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

 "מגוריט ישראל בע"מ". הנוכחי 

 לניירות  בבורסה  ערך  ניירות  הנפקתתשקיף בדבר    החברה  פרסמה  2016  מהלך חודש ספטמברב

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

 ."(ההנפקה)להלן: " בבורסה החברה של הערך ניירות

 

 עסקי התאגיד התפתחות 

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

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

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 מגורים 

החברה, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכסים משקיעה הם להשכרה בישראל ב

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

 סעיפים  ראובמקרקעין ועל בעלי המניות בה והמגבלות החוקיות על קרן להשקעות במקרקעין,  

 .בהתאמה, להלן 28-ו 27, 6

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

 

  ניהולשירותי  בהסכם התקשרות 

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

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

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

לחברה  הניהול חברת תספק זו ובמסגרת, מטעמה מיאו /ו עובדיה באמצעות, הניהול שירותי

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

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

 

 

מ המשמשת כשותף הכללי "בע  כללי  שותף  חברת  מלחה  מגוריט  מנרב  בחברת  %50-ב  מחזיקה  החברה  זאתעם    1
כי מנרב  יובהר(. ובלעדימחזיקה מנרב את הפרויקט בירושלים )כיעוד יחיד  שבאמצעותה המוגבלתבשותפות 

 .המוגבלת בשותפות ההוניות מהזכויות %100-בכ ומחזיקה המוגבלת בשותפות המוגבל השותףהינה 
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; מתן יעוץ כלכלי ופיננסי; ייעוץ לחברה בקשר עם התקשרות בהסכמי השקעה השקעות  מימוש

 גיוסי; ייעוץ וסיוע בגיוס הון )לרבות החברהובהסכמים אחרים; ליווי, פיקוח וניהול השקעות 

 חברת הניהול של בעלי תפקידים ונושאי משרההעמדת שירותיהם על חשבון  וכן; לחברה( חוב

 .להלן 29.1 סעיףהניהול, ראו  הסכם עם בקשר. לפרטים נוספים מסוימים

 מי השקעההסכהתקשרות ב 

עם מספר משקיעים בהסכמי התקשרה  , החברה  לעיל  1.1האמור בסעיף    עובר לפרסום התשקיף

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

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

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

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

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

 .הניהול חברת מרווחי חלק לקבלת זכויות אוו/ הניהול בחברת

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

 זה:בזכויות לרווחיה נכון למועד 

 שם בעל העניין
שיעור החזקותיו בהון המניות המונפק והנפרע של חברת 

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

 5וחברות לניהול קופות גמל
 7.9%-כ

 7.9%-כ קרן קיימת לישראל
 קופת העיר שע"י ועדת הצדקה )ע"ר(

 11.9%-כ וליתומים )ע"ר(קרנות לאלמנות  -ערבים ו

חברה קדישא גחש"א ע"י קופת הפנסיה של 
 7.9%-כ הרבנות הראשית והמועצה דתית ת"א

 5.9%-כ 6אמאר יועצים בע"מ

 10.9%-כ 7קרן פאי השקעות בע"מ

 44.6%-כ 8ינדקס )א.ר.( החזקות בע"מא
 3%-כ גיא פרג )המכהן כדירקטור בחברה(

 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 חברת 

( בפרק ד', 24)תקנה  6סעיף בדבר החזקות חברת הניהול ראו  לפרטים) החברההניהול במניות 

  צ"ב לדוח התקופתי(."פרטים נוספים", המ

 

 

 

 גמל  קופות החזקות -מ "בע אחזקות מוחזקות תחת הפניקס כיום, דאז שמה) מ"בע גמל נשואה אקסלנס  2
קרנות  -ערבים (, ר"ע)י ועדת הצדקה "שע העיר קופת, לישראל קיימת קרן(, גמל קופות לניהול וחברות

 .א"ת דתית והמועצה הראשית הרבנות י"ע א"גחש קדישא חברה של הפנסיה וקופת(  ר"ע)לאלמנות וליתומים  
 פרטים', "ד בפרק( 24תקנה ) 6סעיף  ראו בחברה בכירה משרה ונושאי עניין בעלי החזקותבדבר  לפרטים  3

 .התקופתי לדוח ב"המצ", נוספים
 .הראשונים למשקיעים הניהול חברת בין שנחתמו ההסכמים לתנאי בהתאם להשתנות עשויים אלו שיעורים  4
 .לרווחיה בזכויות רק אלא הניהול חברת של במניות חזיקילא  העניין בעלעל פי ההסכם   5
 .החברה ל"כמנכ המכהן דב מתתיהו בשליטת תאגיד  6
 .בחברה כדירקטור המכהן ויספיש חיים ד"עו בשליטת תאגיד  7
 .החברה דירקטוריון ר"יו רוזנבוך ארז ד"עו בשליטת תאגיד  8
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 וזכיה במכרזים מים לרכישת דירותהסכהתקשרויות ב 

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

"ן הנדל  בתחום  החברה  ידי  על  שבוצעו  הפרויקטים  רכישת  של  מסכמת  טבלה  להלן  .דירות  1,1069-כ  הכוללים  פרויקטים  18-זכתה במכרזים ביחס לוהחברה בהסכמים  

  הדוח למועד נכון למגורים המניב

 

 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
 רכישה עלות

  (₪)באלפי 

עלות ההשקעה 

או  הכוללת 

ההשקעה הכוללת 

 10הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  11שומה

 שומה לפי השווי אומדן בין הפרש

)באלפי הצפויה  ההשקעה לעלות

₪) 

 13,679-כ 86,880 -כ 73,201-כ 71,400-כ (מסירה)מועד  2018 מרץ אביב-בתל"מידטאון"  בפרויקט דירות 34

 מול"אלקטרה  בפרויקט דירות 84בניין בן 

 ברמלה" הנוף
 16,403-כ 145,600-כ 129,197-כ 121,680-כ )מועד מסירה( 2019 מרץ

 בגבעת הדר רמת בשכונת דירות 58

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

 גן ברמת" נגבה"מרום  בפרויקט דירות 31

; (דירות 23מסירת ) 2018 יולי

 דירות 6מסירת )  2018 אוקטובר

 2מסירת ) 2019 אפריל; (נוספות

 (נוספות דירות

 8,646-כ 78,300-כ 69,654-כ 67,500-כ

 

 

ובאר   ירושלים,  לציון בראשוןיובהר כי טרם נתקבלו אישורים להקלות ותוספת הזכויות בפרויקטים של דירה להשכיר  .  ע חדשה"תוספת זכויות מתוקף תב/בהנחת קבלת הקלות בשיעורים שונים  9
  .יעקב המפורטים להלן

 הערכות כוללת אשר זה למועד נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס, החברה בשליטת שאינו עתיד פני צופה מידע כוללת, הצפויה הכוללת ההשקעה עלות בדבר החברה הערכת כי יצוין  10
רכישה על פי המידע זה נסמך בעיקר על עלות , ירושלים וארנונה הירוקה הרצליה, ברק בני, אביב תל צפון, אונו קרית, ביפו ירושלים שדרות, יוסף בהדר יםפרויקטל ביחס. החברה של וכוונות
 בפרויקטיםשדרוגים נוספים של הדירות : כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים . בפועל ששולמו והצמדות לרכישה נלוות הוצאות, הרכישההסכמי 
" מידטאון"מועד הדוח החברה שילמה את מלוא התמורה בגין פרויקט יובהר כי נכון ל. הצפויה הכוללת ההשקעה עלות על להשפיע הדבר עשוי(, ב"וכיו הבנייה תשומות במדד שינויים, השונים

 .(ד"יח 20) סופרויקט הרצליה היל תקווה פתח פרויקט, רמלה פרויקט ,בירושלים הלל פרויקט(, ד"יח 31) גן ברמת נגבה מרום פרויקט, שמואל גבעת פרויקט, אביב תל
 להלן. 21הערכות שווי ראו סעיף  בדבר נוספים לפרטים  11
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 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
 רכישה עלות

  (₪)באלפי 

עלות ההשקעה 

או  הכוללת 

ההשקעה הכוללת 

 10הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  11שומה

 שומה לפי השווי אומדן בין הפרש

)באלפי הצפויה  ההשקעה לעלות

₪) 

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

 12בירושלים 2רח' הלל מס' 
 8,261-כ 85,170-כ 76,909-כ 75,000-כ (מסירה)מועד  2018 דצמבר

" הילס"הרצליה  בפרויקט דירות 20

 'ב הרצליה בשכונת

 (דירות 11)מסירת  2019 מרץ

 דירות 9 מסירת) 2020 וינואר

 (נוספות

 3,210-כ  55,92014-כ 52,71013-כ 49,975-כ

 בפתח 9-ו 3,5,7דירות ברח' חיים זכאי  56

 תקווה

)מועד  2019 אוקטוברו ספטמבר

 (מסירה
 15,098-כ 145,000-כ 129,902-כ 128,660-כ

דירות אשר נמצאות בשלבי בנייה  21

כחלקות  הידועיםעל המקרקעין  המצויות

 506-ו 505, 372, 371, 370, 369, 368, 367

, 6636 בגוש, בחלק 507-ו 504-ו)בשלמות 

 .אביב בתל יוסף הדר בשכונת

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

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

 

 

 זכויות תוספת בקשת י"ע הנכס להשבחת בהליך החברה החלה, במקביל. בנכס כיום הקיימות הדיור יחידות כמות להגדלת בקשה, היתר בין, הכולל בנכס כללי שיפוץ ולבצע לתכנן החברה בכוונת       12
 ביחידתהתקופה רכשה החברה את זכויותיו של דייר מוגן  במהלך .הבנייה זכויות מהגדלת כתוצאה( יתקבלו אם) שיתקבלו היחידות בנייתל לפעול החברה בכוונת שתתקבל וככל אם אשר בנייה

 .ח"ש מליון 1-לכ בתמורה בנכסדיור אחת 
יח"ד במתחם כאמור בהערת שוליים מס'  20מיליון ש"ח אשר צפויה להימחק במהלך הרבעון הראשון לאור השלמת רכישת  2-, כולל הפרשה מלאה למס רכישה בסך של כ2019בדצמבר  31ליום   13

 להלן. 14
 טרם הוכרו כרווח בספרי החברה.ואשר  2020דירות שנרכשו ברבעון הראשון ש שנת  9אלפי ₪ הינם בגין  24,770-כ זה סכום מתוך  14
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 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
 רכישה עלות

  (₪)באלפי 

עלות ההשקעה 

או  הכוללת 

ההשקעה הכוללת 

 10הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  11שומה

 שומה לפי השווי אומדן בין הפרש

)באלפי הצפויה  ההשקעה לעלות

₪) 

בניינים אשר עתידים להיבנות, הכוללים  2

מסחר, קומות, מעל קומת    12בניין אחד בן  

 5יחידות דיור ובניין נוסף בן  90 הכולל

יחידות  9 מסחר, הכולל קומות מעל קומת

קעין הידועים המצויים על המקר דיור

בשדרות ירושלים,  7073בגוש  71כחלקה 

 יפו-אביב-בתל

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

 הסכם(
 טרם נערכה שומה - 258,409 254,011

בנייה דירות אשר נמצאות בשלב  25

ראשוני המצויות על המקרקעין הידועים 

 87-ו 32, 24וחלק מחלקות  86כחלקה 

 במרכז קריית אונו. 6491בגוש 

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

 הסכם(
 טרם נערכה שומה - 56,500-כ 55,000

דירות אשר נמצאות בשלב בנייה  28

 מ"ר( 2,460-ראשוני )שטח מכר של כ

על המקרקעין הידועים כחלקות  המצויות

המצויות  6625בגוש  1346 -ו 1337, 1336

בניינים בפרויקט הנבנה בצפון  4על פני 

 אביב-תל

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

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

דירות אשר נמצאות בשלב בנייה  20

מ"ר(  1,760-מתקדם )שטח מכר של כ

על המקרקעין הידועים כחלקה המצויות 

המצויות בבניין אשר נבנה  6122בגוש  67

 ברק-, בני63ברחוב רבי עקיבא 

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

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

דירות  30קומות אשר יכיל  7בניין שלם בן 

מ"ר( בתוספת של  2,556-)שטח מכר של כ

מ"ר שטחי גן  210-מ"ר מרפסות וכ 336-כ

)מועד חתימה על  2020פברואר 

 הסכם(
 טרם נערכה שומה - 63,500-כ 62,000-כ



 9 -א 
 

 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
 רכישה עלות

  (₪)באלפי 

עלות ההשקעה 

או  הכוללת 

ההשקעה הכוללת 

 10הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  11שומה

 שומה לפי השווי אומדן בין הפרש

)באלפי הצפויה  ההשקעה לעלות

₪) 

על המקרקעין הידועים כחלקה המצוי 

בשכונת הרצליה הירוקה,  6536בגוש  975

 בהרצליה

יחידות דיור  28יחידות דיור מתוכן  59

יחידות דיור בשלבי בנייה  31-מוכנות ו

מ"ר  6,483-סופיים בשטח מכר של כ

המצויים על המקרקעין הידועים כחלקה 

ברחוב פרופסור צבי נוימן  30139בגוש  373

 בשכונת ארנונה בירושלים 2,4,6

 טרם נערכה שומה - 143,400-כ 140,000-כ )מועד חתימה על הסכם( 2020מרס 
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 הדוח לתאריך נכון למגורים המניב"ן הנדל בתחום החברה זכתה בהם פרויקטים של מסכמת טבלה להלן 

 במכרז זכיה מועד הפרויקט

 הקרקע רכישת עלות

 פיתוח ועלויות

 (₪)באלפי 

 בפרויקט שהושקעה עלות

 (₪)באלפי 

 15צפויההכוללת/ ה ההשקעה עלות

 (₪)באלפי 

 שומה לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי 

השכרה לטווח לבהקמה  פרויקט

 דירות 51יכלול  אשרארוך 

 16בחולון

 

 2017 ספטמבר

 (במכרז זכיה מועד)

מהווה  הסכום) 12,974-כ

החברה  של חלקהאת 

 (60%  -בנכס 

מהווה את  הסכום) 17,049-כ

  -החברה בנכס  של חלקה

60%) 

 של חלקהמהווה את  הסכום) 51,780-כ

 (60%  -החברה בנכס 
 17,300-כ

השכרה לטווח לבהקמה  פרויקט

 79לפחות  יכלול אשרארוך 

 17דירות בשכונת מלחה, ירושלים

 

 2018 ינואר

 (במכרז זכיה מועד)

 מהווה)הסכום  23,545-כ

 החברה של חלקה את

 (60%- בנכס

 את מהווה)הסכום  24,137-כ

- בנכס החברה של חלקה

60%) 

 של חלקה את מהווה)הסכום  85,800-כ

 (60%- בנכס החברה
 שומה נערכה טרם

 

 

 הערכות כוללת אשר זה למועד נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס, החברה בשליטת שאינו עתיד פני צופה מידע כוללת, הצפויה הכוללת ההשקעה עלות בדבר החברה הערכת כי יצוין  15
בעיקר על התמורה בגין רכיב הקרקע וכן על הערכות המבוססות על אומדן , נסמך זה מידע( יעקב-ובבאר לציון בראשון, בירושלים, בחולון)במקרים של הפרויקטים בהקמה . החברה של וכוונות

 משך התארכות, הבנייה בעלויות שינוי: כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים (. להלן 19-ו 18, 17, 16 ש"בהכהגדרתן )הוצאות עתידיות של השותפויות 
 הכוללת ההשקעה עלות על להשפיע הדבר עשוי(, ב"וכיו הבנייה תשומות במדד שינויים, הפרויקטים להקמת הנדרשים האישורים קבלת משך התארכות זה בכללו לצפוי מעבר הפרויקטים בניית

 .הצפויה
 זכויות מימוש או/ו הפרויקט של משותף ומימוש המקרקעין לחכירת תפעל השותפות"(,  השותפות: "זה בסעיף ביחדו"  מנרב: "להלן)  מ"מנרב אחזקות בע לבין החברה בין שנחתם להסכם בהתאם  16

 למכור אופציה קיימתאופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב  קיימתלמגוריט , בנוסף .מהפרויקט 60%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-ב תחזיק שמגוריט כך, בפרויקט השותפות
יחידות מגורים בפרויקט דירה  51התקבל היתר לבניית ,2019בנובמבר  13ביום  .זה תילדוחות הכספיים המצורפים לדוח תקופ, א9נוספים ראו ביאור לפרטים . בפרויקט חלקה את למגוריט
של הפרויקט במהלך הרבעון הרביעי של שנת   החברה תבחן את השפעת קבלת ההיתר על שוויו ההוגן.  2020  לשנת  הראשון  ברבעון  הפרויקט  בבניית  החלוהשותפות  .  בחולון"  גיבורים תל"להשכיר  

 שוטפים מגעים מנהלת החברה. בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט כשנהעיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה קיים עיכוב של  בעקבותנודע לחברה כי  2019לשנת  השלישיבמהלך הרבעון . 2019
לא צופה כי  (העבר וניסיון להשכיר דירה חברת סגל עם שנערכו דיונים בסיס על) במטרה לעדכן את לוחות הזמנים ובשלב זה ,להםלהשכיר בנוגע לעיכובים אלו והסיבות שגרמו  דירה חברת עם

 אינפורמציה על המבוסס, מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה תכולל, הצפוי יצוין כי הערכת החברה בדבר מועד ההשלמה .לעיכוב תהיה השפעה מהותית על הפרויקט כאמור לעיל
אם הערכות החברה לא . התקדמות הפרויקט הביצוע ועל קצב גורמי של עבודתם בעיקר על תחילת, נסמך זה מידע. החברה של וכוונות הערכות כוללת אשר זה למועד נכון בחברה הקיימת

 .הצפוי ההשלמה מועדעשוי הדבר להשפיע על (, ב"וכיו לצפוי על ידי הקבלן המבצע מעבר הפרויקט בניית משך התארכות: כגון)ם תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמי
 כך ,  בפרויקט השותפות זכויות מימוש או/ו הפרויקט של משותף ומימוש המקרקעין לחכירת תפעל השותפות"(,  השותפות: "זה בסעיף ביחד להלן)בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב    17

 חלקה את למגוריט למכור אופציה קיימתלמגוריט קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב , בנוסף. מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-ב תחזיק שמגוריט
  .ד"יח 99-אשר לאפשר בניה של כבמטרה ע "תבבקשה ל הגישההחברה . זה תיתקופלדוחות הכספיים המצורפים לדוח , ב9לפרטים נוספים ראו ביאור . בפרויקט
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 במכרז זכיה מועד הפרויקט

 הקרקע רכישת עלות

 פיתוח ועלויות

 (₪)באלפי 

 בפרויקט שהושקעה עלות

 (₪)באלפי 

 15צפויההכוללת/ ה ההשקעה עלות

 (₪)באלפי 

 שומה לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי 

השכרה לטווח לבהקמה  פרויקט

 78 -ל 60בין  יכלול אשרארוך 

 18דירות בראשון לציון

 

 מועד) 2018 ינואר

 (במכרז זכיה

 מהווה)הסכום  24,151-כ

 החברה של חלקה את

 (60%- בנכס

 את מהווה)הסכום  26,044-כ

- בנכס החברה של חלקה

60%) 

 של חלקה את מהווה)הסכום  69,600-כ

 (60%- בנכס החברה

 

 שומה נערכה טרם

השכרה לטווח לבהקמה  פרויקט

שטחי מסחר  יכלול אשרארוך 

 234 ביןמ"ר( ו 500-להשכרה )כ

 19יעקב בבארדירות  291-לכ

)מועד  2018 מרס

 (במכרז זכיה

 מהווה)הסכום  52,956-כ

 החברה של חלקה את

 (60%- בנכס

 את מהווה)הסכום  55,818-כ

- בנכס החברה של חלקה

60%) 

 של חלקה את מהווה)הסכום  242,790-כ

 (60%- בנכס החברה
 שומה נערכה טרם

 

 . הכספיים כנדל"ן להשקעההמוצגים בדוחותיה  יםפרויקטה בגיןש"ח  אלפי 73,243-כ של בסך החברה שללמועד הדוח נזקף רווח בדוחותיה הכספים  נכון

 ליוןימ 4-הינו בסך של כ םשומה ואשר טרם נזקף הרווח בגינ וב שנערכה הרצליה הילס פרויקט בגין צפויה השקעהלעלות  שומה לפי השווי אומדן, הפרש בנוסף

לרווח כאמור, אם וכאשר יבשילו התנאים לכך,   ייזקף  והוא  החברה  של  הכספים  בדוחותיה  לרווחש"ח )להלן בסעיף זה: "ההפרש"(. יודגש כי הפרש זה טרם נזקף  

 הפרויקטים שינויים בשווי  לדוח רווח והפסד כאמור היות ועשויים לחול ףוזאת בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים. יודגש כי אין כל וודאות כי סכום זה ייזק

 .הםלפי השומה ובעלות ההשקעה הכוללת הצפויה ב

 

 

 כך ,  בפרויקט השותפות זכויות מימוש או/ו הפרויקט של משותף ומימוש המקרקעין לחכירת תפעל השותפות"(,  השותפות: "זה בסעיף ביחד להלן)בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב    18
 חלקה את למגוריט למכור אופציה קיימתאופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב  קיימתלמגוריט , בנוסף .מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-ב תחזיק שמגוריט
 החליטה במסגרתו לציון בראשון הפרויקט בנושא המקומית בוועדה דיון התקיים  2019במהלך חודש מאי  .  זה  תקופתילדוחות הכספיים המצורפים לדוח  , ג9לפרטים נוספים ראו ביאור  . בפרויקט

 שינבעו הזכויות שטחי ביתרת ציבורי יעוד/כמו כן ביקשה הועדה לכלול בתכנון שטחי מסחר  .יותר קטנות דירות עם חדש תכנון שיוגש בתנאי אך,  ד"יח  78קרי  ,  מלא ס"שב של מתווה לאשר הועדה
עיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה קיים  בעקבותודע לחברה כי נ 2019לשנת  השלישיבמהלך הרבעון . המכרז תנאי לשינוי להשכיר דירה לאישור בכפוף תבע הגשת ויצריכו התכנון משינוי

 במטרה לעדכן את לוחות הזמנים ובשלב זה ,שגרמו להםלהשכיר בנוגע לעיכובים אלו והסיבות  דירה חברת עם שוטפים מגעים מנהלת החברה. בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט כשנהעיכוב של 

, הצפוי ההשלמה מועד בדבר החברה הערכת כי יצוין. לא צופה כי לעיכוב תהיה השפעה מהותית על הפרויקט כאמור לעיל (העבר וניסיון להשכיר דירה חברת סגל עם שנערכו דיונים בסיס על)

התקדמות  קצב על בעיקר, נסמך זה מידע. החברה של וכוונות הערכות כוללת אשר זה למועד נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס, מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה תכולל
 הנדרשים האישורים קבלת משך התארכות זה ובכלל לצפוי מעבר טהפרויק בניית משך התארכות: כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים . הפרויקט

 .הצפוי ההשלמה מועדעשוי הדבר להשפיע על (, ב"וכיו הפרויקט להקמת
 זכויות  מימוש או/ו הפרויקט של משותף ומימוש המקרקעין לחכירת תפעל השותפות"(, השותפות: "זה בסעיף ביחד להלן)מ "בע ובנין הנדסה מנרב לבין החברה בין שנחתם להסכם בהתאם  19

למגוריט קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב קיימת אופציה למכור , בנוסף .מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-ב תחזיק שמגוריט כך, בפרויקט השותפות
 .רדיו יחידות 291-לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול כ פועלתהחברה . זה תקופתימצורפים לדוח לדוחות הכספיים ה, ד9לפרטים נוספים ראו ביאור . למגוריט את חלקה בפרויקט
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 אביב והסכם אופציה להקצאת מניות של החברה-יחידות דיור בשכונת יד אליהו בתל 110הסכמי אופציה לרכישת 
 

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

מיליון ש"ח )כולל  3.75-חניות בתמורה לסך של כ 35-מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ו 133.1-מ"ר מרפסות, בתמורה לסך של כ 645-מ"ר בתוספת של כ 3,970-מכר של כ

אביב אשר ישולמו לאחר חתימה על הסכם -מיליון ש"ח )כולל מע"מ(, אשר טרם התחילה בנייתן בשכונת יד אליהו בתל 136.9-כ מע"מ(, ובסה"כ בתמורה לסך של

בהתאם להסכם  "הסכם האופציה", בהתאמה(.-)להלן בסעיף זה: "הממכר" ו 1973-מכר מחייב, כלל וייחתם, וכנגד קבלת בטוחות על פי חוק המכר )דירות(, תשל"ג

חודשים  18, החברה העניקה למוכרת אופציה לחייב את החברה לרכוש את זכויות החכירה בממכר וזאת ממועד החתימה על הסכם האופציה וכלה בתום האופציה

ודשים ח 58בהתאם להסכם האופציה, מועד מסירת הממכר יהיה  חודשים נוספים. 6-לאחר מכן. על אף האמור, למוכרת תהא זכות להאריך את תקופת האופציה ב

להבטחת קיום התחייבות החברה לרכוש את זכויות החכירה בממכר שילמה החברה למוכרת סך מצטבר  ממועד חתימת הסכם המכר בקשר לממכר, ככל שייחתם.

 מן.אשר מוחזקות אצל נאוזאת כנגד קבלת ערבויות אוטונומיות ממוסד בנקאי ישראלי  2019מיליון ש"ח במהלך הרבעון הרביעי לשנת  17.8של 

   

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

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

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

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

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

 החברה העניקה למוכרת אופציה לחייב את החברה לרכוש את זכויות החכירה בממכר, 2019בדצמבר  8מיום בהתאם להסכם האופציה  .ובאותו פרויקט מוכרת

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

חודשים ממועד חתימת הסכם המכר בקשר  58יהיה  הנוסף מועד מסירת הממכר, 2019בדצמבר  8ם להסכם האופציה מיום התא. בחודשים נוספים 6-האופציה ב

אם האופציה לא תמומש על ידי המוכרת עד למועד סיום תקופת האופציה הנ"ל שלא עקב נסיבות הנובעות מהחברה, תשלם המוכרת . ייחתםו, ככל הנוסף לממכר

, במהלך החברה העבירה הנוסף להבטחת קיום התחייבויות החברה לרכוש את זכויות החכירה בממכר מיליון ש"ח. 10פת האופציה סך של לחברה במועד סיום תקו

 .אצל נאמן מוחזקותמיליון ש"ח וזאת כנגד קבלת ערבויות אוטונומיות ממוסד בנקאי ישראלי אשר  20למוכרת סך של  ,2019חודש דצמבר 

 

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

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

 .2019בדצמבר  8סף נקבע כי תנאי למימוש האופציה בהסכם האופציה הקודם הינו מימוש, במקביל, של האופציה נשוא הסכם האופציה מיום בנו
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 של החברה  הפעילות םתחו .2

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

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

"(, השכרת הנכסים ומתן הנכסיםאליהן כגון: שטחים מסחריים, חנויות וכיו"ב )להלן: "

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

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

 הדירות במחירי השינויים את, בממוצע, לחקות, מנת לנסות, ככל האפשר ובמגבלות הקיימות

 .אלו למקסם את התשואה לחברה מעסקאותו בישראל

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

 לנושאי המשרה בה עסקים נוספים בתחום פעילותה של החברה.

 

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .3

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

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

 אודות מהותיים פרטים להלןשאיפה ליצור אלטרנטיבה להשקעה ישירה בדירות למגורים. 

 .החברה של העסקית והאסטרטגיה היעדים

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

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

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

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

לנדל"ן למגורים(  בעלי ערך סינרגטימניב למגורים )כגון: חנויות, חניונים ומרכזים מסחריים 

 האפשרולחקות, ככל  לנסותמנת  השקעה בנדל"ן כאמור בפרישה ארצית על 20ו/או ליזום

 .אלבישר הדיור מחירי בממוצע השינויים את, הקיימות ובמגבלות

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

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

 בתנאים הבאים:

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

מו על ידי המדינה או דירה להשכיר ו/או רכישת מקרקעין שחלה עליהם מכרזים שיפורס

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

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

 קעין רצוף )בעיקר מיזמים או קבלנים( יחידות מגורים לפחות במתחם מקר  20במקבצים של  

 הקיים הדיור אשכולות והיצע הפקודה לתנאי בהתאם כי יובהר"(. אשכול דיור)להלן: "

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

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

 

 

 .להלן 28.2-ו 27.2 סעיפים ראו למגורים ן"בנדל השקעה ליזום החברה אפשרות בדבר לפירוט  20
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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.

 7%-כ בכוונת החברה לשאוף לכך ששיעור ההנחה שתקבל ברכישת דירות מגורים ינוע בין

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

את מחיר  לבחון, בפרויקטים שיתאימו לכך,החברה  לשם כך בכוונת .כיםבפרויקטים סמו

 בהסתמך על המידע המצוי בידה נכון למועד זה,  ,החברה הערכתל .שוטףהשוק באופן 

למכור לחברה אשכולות דיור בהנחה כאמור על מחיר השוק בשל   אינטרס  ולקבלנים  ליזמים

 מספר גורמים שהעיקריים בהם הינם:

מספר רב של דירות בכל רוכשת החברה –כישת כמות גדולה של דירות הנחה בגין ר (א)

 דירות(. 20פרויקט )לפחות 

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

לקבלנים והיזמים ליעל את קצב הקמת מאפשר  בשלב מוקדם של הפרויקט, דבר אשר  

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

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

מהירה יחסית. עם זאת יצוין כי רכישת דירות בשלבים מוקדמים של פרויקטים עלולה 

מהן  תוכל החברה להשכיר דירות אלו ולהניבאת המועד שבו  , באופן טבעי,לדחות

 הכנסות שכירות.

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

פחות מרוכשי דירות אחרים )דיירים הרוכשים את הדירות לשימוש עצמי(, ממיקום 

. גורם זה עשוי להיטיב עם רוכשתהקומות בהן תהיינה ממוקמות הדירות אותן היא 

שהביקוש להן  הדירותלרכוש בכל פרויקט את  יכולהה הקבלנים והיזמים, שכן החבר

על הקבלנים והיזמים לסיים את שיווק הפרויקט במהירות  המקלנמוך באופן יחסי 

 עליהם ליתן לחברה הנחה בגין דירות אלו, מאידך.  ומקליחסית מחד 

 באזורים בהם יש ביקוש  שנרכשים על ידה הינולכך שמיקום אשכולות הדיור  פועלת  החברה   .3

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

 ואוניברסיטאות.

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

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

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

תוך פיזור   בפריפריה  והןלרכישת אשכולות דיור הן בערים מרכזיות בישראל    פועלתהחברה  

רחב, ככל  מיקומן, גודלן וכיו"ב על מנת ליצור מגווןמירבי של סוג הדירות הנרכשות, 

 האפשר, של אשכולות דיור.

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-תשל"א השכירות והשאילה, חוקללחוק )ובפרט בהתאם 

  :, בין היתר, בתנאים כדלקמןהחברה משכירה ופועלת להשכיר את דירותיה לכך בהתאם
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חודשים ובדמי שכירות )הצמודים למדד המחירים לצרכן(  60לתקופה של  השכרה (א)

 ;מתעדכנים מדי שנה ואשר ידועים מראש לשוכרים אשר 

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

 ;על רצונם להפסיק את השכירות בהודעה מראש לחברה ,חודשים

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

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

 .על פי החלטת החברה ,לתנאי השוקבהתאם 

, 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

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

 . החברה לנכסי הנדל"ן המניב למגורים אשר בבעלות

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

 לצורך השכרה של נכסים כאמור.והן 

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

להגדיל את היקף עסקיה, להתפתח וליישם אסטרטגיה של  את הנכסים שנרכשו על ידה

 צמיחה מתמדת.

יודגש כי החברה תהא רשאית לסטות מהמדיניות והאסטרטגיה המתוארת לעיל על פי 

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

 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 הפרויקטים

תמשיך החברה לפעול לקידום השבחה עתידית ושיפוץ  ,בנוסף. לחברהואשר ימסרו שנמסרו 

ההקמה של הפרויקטים של החברה במסגרת ושל פרויקט הלל בירושלים וכן לקידום הפיתוח 

 לעיל. 1.2בסעיף מכרזי "דירה להשכיר" כמפורט 

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

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

 3 בסעיףלמכרזים נוספים של דירה להשכיר וזאת בהתאם לאסטרטגית החברה המפורטת 

  .לעיל

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

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

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

 3 בסעיףהמימוש של אסטרטגיה זו. השגת היעדים והאסטרטגיה של החברה, המתוארים 

לעיל, אינם ודאיים ואינם בשליטתה של החברה ועשויים שלא להתממש, בין היתר, בשל 
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תלותם בגורמים חיצוניים, כגון: חוסר בהיצע של נדל"ן מניב למגורים אשר עשוי לפגוע 

 בעיות , בשווקים מיתון, ויזמים מקבלנים הנכסים ברכישת משמעותית הנחהביכולת לקבל 

בשוק ההון  או נזילות פעילות , היעדרפוטנציאליםו קיימים)שוכרים(  לקוחות של נזילות

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

  .להלן 32 בסעיףסיכון המפורטים הותם של גורמי )להשכרה( או בשל התממש

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)

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

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

 בלבד.  0.5%

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

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

. על כן, למשל, לעיל 1.2.5שלהן ראו סעיף רכישת הדירות על ידי החברה לבין שווי השוק 

 12%-כ עד 7%-כשל בכל מקרה שבו החברה רוכשת דירות בהיקפים גדולים ובהנחה 

ה יתרון משמעותי לרוכשי מניות החברה על פני רוכשי דירות להשקעה יתהוו  השוק  ממחיר

שכן, בעקיפין, יחזיקו רוכשי מניות החברה בדירות שעלותן נמוכה, משמעותית, מרכישת 

 דירות להשקעה במישרין על ידם.

 חסכון בעלויות תחזוקת הדירה להשקעה (ב)

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

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

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

מעיסוק בתחזוקת הדירות להשקעה וכיו"ב, באופן שיש בו כדי לחסוך להם זמן וממון 

ות ולחברה קיים יתרון לגודל בניהול מספר רב של דירות עלות התחזוקה כמו כן, הייקר. 

 הממוצעת לדירה נמוכה יותר משל המשקיע הפרטי.

 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 

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

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

 שניתן נזיל בנכס השקעה מהווה בבורסה למסחר הרשומות החברה במניות השקעה, זאת

 .יחסית מהיר באופן למימוש

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 

ת, בהשוואה להוצאות עסקה מקובלות במלואה והכל תחת הוצאות עסקה נמוכות יחסי

 במימוש נדל"ן להשקעה )הוצאות תיווך, הוצאות משפטיות וכיו"ב(.
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 פיזור וממוצע (ד)

מטבע הדברים היה  ,ארצית ובפרישה נרחב בהיקףנדל"ן למגורים רוכשת היות והחברה 

להוות מעין נכס בסיס שהתשואה הגלומה  עשוייםויעלה בידי החברה לעשות כן, נכסיה 

דומה, בקירוב, לתשואה הגלומה בממוצע בשווי נדל"ן להשקעה במגורים בישראל.  בהם

שבכוונת החברה לרכוש את נכסיה, רכישת מניות בחברה  הנרחב הפיזורולאור משכך, 

להוות חלופה איכותית יותר לרכישת  עשויה)המגלמות, בעקיפין, רכישה של נכסים אלו( 

של אזור רכישתה. כך,   םדירה ספציפית במיקום ספציפי החשופה יותר לסיכונים ספציפיי

ת מרכישת דירה בודדת, למעשה, רכישת מניות בחברה עשויה להוות חלופה מסוכנת פחו

 עשויהבמיקום ספציפי, שעה שרכישת מניות בחברה )ובעקיפין חלק בנכסיה המפוזרים( 

להעניק פיזור גיאוגרפי איכותי ותמהיל נכסים רחב יותר לרוכשי מניות החברה על פני 

 רוכשי דירה ספציפית.

 ניצול יתרונות לגודל (ה)

החברה מעריכה כי טמון לה יתרון על דירות בהיקף נרחב,    רוכשתשהחברה  לאור העובדה  

לאפשר  יפני משקיעים הרוכשים נכס ספציפי כתוצאה מגודלה של החברה אשר יש בו כד

הן מתנאי מימון נוחים יותר, הן מתנאי רכישה נוחים יותר של הנכסים והן  להנותלה 

 מניהול ותפעול יעיל וחסכוני יותר של הנכסים. 

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

 .לעיל 3 בסעיף ראוהחברה 

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

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

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

 ואשר המהותיות שבהן הינן כדלקמן:

 מיסוי (א)

כגון פטור ממס  מסוימיםיחידים בגין השכרת דירות להשקעה גלומים יתרונות  במיסוי

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

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

המחזיקים במניות קרן להשקעות   בדבר שיעורי המיסוי החלים על יחידים  לפירוטהדירה.  

 .להלן 27.14 סעיףראו  במקרקעין

 שליטה בנכסים (ב)

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

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

 לקבוע ביכולתם שאין כךהחזקה במניות החברה אינה מקנה להם שליטה בנכס )הדירה(, 

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

 עלויות ניהול (ג)

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

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

 באופן ישיר.
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 ההון בשוק לתנודתיות חשיפה (ד)

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

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

 .בישראל למגורים

 

      בהון החברה ועסקאות בניירות הערך של החברה השקעות .5

 להלן פירוט השקעות בהון התאגיד שבוצעו בשנתיים האחרונות:

 תאריך
/  ההקצאה אופן

 הניצעים זהות
 הערך ניירות סוג

 שהוקצו
 הערך  ניירות  כמות

 שהוקצו

 התמורה
 שהתקבלה

 "ח(ש )אלפי

 21ברוטו

 70,000-כ 70,000,000 מניה רגילה הצעה פרטית 27.6.2018

 הצעה פרטית 17.3.2019
  מניה רגילה

 אופציה כתבי
28,125,000 

30,937,500 
 22,500-כ

 פרטיתהצעה  20.5.2019
  מניה רגילה

 כתבי אופציה
12,480,000 
13,728,000 

 9,984-כ

 14,999-כ 17,341,040 מניה רגילה הצעה פרטית 12.9.2019

 414,000-כ 551,929,000 מניה רגילה הצעה לא אחידה 19.11.2019

 23,250-כ 27,877,698 מניה רגילה הצעה פרטית 26.11.2019

 חלוקת דיבידנדים  .6

ועד  2018בינואר  1להלן פרטים בדבר המועדים והסכומים של דיבידנדים שהוכרזו החל מיום  

  למועד פרסום הדוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המצורף" הכספיים הדוחות' "בפרק ג 16 המניות ועסקת ההחלף ראו ביאור הקצאתלפרטים נוספים אודות   21
 .זה לדוח

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

15.11.2018 26.11.2018 5.12.2018 5,000,000 0.0167185 

13.8.2019 21.8.2019 29.8.2019 1,053,495 0.0030178 

8.12.2019 18.12.2019 26.12.2019 1,053,495 0.0011134 

 0.0167185 5,000,000 --- --- "כסה
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 דיבידנדים חלוקת מדיניות 

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

 ."(החברות חוק"

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

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

 באפריל בשנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או נצמחה.

ט רווח הנובע משחלוף הון או שבח מקרקעין שהיה במכירת מקרקעין מניבים )למע רווח 

חודשים ממועד  12עד תום  –( 22דהיינו, החלפה של מקרקעין אחרים בפטור ממס –מקרקעין 

 מכירת המקרקעין. 

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

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

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

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

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

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

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

 . 23הפקודה

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

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

, תחלק החברה מדי שנה קלנדרית לבעלי מניותיה הלפקוד 9א64רווחים בהתאם לסעיף 

דרית, אך לא מהונה העצמי, כפי שיהיה בתחילת אותה שנה קלנ 1.5%-דיבידנד בשיעור של כ

(. על פי המדיניות, הדיבידנד םמרווחי החברה באותה שנה )לפי הנמוך מביניה 30%-יותר מ

תשלומים רבעוניים, בסמוך לאחר חתימת  4-תשלומים חציוניים או ב 2-האמור יחולק ב

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

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

 .ההחברה לפרוע את התחייבויותיה ובהתפתחותה העסקית של החבר

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

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

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

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

החלטות יחולק, אם יחולק, בכפוף לקבלת  2019כי הדיבידנד בגין שנת  הוחלט בישיבה

ספציפיות של דירקטוריון החברה, במועדים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה, והכל לפי 

 

 

 .לפקודה (2()א)9א64 סעיף ראו זה לעניין  22
- 126370: אסמכתא' מס) 2016 בספטמבר 21 מיום החברה דיווח ראו, החברה תקנון בדבר נוספים לפרטים  23

 "(.החברה תקנון: "להלן(  )01-2016
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. עוד יודגש כי אין לראות בהחלטה על קביעת מדיניות השיקול דעתו של דירקטוריון החבר

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

ידי דירקטוריון החברה, במועדים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה. כמו כן  תישקלנה על

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

שונות בנוגע למדיניות הדיבידנד של החברה ו/או בדבר ביצוע חלוקה או חלוקות דיבידנד שונות 

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

 (.ןאו חלוקות שאינן בדרך של תשלום דיבידנד במזומ

לאור מצב שווקי ההון בארץ ובעולם סמוך למועד פרסום דוח זה, החליט דירקטוריון החברה 

יניות הנ"ל. יובהר על פי המד  2019כי בלשב זה לא יחולק דיבידנד נוסף בגין רווחי החברה בשנת  

 כי, החלטה זו תהיה ניתנת לשינוי לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה.

 

 דיבידנד חלוקת על מגבלות 

 אגרות חוב )סדרה א'(

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

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

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

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

 ה רשומות למסחר בבורסה.החוב )סדרה א'( תהיינ

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

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

"( כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק '(א סדרהאגרות חוב ) הנאמנות שטר)להלן: "

של החוב על פי תנאי אגרות החוב )סדרה א'( לא תבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות( 

 בשיעורכלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, למעט חלוקת דיבידנד 

לעיל,  6.2בסעיף פורט המינימלי הנדרש על מנת לעמוד בדרישות חלק ד' פרק שני לפקודה, כמ

שתתבצע  אם מתקיים איזה מהמקרים הבאים ערב ההכרזה על החלוקה, לרבות מצב בו, ככל

 חלוקה, יתרחש אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה מהחלוקה, כאמור:

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

 .אגרות חוב )סדרה א'(

המידה   באמותוחות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה, החברה אינה עומדת  על פי הד (ב)

 של  שמעמדה או דרה א'(סאגרות חוב ) הנאמנות לשטר 8.1 סעיףת כאמור בוהפיננסי

 .בפקודה הקבועים לתנאים בהתאם במקרקעין להשקעות כקרן אינו החברה

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

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

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

ים או המבוקרים, לפי העניין, הכוללת הפניית תשומת לב הרבעוניים או השנתיים, הסקור

 בדבר ספקות משמעותיים להמשך פעילותה של החברה כעסק חי.
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אגרות  הנאמנות בשטר המהותיות מהתחייבויותיה איזו של בהפרה מצויה תהא החברה (ד)

 .חוב )סדרה א'(

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

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

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

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

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

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

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

, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי לאכמו כן, החברה התחייבה כי עד למועד הסילוק המ

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

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

 (1אגרות חוב )סדרה 

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

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

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

ה רשומות ( תהיינ1מיליון ש"ח, וזאת כל עוד אגרות החוב )סדרה    24-בהוראות הבורסה יפחת מ

 למסחר בבורסה.

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

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

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

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

המינימלי הנדרש על מנת לעמוד  בשיעורלמעט חלוקת דיבידנד )תשלם או תחלק כל דיבידנד, 

מתקיים איזה מהמקרים  לעיל, אם 6.2בסעיף פורט בדרישות חלק ד' פרק שני לפקודה, כמ

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

 שלהלן כתוצאה מהחלוקה, כאמור:

 הנאמנות  לשטר 10( כאמור בסעיף 1אגרות חוב )סדרה  שלקיימת עילה לפירעון מיידי  (א)

 (.1אגרות חוב )סדרה 

 באמותות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה, החברה אינה עומדת על פי הדוח (ב)

וזאת מבלי ( 1דרה סאגרות חוב ) הנאמנות לשטר 8.1 סעיףת כאמור בוהמידה הפיננסי

לקחת בחשבון את תקופת הריפוי וההמתנה המנויות בקשר עם אותן אמות מידה 

 לתנאים בהתאם במקרקעין להשקעות כקרן אינו החברה של שמעמדה אופיננסיות 

 .בפקודה הקבועים

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

 מיליון ₪ בניכוי סכום החלוקה. 270-פחת משהחברה תפרסם דוחות שכאלו(, י
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( לתקנות ניירות ערך 5()14)ב()10במקרה של התקיימות "סימן אזהרה" כאמור בתקנה   (ד)

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

"( לפיה ניתנה חוות דעת ו/או דוח סקירה של הרואה חשבון בדוחותיה ומיידים

ם של החברה, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, הכספיי

הכוללת הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים להמשך פעילותה של החברה 

 כעסק חי.

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

 (.1אגרות חוב )סדרה 

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

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

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

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

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

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

קבלת ההחלטה על החברה, כפי שיופיעו בדוחות הכספיים של החברה שפורסמו טרם 

וזאת  50%חלוקה, בהנחה של השלמת הרכישה העצמית של המניות, לא יפחת משיעור של 

 בנוסף למגבלות החלוקה האמורות בסעיף לעיל.

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

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

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

 

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

 2019 בדצמבר 31ליום 

 

  ראויים לחלוקה יתרת עודפים
 )באלפי ש"ח(

 רווחים ראויים לחלוקה
מצטבר בשנתיים רווח ) בשנתיים האחרונות

 )באלפי ש"ח( האחרונות(

18,909 31,264 
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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 

 

 24התאגיד 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  ישראלבתחום הנדל"ן המניב למגורים ב הינה העיקרית החברהפעילות 

 הנלווה לו.

 

 25הישראלית הכלכלה 

 2017 ,2016 שבשנים לאחר זאת, 3.5% של שיעורב 2019כלכלת ישראל המשיכה לצמוח בשנת 

בהתאם לכך, מסתמן כי  בהתאמה., 3.4%-ו 3.6%, 4%של  בשיעוריםצמיחה  נרשמה 2018-ו

 .בישראל הצמיחה בקצב מסוימת התמתנות ניכרת האחרונות בשנתיים

בשנת   עוד, כי התוצר המקומי הגולמי לנפש עלהמנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה  

בשנים  1.4%-ו 1.6%, במחירים קבועים, לאחר עלייה בשיעורים של 1.6%בשיעור של  2019

 , בהתאמה.2018-ו 2017

העומד על  האבטלה שיעורשוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, תוך רמת שפל של  2019 בשנת

 , בהתאמה.2018-ו 2017 בשנים 4%-ו 4.2%, לעומת שיעורים של 3.8%

, זאת בהשוואה לשיעורי עלייה 0.6%מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של  2019שנת  במהלך

השנתי ממשיך האינפלציה שיעור , כמו כן , בהתאמה.2018-ו 2017בשנים  0.8%-ו 0.4%של 

 

 

 פרטיים  מחקר  גופי,  גופים ציבוריים  ,בסעיף זה נלקח מתוך סקירות כלכליות של אתרים ממשלתייםכל המידע    24
 .החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור, יצוין כי'. וכו

כלכלית -התחזית המקרו( 2; )בנק ישראל,  2019דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של ( 1: )לפרטים ראו  25
בנק , 2019דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה של ( 3; )בנק ישראל, 2020ינואר , של חטיבת המחקר

: מתוך אתר בנק ישראל ,בנק ישראל, 2020בינואר  20, ועדת הכספים, סקירה על מצב המשק( 4; )ישראל

www.bankisrael.co.il( ;5 ) הלשכה המרכזית , מדד המחירים לצרכן, 2020בינואר  51הודעות לתקשורת מיום
ותחזית לשנת   2019סיכום שנת    –תמונת מצב המשק  www.cbs.gov.il( ;6  ):  ס"מתוך אתר הלמ,  לסטטיסטיקה

2020 ,Dun & Bradstreet( ;7 ) הלאומיים לישראל לשנת  החשבונות, 2020 מרץב 10הודעות לתקשורת מיום
 . www.cbs.gov.il: ס"מתוך אתר הלמ, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2019

http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/
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 .1% על שיעור של בהתאם ליעד שקבעה הממשלה, אשר עומדהתחתון  להיות מתחת לגבול

 לרמה 0.1%של  בשיעור מרמההמונטרית אל את הריבית העלה בנק ישר 2018 נובמבר בחודש

 הריבית העלאת בעקבות באה זו עלייה. 2015, לראשונה מאז מרץ 0.25%של בשיעור 

 2020בינואר  31 ביום .2018 שנת לאורך פעמים מספר במשך האמריקאי במשק המוניטרית

, כאשר -AAאת דירוג האשראי של ישראל ברמה של  S&Pאישררה חברת דירוג האשראי 

,  A1-ו  +Aנקבע על  Moody's-ו Fitchדירוג האשראי של ישראל מחברות הדירוג  2019באוגוסט 

, בתוצר גבוה צמיחה שיעור רקע על, היתר בין ניתן, פעם אי הגבוהה ברמתו, הדירוג. בהתאמה

 מימון  למקורות  ישראל של  ונגישותה  יםוחיצוני  פנימיים  לזעזועים הישראלי  השוק  של  עמידתו

 השקעות בביצוע וקשיים ליעד ביחס הגבוה הממשלתי הגירעון מנגד כאשר, בינלאומיים

 .השוק של חולשה כגורמי נמנושלטונית, -פוליטית מציאות בשל לשוק הנחוצות

 

נגיף )להלן: " Wuhan coronavirus (COVID-19), מתפשט ווירוס 2020נכון לחודש מרץ 

"( ברחבי העולם ובקצב הדבקה גבוה מאוד, אם כי עדיין במספרים קטנים יחסית. הקורונה

נכון למועד זה קיימת אינדיקציה לתחילת השתלטות על נגיף הקורונה בסין, מקור ההתפרצות 

מחוץ נגיף הקורונה, אך הבעיה העיקרית הינה העלייה החדה בקצב ההידבקות בנגיף הקורונה 

, אשר מאיימת עתה על חלקים רבים מן הכלכלות המפותחות 2020לסין החל מחודש פברואר 

 3בעולם. בהקשר זה יצוין כי, הבנק הפדרלי האמריקני ביצע הפחתת ריבית "חירום" ביום 

במטרה להגן על הכלכלה מפני השפעות נגיף הקורונה על המערכת הכלכלית  2020למרץ 

ה מסמן הפחתת ריבית גם על ידי בנק ישראל בעת הקרובה. ניכר, כי העולמית. נראה שמהלך ז

ההערכות הכמותיות סביב השפעת נגיף הקורונה תהיינה תלויות מאוד בפרק הזמן שיעבור עד 

 .26לחזרה לשגרה

 

רוע בעל השלכות מאקרו כלכליות יפוקד את העולם א 2020במהלך הרבעון הראשון של שנת 

( ברחבי העולם. מדינות רבות, לרבות ישראל, COVID-19ורונה )שמקורו בהתפשטות נגיף הק

סיון למנוע את התפשטות הנגיף, כגון הגבלות על תנועות ינוקטות בצעדים משמעותיים, בנ

רוע יהשלכות הא אחראזרחים, התכנסויות, סגירת גבולות וכיוצא באלה. החברה עוקבת 

ת סיכונים וחשיפות הנובעים והפעולות הננקטות על פעילותה העסקית ומבצעת הערכ

להיות  עשויותרוע התפשטות נגיף הקורונה יחריף, ימהשלכות אלה. להערכת החברה, ככל שא

 ,השפעות בתחומים של מחסור בחומרי גלם, בעיות בשינוע סחורות ואף מחסור בכח אדםלכך 

ל קידום , שיכולות להיות להן השפעות עכתוצאה משהיית עובדים בבידוד או ממגבלות אחרות

פיתוח והקמת פרויקטים של החברה )הן פרויקטים המוקמים על ידי החברה והן פרויקטים 

אין ביכולת החברה לכמת את  ,נכון למועד זה. שנרכשו על ידי החברה מצדדים שלישיים(

על פעילותה העסקית  ואם תארך תקופת התרחשותם, הללו, אם יתרחשו, םהאירועיהשפעות 

 בעתיד.

 

 

 

 .2020במרץ  4, בנק לאומי –הכלכלה חטיבת שוקי הון  אגף", במאקרו השבוע"כלכלית  סקירה  26



 25 -א 
 

 

העובדה שהחברה משכירה את נכסיה למספר רב ומגוון של שוכרים החברה מעריכה כי לאור 

 חוזייש לציין כי למעט מקרים בודדים בכל  .השפעה כאמור יכולה לחול גם על חלק משוכריה

פקדון )בין במזומן -הכולליםהשכירות בהם מתקשרת החברה עם שוכרים מתקבלים בטחונות 

 ערבות צדדים שלישייםבין חודשיים לשלושה חודשי שכירות וכן ובין בערבויות בנקאיות( של 

 לחוזה. (ערבים)

ובין היתר על  בתקופה האחרונהעוד יצוין כי להתפשטות הנגיף השפעה מהותית על שוק ההון 

מנת לעמוד העובדה שעל לאור  .נסחרות אגרות החוב של החברה ןהריבית בה יבשיעור ההעליי

שונים, על החברה לגייס הון נוסף, פרויקטים ו/או הקמת שת בהתחייבויותיה להשלמת רכי

)לצד  בנקים, חברות ביטוח וכד' -ת לקבלת מימון מגופים שונים בהם יואפשרובוחנת החברה 

 .מעקב שוטף אחר תנאי המימון הפוטנציאלים בשוק ההון(

להיות עלולה  , להתפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו,להערכת החברהבנוסף לאמור לעיל, 

עיכוב הליכי תכנון במוסדות התכנון שעבודתם עלולה להיפגע מהשלכות הקורונה השפעה ב

 ובהליכי הבניה של הפרויקטים שאותם יוזמת החברה וטרם הושלמו.

, לאחר כמו כן, לאור הירידות החדות בשווקים ובכללם שוק ההון הישראלי, לחברה נוצר הפסד

אשר הושקעו על ידי החברה, בעיקר  ליון ש"ח מני"ע סחיריםימ 11-כשל בסך  תאריך המאזן,

השקעות  .2019ליון ש"ח שבוצע על ידה בחודש נובמבר ימ 400-בעקבות גיוס ההון בסך של כ

מהיקף הגיוס הנ"ל(, בוצעו עבור החברה  25%-מיליון ש"ח )פחות מ 98-אלו, בהיקף כולל של כ

נאמנות ומנהלי תיקים( לאור מדיניות ניהול גופי ניהול השקעות שונים )קרנות  5על ידי 

ההשקעות של החברה שקבעה, בין היתר, כי החברה תשקיע חלק מאמצעיה הנזילים באג"ח 

ומעלה בעלות מח"מ קצר יחסית וכן באפיק מנייתי בהיקף  -Aקונצרני או נע"מ בדירוג ממוצע 

 זניח לחברה.

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

לעיל, ביחס לפעילות החברה והתחייבויותיה, לרבות ההשפעות על שוק ההון בישראל,   שצוינו

שוק הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, 

ד פרסום  המתבסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים הקיימים בידי החברה נכון למוע

לאור אי הוודאות הרבה בשוק בנושא השלכות בשליטת החברה בלבד.  םהדוח התקופתי ואינ

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

הישראלי, מגמות השינוי הקיימות בענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל וההתפתחויות 

ן על המצב הכלכלי בישראל ובעולם נכון למועד זה. השפעה זו על פעילות החברה הצפויות בו וכ

כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה  יתשנחז מזועשויה להיות שונה באופן מהותי 

השפעות נוספות ו/או שונות של נגיף הקורונה על שוק ההון בישראל, מכתוצאה בין היתר, 

יב למגורים בישראל, שינויי ריבית, שינוי במצב הכלכלי שוק הדיור בישראל וענף הנדל"ן המנ

שינויי חקיקה ושינויים רגולטורים אחרים שישפיעו על השווקים בהם כתוצאה מבישראל וכן  

 פועלת החברה.
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 27בישראל הדיור שוק 

 כללי

 מספר גדל 2018 לשנת בהשוואה כאשראלף עסקאות,  110-כ התבצעו, 2019 שנתבסיכום 

בנטרול העסקאות בסבסוד ממשלתי  .11%-כ של בשיעור( ממשלתי בסבסוד)כולל  העסקאות

ניכרת חולשה  בשנים האחרונות ,זאת עם בלבד. 4%-מצטמצם שיעור הגידול בעסקאות לכ

האזורים בארץ כאשר בסיכום שנתי נמכרו בשנת  לבמכירות דירות יד שניה המקיפה את כל

בפילוח גיאוגרפי עולה כי החולשה במכירת   .2018  שנתלאלף דירות יד שניה, בדומה    70-כ  2019

 דירות יד שניה הקיפה את כל האזורים בארץ, למעט חדרה ונתניה.

 המהווה וןנת(, למשתכן מחיר)כולל  חדשות דירותאלף  40-כ 2019שנתי, נמכרו בשנת  בסיכום

 מאז אלו במכירות ביותר הגבוהה הרמה והינו 2018 לשנת בהשוואה 31% של בשיעור גידול

 מחיר במסגרת במכירות 72% של בשיעור חד גידול רקע על הושגה זו שיא רמת. 2002 שנת

 החופשי בשוק שנמכרו החדשות הדירות סך דמע, כאמור אלו מכירות בניכוי כאשר, למשתכן

 , אך2018-ו 2017שאמנם מבטאת גידול בהשוואה לשנים  רמה ,בלבד אלף 23-כ על 2019 בשנת

 .2016 לשנת בהשוואה 23% של בשיעור נמוכה

 ירידותה  ולאחר  2018  שנתל  בדומה,  אלף דירות להשקעה  14-נרכשו כ  2019בשנת    בסיכום שנתי

 . 2018 עד 2016 בשנים 30% עד 20% שבין בשיעורים שנתיותה

 

 28חודשי דו, 2019 עד 2015 וחדשות שניה יד עסקאות"כ סה

 

 

 

 

 

 

, 2019 ן למגורים דצמבר"ענף הנדל תסקיר, אגף הכלכלן הראשי –אתר משרד האוצר  מתוך  27
review?skip=0&limit=10-https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/weekly .יצוין כי ,

 .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"פנתה לקבלת אישור האתר הנהחברה לא 
 עיל.ל 27' ראו הערת שוליים מס  28

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/weekly-review?skip=0&limit=10
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 29חודשי דו, 2019 עד 2010דירות חדשות   מכירת

 

 

 השכירות תשואת 

 חושב  היחס  כי  יצוין  .2019  עד  2017   לשנים  נכוןטבלה המפרטת את תשואת השכירות    להלן 

 :30לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המפורסמים לנתונים בהתאם החברה ידי על

 2019 שנת 201831 שנת 2017 שנת  
 חדרים 5עד   4.5 דירות

66,469-כ בש"חשכר דירה שנתי ממוצע  67,382-כ  68,313-כ   
 1,906,625 1,937,000 1,951,500 בש"חמחיר דירה ממוצע 

 3.58% 3.48% 3.41% תשואה לדירה שיעור
 חדרים 4 עד 3.5 דירות

50,006-כ בש"חשכר דירה שנתי ממוצע  ,85350-כ  52,141-כ   
 1,524,825 1,520,600 1,504,500 בש"חמחיר דירה ממוצע 

 3.42% 3.34% 3.32% תשואה לדירה שיעור
 חדרים 3 עד 2.5 דירות

41,229-כ 40,272 בש"חממוצע  שנתישכר דירה   43,020 
1,181,275 1,167,200 "חבשמחיר דירה ממוצע  - כ  188,5251,  

 3.62% 3.49% 3.45% תשואה לדירה שיעור
 

 

 

 

 .לעיל 27' ראו הערת שוליים מס     29
(: 6.2לוח  בעבר) 2.2 לוח ,של מחירים לסטטיסטיקה הירחון( 1: )לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מתוך  30

 הירחון( 2)-ו( חדרים)לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה (, ח"אלפי ש)מחירים ממוצעים של דירות 

(,  ח"ש)מחירים ממוצעים חודשיים של שכר דירה חופשי    (:4.8בעבר לוח  )  4.9  לוח  ,של מחירים  לסטטיסטיקה

החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע  ,יצוין כי (.חדרים)לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה 
 .האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור

אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה  לפי (, ח"ש אלפי)הממוצע של המחירים הממוצעים של דירות  ,כי יצוין  31
 המרכזית  הלשכה  ידי  על  שפורסם  למידע  בהתאם 2019  בשנת  הרבעונים 4  של  פשוט  ממוצע  לפי  נעשה( חדרים)

החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם , יצוין כי. לסטטיסטיקה
 .לציבור
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 :920132עד  2007)בש"ח( בשנים  חופשי דירה בשכר העלייה את המתאר גרף להלן

 
 

 33הדיור היצע

והכמות   2019עד  2007בשנים  הבניה וגמרהבניה  התחלות את המפרטת טבלה להלן 

 :2019 עד 2007המבוקשת של דירות חדשות בשנים 

 בניה גמר בניה התחלות שנה
 מבוקשת כמות
 34דירות של

2010 40,411 33,273 40,163 

2011 46,562 34,126 39,849 

2012 43,526 37,412 42,675 

2013 47,856 42,465 43,821 

2014 47,701 44,666 41,889 

2015 53,685 43,919 50,971 

2016 56,373 46,127 49,414 

2017 53,598 48,463 42,891 

2018 50,968 50,568 40,799 

2019 50,831 50,593 50,710 

 

 

32 
מחירים   (:4.8  לוח  בעבר)  4.9לוח  ,  של מחירים  לסטטיסטיקה  הירחון,  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  מתוך 

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

 דירות, לפי שלב בנייה, – 1( לוח 1: ) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהמתוך   33

 https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2020/079/04_20_079t1.pdf ( ;2)  תרשים כמות  – 1לוח
מבוקשת של דירות חדשות )לפי נתונים מקוריים(, 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2020/072/04_20_072t1.pdf ( הכמות המבוקשת של 3)-ו
.  https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/042/04_20_042b.pdf, 1920שנת  –דירות חדשות 

 .יצוין כי, החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור
 לשימוש)חדשות שלא למכירה    ומדירות  שנמכרו  חדשות  מדירות  מורכבת  חדשות  דירות  של  המבוקשת  הכמות  34

 ולמעונות להוסטלים, לעמותות, מוגן לדיור, להשכרה, רכישה לקבוצות, בקרקע הבנייה זכויות בעל של עצמי
 .מקוריים נתונים הם המוצגים הנתונים(. סטודנטים
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https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2020/079/04_20_079t1.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2020/072/04_20_072t1.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/042/04_20_042b.pdf
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 הבנייה בהתחלות ירידה מגמת החלה 2019 שנת של הראשון מהרבעון, המגמה נתוני פי על

דירות לרבעון(, זאת לאחר   12,390בממוצע לרבעון )רמה ממוצעת של    4.2%  של  שיעור  בקצב

בממוצע  4.3%-נצפתה עלייה בשיעור של כ 2018שבשלושת הרבעים האחרונים של שנת 

 (.לרבעון דירות 12,830-כ של ממוצעתלרבעון )רמה 

 
 

נתוני  תובחינדירות,  50,710-עמדה על כהכמות המבוקשת של דירות חדשות  2019בשנת  

עד חודש  2018מחודש מרץ  1.4% של בשיעורהמגמה מראה כי ישנה מגמת עלייה בקצב 

נרשמה מגמת ירידה  2018עד פברואר  2016, וזאת לאחר שבין החודשים יוני 2019דצמבר 

 64.6%-הכמות המבוקשת מורכבת משיעור של כ 2019 בשנת. 1.3%בקצב בשיעור של 

 .בנייתן שהחלהשלא למכירה דירות  35.4%-כ ושיעור שלחדשות שנמכרו דירות 

 במחוזות היו חדשות דירות של המבוקשת הכמות כל מסך 46.7%-כ של שיעור 2019 בשנת 

 .בלבד 6.3% של שיעור על עמד הנתון בירושלים כאשר אביב ותל המרכז
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 הממוצע הבניה זמן משך 

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

 :920135 של שנת שלישי רבעון עד 1998 בשנים הבניין שטח לפי הסתיימה שבנייתם

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, משקל  קיבל  בניין  כל)משוקלל   ממוצע(:  72לוח    בעבר)  5/מתוך לוח יד  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  מתוך  35

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

 – שטח הבניין  לפי
-https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99

%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F.aspx-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8  ;

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2014/1582_binuy_2013/pdf/tab72.pdf .לא החברה, כי יצוין 

  .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"הנ האתרלקבלת אישור  פנתה
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https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2014/1582_binuy_2013/pdf/tab72.pdf
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 בגרף  כמתואר בישראל הדירות במחירי משמעותית אליתיר עליה חלה האחרונות בשנים

 :שלהלן

 201936 – 2010בשנים  דירותמחירי  מדד 

 

 

 37הדיור 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. בין  צעדים

 המהלכים ניתן למנות: 

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

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

 בתמורה  מהיר בקצב בנייה היתרי למתן מתחייבות ומיותמק רשויות במסגרתה

 

 

, מדד מחירי דירות: 2.1לוח  ,של מחירים לסטטיסטיקה הירחון, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מתוך  36
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/madad/doclib/2020/045/10_20_045t1.pdf .לא החברה ,כי יצוין 

 .שפורסם לציבורל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי "הנ האתרלקבלת אישור  פנתה
גורמי הביקוש , התפתחות המחירים: שוק הדיור, " 9.11.2015דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום   37

".  וההיצע וניתוח תוכניות הממשלה
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
7%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9%

7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%9D
1%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A2%20%D
7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%

%94.pdf7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7D .לא  החברה ,כי יצוין 

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

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/madad/doclib/2020/045/10_20_045t1.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.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
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 לקצב  בהתאם  ותשתיות,  חינוך  מוסדות,  ציבור  מבני  בהקמת  לסייע  הממשלה  להתחייבות

 .השיווק

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

לבנייה למגורים, המכוונים לגופים הממשלתיים המבצעים תכנון: משרד  תכניותאישורי 

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

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

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

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

 ראשונה דירה לקנות דירה חסרי על להקל הינה התכנית מטרת – 38למשתכן מחיר תכנית (ד)

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

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

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

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

ושליחת תוצאות ההגרלה לכלל הנרשמים;  והשיכון הבינוי במשרד ממוחשבת הגרלה

זכייה לנרשמים וזימון הזוכים לבחירת דירה וחתימת חוזה. למיטב ידיעת   הודעותשליחת  

חיר מ במסלול, סך משקי הבית הזכאים והשיכון הבינוי משרד פרסומיפי -עלהחברה, 

אלף בהגרלות )יובהר כי  72-כ זכו כה ועד אלף 197.5 -למשתכן ומחיר מטרה הינו כ

 .39(ישראל  מקרקעי  רשות –למשתכן    מחירמחיר למשתכן ו  למסלוליםהנתונים מתייחסים  

פרויקט הדיור להשכרה ארוכת טווח אותו מקדמת חברת  – 40"להשכיר"דירה  פרויקט (ה)

"דירה להשכיר" הינו חלק מתכנית הדיור הרחבה שהוביל קבינט הדיור ברשות שר האוצר 

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

-בתל מכרזים 17נסגרו , על פי פרסומי חברת דירה להשכיר זה למועד עדלרכוש דירה. 

שוהם, באר יעקב, רמלה, כרמיאל, גן , אור יהודה, חולוןראשון לציון, אביב, ירושלים, 

 .יבנה ונוף גליל )נצרת עלית(

משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד הבינוי בשיתוף עם רשות   –  41"לדירה"נתיב    תכנית (ו)

מקרקעי ישראל חתמו על הסכם למימון פרויקטים תחבורתיים התומכים בשיווק יחידות 

הסכמה על פתרונות תכנוניים, תקצוב מאושר והתוויית  ,ןדיור. ההסכם כולל חלוקת מימו

ל את היצע הקרקעות לשיווק . כל זאת במטרה להגדיםלוחות זמנים לביצוע הפרויקטי

 לסיכום הגיעו המשרדים. בארץ שוניםולתכנון של אזורי מגורים ותעסוקה במקומות 

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

 

 

יצוין כי, החברה ,  pxhttp://www.dira.gov.il/odot/Pages/meyda_kelali.as, והשיכון הבינוי משרד אתר מתוך  38
 .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ

המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון , 2020 לפברואר 23, מחיר למשתכן נתוניםדוח  מתוך  39
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/mishtaken_statistics.   יצוין כי, החברה לא פנתה

 .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"לקבלת אישור האתר הנ
החברה לא   ,יצוין כי,  o.ilhttp://www.aprent.c  ,מ"החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע  ,אתר דירה להשכיר  40

 .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"פנתה לקבלת אישור האתר הנ
 המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל " נתיב לדירה" פרוייקט  41

http://apps.land.gov.il/shivukweb/pages/prj_nativ.html.  יצוין כי, החברה לא פנתה לקבלת אישור האתר
 .אמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבורל להכללת המידע ה"הנ

http://www.dira.gov.il/odot/Pages/meyda_kelali.aspx
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/mishtaken_statistics
http://www.aprent.co.il/
http://apps.land.gov.il/shivukweb/pages/prj_nativ.html
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 והתאמתם  מסוימים פרויקטים של ביצועם הקדמת תוך, לדיור זיקה בעלי תחבורתיים

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

 מחלף,  מלאכיקריית  -אשקלון  3  כביש  ושדרוג(  רבין)מחלף    אשקלון  מחלף,  דרוםיבנה  /צפון

 תל השומר כביש מוטה גור וצומת דורי/לוי אשכול.  במתחם כבישים והסדרת אפולוניה

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

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

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

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

 . המשקיעים מצד לדירות הביקוש את להפחית

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

של קרנות להשקעה במקרקעין לצורכי דיור להשכרה. מטרת התיקון היא פיתוח 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 לחוק"ב י פרק ביטול (ט)

ביטל בג"ץ את פרק   2017באוגוסט    6ביום    –  201642-"זתשע(,  2018-ו  2017  התקציב  לשנות

י"ב שעניינו מס ריבוי דירות, אשר עיקרו במס המוטל על יחיד/תא משפחתי אשר בבעלותו 

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

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

החקיקה משלב הדיון בוועדת הכספים של הכנסת. למיטב ידיעת החברה עד למועד הדוח 

 לא נעשה כל מהלך מהותי לקידום החקיקה. 

לפועל של החלטות   ןהממשלה הנוגעות לשוק הנדל"ן למגורים בישראל והוצאת  להחלטות (י)

א ניתן לחזות את זה ל בשלבאלו, עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה. 

הגדלת היצע הדירות וצינון שוק  הינה המוצהרת שמטרתן, הממשלה פעולותהשפעת 

 נכסי  בערך ירידהו המחירים עליית בקצב להאטההנדל"ן. פעולות אלה עלולות להביא 

 .החברה

 

 43בישראל למגורים המניב"ן הנדל ענף 

 2%-אלפי דירות, עליה בשיעור של כ 1.5-רכישות המשקיעים הסתכמו בכ 2019בחודש דצמבר 

אביב, אשר "פיצה" -בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עליה זו מתרכזת ברובה באזור תל

ברכישות המשקיעים ביתר האזורים בארץ. כך לדוגמא בחודש  10%-על ירידה בשיעור של כ

, 2018מבר דירות, כמעט כפליים בהשוואה לחודש דצ 350אביב -נרכשו באזור תל 2019דצמבר 

-דירות נרכשו על ידי החברה ומשקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על שיעור של כ  70כאשר  

13%. 

 7%-דירות, ירידה בשיעור של כ 2,000-הסתמכו ב 2018מכירות המשקיעים בחודש דצמבר 

 

 

42 
 .כנסת ישראל' צחי קוונטינסקי נ 16/10042 ץ"בג 

,  2019 ן למגורים דצמבר"סקירת ענף הנדל, אגף הכלכלן הראשי –אתר משרד האוצר  מתוך  43

 review?skip=0&limit=10-https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/weekly ;יצוין כי, 
 .פומבי שפורסם לציבורל להכללת המידע האמור שהינו מידע "החברה לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/weekly-review?skip=0&limit=10
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. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה במכירות אלו הקיפה את כל 2018בהשוואה לחודש דצמבר 

 ם, למעט אזורי נתניה והמרכז שרשמו עליה חדה.האזורי

  

 

 2019 – 2002הדירות שנרכשו להשקעה ושיעורם מסך העסקאות בשנים  סך 

 

  

 

 מסך העסקאות ושיעורם להשקעה שנרכשו דירות סך

 

 

אלו מלמדים כי במקביל לירידה הכמותית החדה ברכישות המשקיעים בשלוש  נתונים 

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

 בו הבודדים בין היהיפו -אביב תל אזור, לדוגמה כך. 2019בשנת  14%-לשיעור של כ 2015

 נמוך בנתון מדובר ועדיין, 2019 בשנת המשקיעים ברכישות משמעותי גידול נרשם

 .הקודם העשור בתחילת העיר את שאפיינו הגבוהות מהרמות משמעותית

 

 2019 – 2015( בשנים משקיעים מכירות בניכוי)רכישות  משקיעים של נטו רכישות
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נגרעו מ"מלאי דירות המשקיעים"  2019במהלך חודש דצמבר  כי ללמוד ניתן אלו מנתונים 

מאז החל לרדת "מלאי דירות ש  כך.  2018דירות בלבד בדצמבר    850-דירות, לעומת כ  500-כ

 אלף דירות. 22-כקרוב ל 2019נגרעו ממנו עד תום  2016המשקיעים" באפריל 

 

 

 

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

שצוינו לעיל, ביחס לפעילות החברה, לרבות ההשפעות על שוק הדיור בישראל וענף 

 הערכות  על המתבססהנדל"ן המניב למגורים בישראל, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, 

ואינו  התקופתי  הדוחועד פרסום הקיימים בידי החברה נכון למ סובייקטיביים ואומדנים

זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות  מידעבשליטת החברה בלבד. 

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

הצפויות בו וכן על המצב הכלכלי בישראל נכון למועד זה. השפעת הגורמים הנ"ל על 

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

משינוי במצב הכלכלי מהשפעות נגיף הקורונה, לא תתממשנה כתוצאה בין היתר, 

בישראל וכן בגין שינויי חקיקה ושינויים רגולטורים אחרים שישפיעו על השווקים בהם 

 .להלן 31פועלת החברה, וכן בגין התממשות גורמי סיכון, כמפורט בסעיף 
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במקרקעין  להשקעותבהיותה קרן  החברהתיאור  -שלישי  חלק

 וריםסקיה בתחום הנדל"ן המניב למגותיאור ע

 

 רמת המצרף  –  כללי על תחום הפעילות מידע .9

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 

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

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

 כגון בנקים.  חיצוניים ממקורותחלק מעלויות הרכישה ממקורות עצמאיים והיתרה באשראי 

"מ בע( 99) 2000-גורכגון: עמיכמו כן, קיימים מספר גופים קטנים חברות וגופים ממשלתיים 

, מקימים, מתכננים, מאתרים, יוזמים אשר ועמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

 . למגוריםהמיועדים להשכרה  נכסים ומתחזקים מנהלים

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

 במקרקעין.  להשקעותהגדרות והוראות מיסוי לעניין קרן 

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

במקרקעין, במקרקעין לצורכי דיור   להשקעות  נותוהוראות מיסוי לעניין השקעה של קרהקלות  

 דירות של לבנייה המיועדת קרקעלהשכרה ומקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה )דהיינו, 

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

 להשקעות, העברת נכסים לקרנות במקרקעין להשקעותהשליטה בקרן  לנושא בעיקר הנוגעות

 ולנהל להחזיק, לרכוש במקרקעין להשקעות קרן של האפשרות וכן הקמתן בשלב במקרקעין

 .מקרקעין איגודי

 נות קר ארבעהחר בבורסה למס רשומות, למיטב ידיעת החברה, זהתקופתי  דוחנכון למועד 

 להשקעות קרנות שלוש, החברה ידיעת למיטביודגש כי, במקרקעין נוספות.  ההשקעל

 מתמקדת אחת קרןוו/או למשרדים  המסחרי המניב"ן הנדלמתמקדות בתחום  במקרקעין

 .2020 פברוארמניותיה נסחרות בבורסה החל מבישראל אשר  מגוריםבתחום הנדל"ן המניב ל

 

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

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

 

 הצלחה קריטיים בתחום הפעילות גורמי 

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

 הינם כדלקמן:

 שירכשו ופיזורם הגיאוגרפי.מיקום הנכסים  (א)
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 .ובתנאים מטיבים בשוק רווי תחרות 44הנדרש בהיקף נכסים לרכוש החברה של יכולתה (ב)

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

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

 איתנות פיננסית וזמינות מקורות מימון. (ה)

 ך ותנאי חוזי השכירות.אור (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 

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

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

, שיעור 1.1%-בכ  2019" אשר עלה בשנת  למגורים  בבנייה  תשומה  מחיריפי רוב, כמקובל, למדד "

 .2%-בה עלה המדד בכ 2018מהעלייה בשנת  נמוך

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

 חלקניהול ואחזקה בקשר עם  שירותילקבלת  סטנדרטיים"( בהסכמים הנכסים מנהלי"

, לנכסים ואחזקה ניהול שירותי למתן בתמורה רכאש החברה שלמהפרויקטים הפעילים 

ישיר בפניות   טיפולבהתאם להסכמי השכירות,  התחייבויות החברה    מילוי, בין היתר,  הכוללים

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

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

  .השכירות דמי גובההנגזרים מ בשוק כמקובללדמי ניהול  יםהנכס

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

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

 כאמור. 

 .לעיל כאמור מהספקים במי תלות לה אין כי מעריכה החברה 

 

 חום הפעילותהכניסה והיציאה העיקריים של ת 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)

 

 

 .להלן 27.1 בסעיף למשל ראו  44
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נוסף  לפרוט. במקרקעין להשקעות קרן שהיינו כאמור לתאגיד המס מהקלות יהנותל

 .להלן 28 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 חריגה  בידילצורכי דיור להשכרה )דירות למגורים( 

 של בשיעור במס בתחויאשר  פטורה נאמנות קרן)למעט  70% של בשיעור במס תחויב אשר

()ד( 2)27.1  בסעיף  האמורים( ובלבד שמקרקעין אלו נרכשו על ידי החברה בהתאם לתנאים  60%

ארבע  להשקעות במקרקעין לפני שחלפו קרן בידי ימכרובמקרה שבו מקרקעין  ,בנוסף. להלן

שנים מיום שהפכו למקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה )דירות למגורים( תשלם הקרן 

, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין 6%ס רכישה מלא בשיעור של להשקעות במקרקעין מ

 משווי המקרקעין(.  0.5%)חלף מס רכישה מופחת בשיעור של 

 28 סעיףנוספים אודות התנאים והמגבלות החלים על קרן להשקעות במקרקעין ראו  לפרטים

 .להלן

 

  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  מניות החברה אשר הינן סחירותבבהשקעה 

 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

 .ארצית בפרישהולא  מסוימים גאוגרפיים באזורים פועלים מרביתם, למגורים המניב"ן הנדל

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

למעט קרן ריט חדשה אחת שנרשמה למסחר  למגורים המניב"ן הנדל בתחום ארצית בפרישה

 .2020ה בשנת בבורס

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

בתחום הנדל"ן המניב למגורים.  המשקיעיםבמספר הגופים הקטנים )או היחידים(  בגידול וכן

העוסקת בנדל"ן מניב קיימת קרן להשקעות אחת נוספת  נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה,  

נכון למועד זה, אין  .2020פברואר החל מ בבורסה נסחרותלמגורים בישראל אשר מניותיה 

 ותקעקרנות להש הקרן הנ"ל ו/או ביכולתה של החברה לחזות כיצד תשפיע כניסתן של

 במקרקעין נוספות בתחום פעילותה על התחרות בתחום הפעילות של החברה.

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

מתחרה פוטנציאלי בחברה. לאור זאת, לא ניתן  הוא למגורים מניב"ן נדל בעל כלכך ש, ביותר

 השוק  נתח  החברה  להערכת,  זאת  עם  יחד.  ומעמדה  החברה  של  השוק  נתח  אתזה    בשלבלהעריך  

 .קטן הינו הנוכחיבשלב  החברה של

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

 .למגורים  המניבהנדל"ן    בתחום  ויזמיםשיתוף פעולה עם גורמים אסטרטגים    באמצעות

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

 לשוכרי יותר אטרקטיבי שיהיה באופן, ובתנאים מטיבים עם השוכרים יחסית ארוכים

 .דירות
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   וצאותתמצית ת .10

 :פרמטר

 ביום שנסתיימה לשנה

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 ₪ באלפי

 ---  3,806 13,932 הפעילות הכנסות כל סך

 ---  38,816 34,678 משערוכים רווחים

 ---  41,822 47,058 הפעילות רווחי

NOI זהים מנכסים (Same 

Property NOI( )תקופות שתי עבור 

 (אחרונות דיווח

7,454 3,006  --- 

 ---   NOI 12,380 3,006"כ סה

  ישראל  –גאוגרפים  אזורים .11

 פרמטרים
 מאקרו

 כלכליים:

 ביום שנסתיימה לשנה

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 ישראל
תוצר מקומי גולמי 

(PPP( )במיליארדי 
 45"ח(ש

 1,271-כ 1,330-כ 1,408-כ

( PPPתוצר לנפש )
 46ש"חבאלפי 

 146-כ 149.8-כ 155.6-כ

שיעור צמיחה 
בתוצר 

3.5% 3.4% 3.6% 

 

 

ל להכללת המידע האמור שהינו מידע "יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ. במחירי שוק, הוצאה על התוצר המקומי הגולמי -.1לוח , מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  45
 .פומבי שפורסם לציבור

 .נתוני תוצר לנפש לפי מחירים שוטפים .45ראה הערת שוליים   46



 41 -א 
 

 פרמטרים
 מאקרו

 כלכליים:

 ביום שנסתיימה לשנה

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 ישראל
  47(PPP)המקומי

שיעור צמיחה 
בתוצר לנפש 

(PPP)48  

1.6% 1.4% 1.6% 

 0.2% 0.8% 0.6% 49אינפלציה שיעור

התשואה על חוב 
ממשלתי מקומי 

 50לטווח ארוך

(0.704) 0.376 (0.090) 

דירוג חוב 
ממשלתי לטווח 

ליום האחרון ארוך 
 51של השנה

S&P – AA- 
1Moody's – A 

Fitch – A+ 

S&P – AA- 

1Moody's – A 
Fitch – A+ 

S&P – A+ 

1Moody's – A 
Fitch – A+ 

שע"ח מטבע 
מקומי ביחס 

ליום  ולאירולדולר 
האחרון של 

 52השנה

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

 ₪  3.748דולר =  1
 ₪  4.291=  אירו 1

 "ח ש 3.467=  דולר 1
 ₪  4.152=  אירו  1

 

 

 

.  bs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/070/08_20_070b.pdfhttps://www.c,  2020  במרץ  10  מיום  2019לתקשורת החשבונות הלאומיים לישראל לשנת    הודעה,  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  מתוך  47

  .ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור"החברה לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ ,יצוין כי
 .47ראה הערת שוליים   48
.  https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2020/016/10_20_016b.pdf, 2020 בינואר 15לתקשורת מדד המחירים לצרכן מיום  הודעה, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מתוך  מתוך  49

 .לציבור שפורסם פומבי מידע שהינו האמור המידע להכללת ל"הנ האתר אישור לקבלת פנתה לא החברה כי יצוין
תשואה להתשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך מתייחסת  .  www.bankisrael.gov.ilח נלקחו מאתר בנק ישראל  "הנתונים אודות התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך ואודות שע  50

 .יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור. שנים ברוטו 7-לפידיון של אגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה ל
יצוין כי, החברה לא פנתה לקבלת     http://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/TheCreditRating/Pages/IsraelsCreditRating.aspxישראל    דירוג לוח האשראי של  ,  אגף החשב הכללי,  מתוך משרד האוצר  51

 .ינו מידע פומבי שפורסם לציבוראישור להכללת המידע האמור שה
כללת המידע האמור שהינו מידע פומבי יצוין כי, החברה לא פנתה לקבלת אישור לה . http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspxשערי חליפין יציגים , מתוך בנק ישראל  52

 .שפורסם לציבור

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/070/08_20_070b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2020/016/10_20_016b.pdf
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

 מגורים 
 31.12.2018 ליום 31.12.2019 ליום פילוח

 14,387-כ 32,325-כ (מכר שטחי נדל"ן מניב )מ"ר
 31.12.2018 ליום 31.12.2019 ליום 

)באלפי  מניב"ן נדל הוגן שווי
 371,770-כ 701,700-כ "ח(ש

 31.12.2017 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2019 ביום שנסתיימה לשנה 

NOI   3,006-כ 12,380 "ח(ש)אלפי - 
 31.12.2017 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2019 ביום שנסתיימה לשנה 

)באלפי  שערוךהפסדי /רווחי
 - 38,816-כ 34,678 ש"ח(

 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2019 ביום שנסתיימה לשנה 
"ר למ ממוצעים שכירות דמי

 50-70 40-77 -כ (בש"ח לחודש)

 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2019 ביום שנסתיימה לשנה 

"ר למ ממוצעים שכירות דמי
 בתקופת שנחתמו בחוזים
 -כ ש"ח(ב לחודש) הדיווח

40-75 50-70 

 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2019 ביום שנסתיימה לשנה 2019 בדצמבר 31 ליום 
 - 5491%-כ %10053-כ )%( ממוצעים תפוסה שיעורי

 31.12.2018 ליום 31.12.2019 ליום 

 5 755 מניבים נכסים מספר

 31.12.2018 ביום שנסתיימה לשנה 31.12.2019 ביום שנסתיימה לשנה 
 בפועל ממוצע תשואה שיעור

 1.3%57-כ 2%56-כ ( )%(שנה סוף שווי)לפי 

 

 

 .בנכס להתבצע המתוכנן שיפוץ לקראת פינוי בשלבי נמצא אשר בירושלים הלל פרויקט כולל לא  53
 .בנכס להתבצע המתוכנן שיפוץ לקראת פינוי בשלבי נמצא אשר בירושלים הלל פרויקט כולל לא  54
 .בנכס להתבצע המתוכנן שיפוץ לקראת פינוי בהליכי נמצא אשר בירושלים הלל פרויקט כולל  55
 .השנה במהלך אוכלסו או/ו השנה במהלך לחברה נמסרו ואלו היות חלקיות היו הנכסים בגין 2019בשנת  ההכנסות  56
 .השנה במהלך אוכלסו או/ו השנה במהלך לחברה נמסרו ואלו היות חלקיות היו הנכסים בגין 2019 ובשנת 2018 בשנת  ההכנסות  57
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   חתומים  שכירות חוזי בגין תוצפוי הכנסות .13

 שוכרים אופציות תקופות מימוש בהנחת שוכרים תו אופצימימוש 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 
 (מכר מ"ר

 - - - 4,718-כ  - - - 4,718-כ  1רבעון  -2020שנת 
 1,800-כ 14 - 4,707-כ  1,800-כ 14 - 4,707-כ  2רבעון  -2020שנת 

 3רבעון  -2020שנת 
 22 - 4,260-כ 

 
 2,800-כ 22 - 4,260-כ  2,800-כ

 100-כ 1 - 4,103-כ  100-כ 1 - 4,103-כ  4רבעון  -2020שנת 
 2,000-כ 11 - 16,181-כ 3,400-כ 40 - 15,195-כ 2021שנת 
 1,000-כ 8 - 15,597-כ 1,500-כ 10 - 13,755-כ 2022שנת 
 7,500-כ 72 - 12,960-כ 7,600-כ 73 - 10,947-כ 2023שנת 

 - 114 - 3,928-כ 11,000-כ 114 - 3,928-כ ואילך 2024שנת 
 15,200-כ 242 - 66,454-כ 28,200-כ 274 - 61,613-כ סה"כ

 

 שוכרים עיקריים )מצרפי(  .14

 .2019 בדצמבר 31חודשים שהסתיימה ביום  12בתקופה של  החברהמהכנסות  10%אשר ההכנסה מהם מהווה  אין שוכרים עיקריים לחברה, הדוחנכון למועד 

 ינה חשופה לסוגי שוכרים מסוימים. השוכרים הינם שוכרים מגוונים, מרקעים שונים, בין היתר, מבחינה סוציואקונומית, ועל כן, להערכת החברה, היא א

 לעיל. 8.1לעניין השפעת נגיף הקורונה ראו סעיף 

 

 חשיפה לענף ספציפי  .15

החברה נובעות מתחום פעילות  של( 100%) יההכנסות כל, הנובעת מכך שבישראל למגורים"ן הנדל לשוקנכון למועד הדוח ולמועד זה, לחברה חשיפה מהותית 

 להלן. 32ראו סעיף  החברהבדבר גורמי הסיכון של  לפרטיםלמגורים.  להשכרה מיועדים החברההמניבים של  ההנדל"ן המניב וכל נכסי
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   )מצרפי( בהקמה נכסים .16

 (ביום שנסתיימה)שנה  תקופה :פרמטרים
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 1 4 4  השנהמספר נכסים בהקמה בתום 
 11,339-כ 107,464-כ 108,399 מ"ר(ב) שנהסה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום ה

 13,025-כ 104,114-כ 6,117-כ השוטפת )באלפי ש"ח( שנהסה"כ עלויות שהושקעו ב
 שנהבו מוצגים הנכסים בדוחות בתום השהסכום 
 13,025-כ 117,139-כ 123,507-כ (ח"ש)באלפי 

 690-כ 18,360-כ 42,500-כ העוקבת )אומדן(  )באלפי ש"ח( שנהתקציב הקמה ב
סך הכל יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות 

 44,040 328,603 336,343 הקמה )אומדן לתום השנה( )במטבע המסחרי(ה

 

   58)מצרפי(  נכסים רכישת .17

בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום  פרמטרים
2019 

בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 
2018 

בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 
2017 

ו/או נמסרו  שנרכשו נדל"ן להשקעה נכסי מספר
 - 4 3 לחברה בשנה

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

 )באלפי ש"ח(
 - 332,954-כ 289,110-כ

 13,025-כ 104,114-כ 2,655-כ עלות השקעה בנכסים בהקמה בשנה )באלפי ש"ח(
NOI  במהלך השנה שנרכש נדל"ן להשקעהשל 

 )באלפי ש"ח(
 - 3,006-כ 3,625-כ

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

 - 14,387-כ 18,042-כ

שנרכשו  קרקע(שטח )סה"כ שטח נכסים בהקמה 
 (מ"רבשנה )ב

 2,460-כ 14,475-כ -

 

 

 

 

 .להלן 22-ו 21 סעיפים ראה המפורטים הנכסים בדבר נוספים לפרטים  58
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 דירות הרצליה הילס  11 –פרטים בדבר נכסים שאינם מהותיים או מהותיים מאוד  .18

 
 דירות   11

 בהרצליה הילס  
 

אודות הערכת   הנדרשים נוספים נתונים מידע  פריט שנה
 השווי וההנחות שבבסיסה 

  ערך
  בספרים

  בסוף
 תקופה 

  באלפי) 
 "ח(ש

  שווי
  הוגן 
  בסוף

 תקופה 
  באלפי)

 (ח"ש

  הכנסות
  מדמי

  שכירות
 בתקופה 

  באלפי) 
 "ח(ש

NOI 
  בפועל

  בתקופה
 ( מאוחד)

  באלפי)
 (ח"ש

  שיעור
 התשואה 

)%( 

  שיעור
  התשואה 
המותאם 

59)%( 

  שיעור
  תשואה

  על
 העלות 

)%( 

יחס  
שווי  
הנכס  
לחוב  

(LTV) 

 רווחי  
ערוך  יש

בתקופה  
)באלפי  

 "ח(ש

  שיעור
  התפוסה

  לתום
 תקופה 

)%( 

  דמי
  שכירות

  ממוצעים
 ר "למ

 (ח"בש)

  זיהוי
  מעריך
 השווי 

 שם)
 (וניסיון

  מודל
  ההערכה
  שמעריך

  פעל השווי
 לפיו 

  הנחות
  נוספות 
  בבסיס

 ההערכה 

 אזור 

 ישראל 

- כ 2019
31,150 

- כ
 75-כ 100% 1,139-כ - 1.4%-כ 3%-כ 1.1%-כ 346-כ 445-כ 31,150

גרינברג  
אולפינר  

 ושות'

 גישת
 - ההשוואה

  המטבע ציון
 המסחרי 

₪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעור התשואה המותאם מהווה שיעור התשואה השנתי על בסיס הכנסות השכירות הנובעות מחוזי השכירות החתומים.   59
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  חולון גיבוריםתל  –דירה להשכיר  פרויקט –בהקמה  מהותי נכס .19

 
  ומאפייניו  להשקעה"ן  נדל נכס  שם

  תקופת
 הדיווח 

 כספיים   נתונים
  שיעור

  בתום  השלמה
 שנה

]הנדסי/כספי[ 
)%( 

  משטחי  שיעור
  לגביהם  הנכס

  חוזי נחתמו
  שכירות

  לסוף   מחייבים
 )%( שנה

  וההנחות   השווי הערכת  אודות נתונים
 שבבסיסה 

  מצטברת עלות
  כולל,  שנה  בתום

  בנייה, קרקע
)באלפי   ושונות
 "ח(ש

שם מעריך   ושערוכים  הוגן  שווי בדבר  נתונים
השווי  
 וניסיון 

מודל  
 הערכה 

הנחות  
נוספות  
בבסיס  
 ההערכה 

  בתום הוגן  שווי
)באלפי   שנה

 "ח(ש

  בספרים  ערך
)באלפי   שנה בתום

 "ח(ש

  שערוך  רווחי
)באלפי   בשנה
 "ח(ש

 הנכס  שם ציון
 

תל   –פרויקט דירה להשכיר  
 גיבורים חולון 

ם
ני

תו
נ

 
ם

יי
ת

שנ
  

 על
ס 

נכ
ה

 

 פז כלכלה   - 33%-כ 251-כ 17,049-כ 17,30060-כ 17,049-כ 2019

אומדן  
התזרים  
התפעולי 

הצפוי 
מהפרויקט  

)בשיעור  
ההיוון 
הראוי(  

בניכוי ו
רווח יזמי 
ועלויות 
הקמה  
 צפויות

שיעור היוון 
,  5%-של כ

עליה  שיעור  
שנתי של  
מחירי  

הדירות של  
 . 1.5%-כ

 שכונת תל גיבורים בחולון הנכס  מיקום ציון

  מטבע ציון
 ₪ פעילות 

  רכישת  מועד
הקרקע  /הנכס

 הנכס   נבנה עליה

   2017בספטמבר   11
 )תאריך זכיה במכרז( 

   2017בדצמבר  7
 )תאריך רכישת הקרקע( 

 - - - - 31%-כ - 13,715-כ 13,715-כ 13,715-כ 2018
  התאגיד  חלק

 )%(  בפועל

60%   
מנרב אחזקות   - 40%)

 בע"מ( 

  הצגה שיטת
 "ח בדו

פעילות  איחוד יחסי של 
 משותפת. 

  בנייה סיום  מועד
  משוער 

 - - - - 30%-כ - 13,025-כ 13,025-כ 13,025-כ 2017

  נכס  שטחי
)לפי    מיועדים

 ( שימושים
 

 

 

 פיו, בין היתר, התחייבה לשפות את השמאי בגין כל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה אשר תיגרם בשל תביעה.החברה התקשרה עם שמאי בפרויקט בהסכם הגבלת אחריות ושיפוי שעל      60
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  ומאפייניו  להשקעה"ן  נדל נכס  שם

  תקופת
 הדיווח 

 כספיים   נתונים
  שיעור

  בתום  השלמה
 שנה

]הנדסי/כספי[ 
)%( 

  משטחי  שיעור
  לגביהם  הנכס

  חוזי נחתמו
  שכירות

  לסוף   מחייבים
 )%( שנה

  וההנחות   השווי הערכת  אודות נתונים
 שבבסיסה 

  מצטברת עלות
  כולל,  שנה  בתום

  בנייה, קרקע
)באלפי   ושונות
 "ח(ש

שם מעריך   ושערוכים  הוגן  שווי בדבר  נתונים
השווי  
 וניסיון 

מודל  
 הערכה 

הנחות  
נוספות  
בבסיס  
 ההערכה 

  בתום הוגן  שווי
)באלפי   שנה

 "ח(ש

  בספרים  ערך
)באלפי   שנה בתום

 "ח(ש

  שערוך  רווחי
)באלפי   בשנה
 "ח(ש

  ההשקעה"כ סה
ל  ל )כו הצפויה
 בנייה,  קרקע

 ₪ ( )באלפי  ושונות

 

  

 הנדרשות ברמת החברה  התאמות .20

 )באלפי ש"ח( שווי הוגן לערכים בדוח על המצב הכספי התאמת

 ליום  
 (ח"ש באלפי) 

31.12.2019 31.12.2018 

 בדוח הצגה
 עסקי תיאור

 התאגיד

 12  שבסעיףכפי שמוצג בטבלה    נסתיימה  שהקמתם  להשקעה  ן"נדל  נכסי  שווי  כ"סה
 371,770 701,700-כ לעיל

 117,139 123,507-כ לעיל 16 שבסעיף בטבלה שמוצג פיכ נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה שווי כ"סה
 488,909 825,207-כ כ"סה

 התאמות

 - - נכסים שנכללו במסגרת "רכוש בלתי שוטף מוחזק למכירה" בדוח על המצב הכספי
 - - התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים וחייבים 

 - - התאמות הנובעות מהצגה של נכסים לפי עלות
 - - אחרות  התאמות

 488,909 825,207-כ התאמות אחרי, כ"סה
בדוח  הצגה

על המצב 
 הכספי

 371,770 701,700-כ דוח על המצב הכספיב להשקעה ן"נדל סעיף
 117,139 123,507-כ בהקמה בדוח על המצב הכספינדל"ן להשקעה  סעיף

 488,909 825,207-כ כ"סה

 )באלפי ש"ח( FFO (Funds From Operations)לרווחי  התאמה

 
 

FFO  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2019 2018 2017 

 באלפי ש"ח, מאוחד
 בלתי מבוקר

 .רל 16,733 21,638 רווח נקי
 :התאמות
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FFO  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2019 2018 2017 

 באלפי ש"ח, מאוחד
 בלתי מבוקר

להשקעה בהקמה, קרקעות ונכסי  בערך של נכסי נדל"ן להשקעה, נדל"ןשינויים  .1
 .רל ( 38,816) ( 34,678) .נוספים השקעה

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

 .רל .רל .רל בנכסים רווחים והפסדים הנובעים ממסחר .3
 .רל .רל .רל (. 3-ו  2)התאמות    ממכירת נכסים או ממסחר בנכסים הכנסות מס כתוצאההוצאות או   .4
 .רל .רל .רל ירידת ערך מוניטין או מוניטין שלילי .5
 .רל ( 2,273) ( 2,408) הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שינויים בשווי הוגן מכשירים פיננסים .6
 .רל .רל .רל (.IFRS3Rסד )עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפ .7
 .רל .רל .רל מסים נדחים בשל התאמות .8
השווי  עסקאות משותפות המוצגות לפי שיטת ( לגבי חברות כלולות או 1-8התאמות )  .9

 .רל .רל .רל המאזני

 .רל .רל .רל שאינן מקנות שליטה ברווח הנקי התאמות הנובעות מחלקן של הזכויות .10
(FFO) Funds From Operations  נומינאלי לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות

 .רל ( 24,356) ( 15,448) *1969 -התשכ"ט מבנה וצורה(, –ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

 :נוספות התאמות
 .רל 1,388 1,031 אופציות בגין הוצאות התאמת .11
 .רל 429 179 פעמיות-התאמת הוצאות תפעוליות חד .12

FFO  רל ( 22,539) ( 14,238) ההנהלה גישתנומינאלי לפי. 
 .רל 4,665 1,187 למדד הצמדה הפרשי התאמת .13

FFO רל ( 17,874) ( 13,051) הנהלההלפי גישת  יאליר. 

 נקי רווח מהווה המדד. ערך ניירות רשות להנחיות בהתאם מחושב זה מדד. מקובלים חשבונאות כללי מבוסס פיננסי מדד מהווה אינו FFO :FFO-ה מדד לגבי SAB-6-99-ל בהתאם גילוי *       
 לבחינת מקובל זה במדד השימוש. נוספים רווח וסוגי והפחתות פחת, נכסים מכירות(, נכסים משערוכי הפסדים או רווחים לרבות) פעמיות חד והוצאות הכנסות בנטרול, לתקופה חשבונאי
 .זו בטבלה מפורטות החשבונאי מהרווח הנדרשות ההתאמות. מניב ן"נדל חברות של ביצועיהן
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 מאוד יםמהותי להשקעה"ן נדל ינכס לגבי הנדרש הגילוי .21

 
 : נכסי נדל"ן להשקעה מהותיים מאוד כדלקמןלחברה , 2019בדצמבר  31נכון ליום 

 

 מידטאון פרויקט 

 הנכס הצגת 

-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
100% 

 31.12.2019ליום  פירוט

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

 בן שני ומגדל, מסחר קומות מעל משרדים שימושי המשלב, עיליות קומות 50-כ בן אחד מגדל הכולל בפרויקט המגורים דירות במגדל יחידות 34 שטחי הנכס מפוצלים לפי שימושים
 פנאי, עירוניים שימושים, למסחר מבונים שטחים ובנוסף, משותף כבית ירשם אשר מסחר קומות מעל מגורים לשימושי עיליות קומות 50-כ

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

 .ישירה החזקה מבנה האחזקה בנכס
 .100% בנכס בפועלחלק התאגיד 

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

 . בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות פירוט זכויות משפטיות בנכס
 בגין  המקרקעין  רישום  בלשכת  החברה  לטובת  אזהרה  הערות. נרשמו  הנכס  את  המנהלת  מ"בע  מידטאון  חברת  במרשמי  פנימיים  רישומים  נערכים מצב רישום זכויות משפטיות

 . התקבל מכתב החרגה בקשר עם כל הדירות.הנרכשות הדירות
 .ר.ל מנוצלות משמעותיותזכויות בניה בלתי 
 .להלן 20.1.5 ק"בס מידטאון לפרויקט בקשר משפטיות מגבלות ראו נושאים מיוחדים

 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל שיטת הצגה בדוחות הכספיים
 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר
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   עיקריים נתונים 

 חלק. 100% לפי נתונים
 100%-בנכס התאגיד

 בתאריך רכישת הנכס  2018שנת  2019שנת 

)באלפי  שנהשווי הוגן בסוף 
 ש"ח(

עלות רכישה  86,190-כ 86,880-כ
כולל הוצאות 
 נלוות לרכישה

 )באלפי ש"ח(

  73,201-כ

ערך בספרים בסוף שנה )באלפי 
 )מועד המסירה( 2018 מרס מועד הרכישה 86,190-כ 86,880-כ ש"ח(

רווחי או הפסדי שערוך )באלפי 
שיעור תפוסה  12,989-כ 690-כ ש"ח(

)%( 
 .ר.ל

 .ר.ל )אלפי ש"ח( NOI 64%-כ 100%-כ שיעור תפוסה ממוצע )%(
   2,170-כ 2,170-כ )מ"ר( בפועל מושכרים שטחים

   1,008-כ 2,189-כ 61"ח(ש)באלפי  הכנסות"כ סה
 ר"דמי שכירות ממוצעים למ

 ש"ח()לחודש ב
   69-כ 72-כ

 "רדמי שכירות ממוצעים למ
לחודש ) שנהבבחוזים שנחתמו 

 ש"ח( ב

   69-כ 72-כ

NOI )834-כ 1,883-כ )אלפי ש"ח   
NOI 1,168-כ 2,734-כ 62"ח(ש)אלפי  מותאם   

   1.2%-כ 2.5%-כ )%( בפועל תשואה שיעור
   1.6%-כ 3.1%-כ 63)%( מותאם תשואה שיעור

 שנתמספר שוכרים לתום 
 הדיווח

34 31   

 

 

 

 

 

 .מלאה קלנדרית שנה בגין הכנסות משקפות אינן 2018 בשנת ההכנסות כן על. 2018 שנת במהלך ואוכלס 2018 במרץ לחברה נמסר הנכס  61
 .אביב-תל עיריית עם השגה בר לדיור שכירות מהסכמי הנגזרים השכירות מחירי לעומת חופשי בשוק השכירות במחירי מהפער נובע מותאם NOI-ל NOI בין הפער  62
 .אביב-תל עיריית עם השגה בר לדיור שכירות מהסכמי הנגזרים השכירות מחירי לעומת חופשי בשוק השכירות במחירי מהפער נובע מותאם תשואה לשיעור בפועל תשואה שיעור בין הפער  63
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   ועלויות הכנסות מבנה פילוח 

 בנכס( הבעלות העברת מועד) 25.3.2018 מיום לתקופה )באלפי ש"ח( 2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ח("ש )באלפי 31.12.2018 ליום ועד

  הכנסות:
 1,008-כ 2,189-כ קבועות –מדמי שכירות 
 - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - מדמי ניהול
 - - מהפעלת חניונים

 - - אחרות
 1,008-כ 189,2-כ סה"כ הכנסות

  עלויות
 94-כ 290-כ ניהול, אחזקה ותפעול

 80-כ 15-כ הוצאות אחרות
 174-כ 305-כ סה"כ עלויות

 834-כ 1,883-כ רווח
NOI 834-כ 1,883-כ 

 

 - 64()באלפי ש"ח חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 

. חלק 100%לפי נתונים 
 100%-התאגיד בנכס

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2020 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2021 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2022 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2023 

לשנה שתסתיים ביום 
 ואילך 31.12.2024

 באלפי )ש"ח(
 - 3-כ 173-כ 1,150-כ 2,146-כ מרכיבים קבועים

 .רל .רל .רל .רל .רל (אומדן) משתנים מרכיבים
 - 3-כ 173-כ 1,150-כ 2,146-כ סה"כ

 
 אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס פרטים 

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 31.12.2019לתום שנת הדיווח 

 (ח"ש במיליוני)
או "הנאמן לאג"ח  "המלווהרזניק פז נבו נאמנויות בע"מ )להלן: " לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד ראשונה מדרגה שעבוד

 הסכם מכוח החברה זכויות מלוא על( החברה של'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן) ()סדרה א'( של החברה"
 הגבלה בסכום.ללא 

 

 

 .החופשי בשוק בשכירות דירות 2 מתוכן מידטאון להסכם בהתאם שכירות בדמי מידטאון שבפרויקט הדירות 34 מתוך דירות 34 מושכרות, זה למועד נכון  64
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 2014 בנובמבר 24 ביום"( מ"בע ציון: "להלן( )515157923. פ.ח) מ"בע מגורים. אם. איי ציון לבין מ"בע מידטאון בין שנחתם
 34 לרכישת"( מידטאון הסכם: "יחד להלן) 2017 בינואר 16 ביום לבין החברה לבין מ"בע ציון בין שנחתם מכר הסכם ומכוח

 משרדים שימושי המשלב, עיליות קומות 50-כ בן אחד מגדל הכולל בניה בפרויקט; להלן כהגדרתו המגורים במגדל יחידות
 המגדל) משותף כבית ירשם אשר מסחר קומות מעל מגורים לשימושי עיליות קומות 50-כ בן שני ומגדל, מסחר קומות מעל

 ע"לתב  בהתאם  הכל,  ובילוי  תרבות  פנאי,  עירוניים  שימושים,  למסחר  מבונים  שטחים  ובנוסף"(,  המגורים  מגדל: "ייקרא  השני
( בחלק) חלקות על המצוי, הצפוני ר"המע לב 3250 תכנית פי על" 1 מגרש"כ הידועה קרקע חטיבת על, המקרקעין על החלה

 מנחם  ודרך  המלך  שאול  הרחובות  בצומת(  6110  בגוש  370  –  ו  366,  42  ישנות  חלקות)  6110  בגוש  426,  425,  424,  423,  422,  421
 דירות המכר חוק פי על האמור מידטאון הסכם מכוח לה ינתנו או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות לרבות, אביב בתל בגין
 קרקעיים  תת חנייה מקומות 34 - האמורות ובנוסף הדיור יחידות עם בקשר כבעלים להירשם החברה זכויות לרבות וכן

מידטאון.   הסכם  להוראות  בכפוף  והכול  -6  חניה  במפלס  הנמצא  הדיור  ליחידות  המיועד  החניה  מקומות"  פול"ב  חניה  במתקני
באוגוסט  30החוב לשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום  באגרת כמפורט והכל
-" ובסעיף זההנאמןהחברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( )להלן: "בין  2017

 .", בהתאמה(אגרת החוב"
 שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק כל או המשועבד הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

שטר בין החברה לבין הנאמן )להלן: " 2017באוגוסט  17ובכפוף להוראות שטר הנאמנות אשר נחתם ביום  אלא בהתאם
 "(.הנאמנות

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

 .הנאמנות שטר להוראות ובכפוף בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע'( א סדרה) החוב אגרות
 ל"הנ  מהדירות  אחת  כל  מתוך  הנובעים  פירות  לקבלת  החברה  זכויות  כל  על,  בסכום  הגבלה ללא,  בדרגה  ראשון,  שוטף  שעבוד שעבוד מדרגה ראשונה

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

 ללא הגבלה בסכום.

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

 ללא הגבלה בסכום.

 לכתב  ובהתאםיפו,  -בין החברה לבין עיריית תל אביב  29.7.2014אשר נחתם ביום    השגה  בר  דיור  להסכם  3.1.7  בהתאם לסעיף מגבלה משפטית מהותית
 אישור)  4  טופס  קבלת  ממועד  שנים  10  לאחר  רק,  24.5.2017  מיום יפו-אביב  תל עיריית  לבין  החברה  בין המוכרת  לנעלי  כניסה
 לפי - מידטאון בפרויקט הדירות מבין הראשונה הדירה של בפועל השכרתה ממועד או, מידטאון בפרויקט לדירות( אכלוס

 מידטאון. בפרויקט הדירות את החופשי בשוק למכור החברה רשאית תהיה, מביניהם המאוחר

 ל.ר.

 

 השווי הערכת אודות פרטים 

 2017שנת  2018שנת  2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 85,860-כ 86,190-כ 86,880-כ (ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 'ושות אולפינר גרינברג 'ושות אולפינר גרינברג 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות
 כן כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

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

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

ההשוואה גישת (אחר עלות/הכנסה/השוואה) השווי הערכת מודל ההשוואה גישת  ההשוואה גישת   
 (Sales Comparison Approach) ההשוואה בגישת הערכה – השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים
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 2017שנת  2018שנת  2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
( שנלקח בחשבון Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח מכר בר
 בחישוב )מ"ר(

 ר"מ 2,340-כ ר"מ 2,340-כ ר"מ 2,340-כ

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

 ח "ש 40,000 ₪ 40,000 "ח ש 40,000

 השוואה ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח
 )בש"ח( בחישוב שנלקחו

 "חש 69,300 - ש"ח 34,500 ₪ 46,500 – ש"ח 38,600 ש"ח  40,500-ש"ח  53,700

 14 22 34 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר
 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
חדרים,  3: פרויקט מידטאון, דירת 1 נכס

מ"ר  68,  בשטח מכר מדווח של 15קומה 
, בשטח מכר 28חדרים, קומה  3ודירת 

 מ"ר.  67מדווח של 
 3 דירת, אביב תל גינדי פרויקט: 2 נכס

 של מדווח מכר בשטח, 36 קומה, חדרים
, בשטח 40חדרים, קומה  3ודירת  "רמ 90

 מ"ר. 90מכר מדווח של 

חדרים,  3: פרויקט מידטאון, דירת 1 נכס
מ"ר ודירת   76,  בשטח מכר מדווח של  13קומה  

 79, בשטח מכר מדווח של 24חדרים, קומה  3
 מ"ר. 

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

 70, בשטח מכר מדווח של 22חדרים, קומה  3
 מ"ר.

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

 3מ"ר ודירת  70מדווח של 
, בשטח מכר 10חדרים, קומה 

 מ"ר.  68מדווח של 
, אביב תל גינדי פרויקט: 2 נכס

 בשטח, 37 קומה, חדרים 3 דירת
 "ר.מ 76 של מדווח מכר

 NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-ור תשואה נטו המשתקף מהשיע
 לא מהותי לא מהותי  2.5%-כ נוכחי חלקי שווי שנקבע(

 שכירות דמי בין שכירות דמי הפרש. 1 פרמטרים מרכזיים אחרים
לבין דמי שכירות שיתקבלו  חופשי בשוק

בדירות לאור מגבלת דמי שכירות לפי 
 .אביב-הסכם עם עיריית תל

 סחירות מגבלת. 2

 בשוק שכירות דמי בין שכירות דמי הפרש. 1
לבין דמי שכירות שיתקבלו בדירות  חופשי

לאור מגבלת דמי שכירות לפי הסכם עם 
 .אביב-עיריית תל

 סחירות מגבלת. 2

ות בין דמי . הפרש דמי שכיר1
לבין דמי  שכירות בשוק חופשי

שכירות שיתקבלו בדירות לאור 
מגבלת דמי שכירות לפי הסכם 

 .אביב-עם עיריית תל
 . מגבלת סחירות2

 ניתוחי רגישות לשווי )אלפי ש"ח(
 90,450-כ 90,780-כ 91,470-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%עליה של 

 81,460-כ 81,780-כ 82,420-כ בשווי למ"ר מכר מוצע 5%ירידה של 
 84,800-כ 85,150-כ 85,880-כ בדמי השכירות הראויים 5%עליה של 

 87,100-כ 87,290-כ 87,880-כ בדמי השכירות הראויים 5%ירידה של 
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 מרום נגבה – גן רמת פרויקט 

  הנכס הצגת 

 31.12.2019ליום  פירוט 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 נגבה. מרום שם הנכס

 .גן ברמת 4 נגבה ברחוב 1601 חלקה; 6145 בגוש המצוי בבניין גן רמת, נגבה בואומ נגבה הרחובות צומת מיקום הנכס
דירות נוספות אליהן  2וכן  חניות כל אחת 2דירות נוספות אליהן צמודות  6 ,המכר בהסכם כמפורט חניות 23 צמודות אליהן דירות 23 שטחי הנכס מפוצלים לפי שימושים

 לה. יינתנו או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות , לרבותחניות כל אחת 2צמודות 
 ישירה. החזקה מבנה האחזקה בנכס

 .100% בנכס בפועלחלק התאגיד 
 ל.ר. שמות השותפים לנכס

)מועד מסירה ביחד  2019ואפריל  (הנוספות דירותה 6-ביחס למועד מסירה ) 2018 אוקטובר ,דירות( 23-ביחס למועד מסירה ) 2018 יולי תאריך רכישת הנכס
 הדירות הנוספות( 2-ל

 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות פירוט זכויות משפטיות בנכס
הנכס. נרשמה הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לטובת   את  המנהלת  גן-רמת  נגבה  מבוא  חברת  במרשמי  פנימיים  רישומים  נערכים מצב רישום זכויות משפטיות

 .הפרויקטהחברה כבטוחה חילופית לערבויות הבנקאיות על פי חוק המכר )דירות(. נמסר מכתב החרגה סופי מהבנק המלווה את 
 .ר.ל בלתי מנוצלות משמעותיות זכויות בניה

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

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

 

 עיקריים נתונים 

 בתאריך רכישת הנכס  2018שנת  2019שנת  100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
עלות רכישה כולל  72,700-כ 78,300-כ )באלפי ש"ח( שנהשווי הוגן בסוף 

 הוצאות נלוות לרכישה
 )באלפי ש"ח(

 64,301-כ

 2018 ואוקטובר  יולי מועד הרכישה 72,700-כ 78,300-כ ערך בספרים בסוף שנה )באלפי ש"ח(
 .ר.ל שיעור תפוסה )%( 8,399-כ 248-כ רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 .ר.ל )אלפי ש"ח( NOI 79% 100%-כ )%( ממוצע תפוסה שיעור

   3,246-כ 3,500-כ )מ"ר( בפועל מושכרים שטחים
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   660-כ 2,263-כ 65"ח(ש)באלפי  הכנסות"כ סה
   55-כ 59-כ ( בש"ח )לחודש מ"רדמי שכירות ממוצעים ל

   55-כ 59-כ ש"ח(  לחודש ב) בשנהבחוזים שנחתמו "ר דמי שכירות ממוצעים למ
NOI )471-כ 2,031-כ )אלפי ש"ח   
NOI )471-כ 2,031-כ מותאם )אלפי ש"ח   

   1%-כ 2.9%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
   1%-כ 2.9%-כ תאם )%(ושיעור תשואה מ

   29 31 הדיווח מספר שוכרים לתום שנת

 

 ועלויות הכנסות מבנה פילוח 

הדירות  23על  הבעלות העברת מועד) 30.7.2018מיום  לתקופה )באלפי ש"ח( 2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ח("ש )באלפי 31.12.2018 ליום ועד בנכס(הראשונות 

 הכנסות:
 660-כ 2,263-כ קבועות –מדמי שכירות 
 - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - מדמי ניהול
 - - מהפעלת חניונים

 - - אחרות
 660-כ 2,263-כ סה"כ הכנסות

 עלויות
 67-כ 202-כ ניהול, אחזקה ותפעול

 122-כ 30-כ הוצאות אחרות
 189-כ 232-כ סה"כ עלויות

 471-כ 2,031-כ רווח
NOI 471-כ 2,031-כ 
 

 

 

 

 

 .מלאה קלנדרית שנה בגין הכנסות משקפות אינן  2019-ו  2018  לשנתכן ההכנסות    על.  2019-ו  2018  במהלך  נמסרו  נוספות  ודירות  2018נמסר לחברה ואוכלס במהלך החציון השני של שנת    הנכס  65
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 66()באלפי ש"ח חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 

. חלק 100%נתונים לפי 
 100%-התאגיד בנכס

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2020 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2021 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2022 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2023 

לשנה שתסתיים ביום 
 ואילך 31.12.2024

 באלפי )ש"ח(
 344-כ 2,055-כ 2,564-כ 2,529-כ 2,471-כ מרכיבים קבועים

 משתנים מרכיבים
 (אומדן)

 .רל .רל .רל .רל .רל

 344-כ 2,055-כ 2,564-כ 2,529-כ 2,471-כ סה"כ
 

 

  בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

 2018 ביולי שנמסרו דירות 23-ל ביחס

לתום שנת  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019הדיווח 

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

 המצוי בבניין, ל"הנ בהסכם כמפורט חניות 23 צמודות אליהן דירות 23 לרכישת החברה לבין 540222858' מס
 הסכם  מכוח  לה  ינתנו  או/ו  שניתנו  בבטוחות  החברה  זכויות  לרבות,  גן  ברמת  4  נגבה  ברחוב  1601  חלקה;  6145  בגוש

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

 סדרה)  חוב  אגרות  מחזיקי  עבור  כנאמן  מ"בע  נאמנויות  נבו  פז  רזניק  לבין  החברה  בין  2017  באוגוסט  30  ביום  אביב
 '(.א

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

 כל מולאו ולא'( א סדרה) החוב אגרות נפרעו לא עוד כל המשועבד בנכס דיספוזיציה כל תבצע לא החברה
 קבלת ללא, הנאמנות שטר להוראות בהתאם מהשעבוד המשועבד הנכס שוחרר או בגינן החברה התחייבויות

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

 .בסכום הגבלה ללא

 אחת כל מתוך הנובעים פירות לקבלת החברה זכויות כל על, בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, שוטף שעבוד שעבוד מדרגה ראשונה
, שישולם ככל, ישולם אשר תשלום כל או/ו שימוש דמי או/ו שכירות דמי לרבות, להן וההצמדות ל"הנ מהדירות

 הקיימים  ההסכמים  על  שיתווספו  עתידיים  שכירות  הסכמי  ולרבות  עת  אותה  קיימים  שיהיו  שכירות  הסכמי  מכוח
  אותם. יחליפו או/ו

 ללא הגבלה בסכום.

 

 

 .יחידות הדיור שבפרויקט ברמת גן בהסכמי שכירות לטווח ארוך 31 יחידות דיור מתוך 31 מושכרות, זה למועד נכון  66
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לתום שנת  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019הדיווח 

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

 ללא הגבלה בסכום.

 לטובת אזהרה הערות
 '(א סדרה) ח"לאג הנאמן

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

 ללא הגבלה בסכום.

 

 

 2018 באוקטוברשנמסרו  הנוספותדירות ה 6-ל ביחס

לתום שנת  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019הדיווח 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת המלווה )כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  שעבוד מדרגה ראשונה
המפורט בנספח ב' לאגרת החוב,  9.10.2018א'( של החברה( על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם המכר מיום 

קט הידוע בשם "מרום נגבה" הדירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויי 6להירשם כבעלים של 
ברמת גן והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב , לרבות זכויות החזקה, זכויות   4ברחוב נגבה    6145בגוש    1601בחלקה  

חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של 
 "(. הנכסלהלן: "החברה בדירות ולמעט המיטלטלין )

שעבוד קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות 
החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא  והכל כמפורט באגרת החוב. החברה בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס.

שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד 
החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה  להוראות שטר הנאמנות.

א'( ולא מולאו כל התחייבויות המשעבדת בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר 
אש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה הנאמנות, ללא קבלת אישור מר

 מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לפירות הנובעים מהדירות  שעבוד מדרגה ראשונה
' לאגרת החוב )לרבות ההצמדות לדירות אלה(, הנכללות בפרוייקט הידוע בשם "מרום נגבה" המפורטות בנספח ג

ברמת גן )"הנכס"(, לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש  4ברחוב נגבה  6145בגוש  1601בחלקה 
ם כיום על הנכס, על ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות בנכס, הקיימים על פי הסכמי השכירות החלי

שינוייהם מעת לעת 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 

 החוב.
ת הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה א

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

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

 ללא הגבלה בסכום.

 לטובת אזהרה הערות
 '(א סדרה) ח"לאג הנאמן

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

 ללא הגבלה בסכום.
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 2019באפריל שנמסרו  הנוספותדירות ה 2-ל ביחס

 

לתום שנת  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019הדיווח 

ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת המלווה )כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה שעבוד קבוע, יחיד,  שעבוד מדרגה ראשונה
המפורט בנספח ב' לאגרת החוב,  10.4.2019א'( של החברה( על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם המכר מיום 

יקט הידוע בשם "מרום נגבה" הצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרוהדירות )לרבות ה 2להירשם כבעלים של 
ברמת גן והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב, לרבות זכויות החזקה, זכויות   4ברחוב נגבה    6145בגוש    1601בחלקה  

חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחד לדירות, המהוות את כל זכויותיה של 
 להלן: "הנכס"( החברה בדירות ולמעט המיטלטלין )

שעבוד שוטף, יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לפירות הנובעים מהנכס, לרבות 
דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות בנכס, הקיימים על פי 

מעת לעת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על הסכמי השכירות החלים כיום על הנכס, על שינוייהם 
ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות 

 קיימות ו/או עתידיות בנכס.
מלוא זכויות קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום על    שעבוד

 החברה בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס.
 והכל כמפורט באגרת החוב.

החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו, לטובת צד שלישי כלשהו ובאיזה 
כל  אופן שהוא אלה בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד

עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה א( ולא מולאו כל ההתחייבויות המשועבדות בגינן או שוחרר הנכס המשועבד 
מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות ללא קבלת אישור מראש של אספת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א( 

 ות.לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת אלה בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנ

 ללא הגבלה בסכום.

 לטובת אזהרה הערות
 '(א סדרה) ח"לאג הנאמן

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

 ללא הגבלה בסכום.

 

 

 - השווי הערכת אודות פרטים 

 2018 ביולי שנמסרו דירות 23-ל ביחס

 2017שנת  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

 31.12.2017 (השווי הערכת מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
ההשוואה גישת (אחר עלות/הכנסה/השוואה) השווי הערכת מודל  
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 (Sales Comparison Approachהערכה בגישת ההשוואה ) –עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי  פרמטרים
 מ"ר  2,484-כ )מ"ר( בחישוב בחשבון שנלקח( Gross Leasable Areaהשכרה )-בר מכר שטח
 ₪ 22,250 )בש"ח( בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 בחישוב שנלקחו השוואה ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח

 )בש"ח( 
 ₪ 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  ודירת"ר  מ  127  של  מדווח  מכר  בשטח  21  קומה,  חדרים  5  דירת,  נגבה  מרום  פרויקט:  1  נכס

 "ר.מ 127 של מדווח מכר בשטח 22
 "ר.מ 118 של מדווח מכר בשטח 9 קומה, חדרים 4 דירת, דן פסגת פרויקט: 2 נכס

נוכחי חלקי שווי  NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-מה המשתקף נטו תשואה שיעור
 שנקבע(

 לא מהותי

 ר.ל אחרים מרכזיים פרמטרים
 )אלפי ש"ח( 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

 

 2018 באוקטוברשנמסרו  הנוספותדירות ה 6-ל ביחס

 2018נובמבר  100%-בנכס. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 17,050-כ השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

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

 5.11.2018 (השווי הערכת מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
ההשוואה גישת )השוואה/הכנסה/עלות אחר(מודל הערכת השווי   

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

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

 מ"ר 762-כ

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

 )בש"ח( 
 ₪ 25,800 –ש"ח  19,700

 19 השוואה שנלקחו בחישוב ברי הנכסים מספר
, מיקום, הנכס זיהוי/שם :לצורך ההשוואה שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח
מ"ר( אשר ממוקמות בפסגת דן, מגדל  118דירות בנות  8-מ"ר ו 132דירות בנות  2דירות שונות ) 10: 1 נכס
 בר"ג.  107-105יח"ד ברח' ז'בוטינסקי  195-קומות מעל קומת קרקע מסחרית ו 40בן 

 השר  ברחוב  ובניה  הריסה  38"א  תמ  מפרויקט  חלק  הינן  אשר"ר  מ  119-ו"ר  מ  107  של  בגודל  דירות  2:  2  נכס
 "ג.ר 23 משה

נוכחי חלקי שווי  NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
 שנקבע(

 לא מהותי

 .ר.ל פרמטרים מרכזיים אחרים
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 2018נובמבר  100%-בנכס. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
  ניתוחי רגישות לשווי )אלפי ש"ח(

 17,930-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%עליה של 
 16,150-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%ירידה של 

 

 (2018ובאוקטובר  2018)שנמסרו ביולי  פרויקטבשדירות ה 29-ל ביחס

 2018שנת  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

 31.12.2018 (השווי הערכת מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
ההשוואה גישת (אחר עלות/הכנסה/השוואה) השווי הערכת מודל  

 (Sales Comparison Approachהערכה בגישת ההשוואה ) –עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי  פרמטרים
 מ"ר  3,246-כ )מ"ר( בחישוב בחשבון שנלקח( Gross Leasable Areaהשכרה )-בר מכר שטח
 ש"ח 22,250בגבולות , 25חדרים בקומה ממוצעת  5דירת  )בש"ח( בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר

 ש"ח 22,500, בגבולות 13חדרים, בקומה ממוצעת  4דירת 
 בחישוב שנלקחו השוואה ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח

 )בש"ח( 
 ₪ 27,300 –"ח ש 19,700

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

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 השר  ברחוב  ובניה  הריסה  38"א  תמ  מפרויקט  חלק  הינן  אשר"ר  מ  119-ו"ר  מ  107  של  בגודל  דירות  2:  1  נכס

 "ג.ר 23 משה
חדרים,   5דירות, בנות    2-ו  "רמ  118  של  מדווח  מכר  בשטח,  חדרים  4  בנות  תודיר  10,  דן  פסגת  פרויקט:  2  נכס

 .מ"ר 132בשטח מכר מדווח של 
נוכחי חלקי שווי  NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-מה המשתקף נטו תשואה שיעור

 שנקבע(
 לא מהותי

 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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 2019 באפרילשנמסרו  הנוספותדירות ה 2-ל ביחס

 2019אפריל  100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 5,600-כ (ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 18.4.2019 (השווי הערכת מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
ההשוואה גישת (אחר עלות/הכנסה/השוואה) השווי הערכת מודל  

 (Sales Comparison Approachהערכה בגישת ההשוואה ) –עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי  פרמטרים
 254-כ )מ"ר( בחישוב בחשבון שנלקח( Gross Leasable Areaהשכרה )-בר מכר שטח
 "חש 22,250 בגבולות, 25 ממוצעת בקומה חדרים 5 דירת )בש"ח( בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 בחישוב שנלקחו השוואה ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח

 )בש"ח( 
 ₪ 27,300 –"ח ש 19,700

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

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 .פרויקטב נמכרו אשר"ר מ 127חדרים, בשטח מכר מדווח של  5, בנות דירות 5: 1 נכס
חדרים,   5דירות, בנות    2-ו"ר  מ  118  של  מדווח  מכר  בשטח,  חדרים  4בנות    דירות  10,  דן  פסגת  פרויקט:  2  נכס

 מ"ר. 132בשטח מכר מדווח של 
נוכחי חלקי שווי  NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-מה המשתקף נטו תשואה שיעור

 שנקבע(
 לא מהותי

 ר.ל אחרים מרכזיים פרמטרים
 "ח(ש)אלפי  לשווי רגישות ניתוחי

 5,900-כ מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של עליה
 5,300-כ מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של ירידה

 

 

 שבפרויקט הדירות 31-ל ביחס

 2019 שנת 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 78,300 (ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 31.12.2019 (השווי הערכת מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
ההשוואה גישת (אחר עלות/הכנסה/השוואה) השווי הערכת מודל  

 (Sales Comparison Approachהערכה בגישת ההשוואה ) –עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי  פרמטרים
  4,262-כ )מ"ר( בחישוב בחשבון שנלקח( Gross Leasable Areaהשכרה )-בר מכר שטח
 ש"ח 22,250, בגבולות 25חדרים בקומה ממוצעת  5דירת  )בש"ח( בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר

 ש"ח 22,500, בגבולות 13חדרים, בקומה ממוצעת  4דירת 
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 2019 שנת 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 בחישוב שנלקחו השוואה ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח

 )בש"ח( 
 ₪ 27,900 –ש"ח  20,500

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

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 .בפרויקט נמכרו אשר"ר מ 127חדרים, בשטח מכר מדווח של  5, בנות דירות 2: 1 נכס
 5דירות, בנות  5-"ר ומ 118 -כ של מדווח מכר בשטח, חדרים 4בנות  דירות 11, דן פסגת פרויקט: 2 נכס

 מ"ר. 132-כ חדרים, בשטח מכר מדווח של 
נוכחי חלקי שווי  NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-מה המשתקף נטו תשואה שיעור

 שנקבע(
 2.6%-כ

 ר.ל אחרים מרכזיים פרמטרים
 "ח(ש)אלפי  לשווי רגישות ניתוחי

  82,300-כ מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של עליה
 74,300-כ מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של ירידה

 

 

  בעת שמואלגפרויקט  

 הנכס הצגת 

 31.12.2019ליום  פירוט 
 שמואל גבעת פרויקט הנכס שם

 שמואל גבעת, 48 והסיבים 75, 73 הנשיא רחוב הנכס מיקום
 המקרקעין על המצויים מחסנים 58-ו קרקעיות תת חניות 83, מרפסות ר"מ 830-כ של בתוספת( ר"מ 5,900-כ של מכר שטח) דיור יחידות 58 שימושים לפי מפוצלים הנכס שטחי

, למגורים  פרויקט  כוללים  המקרקעין"(.  המקרקעין: "זה  בסעיף  להלן)  שמואל  בגבעת  הדר  רמת  בשכונת,  6368  בגוש  336-ו  334  כחלקות  הידועים
 .ב"וכיו טכניים מתקנים, אחסון, לחניה, היתר בין, המיועדות מרתף קומות מעל, מגורים בנייני 3 הכולל

 . ישירה אחזקה בנכס האחזקה מבנה
 .100% בנכס בפועל התאגיד חלק

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

 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות בנכס משפטיות זכויות פירוט
 בבית חלקות כתתי בטאבו שמואל בגבעת הנכס ברישום המטפל', ושות זליגמן גולדפרב הדין עורכי משרד במרשמי פנימיים רישומים נערכים משפטיות זכויות רישום מצב

בקשר עם כל הדירות . מכתבי החרגה נמסרו הנרכשות הדירות בגין המקרקעין רישום בלשכת החברה לטובת אזהרה הערות נרשמו. משותף
 .שנרכשו בפרויקט זה

 .ר.ל מנוצלות משמעותיות בלתי בניה זכויות
 .ר.ל מיוחדים נושאים

 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל הכספיים בדוחות הצגה שיטת
 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר
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  עיקריים נתונים 

 התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 100%-בנכס

 הנכס רכישת בתאריך  2018שנת  2019שנת 

עלות רכישה כולל הוצאות נלוות לרכישה  129,200-כ 129,600-כ )באלפי ש"ח( שנהשווי הוגן בסוף 
 )באלפי ש"ח(

   119,476-כ

 2018 מרס הרכישה מועד 129,200-כ 129,600-כ ערך בספרים בסוף שנה )באלפי ש"ח(
 10%-כ )%( תפוסה שיעור 9,616-כ 400-כ רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 לא מהותי )אלפי ש"ח( NOI 79% 100%-כ 67שיעור תפוסה ממוצע )%(
   5,887-כ ר"מ 5,887-כ שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(

   2,138-כ 3,914-כ 68 סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(
דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש 

 בש"ח(
   54-כ 58-כ

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים 
 ש"ח( לחודש ב) בשנהשנחתמו 

   54-כ 58-כ

NOI )1,701-כ 3,540-כ )אלפי ש"ח   
NOI )1,701-כ 3,540-כ מותאם )אלפי ש"ח   

   .%71-כ 3%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
   .%71-כ 3%-כ תאם )%(ושיעור תשואה מ

   58 5769 הדיווח שנתמספר שוכרים לתום 

 

  מבנה הכנסות ועלויות פילוח 

 ליום  ועד בנכסים( הבעלות העברת מועד) 25.3.2018 מיום לתקופה )באלפי ש"ח( 2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ח("ש )באלפי 31.12.2018

 הכנסות:
 2,138-כ 3,914-כ קבועות –מדמי שכירות 
 - - משתנות –מדמי שכירות 

 - - ניהולמדמי 
 - - מהפעלת חניונים

 - - אחרות

 

 

 .100%התפוסה הינו  שיעור 2018 בדצמבר 31ליום  נכון  67
 .מלאה קלנדרית שנה בגין הכנסות משקפות אינן ל"הנ ההכנסות כן על. 2018במהלך שנת  ואוכלס 2018נמסר לחברה במרץ  הנכס  68
 המאזן תאריך לאחר הושכרה הפנויה הדירה  69
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 ליום  ועד בנכסים( הבעלות העברת מועד) 25.3.2018 מיום לתקופה )באלפי ש"ח( 2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ח("ש )באלפי 31.12.2018

 2,138-כ 3,914-כ סה"כ הכנסות
 עלויות

 210-כ 372-כ ניהול, אחזקה ותפעול
 227-כ 2-כ הוצאות אחרות

 437-כ 374-כ סה"כ עלויות
 1,701-כ 3,540-כ רווח
NOI 1,701-כ 3,540-כ 

 

 

 )באלפי ש"ח( צפויות בגין חוזי שכירות חתומים הכנסות 

. חלק 100%נתונים לפי 
 100%-התאגיד בנכס

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2020 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2021 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2022 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2023 

לשנה שתסתיים ביום 
 ואילך 31.12.2024

 באלפי )ש"ח(
 483-כ 2,409-כ 4,214-כ 4,158-כ 4,083-כ מרכיבים קבועים

 .רל .רל .רל .רל .רל (אומדן) משתנים מרכיבים
 483-כ 2,409-כ 4,214-כ 4,158-כ 4,083-כ סה"כ
 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

 י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
לתום שנת הדיווח  השעבוד

 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019
שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת המלווה כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של  .1 שעבוד מדרגה ראשונה

לשעבוד קבוע ושוטף   המפורטים בנספח ב' לאגרת החוב  29.1.18החברה על מלוא זכויות החברה מכוח הסכמי המכר מיום  
בין החברה לבין רזניק פז נבו  2018בפברואר  7ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום 

 58, להירשם כבעלים של "(אגרת החובנאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( )להלן בסעיף זה: ""
"( הפרוייקט"להלן בסעיף זה:  נכללות בפרוייקט הידוע בשם "סונג טאוארס" )הדירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( ה

, הידועים גם כמגרשים 336-ו 334, חלקה 6368והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב, הבנויות על המקרקעין הידועים כגוש 
החזקה, זכויות חוזיות,  לרבות זכויות בגבעת שמואל, עליהם הוקם הפרוייקט, 3/3062לפי תכנית מס' ממ/ 13 -ו 11מס' 

זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירות 
 "(. הנכס: "בסעיף זה ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין )להלן

ראשונים בדרגה, וללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות שעבוד קבוע, יחיד, וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד,  .2
 החברה בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס.

 והכל כמפורט באגרת החוב.

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

 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019
החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא 

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

וחדת, אלא הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מי
 בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לפירות הנובעים מהדירות המפורטות בנספח  שעבוד מדרגה ראשונה
- ו 334, חלקה 6368הבנויות על המקרקעין הידועים כגוש ג' לאגרת החוב )לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויקט 

עליהם הוקם הפרוייקט לרבות דמי  בגבעת שמואל, 3/3062ממ/ לפי תכנית מס' 13-ו 11, הידועים גם כמגרשים מס' 336
ת השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות, הקיימים על פי הסכמי השכירו

החלים כיום, על שינוייהם מעת לעת 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 החוב.

הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את 
החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו אגרות  אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר  חברההחוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות ה
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.

 הנאמן לטובת אזהרה הערות
 '(א סדרה) ח"לאג

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

 

 

 הערכת השווי אודות פרטים 

 31.03.2018 2018שנת  2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 129,200-כ 129,200-כ 129,600-כ (ח"ש באלפי) שנקבע השווי

 גרינברג אולפינר ושות' גרינברג אולפינר ושות' גרינברג אולפינר ושות' השווי מעריך זהות

 כן כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

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

31.12.2019 31.12.2018 31.03.2018 

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

 (Sales Comparison Approach) ההשוואה בגישת הערכה – השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים 
(  Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח מכר בר

 שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר(
  ר"מ 5,887-כ ר"מ 5,887-כ ר"מ 5,887-כ

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

 ח "ש 22,000 ח "ש 22,000 חדרים 2ש"ח לדירת  26,500
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 31.03.2018 2018שנת  2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 חדרים 3-5ש"ח לדירות  22,000

 נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח
 )בש"ח( בחישוב שנלקחו השוואה ברי

 ח"ש 34,800 –ש"ח  19,000 "חש 38,800 – ש"ח 17,800 ₪ 38,900 –ש"ח  18,100

 53 47 55 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר

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

בגבעת שמואל,   אקו רמת הדר  בפרויקט  :1  נכס

בגוש  316, 314, 312, חלקה 12יצחק שמיר 

עסקאות  10נלקחו לצורך ההשוואה ,  6369

 3הדירות בנות אחרונות שנעשו בפרויקט זה, 

 107  –  79נע בין  שמכר כולל  בשטח  חדרים )  5  –

 .מ"ר(

בפרויקט חלומות גבעת שמואל, יצחק  :2 נכס

,  נלקחו 6369בגוש  360 החלק 13-15שמיר 

עסקאות אחרונות שנעשו  7לצורך ההשוואה 

חדרים  5 – 4הדירות בנות בפרויקט זה, 

 .מ"ר( 139 – 107נע בין שמכר כולל בשטח )

: בפרויקט סביוני גבעת שמואל, ברחוב 3 נכס

, 6191בגוש  70-71 ות, חלק6-12 ירושלים

עסקאות אחרונות  10נלקחו לצורך ההשוואה 

חדרים   5  –  3הדירות בנות  שנעשו בפרויקט זה,  

 .מ"ר( 133 – 78נע בין שמכר כולל בשטח )

בגבעת  אקו רמת הדר בפרויקט :1 נכס

 6369בגוש    312, חלקה  12יצחק שמיר  שמואל,  

עסקאות אחרונות   8נלקחו לצורך ההשוואה  ,  

 5 – 3הדירות בנות שנעשו בפרויקט זה, 

 124 – 82חדרים )ששטח מכר כולל נע בין 

 .מ"ר(

בפרויקט חלומות גבעת שמואל, יצחק  :2 נכס

,  6369בגוש  187-188חלקות  13-15שמיר 

עסקאות אחרונות   10נלקחו לצורך ההשוואה  

 5 – 3הדירות בנות שנעשו בפרויקט זה, 

 139 – 81מכר כולל נע בין  חדרים )ששטח

 .מ"ר(

: בפרויקט סביוני גבעת שמואל, ברחוב 3 נכס

, נלקחו 6368בגוש  294, חלקה 94הזיתים 

עסקאות אחרונות שנעשו   11לצורך ההשוואה  

חדרים  5 – 3הדירות בנות בפרויקט זה, 

 .מ"ר( 133 – 78)ששטח מכר כולל נע בין 

בפרויקט בגבעת שמואל, נמכרה   :1  נכס

בשטח של  13דירה מס'  1ניין מס' בב

 מ"ר. 14מ"ר ומרפסת שמש בשטח  117

בפרויקט חלומות גבעת שמואל,   :2  נכס

 187-188חלקות  13-15יצחק שמיר 

 10,  נלקחו לצורך ההשוואה  6369בגוש  

עסקאות אחרונות שנעשו בפרויקט זה, 

 מ"ר. 993-בשטח מכר כולל של כ

: בפרויקט סביוני גבעת שמואל, 3נכס 

בגוש  294, חלקה 94ברחוב הזיתים 

 10, נלקחו לצורך ההשוואה 6368

חרונות שנעשו בפרויקט זה, עסקאות א

 מ"ר. 1,199-בשטח מכר כולל של כ

הנוכחי של  NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
 נוכחי חלקי שווי שנקבע( NOIהנכס )

 לא מהותי לא מהותי 2.7%-כ

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל פרמטרים מרכזיים אחרים

 אלפי ש"ח(בניתוחי רגישות לשווי )
 136,200-כ 136,200-כ 136,600-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%עליה של 

 122,300-כ 122,300-כ 122,600-כ בשווי למ"ר מכר מוצע 5%ירידה של 
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 ירושלים הלל פרויקט 

 הנכס הצגת 

 31.12.2019ליום  פירוט 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 ירושלים  הלל פרויקט הנכס שם

 בירושלים 2פינת רח' הלל מס  27רח' המלך ג'ורג' מס'  הנכס מיקום
 ומשרדים לדירות המשמשים"ר מ 2,914-כ של מכר שטח שימושים לפי מפוצלים הנכס שטחי
 . ישירה אחזקה בנכס האחזקה מבנה
 .100% בנכס בפועל התאגיד חלק

 .ר.ל לנכס השותפים שמות
 )מועד מסירה( 2018 דצמבר הנכס רכישת תאריך
 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות בנכס משפטיות זכויות פירוט

 רשום בבעלות המוכר. נרשמה הערת אזהרה בגין ביצוע העסקה לטובת החברה. לחברה זכות חוזית להירשם כבעלים של הנכס הנכס משפטיות זכויות רישום מצב
 .המקרקעין רישום בלשכת הזכויות להעברת הדרושים המוכר מאת ואישור עירייה מיסים אישורי קבלתלבכפוף 

 70.ר.ל משמעותיותבלתי מנוצלות  בניה זכויות
 .ר.ל מיוחדים נושאים

 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל הכספיים בדוחות הצגה שיטת
 .ר.ל שנמכר נכס על פרטים

 

 עיקריים נתונים 

-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
100% 

 הנכס רכישת בתאריך  2018שנת  2019שנת 

הוצאות עלות רכישה כולל  83,680-כ 85,17071-כ )באלפי ש"ח( שנהשווי הוגן בסוף 
 נלוות לרכישה )באלפי ש"ח(

  75,867-כ

 2018 דצמבר הרכישה מועד 83,680-כ 85,170-כ ערך בספרים בסוף שנה )באלפי ש"ח(
 91%-כ )%( תפוסה שיעור 7,812-כ 449-כ רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 

 

 .בנכס הבניה זכויות להגדלת פועלת החברה  70
 .ח"ש מליון 1-כ של לסך בתמורה בנכס המוגן הדייר של זכויותיו את החברה רכשה 2019שנת  במהלך  71
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-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
100% 

 הנכס רכישת בתאריך  2018שנת  2019שנת 

 לא מהותי )אלפי ש"ח( NOI 91%-כ 62%72-כ שיעור תפוסה ממוצע )%(
   2,664-כ 2,664-כ שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(

   .ר.ל 1,437-כ סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(
דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש( 

 )ש"ח( 
   .ר.ל .ר.ל

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים 
  –)ש"ח(  בשנהשנחתמו 

   .ר.ל ל.ר

NOI )ר.ל 1,231-כ )אלפי ש"ח.   
NOI )ר.ל 73  .ר.ל מותאם )אלפי ש"ח.   

   .ר.ל 1.7%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
   .ר.ל 74  .ר.ל תאם )%(ושיעור תשואה מ

   26 1 הדיווח שנתמספר שוכרים לתום 
 

 

  מבנה הכנסות ועלויות פילוח 

 )באלפי ש"ח( 2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 הכנסות:

 1,437-כ קבועות –מדמי שכירות 
 - משתנות –מדמי שכירות 

 - מדמי ניהול
 - מהפעלת חניונים

 - אחרות
 1,437-כ סה"כ הכנסות

 עלויות
 89-כ ניהול, אחזקה ותפעול

 117-כ הוצאות אחרות

 

 

 מחירי החברה להערכת כי עוד יצוין.  בנכס  אחד  שוכר  לחברה  קיים  הדוח  למועד  ונכון  2019החברה לפנות את הנכס עד לסוף שנת    פעלה  2020כוונתה של החברה לבצע שיפוץ בנכס בשנת    לאור  72
 .דומות דירות של השוק ממחירי נמוכים( המוכרים ידי על) הדירות רוב הושכרו לפיהן השכירות

 .72' שוליים מסהערת  ראה  73
 .72' ראה הערת שוליים מס  74
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 )באלפי ש"ח( 2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 206-כ סה"כ עלויות

 1,231-כ רווח
NOI 1,231-כ 
 

 75)באלפי ש"ח( צפויות בגין חוזי שכירות חתומים הכנסות 

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2020 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2021 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2022 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2023 

לשנה שתסתיים ביום 
 ואילך 31.12.2024

 )ש"ח( באלפי
 60-כ 60-כ 60-כ 60-כ מרכיבים קבועים

 
 18-כ

 .רל .רל .רל .רל .רל (אומדן) משתנים מרכיבים
 18-כ 60-כ 60-כ 60-כ 60-כ סה"כ

 

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

לתום שנת  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019הדיווח 

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת המלווה  .1 מדרגה ראשונהשעבוד 
מלוא   על)כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה הלווה(  

 המצורף 2018באוקטובר  22מיום המכר  םזכויות החברה מכוח הסכ
 90/100  –של כ  להירשם כבעלים  "(  הסכם המכר)"חוב  הנספח ב' לאגרת  כ

חלקים מסוימים מהמקרקעין המסומנים בצבע ירוק בתשריט המצורף 
"(, המהווים חלק ממגרש שעליו בניין התשריטכנספח ב' להסכם המכר )"

 בית מר חיים" בירושלים הידוע בשם " בו שתי כניסות המופרדות זו מזו,
בגוש שומה  30הידועים כחלקה  "(, הבנוי על המקרקעיןהפרוייקט)"

 2בפינת הרחובות הלל  6990דף , 1015מס'  )ספר: ירושלים )ח.מ.( 30037
המסומנת  דירה למעט "(הבניין)להלן "בירושלים  27והמלך ג'ורג' 

כניסה ב,  האמור  בבניין  השלישית  בקומההמצויה     19בתשריט כדירה מס'  
, לתשריט בהתאם"ר מ 66 - כ של ירושלים בשטח 27'ורג' ג המלך רחובמ

, לרבות זכויות החזקה, שטרנבך  פטר"ר  לד  מוגנת  בדיירות  מושכרת  אשר

 .ללא הגבלה בסכום

 

 

 .72' מס שוליים הערת ראה  75
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לתום שנת  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019הדיווח 

זכויות בנייה נוספות, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, 
, המהוות בנייןוכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לקיימות ועתידיות, 

 הנכס )להלן: "ולמעט המיטלטלין  בנייןאת כל זכויותיה של החברה ב
 . "(המשועבד

שעבוד קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד, ראשונים  .2
הלווה בקשר עם  מלוא זכויות החברה עלבדרגה וללא הגבלה בסכום 

 .תגמולי הביטוח בגין הנכס המשועבד
 .החוב באגרת כמפורט והכל

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.
החברה הלווה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו 
אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות המשעבדת בגינן או שוחרר 

אמנות, ללא קבלת אישור הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנ
מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה 

 בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.
שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה  שעבוד מדרגה ראשונה

ובעים מזכויות החברה הלווה מכוח הסכם המכר מיום הלווה לפירות הנ
 90/100 –המפורט בנספח ב' לאגרת החוב, להירשם כבעלים של כ  22.10.2018

חלקים מסוימים מהמקרקעין המסומנים בצבע ירוק בתשריט המצורף כנספח 
ב' להסכם המכר )"התשריט"( ממגרש שעליו בניין בו שתי כניסות המופרדות 

בשם "בית מר חיים" בירושלים, הבנוי על המקרקעין הידועים זו מזו, הידוע 
בפינת   6990, דף  1015)ספר: ירושלים )ח.מ.( מס'    30037בגוש שומה    30כחלקה  

בירושלים למעט דירה המסומנת בתשריט  27והמלך ג'ורג'  2הרחובות הלל 
המצויה בקומה השלישית בבניין האמור, בכניסה מרחוב המלך   19כדירה מס'  

מ"ר בהתאם לתשריט, אשר מושכרת  66 -ירושלים, בשטח של כ  27ורג' ג'
"(, לרבות דמי הנכס המשועבדבדיירות מוגנת לד"ר פטר שטרנבך )להלן: "

השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי 
השכירות הדירות ו/או היחידות בנכס המשועבד, הקיימים על פי הסכמי 

החלים כיום על הנכס המשועבד, על שינוייהם מעת לעת 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 המשועבד. והכל כמפורט באגרת החוב.
לווה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או כל החברה ה

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 בגינן או שוחרר 
הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות, ללא קבלת אישור 

 ללא הגבלה בסכום.
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לתום שנת  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019הדיווח 

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

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

 . המשועבד

 בסכום.ללא הגבלה 

 

 הערכת השווי אודות פרטים 

 2018שנת  2019שנת  100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 83,680-כ 85,170 "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

31.12.2019 1.11.2018 

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

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

 מ"ר 2,914-כ מ"ר 2,914-כ

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

 ח "ש 29,500 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 ש"ח 37,000 –ש"ח  24,700

 21 17 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר
: ההשוואה לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוישם/
ללא  ,3מ"ר, בקומה    64-חדרים בשטח של כ  3: דירת  1  נכס

 .בירושלים 3 שמואל הנגיד ברחובחניה, 
 2בקומה  ,רמ" 92-חדרים, בשטח של כ 4: דירת 2 נכס

 בירושלים. 29המלך ג'ורג' ,ללא חניה ברחוב 

- מ"ר ומרפסת שמש בשטח של כ 76-חדרים בשטח של כ 3: דירת 1 נכס
 .בירושלים 33'ורג' ג קינג ברחובללא חניה, ,  2מ"ר, בקומה  8

כולל של מ"ר ומרפסות בשטח    85-חדרים, בשטח של כ   3.5: דירת  2  נכס
,ללא מעלית וחניה ברחוב הלל, בקטע שבין רח'  2מ"ר, בקומה  12-כ

 ההסתדרות לרחוב המלך ג'ורג' בירושלים.
הנוכחי של הנכס  NOI-מה המשתקף נטו תשואה שיעור

(NOI )נוכחי חלקי שווי שנקבע 
 לא מהותי לא מהותי

 .ר.ל .ר.ל אחרים מרכזיים פרמטרים
 "ח(ש)אלפי  לשווי רגישות ניתוחי

 87,760-כ 89,310-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%של  עליה
 79,530-כ 80,940-כ בשווי למ"ר מכר מוצע  5%של  ירידה
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 "אלקטרה מול הנוף" ברמלה פרויקט 

 

 הצגת הנכס 

-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
100% 

 31.12.2019ליום  פירוט

 .אלקטרה מול הנוף שם הנכס
 ., רמלה2רחוב משה דיין  הנכסמיקום 

ב במקרקעין 1000/17/1לפי תכנית בנין עיר לה/במ/  145/2, הנבנה על מגרש מס'  3דירות המסומן ברישומי המוכרת במס' זמני   84בניין הכולל   שטחי הנכס מפוצלים לפי שימושים
 .4349( בגוש 267)מקודם חלק מחלקה  438הידועים כחלקה 

 .החזקה ישירה מבנה האחזקה בנכס
 .100% בנכס בפועלחלק התאגיד 

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

 זכות חוזית להירשם כבעל זכות חכירה. פירוט זכויות משפטיות בנכס
הערת אזהרה בגין ביצוע העסקה ה נרשמ המנהלת את הנכס.( בע"מ 1998נערכים רישומים פנימיים במרשמי חברת אלקטרה השקעות ) מצב רישום זכויות משפטיות

וזאת בשלב רישום הבית המשותף שמטופל ע"י  של הנכס חוכרת לדורות. לחברה זכות חוזית להירשם כ)בעבור כל הדירות( לטובת החברה
 .כוח המוכרת-באי

 ל.ר. זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות
 - נושאים מיוחדים

 נדל"ן להשקעה לפי שווי הוגן. בדוחות הכספייםשיטת הצגה 
 ל.ר. פרטים על נכס שנמכר

 

 

   עיקריים נתונים 

 בתאריך רכישת הנכס  31.12.2019 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 129,001-כ עלות רכישה כולל הוצאות נלוות לרכישה )באלפי ש"ח( 145,600-כ )באלפי ש"ח( שנהשווי הוגן בסוף 

 31/03/19 )קבלת החזקה בנכס( מועד הרכישה 145,600-כ )באלפי ש"ח( שנהערך בספרים בסוף 
 ל.ר. שיעור תפוסה )%( 16,403-כ רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 ל.ר. )אלפי ש"ח( NOI 73%-כ 76שיעור תפוסה ממוצע )%(
   9,800-כ שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(

 

 

 .100% –התפוסה של הפרויקט הינו  שיעור 2019 דצמברב 31 ליום נכון  76
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 בתאריך רכישת הנכס  31.12.2019 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
   2,537-כ 77הכנסות )באלפי ש"ח(סה"כ 

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

 )לחודש בש"ח( 
   41-כ

NOI )2,243-כ )אלפי ש"ח   
NOI )4,700-כ מותאם )אלפי ש"ח   

   1.7%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
   3.2%-כ שיעור תשואה מותאם )%(

   84 הדיווח תקופתמספר שוכרים לתום 
 

 )באלפי ש"ח( פילוח מבנה הכנסות ועלויות 

 2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 הכנסות:

 2,537-כ קבועות –מדמי שכירות 
 - משתנות –מדמי שכירות 

 - מדמי ניהול
 - מהפעלת חניונים

 - אחרות
 2,537-כ סה"כ הכנסות

 עלויות
 223-כ ניהול, אחזקה ותפעול

 71-כ הוצאות אחרות
 294-כ סה"כ עלויות

 2,243-כ רווח
NOI 2,243-כ 

 

 

 

 

 

 

   .2019 במרס 31 יוםב לחברה נמסר הנכס  77
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  - )באלפי ש"ח( צפויות בגין חוזי שכירות חתומים הכנסות 

. חלק 100%נתונים לפי 
 100%-התאגיד בנכס

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2020 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2021 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2022 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2023 

 31.12.2024לשנה שתסתיים ביום 
 ואילך

 באלפי )ש"ח(
 2,443-כ 5,127-כ 5,157-כ 5,143-כ 5,007-כ מרכיבים קבועים

מרכיבים משתנים 
 )אומדן(

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר

 2,443-כ 5,127-כ 5,157-כ 5,143-כ 5,007-כ סה"כ
 

 

 פרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס 

 י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
לתום שנת הדיווח  השעבוד

 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019
שעבוד מדרגה 

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

לבין החברה  51-2649146( בע"מ ח.פ. 1998בין אלקטרה השקעות ) 21.2.2017זכויות הבעלות של החברה בהתאם להסכם מכר מיום 
לפי תכנית בנין עיר  145/2, הנבנה על מגרש מס' 3דירות המסומן ברישומי המוכרת במס' זמני  84לרכישת בניין הכולל 

לרבות זכויות החברה בבטוחות שניתנו  4349( בגוש 267)מקודם חלק מחלקה  438במקרקעין הידועים כחלקה ב 1000/17/1לה/במ/
ו/או ינתנו לה מכוח הסכם הרכישה האמור על פי חוק המכר דירות וכן לרבות זכויות החברה להירשם כחוכרת בקשר עם יחידות 

 30שון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום הדיור האמורות. והכל כמפורט באגרת החוב לשעבוד קבוע, רא
 .החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'(בין  2017באוגוסט 

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

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

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

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

הדירות  84-שעבוד שוטף, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויות החברה לקבלת פירות הנובעים מתוך כל אחת מ
)להלן:  בהסכם השעבוד, כמפורט 3וההצמדות להן המהוות את מלוא הדירות בבניין המסומן ברישומי המוכרת במס' זמני 

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

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

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

 ללא הגבלה בסכום.
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 הערכת השווי אודותפרטים  

 2017שנת  2018שנת  2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 139,720 143,950 145,600 השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

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

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

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

)השוואה/הכנסה/עלות מודל הערכת השווי 
 אחר(

 גישת ההשוואה גישת ההשוואה גישת ההשוואה

 (Sales Comparison Approachהערכה בגישת ההשוואה ) –פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי 
( Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח מכר בר

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

השכרה שנלקח -מחיר מכירה למ"ר מכר בר
חדרים ממוצעת  4בחישוב )בש"ח( / דירת 

 )בש"ח( 

 ש"ח לדירה 1,550,000 ש"ח לדירה 1,620,000 ש"ח לדירה 1,630,000

השכרה של נכסים -טווח מחירים למ"ר מכר בר
 ברי השוואה שנלקחו בחישוב )בש"ח(

 ש"ח 18,600 -ש"ח  13,000 ש"ח 17,700 –ש"ח  13,500 ש"ח  17,700 –ש"ח  13,900

 50 78 29 מספר הנכסים ברי השוואה )#( שנלקחו בחישוב
 נכסים רלוונטיים עיקריים שנלקחו לצורך
 ההשוואה: שם/זיהוי הנכס, מיקום, שטח

: בפרויקט "אלקטרה מול הנוף" 1נכס 
דירות  4נמכרו בשנה האחרונה, בין היתר, 

חדרים בשטח מכר ממוצע מדווח של  4בנות 
חדרים בשטח  5דירות בנות  2-מ"ר ו 110-כ

 מ"ר. 126-מכר ממוצע מדווח של כ
" מגדלי פארק צפון רמלה: בפרויקט "2נכס 

דירות בעסקאות  10 נמכרו בשנה האחרונה
חדרים בשטח  4דירות בנות  7"יד שניה", 

דירות  3מ"ר ו 109-מכר ממוצע מדווח של כ
חדרים בשטח מכר ממוצע מדווח של  5בנות 
 מ"ר. 712-בין כ

: בפרויקט "אלקטרה מול הנוף" 1נכס 
דירות  25נמכרו בשנה האחרונה, בין היתר, 

חדרים בשטח מכר ממוצע מדווח של  4בנות 
חדרים בשטח  5דירות בנות  12-מ"ר ו 105-כ

 מ"ר. 124-מכר ממוצע מדווח של כ
: בפרויקט "גינדי סיטי" של חברת 2נכס 

דירות בעסקאות "יד  8גינדי השקעות, 
חדרים בשטח מכר  4דירות בנות  6שניה", 

דירות בנות  2מ"ר ו 100-ממוצע מדווח של כ
חדרים בשטח מכר ממוצע מדווח של בין  5
 מ"ר. 120-כ

: בפרויקט "אלקטרה מול הנוף" 1נכס 
חדרים  4דירות  45-נמכרו בשנה האחרונה כ

מ"ר  105בשטח מכר ממוצע מדווח של 
חדרים בשטח מכר ממוצע מדווח  5ודירות 

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

גינדי השקעות, נמכרו בשנה האחרונה 
ת דירות בעסקאו 25-( כ2017)דירות משנת 

 חדרים. 5עד  3"יד שניה", דירות בנות 

הנוכחי  NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
 נוכחי חלקי שווי שנקבע( NOIשל הנכס )

 ל.ר. ל.ר. 1.5%78-כ

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

 

 

 . נכון למועד הדוח הנכס מושכר במלואו.2019והסכמי השכירות נחתמו במהלך  2019מושכר בחלקו בלבד היות ונמסר לחברה בחודש מרץ הנכס היה  2019יצוין כי בשנת     78
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 2017שנת  2018שנת  2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
בשווי למ"ר מכר מוצע )באלפי  5%עליה של 

 ש"ח(
152,700 152,090 146,180 

בשווי למ"ר מכר מוצע )באלפי  5%ירידה של 
 ש"ח(

138,340 136,890 133,500 

 

  תקווה פתח"הפרדס"  פרויקט 

 הנכס הצגת 

 31.12.2019ליום  פירוט 
 פרויקט "הפרדס" פתח תקווה. שם הנכס

 תקווה.-( בפתח9-ו 7, 5, 3בשכונת המגורים כפר גנים ג' ברחוב חיים זכאי )מס'  מיקום הנכס
מחסנים המצויים על המקרקעין  55-חניות עיליות ו 100מ"ר מרפסות,  800-מ"ר( בתוספת של כ 7,076-יחידות דיור )שטח מכר של כ 56 שטחי הנכס מפוצלים לפי שימושים

"(. המקרקעין כוללים המקרקעיןבסעיף זה: ", בשכונת כפר גנים ג' בפתח תקווה )להלן 6371בגוש  586-ו 585, 584, 583הידועים כחלקות 
 בנייני מגורים. 4פרויקט למגורים, הכולל 

 אחזקה ישירה.  מבנה האחזקה בנכס
 .100% בנכס בפועלחלק התאגיד 

 ל.ר. שמות השותפים לנכס
 )מועד מסירה( 2019ספטמבר  תאריך רכישת הנכס

 זכות בעלות.זכות חוזית להירשם כבעל  פירוט זכויות משפטיות בנכס
 בנכס הזכויות להעברתתקווה -פתח עיריית ואישור המיסים אישורי התקבלונרשמו הערות אזהרה על כלל החלקות הנ"ל לטובת החברה.  מצב רישום זכויות משפטיות

 .המקרקעין רשם אצל הנכס לרישום פועלת והחברה
 ל.ר. זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות

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

 ל.ר. פרטים על נכס שנמכר
 

  עיקריים נתונים 

 בתאריך רכישת הנכס  2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 127,734-כ לרכישה )באלפי ש"ח(עלות רכישה כולל הוצאות נלוות  145,000-כ )באלפי ש"ח( שנהשווי הוגן בסוף 

 2019ספטמבר ב 26 מועד הרכישה 145,000-כ ערך בספרים בסוף שנה )באלפי ש"ח(
 100% שיעור תפוסה )%( 15,098-כ שערוך )באלפי ש"ח( (הפסדי)רווחי 

 - )אלפי ש"ח( NOI 100% שיעור תפוסה ממוצע )%(
   7,200-כ שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(



 77 -א 
 

 בתאריך רכישת הנכס  2019שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
   1,076-כ 79 הכנסות )באלפי ש"ח(סה"כ 

   51-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח(
   80- )לחודש בש"ח(  בשנהדמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו 

NOI )1,035-כ )אלפי ש"ח   
NOI )4,140-כ מותאם )אלפי ש"ח   

   0.7%-כ שיעור תשואה בפועל )%(
   2.8%-כ שיעור תשואה מותאם )%(

   56 מספר שוכרים לתום תקופת הדיווח
 

 )באלפי ש"ח( מבנה הכנסות ועלויות פילוח 

 )באלפי ש"ח( 31.12.2019)מועד העברת הבעלות בנכסים( ועד ליום  26.9.2019לתקופה מיום  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 הכנסות:

 1,076-כ קבועות –מדמי שכירות 
 - משתנות –שכירות מדמי 

 - מדמי ניהול
 - מהפעלת חניונים

 - אחרות
 1,076-כ סה"כ הכנסות

 עלויות
 41-כ ניהול, אחזקה ותפעול

 - הוצאות אחרות
 41-כ סה"כ עלויות

 1,035-כ רווח
NOI 1,035-כ 
 

 

 

 

 .מלאה קלנדרית שנה בגין הכנסות משקפות אינן ל"הנ ההכנסות כן על, 2019 בספטמבר 26נמסר לחברה ביום  דירות בפרויקט( 56דירות מתוך  55) הנכס  79
 בתקופה חדשים חוזים נחתמו לא 80
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 81)באלפי ש"ח( צפויות בגין חוזי שכירות חתומים הכנסות 

נתונים לפי 
. חלק 100%

-התאגיד בנכס
100% 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2020 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2021 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2022 

לשנה שתסתיים ביום 
31.12.2023 

לשנה שתסתיים ביום 
 ואילך 31.12.2024

 באלפי )ש"ח(

מרכיבים 
 קבועים

 177-כ 206-כ 671-כ 1,411-כ 3,113-כ

מרכיבים 
משתנים 

 )אומדן(

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר

 177-כ 206-כ 671-כ 1,411-כ 3,113-כ סה"כ

 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

הסכום המובטח ע"י השעבוד לתום שנת  פירוט סוג
 )במיליוני ש"ח( 31.12.2019הדיווח 

( של 1שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  שעבוד מדרגה ראשונה
הדירות )לרבות ההצמדות לדירות  56החברה על מלוא זכויות החברה מכוח הסכמי המכר, להירשם כבעלים של 

( הנכללות בפרויקט יותר מאוחר האחרונה בפרויקט אשר נרכשההוקדם רישום השעבוד גם לגבי הדירה )אלה( 
( אשר בפתח תקוה 9-ו  7,5,3הידוע בשם "הפרדס" הממוקם בשכונת המגורים כפר גנים ג' ברחוב חיים זכאי )מס'  

בפתח תקוה,  6371בגוש  583-586והמפורטת בנספח ג' לאגרת החוב, הבנויות של המקרקעין הידועים כחלקות 
עליהם הוקם הפרויקט, לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )כלל שישנן( וכל זכויות אחרות 
שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות 

 חוב.על המקרקעין )"הנכס"( והכל בהתאם לאגרת ה
שעבוד קבוע, יחיד, וכן בהמחאה על דרך השעבוד קבוע ויחיד, ראשונים בדרגה, וללא הגבלה בסכום, על מלוא 

 זכויות החברה בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס והכל בהתאם לאגרת החוב.
הדירות  56-שעבוד שוטף יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לפירות הנובעים מ

)לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויקט הידוע בשם "הפרדס" הממוקם בשכונת המגורים כפר גנים ג' 
בגוש  583-586( אשר בפתח תקווה, הבנויות על המקרקעין הידועים כחלקות 9-ו 7,5,3ברחוב חיים זכאי )מס' 

השימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי  בפתח תקווה לרבות דמי השכירות ו/או דמי הפדיון ו/או דמי 6371
הדירות, הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום, על שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים 
שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות לבניה 

 ידיות בנכס והכל בהתאם לאגרת החוב.נוספות קיימות ו/או עת

 .ללא הגבלה בסכום

 

 

 שכירות הסכמי את לחדש לפעול החברה בכוונת. 2020 שנת במהלך ברובם מסתיימים השכירות הסכמי. בפרויקט נרכשוש הדיור יחידות 56 מתוך דיור יחידות 56 מושכרות, זה למועד נכון  81
 .סטנדרטיים שכירות בחוזי שיסתיימו



 79 -א 
 

הסכום המובטח ע"י השעבוד לתום שנת  פירוט סוג
 )במיליוני ש"ח( 31.12.2019הדיווח 

החברה 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.

הערות אזהרה לטובת 
( 1975נאמנות ) הרמטיק

בע"מ בתפקידו כנאמן 
 (1לאג"ח )סדרה 

( בע"מ, בגין התחייבות המוכרים 1975נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה לטובת הרמטיק נאמנות )
 לרישום משכנתה.

 

 

 הערכת השווי אודות פרטים 

-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
100% 

 2019שנת 

 145,000 )באלפי ש"ח(השווי שנקבע 
 גרינברג אולפינר ושות' זהות מעריך השווי

 כן האם המעריך בלתי תלוי?
 כן האם קיים הסכם שיפוי?

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

31.12.2019 

מודל הערכת השווי 
 )השוואה/הכנסה/עלות אחר(

 גישת ההשוואה

 (Sales Comparison Approachהערכה בגישת ההשוואה ) –עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי פרמטרים 
 Gross Leasableהשכרה )-שטח מכר בר

Area)( שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר 
 מ"ר 7,200-כ

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

20,000 ₪ 

השכרה של -ברטווח מחירים למ"ר מכר 
נכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב 

 )בש"ח( 

 ₪ 24,600 –ש"ח  18,600

מספר הנכסים ברי השוואה )#( שנלקחו 
 בחישוב

49 

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

 בשטח חדרים 6 בנות דירות החישוב לצורך נלקחו. 6371 בגוש 947-ו 944, 941 חלקות, נקאש" ברחוב משה STARS שבירו" פרויקט: 1 נכס
 "ר.מ 140-כ של מדווח

 4דירת  -חדרים בבניינים אשר נבנו בשנים האחרונות. לדוגמא  5-ו 4: בשכונת כפר גנים ג' בפתח תקווה נלקחו לצורך החישוב דירות בנות 2 נכס
 מ"ר.  115בשטח מדווח של  8חדרים בעידוד ישראל  5מ"ר ודירת  111בשטח מדווח של  7חדרים בעידוד ישראל 

 NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
נוכחי חלקי שווי  NOIהנוכחי של הנכס )

 שנקבע(

 ל.ר.

 .אין פרמטרים מרכזיים אחרים
 ניתוחי רגישות לשווי )אלפי ש"ח(
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-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
100% 

 2019שנת 

בשווי למ"ר מכר מוצע  5%עליה של 
 )באלפי ש"ח(

151,000 

בשווי למ"ר מכר מוצע  5%ירידה של 
 )באלפי ש"ח(

139,000 

 

 

 מאוד יםמהותי בהקמה להשקעה"ן נדל ינכס לגבי הנדרש הגילוי .22

 נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה מהותיים מאוד כדלקמן:לחברה , 9201בדצמבר  31נכון ליום 

 בירושלים)מלחה(  מנחת מורדות שכונת – להשכיר דירה פרויקט 

 הנכס הצגת 

 31.12.2019ליום  פירוט 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 שכונת מורדות מנחת )מלחה( בירושלים. –דירה להשכיר  פרויקט הנכס שם

 .בירושלים)מלחה(  מנחת מורדות שכונת הנכס מיקום
 מ"ר. 5,460 -כ הקרקע שטח

 לפי מפוצלים ,להיבנות המתוכננים הנכס שטחי
 שימושים

-"ע לבניית כתבפועלת להגדלת זכויות הבניה באמצעות שינוי  החברה"ר. מ 6,500-כ שליח' דיור בשטח עיקרי  79"ע ניתן לבנות התבפי  על
 יחידות דיור. 100

 .ישירה החזקה האחזקה בנכס  מבנה
 .60% בנכס  התאגיד בפועל חלק
 (.40%אחזקות בע"מ ) מנרב  לנכס השותפים שמות ציון

 לעמידה בכפוף כי אישרו ("להשכיר"דירה ) "מבעהחברה הממשלתית לדיור והשכרה  - להשכיר דירה, 7.3.2019 מיום למכתב בהתאם
 מלחה מגוריט"מנרב  חדש לתאגיד"מ בע אחזקות מנרב של זכויותיה להמחאת מבחינתם מניעה אין, האמור במכתב המפורטים בתנאים

 (."המוגבלת"השותפות " )מוגבלת שותפות( 2018)
( על ידי מגוריט 50%הכללי בשותפות המוגבלת הינו "מנרב מגוריט מלחה חברת שותף כללי בע"מ" המוחזקת בחלקים שווים ) השותף

 אחזקות בע"מ, כשהאחרונה הינה גם שותף מוגבל בשותפות המוגבלת. ומנרבישראל בע"מ 
 (. במכרז זכיה)תאריך  2018 בינואר 3 הקרקע רכישת תאריך

 (.הקרקע רכישת )תאריך 2018 במרס 27
 .נקבע טרם הקמה עבודות התחלת תאריך
 שנים. 98שנים עם אופציה לתקופה נוספת של  98לתקופה של  מהוונתחכירה  זכויות משפטיות בנכס  פירוט
 בלתי להיות שצפויות משמעותיות בניה זכויות

 מנוצלות
 נקבע טרם

המצויים בירושלים )להלן בסעיף   12736לפי תכנית מפורטת מס'    109, מגרש מס'  29חלקה    30452החכירה במקרקעין הידועים כגוש    זכויות משפטיות זכויות רישום מצב
בסעיף זה:  להלן( )3/5( ומגוריט ישראל בע"מ )2/5על שם מנרב אחזקות בע"מ ) המקרקעין רישום בלשכתרשומות ( "המקרקעין"זה: 

 .להשכיר דירה לטובת עסקה מעשיית להימנעות התחייבות בדבר אזהרה להערת וכפופות"(, בעלי הזכויות"
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 31.12.2019ליום  פירוט 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 לגבי  לישראל  קימת  וקרן  הפיתוח  רשות,  ישראל  מדינת  קרקעות  את  המנהלת  ישראל  מקרקעי  רשות  עם  מהוון  חכירה  הסכם  הזכויות  לבעלי
 להוראות ובכפוף בהתאם וזאת נוספות שנים 98 -ל להארכה אופציה עם) 2.1.2116 ליום עד 3.1.2018 מיום החל שתוקפו שבנדון הנכס

 מגורים ד". –יח"ד  79 לבניית" הינה החכירה מטרת ל"הנ החכירה להסכם בהתאם(. ל"הנ החכירה הסכם
 הקמת להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס
 .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

 

  82עיקריים נתונים 

 2018שנת  2019שנת  60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 - 39,775-כ )באלפי ש"ח( עלות מצטברת לתחילת שנה

 39,775-כ 453-כ )באלפי ש"ח( מהלך השנהשוטפת שהושקעה בעלות 
 39,775-כ 40,228-כ )באלפי ש"ח( שנהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 39,775-כ 40,228-כ (ח"ש)באלפי  שנה בסוף הוגן שווי
 39,775-כ 40,228-כ רים בסוף שנה )באלפי ש"ח(בספערך 

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

 .ר.ל .ר.ל (ח"ש באלפי) בשנה שנזקפה ערך ירידת( ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה
 נקבע טרם 2023רבעון שני לשנת  (שנהמועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל 

 143,000-כ 143,000-כ (ש"ח באלפי( )שנה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות
 103,225-כ 102,772-כ (ש"ח באלפי( )שנה כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 28%-כ 28%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור
 

 

 

 

 נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס, החברה בשליטת שאינו עתיד פני צופה מידע כוללים, הצפוי ההשלמה ומועד הצפויה הכוללת ההשקעה עלות בדבר החברה הערכת כי יצוין  82
 השותפות של עתידיות הוצאות אומדן על המבוססות הערכות על וכן פיתוח והוצאות הקרקע מרכיב בגין התמורה על בעיקר,  נסמך זה מידע.  החברה של וכוונות הערכות כוללת אשר זה למועד
 בעלויות שינוי: כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים . התקדמות קצב וכן מ"בע אחזקות ומנרב מקצועיים גורמים בסיוע שנערך לפרויקט בקשר

 הדבר עשוי(, ב"וכיו הבנייה תשומות במדד שינויים, הפרויקט להקמת הנדרשים האישורים קבלת משך התארכות זה ובכלל לצפוי מעבר הפרויקט בניית משך התארכות, הצפויות הבנייה
 .ומועד ההשלמה הצפוי הצפויה הכוללת ההשקעה עלות על להשפיע
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  בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

לתום שנת הדיווח  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019

 משפטית מגבלה
 מהותית

דירות לפחות, אשר  79בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול 
שנה ברציפות )להלן בסעיף זה:   15-תיועדנה למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

מפוקח לזכאים בהתאם להחלטת מועצת "(, כאשר כלל הדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה תקופת ההשכרה"
שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה", לתקופה שלא  1466מקרקעי ישראל מס' 

שנים, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה  3שנים, עם תקופת אופציה של השוכר להארכה של  3-תפחת מ
 שנים לאותו שוכר. 6על 

החברה  –לטובת דירה להשכיר ם )ורשמה בפועל( זקות בע"מ( התחייבה לרשואח מנרב)ביחד עם  החברה
 אזהרה הערתהממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, כנגד וכתנאי לרישום זכויותיה בלשכת רישום המקרקעין, 

 . אחרת מתאימה הערה או המקרקעין לחוק 126 סעיף לפי עסקה מעשיית הימנעות בדבר
 .רשאי הזוכה במכרז למכור את זכויותיו בדירות, כולן או חלקןבתום תקופת ההשכרה יהא 

 .ר.ל

 

 ראשון לציון – להשכיר דירה פרויקט 

 הנכס הצגת 

 31.12.2019ליום  פירוט 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 ראשון לציון. –דירה להשכיר  פרויקט הנכס שם

 .ראשון קדמת שכונת הנכס מיקום
  מ"ר. 3,037-כ הקרקע שטח

לקידום תוספת  החברה פועלת. יצוין כי עיקרי ר"מ 7,500-כ של בשטח בניינים בשני דיור' יח 60 לבנות ניתן ע"התב פי על שימושים לפי מפוצלים ,להיבנות המתוכננים הנכס שטחי
 יחידות דיור. 78יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול 

 .ישירה החזקה האחזקה בנכס  מבנה
 60%  חלק התאגיד בפועל בנכס

 (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
 .שנים 98 של נוספת לתקופה אופציה עם שנים 98 של לתקופה מהוונת חכירה זכויות משפטיות בנכס  פירוט
 .נקבע טרם מנוצלות בלתי להיות שצפויות משמעותיות בניה זכויות

,  7/15/1/רצלפי תכנית מפורטת מס'  2-ו 1, מגרשים מס' 582-ו 581חלקות  3939 כגוש הידועים במקרקעין החכירה זכויות משפטיות זכויות רישום מצב
( רשומות במרשם רשות "המקרקעין"המצויים בראשון לציון )להלן בסעיף זה:  25/1/1מק//רצ-ו 6/ו/1/1/רצ, יג/1/1/רצ

 (."הזכויות"בעלי להלן בסעיף זה: ( )3/5ישראל בע"מ ) ומגוריט( 2/5אחזקות בע"מ ) מנרבמקרקעי ישראל על שם 
 וקרן הפיתוח רשות, ישראל מדינת קרקעות את המנהלת ישראל מקרקעי רשות עם מהוון חכירה הסכם הזכויות לבעלי

 שנים 98-ל להארכה אופציה)עם  24.1.2116 ליום ועד 25.1.2018 מיום החל שתוקפו שבנדון הנכס לגבי לישראל קיימת
 60" הינה החכירה מטרת"ל הנ החכירה להסכם בהתאם"ל( הנ החכירה הסכם להוראות ובכפוף בהתאם וזאת נוספות

 "ד".יח
 להלן. 21.2.3"ק ס ראו  הנכס הקמת להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון



 83 -א 
 

 .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

 

 

  - 83עיקריים נתונים 

 2018שנת  2019 שנת 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 - 41,809-כ )באלפי ש"ח( עלות מצטברת לתחילת שנה

 41,809-כ 1,598-כ )באלפי ש"ח(  מהלך השנהעלות שוטפת שהושקעה ב
 41,809-כ 43,407-כ )באלפי ש"ח( שנהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 41,809-כ 43,407-כ (ח"ש)באלפי  שנ בסוף הוגן שווי
 41,809-כ 43,407-כ רים בסוף שנה )באלפי ש"ח(בספערך 

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

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

 .ר.ל .ר.ל

 2021 לשנת ראשון רבעון 2022רבעון שני לשנת  (שנהמועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל 
 כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות
 (ש"ח באלפי( )שנה

 116,000-כ 116,000-כ

 כל  בסוף  שדווחה  כפי)  הושקעה  שטרם  השקעה  עלות
 (ש"ח באלפי( )שנה

 74,191-כ 72,593-כ

 36%-כ 37%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור
 

 

 

 נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס, החברה בשליטת שאינו עתיד פני צופה מידע כוללים, הצפוי ההשלמה ומועד הצפויה הכוללת ההשקעה עלות בדבר החברה הערכת כי יצוין  83
 השותפות של עתידיות הוצאות אומדן על המבוססות הערכות על וכן פיתוח והוצאות הקרקע מרכיב בגין התמורה על בעיקר,  נסמך זה מידע.  החברה של וכוונות הערכות כוללת אשר זה למועד
 בעלויות שינוי: כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים . התקדמות קצב וכן מ"בע אחזקות ומנרב מקצועיים גורמים בסיוע שנערך לפרויקט בקשר

 הדבר עשוי(, ב"וכיו הבנייה תשומות מדדב שינויים, הפרויקט להקמת הנדרשים האישורים קבלת משך התארכות זה ובכלל לצפוי מעבר הפרויקט בניית משך התארכות, הצפויות הבנייה
 .הצפויה ומועד ההשלמה הצפוי הכוללת ההשקעה עלות על להשפיע
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 84ספציפי מימון 

 הלוואה 60%-בנכס התאגיד חלק. 100%נתונים לפי  -ספציפי מימון
 בדוח יתרות

 המצב על
 הכספי

 27,880-כ :)באלפי ש"ח( קצר לזמן כהלוואות מוצג 31.12.2019

 - :85)באלפי ש"ח( ארוך לזמן כהלוואות מוצג

 27,880-כ "ח(שאלפי ב) 31.12.2019 ליום הוגן שווי

 5.2.2019 מקורי הלוואה נטילת תאריך
 27,880-כ "ח(ש)באלפי  מקורי הלוואה גובה

 .רל "ח(שאלפי ב) נוצלה שטרם אשראי מסגרת
 2.75%-כ 31.12.2019ליום  (אפקטיבית) שבפועל ריבית שיעור
 3 מדי( תשלומי ריבית 4) ארבעהוכן  2020, פברוארב 5-קרן בתשלום אחד ב פירעון וריבית קרן פירעון מועדי

לאחר תאריך  .2020, פברוארב 5-כך שמועד תשלום הריבית האחרון יהא ב חודשים
 .2020, במאי 5ליום  הפרעוןהוארך מועד המאזן 

 אין  פיננסיות מרכזיות תניות
לפרוע בפירעון מוקדם את חובותיהם והתחייבויותיהם,  לוויםיידרשו הש במקרה מרכזיות אחרות  תניות

כולם או חלקם, כלפי נושים אחרים שהם מוסדות פיננסיים ו/או חובות בסכום מצטבר 
"ח כלפי נושים אחרים שאינם מוסדות פיננסיים )כל אחד ש 30,000,000העולה על 

לפירעון מיידי לרבות על   לוויםאם הועמד חוב אחר של ה"(, או  חוב אחרמאלה להלן: "
פי פסק דין, או אם יארע מאורע כלשהו אשר תוצאתו עלולה לזכות כל נושה שהוא על 

בזכות להעמדה לפירעון מיידי  לוויםפי מסמך כלשהו שנחתם ו/או שייחתם על ידי ה
ם אותו גורם לא כלפי אותו גורם, גם א לוויםשל כל חוב אחר, כולו או חלקו, של ה

מראש,   הודעהמתן    לאחר,  הבנק  זכאי  יהיהישתמש בזכותו זו להעמדה לפירעון מיידי,  
 ;מיידי לפירעון

 
או בזהות יו"ר הדירקטוריון, יהיה זכאי הבנק, /ובמקרה של שינוי שליטה אצל הלווים  

 לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון מיידי;
 

איחוד ו/או שינוי מבנה ו/או הסדר, או כל החלטה במקרה של קבלת החלטת מיזוג ו/או  
בעלת משמעות דומה אצל הלווים יהיה זכאי הבנק, לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון 

 מיידי.
 

 

 

 לבניית חוזה עם בקשר להשכיר דירה מאת מהלווים ידרשו אשר סכומים סילוק להבטחת ח"מיליוני ש 2.5-כ של בסכום בנקאיות ערבויות הבנק ידי על ניתנו הבנקאי הליווי במסגרת בנוסף  84
 .הנכס

 .60%כי החברה מטפלת בהשקעה בפרויקט כפעילות משותפת ובהתאם מציגה בדוחותיה הכספיים את חלקה בהלוואה בגובה  יובהר  85
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 הלוואה 60%-בנכס התאגיד חלק. 100%נתונים לפי  -ספציפי מימון
 יאוחר לאשהלווים לא ירשמו כחוכרים של הנכס בלשכת רישום המקרקעין  במקרה

 בדרגה  משכנתא  הנכס  על  תירשם  לא  אםאו  /ו  ההלוואה  נטילת  ממועד  חודשים  6  מתום
 , יהיה זכאי הבנק, לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון מיידי.הבנק לזכות ראשונה

 החוכרים נרשמו בהתאם לאמור.
 

  המרכזיות ובאמות המידה הכלכליות לתום שנת הדיווח בתניותהאם התאגיד עומד  ציון
 כן

 לא  non-recourseמסוג  האם

 

  בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

לתום שנת  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019הדיווח 

דירות  60בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול  מהותית משפטית מגבלה
שנה ברציפות   20-למגורים למשך תקופה שלא תפחת מלפחות, אשר תיועדנה להשכרה ארוכת טווח  

מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח  25%"(, כאשר תקופת ההשכרה)להלן בסעיף זה: "
שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע   1466לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  

ם שתי תקופות אופציה של השוכר שנים, ע 3-לבניית דירות להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ
שנים  10שנים בהתאמה, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על  4שנים ושל  3להארכה של 

לאותו שוכר. יתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק 
שנים  5-ם אופציה לשנים ע 5את הדירות בשוק החופשי לתקופה של  לשכורהחופשי תהיה אופציה 

 נוספות.
החברה הממשלתית   –אחזקות בע"מ( התחייבה לרשום לטובת דירה להשכיר    מנרב)ביחד עם    החברה

לדיור ולהשכרה בע"מ, במועד רישום זכויותיה בלשכת רישום המקרקעין, הערת אזהרה בדבר איסור 
 שנה. 20מכירת דירות במשך 

 .ר.ל

, שנחתם 22.4.2018למגורים לטווח ארוך מיום    הב' על פי הסכם לבניית מתחם להשכרזכויות החכל   שעבוד מדרגה ראשונה
בקשר עם המקרקעין הנמצאים בראשון לציון,  515009652מ מס' "ות בעקמנרב אחז-בין חב' ו

,  25/1/1, רצ/מק/7/15/1בהתאם לתב"עות רצ/  2-ו  1, מגרשים  3939בגוש    582-ו  581הידועים כחלקות  
מ"ר על שינויו, הארכותיו ונספחיו,  3,037-, בשטח כולל של כ6/ו/ 1/1צ/ר-/יג, ו1/1צ//ז, ר1/1צ/ר

 על פיו.לרבות הזכות לקבלת כספים 

 ללא הגבלה בסכום

מ "ות בעקשנחתם בינה ביחד עם חב' מנרב אחז, 8.8.2018כל זכויות החב' על פי הסכם חכירה מיום  שעבוד מדרגה ראשונה
כחלקות  לבין רשות מקרקעי ישראל, בקשר עם המקרקעין בראשון לציון, הידועים 520034505מס' 
/ז,  1/1צ/ר, 25/1/1, רצ/מק/7/15/1רצ/  תב"עותבהתאם ל 2-ו 1, מגרשים 3939בגוש  582-ו 581

או כל /הארכותיו ונספחיו, ו ,מ"ר על כל שינויו 3,037-כ בשטח כולל של ,6/ו/1/1צ/ר-/יג, ו1/1צ/ר
כל הפירות, ההכנסות והזכויות הנובעים מהנכס או  ותבכם אחר או נוסף שייחתם מכוחו ולרהס

זכויות בניה, זכויות ביטוח, זכויות לקבלת כספים במקרה של ביטול  - הקשורים אליו, ובכלל זה
או ביחס /וכן כל זכות לשיפוי ולפיצוי וכל זכות לקבלת פטור, הנחה והקלה ביחס לנכס ו  ;ההסכם דנן

 או בקשר /ות הנובעות מבטוחות שימסרו ע"פ ום, ובכל הזכוילכל עסקה בו, וכל זכות לקיזוז הפסדי
 ההסכם הנ"ל, והכל כמפורט באג"ח.עם 

 ללא הגבלה בסכום
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 יעקב באר – להשכיר דירה פרויקט 

 הנכס הצגת 

 31.12.2019ליום  פירוט 60%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 באר יעקב. –דירה להשכיר  פרויקט הנכס שם

 .יעקב באר"ב, י מתחם הנכס מיקום
 מ"ר. 5,975 -כ הקרקע שטח

. יצוין כי בכוונת החברה לפעול לקידום תוספת יחידות דיור ר"מ  25,000-כ  של  עיקרי  בשטח  דיור'  יח  234  לבנות  ניתן  ע"התב  פי  על שימושים לפי מפוצלים ,להיבנות המתוכננים הנכס שטחי
 מ"ר שטחי מסחר. 500-פרויקט יכלול כהפי התב"ע  עליחידות דיור. כמו כן,  291-בפרויקט כך שיכלול כ

 .ישירה החזקה האחזקה בנכס  מבנה
 .60%  בנכס בפועל התאגיד חלק
 (.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
 .שנים 98 של נוספת לתקופה אופציה עם שנים 98 של לתקופה ישירה חכירה  בנכס משפטיות זכויות פירוט
 .ר.ל מנוצלות בלתי להיות שצפויות משמעותיות בניה זכויות

 1037/תמללפי תכנית מפורטת מס'  110-ו 105מס'  ים, מגרש16חלק מחלקה  4245זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש  משפטיות זכויות רישום מצב
"מ בע ובנין הנדסהרשות מקרקעי ישראל על שם מנרב  במרשם"( רשומות המקרקעיןבסעיף זה: " להלן) יעקב בארהמצויים ב

 "(.בעלי הזכויותבסעיף זה: " להלן( )3/5( ומגוריט ישראל בע"מ )2/5)
 קימת וקרן הפיתוח רשות, ישראל מדינת קרקעות את המנהלת ישראל מקרקעי רשות עם מהוון חכירה הסכם הזכויות לבעלי

 וזאת נוספות שנים 98-ל להארכה אופציה)עם  14.3.2116 ליום עד 15.3.2018 מיום החל שתוקפו שבנדון הנכס לגבי לישראל
 ".רהכלהש"ד יח 234" הינה החכירה מטרת ל"הנ החכירה להסכם בהתאם(. ל"הנ החכירה הסכם להוראות ובכפוף בהתאם

במקרקעין לטובת הבנק הבינלאומי הראשון  הזכויות בעלי של החכירה זכויות"י לרישום משכנתה על רמהתחייבות של  ניתנה
 לישראל בע"מ.

 להלן. 20.4.3"ק ס ראו  הנכס הקמת להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון
 .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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  86עיקריים נתונים 

 2018 שנת 2019 שנת 60%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים
 - 90,790-כ "ח(ש)באלפי  שנה לתחילת מצטברת עלות
 90,790-כ 2,240-כ "ח(ש)באלפי  השנה במהלך שהושקעה שוטפת עלות

 90,790-כ 93,030-כ "ח(ש)באלפי  שנה לסוף מצטברת עלות"כ סה
 90,790-כ 93,030-כ (ח"ש)באלפי  שנה בסוף הוגן שווי
 90,790-כ 93,030-כ "ח(ש)באלפי  שנה בסוף בספרים ערך

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

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

 .ר.ל .ר.ל

 נקבע טרם 2022 לשנת שלישי רבעון (שנה כל בסוף שדווח)כפי  צפוי השלמה מועד
 404,650-כ 404,650-כ "ח(ש באלפי( )שנה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות
 313,860-כ 311,620-כ "ח(ש באלפי( )שנה כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 22%-כ 23%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור

 87ספציפי מימון 

 הלוואה 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי  -מימון ספציפי
יתרות 

בדוח על 
המצב 
 הכספי

 68,000-כ :)באלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן קצר 31.12.2019
 - :88)באלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן ארוך

 - :)באלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן קצר 31.12.2018
 68,000-כ :89)באלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן ארוך

 68,000-כ אלפי ש"ח(ב) 31.12.2019שווי הוגן ליום 
 2018ביוני  13 תאריך נטילת הלוואה מקורי

 68,000-כ גובה הלוואה מקורי )באלפי ש"ח(

 

 

 נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס, החברה בשליטת שאינו עתיד פני צופה מידע כוללים, הצפוי ההשלמה ומועד הצפויה הכוללת ההשקעה עלות בדבר החברה הערכת כי יצוין  86
 השותפות של עתידיות הוצאות אומדן על המבוססות הערכות על וכן פיתוח והוצאות הקרקע מרכיב בגין התמורה על בעיקר,  נסמך זה מידע.  החברה של וכוונות הערכות כוללת אשר זה למועד
 בעלויות שינוי: כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים . התקדמות קצב וכן מ"בע ובנין הנדסה ומנרב מקצועיים גורמים בסיוע שנערך לפרויקט בקשר

 הדבר עשוי(, ב"וכיו הבנייה תשומות במדד שינויים, הפרויקט להקמת הנדרשים האישורים קבלת משך התארכות זה ובכלל לצפוי מעבר הפרויקט בניית משך התארכות, הצפויות הבנייה
 .ומועד ההשלמה הצפוי הצפויה הכוללת ההשקעה עלות על להשפיע

 לבניית חוזה עם בקשר להשכיר דירה מאת מהלווים ידרשו אשר סכומים סילוק להבטחת ח"מיליוני ש 21-כ של בסכום בנקאיות ערבויות הבנק ידי על ניתנו הבנקאי הליווי במסגרת בנוסף  87
 .לפרויקט בקשר ציבוריות תשתיות לביצוע חוזה עם בקשר הפיתוח חברות ומאת הנכס

 .60%כי החברה מטופלת בהשקעה בפרויקט כפעילות משותפת ובהתאם מציגה בדוחותיה הכספיים את חלקה בהלוואה בגובה  יובהר  88
 .60%כי החברה מטופלת בהשקעה בפרויקט כפעילות משותפת ובהתאם מציגה בדוחותיה הכספיים את חלקה בהלוואה בגובה  יובהר  89
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 הלוואה 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי  -מימון ספציפי
 - אלפי ש"ח(במסגרת אשראי שטרם נוצלה )

 2.75%-כ 31.12.2019ליום  (אפקטיביתשבפועל )שיעור ריבית 
וכן שמונה תשלומי ריבית חצי שנתיים כך  2020ביוני,  13-קרן בתשלום אחד ב רעוןיפ מועדי פירעון קרן וריבית

 .2020ביוני,  13-שמועד תשלום הריבית האחרון יהא ב
 אין  תניות פיננסיות מרכזיות

לפרוע בפירעון מוקדם את חובותיהם והתחייבויותיהם,  לוויםיידרשו הש במקרה תניות מרכזיות אחרות 
כולם או חלקם, כלפי נושים אחרים שהם מוסדות פיננסיים ו/או חובות בסכום 

"ח כלפי נושים אחרים שאינם מוסדות פיננסיים )כל ש 30,000,000מצטבר העולה על 
יידי לפירעון מ לווים"(, או אם הועמד חוב אחר של החוב אחראחד מאלה להלן: "

לרבות על פי פסק דין, או אם יארע מאורע כלשהו אשר תוצאתו עלולה לזכות כל 
בזכות להעמדה  לוויםנושה שהוא על פי מסמך כלשהו שנחתם ו/או שייחתם על ידי ה

כלפי אותו גורם, גם אם  לוויםלפירעון מיידי של כל חוב אחר, כולו או חלקו, של ה
 לאחר, הבנק זכאי יהיהה לפירעון מיידי, אותו גורם לא ישתמש בזכותו זו להעמד

 ;מיידי לפירעוןמראש,  הודעהמתן 
או בזהות יו"ר הדירקטוריון, יהיה זכאי /ובמקרה של שינוי שליטה אצל הלווים 

 הבנק, לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון מיידי;
 

במקרה של קבלת החלטת מיזוג ו/או איחוד ו/או שינוי מבנה ו/או הסדר, או כל 
טה בעלת משמעות דומה אצל הלווים יהיה זכאי הבנק, לאחר מתן הודעה החל

 מראש, לפירעון מיידי.
 

לבין רשות מקרקעי ישראל  הלווים ביןהתחייבו כי מיד לכשייחתם חוזה  הלווים
בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, ללא  הבנק לטובת הלווים ישעבדובקשר עם המקרקעין 

לפי החוזה שייחתם כאמור, בכפוף לקבלת אישור  הםהגבלה בסכום, את כל זכויותי
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 
 .2020הנ"ל בוצע במהלך שנת  הסכומים המובטחים לפרעון מיידי.עילה להעמדת 

 
לכשייחתם חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות בקשר עם  מיד כי התחייבו הלווים

בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה  הבנק לטובת הלווים ישעבדוהמקרקעין 
לת לפי הסכם התשתית שייחתם כאמור, בכפוף לקב הםבסכום, את כל זכויותי

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 

הנ"ל בוצע במהלך שנת  הדבר עילה להעמדת הסכומים המובטחים לפרעון מיידי.
2020. 
 

  התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה הכלכליות לתום שנת הדיווח אםהציון 
 כן

 לא  non-recourseהאם מסוג 
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  בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים 

לתום שנת הדיווח  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019

 מסחר שטחי יכלול אשר, מגורים מתחם של והקמה תכנון יכלול הפרויקט, המכרז לתנאי בהתאם מהותית משפטית מגבלה
 תקופה  למשך  למגורים  טווח  ארוכת  להשכרה  תיועדנה  אשר,  לפחות  דירות  234-ו(  ר"מ  500-כ)  להשכרה

, לזכאים מפוקח דירה בשכר לדיור תיועדנה מהדירות 50% כאשר, ברציפות שנה 20-מ תפחת שלא
 לבניית קרקע להקצאת ייחודי מסלול" שעניינה 1466' מס ישראל מקרקעי מועצת להחלטת בהתאם

 3 של) להארכה השוכר של אופציה תקופות שתי עם, שנים 3-מ תפחת שלא לתקופה", להשכרה דירות
 יתרת.  שוכר  לאותו  שנים  10  על  תעלה לא  הכוללת  השכירות  שתקופת  כך(, בהתאמה  שנים  4  ושל  שנים

 אופציה תהיה החופשי בשוק שלשוכרים כך, החופשי בשוק לשוכרים היזם ידי על תושכרנה הדירות
. החברה )ביחד עם נוספות  שנים  5-ל  אופציה  עם  שנים  5  של  לתקופה החופשי  בשוק  הדירות  את  לשכור

החברה הממשלתית לדיור  –לטובת דירה להשכיר  לרשום התחייבההנדסה ובנין בע"מ(  מנרב
 מכירת  איסור  בדבר  אזהרה  הערתולהשכרה בע"מ, במועד רישום זכויותיה בלשכת רישום המקרקעין,  

 .שנה 20 במשך דירות
 

 .ר.ל

והזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא שיש לחברה כעת או שיהיו לה  כל הנכסים, הכספים, הפקדונות ראשונה מדרגה שעבוד
( בבנק על שם החברה ועל שם 029בסניף רחובות )  322682מפעם לפעם בעתיד בזמן כלשהו בחשבון מס'  

ו/או בכל חשבון המתנהל ו/או שיתנהל בבנק בקשר עם   510962327חברת מנרב הנדסה ובנין בע"מ ח"פ  
)לשעבר   16חלקה    4245עין הנמצאים במתחם י"ב בבאר יעקב והידועים כגוש  פרויקט שיוקם במקרקה

מ"ר, כפי שיוחלף או  5974-, בשטח של כ1037ע"פ תוכנית תמל/ 105-ו 110(, מגרשים 13חלק מחלקה 
, על כל הנכסים, הכספים, הפקדונות והזכויות מכל מין וסוג (ישונה מספר החשבון )להלן: "החשבון"

עת או שיהיו קיימים בחשבון בעתיד בזמן כלשהו ו/או הרשומים או שיהיו רשומים שהוא הקיימים כ
כל המסמכים מכלליות האמור לעיל, על השטרות ולזכות החשבון מעת לעת לרבות, אך מבלי לגרוע 

הסחירים והמסמכים האחרים מכל מין וסוג שהוא, בין של החברה ובין של אחרים לפקודת החברה, 
לן: "מסמכים"( ולרבות הפירות, בין הכל המסמכים האמורים ייקראו ביחד לשיופקדו בחשבון )

כריבית, הפרשי הצמדה, דיבידנדים או אחרת של כל הנכסים, הכספים, הפקדונות, הזכויות האמורים 
 והמסמכים.

 בסכום הגבלה ללא

החברה  –"(, כלפי דירה להשכיר .כל זכויות החברה כלפי רשות מקרקעי ישראל )להלן: "רמ"י1 ראשונה מדרגה שעבוד
)להלן: "דירה להשכיר"( וכלפי חברת מילומור   515009652הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ מס' חברה  

)להלן:  520026238חברה  'ו/או חברת לנקו ישראל יזום וניהול בע"מ מס 520039736בע"מ מס' חברה 
 510962327הנדסה בנין בע"מ ח"פ  "קבלן התשתיות"( בקשר עם זכייתה של החברה ביחד עם מנרב

לחכירת קרקע המיועדת להקמת פרויקט מגורים ומסחר  311/2017)להלן: "מנרב"( במכרז מס' מר/
)לשעבר חלק  16חלקה  4245בקשר עם המקרקעין הנמצאים במתחם י"ב בבאר יעקב והידועים כגוש 

ע"פ ( "המקרקעין")מ"ר  5974-, בשטח של כ1037ע"פ תוכנית תמל/ 105-ו 110שים רג(, מ13מחלקה 
הזכייה במכרז(, לרבות כל זכויות החברה לקבלת כספים )להלן: "  15.3.2018ה במכרז מיום  אישור זכיי

ו/או דירה להשכיר ו/או מאת קבלן התשתיות במידה ולא  המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מאת רמ"י
( ו/או יבוטל החוזה "ייחתם חוזה פיתוח ו/או חוזה חכירה מכוח הזכייה במכרז )להלן: "חוזה עם רמ"י

עם רמ"י ו/או מכל סיבה אחרת וכל זכויות החברה לקבל כספים המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מאת 
קבלן התשתיות במידה ולא ייחתם חוזה פיתוח ו/או חוזה חכירה  רמ"י ו/או דירה להשכיר ו/או מאת

 בסכום הגבלה ללא
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לתום שנת הדיווח  השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) 31.12.2019

מכוח זכייה במכרז )להלן: "חוזה עם רמ"י( ו/או יבוטל החוזה עם רמ"י ו/או מכל סיבה אחרת וכל 
זכויות החברה מכוח כל תשלום אשר שולם ו/או ישולם לרמ"י ו/או לדירה להשכיר ו/או לקבלן 

 19.3.2018ייה במכרז, וכל זכויות החברה על פי שוברים מיום התשתיות בגין המקרקעין ו/או הזכ
, תיק מרמ"י מספר 975270182)מספר חשבון ברמ"י  4-840820 -ו 4-840819, 4-840818שמספריהם 

 מכרז.ברמ"י בגין הזכייה  א'( שהוצאו לחברה ולמנרב על ידי52979407
ו/או חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות שייחתם . כל זכויות החברה ע"פ כל חוזה פיתוח ו/או חוזה חכירה  2

בין החברה לבין קבלן התשתיות ו/או הסכם לבניית מתחם להשכרה למגורים לטווח ארוך שייחתם בין 
החברה לבין דירה להשכיר ו/או כל חוזה אחר שנחתמו ו/או שייחתמו מכוח הזכייה במכרז, על כל 

 חוזים הנ"ל., תוספותיהם ונספחיהם של ההארכותיהםשינוייהם, 
ן החברה )ביחד עם מנרב הנדסה שנחתם בי 8.8.2018על פי הסכם חכירה מיום  החברהכל זכויות . 3

, הארכותיו ונספחיו ו/או שינויועל כל  ,מקרקעי ישראל בקשר עם המקרקעין רשותלבין  ובנין בע"מ(
כל הסכם אחר או נוסף שייחתם מכוחו ולרבות כל הזכויות הנובעות מבטוחות שימסרו ע"פ ו/או בקשר 
ההסכם הנ"ל ו/או כל הסכם אחר או נוסף שייחתם מכוחו ולרבות כל הזכויות הנובעות מבטוחות 

מקרקעי ישראל  מרשותפים לקבלת כס החברה"ע ההסכם הנ"ל; וכן כל זכויות בקשימסרו ע"פ ו/או 
"ע בקבמקרה של ביטול הסכם החכירה הנ"ל; וכן כל הזכויות הקיימות ו/או העתידיות ו/או הנובעות 

המקרקעין ו/או ההסכמים הנ"ל ו/או כל הסכם אחר או נוסף שייחתם מכוחם, וכל הזכויות הנובעות 
 מביטוח הנכסים המשועבדים.

החברה )ביחד שנחתם בין  13.6.2018מיום  ציבוריות תשתיות לביצוע חוזהעל פי  החברהכל זכויות . 4
ישראל   לנדקוו/או חברת    520039736מילומור בע"מ מס' חברה    חברתלבין    עם מנרב הנדסה ובנין בע"מ(

על כל שינויו, הארכותיו ונספחיו, לרבות   ,בקשר עם המקרקעין  520026238' חברה  מסמ  יזום וניהול בע"
 הזכות לקבלת כספים על פיו.

 

 פרויקטים ומכרזים נוספים .23

וכן  נכון לתקופת הדוח כמקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה יםמוצג אשר קרית אונובו הדר יוסף תל אביב, שדרות ירושלים ביפוים נוספים בפרויקט לחברה

 .1.2.5סעיפים . לפרטים נוספים ראו בצפון תל אביב, בני ברק, הרצליה הירוקה ובשכונת ארנונה בירושלים שנרכשו לאחר תאריך המאזן פרויקטים נוספים

 

https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8
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  בכללותה החברה לפעילות הנוגעים עניינים –י רביע חלק

 

 אנושי  הון .24

מנהלת חשבונות  סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל פיתוח עסקי,חברה ה"י עכון למועד זה מועסקים נ

 .ומזכירה

 

 :להלן יובא תרשים המתאר את המבנה הארגוני של החברה כפי שהיה במהלך שנת הדיווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*במהלך חודש מרץ הסתיימה העסקתה של חשבת החברה. החברה פועלת לגייס חשב במהלך 

 חודש אפריל הקרוב.

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 29.1 סעיף

מר מתתיהו דב שירותי ניהול כמנכ"ל החברה מעמיד תאגיד בשליטתו, לבין חברת הניהול 

 משרה. 100%בהיקף משרה של 

יו"ר דירקטוריון החברה, אורנה  –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

 .במסגרת הסכם הניהול האמור לעיל שירותיו לחברה

 

 הון חוזר  .25

מיליוני  35-כש"ח ) ניליוימ  306-כ בסך של חיוביהון חוזר לחברה  2019בדצמבר  31נכון ליום 

מזומנים הפנויה היתרת ( הנובע בעיקר מ2017ש"ח בשנת  ניליוימ 158.5-כו 2018ש"ח בשנת 

 .נכון ליום המאזן

 

 

 

 יו"ר דירקטוריון פעיל 

 

 מנכ"ל

 פעיל

 מנכ"ל              

 

 מנכ"ל

 פעיל
 פיתוח עסקי  סמנכ"ל

 

 מנכ"ל

 פעיל

 כספים  סמנכ"ל

 

 מנכ"ל

 פעיל
 מנהלת חשבונות 

 

 מנכ"ל

 פעיל

 חשב* 

 

 מנכ"ל

 פעיל
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  מימון .26

  כללי 

הון ו/או  יממקורותיה העצמיים ובאמצעות גיוס פעילותה את לממןלהמשיך ו החברה בכוונת

, מעת לעת, בבורסה השוטפת פעילותה מימון המשך לשם לה שיידרש בהיקף עתידיים חוב

 .פרטיים גופיםאו /ו פיננסיים מתאגידיםו/או  מבנקיםומחוץ לבורסה, לרבות 

 והחברה את פעילותה לרכישת דירות בשיעור גבוה למנףבכוונת החברה  איןזה, למועד  נכון

משווי  65%-כמ הנכסים שירכשו ולא יותר עלות מהיקף 80%-כבוחנת מינוף בשיעור של עד 

טעמים   שלושהאלו. הטעם לשיעור המינוף הנבחן על ידי החברה נובע מהנכסים  ה  כלל  השוק של

נמוכה יחסית שתאפשר  בריבית מימון לגייס לחברה לאפשר שעשוי( שיעור מינוף 1כדלקמן: )

 וכריבע( שיעור מימון גבוה עלול להיות  2)  ;מרווח נאות בין שיעור התשואות לבין עלות הריבית

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 

ומחזיקי  ( התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(3)-; והגלומים בכך

 .(1אגרות החוב )סדרה 

 

 מקורות אשראי  

שהונפקו לציבור. לפרטים ( 1גרות חוב )סדרה אוואגרות חוב )סדרה א'(  בנקאי אשראי לחברה

להלן,  26.6-ו 26.5ראו סעיף  נכון לתקופת הדוח, בדבר מסגרות האשראי ואגרות החוב,

 בהתאמה.

   

 אשראי מגבלות 

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 

 בתוספת)דירות למגורים המיועדות להשכרה(,  להשכרה דיור לצורכי מניבים מקרקעין שאינם

)דירות למגורים המיועדות  להשכרה דיור לצורכי יביםמנ מקרקעין שהם נכסיה משווי 80%

 משווי נכסיה האחרים. 20%להשכרה( או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, ובתוספת 

וכלפי  כמו כן, התחייבה החברה בהתחייבויות פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(

  להלן. 26.6של החברה, והכל כמפורט בסעיף  (1מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 

 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

)באלפי 
 "ח(ש

שיעור 
ריבית 
שנתית 

)%( 

 ליום היתר
31.12.2019 

 "ח(ש)באלפי 

 למועד  היתר
 הדוח

 "ח(ש)באלפי 

 התחייבויות
 פיננסיות 

 מידה אמות חישוב אופן
 נכון ותוצאותיו פיננסיות

 2019 בדצמבר 31 ליום

תאגיד 
בנקאי 

 א' 

40,800 
בפרויקט 

באר 
 יעקב

40,800-כ 2.75% 40,800-כ   
 בדבר לפירוטפיננסיות. אין אמות מידה 

 ףראו סעי מרכזיות" אחרות תניות"
21.2.3 . 

9,468 
בפרויקט 

 חולון
 9,468-כ 9,468-כ 2.75%

 פיננסיות. ביחס לפרויקטאין אמות מידה 
בחולון נקבעו תניות מרכזיות כדלקמן: 

לפרוע בפירעון  לוויםיידרשו הש במקרה
מוקדם את חובותיהם והתחייבויותיהם, 
כולם או חלקם, כלפי נושים אחרים שהם 

מוסדות פיננסיים ו/או חובות בסכום 
"ח כלפי ש 30,000,000מצטבר העולה על 

נושים אחרים שאינם מוסדות פיננסיים 
"(, או אם חוב אחר)כל אחד מאלה להלן: "

יידי לפירעון מ לוויםהועמד חוב אחר של ה
לרבות על פי פסק דין, או אם יארע מאורע 

כלשהו אשר תוצאתו עלולה לזכות כל 
נושה שהוא על פי מסמך כלשהו שנחתם 

בזכות  לוויםו/או שייחתם על ידי ה
להעמדה לפירעון מיידי של כל חוב אחר, 

כלפי אותו גורם,  לוויםכולו או חלקו, של ה
גם אם אותו גורם לא ישתמש בזכותו זו 

, הבנק זכאי יהיהה לפירעון מיידי, להעמד
 ;מיידי לפירעוןמראש,  הודעהמתן  לאחר

או /ובמקרה של שינוי שליטה אצל הלווים 
בזהות יו"ר הדירקטוריון, יהיה זכאי 

הבנק, לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון 
 מיידי;

 
במקרה של קבלת החלטת מיזוג ו/או 

איחוד ו/או שינוי מבנה ו/או הסדר, או כל 
טה בעלת משמעות דומה אצל הלווים החל

יהיה זכאי הבנק, לאחר מתן הודעה 
 מראש, לפירעון מיידי.

 
במקרה שהלווים לא ירשמו כחוכרים של 

הנכס בלשכת רישום המקרקעין לא יאוחר 
ו/או אם לא תירשם  2019באפריל  28מיום 

על הנכס משכנתא בדרגה ראשונה לזכות 
מתן הודעה , יהיה זכאי הבנק, לאחר הבנק

 .מראש, לפירעון מיידי

16,728 
בפרויקט 

ראשון 
 לציון

2.75% 16,728 16,728 
 בדבר לפירוטפיננסיות. אין אמות מידה 

 21.3.3 ףראו סעי מרכזיות" אחרות תניות"
 \ לעיל.

 

 

  אגרות חוב  – חוב גיוס 

 חוב )סדרה א'(לתאריך הדוח החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות מתוקף אגרות נכון 

ואגרות חוב )סדרה   לפרטים נוספים בדבר אגרות חוב )סדרה א'(.  (1ומתוקף אגרות חוב )סדרה  

  "ב לדוח התקופתי.המצ", הדירקטוריון ', "דוחב בפרק 10 סעיף ראו (1
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החברה לגייס מקורות נוספים לצורך תפעול  דרשיתהקרובה  בשנהלהערכת הנהלת החברה, 

. בכוונת החברה ובכלל זה רכישת דירות בפרויקטים שטרם שלמו במלואם עסקיה השוטפים

 פעילותה מימון המשך לשם לה שיידרש היקףלפעול לגיוס מימון ממקורות נוספים ב

או /ו פיננסיים מתאגידיםו/או  מבנקים, מעת לעת, בבורסה ומחוץ לבורסה, לרבות השוטפת

 .פרטיים גופים

 

  מיסוי .27

קרן להשקעות במקרקעין הינה חברה בע"מ הזכאית להטבות מס ולהסדרים מיוחדים במסגרת 

לפקודת מס הכנסה ובמסגרתו הוכנסו בין היתר  222נכנס לתוקפו תיקון  2016הפקודה. בשנת 

דיור להשכרה הסדרי מס ספציפיים לקרן להשקעות במקרקעין שתרכוש מקרקעין לצורכי 

 )להלן בסעיף זה: "קרן לדיור להשכרה" או "קרן"(, כפי שיפורט להלן.

קרן להשקעות במקרקעין הינה גוף שקוף לצורכי מס. כלומר, לצורך חישוב המס ושיעור המס, 

 תיחשב ההכנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין כהכנסתם החייבת של בעלי המניות.

שלבי )מיסוי ברמת החברה ובמקרה דנן, הקרן -ון המיסוי הדוהווה אומר, כי בניגוד לעקר

להשקעות במקרקעין, בשלב ראשון ומיסוי המשקיע בעת משיכת הרווחים כדיבידנד בשלב 

השני( המתקיים בעת החזקת מניותיה של חברת נדל"ן, בקרן להשקעות במקרקעין יש מיסוי 

 סות לבעלי המניות ושומרות על סיווגן.ברמת בעל המניות. קרי, ההכנסות מיוח  -חד שלבי בלבד  

לציין כי הפסדים שנצברו בקרן להשקעות במקרקעין יועברו לשנים הבאות לקיזוז ברמת   חשוב

 הקרן בהתאם לקבוע בפקודה ולא יועברו לבעלי המניות.

 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

 אחדמתקיים לגביהם  , לפי המוקדם,(שנים באזור הנגב והגליל 7שנים מיום רכישתם )

ובלבד שנרכשו במהלך התקופה הקובעת )"התקופה הקובעת"   או יותר מהתנאים הבאים

( 222חילתו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' תקופה של שבע שנים מיום ת –

 (:2016-התשע"ו

 הממשלתית החברה או המדינה ידי על שפורסם מכרז במסגרת שנרכשו מקרקעין .א

 הדיור מיחידות מחצית לפחות ובו, כשהיא פועלת בשם המדינה להשכרה לדיור

 ;לפחות שנים 15 של לתקופה למגורים להשכרה ישמשו שייבנו

, תום תקופה הקובעת  לפני  אושרה  אשר  למגורים  להשכרה  תכנית  המקרקעין  על  חלה .ב

תכנית להשכרה למגורים הינה תכנית המייעדת מקרקעין  .05.06.2023 ליום עד קרי

 שנים לפחות; 15להשכרה למגורים בלבד לתקופה של 
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 השכרה של למטרה, להשכרה לדיור הממשלתית החברה ידי על שווקו המקרקעין .ג

 לרכישת החברה עם הסכם נחתם וכן, לפחות שנים 15 של לתקופה בדבל למגורים

 ;המקרקעין

 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

 .בשנה שחלפה 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

בהתקיים זאת,  עםמס הרכישה מותנית בעמידה בכל התנאים שנקבעו בחקיקה.  הטבת (2)

 הצמדה   הפרשי  לרבות,  6%אחד מהתנאים הבאים, תשלם הקרן מס רכישה מלא בשיעור של  

 (:1963-"ג התשכ)בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

 ;חודשים 36 בתוך למסחר נרשמו לא מניותיה .א

 7) הקרן בידי רכישתם מיום שנים חמש בתוך מניבים למקרקעין הפכו לא המקרקעין .ב

 (;הגליל או הנגב באזור שנים

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

, ההעברה לאחריום מהיווסדות החברה או  180שביצע העברת מקרקעין לחברה תוך 

(, בחברה מהזכויות לפחות 10%-ב החזיק בבורסה למסחר המניות לרישום ועד כמוקדם,

 .המקרקעין העברת בעת שבח במס חבות תקים לא

 :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)
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 .מקרקעין מיסוי חוק לפי

 רכישה שווי ליתרת בהתאם יחושב המוקצות המניות של המתואם המקורי המחיר יתרת (5)

 ממשיך   המייסד  היה  אילו  שהיה  כפי,  מקרקעין  מיסוי  לחוק  47  בסעיף  כהגדרתה  מתואמת

 .במקרקעין ומחזיק

 ישלם ,  כזה  להיות  חדל  המהותי  המניות  בעל  אם  או,  למסחר  נרשמו  לא  החברה  מניות  באם (6)

 ריבית   הפרשי  בתוספת,  הפטור  את  קיבל  אלמלא  בו  חייב  שהיה  שבח  מס  המקרקעין  מעביר

 .והצמדה

 שווי יתרת  תהיה, מניות  בשלהם שהוקצו  המקרקעין של  החברה  בידי  הרכישה  שווי  יתרת (7)

 שהוקצו למקרקעין יחסי באופן, מקרקעין מיסוי חוק לפי המייסד בידי שלהם הרכישה

 הזכות של הרכישה יום יהיה האמורים המקרקעין של הרכישה ויום, המניות בשלהם

 .הנכס הועבר לא אילו מקרקעין מיסוי חוק לפי המייסד ביד שהיה כפי במקרקעין

במניות ( 50%)מעל שבהם מועברים מקרקעין לחברה בתמורה מעורבת שרובה  בנסיבות (8)

משווי רכישה חדש,  נהנתובמקביל,  0.5%החברה משיעור מס מופחת של  נהנתשהוקצו, 

 קרי שווי 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, )"05.06.2023

(  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 ישוו 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 מועד   60במס שבח מהווה דחיית מס לתקופה בת    ההקלה (2)

וזאת בשונה מהעברת מקרקעין בתמורה  מביניהםמכירת מניות התמורה, המוקדם 

 להקצאת מניות טרום הרישום למסחר והכל כמפורט לעיל. 

 המכירה ביום כנמכרות המוקצות המניות את יראו, המוקצות המניות מכירת לעניין (3)

)תקופת  הדחייה תקופת תום ומועד המוקצות המניות נמכרו שבו היום מבין)המוקדם 

 :כלהלן תחושב התמורה(, יום מהעברת המקרקעין 60הדחיה  משמעה 

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)
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 .המניות בשלהם שהוקצו למקרקעין יחסי באופן, מקרקעין מיסוי חוק לפי המעביר

 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)

 ממשיך  המעביר  היה  אילו  שהיה  כפי,  מקרקעין  מיסוי  לחוק  47  בסעיף  כהגדרתה  מתואמת

 .במקרקעין ומחזיק

המקרקעין יהיה שווים מיד לאחר העברתם לקרן להשקעות במקרקעין ויום של  שווים (7)

קרי, בשונה מהעברת מקרקעין   .לפי חוק מיסוי מקרקעין  הרכישה יהיה יום ההעברה לקרן

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 הלהשכר 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(  – 90פרישה לגיל גמל קופת (3)

 והן במכירת המקרקעין.

פטור ממס בגין הכנסות מדמי שכירות )הכנסות שוטפות(, ומחצית פטור  – 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

 תיכלל שההכנסה הרי, 2017 בשנת המניות לבעל חולקה אך, 2016 בשנת במקרקעין להשקעות

 .2017 לשנת הכנסותיו על הדיווח במסגרת

 

 "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, מלכ"ר   עסקאות

או מוסד כספי( פטורה ממע"מ. בנוסף, מכירת דירת מגורים אשר הושכרה למגורים על ידי קרן 

 תהא פטורה ממע"מ.  –לדיור להשכרה 

 .פעילותה בגין התשומות מס את לקזז יכולה אינה החברה, יוצא כפועל

 

 

 .לפיצויים גמל קופת או לתגמולים גמל קופת, לקצבה מלג קופת -לפקודה  (ב()2)9 בסעיף כהגדרתה  90
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 השקיפות לעקרון גיםחרי 

 לניכוי, לפטור זכאות בלא 70% של בשיעור במס תחויבנה( להלן)כמפורט  חריגות הכנסות

 בהתאם תחויב קצרה לתקופה המוחזקים מקרקעין ממכירת חייבת הכנסה. לקיזוז או לזיכוי

 להלן. 27.12גם סעיף  ראו. העניין לנסיבות בהתאם חברות/  ליחיד השולי מס לשיעור

 

 חריגות הכנסות 

 חריגה הוגדרה בפקודה כדלהלן:  הכנסה

 .עסקי ממלאי הכנסה (1)

הכנסותיה של  מכלל 5%על  העולההכנסה, למעט הכנסות שוטפות אשר יפורטו להלן,  כל (2)

 הקרן להשקעה במקרקעין:

i. ממכירת והכנסות להשכרה דיור לצורכי ממקרקעין הכנסות, מניבים ממקרקעין הכנסות 

 ;נרכשו בו ביום מניבים מקרקעין שהיו במקרקעין בנייה זכויות

ii. מדינה ומפיקדון. ממלוותמני"ע הנסחרים בבורסה,  הכנסות 

 רכישתם  מיום שנים 20-מ פחות תוך 91"להשכרה דיור לצורכי"מקרקעין  ממכירת הכנסה (3)

בדבר שיעורי המס בגין הכנסות חריגות, ולרבות הכנסות חריגות של  לפירוט. הקרן בידי

 .להלן 27.11 סעיףמל, ראו קופות ג

 להשכרה לדיור קרן בידי אחרים מניבים מקרקעין החזקת 

 מניבים  מקרקעין  גם  להשכרה  דיור  לצורכי  למקרקעין  בנוסף  להחזיק  יכולה  להשכרה  לדיור  קרן

 .אחרים

 המניות לבעלי ההכנסה בחלוקת החל המס שיעור

 לסיווגו  ובהתאם  ההכנסה  לסיווג  בהתאם,  המניות  בעלי  על  יחולו  אשר  המס  שיעורי  פירוט  להלן

 :המניות בעל של

i. שולי מס שיעור הינו( שוטפות)הכנסות  שכירות מיהמס שיחול על הכנסות מד – יחיד 

 המס. 47% הינו המרבי השולי המסשיעור  2019 דצמבר. נכון ללפקודה 121 לסעיף בהתאם

 שיחול  המס.  25%  הינו  הפחת  הוצאות  בסכום  והכנסות  מקרקעין  שבח  או  הון  רווח  על  שיחול

 .70% הינו חריגות הכנסות על

ii. המס שיחול על הכנסות החברה מדמי שכירות )הכנסות שוטפות( ועל רווח הון או  – חברה

 החברות מס שיעורלפקודה.  126שבח מקרקעין הינו שיעור מס חברות בהתאם לסעיף 

 .70%. המס שיחול על הכנסות חריגות הוא 23% הינו 2018-2019 לשנים

iii. ת )הכנסות שוטפות( זהה לשיעור המס שיחול על הכנסות מדמי שכירו  –  חייבת נאמנות  קרן

. המס 25%המס השולי החל על היחיד. המס שיחול בגין רווח הון או שבח מקרקעין הוא 

  .70%שיחול בגין הכנסות חריגות הינו 

 

 

, רצוף במתחם, לפחות למגורים יחידות 20 להשכרה לדיור קרן ידי על נרכשו  -  להשכרה  דיור  לצורכי  מקרקעין         91
 הממשלתית החברה אישרה אם והכל, המקרקעין רכישת מיום שנים חמש תום עד לפחות יחידות 20 שנבנו או

 החברה נתנה ואם לפחות שנים 20-ל בלבד למגורים השכרה של למטרה ישמשו היחידות כי להשכרה לדיור
 שחלפה בשנה למגורים להשכרה שימשו הדיור יחידות כל כי מס שנת תום בכל אישור האמורה
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iv. %20 הינו( שוטפות)הכנסות  שכירות מדמי הכנסות על שיחול המס – נאמנות פטורה קרן .

 .60%ממס. המס שיחול על הכנסות חריגות הינו    יחול פטור  מקרקעין  שבח  או  הון  רווח  בגין

v. תחויב בגינן חריגות הכנסות מלבד, ממס פטורה תהיה הגמל קופת –פרישה לגילגמל  קופת 

 .70% של בשיעור במס

vi. קופת גמל זרה וקרן פנסיה זרה ממדינה  – גומלת ממדינת זרה פנסיהקרן /זרה גמל קופת

גומלת יהיו זכאיות לפטור ממס, מלבד הכנסות חריגות בגינן תחויבנה במס בשיעור של 

70%. 

 

 בחלוקתם מחויבת אינה במקרקעין להשקעה שקרן 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 מעניק 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

 להשקעות קרן של החייבת ההכנסה את לקבוע רשאים מקרקעין מיסוי מנהל או השומה פקיד

 לבעלי החייבת ההכנסה העברת לאחר גם וזאת חבה היא בו המס את ולשום, במקרקעין

 .המניות

 תוכל,  במקרקעין  להשקעות  לקרן  שנקבעה  השומה  על  לערור  או  לערער  להשיג  יוחלט  בו  במקרה

 לערער או להשיג רשאי יהא המניות בעל. זאת לעשות בלבד והיא במקרקעין להשקעות הקרן

 על  לערער  או  להשיג  יוכל  לא  אך,  לקרן  שנקבעה  השומה  בעקבות  להכנסתו  שנוצרה  ההשפעה  על

 .עצמה השומה

 

זאת היות והחברה  עםלעיל מתאר את עיקרי הוראות המיסוי החלות על החברה.  האמור 

הווה חלופה להשקעה בדירות להשקעה למגורים להלן עיקרי מסבורה כי השקעה במניותיה 

 מהשכרת הכנסותיהם על ליחידים במס הקלות ולקבלת לתשלום בחוק הקיימות החלופות

 :בישראל למגורים דירה

 (חלקי אומלא ) ממס הפטור מסלול .1

 מספר  נקבעו 1990-"ןהתש(, למגורים דירה משכר הכנסה על ממס)פטור  הכנסה מס בחוק

 :בישראל למגורים דירה משכר הכנסה על ממס פטור למתן מצטברים תנאים

 .טיבה לפי למגורים לשמש מיועדת הדירה .א

 .כאמור ברישום חייבת איננה או המשכיר של העסק בספרי רשומה איננה הדירה .ב
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 תנאים בהתקיים אדם בני לחבר להשכיר גם ניתן. יחיד שהוא לשוכר מושכרת הדירה .ג

 .המיסים רשות מנהל אישור שהתקבל ולאחר בחוק מסוימים

 או 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

 :הפטור חישוב

אם סכום ההכנסה החודשית משכר דירה אינו עולה בכל חודש במהלך השנה על  – מלא פטור

 ש"ח. 5,090סכום של 

( אולם 2019בשנת  5,090כאשר סכום ההכנסה החודשית גבוה מתקרת הפטור ) – חלקי פטור

 ש"ח(, יש לחשב את הפטור באופן הבא: 10,180אינו על 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  הסכום  את  הפטור  תקרת  מסכום  מפחיתים .ב

 הסכום  את מפחיתים בפועל שהתקבל למגורים דירה משכר החודשית ההכנסה מסכום .ג

 .במס החייב הסכום הוא המתקבל ההפרש. הפטור

 10% של בשיעור מופחת במס חיוב מסלול .2

 :הבאים בתנאים יחול זה מסלול

 .בישראל למגורים משמשת הדירה .א

 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

 משכר החייבת ההכנסה כנגד דרשנו שאותו הפחת הרכישה משווי ינוכה, שבח במס חייבת

 .דירה
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 התאגיד  פעילות על ופיקוח מגבלות .28

פעילותה בתחום הנדל"ן המניב למגורים החברה כפופה להוראות תחיקתיות שונות  במסגרת

 ולפיקוח מצד הרשויות השונות.

 :גם החוקים והתקינה שלהלן החברה, חלים על היתר בין 

 "(התכנון והבנייה חוק)להלן: " 1965-ה, התשכ"והבנייה התכנון חוק (א)

הינו החוק העיקרי להסדרת פעולתם של מוסדות התכנון והבנייה חוק התכנון והבנייה 

בישראל ברמה ארצית וברמה אזורית, לרבות מוסדות וועדות הערר )ראו פירוט בסעיפים 

עד  49ו' בחוק התכנון והבנייה(, הגדרות תוכניות המתאר )ראו פירוט בסעיפים 48עד  6

לחוק   3א158עד    145ראו פירוט בסעיפים  א' לחוק התכנון והבנייה(, סדרי רישוי שונים )119

חוק התכנון והבנייה קובע עיצומים כספיים על הפרת הוראותיו, .  התכנון והבנייה( וכיו"ב

אוסר על בנייה מד' לחוק התכנון והבנייה ובנוסף 158לב' עד 158זאת בהתאם לסעיפים 

וך סטייה ממנו ללא קבלת היתר בנייה מהרשויות וקובע כי בנייה ללא היתר כאמור או ת

 לחוק התכנון והבנייה. 255עד  203בהתאם לסעיפים  מהווה עבירה פלילית

 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 חוק חברמיסוי מקרקעין. לפיכך, ה

 .לעיל 26 סעיףבדבר חוק זה ראו  לפירוט מיסוי מקרקעין והתקנות שהוצאו מכוחו.

 "(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, בין -שכירות הוראות כלליות )פרק א' סימן ד' וה

 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 אשר )פרק א'(, חלק שעניינו חוזה שכירות למגורים )ס

, וכעת 2017-עסקו בשכירות הוגנת, מוזגו עם הצעת חוק שכירות ושאילה )תיקון(, התשע"ז

כוללים, בין התיקון עיקרי "( . התיקוןהן חוסות תחת החוק המתוקן )להלן בסעיף זה: "

דרות לשאלה מהי הוראות באשר לפרטים שיש לכלול בחוזה השכירות; הוראות והגהיתר,  

דירה שאיננה ראויה למגורים; הוראות בדבר חובת המשכיר למסור לשוכר הוראות 

תחזוקה ושימוש באשר לדירה המושכרת; הוראות בדבר פירוט התשלומים שאותם יישא 

השוכר ומהם התשלומים שהשוכר איננו יישא במסגרת חוזה השכירות; הוראות באשר 

ערובה שניתנה לו על ידי השוכר והוראות בדבר איסור לתנאים בהם רשאי המשכיר לממש  
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 התניה בחוזה השכירות, וביניהם איסור התניה אלא לטובת השוכר.

 :1961 –מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א  פקודת 

 כי הפקודה קובעת היתר בין, במקרקעין להשקעות קרןהוראות שונות בנוגע ל קובעת הפקודה

 רה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים המפורטים להלן:הינה חב במקרקעין להשקעות קרן

 .מישראל מופעלים וניהולם עסקיה על והשליטה בישראל התאגדה החברה (1)

עם זאת,   אךחודשים מיום התאגדותה.    24נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך    מניותיה (2)

חודשים מיום  36החברה תוכל לרשום למסחר בבורסה בישראל את מניותיה בתוך 

 מקרקעין או להשכרה דיור לצורכי מקרקעין שהם החברה נכסי שווי אםהתאגדותה 

 משווי  30%-מ  פחת  לא(  להשכרה  המיועדות  למגורים)דירות    להשכרה  דיור  לצורכי  מניבים

 .אגדותההת מיום חודשים 36 בתום נכסיה כלל

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)

 מיסוי  לחוק  70  סעיף  הוראות  או  2ה  חלק  הוראות  פי  על  מקרקעין  נכסי  לחברה  הועברו  לא (5)

 נכסי  להעביראו /ו בחברות מבנה שינויי לערוך, מסוימים בתנאים, ניתן לפיהן מקרקעין

 להעביר  ניתן  לא  זה  לתנאי  בהתאם,  קרי.  מכירה  וממס  שבח  ממס  בפטור  לחברה  מקרקעין

 או בפקודה מבנה שינוי שעניינן ההוראות ניצול תוך ממס בפטור מקרקעין נכסי לחברה

 .מקרקעין מיסוי בחוק

 למסחר  הרישום  מועד  ועד  התאגדותה  ממועד  החל,  מס  שנת  בכל  בדצמבר  31-וב  ביוני  30-ב (6)

 :אלה כל התקיימו בבורסה

, חוב איגרות, להשכרה דיור לצורכי מקרקעין, מניבים מקרקעין שהם נכסיה שווי .א

"לקוחות"  בסעיף לכלול שיש נכסים, מדינה מלוות, בבורסה הנסחרים ערך ניירות

 כלל  משווי  95%-מ  פחת  לא,  ומזומנים  פיקדונות,  מקובלים  חשבונאות  לכללי  בהתאם

 .נכסיה

 פחת  לא  בישראל  להשכרה  דיור  לצורכי  ומקרקעין  מניבים  מקרקעין  שהם  נכסיה  שווי .ב

 דיור לצורכי ומקרקעין מניבים מקרקעין שהם נכסיה כלל של משווים 75%-מ

 .להשכרה

 התקיימו  החברה  של  למסחר  הרישום  ממועד  החל,  מס  שנת  בכל  בדצמבר  31-וב  ביוני  30-ב (7)

 ( לעיל( התנאים הבאים:6"ק )בס)בנוסף לתנאים האמורים 

ונכסי הנפקה  להשכרה דיור לצורכי מקרקעין, מניבים מקרקעין שהם נכסיה שווי .א

 מיליון ש"ח; 200ומסכום של משווים של כלל נכסיה  75%-, לא פחת מ92ותמורה

 

 

 ( 3)  עד( 1)  בפסקאות כמפורט בכספים שמקורם,  מזומנים או פיקדון,  מדינה מלווה  –"  ותמורה הנפקה נכסי"  92
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 שהם נכסיה משווי 60% על העולה בסכום הלוואות ליטול שלא מחוייבת החברה .ב

)דירות למגורים  להשכרה דיור לצורכי מניבים מקרקעין שאינם מניבים מקרקעין

 דיור  לצורכי  מניבים  מקרקעין  שהם  נכסיה  משווי  80%  בתוספתהמיועדות להשכרה(,  

)דירות למגורים המיועדות להשכרה( או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה,  להשכרה

 משווי נכסיה האחרים. 20%ובתוספת 

 או  מניות בעלי חמישה החזיקו לא, ואילך בבורסה למסחר הרישום ממועד שנים 3 מתום (8)

 ממועד  שנים  5  ומתום,  בה  השליטה  מאמצעי  יותר  או  70%-ב, בעקיפין  או  במישרין,  פחות

 מניות בעלי חמישה החזיקו לא"(, השני המועד)להלן: " ואילך בבורסה מסחרל הרישום

 . בה השליטה מאמצעי יותר או 50%-ב, בעקיפין או במישרין, פחות או

 30%-מ יותר יחזיק אשר מניות בעל בחברה יהיה לא ואילך השני המועד מתום כן על יתר (9)

 מניות בעל יהיה לא ואילך השני המועד לאחר שנים 3 ומתום, בחברה השליטה מאמצעי

 .בה השליטה מאמצעי 20%-מ ביותר המחזיק אחד

כקרן השקעות במקרקעין, החברה מחויבת לפי הוראות הפקודה לחלק מדי שנה את  (10)

 לעיל.  6  בסעיףהכנסותיה כדיבידנד לבעלי מניותיה במועד אשר נקבע לכך בפקודה, כאמור  

החברה לרשות המיסים יצורף אישור רואה חשבון על התקיימות   93לדוח השנתי אשר תגיש (11)

 .התאגדותה ממועד החל המס משנות אחת כל לגבי לעיל( 10) עד( 1התנאים בסעיפים )

החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין, כמשמעותה כי אישור רו"ח של החברה  לפרטים בדבר   

 .לדוח תקופתי זה המצורף א' נספחלפקודה, ראו  3א64בסעיף 

 

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  .29

 ניהול הסכם 

 המניות  בעלי  ואסיפת  החברה  דירקטוריון  ם שלשהתקבל אישורלאחר  )  2016  אוגוסטב  30ביום  

אשר  הניהול חברתבין החברה לבין  ניהולנחתם הסכם  (2016באוגוסט  26ביום החברה  של

 :כדלקמן הינם העיקריים תנאיו

i.הניהול שירותי 

הניהול תעמיד לחברה את שירותי הניהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה, ובמסגרת   חברת

 זו תספק חברת הניהול שירותי ניהול לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: 

 השקעות;  איתור (1

כדאיות ההשקעות, ניהול משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון ואחרים בנוגע   בדיקת (2

 להשקעות אלה; 

 עות; השק מימוש (3

 

 

כספים שהתקבלו מהנפקה  (1: )להלן כמפורט התקופה על עולה שאינה תקופה במשך המוחזקים, להלן
כספים   (2; )ההנפקה מיום שנתיים במשך  -ראשונה של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסחר בבורסה בישראל  

 מיום שנה במשך -ראל שהתקבלו מהנפקה נוספת של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסחר בבורסה ביש
 .המכירה מיום שנה במשך –תמורה ממכירת מקרקעין  (3; )ההנפקה

באפריל בשנה שלאחר השנה הנסקרת  30 ליום עד הינו השנתי הדוח הגשת מועד, לפקודה 132 לסעיף בהתאם  93
 עד הינו השנתי הדוח הגשת מועד, הכפולה החשבונאות שיטת לפי ספרים המנהל נישום לגבי, זאת עם. בדוח
 .במאי בשנה שלאחר השנה הנסקרת בדוח 31 ליום
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 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:

 חברה במשרה מלאה ובהתאם לנוהל מינוי מנהל כללי ל  חברהי מנהל כללי להעמדת שירות (1

 להלן. 29.1viבסעיף וכמפורט בתקנון החברה 

 .)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

חברת הניהול ותשא בשכרם של דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה לרוב חברי 

 דירקטוריון החברה פחות אחד.

ii.  חברת הניהול תמנה את נושאי המשרה של החברה )למעט דירקטורים ולמעט מנכ"ל

עים, זמניים או מיוחדים כפי שחברת הניהול תמצא לנכון מזמן החברה( לתפקידים קבו

לזמן והחברה תשא בשכרם של נושאי משרה אלו, בכפוף לאישור תשלום שכרם על ידי 

האורגנים המוסמכים של החברה על פי דין. מודגש בזאת כי חברת הניהול ו/או החברה 

אי המשרה הנ"ל מזמן רשאיות לפטר או להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מנוש

 לזמן ובכל זמן לפי שיקול דעתן המוחלט.

iii.  חברת הניהול תוכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של

נושאי המשרה שמונו על ידה כאמור. תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם 

 לאמור בחוק החברות.

iv. 29.1רים, כאמור בסעיף  חברת הניהול תקבע את זהותם של הדירקטוi   לעיל, נושאי משרה

ויתר העובדים שבאמצעותם היא תספק לחברה את שירותי לעיל  29.1iiכאמור בסעיף 

 להלן. 29.1viהניהול, למעט מנהל כללי כאמור בסעיף 

v.   פעולות המבוצעות על ידי חברת הניהול החברהיובהר כי, בהתאם לצורך ולמגבלות תקנון ,

בעצתה של חברת הניהול ואשר דורשות את אישורו של   החברהת על ידי  ופעולות המבוצעו

 .החברה, יבוצעו לאחר קבלת אישורו של דירקטוריון החברהדירקטוריון 

vi. כללי מנהל מינוי 

חברת הניהול תמליץ לדירקטוריון החברה על מועמד לכהן כמנהל כללי )להלן:  (1

 "(.המועמד"

תו הבלעדי, אם למנות את המועמד כמנהלה דירקטוריון החברה, יחליט, לפי שיקול דע (2

 הכללי של החברה או לא למנות את המועמד.

החליט הדירקטוריון של החברה שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת הניהול  (3

 "(.המועמד השניעל מועמד אחר לאישורו של דירקטוריון החברה )להלן: "
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י, אם למנות את המועמד השני דירקטוריון החברה, יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעד (4

 כמנהלה הכללי של החברה או לא למנות את המועמד.

החליט הדירקטוריון של החברה שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת הניהול  (5

 "(. המועמד השלישיעל מועמד אחר לאישורו של דירקטוריון החברה )להלן: "

ועמד השני והמועמד השלישי, דחה דירקטוריון החברה את מועמדתם של המועמד, המ (6

לא יוצעו מועמדים נוספים על ידי חברת הניהול ודירקטוריון החברה יהיה רשאי למנות 

 מנהל כללי לחברה על פי בחירתו.

הניהול, יועסק  תככל שהמנהל הכללי שייבחר כאמור לא יאות להיות עובד של חבר (7

כאמור ובכפוף לכך  במקרההמנהל הכללי בידי החברה אשר תשא בעלויות העסקתו. 

שעלות העסקתו הישירה של המנהל הכללי לא תעלה על עלות העסקתו הישירה של 

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 

ל הכללי הקודם של החברה, ינוכו מדמי הניהול שנבחר על עלות העסקתו של המנה

שישולמו לחברת הניהול עלויות העסקתו של המנהל הכללי אך לא יותר מעלות 

העסקתו של המנהל הכללי הקודם(, הכל למעט ביחס למנהל הכללי הראשון של 

החברה שבמקרה כאמור תנוכה מדמי הניהול עלות העסקתו כפי שהייתה בחברת 

 ת העסקתו על ידי החברה.הניהול ערב תחיל

 ובאותו החברה"ל מנכ של כהונתו הפסקת את לדרוש רשאי יהיה מהצדדים אחד כל (8

 לתנאי  בהתאם  כהונתו  סיום על הודעה  מכהן"ל  מנכ  לאותו  למסור החובה  תקום  מועד

 .בכהונתו החל בטרם עימו שנחתם הניהול הסכם

vii. ה, ויחולו עליה הוראות חברת הניהול תיחשב לכל דבר ועניין כנושא משרה של החבר

הפרק השני והפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות או כל הוראות דומות אשר 

 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  29.1i בסעיף

ם עלויות ספקי. מובהר כי חברת הניהול לא תישא בולפעילותה השוטפת של החברה

 .צא בזאת שיעניקו שירותים לחברהוכיוחיצוניים, כגון מתווכים, עורכי דין 

 חברת של הבלעדי דעתה שיקול לפי ייבחר אשר, נאמן עם לחתום מתחייבת היא (2

", הנאמנות הסכם"-ו" הנאמן: "זה בסעיף)להלן  נאמנות הסכם על, הניהול

 (.בהתאמה

ולפי   תתחייב על פי הסכם הנאמנות להפקיד בידי הנאמן, בנאמנות עיוורת  הניהול  חברת  

בסעיף  יםהמפורטמדמי הניהול שתקבל מהחברה  30%עד , שיקול דעתה הבלעדי

29.1(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, בורסההמסחר ב

 :להלן
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 ממחיר המניה הממוצע של החברה בחודש שקדם לביצוע פקודות הרכישה. 95% (א)

 .החברה מניית של 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. 300,000ל ירכוש הנאמן מניות בתמורה העולה עקלנדרי לא 

כאמור לעיל בסעיף זה   בחברההנאמנות והתחייבויות חברת הניהול לרכוש מניות    הסכם  

יהיו תקפים למשך שלוש שנים בלבד אשר תחילתם במועד התחילה כהגדרתו בסעיף 

29.1(1x .להלן 

ו/או  החברהבאמור לעיל בכדי להגביל את חברת הניהול מלרכוש מניות נוספות של  אין  

 בתנאים אחרים מהאמור לעיל. החברהכוש מניות של לר

 בלבד. הניהול חברתהסכם הנאמנות יחולו על  הוצאות (3

בכל מועד שבו יופקד סכום כלשהו בידי הנאמן, חברת הניהול תודיע על כך לחברה,  (4

 על מנת שהחברה תפרסם דיווח מיידי אודות הפקדה זו.

או יותר מזכויות  5%הוות חברת הניהול לא תחזיק, בכל עת שהיא, מניות המ (5

  ההצבעה בחברה.

ix. תהיה האחראית הבלעדית לניהול ענייניה, למעט  היא התחייבה בין היתר, כי החברה

 החברהבהוצאות התפעול השוטף של  שאילעיל, ות 29.1iהשירותים 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, 

אי משרה, ביטוח נכסי החברה, הוצאות הוצאות ביטוח אחריות דירקטורים ונוש

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", חילההת 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

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)29.1בסעיף 

 ימים )אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים(, להמשיך ליתן 180-תקופה בת יותר מ

 שירותי ניהול.

רשאית להפסיק  תהא החברהבהתקיים אחד או יותר מן התנאים המפורטים להלן,  (3

הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מכל  מתןלאלתר וללא צורך ב הניהולהסכם את 

 כל דין ו/או הסכם: פי על החברהזכאית  תהאסעד לו 
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 ;החברהמעשה המהווה הפרת אמונים חמורה כלפי  הביצע הניהול חברת .א

 כאמור וההליכים מיוחדנאמן/מנהל /נכסיםכונס /מפרק מונה הניהול לחברת .ב

 ;ימים 90 בתוך הופסקו לא

 שירותי את לספק שהיא סיבה מכל לצמיתות עוד כשירה אינה הניהול חברת .ג

 .הניהול

וליתן את שירותי תקופת ההודעה המוקדמת תידרש חברת הניהול להמשיך  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 ניהולההודעה מוקדמת כדין ובהתאמה להסכם 

כאילו ניתנו  הניהולההודעה המוקדמת יכלול את כל התנאים מכוח הסכם 

 השירותים בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.

 186-ו 185סעיפים או יחודש בתנאים כמפורט ב/הסכם 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 מזומניםהחברה כפי שיוצגו בספרים שווי נכסי 

 נכסי החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הקודם. 

מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם  החברה, במקרה בו תקצה בנוסף (3)

לחברת  חברהה"(, 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 תירשמנה)שלא 

 בשיעור, החברהעת במהלך תקופה בת שבע שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות 

)להלן בסעיף זה:  ההנפקה במסגרת יוקצו אשר המניות מסך 5%-ל השווה

בפרק ד', "פרטים   4.4.2לפרטים בדבר אופציות אשר הוקצו ראו סעיף    "(.האופציות"

 נוספים", המצ"ב לדוח התקופתי.

אופציה תהיה ניתנת למימוש   כללהלן,    (xi4(29.1  בסעיף  המפורטותבכפוף להתאמות  

  ( של החברה.1למניה אחת )

ציות כאמור, יהיה אותו המחיר אשר נקבע בהקצאה מחיר המימוש של האופ

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(. 0.3עד זה )נכון למו
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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 רשומות המניות של החברה

 .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 

הטבה על ידי החברה, התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות וכן התאמה של מחיר 

 "(:ההתאמותן: ")להל 94המימוש 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  ואופציה יהיה זכאי להן עם מימושהשמחזיק 

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

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות 

וגדל כמות מניות המימוש והחברה תציע או תגרום לכך כי לא תערך 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

הקובע לחלוקתו יחול לפני יום ככל שהחברה תחלק דיבידנד, אשר התאריך 

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 

החברה. יובהר כי, בכל מקרה מחיר המימוש לא יפחת מס( שחולק לבעלי מניות 

  מערכן הנקוב של מניות המימוש.

 .לשינוי ניתנות אינן לעיל זה29.1xi(4 ) בסעיף המפורטות ההתאמות

 

 

 .הבורסה ובתקנון ערך ניירות בחוק כמשמעותם יפורשו זה בסעיף המונחים  94
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לאחר חידושו או הארכתו לתקופות  לרבות סיומו הניהולבמועד סיומו של הסכם  (5)

המימוש של האופציות "( יופחת מחיר 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 

המופחת יהיה מחיר המימוש של האופציות הנ"ל "(. מחיר המימוש  המימוש המופחת

 .95המפורטות 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 

מבלי  ( אזילעיל( 29.1x3 בסעיף המתוארות)שלא בנסיבות מועד סיום הסכם הניהול 

לגרוע מזכויותיה של חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף לזכויות אלו תהיה חברת 

הניהול זכאית לכך שמחיר המימוש המקורי יופחת במנגנון האמור לעיל, בשינויים 

הסכם הניהול  המחויבים, ואולם סכום פיצוי חברת הניהול וסכום פיצוי הפסקת

 (.200%המתוקן יוכפלו )

 

 

 כמחיר אחר דין כל או הבורסה ידי על שייקבע מהסכום יפחת לא המופחת המימוש מחיר מקרה בכל,  כי יובהר  95
 .מימוש מניית לכל אופציה כל של המזערי המימוש
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ח הוראות הסכם הניהול, לא ידרשו ואופציות לחברה הניהול מכ הקצאתיובהר כי 

האישורים המיוחדים הנדרשים על פי הוראות חוק החברות ותקנותיו, בעסקאות 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-ן כל חודש עד לא יאוחר מהחברה תשלם לחברת הניהול את החזרי ההוצאות בגי (2

ימים מסופו של אותו חודש, וזאת בתוספת מע"מ וכנגד חשבונות מפורטים 

 וחשבוניות מס ערוכות כדין.

xiii. החברה כלפי סודיות בחובת מחוייבת הניהול חברת. 

יצוין כי לאור תנאי הסכם הניהול והוראות תקנון החברה, החברה רואה בחברת הניהול 

 והיא איננה מהווה בעלת שליטה בחברה.כנושאת משרה בחברה 

 18בהתאם להבנות של החברה עם חברת הניהול בקשר להסכם הניהול )אשר אושרו ביום 

החברה וחברת הניהול על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה(, הוחלט כי    2019בנובמבר  

הול )לרבות , בהמשך הדרך, הפחתה של דמי הניהול אותם משלמת החברה לחברת הניייבחנו

בחינה של שינוי מתווה דמי הניהול(, תחת ההנחה שלפיה דמי הניהול שישולמו לחברת הניהול 

חייבים להיות במתחם הסבירות ובמטרה לתקן את הסכם הניהול בשנה הקרובה )להלן: 

 "(. הסכם הניהול המתוקן"

 :בנוסף ממועד זה יחולו השינויים הבאים

י ניהול בגין מזומנים ושווי מזומנים שיהיו בקופת החברה לא תשלם לחברת הניהול דמ .1

החברה, אשר ינבעו מגיוס ההון )נטו( על פי דוח הצעת המדף בקשר להצעה לרכישת ניירות 

. על כן, החל 96"(תמורת ההנפקהערך של החברה )ככל שיתפרסם( )להלן בסעיף זה: "

תמשיך לשלם לחברת , החברה 2019בדצמבר  31מהדוחות הכספיים של החברה ליום 

הניהול דמי ניהול המחושבים על בסיס שווי נכסי החברה, על פי הסכם הניהול )כפי שהוא 

במועד זה(. אולם, לצורך חישוב דמי הניהול תנוכה מתוך סך נכסי החברה תמורת 

 ההנפקה, אשר, עד למועד הרלבנטי לחישוב דמי הניהול, החברה לא תעשה בה שימוש.

ועד למועד שבו יתקשרו החברה וחברת הניהול בהסכם הניהול  2020ר בינוא 1החל מיום  .2

המתוקן, תישא חברת הניהול במלוא עלות העמדת שירותיהם לחברה, במשרה מלאה, של 

ת החברה וכן של /סמנכ"ל הכספים של החברה, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה וחשב

לעת )בנוסף לעלות העסקת כל נושאי המשרה, כפופי המנכ"ל בחברה, כפי שיהיו מעת 

 

 

 התמורה. החברה של. נ.ע ח"ש 0.01בנות  רגילות מניות 551,229,000למסחר  נרשמו 2019 בנובמבר 19 ביום  96
 19נוספים ראו דיווח מיידי מיום  לפרטים. ח"ש מיליון 414-כ של בסך הייתה ל"הנ ההנפקה בגין ברוטו

 (. 2019-01-099540: אסמכתא' מס) 2019 בנובמבר
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  מנכ"ל החברה בו נושאת חברת הניהול על פי הסכם הניהול הקיים כיום(.

 

 הסכמי השקעה 

 .לעיל 1.2.2בדבר הסכמי ההשקעה עם המשקיעים הראשונים, ראו סעיף  לפרטים

 .לעיל 5סעיף  ראו ,השקעות בהון החברה ועסקאות בניירות הערך של החברהלפרטים אודות 

 

 הסכמי נדל"ן 

 ראו ,למגורים המניב"ן הנדל בתחום החברה ידי על שבוצעו פרויקטים רכישתבדבר  לפרטים

רכישת פרויקטים לאחר תאריך המאזן ראו  לפרטים בדבר .עילל 21, 20, 19, 1.2.5 פיםסעי

 "ב לדוח התקופתי.המצכספיים",  דוחות, בפרק ג', " 23 ביאור

 

 

 מנרב בדבר מכרזי דירה להשכירהסכמי שיתוף פעולה עם  

מכרז דירה להשכיר בחולון, מכרז דירה להשכיר בירושלים, מכרז דירה להשכיר בדבר    לפרטים

 .לעיל 22 -ו 1.2.7 פיםסעי ראובראשל"צ ומכרז דירה להשכיר בבאר יעקב, 

 

 הליכים משפטיים  .30

יתה צד להליך ימהותי כלשהו, והיא לא ה אינה צד להליך משפטי החברהנכון למועד הדוח, 

בקשה שהוגשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד  לפרטים בדבר. 2019משפטי כאמור בשנת 

אינדקס ניהול בע"מ )חברת הניהול של החברה(, כל חברי דירקטוריון החברה, החברה, ריט 

בפרק ג', ז 23ור ומנכ"ל החברה לאחר תאריך המאזן ראו ביא 2019שכיהנו בו בחודש נובמבר 

 "ב לדוח התקופתי.המצ"דוחות כספיים", 

 

  במקרקעין  להשקעות קרן .31

 ביצוע השוואתיים  מדדי 

FFO 

תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת ל הראשונה לתוספת()א( 1א)37 להנחיה בהתאם

הינו סכום הרווח )או ההפסד( המיוחס לבעלים   FFO,  1969  –(, התשכ"ט  מבנה וצורה  -התשקיף  

הפסדים  אושל החברה האם המחושב על פי כללי החשבונאות המקובלים, בניכוי רווחים 

 ולמעט, מניבים מקרקעין של והפחתות פחת בתוספת, מניבים מקרקעין של ממכירה הנובעים

 "(.FFO)להלן: " פעמיים חד אירועים השפעת

מזומנים מפעילות שוטפת על פי  םתזרי מציג אינוהינו מדד ביצוע מקובל אשר  FFO-ה כי יצוין

 כספים  חלוקת  לבצע  ויכולתה  החברה  שבידי  מזומנים  משקףמקובלים, אינו  החשבונאות  הכללי  

הנקי של החברה המחושב על פי כללי  )או הפסד( אמור להיחשב כתחליף לרווח אינוו

     .מקובליםה חשבונאותה

 .לעיל 18 ראו סעיף FFO )הפסדי( בדבר התאמות לרווחי לפרטים (א)

מיליוני  2-כ הינו 2019בדצמבר  31הדיבידנד שחולק בשנה שנסתיימה ביום  סכום (ב)

 2019בשנת  FFO-שה העובדה לאורו ש"ח( 0.004-ש"ח )המהווה דיבידנד למניה של כ
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 לפרטים. FFO-ה מתוך ולשיעור משמעות אין( אלפי ש"ח 13,051-)כ היה שלילי

 .  לעיל 6 סעיף ראו דיבידנד חלוקת בדבר נוספים

 289,110-כ של לסך הסתכם 2019ההשקעה במקרקעין מניבים חדשים לשנת  סכום (ג)

 איןאלפי ש"ח(  13,051-)כשלילי  היה 2019בשנת  FFO-ולאור העובדה שה "חשאלפי 

 .FFO-מתוך ה לשיעורו משמעות

 2019בדצמבר  31דמי הניהול שנזקפו לחברת הניהול בשנה שנסתיימה ביום  סכום (ד)

היה  2019בשנת  FFO-שה העובדה ולאורמיליוני ש"ח )בתוספת מע"מ(  7.6-כ הינו

. לפרטים נוספים FFO-ה מתוךמשמעות לשיעורו  איןאלפי ש"ח(  13,051-)כשלילי 

 "ב לדוח התקופתי.המצ, בפרק ג', "דוחות כספיים", 21 באור ראו

 

   2019בדצמבר  31אודות הרכב הנכסים וההכנסות ליום  נתונים 

מתוך סך הנכסים המוצגים בדוח על המצב   החברה של המניבים המקרקעין שיעור (א)

 בישראל.   םימצוי החברה של המניבים המקרקעין נכסי כלל. 51%-הכספי הינו כ

)כולל הכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה(  החברה שלההכנסות השוטפות  כל (ב)

וכל ההכנסות השוטפות של החברה )בניכוי סכומים בגין  אלפי ש"ח 48,610-כבסך של 

שינויים בשווי נדל"ן שמקורם בשערוך נכסי הנדל"ן להשקעה( הרשומות בדוח רווח 

 ממקרקעין מניבים.  ובעותנש"ח,  13,932-כוהפסד של החברה בסך של 

שיעור זניח מסך ההכנסות   מהוות  בבנקים  מפיקדונות  ריבית  הכנסות  לחברה  2019  בשנת (ג)

 של החברה. 

 מרווחים נבע 2019בדצמבר  31הדיבידנד שחולק בשנה שנסתיימה ביום  סכום (ד)

 .להשכרה דיור לצרכי מניבים ממקרקעין

 הינו 2019 בדצמבר 31 ליום הנכסים של ההוגן השווי לפי המניבים המקרקעין נכסי סך (ה)

 ש"ח.  אלפי 701,700-כ

 

בעלי המניות בעלי שיעור ההחזקה במניות החברה הגבוה ביותר, נכון  חמשת לפרטים בדבר

של  על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירהראו דוח מיידי  ,2019בדצמבר  31ליום 

לפרטים נוספים  (2020-01-002980)מס' אסמכתא:  2019לינואר  7החברה אשר פורסם ביום 

 ( בפרק ד', "פרטים נוספים", המצ"ב לדוח התקופתי.24)תקנה  6סעיף בדבר בעלי עניין ראו 

 

 :במקרקעין להשקעות כקרן מעמדה לעניין בדרישות החברה עמידת 

ן הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים קובעת כי קרן להשקעות במקרקעיהפקודה 

על ידה כל התנאים הדרושים לקבלת   מתקיימיםהחברה בדעה כי    .לעיל  28.2  בסעיףהמפורטים  

השקעות במקרקעין ללקרן  נחשבתוהיא  השקעות במקרקעין על פי הפקודהלמעמד של קרן 

 28.3 בסעיף המפורטיםלאישור רואי החשבון של החברה לגבי קיום התנאים  לכל דבר ועניין.

 המצורף לדוח תקופתי זה. נספח א' ראוידי החברה,  על לעיל
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   דיון בגורמי סיכון .32

פעילותה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים  םבתחו חברהלהערכת הנהלת החברה, פעילות ה

 הבאים:

 כלכליים-מקרו סיכון גורמי 

וככזה הוא מהווה משקל "ן הינו ענף מוביל במשק הישראלי  הנדלענף   –  מחזוריות עסקית (א)

מהותי בתוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל. על רקע זה חשופות חברות הפועלות 

. קיים קושי רב ביכולת ובראשם המחזוריות העסקיתבתחום הנדל"ן לסיכונים רבים 

כלכליים העלולים להשפיע לרעה על -הערכת השינויים במחזוריות זו. בין הגורמים המקרו

תוצאות הפעילות של חברות נדל"ן ניתן למנות האטה בפעילות הכלכלית, מצב התעסוקה, 

בתחום הנדל"ן, למצב  וכיו"ב. בשל אופי פעילות החברה, שינויי ריבית המצב הביטחוני

 השפעה מהותית על תוצאות פעילות החברה. בישראלהמשק 

בכוונת החברה להמשיך ולממן את פעילותה, בין היתר, באמצעות גיוסי הון  – ההון שוק (ב)

ו/או  . במקרה של ירידה באטרקטיביות של שוק ההון בעייני המשקיעיםנוספיםחוב או /ו

 ו/או חוב  עשויה החברה להיתקל בקשיים בגיוסי הוןהפעילות בשוק ההון  יירידה בהיקפ

כך שבין היתר, הדבר עשוי לגרום לעלייה בעלויות גיוסי הון ו/או חוב ולפגיעה  נוספים,

ובצפי  שלא לעמוד ביעדיה העסקייםהחברה ומשכך עשויה  באפשרויות הגיוס של החברה

 .התפתחותה

ל פעילות החברה שלו השפעה מקרו כלכלית מהותית על כלל לעניין השפעת נגיף הקורונה ע

 לעיל. 8.1פעילות המשק בישראל ראו סעיף 

 

 גורמי סיכון ענפיים 

קיצוניים במדד המחירים לצרכן ו/או במדד מחירי תשומה   שינויים  –  הבנייה  עלויות  יקורי (א)

 למגורים  ניבהמ"ן  הנדל  נכסיבבנייה למגורים, עשויים להשפיע לרעה על מחיר הרכישה של  

 .ובכלל זה על עלויות הקמת הפרויקטים שבייזום החברה

במשולב עם החרפת התחרות  למגורים לדירותירידת הביקוש  – ירידה במחירי השכירות (ב)

פוטנציאליים, עלולה להביא לשחיקה בדמי השכירות של  משכירים קיימים ו/אועל ידי 

 החברה ולפגיעה בתוצאותיה הכספיות.

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 – נהותקי חקיקה שינויי (ד)

 .תוצאותיה  ועל  החברה  של  פעילותה  על  השפעה  להיות  עשויה,  מגורים  נכסי  השכרת  תחום

ירידה במחירי הדירות עלולה להביא לשחיקה בשווי הנכסים של  – הדיורבמחירי  ירידה (ה)

 החברה ולפגיעה בתוצאותיה הכספיות.

 

 ייחודיים לחברהסיכונים  

ונכון למועד   2016  יונילפקודה, נכנס לתוקפו ב  222תיקון    –  חדשנות החקיקה ושינויים בה (א)

זה טרם נצטברו לגביו פסיקה והנחיות מקצועיות המפרשות ומבהירות את הוראותיו. 
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וודאות מסוימת בנוגע לפירוש הוראותיו על ידי הרשויות הרלוונטיות. -משכך, קיימת אי

במקרקעין, מעמדן וההתייחסות  ותהשקעליקונים ושינויים בנוגע לקרנות כמו כן, ת

 .אליהן, עשויים להביא לפגיעה בחברה, בפעילותה ובתוצאותיה

במקרה של אי עמידה בהוראות הפקודה החלות   –  השקעות במקרקעיןלמעמד קרן    אובדן (ב)

ו במועד, במקרקעין, לרבות תנאים הניתנים לתיקון ואשר לא תוקנ ותהשקעלעל קרן 

השקעות במקרקעין והיא תידרש לשלם מס על רווחיה, בנוסף ליישלל מעמד החברה כקרן  

 .97למס אשר יוטל על המשקיעים בעת קבלת רווחיהם

החברה עשויה להיות מושפעת מכניסתן לשוק של קרנות להשקעות  – עתידית תחרות (ג)

פיע על הגברת במקרקעין נוספות בתחום הנדל"ן המניב למגורים אשר עלולות להש

התחרות וייתכן שפעילותן העתידית, ככל שתהיה, עלולה לפגועה בפעילות החברה, 

 לרכוש דירות ובתוצאותיה. הביכולת

 פרטיים  גורמים  עם  שוטפת  האינטראקציהחברה כוללת    פעילות  –  ומוניטיןתדמית    סיכוני (ד)

 התחייבויות קבלת, השכרת דירות ואישיים חוזים על חתימה ,היתר בין, הכוללת

. לאור אופי פעילותה של החברה ייתכנו מקרים של אי עמידה בהסכמי תשלומיםו

השכירות מצד השוכרים כך שהחברה תצטרך לנקוט, בין היתר, בצעדי פינוי מהמושכר 

 , מסוימים, במקרים עלול על כן, אופי פעילות החברה .השוכרים ומימוש ערבויות כנגד

החברה, אשר עלול להביא לפגיעה בחברה, בפעילותה במוניטין המקצועי של  לפגוע

 ובתוצאותיה.

סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים   –בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  

. גורמי סיכון אלו דורגו בהתאם להערכות הנהלת החברה, על יסוד חברהחודיים ליוסיכונים י

 :חברהמידת השפעתם המשוערת על עסקי ה, על פי זההנסיבות 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

 

 

 

הרי שהיא תידרש להשלים את מס הרכישה לשיעור ,  הנדרש הזמן בפרק הליקויים את תתקן לא והחברה ככל  97
 (.שלבי דו מיסוי)מס רכישה מלא ובעלי המניות ימוסו כבכל חברה רגילה 
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ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל 

, 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 

לכלי כ-המבוססות על מגמות השינוי הקיימות בשוק ההון בישראל, על המצב המקרו

בישראל ועל מגמות השינוי הקיימות בענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל בשנים 

האחרונות וההתפתחויות הצפויות בו הכוללות, בין היתר, שינויי חקיקה מהותיים, 

שינויים במחירי הדירות, שינויים בדמי השכירות ושינויים בעלויות הבנייה. לפיכך, 

שונה באופן מהותי מזה שנחזה כאמור, אם הערכות השפעת הגורמים הנ"ל עשויה להיות  

בעתיד לגורמי   חשיפההחברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות  

 .אשר, אם יתממשו, עשויים להשפיע על החברה סיכון נוספים
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

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

 תאריך)להלן: " 2019בדצמבר  31( מוגש בזה דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום "הדוחות תקנותאו "

)להלן:  2019בדצמבר  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) 2019 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: "

 2019באוגוסט    20,פרסמה החברה תשקיף מדף נושא תאריך    2019באוגוסט    19ביום    .בבורסה  החברה  של

 "(.2019תשקיף )להלן: "

]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  31דיווחי החברה מיום לפרטים נוספים ראו   1

 (, בהתאמה. 2016-01-124066)מס' אסמכתא:  2016בספטמבר  15( ומיום 2016-01-123466אסמכתא: 
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 מצב כספי .2

 "ח(:ש)באלפי    2019  בשנת  מהרבעונים  אחד  לכל  החברה  של  הכולל  הרווח )ההפסד(  על  דוחות  תמצית  להלן .2.1

 2019שנת  4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  

 13,932 4,807 3,641 3,004 2,480 שכירות מדמי הכנסות

עלות השכרת נכסים 

 והפעלתם
202 496 308 546 1,552 

 12,380 4,261 3,333 2,508 2,278 רווח מהשכרת נכסים

התאמת שווי הוגן נדל"ן 

 להשקעה
15,097 126 14,723 4,732 34,678 

רווח לפני הוצאות הנהלה 

 וכלליות 
17,375 2,634 18,056 8,996 47,061 

 17,140 5,170 4,377 4,015 3,578 וכלליות הנהלה הוצאות

רווח )הפסד( לפני 

 הכנסות )הוצאות( מימון
13,797 (1,381) 13,679 3,823 29,918 

, מימון)הוצאות(  הכנסות

 נטו
4,676 (6,694 ) (270 ) (5,992 ) (8,280 ) 

 21,638 (2,169) 13,409 (8,075) 18,473 לתקופה )הפסד( רווח

 

)באלפי  2019 דצמברב 31ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום עיקרי להלן יפורטו  .2.2

  (:ח"ש

 הסעיף

 31 ליום

 בדצמבר

2018 

 31 ליום

 בדצמבר

2019 

 החברה הסברי

 382,914 54,964 שוטפים נכסים סך

 מתנועהבעיקר  נובעת השוטפים הנכסים ביתרת הגידול

 של  והמימון  ההשקעה  לפעילות  שימשו  אשר  מזומנים  ביתרות

  .להלן 4.4 בסעיףכמפורט  החברה

מוגבלים /משועבדים פקדונות

 ארוך לזמן
35,984 38,714 

לפיקדון מליון ש"ח  4.2-מתוספת של כ בעיקר נובע הגידול

בקיזוז פיקדון  SWAP -בגין תיחום חשיפה עבור עסקת ה

-כ של בסךששוחרר במסגרת מכרזי דירה להשכיר  משועבד

 ש"ח. מליון 1.5

 29,053 38,663 פקדון בנאמנות

"ח ש אלפי 138,841-כ של מיתרה בעיקר נובע הקיטון

( 1 סדרה) אג"ח מגיוס כתוצאה הנאמנות בחשבון שהופקדה

 להשקעה"ן בנדל החברה מהשקעות כתוצאה ומנגד

-כ של בסך להשקעה"ן נדל"ח ע מקדמות עבור ותשלומים

 .התקופה במהלך"ח ש אלפי 148,466

לרכישת  תשלום ע"ח אופציה

 נדל"ן להשקעה
- 49338, 

היתרה נובעת מתשלומים על חשבון אופציה ששילמה החברה 

 במסגרת עסקת אפר האוס בתל אביב.
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 הסעיף

 31 ליום

 בדצמבר

2018 

 31 ליום

 בדצמבר

2019 

 החברה הסברי

 להשקעה"ן נדל"ח ע מקדמות

 
104,725 48,903 

 אלקטרה מול הנוף  נובע מסיווג עלות פרויקט  בתקופה  הקיטון

ש"ח ומנגד אלפי    104,725-כ  של  בסך  להשקעה"ן  כנדל רמלהב

 תשלום מקדמות והוצאות נלוות על חשבון נדל"ן להשקעה

שדרות ירושלים יפו, הדר יוסף בתל אביב ואונו   –בפרויקטים  

 .אלפי ש"ח 48,903 של מצטברסך ב פריים קרית אונו

 123,507 117,139 בהקמה להשקעה"ן נדל

 בתקופה הגידולבהקמה מוצג לפי שווי הוגן.  להשקעה"ן נדל

נובע מהשקעות החברה בפרויקטים במלחה ירושלים, חולון, 

ש"ח אלפי  6,117-כ שלראשון לציון ובאר יעקב בסך מצטבר 

 .אלפי ש"ח 251-וכן שערוך חלקה בפרויקט בחולון בסך של כ

 701,700 371,770 להשקעה"ן נדל

 התקופה"ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן. הגידול במהלך נדל

ממיון פרויקט אלקטרה מול הנוף ברמלה בסך של   בעיקר  ענוב

 בפתח תקווה בסךהפרדס  מרכישת פרויקט    ש"חמליון    129-כ

של   בהרצליה הילס בסך, רכישת פרויקט  "חש  מליון  130-כשל  

 2רכישת  ,)כולל הפרשה מלאה למס רכישה( "חש מליון 30-כ

שווי  והתאמת ש"ח מליון 5-של כ בסךנגבה  בפרויקטדירות 

 ש"ח. מליון 35-כ של בסך להשקעה"ן נדלהוגן של 

 --  1,379,497 723,930 המאזן סך

 377,129 373,355 'א סדרה חוב אגרות
התנועה באג"ח סדרה א' נובעת בעיקר מהצמדה למדד 

 והפחתת נכיון במהלך התקופה.

 131,643 - 1סדרה  אג"ח

( במהלך 1 סדרהלהמרה )אג"ח  מגיוסבעיקר  נובע הגידול

בנטרול שוויה אלפי ש"ח,  137,593התקופה בסך נטו של 

-ההוגן של אופציית ההמרה למועד ההנפקה שהסתכמה לכ

  אלפי ש"ח 7,218

 בנקאי מתאגיד ותהלווא

 ושאינן שוטפות)התחייבויות 

 (שוטפות

50,268 66,996 

ליווי בנקאי שקיבלה מקבלת  כתוצאה בעיקרנובע  הגידול

החזקות בע"מ )להלן בסעיף  מנרבהחברה יחד עם 

 בראשון לציון להשכיר דירה במכרז השותפותזה:"מנרב"(, 

-כ של מצטבר בסך, מנרב 40%-ו החברה 60% של יחס לפי

 ש"ח.   יליוןמ 27.9

 הוגן בשווי פיננסית התחייבות

 )ז"ק וז"א(
14,527 19,337 

ההחלף עד ליום עסקת  מהארכת כתוצאהבעיקר  נובע הגידול

 ומשינוי בשער מניית החברה אשר הביא את 2021ביוני  30

 17,597לסך של  המאזן ליוםשוויה ההוגן של ההתחייבות 

אלפי ש"ח, כמו כן שוויה ההוגן של אופציית ההמרה באג"ח 

 .ש"חאלפי  1,740הסתכם ליום המאזן לסך של  1סדרה 

 775,840 280,932 הון

 החברה  שביצעה  מניות  מהקצאת  כתוצאה  בעיקר  נובע  הגידול

 המצורפים  הכספיים  לדוחות  יא'-,ח',ט',י' ו'ו17  בבאור  כאמור

 473,265-כ של בסך בהון לגידול הביאה אשר זה שנתי לדוח

 21,638-כ  של  בסך  לתקופה  הכולל  ברווח  מגידול  וכן  ח"ש  אלפי

 אלפי 2,107-כ של בסך שחולק דיבידנד ובקיזוז ח"ש אלפי

 .ח"ש

  0.82 0.94 (ח)ש" למניה הון
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  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
2018 

2018 2019 

הגידול בסעיף נובע מגידול בדירות המושכרות כתוצאה  12,380 3,006 והפעלתם נכסים מהשכרת רווח

, קבלת חזקה 2019מרכישה של פרויקטים חדשים בשנת 

וכן השכרת פרויקטים  בשנים קודמותבפרויקטים שנרכשו 

 שנה מלאה.אורך שנרכשו בשנה קודמת ל

אלקטרה   פרויקט  בגין  הוגן  שווי  התאמת  בעיקר  כולל  זה  סעיף 34,678 38,816 להשקעה"ן נדל הוגן שווי התאמת

בגין פרויקט  ש"חאלפי  16,403-מול הנוף ברמלה בסך של כ

 "חש אלפי 15,098-כ של מצטבר בסך הפרדס בפתח תקווה

בדצמבר,  31ליום  והתאמת שווי הוגן של יתר נכסי החברה

 ."חשאלפי  3,177בסך מצטבר של  2019

 מגידול  בעיקרנובע    2018מקבילה בשנת    תקופהלעומת    הגידול ( 17,140) ( 15,504) וכלליות הנהלה הוצאות

-כש"ח בדמי הניהול לחברת הניהול,  אלפי 1,432-כ של בסך

"ח שאלפי  357-של כ וקיטון, בהוצאות שכר"ח ש אלפי 556

 .אופציות לחברת הניהולבהוצאות בגין 

ריבית   מהוצאות  בעיקרהמימון, נטו בתקופה נובעות   הוצאות ( 8,280) ( 9,585) נטו, מימון)הוצאות(  הכנסות

מהפרשי   הוצאות  וכן(  1וסדרה    'א  סדרהאג"ח )  ניכיוןוהפחתת  

-כ  של  לסך  שהסתכמו  בתקופההמחירים לצרכן    למדד  הצמדה

  ותפיננסי התחייבויות"ח. הכנסות משערוך ש אלפי 9,101

ש"ח, הכנסות מריבית אלפי  2,408-כשל  בסךהוגן  בשווי

 ריבית ועלויותאלפי ש"ח  664וך ניירות ערך בסך של ושער

 אלפי ש"ח.  2,251-כ של מצטבר בסך לבנקים ועמלות

  21,638 16,733 לתקופה( הפסד) רווח

  0.05 0.06 למניה( הפסד) רווח

 

 נזילות ומקורות מימון .4

, בסך 2016 ספטמבר בחודש מניותבידי החברה בגין הנפקתן והקצאתן של  התקבלההתמורה נטו אשר  .4.1

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

אלפי ש"ח, התמורה נטו אשר התקבלה בגין הנפקתן והקצאתן  245,972-, בסך של כ2017בחודש אוגוסט 

 פברואר  בחודש  שנעשתה'(  א)סדרה    חוב  אגרות  סדרת  תרה א'( שנעשתה בדרך של הרחבשל אגרות חוב )סד

התמורה נטו אשר התקבלה בגין הקצאתן של מניות בחודש יוני , "חש אלפי 118,449-כ של בסך, 2018

מוגבל  אלפי ש"ח הופקד בפקדון 28,000-כ )מתוך סכום זה סך של ח"ש אלפי 70,000-, בסך של כ2018

-בסך של כ נטו התמורה ,(הכספיים המצורפים לדוח זה לדוחות 12'ה16אור יבב כאמורלתיחום חשיפה 

 9,760-התמורה נטו בסך של כ ,2019 מרץבחודש  שהתקבלה בגין הקצאתן של מניות "חשאלפי  21,972

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

, והתמורה נטו בסך של 2019( בחודש יולי  1שהתקבלה בגין הנפקתן והקצאתן של אגרות חוב )סדרה    ש"ח

 2019בחודש נובמבר  בהצעה לא אחידה ובהצעה פרטית בגין הקצאתן של מניות ש"חאלפי  421,128-כ

 מעת לעת, לפי שיקול דעתה.יט הנהלת החברה  משמשות למימון פעילותה העסקית של החברה, כפי שתחל
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בדצמבר  31ש"ח. נכון ליום  אלפי 66,996-הינה כ 2019בדצמבר  31יתרת ההלוואות מתאגיד בנקאי ליום  .4.2

הבנקאי אשר מעמיד לקבוצה עומדת בכל ההתניות אשר התחייבה עליהן כלפי התאגיד  חברהה 2019

לדוח   המצורפים  הכספיים  לדוחות  14ביאור    ונוספים ראלפרטים  הלוואות וכן כלפי מחזיקי אגרות החוב.  

 .זה

בהיקף שיידרש לה לשם המשך  ו/או חובבעתיד 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 331,894-כ שלבסך  תופיקדונו לחברה יתרות מזומנים ,2019בדצמבר  31ליום 

 31ליום  הסעיף

ר דצמבב

2018 

 31ליום 

ר דצמבב

2019 

  2018 בדצמבר 31 ליום בהשוואה השינוי לעיקרי החברה הסברי

 תזרימי

, נטו, מזומנים

 שוטפת לפעילות

 "ח(ש)באלפי 

(8,730 ) 

 

(3,549 ) 

 

אלפי  21,638-נובע בעיקר מרווח בסך של כתזרים המזומנים לפעילות שוטפת 
אלפי ש"ח,  34,678-ש"ח בניכוי התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בסך של כ

אלפי ש"ח, עלות תשלום מבוסס מניות בסך   8,009-הוצאות מימון נטו בסך של כ
ובתוספת  "חשאלפי  709-של כ ש"ח, הוצאות פחת בסךאלפי  1,031-של כ

אלפי  258-להצגת המזומנים בסך של כ והתחייבויות נכסים לסעיפיהתאמות 
 בסך מרווח בעיקר נבע אשתקד שוטפת לפעילות, נטו, המזומנים תזרים ש"ח.

-בניכוי התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בסך של כ"ח ש אלפי 16,733-כ של
 עלויות"ח,  ש  אלפי  9,521-כ  של  בסך  נטו,  מימון  עלויות  בנטרולאלפי ש"ח,    38,816
 רכוש בסעיפי ושינויים"ח ש אלפי 1,388-כ של בסך מניות מבוסס תשלום

השיפור בתזרים המזומנים מפעילות  "ח.ש אלפי 2,353-כ של בסך והתחייבויות
 שוטפת נובע בעיקר מגידול בהכנסות משכ"ד על נכסיה המניבים של החברה.

 תזרימי

, נטו, מזומנים

 השקעה לפעילות

 "ח(ש)באלפי 

"ן בנדלהמזומנים לפעילות השקעה נובע בעיקר מהשקעות החברה  תזרים ( 301,411) ( 335,340)
תשלום  "ח,ש אלפי 147,925-כ בסך שלונדל"ן להשקעה בהקמה  להשקעה
השקעה  ש"ח, אלפי 110,803-כ של בסךואופציה  להשקעה"ן נדלע"ח  מקדמות

נאמנות  תנועה בפקדונות ובניכוי"ח ש אלפי 49,367-כ בסך של בני"ע סחירים
 המזומנים לפעילות השקעה תזריםאלפי ש"ח.  6,895-כ של בסך ומשועבדים

  222,934-בסך של כ להשקעה"ן בנדלנובע בעיקר מהשקעות החברה  אשתקד
 ותשלוםש"ח  אלפי 104,114-של כ בסך בהקמה להשקעה"ן נדל"ח, ש אלפי

 פקדונות"ח וכן הפקדה בש אלפי 64,725-בסך של כ בהקמה"ן נדל"ח ע מקדמות
אלפי ש"ח ובקיזוז שחרור כספים  34,380-כ של בסךוני"ע סחירים  מוגבלים

מחשבון נאמנות לצורך השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בסך 
 "ח.ש אלפי 86,445 -כמצטבר של 

 תזרימי

, נטו, מזומנים

 מימון מפעילות

 "ח(ש)באלפי 

ת מניות אמתמורה נטו מהקצ בעיקר נובע מימון מפעילות המזומנים תזרים 597,430 228,443
 מהנפקת שהתקבלהנטו  מתמורה, 452,861-ואופציות בסך מצטבר בסך של כ

וקבלת אשראי מתאגיד בנקאי בסך ש"ח  אלפי    137,588-בסך של כ  1  סדרה"ח  אג
סדרה ,  'א  סדרה  חוב  אגרות  בגין  ריביתאלפי ש"ח ובנטרול הוצאות    16,728-של כ

 2,107-חלוקת דיבידנד בסך של כ ש"ח,אלפי  8,022-כ בסך של ההחלף ועסקת 1
 תזרים. אלפי ש"ח 530-ש"ח ופרעון התחייבות בגין חכירה בסך של כ אלפי

 מהנפקת  שהתקבלהנטו    מתמורה  בעיקר  נובע  אשתקד  מימון  מפעילות  המזומנים
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-בסך של כ ההחלף ועסקת
 "ח.ש אלפי
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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

 New Yorkבמנהל עסקים מאונ'  בוגרת תואר ראשוןגב' יפעת אדורם זק, דירקטורית בלתי תלויה, הינה  •

City מנהלת ו יועצת עצמאיתופועלת כיום כ במנהל עסקים מאונ' מנצ'סטר אנגליהבוגרת תואר שני ו

 כלל ניהול פיננסים בע"מ. -כנף ב מנהלת הנכסים האלטרנטיביים. 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 , כבע"מ בלודן חברה להנדסה

 .מור בית השקעות ניהול תיקים בע״מב"צית וכדח מתכות בע"מ )ציבורית(

(, מהאוניברסיטה B.A) וחשבונאות בוגר תואר ראשון בכלכלהמר ירון זלצמן, דירקטור חיצוני, הינו  •

התמחות במימון מאוניברסיטת תל אביב  במנהל עסקים עם   (A.B.Mהעברית בירושלים; בוגר תואר שני )

 .ורו"ח מוסמך

פרטים ד', " בפרק 9 סעיף וופיננסית ראלפרטים נוספים בדבר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 

 .המצורף לדוח תקופתי זהנוספים", 
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 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: 

  :בחברה פנימיהמבקר ה פרטים בדבר .8

 "(.מונרוב מרונרוב, רו"ח )להלן: "זהות המבקר הפנימי: גיא מ .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

  המבקר הפנימי לא החזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה.למיטב ידיעת החברה,  .8.4

למיטב ידיעת החברה, לא היו למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים אחרים עם החברה  .8.5

  או עם גוף הקשור אליה.

באמצעות משרדו התקשרות: המבקר הפנימי העניק שירותי ביקורת פנים כמינוי אישי, כגורם חיצוני,  .8.6

" שבו מחלקת ביקורת פנימית הכוללת עובדים בעלי 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    27יום  לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת מ

 CRISC, מוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע CISA, מבקר מערכות מידע מוסמך 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

ציבוריים, חברות ממשלתיות וחברות פרטיות בענפי המשק השונים. מר מונרוב נמצא מתאים לכהן 

 ברה, בין היתר, בהתחשב בהיקף ובמורכבות פעילותה של החברה.כמבקר הפנימי של הח

, 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

השנתית של מבקר הפנים ומעבירה את המלצותיה לדירקטוריון החברה אשר מאשרה בשינויים 

 , ככל שהיו.הנראים לו
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 השיקולים העיקריים בקביעת תוכנית הביקורת השנתית הינם:

 .על פי ניסיונו והכרות עם החברה הצעת מבקר הפנים לתוכנית עבודה שנתית •

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

 ת ודירקטוריון החברה.שנדונו בישיבות השוטפות של ועדת הביקור

 עסקאות ואירועים מיוחדים, מורכבים ומהותיים בהיקפם אשר אירעו בחברה. •

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 

 ור דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, לשם כך.איש

אושרו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הבנות בין החברה לבין חברת   2019בנובמבר    18  ביום .8.10

בפרק ד', "פרטים נוספים", המצורף  4.4.4הניהול בקשר להסכם הניהול. לפרטים נוספים ראו סעיף 

וכן  לדוח תקופתי זה. מבקר הפנים נכח בישיבות ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה בחן את ההבנות

 את הליך ההתקשרות.

 :היקף העסקת המבקר הפנימי .8.11

 )היקף העסקתו בשנת שעות 300-כ מסגרת שלהסתכם ל 2019היקף העסקתו של המבקר הפנימי בשנת 

מדיניות החברה היא שככל ותידרש,  .שעות( 125-הסתכם לכ 2017 שעות ובשנת 200-הסתכם לכ 2018

העסקתו לצורך השלמת תכנית הביקורת הפנימית, יבוא הדבר המבקר הפנימי, הרחבת היקף  לדעת

על סמך היקף היקף שעות העבודה נקבע, בין היתר, הביקורת ודירקטוריון החברה.  לאישור ועדת

 , המבנה הארגוני של החברה ותוכנית הביקורתענייני החברה, היכרות המבקר את הפעילות המבוקרת

 .המוצעת

 : מקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורתתקנים מקצועיים  .8.12

על פי הודעת המבקר הפנימי, התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת הינם 

  (.IIAהמבקרים הפנימיים בישראל ) לשכתהתקנים המקצועיים של 

 זה ובכלל, הפנימית הביקורת לחוק 9 בסעיף כאמור חופשית גישה תניתנ הפנימי למבקר: למידע גישה .8.13

 .כספיים נתונים לרבות, החברה של המידע למערכות אמצעית בלתי גישה

 : הפנימי המבקר וחשבון דין .8.14

המבקר הפנימי מגיש את דוחותיו בכתב ליו"ר הדירקטוריון וליושב ראש ועדת בהתאם לתכנית העבודה  

ם בוועדת הביקורת והדירקטוריון באופן הביקורת. הדוחות מועברים לעיון חברי ועדת הביקורת ונדוני

 שוטף.

( מעקב 2; )טיפול ביתרות מזומנים( 1)  הנושאים הבאים:מבקר הפנים בחן במהלך שנת הדיווח את 

( 4)-; ופרטיותהאבטחת מידע ועמידה בתקנות הגנה על ( 3אחר יישום המלצות הביקורת הפנימית; )

 .משוכרים תשלומים גביית

( טיפול 1)  ים הבאים:  בנושא  נערך דיון בוועדת הביקורת בממצאי המבקר הפנימי  2019  דצמברב  8ביום  

( אבטחת מידע ועמידה בתקנות 3)-( מעקב אחר יישום המלצות הביקורת הפנימית ו2ביתרות מזומנים; )

ועדת כ"ל ולחברי  נימי למנוזאת לאחר הגשת דין וחשבון בכתב על ממצאי המבקר הפ  הגנה על הפרטיות,

 מועד הדיון.  ינהביקורת מספר ימים לפ
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נכון למועד הדוח הוגשה טיוטה של ממצאי המבקר הפנימי בנושא גביית תשלומים משוכרים. בכוונת 

 החברה לערוך דיון בועדת הביקורת בנושא הנ"ל לאחר תאריך הדוחות.

 

דירקטוריון החברה היקף ואופי תוכנית להערכת  :הפנימי המבקר פעילות את הדירקטוריון הערכת .8.15

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.

. שכרו של המבקר שעות( 211-)כ בפועלתגמול מבקר הפנים נעשה על בסיס שעות עבודה שנוצלו : תגמול .8.16

. בתוספת מע"מ אלפי ש"ח 46-בכ 2019ש"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 

בקר אין השפעה על הפעלת שיקול דעתו להערכת הדירקטוריון של החברה לתגמול שניתן למ 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 

 

 2018בגין שנת  2019בגין שנת 

 שעות שכר )באלפי ש"ח( שעות שכר )באלפי ש"ח(

 וביקורת דוחסקירה  שירותי ביקורת,
 החברה התאמה למס של

 1,050-כ 229-כ 1,450-כ 268-כ

יעוץ מיסוי כולל בעיקר שירותים אחרים )
 בנושאי מס שוטפים( טיפולו מקרקעין

 695-כ 558-כ 365-כ 240-כ

 למחזיקי אגרות החוב ייעודיגילוי  .10

של החברה(, כמפורט  (1ואגרות חוב )סדרה  פרטים לגבי תעודות התחייבות )אגרות חוב )סדרה א'( להלן

 :הדוחותבתוספת השמינית לתקנות 

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

 2019ביולי  14 .2017באוגוסט  22 מועד הנפקת הסדרה

 143,853,000 255,782,000 סך השווי הנקוב במועד ההנפקה 

 ---  .2018בפברואר  6 מועד הרחבת הסדרה

 ---  120,942,000 הרחבת הסדרהבשווי נקוב 

סך השווי הנקוב של הסדרה לאחר 

 הרחבת הסדרה
376,724,000  --- 

 "ח.ש אלפי 143,853-כ אלפי ש"ח. 376,724-כ 31.12.2019שווי נקוב ליום 

 "ח.ש אלפי 143,853-כ אלפי ש"ח. 383,919-כ 31.12.2019שווי נקוב צמוד ליום 

 "ח.ש אלפי 143,853-כ "ח.ש אלפי 376,724-כ הדוח לתאריך נכון נקוב שווי

 "ח.ש אלפי 143,853-כ "ח.ש אלפי 015,382-כ הדוח לתאריך נכון צמוד נקוב שווי

 ₪ אלפי 131,643-כ אלפי ש"ח. 377,129-כ 31.12.2019 ליום הכספיים בדוחות ערך
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 (1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'(

 "ח.ש אלפי 109-כ - סכום הריבית שנצברה לתאריך הדוח

 "ח.ש אלפי 140,688-כ "ח.ש אלפי 388,101-כ 31.12.2019שווי בורסאי ליום 

 "ח.ש אלפי 126,591-כ .אלפי ש"ח 360,525 -כ הדוח לתאריך נכון בורסאי שווי

 לא. לא. לתשלום נוסףהתחייבות 

, אשר 1%ריבית שנתית בשיעור קבוע של  סוג ושיעור הריבית

 תשולם פעמיים בשנה.

, 0.3%ריבית שנתית בשיעור קבוע של 

 אשר תשולם פעמיים בשנה.

מקרן ערכן  100%תשלום אחד המהווה  מועדי תשלום קרן

הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה א'( 

 .2022ביוני  30אשר ישולם ביום 

מקרן ערכן  100%תשלום אחד המהווה 

( 1הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה 

 .2024במרץ  31אשר ישולם ביום 

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת  מועדי תשלום ריבית

של אגרות החוב )סדרה א'( שולמה 

ותשולם פעמיים בשנה, במועדים 

, בימים 2017בדצמבר  31כדלקמן: ביום 

בדצמבר של כל אחת  31-ביוני ו 30

 30)כולל( וביום  2021עד  2018מהשנים 

 .2022ביוני 

קרן הבלתי מסולקת הריבית על יתרת ה

שולמה  (1סדרה )של אגרות החוב 

 30במועדים כדלקמן: ביום  תשולםו

 30-במרץ ו 31, בימים 2019בספטמבר 

עד  2020בספטמבר של כל אחת מהשנים 

 .2024במרץ  31וביום  (כולל) 2023

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

וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם 

בגין חודש יולי  2017באוגוסט  15ביום 

אם "(. המדד היסודי)להלן: " 2017

יתברר, במועד הפירעון של תשלום כלשהו 

על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי המדד 

מדד הידוע במועד התשלום )להלן: "

"( עלה לעומת המדד היסודי, התשלום

תשלם החברה את אותו תשלום של קרן 

ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי 

לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת 

ברר, במועד ביצוע המדד היסודי. אם ית

תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או 

הריבית, כי מדד התשלום זהה למדד 

היסודי או נמוך ממנו, אזי מדד התשלום 

 יהיה המדד היסודי.

תהיינה צמודות, (, 1סדרה )אגרות החוב 

קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן 

בגין חודש  2019ביוני  15 שפורסם ביום

. אם ("ד היסודיהמדלהלן: ") 2019מאי 

 יתברר, במועד הפירעון של תשלום

כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי 

 להלן:)המדד הידוע במועד התשלום 

לעומת המדד  עלה ("מדד התשלום"

היסודי, תשלם החברה את אותו תשלום 

באופן  של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל

לשיעור העלייה של מדד התשלום  יחסי

יסודי. אם יתברר, במועד לעומת המדד ה

חשבון הקרן  ביצוע תשלום כלשהו על

ו/או הריבית, כי מדד התשלום זהה למדד 

היסודי או נמוך ממנו, אזי מדד התשלום 

 .המדד היסודי יהיה

 כן.  לא. האם ניתנות להמרה

זכות החברה לביצוע פדיון מוקדם או 

 המרה כפויה

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או 

חלקי, של אגרות החוב )סדרה א'(, החל 

ימים לאחר מועד רישומן  60מחלוף 

 למסחר בבורסה.

 לא

פרטים בדבר 

 הנאמן

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

שם האחראי על 

 סדרת האג"ח
 דן אבנון יוסי רזניק

 03-6389200טלפון:  דרכי התקשרות

 03-6389222פקס: 

 yossi@rpn.co.ilדוא"ל: 

 03-5544553טלפון: 

 03-5271736פקס: 

 avnon@hermetic.co.il: דוא"ל
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 (1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'(

כתובת למשלוח 

 מסמכים
 , בני ברק30רחוב ששת הימים  6770007,תל אביב  14יד חרוצים 

 אין. אין. החברה המדרגת 

ערבות לתשלום התחייבויות האם ניתנת 

 2תהחברה על פי שטר הנאמנו
 לא. לא.

האם בתום שנת הדיווח ובמהלכה עמדה 

החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי 

 שטר הנאמנות?

 כן. כן.

האם התקיימו תנאים המקימים עילה 

 להעמדה לפירעון מיידי?

למיטב ידיעת החברה, לא התקיימו 

תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות 

 לפירעון מיידי.)סדרה א'( החוב 

למיטב ידיעת החברה, לא התקיימו 

תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות 

 לפירעון מיידי.( 1)סדרה החוב 

 האם בוצעו פעולת שונות לבקשת הנאמן?

התכנסה אסיפת  2019ביולי  10ביום 

י אגרות החוב )סדרה א'( ואשררה מחזיק

את כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ 

כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(, 

( לחוק ניירות ערך, 1ב)א35בהתאם לסעיף  

וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות 

החוב )סדרה א'(. לפרטים נוספים ראו 

)מס'  2019ביולי  23דיווח מידיי מיום 

 (. 2019-10-063687אסמכתא: 

 לא.

האם הסדרה היא מהותית לפי סעיף 

 ()א( לתקנות הדוחות?13)ב()10
 כן. כן.

 החוב אגרות אודות נוספים פרטים .10.1

 

 מידה פיננסיות לאגרות חוב )סדרה א'(  אמות .10.1.1

 ההלוואה סכום
)באלפי  המקורי
 "ח(ש

 ליום הקרן יתרת
31.12.2019 

 "ח(ש)באלפי 

 הקרן יתרת
 הדוחלתאריך 
 "ח(ש)באלפי 

 פיננסיות התחייבויות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 ליום נכון ותוצאותיו
 2019 בדצמבר 31

 זה למועד ונכון

376,724 -כ 919,383-כ   כ-382,015 

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

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה

 756-לכ הסתכם
 "חש מיליון

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

, החברה של הכספיים בדוחות שיופיעו
 30% של משיעור יפחת לא

756

1,380
= 55% 

 

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

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

 
: להלן) (072388-01-2017: אסמכתא  סמכתא:)מס' א  2017 באוגוסט 21 מיום המדף הצעת לדוח ' א כנספח  מצורף)סדרה א'(  הנאמנות  שטר  2

-2019-01מס' אסמכתא: )  2019ביולי  11 מיום המדף הצעת לדוח ' א  כנספח  מצורף( 1ושטר הנאמנות )סדרה  "()סדרה א'( הנאמנות שטר"

 . "((1)סדרה  הנאמנות שטר")להלן:  (059700
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אשר ניתנו בקשר  )להלן: "חוק המכר דירות"( 2008–)הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשס"ח

 .שהועמדו כבטוחות לנאמן מחזיקי החוב )סדרה א'( לזכויות החוזיות הנ"ל

 ( 1ות חוב )סדרה מידה פיננסיות לאגר אמות .10.1.2

 ההלוואה סכום
)באלפי  המקורי
 "ח(ש

 ליום הקרן יתרת
31.12.2019 

 "ח(ש)באלפי 

 הקרן יתרת
 הדוחלתאריך 
 "ח(ש)באלפי 

 פיננסיות התחייבויות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 ליום נכון ותוצאותיו
 2019 בדצמבר 31

 זה למועד ונכון

143,853 -כ 143,853-כ  143,853-כ   

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

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה

 756-לכ הסתכם
 "חש מיליון

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

, החברה של הכספיים בדוחות שיופיעו
 30% של משיעור יפחת לא

756

1,380
= 55% 

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

 .(1שהועמדו כבטוחוות לנאמן מחזיקי החוב )סדרה  החברה מכוח הסכמי הרכישה

 

 (1אגרות חוב )סדרה של זכות המרה  .10.1.3

 

 3(1זכות המרה של אגרות החוב )סדרה   

 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 0.01מניות רגילות בנות  פרטי נייר הערך האחר

 )כולל( תהיינה  אגרות החוב 2021במרץ  31החל מיום המסחר הראשון ועד ליום  יחס ההמרה

ניתנים   (1)סדרה    ש״ח ע.נ. של אגרות החוב  1ניתנות להמרה באופן בו כל    (1)סדרה  

לתנאים   8.3בסעיף    כאמור  להמרה למניה רגילה אחת של החברה )כפוף להתאמות

ועד ליום  2021באפריל  1ומיום  ((1 הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות )סדרה

תהיינה ניתנות להמרה באופן בו כל  (1)סדרה  )כולל( אגרות החוב 2024במרץ  21

נים להמרה למניה רגילה אחת של נית (1)סדרה  ש"ח ע.נ. של אגרות החוב 1.5

לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר  8.3בסעיף  כאמור )כפוף להתאמות החברה

 (.(1 הנאמנות )סדרה

ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, בכל יום בו ( 1)סדרה  אגרות החוב עיקרי תנאי ההמרה

רישומן למסחר בבורסה "( החל מיום  יום מסחרמתקיים מסחר בבורסה )להלן: "

תקופת " -" והמועד האחרון להמרה)כולל( )להלן: " 2024במרץ  21ועד ליום 

 ", בהתאמה(.ההמרה

אולם אם המועד האחרון להמרה חל ביום שאיננו יום מסחר יידחה מועד ההמרה 

 ליום המסחר הבא אחריו.

ום הקובע בי (1)סדרה  לא יהיה ניתן להמיר את אגרות החובעל אף האמור לעיל, 

לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, 

"(. חל יום אירוע חברהלפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "

האקס של אירוע חברה לפני יום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ביום 

 האקס האמור.

 התאמות

 
 (.1הרשומים מעבר לדף בשטר נאמנות לאגרות החוב )סדרה לתנאים  8לפרטים נוספים בדבר זכות ההמרה ראו סעיף   3
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 3(1זכות המרה של אגרות החוב )סדרה   

ועד למועד האחרון בו ניתן יהיה לממש  (1)סדרה  החובמתאריך הנפקת אגרות 
 , תחולנה לגבי אגרות החוב(1)סדרה  את זכויות ההמרה הנלוות אל אגרות החוב

 שזכות ההמרה שלהן טרם מומשה ההוראות שלהלן. (1)סדרה 

 התאמה עקב חלוקת מניות הטבה

 (1)סדרה  במידה ותחלק החברה בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות החוב
מניות הטבה לבעלי המניות הרגילות, אזי, תשמרנה זכויות המחזיקים באגרות 

)סדרה  כך שמספר המניות הנובעות מהמרה שמחזיק אגרות חוב (1)סדרה  החוב
יהיה זכאי להן עם המרתן יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק  (1

 בה, אילו המיר את אגרת החובהיה זכאי להן כמניות הט (1)סדרה  אגרת החוב
)סדרה   עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחזיק אגרות החוב  (1)סדרה  

פי הנאמר לעיל, אולם -כאמור לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית הטבה על (1
כל שברי מניות הטבה שיתהוו בעת ההקצאה ויצטברו למניות שלמות בכמות 

( ימים 30, יימכרו בבורסה תוך שלושים )מתקבלת על הדעת למכירה בבורסה
ממועד ההקצאה האמור, והתמורה נטו )לאחר ניכוי הוצאות מכירה ותשלומי 

( ימים ממועד המכירה. 15עשר )-חובה והיטלים( תחולק בין הזכאים תוך חמישה
ש״ח אך יהיה ניתן לקבל  50לא יישלח לזכאי רשום שיק בסכום הנמוך מסך של 

החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים, לאחר תיאום  סכום כאמור במשרדי
מראש. זכאי כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך 

( חודשים מיום המכירה, יאבד את זכותו לסכום זה. שיטת התאמה 12עשר )-שנים
זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על שער ההמרה המותאם לפני 

 פתיחת המסחר, ביום בו תסחרנה המניות "אקס הטבה". תחילת

 התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות

תוצענה לבעלי המניות   (1)סדרה    אם בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות החוב
של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, אזי מספר 

בזכויות, כפי שהוא מתבטא המניות הנובעות מההמרה יותאם למרכיב ההטבה 
ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום 
ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות". החברה תודיע בדיווח מיידי 
על שער ההמרה המותאם לפני תחילת פתיחת המסחר, ביום בו תסחרנה המניות 

 ה ניתנת לשינוי."אקס זכויות". שיטת ההתאמה זו אינ

 התאמה עקב חלוקת דיבידנד

, (1)סדרה  ככל שהחברה תחלק בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות החוב
דיבידנד, יוכפל שער ההמרה ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער 
הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד". 

אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על שער שיטת ההתאמה זו 
 ההמרה המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה מניות "אקס דיבידנד".

עקב מימוש זכות  (1)סדרה  כמות המניות להן יהיה זכאי מחזיק באגרות חוב

ההמרה לא תותאם במקרה של הנפקות כלשהן )כולל הנפקות לבעלי ענין(, פרט 

ות עקב חלוקות מניות הטבה והנפקות בדרך של זכויות והתאמות עקב להתאמ

 חלוקת דיבידנד.

 אין. כפויה המרה לבצע המנפיק זכות

 

(, 1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.4.4)סדרה א'( וסעיף  הנאמנות לשטר 6.4.4 לסעיף בהתאםהנדרש  לפירוט .10.1.4

 התאגיד", המצורף לדוח תקופתי זה.', "תיאור עסקי א בפרק השלישי בחלק הכלול,  20ראו סעיף 

 

 '(א)סדרה  חוב אגרות

 '(א)סדרה  החוב אגרותהנכסים המשועבדים להבטחת התחייבויות החברה על פי  תיאור .10.2
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 ולהוראות שטר הנאמנות 2017 אוגוסט 22)סדרה א'( של החברה מיום  החובלהנפקת אגרות  בהתאם .10.2.1

 והנכסים הזכויות את)סדרה א'(  החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובתשיעבדה  החברה )סדרה א'(

 : להלן כמפורט

החברה בנכסים המשועבדים  זכויות מלוא עלהגבלה בסכום  ללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד (1)

 זכות כל לרבותנקיות מכל זכות של צד ג'  כשהן ,)סדרה א'( הראשונים, כהגדרתם בשטר הנאמנות

 ; אלה מזכויות שתנבע

זכויות החברה בחשבון הנאמנות  מלואעל  בסכום הגבלה וללאשעבוד יחיד, ראשון בדרגה וקבוע  (2)

 , וכל המופקד בו; חשבונותיו תתי כל על(, )סדרה א'( 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

, על הנכסים הראשונים התחייבות לרישום בטוחות עתידיות )סדרה א'( כמו כן נקבע בשטר הנאמנות .10.2.2

 כמפורט להלן:

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 

לרבות זכותה להירשם כבעלים בדירות האמורות, כשהן נקיות מכל זכות של צד ג' וכן שעבוד קבוע 

ה לקבלת תגמולי ביטוח המגיעים ו/או יגיעו ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החבר

 הנאמנות לשטר)ט( 6.1.3לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב )לגביה יחולו הוראות סעיף 

( ובנוסף תיצור שעבוד שוטף, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל זכויות החברה )סדרה א'(

לרבות דמי שכירות ו/או דמי שימוש ו/או לקבלת פירות הנובעים מתוך כל אחת מהדירות האמורות,  

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

בכפוף ובהתאם שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם והכל 

רות ולא יתבצע רישום במרשמי השעבוד הנ"ל ירשם במרשמי רשם החב.  לןלה  10.2.4להוראות סעיף  

 רשם המקרקעין.

לעניין זה יובהר כי עם מסירת החזקה בדירות לחברה, ירשמו לטובת החברה הערות אזהרה בגין 

זכויותיה להירשם כבעלים בקשר עם הדירות כבטוחה חלופית בהתאם לחוק המכר דירות )להלן 

רות אשר ניתנו לחברה בהתאם "( חלף הבטוחות מכוח חוק המכר דיהערת אזהרהבסעיף זה: "

להוראות חוק המכר דירות בגין הנכסים המשועבדים הראשונים )ערבויות חוק מכר( אשר תושבנה 

למוכר ותתבטלנה, וכי עד להסדרת רישום זכויות החברה במרשמי רשם המקרקעין כמפורט להלן, 

 המקרקעין. לא תירשם הערת אזהרה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב במרשמי רשם

הראשונים במרשמי רשם   המשועבדים  נכסיםהחברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום יחידות הדיור ב )ב(

המקרקעין על שם החברה תירשם משכנתא ראשונה בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל אחת מיחידות 

 הראשונים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב במרשמי רשם המשועבדים נכסיםהדיור ב

 והכל(, )סדרה א'( הנאמנות לשטר)ז( 6.1.3המקרקעין ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה ראו סעיף 

 .)סדרה א'( הנאמנות לשטר 6 בסעיף כמפורט
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או על נכסי מקרקעין /והמשועבדים הראשונים  נכסיםביחס ל )סדרה א'( בנוסף נקבע בשטר הנאמנות

 י:כ ()סדרה א'( משועבדים )כהגדרתם בשטר הנאמנות

או על נכסי מקרקעין משועבדים /והמשועבדים הראשונים  הנכסים עללטובת הנאמן  השעבודים .10.2.3

לגבי  ו, לא יחול)סדרה א'( הנאמנות(, לפי העניין, בהתאם לשטר )סדרה א'( )כהגדרתם בשטר הנאמנות

מיטלטלין ו/או לגבי כל ציוד ו/או מתקן הקיים בנכס המשועבד, אשר אינו בגדר מחוברים של קבע, בין 

שאלה בבעלות החברה ו/או בבעלות כל צד ג', לרבות שוכר של יחידה או שטח בנכס המשועבד ו/או ספק 

כר לפרקם בתום של החברה ו/או מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכירות הרלוונטי רשאי השו

 לעשות יתבקש שהנאמן ככל"(. המיטלטליןתקופת השכירות )כל אלה ייקראו להלן יחדיו בסעיף זה: "

 השעבודים לפיו, לגביו תורה שהיא מי כלפי או החברה כלפי מכתב על יחתום הוא, החברה ידי על כן

 .למיטלטלין ביחס חלים אינם לטובתו

, מכל מין וסוג שהוא, לפי הוראות שטר הראשונים יםמשועבדה יםבכל הנוגע לפירות הנובעים מהנכס .10.2.4

)לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות או דמי פדיון או דמי  )סדרה א'( הנאמנות

 אילו  עם בקשר שייחתמו עתידיים שכירות הסכמי מכוח, שישולם ככל, ישולם אשר תשלום כלניהול או 

(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הראשונים המשועבדים בנכסים הכלולות מהיחידות

 : שלהלן ההוראות תחולנה"(, הפירות)להלן בסעיף זה: " םו/או בגינ הראשונים המשועבדים יםהנכס

 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

מן. עם זאת מוסכם כי החברה לקבלתם ולעשות בהם כל פעולה שהיא, ללא צורך בכל אישור של הנא

לא תהא רשאית למשכן או לשעבד או להמחות את זכויותיה בפירות לצד ג' כלשהו; )ג( עד למועד 

, לא תחול על החברה כל מגבלה לגבי התקשרות עם כאמור הראשונים יםהמשועבד יםמימוש הנכס

, ביטולם, התקשרות צדדים שלישיים שמכוחם קמה הזכות לפירות, לרבות על שינוי ההסכמים עמם

בהסכמים אחרים עם אותם צדדים שלישיים או עם צדדים שלישיים אחרים; )ד( עד למועד מימוש 

, לא תהיה על החברה כל חובה להודיע לשוכרים או לצד כאמור הראשונים יםהמשועבד יםהנכס

 .)סדרה א'( הנאמנותשלישי כלשהו על שעבוד נכס על פי שטר 

 ידבעת 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 התמורה  יתרת)להלן בסעיף זה: "  '(א)סדרה    , כמפורט בשטר הנאמנותהראשונה

החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך יום עסקים אחד, סכום השווה לשווי הבטוחתי 

 ת: של נכס המותר לשעבוד כבטוחה )כהגדרתו בפקודה( וזאת בכפוף להוראות הבאו

, משכנתה או משכון, בדרגה ראשונה )לרבות בדרך של מתן התחייבות 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 
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, )סדרה א'( הנאמנות לשטר 6.1)שאינם הנכסים המשועבדים הראשונים( תחולנה הוראות סעיף 

 .המחויבים בשינויים

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  6.2.3 ףבסעי יםהמנוי ים)בכפוף לסייג  )סדרה א'( הנאמנות שטרל 6.2המפורטים בסעיף 

, הנכס שעבוד רישום לשם שיידרש נוסף מסמך כל וכן המחויבים בשינויים, ()סדרה א'( הנאמנות

 . הדין פי על בגינו והשעבוד הנכס לסוג בהתאם

 השווי בדבר, )סדרה א'( לשטר הנאמנות 6.4.3 בסעיף כאמור אישורהחברה תמסור לנאמן  .ד

 .כבטוחה לשעבוד המותר נכס על השעבוד רישוםלמועד  שייבדק, הבטוחתי

 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

 הפרויקטים בגין לחברה ימסרואו /ו שנמסרו דירות המכר חוק פי על הערבויות שווי לסך שווה יהיה

, הראשונה  העברה  בסכום  בחשבון  באו  ולא(  )סדרה א'(  הנאמנות  לשטר)ג(  6.1.3  בסעיף)כאמור    הראשונים

, דירות המכר חוק פי על הערבויות של למקור נאמן העתק להמצאת ובכפוף 80%-ב מוכפל כשהוא

 .כאמור נוספים כספים לשחרר החברה מבקשת בגינן אשר, כאמור בידיה שהתקבלו הנוספות

החברה שעבדה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( את השעבודים נכון למועד זה, בהתאם לאמור לעיל, 

לעניין זה יצוין, כי השעבודים המפורטים להלן תקפים על פי הדין בישראל ועל פי מסמכי . המפורטים להלן

  .הההתאגדות של החבר

 

 השעבודערך  ודרגתו השעבוד סוג המשועבד הנכס תיאור

 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2019 

 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

 בסכום הגבלה ללא
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 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

 .א'()סדרה  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

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

 בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע'( א סדרה)

 .)סדרה א'( הנאמנות שטר להוראות ובכפוף

 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

 בסכום הגבלה ללא
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 או המשועבד הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

 אלא שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק כל

 .)סדרה א'( 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

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

 בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע'( א סדרה)

 .)סדרה א'( הנאמנות שטר להוראות ובכפוף

 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

 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

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

הלווה( על מלוא זכויות החברה הלווה מכוח הסכם המכר מיום 

 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 

המפורטות בנספח ג' לאגרת החוב , לרבות זכויות החזקה, זכויות ו

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

ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט 

 "(. הנכסהמיטלטלין )להלן בסעיף זה: "

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

זכויות החברה הלווה   ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא

 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 

 .)סדרה א'( אות שטר הנאמנותשהוא אלא בהתאם ובכפוף להור

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 

, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי )סדרה א'( הנאמנות

 בסכום הגבלה ללא
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ת החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אגרו

 .)סדרה א'( ראות שטר הנאמנותאלא בהתאם ובכפוף להו

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 

שכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי ברמת גן )"הנכס"(, לרבות דמי ה

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 

ממימוש  ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו,

זכויות לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס. 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 

 .)סדרה א'( שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא  החברה הלווה לא תבצע כל

התחייבויות המשעבדת   נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל

בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר 

, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי )סדרה א'( הנאמנות

, אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת

 .)סדרה א'( אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

 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

חניות, בבניין  2דירות אליהן צמודות  2

ברחוב נגבה   1601חלקה  ;  6145המצוי בגוש  

ברמת גן, לרבות זכויות החברה בבטוחות  4

 שניתנו ו/או יינתנו לה.

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת 

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

 10.4.2019על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם המכר מיום 

הדירות  2ב' לאגרת החוב, להירשם כבעלים של המפורט בנספח 

יקט הידוע בשם הצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרו)לרבות ה

ברמת גן  4ברחוב נגבה  6145בגוש  1601"מרום נגבה" בחלקה 

והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב, לרבות זכויות החזקה, זכויות 

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

ביחד לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט 

 להלן: "הנכס"( המיטלטלין )

שעבוד שוטף, יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא 

זכויות החברה לפירות הנובעים מהנכס, לרבות דמי השכירות ו/או 

דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי 

הדירות בנכס, הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום על 

מעת לעת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים הנכס, על שינוייהם 

שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה 

 בסכום הגבלה ללא
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פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות קיימות 

 ו/או עתידיות בנכס.

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

מלוא זכויות החברה בקשר ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום על  

 עם תגמולי הביטוח בגין הנכס.

 והכל כמפורט באגרת החוב.

החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד או 

כל חלק ממנו, לטובת צד שלישי כלשהו ובאיזה אופן שהוא אלה 

בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות החברה לא תבצע כל 

כל עוד לא נפרעו אגרות החוב )סדרה א(   דיספוזיציה בנכס המשועבד

ולא מולאו כל ההתחייבויות המשועבדות בגינן או שוחרר הנכס 

המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות ללא קבלת 

אישור מראש של אספת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א( לביצוע 

הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת אלה בהתאם ובכפוף להוראות שטר 

 ות.הנאמנ

נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה לטובת הנאמן 

לאג"ח )סדרה א'( של החברה, בגין התחייבות החברה לרישום 

 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  זניקרלבין  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

 .)סדרה א'( 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

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

 בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע'( א סדרה)

 .)סדרה א'( הנאמנות שטר להוראות ובכפוף

 בסכום הגבלה ללא
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שעבוד שוטף, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויות 

הדירות  84-החברה לקבלת פירות הנובעים מתוך כל אחת מ

וההצמדות להן המהוות את מלוא הדירות בבניין המסומן ברישומי 

)להלן: "הדירות"(,  בהסכם השעבוד, כמפורט 3המוכרת במס' זמני 

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

ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות 

סכמים הקיימים ו/או הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על הה

 .יחליפו אותם

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום את מלוא זכויות 

שיגיעו לחברה בהתאם   החברה לקבלת תגמולי ביטוח המגיעים ו/או

 .ת ביטוח אש מורחב בקשר עם הדירותלפוליס

 ללא הגבלה בסכום.

 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

"(. 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

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 

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

 .)סדרה א'( 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

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

 בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע'( א)סדרה 

 .)סדרה א'( הנאמנות שטר להוראות ובכפוף

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

זכויות החברה לפירות הנובעים מהדירות המפורטות בנספח ג' 

לאגרת החוב )לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויקט 

, 336-ו 334, חלקה 6368הבנויות על המקרקעין הידועים כגוש 

 3/3062לפי תכנית מס' ממ/ 13-ו 11ידועים גם כמגרשים מס' ה

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 

תידיים שיתווספו על ההסכמים מעת לעת ולרבות הסכמי שכירות ע

הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, 

ממימוש זכויות לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס. והכל 

 כמפורט באגרת החוב.

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

באיזה אופן שהוא אלא כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו 

 .)סדרה א'( בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו 

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

 שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות שטר הנאמנות

שור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב , ללא קבלת אי)סדרה א'(

)סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם 

 .)סדרה א'( ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

 בסכום הגבלה ללא

 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. 2ח' הלל מס' פינת ר 27

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת 

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 

חלקים מסוימים מהמקרקעין  90/100 להירשם 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' 

רות מוגנת לד"ר פטר מ"ר בהתאם לתשריט, אשר מושכרת בדיי

שטרנבך, לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל 

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: "

 בסכום הגבלה ללא
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שעבוד קבוע, יחיד וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד,  .2

 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 

שלישי כלשהו באיזה אופן  המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד

 .)סדרה א'( 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 

, ללא קבלת אישור סדרה א'() בהתאם להוראות שטר הנאמנות

מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע 

הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף להוראות 

 .)סדרה א'( שטר הנאמנות

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

זכויות החברה הלווה לפירות הנובעים מזכויות החברה הלווה מכוח 

המפורט בנספח ב' לאגרת החוב,  22.10.2018הסכם המכר מיום 

חלקים מסוימים מהמקרקעין  90/100להירשם כבעלים של כ

ב' להסכם המכר המסומנים בצבע ירוק בתשריט המצורף כנספח 

)"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'  30037בגוש שומה  30כחלקה 

בירושלים למעט דירה  27והמלך ג'ורג'  2בפינת הרחובות הלל  6990

המצויה בקומה השלישית בבניין  19סומנת בתשריט כדירה מס' המ

 66ירושלים, בשטח של כ  27האמור, בכניסה מרחוב המלך ג'ורג' 

מ"ר בהתאם לתשריט, אשר מושכרת בדיירות מוגנת לד"ר פטר 

שטרנבך )להלן: "הנכס המשועבד"(, לרבות דמי השכירות ו/או דמי 

שמשולם ע"י שוכרי הדירות פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום 

ו/או היחידות 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 זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות 

וספות קיימות ו/או עתידיות בנכס המשועבד. והכל כמפורט לבניה נ

 באגרת החוב.

החברה הלווה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס 

המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן 

 . )סדרה א'( שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא החברה הלווה לא תבצע כל 

 נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל

התחייבויות המשעבדת בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד 

, ללא קבלת אישור )סדרה א'( בהתאם להוראות שטר הנאמנות

מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע 

 בסכום הגבלה ללא
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 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2019 

אלא בהתאם ובכפוף להוראות  הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת,

 .)סדרה א'( 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  הנאמן( מתנהל על שם )סדרה א'(

 עבור 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

י אג"ח )סדרה א'( וכל תמורה המלווה בנאמנות עבור מחזיק

 .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 

 .)סדרה א'( שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

 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

המלווה, בנאמנות עבור מחזיקי אג"ח )סדרה א'( והכל כמפורט 

 .החוב באגרת

משכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכסים החברה הלווה לא ת

המשועבדים או כל חלק מהם לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן 

 .)סדרה א'( שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

 בסכום הגבלה ללא

 

 :הדוחותתוספת השמינית לתקנות ל 8סעיף הנדרשים בהתאם ל להלן פרטים נוספים

 של הנכסים המשועבדים שווים הבטוחתי .10.3

לבחון את השווי הבטוחתי של  )סדרה א'( הנאמנותבאותם מקרים בהם נדרש בהתאם להוראות שטר  .10.3.1

(, )סדרה א'( "נכס המותר לשעבוד כבטוחה" ו/או של "הנכסים המשועבדים" )כהגדרתם בשטר הנאמנות

ים בלבד: בעת החלפת )היינו במקרים הבא )סדרה א'( לפי העניין, בהתאם להוראות שטר הנאמנות

 לשטר 6.6או בעת שחרור תמורת ההנפקה כאמור בסעיף  להלן 10.5הנכסים המשועבדים כאמור בסעיף 

(, יחולו להלן  10.4או בעת הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה א'( כאמור בסעיף    להלן  )סדרה א'(  הנאמנות

 הכללים הבאים: 

( שווין 1הראשונים ייקבע על פי השווי הנמוך מבין: ) המשועבדים נכסיםהשווי הבטוחתי של ה (א)

, למעט בפרויקט 80%-המצטבר של ערבויות על פי חוק המכר דירות שנמסרו לחברה כשהוא מוכפל ב

ייקבע על פי התשלום ששולם  בו השווי הבטוחתי ,)סדרה א'( , כהגדרתו בשטר הנאמנותמידטאון

)סדרה   )ב( לשטר הנאמנות6.1.3)לעניין הערבויות הבנקאיות שניתנו בגין פרויקט מידטאון ראו סעיף  

כהגדרתם  (, נכון למועד הרלוונטי, על ידי החברה בגין פרויקט מידטאון על פי הסכם מידטאון,א'(

לם על ידי החברה בגין פרויקט )הסכום ששו 80%-כשהוא מוכפל ב ,)סדרה א'( בשטר הנאמנות

יקבע על פי מידע שתמסור החברה לנאמן כשהוא  ,)סדרה א'( , כהגדרתו בשטר הנאמנותמידטאון
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( שווי זכויות 2מאושר על ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה( או )

לתנאים המתוארים בסעיף החברה בקשר עם הפרויקט הרלוונטי על פי הערכת שווי )שומה(, בהתאם  

 . 80%-זה, כשהוא מוכפל ב 10.3

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  ,)סדרה א'( בשטר הנאמנות

-, כשהוא מוכפל בזה 10.3לתנאים המתוארים בסעיף  כאמור על פי הערכת שווי )שומה(, בהתאם

80% ; 

השווי הבטוחתי של פיקדונות כספיים ו/או ניירות ערך ממשלתיים )ככל שיהיו כאלו( יהא שווה  (ג)

לסכום הפיקדונות הכספיים או לערך הנקוב של ניירות הערך הממשלתיים, לרבות פירות שנצברו 

 בגינם, אם וככל שנצברו;

הבטוחתי של זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה יהא שווה לגובה הערבויות הבנקאיות על השווי  (ד)

פי חוק המכר דירות על פי תנאיהן, שנמסרו לחברה בגין זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה, כשהוא 

 .80%-מוכפל ב

 

  החוב אגרות סדרת להרחבת תנאים .10.4

, לפעם  מפעם,  רשאית  תהא  החברה,  )סדרה א'(  ותהנאמנ  לשטר  4.6עד    4.2  בסעיפים  לאמור  ובנוסף  בכפוף

, פרטית בהצעה בין) נוספות( א׳ סדרה) חוב אגרות ולהנפיק( א׳ סדרה) החוב אגרות סדרת את להרחיב

 מחיר  בכל  וזאת(,  דין  לפי  המותרת,  אחרת  דרך  בכל  בין  או  מדף  הצעת  דוח  פי על  בין,  תשקיף  במסגרת  בין

 : שלהלן התנאים שיתקיימו, ובלבד לחברה שיראה אופן ובכל

 הנאמנות לשטר 8.1בסעיף  המפורטותאמות המידה הפיננסיות מ איזו של בהפרה נמצאת אינההחברה  .10.4.1

הרחבת הסדרה  לאחרבסמוך  מיד, במועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי )סדרה א'(

 האחרונים דוחות הכספיים ה על הסתמךהחברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות וזאת ב

 ובמידהובהתחשב בסכום הגיוס הנובע מהרחבת הסדרה  ההרחבה למועד עובר שפורסמו החברה של

 מדירוג  יפחת  לא  החוב  אגרות  דירוג,  הסדרה  הגדלתלאחר    ומידבעקבות    -  מדורגות  תהיינה  החוב  ואגרות

, אחת דירוג מחברת יותר ידי על מדורגות תהיינה החוב שאגרות)וככל  הסדרה הגדלת טרם החוב אגרות

 חברת  אישור  את  תפרסם  החברה,  זה  תנאי  לצורך  כי  יובהר(.  הגבוה  הדירוג  יהיה  זה  לעניין  הקובע  הדירוג

סעיף   ראו  הפיננסיותבקשר לאמות המידה    לפרטים נוספיםטרם הרחבת הסדרה.    הסדרה  להגדלת  הדירוג

 התאגיד", המצ"ב לדוח תקופתי זה. תיאור עסקיא' " לפרק ,24.6

 .)סדרה א'( 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 

"( הנוספים הנכסים: "זה בסעיף)להלן  )סדרה א'( הנאמנות שטר להוראות בהתאם כבטוחה לשעבוד

ובמקרה כאמור תועבר תמורת הרחבת הסדרה לחשבון הנאמנות ותשוחרר לחברה לאחר השלמת שעבוד 
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בקשר עם  )סדרה א'( הנאמנות לשטר 6.2הנכסים הנוספים והמצאת כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 שעבוד הנכסים הנוספים, בשינויים המחויבים.

 בשינויים,  )סדרה א'(  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(, 

 בדרך( ()סדרה א'( בשטר הנאמנות)כהגדרתם  )לרבות על הנכסים המשועבדים הראשונים המשועבדים

כולם או חלקם, קרי החלפת השעבוד על איזה מבין הנכסים   המשועבדים  הנכסים  על  השעבוד  החלפת  של

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"

 שילוב וכל סוגים(, אחד או יותר, מסוג אחד או מכמה סדרה א'() כבטוחה )כהגדרתם בשטר הנאמנות

"(, ובלבד שיתקיימו כל הנכס המחליףהלן: "ול עיל)ל החברה של דעתה שיקול לפי - והכול, ביניהם

 :העניין לפילהלן,  5.210. או/ו 5.110. בסעיף המפורטיםהתנאים 

המותרים  הנכסיםההגדרה של " תחת כהגדרתוהינו "נכס מקרקעין משועבד" ) המחליף שהנכס במידה .10.5.1

 : מאלה אחד מתקיים(, )סדרה א'( הנאמנות" בשטר 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 

ל כל ש  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 בהתאם

 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,  5.110.בסעיף  האמוראף  על - (יותר או אחת, פיננסיות בטוחות הינו, כלומר)

שהינה בטוחה פיננסית, אחת או יותר, מבלי שתידרש לאישור  מחליף בנכסלהחליף את הנכס המוחלף 

 
  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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המחליף   שהנכסלעיל, ובלבד    10.5.1שתידרש לעמוד בתנאי סעיף    ומבליאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב  הנ

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

 במועדכי,    ויודגש'( במועד ההחלפה.  אהפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה  

פיננסית בשעבוד על נכס מקרקעין משועבד כאמור לעיל, הבחינה בדבר הבטוחה  הבו תחליף החברה את  ש

 כבטוחה ששימש האחרון המקרקעין לנכס ביחס תיערך, לעיל()ב( 2)10.5.1 בסעיףרמת הסיכון כאמור 

 הנכס המחליף.יובהר לעניין סעיף זה כי החברה לא תרשום שעבוד נוסף מדרגה ראשונה על  .  החוב  לאגרות

דין הנכס המחליף יהיה כדין הנכס המוחלף, כאילו נכלל הנכס המוחלף מלכתחילה בהוראות שטר  .10.5.3

, לרבות זכותה של החברה לשוב ולהחליפו מעת לעת בהתאם לאמור לעיל. לעניין זה )סדרה א'( הנאמנות

הראשונים, כולם או  המשועבדים הנכסיםלעיל יחול כל עוד לא הוחלפו  10.2.2מובהר כי האמור בסעיף 

 נכסיםלעיל ביחס ל 10.2.2לעיל, ואם הוחלפו כאמור יחולו הוראות סעיף  10.5מקצתם כמפורט בסעיף 

הראשונים שלא הוחלפו וביחס לנכס המחליף בשינויים המחויבים, ככל שמדובר בנכס  המשועבדים

 ויות החברה מכוח הסכם הרכישה.( שהינו זכ)סדרה א'( מקרקעין משועבד )כהגדרתו בשטר הנאמנות

, 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 

דרה א'(, לרבות בדרך של פדיון מוקדם )מלא או רעון קרן ו/או ריבית אגרות חוב )סיפירותיהם, 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

המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה אשר יימסר רעון כאמור וזאת בהתאם לאישור מאת נושא יהפ

לנאמן, אליו יצורפו תחשיב ואסמכתאות רלוונטיים. במקרה כאמור, הנאמן יהא חייב לחתום על כל 

 מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצוע התשלום.

 

 (1)סדרה  חוב אגרות

 (1)סדרה  החוב אגרות פי להתאגיד ע התחייבויותהנכסים המשועבדים להבטחת  תיאור .10.6

)סדרה   הנאמנות  שטר  ולהוראות  2019ביולי    14( של החברה מיום  1להנפקת אגרות החוב )סדרה    בהתאם .10.6.1

 כמפורט והנכסים הזכויות את( 1)סדרה  החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת שיעבדה החברה( 1

 :להלן

 בחשבון הלווה החברה זכויות מלוא על כוםבס הגבלה וללא בדרגה ראשון, יחיד קבוע שעבוד (1)

 באגרת  הגדרתו  פי  על)וכן    681  מספר  בסניף(  12)  הפועלים  בבנק  המתנהל  615133  שמספרו  הנאמנות

 נאמנות הרמטיק, המלווה שם על המתנהל זה בחשבון המופקד וכל, חשבונותיו תתי כל על(, החוב

 .החוב באגרת כמפורט והכל( 1)סדרה  חוב אגרות מחזיקי עבור בנאמנות"מ בע( 1976)
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 ניירות או  /ו הפיקדונותאו  /ו  הכספים  כל על  בסכום  הגבלה  וללא  ויחיד בדרגה  ראשון,  שוטף  שעבוד (2)

 בנק  המתנהל 615133 במספרו הנאמנות בחשבון לעת מעת שיופקדו אחר נכס כלאו /ו הערך

 נאמנות הרמטיק, המלווה שם על( החוב באגרת הגדרתו פי על)וכן  681 מספר בסניף( 12) הפועלים

 לרבות בגינם שתתקבל תמורה וכל( 1)סדרה  חוב אגרות מחזיקי עבור בנאמנות"מ בע( 1975)

 .החוב באגרת כמפורט והכל פירותיהם

 החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת לשעבד( 1)סדרה  הנאמנות בשטר החברה התחייבה כן כמו .10.6.2

 של  הבלעדי  דעתה לשיקול  בהתאם,  כבטוחה  לשעבוד  המותרים  הנכסים  מסוג  ונכסים  זכויות(  1)סדרה  

 :להלן וכמפורט החברה

ככל שהנכס המשועבד יהא נכס מסוג זכויות מכוח הסכמי רכישה שטרם נרשם בלשכת רישום המקרקעין  .10.6.2.1

 :"(פרויקט: "בסעיף זה )להלן

 משכון

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בפרויקט )ובכלל זה על 

הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין הפרויקט 

  )ערבויות חוק מכר((  כשהן נקיות מכל זכות של צד ג' לרבות כל זכות שתנבע מזכויות אלה.

רישום המשכונים, כאמור בסעיף זה, ייעשה, לפי העניין ומהות על ידי רישום משכון יחיד וראשון בדרגה  

(, כמתחייב 1במרשמי רשם החברות של החברה לטובת הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

לשכת רישום המקרקעין, על פי דין )יובהר כי ביחס לנכס מסוג זכויות מכוח הסכמי רכישה, שאינו רשום ב

( ניתן יהיה לרשום הערה 2)-( ניתן יהא לקבל בגינו מהמוכר כתב התחייבות לרישום משכנתא, ו1ואשר )

"(; רמ"יעל התחייבות המוכר לרישום משכנתא בחברה משכנת ו/או ברשות מקרקעי ישראל )להלן: "

בות המוכר לרישום המשכנתא אזי, החברה תרשום הערה במרשמי החברה המשכנת ו/או רמ"י על התחיי

( מייד עם קבלת כתב ההתחייבות מהמוכר 1לטובת הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

לרישום משכנתא, בנוסח המקובל על ידי הנאמן(. רישום המשכונים כאמור יהיה בנוסח לשביעות רצונו 

שום המשכונים במרשם נוסף, החברה של הנאמן. ככל שישתנו בעתיד הוראות הדין כך שיהיה צורך ברי

תפעל כמתחייב על פי דין ותמציא לנאמן את כל המסמכים הנדרשים לשביעות רצונו בדבר רישום 

 השעבוד.

לעניין זה יובהר כי, מבלי לגרוע מתוקף השעבוד שייווצר ויירשם לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 

, את הבטוחות מכוח (1)סדרה ר מחזיקי אגרות החוב (, החברה לא תמחה לטובת הנאמן, עבו1)סדרה 

חוק המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות בגין הפרויקט, וכל זאת בכפוף 

(. למען הסר ספק, יובהר כי, אי המחאת 1הנאמנות )סדרה  לשטר)ו( 6.1.3-)ה( ו6.1.3להוראות סעיפים 

 וד הבטוחות לטובת הנאמן בהתאם להוראות סעיף זה. הזכויות כאמור, אינה פוגעת בשעב

בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי תימסר לנאמן התחייבות לרישום משכנתא ממי מהמוכרים בפרויקט 

ו/או שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ואולם החברה תפעל כמיטב 

ייבות לרישום משכנתא כאמור לטובת הנאמן ומיד עם יכולתה על מנת לקבל מכל אחד מהמוכרים התח

קבלתה תרשום לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ככל שהרישום יהא אפשרי 

 ((.1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.6)ומבלי שיהא זה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה לחברה כמפורט בסעיף 

 פרויקט ששועבדהתחייבות לרישום בטוחות עתידיות בקשר עם 
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יום ממועד קבלת החזקה בדירות בפועל בפרויקט, החברה תיצור ותרשום שעבוד קבוע, יחיד  30בתוך 

( ברשם החברות 1וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

, ראשון בדרגה וללא וזאת על מלוא זכויות החברה בקשר עם הדירות האמורות לרבות שעבוד קבוע יחיד

הגבלה בסכום על זכותה של החברה להירשם כבעלים בדירות האמורות, כשהן נקיות מכל זכות של צד ג' 

וכן שעבוד קבוע יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה לקבלת תגמולי ביטוח 

)ט( 6.1.3ה יחולו הוראות סעיף המגיעים ו/או יגיעו לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב )לגבי

(( ובנוסף תיצור שעבוד שוטף וקבוע, יחיד וראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, 1הנאמנות )סדרה  לשטר

על כל זכויות החברה מכח הסכמי השכירות של הדירות האמורות ועל כל זכויותיה לקבלת פירות הנובעים 

ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום אשר ישולם, מתוך כל אחת מהדירות האמורות, לרבות דמי שכירות 

ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו 

 6.5.3על ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת ו/או יחליפו אותם והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 

 (.1הנאמנות )סדרה  לשטר

במרשמי רשם החברות ויובהר כי לא יתבצע רישום במרשמי רשם המקרקעין )וכן   השעבודים הנ"ל ירשמו

( במרשמי החברה המשכנת ו/או רמ"י , 1תירשם הערה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 ככל שהדבר יהא אפשרי(.

אזהרה בגין לעניין זה יובהר כי יתכן שעם מסירת החזקה בדירות לחברה, ירשמו לטובת החברה הערות 

זכויותיה להירשם כבעלים בקשר עם הדירות כבטוחה חלופית בהתאם לחוק המכר דירות )להלן בסעיף 

"( חלף הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק הערת אזהרהזה: "

ד למועד רישום המכר דירות בגין הפרויקט )ערבויות חוק מכר( אשר תושבנה למוכר ותתבטלנה, וכי ע

הערות אזהרה לטובת החברה במרשמי רשם המקרקעין כמפורט להלן, לא תירשם הערת אזהרה לטובת 

( במרשמי רשם המקרקעין. יובהר כי מיד לאחר שירשמו 1הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

וכר לטובת החברה הערות אזהרה, תפעל החברה לקבלת כתב התחייבות לרישום משכנתא מאת המ

בנוסח שיהיה מקובל על הנאמן והערת אזהרה בגינו תירשם אף היא, בהקדם האפשרי, בלשכת רישום 

 (.1המקרקעין לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

החברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום הבעלות בדירות בפרויקט ששועבד במרשמי רשם המקרקעין על 

ראשונה בדרגה  ויחידה ללא הגבלה בסכום על כל אחת מהדירות שם החברה תירשם משכנתא קבועה 

( במרשמי רשם המקרקעין 1בפרויקט, כהגדרתו לעיל, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

(( והכל בנוסח לשביעות 1)סדרה  הנאמנות לשטר)ז( 6.1.3ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה ראו סעיף 

 רצון הנאמן.

((  הרשום 1המשועבד יהא נכס מקרקעין משועבד )לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  שהנכס ככל .10.6.2.2

 בלשכת רישום המקרקעין:

החברה תיצור שעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות 

המשועבד כשהן נקיות  ( ברשם החברות, וזאת על מלוא זכויות החברה בנכס המקרקעין1החוב )סדרה 

מכל זכות של צד ג' לרבות על כל זכות שתנבע מזכויות אלה. רישום המשכונים, כאמור בסעיף זה, ייעשה, 

לפי העניין ומהות על ידי רישום משכון במרשמי רשם החברות ובכל מרשם נוסף שהוא, כמתחייב על פי 

המשכונים במרשם נוסף, החברה תפעל  דין. ככל שישתנו בעתיד הוראות הדין כך שיהיה צורך ברישום

( ותמציא לנאמן את 1כמתחייב על פי דין ותרשום את הבטוחה כדין לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

המסמכים הנדרשים, לשביעות רצונו, כי נרשמה הבטוחה כדין. בנוסף, החברה תיצור שעבוד קבוע יחיד 
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חברה לקבלת תגמולי ביטוח המגיעים ו/או שיגיעו וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות ה

)סדרה  הנאמנות לשטר)ט( 6.1.3לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב )לגביה יחולו הוראות סעיף 

(( בגין הנכס הרלוונטי ובנוסף תיצור שעבוד שוטף, קבוע, יחיד וראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על 1

ות של הנכס הנ"ל ועל כל זכויותיה לקבלת פירות הנובעים מהנכס כל זכויות החברה מכח הסכמי השכיר

הרלוונטי, לרבות דמי שכירות ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי 

שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים 

 (.1הנאמנות )סדרה  לשטר 6.5.3אותם והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף  אותה עת ו/או יחליפו

בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי תימסר לנאמן התחייבות לרישום משכנתא ממי מהמוכרים של נכס 

מקרקעין משועבד ו/או שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ואולם 

על מנת לקבל מכל אחד מהמוכרים התחייבות לרישום משכנתא כאמור  החברה תפעל כמיטב יכולתה

לטובת הנאמן ומיד עם קבלתה תרשום לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ככל 

 לשטר 6.6שהרישום יהא אפשרי )ומבלי שיהא זה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה לחברה כמפורט בסעיף 

 ((.1)סדרה  הנאמנות

מתחייבת כי בד בבד עם רישום נכס המקרקעין המשועבד במרשמי רשם המקרקעין על שם החברה 

החברה תירשם משכנתא ראשונה קבועה ויחידה, בדרגה ללא הגבלה בסכום על נכס המקרקעין המשועבד 

( במרשמי רשם המקרקעין ובמרשמי רשם החברות 1לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 (( והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.1הנאמנות )סדרה  לשטר)ז( 6.1.3ו סעיף )לעניין זה רא

 :כי משועבדים מקרקעין נכסי עלאו /ו המשועבדים לנכסים ביחס( 1)סדרה  הנאמנות בשטר נקבע בנוסף .10.6.3

(, לא יחול לגבי 1)סדרה    הנאמנותהשעבודים לטובת הנאמן על  נכסי מקרקעין משועבדים בהתאם לשטר  

ו/או לגבי כל ציוד ו/או מתקן הקיים בנכס המשועבד, אשר אינו בגדר מחוברים של קבע, בין  מיטלטלין

שאלה בבעלות החברה ו/או בבעלות כל צד ג', לרבות שוכר של יחידה או שטח בנכס המשועבד ו/או ספק 

של החברה ו/או מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכירות הרלוונטי רשאי השוכר לפרקם בתום 

"( אלא אם כן המיטלטלין נלקחים בחשבון המיטלטליןשכירות )כל אלה ייקראו להלן יחדיו: "תקופת ה

בהערכת השווי של איזה מנכסי המקרקעין המשועבדים. ככל שהנאמן יתבקש לעשות כן על ידי החברה, 

לטובתו אינם חלים הוא יחתום על מכתב כלפי החברה או כלפי מי שהיא תורה לגביו, לפיו השעבודים 

 ביחס למיטלטלין.

בכל הנוגע לפירות אשר ינבעו מנכסי מקרקעין משועבדים, מכל מין וסוג שהוא, לפי הוראות שטר 

 ניהול( )לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות או דמי פדיון או דמי  1)סדרה    הנאמנות

י שכירות עתידיים שייחתמו בקשר עם אילו או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמ

מהיחידות הכלולות בנכסים המשועבדים(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הנכסים 

 "(, תחולנה ההוראות שלהלן: הפירותהמשועבדים ו/או בגינם )להלן בסעיף זה: "

ועד יצירתו, הן על נכסי ( יחול, ממ1נאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה )א( השעבוד לטובת ה

משועבדים והן על הפירות כמפורט לעיל; )ב( עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים המקרקעין ה

)כהגדרתו להלן(, לא תחול על החברה כל מגבלה בקשר לפירות והיא תהא רשאית לקבלם לידיה, 

ות בהם כל פעולה להעבירם לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה, לערוך שינויים בתנאים לקבלתם ולעש

שהיא, ללא צורך בכל אישור של הנאמן. עם זאת מוסכם כי החברה לא תהא רשאית למשכן או לשעבד 

או להמחות את זכויותיה בפירות לצד ג' כלשהו; )ג( עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים כאמור, לא 

כות לפירות, לרבות על תחול על החברה כל מגבלה לגבי התקשרות עם צדדים שלישיים שמכוחם קמה הז
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שינוי ההסכמים עמם, ביטולם, התקשרות בהסכמים אחרים עם אותם צדדים שלישיים או עם צדדים 

שלישיים אחרים; )ד( עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים כאמור, לא תהיה על החברה כל חובה 

 החברה זה לעניין(. 1ה להודיע לשוכרים או לצד שלישי כלשהו על שעבוד נכס על פי שטר הנאמנות )סדר

 באירועים למעט המשועבדים הנכסים לגבי בחודשו חודש שכירות דמי תגבה היא כי ומתחייבת מצהירה

 בגין החברה התחייבויות מהיקף 0.5% על מקרה בכל יעלו)שלא  מהותיים שאינם ובהיקפים חריגים

 ( כפי שתהיה מעת לעת(.1)סדרה  החוב אגרות סדרת

ייחשב המועד בו התקבלה החלטת אסיפת מחזיקי  -" יםהמשועבד יםמימוש הנכסלעניין סעיף זה "

 .( לפירעון מיידי או למימוש בטוחות1( להעמיד את אגרות החוב )סדרה 1החוב )סדרה  אגרות

 

 בעתיד נוספים נכסים שעבוד .10.6.4

)וללא הגבלה במספר הפעמים( וזאת ללא צורך בקבלת אישור הנאמן החברה תהיה זכאית, מעת לעת 

( הקיימים באותה עת, לכך שהנאמן יעביר מיתרת תמורת 1ו/או מהמחזיקים באגרות החוב )סדרה 

יתרת ההנפקה שהתקבלה בחשבון הנאמנות ומפירות יתרה זו שנצברו בחשבון הנאמנות )להלן: "

( שני ימי 2ו לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך )"( לחשבון הבנק על שם החברה אהתמורה

 לשווי הבטוחתי של נכס המותר לשעבוד כבטוחה וזאת בכפוף להוראות הבאות:עסקים, סכום השווה 

החברה תיצור שעבוד, משכנתה או משכון, יחיד וקבוע בדרגה ראשונה )לרבות בדרך של מתן  א.

התחייבות לרישום משכנתא(, של נכס המותר לשעבוד כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אחד או 

)סדרה   הנאמנות  לשטר  6.1.2ו/או    6.1.1מכמה סוגים וכל שילוב ביניהם, בהתאם לאמור בסעיפים  

שיקול דעתה של החברה ובהתאם לסוג הנכס המותר לשעבוד אשר ישועבד לטובת   לפי  –(, הכול  1

 ( והכל לשביעות רצון הנאמן. 1הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

(, של הנכס המותר לשעבוד 1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.4השווי הבטוחתי, כמשמעותו בסעיף  ב.

 עביר לחברה.כבטוחה יהיה שווה לתמורה אותה יידרש הנאמן לה

החברה תרשום שעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה ותמציא לנאמן את כל המסמכים  ג.

לשטר הנאמנות   6.2.3( )בכפוף לסייג המנוי בסעיף  1לשטר הנאמנות )סדרה    6.2המפורטים בסעיף  

((, בשינויים המחויבים וכן כל מסמך נוסף שיידרש לשם רישום שעבוד הנכס, בהתאם 1)סדרה 

 ג הנכס והשעבוד בגינו על פי הדין, ולשביעות רצונו של הנאמן. לסו

( חתום על ידי נושא 1לשטר הנאמנות )סדרה  6.4.3החברה תמסור לנאמן אישור כאמור בסעיף  ד.

משרה בכיר בחברה, בדבר השווי הבטוחתי והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן, שייבדק למועד 

כבטוחה. האישור יכלול את אופן החישוב של הנכס רישום השעבוד על נכס המותר לשעבוד 

המותר לשעבוד הנאמן יסתמך על האישור והתחשיב הנ"ל ולא יידרש לבצע כל בדיקה נוספת 

 מטעמו או לבדוק את אמיתותו.

יום לפחות קודם ליצירת שיעבוד של נכס ורישומו בפועל בהתאם  14תפרסם דיווח מיידי  החברה

ת הגילוי הנדרש בהתאם להנחיות סגל רשות ניירות ערך, לרבות הנחיית גילוי סעיף זה, הכולל א  להוראות

 .2011בנוגע לנכסי נדל"ן להשקעה מחודש ינואר 

 

( זכויות מכוח הסכמי רכישה 1לחלופין, ככל שישועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

זה ערבויות על פי חוק המכר דירות  בטוחות מכוח חוק המכר דירות שיועמדו מכוחם ובכלל לרבות)

ששועבדו לטובת הנאמן כאמור(, החברה תהא רשאית לקבל לידיה מעת לעת סכומים מיתרת התמורה, 
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לחשבון הבנק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך שני ימי עסקים, ובלבד 

ר דירות שנמסרו ו/או ימסרו לחברה בגין שסכום זה יהיה שווה לסך שווי הערבויות על פי חוק המכ

ובכפוף להמצאת העתק נאמן למקור של הערבויות על פי חוק המכר   80%-הנכסים הנ"ל, כשהוא מוכפל ב

הכל דירות, הנוספות שהתקבלו בידיה כאמור, אשר בגינן מבקשת החברה לשחרר כספים נוספים כאמור ו

 (. 1)סדרה  הנאמנותרכישה אלו כמפורט בשטר  בכפוף לרישום שעבודים לטובת הנאמן בגין הסכמי

 

( את 1למועד זה, החברה שעבדה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  נכוןלאמור לעיל,  בהתאם

לעניין זה יצוין, כי השעבודים המפורטים להלן תקפים על פי הדין . השעבודים המפורטים להלן

 .הבישראל ועל פי מסמכי ההתאגדות של החבר

 

 ערך השעבוד ודרגתו השעבוד סוג המשועבד הנכס תיאור

 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2019 

 הנאמנות בשטר)כהגדרתו  נאמנות חשבון

בנאמנות  הנאמן( מתנהל על שם (1)סדרה 

 (.1עבור מחזיקי אג"ח )סדרה 

שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא 

המתנהל  615133זכויות החברה הלווה בחשבון הנאמנות שמספרו 

)וכן על פי הגדרתו באגרת  681( בסניף מספר 12בבנק הפועלים )

החוב(, על כל תתי חשבונותיו, וכל המופקד בחשבון זה המתנהל על 

בע"מ בנאמנות עבור מחזיקי  (1976שם המלווה, הרמטיק נאמנות )

 ( והכל כמפורט באגרת החוב.1אגרות חוב )סדרה 

 בסכום הגבלה ללא

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה בסכום על כל 

הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך ו/או כל נכס אחר 

המתנהל בנק  615133שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות במספרו 

)וכן על פי הגדרתו באגרת החוב( על  681( בסניף מספר 12ים )הפועל

( בע"מ בנאמנות עבור מחזיקי 1975שם המלווה, הרמטיק נאמנות )

( וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם 1אגרות חוב )סדרה 

 והכל כמפורט באגרת החוב.

 בסכום הגבלה ללא

 7,076-יחידות דיור )שטח מכר של כ 55

 100מ"ר מרפסות,  800-בתוספת של כמ"ר( 

מחסנים המצויים על  55-חניות עיליות ו

 585,  584,  583המקרקעין הידועים כחלקות  

, בשכונת כפר גנים ג' בפתח 6371בגוש    586-ו

  .תקווה

שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן 

מלוא זכויות  ( של החברה על1עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

הדירות )לרבות   56החברה מכוח הסכמי המכר, להירשם כבעלים של  

ההצמדות לדירות אלה( )הוקדם רישום השעבוד גם לגבי הדירה 

לאחר תאריך המאזן( הנכללות  נרכשה אשר בפרויקט האחרונה

בפרויקט הידוע בשם "הפרדס" הממוקם בשכונת המגורים כפר גנים 

( אשר בפתח תקוה והמפורטת 9-ו 7,5,3 ג' ברחוב חיים זכאי )מס'

בנספח ג' לאגרת החוב, הבנויות של המקרקעין הידועים כחלקות 

בפתח תקוה, עליהם הוקם הפרויקט, לרבות  6371בגוש  583-586

זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )כלל שישנן( וכל 

ויותיה זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכ

של החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על 

 המקרקעין )"הנכס"( והכל בהתאם לאגרת החוב.

שעבוד קבוע, יחיד, וכן בהמחאה על דרך השעבוד קבוע ויחיד, 

ראשונים בדרגה, וללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות החברה 

 אגרת החוב.בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס והכל בהתאם ל

 בסכום הגבלה ללא
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 ערך השעבוד ודרגתו השעבוד סוג המשועבד הנכס תיאור

 בדוחות הכספיים

 של החברה ליום

31.12.2019 

שעבוד שוטף יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא 

הדירות )לרבות ההצמדות  56-זכויות החברה לפירות הנובעים מ

לדירות אלה( הנכללות בפרויקט הידוע בשם "הפרדס" הממוקם 

( אשר 9-ו  7,5,3בשכונת המגורים כפר גנים ג' ברחוב חיים זכאי )מס'  

 583-586על המקרקעין הידועים כחלקות בפתח תקווה, הבנויות 

בפתח תקווה לרבות דמי השכירות ו/או דמי הפדיון ו/או  6371בגוש 

דמי השימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"י שוכרי הדירות, הקיימים 

על פי הסכמי השכירות החלים כיום, על שינוייהם מעת לעת ולרבות 

ימים ו/או הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקי

יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות 

לבניה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס והכל בהתאם לאגרת 

 החוב.

החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכסים המשועבדים 

או כל חלק מהם לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא 

 .(1)סדרה  וראות שטר הנאמנותבהתאם ובכפוף לה

נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה לטובת הרמטיק 

 ( בע"מ, בגין התחייבות המוכרים לרישום משכנתה.1975נאמנות )

 בסכום הגבלה ללא

 

 

 

 

 :הדוחות לתקנות השמינית לתוספת 8 לסעיף בהתאם הנדרשיםפרטים נוספים  להלן

 המשועבדים הנכסים של הבטוחתי שווים .10.6.5

של "נכס   ( לבחון את השווי הבטוחתי1)סדרה    הנאמנותבאותם מקרים בהם נדרש בהתאם להוראות שטר   .10.6.5.1

המותר לשעבוד כבטוחה" ו/או של "הנכסים המשועבדים", לפי העניין, בהתאם להוראות שטר הנאמנות 

( )היינו במקרים הבאים בלבד: בעת שעבוד נכס מותר לשעבוד כבטוחה או בעת שחרור ו/או 1)סדרה 

תמורת ההנפקה ( או בעת שחרור  1לשטר הנאמנות )סדרה    6.3החלפת הנכסים המשועבדים כאמור בסעיף  

( כאמור בסעיף 1( או בעת הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה 1לשטר הנאמנות )סדרה  6.6כאמור בסעיף 

 ((, יחולו הכללים הבאים: 1לשטר הנאמנות )סדרה  7

של נכס המותר לשעבוד כבטוחה או של נכסי מקרקעין משועבדים )למעט זכויות  השווי הבטוחתי . א

החברה מכוח הסכמי הרכישה(, יהא שווה לשווי הנכס כאמור על פי הערכת שווי )שומה(, בהתאם 

 ; 80%-(, כשהוא מוכפל ב1לשטר הנאמנות )סדרה  6.4לתנאים המתוארים בסעיף 

ם ו/או ניירות ערך ממשלתיים )ככל שיהיו כאלו( יהא שווה לסכום השווי הבטוחתי של פיקדונות כספיי . ב

הפיקדונות הכספיים או לערך הנקוב של ניירות הערך הממשלתיים, לרבות פירות שנצברו בגינם, אם 

 וככל שנצברו;



 

 34 -ב 
 

השווי הבטוחתי של זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה יהא שווה לגובה הערבויות על פי חוק המכר  . ג

. 80%-ל פי תנאיהן, שנמסרו לחברה בגין זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה, כשהוא מוכפל בדירות ע

(, באותם 1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.1.1לעניין זה יובהר כי ממועד קבלת הדירות, כאמור בסעיף 

פרויקטים אשר בהם לחברה היו קיימות זכויות מכוח הסכמי רכישה, השווי הבטוחתי של אותן דירות 

( לבחון את השווי 1)סדרה  הנאמנותדד באותם מקרים בהם נדרש בהתאם להוראות שטר יימ

 לשטר)ג(  6.4.1( חלף האמור בסעיף  1)סדרה    הנאמנות  לשטר)א(  6.4.1הבטוחתי בהתאם לאמור בסעיף  

 (.1)סדרה  הנאמנות

 (1)סדרה  החוב אגרות סדרת להרחבת תנאים .10.6.6

, לפעם מפעם, רשאית תהא החברה(, 1)סדרה  הנאמנות לשטר 4.6עד  4.2 בסעיפים לאמור ובנוסף בכפוף

 בין, פרטית בהצעה בין) נוספות( 1 סדרה) חוב אגרות ולהנפיק( 1 סדרה) החוב אגרות סדרת את להרחיב

 מחיר בכל וזאת(, דין לפי המותרת, אחרת דרך בכל בין או מדף הצעת דוח פי על בין, תשקיף במסגרת

 במצטבר:  שלהלן התנאים שיתקיימו, ובלבד לחברה שיראה אופן ובכל

 הנאמנות לשטר 8.1בסעיף  המפורטותאמות המידה הפיננסיות מ איזו של בהפרה נמצאת אינההחברה  .10.6.6.1

הרחבת הסדרה  לאחרבסמוך  מיד( במועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי 1)סדרה 

 האחרונים דוחות הכספיים ה על הסתמךורות וזאת בהחברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות האמ

וזאת מבלי ובהתחשב בסכום הגיוס הנובע מהרחבת הסדרה  ההרחבה למועד עובר שפורסמו החברה של

 החוב  ואגרות  ובמידהאמות מידה פיננסיות    ןלקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אות

 יפחת לא(  1)סדרה  החוב אגרות דירוג, הסדרה הגדלתלאחר  ומידבעקבות  - מדורגות תהיינה( 1)סדרה 

 על מדורגות תהיינה(  1)סדרה  החוב שאגרות)וככל  הסדרה הגדלת טרם(  1)סדרה  החוב אגרות מדירוג

, זה תנאי לצורך כי יובהר(. הגבוה הדירוג יהיה זה לעניין הקובע הדירוג, אחת דירוג מחברת יותר ידי

 טרם הרחבת הסדרה.  הסדרה להגדלת הדירוג חברת אישור את תפרסם החברה

 את החברה של הפרעון בכושר לפגוע בכדי הסדרה בהרחבת, החברה דירקטוריון דעת שיקול לפי, אין .10.6.6.2

 (.1)סדרה  החוב אגרות

 ( לפרעון מיידי ואין חשש סביר1הרחבת הסדרה לא קיימת עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה  במועד .10.6.6.3

 להתקיימות עילה שכזו. 

 החוב אגרות סדרת והרחבת( 1)סדרה  נאמנות שטר פי על המהותיות התחייבויותיה בכל עומדת החברה .10.6.6.4

 החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה של המהותיות התחייבויותיה מבין איזו להפרת תגרום לא (1)סדרה 

 (.1)סדרה 

 מהתמורה 100% -של כלל הנכסים המשועבדים נכון למועד הרחבת הסדרה לא יפחת מ הבטוחתי השווי .10.6.6.5

( אשר 1)סדרה  החוב אגרות בגין הנפקתן במועד לחברה( 1)סדרה  החוב אגרות מחזיקי ידי על ששולמה

אשר תונפקנה במסגרת  (1)סדרה אגרות החוב  בגין התמורה בתוספתנמצאות במחזור באותה עת )

 ןוהריבית בגינ ההצמדה הפרשי בתוספתהרחבת הסדרה ובכל הרחבת סדרה נוספת שנעשתה לפני כן(, 

( 1)סדרה    החוב  אגרות  למחזיקי  שולמו  טרם  אשר ההרחבה( במועד  1)סדרה   החוב  אגרות  לתנאי  בהתאם

ים המותרים לשעבוד נכס לשעבד רשאית תהא החברה. לצורך עמידה בתנאי סעיף זה עת לאותה עד
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"( ובמקרה הנוספים הנכסים: "זה 4.4.6 בסעיף( )להלן 1)סדרה  נאמנות שטר להוראותכבטוחה בהתאם 

כאמור תועבר תמורת הרחבת הסדרה לחשבון הנאמנות ותשוחרר לחברה לאחר השלמת שעבוד הנכסים 

( בקשר עם שעבוד 1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.2הנוספים והמצאת כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 הנכסים הנוספים, בשינויים המחויבים. 

 בשינויים(, 1)סדרה  הנאמנותלשטר  6.7בסעיף תצהיר ביחס לנכסים הנוספים הצהרות כמפורט  החברה .10.6.6.6

 .המחויבים

 .(1)סדרה  חוב אגרות.נ. ע ₪ מיליון 450 על מקרה בכל יעלה לא( ההרחבה)לאחר  הסדרה היקף .10.6.6.7

 משועבדים נכסים ושחרור החלפת .10.6.7

 משועבדים נכסים החלפת .10.6.7.1

השעבוד על הנכסים החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים(, לשחרר את 

המשועבדים בדרך של החלפת השעבוד על הנכסים המשועבדים כולם או חלקם, קרי החלפת השעבוד על 

"(, הנכס המוחלףאיזה מבין הנכסים המשועבדים ו/או על איזו מבין הדירות הכלולות בהם )להלן: "

חד או יותר, מסוג אחד בשעבוד, משכנתה ו/או משכון, של אילו מהנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה, א

"(, ובלבד הנכס המחליףלפי שיקול דעתה של החברה )להלן: "  -או מכמה סוגים וכל שילוב ביניהם, והכול  

 שיתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף להלן, לפי העניין:

המותרים  הנכסיםההגדרה של " תחת כהגדרתוהינו "נכס מקרקעין משועבד" ) המחליף שהנכס במידה

 ((, מתקיים אחד מאלה: 1" בשטר הנאמנות )סדרה כבטוחה לשעבוד

 שלמראש  הסכמה טעונה – (1נכסים משועבדים באישור אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה  החלפת (1)

 -  או;  מיוחדת  בהחלטה(, וזאת  1מחזיקי אגרות החוב )סדרה    באסיפת(  1מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 מחזיקי  אסיפת  להחלטת  להידרש  מבלי"  סביר  החלפה"מנגנון  ב  שימוש  תוך  משועבדים  נכסים  החלפת (2)

, רשאית תהיה החברהוהתנאים המנויים שם,  לעיל( 1"ק )בסאף האמור  על - (1)סדרה  חוב אגרות

מבלי להידרש לאישור בנכס מקרקעין משועבד,    המוחלףהנכס    אתהחליף  ל,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי

 ובלבד, (1)סדרה  החוב אגרות מחזיקי נאמן אישוראו /ו( 1אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 -ובמצטברכל התנאים שלהלן  יתקיימו השינוי שבמועד

עם השווי   יחד  המחליף  הנכס  של( להלן  1הנאמנות )סדרה    לשטר  6.4בסעיף    כהגדרתו  הבטוחתי  השווי (3)

די מחזיקי מהתמורה ששולמה על י 100% -של כל יתר הנכסים המשועבדים לא יפחת מ הבטוחתי

( לחברה במועד הנפקתן )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל 1אגרות החוב )סדרה 

( אשר נמצאות במחזור באותה עת, בתוספת הפרשי ההצמדה 1שתהיינה( בגין אגרות החוב )סדרה 

אשר טרם שולמו למחזיקי  ההחלפה( במועד 1והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה 

 ;ההחלפה במועד( 1רות החוב )סדרה אג

 הנכסשל  מזו מהותי באופן גבוהה תהיה לא המחליף הנכס שלהסיכון  רמתשל החלפה,  במקרה (4)

החברה לאחר שבחן את הנכס המחליף וקבע כי האמור  דירקטוריון לאישור בהתאם וזאת, המוחלף

 לנכס ביחס תיעשה הנכס של הסיכון רמת בדבר הדירקטוריון בחינת כי ויובהרלעיל מתקיים;  

 המיקום  את  בחשבון  תיקח  הרלוונטי  במועד  הדירקטוריון  בחינת.  המחליף  הנכס  לעומת  עצמו  המוחלף
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 המותר  בישראל  למגורים"ן  נדל  נכס  הינו  המחליף  הנכס  והאם  הבניה  שלב"ן,  הנדל  נכס  של  הגיאוגרפי

 רמתודירקטוריון החברה לא יאשר כי  היה. לפקודה בהתאם במקרקעין להשקעות קרן"י ע לרכישה

 החלפת  תהיה,  לעיל  כאמור,  המוחלף  הנכסשל    מזו  מהותי  באופן  גבוהה  לא  המחליף הנכס שלהסיכון  

( 1)4.4.7.1"ק בס כאמור (1)סדרה  החוב אגרות מחזיקי תאסיפ של אישור טעונה משועבדים נכסים

 .לעיל

הנכס המחליף, כפי שהוא מוזכר לעיל בסעיף  זה, ישועבד לטובת הנאמן על פי ההוראות המפורטות 

(, לרבות כשעבוד קבוע יחיד וראשון מדרגה ובמרשמים אשר בהם 1הנאמנות )סדרה  שטרל 6.1בסעיף 

ניתן לרשום, ברשם החברות ובמידת האפשר ולפי שיקול דעת החברה גם בלשכת רישום המקרקעין 

 הרלבנטית.

במידה שהנכס המחליף הינו מהנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה שאינו "נכס מקרקעין משועבד" 

על אף האמור בסעיף  זה, תהא רשאית החברה להחליף   -  ו בטוחות פיננסיות, אחת או יותר()כלומר, הינ

את הנכס המוחלף בנכס מחליף שהינה בטוחה פיננסית, אחת או יותר, מבלי שתידרש לאישור הנאמן 

( ומבלי שתידרש לעמוד בתנאי סעיף  זה, ובלבד שהנכס המחליף 1ו/או מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

( בשעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה )וזאת מבלי לגרוע 1ד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ישועב

((, ככל שרלוונטי, ושהחברה פרסמה דיווח מיידי בדבר 1)סדרה    הנאמנות  שטר)ז( ל6.5.1מהאמור בסעיף  

הנ"ל כי ימים טרם ביצוע ההחלפה בפועל וציינה בדיווח המיידי    15כוונתה לבצע החלפה כאמור לפחות  

ההחלפה כאמור בסעיף זה הינה לתקופה זמנית בלבד ואת המועד הצפוי להחלפת הבטוחות הפיננסיות 

(( של 1)ב( לשטר הנאמנות )סדרה  6.4.1בנכס מקרקעין משועבד, וכן כי השווי הבטוחתי )כמפורט בסעיף  

נכסים נוספים  הנכס המחליף יחד עם השווי הבטוחתי של כל יתר הנכסים המשועבדים ככל שקיימים

( לחברה במועד הנפקתן 1מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  100%-לא יפחת מ

( אשר נמצאות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות 1בגין אגרות החוב )סדרה 

( 1ב )סדרה סדרה, ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החו

( במועד ההחלפה. החברה תעביר 1במועד ההחלפה אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

לנאמן תחשיב המוכיח, לשביעות רצון הנאמן, כי השווי הבטוחתי של כלל הבטוחות, לאחר שעבוד הנכס 

תחשיב זה מהתמורה העדכנית של אותו המועד. הנאמן יסתמך על  100%-המחליף, אכן אינו פוחת מ

 ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו. 

יודגש כי, במועד שבו תחליף החברה את הבטוחה הפיננסית בשעבוד על נכס מקרקעין משועבד כאמור 

לעיל, הבחינה בדבר רמת הסיכון כאמור בסעיף זה, תיערך ביחס לנכס המקרקעין האחרון ששימש 

 (. 1כבטוחה לאגרות החוב )סדרה 

מחליף דינו יהיה כדין הנכס המוחלף, כאילו נכלל הנכס המחליף מלכתחילה בהוראות  ככל שקיים נכס

" כהגדרתם בשטר הנאמנות )סדרה הנכסים המשועבדים( )לרבות בהגדרת "1שטר הנאמנות )סדרה 

((, לרבות זכותה של החברה לשוב ולהחליפו מעת לעת בהתאם לאמור לעיל. לעניין זה מובהר כי האמור 1

יחול ביחס לנכס המחליף בשינויים המחויבים, ככל שמדובר בנכס מקרקעין משועבד שהינו בסעיף זה 

 זכויות החברה מכוח הסכם הרכישה.

 משועבדים נכסים שחרור .10.6.7.2

החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר פעמים(,במקרה של המרה של חלק מאגרות חוב 

מיליון ש"ח לפחות )בכל  20( בסכום מצטבר של 1 ( ו/או של פדיון חלק מאגרות חוב )סדרה1)סדרה 

מנה(, לשחרר ולהסיר את השעבוד על כל או איזה מבין הנכסים המשועבדים ו/או לשחרר ולהסיר את 
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לפי שיקול דעתה של  –השעבוד על איזו מבין הדירות הכלולות בהם )להלן: "הנכס המשוחרר"(, והכול 

, ובלבד שהשווי (1( או הנאמן )סדרה 1החוב )סדרה החברה, וללא צורך באישור מחזיקי אגרות 

(( של יתרת הנכסים המשועבדים נכון למועד 1הנאמנות )סדרה   לשטר  6.4.1הבטוחתי )כהגדרתו בסעיף 

( לחברה 1מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  100%-שחרור הנכסים לא יפחת מ

שר נמצאות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל ( א1במועד הנפקתן בגין אגרות החוב )סדרה  

תוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות בכל הרחבות סדרה, ככל שתהיינה(, ב

 ( עד לאותה עת.1( במועד השחרור אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה 1החוב )סדרה 

הנאמן יהיה חייב לחתום תוך זמן סביר על כל מסמך או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצועה של 

השחרור ו/או ההחלפה, וזאת בתנאי שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל, לרבות לצורך 

הסרת השעבוד מעל הנכס המוחלף, ולאחר שהחברה המציאה לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר 

 6.3.2או שבסעיף  6.3.1תחום הכספים בחברה, בצירוף תחשיב רלוונטי, בדבר עמידה בתנאי שבסעיף ב

( )בקשר עם השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים )ככל שקיימים( והנכס 1הנאמנות )סדרה  לשטר

את   ( כאמור( וכן לאחר שהשלימה1המחליף )ככל שקיים( והיחס ליתרת החוב בגין אגרות החוב )סדרה  

יכי השעבוד של הנכס המחליף )ככל שקיים(, להנחת דעתו של הנאמן והציגה בפניו את כל המסמכים הל

( בקשר עם שעבוד הנכס המחליף )ככל שקיים(, וכן כל 1)סדרה  לשטר הנאמנות 6.2המפורטים בסעיף 

השעבוד מסמך סביר אחר שיידרש בהתאם לשיקול דעתו הסביר של הנאמן לצורך יצירת ו/או רישום 

 על הנכס המחליף )ככל שקיים(.

הנאמן יסתמך על אישורי החברה ואסמכתאות אשר יועברו אליו בגין האמור לעיל, לרבות על תחשיב 

 החברה, ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.

( לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות, 1בנוסף, עד למועד בו קמה עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה 

תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בכספים שיופקדו בחשבון  החברה

( ובלבד שלאחר 1הנאמנות, לרבות בפירותיהם, לצורך פירעון קרן ו/או ריבית אגרות חוב )סדרה 

מהתמורה ששולמה על  100%  -השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים לא יפחת מ  -התשלום כאמור  

( אשר נמצאות 1( לחברה במועד הנפקתן בגין אגרות החוב )סדרה 1אגרות החוב )סדרה ידי מחזיקי 

במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי 

( אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב 1ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה 

יהיה לאחר הפירעון כאמור וזאת בהתאם לאישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום ( כפי ש1)סדרה 

הכספים בחברה אשר יימסר לנאמן, אליו יצורפו תחשיב ואסמכתאות רלוונטיים. במקרה כאמור, 

הנאמן יהא חייב לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצוע התשלום. יובהר 

אישורי החברה ואסמכתאות אשר יועברו אליו בגין האמור לעיל, לרבות על תחשיב   כי הנאמן יסתמך על

 החברה, ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 -ב 
 

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה -'גחלק 

  ולאחר תקופת הדוח הדוח בתקופת אירועים .11

ולאחר  16, 14, 10, 9, 8 ,7ביאוריםראו  על המצב הכספיהדוח בתקופת  םמהותיי םאירועיר בדבים לפרט

 המצורפים לדוח זה, בהתאמה. הכספיים לדוחות 23 רביאו ורא תקופת הדוח על המצב הכספי

  סימני אזהרה  .12

( לתקנות, בעניין "סימני 14)ב()10 סעיף, דן בהוראות 2020 במרץ 23דירקטוריון 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: "

רים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. על אף האמור "(. בחברה מתקיים תזהתזרים המזומנים החזוי

דוח זה, קיומו של תזרים מזומנים שלילי מתמשך  פרסוםלעיל, דירקטוריון החברה קבע, כי נכון למועד 

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

 בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן. החזוי לא תעמוד החברה

 וזאת ונכסיה שאינם משועבדים בחברה המזומנים יתרותמסגרת ישיבת הדירקטוריון נבחנו, בין היתר, ב

התחייבויות החברה הן השוטפות והן אלו ב  וכן  זו  בתקופה  החברה  של  הצפויות  ובהוצאות  בהכנסות  בהתחשב

 '( של החברה. א)סדרה  חוב רותם המזומנים החזוי, לרבות בגין אגהצפויות במהלך תקופת תזרי

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

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

 מידעפרסום דוח זה, ובהנחה של המשך פעילותה במהלך העסקים הרגיל.  מועדהנתונים שבידי החברה ל

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

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

 גורמים  של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם. החברה של השוטפות להוצאות

 עשוי   ', "תיאור עסקי התאגיד", המצורף לדוח תקופתי זה(,א  בפרק  30  בסעיף)לרבות גורמי הסיכון הכלולים  

 .החברה של החזוי המזומנים תזרים על להשפיע הדבר

א' "תיאור עסקי התאגיד", המצ"ב לדוח   לפרק  ,8.1ראו סעיף  לעניין השפעת מגפת הקורונה על פעילות החברה  

 תקופתי זה.

 

 

__________________________ __________________________ 
 רוזנבוךיצחק ארז            

                                                  הדירקטוריון יו"ר 
 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  

שנים שלושת ה ל ותזרימי המזומנים, השינויים בהון על הרווח או הפסד, הרווח הכוללואת הדוחות  2018-ו  2019
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא  .שהסתיימו באותו תאריך

 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. דעהלחוות 

 
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 

בדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל  ראיות התומכות בסכומים ובמידע ש
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים  

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תבכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק
 

שקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של הנ"ל מ לדעתנו, הדוחות הכספיים
שלושת ל, השינויים בהונה ותזרימי המזומנים יהאת תוצאות פעולותדו 2018- ו 2019בדצמבר  31החברה לימים 

( והוראות תקנות ניירות ערך (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  שנים שהסתיימו באותו תאריךה
 .2010-ים שנתיים(, התש"ע)דוחות כספי

 
 
 
 
 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון   2020, במרס 26
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 דוח על המצב הכספי 

 
 

 בדצמבר 31ליום   מבר30   
  2017  2019  2018 
 ש"חאלפי   באור  

       נכסים שוטפים

       
 39,424   331,894  4  מזומנים ושווי מזומנים 

 -    62    לקוחות
 628   1,457  5  חייבים ויתרות חובה 

 -  49,501  6  השקעה בני"ע סחירים
       
    382,914   40,052 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 38,663    29,053  41  פקדון בנאמנות
 35,984    38,714  18,16  לזמן ארוך  מוגבלים/משועבדיםפקדונות 
 14,912    15,186  16  בני"ע סחיריםמוגבלת השקעה 

 63    101    ופקדונות לז"א הוצאות מראש
 -  38,493  7  לרכישת נדל"ן להשקעה  תשלום על חשבון אופציה 

 104,725    48,903  8  מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה 
 117,139    123,507  9  להשקעה בהקמה נדל"ן 

 371,770    701,700  10  נדל"ן להשקעה 
 622    654  11  רכוש קבוע, נטו

 -  383    נכסי זכות שימוש 
       
    996,694   683,878 
       

    1,379,608  723,930 
 

 
 .הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 דוח על המצב הכספי 

 
 

 בדצמבר 31ליום   מבר30  
    2019  2018 
 אלפי ש"ח  באור  

       
       התחייבויות שוטפות

       
 -  66,996  51  מתאגיד בנקאי ותהלווא

 398  336  21  לספקים ונותני שירותים  תהתחייבויו
 4,450   8,216  31  זכאים ויתרות זכות 

 -  1,740  ב'41  התחייבות פיננסיות בשווי הוגן
       
    77,288  4,848 
       

       לא שוטפות התחייבויות 
       

 14,527  17,597  51,'ו61  התחייבות פיננסית בשווי הוגן
 50,268  -  51  הלוואה מתאגיד בנקאי

 373,355  377,129  5,141  '(סדרה א)אגרות חוב 
 -  131,643  5,141  (1אגרות חוב להמרה )סדרה 

       
    526,369  438,150 
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 *(   3,106  9,484  61  הון מניות
 ( 10,108)  ( 1,932)    מניות באוצר

 *(   286,651  745,362    פרמיה על מניות
 -  1,192    תקבולים על חשבון אופציות 

 1,905  2,936    בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותקרן הון 
 ( 622)  18,909    (הפסדרווח )יתרת 

       
 280,932  775,951    סה"כ הון 

       
    1,379,608  723,930 
 

 *(  מויין מחדש
 
 

 .נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2020במרס,  26
תאריך אישור הדוחות  

 הכספיים
 ארז רוזנבוך  

 יו"ר הדירקטוריון 
 מתי דב 

 מנכ"ל
 תומר צבר 

 סמנכ"ל כספים
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 רווח או הפסד על    דוח 

 

 

    
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
    2019  2018  2017 
 ש"חאלפי   באור  

         
         

 -  3,806  213,93    הכנסות מדמי שכירות
         

 -  800  1,552    עלות השכרת נכסים והפעלתם
         

 -  3,006  012,38    רווח מהשכרת נכסים והפעלתם
         

 -  38,816  ,67834  01,9  להשקעה התאמת שווי הוגן נדל"ן 
         
    580,47  41,822  - 
         

 7,504  15,504  017,14  )א(  19  הוצאות הנהלה וכלליות
         

 ( 7,504)  26,318  ,91829    תפעולי  (הפסדרווח )
         

 202  3,091  6,142    מימון הכנסות
 ( 2,941)  ( 12,676)  ( 14,422)    הוצאות מימון 

 ( 92,73)  ( 9,585)  ( 8,280)  )ב(  19  הוצאות מימון, נטו
         

 ( 10,243)  16,733  21,638    לתקופה  (הפסדרווח )
         

 ( 0.04)  0.06  0.05  20  למניה )בש"ח( (הפסדרווח )
         

 ( 0.04)  0.06  0.05  20  מדולל )בש"ח( (הפסדרווח )
 
 

 .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
תקבולים ע"ח 

 אופציות 

 

 מניות
  באוצר 

קרן הון בגין  
תשלום מבוסס 

  מניות
 יתרת
  רווח

 סה"כ 
 הון 

 אלפי ש"ח    
               

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

 21,638  21,638  -  -  -  -  -  לתקופה  רווח
 ( 2,107)  ( 2,107)  -  -  -  -  -  דיבידנד חלוקת
 466,522  -  -  -  1,192  458,952  6,378  , נטו ואופציות  הון מניות הנפקת

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

               
 775,951  18,909  2,936  ( 1,932)  1,192  745,362  9,484  2019בדצמבר    31יתרה ליום  

 
 
 מיוחס לבעלי מניות החברה  
  

  הון מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות

  באוצר 

קרן הון בגין  
תשלום מבוסס 

  מניות
 יתרת
  הפסד

 סה"כ 
 הון 

 ש"חאלפי   
             

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

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

 
 .סווג מחדש *(  
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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 

 ש"חאלפי   
             

 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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 תזרימי המזומנים דוח על  

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

       פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
       

 ( 10,243)  16,733  21,638  רווח נקי )הפסד( 
       

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 4,001  ( 25,463)   ( ,18725)  )נספח א' להלן(

       
 ( 6,242)  ( 8,730)  ( 3,549)  שוטפת פעילות ל ששימשומזומנים נטו 

       
       השקעה פעילות  לתזרימי מזומנים 

       
 -  220,644  148,466  משיכה מפקדון נאמנות ופקדונות לז"א
 ( 140,048)  ( 119,194)  ( 138,841)  הפקדה לפקדון נאמנות ופקדונות לז"א

 ( 4,740)  4,740  -  לזמן קצר בפקדונות משועבדים  שחרור )הפקדה(
 ( 1,580)  ( 34,380)  ( ,7302)  לזמן ארוך מוגבלים/בפקדונות משועבדים הפקדה

 -  ( 15,005)  ( 49,367)  השקעה בני"ע סחירים
 ( 72)  ( 372)   ( 211)  רכוש קבוע רכישת 

 -  -  ( ,49338)  תשלום ע"ח אופציה  
 ( 149,593)  ( 64,725)  ( ,31072)  חשבון נדל"ן להשקעה תשלום מקדמות על 

 ( 13,025)  *(   (847,103)  ( 04,22)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 -  ( 222,934)  ( 143,705)  רכישת נדל"ן להשקעה והשקעות בתשלומים 

       
 ( 309,058)  *(   (,073335)  ( ,141301)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

       
       מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 

       
 ( 10,108)  -    -  רכישה עצמית של מניות  

 -    69,732  452,861  , נטוואופציותהנפקת הון מניות  
 -    50,268  16,728  קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי

 -     ( 5,000)  ( 2,107)  חלוקת דיבידנד
 ( 929)  *(   (,2725)  ( 7,022)  והלוואות ריבית ששולמה בגין אג"ח 

 -  -  ( 530)  פרעון התחייבות בגין חכירה 
 245,972  118,448  -  , נטוהנפקת אגח סדרה א
 -  -  137,500  , נטו 1הנפקת אג"ח סדרה 

       
 234,935  ,176228  597,430  מימוןמפעילות נבעו מזומנים נטו ש

       
 ( 80,365)  115,627  ( 292,470)  במזומנים ושווי מזומנים (עלייהירידה )

       
 235,416  155,051  39,424  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 155,051  39,424  331,894  שנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

 
 *( מוין מחדש

 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 תזרימי המזומנים דוח על  

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים   -נספח א 
 מפעילות שוטפת

     

  

       הפסד: או התאמות לסעיפי דוח רווח 
       

 80  91  709  פחת
 -  ( 38,816)  ( 34,678)  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה 

 2,847  9,521  8,009  הוצאות מימון, נטו
 406  1,388  1,031  עלות תשלום מבוסס מניות

       
  (24,929 )   (27,816 )  3,333 
       

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
       

 ( 23)  ( 519)   ( 891)  חייבים ויתרות חובה ו ת לקוחועליה ב
 4   14    8  ירידה בהוצאות מראש לזמן ארוך

 ( 20)   337   ( 62)  )ירידה( עליה בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים 
 707  2,521    687  עליה בזכאים ויתרות זכות

       
  (258 )    2,353  668 
       
  (25,187 )   (25,463 )  4,001 
       

       עסקאות שאינן כרוכות בתזרים המזומנים   - נספח ב  
       

 -   -   21,596  ובעסקת פתח תקווה  הקצאת מניות בעסקת הרצליה הילס
       

 -   -   ,0702  להשקעהעלויות שטרם שולמו בגין נדל"ן  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 . ("הכנסה  מס   פקודת או " "הפקודה)להלן: "  1961-חדש[, התשכ"א ]נוסח
 
טרתה העיקרית של החברה הינה להשקיע בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל ובכך מ ג.

והחזקת פרויקטים של דירות  ייזוםה, למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, ברכיש  לאפשר
החברה, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה    ויוזמת  משקיעה בישראל בהם    מגורים להשכרה

 .בנכסים מניבים 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
- כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע -   "בעלי עניין" .3

2010 . 
  עם  דיח הנכללים,  -  (Key personnel management) הניהוליים של החברהאנשי המפתח  .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 
כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  

 . 2010- שנתיים(, התש"ע
 

ל בסיס העלות, למעט: נדלן להשקעה, נדל"ן להשקעה  הדוחות הכספיים של החברה ערוכים ע
 ;  ת פיננסית בשווי הוגןיוחייבו והת 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(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 

 שווי מזומנים  .ד
 

שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן  שווי מזומנים נחשבים השקעות 
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

 
גבייתם ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה  

החברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצות לקוחות המוערכות   מוטלת בספק.
חובות באופן קבוצתי, מאחר ולא זיהתה קבוצות לקוחות בעלי מאפייני סיכוני אשראי דומים. 

 לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.
 

 סהההכנ על מסים .ז
 

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין   
הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס. יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס  
הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או  

הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח. בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים אשר חקיקתם  
בהתאם לצפי ניצולם. הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי 
מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.   

( substantially all"ן להשקעה המוחזק במטרה להשיב את מרבית )המסים הנדחים בגין נדל
ההטבות הכלכליות הגלומות בו בדרך של מימוש ולא בדרך של שימוש, נמדדים לפי אופן היישוב  

 הצפוי של נכס הבסיס, על בסיס מימוש ולא שימוש.
מיסים ועל    הואיל והחברה לא מתכוונת לממש את נכסיה בעתיד הנראה לעין, אין צפי לתשלום

 כן לא נרשמו מיסים נדחים.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 

 משותפים  בהסדרים השקעה .ח
 

  היא  משותפת שליטה. משותפת שליטה לחברה יש שבהם הסדרים הם משותפים הסדרים
  הפעילויות  לגבי החלטות כאשר רק קיימת אשר, הסדר על שליטה של מוסכם חוזי שיתוף

 . שליטה שחולקים הצדדים של אחד פה  הסכמה דורשות הרלוונטיות
 

 ( Joint Operations) משותפות פעילויות
 

 לנכסים זכויות , ההסדר על משותפת שליטה  יש  להסדר לצדדים משותפות  בפעילויות 
  היחסי  בחלקה המשותפת הפעילות בגין מכירה החברה. ההסדר של להתחייבויות ומחויבויות

 .המשותפת הפעילות   של ובהוצאות בהכנסות, בהתחייבויות, בנכסים
 

 חכירות .ט
 

חכירות   – 16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  ' בדברכ2בבאור כמפורט 
)להלן "התקן"(, החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של 

 מספרי השוואה(. 
 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1שבונאית שמיושמת החל מיום המדיניות הח
 

מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס  החברה
 מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

 
 החברה כחוכר

 
עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש  

חודשים ועסקאות   12כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד  
חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה  

 ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.  
 

את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו  החברה  התחייבות בגין חכירה כוללת  של  במועד התחילה  
אשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית  מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כ

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

 
נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי  

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

 החכירה לפי הקצר שבהם.  
 

כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם 
 . IAS 36להוראות 
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 )המשך(  החשבונאיתעיקרי המדיניות  - : 2באור 

 
 החברה כמחכיר

 
 חכירה תפעולית

 
עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס, 
מסווגת כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר על פני  
תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות לעלות 

 כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס.   הנכס המוחכר ומוכרות
 

 בהכנסה הכרה .י
 

רות מועברות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות  
   .בהתאם לתנאי החוזההעסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל  מחירללקוח. 

 
 משכירות הכנסות

 
מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ההטבות   משכירות הכנסות

תקופות הדיווח שבהן סופקו  ל בהתאם מוכרות ההכנסותהמופקות על ידי ביצועי החברה. 
השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים 

תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום 
   השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.

 

 מניות מבוסס תשלום עסקאות .יא
 

 המסולקות  מניות מבוסס תשלום של בדרך להטבות זכאים החברה של שירותים נותני
 . הוניים במכשירים

 
 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  םפני התקופה שבה תנאי השירות מתקייבהון על 
"(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין  תקופת ההבשלה הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן: " 

עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את 
לגבי מספר המכשירים  החברהיותר של מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ב

 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
 

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה  
שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק,  

 וע( התקיימו. בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )שירות ו/או ביצ 
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 רכוש קבוע  .יב
 

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר,  
ואינם כוללים  ,בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם

 המשמשים את הרכוש הקבוע. הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר 
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, 

 . לפי שיטת הרכיבים
 

ינוי של הנכס עלות פריטי רכוש קבוע כוללת את האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופ
 .ושיקום האתר בו ממוקם הנכס

 
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים  

 השימושיים בנכס, כדלקמן:

 
  % 
   

 7-15  ציוד וריהוט משרדי 
 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 

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  

ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת -שינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאןוה
 כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.

 

 עלויות אשראי  .יג
 

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    הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.כאשר הושלמו מהותית כל  

 הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות. של עלויות האשראי המהוון בתקופת 
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 פיננסיים מכשירים .יד
 

מכשירים   –  9תקן דיווח כספי בינלאומי מספר    אתלראשונה    יישמה החברה  2018בינואר    1ביום  
ללא הצגה מחדש של  למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקן להלן ") פיננסים

 מספרי השוואה.  
 

 כדלקמן:  שמיושמת בגין מכשירים פיננסים הינה המדיניות החשבונאית
 

 נכסים פיננסים .1
 
סים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה  נכ

שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 
 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  

דוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב ב
 להלן:

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
 
 :החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשרא( 1
 

רימי  המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תז
מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות 
במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן  

 שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות 

 אפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך. המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית ה
יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר   חברהבמועד ההכרה לראשונה 

חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין  
, לדוגמה במקרה בו ההתחייבות  משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה

 .דת אף היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהפיננסית המתייחסת נמד
 
 :החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשרב( 1
 

נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת 
או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד 

כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח בשווי הוגן 
 או הפסד.

 
 :מכשירים הוניים ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחרג( 1
 

השקעות במכשירים הוניים אינן עומדות בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדות 
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 

 פיננסיםירידת ערך נכסים  .2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
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 מיישמתלחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא 

את ההפרשה להפסד בסכום השווה   מודדתאת ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה 
 ראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. להפסדי אש

 

 גריעת נכסים פיננסים .3
 

 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: החברה גורעת 
 

 הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, אופקעו   )א(
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות   )ב(

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי  

 ה את השליטה על הנכס.העביר
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים   )ג(

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה  
 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי. 

 

 התחייבויות פיננסיות .4
 
 ת מופחתתהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלוא( 4
 

  בשווי הוגן  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות
 .בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית

החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות  לאחר ההכרה הראשונית, 
 פיננסיות התחייבויותהאפקטיבית, פרט לש בשיטת הריבית המופחתת תוך שימו

 ; כגון נגזרים הפסד או רווח דרך הוגן בשווי
 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסדב( 4
 

שאינן נמדדות  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות הפיננסיות
 כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  בשווי הוגן בעלות מופחתת 

 
לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות  
המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט להתחייבויות פיננסיות 
הנמדדות בשווי הוגן, כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד, כדלקמן 

אופציית המרה   –כגון ) פיננסיתהתחייבות ועד ההכרה לראשונה החברה ייעדה במ -
כנמדדת בשווי הוגן דרך   (SWAP-באג"ח להמרה והתחייבות פיננסית בגין עסקת ה

נזקפים לרווח או   רווח או הפסד. שינויים בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית
הפסד, למעט שינויים שניתן ליחסם לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות  

 .הפיננסית אשר מוצגים ברווח כולל אחר
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות .5
 

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

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

בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי  במקרה של שינוי תנאים
ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים 

 וכמותיים.  
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כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות 
בהתחייבות אחרת בעלי תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה,  
העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש  

 בין היתרות של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
יבות קיימת או החלפה של התחייבות שאינו מהותי בתנאי התחישינוי  נעשה  במקרה בו  

בהתחייבות אחרת בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו  
מלווה, החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי המזומנים החדשים 

 בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש נזקף לרווח או הפסד. 
 

 פיננסים קיזוז מכשירים  .6
 

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

 כוונה וכן קיימת, שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

 הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות  .במקביל

על .  הצדדים אחד של  פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים
 עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור, מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או, תחול לא היא שבהם זמן פרקי  שיהיו
 

 הנפקת ניירות ערך בחבילה .7
 

בהנפקה של ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה )לפני הוצאות הנפקה(  
לניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: נגזרים פיננסים 

. לאחר מכן נקבע השווי  ומכשירים פיננסיים אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה
ההוגן עבור התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, כאשר התמורה המוקצית 
עבור מכשירים הוניים נקבעת כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם 

  ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב בחבילה.
 

 מדידת שווי הוגן  .טו
 

כירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות  שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במ
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. 

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 
 ( ביותר.advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )

מדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת  השווי ההוגן של נכס או התחייבות נ
תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 

 שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות  

י מכירתו למשתתף אחר בשוק  כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על יד
 שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 

החברה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים 
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים 

 השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.   ומזעורלצפייה  
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כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים  

המשמעותית לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, 
 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   כניקות הערכה ללאנתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )ט :  3רמה 
 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.

 
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .טז
 

עובדים/נותני שירותים אחרים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות 
בדרך של   מכשירים הוניים וחלק מהעובדים/נותני שירותים אחרים זכאים להטבותהמסולקות ב

 על בסיס עליית ערך מניות החברה. הנמדדותהמסולקות במזומן ו תשלום מבוסס מניות
 

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
 

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של  
ל תמחור המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במוד

 מקובל. אופציות 
לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או 

 השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו. 
 

הפסד יחד עם גידול מקביל  ואעלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח 
ביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו  בהון על פני התקופה שבה תנאי ה

תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין   -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  
כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את תום עסקאות המסולקות במכשירים הוניים ב

לגבי מספר המכשירים  החברהמידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של 
 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.

 
הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה  
שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק,  

 רות ו/או ביצוע( התקיימו. יבהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )ש 
 

כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת הוצאה  
נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של 

 לפי השווי ההוגן במועד השינוי. התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן השירות האחר
 

ת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה  ביטול הענקה המסולק
שטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה  
חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה  

 .יללעתטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר 
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 עסקאות המסולקות במזומן 

 
עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש  

מקובל. השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל  אופציות במודל תמחור 
מוכרת התחייבות. ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי ההוגן עד לסילוקה,  

 הפסד. ואכאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח 
 

 נדל"ן להשקעה  . יז
 

ק על ידי הבעלים )מחכיר נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחז .1
בחכירה תפעולית( או חוכר בחכירה לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או 
שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות  

 מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.
 

ש בו ולא צפויות הטבות נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימו .2
כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות 

 הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.
 

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.  לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן 
 

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 עלותו נאזי הוא בשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט, ניתן למדידה מהימנה, 
שבו השווי ההוגן ניתן למדידה  עד למועד קיימים, אם בניכוי הפסדים מירידת ערך 

  בהקמה בסיס 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 
 .מקצועי נרחב

 

 אוצרביות מנ .יח
 

מהון   בקיזוז מוצגות נמדדות לפי עלות רכישתן ומניות החברה המוחזקות על ידי החברה 
נזקף רכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר רווח או הפסד הנובע מהחברה. כל 
 ישירות להון. 
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 רווח )הפסד( למניה  .יט
 

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 
שהומרו במהלך התקופה נכללות מניות רגילות פוטנציאליות    מפעילויות נמשכות.הרווח למניה  

ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה  
של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות  

 החברה.  המוחזקות על ידימוכפל במספר המניות 
 

יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  –שינוי במדיניות חשבונאית  .כ
 חשבונאות קיימים 

 
 חכירות –  16IFRSיישום לראשונה של 

 
  – )להלן  חכירות – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016 ינוארבחודש 
התקן מפרט את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חכירות. התקן מחליף .  "התקן"(

של הוועדה   4"התקן הישן"(, את פרשנות מספר  –)להלן  17את תקן חשבונאות בינלאומי 
בהתאם לתקן, חכירה של הוועדה המתמדת לפרשנויות.  15לפרשנויות ואת פרשנות מספר 

בנכס לתקופת   לשלוטזכות  המעביר בתמורה לתשלום את    מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר
 זמן.

 
כמתאפשר .  2019ייושם לראשונה בדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת  התקן  

. החברה הכירה  יישום למפרע חלקיאת התקן לפי גישת  על פי התקן בחרה החברה לאמץ
כירות שסווגו כחכירות תפעוליות  בהתחייבויות בגין חכירה במועד היישום לראשונה עבור ח

תוך שימוש    מחושבתיתרת ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונה,  בעת יישום התקן הישן.  
  : כאשר. לראשונהל החברה הקיימת במועד יישום התקן בשיעור הריבית התוספתי ש 

 ת בגין חכירה.  יו יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחייבו
 הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.   נדרשתלא  וז  הגישבהתאם ל

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

בגין כל חוזה    חברהמכירה הלמעט חריגים, ,  ' לעילט2בבאור    . על פי התקן, כאמורמהווה חוכר
וזאת בשונה  כנגד יתרת נכס זכות שימוש  חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות 

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

   ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
 

 נה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.  ליישום התקן לראשו
 

 הצגת דוחות כספיים  1IAS -ל תיקונים .כא
 הצגת דוחות כספיים   1מספר תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי     IASB-פרסם ה,  2020בינואר  
במטרה להבהיר את הקריטריון לקביעת סיווג התחייבות כשוטפת או בלתי    , התיקונים(  – )להלן  

  שוטפת.
 

 : כוללים את ההבהרות הבאותהתיקונים 

 הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות.  –הבהרה למשמעות המונח  •
 

לצורך הקביעה  בסוף תקופת הדיווח ישמשו רק הזכויות הקיימות לחברה  כי הבהרה •
 של ההתחייבות.  הסילוקהזכות לדחות את  האם לחברה קיימת
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הבהרה לאמצעים אשר ישמשו לסילוק של התחייבות מעבר לסילוק באמצעות העברה   •
 של מזומנים )למשל סילוק באמצעות העברה של מכשירים הוניים(. 

 
 .להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספייםלא צפויה לעיל להערכת החברה, לתיקונים  

 
 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים,  השיקולים  קרייע - : 3באור 

 
שיקול דעת ושקלה   החברהבתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה  

הסכומים שהוכרו בדוחות  את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על 
 הכספיים:

 
 השיקולים  א.

 
 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות -

 
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות  
שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר 

 תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.המימוש ועל הנחות בדבר 
 

 שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה -
 

בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירות ולכן לצורך חישוב  החברה אינה יכולה לקבוע 
שיעור  היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של החברה. ההתחייבויות בגין חכירה 

הריבית התוספתי שקובעת החברה מהווה את שיעור הריבית שהחברה הייתה צריכה לשלם 
לשם השגת נכס על הלוואה לתקופה הדומה לתקופת החכירה ועם בטוחה דומה וזאת 

בערך דומה לנכס זכות השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה. במצבים 
בהם אין עסקאות מימון עליהן החברה יכולה להתבסס היא קובעת את שיעור הריבית 
התוספתי בהתאם לסיכון המימוני המיוחס לחברה, תקופת החכירה וכן משתנים כלכליים 

 . מגבלות הקיימות בחוזה החכירהנוספים הנובעים מתנאים ו
 

 אומדנים והנחות ב.
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על   
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

 אומדן. העשה שינוי והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נ
 

דיווח ואומדנים להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך ה 
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם   החברהקריטיים שחושבו על ידי  

 בשנה העוקבת: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  זקפיםנ ההוגן  

ן בעל אופי ומיקום  "בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדלנקבע השווי ההוגן תלויים, 
 לזה המוערך. דומים 
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 )המשך(  הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים,  השיקולים  קרייע - : 3באור 

 
 בהקמה  להשקעה "ן נדל של מהימנה מדידה

 
לצורך הבחינה האם השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה ניתן למדידה מהימנה מביאה 

 :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
 ומיקום דומים.  במצב

 חתימה על הסכם הקמה עם קבלן מבצע. .3

 השגת היתרי בניה.  .4

 אומדן מהימן של עלויות הקמה. .5

 אומדן מהימן של שווי הנכס המוגמר. .6
 

כאשר בחינת הגורמים לעיל מעלה כי שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה בהקמה ניתן למדידה 
לגבי נדל"ן להשקעה. כאשר  החברה מהימנה, הנדל"ן נמדד לפי שוויו ההוגן בהתאם למדיניות

מדידה מהימנה אינה אפשרית, נדל"ן להשקעה בהקמה נמדד לפי עלות בניכוי הפסד מירידת 
 ערך, אם קיים.  
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 מזומנים ושווי מזומנים  - : 4באור 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח  אלפי  
     

 12,850  10,493  דית ימזומנים למשיכה מי
 26,574  321,401    קדונות לזמן קצריפ - שווי מזומנים 

     
  331,894  39,424 

 
 

 חייבים ויתרות חובה  - : 5באור 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח אלפי  
     

 )*(  369  208    הוצאות מראש
 29  22  ניכוי מס במקור

 193  -  מקדמות לספקים
 37  1,227  חייבים אחרים

     
  1,457  628 

 אלפי ש"ח בגין גמול דירקטורים. 32-כולל יתרה בסך של כ 2018)*( בשנת   
 
 

   בני"ע סחיריםהשקעות  -  6באור 
 

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

נכסים פיננסיים המסווגים לשווי הוגן ושינויים בו נזקפים 
     לרווח או הפסד

     
     זמן קצר 

     
 -  49,501   )*(   השתתפות בקרנות נאמנות יחידותו אגרות חוב

     
  149,50  - 

     זמן ארוך 
     

 14,912  15,186  )*( השתתפות בקרנות נאמנות יחידות
     

  15,186  14,912 
   
 נמדד לפי מחירים מצוטטים בשוק פעיל.  ואגרות החוב  )*( שווין ההוגן של יחידות ההשתתפות 
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 לרכישת נדל"ן להשקעה  תשלום על חשבון אופציה  - : 7באור 

 

והסכם אופציה להקצאת מניות   אביב-יחידות דיור בשכונת יד אליהו בתל  110אופציה לרכישת    מיהסכ .א
 של החברה

 
עם צד שלישי שאינו קשור לחברה   PUTהתקשרה החברה בהסכם אופציה  ,2019בספטמבר  26ביום 
מ"ר בתוספת של  3,945-יחידות דיור, בשטר מכר של כ 55: "המוכרת"(, לרכישה של בסעיף זה  )להלן

- חניות בתמורה לסך של כ 35-מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ו 133-מ"ר מרפסות, בתמורה לסך של כ 645-כ
מיליון ש"ח )כולל מע"מ(, אשר טרם  137-מע"מ(, ובסה"כ בתמורה לסך של כ ון ש"ח )כוללימיל 3.75

אביב אשר ישולמו לאחר חתימה על הסכם מכר מחייב, כלל -התחילה בנייתן בשכונת יד אליהו בתל
- : "הממכר" ובסעיף זה )להלן  1973-ייחתם, וכנגד קבלת בטוחות על פי חוק המכר )דירות(, תשל"גו
 תאמה(.הסכם האופציה", בה"
בהתאם להסכם האופציה, החברה העניקה למוכרת אופציה לחייב את החברה לרכוש את זכויות   

חודשים לאחר מכן. על אף  18החכירה בממכר וזאת ממועד החתימה על הסכם האופציה וכלה בתום  
 חודשים נוספים. 6-האמור, למוכרת תהא זכות להאריך את תקופת האופציה ב

חודשים ממועד חתימת הסכם המכר בקשר  58האופציה, מועד מסירת הממכר יהיה בהתאם להסכם  
 לממכר, ככל שייחתם.

 להבטחת קיום התחייבות החברה לרכוש את זכויות החכירה בממכר שילמה החברה למוכרת סך  
וזאת כנגד קבלת ערבויות אוטונומיות    2019במהלך הרבעון הרביעי לשנת    מיליון ש"ח  17.8של    מצטבר

 אצל נאמן. מוחזקותהנ"ל אשר מוסד בנקאי ישראלי בגובה כל אחד מחלקי התשלום מ
   
  שלישי  צד עם מניות להקצאת אופציה בהסכם החברה התקשרה, 2019 בספטמבר 26, מועד באותו 

 חברה  הינה  המשקיעה  החברה  ידיעת: "המשקיעה"( )למיטב  בסעיף זה  )להלן  לחברה  קשור  שאינו  נוסף
  להקצות החברה תוכל שלפיה לחברה אופציה העניקה  המשקיעה  לפיו אשר( המוכרת של קשורה 

ש"ח.    מיליון  23.25  של  לסך  בתמורה  החברה  של  אחת  כל.נ.  ע"ח  ש  0.01  בנות  רגילות  מניות  למשקיעה
 .'י16  באור ראה האופציה מימוש בדבר נוספים לפרטים

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

  מיליון  3.2-בתמורה לסך של כ ("הנוסף : "הממכרבסעיף זה  להלן)חניות  25- ו (כולל מע"מ)מיליון ש"ח 
-, בשכונת יד אליהו בתל(כולל מע"מ)מיליון ש"ח    130.7-בתמורה לסך של כ, ובסה"כ  (כולל מע"מש"ח )

ייחתם, וכנגד קבלת בטוחות על פי חוק  וביב אשר ישולמו לאחר חתימה על הסכם מכר מחייב, ככל  א
יצוין כי הסכם "(.  2019בדצמבר    8: "הסכם האופציה מיום  בסעיף זה   להלן(  1973-, תשל"ג(דירות)המכר  

דיור נוספות    תיחידו  55-והסכם האופציה בו התקשרה החברה בקשר ל  2019בדצמבר    8האופציה מיום  
 מוכרת  הנעשו עם אות,  : "הסכם האופציה הקודם"(בסעיף זה  )להלן  המוזכר לעילביד אליהו בתל אביב  

 .ובאותו פרויקט
 

ה לחייב את החברה  החברה העניקה למוכרת אופצי, 2019בדצמבר  8בהתאם להסכם האופציה מיום 
בדצמבר  8וזאת ממועד החתימה על הסכם האופציה מיום  הנוסף לרכוש את זכויות החכירה בממכר

חודשים לאחר מכן. על אף האמור, למוכרת תהא זכות להאריך את תקופת  24וכלה בתום  2019
 ת הממכרמועד מסיר,  2019בדצמבר    8התאם להסכם האופציה מיום  . בחודשים נוספים  6- האופציה ב

אם האופציה  .  ייחתםו, ככל  הנוסף  חודשים ממועד חתימת הסכם המכר בקשר לממכר  58יהיה    הנוסף
לא תמומש על ידי המוכרת עד למועד סיום תקופת האופציה הנ"ל שלא עקב נסיבות הנובעות  

 .מיליון ש"ח 10סך של  מהחברה, תשלם המוכרת לחברה במועד סיום תקופת האופציה 
לך  המ, בהחברה  העבירה  הנוסף  תחייבויות החברה לרכוש את זכויות החכירה בממכרלהבטחת קיום ה

מיליון ש"ח וזאת כנגד קבלת ערבויות אוטונומיות ממוסד   20למוכרת סך של  , 2019 חודש דצמבר
 .אצל נאמן מוחזקותבנקאי ישראלי אשר 
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 )המשך(  לרכישת נדל"ן להשקעה אופציה תשלום על חשבון  - : 7באור 

 
נחתם תיקון להסכם האופציה הקודם לפיו מועד תחילת תקופת ,  2019בדצמבר    8בנוסף באותו מועד,  

חודשים לאחר  24ומועד סיום תקופת האופציה יהיה בתום  2019בדצמבר  8האופציה ישונה ליום 
  ( ובהתאמה את מועד סיום תקופת האופציה) מכן, בתוספת זכות למוכרת להאריך את תקופת האופציה  

אי למימוש האופציה בהסכם האופציה הקודם הינו מימוש,  בנוסף נקבע כי תנ. חודשים נוספים 6-ב
 .2019בדצמבר  8במקביל, של האופציה נשוא הסכם האופציה מיום 

 
 מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה  - : 8באור 

 
 בדצמבר 31    
    2019  2018 
 ש"ח  אלפי  באור  
       

 104,725  -  ( 6ד')01  פרויקט "אלקטרה מול הנוף" ברמלה
 -  31,759  א'8  פרויקט הדר יוסף בתל אביב

 -  16,793  ב'8  פרויקט שדרות ירושלים ביפו
 -  351  ג'8  פרויקט אונו פריים בקרית אונו 

       
 104,725  48,903    סה"כ נדל"ן להשקעה 

 

 אביביחידות דיור בשכונת הדר יוסף בתל   21הסכם רכישה של   .א
 

בסעיף   להלן(התקשרה החברה, עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה , 2019בדצמבר  9יום, ב
יחידות דיור אשר נמצאות בשלבי בנייה מתקדמים בשכונת  21, בהסכמי רכישה של (: "המוכרים"זה

 (."הסכמי הרכישה" או "העסקה", בהתאמה-: "הנכס" ובסעיף זה להלן)הדר יוסף בתל אביב 
 

 : להלן פרטים נוספים אודות העסקה
 

 : תיאור תמציתי של הנכס .1
בתוספת   (מ"ר  1,750-שטח מכר של כ) יחידות דיור אשר נמצאות בשלבי בנייה    21הנכס הנרכש הינו  

)אחת לכל דירה( המצויים    חניות תת קרקעיות רגילות  21-מ"ר חצר ו  180-מ"ר מרפסות, כ  220-של כ
  507-ו  504-)בשלמות( ו  506- ו 505, 372, 371, 370, 369, 368, 367על המקרקעין הידועים כחלקות 

"היחידות" או "דירות המגורים"  :  בסעיף זה  בשכונת הדר יוסף בתל אביב )להלן   , 6636בחלק, בגוש  
קומות    8בנייני מגורים בני    6המקרקעין כוללים פרויקט למגורים, הכולל  .  "המקרקעין", בהתאמה(-ו

חסנים וחדרים  קומות מרתף הכוללות חניות, מ  2יחידות דיור בתמהיל מגוון וכן    117כ"א, המכילים  
 טכניים.

וכן ניתנו   2020מועד המסירה הצפוי של דירות המגורים, על פי הסכמי הרכישה, הינו דצמבר 
חודשי גרייס למסירת הדירות. יובהר כי בהתאם להסכמי הרכישה למוכרים קיימת  4למוכרים 

 .האופציה להקדים את מועד מסירת דירות המגורים

 : התמורה .2
הינה בסך של   (אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים)על פי הסכמי הרכישה, התמורה בגין הנכס 

 (.כולל מע"מ)מיליון ש"ח  57-כ
 :תשולם בהתאם למועדים הבאיםשולמה והתמורה 

ע"י החברה תוך שלושה ימי עסקים ממועד חתימת   שולם  (כולל מע"מ)מיליון ש"ח    31-סך של כ (א)
 .  הסכמי הרכישה

 . 2020במרס,  1עד ליום  ע"י החברה שולם (כולל מע"מ)מיליון ש"ח  11-סך של כ (ב)

 . 2020ביוני,  30ישולם עד ליום  (כולל מע"מ)מיליון ש"ח  6-סך של כ (ג)

 .תשולם בסמוך למועד קבלת הדירות (כולל מע"מ)מיליון ש"ח   9- יתרת התמורה בסך של כ (ד)
 

 להםהמוכרים התחייבו להבטיח את הכספים, שתשלם במסגרת הסכמי הרכישה, לעניין זה, 
( דירות)פי הסכמי הרכישה, בבטוחות בהתאם להוראות חוק המכר  -חשבון התמורה על-החברה על

 .1974 – , תשל"ה (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
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 )המשך(  להשקעה "ן נדל"ח ע מקדמות - : 8באור 

 

 : הרכישהמימון  אופן  .3
מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון  

 .חיצוני מגופים מממנים כגון: מחזיקי אגרות חוב, בנקים וגופים מוסדיים
 

 : חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה .4
 (. 0.5% שלמס רכישה )בשיעור   לאחר תאריך המאזן החברה  שילמהבגין רכישת הנכס 

 

 :תוכניות החברה לגבי הנכס .5
אחר מסירת יחידות המגורים לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן בשוק החופשי. להערכת ל

החברה, לא צפויות השקעות מהותיות ביחידות המגורים לאחר קבלתן, בהתאם להסכם הרכישה,  
 .וניתן יהיה להשכירן באופן מיידי

 

 יפו - בניינים בשדרות ירושלים בתל אביב 2ה של  הסכם רכיש .ב
 

:  בסעיף זה  להלן)התקשרה החברה, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה , 2019בדצמבר  29ביום 
בניינים הכוללים שטח מסחרי אשר עתידים להיבנות בשדרות ירושלים    2, בהסכם רכישה של  ("המוכר"

 (. "הסכם הרכישה" או "העסקה", בהתאמה-: "הנכס" ובסעיף זה להלן)יפו -אביב-בתל
 

 : להלן פרטים נוספים אודות העסקה
 

 : תיאור תמציתי של הנכס .1
קומות, מעל קומת    12להיבנות, הכוללים בניין אחד בן בניינים אשר עתידים  2הנכס הנרכש הינו  

יחידות דיור   9קומות מעל קומת מסחר הכולל  5יחידות דיור ובניין נוסף בן  90 מסחר, הכולל
מ"ר מרפסות וגג,   1,290-יחידות דיור, בתוספת של כ  99בסה"כ  ו(  מ"ר  8,080- שטח מכר כולל של כ)
מ"ר מסחר בקומת הקרקע ובגלריה המצויים על   650-וכמחסנים  25-חניות תת קרקעיות, כ 113-כ

:  בסעיף זה להלן)יפו -אביב-בשדרות ירושלים, בתל 7073בגוש  71המקרקעין הידועים כחלקה 
 . (מקרקעין", בהתאמה"ה-ו"הבניין הגדול" "הבניין הקטן" וביחד: "הבניינים" 

חודשים לאחר קבלת   36ו עד  מועד המסירה הצפוי של דירות המגורים, על פי הסכם הרכישה, הינ
בסעיף    להלן)חודשים מיום חתימת הסכם הרכישה    48-הנכס ובכל מקרה לא יאוחר מ  היתר לבניית

החברה תהיה רשאית לבטל את הסכם הרכישה ככל ויחולו שינויים  "(. : "מועד המסירה הצפויזה
לא יתקבל היתר חודשים ממועד חתימת הסכם הרכישה    12מהותיים בתוכניות הנכס או אם תוך  

בניה לנכס ויוחזרו לה כל הסכומים אשר שילמה עבור הנכס, בכפוף להחזרת כל ערבות ו/או  
 . בטוחה שניתנו לה

 

 : התמורה .2
הינה בסך של  ( אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים)על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס 

 (.כולל מע"מ) מיליון ש"ח 256-כ
 ם:בהתאם למועדים הבאיתשולם ו שולמה ורההתמ

)לאחר הרכישה הסכם בסמוך לאחר ע"י החברה  שולם (כולל מע"מ)מיליון ש"ח  18-סך של כ (א)
למוכר   ועברי י עורכי הדין של המוכר וסכום זה  לחשבון נאמנות המתנהל על ידתאריך המאזן(  

כר אוטונומית לחברה או כנגד ערבות בנקאית בהתאם להוראות חוק המ  כנגד ערבות בנקאית
: "ערבות חוק  בסעיף זה להלן) 1974 –, תשל"ה (השקעות של רוכשי דירות הבטחת) (דירות)

 "(.מכר

מסירת   ימים ממועד  14-ישולם ע"י החברה לא יאוחר מ  (כולל מע"מ)מיליון ש"ח    67-סך של כ (ב)
  .פנקס שוברים לחברה

חודשים מתחילת ביצוע   3ישולם ע"י החברה תוך  (כולל מע"מ)מיליון ש"ח  18-סך של כ (ג)
 (. עלייה על הקרקע(העבודות בנכס 

 .ישולם בתשלומים לאורך ביצוע העבודות בנכס (כולל מע"מ)מיליון ש"ח  102-סך של כ (ד)

או כל אישור    4תשולם עם קבלת טופס    (כולל מע"מ)מיליון ש"ח    51- יתרת התמורה בסך של כ ( ה)
 .בנכס אכלוס אחר ונגד מסירת החזקה
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 )המשך(  להשקעה "ן נדל"ח ע מקדמות - : 8באור 

 
פי  -חשבון התמורה על-לעניין זה, המוכר התחייב להבטיח את הכספים, שתשלם לו החברה על

 .בערבות חוק מכר, הסכם הרכישה
 

 : הרכישהמימון  אופן  .3
מימון  מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול לקבלת 

 .חיצוני מגופים מממנים כגון: מחזיקי אגרות חוב, בנקים וגופים מוסדיים
 

 : הנובעים מהרכישה  חיובי מס או היטלים .4
וכן מס רכישה   0.5%ס רכישה בשיעור של  לאחר תאריך המאזן מ  החברה  שילמהבגין רכישת הנכס  

 .בעבור השטח המסחרי 6% בשיעור של
 

 :תוכניות החברה לגבי הנכס .5
לאחר מסירת הבניינים לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתם בשוק החופשי. להערכת החברה, 
ביחס לעיקר הנכס הכולל את יחידות הדיור שבו לא צפויות השקעות מהותיות לאחר קבלתן, 

 .וניתן יהיה להשכירן באופן מיידי, בהתאם להסכם הרכישה
 

 דירות בקריית אונו  25הסכמי רכישה של   .ג
 
:  בסעיף זה  להלן)התקשרה החברה, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה  2019בדצמבר  30 יוםב

בסעיף    להלן)דירות אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני בקריית אונו    25, בהסכמי רכישה של  ("המוכר"
 (."הסכמי הרכישה" או "העסקה", בהתאמה-: "הנכס" וזה
 

 : להלן פרטים נוספים אודות העסקה

 : תיאור תמציתי של הנכס .1
( מ"ר 2,750- שטח מכר של כ)דירות אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני  25הנכס הנרכש הינו 

המצויים על המקרקעין   מחסנים 14-חניות תת קרקעיות ו 37מ"ר מרפסות,  380-בתוספת של כ
:  סעיף זהב להלן )במרכז קריית אונו  6491בגוש  87- ו 32, 24וחלק מחלקות  86הידועים כחלקה 

קומות כ"א, המכילים   16בנייני מגורים בני    2- הדירות יוקמו ב(.  "המקרקעין", בהתאמה-"הדירות" ו
 .דירות בתמהיל מגוון אשר יוקמו על המקרקעין הנ"ל 146בסך הכל 

יובהר כי בהתאם . 2022ביוני  30מועד המסירה הצפוי של הדירות, על פי הסכמי הרכישה, הינו 
 .מוכר קיימת האופציה להקדים את מועד מסירת הדירותלהסכמי הרכישה ל

 : התמורה .2
הינה בסך של   (אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים)על פי הסכמי הרכישה, התמורה בגין הנכס 

 (.כולל מע"מ)מיליון ש"ח  55-כ
 :תשולם בהתאם למועדים הבאיםשולמה והתמורה 

 . שולם ע"י החברה במועד חתימת הסכמי הרכישה (כולל מע"מ)מיליון ש"ח  16.5-סך של כ (א)

 .ישולם בתשלומים לאורך ביצוע העבודות בנכס (כולל מע"מ)מיליון ש"ח  33-סך של כ (ב)

 .תשולם בסמוך למועד קבלת הדירות (כולל מע"מ)מיליון ש"ח  5.5- יתרת התמורה בסך של כ (ג)
פי  -שבון התמורה עלח-לעניין זה, המוכר התחייב להבטיח את הכספים שתשלם לו החברה על

הבטחת ) (דירות)באמצעות ערבויות בנקאיות בהתאם להוראות חוק המכר , הסכמי הרכישה
 . 1974 –, תשל"ה (השקעות של רוכשי דירות

 
 : חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה 

 (. 0.5% שלמס רכישה )בשיעור   לאחר תאריך המאזן החברה  שילמהבגין רכישת הנכס 
 

 מימון הרכישה: אופן 
מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון חיצוני  

 .מגופים מממנים כגון: מחזיקי אגרות חוב, בנקים וגופים מוסדיים
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 )המשך(  להשקעה "ן נדל"ח ע מקדמות - : 8באור 

 
 תכניות החברה לגבי הנכס:

וונת החברה לפעול להשכרתם בשוק החופשי. להערכת החברה לא לחברה, בכ הדירותלאחר מסירת 
וניתן יהיה להשכירן באופן  ,  , בהתאם להסכם הרכישההדירות  צפויות השקעות מהותיות לאחר קבלת

 .מיידי
 

 נדל"ן להשקעה בהקמה  - : 9באור 
 

 פרויקט דירה להשכיר בחולון  .א

 
החברה הממשלתית לדיור  -דירה להשכיר , נערך מכרז שפורסם על ידי 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 

פרויקט מגורים להשכרת דירות   גיבורים אשר בחולון, למטרת תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של
 ", בהתאמה(.הפרויקט " -" ו המכרז)להלן בסעיף זה: "  לטווח ארוך

 
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 תקופת ההשכרהף זה: ")להלן בסעי

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת   1466לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 
ויתרת הדירות תושכרנה  )להלן: "שכר דירה מפוקח לזכאים"(  קרקע לבניית דירות להשכרה" 

 לשוכרים בשוק החופשי. 
 

בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב אחזקות בע"מ שהינה צד שלישי שאינו קשור  
"(, השותפות תפעל לחכירת השותפות : "בסעיף זה וביחד עם החברה "מנרב: "לחברה )להלן

המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה  
מהפרויקט. בהתאם להסכם שנחתם בין החברה   40%-ב תחזיק במהפרויקט ומנר 60%-תחזיק ב

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

 הפרויקט. 
 

 שכר דירה מפוקח
 

יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד על  המפוקחותהדירות 
מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי בתוספת    80%

 .הצמדה למדד המחירים לצרכן
 

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

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

)היינו תוספת התשלום שתשלם החברה למנרב בגין מימוש   אינו מהותי לחברה ולפרויקט
בר לתמורה שתשולם למנרב בשווי חלקה בעלות הפרוייקט, איננה מהותית  האופציה, מע

 כאמור(.
  10בהתאם להסכם השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום  .2

ימי עסקים מהמועד שבו התקיימו )במצטבר( התנאים לתחילת תקופת ההשכרה )להלן בסעיף 
 חודשים מהמועד הקובע.  12"(, וסיומה בתום המועד הקובעזה: " 

 
בהתאם להסכם השותפות, החברה ומנרב יחזיקו בכל הזכויות וההתחייבויות בקשר לפרויקט   .3

 )שישים אחוזים( בידי החברה. 60%-)ארבעים אחוזים( בידי מנרב ו 40%בחלקים כדלקמן: 
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 )המשך(  "ן להשקעה בהקמהנדל - : 9באור 

 
מיליון ש"ח בתוספת  18.2במכרז לחכירת הפרויקט בתמורה לסך של החברה ביחד עם מנרב זכו 

  שולמה בהתאם לתנאי המכרז, התמורה עבור הפרויקט, "(. התמורהמע"מ כדין )להלן בסעיף זה: "
  ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים. 90בתוך 

 
השותפות    יחידות מגורים בפרויקט.  51התקבל היתר לבניית    2019  במהלך הרבעון הרביעי של שנת

)להלן בסעיף  דירות נוספות בפרויקט 3בניית פועלת להגשת היתר שינוים בבקשה לקבל היתר ל
חתמה השותפות עם   2020במהלך הרבעון הראשון לשנת  בהתאם לזאת. זה: "היתר השינויים"(

יחידות    51יף זה: "הקבלן"( על הסכם פאושלי לבניית  צד שלישי שאינו קשור לשותפות )להלן בסע
, במסגרת ההסכם התחייב הקבלן לסיום  מליון ש"ח בתוספת מע"מ 43-כ דיור בתמורה לסך של

. על כן מועד השלמת הבניה הצפוי של הפרויקט הינו ברבעון הראשון  חודשים 24העבודות תוך 
 . 2022לשנת 

 
חודשים ממועד הכרזת   36בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא 

עיכובים שאינם נגרמים   בעקבותנודע לחברה כי    2019הזוכה על ידי ועדת המכרזים. במהלך שנת  
בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט. החברה מנהלת מגעים   יותר משנהעל ידי החברה קיים עיכוב של  

רת דירה להשכיר בנוגע לעיכובים אלו והסיבות שגרמו להם, במטרה לעדכן את שוטפים עם חב
( לא העבר  וניסון   להשכיר  דירה  חברת  סגל  עם  שנערכו   ם לוחות הזמנים ובשלב זה )על בסיס דיוני

 צופה כי לעיכוב תהיה השפעה מהותית על הפרויקט כאמור לעיל.
 

 מימון
 

מימון חיצוני מגופים מממנים וכן מקבלת    העצמי  מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה 
  כגון: בנקים, גופים מוסדיים או הנפקת אגרות חוב לציבור.

 
בהסכם לקבלת "( הלוויםהתקשרו החברה ומנרב )להלן בסעיף זה: "  2018באוקטובר,  28ביום 

שהתקבל מהבנק  ליון ש"ח, המימון ימ 15.8-בנקאי מקומי בסך כולל של כמימון לפרויקט מתאגיד 
  2020, באוקטובר 28ליון ש"ח אשר תיפרע בתשלום אחד ביום ימ 15.8-כולל הלוואה בסך של כ

 .1%ותישא שמונה תשלומי ריבית בשיעור של פריים+
 

  2.5-על ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כ ללווים במסגרת הליווי הבנקאי ניתנו ,בנוסף
שר ידרשו מהלווים מאת דירה להשכיר בקשר עם  להבטחת סילוק סכומים א ש"ח מיליון

 .לבניית הנכס התחייבויותיה

 
  2019בדצמבר  31החברה מטפלת בהשקעה זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משותפת. נכון ליום 

, החברה מציגה את חלקה בפרויקט בסעיף נדל"ן להשקעה  הבעלות על הקרקע הועברה לשותפים
   בהקמה.

 
  86.3-מרכיב הקרקע( בכ  100%)כולל    כולו  העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקטהחברה מעריכה את  

 מע"מ כדין.  כוללמיליון ש"ח 
 
בגין חלקה ברכישת   בפרויקטע"י החברה סך העלויות שהושקעו  2019, בדצמבר 31ליום  נכון

 .ש"חאלפי  4917,0-הסתכמו לכומיסים   (60%), היטלים ועלויות תכנון הקרקע
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הצפי למועד  בדבר הערכת החברה אושר. עוד יצוין כי  י שהיתר השינוייםיצוין כי אין וודאות לכך 

עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו   סיום הפרויקט ובדבר
בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד פרסום דוח זה אשר כוללת 

, על ההסכם  הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין רכיב הקרקע
עתידיות של השותפות בקשר    השקעותוססות על אומדן  וכן על הערכות המב  הפאושלי עם הקבלן

לפרויקט. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי  
בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך 

  שינויים ויים במדד תשומות הבנייה, הפרויקט, שינ ולהשלמת קבלת האישורים הנדרשים להקמת
ועל מועד    וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה   מוניציפלית  במדיניות

 . סיום הקמת הפרויקט
 

השווי ההוגן כפי שנקבע   העריכה החברה את שוויו ההוגן של הפרויקט, 2019בדצמבר , 31ליום 
בעל כישורים מקצועיים ונסיון    ואשווי חיצוני בלתי תלוי שה  ךעל ידי מערי  הבהערכת שווי שבוצע 

רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים 
באמידת תזרימי המזומנים    בניכוי רווח יזמי ועלויות הקמה צפויות. העתידיים הצפויים מהנכסים

בחישוב השווי ההוגן השתמשו    כמו כן,  .וך בפרויקטים מסוג זה הכרהובא בחשבון הסיכון המובנה  
לאורך תקופת ההנבה   1.5%-, עליית מחיר הנכס של כ5%-של כמעריכי השווי בשיעורי היוון 

אלפי ש"ח וכתוצאה   17,300 -שוויו חלקה של החברה בפרוייקט הסתכם בכשנים(  20המוגבלת )
 אלפי ש"ח.  251-בסך של כ מזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן

 

 ירושלים שכונת 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 30452ומשרד הבינוי והשיכון, לחכירת מקרקעין )גוש 

שכונת מורדות מנחת )שכונת מלחה( אשר בירושלים, למטרת תכנון והקמה של  מ"ר( ב 5,460
 ", בהתאמה(. הפרויקט" -" והמכרזפרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח ארוך )להלן בסעיף זה: " 

 
דירות   79בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול 

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

 3שנים, עם תקופת אופציה של השוכר להארכה של  3-לתקופה שלא תפחת ממפוקח לזכאים 
הדירות  : " בסעיף זה   להלן )שנים לאותו שוכר    6שנים, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על  

 . ("המפוקחות
 

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

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

ה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד על יושכרו בשכר דיר הדירות המפוקחות
מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי בתוספת    80%

 .הצמדה למדד המחירים לצרכן
 

בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב שהינה צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן וביחד 
לחכירת  פועלת", בהתאמה(, השותפות הסכם השותפות" -" ו השותפות"  :בסעיף זה עם החברה

המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה  
מהפרויקט. בהתאם להסכם השותפות, למנרב  40%- ב מחזיקהמהפרויקט ומנרב  60%- ב מחזיקה
" בלתי חוזרת, למימוש CALLאופציית " מוקנית" בלתי חוזרת ולחברה PUTאופציית " מוקנית

 אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של הפרויקט. ( 100%ביחס למלוא )
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דשים מהמועד בו נמסרה  חו  48בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא  

קיבלה החברה את הקרקע ולפיכך מועד ההשלמה החוזי   2020. במהלך חודש ינואר, הקרקע ליזם
לך הרבעון השני  הלהערכת החברה הפרויקט צפוי להסתיים במ ,, עם זאת2024הינו חודש ינואר 

 . 2023לשנת 
 
)כולל התמורה בגין  ( 100%) כולו חברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט ה

(  חדשה "ע תב הגשת  מתוקף  זכויות תוספת קבלת השפעתוללא  מרכיב הקרקע והוצאות פיתוח
   "(.עלות ההשקעה הכוללת הצפויה )להלן בסעיף זה: "  כולל מע"מ מיליון ש"ח 143-בכ

 
 : עוד יצוין כי

 

" הבלתי CALL"-להסכם השותפות שנחתם בין החברה לבין מנרב, אופציית הבהתאם  .1
" הבלתי חוזרת אשר הוקנתה למנרב, PUT"-חוזרת אשר הוקנתה לחברה ואופציית ה

"( הינן האופציהבפרויקט )להלן בסעיף זה: " ( אחזקות מנרב  100%למימוש ביחס למלוא )
ינו תוספת התשלום שתשלם )הי במחיר מימוש אשר אינו מהותי לחברה ולפרויקט

החברה למנרב בגין מימוש האופציה, מעבר לתמורה שתשולם למנרב בשווי חלקה  
 בעלות הפרוייקט, איננה מהותית כאמור(. 

 
בהתאם להסכם השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום  .2

  ת תקופת ההשכרה ימי עסקים מהמועד שבו התקיימו )במצטבר( התנאים לתחיל 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(
 

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

 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.

 
יחידות    100-הגדלת כמות יחידות הדיור לכלצורך  תב"ע    הגישה בקשה לשינויהשותפות    .5

  .ובמקביל להוצאת היתרי בניה לתב"ע הקיימת  "(הגדלת הפרויקט)להלן בסעיף זה: "   דיור
 

בגין חלקה ברכישת   סך העלויות שהושקעו ע"י החברה בפרויקט 2019, בדצמבר 31ם ליו נכון
 . אלפי ש"ח 24,137-הסתכמו לכ( ומיסים 60%) , היטלים ועלויות תכנון הקרקע, פיתוח

 
החברה מציגה את חלקה . החברה מטפלת בהשקעה זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משותפת

   בהקמה.בפרויקט בסעיף נדל"ן להשקעה 
 

הנהלת החברה ובשל השלב הראשוני בו נמצא הפרויקט, בסיס העלות של הנכס משקף  לדעת
 . 2019בדצמבר  31בצורה מהימנה את השווי ההוגן ליום 
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הצפי  יצוין כי הערכת החברה בדבר . כמו כן, יצוין כי אין וודאות לכך שהגדלת הפרויקט תאושר

עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו  למועד סיום הפרויקט ובדבר  
בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות 

מדנים שערכה לגבי מועד  סיון הנהלת החברה ואוינוכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על  
התמורה בגין מרכיב הקרקע, הוצאות פיתוח וכן על הערכות המבוססות על השלמת הפרויקט, על  

שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב.  עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט השקעות אומדן 
עלויות  החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי ב אם הערכות

הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת  
, שינויים  הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה ולהשלמת האישורים הנדרשים להקמת

על מועד  ו  וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה   במדיניות מוניציפלית
 . סיום הקמת הפרויקט

 

 בראשון לציון דירה להשכיר  פרויקט .ג
 

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

בראשון לציון, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח ארוך )להלן בסעיף  
", בהתאמה(. בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של  הפרויקט" -" ו המכרזזה: " 

כת טווח למגורים למשך  דירות לפחות, אשר תיועדנה להשכרה ארו  60מתחם מגורים, אשר יכלול  
מהדירות    25%"(, כאשר  תקופת ההשכרהשנה ברציפות )להלן בסעיף זה: "  20-תקופה שלא תפחת מ

שנים, עם שתי תקופות   3-תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים לתקופה שלא תפחת מ
 שנים בהתאמה, כך שתקופת השכירות הכוללת 4שנים ושל  3אופציה של השוכר להארכה של 

יתרת הדירות  .("הדירות המפוקחות : "בסעיף זה להלן)שנים לאותו שוכר  10לא תעלה על 
תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק החופשי תהיה אופציה  

  להלן )שנים נוספות  5-שנים עם אופציה ל 5להשכיר את הדירות בשוק החופשי לתקופה של 
 "(. החופשידירות בשוק  " : בסעיף זה

 
 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 
לעומת דמי השכירות ששולמו בשנה הראשונה של תקופת השכירות    5%השכירות בשיעור של עד  

 (.המחירים לצרכןבתוספת הפרשי הצמדה למדד )
 

 שכר דירה מפוקח
 

יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד על  (25%)יתרת הדירות 
תוספת  מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי ב  80%

 .הצמדה למדד המחירים לצרכן
 

מדירה להשכיר לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב, שהינה  , התקבלה הודעה  2018בינואר    28ביום  
צד שלישי שאינו קשור לחברה, נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לחכירת הפרויקט וזאת בתמורה לסך 

התמורה בגין  מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין עבור מרכיב הקרקע )להלן בסעיף זה: "  34-של כ
ימים ממועד   90בתוך    שולמהין מרכיב הקרקע,  "(. בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגמרכיב הקרקע 

 קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים. 
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"  השותפות בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב )להלן וביחד עם החברה בסעיף זה: "

ומימוש משותף של  לחכירת המקרקעין  פועלת", בהתאמה(, השותפות הסכם השותפות" -ו
בכל הזכויות   מחזיקות הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה ומנרב 

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

"PUT  אופציית "  מוקנית" בלתי חוזרת ולחברהCALL( 100%" בלתי חוזרת, למימוש ביחס למלוא  )
אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של הפרויקט )להלן בסעיף זה:  

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

וכי בהתאם להסכם השותפות, תקופת   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   ילת תקופת ההשכרה)במצטבר( התנאים לתח
"(, וסיומה בתום  המועד הקובע : " )להלן בסעיף זה  לכל הפרויקט( 5וטופס  4בעיקר קבלת טופס 

   חודשים מהמועד הקובע.  12
 

חודשים ממועד הכרזת   36בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא 
בעקבות  נודע לחברה כי    2019במהלך שנת  .  2021, קרי, בחודש ינואר  ידי ועדת המכרזים הזוכה על  

בלוחות הזמנים לסיום  יותר משנהקיים עיכוב של עיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה 
בנוגע לעיכובים אלו והסיבות   החברה מנהלת מגעים שוטפים עם חברת דירה להשכיר. הפרויקט

)על בסיס דיונים שנערכו עם סגל חברת   כן את לוחות הזמנים ובשלב זה במטרה לעד  שגרמו להם,
לא צופה כי לעיכוב תהיה השפעה מהותית על הפרויקטים כאמור  דירה להשכיר וניסון העבר(

 .2022לשנת  השני ברבעון על כן מועד השלמת הבניה הצפוי של הפרויקט הינו  לעיל.
 

  יחידות דיור  78של    סךלקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול    פועלת  השותפותיצוין כי  
 . "(הגדלת הפרויקט)להלן בסעיף זה: " 

 
 מימון

 
מימון חיצוני מגופים מממנים וכן מקבלת    מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמי

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

"(  הלוויםהתקשרו החברה ומנרב )להלן בסעיף זה: " 2019בפברואר,  5ך המאזן, ביום לאחר תארי 
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
לאחר תאריך מאזן הוארכה    .1%ותישא שמונה תשלומי ריבית בשיעור של פריים+  2020,  בפברואר

 . 2020במאי,  5כאמור ליום  הההלוואתוקפה של 
 

  2.5-על ידי הבנק ערבויות בנקאיות בסכום של כ ללווים במסגרת הליווי הבנקאי ניתנו ,בנוסף
טחת סילוק סכומים אשר ידרשו מהלווים מאת דירה להשכיר בקשר עם  להב ש"ח מיליון

 .לבניית הנכס התחייבויותיה
 

)כולל התמורה בגין   ( 100%)  החברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט כולו
עלות ההשקעה הכוללת  מיליון ש"ח כולל מע"מ )להלן בסעיף זה: "  116-מרכיב הקרקע( בכ

   "(.הצפויה 
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 )המשך(  "ן להשקעה בהקמהנדל - : 9באור 

 
הצפי  יצוין כי הערכת החברה בדבר . כמו כן, יצוין כי אין וודאות לכך שהגדלת הפרויקט תאושר

עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו  למועד סיום הפרויקט ובדבר  
בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות 

נסיון הנהלת החברה ואומדנים שערכה לגבי מועד וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על 
הקרקע, הוצאות פיתוח וכן על הערכות המבוססות על   התמורה בגין מרכיבהשלמת הפרויקט, על  

שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב.  עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט השקעות אומדן 
החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות   אם הערכות

וי ובכלל זה התארכות משך קבלת  הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפ
, שינויים  הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה ולהשלמת האישורים הנדרשים להקמת

ועל מועד    וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה   במדיניות מוניציפלית
 . סיום הקמת הפרויקט

 
בגין חלקה ברכישת   י החברה בפרויקטלויות שהושקעו ע"סך הע 2019, בדצמבר 31ליום  נכון

 .אלפי ש"ח 26,044-הסתכמו לכומיסים   (60%) הקרקע, היטלים ועלויות תכנון
 

  2019בדצמבר  31החברה מטפלת בהשקעה זו בדוחותיה הכספיים כפעילות משותפת. נכון ליום 
נדל"ן להשקעה  החברה מציגה את חלקה בפרויקט בסעיף  ו  הקרקע הועברה לשותפים,הבעלות על  

   בהקמה.
 

הנהלת החברה ובשל השלב הראשוני בו נמצא הפרויקט, בסיס העלות של הנכס משקף  לדעת
 . 2019בדצמבר  31בצורה מהימנה את השווי ההוגן ליום 

 

 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 5,974-בשטח כולל של כ ,110-ו  105מגרשים  ,13חלקה ,  4245גוש )לחכירת מקרקעין 

בבאר יעקב, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח   ("הקרקע : " בסעיף זה
. בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול  (", בהתאמההפרויקט" -" והמכרזבסעיף זה: "  )להלן ארוך

דירות   234- ו (מ"ר 500-כ)תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול שטחי מסחר להשכרה 
שנה   20-רוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מלפחות, אשר תיועדנה להשכרה א

מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה  50%, כאשר ("תקופת ההשכרה : " בסעיף זה  להלן)ברציפות 
שנים, עם שתי תקופות אופציה של השוכר להארכה  3-לתקופה שלא תפחת מ מפוקח לזכאים

שנים לאותו   10וללת לא תעלה על  , כך שתקופת השכירות הכ(שנים בהתאמה  4שנים ושל    3של  )
   .("הדירות המפוקחות: " בסעיף זה להלן)שוכר 

 
יתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק החופשי תהיה  

שנים נוספות   5-שנים עם אופציה ל 5אופציה להשכיר את הדירות בשוק החופשי לתקופה של 
 "(. בשוק החופשי   דירות ": בסעיף זה  להלן)

 
 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%

 .הצמדה למדד המחירים לצרכן
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 )המשך(  "ן להשקעה בהקמהנדל - : 9באור 

 
 הזכייה במכרז, תמורתה ומועד תשלומה 

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

, שהינה צד שלישי שאינו קשור לחברה, נבחרה כהצעה הזוכה,  ("הנדסה  מנרב להלן: "(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 

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

ישולם   (60%) של מגוריטחלקה על ) בגין מרכיב הקרקע  מס רכישהוכן  ("הוצאות הפיתוח: " זה
בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות הפיתוח,  .(0.5%שיעור מס של 

 .ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים 90בתוך  שולמו
 

דשים מהמועד בו נמסרה  חו  39בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא  
יתוח כי המגרש  התקבלה הודעה מטעם חברת הפ 2019. במהלך הרבעון השני לשנת ליזםהקרקע 
  ,, עם זאת2024מועד ההשלמה החוזי של הפרויקט הינו חודש אפריל  כן ועלשותפות נמסר ל

 . 2022לשנת  השלישי החברה צופה כי הפרויקט יושלם במהלך הרבעון 
 

 הנדסה הסכם עם מנרב
 

:  בסעיף זה להלן וביחד עם החברה) הנדסה החברה לבין מנרבבהתאם להסכם שנחתם בין 
לחכירת המקרקעין ומימוש משותף    פועלת, השותפות  (בהתאמה",  הסכם השותפות" -" והשותפות"

בכל  הנדסה מחזיקותשל הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה ומנרב 
בידי   60%- ו הנדסה בידי מנרב 40%לקמן: הזכויות וההתחייבויות בקשר לפרויקט בחלקים כד

  מוקנית  הנדסה , למנרבהנדסה החברה. בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב
בלתי חוזרת, למימוש ביחס למלוא  "CALL" אופציית  מוקניתבלתי חוזרת ולחברה     "PUT"אופציית

בסעיף    להלן)הפרויקט  בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של    הנדסה  אחזקות מנרב  (100%)
)היינו    . יובהר כי, האופציה הינה במחיר מימוש אשר אינו מהותי לחברה ולפרויקט("האופציה"  זה: 

תוספת התשלום שתשלם החברה למנרב הנדסה בגין מימוש האופציה, מעבר לתמורה שתשולם 
וכי בהתאם להסכם  קט, איננה מהותית כאמור(למנרב הנדסה בשווי חלקה בעלות הפרויי

ימי עסקים מהמועד   10השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום 
תקופת ההשכרה,   )התנאים לתחילת במצטבר התנאים לתחילת תקופת ההשכרה התקיימו שבו

,  ("המועד הקובע: " זה בסעיף להלן( לכל הפרויקט( 5וטופס  4במצטבר, הינם בעיקר קבלת טופס 
  .חודשים מהמועד הקובע 12וסיומה בתום  

 
 מימון

 
מימון חיצוני מגופים מממנים וכן מקבלת    מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמי

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

בהסכם לקבלת "( הלווים )להלן בסעיף זה: " התקשרו החברה ומנרב הנדסה  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 ניתנובמסגרת הליווי הבנקאי  ,בנוסף
להבטחת סילוק סכומים אשר ידרשו מהלווים מאת דירה להשכיר בקשר עם   ש"ח מיליון

לביצוע תשתיות   התחייבויותיהלבניית הנכס ומאת חברת הפיתוח בקשר עם  התחייבויותיה
 .ציבוריות בקשר לפרויקט
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 )המשך(  להשקעה בהקמה"ן נדל - : 9באור 
 

 כללי
 

)להלן  ר  יחידות דיו  291- לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול כ  פועלתיצוין כי החברה  
החברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרוייקט כולו  .  "(הגדלת הפרויקט בסעיף זה: " 

בסעיף   להלן)מיליון ש"ח כולל מע"מ  405-בכ (כולל התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות פיתוח)
 "(. עלות ההשקעה הכוללת הצפויה: "זה
 

הצפי  יצוין כי הערכת החברה בדבר . כמו כן, יצוין כי אין וודאות לכך שהגדלת הפרויקט תאושר
עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו  למועד סיום הפרויקט ובדבר  

, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות בשליטת החברה
נסיון הנהלת החברה ואומדנים שערכה לגבי מועד וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על 

התמורה בגין מרכיב הקרקע, הוצאות פיתוח וכן על הערכות המבוססות על השלמת הפרויקט, על  
שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב.  השותפות בקשר לפרויקט עתידיות של  השקעות אומדן 

החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות   אם הערכות
הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת  

, שינויים  ינויים במדד תשומות הבנייההפרויקט, ש ולהשלמת האישורים הנדרשים להקמת
ועל מועד    וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה   במדיניות מוניציפלית
 . סיום הקמת הפרויקט

 
סך העלויות שהושקעו ע"י החברה בפרויקט בגין חלקה ברכישת   2019, בדצמבר 31ליום  נכון

 . אלפי ש"ח 55,818-הסתכמו לכ( ומיסים 60%) הקרקע, פיתוח, 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

 . 2019בדצמבר  31בצורה מהימנה את השווי ההוגן ליום 
 

 
 נדל"ן להשקעה  - : 10באור 

 

 תנועה  .א
  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
     

 -  371,770  בינואר  1יתרה ליום  
     

     תוספות במשך השנה 
     

 327,398  286,226  רכישות
 5,556  ,2779  )*( הוצאות רכישה ישירות שהוונו 

 38,816  427,34  התאמת שווי הוגן  
     

 371,770  ,309329  כ תוספות"סה
     

 -  -  כ גריעות"סה
     

 371,770  701,700  בדצמבר   31יתרה ליום  

 
שיפורים ושדרוגים והוצאות אחרות אותן ניתן היה להוון  כולל עלויות תיווך, משפטיות,  )*( 

   . ישירות לעלות הרכישה
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 10באור 

 

 סכומים שהוכרו ברווח או הפסד .ב

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
       

 -  3,806   3213,9  הכנסות משכירות נדל"ן להשקעה 
הוצאות תפעוליות ישירות הכוללות תיקונים  

 -  800  ,5521  ותחזוקה 
  012,38   3,006  - 
       

 -  38,816   *(  427,34  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה 
       

 -  41,822   807,46  מנדל"ן להשקעה סה"כ רווח 
 
 אלפי ש"ח.  251לא כולל שערוך נדל"ן להשקעה בהקמה בסך של   (*
 

 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 "עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדלשהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על 
 ן שבבעלות החברה. "ובמיקום דומה לזה של הנדל 

 

 פירוט עסקאות .ד
 בדצמבר 31    
    2019  2018 
 ש"ח  אלפי  באור  
       

 86,190  86,880  ( 1ד')01  " בתל אביבמידטאון" פרויקט
 72,700  78,300  ( 2ד')01   גן ברמת" נגבה מרום" פרויקט
 129,200  129,600  ( 3ד')01   מגדלי שיר" בגבעת שמואל" פרויקט
 83,680  85,170  ( 4ד')01    "הלל" בירושלים פרויקט

 -  31,150  ( 5ד')01  פרויקט "הרצליה הילס" בהרצליה 
 -  145,600  ( 6ד')01  פרויקט "אלקטרה מול הנוף" ברמלה

 -  145,000  ( 7ד')01  תקווה פרויקט "הפרדס" בפתח 
       

 371,770  701,700    סה"כ נדל"ן להשקעה 
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 10באור 

 
 פרוייקט "מידטאון" בתל אביב (1)

 

  התקשרה החברה, עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה )להלן  , 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

 
-421הנמצאות על המקרקעין הידועים כחלקות    חניות  34-ו  יחידות מגורים  34הנכס הנרכש הינו  

, בצומת הרחובות שאול המלך ודרך מנחם בגין בתל אביב בפרויקט המכונה 6110בגוש  425
  כל היחידות ", בהתאמה(. המקרקעין " -" והיחידותבשם "מידטאון" )לעיל ולהלן בסעיף זה: " 

יחידה )שטח כל  מ"ר ל  70-חדרים בשטח נטו ממוצע של כ  3הינן בנות  הכלולות בהסכם הרכישה  
של   11-וה 6-, הממוקמות בין הקומות המ"ר מרפסת לכל יחידה 12- מ"ר( וכ 2,367-כולל כ

קומות עיליות, המשלב שימושי   50-מגדל אחד בן כהמקרקעין כוללים פרויקט של  .הפרויקט
מות  קומות עיליות לשימושי מגורים מעל קו 50-בן כ ,משרדים מעל קומות מסחר, ומגדל שני

ובנוסף שטחים מבונים למסחר, יחידות דיור  338 הכוללאשר ירשם כבית משותף  מסחר
 "(. הפרויקט" - )להלן בסעיף זה  תרבות ובילוי ,שימושים עירוניים, פנאי

 
 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
 פרסום מחיר של רבע מסך הכנסה ברוטו של משק בית ממוצע מהעשירון השביעי בישראל ע"פ  

וזאת לכל אורך   ת תל אביבעיריי  כפי שיקבע ע"ישיהיו זכאים לשכור דירה    לשוכרים  "סהלמ  של
  בר  דיור "תנאי - ו "ההשגה  בר  הדיור  שלב "  -בסעיף זה )להלן  השנים של השכירות בפיקוח 10

לשוכרים ניתנת הזכות לשכור מהחברה בנוסף לדירה גם חניה בפרויקט  (. , בהתאמה"השגה 
ו/או למכור את הדירות בשוק    להשכיר  יהיה   ניתן   ההשגה   בר   הדיור  שלב  מתוםבתוספת תשלום.  

בכפוף להוראות החוק החלות על החברה בהיותה "קרן להשקעות   הגבלות ללאהחופשי 
 .הכנסה במקרקעין" כהגדרתה בפקודת מס

 
 : התמורה

 
-על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( בסך של כ

  שולמה למוכרים במלואה. מיליון ש"ח 71.4

 
, עלויות משפטיות, תיווך  0.5%סך העלויות שנצברו בפרויקט בגין התמורה, מס רכישה בשיעור  

 ון ש"ח.  מילי 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 22%-החברה כמימנה א'( של החברה 
 לציבור. ( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( 78%- היתרה )כ

 
  הדוח   למועד  נכון .  טיחידות מגורים בפרויק  34- זקה בחקיבלה החברה את ה  2018במרס,    25ביום  

 להשכרת  הסכמים  32  מתוכן,  בפרויקט  הדירות  לכל  בנוגע  שכירות  הסכמי   34  על  החברה  מהוחת
בתנאים שסוכמו   , הפרויקט של הרכישה בהסכם שנקבעו  כפי  השגה בר דיור  בתנאי דירות  32

אביב ויתר הדירות בהסכמי שכירות סטנדרטיים בשוק החופשי ובהתאם להסכם -מול עיריית תל
 . עם עיריית תל אביב 
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 10באור 

 
  השווי  הערכת פי על ."להנ לנכס שווי הערכת החברה ביצעה"ל הנ יחידותב חזקהה מסירת עם

 בהתאם ש"ח. אלפי 85,860 -כ היה הנכס של ההוגן שוויו אומדן ההשוואה בגישת בוצעה אשר
  אלפי  12,659 - כ של בסך  להשקעה"ן נדל של  הוגן שווי  מהתאמת הכנסות  החברה רשמה לזאת

  "ח.ש
 

על פי הערכת השווי   .ביצעה החברה הערכת שווי שנתית לנכס הנ"ל 2018בדצמבר,  31ליום 
 בהתאם ש"ח. אלפי 86,190 -כ היה 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
 

על פי הערכת השווי   .ביצעה החברה הערכת שווי שנתית לנכס הנ"ל 2019בדצמבר,  31ליום 
 בהתאם ש"ח. אלפי 86,880 -כ הינו הנכס של ההוגן שוויו אומדן ההשוואה בגישת בוצעה אשר
  אלפי  690 -כ של בסך להשקעה"ן נדל של הוגן שווי מהתאמת הכנסות החברה רשמה לזאת

 "ח.ש
 

 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  23בהסכם רכישה של "(, המוכר"
 (. , בהתאמה"העסקה" או " הסכם הרכישה" -ו  "הנכס"
 

 : נכסתיאור תמציתי של ה

 
  1601על המקרקעין הידועים כחלקה הנמצאות  חניות  23-ויחידות דיור  23הנכס הנרכש הינו 

בפרויקט המכונה בשם "מרום נגבה" )לעיל ולהלן בסעיף  ברמת גן  4, ברחוב נגבה 6145בגוש 
קומות מעל קומת  32-", בהתאמה(. המקרקעין כוללים בניין בן כהמקרקעין " -" והיחידותזה: " 

יחידות דיור    120  כוללקרקע עליונה למגורים, קומת קרקע תחתונה מסחרית ומעל חניון. הבניין  
"(. כל היחידות הכלולות בהסכם הרכישה הינן  טהפרויק ובנוסף שטח מסחרי )להלן בסעיף זה: " 

מ"ר   13-מ"ר( כ 2,500-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: 

 
-קבעה במשא ומתן בין הצדדים( בסך של כעל פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נ

 .  שולמה למוכרים במלואה מיליון ש"ח )כולל מע"מ( 46.7
 

,  0.5%  בשיעור  רכישה   מס,  התמורה  בגיןראשונות  היח"ד    23בגין  העלויות שנצברו בפרויקט    סך
  48,329-לכ הסתכמו לדירות תוספותו , הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה 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 23%-החברה כ מימנהא'( של החברה 
 א'( לציבור. ( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה 77%- היתרה )כ

 
 הדירות בפרויקט מרום נגבה ברמת גן. 23-, קיבלה החברה את החזקה ב2018ליולי,  30ביום 

  אשר  השווי הערכת פי על ."להנמסירת היחידות הנ"ל ביצעה החברה הערכת שווי לנכס  עם
 לזאת בהתאם ש"ח. אלפי 55,100 היה הנכס של ההוגן  שוויו אומדן ההשוואה בגישת בוצעה
 "ח.ש אלפי 6,771  -כ של בסך להשקעה "ן נדל של  הוגן  שווי מהתאמת הכנסות חברהה רשמה
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 10באור 

 
 בפרויקט נוספות דירות 6 רכישת

 
  5בנות  גמורות ומוכנות בפרויקטדירות  6 עוד רכשה החברה, 2018אוקטובר  מהלך חודשב

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

 
אלפי ש"ח אשר שולמה במלואה במועד ביצוע   15,600-תמורת העסקה הסתכמה לסך של כ

 העסקה. 
 

,  0.5%הנוספות בגין התמורה, מס רכישה בשיעור  הדירותסך העלויות שנצברו בפרויקט בגין 
 אלפי ש"ח.  15,972-עלויות משפטיות ותוספות לדירות הסתכמו לכ

 
 אופן מימון הרכישה: 

 
לטובת הנאמן למחזיקי אגרות  בדירות הנוספותעל זכויות החברה  יםשעבודהרישום לאחר 

ועמידה בתנאים בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה 
רכישת הנכס מהונה העצמי של עלות מ 15%-החברה כמימנה החוב )סדרה א'( של החברה 

( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( 85%-החברה ואת היתרה )כ
 בור.לצי

 
על פי הערכת   .לדירות הנוספותהנ"ל ביצעה החברה הערכת שווי   הנוספות  הדירותמסירת    עם

 ש"ח.אלפי  17,050 היההשווי אשר בוצעה בגישת ההשוואה אומדן שוויו ההוגן של הנכס 
  1,078  -בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ

 אלפי ש"ח.
 

על  .בפרויקט הנ"ליח"ד(  29)ביצעה החברה הערכת שווי לכלל הדירות  2018בדצמבר  31 ליום
פי הערכת השווי אשר בוצעה בגישת ההשוואה אומדן שווין ההוגן של כלל הדירות בפרויקט  

בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן  ש"ח.אלפי  72,700 היה 
 .אלפי ש"ח 1,628 - להשקעה בסך של כ

 
   דירות נוספות בפרויקט 2רכישת 

 
)כל דירה חדרים  5בנות  דירות נוספות בפרויקט 2רכשה החברה  2019במהלך חודש אפריל  

מ"ר מרפסת( עם חניה צמודה לכל דירה, הממוקמות   15-מ"ר בתוספת כ 127-בשטח של כ
 "(. שתי הדירות הנוספות"  -בפרויקט )להלן 28-27בקומות 

 
אשר שולמה במלואה  מיליון ש"ח 5.2-הסתכמה לסך של כ ן שתי הדירות הנוספותהתמורה בגי 

 במועד ביצוע העסקה.
 

סך העלויות שנצברו בפרויקט בגין שתי הדירות הנוספות בגין התמורה, מס רכישה בשיעור של   
 אלפי ש"ח. 5,323-, עלויות משפטיות ותוספות לדירות הסתכמו לכ0.5%

 
 הרכישה: אופן מימון  

 
לטובת הנאמן למחזיקי אגרות  בדירות הנוספותעל זכויות החברה  יםשעבודהרישום לאחר 

בתנאים בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה ועמידה 
רכישת הנכס מהונה העצמי של עלות מ 16%-החברה כמימנה החוב )סדרה א'( של החברה 

( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( 84%-החברה ואת היתרה )כ
 לציבור.

 
על פי    .לשתי הדירות הנוספותי  הנ"ל ביצעה החברה הערכת שוו  הנוספות  הדירות   2מסירת    עם

  ש"ח.אלפי    5,600  היהבגישת ההשוואה אומדן שוויו ההוגן של הנכס  הערכת השווי אשר בוצעה  
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  248-בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ

 אלפי ש"ח.
 

 על ."להנ בפרויקט יח"ד( 31) הדירות לכלל שווי הערכת החברה ביצעה 2019 בדצמבר 31 ליום
  בפרויקט  הדירות  כללההוגן של  ןפי הערכת השווי אשר בוצעה בגישת ההשוואה אומדן שווי

 ש"ח.אלפי  78,300הינו  
 

דירות    31מתוך    31- חוזי שכירות ביחס ל  תמובפרויקט מרום נגבה ברמת גן נחנכון למועד הדוח  
חודשים ובדמי   60. הדירות מושכרות, על פי רוב, לתקופה של  בפרויקט  חברהשנרכשו על ידי ה

שכירות )הצמודים למדד המחירים לצרכן( אשר מתעדכנים מדי שנה ואשר ידועים מראש 
ופת שכירות מינימלית לשוכרים. כמו כן לשוכרים בפרויקט הנ"ל קיימת זכות להודיע, לאחר תק

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
בכוונת החברה להמשיך ולהשכיר את הדירות ולחדש את   "(. הסכמי שכירות סטנדרטיים" )להלן:  

 . הסכמי השכירות אשר יסתיימו בהתאם למחירי שוק
 

 בגבעת שמואל פרויקט למגורים (3)
 

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

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

 
 תיאור תמציתי של הנכס: 

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

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

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

 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 יקט סך העלויות שנצברו בפרו 

  מיליון ש"ח. 119.6-והשקעות ראשוניות בפרויקט הסתכמו לכ
 

 אופן מימון הרכישה: 
 

נכס לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה בעל זכויות החברה  יםשעבודהרישום לאחר 
מנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה ועמידה בתנאים בהתאם לאמור בשטר הנא

רכישת הנכס מהונה העצמי של החברה ואת עלות מ 14%-החברה כמימנה א'( של החברה 
 ( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( לציבור. 86%- היתרה )כ
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 תכניות החברה לגבי הנכס:

 
 . (סטנדרטייםמושכרות )על פי רוב בהסכמי שכירות  כל דירות המגוריםנכון למועד הדוח 

 
  פי  על ."להנ שמואל בגבעת לנכס שווי הערכת החברהביצעה  2018בדצמבר,  31נכון ליום 

 אלפי  129,200 היה הנכס של ההוגן שוויו אומדן ההשוואה בגישת בוצעה אשר השווי הערכת
  - כ  של  בסך  להשקעה"ן  נדל  של   הוגן  שווי  מהתאמת  הכנסות  החברה  רשמה  לזאת  בהתאםש"ח.  
    "ח.ש אלפי 9,616

 
  פי  על ."להנ שמואל בגבעת לנכס שווי הערכת החברהביצעה  2019בדצמבר,  31נכון ליום 

  אלפי  129,600 הינו הנכס של ההוגן שוויו  אומדן ההשוואה בגישת בוצעה אשר השווי הערכת
  - כ  של  בסך  להשקעה"ן  נדל  של   הוגן  שווי  מהתאמת  הכנסות  החברה  רשמה  לזאת  בהתאם  ש"ח.
 "ח.ש אלפי 400

 
 מבנה ברחוב הלל פינת קינג ג'ורג' בירושלים רכישת (4)

 
( צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה 2התקשרה החברה, עם שני )  2018  רבאוקטוב  22ביום  
מאוכלסות בחלקן בבניין בן  היחידות דיור    33"(, בהסכם רכישה של  המוכרים: " בסעיף זה   )להלן

הסכם  " -ו "הנכס)להלן: " בירושלים  2פינת רח' הלל מס'  27קומות ברח' המלך ג'ורג' מס'  7
 בהתאמה(.", העסקה" או " הרכישה

 

 : עסקהלהלן פרטים נוספים אודות ה

 : נכסתיאור תמציתי של ה .א

-כ  של מכר)שטח מאוכלסות בחלקן היחידות דיור  33הינו  על ידי החברה נרכשש 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    3,785בנוי כולל של  )בשטח    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 " -" ו המגורים

 והוא הוקם בשנות השלושים של המאה הקודמת.

 התמורה:  .ב

 "חש  מיליון 75-כהצדדים( בסך של התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין 
 .במלואה שולמה למוכרים

, עלויות משפטיות  0.5%התמורה, מס רכישה בשיעור  בגיןבנכס העלויות שנצברו  סך
  ש"ח. אלפי 75,868-לכ הסתכמוותיווך  

 
 והבעלות הועברה לחברה.הושלמה מסירתן של היחידות   2018בדצמבר,  26ביום 

 : אופן מימון הרכישה .ג

לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב  בנכסעל זכויות החברה  יםשעבודהרישום לאחר 
מושכרת  הייתה  אשר"ר מ 66- כ של בשטח אחתהחברה )למעט דירה )סדרה א'( של 
י  אלפ  1,035על ידי החברה בתמורה לסך של    2019ונרכשה בחודש דצמבר    בדיירות מוגנת

ועמידה בתנאים בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(  (ש"ח
רכישת הנכס מהונה העצמי של החברה ואת עלות מ 12%-החברה כמימנה של החברה 

  ( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( לציבור. 88%- היתרה )כ
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 : הסכמי שכירות קיימים .ד

לאור כוונתה של החברה לשפץ את הנכס החברה פעלה לסיום הסכמי השכירות בו כך  
  לשיפוץ היתר לקבל פועלת החברה. יחידות דיור בנכס 2, מושכרות הדוח למועד נכוןש

 .הקרובים החודשים במהלך הנכס

 :תכניות החברה לגבי הנכס .ה

 כמות  להגדלת בקשה , היתר בין, הכולל בנכס כללי  שיפוץ ולבצע  לתכנן החברה  בכוונת
על פי הערכות ראשוניות של החברה עלות השיפוץ   הדיור הקיימות כיום בנכס. יחידות

 "( העלות השיפוץ הצפוי מיליון ש"ח )כולל מע"מ( )להלן: " 15-תסתכם בסך של כ
ת בנייה  הליך להשבחת הנכס ע"י בקשת תוספת זכויו לקדם החברה החלה, במקביל

 .  ובניית היחידות שיתקבלו )אם יתקבלו( כתוצאה מהגדלת זכויות הבנייה
 

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

זה נסמך, בעיקר על הערכות בדבר היקף השיפוץ הערכות וכוונות של החברה. מידע 
ותכולתו ועל אומדן הוצאות עתידיות של החברה שנערך בסיוע גורמים מקצועיים. אם 
הערכות ואומדני החברה לא יתממשו וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי  

דד תשומות בעלויות הבנייה הצפויות, שינויים בשיפוץ המתוכנן והיקפו, שינויים במ
 .הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות השיפוץ הצפויה

 
  השווי  הערכת פי על ."להנ לנכס שווי הערכת החברה ביצעה"ל הנ היחידות מסירת עם

 ש"ח. אלפי 83,680 היה 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
 

  השווי   הערכת  פי  על"ל,  הנ  לנכס  שווי  הערכת  החברהביצעה    2019בדצמבר,    31נכון ליום  
 ש"ח. אלפי 85,170 הינו הנכס של ההוגן שוויו אומדן ההשוואה בגישת בוצעה אשר

בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של 
 .2019אלפי ש"ח בשנת  449 -כ
 

 פרויקט "הרצליה הילס" בהרצליה  (5)
 
התקשרה החברה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן בסעיף זה:   2019במרס  24ביום  

נות לאכלוס מיידי בפרויקט "הרצליה  יחידות דיור גמורות ומוכ   11"המוכר"(, בהסכם רכישה של  
- הילס" ברחוב אריק איינשטיין בשכונת הרצליה ב' אשר בהרצליה )להלן בסעיף זה: "הנכס" ו

 "הסכם הרכישה" או "העסקה", בהתאמה(.
 

 : להלן פרטים נוספים אודות העסקה 
 

 : תיאור תמציתי של הנכס 
מ"ר(  1,010-לוס מיידי )שטח מכר של כיחידות דיור גמורות ומוכנות לאכ 11הנכס הנרכש הינו  

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

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

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

 
 : התמורה 

מיליון ש"ח שולמה  27.6-בין הצדדים( בסך של כהתמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן 
מניות   9,411,765העבירה החברה למוכר    2019במרס    28. כחלק מהתמורה, ביום  למוכר במלואה

 ש"ח ע.נ. של החברה )מתוך המניות הרדומות אשר הוחזקו על ידי החברה(. 0.01רגילות בנות 
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 :נ"ל המוכר התחייב בין היתרהעם העברת המניות למוכר בגין תשלום חלק מן התמורה  

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

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

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

 
 : הרכישהמימון  אופן  
מניות רגילות   9,411,765דרך של העברת  מימון רכישת הנכס בוצע מהונה העצמי של החברה וב 

נים מבכוונת החברה לפעול לקבלת מימון חיצוני מגופים ממ ש"ח ע.נ. של החברה. 0.01בנות 
 כגון: בנקים וגופים מוסדיים. 

 
 : לים הנובעים מהרכישהחיובי מס או היט

יצוין כי החברה קיבלה אישור ממס הכנסה כי בגין רכישת דירות המגורים תצא שומת מס 
מס רכישה ויתרת המס לתשלום תוקפא   0.5%רכישה מלאה בהתאם לחוק ואולם ישולם רק 

חודשים )להלן בסעיף זה: "תקופת ההקפאה"(. ככל שהחברה לא תרכוש   12לתקופה של עד 
דירות מגורים במתחם במשך תקופת ההקפאה ייגבה מס הרכישה במלואו ולא תחול   20לפחות  

בהתאם לזאת שילמה החברה מס . הא לפקוד7א64ההקלה ביחס למס רכישה בהתאם לסעיף 
 . 0.5%רכישה בשיעור של  

 
  הנוספות  הדירות 20 של רכישתן ההושלמ טרםנכון לתאריך המאזן ש העובדה לאור כי , יצוין

עוד  .מליון ש"ח 2.1-בסך של כ המלא הרכישה מס בגובה למס הפרשה החברה רשמה, במתחם
דירות נוספות במתחם  9יצויין כי לאחר תאריך המאזן השלימה החברה את רכישתן של 

למחוק את ההפרשה למס כאמור בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של    עתידהוכתוצאה מכך  
 . א'23ה באור להרחבה רא, 2020שנת 

 
 :תכניות החברה לגבי הנכס

הסכמי   11נכון למועד הדוח לחברה וקיבלה החברה את החזקה בדירות  2019במרס,  28ביום 
בכוונת החברה להמשיך ולהשכיר    הדירות שבבעלותה.  חתומים בנוגע לכל  שכירות סטנדרטיים

 . למחירי שוקאת הדירות ולחדש את הסכמי השכירות אשר יסתיימו בהתאם 
 

מיליון ש"ח,   19.6 -תמורה במזומן בסך של כ –מיליון ש"ח  30-עלות הרכישה הסתכמה בכ
 בגובה מלא רכישה מסמיליון ש"ח,  8-תמורה במניות ששווין ההוגן נמדד ונקבע על סך של כ

  0.5%מס רכישה מופחת בשיעור של  תשלם)כאמור, החברה  "חש  מיליון  2.2-כ של בסך 8%
במהלך שנה ממועד הרכישה(, עלויות ייעוץ ומשפטיות בפרויקט  דירות    20רכישת  מת  השללאור  

  2019 בדצמבר 31ליום אלפי ש"ח.  58-אלפי ש"ח ועלויות אחרות בסך של כ 210- בסך של כ
העריכה החברה את שוויו של הפרויקט. על פי הערכת השווי אשר בוצעה בגישת ההשוואה  

תוצאה מכך רשמה החברה הכנסות כ  אלפי ש"ח.  31,150- כ  הינואומדן שוויו ההוגן של הפרויקט  
 אלפי ש"ח. 1,139-מהתאמת שווי הוגן בסך של כ

 
 הנוף" ברמלה מולפרויקט "אלקטרה  (6)

 
, התקשרה החברה, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן בסעיף זה:  2017  בפברואר  21  ביום

"( אשר  הנכס"  - ברמלה )להלן בסעיף זה דיור יחידות 84"(, בהסכם רכישה של בניין בן המוכר"
 "(. העסקה "  או" הרכישה  הסכם "  - בנייה )להלן בסעיף זה יבשלב היה מצוי

 
הדירות )אשר נקבעה במשא  84התמורה בגין . הושלמה מסירתו של הנכס  2019במרס  31ביום 

 מיליון ש"ח שולמה למוכרים במלואה.  129-ומתן בין הצדדים( בסך של כ 
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 10באור 

 
 : הנכס של תמציתי תיאור

 
מ"ר לא כולל מרפסות וחצרות( על  9,800-כ של מכר)שטח  דיוריחידות  84 ןב בנייןהינו  הנכס

המכונה בשם  בפרויקט ברמלה, 4349 בגוש 438 בחלקה 145/2המקרקעין הידועים כמגרש 
  המקרקעין (. בהתאמה", המקרקעין "-ו " הבניין בסעיף זה: "  ולהלן" )לעיל הנוף מול"אלקטרה 

  יחידות   252  הכוללי משותף  תת קרקע  ן מעל חניו   מגורים  בנייני   3הכולל    למגוריםקט  יפרו  כוללים
 "(.  הפרויקט"  : בסעיף זה  )להלן דיור

 
על פי הערכת השווי   .ביצעה החברה הערכת שווי לפרויקטבמועד מסירת יחידות הדיור הנ"ל 

עלות   ש"ח.אלפי  143,950 -כ היה אשר בוצעה בגישת ההשוואה אומדן שוויו ההוגן של הנכס 
בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות  אלפי ש"ח 129,001-הפרויקט לאותו מועד הסתכמה לכ

 .2019אלפי ש"ח בשנת  14,949  -מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ
 

 אשר השווי הערכת פי על ."להנ לנכס  שווי הערכת החברהביצעה   2019בדצמבר,  31נכון ליום 
בהתאם לזאת   ש"ח.  אלפי  145,600  -כ  הינו   הנכס  של  ההוגן  שוויו  מדןאו  ההשוואה  בגישת  בוצעה 

אלפי   1,454  -מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כנוספות רשמה החברה הכנסות 
 . 2019ש"ח בשנת 

 
 אופן מימון הרכישה 

מעלות רכישת  70%-מעלות רכישת הפרויקט מומנו מהונה העצמי של החברה וכ 30%-כ
 פרויקט מומנה באמצעות אגרות החוב )סדרה א'(.ה
 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה 
 . 0.5%החברה מס רכישה בשיעור של    שילמהבגין רכישת הנכס 

 
 תכניות החברה לגבי הנכס

יחידות דיור   84מתוך  דיירים 84חוזי שכירות מול  84- החברה בהתקשרה נכון למועד הדוח, 
בכוונת החברה להמשיך ולהשכיר את הדירות ולחדש   בפרויקט בהסכמי שכירות סטנדרטיים.

 ות אשר יסתיימו בהתאם למחירי שוק.את הסכמי השכיר
 

 פרויקט "הפרדס" בפתח תקווה  (7)
 

אינו קשור לחברה, בהסכם רכישה  התקשרה החברה עם צד שלישי ש 2019 ספטמברב 10ביום 
יחידות דיור גמורות ומאוכלסות בפרויקט "הפרדס" הממוקם בשכונת המגורים כפר גנים   49של  

תקווה וזאת בהמשך להתקשרות החברה, במהלך חודש אוגוסט -ג' ברחוב חיים זכאי אשר בפתח
גמורות   יחידות 7, עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה בהסכמי רכישה של 2019

 .הנ"ל ומאוכלסות בפרויקט
 

 : להלן פרטים נוספים אודות העסקה 
 
 תיאור תמציתי של הנכס   
מ"ר מרפסות,   960-מ"ר( בתוספת של כ  7,200יחידות דיור גמורות ומאוכלסות )שטר מכר של    56  

בגוש    583-586מחסנים קומתיים המצויים על המקרקעין הידועים חלקות    56- חניות עיליות ו  100
: "המקרקעין" או "הנכס"(. יחידות הדיור כוללות תמהיל של  בסעיף זה  תקווה )להלן -בפתח  6371

דירות דופלקס. המקרקעין כוללים פרויקט    8-חדרים ו   5דירות בנות    23חדרים,    4דירות בנות    25
 דירות כ"א.  14-קומות ו 8בנייני מגורים זהים בני  4הממותג כ"בוטיקי וייחודי", המכיל 

 
 התמורה  

מיליון ש"ח   130-שר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( בסך של כהדירות )א 56התמורה בגין 
 שולמה למוכרים במלואה.
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה - : 10באור 

  
מניות רגילות  17,341,040למוכר  הקצתה החברה 2019בספטמבר  12ביום כחלק מהתמורה,    

י שער מניה מוסכם של : "המניות המוקצות"( לפבסעיף זה   ש"ח ע.נ של החברה )להלן  0.01בנות  
  : "שער המניה המוסכם"(.בסעיף זה  אג' למניה רגילה )להלן 86.5

 
 :נ"ל המוכר התחייב בין היתרהם חלק מן התמורה  ועם העברת המניות למוכר בגין תשל  

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

 חוזרת, בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי תקופת החסימה המוחלטת בגין המניות, תהיה בת שנה אחת  (2)
ג  15א עד 15חודשים כאמור בתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיף  6חודשים( חלף  12)

רבעונים כאמור בתקנות    6רבעונים חלף    4ותקופת ה"טפטוף" תהיה בת    2000-תש"סלחוק(,  
 הנ"ל וכי הוראות אלו תחולנה ביחס לכל נעבר של המוכר, במישרין או בעקיפין. 

   
 אופן מימון הרכישה 

מעלות רכישת הפרויקט מומנו מהונה העצמי של החברה ובאמצעות הנפקת מניות   11%-כ
 (. 1מעלות רכישת הפרויקט מומנה באמצעות אגרות החוב )סדרה  89%-למוכר כאמור, וכ

 
 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה 

 . 0.5%החברה מס רכישה בשיעור של    שילמהבגין רכישת הנכס 
 

 הסכמי שכירות קיימים
נכון למועד הדוח, מושכרות כל הדירות שבנכס בדמי שכירות חופשית לתקופה קצרה בהסכמי 

 . 2020מסתיימים ברובם במהלך שנת  אשרשכירות סטנדרטיים 
 

 תכניות החברה לגבי הנכס
ות אשר יסתיימו  בכוונת החברה להמשיך ולהשכיר את הדירות ולחדש את הסכמי השכיר

 בהתאם למחירי שוק.
 

 כללי
 

  115,000-תמורה במזומן בסך של כ  –אלפי ש"ח  129,902-הדירות הסתכמה בכ 56עלות רכישת 
אלפי ש"ח, מס רכישה   13,660-אלפי ש"ח, תמורה במניות ששווין ההוגן נמדד ונקבע על סך של כ

במועד המסירה  אלפי ש"ח. 592-אלפי ש"ח ועלויות תיווך ומשפטיות בסך של כ 650-בסך של כ
הדירות בפרויקט. על פי הערכת השווי    56העריכה החברה את שווין של    2019צמבר  בד  31וליום  

אלפי   145,000- אשר בוצעה בגישת ההשוואה אומדן שווין ההוגן של הדירות בפרויקט הוא כ
 ש"ח.

 
 אלפי ש"ח. 15,098-כתוצאה מכך רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן בסך של כ
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 רכוש קבוע    -: 11באור 

 
 ותנועה הרכב 

 
 2019 שנת

מחשבים   
  ותוכנות

ציוד וריהוט  
  משרדי

שיפורים  
 סה"כ  במושכר

 ש"חאלפי   
         עלות

 805  18  ( **  230  ( **  557  2019בינואר,  1יתרה ליום  
 211  -  -  211  תוספות במשך השנה  

         
 1,016  18  230  768  2019בדצמבר  31יתרה ליום  

         
         פחת שנצבר
 183  4  48  131  2019בינואר,  1יתרה ליום  

 179  2  3  174  פחת 
         

 362  6  51  305  2019בדצמבר  31יתרה ליום  
         

בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 
2019  463  179  12  654 

 
 

 2018 שנת
מחשבים   

  ותוכנות
ציוד וריהוט  

  משרדי
שיפורים  
 סה"כ  במושכר

 ש"חאלפי   
         עלות

 433  18  ( **  226  ( **  189  2018בינואר,  1יתרה ליום  
 372  -  4  368  תוספות במשך השנה  

         
 805  18  230  557  2018בדצמבר  31יתרה ליום  

         
         שנצברפחת 

 92  2  24  66  2018בינואר,  1יתרה ליום  
 91  2  24  65  פחת 

         
 183  4  28  151  2018בדצמבר  31יתרה ליום  

         
בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 

2018  426  182  14  622 

 
 . אלפי ש"ח 1 -מסכום נמוך  *( 

 מחדש מוין **(  
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 רותים יהתחייבויות לספקים ולנותני ש - : 12 באור

 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח  אלפי  
     

 398  336  חובות פתוחים
     
  363  398 

 
 זכאים ויתרות זכות  - : 13באור 

 
 בדצמבר 31  
  2019  2018 
 ש"ח  אלפי  
     

 2,599  4,504  הוצאות לשלם *( 
 1,484  2,849  פקדונות שהתקבלו משוכרים

 348  205  שכר   בגין ומוסדות  התחייבויות לעובדים
 -  261  מקדמות מלקוחות

 -  383  התחייבות בגין חכירה 
 19  14  אחרים

     
  8,216  4,450 
 
  2018בשנת אלפי ש"ח ) 1,063בסך של  ובעלי עניין קשוריםכולל יתרה בגין צדדים  2019בשנת      (*

 . (ש"ח אלפי 1,222בסך  ובעלי עניין  יםקשור דיםמול צד ותיתרבגין  יתרה כולל
 

 התחייבויות לא שוטפות  - : 14באור 
 

 'א סדרה"ח אג .א
 

  1בנות , רשומות על שם, 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 

- הנפקה בסך של כתמורת ההנפקה בניכוי הוצאות  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  
 
יבית על יתרת הקרן הבלתי  הר.  1%  של  קבוע  בשיעור  שנתית  ריבית  נושאת'(  א)סדרה    חובה  אגרות  רןק

  31מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( שולמה ותשולם פעמיים בשנה, במועדים כדלקמן: ביום 
  30)כולל( וביום  2021עד  2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ביוני ו 30וכן בימים  2017בדצמבר 

,  צמודות  תהיינה'(  א)סדרה    ובהח  אגרותחודשים שקדמה למועדים אלו.    6בגין התקופה בת    2022ביוני  
 . 2017  יולי חודש בגין 2017 באוגוסט 15 ביום שפורסם לצרכן המחירים למדד, וריבית קרן
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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 ביחסים פיננסיים במועד בדיקתם (א'  סדרה)בגינן, החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב  
 כמפורט להלן:

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

 . 30%יפחת משיעור של  הכספיים של החברה, לא 
 

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

 
 עמדה החברה בכל ההתניות הפיננסיות כאמור לעיל.  2019, בדצמבר 31נכון ליום  

 
 . להלן 18 , ראה באורל"הנ החוב אגרות הבטחת לשם שניתנו טחונותילב באשר

 

 1אג"ח להמרה סדרה  .ב
 

ש"ח ערך   1( בנות 1ש"ח אגרות חוב להמרה )סדרה  143,853,000הנפיקה החברה  2019ביולי  14ביום 
ש"ח ע.נ כל אחת של החברה )להלן: "אגרות   0.01נקוב כל אחת, הניתנות להמרה למניות רגילות בנות  

מיליון    139.5-( ובתמורה כוללת )ברוטו( של כ1אג' לאגרת חוב )סדרה    97("(, במחיר של  1החוב )סדרה  
 ש"ח.

 

מקרן ערכן הנקוב הכולל של   100%( תעמודנה לפירעון בתשלום אחד המהווה 1אגרות החוב )סדרה 
. היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב  2024במרס    31( אשר ישולם ביום  1אגרות החוב )סדרה  

 . 0.3%ריבית שנתית בשיעור קבוע של  ( תישא 1)סדרה 
 

תשולם במועדים כדלקמן:  שולמה ו(  1סדרה  ) הבלתי מסולקת של אגרות החוב    הריבית על יתרת הקרן 
 (וללכ ) 2023עד  2020בספטמבר של כל אחת מהשנים  30-ו  סבמר 31בימים  , 2019בספטמבר  30ביום 

   .2024 סבמר 31וביום  
 

יוני  ב 15תהיינה צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום ( 1סדרה )אגרות החוב 
. אם יתברר, במועד הפירעון של תשלום  (: "המדד היסודי"בסעיף זה  להלן) 2019בגין חודש מאי  2019

: "מדד בסעיף זה להלן)כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי המדד הידוע במועד התשלום 
  עלה לעומת המדד היסודי, תשלם החברה את אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא (התשלום"

מוגדל 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
 

היינה אגרות החוב ניתנות להמרה באופן )כולל( ת  2021במרס    31החל מיום המסחר הראשון ועד ליום  
ש"ח ע.נ. של אגרות החוב ניתנים להמרה למניה רגילה אחת של החברה )בכפוף להתאמות  1בו כל 

)כולל( אגרות החוב תהיינה ניתנות   2024במרס  21ועד ליום  2021באפריל  1ככל שיידרשו( ומיום 
ים להמרה למניה רגילה אחת של החברה ש"ח ע.נ. של אגרות החוב ניתנ 1.5להמרה באופן בו כל 

 : "שער ההמרה"(.בסעיף זה )בכפוף להתאמות ככל שיידרשו( )להלן 
 

ככל שהחברה תחלק בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות החוב, דיבידנד, יוכפל שער ההמרה ביחס 
הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני  שבין שער 

 '.ד16יום ה"אקס דיבידנד". ראה גם באור 
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 )המשך(  התחייבויות לא שוטפות - : 14באור 

 
, מועד ההנפקה, העריכה החברה את שוויו ההוגן של רכיב ההמרה הגלום באגרות 2019ביולי   14ליום  

החוב. על פי הערכת השווי אשר בוצעה באמצעות מודל מונטה קרלו, שוויו ההוגן של רכיב ההמרה  
אלפי ש"ח. חישוב שוויו ההוגן של רכיב ההמרה האמור, בוצע תוך שימוש במדדים  7,218הוא 

,  -0.5%אג', ריבית חסרת סיכון של  97אג', מחיר אגרת של  86מוצעים הבאים: מחיר מניה של המ
 . 1:1.5- ו 1:1שנים ויחסי המרה של    4.75, אורך חיי אופציה של  19%סטיית תקן של  

 
, עדכנה החברה את הערכת השווי, ומצאה כי שוויו ההוגן של רכיב ההמרה  2019 בדצמבר 31ליום 

 אלפי ש"ח. 1,740הוא    2019 בדצמבר 31חוב ליום  הגלום באגרות ה
חישוב שוויו ההוגן של רכיב ההמרה האמור, שבוצע באמצעות מודל מונטה קרלו, בוצע תוך שימוש  

אג', ריבית חסרת סיכון של  97.8אג', מחיר אגרת של  76מחיר מניה של במדדים הממוצעים הבאים: 
- ו 1:0.99652 -מרה של כשנים ויחסי ה 4.25ציה של , אורך חיי אופ 18.5%, סטיית תקן של -0.80%

1:1.49478 . 
 

 אמות מידה פיננסיות
 

  לציבור ועד לפירעון מלוא חובות והתחייבויות   ( 1סדרה  )  להמרה  אגרות החוב   הונפקו החל מהמועד בו  
פיננסיים , לעמוד ביחסים  (1  סדרה)  להמרה  החברה בגינן , החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב

 במועד בדיקתם כמפורט להלן: 
 
 היחס בין ההון עצמי של החברה לבין היקף המאזן של החברה, כפי שיופיעו בדוחות  א.

 . 30%הכספיים של החברה, לא יפחת משיעור של  
 

 מיליון ש"ח. 230ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  ב.

 
 ההתניות הפיננסיות כאמור לעיל.עמדה החברה בכל   2019בדצמבר,  31נכון ליום  

 
 להלן.  18, ראה באור  ל"הנ החוב אגרות הבטחת לשם שניתנו לביטחונות באשר

 

 ה מתאגיד בנקאיהלווא .ג
 

 מנרבנטלה החברה ביחד עם  2018, במהלך הרבעון השני והרביעי לשנת ד'9-וא' 9בסעיפים  כאמור 
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
 

נטלה החברה ביחד עם מנרב הלוואת ליווי נוספת בסך  , 2019חודש פברואר  במהלך ג',9' בס כאמור 
 מליון ש"ח(. 17.8-מליון ש"ח )חלק החברה כ 29.7של 
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 מכשירים פיננסיים - : 15באור 

 
 התחייבויות פיננסיות א.

 בדצמבר 31  מועד  שיעור הריבית   
 2018  2019  פירעון    האפקטיבית  
 ש"חאלפי       

         :נושאות ריביתלא שוטפות הלוואות 
 373,355  377,129  30/06/2022  1.84%-1.52%  1%בריבית של  ת מדדוצמוד אגרות חוב

אגרות חוב להמרה צמודות מדד בריבית 
 -  131,643  31/03/2024  )***( 1.26%  0.3%של 

 40,800  -  13/06/2020  1%פריים +   דירה להשכיר באר יעקב  – הלוואות ליווי 
 9,468  -  2020/01/11  1%פריים +   דירה להשכיר חולון  – הלוואות ליווי 
 423,623  508,772      נושאות ריבית לא שוטפות סה"כ הלוואות 

         
         

         הלוואות שוטפות נושאות ריבית:
 -  40,800  2006/20/13  1%פריים +   דירה להשכיר באר יעקב  – הלוואות ליווי 
 -  9,468  01/11/2020  1%פריים +   דירה להשכיר חולון  – הלוואות ליווי 
דירה להשכיר ראשון   – הלוואות ליווי 

 -  16,728  2020/505/0  1%פריים +   לציון 
 -  66,996      סה"כ הלוואות שוטפות נושאות ריבית

         
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח  

         :או הפסד
בגין רכיב  SWAPהתחייבות פיננסית 

 14,527   17,597  30/06/2021    )*(  התחייבותי
 -  1,740  31/03/2024    התחייבות פיננסית בגין אופציה להמרה )**(

         
      19,337  14,527 

 . 'ה16ראה באור מס' להרחבה  )*( 
 ב'.14 באור ראה להרחבה)**(  
 . 2.43%הינה  1)***( שיעור הריבית האפקטיבית ללא רכיב ההמרה באג"ח  

 
 הוגן  שווי ב.

 
של  פיננסייםה ההשווי ההוגן של מכשיריבספרים לבין היתרה שווה בין מבלה שלהלן טה

 : שווים ההוגןפי -, המוצגים בדוחות הכספיים שלא עלהחברה
 

 שווי הוגן   יתרה בספרים  
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2019  2018  2019  2018 
 ש"חאלפי   

         ותיפיננס התחייבויות
         

 367,344  388,101  373,355  377,129  אגרות חוב )סדרה א(
 -  140,688  -  131,643  (1אגרות חוב להמרה )סדרה 

         
 367,344  528,789  373,355  508,772  סה"כ

         
 החתך.בורסה לתאריך ב מחיר מצוטט השווי ההוגן מבוסס על )*( 

 
, ספקים והתחייבויות  חייבים, השקעות בני"ע סחיריםההנהלה העריכה שיתרת המזומנים, 

הפירעון הקצרים של שוטפות אחרות מהווה בקירוב את שווים ההוגן וזאת בשל מועדי 
 מכשירים אלה.
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 15באור 

 
 

השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים הוא הסכום אשר בו המכשיר יכול להימכר 
 בעסקה בין קונים ומוכרים מרצון, בשונה מעסקה כפויה )פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ(.

 
 וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן: להלן השיטות 

 
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
 

 מחושב לפי מודל התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסדחישוב השווי ההוגן של  

אופציה, ריבית  ה, תקופת  ברהמחיר מנית הח  בו נלקחו בחשבון הפרמטרים הבאים:  מונטה קרלו
סיכון, סטיית תקן במחיר המניה, מחיר מניה לצורך סיום מוקדם ושיעור ריבית הפריים.  חסרת  

 '. ה16באור  הלהרחבה רא
 
 יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים ג.

 
אגרות חוב סדרה ,  אגרות חוב סדרה א'ההתחייבויות הפיננסיות של החברה, מורכבות מעיקרי  

לממן   אלה מיועדת בעיקר. התחייבויות פיננסיות  כאמור לעילוהלוואות ליווי מתאגיד בנקאי    1
ושווי מזומנים,  העיקריים של החברה כוללים מזומנים הפיננסים את פעילות החברה. הנכסים

 ישירות מפעילותה של החברה.    ובעים, אשר נוארוך ופיקדונות לזמן קצר  השקעה בני"ע
 

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 
מחיר   ן: סיכועיקרי  סיכוןמרכיב    כוללשינויים במחירי השוק. סיכון שוק  תנו כתוצאה מיש

פעים מסיכון שוק  ושפיננסיים המהמכשירים ה. בגין הצמדה למדד המחירים לצרכן אחר
החברה במהלך והרחיבה שהנפיקה  (1וסדרה  סדרה א')בעיקר את יתרות אג"ח כוללים 
 . 2017-2019השנים 

 
 סיכוני מדד

 
. (לעיל  ( 1ראה סעיף )החברה חשופה לשינוי במדד המחירים לצרכן בגין אגרות חוב 

במועד  במדד המחירים לצרכן 1%החברה עולה כי שינוי של מניתוחי רגישות שביצעה 
  (.2018מליון בשנת    3.7-)כ  חמיליון ש"  3.8  -בכ  2019  לשנת  הרווחאת  מקטין  היה    הדיווח

 
 סיכון ריבית  ( 2
 

מכשיר פיננסי תזרימי המזומנים העתידיים מ אוהשווי ההוגן ריבית הוא הסיכון ש סיכון 
 שינויים בשיעורי ריבית שוק. מ ישתנו כתוצאה

 
בעיקר  מתייחסתהחשיפה של החברה לסיכון של שינויים בשיעורי ריביות השוק 

, ליום המאזן הסתכמה  להתחייבויות לזמן ארוך של החברה הנושאות ריבית משתנה
 .אלפי ש"ח 66,996- ת התחייבויות החברה הנושאות ריבית משתנה בכיתר
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 15באור 

 
 :ניתוח רגישות שיעור הריבית 

 
הריבית על  י את הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר בשיעור ציגה הטבלה שלהלן מ

החלק המושפע מכך בהלוואות ובאשראי. כאשר כל המשתנים האחרים ללא שינוי,  
 היה כדלקמן:תשל החברה   הנקיעל הרווח   שינויים בשיעורי הריביתההשפעה של  

 

  

עליה/ירידה  
בנקודת 
  המוצא

ההשפעה על  
 הנקי הרווח 

 אלפי ש"ח    
2019 :     

     
 667  +1%  "ח בש הלוואות

     
 ( 667)  - 1%  "ח בש הלוואות

 
 סיכון נזילות  .2

 
סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של החברה וכן מהוצאות המימון והחזרי הקרן 
של מכשירי החוב של החברה. סיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תתקשה לקיים 

בוחנת את תחזיות תזרימי הנהלת החברה  .מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות
מדיניות החברה הינה לממן .  המזומנים ואת יתרות המזומנים ומנהלת את סיכון הנזילות

ושמירה על יחסים את רכישת הנכסים תוך הקפדה על פיזור וגיוון של מקורות מימון 
 . והיכולת לגיוס הון תוך התייחסות לשיקולים של עלויות מימוןפיננסיים מ

 
על פי התנאים   החברהיגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של  הטבלה שלהלן מצ

 החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומי ריבית(: 
 

 2019בדצמבר,  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 
 336  -  -  -  -  336  ולנותני שירותים

 8,216  -  -  -  -  8,216  זכאים
 883,67  -  -  -  -  883,67  הלוואות מתאגיד בנקאי

 539,308  144,069  432  386,254  4,271  4,282  אגרות חוב
             

  80,717  4,271  386,254  432  144,069  615,743 

 
 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 
 -  -  -  -  -  398  ולנותני שירותים

 -  -  -  -  -  4,450  זכאים
 -  -  -  -  ,31451  ,3821  הלוואות מתאגיד בנקאי

 -  -  6384,65  3,827  3,827  3,827  חוב אגרות
             

  10,057  55,141  3,827  384,656  -  - 
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 הרכב הון המניות  .א
 

 2018  בדצמבר,  31ליום    2019בדצמבר,    31ליום    

 מונפק ונפרע   רשום   מונפק ונפרע   רשום   

 מספר המניות   

         
ש"ח    0.01מניות רגילות בנות  

 ע.נ. כ"א 
 

10,000,000,000  948,374,838  10,000,000,000  310,622,100 
 
 

 התנועה בהון המניות  .ב
 

 ש"ח ע.נ.   מספר מניות  
     

 2,406,221  240,622,100  2017בדצמבר,  31יתרה ליום  
     

 3,106,221  310,622,100  2018בדצמבר,  31יתרה ליום  
     

 874,839,4  948,374,838  2019בדצמבר,  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

 

 דיבידנד .ד
 

אלפי    5,000  -כ  בסך של  2018שנת    בגיןדיבידנד    חלוקתהכריזה החברה על    2018  בנובמבר  18ביום  
  5הדיבידנד כאמור חולק ביום  .אגורות 1.67185 -כ הדיבידנד למניה הינו .יהש"ח, לבעלי מניות

 . 2018, בדצמבר
 

עד דירקטוריון החברה החליט על קביעת מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה  2019באוגוסט  13ביום 
אשר תהיה לחברה הכנסה חייבת, שתועבר לבעלי המניות של החברה כחלוקת רווחים בהתאם 

- , תחלק החברה מדי שנה קלנדרית לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור של כה לפקוד 9א64לסעיף 
מרווחי החברה    30%-י, כפי שיהיה בתחילת אותה שנה קלנדרית, אך לא יותר ממהונה העצמ  1.5%

 (.לפי הנמוך מביניהם)באותה שנה 
 

תשלומים רבעוניים,   4- תשלומים חציוניים או ב 2-על פי המדיניות, הדיבידנד האמור יחולק ב
ל החברה,  בסמוך לאחר חתימת ופרסום הדוחות הרבעוניים או הדוחות החציוניים או השנתיים ש 

קרן להשקעות  )לפי העניין ובלבד שהחלוקה כאמור לא תפגע במעמד החברה כקרן ריט 
.  , ביכולתה של החברה לפרוע את התחייבויותיה ובהתפתחותה העסקית של החברה(במקרקעין

תניות הפיננסיות  היודגש כי הדיבידנד האמור לעיל יחולק, אם יחולק, בכפוף להוראות כל דין ול
להלן:  ) 1999-, תשנ"טוקף במועד הרלבנטי ובכלל זה בכפוף להוראות חוק החברותשתהיינה בת

לחוק החברות, וכן בכפוף להוראות   302, בדבר מבחני החלוקה הקבועים בסעיף ("חוק החברות"
חלק ד' פרק שני לפקודה, בדבר העברת הכנסה חייבת לבעלי המניות וחלוקת רווחים בהתאם 

לפחות מההכנסה החייבת של  90%חייב, בין היתר, חלוקה של לפקודה, אשר מ 9א64לסעיף 
החברה, למעט שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין מניבים, בתוספת הכנסות פטורות 

 . ובניכוי הוצאות שאינן מותרות בניכוי
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  1,053-דיבידנד בסך של כ חלוקתהחלטה על  קיבל דירקטוריון החברה 2019באוגוסט  13ביום 

  29יום בחולק  . הדיבידנד האמוראגורות 0.30178-אלפי ש"ח, המהווה דיבידנד למניה של כ
 .2019באוגוסט 

 
אלפי    1,053-דיבידנד בסך של כקיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת    2019בדצמבר    8ביום  

בדצמבר  26דיבידנד האמור חולק ביום . האגורות 0.11134-ש"ח, המהווה דיבידנד למניה של כ
2019 . 

 

 הנפקת מניות ועסקת החלף  .ה
 

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

 .ובדומה להון העצמי למניה של החברה  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   70,000,000, באמצעות הבנק )כמפורט להלן( 2018ביוני  30החברה תציע, עד ליום  .1
"(  מניות רגילות" או "מניה רגילה: " בסעיף זה  החברה )להלן ש"ח ע.נ. כ"א של    0.01רגילות בנות  

 "(.שער הבסיס המקורי: " בסעיף זה ש"ח למניה רגילה )להלן   1במחיר מקורי של 

"  הרוכשים : " בסעיף זה הבנק יאתר קונים, שיבחרו על ידו על פי שיקול דעתו הבלעדי )להלן .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.

מעת הנפקת המניות המוקצות לא יהיה לחברה כל קשר למניות המוקצות, לזכויות הנובעות   .3
 מהן ולכל החלטה הנוגעת להן. 

מניות המוקצות לרוכש תהיה סופית, בלתי חוזרת, מלאה, בלתי מותנית, ללא סייגים, מכירת ה .4
ולחברה או לצדדים קשורים לה לא תהיה זכות חזרה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל מין ו/או  
סוג שהוא למניות המוקצות. מבלי לגרוע מהאמור, הרוכש ינהג מנהג בעלים במניות המוקצות  

קבלת דיבידנד, הקצאת זכויות וכיו"ב( והוא איננו מחויב באופן כלשהו    )לרבות לעניין הצבעה,
לחברה לכל דבר ועניין באשר לאופן ההצבעה או הפעלת זכויות אחרות שתהיינה לו מכוח 

 המניות.

כל תאגיד השולט  -ביחס לחברה   – " צד קשורברה וצדדים קשורים לה )לצורך ההסכם, " הח .5
ת בעלי השליטה בחברה, במישרין ו/או בעקיפין )יצוין כי  ו/או בשליטת החברה ו/או בשליט
יבואו בדברים   בחוק ניירות ערך(, לא  ה : כמשמעותה פירושבחברה אין בעל שליטה(; "שליטה"  

)במישרין או בעקיפין( עם הרוכש באשר לאופן מימוש זכויותיו במניות המוקצות, כולן או  
 לצד שלישי על ידי הרוכש. מקצתן, לרבות ביחס להצבעה ו/או מכירת המניות 

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
במקרה של עליית ערך מניית החברה מעל לשער הבסיס המקורי, כשהוא מותאם  -בלבד 

)אירועי חברה הינם כדלקמן: שינויים בהון, חלוקת מניות הטבה, חלוקת   י חברהלאירוע
"( ובמקרה של ירידת ערך מניית אירועי חברה : "בסעיף זה )להלן דיבידנד והנפקת זכויות(

 החברה מתחת לשער הבסיס המקורי, כשהוא מותאם לאירועי חברה.  

)כהגדרתה להלן( ובמקרה של  הבנק ישלם לחברה את התשואה  –במקרה של עליית ערך   .2
"(  המניות הנוספות: " בסעיף זה  ירידת ערך כאמור יוקצו על ידי החברה מניות נוספות )להלן

  שיקול  לפי, יאשר שהבנקגוף  -"המפיץהסכם, "ה לצורך ) 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 

 לתשואה, כהגדרתה להלן, והיא תשמש אך ורק לתשלום ההפרשים הנ"ל )התשואה( לבנק.

דה מלאה לתשואת מניית החברה בין יום ביצוע העסקה הנגזרת העסקה הנגזרת תכלול הצמ   .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 
חד לאחר מועד סיום העסקה הנגזרת "(, התשואה תשולם יום עסקים אאירוע 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  
הבנק, כאשר תמורת הפצתן בלבד תשמש לתשלום התשואה השלילית הנ"ל, לפי הנוסחה 

 : כדלקמן
ההפרש שבין השער הקובע )כהגדרתו להלן(, במועד סיום העסקה הנגזרת,  -" התשואה"

 שיחושב להלן, לבין שער הבסיס המקורי כפול כמות המניות המוקצות.    כפי 
במקרה של הפצת המניות הנוספות יחולו אותן הוראות שבהסכם המתייחסות להפצה  

 )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 

נה  כפרמיה עבור העסקה הנגזרת, החברה תשלם לבנק ריבית משת  :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  
הנגזרת )כהגדרתו להלן(. סכום הריבית לתשלום לכל תקופת ריבית יהיה סך השווה למכפלה 

)ד(  -; ו 1%)ב( שער הבסיס המקורי; )ג( ריבית הפריים +  של: )א( כמות המניות המוקצות;
ימים(. למניעת ספק בקרות    365תקופת הריבית הרלבנטית במונחים שנתיים )לפי שנה של  

אירוע סיום מוקדם )כהגדרתו להלן(, לא תיגבה פרמיה בגין התקופה שלאחר מועד הסיום  
 המוקדם.  

חודשים שתיספר החל מיום    24ופה של  הנגזרת תהא לתק   העסקה:  תקופת העסקה הנגזרת  .5
מועד סיום העסקה  : "בסעיף זה ביצוע העסקה, או מועד סיום מוקדם, ככל שיחול )להלן 

להסכם בקשר    1אישר דירקטוריון החברה את תיקון מס'    2019בנובמבר,    13ביום    "(.הנגזרת
העסקה   אשר על פיו תוארך תקופת 2018עם עסקת ההחלף על מניות החברה מחודש יוני 

חודשים(    24חודשים החל ממועד ביצוע עסקת ההחלף )חלף    36הנגזרת כך שתסתיים בתום  
או מועד סיום מוקדם ככל שיחול )בהתאם לתנאי עסקת ההחלף(. החברה חתמה על תיקון  

 באותו מועד וכן נשאה בעמלת עסקה בסכום שאינו מהותי.  1מס' 

 : השער הקובע במועד סיום העסקה הנגזרת .6
קובע במועד סיום עסקת הנגזרת ייקבע בהתאם למחיר המכירה הממוצע המשוקלל ה   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
ויובהר: הפצת המניות הנ"ל תבוצע בכל מקרה לצורך קביעת השער הקובע במועד סיום 
העסקה הנגזרת כאשר תמורת ההפצה תקבע על פי תנאי השוק בלבד ולחברה לא תהיה  

 השפעה על הפצה זו והשער הקובע. 
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 תפו, במישרין או בעקיפין, ברכישת כי היא ו/או צד קשור אליה לא ישת החברה מתחייבת .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 

ת, ללא מחיר מינימום )לשם כך, יוכל המפיץ להפיץ את המניות הנ"ל בפרק העסקה הנגזר
ימים ממועד סיום העסקה הנגזרת ולא יראו בכך הפרה של ההסכם(. מובהר  7זמן של עד 

כי ההפצה תיעשה על ידי המפיץ על פי דין ולמשקיעים שכל אחד מהם הוא משקיע העומד 
ו באופן שלא יראו בהצעה הנ"ל הצעה  בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך א

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  

היו  הנוספות ולעמידה בהנחיות הבורסה לרבות הנחיות בדבר מחיר מזערי למניה כפי שי
 אג' נכון למועד זה(.  30באותה עת )

את הבנק מכל אחריות מכל מין וסוג שהוא במישרין או בעקיפין בגין ובקשר    פטרההחברה    .8
עם מכירת מניות החברה הרלבנטיות )לרבות אחריות ביחס למחיר המכירה( והעסקה  

וף לכך הנגזרת ולא תעלה למול הבנק כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בהקשר זה, בכפ
 שהבנק לא הפר את התחייבויותיו לפי תנאי ההסכם.

 
 : סיום מוקדם 

ימים מראש בבקשה לסיים את העסקה   14החברה תוכל לפנות לבנק בהודעה בכתב של   .9
הנגזרת לפני מועד סיום העסקה הנגזרת, ובמקרה כאמור ייקבע מועד סיום חדש מוקדם 

 מהותי שסוכם בין הצדדים.יותר ותיגבה עמלת סיום מוקדם בסכום לא 

אם תהיה מניעה כלשהי להמשך קיומה של העסקה הנגזרת, בשל שינוי בדין ו/או בהוראה   .10
"(, לאחר המניעה : " בסעיף זה  ו/או הנחיה לפי כל רשות מוסמכת, לרבות בנק ישראל )להלן

שבוצעה, ייקבע בהקדם ככל שניתן מועד סיום מוקדם לעסקה הנגזרת והחברה לא תהיה  
אית להתנגד לכך ותהיה מנועה מלהעלות כל טענה או תביעה מכל מין או סוג שהוא  רש

כלפי הבנק בקשר עם הסיום המוקדם של העסקה הנגזרת כאמור. במקרה כאמור לא תגבה 
 עמלת סיום מוקדם, ככל שמקור המניעה הינו בבנק.  

ת הזכות לסיים, בנוסף, כל אחד מהמקרים הבאים יהווה אירוע סיום מוקדם המקנה לבנק א  .11
לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ובמועד בו יקבע הבנק, את העסקה הנגזרת ולבצע  
מכירה של מניות החברה כנדרש לצורך קביעת השער הקובע במועד סיום העסקה הנגזרת 

 לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי:
   " משמעו: אירוע סיום מוקדם" 
ו בין החברה לבנק לפי תנאי העסקה הנגזרת בין  אי תשלום העמלות לבנק כפי שסוכמ ( 1)

 החברה לבנק;
 אי העברה של העברות לתיחום חשיפה, כמפורט להלן;  ( 2)
 הפרת מצג ו/או התחייבות ע"י החברה;  ( 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.
 אי החזקת יתרת מזומן מינימאלית בחשבון החברה בבנק. ( 7)

ש"ח במשך כל חיי   15,000,000" הינה "יתרת מזומן מינימליתלצורך ההסכם נקבע כי,    
יל, החל מתום שנה מיום ביצוע העסקה היתרה המינימאלית העסקה. למרות האמור לע 

ש"ח בלבד וזאת בכפוף לכך והחל מהמועד שבו שער הנעילה   10,000,000-תתעדכן ל
אגורות  90ימי מסחר רצופים, יעלה על  3הממוצע של מניות החברה בבורסה, במשך 

סכום זה לא  למניה. יובהר כי יתרת המזומן המינימלית הינה סכום שיופקד בבנק אך 
 ישועבד לבנק ויהיה משוחרר מכל מגבלה שהיא. 

היחס בין ההון עצמי של החברה לבין היקף המאזן של החברה, כפי שיופיעו בדוחות  ( 8)  
 . 30%הכספיים של החברה, יפחת משיעור של  

 מיליון ש"ח.  200ההון העצמי של החברה יפחת מסך של  ( 9)
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 העברות לתיחום חשיפה  

לבנק, כהעברה לתיחום חשיפה, סכום מזומן בש"ח  העבירה ביום 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
ות, בכל כמות שתידרש על מנת לפרוע את ההפרשים הכספיים  להקצות את המניות הנוספ

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

ת את יתרת ירידת הערך הבנק לממש את הסכום העצמאי, כולו או חלקו, על מנת לכסו
 שלא כוסתה כתוצאה ממכירת המניות הנוספות. 

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  ם מזומן נוסף בש"ח )להלן תעביר החברה, כהעברה נוספת לתיחום חשיפה, סכו
"( השווה למלוא גובה השווי ההוגן השלילי. החל ההעברה הנוספת לתיחום חשיפה"

מהעברת סכום ההעברה הנוספת לתיחום החשיפה יהווה סכום זה חלק בלתי נפרד מהסכום 
 העצמאי. 

כן השווי  יובהר, כי ככל שבוצעה על ידי החברה העברה נוספות לתיחום חשיפה ולאחר מ
( או שהשווי ההוגן של העסקה הנגזרת הפך  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.
בכל נקודת זמן הינו התשואה השלילית )כפי שמחושבת להלן( ובניכוי     –"  הוגן שלילישווי  "

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 
ככל שישנו, בין מחיר הנעילה של מניות החברה  ההפרש השלילי, –" תשואה שלילית"

אג' למניה כפול  80ערך בת"א, לבין שער מניה של מניות החברה שהינו -בבורסה לניירות
 כמות המניות המוקצות.  

 
של    בסך  חשיפה  לתיחום  נוספת  העברההעבירה החברה    2019שנת  הרבעון הרביעי ל  במהלך

   ש"ח. מליון 4.2
 

 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 32המניות המוקצות תפוצל בהתאם להוראות   מהנפקת שהתקבלה

   –הנפקת מניות בתמורה קבועה שתסווג בהון החברה; וכן   ( 1)
 וצג כהתחייבות פיננסית אשר תימדד יעסקת החלף, אשר  -  equity swapנגזר בגין עסקת  ( 2)

 והפסד.מדי תקופת דיווח בשווי הוגן כאשר השינויים יזקפו לדוח רווח 
 

 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  ו בהתאם 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    ו בהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ חיצונית שווי 
 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 – 2018בדצמבר,  31אג', מחיר מניה ליום  98.3–שער בסיס של מחיר המניה 

, סטיית תקן של  0.65% -יכון בשיעור של כאופציה של שמונה עשרה חודשים, ריבית חסרת ס
 .1.75%אג' וריבית פריים בשיעור של   60, מחיר מניה לצורך סיום מוקדם 20.86% -כ

 
ליום    של הנגזרההוגן    ו בהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ חיצונית שווי 

 מחושב לפי מודלנגזר חישוב השווי ההוגן של  .אלפי ש"ח 17,597 –הינו  2019, בדצמבר 31

על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים:   מונטה קרלו,
אג', תקופת   77 – 2019, בדצמבר 31מחיר מניה ליום אג',  98 –שער בסיס של מחיר המניה 

, סטיית תקן של  0.15% -כ חודשים, ריבית חסרת סיכון בשיעור של שמונה עשרהאופציה של 
 .1.75%אג' וריבית פריים בשיעור של   60, מחיר מניה לצורך סיום מוקדם 18.85% -כ

 
  2019, בדצמבר 31לבין שוויו ליום  2018בדצמבר,  31ההפרש בין שוויו ההוגן של הנגזר ליום  

 מימון בתקופה. כהוצאותאלפי ש"ח נרשם  3,070בסך של 
 

 ת  ואופציוהנפקת מניות  .ו
 

- ש"ח ע.נ כ"א ו 0.01מניות רגילות בנות  28,125,000הקצתה החברה  2019במרס  17ביום 
אופציות )סדרה ד'(, לפסגות ניירות ערך ולילין לפידות )ילין לפידות ניהול קופות גמל   30,937,500

הול תיקי  בעבור בסט אינווסט; ילין לפידות ני –בע"מ; ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ 
בשם מחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ( בתמורה לסך של   –השקעות בע"מ 

 מיליון ש"ח )להלן בסעיף זה: "ההקצאה"(.  22.5-כ
 

( של החברה. אופציות )סדרה ד'( 1כל אופציה )סדרה ד'( תהיה ניתנת למימוש למניה אחת )
עדים מסוימים )המוגדרים בהסכמים בין תהיינה ניתנות למימוש, בכל יום מסחר ולמעט במו

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

 
י  , החליט דירקטוריון החברה על דחיית המועד האחרון למימוש כתב2019בנובמבר  27ביום   

 . 2020ביוני,   30'( ליום דהאופציה )סדרה 
 

בהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ חיצונית, שווין ההוגן של האופציות  
, במרס 17ליום  )סדרה ד'( שהוענקו במסגרת הנפקת החבילה לפסגות ניירות ערך ולילין לפידות 

על   B&S כתבי האופציה מחושב לפי מודלחישוב השווי ההוגן של . ש"ח אלפי 847-כ הוא 2019
בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון 

ואורך חיי    21.6%סטיית תקן של  אג',    85אג', מחיר מימוש של    77, מחיר נכס בסיס של  %0.25של  
זו בסעיף תקבולים ע"ח אופציות  בהתאם רשמה החברה את יתרה    .חודשים וחצי  8הוא    האופציה 

 בדוח על השינויים בהון. 
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 הנפקת מניות בעסקת הרצליה .ז
 

העבירה החברה למוכר  2019במרס  28, ביום דירות בהרצליה 11ברכישת  כחלק מהתמורה
הרדומות אשר הוחזקו  ש"ח ע.נ. של החברה )מתוך המניות  0.01מניות רגילות בנות  9,411,765

 על ידי החברה(. 
 

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

לא למכור ולא להעביר את המניות באופן שיראו בו הפרה של הוראות החסימה על פי דין   (1)
כירה ובכלל זה הפרה של ההוראות למגבלת מ 1968-הכלולות בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
 חוזרת, בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

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

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

 
 . (5ד')10  אורב ראה הרצליה עסקת בדבר נוספים פרטיםל

 

 הנפקת מניות ואופציות  .ח
 

'(, ואופציות )סדרה  13,728,000-מניות רגילות ו  12,480,000הקצתה החברה  2019 איבמ 20 ביום
 מיליון ש"ח )להלן בסעיף זה: "ההקצאה"(.  10-בתמורה לסך של כצדדים שלישיים ל

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

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

   
, החליט דירקטוריון החברה על דחיית המועד האחרון למימוש כתבי  2019בנובמבר  27ביום   

 . 2020ביוני,   30האופציה )סדרה ו'( ליום  
 
יעוץ חיצונית, שווין ההוגן של האופציות  בהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת י  

חישוב  . ש"ח אלפי  345- כ הינו  2019, במאי 20ליום )סדרה ו'( שהוענקו במסגרת הנפקת החבילה 
על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע     B&S השווי ההוגן של כתבי האופציה מחושב לפי מודל

  77, מחיר נכס בסיס של %0.34תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון של 
  . חודשים וחצי  6-הינו כ  ואורך חיי האופציה   23.28%סטיית תקן של  אג',    85אג', מחיר מימוש של  

 בדוח על השינויים בהון. בהתאם רשמה החברה את יתרה זו בסעיף תקבולים ע"ח אופציות 
   

 הנפקת מניות בעסקת פתח תקווה  .ט
 

הקצתה   2019בספטמבר  12ביום , בגין רכישת הדירות בעסקת פתח תקווה כחלק מהתמורה
ש"ח ע.נ של החברה )להלן: "המניות   0.01מניות רגילות בנות  17,341,040למוכר  החברה

אג' למניה רגילה )להלן: "שער המניה המוסכם"(. 86.5המוקצות"( לפי שער מניה מוסכם של 
  

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

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

 חוזרת, בהתאם להוראות החוק הנ"ל.
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תהיה בת שנה אחת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי תקופת החסימה המוחלטת בגין המניות,   (2)
ג  15א עד 15חודשים כאמור בתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיף  6חודשים( חלף  12)

רבעונים כאמור בתקנות    6רבעונים חלף    4ותקופת ה"טפטוף" תהיה בת    2000-לחוק(, תש"ס
 הנ"ל וכי הוראות אלו תחולנה ביחס לכל נעבר של המוכר, במישרין או בעקיפין. 

 
 . (7)ד'10 באור ראה תקווה  פתח עסקת בדבר יםנוספ פרטיםל

 

 אופציה להקצאת מניות .י
 

עם צד שלישי שאינו קשור   PUTהתקשרה החברה בהסכם אופציה  2019בספטמבר  26ביום 
 . 7נוספים ראו  באור  לפרטים    יחידות דיור.  55: "המוכרת"(, לרכישה של  בסעיף זה  לחברה )להלן
, התקשרה החברה בהסכם אופציה להקצאת מניות עם צד  2019בספטמבר  26 באותו מועד,

: "המשקיעה"( )למיטב ידיעת החברה המשקיעה  בסעיף זה  שאינו קשור לחברה )להלןנוסף  שלישי  
הינה חברה קשורה של המוכרת( אשר לפיו המשקיעה העניקה אופציה לחברה שלפיה תוכל  

ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה בתמורה לסך   0.01ות החברה להקצות למשקיעה מניות רגילות בנ
 : "הסכם האופציה להקצאת מניות"(.בסעיף זה  מיליון ש"ח )להלן 23.25של 

 
בהתאם להסכם האופציה להקצאת מניות כמות המניות שתוקצנה על ידי החברה למשקיעה  

ע"מ, אביב ב-תחושב לפי ממוצע שער הנעילה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל
,  (: "שער הנעילה"בסעיף זה להלן)בשבעת ימי המסחר האחרונים טרם מסירת הודעת המימוש 

 .באופן שסך כמות המניות המוקצות תהיה שווה למנה שבין התמורה לבין שער הנעילה
 

מסרה החברה למשקיעה את הודעת המימוש בהתאם להסכם האופציה  , 2019בנובמבר  19 ביום
ש"ח ע.נ. כ"א של החברה   0.01מניות רגילות בנות  27,877,698להקצאת מניות, בדבר הקצאת 

  23,250,000אג' למניה רגילה וזאת בתמורה לסך של  83.4למשקיעה לפי שער מניה מוסכם של 
 ש"ח.

 

 מוסדיים למשקיעים מניות הנפקת .יא
 

ש"ח כ"א של  0.01מניות רגילות בנות  551,929,000החברה  ה, הקצת2019בנובמבר  19 םביו
  " מוסדי "משקיע  להגדרת( 3)  עד( 1) בחלופות המונח)כהגדרת  מוסדיים למשקיעים החברה 

)להלן:   יחידות 551,929-(, ב2007-בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז
,  מניות  1,000  כוללת יחידה)כל   ליחידה"ח ש  750  של אחיד ובמחיר אחידה לא בהצעה "יחידות"(, 

  414- כ הינה היחידות  בגין לחברה)ברוטו(  הכוללת התמורה "ח(.ש 0.75 הינו  מניה  לכל והמחיר
 "ח. ש מיליון

 

 בחברה ההון ניהול .יב
 

וקרנות הון אחרות. החברה  החברה כוללת כהון את הון המניות הרגילות, פרמיה, העודפים,  
החברה מנהלת את מבנה   .מנהלת את הונה העצמי על מנת למקסם את התשואה לבעלי המניות

  ההון בדרך של הנפקות הון, תשלומי דיבידנד וגיוסי הון תוך התחשבות בדרישות לשמירת הון 
החברה הנהלת  .קרן השקעות במקרקעיןל ת מס הכנסה ביחספקודב עצמי מינימלי שנקבעו

לפרטים  .והדירקטוריון סוקרים באופן שוטף את ההיבטים הקשורים לניהול ההון של החברה
 . 14באור בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות ראה 
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 תשלום מבוסס מניות .יג
 

 החברה  הקצתה' ה16כאמור בבאור המניות מיליון  70כתוצאה מהקצאת  , 2018ביולי  29ביום 
של החברה )להלן: "חברת   חברת הניהולריט אינדקס ניהול בע"מ,  ל,  ('גסדרה  )  אופציות  3,500,000
בפעם אחת או בחלקים, במהלך  מניות 3,500,000-למימוש ל ניתנותהאופציות כאמור  .הניהול"(

בהתאם לחוות דעת כלכלית  .תותקופה בת שבע שנים שתחילתה במועד ההנפקה של המני
,  ביוני   27החברה מחברת ייעוץ חיצונית, שווין ההוגן של האופציות לרכישת מניות ליום    שקיבלה

על   B&Sחישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה מחושב לפי מודל. אלפי ש"ח 396 - כהינו  2018
בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון 

 . שנים 7ואורך חיי האופציה הוא  17%טיית תקן של ס, %1.61של 
 

החברה   הקצתה ,'ו16כאמור בבאור המניות  28,125,000, כתוצאה מהקצאת 2019ביוני  3ביום 
- לאשר ניתנות למימוש  )סדרה ה'( אופציות 1,406,250 , ללא כל תמורה נוספת,לחברה הניהול

של   ( שנים ממועד ההנפקה7ה בת שבע )במהלך תקופכולן או חלקן, בכל עת מניות  1,406,250
ייעוץ חיצונית, שווין ההוגן של   בהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת. המניות

חישוב השווי  . ש"ח אלפי 353-כ הוא 2019, במרס 17לרכישת מניות ליום  )סדרה ה'( אופציות
על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך    B&S ההוגן של כתבי האופציה מחושב לפי מודל

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

 
הקצתה החברה   ,'ח16ור כאמור בבא מניותה 12,480,000, כתוצאה מהקצאת 2019ביוני  20ביום 

- ל למימוש ניתנותאשר  )סדרה ז'( אופציות 624,000, ללא כל תמורה נוספת, לחברת הניהול
של   ( שנים ממועד ההנפקה7כולן או חלקן, בכל עת במהלך תקופה בת שבע )מניות  624,000
  2019 ,במאי 20לרכישת מניות ליום  . החברה מדדה את שוויין של אופציות )סדרה ז'(המניות

לפי   חושבחישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה . ש"ח אלפי 120-כ ומצאה כי שווין הינו 
, מחיר %1.17בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון של ו  B&Sמודל

  הינו ואורך חיי האופציה    16.82%סטיית תקן של  אג',    85אג', מחיר מימוש של    86.9נכס בסיס של  
 . שנים 7
 

כאמור בבאור   מניות בעסקת פתח תקווהה  17,341,040, כתוצאה מהקצאת  2019בנובמבר    13ביום  
 אשר  )סדרה ח'(  אופציות  867,052, ללא כל תמורה נוספת,  החברה לחברת הניהול  , הקצתה(7)ד'10

( שנים ממועד 7תקופה בת שבע )   כולן או חלקן, בכל עת במהלך  מניות  867,052-ל  ניתנות למימוש
  25לרכישת מניות ליום  . החברה מדדה את שוויין של אופציות )סדרה ח'(של המניות ההנפקה

חישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה  . אלפי ש"ח 134-כ ומצאה כי שווין הינו  2019, בספטמבר
בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון של  ו  B&Sלפי מודל חושב

ואורך   16.82%סטיית תקן של אג',  86.5אג', מחיר מימוש של  84.3, מחיר נכס בסיס של %0.64
 . שנים 7  הינוחיי האופציה 

 
  הקצתה החברה לחברת הניהול  ,'אי16כאמור בבאור  המניות 551,929,000כתוצאה מהקצאת 
 ניתנות למימוש  אשר  )סדרה ט'(  אופציות  27,596,450, ללא כל תמורה נוספת,  לאחר תאריך המאזן

של    ( שנים ממועד ההנפקה 7כולן או חלקן, בכל עת במהלך תקופה בת שבע )   מניות   27,596,450-ל
ההוגן של  שווין  חיצונית,בהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ . המניות

  אלפי  4,475-כ הינו )מועד הקצאת המניות כאמור(  2019, בנובמבר 19ליום אופציות )סדרה ט'( 
בוצע תוך שימוש במדדים ו  B&Sלפי מודל חושבחישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה . ש"ח

מחיר מימוש של  אג',  77, מחיר נכס בסיס של %0.69הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון של 
 .שנים 7  הינוואורך חיי האופציה   16.9%סטיית תקן של  אג',  75
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לאחר ,  החברה לחברת הניהול  הקצתה  , י'16בבאור  כאמור  המניות    27,877,698כתוצאה מהקצאת  

- ל ניתנות למימוש אשר )סדרה י'( אופציות 1,393,885ללא כל תמורה נוספת, תאריך המאזן, 
של   ( שנים ממועד ההנפקה7כולן או חלקן, בכל עת במהלך תקופה בת שבע ) מניות 1,393,885

  2019, בנובמבר 26לרכישת מניות ליום  . החברה מדדה את שוויין של אופציות )סדרה י'(המניות
 . ש"ח אלפי  162- כ כי שווין הינו ומצאה

 
בוצע תוך שימוש במדדים ו  B&Sלפי מודל חושבחישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה 
אג', מחיר מימוש של   75, מחיר נכס בסיס של %0.69הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון של 

 . שנים 7  הינוואורך חיי האופציה  16.9%סטיית תקן של אג',  83.4
 

קיומו של   ,מבוססת על פרשנות משפטיתהול ואשר מקובלת גם על חברת הני לעמדת החברה, 
הסכם הניהול שנחתם בין החברה לבין חברת הניהול, מצביע כי קיימת למעשה תקופת הבשלה  

אם הסכם הניהול יבוטל על ידי חברת הניהול   בין היתר מהסיבה כי שנים, 7)משתמעת( של 
הניהול יופסק בשל אירועים  , שלא בגין הפרתו על ידי החברה או אם הסכם במהלך תקופה זו

האופציות  של לחלק היחסי לא תהיה חברת הניהול זכאית , שונים המתוארים בהסכם הניהול
בעבור התקופה שבה לא תעמיד לחברה שירותי ניהול. במקרה כאמור יופחת מחיר  שהוענקו לה

ליתרת   המימוש של האופציות שהוקצו לחברת הניהול )בהתאם להוראת הסכם הניהול( רק ביחס
. לפיכך, מכירה  האופציות שהוקצו לחברת הניהול ואשר חברת הניהול זכאית להן, כאמור לעיל

 . תשלום מבוסס מניות לחברת הניהול על פני תקופה זועסקת החברה בהוצאות בגין 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מגוריט ישראל בע"מ 
 הכספיים באורים לדוחות  

-  64   - 

 
 הכנסה על מיסים - : 17אור ב
 

השקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת  החברה הוקמה במטרה להיות קרן 
 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  
מס הכנסה ובמסגרתו הוכנסו, בין היתר, הסדרי מס ספציפיים לקרן להשקעות במקרקעין  

 "(, 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.

 כנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין כהכנסתם החייבת של בעלי המניות.תיחשב הה

 
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  
עין. דהיינו לצורך חישוב המס ושיעורי המס תחשב המשקיעים בחברה השקעה ישירה במקרק

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 

 החברה פטורה ממיסים על הכנסה מדמי שכירות.
 

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 

תחולק לבעלי המניות בהתאם למדיניות ההפסדים. ההכנסה החייבת לאחר קיזוז ההפסדים 
 הקרן בדבר חלוקת רווחים.

 
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
 

יום התאגדותה ואולם אם בתום חודשים מ 24מניותיה נרשמו למסחר בישראל בתוך  .2
חודשים מיום התאגדותה, שווי נכסיה שהם מקרקעין לצורכי  36המועד 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 

 

דותה ועד למועד הרישום למסחר בבורסה לא היו לה נכסים, פעילות, ממועד התאג .3
הכנסות, הוצאות, הפסדים או התחייבויות, למעט לצורך פעילותה כקרן השקעות  

 למקרקעין. 

 

 .ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך מניותיה נסחרות בבורסה בישראל .4

 

לחוק מיסוי   70עיף , או הוראות ס2לא חלו לגבי העברת נכס אליה הוראות חלק ה .5
 . מקרקעין
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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(
הנסחרים בבורסה, מלוות מדינה, נכסים שיש לכלול בסעיף "לקוחות" ניירות ערך  

משווי   95%-ומזומנים, לא פחת מ ת בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, פיקדונו
 כלל נכסיה. 

 
שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים ומקרקעין לצורכי דיור להשכרה בישראל לא   ב(

יבים ומקרקעין לצורכי דיור  משווים של כלל נכסיה שהם מקרקעין מנ  75%-פחת מ
 להשכרה.

 
בדצמבר בכל שנת מס החל ממועד   31- ביוני וב  30-ב,  6נוסף על התנאים האמורים בסעיף   .7

 :הרישום למסחר התקיימו כל אלה

 

שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים, מקרקעין לצורכי דיור להשכרה ונכסי הנפקה   (א
משווים של כלל   75%-(, לא פחת מותמורה )כהגדרת מונח זה בפקודת מס הכנסה

 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; –למסחר בבורסה בישראל 

 
שנרשמו   ירות ערך של החברהכספים שהתקבלו מהנפקה נוספת של ני -

 במשך שנה מיום ההנפקה;  – למסחר בבורסה בישראל
 
 ;המכירהבמשך שנה מיום   –ממכירת מקרקעין  תמורה -

 
סכום ההלוואות שנטלה, לרבות בדרך של הנפקת אגרות חוב או שטרי הון, לא   ב(

  משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים שאינם 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%- ין, במניות או פחות, במישרין או בעקיפ
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 
היה בעל לא י  - מאמצעי השליטה, ומתום שלוש שנים לאחר המועד השני ואילך  30%-מ

 מאמצעי השליטה בה.   20%-מניות אחד המחזיק ביותר מ
 

ממועד הרישום למסחר בבורסה ההכנסה החייבת הועברה לבעלי המניות במועד אשר  .9
 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 
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 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%הכנסה חייבת שניתן לא לחלקה )עד    -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  
א יחול עיקרון השקיפות. דהיינו, קרן שלבית, כמו בכל חברה רגילה ול-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    126תחויב במס בידי הקרן בשיעורי מס החברות הרגילים לפי סעיף  

 (. 23% –  2019, בשנת  23%  -  2018)בשנת 
 
 . 70%הכנסות חריגות )כהגדרתה בפקודת מס הכנסה( יחויבו במס בשיעור של   .3
 
 סה חייבת אחרת תחויב במס בהתאם להוראות כל דין.הכנ .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 

(  2019)וכולל  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%עור של לשי 2017בינואר,  1מיום 
 . 23%לשיעור של  

 
החברה עומדת בכל התנאים והמגבלות לסיווג כקרן השקעות   2019- ו 2018בדצמבר  31 מיםלי ז.

 סה.כנבמקרקעין שנקבעו בפקודת מס ה
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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   בשעבודים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום

 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(; )  31) גן
אשר הזכויות בה נרכשו במהלך הרבעון    מפתח  בדמי  הדירהבירושלים )ללא    הלל  פרויקט

 (.וטרם שועבדו  2019הרביעי לשנת 
 

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. 

 

החברה   שיעבדה ,( של החברה1בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה  .ב
ה אמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרלטובת הנ  בשעבודים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום

 והנכסים הבאים:ת זכויות  ( א1
 

כשהן נקיות מכל זכות של צד ג', לרבות כל זכות  הבאים בפרוייקטים החברה  זכויות כל  .1
 . פרויקט "הפרדס" בפתח תקווהשתנבע מזכויות אלה: 

 

שעבוד יחיד, ראשון בדרגה וקבוע וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בחשבון   .2
 על כל תתי חשבונותיו, וכל המופקד בו;   הנאמנות )כהגדרתו בשטר הנאמנות(,

 

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה בסכום במרשם המתנהל על ידי רשם  .3
החברות על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת 

 לעת בחשבון הנאמנות וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם. 
  

בנקאי )בסעיף זה    תאגידלאגרת חוב שנחתמה בין החברה ביחד עם מנרב הנדסה לבין    בהתאם .ג
חלק   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

 

"הבנק"    -)בסעיף זה    בנקאי  תאגיד  לביןבין החברה ביחד עם מנרב    שנחתמה  חוב  לאגרת  בהתאם .ד
,  582- ו 581חלקות  3939 כגוש הידועים במקרקעין"(, שועבדו כל זכויות החברה החוב"אגרת  -ו

  25/1/1מק//רצ-ו  6/ו/ 1/1/רצ/יג,  1/1/רצ ,  7/15/1/רצלפי תכנית מפורטת מס'    2-ו  1מגרשים מס'  
 באגרת כמפורט הכל, הבנק לטובת, ראשונה מדרגה קבוע בשעבוד, לציון בראשון המצויים

 .החוב
 

"הבנק"    -לאגרת חוב שנחתמה בין החברה ביחד עם מנרב לבין תאגיד בנקאי )בסעיף זה    בהתאם .ה
  – 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
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 החברה העמידה ערבויות בנקאיות כדלקמן:  .ו

 
להבטחת התחייבות החברה ש"ח אלפי  6,152בסך  ביצוע(ת יו)ערבו תות בנקאי יוערבו .1

   ;ירושלים מלחהב במסגרת פרויקט דירה להשכיר
 
  .ש"ח  אלפי   6,382של  בגין ערבויות אלה שיעבדה החברה פקדונות בנקאיים בסכום כולל   .2
 

 הפסד ואפירוטים נוספים לסעיפי רווח  - : 19באור 
 
 כלליותוהוצאות הנהלה   א.

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31

  2019  2018  2017 
 ש"חאלפי   
       

 814  1,404  1,960  שכר עבודה, משכורות ונלוות
 679  582  429  משרדואחזקת  מחשוב  ,שכר דירה

 972  1,628  1,159  יעוץ 
 757  1,451  1,227  משפטיות

 401  347  661  גמול דירקטורים
 2,894  )*(  7,442  8,874  חברת הניהול  -דמי ניהול 

 406  1,388  1,031  הוצאות בגין מתן אופציות לחברת הניהול
 232  353  281  מיסים ואגרות

 80  91    653  פחת
 53  669  730  פרסום ויחסי ציבור 

 216  149  135  אחרותהוצאות הנהלה וכלליות 
       
  17,140  15,504  7,504 
       

 
 . 2017אלפי ש"ח בגין שנת  560-)*( כולל השלמה חד פעמית של כ

 
 
 , נטומימון הוצאות ב.

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31

  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

 ( 202)  ( 118)  ( 182)  בבנקים תהכנסות ריבית מפיקדונו
 -  ( 2,973)  ( 5,478)  הכנסות משערוך התחייבות פיננסית

 -  -  ( 220)  שערוך ני"ע סחיריםהכנסות מ
 -  -  ( 262)  סחיריםהכנסות מריבית מני"ע 

 -  -  3,070  שערוך התחייבות פיננסיתהוצאות בגין 
 -  93  -  שערוך ני"ע סחירים הוצאות בגין 

 94  792  360  עמלות בנקים
 -  947  1,891  ריבית בגין עסקת החלף

והצמדה על אגרות  , הפחתת נכיוןריבית
 חוב )*( 

 9,101 
 

10,844 
 

2,847 

       
  8,280  9,585  2,739 
       
ש"ח אלפי  1,166-כ של בסך לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי  בגין הוצאות  כולל )*( 

 . 2017 בשנת ש"ח 1,227 - כו 2018בשנת  4,665- כ 2019בשנת 
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 למניה (הפסד) רווח   -: 20באור 

 
 למניה  (ההפסדהרווח )ששימשו בחישוב  והרווח )הפסד(רוט כמות המניות פ א.

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
 

  2019  2018  2017 

 

 

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)

 
412,177  21,638  265,125  16,733  240,622       10,243 

             
רווח  לצורך חישוב  

   בסיס  (הפסד)
 

408,993  21,638  265,125  16,733  240,622  10,243 
             

רווח  לצורך חישוב  
   מדולל  (הפסד)

 
412,177  21,638  265,125  16,733  240,622  10,243 

 
)מניות רגילות פוטנציאליות המדולל למניה לא נכללו ניירות ערך המירים רווח בחישוב ה ב.

מפעילויות  למניה  הבסיסי הרווח  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

 כתבי אופציה )סדרה ד'(. 30,937,500
 כתבי אופציה )סדרה ה'(. 1,406,250

 כתבי אופציה )סדרה ו'(. 13,728,000
 כתבי אופציה )סדרה ז'(. 624,000
 )סדרה ח'(.כתבי אופציה  867,052

 כתבי אופציה )סדרה י'(. 1,393,885
 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים    -: 21באור 
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  א.

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 ,בדצמבר 31
  2019  2018 
 ש"ח  אלפי  
     

 7,442  8,874  ( 1)  הניהול לחברת ניהול דמי
 1,388  1,031  ( 1הוצאות בגין מתן אופציות לחברת הניהול )

 901  918  ( 2שירותים משפטיים )הוצאות בגין 
 4  -  ( 3הכנסות ריבית מפקדון ) 

     
  10,823  9,735 
 
 .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  
  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
     

 26  -  ( 1פקדון לזמן קצר ) 
 32  -  חייבים ויתרות חובה 

הוצאות משפטיות שהוונו למקדמות בגין נדלן להשקעה  
(2 ) 

 
1,638  - 

 735  543  הוצאות משפטיות שהוונו לנדל"ן להשקעה 
הוצאות משפטיות שהוונו לנכיון כהוצאות בגין  

 (2הנפקת/הרחבת אג"ח )
 

327  280 
הוצאות משפטיות שהוונו להון העצמי כחלק מהוצאות  

 ( 2הנפקת הון ) 
 

484  82 
 1,222  1,063  זכאים ויתרות זכות 

     
  4,055  2,351 
 
נשואה   באקסלנס 0.15%בשיעור של  שוק  ריבית  הנושא חופשי  ן פקדוהיתרה מהווה  ( 1)

יתרת החובה   .צד קשור לחברהשרותי בורסה בע"מ אשר למיטב ידיעת החברה, הינה 
 .אלפי ש"ח 13,997 -עמדה ע"ס של כבפקדון זה  2018 שנתביותר במהלך  הגבוהה 

   .ב' 22להרחבה ראה באור  ( 2)
 
   עניין  לבעלי הטבות ב.

 
   ביום שהסתיימה לשנה  

 בדצמבר 31
  2019  2018 
 ש"ח  אלפי  
     

 347  660  מטעמה או בחברה מועסקים  שאינם דירקטורים
     
  660  347 
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 התקשרויות    -: 22באור 

 

 חברת הניהולהסכם עם  .א

 
אשר שתנאיו העיקריים    הניהולחברת  נחתם הסכם ניהול בין החברה ל   ,2016באוגוסט    30ביום  

 :הינם כדלקמן
 
חברת הניהול תעמיד לחברה את שירותי הניהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה,  .1

 ובמסגרת זו תספק חברת הניהול שירותי ניהול לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: 

 

 איתור השקעות;   (א
סכמי השקעה, מימון  בדיקת כדאיות ההשקעות, ניהול משא ומתן לכריתת ה (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

 
 שירותיהם על חשבון חברת הניהול של בעלי התפקידים ונושאי המשרה הבאים:העמדת  

 
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
 האסטרטגיה של החברה )דירקטור(.יו"ר ועדת  (ד
דירקטורים נוספים לחברה )דירקטור נוסף אחד לפחות לחברה( ובלבד שבסה"כ  ( ה

תמנה חברת הניהול ותשא בשכרם של דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה  
 לרוב חברי דירקטוריון החברה פחות אחד.

 
דה בתשלום שכרם ומלוא היא מתחייבת לשאת לב חברת הניהול התחייבה בין היתר כי .2

ברה ושל הדירקטורים עלות העסקתם של העובדים הפועלים מטעמה לקידום ענייני הח
בקשר עם מתן שירותי הניהול, למעט הוצאות הנלוות למשרדים  ומנכ"ל החברה

ולפעילותה השוטפת של החברה. מובהר כי חברת הניהול לא תישא בעלויות ספקים 
 מתווכים, עורכי דין וכיוצא בזאת שיעניקו שירותים לחברה. חיצוניים, כגון 

 
 תקופת ההסכם  .3

 
שנים, החל מיום רישום מניות החברה למסחר  7הסכם הניהול הינו לתקופה בת  (א

", בהתאמה(. הסכם הניהול מועד התחילה" ו" התקופה הראשונהבבורסה )להלן: "
שנים כל אחת,   7פות בנות  יוארך באופן אוטומטי, באותם התנאים, לתקופות נוס

ימים לפני יום סיום התקופה    180כל עוד לא ניתנה הודעה מוקדמת בכתב לפחות  
 "(.  תקופת ההודעה המוקדמתהקודמת )להלן: "

 
הסכם הניהול בהחלטת את החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, להביא  (ב

  מראש  הדירקטוריון של החברה, בהתאמה, לידי גמר לאלתר, ללא מתן הודעה 
, בכל מקרה בו יבצר מחברת הניהול מכל סיבה שהיא, א( לעיל3כאמור בסעיף 

ימים )אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים(,  180-במשך תקופה בת יותר מ
 להמשיך ליתן שירותי ניהול.

  



 מגוריט ישראל בע"מ 
 הכספיים באורים לדוחות  

-  72   - 

 
 )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 לגרוע את 
 מכל סעד לו תהא זכאית החברה על פי כל דין ו/או הסכם:

 
 חברת הניהול ביצעה מעשה המהווה הפרת אמונים חמורה כלפי החברה;  ( 1
ת הניהול מונה מפרק/כונס נכסים/נאמן/מנהל מיוחד וההליכים  לחבר ( 2

 ימים; 90כאמור לא הופסקו בתוך  
חברת הניהול אינה כשירה עוד לצמיתות מכל סיבה שהיא לספק את  ( 3

 שירותי הניהול.
 

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת תידרש חברת הניהול להמשיך וליתן את  (ד
כל תנאי הסכם הניהול, ללא שינוי. במקרה  שירותי הניהול ותהא זכאית להמשך 

בו יחליט דירקטוריון החברה לשחרר את חברת הניהול מהמשך מתן שירותי  
הניהול בתקופת ההודעה המוקדמת, אזי ישולמו לה מלוא התשלומים על פי הסכם 
הניהול, חלף הודעה מוקדמת כדין ובהתאמה להסכם הניהול. למען הסר ספק, 

וקדמת יכלול את כל התנאים מכוח הסכם הניהול כאילו תשלום חלף ההודעה המ
 ניתנו השירותים בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.

 
 הסכם זה יהיה ניתן להארכה ו/או יחודש בתנאים כמפורט בתקנון החברה.  ( 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(
 

במקרה בו תקצה החברה מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם   ( 1
"(, תקצה החברה לחברת הניהול,  ההנפקההלן: " במסגרת הקצאה פרטית )ל

יום ממועד ההנפקה כאמור,  30-ללא כל תמורה נוספת, לא יאוחר מ
אופציות )שלא תירשמנה למסחר בבורסה( אשר תהיינה ניתנות למימוש  

( שנים ממועד ההנפקה,  7כולן או חלקן, בכל עת במהלך תקופה בת שבע )
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 )
 
מחיר המימוש של האופציות כאמור, יהיה אותו מחיר אשר נקבע בהקצאה   ( 3

יידי  הפרטית, או כאשר מדובר בהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח המ
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   -: 22באור 

 
המימוש של האופציות כאמור  ממועד הקצאת האופציות ועד לתום תקופת   ( 4

לעיל, יחולו הוראות התאמה של מספר המניות המוקצות, לרבות עקב  
שינויים בהון, חלוקת מניות הטבה על ידי החברה, התאמה עקב הנפקה  
 בדרך של זכויות וכן התאמה של מחיר המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד.

 
ו/או להעביר ו/או להמחות  מובהר כי, חברת הניהול תהא רשאית למכור  ( 5

 את האופציות הנ"ל ללא כל הגבלה.
 

 פיצוי חברת הניהול  ג(
 

במועד סיומו של הסכם הניהול לרבות סיומו לאחר חידושו או הארכתו   ( 1
"( יופחת מחיר המימוש  מועד סיום הסכם הניהול לתקופות נוספות )להלן: " 

כם הניהול ואשר של האופציות האמור לעיל כפי שהיה במועד סיומו של הס
"(, החל ממועד  מחיר המימוש המקוריתיוותרנה במחזור אותה עת )להלן: "

ממחיר המימוש שלהן במועד סיום   50%סיום הסכם הניהול, בשיעור של 
"(. מחיר המימוש המופחת מחיר המימוש המופחתהסכם הניהול )להלן: " 

להתאמות יהיה מחיר המימוש של האופציות הנ"ל עד מועד פקיעתן בכפוף  
 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: "
יהול בשנים ממועד  ( תקופת קיומו של הסכם הנI"(, 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
המופחת ישתנה "( אזי: מחיר המימוש 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

מחיר המימוש המופחת על מנת לשקף את הפיצוי לחברת הניהול בגין סיום  
 הסכם הניהול כאמור לעיל.

 
ר לעיל, היה ומסיבה כלשהי הסכם הניהול  מבלי לגרוע מכלליות האמו ( 3

יופסק לפני מועד סיום הסכם הניהול )שלא בנסיבות המתוארות בהסכם 
הניהול( אזי מבלי לגרוע מזכויותיה של חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף  
לזכויות אלו, תהיה חברת הניהול זכאית לכך שמחיר המימוש המקורי  

ויים המחויבים, ואולם סכום פיצוי חברת יופחת במנגנון האמור לעיל, בשינ
 (. 200%הניהול וסכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן יוכפלו )

 
 השתתפות בהוצאות  ד(

 
חברת הניהול תהא זכאית להחזר מהחברה בסך השווה להוצאות הישירות בסכום   

סביר שיוצאו על ידה לקידום עסקי החברה, במסגרת מתן שירותי הניהול, וזאת 
תאם לנהלי החזר ההוצאות שיהיו מקובלים בחברה )ללא תקרה( וזאת בכפוף בה

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 

 
בנובמבר  18בהתאם להבנות של החברה עם חברת הניהול בקשר להסכם הניהול )אשר אושרו ביום 

החברה וחברת הניהול יצטרכו לבחון, על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה(, הוחלט כי  2019
בהמשך הדרך, הפחתה של דמי הניהול אותם משלמת החברה לחברת הניהול )לרבות בחינה של שינוי  

וה דמי הניהול(, תחת ההנחה שלפיה דמי הניהול שישולמו לחברת הניהול חייבים להיות במתחם מתו
 "(. הסכם הניהול המתוקןהסבירות ובמטרה לתקן את הסכם הניהול בשנה הקרובה )להלן: " 

  
 :בנוסף ממועד זה יחולו השינויים הבאים

ושווי מזומנים שיהיו בקופת  החברה לא תשלם לחברת הניהול דמי ניהול בגין מזומנים  .א
החברה, אשר ינבעו מגיוס ההון )נטו( על פי דוח הצעת המדף בקשר להצעה לרכישת ניירות  

"(. על כן, החל תמורת ההנפקה)להלן בסעיף זה: " יא'16אור בב כאמור  ערך של החברה
, החברה תמשיך לשלם לחברת הניהול  2019בדצמבר  31מהדוחות הכספיים של החברה ליום 

דמי ניהול המחושבים על בסיס שווי נכסי החברה, על פי הסכם הניהול )כפי שהוא במועד  
זה(. אולם, לצורך חישוב דמי הניהול תנוכה מתוך סך נכסי החברה תמורת ההנפקה, אשר, עד 

 למועד הרלבנטי לחישוב דמי הניהול, החברה לא תעשה בה שימוש. 

שרו החברה וחברת הניהול בהסכם הניהול  ועד למועד שבו יתק 2020בינואר  1החל מיום  .ב
המתוקן, תישא חברת הניהול במלוא עלות העמדת שירותיהם לחברה, במשרה מלאה, של  

ת החברה וכן של כל /סמנכ"ל הכספים של החברה, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה וחשב
נכ"ל נושאי המשרה, כפופי המנכ"ל בחברה, כפי שיהיו מעת לעת )בנוסף לעלות העסקת מ

  (.כנ"ל החברה בו נושאת חברת הניהול על פי הסכם הניהול הקיים כיום

 

 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  מיאו  /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 המשפטיים השירותים )להלן: "  בבורסה למסחר רשומים

 בסך  קבוע  חודשי  לתשלום  מהחברה  זכאי  יהיה  המשרד  השוטפים  המשפטיים  השירותים
 עד בעבור "( השוטף הטרחה שכר )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  פים שסוכמו ביהמשפטיים האחרים שידרשו לחברה והתשלום בגינם יעשה לפי התערי
 הצדדים.
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 )המשך(  התקשרויות   -: 22באור 

 
להכנת   לאמור לעיל יינתנו לחברה על ידי המשרד שירותים משפטיים בכל הקשור  בנוסף .3

 השירותים בגין    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
  בהנפקתאו  /ו  התשקיף  בתיקון   כרוך  שאיננו,  החברה  של   כלשהו   מדף  הצעת   דוח   פי   על  או

, המדף  הצעת   דוח   או  התשקיף   להכנת  ובתמורה,  שעבודיםאו  /ו  בטוחות  כנגד  חוב  אגרות
 מתמורת  0.1%  או"ח  ש  20,000  של  בסך  הבסיסי"ט  לשכ  תוספת  יקבל  המשרד,  העניין  לפי

  הון  גיוס במועד. מבניהם הגבוה לפי, המדף הצעת דוח או התשקיף  פי על ברוטו הגיוס
 הצעת דוח או  התשקיף שבו החברה של  כלשהו  מדף הצעת דוח פי על  או תשקיף פי על

, שעבודיםאו  /ו  בטוחות  כנגד  חוב  אגרות  בהנפקתאו  /ו  התשקיף  בתיקון  כרוך  יהיה  המדף
 ברוטו   הגיוס  מתמורת  0.2%  או"ח  ש  40,000  של  בסך  הבסיסי"ט  לשכ  תוספת  יקבל  המשרד

 .מבניהם הגבוה לפי, המדף  הצעת 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 משרדיאו  /ו  דין מעורכי להם דומיםאו  /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 
דירקטוריון החברה יקבע כי התרחש אחד מהאירועים שנקבעו בהסכם השירותים 

תנאי השוק, בגובה  המשפטיים השוטפים ובכללם אם יתקיים שינוי מהותי, בהתאם ל
 שכר הטרחה בקשר לשירותים המשפטיים.

 
אלפי ש"ח בתוספת מע"מ  520-שולם למשרד סך של כ 2018 שנתבמהלך לאמור לעיל,  בהתאם
בדוח על הרווח    שנזקפואלפי ש"ח כהחזר הוצאות בעין כהוצאות משפטיות שוטפות    28-כדין וכ

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין כהוצאות הנפקת הרחבת אג"ח )סדרה א'(   240-והפסד, סך של כ
אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין  70-ך של כאשר נכללו בניכיון הרחבת אג"ח )סדרה א'( וכן ס

 .לעילכמפורט  2018ביוני   27כהוצאות הנפקת המניות מיום 
 

אלפי ש"ח  8- אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין וכ 576-שולם למשרד סך של כ 2019שנת  במהלך
אלפי ש"ח בגין חידוש תשקיף   200-כ  וכןכהחזר הוצאות בעין כהוצאות משפטיות שוטפות 

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין כהוצאות הנפקת   279-על הרווח והפסד, סך של כ בדוח שנזקפו 
אלפי ש"ח בתוספת   414- ( וכן סך של כ1( אשר נכללו בניכיון הרחבת אג"ח )סדרה  1אג"ח )סדרה  

 .לעילכמפורט  2019 נובמברב 19מע"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,  , ("ן הנדל בתחום  משפטיים  שירותים )להלן: "  העסקה( 
)בתוספת  המשרד יהיה זכאי מהחברה בגין כל עסקת מכר ו/או רכש לתשלום כמפורט להלן

 : 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( ש ן )באלפי  שלהל   סכום 
   

 250 0.5% 100  עד
 300 0.3% 100  מעל
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 )המשך(  התקשרויות   -: 22באור 

 
שולם למשרד בגין שירותים משפטיים בתחום הנדל"ן סך של    2018לאמור לעיל בשנת  בהתאם

אלפי   6.5- )כ יחידות דיור 97במצטבר בגין עסקאות לרכישת בתוספת מע"מ אלפי ש"ח  628-כ
מתמורת  0.3%-ש"ח )כ מליון 209-בהיקף כספי כולל של כ בתוספת מע"מ ליחידת דיור( ש"ח

אלפי ש"ח  292-"א סווגו הוצאות משפטיות בסך של כהגר עסקת ביטול לאור כן כמו. הדירות(
 לרווח והפסד. 2017אשר שולמו למשרד בשנת 

 
  אלפי  1,593- כ של סך"ן הנדל בתחום משפטיים שירותים בגין למשרד שולם 2019 שנת במהלך

אלפי ש"ח בתוספת   4.5- )כיחידות דיור    350במצטבר בגין עסקאות לרכישת    בתוספת מע"מ  ש"ח
 .מתמורת הדירות( 0.18%-ש"ח )כמליון   904 -בהיקף כספי כולל של כמע"מ ליחידת דיור( 

 
יחידות   350עסקאות לרכישת  -לעיל  למען שלמות התמונה יצוין כי בגין העסקאות האמורות

שילמה או התחייבה החברה לשלם לבאי כוחם של מרבית מוכרי   -  2019דיור שנערכו בשנת 
תקנות המכר )דירות( )הגבלת גובה  יחידות דיור(, על פי    294יחידות הדיור )באי כוחם של מוכרי  

"ח בתוספת מע"מ כדין  אלפי ש 1,482- , במצטבר, סך של כ2014-ההוצאות המשפטיות(, תשע"ה
 אלפי ש"ח ליחידת דיור בתוספת מע"מ(. 5-)כ
 

 הדיווח קופתתלאחר מהותיים אירועים    -: 23באור 
 

 הרצליה הילס   –דירות נוספות  9רכישת  .א

 
יחידות דיור   9חתמה החברה על הסכם לרכישת  , לאחר תקופת הדוח,2020, בינואר 22ביום 

גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי בפרויקט "הרצליה הילס" ברחוב אריק איינשטיין בשכונת הרצליה  
 ( "העסקה", בהתאמה  "הסכם הרכישה" או -: "הנכס" ו בסעיף זה   לעיל ולהלן)ב' אשר בעיר הרצליה  

   (.5)ד'10, כאמור בבאור יחידות דיור שנרכשו בעבר באותו פרויקט  11-המצטרפות ל
 

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

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

 
  ( אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים)בגין הנכס אשר שולמה ם הרכישה, התמורה על פי הסכ

כנגד בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון חיצוני    .(כולל מע"מ(מיליון ש"ח   22.35-הינה בסך של כ
  נים כגון: בנקים וגופים מוסדיים.ממגופים ממשעבוד הנכס 

 
החברה תחזיק   (יחידות הדיור 9)קבלת החזקה בנכס הנ"ל  עם (, 5)ד'10בבאור לאמור בהמשך 

יחידות דיור בפרויקט ועל כן תחול עליה ההקלה ביחס למס רכישה בהתאם לסעיף   20בבעלותה  
ובגין רכישת הנכס צפויה החברה לשלם   1961-, התשכ"א(נוסח חדש)א לפקודת מס הכנסה 7א64

השלמת רכישת היחידות הנ"ל תמחק  רלאולאור האמור לעיל . 0.5%מס רכישה בשיעור של 
מיליון ש"ח, אשר נרשמה כהפרשה לתשלום    2.1-החברה את ההפרשה הרשומה בספריה בסך של כ

כתוצאה מכך תזקוף החברה . מס רכישה שהיה משולם אילו יחידות הדיור הנ"ל לא היו נרכשות
 . 2020הפסד בדוחות לרבעון הראשון של שנת או סכום זה לרווח 

 
יחידות הדיור בדמי שכירות חופשית בהסכמי  9יחידות דיור מתוך  9ועד זה, מושכרות נכון למ

ות  הדירות ולחדש את הסכמי השכירבכוונת החברה להמשיך ולהשכיר את  .שכירות סטנדרטיים
 אשר יסתיימו בהתאם למחירי שוק.
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 )המשך(  הדיווח קופתתמהותיים לאחר אירועים    -: 23באור 

 

 דירות בשכונת נאות אפקה א' בתל אביב 28רכישת  .ב
, לאחר תאריך הדוח, התקשרה החברה, עם צדדים שלישיים שאינם 2020בפברואר  6ביום, 

דירות אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני בפרויקט הנבנה    28קשורים לחברה, בהסכם רכישה של  
 ו "העסקה", בהתאמה(."הסכם הרכישה" א-אביב  )להלן בסעיף זה: "הנכס" ו-בצפון תל

 תיאור תמציתי של הנכס: 

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

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

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

 התמורה: 

הינה בסך של  הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים(  הסכם פי על
 (.כדין "ח )כולל מע"מש מיליון  94.5-כ
 

 :הבאים למועדים בהתאם תשולםשולמה ו התמורה

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

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

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

 
 אופן מימון הרכישה: 

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

 

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

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

 . ולהשכרה

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה: 

 . 0.5%החברה מס רכישה בשיעור של    שילמהבגין רכישת הנכס 

 ס:כניות החברה לגבי הנכות

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

   .להשכירן באופן מיידי

 

 דירות בבני ברק  20רכישת  .ג
 

קשור לחברה,   והתקשרה החברה, עם צד שלישי שאינ תאריך הדוח,    , לאחר2020ברואר  בפ  13  ביום
)להלן  ברק   - בניבפרויקט הנבנה ב  מתקדםדירות אשר נמצאות בשלב בנייה    20בהסכם רכישה של  

 ", בהתאמה(.העסקה" או " הסכם הרכישה" -ו  "הנכסבסעיף זה: " 
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 )המשך(  הדיווח קופתתמהותיים לאחר אירועים    -: 23באור 

 

 : נכסתיאור תמציתי של ה

 4חדרים ודירת גג בת  4דירות בנות  9חדרים,  5דירות בנות  10דירות ) 20הנרכש הינו  הנכס
מ"ר  100-בתוספת של כ (מ"ר 1,760-כ של מכר)שטח ( אשר נמצאות בשלב בנייה מתקדם חדרים

המצויות בבניין אשר   6122בגוש  67כחלקה  מ"ר גג על המקרקעין הידועים 90- מרפסות סוכה ו
,  " הפרויקט" -ו  "המקרקעין " ,  "הדירות: " בסעיף זה  )לעיל ולהלן   ברק-בני,  63  עקיבא  נבנה ברחוב רבי

 בהתאמה(. 
  . 2020 בדצמבר 31 הינו לא יאוחר מיום , הרכישה הסכם פי על, הדירותשל  הצפוי המסירה מועד

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

 התמורה: 

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

 :הבאים למועדים בהתאם תשולםשולמה ו התמורה
 מועד חתימת הסכם סמוך לע"י החברה ב שולםמיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין(  16-סך של כ  (א)

 הרכישה. 

 מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין( ישולם בשני תשלומים לאורך ביצוע העבודות בנכס.  18-סך של כ  (ב)

 מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין( תשולם בסמוך למועד קבלת הדירות.  4- יתרת התמורה בסך של כ (ג)

 
פי  -חשבון התמורה על-על חברהלו ה שתשלםתחייב להבטיח את הכספים, ההמוכר  לעניין זה, 

על ידי המוכר   שיוצאו בנקאיות אוטונומיות בלתי מותנות ת יובאמצעות ערבו, כם הרכישההס
בעבור כל תשלום שתשלם החברה למוכר וכן ברישום הערת אזהרה לטובת החברה אשר תירשם  

 בנוסף, לחברה תהיה הזכות להקדים תשלומים. בסמוך לחתימת הסכם הרכישה. 

 אופן מימון הרכישה: 

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

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה: 

 (. 0.5%מס רכישה )בשיעור של לאחר תאריך המאזן  החברה  שילמהבגין רכישת הנכס 

 ס:כניות החברה לגבי הנכות

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

   .להשכירן באופן מיידי
 

 דירות בהרצליה  30רכישת  .ד

 
קשור   ושאינהתקשרה החברה, עם צד שלישי לאחר תאריך המאזן, , 2020ברואר בפ 27ביום 

  דירות המצוי  30קומות אשר יכיל  7בניין שלם בן  "(, בהסכם רכישה שלהמוכרלחברה )להלן: "
 ", בהתאמה(.העסקה " או " הסכם הרכישה " -ו  "הנכס)להלן: " הרצליה  בנייה בייזום ו יבשלב

 

 : נכסתיאור תמציתי של ה

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

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

 חניות קיימות כהצמדות לדירות הממכר.  30ישויכו 
   .2022באפריל  28הינו לא יאוחר מיום  ,  הרכישה הסכם פי על, הדירותשל   הצפוי המסירה מועד
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 )המשך(  הדיווח קופתתמהותיים לאחר אירועים    -: 23באור 

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

 

 התמורה: 

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

 
 : הבאים למועדים בהתאם תשולם התמורה

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

   הרכישה.

יום מיום חתימת הסכם הרכישה    45)כולל מע"מ כדין( ישולם תוך   ש"חמיליון  26.66-סך של כ (ב)

 ימים מקבלת פנקס השוברים, לפי המאוחר, ובכפוף לקבלת היתר בנייה.  7או בתוך  

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

 בנכס.

כולל מע"מ כדין( תשולם בסמוך למועד קבלת מיליון ש"ח ) 10-יתרת התמורה בסך של כ (ד)
 הדירות.

 
פי  -חשבון התמורה על-על חברהלו ה שתשלםתחייב להבטיח את הכספים, ההמוכר  לעניין זה, 

הוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת התאם לבנקאיות בבאמצעות ערבויות , הסכמי הרכישה
האמור, מאחר שבמועד חתימת הסכם . על אף 1974 –השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה 

הרכישה טרם התקבלו פרטי חשבון הלווי, ישולם התשלום המפורט בס"ק )א( בשיק בנקאי  
 שיוחזק בנאמנות על ידי ב"כ המוכר עד לקבלת פנקס שוברים.

 בנוסף, לחברה תהיה הזכות להקדים תשלומים. 

 אופן מימון הרכישה: 

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

 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה: 

 (. 0.5%מס רכישה )בשיעור של לאחר תאריך המאזן  החברה  שילמהבגין רכישת הנכס 
 

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

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

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

חברה אפשרות להביא בפניו חוות דעת שמאית, נתונים  ל שייתן הוועדה המקומית לאחר 
ומסמכים נוספים רלוונטיים להחלטה ובכל מקרה לא יותר מדמי השכירות ככל שייקבעו בהתאם 

 שלב  מתום"(.  המפוקח  הדיור   שלב )להלן: "  1965-לתוספת השישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה
תן יהיה להשכיר ו/או למכור את הנכס בשוק  שנים כאמור לעיל( ני  15  ם הדיור המפוקח )הינו מתו

החופשי ללא הגבלות בכפוף להוראות החוק החלות על החברה בהיותה "קרן להשקעות  
   .1961-מס הכנסה )נוסח משולב(, התשכ"א תבמקרקעין" כהגדרתה בפקוד 

 ס:כניות החברה לגבי הנכות

לעיל.   5לאמור בסעיף בהתאם  לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן הדירותלאחר מסירת 
  הרכישה,   להסכם, בהתאם  ןלאחר קבלת  בדירותלהערכת החברה, לא צפויות השקעות מהותיות  

   .וניתן יהיה להשכירן באופן מיידי
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 )המשך(  אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח   -: 23באור 
 

 דירות בשכונת ארנונה בירושלים  59רכישת  .ה
 

תאריך המאזן, התקשרה החברה, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה , לאחר 2020במרץ  4ביום  
  " הנכס )להלן: " בשכונת ארנונה בירושלים דיורידות יח  59 רכישה של"(, בהסכם המוכר)להלן: " 

 ", בהתאמה(.העסקה" או " הסכם הרכישה" -ו

 : נכסתיאור תמציתי של ה

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

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

 ", בהתאמה(.  המקרקעין " -" ו דירותה " או " היחידות"
-11בני  בנייני מגורים 3, הכולל "ARNONA PLACEבשם " פרויקט למגוריםהמקרקעין כוללים 

  .קומות מרתף  3 יחידות דיור בתמהיל מגוון וכן 100קומות כ"א, המכילים   14
)בכפוף  2020במרץ   31עד ליום  הינו, הרכישה םהסכ פי על, הדירותשל  הצפוי המסירה מועד

כי בהתאם  יובהר .(1973-חוק המכר )דירות(, תשל"גיום בהתאם ל 60לאיחור במסירה של 
להסכם הרכישה למוכר קיימת האופציה להקדים את מועד מסירת הדירות או לדחות אותו  

 בחודשיים נוספים.
 

 התמורה: 

הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של  הרכישה, התמורה בגין    םהסכ  פי  על
- על חברהלו ה שתשלםתחייב להבטיח את הכספים, ההמוכר ו "ח )כולל מע"מ(ש מיליון 140-כ
הוראות חוק המכר )דירות(  התאם לב בהערות אזהרה, הרכישה םפי הסכ-שבון התמורה עלח

 .1974 – )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה 
 

 : הבאים למועדים בהתאם תשולם התמורה
ע"י החברה תוך שלושה ימי עסקים ממועד  שולםמיליון ש"ח )כולל מע"מ(  70סך של  (א)

)כולל מע"מ( יוחזק   ש"חמיליון  57סך של  חתימת הסכם הרכישה. מתוך הסך הנ"ל,
)כולל    ש"חמיליון    13בנאמנות עד לרישום הערת אזהרה מפורטת לטובת החברה וסך של  

מע"מ( יוחזק בנאמנות עד לקבלת אישור הבנק שלטובתו משועבדות הדירות כי הדירות 
 הוחרגו מתחולת המשכנתא ו/או מתחולת השעבודים שנרשמו לטובת הבנק.

 
 מיליון ש"ח )כולל מע"מ( תשולם בסמוך למועד קבלת הדירות.  70יתרת התמורה בסך של   (ב)

 

 : אופן מימון הרכישה

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

 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה: 

 (. 0.5%)בשיעור של  בגין רכישת הנכס צפויה החברה לשלם מס רכישה
 

 ס:כניות החברה לגבי הנכות

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

 .להשכירן באופן מיידי
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 )המשך(  אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח   -: 23באור 
 

פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות  2020של שנת  הראשוןבמהלך הרבעון  .ו
( ברחבי העולם. מדינות רבות, לרבות ישראל, COVID-19שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה )

נוקטות בצעדים משמעותיים, בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף, כגון הגבלות על תנועות  
אלה. החברה עוקבת אחר השלכות האירוע  אזרחים, התכנסויות, סגירת גבולות וכיוצא ב

והפעולות הננקטות על פעילותה העסקית ומבצעת הערכת סיכונים וחשיפות הנובעים  
מהשלכות אלה. להערכת החברה, ככל שאירוע התפשטות נגיף הקורונה יחריף, עשויות להיות  

בכח אדם, לכך השפעות בתחומים של מחסור בחומרי גלם, בעיות בשינוע סחורות ואף מחסור  
כתוצאה משהיית עובדים בבידוד או ממגבלות אחרות, שיכולות להיות להן השפעות על קידום  
פיתוח והקמת פרויקטים של החברה )הן פרויקטים המוקמים על ידי החברה והן פרויקטים  
שנרכשו על ידי החברה מצדדים שלישיים(. נכון למועד זה, אין ביכולת החברה לכמת את 

ים הללו, אם יתרחשו, ואם תארך תקופת התרחשותם, על פעילותה העסקית  השפעות האירוע
 בעתיד.

לאור העובדה שהחברה משכירה את נכסיה למספר רב ומגוון של שוכרים החברה מעריכה כי 
השפעה כאמור יכולה לחול גם על חלק משוכריה. יש לציין כי למעט מקרים בודדים בכל חוזי  

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

 )ערבים( לחוזה. 
עוד יצוין כי להתפשטות הנגיף השפעה מהותית על שוק ההון בתקופה האחרונה ובין היתר על 

רות אגרות החוב של החברה. לאור העובדה שעל מנת לעמוד העלייה בשיעורי הריבית בהן נסח
בהתחייבויותיה להשלמת רכישת ו/או הקמת פרויקטים שונים, על החברה לגייס הון נוסף, 

בנקים, חברות ביטוח וכד' )לצד  -החברה בוחנת אפשרויות לקבלת מימון מגופים שונים בהם 
 ן(.מעקב שוטף אחר תנאי המימון הפוטנציאלים בשוק ההו 

בנוסף לאמור לעיל, להערכת החברה, להתפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו, עלולה להיות  
השפעה בעיכוב הליכי תכנון במוסדות התכנון שעבודתם עלולה להיפגע מהשלכות הקורונה  

 ובהליכי הבניה של הפרויקטים שאותם יוזמת החברה וטרם הושלמו. 
ם שוק ההון הישראלי, לחברה נוצר הפסד, לאחר כמו כן, לאור הירידות החדות בשווקים ובכלל

מיליון ש"ח מני"ע סחירים אשר הושקעו על ידי החברה, בעיקר   11-תאריך המאזן, בסך של כ
. השקעות  2019מיליון ש"ח שבוצע על ידה בחודש נובמבר  400-בעקבות גיוס ההון בסך של כ

גיוס הנ"ל(, בוצעו עבור החברה  מהיקף ה 25%-מיליון ש"ח )פחות מ 98-אלו, בהיקף כולל של כ
גופי ניהול השקעות שונים )קרנות נאמנות ומנהלי תיקים( לאור מדיניות ניהול   5על ידי 

ההשקעות של החברה שקבעה, בין היתר, כי החברה תשקיע חלק מאמצעיה הנזילים באג"ח 
יתי בהיקף  ומעלה בעלות מח"מ קצר יחסית וכן באפיק מני -Aקונצרני או נע"מ בדירוג ממוצע 

 זניח לחברה.
 

יובהר כי, התחזיות והערכותיה של החברה בדבר השפעת התפשטות נגיף הקורונה, כפי שצוינו  
לעיל, ביחס לפעילות החברה והתחייבויותיה, לרבות ההשפעות על שוק ההון בישראל, שוק 

ד, המתבסס הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, הינן בגדר מידע צופה פני עתי
על הערכות ואומדנים סובייקטיביים הקיימים בידי החברה נכון למועד פרסום הדוח התקופתי  
ואינם בשליטת החברה בלבד. לאור אי הוודאות הרבה בשוק בנושא השלכות נגיף הקורונה,  
מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השינוי בשוק ההון הישראלי, 

נוי הקיימות בענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל וההתפתחויות הצפויות בו וכן  מגמות השי
על המצב הכלכלי בישראל ובעולם נכון למועד זה. השפעה זו על פעילות החברה עשויה להיות  
שונה באופן מהותי מזו שנחזית כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה כתוצאה בין היתר,  

ת של נגיף הקורונה על שוק ההון בישראל, שוק הדיור בישראל  מהשפעות נוספות ו/או שונו
וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, שינויי ריבית, שינוי במצב הכלכלי בישראל וכן כתוצאה 

 משינויי חקיקה ושינויים רגולטורים אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלת החברה.
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 )המשך(  לאחר תקופת הדיווחאירועים מהותיים    -: 23באור 
 

נודע לחברה מאת צד ג', אודות בקשה שהוגשה   לאחר תאריך המאזן, ,2020 סבמר 22ביום  .ז
לאישור תובענה כייצוגית כנגד החברה, ריט אינדקס ניהול בע"מ )חברת הניהול של החברה(, 

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

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

מהשורה הראשונה   , לגופים מוסדיים2019ההנפקה שבוצעה על ידי החברה בחודש נובמבר 
במשק הישראלי. לטענת המבקש ההנפקה הנ"ל בוצעה באופן ובתנאים המיטיבים עם בעלי 
השליטה )וכפועל יוצא מכך עם המשקיעים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה( אך פוגעים בבעלי 
המניות ומרעים את מצבם וההחלטה לבצע את ההנפקה לא אושרה על פי הוראות הדין. לטענת 

- עד כ 20- ה הנזק שנגרם לחברי הקבוצה כולה בקשר להנפקה הנ"ל נע בטווח של כהמבקש גוב 
 מיליון ש"ח. 29-מיליון ש"ח או לחילופין בסך של כ 50
 

לאישור התובענה כייצוגית יחד עם נספחיה, טרם הבקשה  2020במרס,  22נכון ליום יצוין כי 
להעבירם  ובכוונת החברה 2020במרס,  25הם נמסרו לחברה ביום נמסרו לחברה כדין וכי 

 לבחינת והתייחסות יועצים משפטיים על מנת שאלו יגיבו לבקשה זו בהתאם לדין.  
 

--  - -  -  -- -  -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - 
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 א(10)תקנה  רבעונים לפי"חות על הרווח הכולל דו תמצית .1

 דוח" ,'ב בפרק 2 סעיף ראהעל בסיס רבעוני  2019לפרטים בדבר תמצית הפעילות של החברה בשנת 

 "ב לדוח התקופתי.המצ", הדירקטוריון

 

 ג(10שימוש בתמורת ניירות ערך )תקנה  .2

"ח ש 1 בנות, שם על רשומות (,1אגרות חוב )סדרה  143,853,000, נרשמו למסחר 2019 יוליב 14ביום 

 חוב אגרות)להלן: " ₪ ע.נ. כ"א של החברה 0.01, הניתנות להמרה למניות רגילות בנות .נ. כל אחתע

"ח ע.נ. של ש  0.01בנות    רגילות  מניות  551,229,000נרשמו למסחר    2019בנובמבר    19וביום    ("(1)סדרה  

ש"ח  מיליון 139.5-כשל  בסך הנ"ל ההנפקות בגיןברוטו  התמורה. "(רגילות מניותהחברה )להלן: "

לשם רכישת נכסים מניבים ובעיקרם נכסים  , בין היתר,את החברה תומשמש ,מיליון ש"ח 414-וכ

-"אהתשכ[, חדש]נוסח  הכנסהמניבים בתחום הנדל"ן למגורים בישראל בכפוף להוראות פקודת מס 

בנוגע ליחס שבין נכסיה המניבים של החברה לכלל נכסיה ובנוגע לרמת   לרבות"(  הפקודה)להלן: "  1961

 "ב לדוח התקופתי.המצ ",התאגיד עסקי , "תיאור'א בפרק 126. בסעיףהמינוף הנדרשת, כמפורט 

, נכון למועד זה, לא נקבע ייעוד (1של אגרות חוב )סדרה  לשטר הנאמנות 6.6בכפוף לאמור בסעיף  2.1

. עם זאת ציפיים אותם בכוונת החברה לרכושספציפי לתמורת ההנפקה, היינו, לא נקבעו נכסים ספ

 (1ה לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה החברה שעבדה את זכויותיה בפרויקט בפתח תקוו

 .והכל למעט ביחס לנכסים שכבר נרכשו על ידי החברה

העסקית של החברה, כפי שתחליט הנהלת החברה  למימון פעילותה משמשות ההנפקות הנ"לתמורת  2.2

 מעת לעת, לפי שיקול דעתה.

 

 ( 20)תקנה  בבורסה מסחר .3

 למסחר נרשמו 2019 במאי 20 ביום; רגילות מניות  28,125,000 למסחר נרשמו, 2019 מרץב 17 ביום 3.1

  (;1אגרות חוב )סדרה  143,853,000, נרשמו למסחר 2019ביולי  14; ביום רגילות מניות 12,480,000

 נרשמו 2019 בנובמבר 19 ביום; רגילות מניות 17,341,040 למסחר נרשמו 2019 טמברבספ 12ביום 

 מניות רגילות.  27,877,698נרשמו למסחר    2019  בנובמבר  26  ביוםו רגילות מניות  551,929,000  למסחר

. החברה של הערך בניירות( קצובות הפסקות)שאינן  מסחר הפסקות היו לאהדוח  בתקופת 3.2



 3 -ד  

 (21לנושאי משרה בכירה )תקנה גמולים לבעלי עניין ות .4

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מוכל ההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה, לכל אחד  2019בשנת 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

 דמי

 ניהול
 יעוץ דמי

 הוצאות

 רכב

 שירותים

 משרדיים
 ריבית

 דמי

 שכירות
 אחר

 חברת

 2הניהול

 הניהול חברת

 החברה של
 0.98%-כ --- 

 8,8744-כ 1,0313-כ ---  --- 
 9,905-כ ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 שוסטר אורי
 פיתוח"ל סמנכ

 עסקי
 797-כ ---  ---  ---  ---  78-כ ---  ---  ---  1165-כ 603-כ 0 100%

 666-כ ---  ---  ---  ---  78-כ ----  ----  ----  886-כ 500-כ 0 100% כספים"ל סמנכ צבר תומר

 136-כ ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  136-כ 0 100% חשבת 7לוי אל בת

 לעיל נמנים שאינם בחברה עניין בעלי מבין התגמולים בעלי

 661-כ ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  661-כ 0 ---  ---  8דירקטורים

 

 

 

 תשלום בפועל.ה  עלות אתמבטא   ואינו  IFRS 2בינלאומי הנקוב בעמודה זו מבטא את ההוצאות החשבונאיות שרשמה החברה לפי תקן דיווח כספי  הסכום   1
בתמורה להעמדת שירותי הניהול. לפרטים נוספים   הניהול"(חברת אינדקס ניהול בע"מ )להלן: " ריט עת החלה החברה לשלם ל 2016 בספטמבר 26 ביוםונכנס לתוקף  2016באוגוסט  30הניהול נחתם ביום  הסכם  2

   .לעילעסקי התאגיד", המצ"ב לדוח תקופתי זה  "תיאור בפרק א', 28.1סעיף החברה וחברת הניהול בנוגע לדמי הניהול ראו   לפרטים אודות הבנות שהגיעו אליהן לאחרונה ו הניהולבדבר הסכם 
"(, תקצה החברה לחברת ההנפקהתקצה מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם במסגרת הקצאה פרטית )להלן בסעיף קטן זה: "   החברה בתמורה להעמדת שירותי הניהול, במקרה בו  פי הסכם הניהול,    על  3

, בכל עת במהלך תקופה בת שבע שנים ממועד  ן או חלק ןת למימוש, כולוה ניתנינאשר תהי( בבורסה  למסחר רשמנה תי)שלא  ות מועד ההנפקה כאמור, אופצימ יום 30-מ יאוחר לא הניהול, ללא כל תמורה נוספת, 
 . להלן 4.4.2מסך המניות אשר יוקצו במסגרת ההנפקה. לפרטים נוספים ראו סעיף  5%-ההנפקה, לרכישת מניות החברה, בשיעור השווה ל

"(.  דמי הניהולבספרים כולל מזומנים ושווי מזומנים )להלן: " מוצגים מסך שווי נכסי החברה כפי ש)כולל מע"מ(  1%לחברת הניהול דמי ניהול שנתיים בסך של  החברה  משלמתבתמורה להעמדת שירותי הניהול   4
דמי הניהול המוצגים לעיל כוללים מע"מ ובניכוי   החברה לסוף הרבעון הקודם.הניהול בכל רבעון מראש, מחושבים לפי נכסי החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים של לחברת  משולמים דמי הניהול כאמור 

   אלפי ש"ח. 7,585-מע"מ דמי ניהול אלו מסתכמים בכ
 .החברה  דירקטוריוןבו תגמול בוועדת  אושר 2019 לשנת הבונוס, החברה של  התגמול למדיניות בהתאם  5
 .החברה  דירקטוריוןבו תגמול בוועדת  אושר 2019 לשנת הבונוס, החברה של  התגמול למדיניות בהתאם  6
 .2019 באפריל 24 מיום החברה  כחשבת כיהנה  לוי  אל בת  7
 .להלן 4.3יף בדבר גמול דירקטורים ראו סע נוספים   , לפרטיםבורבא ויצחק, שירלי סגול טכסאריטה בעל   , פאלוךזק, רוני )אהרן(  אדורם"ה יפעת לה ניתן  הגמולכי  יובהר   8
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 מועסקיםהמפורטים בטבלה להלן    הניהול  חברת  מטעםבחברה    המשרה  נושאי  ב לדוח התקופתי לעיל,"המצעסקי התאגיד",    , "תיאורבפרק א'  28.1בסעיף  כאמור   4.2

. לה שירותים, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם  ו/או נתנו  ו/או נותנים  ריט אינדקס ניהול בע"מ, חברת הניהול של החברה  ידי  על  או הועסקו, בעת הרלבנטית,

קשר עם ב 2019שנת כוללים את שכרם בגין  שכרם משולם במלואו על ידי חברת הניהול )ולא על ידי החברה(, ונתוני השכר שלהם הכלולים בטבלה שלהלן

 .הינם כפי שנמסרו לחברה על ידי חברת הניהולו, בחברה םכהונת

 "ח(ש)באלפי  אחרים תגמולים  "ח(ש)באלפי  שירותים  בעבור תגמולים  התגמולים  מקבל פרטי

"כ  סה

)באלפי 

 "ח(ש
 משרה  היקף תפקיד שם

 שיעור

  החזקות

  בהון

  החברה

 בונוס  שכר

  תשלום

  מבוסס

 מניות 

  דמי

  ניהול

)באלפי 

 9ש"ח(

 יעוץ דמי
  הוצאות

 רכב

  שירותים

 משרדיים 
 ריבית

  דמי

 שכירות
 אחר

 1,110-כ --- --- --- --- --- --- 1,110-כ --- --- --- 0.06%-כ 100% "למנכ דב מתתיהו 

 300-כ --- --- --- --- --- --- 300-כ --- --- --- 0.39%-כ 40%11-20% הדירקטוריון "ר יו 10רוזנבוך ארז

יו"ר ועדת אסטרטגיה   אורנה הוזמן בכור 

 ודירקטורית לשעבר

 240-כ --- --- --- --- --- --- --- --- --- 240-כ --- 12---

 240-כ --- --- --- --- --- --- 240-כ --- --- --- 0.01%-כ 20% ודירקטור השקעות  ועדת"ר יו פרג  גיא

 120-כ --- --- --- --- --- --- 120-כ --- --- --- --- 20% דירקטור ויספיש  חיים

 

 . כדין "ממעבתוספת   שולמו  הניהול דמי  9
 .זה  לדוח  המצורף, כספיים"חות דו ', ג  בפרקב, 22 ביאור ראונוספים   לפרטים. לחברה  בתחום שוק ההון ובתחום הנדל"ן שפטייםמ  שירותים)בו ארז רוזנבוך שותף( נותן  דיןעורכי  משרד –ארז רוזנבוך  לכך  בנוסף  10
משרה וכפי שיידרש לשם מילוי התפקיד. בפועל כפי שנמסר לחברה מחברת הניהול, היקף משרתו   40%-20%היקף משוער של ב יהיה  המשרה  היקף כי נקבע רוזנבוך ארז  מר לבין הניהול חברת בין  להסכם בהתאם  11

 . 40%של ארז רוזנבוך עולה על 
 . לעת מעת  הצדדים בין  שיוסכם כפישרה יהיה נקבע כי היקף המ בכור הוזמן אורנה '  גב לבין הניהול חברת בין להסכם בהתאם  12
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 דירקטורים גמול אודות פרטים 4.3

מתן גמול שנתי וגמול , אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה, 2016באוגוסט  28 ביום

, בגובה 14סגולשירלי ו 13טכסא, ריטה בעל פאלוךזק, רוני )אהרן(  אדורם"ה יפעת להההשתתפות 

בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר הסכומים הקבועים, המפורטים 

ובהתאם לדרגה שבה מסווגת "(,  הגמול  תקנות)להלן: "  2000-גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

, "הסכום 15רךעל פי עמדת סגל רשות ניירות ע החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

הקבוע" הינו סכום משתנה, אשר יותאם מידי שנה בהתאם לשינוי בדרגת החברה )אחת מחמש דרגות 

 מולגו שנתי גמול)להלן: " של חברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול(, ככל שיהיה שינוי

השתתפו כל "(  החברות  חוק)להלן: "  1999-"טהתשנ  ,)ב( לחוק החברות278בהתאם לסעיף    ."השתתפות

 עניין הדירקטוריון חברי ולרוב היות, כאמוראישור ההתקשרות לחברי הדירקטוריון בדיון ובהצבעה 

 .ההתקשרות באישור

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן גמול שנתי וגמול השתתפות 2017 באוקטובר 19 ביום

היות והגמול האמור נמצא בטווח שבין . בורבא, בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה יצחקלמר 

גמול, הרי הה ובתוספת השלישית לתקנות יהסכומים הקבועים לסכומים המרביים שבתוספת השני

גמול, ההחלטה אושרה כהתקשרות שאינה טעונה אישור האסיפה התקנות ל )א(7שבהתאם לתקנה 

 .הכללית של בעלי המניות של החברה

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן גמול שנתי וגמול השתתפות למר 2019 דצמברב 8 ביום

הסכומים שבין , בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה. היות והגמול האמור נמצא בטווח ירון זלצמן

גמול, הרי שבהתאם הה ובתוספת השלישית לתקנות יהקבועים לסכומים המרביים שבתוספת השני

גמול, ההחלטה אושרה כהתקשרות שאינה טעונה אישור האסיפה הכללית של ה)א( לתקנות 7לתקנה 

 .בעלי המניות של החברה

, להלן  13.3-ו  13.2,  13.1  פיםסעי  ראוניתנו לדירקטורים בחברה    אשר  פטורו  יושיפ,  ביטוחבדבר    לפרטים

 .בהתאמה

 

  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 

ראו ולהבנות בין החברה לבין חברת הניהול בנוגע לדמי הניהול  הניהולאודות הסכם לפרטים נוספים 

 "ב לדוח התקופתי לעיל.המצעסקי התאגיד",  , "תיאורבפרק א' 28.1סעיף 

 הקצאה 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 כמות   3,031,100-אופציות )סדרה א'( ו  9,000,000  הוקצו  2016באוקטובר  

 מניות 12,031,100-יתנות למימוש לאופציות לחברת הניהול, אשר תהיינה נ 12,031,100כוללת של 

 

טכסא, -מתן גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' ריטה בעל ,, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה2019ביולי  30ביום   13
בגין כהונתה השנייה כדירקטורית חיצונית בחברה. היות והגמול האמור נמצא בטווח שבין הסכומים הקבועים לסכומים 

)א( לתקנות הגמול, ההחלטה 7המרביים שבתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, הרי שבהתאם לתקנה 
 תקשרות שאינה טעונה אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.אושרה כה

 הסתיימה כהונתה של שירלי סגול כדירקטורית חיצונית בחברה. 2019באוגוסט  25ביום   14
, לפניה מקדמית בנושא שינוי גמול דירקטור חיצוני לאור 2013באוקטובר  1שהוצגה בתשובת רשות ניירות ערך, מיום  כפי 15

 שינויים שחלו בהון העצמי של החברה.
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ציות )סדרה ג'( אשר תהיינה ניתנות פאו 3,500,000הוקצו  2018 יוליב 29ביום , של החברה רגילות

אופציות )סדרה ה'(   1,406,250הוקצו    2019ביוני    3, ביום  מניות רגילות של החברה  3,500,000-למימוש ל

 2019ביוני  20, ביום של החברה רגילות מניות 1,406,250-אשר תהיינה ניתנות למימוש לשל החברה 

 רגילות מניות 624,000-אשר תהיינה ניתנות למימוש לאופציות )סדרה ז'( של החברה  624,000הוקצו 

אשר תהיינה ניתנות אופציות )סדרה ח'( של החברה    867,052הוקצו    2019בנובמבר    13ביום  ו,  של החברה

 .של החברה רגילות מניות 867,052-למימוש ל

)סדרה ט'( של  אופציות 27,596,450 לחברת הניהול , לאחר תאריך המאזן, הוקצו2020בינואר  28 ביום

-ול 27,596,450-אשר תהיינה ניתנות למימוש לאופציות )סדרה י'( של החברה  1,393,885 -החברה ו

 , בהתאמה.של החברה רגילות מניות 1,393,885

עסקי  , "תיאורבפרק א' 28.1xiעיף ס ראולפרטים נוספים אודות תנאי האופציות לחברת הניהול 

 ."ב לדוח התקופתי לעילהמצהתאגיד", 

מספקת את שירותיהם של נושאי סיפקה ויצוין כי חברת הניהול הינה נושאת משרה בתאגיד ובין היתר   4.4.3

אורנה טגיה ודירקטורית, גב' יו"ר ועדת אסטר, מר ארז רוזנבוך; יו"ר הדירקטוריון המשרה הבאים:

"ל החברה, ומנכדירקטור, מר חיים ויספיש; ; יו"ר ועדת השקעות ודירקטור, מר גיא פרג; הוזמן בכור

  ."(הניהול חברת מטעם בחברה המשרה נושאילהלן: "לעיל ו) מר מתתיהו דב

בנובמבר  18בקשר להסכם הניהול )אשר אושרו ביום  בהתאם להבנות של החברה עם חברת הניהול  4.4.4

החברה וחברת הניהול יצטרכו לבחון, על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה(, הוחלט כי  2019

בהמשך הדרך, הפחתה של דמי הניהול אותם משלמת החברה לחברת הניהול )לרבות בחינה של שינוי 

הניהול שישולמו לחברת הניהול חייבים להיות במתחם מתווה דמי הניהול(, תחת ההנחה שלפיה דמי 

 "(. הסכם הניהול המתוקןהסבירות ובמטרה לתקן את הסכם הניהול בשנה הקרובה )להלן: "

 :בנוסף ממועד זה יחולו השינויים הבאים 

החברה לא תשלם לחברת הניהול דמי ניהול בגין מזומנים ושווי מזומנים שיהיו בקופת החברה,  .א

מגיוס ההון )נטו( על פי דוח הצעת המדף בקשר להצעה לרכישת ניירות ערך של החברה אשר ינבעו  

. על כן, החל מהדוחות הכספיים של 16"(תמורת ההנפקה)ככל שיתפרסם( )להלן בסעיף זה: "

, החברה תמשיך לשלם לחברת הניהול דמי ניהול המחושבים על 2019בדצמבר  31החברה ליום 

ל פי הסכם הניהול )כפי שהוא במועד זה(. אולם, לצורך חישוב דמי בסיס שווי נכסי החברה, ע

הניהול תנוכה מתוך סך נכסי החברה תמורת ההנפקה, אשר, עד למועד הרלבנטי לחישוב דמי 

 הניהול, החברה לא תעשה בה שימוש.

ועד למועד שבו יתקשרו החברה וחברת הניהול בהסכם הניהול המתוקן,   2020בינואר    1החל מיום   .ב

ישא חברת הניהול במלוא עלות העמדת שירותיהם לחברה, במשרה מלאה, של סמנכ"ל הכספים ת

של החברה, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה וחשבת החברה וכן של כל נושאי המשרה, כפופי 

המנכ"ל בחברה, כפי שיהיו מעת לעת )בנוסף לעלות העסקת מנכ"ל החברה בו נושאת חברת הניהול 

  (.כנ"ל הול הקיים כיוםעל פי הסכם הני

 יםראו סעיפחברת הניהול    בחברה מטעםנושאי המשרה  בדבר ביטוח, שיפוי ופטור אשר ניתנו ללפרטים   4.4.5

 בהתאמה. ,להלן 13.3-ו 13.2, 13.1

 

 

. התמורה ברוטו בגין "ח ע.נ. של החברהש 0.01בנות  רגילות מניות 551,229,000נרשמו למסחר  2019בנובמבר  19ביום   16
)מס' אסמכתא:   2019בנובמבר    19מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום    414-הייתה בסך של כ  לההנפקה הנ"

2019-01-099540 .) 
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  החברה של עסקי פיתוח"ל סמנכאורי שוסטר,  מר של התגמול תנאי אודות פרטים 4.5

את תנאי ההתקשרות בהסכם  התגמול ודירקטוריון החברהאישרו ועדת  2016בספטמבר  29ביום  4.5.1

", שוסטר  מר  עם  הניהול  הסכם"-ו  "שוסטר  מר)להלן: "  בין החברה לבין מר אורי שוסטר  שירותי ניהול

פיתוח  סמנכ"ללפיו יכהן מר שוסטר בתפקיד  באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה, ,(בהתאמה

 באוגוסט  1ביום  בהתאם לתנאי הסכם הניהול עם מר שוסטר    .2016בנובמבר    1עסקי בחברה החל מיום  

"(. שוסטר מר עם העסקה הסכם)להלן: " נחתם הסכם העסקה בין החברה לבין מר שוסטר 2017

מבלי שחלו שינויים בעלות  הפך מר שוסטר לעובד החברהבהתאם להסכם העסקה עם מר שוסטר, 

  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 

)לעיל   201617באוגוסט    28למדיניות התגמול, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  

עם מר שוסטר מענק פרישה )מעבר לקבוע בחוק(  עסקהה"(, אין בהסכם מדיניות התגמולולהלן: "

ותשלום מענק פרישה כאמור יובא )אם וככל שיובא( לאישור האורגנים של החברה, כנדרש על פי 

 אות הדין, כפי שיהיו באותו מועד;רהו

 התמורה (2)

 ש"ח ברוטו 29,945סך של ב חודשית משכורת שוסטר למרהחברה  שילמהבתמורה להעסקתו 

 תפעולית  החכרה  בעלותרכב חברה )  שוסטר  מרל  העמידה  החברה,  בנוסף.  "(החודשי  השכר)להלן: "

 . (כדין"מ מע בתוספת, "(רכב הוצאות)להלן: " "חש 3,500 עד של חודשית

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

להסכם העסקה עם מר  נוסף  תיקון  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו,  2019  במרץ  25  ביום

ש"ח ברוטו )חלף  36,234יעודכן השכר החודשי לסך של  2019באפריל  1שוסטר, לפיו החל מיום 

  ש"ח ברוטו(. 32,940

בכל ההוצאות הכרוכות באחזקה ובשימוש ברכב כולל גילומו לצרכי מס  כמו כן, החברה נושאת

 ;ובהוצאות טלפון נייד

 השתלמות וקרן פנסיה/מנהלים ביטוח (3)

 ;כנדרש על פי דין ולקרן השתלמות מר שוסטרשל  לקרן פנסיהמפרישה  החברה

  והבראה מחלה, שנתית חופשה (4)

יהיו ניתנים   החופשה. ימי  "(חופשההימי  )להלן: "  בשנה  חופשהימי    22-ל  זכאי  יהא   מר שוסטר)א(  

 מלאים  מחלה דמי  מר שוסטר  מקבל,  חברהב  למקובל  בהתאם; )ב(  ימים 36עד לכמות של לצבירה,  

 .דין פי על הבראה ימי לתשלוםזכאי  מר שוסטר)ג( -ו; הראשון המחלה מיום החל

 ן,להל 13.3-ו 13.2, 13.1 פיםסעי ראו שוסטר למר ניתנו אשר ופטור שיפוי, ביטוח בדבר לפרטים 4.5.2

 בהתאמה.

 

 

. לפרטים נוספים ראו דיווח  2016באוגוסט  31בדבר מדיניות התגמול של החברה ראו נספח ב' המצורף לתשקיף החברה מיום  לפרטים  17
 (.2016-01-124066)מס' אסמכתא:  2016באוגוסט  31החברה מיום 



 8 -ד  

 "ל הכספיםסמנכ, צבר תומר מר של התגמול תנאי אודות פרטים 4.6

 העסקה בהסכם ההתקשרות תנאי את החברה ודירקטוריון התגמול ועדת אישרו 2018 במרץ 14 ביום 4.6.1

"ל הכספים של סמנכבתפקיד  צבר מר יכהן לפיו"(, צבר מר)להלן: " צבר תומר מר לבין החברה בין

  "(.הסכם העסקה עם מר צבר)להלן: " 2018 מרץב 25 מיום החלהחברה 

 :צברהמהותיים עם מר  להלן תנאי ההעסקה

 העסקה תקופת (1)

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 מענק   צברעם מר    עסקהאין בהסכם ה,  למדיניות התגמול

ראות הדין, פרישה כאמור יובא )אם וככל שיובא( לאישור האורגנים של החברה, כנדרש על פי הו

 כפי שיהיו באותו מועד;

 התמורה (2)

, בנוסף.  ש"ח ברוטו  25,000סך של  ב  חודשית  משכורת  רצב  למרבתמורה להעסקתו משלמת החברה  

 בתוספת"ח,  ש  3,500  עד  של  חודשית  תפעולית  החכרה  בעלותרכב חברה )  צבר  מרמעמידה ל  החברה

, ימוש ברכב כולל גילומו לצרכי מס( ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות באחזקה ובשכדין"מ מע

וכן בתשלום כל האגרות ו/או דמי החבר בלשכת רואי החשבון ואגרה שנתית  בהוצאות טלפון נייד

 בון;למועצת רואי החש

, צבר  מר  עם  העסקה  להסכם  תיקון  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו,   2019  במרץ  25  ביום

"ח ש  25,000)חלף    ברוטו"ח  ש  27,500  של  לסך  החודשי  השכר  יעודכן  2019  באפריל  1  מיום  החל  לפיו

 "ח(.ש 3,500"ח )חלף ש 4,500 של לסך יעודכנו החודשיות הרכב הוצאות וכן (ברוטו

ועדת התגמול והדירקטוריון, , לאחר תאריך הדוח, אישרו  2020במרץ   26וביום    2020במרץ    18ביום  

 החודשי  השכר  יעודכן  2020  באפריל  1  מיום  החל  לפיו,  צבר  מר  עם  העסקה  להסכם  תיקוןבהתאמה,  

 (.ברוטו"ח ש 27,500)חלף  ברוטו"ח ש 31,000 של לסך

 השתלמות וקרן פנסיה/מנהלים ביטוח (3)

 ;כנדרש על פי דין ולקרן השתלמות מר צברשל  לקרן פנסיהמפרישה  החברה

  והבראה מחלה, שנתית חופשה (4)

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

 בהתאמה.  להלן,  13.3-ו  13.2, 13.1  סעיפים  ראו  צבר  למר  ניתנו אשר  ופטור שיפוי,  ביטוח  בדבר  לפרטים 4.6.2

 

 חשבת, גב' בת אל לוי של התגמול תנאי אודות פרטים 4.7

 18ועד ליום  2019 אפרילב 24 מיום החל חברהב כחשבת שימשה"( לוי' גבלוי )להלן: "גב' בת אל 

  .2020 פברוארב

 :גב' לוילהלן תנאי ההעסקה המהותיים עם 

"ח ש 00013,סך של ב חודשית משכורת' לוי גבלהחברה  שילמה הבתמורה להעסקת - התמורה (1)

 . ברוטו
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כנדרש על פי דין, קרן  הפנסיה קרןלהפרשות להייתה זכאית, בין היתר,  לוי' גב - נוספים תנאים (2)

 דמיאו /ו אגרות עבור תשלום, (העסקה תקופת התחלת ממועד חודשים 6 מתום)החל השתלמות 

 ימי חופשה.  18-ו אגרה שנתית למועצת רואי החשבון, החשבון רואי בלשכת חבר

 

 :הניהול חברת מטעםבחברה  המשרה נושאי עם הניהול חברת התקשרויות אודות פרטים 4.8

 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 המשרה   פרטיםל"(.  הניהול  חברת  מטעם  בחברה  המשרה  נושאי  עם  ההעסקה

עסקי התאגיד",  , "תיאורבפרק א' 1.2.4 ףסעיבחברה מטעם חברת הניהול בחברת הניהול ראו 

 "ב לדוח התקופתי לעיל.המצ

 מוגבלת בלתי לתקופה הינם הניהול חברת מטעם בחברה המשרה נושאי עם ההעסקה הסכמי (2)

  ם.וניתנים לסיום בכפוף לתנאים בהודעה מוקדמת כמפורט בה

)ארז רוזנבוך, גיא המשרה בחברה מטעם חברת הניהול  נושאיו/או חברת הניהול לבין  החברה בין (3)

 מעביד.-אין ולא יהיו יחסי עובד פרג, אורנה הוזמן בכור וחיים ויספיש(

 

 א(21)תקנה  בתאגיד השליטה .5

 ניירות חוק: "ולהלן)לעיל  1968-"חתשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו שליטה בעל בחברה קיים לא

  ."(ערך
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 (24)תקנה בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  החזקות .6

)הנתונים שלהלן הם בניטרול מניות החברה  נכון למועד פרסום דוח זה בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה החזקותפירוט  להלןידיעת החברה,  למיטב

 (: 18המוחזקות על ידי החברה

 מניות  בעל המניות 
אופציות  

 א'    סדרה

אופציות  

 ב'    סדרה

אופציות  

 ג'   סדרה

אופציות  

 ה'    סדרה

אופציות  

סדרה   

 ז'

אופציות  

 סדרה ח' 

אופציות  

 סדרה ט' 

אופציות  

 סדרה י' 

סדרה   אג"ח

 א' 

סדרה   אג"ח

1 

שיעור  

ההחזקה  

בהון  

 ובהצבעה 

שיעור  

החזקה  

בהון  

ובהצבעה  

בדילול  

 מלא 

שיעור  

החזקה  

באג"ח  

 )סדרה א'(

שיעור  

החזקה  

באג"ח  

 ( 1)סדרה 

אקסלנס השקעות  

ניהול קרנות   –בע"מ  

להשקעות משותפות  

 בנאמנות 

 - 0.22%-כ 0.33%-כ 0.41%-כ 0 834,029 0 0 0 0 0 0 0 0 3,856,705

הפניקס אחזקות  

 נוסטרו –בע"מ  
 8.17%-כ 0.12%-כ 1.73%-כ 0.92%-כ 11,759,704 455,278 0 0 0 0 0 0 0 0 8,690,592

הפניקס אחזקות  

החזקות  )בע"מ  

קופות גמל וחברות  

 ( לניהול קופות גמל

 3.48%-כ 6.26%-כ 10.55%-כ 12.65%-כ 5,000,000 23,572,137 0 0 0 0 0 0 0 0 119,668,925

מנורה מבטחים  

  החזקות בע"מ

)החזקות קופות גמל  

לניהול  וחברות  

 קופות גמל( 

 - - 7.61%-כ 9.51%-כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000,000

כלל החזקות עסקי  

  ביטוח בע"מ

)החזקות קופות גמל  

וחברות לניהול  

 קופות גמל( 

 - - 7.87%-כ 9.83%-כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,000,000

 

אופציות  13,728,000-אופציות )סדרה ד'( ו 30,937,500לחברה קיימות  .1999-לחוק החברות, התשנ"ט 308מניות המוחזקות על ידי החברה כמניות רדומות ע"פ סעיף  2,140,023לחברה קיימות   18
 )סדרה ו'( אשר מוחזקות על ידי הציבור.
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 מניות  בעל המניות 
אופציות  

 א'    סדרה

אופציות  

 ב'    סדרה

אופציות  

 ג'   סדרה

אופציות  

 ה'    סדרה

אופציות  

סדרה   

 ז'

אופציות  

 סדרה ח' 

אופציות  

 סדרה ט' 

אופציות  

 סדרה י' 

סדרה   אג"ח

 א' 

סדרה   אג"ח

1 

שיעור  

ההחזקה  

בהון  

 ובהצבעה 

שיעור  

החזקה  

בהון  

ובהצבעה  

בדילול  

 מלא 

שיעור  

החזקה  

באג"ח  

 )סדרה א'(

שיעור  

החזקה  

באג"ח  

 ( 1)סדרה 

רוזנבוך,    יצחק ארז

 19יו"ר הדירקטוריון
 - - 0.31%-כ %0.39-כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,678,869

 - - 0.05%-כ 0.06%-כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557,403 דב, מנכ"ל  תיהומת

פרג,   יהושוע גיא

דירקטור ויו"ר ועדת  

 השקעות 

 - - 0.01%-כ 0.01%-כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,483

ריט אינדקס ניהול  

 בע"מ 

 20)חברת הניהול( 

 - - 4.79%-כ 0.98%-כ 0 0 1,393,885 27,596,450 867,052 624,000 1,406,250 3,500,000 3,031,100 9,000,000 9,264,269

 

מניות של החברה,  1,500,000-בשרשור סופי ב 66%מניות של החברה ומחזיק באמצעות חברה המוחזקת בשיעור של  2,178,869-מחזיק במישרין ובאמצעות תאגיד בבעלותו המלאה בהמחזיק   19
  מניות של החברה. 3,678,869-ובסה"כ ב

 '(.י)סדרה  ואופציות'( ט)סדרה  אופציות'(, חפציות )סדרה ג'(, אופציות )סדרה ה'(, אופציות )סדרה ז'(, אופציות )סדרה חברת הניהול מחזיקה במלוא אופציות )סדרה א'(, אופציות )סדרה ב'(, או  20
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 א(24מונפק וניירות ערך המירים )תקנה  הון, רשום הון .7

 0.01רגילות 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

 רגילות מניות 948,374,838-ל מחולק "חש 9,483,748.38-מ מורכב של החברה והנפרע המונפק ההון 7.2

 .מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה( 2,140,023)מתוכן  כל אחת ע.נ. "חש 0.01בנות 

  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  1,406,250, אופציות )סדרה ד'( של החברה 30,937,500,אופציות )סדרה ג'( של החברה

אופציות )סדרה ז'( של החברה,  624,000אופציות )סדרה ו'( של החברה,  13,728,000ה'( של החברה, 

 אופציות 27,596,450, (1אגרות חוב )סדרה  143,853,000, אופציות )סדרה ח'( של החברה 867,052

 אופציות )סדרה י'( של החברה. 1,393,885-)סדרה ט'( של החברה ו

 

 ב(24)תקנה  התאגיד של המניות בעלי מרשם .8

 נאמן כמות  מען זיהוי . מס המחזיק  שם

חברה לרשומים של  

הבורסה לניירות ערך 

 אביב בע"מ-בתל

51-57368-17 
,  2רחוב אחוזת בית 

 אביב-תל
 לא 948,374,838

 --- 948,374,838 "כסה
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 (26)תקנה )המכהנים נכון למועד זה( של התאגיד  הדירקטוריון חברי .9

 שם
  מספר

 זיהוי 

 תאריך

 לידה

  מען

  להמצאת

 כתבי

 דין-בי

 נתינות 

 בועדה חברות

  בועדותאו 

של 

 הדירקטוריון 

האם חבר 

דירקטוריון  

זה הינו  

דירקטור  

בלתי תלוי או  

דירקטור  

 חיצוני

  עובד הוא  האם

,  החברה של

,  בת חברה

  קשורה חברה

 בעל של או

 עניין

  תחילת

 כהונה 
 השכלתו 

  עקרי  עיסוק

  שנים  5 במשך

 אחרונות

  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  

כבעל  אותו

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

  חברת דירקטוריון

 הניהול

12/11/2017 

 ראשון  תואר בוגר

(LL.B ) במשפטים  

 "א ת' מאונ

בארז   ושותף  "ד עו

משרד    –רוזנבוך  

עורכי דין, מנהל  

(  2015באתו ניהול )

בע"מ המשמשת  

כשותף כללי  

בשותפות אתו שוקי  

,  הון שותפות מוגבלת 

יו"ר דירקטוריון 

בטכנופלס ונצ'רס  

ויו"ר   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  

מומחיות 

חשבונאית  

 ת ופיננסי

 כן
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 שם
  מספר

 זיהוי 

 תאריך

 לידה

  מען

  להמצאת

 כתבי

 דין-בי

 נתינות 

 בועדה חברות

  בועדותאו 

של 

 הדירקטוריון 

האם חבר 

דירקטוריון  

זה הינו  

דירקטור  

בלתי תלוי או  

דירקטור  

 חיצוני

  עובד הוא  האם

,  החברה של

,  בת חברה

  קשורה חברה

 בעל של או

 עניין

  תחילת

 כהונה 
 השכלתו 

  עקרי  עיסוק

  שנים  5 במשך

 אחרונות

  בהם אחרים תאגידים

 כדירקטור משמש

  קרבת

 משפחה

 לבעלי

  עניין
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בעל 

מומחיות  

חשבונאית 

ופיננסית  

או כשירות  

מקצועית  

והאם הוא 

דירקטור  

חיצוני 

 מומחה 

האם הוא  

דירקטור  

שהחברה רואה  

כבעל  אותו

מומחיות  

חשבונאית 

פיננסית לצורך  

עמידה במספר  

המזערי שקבע  

הדירקטוריון  

לפי סעיף 

( 12)א()92

 לחוק החברות

,  פרג גיא

 דירקטור 
028401594 29/4/1971 

השלושה  

2  , 

 אביב  תל

 ישראלית

  ועדת"ר יו

  השקעות

 בחברה 

 26/08/2016 לא  לא 

 ראשון  תואר בוגר

(A.B  )בכלכלה  

  וחשבונאות

' מאונ)בהצטיינות( 

  תואר בוגראילן; -בר

  במנהל(  A.B.M) שני

  התמחות  עם  עסקים

  -בר'  מאונ במימון

  רישיון  בעל; אילן

 "ח. רו

 דירקטוריוןר יו"

  אספן בחברת  פעיל

  החל"מ בע   גרופ

 . 2007 משנת

"ר דירקטוריון באספן  יו

גרופ בע"מ )ציבורית(;  

'אטוויי צבע"מ;  וואטשיטו

 בע"מ. 

 לא 

בעל  

מומחיות 

חשבונאית  

 ופיננסית 

 כן

  הוזמן אורנה 

,  בכור 

 ית דירקטור

024570202 12/11/1969 

הפרחים  

7 , 

רמת  

 השרון 

 ישראלית
יו"ר ועדת  

 אסטרטגיה
 24/06/2018 לא  לא 

  תואר   תבוגר

במנהל   (  (B.Aראשון
 THAMES-עסקים מ

VALLEY 

UNIVERSITY ; 
תואר שני    בוגרת

(EMBA EXECUTIVE)  
  במנהל עסקים

אוניברסיטת בר  מ
 . אילן

 דירקטוריוןיו"ר 

נמל אשדוד   חברת

  מנכ"לית;  בע"מ

;  משרד הפנים

משרד   מנכ"לית

האנרגיה  תשתיות 

  מנכ"לית; והמים

משרד שיתוף פעולה  

 . אזורי

יו"ר דירקטוריון חברת נמל  

 אשדוד בע"מ 
 לא  - לא 
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 שם
  מספר

 זיהוי 

 תאריך

 לידה

  מען

  להמצאת

 כתבי

 דין-בי

 נתינות 

 בועדה חברות

  בועדותאו 

של 

 הדירקטוריון 

האם חבר 

דירקטוריון  

זה הינו  

דירקטור  

בלתי תלוי או  

דירקטור  

 חיצוני

  עובד הוא  האם

,  החברה של

,  בת חברה

  קשורה חברה

 בעל של או

 עניין

  תחילת

 כהונה 
 השכלתו 

  עקרי  עיסוק

  שנים  5 במשך

 אחרונות

  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  

כבעל  אותו

מומחיות  

חשבונאית 

פיננסית לצורך  

עמידה במספר  

המזערי שקבע  

הדירקטוריון  

לפי סעיף 

( 12)א()92

 לחוק החברות

,  ויספיש חיים

 דירקטור 
024379877 30/05/1969 

האדמור  

  ,34מרוזין 

 בני ברק 

 לא  לא  ישראלית

. מנכ"ל  כן

  חברתבודירקטור  

 הניהול

19/08/2018 
תואר ראשון  בוגר

(  B.LLבמשפטים )
  שערי מכללת מ

 . משפט 

דין, מנכ"ל   עורך 

פלא ייזום   ודירקטור

והשקעות בע"מ.  

מנכ"ל ודירקטור קרן  

פאי השקעות בע"מ,  

מנכ"ל ודירקטור  

בלוציין ונצרס בע"מ,  

מנכ"ל ודירקטור ריט  

אינדקס ניהול בע"מ,  

מנכ"ל ודירקטור  

פלא אלגד בע"מ,  

מנכ"ל ודירקטור  

ונצרס ניהול בלוציין 

 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 



 16 -ד  

 שם
  מספר

 זיהוי 

 תאריך

 לידה

  מען

  להמצאת

 כתבי

 דין-בי

 נתינות 

 בועדה חברות
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 עניין

  תחילת

 כהונה 
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  עקרי  עיסוק
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 כדירקטור משמש

  קרבת

 משפחה

 לבעלי

  עניין
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בעל 
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עמידה במספר  

המזערי שקבע  

הדירקטוריון  

לפי סעיף 

( 12)א()92

 לחוק החברות

  אדורם יפעת

  דירקטוריתזק,  

 תלויה   בלתי

058677147 22/03/1964 
 ,  13 עמוס

 גן  רמת
 ישראלית

;  השקעות ועדת

;  ועדת תגמול

 ועדת מאזן 

  דירקטורית

 תלויה   בלתי
 26/08/2016 לא 

  תואר   בוגרת

( במנהל   (B.Aראשון

 Newעסקים מאונ' 

York City  בוגרת ;

(  A.B.Mתואר שני )

'  מאונ עסקים  במנהל

 . אנגליה'סטר  מנצ

עצמאית,   יועצת

מנהלת השקעות  

פרטיות, מנהלת  

הנכסים  

האלטרנטיביים  

כלל    -בחברת כנף 

 ניהול פיננסים בע"מ. 

"צית בחברת מפעלי ע.  דח

שנפ ושות' בע"מ )ציבורית(;  

"צית בחברת לודן חברה  דח

להנדסה בע"מ )ציבורית(;  

גיבוי   ת"צית בחברדח

  ;)ציבורית( אחזקות בע"מ

קבוצת סקופ  דח"צית 

;  )ציבורית( בע"ממתכות 

מור בית השקעות  דח"צית ב

 . ניהול תיקים בע״מ 

 לא 

  תבעל

מומחיות 

חשבונאית  

ופיננסית 

וכשירות  

 מקצועית

 כן

)אהרן(   רוני

 , פאלוך

  בלתי  דירקטור

 תלוי 

032025900 31/12/1974 

  חברון

10/4  , 

 ברק  בני

 ישראלית

;  השקעות ועדת

  ועדת

;  אסטרטגיה

;  ועדת תגמול

 ועדת ביקורת 

  בלתי  דירקטור

 תלוי
 26/08/2016 לא 

תואר ראשון  בוגר

(  B.LLבמשפטים )

מהקריה האקדמית,  

 קריית אונו. 

-בלויתןומנהל  שותף

פאלוך, משרד עורכי  

דין; נציג ציבור חבר  

מכרזים   בועדת

  –משאבי אנוש  

עיריית בני ברק;  

 לעניניחבר ועדת ערר  

עיריית בני  -ארנונה

ברק ויו"ר מועצה  

; מוצקין  קריתדתית 

חבר ועדת האתיקה  

 . לשכת עורכי הדין

החברה  דירקטור בחברת 

 . לפיתוח ביתר עילית בע"מ 
 לא 

  כשירות  בעל

 מקצועית
 לא 
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,  בת חברה
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שהחברה רואה  

כבעל  אותו

מומחיות  

חשבונאית 

פיננסית לצורך  

עמידה במספר  

המזערי שקבע  

הדירקטוריון  

לפי סעיף 

( 12)א()92

 לחוק החברות

- בעל   ריטה

,  טכסא

 דח"צית 

011341682 12/06/1972 

  שדרות

קרן  

קיימת 

לישראל  

144,   

   אביב  תל

 ישראלית

  ועדתיו"ר 

  ועדת; ביקורת

;  אסטרטגיה

ועדת  יו"ר 

  יו"ר מאזן;

 ועדת תגמול 

 26.08.2016 לא  "צית דח

ראשון   תואר   בוגרת

(LL.B  במשפטים )

מאונ' תל אביב;  

בוגרת תואר שני  

(MSc )הניהול במדעי  

מאוניברסיטת  

 יורק -פוליטכניק ניו

מייסדת  בעלים ו

  אר.בי. טריישן בע"מ

  ית"לסמנככיהנה כו

במארש    הבכיר

 . ישראל בע"מ

  חברה באיילון  דירקטורית

ובאיילון    "מבע   ביטוחל

 חיתום והנפקות בע"מ. 

 אין

  תבעל

מומחיות 

חשבונאית  

ופיננסית 

וכשירות  

 מקצועית

 כן

,  בורבא  יצחק

 "צ דח
054509096 05/12/1956 

אלי כהן  

9/32 , 

 תל אביב 

 ישראלית
ועדת ביקורת;  

 ;  ועדת תגמול
 26/11/2017 לא  דח"צ 

בוגר תואר ראשון 

במדעי החברה  

והרוח, המרכז  

האוניברסיטאי  

אריאל בשומרון;  

בוגר תואר שני 

במשפטים,  

אוניברסיטת בר  

אילן; תואר שני  

בלימודי נדל"ן  

במכללה האקדמית  

 נתניה.

מנכ"ל חברת אפעה  

תשתיות איכות  

יו"ר   ;סביבה בע"מ

איגוד התאגידים  

חבר   ;העירוניים

מועצה, יו"ר ועדת  

ערר וחבר ועדת  

הכספים של מועצת  

הרשות השנייה 

 . ויזיה ולרדיולטלו

 לא  אין
כשירות   בעל

 מקצועית  
 לא 
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הדירקטוריון  

לפי סעיף 

( 12)א()92

 לחוק החברות

 22/10/1974 027378231 זלצמן  ירון

טשרניחוב 

א',  8סקי 

קריית  

 אונו

 ישראלית

ביקורת;    ועדת

ועדת תגמול;  

 מאזן   ועדת

 14.1.2020 לא  דח"צ 

בוגר תואר ראשון 

 וחשבונאות בכלכלה

(B.A  ,)

האוניברסיטה  מ

;  יםהעברית בירושל

בוגר תואר שני 

(A.B.M)   במנהל

 עסקים עם  

התמחות במימון  

מאוניברסיטת תל  

 אביב; רו"ח מוסמך 

  סמנכ"למכהן כ
 - כספים

FYBER NV  ;  
כיהן כסמנכ"ל  

 ADO-כספים ב

PROPERTIES  ;
כיהן כסמנכ"ל  
כספים איידייאו  
גרופ; כיהן 
כדירקטור בלתי  
תלוי בצ'וזן  
נכסים למיטיד  
)מחוקה(; כיהן  
כדירקטור בלתי  

בכלכלית  תלוי 
 ירושלים בע"מ

 )מחוקה(. 
 

FYBER NV   חברה ציבורית(

בגרמניה( וחברות בנות  

 שלה; 

ד.א.ג.י איקס שירותי ניהול  

 בע"מ )חברה פרטית( 

 לא 

  תבעל

מומחיות 

חשבונאית  

 ופיננסית

 כן
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 א(26)תקנה  התאגיד של בכירה משרהי נושא .10

 לידה תאריך זיהוי  מספר םש

 ממלא  שהוא  התפקיד

,  בת בחברה, בחברה

 בבעל או קשורה בחברה

 בה  עניין

 תחילת כהונה 

  מורשה האם

  עצמאי חתימה

 בחברה

  בן  או עניין בעל האם

  נושא  של משפחה

 או אחר בכירה משרה

 בחברה עניין בעל של

 אחרונות  שנים 5 במשך עקרי  עיסוק השכלתו 

 
 דב  מתתיהו 
 

 לא  לא  21.08.2016 החברה "ל מנכ 03/03/1955 053383246
  בכלכלה (  A.B) ראשון  תואר בוגר

 ; רו"ח אביב  תל'  מאונ וחשבונאות

קבוצת סקופ מתכות  ב  דירקטור"ן;  הנדל  בתחום   עצמאי יזם
 קבוצת א. דורי בע"מ. ב"צ דח בע"מ;  

 

  ריט
אינדקס  

 ניהול בע"מ 
 אין --- לא  לא  30.08.2016 החברה  של הניהול חברת 13/04/2016 515434082

  אורי

 שוסטר 
033861717 22/3/1977 

  של  עסקי פיתוח  סמנכ"ל

 החברה 
 לא  לא  1.11.2016

נ'  ומא במשפטים( LL.M)תואר שני  בוגר

( בכלכלה  A.Bבר אילן; בוגר תואר ראשון )

 ומנהל עסקים מאונ' בר אילן 

   "ןהנדל  בתחום וייעוץ ייזום

 לא  לא  25.3.2018 של החברה  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

 רו"ח מוסמך 

 קוסט פורר גבאי את קסירר ב  מנהל בכיר 

 לא  לא  29.11.2016 פנים  מבקר 31/01/1969 024163677 גיא מונרוב 

(   A.B) תואר בראשוןרו"ח, בוגר 

מכללה למנהל  מה בונאות ומימוןבחש 

 ;בראשון לציון

 שותף מנהל בפירמת ראיית החשבון אלקלעי מונרוב ושות' 
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 לידה תאריך זיהוי  מספר םש

 ממלא  שהוא  התפקיד

,  בת בחברה, בחברה

 בבעל או קשורה בחברה

 בה  עניין

 תחילת כהונה 

  מורשה האם

  עצמאי חתימה

 בחברה

  בן  או עניין בעל האם

  נושא  של משפחה

 או אחר בכירה משרה

 בחברה עניין בעל של

 אחרונות  שנים 5 במשך עקרי  עיסוק השכלתו 

 לא  לא  24.4.201921 חשבת  25.01.1991 305524613 לוי  אל בת
  כלכלה (  B.A) ראשון  תואר בוגר

 מוסמך "ח רו;  אילן בר'  מאונ וחשבונאות
 קוסט פורר גבאי את קסירר ב"ח  רו

 

 .2020בפברואר  18סיימה את כהונתה ביום   21
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 (27רואה החשבון של התאגיד )תקנה  .11

  קוסט פורר גבאי את קסירר שם:

 .6492102מיקוד: יפו, -תל אביב, א144מנחם בגין  מען:

 

  (29)תקנה  הדירקטוריון והחלטות המלצות .12

 : דיבידנד 12.1

-כתחלק דיבידנד בסך של  הוחלט כי החברה ,2019 אוגוסטב 13ערכה ביום שנבישיבת הדירקטוריון 

 .22ש"ח 0.003-המהווה דיבידנד למניה של כ, ש"חאלפי  1,053

 1,053-, הוחלט כי החברה תחלק דיבידנד בסך של כ2019בדצמבר    8ן שנערכה ביום  ובישיבת הדירקטורי

 .23ש"ח 0.001-, המהווה דיבידנד למניה של כש"חאלפי 

ועד  2019ואר נבי 1ד, החל מיום נדיבידהת החברה כאמור ובדבר חלוקת ווספים בדבר החלטנ לפרטים

 .עסקי התאגיד", המצ"ב לדוח התקופתי תיאור, "'אבפרק  6סעיף למועד פרסום הדוח, ראו 

 שינויים בהון 12.2

 .עילל 3פק של החברה ראו סעיף ניים בהון המונולפרטים בדבר שי

ת ודירקטוריון החברה אושרו על ידי ועדת הביקור 2019בנובמבר  18 ביום, כי יובהר הזהירות למען 12.3

 לעיל. 4.4.4הבנות בין החברה לבין חברת הניהול בקשר להסכם הניהול. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 והדירקטוריון הביקורת ועדת נימוקי תמצית

חידה בדבר בהבנות בין החברה לבין חברת הניהול אשר התקבלו במקביל לגיוס הון )הצעה לא א

אין אלא כדי לזכות את החברה ויש בהן בכדי לשפר את תזרים  (רגילות מניות 551,929,000

 המזומנים של החברה ולאפשר את גיוס ההון בחברה ולפיכך הן לטובת החברה וכלל בעלי מניותיה.

 :מיוחדת כללית אסיפה החלטות 12.4

 הנושאים את החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2019 מאיב 1 ביום 12.4.1

, בפוליסת ביטוח המכהן כדירקטור בחברה, חיים ויספישכללתו של מר ה( לאשר את 1: )כדלקמן

( לאשר מתן 2; )POSIאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ופוליסת 

 .חיים ויספיש( לאשר מתן התחייבות לפטור למר 3)-ו חיים ויספישהתחייבות לשיפוי למר 

את מינויה של , אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה  2019בספטמבר    8ביום   12.4.2

 .גב' ריטה בעל טכסא לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה

 של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, , לאחר תאריך הדוח2020 ינוארב 14 ביום 12.4.3

למנות את מר ירון זלצמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בחברה;   (1: )כדלקמן  הנושאים  את  החברה

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, , מר ירון זלצמןשל  וכללתהלאשר את  (2)

לאשר מתן ( 3; )מר ירון זלצמןהתחייבות לשיפוי למתן ( לאשר 2; )POSIבפוליסות עתידיות ובפוליסת 

 .מר ירון זלצמןהתחייבות לפטור ל

 

 

 

 

 2019 אוגוסטב 21( ומיום 069726-01-2019)מס' אסמכתא:  2019 אוגוסטב 13מיום  מיידים דיווחים ראו נוספים לפרטים  22
 (.2019-01-072186)מס' אסמכתא: 

)מס'   2019בדצמבר    17( ומיום  107331-01-2019)מס' אסמכתא:    2019בדצמבר    8לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים מיום    23
 (. 2019-01-121972אסמכתא: 
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 א(29 תקנה)החברה  החלטות .13

ודירקטוריון החברה אושרו על ידי ועדת הביקורת  2019בנובמבר  18כי, ביום  יצויןלמען הזהירות  13.1

 לעיל. 4.4.4ראו סעיף  הבנות בין החברה לבין חברת הניהול בקשר להסכם הניהול. לפרטים נוספים

 תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

)הצעה לא אחידה בדבר בהבנות בין החברה לבין חברת הניהול אשר התקבלו במקביל לגיוס הון 

אין אלא כדי לזכות את החברה ויש בהן בכדי לשפר את תזרים המזומנים  (רגילות מניות 551,929,000

 גיוס ההון בחברה ולפיכך הן לטובת החברה וכלל בעלי מניותיה.של החברה ולאפשר את 

 משרה ונושאי דירקטורים ביטוח 13.2

 להתקשר תוכל החברה כי, שלה הכללית והאסיפה החברה דירקטוריון אישרו, 2016 באוגוסט 28 ביום 13.2.1

 פוליסת  תוקף  הארכת  ידי  על)בין    בחברה  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  בפוליסת,  לעת  מעת

 הביקורת  ועדת  באישור(,  אחר  מבטח  עם  לרבות,  אחרת  בפוליסה  התקשרות  ידי  על  ובין  הקיימת  הביטוח

 מהותי באופן שונים יהיו לא"ל הנ הביטוח של האחריות שגבולות ובלבד, בלבד והדירקטוריון

"ב )להלן: ארה דולר אלפי 25 על תעלה לא השנתית והפרמיה מועד באותו יתהישה מהפוליסה

 "(.העתידיות הפוליסות"

 בחברה המשרה נושאיכל מועד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה את הכללת  באותו

 בפוליסות עתידיות. 24מועד אותוב כיהנו אשר

בפוליסת ביטוח   החברה  התקשרות  את,  שלה  הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון  אישרו  מועד  באותו

 7, לתקופה של 2016 באוגוסט 31החברה מיום בקשר עם הנפקת ניירות ערך של החברה על פי תשקיף 

הינה בגבולות אחריות  POSI פוליסת"(. POSI פוליסת)להלן: " 2016 באוגוסט 23 ביום שהחלה, שנים

אלפי דולר והשתתפות עצמית בסך  27.5-מיליוני דולר ובפרמיה בסך של כ 5שלא יעלו על סך כולל של 

אלפי דולר  50השתתפות עצמית בסך של ו קנדהאו /ו"ב בארה המוגשות תביעות בגיןאלפי דולר  100

 בגין תביעות כנגד החברה הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראל.

 בחברה המשרה נושאי כלמועד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה את הכללת  ותובא

 .POSIבפוליסת  25באותו מועד כיהנו אשר

 ועדת זאת האישר 2016 בנובמבר 24 שביום לאחר) החברה דירקטוריון אישר 2016 בנובמבר 29 ביום 13.2.2

 בפוליסות  )סמנכ"ל הכספים דאז(  וגב' טלי סימון  שוסטר  אורימר    של  הכללתםשל החברה( את    התגמול

 . POSIובפוליסת  העתידיות

לאחר )  החברה  של  המניות  בעלי  שלהשנתית והמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה  2017  בנובמבר  26  יוםב 13.2.3

יצחק כללתו של מר האת ( אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2017באוקטובר  19שביום 

 .POSIבורבא בפוליסות עתידיות ופוליסת 

)לאחר שביום  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 פברוארב 5 ביום 13.2.4

"ר יו,  רוזנבוך  ארזכללתו של מר  ה  את  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(  2017בדצמבר    28

 .POSI, בפוליסות עתידיות ופוליסת החברה דירקטוריון

 פוליסותב  תומר צברמר    של  ותהכללאת    החברה  דירקטוריוןו  התגמול  ועדת  ואישר  ,2018  מרץב  14  םביו 13.2.5

 .POSIובפוליסת  העתידיות

 

זק, רוני )אהרן(   אדורם, יפעת )דירקטור דאז( גיא פרג, אורי ברוך איל גבאי )יו"ר הדירקטוריון דאז(, יעל אנדורן )דירקטורית דאז(, "ה ה   24
 . חברת הניהולו דב מתתיהו מנחם שלגי )דח"צ דאז(, ,)דח"צית דאז( סגול שירלי,  טכסא, ריטה בעל פאלוך

 . לעיל 24נוספים ראו הערת שוליים מס'  לפרטים  25
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יום )לאחר שב  החברה  של  המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2018  אוקטוברב  4  ביום 13.2.6

גב' אורנה הוזמן של  הכללתה את זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( אישרו 2018 אוגוסטב 12

 .POSI, בפוליסות עתידיות ופוליסת ועדת אסטרטגיה"ר יודירקטורית ו, בכור

, אישרו ועדת הביקורת 2018באוגוסט    27לאישור בדבר ההתקשרות בפוליסות העתידיות, ביום    בהתאם 13.2.7

פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה ב

)להלן:  2019באוגוסט  22ותסתיים ביום  2018באוגוסט  23חודשים, שהחלה ביום  12לתקופה של 

הינה  בפוליסה. הפוליסה 26"( והכללת כל נושאי המשרה בחברה אשר כיהנו באותו מועדהפוליסה"

מיליוני דולר בתוספת הוצאות משפט סבירות לתקופת  10בגבולות אחריות שלא יעלו על סך כולל של 

אלפי דולר, למעט  25אלפי דולר והשתתפות עצמית בסך  15-הביטוח ובפרמיה שנתית בסך של כ

אלפי דולר בגין תביעות המוגשות בארה"ב ו/או קנדה ולמעט השתתפות  50השתתפות עצמית בסך של 

 החברה הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראל.אלפי דולר בגין תביעות כנגד  50עצמית בסך של 

 25)לאחר שביום  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2019 מאיב 1 ביום 13.2.8

, חיים ויספישכללתו של מר ה את אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( 2019 מרץב

 .POSIבפוליסות עתידיות ופוליסת בפוליסה, , החברה דירקטוריון

, אישרו ועדת 2019בספטמבר  25בהתאם לאישור בדבר ההתקשרות בפוליסות העתידיות, ביום  13.2.9

לעיל(  13.2.7ראו סעיף הפוליסה )לפרטים בדבר הפוליסה הארכת הביקורת ודירקטוריון החברה את 

משרה  אחריות דירקטורים ונושאיחידוש פוליסת ביטוח  אישרוובנוסף  2019בספטמבר  30עד ליום 

חודש מהפוליסה  )להלן: "  2020בספטמבר    30ותסתיים ביום    2019באוקטובר    1בחברה אשר תחל מיום  

מחודש ספטמבר בפוליסה    27והכללת כל נושאי המשרה בחברה אשר כיהנו באותו מועד  "(2019ספטמבר  

מיליוני דולר  10על סך כולל של  הינה בגבולות אחריות שלא יעלו 2019מספטמבר  . הפוליסה2019

אלפי דולר   20.5-אמריקאי בתוספת הוצאות משפט סבירות לתקופת הביטוח ובפרמיה שנתית בסך של כ

אלפי  50אלפי דולר אמריקאי, למעט השתתפות עצמית בסך של  25אמריקאי והשתתפות עצמית בסך 

אלפי  50השתתפות עצמית בסך של דולר אמריקאי בגין תביעות המוגשות בארה"ב ו/או קנדה ולמעט 

 דולר אמריקאי בגין תביעות כנגד החברה הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראל.

 של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה , לאחר תאריך הדוח,2020בינואר  14 ביום 13.2.10

כללתו של ה  תא  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה(  2019  דצמברב  8)לאחר שביום    החברה

 .POSIבפוליסות עתידיות ופוליסת , 2019מחודש ספטמבר בפוליסה , חברהדח"צ ב, ירון זלצמןמר 

, לאחר 2020במרץ    18, לאחר תאריך הדוח, אישר דירקטוריון החברה )לאחר שביום  2020במרץ    26ביום   13.2.11

 את העדכונים הבאים: תאריך הדוח, אישרה זאת ועדת התגמול של החברה(

באוקטובר  1עדכון לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר החלה ביום  .1

"( והכללת כל נושאי המשרה הפוליסה החדשה)להלן: " 2020בספטמבר  30ותסתיים ביום  2019

ת שלא בפוליסה החדשה. הפוליסה החדשה הינה בגבולות אחריו 28באותו מועד כיהנובחברה אשר 

בתוספת הוצאות משפט סבירות לתקופת הביטוח  ארה"במיליוני דולר  15יעלו על סך כולל של 

, ארה"באלפי דולר  25והשתתפות עצמית בסך  ארה"באלפי דולר  25.8-ובפרמיה שנתית בסך של כ

 

יצחק   ,)דח"צית דאז( סגול  שירלי, טכסא, ריטה בעל פאלוךזק, רוני )אהרן(  אדורםיפעת הוזמן בכור,  אורנה גיא פרג,  ארז רוזנבוך, "ה ה   26
 .חברת הניהולו צבר תומר, שוסטר, אורי  דב מתתיהו בורבא,

)דח"צית   סגול  שירלי,  טכסא, ריטה בעל  פאלוךזק, רוני )אהרן(    אדורםיפעת    חיים ויספיש,  הוזמן בכור,   אורנה גיא פרג,    ארז רוזנבוך,  "ה ה   27
 .חברת הניהולו צבר תומר, שוסטר, אורי  דב מתתיהו יצחק בורבא,  ,דאז(

ירון   יצחק בורבא,, טכסא, ריטה בעל פאלוךזק, רוני )אהרן(  אדורםיפעת  חיים ויספיש, הוזמן בכור, אורנה גיא פרג,  ארז רוזנבוך, "ה ה   28
 .חברת הניהולו צבר תומר,  שוסטר, אורי  דב מתתיהוזלצמן, 



 24 -ד  

בגין תביעות המוגשות בארה"ב ו/או קנדה  ארה"באלפי דולר  50למעט השתתפות עצמית בסך של 

בגין תביעות כנגד החברה הנוגעות לדיני  ארה"באלפי דולר  50ט השתתפות עצמית בסך של ולמע

 .ניירות ערך בישראל

כי החברה תוכל להתקשר מעת לעת, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה )בין  .2

רבות עם על ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, ל

מבטח אחר(, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון בלבד, ובלבד שגבולות האחריות של פוליסות 

הביטוח הנ"ל לא יהיו שונים באופן מהותי מהפוליסה שהייתה באותו מועד והפרמיה השנתית לא 

הכללת כל נושאי ו"( הפוליסות העתידיות המעודכנתאלפי דולר ארה"ב )להלן: " 50תעלה על 

 .המעודכנת ויכהנו מעת לעת בפוליסות העתידיות 29באותו מועד כיהנורה בחברה אשר המש

את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח בקשר עם הנפקת ניירות ערך של החברה על פי דוח הצעת  .3

 2019בנובמבר  18שנים, שהחלה ביום  7, לתקופה של 2019בנובמבר  18 של החברה מיום מדףה

הינה בגבולות אחריות שלא יעלו על סך  החדשה POSIפוליסת  "(.חדשהה POSIפוליסת )להלן: "

והשתתפות עצמית בסך  ארה"ב אלפי דולר 84-ובפרמיה בסך של כארה"ב מיליוני דולר  15כולל של 

 50יעות המוגשות בארה"ב ו/או קנדה והשתתפות עצמית בסך של בגין תב ארה"ב אלפי דולר 50

הכללת כל נושאי ובגין תביעות כנגד החברה הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראל  ארה"ב אלפי דולר

 .בפוליסה זוויכהנו מעת לעת  30באותו מועד כיהנוהמשרה בחברה אשר 

חדשות, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון  POSIכי החברה תוכל להתקשר מעת לעת, בפוליסות  .4

בלבד, ובלבד שגבולות האחריות של פוליסות הביטוח הנ"ל לא יהיו שונים באופן מהותי מפוליסת 

 POSIפוליסות אלפי דולר ארה"ב )להלן: " 100שלעיל ובלבד שכל פוליסה לא תעלה על  POSI-ה

ויכהנו מעת לעת בפוליסות   31אותו מועדב  כיהנוהכללת כל נושאי המשרה בחברה אשר  ו"(  העתידיות

POSI .העתידיות 

של בעלי המניות  מיוחדתשנתית ו כללית אסיפה בכוונת החברה לזמןבהמשך לאמור בסעיף זה לעיל, 

 הפוליסות הנ"ל. לאישור, בין היתר, של של החברה

 

 משרה ונושאי לדירקטורים שיפוי כתב 13.3

 העניקה, שלה הכללית והאסיפה החברה דירקטוריון אישור שהתקבל לאחר, 2016 באוגוסט 28 ביום 13.3.1

התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, לפיה  32מועד 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: " ןאחת או יותר מאלה )להל כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליהם עקב

 "(: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.

 אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין. 

 

 לעיל.  28ראו הערת שוליים מס' נוספים  לפרטים  29
 לעיל.  28ראו הערת שוליים מס' נוספים  לפרטים  30
 לעיל.  28ראו הערת שוליים מס' נוספים  לפרטים  31
 . לעיל 24נוספים ראו הערת שוליים מס'  לפרטים  32
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בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על מי מבין נושאי המשרה המכהנים לטובת אדם אחר על פי פסק 

"(, חבויות כספיותרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט( )להלן: "דין )לרבות פסק דין שניתן בפש

 ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי.

יצוין כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי 

מהונה העצמי של החברה   25%-על סכום השווה להשיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה  

המיוחס לבעלי המניות, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, של 

החברה, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי )וזאת מבלי לגרוע מזכותם של נושאי המשרה 

יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי   המכהנים לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם

משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת, והכל כמפורט בכתבי השיפוי(. מבלי לגרוע מן 

האמור לעיל, מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח 

נושאי המשרה לן, יצוין כי החברה לא תידרש לשלם שישולמו ע"י המבטח, ככל שכאלה ישולמו. כמו כ

המכהנים סכומים כלשהם מכוח כתבי השיפוי אם וככל שסכומים כאמור 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.

וי כולל התחייבות לשיפוי בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך, שהתנהל כתב השיפ

בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין וכן תשלום לנפגע ההפרה 

לחוק ניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה  4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52כאמור בסעיף 

 המנהלית(.ים בידי ועדת האכיפה מנהלי

 ועדת זאת האישר 2016בנובמבר  24)לאחר שביום  החברהאישר דירקטוריון  2016בנובמבר  29 ביום 13.3.2

)סמנכ"ל   וגב' טלי סימון  שוסטר, למר אורי  ובדיעבד  מראשהחברה( מתן התחייבות לשיפוי,    של  התגמול

 הדירקטורים ליתר שניתנו לאלו זהים םובתנאי, לעיל 13.3.1 בסעיף כמפורט בנוסח הכספים דאז(

 .בחברה המשרה ונושאי

לאחר )  החברה  של  המניות  בעלי  שלהשנתית והמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה  2017  בנובמבר  26  יוםב 13.3.3

מתן התחייבות לשיפוי, ( אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2017באוקטובר  19שביום 

 שניתנו לאלו זהים ובתנאים ,לעיל 13.3.1 בסעיף כמפורט בנוסח ,בורבא יצחק, למר ובדיעבד מראש

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר

)לאחר שביום  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 פברוארב 5 ביום 13.3.4

 מראשאישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לשיפוי,  2017בדצמבר  28

 ליתר שניתנו לאלו זהים ובתנאים ,לעיל 13.3.1 בסעיף כמפורט בנוסח ,רוזנבוך רזא, למר ובדיעבד

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים

, ובדיעבד  מראשמתן התחייבות לשיפוי,    החברהדירקטוריון  ו ועדת התגמול ואישר  2018מרץ  ב  14  ביום 13.3.5

 הדירקטורים ליתר שניתנו לאלו זהים ובתנאים, לעיל 13.3.1 בסעיף כמפורט בנוסח תומר צברלמר 

 .בחברה המשרה ונושאי

)לאחר שביום   החברה  של  המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2018  אוקטוברב  4  ביום 13.3.6

 מראשאישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לשיפוי,  2018 אוגוסטב 12

 ליתר  שניתנו  לאלו  זהים  ובתנאים,  לעיל  13.3.1  בסעיף  כמפורט  בנוסח  ,גב' אורנה הוזמן בכור, לובדיעבד

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים

 25)לאחר שביום  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  יתהכלל האסיפה אישרה, 2019 מאיב 1 ביום 13.3.7

, ובדיעבד מראשאישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לשיפוי,  2019 מרץב
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 הדירקטורים ליתר שניתנו לאלו זהים ובתנאים, לעיל 13.3.1 בסעיף כמפורט בנוסח ,חיים ויספישלמר 

 .בחברה המשרה ונושאי

 של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה לאחר תאריך הדוח, ,2020 ינוארב 14 ביום 13.3.8

אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות  2019בדצמבר  8)לאחר שביום  החברה

 לאלו זהים ובתנאים, לעיל 13.3.1 בסעיף כמפורט בנוסח ,ירון זלצמן, למר ובדיעבד מראשלשיפוי, 

 .בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים ליתר שניתנו

 

 משרה ונושאי לדירקטורים פטור כתב 13.4

, לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה, העניקה 2016באוגוסט  28 ביום 13.4.1

, במסגרתה התחייבה החברה, לפטור התחייבות 33המשרה אשר כיהנו לאותו מועד לנושאיהחברה לכל 

לחוק החברות וכל הוראת דין שתבוא במקומם, לפטור אותם  26335-ו 25934ות סעיפים בכפוף להורא

מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל  מראש

הפרת חובת הזהירות כלפיה )למעט בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות( 

בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם נושא משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או 

 ות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.קשור

 ועדת זאת האישר 2016בנובמבר  24אישר דירקטוריון החברה )לאחר שביום  2016בנובמבר  29 ביום 13.4.2

, )סמנכ"ל הכספים דאז( וגב' טלי סימון שוסטר אורי מרהחברה( מתן התחייבות לפטור ל של התגמול

ובתנאים זהים לאלו שניתנו  2016 גוסטבאו  28בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  

 .לעיל 13.4.1, כמפורט בסעיף ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

לאחר )  החברה  של  המניות  בעלי  שלהשנתית והמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה  2017  בנובמבר  26  יוםב 13.4.3

 מרמתן התחייבות לפטור ל(  אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  2017באוקטובר    19שביום  

ובתנאים זהים   2016  גוסטבאו  28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  יצחק בורבא

 .לעיל 13.4.1לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 

)לאחר שביום  ההחבר של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2018 פברוארב 5 ביום 13.4.4

 ארז מראישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לפטור ל 2017בדצמבר  28

ובתנאים זהים  2016 גוסטבאו 28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום רוזנבוך

 .לעיל 13.4.1לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 

, תומר צבר מרדירקטוריון החברה מתן התחייבות לפטור לו ו ועדת התגמולאישר 2018 מרץב 14 ביום 13.4.5

ובתנאים זהים לאלו שניתנו  2016 גוסטבאו  28בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  

 .לעיל 13.4.1, כמפורט בסעיף ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

 

 . זה  בפרק 24נוספים ראו הערת שוליים מס'  לפרטים  33
 לחוק החברות קובע: 259סעיף   34

, אם נקבעה חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה  ")א( 
 הוראה לכך בתקנון.  

 על אף הוראות סעיף קטן )א(, חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה." )ב(   
 לחוק החברות קובע:   263 סעיף  35

  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  לענין חובת 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)
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)לאחר שביום   החברה  של  המניות  בעלי  שלהמיוחדת    הכללית  האסיפה  אישרה,  2018  אוקטוברב  4  ביום 13.4.6

גב' אורנה אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לפטור ל 2018 אוגוסטב 12

ובתנאים זהים   2016 גוסטבאו  28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום הוזמן בכור

 .לעיל 13.4.1לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 

 25)לאחר שביום  החברה של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה, 2019 מאיב 1 ביום 13.4.7

, מר חיים ויספישאישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לפטור ל 2019 מרץב

ובתנאים זהים לאלו שניתנו  2016 גוסטבאו  28בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  

 .לעיל 13.4.1ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 

 של המניות בעלי שלהמיוחדת  הכללית האסיפה אישרה לאחר תאריך הדוח, ,2020ינואר ב 14 םביו 13.4.8

אישרו זאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות  2019 בדצמבר 8)לאחר שביום  החברה

 2016 גוסטבאו 28, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום ירון זלצמןמר לפטור ל

 .לעיל 13.4.1אים זהים לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף ובתנ
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 הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר שנתי  דוח
 ( א) ב9  תקנה  לפי הגילוי  ועל הכספי  הדיווח על

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ב)א(9תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שנתי דוח
 2019לשנת 

 
 

 נאותה  פנימית בקרה של והתקיימותה התאגיד(, אחראית לקביעתה  -בע"מ )להלן    ישראל  מגוריטשל   הדירקטוריון ההנהלה, בפיקוח
 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על
 

 הם:  הההנהל  יחבר זה, לעניין
 ; , מנהל כללידב מתתיהו .1
  ;כספים"ל סמנכ, צבר תומר .2
 

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

 כי ולהבטיח, ןהדי בהתאם להוראות הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס ביטחון של סבירה מידה נועדו לספק אשר
 הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח מסוכם מעובד, נאסף, הדין הוראות פי על  מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע
 .בדין

  
  להנהלת ומועבר כאמור, נצבר לגלותו שהתאגיד נדרש מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים , בקרותהשארכוללת, בין  הפנימית הבקרה

 וזאת האמורים, התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום ביותר המשרה הבכיר ולנושא הכללי למנהל  התאגיד, לרבות
 .הגילוי לדרישת המתאים, בהתייחס במועד החלטות קבלת לאפשר כדי

 
 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
 

 והאפקטיביות בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעה, הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה
   ;שלה

 
 : כללה הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה שביצעה והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת
 הבקרות של ותיעוד בחינה, והגילוי הכספי לדיווח מהותיים תהליכים וקביעת תהליכים מיפוי, והגילוי  הדיווח סיכוני הערכת

 הדוחות  עריכת תהליך(, ELC) הארגון ברמת בקרות לרבות הפנימית הבקרה אפקטיביות של כוללת הערכה, בחברה הקיימות
על תהליך   בקרות כוללים הכספי לדיווח המהותיים התהליכים. ( (ITGCהחברה של המידע מערכות עלובקרות כלליות  הכספיים

 .וכן הכנסות משכ"ד ונדל"ן להשקעה בהקמה להשקעה"ן נדל
 

  הגיעו  התאגיד והנהלת הדירקטוריון, לעיל כמפורט הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה שביצעה האפקטיביות הערכת על בהתבסס
 .אפקטיבית היא 2019בדצמבר  31, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום למסקנה

 
 
 

  



 ( 1)ד()ב9 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת )א( 
 
 
 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 

 

 , מצהיר כי:דב מתתיהואני, 
 
 הדוחות(;  –)להלן  2019 לשנתהתאגיד(  –בע"מ )להלן  ישראל מגוריטשל  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 ,התאגיד של הכספיים והדוחות הביקורת תוולוועד לדירקטוריון ,דהתאגי של המבקר החשבון גיליתי לרואה . 4

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

  הכספי הדיווח  על הפנימית של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים  הליקויים כל את )א(
 כספי מידע על לדווח או לסכם ,לעבד לאסוף, התאגיד של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל

  –הדין; וכן  להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות להטיל ספק בו שיש באופן
 

 עובדים  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

 
 בתאגיד:   אחרים עם יחד אני, לבד או . 5

 
 מהותי  שמידע  להבטיח המיועדים  ,תחת פיקוחי  ונהלים בקרות של  םוקיומ קביעתם וידאתי ונהלים, או בקרות קבעתי )א(

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

 סביר באופן להבטיח המיועדים פיקוחי,תחת  ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי )ב(
  חשבונאות לכללי בהתאם הדין, לרבות להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את

  ;מקובלים
 

 מסקנות את זה בדוח והצגתי, הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של האפקטיביות את הערכתי )ג( 
 .הדוחות למועד כאמור הפנימית קרההב של האפקטיביות לגבי  וההנהלה הדירקטוריון

 
 

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

    2020 מרסב 26
 דב מתתיהו   תאריך

 כללי  מנהל  
  



 (2ב)ד()9 תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרת )ב(
 
 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 

 , מצהיר כי:צבר תומראני, 
 
 
 –)להלן  2019התאגיד( לשנת  –בע"מ )להלן  מגוריט ישראל שלמידע 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 בהן ש הנסיבות לאור שנכללו בהם, 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 ,התאגיד של הכספיים והדוחות הביקורת תוולוועד לדירקטוריון ,דהתאגי של המבקר החשבון גיליתי לרואה . 4

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

  הכספי הדיווח  של הבקרה הפנימית על בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים  הליקויים כל את )א(
 להשפיע  סביר  באופן העלולים בדוחות, הכלול האחר הכספי ולמידע  הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל

 במהימנות ספק להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם לאסוף, לעבד, התאגיד יכולתו של  על לרעה
   -הדין; וכן  להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח

 
 עובדים  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
 
 בתאגיד:   אחרים עם אני, לבד או יחד . 5

 
 מהותי  שמידע  להבטיח המיועדים  ,תחת פיקוחי  ונהלים בקרות של  וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות )א(

 אחרים ידי על לידיעתי מובא ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע אחר הכלול בדוחות, לתאגיד, המתייחס
  -וכן  הדוחות;  של תקופת ההכנה במהלך בפרט ,בתאגיד

 
 סביר באופן  להבטיח פיקוחנו, המיועדיםתחת  ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות )ב(

  חשבונאות לכללי בהתאם הדין, לרבות להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את
 ; מקובלים

 
 הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל, הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של האפקטיביות את הערכתי )ג( 

 ; הדוחות למועד בדוחות הכלול האחר הכספי ולמידע
 

 . זה בדוח ומשולבות וההנהלה הדירקטוריון לפני הובאו כאמור הערכתי לגבי מסקנותיי
 
 

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

 כספים "למנכס  
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