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הממשלה מחליטה לקדם שוק שכירות ממוסד
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הטבות מס

(  222' תיקון מס)לפקודת מס הכנסה ידי תיקון-הוסדרה פעילותן של קרנות להשקעה במקרקעין למגורים על2016באפריל 

הטבות מס ייעודיות

0.5%מס רכישה בשיעור •

מ"פטור ממע•

הקרן פטורה ממס חברות  •

20%מס דיבידנד בשיעור -למשקיע פרטי •

קרנות וגופים מוסדיים פטורים•

לפחות מההכנסה90%חובת חלוקה של •

החייבת בקרן

1

הטבות מימון

מאפשרת–התאגדות כחברה ציבורית •

גישה למקורות הון וחוב בשוק ההון

80%אפשרות מינוף של עד •

בהשקעה במגורים

2

מכרזי החברה הממשלתית
" דירה להשכיר"

הקמת חברת דירה להשכיר במטרה לקדם  

מכרזים לייזום פרויקטים להשכרה של דירות  

לטווח ארוך אשר חלקן יושכרו במחיר מפוקח  

(.שנה20על פי רוב לתקופה של )

3
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וקמה כחלוצה בשוק השכירות  " מרימה את הכפפה"מגוריט 

פתרון מגורים
לטווח ארוך

מחירים ידועים
מראש

דירות ובניינים  
בסטנדרט גבוה

–התמחות וניסיון 
ניהול מקצועי

אלטרנטיבה ראויה לשיפור באיכות החיים 
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מקורות הרווח של מגוריט



6 זכויות שמורות| 2020מגוריט  ©

מהלכים מרכזיים עד היום

.לא כולל מימוש האופציה בעסקת אפר האוס. אישור תבע לפרויקטים של דירה להשכיר/בכפוף לקבלת הקלות* 

-כ

*  דירות בפריסה ארצית

1,220
מכרזי דירה להשכיר

4
עסקאות בשוק

החופשי

15
גיוס הון

800 -כ
₪מיליון 

ח"גיוס אג

630 -כ
₪מיליון 
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גידול בכמות הדירות

.לא כולל התממשות האופציה בעסקת אפר האוס. אישור תבע לפרויקטים של דירה להשכיר/בכפוף לקבלת הקלות* 
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רכישה וייזום של דירות–מהלכים מרכזיים עד היום 

.60%דירה להשכיר הינו של החברה בכל פרויקטחלקה •
.במספר60-לאחר תאריך המאזן רכשה החברה דירה נוספת בפרויקט ו** 
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נכסים מניבים

מועד קבלת החזקהד"יח' מסהפרויקטעיר
בנכס

שיעור תפוסה ממוצע  
לתקופה שהסתיימה ביום

2020ביוני 30

עלות ההשקעה הכוללת
(₪באלפי )

אומדן השווי לפי שומה
(₪באלפי )

הפרש בין אומדן השווי לפי שומה לעלות  
%(-וב₪ אלפי )ההשקעה כוללת

19%-כ2018100%73,20187,18013,979מרס 34"מידטאון"פרויקט א"ת

12.7%-כ201999%129,197145,60016,403מרס 84"אלקטרה מול הנוף"פרויקט רמלה

גבעת
8%-כ98%119,584129,60010,016-כ2018מרס58"מגדלי שיר"פרויקט שמואל

31"מרום נגבה"פרויקט רמת גן
(ד"יח23) 2018-'אוג

(ד"יח6)2018-'אוק
(ד"יח2)2019-'אפר

12.4%-כ98%69,65478,3008,646-כ

(ד"יח11)2019מרס 20"הרצליה הילס"פרויקט הרצליה
11%-כ98%50,40255,9205,518-כ(ד"יח9)2019ינואר 

11.6%-כ99%129,902145,01015,108-כ2019ספטמבר 56"הפרדס"פרויקט פתח תקווה

8.5%-כ143,300155,38012,080שיווקבשלבי2020יוני 59*ארנונה ירושליםירושלים

המלך' בניין שלם ברחירושלים
בהליכי פינוי2018-דצמבר 233' הלל מס'פינת רח27' מס' ורג'ג

10.7%-כ76,90985,1708,261לצורך שיפוץ

375792,149882,16090,011כ"סה

.לאחר תאריך מאזן רכשה החברה דירה נוספת בפרויקט* 
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ואילך2019עסקאות שנעשו מחודש דצמבר –נכסים  צפויים 

רכישהעלות צפוי-מועד קבלת החזקה בנכססטטוסכמות דירותפרויקטעיר
(ח"י שאלפ)

Q4 202058,100רכישה  21יוסףVהדר תל אביב

Q4 202039,300רכישה  20בני ברקבני ברק

Q3 202256,500רכישה  25אונו פרייםקרית אונו

Q2 202263,500רכישה  30הירוקההרצליה הרצליה

Q1 202395,800רכישה  28אפקהתל אביב

Q1 2024258,409רכישה  99ירושלים ביפו'שדתל אביב

Q2 2025203,013רכישה80מחנה יהודהירושלים

303774,622כ"סה

273,500אופציה110גינדי אפר האוסתל אביב

4131,048,122כ"סה
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סיכום עסקאות שבוצעו בשוק החופשי

₪מיליוני 
*792

כ עלות כוללת  "סה
לדירות בשוק  

-החופשי כ

כ"סה
אומדן שווי  

-מצטבר כ

₪מיליוני 
*882

₪מיליוני 
90

עודף שווי ממועד  
-הקמת החברה כ

(11%-כ)
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(ח"אלפי ש)תמצית נתוני הפרויקטים במכרזי דירה להשכיר 

.להלן35-32לפרטים נוספים ראו שקופיות *     
.החזקה100%הנתונים בשקף זה מוצגים בהנחת , בכל פרויקט ובידיה אופציה לרכוש את יתרת הבעלות בפרויקטים לאחר סיום שלב הבניה60%-החברה מחזיקה ב**   
.שנה כאשר חלק מהדירות תושכרנה במחיר מפוקח20-ל15במסגרת המכרז נקבע כי הקרקע תיועד להקמת פרויקט להשכרה לתקופה של בין *** 

חולון

Q12022:מועד סיום צפוי

:עלות השקעה כוללת צפויה

86,300-כ

פרויקט דירה להשכיר להקמת  
דירות בשכונת תל גיבורים  * 51

***עלות רכישת קרקע כולל פיתוח 

21,623-כ

מהדירות בשכר דירה מפוקח25%

ירושלים

Q22023:מועד סיום צפוי

:עלות השקעה כוללת צפויה

143,000-כ

פרויקט דירה להשכיר להקמת  
דירות בשכונת מלחה* 99

***עלות רכישת קרקע כולל פיתוח 

39,346-כ

מהדירות בשכר דירה מפוקח100%

ראשון לציון

Q22022:מועד סיום צפוי

:עלות השקעה כוללת צפויה

116,000-כ

*  78פרויקט דירה להשכיר להקמת 
דירות בשכונת קדמת ראשון

***עלות רכישת קרקע כולל פיתוח 

40,453-כ

מהדירות בשכר דירה מפוקח25%

באר יעקב

Q42023:מועד סיום צפוי

:עלות השקעה כוללת צפויה

404,650-כ

*  281פרויקט דירה להשכיר להקמת 
ב"דירות ושטח מסחרי במתחם י

***עלות רכישת קרקע כולל פיתוח 

88,000-כ

מהדירות בשכר דירה מפוקח50%
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ח"במיליארד ש–גידול צפוי בשווי הוגן נדלן להשקעה 

.לא כולל מימוש האופציה בעסקת אפר האוס. אישור תבע לפרויקטים של דירה להשכיר/בכפוף לקבלת הקלות* 
ירידת שווי/ללא השפעת שינויים בשווי הוגן כתוצאה מעליית** 

0.7 

1.0 1.0 

1.4 

2.3 

2.6 

2.8 

 -

 0.5

 1.0

 1.5

 2.0

 2.5

 3.0

2019202020212022202320242025
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ח"במיליוני ש–NOI/גידול צפוי בהכנסות 

.לא כולל מימוש האופציה בעסקת אפר האוס. אישור תבע לפרויקטים של דירה להשכיר/בכפוף לקבלת הקלות* 
NOIהכנסות

14 

20 

27 

37 

51 

74 

79 

12 

18 

25 

34 

47 

69 

74 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

2019202020212022202320242025
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עיקריים( סדרה א)תנאי אגרות חוב 

צמודה למדד המחירים לצרכן( 'סדרה א)ח "ח באג"מיליון ש497-ככ גיוס של "סה•

2022, ביוני30מועד פירעון בתשלום אחד ביום •

(31/12, 30/06)המשולמת פעמיים בשנה 1%ריבית נקובה של •

.₪מיליון 659-דירות בשווי של כ290-כ–שעבוד ראשון על תמורת ההנפקה ועל דירות שנרכשו •

–יחסים פיננסיים •

ח"מיליון ש200-הון עצמי מינימלי של •

(35%-ל30%עליה של רבע אחוז בריבית הנקובה בטווח של בין )30%-יחס הון עצמי למאזן של•

79%-כ2020, ביוני31נכון ליום LTVיחס •



2019, בנובמבר13נכון ליום * 
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עיקריים( 1סדרה )תנאי אגרות חוב 

צמודה למדד המחירים לצרכן( 1סדרה )ח "ח באג"מיליון ש138-כ גיוס של כ"סה•

2024, במרס31מועד פירעון בתשלום אחד ביום •

(30/09, 31/03)המשולמת פעמיים בשנה 0.3%ריבית נקובה של •

תהיינה אגרות החוב ניתנות להמרה באופן  ( כולל)2021במרס 31החל מיום המסחר הראשון ועד ליום •

בכפוף )רגילה אחת של החברה מניה 0.1-לשל אגרות החוב ניתנים להמרה . נ.ח ע"ש1בו כל 

אגרות החוב תהיינה ( כולל)2024במרס 21ועד ליום 2021באפריל 1ומיום ( להתאמות ככל שיידרשו

רגילה אחת של  מניה 0.1-לשל אגרות החוב ניתנים להמרה . נ.ח ע"ש1.5ניתנות להמרה באופן בו כל 

.החברה

.ח"מיליון ש167-כדירות בשווי של 65-כ–שעבוד ראשון על יתרת תמורת ההנפקה ועל דירות שנרכשו•

–יחסים פיננסיים •

ח"מיליון ש235-הון עצמי מינימלי של •

(35%-ל30%עליה של רבע אחוז בריבית הנקובה בטווח של בין )30%-יחס הון עצמי למאזן של •
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מאפיינים-ן בישראל "שוק הנדל

צפיפות
אוכלוסין

עלייה בתוחלת
החיים

שיעור ילודה
גבוה

פוטנציאל עליית מחירים  
כתוצאה מעודף הביקוש  

על ההיצע
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OECD-ישראל היא בין המדינות הצפופות ביותר בהשוואה ל

(2017, ר"נפשות לקמ) OECD-מדינות ה–צפיפות אוכלוסין 

ישראל
384

הולנד
509

קוריאה הדרומית
528

איטליה
206

שוויץ
214

גרמניה
237

בריטניה
273

יפן
348

טורקיה
105

אוסטריה
107

פורטוגל
112

צרפת
123

דנמרק
137

מקסיקו
66

אירלנד
70

יוון
83

ספרד
93

ילה'צ
24

שוודיה
25

אסטוניה
31

ב"ארה
36

נורבגיה
14

ניו זילנד
18

פינלנד
18

אוסטרליה
3

איסלנד
3

קנדה
4

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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גידול דרמטי בתוחלת החיים

כלל האוכלוסיות–תוחלת חיים גברים ונשים בישראל 
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86
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נשים גברים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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שיעורי ילודה גבוהים מחריפים את סוגיית הצפיפות

עלולים להחריף את סוגיית הצפיפות OECD)-החריגים בהשוואה ל)שיעורי הילודה בישראל 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

בקרב אוכלוסייה יהודית השיעור  
3.16אף יותר גבוה ועומד על 
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שוק השכירות למגורים בישראל

רומניה
סלובקיה

ליטא
בולגריה
נורבגיה

פולין
לטביה

מאלטה
כיה 'צ

ספרד
פורטוגל

יוון
פינלנד
איטליה

לוקסמבורג
בלגיה

EU
שבדיה
ישראל
הולנד
צרפת

אנגליה
דנמרק

אוסטריה
גרמניה

בישראל שיעור בעלות 
על דירה יחידה

68%-כ
לממוצע  נמוך ביחס

OECD-ה

השנים הקרובות  28במהלך 
אוכלוסיית ישראל

65%-צפויה לגדול בכ

2048

2024

'מיל15

'מיל10

2019
'מיל9.1

.  ממשקי הבית חיים בשכירות27%-כ
שיעור השוכרים גדל באופן יציב

מהשוק25-30%לאורך עשורים ומהווה 

201620071997

27%
26%

24%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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...הכתובת על הקיר
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צרכי הדיור העתידיים בישראל

.המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד ראש הממשלה, 2016-2040היעד לצרכי דיור עתידיים בישראל * 
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80

2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040

(ד לשנה"אלפי יח)2016-2040–צרכי הדיור בישראל 

676561
5552
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לכמות הדירות שבנייתן הסתיימה לבין המציאות בשטח* הפער בין היעד הממשלתי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
.התוכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית לכלכלה, 2016-2040היעד לצרכי דיור עתידיים בישראל * 

יעד ממשלתי
52,000

ד בשנה"יח

ד שבנייתן"יח
**הסתיימה 
51,731

2019

ד"יח269חוסר של 

יעד ממשלתי
52,000

ד בשנה"יח

ד שבנייתן"יח
**הסתיימה 
52,368

2018

ד"יח368עודף של 

יעד ממשלתי
52,000

ד בשנה"יח

ד שבנייתן"יח
הסתיימה
49,712

2017

2,288חוסר של 
ד"יח

יעד ממשלתי
52,000

ד בשנה"יח

ד שבנייתן"יח
הסתיימה
46,512

2016

5,488חוסר של 
ד"יח

ד"יח9,052חוסר מצטבר של 

יעד ממשלתי
13,000

ד בשנה"יח

ד שבנייתן"יח
**הסתיימה 
11,625

Q /1 2020

1,375חוסר של 
ד"יח
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והמצב לא צפוי להשתפר לאור הירידה בהתחלות הבניה  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

לפי רבע שנה, דירות שהחלה בנייתן

אומדן המגמה האחרון עשוי להשתנות במידה ניכרת* 

16,000

15,000

14,000

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

תוריד

2010

1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 12 3 42 23 34 4

2011 2012 2013 2014

תויתנוע יכונמ םינותנםיירוקמ םינותנהמגמ ינותנ

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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והמצב לא צפוי להשתפר לאור הירידה בהתחלות הבניה  

אלף דירות בשנה תומך40-48היקף גמר בניה נוכחי של "
" *בשנה4%-3%-בכבהמשך עליית מחירי הדירות 

51,300

2019

52,640

2018

54,178

2017

56,537

2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
ממכון אהרון למדיניות כלכלית מהמרכז הבינתחומי הרצליהסומקיןר סרגיי "ודקוגוטתמיר , צבי אקשטיין' י פרופ"אשר נערך ע2018בהתאם לנייר מדיניות מחודש מאי 

Q12020ועד 2016דירות שהחלה בנייתן משנת 

Q1 2020

11,500
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נתונים מאקרו כלכליים עיקריים

2019שנה שהסתיימו בשנת 20-ב, שינוי מחירי הדירות השנתי הממוצע

1983        1984      1985       1986       1987       1988       1989        1990        1991       1992        1993       1994 1995       1996       1997      1998       1999

2003
2004

2005

2006
2007 2008

2009

2010

2011

2012
2013

2014

2015
2016

2017

2.7%3% 2.8% 4.3% 3.9% 3.8% 4.1% 3.5% 4.4% 3.6% 3.4% 3% 3.2% 3.3% 3.1%

2018

3.2%

מדד מחירי הדיור–ס "עיבוד לנתוני הלמ–2018החל משנת , מחירים ממוצעים של דירות–ס "עיבוד לנתוני הלמ-2017ועד לשנת 1983בין השנים : מקור

2019

3.2%
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*שוק השכירות למגורים בישראל

מהחוזים בישראל נחתמים לשנה ומשך חוזה השכירות הממוצע בישראל הוא  90%-בעוד שכ•

.שנים4-5.4: מכך5.3משך ההתגוררות הממוצע בדירה שכורה עומד על פי , חודשים13-כ

והיקף שכר , אלף דירות570-המתגוררים בכ, מיליון איש בשכירות1.7-בישראל חיים כ•

.בשנה₪ מיליארד 28-הדירה עומד על כ

.ממשקי הבית החיים בשכירות שוכרים דירה במחוזות תל אביב והמרכז50%-למעלה מ•

עם התאמה  , לשכר הדירה קשר חזק עם השכר הממוצע והיחס ביניהם יציב לאורך השנים•

נתון המעיד על רמת הסיכון הנמוכה הגלומה בהשקעה בדיור  , קלה למחזורי מחירי הדירות

.להשכרה



סיכום
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החברה בוחנת מספר רב של עסקאות בשלבי הבשלה שונים  
.במטרה להגדיל באופן תמידי את מצבת הנכסים

.החברה בוחנת מנועי צמיחה משיקים נוספים

כחלוצת שוק השכירות הממוסד בכוונת החברה להפוך את תחום  
השכירות לנגיש ויעיל יותר בין היתר באמצעות הקמת ממשקים  

.טכנולוגיים מתאימים

זכיות במכרזים של דירה להשכיר  4-עסקאות ו 15-התקשרות ב
.₪מיליארד 3-בהיקף של כ

צבירת רווחים מהותיים כתוצאה ממימוש יכולת החברה ליזום  
.ולרכוש נכסים במחירים הזדמנותיים

פיתוח מומחיות  , שיעור תפוסה גבוה בפרויקטים המניבים
רכישה וייזום של פרויקטים ייעודיים וניהולם באופן יעיל  , באיתור

.ומקצועי תוך ניצול היתרון לגודל



!תודה

www.megureit.co.il

אבא הלל  , 10קומה , מגדל ששון חוגי
5250606רמת גן , 12סילבר 

03-5007577
office@megureit.co.il
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–ריכוז פרויקטים 
בתכנון/ דירה להשכיר 



32 זכויות שמורות| 2020מגוריט  ©

חולון, שכונת תל גיבורים–מכרז דירה להשכיר 
הקלותלאישורבכפוף)דירות51-כיכלולאשר,מגוריםמתחםלהקמת(40%)מ"בעאחזקותמנרבלבין(60%)החברהביןשותפות

דירהבשכרלדיורתיועדנהמהדירות25%.ברציפותשנה20-מתפחתשלאלתקופהלמגוריםטווחארוכתלהשכרהייועדאשר,(שהוגשו

.לזכאיםמפוקח

(100%)למלואביחס,זההבמחיר”CALL"אופצייתולחברה”PUT“אופצייתמ"בעאחזקותלמנרבניתנה,שנחתםלהסכםבהתאם

.הבניהתקופתמתוםהחללמימושהניתנת,בפרויקטמ"בעאחזקותמנרבאחזקות

.(כדיןמ"מעכולל)ח"שמיליון86-בכ(הקרקעמרכיבכולל)הפרוייקטבהקמתהכרוכותהעלויותכללאתמעריכההחברה

לחכירתתפעלהשותפות,"(השותפות":זהבסעיףוביחד"מנרב":להלן)מ"בעאחזקותמנרבלביןהחברהביןשנחתםלהסכםבהתאם

-בתחזיקומנרבמהפרויקט60%-בתחזיקשמגוריטכך,בפרויקטהשותפותזכויותמימושאו/והפרויקטשלמשותףומימושהמקרקעין

חלקהאתלמגוריטלמכוראופציהקיימתולמנרבבפרויקטמנרבשלחלקהאתלרכושאופציהקיימתלמגוריט,בנוסף.מהפרויקט40%

.בפרויקט

בבנייתהחלוהשותפות.בחולון"גיבוריםתל"להשכירדירהבפרויקטמגוריםיחידות51לבנייתהיתרהתקבל,2019בנובמבר13ביום

.2020לשנתהראשוןברבעוןהפרויקט

בלוחותכשנהשלעיכובקייםהחברהידיעלנגרמיםשאינםעיכוביםבעקבותכילחברהנודע2019לשנתהשלישיהרבעוןבמהלך

במטרה,להםשגרמווהסיבותאלולעיכוביםבנוגעלהשכירדירהחברתעםשוטפיםמגעיםמנהלתהחברה.הפרויקטלסיוםהזמנים

תהיהלעיכובכיצופהלא(העברוניסיוןלהשכירדירהחברתסגלעםשנערכודיוניםבסיסעל)זהובשלבהזמניםלוחותאתלעדכן

.לעילכאמורהפרויקטעלמהותיתהשפעה

למועדנכוןבחברההקיימתאינפורמציהעלהמבוסס,החברהבשליטתשאינועתידפניצופהמידעכוללותהצפויההשלמהומועדהצפויההכוללתההשקעהעלותבדברהחברההערכתכייצוין
המבוססותהערכותעלוכןהקרקערכיבבגיןהתמורהעל,הפרויקטהתקדמותקצבועלהביצועגורמישלעבודתםתחילתעלבעיקרנסמךזהמידע.החברהשלוכוונותהערכותכוללותאשרזה
לצפוימעברהפרויקטיםבנייתמשךהתארכות,הבנייהבעלויותשינוי:כגון)גורמיםשלרבממספרכתוצאהוזאתתתממשנהלאהחברההערכותאם.השותפותשלעתידיותהוצאותאומדןעל

הההשלמהמועדועלהצפויההכוללתההשקעהעלותעללהשפיעהדברעשוי,(ב"וכיוהבנייהתשומותבמדדשינויים,הפרויקטיםלהקמתהנדרשיםהאישוריםקבלתמשךהתארכותזהובכלל
.הצפוי
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ירושלים, שכונת מלחה–מכרז דירה להשכיר 

-אשר יכלול כ, להקמת מתחם מגורים( 40%)מ "אחזקות בעמנרבלבין ( 60%)שותפות בין החברה 

אשר ייועד למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים לתקופה שלא  , (ע"תבבכפוף לאישור )דירות 99

.מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים100%. שנה ברציפות15-תפחת מ

 ”CALL"ולחברה אופציית  ”PUT“מ אופציית"אחזקות בעלמנרבניתנה , בהתאם להסכם שנחתם

הניתנת למימוש החל  , מ בפרויקט"אחזקות בעמנרבאחזקות ( 100%)ביחס למלוא , במחיר זהה

.מתום תקופת הבניה

מיליון  143-בכ( כולל מרכיב הקרקע)הפרוייקטהחברה מעריכה את כלל העלויות הכרוכות בהקמת 

(*.  מ כדין"כולל מע)ח "ש

.  ד"יח99-ד לכ"החברה הגישה בקשה עדכנית להגדלת כמות יח

למועדנכוןבחברההקיימתאינפורמציהעלהמבוסס,החברהבשליטתשאינועתידפניצופהמידעכוללותהצפויההשלמהומועדהצפויההכוללתההשקעהעלותבדברהחברההערכתכייצוין
המבוססותהערכותעלוכןהקרקערכיבבגיןהתמורהעל,הפרויקטהתקדמותקצבועלהביצועגורמישלעבודתםתחילתעלבעיקרנסמךזהמידע.החברהשלוכוונותהערכותכוללותאשרזה
לצפוימעברהפרויקטיםבנייתמשךהתארכות,הבנייהבעלויותשינוי:כגון)גורמיםשלרבממספרכתוצאהוזאתתתממשנהלאהחברההערכותאם.השותפותשלעתידיותהוצאותאומדןעל

הההשלמהמועדועלהצפויההכוללתההשקעהעלותעללהשפיעהדברעשוי,(ב"וכיוהבנייהתשומותבמדדשינויים,הפרויקטיםלהקמתהנדרשיםהאישוריםקבלתמשךהתארכותזהובכלל
.הצפוי
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ראשון לציון, קדמת ראשון–מכרז דירה להשכיר 

וייועד,(הקלותלאישורבכפוף)78-כיכלולאשר,מגוריםמתחםלהקמת(40%)מ"בעאחזקותמנרבלבין(60%)החברהביןשותפות

.לזכאיםמפוקחדירהבשכרלדיורתיועדנהמהדירות25%.ברציפותשנה20-מתפחתשלאלתקופהלמגוריםטווחארוכתלהשכרה

.(*כדיןמ"מעכולל)ח"שמיליון116-בכ(הקרקעמרכיבכולל)הפרוייקטבהקמתהכרוכותהעלויותכללאתמעריכההחברה

שלמשותףומימושהמקרקעיןלחכירתתפעלהשותפות,"(השותפות":זהבסעיףביחדלהלן)מנרבלביןהחברהביןשנחתםלהסכםבהתאם

למגוריט,בנוסף.מהפרויקט40%-בתחזיקומנרבמהפרויקט60%-בתחזיקשמגוריטכך,בפרויקטהשותפותזכויותמימושאו/והפרויקט

.בפרויקטחלקהאתלמגוריטלמכוראופציהקיימתולמנרבבפרויקטמנרבשלחלקהאתלרכושאופציהקיימת

אתולהגדילהקלותלאשרהועדההחליטהבמסגרתולציוןבראשוןהפרויקטבנושאהמקומיתבוועדהדיוןהתקיים2019מאיחודשבמהלך

שלהראשוןהרבעוןבמהלך.מסחרישטחוהוספתד"יחשלהממוצעהשטחלהקטנתחדשתכנוןשיוגשבתנאיאך,ד"יח78,לד"יחכמות

אתהועדהאישרה2020שנתשלהשניהרבעוןבמהלך.המקומיתהוועדהבקשתעלהמסתמכתתכניתצ"ראשלעירייתהגישההשנה

.תוקףלמתןהתכנית

הזמניםבלוחותכשנהשלעיכובקייםהחברהידיעלנגרמיםשאינםעיכוביםבעקבותכילחברהנודע2019לשנתהשלישיהרבעוןבמהלך

לוחותאתלעדכןבמטרה,להםשגרמווהסיבותאלולעיכוביםבנוגעלהשכירדירהחברתעםשוטפיםמגעיםמנהלתהחברה.הפרויקטלסיום

עלמהותיתהשפעהתהיהלעיכובכיצופהלא(העברוניסיוןלהשכירדירהחברתסגלעםשנערכודיוניםבסיסעל)זהובשלבהזמנים

.לעילכאמורהפרויקט

למועדנכוןבחברההקיימתאינפורמציהעלהמבוסס,החברהבשליטתשאינועתידפניצופהמידעכוללותהצפויההשלמהומועדהצפויההכוללתההשקעהעלותבדברהחברההערכתכייצוין
המבוססותהערכותעלוכןהקרקערכיבבגיןהתמורהעל,הפרויקטהתקדמותקצבועלהביצועגורמישלעבודתםתחילתעלבעיקרנסמךזהמידע.החברהשלוכוונותהערכותכוללותאשרזה
לצפוימעברהפרויקטיםבנייתמשךהתארכות,הבנייהבעלויותשינוי:כגון)גורמיםשלרבממספרכתוצאהוזאתתתממשנהלאהחברההערכותאם.השותפותשלעתידיותהוצאותאומדןעל

הההשלמהמועדועלהצפויההכוללתההשקעהעלותעללהשפיעהדברעשוי,(ב"וכיוהבנייהתשומותבמדדשינויים,הפרויקטיםלהקמתהנדרשיםהאישוריםקבלתמשךהתארכותזהובכלל
.הצפוי
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בבאר יעקב' יבמתחם –מכרז דירה להשכיר 

מסחרשטחייכלולאשר,מגוריםמתחםלהקמת(40%)מ"בעהנדסהמנרבלבין(60%)החברהביןשותפות

-מתפחתשלאלתקופהלמגוריםטווחארוכתלהשכרהייועדאשר,(הקלותלאישורבכפוף)דירות281-וכלהשכרה

.לזכאיםמפוקחדירהבשכרלדיורתיועדנהמהדירות50%.ברציפותשנה20

מ"מעכולל)ח"שמיליון405-בכ(הקרקעמרכיבכולל)הפרוייקטבהקמתהכרוכותהעלויותאתמעריכההחברה

.(*כדין

השותפות,"(השותפות":זהבסעיףביחדלהלן)מ"בעובניןהנדסהמנרבלביןהחברהביןשנחתםלהסכםבהתאם

תחזיקשמגוריטכך,בפרויקטהשותפותזכויותמימושאו/והפרויקטשלמשותףומימושהמקרקעיןלחכירתתפעל

מנרבשלחלקהאתלרכושאופציהקיימתלמגוריט,בנוסף.מהפרויקט40%-בתחזיקומנרבמהפרויקט60%-ב

דיוריחידותתוספתלקידוםפועלתהחברה.בפרויקטחלקהאתלמגוריטלמכוראופציהקיימתולמנרבבפרויקט

.דיוריחידות281-כשיכלולכךבפרויקט

.ליזםהקרקענמסרהבומהמועדחודשים39תהא,הפרויקטשלהבניהלהשלמתהמועד,המכרזלתנאיבהתאם

מועדכןועללשותפותנמסרהמגרשכיהפיתוחחברתמטעםהודעההתקבלה2019לשנתהשניהרבעוןבמהלך

אבניבכלהחברהעמדהכהשעדאףעל,החברהלהערכת.2022אוגוסטחודשהינוהפרויקטשלהחוזיההשלמה

דירהלמוללפעולהחברהבכוונת.2023דצמברקריהפרויקטבסיוםכשנהשלעיכובייתכן,המכרזבתנאיהדרך

.בהתאםמועדיםהארכתלבקשבמטרהלהשכיר

למועדנכוןבחברההקיימתאינפורמציהעלהמבוסס,החברהבשליטתשאינועתידפניצופהמידעכוללים,הצפויההשלמהומועדהצפויההכוללתההשקעהעלותבדברהחברההערכתכייצוין
בקשרהשותפותשלעתידיותהוצאותאומדןעלהמבוססותהערכותעלוכןפיתוחוהוצאותהקרקעמרכיבבגיןהתמורהעלבעיקר,נסמךזהמידע.החברהשלוכוונותהערכותכוללתאשרזה

הבנייהבעלויותשינוי:כגון)גורמיםשלרבממספרכתוצאהוזאתתתממשנהלאהחברההערכותאם.ההתקדמותקצבוכןמ"בעובניןהנדסהומנרבמקצועייםגורמיםבסיועשנערךלפרויקט
עשוי,(ב"וכיוהקורונההשפעות,הבנייהתשומותבמדדשינויים,הפרויקטלהקמתהנדרשיםהאישוריםקבלתמשךהתארכותזהובכלללצפוימעברהפרויקטבנייתמשךהתארכות,הצפויות

.הצפויההכוללתההשקעהעלותעללהשפיעהדבר
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במרכז ירושלים' ורג'פרויקט הלל פינת קינג ג

בןבבנייןהבנוייםוגגמרפסותוכן(ר"מ2,880-כשלמכרשטח)בחלקןומאוכלסותמניבותדיוריחידות33

.ירושליםבלב2הלל'רחפינת27'ורג'גהמלך'ברחקומות7

.ח"שמיליון75-כשלסךהחברהשילמההדיוריחידותבגין–העסקההיקף

הדיוריחידותכמותלהגדלתבקשה,היתרבין,הכוללבנכסכללישיפוץולבצעלתכנןהחברהבכוונת

אשרבנייהזכויותתוספתבקשתי"עהנכסלהשבחתבהליךהחברההחלה,במקביל.בנכסכיוםהקיימות

מהגדלתכתוצאה(יתקבלואם)שיתקבלוהיחידותלבנייתלפעולהחברהבכוונתשתתקבלוככלאם

צופהוהחברהבהקמהלהשקעהן"כנדלהפרויקטסווג2020לשנתהראשוןהרבעוןבמהלך.הבנייהזכויות

.2020לשנתהשלישיהרבעוןבמהלךיתחילבנכסהשיפוץכי

.2020לשנתהרביעיהרבעוןבמהלךלהתחילשצפוישיפוץלקראתפינויבשלביהפרויקטזהלמועדנכון

זהלמועדנכוןבחברההקיימתאינפורמציהעלהמבוסס,החברהבשליטתשאינועתידפניצופהמידעכוללות,הנכסלגביהחברהתוכניותכייצוין
קבלתמשךהתארכות:כגון)גורמיםשלרבממספרכתוצאהוזאתתתממשנהלאהחברההערכותאם.החברהשלוכוונותהערכותכוללתאשר

.הנכסלגביהחברהתוכניותעללהשפיעהדברעשוי,(ב"וכיוהפרויקטייזוםעלהקורונהנגיףהשפעות,הנדרשיםהאישורים
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