
 

 1 -ב 
 

 

 בע"מ מגוריט ישראל
 2020 ביוני 30ביום  שנסתיימהלתקופה דוח ביניים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 ביוני 30המאזן:  תאריך

 

 2020 באוגוסט 13הדוח:    תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 -ב 
 

 :עניינים תוכן

 

 .2020 ביוני 30ליום  התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון דוח  'א פרק

 

 .2020 ביוני 30כספיים ביניים ליום  דוחות 'ב פרק

 

 דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 'ג פרק

 2020ביוני  30ג)א( ליום  38הגילוי, לפי תקנה                       

 

 

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

הגילוי הנדרש בהתאם ו 2011 ינואר מחודש להשקעה"ן נדל לפעילות בנוגע

 מידטאון, פרויקט נגבה ופרויקט בקשר לפרויקט )סדרה א'(לשטר הנאמנות 

 הלל.

שווי הוגן  ; מדידתEquity Swapמדידת שווי הוגן עסקת  – ת שוויוהערכ ב'נספח 

" ארנונהפרויקט " שווי הוגן של ;(1אופציית המרה באג"ח )סדרה 

עדכון הערכת שווי  ;30.6.2020 –מועד קובע לאומדן שווי נכסים ; בירושלים

 של פרויקט "ארנונה" בירושלים.

 .אישור רואה החשבון על עמידה בתנאי קרן להשקעות במקרקעין נספח ג'
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה -פרק א' 

 2020 ביוני 30שנסתיימה ביום  חודשים שישהלתקופה של 
 

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

 ששהשל  תקופה"( ולמועד הדוח)להלן: " 2020 ביוני 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 2019בפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת  כי הנחה מתוך ונערך, הדוח

-2020)מס' אסמכתא:  2020 מרץב 26אשר פורסמו ביום  2019 בדצמבר 31 ביום שנסתיימהמצב ענייני החברה לשנה 

 "(.2019 לשנת התקופתי הדוח)להלן: " (01-026830

תקנות  הוראותבהתאם ל"( ערוכים ביניים 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 

  .2019לשנת  התקופתילדוח  2 ביאור, ראה ביניים בדוחות הכספיים

 

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

 ותזרים המזומנים שלו

 העסקית וסביבתו התאגיד פעילות .1

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

)להלן: "מ בע אביב-בתל ערך לניירות בבורסה ערך ניירות הנפקתבדבר  תשקיף החברה פרסמה 2016

 אוגוסטב 19יום ב .בבורסה החברה של הערך ניירות נסחרים, ואילך 2016 בספטמבר 26 מיום והחל"(, הבורסה"

 .אשר מכוחו טרם הוצעו ניירות ערך לציבור 2019 אוגוסטב 20פרסמה החברה תשקיף מדף נושא תאריך  ,2019

[, 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

 הרכישייזום,  –הינו תחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל  הדוחהפעילות של החברה נכון למועד  תחום .1.3

 .ןשירותים הנלווים להשכרתהוהשכרת דירות ומתן 

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

 .2019פרק א' לדוח התקופתי לשנת לפרטים נוספים אודות פעילות התאגיד וסביבתו העסקית ראה  .1.5

 .' המצורף לדוח זהנספח דלפרטים בדבר אישור רואה החשבון על עמידה בתנאי קרן להשקעות במקרקעין ראו  .1.6

החלה התפרצות של נגיף הקורונה בסין אשר  2020, במהלך חודש ינואר 2019 לשנת התקופתיכפי שפורט בדוח  .1.7

 תוך זמן קצר התפשט למדינות נוספות בעולם והגיע גם לישראל. 

ההתמודדות עם התפרצות הנגיף בישראל ובמדינות רבות אחרות בעולם, לפי הנחיות הגורמים הממשלתיים 

, המתעדכנות בתדירות גבוהה ויום יומית )לרבות החמרה ו/או הרלוונטיים, כללה ועדיין כוללת הנחיות שונות
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הקלה לחילופין(, אשר נועדו למנוע את התפשטותו, ובכללן מגבלות תנועה וסגר על תושבי המדינה עד לכדי 

מטר ממקום מגוריהם ואיסור התקהלויות, מגבלות תחבורה  100הגבלת יציאת תושבים למרחק שלא עולה על 

ידוד ביתי, ביטול אירועים רבי משתתפים והתכנסויות )לרבות במקומות עבודה(, השבתת וטיסות, דרישות ב

מערכות חינוך, סגירת מקומות בילוי ופנאי וכן הלאה. בנוסף, בוטלו אירועים שונים בהיקפים נרחבים בארץ 

ית חודש אפריל וברחבי העולם, ובכלל זאת כנסים, אירועי תרבות ואירועי ספורט, וכן טיסות רבות. החל ממחצ

החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות שנקבעו ופעולות אלו נמשכו עד למועד  2020

 פרסום הדוחות הכספיים.

למשבר הקורונה השלכות עמוקות על הכלכלה העולמית ועל הכלכלה בישראל, לרבות השלכות על המשכיות 

ורי עובדים והוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום )חל"ת( בהיקפים עסקית של עסקים רבים, קיטון בצריכה, פיט

גדולים, תנודתיות וירידות חדות בשערי חליפין בשוקי ההון השונים בעולם ובארץ ובמדדי הבורסות במדינות 

השונות והשפעות כלכליות נוספות, כאשר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם ידוע מלוא היקפן, משכן, 

 ן וכן משך הזמן בו יידרש להמשיך ולהתמודד עימן.השלכותיה

 

החברה עוסקת בתחום הנדל"ן למגורים בישראל הושפעה מטבע הדברים אף היא ממשבר הקורונה, כמפורט 

להלן אולם ההשפעה על החברה, עד כה, היתה בשיעור נמוך יחסית, בין היתר היות וענף הבניה בישראל הוגדר 

 שר המשיך ועדיין ממשיך לעבוד אף בתקופת המגבלות האמורות לעיל.כענף חיוני למשק בישראל, א

 

ההשפעות על החברה נחלקות למספר מישורים שהמהותיים שביניהם שזהו על ידי החברה הינם כמפורט 

 להלן:

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

השפעת משבר הקורונה כאמור יכולה לחול גם על חלק משוכריה. נכון למועד זה לא הורגשה בחברה השפעה 

עט מהותית על שוכריה והסכמי השכירות שבהם קשורה החברה עם שוכריה, בין היתר, נוכח העובדה שלמ

מקרים בודדים בכל חוזי השכירות בהם מתקשרת החברה עם שוכרים מתקבלים בטחונות מהשוכרים 

פקדון )בין במזומן ובין בערבויות בנקאיות( של בין חודשיים לשלושה חודשי שכירות וכן ערבות צדדים -הכוללים

הכנסות החברה משכר דירה שלישיים )ערבים( לחוזים. על כן, נכון לתאריך הדוח לא חלה השפעה מהותית על 

ולא חל שינוי מהותי בשיעור התפוסה הממוצע בפרויקטים המניבים )בחלק מהמקרים נאותה החברה לסייע 

לשוכרים שהיו זקוקים לסיוע בדרך של הפחתת היקף הפקדונות שהופקדו בידיה, על ידי חלק מהדיירים, 

 ן לסכומו המקורי(.לתקופה מוסכמת שלאחריה על השוכרים הללו להגדיל את הפקדו

 

לאור החברה משקיעה חלק מיתרות המזומנים שבידה באפיקים שונים בשוק ההון.  – מישור השקעות החברה

עמד  2020, ביוני 30שוק ההון הישראלי, לחברה נוצר הפסד, אשר נכון ליום בהירידות החדות בשווקים ובכללם 

מיליון ש"ח מני"ע בהם השקיעה החברה,  4.8-כ ל סך שלמיליון ש"ח ונכון למועד הדוח עומד ע 7.5-על סך של כ

. השקעות אלו, בהיקף 2019מיליון ש"ח שבוצע על ידה בחודש נובמבר  400-בעיקר בעקבות גיוס ההון בסך של כ

גופי ניהול השקעות  6מהיקף הגיוס הנ"ל(, בוצעו עבור החברה על ידי  25%-מיליון ש"ח )פחות מ 98-כולל של כ

ת נאמנות ומנהלי תיקים( לאור מדיניות ניהול ההשקעות של החברה שקבעה, בין היתר, כי החברה שונים )קרנו

ומעלה בעלות מח"מ קצר יחסית וכן  -Aתשקיע חלק מאמצעיה הנזילים באג"ח קונצרני או נע"מ בדירוג ממוצע 

  באפיק מנייתי בהיקף זניח לחברה.

 31אג' למניה ליום   770 -המניה של החברה משער של כ במהלך תקופת הקורונה חלה ירידה משמעותית במחיר

שבה התקשרה החברה  SWAP-(. עסקת ה38%-)ירידה של כ 2020ביוני,  30אג' ליום  475 -לכ 2019בדצמבר, 
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 בסעיף זה עליו חתמה החברה עם הגוף הבנקאי )להלן SWAP-תלויה במחיר מניות החברה. במסגרת הסכם ה

 600-מת הזכות להביא את העסקה לידי סיום במועד בו מחיר המניה ירד מתחת ל"הבנק"( נקבע כי לבנק קיי

אג'. יובהר כי המשמעות של סיום העסקה הינה הנפקת מניות על ידי החברה ולא תשלום במזומן. נכון למועד 

ות הדוח לא פנה הבנק אל החברה בהודעה כי ברצונו להביא את העסקה לידי סיום, עם זאת החברה הגיעה להבנ

בעל פה עם הבנק לפיהן לא יביא את העסקה לידי סיום והעמידה בטוחות לשם כך. על כן, החברה מציגה את 

רשמה זו היתרות הקשורות לעסקה בזמן הקצר, ובנוסף כתוצאה מהתאמה של השווי ההוגן של התחייבות 

 מיליון ש"ח.  20-בסך של כ 2020במחצית הראשונה לשנת החברה הוצאות מימון 

להתפשטות הקורונה השפעה מהותית על שוק ההון בתקופה האחרונה ובין  - ור גיוסי החוב על ידי החברהמיש

היתר על העלייה בשיעורי הריבית בהן נסחרות אגרות החוב של החברה. מגמת עליית שיעורי הריבית בהן 

, כאשר על אף שינוי ןלרבעון הראשו נסחרות אגרות החוב של החברה התהפכה בסמוך לאישור הדוחות הכספיים

המגמה כאמור, שיעורי הריבית שבהן נסחרות אגרות החוב של החברה גבוהים יותר מאלו שלפני התפשטות 

הקורונה. לאור העובדה שעל מנת לעמוד בהתחייבויותיה להשלמת רכישת ו/או הקמת פרויקטים שונים, על 

, גופים בנקים –מימון מגופים שונים בהם  החברה לגייס הון או חוב נוסף, החברה בוחנת אפשרויות לקבלת

 וחברות ביטוח לצד מעקב שוטף אחר תנאי המימון הפוטנציאלים בשוק ההון. מוסדיים

כאמור לעיל, ענף הנדל"ן בישראל הוגדר כענף חיוני שהמשיך  – מישור הקמת הנכסים בייזום על ידי החברה

הפרויקט בייזום על ידי החברה נמשכה בעיקרון כסדרה בפעילותו בתקופת הסגר הכללי במשק. על כן, הקמת 

בעתיד על , להערכת החברה, להתפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו, עלולה להיות השפעה ללא עיכובים. עם זאת

עיכוב הליכי תכנון במוסדות התכנון שעבודתם קצב הקמת הפרויקטים בייזום ולגרום לעיכובם וכן לגרום ל

. על כן, להתפשטות נגיף הקורונה עלולה להיות השפעה לרעה על פגע מהשלכות הקורונהעלולה להינפגעה ועוד 

  .ועל מועדי השלמתם הצפויים הליכי הבניה של הפרויקטים שאותם יוזמת החברה וטרם הושלמו

על אף כל המתואר לעיל, החברה מעריכה כי יש לה יכולת פיננסית איתנה להתמודדות עם השלכותיו של המשבר, 

ל ומשבר זה יימשך חודשים ספורים, וזאת בין היתר, לאור יתרת המזומנים הפנויים הגבוהה שבידי החברה ככ

, והרחבת אגרות חוב 2019למועד הדוח, בין היתר לאור גיוס הון אותו ביצעה החברה ברבעון הרביעי לשנת 

בידי החברה נכון למועד זה  , וכן יתרת הנכסים ברי השעבוד אשר2020)סדרה א'( במהלך הרבעון השני לשנת 

להרחבה בדבר נזילות ומקורות המימון של החברה ראה  .ש"ח ימיליונ 323-מסתכם בכשערכם בספרי החברה 

 להלן. 3.2סעיף 

 

הנהלת החברה עוקבת ומקיימת הערכה שוטפת של התפתחות משבר הקורונה, בוחנת את מידת חשיפתה ואת 

ל תזרים המזומנים החזוי של החברה ותקציבי הפרויקטים השונים ההשפעה על פעילות החברה, את ההשפעה ע

 וכן תנקוט בצעדים הנדרשים בהמשך בהתאם לצורך.

 

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

לפעילות החברה והתחייבויותיה, לרבות ההשפעות על שוק ההון בישראל, שוק הדיור בישראל וענף הנדל"ן 

מדנים סובייקטיביים המניב למגורים בישראל, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, המתבסס על הערכות ואו

הקיימים בידי החברה נכון למועד פרסום הדוח התקופתי ואינם בשליטת החברה בלבד. לאור אי הוודאות 

הרבה בשוק בנושא השלכות נגיף הקורונה, מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השינוי 

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

בו וכן על המצב הכלכלי בישראל ובעולם נכון למועד זה. השפעה זו על פעילות החברה עשויה להיות שונה 

באופן מהותי מזו שנחזית כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה כתוצאה בין היתר, מהשפעות נוספות 
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ק ההון בישראל, שוק הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, ו/או שונות של נגיף הקורונה על שו

שינויי ריבית, שינוי במצב הכלכלי בישראל וכן כתוצאה משינויי חקיקה ושינויים רגולטורים אחרים שישפיעו 

 על השווקים בהם פועלת החברה.
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 לתאריך הדוח נכוןטבלה מסכמת של רכישת הפרויקטים שבוצעו על ידי החברה בתחום הנדל"ן המניב למגורים  להלן .1.8

 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
 רכישה עלות

  (₪)באלפי 

עלות ההשקעה 

הכוללת  או 

ההשקעה הכוללת 

 1הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  2שומה

 שומה לפי השווי אומדן בין הפרש

 או הכוללת ההשקעה לעלות

 (₪)באלפי הצפויה 

-בתל"מידטאון"  בפרויקט דירות 34

 אביב
 13,979-כ 87,180 -כ 73,201-כ 71,400-כ (מסירה)מועד  2018 מרץ

"אלקטרה  בפרויקט דירות 84בניין בן 

 ברמלה" הנוף מול
 16,246-כ 145,600-כ 129,354-כ 121,680-כ (מסירה)מועד  2019 מרץ

 בגבעת הדר רמת בשכונת דירות 58

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

 ברמת" נגבה"מרום  בפרויקט דירות 31

 גן

; (דירות 23מסירת ) 2018 יולי

 דירות 6מסירת )  2018 אוקטובר

 2מסירת ) 2019 אפריל; (נוספות

 (נוספות דירות

 8,646-כ 78,300-כ 69,654-כ 67,500-כ

" הילס"הרצליה  בפרויקט דירות 20

 'ב הרצליה בשכונת

 (דירות 11)מסירת  2019 מרץ

 דירות 9 מסירת) 2020 וינואר

 (נוספות

 5,306-כ  55,920-כ 50,614-כ 49,991-כ

 9-ו 3,5,7דירות ברח' חיים זכאי  56

 תקווה בפתח

)מועד  2019 אוקטוברו ספטמבר

 (מסירה
 15,128-כ 145,030-כ 129,902-כ 128,660-כ

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

 והצמדות לרכישה נלוות הוצאות, הרכישה הסכמי פי על הרכישה עלות על בעיקר נסמך זה מידע, בירושלים יהודה מחנהו הירוקה הרצליה, ברק בני, אביב תל צפון, אונו יתיקר, ביפו ירושלים שדרות, יוסף בהדר לפרויקטים

 עלות על להשפיע הדבר עשוי(, ב"וכיו הבנייה תשומות במדד שינויים, השונים בפרויקטים הדירות של נוספים שדרוגים: כגון) גורמים של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם. בפועל ששולמו

, תקווה פתח פרויקט, רמלה פרויקט(, ד"יח 31) גן ברמת נגבה מרום פרויקט, שמואל גבעת פרויקט, אביב תל" מידטאון" פרויקט בגין התמורה מלוא את שילמה החברה הדוח למועד נכון כי יובהר. הצפויה הכוללת ההשקעה

 .(ד"יח 59)  בירושלים ארנונה ופרויקט( ד"יח 20) הילס הרצליה פרויקט

ולפרטים  2020במרץ  31הרצליה הילס ראו נספח ב' המצורף לדוח  דירקטוריון ליום  בפרויקט דיור יחידות 9 של שווי הערכת בדבר לפרטים, 2019 לשנת התקופתי בדוח 20שווי ראו סעיף ההערכות  בדבר נוספים לפרטים   

 יחידות דיור בפרויקט ארנונה ירושלים ראו נספח ב' המצורף לדוח זה. 59בדבר הערכת שווי של 
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 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
 רכישה עלות

  (₪)באלפי 

עלות ההשקעה 

הכוללת  או 

ההשקעה הכוללת 

 1הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  2שומה

 שומה לפי השווי אומדן בין הפרש

 או הכוללת ההשקעה לעלות

 (₪)באלפי הצפויה 

 6,483-יחידות דיור בשטח מכר של כ 59

מ"ר המצויים על המקרקעין הידועים 

ברחוב  30139בגוש  373כחלקה 

בשכונת  2,4,6פרופסור צבי נוימן 

 ארנונה בירושלים

 12,078-כ 155,380-כ 143,302-כ 140,000-כ )מועד מסירה( 2020יוני 

דירות אשר נמצאות בשלבי בנייה  21

 הידועיםעל המקרקעין  המצויות

, 372, 371, 370, 369, 368, 367כחלקות 

 507-ו 504-ו)בשלמות  506-ו 505

 יוסף הדר בשכונת, 6636 בגוש, (בחלק

 .אביב בתל

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

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

בניינים אשר עתידים להיבנות,  2

קומות, מעל  12הכוללים בניין אחד בן 

יחידות דיור  90 קומת מסחר, הכולל

 קומות מעל קומת 5ובניין נוסף בן 

יחידות דיור המצויים  9 מסחר, הכולל

בגוש  71קעין הידועים כחלקה על המקר

 יפו-אביב-בשדרות ירושלים, בתל 7073

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

 הסכם(
 טרם נערכה שומה - 260,400-כ 256,000-כ

דירות אשר נמצאות בשלב בנייה  25

ראשוני המצויות על המקרקעין 

, 24וחלק מחלקות  86הידועים כחלקה 

 במרכז קריית אונו. 6491בגוש  87-ו 32

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

 הסכם(
 טרם נערכה שומה - 56,500-כ 55,000-כ
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 הפרויקט
 מועדמועד חתימה על הסכם / 

 החזקה לחברה מסירת
 רכישה עלות

  (₪)באלפי 

עלות ההשקעה 

הכוללת  או 

ההשקעה הכוללת 

 1הצפויה

 לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי  2שומה

 שומה לפי השווי אומדן בין הפרש

 או הכוללת ההשקעה לעלות

 (₪)באלפי הצפויה 

דירות אשר נמצאות בשלב בנייה  28

 מ"ר( 2,460-ראשוני )שטח מכר של כ

על המקרקעין הידועים  המצויות

 6625בגוש  1346 -ו 1337, 1336כחלקות 

בניינים בפרויקט  4המצויות על פני 

 אביב-הנבנה בצפון תל

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

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

דירות אשר נמצאות בשלב בנייה  20

מ"ר(  1,760-מתקדם )שטח מכר של כ

על המקרקעין הידועים  המצויים

המצויות בבניין  6122בגוש  67כחלקה 

-, בני63אשר נבנה ברחוב רבי עקיבא 

 ברק

)מועד חתימה על  2019דצמבר 

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

 30קומות אשר יכיל  7בניין שלם בן 

מ"ר(  2,556-דירות )שטח מכר של כ

-מ"ר מרפסות וכ 336-בתוספת של כ

על המקרקעין המצוי מ"ר שטחי גן  210

 6536בגוש  975הידועים כחלקה 

 בשכונת הרצליה הירוקה, בהרצליה

)מועד חתימה על  2020פברואר 

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

דירות אשר נמצאות בשלב בנייה       80

מ"ר( בתוספת  5,544 -)שטח מכר של כ

על מ"ר מרפסות, המצויים  528-של כ

בגוש  507המקרקעין הידועים כחלקה 

הגובלים בשוק מחנה יהודה  30074

 ורחוב עץ חיים ממערב ורחוב יפו מצפון

 3נערכה שומהטרם  - 206,300-כ 203,335-כ )מועד חתימה על הסכם( 2020יוני 

 

                                                        
.(064944-01-2020' מס אסמכתא) 2020 ביוני 22 מיום מיידי דוח ראו נוספים לפרטים. ח"ש אלפי 231,000-כ הינו כגמור הפרוייקט שווי לחברה שנמסר  ראשוני שמאות אומדן פי על  
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 לתאריך הדוחנכון  בהקמה למגורים המניב"ן הנדל בתחום החברה /רכשהזכתה בהם פרויקטים של מסכמת טבלה להלן .1.9

 הפרויקט
 זכיה מועד

 /רכישהבמכרז

 הקרקע רכישת עלות

 /הפרויקטפיתוח ועלויות

 (₪)באלפי 

 בפרויקט שהושקעה עלות

 (₪)באלפי 

 4צפויההכוללת/ ה ההשקעה עלות

 (₪)באלפי 

 שומה לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי 

השכרה לבהקמה  פרויקט

 51יכלול  אשרלטווח ארוך 

 5בחולון דירות

 

 2017 ספטמבר

 (במכרז זכיה מועד)

מהווה  הסכום) 12,974-כ

החברה  של חלקהאת 

 (60%  -בנכס 

מהווה את  הסכום) 19,527-כ

  -החברה בנכס  של חלקה

60%) 

 של חלקהמהווה את  הסכום) 51,780-כ

 (60%  -החברה בנכס 
 19,7786-כ

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

 8, 7, 5 ש"בהכהגדרתן )בעיקר על התמורה בגין רכיב הקרקע וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפויות , מידע זה נסמך( יעקב-בראשון לציון ובבאר, בירושלים, בחולון)של הפרויקטים בהקמה 

התארכות משך בניית הפרויקטים מעבר לצפוי , שינוי בעלויות הבנייה, הפרויקט של הראשוני בתכנון שינויים או תוספת קבלת: כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים (. להלן 9-ו

 .עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה(, ב"בנייה וכיושינויים במדד תשומות ה, ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקטים

כך , או מימוש זכויות השותפות בפרויקט/השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו"(, השותפות: "ביחד בסעיף זהו" מנרב: "להלן) מ"בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב אחזקות בע  

לפרטים נוספים ראו . אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט קיימתאופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב  קיימתלמגוריט , בנוסף .מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-תחזיק ב שמגוריט

 הראשון ברבעון הפרויקט בבניית החלוהשותפות . בחולון" תל גיבורים"יחידות מגורים בפרויקט דירה להשכיר  51יתר לבניית התקבל ה, 2019בנובמבר  13ביום  .2019 לשנת, לדוחות הכספיים המצורפים לדוח א9ביאור 

בקשה פרומלית לדירה להשכיר לדחיית  הגישהחברה ה. בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט כשנהעיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה קיים עיכוב של  בעקבותנודע לחברה כי  2019לשנת  השלישיבמהלך הרבעון . 2020 לשנת

מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת  תכולל, להתכנס וועדה של רמ"י לאישור ההארכה בשבועות הקרובים. יצוין כי הערכת החברה בדבר מועד ההשלמה הצפוי צפויהלחברה כי  נמסרלוחות הזמנים. בהמשך לפניית החברה 

אם הערכות החברה . בעיקר על תחילת עבודתם של גורמי הביצוע ועל קצב התקדמות הפרויקט, מידע זה נסמך. מציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברהעל אינפור תהמבוסס, החברה

 .הצפוי ההשלמה מועדעשוי הדבר להשפיע על (, ב"וכיו הקורונה השפעותלן המבצע, התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי על ידי הקב: כגון)לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים 

 .בתקופה בפרויקט שהושקעו הקמה עלויות בתוספת 2019, בדצמבר 31 ליום שנערכה בשומה השווי אומדן   
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 הפרויקט
 זכיה מועד

 /רכישהבמכרז

 הקרקע רכישת עלות

 /הפרויקטפיתוח ועלויות

 (₪)באלפי 

 בפרויקט שהושקעה עלות

 (₪)באלפי 

 4צפויההכוללת/ ה ההשקעה עלות

 (₪)באלפי 

 שומה לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי 

השכרה לבהקמה  פרויקט

 יכלול אשרלטווח ארוך 

דירות בשכונת  79לפחות 

 7מלחה, ירושלים

 

 2018 ינואר

 (במכרז זכיה מועד)

 מהווה)הסכום  23,545-כ

 החברה של חלקה את

 (60%- בנכס

 את מהווה)הסכום  24,332-כ

- בנכס החברה של חלקה

60%) 

 של חלקה את מהווה)הסכום  85,800-כ

 (60%- בנכס החברה
 שומה נערכה טרם

השכרה לבהקמה  פרויקט

בין  יכלול אשרלטווח ארוך 

דירות בראשון  78 -ל 60

 8לציון

 

 מועד) 2018 ינואר

 (במכרז זכיה

 מהווה)הסכום  24,151-כ

 החברה של חלקה את

 (60%- בנכס

 את מהווה)הסכום  26,531-כ

- בנכס החברה של חלקה

60%) 

 של חלקה את מהווה)הסכום  69,600-כ

 (60%- בנכס החברה

 

 שומה נערכה טרם

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

, לדוחות הכספיים ב9נוספים ראו ביאור לפרטים . אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט קיימתלמגוריט קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב , בנוסף. מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב

  ."דיח 99-לכ"ד יח כמות להגדלת עדכנית בקשה הגישההחברה . 2019 לשנתהמצורפים לדוח 

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

, לדוחות הכספיים ג9אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. לפרטים נוספים ראו ביאור  קיימתאופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב  קיימתבנוסף, למגוריט  .מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב

אך בתנאי שיוגש תכנון חדש , ד"יח 78-ל"ד יח כמות את ולהגדיל הקלות לאשרהתקיים דיון בוועדה המקומית בנושא הפרויקט בראשון לציון במסגרתו החליטה הועדה  2019במהלך חודש מאי . 2019 לשנתהמצורפים לדוח 

אישרה הועדה את  2020צ תכנית המסתמכת על בקשת הוועדה המקומית. במהלך הרבעון השני של שנת הרבעון הראשון של השנה הגישה עיריית ראשל" במהלך. מסחרי שטח והוספת"ד יח של הממוצע השטח להקטנת

טפים עם חברת החברה מנהלת מגעים שו. בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט כשנהעיכובים שאינם נגרמים על ידי החברה קיים עיכוב של  בעקבותודע לחברה כי נ 2019לשנת  השלישיהתכנית למתן תוקף. במהלך הרבעון 

לא צופה כי לעיכוב תהיה השפעה מהותית על  (העבר וניסיון להשכיר דירה חברת סגל עם שנערכו דיונים בסיס על) במטרה לעדכן את לוחות הזמנים ובשלב זה ,דירה להשכיר בנוגע לעיכובים אלו והסיבות שגרמו להם

המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של , מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה תכולל, ההשלמה הצפוייצוין כי הערכת החברה בדבר מועד . הפרויקט כאמור לעיל

ות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת התארכ: כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים . בעיקר על קצב התקדמות הפרויקט, מידע זה נסמך. החברה

 .הצפוי ההשלמה מועדעשוי הדבר להשפיע על (, ב"וכיו הקורונה השפעותהאישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, 
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 הפרויקט
 זכיה מועד

 /רכישהבמכרז

 הקרקע רכישת עלות

 /הפרויקטפיתוח ועלויות

 (₪)באלפי 

 בפרויקט שהושקעה עלות

 (₪)באלפי 

 4צפויההכוללת/ ה ההשקעה עלות

 (₪)באלפי 

 שומה לפי השווי אומדן

 (₪)באלפי 

השכרה לבהקמה  פרויקט

 יכלול אשרלטווח ארוך 

-שטחי מסחר להשכרה )כ

 281-לכ 234 ביןמ"ר( ו 500

 9יעקב בבארדירות 

)מועד  2018 מרס

 (במכרז זכיה

 מהווה)הסכום  52,956-כ

 החברה של חלקה את

 (60%- בנכס

 את מהווה)הסכום  56,992-כ

- בנכס החברה של חלקה

60%) 

 של חלקה את מהווה)הסכום  242,790-כ

 (60%- בנכס החברה
 שומה נערכה טרם

דירות ברח' המלך ג'ורג'  33

 2פינת רח' הלל מס'  27מס' 

 10בירושלים

)מועד  2018 דצמבר

 (מסירה
 85,170-כ טרם נקבע 77,426-כ 75,000-כ

 

ומפרויקט  בהרצליה הרצליה הילס פרויקטנובע מ ש"ח אלפי 16,359-כ של סךב 2020,ביוני 30ליום  בדוחות הכספיים ףהרווח בגין התאמת שווי הוגן אשר נזק עיקר

 . ירושליםבארנונה 

 

 

                                                        
כך שמגוריט  , או מימוש זכויות השותפות בפרויקט/ל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט והשותפות תפע"(, השותפות: "להלן ביחד בסעיף זה)מ "בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב הנדסה ובנין בע   

, ד9ספים ראו ביאור לפרטים נו. למגוריט קיימת אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב קיימת אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט, בנוסף .מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-תחזיק ב

חודשים מהמועד  39 האי.  בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, ריחידות דיו 281-לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול כ פועלת. החברה 2019 לשנתלדוחות הכספיים המצורפים לדוח 

. להערכת החברה, על אף שעד 2022התקבלה הודעה מטעם חברת הפיתוח כי המגרש נמסר לשותפות ועל כן מועד ההשלמה החוזי של הפרויקט הינו חודש אוגוסט  2019בו נמסרה הקרקע ליזם. במהלך הרבעון השני לשנת 

. בכוונת החברה לפעול למול דירה להשכיר במטרה לבקש הארכת מועדים בהתאם. יצוין כי הערכת החברה בדבר 2023ל כשנה בסיום הפרויקט קרי דצמבר כה עמדה החברה בכל אבני הדרך בתנאי המכרז, ייתכן עיכוב ש

בעיקר על קצב התקדמות , מידע זה נסמך. ות וכוונות של החברההמבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכ, מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה תכולל, מועד ההשלמה הצפוי

 השפעותהתארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, : כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים . הפרויקט

 .הצפוי ההשלמה מועדבר להשפיע על עשוי הד(, ב"וכיו הקורונה

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

 יתחיל בנכס השיפוץ כי צופה והחברה בהקמה להשקעה ן"כנדל הפרויקט סווג 2020 לשנת הראשון הרבעון במהלך. הבנייה זכויות מהגדלת כתוצאה( יתקבלו אם) שיתקבלו היחידות לבניית לפעול החברה בכוונת שתתקבל

. המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה, החברה ת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטתוכולל, הנכס לגבי החברה תוכניותיצוין כי  .2020 לשנת הרביעי הרבעון במהלך

 לגבי החברה תוכניות עשוי הדבר להשפיע על(, ב"וכיו הפרויקט ייזום על הקורונה נגיף השפעותהתארכות משך קבלת האישורים הנדרשים, : כגון)אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים 

 .הנכס
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 החברה של מניות להקצאת אופציה והסכםאביב -בתל אליהו יד בשכונת דיור יחידות 110 לרכישת אופציה הסכמי .1.10

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

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

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

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

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

חודשים ממועד חתימת הסכם  58בהתאם להסכם האופציה, מועד מסירת הממכר יהיה  ים נוספים.חודש 6-האמור, למוכרת תהא זכות להאריך את תקופת האופציה ב

מיליון ש"ח במהלך  17.8להבטחת קיום התחייבות החברה לרכוש את זכויות החכירה בממכר שילמה החברה למוכרת סך מצטבר של  המכר בקשר לממכר, ככל שייחתם.

  אשר מוחזקות אצל נאמן.ת ערבויות אוטונומיות ממוסד בנקאי ישראלי וזאת כנגד קבל 2019הרבעון הרביעי לשנת 

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

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

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

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

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

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

 6-קופת האופציה בחודשים לאחר מכן. על אף האמור, למוכרת תהא זכות להאריך את ת 24וכלה בתום  2019בדצמבר  8ממועד החתימה על הסכם האופציה מיום 

, ככל הנוסף חודשים ממועד חתימת הסכם המכר בקשר לממכר 58יהיה  הנוסף מועד מסירת הממכר, 2019בדצמבר  8התאם להסכם האופציה מיום . בחודשים נוספים

רה, תשלם המוכרת לחברה במועד סיום תקופת אם האופציה לא תמומש על ידי המוכרת עד למועד סיום תקופת האופציה הנ"ל שלא עקב נסיבות הנובעות מהחב. ייחתםו

למוכרת סך  ,2019, במהלך חודש דצמבר החברה העבירה הנוסף להבטחת קיום התחייבויות החברה לרכוש את זכויות החכירה בממכר מיליון ש"ח. 10האופציה סך של 

 .אצל נאמן זקותמוחמיליון ש"ח וזאת כנגד קבלת ערבויות אוטונומיות ממוסד בנקאי ישראלי אשר  20של 
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ומועד סיום תקופת האופציה  2019בדצמבר  8, נחתם תיקון להסכם האופציה הקודם לפיו מועד תחילת תקופת האופציה ישונה ליום 2019בדצמבר  8בנוסף באותו מועד, 

חודשים נוספים. בנוסף נקבע  6-ופת האופציה( בחודשים לאחר מכן, בתוספת זכות למוכרת להאריך את תקופת האופציה )ובהתאמה את מועד סיום תק 24יהיה בתום 

 .2019בדצמבר  8כי תנאי למימוש האופציה בהסכם האופציה הקודם הינו מימוש, במקביל, של האופציה נשוא הסכם האופציה מיום 

 

 בנוגע הדוח בתקופת חלו אשר מהותיים שינוייםולפרטים נוספים בדבר  2019בפרק א' לדוח התקופתי לשנת  23עד  9בדבר נכסי החברה ראו סעיפים  נוספים פרטיםל .1.9

הגילוי הנדרש בהתאם לשטר הנאמנות )סדרה א'( בקשר לפרויקט מידטאון, פרויקט נגבה ופרויקט ו 2011 ינואר מחודש להשקעה"ן נדל עילותפל בנוגע גילוי הנחייתל

.'א נספח ראו הלל
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  כספי מצב .2

  (:ח"ש)באלפי  2020 ביוני 30שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  השינויים עיקרייפורטו  להלן

 הסעיף

 

 31יום ל

 2019 בדצמבר

 

 30 ליום

 2020 ביוני
 החברה הסברי

 233,230 382,914 שוטפים נכסים סך
אשר שימשו  בעיקר מתנועה ביתרות המזומניםנובע  הקיטון

 להלן. 3.5השקעה של החברה כמפורט בסעיף לפעילות 

 57,481 38,714  משועבדים פקדונות
-ה)עסקת  חשבון תיחום החשיפהל מהפקדה נוספתנובע  הגידול

SWAP )מיליון ש"ח. 3.81-סך של כב  

 28,420 29,053 פקדון בנאמנות
 1אג"ח סדרה א'  ואג"ח סדרה  גיוס  מכספי היתרה נובעת

 המופקדים בחשבון נאמנות 

תשלום ע"ח אופציה לרכישת 

 נדל"ן להשקעה
38,493 38,493 

היתרה נובעת מתשלומים על חשבון אופציה ששילמה החברה 

 במסגרת עסקת אפר האוס בתל אביב.

 להשקעה"ן נדל"ח ע מקדמות

 
48,903 220,228 

ממקדמות ששולמו עבור רכישת פרויקטים חדשים נובע  הגידול

 17-כ בסך של מיליון ש"ח, בני ברק 29-כ בסך של נאות אפקהב

הדר  ,מיליון ש"ח 32-כ בסך של מיליון ש"ח, הרצליה הירוקה

 52-כ בסך של שד' ירושלים ביפו, מיליון ש"ח 17-כ בסך של יוסף

 מיליון ש"ח. 23 -ש"ח ומחנה יהודה כמיליון 

 213,311 123,507 בהקמה להשקעה"ן נדל

פרויקט הלל ירושלים מנדל"ן להשקעה הגידול נובע ממיון 

מיליון ש"ח בעקבות  85-כשל  בסך לנדל"ן להשקעה בהקמה

פינוי הנכס וכוונת החברה להתחיל בשיפוץ במהלך הרבעון 

וכן השקעות שבוצעו במהלך התקופה  2020השלישי לשנת 

 בפרויקטים מלחה, חולון, ראשון לציון ובאר יעקב.

 797,010 701,700 להשקעה"ן נדל

 9רכישת מנובע  הגידולמוצג לפי שווי הוגן. "ן להשקעה נדל

, רכישת מיליון ש"ח 22.3-כיחידות דיור בהרצליה הילס בסך של 

מיליון  143-יחידות דיור בפרויקט ארנונה ירושלים בסך של כ  59

 4-בסך של כ פרויקט הרצליה הילס ןוכן שערוך שבוצע בגי ש"ח 

פרויקט ארנונה ירושלים בסך בגין ש"ח ושערוך שבוצע מיליון 

פרויקט הלל בירושלים בשווי  מיוןמיליון ש"ח, ומנגד  12-של כ 

 .מיליון ש"ח לנדל"ן להשקעה בהקמה 85-של כ

 -- 1,538,164 608,1,379 המאזן סך

 510,946 129,377 ('א סדרה) חוב אגרות
אשר הסתכמה  )סדרה א'( אג"ח מהרחבתבעיקר נובע  הגידול

 .אלפי ש"ח נטו 133,420-לכ

 ן במהלך התקופהוהגידול נובע בעיקר מהפחתת נכי 133,011 131,643 (1סדרה להמרה )אגרות חוב 

 בנקאי מתאגיד ותהלווא

 ושאינן שוטפות)התחייבויות 

 (שוטפות

66,996 66,996 - 

 37,664 19,337  הוגן בשווי תופיננסי תיוהתחייבו

 תבשוויה ההוגן של ההתחייבו יובעיקר משינהגידול נובע 

-כאשר הסתכמה לסך של  - SWAPה עסקת הפיננסית בגין

, כמו כן שוויה ההוגן של אופציית ש"ח ליום המאזןאלפי  37,614



 

 16 -ב 
 

 הסעיף

 

 31יום ל

 2019 בדצמבר

 

 30 ליום

 2020 ביוני
 החברה הסברי

 1,690-קטן במהלך התקופה בסך של כ 1המרה באג"ח סדרה 

 אלפי ש"ח.  50-כ הסתכם ליום המאזן לסך שלו ש"ח  אלפי

 הון

 
951,775 781,944 

רגילות של מניות  5,422,667של  מהנפקה פרטיתנובע  הגידול 

מיליון ש"ח  23-כ ובשווי שלמיליון ש"ח   40.6-בסך של כ החברה

 .ש"ח מיליון 19-סך של כל שהסתכם  תקופהב הפסד בקיזוז

   7.80 8.18 11 (ח)ש" למניה הון

  העסקיתהפעילות  וצאותת

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

                                                        
 ט' לדוחות הכספיים ביניים.4לפרטים נוספים ראו ביאור  (.1:10 של ביחס) הון איחוד ביצעה החברה 2020, במאי 17 ביום   

 הסעיף

 6-ל

החודשים 

שהסתיימו 

 30ביום 

  2019ביוני 

 6-ל

החודשים 

שהסתיימו  

 30ביום 

 2020ביוני 

 3-ל

החודשים 

שהסתיימו  

 30ביום 

 2019ביוני 

 3-ל

החודשים 

שהסתיימו  

 30ביום 

  2020ביוני 

 החברה הסברי

רווח מהשכרת 

 נכסים והפעלתם
4,786 8,641 2,508 4,351 

הגידול בסעיף נובע מגידול בדירות 

המושכרות כתוצאה מרכישה של דירות 

מניבות בפרויקט הרצליה הילס ברבעון 

וכן השכרה מלאה של  2020הראשון לשנת 

 דירות שנרכשו בשנה קודמת. 

 הוגן שווי התאמת

 להשקעה"ן נדל
15,223 16,359 126 12,309 

 ההתאמבעיקר מ התנועה בתקופה נובעת

 הרצליה הילס בסך של יםבפרויקט הוגן שוויל

ש"ח וארנונה ירושלים בסך של  אלפי 4,229-כ

התנועה בתקופה  אלפי ש"ח. 12,078-כ 

מקבילה אשתקד נובעת בעיקר מהתאמה ה

בסך  אלקטרה מול הנוףבפרויקט  לשווי הוגן

 אלפי ש"ח. 14,949-כשל 

 הנהלה הוצאות

 וכלליות
(7,593) (11,596) (4,015) (6,088) 

הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

לחברת  נובע בעיקר מגידול בדמי הניהול

והוצאות  אלפי ש"ח  1,945-הניהול בסך של כ

שווי אופציות שהוקצו לחברת הניהול  בגין

אלפי ש"ח וכן גידול  1,165-בסך של כ

אלפי ש"ח  288-בסך של כ ייעוץבהוצאות 

אלפי  326וגידול בתשלומי אגרות בסך של 

 ש"ח.
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ש"ח, נובע מפעולות חשבונאיות  ליוןימ 18.7-בסך של כ 2020הראשון של שנת  לחציוןכי עיקר ההפסד  יודגש

ושעיקרן נובע מתנודות חריגות בשערי ניירות הערך בבורסה בכלל ובשער מניית החברה  תזרימיותשאינן 

 שההפרשה SWAP-ש"ח נובע מעסקת ה ליוןימ 20-. מתוך סכום זה, סך של כהחציוןבבורסה בפרט, במהלך 

-אג' לשער של כ 770-משער של כ 38%-ן בשיעור של כבגינה נובעת מירידה חריגה בשער מניית החברה ברבעו

ניירות הערך המוחזקים על ידי החברה שהינם בעיקר אגרות  מהפסדש"ח נובע  ליוןימ 7.5-אג' וסך של כ 475

 נכון למועד פרסום לדוחות הכספיים של החברה ) 'ז1 בביאור כמפורט, ומעלה -Aחוב בדירוג ממוצע של 

ש"ח(. מנגד, נזקפו לחברה רווחי שיערוך  ליוןימ 4.8-הסתכמו הפסדי החברה מני"ע, נטו לסך של כ הדוחות

שהינן אגרות חוב  ,(1אגרות החוב )סדרה מ פיננסית בגין האופציה להמרה תהתחייבוכתוצאה מהפחתת 

 ש"ח. ליוןימ 1.7 -כ בסך של ,כאמור לעיל ,הנובעת מירידת מחירי מניית החברה ,להמרה

    מימון ומקורות נזילות .3

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

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

אלפי ש"ח, התמורה נטו אשר התקבלה בגין הנפקתן והקצאתן של אגרות חוב )סדרה  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

בפקדון מוגבל לתיחום חשיפה  , במועד השלמת העסקה,אלפי ש"ח הופקד 28,000-סך של כ ,)מתוך סכום זה

 21,972-(, התמורה נטו בסך של כ2019 לשנת התקופתי לדוחהכספיים המצורפים לדוחות  12ה'16אור יבב כאמור

אלפי ש"ח  9,760-, התמורה נטו בסך של כ2019בחודש מרץ  "ח שהתקבלה בגין הקצאתן של מניותש אלפי

                                                        
 .לעיל 10 מספר שולים הערת ראה   

 (הוצאותהכנסות )

 נטו, מימון
(2,018) (32,097) (6,694) (6,064) 

הוצאות המימון, נטו בתקופה נובעות בעיקר 

פיננסיות  תמהוצאות משערוך התחייבויו

-של כ בסך SWAP-של עסקת ה בשווי הוגן

אלפי ש"ח, הוצאות בגין שערוך ניירות  20,017

אלפי ש"ח, הוצאות  8,666-של כ ערך בסך

ריבית והפחתת ניכיון בגין אג"ח )סדרה א' 

אלפי ש"ח עלויות  5,937–( בסך של כ1וסדרה 

אלפי  999–ריבית ועמלות בנקים בסך של כ

 תומנגד הכנסות בגין שערוך התחייבו ש"ח

-פיננסית של מרכיב האג"ח להמרה בסך של כ

 ודיב' הכנסות ריבית אלפי ש"ח, 1,690

אלפי ש"ח  823-של כ בסךמניירות ערך 

 'והכנסות מהפרשי הצמדה בגין אג"ח סדרה א

 אלפי ש"ח.  009,1–בסך של כ

 )הפסד( רווח

 לתקופה
10,398 (18,693) (8,075) 4,508 

 

)הפסד(  רווח

 12 למניה
0.30 (0.20) (0.30) 0.05 
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ש"ח שהתקבלה  אלפי 137,588-כ של בסך נטו התמורה, 2019שהתקבלה בגין הקצאתן של מניות בחודש מאי 

אלפי ש"ח  421,128-, התמורה נטו בסך של כ2019( בחודש יולי 1בגין הנפקתן והקצאתן של אגרות חוב )סדרה 

התמורה נטו אשר התקבלה , 2019בגין הקצאתן של מניות בהצעה לא אחידה ובהצעה פרטית בחודש נובמבר 

'( א)סדרה  חוב אגרות סדרת תהרחב בגין הנפקתן והקצאתן של אגרות חוב )סדרה א'( שנעשתה בדרך של

אלפי ש"ח בגין  23,220וכן התמורה נטו בסך  ,"חש אלפי 133,420-כ של בסך, 2020 אפריל בחודש שנעשתה

משמשות למימון פעילותה העסקית של החברה,  2020בהצעה פרטית בחודש יוני  הנפקתן והקצאתן של מניות

 .דעתה ת החברה מעת לעת, לפי שיקולכפי שתחליט הנהל

 

החברה מעריכה כי יש לה יכולת פיננסית איתנה להתמודדות עם השלכותיו של המשבר, ככל ומשבר זה יימשך  .3.2

חודשים ספורים, וזאת בין היתר, לאור יתרת המזומנים הפנויים הגבוהה שבידי החברה למועד הדוח, בין היתר 

בחודש חבת אגרות חוב )סדרה א'( שהושלמה , הר2019לאור גיוס הון אותו ביצעה החברה ברבעון הרביעי לשנת 

, וכן יתרת הנכסים ברי השעבוד אשר בידי החברה נכון המצורף הכספי לדוח' ח4כמתואר בביאור  2020אפריל 

נכסים אלו מורכבים משווי הדירות בפרוייקט מליוני ש"ח ) 323-למועד זה שערכם בספרי החברה מסתכם בכ

ש"ח, משווי ערבויות חוק מכר וערבויות בנקאיות אוטונומיות שקיבלה מליון  56-בהרצליה הילס בסך של כ

  .(מליון ש"ח 267-ם שועבדו בסך של כהחברה מצדדים שלישיים שטר

, יכולתה הפיננסית והתמודדותה עם השלכותיו של המשבריובהר כי, התחזיות והערכותיה של החברה בדבר 

הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, המתבסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים הקיימים  כפי שצוינו לעיל,

בידי החברה נכון למועד פרסום הדוח התקופתי ואינם בשליטת החברה בלבד. לאור אי הוודאות הרבה בשוק 

שוק ההון מגמות השינוי בבנושא השלכות נגיף הקורונה, מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על 

יכולתה נכון למועד זה. השפעה זו על ומצבה הפיננסי של החברה על המצב הכלכלי בישראל ובעולם , הישראלי

החברה עשויה להיות שונה באופן מהותי מזו שנחזית כאמור, אם הערכות החברה לא  הפיננסית של

ל שוק ההון בישראל, שוק תתממשנה כתוצאה בין היתר, מהשפעות נוספות ו/או שונות של נגיף הקורונה ע

הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, שינויי ריבית, שינוי במצב הכלכלי בישראל וכן כתוצאה 

 משינויי חקיקה ושינויים רגולטורים אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלת החברה.

 

 חברהה 2020 ביוני 30אלפי ש"ח. נכון ליום  66,996-הינה כ 2020 ביוני 30יתרת ההלוואות מתאגיד בנקאי ליום  .3.3

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

 הכספיים לדוחות 14ביאור  ו. לפרטים נוספים רא(1ואגרות חוב )סדרה  )סדרה א'( כלפי מחזיקי אגרות החוב

 .2019התקופתי לשנת  המצורפים לדוח

 

בהיקף שיידרש לה לשם המשך מימון  ו/או חובבעתיד בכוונת החברה לממן את פעילותה באמצעות גיוסי הון  .3.4

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

 

 :נזילות .3.5

 165,110-כ שלבסך  ובלתי מוגבלים והשקעות בניירות ערך סחירים לחברה יתרות מזומנים ,2020 ביוני 30 ליום

 ."חש אלפי
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 החודשים 6-ל הסעיף

 שהסתיימו

 ביוני 30 ביום

2019 

 החודשים 6-ל

 שהסתיימו

 ביוני 30 ביום

2020 

 החברה הסברי

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  שוטפת

(3,238) (1,454) 

נובע בעיקר זרים המזומנים לפעילות שוטפת ת

אלפי ש"ח בניכוי התאמת  18,693-בסך של כ מהפסד

אלפי  16,359-שווי הוגן נדל"ן להשקעה בסך של כ

אלפי  31,810-ש"ח, הוצאות מימון נטו בסך של כ

 1,466-ש"ח, עלות תשלום מבוסס מניות בסך של כ

"ח שאלפי  335-של כ ש"ח, הוצאות פחת בסךאלפי 

בסך  והתחייבויות נכסים לסעיפיהתאמות  ובתוספת

 לפעילות, נטו, המזומנים תזרים אלפי ש"ח. (13)-של כ

 10,398-כ של בסך מרווח בעיקר נבע אשתקד שוטפת

בניכוי התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה "ח ש אלפי

 מימון הוצאותבתוספת אלפי ש"ח,  15,223-בסך של כ

 רכוש בסעיפי ושינוייםאלפי ש"ח  1,947-בסך של כ

השיפור  "ח.ש אלפי 360-כ של בסך והתחייבויות

בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובע בעיקר 

מגידול בהכנסות משכ"ד על נכסיה המניבים של 

 החברה.

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  השקעה

(37,157) (355,274) 

המזומנים לפעילות השקעה נובע בעיקר  תזרים

ונדל"ן להשקעה  להשקעה"ן בנדלמהשקעות החברה 

תשלום  "ח,ש אלפי 26,495-כ בסך שלבהקמה 

 291,407-כ של בסך להשקעה"ן נדלע"ח  מקדמות

 19,276-כ בסך של השקעה בני"ע סחירים ש"ח, אלפי

-כ של בסךוהפקדה לפקדונות בנאמנות "ח ש אלפי

 המזומנים לפעילות השקעה תזריםאלפי ש"ח.  18,025

"ן בנדלנובע בעיקר מהשקעות החברה  אשתקד

 27,264-כ בסך שלונדל"ן להשקעה בהקמה  להשקעה

בסך  בהקמה"ן נדל"ח ע מקדמות תשלום "ח,ש אלפי

 ש"ח, השקעה בני"ע סחירים בסך אלפי 23,407-של כ

בניכוי סכומים וכן  אלפי ש"ח 19,998-של כ

 33,624-כ של בסך מוגבלים פקדונותמ שתחררושה

 .אלפי ש"ח

 מפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  מימון

44,984 129,089 

תזרים המזומנים מפעילות מימון בתקופה נובע 

 133,090-מהנפקת אג"ח )סדרה א'( בסך של כ בעיקר

וסדרה  ()סדרה א' ח"אג בגיןריביות תשלום ומנגד  נטו

אלפי ש"ח והפחתת התחייבות  3,737-בסך של כ (1

 אלפי ש"ח. 264-בגין חכירה בסך של כ

בתקופה המקבילה  מימון מפעילות המזומנים תזרים

מהנפקת הון מניות ואופציות  בעיקר נובעאשתקד 

אלפי ש"ח ומקבלת ליווי בנקאי  31,732-בסך של כ

  אלפי ש"ח 16,728-לפרויקט ראשון לציון בסך של כ

  3,211-ומנגד הוצאות ריבית בגין אג"ח בסך של כ

 -אלפי ש"ח והפחתת התחייבות בגין חכירה בסך של כ

 .אלפי ש"ח 265
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 מבקר פנים .4

במהלך הרבעון נערך דיון בוועדת הביקורת בממצאי המבקר הפנימי בנושא גביית תשלומים משוכרים וזאת 

 .2019בהתאם לתוכנית העבודה לשנת 

 

 למחזיקי אגרות החוב ייעודיגילוי  .5

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

 2019ביולי  14 2017באוגוסט  22 מועד הנפקת הסדרה

 143,853,000 255,782,000 )ש"ח( סך השווי הנקוב במועד ההנפקה 

 --- 2018בפברואר  6 לראשונה מועד הרחבת הסדרה

 ---  120,942,000 )ש"ח( הרחבת הסדרהבשווי נקוב 

סך השווי הנקוב של הסדרה לאחר 

 )ש"ח( הרחבת הסדרה
376,724,000 --- 

 ---  2020באפריל, 2 בשנית מועד הרחבת הסדרה

 --- 140,000,000 )ש"ח( הרחבת הסדרהבשווי נקוב 

סך השווי הנקוב של הסדרה לאחר 

 )ש"ח( הרחבת הסדרה
516,724,000  --- 

 אלפי ש"ח 143,853-כ אלפי ש"ח 516,724-כ 30.6.2020שווי נקוב ליום 

 אלפי ש"ח 143,853-כ אלפי ש"ח 931,052-כ 30.6.2020שווי נקוב צמוד ליום 

 "חש אלפי 143,853-כ "חש אלפי 516,724-כ הדוח לתאריך נכון נקוב שווי

 "חש אלפי 143,853-כ "חש אלפי 414,252-כ הדוח לתאריך נכון צמוד נקוב שווי

 אלפי ש"ח 133,118-כ אלפי ש"ח 510,952-כ 30.6.2020 ליום הכספיים בדוחות ערך

 אלפי ש"ח 108-כ - סכום הריבית שנצברה לתאריך הדוח

 אלפי ש"ח 129,180-כ "חש אלפי 499,207-כ 30.6.2020שווי בורסאי ליום 

 "חש אלפי 133,783-כ אלפי ש"ח 512,590 -כ הדוח לתאריך נכון בורסאי שווי

 לא לא לתשלום נוסףהתחייבות 

, אשר 1%ריבית שנתית בשיעור קבוע של  סוג ושיעור הריבית

 תשולם פעמיים בשנה.

, 0.3%ריבית שנתית בשיעור קבוע של 

 אשר תשולם פעמיים בשנה.

מקרן ערכן  100%תשלום אחד המהווה  מועדי תשלום קרן

הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה א'( 

 .2022ביוני  30אשר ישולם ביום 

מקרן ערכן  100%תשלום אחד המהווה 

( 1הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה 

 .2024במרץ  31אשר ישולם ביום 

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת  מועדי תשלום ריבית

של אגרות החוב )סדרה א'( שולמה 

ותשולם פעמיים בשנה, במועדים 

, בימים 2017בדצמבר  31כדלקמן: ביום 

בדצמבר של כל אחת  31-וביוני  30

 30)כולל( וביום  2021עד  2018מהשנים 

 .2022ביוני 

קרן הבלתי מסולקת הריבית על יתרת ה

שולמה  (1סדרה )של אגרות החוב 

 30במועדים כדלקמן: ביום  ותשולם

 30-במרץ ו 31, בימים 2019בספטמבר 

עד  2020בספטמבר של כל אחת מהשנים 

 .2024במרץ  31וביום  (כולל) 2023

אגרות החוב )סדרה א'( הינן צמודות, קרן  בסיס הצמדה ותנאיה

וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם 

בגין חודש יולי  2017באוגוסט  15ביום 

"(. אם המדד היסודי)להלן: " 2017

תהיינה צמודות, (, 1סדרה )אגרות החוב 

קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן 

בגין חודש  2019ביוני  15 שפורסם ביום

. אם ("המדד היסודילהלן: ") 2019מאי 



 

 21 -ב 
 

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

יתברר, במועד הפירעון של תשלום כלשהו 

על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי המדד 

מדד )להלן: "הידוע במועד התשלום 

"( עלה לעומת המדד היסודי, התשלום

תשלם החברה את אותו תשלום של קרן 

ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי 

לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת 

המדד היסודי. אם יתברר, במועד ביצוע 

תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או 

הריבית, כי מדד התשלום זהה למדד 

ממנו, אזי מדד התשלום  היסודי או נמוך

 יהיה המדד היסודי.

 יתברר, במועד הפירעון של תשלום

כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי 

 להלן:)המדד הידוע במועד התשלום 

לעומת המדד  עלה ("מדד התשלום"

היסודי, תשלם החברה את אותו תשלום 

באופן  של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל

לשיעור העלייה של מדד התשלום  יחסי

לעומת המדד היסודי. אם יתברר, במועד 

שבון הקרן ח ביצוע תשלום כלשהו על

ו/או הריבית, כי מדד התשלום זהה למדד 

היסודי או נמוך ממנו, אזי מדד התשלום 

 .המדד היסודי יהיה

  כן. לא. האם ניתנות להמרה

זכות החברה לביצוע פדיון מוקדם או 

 המרה כפויה

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או 

)סדרה א'(, החל חלקי, של אגרות החוב 

ימים לאחר מועד רישומן  60מחלוף 

 למסחר בבורסה.

 לא

פרטים בדבר 

 הנאמן

 בע"מ (1975)הרמטיק נאמנות  רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ שם חברת הנאמנות

שם האחראי על 

 סדרת האג"ח
 דן אבנון יוסי רזניק

 03-6389200טלפון:  דרכי התקשרות

 03-6389222פקס: 

 yossi@rpn.co.ilדוא"ל: 

 03-5544553טלפון: 

 03-5271736פקס: 

 avnon@hermetic.co.il: דוא"ל

כתובת למשלוח 

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

 אין. אין. החברה המדרגת 

האם ניתנת ערבות לתשלום התחייבויות 

 13תהחברה על פי שטר הנאמנו
 לא. לא.

בתום שנת הדיווח ובמהלכה עמדה האם 

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 

 לא. לא. האם בוצעו פעולת שונות לבקשת הנאמן?

האם הסדרה היא מהותית לפי סעיף 

 ()א( לתקנות הדוחות?13)ב()10
 כן. כן.

 

 

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

-2019: אסמכתא' מס) 2019 ביולי 11 מיום המדף הצעת לדוח' א כנספח מצורף( 1 סדרה) הנאמנות ושטר"( '(א סדרה) הנאמנות שטר: "ולהלן

 "(.(1 סדרה) הנאמנות שטר: "להלן( )01-059700
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 חוב אגרות נוספים פרטים

 מידה פיננסיות לאגרות חוב )סדרה א'(  אמות .5.1

 ההלוואה סכום
 "ח(ש)באלפי  המקורי

 ליום הקרן יתרת
30.6.2020 

 "ח(ש)באלפי 

 הקרן יתרת
 לתאריך

 הדוח חתימת
 "ח(ש)באלפי 

 פיננסיות התחייבויות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 ליום נכון ותוצאותיו
 ונכון 2020 ביוני 30

 זה למועד

516,724 -כ 522,931-כ  522,414-כ   

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

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה

 782-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

782

1,538
= 51% 

 

החברה מכוח  שללא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות  2020, ביוני 30כן ליום  כמו

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

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

 

 ( 1מידה פיננסיות לאגרות חוב )סדרה  אמות .5.2

 ההלוואה סכום
 "ח(ש)באלפי  המקורי

 ליום הקרן יתרת
30.6.2020 

 "ח(ש)באלפי 

 הקרן יתרת
לתאריך 

 הדוחחתימת 
 "ח(ש)באלפי 

 פיננסיות התחייבויות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 ליום נכון ותוצאותיו
 ונכון 2020 ביוני 30

 זה למועד

143,853 -כ 143,853-כ  143,853-כ   

 מסך יפחת לא החברה של העצמי ההון
 מיליון ש"ח. 235של 

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה

 782-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

782

1,538
= 51% 

 

 

החברה מכוח  שללא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות  2020, ביוני 30כן ליום  כמו

 .(1שהועמדו כבטוחות לנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  הסכמי הרכישה

דירות  50כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( פז נבו נאמנויות בע"מ  רזניקנכון למועד זה שועבדו לטובת 

כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות )בפרויקט ארנונה ובנוסף שועבדו לטובת 

ות דירות בפרויקט ארנונה ודירה נוספת בפרויקט "הפרדס" בפתח תקווה, כך שנכון למועד זה משעובד 9( 1

 דירות בפרויקט "הפרדס" בפתח תקווה בסה"כ. 56לטובתו 

 

(, ראו 1לשטר הנאמנות )סדרה  4.4.6לשטר הנאמנות )סדרה א'( וסעיף  4.4.6לפירוט הנדרש בהתאם לסעיף 

' אונספח  2019לשנת  , הכלול בחלק השלישי בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", המצורף לדוח תקופתי20סעיף 

 זה.המצורף לדוח 

 

זכות ההמרה,  ין( ובכלל זה לעני1)סדרה  החוב אגרות דברבולפרטים נוספים בדבר אגרות החוב )סדרה א'( 

לדוח הדירקטוריון על מצב  10כמפורט בתוספת השמינית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו סעיף 

 .2019ענייני החברה המצורף לדוח התקופתי לשנת 
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  החברה של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות -'ב לקח

  ולאחר תקופת הדוח הדוח בתקופת אירועים .6

 ו, ראהכספי המצב על הדוח תקופת ולאחר הדוח על המצב הכספיבתקופת  םמהותיי םאירועיר בדבים לפרט

  , בהתאמה.המצורפים לדוח זה 2020 ביוני 30ליום  לדוחות הכספיים 5-ו 4 יםביאור

המצורפים  2020ביוני  30ב( לדוחות הכספיים ליום י) 4מתווה הסכם הניהול ראו ביאורלפרטים בדבר שינוי 

 13-( ו2020-01-064941)מס' אסמכתא:  2020ביוני  22וכן דיווחים מידיים של החברה מתאריכים  לדוח זה

 (.2020-01-078868)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט 

בסמוך  ,יזמה והקימה החברה ,לשיפור שוק השכירות בישראלכחלק ממעורבותה החברתית של החברה ויעדיה 

את "מטה השכירות הלאומי" בו שותפים יחד עם החברה ונציגיה גם אישי ציבור )לרבות  ,לאחר תקופת הדוח

 חברי כנסת לשעבר(, נציגים מהאקדמיה ומומחי נדל"ן מהשורה הראשונה מהמגזר הפרטי.  

 ל מטה השכירות הלאומי  הינן:מטרותיו העיקריות שנכון למועד זה, 

על רקע  –העלאת נושא השכירות למגורים והסטנדרטיזציה שלו בישראל לסדר היום הציבורי והתקשורתי  .1

 משבר הכלכלי  ועל רקע מצב שוק השכירות הרעוע באופן כללי במדינה. 

שינויי חקיקה, שיהפכו את שוק השכירות לאטרקטיבי יותר למוסדיים ולמשקיעים שיאפשרו להגדיל את  .2

 שוק השכירות בישראל ולהגביר את התחלות הבנייה והיצע הדירות. 

שינויי חקיקה שיעודדו השכרת דירות חדשות ואיכותיות באזורי ביקוש תחת חוזי שכירות הוגנים, לטווח  .3

 .יכות מגורים ובתחזוקה נאותה עבור שוכרי הדירותארוך, ביציבות, בא

פעילות מול השלטון המקומי להקצאת שטחים חומים לטובת עירוב שימושים הכולל גם דירות חדשות  .4

 ומתוחזקות להשכרה ארוכת טווח.

החברה, כמובילה בתחום שוק השכירות לדיור בישראל רואה לעצמה כמטרה חברתית ראשונה במעלה לקדם 

 ים האמורים לעיל.את הנושא

 סימני אזהרה .7

( לתקנות, בעניין 14)ב()10-ו( 13)ג()48 פים, דן בהוראות סעי2020 באוגוסט 13דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 

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

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

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

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

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

  .תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן

וזאת  משועבדיםשאינם ונכסיה  , יתרות המזומנים בחברהמסגרת ישיבת הדירקטוריון נבחנו, בין היתרב

וכן  בתקופת תזרים המזומנים החזויהצפויות של החברה  ובהשקעות בהוצאות ,כנסותבהתחשב בה

רות התחייבויות החברה הן השוטפות והן אלו הצפויות במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי, לרבות בגין אגב

מדינת  נמצאיםלנוכח משבר הקורונה והמשבר הכלכלי בו  .של החברה( 1ואגרות חוב )סדרה  (א')סדרה  חוב

ת יוואת האפשרו ישראל והעולם כולו בחן דירקטוריון החברה את יכולתה של החברה לגייס חוב והון בשוק ההון

למגורים בישראל וזכויות  הינם נכסי נדל"ן במהותם אשר ,שאינם משועבדים ,להשגת מימון ע"י שעבוד נכסיה

בישיבה זו נבחנו  וזאת על מנת לעמוד בהתחייבויותיה.  מכח הסכמי רכישה של נכסי נדל"ן למגורים בישראל
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לעיל בדבר נכסיה של החברה שאינם משועבדים וכן יכולתה של  3.2בין היתר גם הנתונים המפורטים בסעיף 

 החברה לגייס הון בהיותה קרן להשקעות במקרקעין )קרן ריט(.

 

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

, 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 יות של החברה וכן עלבעיקר על הערכות המבוססות על ההכנסות הצפו, נסמך

, בקשר לאגרות החוב ן, בקשר לאגרות החוב )סדרה א'("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

 תזרים המזומנים החזוי של החברה. על להשפיע עשוי הדבר, (2019לשנת 

 

__________________________ __________________________ 
 דב מתי רוזנבוךיצחק ארז 

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

 של  לבעלי המניות
 

 ישראל בע"מ מגוריט
 
 

 מבוא
 

התמציתי על המצב "החברה"(, הכולל את הדוח  –ישראל בע"מ )להלן  מגוריטסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
 ותמנים לתקופוז, השינויים בהון ותזרימי המהכוללואת הדוחות התמציתיים על רווח  2020, ביוני 30הכספי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע . אותו תאריךב ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים וכספי לתקופ

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  אלהת ביניים ואחראים לעריכת מידע כספי לתקופ
 קירתנו.בהתבסס על ס אלהת ביניים ו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1970-התש"ל
 

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410)ישראל( ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

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

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

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 
 

 מסקנה
 

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

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 
הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

 .1970-ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
 
 
 קסיררקוסט פורר גבאי את   אביב,-תל
 רואי חשבון  2020 ,באוגוסט 13
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 על המצב הכספי ותדוח

 
 

 
 

 ביוני 30ליום 
 

 בדצמבר 31 ליום

 
 2020  2019  2019 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 
 אלפי ש"ח 

       נכסים שוטפים

 331,894  44,013  104,255  מזומנים ושווי מזומנים

 -  28,068   51,098  לז"ק ומוגבלים פקדונות משועבדים

 62  -  110  לקוחות

 49,501  20,115  60,855  השקעה בני"ע סחירים

 -  15,213  14,442  השקעה מוגבלת בני"ע סחירים

 1,457  676  2,470  חייבים ויתרות חובה

       

  233,230  108,085  382,914 

       נכסים לא שוטפים

       

 29,053  6,577  28,420  פקדון בנאמנות

 38,714  6,380  6,383  פקדונות משועבדים/ מוגבלים לזמן ארוך

 15,186  -  -  השקעה מוגבלת בני"ע סחירים

 101  100  316  זמן ארוךחייבים ויתרות חובה ל

 38,493  -  38,493  תשלום על חשבון אופציה לרכישת נדל"ן להשקעה

 48,903  -  220,228  מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה

 123,507  119,324  213,311  נדל"ן להשקעה בהקמה

 701,700  551,420  797,010  נדל"ן להשקעה

 654  648  654  רכוש קבוע, נטו

 383  648  119  נכסי זכות שימוש

       

  1,304,934  685,097  996,694 

       

 1,379,608  793,182  1,538,164  סה"כ נכסים

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ישראל בע"מ מגוריט
 

 - 4 - 

 דוחות על המצב הכספי

 
 

 
 

 ביוני 30ליום 
 

 בדצמבר 31ליום 

 
 2020  2019  

2019 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 
 אלפי ש"ח 

       התחייבויות שוטפות

 66,996  57,528  66,996  הלוואות מתאגיד בנקאי

 336  604  1,171  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

 8,216  6,746  6,432  זכאים ויתרות זכות

 1,740  8,250  37,664  התחייבות פיננסיות בשווי הוגן

       

  112,263  73,128  77,288 

       התחייבויות לא שוטפות

 17,597  -  -  התחייבות פיננסית בשווי הוגן

 -  9,468  -  מתאגיד בנקאי הלוואות

 377,129  379,150  510,946  אגרות חוב )סדרה א'(

 131,643  -  133,011  (1אגרות חוב להמרה )סדרה 

 -  129  -  התחייבות בגין חכירה

       

  643,957  388,747  526,369 

       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 9,484  3,512  1,003  הון מניות

 (1,932)  (1,932)  (1,932)  מניות באוצר

 745,362  316,544  778,255  פרמיה על מניות

 1,192  1,192  -  תקבולים ע"ח אופציות

 2,936  2,215  4,402  קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 18,909  9,776  216  יתרת רווח 

       

 775,951  331,307  781,944  סה"כ הון

       

 1,379,608  793,182  1,538,164  סה"כ התחייבויות והון
 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
 
 
 

 

       2020, באוגוסט 13
 ארז רוזנבוך  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 מתי דב 

 מנכ"ל
 תומר צבר 

 סמנכ"ל כספים
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 על הרווח הכולל ותדוח

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
           

 13,932  3,004  4,792  5,484  9,580  הכנסות מדמי שכירות
           

 1,552  496  441  698  939  עלות השכרת נכסים והפעלתם
           

 12,380  2,508  4,351  4,786  8,641  רווח מהשכרת נכסים והפעלתם
           

 34,678  126  12,309  15,223  16,359  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
           
  25,000  20,009  16,660  2,634  47,058 
           

 17,140  4,015  6,088  7,593  11,596  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 29,918  (1,381)  10,572  12,416  13,404  רווח תפעולי
           

 6,142  993  402  6,696  4,154  הכנסות מימון
 (14,422)  (7,687)  (6,466)  (8,714)  *(36,251)  הוצאות מימון

           
 (8,280)  (6,694)  (6,064)  (2,018)  (32,097)  מימון, נטו  הוצאות 

           
 21,638  (8,075)  4,508  10,398  (18,693)  לתקופהכולל רווח )הפסד( 

           
 **0.50  **(30.0)  0.05  **0.30  (0.20)  רווח )הפסד( למניה )בש"ח(

           
 **0.50  **(30.0)  0.05  **0.30  (0.20)  רווח )הפסד( מדולל )בש"ח(

           
           
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
 ז'1*   ראה באור 

 ט'4ראה באור  **
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 דוח על השינויים בהון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *( סווג מחדש.
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים. הבאורים

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
תקבולים ע"ח 

  מניות באוצר  אופציות

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

 סה"כ  יתרת רווח  מניות
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 2020בינואר,  1יתרה ליום 
 775,951  18,909  2,936  (1,932)  1,192  745,362  9,484  ()מבוקר

               
 (18,693)  (18,693)  -  -  -  -  -  לתקופה ( כוללהפסד)

 1,466  -  1,466  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 -  -  -  -  -  8,535  (8,535)  מניותאיחוד 

 23,220  -  -  -  -  23,166  54  הנפקת הון מניות
 -  -  -  -  (1,192)  1,192  -  פקיעת אופציות

               
 781,944  216  4,402  (1,932)  -  778,255  1,003  2020ביוני,  30יתרה ליום 

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

 מניות

 
תקבולים ע"ח 

  מניות באוצר  אופציות

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

 סה"כ  יתרת רווח  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  -  -  -  -  -  לתקופה כולל רווח

 310  -  310  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
 31,732  -  -  -  1,192  30,134  406  הנפקת הון מניות ואופציות, נטו

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

 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

תקבולים ע"ח 
  מניות באוצר  אופציות

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

 סה"כ  יתרת רווח  מניות
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 753,483  (4,292)  3,669  (1,932)  1,192  745,362  9,484  2020באפריל,  1ליום יתרה 
               

 4,508  4,508  -  -  -  -  -  לתקופה כולל רווח

 733  -  733  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 -  -  -  -  -  8,535  (8,535)  מניותאיחוד 

 23,220  -  -  -  -  23,166  54  הנפקת הון מניות
 -  -  -  -  (1,192)  1,192  -  פקיעת אופציות

               
 781,944  216  4,402  (1,932)  -  778,255  1,003  2020ביוני,  30יתרה ליום 

  

 הון
  מניות

פרמיה על 
 מניות

 

תקבולים ע"ח 
  מניות באוצר  אופציות

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

 סה"כ  יתרת רווח  מניות
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

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

               
 (8,075)  (8,075)  -  -  -  -  -  הפסד כולל לתקופה

 187  -  187  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
הנפקת הון מניות ואופציות, 

 נטו
 

125  9,290  345  -  -  -  9,760 
               

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

 
 
 

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
תקבולים ע"ח 

  מניות באוצר  אופציות
קרן הון בגין תשלום 

  מבוסס מניות
 יתרת
 סה"כ  רווח

 מבוקר  
 ש"חאלפי   
               

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

               
 21,638  21,638  -  -  -  -  -  לתקופה כולל רווח

 (2,107)  (2,107)  -  -  -  -  -  חלוקת דיבידנד

 466,522  -  -  -  1,192  458,952  6,378  הנפקת הון מניות ואופציות, נטו 
 1,031  -  1,031  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

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

 775,951  18,909  2,936  (1,932)  1,192  745,362  9,484  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 .*( סווג מחדש
 

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

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
           

 21,638  (8,075)  4,508  10,398  (18,693)  כולל לתקופה רווח )הפסד(
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
 (25,187)  7,454  (5,129)  (13,636)  17,239   מפעילות שוטפת )נספח א' להלן(

           
 (3,549)  (621)  (621)  (3,238)  (1,454)  פעילות שוטפתל שימשומזומנים נטו 

           
           תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

           
 148,466  2,343  643  32,044  643  משיכה מפקדון נאמנות ופקדונות לז"א
 (138,841)  -  -  -  -  הפקדה לפקדון נאמנות ופקדונות לז"א

הפקדה בפקדונות משועבדים/מוגבלים לזמן 
 (2,730)  -  (1,069)  1,580  (18,668)  ארוך

 (49,367)  (19,998)  (718)  (19,998)  (19,276)  השקעה בני"ע סחירים
 (211)  (39)  (40)  (112)  (71)  רכישת רכוש קבוע

 (38,493)  -  -  -  0  תשלום על חשבון אופציה
 (72,310)  -  (105,194)  (23,407)  (291,407)   תשלום מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה

 (4,220)  (677)  (3,395)  (1,182)  (3,604)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 (143,705)  (6,274)  (89)  (26,082)  (22,891)  תשלומים והשקעות ברכישת נדל"ן להשקעה

           
 (301,411)  (24,645)  (109,861)  (37,157)  (355,274)  נטו ששימשו לפעילות השקעהמזומנים 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
 452,861  9,232  -  31,732  -  הנפקת הון מניות ואופציות, נטו

 16,728  -  - 2 16,728  -  קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי
 (2,107)  -  -  -  -  חלוקת דיבידנד

 (7,022)  (2,398)  (3,060)  (3,211)  (3,737)  ריבית ששולמה בגין אג"ח והלוואות
 (530)  (133)  (131)  (265)  (264)  פרעון התחייבות בגין חכירה

 -  -  133,090  -  133,090  סדרה א', נטו אג"ח הרחבת
 137,500  -  -  -  -  , נטו1הנפקת אג"ח סדרה 

           
 597,430  6,701  129,899  44,984  129,089  מפעילות מימוןשנבעו מזומנים נטו 

           
 (292,470)  (18,565)  19,417  4,589  (227,639)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 39,424  62,578  84,838  39,424  331,894  התקופה
           

 331,894  44,013  104,255  44,013  104,255  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
           
           
 
 

 .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

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי  -נספח א 
           מזומנים מפעילות שוטפת 

           
           רווח או הפסד:התאמות לסעיפי דוח 

           
 709  180  167  351  335  פחת

 (34,678)  (126)  (12,309)  (15,223)  (16,359)  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
 8,009  7,639  6,381  1,947  31,810  הוצאות מימון, נטו

 1,031  187  733  310  1,466  עלות תשלום מבוסס מניות
           
  17,252  (12,615)  (5,028)  7,880  (24,929) 
           

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
           
 (883)  (481)  (375)  (41)  (1,286)  בחייבים ויתרות חובהעלייה  

עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ונותני 
 (62)  (360)  185  171  835  שירותים

 687  82  89  (1,151)  438  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
           
  (13)  (1,021)  (101)  (426)  (258) 
           
  17,239  (13,636)  (5,129)  7,454  (25,187) 
           

עסקאות שאינן כרוכות בתזרים  -נספח ב 
           המזומנים

           
הקצאת מניות בעסקת הרצליה הילס 

 21,596  -  -  7,935  -  ובעסקת פתח תקווה
 -  -  23,220  -  23,220  הקצאת מניות בעסקת מחנה יהודה

           
עלויות שטרם שולמו במזומן בגין נדל"ן 

 2,070  -  -  2,277  -  להשקעה
           
           
 
 
 
 

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

 .2016והחלה את פעילותה העסקית בחודש ספטמבר  2016במאי  4החברה התאגדה ביום  א.
 
בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת מס הכנסה החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין  ב.

 "(.פקודת מס הכנסה" או "הפקודה)להלן: " 1961-]נוסח חדש[, התשכ"א
 
מטרתה העיקרית של החברה הינה להשקיע בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל ובכך  ג.

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

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

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

 מגוריט ישראל בע"מ. - "החברה"/"הקרן" .1
 ". IAS 24R " -כהגדרתם ב - "צדדים קשורים" .2
-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - "בעלי עניין"  .3

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

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

ולשנה שהסתיימה  2019בדצמבר,  31של החברה ליום  כפי שפורט בדוחות הכספיים השנתיים   ז.
 "(הנגיף)להלן: " החלה התפרצות של נגיף הקורונה בסין 2020במהלך חודש ינואר  באותו תאריך

 ט למדינות נוספות בעולם והגיע גם לישראל. אשר תוך זמן קצר התפש
ההתמודדות עם התפרצות הנגיף בישראל ובמדינות רבות אחרות בעולם, לפי הנחיות 
הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, כללה ועדיין כוללת הנחיות שונות, המתעדכנות בתדירות 

נועדו למנוע את (, אשר , בהתאמה למצביומית )לרבות החמרה ו/או הקלה גבוהה ויום
, ובכללן מגבלות תנועה וסגר על תושבי המדינה עד לכדי הגבלת החוזרת של הנגיף התפשטותו

מטר ממקום מגוריהם ואיסור התקהלויות, מגבלות  100יציאת תושבים למרחק שלא עולה על 
תחבורה וטיסות, דרישות בידוד ביתי, ביטול אירועים רבי משתתפים והתכנסויות )לרבות 

מות עבודה(, השבתת מערכות חינוך, סגירת מקומות בילוי ופנאי וכן הלאה. בנוסף, במקו
בוטלו אירועים שונים בהיקפים נרחבים בארץ וברחבי העולם, ובכלל זאת כנסים, אירועי 

החלה ממשלת  2020תרבות ואירועי ספורט, וכן טיסות רבות. החל ממחצית חודש אפריל 
קל על ההגבלות שנקבעו ופעולות אלו נמשכו עד למועד ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן לה

 פרסום הדוחות הכספיים. 
 

למשבר הקורונה השלכות עמוקות על הכלכלה העולמית ועל הכלכלה בישראל, לרבות   
השלכות על המשכיות עסקית של עסקים רבים, קיטון בצריכה, פיטורי עובדים והוצאת 

ם גדולים, תנודתיות וירידות חדות בשערי עובדים לחופשה ללא תשלום )חל"ת( בהיקפי
חליפין בשוקי ההון השונים בעולם ובארץ ובמדדי הבורסות במדינות השונות והשפעות 
כלכליות נוספות, כאשר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם ידוע מלוא היקפן, משכן, 

 .השלכותיהן וכן משך הזמן בו יידרש להמשיך ולהתמודד עימן
 

עוסקת בתחום הנדל"ן למגורים בישראל הושפעה מטבע הדברים אף היא  אשר החברה  
ממשבר הקורונה, כמפורט להלן אולם ההשפעה על החברה, עד כה, היתה בשיעור נמוך 
יחסית, בין היתר היות וענף הבניה בישראל הוגדר כענף חיוני למשק בישראל, אשר המשיך 

 מורות לעיל.ועדיין ממשיך לעבוד אף בתקופת המגבלות הא
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 )המשך( כללי -: 1באור 
 

ההשפעות על החברה נחלקות למספר מישורים שהמהותיים שביניהם שזהו על ידי החברה  
 הינם כמפורט להלן:

לאור העובדה שהחברה משכירה את נכסיה למספר רב ומגוון של שוכרים  - מישור השכירות 
לחול גם על חלק משוכריה. נכון החברה מעריכה כי השפעת משבר הקורונה כאמור יכולה 

למועד זה לא הורגשה בחברה השפעה מהותית על שוכריה והסכמי השכירות שבהם קשורה 
החברה עם שוכריה, בין היתר, נוכח העובדה שלמעט מקרים בודדים בכל חוזי השכירות בהם 

ובין פקדון )בין במזומן -מתקשרת החברה עם שוכרים מתקבלים בטחונות מהשוכרים הכוללים
בערבויות בנקאיות( של בין חודשיים לשלושה חודשי שכירות וכן ערבות צדדים שלישיים 
)ערבים( לחוזים. על כן, נכון לתאריך הדוח לא חלה השפעה מהותית על הכנסות החברה משכר 
דירה ולא חל שינוי מהותי בשיעור התפוסה הממוצע בפרויקטים המניבים )בחלק מהמקרים 

ע לשוכרים שהיו זקוקים לסיוע בדרך של הפחתת היקף הפקדונות שהופקדו נאותה החברה לסיי
שלאחריה על השוכרים הללו להגדיל את  מוסכמתבידיה, על ידי חלק מהדיירים, לתקופה 

 הפקדון לסכומו המקורי(.
 

החברה משקיעה חלק מיתרות המזומנים שבידה באפיקים שונים  – מישור השקעות החברה
רידות החדות בשווקים ובכללם בשוק ההון הישראלי, לחברה נוצר הפסד, בשוק ההון. לאור הי

מיליון ש"ח ונכון למועד הדוח עומד על סך  7.5-עמד על סך של כ 2020, ביוני 30אשר נכון ליום 
 400-מיליון ש"ח מני"ע בהם השקיעה החברה, בעיקר בעקבות גיוס ההון בסך של כ 4.8-של כ

מיליון  98-. השקעות אלו, בהיקף כולל של כ2019ודש נובמבר מיליון ש"ח שבוצע על ידה בח
גופי ניהול השקעות שונים  6מהיקף הגיוס הנ"ל(, בוצעו עבור החברה על ידי  25%-ש"ח )פחות מ

)קרנות נאמנות ומנהלי תיקים( לאור מדיניות ניהול ההשקעות של החברה שקבעה, בין היתר, 
ומעלה  -Aבאג"ח קונצרני או נע"מ בדירוג ממוצע כי החברה תשקיע חלק מאמצעיה הנזילים 

  בעלות מח"מ קצר יחסית וכן באפיק מנייתי בהיקף זניח לחברה.
  770 -במהלך תקופת הקורונה חלה ירידה משמעותית במחיר המניה של החברה משער של כ

(. עסקת 38%-)ירידה של כ 2020, ביוני 30ליום  אג' 475 -לכ 2019בדצמבר,  31למניה ליום  אג'
עליו  SWAP-במסגרת הסכם ה התקשרה החברה תלויה במחיר מניות החברה. שבה SWAP-ה

בנקאי )להלן "הבנק"( נקבע כי לבנק קיימת הזכות להביא את העסקה הגוף החתמה החברה עם 
יובהר כי המשמעות של סיום העסקה  .אג' 600-לידי סיום במועד בו מחיר המניה ירד מתחת ל

נכון למועד הדוח לא פנה הבנק אל  יות על ידי החברה ולא תשלום במזומן.הינה הנפקת מנ
הגיעה להבנות בעל  החברה בהודעה כי ברצונו להביא את העסקה לידי סיום, עם זאת החברה

 פה עם הבנק לפיהן לא יביא את העסקה לידי סיום והעמידה בטוחות לשם כך. על כן, החברה
, ובנוסף כתוצאה מהתאמה של השווי ההוגן זמן הקצרמציגה את היתרות הקשורות לעסקה ב

לפרטים נוספים בדבר  מיליון ש"ח. 20-של התחייבות רשמה החברה הוצאות מימון בסך של כ
 .השנתיים ה' בדוחות הכספיים16ראה באור  SWAP-עסקת ה

 
להתפשטות הקורונה השפעה מהותית על שוק ההון בתקופה  - מישור גיוסי החוב על ידי החברה

האחרונה ובין היתר על העלייה בשיעורי הריבית בהן נסחרות אגרות החוב של החברה. מגמת 
עליית שיעורי הריבית בהן נסחרות אגרות החוב של החברה התהפכה בסמוך לאישור הדוחות 

המגמה כאמור, שיעורי הריבית שבהן  נוישי, כאשר על אף 2020לרבעון הראשון לשנת  הכספיים
נסחרות אגרות החוב של החברה גבוהים יותר מאלו שלפני התפשטות הקורונה. לאור העובדה 
שעל מנת לעמוד בהתחייבויותיה להשלמת רכישת ו/או הקמת פרויקטים שונים, על החברה 

בנקים  -נים בהם לגייס הון או חוב נוסף, החברה בוחנת אפשרויות לקבלת מימון מגופים שו
לפרטים נוספים  וחברות ביטוח לצד מעקב שוטף אחר תנאי המימון הפוטנציאלים בשוק ההון.

 .ח'4יב' ובדבר הרחבת אגרות חוב ראה באור 4בדבר גיוס הון ראה באור 
 

כאמור לעיל, ענף הנדל"ן בישראל הוגדר כענף  – מישור הקמת הנכסים בייזום על ידי החברה
חיוני שהמשיך בפעילותו בתקופת הסגר הכללי במשק. על כן, הקמת הפרוייקט בייזום על ידי 
החברה נמשכה בעיקרון כסדרה ללא עיכובים. עם זאת, להערכת החברה, להתפשטות נגיף 

פרוייקטים בייזום ולגרום הקורונה והשלכותיו, עלולה להיות השפעה בעתיד על קצב הקמת ה
לעיכובם וכן לגרום לעיכוב הליכי תכנון במוסדות התכנון שעבודתם נפגעה ועוד עלולה להיפגע 
מהשלכות הקורונה. על כן, להתפשטות נגיף הקורונה עלולה להיות השפעה לרעה על הליכי 

 יים.הבניה של הפרויקטים שאותם יוזמת החברה וטרם הושלמו ועל מועדי השלמתם הצפו
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 )המשך( כללי -: 1באור 

 
על אף כל המתואר לעיל, החברה מעריכה כי יש לה יכולת פיננסית איתנה להתמודדות עם  

השלכותיו של המשבר, ככל ומשבר זה יימשך חודשים ספורים, וזאת בין היתר, לאור יתרת 
אותו ביצעה המזומנים הפנויים הגבוהה שבידי החברה למועד הדוח, בין היתר לאור גיוס הון 

לשנת  , והרחבת אגרות חוב )סדרה א'( במהלך הרבעון השני2019החברה ברבעון הרביעי לשנת 
, וכן יתרת הנכסים ברי השעבוד אשר בידי החברה נכון למועד זה שערכם בספרי החברה 2020

מליוני ש"ח )נכסים אלו מורכבים משווי הדירות בפרוייקט בהרצליה הילס בסך  323-מסתכם בכ
מליון ש"ח, משווי ערבויות חוק מכר וערבויות בנקאיות אוטונומיות שקיבלה החברה  56-כ של

 מליון ש"ח. 267-מצדדים שלישיים שטרם שועבדו בסך של כ
 

הנהלת החברה עוקבת ומקיימת הערכה שוטפת של התפתחות משבר הקורונה, בוחנת את  
ל תזרים המזומנים החזוי של מידת חשיפתה ואת ההשפעה על פעילות החברה, את ההשפעה ע

 החברה ותקציבי הפרויקטים השונים וכן תנקוט בצעדים הנדרשים בהמשך בהתאם לצורך.
 

, ומשבר הקורונהנגיף היובהר כי, התחזיות והערכותיה של החברה בדבר השפעת התפשטות 
כפי שצוינו לעיל, ביחס לפעילות החברה והתחייבויותיה, לרבות ההשפעות על שוק ההון 
בישראל, שוק הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, הינן בגדר מידע צופה פני 
עתיד, המתבסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים הקיימים בידי החברה נכון למועד פרסום 
דוח כספי זה ואינם בשליטת החברה בלבד. לאור אי הוודאות הרבה בשוק בנושא השלכות נגיף 

דע זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השינוי בשוק ההון הקורונה, מי
הישראלי, מגמות השינוי הקיימות בענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל וההתפתחויות 

על פעילות החברה  זו השפעההצפויות בו וכן על המצב הכלכלי בישראל ובעולם נכון למועד זה. 
זו שנחזית כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה עשויה להיות שונה באופן מהותי מ

כתוצאה בין היתר, מהשפעות נוספות ו/או שונות של נגיף הקורונה על שוק ההון בישראל, שוק 
הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל, שינויי ריבית, שינוי במצב הכלכלי בישראל 

אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלת  וכן כתוצאה משינויי חקיקה ושינויים רגולטורים
 החברה.

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 מתכונת העריכה של הדוחות כספיים ביניים

 
ולתקופות של שישה ושלושה  2020ביוני,  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן 
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2019בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים השנתיים(. -אשר נלוו אליהם )להלן ולבאורים 
דיווח כספי לתקופות ביניים,  34ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הדוחות הכספיים 

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

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת 
 .השנתייםהדוחות הכספיים 
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 מכשירים פיננסים -: 3באור 

 
הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים 

  שווין ההוגן ולגביהן קיים הבדל בין הערך בספרים לשווי הוגן:המוצגות בדוחות הכספיים שלא על פי 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 
 

 דירות נוספות הרצליה הילס 9רכישת  .א
 

יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס  9חתמה החברה על הסכם לרכישת , 2020בינואר,  22ביום 
מיידי בפרויקט "הרצליה הילס" ברחוב אריק איינשטיין בשכונת הרצליה ב' אשר בעיר הרצליה 

 11-"הסכם הרכישה" או "העסקה", בהתאמה( המצטרפות ל-)לעיל ולהלן בסעיף זה: "הנכס" ו
  ת הכספיים.א' בדוחו23בבאור  כמפורטיקט, יחידות דיור שנרכשו בעבר באותו פרו

 
מ"ר(  800-יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי )שטח מכר של כ 9הנכס הנרכש הינו 

מחסנים המצויים  9-חניות עוקבות( ו 9חניות תת קרקעיות ) 18מ"ר מרפסות,  90-בתוספת של כ
 ונת הרצליה ב' אשר בעיר הרצליה.בשכ 7200בגוש  10-15 6, 5על המקרקעין הידועים כחלקות 

  

  30.06.2020 
 )**(שווי הוגן  ערך בספרים  
 בלתי מבוקר  
     

 499,207  510,952  אגרות חוב )סדרה א(
 129,180  *133,118  (1אגרות חוב להמרה )סדרה 

  644,070  628,387 
     

  30.06.2019 
 )**(שווי הוגן  ערך בספרים  
 בלתי מבוקר  
     

 388,402  379,150  אגרות חוב )סדרה א(
 -  -  (1אגרות חוב להמרה )סדרה 

  379,150  388,402 
     

  31.12.2019 
 )**(שווי הוגן  ערך בספרים  
 מבוקר  
     

  388,101  377,129  אגרות חוב )סדרה א(
 140,688  )*(131,643  (1אגרות חוב להמרה )סדרה 

  508,772  528,789 
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 

 
על פי הסכם הרכישה, התמורה אשר שולמה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( 

כולל מע"מ(. בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון חיצוני כנגד (מיליון ש"ח  22.35-הינה בסך של כ
 בנקים וגופים מוסדיים. מחזיקי אגרות החוב, הנכס מגופים מממנים כגון: שעבוד 

 
יחידות דיור בפרויקט  20בבעלותה  מחזיקהיחידות הדיור( החברה  9עם קבלת החזקה בנכס הנ"ל )

א לפקודת מס הכנסה )נוסח 7א64עליה ההקלה ביחס למס רכישה בהתאם לסעיף  חלהועל כן 
שיעור ל מס הרכישה הסופי אותו שילמה החברה בפרויקט הסתכםועל כן  1961-חדש(, התשכ"א

מיליון  2.1-החברה את ההפרשה הרשומה בספריה בסך של כ מחקה. לאור האמור לעיל 0.5%של 
ש"ח, אשר נרשמה כהפרשה לתשלום מס רכישה שהיה משולם אילו יחידות הדיור הנ"ל לא היו 

הפסד בדוחות לרבעון הראשון של שנת ו החברה סכום זה לרווח זקפהנרכשות. כתוצאה מכך 
2020. 

 
יחידות הדיור בדמי שכירות חופשית  20יחידות דיור מתוך  20, מושכרות הדוח לתאריך נכון

 בהסכמי שכירות סטנדרטיים. 
 

 דירות בשכונת נאות אפקה א' בתל אביב 28רכישת  .ב
רים לחברה, בהסכם , התקשרה החברה, עם צדדים שלישיים שאינם קשו2020בפברואר  6ביום, 

אביב  )להלן -דירות אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני בפרויקט הנבנה בצפון תל 28רכישה של 
ב' בדוחות 23סכם הרכישה" או "העסקה", בהתאמה(, כמפורט בבאור "ה-בסעיף זה: "הנכס" ו
 הכספיים השנתיים.

 

 תיאור תמציתי של הנכס:

חדרים( אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני )שטח  3.5-4דירות )דירות בנות  28הנכס הנרכש הינו 
על  חניות תת קרקעיות רגילות 28-מ"ר מרפסות ו 260-מ"ר( בתוספת של כ 2,460-מכר של כ

בניינים בפרויקט  4המצויות על פני  6625בגוש  1346 -ו 1337, 1336המקרקעין הידועים כחלקות 
 "הפרויקט", בהתאמה(. -דירות" "המקרקעין" ואביב )לעיל ולהלן בסעיף זה: "ה-הנבנה בצפון תל

. יובהר כי בהתאם 2023במרץ  31מועד המסירה הצפוי של הדירות, על פי הסכם הרכישה, הינו 
 להסכם הרכישה למוכרים קיימת האופציה להקדים את מועד מסירת הדירות.

 התמורה:

הצדדים( הינה בסך של על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין 
 מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין(. 94.5-כ
 

 :התמורה שולמה ותשולם בהתאם למועדים הבאים

ימים ממועד חתימת הסכם  7מיליון ש"ח )כולל מע"מ( שולם ע"י החברה בתוך  28.35-סך של כ .א
 הרכישה.

 ת בנכס.מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ישולם בתשלומים לאורך ביצוע העבודו 56.7-סך של כ .ב
 מיליון ש"ח )כולל מע"מ( תשולם בסמוך למועד קבלת הדירות. 9.45-יתרת התמורה בסך של כ .ג
 

 אופן מימון הרכישה:
מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון 

 חיצוני מגופים מממנים כגון: מחזיקי אגרות חוב, בנקים וגופים מוסדיים.
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 

 

 :מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לבעלי הנכס והמגבילים את יכולת השימוש בו

בתכנית בניין  3א'  4.1.2הדירות הינן חלק מיחידות הדיור בפרויקט אשר בהתאם להוראות סעיף 
הפרויקט יועדו למבוגרים, בודדים, למשפחות קטנות ולהיתר הבניה של  4244עיר תא/מק/

 ולהשכרה.
 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה:

 .0.5%בגין רכישת הנכס שילמה החברה מס רכישה בשיעור של 

 תוכניות החברה לגבי הנכס:

לאחר מסירת הדירות לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן בשוק החופשי. להערכת החברה, 
לא צפויות השקעות מהותיות בדירות לאחר קבלתן, בהתאם להסכם הרכישה, וניתן יהיה 

  .להשכירן באופן מיידי
 

 דירות בבני ברק 20רכישת  .ג
 

קשור לחברה, בהסכם רכישה , התקשרה החברה, עם צד שלישי שאינו 2020בפברואר  13ביום 
)להלן בסעיף זה: ברק -בנידירות אשר נמצאות בשלב בנייה מתקדם בפרויקט הנבנה ב 20של 

ג' בדוחות הכספיים 23", בהתאמה(, כמפורט בבאור העסקה" או "הסכם הרכישה"-ו "הנכס"
 השנתיים.

 תיאור תמציתי של הנכס:

 4חדרים ודירת גג בת  4דירות בנות  9חדרים,  5דירות בנות  10דירות ) 20הנכס הנרכש הינו 
מ"ר  100-מ"ר( בתוספת של כ 1,760-חדרים( אשר נמצאות בשלב בנייה מתקדם )שטח מכר של כ

המצויות בבניין אשר  6122בגוש  67מ"ר גג על המקרקעין הידועים כחלקה  90-מרפסות סוכה ו
", הפרויקט"-" והמקרקעין", "הדירות)לעיל ולהלן בסעיף זה: " ברק-, בני63רבי עקיבא  נבנה ברחוב
 בהתאמה(. 

 
. 2020בדצמבר  31מועד המסירה הצפוי של הדירות, על פי הסכם הרכישה, הינו לא יאוחר מיום 

 יובהר כי בהתאם להסכם הרכישה למוכר קיימת האופציה להקדים את מועד מסירת הדירות.

 :התמורה

על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של 
 מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין(.  38-כ
 

 :התמורה שולמה ותשולם בהתאם למועדים הבאים
שולם ע"י החברה בסמוך למועד חתימת הסכם מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין(  16-סך של כ  (א)

 הרכישה.

 מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין( ישולם בשני תשלומים לאורך ביצוע העבודות בנכס. 18-סך של כ (ב)

 מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין( תשולם בסמוך למועד קבלת הדירות. 4-יתרת התמורה בסך של כ (ג)

פי -חשבון התמורה על-המוכר התחייב להבטיח את הכספים, שתשלם לו החברה עללעניין זה, 
ערבויות בנקאיות אוטונומיות בלתי מותנות שיוצאו על ידי המוכר באמצעות הסכם הרכישה, 

בעבור כל תשלום שתשלם החברה למוכר וכן ברישום הערת אזהרה לטובת החברה אשר תירשם 
 בנוסף, לחברה תהיה הזכות להקדים תשלומים.בסמוך לחתימת הסכם הרכישה. 
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 אופן מימון הרכישה:

מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון 
 חיצוני מגופים מממנים כגון: מחזיקי אגרות חוב, בנקים וגופים מוסדיים.

 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה:

 (.%0.5בגין רכישת הנכס שילמה החברה מס רכישה )בשיעור של 
 

 תוכניות החברה לגבי הנכס:

לאחר מסירת הדירות לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן בשוק החופשי. להערכת החברה, 
לא צפויות השקעות מהותיות בדירות לאחר קבלתן, בהתאם להסכם הרכישה, וניתן יהיה 

  .להשכירן באופן מיידי
 

 דירות בהרצליה 30רכישת  .ד
 

: בסעיף זה החברה, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן , התקשרה2020בפברואר  27ביום 
דירות המצוי בשלבי ייזום  30קומות אשר יכיל  7"(, בהסכם רכישה של בניין שלם בן המוכר"

", בהתאמה(, כמפורט העסקה" או "הסכם הרכישה"-ו "הנכס: "בסעיף זה )להלןובנייה בהרצליה  
 ד' בדוחות הכספיים השנתיים.23בבאור 

 תיאור תמציתי של הנכס:

מ"ר( בתוספת  2,556-דירות )שטח מכר של כ 30קומות אשר יכיל  7הנכס הנרכש הינו בניין שלם בן 
 6536בגוש  975מ"ר שטחי גן על המקרקעין הידועים כחלקה  210-מ"ר מרפסות וכ 336-של כ

-" והמקרקעין", "הדירות", "הממכר: "בסעיף זה בשכונת הרצליה הירוקה, בהרצליה )לעיל ולהלן
קומות וחניון תת קרקעי  6", בהתאמה(.  המקרקעין כוללים את הממכר ובניין נוסף בן הפרויקט"

 חניות קיימות כהצמדות לדירות הממכר.  30אשר ממנו ישויכו 
 . 2022באפריל  28מועד המסירה הצפוי של הדירות, על פי הסכם הרכישה, הינו לא יאוחר מיום 

 
 להסכם הרכישה למוכר קיימת האופציה להקדים את מועד מסירת הדירות.יובהר כי בהתאם 

 התמורה:

על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הממכר )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך 
 מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין(.  62של 

 
 :בהתאם למועדים הבאים שולמה ותשולםהתמורה 

שולם ע"י החברה בסמוך למועד חתימת הסכם מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין(  4.34-סך של כ (א)

  הרכישה.

 .שולםמיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין(  26.66-סך של כ (ב)

מיליון ש"ח )כולל מע"מ כדין( ישולם במספר תשלומים לאורך ביצוע העבודות  21-סך של כ      (ג)

 בנכס.

ש"ח )כולל מע"מ כדין( תשולם בסמוך למועד קבלת  מיליון 10-יתרת התמורה בסך של כ (ד)
 הדירות.
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 

 
פי -חשבון התמורה על-לעניין זה, המוכר התחייב להבטיח את הכספים, שתשלם לו החברה על

הסכמי הרכישה, באמצעות ערבויות בנקאיות בהתאם להוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת 
 . )להלן: "חוק הבטחת השקעות( 1974 –השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה 

 
 תשלומים.בנוסף, לחברה תהיה הזכות להקדים 

 אופן מימון הרכישה:

מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון 
 חיצוני מגופים מממנים כגון: מחזיקי אגרות חוב, בנקים וגופים מוסדיים.

 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה:

 (.%0.5של בגין רכישת הנכס שילמה החברה מס רכישה )בשיעור 
 

 :מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לבעלי הנכס והמגבילים את יכולת השימוש בו

הדירות בממכר הינן דירות אשר מיועדות להשכרה במחירים מפוקחים ומוזלים בהתאם לאישור 
עיריית הרצליה באופן שכל הדירות בפרויקט יושכרו לבני המקום למשך תקופת שכירות כוללת 

שנים אשר מניינה יספר ביחס לכל דירה מהמועד בו הושכרה לראשונה.  15-אשר לא תפחת מ
ממחירי השוק כפי שייקבע ע"י שמאי  22%-שכר הדירה המפוקח והמוזל )כולל חניה( יהיה נמוך ב

הוועדה המקומית לאחר שייתן לחברה אפשרות להביא בפניו חוות דעת שמאית, נתונים 
טיים להחלטה ובכל מקרה לא יותר מדמי השכירות ככל שייקבעו בהתאם ומסמכים נוספים רלוונ

"(. שלב הדיור המפוקח: "בסעיף זה )להלן 1965-לתוספת השישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה
שנים כאמור לעיל( ניתן יהיה להשכיר ו/או למכור את  15מתום שלב הדיור המפוקח )הינו מתום 
כפוף להוראות החוק החלות על החברה בהיותה "קרן הנכס בשוק החופשי ללא הגבלות ב

 . 1961-להשקעות במקרקעין" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה )נוסח משולב(, התשכ"א
 

 תוכניות החברה לגבי הנכס:

. להערכת בהתאם לאמור לעיל לאחר מסירת הדירות לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן
לאחר קבלתן, בהתאם להסכם הרכישה, וניתן  החברה, לא צפויות השקעות מהותיות בדירות

  .יהיה להשכירן באופן מיידי
 

 דירות בשכונת ארנונה בירושלים 59רכישת  .ה
 

: בסעיף זה , התקשרה החברה, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה )להלן2020במרץ  4ביום 
: בסעיף זה )להלןיחידות דיור בשכונת ארנונה בירושלים  59"(, בהסכם רכישה של המוכר"
ה' בדוחות הכספיים 23", בהתאמה(, כמפורט בבאור העסקה" או "הסכם הרכישה"-ו "הנכס"

 .2019השנתיים של החברה לשנת 

 תיאור תמציתי של הנכס:

יחידות דיור בשלבי בנייה  31-יחידות דיור מוכנות ו 28יחידות דיור מתוכן  59הנכס הנרכש הינו 
חניות תת קרקעיות  73מ"ר מרפסות,  771-בתוספת של כ מ"ר, 6,483-סופיים בשטח מכר של כ

מחסנים המצויים על המקרקעין הידועים כחלקה  40-חניות כפולות( ו 14-חניות בודדות ו 45)
בסעיף  בשכונת ארנונה בירושלים )לעיל ולהלן 2,4,6ברחוב פרופסור צבי נוימן  30139בגוש  373
 , בהתאמה(. "המקרקעין"-" ו הדירות" או "היחידות: "זה

-ו-11בנייני מגורים בני  3", הכולל ARNONA PLACEהמקרקעין כוללים פרויקט למגורים בשם "
 קומות מרתף.  3יחידות דיור בתמהיל מגוון וכן  100קומות כ"א, המכילים  14

במשא  ההדירות )אשר נקבע 59התמורה בגין ו הנכסהושלמה מסירתו של  ביוני 30נכון ליום 
 .רים במלואהוכלמ שולמהמיליון ש"ח  140-ם( בסך של כדידומתן בין הצ

  



 מגוריט ישראל בע"מ
 ביניים באורים לדוחות הכספיים

 

 19 
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 התמורה:

על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של 
חשבון -לו על שולמו אשרהמוכר התחייב להבטיח את הכספים, מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ו 140-כ

פי הסכם הרכישה, בהערות אזהרה בהתאם להוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת -התמורה על
 .1974 –השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה 

 
 :בהתאם למועדים הבאיםהתמורה שולמה 

 
שולם ע"י החברה תוך שלושה ימי עסקים ממועד מיליון ש"ח )כולל מע"מ(  70סך של  (א)

 חתימת הסכם הרכישה. 
לשנת  שולמה במהלך הרבעון השנימיליון ש"ח )כולל מע"מ(  70יתרת התמורה בסך של  (ב)

 בסמוך למועד קבלת הדירות.ו 2020
 

 אופן מימון הרכישה:

 את רכישת הנכס באופן הבא: מימנההחברה נכון למועד הדוח, 
מיליון ש"ח מתמורת הנכס באמצעות התמורה בגין אגרות החוב  107-כ מנהיהחברה מ (א)

)סדרה א'( שהונפקו על ידי החברה ומוחזקות בידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה 
יחידות  50: "תמורת ההנפקה"( וזאת בכפוף לרישום שיעבוד על בסעיף זה א'( )להלן

ה א'( של החברה ועמידה בתנאים דיור בנכס לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדר
 בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה.

מיליון ש"ח מתמורת הנכס באמצעות התמורה בגין אגרות החוב  17-כ החברה מימנה (ב)
( שהונפקו על ידי החברה ומוחזקות בידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה 1)סדרה 

יחידות דיור בנכס לטובת הנאמן למחזיקי אגרות  9שום שיעבוד על ( וזאת בכפוף לרי1
( של החברה ועמידה בתנאים בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי 1החוב )סדרה 

 ( של החברה.1אגרות החוב )סדרה 
 

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה:

 (.0.5%בגין רכישת הנכס שילמה החברה מס רכישה )בשיעור של 
 

 תוכניות החברה לגבי הנכס:

הדירות בדמי שכירות חופשית בהסכמי  59הדירות מתוך  16 נכון לתאריך הדוח, מושכרות
 ולפעול להשכרת יתר הדירות בפרויקט.בכוונת החברה להמשיך  שכירות סטנדרטיים.

 
 כללי:

 140,000-תמורה במזומן בסך של כ -אלפי ש"ח 143,000-הדירות הסתכמה בכ 59עלות רכישת 
אלפי  930-אלפי ש"ח, עלויות תיווך ומשפטיות בסך של כ 700-אלפי ש"ח, מס רכישה בסך של כ

העריכה החברה את שווין  2020 ,במרץ 31אלפי ש"ח. ליום  1,400-ש"ח ועלויות שונות בסך של כ
. על פי הערכת השווי אשר בוצע בגישת ההשוואה אומדן שווין ההוגן הדירות בפרויקט 59של 

 אלפי ש"ח. 155,380 –ירות בפרויקט הוא כ של הד
 אלפי ש"ח. 12,078כתוצאה מכך רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן בסך של 
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 תביעה ייצוגית .ו

כייצוגית , נודע לחברה מאת צד ג', אודות בקשה שהוגשה לאישור תובענה 2020במרס  22ביום 
כל  ד החברה, ריט אינדקס ניהול בע"מ חברת הניהול של החברה )להלן: "חברת הניהול"(,כנג

 "(. הבקשהומנכ"ל החברה )להלן: " 2019חברי דירקטוריון החברה, שכיהנו בו בחודש נובמבר 
עיקר עניינה של הבקשה הינו לקבוע כי כל מחזיקי מניות החברה, החל מיום הנפקת החברה 

)למעט חברת הניהול  17.11.2019ר ובפרט כל מי שהחזיק במניותיה עם סיום המסחר ביום לציבו
הנ"ל, חלק מחברי דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה( קופחו על ידי הנתבעים ובמיוחד במסגרת 

, לגופים מוסדיים מהשורה הראשונה 2019ההנפקה שבוצעה על ידי החברה בחודש נובמבר 
המבקש ההנפקה הנ"ל בוצעה באופן ובתנאים המיטיבים עם בעלי  במשק הישראלי. לטענת

השליטה )וכפועל יוצא מכך עם המשקיעים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה( אך פוגעים בבעלי 
המניות ומרעים את מצבם וההחלטה לבצע את ההנפקה לא אושרה על פי הוראות הדין. לטענת 

-עד כ 20-להנפקה הנ"ל נע בטווח של כ המבקש גובה הנזק שנגרם לחברי הקבוצה כולה בקשר
 מיליון ש"ח. 29-מיליון ש"ח או לחילופין בסך של כ 50

ות הנהלת החברה כ, על בסיס הערהחברה בוחנת את השלכות הבקשה כאמור ובשלב זה
 אין ביכולתה להעריך את תוצאותיה. ויועציה המשפטיים

 
 יפו-אביבבניינים בשדרות ירושלים בתל  2הסכם רכישה של  .ז

 
חתמה החברה  2020במרס,  29, ביום 2019ב' לדוחות הכספיים השנתיים לשנת 8בהמשך לבאור 

המוכר בעסקה על התוספת הראשונה להסכם הרכישה, לפיה התשלום השני בעסקה ע"ס  עם
מהתמורה הכוללת העסקה(, אשר היה אמור להיות משולם במלואו  26%מליון ש"ח ) 67-של כ

 ישולם באופן הבא: 2020ראשון של שנת במהלך הרבעון ה
במרס,  30מהתמורה הכוללת בעסקה( שולמו עד ליום  13%מליון ש"ח ) 33.3-סך של כ .א

2020. 
מהתמורה הכוללת בעסקה( ישולמו  13%מליון ש"ח ) 33.3-יתרת התשלום בסך של כ .ב

 . שסוכמה בין הצדדיםבתוספת ריבית  2020 בדצמבר 29עד ליום 
 

 אגרות חוב )סדרה א'( סדרת הרחבת .ח
  
הנפיקה החברה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה א'(, שבמחזור  2020באפריל,  2ביום         

ש"ח ע.נ. על פי דוח הצעת  255,782,000אשר נרשמה לראשונה למסחר בבורסה בהיקף של 
אגרות  140,000,000אשר הוצא מכוח תשקיף המדף של החברה,  2017באוגוסט  21המדף מיום 

תמורת ההנפקה בניכוי  .ש"ח ע.נ. כל אחת 1חוב )סדרה א'( של החברה, רשומות על שם, בנות 
 "ח.אלפי ש 133,420-אלפי ש"ח הסתכמה לכ 6,580-הנפקה בסך של כההוצאות הנכיון ו

מערכן הנקוב הכולל של  100%אגרות החוב )סדרה א'( עומדות לפירעון בתשלום אחד המהווה          
 . 2022ביוני  30אגרות החוב )סדרה א'( אשר ישולם ביום 

. הריבית על יתרת הקרן 1%קרן האגרות חוב )סדרה א'( נושאת ריבית שנתית בשיעור קבוע של          
ת החוב )סדרה א'( תשולם פעמיים בשנה במועדים ובשיעור כדלקמן: הבלתי מסולקת של אגרו

 2022ביוני  30)כולל( וביום  2021ועד  2020בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ביוני ו 30בימים 
חודשים שקדמה למועדים אלו. אגרות החוב )סדרה א'( תהיינה צמודות,  6בגין התקופה בת 

, והכל 2017בגין חודש יולי  2017באוגוסט  15ורסם ביום קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפ
אשר הוצא מכוח תשקיף המדף  2018בפברואר  4כמפורט בדוח הצעת המדף של החברה מיום 

 "(2018בפברואר  4של החברה )להלן: "דוח הצעת המדף של החברה מיום 
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 

 
 הוןאיחוד  .ט

 
בהמשך להחלטת האסיפה הכללית, השנתית והמיוחדת של בעלי המניות של החברה שנערכה 

, , אשר במסגרתה אושר איחוד הון המניות של החברה והגדלת הונה הרשום2020במאי  4ביום 
, ביצעה החברה איחוד הון המניות הרשום ואיחוד הון המניות המונפק 2020במאי  17ביום 

 0.01( מניות רגילות של החברה, בנות 10, באופן שכל עשר )1:10והנפרע של החברה ביחס של 
ש"ח ערך נקוב כל אחת, מתוך הונה הרשום והונה המונפק והנפרע של החברה, אוחדו למניה 

המניות הרדומות. יובהר  ש"ח ערך נקוב כל אחת, לרבות  0.01החברה, בת  ( של1רגילה אחת )
 10,000,000,000-ש"ח ע.נ מחולק ל 100,000,000הונה הרשום של החברה לסך של  לכי, במקביל גד

 .ל אחתכש"ח ע.נ.  0.01מניות בנות 
 

אופציה  ( כתבי10בנוסף, כל כתבי האופציה של החברה הותאמו באופן דומה, כך שכל עשר )
ש"ח ערך  0.01( של החברה, הניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 1אוחדו לכתב אופציה אחד )

 .נקוב, ובהתאם מחירי המימוש שלהם הותאמו אף הם, לפי אותו יחס
במרץ  31( של החברה הותאמו באופן דומה, כך שעד ליום 1אגרות החוב )סדרה כמו כן, כל 

ש״ח ע.נ. של  0.99518( ניתנות להמרה באופן בו כל 1)סדרה  )כולל( תהיינה אגרות החוב 2021
באפריל  1ש"ח ערך נקוב ומיום  0.01מניה אחת בת  0.1-( ניתנים להמרה ל1אגרות החוב )סדרה 

( תהיינה ניתנות להמרה באופן בו 1אגרות החוב )סדרה  )כולל(  2024במרץ   21ועד ליום  2021
ערך נקוב  ש"ח 0.01מניה אחת בת  0.1-ב ניתנים להמרה לש"ח ע.נ. של אגרות החו 1.49277כל 

של החברה )זאת לאחר התאמות בגין חלוקות דיבידנד שבוצעו על ידי החברה ממועד הנפקת 
 .(( הנ"ל ועד למועד זה1אגרות החוב )סדרה 

 
 "מחנה יהודה" ירושלים פרויקט .י

 
 קשורים לחברה )להלן צדדים שלישיים שאינם 3התקשרה החברה עם  2020ביוני,  21ביום 

דירות מגורים אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני  80: "המוכרים"(, בהסכם רכישה של בסעיף זה
-)להלן בסעיף זה: "הסכם הרכישה" או "העסקה" ובסמוך לשוק מחנה יהודה במרכז ירושלים

להקצאה "הנכס", בהתאמה(. במקביל להסכם הרכישה, חתמה החברה על הסכם עם המוכרים 
 יב'.4מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראו ביאור  5,422,667ל ש
 

  .להלן פרטים נוספים אודות העסקה
 

 תיאור תמציתי של הנכס
-יחידות דיור אשר נמצאות בשלב בנייה ראשוני )שטח מכר כולל של כ 80הנכס הנרכש הינו 

מחסנים המצויים על  44-חניות תת קרקעיות ו 38מ"ר מרפסות,  528-בתוספת של כ  )מ"ר 5,544
, הגובלים בשוק מחנה יהודה ורחוב עץ חיים ממערב 507חלקה  30074עין הידועים כגוש המקרק

-ורחוב יפו מצפון והידועים כ"מתחם עץ חיים" בירושלים )להלן בסעיף זה: "הדירות" ו
חדרים. על המקרקעין  4עד  2ות כוללת תמהיל של דירות של "המקרקעין", בהתאמה(. הדיר

יחידות דיור  308קומות ובהם  30בנייני מגורים בגובה של  2מתוכנן פרויקט למגורים, הכולל 
מסחר )במסגרת הסכם הרכישה, נקבע כי בהתאם לתכניות החלות על המקרקעין ו/או  ושטחי 

נה הפרויקט, יתכן וייבנו במקרקעין ו/או תכניות עתידיות שיאושרו במקרקעין עליהם ייב
במגרשים הסמוכים בית מלון ושטחים ציבוריים פתוחים ו/או שטחים פרטיים פתוחים ו/או 
שטחים לבניית מוסדות ציבור ו/או חינוך שונים וכי ייתכן שחלק ממערכות הבניין ו/או 

 צת רכישה. מובהר כיהמתקנים בבניין יהיו משותפים יחד עם שימושים אלו( וזאת כחלק מקבו
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 

 
ובכפוף להעמדת בטוחה  1973 –, תשל"ג )דירות(את הדירות בתנאי חוק המכר  רכשה החברה 

על פי הסכם . וכי החברה אינה חלק מקבוצת הרכישההבטחת השקעות  על פי הוראות חוק
בנכס תימסר לחברה במועד שאינו מאוחר ממועד המסירה הצפוי, הרכישה, החזקה הבלעדית 

חודשים מיום החתימה על הסכם הרכישה, בכפוף לתשלום מלוא התמורה על פי הסכם  60קרי 
הרכישה ולמילוי כל התחייבויות החברה שיהיה עליה למלא עד למועד המסירה על פי הסכם 

 .הרכישה
 

  התמורה
הינה בסך  (נקבעה במשא ומתן בין הצדדיםש כפי)על פי הסכם הרכישה, התמורה בגין הנכס 

בנוסף נשאה החברה בהוצאות  להלן : "התמורה"(.מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ) 203.35 -של כ
 עסקה בהיקף אשר אינו מהותי לעסקה ולחברה.

  :תשולם בהתאם למועדים הבאיםשולמה ועל פי הסכם הרכישה התמורה 
מיליון ש"ח כולל מע"מ שולם על ידי החברה למוכרים באמצעות פנקס  40.67-סך של כ (1

יב' בדבר הנפקת מניות למוכר כחלק מהתמורה 4שוברים, בהקשר זה ראה באור 
 בעסקה.

מיליון ש"ח )כולל מע"מ( שולם על ידי החברה עם קבלת שוברי  20.34 -כ סך נוסף של (2
 תשלום.

ליון ש"ח )כולל מע"מ( ישולם כנגד שוברי תשלום לאחר מי 136.24 -סך נוסף של כ (3
 שייחתם הסכם ליווי לחברי קבוצת הרכישה בכללותם, לאורך ביצוע העבודות בנכס.

יום לפני סיום  14מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ישולם על ידי החברה  6.1 -סך נוסף של כ (4
 בניית הנכס.

  
שתשלם להם החברה בהתאם להוראות חוק המוכרים התחייבו להבטיח את הכספים לעניין זה 

 הבטחת השקעות.
 
 אופן מימון הרכישה         

מימון רכישת הנכס יבוצע מהונה העצמי של החברה וכן בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון 
 .חיצוני מגופים מממנים כגון: מחזיקי אגרות חוב, בנקים וגופים מוסדיים

 
 החיובי מס או היטלים הנובעים מהרכיש

 .0.5%בגין רכישת הנכס שילמה החברה מס רכישה בשיעור של 
 

 תוכניות החברה לגבי הנכס
לאחר מסירת הדירות לחברה, בכוונת החברה לפעול להשכרתן בשוק חופשי. להערכת החברה, 
לא צפויות השקעות מהותיות בדירות לאחר קבלתן, בהתאם להסכם הרכישה, וניתן יהיה 

 להשכירן באופן מיידי.
 

יצוין כי רכישת הדירות לא תשפיע על עמידת החברה בדרישות לעניין מעמדה כ"קרן להשקעות 
 רקעין" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה.במק
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 

 
 בעסקת מחנה יהודה הנפקת מניות .יא

 
יא 4יהודה ירושלים כמפורט בביאור במקביל לחתימת ההסכם לרכישת הדירות בעסקת מחנה 

ש"ח ע.נ  0.01מניות רגילות בנות  5,422,667הקצתה החברה למוכרים  2020ביוני,  29לעיל, ביום 
 ש"ח למניה רגילה 7.5של החברה )להלן בסעיף זה: "המניות המוקצות"( לפי שער מניה של 

 .מליון ש"ח 40-ובתמורה כוללת של כ
 

המניות הינו הסכם נפרד לכל דבר ועניין הציגה החברה בהתאם  על אף העובדה שהסכם הקצאת
, לאור זאת מדדה החברה את לכללי החשבונאות את הנפקת המניות כחלק מהתמורה בעסקה

הערכת . שווין ההוגן של המניות המוקצות על מנת קבוע את שוויה ההוגן של התמורה בעסקה
לוי קבעה כי שווין ההוגן של המניות השווי אשר בוצעה ע"י מעריך שווי חיצוני ובלתי ת

מליון ש"ח. יצויין כי החברה מחזיקה בידיה  23-המוקצות )כולל רכיב החסימה( הסתכם לכ
 מליון ש"ח בגין התשלום הנ"ל. 40-ערבויות חוק מכר בסך של כ

 
    ג לחוק(,15א עד 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים לענין סעיפים 15על פי סעיף 

 , יראו כהצעה לציבור של הניצעות:2000-התש"ס
  

להלן בסעיף זה: "מניות"(, אם (הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות  .1
 להלן: "תקופת החסימה המוחלטת"(;(טרם חלפו ששה חודשים מהיום בו הוקצו 

 , הצעה של המניות תוך כדי המסחר בבורסה, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים .2
שימנו החל מתום תקופת החסימה המוחלטת )להלן: "תקופת הטפטוף"(, וזאת אם בכל 

 :אחד מאלהיתקיים אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף 
 

כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של  (א)
מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו 

 ום ההצעה.לי
מההון  1%הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על שיעור של  (ב)

 המונפק והנפרע של החברה.
למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך  –הון מונפק ונפרע" 

 .המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו
במהלך תקופת החסימה האמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהניצעות  (ג)

המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך 
 המסחר בבורסה.

 
 התחייבו כדלקמן: המוכריםבנוסף, במסגרת הסכם ההקצאה 

 
במהלך המסחר בבורסה  של המניות המוקצות לקיים את המגבלות על מכירה חוזרת .1

ותקנות ניירות ערך  1968-התשכ"ח ,ג לחוק ניירות ערך15מכוח סעיף  םהמוטלות עליה
ולא לבצע כל פעולה במניות  2000-ג לחוק(, התש"ס15-א ו15)פרטים לעניין סעיפים 

המוקצות אשר יראו בה כהצעה לציבור של אותן מניות בהתאם להוראות הסעיף 
 האמור.

התחייבו שלא למכור ו/או להעביר את המניות  המוכריםמבלי לגרוע מהאמור לעיל  .2
חודשים ממועד הקצאתן ולא לבצע מכירה  12ת לכל צד שלישי כלשהו במשך המוקצו
 ( במניות החברה.shortבחסר )

 
 ו' פקיעות אופציות סדרה ד' וסדרה .יב

 
ח' לדוחות הכספיים 16ו', לפרטים נוספים ראה באור -פקעו אופציות ד' ו 2020ביוני,  30ביום 

 השנתיים.
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 )המשך( הדיווח אירועים משמעותיים בתקופת -: 4באור 

 
 עדכון דמי הניהול  .יג

 
, לאחר דיונים והתייעצויות שנערכו עם גופים מוסדיים מובילים המחזיקים 2020ביוני  21 ביום

במניות החברה, אישר דירקטוריון החברה )לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה( 
את ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם חברת הניהול, בנוגע לשינוי מתווה דמי הניהול שתשלם 

 ול.החברה לחברת הניה
 

על פי המתווה החדש, המפורט להלן, יחול שינוי מהותי מאוד בדמי הניהול אותם תהיה זכאית 
 חברת הניהול לקבל מהחברה בתמורה לשירותי הניהול שהיא מעניקה לחברה, כמפורט להלן:

 
"(, הסכם הניהולעל אף האמור בהסכם הניהול שבין החברה לבין חברת הניהול )להלן: " (א)

בתוספת מע"מ כדין( מסך  0.855%) 1%ירותי הניהול הקבועה כיום על במקום  תמורת ש
שווי נכסי שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים כולל מזומנים ושווי מזומנים )להלן: "

 2020ביולי  1", בהתאמה( תשונה התמורה כך שהחל מיום דמי הניהול הישנים" ו"החברה
 "(:דמי הניהול החדשיםן: "יהיו דמי הניהול מדורגים כמפורט להלן )להל

 
דמי הניהול השנתיים משווי  שווי נכסי החברה

נכסי החברה בגין המדרגה 
 הרלבנטית*

 0.712% מיליארד ש"ח  2ועד  0בגין שווי נכסי החברה שבין 
 0.600% מיליארד ש"ח 3ועד  2בגין שווי נכסי החברה שבין 
 0.550% מיליארד ש"ח 4ועד  3בגין שווי נכסי החברה שבין 

 0.500% מיליארד ש"ח 4בגין שווי נכסי החברה שמעל 
 

 לדמי הניהול האמורים יתווסף מע"מ כדין. *
 

נושאת חברת הניהול במלוא עלות העמדת שירותיהם לחברה,  2020בינואר  1החל מיום  (ב)
במשרה מלאה, של סמנכ"ל הכספים של החברה, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה וחשב 
החברה וכן של כל נושאי המשרה, כפופי המנכ"ל בחברה, כפי שיהיו מעת לעת )בנוסף 

רת הניהול על פי הסכם הניהול הקיים כיום(. לעלות העסקת מנכ"ל החברה בו נושאת חב
לשנה. עם כניסתו לתוקף של האמור בסעיף  ₪מיליון  2-יצוין כי עלות זו נאמדת כיום בכ

)א( לעיל, תחדל חברת הניהול לשאת בעלויות האמורות בס"ק )ב( זה והחברה תישא בהן 
 כבעבר.

הול את דמי הניהול הישנים יודגש כי על אף האמור לעיל, החברה תמשיך לשלם לחברת הני (ג)
 7-עד לתום תקופת הסכם הניהול וכי במידה ותקופת הסכם הניהול תחודש ותוארך ב

שנים נוספות, על פי החלטה שהינה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי בשנה הראשונה 
השנים העוקבות מסיום הסכם הניהול הנוכחי(  7של הסכם הניהול החדש )שיחול בתקופת 

ת הניהול לחברה את כל הפרשי דמי הניהול ששולמו לה על ידי החברה )מובהר תשיב חבר
כי הפרשים אלו הינם בגובה ההפרש שבין דמי הניהול הישנים אילו המשיכו להיות 
משולמים על פי הוראות הסכם הניהול לבין דמי הניהול החדשים(. היה ותקופת הסכם 

ונה שלאחר הפסקת הסכם הניהול תשיב הניהול לא תחודש, כאמור לעיל, אזי בשנה הראש
חברת הניהול לחברה סך שיהיה שווה לסכום ששולם על ידי החברה בגין האמור בסעיף 
)ב( לעיל, בעבור התקופה שהחלה במועד שבו תחדל חברת הניהול לשאת בעלויות אלו 

 ועד למועד סיום הסכם הניהול.
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האמור בסעיף )ג( זה יחול גם בתקופת הסכם הניהול החדש. קרי, בתקופת הסכם הניהול 
החדש החברה תמשיך לשלם לחברת הניהול את דמי הניהול הישנים עד לתום תקופת 

 7-הסכם הניהול החדש ובמידה ותקופת הסכם הניהול החדש תחודש אף היא ותוארך ב
ה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי בשנה הראשונה שנים נוספות, על פי החלטה שהינ

השנים העוקבות מסיום הסכם  7של הסכם הניהול שיחודש לאחר מכן )שיחול בתקופת 
הניהול החדש( תשיב חברת הניהול לחברה את כל הפרשי דמי הניהול ששולמו לה על ידי 

ברת הניהול החברה, כאמור לעיל )ובמידה והסכם הניהול לא יחודש, כאמור, תשיב ח
לחברה את הסכום ששולם על ידי החברה בתקופת הסכם הניהול החדש, בגין האמור 
בסעיף )ב( לעיל(. האמור בפסקה זו ימשיך לחול גם הלאה בכל חידוש של הסכם הניהול 

 שנים כל אחת. 7לתקופות נוספות בנות 
ניהול בגין מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוסכם כי החברה לא תשלם לחברת הניהול דמי  (ד)

מזומנים ושווי מזומנים שיהיו בקופת החברה, אשר נבעו מגיוס ההון )נטו( על פי דוח 
"(. תמורת ההנפקה)להלן בסעיף זה: " 2019הצעת המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר 

, החברה תמשיך לשלם 2019בדצמבר  31על כן, החל מהדוחות הכספיים של החברה ליום 
ול המחושבים על בסיס שווי נכסי החברה, על פי הסכם הניהול לחברת הניהול דמי ניה

שבין החברה לחברת הניהול )כפי שהוא במועד זה ובהתאם לשינויים שיחולו בו, בהתאם 
לאמור לעיל(. אולם, לצורך חישוב דמי הניהול תנוכה מתוך סך נכסי החברה תמורת 

רה לא תעשה בה שימוש. ההנפקה, אשר, עד למועד הרלבנטי לחישוב דמי הניהול, החב
מובהר כי השקעת תמורת ההנפקה בניירות ערך סחירים לא תחשב "שימוש" לעניין זה 

 ועל כן לא תזכה את חברת הניהול בדמי ניהול בגין ניירות ערך סחירים אלו.
 

מעבר לאמור לעיל לא יחול כל שינוי בהתקשרות שבין החברה לחברת הניהול והיא תמשיך להיות 
 נכון למועד זה.כפי שהיא 

 
באוגוסט  13לאחר דיונים והתייעצויות שנערכו עם סגל רשות ניירות ערך בנוגע לאמור לעיל ביום 

אישר דירקטוריון החברה )לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה( עדכון של   2020
שתשלם ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם חברת הניהול, בנוגע לשינוי מתווה דמי הניהול 

 "( כדלקמן:העדכוןהחברה לחברת הניהול )להלן: "
 

על פי החלטתו הקודמת של דירקטוריון החברה האמורה לעיל, צוין בפסקה השניה בסעיף )ג(  .1
כי, האמור בסעיף )ג( יחול גם בתקופת הסכם הניהול החדש. קרי, בתקופת הסכם הניהול 

חי( החברה תמשיך לשלם לחברת החדש )אשר תחל עם סיום תקופתו של הסכם הניהול הנוכ
הניהול את דמי הניהול הישנים, עד לתום תקופת הסכם הניהול החדש ובמידה ותקופת הסכם 

שנים נוספות, על פי החלטה שהינה בשיקול דעתה  7-הניהול החדש תחודש אף היא ותוארך ב
תקופת של החברה בלבד, אזי בשנה הראשונה של הסכם הניהול שיחודש לאחר מכן )שיחול ב

השנים העוקבות מסיום הסכם הניהול החדש( תשיב חברת הניהול לחברה את כל הפרשי  7
דמי הניהול ששולמו לה על ידי החברה )ובמידה והסכם הניהול לא יחודש, כאמור, תשיב 
חברת הניהול לחברה את הסכום ששולם על ידי החברה בתקופת הסכם הניהול החדש, בגין 

"(. עוד צוין כי האמור בפסקה זו ימשיך תנאי החידוש השני)להלן: " )ב( להלן(3האמור בסעיף 
שנים כל אחת )להלן:  7לחול גם הלאה בכל חידוש של הסכם הניהול לתקופות נוספות בנות 

 "(.תנאי ההמשכיות"
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פנה  2020ביוני  21ת דירקטוריון החברה מיום בסמוך לאחר פרסום הדוח המיידי אודות החלט .2
סגל רשות ניירות ערך לחברה והעלה חשש )מבלי שגיבש את עמדתו הסופית( שמא קיום 
תנאי החידוש השני ותנאי ההמשכיות יעניקו לחברת הניהול יתרון בבחירתה כחברת ניהול 

יהול לבעלת של החברה בתקופות עתידיות, העלול להעלות שאלה בדבר הפיכת חברת הנ
שליטה בחברה, בעתיד, במועד חידוש הסכם הניהול. לאור זאת, על פי העדכון שאושר, 
בהסכמת חברת הניהול, תנאי החידוש השני ותנאי ההמשכיות בוטלו ובהתאם לכך האמור 

יחול גם בתקופת הסכם הניהול החדש )הסכם הניהול  לא)ג( להלן( 3בסעיף )ג( לעיל )ובסעיף 
שבו תתקשר החברה עם חברת הניהול, אם תתקשר, עם סיום תקופתו של הסכם הניהול 

שנים מכניסתו לתוקף של  7הנוכחי(. על כן, בתקופת הסכם הניהול החדש )היינו, לאחר תום 
שלם לחברת הניהול )אם הסכם הניהול הנוכחי שבין החברה לחברת הניהול( החברה תמשיך ל

זו תבחר כחברת הניהול של החברה לתקופה זו( את דמי הניהול הישנים, כקבוע בהסכם 
 הניהול ובתקנון החברה. 

 
 לאור האמור לעיל, תחולנה ההוראות הבאות ביחס להסכם הניהול: .3

 
"(, הסכם הניהולעל אף האמור בהסכם הניהול שבין החברה לבין חברת הניהול )להלן: " (א)

בתוספת מע"מ כדין( מסך  0.855%) 1%במקום  תמורת שירותי הניהול הקבועה כיום על 
שווי נכסי שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים, כולל מזומנים ושווי מזומנים )להלן: "

 2020ביולי  1", בהתאמה( תשונה התמורה כך שהחל מיום דמי הניהול הישנים" ו"החברה
 "(:דמי הניהול החדשיםמפורט להלן )להלן: "דמי הניהול הינם מדורגים כ

 
דמי הניהול השנתיים  שווי נכסי החברה

משווי נכסי החברה בגין 
 המדרגה הרלבנטית*

 0.712% מיליארד ש"ח  2ועד  0בגין שווי נכסי החברה שבין 
 0.600% מיליארד ש"ח 3ועד  2בגין שווי נכסי החברה שבין 
 0.550% מיליארד ש"ח 4 ועד 3בגין שווי נכסי החברה שבין 

 0.500% מיליארד ש"ח 4בגין שווי נכסי החברה שמעל 
 

 לדמי הניהול האמורים יתווסף מע"מ כדין. *
 

יודגש כי לאור האמור לעיל דמי הניהול החדשים יחולו בתקופת הסכם הניהול הנוכחי 
 .2023המסתיימת בחודש ספטמבר 

 
נושאת חברת הניהול במלוא עלות העמדת שירותיהם לחברה,  2020בינואר  1החל מיום  (ב)

במשרה מלאה, של סמנכ"ל הכספים של החברה, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה 
וחשב החברה וכן של כל נושאי המשרה, כפופי המנכ"ל בחברה, כפי שיהיו מעת לעת 

רת הניהול על פי הסכם הניהול הקיים )בנוסף לעלות העסקת מנכ"ל החברה בו נושאת חב
לשנה. עם כניסתו לתוקף של האמור  ₪מיליון  2-כיום(. יצוין כי עלות זו נאמדת כיום בכ

בסעיף )א( לעיל, תחדל חברת הניהול לשאת בעלויות האמורות בס"ק )ב( זה והחברה 
 תישא בהן כבעבר.
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יודגש כי על אף האמור לעיל, החברה תמשיך לשלם לחברת הניהול את דמי הניהול  (ג)
הישנים עד לתום תקופת הסכם הניהול וכי במידה ותקופת הסכם הניהול תחודש ותוארך 

שנים נוספות, על פי החלטה שהינה בשיקול דעתה של החברה בלבד, אזי בשנה  7-ב
השנים העוקבות מסיום הסכם  7יחול בתקופת הראשונה של הסכם הניהול החדש )ש

הניהול הנוכחי( תשיב חברת הניהול לחברה את כל הפרשי דמי הניהול ששולמו לה על 
ידי החברה )מובהר כי הפרשים אלו הינם בגובה ההפרש שבין דמי הניהול הישנים אילו 

ם(. היה המשיכו להיות משולמים על פי הוראות הסכם הניהול לבין דמי הניהול החדשי
ותקופת הסכם הניהול לא תחודש, כאמור לעיל, אזי בשנה הראשונה שלאחר הפסקת 
הסכם הניהול תשיב חברת הניהול לחברה סך שיהיה שווה לסכום ששולם על ידי החברה 

)ב( לעיל, בעבור התקופה שהחלה במועד שבו תחדל חברת הניהול 3בגין האמור בסעיף 
 ם הסכם הניהול.לשאת בעלויות אלו ועד למועד סיו

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוסכם כי החברה לא תשלם לחברת הניהול דמי ניהול בגין  (ד)

מזומנים ושווי מזומנים שיהיו בקופת החברה, אשר נבעו מגיוס ההון )נטו( על פי דוח 
"(. תמורת ההנפקה)להלן בסעיף זה: " 2019הצעת המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר 

, החברה תמשיך לשלם 2019בדצמבר  31וחות הכספיים של החברה ליום על כן, החל מהד
לחברת הניהול דמי ניהול המחושבים על בסיס שווי נכסי החברה, על פי הסכם הניהול 
שבין החברה לחברת הניהול )כפי שהוא במועד זה ובהתאם לשינויים שיחולו בו, בהתאם 

כה מתוך סך נכסי החברה תמורת לאמור לעיל(. אולם, לצורך חישוב דמי הניהול תנו
 ההנפקה, אשר, עד למועד הרלבנטי לחישוב דמי הניהול, החברה לא תעשה בה שימוש. 

 
מעבר לאמור לעיל לא יחול כל שינוי בהתקשרות שבין החברה לחברת הניהול והיא תמשיך 

 להיות כפי שהיא נכון למועד זה.
 
 

  הדיווחאירועים משמעותיים לאחר תקופת  -: 5באור 
 

 הקצאת אופציות )סדרה יא'( לחברת הניהול
 

הקצתה החברה לעיל, יב' 4מניות כאמור בבאור  5,422,667כתוצאה מהקצאת  2020, לאוגוסט 6ביום  
 271,133 -אופציות )סדרה יא'( אשר ניתנות למימוש ל 271,133לחברת הניהול ללא כל תמורה נוספת 

בת שבע שנים ממועד הקצאת המניות בגינן הן יונפקו,  קופהכולן או חלקן בכל עת במהלך תמניות 
 . ש"ח למניה 7.5ובתמורה ל 2027ביוני,  29קרי, עד ליום 

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

 2020 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 תוכננוד בתאגי 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 , בקרותהשאר 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  2020במרץ  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  2020שנת 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
 בהתייחס מטעים יהיו אותם מצגים, לא נכללו בהןש הנסיבות בהם, לאור שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ

 ;הדוחות לתקופת
 

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 יחד 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 מסקנת הדירקטוריון 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 הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי נושא המשרה 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  2020של 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 בהש 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, קבעתי בקרות .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 
והגילוי הנדרש בהתאם לשטר הנאמנות )סדרה א'( בקשר לפרויקט  2011להשקעה מחודש ינואר 

 מידטאון, פרויקט נגבה ופרויקט הלל

 

 נדל"ן להשקעה מהותי מאוד

 מול הנוףאלקטרה  –רמלה  פרויקט

 2019שנת  2020שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
  1רבעון  2רבעון  

 145,600 -כ 145,600-כ 145,600-כ )באלפי ש"ח( שווי הנכס
NOI  2,243 -כ 1,149 -כ 1,111 -כ )באלפי ש"ח( בתקופה 

)באלפי  /השקעות נוספות בנכסרווחי )הפסדי( שערוך בתקופה
 ש"ח(

 16,403 -כ (157) -כ -

 73% 100% 98%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 3.1% -כ 1)%( שנתי חזוי שיעור תשואה
 

 1.5%-כ 3.2%-כ

 41-כ 41-כ 41-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

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

 41-כ - 41-כ

 

 

 מידטאון פרויקט

 2019שנת  2020שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
  1רבעון  2רבעון 

 86,880-כ 86,880-כ 87,180-כ )באלפי ש"ח( שווי הנכס
NOI  1,883-כ 481-כ 471-כ )באלפי ש"ח( בתקופה 

)באלפי  /השקעות נוספות בנכסרווחי )הפסדי( שערוך בתקופה
 ש"ח(

 690-כ - 300-כ

 100% 100% 100% ממוצע בתקופה )%( שיעור תפוסה

 2.2%-כ 2.2%-כ 2.2%-כ 2)%( שנתי חזוי שיעור תשואה

 72-כ 72-כ 72-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

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

 72-כ 75-כ -

 

 

 מרום נגבה – גן רמת פרויקט

 2019שנת  2020שנת  100%-חלק התאגיד בנכס. 100%נתונים לפי 
  1רבעון  2רבעון 

 78,300-כ 78,300-כ 78,300-כ )באלפי ש"ח( שווי הנכס
NOI  2,031-כ 528-כ 585-כ )באלפי ש"ח( בתקופה 

)באלפי  /השקעות נוספות בנכסרווחי )הפסדי( שערוך בתקופה
 ש"ח(

 248-כ - -

 100% -כ 99%-כ 97%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 2.6%-כ 2.8%-כ 2.8%-כ 3)%( שנתי חזוי שיעור תשואה

  59 -כ 59-כ 59-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

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

 59 -כ 57-כ 56-כ

 

 

                                                           
 קיימיםשהיו בהתאם להסכמי השכירות  , בקצב שנתימצטברת בפועל בכל תקופה NOI-אשר שימש בחישוב התשואה, משקף את ה NOI-ה  1

יצוין כי הערכת החברה בדבר שיעור התשואה השנתי החזוי, כולל מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  .בכל תקופה
בכל  NOI-ו אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על שווי הנכס

תקופה. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בשווי הנכס, שינוי בדמי שכירות ממוצעים 
 למ"ר, שיעור תפוסה ממוצע בתקופה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על שיעור התשואה השנתי החזוי.

 לעיל. 1ראה הערת שוליים מס'   2
 לעיל. 1שוליים מס' ראה הערת   3



 

 

  פרויקט גבעת שמואל

 2019שנת  2020שנת  100%-בנכס. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
  1רבעון  2רבעון 

 129,600 129,600 129,600 )באלפי ש"ח( שווי הנכס
NOI  3,540-כ 924-כ 878-כ )באלפי ש"ח( בתקופה 

)באלפי  /השקעות נוספות בנכסרווחי )הפסדי( שערוך בתקופה
 ש"ח(

 400-כ - -

 100%-כ 98%-כ 97%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 2.7%-כ 2.8% -כ 2.8%-כ 4)%( שנתי חזוי שיעור תשואה

 58-כ 58-כ 58-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

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

 58-כ 59-כ 63-כ

 

  "הפרדס" פתח תקווהפרויקט 

 2019שנת  2020שנת  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
  1רבעון  2רבעון 

 145,000 145,010 145,030 )באלפי ש"ח( שווי הנכס
NOI  1,035-כ 956-כ 941-כ )באלפי ש"ח( בתקופה 

)באלפי  /השקעות נוספות בנכסרווחי )הפסדי( שערוך בתקופה
 ש"ח(

 15,098-כ (23)-כ (68)-כ

 100% 99%-כ 99%-כ שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 0.7%-כ 2.6% -כ 2.6% -כ 5)%( שנתי חזוי תשואהשיעור 

 51-כ 51-כ 51-כ דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש בש"ח( 

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

 51-כ 48-כ 47-כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 לעיל. 1ראה הערת שוליים מס'   4
 לעיל. 1ראה הערת שוליים מס'   5



 

  "ארנונה" ירושליםפרויקט 

 הנכס הצגת

 30.06.2020פירוט ליום  
 ירושלים ארנונהבשכונת  "ARNONA PLACE",: פרויקט הנכס שם

 ירושליםבשכונת ארנונה  6,4,2פרופסור צבי נוימן  רחוב הנכס מיקום
 74מ"ר מרפסות,  771-מ"ר, בתוספת של כ 6,483-יחידות דיור מוכנות, בשטח מכר של כ 59  הנכס שטחי

 30139בגוש  373הידועים כחלקה מחסנים המצויים על המקרקעין  40-חניות תת קרקעיות ו
 . ישירה חזקהה בנכס האחזקה מבנה
 .100% בנכס בפועל התאגיד חלק

 .ר.ל לנכס השותפים שמות
 )מועד מסירה( 2020 יוני תאריך רכישת הנכס

 חוזית זכות לחברה .המוכרת שם על מהוונת חכירה כזכות העסקה של זה בשלב רשום הנכס בנכס משפטיות זכויות פירוט
   כחוכרת להירשם

 טרם הוגשה בקשה מטעם החברה היזמית לרישום בית משותף משפטיות זכויות רישום מצב
מנוצלות  בניה בלתי זכויות

 משמעותיות
 .ר.ל

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

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר
 

  עיקריים נתונים

 

 

 

 צפויות בגין חוזי שכירות חתומים הכנסות

נתונים לפי 
. חלק 100%

-התאגיד בנכס
%1007 

לשנה שתסתיים 
 31.12.2020ביום 

לשנה שתסתיים 
 31.12.2021ביום 

לשנה שתסתיים 
 31.12.2022ביום 

לשנה שתסתיים 
 31.12.2023ביום 

לשנה שתסתיים 
 31.12.2024ביום 
 ואילך

 באלפי )ש"ח(
מרכיבים 

 קבועים
 118-כ 77-כ 74-כ 73-כ 36-כ

 מרכיבים
 משתנים

 (אומדן)

 .רל .רל .רל .רל .רל

 118-כ 77-כ 74-כ 73-כ 36-כ סה"כ

 

 

                                                           
 . נחתם חוזה שכירות אחד 2020ביוני  30ונכון ליום  2020יובהר כי הנכס נמסר לחברה במהלך יוני   6
 . 6ראה הערת שוליים מספר   7

 התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 100%-בנכס

 בתאריך רכישת הנכס  30.06.2020

)באלפי  30.06.2020שווי הוגן ליום 
 ש"ח(

עלות רכישה כולל הוצאות  155,380-כ
)באלפי  נלוות לרכישה

 ש"ח(

  143,302-כ

  2020 מרץ מועד הרכישה 155,380-כ ערך בספרים בסוף שנה )באלפי ש"ח(
   12,078-כ )באלפי ש"ח(רווחי שערוך 

   - שיעור תפוסה ממוצע )%(
   - )מ"ר( בפועל מושכרים שטחים

   - 6"ח(ש)באלפי  הכנסות"כ סה
בחוזים  דמי שכירות ממוצעים למ"ר

 )לחודש בש"ח(שנחתמו בשנה 
-   

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

-   

NOI )אלפי ש"ח( -   
NOI ח(ש)אלפי  מותאם" -   

   - )%( בפועל תשואה שיעור
   - )%( מותאם תשואה שיעור

   - הדיווח תקופתמספר שוכרים לתום 



 

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים

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

 (ח"ש במיליוני)
שעבוד מדרגה 

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

 50, להירשם כבעלת זכות חכירה מהוונת של 2020במארס  4מיום הסכם מכר 
דירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויקט הידוע בשם 

"ARNONA PLACE 30139בגוש  373" אשר נבנה על המקרקעין הידועים כחלקה 
ברחוב פרופסור צבי נוימן בשכונת  5303לפי תכנית מפורטת מס'  14מגרש מס' 

בירושלים ואשר מפורטות בנספח ג' לאגרת החוב )להלן בסעיף זה: ארנונה 
"(, לרבות זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות הדירות 50" או "הדירות"

שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את 
פות על כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוס

"( וכן שעבוד קבוע, יחיד, הנכסהמקרקעין המיוחסים לדירות )להלן בסעיף זה: "
ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של החברה למלוא הפירות 

הנובעים מהנכס לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל 
ו, ו/או הדירות הקיימות תשלום שמשולם ע"י שוכרי הנכס, כולו או חלק

והנכללות בנכס, הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום על הנכס, על 
שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים 

הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש 
דיות בנכס וכן על מלוא זכויותיה של זכויות לבניה נוספות קיימות ו/או עתי

החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין הנכס, והכל בהתאם לאגרת החוב. החברה 
לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם 

לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר 
 הנאמנות.

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי 
( של החברה, על מלוא זכויות החברה מכוח הסכם מכר מיום 1אגרות החוב )סדרה 

דירות )לרבות  9, להירשם כבעלת זכות חכירה מהוונת של 2020במארס  4
" אשר ARNONA PLACEיקט הידוע בשם "ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרו
לפי תכנית  14מגרש מס'  30139בגוש  373נבנה על המקרקעין הידועים כחלקה 

ברחוב פרופסור צבי נוימן בשכונת ארנונה בירושלים ואשר  5303מפורטת מס' 
"(, הדירות 9" או "הדירותמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב )להלן בסעיף זה: "

, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, וכל זכויות לרבות זכויות החזקה
אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את כל זכויותיה של החברה בדירות 
ולמעט המיטלטלין וזכויות בניה נוספות על המקרקעין המיוחסים לדירות )להלן 

 "(. הנכסבסעיף זה: "
וע ויחיד, ראשונים בדרגה וללא שעבוד קבוע, יחיד, וכן בהמחאה על דרך שעבוד קב

 הגבלה בסכום את מלוא זכויות החברה בקשר עם תגמולי הביטוח.
שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של 
החברה למלוא הפירות הנובעים מהנכס לרבות דמי השכירות ו/או דמי פדיון ו/או 

י שוכרי הנכס, כולו או חלקו, ו/או הדירות דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ע"
הקיימות והנכללות בנכס, הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום על הנכס, 
על שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיתווספו על ההסכמים 
הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות 

 יה נוספות קיימות ו/או עתידיות בנכס, והכל בהתאם לאגרת החוב.לבנ
החברה לא תמשכן ולא תשעבד ולא תמחה את הנכסים המשועבדים או כל חלק 
מהם לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא אלא בהתאם ובכפוף להוראות 

 שטר הנאמנות.

 ללא הגבלה בסכום.

 אזהרה הערות
 הנאמן לטובת

 '(א סדרה) ח"לאג

 הנאמן לטובת הדירות 50על  אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו
 . משכנתה לרישום החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה) ח"לאג

 

 אזהרה הערות
 הנאמן לטובת

 '(1 סדרה) ח"לאג

 הנאמן לטובת הדירות 9על  אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו
 . משכנתה לרישום החברה התחייבות בגין, החברה של'( 1 סדרה) ח"לאג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הערכת השווי אודות פרטים

 משועבדות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א(דירות אשר  50בגין 

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

 

 133,520-כ (ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 'ושות שימקבי קפלנר פרידמן ברק השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 השווי הערכת של התוקף תאריך
 הערכת מתייחסת שאליו התאריך)

 (השווי

30.06.2020 

 השווי הערכת מודל
 (אחר עלות/הכנסה/השוואה)

ההשוואה גישת  

 (Sales Comparison Approach) ההשוואה בגישת הערכה – השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים
 Grossהשכרה )-שטח מכר בר

Leasable Area שנלקח בחשבון )
 בחישוב )מ"ר(

 ר"מ 5,553-כ

-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 )בש"ח(  בחישוב שנלקח השכרה

 למ"ר בנוי 25,500חדרים  4דירת 
 למ"ר בנוי 23,500חדרים  5דירת 

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

 ש"ח 34,100 –ש"ח  17,202

 השוואה ברי הנכסים מספר
 בחישוב שנלקחו

118 

 שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים
 לצורך

, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 שטח, מיקום

", ברחוב פרופסור צבי נוימן בשכונת ARNONA PLACE"דירות נוספות בפרויקט : 1 נכס
 100-חדרים בגודל מדווח של כ 5-ו 4 בנות דירות החישוב לצורך נלקחו. בירושליםארנונה 
 מ"ר, בהתאמה. 120-מ"ר וכ

 171, דרך חברון 6, ברחוב השופט חיים כהן אקסקלוסיב" "ארנונה פרויקטדירות ב: 2 נכס
-ן כלבי 80-חדרים בגודל מדווח שנע בין כ 6עד  3ירושלים. נלקחו לצורך החישוב דירות בנות 

 מ"ר. 183
בירושלים. נלקחו  10, 8: דירות בפרויקט "מגדלי ציון", ברחוב השופט חיים כהן  3נכס 

 מ"ר. 114-מ"ר לבין כ 70-חדרים בגודל מדווח שנע בין כ 5עד  3לצורך החישוב דירות בנות 
בירושלים. נלקחו לצורך  14, 12: פרויקט "ארנונה פארק" ברחוב השופט חיים כהן 4נכס 

 מ"ר. 118-מ"ר לבין כ 60-חדרים בגודל מדווח שנע בין כ 5עד  2וב דירות בנות החיש
בירושלים. נלקחו לצורך  18, 16: פרויקט "סביוני ארנונה" ברחוב השופט חיים כהן 5נכס 

 מ"ר. 134-מ"ר לבין כ 85-חדרים בגודל מדווח שנע בין כ 5עד  3החישוב דירות בנות 
-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

NOI ( הנוכחי של הנכסNOI  נוכחי
 חלקי שווי שנקבע(

 .ר.ל

 אין פרמטרים מרכזיים אחרים
 ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח( 

בשווי למ"ר מכר  5%עליה של 
 מוצע 

 140,196-כ

בשווי למ"ר מכר  5%ירידה של 
 מוצע

 126,844-כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (1החוב )סדרה  דירות אשר משועבדות עבור מחזיקי אגרות 9בגין 

. חלק התאגיד 100%נתונים לפי 
 100%-בנכס

 

 21,860-כ (ח"ש באלפי) שנקבע השווי
 'ושות שימקבי קפלנר פרידמן ברק השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 השווי הערכת של התוקף תאריך
 הערכת מתייחסת שאליו התאריך)

 (השווי

30.06.2020 

 השווי הערכת מודל
 (אחר עלות/הכנסה/השוואה)

ההשוואה גישת  

 (Sales Comparison Approach) ההשוואה בגישת הערכה – השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים
 Grossהשכרה )-שטח מכר בר

Leasable Area שנלקח בחשבון )
 בחישוב )מ"ר(

 מ"ר 930-כ

-בר מכר ר"למ מכירה מחיר
 )בש"ח(  בחישוב שנלקח השכרה

 למ"ר בנוי 25,500חדרים  4דירת 
 למ"ר בנוי 23,500חדרים  5דירת 

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

 ש"ח 34,100 –ש"ח  17,202

 השוואה ברי הנכסים מספר
 בחישוב שנלקחו

118 

 שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים
 לצורך

, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה
 שטח, מיקום

", ברחוב פרופסור צבי נוימן בשכונת ARNONA PLACE"דירות נוספות בפרויקט : 1 נכס
 100-חדרים בגודל מדווח של כ 5-ו 4 בנות דירות החישוב לצורך נלקחו. ארנונה בירושלים

 מ"ר, בהתאמה. 120-מ"ר וכ
 171, דרך חברון 6, ברחוב השופט חיים כהן אקסקלוסיב" "ארנונה פרויקטדירות ב: 2 נכס

-לבין כ 80-חדרים בגודל מדווח שנע בין כ 6עד  3ירושלים. נלקחו לצורך החישוב דירות בנות 
 מ"ר. 183

בירושלים. נלקחו  10, 8: דירות בפרויקט "מגדלי ציון", ברחוב השופט חיים כהן  3נכס 
 מ"ר. 114-מ"ר לבין כ 70-ים בגודל מדווח שנע בין כחדר 5עד  3לצורך החישוב דירות בנות 

בירושלים. נלקחו לצורך  14, 12: פרויקט "ארנונה פארק" ברחוב השופט חיים כהן 4נכס 
 מ"ר. 118-מ"ר לבין כ 60-חדרים בגודל מדווח שנע בין כ 5עד  2החישוב דירות בנות 

בירושלים. נלקחו לצורך  18 ,16: פרויקט "סביוני ארנונה" ברחוב השופט חיים כהן 5נכס 
 מ"ר. 134-מ"ר לבין כ 85-חדרים בגודל מדווח שנע בין כ 5עד  3החישוב דירות בנות 

-שיעור תשואה נטו המשתקף מה
NOI ( הנוכחי של הנכסNOI  נוכחי

 חלקי שווי שנקבע(

 .ר.ל

 אין פרמטרים מרכזיים אחרים
 ניתוחי רגישות לשווי )באלפי ש"ח( 

בשווי למ"ר מכר  5%עליה של 
 מוצע 

 22,953-כ

בשווי למ"ר מכר  5%ירידה של 
 מוצע

 20,767-כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נדל"ן להשקעה בהקמה מהותי מאוד

 

 באר יעקב –פרויקט דירה להשכיר 

 נתונים עיקריים

 31.12.2019 30.06.2020 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 90,790-כ 93,030-כ )באלפי ש"ח(עלות מצטברת לתחילת שנה 

 2,240-כ 588-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 93,030-כ 94,987-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 93,030-כ 94,987-כ שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 93,030-כ 94,987-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 ש"ח(

 ל.ר. ל.ר.

לשנת  רביעירבעון  מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה(
20238 

רבעון שלישי לשנת 
2022 

 404,650-כ 404,650-כ 9( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 
 311,620-כ 309,663-כ ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 

 23%-כ 23%-כ שיעור השלמה תקציבי )%(

 

 הלל ירושליםפרויקט 

 נתונים עיקריים

 31.12.2019 30.06.2020 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 
 83,680 85,377-כ עלות מצטברת לתחילת שנה )באלפי ש"ח(

 449-כ 311-כ )באלפי ש"ח( התקופהעלות שוטפת שהושקעה במהלך 
 85,377-כ 85,688-כ )באלפי ש"ח( תקופהסה"כ עלות מצטברת לסוף 

 85,377-כ 85,688-כ 10 שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
 85,377-כ 85,688-כ )באלפי ש"ח( תקופהערך בספרים בסוף 

 - - רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

ירידת )ביטול ירידת( ערך שנזקפה בשנה )באלפי  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 ש"ח(

 ל.ר. ל.ר.

 - - מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל שנה(
 - - 11( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה כוללת צפויה )כפי שדווחה בסוף כל 

 - - ( )באלפי ש"ח(תקופהעלות השקעה שטרם הושקעה )כפי שדווחה בסוף כל 
 - - שיעור השלמה תקציבי )%(

 

                                                           
חודשים מהמועד בו נמסרה הקרקע ליזם. במהלך הרבעון השני  39בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, תהא   8

התקבלה הודעה מטעם חברת הפיתוח כי המגרש נמסר לשותפות ועל כן מועד ההשלמה החוזי של הפרויקט הינו חודש אוגוסט  2019לשנת 
 דצמברה עמדה החברה בכל אבני הדרך בתנאי המכרז, ייתכן עיכוב של כשנה בסיום הפרויקט קרי . להערכת החברה, על אף שעד כ2022
. בכוונת החברה לפעול למול דירה להשכיר במטרה לבקש הארכת מועדים בהתאם.יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה 2023

ינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה הכוללת הצפויה ומועד ההשלמה הצפוי, כוללים מידע צופה פני עתיד שא
נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות  פיתוח וכן על 

ועיים ומנרב הנדסה ובנין בע"מ הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצ
תקדמות. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, הוכן קצב ה
משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד התארכות 

 "ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.הבנייה, השפעות הקורונה וכיו תשומות
 לעיל. 8ראה הערת שוליים מס'   9

 .בדוח דירקטריון 9כולל עלויות שהוונו לנכס לצורך תכנון השיפוץ ותוספת הזכויות כאמור בהערת שוליים   10
פני עתיד שאינו בשליטת החברה, הצפויה ומועד ההשלמה הצפוי, כוללים מידע צופה  יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת  11

המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין 
ת עתידיות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים מרכיב הקרקע והוצאות  פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאו

וכן קצב התקדמות. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, 
, שינויים במדד התארכות משך בניית הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט

 וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה. השפעות הקורונה תשומות הבנייה
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  לכבוד
  ")החברה(" בע"מ מגוריט ישראלחברת 

  
  

  א.ג.נ,
  
  

  בע"מ מגוריט ישראל: הנדון
  

  
  

החברה עומדת  30.06.2020למועד  נכון לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, הרינו לאשר כי
  .)"הפקודה"(להלן:    1961-מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"אלפקודת    3א64אשר נקבעו בסעיף    בתנאים

  
  

 .כקרן להשקעות במקרקעין שיש לסווג את החברה, הרי האמור לעיללאור 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  בכבוד רב,  

  
  

  את קסירר גבאי, קוסט, פורר           
 רואי חשבון                
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