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 :עניינים תוכן

 

 .2019 ביוני 30ליום  התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון דוח  'א פרק

 

 .2019 ביוני 30כספיים ביניים ליום  דוחות 'ב פרק

 

 .מנהלים הצהרות 'ג פרק

 

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

 .2011 ינואר מחודש להשקעה"ן נדל לפעילות בנוגע

 .Equity Swapמדידת שווי הוגן עסקת  – הערכת שווי 'בנספח 
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה -פרק א' 

 2019 ביוני 30שנסתיימה ביום  חודשים ששהלתקופה של 
 

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

שה ששל  תקופה"( ולמועד הדוח)להלן: " 2019 יוניב 30מוגש בזה דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

 "(.תקופת הדוח)להלן: " התאריך באותו ושהסתיימ, חודשים

 בתקופה התאגיד ענייני במצב שחלו ולשינויים לאירועים ומתייחסת, בהיקפה מצומצמת הנה להלן שתובא הסקירה

 לתקופת המתייחסים החברה של הכספיים לדוחות מצורף הדירקטוריון דוח. מהותית השפעתם אשר המדווחת

, לרבות דוח הדירקטוריון על 2018בפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת  כי הנחה מתוך ונערך, הדוח

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

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

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

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

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

  .2018לשנת  התקופתילדוח  2 ביאור, ראה ביניים בדוחות הכספיים

 

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

 ותזרים המזומנים שלו

 העסקית וסביבתו התאגיד פעילות .1

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

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

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

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

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

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

 .ייחודיות מס להטבות זכאית במקרקעין להשקעות קרן, בנוסף

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

 .ןשירותים הנלווים להשכרתהדירות ומתן 

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

                                                        
ותיקון טעות  2016בספטמבר  14, הודעה משלימה לתשקיף נושאת תאריך 2016באוגוסט  31תשקיף להשלמה אשר הינו גם תשקיף מדף מיום   1

-2016-01)מס' אסמכתא:  2016באוגוסט  31)לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום  2016בספטמבר  15סופר לתשקיף נושאת תאריך 

(, בהתאמה(, 2016-01-124066)מס' אסמכתא:  2016בספטמבר  15( ומיום 2016-01-123466)מס' אסמכתא:  2016בספטמבר  14(, מיום 114220

, לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 2019באוגוסט  29אשר התקופה להצעת ניירות ערך על פיו הוארכה על ידי רשות ניירות ערך עד ליום 

 (.2018-01-079563)מס' אסמכתא:  2018באוגוסט  21
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ויקט יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי בפר 11,הושלמה מסירתן לחברה של  2019במרץ  28ביום  .1.5

התקשרה החברה נכון למועד הדוח,  ."הרצליה הילס" ברחוב אריק איינשטיין בשכונת הרצליה ב' אשר בהרצליה

 יחידות הדיור בפרויקט הנ"ל.  ביחס לכלדיירים  11הסכמי שכירות סטנדרטיים מול  11-ב

יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי בפרויקט  84הושלמה מסירתו של בניין שלם בן  ,2019 במרץ 31 ביום .1.6

 75מול  הסכמי שכירות סטנדרטיים 75-נכון למועד הדוח, התקשרה החברה ב ."אלקטרה מול הנוף" ברמלה

 הנ"ל. יחידות דיור בפרויקט 84דיירים מתוך 

 "מרום נגבה" ברמת גן בפרויקט חדרים, 5בנות  נוספות דירות 2, רכשה החברה 2019במהלך חודש אפריל  .1.7

הדירות מושכרות  2נכון למועד הדוח  "(גן ברמת הנוספותהדירות )להלן: " ש"ח מיליון 5.2-כ בתמורה לסך של

 בהסכמי שכירות סטנדרטיים.

מיידי של יחידות דיור בפתח תקווה כמפורט בדוח  56החברה ממשיכה לנהל מו"מ עם צדדים שלישיים לרכישת  .1.8

התקשרה החברה  , לאחר תאריך מאזן,זה ונכון למועד( 2019-01-049350)אסמכתא  2019ביוני,  10החברה מיום 

דירות שבנכס לרכישת דירותיהם בהיקף שאיננו מהותי  56דירות מתוך  7-עם צדדים שלישיים המחזיקים ב

 דירות לפחות במתחם(. 20לחברה )השלמת רכישת הדיור הנ"ל כפופה לרכישת 
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נכון ליום טבלה מסכמת של רכישת הפרויקטים שבוצעו על ידי החברה בתחום הנדל"ן המניב למגורים  להלן .1.9

 2019 יוניב 30

החזקה  מסירת מועד הפרויקט עיר
 לחברה

 רכישה עלות
 (₪)באלפי 

 עלות
ההשקעה 

 הכוללת
 (₪)באלפי 

 השווי אומדן
 2שומה לפי

 (₪)באלפי 

 אומדן בין הפרש
 שומה לפי השווי
 שקעההה לעלות

 הכוללת
 (₪)באלפי 

 "את
 בפרויקט דירות 34

-בתל"מידטאון" 
 אביב

 12,989-כ 86,1903 73,201-כ 71,400-כ 2018 מרץ

 רמלה
 בפרויקט דירות 84

 מול"אלקטרה 
 ברמלה" הנוף

 14,865-כ 143,950-כ 129,085-כ 121,680-כ 2019 מרץ

 גבעת
 שמואל

 בשכונת דירות 58
 בגבעת הדר רמת

 שמואל
 9,616-כ 129,200-כ 119,584-כ 118,300-כ 2018 מרץ

 גן רמת
 בפרויקט דירות 31

 ברמת" נגבה"מרום 
 4גן

 2018 יולי
 (דירות 23)

   2018 אוקטובר
 (נוספות דירות 6)

 2019אפריל 
 דירות נוספות( 2)

 8,646-כ 78,300-כ 69,654-כ 67,500-כ

 הלל
 ירושלים

דירות ברח'  33
 27המלך ג'ורג' מס' 

  2פינת רח' הלל מס' 
 5בירושלים

 7,812-כ 83,680-כ 75,868-כ 75,000-כ 2018 דצמבר

 הרצליה
 בפרויקט דירות 11

" הילס"הרצליה 
 'ב הרצליה בשכונת

 111-כ 30,100-כ 6 989,29-כ 27,625-כ 2019 מרץ

 

 

 

 

 

 

 

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

; לפרטים נוספים בדבר פרויקט רמלה ראו "הערכות שווי", אשר צורפו כחלק מנספח ב' לדוח הביניים לתקופה שנסתיימה ביום 2018לשנת 

( ולפרטים נוספים בדבר פרויקט הרצליה הילס ראו דיווח 2019-01-045534)מס' אסמכתא:  2019במאי  28אשר פורסמו ביום   2019במרץ  31

 .(2019-01-024600)מס אסמכתא:  2019במרץ  25יום מיידי של החברה מ

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

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

 לעיל. 1.7ראו סעיף   4

 ההחליור הקיימות כיום בנכס. במקביל, החברה לתכנן ולבצע שיפוץ כללי בנכס הכולל, בין היתר, בקשה להגדלת כמות יחידות הדבכוונת     5

אם ) בניית היחידות שיתקבלול אשר אם וככל שתתקבל בכוונת החברה לפעול בהליך להשבחת הנכס ע"י בקשת תוספת זכויות בנייה החברה

 .ות הבנייהכתוצאה מהגדלת זכוי (יתקבלו

 20אלפי ש"ח. בכוונת החברה לפעול להשלמת רכישת  2,210-ובסך של כ %8עלות ההשקעה כוללת הפרשה בגין מס רכישה מלא בשיעור של      6

 אלפי ש"ח. 138-ובסך של כ 0.5%דירות במתחם עד לתום שנה ממועד הרכישה ובהתאם לשלם מס רכישה מופחת בשיעור של 
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 2019 ביוני 30נכון ליום  למגורים המניב"ן הנדל בתחום החברה זכתה בהם פרויקטים של מסכמת טבלה להלן .1.10

 זכיה מועד הפרויקט עיר
 במכרז

ת רכיש עלות
הקרקע ועלויות 

 פיתוח
 (₪)באלפי 

עלות שהושקעה 
 בפרויקט

 (₪)באלפי 

 שקעההה עלות
הכוללת/ 

 7צפויהה
 (₪)באלפי 

 השווי אומדן
 שומה לפי

 (₪)באלפי 

 חולון

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ארוך ל

 דירות 51יכלול  אשר
 8בחולון

 2017 ספטמבר
 זכיה מועד)

 (במכרז

 12,974-כ
מהווה  הסכום)

 של חלקהאת 
  -החברה בנכס 

60%) 

 הסכום) 14,170-כ
 חלקהמהווה את 

  -החברה בנכס  של
%60) 

 44,040-כ
מהווה  הסכום)

 של חלקהאת 
  -החברה בנכס 

60%) 

 נערכה טרם
 שומה

 ירושלים

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ארוך ל

 79לפחות  יכלול אשר
דירות בשכונת מלחה, 

 9ירושלים

 2018 ינואר
 זכיה מועד)

 (במכרז

 23,545-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 24,037-כ
 את מהווה)הסכום 

 החברה של חלקה
 (%60- בנכס

 85,800-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 נערכה טרם
 שומה

 ראשון
 לציון

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ארוך ל

 דירות 78יכלול  אשר
 10בראשון לציון

 2018 ינואר
 זכיה מועד)

 (במכרז

 24,151-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 25,501-כ
 את מהווה)הסכום 

 החברה של חלקה
 (%60- בנכס

 69,600-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 נערכה טרם
 שומה

                                                        
ברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה יצוין כי הערכת הח  7

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

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

להלן(. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה,  11-ו 10, 9, 8 )כהגדרתן בה"ש

ארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקטים, שינויים במדד התארכות משך בניית הפרויקטים מעבר לצפוי ובכלל זה הת

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

"(, השותפות תפעל לחכירת השותפותביחד בסעיף זה: "" ומנרב: ")להלן אחזקות בע"מ בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב  8

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

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

עדה ו, נערך דיון בו2019במהלך חודש אפריל  .2018תי לשנת תקופה, לדוחות הכספיים המצורפים לדוח א9ביאור לפרטים נוספים ראו 

המקומית של עיריית חולון באשר לפרויקט דירה להשכיר "תל גיבורים" בחולון במסגרתו החליטה הועדה לאשר הקלות מסוימות ובניהן 

נודע לחברה  2019במהלך הרבעון השני לשנת יח"ד לפי הבקשה להיתר.  54יח"ד חלף  51תוספת זכויות בניה ויח"ד כך שהפרויקט יכלול סך של 

החברה מנהלת מגעים . קיים עיכוב של מספר חודשים בלוחות הזמנים לסיום הפרויקטבעקבות עיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה כי 

)על בסיס דיונים  במטרה לעדכן את לוחות הזמנים ובשלב זה בנוגע לעיכובים אלו והסיבות שגרמו להם, שוטפים עם חברת דירה להשכיר

יצוין כי הערכת  לא צופה כי לעיכוב תהיה השפעה מהותית על הפרויקט כאמור לעיל. ון העבר(ישנערכו עם סגל חברת דירה להשכיר וניס

אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  תהחברה בדבר מועד ההשלמה הצפוי, כולל

. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת הפרויקט זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על קצב התקדמות

דרשים כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנ

 מועד ההשלמה הצפוי.להקמת הפרויקט וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על 

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

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

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

 .2018לשנת  תיתקופה, לדוחות הכספיים המצורפים לדוח ב9

"(, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של השותפותמנרב )להלן ביחד בסעיף זה: "בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין   10

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

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

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

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

הועדה לכלול בתכנון שטחי מסחר/יעוד ציבורי ביתרת שטחי הזכויות שינבעו משינוי התכנון ויצריכו הגשת תבע בכפוף לאישור דירה להשכיר 

קיים עיכוב של מספר גרמים על ידי החברה בעקבות עיכובים שאינם נודע לחברה כי נ 2019במהלך הרבעון השני לשנת לשינוי תנאי המכרז. 

 בנוגע לעיכובים אלו והסיבות שגרמו להם, החברה מנהלת מגעים שוטפים עם חברת דירה להשכיר. חודשים בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט
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 זכיה מועד הפרויקט עיר
 במכרז

ת רכיש עלות
הקרקע ועלויות 

 פיתוח
 (₪)באלפי 

עלות שהושקעה 
 בפרויקט

 (₪)באלפי 

 שקעההה עלות
הכוללת/ 

 7צפויהה
 (₪)באלפי 

 השווי אומדן
 שומה לפי

 (₪)באלפי 

-באר
 יעקב

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ארוך ל

שטחי  יכלול אשר
 500-מסחר להשכרה )כ

 280-לכ 234 ביןמ"ר( ו
 11יעקב בבארדירות 

)מועד  2018 מרס
 (במכרז זכיה

 52,956-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 55,555-כ
 את מהווה)הסכום 

 החברה של חלקה
 (%60- בנכס

 242,790-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 נערכה טרם
 שומה

 פרויקטאשר נבע מ"ח ש אלפי 15,223-כ של בסך החברה של הכספים בדוחותיה רווח נזקף הדוח למועד נכון .1.11

 2-ו אלפי ש"ח( 111-)כ בהרצליה" הילס"הרצליה  פרויקט, אלפי ש"ח( 14,865-)כ ברמלה" הנוף מול"אלקטרה 

 .אלפי ש"ח( 247-)כ הדירות הנוספות בפרויקט "מרום נגבה" ברמת גן

ולפרטים נוספים  2018בפרק א' לדוח התקופתי לשנת  21עד  9בדבר נכסי החברה ראו סעיפים  נוספים פרטיםל .1.12

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

 .'א נספח ראו 2011 ינואר

  כספי מצב .2

  (:ח"ש)באלפי  2019 יוניב 30שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  השינויים עיקרייפורטו  להלן

 הסעיף

 

 31יום ל

 2018 בדצמבר

 

 30 ליום

 2019 יוניב
 החברה הסברי

 108,085 052,40 שוטפים נכסים סך

ממיון פיקדון בעיקר מתנועה ביתרות המזומנים, הגידול נובע 

לזמן  מיליון ש"ח 43-בסך של כוהשקעה בני"ע סחירים מוגבל 

 להלן(. 3.4)לפירוט יתר התנועות ביתרת המזומנים ראה ס'  קצר

 לזמן משועבדים פקדונות

 ארוך
35,984 6,380 

מיליון  1.5-כקדונות משועבדים בסך של ישחרור פהקיטון נובע מ

דירה להשכיר ש"ח כתוצאה מקבלת ליווי וערבויות בפרויקט 

מיליון ש"ח  28-פיקדון מוגבל בסך של כ, וממיון לציון ראשוןב

 קצר.הלזמן 

 6,577 38,663 פקדון בנאמנות

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

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

 "אלקטרה מול הנוף" בגין פרויקטש"ח  ליוןימ 18-של כ ובסך

 .רמלהב

"ן נדל"ח ע מקדמות

 להשקעה

 

104,725 - 

רמלה לסעיף "אלקטרה מול הנוף" בפרויקט  ממיוןהקיטון נובע 

 היום בניית הפרויקט ומסירתו לחברבעקבות ס"ן להשקעה נדל

 .2019במהלך הרבעון הראשון לשנת 

                                                        
צופה כי לעיכוב תהיה  לא ון העבר(י)על בסיס דיונים שנערכו עם סגל חברת דירה להשכיר וניס במטרה לעדכן את לוחות הזמנים ובשלב זה

מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת  תיצוין כי הערכת החברה בדבר מועד ההשלמה הצפוי, כולל .השפעה מהותית על הפרויקט כאמור לעיל

 החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על קצב

. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: התארכות משך בניית הפרויקט מעבר הפרויקט התקדמות

 מועד ההשלמה הצפוי.לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על 

"(, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין השותפותלבין מנרב הנדסה ובנין בע"מ )להלן ביחד בסעיף זה: "בהתאם להסכם שנחתם בין החברה   11

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

אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. לפרטים  קיימת ב בפרויקט ולמנרבאופציה לרכוש את חלקה של מנר קיימת בנוסף, למגוריט

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

 

 31יום ל

 2018 בדצמבר

 

 30 ליום

 2019 יוניב
 החברה הסברי

 119,324 117,139 בהקמה להשקעה"ן נדל
, ראשון לציון ובאר ירושלים מכרזי דירה להשכיר בחולון, מלחה

 .ומימון שנצברו בתקופה תכנון מעלויותהגידול נובע  .יעקב

 551,420 371,770 להשקעה"ן נדל

 נובע בעיקר ממיוןמוצג לפי שווי הוגן. הגידול "ן להשקעה נדל

 144-של כ בשווי רמלההנוף" ב"אלקטרה מול הפרויקט עלות 

 "הרצליה הילס"מרכישת פרויקט  יתר הגידול נובע. ליון ש"חימ

הדירות הנוספות  2וכן רכישת  ש"ח ליוןימ 30-של כ בשווי

 מיליון ש"ח. 5.6-של כ בשוויבפרויקט "מרום נגבה" 

 -- 793,182 723,930 המאזן סך

 379,150 373,355 'א סדרה חוב אגרות
בהפרשי הצמדה למדד המחירים  בעיקר מעליהנובע הגידול 

 לצרכן בתקופה.

 בנקאי מתאגיד ותהלווא

 ושאינן שוטפות)התחייבויות 

 (שוטפות

50,268 66,996 

מקבלת ליווי בנקאי במהלך התקופה הגידול נובע בעיקר 

 מיליון 27.9-כשל  ראשון לציון בסךדירה להשכיר בלפרויקט 

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

 בשווי פיננסית התחייבות

 הוגן
14,527 8,250 

לשוויה  SWAP-בגין עסקת ה הקיטון נובע משערוך ההתחייבות

 .2019, ביוני 30ההוגן ליום 

 הון

 
280,932 331,307 

, ש"ח מיליון 10.4-בסך של כתקופה ברווח מההגידול נובע 

-של כ תמורהב לצדדים שלישיים ואופציותמהנפקת הון מניות 

מיליון ש"ח  10-של כ תמורהבוברבעון הראשון  מיליון ש"ח 22.5

 .ש"ח ע.נ 0.01בנות מניות  9,411,765ומהעברת ברבעון השני 

 .עסקת הרצליהגין ב מיליון ש"ח 7.9-של כ שוויב )מניות באוצר(

  0.95 0.94 (ח)ש" למניה הון
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  העסקיתהפעילות  וצאותת

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

 

 

 

 

 

 

 הסעיף

 החודשים 6-ל

 שהסתיימו

 יוניב 30 ביום

2018 

 החודשים 6-ל

 שהסתיימו

 יוניב 30 ביום

2019 

 החברה הסברי

רווח מהשכרת 

 נכסים והפעלתם
218 4,786 

מידטאון, גבעת שמואל,  יםכולל הכנסות מדמי שכירות בפרויקטסעיף זה 

אלפי ש"ח,  5,484-כ בסך של , הרצליה ורמלההלל ירושלים, מרום נגבה

אלפי  698-נכסים והפעלתם בסך מצטבר של כהבנטרול עלויות השכרת 

 ש"ח.

 שווי התאמת

"ן נדל הוגן

 להשקעה

22,342 15,223 

"אלקטרה  בפרויקט הוגן שוויל ההתאמבעיקר מ התנועה בתקופה נובעת

 התאמה לשווי הוגן בגין, "חש אלפי 14,865-כ של בסך רמלהמול הנוף" ב

וכן התאמה לשווי הוגן  "חש אלפי 111-כ של בסך הרצליה הילס פרויקט

הדירות הנוספות שנרכשו בפרויקט "מרום נגבה" ברמת גן בסך של  2בגין 

אשתקד נובעת בעיקר  מקבילהההתנועה בתקופה  .אלפי ש"ח 247-כ

אלפי ש"ח  12,989-כבפרויקט מידטאון בסך של  מהתאמה לשווי הוגן

 אלפי ש"ח. ,6169-כגבעת שמואל בסך של  ופרויקט

 הנהלה הוצאות

 וכלליות
(5,844) (7,593) 

מגידול בדמי אשתקד נובע בעיקר  המקבילה התקופההגידול לעומת 

 1,387-לחברת הניהול בסך של כ שהוקצואופציות שווי הניהול והפחתת 

 בהוצאות השכרבמצבת העובדים שהביאה לגידול וכן גידול  אלפי ש"ח

-כבסך של  וגידול בהוצאות פרסום ויחסי ציבור אלפי ש"ח 300-כבסך של 

 אלפי ש"ח. 142

, מימון הוצאות

 נטו
(7,322) (2,018) 

 בגיןהפרשי שער  מהוצאותהמימון, נטו בתקופה נובעות בעיקר  הוצאות

 במדד המחירים לצרכן 1.2%-של כ עלייהאג"ח )סדרה א'( בעקבות 

והפחתת הוצאות ריבית ו אלפי ש"ח 4,518-סך של כל שהשפעתה הסתכמה

בקיזוז הכנסות מהתאמת  אלפי ש"ח 3,216-בסך של כ ניכיון על האג"ח

 אלפי ש"ח 419-שווי הוגן של השקעה בניירות ערך סחירים בסך של כ

כנסות מהתאמת שווי הוגן של התחייבות פיננסית בשווי הוגן בסך של וה

אלפי  903-אלפי ש"ח בניכוי ריביות המשולמות לבנק בסך של כ 6,277-כ

 נובעות בעיקר מקבילה אשתקדההוצאות מימון, נטו בתקופה  .ש"ח

אלפי  6,013-בסך של כ '(א סדרהאג"ח ) כיוןינריבית והפחתת  מהוצאות

 במדד 0.9%-של כ עליהבעקבות  למדד הצמדהמהפרשי  הוצאות וכן ש"ח

 .אלפי ש"ח 860-בסך של כ בתקופה לצרכן המחירים

 )הפסד( רווח

 לתקופה
9,394 18,473 

 

  0.06 0.04 למניה רווח
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 מימון ומקורות נזילות .3

-, בסך של כ2016 ספטמבר בחודש מניותבידי החברה בגין הנפקתן והקצאתן של  התקבלההתמורה נטו אשר  .3.1

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

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

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

 ח"ש אלפי 70,000-, בסך של כ2018התמורה נטו אשר התקבלה בגין הקצאתן של מניות בחודש יוני , "חש אלפי

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

אלפי ש"ח שהתקבלה  21,972-בסך של כ נטו התמורה ,(2018 לשנת התקופתילדוחות הכספיים המצורפים לדוח 

ש"ח שהתקבלה בגין הקצאתן  אלפי 9,760-כ של בסך נטו התמורה, 2019 מרץ בחודשבגין הקצאתן של מניות 

שהתקבלה בגין הנפקתן והקצאתן  ש"ח אלפי 137,588-כ של בסך נטו התמורה וכן 2019 מאי בחודששל מניות 

משמשות למימון פעילותה העסקית של החברה, , המאזן, לאחר תאריך 2019( בחודש יולי 1של אגרות חוב )סדרה 

 כפי שתחליט הנהלת החברה מעת לעת, לפי שיקול דעתה.

 חברהה 2019 ביוני 30אלפי ש"ח. נכון ליום  66,996-הינה כ 2019 יוניב 30יתרת ההלוואות מתאגיד בנקאי ליום  .3.2

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

 המצורפים לדוח הכספיים לדוחות 14ביאור  ו. לפרטים נוספים רא)סדרה א'( כלפי מחזיקי אגרות החוב

 .2018התקופתי לשנת 

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

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

 :נזילות .3.4

 64,128-כ שלבסך  ובלתי מוגבלים והשקעות בניירות ערך סחירים לחברה יתרות מזומנים ,2019 ביוני 30 ליום

 ."חש אלפי
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 החודשים 6-ל הסעיף

 שהסתיימו

 יוניב 30 ביום

2018 

 החודשים 6-ל

 שהסתיימו

 יוניב 30 ביום

2019 

 החברה הסברי

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  שוטפת

(6,254) (3,238) 

 נובעבתקופה  שוטפת לפעילותהמזומנים  תזרים

 בניכוי"ח ש אלפי 10,398-כ של בסך מרווח בעיקר

 15,223-כ של בסך להשקעה"ן נדל הוגן שווי התאמת

-כ בסך של , נטומימון בתוספת הוצאות אלפי ש"ח

הדרושות להצגת  אחרותהתאמות ו אלפי ש"ח 1,947

תזרים המזומנים לפעילות שוטפת המזומנים. תזרים 

-כ של בסך מרווחנובע  המקבילה אשתקד בתקופה

"ן נדל הוגן שווי התאמת בניכוי"ח ש אלפי 9,394

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

ש"ח אלפי  6,554-כבסך של  נטו ,מימון הוצאות

 התאמות שונות הדרושות להצגת המזומנים.ו

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  השקעה

(323,661) (37,157) 

תזרים המזומנים לפעילות השקעה בתקופה נובע 

מיליון ש"ח בניירות  20-בעיקר מהשקעה בסך של כ

ערך ומהשקעות החברה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן 

מיליון ש"ח בגין  51-להשקעה בהקמה בסך של כ

פרויקט "אלקטרה מול הנוף" ברמלה ופרויקט 

מפקדון  "הרצליה הילס" בניכוי סכומים שהשתחררו

מיליון  34-כנאמנות ופקדונות משועבדים בסך של 

פעילות השקעה בתקופה ל המזומנים תזרים ש"ח.

נובע בעיקר מהשקעות החברה ה אשתקד מקבילה

"ן נדל, ש"ח מיליון 131-כ בסך של להשקעה"ן בנדל

ש"ח  מיליון 101.5-כ בסך של בהקמה להשקעה

 51-כ בסך של בהקמה"ן נדל"ח ע מקדמות ותשלום

 .ש"ח מיליון

 מפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  מימון

228,040 44,984 

תזרים המזומנים מפעילות מימון בתקופה נובע 

לצדדים  בעיקר מהנפקת הון מניות ואופציות

מיליון ש"ח, ומקבלת ליווי  32.5-בסך של כ שלישיים

מיליון  16.7-בנקאי לפרויקט ראשון לציון בסך של כ

ועל  )סדרה א'( ח"אג בגיןש"ח. מנגד, שולמו ריביות 

 3.2-הלוואות הליווי במהלך התקופה בסך של כ

 מיליון ש"ח.

בתקופה המקבילה  מימון מפעילות המזומנים תזרים

 מהנפקת שהתקבלה נטו מתמורה בעיקר נובעאשתקד 

ש"ח,  מיליון 118-כ בסך של 'א סדרה"ח אג הרחבת

 נטו מהנפקת הון מניות ועסקת החלף בסך של תמורה

ש"ח וקבלת אשראי מתאגיד בנקאי בסך  מיליון 70-כ

 .ש"ח מיליון 5.41-כ של
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 למחזיקי אגרות החוב ייעודיגילוי  .4

 
 (1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'(

 2019ביולי  14 .2017באוגוסט  22 הסדרהמועד הנפקת 

 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 --- 

 --- אלפי ש"ח. 376,724-כ 30.6.2019שווי נקוב ליום 

 --- אלפי ש"ח. 387,347-כ 30.6.2019שווי 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 385,062-כ הדוח לתאריך נכון צמוד נקוב שווי

 --- אלפי ש"ח. 379,150-כ 30.6.2019 ליום הכספיים בדוחות ערך

 .אלפי ש"ח 96-כ .אלפי ש"ח 464-כ סכום הריבית שנצברה לתאריך הדוח

 --- "ח.ש אלפי 388,402-כ 30.6.2019שווי בורסאי ליום 

 ."חש אלפי 139,537-כ .אלפי ש"ח 387,046 -כ הדוח לתאריך נכון בורסאי שווי

 לא. לא. התחייבות לתשלום נוסף

, אשר 1%ריבית שנתית בשיעור קבוע של  הריביתסוג ושיעור 

 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 

רן ערכן מק 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

 תשולם (1סדרה )של אגרות החוב 

בספטמבר  30במועדים כדלקמן: ביום 

בספטמבר של  30-במרץ ו 31, בימים 2019

 (כולל) 2023עד  2020כל אחת מהשנים 

 .2024במרץ  31וביום 

)סדרה א'( הינן צמודות, קרן אגרות החוב  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: "

סודי, "( עלה לעומת המדד היהתשלום

תשלם החברה את אותו תשלום של קרן 

ו/או ריבית, כשהוא 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

תהיינה צמודות, (, 1סדרה )אגרות החוב 

קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן 

בגין חודש  2019ביוני  15 שפורסם ביום

. אם ("המדד היסודילהלן: ") 2019מאי 

 יתברר, במועד הפירעון של תשלום

כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי 

 להלן:)המדד הידוע במועד התשלום 

עומת המדד ל עלה ("מדד התשלום"

היסודי, תשלם החברה את אותו תשלום 

באופן  של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל

לשיעור העלייה של מדד התשלום  יחסי

לעומת המדד היסודי. אם יתברר, במועד 

חשבון הקרן  ביצוע תשלום כלשהו על

ו/או הריבית, כי מדד התשלום זהה למדד 

היסודי או נמוך ממנו, אזי מדד התשלום 

 .המדד היסודי יהיה
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 (1אגרות חוב )סדרה  אגרות חוב )סדרה א'(

 .כן. ראה פירוט בטבלה מטה 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

בדבר  פרטים

 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

כתובת למשלוח 

 מסמכים
 , בני ברק30רחוב ששת הימים  6770007,תל אביב  14יד חרוצים 

 אין. אין. החברה המדרגת 

האם ניתנת ערבות לתשלום התחייבויות 

 12תהחברה 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 

מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ואשררה 

פז נבו נאמנויות בע"מ  את כהונת רזניק

כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(, 

( לחוק ניירות ערך, 1ב)א35בהתאם לסעיף 

וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות 

לפרטים נוספים ראו  החוב )סדרה א'(.

)מס'  2019ביולי  23דיווח מידיי מיום 

 (.2019-10-063687אסמכתא: 

 לא.

סעיף האם הסדרה היא מהותית לפי 

 ()א( לתקנות הדוחות?13)ב()10
 כן. כן.

 

 

 

 

 

                                                        
 :להלן) (072388-01-2017: אסמכתא )מס' אסמכתא: 2017 באוגוסט 21 מיום המדף הצעת לדוח' א כנספח מצורף)סדרה א'(  הנאמנות שטר  12

-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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 (א)סדרה  חוב אגרות נוספים פרטים

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

 ההלוואה סכום
 "ח(ש)באלפי  המקורי

 ליום הקרן יתרת
30.6.2019 

 "ח(ש)באלפי 

 הקרן יתרת
 הדוחלתאריך 
 "ח(ש)באלפי 

 פיננסיות התחייבויות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 ליום נכון ותוצאותיו
 ונכון 2019 יוניב 30

 זה למועד

376,724 -כ 387,347-כ  385,062-כ   

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

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה

 331-לכ הסתכם
 "חש מיליון

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

 לא, החברה של הכספיים בדוחות
 30% של משיעור יפחת

331

793
= 42% 

 

החברה מכוח  שללא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות  2019, ביוני 30כן ליום  כמו

חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של הסכמי הרכישה הראשונים וכן בקשר לערבויות הבנקאיות על פי 

 אשר ניתנו בקשר לזכויות החוזיות הנ"ל. )להלן: "חוק המכר דירות"( 2008–רוכשי דירות(, התשס"ח

' הגילוי הנדרש בהתאם להנחיית גילוי בנוגע א כנספח"ב מצ, )סדרה א'( הנאמנות לשטר 6.4.4 לסעיף בהתאם .4.2

לפרטים . נכסים המשועבדיםל בקשר", מאוד מהותי"נכס ל ביחס 2011 ינואר מחודש להשקעה"ן דללנכסי נ

 .2018פרק א לדוח השנתי לשנת ב 19סעיף  נוספים ראו

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

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

 

 (1)סדרה  חוב אגרות נוספים פרטים

 13(1זכות המרה של אגרות החוב )סדרה   

 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 0.01ות בנרגילות מניות  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

 21ועד ליום  2021באפריל  1ומיום  ((1 )סדרה הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות

 1.5ת להמרה באופן בו כל תהיינה ניתנו (1)סדרה  )כולל( אגרות החוב 2024במרץ 

 ניתנים להמרה למניה רגילה אחת של החברה (1)סדרה  ש"ח ע.נ. של אגרות החוב

שטר הנאמנות לתנאים הרשומים מעבר לדף ב 8.3בסעיף  כאמור )כפוף להתאמות

 .((1 )סדרה

בו ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, בכל יום ( 1)סדרה  אגרות החוב עיקרי תנאי ההמרה

"( החל מיום רישומן למסחר בבורסה 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.

ביום הקובע  (1)סדרה  לא יהיה ניתן להמיר את אגרות החובלעיל, על אף האמור 

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: "

                                                        
 (.1לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר נאמנות )סדרה  8לפרטים נוספים בדבר זכות ההמרה ראו סעיף   13
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 13(1זכות המרה של אגרות החוב )סדרה   

ע המרה ביום האקס של אירוע חברה לפני יום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצ

 האקס האמור.

 התאמות

ועד למועד האחרון בו ניתן יהיה לממש את  (1)סדרה  מתאריך הנפקת אגרות החוב
 , תחולנה לגבי אגרות החוב(1)סדרה  זכויות ההמרה הנלוות אל אגרות החוב

 שזכות ההמרה שלהן טרם מומשה ההוראות שלהלן. (1)סדרה 

 התאמה עקב חלוקת מניות הטבה

 (1)סדרה  ותחלק החברה בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות החובבמידה 
מניות הטבה לבעלי המניות הרגילות, אזי, תשמרנה זכויות המחזיקים באגרות 

)סדרה  כך שמספר המניות הנובעות מהמרה שמחזיק אגרות חוב (1)סדרה  החוב
שמחזיק יהיה זכאי להן עם המרתן יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג  (1

 היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו המיר את אגרת החוב (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
למניות שלמות בכמות  כל שברי מניות הטבה שיתהוו בעת ההקצאה ויצטברו

( ימים 30מתקבלת על הדעת למכירה בבורסה, יימכרו בבורסה תוך שלושים )
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  50סך של לא יישלח לזכאי רשום שיק בסכום הנמוך מ

סכום כאמור במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים, לאחר תיאום מראש. 
עשר -זכאי כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך שנים

( חודשים מיום המכירה, יאבד את זכותו לסכום זה. שיטת התאמה זו אינה 12)
ודיע בדיווח מיידי על שער ההמרה המותאם לפני תחילת ניתנת לשינוי. החברה ת

 פתיחת המסחר, ביום בו תסחרנה המניות "אקס הטבה".

 התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות

תוצענה לבעלי המניות  (1)סדרה  אם בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות החוב
י מספר של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, אז

המניות הנובעות מההמרה יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא 
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 

ו תסחרנה המניות על שער ההמרה המותאם לפני תחילת פתיחת המסחר, ביום ב
 "אקס זכויות". שיטת ההתאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

 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 

רון לפני יום ה"אקס דיבידנד". הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האח
שיטת ההתאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על שער 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 

להתאמות עקב חלוקות מניות הטבה והנפקות בדרך של זכויות והתאמות עקב 

 חלוקת דיבידנד.

 .אין כפויה המרה לבצע המנפיק זכות
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 (1)סדרה  החוב אגרות פי להתאגיד ע התחייבויותהנכסים המשועבדים להבטחת  תיאור .4.4

)סדרה  הנאמנות שטר ולהוראות 2019ביולי  14( של החברה מיום 1להנפקת אגרות החוב )סדרה  בהתאם .4.4.1

 כמפורט והנכסים הזכויות את( 1)סדרה  החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת שיעבדה החברה (1

 :להלן

שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה הלווה בחשבון  (1)

)וכן על פי הגדרתו באגרת  681( בסניף מספר 12המתנהל בבנק הפועלים ) 615133הנאמנות שמספרו 

החוב(, על כל תתי חשבונותיו, וכל המופקד בחשבון זה המתנהל על שם המלווה, הרמטיק נאמנות 

 ( והכל כמפורט באגרת החוב.1בע"מ בנאמנות עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה  (1976)

שעבוד שוטף, ראשון בדרגה ויחיד וללא הגבלה בסכום על כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות  (2)

המתנהל בנק הפועלים  615133הערך ו/או כל נכס אחר שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות במספרו 

( 1975)וכן על פי הגדרתו באגרת החוב( על שם המלווה, הרמטיק נאמנות ) 681 ( בסניף מספר12)

( וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם 1בע"מ בנאמנות עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה 

 והכל כמפורט באגרת החוב.

 ההתאגדות מסמכי פי ועל בישראל הדין פי על תקפים לעיל המפורטים השעבודים כי, יצוין זה לעניין

 .החברה של

 החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת לשעבד (1)סדרה  הנאמנות בשטר החברה התחייבה כן כמו .4.4.2

 של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, כבטוחה לשעבוד המותרים הנכסים מסוג ונכסים זכויות (1)סדרה 

 :להלן וכמפורט החברה

הסכמי רכישה שטרם נרשם בלשכת רישום ככל שהנכס המשועבד יהא נכס מסוג זכויות מכוח  .4.4.2.1

 :"(פרויקטהמקרקעין )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 

כר((  כשהן נקיות מכל זכות של צד ג' לרבות כל זכות שתנבע בגין הפרויקט )ערבויות חוק מ

 מזכויות אלה. 

רישום המשכונים, כאמור בסעיף זה, ייעשה, לפי העניין ומהות על ידי רישום משכון יחיד 

וראשון בדרגה  במרשמי רשם החברות של החברה לטובת הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות 

דין )יובהר כי ביחס לנכס מסוג זכויות מכוח הסכמי רכישה,  (, כמתחייב על פי1החוב )סדרה 

( ניתן יהא לקבל בגינו מהמוכר כתב התחייבות 1שאינו רשום בלשכת רישום המקרקעין, ואשר )

( ניתן יהיה לרשום הערה על התחייבות המוכר לרישום משכנתא בחברה 2)-לרישום משכנתא, ו

"(; אזי, החברה תרשום הערה במרשמי רמ"ימשכנת ו/או ברשות מקרקעי ישראל )להלן: "

החברה המשכנת ו/או רמ"י על התחייבות המוכר לרישום המשכנתא לטובת הנאמן בנאמנות 

( מייד עם קבלת כתב ההתחייבות מהמוכר לרישום 1עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

ביעות רצונו משכנתא, בנוסח המקובל על ידי הנאמן(. רישום המשכונים כאמור יהיה בנוסח לש

של הנאמן. ככל שישתנו בעתיד הוראות הדין כך שיהיה צורך ברישום המשכונים במרשם נוסף, 

החברה תפעל כמתחייב על פי דין ותמציא לנאמן את כל המסמכים הנדרשים לשביעות רצונו 

 בדבר רישום השעבוד.
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נאמן עבור מחזיקי לעניין זה יובהר כי, מבלי לגרוע מתוקף השעבוד שייווצר ויירשם לטובת ה

, (1)סדרה  (, החברה לא תמחה לטובת הנאמן, עבור מחזיקי אגרות החוב1אגרות החוב )סדרה 

את הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר יינתנו לחברה בהתאם להוראות חוק המכר דירות 

. (1 )סדרה הנאמנות לשטר)ו( 6.1.3-)ה( ו6.1.3סעיפים בגין הפרויקט, וכל זאת בכפוף להוראות 

למען הסר ספק, יובהר כי, אי המחאת הזכויות כאמור, אינה פוגעת בשעבוד הבטוחות לטובת 

 הנאמן בהתאם להוראות סעיף זה. 

בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי תימסר לנאמן התחייבות לרישום משכנתא ממי מהמוכרים 

וונטי ואולם בפרויקט ו/או שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד הרל

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת לקבל מכל אחד מהמוכרים התחייבות לרישום משכנתא 

כאמור לטובת הנאמן ומיד עם קבלתה תרשום לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס 

י )ומבלי שיהא זה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה המשועבד הרלוונטי ככל שהרישום יהא אפשר

 (.(1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.6 לחברה כמפורט בסעיף

 התחייבות לרישום בטוחות עתידיות בקשר עם פרויקט ששועבד

יום ממועד קבלת החזקה בדירות בפועל בפרויקט, החברה תיצור ותרשום שעבוד  30בתוך 

קבוע, יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

את על מלוא זכויות החברה בקשר עם הדירות האמורות לרבות שעבוד ( ברשם החברות וז1

קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא 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 

לי ביטוח המגיעים ו/או יגיעו לחברה בהתאם בסכום על מלוא זכויות החברה לקבלת תגמו

( (1)סדרה  הנאמנות לשטר)ט( 6.1.3אש מורחב )לגביה יחולו הוראות סעיף לפוליסת ביטוח 

ובנוסף תיצור שעבוד שוטף וקבוע, יחיד וראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל זכויות 

ה לקבלת פירות הנובעים החברה מכח הסכמי השכירות של הדירות האמורות ועל כל זכויותי

מתוך כל אחת מהדירות האמורות, לרבות דמי שכירות ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום אשר 

ישולם, ככל שישולם, מכוח הסכמי שכירות שיהיו קיימים אותה עת ולרבות הסכמי שכירות 

עתידיים שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת ו/או יחליפו אותם והכל בכפוף 

 .(1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.5.3להוראות סעיף ובהתאם 

השעבודים הנ"ל ירשמו במרשמי רשם החברות ויובהר כי לא יתבצע רישום במרשמי רשם 

במרשמי  (1)סדרה  המקרקעין )וכן תירשם הערה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב

 החברה המשכנת ו/או רמ"י , ככל שהדבר יהא אפשרי(.

יובהר כי יתכן שעם מסירת החזקה בדירות לחברה, ירשמו לטובת החברה הערות לעניין זה 

אזהרה בגין זכויותיה להירשם כבעלים בקשר עם הדירות כבטוחה חלופית בהתאם לחוק המכר 

"( חלף הבטוחות מכוח חוק המכר דירות אשר יינתנו הערת אזהרהדירות )להלן בסעיף זה: "

ירות בגין הפרויקט )ערבויות חוק מכר( אשר תושבנה לחברה בהתאם להוראות חוק המכר ד

למוכר ותתבטלנה, וכי עד למועד רישום הערות אזהרה לטובת החברה במרשמי רשם 

 המקרקעין כמפורט להלן, לא תירשם הערת אזהרה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב

חברה הערות במרשמי רשם המקרקעין. יובהר כי מיד לאחר שירשמו לטובת ה (1)סדרה 

אזהרה, תפעל החברה לקבלת כתב התחייבות לרישום משכנתא מאת המוכר בנוסח שיהיה 

מקובל על הנאמן והערת אזהרה בגינו תירשם אף היא, בהקדם האפשרי, בלשכת רישום 

 (.1המקרקעין לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 
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ת בפרויקט ששועבד במרשמי רשם החברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום הבעלות בדירו

המקרקעין על שם החברה תירשם משכנתא קבועה ראשונה בדרגה  ויחידה ללא הגבלה בסכום 

על כל אחת מהדירות בפרויקט, כהגדרתו לעיל, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 לשטר( )ז6.1.3( במרשמי רשם המקרקעין ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה ראו סעיף 1

 ( והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.(1)סדרה  הנאמנות

(  (1)סדרה  המשועבד יהא נכס מקרקעין משועבד )לטובת מחזיקי אגרות החוב ככל שהנכס .4.4.2.2

 :הרשום בלשכת רישום המקרקעין

החברה תיצור שעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור 

( ברשם החברות, וזאת על מלוא זכויות החברה בנכס המקרקעין 1מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

המשועבד כשהן נקיות מכל זכות של צד ג' לרבות על כל זכות שתנבע מזכויות אלה. רישום 

זה, ייעשה, לפי העניין ומהות על ידי רישום משכון במרשמי רשם  המשכונים, כאמור בסעיף

החברות ובכל מרשם נוסף שהוא, כמתחייב על פי דין. ככל שישתנו בעתיד הוראות הדין כך 

שיהיה צורך ברישום המשכונים במרשם נוסף, החברה תפעל כמתחייב על פי דין ותרשום את 

( ותמציא לנאמן את המסמכים הנדרשים, 1ה הבטוחה כדין לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדר

לשביעות רצונו, כי נרשמה הבטוחה כדין. בנוסף, החברה תיצור שעבוד קבוע יחיד וראשון 

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

לשטר )ט( 6.1.3יף לחברה בהתאם לפוליסת ביטוח אש מורחב )לגביה יחולו הוראות סע

( בגין הנכס הרלוונטי ובנוסף תיצור שעבוד שוטף, קבוע, יחיד וראשון (1)סדרה  הנאמנות

בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל זכויות החברה מכח הסכמי השכירות של הנכס הנ"ל ועל כל 

/או זכויותיה לקבלת פירות הנובעים מהנכס הרלוונטי, לרבות דמי שכירות ו/או דמי שימוש ו

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

הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים שיהיו קיימים אותה עת ו/או יחליפו אותם 

 .(1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.5.3והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 

לנאמן התחייבות לרישום משכנתא ממי מהמוכרים בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי תימסר 

של נכס מקרקעין משועבד ו/או שתירשם לטובת הנאמן הערת אזהרה בגין הנכס המשועבד 

הרלוונטי ואולם החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת לקבל מכל אחד מהמוכרים התחייבות 

ן הערת אזהרה לרישום משכנתא כאמור לטובת הנאמן ומיד עם קבלתה תרשום לטובת הנאמ

בגין הנכס המשועבד הרלוונטי ככל שהרישום יהא אפשרי )ומבלי שיהא זה תנאי לשחרור 

 (.(1)סדרה  לשטר הנאמנות 6.6תמורת ההנפקה לחברה כמפורט בסעיף 

החברה מתחייבת כי בד בבד עם רישום נכס המקרקעין המשועבד במרשמי רשם המקרקעין על 

בועה ויחידה, בדרגה ללא הגבלה בסכום על נכס שם החברה תירשם משכנתא ראשונה ק

( במרשמי רשם 1המקרקעין המשועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

( (1)סדרה  הנאמנות לשטר)ז( 6.1.3המקרקעין ובמרשמי רשם החברות )לעניין זה ראו סעיף 

 והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

 :ביחס לנכסים המשועבדים ו/או על נכסי מקרקעין משועבדים כי (1)סדרה  בנוסף נקבע בשטר הנאמנות .4.4.3

, לא יחול לגבי (1הנאמנות )סדרה השעבודים לטובת הנאמן על  נכסי מקרקעין משועבדים בהתאם לשטר 

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 

רשאי השוכר לפרקם בתום  של החברה ו/או מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכירות הרלוונטי
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"( אלא אם כן המיטלטלין נלקחים בחשבון המיטלטליןתקופת השכירות )כל אלה ייקראו להלן יחדיו: "

בהערכת השווי של איזה מנכסי המקרקעין המשועבדים. ככל שהנאמן יתבקש לעשות כן על ידי החברה, 

פיו השעבודים לטובתו אינם חלים הוא יחתום על מכתב כלפי החברה או כלפי מי שהיא תורה לגביו, ל

 ביחס למיטלטלין.

בכל הנוגע לפירות אשר ינבעו מנכסי מקרקעין משועבדים, מכל מין וסוג שהוא, לפי הוראות שטר 

)לרבות תשלומים כספיים הנובעים מהם, כגון דמי שכירות או דמי פדיון או דמי ניהול  (1)סדרה  הנאמנות

לם, מכוח הסכמי שכירות עתידיים שייחתמו בקשר עם אילו או כל תשלום אשר ישולם, ככל שישו

מהיחידות הכלולות בנכסים המשועבדים(, או כל זכות אחרת הנובעת מהם או שתתקבל חלף הנכסים 

 "(, תחולנה ההוראות שלהלן: הפירותהמשועבדים ו/או בגינם )להלן בסעיף זה: "

יחול, ממועד יצירתו, הן על נכסי  (1ה )סדר )א( השעבוד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב

המקרקעין המשועבדים והן על הפירות כמפורט לעיל; )ב( עד למועד מימוש הנכסים המשועבדים 

)כהגדרתו להלן(, לא תחול על החברה כל מגבלה בקשר לפירות והיא תהא רשאית לקבלם לידיה, 

ם לקבלתם ולעשות בהם כל פעולה להעבירם לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה, לערוך שינויים בתנאי

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 

שמכוחם קמה הזכות לפירות, לרבות על תחול על החברה כל מגבלה לגבי התקשרות עם צדדים שלישיים 

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 .(1)סדרה  הנאמנות להודיע לשוכרים או לצד שלישי כלשהו על שעבוד נכס על פי שטר

 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 1אגרות החוב )סדרה 

 

 שעבוד נכסים נוספים בעתיד .4.4.4

בקבלת אישור הנאמן  החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים( וזאת ללא צורך

( 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 2תוך )"( לחשבון הבנק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, התמורה

 עסקים, סכום השווה לשווי הבטוחתי של נכס המותר לשעבוד כבטוחה וזאת בכפוף להוראות הבאות:

החברה תיצור שעבוד, משכנתה או משכון, יחיד וקבוע בדרגה ראשונה )לרבות בדרך של מתן  א.

ד או מכמה התחייבות לרישום משכנתא(, של נכס המותר לשעבוד כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אח

 ,(1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.1.2ו/או  6.1.1בהתאם לאמור בסעיפים סוגים וכל שילוב ביניהם, 

לפי שיקול דעתה של החברה ובהתאם לסוג הנכס המותר לשעבוד אשר ישועבד לטובת  –הכול 

 ( והכל לשביעות רצון הנאמן. 1הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

של הנכס המותר לשעבוד  ,(1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.4כמשמעותו בסעיף השווי הבטוחתי,  ב.

 כבטוחה יהיה שווה לתמורה אותה יידרש הנאמן להעביר לחברה.
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תרשום שעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה ותמציא לנאמן את כל המסמכים החברה  ג.

 הנאמנות לשטר 6.2.3יף )בכפוף לסייג המנוי בסע (1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.2המפורטים בסעיף 

בשינויים המחויבים וכן כל מסמך נוסף שיידרש לשם רישום שעבוד הנכס, בהתאם  (,(1)סדרה 

 לסוג הנכס והשעבוד בגינו על פי הדין, ולשביעות רצונו של הנאמן. 

חתום על ידי נושא  (1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.4.3בסעיף החברה תמסור לנאמן אישור כאמור  ד.

יר בחברה, בדבר השווי הבטוחתי והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן, שייבדק למועד משרה בכ

רישום השעבוד על נכס המותר לשעבוד כבטוחה. האישור יכלול את אופן החישוב של הנכס 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  חברהה

להוראות סעיף זה, הכולל את הגילוי הנדרש בהתאם להנחיות סגל רשות ניירות ערך, לרבות הנחיית גילוי 

 .2011בנוגע לנכסי נדל"ן להשקעה מחודש ינואר 

 

( זכויות מכוח הסכמי רכישה 1ר מחזיקי אגרות החוב )סדרה לחלופין, ככל שישועבדו לטובת הנאמן עבו

)לרבות בטוחות מכוח חוק המכר דירות שיועמדו מכוחם ובכלל זה ערבויות על פי חוק המכר דירות 

ששועבדו לטובת הנאמן כאמור(, החברה תהא רשאית לקבל לידיה מעת לעת סכומים מיתרת התמורה, 

בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, תוך שני ימי עסקים, ובלבד  לחשבון הבנק על שם החברה או לחשבון

שסכום זה יהיה שווה לסך שווי הערבויות על פי חוק המכר דירות שנמסרו ו/או ימסרו לחברה בגין 

ובכפוף להמצאת העתק נאמן למקור של הערבויות על פי חוק המכר  80%-הנכסים הנ"ל, כשהוא מוכפל ב

דיה כאמור, אשר בגינן מבקשת החברה לשחרר כספים נוספים כאמור והכל דירות, הנוספות שהתקבלו בי

 . (1נאמנות )סדרה הבכפוף לרישום שעבודים לטובת הנאמן בגין הסכמי רכישה אלו כמפורט בשטר 

 

 :הדוחות לתקנות השמינית לתוספת 8 לסעיף בהתאם הנדרשיםפרטים נוספים  להלן

 המשועבדים הנכסים של הבטוחתי שווים .4.4.5

לבחון את השווי  (1הנאמנות )סדרה באותם מקרים בהם נדרש בהתאם להוראות שטר  .4.4.5.1

הבטוחתי של "נכס המותר לשעבוד כבטוחה" ו/או של "הנכסים המשועבדים", לפי העניין, 

)היינו במקרים הבאים בלבד: בעת שעבוד נכס מותר  (1)סדרה  בהתאם להוראות שטר הנאמנות

 לשטר 6.3/או החלפת הנכסים המשועבדים כאמור בסעיף לשעבוד כבטוחה או בעת שחרור ו

)סדרה  הנאמנות לשטר 6.6או בעת שחרור תמורת ההנפקה כאמור בסעיף  (1)סדרה  הנאמנות

(, (1)סדרה  הנאמנות לשטר 7( כאמור בסעיף 1או בעת הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה  (1

 יחולו הכללים הבאים: 

של נכס המותר לשעבוד כבטוחה או של נכסי מקרקעין משועבדים )למעט  השווי הבטוחתי . א

זכויות החברה מכוח הסכמי הרכישה(, יהא שווה לשווי הנכס כאמור על פי הערכת שווי 

, כשהוא מוכפל (1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.4)שומה(, בהתאם לתנאים המתוארים בסעיף 

 ; 80%-ב

ם ו/או ניירות ערך ממשלתיים )ככל שיהיו כאלו( יהא השווי הבטוחתי של פיקדונות כספיי . ב

שווה לסכום הפיקדונות הכספיים או לערך הנקוב של ניירות הערך הממשלתיים, לרבות 

 פירות שנצברו בגינם, אם וככל שנצברו;
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השווי הבטוחתי של זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה יהא שווה לגובה הערבויות על פי  . ג

ל פי תנאיהן, שנמסרו לחברה בגין זכויות החברה מכוח הסכמי רכישה, חוק המכר דירות ע

 6.1.1. לעניין זה יובהר כי ממועד קבלת הדירות, כאמור בסעיף 80%-כשהוא מוכפל ב

, באותם פרויקטים אשר בהם לחברה היו קיימות זכויות מכוח (1)סדרה  הנאמנות לשטר

דד באותם מקרים בהם נדרש בהתאם הסכמי רכישה, השווי הבטוחתי של אותן דירות יימ

לבחון את השווי הבטוחתי בהתאם לאמור בסעיף  (1הנאמנות )סדרה להוראות שטר 

 .(1)סדרה  הנאמנות לשטר)ג( 6.4.1חלף האמור בסעיף  (1)סדרה  הנאמנות לשטר)א( 6.4.1

 

 (1)סדרה  תנאים להרחבת סדרת אגרות החוב .4.4.6

, 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

 לשטר 8.1בסעיף  המפורטותאמות המידה הפיננסיות מ איזו של בהפרה נמצאת אינההחברה  .4.4.6.1

 לאחרבסמוך  מידבמועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה וכן כי  (1)סדרה  הנאמנות

 על הסתמךהרחבת הסדרה החברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות וזאת ב

ובהתחשב בסכום  ההרחבה למועד עובר שפורסמו החברה של האחרוניםדוחות הכספיים ה

וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר הגיוס הנובע מהרחבת הסדרה 

 ומידבעקבות  - מדורגות תהיינה (1)סדרה  החוב ואגרות ובמידהאמות מידה פיננסיות  ןעם אות

  (1)סדרה  החוב אגרות מדירוג יפחת לא  (1)סדרה  החוב אגרות דירוג, הסדרה הגדלתלאחר 

 דירוג מחברת יותר ידי על מדורגות תהיינה  (1)סדרה  החוב שאגרות)וככל  הסדרה הגדלת טרם

 תפרסם החברה, זה תנאי לצורך כי יובהר(. הגבוה הדירוג יהיה זה לעניין הקובע הדירוג, אחת

 טרם הרחבת הסדרה.  הסדרה להגדלת הדירוג חברת אישור את

 של הפרעון בכושר לפגוע בכדי הסדרה בהרחבת, החברה דירקטוריון דעת שיקול לפי, אין .4.4.6.2

 (.1)סדרה  החוב אגרות את החברה

( לפרעון מיידי ואין חשש 1הרחבת הסדרה לא קיימת עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה  במועד .4.4.6.3

 סביר להתקיימות עילה שכזו. 

 סדרת והרחבת (1)סדרה  נאמנות שטר פי על המהותיות התחייבויותיה בכל עומדת החברה .4.4.6.4

 כלפי החברה של המהותיות התחייבויותיה מבין איזו להפרת תגרום לא (1)סדרה  החוב אגרות

 (.1)סדרה  החוב אגרות מחזיקי

 100% -של כלל הנכסים המשועבדים נכון למועד הרחבת הסדרה לא יפחת מ הבטוחתי השווי .4.4.6.5

 אגרות בגין הנפקתן במועד לחברה (1)סדרה  החוב אגרות מחזיקי ידי על ששולמה מהתמורה

)סדרה  אגרות החוב בגין התמורה בתוספת( אשר נמצאות במחזור באותה עת )1)סדרה  החוב

אשר תונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה ובכל הרחבת סדרה נוספת שנעשתה לפני כן(,  (1

 ההרחבה( במועד 1)סדרה  החוב אגרות לתנאי בהתאם ןוהריבית בגינ ההצמדה הפרשי בתוספת

. לצורך עמידה בתנאי סעיף זה עת לאותה עד( 1)סדרה  החוב אגרות למחזיקי שולמו טרם אשר

נאמנות  שטר להוראותנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה בהתאם  לשעבד רשאית תהא החברה
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"( ובמקרה כאמור תועבר תמורת הרחבת הנוספים הנכסים: "זה 4.4.6 בסעיף)להלן  (1)סדרה 

הסדרה לחשבון הנאמנות ותשוחרר לחברה לאחר השלמת שעבוד הנכסים הנוספים והמצאת 

בקשר עם שעבוד הנכסים  (1 )סדרה הנאמנות לשטר 6.2כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 הנוספים, בשינויים המחויבים. 

, (1)סדרה  הנאמנותלשטר  6.7תצהיר ביחס לנכסים הנוספים הצהרות כמפורט בסעיף  החברה .4.4.6.6

 .המחויבים בשינויים

 .(1)סדרה  חוב אגרות.נ. ע ₪ מיליון 450 על מקרה בכל יעלה לא( ההרחבה)לאחר  הסדרה היקף .4.4.6.7

 משועבדיםהחלפת ושחרור נכסים  .4.4.7

 החלפת נכסים משועבדים .4.4.7.1

החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר הפעמים(, לשחרר את השעבוד על הנכסים 

המשועבדים בדרך של החלפת השעבוד על הנכסים המשועבדים כולם או חלקם, קרי החלפת 

בהם )להלן: השעבוד על איזה מבין הנכסים המשועבדים ו/או על איזו מבין הדירות הכלולות 

"(, בשעבוד, משכנתה ו/או משכון, של אילו מהנכסים המותרים לשעבוד הנכס המוחלף"

לפי שיקול דעתה  -כבטוחה, אחד או יותר, מסוג אחד או מכמה סוגים וכל שילוב ביניהם, והכול 

"(, ובלבד שיתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף להלן, הנכס המחליףשל החברה )להלן: "

 ין:לפי העני

 הנכסיםההגדרה של " תחת כהגדרתו)הינו "נכס מקרקעין משועבד"  המחליף שהנכס במידה

 מתקיים אחד מאלה:  ,((1בשטר הנאמנות )סדרה  "כבטוחההמותרים לשעבוד 

 הסכמה טעונה – (1)סדרה  נכסים משועבדים באישור אסיפת מחזיקי אגרות חוב החלפת (1)

(, וזאת 1מחזיקי אגרות החוב )סדרה  באסיפת( 1מחזיקי אגרות החוב )סדרה  שלמראש 

 - או; מיוחדת בהחלטה

 להחלטת להידרש מבלי" סביר החלפה"מנגנון ב שימוש תוך משועבדים נכסים החלפת (2)

והתנאים המנויים  לעיל( 1"ק )בסאף האמור  על - (1)סדרה  חוב אגרות מחזיקי אסיפת

בנכס  המוחלףהנכס  אתהחליף ל, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית תהיה החברהשם, 

/או ו( 1מבלי להידרש לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה מקרקעין משועבד, 

כל התנאים  יתקיימו השינוי שבמועד ובלבד, (1)סדרה  החוב אגרות מחזיקי נאמן אישור

 -ובמצטברשלהלן 

 הנכס שללהלן ( 1הנאמנות )סדרה  לשטר 6.4בסעיף  הגדרתוכ הבטוחתי השווי (א)

 -של כל יתר הנכסים המשועבדים לא יפחת מ הבטוחתיעם השווי  יחד המחליף

לחברה במועד  (1)סדרה  מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב 100%

הנפקתן )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל שתהיינה( בגין אגרות 

פרשי ההצמדה ( אשר נמצאות במחזור באותה עת, בתוספת ה1החוב )סדרה 

אשר טרם  ההחלפה( במועד 1והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה 

 ;ההחלפה במועד( 1שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 מהותי באופן גבוהה תהיה לא המחליף הנכס שלהסיכון  רמתשל החלפה,  במקרה (ב)

בחן את החברה לאחר ש דירקטוריון לאישור בהתאם וזאת, המוחלף הנכסשל  מזו
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 בדבר הדירקטוריון בחינת כי ויובהרהנכס המחליף וקבע כי האמור לעיל מתקיים;  

. המחליף הנכס לעומת עצמו המוחלף לנכס ביחס תיעשה הנכס של הסיכון רמת

 נכס של הגיאוגרפי המיקום את בחשבון תיקח הרלוונטי במועד הדירקטוריון בחינת

 המותר בישראל למגורים"ן נדל נכס הינו המחליף הנכס והאם הבניה שלב"ן, הנדל

ודירקטוריון החברה  היה .לפקודה בהתאם במקרקעין להשקעות קרן"י ע לרכישה

 הנכסשל  מזו מהותי באופן גבוהה לא המחליף הנכס שלהסיכון  רמתלא יאשר כי 

 אסיפת של אישור טעונה משועבדים נכסים החלפת תהיה, לעיל כאמור, המוחלף

 .( לעיל1)4.4.7.1"ק בס כאמור (1)סדרה  החוב אגרות מחזיקי

ה, ישועבד לטובת הנאמן על פי ההוראות ז בסעיף הנכס המחליף, כפי שהוא מוזכר לעיל 

, לרבות כשעבוד קבוע יחיד וראשון מדרגה (1הנאמנות )סדרה  שטרל 6.1בסעיף המפורטות 

שיקול דעת ובמרשמים אשר בהם ניתן לרשום, ברשם החברות ובמידת האפשר ולפי 

 החברה גם בלשכת רישום המקרקעין הרלבנטית.

במידה שהנכס המחליף הינו מהנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה שאינו "נכס מקרקעין 

, תהא האמור בסעיף  זהאף על  - משועבד" )כלומר, הינו בטוחות פיננסיות, אחת או יותר(

וחה פיננסית, אחת או רשאית החברה להחליף את הנכס המוחלף בנכס מחליף שהינה בט

ומבלי שתידרש  (1)סדרה  יותר, מבלי שתידרש לאישור הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב

לעמוד בתנאי סעיף  זה, ובלבד שהנכס המחליף ישועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב 

 )ז(6.5.1לגרוע מהאמור בסעיף ( בשעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה )וזאת מבלי 1)סדרה 

(, ככל שרלוונטי, ושהחברה פרסמה דיווח מיידי בדבר כוונתה (1)סדרה  נותהנאמ שטרל

ימים טרם ביצוע ההחלפה בפועל וציינה בדיווח המיידי  15לבצע החלפה כאמור לפחות 

הנ"ל כי ההחלפה כאמור בסעיף זה הינה לתקופה זמנית בלבד ואת המועד הצפוי להחלפת 

כמפורט בסעיף וכן כי השווי הבטוחתי ) הבטוחות הפיננסיות בנכס מקרקעין משועבד,

של הנכס המחליף יחד עם השווי הבטוחתי של כל יתר  ((1דרה סלשטר הנאמנות ) )ב(6.4.1

ששולמה  מהתמורה 100%-הנכסים המשועבדים ככל שקיימים נכסים נוספים לא יפחת מ

( 1סדרה לחברה במועד הנפקתן בגין אגרות החוב ) (1)סדרה  על ידי מחזיקי אגרות החוב

אשר נמצאות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות סדרה, ככל 

( 1שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה 

( במועד ההחלפה. 1במועד ההחלפה אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

ביעות רצון הנאמן, כי השווי הבטוחתי של כלל החברה תעביר לנאמן תחשיב המוכיח, לש

מהתמורה העדכנית של  100%-הבטוחות, לאחר שעבוד הנכס המחליף, אכן אינו פוחת מ

 אותו המועד. הנאמן יסתמך על תחשיב זה ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו. 

ין יודגש כי, במועד שבו תחליף החברה את הבטוחה הפיננסית בשעבוד על נכס מקרקע

משועבד כאמור לעיל, הבחינה בדבר רמת הסיכון כאמור בסעיף זה, תיערך ביחס לנכס 

 . (1)סדרה  המקרקעין האחרון ששימש כבטוחה לאגרות החוב

ככל שקיים נכס מחליף דינו יהיה כדין הנכס המוחלף, כאילו נכלל הנכס המחליף 

 "סים המשועבדיםהנכ)לרבות בהגדרת " (1)סדרה  מלכתחילה בהוראות שטר הנאמנות

(, לרבות זכותה של החברה לשוב ולהחליפו מעת לעת (1כהגדרתם בשטר הנאמנות )סדרה 

ביחס לנכס המחליף  זה יחול סעיףהאמור בבהתאם לאמור לעיל. לעניין זה מובהר כי 
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בשינויים המחויבים, ככל שמדובר בנכס מקרקעין משועבד שהינו זכויות החברה מכוח 

 הסכם הרכישה.

 נכסים משועבדים שחרור .4.4.7.2

החברה תהיה זכאית, מעת לעת )וללא הגבלה במספר פעמים(,במקרה של המרה של חלק 

מיליון  20( בסכום מצטבר של 1( ו/או של פדיון חלק מאגרות חוב )סדרה 1מאגרות חוב )סדרה 

ש"ח לפחות )בכל מנה(, לשחרר ולהסיר את השעבוד על כל או איזה מבין הנכסים המשועבדים 

השעבוד על איזו מבין הדירות הכלולות בהם )להלן: "הנכס ו/או לשחרר ולהסיר את 

לפי שיקול דעתה של החברה, וללא צורך באישור מחזיקי אגרות החוב  –המשוחרר"(, והכול 

 הנאמנות לשטר 6.4.1שהשווי הבטוחתי )כהגדרתו בסעיף (, ובלבד 1( או הנאמן )סדרה 1)סדרה 

 100%-ועד שחרור הנכסים לא יפחת מ( של יתרת הנכסים המשועבדים נכון למ(1)סדרה 

לחברה במועד הנפקתן בגין אגרות  (1)סדרה  מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב

( אשר נמצאות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל הרחבות 1החוב )סדרה 

החוב סדרה, ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגינן בהתאם לתנאי אגרות 

 ( עד לאותה עת.1( במועד השחרור אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה 1)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 

סרת השעבוד מעל הנכס המוחלף, ולאחר שהחברה המציאה לנאמן אישור לעיל, לרבות לצורך ה

מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בצירוף תחשיב רלוונטי, בדבר עמידה 

)בקשר עם השווי הבטוחתי  (1)סדרה  הנאמנות לשטר 6.3.2או שבסעיף  6.3.1בתנאי שבסעיף 

חליף )ככל שקיים( והיחס ליתרת החוב בגין של הנכסים המשועבדים )ככל שקיימים( והנכס המ

כאמור( וכן לאחר שהשלימה את הליכי השעבוד של הנכס המחליף )ככל  (1)סדרה  אגרות החוב

 לשטר 6.2המסמכים המפורטים בסעיף שקיים(, להנחת דעתו של הנאמן והציגה בפניו את כל 

ן כל מסמך סביר אחר בקשר עם שעבוד הנכס המחליף )ככל שקיים(, וכ (1)סדרה  הנאמנות

שיידרש בהתאם לשיקול דעתו הסביר של הנאמן לצורך יצירת ו/או רישום השעבוד 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  (1)סדרה  ועד בו קמה עילה להעמדת אגרות החובבנוסף, עד למ

בטוחות, החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בכספים 

שיופקדו בחשבון הנאמנות, לרבות בפירותיהם, לצורך פירעון קרן ו/או ריבית אגרות חוב 

השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים לא יפחת  - ובלבד שלאחר התשלום כאמור (1)סדרה 

לחברה במועד הנפקתן בגין  (1)סדרה  מהתמורה ששולמה על ידי מחזיקי אגרות החוב 100% -מ

( אשר נמצאות במחזור באותה עת )לרבות התמורה שתתקבל בכל 1אגרות החוב )סדרה 

נן בהתאם לתנאי אגרות הרחבות סדרה, ככל שתהיינה(, בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית בגי

( כפי שיהיה לאחר הפירעון 1( אשר טרם שולמו למחזיקי אגרות החוב )סדרה 1החוב )סדרה 

כאמור וזאת בהתאם לאישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה אשר יימסר 

לנאמן, אליו יצורפו תחשיב ואסמכתאות רלוונטיים. במקרה כאמור, הנאמן יהא חייב לחתום 

כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצוע התשלום. יובהר כי הנאמן יסתמך  על
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על אישורי החברה ואסמכתאות אשר יועברו אליו בגין האמור לעיל, לרבות על תחשיב החברה, 

 ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.
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  החברה של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות -'ב לקח

  ולאחר תקופת הדוח הדוח בתקופת אירועים .5

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

  , בהתאמה.המצורפים לדוח זה 2019ביוני  30ליום  לדוחות הכספיים 5-ו 4ביאור 

 סימני אזהרה .6

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

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

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

על אף האמור . שלילי מתמשך מפעילות שוטפת "(. בחברה מתקיים תזרים מזומניםם המזומנים החזויהתזרי

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

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

 .תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן

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

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

 . של החברה( 1ואגרות חוב )סדרה  (א')סדרה  רות חובהמזומנים החזוי, לרבות בגין אג

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

, מבוססים על הצפויות במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי ההצפויות של החברה וכן התחייבויותי

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

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

, בקשר לאגרות החוב )סדרה א'( ן, בקשר לאגרות החוב"הנדל לנכסי בקשר החברה של והשקעות עתידיות

 ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם וכן בקשר להוצאות השוטפות של החברה. (1)סדרה 

לדוח התקופתי ", תיאור עסקי התאגידבפרק א', " 30גורמים )לרבות גורמי הסיכון הכלולים בסעיף  של רב

 המזומנים החזוי של החברה.תזרים  על להשפיע עשוי הדבר, (2018לשנת 

 

 

__________________________ __________________________ 
 דב מתי רוזנבוךיצחק ארז 

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

 של לבעלי המניות
 

 בע"מ ישראל מגוריט
 
 

 מבוא
 

התמציתי , הכולל את הדוח ("החברה" – )להלן בע"מישראל  מגוריטסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ל אחר, השינויים בהון ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כול 2019 ,ביוני 30על המצב הכספי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים . אותו תאריךב ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותמנים לתקופוזותזרימי המ
"דיווח כספי  - IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם אלהת ביניים ולעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

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

 .בהתבסס על סקירתנו
 

 
 היקף הסקירה

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

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

הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

 ן אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.בהתאם לכך, אי
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 
 .IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

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

 
 
 
 
 
 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2019 ,באוגוסט 13
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 דוח על המצב הכספי
 
 

 בדצמבר 31 ליום  ביוני 30 ליום  

  2019  2018  2018 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
       

 39,424   53,176  44,013  מזומנים ושווי מזומנים
 628   455  676  חייבים ויתרות חובה

 -  -  20,115  בני"ע סחיריםהשקעה 
 -  -  15,213  השקעה מוגבלת בני"ע סחירים 

 -  -  28,068  מוגבל ןפקדו
       
  108,085  53,631   40,052 

       נכסים לא שוטפים
       

 38,663    133,455  6,577   פקדון בנאמנות
 -  15,000  -  פקדון לזמן ארוך

 35,984    37,539  6,380  פקדונות משועבדים
 14,912    -  -  בני"ע סחירים מוגבלת השקעה

 63    70  100  הוצאות מראש ופקדונות לז"א
 104,725    139,696  -  מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה

 117,139    115,008  119,324  נדל"ן להשקעה בהקמה
 371,770    215,060  551,420  נדל"ן להשקעה

 622    317  648  קבוע, נטורכוש 
 -  -  648  נכסי זכות שימוש

       
  685,097  656,145   683,878 
       

 723,930  709,776  793,182  סה"כ נכסים
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 דוח על המצב הכספי

 
 

 בדצמבר 31 ליום  ביוני 30 ליום  

  2019  2018  2018 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       התחייבויות שוטפות
       

 -  1,920  57,528  מתאגיד בנקאי ותהלווא

 398  10  604  לספקים ונותני שירותים תהתחייבויו

 4,450   2,255  6,746  זכאים ויתרות זכות
 -  -  8,250  התחייבות פיננסית בשווי הוגן

       
  73,128  4,185  4,848 

       שוטפותלא התחייבויות 

       

 -  69  -  זכאים ויתרות זכות לזמן ארוך
 14,527  17,500  -  התחייבות פיננסית בשווי הוגן

 50,268  39,664  9,468  הלוואות מתאגיד בנקאי
 373,355  370,951  379,150  אגרות חוב סדרה א'

 -  -  129  התחייבות בגין חכירה
       
  388,747  428,184  438,150 
       

 442,998  432,369  461,875  סה"כ התחייבויות

       
       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

       

 *(       3,106  *(       3,106  3,512  הון מניות
 (10,108)  (10,108)  (1,932)  מניות באוצר

 *(    286,651  *(    286,651  316,544  פרמיה על מניות
 1,905  719  2,215  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותקרן הון 

 -  -  1,192  תקבולים ע"ח אופציות
 (622)  (2,961)  9,776  יתרת רווח )הפסד(

       
 280,932  277,407  331,307  סה"כ הון

       
 723,930  709,776  793,182  סה"כ התחייבויות והון

 
 
 
 סווג מחדש  *( 
 
 

 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 

 

       2019, באוגוסט 13
 ארז רוזנבוך  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 מתי דב 

 מנכ"ל
 תומר צבר 

 סמנכ"ל כספים
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 ורווח כולל אחר רווח או הפסד ותדוח

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 3,806  509  3,004  509  5,484  הכנסות מדמי שכירות
           

 800  291  496  291  698  עלות השכרת נכסים והפעלתם
           

 3,006  218  2,508  218  4,786  רווח מהשכרת נכסים והפעלתם
           

 38,816  -  126  22,342  15,223  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
           
  20,009  22,560  2,634  218  41,822 
           

 15,504  3,415  4,015  5,844  7,593  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 26,318  (3,197)  (1,381)  16,716  12,416  תפעולי )הפסד( רווח
           

 12,676  6,800  7,687  7,404  8,714  הוצאות מימון
           

 3,091  41  993  82  6,696  הכנסות מימון
           

 16,733  (9,956)  (8,075)  9,394  10,398  לתקופה כולל )הפסד( רווח

           
 0.06  (0.04)  (0.03)  0.04  0.03  למניה )בש"ח()הפסד(  רווח

           
 0.06  (0.04)  (0.03)  0.04  0.03  מדולל )בש"ח( )הפסד( רווח

           
 
 
 

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

 
 

 
 

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  באוצר מניות  מניות

בגין קרן הון 
תשלום מבוסס 

 סה"כ  הפסדיתרת   מניות
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
             

 2018בינואר,  1יתרה ליום 
 )מבוקר(

 2,406  235,119  (10,108)  517  (12,355)  215,579 

             
 9,394  9,394  -  -  -  -  לתקופהכולל רווח 

 52,232  -  -  -  *(  51,532  *(  700  הנפקת הון מניות, נטו 
 202  -  202  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

             
 277,407  (2,961)  719  (10,108)  *( 286,651  *( 3,106  2018ביוני,  30יתרה ליום 
 
 

 
 
 

 *( סווג מחדש
 

 .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
 

  

  

 הון
  מניות

פרמיה על 
 מניות

 
תקבולים 

ע"ח 
  אופציות

 מניות
  באוצר

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
 סה"כ  רווחיתרת   מניות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 2019בינואר,  1יתרה ליום 
 )מבוקר(

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

               
 10,398  10,398  -  -  -  -  -  לתקופהכולל  רווח

 310  -  310  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
 31,732  -  -  -  1,192  30,134  406  הון מניות ואופציות, נטו הנפקת
 7,935  -  -  8,176  -  (241)  -  מניות באוצר מכירת

               
 331,307  9,776  2,215  (1,932)  1,192  316,544  3,512  2019ביוני,  30יתרה ליום 

  

 הון
  מניות

פרמיה על 
 מניות

 
תקבולים 

ע"ח 
  אופציות

 מניות
  באוצר

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
 סה"כ  רווחיתרת   מניות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 329,435  17,851  2,028  (1,932)  847  307,254  3,387  2019, באפריל 1יתרה ליום 
               

 (8,075)  (8,075)  -  -  -  -  -  לתקופה הפסד כולל
 187  -  187  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

 9,760  -  -  -  345  9,290  125  הון מניות ואופציות, נטו הנפקת
               

 331,307  9,776  2,215  (1,932)  1,192  316,544  3,512  2019ביוני,  30יתרה ליום 
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 דוח על השינויים בהון

 
 
 

  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  באוצר

 בגין קרן הון
תשלום 
מבוסס 
 סה"כ  הפסדיתרת   מניות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
             

 235,031   6,995   618  (10,108)  235,119  2,406  2018באפריל,  1יתרה ליום 
             

 (9,957)  (9,956)  -  -  -  -  לתקופה כולל הפסד
 52,232  -  -  -  *(  51,532  *(  700  הנפקת הון מניות, נטו
 101  -  101  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

             
 277,407  (2,961)  719  (10,108)  286,651  3,106  2018ביוני,  30יתרה ליום 
 
 
 
 

  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  באוצר

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת
 סה"כ  הפסד

 מבוקר  
 ש"חאלפי   
             

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

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

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

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

 
 
 

 *( סווג מחדש
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 שהסתיימו החודשים 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
           

 16,733  (9,956)  (8,075)  9,394  10,398  )הפסד( רווח נקי
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
 (25,463)  6,805  7,454  (15,648)  (613,63)   (להלן)נספח א'  מפעילות שוטפת

           
 (8,730)  (3,151)  (621)  (6,254)  (832,3)  פעילות שוטפתל ששימשומזומנים נטו 

           
           מזומנים לפעילות השקעהתזרימי 

           
 220,644  19,984  2,343  125,820  32,044  משיכה מפקדון נאמנות ופקדונות לז"א
 (119,194)  (15,000)  -  (134,194)  -  הפקדה לפקדון נאמנות ופקדונות לז"א

 4,740  -  -  4,740  -  לזמן קצרפקדונות משועבדים  שחרור
 )הפקדה בפקדונות( פקדונותשחרור 

 (34,380)  (29,580)  -  (35,959)  1,580  לזמן ארוך /מוגבליםמשועבדים
 (15,005)  -  (19,998)  -  (19,998)  השקעה בני"ע סחירים

 (372)  (16)  (39)  (16)  (112)  רכישת רכוש קבוע
 (64,725)  (26,046)  -  (51,407)  (23,407)   תשלום מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה

 (  *(103,847)  (74,161)  (677)  (101,580)  (1,182)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 (222,934)  (234)  (6,274)  (131,065)  (26,082)  תשלומים והשקעות ברכישת נדל"ן להשקעה

           
 (335,073)  (125,053)  (24,645)  (323,661)  (715,37)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
 69,732  69,982  9,232  69,982  31,732  הנפקת הון מניות ואופציות, נטו

 50,268  41,520  -  41,520 2 16,728  קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי
 (5,000)  -  -  -  -  חלוקת דיבידנד
 (     *(5,272)  (1,910)  (2,398)  (1,910)  (3,211)  ריבית ששולמה

 -  -  (133)  -  (265)  פרעון התחייבות בגין חכירה
 118,448  (746)  -  118,448  -  , נטורות חובהנפקת אג

           
 228,176  108,846  6,701  228,040  44,984  מימון שנבעו מפעילותנטו  מזומנים

           
 (115,627)  (19,358)  (18,565)  (101,875)  4,589  במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 155,051  72,534  62,578  155,051  39,424  התקופה
           

 39,424  53,176  44,013  53,176  44,013  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

           
           
 

 *( סווג מחדש
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי  -נספח א 
            זומנים מפעילות שוטפתמ

           
 91  20  180  40  351  פחת

 (38,816)  -  (126)  (22,342)  (15,223)  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
 9,521  6,066  7,639  6,554  1,947  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו
 1,388  102  187  202  310  עלות תשלום מבוסס מניות

           
  (12,615)  (15,546)  7,880  6,188   (27,816) 
           

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
           

 (519)   (249)  (151)  (346)  (48)  ויתרות חובהבחייבים ירידה 
 14    3  3  7  7  ירידה בהוצאות מראש לזמן ארוך

עליה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ונותני 
 337   (129)  (360)  (133)  171  שירותים

 2,521    992  82  370  (1,151)  עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
           
  (1,021)  (102)  (426)  617    2,353 
           
  (13,636)  (15,648)  7,454  6,805   (25,463) 

           
עסקאות שאינן כרוכות בתזרים  -נספח ב 

        המזומנים
 

 
 

           
 -  250  -  250  -  הוצאות הנפקה שטרם שולמו במזומן

           
 -  -  -  -  7,935  הרצליה הילס הקצאת מניות בעסקת

           
עלויות שטרם שולמו במזומן בגין נדל"ן 

 -  403  -  403  2,277  להשקעה

           
           
 
 
 

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

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

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

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

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

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

 מניבים אלו. 
 
 אביב.-ברה הינה חברה ציבורית ונסחרת בבורסה בתלהח .ד
 
 הגדרות בדוחות כספיים אלה: .ה
 

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

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

2010. 
הנכללים, יחד עם   -( Key personnel managementהניהוליים של החברה )אנשי המפתח  .4

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

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות כספיים ביניים .א

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

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

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

 

 חכירות .ב
 

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

 השוואה(.

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

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

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

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

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

 
 כחוכר החברה .1
 

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

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

 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .2
 

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

 
כתוצאה  העתידייםתשלומי החכירה בגובה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים 

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

חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי 
 .החכירה נכנס לתוקף(

 
 
 ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ג. 
 

  חכירות -  16IFRSלראשונה של  יישום
 

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

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

 
 :להלן עיקר השפעות התקן

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

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

 אות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.כן, החוכרים יכירו בהוצ
ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -

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

 השימוש.-יבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכותההתחי
 
 

את  כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץהתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 
יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת  כאשריישום למפרע חלקי התקן לפי גישת 

 ההתחייבות בגין חכירה. 
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 פיננסיםמכשירים  -: 3אור ב
 

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים 
  בין הערך בספרים לשווי הוגן: הכספיים שלא על פי שווין ההוגן ולגביהן קיים הבדל המוצגות בדוחות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4אור ב
 

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

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

 5רע בתשלום אחד ביום מיליון ש"ח אשר תיפ 27.9-שהתקבל מהבנק כולל הלוואה בסך של כ
 לשנה. 1%רבעוניים בשיעור של פריים +  תשלומי ריבית ארבעהותישא  2020בפברואר 

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

 לבניית הנכס.
 

 הנפקת מניות ואופציות .ב

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

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

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

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

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

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

  30.06.2019 
 שווי הוגן  ערך בספרים  
 בלתי מבוקר  
     

 388,402  379,150  אגרות חוב )סדרה א(
     

  30.06.2018 
 שווי הוגן  ערך בספרים  
 בלתי מבוקר  
     

 370,922  370,951  אגרות חוב )סדרה א(
     

  31.12.18 
 שווי הוגן  ערך בספרים  
 מבוקר  
     

 367,344  373,355  אגרות חוב )סדרה א(
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 )המשך( ם בתקופת הדיווחאירועים משמעותיי -: 4אור ב

 
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 חישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה מחושב לפי מודל. ש"ח אלפי 847-כהינו  2019

בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים: ריבית חסרת 
 21.6%סטיית תקן של אג',  85אג', מחיר מימוש של  77, מחיר נכס בסיס של %0.25סיכון של 

בהתאם רשמה החברה את יתרה זו בסעיף תקבולים  .חודשים וחצי 8 הוא ואורך חיי האופציה
 ל השינויים בהון.ע"ח אופציות בדוח ע

 
א 22בהתאם להקצאה ולהסכם הניהול בין החברה לבין חברת הניהול המפורט לעיל בבאור   

, ללא כל לחברה הניהול הקצתה החברה, 2019ביוני  3ביום , 2018לדוחות הכספיים לשנת 
למסחר בבורסה( אשר ניתנות למימוש כולן  רשומות)שלא  )סדרה ה'( אופציות תמורה נוספת,

( שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות החברה, 7או חלקן, בכל עת במהלך תקופה בת שבע )
)סדרה  אופציות 1,406,250קצאה, קרי וקצו במסגרת ההמסך המניות אשר  5%-בשיעור השווה ל

 . של החברה רגילות מניות 1,406,250-אשר ניתנות למימוש ל ה'(
 

 אופציותייעוץ חיצונית, שווין ההוגן של  בהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת  
חישוב השווי ההוגן של . ש"ח אלפי 353-כ הוא 2019, במרס 17לרכישת מניות ליום  )סדרה ה'(

על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש   B&S כתבי האופציה מחושב לפי מודל
אג', מחיר  89.3, מחיר נכס בסיס של %1.72במדדים הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון של 

 .שנים 7ואורך חיי האופציה הוא  16.82%סטיית תקן של אג',  80מימוש של 
 

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

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

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

 
 :להלן פרטים נוספים אודות העסקה 

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

כ"סגור ויוקרתי", "המקרקעין", בהתאמה(. המקרקעין כוללים פרויקט הממותג -המגורים" ו
קומות( המכילים  3בניינים בני  4לצד  קומות 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 

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

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

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

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

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

 
 :אופן מימוש הרכישה 
 בוצע מהונה העצמי של החברה.מימון רכישת הנכס  

 
 :חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה

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

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

במתחם במשך תקופת ההקפאה ייגבה מס הרכישה במלואו ולא תחול דירות מגורים  20לפחות 
-א לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א7א64ההקלה ביחס למס רכישה בהתאם לסעיף 

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

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

 
 :כללי

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

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

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

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

דיע על חלופות, לפי שיקול דעתו והוא יו 3במקרה של הודעת ביטול כאמור, יעמדו בפני המוכר 
יום מיום קבלת הודעת הביטול כאמור. החלופות  15בחירתו באחת מהחלופות שלהלן בתוך 

מיליון ש"ח או ביטול הסכם הרכישה והשבת התמורות  2-הללו כוללות תשלום לחברה של כ
 דירות נוספות לרכישה על ידי החברה. 9על פיו או איתור 

 
חברה בדרישות לעניין מעמדה כ"קרן להשקעות יצוין כי רכישת היחידות לא תשפיע על עמידת ה

 במקרקעין" כהגדרתה בפקודה.
 

 :תכניות החברה לגבי הנכס
  .קיבלה החברה את החזקה בדירות 2019במרס,  28ביום 

 הדירות שבבעלותה. חתומים בנוגע לכל סטנדרטיים הסכמי שכירות 11נכון למועד הדוח לחברה 
 

על פי הערכת השווי אשר בוצעה  .שוויו של הפרויקט העריכה החברה את 2019במרס  31ליום 
 אלפי ש"ח. 30,100-בגישת ההשוואה אומדן שוויו ההוגן של הפרויקט הינו כ

 מיליון ש"ח, 19.6 -תמורה במזומן בסך של כ –ליון ש"ח ימ 30-בכ עלות הרכישה הסתכמה
בגובה  מס רכישה מלאמיליון ש"ח,  7.9-מניות ששווין ההוגן נמדד ונקבע על סך של כב תמורה

בשיעור של  לשלם מס רכישה מופחת פועלתש"ח )כאמור, החברה  מיליון 2.2-בסך של כ 8%
עלויות ייעוץ  ,דירות במהלך שנה ממועד הרכישה( 20רכישת  לפעוללאור כוונתה  0.5%

כתוצאה מכך  .אלפי ש"ח 57-ועלויות אחרות בסך של כ אלפי ש"ח 210-בסך של כומשפטיות 
 אלפי ש"ח. 111-חברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן בסך של כרשמה ה
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 השלמת מסירת הדירות בפרויקט "אלקטרה מול הנוף" ברמלה .ד
  
( )להלן 2019-01-025125)מס' אסמכתא  2018בדוח התקופתי והשנתי לשנת בהמשך לאמור  

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

 "יחידות הדיור"(.
לאור מסירת יחידות הדיור הנ"ל במהלך תקופת הדוח ולאור ההפרש בין אומדן השווי של  

לבין עלות  מיליון ש"ח 144-שהסתכמה לסך של כהנ"ל לפי שומת מקרקעין יחידות הדיור 
, מיליון ש"ח 129-סך של כה למשהסתכהרכישה של יחידות דיור אלו )כולל הוצאות נלוות( 

הפסד מיליון ש"ח בדוח רווח או  15-בסך של כ הכנסות מהתאמת שווי הוגןהחברה  רשמה
 .2019לשנת  הראשוןלרבעון 

יחידות דיור  84דיירים מתוך  75חוזי שכירות מול  75-הדוח, התקשרה החברה ב נכון למועד 
 .בהסכמי שכירות סטנדרטיים בפרויקט

  
 דירות נוספות בפרויקט מרום נגבה ברמת גן 2רכישת  ה. 
 

, וספות בפרויקט מרום נגבה ברמת גןדירות נ 2רכשה החברה  2019במהלך חודש אפריל  
לפרטים נוספים  .2018הדירות הקיימות בחברה ואשר התקבלו במהלך שנת  29המצטרפות לסך 

חדרים והתמורה בגינם  5הדירות בנות  .2018( בדוחות הכספיים לשנת 2ד)10ראה ביאור 
, מיליון ש"ח עבור כ"א( 2.6) מיליון ש"ח עבור הדירות 5.2 –מיליון ש"ח  5.3-הסתכמה לסך של כ

 42-אלפי ש"ח, עלויות ייעוץ ומשפטיות בסך של כ 26ך של בס 0.5%מס רכישה מופחת בגובה 
 אלפי ש"ח עבור התקנת מזגנים. 54-אלפי ש"ח וכ

הדירות הנוספות הסתכם לסך של  2על פי הערכת שווי שהתקבלה מיועץ חיצוני לחברה, שווי  
הכנסות מהתאמת שווי  2019מיליון ש"ח. כתוצאה מכך רשמה החברה ברבעון השני לשנת  5.6
  אלפי ש"ח. 277-כוגן בסך של ה
 הדירות מושכרות בהסכמי שכירות סטנדרטיים. 2נכון למועד הדוח,  
  

 הנפקת מניות ואופציות ו.
 

'(, ואופציות )סדרה  13,728,000-מניות רגילות ו 12,480,000הקצתה החברה  2019 איבמ 19 ביום 
 מיליון ש"ח )להלן בסעיף זה: "ההקצאה"(. 10-בתמורה לסך של כצדדים שלישיים ל

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

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

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

חישוב . ש"ח אלפי 345-כ הוא 2019, במאי 19ליום )סדרה ו'( שהוענקו במסגרת הנפקת החבילה 
על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע   B&S ההוגן של כתבי האופציה מחושב לפי מודלהשווי 

 77, מחיר נכס בסיס של %0.34תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון של 
חודשים  6-כ הוא ואורך חיי האופציה 23.28%סטיית תקן של אג',  85אג', מחיר מימוש של 

ברה את יתרה זו בסעיף תקבולים ע"ח אופציות בדוח על השינויים בהתאם רשמה הח .וחצי
 בהון.

 
לדוחות  א22בהתאם להקצאה ולהסכם הניהול בין החברה לבין חברת הניהול המפורט בבאור   

, ללא כל תמורה נוספת, לחברת הניהול הקצתה , החברה2019ביוני  20, ביום הכספיים השנתיים
נה למסחר בבורסה( אשר תהיינה ניתנות למימוש כולן או )שלא תירשמ )סדרה ז'( אופציות

( שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות החברה, 7חלקן, בכל עת במהלך תקופה בת שבע )
)סדרה אופציות  624,000מסך המניות אשר הוקצו במסגרת הקצאה, קרי  5%-בשיעור השווה ל

 של החברה.ניות רגילות מ 624,000-אשר תהיינה ניתנות למימוש לז'( 
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אה כי צומ 2019, במאי 19לרכישת מניות ליום  )סדרה ז'( אופציותהחברה מדדה את שוויין של   

בוצע ו  B&Sלפי מודל חושבחישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה . ש"ח אלפי 120-כ הואשווין 
, מחיר נכס בסיס של %1.17תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים: ריבית חסרת סיכון של 

 .שנים 7ואורך חיי האופציה הוא  16.82%סטיית תקן של אג',  85אג', מחיר מימוש של  86.9
 
 דירה להשכיר בחולון וראשון לציון ז. 
 
נודע לחברה כי  2018בדצמבר,  31ג' בדוחות הכספיים השנתיים ליום -א' ו9בהמשך לבאור   

קיים עיכוב של מספר חודשים בלוחות הזמנים בעקבות עיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה 
פרויקט דירה להשכיר בחולון ופרויקט דירה להשכיר  –במכרזים בהם זכתה  יםלסיום הפרויקט

יכובים אלו בנוגע לע החברה מנהלת מגעים שוטפים עם חברת דירה להשכיר .בראשון לציון
)על בסיס דיונים שנערכו  לוחות הזמנים ובשלב זהבמטרה לעדכן את  והסיבות שגרמו להם,

לא צופה כי לעיכוב תהיה השפעה מהותית על  עם סגל חברת דירה להשכיר וניסון העבר(
 הפרויקטים כאמור לעיל.

 
 
 מהותיים לאחר תקופת הדיווחאירועים  -: 5אור ב
 

ש"ח אגרות חוב להמרה  143,853,000הנפיקה החברה  לאחר תקופת הדוח,, 2019ביולי  11ביום  .א
ש"ח ע.נ  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת, הניתנות להמרה למניות רגילות בנות  1( בנות 1)סדרה 

 (1אג' לאגרת חוב )סדרה  97(, במחיר של "(1כל אחת של החברה )להלן: "אגרות החוב )סדרה 
 .מיליון ש"ח 139.5-ובתמורה כוללת )ברוטו( של כ

מקרן ערכן הנקוב הכולל  100%( תעמודנה לפירעון בתשלום אחד המהווה 1אגרות החוב )סדרה 
. היתרה הבלתי מסולקת של קרן 2024 סבמר 31( אשר ישולם ביום 1של אגרות החוב )סדרה 

)להלן: "שיעור הריבית  0.3%( תישא ריבית שנתית בשיעור קבוע של 1אגרות החוב )סדרה 
 תית"(.השנ

 
תשולם במועדים כדלקמן: ( 1סדרה )הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

 2023עד  2020בספטמבר של כל אחת מהשנים  30-ו סבמר 31בימים  ,2019בספטמבר  30ביום 
כל תשלום ריבית ישולם בעד  ה,למעט תקופת הריבית הראשונ .2024 סבמר 31וביום  (וללכ)

תקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום. שיעור הריבית שתשולם 
קרי התקופה המתחילה ביום ) (למעט תקופת הריבית הראשונה)בעד תקופת ריבית מסוימת 

התשלום של תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך 
תשלום (. 0.15%דהיינו )תחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים,  (יום תחילתהאחרי 

בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון  2019בספטמבר  30הריבית הראשון ישולם ביום 
והמסתיימת ביום הקודם למועד התשלום, דהיינו ( 1סדרה )שלאחר יום המכרז על אגרות החוב 

יום בשנה  365, מחושבת על בסיס של ("תקופת הריבית הראשונה"לעיל: ) 2019בספטמבר  29
 סבמר  31לפי מספר הימים בתקופה זו. כמפורט לעיל, תשלום הריבית האחרון ישולם ביום 

 (.1סדרה )בעת פירעונן הסופי של אגרות החוב  ,2024
 

 15ביום  תהיינה צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם( 1סדרה )אגרות החוב 
. אם יתברר, במועד הפירעון של תשלום (להלן: "המדד היסודי") 2019בגין חודש מאי  2019ביוני 

 (להלן: "מדד התשלום")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 מוגדל 

אופן יחסי לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר, במועד ביצוע ב
תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי מדד התשלום זהה למדד היסודי או נמוך ממנו, 

 "(.להלן: "הפרשי ההצמדה)אזי מדד התשלום יהיה המדד היסודי 
 
 
 



 מגוריט ישראל בע"מ
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 )המשך( תקופת הדיווחמהותיים לאחר אירועים  -: 5אור ב

 
אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה 

)כולל( )להלן:  2024במרס  21)להלן: "יום מסחר"( החל מיום רישומן למסחר בבורסה ועד ליום 
 "תקופת ההמרה", בהתאמה(.-"המועד האחרון להמרה" ו

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

ש"ח ע.נ. של אגרות החוב ניתנים להמרה למניה רגילה אחת של החברה )בכפוף  1באופן בו כל 
)כולל( אגרות החוב  2024במרס  21ועד ליום  2021באפריל  1להתאמות ככל שיידרשו( ומיום 

ש"ח ע.נ. של אגרות החוב ניתנים להמרה למניה רגילה  1.5תהיינה ניתנות להמרה באופן בו כל 
"מניות ההמרה", -מרה" ובכפוף להתאמות ככל שיידרשו( )להלן: "שער ההאחת של החברה )

 בהתאמה(.
 

ככל שהחברה תחלק בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות החוב, דיבידנד, יוכפל שער ההמרה 
הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר  ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער

 האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".
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 אפקטיביות הבקרה הפנימיתבדבר  רבעונידוח 
 )א(ג38על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 2019 יוניב 30ליום 
 

 

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

  .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית
 
 

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

 
 

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

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

 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח מעובד, מסוכם
 

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

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

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

 
הרבעוני לתקופה  לדוח צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוניה בדוח

נמצאה הבקרה הפנימית  (,האחרון הפנימית הבקרה בדבר רבעוניה הדוח –ן )להל  2019במרץ  31שנסתיימה ביום 
  אפקטיבית.כ
 

 הערכת את לשנות כדי בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד
 שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון. כפי, הפנימית הבקרה של האפקטיביות

 
שהובא לידיעת  עאמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידה על הדוח, בהתבסס למועד

 .ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית
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 (1)ד()ג38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת (א)
 
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 
 

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

 ;הדוחות(
 

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

 ;הדוחות
 

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

 .הדוחות
 

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

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

 - וכן ; הדין להוראות בהתאם הכספיים
 

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

 
 : בתאגיד אחרים עם יחדב אני, לבד או  .5

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

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

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

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

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

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

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

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

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 , מצהיר כי:תומר צבראני, 

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

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

 כל כוללים אינם לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי והמידעביניים  הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .2
 ,םשנכללו בה שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר לא, ומהותית עובדה של נכון מצג לא

  ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו מצגים, לא אותם נכללו בהןש הנסיבות לאור
 

 באופן משקפיםלתקופת הביניים  בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעהוביניים  הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות .3
התאגיד  של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות מכל, נאות

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים
 

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

 
 של הבקרה הפנימית על בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א

 הכלול האחר הכספי ולמידע ביניים הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל ,הגילוי ועל הכספי הדיווח
, לאסוף, לעבד התאגיד יכולתו של על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים ,לתקופת הביניים בדוחות

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

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

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

 :בתאגיד אחרים עם אני, לבד או יחד .5
 

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

  - וכן; הדוחות של ההכנה
 

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

  ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם
 

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

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

 
 

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

____________________________ ____________________________ 
 סמנכ"ל כספיםתומר צבר,  תאריך

 



 'אנספח 

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

 נדל"ן להשקעה מהותי מאוד

 

 אלקטרה מול הנוף –רמלה  פרויקט

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

 2019שנת 
 2018שנת 

 1רבעון  2רבעון 
 ל.ר. 143,950-כ 143,950-כ הנכסשווי 

 NOI ל.ר. ל.ר. 343-כ 1בתקופה 
רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי 

 ש"ח(
 ל.ר. 14,949-כ * (84)-כ

 ל.ר. ל.ר. 46% 2שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(
 ל.ר. ל.ר. 1%-כ 3)%( שנתי חזוי שיעור תשואה

דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש 
 בש"ח( 

 ל.ר. ל.ר. 41.53-כ

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

 ל.ר. ל.ר. 41.53-כ

 

 * השקעות נוספות בנכס

 

 מידטאון פרויקט

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

 2019שנת 
 2018שנת 

 1רבעון  2רבעון 
 86,190-כ 86,190-כ 86,190-כ שווי הנכס

NOI  834-כ 508-כ 445-כ בתקופה 
רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי 

 ש"ח(
 12,989-כ - -

 64%-כ 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(
 1%-כ 2.4%-כ 2.2%-כ 4)%( שנתי חזוי שיעור תשואה

דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש 
 בש"ח( 

 69-כ 69-כ 69-כ

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

 69-כ 69-כ 69-כ

 

 

 מרום נגבה – גן רמת פרויקט

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

 2019שנת 
 2018שנת 

 1רבעון  2רבעון 
 72,700-כ 72,700-כ 78,300-כ שווי הנכס

NOI  471-כ 503-כ 470-כ בתקופה 
 8,399-כ - 247-כ שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(רווחי 

 79% 100% 95%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(
 1%-כ 2.8%-כ 2.5% -כ 5)%(שנתי חזוי  שיעור תשואה

דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש 
 בש"ח( 

 55-כ 55-כ 55-כ

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

 55-כ 55-כ 55-כ

 

 

                                                           
1  NOI  ך.מהרבעון השלישי ואילבפועל ואינו כולל הכנסות שכירות עתידיות בגין חוזי שכירות שצפויים להתחיל החל 
דירות  75הסכמי שכירות בנוגע  75לחברה  2019 אוגוסטב 31נכון ליום  ונמצא בתהליך איכלוס. 2019 במרס 31יום הנכס נמסר לחברה ב  2

 .%98-שיעור התפוסה הינו כהדירות בפרויקט ו 84מתוך 

שהיו בהתאם להסכמי השכירות  , בקצב שנתימצטברת בפועל בכל תקופה NOI-אשר שימש בחישוב התשואה, משקף את ה NOI-ה  3
השנתי החזוי, כולל מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, יצוין כי הערכת החברה בדבר שיעור התשואה  .בכל תקופה קיימים

המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על שווי הנכס 
בכל תקופה. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בשווי הנכס, שינוי בדמי שכירות  NOI-ו

 ממוצעים למ"ר, שיעור תפוסה ממוצע בתקופה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על שיעור התשואה השנתי החזוי.
 לעיל. 3ראה הערת שוליים מס'   4
, הסכמי שכירות לגבי חדרים בפרויקט 5דירות נוספות בנות  2, רכשה החברה 2019במהלך חודש אפריל  לעיל. 3מס'  ראה הערת שוליים  5

 .דירות אלה נחתמו במהלך הרבעון



 

  פרויקט גבעת שמואל

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

 2019שנת 
 2018שנת 

 1רבעון  2רבעון 
 129,200-כ 129,200-כ 129,200-כ שווי הנכס

NOI  1,701-כ 874-כ 851-כ בתקופה 
 9,616-כ - - רווחי שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(
 79% 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 1.7%-כ 2.7%-כ 2.7%-כ 6)%( שנתי חזוי שיעור תשואה
דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש 

 בש"ח( 
 54-כ 54-כ 54-כ

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

 54-כ 54-כ 54-כ

 

 ירושלים הלל פרויקט

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

 2019שנת 
 2018שנת 

 1רבעון  2רבעון 
 83,680-כ 83,680-כ 83,680-כ שווי הנכס

NOI  ל.ר 405-כ 404-כ בתקופה 
 7,812-כ - - רווחי שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(
 ל.ר 91%-כ 91%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 ל.ר 1.9%-כ 1.9%-כ 7)%( שנתי חזוי שיעור תשואה
דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש 

 בש"ח( 
 ל.ר 68-כ 68-כ

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

 ל.ר 68-כ 68-כ

 

 נדל"ן להשקעה בהקמה מהותי מאוד

 8תל גיבורים חולון –ויקט דירה להשכיר פר

 נתונים עיקריים

 31.12.2018 30.06.2019 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 21,708-כ 22,858-כ עלות מצטברת לתחילת שנה )באלפי ש"ח(

 1,150-כ 758-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 22,858-כ 23,616-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 22,858-כ 23,616-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 22,858-כ 23,616-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 .ר.ל ל.ר ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי ש"ח( –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 2020 ספטמבר 2021אפריל  9מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה(

 73,400-כ 73,400-כ 9( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 
 50,452-כ 49,784-כ ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 31%-כ 32%-כ שיעור השלמה תקציבי )%(
 

 

 

                                                           
 לעיל. 3ראה הערות שוליים מס'      6
שית בהסכמי שכירות סטנדרטיים יחידות דיור בנכס בדמי שכירות חופ 26לעיל. נכון למועד זה, מושכרות  3ראה הערת שוליים מס'   7

"(. הסכמי השכירות )אשר חלקם הסכמי השכירותלמעט דירה אחת אשר מושכרת בשכירות מוגנת בהתאם לחוק )להלן בסעיף זה: "
 ואינם צפויים להתחדש לאור תוכניות החברה לבצע שיפוץ בנכס. 2019פה( מסתיימים ברובם במהלך שנת -הוארכו בעל

, נערך דיון בועדה המקומית של עיריית חולון באשר לפרויקט דירה להשכיר "תל גיבורים" בחולון במסגרתו 2019 במהלך חודש אפריל  8
יח"ד לפי הבקשה  54יח"ד חלף  51החליטה הועדה לאשר הקלות מסוימות וביניהן תוספת זכויות בניה ויח"ד כך שהפרויקט יכלול סך של 

ודע נ 2019לטה על תכנון הפרויקט תקציבו ומשך הקמתו. במהלך הרבעון השני לשנת להיתר. החברה ומנרב בוחנות את השפעת ההח
לחברה כי בעקבות עיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה קיים עיכוב של מספר חודשים בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט. החברה מנהלת 

להם, במטרה לעדכן את לוחות הזמנים ובשלב זה )על בסיס מגעים שוטפים עם חברת דירה להשכיר בנוגע לעיכובים אלו והסיבות שגרמו 
 ון העבר( לא צופה כי לעיכוב תהיה השפעה מהותית על הפרויקט כאמור לעיל.ידיונים שנערכו עם סגל חברת דירה להשכיר וניס

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

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

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



 

 בירושלים)מלחה(  מנחת מורדות שכונת – להשכיר דירה פרויקט

 נתונים עיקריים

 31.12.2018 30.06.2019 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 - 39,775-כ עלות מצטברת לתחילת שנה )באלפי ש"ח(

 39,775-כ 287-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 39,775-כ 40,062-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 39,775-כ 40,062-כ הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(שווי 
 39,775-כ 40,062-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

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

 ל.ר. ל.ר ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי ש"ח( –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 טרם נקבע טרם נקבע 10בסוף כל שנה(מועד השלמה צפוי )כפי שדווח 

 143,000-כ 143,000-כ 10( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 
 103,225-כ 102,938-כ ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 28%-כ 28%-כ שיעור השלמה תקציבי )%(

 

 ראשון לציון – להשכיר דירה פרויקט

 נתונים עיקריים

 31.12.2018 30.06.2019 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 - 41,809-כ עלות מצטברת לתחילת שנה )באלפי ש"ח(

 41,809-כ 692-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 41,809-כ 42,501-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 41,809-כ 42,501-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 41,809-כ 42,501-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 ל.ר. ל.ר ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי ש"ח( –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 2021ינואר  2021 נובמבר 11בסוף כל שנה(מועד השלמה צפוי )כפי שדווח 

 116,000-כ 116,000-כ 11( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 
 74,191-כ 73,499-כ ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 36%-כ 37%-כ שיעור השלמה תקציבי )%(
 

 באר יעקב –להשכיר פרויקט דירה 

 נתונים עיקריים

 31.12.2018 30.06.2019 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 - 90,970-כ עלות מצטברת לתחילת שנה )באלפי ש"ח(

 90,790-כ 1,621-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 90,790-כ 92,591-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 90,790-כ 92,591-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 90,790-כ 92,591-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 ל.ר. ל.ר. ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי ש"ח( –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 טרם נקבע 2022אוגוסט  12)כפי שדווח בסוף כל שנה(מועד השלמה צפוי 

 404,650-כ 404,650-כ 12( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 
 313,860-כ 312,059-כ ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 22%-כ 23%-כ שיעור השלמה תקציבי )%(

 

 

                                                           
 לעיל. 9ראה הערת שוליים מס'   10
התקיים דיון בועדה המקומית בנושא הפרויקט בראשון לציון במסגרתו החליטה  2019במהלך חודש מאי  לעיל. 9ראה הערת שוליים מס'   11

יח"ד, אך בתנאי שיוגש תכנון חדש עם דירות קטנות יותר, כמו כן ביקשה הועדה לכלול בתכנון  78שב"ס מלא, קרי  הועדה לאשר מתווה של
לשינוי תנאי  ויצריכו הגשת תבע בכפוף לאישור דירה להשכירהזכויות שינבעו משינוי התכנון, שטחי מסחר/יעוד ציבורי ביתרת שטחי 

ודע לחברה כי בעקבות עיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה קיים עיכוב של מספר חודשים נ 2019במהלך הרבעון השני לשנת  .המכרז
בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט. החברה מנהלת מגעים שוטפים עם חברת דירה להשכיר בנוגע לעיכובים אלו והסיבות שגרמו להם, 

ון העבר( לא צופה כי לעיכוב תהיה יו עם סגל חברת דירה להשכיר וניסבמטרה לעדכן את לוחות הזמנים ובשלב זה )על בסיס דיונים שנערכ
 השפעה מהותית על הפרויקט כאמור לעיל.

 לעיל. 9ראה הערת שוליים מס'   12
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