 62,300-כ

הלל 
 ירושלים

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

  2הלל מס' 
 בירושלים

 2018דצמבר 
)מועד 
 (מסירה

 7,812-כ 83,680-כ 868,7513-כ 75,868-כ 75,000-כ

 הרצליה
דירות בפרויקט  11

"הרצליה הילס" 
 הרצליה ב'בשכונת 

 2019מרץ 
)מועד 

חתימה על 
 ההסכם(

 2,050-כ 30,100-כ 28,050-כ 27,990-כ 27,625-כ

                                                           

כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת , יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה  10
. סס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברההמבו, החברה
הוצאות , על פי הסכמי הרכישה רכישההמידע זה נסמך בעיקר על עלות  ובהרצליה רמלהב יםפרויקטביחס ל

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של . נלוות לרכישה והצמדות ששולמו בפועל
עשוי (, ב"שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו, שדרוגים נוספים של הדירות בפרוייקטים השונים: כגון)גורמים 

יובהר כי נכון למועד הדוח החברה שילמה את מלוא . הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה
 פרויקט הלל בירושלים, גןפרויקט מרום נגבה ברמת , פרויקט גבעת שמואל, התמורה בגין פרויקט מידטאון

 .ופרויקט רמלה
", הערכות השווי"גבעת שמואל והלל ירושלים ראו  ,רמת גן ,מידטאון: הפרויקטיםלפרטים נוספים בדבר   11

 ו נספח ב' לדוח תקופתי זהאר בדבר פרויקט רמלהנוספים ; לפרטים לדוח תקופתי זה 'ג אשר צורפו כנספח
 .(2019-01-024600)מס' אסמכתא:  2018במרץ  25ולפרטים אודות פרויקט הרצליה ראו דיווח מיידי מיום 

ומת לש 7יף ראו בתחשיב השומה בסע, החלות על הפרויקט ללא מגבלות, לפרטים אודות שווי בסיסי  12
 .לדוח תקופתי זה", הערכות שווי', "כנספח גשצורפה " פרויקט מידטאון"המקרקעין של 

יחידות הדיור הקיימות בקשה להגדלת כמות , בין היתר, בכוונת החברה לתכנן ולבצע שיפוץ כללי בנכס הכולל  13
י בקשת תוספת זכויות בנייה ובניית "בכוונת החברה להתחיל בהליך להשבחת הנכס ע, במקביל. כיום בנכס

להמשיך להשכיר את היחידות , כתוצאה מהגדלת זכויות הבנייה ובמקביל( אם יתקבלו)היחידות שיתקבלו 
 .להלן 19.4ראו סעיף לפרטים נוספים  .בנכס לרבות השכרת היחידות הפנויות בנכס
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 נכון למגורים המניב"ן הנדל בתחום החברה זכתה בהם פרויקטים של מסכמת טבלה להלן 

 הדוח לתאריך

 זכיה מועד הפרויקט עיר
 במכרז

ת רכיש עלות
הקרקע ועלויות 

 פיתוח
 (₪)באלפי 

עלות 
שהושקעה 

 בפרויקט
 (₪)באלפי 

 עלות
 שקעההה

הכוללת/ 
 14צפויהה

 (₪)באלפי 

 לפי השווי אומדן
 שומה
 (₪)באלפי 

 חולון

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

יכלול  אשרארוך 
 דירות 54-ל 42בין 

 15בחולון

 ספטמבר
2017 

 זכיה מועד)
 (במכרז

 12,974-כ
מהווה  הסכום)

 של חלקהאת 
  -החברה בנכס 

60%) 

 13,715-כ
 הסכום)

מהווה את 
 של חלקה

החברה בנכס 
-  60%) 

 44,040-כ
 הסכום)

מהווה את 
 של חלקה

החברה בנכס 
-  60%) 

 טרם נערכה שומה

 ירושלים

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

 יכלול אשרארוך 
דירות  79לפחות 

בשכונת מלחה, 
 16ירושלים

 2018 ינואר
 זכיה מועד)

 (במכרז

 23,545-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 23,865-כ
)הסכום 

 את מהווה
 של חלקה
 בנכס החברה

-%60) 

 85,800-כ
)הסכום 

 את מהווה
 של חלקה
 בנכס החברה

-%60) 

 טרם נערכה שומה

 ראשון
 לציון

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

יכלול  אשרארוך 
דירות  78-ל 60 בין

 17בראשון לציון

 2018 ינואר
 זכיה מועד)

 (במכרז

 24,151-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 25,085-כ
)הסכום 

 את מהווה
 של חלקה
 בנכס החברה

-%60) 

 69,600-כ
)הסכום 

 את מהווה
 של חלקה
 בנכס החברה

-%60) 

 טרם נערכה שומה

 יעקב-באר

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

 יכלול אשרארוך 
שטחי מסחר 

 500-להשכרה )כ
-לכ 234 ביןמ"ר( ו
 בבארדירות  280

 18יעקב

 2018 מרס
 זכיה)מועד 

 (במכרז

 52,956-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 54,473-כ
)הסכום 

 את מהווה
 של חלקה
 בנכס החברה

-%60) 

 242,790-כ
)הסכום 

 את מהווה
 של חלקה
 בנכס החברה

-%60) 

 טרם נערכה שומה

 

                                                           

כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת , יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה  14
. המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה, החברה

בעיקר על , מידע זה נסמך( יעקב-לציון ובבארבראשון , בירושלים, בחולון)במקרים של הפרויקטים בהקמה 
כהגדרתן )התמורה בגין רכיב הקרקע וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפויות 

: כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים (. להלן 18-ו 17, 16, 15 ש"בה
התארכות משך בניית הפרויקטים מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך , שינוי בעלויות הבנייה הצפויות

עשוי הדבר להשפיע (, ב"שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו, קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקטים
 .על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה

השותפות תפעל לחכירת "(, השותפות: "להלן ביחד בסעיף זה)בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב   15
 60%-כך שמגוריט תחזיק ב, או מימוש זכויות השותפות בפרויקט/המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו

אופציה לרכוש את חלקה של מנרב קיימת למגוריט , בנוסף .מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב
לדוחות  ,א9ביאור לפרטים נוספים ראו  .אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקטקיימת בפרויקט ולמנרב 

 .הכספיים המצורפים לדוח תקופה זה
השותפות תפעל לחכירת "(, השותפות: "להלן ביחד בסעיף זה)בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב   16

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

לדוחות  ,ב9לפרטים נוספים ראו ביאור . אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקטקיימת בפרויקט ולמנרב 
 .הכספיים המצורפים לדוח תקופה זה

השותפות תפעל לחכירת "(, השותפות: "הלן ביחד בסעיף זהל)בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב   17
 60%-כך שמגוריט תחזיק ב, או מימוש זכויות השותפות בפרויקט/המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו

אופציה לרכוש את חלקה של מנרב קיימת למגוריט , בנוסף .מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב
 לדוחות ,ג9לפרטים נוספים ראו ביאור . למכור למגוריט את חלקה בפרויקט אופציהקיימת בפרויקט ולמנרב 

 .המצורפים לדוח תקופה זההכספיים 
"(, השותפות: "להלן ביחד בסעיף זה)מ "בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב הנדסה ובנין בע  18

כך , זכויות השותפות בפרויקטאו מימוש /השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו
אופציה לרכוש  קיימת למגוריט, בנוסף .מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-שמגוריט תחזיק ב

לפרטים נוספים . אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט קיימת את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב
 .זההמצורפים לדוח תקופה לדוחות הכספיים , ד9ראו ביאור 
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ש"ח  אלפי 38,816-כ של בסך החברה שללמועד הדוח נזקף רווח בדוחותיה הכספים  נכון

דירות( ופרויקט  29, פרויקט נגבה רמת גן )שמואל גבעת פרויקט, מידטאון פרויקט בגין

 הלל ירושלים. 

 ברמלה יםהפרויקט בגין צפויה השקעהלעלות  שומה לפי השווי אומדן, הפרש בנוסף

 18,192-הינו בסך של כ םבגינשומה ואשר טרם נזקף הרווח  םהב שנערכה ובהרצליה

 בדוחותיה לרווחש"ח )להלן בסעיף זה: "ההפרש"(. יודגש כי הפרש זה טרם נזקף  אלפי

לרווח כאמור, אם וכאשר יבשילו התנאים לכך, וזאת  ייזקף והוא החברה של הכספים

לדוח  ףכי סכום זה ייזקבהתאם לכללי החשבונאות המקובלים. יודגש כי אין כל וודאות 

לפי השומה ובעלות  יםהפרויקטרווח והפסד כאמור היות ועשויים לחול שינויים בשווי 

 .םהבההשקעה הכוללת הצפויה 

 

 החברה זאתולא באמצעות תאגידים בשליטתה )עם  במישרין פועלת החברה זה למועד נכון 

"מ המשמשת כשותף בע כללי שותף חברת מלחה מגוריט מנרב בחברת 50%-ב מחזיקה

)כיעוד יחיד הפרויקט בירושלים את שבאמצעותה מחזיקה מנרב  המוגבלתהכללי בשותפות 

 100%-ב ומחזיקה המוגבלת בשותפות המוגבל השותףכי מנרב הינה  יובהר .(ובלעדי

 .המוגבלת בשותפות ההוניות מהזכויות

 

 של החברה הפעילות םתחו .2

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

)בשלב בנייה ו/או מוכנות לאכלוס( ונכסי נדל"ן  ורכישת דירות למגורים מצדדים שלישיים

"(, השכרת הנכסים הנכסיםהנלווים אליהן כגון: שטחים מסחריים, חנויות וכיו"ב )להלן: "

. החברה "(למגוריםהנדל"ן המניב  תחום"להשכרתם )להלן: ומתן שירותים הנלווים 

מתמקדת בעיקר ברכישת דירות בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל, בהיקף גדול 

 את, בממוצע, לחקות, ובפיזור נרחב על מנת לנסות, ככל האפשר ובמגבלות הקיימות

 .אלו למקסם את התשואה לחברה מעסקאותו בישראל הדירות במחירי השינויים

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .3

הנדל"ן המניב למגורים  בתחוםלרכישת נכסים מניבים  לפעול להמשיךהחברה  בכוונת

לאורך  ולהשכירםשיקבע על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת  כפיבישראל בפרישה ארצית 

 פרטים להלןזמן, מתוך שאיפה ליצור אלטרנטיבה להשקעה ישירה בדירות למגורים. 

 .החברה של העסקית והאסטרטגיה היעדים אודות יםמהותי

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

של הון  פיםנוס לגיוסים)במקביל  מהציבור כך לשם שגויס ובחובארצית, תוך שימוש בהון 

 ו/או חוב ואשראי מגופים שונים בעתיד( והשכרת נדל"ן זה לשוכרים שונים ומגוונים.

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

לנדל"ן  בעלי ערך סינרגטימניב למגורים )כגון: חנויות, חניונים ומרכזים מסחריים 
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ולחקות, ככל  לנסותמנת  השקעה בנדל"ן כאמור בפרישה ארצית על 19םלמגורים( ו/או ליזו

 .בישראל הדיור מחירי בממוצע השינויים את, הקיימות ובמגבלות האפשר

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

אשר בין היתר יעמוד מרכישתו, בכוונת החברה להתמקד ברכישת נדל"ן מניב למגורים, 

 בתנאים הבאים:

רכישת מקרקעין שיעמדו בתנאי הפקודה, דהיינו, התמקדות ברכישת מקרקעין  .1

במסגרת מכרזים שיפורסמו על ידי המדינה או דירה להשכיר ו/או רכישת מקרקעין 

שחלה עליהם תכנית להשכרה למגורים ו/או רכישת מקרקעין ששווקו על ידי דירה 

שנים  15למגורים בלבד לתקופה של  ייזום פרויקטים להשכרהלהשכיר למטרה של 

יחידות מגורים לפחות במתחם מקרקעין  20לפחות או רכישת מקרקעין במקבצים של 

 לתנאי בהתאם כי יובהר"(. אשכול דיור)להלן: " רצוף )בעיקר מיזמים או קבלנים(

 רכישתב להתמקד החברה בכוונת בשוק הקיים הדיור אשכולות והיצע הפקודה

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

 ".שנייה"יד מ דירות ולא חדשות

בכוונת החברה לפעול לרכישת מקרקעין כאמור, בין שהם מקרקעין הניתנים להשכרה  .2

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

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

-כ בכוונת החברה לשאוף לכך ששיעור ההנחה שתקבל ברכישת דירות מגורים ינוע בין

 באותואחרים  דירות לרוכשי בפועל הממוצע למחיר המכירה ביחס 12%-כ לבין 7%

לבחון, בפרויקטים שיתאימו החברה  לשם כך בכוונת .כיםפרויקט או בפרויקטים סמו

בהסתמך על המידע המצוי בידה  ,החברה הערכתל .שוטףאת מחיר השוק באופן  לכך,

למכור לחברה אשכולות דיור בהנחה כאמור  אינטרס ולקבלנים ליזמים נכון למועד זה,

 על מחיר השוק בשל מספר גורמים שהעיקריים בהם הינם:

בכוונת החברה לרכוש מספר רב של  –הנחה בגין רכישת כמות גדולה של דירות  (א)

 דירות(. 20דירות בכל פרויקט )לפחות 

בכוונת החברה לרכוש חלק מהדירות מהקבלנים  –הנחה בגין שלב רכישה מוקדם  (ב)

והיזמים בשלב מוקדם של הפרויקט, דבר אשר יאפשר לקבלנים והיזמים ליעל 

ים )לעתים אף לאפשר את עצם התקיימותם(, להוזיל את קצב הקמת הפרויקט

את בנייתם )למשל בדרך של הוזלת עלויות בנייה, מימון ושיווק( ולקדם את 

בנייתם של הפרויקטים בצורה מהירה יחסית. עם זאת יצוין כי רכישת דירות 

את המועד שבו  , באופן טבעי,בשלבים מוקדמים של פרויקטים עלולה לדחות

 השכיר דירות אלו ולהניב מהן הכנסות שכירות.תוכל החברה ל

להערכת החברה, היא תהיה  –בגין אטרקטיביות הדירות הנרכשות  הנחה (ג)

מושפעת פחות מרוכשי דירות אחרים )דיירים הרוכשים את הדירות לשימוש 

עצמי(, ממיקום הקומות בהן תהיינה ממוקמות הדירות אותן היא תרכוש. גורם 

לנים והיזמים, שכן החברה תוכל לרכוש בכל פרויקט את זה עשוי להיטיב עם הקב

                                                           

 .להלן 26.2-ו 25.2 ן למגורים ראו סעיפים"לפירוט בדבר אפשרות החברה ליזום השקעה בנדל  19
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שהביקוש להן נמוך באופן יחסי כך שיקל על הקבלנים והיזמים לסיים  הדירות

את שיווק הפרויקט במהירות יחסית מחד ויקל עליהם ליתן לחברה הנחה בגין 

 דירות אלו, מאידך. 

יה באזורים בהם יש בכוונת החברה לפעול לכך שמיקום אשכולות הדיור שירכשו יה .3

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

 מכללות ואוניברסיטאות.

 את, הקיימות ובמגבלות האפשר ככל, ולחקות לנסות החברהלאור העובדה שבכוונת  .4

על ידי  )בכפוף לכך שרכישות אשכולות הדיור בישראל הדיור מחירי בממוצע השינויים

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

 בפריפריה והןבכוונת החברה לפעול לרכישת אשכולות דיור הן בערים מרכזיות בישראל 

 מיקומן, גודלן וכיו"ב על מנת ליצור מגווןתוך פיזור מירבי של סוג הדירות הנרכשות, 

 של אשכולות דיור.רחב, ככל האפשר, 

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

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

ובמקביל להשכירם לתקופות שכירות ארוכות יחסית )השכרות ארוכות טווח( ובהתאם 

 (.1971-השכירות והשאילה, תשל"א חוקללחוק )ובפרט בהתאם 

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

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

 ;מתעדכנים מדי שנה ואשר ידועים מראש לשוכרים

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

 ;על רצונם להפסיק את השכירות בהודעה מראש לחברה ,חודשים

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

אשר ייקבעו בהתאם  ,באותם תנאים למעט ביחס לדמי השכירות ,חודשים נוספים 60

 .ברהעל פי החלטת הח ,לתנאי השוק

, לשוכרים מגוונים שירותים, עצמאי באופן, לספק אפשרות בחוןהחברה ל בכוונתכן,  כמו

שלישיים  צדדיםעם  מתקשרת החברה ובנוסף ושמירה ניקיון, תחזוקה שירותי כגון

 השוטפת כדלקמן:  פעילותה במסגרת

ואחזקה שירותי ניהול  המספקותשונות לתחזוקה, אבטחה, ניקיון וכיו"ב  חברות .א

. לפרטים נוספים בדבר תנאי החברה לנכסי הנדל"ן המניב למגורים אשר בבעלות

   .להלן 9.4.2הסכמי ניהול כאמור ראו סעיף 

התקשרות עם מתווכי נדל"ן למגורים, הן לצורך רכישה של נכסי נדל"ן מניב למגורים  .ב

כאמור ראו לצורך השכרה של נכסים כאמור. לפרטים נוספים בדבר התקשרויות והן 

 . להלן 9.4.3סעיף 

בנוסף החברה מעריכה כי תידרש לגייס הון ו/או חוב בבורסה באופן שוטף על מנת להגדיל 

 את היקף עסקיה, להתפתח וליישם אסטרטגיה של צמיחה מתמדת.

יודגש כי החברה תהא רשאית לסטות מהמדיניות והאסטרטגיה המתוארת לעיל על פי 
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כפי שיתקבלו מעת לעת ובכפוף להוראות הדין שיחולו על  החלטות דירקטוריון החברה,

 קרן להשקעות במקרקעין באותו מועד.

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .4

במהלך השנה הקרובה תפעל החברה במגמה להגדיל את מצבת הנכסים המניבים 

שבבעלותה תוך הוצאה לפועל של אסטרטגית החברה ובכלל זה תפעל להמשיך ולהשכיר את 

 צפויים אשר ובהרצליה רמלהב יםופרויקט 2018 בשנתהפרויקטים שנמסרו לחברה 

לפעול לקידום השבחה עתידית  תמשיך החברה ,בנוסף. 2019 מרץ בחודש לחברהלהימסר 

ההקמה של הפרויקטים של החברה וושיפוץ של פרויקט הלל בירושלים וכן לקידום הפיתוח 

 לעיל. 1.2בסעיף במסגרת מכרזי "דירה להשכיר" כמפורט 

 מגעים עםהחברה מנהלת , לעיל 1.2 סעיףים במפורט אשר בנוסף לעסקאות ולמכרזים

בין בתמורה כספית ובין בתמורה  אשכולות דיור ברחבי הארץקבלנים ויזמים בקשר לקניית 

אפשרות להגשת הצעות למכרזים  ,בנוסף ,ובוחנת כספית וכנגד הקצאת מניות של החברה

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

ברה וצפי להתפתחות תיאור האסטרטגיה הנוכחית של הח מהווה שלעיל המידעכי  יצוין

 הערכת עלשאינו בשליטת החברה המבוסס  עתיד פני צופה מידע כולל והואבשנה הקרובה 

, והחברה אינה מעריכה את זה למועד נכון, והעסקית הכלכלית התפתחותה לגבי החברה

יכולת המימוש של אסטרטגיה זו. השגת היעדים והאסטרטגיה של החברה, המתוארים 

ם ודאיים ואינם בשליטתה של החברה ועשויים שלא להתממש, בין לעיל, אינ 3 בסעיף

היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים, כגון: חוסר בהיצע של נדל"ן מניב למגורים אשר 

 מיתון, ויזמים מקבלנים הנכסים ברכישת משמעותית הנחהעשוי לפגוע ביכולת לקבל 

פעילות בשוק  , היעדרפוטנציאליםו קיימים)שוכרים(  לקוחות של נזילות בעיות, בשווקים

לנדל"ן מניב של החברה, קיטון בביקוש  והחוב ההון בישראל שיפגע ביכולת גיוס ההון

  .להלן 30 בסעיףסיכון המפורטים הלמגורים )להשכרה( או בשל התממשותם של גורמי 

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

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

 המבוסס על מספר יתרונות כדלקמן:

 הנחה משמעותית ברכישת דירה –עלות הדיור להשקעה  (א)

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

שעה שהחברה כקרן להשקעות במקרקעין כפופה, כיום, לתשלום מס רכישה  10%

 בלבד.  0.5%בשיעור של 

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

אופן משמעותי. לפרטים אודות הפערים בין מחירי במחירים נמוכים ממחירי השוק, ב

לעיל. על כן,  1.2.6עיף רכישת הדירות על ידי החברה לבין שווי השוק שלהן ראו ס

 עד 7%-כשל למשל, בכל מקרה שבו החברה רוכשת דירות בהיקפים גדולים ובהנחה 

י יתהווה יתרון משמעותי לרוכשי מניות החברה על פני רוכש השוק ממחיר 12%-כ

דירות להשקעה שכן, בעקיפין, יחזיקו רוכשי מניות החברה בדירות שעלותן נמוכה, 
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 משמעותית, מרכישת דירות להשקעה במישרין על ידם.

 חסכון בעלויות תחזוקת הדירה להשקעה (ב)

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

דירות להשקעה ו/או בעיסוק בהשכרתן ו/או בצד השקעת זמן לא מועטה בתחזוקת ה

באיתור שוכרים ו/או בהתנהלות מול שוכרים שונים. מאידך, משקיעים במניות 

החברה "פטורים" מעיסוק בתחזוקת הדירות להשקעה וכיו"ב, באופן שיש בו כדי 

כמו כן, היות ולחברה קיים יתרון לגודל בניהול מספר רב לחסוך להם זמן וממון יקר. 

 ירות עלות התחזוקה הממוצעת לדירה נמוכה יותר משל המשקיע הפרטי.של ד

 נזילות (ג)

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

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

 של במעורבות כרוך להיות עשוי והוא רב זמן פרק אורך כאמור רוכש איתור)לעתים 

 והוצאות תפעול, משפטיות הוצאות, מורכבים הסכמים בעריכת( רבים מתווכים

. יחסית ממושך זמן פרק האורכת רבה טרחה בחובם המגלמים"ב, וכיו הנכסים רישום

 בנכס השקעה מהווה בבורסה למסחר הרשומות החברה במניות השקעה, זאת לעומת

 .יחסית מהיר באופן למימוש שניתן נזיל

בהתאם לכך, כל משקיע במניות החברה עשוי, במהירות רבה יחסית בהשוואה 

למשקיע בנדל"ן להשקעה, להקטין את השקעתו בתחום הנדל"ן למגורים, להגדילה או 

לממשה במלואה והכל תחת הוצאות עסקה נמוכות יחסית, בהשוואה להוצאות עסקה 

 עה )הוצאות תיווך, הוצאות משפטיות וכיו"ב(.מקובלות במימוש נדל"ן להשק

 פיזור וממוצע (ד)

מטבע  ,ארצית ובפרישה נרחב בהיקףהיות והחברה פועלת לרכישת נדל"ן למגורים 

להוות מעין נכס בסיס  עשוייםהדברים היה ויעלה בידי החברה לעשות כן, נכסיה 

נדל"ן שהתשואה הגלומה בהם דומה, בקירוב, לתשואה הגלומה בממוצע בשווי 

שבכוונת החברה לרכוש את  הנרחב הפיזורולאור להשקעה במגורים בישראל. משכך, 

להוות  עשויהנכסיה, רכישת מניות בחברה )המגלמות, בעקיפין, רכישה של נכסים אלו( 

חלופה איכותית יותר לרכישת דירה ספציפית במיקום ספציפי החשופה יותר לסיכונים 

למעשה, רכישת מניות בחברה עשויה להוות חלופה של אזור רכישתה. כך,  םספציפיי

מסוכנת פחות מרכישת דירה בודדת, במיקום ספציפי, שעה שרכישת מניות בחברה 

להעניק פיזור גיאוגרפי איכותי ותמהיל  עשויה)ובעקיפין חלק בנכסיה המפוזרים( 

 נכסים רחב יותר לרוכשי מניות החברה על פני רוכשי דירה ספציפית.

 נות לגודלניצול יתרו (ה)

לרכישת דירות בהיקף נרחב, החברה מעריכה כי טמון  שהחברה פועלתלאור העובדה 

לה יתרון על פני משקיעים הרוכשים נכס ספציפי כתוצאה מגודלה של החברה אשר יש 

לאפשר לה להינות הן מתנאי מימון נוחים יותר, הן מתנאי רכישה נוחים יותר  יבו כד

 של הנכסים והן מניהול ותפעול יעיל וחסכוני יותר של הנכסים. 

ולפרטים בדבר האסטרטגיה העסקית של  להלן 9סעיף  וראהפעילות בדבר תחום לפרטים 

 .לעיל 3 בסעיף ראוהחברה 
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מחזיקי הדירות באופן לציין כי קיימים הבדלים בין  לעומת היתרונות האמורים לעיל יש

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

בהן יתרון דווקא למחזיקי הדירות באופן ישיר ו/או שהם עשויים להעדיפן על פני החזקת 

 מניות בחברה ואשר המהותיות שבהן הינן כדלקמן:

 מיסוי (א)

כגון פטור  מסויימיםיחידים בגין השכרת דירות להשקעה גלומים יתרונות  במיסוי

ממס בגין הכנסה חודשית משכר דירה בנסיבות המתאימות, שאינה עולה בכל חודש 

 10%או שיעור מיסוי, בנסיבות מסוימות בשיעור של "ח שאלפי  5-במהלך השנה על כ

המחזיקים במניות קרן  ים על יחידיםבדבר שיעורי המיסוי החל לפירוטמשכר הדירה. 

 .להלן 25.14 סעיףראו  להשקעות במקרקעין

 שליטה בנכסים (ב)

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

החברה היות ובהשקעה כאמור השליטה בנכס )הדירה( מצויה בידם  במניותהשקעה 

 שאין כךבעוד החזקה במניות החברה אינה מקנה להם שליטה בנכס )הדירה(, 

 "ב.וכיו מכירתה מועד, הדירה של השכירות דמי בקביעת להשפיע או לקבוע ביכולתם

 עלויות ניהול (ג)

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

שונות לרבות דמי ניהול לחברת הניהול שאינן מושתות על מחזיקי נדל"ן בהוצאות 

 )דירות( באופן ישיר.

 ההון בשוק לתנודתיות חשיפה (ד)

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

/או ו ישיר באופן לחברה קשורים שאינם לגורמים גם זה ובכלל בבורסה המסחר

 .בישראל למגורים"ן הנדל לתחום

 

             בהון החברה ועסקאות בניירות הערך של החברה השקעות .5

 להלן פירוט השקעות בהון התאגיד שבוצעו בשנתיים האחרונות:

 תאריך
/  ההקצאה אופן

 הניצעים זהות
 הערך ניירות סוג

 שהוקצו
 ניירות כמות
 שהוקצו הערך

 שהתקבלה התמורה
 ברוטו"ח( ש)אלפי 

 70,00020-כ 70,000,000 מניה רגילה הצעה פרטית 27.6.2018
 22,50021-כ 28,250,000 מניה רגילה הצעה פרטית 17.3.2019

 חלוקת דיבידנדים .6

הוחלט כי החברה תחלק דיבידנד,  2018בנובמבר  15בישיבת הדירקטוריון שנערכה ביום  

 ש"ח.  0.0167-מיליוני ש"ח, המהווה דיבידנד למניה של כ 5, בסך של 2018בגין שנת 

 

                                                           

המצורף " הדוחות הכספיים' "בפרק ג ו16 לפרטים נוספים אודות הנפקת המניות ועסקת ההחלף ראו ביאור  20
 .לדוח תקופתי זה

המצורף לדוח תקופתי " הדוחות הכספיים"' בפרק ג א23 לפרטים נוספים אודות הנפקת המניות ראו ביאור  21
 .זה
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 2017בינואר  1להלן פרטים בדבר המועדים והסכומים של דיבידנדים שהוכרזו החל מיום  

 ועד למועד פרסום הדוח

 דיבידנדים חלוקת מדיניות 

 1999-, התשנ"טלחוק החברות 302החברה כפופה למגבלות החלוקה הקבועות בסעיף 

 ."(החברות חוק)להלן: "

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

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

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

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

 באפריל בשנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או נצמחה.

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

חודשים ממועד  12עד תום  –( 23דהיינו, החלפה של מקרקעין אחרים בפטור ממס –מקרקעין 

 כירת המקרקעין. מ

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

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

 הכנסהבאפריל של השנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או נצמחה )להלן: " 30ליום 

"(. במידה והחברה ביצעה חלוקה מתוך ההכנסה בסכום הוצאות הפחת הוצאות בסכום

הפחת תופחת ההכנסה בסכום הוצאות הפחת שחולקה מהרווחים שניתן לחלקם לבעלי 

המניות לפי הוראות חוק החברות וכן מרווח ההון או שבח המקרקעין ממכירת אותם 

 מקרקעין מניבים.

נסות החברה כדיבידנדים, בהתאם יצוין כי תקנון החברה כולל התחייבות לחלוקת הכ

 .24להוראות הפקודה

התקבלה החלטה עקרונית  2018בנובמבר  15בישיבת דירקטוריון החברה שנערכה ביום  

יקבע על  2019לפיה שיעור הדיבידנד בגין שנת  2019בדבר קביעת מדיניות דיבידנד בגין שנת 

ופרסום הדוח התקופתי של ידי דירקטוריון החברה ויפורסם על ידו בסמוך לאחר חתימת 

 "(.2019דיבידנד בגין שנת )להלן: " 2018החברה לשנת 

 ולתניות דין כל להוראות בכפוף, יחולק אם, יחולק לעיל 2019בגין שנת  הדיבידנד כי יודגש

 בדבר, החברות חוק להוראות בכפוף זה ובכללשתהיינה בתוקף במועד הרלבנטי   הפיננסיות

                                                           

( הלא סחירים)הותאם מחיר המימוש של כתבי האופציה , של החלוקה כאמור" אקס דיבידנד"החל ממועד   22
 :אסמכתא' מס) 2018 בנובמבר 25 לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום –כתוצאה מחלוקת הדיבידנד 

113556-01-2018.) 
 .לפקודה (2)א()9א64 סעיףלעניין זה ראו   23
126370- :אסמכתא' מס) 2016 בספטמבר 21 ראו דיווח החברה מיום, לפרטים נוספים בדבר תקנון החברה  24

 "(.תקנון החברה: "להלן(  )01-2016

 )בש"ח( למניה דיבידנד "ח(ש)ב סכום חלוקה תאריך המועד הקובע ההכרזהמועד 

15.11.2018 26.11.2018 5.12.2018 5,000,000 0.016718522 

 0.0167185 5,000,000 --- --- "כסה
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 שני פרק' ד חלק להוראותוכן בכפוף  ,החברות לחוק 302 בסעיף הקבועים החלוקה מבחני

 9א64בהתאם לסעיף  העברת הכנסה חייבת לבעלי המניות וחלוקת רווחים, בדבר הלפקוד

, למעט חברהלפחות מהכנסה החייבת של ה 90%אשר מחייב, בין היתר, חלוקה של  לפקודה,

בתוספת הכנסות פטורות ובניכוי שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין מניבים, 

 בכפוףאם יחולק, , יחולק 2019בגין שנת  הדיבידנד כי. יובהר הוצאות שאינן מותרות בניכוי

 דירקטוריון ידי על שייקבעו במועדים, החברה דירקטוריון של ספציפיות החלטות לקבלת

 .החברה דירקטוריון של דעתו שיקול לפי הכלו, החברה

העקרונית על קביעת מדיניות חלוקת דיבידנד משום ה לראות בהחלטעוד יודגש כי אין 

ואלו לבצע חלוקת דיבידנד כאמור, לקבוע מדיניות כאמור ו/או התחייבות של החברה 

. כמו כן , במועדים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברהעל ידי דירקטוריון החברה נהתישקל

יון החברה שאף יהיה רשאי לקבל החלטות יצוין כי החלטה זו תהיה ניתנת לשינוי בדירקטור

שונות  חלוקה או חלוקותבדבר ביצוע שונות בנוגע למדיניות הדיבידנד של החברה ו/או 

חלוקה מהאמור לעיל )או אי ביצוע חלוקה כלל(, לרבות בדרכים אחרות הקבועות בדין )קרי, 

 חלוקות שאינן בדרך של תשלום דיבידנד במזומן(.או 

  בכוונת דירקטוריון החברה לדון במדיניות הנ"ל בזמן הקרוב. לאור האמור לעיל

 

 דיבידנד חלוקת על מגבלות 

 אגרות סדרת הרחבת בדבר 2018 בפברואר 4 מיום החברה של המדף הצעת דוח במסגרת 

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

שלא לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה באופן שבשל חלוקת  '"( התחייבה החברהסדרה א

מיליון ש"ח,  24-יפחת מ הדיבידנד ההון העצמי של החברה כהגדרתו בהוראות הבורסה

 .תהיינה רשומות למסחר בבורסה (סדרה א')וזאת כל עוד אגרות החוב 

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

, אשר צורף כנספח א' לדוח הצעת המדף בדבר הרחבת סדרה א' 2017 אוגוסטב 17מיום 

כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי "( הנאמנותשטר )להלן: "

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

על בשיעור המינימלי הנדרש דיבידנד, למעט חלוקת דיבידנד תכריז, תשלם או תחלק כל 

, אם מתקיים איזה לעיל 6.3בסעיף , כמפורט לעמוד בדרישות חלק ד' פרק שני לפקודה מנת

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

 מהחלוקה, כאמור: אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה

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

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

 אינו החברה של שמעמדה או הנאמנות לשטר 8.1 סעיףת כאמור בוהמידה הפיננסי

 .בפקודה הקבועים לתנאים בהתאם במקרקעין להשקעות כקרן

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

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

"( לפיה ניתנה חוות דעת ו/או דוח סקירה של הרואה חשבון בדוחותיה ומיידים
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ם, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, הכספיים של החברה, הרבעוניים או השנתיי

הכוללת הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים להמשך פעילותה של החברה 

 כעסק חי.

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

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

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

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

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

ת( לבין היקף המאזן של החברה, כפי שיופיעו בדוחות לשטר הנאמנו 8.1)כהגדרתו בסעיף 

הכספיים של החברה שפורסמו טרם קבלת ההחלטה על חלוקה, בהנחה של השלמת 

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

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

 50%העולה על  בצע חלוקה )כמשמעות מונח זה בחוק החברות(תלא  רה א'()סד החוב אגרות

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

 עצמית רכישה 

, דירקטוריון החברה החליט לאמץ תכנית רכישה עצמית, המהווה 2016 בדצמבר 8 ביום

, מתחת עת באותהלחוק החברות, נוכח העובדה שמניות החברה נסחרו,  1חלוקה לפי סעיף 

לפי שיקול  בוצעולתכנית הרכישה העצמית הרכישות  בהתאםלהון העצמי של החברה. 

מיליוני  10בעלות כוללת של עד דעתה של החברה, בעסקאות בבורסה או מחוץ לבורסה, 

  "(.העצמית הרכישה תכניתש"ח )להלן: "

, השלימה החברה את תכנית הרכישה העצמית, כך ששיעור הביצוע 2017במהלך שנת 

 מכוחלכך,  בהתאם. 100%המצטבר של תכנית הרכישה נכון למועד פרסום דוח זה הינו 

 .25החברה של רגילות מניות 8811,551,7נרכשו על ידי החברה  העצמית הרכישה תכנית

 

פרטים אודות יתרת העודפים הראויים לחלוקה בחברה כמשמעותם בחוק החברות,  להלן 

 2018 בדצמבר 31נכון ליום 

 

 )הפסד( ראויים לחלוקה יתרת עודפים
 )באלפי ש"ח(

 רווחים ראויים לחלוקה
)הפסד מצטבר בשנתיים  בשנתיים האחרונות

 )באלפי ש"ח( האחרונות(

(622) (622) 

 

 

 

 

                                                           

 (.2017-01-068476 :אסמכתא' מס) 2017 באוגוסט 8 לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  25
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 מידע אחר -שני  חלק

 

  חברהשל ה הפעילות םתחוכספי לגבי  ידעמ .7

הסברים אודות ההתפתחויות שחלו בנתונים ללפרטים בדבר תוצאות פעילות החברה ו

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

 

 התאגיד פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה .8

להלן יתוארו המגמות, ההתפתחויות והאירועים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית בה 

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

 התוצאות העסקיות של החברה או על התפתחות עסקיה.

לרבות נדל"ן מניב  ישראלורים בבתחום הנדל"ן המניב למג הינה העיקרית החברהפעילות 

 הנלווה לו.

 

 26הישראלית הכלכלה 

 לשנתירידה קלה ביחס המהווה  3.2%בקצב של  2018כלכלת ישראל המשיכה לצמוח בשנת 

סתמן ה . במהלך השנה חלה התמתנות בקצב הצמיחה, כאשר החל מהרבעון השני2017

 שינוי מגמה ונרשמו שיעורי צמיחה חלשים.

בישראל בשנים האחרונות נשענה במידה רבה על גידול בצריכה הפרטית,  הצמיחה המהירה

בנוסף ההאטה בענף נחלשה החל מהרבעון השני של השנה פחת גם קצב הצמיחה.  ומשזו

שוק העבודה נמצא  2018בשנת  שפיעה בצורה שלילית על היקף ההשקעות.ההבנייה 

הסתמנה  השנה, במהלך בתעסוקה מלאה, תוך רמת שפל של שיעורי האבטלה. עם זאת

האינפלציה נכנסה לטווח היעד והיא צפויה להישאר  כמו כן, חולשה ביצירת משרות חדשות.

-הקרובה. במהלך השנה העלה בנק ישראל את הריבית מ בחלקו התחתון במהלך השנה

על אף שיעורי הריבית הנמוכים, בשוק ההון . 2015, לראשונה מאז מרץ 0.25%-ל 0.1%

ירידות קלות. כך, בחלוף שלושת  בסיכום שנה רשמו מדדי המניותכך ש מגמהההתהפכה 

אביב עליות שערים, אולם  הרבעונים הראשונים של השנה רשמו המדדים המובילים בתל

מלחמות הסחר  סוף השנה הביא עמו ירידות חדות בבורסות העולם, בצל החשש מהחרפת

 ועל רקע העלאת הריבית בארה"ב.

 

 

 

 

                                                           

, 2018סיכום שנת , אגף הכלכלן הראשי –מתוך אתר משרד האוצר   26
https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_06012019.pdf , יצוין כי החברה לא פנתה

 .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"הנלקבלת אישור האתר 

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_06012019.pdf
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 27אלשוק הדיור בישר 

 כללי

אלף, בדומה לרמתן בשנה הקודמת.  99.4-כ סך העסקאות על ועמד ,2018שנת בסיכום 

מכירות המתבצעות במסגרת "מחיר למשתכן" ומספר ) המכירות המסובסדות בניכוי

עמד  ("מחיר מטרה" -המוקדמת יותר פרויקטים מעטים שעדיין משווק במסגרת התכנית

 . 2017בהשוואה לשנת  4%-כ ירידה שלהמהווה אלף,  90-סך העסקאות על כ

 10.9-כך שנרכשו כ נרשם גידול חד במספר העסקאות בשוק הנדל"ן 2018 בחודש דצמבר

בהשוואה  18%לעומת דצמבר אשתקד ועליה של  25%-כ עליה של המהוות דירות, אלף

הרמה הגבוהה ביותר של עסקאות מאז  הייתה 2018חודש דצמבר בכך שלחודש הקודם. 

מהעסקאות  בשלוש השנים האחרונות מתבצעות חלקיש לציין כי  ,. אולם2016מרץ 

 נמכרו 2018כך, בחודש דצמבר  כנ"ל אשר נמצאות במגמת עליה. במסגרת סבסוד ממשלתי

מסובסדות אלו הסתכם  בניכוי מכירות. על כן, למשתכן" אלף דירות במסגרת "מחיר 1.5-כ

המהווה עליה  אלף דירות, רמה 9.4-כב 2018 מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש דצמבר

 .לעומת החודש הקודם 13%-כבהשוואה לדצמבר אשתקד ועליה של  21%-כשל 

אלף דירות, הרמה הגבוהה  3.8-כ עמד על 2018 סך הדירות החדשות שנמכרו בחודש דצמבר

בו נרשמה רמת שיא היסטורי במכירת דירות, על רקע ) 2015מאז יוני  ביותר במכירות

. בכך הסתכמו מכירות (משקיעים טרם הכבדת מס הרכישה עליהם הקדמת רכישות מצד

 אלף( 1.5-בסך של כ ממשלתי דהיינו בניכוי מכירות בסבסוד)הקבלנים בשוק החופשי 

אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר במכירות אלו מאז ספטמבר  2.3-כב 2018 בחודש דצמבר

2016. 

 

 , דו חודשי2018-2015 סה"כ עסקאות יד שניה וחדשות

 

 

                                                           

, 2018 ן למגורים דצמבר"סקירת ענף הנדל, אגף הכלכלן הראשי –מתוך אתר משרד האוצר   27
https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_10022019.pdf , יצוין כי החברה לא פנתה

 .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"לקבלת אישור האתר הנ

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_10022019.pdf
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 , דו חודשי2018-2010מכירת דירות חדשות  

 
 

 תשואת השכירות

 חושב היחס כי יצוין ,2016-2018  שניםנכון לטבלה המפרטת את תשואת השכירות  להלן

 :28לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המפורסמים לנתונים בהתאם החברה ידי על

 201829 שנת 2017 שנת 2016 שנת  
 חדרים 4.5-5 דירות

שכר דירה שנתי ממוצע לדירת 
 חדרים  5-4.5

65,326 65,600 66,008 

-5מחיר דירה ממוצע לדירת 
 חדרים  4.5

1,940,000 1,951,500 1,931,575 

 3.42% 3.36% 3.37% תשואה לדירה
 חדרים 4-3.5 דירות

שכר דירה שנתי ממוצע לדירת 
 חדרים  4-3.5

49,590 50,006 51,259 

-4מחיר דירה ממוצע לדירת 
 חדרים 3.5

1,493,700 1,504,500 1,516,900 

 3.38% 3.32% 3.32% תשואה לדירה
 חדרים 3-2.5 דירות

ממוצע לדירת  שנתישכר דירה 
 חדרים 3-2.5

39,541 40,452 41,716 

-3מחיר דירה ממוצע לדירת 
 1,181,275 1,167,200 1,126,000 חדרים 2.5

 3.53% 3.47% 3.51% לדירהתשואה 

 

                                                           

: (6.2 לוחבעבר ) 2.2לוח  ,של מחירים לסטטיסטיקה הירחון (1: )לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהמתוך   28
 הירחון (2)-ו (חדרים)לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה (, ח"אלפי ש)מחירים ממוצעים של דירות 

לפי אזור (, ח"ש)מחירים ממוצעים חודשיים של שכר דירה חופשי :  6.4 לוח ,של מחירים לסטטיסטיקה
קבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו יצוין כי החברה לא פנתה ל.  (חדרים)מגורים וקבוצות גודל הדירה 
 .מידע פומבי שפורסם לציבור

לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה (, ח"אלפי ש)יצוין כי הממוצע של המחירים הממוצעים של דירות   29
( חדרים)לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה (, ח"ש)והמחירים הממוצעים של שכר דירה חופשי ( חדרים)

בהתאם למידע שפורסם על ידי הלשכה המרכזית  2018הרבעונים בשנת  4לפי ממוצע פשוט של נעשו 
יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם . לסטטיסטיקה

 .לציבור
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 :201830 עד 2007)בש"ח( בשנים  חופשי דירה בשכר העלייה את המתאר גרף להלן

 

 

 31הדיורהיצע 

  2018עד רבעון שלישי  2007בשנים  הבניה גמרו הבניה התחלות את המפרטת טבלה להלן

 :2018 עד 2007והכמות המבוקשת של דירות חדשות בשנים 

 בניה גמר בניה התחלות שנה
של דירות  מבוקשת כמות

 חדשות

2010 40,411 33,273 40,163 

2011 46,553 34,124 39,849 

2012 43,528 37,411 42,675 

2013 47,883 42,466 43,821 

2014 47,627 44,668 41,889 

2015  53,545 43,918 50,971 

2016 55,827 46,079 49,414 

2017 51,394 48,341 42,891 

2018 47,427 49,974 
ראה פירוט מתחת 
 2018לטבלה ביחס לשנת 

 

דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא )הכמות המבוקשת של דירות חדשות  2018בשנת 

 .2017לעומת שנת  10.8%-כ דירות, ירידה של 38,240-עמדה על כ( למכירה שהחלה בנייתן

חגים וימי פעילות,  ניכוי השפעת העונתיות והשפעתבנתונים )לאחר ניכוי העונתיות 

בכמות המבוקשת של דירות  8.7%-כ ירידה שלבתקופה זו , מסתמנת (מהנתונים המקוריים

                                                           

מחירים :  (6.4לוח בעבר ) 4.8 לוח ,של מחירים לסטטיסטיקה הירחון, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהמתוך   30
יצוין כי (. חדרים)לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה (, ח"ש)ממוצעים חודשיים של שכר דירה חופשי 

בהתאם למידע  2018 הרבעונים בשנת 4 נעשה לפי ממוצע פשוט של 2018 המחיר השנתי הממוצע בשנת
פנתה לקבלת אישור להכללת המידע יצוין כי החברה לא . שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור
 דירות, לפי שלב בנייה, – 1( לוח 1: ) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהמתוך   31

elease/doclib/2019/096/04_19_096t1.pdfhttps://www.cbs.gov.il/he/mediar ( ;2 תרשים כמות מבוקשת של דירות )
( 3)-ו fhttps://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/050/04_19_050t4.pdחדשות )לפי נתונים מקוריים(, 

, 2018שנת  –הכמות המבוקשת של דירות חדשות 
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/050/04_19_050b.pdf .לקבלת אישור  פנתה לא החברה כי יצוין

 .להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבורל "הנ האתר
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https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/096/04_19_096t1.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/050/04_19_050t4.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/050/04_19_050b.pdf
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דירות  57%-מורכבת מכ של דירות הכמות המבוקשת 2018בשנת  .2017לעומת שנת  חדשות

 . בנייתן דירות שלא למכירה שהחלה 43%-חדשות שנמכרו וכ

בהשוואה לשנת  11.2%-ירידה של כ המהווה ותדירות חדש 21,620-כ נמכרו 2018בשנת 

 (.2017לעומת שנת  9.0% -מסתמנת בתקופה זו ירידה של כ לאחר ניכוי העונתיות) 2017

 

 משך זמן הבניה הממוצע

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

 :201832עד רבעון שלישי  1998  בשנים הבניין שטח לפי הסתיימה שבנייתם

 

 
 

 בגרף כמתואר בישראל הדירות במחירי משמעותית ראלית עליה חלה האחרונות בשנים

 :שלהלן

 201833 – 1020בשנים  דירותמחירי  מדד           

 

                                                           

, כל בניין קיבל משקל)ממוצע משוקלל (: 72בעבר לוח ) 5/מתוך לוח יד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהמתוך   32
דירות : לא כולל, )בבניינים למגורים שבנייתם הסתיימה, של חודשי בנייה לבניין( לפי מספר הדירות שבו

( תוספות לבניינים קיימים ואומדנים לבנייה בלתי חוקית, דירות שנבנות לא למטרת מכירה 1-2בבניינים בני 
  https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/yarhon1218/n5.pdf. לפי שטח הבניין

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2014/1582_binuy_2013/pdf/tab72.pdf פנתה לא החברה כי יצוין 
 .שפורסם לציבורל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי "הנ האתרלקבלת אישור 

, מדד מחירי דירות:  2.1לוח  ,של מחירים לסטטיסטיקה הירחון, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהמתוך   33
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/madad/doclib/2019/053/10_19_053t1.pdf .לקבלת  פנתה לא החברה כי יצוין

 .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"הנ האתראישור 
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 34הדיור בשוק הממשלה צעדי

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

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

 .הדירות היצע והרחבת הדירות במחירי העלייה

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

 בין המהלכים ניתן למנות: 

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

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

 בתמורה מהיר בקצב בנייה היתרי למתן מתחייבות מקומיות רשויות במסגרתה

 בהתאם ותשתיות, חינוך מוסדות, ציבור מבני בהקמת לסייע הממשלה להתחייבות

 .השיווק לקצב

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

לבנייה למגורים, המכוונים לגופים הממשלתיים המבצעים תכנון:  תכניותאישורי 

 משרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל וחברת "דירה להשכיר".

 בחוקקף השינויים נכנסו לתו 2014החל מינואר  –פטור ממס שבח למשקיעים  ביטול (ג)

"( מקרקעיןמיסוי  חוק)להלן: " 1963-ג"התשכ(, ורכישה, מכירה שבח) מקרקעין מיסוי

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

מטרת התכנית הינה להקל על חסרי דירה לקנות דירה  – 35מחיר למשתכן תכנית (ד)

שיווק יחידות דיור ליזמים  -שלבים לפיהם עובדת התכניתראשונה בתנאים מועדפים. ה

על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון; אישור שטחי הדירות ומחירי 

הדירות על ידי משרד הבינוי והשיכון; פרסום הודעות על ידי חברות הבנייה לגבי מועדי 

)הרשמה באופן  ימים לפחות 28ההרשמה לפרויקט; פתיחת הרשמה לפרויקט למשך 

ושליחת תוצאות ההגרלה  לה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכוןמקוון(; עריכת הגר

הודעות זכייה לנרשמים וזימון הזוכים לבחירת דירה וחתימת  שליחת ;לכלל הנרשמים

, סך משקי הבית והשיכון הבינוי משרד פרסומיפי -עללמיטב ידיעת החברה, חוזה. 

אלף  60-זכו כ כה עדו אלף 142-כ הינו ומחיר מטרה מחיר למשתכן במסלולהזכאים 

 –למשתכן  מחירמחיר למשתכן ו למסלולים)יובהר כי הנתונים מתייחסים בהגרלות 

 .36שות מקרקעי ישראל(ר

                                                           

מי הביקוש גור, התפתחות המחירים: שוק הדיור, "9.11.2015 דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום  34
 ".וההיצע וניתוח תוכניות הממשלה

ai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99http://www.ihakl

-%D7%95%D7%A8%20

%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9
9%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99

%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A2%20%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%A9

%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%2

0%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf .האתרלקבלת אישור  פנתה לא החברה כי צויןי 
 .לציבורל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם "הנ

יצוין כי החברה לא פנתה ,  http://www.dira.gov.il/odot/Pages/meyda_kelali.aspx, מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון  35
 .רל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבו"לקבלת אישור האתר הנ

המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון , 24.2.2019, מחיר למשתכן נתוניםדוח מתוך   36
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/mishtaken_statistics.   יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת

 .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"אישור האתר הנ

http://www.ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A2%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://www.ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A2%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://www.ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A2%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://www.ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A2%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://www.ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A2%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://www.ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A2%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://www.ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A2%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.pdf
http://www.dira.gov.il/odot/Pages/meyda_kelali.aspx
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/mishtaken_statistics
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פרויקט הדיור להשכרה ארוכת טווח אותו מקדמת חברת  – 37"להשכיר"דירה  רויקטפ (ה)

יל קבינט הדיור ברשות שר "דירה להשכיר" הינו חלק מתכנית הדיור הרחבה שהוב

האוצר דאז, מר יאיר לפיד, במטרה להוריד את מחירי הדיור ולאפשר לזוגות צעירים 

 13נסגרו על פי פרסומי חברת דירה להשכיר  ,עד למועד זהבישראל לרכוש דירה. 

ראשון לציון, שוהם, ירושלים, אור יהודה, חולון כרמיאל, רמלה, באר יעקב, ב מכרזים

 .לפחות "דיח 2670-כסך כולל של ותל אביב ב

משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד הבינוי בשיתוף עם  – 38"לדירה"נתיב  תכנית (ו)

רשות מקרקעי ישראל חתמו על הסכם למימון פרויקטים תחבורתיים התומכים בשיווק 

הסכמה על פתרונות תכנוניים, תקצוב מאושר  ,ןיחידות דיור. ההסכם כולל חלוקת מימו

. כל זאת במטרה להגדיל את היצע הקרקעות םלוחות זמנים לביצוע הפרויקטי והתוויית

 הגיעו המשרדים. בארץ שוניםלשיווק ולתכנון של אזורי מגורים ותעסוקה במקומות 

 45-כ של למימון 2014-2020 השנים בין"ח ש מיליארד 4-כ של בהיקף תקציבי לסיכום

 מסוימים פרויקטים של ביצועם דמתהק תוך, לדיור זיקה בעלי תחבורתיים פרויקטים

 מחלף: לדוגמה פרויקטים. הדיור יחידות לבניית הצפויים הזמנים ללוחות והתאמתם

קריית -אשקלון 3 כביש ושדרוג( רבין)מחלף  אשקלון מחלף, דרום/יבנה צפון אשדוד

תל השומר כביש מוטה גור וצומת  במתחם כבישים והסדרת אפולוניה מחלף, מלאכי

 דורי/לוי אשכול. 

 מיסוי חוקל 81במסגרת תיקון מס'  –מס הרכישה לרוכשי דירות להשקעה  העלאת (ז)

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

, 8%-10%לשיעור של  5%-10%דירות להשקעה )דירה שנייה ומעלה( משיעור של 

"ן בנדל ההשקעה של האטרקטיביות את להקטין נועד זה מהלך. הנכס לשווי בהתאם

  .המשקיעים מצד לדירות הביקוש את להפחית ובכך

היא עידוד מטרתו אשר   – 2016(, התשע"ו 222חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  (ח)

פיתוח הקמה של קרנות להשקעה במקרקעין לצורכי דיור להשכרה. מטרת התיקון היא 

ושכלול שוק הדיור להשכרה לטווח הארוך ולאפשר השקעה בשוק הדיור בסיכון נמוך 

 למשקי הבית ללא הצורך ברכישת נכס בפועל וניהולו.

 הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה)תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוקביטול פרק י"ב ל (ט)

ביטל בג"ץ את  2017באוגוסט  6ביום  – 201639-"זתשע(, 2018-ו 2017 התקציב לשנות

על יחיד/תא משפחתי אשר  מס המוטלפרק י"ב שעניינו מס ריבוי דירות, אשר עיקרו ב

. בג"ץ הורה ומעלה 249%דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו  3בבעלותו 

לבטל את פרק י"ב משום פגם מהותי שנפל בהליך החקיקה וקבע כי ניתן לחזור להליך 

יון בוועדת הכספים של הכנסת. למיטב ידיעת החברה עד למועד החקיקה משלב הד

  הדוח לא נעשה כל מהלך מהותי לקידום החקיקה.

                                                           

יצוין כי החברה לא , /http://www.aprent.co.il  ,מ"החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע ,אתר דירה להשכיר  37
 .ציבורמידע פומבי שפורסם ל ל להכללת המידע האמור שהינו"פנתה לקבלת אישור האתר הנ

 המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל " נתיב לדירה" פרוייקט  38
http://apps.land.gov.il/shivukweb/pages/prj_nativ.html. ל "יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ

 .להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור
 .כנסת ישראל' צחי קוונטינסקי נ 16/10042 ץ"בג  39

http://www.aprent.co.il/
http://apps.land.gov.il/shivukweb/pages/prj_nativ.html
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לפועל של החלטות  ןהממשלה הנוגעות לשוק הנדל"ן למגורים בישראל והוצאת להחלטות

זה לא ניתן לחזות את השפעת  בשלבאלו, עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה. 

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

 .החברה נכסי בערך ירידהו המחירים עליית בקצב להאטהפעולות אלה עלולות להביא 

 

 40ענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל 

מדובר ברמה הנמוכה ביותר של  .אלף דירות ע"י משקיעים 13.8-נרכשו כ 2018 בשנת

-רכישות המשקיעים בכ פחתו 2017שנת לתחילת העשור הקודם. בהשוואה  רכישות מאז

ספרתיים בשנתיים הקודמות. רמה זו של רכישות נמוכה -בהמשך לשיעורי ירידה דו 21%

ים, על רקע , בה נרשמה רמת השיא ברכישות המשקיע2015מרכישות אלו בשנת  56%-בכ

 נרכשו 2018 בחודש דצמברטרם הכבדת מס הרכישה על המשקיעים.  2015גל רכישות ביוני 

 9%-כגבוה בהאלף דירות ע"י משקיעים, בדומה למספרם בדצמבר אשתקד ו 1.4-כ

 בהשוואה לחודש הקודם. גידול זה ברכישות המשקיעים בהשוואה לנובמבר התרכז בעיקר

ד, באזור נתניה הוסיפו ובאזור רחובות. מנג (עקיבא-בפרט אור)באזורי ירושלים, חדרה 

בהשוואה לדצמבר אשתקד וירידה  40%ירידה של )רכישות המשקיעים בשיעור חד  לרדת

 .(בהשוואה לחודש הקודם 34%של 

 

 2018 – 2002סך הדירות שנרכשו להשקעה ושיעורם מסך העסקאות בשנים 

 

 

                                                           

, 2018 ן למגורים דצמבר"סקירת ענף הנדל, אגף הכלכלן הראשי –מתוך אתר משרד האוצר   40
https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_10022019.pdf סקירת ענף הנדל"ן למגורים ו

יצוין כי החברה ;  https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_10032019.pdf, 2019ינואר 
 .ציבורל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם ל"לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_10022019.pdf
https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_10032019.pdf
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 שיעור המשקיעים מסך רוכשי הדירות בשנים האחרונות

 

 
ם כי במקביל לירידה הכמותית החדה ברכישות המשקיעים בשלוש נתונים אלו מלמדי

בשנת  27%-השנים האחרונות ירד גם משקלם בסך העסקאות בשיעור חד, משיעור של כ

הגיעו  2018 מכירות המשקיעים בחודש דצמברבנוסף  .2018בשנת  14%-לשיעור של כ 2015

-כ לדצמבר אשתקד ועליה של בהשוואה 49%-כאלף דירות, גידול חריג של  2.3-כ לסך של

מכירות משקיעים מאז  בהשוואה לחודש הקודם. זוהי גם הרמה הגבוהה ביותר של 35%

 המשקיעים ירדו מכירות 2018. כך, לאחר שבתשעת החודשים הראשונים של 2018ינואר 

 , נבלמה ירידה זו בחודשיים הקודמים, כאשר2017 -בהשוואה לתקופה המקבילה ב

ניתן לראות . בפילוח גיאוגרפי המשקיעים ור נרשמה עליה חדה במכירותכאמ 2018בדצמבר 

ניכר בכל האזורים, כאשר הוא בולט במיוחד באזור  הגידול במכירות המשקיעיםכי 

 בכך נמשכה, ואף התעצמה, מגמת הירידה ב"מלאי . (70%-כ גידול של)ירושלים ובאזור ב"ש 

 ".דירות המשקיעים

 

 2018 – 2015בשנים  רכישות בניכוי מכירות משקיעים(רכישות נטו של משקיעים )
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" דירות המשקיעים נגרעו מ"מלאי 2018במהלך חודש דצמבר  מנתונים אלו ניתן ללמוד כי

. 2017" בדצמבר דירות המשקיעים בלבד שנגרעו מ"מלאי דירות 100-דירות, לעומת כ 850-כ

 2018נגרעו ממנו עד תום  2016 באפריל" דירות המשקיעים מאז החל לרדת "מלאיכך ש

 אלף דירות. 16-כקרוב ל

 

כי התחזיות והערכותיה של החברה בדבר השפעת הפרמטרים השונים, כפי שצוינו  יובהר

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

 ואומדנים הערכות על המתבססלמגורים בישראל, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, 

ואינו בשליטת  הדוח התקופתיהקיימים בידי החברה נכון למועד פרסום  סובייקטיביים

זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השינוי  מידעהחברה בלבד. 

הקיימות בענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל בשנים האחרונות וההתפתחויות הצפויות 

כלי בישראל נכון למועד זה. השפעת הגורמים הנ"ל על פעילות החברה בו וכן על המצב הכל

עשויה להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה 

בין היתר, משינוי במצב הכלכלי בישראל וכן בגין שינויי חקיקה ושינויים כתוצאה 

רה, וכן בגין התממשות גורמי רגולטורים אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלת החב

 .להלן 30בסעיף סיכון, כמפורט 
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במקרקעין  להשקעותבהיותה קרן  החברהתיאור  -שלישי  חלק

 סקיה בתחום הנדל"ן המניב למגוריםותיאור ע

 

 רמת המצרף – כללי על תחום הפעילות מידע .9

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 

ומושכר באופן ישיר  מוחזק בישראל למגורים המניב"ן הנדל מרבית ,ידיעת החברה למיטב

 בהשקעה מתאפיינת זה בתחום הפעילות( בכל רחבי הארץ. יחידים)או  קטנים גופיםידי  על

כגון  חיצוניים ממקורותשל חלק מעלויות הרכישה ממקורות עצמאיים והיתרה באשראי 

 2000-גורכגון: עמים קטנים חברות וגופים ממשלתיים כמו כן, קיימים מספר גופי בנקים.

, מאתרים, יוזמים אשר "מ ועמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מבע( 99)

 . למגוריםהמיועדים להשכרה  נכסים ומתחזקים מנהלים, מקימים, מתכננים

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

 במקרקעין.  להשקעותוקבע הגדרות והוראות מיסוי לעניין קרן 

אשר קבע הגדרות,  2016 יונילפקודה, אשר נכנס לתוקף ב 222התקבל תיקון  2016 באפריל

במקרקעין, במקרקעין לצורכי  להשקעות נותהקלות והוראות מיסוי לעניין השקעה של קר

 של לבנייה המיועדת קרקעצורכי דיור להשכרה )דהיינו, דיור להשכרה ומקרקעין מניבים ל

לפקודה  222(. בנוסף קבע תיקון להשכרה המיועדות למגורים ודירות למגורים דירות

, העברת נכסים במקרקעין להשקעותהשליטה בקרן  לנושא בעיקר הנוגעות, נוספותהוראות 

 במקרקעין להשקעות קרן של האפשרות וכן הקמתן בשלב במקרקעין להשקעותלקרנות 

 .מקרקעין איגודי ולנהל להחזיק, לרכוש

 נותקר שלושחר בבורסה למס רשומות, , למיטב ידיעת החברהזהתקופתי  דוחנכון למועד 

הנ"ל מתמקדות  הקרנות, החברה יעתיד למיטבבמקרקעין נוספות. יודגש כי,  ההשקעל

 .מגוריםן המניב לו/או למשרדים ולא בתחום הנדל" המסחרי המניב"ן הנדלבתחום 

 

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

 שלו

 לעיל. 8.3 סעיף ראושינויים בהיקף הפעילות בתחום הנדל"ן המניב למגורים,  בדבר לפרטים

 

 הצלחה קריטיים בתחום הפעילות גורמי 

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

 למגורים, הינם כדלקמן:

 מיקום הנכסים שירכשו ופיזורם הגיאוגרפי. (א)
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ובתנאים  בשוק רווי תחרות 41הנדרש בהיקף נכסים לרכוש החברה של יכולתה (ב)

 .מטיבים

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

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

 איתנות פיננסית וזמינות מקורות מימון. (ה)

 אורך ותנאי חוזי השכירות. (ו)

 איתנות השוכרים.ו איכות (ז)

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

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

 

 הפעילות בתחוםבמערך הספקים וחומרי הגלם  ינוייםש 

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

אולם הסכמי הרכישה של הפרויקטים הנרכשים על ידה  גלם חומרי מלאי החזקת או

 2018עלה בשנת אשר  "למגורים בבנייה תשומה מחירי"צמודים על פי רוב, כמקובל, למדד 

 .1.9%-בה עלה המדד בכ 2017, שיעור גבוה מהעלייה בשנת 2%-בכ

בלתי תלויים  שלישייםנכון למועד הדוח, החברה התקשרה עם צדדים  – שירותי ניהול 

שירותי ניהול ואחזקה בקשר עם סטנדרטיים לקבלת "( בהסכמים הנכסים מנהלי)להלן: "

 שמואל גבעת "מגדלי שיר" ,אביב-" תלדטאוןמי") החברהשל חלק מהפרויקטים הפעילים 

, בין ר בתמורה למתן שירותי ניהול ואחזקה לנכסים, הכולליםכאש (גן-רמת "נגבה"מרום -ו

ישיר בפניות שוכרי  טיפולהתחייבויות החברה בהתאם להסכמי השכירות,  מילויהיתר, 

טיפול  הצורך ובמידת הדירות, התקשרות אל מול גורמי מקצוע, טיפול בתיקון לקויים

"(, יהיו זכאים מנהלי הניהול שירותי)לעיל ולהלן: " הדירות משוכריוגביית התשלומים 

 דמי השכירות.גובה הנגזרים מ כמקובל בשוקלדמי ניהול  יםהנכס

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

עם צדדים שלישיים לצורך שיווק והשכרת  ותתקשר בעתיד, מעת לעת ובהתאם לצורך,

הדירות כאמור. בהמשך לכך, יצוין כי, לאחר תאריך הדוח, התקשרה החברה עם צד שלישי 

לשיווק ולהשכרתם של דירות בפרויקט רמלה כאשר בתמורה  סטנדרטיבלתי תלוי בהסכם 

לתמורה הנגזרת מגובה דמי  , כמקובל בשוק,למתן השירותים יהיה זכאי הצד השלישי

 השכירות.

 החברה מעריכה כי אין לה תלות במי מהספקים כאמור לעיל. 

 

 

 

                                                           

 .להלן 25.1 בסעיף למשלראו   41
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 הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות חסמי 

 כניסה  חסמי

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

 עצמי. הון (א)

 פיננסית ומימונית. יכולת (ב)

 .חיובי ומוניטין ניסיון, ידע (ג)

 .נרחבים נכסים היקפי של ניהולית יכולת (ד)

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

נוסף  לפרוט. במקרקעין להשקעות קרן שהיינו כאמור לתאגיד המס מהקלות יהנותל

 .להלן 26 סעיףראו והמגבלות החלים על קרן להשקעות במקרקעין  התנאים בדבר

 יציאה חסמי

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

 . במקרקעין להשקעות קרן על החלים ולמגבלות לתנאיםבשוק בכל עת וכן כפופה 

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

מקרקעין מניבים  רכישת מיום שנים 20-מ פחות תוך)דירות למגורים(  להשכרהלצורכי דיור 

קרן להשקעות במקרקעין תיחשב להכנסה  בידילצורכי דיור להשכרה )דירות למגורים( 

 במס באשר תחוי פטורה נאמנות קרן)למעט  70% של בשיעור במס תחויב אשרחריגה 

 האמוריםקרקעין אלו נרכשו על ידי החברה בהתאם לתנאים ( ובלבד שמ60% של בשיעור

להשקעות במקרקעין  קרן בידי ימכרובמקרה שבו מקרקעין  ,בנוסף. להלן()ד( 2)25.1 בסעיף

לפני שחלפו ארבע שנים מיום שהפכו למקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה )דירות 

, בהתאם 6%יעור של למגורים( תשלם הקרן להשקעות במקרקעין מס רכישה מלא בש

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

 סעיףנוספים אודות התנאים והמגבלות החלים על קרן להשקעות במקרקעין ראו  לפרטים

 .להלן 26

 

  ותחליפים להשקעה בחברה בהם החלים ושינויים הפעילות תחום למוצרי תחליפים 

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

, להחזיק מהאפשרותהמשקיע  ייהנה שכאלו בגופים בהשקעהלהשקעה בחברה, שכן גם 

הגלומים  פתרונותממנו  ימנעוזו  בדרך"ן מניב למגורים, אם כי בנדל, בעקיפין או במישרין

 בקרן בהשקעה הגלומות המס הטבותובכלל זה  הינן סחירות מניות החברה אשרבבהשקעה 

 באופן רחב. סיכוניו את לפזר והאפשרות במקרקעין להשקעות

 החלים בו ושינויים"ן המניב למגורים הנדלהתחרות בתחום  מבנה 

 בתחום עוסקים אשר רבים( יחידים)או  קטנים גופים קיימים בישראל החברה ידיעת למיטב

 בפרישהולא  מסוימים גאוגרפיים באזורים פועלים מרביתם, וריםלמג המניב"ן הנדל

 .ארצית
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ידיעת החברה, לא קיימות כיום חברות גדולות, דומיננטיות ואיתנות  למיטבכן,  כמו

 .למגורים המניב"ן הנדל בתחום ארצית בפרישההפועלות 

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

 :הינם בהם שהעיקריים

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

 .אזורים באותם להשכרה למגורים

 .והתחזוקה הניהול ועלויות השכירות דמי גובה (ב)

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

 .המשכיר של המוניטין (ד)

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

בתחום הנדל"ן המניב  המשקיעיםבמספר הגופים הקטנים )או היחידים(  בגידול וכןנוספות 

למגורים. נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, החברה הינה הקרן להשקעות במקרקעין 

 בבורסה נסחרותמניב למגורים בישראל אשר מניותיה  הראשונה והיחידה העוסקת בנדל"ן

במקרקעין אחרות בתחום פעילותה.  להשקעות קרנות עם תחרות לחברה אין זה בשלב ולכן

 ותנכון למועד זה, אין ביכולתה של החברה לחזות כיצד תשפיע כניסתן של קרנות להשקע

 החברה. במקרקעין נוספות בתחום פעילותה על התחרות בתחום הפעילות של

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

מתחרה פוטנציאלי בחברה. לאור  הוא למגורים מניב"ן נדל בעל כלכך ש, בו ביותר גבוהה

 להערכת, זאת עם יחד. ומעמדה החברה של השוק נתח אתזה  בשלבזאת, לא ניתן להעריך 

 .קטן הינו הנוכחיבשלב  החברה של השוק נתח החברה

 :כדלקמן באמצעים בתחום הרבה התחרות עם החברה מתמודדת

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

 "ן המניב למגורים.הנדל בתחום משמעותי פעילות

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

  הנהנית מהטבות מס ייחודיות.

ביותר,  ההגבוה המקצועיתבאמצעות ניהול מקצועי, תפעול והשקעה בנכסים ברמה  (ג)

 המניבהנדל"ן  בתחום ויזמיםשיתוף פעולה עם גורמים אסטרטגים  באמצעותוכן 

 .למגורים

 ידה על שירכשושנרכשו ו/או  הדירות את להשכיר מתכוונתמשכירה ו החברה (ד)

 אטרקטיבי שיהיה באופן, ובתנאים מטיבים עם השוכרים יחסית ארוכים לטווחים

 .דירות לשוכרי יותר
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 תמצית תוצאות .10

 :פרמטר

 ביום שנסתיימה לשנה

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

 "חש באלפי

 --- --- 3,806 הפעילות הכנסות כל סך

 --- --- 38,816 משערוכים רווחים

 --- --- 41,822 הפעילות רווחי

NOI זהים מנכסים (Same Property NOI )

 3,006 (אחרונות דיווח תקופות שתי עבור)
--- --- 

 --- ---  NOI 3,006"כ סה

  ישראל –גאוגרפים  אזורים .11

 פרמטרים מאקרו כלכליים:
 ביום שנסתיימה לשנה

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
 ישראל

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

1,327 1,271 1,226 

 143.5 146 149.5 43( באלפי ש"חPPPתוצר לנפש )

שיעור צמיחה בתוצר 
  44(PPP)המקומי

3.3% 3.5% 4% 

שיעור צמיחה בתוצר לנפש 
(PPP)45  

1.3% 1.5% 2% 

 (0.5%) 0.2% 0.8% 46אינפלציה שיעור

התשואה על חוב ממשלתי מקומי 
 47לטווח ארוך

0.376 (0.090) 0.405 

דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך 
 48השנה ליום האחרון של

S&P – AA- 
1Moody's – A 

Fitch – A+ 

S&P – A+ 
1Moody's – A 

Fitch – A+ 

 S&P – A+ 
Moody's – A1 

Fitch – A 
שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר 

 49השנהליום האחרון של  ולאירו
 ש"ח 3.748דולר =  1
 "חש 4.291=  אירו 1

 "חש 3.467=  דולר 1
 "חש 4.152=  אירו  1 

 "חש  3.845=  דולר 1
 "חש 4.0485=  אירו 1

 

 

 

 

                                                           

יצוין כי . הוצאה על התוצר המקומי הגולמי, במחירי שוק -.1לוח  ,מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  42
 .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"החברה לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ

 .42ראה הערת שוליים   43
 .42ראה הערת שוליים   44
 .42ראה הערת שוליים   45
  15.3.2019: עדכון אחרון(, נתונים מקוריים)מדדי מחירים נבחרים : 1-'לוח ה, מתוך בנק ישראל  46
ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם "יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ  

 .לציבור
ח נלקחו מאתר בנק ישראל "הנתונים אודות התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך ואודות שע  47

www.bankisrael.gov.il . תשואה לפידיון של אגרות להתשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך מתייחסת
להכללת המידע  יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת אישור. שנים ברוטו 7-חוב צמודות מדד בריבית קבועה ל

 .האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור
דירוג לוח האשראי של ישראל   , אגף החשב הכללי, משרד האוצר מתוך  48

it/TheCreditRating/Pages/IsraelsCreditRating.aspxhttp://mof.gov.il/AG/FinancingAndCred   יצוין כי החברה לא פנתה
 .לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור

יצוין   http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspxשערי חליפין יציגים , מתוך בנק ישראל  49
 .כי החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור

http://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/TheCreditRating/Pages/IsraelsCreditRating.aspx
http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
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 בכללותה הפעילות ברמת ילוחיםפ .12

 31.12.2017 ליום 31.12.2018 ליום 
 מגורים פילוח

 שטחי נדל"ן מניב )מ"ר
 (מכר

 - 14,387-כ

 31.12.2017 ליום 31.12.2018 ליום 
 - 371,770-כ מניב"ן נדל הוגן שווי

 31.12.2017 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 
NOI     3,006-כ "ח(ש)אלפי - 

 31.12.2017 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 
 - 38,816-כ שערוך/הפסדי רווחי

 31.12.2017 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 
 ממוצעים שכירות דמי
 -כ (בש"ח לחודש"ר )למ

50-70 - 

 31.12.2017 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 
 ממוצעים שכירות דמי
 שנחתמו בחוזים"ר למ

 לחודש) הדיווח בתקופת
 -כ ש"ח(ב

50-70 
- 
 

 ביום שנסתיימה לשנה 2018 בדצמבר 31 ליום 
31.12.2018 

 ביום שנסתיימה לשנה
31.12.2017 

 ממוצעים תפוסה שיעורי
 - - %7350-כ )%(

 31.12.2017 ליום 31.12.2018 ליום 
 - 5 מניבים נכסים מספר

 31.12.2017 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 
 ממוצע תשואה שיעור
( שנה סוף שווי)לפי  בפועל
)%( 

 - %1.351-כ

 

 52חתומים שכירות חוזי בגין תוצפוי הכנסות .13

 שוכרים אופציות תקופות מימוש בהנחת שוכרים תואופצימימוש תקופות -אי בהנחת 

תקופת 
הכרה 

 בהכנסה

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 
)באלפי 

 ש"ח(

הכנסות 
מרכיבים 
משתנים 
)באלפי 

 ש"ח(

מספר חוזים 
 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 (מכר "רמב)

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 
)באלפי 

 ש"ח(

הכנסות 
מרכיבים 
משתנים 
)באלפי 

 ש"ח(

מספר חוזים 
 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 )באלפי מ"ר

 (מכר
שנת 
2019- 
 1רבעון 

 - - - 2,408-כ  - - - 2,408-כ 

שנת 
2019- 
 2רבעון 

 - - - 2,408-כ  - - - 2,408-כ 

שנת 
2019- 
 3רבעון 

 3 - 2,408-כ 
 

 210-כ 3 - 2,408-כ  210-כ

שנת 
2019- 
 4רבעון 

 - - - 2,408-כ  - - - 2,408-כ 

 2,700-כ 31 - 8,073-כ 2,700-כ 31 - 8,073-כ 2020שנת 
 280-כ 3 - 8,094-כ 280-כ 3 - 7,027-כ 2021שנת 
 2,000-כ - - 8,113-כ - 28 - 6,158-כ 2022שנת 
 2023שנת 

 ואילך
 - - - 4,397-כ - - - 3,509-כ

 5,190-כ 37 - 38,309-כ 3,190-כ 65 - 34,399-כ סה"כ

                                                           

(. עם זאת שיעורי %100כל נכסי החברה הראויים להשכרה מושכרים בתפוסה מלאה ) 2019בינואר  1נכון ליום   50
המגלמים את פרק  2018( מגלמים שיעורי תפוסה ממוצעים במהלך שנת 73%-התפוסה הממוצעים הנ"ל )כ

 הזמן שארך לאכלוס נכסי נדל"ן להשקעה של החברה.
בגין הנכסים היו חלקיות היות ואלו נמסרו לחברה במהלך השנה ו/או אוכלסו במהלך  2018ההכנסות בשנת   51

 השנה.
 יאות בחשבון הכנסות מהנכסים ברמלה ובהרצליה.ההכנסות הנ"ל אינן מב  52
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 שוכרים עיקריים )מצרפי( .14

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

השוכרים הינם שוכרים  .2018 בדצמבר 31חודשים שהסתיימה ביום  12בתקופה של  החברה

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

 אינה חשופה לסוגי שוכרים מסוימים. 

 

 חשיפה לענף ספציפי .15

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

החברה נובעות מתחום פעילות הנדל"ן המניב וכל  של( 100%) יההכנסות כלהנובעת מכך ש

בדבר גורמי הסיכון של  לפרטיםלמגורים.  להשכרה מיועדים החברההמניבים של  הנכסי

 להלן. 30ראו סעיף  החברה

 

 )מצרפי( בהקמה נכסים .16

 (ביום שנסתיימה)שנה  תקופה :פרמטרים
31.12.2018 31.12.2017 

 1 4  השנהמספר נכסים בהקמה בתום 
 11,339-כ 111,929-כ מ"ר(ב) שנהסה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום ה

 13,025-כ 104,114-כ השוטפת )באלפי ש"ח( שנהסה"כ עלויות שהושקעו ב
 שנההסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום ה

 (ח"ש)באלפי 
 13,025-כ 104,114-כ

 690-כ 18,360-כ העוקבת )אומדן(  )באלפי ש"ח( שנהתקציב הקמה ב
 

 53)מצרפי( נכסים רכישת .17

 פרמטרים
 31לתקופה שנסתיימה ביום 

 2018בדצמבר 
 31לתקופה שנסתיימה ביום 

 2017בדצמבר 
 שנרכשו נדל"ן להשקעה נכסי מספר

 - 4 ו/או נמסרו לחברה בשנה

 1 3 בהקמה שנרכשו בשנה נכסים מספר
ו/או  שנרכש דל"ן להשקעהנ עלות

 )באלפי ש"ח( בשנה נמסר
 - 332,954-כ

עלות השקעה בנכסים בהקמה 
 בשנה )באלפי ש"ח(

 13,025-כ 104,114-כ

NOI  שנרכש נדל"ן להשקעהשל 
 - 3,006-כ )באלפי ש"ח( במהלך השנה

 שנרכש נדל"ן להשקעה שטחסה"כ 
 - 14,387-כ (מ"ר)ב בשנה ו/או נמסרו

שטח )סה"כ שטח נכסים בהקמה 
 (מ"רשנרכשו בשנה )ב קרקע(

 2,460-כ 14,475-כ

 

 

 

 

 

                                                           

 להלן. 20-ו 19לפרטים נוספים בדבר הנכסים המפורטים ראה סעיפים   53
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 הנדרשות ברמת החברה התאמות .18

 שווי הוגן לערכים בדוח על המצב הכספי התאמת

 ליום 
 (ח"ש באלפי) 
31.12.2018 31.12.2017 

 הצגה
 בדוח

 תיאור
 עסקי

 התאגיד

 שהקמתם להשקעה ן"נדל נכסי שווי כ"סה
 לעיל 12 שבסעיףכפי שמוצג בטבלה  נסתיימה

371,770 - 

 פיכ נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה שווי כ"סה
 לעיל 16 שבסעיף בטבלה שמוצג

117,139 13,025 

 13,025 488,909 כ"סה

 התאמות

נכסים שנכללו במסגרת "רכוש בלתי שוטף 
 - - מוחזק למכירה" בדוח על המצב הכספי

 - - התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים וחייבים 
 - - של נכסים לפי עלותהתאמות הנובעות מהצגה 

 - - אחרות  התאמות
 13,025 488,909 התאמות אחרי, כ"סה

 הצגה
בדוח על 
המצב 
 הכספי

 - 371,770 דוח על המצב הכספיב להשקעה ן"נדל סעיף
נדל"ן להשקעה בהקמה בדוח על המצב  סעיף

 הכספי
117,139 13,025 

 13,025 488,909 כ"סה

 FFO (From OperationsFunds )לרווחי  התאמה

 
 

FFO  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2018 2017 2016 

 באלפי ש"ח, מאוחד
 בלתי מבוקר

 .רל .רל 16,733 רווח נקי
 :התאמות

 שינויים בערך של נכסי נדל"ן להשקעה, נדל"ן .1
 להשקעה בהקמה, קרקעות ונכסי השקעה

 .נוספים
 .רל .רל (38,816)

 ממכירת נדל"ן רווחים והפסדים הנובעים .2
 להשקעה, נדל"ן להשקעה בהקמה ונכסי

 השקעה נוספים
 .רל .רל .רל

 .רל .רל .רל בנכסים רווחים והפסדים הנובעים ממסחר .3
ממכירת  הוצאות או הכנסות מס כתוצאה .4

 .רל .רל .רל (.3-ו 2)התאמות נכסים או ממסחר בנכסים

 .רל .רל .רל ירידת ערך מוניטין או מוניטין שלילי .5
 שינויים בשווי הוגן מכשירים פיננסים .6

 הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 .רל .רל (2,273)

 .רל .רל .רל (.IFRS3R) סדעלויות רכישה שהוכרו ברווח והפ .7
 .רל .רל .רל מסים נדחים בשל התאמות .8
 ( לגבי חברות כלולות או 1-8התאמות )  .9

השווי  עסקאות משותפות המוצגות לפי שיטת
 המאזני

 .רל .רל .רל

שאינן  התאמות הנובעות מחלקן של הזכויות .10
 מקנות שליטה ברווח הנקי

 .רל .רל .רל

(FFO) Funds From Operations  נומינאלי לפי
הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך 

 מבנה וצורה(, –)פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 
 *1969 -התשכ"ט

 .רל .רל (24,356)

 :נוספות התאמות
 .רל .רל 1,388 אופציות בגין הוצאות התאמת .11
 .רל .רל 429 פעמיות-התאמת הוצאות תפעוליות חד .12

FFO  רל .רל (22,539) ההנהלה גישתנומינאלי לפי. 
 .רל .רל 4,665 למדד הצמדה הפרשי התאמת .13

FFO רל .רל (17,874) הנהלההלפי גישת  יאליר. 

. מקובלים חשבונאות כללי מבוסס פיננסי מדד מהווה אינו FFO :FFO-ה מדד לגבי SAB-6-99-ל בהתאם גילוי *
 בנטרול, לתקופה חשבונאי נקי רווח מהווה המדד. ערך ניירות רשות להנחיות בהתאם מחושב זה מדד

 והפחתות פחת, נכסים מכירות(, נכסים משערוכי הפסדים או רווחים לרבות) פעמיות חד והוצאות הכנסות
 הנדרשות ההתאמות. מניב ן"נדל חברות של ביצועיהן לבחינת מקובל זה במדד השימוש. נוספים רווח וסוגי

 .זו בטבלה מפורטות החשבונאי מהרווח
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 מאוד יםמהותי להשקעה"ן נדל ינכס לגבי הנדרש הגילוי .19

 
 : נכסי נדל"ן להשקעה מהותיים מאוד כדלקמןלחברה , 2018בדצמבר  31נכון ליום 

 

 מידטאון פרויקט 

 הנכס הצגת 

 חלק. 100% לפי נתונים
 100%-בנכס התאגיד

 פירוט

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

שטחי הנכס מפוצלים לפי 
 שימושים

 קומות 50-כ בן אחד מגדל הכולל בניה בפרויקט המגורים דירות במגדל יחידות 34
 קומות 50-כ בן שני ומגדל, מסחר קומות מעל משרדים שימושי המשלב, עיליות
 שטחים ובנוסף, משותף כבית ירשם אשר מסחר קומות מעל מגורים לשימושי עיליות
 החלה ע"לתב בהתאם הכל, ובילוי תרבות פנאי, עירוניים שימושים, למסחר מבונים

 ר"המע לב 3250 תכנית פי על" 1 מגרש"כ הידועה קרקע חטיבת על, המקרקעין על
 חלקות) 6110 בגוש 426, 425, 424, 423, 422, 421( בחלק) חלקות על המצוי, הצפוני
 (.6110 בגוש 370 – ו 366, 42 ישנות

 .ישירה החזקה מבנה האחזקה בנכס
חלק התאגיד האפקטיבי 

 בנכס
100%. 

 ל.ר. שמות השותפים לנכס
 )מועד מסירה( 2018 ץמר תאריך רכישת הנכס

פירוט זכויות משפטיות 
 בנכס

 . בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות

מצב רישום זכויות 
 משפטיות

 נרשמו .הנכס את המנהלת מ"בע מידטאון חברת במרשמי פנימיים רישומים נערכים
 .הנרכשות הדירות בגין המקרקעין רישום בלשכת החברה לטובת אזהרה הערות

 התקבל מכתב החרגה בקשר עם כל הדירות.
זכויות בניה בלתי מנוצלות 

 משמעותיות
 .ר.ל

 .להלן 19.1.5 ק"בס מידטאון לפרויקט בקשר משפטיות מגבלות ראו נושאים מיוחדים
שיטת הצגה בדוחות 

 הכספיים
 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

 

   עיקריים נתונים 

 התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 100%-בנכס

בתאריך רכישת   31.12.2018
 הנכס

עלות רכישה כולל הוצאות  86,190-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
)באלפי  נלוות לרכישה

 ש"ח(

  73,201-כ

)מועד  2018 מרס מועד הרכישה 86,190-כ ערך בספרים בסוף שנה )באלפי ש"ח(
 המסירה(

 .ר.ל שיעור תפוסה )%( 12,989-כ שערוך )באלפי ש"ח(רווחי או הפסדי 
 .ר.ל )אלפי ש"ח( NOI 64%-כ 54שיעור תפוסה ממוצע )%(

   2,170-כ שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(
   1,008-כ 55סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(

)לחודש  ר"דמי שכירות ממוצעים למ
 ש"ח(ב

   69-כ

בחוזים  "רדמי שכירות ממוצעים למ
 ש"ח( לחודש בשנחתמו בתקופה )

   69-כ

NOI )834-כ )אלפי ש"ח   
NOI )1,168-כ 56מותאם )אלפי ש"ח   

   1.2%-כ שיעור תשואה בפועל )%(

                                                           

 .%100שיעור התפוסה הינו  2019בינואר  1נכון ליום   54
. על כן ההכנסות הנ"ל אינן משקפות הכנסות בגין 2018ואוכלס במהלך שנת  2018הנכס נמסר לחברה במרץ   55

 קלנדרית מלאה.שנה 
מותאם נובע מהפער במחירי השכירות בשוק חופשי לעומת מחירי השכירות הנגזרים  NOI-ל NOIהפער בין   56

 אביב.-מהסכמי שכירות לדיור בר השגה עם עיריית תל
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 התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 100%-בנכס

בתאריך רכישת   31.12.2018
 הנכס

   1.6%-כ 57תאם )%(ושיעור תשואה מ

   31 הדיווח שנתמספר שוכרים לתום 

 

   ועלויות הכנסות מבנה פילוח 

 מועד) 25.3.2018 מיום לתקופה 100%-בנכס . חלק התאגיד100%נתונים לפי 
 ליום ועד בנכס( הבעלות העברת

 ח("ש )באלפי 31.12.2018
 הכנסות:

 1,008-כ קבועות –מדמי שכירות 
 - משתנות –מדמי שכירות 

 - מדמי ניהול
 - מהפעלת חניונים

 - אחרות
 81,00-כ סה"כ הכנסות

 עלויות
 94-כ ניהול, אחזקה ותפעול

 80-כ אחרות הוצאות
 174-כ סה"כ עלויות

 834-כ רווח
NOI 834-כ 

 

 - 58חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 

נתונים לפי 
. חלק 100%

התאגיד 
 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(
מרכיבים 
 קבועים

 - - 888-כ 1,955-כ 2,094-כ

 מרכיבים
 משתנים

 (אומדן)
 .רל .רל .רל .רל .רל

 - - 888-כ 1,955-כ 2,094-כ סה"כ
 

 אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס פרטים 

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 31.12.2018שנת הדיווח  לתום

 (ח"ש במיליוני)
 מדרגה שעבוד

 ראשונה
 לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

או "הנאמן  "המלווהרזניק פז נבו נאמנויות בע"מ )להלן: "
 אגרות מחזיקי עבור כנאמן) (לאג"ח )סדרה א'( של החברה"

 מכוח החברה זכויות מלוא על( החברה של'( א סדרה) החוב
 מגורים. אם. איי ציון לבין מ"בע מידטאון בין שנחתם הסכם

 24 ביום"( מ"בע ציון: "להלן( )515157923. פ.ח) מ"בע
 לבין מ"בע ציון בין שנחתם מכר הסכם ומכוח 2014 בנובמבר
 הסכם: "יחד להלן) 2017 בינואר 16 ביום לבין החברה

 כהגדרתו המגורים במגדל יחידות 34 לרכישת"( מידטאון
 קומות 50-כ בן אחד מגדל הכולל בניה בפרויקט; להלן

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

 מגדל: "ייקרא השני המגדל) משותף כבית ירשם אשר מסחר
 שימושים, למסחר מבונים שטחים ובנוסף"(, המגורים
 על החלה ע"לתב בהתאם הכל, ובילוי תרבות פנאי, עירוניים

 פי על" 1 מגרש"כ הידועה קרקע חטיבת על, המקרקעין

 ללא הגבלה בסכום.

                                                           

הפער בין שיעור תשואה בפועל לשיעור תשואה מותאם נובע מהפער במחירי השכירות בשוק חופשי לעומת   57
 אביב.-השכירות הנגזרים מהסכמי שכירות לדיור בר השגה עם עיריית תלמחירי 

הדירות שבפרויקט מידטאון בדמי שכירות בהתאם להסכם  34 דירות מתוך 34 מושכרות, נכון למועד זה  58
 .דירות בשכירות בשוק החופשי 6 מידטאון מתוכן
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 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 31.12.2018שנת הדיווח  לתום

 (ח"ש במיליוני)
( בחלק) חלקות על המצוי, הצפוני ר"המע לב 3250 תכנית

, 42 ישנות חלקות) 6110 בגוש 426, 425, 424, 423, 422, 421
 ודרך המלך שאול הרחובות בצומת( 6110 בגוש 370 – ו 366

 בבטוחות החברה זכויות לרבות, אביב בתל בגין מנחם
 פי על האמור מידטאון הסכם מכוח לה ינתנו או/ו שניתנו

 כבעלים להירשם החברה זכויות לרבות וכן דירות המכר חוק
 מקומות 34 - האמורות ובנוסף הדיור יחידות עם בקשר
 החניה מקומות" פול"ב חניה במתקני קרקעיים תת חנייה

 בכפוף והכול -6 חניה במפלס הנמצא הדיור ליחידות המיועד
החוב  באגרת כמפורט מידטאון. והכל הסכם להוראות

לשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה 
החברה לבין בין  2017באוגוסט  30ונחתמה בתל אביב ביום 

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב 
", אגרת החוב"-" ובסעיף זההנאמןרה א'( )להלן: ")סד

 .בהתאמה(
 הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

 באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק כל או המשועבד
ובכפוף להוראות שטר הנאמנות  אלא בהתאם שהוא אופן

בין החברה לבין הנאמן  2017באוגוסט  17אשר נחתם ביום 
 "(.הנאמנותשטר )להלן: "
 לא עוד כל המשועבד בנכס דיספוזיציה כל תבצע לא החברה
 התחייבויות כל מולאו ולא'( א סדרה) החוב אגרות נפרעו

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

 שטר להוראות ובכפוף בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה
 .הנאמנות

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 כל על, בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, שוטף שעבוד
 אחת כל מתוך הנובעים פירות לקבלת החברה זכויות

 דמי או/ו שכירות דמי לרבות, להן וההצמדות ל"הנ מהדירות
 מכוח, שישולם ככל, ישולם אשר תשלום כל או/ו שימוש
 הסכמי ולרבות עת אותה קיימים שיהיו שכירות הסכמי
 או/ו הקיימים ההסכמים על שיתווספו עתידיים שכירות
  אותם. יחליפו

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 מלוא על בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, קבוע שעבוד
 שיגיעו או/ו המגיעים ביטוח תגמולי לקבלת החברה זכויות
 עם בקשר מורחב אש ביטוח לפוליסת בהתאם לחברה
 .ל"הנ הדירות

 ללא הגבלה בסכום.

מגבלה 
משפטית 
 מהותית

אשר נחתם ביום  השגה בר דיור להסכם 3.1.7 בהתאם לסעיף
 ובהתאםיפו, -בין החברה לבין עיריית תל אביב 29.7.2014

 תל עיריית לבין החברה בין המוכרת לנעלי כניסה לכתב
 קבלת ממועד שנים 10 לאחר רק, 24.5.2017 מיום יפו-אביב
 או, מידטאון בפרויקט לדירות( אכלוס אישור) 4 טופס

 הדירות מבין הראשונה הדירה של בפועל השכרתה ממועד
 רשאית תהיה, מביניהם המאוחר לפי - מידטאון בפרויקט
 מידטאון. בפרויקט הדירות את החופשי בשוק למכור החברה

 ל.ר.

 

 השווי הערכת אודות פרטים 

 31.12.2017 31.12.2018 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 85,860-כ 86,190-כ (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

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

31.12.2018 31.12.2017 

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

Approach) 
( שנלקח Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח מכר בר

 בחשבון בחישוב )מ"ר(
 ר"מ 2,340-כ ר"מ 2,340-כ

 בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 השגה בר דיור מגבלת ללא)בש"ח( 

 ח"ש 42,000 ח"ש 42,000
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 31.12.2017 31.12.2018 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח

 )בש"ח( בחישוב שנלקחו השוואה
 46,500 – ש"ח 38,600

 "חש
 69,300 - ש"ח 34,500

 "חש
 14 22 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר

 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים
 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה

: פרויקט מידטאון, 1 נכס
,  13חדרים, קומה  3דירת 

 76בשטח מכר מדווח של 
חדרים, קומה  3מ"ר ודירת 

, בשטח מכר מדווח של 24
 מ"ר.  79

 תל גינדי פרויקט: 2 נכס
, חדרים 3 דירת, אביב
 מכר בשטח, 36 קומה
 3ודירת  "רמ 68 של מדווח

, בשטח 22חדרים, קומה 
 מ"ר. 70מכר מדווח של 

: פרויקט מידטאון, 1 נכס
,  12חדרים, קומה  3דירת 

 70בשטח מכר מדווח של 
חדרים,  3מ"ר ודירת 

, בשטח מכר 10קומה 
 מ"ר.  68מדווח של 

 תל גינדי פרויקט: 2 נכס
, חדרים 3 דירת, אביב
 מכר בשטח, 37 קומה
 "ר.מ 76 של מדווח

הנוכחי של הנכס  NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
(NOI נוכחי ח)לקי שווי שנקבע 

 לא מהותי לא מהותי

 פרמטרים מרכזיים אחרים

 בין שכירות דמי הפרש. 1
 חופשי בשוק שכירות דמי

לבין דמי שכירות שיתקבלו 
בדירות לאור מגבלת דמי 
שכירות לפי הסכם עם 

 .אביב-עיריית תל
 סחירות מגבלת. 2

. הפרש דמי שכירות בין 1
 דמי שכירות בשוק חופשי
לבין דמי שכירות 
שיתקבלו בדירות לאור 
מגבלת דמי שכירות לפי 
-הסכם עם עיריית תל

 .אביב
 . מגבלת סחירות2

 ניתוחי רגישות לשווי )אלפי ש"ח(
 90,450-כ 90,780-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%עליה של 
 81,460-כ 81,780-כ בשווי למ"ר מכר מוצע 5%ירידה של 
 84,800-כ 85,150-כ הראויים בדמי השכירות 5%עליה של 
 87,100-כ 87,290-כ בדמי השכירות הראויים 5%ירידה של 

 

 מרום נגבה – גן רמת פרויקט 

  הנכס הצגת 

 חלק. 100% לפי נתונים
 100%-בנכס התאגיד

 פירוט

 נגבה. מרום שם הנכס
 1601 חלקה; 6145 בגוש המצוי בבניין גן רמת, נגבה בואומ נגבה הרחובות צומת מיקום הנכס

 .גן ברמת 4 נגבה ברחוב
שטחי הנכס מפוצלים לפי 

 שימושים
דירות נוספות אליהן  6המכר וכן  בהסכם כמפורט חניות 23 צמודות אליהן דירות 23

 בבטוחות החברה זכויות לרבות, חניות כל אחת, כמפורט בהסכם המכר 2צמודות 
 לה. יינתנו או/ו שניתנו

 ישירה. החזקה מבנה האחזקה בנכס
חלק התאגיד האפקטיבי 

 בנכס
100%. 

 ל.ר. שמות השותפים לנכס
 6-ביחס למועד מסירה ) 2018 ואוקטובר דירות( 23-ביחס למועד מסירה ) 2018 יולי תאריך רכישת הנכס

 (הנוספות דירותה
פירוט זכויות משפטיות 

 בנכס
 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות

מצב רישום זכויות 
 משפטיות

הנכס.  את המנהלת גן-רמת נגבה מבוא חברת במרשמי פנימיים רישומים נערכים
נרשמה הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לטובת החברה כבטוחה חילופית 
לערבויות הבנקאיות על פי חוק המכר )דירות(. נמסר מכתב החרגה סופי מהבנק 

 המלווה את הפרוייקט.
בלתי  זכויות בניה

 מנוצלות משמעותיות
 .ר.ל

 - נושאים מיוחדים
שיטת הצגה בדוחות 

 הכספיים
 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר
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 עיקריים נתונים 

 התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 100%-בנכס

בתאריך   31.12.2018
 רכישת הנכס

עלות רכישה כולל הוצאות  72,700-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
)באלפי  נלוות לרכישה

 ש"ח(

 64,301-כ

 ואוקטובר  יולי מועד הרכישה 72,700-כ ערך בספרים בסוף שנה )באלפי ש"ח(
2018 

 .ר.ל שיעור תפוסה )%( 8,399-כ רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(
 .ר.ל )אלפי ש"ח( NOI 79% 59שיעור תפוסה ממוצע )%(

   3,246-כ בפועל )מ"ר( שטחים מושכרים
   660-כ 60סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(

 )לחודש מ"רדמי שכירות ממוצעים ל
 ( בש"ח

   55-כ

בחוזים "ר דמי שכירות ממוצעים למ
 ש"ח(  לחודש בשנחתמו בתקופה )

   55-כ

NOI )471-כ )אלפי ש"ח   
NOI )471-כ מותאם )אלפי ש"ח   

   1%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
   1%-כ תאם )%(ושיעור תשואה מ

   29 הדיווח מספר שוכרים לתום שנת

 ועלויות הכנסות מבנה פילוח 

 30.7.2018מיום  לתקופה 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
על  הבעלות העברת מועד)

הדירות הראשונות  23
 ליום ועד בנכס(

 ח("ש )באלפי 31.12.2018
 הכנסות:

 660-כ קבועות –מדמי שכירות 
 - משתנות –מדמי שכירות 

 - מדמי ניהול
 - מהפעלת חניונים

 - אחרות
 660-כ סה"כ הכנסות

 עלויות
 67-כ ניהול, אחזקה ותפעול

 122-כ הוצאות אחרות
 189-כ סה"כ עלויות

 471-כ רווח
NOI 471-כ 

 

 61חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 

נתונים לפי 
. חלק 100%

התאגיד 
 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(
מרכיבים 
 קבועים

 1,699-כ 2,349-כ 2,325-כ 2,272-כ 2,185-כ

 מרכיבים
 משתנים

 (אומדן)

 .רל .רל .רל .רל .רל

 1,699-כ 2,349-כ 2,325-כ 2,272-כ 2,185-כ סה"כ

                                                           

 .%100שיעור התפוסה הינו  2018בדצמבר  31נכון ליום   59
. על כן ההכנסות הנ"ל אינן משקפות הכנסות 2018נמסר לחברה ואוכלס במהלך החציון השני של שנת  הנכס  60

 בגין שנה קלנדרית מלאה.
יחידות הדיור שבפרויקט ברמת גן בהסכמי שכירות לטווח  29 יחידות דיור מתוך 29 מושכרות, נכון למועד זה  61

 .ארוך
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  בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

 2018 ביולי שנמסרו דירות 23-ל ביחס

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 31.12.2018לתום שנת הדיווח 

 (ח"ש במיליוני)
 מדרגה שעבוד

 ראשונה
 לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד
 של'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן) המלווה
 בהתאם החברה של הבעלות זכויות מלוא על( החברה
' מס. ר.ש גן רמת נגבה מבוא בין 27.3.2017 מיום מכר להסכם

 צמודות אליהן דירות 23 לרכישת החברה לבין 540222858
; 6145 בגוש המצוי בבניין, ל"הנ בהסכם כמפורט חניות 23

 החברה זכויות לרבות, גן ברמת 4 נגבה ברחוב 1601 חלקה
 האמור הרכישה הסכם מכוח לה ינתנו או/ו שניתנו בבטוחות

 להירשם החברה זכויות לרבות וכן דירות המכר חוק פי על
 כמפורט והכל. האמורות הדיור יחידות עם בקשר כבעלים
 הגבלה ללא בדרגה ראשון, קבוע לשעבוד החוב באגרת
 2017 באוגוסט 30 ביום אביב בתל ונחתמה שנערכה בסכום

 עבור כנאמן מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק לבין החברה בין
 '(.א סדרה) חוב אגרות מחזיקי
 הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

 באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק כל או המשועבד
 .הנאמנות שטר להוראות ובכפוף בהתאם אלא שהוא אופן

 לא עוד כל המשועבד בנכס דיספוזיציה כל תבצע לא החברה
 התחייבויות כל מולאו ולא'( א סדרה) החוב אגרות נפרעו

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

 שטר להוראות ובכפוף בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה
 .הנאמנות

 .בסכום הגבלה ללא

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 כל על, בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, שוטף שעבוד
 אחת כל מתוך הנובעים פירות לקבלת החברה זכויות

 דמי או/ו שכירות דמי לרבות, להן וההצמדות ל"הנ מהדירות
 מכוח, שישולם ככל, ישולם אשר תשלום כל או/ו שימוש
 הסכמי ולרבות עת אותה קיימים שיהיו שכירות הסכמי
 או/ו הקיימים ההסכמים על שיתווספו עתידיים שכירות
  אותם. יחליפו

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 מלוא על בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, קבוע שעבוד
 שיגיעו או/ו המגיעים ביטוח תגמולי לקבלת החברה זכויות
 עם בקשר מורחב אש ביטוח לפוליסת בהתאם לחברה
 .ל"הנ הדירות

 ללא הגבלה בסכום.

 אזהרה הערות
 הנאמן לטובת

 סדרה) ח"לאג
 '(א

 לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו
 החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה) ח"לאג הנאמן
 . משכנתה לרישום

 ללא הגבלה בסכום.

 

 

 2018 באוקטוברשנמסרו  הנוספותדירות ה 6-ל ביחס

 המובטח הסכום פירוט סוג
לתום  השעבוד י"ע

שנת הדיווח 
31.12.2018 

 (ח"ש במיליוני)
שעבוד 
מדרגה 
 ראשונה

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

המפורט בנספח ב' לאגרת החוב, להירשם כבעלים  9.10.2018הסכם המכר מיום 
קט הידוע בשם הדירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויי 6של 

ברמת גן והמפורטות  4ברחוב נגבה  6145בגוש  1601"מרום נגבה" בחלקה 
בנספח ג' לאגרת החוב , לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר 
)ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל 

 "(. הנכסלהלן: "זכויותיה של החברה בדירות ולמעט המיטלטלין )
שעבוד קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד, ראשונים בדרגה 
וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בקשר עם תגמולי הביטוח בגין 

החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה  והכל כמפורט באגרת החוב. הנכס.

ללא הגבלה 
 בסכום.
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 המובטח הסכום פירוט סוג
לתום  השעבוד י"ע

שנת הדיווח 
31.12.2018 

 (ח"ש במיליוני)
שלישי כלשהו באיזה אופן את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד 

החברה לא תבצע כל  שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.
דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו 
כל התחייבויות המשעבדת בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם 

אש של אסיפת מחזיקי אגרות להוראות שטר הנאמנות, ללא קבלת אישור מר
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 
' לאגרת החוב )לרבות ההצמדות לפירות הנובעים מהדירות המפורטות בנספח ג

בגוש  1601לדירות אלה(, הנכללות בפרוייקט הידוע בשם "מרום נגבה" בחלקה 
ברמת גן )"הנכס"(, לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון  4ברחוב נגבה  6145

ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות בנכס, הקיימים 
ם כיום על הנכס, על שינוייהם מעת לעת ולרבות על פי הסכמי השכירות החלי

הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם 
ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות קיימות 

 ו/או עתידיות בנכס. והכל כמפורט באגרת החוב.
ת הנכס המשועבד או כל חלק ממנו החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה א

לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר 
החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו  הנאמנות.

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

מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה 
 בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

ללא הגבלה 
 בסכום.

 הערות
 אזהרה
 לטובת
 הנאמן

 ח"לאג
 '(א סדרה)

 סדרה) ח"לאג הנאמן לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו
 . משכנתה לרישום החברה התחייבות בגין, החברה של'( א

ללא הגבלה 
 בסכום.

 

 - השווי הערכת אודות פרטים 

 2018 ביולי שנמסרו דירות 23-ל ביחס

 31.12.2017 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 55,100-כ (ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן ?שיפוי הסכם קיים האם

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

31.12.2017 

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

Approach) 
 בחשבון שנלקח( Gross Leasable Areaהשכרה )-בר מכר שטח

 )מ"ר( בחישוב
 מ"ר  2,484-כ

 "חש 22,250 )בש"ח( בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 השוואה ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח

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

 25 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר
 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 קומה, חדרים 5 דירת, נגבה מרום פרויקט: 1 נכס
 5 ודירת"ר מ 127 של מדווח מכר בשטח 21

 "ר.מ 127 של מדווח מכר בשטח 22 קומה, חדרים
 9 קומה, חדרים 4 דירת, דן פסגת פרויקט: 2 נכס

 "ר.מ 118 של מדווח מכר בשטח
 NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-מה המשתקף נטו תשואה שיעור

 נוכחי חלקי שווי שנקבע(
 ר.ל

 ר.ל אחרים מרכזיים פרמטרים
  ש"ח()אלפי  רגישות לשווי ניתוחי
 58,000-כ מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של עליה
 52,300-כ מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של ירידה
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 2018 באוקטוברשנמסרו  הנוספותדירות ה 6-ל ביחס

  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 17,050-כ השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

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

 כן האם קיים הסכם שיפוי?
 מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
 (השווי הערכת

5.11.2018 

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

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

Approach) 

( שנלקח Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח מכר בר
 בחשבון בחישוב )מ"ר(

 מ"ר 762-כ

 ח"ש 22,250 בחישוב )בש"ח( שנלקח השכרה-בר ר מכר"למ מכירה מחיר
 השוואה ברי נכסים של השכרה-בר ר מכר"למ מחירים טווח

 חש" 25,800 –ש"ח  19,700 בחישוב )בש"ח( שנלקחו

 19 השוואה שנלקחו בחישוב ברי הנכסים מספר

 :לצורך ההשוואה שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים
 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם

-מ"ר ו 132דירות בנות  2דירות שונות ) 10: 1 נכס
מ"ר( אשר ממוקמות בפסגת דן,  118דירות בנות  8

-קומות מעל קומת קרקע מסחרית ו 40מגדל בן 
 בר"ג.  107-105יח"ד ברח' ז'בוטינסקי  195
"ר מ 119-ו"ר מ 107 של בגודל דירות 2: 2 נכס
 ובניה הריסה 38"א תמ מפרויקט חלק הינן אשר

 "ג.ר 23 משה השר ברחוב
 NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

 לא מהותי נוכחי חלקי שווי שנקבע(

 .ר.ל פרמטרים מרכזיים אחרים
  )אלפי ש"ח(ניתוחי רגישות לשווי 

 17,930-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%עליה של 
 16,150-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%ירידה של 
 

 שפרויקטדירות ה 29-ל ביחס

 31.12.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 72,700-כ (ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן ?שיפוי הסכם קיים האם

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

31.12.2018 

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

Approach) 
 בחשבון שנלקח( Gross Leasable Areaהשכרה )-בר מכר שטח

 מ"ר  3,246-כ )מ"ר( בחישוב

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

, בגבולות 25חדרים בקומה ממוצעת  5דירת 
 ש"ח 22,250

, בגבולות 13חדרים, בקומה ממוצעת  4דירת 
 ש"ח 22,500

 השוואה ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח
 )בש"ח( בחישוב שנלקחו

 "חש 27,300 –"ח ש 19,700

 28 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר
 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
"ר מ 119-ו"ר מ 107 של בגודל דירות 2: 1 נכס
 ובניה הריסה 38"א תמ מפרויקט חלק הינן אשר

 "ג.ר 23 משה השר ברחוב
, חדרים 4 בנות תודיר 10, דן פסגת פרויקט: 2 נכס

 5דירות, בנות  2-ו "רמ 118 של מדווח מכר בשטח
 .מ"ר 132חדרים, בשטח מכר מדווח של 

 NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-מה המשתקף נטו תשואה שיעור
 ר.ל נוכחי חלקי שווי שנקבע(

 ר.ל אחרים מרכזיים פרמטרים
  ניתוחי רגישות לשווי )אלפי ש"ח(

 76,400-כ מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של עליה
 69,000-כ מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של ירידה
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  בעת שמואלגפרויקט  

 הנכס הצגת 

  פירוט 
 שמואל גבעת פרויקט הנכס שם

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

 לפי מפוצלים הנכס שטחי
 שימושים

 83, מרפסות ר"מ 830-כ של בתוספת( ר"מ 5,900-כ של מכר שטח) דיור יחידות 58
-ו 334 כחלקות הידועים המקרקעין על המצויים מחסנים 58-ו קרקעיות תת חניות
"(. המקרקעין: "זה בסעיף להלן) שמואל בגבעת הדר רמת בשכונת, 6368 בגוש 336

 מרתף קומות מעל, מגורים בנייני 3 הכולל, למגורים פרויקט כוללים המקרקעין
 .ב"וכיו טכניים מתקנים, אחסון, לחניה, היתר בין, המיועדות

 . ישירה אחזקה בנכס האחזקה מבנה
 האפקטיבי התאגיד חלק
 בנכס

100%. 

 .ר.ל לנכס השותפים שמות
 )מועד מסירה( 2018 ץמר תאריך רכישת הנכס

 משפטיות זכויות פירוט
 בנכס

 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות

 זכויות רישום מצב
 משפטיות

 המטפל', ושות זליגמן גולדפרב הדין עורכי משרד במרשמי פנימיים רישומים נערכים
 הערות נרשמו. משותף בבית חלקות כתתי בטאבו שמואל בגבעת הנכס ברישום
מכתבי  .הנרכשות הדירות בגין המקרקעין רישום בלשכת החברה לטובת אזהרה

 .החרגה נמסרו בקשר עם כל הדירות שנרכשו בפרויקט זה
מנוצלות  בלתי בניה זכויות

 משמעותיות
 .ר.ל

 .ר.ל מיוחדים נושאים
 בדוחות הצגה שיטת

 הכספיים
 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר
 

  עיקריים נתונים 

 התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 100%-בנכס

 בתאריך  31.12.2018
 הנכס רכישת

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

 )באלפי ש"ח(

  119,476-כ

 2018 מרס הרכישה מועד 129,200-כ ערך בספרים בסוף שנה )באלפי ש"ח(
 10%-כ )%( תפוסה שיעור 9,616-כ ש"ח(רווחי או הפסדי שערוך )באלפי 

 לא מהותי )אלפי ש"ח( NOI 79% 62שיעור תפוסה ממוצע )%(

   5,887-כ שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(
   2,138-כ 63 סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(

דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש 
 בש"ח(

54   

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים 
 ש"ח( ב לחודששנחתמו בתקופה )

54   

NOI )1,701-כ )אלפי ש"ח   
NOI )1,701-כ מותאם )אלפי ש"ח   

   %7.1-כ שיעור תשואה בפועל )%(
   %7.1-כ תאם )%(ושיעור תשואה מ

   58 הדיווח שנתמספר שוכרים לתום 
 

  מבנה הכנסות ועלויות פילוח 

 מועד) 25.3.2018 מיום לתקופה 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ועד בנכסים( הבעלות העברת

 ח("ש )באלפי 31.12.2018 ליום
 הכנסות:

 2,138-כ קבועות –מדמי שכירות 
 ל.ר. משתנות –מדמי שכירות 

                                                           

 .%100הינו  שיעור התפוסה 2018בדצמבר  31נכון ליום   62
. על כן ההכנסות הנ"ל אינן משקפות הכנסות בגין 2018ואוכלס במהלך שנת  2018הנכס נמסר לחברה במרץ   63

 שנה קלנדרית מלאה.
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 מועד) 25.3.2018 מיום לתקופה 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ועד בנכסים( הבעלות העברת

 ח("ש )באלפי 31.12.2018 ליום
 ל.ר. מדמי ניהול

 ל.ר מהפעלת חניונים
 ל.ר. אחרות

 2,138-כ סה"כ הכנסות
 עלויות

 210-כ ניהול, אחזקה ותפעול
 227-כ הוצאות אחרות

 437-כ סה"כ עלויות
 1,701-כ רווח
NOI 1,701-כ 

 64צפויות בגין חוזי שכירות חתומים הכנסות 

נתונים לפי 
. חלק 100%

התאגיד 
 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(
מרכיבים 
 קבועים

 1,792-כ 3,791-כ 3,741-כ 3,676-כ 3,760-כ

 מרכיבים
 משתנים

 (אומדן)

 .רל .רל .רל .רל .רל

 1,792-כ 3,791-כ 3,741-כ 3,676-כ 3,760-כ סה"כ

 

  בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 31.12.2018לתום שנת הדיווח 

 (ח"ש במיליוני)
שעבוד מדרגה 

 ראשונה
שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה  .1

בסכום לטובת המלווה כנאמן עבור מחזיקי אגרות 
החוב )סדרה א'( של החברה על מלוא זכויות החברה 

בנספח המפורטים  29.1.18מכוח הסכמי המכר מיום 
לשעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה  ב' לאגרת החוב

ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום 
בין החברה לבין רזניק פז נבו  2018בפברואר  7

נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב 
, "(אגרת החוב)סדרה א'( )להלן בסעיף זה: ""

צמדות הדירות )לרבות הה 58להירשם כבעלים של 
לדירות אלה( הנכללות בפרוייקט הידוע בשם "סונג 

"( הפרוייקט"להלן בסעיף זה: טאוארס" )
והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב, הבנויות על 

, 336-ו 334, חלקה 6368המקרקעין הידועים כגוש 
לפי תכנית מס'  13 -ו 11הידועים גם כמגרשים מס' 

 וייקט,בגבעת שמואל, עליהם הוקם הפר 3/3062ממ/
לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות 
שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה 
ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה 
בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על 

 "(. הנכס: "בסעיף זה המקרקעין )להלן
שעבוד  שעבוד קבוע, יחיד, וכן בהמחאה על דרך .2

קבוע ויחיד, ראשונים בדרגה, וללא הגבלה בסכום, 
על מלוא זכויות החברה בקשר עם תגמולי הביטוח 

 בגין הנכס.
 והכל כמפורט באגרת החוב.

החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס 
המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו 

שטר  באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות
החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס  הנאמנות.

המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא 

 .ללא הגבלה בסכום

                                                           

דירות  52. יחידות הדיור שבפרויקט בגבעת שמואל 58 יחידות דיור מתוך 58 מושכרות, נכון למועד זה  64
 .בהסכמי שכירות לטווח ארוך מושכרות
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 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 31.12.2018לתום שנת הדיווח 

 (ח"ש במיליוני)
מולאו כל התחייבויות החברה בגינן או שוחרר הנכס 
המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות, 
ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות 

הדיספוזיציה בהחלטה החוב )סדרה א'( לביצוע 
 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 

בפרויקט הבנויות על המקרקעין  לדירות אלה( הנכללות
, הידועים גם 336-ו 334, חלקה 6368הידועים כגוש 
 3/3062ממ/ לפי תכנית מס' 13-ו 11כמגרשים מס' 
עליהם הוקם הפרוייקט לרבות דמי  בגבעת שמואל,

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

מי השכירות החלים כיום, על שינוייהם מעת לעת הסכ
ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על 
ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות 
שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות 
קיימות ו/או עתידיות בנכס. והכל כמפורט באגרת 

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

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

 חברההחוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות ה
בהתאם בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד 

להוראות שטר הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של 
אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע 
הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף 

 .להוראות שטר הנאמנות

 ללא הגבלה בסכום.

 אזהרה הערות
 הנאמן לטובת

 '(א סדרה) ח"לאג

 לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו
 התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה) ח"לאג הנאמן
 . משכנתה לרישום החברה

 

 

 הערכת השווי אודות פרטים 

 31.03.2018 31.12.2018 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 129,200-כ 129,200-כ (ח"ש באלפי) שנקבע השווי

 אולפינר ושות'גרינברג  גרינברג אולפינר ושות' השווי מעריך זהות

 כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

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

31.03.2018 

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

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

Approach) 
( שנלקח Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח מכר בר

 בחשבון בחישוב )מ"ר(
  ר"מ 5,887-כ ר"מ 5,887-כ

 בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 השגה בר דיור מגבלת ללא)בש"ח( 

 ח"ש 22,000 ח"ש 22,000

 ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח
 )בש"ח( בחישוב שנלקחו השוואה

 38,800 – ש"ח 17,800
 "חש

 34,800 –ש"ח  19,000

 ח"ש

 53 47 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר

 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים
 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה

אקו רמת  בפרויקט :1 נכס

יצחק בגבעת שמואל,  הדר

בגוש  312, חלקה 12שמיר 

נלקחו לצורך ,  6369

בפרויקט בגבעת  :1 נכס

שמואל, נמכרה בבניין 

בשטח  13דירה מס'  1מס' 

מ"ר ומרפסת  117של 
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 31.03.2018 31.12.2018 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
עסקאות  8ההשוואה 

אחרונות שנעשו בפרויקט 

 5 – 3הדירות בנות זה, 

חדרים )ששטח מכר כולל 

 .מ"ר( 124 – 82נע בין 

בפרויקט חלומות  :2 נכס

גבעת שמואל, יצחק שמיר 

 187-188חלקות  13-15

חו לצורך ,  נלק6369בגוש 

עסקאות  10ההשוואה 

אחרונות שנעשו בפרויקט 

 5 – 3הדירות בנות זה, 

חדרים )ששטח מכר כולל 

 .מ"ר( 139 – 81נע בין 

: בפרויקט סביוני 3 נכס

גבעת שמואל, ברחוב 

 294, חלקה 94הזיתים 

, נלקחו לצורך 6368בגוש 

עסקאות  11ההשוואה 

אחרונות שנעשו בפרויקט 

 5 – 3הדירות בנות זה, 

חדרים )ששטח מכר כולל 

 .מ"ר( 133 – 78נע בין 

 מ"ר. 14שמש בשטח 

בפרויקט חלומות  :2 נכס

גבעת שמואל, יצחק שמיר 

 187-188חלקות  13-15

,  נלקחו לצורך 6369בגוש 

עסקאות  10ההשוואה 

ות שנעשו בפרויקט אחרונ

זה, בשטח מכר כולל של 

 מ"ר. 993-כ

: בפרויקט סביוני 3נכס 

גבעת שמואל, ברחוב 

 294, חלקה 94הזיתים 

, נלקחו לצורך 6368בגוש 

עסקאות  10ההשוואה 

אחרונות שנעשו בפרויקט 

זה, בשטח מכר כולל של 

 מ"ר. 1,199-כ

הנוכחי של הנכס  NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
(NOI )נוכחי חלקי שווי שנקבע 

 לא מהותי לא מהותי

 .ר.ל .ר.ל פרמטרים מרכזיים אחרים

 אלפי ש"ח(בניתוחי רגישות לשווי )

 136,200-כ 136,200-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%עליה של 

 122,300-כ 122,300-כ בשווי למ"ר מכר מוצע 5%ירידה של 

 

 ירושלים הלל פרויקט 

 הנכס הצגת 

 חלק. 100% לפי נתונים
 100%-בנכס התאגיד

  פירוט

 ירושלים  הלל פרויקט הנכס שם
 בירושלים 2פינת רח' הלל מס  27רח' המלך ג'ורג' מס'  הנכס מיקום
 לפי מפוצלים הנכס שטחי

 שימושים
 ומשרדים לדירות המשמשים"ר מ 2,914-כ של מכר שטח

 . ישירה אחזקה בנכס האחזקה מבנה
 האפקטיבי התאגיד חלק
 בנכס

100%. 

 .ר.ל לנכס השותפים שמות
 )מועד מסירה( 2018 דצמבר הנכס רכישת תאריך
 משפטיות זכויות פירוט
 בנכס

 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות

 זכויות רישום מצב
 משפטיות

רשום בבעלות המוכר. נרשמה הערת אזהרה בגין ביצוע העסקה לטובת  הנכס
קבלת אישורי מיסים לבכפוף  החברה. לחברה זכות חוזית להירשם כבעלים של הנכס

  של המוכר הדרושים להעברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.
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 חלק. 100% לפי נתונים
 100%-בנכס התאגיד

  פירוט

בלתי מנוצלות  בניה זכויות
 משמעותיות

 65.ר.ל

 .ר.ל מיוחדים נושאים
 בדוחות הצגה שיטת

 הכספיים
 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל

 .ר.ל שנמכר נכס על פרטים
 

 

 עיקריים נתונים 

-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
100% 

 בתאריך  31.12.2018
 הנכס רכישת

עלות רכישה כולל הוצאות  83,680-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
נלוות לרכישה )באלפי 

 ש"ח(

  75,867-כ

 2018 דצמבר הרכישה מועד 83,680-כ ערך בספרים בסוף שנה )באלפי ש"ח(
 91%-כ )%( תפוסה שיעור 7,812-כ רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 לא מהותי )אלפי ש"ח( NOI 91%-כ שיעור תפוסה ממוצע )%(
   2,664-כ שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(

   .ר.ל סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(
דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש( 

 )ש"ח(
   .ר.ל

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים 
  –שנחתמו בתקופה )ש"ח( 

   .ר.ל

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

   .ר.ל שיעור תשואה בפועל )%(
   .ר.ל תאם )%(ושיעור תשואה מ

   26 הדיווח שנתמספר שוכרים לתום 
 

 

  מבנה הכנסות ועלויות פילוח 

 נכון למועד הדוח לא הוכרו הכנסות ועלויות בגין הנכס.

 

 

 

 66צפויות בגין חוזי שכירות חתומים הכנסות 

נתונים לפי 
. חלק 100%

התאגיד 
 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(
מרכיבים 
 קבועים

 18-כ 73-כ 170-כ 1,592-כ
 

 18-כ

 מרכיבים
 משתנים

 (אומדן)

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר .רל

 18-כ 18-כ 73-כ 170-כ 1,592-כ סה"כ
 

                                                           

 חברה פועלת להגדלת זכויות הבניה בנכס.ה  65
יחידות דיור בנכס בדמי שכירות חופשית בהסכמי שכירות סטנדרטיים למעט  30מושכרות , נכון למועד זה  66

הסכמי "(. הסכמי השכירות: "בסעיף זה להלן)דירה אחת אשר מושכרת בשכירות מוגנת בהתאם לחוק 
יצוין כי להערכת החברה מחירי . 2019 מסתיימים ברובם במהלך שנת( פה-אשר חלקם הוארכו בעל)השכירות 

נמוכים ממחירי השוק של דירות דומות וכי בכוונת ( על ידי המוכרים)השכירות לפיהן הושכרו רוב הדירות 
  .לתקופת שכירות נוספת 2019 החברה להאריך את החוזים שיסתיימו במהלך שנת
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 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

 המובטח הסכום פירוט סוג
לתום  השעבוד י"ע

שנת הדיווח 
31.12.2018 

 (ח"ש במיליוני)
שעבוד מדרגה 

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

המלווה )כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה 
 22מיום המכר  םמלוא זכויות החברה מכוח הסכ עלהלווה( 

הסכם )"חוב הנספח ב' לאגרת כ המצורף 2018באוקטובר 
חלקים מסוימים  90/100 –של כ להירשם כבעלים "( המכר

מהמקרקעין המסומנים בצבע ירוק בתשריט המצורף כנספח ב' 
"(, המהווים חלק ממגרש שעליו בניין התשריטלהסכם המכר )"

 בית מר חיים"הידוע בשם " בו שתי כניסות המופרדות זו מזו,
הידועים כחלקה  "(, הבנוי על המקרקעיןהפרוייקט)" בירושלים

 6990דף , 1015מס'  )ספר: ירושלים )ח.מ.( 30037בגוש שומה  30
)להלן בירושלים  27והמלך ג'ורג'  2בפינת הרחובות הלל 

  19המסומנת בתשריט כדירה מס'  דירה למעט "(הבניין"
 המלך רחובמכניסה ב, האמור בבניין השלישית בקומההמצויה 

 אשר, לתשריט בהתאם"ר מ 66 - כ של ירושלים בשטח 27'ורג' ג
, לרבות זכויות שטרנבך פטר"ר לד מוגנת בדיירות מושכרת

זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, 
וכל זכויות אחרות שיש לחברה בנייה נוספות, קיימות ועתידיות, 

ולמעט  בנייןזכויותיה של החברה ב , המהוות את כלבנייןביחס ל
 . "(המשועבד הנכס)להלן: "המיטלטלין 

שעבוד קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד,  .2
 מלוא זכויות החברה עלראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום 

 .הלווה בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס המשועבד
 .החוב באגרת כמפורט והכל

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

 בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.
החברה הלווה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא 
נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות המשעבדת 

או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר בגינן 
הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 
)סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם 

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

ללא הגבלה 
 .בסכום

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות 
החברה הלווה לפירות הנובעים מזכויות החברה הלווה מכוח הסכם 

המפורט בנספח ב' לאגרת החוב, להירשם  22.10.2018המכר מיום 
חלקים מסוימים מהמקרקעין המסומנים  90/100 –כבעלים של כ 

פח ב' להסכם המכר )"התשריט"( בצבע ירוק בתשריט המצורף כנס
ממגרש שעליו בניין בו שתי כניסות המופרדות זו מזו, הידוע בשם 

 30"בית מר חיים" בירושלים, הבנוי על המקרקעין הידועים כחלקה 
בפינת  6990, דף 1015)ספר: ירושלים )ח.מ.( מס'  30037בגוש שומה 

המסומנת בירושלים למעט דירה  27והמלך ג'ורג'  2הרחובות הלל 
המצויה בקומה השלישית בבניין האמור,  19בתשריט כדירה מס' 

מ"ר  66 -ירושלים, בשטח של כ  27בכניסה מרחוב המלך ג'ורג' 
בהתאם לתשריט, אשר מושכרת בדיירות מוגנת לד"ר פטר שטרנבך 

"(, לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או הנכס המשועבד)להלן: "
תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות ו/או היחידות דמי שימוש ו/או כל 

בנכס המשועבד, הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום על 
הנכס המשועבד, על שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמי שכירות 
עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל 

בניה נוספות קיימות זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות ל
 ו/או עתידיות בנכס המשועבד. והכל כמפורט באגרת החוב.

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

 בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.
משועבד כל עוד לא החברה הלווה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס ה

נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות המשעבדת 
בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר 
הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 
)סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם 

 טר הנאמנות.ובכפוף להוראות ש

ללא הגבלה 
 בסכום.
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 המובטח הסכום פירוט סוג
לתום  השעבוד י"ע

שנת הדיווח 
31.12.2018 

 (ח"ש במיליוני)
 אזהרה הערות
 הנאמן לטובת

 '(א סדרה) ח"לאג

 ח"לאג הנאמן לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו
ביחס  משכנתה לרישום החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה)

 . לנכס המשועבד

ללא הגבלה 
 בסכום.

 

 הערכת השווי אודות פרטים 

 1.11.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 83,680-כ "ח(ש)באלפי  שנקבע השווי
 ושות' אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 1.11.2018 (השווי הערכת מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
ההשוואה גישת (אחר)השוואה/הכנסה/עלות  השווי הערכת מודל  

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

Approach) 
 שנלקח( Gross Leasable Areaהשכרה )-בר מכר שטח

 )מ"ר( בחישוב בחשבון
 מ"ר 2,914-כ

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

 ח"ש 29,500

 ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח
 )בש"ח( בחישוב שנלקחו השוואה

 חש" 32,200 –ש"ח  24,700

 21 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר

: ההשוואה לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים
 שטח, מיקום, הנכס זיהוישם/

מ"ר ומרפסת  76-חדרים בשטח של כ 3: דירת 1 נכס
 ברחובללא חניה, ,  2מ"ר, בקומה  8-שמש בשטח של כ

 .בירושלים 33'ורג' ג קינג
מ"ר ומרפסות  85-חדרים, בשטח של כ  3.5: דירת 2 נכס

,ללא מעלית וחניה  2מ"ר, בקומה  12-בשטח כולל של כ
ברחוב הלל, בקטע שבין רח' ההסתדרות לרחוב המלך 

 רג' בירושלים.ג'ו
הנוכחי של הנכס  NOI-מה המשתקף נטו תשואה שיעור

(NOI )לא מהותי נוכחי חלקי שווי שנקבע 

 .ר.ל אחרים מרכזיים פרמטרים
  "ח(ש)אלפי  לשווי רגישות ניתוחי
 87,760-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%של  עליה
 79,530-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%של  ירידה
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 מאוד יםמהותי בהקמה להשקעה"ן נדל ינכס לגבי הנדרש הגילוי .20

 נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה מהותיים מאוד כדלקמן:לחברה , 2018בדצמבר  31נכון ליום 

 

  תל גיבורים חולון –פרויקט דירה להשכיר  

 הנכס הצגת 

 חלק. 100% לפי נתונים
 60%-בנכס  התאגיד

 פירוט

 גיבורים חולוןתל  -פרויקט דירה להשכיר  שם הנכס
 שכונת תל גיבורים בחולון מיקום הנכס
 מ"ר 2,460-כ שטח הקרקע

שטחי הנכס המתוכננים 
להיבנות מפוצלים לפי 

 שימושים

החברה  מ"ר. 3,920-יח' דיור בשני בניינים בשטח של כ 42על פי התב"ע ניתן לבנות 
 .נוספות בניהיח' דיור וכן זכויות  54-כמות יח"ד לכבקשה להגדלת  הגישה

 החזקה ישירה. מבנה האחזקה בנכס 
 60% החלק האפקטיבי בנכס 

 (40%מנרב אחזקות בע"מ )  לנכס השותפים שמות ציון
 (במכרז זכיה)תאריך  2017 בספטמבר 11 תאריך רכישת הקרקע

 (הקרקע רכישת)תאריך  2017 בדצמבר 7
תאריך התחלת עבודות 

 הקמה
 .נקבע טרם

פירוט זכויות משפטיות 
 בנכס 

 .שנים 98שנים עם אופציה לתקופה נוספת של  98לתקופה של  מהוונתחכירה 

זכויות בניה משמעותיות 
שצפויות להיות בלתי 

 מנוצלות

 ל.ר.

, מגרשים מס' 120 –ו  119חלקות  6996זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש  משפטיות זכויות רישום מצב
"( המקרקעין"להלן בסעיף זה: ב, המצויים בחולון )144תכנית מס' ח/ עפ"י 16, 15

( ומגוריט 2/5על שם מנרב אחזקות בע"מ ) במרשם רשות מקרקעי ישראל רשומות
 "(.בעלי הזכויות"להלן בסעיף זה: ( )3/5ישראל בע"מ )

עם רשות מקרקעי ישראל המנהלת את קרקעות  מהוון לבעלי הזכויות הסכם חכירה
שתוקפו החל לגבי הנכס שבנדון  שראל, רשות הפיתוח וקרן קימת לישראלמדינת י
שנים נוספות וזאת  98 -)עם אופציה להארכה ל 10.9.2115עד ליום  11.9.2017מיום 

 הנ"ל (. בהתאם להסכם החכירההנ"ל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם החכירה
 מטרת החכירה הינה "דיור להשכרה".

 מקורות נמצאו האם ציון
  הנכס הקמת להמשך מימון

 להלן. 20.1.3"ק ס ראו

 ל.ר. נושאים מיוחדים 
שיטת הצגה בדוחות 

 הכספיים 
 .איחוד יחסי של פעילות משותפת

 טרם נקבע. זהות קבלן מבצע
 ל.ר. שיטת התחשבנות 

 ל.ר. פרטים על נכס שנמכר
 

 67עיקריים נתונים 

 31.12.2017 31.12.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 - 21,708-כ )באלפי ש"ח( עלות מצטברת לתחילת שנה

 21,708-כ 1,150-כ )באלפי ש"ח( מהלך השנהעלות שוטפת שהושקעה ב
 21,708-כ 22,858-כ )באלפי ש"ח( שנהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 21,708-כ 22,858-כ (ח"ש)באלפי  תקופה בסוף הוגן שווי
 21,708-כ 22,858-כ שנה )באלפי ש"ח(רים בסוף בספערך 

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

                                                           

כוללים מידע צופה פני , ההשקעה הכוללת הצפויה ומועד ההשלמה הצפוייצוין כי הערכת החברה בדבר עלות   67
המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות , עתיד שאינו בשליטת החברה

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

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים . מ וכן קצב התקדמות"אחזקות בע
ת משך התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכו, שינוי בעלויות הבנייה הצפויות: כגון)

עשוי הדבר להשפיע על (, ב"שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו, קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט
 .עלות ההשקעה הכוללת הצפויה
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 31.12.2017 31.12.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ירידת( ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 (ח"ש באלפי) בשנה שנזקפה ערך
 .ר.ל .ר.ל

 2020 ספטמבר 2020 ספטמבר (שנהמועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל 
( שנה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 (ש"ח באלפי)
 73,400-כ 73,400-כ

 כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות
 (ש"ח באלפי( )שנה

 51,692-כ 50,542-כ

 29%-כ 31%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור
 

 68ספציפי מימון 

-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי  -ספציפימימון 
60% 

 הלוואה

על המצב יתרות בדוח 
 הכספי

31.12.2018 

מוצג כהלוואות 
 לזמן קצר:

- 

מוצג כהלוואות 
 :69לזמן ארוך

 15,780-כ

 15,780-כ )אלפי ש"ח( 31.12.2018שווי הוגן ליום 
 28.10.2018 תאריך נטילת הלוואה מקורי

 15,780-כ גובה הלוואה מקורי )באלפי ש"ח(
 - מסגרת אשראי שטרם נוצלה )אלפי ש"ח(

 2.75% 31.12.2018ריבית אפקטיבית ליום  שיעור
וכן  2020, בנובמבר 1-קרן בתשלום אחד ב פירעון מועדי פירעון קרן וריבית

כך  חודשים 3 מדי( תשלומי ריבית 4) ארבעה
, בנובמבר 1-שמועד תשלום הריבית האחרון יהא ב

2020. 
 אין  תניות פיננסיות מרכזיות

לפרוע בפירעון מוקדם  לוויםיידרשו הש במקרה תניות מרכזיות אחרות 
את חובותיהם והתחייבויותיהם, כולם או חלקם, 
כלפי נושים אחרים שהם מוסדות פיננסיים ו/או 

"ח ש 30,000,000חובות בסכום מצטבר העולה על 
כלפי נושים אחרים שאינם מוסדות פיננסיים )כל 

"(, או אם הועמד חוב חוב אחראחד מאלה להלן: "
לפירעון מיידי לרבות על פי פסק  לוויםאחר של ה

דין, או אם יארע מאורע כלשהו אשר תוצאתו 
עלולה לזכות כל נושה שהוא על פי מסמך כלשהו 

בזכות  לוויםשנחתם ו/או שייחתם על ידי ה
להעמדה לפירעון מיידי של כל חוב אחר, כולו או 

כלפי אותו גורם, גם אם אותו  לוויםחלקו, של ה
בזכותו זו להעמדה לפירעון מיידי, גורם לא ישתמש 

מראש,  הודעהמתן  לאחר, הבנק זכאי יהיה
 ;מיידי לפירעון

/או בזהות ובמקרה של שינוי שליטה אצל הלווים 
יו"ר הדירקטוריון, יהיה זכאי הבנק, לאחר מתן 

 הודעה מראש, לפירעון מיידי;
 

במקרה של קבלת החלטת מיזוג ו/או איחוד ו/או 
הסדר, או כל החלטה בעלת שינוי מבנה ו/או 

משמעות דומה אצל הלווים יהיה זכאי הבנק, 
 לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון מיידי.

 
במקרה שהלווים לא ירשמו כחוכרים של הנכס 

 28בלשכת רישום המקרקעין לא יאוחר מיום 
ו/או אם לא תירשם על הנכס  2019באפריל 

, יהיה זכאי משכנתא בדרגה ראשונה לזכות הבנק
.בנק, לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון מיידיה  

התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה  אםהציון 
 הכלכליות לתום שנת הדיווח

 
 כן

 לא  non-recourseהאם מסוג 

                                                           

מיליון ש"ח להבטחת  2.5-במסגרת הליווי הבנקאי ניתנו ללווים על ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כ  68
 את דירה להשכיר בקשר עם חוזה לבניית הנכס.סילוק סכומים אשר ידרשו מהלווים מ

יובהר כי החברה מטופלת בהשקעה בפרויקט כפעילות משותפת ובהתאם מציגה בדוחותיה הכספיים את   69
 .60%חלקה בהלוואה בגובה 
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 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 31.12.2018לתום שנת הדיווח 

 (ח"ש במיליוני)
מגבלה משפטית 

 מהותית
לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של  בהתאם

 ייועדדירות לפחות, אשר  42מתחם מגורים, אשר יכלול 
-להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

"(, תקופת ההשכרה: "בסעיף זה שנה ברציפות )להלן 20
תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח  מהדירות 25%כאשר 

 1466לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 
שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות 
להשכרה" ויתרת הדירות תושכרנה לשוכרים בשוק החופשי. 
בתום תקופת ההשכרה יהא רשאי הזוכה במכרז למכור את 

  .או חלקן זכויותיו בדירות ו/או במתחם, כולן
החברה )ביחד עם מנרב אחזקות בע"מ( התחייבה לרשום 

החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה  –לטובת דירה להשכיר 
בע"מ, כנגד וכתנאי לרישום זכויותיה בלשכת רישום 
המקרקעין, הערת אזהרה בדבר הימנעות מעשיית עסקה לפי 

 לחוק המקרקעין או הערה מתאימה אחרת.  126סעיף 

 .ר.ל

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

שנחתם  7.2.2018כל זכויות החברה על פי הסכם חכירה מיום 
 520034505מנרב אחזקות בע"מ, מס' חברה עם בינה ביחד 

לבין רשות מקרקעי ישראל, בקשר עם המקרקעין הנמצאים 
 120-ו 119בשכונת תל גיבורים בחולון, הידועים כחלקות 

ב', בשטח 144ב"ע ח/בהתאם לת 16-ו 15, מגרשים 6996בגוש 
מ"ר )להלן: "המקרקעין" או "הנכס"( על  2456-כולל של כ

כל שינוייו, הארכותיו ונספחיו ו/או כל הסכם אחר או נוסף 
שייחתם מכוחו ולרבות כל הפירות, ההכנסות והזכויות 

זכויות בניה,  - הנובעים מהנכס או הקשורים אליו, ובכלל זה
ים במקרה של ביטול זכויות ביטוח, זכויות לקבלת כספ

 תת לקבלוכל זכות לשיפוי ולפיצוי וכל זכו ;ההסכם דנן
 פטור, הנחה והקלה ביחס לנכס ו/או ביחס לכל עסקה בו, וכל

הפסדים, ובכל הזכויות הנובעות מבטוחות  זכות לקיזוז
כמפורט  - ם הנ"ל, והכלכשימסרו ע"פ ו/או בקשר ההס

 באגרת חוב.

 ללא הגבלה בסכום

ה שעבוד מדרג
 ראשונה

כל זכויות החברה על פי הסכם לבניית מתחם להשכרה 
שנחתם בין החברה  21.12.2017למגורים לטווח ארוך מיום 

לבין דירה  520034505מנרב אחזקות בע"מ מס' חברה -ו
החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ מס'  - להשכיר
בקשר עם המקרקעין הנמצאים בשכונת  515009652חברה 

, 6996בגוש  120-ו 119תל גיבורים בחולון, הידועים כחלקות 
 -ב' בשטח כולל של כ144בהתאם לתב"ע ח/ 16-ו 15מגרשים 

מ"ר, על כל שינוייו, הארכותיו ונספחיו, לרבות הזכות  2456
 ים על פיו.לקבלת כספ

 ללא הגבלה בסכום

 

 בירושלים)מלחה(  מנחת מורדות שכונת – להשכיר דירה פרויקט 

 הנכס הצגת 

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

 .בירושלים)מלחה(  מנחת מורדות שכונת הנכס מיקום
 מ"ר. 5,460 -כ הקרקע שטח
 להיבנות המתוכננים הנכס שטחי

 שימושים לפי מפוצלים
"ר. מ 6,500-כ שליח' דיור בשטח עיקרי  79"ע ניתן לבנות התבפי  על

 100-כהחברה פועלת להגדלת זכויות הבניה באמצעות שינוי תב"ע לבניית 
 דיור. ידותיח

 .ישירה החזקה האחזקה בנכס  מבנה
 .60% האפקטיבי בנכס  החלק
 (.40%אחזקות בע"מ ) מנרב  לנכס השותפים שמות ציון

, דירה להשכיר בע"מ אישרו כי בכפוף 7.3.2019בהתאם למכתב מיום 
לעמידה בתנאים המפורטים במכתב האמור, אין מניעה מבחינתם 
להמחאת זכויותיה של מנרב אחזקות בע"מ לתאגיד חדש "מנרב מגוריט 

 (."השותפות המוגבלת"( שותפות מוגבלת" )2018מלחה )
חברת שותף  מלחההשותף הכללי בשותפות המוגבלת הינו "מנרב מגוריט 

( על ידי מגוריט ישראל בע"מ 50%כללי בע"מ" המוחזקת בחלקים שווים )
ומנרב אחזקות בע"מ, כשהאחרונה הינה גם שותף מוגבל בשותפות 

 המוגבלת.
 (.במכרז זכיה)תאריך  2018 בינואר 3 הקרקע רכישת תאריך
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 פירוט 
 (.הקרקע רכישתתאריך ) 2018 במרס 27

 .נקבע טרם הקמה עבודות התחלת תאריך
 98שנים עם אופציה לתקופה נוספת של  98לתקופה של  מהוונתחכירה  זכויות משפטיות בנכס  פירוט

 שנים.
 שצפויות משמעותיות בניה זכויות
 מנוצלות בלתי להיות

 נקבע טרם

 109, מגרש מס' 29חלקה  30452החכירה במקרקעין הידועים כגוש  זכויות משפטיות זכויות רישום מצב
. המצויים בירושלים )להלן בסעיף זה: 12736לפי תכנית מפורטת מס' 

רשות מקרקעי ישראל על שם מנרב  במרשםרשומות ( "המקרקעין"
בעלי בסעיף זה: " להלן( )3/5( ומגוריט ישראל בע"מ )2/5אחזקות בע"מ )

 "(.הזכויות
 המנהלת ישראל מקרקעי רשות עם מהוון חכירה הסכם הזכויות לבעלי

 הנכס לגבי לישראל קימת וקרן הפיתוח רשות, ישראל מדינת קרקעות את
 אופציה עם) 2.1.2016 ליום עד 3.1.2018 מיום החל שתוקפו שבנדון

 הסכם להוראות ובכפוף בהתאם וזאת נוספות שנים 98 -ל להארכה
 הינה החכירה מטרת ל"הנ החכירה להסכם בהתאם(. ל"הנ החכירה

 מגורים ד". –יח"ד  79 לבניית"
 מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת להמשך
 .נקבע טרם

 .ר.ל מיוחדים  נושאים
 איחוד יחסי של פעילות משותפת. הצגה בדוחות הכספיים  שיטת
 .נקבע טרם מבצע קבלן זהות
 .ר.ל התחשבנות  שיטת
 .ר.ל הנכס מכירת על פרטים

 

  70עיקריים נתונים 

 31.12.2017 31.12.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ל.ר. - )באלפי ש"ח( עלות מצטברת לתחילת שנה

 ל.ר. 39,775-כ )באלפי ש"ח( מהלך השנהעלות שוטפת שהושקעה ב
 ל.ר. 39,775-כ )באלפי ש"ח( שנהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

  39,775-כ (ח"ש)באלפי  תקופה בסוף הוגן שווי
 ל.ר. 39,775-כ רים בסוף שנה )באלפי ש"ח(בספערך 

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

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

 ל.ר. .ר.ל

 ל.ר. נקבע טרם (שנהמועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל 
( שנה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 (ש"ח באלפי)
 ל.ר. 143,000-כ

 כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות
 (ש"ח באלפי( )שנה

 ל.ר. 103,225-כ

 ל.ר. 28%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור
 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

 י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
לתום שנת הדיווח  השעבוד

 (ח"ש במיליוני) 31.12.2018
בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה  מהותית משפטית מגבלה

דירות לפחות,  79של מתחם מגורים, אשר יכלול 
אשר תיועדנה למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים 

)להלן שנה ברציפות  15-למשך תקופה שלא תפחת מ
"(, כאשר כלל הדירות תקופת ההשכרהבסעיף זה: "

תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם 
שעניינה  1466להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

 .ר.ל

                                                           

כוללים מידע צופה פני , יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה ומועד ההשלמה הצפוי  70
המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות , שאינו בשליטת החברהעתיד 

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

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים . מ וכן קצב התקדמות"אחזקות בע
התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך , שינוי בעלויות הבנייה הצפויות: כגון)

עשוי הדבר להשפיע על (, ב"יה וכיושינויים במדד תשומות הבני, קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט
 .עלות ההשקעה הכוללת הצפויה
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 י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
לתום שנת הדיווח  השעבוד

 (ח"ש במיליוני) 31.12.2018
"מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות 

שנים, עם  3-להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ
שנים, כך  3תקופת אופציה של השוכר להארכה של 

שנים  6תקופת השכירות הכוללת לא תעלה על ש
 לאותו שוכר.

אחזקות בע"מ( התחייבה  מנרב)ביחד עם  החברה
החברה הממשלתית  –לרשום לטובת דירה להשכיר 

לדיור ולהשכרה בע"מ, כנגד וכתנאי לרישום 
 אזהרה הערתזכויותיה בלשכת רישום המקרקעין, 

 לחוק 126 סעיף לפי עסקה מעשיית הימנעות בדבר
 . אחרת מתאימה הערה או המקרקעין

בתום תקופת ההשכרה יהא רשאי הזוכה במכרז 
 .למכור את זכויותיו בדירות, כולן או חלקן

 

 ראשון לציון – להשכיר דירה פרויקט 

 הנכס הצגת 

 פירוט 
 ראשון לציון. –דירה להשכיר  פרויקט הנכס שם

 .ראשון קדמת שכונת הנכס מיקום
 מ"ר. 3,040-כ הקרקע שטח
 להיבנות המתוכננים הנכס שטחי

 שימושים לפי מפוצלים
 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 עיקרי
 יחידות דיור. 78בפרויקט כך שיכלול 

 .ישירה החזקה האחזקה בנכס  מבנה
 60% האפקטיבי בנכס  החלק
 (40%אחזקות בע"מ ) מנרב  לנכס השותפים שמות ציון

 (במכרז זכיה)תאריך  2018 בינואר 28 הקרקע רכישת תאריך
 (הקרקע רכישת)תאריך  2018 באפריל 25

 .נקבע טרם הקמה עבודות התחלת תאריך
 98 של נוספת לתקופה אופציה עם שנים 98 של לתקופה מהוונת חכירה זכויות משפטיות בנכס  פירוט

 .שנים
 שצפויות משמעותיות בניה זכויות
 מנוצלות בלתי להיות

 .נקבע טרם

, 582-ו 581חלקות  3939 כגוש הידועים במקרקעין החכירה זכויות משפטיות זכויות רישום מצב
, יג/1/1/רצ, 7/15/1/רצלפי תכנית מפורטת מס'  2-ו 1מגרשים מס' 

המצויים בראשון לציון )להלן בסעיף זה:  25/1/1/מק/רצ-ו 6/ו/1/1/רצ
 מנרב( רשומות במרשם רשות מקרקעי ישראל על שם "המקרקעין"

"בעלי ( )להלן בסעיף זה: 3/5ישראל בע"מ ) ומגוריט( 2/5אחזקות בע"מ )
 (."הזכויות
 המנהלת ישראל מקרקעי רשות עם מהוון חכירה הסכם הזכויות לבעלי

 לגבי לישראל קיימת וקרן הפיתוח רשות, אלישר מדינת קרקעות את
)עם  24.1.2116 ליום ועד 25.1.2018 םמיו החל שתוקפו שבנדון הנכס

 להוראות ובכפוף בהתאם וזאת נוספות שנים 98-ל להארכה אופציה
 הינה החכירה מטרת"ל הנ החכירה להסכם בהתאם"ל( הנ החכירה הסכם

 "ד".יח 60"
 מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת להמשך
 להלן. 20.3.3ק "ס ראו

 .ר.ל מיוחדים  נושאים
 איחוד יחסי של פעילות משותפת. הצגה בדוחות הכספיים  שיטת
 .נקבע טרם מבצע קבלן זהות
 .ר.ל התחשבנות  שיטת
 .ר.ל הנכס מכירת על פרטים
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  - 71עיקריים נתונים 

 31.12.2017 31.12.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ל.ר. - )באלפי ש"ח( עלות מצטברת לתחילת שנה

 ל.ר. 41,809-כ )באלפי ש"ח( מהלך השנהעלות שוטפת שהושקעה ב
 ל.ר. 41,809-כ )באלפי ש"ח( שנהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 ל.ר. 41,809-כ (ח"ש)באלפי  תקופה בסוף הוגן שווי
 ל.ר. 41,809-כ רים בסוף שנה )באלפי ש"ח(בספערך 

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

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

 ל.ר. .ר.ל

 ל.ר. 2021 ינואר (שנהמועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל 
( שנה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 (ש"ח באלפי)
 ל.ר. 116,000-כ

 כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות
 (ש"ח באלפי( )שנה

 ל.ר. 74,191-כ

 ל.ר. 36%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור
 

 72יפיספצ מימון 

-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי  -מימון ספציפי
60% 

 הלוואה

יתרות בדוח על 
 המצב הכספי

מוצג  31.12.2018
כהלוואות 
 לזמן קצר:

 ל.ר

מוצג 
כהלוואות 
 :73לזמן ארוך

 ל.ר

 ל.ר )אלפי ש"ח( 31.12.2018שווי הוגן ליום 

 5.2.2019 תאריך נטילת הלוואה מקורי
 27,880-כ גובה הלוואה מקורי )באלפי ש"ח(

 ל.ר מסגרת אשראי שטרם נוצלה )אלפי ש"ח(
 ל.ר 31.12.2018שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

וכן  2020, פברוארב 5-קרן בתשלום אחד ב פירעון מועדי פירעון קרן וריבית
כך שמועד  חודשים 3מדי תשלומי ריבית  (4ארבעה )

 .2020, פברוארב 5-תשלום הריבית האחרון יהא ב
 אין  תניות פיננסיות מרכזיות

לפרוע בפירעון מוקדם את  לוויםיידרשו הש במקרה תניות מרכזיות אחרות 
חובותיהם והתחייבויותיהם, כולם או חלקם, כלפי 
נושים אחרים שהם מוסדות פיננסיים ו/או חובות 

"ח כלפי ש 30,000,000בסכום מצטבר העולה על 
נושים אחרים שאינם מוסדות פיננסיים )כל אחד 

"(, או אם הועמד חוב אחר חוב אחרמאלה להלן: "
יידי לרבות על פי פסק דין, או לפירעון מ לוויםשל ה

אם יארע מאורע כלשהו אשר תוצאתו עלולה לזכות 
כל נושה שהוא על פי מסמך כלשהו שנחתם ו/או 

בזכות להעמדה לפירעון  לוויםשייחתם על ידי ה
 לוויםמיידי של כל חוב אחר, כולו או חלקו, של ה

כלפי אותו גורם, גם אם אותו גורם לא ישתמש 
, הבנק זכאי יהיהה לפירעון מיידי, בזכותו זו להעמד

 ;מיידי לפירעוןמראש,  הודעהמתן  לאחר
 

                                                           

כוללים מידע צופה פני , יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה ומועד ההשלמה הצפוי  71
המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות , עתיד שאינו בשליטת החברה

בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות פיתוח וכן על הערכות , מידע זה נסמך. החברהוכוונות של 
ב המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנר

מים אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גור. מ וכן קצב התקדמות"אחזקות בע
התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך , שינוי בעלויות הבנייה הצפויות: כגון)

עשוי הדבר להשפיע על (, ב"שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו, קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט
 .עלות ההשקעה הכוללת הצפויה

ח להבטחת "מיליוני ש 2.5-על ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כבנוסף במסגרת הליווי הבנקאי ניתנו   72
 .סילוק סכומים אשר ידרשו מהלווים מאת דירה להשכיר בקשר עם חוזה לבניית הנכס

יובהר כי החברה מטופלת בהשקעה בפרויקט כפעילות משותפת ובהתאם מציגה בדוחותיה הכספיים את   73
 .60%חלקה בהלוואה בגובה 
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-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי  -מימון ספציפי
60% 

 הלוואה

/או בזהות ובמקרה של שינוי שליטה אצל הלווים 
יו"ר הדירקטוריון, יהיה זכאי הבנק, לאחר מתן 

 הודעה מראש, לפירעון מיידי;
 

במקרה של קבלת החלטת מיזוג ו/או איחוד ו/או 
החלטה בעלת שינוי מבנה ו/או הסדר, או כל 

משמעות דומה אצל הלווים יהיה זכאי הבנק, לאחר 
 מתן הודעה מראש, לפירעון מיידי.

 
במקרה שהלווים לא ירשמו כחוכרים של הנכס 

 6לא יאוחר מתום בלשכת רישום המקרקעין 
ו/או אם לא  חודשים ממועד נטילת ההלוואה

תירשם על הנכס משכנתא בדרגה ראשונה לזכות 
הבנק, לאחר מתן הודעה מראש,  , יהיה זכאיהבנק

 .לפירעון מיידי
 

התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות  אםהציון 
 המידה הכלכליות לתום שנת הדיווח

 
 כן

 לא  non-recourseהאם מסוג 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

 י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
לתום שנת הדיווח  השעבוד

 (ח"ש במיליוני) 31.12.2018
בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה  מהותית משפטית מגבלה

דירות לפחות,  60של מתחם מגורים, אשר יכלול 
אשר תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך 

שנה ברציפות )להלן בסעיף  20-תקופה שלא תפחת מ
מהדירות  25%"(, כאשר תקופת ההשכרהזה: "

תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם 
שעניינה  1466להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

"מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות 
שנים, עם שתי  3-להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ

שנים ושל  3תקופות אופציה של השוכר להארכה של 
השכירות הכוללת לא  שנים בהתאמה, כך שתקופת 4

שנים לאותו שוכר. יתרת הדירות  10תעלה על 
תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי, כך 

את  לשכורשלשוכרים בשוק החופשי תהיה אופציה 
שנים עם  5הדירות בשוק החופשי לתקופה של 

 שנים נוספות. 5-אופציה ל
אחזקות בע"מ( התחייבה  מנרב)ביחד עם  החברה

החברה הממשלתית  –טובת דירה להשכיר לרשום ל
לדיור ולהשכרה בע"מ, במועד רישום זכויותיה 
בלשכת רישום המקרקעין, הערת אזהרה בדבר 

 שנה. 20איסור מכירת דירות במשך 

 .ר.ל

 הב' על פי הסכם לבניית מתחם להשכרכל זכויות הח שעבוד מדרגה ראשונה
בין , שנחתם 22.4.2018למגורים לטווח ארוך מיום 

בקשר עם  515009652מ מס' "ות בעקמנרב אחז-חב' ו
המקרקעין הנמצאים בראשון לציון, הידועים 

 2-ו 1, מגרשים 3939בגוש  582-ו 581כחלקות 
, 25/1/1, רצ/מק/7/15/1בהתאם לתב"עות רצ/

, בשטח כולל של 6/ו/1/1צ/ר-/יג, ו1/1צ//ז, ר1/1צ/ר
לרבות  מ"ר על שינויו, הארכותיו ונספחיו, 3,037-כ

 הזכות לקבלת כספים על פיו.

 ללא הגבלה בסכום

, 8.8.2018כל זכויות החב' על פי הסכם חכירה מיום  שעבוד מדרגה ראשונה
מ מס' "ות בעקשנחתם בינה ביחד עם חב' מנרב אחז

לבין רשות מקרקעי ישראל, בקשר עם  520034505
-ו 581כחלקות  המקרקעין בראשון לציון, הידועים

  בהתאם לתב"עות 2-ו 1, מגרשים 3939בגוש  582
-/יג, ו1/1צ//ז, ר1/1צ/ר, 25/1/1, רצ/מק/7/15/1רצ/
מ"ר על כל  3,037-כ בשטח כולל של ,6/ו/1/1צ/ר

כם אחר או או כל הס/הארכותיו ונספחיו, ו ,שינויו
כל הפירות, ההכנסות  ותבנוסף שייחתם מכוחו ולר

והזכויות הנובעים מהנכס או הקשורים אליו, ובכלל 
זכויות בניה, זכויות ביטוח, זכויות לקבלת  - זה

 ללא הגבלה בסכום
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 י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
לתום שנת הדיווח  השעבוד

 (ח"ש במיליוני) 31.12.2018
וכן כל זכות  ;כספים במקרה של ביטול ההסכם דנן

לשיפוי ולפיצוי וכל זכות לקבלת פטור, הנחה והקלה 
או ביחס לכל עסקה בו, וכל זכות /ביחס לנכס ו
ות הנובעות מבטוחות ם, ובכל הזכוילקיזוז הפסדי
ההסכם הנ"ל, והכל עם  או בקשר /שימסרו ע"פ ו

 כמפורט באג"ח.
 

 

 

 יעקב באר – להשכיר דירה פרויקט 

 הנכס הצגת 

 התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 60%-בנכס

 פירוט

 באר יעקב. –דירה להשכיר  פרויקט הנכס שם
 .יעקב באר"ב, י מתחם הנכס מיקום
 מ"ר. 5,975 -כ הקרקע שטח
 להיבנות המתוכננים הנכס שטחי

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

יצוין כי בכוונת החברה לפעול לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך 
 500-פרויקט יכלול כהעל פי התב"ע יחידות דיור. כמו כן, ה 280-שיכלול כ

 מ"ר שטחי מסחר.
 .ישירה החזקה האחזקה בנכס  מבנה
 .60% האפקטיבי בנכס  החלק
 (.40%הנדסה ובנין בע"מ ) מנרב  לנכס השותפים שמות ציון

 (.במכרז זכיה)תאריך  2018 במרס 18 הקרקע רכישת תאריך
 .נקבע טרם הקמה עבודות התחלת תאריך
 98 של נוספת לתקופה אופציה עם שנים 98 של לתקופה ישירה חכירה  בנכס משפטיות זכויות פירוט

 .שנים
 שצפויות משמעותיות בניה זכויות
 מנוצלות בלתי להיות

 .ר.ל

 ים, מגרש16חלק מחלקה  4245זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש  משפטיות זכויות רישום מצב
 יעקב בארהמצויים ב 1037/תמללפי תכנית מפורטת מס'  110-ו 105מס' 

רשות מקרקעי ישראל  במרשם"( רשומות המקרקעיןבסעיף זה: " להלן)
 להלן( )3/5( ומגוריט ישראל בע"מ )2/5"מ )בע ובנין הנדסהעל שם מנרב 
 "(.בעלי הזכויותבסעיף זה: "

 המנהלת ישראל מקרקעי רשות עם מהוון חכירה הסכם הזכויות לבעלי
 הנכס לגבי לישראל קימת וקרן הפיתוח רשות, ישראל מדינת קרקעות את

 אופציה)עם  14.3.2116 ליום עד 15.3.2018 מיום החל שתוקפו שבנדון
 הסכם להוראות ובכפוף בהתאם וזאת נוספות שנים 98-ל להארכה
 234" הינה החכירה מטרת ל"הנ החכירה להסכם בהתאם(. ל"הנ החכירה

 ".רהכלהש"ד יח
 בעלי של החכירה זכויותלרישום משכנתה על  ניתנה התחייבות של רמ"י

 במקרקעין לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. הזכויות
 מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת להמשך
 להלן. 20.4.3ק "ס ראו

 .ר.ל מיוחדים  נושאים
 איחוד יחסי של פעילות משותפת. הצגה בדוחות הכספיים  שיטת
 .נקבע טרם מבצע קבלן זהות
 .ר.ל התחשבנות  שיטת
 .ר.ל הנכס מכירת על פרטים
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  74עיקריים נתונים 

 31.12.2017 31.12.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ל.ר. - )באלפי ש"ח( עלות מצטברת לתחילת שנה

 ל.ר. 90,790-כ )באלפי ש"ח( מהלך השנהעלות שוטפת שהושקעה ב
 ל.ר. 90,790-כ )באלפי ש"ח( שנהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 ל.ר. 90,790-כ (ח"ש)באלפי  תקופה בסוף הוגן שווי
 ל.ר. 90,790-כ רים בסוף שנה )באלפי ש"ח(בספערך 

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

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

 ל.ר. ל.ר.

 ל.ר. טרם נקבע (שנהמועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל 
( שנה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 (ש"ח באלפי)
 ל.ר. 404,650-כ

 כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות
 (ש"ח באלפי( )שנה

 ל.ר. 313,860-כ

 ל.ר. 22%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור
 

 75ספציפי מימון 

-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי  -מימון ספציפי
60% 

 הלוואה

יתרות בדוח על 
 המצב הכספי

מוצג כהלוואות  31.12.2018
 לזמן קצר:

- 

מוצג כהלוואות 
 :76לזמן ארוך

 68,000-כ

 68,000-כ )אלפי ש"ח( 31.12.2018שווי הוגן ליום 
 2018ביוני  13 מקוריתאריך נטילת הלוואה 

 68,000-כ גובה הלוואה מקורי )באלפי ש"ח(
 - מסגרת אשראי שטרם נוצלה )אלפי ש"ח(

 2.75%-כ 31.12.2018שיעור ריבית אפקטיבית ליום 
וכן  2020ביוני,  13-קרן בתשלום אחד ב רעוןיפ מועדי פירעון קרן וריבית

שמונה תשלומי ריבית חצי שנתיים כך שמועד 
 .2020ביוני,  13-תשלום הריבית האחרון יהא ב

 אין  תניות פיננסיות מרכזיות
לפרוע בפירעון מוקדם  לוויםיידרשו הש במקרה תניות מרכזיות אחרות 

את חובותיהם והתחייבויותיהם, כולם או חלקם, 
כלפי נושים אחרים שהם מוסדות פיננסיים ו/או 

"ח ש 30,000,000חובות בסכום מצטבר העולה על 
כלפי נושים אחרים שאינם מוסדות פיננסיים )כל 

"(, או אם הועמד חוב חוב אחראחד מאלה להלן: "
יידי לרבות על פי פסק לפירעון מ לוויםאחר של ה

דין, או אם יארע מאורע כלשהו אשר תוצאתו 
עלולה לזכות כל נושה שהוא על פי מסמך כלשהו 

בזכות  לוויםשנחתם ו/או שייחתם על ידי ה
להעמדה לפירעון מיידי של כל חוב אחר, כולו או 

כלפי אותו גורם, גם אם אותו  לוויםחלקו, של ה
ה לפירעון גורם לא ישתמש בזכותו זו להעמד

מראש,  הודעהמתן  לאחר, הבנק זכאי יהיהמיידי, 
 ;מיידי לפירעון

                                                           

כוללים מידע צופה פני , כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה ומועד ההשלמה הצפוייצוין   74
המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות , עתיד שאינו בשליטת החברה

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

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של . מ וכן קצב התקדמות"הנדסה ובנין בע
יקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך בניית הפרו, שינוי בעלויות הבנייה הצפויות: כגון)גורמים 

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

ח להבטחת "מיליוני ש 21-בנוסף במסגרת הליווי הבנקאי ניתנו על ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כ  75
וק סכומים אשר ידרשו מהלווים מאת דירה להשכיר בקשר עם חוזה לבניית הנכס ומאת חברות הפיתוח סיל

 .בקשר עם חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות בקשר לפרויקט
יובהר כי החברה מטופלת בהשקעה בפרויקט כפעילות משותפת ובהתאם מציגה בדוחותיה הכספיים את   76

 .60%חלקה בהלוואה בגובה 
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-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי  -מימון ספציפי
60% 

 הלוואה

/או בזהות ובמקרה של שינוי שליטה אצל הלווים 
יו"ר הדירקטוריון, יהיה זכאי הבנק, לאחר מתן 

 הודעה מראש, לפירעון מיידי;
 

במקרה של קבלת החלטת מיזוג ו/או איחוד ו/או 
החלטה בעלת שינוי מבנה ו/או הסדר, או כל 

משמעות דומה אצל הלווים יהיה זכאי הבנק, 
 לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון מיידי.

 
 ביןהתחייבו כי מיד לכשייחתם חוזה  הלווים
לבין רשות מקרקעי ישראל בקשר עם  הלווים

בשעבוד  הבנק לטובת הלווים ישעבדוהמקרקעין 
קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל 

לפי החוזה שייחתם כאמור, בכפוף  הםזכויותי
לקבלת אישור דירה להשכיר למסמכי השעבוד. 
יודגש כי אם וככל ונוסח מסמכי השעבוד לא 

יוסכם בין הבנק לבין דירה להשכיר ולא ניתן יהיה 
לשעבד את החוזה הנ"ל יהווה הדבר עילה להעמדת 

 הסכומים המובטחים לפרעון מיידי.
 

לכשייחתם חוזה לביצוע  מיד כי התחייבו הלווים
 ישעבדותשתיות ציבוריות בקשר עם המקרקעין 

בשעבוד קבוע ראשון בדרגה,  הבנק לטובת הלווים
לפי הסכם  הםללא הגבלה בסכום, את כל זכויותי

התשתית שייחתם כאמור, בכפוף לקבלת אישור 
דירה להשכיר למסמכי השעבוד. יודגש כי אם וככל 

ם בין הבנק לבין ונוסח מסמכי השעבוד לא יוסכ
דירה להשכיר ולא ניתן יהיה לשעבד את החוזה 
הנ"ל יהווה הדבר עילה להעמדת הסכומים 

 המובטחים לפרעון מיידי.
 

התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות  אםהציון 
 המידה הכלכליות לתום שנת הדיווח

 
 כן

 לא  non-recourseהאם מסוג 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

 המובטח הסכום פירוט סוג
לתום  השעבוד י"ע

שנת הדיווח 
31.12.2018 

 (ח"ש במיליוני)
 מגבלה

 משפטית
 מהותית

 אשר, מגורים מתחם של והקמה תכנון יכלול הפרויקט, המכרז לתנאי בהתאם
 תיועדנה אשר, לפחות דירות 234-ו( ר"מ 500-כ) להשכרה מסחר שטחי יכלול

, ברציפות שנה 20-מ תפחת שלא תקופה למשך למגורים טווח ארוכת להשכרה
 בהתאם, לזכאים מפוקח דירה בשכר לדיור תיועדנה מהדירות 50% כאשר

 להקצאת ייחודי מסלול" שעניינה 1466' מס ישראל מקרקעי מועצת להחלטת
 שתי עם, שנים 3-מ תפחת שלא לתקופה", להשכרה דירות לבניית קרקע

 כך(, בהתאמה שנים 4 ושל שנים 3 של) להארכה השוכר של אופציה תקופות
 הדירות יתרת. שוכר לאותו שנים 10 על תעלה לא הכוללת השכירות שתקופת
 החופשי בשוק שלשוכרים כך, החופשי בשוק לשוכרים היזם ידי על תושכרנה

 עם שנים 5 של לתקופה החופשי בשוק הדירות את לשכור אופציה תהיה
הנדסה ובנין בע"מ(  מנרב. החברה )ביחד עם נוספות שנים 5-ל אופציה

החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה  –לטובת דירה להשכיר  לרשום התחייבה
 בדבר אזהרה הערתבע"מ, במועד רישום זכויותיה בלשכת רישום המקרקעין, 

 .שנה 20 במשך דירות מכירת איסור
 

 .ר.ל

 שעבוד
 מדרגה
 ראשונה

הפקדונות והזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא שיש כל הנכסים, הכספים, 
 322682לחברה כעת או שיהיו לה מפעם לפעם בעתיד בזמן כלשהו בחשבון מס' 

( בבנק על שם החברה ועל שם חברת מנרב הנדסה ובנין 029בסניף רחובות )
ו/או בכל חשבון המתנהל ו/או שיתנהל בבנק בקשר עם  510962327בע"מ ח"פ 

קם במקרקעין הנמצאים במתחם י"ב בבאר יעקב והידועים כגוש פרויקט שיוה
ע"פ תוכנית  105-ו 110(, מגרשים 13)לשעבר חלק מחלקה  16חלקה  4245
מ"ר, כפי שיוחלף או ישונה מספר החשבון  5974-, בשטח של כ1037תמל/

, על כל הנכסים, הכספים, הפקדונות והזכויות מכל מין וסוג ()להלן: "החשבון"
קיימים כעת או שיהיו קיימים בחשבון בעתיד בזמן כלשהו ו/או שהוא ה

 בסכום הגבלה ללא
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 המובטח הסכום פירוט סוג
לתום  השעבוד י"ע

שנת הדיווח 
31.12.2018 

 (ח"ש במיליוני)
הרשומים או שיהיו רשומים לזכות החשבון מעת לעת לרבות, אך מבלי לגרוע 

כל המסמכים הסחירים והמסמכים מכלליות האמור לעיל, על השטרות ו
האחרים מכל מין וסוג שהוא, בין של החברה ובין של אחרים לפקודת החברה, 

לן: "מסמכים"( הבחשבון )כל המסמכים האמורים ייקראו ביחד לשיופקדו 
ולרבות הפירות, בין כריבית, הפרשי הצמדה, דיבידנדים או אחרת של כל 

 הנכסים, הכספים, הפקדונות, הזכויות האמורים והמסמכים.
 שעבוד
 מדרגה
 ראשונה

רמ"י"(, כלפי דירה .כל זכויות החברה כלפי רשות מקרקעי ישראל )להלן: "1
 515009652החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ מס' חברה  –להשכיר 

 520039736)להלן: "דירה להשכיר"( וכלפי חברת מילומור בע"מ מס' חברה 
)להלן: "קבלן  520026238חברה  'ו/או חברת לנקו ישראל יזום וניהול בע"מ מס

מנרב הנדסה בנין בע"מ התשתיות"( בקשר עם זכייתה של החברה ביחד עם 
לחכירת קרקע  311/2017)להלן: "מנרב"( במכרז מס' מר/ 510962327ח"פ 

המיועדת להקמת פרויקט מגורים ומסחר בקשר עם המקרקעין הנמצאים 
)לשעבר חלק מחלקה  16חלקה  4245במתחם י"ב בבאר יעקב והידועים כגוש 

מ"ר ע"פ  5974-ל כ, בשטח ש1037ע"פ תוכנית תמל/ 105-ו 110שים רג(, מ13
הזכייה במכרז(, לרבות כל )להלן: " 15.3.2018ה במכרז מיום אישור זכיי

זכויות החברה לקבלת כספים המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מאת רמ"י ו/או 
דירה להשכיר ו/או מאת קבלן התשתיות במידה ולא ייחתם חוזה פיתוח ו/או 

( ו/או יבוטל החוזה "ם רמ"יחוזה חכירה מכוח הזכייה במכרז )להלן: "חוזה ע
עם רמ"י ו/או מכל סיבה אחרת וכל זכויות החברה לקבל כספים המגיעים ו/או 
שיגיעו לחברה מאת רמ"י ו/או דירה להשכיר ו/או מאת קבלן התשתיות במידה 
ולא ייחתם חוזה פיתוח ו/או חוזה חכירה מכוח זכייה במכרז )להלן: "חוזה 

רמ"י ו/או מכל סיבה אחרת וכל זכויות  עם רמ"י( ו/או יבוטל החוזה עם
החברה מכוח כל תשלום אשר שולם ו/או ישולם לרמ"י ו/או לדירה להשכיר 
ו/או לקבלן התשתיות בגין המקרקעין ו/או הזכייה במכרז, וכל זכויות החברה 

 4-840820 -ו 4-840819, 4-840818שמספריהם  19.3.2018על פי שוברים מיום 
א'( שהוצאו 52979407, תיק מרמ"י מספר 975270182)מספר חשבון ברמ"י 
 מכרז.ברמ"י בגין הזכייה  לחברה ולמנרב על ידי

. כל זכויות החברה ע"פ כל חוזה פיתוח ו/או חוזה חכירה ו/או חוזה לביצוע 2
תשתיות ציבוריות שייחתם בין החברה לבין קבלן התשתיות ו/או הסכם 
לבניית מתחם להשכרה למגורים לטווח ארוך שייחתם בין החברה לבין דירה 

ז, על להשכיר ו/או כל חוזה אחר שנחתמו ו/או שייחתמו מכוח הזכייה במכר
 , תוספותיהם ונספחיהם של החוזים הנ"ל.הארכותיהםכל שינוייהם, 

 בסכום הגבלה ללא

 

 

 פרויקטים ומכרזים נוספים .21

אשר מוצג נכון לתקופת הדוח כמקדמות על חשבון נדל"ן  ברמלה נוסףפרויקט  לחברה 

. לפרטים החברה של הכספיים בדוחותיה הוכרו טרםוכן פרויקט בהרצליה אשר  להשקעה

 . לעיל 1.2נוספים ראו פרטים ביחס לפרויקט רמלה בסעיף 
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  עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה –י רביע חלק

 

 אנושי הון .22

סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל פיתוח עסקי, מנהלת חברה ע"י הכון למועד זה מועסקים נ

במרץ  25לכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה ביום החל  צבר מר תומר חשבונות ומזכירה.

2018 . 

 

 :להלן יובא תרשים המתאר את המבנה הארגוני של החברה כפי שהיה במהלך שנת הדיווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המנהל הכללי של החברה מועסק על ידי חברת הניהול אשר מעמידה לחברה באמצעותו 

שירותי מנכ"לות על פי הסכם הניהול שבין החברה לחברת הניהול, באופן שחברת הניהול 

 ראונושאת במלוא עלות העסקתו של מנכ"ל החברה. לפרטים בדבר תנאי הסכם הניהול 

בין מר מתתיהו דב, באמצעות  2016על פי הסכם שנחתם בחודש אוגוסט  .להלן 27.1 סעיף

מר מתתיהו דב שירותי ניהול כמנכ"ל החברה מעמיד תאגיד בשליטתו, לבין חברת הניהול 

 משרה. 100%בהיקף משרה של 

, אורנה יו"ר דירקטוריון החברה –בנוסף, נכון למועד זה, כל אחד מבין ה"ה ארז רוזנבוך 

דירקטור ויו"ר ועדת  –דירקטורית ויו"ר ועדת אסטרטגיה בחברה , גיא פרג  –הוזמן בכור 

דירקטור התחייב, כלפי חברת הניהול להעמיד את  – השקעות בחברה וחיים ויספיש

 שירותיו לחברה, כאמור לעיל.

ודירקטורית בחברה יו"ר ועדת אסטרטגיה כגב' אורנה הוזמן בכור החלה לכהן כי,  יצוין

-2018)אסמכתא:  2018ביוני  24לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום . 2018ביוני  24ביום 

01-055257.) 

 ה, הודיעה החברה כי חברת הניהול הגיעה להסכמ2018 אוגוסטב 19ביום כמו כן, יצוין כי, 

יחל  ויספישמר חיים וכי  משותפת עם מר אורי ברוך לפיה יחדל לכהן כדירקטור בחברה

ים של מיידי ותלפרטים נוספים ראו דוח .כדירקטור בחברה לכהן 2018באוגוסט  19מיום 

, 2018-01-078810-ו 2018-01-078807 :ותאסמכתאמס' ) 2018באוגוסט  19מיום  החברה

 4בחברה, ראו סעיף לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתם של נושאי המשרה  (.בהתאמה

 פרטים נוספים", המצ"ב לדוח התקופתי., "בפרק ד' (21 תקנה)

 יו"ר דירקטוריון פעיל

 

 מנכ"ל

 פעיל

 מנכ"ל              

 פיתוח עסקי סמנכ"ל

 
 כספים סמנכ"ל

 

 מנהלת חשבונות
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 הון חוזר  .23

 158.5-ש"ח )כ ניליוימ 50,299-כ בסך של חיוביהון חוזר לחברה  2018בדצמבר  31נכון ליום 

 .מזומנים הפנויה נכון ליום המאזןהיתרת ( הנובע בעיקר מ2017ש"ח בשנת  ניליוימ

 

 מימון .24

  כללי 

הון  יממקורותיה העצמיים ובאמצעות גיוס פעילותה את לממןלהמשיך ו החברה בכוונת

, מעת לעת, השוטפת פעילותה מימון המשך לשם לה שיידרש בהיקף עתידיים חובו/או 

 .פרטיים גופים/או ו פיננסיים מתאגידיםו/או  מבנקיםבבורסה ומחוץ לבורסה, לרבות 

 והחברה בוהאת פעילותה לרכישת דירות בשיעור ג למנףבכוונת החברה  איןזה, למועד  נכון

משווי השוק  65%-כהנכסים שירכשו ולא יותר מ מהיקף 80%-כבוחנת מינוף בשיעור של עד 

טעמים כדלקמן:  שלושהשל נכסים אלו. הטעם לשיעור המינוף הנבחן על ידי החברה נובע מ

נמוכה יחסית שתאפשר מרווח  בריבית מימון לגייס לחברה לאפשר שעשוי( שיעור מינוף 1)

 בעוכרי( שיעור מימון גבוה עלול להיות 2) ;עור התשואות לבין עלות הריביתנאות בין שי

תיתכן סיטואציה שבה החברה תתקשה למחזר חוב באופן שיחייב את החברה  שכן, החברה

למכור דירות ובכך לפגוע במעמדה כקרן להשקעות במקרקעין ו/או לפגוע ביתרונות המיסוי 

 .החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ( התחייבויותיה של3)-; והגלומים בכך

 

 מקורות אשראי  

של החברה ואגרות  פרויקטיםלחברה מסגרות אשראי בנקאיות המיועדות לליווי הקמת 

נכון  חוב )סדרה א'( שהונפקו לציבור. לפרטים בדבר מסגרות האשראי ואגרות החוב,

 , בהתאמה.להלן 24.6-ו 24.5ראו סעיף  לתקופת הדוח,

   

 אשראי בלותמג 

מנת לשמר את מעמדה של החברה כקרן להשקעות במקרקעין, מחוייבת החברה על פי  על

 מניבים מקרקעין שהם נכסיה משווי 60%הפקודה שלא ליטול הלוואות בסכום העולה על 

)דירות למגורים המיועדות להשכרה(,  להשכרה דיור לצורכי מניבים מקרקעין שאינם

)דירות למגורים  להשכרה דיור לצורכי מניבים מקרקעין שהם נכסיה משווי 80% בתוספת

משווי נכסיה  20%המיועדות להשכרה( או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, ובתוספת 

 האחרים.

כמו כן, התחייבה החברה בהתחייבויות פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של 

  להלן. 24.6בסעיף החברה, והכל כמפורט 

 

 בנקאיות ערבויות 

"ב לדוח המצ, בפרק ג', "דוחות כספיים" ,ה18 ביאורלפרטים בדבר ערבויות בנקאיות ראו 

 התקופתי.
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 בנקאי מימון 

 זהות המלווה 
 מסגרת
 אשראי

 "ח(ש)באלפי 

שיעור ריבית 
 שנתית )%(

 ליום היתר
31.12.2018 

 "ח(ש)באלפי 

 למועד  היתר
 הדוח

 "ח(ש)באלפי 

 התחייבויות
 פיננסיות

 חישוב אופן
 מידה אמות

 פיננסיות
 ותוצאותיו

 ליום נכון
 בדצמבר 31

2018 

תאגיד בנקאי 
 א' 

40,800-כ 2.75% 40,800 40,800-כ   

"תניות אין. לפירוט בדבר 
אחרות ראו סעיפים מרכזיות" 

 .20.4.3-ו 20.1.3

 9,468-כ 9,468-כ 2.75% 9,468

 

 

 אגרות חוב )סדרה א'( – חוב גיוס 

 ההלוואה סכום
)באלפי  המקורי
 "ח(ש

 ליום הקרן יתרת
31.12.2018 

 "ח(ש)באלפי 

 קרןה יתרת
 הדוח למועד

 "ח(ש)באלפי 

 התחייבויות
 פיננסיות

 מידה אמות חישוב אופן
 ליום נכון ותוצאותיו פיננסיות
 2018 בדצמבר 31

382,758-כ 376,724-כ 381,634-כ   

 של העצמי ההון
 יפחת לא החברה
 200של  מסך

 מיליון ש"ח.

 ליום החברה של העצמי ההון
 280-לכ הסתכם הבדיקה

 "חש מיליון

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

 בדוחות שיופיעו
 של הכספיים

 יפחת לא, החברה
 .30% של משיעור

280

724
= 39% 

לפרטים נכון לתאריך הדוח החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות מתוקף אגרות חוב )סדרה א'(. 

"ב לדוח המצ", הדירקטוריון', "דוח ב בפרק 10 סעיף( ראו נוספים בדבר אגרות חוב )סדרה א'

  התקופתי.

 

החברה לגייס מקורות נוספים לצורך  דרשיתלהערכת הנהלת החברה, בשנה הקרובה לא  

. עם זאת בכוונת החברה לפעול לגיוס מימון ממקורות כיסוי תפעול עסקיה השוטפים

, מעת לעת, בבורסה ומחוץ השוטפת פעילותה מימון המשך לשם לה שיידרש היקףנוספים ב

 .פרטיים גופים/או ו פיננסיים מתאגידיםו/או  מבנקיםלבורסה, לרבות 
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  מיסוי .25

 מיוחדים ולהסדרים מס להטבות הזכאית"מ בע חברה הינה במקרקעין להשקעות קרן

 ובמסגרתו הכנסה מס לפקודת 222 תיקון לתוקפו נכנס 2016 בשנת. הפקודה במסגרת

 מקרקעין שתרכוש במקרקעין להשקעות לקרן ספציפיים מס הסדרי היתר בין הוכנסו

 .להלן שיפורט כפי(, "קרןאו " "להשכרה לדיור קרן: "זה בסעיף)להלן  להשכרה דיור לצורכי

. כלומר, לצורך חישוב המס ושיעור מס לצורכי שקוף גוף הינה במקרקעין להשקעות קרן

המס, תיחשב ההכנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין כהכנסתם החייבת של בעלי 

 המניות.

 הקרן, דנן ובמקרה החברה ברמתשלבי )מיסוי -הדו המיסוי לעקרון בניגוד כי, אומר הווה

 בשלב כדיבידנד הרווחים משיכת בעת המשקיע ומיסוי ראשון בשלב, במקרקעין להשקעות

 יש במקרקעין להשקעות בקרן"ן, נדל חברת של מניותיה החזקת בעת המתקיים( השני

 ושומרות המניות לבעלי מיוחסות ההכנסות, קרי. המניות בעל ברמת - בלבד שלבי חד מיסוי

 .סיווגן על

 לקיזוז הבאות לשנים יועברו במקרקעין להשקעות בקרן שנצברו הפסדים כי לציין חשוב

 .המניות לבעלי יועברו ולא בפקודה לקבוע בהתאם הקרן ברמת

 

 להשכרה לדיור קרן 

 להשכרה לדיור קרן של סיווגה (1)

החוק הוחלט לקבוע הסדרי מס מטיבים לקרן להשקעות במקרקעין שתרכוש  בתיקון

קרן לדיור להשכרה. מטרת התיקון הייתה לעודד קרנות  –מקרקעין לדיור להשכרה 

להשקעה במקרקעין לרכוש מקרקעין לדיור להשכרה ארוכת טווח ובכך להגדיל את 

 היצע הדירות להשכרה, לפתח ולשכלל שוק זה.

 להשכרה דיור ילצורכ מקרקעין (2)

 5שבתקופה שממועד רכישתם עד להפיכתם למקרקעין מניבים או עד תום  מקרקעין

שנים באזור הנגב והגליל( מתקיים לגביהם לפחות אחד מהבאים  7שנים מיום רכישתם )

 –)תנאים חלופיים( ובלבד שנרכשו במהלך התקופה הקובעת )"התקופה הקובעת" 

( 222של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' תקופה של שבע שנים מיום תחילתו 

 (:2016-התשע"ו

 הממשלתית החברה או המדינה ידי על שפורסם מכרז במסגרת שנרכשו מקרקעין .א

 למגורים להשכרה ישמשו שייבנו הדיור מיחידות מחצית לפחות ובו, להשכרה לדיור

 ;לפחות שנים 15 של לתקופה

 קרי, הקובע התאריך לפני אושרה אשר למגורים להשכרה תכנית המקרקעין על חלה .ב

תכנית להשכרה למגורים הינה תכנית המייעדת מקרקעין  .28.3.2023 ליום עד

 שנים לפחות; 15להשכרה למגורים בלבד לתקופה של 

 השכרה של למטרה, להשכרה לדיור הממשלתית החברה ידי על שווקו המקרקעין .ג

 לרכישת החברה עם סכםה נחתם וכן, לפחות שנים 15 של לתקופה בלבד למגורים

 ;המקרקעין
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 שנבנו או, רצוף במתחם, לפחות למגורים יחידות 20 להשכרה לדיור קרן ידי על נרכשו .ד

 אישרה אם והכל, המקרקעין רכישת מיום שנים חמש תום עד לפחות יחידות 20

 למגורים השכרה של למטרה ישמשו היחידות כי להשכרה לדיור הממשלתית החברה

 כל כי מס שנת תום בכל אישור האמורה החברה נתנה ואם לפחות שנים 20-ל בלבד

 .למגורים להשכרה שימשו הדיור יחידות

 

דיור  לצורכי מניבים מקרקעין על או להשכרה דיור לצורכי מקרקעין על מופחת רכישה מס 

 להשכרה

 מניבים מקרקעין או להשכרה דיור לצורכי מקרקעין שרכשה במקרקעין להשקעות קרן (1)

 .המקרקעין משווי 0.5% של בשיעור מופחת רכישה מס תשלם, להשכרה דיור לצורכי

מס הרכישה מותנית בעמידה בכל התנאים שנקבעו בחקיקה. בהתקיים אחד  הטבת (2)

)בהתאם להוראות חוק  6%מהתנאים הבאים, תשלם הקרן מס רכישה מלא בשיעור של 

 (:1963-"ג התשכמיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

 ;חודשים 36 בתוך למסחר נרשמו לא מניותיה .א

 הקרן בידי רכישתם מיום שנים חמש בתוך מניבים למקרקעין הפכו לא המקרקעין .ב

 (;הגליל או הנגב באזור שנים 7)

נמכרו בידי הקרן לפני שחלפו ארבע שנים מיום שהפכו למקרקעין מניבים  המקרקעין .ג

 לצורכי דיור להשכרה. 

 

 בייסוד להשכרה לדיור לקרן מקרקעין העברת 

, להשכרה לדיור לקרן מכן לאחר שהפכה לחברה להשכרה דיור לצורכי מקרקעין העברת (1)

 מניות בעל הינו"מייסד" )מייסד  בידי חברה באותה מניות להקצאת בתמורה שתבוצע

 מהזכויות לפחות 10%-ב החזיק בבורסה למסחר המניות לרישום ועד ההעברה שלאחר

 .המקרקעין העברת בעת שבח במס חבות תקים לא(, בחברה

 :הבאים התנאים כל בהתקיים יינתן שבח ממס הפטור (2)

 מיד בחברה הזכויות כלל של השוק לשווי המוקצות המניות של השוק שווי בין היחס .א

 בשלהם שהוקצו המקרקעין של השוק שווי שבין כיחס הוא, המניות הקצאת לאחר

 ;ההעברה לאחר מיד החברה של השוק לשווי מניות

 ;בבורסה למסחר הרישום מועד לפני נעשתה ההעברה .ב

 ;הועברו במקרקעין הזכויות כל .ג

 .להעברה המנהל של מראש אישור ניתן .ד

 בידי המקרקעין של הרכישה שווי יתרת הוא המוקצות המניות של המקורי המחיר (3)

 .המניות בשלהם שהוקצו למקרקעין יחסי באופן, מקרקעין מיסוי חוק לפי המייסד

 המייסד בידי במקרקעין הזכות של הרכישה יום הוא המוקצות המניות של הרכישה יום (4)

 .מקרקעין מיסוי חוק לפי

 רכישה שווי ליתרת בהתאם יחושב המוקצות המניות של המתואם המקורי המחיר יתרת (5)
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 המייסד היה אילו שהיה כפי, מקרקעין מיסוי לחוק 47 בסעיף כהגדרתה מתואמת

 .במקרקעין ומחזיק ממשיך

, כזה להיות חדל המהותי המניות בעל אם או, למסחר נרשמו לא החברה מניות באם (6)

 בתוספת, הפטור את קיבל אלמלא בו חייב שהיה שבח מס המקרקעין מעביר ישלם

 .והצמדה ריבית הפרשי

 יתרת תהיה, מניות בשלהם שהוקצו המקרקעין של החברה בידי הרכישה שווי יתרת (7)

 למקרקעין יחסי באופן, מקרקעין מיסוי חוק לפי המייסד בידי שלהם הרכישה שווי

 של הרכישה יום יהיה האמורים המקרקעין של הרכישה ויום, המניות בשלהם שהוקצו

 .הנכס הועבר לא אילו מקרקעין מיסוי חוק לפי המייסד ביד שהיה כפי במקרקעין הזכות

שבהם מועברים מקרקעין לחברה בתמורה מעורבת שרובה במניות שהוקצו,  בנסיבות (8)

משווי רכישה חדש, קרי שווי  נהנתובמקביל,  0.5%החברה משיעור מס מופחת של  הנתנ

 שוק, בגין החלק שנמכר שאינו כנגד מניות.

 

 למסחר הרישום לאחר להשכרה לדיור לקרן מקרקעין העברת 

 ליום עד בקרן מניות להקצאת בתמורה להשכרה לדיור לקרן מקרקעין העברת (1)

תקופה של שבע שנים מיום תחילתו של חוק לתיקון  – "הקובעת התקופה, )"28.3.2023

(  לא תחויב במס שבח בעת ההעברה בשל 2016-( התשע"ו222פקודת מס הכנסה )מס' 

 החלק בגינו הוקצו המניות, בהתקיים מספר תנאים:

 לאחר מיד בקרן הזכויות כלל של לשווין המוקצות המניות של שוויין בין היחס .א

 לשווי מניות בשלהם שהוקצו המקרקעין של השוק שווי שבין כיחס הוא ההקצאה

 ;החברה לאחר מיד החברה של השוק

 ;במקרקעין הזכויות כל הועברו .ב

 ;בבורסה למסחר הרישום לאחר נעשתה לקרן ההעברה .ג

 .המס תשלום הבטחת לצורך נאמן בידי יופקדו המוקצות המניות .ד

חודשים מהעברת המקרקעין או  60במס שבח מהווה דחיית מס לתקופה בת  ההקלה (2)

וזאת בשונה מהעברת מקרקעין  מביניהםמועד מכירת מניות התמורה, המוקדם 

 בתמורה להקצאת מניות טרום הרישום למסחר והכל כמפורט לעיל. 

 המכירה ביום כנמכרות המוקצות המניות את יראו, המוקצות המניות מכירת לעניין (3)

 התמורה(, הדחייה תקופת תום ומועד המוקצות המניות נמכרו שבו היום מבין)המוקדם 

 :כלהלן תחושב

המניות המוקצות, כולן או חלקן, לפני מועד תום תקופת הדחייה, תהיה  נמכרו .א

 המכירה; תתמור –התמורה 

 תהיה, הדחיה תקופת תום מועד עד, חלקן או כולן, המוקצות המניות נמכרו לא .ב

 .הדחייה תקופת תום במועד המניות שווי התמורה

 בידי המקרקעין של הרכישה שווי יתרת הוא המוקצות המניות של המקורי המחיר (4)

 .המניות בשלהם שהוקצו למקרקעין יחסי באופן, מקרקעין מיסוי חוק לפי המעביר
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 המעביר בידי במקרקעין הזכות של הרכישה יום הוא המוקצות המניות של הרכישה יום (5)

 .מקרקעין מיסוי חוק לפי

 רכישה שווי ליתרת בהתאם יחושב המוקצות המניות של המתואם המקורי המחיר יתרת (6)

 המעביר היה אילו שהיה כפי, מקרקעין מיסוי לחוק 47 בסעיף כהגדרתה מתואמת

 .במקרקעין ומחזיק ממשיך

של המקרקעין יהיה שווים מיד לאחר העברתם לקרן להשקעות במקרקעין ויום  שווים (7)

הרכישה יהיה יום ההעברה לקרן. קרי, בשונה מהעברת מקרקעין בידי מייסד טרום 

הנפקה, העברת המקרקעין בתמורה למניות לאחר הרישום למסחר יוצרת בסיס חדש 

 . בידי הקרן לפי שווי שוק במועד ההעברה )מועד המכירה(

 

 המניות לבעלי ההכנסה בחלוקת החל המס שיעור 

 הבאים המס שיעורי יחולו להשכרה דיור לצורכי מקרקעין ומכירת מהשכרה הכנסות בגין

 (:במקור ינוכה)המס 

 ריאלי משבחהמס שיחול על הכנסה חייבת מדמי שכירות )הכנסות שוטפות( וכן  – יחיד (1)

 .20% יהא להשכרה דיור לצרכי מקרקעין ממכירת

המס שיחול על הכנסה חייבת מדמי שכירות )הכנסות שוטפות( וכן משבח ריאלי  – חברה (2)

 , לרבות קופת גמל זרה לגיל פרישה.20%ממכירת מקרקעין יהא 

פטורה ממס הן בגין הכנסות מדמי שכירות )הכנסות שוטפות(  – 77פרישה לגיל גמל קופת (3)

 והן במכירת המקרקעין.

הכנסות מדמי שכירות )הכנסות שוטפות(, ומחצית פטור פטור ממס בגין  – ציבורי מוסד (4)

 ממס בגין מכירת מקרקעין.

 

 במס בידי בעלי המניות חיוב מועד 

 למועד קשר ללא, במס החיוב מועד יהא, המניות לבעל החייבת ההכנסה הועברה בו המועד

 קרן בידי הופקה הכנסה אם, לדוגמא כך. במקרקעין להשקעות קרן בידי ההכנסה הפקת

 שההכנסה הרי, 2017 בשנת המניות לבעל חולקה אך, 2016 בשנת במקרקעין להשקעות

 .2017 לשנת הכנסותיו על הדיווח במסגרת תיכלל

 

 "ממע 

, מוסף ערך מס לחוק בהתאם"מ ממע פטור חל החברה ידי על מגורים דירות השכרת בגין

 .1975-"והתשל

של מכירת דירת מגורים לחברה בידי אדם שאינו חייב במס )כלומר אינו עוסק,  עסקאות

מלכ"ר או מוסד כספי( פטורה ממע"מ. בנוסף, מכירת דירת מגורים אשר הושכרה למגורים 

 תהא פטורה ממע"מ.  –על ידי קרן לדיור להשכרה 

 .פעילותה בגין התשומות מס את לקזז יכולה אינה החברה, יוצא כפועל

                                                           

 .קופת גמל לתגמולים או קופת גמל לפיצויים, קופת גמל לקצבה -לפקודה  ()ב(2)9 כהגדרתה בסעיף  77
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 השקיפות לעקרון גיםחרי 

 לניכוי, לפטור זכאות בלא 70% של בשיעור במס תחויבנה( להלן)כמפורט  חריגות הכנסות

 תחויב קצרה לתקופה המוחזקים מקרקעין ממכירת חייבת הכנסה. לקיזוז או לזיכוי

 25.12גם סעיף  ראו. העניין לנסיבות בהתאם חברות/  ליחיד השולי מס לשיעור בהתאם

 להלן.

 

 חריגות הכנסות 

 חריגה הוגדרה בפקודה כדלהלן:  הכנסה

 .עסקי ממלאי הכנסה (1)

ממכלל הכנסותיה  5%על  העולההכנסה, למעט הכנסות שוטפות אשר יפורטו להלן,  כל (2)

 של הקרן להשקעה במקרקעין:

i. והכנסות להשכרה דיור לצורכי ממקרקעין הכנסות, מניבים ממקרקעין הכנסות 

 ;נרכשו בו ביום מניבים מקרקעין שהיו במקרקעין בנייה זכויות ממכירת

ii. מדינה ומפיקדון. ממלוותמני"ע הנסחרים בבורסה,  הכנסות 

 20-מ פחות תוך( לעיל שבואר" )כפי להשכרה דיור לצורכי"מקרקעין  ממכירת הכנסה (3)

 מקרקעין במתחם לפחות דיור יחידות 20 שנרכשו ככל, הקרן בידי רכישתם מיום שנים

 .רצוף

בדבר שיעורי המס בגין הכנסות חריגות, ולרבות הכנסות חריגות של קופות גמל,  לפירוט

 להלן. 25.11 סעיףראו 

 

 להשכרה לדיור קרן בידי אחרים מניבים מקרקעין החזקת 

 מקרקעין גם להשכרה דיור לצורכי למקרקעין בנוסף להחזיק יכולה להשכרה לדיור קרן

 .אחרים מניבים

 

 המניות לבעלי ההכנסה בחלוקת החל המס שיעור 

 ובהתאם ההכנסה לסיווג בהתאם, המניות בעלי על יחולו אשר המס שיעורי פירוט להלן

 :המניות בעל של לסיווגו

i. שולי מס שיעור הינו( שוטפות)הכנסות  שכירות מיהמס שיחול על הכנסות מד – יחיד 

. 47% הינו המרבי השולי המסשיעור  2017 דצמבר. נכון ללפקודה 121 לסעיף בהתאם

. 25% הינו הפחת הוצאות בסכום והכנסות מקרקעין שבח או הון רווח על שיחול המס

 .70% הינו חריגות הכנסות על שיחול המס

ii. המס שיחול על הכנסות החברה מדמי שכירות )הכנסות שוטפות( ועל רווח הון  – חברה

 2017 דצמברן ללפקודה. נכו 126או שבח מקרקעין הינו שיעור מס חברות בהתאם לסעיף 

. המס שיחול על הכנסות 23%שיעור המס הוא  2018ונכון לשנת  24%שיעור המס הוא 

 .70%חריגות הוא 
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iii. המס שיחול על הכנסות מדמי שכירות )הכנסות שוטפות( זהה  – חייבת נאמנות קרן

לשיעור המס השולי החל על היחיד. המס שיחול בגין רווח הון או שבח מקרקעין הוא 

 .70%שיחול בגין הכנסות חריגות הינו  . המס20%

iv. הינו( שוטפות)הכנסות  שכירות מדמי הכנסות על שיחול המס – נאמנות פטורה קרן 

יחול פטור ממס. המס שיחול על הכנסות חריגות  מקרקעין שבח או הון רווח בגין. 25%

 .60%הינו 

v. בגינן חריגות הכנסות מלבד, ממס פטורה תהיה הגמל קופת –פרישה לגילגמל  קופת 

 .70% של בשיעור במס תחויב

vi. קופת גמל זרה וקרן פנסיה זרה ממדינה  – גומלת ממדינת זרה פנסיה/קרן זרה גמל קופת

גומלת יהיו זכאיות לפטור ממס, מלבד הכנסות חריגות בגינן תחויבנה במס בשיעור של 

70%. 

 

 בחלוקתם מחויבת אינה במקרקעין להשקעה שהקרן סכומים מיסוי 

קרן  ;שלבי דו במיסוי תחויב, לפקודה בהתאם לחלקה מחויבת אינה שהקרן חייבת הכנסה

ההשקעות במקרקעין תתחייב במס חברות בשנת הפקת ההכנסות ובעל המניות יתחייב 

 במס בעת חלוקת הדיבידנד.

 

 כלליות הוראות 

 הון השקעות עידוד חוק

 להשכרה לבניינים מס הטבות ניקמע 1959-"טהתשי, הון השקעות עידוד לחוק 1 שביעי פרק

 קרן על אלה הטבות יחולו לא, החוק להוראות בהתאם". מאושר"בניין  של אישור שקיבלו

 .במקרקעין להשקעות

 וערעור השגה

 קרן של החייבת ההכנסה את לקבוע רשאים מקרקעין מיסוי מנהל או השומה פקיד

 החייבת ההכנסה העברת לאחר גם וזאת חבה היא בו המס את ולשום, במקרקעין להשקעות

 .המניות לבעלי

, במקרקעין להשקעות לקרן שנקבעה השומה על לערור או לערער להשיג יוחלט בו במקרה

 או להשיג רשאי יהא המניות בעל. זאת לעשות בלבד והיא במקרקעין להשקעות הקרן תוכל

 להשיג יוכל לא אך, לקרן שנקבעה השומה בעקבות להכנסתו שנוצרה ההשפעה על לערער

 .עצמה השומה על לערער או

 

זאת היות והחברה  עםלעיל מתאר את עיקרי הוראות המיסוי החלות על החברה.  האמור 

חלופה להשקעה בדירות להשקעה למגורים להלן עיקרי הווה מסבורה כי השקעה במניותיה 

 מהשכרת הכנסותיהם על ליחידים במס הקלות ולקבלת לתשלום בחוק הקיימות החלופות

 :בישראל למגורים דירה

 (חלקי או)מלא  ממס הפטור מסלול .1

 מספר נקבעו 1990-"ןהתש(, למגורים דירה משכר הכנסה על ממס)פטור  הכנסה מס בחוק
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 :בישראל למגורים דירה משכר הכנסה על ממס פטור למתן מצטברים תנאים

 .טיבה לפי למגורים לשמש מיועדת הדירה .א

 .כאמור ברישום חייבת איננה או המשכיר של העסק בספרי רשומה איננה הדירה .ב

 תנאים בהתקיים אדם בני לחבר להשכיר גם ניתן. יחיד שהוא לשוכר מושכרת הדירה .ג

 .המיסים רשות מנהל אישור שהתקבל ולאחר בחוק מסוימים

 כך על בכתב הצהרה ישנה המשכיר של ברשותו, בלבד למגורים לשוכר משמשת הדירה .ד

 .בלבד למגורים לשוכר משמשת הדירה כי ברור לפיו שכירות חוזה לחילופין או

 :הפטור חישוב

אם סכום ההכנסה החודשית משכר דירה אינו עולה בכל חודש במהלך השנה  – מלא פטור

 ש"ח. 5,030על סכום של 

ש"ח( אולם אינו  5,030כאשר סכום ההכנסה החודשית גבוה מתקרת הפטור ) – חלקי פטור

 ש"ח(, יש לחשב את הפטור באופן הבא: 10,060על כפל תקרה זו )

 תקרת סכום את בפועל שהתקבלה דירה משכר החודשית ההכנסה מסכום מפחיתים .א

 .עודף כסכום יחשב ביניהם ההפרש, הפטור

 .הפטור הסכום הוא המתקבל ההפרש. העודף סכוםה את הפטור תקרת מסכום מפחיתים .ב

 הסכום את מפחיתים בפועל שהתקבל למגורים דירה משכר החודשית ההכנסה מסכום .ג

 .במס החייב הסכום הוא המתקבל ההפרש. הפטור

 %10 של בשיעור מופחת במס חיוב מסלול .2

 :הבאים בתנאים יחול זה מסלול

 .בישראל למגורים משמשת הדירה .א

 מס לפקודת( 1)2 בסעיף כמשמעותה מעסק הכנסה איננה השכירות מדמי ההכנסה .ב

 .הכנסה

 פחת או, דירה משכר הכנסה בייצור שהוצאו הוצאות לנכות זכאי אינו הנישום, זה במסלול

 בגין( הפטור במסלול הפטור)לרבות  פטור או זיכוי, לקיזוז זכאי יהיה ולא הדירה בשל

 מסלול נבחר לגביה המגורים דירת מכירת אם. עליה החל מהמס או דירה משכר ההכנסה

לשווי המכירה הפחת אותו היה ניתן לדרוש  ייווסף, שבח במס חייבת תהיה המופחת המס

 כנגד ההכנסה בשיעור המס המופחת.

 המס מדרגות לפי במס חיוב .3

 לגבי כי נזכיר. הכנסותיו במכלול בהתחשב המשכיר של השולי המס שיעור יחול זה במסלול

 המס בשנת לו שמלאו מי למעט, 31% היא הראשונה המס מדרגת, דירה משכר הכנסות

 הוצאות לדרוש ניתן זה במסלול. 10% היא הראשונה המס מדרגת שלגביו, שנה ששים

 תהיה זה מסלול נבחר לגביה המגורים דירת מכירת אם. ההכנסה בייצור שהוצאו שוטפות
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 משכר החייבת ההכנסה כנגד דרשנו שאותו הפחת הרכישה משווי ינוכה, שבח במס חייבת

 .דירה

 

 התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות .26

פעילותה בתחום הנדל"ן המניב למגורים החברה כפופה להוראות תחיקתיות  במסגרת

 שונות ולפיקוח מצד הרשויות השונות.

 :גם החוקים והתקינה שלהלן החברה, חלים על היתר בין 

 "(התכנון והבנייה חוק)להלן: " 1965-ה, התשכ"והבנייה התכנון חוק (א)

חוק התכנון והבנייה הינו החוק העיקרי להסדרת פעולתם של מוסדות התכנון והבנייה 

בישראל ברמה ארצית וברמה אזורית, לרבות מוסדות וועדות הערר )ראו פירוט 

ו' בחוק התכנון והבנייה(, הגדרות תוכניות המתאר )ראו פירוט 48עד  6בסעיפים 

א' לחוק התכנון והבנייה(, סדרי רישוי שונים )ראו פירוט בסעיפים 119ד ע 49בסעיפים 

חוק התכנון והבנייה קובע עיצומים . לחוק התכנון והבנייה( וכיו"ב 3א158עד  145

מד' לחוק התכנון 158לב' עד 158כספיים על הפרת הוראותיו, זאת בהתאם לסעיפים 

נייה מהרשויות וקובע כי בנייה ללא אוסר על בנייה ללא קבלת היתר בוהבנייה ובנוסף 

 255עד  203בהתאם לסעיפים  היתר כאמור או תוך סטייה ממנו מהווה עבירה פלילית

 לחוק התכנון והבנייה.

 מיסוי חוק)לעיל ולהלן: " 1963 – ג"התשכ(, ורכישה, מכירה שבח) מקרקעין מיסוי חוק (ב)

 "(מקרקעין

בעסקאות לרכישת ומכירת מקרקעין כפופות לדיני המס הקבועים בחוק  התקשרויות

ה עשויה לשאת בחבויות מס שונות העולות מהוראות חברמיסוי מקרקעין. לפיכך, ה

 25 סעיףבדבר חוק זה ראו  לפירוט חוק מיסוי מקרקעין והתקנות שהוצאו מכוחו.

 .לעיל

 "(ירותהשכ חוק)להלן: " 1971-השכירות והשאילה, תשל"א חוק (ג)

חוק זה מסדירות, בין היתר, את מערכת היחסים שבין שוכר למשכיר, ככל  הוראות

חוק השכירות כולל חובות על המשכיר  שהסכמי השכירות לא קובעים במפורש אחרת.

)פרק א' סימן ב' בחוק השכירות( וחובות על השוכר )פרק א' סימן ג' בחוק השכירות( 

הכוללים, בין היתר, הוראות בדבר חובת התיקון במושכר ותרופות בשל אי התיקון, 

שימוש במושכר, גובה דמי השכירות ומועדי תשלום דמי השכירות. בנוסף כולל חוק 

סימן ה' בחוק השכירות( אשר כוללות, -שכירות הוראות כלליות )פרק א' סימן ד' וה

 בין היתר, הוראות בדבר תקופת השכירות, העברת השכירות והעברת המושכר.

תוקן חוק השכירות. במסגרת התיקון התווסף לפרק העוסק בשכירות  19.7.2017ביום 

ימן ו'(. יצוין כי הצעות חוק קודמות )פרק א'(, חלק שעניינו חוזה שכירות למגורים )ס

-אשר עסקו בשכירות הוגנת, מוזגו עם הצעת חוק שכירות ושאילה )תיקון(, התשע"ז

התיקון עיקרי "( . התיקון, וכעת הן חוסות תחת החוק המתוקן )להלן בסעיף זה: "2017
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הוראות באשר לפרטים שיש לכלול בחוזה השכירות; הוראות כוללים, בין היתר, 

דרות לשאלה מהי דירה שאיננה ראויה למגורים; הוראות בדבר חובת המשכיר והג

למסור לשוכר הוראות תחזוקה ושימוש באשר לדירה המושכרת; הוראות בדבר פירוט 

התשלומים שאותם יישא השוכר ומהם התשלומים שהשוכר איננו יישא במסגרת חוזה 

ערובה שניתנה לו על ידי השכירות; הוראות באשר לתנאים בהם רשאי המשכיר לממש 

השוכר והוראות בדבר איסור התניה בחוזה השכירות, וביניהם איסור התניה אלא 

 לטובת השוכר.

 :1961 –מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א  פקודת 

 הפקודה קובעת היתר בין, במקרקעין להשקעות קרןהוראות שונות בנוגע ל קובעת הפקודה

רה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים המפורטים הינה חב במקרקעין להשקעות קרן כי

 להלן:

 .מישראל מופעלים וניהולם עסקיה על והשליטה בישראל התאגדה החברה (1)

עם  אךחודשים מיום התאגדותה.  24נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך  מניותיה (2)

חודשים  36זאת, החברה תוכל לרשום למסחר בבורסה בישראל את מניותיה בתוך 

 או להשכרה דיור לצורכי מקרקעין שהם החברה נכסי שווי אםותה מיום התאגד

 פחת לא( להשכרה המיועדות למגורים)דירות  להשכרה דיור לצורכי מניבים מקרקעין

 .התאגדותה מיום חודשים 36 בתום נכסיה כלל משווי 30%-מ

לא היו לה נכסים, פעילות,  בבורסה למסחר הרישוםממועד התאגדותה ועד למועד  (3)

הכנסות, הוצאות, הפסדים או התחייבויות, למעט לצורך פעילותה כקרן להשקעות 

 במקרקעין.

 .בישראל בבורסה נסחרות מניותיה לאילך בבורסה למסחר הרישום ממועד (4)

 לחוק 70 סעיף הוראות או 2ה חלק הוראות פי על מקרקעין נכסי לחברה הועברו לא (5)

/או ו בחברות מבנה שינויי לערוך, מסוימים בתנאים, ניתן לפיהן מקרקעין מיסוי

 לתנאי בהתאם, קרי. מכירה וממס שבח ממס בפטור לחברה מקרקעין נכסי להעביר

 שעניינן ההוראות ניצול תוך ממס בפטור מקרקעין נכסי לחברה להעביר ניתן לא זה

 .מקרקעין מיסוי בחוק או בפקודה מבנה שינוי

 הרישום מועד ועד התאגדותה ממועד החל, מס שנת בכל בדצמבר 31-וב ביוני 30-ב (6)

 :אלה כל התקיימו בבורסה למסחר

, חוב איגרות, להשכרה דיור לצורכי מקרקעין, מניבים מקרקעין שהם נכסיה שווי .א

"לקוחות"  בסעיף לכלול שיש נכסים, מדינה מלוות, בבורסה הנסחרים ערך ניירות

 משווי 95%-מ פחת לא, ומזומנים פיקדונות, מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם

 .נכסיה כלל

 לא בישראל להשכרה דיור לצורכי ומקרקעין מניבים מקרקעין שהם נכסיה שווי .ב

 לצורכי ומקרקעין מניבים מקרקעין שהם נכסיה כלל של משווים 75%-מ פחת

 .להשכרה דיור

 החברה של למסחר הרישום ממועד החל, מס שנת בכל בדצמבר 31-וב ביוני 30-ב (7)

 ( לעיל( התנאים הבאים:6"ק )בס)בנוסף לתנאים האמורים  התקיימו



 76 -א 
 

ונכסי הנפקה  להשכרה דיור לצורכי מקרקעין, מניבים מקרקעין שהם נכסיה שווי .א

 מיליון ש"ח; 200משווים של כלל נכסיה ומסכום של  %75-, לא פחת מ78ותמורה

 שהם נכסיה משווי 60% על העולה בסכום הלוואות ליטול שלא מחוייבת החברה .ב

)דירות למגורים  להשכרה דיור לצורכי מניבים מקרקעין שאינם מניבים מקרקעין

 לצורכי מניבים מקרקעין שהם נכסיה משווי 80% בתוספתהמיועדות להשכרה(, 

)דירות למגורים המיועדות להשכרה( או מקרקעין לצורכי דיור  להשכרה דיור

 סיה האחרים.משווי נכ 20%להשכרה, ובתוספת 

 מניות בעלי חמישה החזיקו לא, ואילך בבורסה למסחר הרישום ממועד שנים 3 מתום (8)

 שנים 5 ומתום, בה השליטה מאמצעי יותר או 70%-ב, בעקיפין או במישרין, פחות או

 חמישה החזיקו לא"(, השני המועד)להלן: " ואילך בבורסה למסחר הרישום ממועד

 . בה השליטה מאמצעי יותר או 50%-ב, בעקיפין או במישרין, פחות או מניות בעלי

-מ יותר יחזיק אשר מניות בעל בחברה יהיה לא ואילך השני המועד מתום כן על יתר (9)

 בעל יהיה לא ואילך השני המועד לאחר שנים 3 ומתום, בחברה השליטה מאמצעי 30%

 .בה השליטה מאמצעי 20%-מ ביותר המחזיק אחד מניות

כקרן השקעות במקרקעין, החברה מחויבת לפי הוראות הפקודה לחלק מדי שנה את  (10)

 6 בסעיףהכנסותיה כדיבידנד לבעלי מניותיה במועד אשר נקבע לכך בפקודה, כאמור 

 לעיל.

החברה לרשות המיסים יצורף אישור רואה חשבון על  79לדוח השנתי אשר תגיש (11)

 ממועד החל המס משנות אחת כל לגבי לעיל( 10) עד( 1התקיימות התנאים בסעיפים )

 .התאגדותה

החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין, כי אישור רו"ח של החברה לפרטים בדבר  

 .לדוח תקופתי זה המצורף א' נספחלפקודה, ראו  3א64כמשמעותה בסעיף 

 

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .27

 ניהול הסכם 

 של המניות בעלי ואסיפת אישור דירקטוריוןלאחר שהתקבל ) 2016 אוגוסטב 30ביום 

אשר  הניהול חברתבין החברה לבין  ניהולנחתם הסכם  (2016באוגוסט  26ביום החברה 

 :כדלקמן הינם העיקריים שתנאיו

i. הניהול שירותי 

הניהול תעמיד לחברה את שירותי הניהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה,  חברת

 שירותי ניהול לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים:  ובמסגרת זו תספק חברת הניהול

                                                           

 (3( עד )1) שמקורם בכספים כמפורט בפסקאות, פיקדון או מזומנים, מלווה מדינה –" נכסי הנפקה ותמורה"  78
תקבלו מהנפקה כספים שה (1) :המוחזקים במשך תקופה שאינה עולה על התקופה כמפורט להלן, להלן

כספים  (2) ;במשך שנתיים מיום ההנפקה -ראשונה של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסחר בבורסה בישראל 
במשך שנה מיום  -שהתקבלו מהנפקה נוספת של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסחר בבורסה בישראל 

 .במשך שנה מיום המכירה –תמורה ממכירת מקרקעין  (3) ;ההנפקה
באפריל בשנה שלאחר השנה הנסקרת  30 מועד הגשת הדוח השנתי הינו עד ליום, לפקודה 132 ם לסעיףבהתא  79

מועד הגשת הדוח השנתי הינו עד , לגבי נישום המנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, עם זאת. בדוח
 .במאי בשנה שלאחר השנה הנסקרת בדוח 31 ליום
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 השקעות;  איתור (1

כדאיות ההשקעות, ניהול משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון ואחרים  בדיקת (2

 בנוגע להשקעות אלה; 

 השקעות;  מימוש (3

 עוץ כלכלי ופיננסי; יי מתן (4

 לחברה בקשר עם התקשרות בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים;  ייעוץ (5

 , פיקוח וניהול השקעות החברה; ליווי (6

 .לחברה( חוב גיוסי)לרבות  הון בגיוס וסיוע ייעוץ (7

 העמדת שירותיהם על חשבון חברת הניהול של בעלי התפקידים ונושאי המשרה הבאים:

במשרה מלאה ובהתאם לנוהל מינוי מנהל כללי  חברההעמדת שירותי מנהל כללי ל (1

 להלן. 27.1viבסעיף וכמפורט בתקנון החברה  חברהל

 .)דירקטור( חברהיו"ר דירקטוריון ל (2

 .)דירקטור( החברהיו"ר ועדת השקעות של  (3

 .)דירקטור( החברהיו"ר ועדת האסטרטגיה של  (4

דירקטורים נוספים לחברה )דירקטור נוסף אחד לפחות לחברה( ובלבד שבסה"כ תמנה  (5

חברי חברת הניהול ותשא בשכרם של דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה לרוב 

 דירקטוריון החברה פחות אחד.

ii.  חברת הניהול תמנה את נושאי המשרה של החברה )למעט דירקטורים ולמעט מנכ"ל

החברה( לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים כפי שחברת הניהול תמצא לנכון מזמן 

לזמן והחברה תשא בשכרם של נושאי משרה אלו, בכפוף לאישור תשלום שכרם על ידי 

המוסמכים של החברה על פי דין. מודגש בזאת כי חברת הניהול ו/או החברה  האורגנים

רשאיות לפטר או להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מנושאי המשרה הנ"ל מזמן 

 לזמן ובכל זמן לפי שיקול דעתן המוחלט.

iii.  חברת הניהול תוכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של

המשרה שמונו על ידה כאמור. תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם נושאי 

 לאמור בחוק החברות.

iv.  27.1חברת הניהול תקבע את זהותם של הדירקטורים, כאמור בסעיףi  לעיל, נושאי

ויתר העובדים שבאמצעותם היא תספק לחברה את לעיל  27.1iiמשרה כאמור בסעיף 

 להלן. 27.1viשירותי הניהול, למעט מנהל כללי כאמור בסעיף 

v.  פעולות המבוצעות על ידי חברת החברהיובהר כי, בהתאם לצורך ולמגבלות תקנון ,

בעצתה של חברת הניהול ואשר דורשות את  החברההניהול ופעולות המבוצעות על ידי 

 .החברה, יבוצעו לאחר קבלת אישורו של דירקטוריון החברהטוריון אישורו של דירק

vi. כללי מנהל מינוי 

חברת הניהול תמליץ לדירקטוריון החברה על מועמד לכהן כמנהל כללי )להלן:  (1

 "(.המועמד"
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דירקטוריון החברה, יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם למנות את המועמד  (2

 ת המועמד.כמנהלה הכללי של החברה או לא למנות א

החליט הדירקטוריון של החברה שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת  (3

 "(.המועמד השניהניהול על מועמד אחר לאישורו של דירקטוריון החברה )להלן: "

דירקטוריון החברה, יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם למנות את המועמד השני  (4

 מועמד.כמנהלה הכללי של החברה או לא למנות את ה

החליט הדירקטוריון של החברה שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת  (5

המועמד הניהול על מועמד אחר לאישורו של דירקטוריון החברה )להלן: "

 "(. השלישי

דחה דירקטוריון החברה את מועמדתם של המועמד, המועמד השני והמועמד  (6

הול ודירקטוריון החברה יהיה השלישי, לא יוצעו מועמדים נוספים על ידי חברת הני

 רשאי למנות מנהל כללי לחברה על פי בחירתו.

הניהול, יועסק  תככל שהמנהל הכללי שייבחר כאמור לא יאות להיות עובד של חבר (7

במקרה כאמור ובכפוף לכך המנהל הכללי בידי החברה אשר תשא בעלויות העסקתו. 

לות העסקתו הישירה של שעלות העסקתו הישירה של המנהל הכללי לא תעלה על ע

המנהל הכללי הקודם של החברה ינוכו עלויות העסקת המנהל הכללי מדמי הניהול 

שישולמו לחברת הניהול על פי הסכם הניהול )עלתה עלות העסקתו של המנהל הכללי 

שנבחר על עלות העסקתו של המנהל הכללי הקודם של החברה, ינוכו מדמי הניהול 

ויות העסקתו של המנהל הכללי אך לא יותר מעלות שישולמו לחברת הניהול על

העסקתו של המנהל הכללי הקודם(, הכל למעט ביחס למנהל הכללי הראשון של 

החברה שבמקרה כאמור תנוכה מדמי הניהול עלות העסקתו כפי שהייתה בחברת 

 הניהול ערב תחילת העסקתו על ידי החברה.

 ובאותו החברה"ל מנכ של ונתוכה הפסקת את לדרוש רשאי יהיה מהצדדים אחד כל (8

 בהתאם כהונתו סיום על הודעה מכהן"ל מנכ לאותו למסור החובה תקום מועד

 .בכהונתו החל בטרם עימו שנחתם הניהול הסכם לתנאי

vii.  חברת הניהול תיחשב לכל דבר ועניין כנושא משרה של החברה, ויחולו עליה הוראות

החברות או כל הוראות דומות אשר הפרק השני והפרק השלישי לחלק השישי לחוק 

 יבואו במקומן.

viii. כי, היתר ביןהניהול התחייבה  חברת: 

לבדה בתשלום שכרם ומלוא עלות העסקתם של העובדים  לשאתמתחייבת  היא (1

ושל הדירקטורים ומנכ"ל החברה האמורים  הפועלים מטעמה לקידום ענייני החברה

לעיל בקשר עם מתן שירותי הניהול, למעט הוצאות הנלוות למשרדים  27.1i בסעיף

עלויות ספקים . מובהר כי חברת הניהול לא תישא בולפעילותה השוטפת של החברה

 .צא בזאת שיעניקו שירותים לחברהוכיוחיצוניים, כגון מתווכים, עורכי דין 

 חברת של יהבלעד דעתה שיקול לפי ייבחר אשר, נאמן עם לחתום מתחייבת היא (2

", הנאמנות הסכם"-ו" הנאמן: "זה בסעיף)להלן  נאמנות הסכם על, הניהול

 (.בהתאמה
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ולפי  תתחייב על פי הסכם הנאמנות להפקיד בידי הנאמן, בנאמנות עיוורת הניהול חברת  

בסעיף  יםהמפורטמדמי הניהול שתקבל מהחברה  30%עד , שיקול דעתה הבלעדי

27.1(xi) (.הנאמנות סכום: "זה בסעיף )להלן להלן" 

של החברה במהלך  מניות לרכישת פקודות סכום הנאמנות ישמש את הנאמן להגשת  

 כמפורט האפשרויות שתי מבין הנמוך המחיר על יעלה שלא במחיר, המסחר בבורסה

 :להלן

 ממחיר המניה הממוצע של החברה בחודש שקדם לביצוע פקודות הרכישה. 95% (א)

 .החברה מניית לש האחרון הנעילה משער 97% (ב)

הממוצע במניות  היומי מהיקף המסחר 5%פקודה לרכישת מניות לא תעלה על  כל  

ש"ח. יחד עם  5,000-בחודש הקלנדרי שקדם למועד הגשת הפקודה ולא תפחת מ החברה

ש"ח ובכל חודש  50,000זאת, בכל יום מסחר לא ירכוש הנאמן מניות בתמורה העולה על 

 ש"ח. 300,000ניות בתמורה העולה על ירכוש הנאמן מקלנדרי לא 

כאמור לעיל בסעיף זה  בחברההנאמנות והתחייבויות חברת הניהול לרכוש מניות  הסכם  

יהיו תקפים למשך שלוש שנים בלבד אשר תחילתם במועד התחילה כהגדרתו בסעיף 

27.1(1x .להלן 

ו/או  החברהבאמור לעיל בכדי להגביל את חברת הניהול מלרכוש מניות נוספות של  אין  

 בתנאים אחרים מהאמור לעיל. החברהלרכוש מניות של 

 בלבד. הניהול חברתהסכם הנאמנות יחולו על  הוצאות (3

בכל מועד שבו יופקד סכום כלשהו בידי הנאמן, חברת הניהול תודיע על כך לחברה,  (4

 רסם דיווח מיידי אודות הפקדה זו.על מנת שהחברה תפ

או יותר מזכויות  5%חברת הניהול לא תחזיק, בכל עת שהיא, מניות המהוות  (5

  ההצבעה בחברה.

ix. תהיה האחראית הבלעדית לניהול ענייניה, למעט  היא התחייבה בין היתר, כי החברה

 החברהבהוצאות התפעול השוטף של  שאילעיל, ות 27.1iהשירותים המפורטים בסעיף 

וההוצאות הכרוכות בדרישות החלות על פי כל דין על חברה שניירות הערך שלה רשומים 

למסחר בבורסה, לרבות אך לא רק, תשלום שכר דירקטורים, הוצאות הקשורות בגיוס 

הון לחברה, הוצאות פרסום דוחות כספיים, שכר רו"ח, שכר עו"ד, שכר מבקר פנים, 

ונושאי משרה, ביטוח נכסי החברה, הוצאות  הוצאות ביטוח אחריות דירקטורים

תחזוקת הנכסים, שכר טרחה המשולם לצדדים שלישיים בקשר עם רכישה ומימוש של 

 השקעות וטיפול שוטף בנכסי החברה.

x. ההסכם תקופת 

 למסחר החברה מניות רישום מיום החל, שנים 7 בת לתקופה הינו הניהול הסכם (1

 הניהול הסכם(. בהתאמה", התחילה מועד"ו" הראשונה התקופה)להלן: " בבורסה

 כל, אחת כל שנים 7 בנות נוספות לתקופות, התנאים באותם, אוטומטי באופן יוארך

 התקופה סיום יום לפני ימים 180 לפחות בכתב מוקדמת הודעה ניתנה לא עוד

 "(. המוקדמת ההודעה תקופת)להלן: " הקודמת
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בהחלטת  הניהולהסכם את )אך לא חייבת(, להביא תהא רשאית  החברה (2

, בהתאמה, לידי גמר לאלתר, ללא מתן הודעה מראש כאמור החברההדירקטוריון של 

מקרה בו יבצר מחברת הניהול מכל סיבה שהיא, במשך  לעיל, בכל 1x)27.1בסעיף 

ימים )אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים(, להמשיך ליתן  180-תקופה בת יותר מ

 שירותי ניהול.

רשאית להפסיק  תהא החברהחד או יותר מן התנאים המפורטים להלן, בהתקיים א (3

הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מכל  מתןלאלתר וללא צורך ב הניהולהסכם את 

 כל דין ו/או הסכם: פי על החברהזכאית  תהאסעד לו 

 ;החברהמעשה המהווה הפרת אמונים חמורה כלפי  הביצע הניהול חברת .א

 כאמור וההליכים מיוחד/נאמן/מנהל נכסים/כונס מפרק מונה הניהול לחברת .ב

 ;ימים 90 בתוך הופסקו לא

 שירותי את לספק שהיא סיבה מכל לצמיתות עוד כשירה אינה הניהול חברת .ג

 .הניהול

תקופת ההודעה המוקדמת תידרש חברת הניהול להמשיך וליתן את שירותי  במהלך (4

, ללא שינוי. במקרה בו יחליט הניהולהניהול ותהא זכאית להמשך כל תנאי הסכם 

לשחרר את חברת הניהול מהמשך מתן שירותי הניהול בתקופת  החברהדירקטוריון 

, חלף הניהולההודעה המוקדמת, אזי ישולמו לה מלוא התשלומים על פי הסכם 

. למען הסר ספק, תשלום חלף הניהולהודעה מוקדמת כדין ובהתאמה להסכם 

כאילו ניתנו  הניהולתנאים מכוח הסכם ההודעה המוקדמת יכלול את כל ה

 השירותים בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.

 186-ו 185סעיפים /או יחודש בתנאים כמפורט בהסכם זה יהיה ניתן להארכה ו (5

 תקנון החברה. ב

xi. התמורה 

דמי ניהול שנתיים  הניהול חברתל החברהלהעמדת שירותי הניהול תשלם  תמורהב (1)

כולל מזומנים  מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים)כולל מע"מ(   1%בסך של 

 "(.הניהול דמי)להלן: " ושווי מזומנים

מסך  0.25%)בכל רבעון  הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש דמי (2)

, מחושבים לפי (כולל מזומנים ושווי מזומניםשווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים 

 צגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הקודם. נכסי החברה כפי שהם מו

מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם  החברה, במקרה בו תקצה בנוסף (3)

לחברת  החברה"(, תקצה ההנפקהבמסגרת הקצאה פרטית )להלן בסעיף זה: "

 ותיום ממועד ההנפקה כאמור, אופצי 30-הניהול, ללא כל תמורה נוספת, לא יאוחר מ

, בכל ןאו חלק ןת למימוש, כולוה ניתנינ( אשר תהיבבורסה למסחר תירשמנהשלא )

 בשיעור, החברהעת במהלך תקופה בת שבע שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות 

)להלן בסעיף זה:  ההנפקה במסגרת יוקצו אשר המניות מסך 5%-ל השווה

 "(.האופציות"
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אופציה תהיה ניתנת למימוש  כללהלן,  (xi4(27.1 בסעיף המפורטותבכפוף להתאמות 

  ( של החברה.1למניה אחת )

מחיר המימוש של האופציות כאמור, יהיה אותו המחיר אשר נקבע בהקצאה 

הפרטית, או כאשר מדובר בהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח המיידי שפרסמה 

ובכל מקרה לא יפחת מסכום שייקבע על ידי בקשר עם תוצאות ההנפקה  החברה

הבורסה או רשות אחרת כמחיר המימוש המזערי של כל אופציה לכל מניית מימוש 

 ש"ח למניה(. 0.3)נכון למועד זה 

חברת הניהול תהא רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להמחות את האופציות הנ"ל 

 ללא כל הגבלה.

החברה לרישומים בו  שם על תוקצינה האופציות ממימוש כל המניות שתנבענה

חשבון המחזיק  יתנהל שבו בורסה חבר חשבון לזכות המניות של החברהרשומות 

 .באופציות

ממועד הקצאת האופציות ועד לתום תקופת המימוש של האופציות כאמור לעיל,  (4)

יחולו הוראות התאמה של מספר המניות המוקצות עקב שינויים בהון, חלוקת מניות 

יות וכן התאמה של מחיר הטבה על ידי החברה, התאמה עקב הנפקה בדרך של זכו

 "(:ההתאמות)להלן: " 80המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד, כמפורט להלן

 בהון שינויים עקב התאמה .1

 החברה אזי, דומות נסיבות או הון של מחדש ארגון או פיצול, איחוד של במקרה

מחיר  או/ו הוקצתה אשר אופציה כל ממימוש הנובעות המניות כמות את תעדכן

 אופציות מימוש בגין הכוללת שהתמורה באופן המוקצות האופציות של המימוש

 תשתנה. לא המוקצות

 הטבה מניות חלוקת עקב התאמה .2

החברה תחלק מניות הטבה,  האופציותאם במהלך התקופה בה ניתן לממש את 

כך שמספר המניות הנובעות ממימוש  באופציותשמרנה זכויות המחזיקים יאזי ת

יגדל או יקטן, במספר המניות  וזכאי להן עם מימושאופציה יהיה השמחזיק 

מאותו סוג שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את 

 האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. 

 זכויות של בדרך הנפקה עקב התאמה .3

ות ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת נייר

לא תוגדל כמות מניות המימוש והחברה תציע או תגרום לכך כי ערך כלשהם, 

שטרם מומשו, כאילו האופציות תוצענה הזכויות באותם תנאים, גם למחזיקי 

שלהם עד ליום המסחר שלפני יום האופציות אלה את אופציות מימשו מחזיקי 

 .האקס

 דיבידנד חלוקת בגין התאמה .4

אשר התאריך הקובע לחלוקתו יחול לפני יום  ככל שהחברה תחלק דיבידנד,

                                                           

 .כמשמעותם בחוק ניירות ערך ובתקנון הבורסההמונחים בסעיף זה יפורשו   80
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המימוש, לא יחול שינוי במספר המניות שתוקצינה בגין מימוש האופציות, אך 

החל מהיום בו תיסחרנה מניות החברה אקס דיבידנד, יהיה מחיר המימוש של 

האופציות שווה למחיר המימוש הקודם בניכוי סכום הדיבידנד למניה ברוטו )לפני 

לבעלי מניות החברה. יובהר כי, בכל מקרה מחיר המימוש לא יפחת מס( שחולק 

  מערכן הנקוב של מניות המימוש.

 .לשינוי ניתנות אינן לעיל זה27.1xi(4 ) בסעיף המפורטות ההתאמות

לאחר חידושו או הארכתו לתקופות  לרבות סיומו הניהולבמועד סיומו של הסכם  (5)

יופחת מחיר המימוש של האופציות  "(מועד סיום הסכם הניהולנוספות )להלן: "

ואשר תיוותרנה במחזור  כפי שיהיה במועד סיומו של הסכם הניהול האמור לעיל

 ,החל ממועד סיום הסכם הניהול"(, מחיר המימוש המקוריאותה עת )להלן: "

מחיר במועד סיום הסכם הניהול )להלן: " ןממחיר המימוש שלה 50%בשיעור של 

המימוש המופחת יהיה מחיר המימוש של האופציות הנ"ל "(. מחיר המימוש המופחת

 .81המפורטות לעיל עד מועד פקיעתן בכפוף להתאמות

 :של המכפלה שבו במקרה לעיל האמור אף על

(i )  המימוש מחיר הפחתת בעת הניהול חברת בידי שתיוותר האופציה כתבי כמות                    

 -ב

(ii )  המופחת המימוש מחיר בניכוי המקורי המימוש מחיר. 

 :על תעלה"(, הניהול חברת פיצוי סכום)להלן: "

(i )  או, בנסיבות ) ממועד כניסתו לתוקף בשנים הניהול הסכם של מווקי תקופת 

 -ומוכפלת ב 12 -ב מחולקת כשהיא( הארכתו או חידושו העניין, ממועד

(ii )   הסתיים שבטרם האחרון ברבעון הניהול לחברת ששולמו הניהול דמימכפלת   

 .4-ב הניהול הסכם

 :אזי"( המתוקן הניהול הסכם הפסקת פיצוי סכום)להלן: "

 כך "(המתוקן המופחת המימוש מחיר)להלן: " ישתנה המופחת המימוש מחיר

. המתוקן הניהול הסכם הפסקת פיצוי סכום על יעמוד הניהול חברת פיצוי שסכום

 לחברת הפיצוי את לשקף מנת על המופחת המימוש מחיר עלהווי יתוקן כך לשם

 .כאמור לעיל הניהול הסכם סיום בגין הניהול

 :להמחשה נוסחה להלן

W = 𝑃 −
𝐷

𝐴
 

P      - המקורי המימוש מחיר. 

A     - כתבי האופציה שתיוותר בידי חברת הניהול בעת הפחתת מחיר כמות 

 .המימוש

D     -  .סכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן 

W    - .מחיר המימוש המופחת המתוקן 

כלשהי הסכם הניהול יופסק לפני מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ומסיבה 

                                                           

בכל מקרה מחיר המימוש המופחת לא יפחת מהסכום שייקבע על ידי הבורסה או כל דין אחר כמחיר , יובהר כי  81
 .המימוש המזערי של כל אופציה לכל מניית מימוש
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מבלי  ( אזילעיל( 27.1x3 בסעיף המתוארות)שלא בנסיבות מועד סיום הסכם הניהול 

לגרוע מזכויותיה של חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף לזכויות אלו תהיה חברת 

לכך שמחיר המימוש המקורי יופחת במנגנון האמור לעיל, בשינויים  הניהול זכאית

הסכם הניהול  המחויבים, ואולם סכום פיצוי חברת הניהול וסכום פיצוי הפסקת

 (.200%המתוקן יוכפלו )

ח הוראות הסכם הניהול, לא ידרשו והקצאת אופציות לחברה הניהול מכיובהר כי 

הוראות חוק החברות ותקנותיו, בעסקאות האישורים המיוחדים הנדרשים על פי את 

 .עם בעלי עניין

xii. בהוצאות השתתפות 

 בסכום הישירות להוצאות השווה בסך מהחברה להחזר זכאית תהא הניהול חברת (1

 וזאת, הניהול שירותי מתן במסגרת, החברה עסקי לקידום ידה על שיוצאו סביר

וזאת בכפוף  (תקרה)ללא  בחברה מקובלים שיהיו ההוצאות החזר לנהלי בהתאם

לאישור ועדת הביקורת של החברה שתבחן החזר הוצאות זה מעת לעת ולפי קביעתה 

 .)אך לא פחות מאחת לשנה קלנדרית(

 10-החברה תשלם לחברת הניהול את החזרי ההוצאות בגין כל חודש עד לא יאוחר מ (2

ימים מסופו של אותו חודש, וזאת בתוספת מע"מ וכנגד חשבונות מפורטים 

 שבוניות מס ערוכות כדין.וח

xiii. החברה כלפי סודיות בחובת מחוייבת הניהול חברת. 

יצוין כי לאור תנאי הסכם הניהול והוראות תקנון החברה, החברה רואה בחברת הניהול 

 כנושאת משרה בחברה והיא איננה מהווה בעלת שליטה בחברה.

 

 הסכמי השקעה 

 לעיל. 1.2.2הראשונים, ראו סעיף בדבר הסכמי ההשקעה עם המשקיעים  לפרטים

סעיף  ראו , לאחר תאריך הדוח,2018גופים מוסדיים מחודש מרץ ל הלפרטים אודות הקצא

 .לעיל 5

 

 הסכמי נדל"ן 

הסכם  ,, הסכם גבעת שמואלגן-רמת הסכםם מידטאון, הסכם רמלה, בדבר הסכ לפרטים

 .לעיל 1.2 סעיף ראו, והסכם הרצליה הלל ירושלים

 

 פעולה עם מנרב בדבר מכרזי דירה להשכיר הסכמי שיתוף 

מכרז דירה להשכיר בחולון, מכרז דירה להשכיר בירושלים, מכרז דירה בדבר  לפרטים

 .לעיל 1.2 סעיף ראולהשכיר בראשל"צ ומכרז דירה להשכיר בבאר יעקב, 

 

 הליכים משפטיים .28

מהותי כלשהו, והיא לא היתה צד להליך  אינה צד להליך משפטי החברהנכון למועד הדוח, 

 . 2018משפטי כאמור בשנת 
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  במקרקעין להשקעות קרן .29

 ביצוע השוואתיים  מדדי 

FFO 

תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת ל הראשונה לתוספת()א( 1א)37 להנחיה בהתאם

הינו סכום הרווח )או ההפסד( המיוחס  FFO, 1969 –(, התשכ"ט מבנה וצורה -התשקיף 

 אולבעלים של החברה האם המחושב על פי כללי החשבונאות המקובלים, בניכוי רווחים 

 מקרקעין של והפחתות פחת בתוספת, מניבים מקרקעין של ממכירה הנובעיםהפסדים 

 "(.FFO)להלן: " פעמיים חד אירועים השפעת ולמעט, מניבים

מזומנים מפעילות שוטפת על  םתזרי מציג אינוהינו מדד ביצוע מקובל אשר  FFO-ה כי יצוין

 חלוקת לבצע ויכולתה החברה שבידי מזומנים משקףמקובלים, אינו החשבונאות הפי כללי 

הנקי של החברה המחושב על פי כללי  )או הפסד( אמור להיחשב כתחליף לרווח אינוו כספים

     .מקובליםה חשבונאותה

 . לעיל   18 סעיףראו  FFO )הפסדי( בדבר התאמות לרווחי לפרטים (א)

 מיליוני 5-כהינו  2018בדצמבר  31סכום הדיבידנד שחולק בשנה שנסתיימה ביום  (ב)

 2018בשנת  FFO-לאור העובדה שהו ש"ח( 0.0167-ש"ח )המהווה דיבידנד למניה של כ

לפרטים  .FFO-מתוך ה ו( אין משמעות לשיעוראלפי ש"ח 24,356-)כ היה שלילי

 לעיל.   6 נוספים בדבר חלוקת דיבידנד ראו סעיף

 222,934-של כהסתכם לסך  2018סכום ההשקעה במקרקעין מניבים חדשים לשנת  (ג)

אין אלפי ש"ח(  24,356-)כהיה שלילי  2018בשנת  FFO-ולאור העובדה שה ש"חאלפי 

 .FFO-מתוך ה משמעות לשיעורו

 2018בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום סכום דמי הניהול שנזקפו לחברת הניהול  (ד)

היה  2018בשנת  FFO-ולאור העובדה שהמיליוני ש"ח )בתוספת מע"מ(  6.3-הינו כ

. לפרטים נוספים FFO-מתוך האין משמעות לשיעורו אלפי ש"ח(  24,356-)כשלילי 

 "ב לדוח התקופתי.המצ, בפרק ג', "דוחות כספיים" ,21 באור ראו

   2018בדצמבר  31אודות הרכב הנכסים וההכנסות ליום  נתונים 

מתוך סך הנכסים המוצגים בדוח על המצב   שיעור המקרקעין המניבים של החברה (א)

 ם בישראל.  י. כלל נכסי המקרקעין המניבים של החברה מצוי51%-הכספי הינו כ

)כולל הכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן  החברה שלההכנסות השוטפות  כל (ב)

וכל ההכנסות השוטפות של החברה )בניכוי  אלפי ש"ח 41,822-כלהשקעה( בסך של 

סכומים בגין שינויים בשווי נדל"ן שמקורם בשערוך נכסי הנדל"ן להשקעה( 

ממקרקעין  נובעותש"ח,  3,806-כהרשומות בדוח רווח והפסד של החברה בסך של 

  .מניבים

המהוות שיעור זניח מסך  בבנקים מפיקדונות ריבית הכנסות לחברה 2018 בשנת (ג)

 ההכנסות של החברה. 

נבע מרווחים   2018בדצמבר  31סכום הדיבידנד שחולק בשנה שנסתיימה ביום  (ד)

 ממקרקעין מניבים לצרכי דיור להשכרה.

 2018בדצמבר  31סך נכסי המקרקעין המניבים לפי השווי ההוגן של הנכסים ליום  (ה)
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 ש"ח.  אלפי 371,770-הינו כ

בעלי המניות בעלי שיעור ההחזקה במניות  חמשתעת החברה והדירקטורים, למיטב ידי 

 :82, הינם כמפורט להלן2018בדצמבר  31החברה הגבוה ביותר, נכון ליום 

 מספר המניות בעל המניות
שיעור ההחזקה בהון 

 המונפק
שיעור ההחזקה בדילול 

 מלא

אקסלנס נשואה גמל 
אקסלנס ו בע"מ

ניהול  -השקעות בע"מ 
להשקעות  קרנות

 משותפות בנאמנות

 12.64%-כ 13.3%-כ 39,781,702

 13.37%-כ 40,000,000 קרן קיימת לישראל
 12.71%-כ

 

קרנות  -ערבים 
לאלמנות וליתומים 

 )ע"ר(
 15.78%-כ 16.6%-כ 49,638,694

קופת הפנסיה של 
חברה קדישא גחש"א 
ע"י הרבנות הראשית 
 והמועצה דתית ת"א

 13.25%-כ 13.94%-כ 41,689,128

 ניהול אינדקס ריט
 "מבע

 7.82%-כ 3.03%-כ 9,066,269

 62.2%-כ 60.24%-כ 180,175,793 סה"כ

 

( בפרק ד', "פרטים נוספים", המצ"ב 24)תקנה  6סעיף לפרטים נוספים בדבר בעלי עניין ראו 

 לדוח התקופתי.

 

 :במקרקעין להשקעות כקרן מעמדה לעניין בדרישות החברה עמידת 

הפקודה קובעת כי קרן להשקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים 

 .לעיל 26.2 סעיףבהמפורטים 

השקעות לעל ידה כל התנאים הדרושים לקבלת מעמד של קרן  מתקיימיםהחברה בדעה כי 

 השקעות במקרקעין לכל דבר ועניין.ללקרן  נחשבתוהיא  במקרקעין על פי הפקודה

ידי  על יללע 3.26 בסעיף המפורטיםאי החשבון של החברה לגבי קיום התנאים לאישור רו

 המצורף לדוח תקופתי זה. נספח א' ראוהחברה, 

 

 דיון בגורמי סיכון .30

פעילותה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים  םבתחו חברהלהערכת הנהלת החברה, פעילות ה

 הבאים:

 כלכליים-מקרו סיכון גורמי 

וככזה הוא מהווה "ן הינו ענף מוביל במשק הישראלי הנדלענף  – מחזוריות עסקית (א)

משקל מהותי בתוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל. על רקע זה חשופות חברות 

. קיים קושי רב הפועלות בתחום הנדל"ן לסיכונים רבים ובראשם המחזוריות העסקית

                                                           

 .לחוק החברות 830 פ סעיף"מניות המוחזקות על ידי החברה כמניות רדומות ע 11,551,788 טרולבנ  82
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לכליים העלולים כ-ביכולת הערכת השינויים במחזוריות זו. בין הגורמים המקרו

להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות של חברות נדל"ן ניתן למנות האטה בפעילות 

וכיו"ב. בשל אופי פעילות , שינויי ריבית הכלכלית, מצב התעסוקה, המצב הביטחוני

השפעה מהותית על תוצאות פעילות  בישראלהחברה בתחום הנדל"ן, למצב המשק 

 החברה.

להמשיך ולממן את פעילותה, בין היתר, באמצעות גיוסי בכוונת החברה  – ההון שוק (ב)

 . במקרה של ירידה באטרקטיביות של שוק ההון בעייני המשקיעיםנוספיםחוב /או הון ו

 עשויה החברה להיתקל בקשיים בגיוסי הוןהפעילות בשוק ההון  יו/או ירידה בהיקפ

כך שבין היתר, הדבר עשוי לגרום לעלייה בעלויות גיוסי הון ו/או חוב  נוספים, ו/או חוב

שלא לעמוד ביעדיה החברה ומשכך עשויה  ולפגיעה באפשרויות הגיוס של החברה

 .ובצפי התפתחותה העסקיים

 

 גורמי סיכון ענפיים 

קיצוניים במדד המחירים לצרכן ו/או במדד מחירי  שינויים – הבנייה עלויות יקורי (א)

"ן הנדל נכסיבבנייה למגורים, עשויים להשפיע לרעה על מחיר הרכישה של  תשומה

 .למגורים המניב

במשולב עם החרפת  למגורים לדירותירידת הביקוש  – ירידה במחירי השכירות (ב)

פוטנציאליים, עלולה להביא לשחיקה בדמי  משכירים קיימים ו/אוהתחרות על ידי 

 ספיות.השכירות של החברה ולפגיעה בתוצאותיה הכ

גורם סיכון זה עלול להביא לגידול בהפרשות  – ירידה בכושר התשלומים של שוכרים (ג)

לחובות מסופקים או לחילופין עלול להביא לסיום הסכמי שכירות ו/או לפינוי שוכרים 

 מנכסים.

 על הממשלתי ובפיקוח במגבלות, בתקנים, בהיתרים לשינויים – ותקינה חקיקה שינויי (ד)

 ועל החברה של פעילותה על השפעה להיות עשויה, מגורים נכסי השכרת תחום

 .תוצאותיה

ירידה במחירי הדירות עלולה להביא לשחיקה בשווי הנכסים  – הדיורבמחירי  ירידה (ה)

 של החברה ולפגיעה בתוצאותיה הכספיות.

 

 סיכונים ייחודיים לחברה 

ונכון  2016 יונילפקודה, נכנס לתוקפו ב 222תיקון  – חדשנות החקיקה ושינויים בה (א)

למועד זה טרם נצטברו לגביו פסיקה והנחיות מקצועיות המפרשות ומבהירות את 

וודאות מסוימת בנוגע לפירוש הוראותיו על ידי הרשויות -הוראותיו. משכך, קיימת אי

במקרקעין, מעמדן  ותהשקעלהרלוונטיות. כמו כן, תיקונים ושינויים בנוגע לקרנות 

 .להביא לפגיעה בחברה, בפעילותה ובתוצאותיהוההתייחסות אליהן, עשויים 

במקרה של אי עמידה בהוראות הפקודה  – השקעות במקרקעיןלמעמד קרן  אובדן (ב)

במקרקעין, לרבות תנאים הניתנים לתיקון ואשר לא תוקנו  ותהשקעלהחלות על קרן 
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השקעות במקרקעין והיא תידרש לשלם מס על לבמועד, יישלל מעמד החברה כקרן 

 .83בנוסף למס אשר יוטל על המשקיעים בעת קבלת רווחיהםרווחיה, 

החברה עשויה להיות מושפעת מכניסתן לשוק של קרנות להשקעות  – עתידית תחרות (ג)

במקרקעין נוספות בתחום הנדל"ן המניב למגורים אשר עלולות להשפיע על הגברת 

ברה, התחרות וייתכן שפעילותן העתידית, ככל שתהיה, עלולה לפגועה בפעילות הח

 לרכוש דירות ובתוצאותיה. הביכולת

 גורמים עם שוטפת האינטראקציהחברה כוללת  פעילות – ומוניטיןתדמית  סיכוני (ד)

 קבלת, השכרת דירות ואישיים חוזים על חתימה ,היתר בין, הכוללת פרטיים

. לאור אופי פעילותה של החברה ייתכנו מקרים של אי עמידה תשלומיםו התחייבויות

השכירות מצד השוכרים כך שהחברה תצטרך לנקוט, בין היתר, בצעדי פינוי בהסכמי 

, במקרים עלול על כן, אופי פעילות החברה .השוכרים מהמושכר ומימוש ערבויות כנגד

במוניטין המקצועי של החברה, אשר עלול להביא לפגיעה בחברה,  לפגוע מסויימים,

 בפעילותה ובתוצאותיה.

סיכוני מקרו, סיכונים  –י הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם בטבלה שלהלן מוצגים גורמ

. גורמי סיכון אלו דורגו בהתאם להערכות הנהלת החברה, חברהחודיים ליענפיים וסיכונים י

 :חברה, על פי מידת השפעתם המשוערת על עסקי הזהעל יסוד הנסיבות הקיימות במועד 

 
 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על תחום הפעילות

 מועטה בינונית גדולה

 כלכליים-מקרו סיכון גורמי

   + מחזוריות עסקית

   + ההון שוק

 ענפיים ןסיכו גורמי

  +  הבנייה עלויות ייקור

  +  השכירות במחירי ירידה

  +  השוכרים של התשלומים בכושר ירידה

  +  ותקינה חקיקה שינויי

 +   הדיור במחירי ירידה

 חברהל ייחודייםסיכונים 

  +  בה ושינויים החקיקה חדשנות

   + במקרקעין להשקעות קרן מעמד אובדן

 +   עתידית תחרות

 +   ומוניטין תדמית סיכוני

 

הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על 

, כוללת מידע צופה פני עתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד חברהה

מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות כוללת הערכות וכוונות של החברה. זה אשר 

כלכלי -המבוססות על מגמות השינוי הקיימות בשוק ההון בישראל, על המצב המקרו

ל"ן המניב למגורים בישראל בשנים בישראל ועל מגמות השינוי הקיימות בענף הנד

האחרונות וההתפתחויות הצפויות בו הכוללות, בין היתר, שינויי חקיקה מהותיים, 

                                                           

הרי שהיא תידרש להשלים את מס הרכישה לשיעור , ככל והחברה לא תתקן את הליקויים בפרק הזמן הנדרש  83
 (.מיסוי דו שלבי)מס רכישה מלא ובעלי המניות ימוסו כבכל חברה רגילה 
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שינויים במחירי הדירות, שינויים בדמי השכירות ושינויים בעלויות הבנייה. לפיכך, 

השפעת הגורמים הנ"ל עשויה להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה כאמור, אם הערכות 

בעתיד לגורמי  חשיפהחברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות ה

 .אשר, אם יתממשו, עשויים להשפיע על החברה סיכון נוספים
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

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

 תאריך)להלן: " 2018בדצמבר  31( מוגש בזה דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום "הדוחות תקנותאו "

)להלן:  2018בדצמבר  31"( ולשנה שהסתיימה ביום מועד הדוח" או "דוחתאריך ה" או "הכספי המצב על הדוח

 "(.תקופת הדוח" או "שנת הדוח"

"ח הדו"ח. הדו לתקופת החברה בפעילות העיקריים השינויים את סוקר החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

"(, על כל חלקיו ויש התקופתי הדוח: "להלן) 2018 בדצמבר 31 ליום המלא התקופתי מהדוח נפרד בלתי חלק הינו

לקרוא את הדוח התקופתי כולו כמקשה אחת. בדוח זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בדוח 

 א אם צוין אחרת. התקופתי, אל

 הוראות"( ערוכים בהתאם להכספיים הדוחות: "להלן' )ג כפרק התקופתי לדוחהדו"חות הכספיים המצורפים 

ולתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ובהתאם לתקני  2010-ע"התשתקנות ניירות ערך )דו"חות כספיים שנתיים(, 

  (.IFRS-הדיווח הכספי הבינלאומיים )תקני ה

 

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

 ותזרים המזומנים שלו

 העסקית וסביבתו התאגיד פעילות .1

חודש  במהלך כחברה פרטית בעירבון מוגבל. 2016במאי  4החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום  .1.1

 1"מבע אביב-בתל ערך לניירות בבורסה ערך ניירות הנפקתבדבר  תשקיף החברה פרסמה 2016 ספטמבר

 הערך ניירות נסחרים, ואילך 2016 בספטמבר 26 מיום והחל(, בהתאמה", התשקיף" -" והבורסה)להלן: "

 .בבורסה החברה של

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

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

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

 .ייחודיות מס להטבות זכאית במקרקעין להשקעות קרן, בנוסף. ועוד"ן הנדל בתחום

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

. לפרטים נוספים בדבר תחום הפעילות של החברה ןשירותים הנלווים להשכרתהוהשכרת דירות ומתן 

 התאגיד", המצ"ב לדוח תקופתי זה. תיאור עסקיא' " לפרק ,2ראו סעיף 

 , 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: 
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 מצב כספי .2

 "ח(:ש)באלפי  2018 בשנת מהרבעונים אחד לכל החברה של הכולל הרווח )ההפסד( על דוחות תמצית להלן .2.1

 2018שנת  4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  

 3,806 1,818 1,479 509 - הכנסות מדמי שכירות

עלות השכרת נכסים 

 והפעלתם
- 291 188 321 800 

 - 218 1,291 1,497 3,006 

התאמת שווי הוגן נדל"ן 

 להשקעה
22,342 - 6,744 9,730 38,816 

 22,342 218 8,035 11,227 41,822 

 15,504 4,871 4,789 3,415 2,429 הוצאות הנהלה וכלליות

 19,913 (3,197) 3,246 6,356 26,318 

הכנסות )הוצאות( מימון, 

 נטו
(562) (6,759) 7,596 (9,860) (9,585) 

 16,733 (3,504) 10,842 (9,956) 19,351 לתקופה)הפסד(רווח 

 

)באלפי  1820 דצמברב 13ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום עיקרי להלן יפורטו  .2.2

 (:ח"ש

 הסעיף

 

 31יום ל

 בדצמבר

2017 

 

 31 ליום

 בדצמבר

2018 

 החברה הסברי

 שוטפים נכסים סך

159,900 54,964 

 שימשו אשר מזומנים ביתרות מתנועהנובע בעיקר  הקיטון

 4.4 בסעיףכמפורט  החברה של והמימון ההשקעה לפעילות

 .להלן

/מוגבלים משועבדים פקדונות

 ארוך לזמן

1,580 35,984 

 ערבות לטובתמפקדונות ששעבדה החברה בעיקר  נובע הגידול

בסך של  להשכיר דירה מכרזיבהם זכתה במסגרת  בפרויקטים

 חשיפה בתיחום הנמצאים מזומנים וכן"ח ש אלפי 6,379-כ

 לדוחות (12)ו'16בבאור כאמור אלפי ש"ח  28,025-כשל  בסך

 .השנתיים

 פקדון בנאמנות

140,048 38,663 

"ח ש אלפי 119,194-כ של מיתרה בעיקר נובע הקיטון

 סדרה"ח )אג מהרחבת כתוצאה הנאמנות בחשבון שהופקדה

בנדל"ן להשקעה  החברה מהשקעות כתוצאהמנגד ו'( א

-כ שלבסך  ותשלומים עבור מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה

 . התקופה במהלך"ח ש אלפי 220,644

 להשקעה"ן נדל"ח ע מקדמות

 

149,942 104,725 

"ן כנדלנובע מסיווג עלות פרויקט מידטאון  בתקופה הקיטון

עלות פרויקט  ש"ח, סיווגאלפי  61,653-כ של בסך להשקעה

פקדון ששולם וקבלת החזר  אלפי ש"ח 48,289-נגבה בסך של כ

 כתוצאה שנוצר  גידולה עסקת הגר"א שהתבטלה ובקיזוז בגין

 מצטבר בסך גן ורמת ברמלה בפרויקטים החברה מהשקעות

 "ח.ש אלפי 64,725-כ של
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 הסעיף

 

 31יום ל

 בדצמבר

2017 

 

 31 ליום

 בדצמבר

2018 

 החברה הסברי

 בהקמה להשקעה"ן נדל

13,024 117,139 

 בתקופה הגידולבהקמה מוצג לפי שווי הוגן.  להשקעה"ן נדל

נובע מהשקעות החברה בפרויקטים במלחה ירושלים, חולון, 

אלפי  104,115-כ שלראשון לציון ובאר יעקב בסך מצטבר 

 ש"ח.

 להשקעה"ן נדל

- 371,770 

 התקופה"ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן. הגידול במהלך נדל

שמואל ברבעון הראשון מרכישת פרויקט בגבעת בעיקר  ענוב

 השלמתאלפי ש"ח,  119,584-בעלות כוללת של כ 2018לשנת 

סיווג פרויקט מידטאון ברבעון הראשון לשנת  ושינוי רכישה

ש"ח,  השלמת רכישה ושינוי  אלפי 73,201-בעלות של כ 2018

 48,329-בעלות של כ יח"ד( 23) סיווג פרויקט נגבה ברמת גן

בעלות כוללת של בירושלים ל אלפי ש"ח, רכישת פרויקט הל

דירות נוספות בפרויקט נגבה  6ש"ח, רכישת  אלפי 75,867-כ

התאמת  וכן אלפי ש"ח 15,966-ברמת גן בעלות כוללת של כ

 אלפי ש"ח. 38,816-שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ

 -- 723,930 464,913 המאזן סך

 'א סדרה חוב אגרות

247,890 373,355 

 120,942,000הרחבה של  מהנפקת בעיקר נובע בתקופה הגידול

אלפי ש"ח, נטו  118,449-לכ בתמורה"ח סדרה א' ש"ח אג.נ ע

 והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.  

 בנקאי מתאגיד הלוואה

 ושאינן שוטפות)התחייבויות 

 50,268 - (שוטפות

מקבלת ליווי בנקאי שקיבלה  כתוצאה בעיקרנובע  הגידול

ומנרב החזקות בע"מ "מ בע ובנין הנדסה מנרבהחברה יחד עם 

 להשכיר דירה במכרז ותהשותפ"(, מנרב)להלן בסעיף זה:"

, מנרב 40%-ו החברה 60% של יחס לפי וחולון יעקב בבאר

  ש"ח.  יליוןמ 83.8-כ של מצטבר בסך

 הוגן בשווי פיננסית התחייבות

- 14,527 

במהלך  בנק עם החלף עסקת מביצוע כתוצאה נובע הגידול

ואמידת שוויה ההוגן של ההתחייבות הנגזרת  הרבעון השני

 מעסקה זו ליום המאזן.

 הון

 

215,579 280,932 

 החברה שביצעה מניות מהקצאת כתוצאה בעיקר נובע הגידול

המצורפים לדוח  הכספיים לדוחות ו'16 באורב כאמור

 בהון לגידול הביאה ההחלף עסקת עם ביחד, אשר תקופתי זה

 לתקופה הכולל ברווח מגידול וכן ח"ש אלפי 52,232-כ של בסך

ש"ח ובקיזוז דיבידנד שחולק בסך של  אלפי 16,733-כ של בסך

 .אלפי ש"ח 5,000-כ

  0.94 0.94 (ח)ש" למניה הון

 

בין )מיליוני ש"ח בפקדונות חופשים הנושאים ריבית שוק  113-מופקדים כהיו , 2017בדצמבר,  31ליום  )*(

( לשנה 0.15%של )מיליון ש"ח בפקדון חופשי הנושא ריבית שוק  14-מתוכם סך של כ (לשנה 0.15%-ל 0.08%

רה קשורה לאקסלנס נשואה גמל באקסלנס נשואה שרותי בורסה בע"מ אשר למיטב ידיעת החברה, הינה חב

פות ניהול קרנות להשקעות משות -אקסלנס השקעות בע"מ , תעודות סל –אקסלנס השקעות בע"מ , בע"מ
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)להלן ביחד:  הפניקס אחזקות בע"מ )אחזקות קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל(ובנאמנות 

 אלפי ש"ח. 26-הסתכמה לכ 2018בדצמבר,  31קדון ליום ייתרת הפ .2"אקסלנס"(

 

 הפעילות העסקית תוצאות .3

)באלפי  הכולל במהלך תקופת הדוח (ההפסדהרווח )להלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוחות על 

  :ש"ח(

 שהסתיימה לשנה הסעיף

 בדצמבר 31 ביום

 בדצמבר 31 ליום בהשוואה השינוי לעיקרי החברה הסברי
2017 

2017 2018 

, מידטאון בפרויקט שכירות מדמי הכנסות כולל זה סעיף 3,006 - והפעלתם נכסים מהשכרת רווח

 3,806-כופרויקט מרום נגבה בסך של  שמואל גבעת פרויקט

)כולל  והפעלתם הנכסים השכרת עלויות בנטרול"ח, ש אלפי

 "ח.ש אלפי 800-כ של מצטבר בסך( פעמיות חד הפעלה עלויות

 בפרויקט ערך עליית בגין הוגן שווי התאמת כולל זה סעיף 816,38 - להשקעה"ן נדל הוגן שווי התאמת

 ערך עליית"ח, ש אלפי 12,989-כ של מצטבר בסך מידטאון

 ערך עליית ,"חש אלפי 9,616-כ של בסך שמואל גבעת בפרויקט

 "חש אלפי 8,399-של כ מצטבר בסך גן ברמת נגבה בפרויקט

אלפי  27,81-כ ועליית ערך בפרויקט הלל בירושלים בסך של

 .ש"ח

 מגידול בעיקרנובע  2017מקבילה בשנת  תקופהלעומת  הגידול (504,15) (7,504) וכלליות הנהלה הוצאות

-כש"ח בדמי הניהול לחברת הניהול,  אלפי 4,548-כ של בסך

"ח כתוצאה מרישום הוצאות בגין אופציות ש אלפי 982

לדוחות הכספיים  ח'16לחברת הניהול )ראה בהקשר זה באור 

ש"ח  אלפי 656-כ של גידולהמצורפים לדוח זה(,  השנתיים

 הוצאות בגין ח"ש אלפי 694-כ של גידול, בהוצאות בגין ייעוץ

 .ופרסום שיווקאלפי ש"ח בהוצאות  616-וכ משפטיות

ריבית  מהוצאות בעיקרהמימון, נטו בתקופה נובעות  הוצאות (585,9) (739,2) נטו, מימון)הוצאות(  הכנסות

 הצמדהמהפרשי  הוצאות וכן'( א סדרהאג"ח ) ניכיוןוהפחתת 

 10,843-כ של לסך שהסתכמו בתקופההמחירים לצרכן  למדד

בשווי )עסקת ההחלף( הכנסות משערוך נכס פיננסי  "ח.ש אלפי

 ועמלות ריבית ועלויות אלפי ש"ח 2,973-כשל  בסךהוגן 

 . אלפי ש"ח 1,715-כ של מצטבר בסך לבנקים

התאמת הגידול בברווח הכולל בתקופה נובע בעיקר מ השינוי 733,16 (243,10) לתקופה( הפסד) רווח

 נטו, נכסים מהשכרת הכנסותלהשקעה, שווי הוגן נדל"ן 

 . נטווצאות הנהלה וכלליות והוצאות מימון, גידול בהובניכוי ה

  0.06 (0.03) למניה( הפסד) רווח

 

 

 

                                                        
 בפרק ד', "פרטים נוספים", המצורף לדוח תקופתי זה. 6לפירוט בדבר החזקות אקסלנס )למיטב ידיעת החברה( ראו סעיף   2
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 נזילות ומקורות מימון .4

בסך  ,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'(  אלפי ש"ח, 237,525-של כ

אלפי ש"ח, התמורה נטו אשר התקבלה בגין הנפקתן והקצאתן  245,972-, בסך של כ2017בחודש אוגוסט 

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

אשר התקבלה בגין הקצאתן של מניות בחודש יוני התמורה נטו  וכןאלפי ש"ח  118,449-בסך של כ ,2018

אלפי ש"ח הופקד בפקדון מוגבל  28,000-כ )מתוך סכום זה סך של ח"ש אלפי 70,000-, בסך של כ2018

-וכן התמורה בסך של כ (הכספיים המצורפים לדוח זה לדוחות 12ו'16אור יבב כאמורלתיחום חשיפה 

 משמשות 2019, מרס בחודשהמאזן, שהתקבלה בגין הקצאתן של מניות לאחר תאריך  ש"חאלפי  22,500

  למימון פעילותה העסקית של החברה, כפי שתחליט הנהלת החברה מעת לעת, לפי שיקול דעתה.

בדצמבר  31ש"ח. נכון ליום אלפי  50,268-הינה כ 2018בדצמבר  31יתרת ההלוואות מתאגיד בנקאי ליום  .4.2

הבנקאי אשר מעמיד לקבוצה עומדת בכל ההתניות אשר התחייבה עליהן כלפי התאגיד  חברהה 2018

המצורפים לדוח  הכספיים לדוחות 14ביאור  ונוספים ראהלוואות וכן כלפי מחזיקי אגרות החוב. לפרטים 

 .זה

בהיקף שיידרש לה לשם המשך  ו/או חוב בעתיד בכוונת החברה לממן את פעילותה באמצעות גיוסי הון .4.3

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

 .פרטיים

 :תזרימי המזומנים – נזילות .4.4

 "ח.ש אלפי 39,424-כ שלבסך  תופיקדונו לחברה יתרות מזומנים ,2018בדצמבר  31ליום 

 31 ליום הסעיף

 בדצמבר

2017 

 31ליום 

ר דצמבב

2018 

 2017בדצמבר  31לעיקרי השינוי בהשוואה ליום  הסברי החברה

 תזרימי

, נטו, מזומנים

 שוטפת לפעילות

 "ח(ש)באלפי 

(6,242) (8,730) 

 

אלפי  16,733-תזרים המזומנים לפעילות שוטפת נובע בעיקר מרווח בסך של כ
אלפי ש"ח,  38,816-ש"ח בניכוי התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בסך של כ

אלפי ש"ח, עלות תשלום מבוסס מניות בסך  9,521-הוצאות מימון נטו בסך של כ
להצגת  בויותוהתחיי נכסים לסעיפיאלפי ש"ח ובתוספת התאמות  1,388-של כ

תזרים המזומנים, נטו, לפעילות שוטפת  אלפי ש"ח. 2,353-המזומנים בסך של כ
אלפי ש"ח בנטרול עלויות  10,243-אשתקד נבע בעיקר מהפסד שוטף בסך של כ

-אלפי ש"ח, עלויות תשלום מבוסס מניות בסך של כ 2,847-מימון, נטו בסך של כ
  אלפי ש"ח. 668-והתחייבויות בסך של כאלפי ש"ח ושינויים בסעיפי רכוש  406

 תזרימי

, נטו, מזומנים

 השקעה לפעילות

 "ח(ש)באלפי 

"ן בנדלהמזומנים לפעילות השקעה נובע בעיקר מהשקעות החברה  תזרים (335,340) (309,058)
-כ של בסך בהקמה להשקעה"ן נדל"ח, ש אלפי 222,934-כ בסך של להשקעה
 אלפי 64,725-כ בסך של בהקמה"ן נדל"ח ע מקדמות ותשלוםש"ח  אלפי 104,114

אלפי ש"ח  34,380-כ של בסך וני"ע סחירים מוגבלים פקדונות"ח וכן הפקדה בש
ובקיזוז שחרור כספים מחשבון נאמנות לצורך השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן 

, נטו, מזומנים"ח. תזרים ש אלפי 86,445 -כלהשקעה בהקמה בסך מצטבר של 
בפקדון נאמנות  דוקשהופ מסכומים בעיקר נובע אשתקד מוןמי מפעילות

 מקדמות בגין תשלום וכן 140,048-ככתוצאה מגיוס אגרות חוב סדרה א' בסך של 
 אלפי 162,618-כ של מצטבר בסך בהקמה להשקעה"ן ונדל להשקעה"ן נדל"ח ע
 "ח.ש

 תזרימי

, נטו, מזומנים

 מימון מפעילות

 "ח(ש)באלפי 

 מהנפקת שהתקבלהנטו  מתמורה בעיקר נובע מימון מפעילות המזומנים תזרים 228,443 234,935
נטו מהנפקת הון  תמורהאלפי ש"ח,  118,449-' בסך של כא סדרה"ח אג הרחבת

אלפי ש"ח וקבלת אשראי מתאגיד בנקאי  69,732-מניות ועסקת החלף בסך של כ
' א סדרה חוב אגרות בגין ריביתאלפי ש"ח ובנטרול הוצאות  50,268-בסך של כ

 5,000-אלפי ש"ח וחלוקת דיבידנד בסך של כ 5,006-כ בסך של ההחלף ועסקת
מפעילות מימון אשתקד נובע בעיקר  , נטו,. תזרים מזומניםאלפי ש"ח

אלפי  245,972-כ מתקבולים נטו שהתקבלו מהנפקת אג"ח סדרה א' בסך של
אלפי ש"ח  10,108-בכ, עלויות רכישה עצמית של מניות החברה שהסתכמו ש"ח

 "ח. ש אלפי 929-כ של בסך כאמור החוב אגרותריבית ששולמה למחזיקי  ובניכוי
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  ממשל תאגידיהוראות גילוי בהיבטים שונים של  -'בחלק 

 תרומות  .5

 נכון למועד זה לחברה אין מדיניות תרומות.

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .6

, ופיננסיתטרם אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית  החברה  (1)

( 12)א()92בהתאם לסעיף דירקטוריון החברה  קבע 2016באוגוסט  28ביום בחוק החברות.  המונח כהגדרת

כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתחשב לחוק החברות 

בגודל החברה, סוג פעילותה, במספר חברי הדירקטוריון ובהרכב דירקטוריון החברה הכולל אנשים בעלי 

 .הדח"צים(( דירקטורים )ובכלל זה 4ניסיון וכישורים ניהוליים ומקצועיים, הינו ארבעה )

 זה, הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון החברה הינם:נכון למועד  (2)

  מר ארז רוזנבוך, יו"ר הדירקטוריון, הינו בוגר תואר ראשון במשפטים מאונ' תל אביב. בנוסף לניסיונו

המקצועי העשיר מכהן כיו"ר דירקטוריון טכנופלס ונצ'רס בע"מ, כיו"ר דירקטוריון ריט אינדקס ניהול 

 ( בע"מ המשמשת כשותף כללי בשותפות אתו שוקי הון שותפות מוגבלת. 2015"מ ומנהל באתו ניהול )בע

  ראשון בכלכלה וחשבונאות מר גיא פרג, דירקטור ויו"ר ועדת ההשקעות של החברה, הינו בוגר תואר

בעל ו ןאיל-בוגר תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון מאונ' ברו אילן-)בהצטיינות( מאונ' בר

 רישיון רו"ח.

 וגרת תואר שני וב בוגרת תואר ראשון במשפטים מאונ' תל אביבטכסא, דח"צית, הינה -גב' ריטה בעל

טכסא מכהנת -העשיר גב' ריטה בעלהמקצועי . בנוסף לניסיונה יורק-פוליטכניק ניו 'במדעי הניהול מאונ

, במארש ישראל בע"מ הלית בכירסמנכ"וכן כיהנה בעבר כ דירקטורית באיילון חברה לביטוח בע"מכ

בקבוצת נאוסיטי וכדח"צית  ר אירופה בע"מ.ס.דח"צית בבכ ,סמנכ"לית בפניקס חברה לביטוח בע"מכ

 .להשקעות והחזקות בע"מ

  ,בוגרת תואר ראשון משולב משפטים וראיית חשבון מהמכללה גב' שירלי סגול, דח"צית, הינה רו"ח ועו"ד

 התמחות במיסוי אמריקאי מאונ' בוסטון.עם  במשפטים בוגרת תואר שניו למנהל

  במנהל עסקים מאונ'  בוגרת תואר ראשוןגב' יפעת אדורם זק, דירקטורית בלתי תלויה, הינהNew York 

City מנהלת ו יועצת עצמאיתופועלת כיום כ בוגרת תואר שני במנהל עסקים מאונ' מנצ'סטר אנגליהו

 כלל ניהול פיננסים בע"מ. -כנף ב לת הנכסים האלטרנטיבייםמנה. בנוסף שימשה כהשקעות פרטיות

 ,דח"צית במפעלי ע. שנפ ושות' בע"מבנוסף לניסיונה המקצועי העשיר, גב' יפעת אדורם זק מכהנת כ

קבוצת סקופ כדח"צית ב, אולטרה אקוויטי השקעות בע"מבדח"צית , כבלודן חברה להנדסה בע"מ

 .ר בית השקעות ניהול תיקים בע״ממוב"צית וכדח מתכות בע"מ )ציבורית(

פרטים ד', " בפרק 9 סעיף וופיננסית ראלפרטים נוספים בדבר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 

 .המצורף לדוח תקופתי זהנוספים", 

 בלתי תלויים דירקטורים .7

ו נבלתי תלויים )ובכלל זה דח"צים( אשר יכההתקנון החברה כולל הוראות בדבר מספר הדירקטורים 

)מס'  2016בספטמבר  21לתקנון החברה אשר פורסם ביום  91פים סעילפרטים ראו  בדירקטוריון החברה.

 (.2016-01-126370אסמכתא: 
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 :בחברה פנימיהמבקר ה פרטים בדבר .8

 "(.מונרוב מרזהות המבקר הפנימי: גיא מונרוב, רו"ח )להלן: " .8.1

 .2016בנובמבר  29תאריך תחילת כהונתו:  .8.2

)א( 3)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיפים 146למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עמד בהוראות סעיף  .8.3

  "(.הפנימית הביקורת חוק"להלן: ) 1992 -לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב  8-ו

  למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי לא החזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה. .8.4

החברה, לא היו למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים אחרים עם החברה  למיטב ידיעת .8.5

  או עם גוף הקשור אליה.

התקשרות: המבקר הפנימי העניק שירותי ביקורת פנים כמינוי אישי, כגורם חיצוני, באמצעות משרדו  .8.6

הכוללת עובדים בעלי " שבו מחלקת ביקורת פנימית AlMoבקרה וניהול סיכונים  -אלקלעי מונרוב "

 מיומנויות שונות ומומחים בתחומם.

 2016בנובמבר  29דרך המינוי: מינויו של מר מונרוב כמבקר פנימי אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום  .8.7

. מר מונרוב הינו רואה חשבון מוסמך, מבקר 2016בנובמבר  27לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת מיום 

 CRISC, מוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע CISAמערכות מידע מוסמך , מבקר CIAפנימי מוסמך 

המובילים מ במשרדשנה בתחום הביקורת הפנימית. מר מונרוב הינו שותף  20-ובעל ניסיון של למעלה מ

נותן שירותים ישירים ונלווים למגוון לקוחות הכולל גופים  אשר ניהולהבארץ בתחום הבקרה, הייעוץ ו

ות ממשלתיות וחברות פרטיות בענפי המשק השונים. מר מונרוב נמצא מתאים לכהן ציבוריים, חבר

 כמבקר הפנימי של החברה, בין היתר, בהתחשב בהיקף ובמורכבות פעילותה של החברה.

, מר ארז : הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריוןהפנימי המבקר על הממונה זהות .8.8

 .רוזנבוך

 :העבודה תכנית .8.9

 שנתית. נההיתכנית העבודה של המבקר הפנימי  •

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

עדת הביקורת של החברה. ועדת הביקורת בוחנת את תוכנית העבודה ועל ידי מבקר הפנים ומוצגת לו

לדירקטוריון החברה אשר מאשרה בשינויים  השנתית של מבקר הפנים ומעבירה את המלצותיה

 הנראים לו, ככל שהיו.

 השיקולים העיקריים בקביעת תוכנית הביקורת השנתית הינם:

 .על פי ניסיונו והכרות עם החברה הצעת מבקר הפנים לתוכנית עבודה שנתית •

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

 שנדונו בישיבות השוטפות של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.

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

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

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

 :היקף העסקת המבקר הפנימי .8.10

)היקף העסקתו בשנת  שעות 200-כמסגרת שלהסתכם ל 2018סקתו של המבקר הפנימי בשנת היקף הע

המבקר הפנימי, הרחבת היקף  מדיניות החברה היא שככל ותידרש, לדעת .שעות( 125-הסתכם לכ 2017

הביקורת ודירקטוריון  העסקתו לצורך השלמת תכנית הביקורת הפנימית, יבוא הדבר לאישור ועדת

, היכרות המבקר את הפעילות המבוקרתעל סמך היקף שעות העבודה נקבע, בין היתר,  היקףהחברה. 

 .המוצעת , המבנה הארגוני של החברה ותוכנית הביקורתענייני החברה

 : תקנים מקצועיים מקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת .8.11

המבקר הפנימי את הביקורת הינם על פי הודעת המבקר הפנימי, התקנים המקצועיים על פיהם עורך 

  (.IIAהתקנים המקצועיים של איגוד המבקרים הפנימיים בישראל )

 זה ובכלל, הפנימית הביקורת לחוק 9 בסעיף כאמור חופשית גישה תניתנ הפנימי למבקר: למידע גישה .8.12

 .כספיים נתונים לרבות, החברה של המידע למערכות אמצעית בלתי גישה

 : הפנימי המבקר וחשבון דין .8.13

המבקר הפנימי מגיש את דוחותיו בכתב ליו"ר הדירקטוריון וליושב ראש ועדת בהתאם לתכנית העבודה 

הביקורת. הדוחות מועברים לעיון חברי ועדת הביקורת ונדונים בוועדת הביקורת והדירקטוריון באופן 

 שוטף.

 .עילות מזכירות החברהאומדני התקציב של החברה ואת פמבקר הפנים בחן במהלך שנת הדיווח את 

, יו"ר ועדת ביקורת והנהלת החברה, הוחלט לדחות את ןין כי לאחר התייעצות עם יו"ר הדירקטוריויצו

וזאת לאור העובדה שברוב  2019בקרה על גביית תשלומים משוכרים לשנת ההשכרה והבחינת נהלי 

 לחברה. ERP-טרם הושכרו דירות על ידי החברה וטרם נכנסה מערכת ה 2018שנת 

וזאת  בנושא אומדני תקציב נערך דיון בוועדת הביקורת בממצאי המבקר הפנימי 2018 דצמברב 24ביום 

כ"ל ולחברי ועדת הביקורת מספר ימים נימי למנלאחר הגשת דין וחשבון בכתב על ממצאי המבקר הפ

 מועד הדיון.  ינלפ

, לאחר תאריך הדוח, נערך דיון בוועדת הביקורת בממצאי המבקר הפנימי בנושא 2019במרץ  18 ביום

כ"ל ולחברי נימי למנזאת לאחר הגשת דין וחשבון בכתב על ממצאי המבקר הפוחברה הפעילות מזכירות 

 י מועד הדיון. נועדת הביקורת מספר ימים לפ

 

כת דירקטוריון החברה היקף ואופי תוכנית להער :הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי .8.14

העבודה של המבקר הפנימי הנם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי ליישם את מטרות הביקורת 

  הפנימית, היות והנושאים שנבחרו הינם מהותיים לחברה ונבדקו מאספקטים שונים.
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. שכרו של המבקר שעות( 137-כ) תגמול מבקר הפנים נעשה על בסיס שעות עבודה שנוצלו בפועל: תגמול .8.15

. בתוספת מע"מ אלפי ש"ח 30-בכ 2018ש"ח לשעה בתוספת מע"מ, והסתכם בשנת  220הפנימי הינו 

להערכת החברה תגמול זה הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר 

ן השפעה על הפעלת שיקול דעתו להערכת הדירקטוריון של החברה לתגמול שניתן למבקר אי הפנימי.

 המקצועי.

 המבקר החשבון רואה בדבר פרטים .9

 רואי חשבון משמש כרואה החשבון המבקר של החברה. –משרד קוסט פורר גבאי את קסירר 

, כפי שהיה במועד ההתקשרות ואושר שכר טרחת רואה החשבון המבקר נקבע בהתאם להיקף עבודתו הצפוי

בגין שירותי ביקורת, שכר טרחת רואה החשבון המבקר  הוצאותלהלן ריכוז  החברה. דירקטוריוןעל ידי 

 :)בתוספת מע"מ( והוצאות בגין שירותים אחרים )יעוץ ומיסוי(שירותים הקשורים לביקורת 

 

 2017בגין שנת  2018בגין שנת 

 שעות שכר )באלפי ש"ח( שעות שכר )באלפי ש"ח(

 סקירה וביקורת דוח שירותי ביקורת,
 החברה התאמה למס של

 650-כ 135-כ 1,050-כ 229-כ

יעוץ מיסוי כולל בעיקר שירותים אחרים )
 בנושאי מס שוטפים( טיפולו מקרקעין

 352-כ 299-כ 695-כ 558-כ

( ולתוספת השביעית לתקנות הדוחות, דירקטוריון החברה ערך בחינה ודיון בגין 12)ב()10בהתאם לסעיף 

היות והיקף שכר הטרחה ששולם לרואה התלות החלים עליו, -עמידת רואה החשבון המבקר בכללי אי

מההכנסה הכוללת של רואה  וסקירה מהווה פחות ממחציתהחשבון המבקר של החברה בגין שירותי ביקורת 

דירקטוריון  קבע ומהנהלת החברה לאחר קבלת הסברים מרואה החשבון המבקר .החשבון המבקר מהחברה

תלות החלים עליו. בנוסף החליט הדירקטוריון להמשיך -כי רואה החשבון המבקר עמד בכללי האי החברה

 ולהתקשר עם רואה החשבון המבקר על אף האמור לעיל.

 

 :המבקר החשבון רואה עם ולהתקשרלהמשיך  להחלטה הדירקטוריון נימוקי תתמצי להלן

ו תחום חדש בישראל אשר משקיעות בנדל"ן למגורים הינ להשקעות במקרקעיןנושא המיסוי של קרנות  .א

על כן נדרש היה מהחברה לקבל שירותי  ברורים. מיסויר טרם הובהר ונקבעו לגביו הסדרי בישראל אש

וכן שירותי יעוץ ומיסוי חד פעמים )לדוגמא: מתן הסברים לגורמים ממשלתיים בנוגע יעוץ ומיסוי רבים 

 ינתן באותם היקפים בשנים הבאות.הלמיסוי החברה( אשר אינם צפויים ל

 222שר היא רוצה שיחולו עליה )ובכלל זה תיקון החברה פועלת לשינוי חוקים אשר חלים עליה וא .ב

( ועל כן נדרש מהחברה להיעזר ולקבל 1959-חוק לעידוד השקעות הון, תשי"טלפקודת מס הכנסה ו

 בהקשר זה.  ספציפייםמיסוי יעוץ ושירותי 

 שלהמיסוי  מחלקתוכן  ההגבו מקצועית ברמה הינם לחברה ניתנים אשר והסקירה הביקורת שירותי .ג

EY 222מקרקעין ובתיקון בנושא המיסוי של קרנות להשקעות ב בארץ ומובילה מקצועית מחלקה הינה 

 לפקודת מס הכנסה בפרט.
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 למחזיקי אגרות החוב ייעודיגילוי  .10

פרטים לגבי תעודות התחייבות )אגרות חוב )סדרה א'( של החברה(, כמפורט בתוספת השמינית  להלן

 :הדוחותלתקנות 

 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

סך השווי הנקוב של הסדרה לאחר 

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

 .אלפי ש"ח 376,724-כ 31.12.2018שווי נקוב ליום 

 .חאלפי ש" 382,752-כ 31.12.2018שווי נקוב צמוד ליום 

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

 .אלפי ש"ח 381,634-כ שווי נקוב צמוד נכון לתאריך הדוח

 .אלפי ש"ח 373,355-כ 31.12.2018ליום ערך בדוחות הכספיים 

 .אלפי ש"ח 873-כ לתאריך הדוח סכום הריבית שנצברה

 .חאלפי ש" 243,144-כ 31.12.2018שווי בורסאי ליום 

 .חאלפי ש" 285,314-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

)שולמה(,  2017בדצמבר  31דים כדלקמן: ביום בשנה, במועתשולם פעמיים ו

-ביוני ו 30בימים  )שולמה(, 2018בדצמבר  31)שולמה(, ביום  2018ביוני  30ביום 

 .2022ביוני  30)כולל( וביום  2021עד  2019בדצמבר של כל אחת מהשנים  31

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

"(. המדד היסודי)להלן: " 2017 יוליבגין חודש  2017 אוגוסטב 15שפורסם ביום 

אם יתברר, במועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי 

"( עלה לעומת המדד מדד התשלוםהמדד הידוע במועד התשלום )להלן: "

רה את אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל היסודי, תשלם החב

באופן יחסי לשיעור 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. להמרההאם ניתנות 

זכות החברה לביצוע פדיון מוקדם או 

 המרה כפויה

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

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

 בבורסה. 

 אין. החברה המדרגת 
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 אגרות חוב )סדרה א' ( 

האם ניתנת ערבות לתשלום התחייבויות 

 3ה על פי שטר הנאמנותהחבר

 .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. בוצעו פעולת שונות לבקשת הנאמן?האם 

לפי סעיף  מהותיתהסדרה היא האם 

 ?()א( לתקנות הדוחות13)ב()10

 כן.

 "(הנאמן)להלן: " )סדרה א'( החוב לאגרותבדבר הנאמן  פרטים .10.1

 נבו נאמנויות בע"מ פז רזניק   :שם חברת הנאמנות )א(

   תעודת שם האחראי על סדרת )ב(

 רזניק יוסי  :הנאמנותההתחייבות בחברת  

  03-6389200טלפון:    :דרכי התקשרות )ג(

     03-6389222פקס:       

       yossi@rpn.co.il  

 6770007, תל אביב 14 חרוצים יד  :כתובת למשלוח מסמכים (ד)

 

 '(א)סדרה  החוב אגרותהנכסים המשועבדים להבטחת התחייבויות החברה על פי  תיאור .10.2

ולהוראות שטר הנאמנות  2017 אוגוסט 22)סדרה א'( של החברה מיום  החובלהנפקת אגרות  בהתאם .10.2.1

 : להלן כמפורט והנכסים הזכויות את)סדרה א'(  החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובתשיעבדה  החברה

החברה בנכסים המשועבדים  זכויות מלוא עלהגבלה בסכום  ללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד (1)

 שתנבע זכות כל לרבותנקיות מכל זכות של צד ג'  כשהן הראשונים, כהגדרתם בשטר הנאמנות,

 ; אלה מזכויות

זכויות החברה בחשבון הנאמנות  מלואעל  בסכום הגבלה וללאשעבוד יחיד, ראשון בדרגה וקבוע  (2)

 , וכל המופקד בו; חשבונותיו תתי כל על(, בשטר הנאמנות)כהגדרתו 

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה בסכום במרשם המתנהל על ידי רשם החברות על  (3)

 הנאמנות בחשבון לעת מעת שיופקדוו/או ניירות הערך ו/או כל נכס אחר  הפיקדונותהכספים ו/או 

 .פירותיהם לרבות בגינם שתתקבל תמורה וכל

 

 

                                                        
 דיווח ראו נוספים לפרטים"(. הנאמנות שטר: "ןלהל) 2017 באוגוסט 21 מיום המדף הצעת לדוח' א כנספח המצורף הנאמנות שטר  3

 .(2017-01-072388: אסמכתא' מס) 2017 באוגוסט 21 מיום החברה
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 , כמפורט להלן:על הנכסים הראשונים עתידיותכמו כן נקבע בשטר הנאמנות התחייבות לרישום בטוחות  .10.2.2

הראשונים, החברה תיצור ותרשום  המשועבדים נכסיםיום ממועד קבלת הדירות באיזה מ 30בתוך  )א(

שעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בקשר עם הדירות האמורות 

ן נקיות מכל זכות של צד ג' וכן שעבוד קבוע לרבות זכותה להירשם כבעלים בדירות האמורות, כשה

ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לקבלת תגמולי ביטוח המגיעים ו/או יגיעו 

( הנאמנות לשטר)ט( 6.1.3לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב )לגביה יחולו הוראות סעיף 

לה בסכום, על כל זכויות החברה לקבלת פירות ובנוסף תיצור שעבוד שוטף, ראשון בדרגה, ללא הגב

הנובעים מתוך כל אחת מהדירות האמורות, לרבות דמי שכירות ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום 

אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי שכירות 

בכפוף ובהתאם להוראות סעיף תם והכל עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו או

השעבוד הנ"ל ירשם במרשמי רשם החברות ולא יתבצע רישום במרשמי רשם . להלן 10.2.4

 המקרקעין.

לעניין זה יובהר כי עם מסירת החזקה בדירות לחברה, ירשמו לטובת החברה הערות אזהרה בגין 

בהתאם לחוק המכר דירות )להלן זכויותיה להירשם כבעלים בקשר עם הדירות כבטוחה חלופית 

"( חלף הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר ניתנו לחברה בהתאם הערת אזהרהבסעיף זה: "

להוראות חוק המכר דירות בגין הנכסים המשועבדים הראשונים )ערבויות חוק מכר( אשר תושבנה 

ן כמפורט להלן, למוכר ותתבטלנה, וכי עד להסדרת רישום זכויות החברה במרשמי רשם המקרקעי

 לא תירשם הערת אזהרה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב במרשמי רשם המקרקעין.

הראשונים במרשמי רשם  המשועבדים נכסיםהחברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום יחידות הדיור ב )ב(

ות המקרקעין על שם החברה תירשם משכנתא ראשונה בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל אחת מיחיד

הראשונים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב במרשמי רשם  המשועבדים נכסיםהדיור ב

 כמפורט והכל(, הנאמנות לשטר)ז( 6.1.3המקרקעין ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה ראו סעיף 

 .הנאמנות לשטר 6 בסעיף

 

מקרקעין משועבדים /או על נכסי והמשועבדים הראשונים  נכסיםבנוסף נקבע בשטר הנאמנות ביחס ל

 י:כ )כהגדרתם בשטר הנאמנות(

/או על נכסי מקרקעין משועבדים והמשועבדים הראשונים  הנכסים עללטובת הנאמן  השעבודים .10.2.3

לגבי מיטלטלין ו/או לגבי כל  ו, לא יחולהנאמנות)כהגדרתם בשטר הנאמנות(, לפי העניין, בהתאם לשטר 

ציוד ו/או מתקן הקיים בנכס המשועבד, אשר אינו בגדר מחוברים של קבע, בין שאלה בבעלות החברה 

ו/או בבעלות כל צד ג', לרבות שוכר של יחידה או שטח בנכס המשועבד ו/או ספק של החברה ו/או 

כר לפרקם בתום תקופת השכירות מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכירות הרלוונטי רשאי השו

, החברה ידי על כן לעשות יתבקש שהנאמן ככל"(. המיטלטלין)כל אלה ייקראו להלן יחדיו בסעיף זה: "

 חלים אינם לטובתו השעבודים לפיו, לגביו תורה שהיא מי כלפי או החברה כלפי מכתב על יחתום הוא

 .למיטלטלין ביחס

, מכל מין וסוג שהוא, לפי הוראות שטר הראשונים יםמשועבדה יםבכל הנוגע לפירות הנובעים מהנכס .10.2.4

 כל)לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות או דמי פדיון או דמי ניהול או  הנאמנות
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 מהיחידות אילו עם בקשר שייחתמו עתידיים שכירות הסכמי מכוח, שישולם ככל, ישולם אשר תשלום

 ים(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הנכסהראשונים המשועבדים בנכסים הכלולות

 : שלהלן ההוראות תחולנה"(, הפירות)להלן בסעיף זה: " םו/או בגינ הראשונים המשועבדים

 והן על הפירות כמפורט לעיל; הראשונים יםהמשועבד ים)א( השעבוד יחול, ממועד יצירתו, הן על הנכס

, לא תחול על החברה כל מגבלה בקשר לפירות והיא הראשונים יםהמשועבד ים)ב( עד למועד מימוש הנכס

, לערוך שינויים בתנאים התהא רשאית לקבלם לידיה, להעבירם לכל צד שלישי לפי שיקול דעת

לקבלתם ולעשות בהם כל פעולה שהיא, ללא צורך בכל אישור של הנאמן. עם זאת מוסכם כי החברה 

או להמחות את זכויותיה בפירות לצד ג' כלשהו; )ג( עד למועד  לא תהא רשאית למשכן או לשעבד

, לא תחול על החברה כל מגבלה לגבי התקשרות עם כאמור הראשונים יםהמשועבד יםמימוש הנכס

צדדים שלישיים שמכוחם קמה הזכות לפירות, לרבות על שינוי ההסכמים עמם, ביטולם, התקשרות 

או עם צדדים שלישיים אחרים; )ד( עד למועד מימוש  בהסכמים אחרים עם אותם צדדים שלישיים

, לא תהיה על החברה כל חובה להודיע לשוכרים או לצד כאמור הראשונים יםהמשועבד יםהנכס

 .הנאמנותשלישי כלשהו על שעבוד נכס על פי שטר 

 בעתיד נוספים נכסים שעבוד .10.2.5

ללא צורך בקבלת אישור הנאמן ו/או  וזאתתהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים(  החברה

 ההנפקה תמורת מיתרת יעביר שהנאמן לכך, '( הקיימים באותה עתאמהמחזיקים באגרות החוב )סדרה 

 העברה סכום העברת לאחר, הנאמנות בחשבון שנצברו זו יתרה ומפרות הנאמנות בחשבון שהתקבלה

"( לחשבון הבנק על שם החברה או התמורה יתרת)להלן בסעיף זה: " , כמפורט בשטר הנאמנותהראשונה

לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך יום עסקים אחד, סכום השווה לשווי הבטוחתי של נכס 

 המותר לשעבוד כבטוחה )כהגדרתו בפקודה( וזאת בכפוף להוראות הבאות: 

התחייבות , משכנתה או משכון, בדרגה ראשונה )לרבות בדרך של מתן שעבוד תיצור החברה .א

נכס המותר לשעבוד כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אחד או מכמה סוגים וכל  שללרישום משכנתא(, 

בהתאם לסוג הנכס המותר לשעבוד  והכל לפי שיקול דעתה של החברה. –שילוב ביניהם, והכול 

אשר ישועבד לטובת הנאמן. מובהר כי ככל שתשעבד החברה זכויות מכוח הסכמי רכישה נוספים 

 בשינויים, הנאמנות לשטר 6.1שאינם הנכסים המשועבדים הראשונים( תחולנה הוראות סעיף )

 .המחויבים

אותה יידרש הנאמן להעביר  לתמורה שווה יהיה כבטוחה לשעבוד המותר נכסשל  הבטוחתי השווי .ב

 .הלחבר

כל המסמכים  אתלנאמן  תמציאועל נכס המותר לשעבוד כבטוחה  שעבוד תרשום החברה .ג

, לשטר הנאמנות( 6.2.3 ףבסעי יםהמנוי יםהנאמנות )בכפוף לסייג שטרל 6.2המפורטים בסעיף 

 הנכס לסוג בהתאם, הנכס שעבוד רישום לשם שיידרש נוסף מסמך כל וכן המחויבים בשינויים

 . הדין פי על בגינו והשעבוד

 שייבדק, הבטוחתי השווי בדברלשטר הנאמנות,  6.4.3 בסעיף כאמור אישורהחברה תמסור לנאמן  .ד

 .כבטוחה לשעבוד המותר נכס על השעבוד רישוםלמועד 

 הבנק לחשבון, התמורה מיתרת סכומים לעת מעת לידיה לקבל רשאית תהא החברה, נקבע כי  לחלופין

 זה שסכום ובלבד, אחד עסקים יום תוך, בכתב החברה תורה עליו אחר בנק לחשבון או החברה שם על
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 הפרויקטים בגין לחברה ימסרו/או ו שנמסרו דירות המכר חוק פי על הערבויות שווי לסך שווה יהיה

 כשהוא, הראשונה העברה בסכום בחשבון באו ולא( הנאמנות לשטר)ג( 6.1.3 בסעיף)כאמור  הראשונים

 הנוספות, דירות כרהמ חוק פי על הערבויות של למקור נאמן העתק להמצאת ובכפוף 80%-ב מוכפל

 .כאמור נוספים כספים לשחרר החברה מבקשת בגינן אשר, כאמור בידיה שהתקבלו

החברה שעבדה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( את השעבודים נכון למועד זה, בהתאם לאמור לעיל, 

בישראל ועל פי מסמכי לעניין זה יצוין, כי השעבודים המפורטים להלן תקפים על פי הדין . המפורטים להלן

 .הההתאגדות של החבר

 

 ערך השעבוד ודרגתו השעבוד סוג המשועבד הנכס תיאור

 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2018 

 בפרויקט המגורים במגדל דירות יחידות 34

 קומות 50-כ בן אחד מגדל הכולל בניה

 מעל משרדים שימושי המשלב, עיליות

 קומות 50-כ בן שני ומגדל, מסחר קומות

 מסחר קומות מעל מגורים לשימושי עיליות

 שטחים ובנוסף, משותף כבית ירשם אשר

 פנאי, עירוניים שימושים, למסחר מבונים

 החלה ע"לתב בהתאם הכל, ובילוי תרבות

 הידועה קרקע חטיבת על, המקרקעין על

 ר"המע לב 3250 תכנית פי על" 1 מגרש"כ

, 422, 421( בחלק) חלקות על המצוי, הצפוני

 חלקות) 6110 בגוש 426, 425, 424, 423

 (.6110 בגוש 370 – ו 366, 42 ישנות

רזניק פז נבו  לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

" או "הנאמן לאג"ח )סדרה א'( של המלווהנאמנויות בע"מ )להלן: "

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

 מ"בע מידטאון בין שנחתם הסכם מכוח החברה זכויות מלוא על

 ציון: "להלן( )515157923. פ.ח) מ"בע מגורים. אם. איי ציון לבין

 ציון בין שנחתם מכר הסכם ומכוח 2014 בנובמבר 24 ביום"( מ"בע

 הסכם: "יחד להלן) 2017 בינואר 16 ביום לבין החברה לבין מ"בע

; להלן כהגדרתו המגורים במגדל יחידות 34 לרכישת"( מידטאון

 המשלב, עיליות קומות 50-כ בן אחד מגדל הכולל בניה בפרויקט

 קומות 50-כ בן שני ומגדל, מסחר קומות מעל משרדים שימושי

 משותף כבית ירשם אשר מסחר קומות מעל מגורים לשימושי עיליות

 מבונים שטחים ובנוסף"(, המגורים מגדל: "ייקרא השני המגדל)

 בהתאם הכל, ובילוי תרבות פנאי, עירוניים שימושים, למסחר

" 1 מגרש"כ הידועה קרקע חטיבת על, המקרקעין על החלה ע"לתב

, 421( בחלק) חלקות על המצוי, הצפוני ר"המע לב 3250 תכנית פי על

 370 – ו 366, 42 ישנות חלקות) 6110 בגוש 426, 425, 424, 423, 422

 בתל בגין מנחם ודרך המלך שאול הרחובות בצומת( 6110 בגוש

 מכוח לה ינתנו או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות לרבות, אביב

 זכויות לרבות וכן דירות המכר חוק פי על האמור מידטאון הסכם

 ובנוסף האמורות הדיור יחידות עם בקשר כבעלים להירשם החברה

 מקומות" פול"ב חניה במתקני קרקעיים תת חנייה מקומות 34 -

 בכפוף והכול -6 חניה במפלס הנמצא הדיור ליחידות המיועד החניה

לשעבוד  החוב באגרת כמפורט והכל. מידטאון הסכם להוראות

קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל אביב 

פז נבו נאמנויות בע"מ  רזניקלבין  החברהבין  2017באוגוסט  30ביום 

 ובסעיף" הנאמןכנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( )להלן: "

 .(בהתאמה", החוב אגרת"-זה

 או המשועבד הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

 אלא שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק כל

 17 ביום נחתם אשר הנאמנות שטר להוראות ובכפוף בהתאם

 "(.הנאמנות שטר)להלן: " הנאמן לבין החברה בין 2017 באוגוסט

 בסכום הגבלה ללא
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 ערך השעבוד ודרגתו השעבוד סוג המשועבד הנכס תיאור

 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2018 

 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

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

 ל"הנ מהדירות אחת כל מתוך הנובעים פירות לקבלת החברה

 תשלום כל או/ו שימוש דמי או/ו שכירות דמי לרבות, להן וההצמדות

 קיימים שיהיו שכירות הסכמי מכוח, שישולם ככל, ישולם אשר

 ההסכמים על שיתווספו עתידיים שכירות הסכמי ולרבות עת אותה

 . אותם יחליפו או/ו הקיימים

 בסכום הגבלה ללא

 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

 בסכום הגבלה ללא

 כמפורט חניות 23 צמודות אליהן דירות 23

; 6145 בגוש המצוי בבניין, המכר בהסכם

 לרבות, גן ברמת 4 נגבה ברחוב 1601 חלקה

 יינתנו או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות

 .לה

 המלווה לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

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

 27.3.2017 מיום מכר להסכם בהתאם החברה של הבעלות זכויות

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

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

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

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

 להירשם החברה זכויות לרבות וכן דירות המכר חוק פי על האמור

 באגרת כמפורט והכל. האמורות הדיור יחידות עם בקשר כבעלים

 שנערכה בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון, קבוע לשעבוד החוב

 רזניק לבין החברה בין 2017 באוגוסט 30 ביום אביב בתל ונחתמה

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

 או המשועבד הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

 אלא שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק כל

 .הנאמנות שטר להוראות ובכפוף בהתאם

 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

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

 ל"הנ מהדירות אחת כל מתוך הנובעים פירות לקבלת החברה

 תשלום כל או/ו שימוש דמי או/ו שכירות דמי לרבות, להן וההצמדות

 קיימים שיהיו שכירות הסכמי מכוח, שישולם ככל, ישולם אשר

 בסכום הגבלה ללא
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 ערך השעבוד ודרגתו השעבוד סוג המשועבד הנכס תיאור

 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2018 

 ההסכמים על שיתווספו עתידיים שכירות הסכמי ולרבות עת אותה

 . אותם יחליפו או/ו הקיימים

 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

 בסכום הגבלה ללא

 הנאמן לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת רשמונ

 לרישום החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה) ח"לאג

 .משכנתה

 בסכום הגבלה ללא

 בבניין, חניות 12 צמודות אליהן דירות 6

 נגבה ברחוב 1601 חלקה; 6145 בגוש המצוי

 בבטוחות החברה זכויות לרבות, גן ברמת 4

 .לה יינתנו או/ו שניתנו

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

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

זכויות החברה הלווה מכוח הסכם המכר מיום  הלווה( על מלוא

 6המפורט בנספח ב' לאגרת החוב, להירשם כבעלים של  9.10.2018

הדירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויקט הידוע 

ברמת גן  4ברחוב נגבה  6145בגוש  1601בשם "מרום נגבה" בחלקה 

החזקה, זכויות והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב , לרבות זכויות 

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

ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט 

 "(.הנכסהמיטלטלין )להלן בסעיף זה: "

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

זכויות החברה הלווה  ל מלואראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום ע

 בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס. והכל כמפורט באגרת החוב.

החברה הלווה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס 

המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן 

 שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

וזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא החברה הלווה לא תבצע כל דיספ

התחייבויות המשעבדת  נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל

בגינן או 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 

 ראות שטר הנאמנות.פוף להוובכ

 בסכום הגבלה ללא

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

זכויות החברה הלווה לפירות הנובעים מהדירות המפורטות בנספח 

ג' לאגרת החוב )לרבות ההצמדות לדירות אלה(, הנכללות בפרוייקט 

 4ברחוב נגבה  6145בגוש  1601הידוע בשם "מרום נגבה" בחלקה 

ברמת גן )"הנכס"(, לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי 

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

על פי הסכמי השכירות החלים כיום על הנכס, על שינוייהם מעת לעת 

ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים 

יפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש ו/או יחל

זכויות לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס. והכל כמפורט 

 באגרת החוב.

 בסכום הגבלה ללא
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 ערך השעבוד ודרגתו השעבוד סוג המשועבד הנכס תיאור

 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2018 

החברה הלווה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס 

המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן 

 ר הנאמנות.שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שט

החברה הלווה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא 

התחייבויות המשעבדת  נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל

בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר 

הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 

יספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם )סדרה א'( לביצוע הד

 ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

 הנאמן לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת רשמונ

 לרישום החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה) ח"לאג

 .משכנתה

 בסכום הגבלה ללא

 ברישומי המסומן דירות 84 הכולל בניין

' מס מגרש על הנבנה, 3 זמני' במס המוכרת

 עיר בנין תכנית לפי 145/2

 הידועים במקרקעין ב1000/17/1/במ/לה

( 267 מחלקה חלק מקודם) 438 כחלקה

 .4349 בגוש

 המלווה לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

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

 21.2.2017 מיום מכר להסכם בהתאם החברה של הבעלות זכויות

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

 זמני' במס המוכרת ברישומי המסומן דירות 84 הכולל בניין לרכישת

 עיר בנין תכנית לפי 145/2' מס מגרש על, הנבנה 3

 חלק מקודם) 438 כחלקה הידועים במקרקעין ב1000/17/1/במ/לה

 או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות לרבות 4349 בגוש( 267 מחלקה

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

 הדיור יחידות עם בקשר כחוכרת להירשם החברה זכויות לרבות

לשעבוד קבוע, ראשון בדרגה  החוב באגרת כמפורט. והכל האמורות

באוגוסט  30ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום 

פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור  רזניקלבין  החברהבין  2017

 .מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'(

 או המשועבד הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

 אלא שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק כל

 .הנאמנות שטר להוראות ובכפוף בהתאם

 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

 לאכלוס ומוכנות גמורות דיור יחידות 58

 בתוספת( ר"מ 5,900-כ של מכר שטח) מיידי

 תת חניות 83, מרפסות ר"מ 830-כ של

 על המצויים מחסנים 58-ו קרקעיות

 336-ו 334 כחלקות הידועים המקרקעין

 בגבעת הדר רמת בשכונת, 6368 בגוש

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

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

 29.1.18על מלוא זכויות החברה מכוח הסכמי המכר מיום 

המפורטים בנספח ב' לאגרת החוב לשעבוד קבוע ושוטף ראשון 

 7ביום בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל אביב 

פז נבו נאמנויות בע"מ  רזניקבין החברה לבין  2018בפברואר 

 בסכום הגבלה ללא
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 ערך השעבוד ודרגתו השעבוד סוג המשועבד הנכס תיאור

 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2018 

"(. המקרקעין: "זה בסעיף להלן) שמואל

, למגורים פרויקט כוללים המקרקעין

 מרתף קומות מעל, מגורים בנייני 3 הכולל

, אחסון, לחניה, היתר בין, המיועדות

 .ב"וכיו טכניים מתקנים

כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( )להלן בסעיף זה: 

הדירות )לרבות  58"(, להירשם כבעלים של החוב אגרת""

ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרוייקט הידוע בשם "סונג 

מפורטות בנספח ג' "( וההפרוייקטבסעיף זה: " להלןטאוארס" )

, חלקה 6368לאגרת החוב, הבנויות על המקרקעין הידועים כגוש 

לפי תכנית מס'  13 -ו 11, הידועים גם כמגרשים מס' 336-ו 334

בגבעת שמואל, עליהם הוקם הפרוייקט, לרבות  3/3062ממ/

זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל 

לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל  זכויות אחרות שיש

זכויותיה של החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה 

 "(. הנכסנוספות על המקרקעין )להלן בסעיף זה: "

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

ראשונים בדרגה, וללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות החברה 

 ביטוח בגין הנכס.בקשר עם תגמולי ה

 והכל כמפורט באגרת החוב.      

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

 אלא שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק כל

 .הנאמנות שטר להוראות ובכפוף בהתאם

 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

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

זכויות החברה לפירות הנובעים מהדירות המפורטות בנספח ג' 

לאגרת החוב )לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויקט 

, 336-ו 334, חלקה 6368הבנויות על המקרקעין הידועים כגוש 

 3/3062' ממ/לפי תכנית מס 13-ו 11הידועים גם כמגרשים מס' 

בגבעת שמואל,  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 שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים 

ליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, הקיימים ו/או יח

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 

 מנות.בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנא

החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו 

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

 בסכום הגבלה ללא
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 ערך השעבוד ודרגתו השעבוד סוג המשועבד הנכס תיאור

 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2018 

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.

 הנאמן לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו

 לרישום החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה) ח"לאג

 .משכנתה

 בסכום הגבלה ללא

יחידות דיור גמורות ומאוכלסות בחלקן  32

מ"ר( וכן מרפסות  2,880-)שטח מכר של כ

מ"ר( הבנויים  150-וגג )שטח כולל של כ

קומות המצוי על מקרקעין  7בבניין בן 

)בשטח בנוי כולל של  30037בגוש  30בחלקה 

מ"ר( הנמצא ברח' המלך ג'ורג' מס'  3,785

 בירושלים. 2פינת רח' הלל מס'  27

ד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת שעבו

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

 22הלווה( על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם המכר מיום 

המצורף כנספח ב' לאגרת החוב )"הסכם המכר"(  2018באוקטובר 

קעין חלקים מסוימים מהמקר 90/100להירשם כבעלים של כ 

המסומנים בצבע ירוק בתשריט המצורף כנספח ב' להסכם המכר 

)"התשריט"(, המהווים חלק ממגרש שעליו בניין בו שתי כניסות 

המופרדות זו מזו, הידוע בשם "בית מר חיים" בירושלים 

בגוש שומה  30)"הפרוייקט"(, הבנוי על המקרקעין הידועים כחלקה 

בפינת הרחובות  6990, דף  1015)ספר: ירושלים )ח.מ.( מס'  30037

בירושלים )להלן "הבניין"( למעט דירה  27והמלך ג'ורג'  2הלל 

המצויה בקומה השלישית בבניין  19המסומנת בתשריט כדירה מס' 

 66-ירושלים בשטח של כ 27האמור, בכניסה מרחוב המלך ג'ורג' 

מ"ר בהתאם לתשריט, אשר מושכרת בדיירות מוגנת לד"ר פטר 

לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שטרנבך, 

שישנן(, זכויות בנייה נוספות, קיימות ועתידיות, וכל זכויות אחרות 

שיש לחברה ביחס לבניין, המהוות את כל זכויותיה של החברה 

 "(.הנכס המשועבדבבניין ולמעט המיטלטלין )להלן בסעיף זה: "

ה על דרך שעבוד קבוע ויחיד, . שעבוד קבוע, יחיד וכן בהמחא2

 ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא

זכויות החברה הלווה בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס 

 המשועבד. והכל כמפורט באגרת החוב.

החברה הלווה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס 

המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן 

 א אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.שהו

החברה הלווה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא 

 נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל

התחייבויות המשעבדת בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד 

בהתאם להוראות שטר הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של 

גרות החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה אסיפת מחזיקי א

 בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

 בסכום הגבלה ללא

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

זכויות החברה הלווה לפירות הנובעים מזכויות החברה הלווה מכוח 

בנספח ב' לאגרת החוב,  המפורט 22.10.2018הסכם המכר מיום 

 בסכום הגבלה ללא
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 ערך השעבוד ודרגתו השעבוד סוג המשועבד הנכס תיאור

 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2018 

חלקים מסוימים מהמקרקעין  90/100להירשם כבעלים של כ

המסומנים בצבע ירוק בתשריט המצורף כנספח ב' להסכם המכר 

)"התשריט"( ממגרש שעליו בניין בו שתי כניסות המופרדות זו מזו, 

הידוע בשם "בית מר חיים" בירושלים, הבנוי על המקרקעין הידועים 

, דף  1015)ספר: ירושלים )ח.מ.( מס'  30037ש שומה בגו 30כחלקה 

בירושלים למעט דירה  27והמלך ג'ורג'  2בפינת הרחובות הלל  6990

המצויה בקומה השלישית בבניין  19המסומנת בתשריט כדירה מס' 

 66ירושלים, בשטח של כ  27האמור, בכניסה מרחוב המלך ג'ורג' 

ת מוגנת לד"ר פטר מ"ר בהתאם לתשריט, אשר מושכרת בדיירו

שטרנבך )להלן: "הנכס המשועבד"(, לרבות דמי השכירות ו/או דמי 

פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות 

ו/או היחידות בנכס המשועבד, הקיימים על פי הסכמי השכירות 

החלים כיום על הנכס המשועבד, על שינוייהם מעת לעת ולרבות 

עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או  הסכמי שכירות

יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות 

לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס המשועבד. והכל כמפורט 

 באגרת החוב.

החברה הלווה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס 

ישי כלשהו באיזה אופן המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד של

 שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

החברה הלווה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא 

 נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל

התחייבויות המשעבדת בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד 

ור מראש של בהתאם להוראות שטר הנאמנות, ללא קבלת איש

אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה 

 בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

 הנאמן לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו

 לרישום החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה) ח"לאג

 . ביחס לנכס המשועבד משכנתה

 ללא הגבלה בסכום

 (הנאמנות בשטר)כהגדרתו  נאמנות חשבון

בנאמנות עבור  הנאמןמתנהל על שם 

 מחזיקי אג"ח )סדרה א'(.

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה בסכום על כל 

ני"ע ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת  והכספים ו/או הפיקדונות ו/א

( המתנהל על שם החוב באגרתהנאמנות )כהגדרתו  שבוןלעת בח

המלווה בנאמנות עבור מחזיקי אג"ח )סדרה א'( וכל תמורה 

 .החוב רתשתתקבל בגינם לרבות פירותיהם והכל כמפורט באג

החברה הלווה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכסים 

המשועבדים או כל חלק מהם לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן 

 א אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנותשהו

 בסכום הגבלה ללא

שעבוד קבוע יחיד , ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא 

הנאמנות )כהגדרתו באגרת החוב( על  שבוןזכויות החברה הלווה בח

זה המתנהל על שם  שבוןכל תתי חשבונותיו, וכל המופקד בח

 בסכום הגבלה ללא
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המלווה, בנאמנות עבור מחזיקי אג"ח )סדרה א'( והכל כמפורט 

 .החוב באגרת

החברה הלווה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכסים 

המשועבדים או כל חלק מהם לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן 

 .שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

 

 

 :הדוחותתוספת השמינית לתקנות ל 8סעיף הנדרשים בהתאם ל פרטים נוספים להלן

 שווים הבטוחתי של הנכסים המשועבדים .10.3

לבחון את השווי הבטוחתי של "נכס המותר  הנאמנותבאותם מקרים בהם נדרש בהתאם להוראות שטר  .10.3.1

ניין, בהתאם לשעבוד כבטוחה" ו/או של "הנכסים המשועבדים" )כהגדרתם בשטר הנאמנות(, לפי הע

להוראות שטר הנאמנות )היינו במקרים הבאים בלבד: בעת החלפת הנכסים המשועבדים כאמור בסעיף 

או בעת הרחבת סדרת  להלן הנאמנות לשטר 6.6או בעת שחרור תמורת ההנפקה כאמור בסעיף  להלן 10.5

 (, יחולו הכללים הבאים: להלן 10.4אגרות החוב )סדרה א'( כאמור בסעיף 

( שווין 1הראשונים ייקבע על פי השווי הנמוך מבין: ) המשועבדים נכסיםהבטוחתי של ה השווי (א)

, למעט בפרויקט 80%-המצטבר של ערבויות על פי חוק המכר דירות שנמסרו לחברה כשהוא מוכפל ב

בו השווי הבטוחתי ייקבע על פי התשלום ששולם )לעניין  , כהגדרתו בשטר הנאמנות,מידטאון

(, נכון למועד )ב( לשטר הנאמנות6.1.3איות שניתנו בגין פרויקט מידטאון ראו סעיף הערבויות הבנק

 כהגדרתם בשטר הנאמנות, הרלוונטי, על ידי החברה בגין פרויקט מידטאון על פי הסכם מידטאון,

, כהגדרתו בשטר )הסכום ששולם על ידי החברה בגין פרויקט מידטאון 80%-כשהוא מוכפל ב

פי מידע שתמסור החברה לנאמן כשהוא מאושר על ידי מנכ"ל החברה או נושא יקבע על  הנאמנות,

( שווי זכויות החברה בקשר עם הפרויקט הרלוונטי על 2המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה( או )

 . 80%-זה, כשהוא מוכפל ב 10.3פי הערכת שווי )שומה(, בהתאם לתנאים המתוארים בסעיף 

כהגדרתם , בטוחתי של נכסי מקרקעין משועבדים)א( לעיל, השווי ה10.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  (ב)

)למעט זכויות החברה מכוח הסכמי הרכישה(, יהא שווה לשווי הנכס כאמור על פי  ,בשטר הנאמנות

 ; 80%-, כשהוא מוכפל בזה 10.3הערכת שווי )שומה(, בהתאם לתנאים המתוארים בסעיף 

ו/או ניירות ערך ממשלתיים )ככל שיהיו כאלו( יהא שווה השווי הבטוחתי של פיקדונות כספיים  (ג)

לסכום הפיקדונות הכספיים או לערך הנקוב של ניירות הערך הממשלתיים, לרבות פירות שנצברו 

 בגינם, אם וככל שנצברו;

השווי הבטוחתי של זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה יהא שווה לגובה הערבויות הבנקאיות על  (ד)

ת על פי תנאיהן, שנמסרו לחברה בגין זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה, כשהוא פי חוק המכר דירו

 .80%-מוכפל ב
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  החוב אגרות סדרת להרחבת תנאים .10.4

 להרחיב, לפעם מפעם, רשאית תהא החברה, הנאמנות לשטר 4.6עד  4.2 בסעיפים לאמור ובנוסף בכפוף

 במסגרת בין, פרטית בהצעה בין) נוספות( א׳ סדרה) חוב אגרות ולהנפיק( א׳ סדרה) החוב אגרות סדרת את

 אופן ובכל מחיר בכל וזאת(, דין לפי המותרת, אחרת דרך בכל בין או מדף הצעת דוח פי על בין, תשקיף

 : שלהלן התנאים שיתקיימו, ובלבד לחברה שיראה

, הנאמנות לשטר 8.1בסעיף  המפורטותאמות המידה הפיננסיות מ איזו של בהפרה נמצאת אינההחברה  .10.4.1

הרחבת הסדרה החברה תעמוד  לאחרבסמוך  מידבמועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי 

 החברה של האחרוניםדוחות הכספיים ה על הסתמךבכל אמות המידה הפיננסיות האמורות וזאת ב

 החוב ואגרות ובמידהובהתחשב בסכום הגיוס הנובע מהרחבת הסדרה  ההרחבה למועד עובר שפורסמו

 החוב אגרות מדירוג יפחת לא החוב אגרות דירוג, הסדרה הגדלתלאחר  ומידבעקבות  - מדורגות תהיינה

 הקובע הדירוג, אחת דירוג מחברת יותר ידי על מדורגות תהיינה החוב שאגרות)וככל  הסדרה הגדלת טרם

 להגדלת הדירוג חברת ישורא את תפרסם החברה, זה תנאי לצורך כי יובהר(. הגבוה הדירוג יהיה זה לעניין

א'  לפרק ,24.6סעיף  ראו הפיננסיותבקשר לאמות המידה  לפרטים נוספיםטרם הרחבת הסדרה.  הסדרה

 התאגיד", המצ"ב לדוח תקופתי זה. תיאור עסקי"

 .הנאמנותעומדת בהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר  החברה .10.4.2

מיתרת הערך  100%-של כלל הנכסים המשועבדים נכון למועד הרחבת הסדרה לא יפחת מ הבטוחתי השווי .10.4.3

'( שבמחזור )אשר יכלול גם את הערך הנקוב של אגרות החוב אשר אהנקוב בגין אגרות החוב )סדרה 

 החוב אגרות לתנאי בהתאם ןוהריבית בגינ ההצמדה הפרשי בתוספתתונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה(, 

 המותרים נכסים לשעבד רשאית תהא החברה זה סעיף בתנאי עמידה לצורךבמועד ההחלפה. '( א)סדרה 

"( ובמקרה הנוספים הנכסים: "זה בסעיף)להלן  הנאמנות שטר להוראות בהתאם כבטוחה לשעבוד

כאמור תועבר תמורת הרחבת הסדרה לחשבון הנאמנות ותשוחרר לחברה לאחר השלמת שעבוד הנכסים 

בקשר עם שעבוד הנכסים  הנאמנות לשטר 6.2הנוספים והמצאת כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 הנוספים, בשינויים המחויבים.

 בשינויים, הנאמנותלשטר  6.7תצהיר ביחס לנכסים הנוספים הצהרות כמפורט בסעיף  החברה .10.4.4

 .המחויבים

 משועבדים נכסים והחלפת שחרור .10.5

 הנכסיםאת השעבוד על  לשחררהחברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים(, 

 החלפת של בדרך( )כהגדרתם בשטר הנאמנות( )לרבות על הנכסים המשועבדים הראשונים המשועבדים

כולם או חלקם, קרי החלפת השעבוד על איזה מבין הנכסים  המשועבדים הנכסים על השעבוד

המשועבדים )לרבות הנכסים המשועבדים הראשונים( ו/או על איזו מבין הדירות הכלולות בהם )להלן: 

 לשעבוד המותרים מהנכסים אילו של, ראשונהאו משכון, בדרגה  ה, משכנתשעבוד"(, בהנכס המוחלף"

 והכול, ביניהם שילוב וכל סוגיםאחד או יותר, מסוג אחד או מכמה  כבטוחה )כהגדרתם בשטר הנאמנות(,

 המפורטים"(, ובלבד שיתקיימו כל התנאים הנכס המחליףהלן: "ול עיל)ל החברה של דעתה שיקול לפי -

 :העניין לפילהלן,  2.510. או/ו 1.510. בסעיף
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המותרים  הנכסיםההגדרה של " תחת כהגדרתוהינו "נכס מקרקעין משועבד" ) המחליף שהנכס במידה .10.5.1

 : מאלה אחד מתקיים" בשטר הנאמנות(, כבטוחהלשעבוד 

תתקבל מראש הסכמת מחזיקי  - נכסים משועבדים באישור אסיפת מחזיקי אגרות חוב החלפת (1)

 - או; מיוחדת בהחלטה'(, וזאת אמחזיקי אגרות החוב )סדרה  באסיפת'( אאגרות החוב )סדרה 

 אסיפת להחלטת להידרש מבלי" סביר החלפה"מנגנון ב שימוש תוך משועבדים נכסים החלפת (2)

, רשאית תהיה החברהוהתנאים המנויים שם,  לעיל( 1"ק )בסאף האמור  על - חוב אגרות מחזיקי

מבלי להידרש בנכס מקרקעין משועבד,  המוחלף, להחליף את הנכס הבלעדי דעתה שיקול לפי

 - השינוי שבמועד ובלבד(, 'אלאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

של כל  הבטוחתיעם השווי  יחד המחליף הנכס של לעיל 10.3בסעיף  כהגדרתו הבטוחתי השווי (א)

מיתרת הערך  100%-מיתר הנכסים המשועבדים, ככל שקיימים נכסים נוספים, לא יפחת 

והריבית בגינן  ההצמדה הפרשי בתוספת'( שבמחזור, אהנקוב בגין אגרות החוב )סדרה 

 '( במועד ההחלפה;א)סדרה  החוב אגרות לתנאי תאםבה

 וזאת, המוחלף הנכסשל  מזו מהותי באופן גבוהה אינה המחליף הנכס שלהסיכון  רמת (ב)

החברה לאחר שבחן את הנכס המחליף וקבע כי האמור לעיל  דירקטוריון לאישור בהתאם

 לחוק 1ז35 סעיףנקבע כמנגנון לפי  לעיל זה בסעיף הקבוע המנגנון החברה לעמדת; 4מתקיים

 .1968-תשכ"חה, ערך ניירות

"נכס מקרקעין משועבד"  שאינושהנכס המחליף הינו מהנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה  במידה .10.5.2

רשאית החברה  תהאלעיל,  1.510.בסעיף  האמוראף  על - (יותר או אחת, פיננסיות בטוחות הינו, כלומר)

שהינה בטוחה פיננסית, אחת או יותר, מבלי שתידרש לאישור  מחליף בנכסלהחליף את הנכס המוחלף 

המחליף  שהנכסלעיל, ובלבד  10.5.1שתידרש לעמוד בתנאי סעיף  ומבליהנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב 

החברה וש, שרלוונטי ככל, ראשונה מדרגה יחיד בשעבוד'( א)סדרה  החוב אגרות מחזיקי לטובתישועבד 

 וציינה בפועל ההחלפה ביצוע טרםימים  30בדבר כוונתה לבצע החלפה כאמור לפחות  מיידידיווח  פרסמה

הצפוי להחלפת  המועד ואתבדיווח המיידי הנ"ל כי ההחלפה כאמור בסעיף זה הינה לתקופה זמנית בלבד 

 כמפורט) המחליף הנכס של הבטוחתי השווי כי וכןהבטוחות הפיננסיות בנכס מקרקעין משועבד, 

של כל יתר הנכסים המשועבדים ככל  הבטוחתיעם השווי  יחד( לעיל( ג)10.3.1 -ו)ב( 10.3.1 בסעיפים

'( בתוספת אהערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה  מיתרת 100%-לא יפחת מ שקיימים נכסים נוספים

 במועד, כי ויודגש'( במועד ההחלפה. אהפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה 

פיננסית בשעבוד על נכס מקרקעין משועבד כאמור לעיל, הבחינה בדבר הבטוחה השבו תחליף החברה את 

 כבטוחה ששימש האחרון המקרקעין לנכס ביחס תיערך, לעיל()ב( 2)10.5.1 בסעיףרמת הסיכון כאמור 

 ראשונה על הנכס המחליף.יובהר לעניין סעיף זה כי החברה לא תרשום שעבוד נוסף מדרגה . החוב לאגרות

דין הנכס המחליף יהיה כדין הנכס המוחלף, כאילו נכלל הנכס המוחלף מלכתחילה בהוראות שטר  .10.5.3

הנאמנות, לרבות זכותה של החברה לשוב ולהחליפו מעת לעת בהתאם לאמור לעיל. לעניין זה מובהר כי 

                                                        
 הדירקטוריון בחינת. המחליף הנכס לעומת עצמו המוחלף לנכס ביחס תיעשה הנכס של הסיכון רמת בדבר הדירקטוריון בחינת כי ויובהר  4

 למגורים ן"נדל נכס הינו המחליף הנכס והאם הבניה שלב, ן"הנדל נכס של הגיאוגרפי המיקום את בחשבון תיקח הרלוונטי במועד
 .לפקודה בהתאם במקרקעין להשקעות קרן י"ע לרכישה המותר בישראל
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הראשונים, כולם או מקצתם  םהמשועבדי הנכסיםלעיל יחול כל עוד לא הוחלפו  10.2.2האמור בסעיף 

 נכסיםלעיל ביחס ל 10.2.2לעיל, ואם הוחלפו כאמור יחולו הוראות סעיף  10.5כמפורט בסעיף 

הראשונים שלא הוחלפו וביחס לנכס המחליף בשינויים המחויבים, ככל שמדובר בנכס  המשועבדים

 כם הרכישה.מקרקעין משועבד )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שהינו זכויות החברה מכוח הס

, עד למועד בו קמה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות, החברה תהיה בנוסף

רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות, לרבות 

בדרך של פדיון מוקדם )מלא או רעון קרן ו/או ריבית אגרות חוב )סדרה א'(, לרבות יפירותיהם, לצורך פ

חלקי, לפי שיקול דעת החברה( ובלבד שלאחר תשלום כאמור השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים 

מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כפי שיהיה לאחר  100%-לא יפחת מ

ום הכספים בחברה אשר יימסר רעון כאמור וזאת בהתאם לאישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחיהפ

לנאמן, אליו יצורפו תחשיב ואסמכתאות רלוונטיים. במקרה כאמור, הנאמן יהא חייב לחתום על כל 

 מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצוע התשלום.

 

 להלן פירוט נוסף הנדרש בהתאם להוראות שטר הנאמנות:

 מהפרויקטיםבויות חוק מכר שניתנו לחברה בגין כל אחד וער החברהפירוט התמורות ששולמו ע"י  להלן .1.5

  :)באלפי ש"ח( 2018, דצמברב 31הראשוניים כהגדרתם בשטר הנאמנות נכון ליום 

 מכר חוק ערבויות ששולמו תמורות 

 שהתקבלו

 הערות

 תל מידטאון פרויקט

 אביב

 קיבלה 2018 מרץ חודש במהלך הערה ראו - "חש אלפי 71,679-כ

 לאור. בדירות החזקה את החברה

 בגין המכר חוק ערבויות זאת

 .בטלות מידטאון פרויקט

 מול אלקטרה פרויקט

 ברמלה הנוף

מאזן שילמה התאריך  לאחר ש"ח 101,729-כ "חש 101,729-כ

-כהחברה תשלום נוסף בסך של 

"ח אשר בגינו שאלפי  20,000

 התקבלו ערבויות חוק מכר.

 ברמת נגבה מרום פרויקט

 גן

 2018 אוגוסט חודש במהלך הערה ראו - "חש 46,818-כ

 החזקה את החברה קיבלה

 חוק ערבויות זאת לאור. בדירות

 נגבה מרום פרויקט בגין המכר

 .בטלות גן ברמת

 

 שללא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות  2018, רדצמבב 31כן ליום  כמו

החברה מכוח הסכמי הרכישה הראשונים וכן בקשר לערבויות הבנקאיות על פי חוק המכר דירות אשר 

 ניתנו בקשר לזכויות החוזיות הנ"ל.

 

 לשטר הנאמנות 6.4.4לסעיף הגילוי הנדרש בהתאם  .1.6

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

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

, לפרויקט "מרום נגבה" מידטאון לפרויקטבדבר הגילוי הנדרש בקשר  לפירוט"(. הנדרש הגילוי)להלן: "
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 19סעיף  ראו ולפרויקט הלל בירושלים גבעת שמואל לפרויקט(, זה הדירות הנוספות בפרויקט 6)כולל 

 .המצורף לדוח תקופתי זה", תיאור עסקי התאגידבפרק א', " השלישיחלק בהכלול 

 

 

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה -'גחלק 

  ולאחר תקופת הדוח הדוח בתקופת אירועים .11

ח 16ו, 16ה, 16, 14, 10, 9, 8ראו ביאורים  הדוח על המצב הכספיבתקופת  םמהותיי םאירועיר בדבים לפרט

המצורפים לדוח זה,  לדוחות הכספיים 23-ג ו9א, 8ים רביאו ורא ולאחר תקופת הדוח על המצב הכספי

 בהתאמה.

 סימני אזהרה   .12

לתקנות, בעניין "סימני  (14)ב()10סעיף דן בהוראות , 2019 מרץב 25דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 

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

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

על אף האמור . ם שלילי מתמשך מפעילות שוטפתתזרים מזומני"(. בחברה מתקיים התזרים המזומנים החזוי

תזרים מזומנים שלילי מתמשך 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  מפעילות שוטפת

 .החזוי לא 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

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

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

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

גורמים  של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם להוצאות השוטפות של החברה.

עשוי  ,(המצורף לדוח תקופתי זה", תיאור עסקי התאגידא', " בפרק 30בסעיף )לרבות גורמי הסיכון הכלולים 

 תזרים המזומנים החזוי של החברה. על להשפיע הדבר
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 דב מתתיהו 

  החברה"ל מנכ
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 דוח רואה החשבון המבקר
 

 בע"מ מגוריט ישראללבעלי המניות של 
 

 
בדצמבר  31החברה( לימים  -בע"מ )להלן  מגוריט ישראלהמצורפים של על המצב הכספי  הדוחותביקרנו את 

ביום  לתקופה שהחלה ותזרימי המזומנים, השינויים בהון הפסד, הרווח הכוללרווח או העל ואת הדוחות  2017-ו 2018
הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה  דוחות כספיים אלה .2018בדצמבר  31)יום הקמת החברה( ועד ליום  2016במאי,  4

 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. דעהשל החברה. אחריותנו היא לחוות 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ן שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחו
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

חות הכספיים האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדו
 בסיס נאות לחוות דעתנו. תבכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק

 
 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של  לדעתנו, הדוחות הכספיים
לתקופה השינויים בהונה ותזרימי המזומנים , יהואת תוצאות פעולות 2017-ו 2018בדצמבר  31החברה לימים 

בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2018בדצמבר  31 )יום הקמת החברה( ועד ליום 2016במאי,  4שהחלה ביום 
IFRS)2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע. 

 
 
 
 
 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2019 ,במרס 25
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 דוח על המצב הכספי

 
 

 בדצמבר 31ליום   מבר30   
  2016  2018  1720 
 אלפי ש"ח  באור  

       נכסים שוטפים

       
 155,051  39,424  5  מזומנים ושווי מזומנים

 4,740  -  18  פקדונות משועבדים לזמן קצר
 109  628  6  חייבים ויתרות חובה

       
    40,052  159,900 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 140,048  38,663  14  פקדון בנאמנות
 1,580  35,984  18,16  לזמן ארוך /מוגבליםפקדונות משועבדים

 -  14,912  7  השקעה בני"ע סחירים
 77  63    הוצאות מראש

 149,942  104,725  8  מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה
 13,025  117,139  9  נדל"ן להשקעה בהקמה

 -  371,770  10  נדל"ן להשקעה
 341  622  11  רכוש קבוע, נטו

       
    683,878  305,013 
       

    723,930  464,913 
 

 
 .מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 דוח על המצב הכספי

 
 

 בדצמבר 31ליום   מבר30  
  2016  2018  1720 
 אלפי ש"ח  באור  

       
       התחייבויות שוטפות

       
 61  398  12  לספקים ונותני שירותים תהתחייבויו

 1,383  4,450   13  זכאים ויתרות זכות
       
    4,848  1,444 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 -  14,527  15,'ו61  התחייבות פיננסית בשווי הוגן
 -  50,268  ד9א, 9  הלוואה מתאגיד בנקאי

 247,890  373,355  1410,  אגרות חוב סדרה א
       
    438,150  249,334 
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 2,406  2,476  16  הון מניות
 (10,108)  (10,108)    מניות באוצר

 235,119  287,281    פרמיה על מניות
 517  1,905    בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותקרן הון 

 (12,355)  (622)    יתרת הפסד
       

 215,579  280,932    סה"כ הון
       
    723,930   464,913 
 
 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2019, במרס 25 
תאריך אישור הדוחות 

 הכספיים
 ארז רוזנבוך 

 יו"ר הדירקטוריון
 מתי דב 

 מנכ"ל
 תומר צבר 

 סמנכ"ל כספים
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 או הפסדרווח על  דוח

 
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 לתקופה 
 במאי  4מיום 

)הקמה( ועד ליום 
 בדצמבר 31

  2016  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  באור  
         

 -  -  3,806    הכנסות מדמי שכירות
         

 -  -  800    עלות השכרת נכסים והפעלתם
         

 -  -  3,006    נכסים והפעלתם רווח מהשכרת
         

 -  -  38,816  10  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
         
    41,822  -  - 
         

 2,164  7,504  504,15  )א( 19  הוצאות הנהלה וכלליות
         

 (2,164)  (7,504)  318,26    (הפסדרווח תפעולי )
         

 52  (92,73)  (558,9)  )ב( 19  מימון, נטו (הוצאותהכנסות )
         

 2,112  (10,243)  373,16    לתקופה (הפסדרווח )
         

 (0.01)  (0.04)  60.0  20  למניה )בש"ח( (הפסדרווח )
         

 (0.01)  (0.04)  60.0  20  מדולל )בש"ח( (הפסדרווח )
 
 
 
 
 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים 
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 דוח על השינויים בהון

 
 
 מיוחס לבעלי מניות החברה  
  

  הון מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות

  באוצר 

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

  מניות
 יתרת
  הפסד

 סה"כ 
 הון

 אלפי ש"ח  
             

 215,579  (12,355)  517  (10,108)  235,119  2,406  8201בינואר,  1יתרה ליום 
             

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

 52,232  -  -  -  52,162  70  הון מניות, נטו  הנפקת
 1,388  -  1,388  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

             
 280,932  (622)  1,905  (10,108)  287,281  2,476  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 מיוחס לבעלי מניות החברה  
  

  הון מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות

  באוצר 

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

  מניות
 יתרת
  הפסד

 סה"כ 
 הון

 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 
 

 אלפי ש"ח. 1 -סכום נמוך מ *( 
 

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

 
 
 מיוחס לבעלי מניות החברה  
  

  הון מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות

  באוצר 

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

  מניות
 יתרת
  הפסד

 סה"כ 
 הון

 אלפי ש"ח  
             

 *(  -  -  -  -  *(  6201, במאי 4יתרה ליום 
             

 (2,112)  (2,112)  -  -  -  -  הפסד לתקופה
 237,525  -  -  -  235,119  2,406  , נטוהנפקת הון מניות

 111  -  111  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
             

 235,524  (2,112)  111  -  235,119  2,406  2016 ,בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 

 אלפי ש"ח. 1 -סכום נמוך מ *( 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 תזרימי המזומניםדוח על 

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

 לתקופה 
 במאי  4מיום 

 ועד)הקמה( 
 31ליום 

 בדצמבר
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
       

 (2,112)  (10,243)  16,733  רווח נקי )הפסד( 
       

הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות התאמות 
 4,001  (463,25)   )נספח א' להלן( שוטפת

  
364 

       
 (1,748)  (6,242)  (8,730)  פעילות שוטפתל ששימשומזומנים נטו 

       
       השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 

       
 -  -  220,644  משיכה מפקדון נאמנות ופקדונות לז"א
 -  (140,048)  (119,194)  הפקדה לפקדון נאמנות ופקדונות לז"א

 -  (4,740)  4,740  לזמן קצרבפקדונות משועבדים  שחרור )הפקדה(
 -   (1,580)  (34,380)  לזמן ארוך /מוגבליםבפקדונות משועבדים הפקדה

 -   -  (15,005)  השקעה בני"ע סחירים
 (361)  (72)  (372)  רכוש קבוערכישת 

 -  (149,593)  (64,725)  תשלום מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה
 -  (13,025)  (104,114)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה

 -  -  (222,934)  רכישת נדל"ן להשקעהוהשקעות בתשלומים 
       

 (361)  (309,058)  (335,340)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
       

       מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 
       

 -   (10,108)  -   רכישה עצמית של מניות 
 237,525  -   69,732  הנפקת הון מניות ומכשיר פיננסי, נטו

 -   -   50,268  קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי
 -    -    (5,000)  חלוקת דיבידנד

 -  (929)  (5,005)  והלוואותריבית ששולמה בגין אג"ח 
 -  245,972  118,448  , נטוהנפקת אגח סדרה א

       
 237,525  234,935  228,443  מימוןמפעילות נבעו מזומנים נטו ש

       
 235,416  (80,365)  115,627  במזומנים ושווי מזומנים (עלייהירידה )

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

       
 235,416  155,051  39,424  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 

 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 תזרימי המזומניםדוח על 

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 לתקופה 
 במאי  4מיום 

 )הקמה( ועד
 31ליום 

 בדצמבר
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  -נספח א 
 מפעילות שוטפת

     

  

       התאמות לסעיפי דוח רווח והפסד:
       

 12  80  91  פחת
 -  -  (38,816)  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה

 -  2,847  9,521  הוצאות מימון, נטו
 111  406  1,388  תשלום מבוסס מניותעלות 

       
   (816,27)  3,333  123 
       

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
       

 (86)  (23)  (519)   עליה בחייבים ויתרות חובה
 (81)  4   14    ירידה בהוצאות מראש לזמן ארוך

 25  (20)   337   שירותים)ירידה( עליה בהתחייבויות לספקים ונותני 
 383  707  521,2    עליה בזכאים ויתרות זכות

       
    353,2  668  241 
       
   (463,25)  4,001  364 
       

 
 
 

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

 .2016ספטמבר  את פעילותה העסקית בחודשוהחלה  2016במאי  4 ביום החברה התאגדה א.
 
החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת מס הכנסה  ב.

 .("הכנסה מס פקודתאו " "הפקודה)להלן: " 1961-חדש[, התשכ"א ]נוסח
 
להשקיע בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל ובכך  טרתה העיקרית של החברה הינהמ ג.

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

 . אלו
-ל" אינדקס נדל"ן למגורים בישראל בע"מ" שינתה החברה את שמה מ, 2016באוגוסט  25ביום  ד.

 ."מגוריט ישראל בע"מ"

 
 אביב.-בתל בבורסה ונסחרת ציבורית חברה הינה החברה ה.
 
 הגדרות בדוחות כספיים אלה: ו.

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

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

2010. 
 עם דיח הנכללים,  - (Key personnel management) אנשי המפתח הניהוליים של החברה .4

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

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 
 למעט אם נאמר אחרת. 

 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 

 (.IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
ת ערך )דוחות כספיים  כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירו

 .2010-שנתיים(, התש"ע
 

ל בסיס העלות, למעט: נדלן להשקעה, נדל"ן להשקעה הדוחות הכספיים של החברה ערוכים ע
 ; והתחייבות פיננסית בשווי הוגן בהקמה

 
 החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

 

 .מטבע ההצגהו הפעילות מטבע .ב
 

 ש"ח.הינו הדוחות הכספיים  הצגה שלפעילות והמטבע ה
 

 פריטים כספיים צמודי מדד .ג
 

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל 
 , בהתאם לתנאי ההסכם. דיווחהמדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך  -)להלן 
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 )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי  -: 2באור 
 

 שווי מזומנים .ד
 

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן 
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד  ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים  ההשקעה
 .החברהחלק מניהול המזומנים של 

 

 לזמן קצר פיקדונות .ה
 

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד  פיקדונות
 מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. פיקדונותהושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים.  ההשקעה

 

 הפרשה לחובות מסופקים .ו

 
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם 

החברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצות לקוחות המוערכות  מוטלת בספק.
חובות אפייני סיכוני אשראי דומים. באופן קבוצתי, מאחר ולא זיהתה קבוצות לקוחות בעלי מ

 לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.
 

 השקעה בהסדרים משותפים .ז
 

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא 
החלטות לגבי הפעילויות  שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר
 הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.

 
 ( perationsOJoint) משותפות פעילויות
 

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים 
בחלקה היחסי ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת 

 בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.
 

 חכירות .ח
 

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 
 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על

 
 החברה כחוכר

 
 חכירה מימונית .1

 
מסווגים  ,לחברההועברו כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס  נכסים אשר

נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי החכור הנכס  כחכירה מימונית.
 ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים.

תקופת החכירה כנמוך  הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, או
 שבהם.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 חכירה תפעולית .2

 
נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס 
החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד 

 תקופת החכירה. בקו ישר על פני
 

 החברה כמחכיר
 

 חכירה תפעולית

 
בעלות על הנכס, ל הקשוריםהסיכונים וההטבות  נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל

פסד בקו ישר על פני האו תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח  מסווגים כחכירה תפעולית.
הפסד כהכנסה במועד שבו . תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או תקופת החכירה

 לחברה זכאות לקבלם.
 

 הכרה בהכנסה .ט
 

רות מועברות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות 
בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי התמורה שצפוי להתקבל מחיר העסקה הוא סכום ללקוח. 

 הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(. 
 
 

 משכירותהכנסות 
 

הלקוח מקבל וצורך את ההטבות מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה  משכירותהכנסות 
תקופות הדיווח שבהן סופקו . ההכנסות מוכרות בהתאם להמופקות על ידי ביצועי החברה

השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים 
ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן 

 השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח. 
 

 מניות וססמב תשלום עסקאות .י
 

 המסולקות מניות מבוסס תשלום של בדרך להטבות זכאים החברה של שירותים נותני
 .הוניים במכשירים

 
 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

 
 ההוגן השווי לפי נמדדת הוניים במכשירים המסולקות השירותים נותני עם העסקאות עלות

 תמחור במודל שימוש באמצעות נקבע ההוגן השווי. ההענקה במועד ההוניים המכשירים של
 .מקובל אופציות

 
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל 

 השירות נותניומסתיימת במועד שבו  םבהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיי
טברת המוכרת בגין "(. ההוצאה המצתקופת ההבשלההרלוונטיים זכאים לגמול )להלן: "

עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את 
לגבי מספר המכשירים  החברהמידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של 

 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה הוצאה בגין 
שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, 

 בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )שירות ו/או ביצוע( התקיימו.
 

 רכוש קבוע .יא
 

כישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות ר
ואינם כוללים  ,בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם

 המשמשים את הרכוש הקבוע.הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר 
פחתים בנפרד, רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מו

 .לפי שיטת הרכיבים
 

עלות פריטי רכוש קבוע כוללת את האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופינוי של הנכס 
 .ושיקום האתר בו ממוקם הנכס

 
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

 השימושיים בנכס, כדלקמן:

 
  % 
   

 7-15  משרדי ציוד וריהוט
 20-33  וציוד היקפי מחשבים תוכנות
 10  שיפורים במושכר

 
)לרבות תקופת  השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת 

או בהתאם לתקופת החיים המשוערת  שבכוונתה לממשה( החברההאופציה להארכה שבידי 
  .שבהם הקצר, לפי השיפורשל 

 
השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה אורך החיים 

ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
 כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.

 

 עלויות אשראי .יב
 

נדרשת תקופת זמן אשר מהוונת עלויות אשראי הקשורות להקמה של נכסים כשירים  החברה
במועד שבו היוון עלויות האשראי מתחיל ם. המיועד או מכירת םלשימוש ם,משמעותית להכנת

ומסתיים  ,הפעולות להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי התחילוהוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, 
הסכום  כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.

 הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות.של עלויות האשראי המהוון בתקופת 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מכשירים פיננסיים .יג
 

  נכסים פיננסיים
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
הפסד,  וארווח דרך בשווי הוגן פיננסיים הנמדדים  נכסיםעלויות עסקה ישירות, למעט לגבי 

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול  הפסד. ואעלויות עסקה נזקפות לרווח  םאשר לגביה
 להלן: כמפורטהחשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם 

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
עם ההכרה  אשר יועדונכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים זו נכללים קבוצה ב

  הפסד. וארווח ך דרהראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן 
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
 

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי עלויות 
 עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.

לפי העלות המופחתת  לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות
 או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויותתוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל

 הפסד
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 

שאינן נמדדות בעלות מופחתת  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות הפיננסיות
 כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. בשווי הוגן

 
 לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.

 

 גריעת מכשירים פיננסיים .יד
 

 נכסים פיננסיים
 

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או 
כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר 

נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא 
או  ,בנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס .עיכוב משמעותי

אופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה לא העבירה ואף לא הותירה ב
 את השליטה על הנכס.

 
 התחייבויות פיננסיות

 
, כאשר המחויבות דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 

 שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים כאשר החייב פורע  התחייבות פיננסית מסולקת

 .פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות
במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות 

 שונים מהותית מהתנאים הקיימים.
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 מדידת שווי הוגן .טו
 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות 
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 
 ( ביותר.advantageousהכדאי )ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת 
תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 

 שלהם.
להפיק הטבות  מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק

כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק 
 שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.

החברה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים 
ונטיים שניתנים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלו

 לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים 
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 למדידת השווי ההוגן בכללותה:
 

 זהים. תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו :1רמה 
 

במישרין  אשר ניתנים לצפייה 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 
 בעקיפין. או

 
 שימוש נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא : 3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
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 נדל"ן להשקעה .טז
 

נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר  .1
בחכירה תפעולית( או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית 

בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש 
 מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.

 

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות  .2
כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות 

 הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.הכספיים מוכר ברווח או 
 

נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר ההכרה  .3
הראשונית, נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן, אשר משקף את תנאי השוק במועד 
הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, נזקפים 

 להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי. ו הפסד במועד התהוותם. נדל"ן לרווח א
 

נדל"ן להשקעה בהקמה המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי  .4
כשהשווי ההוגן אינו הוגן כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה. 

, מדד על פי עלותונאזי הוא קט, בשל אופי והיקף סיכוני הפרויניתן למדידה מהימנה, 
שבו השווי ההוגן ניתן למדידה עד למועד קיימים, אם בניכוי הפסדים מירידת ערך 

 בהקמהבסיס העלות של נדל"ן להשקעה  ביניהם.מ, כמוקדם או השלמת הבנייה מהימנה
 עלויותבתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה, המקרקעין כולל את עלות 

 תכנון ופיתוח ישירות.
 

על הערכת שווי  החברהלצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת  .5
שהינם מומחים בהערכות שווי של  –בלתי תלויים  מבוצעת על ידי מעריכים חיצונייםש

שהינה בעלת ידע  החברהנדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים ועל ידי הנהלת 
קאות במסגרתן רוכשת החברה מקבץ של דירות מגורים להשכרה, בעס .מקצועי נרחב

מזהה החברה את הדירה הבודדת כיחידת המדידה לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן 
 להשקעה בתקופות שלאחר מועד העסקה

 

 אוצרבמניות  .יז
 

מהון  בקיזוזמוצגות נמדדות לפי עלות רכישתן ומניות החברה המוחזקות על ידי החברה 
נזקף רכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר רווח או הפסד הנובע מה. כל החבר

 ישירות להון.
 

 רווח )הפסד( למניה  .יח
 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות 
 במהלך התקופה. הקיים בפועלהרגילות המשוקלל 

השפעתן מדללת את אם מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה 
מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות  מפעילויות נמשכות.הרווח למניה 

ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה 
חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות  של החברה ברווחי

 החברה. המוחזקות על ידימוכפל במספר המניות 
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 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע -: 3באור 
עת ושקלה בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול ד 

את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות 
 הכספיים:

 
 השיקולים א.

 
 חכירה סיווג

 
הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית, בוחנת החברה האם החכירה לצורך  

בכלל זאת בוחנת החברה,  מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס.
יחס לאורך בין היתר, את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, את תקופת החכירה ב

ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן החיים הכלכלי של הנכס 
 של הנכס.

 
 אומדנים והנחות ב.
 

ייע באומדנים, והנחות המשפיעים על בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסת 
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

 אומדן.הוהוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 
 

אומדנים דיווח ולהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך ה 
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את 

 בשנה העוקבת:ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 

 להשקעה ן"נדל 
 

לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי  מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה נדל"ן 
בלתי  חיצוניים שווי מעריכי ידי עלבדרך כלל . השווי ההוגן נקבע הפסד או רווחל זקפיםנההוגן 

ן בעל אופי ומיקום "בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדלנקבע השווי ההוגן תלויים, 
 דומים לזה המוערך.

 
 בהקמה להשקעה"ן נדל של מהימנה מדידה

 
ניתן למדידה מהימנה מביאה  לצורך הבחינה האם השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה

 :בחשבון, בין היתר, את הקריטריונים הרלוונטיים הבאים החברה
 

 מיקום הנדל"ן בהקמה באזור שבו השוק מפותח ונזיל. .1

ציטוט מחיר מעסקאות אחרונות או הערכות קודמות של רכישה או מכירה של נכסים  .2
 במצב ומיקום דומים.

 חתימה על הסכם הקמה עם קבלן מבצע. .3

 השגת היתרי בניה. .4

 אחוז מהשטחים המיועדים להשכרה אשר הושכר מראש לשוכרים. .5

 אומדן מהימן של עלויות הקמה. .6

 אומדן מהימן של שווי הנכס המוגמר. .7
 

כאשר בחינת הגורמים לעיל מעלה כי שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה בהקמה ניתן למדידה 
יניות הקבוצה לגבי נדל"ן להשקעה. כאשר מהימנה, הנדל"ן נמדד לפי שוויו ההוגן בהתאם למד

מדידה מהימנה אינה אפשרית, נדל"ן להשקעה בהקמה נמדד לפי עלות בניכוי הפסד מירידת 
 ערך, אם קיים. 
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

16 IFRS חכירות  
 

 -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
 התקן החדש(.

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

 
 להלן עיקר השפעות התקן החדש:

 
דוח על המצב הכספי )פרט לחריגים התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות ב -

מסוימים, ראה להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס 
-זכות שימוש,  באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים

IAS 17  כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.חכירות . 
ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתלויים במדד או בריבית  שאינםתשלומי חכירה משתנים  -

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

 השימוש.-וי תיזקף לנכס זכותאת ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינ
קרי, סיווג נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, הטיפול החשבונאי מצד המחכיר  -

 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול  -

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

 
 , או לאחריו.2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  

 
 הבאות: יישוםהת וגישאחת מהתקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור ב

 
השימוש וההתחייבות יוצגו בדוח על המצב -ס זכותלפי גישה זו, נכ -יישום למפרע מלא  .1

הכספי כאילו מאז ומעולם נמדדו בהתאם להוראות התקן החדש. במקרה זה, השפעת 
יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, 

ת יתרת ההתחייבו החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי השוואה.
למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית 
הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש להשתמש בשיעור 

 במועד ההתקשרות בחכירה. הריבית התוספתי של החוכר

 
מספרי ההשוואה.  לא תידרש הצגה מחדש של לפי גישה זו, –גישת יישום למפרע חלקי  .2

יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בשיעור 
הריבית התוספתי של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת 

השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי -נכס זכות
 החלופות הבאות:

 
 בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות.הכרה  -
 הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש. -

 
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם 

 נוצר, ייזקף להון.
 

לא צפויה להיות השפעה  ליישומולאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, להערכת החברה, 
 מהותית על הדוחות הכספיים.
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 מזומנים ושווי מזומנים -: 5באור 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 ש"ח  אלפי  
     

 42,345  12,850  דיתימזומנים למשיכה מי
 112,706  26,574  (1) קדונות לזמן קצריפ -שווי מזומנים 

     
  39,424  155,051 

 

 של שוק ריבית הנושא חופשי ןבפקדו"ח ש אלפי 14,022סך של  הופקדו, 2017בדצמבר  31ליום  (1)
. צד קשור לחברהנשואה שרותי בורסה בע"מ אשר למיטב ידיעת החברה, הינה  באקסלנס 0.15%

 .אלפי ש"ח 26 – 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 
 חייבים ויתרות חובה -: 6באור 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 ש"ח אלפי  
     

 92  )*( 369   הוצאות מראש
 17  29  ניכוי מס במקור

 -  193  מקדמות לספקים
 -  37  חייבים אחרים

     
  628  109 

 אלפי ש"ח בגין גמול דירקטורים. 32-כולל יתרה בסך של כ 2018)*( בשנת  
 
 

 בני"ע סחירים השקעות  - 7באור 
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   

נכסים פיננסיים המסווגים לשווי הוגן ושינויים בו נזקפים 
     לרווח או הפסד

     
 -  14,912  )**( )*( השתתפות בקרנות נאמנות יחידות

     
  14,912  - 

   
 )*( שווין ההוגן של יחידות ההשתתפות נמדד לפי מחירים מצוטטים בשוק פעיל. 
 (7)11ו'16באור )**( ראה גם  
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 להשקעה"ן נדל"ח ע מקדמות -: 8באור 
 

 קט "אלקטרה מול הנוף" ברמלהפרוי .א
 

: בסעיף זה התקשרה החברה, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן ,2017 פברוארב 21 ביום
אשר נמצא  "(הנכס" -בסעיף זה ברמלה )להלן ידות דיוריח 84"(, בהסכם רכישה של בניין בן המוכר"

 "(.העסקה" או "הרכישה הסכם" -בסעיף זה בשלב בנייה )להלן
 

 :נכסתיאור תמציתי של ה

 
מ"ר לא כולל מרפסות  9,800-כ של מכר)שטח  בבנייה נמצאה דיוריחידות  84 ןב בנייןהנרכש הינו  הנכס

 המכונה בשם טקבפרוי ברמלה, 4349 בגוש 438 חלקהב 145/2הידועים כמגרש  על המקרקעיןוחצרות( 
 כוללים המקרקעין .(בהתאמה", המקרקעין"-ו" הבניין: "בסעיף זה ולהלן" )לעיל הנוף מול"אלקטרה 

 יחידות 252אשר יכלול  תת קרקעי משותף ןחניו מעל מגורים בנייני 3בבנייה הכולל  למגוריםקט יפרו
 "(. הפרויקט" -בסעיף זה  דיור )להלן

, עם זאת נמסר לחברה בעל פה 2019 יוני הינו, הרכישה הסכם פי על, הבנייןשל  הצפוי המסירה מועד
  .2019, מרסחודש ל הוקדם המסירהלמועד  הצפיכי ע"י היזם בתאום עם הקבלן 

 
 :התמורה

 
 104-הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של כ הסכם פי על

 .מיליון ש"ח( הכוללת הנחה בגין היקף העסקה 121.7-בתוספת מע"מ )כ מיליון ש"ח
 

פי הסכם -חשבון התמורה על-על חברהלו ה שתשלםתחייב להבטיח את הכספים, ההמוכר  לעניין זה,
)דירות( הוראות חוק המכר התאם לב ביטוח פוליסת אוממוסד פיננסי ערבות חוק מכר , בהרכישה

, או על ידי כל בטוחה אחרת "(המכר חוק)להלן: " 1974 –רות(, תשל"ה רוכשי דישל  הבטחת השקעות)
"( מלווה גורם: "להלן בסעיף זה)ו/או עם חברת ביטוח  בנק עם תקשרי המוכרהמכר. על כן  פי חוק-על

 הרכישה ההסכם פי על התמורההערבות כך שיקט ולהנפקת יבהסכם למתן ליווי פיננסי להקמת הפרו
-" והפרוייקט חשבון)להלן בסעיף זה: " קטיהפרוי לחשבון התשלום שוברי באמצעות ורק אך תשולם

מספר מועדים על פני תקופת הבניה, בהתאם למועדים ב תשולם ", בהתאמה(. התמורהליווי הסכם"
 הבאים:

 
מיליון ש"ח בתוספת מע"מ במועד חתימת ההסכם יועבר לחשבון נאמנות. ככל  7.3-סך של כ .1

מהמוכר הודעה בכתב כי נחתם בין המוכר לבין גורם מלווה הסכם ליווי יעביר שהנאמן יקבל 
 הנאמן את תשלום זה ל"חשבון הפרוייקט".

ישולם  תשומות הבנייהמיליון ש"ח בתוספת מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה למדד  23.9-סך של כ .2
 ימים מהודעת המוכר על קבלת פנקס שוברים. 7לחשבון הפרוייקט תוך 

ישולם  תשומות הבנייהמיליון ש"ח בתוספת מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה למדד  20.8-סך של כ .3
 .21.6.2018לחשבון הפרוייקט ביום 

ישולם  תשומות הבנייהמיליון ש"ח בתוספת מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה למדד  20.8-סך של כ .4
 .21.11.2018לחשבון הפרוייקט ביום 

ישולם  תשומות הבנייהתוספת מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיליון ש"ח ב 31.2-סך של כ .5
 ת הדירות.ולבניין בו נמצא 4ימים מיום קבלת טופס  14לחשבון הפרוייקט בתוך 

 
 סך .אלפי ש"ח כולל מע"מ בגין העסקה 104,725החברה סך של  שילמה, 2018, בדצמבר 31 ליום נכון
 סךוב 0.5% של בשיעור רכישה מסכמו כן שולמו  ,קטהפרויי לחשבוןהועבר "ח ש אלפי 101,729 -כ של

 1,268 של בסך נוספות והוצאות אלפי ש"ח 1,120-שדרוגים לדירות בסך של כ ש"ח, אלפי 608 -של כ
 "ח.ש אלפי
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 )המשך(מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה  -: 8באור 

 
 תכניות החברה לגבי הנכס:

. להערכת 2019מתחילת הרבעון השני לשנת החברה פועלת להשכרת הדירות בשוק החופשי החל 
החברה, לא צפויות השקעות מהותיות ביחידות לאחר קבלתן, בהתאם להסכם הרכישה, וניתן יהיה 

  באופן מיידי.בשוק החופשי להשכירן 
 

 אופן מימון הרכישה:
נכס לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של בעל זכויות החברה  יםשעבודהרישום בכפוף ל

החברה ועמידה בתנאים בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה 
( מהתמורה 80%-רכישת הנכס מהונה העצמי של החברה ואת היתרה )כעלות מ 20%-החברה כ תנמממ

 ות החוב )סדרה א'( לציבור.אשר התקבלה בגין הנפקת אגר
 

 הסכם רכישת נכס ברחוב הגר"א בתל אביב .ב

 
פה, מהמוכר, שהינו צד שלישי שאינו קשור לחברה, בקשר -, נמסר לחברה בעל2018בנובמבר  4ביום 

חניות מוצמדות וכן שטח מסחרי בפרויקט  35להסכמי רכישה של יחידות דיור לרבות הצמדותיהן, 
אביב )להלן בסעיף זה: "הסכם הרכישה"( כי התנאי המתלה להסכם -תלאשר מצוי ברחוב הגר"א ב

 הרכישה לא התקיים וכי תנאי זה אינו צפוי להתקיים ועל כן הסכם הרכישה מבוטל על ידו. 
 

. הוצאות אלפי ש"ח 4,085הושבה לחברה יתרת סכום הנאמנות בסך של  2018בדצמבר,  31ליום  נכון
והוונו כמקדמה ע"ח נדל"ן להשקעה  2017ש"ח אשר שולמו במהלך שנת אלפי  292-משפטיות בסך של כ

 .2018נרשמו כהוצאה בדוחות הכספיים לשנת 
 

 נדל"ן להשקעה בהקמה -: 9באור 
 

 פרויקט דירה להשכיר בחולון .א

 
החברה הממשלתית לדיור  -, נערך מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר 2017בספטמבר  11ביום 

ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ועיריית חולון, לחכירת  "(דירה להשכיר)להלן: " ולהשכרה בע"מ
מ"ר( בשכונת תל  2,460-, בשטח כולל של כ15-16, מגרשים 119-120,חלקות  6996מקרקעין )גוש 

גיבורים אשר בחולון, למטרת תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של פרויקט מגורים להשכרת דירות 
 ", בהתאמה(.הפרויקט"-" והמכרז)להלן בסעיף זה: " 167/2017כמכרז מס' תא/לטווח ארוך, הידוע 

 
דירות  42בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול 

שנה ברציפות  20-לפחות, אשר ייועד להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ
מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח  25%"(, כאשר רהתקופת ההשכ)להלן בסעיף זה: "

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת  1466לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 
 קרקע לבניית דירות להשכרה" ויתרת הדירות תושכרנה לשוכרים בשוק החופשי.

 
צד שלישי שאינו קשור בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב אחזקות בע"מ שהינה 

"(, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין השותפותוביחד עם החברה: " "מנרב: "לחברה )להלן
 60%-ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה תחזיק ב

נרב מהפרויקט. בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב, למ 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב
" בלתי חוזרת, למימוש ביחס CALL" בלתי חוזרת ולחברה תוקנה אופציית "PUTתוקנה אופציית "

 ( אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של הפרויקט.100%למלוא )
 
 
 
 
 



 מגוריט ישראל בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

-  22  - 

 
 

 
 )המשך( "ן להשקעה בהקמהנדל -: 9באור 

 
 :יצוין כי

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

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

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

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

ימי עסקים מהמועד שבו התקיימו )במצטבר( התנאים לתחילת תקופת ההשכרה  10
 חודשים מהמועד הקובע. 12"(, וסיומה בתום המועד הקובע)להלן בסעיף זה: "

 
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.

 
מיליון ש"ח בתוספת  18.2בתמורה לסך של החברה ביחד עם מנרב זכו במכרז לחכירת הפרויקט 

 שולמהבהתאם לתנאי המכרז, התמורה עבור הפרויקט, "(. התמורהמע"מ כדין )להלן בסעיף זה: "
  ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים. 90בתוך 

 
ממועד הכרזת חודשים  36בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא 

 ספטמברעל כן מועד השלמת הבניה הצפוי של הפרויקט הינו  .על ידי ועדת המכרזיםהזוכה 
2020. 

 
 מימון

 
מימון חיצוני מגופים וכן מקבלת  מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמי

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

בהסכם לקבלת "( הלוויםהחברה ומנרב )להלן בסעיף זה: " התקשרו 2018באוקטובר,  28ביום  
ליון ש"ח, המימון שהתקבל ימ 15.8-בנקאי מקומי בסך כולל של כמימון לפרויקט מתאגיד 

, באוקטובר 28ליון ש"ח אשר תיפרע בתשלום אחד ביום ימ 15.8-מהבנק כולל הלוואה בסך של כ
 .1%+ותישא שמונה תשלומי ריבית בשיעור של פריים 2020

 
 2.5-על ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כ ללווים במסגרת הליווי הבנקאי ניתנו ,בנוסף
להבטחת סילוק סכומים אשר ידרשו מהלווים מאת דירה להשכיר בקשר עם חוזה  ש"ח מיליון

 .לבניית הנכס

 
זכויות וכן להגדלת יחידות דיור  54-הדירות לכ להגיש בקשה להגדלת כמותפועלות השותפות 

"( ובהתאם לכך לפעול להקמת יחידות דיור הגדלת הפרויקט)להלן בסעיף זה: "הבניה הכוללות 
  אלו בפרויקט.

 
מיליון  73.4-החברה מעריכה את העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט )כולל מרכיב הקרקע( בכ

 מע"מ כדין.  כוללש"ח 
 
 
 
 
 



 מגוריט ישראל בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

-  23  - 

 
 

 )המשך( "ן להשקעה בהקמהנדל -: 9באור 
 

יצוין כי אין וודאות לכך שהגדלת הפרויקט תאושר. עוד יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות 
ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על 
אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד פרסום דוח זה אשר כוללת הערכות וכוונות של 

עיקר על התמורה בגין רכיב הקרקע וכן על הערכות המבוססות על החברה. מידע זה נסמך, ב
עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט. אם הערכות החברה לא תתממשנה  השקעותאומדן 

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

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

 
 2018בדצמבר  31החברה מטפלת בהשקעה זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משותפת. נכון ליום 

, החברה מציגה את חלקה בפרויקט בסעיף נדל"ן תפיםהבעלות על הקרקע הועברה לשו
  להשקעה בהקמה.

 
הנהלת החברה ובשל השלב הראשוני בו נמצא הפרויקט, בסיס העלות של הנכס משקף  לדעת

 .2018בדצמבר  31בצורה מהימנה את השווי ההוגן ליום 
 

בגין חלקה ברכישת בפרויקט ע"י החברה סך העלויות שהושקעו  2018, בדצמבר 31ליום  נכון 
 .ש"חאלפי  13,715-הסתכמו לכהקרקע, מסים, היטלים ועלויות תכנון 

 

 ירושליםשכונת מורדות מנחת )מלחה( בב להשכיר דירה פרויקט .ב
 

ביחד עם רשות מקרקעי ישראל  נערך מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר 2018בינואר  1ביום 
-, בשטח כולל של כ109, מגרש 29, חלקה 30452 ומשרד הבינוי והשיכון, לחכירת מקרקעין )גוש

מ"ר( בשכונת מורדות מנחת )שכונת מלחה( אשר בירושלים, למטרת תכנון והקמה של  5,460
)להלן בסעיף זה:  231/2017פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח ארוך, הידוע כמכרז מס' ים/

 ", בהתאמה(. הפרויקט"-" והמכרז"
 

דירות  79בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול 
שנה  15-אשר תיועדנה למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ לפחות,

"(, כאשר כלל הדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה תקופת ההשכרהברציפות )להלן בסעיף זה: "
שעניינה "מסלול ייחודי  1466מועצת מקרקעי ישראל מס' אם להחלטת מפוקח לזכאים בהת

שנים, עם תקופת אופציה של  3-להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ
שנים לאותו שוכר  6שנים, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על  3השוכר להארכה של 

 .("הדירות המפוקחות: "בסעיף זה להלן)
 
התקבלה הודעה מדירה להשכיר לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב נבחרה  2018בינואר  3ום בי

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ  7.7כהצעה הזוכה במכרז לחכירת הפרויקט וזאת בתמורה לסך של 
"(. בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקעכדין עבור מרכיב הקרקע )להלן בסעיף זה: "

ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים.  90בתוך  שולמהכיב הקרקע, התמורה בגין מר
מיליון ש"ח עבור  30-החברה ביחד עם מנרב סך של כ ידי על שולם בנוסף, בהתאם לתנאי המכרז

  ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים. 90הוצאות פיתוח, בתוך 
 

 שכר דירה מפוקח
 

רו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד על יושכ הדירות המפוקחות
מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי בתוספת  80%

הצמדה למדד המחירים לצרכן, ולא יפחת, בכל מקרה, משכר הדירה למ"ר וכן דמי האחזקה אשר 
ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות  48.8)נקבעו בהזמנה לקבלת הצעות במכרז 

 4ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות בנות  47.2-ו חדרים 3מפוקחות בנות 
 (.ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ כדין 4חדרים ובמקביל דמי אחזקה הינם בסך של 
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 )המשך( "ן להשקעה בהקמהנדל -: 9באור 
 

החברה לבין מנרב שהינה צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן וביחד בהתאם להסכם שנחתם בין 
לחכירת המקרקעין  פועלת", בהתאמה(, השותפות הסכם השותפות"-" והשותפותעם החברה: "

 60%-ב מחזיקהומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה 
אופציית  מוקניתבהתאם להסכם השותפות, למנרב  מהפרויקט. 40%-ב מחזיקהמהפרויקט ומנרב 

"PUT אופציית " מוקנית" בלתי חוזרת ולחברהCALL( 100%" בלתי חוזרת, למימוש ביחס למלוא )
 אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של הפרויקט. 

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

 (.נכון למועד זה לא ידוע לחברה מועד קבלת הקרקע הצפוי)ליזם הקרקע 
 

כולו )כולל התמורה בגין מרכיב החברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט 
 143-( בכחדשה"ע תב הגשת מתוקף זכויות תוספת קבלת השפעתוללא  הקרקע והוצאות פיתוח

  "(.עלות ההשקעה הכוללת הצפויה)להלן בסעיף זה: " כולל מע"מ מיליון ש"ח
 

 :עוד יצוין כי
 

" 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 האופציהסעיף זה: "בפרויקט )להלן ב( אחזקות מנרב 100%למימוש ביחס למלוא )
)היינו תוספת התשלום שתשלם  במחיר מימוש אשר אינו מהותי לחברה ולפרויקט

החברה למנרב בגין מימוש האופציה, מעבר לתמורה שתשולם למנרב בשווי חלקה 
 בעלות הפרוייקט, איננה מהותית כאמור(. 

 
ופה שתחילתה בתום בהתאם להסכם השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתק .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 הקובע)להלן בסעיף זה: " הפרויקט(
 

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

 בידי החברה.
 
 בכוונת החברה וכן מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמי של החברה .4

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

 

)להלן  יחידות דיור 100-השותפות פועלת לקידום תב"ע להגדלת כמות יחידות הדיור לכ .1
  ."(הגדלת הפרויקטבסעיף זה: "

 
בגין חלקה ברכישת סך העלויות שהושקעו ע"י החברה בפרויקט  2018, בדצמבר 31ליום  נכון

 .אלפי ש"ח 865,23-הסתכמו לכהקרקע, פיתוח, מסים, היטלים ועלויות תכנון 
 

החברה מציגה את חלקה . החברה מטפלת בהשקעה זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משותפת
  בפרויקט בסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה.

 
השלב הראשוני בו נמצא הפרויקט, בסיס העלות של הנכס משקף  הנהלת החברה ובשל לדעת

 .2018בדצמבר  31בצורה מהימנה את השווי ההוגן ליום 
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 )המשך( "ן להשקעה בהקמהנדל -: 9באור 
 

יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות . כמו כן, יצוין כי אין וודאות לכך שהגדלת הפרויקט תאושר
ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על 
אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה 

המבוססות על נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע, הוצאות פיתוח וכן על הערכות 
שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב.  עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט השקעותאומדן 

החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות  אם הערכות
הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת 

, שינויים במדיניות ים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייההאישור
 וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה. מוניציפלית

 

 בראשון לציוןדירה להשכיר  פרויקט .ג
 

נערך מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר ביחד עם רשות מקרקעי ישראל,  2018בינואר  22ביום 
מ"ר(  3,040-, בשטח כולל של כ2-ו 1, מגרשים 582-ו 581, חלקות 3939חכירת מקרקעין )גוש ל

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

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

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

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

לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק החופשי תהיה אופציה להשכיר את הדירות בשוק 
דירות בשוק ": הבסעיף ז 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 החופשי  75%כאמור, 
יעודכן אחת לשנה בהתאם למדד המחירים לצרכן ובעת חידוש הסכם השכירות יעודכנו דמי 

ו בשנה הראשונה של תקופת השכירות לעומת דמי השכירות ששולמ 5%השכירות בשיעור של עד 
 (.בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן)

 
 שכר דירה מפוקח

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

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

ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות  52)נקבעו בהזמנה לקבלת הצעות במכרז 
 39-חדרים ו 3ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות בנות  44חדרים,  2בנות 

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

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

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

ימים ממועד  90בתוך  שולמה"(. בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע, מרכיב הקרקע
 קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים. 
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 )המשך( "ן להשקעה בהקמהנדל -: 9באור 
 

" השותפותבהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב )להלן וביחד עם החברה בסעיף זה: "
לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של  פועלת", בהתאמה(, השותפות הסכם השותפות"-ו

בכל הזכויות  מחזיקותהפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה ומנרב 
)שישים  60%-)ארבעים אחוזים( בידי מנרב ו 40%ר לפרויקט בחלקים כדלקמן: וההתחייבויות בקש

אופציית  מוקניתאחוזים( בידי החברה. בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב, למנרב 
"PUT אופציית " מוקנית" בלתי חוזרת ולחברהCALL( 100%" בלתי חוזרת, למימוש ביחס למלוא )

תחילת תקופת ההשכרה של הפרויקט )להלן בסעיף זה:  אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר
)היינו  "(. יובהר כי, האופציה הינה במחיר מימוש אשר אינו מהותי לחברה ולפרויקטהאופציה"

תוספת התשלום שתשלם החברה למנרב בגין מימוש האופציה, מעבר לתמורה שתשולם למנרב 
י בהתאם להסכם השותפות, תקופת וכ בשווי חלקה בעלות הפרוייקט, איננה מהותית כאמור(

ימי עסקים מהמועד שבו התקיימו  10המימוש של האופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום 
)התנאים לתחילת תקופת ההשכרה, במצטבר, הינם  )במצטבר( התנאים לתחילת תקופת ההשכרה

ומה בתום "(, וסיהמועד הקובע: ")להלן בסעיף זה לכל הפרויקט( 5וטופס  4בעיקר קבלת טופס 
  חודשים מהמועד הקובע. 12

 
חודשים ממועד הכרזת  36יהא בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, 

  .2021 ינואר. על כן מועד השלמת הבניה הצפוי של הפרויקט הינו הזוכה על ידי ועדת המכרזים
 

 יחידות דיור 78של  סךלקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול  פועלתיצוין כי החברה 
 ."(הגדלת הפרויקט)להלן בסעיף זה: "

 
 מימון

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

 ר.מגופים מממנים כגון: בנקים, גופים מוסדיים או הנפקת אגרות חוב לציבו
 

"( הלוויםהתקשרו החברה ומנרב )להלן בסעיף זה: " 2019בפברואר,  5לאחר תאריך המאזן, ביום  
ש"ח, המימון  מיליון 27.9-בנקאי מקומי בסך כולל של כבהסכם לקבלת מימון לפרויקט מתאגיד 

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

 
 2.5-על ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כ ללווים במסגרת הליווי הבנקאי ניתנו ,בנוסף
להבטחת סילוק סכומים אשר ידרשו מהלווים מאת דירה להשכיר בקשר עם חוזה  ש"ח מיליון

 .לבניית הנכס
 

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

 
יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות . כמו כן, יצוין כי אין וודאות לכך שהגדלת הפרויקט תאושר

ידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מ
אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה 

 השקעותנסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע וכן על הערכות המבוססות על אומדן 
ם מקצועיים ומנרב. אם הערכות שנערך בסיוע גורמי עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט

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

וכיו"ב(, עשוי  יציפלית, שינויים במדיניות מונלהקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה
 הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.

 
בגין חלקה ברכישת סך העלויות שהושקעו ע"י החברה בפרויקט  2018, בדצמבר 31ליום  נכון

 .אלפי ש"ח 085,25-הסתכמו לכהקרקע, מסים, היטלים ועלויות תכנון 
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 2018בדצמבר  31מטפלת בהשקעה זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משותפת. נכון ליום החברה 
החברה מציגה את חלקה בפרויקט בסעיף נדל"ן להשקעה  הקרקע הועברה לשותפים,הבעלות על 

  בהקמה.
 

הנהלת החברה ובשל השלב הראשוני בו נמצא הפרויקט, בסיס העלות של הנכס משקף  לדעת
 .2018בדצמבר  31ווי ההוגן ליום בצורה מהימנה את הש

 

 זכיה במכרז דירה להשכיר בבאר יעקב .ד
 

נערך מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר ביחד עם רשות מקרקעי ישראל,  2018 סבמר 12ביום 
 להלן) (מ"ר 5,975-בשטח כולל של כ ,110-ו 105מגרשים  ,13חלקה ,  4245גוש )לחכירת מקרקעין 

בבאר יעקב, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח  ("הקרקע: "בסעיף זה
. בהתאם (", בהתאמההפרויקט"-" והמכרזבסעיף זה: " )להלן 311/2017ארוך, הידוע כמכרז מס' מר/

לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול שטחי מסחר להשכרה 
ת לפחות, אשר תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא דירו 234-ו (מ"ר 500-כ)

מהדירות תיועדנה  50%, כאשר ("תקופת ההשכרה: "בסעיף זה להלן)שנה ברציפות  20-תפחת מ
שעניינה  1466לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

שנים, עם שתי  3-רות להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ"מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית די
, כך שתקופת השכירות (שנים בהתאמה 4שנים ושל  3של )תקופות אופציה של השוכר להארכה 

יתרת הדירות  .("הדירות המפוקחות: "בסעיף זה להלן)שנים לאותו שוכר  10הכוללת לא תעלה על 
שוכרים בשוק החופשי תהיה אופציה תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי, כך של

 להלן)שנים נוספות  5-שנים עם אופציה ל 5להשכיר את הדירות בשוק החופשי לתקופה של 
 "(.דירות בשוק החופשי": בסעיף זה

 
 שכר דירה בשוק החופשי

 
מהדירות יושכרו בשוק החופשי כאשר, על פי תנאי המכרז, שכר הדירה בשוק החופשי  50%כאמור, 

יעודכן אחת לשנה בהתאם למדד המחירים לצרכן ובעת חידוש הסכם השכירות יעודכנו דמי 
לעומת דמי השכירות ששולמו בשנה הראשונה של תקופת השכירות  5%השכירות בשיעור של עד 

 (.מדה למדד המחירים לצרכןבתוספת הפרשי הצ)
 

 שכר דירה מפוקח
 

יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד על  (50%)יתרת הדירות 
מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי בתוספת  80%

דירה למ"ר וכן דמי האחזקה אשר הצמדה למדד המחירים לצרכן, ולא יפחת, בכל מקרה, משכר ה
ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות  45)נקבעו בהזמנה לקבלת הצעות במכרז 

 36-חדרים ו 3ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות בנות  40חדרים,  2בנות 
ובמקביל דמי האחזקה חדרים  4ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות בנות 

 (.ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ כדין 4הינם בסך של 
 

 הזכייה במכרז, תמורתה ומועד תשלומה
 

התקבלה הודעה מדירה להשכיר לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב הנדסה , 2018 ס,במר 18ביום 
הזוכה, , שהינה צד שלישי שאינו קשור לחברה, נבחרה כהצעה ("הנדסה מנרבלהלן: "(ובנין בע"מ 

מיליון ש"ח  51.5-במכרז לחכירת הפרויקט וזאת בתמורה לסך של כ, על ידי ועדת המכרזים
התמורה בגין מרכיב "-" ומרכיב הקרקע: "בסעיף זה להלן)בתוספת מע"מ כדין עבור מרכיב הקרקע 

 . (", בהתאמההקרקע
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 )המשך( "ן להשקעה בהקמהנדל -: 9באור 
 

בסעיף  להלן)מיליון ש"ח  27.4-בהוצאות פיתוח בסך של כ (להלן כהגדרתה(בנוסף תשא השותפות 
 .(60%–על חלקה ) 0.5%בשיעור של  בגין מרכיב הקרקע  מס רכישהוכן  ("הוצאות הפיתוח: "זה

ימים  90בתוך  שולמובהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, 
 .ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים

 
חודשים מהמועד בו נמסרה  39בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא 

  (.נכון למועד זה לא ידוע לחברה מועד קבלת הקרקע הצפוי)הקרקע ליזם 
 

 הנדסה הסכם עם מנרב
 

: בסעיף זה להלן וביחד עם החברה) הנדסה בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב
לחכירת המקרקעין ומימוש משותף  פועלת, השותפות (בהתאמה", הסכם השותפות"-ו" השותפות"

בכל  הנדסה מחזיקותשל הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה ומנרב 
בידי  60%-ו הנדסה בידי מנרב 40%הזכויות וההתחייבויות בקשר לפרויקט בחלקים כדלקמן: 

 מוקנית הנדסה , למנרבהנדסה ין החברה לבין מנרבהחברה. בהתאם להסכם שנחתם ב
בלתי חוזרת, למימוש ביחס למלוא  "CALL" אופציית מוקניתבלתי חוזרת ולחברה   "PUT"אופציית

בסעיף  להלן)הפרויקט בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של  הנדסה אחזקות מנרב (100%)
)היינו  מימוש אשר אינו מהותי לחברה ולפרויקט. יובהר כי, האופציה הינה במחיר ("האופציה" זה:

תוספת התשלום שתשלם החברה למנרב הנדסה בגין מימוש האופציה, מעבר לתמורה שתשולם 
וכי בהתאם להסכם  למנרב הנדסה בשווי חלקה בעלות הפרוייקט, איננה מהותית כאמור(
מי עסקים מהמועד י 10השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום 

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

  .חודשים מהמועד הקובע 12וסיומה בתום 
 

 מימון
 

מימון חיצוני מגופים מממנים וכן מקבלת  ונה העצמימימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מה
  כגון: בנקים, גופים מוסדיים או הנפקת אגרות חוב לציבור.

 
בהסכם לקבלת "( הלוויםהתקשרו החברה ומנרב הנדסה )להלן בסעיף זה: " 2018ביוני,  13ביום 

כולל הלוואה בסך . נכון למועד זה המימון שהתקבל מהבנק בנקאי מקומימימון לפרויקט מתאגיד 
ותישא שמונה תשלומי ריבית  2020ביוני,  13ש"ח אשר תיפרע בתשלום אחד ביום  מיליון 68-של כ

 .1%בשיעור של פריים+
 

 21-על ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כ ללווים במסגרת הליווי הבנקאי ניתנו ,בנוסף
להבטחת סילוק סכומים אשר ידרשו מהלווים מאת דירה להשכיר בקשר עם חוזה  ש"ח מיליון

 .לבניית הנכס ומאת חברות הפיתוח בקשר עם חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות בקשר לפרויקט
 

 כללי
 

)להלן ר יחידות דיו 280-לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול כ פועלתיצוין כי החברה 
 . "(דלת הפרויקטהגבסעיף זה: "

 
כולל התמורה בגין מרכיב )החברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרוייקט כולו 

עלות ההשקעה הכוללת : "בסעיף זה להלן)מיליון ש"ח כולל מע"מ  405-בכ (הקרקע והוצאות פיתוח
 "(.הצפויה
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 )המשך( "ן להשקעה בהקמהנדל -: 9באור 
 

יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות . כמו כן, שהגדלת הפרויקט תאושר יצוין כי אין וודאות לכך
ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על 

מידע זה . אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה
קע והוצאות פיתוח וכן על הערכות המבוססות על נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקר

 אומדן השקעות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב
כגון: שינוי ) . אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמיםהנדסה

לצפוי ובכלל זה התארכות משך בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרוייקט מעבר 
, שינויים במדיניות הקבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבניי

 ., עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה(וכיו"ב מוניציפלית
 

 בגין חלקה ברכישתסך העלויות שהושקעו ע"י החברה בפרויקט  2018, בדצמבר 31ליום  נכון
 .אלפי ש"ח 474,54-הסתכמו לכהקרקע, פיתוח, מסים, היטלים ועלויות תכנון 

 
החברה מציגה את חלקה  החברה מטפלת בהשקעה זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משותפת.

  בפרויקט בסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה.
 

הנהלת החברה ובשל השלב הראשוני בו נמצא הפרויקט, בסיס העלות של הנכס משקף  לדעת
 .2018בדצמבר  31בצורה מהימנה את השווי ההוגן ליום 

 
 נדל"ן להשקעה -: 10באור 

 

 תנועה .א
  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
 -  -  בינואר  1יתרה ליום 

     
     תוספות במשך השנה

     
 -  327,398  רכישות

 -  5,556  הוצאות רכישה ישירות שהוונו 
 -  38,816  התאמת שווי הוגן 

     
 -  371,770  כ תוספות"סה

     
 -  -  כ גריעות"סה

     
 -  371,770  בדצמבר  31יתרה ליום 
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 10באור 
 

 סכומים שהוכרו ברווח או הפסד .ב

  
 שהסתיימה ביוםלשנה 
 בדצמבר 31 

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח   
       

 -  -  3,806   הכנסות משכירות נדל"ן להשקעה
הוצאות תפעוליות ישירות )הכוללות תיקונים 

 -  -  800  ותחזוקה(
   3,006  -  - 
       

 -  -  38,816   התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
       

 -  -  241,82   מנדל"ן להשקעהסה"כ רווח 
 

 מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה .ג
 

שווי שבוצעה על ידי מעריך  על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי נמדדן להשקעה "נדל
ן "סיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדלישהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים ונ בלתי תלוי חיצוני

ן דומה "השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדלשהוערך. 
 ן שבבעלות החברה."ובמיקום דומה לזה של הנדל

 

 פירוט עסקאות .ד
 בדצמבר 31    
    2018  2017 
 ש"ח  אלפי  באור  
       

 -  86,190  (1ד')10  " בתל אביבמידטאון" פרויקט
 -  72,700  (2ד')10   גן ברמת" נגבה מרום" פרויקט
 -  129,200  (3ד')10   מגדלי שיר" בגבעת שמואל" פרויקט
 -  83,680  (4ד')10   "הלל" בירושלים פרויקט

       
 -  371,770    סה"כ נדל"ן להשקעה

 

 " בתל אביבפרוייקט "מידטאון (1)

 

 שלישיים שאינם קשורים לחברה )להלןהתקשרה החברה, עם צדדים  ,2017 בינואר 16 ביום
 הסכם: "בסעיף זה )להלן בתל אביב דיור יחידות 34 של רכישה בהסכם"(, המוכרים: "בסעיף זה
 "(.העסקה" או" הרכישה

 
 להלן פרטים נוספים אודות העסקה:

 
 :נכסתיאור תמציתי של ה

 
-421הידועים כחלקות  הנמצאות על המקרקעין חניות 34-ו יחידות מגורים 34הנכס הנרכש הינו 

, בצומת הרחובות שאול המלך ודרך מנחם בגין בתל אביב בפרויקט המכונה 6110בגוש  425
", בהתאמה(. המקרקעין המקרקעין"-" והיחידותבשם "מידטאון" )לעיל ולהלן בסעיף זה: "

קומות עיליות, המשלב שימושי משרדים מעל קומות  50-מגדל אחד בן ככוללים פרויקט של 
אשר ירשם כבית  קומות עיליות לשימושי מגורים מעל קומות מסחר 50-בן כ ,חר, ומגדל שנימס

ובנוסף שטחים מבונים  "(המגורים בניין" -בסעיף זה  יחידות דיור )להלן 338משותף אשר יכלול 
 "(. הפרויקט" -ביחס בסעיף זה  )להלן תרבות ובילוי ,למסחר, שימושים עירוניים, פנאי
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 10באור 
 

כל מ"ר ל 70-חדרים בשטח נטו ממוצע של כ 3הינן בנות הכלולות בהסכם הרכישה  כל היחידות
-, הממוקמות בין הקומות המ"ר מרפסת לכל יחידה 12-מ"ר( וכ 2,340-כולל כמכר יחידה )שטח 

 .של הפרויקט 11-וה 6
 

 מוללצורך דיור בר השגה, אשר בהתאם להסכם  פרויקטבכל הדירות שהוקצו  סך הינן היחידות
לפי מפתח  –שנים בשכירות בפיקוח  10למשך  המתואר להלן, יש להשכירן אביב תל עיריית

 פרסוםמחיר של רבע מסך הכנסה ברוטו של משק בית ממוצע מהעשירון השביעי בישראל ע"פ 
שיהיו זכאים לשכור  ריםלשוכ –( ללא חניה ש"ח לדירה 5,040-)סך הנאמד כיום בכ "סהלמ של

 )להלן השנים של השכירות בפיקוח 10וזאת לכל אורך  עיריית תל אביב כפי שיקבע ע"ידירה 
לשוכרים ניתנת הזכות (. , בהתאמה"השגה בר דיור"תנאי -ו "ההשגה בר הדיור שלב" -בסעיף זה

 ההשגה בר הדיור שלב מתוםלשכור מהחברה בנוסף לדירה גם חניה בפרויקט בתוספת תשלום. 
בכפוף להוראות החוק  הגבלות ללאו/או למכור את הדירות בשוק החופשי  להשכיר יהיה ניתן

 .הכנסה החלות על החברה בהיותה "קרן להשקעות במקרקעין" כהגדרתה בפקודת מס
 

 התמורה:

 
-על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( בסך של כ

  שולמה למוכרים במלואה. ון ש"חמילי 71.4

 
, עלויות משפטיות, תיווך 0.5%סך העלויות שנצברו בפרויקט בגין התמורה, מס רכישה בשיעור 

 מיליון ש"ח.  73,201-והפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה הסתכמו לכ
 

 אופן מימון הרכישה:
 

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

רכישת הנכס מהונה העצמי של החברה ואת עלות מ 20%-החברה כמימנה א'( של החברה 
 לציבור.( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( 80%-היתרה )כ

 
נכון למועד הדוח  יחידות מגורים בפרויקט. 34-חזקה בקיבלה החברה את ה 2018במרס,  25ביום 

הסכמים להשכרת  28הסכמי שכירות בנוגע לכל הדירות בפרויקט, מתוכן  34חתמה החברה על 
דירות בתנאי דיור בר השגה כפי שנקבעו בהסכם הרכישה של הפרויקט, בתנאים שסוכמו  28

אביב ויתר הדירות בהסכמי שכירות סטנדרטיים בשוק החופשי ובהתאם להסכם -ריית תלמול עי
 .עם עיריית תל אביב

 
מיינה החברה את יתרת העלות שהושקעה עד כה מסעיף "ל הנ יחידותחזקה בה מסירת עם

 לנכס שווי הערכת החברה ביצעהמקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה לסעיף נדל"ן להשקעה. כמו כן, 
 -כ הינו הנכס של ההוגן שוויו אומדן ההשוואה בגישת בוצעה אשר השווי הערכת פי על"ל, הנ

 להשקעה"ן נדל של הוגן שווי מהתאמת הכנסות החברה רשמה לזאת בהתאם"ח, ש אלפי 85,860
  "ח.ש אלפי 12,659 -כ של בסך

 
שווי ביצעה החברה הערכת שווי שנתית לנכס הנ"ל, על פי הערכת ה 2018בדצמבר,  31ליום 
 בהתאם"ח, ש אלפי 86,190 -כ הינו הנכס של ההוגן שוויו אומדן ההשוואה בגישת בוצעה אשר
 אלפי 330 -כ של בסך להשקעה"ן נדל של הוגן שווי מהתאמת הכנסות החברה רשמה לזאת

 "ח.ש
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 10באור 
 

 פרויקט "מרום נגבה" ברמת גן (2)
 

התקשרה החברה, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן בסעיף זה: , 2017במרץ  27ביום 
חדרים כ"א ברמת גן )להלן בסעיף זה:  4יחידות דיור בנות  23"(, בהסכם רכישה של המוכר"
 (., בהתאמה"העסקה" או "הסכם הרכישה"-ו "הנכס"
 

 :נכסתיאור תמציתי של ה

 
 1601על המקרקעין הידועים כחלקה ת הנמצאו חניות 23-ויחידות דיור  23הנכס הנרכש הינו 

ברמת גן בפרויקט המכונה בשם "מרום נגבה" )לעיל ולהלן בסעיף  4, ברחוב נגבה 6145בגוש 
קומות מעל קומת  32-", בהתאמה(. המקרקעין כוללים בניין בן כהמקרקעין"-" והיחידותזה: "

יחידות דיור  120 כולליין קרקע עליונה למגורים, קומת קרקע תחתונה מסחרית ומעל חניון. הבנ
"(. כל היחידות הכלולות בהסכם הרכישה הינן הפרויקטובנוסף שטח מסחרי )להלן בסעיף זה: "

מ"ר  13-מ"ר( כ 2,484-מ"ר לכל יחידה )שטח מכר כולל כ 108-חדרים בשטח מכר של כ 4בנות 
 של הפרויקט. 21-וה 3-, הממוקמות בין הקומות הוחניה אחת מ"ר( 300-מרפסת לכל יחידה )כ

 
 התמורה:

 
-על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( בסך של כ

 . שולמה למוכרים במלואה מיליון ש"ח )כולל מע"מ( 46.7
 

, 0.5% בשיעור רכישה מס, התמורה בגיןיח"ד ראשונות(  23)העלויות שנצברו בפרויקט  סך
 48,329-לכ הסתכמו לדירות תוספותו הצמדה למדד תשומות הבניה, הפרשי משפטיות עלויות

  ש"ח. אלפי
 

 אופן מימון הרכישה:
 

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

רכישת הנכס מהונה העצמי של החברה ואת  עלותמ 20%-החברה כ מימנהא'( של החברה 
 ( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( לציבור.80%-היתרה )כ

 
 הדירות בפרויקט מרום נגבה ברמת גן. 23-, קיבלה החברה את החזקה ב2018ליולי,  30ביום 

דירות  23מתוך  23-חוזי שכירות ביחס ל תמונח בפרויקט מרום נגבה ברמת גןנכון למועד הדוח 
חודשים ובדמי  60הדירות מושכרות, על פי רוב, לתקופה של . בפרויקט חברה שנרכשו על ידי ה

שכירות )הצמודים למדד המחירים לצרכן( אשר מתעדכנים מדי שנה ואשר ידועים מראש 
לאחר תקופת שכירות מינימלית לשוכרים. כמו כן לשוכרים בפרויקט הנ"ל קיימת זכות להודיע, 

על רצונם להפסיק את השכירות בהודעה מראש לחברה ובנוסף מוענקת  ,חודשים 12של 
באותם  ,חודשים נוספים 60לשוכרים זכות ראשונים להאריך את תקופת השכירות לתקופה של 

על פי החלטת החברה  ,אשר ייקבעו בהתאם לתנאי השוק ,תנאים למעט ביחס לדמי השכירות
 "(.תנאים סטנדרטיים לשכירות)להלן: "

 
מיינה החברה את יתרת העלות שהושקעה עד כה מסעיף "ל הנ יחידותההחזקה ב מסירת עם

עם מסירת היחידות הנ"ל ביצעה מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה לסעיף נדל"ן להשקעה. כמו כן, 
, על פי הערכת השווי אשר בוצעה בגישת ההשוואה אומדן הנ"להחברה הערכת שווי לנכס 

בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת אלפי ש"ח,  55,100הינו  הנכסשוויו ההוגן של 
 אלפי ש"ח. 6,771 -שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 10באור 
 

 בפרויקט נוספות דירות 6 רכישת
 
 5בנות  גמורות ומוכנות בפרויקטדירות  6 עוד רכשה החברה, 2018אוקטובר  חודשמהלך ב

צמודות לכל חניות  2( עם מ"ר מרפסת 15-כמ"ר בתוספת  127-חדרים )כל דירה בשטח של כ
 ."(נוספות הדירות" -)להלן בפרויקט 27לקומה  23, הממוקמות בין קומה דירה

 
לפי ש"ח אשר שולמה במלואה במועד ביצוע א 15,600-תמורת העסקה הסתכמה לסך של כ

 העסקה.
 

 אופן מימון הרכישה:
 

לטובת הנאמן למחזיקי אגרות  בדירות הנוספותעל זכויות החברה  יםשעבודהרישום לאחר 
החוב )סדרה א'( של החברה ועמידה בתנאים בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות 

רכישת הנכס מהונה העצמי של עלות מ 13%-כהחברה מימנה החוב )סדרה א'( של החברה 
( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( 87%-החברה ואת היתרה )כ

 לציבור.
 

, 0.5%יח"ד הנוספות בגין התמורה, מס רכישה בשיעור  6סך העלויות שנצברו בפרויקט בגין 
  "ח.ש אלפי 15,972-עלויות משפטיות ותוספות לדירות הסתכמו לכ

 
קיבלה החברה את החזקה בדירות הנוספות ונכון למועד הדוח  2018במהלך חודש אוקטובר 

 .הדירות הנוספות 6 מתוך 6-ביחס ל סטנדרטיים נחתמו הסכמי שכירות
 

פי הערכת על  ,הנ"לביצעה החברה הערכת שווי לכלל הדירות בפרויקט  2018בדצמבר  31ליום 
 72,700הינו  כלל הדירות בפרויקטההוגן של  ןאומדן שוויהשווי אשר בוצעה בגישת ההשוואה 

אלפי ש"ח, בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך 
 אלפי ש"ח. 1,628 -של כ

 
 בגבעת שמואל פרויקט למגורים רכישת (3)

 
לחברה )להלן צדדים שלישיים שאינם קשורים  11, התקשרה החברה, עם 2018בינואר  29ביום, 

יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי  58"(, בהסכמי רכישה של המוכריםבסעיף זה: "
", העסקה" או "הסכמי הרכישה"-" והנכסבשכונת רמת הדר בגבעת שמואל )להלן בסעיף זה: "

 בהתאמה(.
 

 תיאור תמציתי של הנכס:
 

מ"ר(  5,887-ס מיידי )שטח מכר של כיחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלו 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 
ין כוללים פרויקט ", בהתאמה(. המקרקעהמקרקעין"-" ודירות המגורים" או "היחידותזה: "

בנייני מגורים, מעל קומות מרתף המיועדות, בין היתר, לחניה, אחסון,  3למגורים, הכולל 
 מתקנים טכניים וכיו"ב. 

 
 התמורה:

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

 .שולמה למוכרים במלואה מיליון ש"ח )כולל מע"מ( 118.3-של כ
 

, עלויות משפטיות,  0.5%בגין התמורה, מס רכישה בשיעור סך העלויות שנצברו בפרויקט 
  מיליון ש"ח. 119.6-והשקעות ראשוניות בפרויקט הסתכמו לכ
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 10באור 
 

 אופן מימון הרכישה:
 

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

רכישת הנכס מהונה העצמי של החברה ואת עלות מ 15%-החברה כמימנה א'( של החברה 
 לציבור.( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( 85%-היתרה )כ

 
 תכניות החברה לגבי הנכס:

 
 . (סטנדרטייםמושכרות )על פי רוב בהסכמי שכירות  כל דירות המגוריםנכון למועד הדוח 

 
 הערכת פי על"ל, הנ שמואל בגבעת לנכס שווי הערכת החברה 2018בדצמבר,  31נכון ליום 

"ח, ש אלפי 129,200 הינו הנכס של ההוגן שוויו אומדן ההשוואה בגישת בוצעה אשר השווי
 9,616 -כ של בסך להשקעה"ן נדל של הוגן שווי מהתאמת הכנסות החברה רשמה לזאת בהתאם

   "ח.ש אלפי
 

 מבנה ברחוב הלל פינת קינג ג'ורג' בירושלים רכישת (4)

 
( צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה 2התקשרה החברה, עם שני ) 2018 רבאוקטוב 22ביום 
מאוכלסות בחלקן )שיעור היחידות דיור  33"(, בהסכם רכישה של המוכרים: "בסעיף זה )להלן

פינת רח' הלל מס'  27קומות ברח' המלך ג'ורג' מס'  7מיחידות הדיור( בבניין בן  91%-תפוסה כ
 ", בהתאמה(.העסקה" או "הסכם הרכישה"-ו "הנכס)להלן: "בירושלים  2
 

 :עסקהלהלן פרטים נוספים אודות ה

 :נכסשל ה תיאור תמציתי .א

-כ של מכר)שטח מאוכלסות בחלקן היחידות דיור  33הינו  על ידי החברה הנרכש הנכס
קומות המצוי  7מ"ר( הבנויים בבניין בן  150-וכן מרפסות וגג )שטח כולל של כ (מ"ר 2,914

מ"ר( הנמצא ברח' המלך  3,785)בשטח בנוי כולל של  30037בגוש  30על מקרקעין בחלקה 
 דירות" או "היחידותבירושלים )לעיל ולהלן בסעיף זה: " 2פינת רח' הלל מס'  27ג'ורג' מס' 
", בהתאמה(. הנכס ממוקם במיקום מרכזי ואסטרטגי בירושלים המקרקעין"-" והמגורים

 והוא הוקם בשנות השלושים של המאה הקודמת.

 התמורה: .ב

במשא ומתן  , התמורה בגין הנכס )אשר נקבעהונכון למועד הדוח הרכישה םהסכ פי על
 .במלואה שולמה למוכרים "חש מיליון 75-כהצדדים( בסך של בין 
, עלויות משפטיות 0.5%התמורה, מס רכישה בשיעור  בגיןבנכס העלויות שנצברו  סך

  ש"ח. אלפי 75,868-לכ הסתכמוותיווך 
 

 הושלמה מסירתן של היחידות והבעלות הועברה לחברה. 2018בדצמבר,  26ביום 

 :הרכישהאופן מימון  .ג

לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב  בנכסעל זכויות החברה  יםשעבודהרישום לאחר 
)למעט דירה המצויה בקומה השלישית בנכס בכניסה מרחוב המלך  )סדרה א'( של החברה

ועמידה בתנאים  מ"ר אשר מושכרת בדיירות מוגנת( 66-בירושלים בשטח של כ 27ג'ורג' 
מימנה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה בהתאם לאמור בשטר הנאמנות 

( 80%-רכישת הנכס מהונה העצמי של החברה ואת היתרה )כעלות מ 20%-החברה כ
 מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( לציבור.
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 10באור 

 :הסכמי שכירות קיימים .ד

מיחידות  91%-יחידות דיור בנכס )שיעור תפוסה של כ 30, מושכרות נכון למועד הדוח
למעט דירה אחת אשר מושכרת בשכירות מוגנת  החופשי בשוקהדיור( בהסכמי שכירות 

. ", בהתאמה(הסכמי השכירות"-" והיחידות המושכרותבהתאם לחוק )להלן בסעיף זה: "
במהלך  ברובם מסתיימים פה ע"י המוכרים(-)אשר חלקם הוארכו בעל השכירות הסכמי
הדירות )על מ חלק להערכת החברה מחירי השכירות לפיהן הושכרויצוין כי  .2019שנת 

 של דירות דומות. ( נמוכים ממחירי השוקהמוכריםידי 

 :תכניות החברה לגבי הנכס .ה

לבצע שיפוץ כללי בנכס הכולל, לתכנן ולאחר מסירת היחידות לחברה, בכוונת החברה 
על פי הערכות  הקיימות כיום בנכס. הדיור תכמות יחידוהגדלת בקשה לבין היתר, 

 (כולל מע"מ)מיליון ש"ח  15-ראשוניות של החברה עלות השיפוץ תסתכם בסך של כ
 "(העלות השיפוץ הצפוילהלן: ")

בנייה  הליך להשבחת הנכס ע"י בקשת תוספת זכויותלקדם החברה החלה  במקביל,
 . בכוונת החברהובניית היחידות שיתקבלו )אם יתקבלו( כתוצאה מהגדלת זכויות הבנייה

עד לסיום  להמשיך להשכיר את היחידות בנכס לרבות השכרת היחידות הפנויות בנכס
 .תכנון השיפוץ ומיצוי הליך קבלת הזכויות הנוספות בנכס

 
וללת מידע צופה פני עתיד שאינו יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות השיפוץ הצפויה, כ

בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת 
הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על הערכות בדבר היקף השיפוץ 
ותכולתו ועל אומדן הוצאות עתידיות של החברה שנערך בסיוע גורמים מקצועיים. אם 

אומדני החברה לא יתממשו וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי הערכות ו
בעלויות הבנייה הצפויות, שינויים בשיפוץ המתוכנן והיקפו, שינויים במדד תשומות 

 .הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות השיפוץ הצפויה
 

 השווי הערכת פי לע"ל, הנ לנכס שווי הערכת החברה ביצעה"ל הנ היחידות מסירת עם
"ח, ש אלפי 83,680 הינו הנכס של ההוגן שוויו אומדן ההשוואה בגישת בוצעה אשר

 של בסך להשקעה"ן נדל של הוגן שווי מהתאמת הכנסות החברה רשמה לזאת בהתאם
   "ח.ש אלפי 7,812 -כ
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 רכוש קבוע  -: 11באור 
 

 ותנועההרכב 
 

 2018 שנת
מחשבים   

  ותוכנות
ציוד וריהוט 

  משרדי
שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
         עלות

 433  18  246  169  2018בינואר,  1יתרה ליום 
 372  -  4  368  תוספות במשך השנה 

         
 805  18  250  537  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

         
         שנצבר פחת

 92  2  24  66  2018בינואר,  1יתרה ליום 
 91  2  24  65  פחת 

         
 183  4  48  131  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

         
בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 

2018  406  202  14  622 

 
 

 2017 שנת
מחשבים   

  ותוכנות
ציוד וריהוט 

  משרדי
שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
         עלות

 361  18  174  169  2017בינואר,  1יתרה ליום 
 72  -  72  -  תוספות במשך השנה 

         
 433  18  246  169  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

         
         פחת שנצבר
 12  *(  2  10  2017בינואר,  1יתרה ליום 

 80  2  22  56  פחת 
         

 92  2  24  66  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
         

בדצמבר  31ליום יתרת עלות מופחתת 
2017  103  222  16  341 

 .אלפי ש"ח 1 -מסכום נמוך  *(
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 רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש -: 12 באור
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 ש"ח  אלפי  
     

 61  398  חובות פתוחים
     
  398  61 

 
 

 זכאים ויתרות זכות -: 13באור 
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 ש"ח  אלפי  
     

 1,183  2,599  לשלם *(הוצאות 
 -  1,484  פקדונות שהתקבלו משוכרים

 152  348  שכר ומשכורת בגיןהתחייבויות לעובדים 
 48  19  אחרים

     
  4,450  1,383 
 
 יתרה כולל 2017בשנת אלפי ש"ח ) 1,222כולל יתרה בגין צדדים קשורים בסך של  2018בשנת       (*

 .(ש"ח אלפי 1,092בסך  יםקשור דיםמול צד ותויתר בגין גמול דירקטורים
 
 

 התחייבויות לא שוטפות -: 14באור 
 

 'א סדרה"ח אג
 

 1, רשומות על שם, בנות של החברהאגרות חוב )סדרה א'(  החברה הנפיקה 2017באוגוסט  21ביום 
 ע.נ. ח"ש 255,782,000בערך נקוב של "( '(א)סדרה  החוב אגרות)לעיל ולהלן: " ש"ח ע.נ. כל אחת

 
עוד  שבמחזור (סדרה א')בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב  הנפיקה החברה 2018 בפברואר 6ביום 

-תמורת ההנפקה בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ של החברה. אגרות חוב )סדרה א'( 120,942,000
 אלפי ש"ח. 118,448-אלפי ש"ח הסתכמה לכ 2,494

 
מערכן הנקוב הכולל של אגרות  100%רעון בתשלום אחד המהווה יעומדות לפ אגרות החוב )סדרה א'(

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

 31דלקמן: ביום מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( שולמה ותשולם פעמיים בשנה, במועדים כ
ביוני  30( וכן ביום 2017בדצמבר  31ועד  2017באוגוסט  22)שולמה בגין התקופה שבין  2017בדצמבר 

בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ביוני ו 30)שולמה(, בימים  2018בדצמבר  31)שולמה(, ביום  2018
 אגרותשקדמה למועדים אלו. חודשים  6בגין התקופה בת  2022ביוני  30)כולל( וביום  2021עד  2019
 2017 באוגוסט 15 ביום שפורסם לצרכן המחירים למדד, וריבית קרן, צמודות תהיינה'( א)סדרה  החוב
 .2017 יולי חודש בגין

 
יתרת תמורת ההנפקה אשר נמצאת בחשבון אשר מתנהל על שם הנאמן, בנאמנות עבור מחזיקי אגרות 

 לדוח' א כנספח המצורף הנאמנות בשטר לקבוע בהתאםחוב )סדרה א'( תשוחרר ותועבר לחברה ה
בדצמבר,  31ליום  המוחזק בנאמנות קדוןייתרת הפ .2017 באוגוסט 21 מיום החברה של המדף הצעת
 אלפי ש"ח. 38,663 -הינה כ 2018
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 14באור 

 
 אמות מידה פיננסיות

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

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

 
 בדוחותהיחס בין ההון עצמי של החברה לבין היקף המאזן של החברה, כפי שיופיעו  א.

 .30%הכספיים של החברה, לא יפחת משיעור של 
 

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

 
 עמדה החברה בכל ההתניות הפיננסיות כאמור לעיל. 2018, בדצמבר 31נכון ליום 

 
 .להלן 18 , ראה באור ל"הנ החוב אגרות הבטחת לשם שניתנו טחונותילב באשר

 
 מתאגיד בנקאיה הלווא

 
 מנרבנטלה החברה ביחד עם  2018השני והרביעי לשנת , במהלך הרבעון ד'9-וא' 9כאמור בסעיפים  

מליון ש"ח( בגין  50.2-מליון ש"ח )חלק החברה כ 84 -הלוואות ליווי בסך מצטבר של כ ומנרב הנדסה
  .ומנרב הנדסה מכרזי דירה להשכיר בהם זכתה החברה יחד עם מנרב

 
 29.7נטלה החברה ביחד עם מנרב הלוואת ליווי נוספת בסך של  ,ג', לאחר תאריך המאזן9בס' כאמור  

 מליון ש"ח(. 17.8-מליון ש"ח )חלק החברה כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מגוריט ישראל בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

-  39  - 

 
 

 מכשירים פיננסיים -: 15באור 
 

 התחייבויות פיננסיות א.
 בדצמבר 31  מועד  שיעור הריבית  
 2017  2018  פירעון   האפקטיבית  
 אלפי ש"ח      

נושאות לא שוטפות  הלוואות 
         :ריבית

בריבית  צמודת מדד אגרות חוב
 247,890  373,355  30/06/2022  %1.52-%1.84  1%של 

דירה להשכיר  –ליווי הלוואות 
 -  40,800  13/06/2020  %1פריים +   באר יעקב

דירה להשכיר  –ליווי הלוואות 
 -  9,468  28/10/2020  %1פריים +   חולון

לא שוטפות סה"כ הלוואות 
 247,890  438,966      נושאות ריבית

         
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן 

         :דרך רווח או הפסד
בגין  SWAPהתחייבות פיננסית 

 -   14,527   30/06/2020    )*( רכיב התחייבותי
         
      14,527  - 
 (15)ו'16ראה באור מס' להרחבה  )*( 

 
 הוגן שווי ב.

 
של  פיננסייםה ההשווי ההוגן של מכשיריבספרים לבין היתרה שווה בין מבלה שלהלן טה

 :פי שווים ההוגן-, המוצגים בדוחות הכספיים שלא עלהחברה
 

 שווי הוגן  יתרה בספרים  
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2018  2017  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

         ותיפיננס התחייבויות
         

 252,355  367,344  247,890  373,355  אגרות חוב )סדרה א(
         

 252,355  367,344  247,980  373,355  סה"כ
 החתך.בורסה לתאריך ב מחיר מצוטט השווי ההוגן מבוסס על )*(

 
, ספקים והתחייבויות חייבים, השקעות בני"ע סחיריםההנהלה העריכה שיתרת המזומנים, 

שוטפות אחרות מהווה בקירוב את שווים ההוגן וזאת בשל מועדי הפירעון הקצרים של 
 מכשירים אלה.

 
השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים הוא הסכום אשר בו המכשיר יכול להימכר 

 מעסקה כפויה )פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ(.בעסקה בין קונים ומוכרים מרצון, בשונה 
 

 להלן השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן:
 

מוערך באמצעות היוון תזרימי מזומנים חזויים בריבית הלוואות מבנקים של  השווי ההוגן
לדעת  המקובלת למכשירים בעלי מאפיינים דומים מבחינת תנאים, סיכוני אשראי וזמני פירעון

החברה לא חל שינוי מהותי בסביבת הריבית של הלוואות בריבית שוק )פריים( ולכן ערכן 
 .בספרים מהווה בקירוב את שווין ההוגן
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 15באור 
 

 מחושב לפי מודל התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסדחישוב השווי ההוגן של  

אופציה, ריבית ה, תקופת מחיר מנית החברה בו נלקחו בחשבון הפרמטרים הבאים: מונטה קרלו
 פריים.הריבית שיעור ו יום מוקדם, מחיר מניה לצורך סבמחיר המניהחסרת סיכון, סטיית תקן 

 (.15ו')16באור  הלהרחבה רא
 
 יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים ג.

 
והלוואות ליווי אגרות חוב סדרה א' נסיות של החברה, מורכבות מההתחייבויות הפינעיקרי 

לממן את פעילות  אלה מיועדת בעיקר. התחייבויות פיננסיות כאמור לעילמתאגיד בנקאי 
, וארוך העיקריים של החברה כוללים מזומנים ופיקדונות לזמן קצר הפיננסים החברה. הנכסים

 ישירות מפעילותה של החברה.  ובעיםאשר נ
 

ניהול הבכירה של החברה מפקחת על החברה חשופה לסיכון שוק, וסיכון נזילות. ההנהלה 
סיכונים אלו. הדירקטוריון סוקר ומאשר את המדיניות באשר לכל אחד מהסיכונים המובאים 

 להלן.
 
 

 סיכון שוק .1
 

מכשיר פיננסי מתזרימי המזומנים העתידיים  אוהשווי ההוגן ששוק הוא הסיכון סיכון 
: עיקרי סיכון יםמרכיבאת ה כוללשינויים במחירי השוק. סיכון שוק תנו כתוצאה מיש

פעים וש. מכשירים פיננסיים המבגין הצמדה למדד המחירים לצרכן מחיר אחר ןסיכו
החברה במהלך והרחיבה שהנפיקה  (סדרה א')בעיקר את יתרות אג"ח מסיכון שוק כוללים 

 .2018-ו 2017השנים 
 

 סיכוני מדד
 

. (לעיל 1ראה סעיף )החברה חשופה לשינוי במדד המחירים לצרכן בגין אגרות חוב 
במועד  במדד המחירים לצרכן 1%מניתוחי רגישות שביצעה החברה עולה כי שינוי של 

  (.2017מליון בשנת  2.5-ח )כמיליון ש" 3.7 -בכ 2018 לשנת הרווחאת  מקטיןהיה  הדיווח
 

 סיכון ריבית (2
 

מכשיר פיננסי תזרימי המזומנים העתידיים מ אוהשווי ההוגן הוא הסיכון שסיכון ריבית 
 שינויים בשיעורי ריבית שוק.מ ישתנו כתוצאה

 
בעיקר  מתייחסתהחשיפה של החברה לסיכון של שינויים בשיעורי ריביות השוק 

 להתחייבויות לזמן ארוך של החברה הנושאות ריבית משתנה.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 15באור 
 

 :ניתוח רגישות שיעור הריבית
 

הריבית על  יאת הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר בשיעור ציגההטבלה שלהלן מ
החלק המושפע מכך בהלוואות ובאשראים. כאשר כל המשתנים האחרים ללא שינוי, 

 כדלקמן:היה תשל החברה  הנקיעל הרווח  שינויים בשיעורי הריביתההשפעה של 
 
 

  

עליה/ירידה 
בנקודת 
  המוצא

ההשפעה על 
 הנקיהרווח 

 אלפי ש"ח    
2018:     

     
 619  +%1  "חבש הלוואות

     
 (619)  -%1  "חבש הלוואות

 
 

 סיכון נזילות .2
 

סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של החברה וכן מהוצאות המימון והחזרי הקרן 
החוב של החברה. סיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תתקשה לקיים של מכשירי 

הנהלת החברה בוחנת את תחזיות תזרימי  .מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות
מדיניות החברה הינה לממן . המזומנים ואת יתרות המזומנים ומנהלת את סיכון הנזילות

ושמירה על יחסים מקורות מימון את רכישת הנכסים תוך הקפדה על פיזור וגיוון של 
 .והיכולת לגיוס הון תוך התייחסות לשיקולים של עלויות מימוןפיננסיים מ

 
על פי התנאים  החברההטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של 

 החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומי ריבית(:
 

 8201בדצמבר,  31ליום 
 

  
 עד

  שנה
 משנה עד   
  שנתיים 

 משנתיים   
  שנים 3עד    

שנים עד  3    מ
  שנים 4

שנים עד  4   מ
 סה"כ  שנים 5

 ש"חאלפי   
             

התחייבויות 
לספקים ולנותני 

 -  -  -  -  -  398  שירותים
 -  -  -  -  -  450,4  זכאים

הלוואות מתאגיד 
 -  -  -  -  51,314  1,382  בנקאי

 -  -  384,656  3,827  3,827  3,827  אגרות חוב
             
  10,057  55,141  3,827  6384,65  -  - 
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 הרכב הון המניות .א
 

 2017 בדצמבר, 31ליום   8201בדצמבר,  31ליום   
 מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום  

 מספר המניות  
         

 0.01מניות רגילות בנות 
 ע.נ. כ"אש"ח 

 
310,622,100  10,000,000,000  10,000,000,000  240,622,100 

 
 

 התנועה בהון המניות .ב
 

המניות , אסיפת בעלי המניות אישרה את ההחלטה על הגדלת הון 2016ביוני,  29ביום  .1
-ש"ח ע.נ כ"א ל 0.01מניות רגילות בנות  100,000,000-הרשום של החברה מ

 ש"ח ע.נ כ"א. 0.01מניות רגילות בנות  10,000,000,000

 
 .המניות של הרשום בהון שינוי חל לא 2017 שנת במהלך .2
 
 ההון המונפק והנפרע: .3

 

 ש"ח ע.נ.   מספר מניות  
     

 2,406,221  240,622,100  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
     

 2,406,221  240,622,100  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
     

 3,106,221  310,622,100  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

 זכויות הנלוות למניות .ג
 

זכויות הצבעה, זכויות לקבלת דיבידנדים ש"ח ע.נ מקנות למחזיק בהן  0.01מניות רגילות בנות 
 בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק. וזכויות להשתתף

 

 מניות החברה המוחזקות על ידי החברה –אוצר ב מניות .ד
 

 תכנית רכישה עצמית
 

, דירקטוריון החברה החליט לאמץ תכנית רכישה עצמית, המהווה חלוקה 2016 בדצמבר 8 ביום
, עת באותהנוכח העובדה שמניות החברה נסחרו, , 1999–"טתשנלחוק החברות,  1לפי סעיף 

לתכנית הרכישה העצמית, הרכישות תבוצענה לפי  בהתאםמתחת להון העצמי של החברה. 
מיליוני  10שיקול דעתה של החברה, בעסקאות בבורסה או מחוץ לבורסה, בעלות כוללת של עד 

 ."(העצמית הרכישה תכניתש"ח )להלן: "
 הרכישה תכניתבית המשפט את הבקשה לאישור חלוקה בהתאם ל אישר 2017 בפברואר 7 ביום

 .העצמית
בהתאם לכך,  .100%שיעור הביצוע המצטבר של תכנית הרכישה היה  2017 בדצמבר  31נכון ליום 

מניות רגילות של החברה  11,551,788מכוח תכנית הרכישה העצמית נרכשו על ידי החברה סה"כ 
 מההון המונפק. 3.7%-, כלתאריך המאזןהמהוות, נכון 
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 דיבידנד .ה
 

אלפי  5,000 -כ בסך של 2018בגין שנת דיבידנד חלוקת הכריזה החברה על  2018 בנובמבר 18ביום 
 5הדיבידנד כאמור חולק ביום  .אגורות 1.67185 -כ הדיבידנד למניה הינו .יהלבעלי מניותש"ח, 

 .2018בדצמבר, 
 

 הנפקת מניות ועסקת החלף  .ו
 

ניצעים שונים בתמורה ברוטו בסך של  6-מניות ל 70,000,000, הקצתה החברה 2018ביוני  27ביום 
התמורה נקבעה על בסיס ש"ח.  מיליון 0.3 -כ ש"ח בנטרול הוצאות עסקה בסך של 70,000,000

 .מניה של החברהובדומה להון העצמי ל 2016מחיר ההנפקה של מניות החברה בחודש ספטמבר 
  

עם תאגיד  2018ביוני  21במקביל לאישור ההקצאה הפרטית לניצעים התקשרה החברה ביום  
", בהתאמה( אשר תנאיו המהותיים ההסכם"-" והבנק: "בסעיף זה בנקאי בישראל בהסכם )להלן

 כדלקמן: היו והינם
 

 :עסקת מכירת מניות החברה 

מניות  70,000,000באמצעות הבנק )כמפורט להלן( , 2018ביוני  30החברה תציע, עד ליום  .1
"( מניות רגילות" או "מניה רגילה: "בסעיף זה ש"ח ע.נ. כ"א של החברה )להלן 0.01רגילות בנות 

 "(.שער הבסיס המקורי: "בסעיף זה ש"ח למניה רגילה )להלן 1במחיר מקורי של 

" הרוכשים: "בסעיף זה )להלןהבנק יאתר קונים, שיבחרו על ידו על פי שיקול דעתו הבלעדי  .2
בסעיף  מניות רגילות )להלן 70,000,000-" לפי העניין(, שירכשו את ההרוכש" או "הניצעיםאו "

"( ובלבד שאף אחד מהם איננו בעל עניין בחברה ולא יהפוך לבעל עניין המניות המוקצות: "זה
 בחברה מכח רכישת מניות אלו.

ברה כל קשר למניות המוקצות, לזכויות הנובעות מעת הנפקת המניות המוקצות לא יהיה לח .3
 מהן ולכל החלטה הנוגעת להן.

מכירת המניות המוקצות לרוכש תהיה סופית, בלתי חוזרת, מלאה, בלתי מותנית, ללא סייגים,  .4
ולחברה או לצדדים קשורים לה לא תהיה זכות חזרה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל מין ו/או 

מבלי לגרוע מהאמור, הרוכש ינהג מנהג בעלים במניות המוקצות  סוג שהוא למניות המוקצות.
)לרבות לעניין הצבעה, קבלת דיבידנד, הקצאת זכויות וכיו"ב( והוא איננו מחויב באופן כלשהו 
לחברה לכל דבר ועניין באשר לאופן ההצבעה או הפעלת זכויות אחרות שתהיינה לו מכוח 

 המניות.

כל תאגיד השולט  -ביחס לחברה   –" צד קשורההסכם, " ברה וצדדים קשורים לה )לצורךהח .5
ו/או בשליטת החברה ו/או בשליטת בעלי השליטה בחברה, במישרין ו/או בעקיפין )יצוין כי 

יבואו בדברים  בחוק ניירות ערך(, לא ה: כמשמעותהפירושבחברה אין בעל שליטה(; "שליטה" 
זכויותיו במניות המוקצות, כולן או  )במישרין או בעקיפין( עם הרוכש באשר לאופן מימוש

 מקצתן, לרבות ביחס להצבעה ו/או מכירת המניות לצד שלישי על ידי הרוכש.

הנפקת המניות המוקצות )כמתואר לעיל( והעסקה הנגזרת )כמתואר להלן(, יבוצעו בד בבד  .6
ביוני  30"(, אשר לא יהיה מאוחר מיום יום ביצוע העסקה: "בסעיף זה באותו יום עסקים )להלן

 הנגזרת )כמתואר להלן( תתבצע בשער הבסיס המקורי. העסקה. 2018
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 תנאי העסקה הנגזרת  

עסקת החלף במסגרתה ישולמו הפרשים כספיים  -equity swap העסקה הנגזרת הינה עסקת    .1
מניית החברה מעל לשער הבסיס המקורי, כשהוא מותאם במקרה של עליית ערך  -בלבד 

)אירועי חברה הינם כדלקמן: שינויים בהון, חלוקת מניות הטבה, חלוקת  לאירועי חברה
"( ובמקרה של ירידת ערך מניית אירועי חברה: "בסעיף זה )להלן דיבידנד והנפקת זכויות(

 רה. החברה מתחת לשער הבסיס המקורי, כשהוא מותאם לאירועי חב

הבנק ישלם לחברה את התשואה )כהגדרתה להלן( ובמקרה של  –במקרה של עליית ערך   .2
"( המניות הנוספות: "בסעיף זה ירידת ערך כאמור יוקצו על ידי החברה מניות נוספות )להלן

 שיקול לפי, יאשר שהבנקגוף  -"המפיץהסכם, "הלצורך ) של החברה שיופצו על ידי מפיץ
, אשר עוסק המניות הפצת ביצוע לצורך עמויתקשר  הרוכשאשר ו, והבלעדי המוחלט דעתו

 בהסכם התקשרה החברה זה לענייןכחלק מפעילותו העסקית הרגילה בהפצת ניירות ערך. 
, שיבחר על ידי הבנק, כאשר תמורת הפצתן תהיה שווה (הבנק מקבוצת מפיץ עם הפצה

 ים הנ"ל )התשואה( לבנק.לתשואה, כהגדרתה להלן, והיא תשמש אך ורק לתשלום ההפרש

העסקה הנגזרת תכלול הצמדה מלאה לתשואת מניית החברה בין יום ביצוע העסקה הנגזרת   .3
לבין מועד סיומה )לרבות מנגנון התאמה לאירועי חברה(. מובהר כי, כל עוד לא אירע אירוע 

 :בסעיף זה המקנה זכות למי מהצדדים לעסקה הנגזרת לסיימה לפני מועד סיומה )להלן
"(, התשואה תשולם יום עסקים אחד לאחר מועד סיום העסקה הנגזרת אירוע סיום מוקדם"

)כהגדרתו להלן( כך שאם תהיה תשואה חיובית, החברה תקבל אותה מהבנק ואם תהיה 
תשואה שלילית החברה תקצה את המניות הנוספות שיופצו על ידי מפיץ, שיבחר על ידי 

לתשלום התשואה השלילית הנ"ל, לפי הנוסחה  הבנק, כאשר תמורת הפצתן בלבד תשמש
 כדלקמן: 

ההפרש שבין השער הקובע )כהגדרתו להלן(, במועד סיום העסקה הנגזרת,  -" התשואה"
 שיחושב להלן, לבין שער הבסיס המקורי כפול כמות המניות המוקצות.   כפי 

הפצה במקרה של הפצת המניות הנוספות יחולו אותן הוראות שבהסכם המתייחסות ל
 )כמתואר להלן(.

ויובהר: תמורת הפצת המניות הנוספות תקבע על פי תנאי השוק בלבד ולחברה לא תהיה  
השפעה על הפצה זו והתמורה שתתקבל בגינה )הפצה זו גם לא תשמש לקביעת השער 

 (.להלן 6בס"ק הקובע שיקבע בהתאם לאמור 

כפרמיה עבור העסקה הנגזרת, החברה תשלם לבנק ריבית משתנה  :פרמיית העסקה הנגזרת  .4
. הריבית תגבה ביום האחרון של כל רבעון 1%בשיעור שנתי השווה לריבית הפריים + 

קלנדרי מיום ביצוע העסקה, כאשר סכום הריבית האחרון ייגבה במועד סיום העסקה 
ית יהיה סך השווה למכפלה הנגזרת )כהגדרתו להלן(. סכום הריבית לתשלום לכל תקופת ריב

)ד( -; ו1%של: )א( כמות המניות המוקצות; )ב( שער הבסיס המקורי; )ג( ריבית הפריים + 
ימים(. למניעת ספק בקרות  365תקופת הריבית הרלבנטית במונחים שנתיים )לפי שנה של 

ם אירוע סיום מוקדם )כהגדרתו להלן(, לא תיגבה פרמיה בגין התקופה שלאחר מועד הסיו
 המוקדם. 

חודשים שתיספר החל מיום  24: עסקת הנגזרת תהא לתקופה של תקופת העסקה הנגזרת  .5
מועד סיום העסקה : "בסעיף זה ביצוע העסקה, או מועד סיום מוקדם, ככל שיחול )להלן

 "(.הנגזרת

 :השער הקובע במועד סיום העסקה הנגזרת .6
ר המכירה הממוצע המשוקלל הקובע במועד סיום עסקת הנגזרת ייקבע בהתאם למחי שערה

שהבנק, באמצעות מפיץ, ימכור מניות של החברה בהיקף ובכמות השווה לכמות המניות 
המוקצות במסגרת הפצה שתבוצע על ידי מפיץ שיבחר על ידי הבנק במועד סיום העסקה 

 החברה תישא בכל עלויות המפיץ. "(.הפצת המניות": בסעיף זה הנגזרת כמפורט להלן )להלן
הר: הפצת המניות הנ"ל תבוצע בכל מקרה לצורך קביעת השער הקובע במועד סיום ויוב

העסקה הנגזרת כאשר תמורת ההפצה תקבע על פי תנאי השוק בלבד ולחברה לא תהיה 
 השפעה על הפצה זו והשער הקובע.
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 במישרין או בעקיפין, ברכישתתפו, החברה מתחייבת כי היא ו/או צד קשור אליה לא ישת  .7
 מניות החברה במסגרת הפצת המניות.

הפצה על ידי המפיץ של מניות החברה מתוך מטרה  –לצורך סעיף זה  "הפצת המניות"
למקסם את התמורה. מובהר כי המפיץ ימכור מניות של החברה בהיקף הנדרש במועד סיום 
העסקה הנגזרת, ללא מחיר מינימום )לשם כך, יוכל המפיץ להפיץ את המניות הנ"ל בפרק 

א יראו בכך הפרה של ההסכם(. מובהר ימים ממועד סיום העסקה הנגזרת ול 7זמן של עד 
כי ההפצה תיעשה על ידי המפיץ על פי דין ולמשקיעים שכל אחד מהם הוא משקיע העומד 
בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך או באופן שלא יראו בהצעה הנ"ל הצעה 

 מובהר כי, במועד ההקצאה של המניות הנוספות, לציבור, הטעונה הצעה בדרך של תשקיף.
הקצאת המניות הנוספות תהיה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות 
הנוספות ולעמידה בהנחיות הבורסה לרבות הנחיות בדבר מחיר מזערי למניה כפי שיהיו 

 אג' נכון למועד זה(. 30באותה עת )

ן ובקשר החברה פוטרת את הבנק מכל אחריות מכל מין וסוג שהוא במישרין או בעקיפין בגי  .8
עם מכירת מניות החברה הרלבנטיות )לרבות אחריות ביחס למחיר המכירה( והעסקה 
הנגזרת ולא תעלה למול הבנק כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בהקשר זה, בכפוף לכך 

 שהבנק לא הפר את התחייבויותיו לפי תנאי ההסכם.
 

 :סיום מוקדם 

מים מראש בבקשה לסיים את העסקה י 14החברה תוכל לפנות לבנק בהודעה בכתב של   .9
הנגזרת לפני מועד סיום העסקה הנגזרת, ובמקרה כאמור ייקבע מועד סיום חדש מוקדם 

 יותר ותיגבה עמלת סיום מוקדם בסכום לא מהותי שסוכם בין הצדדים.

אם תהיה מניעה כלשהי להמשך קיומה של העסקה הנגזרת, בשל שינוי בדין ו/או בהוראה   .10
"(, לאחר המניעה: "בסעיף זה י כל רשות מוסמכת, לרבות בנק ישראל )להלןו/או הנחיה לפ

שבוצעה, ייקבע בהקדם ככל שניתן מועד סיום מוקדם לעסקה הנגזרת והחברה לא תהיה 
רשאית להתנגד לכך ותהיה מנועה מלהעלות כל טענה או תביעה מכל מין או סוג שהוא 

גזרת כאמור. במקרה כאמור לא תגבה כלפי הבנק בקשר עם הסיום המוקדם של העסקה הנ
 עמלת סיום מוקדם, ככל שמקור המניעה הינו בבנק. 

בנוסף, כל אחד מהמקרים הבאים יהווה אירוע סיום מוקדם המקנה לבנק את הזכות לסיים,   .11
לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ובמועד בו יקבע הבנק, את העסקה הנגזרת ולבצע 

לצורך קביעת השער הקובע במועד סיום העסקה הנגזרת  מכירה של מניות החברה כנדרש
 לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי:

  " משמעו: אירוע סיום מוקדם" 
אי תשלום העמלות לבנק כפי שסוכמו בין החברה לבנק לפי תנאי העסקה הנגזרת בין  (1)

 החברה לבנק;
 אי העברה של העברות לתיחום חשיפה, כמפורט להלן; (2)
 מצג ו/או התחייבות ע"י החברה;הפרת  (3)
 סיום מוקדם לפי תנאי העסקה הנגזרת; (4)
כל עילה לסיום מוקדם, בהתאם להסכמים אחרים )שעיקרם סטנדרטי ומקובל( שנחתמו  (5)

 בין החברה והבנק.
ימי מסחר  3אגורות במשך  60 –ירידת שער הנעילה של מניית החברה בבורסה מתחת ל  (6)

 רצופים.
 קת יתרת מזומן מינימאלית בחשבון החברה בבנק.אי החז (7)

ש"ח במשך כל חיי  15,000,000" הינה "יתרת מזומן מינימליתלצורך ההסכם נקבע כי,    
העסקה. למרות האמור לעיל, החל מתום שנה מיום ביצוע העסקה היתרה המינימאלית 

הנעילה  ש"ח בלבד וזאת בכפוף לכך והחל מהמועד שבו שער 10,000,000-תתעדכן ל
אגורות  90ימי מסחר רצופים, יעלה על  3הממוצע של מניות החברה בבורסה, במשך 

למניה. יובהר כי יתרת המזומן המינימלית הינה סכום שיופקד בבנק אך סכום זה לא 
 ישועבד לבנק ויהיה משוחרר מכל מגבלה שהיא.
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לבין היקף המאזן של החברה, כפי שיופיעו בדוחות היחס בין ההון עצמי של החברה  (8)  
 .30%הכספיים של החברה, יפחת משיעור של 

 מיליון ש"ח. 200ההון העצמי של החברה יפחת מסך של  (9)
 

 העברות לתיחום חשיפה 

לבנק, כהעברה לתיחום חשיפה, סכום מזומן בש"ח  העבירהביום ביצוע העסקה, החברה   .12
 מהמכפלה של כמות המניות המוקצות בשער הבסיס המקורי )להלן 40%-בסך השווה ל

"(. הסכום העצמאי ישמש כבטוחה להתחייבות החברה הסכום העצמאי: "בסעיף זה
 להקצות את המניות הנוספות, בכל כמות שתידרש על מנת לפרוע את ההפרשים הכספיים

לעיל.  1בס"ק  כמשמעותה, אם יווצרו )התשואה השלילית( במקרה של ירידת ערך ושייווצר
הקצתה החברה את המניות הנוספות הנ"ל, בכמות שתכסה את כל ירידת הערך, יוכל  לא

הבנק לממש את הסכום העצמאי, כולו או חלקו, על מנת לכסות את יתרת ירידת הערך 
 הנוספות. שלא כוסתה כתוצאה ממכירת המניות

ימי מסחר רצופים  5בנוסף, בכל מקרה בו השווי ההוגן השלילי של העסקה הנגזרת במשך   .13
ש"ח מעבר לסכום העצמאי,  2,800,000)במהלך חיי העסקה הנגזרת( יעלה על סכום של 

: בסעיף זה תעביר החברה, כהעברה נוספת לתיחום חשיפה, סכום מזומן נוסף בש"ח )להלן
"( השווה למלוא גובה השווי ההוגן השלילי. החל יחום חשיפהההעברה הנוספת לת"

מהעברת סכום ההעברה הנוספת לתיחום החשיפה יהווה סכום זה חלק בלתי נפרד מהסכום 
 העצמאי. 

יובהר, כי ככל שבוצעה על ידי החברה העברה נוספות לתיחום חשיפה ולאחר מכן השווי 
שהשווי ההוגן של העסקה הנגזרת הפך ( או 0ההוגן השלילי של העסקה הנגזרת התאפס )

ימי מסחר רצופים )והכל בנטרול הסכום העצמאי שהופקד ביום  5להיות חיובי וזאת במשך 
ביצוע העסקה( אזי ישיב הבנק לחברה את סכום ההעברה הנוספת לתיחום חשיפה 

 שהעבירה החברה לבנק.
י שמחושבת להלן( ובניכוי  בכל נקודת זמן הינו התשואה השלילית )כפ –" שווי הוגן שלילי"

סכומים אשר הועברו ע"י החברה כהעברה נוספת לתיחום חשיפה ולא הושבו ע"י הבנק, 
 כמתואר לעיל. 

 אלף ש"ח. 100סכומי ההעברה הנוספת לתיחום חשיפה יהיו בכפולות של 
ההפרש השלילי, ככל שישנו, בין מחיר הנעילה של מניות החברה  –" תשואה שלילית"

אג' למניה כפול  80ערך בת"א, לבין שער מניה של מניות החברה שהינו -ניירותבבורסה ל
 כמות המניות המוקצות. 

 
 עמלות 

החברה תשלם לבנק עמלות בשיעור שאינו מהותי לחברה וככל שיבוצע סיום מוקדם של   .14
העסקה הנגזרת, החברה תשלם עמלת סיום מוקדם בסכום נוסף שאף הוא אינו מהותי 

 לחברה. 

 
 טיפול חשבונאי

עמדת החברה ביחס לטיפול החשבונאי בגין העסקה הנ"ל הינה כזו שהתמורה הכוללת   .15
 לשני מכשירים: IAS 32מהנפקת המניות המוקצות תפוצל בהתאם להוראות  שהתקבלה

  –הנפקת מניות בתמורה קבועה שתסווג בהון החברה; וכן  (1)
 וצג כהתחייבות פיננסית אשר תימדדיעסקת החלף, אשר  - equity swapנגזר בגין עסקת  (2)

 מדי תקופת דיווח בשווי הוגן כאשר השינויים יזקפו לדוח רווח והפסד.
 

 equity–יבותי בגין עסקת ה יתחילה לנגזר ההתח IAS 32התמורה יוחסה בהתאם להוראות 

swap  .והיתרה יוחסה להנפקת המניות ונזקפה להון 
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 ליום של הנגזר ההוגן ובהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ חיצונית שווי 
נגזר חישוב השווי ההוגן של  .אלפי ש"ח 17,500 –הינו  2018, ביוני 27-ביצוע העסקה, קרי ה

על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים  מונטה קרלו, מחושב לפי מודל
אג', תקופת אופציה של שנתיים,  79.5 –מחיר מניה ליום ביצוע העסקה הממוצעים הבאים: 

 60, מחיר מניה לצורך סיום מוקדם 18.35%, סטיית תקן 0.45%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 
 .1.6%אג' וריבית פריים בשיעור של 

 
ליום  של הנגזרההוגן  ווות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ חיצונית שוויבהתאם לח 

 מחושב לפי מודלנגזר חישוב השווי ההוגן של  .אלפי ש"ח 14,527 –הינו  2018, בדצמבר 31

על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים:  מונטה קרלו,
אג', תקופת  81 – 2018, בדצמבר 31מחיר מניה ליום אג',  0.983 –ה שער בסיס של מחיר המני

, סטיית תקן של 0.65% -חודשים, ריבית חסרת סיכון בשיעור של כ שמונה עשרהאופציה של 
 .1.75%אג' וריבית פריים בשיעור של  60, מחיר מניה לצורך סיום מוקדם 20.86% -כ

 
בסך של  2018, בדצמבר 31ההפרש בין שוויו ההוגן של הנגזר ליום העסקה לבין שוויו ליום  

 אלפי ש"ח נרשם כהכנסות מימון בתקופה. 2,973
 

 בחברה ההון ניהול .ז
 

החברה כוללת כהון את הון המניות הרגילות, פרמיה, העודפים, וקרנות הון אחרות. החברה  
החברה מנהלת את מבנה  .את התשואה לבעלי המניותמנהלת את הונה העצמי על מנת למקסם 

 ההון בדרך של הנפקות הון, תשלומי דיבידנד וגיוסי הון תוך התחשבות בדרישות לשמירת הון
הנהלת החברה  .קרן השקעות במקרקעיןל ת מס הכנסה ביחספקודב עצמי מינימלי שנקבעו

לפרטים  .ל ההון של החברהוהדירקטוריון סוקרים באופן שוטף את ההיבטים הקשורים לניהו
 .14באור בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות ראה 

 

 תשלום מבוסס מניות .ח
 

, כתוצאה מההקצאה הפרטית למשקיעים הראשונים וההנפקה לציבור 2016באוקטובר  27ביום 
, הקצתה החברה לחברת הניהול אופציות לא רשומות מסדרה א' לרכישת 2016בספטמבר  22מיום 

ע.נ כ"א ואופציות לא רשומות מסדרה ב' לרכישת  ש"ח 0.01מניות רגילות בנות  9,000,000
ע.נ כ"א, הניתנות למימוש בפעם אחת או בחלקים,  ש"ח 0.01גילות בנות מניות ר 3,031,100

 במהלך תקופה בת שבע שנים שתחילתה במועד ההנפקה של המניות.
 

בהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ חיצונית, שווין ההוגן של האופציות 
 .חש"אלפי  2,843 –הינו  2016בספטמבר, 30לרכישת מניות ליום 

 406 אלפי ש"ח, 111 נרשמה הוצאה בסך 2018-ו 2017, 2016, דצמברב 31בדוחות הכספיים ליום 
 בגין אופציות אלה. בהתאמה,אלפי ש"ח  1,388-וש"ח, אלפי 

 
על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל,  B&Sחישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה מחושב לפי מודל 

, סטיית תקן של 1.09%אים: ריבית חסרת סיכון של בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הב
 שנים. 7ואורך חיי האופציה  19.7%

 
 3,500,000 הקצתה החברה מיליון המניות הנ"ל, 70כתוצאה מהקצאת  ,2018ביולי  29ביום 

בפעם  מניות 3,500,000-למימוש ל ניתנותהאופציות כאמור  .לחברת הניהול, ('גסדרה ) אופציות
בהתאם  .תובמהלך תקופה בת שבע שנים שתחילתה במועד ההנפקה של המני אחת או בחלקים,

לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ חיצונית, שווין ההוגן של האופציות לרכישת 
חישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה מחושב  . אלפי ש"ח 396 -כהינו  2018, ביוני 27מניות ליום 

חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים: על בסיס   B&S לפי מודל
 .שנים 7ואורך חיי האופציה הוא  17%סטיית תקן של , %1.61ריבית חסרת סיכון של 
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, לעמדת החברה, 2017לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  13כמו כן, בהמשך לביאור 
קיומו של הסכם הניהול  ,מבוססת על פרשנות משפטיתחברת הניהול ואשר מקובלת גם על 

שנחתם בין החברה לבין חברת הניהול, מצביע כי קיימת למעשה תקופת הבשלה )משתמעת( של 
, אם הסכם הניהול יבוטל על ידי חברת הניהול במהלך תקופה זו בין היתר מהסיבה כי שנים, 7

סכם הניהול יופסק בשל אירועים שונים המתוארים שלא בגין הפרתו על ידי החברה או אם ה
בעבור  האופציות שהוענקו להשל לחלק היחסי לא תהיה חברת הניהול זכאית , בהסכם הניהול

התקופה שבה לא תעמיד לחברה שירותי ניהול. במקרה כאמור יופחת מחיר המימוש של 
ביחס ליתרת האופציות האופציות שהוקצו לחברת הניהול )בהתאם להוראת הסכם הניהול( רק 
. לפיכך, מכירה החברה שהוקצו לחברת הניהול ואשר חברת הניהול זכאית להן, כאמור לעיל

 .תשלום מבוסס מניות לחברת הניהול על פני תקופה זועסקת בהוצאות בגין 
 

 הכנסה על מיסים -: 17אור ב
 

' פרק שני לפקודת החברה הוקמה במטרה להיות קרן השקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד
 מס הכנסה.

 
 החברה על החלים המס חוקי

 
"קרן להשקעות במקרקעין" הינה חברה בע"מ הזכאית להטבות מס ולהסדרים מיוחדים במסגרת  .א

"( לפקודת התיקון)להלן: " 222לפקודת מס הכנסה. לאחרונה, נכנס לתוקפו תיקון מס'  1פרק שני 
הסדרי מס ספציפיים לקרן להשקעות במקרקעין  מס הכנסה ובמסגרתו הוכנסו, בין היתר,

 "(, כפי שיפורט להלן.קרן לדיור להשכרהשתרכוש מקרקעין לצורכי דיור להשכרה )להלן: "

 
, לצורך חישוב המס ושיעור המס, דהיינו קרן להשקעות במקרקעין הינה גוף שקוף לצורכי מס. ב.

 ם החייבת של בעלי המניות.תיחשב ההכנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין כהכנסת

 
הסדר המיסוי אשר נקבע בפקודה למיסוי הכנסותיה של קרן השקעות במקרקעין, הינו הסדר  ג.

של מיסוי אשר אמור לשקף את תוצאות המס שהיו מתקבלות אילו הייתה מתבצעת על ידי 
תחשב המשקיעים בחברה השקעה ישירה במקרקעין. דהיינו לצורך חישוב המס ושיעורי המס 

ההכנסה החייבת של קרן השקעות במקרקעין שחולקה לבעלי המניות, כאילו הופקה במישרין 
 על ידי בעלי המניות, הכל בחריגים ובתנאים כפי שיפורטו להלן.

 
ע"פ הסדר המיסוי, במידה והחברה עומדת בהגדרת קרן השקעות במקרקעין כמפורט מטה,  

 ת.החברה פטורה ממיסים על הכנסה מדמי שכירו
 

על אף האמור לעיל, הפסדים שיהיו לחברה לא ייוחסו לבעלי המניות ולא יותרו בקיזוז כנגד 
, יקוזזו ברמת הקרן כנגד ההכנסה, בהתאם להוראות קיזוז והכנסתם. ההפסדים, ככל שייווצר

ההפסדים. ההכנסה החייבת לאחר קיזוז ההפסדים תחולק לבעלי המניות בהתאם למדיניות 
 קת רווחים.הקרן בדבר חלו

 
בהתאם לפקודה, קרן השקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים  ד.

 המפורטים להלן:
 

 החברה התאגדה בישראל והשליטה והניהול על עסקיה מופעלים בישראל. .1
 

חודשים מיום התאגדותה ואולם אם בתום  24מניותיה נרשמו למסחר בישראל בתוך  .2
חודשים מיום התאגדותה, שווי נכסיה שהם מקרקעין לצורכי  36 המועד האמור ובתום

משווי כלל  30%-דיור להשכרה או מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה לא פחת מ
 חודשים ממועד התאגדותה. 36מניותיה נרשמו למסחר בבורסה לישראל בתוך  -נכסיה 
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 )המשך( הכנסה על מיסים -: 17אור ב
 
ועד למועד הרישום למסחר בבורסה לא היו לה נכסים, פעילות, ממועד התאגדותה  .3

הכנסות, הוצאות, הפסדים או התחייבויות, למעט לצורך פעילותה כקרן השקעות 
 למקרקעין.

 
 .ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך מניותיה נסחרות בבורסה בישראל .4

 
לחוק מיסוי  70סעיף , או הוראות 2לא חלו לגבי העברת נכס אליה הוראות חלק ה .5

 .מקרקעין

 
בדצמבר בכל שנת מס החל ממועד התאגדותה ועד מועד הרישום  31-ביוני וב 30-ב .6

 :למסחר התקיימו כל אלה

 

שווי נכסיה שהינם מקרקעין מניבים, מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, אגרות חוב,  א(
בסעיף "לקוחות" ניירות ערך הנסחרים בבורסה, מלוות מדינה, נכסים שיש לכלול 

משווי  95%-ומזומנים, לא פחת מ תבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, פיקדונו
 כלל נכסיה. 

 
שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים ומקרקעין לצורכי דיור להשכרה בישראל לא  ב(

משווים של כלל נכסיה שהם מקרקעין מניבים ומקרקעין לצורכי דיור  75%-פחת מ
 להשכרה.

 
 :בדצמבר בכל שנת מס החל ממועד הרישום למסחר התקיימו כל אלה 31-וני ובבי 30-ב .7

 

שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים, מקרקעין לצורכי דיור להשכרה ונכסי הנפקה  (א
משווים של כלל  75%-ותמורה )כהגדרת מונח זה בפקודת מס הכנסה(, לא פחת מ

 מיליון שקלים חדשים. 200נכסיה ומסכום של 
 

 ומזומנים( ת)מלוות מדינה, פיקדונו כולל כספיםהמונח "נכסי הנפקה ותמורה" 
שהתקבלו מהנפקות שבוצעו בקרן ותמורה ממימוש מקרקעין. כספים אלו ייחשבו 

 כ"נכסי הנפקה ותמורה" רק במשך התקופות הבאות:
 
כספים שהתקבלו מהנפקה ראשונה של ניירות ערך של החברה שנרשמו  -

 במשך שנתיים מיום ההנפקה; –בישראל למסחר בבורסה 

 
שנרשמו  כספים שהתקבלו מהנפקה נוספת של ניירות ערך של החברה -

 במשך שנה מיום ההנפקה; – למסחר בבורסה בישראל
 

סכום ההלוואות שנטלה, לרבות בדרך של הנפקת אגרות חוב או שטרי הון, לא  ב(
מניבים שאינם מקרקעין  משווי נכסיה שהם מקרקעין 60%-עלה על סכום השווה ל

משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים  80%מניבים לצורכי דיור להשכרה, בתוספת 
משווי  20%לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, ובתוספת 

 נכסיה האחרים;
 

שלוש שנים ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך, לא החזיקו חמישה בעלי  מתום .8
או יותר מאמצעי השליטה בה, ומתום חמש  70%-חות, במישרין או בעקיפין, במניות או פ

או יותר מאמצעי  50%-( בהשני המועד -שנים ממועד הרישום למסחר ואילך )להלן 
השליטה בה; ואולם מתום המועד השני ואילך לא יהיה בעל מניות אחד המחזיק ביותר 

לא יהיה בעל  -ועד השני ואילך מאמצעי השליטה, ומתום שלוש שנים לאחר המ 30%-מ
 מאמצעי השליטה בה.  20%-מניות אחד המחזיק ביותר מ
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 )המשך( הכנסה על מיסים -: 17אור ב

 
ממועד הרישום למסחר בבורסה ההכנסה החייבת הועברה לבעלי המניות במועד אשר  .9

 נקבע לכך בפקודת מס הכנסה.

 
לגבי כל אחת משנות המס החל  לפקודת מס הכנסה 131לפי סעיף הקרן  לדוח שהגישה .10

 לעיל.ממועד התאגדותה צורף אישור רואה חשבון על התקיימות התנאים המנויים 
 

 מיסוי ההכנסה החייבת של הקרן: ה.

 
 מיסוי ההכנסה החייבת שלא הועברה במועד הקבוע בפקודת מס הכנסה לבעלי המניות .1

מההכנסה החייבת של הקרן למעט  10%לחלקה )עד הכנסה חייבת שניתן לא  -בידי הקרן 
שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין מניבים, בתוספת הכנסות פטורות ובניכוי 

באפריל של השנה העוקבת להפקתה, תתחייב  30הוצאות שאינן מותרות בניכוי( עד ליום 
. דהיינו, קרן שלבית, כמו בכל חברה רגילה ולא יחול עיקרון השקיפות-במס בצורה דו

ההשקעות במקרקעין תתחייב במס חברות בשנה שבה הופקו ההכנסות ואילו בעלי 
 .)ראה סעיף ו' להלן( המניות יתחייבו במס בעת חלוקת הדיבידנד בעתיד.

 

הכנסה חייבת )לרבות שבח מקרקעין( ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה  .2
לפקודת מס הכנסה  126גילים לפי סעיף תחויב במס בידי הקרן בשיעורי מס החברות הר

 (.23% – 2018, בשנת 24% - 2017)בשנת 
 
 .70%הכנסות חריגות )כהגדרתה בפקודת מס הכנסה( יחויבו במס בשיעור של  .3
 
 הכנסה חייבת אחרת תחויב במס בהתאם להוראות כל דין. .4

 
 שיעורי המס החלים על החברה: ו.
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  2016בדצמבר 
, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2016 –(, התשע"ז 2018 -ו 2017לשנות התקציב 

לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
23%. 

 
החברה עומדת בכל התנאים והמגבלות לסיווג כקרן השקעות  2018-ו 2017בדצמבר  31 מיםלי ז.

 .סהכנהבמקרקעין שנקבעו בפקודת מס 
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 ושעבודים ערבויותהתחייבויות תלויות,  -: 18באור 
 

החברה  שיעבדה ,בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה .א
לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  בדרגה ללא הגבלה בסכוםבשעבודים ראשונים 

 והנכסים הבאים:א'( את זכויות 
 

כשהן נקיות מכל זכות של צד ג', לרבות כל זכות  הבאים בפרוייקטים החברה זכויות כל .1 
 רמת" נגבה( פרויקט "מרום 2; )אביב בתל" מידטאון"  פרויקט( 1שתנבע מזכויות אלה: )

( 5)-( פרויקט גבעת שמואל ו4( פרויקט "אלקטרה מול הנוף" רמלה; )3הדירות(; ) 29) גן
 (.מפתח בדמי הדירהבירושלים )ללא  הלל פרויקט

 
שעבוד יחיד, ראשון בדרגה וקבוע וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בחשבון  .2

 הנאמנות )כהגדרתו בשטר הנאמנות(, על כל תתי חשבונותיו, וכל המופקד בו; 
 

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה בסכום במרשם המתנהל על ידי רשם  .3
רות הערך ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת החברות על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניי

 לעת בחשבון הנאמנות וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם.
  

 

בנקאי )בסעיף זה  תאגידלאגרת חוב שנחתמה בין החברה ביחד עם מנרב הנדסה לבין  בהתאם .ב
ק חל 4245"(, שועבדו כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש החוב"אגרת  -"הבנק" ו -

, יעקב בארהמצויים ב 1037/תמללפי תכנית מפורטת מס'  110-ו 105מס'  ים, מגרש16מחלקה 
 .החוב באגרת כמפורט הכל, הבנק לטובת, ראשונה מדרגה קבוע בשעבוד

 

 בנקאי תאגיד לביןבין החברה ביחד עם מנרב  ,לאחר תאריך מאזן ,שנחתמה חוב לאגרת בהתאם .ג
 3939 כגוש הידועים במקרקעין"(, שועבדו כל זכויות החברה החוב"אגרת  -"הבנק" ו -)בסעיף זה 

 6/ו/1/1/רצ/יג, 1/1/רצ, 7/15/1/רצלפי תכנית מפורטת מס'  2-ו 1, מגרשים מס' 582-ו 581חלקות 
 הכל, הבנק לטובת, ראשונה מדרגה קבוע בשעבוד, לציון בראשון המצויים 25/1/1/מק/רצ-ו

 .החוב באגרת כמפורט
 

"הבנק"  -חוב שנחתמה בין החברה ביחד עם מנרב לבין תאגיד בנקאי )בסעיף זה  לאגרת בהתאם .ד
 –ו  119חלקות  6996"(, שועבדו כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש החוב"אגרת  -ו

 מדרגה קבוע בשעבודב, המצויים בחולון, 144עפ"י תכנית מס' ח/ 16, 15, מגרשים מס' 120
 .החוב באגרת כמפורט הכל, הבנק לטובת, ראשונה

 

 החברה העמידה ערבויות בנקאיות כדלקמן: .ה

 

להבטחת התחייבות החברה ש"ח אלפי  7,649בסך  )ערבות ביצוע( ערבות בנקאית .1
 ; בראשון לציון ומלחה דירה להשכיר יבמסגרת פרויקט

 

  .אלפי ש"ח 7,960בגין ערבויות אלה שיעבדה החברה פקדונות בנקאיים בסכום כולל של 2 .2
 

 )ערבויות פורמליות(ערבויות בנקאיות  היו קיימות לחברה 2017בדצמבר  31נכון ליום  .3
ש"ח להבטחת התחייבויותיה במסגרת מכרזי רשות מקרקעי ישראל.  4,740בסך של 

ערבויות אלה  2017וטרם החתימה על הדוחות כספיים לשנת  2018במהלך שנת 
 .והשעבודים כנגדם בוטלו
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 הפסד ואפירוטים נוספים לסעיפי רווח  -: 19באור 
 
 כלליותוהוצאות הנהלה  א.

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 לתקופה 
 במאי  4מיום 

)הקמה( ועד 
 31ליום 

 בדצמבר
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 258  814  1,404  שכר עבודה, משכורות ונלוות
 216  679  582  משרדשכר דירה ואחזקת 

 390  972  1,628  יעוץ
 303  757  1,451  משפטיות

 176  401  347  גמול דירקטורים
 619  2,894  )*( 7,442  חברת הניהול -דמי ניהול 

 111  406  1,388  הוצאות בגין מתן אופציות לחברת הניהול
 -  232  353  מיסים ואגרות

 12  80  91  פחת
 -  53  669  פרסום ויחסי ציבור

 79  216  149  אחרותהוצאות הנהלה וכלליות 
       
  15,504  7,504  2,164 

 .2017אלפי ש"ח בגין שנת  560-)*( כולל השלמה חד פעמית של כ
 
 , נטומימון הוצאות ב.

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 לתקופה 
 במאי  4מיום 

)הקמה( ועד 
 31ליום 

 בדצמבר
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 (52)  (202)  (118)  בבנקים תהכנסות ריבית מפיקדונו
 -  -  (2,973)  הכנסות משערוך התחייבות פיננסית

 -  94  792  עמלות בנקים
 -  -  93  שערוך ני"ע סחירים

 -  -  947  ריבית בגין עסקת החלף
 -  2,847  10,844  חוב )*(ריבית והצמדה על אגרות 

       
  9,585  2,739  (52) 

 
 -כאלפי ש"ח ) 4,665-כ כולל הוצאות בגין הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בסך של )*(

 .(2017בשנת  ש"ח 1,227
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 למניה (הפסד) רווח  -: 20באור 
 
 ההפסד למניהששימשו בחישוב  רוט כמות המניות וההפסדפ א.

 

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 לתקופה 
 במאי  4מיום 

 31)הקמה( ועד ליום 
 בדצמבר

  2018  2017  2016 

 

 

כמות 
מניות 

  משוקללת

המיוחס  רווח
לבעלי מניות 

  החברה

כמות 
מניות 

  משוקללת

הפסד 
המיוחס 

לבעלי מניות 
 החברה

  
 

כמות 
מניות 

 משוקללת

  
הפסד 

המיוחס 
לבעלי מניות 

 החברה
 אלפי ש"ח   אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  
             

הרווח וכמות המניות 
  (פסדהה)

 
265,125  16,733  240,622       10,243 

  
240,622 

  
2,112 

             
רווח לצורך חישוב 

  בסיס (הפסד)
 

265,125  16,733  240,622  10,243 
  

240,622 
  

2,112 
             

רווח לצורך חישוב 
  מדולל (הפסד)

 
265,125  16,733  240,622  10,243 

  
240,622 

  
2,112 

 
)מניות רגילות פוטנציאליות המדולל למניה לא נכללו ניירות ערך המירים רווח בחישוב ה ב.

מפעילויות למניה  הבסיסיהרווח  המפורטים להלן, כיוון שהכללתם מקטינה אתמדללות( 
 :השפעה אנטי מדללת(נמשכות )

 
 .)סדרה א'( כתבי אופציה 9,000,000
 כתבי אופציה )סדרה ב'(. 3,031,100
 כתבי אופציה )סדרה ג'(. 3,500,000

 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 21באור 
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 ,בדצמבר 31
  2018  2017 
 ש"ח  אלפי  
     

 2,894  7,442  (1) הניהול לחברת ניהול דמי
 406  1,388  (1הוצאות בגין מתן אופציות לחברת הניהול )

 680  901  (2שירותים משפטיים )הוצאות בגין 
 34  4  (3הכנסות ריבית מפקדון )

     
  9,735  4,014 
 
 .א' 22להרחבה ראה באור  (1)
 .ב' 22להרחבה ראה באור  (2)
 (.1ב' ) 21להרחבה ראה באור  (3)
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 21באור 

 
 עם בעלי עניין וצדדים קשורים יתרות ב.

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 14,022  26  (1פקדון לזמן קצר )
 -  32  חייבים ויתרות חובה

הוצאות משפטיות שהוונו למקדמות בגין נדלן להשקעה 
(2) 

 
-  1,368 

 -  735  הוצאות משפטיות שהוונו לנדל"ן להשקעה
הוצאות משפטיות שהוונו לנכיון כהוצאות בגין 

 (2אג"ח סדרה א ) הרחבתהנפקת/
 

280  584 
כחלק מהוצאות  הוצאות משפטיות שהוונו להון העצמי

 (2הנפקת הון )
 

82  - 
 1,096  1,222  זכאים ויתרות זכות

     
  2,351  17,070 
 
נשואה  באקסלנס 0.15%בשיעור של  שוק ריבית הנושא חופשי ןפקדוהיתרה מהווה  (1)

יתרת החובה  .צד קשור לחברהשרותי בורסה בע"מ אשר למיטב ידיעת החברה, הינה 
אלפי  50,009 -עמדה ע"ס של כבפקדון זה  2018-ו 2017  השניםהגבוהה ביותר במהלך 

 .אלפי ש"ח בהתאמה 13,997-ו ש"ח
  .ב' 22להרחבה ראה באור  (2)

 
  עניין לבעלי הטבות ב.

 
  ביום שהסתיימהלשנה  

 בדצמבר 31
  2018  2017 
 ש"ח  אלפי  
     

 401  347  מטעמה או בחברה מועסקים שאינם דירקטורים
     
  347  401 
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 התקשרויות  -: 22באור 

 

 חברת הניהולהסכם עם  .א

 
 :להלן) ריט אינדקס ניהול בע"מ נחתם הסכם ניהול בין החברה לבין ,2016באוגוסט  30ביום 

 :אשר שתנאיו העיקריים הינם כדלקמן ("חברת הניהול"
 
לחברה את שירותי הניהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה, חברת הניהול תעמיד  .1

 ובמסגרת זו תספק חברת הניהול שירותי ניהול לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים:

 

 איתור השקעות;  (א
בדיקת כדאיות ההשקעות, ניהול משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון  (ב

 ואחרים בנוגע להשקעות אלה; 
 מימוש השקעות;  (ג
 מתן ייעוץ כלכלי ופיננסי;  (ד
 ייעוץ לחברה בקשר עם התקשרות בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים;  (ה
 ליווי, פיקוח וניהול השקעות החברה;  (ו
 ייעוץ וסיוע בגיוס הון )לרבות גיוסי חוב( לחברה. (ז

 
 העמדת שירותיהם על חשבון חברת הניהול של בעלי התפקידים ונושאי המשרה הבאים:

 
העמדת שירותי מנהל כללי לחברה במשרה מלאה ובהתאם לנוהל מינוי מנהל  (א

 .כללי לחברה כמפורט בתקנון החברה
 יו"ר דירקטוריון לחברה )דירקטור(. ב(
 יו"ר ועדת השקעות של החברה )דירקטור(. (ג
 יו"ר ועדת האסטרטגיה של החברה )דירקטור(. (ד
אחד לפחות לחברה( ובלבד שבסה"כ דירקטורים נוספים לחברה )דירקטור נוסף  (ה

תמנה חברת הניהול ותשא בשכרם של דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה 
 לרוב חברי דירקטוריון החברה פחות אחד.

 
היא מתחייבת לשאת לבדה בתשלום שכרם ומלוא  חברת הניהול התחייבה בין היתר כי .2

ברה ושל הדירקטורים י החעלות העסקתם של העובדים הפועלים מטעמה לקידום עניינ
בקשר עם מתן שירותי הניהול, למעט הוצאות הנלוות למשרדים  ומנכ"ל החברה

ולפעילותה השוטפת של החברה. מובהר כי חברת הניהול לא תישא בעלויות ספקים 
 חיצוניים, כגון מתווכים, עורכי דין וכיוצא בזאת שיעניקו שירותים לחברה.

 
 תקופת ההסכם .3

 
שנים, החל מיום רישום מניות החברה למסחר  7יהול הינו לתקופה בת הסכם הנ (א

", בהתאמה(. הסכם הניהול מועד התחילה" ו"התקופה הראשונהבבורסה )להלן: "
שנים כל אחת,  7יוארך באופן אוטומטי, באותם התנאים, לתקופות נוספות בנות 

סיום התקופה  ימים לפני יום 180כל עוד לא ניתנה הודעה מוקדמת בכתב לפחות 
 "(. תקופת ההודעה המוקדמתהקודמת )להלן: "

 
הסכם הניהול בהחלטת את החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, להביא  (ב

 הדירקטוריון של החברה, בהתאמה, לידי גמר לאלתר, ללא מתן הודעה מראש
, בכל מקרה בו יבצר מחברת הניהול מכל סיבה שהיא, א( לעיל3כאמור בסעיף 

ימים )אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים(,  180-תקופה בת יותר מבמשך 
 להמשיך ליתן שירותי ניהול.
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 )המשך( התקשרויות  -: 22באור 
 
בהתקיים אחד או יותר מן התנאים המפורטים להלן, החברה תהא רשאית להפסיק  (ג

 הסכם הניהול לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרועאת 
 מכל סעד לו תהא זכאית החברה על פי כל דין ו/או הסכם:

 
 חברת הניהול ביצעה מעשה המהווה הפרת אמונים חמורה כלפי החברה; (1
לחברת הניהול מונה מפרק/כונס נכסים/נאמן/מנהל מיוחד וההליכים  (2

 ימים; 90כאמור לא הופסקו בתוך 
היא לספק את חברת הניהול אינה כשירה עוד לצמיתות מכל סיבה ש (3

 שירותי הניהול.
 

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת תידרש חברת הניהול להמשיך וליתן את  (ד
שירותי הניהול ותהא זכאית להמשך כל תנאי הסכם הניהול, ללא שינוי. במקרה 
בו יחליט דירקטוריון החברה לשחרר את חברת הניהול מהמשך מתן שירותי 

זי ישולמו לה מלוא התשלומים על פי הסכם הניהול בתקופת ההודעה המוקדמת, א
הניהול, חלף הודעה מוקדמת כדין ובהתאמה להסכם הניהול. למען הסר ספק, 
תשלום חלף ההודעה המוקדמת יכלול את כל התנאים מכוח הסכם הניהול כאילו 

 ניתנו השירותים בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.
 

 תנאים כמפורט בתקנון החברה.הסכם זה יהיה ניתן להארכה ו/או יחודש ב (ה
 

 התמורה לחברת הניהול .4
 

 דמי ניהול א(
 
בתמורה להעמדת שירותי הניהול תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול  (1

מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו )כולל מע"מ(  1%שנתיים בסך של 
  "(.דמי הניהולבספרים כולל מזומנים ושווי מזומנים )להלן ולעיל: "

 
דמי הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש )בכל רבעון  (2

מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים כולל מזומנים ושווי  0.25%
מזומנים(, מחושבים לפי נכסי החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים 

 של החברה לסוף הרבעון הקודם. 
 
 הענקת אופציות ב(
 

החברה מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם  במקרה בו תקצה (1
"(, תקצה החברה לחברת הניהול, ההנפקהבמסגרת הקצאה פרטית )להלן: "

יום ממועד ההנפקה כאמור,  30-ללא כל תמורה נוספת, לא יאוחר מ
אופציות )שלא תירשמנה למסחר בבורסה( אשר תהיינה ניתנות למימוש 

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

 במסגרת ההנפקה.
 
( להלן, כל אופציה תהיה ניתנת 4בכפוף להתאמות המפורטות בס"ק ) (2

 ( של החברה.1למימוש למניה אחת )
 
ר נקבע בהקצאה מחיר המימוש של האופציות כאמור, יהיה אותו מחיר אש (3

הפרטית, או כאשר מדובר בהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח המיידי 
שפרסמה החברה בקשר עם תוצאות ההנפקה ובכל מקרה לא יפחת מסכום 
שייקבע על ידי הבורסה או רשות אחרת כמחיר המימוש המזערי של כל 

  ש"ח למניה(.  0.3 זהאופציה לכל מניית מימוש )נכון למועד 
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 )המשך( התקשרויות  -: 22 באור
 

ממועד הקצאת האופציות ועד לתום תקופת המימוש של האופציות כאמור  (4
לעיל, יחולו הוראות התאמה של מספר המניות המוקצות, לרבות עקב 
שינויים בהון, חלוקת מניות הטבה על ידי החברה, התאמה עקב הנפקה 

 של חלוקת דיבידנד.בדרך של זכויות וכן התאמה של מחיר המימוש במקרה 
 

מובהר כי, חברת הניהול תהא רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להמחות  (5
 את האופציות הנ"ל ללא כל הגבלה.

 
 פיצוי חברת הניהול ג(
 

במועד סיומו של הסכם הניהול לרבות סיומו לאחר חידושו או הארכתו  (1
מחיר המימוש "( יופחת מועד סיום הסכם הניהוללתקופות נוספות )להלן: "

של האופציות האמור לעיל כפי שהיה במועד סיומו של הסכם הניהול ואשר 
"(, החל ממועד מחיר המימוש המקוריתיוותרנה במחזור אותה עת )להלן: "

ממחיר המימוש שלהן במועד סיום  50%סיום הסכם הניהול, בשיעור של 
מופחת "(. מחיר המימוש המחיר המימוש המופחתהסכם הניהול )להלן: "

יהיה מחיר המימוש של האופציות הנ"ל עד מועד פקיעתן בכפוף להתאמות 
 המפורטות לעיל. 

 

( כמות כתבי האופציה Iעל אף האמור לעיל במקרה שבו המכפלה של: ) (2
( מחיר II)-שתיוותר בידי חברת הניהול בעת הפחתת מחיר המימוש ב

סכום פיצוי חברת המימוש המקורי בניכוי מחיר המימוש המופחת )להלן: "
( תקופת קיומו של הסכם הניהול בשנים ממועד I"(, תעלה על: )הניהול

כניסתו לתוקף )או, בנסיבות העניין, ממועד חידושו או הארכתו( כשהיא 
( מכפלת דמי הניהול ששולמו לחברת הניהול II)-ומוכפלת ב 12-מחולקת ב

סכום פיצוי ")להלן:  4-הסכם הניהול ב ברבעון האחרון שבטרם הסתיים
"( אזי: מחיר המימוש המופחת ישתנה הפסקת הסכם הניהול המתוקן

"( כך שסכום פיצוי חברת הניהול מחיר המימוש המופחת המתוקן)להלן: "
הניהול המתוקן. לשם כך יתוקן ויעלה  יעמוד על סכום פיצוי הפסקת הסכם

סיום מחיר המימוש המופחת על מנת לשקף את הפיצוי לחברת הניהול בגין 
 הסכם הניהול כאמור לעיל.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי הסכם הניהול  (3

יופסק לפני מועד סיום הסכם הניהול )שלא בנסיבות המתוארות בהסכם 
הניהול( אזי מבלי לגרוע מזכויותיה של חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף 

ת לכך שמחיר המימוש המקורי לזכויות אלו, תהיה חברת הניהול זכאי
יופחת במנגנון האמור לעיל, בשינויים המחויבים, ואולם סכום פיצוי חברת 

 (.200%הניהול וסכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן יוכפלו )
 

 השתתפות בהוצאות ד(
 

חברת הניהול תהא זכאית להחזר מהחברה בסך השווה להוצאות הישירות בסכום  
ידה לקידום עסקי החברה, במסגרת מתן שירותי הניהול, וזאת סביר שיוצאו על 

בהתאם לנהלי החזר ההוצאות שיהיו מקובלים בחברה )ללא תקרה( וזאת בכפוף 
לאישור ועדת הביקורת של החברה שתבחן החזר הוצאות זה מעת לעת ולפי 

 קביעתה )אך לא פחות מאחת לשנה קלנדרית(.
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 )המשך( התקשרויות  -: 22באור 
 

 משפטיים שירותים בגין טרחה שכר הסכמי .ב

 

 משרד עורכי דין-חידוש הסכמי שכר טרחה בין החברה לבין ארז רוזנבוך 
 

 באותו החברה דירקטוריוןועדת הביקורת ו אישור שהתקבל לאחר, 2018 אוגוסטב 27 ביום 
 מטעמו מי/או ו דין עורכימשרד -רוזנבוך ארז לבין החברה בין טרחה שכר מיהסכ מונחת, מועד

שאינם שונים במהותם מתנאי  מיםההסכ של המהותיים התנאים להלן"(. המשרד)להלן: "
 :הסכמי שכר הטרחה הקודמים שנכרתו בין החברה והמשרד

 
 :הסכם שירותים משפטיים שוטפים

 

 שלה הערך ניירות אשר ציבורית כחברה לחברה שוטף משפטי ייעוץ המשרד ידי על יינתן .1
 העמדת בגין"(. השוטפים המשפטייםהשירותים )להלן: " בבורסה למסחר רשומים

 בסך קבוע חודשי לתשלום מהחברה זכאי יהיה המשרד השוטפים המשפטיים השירותים
 עד בעבור"( השוטף הטרחהשכר )להלן: " כדין"מ מע בתוספת לחודש"ח ש אלפי 20 של
 שכר, שעות 40-ל מעבר חיוב שעת כל בגין בנוסף. המשרד של בחודש חיוב שעות 40

, השוטפים המשפטיים השירותים במתן שיושקעו השעות להיקף בהתאם יקבע הטרחה
 הנחה)בניכוי  שהוסכם מקובל שעות תעריף לפי, לחברה שיונפק חודשי שעות דוח פי על
 .(10% של

 
לשירותים המשפטיים האמורים לעיל המשרד יעמיד לחברה את כל השירותים  בנוסף .2

ן המשפטיים האחרים שידרשו לחברה והתשלום בגינם יעשה לפי התעריפים שסוכמו בי
 הצדדים.

 
להכנת  לאמור לעיל יינתנו לחברה על ידי המשרד שירותים משפטיים בכל הקשור בנוסף .3

 השירותיםבגין  הטרחהתשקיף וכל תשקיף מדף עתידי ודוחות הצעת מדף עתידיים. שכר 
"ח, ש 200,000 של לסך יסתכם( עתידי מדף תשקיף כל)לרבות  תשקיף כל בגין המשפטיים

 תשקיף פי על הון גיוס במועד"(. תשקיף בגין הבסיסי"ט שכ)להלן: " כדין"מ מע בתוספת
 בהנפקת/או ו התשקיף בתיקון כרוך שאיננו, החברה של כלשהו מדף הצעת דוח פי על או

, המדף הצעת דוח או התשקיף להכנת ובתמורה, שעבודים/או ו בטוחות כנגד חוב אגרות
 מתמורת 0.1% או"ח ש 20,000 של בסך הבסיסי"ט לשכ תוספת יקבל המשרד, העניין לפי

 הון גיוס במועד. מבניהם הגבוה לפי, המדף הצעת דוח או התשקיף פי על ברוטו הגיוס
 הצעת דוח או התשקיף שבו החברה של כלשהו מדף הצעת דוח פי על או תשקיף פי על

, שעבודים/או ו בטוחות כנגד חוב אגרות בהנפקת/או ו התשקיף בתיקון כרוך יהיה המדף
 ברוטו הגיוס מתמורת 0.2% או"ח ש 40,000 של בסך הבסיסי"ט לשכ תוספת יקבל המשרד

 .מבניהם הגבוה לפי, המדף הצעת דוח פי על או התשקיף פי על
 
, המשפטיים השירותים במתן למשרד בלעדיות תינתן המשפטיים השירותים בגין .4

 שירותים, תמורה ללא ובין בתמורה בין, תקבל לא שהחברה אופןב, לא קצובה לתקופה
 .אחרים דין עורכי משרדי/או ו דין מעורכי להם דומים/או ו לעיל כאמור משפטיים

 

 יהיה"ל הנ הטרחה שכר בהסכם ההתקשרות את להפסיק מעוניינת תהיה והחברה במידה .5
למרות האמור לעיל, החברה תהיה  .למשרד מראש שנים 5 לפחות כך על להודיע עליה

ימים בכל מקרה בו  30רשאית להביא לביטולו של הסכם זה בהודעה מוקדמת בת 
כי התרחש אחד מהאירועים שנקבעו בהסכם השירותים דירקטוריון החברה יקבע 

המשפטיים השוטפים ובכללם אם יתקיים שינוי מהותי, בהתאם לתנאי השוק, בגובה 
 שכר הטרחה בקשר לשירותים המשפטיים.
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 )המשך( התקשרויות  -: 22באור 
 

פת אלפי ש"ח בתוס 520-במהלך תקופת הדו"ח שולם למשרד סך של כלאמור לעיל,  בהתאם
בדוח על שנזקפו אלפי ש"ח כהחזר הוצאות בעין כהוצאות משפטיות שוטפות  28-מע"מ כדין וכ

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין כהוצאות הנפקת הרחבת אג"ח  240-הרווח והפסד, סך של כ
אלפי ש"ח בתוספת  70-)סדרה א'( אשר נכללו בניכיון הרחבת אג"ח )סדרה א'( וכן סך של כ

 .לעילכמפורט  2018ביוני  27מע"מ כדין כהוצאות הנפקת המניות מיום 
 

 :הסכם שירותים משפטיים בתחום הנדל"ן
 

בגין טיפול  שירותים משפטיים ידי המשרד לחברה על, ככל שיועמדו, נקבע כי בהתאם להסכם
מיסוי של  טיבבהימשפטי בעסקאות רכש ומכר של נדל"ן של החברה )אך לא כולל טיפול 

כאשר למשרד אין בלעדיות בנושא זה, , ("ןהנדל בתחום משפטיים שירותים)להלן: " העסקה(
)בתוספת  /או רכש לתשלום כמפורט להלןהמשרד יהיה זכאי מהחברה בגין כל עסקת מכר ו

 :2021מע"מ כדין( והכל עד לסוף אוגוסט 
 

)במיליוני  העסקה היקף
 "ח(ש

 היקף מתוך הטרחה שכר
 העסקה

Cap  מירבי של שכר הטרחה
בגין כל עסקה לא יעלה על  

 "ח(ששלהלן )באלפי  סכום
   

 250 0.5% 100 עד
 300 0.3% 100 מעל

 
שולם למשרד בגין שירותים משפטיים בתחום הנדל"ן סך של  2018בהתאם לאמור לעיל בשנת 

יחידות דיור בהיקף כספי  97בגין עסקאות לרכישת  במצטבר בתוספת מע"מ אלפי ש"ח 628-כ
סווגו  'ב8כמו כן לאור ביטול עסקת הגר"א כאמור בבאור  .אלפי ש"ח 208,750-כולל של כ

 לרווח והפסד. 2017אלפי ש"ח אשר שולמו למשרד בשנת  292-הוצאות משפטיות בסך של כ
 

 הדיווח קופתתלאחר מהותיים אירועים   -: 23באור 
 

 30,937,500-מניות רגילות ו 28,125,000הקצתה החברה , לאחר תקופת הדוח, 2019 מרץב 14ביום  א.
ילין ; "מבע גמל קופות ניהול לפידות יליןוילין לפידות )פסגות ניירות ערך ל, ('דסדרה ) אופציות

ילין לפידות ניהול תיקי השקעות ; בעבור בסט אינווסט –לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ 
 22.5-( בתמורה לסך של כבשם מחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ –בע"מ 

 .)להלן בסעיף זה: "ההקצאה"( מיליון ש"ח
 

( של החברה. אופציות )סדרה ד'( 1ופציה )סדרה ד'( תהיה ניתנת למימוש למניה אחת )כל א  
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( 14ה עד לתום אג' למני 80למניה )

 
א, 22בהתאם להקצאה ולהסכם הניהול בין החברה לבין חברת הניהול המפורט לעיל בבאור   

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

( שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות החברה, 7או חלקן, בכל עת במהלך תקופה בת שבע )
אשר אופציות  1,406,250, קרי קצאהוקצו במסגרת ההמסך המניות אשר  5%-בשיעור השווה ל

 .של החברה רגילות מניות 1,406,250-תהיינה ניתנות למימוש ל
 
 לחברה קשור שאינו שלישי צד עם, החברה התקשרההדוח,  תקופת, לאחר 2019במרץ  24 ביום  ב.

דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי  ידותיח 11 של רכישה בהסכם"(, המוכר)להלן בסעיף זה: "
)להלן בפרויקט "הרצליה הילס" ברחוב אריק איינשטיין בשכונת הרצליה ב' אשר בהרצליה 

 (.בהתאמה", העסקה" או" הרכישה הסכם"-ו "הנכס: "זה בסעיף
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 (המשך) הדיווח קופתתלאחר מהותיים אירועים   -: 23באור 

 

 :העסקה אודות נוספים פרטים להלן

 :הנכס של תמציתי תיאור
 תמהיל כוללות הדיור יחידות) יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי 11הנרכש הינו  הנכס

מ"ר( בתוספת של  1,010-כ של מכרשטח ב חדרים 4 בת אחת ודירה חדרים 3 בנות דירות 10 של
מחסנים המצויים על המקרקעין הידועים  11-חניות תת קרקעיות ו 22מ"ר מרפסות,  123-כ

" המגורים דירות" או" היחידות: "בסעיף זה ולהלןבהרצליה )לעיל  7200בגוש  15 - 10, 6, 5חלקות 
 10מכיל ה", בהתאמה(. המקרקעין כוללים פרויקט הממותג כ"סגור ויוקרתי", המקרקעין"-ו

 600-סה"כ כב המכיליםקומות(  3בניינים בני  4קומות לצד  18בנייני מגורים )שישה בניינים בני 
: בסעיף זה למשרדים ושטחי מסחר וכן קאנטרי קלאב שכונתי )להלןיח"ד, לצד מבנה 

 "(.הפרויקט"
 בדירות הבלעדיתהחזקה  חברהתימסר ל הרכישה הסכםתשלום מלוא התמורה עפ"י ל בכפוף

 .המגורים

 :התמורה

הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה  הסכם פי על (א)
 בהיקף עסקה בהוצאות החברה תישא בנוסף) "ח )כולל מע"מ(ש מיליון 27.6-כבסך של 

 "(.התמורה: "בסעיף זה )להלן (ולחברה לעסקה מהותי אינו אשר
 :הבאים למועדים בהתאם תשולם התמורה

 .הרכישה הסכם חתימת במעמד שולםמיליון ש"ח  9.8-כ שלסך  (א)

 יאוחר לא וזאת, בנכס החזקה מסירת כנגד תשולם"ח ש מיליון 17.8-כ של בסך היתרה (ב)
 .הרכישה הסכם חתימת ממועד ימים 30-מ

 מתוך"ח ש מיליון 8 של סך לשלם רשאית תהיה החברה, לעיל)א( 2 בסעיף האמור אף על (ב)
 0.01 בנות רגילות מניות 9,411,765 העברת של בדרך לעיל)א()ב( 2 בסעיף האמור הסכום

 שער לפי למוכר( החברה ידי על המוחזקות הרדומות המניות)מתוך  החברה של.נ. ע"ח ש
 מניות בהעברת ויראו, "(המניות העברת)להלן בסעיף זה: " למניה' אג 85 של מוסכם מניה
 האמור הסכום שיתרת ובלבד, ועניין דבר לכל"ל הנ הסכום תשלום כביצוע למוכר אלו

 העברת עם בבד בד או קודם שולמה"ח( ש מיליון 9.8-כ של סך)היינו  לעיל)א()ב( 2 בסעיף
  .המניות
מיידי  חהחברה דו פרסמה, הדוח תאריך לאחר, 2019 במרץ 25 ביוםלאמור לעיל,  בהתאם

 .הנ"ל המניות העברת גיןב מהותית לא פרטית הצעהבדבר 

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

 פי על החסימה הוראות של הפרה בו שיראו באופן המניות את להעביר ולא למכור לא (1)
מכירה חוזרת,  למגבלתזה הפרה של ההוראות  ובכלל ערך ניירות בחוק הכלולות דין

 "ל.הנ החוקבהתאם להוראות 

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

רבעונים כאמור בתקנות הנ"ל וכי  6רבעונים חלף  4ותקופת ה"טפטוף" תהיה בת  2000
 הוראות אלו תחולנה ביחס לכל נעבר של המוכר, במישרין או בעקיפין. 

 :הרכישה מימון אופן
 בכוונת וכן( לעיללאמור  בכפוף) החברה של העצמי מהונה יבוצע הנכס רכישת מימון

 .מוסדיים וגופים בנקים: כגון מממנים מגופים חיצוני מימון לקבלת לפעול החברה

 :מהרכישה הנובעים היטלים או מס חיובי
  (.%0.5בגין רכישת הנכס צפויה החברה לשלם מס רכישה )בשיעור של 

 מס שומת תצא המגורים דירות רכישת בגין כי הכנסה ממס אישור קיבלה החברה כי יצוין
 לתשלום המס ויתרת רכישה מס 0.5% רק ישולם ואולם לחוק בהתאם מלאה רכישה
 לא שהחברה ככל"(. הקפאה תקופת: "בסעיף זה )להלן חודשים 12 עד של לתקופה תוקפא
  הרכישה מס ייגבה ההקפאה תקופת במשך במתחם מגורים דירות 20 לפחות תרכוש
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 (המשך) הדיווח קופתתלאחר מהותיים אירועים   -: 23באור 

 
 בכוונת. הפקודלא 7א64 לסעיף בהתאם רכישה למס ביחס ההקלה תחול ולא במלואו
 .במתחם דיור יחידות 20 לפחות לרכישת לפעול החברה

 :כללי
להסכם הרכישה סוכם בין הצדדים כי ככל והחברה לא תצליח לרכוש דירות  בהתאם

 חודשים 10בתוך  וזאתדירות בפרויקט  20נוספות בפרויקט כך שתגיע לפחות לרכישת 
חתימת הסכם הרכישה, הרי שהחברה תהיה רשאית להודיע למוכר על ביטול הסכם  ממועד

הרכישה, ובלבד שהחברה תעשה מאמץ כן לרכוש את הדירות הנוספות על מנת שתגיע 
דירות בפרויקט, ואי רכישת הדירות הנוספות לא נבעה מהרצון לבטל  20לרכישת לפחות 

דירות נוספות  לרכושלעשות כל מאמץ  החברה של התחייבותההסכם הרכישה. מובהר כי 
 של בשטח חדרים 3 דהיינו) במאפייניהן הדומות ולצמודיהןהינה ביחס לדירות  בפרויקט

 מחיר פי על הרכישה להסכם בהתאם החברה ידי על המשולמים ובמחירים"ר( מ 90-כ
 .חדרים 3 לדירת ממוצע
 והוא דעתו שיקול לפי, חלופות 3 המוכר בפני יעמדו, כאמור ביטול הודעת של במקרה

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

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

 :סהנכתכניות החברה לגבי 
לאחר מסירת יחידות המגורים לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן בשוק החופשי. 

לאחר קבלתן, בהתאם  המגוריםלהערכת החברה, לא צפויות השקעות מהותיות ביחידות 

 .הרכישה, וניתן יהיה להשכירן באופן מיידי םלהסכ
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 פרטים נוספים על התאגיד: ד' פרק

 1970-ידיים( התש"ליעל פי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ

 )בהתאם לסעיפי התקנות(

 

 בע"מ מגוריט ישראל שם החברה 

מספר חברה ברשם 

 החברות
515434074 

  5250606רמת גן  ,10, קומה מגדל ששון חוגי ,12אבא הלל סילבר  כתובת

 03-5007577 טלפון

 03-9442727 פקסימיליה

 office@megureit.co.il כתובת דואר אלקטרוני 

 2018 בדצמבר 31 המאזןתאריך 

 2018במרץ  25 תאריך הדוח
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 א(10)תקנה  רבעונים לפי"חות על הרווח הכולל דו תמצית .1

דוח ב', " רקבפ 2עיף על בסיס רבעוני ראה ס 2018לפרטים בדבר תמצית הפעילות של החברה בשנת 

  "ב לדוח התקופתי.המצ", הדירקטוריון

 

 ג(10שימוש בתמורת ניירות ערך )תקנה  .2

 1 בנות, שם על רשומות (,אגרות חוב )סדרה א' 120,942,000, נרשמו למסחר 2018בפברואר  6ביום  2.1

 4מיום על פי דוח הצעת מדף  ,("('א)סדרה  חוב אגרות.נ. כל אחת של החברה )להלן: "ע"ח ש

 70,000,000נרשמו למסחר  2018ביוני  27 ביום, (2018-01-012010)מס' אסמכתא:  2018בפברואר 

דוח הצעה פרטית מיום "(, על פי רגילות מניות)להלן: ""ח ע.נ. של החברה ש 0.01בנות  רגילות מניות

)מס אסמכתא:  2018ביוני  26( ודוח משלים מיום 2018-01-054537)מס אסמכתא:  2018ביוני  21

מניות רגילות  28,250,000, לאחר תאריך הדוח, נרשמו למסחר 2019מרץ  17וביום  (2018-01-056295

-2019-01)מס' אסמכתא:  2019 מרץב 10הקצאה פרטית שפורסם על ידי החברה ביום דוח על פי 

)מס'  2019מרץ ב 12( ודוח הקצאה פרטית משלים שפורסם על ידי החברה ביום 019830

 (.020352-01-2019אסמכתא:

)מתוך סכום ח אלפי ש" 70,000-כ, "חש אלפי 118,499-כשל  בסך הנ"ל ההנפקות בגיןברוטו  התמורה

לדוחות  12ו'16אור יבב כאמוראלפי ש"ח הופקד בפקדון מוגבל לתיחום חשיפה  28,000-זה סך של כ

 , בין היתר,את החברה תומשמש בהתאמה, ,אלפי ש"ח 22,500-וכ הכספיים המצורפים לדוח זה(

לשם רכישת נכסים מניבים ובעיקרם נכסים מניבים בתחום הנדל"ן למגורים בישראל בכפוף 

בנוגע ליחס  לרבות"( הפקודה)להלן: " 1961-"אהתשכ[, חדש]נוסח  הכנסהלהוראות פקודת מס 

 24.1 בסעיףכמפורט שבין נכסיה המניבים של החברה לכלל נכסיה ובנוגע לרמת המינוף הנדרשת, 

 "ב לדוח התקופתי.המצ ור עסקי התאגיד",, "תיא'א בפרק

בפברואר  4מיום  המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף לשטר הנאמנות 6.6בכפוף לאמור בסעיף  2.2

ציפיים , נכון למועד זה, לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה, היינו, לא נקבעו נכסים ספ2018

 .והכל למעט ביחס לנכסים שכבר נרכשו על ידי החברה אותם בכוונת החברה לרכוש

העסקית של החברה, כפי שתחליט הנהלת החברה מעת  תמורת ההנפקה תשמש למימון פעילותה 2.3

 לעת, לפי שיקול דעתה.

 

 ( 20)תקנה  בבורסה מסחר .3

אגרות חוב )סדרה א'(, על פי דוח הצעת מדף  120,942,000, נרשמו למסחר 2018בפברואר  6ביום  3.1

, על פי דוח מניות רגילות 70,000,000 נרשמו למסחר 2018 יוניב 27 ביום; 2018 בפברואר 4מיום 

, לאחר 2019במרץ  17וביום  ;2018ביוני  26ודוח משלים מיום  2018ביוני  21ה פרטית מיום הצע

 2019במרץ  10, על פי דוח הצעה פרטית מיום גילותמניות ר 28,250,000תאריך הדוח, נרשמו למסחר 

 .לעיל 2.1בסעיף והכל כמפורט  2019במרץ  12ודוח משלים מיום 

. החברה של הערך בניירות( קצובות הפסקות)שאינן  מסחר הפסקות היו לאהדוח  בתקופת 3.2
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 (21לנושאי משרה בכירה )תקנה גמולים לבעלי עניין ות .4

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מוכל ההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה, לכל אחד  2018בשנת ששילמה החברה )באלפי ש"ח( פירוט התגמולים  להלן 4.1

 :בחברה בעלי ענייןנושאי המשרה הבכירה ו מבין

 "ח(ש)באלפי  אחרים תגמולים "ח(ש)באלפי  שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבל פרטי
"כ סה

)באלפי 

 "ח(ש
 תפקיד שם

 היקף

 משרה

 שיעור

 בהון החזקות

 חברהה

 בונוס שכר

 תשלום

 מבוסס

 1מניות

 יעוץ דמי ניהול דמי
הוצאות 

 רכב

 שירותים

 משרדיים
 ריבית

 דמי

 שכירות
 אחר

 8,830-כ --- --- --- --- --- --- 7,4424-כ 1,3883-כ --- --- 0 --- החברה של הניהול חברת 2הניהול חברת

 735-כ --- --- --- --- 82-כ --- --- --- 996-כ 554-כ 0 100% עסקי פיתוח מנכ"לס 5שוסטר אורי

 461-כ --- --- --- --- 51-כ ---- ---- ---- 758-כ 335-כ 0 100% סמנכ"ל כספים 7תומר צבר

 לעיל נמנים שאינם בחברה עניין בעלי מבין התגמולים בעלי

 347-כ --- --- --- --- --- --- 347-כ --- --- --- 0 --- --- 9דירקטורים

 

 

 

                                                           

 תשלום בפועל.ה עלות אתואינו מבטא  IFRS 2הנקוב בעמודה זו מבטא את ההוצאות החשבונאיות שרשמה החברה לפי תקן דיווח כספי בינלאומי  הסכום   1
בתמורה להעמדת שירותי הניהול. לפרטים נוספים  "(חברת הניהולריט אינדקס ניהול בע"מ )להלן: "עת החלה החברה לשלם ל 2016 בספטמבר 26 ביוםונכנס לתוקף  2016באוגוסט  30הניהול נחתם ביום  הסכם  2

  .לעילבפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", המצ"ב לדוח תקופתי זה  27.1או סעיף ר הניהולבדבר הסכם 
"(, תקצה החברה לחברת הניהול, ללא כל ההנפקהתקצה מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם במסגרת הקצאה פרטית )להלן בסעיף קטן זה: " החברהבתמורה להעמדת שירותי הניהול, במקרה בו   3

בכל עת במהלך תקופה בת שבע שנים ממועד ההנפקה, לרכישת , ןאו חלק ןת למימוש, כולוה ניתנינ( אשר תהיבבורסה למסחר תירשמנה)שלא  ותמועד ההנפקה כאמור, אופצימ יום 30-מ יאוחר לאתמורה נוספת, 
 להלן. 4.4.2ראו סעיף מסך המניות אשר יוקצו במסגרת ההנפקה. לפרטים נוספים  5%-מניות החברה, בשיעור השווה ל

"(. דמי דמי הניהולנכסי החברה כפי שיוצגו בספרים כולל מזומנים ושווי מזומנים )להלן: " מסך שווי)כולל מע"מ(  %1בתמורה להעמדת שירותי הניהול תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול שנתיים בסך של   4
מע"מ  דמי הניהול המוצגים לעיל כוללים מע"מ ובניכוי ודם.הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש, מחושבים לפי נכסי החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הק

 .2017 שנת בגין"ח ש אלפי 560-כ של פעמית חד השלמהכללו  2018הניהול לשנת  דמי אלפי ש"ח. 6,361-דמי ניהול אלו מסתכמים בכ
 (.070320-01-2016)אסמכתא:  2016בנובמבר  1מיום  מיידי, לפרטים נוספים ראו דוח 2016בנובמבר  1פיתוח עסקי בחברה ביום  סמנכ"להחל לכהן כ שוסטראורי  מר  5
 .החברה דירקטוריוןבו תגמול בוועדת אושר 2018 לשנת הבונוס, החברה של התגמול למדיניות בהתאם  6
 (. 028846-01-2018)מס אסמכתא:  2018במרץ  25, לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 2018במרץ  25תומר צבר החל לכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה ביום  מר  7
 .החברה דירקטוריוןבו תגמול בוועדת אושר 2018 לשנת הבונוס, החברה של התגמול למדיניות בהתאם  8
 .להלן 4.3יף בדבר גמול דירקטורים ראו סע נוספים , לפרטיםבורבא ויצחק, שירלי סגול טכסאריטה בעל  ,פאלוךזק, רוני )אהרן(  אדורם"ה יפעת להניתן  הגמולכי  יובהר   9
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המפורטים בטבלה להלן  הניהול חברת מטעםבחברה  המשרה נושאי ב לדוח התקופתי לעיל,"המצא', "תיאור עסקי התאגיד",  בפרק 27.1בסעיף כאמור  4.2

לה שירותים, לרבות באמצעות  ו/או נתנו ו/או נותנים ריט אינדקס ניהול בע"מ, חברת הניהול של החברה ידי על או הועסקו, בעת הרלבנטית, מועסקים

כוללים את שכרם בגין  שכרם משולם במלואו על ידי חברת הניהול )ולא על ידי החברה(, ונתוני השכר שלהם הכלולים בטבלה שלהלן. תאגידים בשליטתם

 .ינם כפי שנמסרו לחברה על ידי חברת הניהול, הבחברה םקשר עם כהונתב 2018שנת 

 "ח(ש)באלפי  שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבל פרטי
)באלפי  אחרים תגמולים

 "ח(ש
"כ סה

)באלפי 

 משרה היקף תפקיד שם "ח(ש

 שיעור

 החזקות

 בהון

  החברה

 בונוס שכר

 תשלום

 מבוסס

 מניות

 דמי

 ניהול

)באלפי 

 10ש"ח(

 יעוץ דמי
 הוצאות

 רכב

 שירותים

 משרדיים
 ריבית

 דמי

 שכירות
 אחר

 840-כ --- --- --- --- --- --- 840-כ --- --- --- --- 100% "למנכ דב מתתיהו

 300-כ --- --- --- --- --- --- 300-כ --- --- --- --- %2012-%40 הדירקטוריון"ר יו 11רוזנבוך ארז

יו"ר ועדת אסטרטגיה ודירקטורית  13אורנה הוזמן בכור

 לשעבר

 125-כ --- --- --- --- --- --- --- --- --- 125-כ --- 14---

 120-כ --- --- --- --- --- --- 120-כ --- --- --- --- 20% ודירקטור השקעות ועדת"ר יו פרג גיא

 44-כ --- --- --- --- --- --- 44-כ --- --- --- --- 20% דירקטור 15ויספיש חיים

80-כ --- --- --- --- 20% לשעבר דירקטור 16ברוך אורי 80-כ --- --- --- --- --- ---   

                                                           

 .כדין "ממעבתוספת  שולמו הניהול דמי  10
 .זה לדוח המצורף, כספיים"חות דו, 'ג בפרק, ב22 ביאור ראונוספים  לפרטים. לחברה בתחום שוק ההון ובתחום הנדל"ן שפטייםמ שירותים)בו ארז רוזנבוך שותף( נותן  דיןעורכי  משרד –ארז רוזנבוך לכך  בנוסף  11
בפועל כפי שנמסר לחברה מחברת הניהול, היקף  משרה וכפי שיידרש לשם מילוי התפקיד. %20-%40היקף משוער של ב יהיה המשרה היקף כי נקבע רוזנבוך ארז מר לבין הניהול חברת בין להסכם בהתאם  12

 .40%משרתו של ארז רוזנבוך עולה על 
 (.055257-01-2018)אסמכתא:   2018ביוני  24מיום  מיידי. לפרטים נוספים ראו דוח 2018ביוני  24בחברה ביום  ודירקטורית אסטרטגיה ועדת"ר כיו' אורנה הוזמן בכור החלה לכהן גב  13
 .לעת מעת הצדדים בין שיוסכם כפינקבע כי היקף המשרה יהיה  בכור הוזמן אורנה' גב לבין הניהול חברת בין להסכם בהתאם  14
 (.078810-01-2018)אסמכתא:   2018באוגוסט  19מיום  מיידילפרטים נוספים ראו דוח , 2018באוגוסט  19חיים ויספיש החל לכהן כדירקטור בחברה ביום  מר  15
)מס'  8201 אוגוסטב 19לפרטים נוספים ראו את דיווח החברה מיום . לפיה יחדל לכהן כדירקטור בחברהאורי ברוך  משותפת עם מר ה, הודיעה החברה כי חברת הניהול הגיעה להסכמ8201 אוגוסטב 19ביום   16

 (.2018-01-078807אסמכתא: 
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 דירקטורים גמול אודות פרטים 4.3

מתן גמול שנתי וגמול , אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה, 2016באוגוסט  28 ביום

שירלי סגול, בגובה ו טכסא, ריטה בעל פאלוךזק, רוני )אהרן(  אדורם"ה יפעת להההשתתפות 

בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר הסכומים הקבועים, המפורטים 

ובהתאם לדרגה שבה "(, הגמול תקנות)להלן: " 2000-גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

, 17ת ניירות ערךעל פי עמדת סגל רשו מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

"הסכום הקבוע" הינו סכום משתנה, אשר יותאם מידי שנה בהתאם לשינוי בדרגת החברה )אחת 

 גמול)להלן: " מחמש דרגות של חברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול(, ככל שיהיה שינוי

 חוק)להלן: " 1999-"טהתשנ ,)ב( לחוק החברות278בהתאם לסעיף  ."השתתפות מולגו שנתי

 ולרוב היות, כאמוראישור ההתקשרות להשתתפו כל חברי הדירקטוריון בדיון ובהצבעה "( החברות

 .ההתקשרות באישור עניין הדירקטוריון חברי

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן גמול שנתי וגמול 2017 באוקטובר 19 ביוםכמו כן, 

היות והגמול האמור נמצא . כדירקטור חיצוני בחברהבורבא, בגין כהונתו  יצחקהשתתפות למר 

ה ובתוספת השלישית לתקנות יבטווח שבין הסכומים הקבועים לסכומים המרביים שבתוספת השני

גמול, ההחלטה אושרה כהתקשרות שאינה טעונה אישור הלתקנות  )א(7גמול, הרי שבהתאם לתקנה ה

 .האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה

 13.3-ו 13.2, 13.1 פיםסעי ראוניתנו לדירקטורים בחברה  אשר פטורו יושיפ, ביטוחבדבר  לפרטים

 .בהתאמה ,להלן

 

  התקשרות החברה עם חברת הניהול אודות פרטים 4.4

 ההתקשרות עם חברת הניהול 4.4.1

החברה  של המניות בעלי ואסיפתהחברה  , לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון2016 אוגוסטב 30ביום 

 .("הסכם הניהול)להלן: " חברת הניהולבין החברה לבין  ניהול, נחתם הסכם 2016באוגוסט  26ביום 

"ב לדוח המצפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", ב 27.1עיף ראו ס הניהולהסכם לפרטים נוספים אודות 

 התקופתי לעיל.

 הניהול חברת'( וכתבי אופציה )סדרה ב'( לא סדרההקצאה פרטית של כתבי אופציה ) 4.4.2

 13 ביום, כחלק מהתמורה לה זכאית חברת הניהול עבור שירותי הייעוץלהסכם הניהול,  בהתאם

אופציות )סדרה ב'( ובסך הכל  3,031,100-אופציות )סדרה א'( ו 9,000,000הונפקו  2016באוקטובר 

 12,031,100-אופציות לחברת הניהול, אשר תהיינה ניתנות למימוש ל 12,031,100כמות כוללת של 

ציות )סדרה ג'( אשר פאו 3,500,000הונפקו  2018 יוליב 29ובנוסף ביום  של החברה רגילות ניותמ

 .מניות רגילות של החברה 3,500,000-תהיינה ניתנות למימוש ל

 30,937,500-מניות רגילות ו 28,125,000הקצתה החברה , לאחר תקופת הדוח, 2019 מרץב 14ביום 

ילין ; "מבע גמל קופות ניהול לפידות יליןרות ערך וילין לפידות )פסגות נייל, ('דסדרה ) אופציות

 –ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ ; בעבור בסט אינווסט –לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ 

מיליון ש"ח  22.5-( בתמורה לסך של כבשם מחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

"(. בהתאם להקצאה ולהסכם הניהול בין החברה לבין חברת הניהול, ההקצאה)להלן בסעיף זה: "

 ההקצאהיום ממועד  30-לחברת הניהול, ללא כל תמורה נוספת, לא יאוחר מ פועלת להקצות החברה

                                                           

, לפניה מקדמית בנושא שינוי גמול דירקטור חיצוני לאור שינויים 2013באוקטובר  1שהוצגה בתשובת רשות ניירות ערך, מיום  כפי 17
 שחלו בהון העצמי של החברה.
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כאמור, אופציות )שלא תירשמנה למסחר בבורסה( אשר תהיינה ניתנות למימוש כולן או חלקן, בכל 

 5%-ים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות החברה, בשיעור השווה ל( שנ7עת במהלך תקופה בת שבע )

-אשר תהיינה ניתנות למימוש לאופציות  1,406,250קצאה, קרי וקצו במסגרת ההמסך המניות אשר 

 .של החברה רגילות מניות 1,406,250

בפרק א', "תיאור עסקי  27.1xiעיף ס ראולפרטים נוספים אודות תנאי האופציות לחברת הניהול 

 ."ב לדוח התקופתי לעילהמצהתאגיד", 

מספקת את שירותיהם של סיפקה ויצוין כי חברת הניהול הינה נושאת משרה בתאגיד ובין היתר  4.4.3

טגיה ודירקטורית, גב' יו"ר ועדת אסטר, מר ארז רוזנבוך; יו"ר הדירקטוריון נושאי המשרה הבאים:

 דירקטורדירקטור, מר חיים ויספיש; ; יו"ר ועדת השקעות ודירקטור, מר גיא פרג; אורנה הוזמן בכור

 מטעם בחברה המשרה נושאילהלן: "לעיל ו) ומנכ"ל החברה, מר מתתיהו דב 18, מר אורי ברוךלשעבר

 ."(הניהול חברת

ראו חברת הניהול  בחברה מטעםנושאי המשרה לפרטים בדבר ביטוח, שיפוי ופטור אשר ניתנו ל 4.4.4

 תאמה.בה ,להלן 13.3-ו 13.2, 13.1 יםפסעי

 

  החברה של עסקי פיתוח"ל סמנכאורי שוסטר,  מר של התגמול תנאי אודות פרטים 4.5

את תנאי ההתקשרות בהסכם  אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2016בספטמבר  29ביום  4.5.1

 מר עם הניהול הסכם"-ו "שוסטר מר)להלן: " בין החברה לבין מר אורי שוסטר שירותי ניהול

לפיו יכהן מר שוסטר בתפקיד  באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה, ,(", בהתאמהשוסטר

בהתאם לתנאי הסכם הניהול עם מר שוסטר  .2016בנובמבר  1פיתוח עסקי בחברה החל מיום  סמנכ"ל

 עם העסקה הסכם)להלן: " נחתם הסכם העסקה בין החברה לבין מר שוסטר 2017 באוגוסט 1ביום 

מבלי שחלו  הפך מר שוסטר לעובד החברה"(. בהתאם להסכם העסקה עם מר שוסטר, שוסטר מר

  שינויים בעלות העסקתו לחברה.

 :שוסטר מר עם המהותיים ההעסקה  תנאי להלן

 העסקה תקופת (1)

אינה מוגבלת בזמן. כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההעסקה לידי ו של מר שוסטר העסקת

מובהר כי, בהתאם . הדין להוראות בהתאם, בכתב שתימסר חודשים 4 בת מוקדמת בהודעהסיום 

 201619באוגוסט  28למדיניות התגמול, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

עם מר שוסטר מענק פרישה )מעבר לקבוע  עסקהה"(, אין בהסכם מדיניות התגמול)לעיל ולהלן: "

פרישה כאמור יובא )אם וככל שיובא( לאישור האורגנים של החברה, כנדרש בחוק( ותשלום מענק 

 ראות הדין, כפי שיהיו באותו מועד;על פי הו

 התמורה (2)

 ש"ח ברוטו 29,945סך של ב חודשית משכורת שוסטר למרהחברה  שילמהבתמורה להעסקתו 

 החכרה בעלותרכב חברה ) שוסטר מרל העמידה החברה, בנוסף. "(החודשי השכר)להלן: "

 . (כדין"מ מע בתוספת, "(רכב הוצאות)להלן: " "חש 3,500 עד של חודשית תפעולית

                                                           

 .זה בפרק 16' מס שוליים הערת ראו נוספים לפרטים  18
. לפרטים נוספים ראו דיווח 2016באוגוסט  31בדבר מדיניות התגמול של החברה ראו נספח ב' המצורף לתשקיף החברה מיום  לפרטים  19

 (.2016-01-124066)מס' אסמכתא:  2016באוגוסט  31החברה מיום 
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אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה תיקון להסכם העסקה עם מר  2018במרץ  14ביום 

ש"ח ברוטו )חלף  32,940יעודכן השכר החודשי לסך של  2018באפריל  1החל מיום  לפיו, שוסטר

 .(ש"ח 3,500ש"ח )חלף  4,500יעודכנו לסך של החודשיות  הרכב ש"ח ברוטו( וכן הוצאות 29,945

 נוסף תיקון החברה ודירקטוריון התגמול ועדת אישרו, הדוח תאריך לאחר, 2019 במרץ 25 ביום

יעודכן השכר החודשי לסך של  2019באפריל  1להסכם העסקה עם מר שוסטר, לפיו החל מיום 

  ש"ח ברוטו(. 32,940ש"ח ברוטו )חלף  36,234

בכל ההוצאות הכרוכות באחזקה ובשימוש ברכב כולל גילומו לצרכי מס  כמו כן, החברה נושאת

 ;ובהוצאות טלפון נייד

 השתלמות וקרן מנהלים ביטוח (3)

 ;פי דין ולקרן השתלמותכנדרש על  מר שוסטרשל  לקרן פנסיהמפרישה  החברה

  והבראה מחלה, שנתית חופשה (4)

יהיו  החופשה. ימי "(חופשההימי )להלן: " בשנה חופשהימי  22-ל זכאי יהא  מר שוסטר)א( 

 דמי מר שוסטר מקבל, חברהב למקובל בהתאם; )ב( ימים 36עד לכמות של ניתנים לצבירה, 

 .דין פי על הבראה ימי לתשלוםזכאי  מר שוסטר)ג( -ו; הראשון המחלה מיום החל מלאים מחלה

 ן,להל 13.3-ו 13.2, 13.1 פיםסעי ראו שוסטר למר ניתנו אשר ופטור שיפוי, ביטוח בדבר לפרטים 4.5.2

 בהתאמה.

 

 "ל הכספיםסמנכ, צבר תומר מר של התגמול תנאי אודות פרטים 4.6

 העסקה בהסכם ההתקשרות תנאי את החברה ודירקטוריון התגמול ועדת אישרו 2018 מרץב 14 ביום

"ל הכספים של סמנכבתפקיד  צבר מר כהןי ולפי"(, צבר מר)להלן: " צבר תומר מר לבין החברה בין

  "(.צבר הסכם העסקה עם מר)להלן: " 8201 מרץב 25 מיום החלהחברה 

 :צברלהלן תנאי ההעסקה המהותיים עם מר 

 העסקה תקופת (5)

אינה מוגבלת בזמן. כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההעסקה לידי סיום  צברו של מר העסקת

מובהר כי, בהתאם . הדין להוראות בהתאם, בכתב שתימסר חודשים 3 בת מוקדמת בהודעה

מענק פרישה )מעבר לקבוע בחוק( ותשלום  צברעם מר  עסקהאין בהסכם ה, למדיניות התגמול

ראות לאישור האורגנים של החברה, כנדרש על פי הומענק פרישה כאמור יובא )אם וככל שיובא( 

 הדין, כפי שיהיו באותו מועד;

 התמורה (6)

. ש"ח ברוטו 25,000סך של ב חודשית משכורת רצב למרבתמורה להעסקתו משלמת החברה 

"ח, ש 3,500 עד של חודשית תפעולית החכרה בעלותרכב חברה ) צבר מרמעמידה ל החברה, בנוסף

ימוש ברכב כולל גילומו לצרכי ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות באחזקה ובש( כדין"מ מע בתוספת

וכן בתשלום כל האגרות ו/או דמי החבר בלשכת רואי החשבון ואגרה  בהוצאות טלפון נייד, מס

 שנתית למועצת רואי החשבון;

 תיקון החברה ודירקטוריון התגמול ועדת אישרו, הדוח תאריך לאחר, 2019 במרץ 25 ביום

 של לסך החודשי השכר יעודכן 2019 באפריל 1 מיום החל לפיו, צבר מר עם העסקה להסכם

 4,500 של לסך יעודכנו החודשיות הרכב הוצאות וכן (ברוטו"ח ש 25,000)חלף  ברוטו"ח ש 27,500

 "ח(.ש 3,500"ח )חלף ש
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 השתלמות וקרן מנהלים ביטוח (7)

 ;ולקרן השתלמות כנדרש על פי דין מר צברשל  לקרן פנסיהמפרישה  החברה

  והבראה מחלה, שנתית חופשה (8)

יהיו ניתנים  החופשה. ימי "(חופשההימי )להלן: " בשנה חופשהימי  22-ל זכאי יהא מר צבר)א( 

 מלאים מחלה דמי צברמר  מקבל, חברהב למקובל בהתאם; )ב( ימים 36עד לכמות של לצבירה, 

 .דין פי על הבראה ימי לתשלוםזכאי  צברמר )ג( -ו; הראשון המחלה מיום החל

 ,להלן 13.3-ו 13.2, 13.1 סעיפים ראו צבר למר ניתנו אשר ופטור שיפוי, ביטוח בדבר לפרטים 4.6.1

 בהתאמה.

 

 :הניהול חברת מטעםבחברה  המשרה נושאי עם הניהול חברת התקשרויות אודות פרטים 4.7

 נושאתאשר  והיאהניהול,  תעל ידי חבר מועסקיםהמשרה בחברה מטעם חברת הניהול  נושאי (1)

 הסכמי)להלן: " לעיל 4.2כמפורט בסעיף  במלואה ,בקשר עם כהונתם בחברה ,שכרם בעלות

בדבר החזקות נושאי  לפרטים"(. הניהול חברת מטעם בחברה המשרה נושאי עם ההעסקה

עסקי  , "תיאוררק א'בפ 1.2.4ף יסעהמשרה בחברה מטעם חברת הניהול בחברת הניהול ראו 

 לעיל. לדוח התקופתי"ב המצהתאגיד", 

 מוגבלת בלתי לתקופה הינם הניהול חברת מטעם בחברה המשרה נושאי עם ההעסקה הסכמי (2)

  וניתנים לסיום בכפוף לתנאים בהודעה מוקדמת כמפורט בהם.

המשרה בחברה מטעם חברת הניהול אין ולא יהיו יחסי  נושאיו/או חברת הניהול לבין  החברה בין (3)

 מעביד.-עובד

 

 א(21)תקנה  בתאגיד השליטה .5

 ניירות חוק: "ולהלן)לעיל  1968-"חתשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו שליטה בעל בחברה קיים לא

  ."(ערך

 

 (24)תקנה בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  החזקות .6

נכון למועד פרסום  בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה החזקותפירוט  להלןידיעת החברה,  למיטב

 :דוח זה

המחזיק שם  
 מניה מגוריט

 רגילה
 אופציות

 '(א)סדרה 
 אופציות

 '(ב)סדרה 
 אופציות

 '(ג)סדרה 
 אופציות

 '(ד)סדרה 
"ח )סדרה אג

 '(א
 בהון שיעור

 ובהצבעה

 בהון שיעור
 ובהצבעה

 בדילול
 מלא

 שיעור
 החזקה

"ח באג
 '(א)סדרה 

 נשואה אקסלנס
 "מבע גמל

%11.58-כ 0 0 0 0 0 37,897,756 %10.14-כ   -- 

 השקעות אקסלנס
 תעודות סל – "מבע

%0.28-כ 0 0 0 0 0 1,345,382 %0.26-כ   -- 

 השקעות אקסלנס
ניהול  - "מבע

 להשקעות קרנות
 בנאמנות משותפות

%0.72-כ -- -- 2,729,000 0 0 0 0 0  

 אחזקות הפניקס
"מ )אחזקות בע

 וחברות גמל קופות
 (גמל קופות לניהול

%96.5-כ -- -- 22,472,137 0 0 0 0 0  

 לישראל קיימת קרן
 

%12.23-כ 0 0 0 0 0 40,000,000 %10.7-כ   -- 

 קרנות - ערבים
 וליתומים לאלמנות

 )ע"ר(
694,638,49 %15.17-כ 0 0 0 0 0  %13.28-כ   -- 
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המחזיק שם  
 מניה מגוריט

 רגילה
 אופציות

 '(א)סדרה 
 אופציות

 '(ב)סדרה 
 אופציות

 '(ג)סדרה 
 אופציות

 '(ד)סדרה 
"ח )סדרה אג

 '(א
 בהון שיעור

 ובהצבעה

 בהון שיעור
 ובהצבעה

 בדילול
 מלא

 שיעור
 החזקה

"ח באג
 '(א)סדרה 

 של הפנסיה קופת
 קדישא חברה
 הרבנות"י ע"א גחש

 והמועצה הראשית
 "את דתית

128,689,41 %12.74-כ 0 0 0 0 0  %11.16-כ   -- 

"ר יו רוזנבוך ארז
%1.12-כ 205,000 0 0 0 0 3,678,869 20הדירקטוריון %0.98-כ  %0.05-כ   

 ניהול אינדקס ריט
 "מבע

9,066,269 9,000,000 3,031,100 500,000,3 %2.77-כ 0 0  %6.58-כ   -- 

 ישראל מגוריט
"מ )מניות בע

 (רדומות
11,551,788 0 0 0 0 0 -- -- -- 

 

 

 א(24מונפק וניירות ערך המירים )תקנה  הון, רשום הון .7

רגילות בנות  מניות 10,000,000,000-ל מחולק"ח ש 100,000,000-מ מורכבשל החברה  הרשום וןהה 7.1

 (.1139195)מס' נייר ערך בבורסה  ע.נ. "חש 0.01

בנות  רגילות מניות 338,747,100-ל מחולק "חש 338,747.1-מ מורכב של החברה והנפרע המונפק ההון 7.2

 .מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה( 11,551,788)מתוכן  כל אחת ע.נ. "חש 0.01

  של החברה: ההמיריםפירוט ניירות הערך  להלן 7.3

 3,500,000, '( של החברהב)סדרה  אופציות 3,031,100, '( של החברהאאופציות )סדרה  9,000,000

  .אופציות )סדרה ד'( של החברה 30,937,500-ו אופציות )סדרה ג'( של החברה

 

 

 ב(24)תקנה  התאגיד של המניות בעלי מרשם .8

 נאמן כמות מען זיהוי. מס המחזיק שם

חברה לרשומים של 

הבורסה לניירות 

אביב -ערך בתל

 בע"מ

51-57368-17 
, 2רחוב אחוזת בית 

 אביב-תל
 לא 338,747,100

 --- 338,747,100 "כסה

                                                           

מחזיק באמצעות חברה מניות של החברה ו 2,178,869-ב ובאמצעות תאגיד בבעלותו המלאה מחזיק במישרין רוזנבוך ארז"ד עו  20
מניות של החברה. בנוסף יצוין כי  3,678,869-מניות של החברה, ובסה"כ ב 1,500,000-בשרשור סופי ב 50%המוחזקת בשיעור של 

 .רוזנבוך ארז"ד עוההחזקה באגרות חוב )סדרה א'( הינה באמצעות חברה בבעלותו המלאה של 
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 (26)תקנה )המכהנים נכון למועד זה( של התאגיד  הדירקטוריון חברי .9

 שם
 מספר

 זיהוי

 תאריך

 לידה

 להמצאת מען

 דין-בי כתבי
 נתינות

 בועדה חברות

 בועדותאו 

של 

 הדירקטוריון

האם חבר 

דירקטוריון 

זה הינו 

דירקטור 

בלתי תלוי 

או 

דירקטור 

 חיצוני

 הוא האם

 של עובד

, החברה

, בת חברה

 חברה

 או קשורה

 בעל של

 עניין

 תחילת

 כהונה
 השכלתו

 5 במשך עקרי עיסוק

 אחרונות שנים

 בהם אחרים תאגידים

 כדירקטור משמש

 קרבת

 משפחה

 לבעלי

 עניין

 אחרים

האם הוא 

בעל 

מומחיות 

חשבונאית 

ופיננסית 

או כשירות 

מקצועית 

והאם הוא 

דירקטור 

חיצוני 

 מומחה

האם הוא 

דירקטור 

שהחברה רואה 

אותו כבעל 

מומחיות 

חשבונאית 

פיננסית לצורך 

עמידה במספר 

המזערי שקבע 

הדירקטוריון 

לפי סעיף 

( 12)א()92

 לחוק החברות

, רוזנבוך ארז

"ר יו

 הדירקטוריון

029387990 21/4/1972 

אבא הילל 

 , 12סילבר 

 רמת גן

 לא לא ישראלית

. יו"ר כן

 דירקטוריון

 חברת

 הניהול

12/11/2017 
( LL.B) ראשון תואר בוגר

 "את' מאונ במשפטים

 –בארז רוזנבוך  ושותף "דעו

עורכי דין, מנהל משרד 

( בע"מ 2015באתו ניהול )

המשמשת כשותף כללי 

בשותפות אתו שוקי הון 

, יו"ר שותפות מוגבלת

דירקטוריון בטכנופלס 

ויו"ר  ונצ'רס בע"מ

דירקטוריון בריט אינדקס 

 .ניהול בע"מ

 טכנופלס ןדירקטוריו "ריו

)ציבורית(, ונצ'רס בע"מ  

 חברתיו"ר דירקטוריון 

, ריט אינדקס ניהול הניהול

בע"מ, רוזנבריק בע"מ, אתו 

( בע"מ, רוזנבוך 2015ניהול )

נכסים בע"מ, אינדקס )א.ר.( 

קומפיולאב החזקות בע"מ, 

חברת עו"ד ארז , בע"מ

רוזנבוך וריט אינדקס 

 החזקות בע"מ.

 לא

בעל 

חיות מומ

חשבונאית 

 ופיננסית 

 כן

, פרג גיא

 דירקטור
028401594 29/4/1971 

 , 2השלושה 

 אביב תל
 ישראלית

 ועדת"ר יו

 השקעות

 בחברה

 26/08/2016 לא לא

( A.B) ראשון תואר בוגר

 וחשבונאות בכלכלה

-בר' מאונ)בהצטיינות( 

 שני תואר בוגראילן; 

(A.B.M )עם עסקים במנהל 

' מאונ במימון התמחות

 רישיון בעל; אילן -בר

 "ח.רו

 פעיל דירקטוריוןר יו"

"מ בע גרופ אספן בחברת

 .2007 משנת החל

"ר דירקטוריון באספן יו

גרופ בע"מ )ציבורית(; רעות 

חברה לניהול קופות גמל -

בע"מ;  וואטשיטובע"מ; 

 'אטוויי בע"מ.צ

 לא

בעל 

מומחיות 

חשבונאית 

 ופיננסית 

 כן



 11 -ד  

 שם
 מספר

 זיהוי

 תאריך

 לידה

 להמצאת מען

 דין-בי כתבי
 נתינות

 בועדה חברות

 בועדותאו 

של 

 הדירקטוריון

האם חבר 

דירקטוריון 

זה הינו 

דירקטור 

בלתי תלוי 

או 

דירקטור 

 חיצוני

 הוא האם

 של עובד

, החברה

, בת חברה

 חברה

 או קשורה

 בעל של

 עניין

 תחילת

 כהונה
 השכלתו

 5 במשך עקרי עיסוק

 אחרונות שנים

 בהם אחרים תאגידים

 כדירקטור משמש

 קרבת

 משפחה

 לבעלי

 עניין

 אחרים

האם הוא 

בעל 

מומחיות 

חשבונאית 

ופיננסית 

או כשירות 

מקצועית 

והאם הוא 

דירקטור 

חיצוני 

 מומחה

האם הוא 

דירקטור 

שהחברה רואה 

אותו כבעל 

מומחיות 

חשבונאית 

פיננסית לצורך 

עמידה במספר 

המזערי שקבע 

הדירקטוריון 

לפי סעיף 

( 12)א()92

 לחוק החברות

 הוזמן אורנה

, בכור

 יתדירקטור

024570202 12/11/1969 
 ,7הפרחים 

 רמת השרון
 ישראלית

יו"ר ועדת 

 אסטרטגיה
 24/06/2018 לא לא

 ( (B.Aראשון תואר  תבוגר
 THAMES-במנהל עסקים מ

VALLEY UNIVERSITY; 
 EMBAתואר שני ) בוגרת

EXECUTIVE)  במנהל
אוניברסיטת בר מ עסקים

 .אילן

נמל  חברת דירקטוריוןיו"ר 

 מנכ"לית; אשדוד בע"מ

 מנכ"לית; משרד הפנים

משרד תשתיות האנרגיה 

משרד  מנכ"לית; והמים

 .שיתוף פעולה אזורי

יו"ר דירקטוריון חברת נמל 

 אשדוד בע"מ
 לא - לא

, ויספיש חיים

 דירקטור
024379877 30/05/1969 

האדמור מרוזין 

 בני ברק ,34
 לא לא ישראלית

. מנכ"ל כן

ודירקטור 

 חברתב

 הניהול

19/08/2018 
תואר ראשון  בוגר

 מכללת( מB.LLבמשפטים )
 .משפט שערי

 דין, מנכ"ל ודירקטור עורך

פלא ייזום והשקעות בע"מ. 

מנכ"ל ודירקטור קרן פאי 

השקעות בע"מ, מנכ"ל 

ודירקטור בלוציין ונצרס 

בע"מ, מנכ"ל ודירקטור ריט 

אינדקס ניהול בע"מ, מנכ"ל 

ודירקטור פלא אלגד בע"מ, 

בלוציין מנכ"ל ודירקטור 

 ונצרס ניהול בע"מ.

קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ, 

פלא ייזום והשקעות בע"מ,  

פלא אלגד בע"מ, בלוציין 

ונצרס בע"מ, ריט אינדקס 

ניהול בע"מ,  קרן פאי 

השקעות בע"מ ובלוציין 

 ונצרס ניהול בע"מ.

 לא  - לא
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 שם
 מספר

 זיהוי

 תאריך

 לידה

 להמצאת מען

 דין-בי כתבי
 נתינות

 בועדה חברות

 בועדותאו 

של 

 הדירקטוריון

האם חבר 

דירקטוריון 

זה הינו 

דירקטור 

בלתי תלוי 

או 

דירקטור 

 חיצוני

 הוא האם

 של עובד

, החברה

, בת חברה

 חברה

 או קשורה

 בעל של

 עניין

 תחילת

 כהונה
 השכלתו

 5 במשך עקרי עיסוק

 אחרונות שנים

 בהם אחרים תאגידים

 כדירקטור משמש

 קרבת

 משפחה

 לבעלי

 עניין

 אחרים

האם הוא 

בעל 

מומחיות 

חשבונאית 

ופיננסית 

או כשירות 

מקצועית 

והאם הוא 

דירקטור 

חיצוני 

 מומחה

האם הוא 

דירקטור 

שהחברה רואה 

אותו כבעל 

מומחיות 

חשבונאית 

פיננסית לצורך 

עמידה במספר 

המזערי שקבע 

הדירקטוריון 

לפי סעיף 

( 12)א()92

 לחוק החברות

 אדורם יפעת

זק, 

 דירקטורית

 תלויה בלתי

058677147 22/03/1964 
 , 13 עמוס

 גן רמת
 ישראלית

; השקעות ועדת

; ועדת תגמול

 ועדת מאזן

 דירקטורית

 תלויה בלתי
 26/08/2016 לא

(  (B.Aראשון תואר בוגרת

 Newבמנהל עסקים מאונ' 

York City בוגרת תואר שני ;

(A.B.M )עסקים במנהל 

 .אנגליה'סטר מנצ' מאונ

עצמאית, מנהלת  יועצת

השקעות פרטיות, מנהלת 

הנכסים האלטרנטיביים 

כלל ניהול  -בחברת כנף 

 פיננסים בע"מ.

"צית בחברת מפעלי ע. דח

שנפ ושות' בע"מ )ציבורית(; 

"צית בחברת לודן חברה דח

להנדסה בע"מ )ציבורית(; 

אולטרה  ת"צית בחברדח

אקוויטי השקעות בע"מ 

קבוצת דח"צית ; )ציבורית(

 תכות בע"מסקופ מ

מור ; דח"צית ב)ציבורית(

בית השקעות ניהול תיקים 

 .בע״מ

 לא

 תבעל

מומחיות 

חשבונאית 

ופיננסית 

וכשירות 

 מקצועית

 כן

)אהרן(  רוני

 ,פאלוך

 בלתי דירקטור

 תלוי

032025900 31/12/1974 
 , 10/4 חברון

 ברק בני
 ישראלית

; השקעות ועדת

 ועדת

; אסטרטגיה

; ועדת תגמול

 ועדת ביקורת

 דירקטור

 תלוי בלתי
 26/08/2016 לא

תואר ראשון  בוגר

( מהקריה B.LLבמשפטים )

 האקדמית, קריית אונו.

פאלוך, -בלויתןומנהל  שותף

משרד עורכי דין; נציג ציבור 

מכרזים משאבי  בועדתחבר 

עיריית בני ברק;  –אנוש 

 לעניניחבר ועדת ערר 

עיריית בני ברק  -ארנונה

 קריתויו"ר מועצה דתית 

 מוצקין.

 לא ---
 כשירות בעל

 מקצועית
 לא
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 שם
 מספר

 זיהוי

 תאריך

 לידה

 להמצאת מען

 דין-בי כתבי
 נתינות

 בועדה חברות

 בועדותאו 

של 

 הדירקטוריון

האם חבר 

דירקטוריון 

זה הינו 

דירקטור 

בלתי תלוי 

או 

דירקטור 

 חיצוני

 הוא האם

 של עובד

, החברה

, בת חברה

 חברה

 או קשורה

 בעל של

 עניין

 תחילת

 כהונה
 השכלתו

 5 במשך עקרי עיסוק

 אחרונות שנים

 בהם אחרים תאגידים

 כדירקטור משמש

 קרבת

 משפחה

 לבעלי

 עניין

 אחרים

האם הוא 

בעל 

מומחיות 

חשבונאית 

ופיננסית 

או כשירות 

מקצועית 

והאם הוא 

דירקטור 

חיצוני 

 מומחה

האם הוא 

דירקטור 

שהחברה רואה 

אותו כבעל 

מומחיות 

חשבונאית 

פיננסית לצורך 

עמידה במספר 

המזערי שקבע 

הדירקטוריון 

לפי סעיף 

( 12)א()92

 לחוק החברות

, סגול שירלי

 ית"צדח
017076829 13/03/1973 

 ,69 שרת משה

  אביב תל
 ישראלית

; ביקורת ועדת

 ועדת

; אסטרטגיה

ועדת מאזן; 

 ועדת תגמול

 26/08/2016 לא "ציתדח

 משולב ראשון תואר בוגרת

 וראיית( LL.B) משפטיים

 מהמכללה, (    B.A) חשבון

 שני; בוגרת תואר למנהל

(LL.M התמחות במיסוי )

; בוסטון' מאונאמריקאי, 

 "ד.      עו"ח; רו

 אין --- ---

 תבעל

מומחיות 

חשבונאית 

ופיננסית 

וכשירות 

 מקצועית

 כן

-בעל ריטה

, טכסא

 דח"צית

011341682 12/06/1972 

קרן  שדרות

קיימת לישראל 

144,  

  אביב תל

 ישראלית

 ועדתיו"ר 

 ועדת; ביקורת

; אסטרטגיה

ועדת יו"ר 

 יו"ר מאזן;

 ועדת תגמול

 26.08.2016 לא "ציתדח

( LL.Bראשון ) תואר בוגרת

במשפטים מאונ' תל אביב; 

( MScבוגרת תואר שני )

 הניהול במדעי

מאוניברסיטת פוליטכניק 

 יורק-ניו

אר.בי. מייסדת בעלים ו

כיהנה ו טריישן בע"מ

במארש  הבכיר ית"לסמנככ

 ית"לסמנכוכ ישראל בע"מ

 בפניקס חברה לביטוח בע"מ

 חברה באיילון דירקטורית

 "מבע ביטוחל
 אין

 תבעל

מומחיות 

חשבונאית 

ופיננסית 

וכשירות 

 מקצועית

 כן

, בורבא יצחק

 "צדח
054509096 05/12/1956 

 ,9/32אלי כהן 

 תל אביב
 ישראלית

ועדת ביקורת; 

 ועדת תגמול
 26/11/2017 לא דח"צ

בוגר תואר ראשון במדעי 

והרוח, המרכז החברה 

האוניברסיטאי אריאל 

בשומרון; בוגר תואר שני 

במשפטים, אוניברסיטת 

בר אילן; תואר שני 

בלימודי נדל"ן במכללה 

 האקדמית נתניה.

מנכ"ל חברת אפעה תשתיות 

יו"ר  ;איכות סביבה בע"מ

איגוד התאגידים 

חבר מועצה,  ;העירוניים

יו"ר ועדת ערר וחבר ועדת 

ת הכספים של מועצת הרשו

 .השנייה לטלוויזיה ולרדיו

 לא אין
כשירות  בעל

 מקצועית 
 לא
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 א(26)תקנה  התאגיד של בכירה משרהי נושא .10

 לידה תאריך זיהוי מספר םש

 ממלא שהוא התפקיד

, בת בחברה, בחברה

 בבעל או קשורה בחברה

 בה עניין

 תחילת כהונה

 מורשה האם

 עצמאי חתימה

 בחברה

 בן או עניין בעל האם

 משרה נושא של משפחה

 בעל של או אחר בכירה

 בחברה עניין

 אחרונות שנים 5 במשך עקרי עיסוק השכלתו

 
 דב מתתיהו
 

 לא לא 21.08.2016 החברה"ל מנכ 03/03/1955 053383246
 בכלכלה( A.B) ראשון תואר בוגר

 ; רו"חאביב תל' מאונ וחשבונאות

קבוצת סקופ מתכות בע"מ; ב דירקטור"ן; הנדל בתחום עצמאי יזם
 קבוצת א. דורי בע"מ.ב"צ דח

 

אינדקס  ריט
 ניהול בע"מ

 אין --- לא לא 30.08.2016 החברה של הניהול חברת 13/04/2016 515434082

 22/3/1977 033861717 שוסטר אורי
 של עסקי פיתוח סמנכ"ל

 החברה
 לא לא 1.11.2016

מאנו' בר  במשפטים( LL.M)תואר שני  בוגר

( בכלכלה A.Bאילן; בוגר תואר ראשון )

 ומנהל עסקים מאונ' בר אילן

  "ןהנדל בתחום וייעוץ ייזום

 לא לא 25.3.2018 סמנכ"ל הכספים 26/04/1983 021756291 תומר צבר

מנהל עסקים  ( A.B)בוגר תואר ראשון 

מכללה למנהל בראשון מה וחשבונאות

מנהל ב( M.B.A)תואר שני  בוגר; לציון

 ;מכללה למנהל בראשון לציוןעסקים מה

 קוסט פורר גבאי את קסיררב מנהל בכיר

 

 

 (27רואה החשבון של התאגיד )תקנה  .11

  קוסט פורר גבאי את קסירר שם:

 6492102מיקוד: יפו, -תל אביב, א144מנחם בגין  מען:
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  (29)תקנה  הדירקטוריון והחלטות המלצות .12

 : דיבידנד 12.1

 5תחלק דיבידנד בסך של  הוחלט כי החברה ,2018 נובמברב 15ערכה ביום שנבישיבת הדירקטוריון 

 .21ש"ח 0.0167-המהווה דיבידנד למניה של כ, 2018מיליוני ש"ח בגין שנת 

ועד  2017ואר נבי 1ד, החל מיום נדיבידהת החברה כאמור ובדבר חלוקת וספים בדבר החלטנ לפרטים

 .תיאור עסקי התאגיד", המצ"ב לדוח התקופתיא', "בפרק  6למועד פרסום הדוח, ראו סעיף 

 שינויים בהון 12.2

 .עילל 3פק של החברה ראו סעיף ניים בהון המונולפרטים בדבר שי

 :מיוחדת כללית אסיפה החלטות 12.3

 הנושאים את החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 פברוארב 5 ביום 12.3.1

, בפוליסת ביטוח החברה דירקטוריון"ר יו, רוזנבוך ארזכללתו של מר ה( לאשר את 1: )כדלקמן

( לאשר מתן 2; )POSIאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ופוליסת 

 .רוזנבוך ארז( לאשר מתן התחייבות לפטור למר 3)-ו רוזנבוך ארזהתחייבות לשיפוי למר 

 את החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 אוקטוברב 4 םביו 12.3.2

דירקטורית בחברה, בפוליסת , אורנה הוזמן בכור הגב'של  הכללתה( לאשר את 1: )כדלקמן הנושאים

מתן ( לאשר 2; )POSIביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת 

 הוזמן בכור. אורנה לאשר מתן התחייבות לפטור לגב'( 3; )הוזמן בכוראורנה התחייבות לשיפוי לגב' 

 

 א(29 תקנה)החברה  החלטות .13

 משרה ונושאי דירקטורים ביטוח 13.1

 להתקשר תוכל החברה כי, שלה הכללית והאסיפה החברה דירקטוריון אישרו, 2016 באוגוסט 28 ביום 13.1.1

 תוקף הארכת ידי על)בין  בחברה משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת, לעת מעת

 באישור(, אחר מבטח עם לרבות, אחרת בפוליסה התקשרות ידי על ובין הקיימת הביטוח פוליסת

 באופן שונים יהיו לא"ל הנ הביטוח של האחריות שגבולות ובלבד, בלבד והדירקטוריון הביקורת ועדת

"ב )להלן: ארה דולר אלפי 25 על תעלה לא השנתית והפרמיה מועד באותו שהיתה מהפוליסה מהותי

 "(.העתידיות הפוליסות"

 בחברה המשרה נושאיכל מועד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה את הכללת  באותו

 בפוליסות עתידיות. 22מועד אותוב כיהנו אשר

בפוליסת  החברה התקשרות את, שלה הכללית והאסיפה החברה דירקטוריון אישרו מועד באותו

 ביום שהחלה, שנים 7ביטוח בקשר עם הנפקת ניירות ערך של החברה על פי תשקיף זה, לתקופה של 

הינה בגבולות אחריות שלא יעלו על סך  POSI פוליסת"(. POSI פוליסת)להלן: " 2016 באוגוסט 23

אלפי  100לר והשתתפות עצמית בסך אלפי דו 27.5-מיליוני דולר ובפרמיה שנתית בסך של כ 5כולל של 

אלפי דולר בגין  50השתתפות עצמית בסך של ו קנדה/או ו"ב בארה המוגשות תביעות בגיןדולר 

 תביעות כנגד החברה הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראל.

                                                           

)מס' אסמכתא:  2018בנובמבר  25( ומיום 104728-01-2018)מס' אסמכתא:  2018 מברובבנ 18מיום  מיידים דיווח ראו נוספים לפרטים  21
2018-01-113556.) 

זק, רוני )אהרן(  אדורם, יפעת )דירקטור דאז( גיא פרג, אורי ברוך איל גבאי )יו"ר הדירקטוריון דאז(, יעל אנדורן )דירקטורית דאז(, "הה  22
 .חברת הניהולו דב מתתיהו מנחם שלגי )דח"צ דאז(, ,סגול שירלי, טכסא, ריטה בעל פאלוך
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 בחברה המשרה נושאי כלמועד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה את הכללת  באותו

 .POSIבפוליסת  23באותו מועד כיהנו אשר

 ועדת זאת האישר 2016 בנובמבר 24 שביום לאחר) החברה דירקטוריון אישר 2016 בנובמבר 29 ביום 13.1.2

 )סמנכ"ל הכספים דאז( וגב' טלי סימון שוסטר אורימר  של הכללתםשל החברה( את  התגמול

 .לעיל 13.1.1בסעיף כמפורט   POSIובפוליסת  העתידיות בפוליסות

, אישרו ועדת 2017באוגוסט  28ביום פוליסות העתידיות, אישור בדבר ההתקשרות בל בהתאם 13.1.3

הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

באוגוסט  22ותסתיים ביום  2017באוגוסט  23חודשים, שהחלה ביום  12משרה בחברה לתקופה של 

בפוליסה.  24באותו מועד אשר כיהנו "( והכללת כל נושאי המשרה בחברהסההפולי)להלן: " 2018

מיליוני דולר בתוספת הוצאות משפט  10הפוליסה הינה בגבולות אחריות שלא יעלו על סך כולל של 

אלפי  25אלפי דולר והשתתפות עצמית בסך  15-סבירות לתקופת הביטוח ובפרמיה שנתית בסך של כ

אלפי דולר בגין תביעות המוגשות בארה"ב ו/או קנדה  50ית בסך של דולר, למעט השתתפות עצמ

אלפי דולר בגין תביעות כנגד החברה הנוגעות לדיני ניירות ערך  50ולמעט השתתפות עצמית בסך של 

 בישראל.

 החברה של המניות בעלי שלהשנתית והמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה 2017 בנובמבר 26 יוםב 13.1.4

כללתו של מר האת ( אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2017טובר באוק 19לאחר שביום )

 בורבאיצחק מר  המכוס ההיהכיסוי בו כך ש POSI, בפוליסות עתידיות ופוליסת הבורבא בפוליסיצחק 

 אותואשר כיהנו ל בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר ניתנו אשר לתנאים בתנאיו זהה היה

 .מועד

)לאחר שביום  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 פברוארב 5 ביום 13.1.5

, רוזנבוך ארזכללתו של מר ה את אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( 2017בדצמבר  28

 מר המכוס ההיהכיסוי בו כך ש POSI, בפוליסות עתידיות ופוליסת ה, בפוליסהחברה דירקטוריון"ר יו

אשר  בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר ניתנו אשר לתנאים בתנאיו זהה היה רוזנבוך ארז

 .כיהנו לאותו מועד

 תומר צברמר  של ותהכללאת  החברה דירקטוריוןו התגמול ועדת ואישר 2018 מרץב 14 םביו 13.1.6

 זהההיה  תומר צברמר  המכוס ההיהכיסוי בו כך ש POSIובפוליסת  העתידיות פוליסותפוליסה, בב

 .מועד אותואשר כיהנו ל בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר ניתנו אשר לתנאים בתנאיו

)לאחר  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 אוקטוברב 4 ביום 13.1.7

גב' אורנה של  הכללתה את זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( אישרו 2018 אוגוסטב 12יום שב

כך  POSI, בפוליסות עתידיות ופוליסת ה, בפוליסועדת אסטרטגיה"ר יודירקטורית ו, הוזמן בכור

 ליתר ניתנו אשר לתנאים בתנאיו זהה היה בכור הוזמן אורנה' גב מכוסה הייתההכיסוי בו ש

 אשר כיהנו לאותו מועד. בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים

, אישרו ועדת 2018באוגוסט  27תידיות, ביום לאישור בדבר ההתקשרות בפוליסות הע בהתאם 13.1.8

הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

באוגוסט  22ותסתיים ביום  2018באוגוסט  23חודשים, שהחלה ביום  12משרה בחברה לתקופה של 

                                                           

 .זה בפרק 22נוספים ראו הערת שוליים מס'  לפרטים  23
זק, רוני )אהרן(  אדורם, יפעת )דירקטור דאז( , גיא פרג, אורי ברוך)דירקטורית דאז( אנדורן, יעל )יו"ר הדירקטוריון דאז( "ה איל גבאיה  24

 .חברת הניהולו שוסטר, אורי דב מתתיהו, סגול שירלי, טכסא, ריטה בעל פאלוך



 17 -ד  

 25בחברה אשר כיהנו באותו מועד"( והכללת כל נושאי המשרה הפוליסה החדשה)להלן: " 9201

מיליוני דולר  10הינה בגבולות אחריות שלא יעלו על סך כולל של  החדשה . הפוליסההחדשה בפוליסה

אלפי דולר  15-בתוספת הוצאות משפט סבירות לתקופת הביטוח ובפרמיה שנתית בסך של כ

פי דולר בגין תביעות אל 50אלפי דולר, למעט השתתפות עצמית בסך של  25והשתתפות עצמית בסך 

אלפי דולר בגין תביעות כנגד  50המוגשות בארה"ב ו/או קנדה ולמעט השתתפות עצמית בסך של 

 החברה הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראל.

 

 משרה ונושאי לדירקטורים שיפוי כתב 13.2

 קההעני, שלה הכללית והאסיפה החברה דירקטוריון אישור שהתקבל לאחר, 2016 באוגוסט 28 ביום 13.2.1

התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, לפיה  26מועד לאותו כיהנו אשר בחברה המשרה נושאי כלל החברה

המשרה המכהנים בשל כל חבות או הוצאה  נושאיובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את 

-ו" השיפוי כתבבהתאמה: " ןכמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליהם עקב אחת או יותר מאלה )להל

 "(:לשיפוי ההתחייבות"

פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות  .א

 ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת;

פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה, עובדים או שלוחים של החברה בתאגיד  ב.

 החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין. אחר כלשהו בו תחזיק 

בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על מי מבין נושאי המשרה המכהנים לטובת אדם אחר על פי 

חבויות פסק דין )לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט( )להלן: "

 ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי."(, ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים כספיות

יצוין כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי 

מהונה העצמי של  25%-השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל

נים, המבוקרים או החברה המיוחס לבעלי המניות, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרו

הסקורים, של החברה, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי )וזאת מבלי לגרוע מזכותם 

של נושאי המשרה המכהנים לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות 

פורט בכתבי דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת, והכל כמ

השיפוי(. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך 

כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"י המבטח, ככל שכאלה ישולמו. כמו כן, יצוין כי החברה לא תידרש 

ים כאמור נושאי המשרה המכהנים סכומים כלשהם מכוח כתבי השיפוי אם וככל שסכומללשלם 

שולמו להם או עבורם או במקומם בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים 

 ונושאי משרה או במסגרת של קבלת שיפוי מצד שלישי כלשהו זולת החברה.

כתב השיפוי כולל התחייבות לשיפוי בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך, שהתנהל 

התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין וכן תשלום לנפגע ההפרה  בעניינו, לרבות הוצאות

לחוק ניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה  4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52כאמור בסעיף 

 מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית(.

                                                           

 יצחק בורבא, ,סגול שירלי, טכסא, ריטה בעל פאלוךזק, רוני )אהרן(  אדורםיפעת הוזמן בכור,  אורנהגיא פרג,  ארז רוזנבוך, "הה  25
 .חברת הניהולו צבר תומר, שוסטר, אורי דב מתתיהו

 .זה בפרק 22נוספים ראו הערת שוליים מס'  לפרטים  26
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 ועדת זאת האישר 2016בנובמבר  24)לאחר שביום  החברהאישר דירקטוריון  2016בנובמבר  29 ביום 13.2.2

 וגב' טלי סימון שוסטר, למר אורי ובדיעבד מראשהחברה( מתן התחייבות לשיפוי,  של התגמול

 ליתר שניתנו לאלו זהים ובתנאים, לעיל 13.2.1 בסעיף כמפורט בנוסח )סמנכ"ל הכספים דאז(

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים

 החברה של המניות בעלי שלהשנתית והמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה 2017 בנובמבר 26 יוםב 13.2.3

התחייבות מתן ( אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2017באוקטובר  19לאחר שביום )

 לאלו זהים ובתנאים ,לעיל 13.2.1 בסעיף כמפורט בנוסח ,בורבא יצחק, למר ובדיעבד מראשלשיפוי, 

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר שניתנו

)לאחר שביום  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 פברוארב 5 ביום 13.2.4

 מראשמתן התחייבות לשיפוי,  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( 2017בדצמבר  28

 ליתר שניתנו לאלו זהים ובתנאים ,לעיל 13.2.1 בסעיף כמפורט בנוסח ,רוזנבוך רזא, למר ובדיעבד

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים

 מראשמתן התחייבות לשיפוי,  החברהדירקטוריון ו ועדת התגמול ואישר 2018מרץ ב 14 ביום 13.2.5

 ליתר שניתנו לאלו זהים ובתנאים, לעיל 13.2.1 בסעיף כמפורט בנוסח תומר צבר, למר ובדיעבד

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים

)לאחר  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 אוקטוברב 4 ביום 13.2.6

מתן התחייבות לשיפוי,  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( 2018 אוגוסטב 12שביום 

 לאלו זהים ובתנאים ,לעיל 13.2.1 בסעיף כמפורט בנוסח ,גב' אורנה הוזמן בכור, לובדיעבד מראש

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר ושניתנ

 

 משרה ונושאי לדירקטורים פטור כתב 13.3

, לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה, העניקה 2016באוגוסט  28 ביום 13.3.1

, במסגרתה התחייבה לפטור התחייבות 27המשרה אשר כיהנו לאותו מועד לנושאיהחברה לכל 

לחוק החברות וכל הוראת דין שתבוא במקומם,  26329-ו 25928סעיפים החברה, בכפוף להוראות 

מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין  מראשלפטור אותם 

בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה )למעט בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת המונח 

ום לב ובתוקף היותם נושא משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחוק החברות( בפעולותיהם בת

 בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.

 ועדת זאת האישר 2016בנובמבר  24אישר דירקטוריון החברה )לאחר שביום  2016בנובמבר  29 ביום 13.3.2

, )סמנכ"ל הכספים דאז( וגב' טלי סימון שוסטר אורי מרהחברה( מתן התחייבות לפטור ל של התגמול

                                                           

 .זה בפרק 22נוספים ראו הערת שוליים מס'  לפרטים  27
 לחוק החברות קובע: 259סעיף   28

חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אם  ")א(
 נקבעה הוראה לכך בתקנון. 

 רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה."על אף הוראות סעיף קטן )א(, חברה אינה  )ב(  
 לחוק החברות קובע:  263 סעיף  29

 להחלטת או בתקנון להוראה, בה משרה נושא של אחריותו לביטוח בחוזה להתקשר לחברה המתירה, בתקנון להוראה תוקף יהיה"לא 
 :מאלה אחד כל בשל, החברה כלפי מאחריות משרה נושא הפוטרת בתקנון להוראה או, משרה נושא לשפות המתירה דירקטוריון

 ( ]לחוק החברות[;2)261שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף  לעניןחובת אמונים, למעט  הפרת (1)
 ;בלבד ברשלנות נעשתה אם למעט, בפזיזות או בכוונה שנעשתה זהירות חובת הפרת (2)
 ;כדין שלא אישי רווח להפיק כוונה מתוך פעולה (3)
 ."עליו שהוטל כופר או קנס (4)



 19 -ד  

ובתנאים זהים לאלו  2016 גוסטבאו 28בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

 .לעיל 13.3.1, כמפורט בסעיף שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

 החברה של ותהמני בעלי שלהשנתית והמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה 2017 בנובמבר 26 יוםב 13.3.3

מתן התחייבות ( אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2017באוקטובר  19לאחר שביום )

 2016 גוסטבאו 28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום יצחק בורבא מרלפטור ל

 .לעיל 13.3.1ובתנאים זהים לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 

)לאחר שביום  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 פברוארב 5 ביום 13.3.4

 ארז מרמתן התחייבות לפטור ל אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( 2017בדצמבר  28

ים זהים ובתנא 2016 גוסטבאו 28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום רוזנבוך

 .לעיל 13.3.1לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 

, תומר צבר מרמתן התחייבות לפטור לדירקטוריון החברה ו ו ועדת התגמולאישר 2018 מרץב 14 ביום 13.3.5

ובתנאים זהים לאלו  2016 גוסטבאו 28בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

 .לעיל 13.3.1, כמפורט בסעיף ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שניתנו

)לאחר  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 אוקטוברב 4 ביום 13.3.6

גב' מתן התחייבות לפטור ל אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( 2018 אוגוסטב 12שביום 

 2016 גוסטבאו 28שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום , בנוסח אורנה הוזמן בכור

 .לעיל 13.3.1ובתנאים זהים לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 
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 ב)א(9תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שנתי דוח
 2018לשנת 

 

 
 פנימית בקרה של והתקיימותה התאגיד(, אחראית לקביעתה -בע"מ )להלן  ישראל מגוריטשל  הדירקטוריון ההנהלה, בפיקוח

 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה
 

 הם: הההנהל יחבר זה, לעניין

 ;, מנהל כללידב מתתיהו .1

  תומר צבר, סמנכ"ל כספים; .2
 

 ונושא הכללי המנהל בידי אשר תוכננו ,בתאגיד הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה
ן דירקטוריו האמורים, בפיקוח התפקידים את בפועל שמבצע מי , או בידיםפיקוח תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה
ן, הדי בהתאם להוראות הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס ביטחון של סבירה מידה נועדו לספק אשר ,דהתאגי

 ובמתכונת במועד ומדווח מסוכם מעובד, נאסף, הדין הוראות פי על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע כי ולהבטיח
 .בדין הקבועים

  
 ומועבר כאמור, נצבר לגלותו שהתאגיד נדרש מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים , בקרותהשארכוללת, בין  הפנימית הבקרה

 התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום ביותר המשרה הבכיר ולנושא הכללי למנהל התאגיד, לרבות להנהלת

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

 או מוטעית שהצגה מוחלט ביטחון מיועדת לספק אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית שלה, בקרה המבניות המגבלות בשל

 .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת
 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות 
  שלה;

 
 הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על 

הערכת סיכוני הדיווח והגילוי, מיפוי תהליכים וקביעת תהליכים מהותיים לדיווח הכספי והגילוי, בחינה ותיעוד של הבקרות 
תהליך עריכת הדוחות (, ELCהקיימות בחברה, הערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה הפנימית לרבות בקרות ברמת הארגון )

בקרות על  . התהליכים המהותיים לדיווח הכספי כוללים( (ITGCומפצות על מערכות המידע של החברההכספיים ובקרות כלליות 
 .ונדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעהתהליך 

 
 

והנהלת התאגיד הגיעו בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון 
 היא אפקטיבית. 2018בדצמבר  31למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

 
 
 

  



 (1)ד()ב9 תקנה לפי מנהל כללי הצהרת )א(
 
 
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי:מתתיהו דבאני, 

 
 ;הדוחות( –)להלן  2018לשנת התאגיד(  –בע"מ )להלן  מגוריט ישראלשל  התקופתי הדוח את בחנתי .1
 
 כדי הנחוץ מהותית עובדה של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ידיעתי, לפי .2

  ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו אותם מצגים, לא נכללו בהן הנסיבות בהם, לאור שנכללו שהמצגים
 
 המצב המהותיות, את נאות, מכל הבחינות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .3

  ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים ותזרימי הפעולות הכספי, תוצאות
 
 על בהתבסס ,ת הביקורת והדוחות הכספיים של התאגידוולוועד לדירקטוריון ,דהתאגי של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4

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

 הדיווח על הפנימית של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את )א(
 על לדווח או לסכם ,לעבד לאסוף, התאגיד של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי

הדין;  להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות להטיל ספק בו שיש באופן כספי מידע
  –וכן 

 
 מעורבים 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
 
 בתאגיד:  אחרים עם יחד אני, לבד או .5

 
 שמידע להבטיח המיועדים ,תחת פיקוחי ונהלים בקרות שלם וקיומ קביעתם וידאתי ונהלים, או בקרות קבעתי )א(

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

 באופן להבטיח המיועדים תחת פיקוחי, ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי )ב(
 לכללי בהתאם הדין, לרבות להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר

  ;מקובלים חשבונאות
 

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות  )ג(
 קרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הב

 
 

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

 
 
 

    2019 מרץב 25
 דב מתתיהו  תאריך

 מנהל כללי  

  



 (2ב)ד()9 תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרת )ב(
 
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 
 , מצהיר כי:תומר צבראני, 

 
 
)להלן  2018התאגיד( לשנת  –בע"מ )להלן  מגוריט ישראל של מידע כספי אחר הכלול בדוחות ו את הדוחות הכספיים בחנתי .1

 ;הדוחות( –
 
 ולא מהותית עובדה של נכון מצג לא כל כוללים אינם בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע הכספיים הדוחות ,לפי ידיעתי .2

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

 
 המצב את המהותיות, הבחינות נאות, מכל באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות .3

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי,
 
 על בהתבסס ,ת הביקורת והדוחות הכספיים של התאגידוולוועד לדירקטוריון ,דהתאגי של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4

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

 הדיווח של הבקרה הפנימית על בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את )א(
 באופן העלולים בדוחות, הכלול האחר הכספי ולמידע הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל הכספי

 להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם לאסוף, לעבד, התאגיד יכולתו של על לרעה להשפיע סביר
  -הדין; וכן  להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח ספק במהימנות

 
 מעורבים או במישרין לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בהש מהותית, שאינה ובין כל תרמית, בין מהותית )ב(

 ;הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים
 
 בתאגיד:  אחרים עם אני, לבד או יחד .5

 
 שמידע להבטיח המיועדים ,תחת פיקוחי ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות )א(

מובא לידיעתי על ידי  ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע אחר הכלול בדוחות, ,לתאגיד המתייחס מהותי
  -וכן  הדוחות;  של תקופת ההכנה במהלך בפרט ,אחרים בתאגיד

 
 באופן להבטיח תחת פיקוחנו, המיועדים ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות )ב(

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

 
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים  )ג(

 ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; 
 מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

 
 
 

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