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 בע"מ מגוריט ישראל
 2018 ספטמברב 30ביום  שנסתיימהלתקופה דוח ביניים 

 

 

, 1970-פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 2014במרץ  10ביום 

"התיקון", בהתאמה(; בהתאם להוראות -בסעיף זה: "התקנות" ולהלן קטנים )בדבר הקלות לתאגידים 

תאגיד קטן כמשמעו בתיקון. דירקטוריון החברה  הייתההחברה  2017בדצמבר  31ליום  נכון התיקון יצוין, כי

( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח 1אימץ את כל ההקלות המפורטות בתיקון, כדלקמן: )

ה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית בחברה, כך שהחברה תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות רוא

( העלאת סף הצירוף של דוחות 3)-ו 20%-( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל2בלבד; )

 .40%-חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

בדבר תיקון נוסף לתקנות שעניינו  2017באפריל  24ערך מיום כמו כן, בהמשך להודעת סגל רשות ניירות 

מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור, לפיו תאגיד קטן אינו מחויב עוד בפרסום הדוחות הכספיים ברבעון 

קיבלה על עצמה החברה  2017במאי  28הראשון והשלישי, אלא בכל חצי שנה )דוחות עיתיים(, על אף שביום 

דירקטוריון החברה דן בנושא והחליט שעל אף עמידת החברה בהגדרת , 2017באוגוסט  28 את ההקלה, ביום

תאגיד קטן פטור, משלב זה החברה לא תמשיך לאמץ את ההקלה ותחזור לדווח דוחות כספיים לפי מתכונת 

 דיווח רבעונית.

החברה אינה עונה עוד על הגדרת "תאגיד קטן" , 2018בינואר  1בהתאם להוראות תקנות הדוחות, החל מיום 

הואיל והערך הנקוב של תעודות ההתחייבות שבמחזור של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, 

ה)ג( לתקנות, 5-( ו1ה)א()5( לתקנות. בהתאם לתקנות 3ג)א()5מעל הסף הקבוע לעניין זה בתקנה  היה

לתקנות תוך יישום ההקלות ל"תאגיד קטן", כפי שאלו אומצו ד 5לדווח לפי תקנה  רשאית להמשיךהחברה 

 .2018בספטמבר  30על ידי דירקטוריון החברה, וזאת עד וכולל הדוח הרבעוני של החברה ליום 

 

 

 

 

 2018 ספטמברב 30המאזן:  תאריך

 

 2018 נובמברב 15הדוח:   תאריך
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 :עניינים תוכן

 

 .8201 ספטמברב 30ליום  התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון דוח  'א פרק

 

 .8201 ספטמברב 30כספיים ביניים ליום  דוחות 'ב פרק

 

 .מנהלים הצהרות 'ג פרק

 

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

 .2011 ינואר מחודש להשקעה"ן נדל לפעילות בנוגע

 .רמלה לפרויקט בקשרשטר הנאמנות להגילוי הנדרש בהתאם  'ב נספח

 .Equity Swap הרכיב הפיננסי בעסקתשווי הוגן  מדידת – שווי הערכת 'ג נספח

 רמת גןמרום נגבה ב –הערכת שווי  נספח ד'
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה -פרק א' 

 2018 ספטמברב 30שנסתיימה ביום  חודשים התשעלתקופה של 
 

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

של  תקופה"( ולמועד הדוח)להלן: " 2018 ספטמברב 30מוגש בזה דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

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

 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 2017בפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת  כי הנחה מתוך ונערך, הדוח

-2018)מס' אסמכתא:  2018 מרץב 7אשר פורסמו ביום  2017 בדצמבר 31 ביום שנסתיימהמצב ענייני החברה לשנה 

 "(.2017 לשנת התקופתי הדוח)להלן: " (01-022564

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

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

ושמו . לפרטים אודות בסיס ההצגה ועיקרי המדיניות החשבונאית אשר יביניים לדוחות הכספיים 2 בביאורכמפורט 

  .2017לשנת  התקופתילדוח  2 ביאור ו, ראביניים בדוחות הכספיים

 

 

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

 ותזרים המזומנים שלו

 העסקית וסביבתו התאגיד פעילות .1

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

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

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

 .בבורסה החברה

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

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

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

 .ייחודיות מס להטבות זכאית במקרקעין להשקעות קרן, בנוסף. ועוד

 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

 

 

                                                        
)מס'  2016בספטמבר  14(, מיום 114220-01-2016אסמכתא: )מס'  2016באוגוסט  31לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום   1

 (, בהתאמה.2016-01-124066)מס' אסמכתא:  2016בספטמבר  15( ומיום 2016-01-123466אסמכתא: 
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 הנפקת מניות ועסקת החלף  .1.5

 70,000,000ניצעים שונים בתמורה לסך של  6-מניות ל 70,000,000, הקצתה החברה 2018ביוני  27ביום 

ובדומה להון  2016ש"ח. התמורה נקבעה על בסיס מחיר ההנפקה של מניות החברה בחודש ספטמבר 

 העצמי למניה של החברה.

עם תאגיד בנקאי  2018ביוני  21התקשרה החברה ביום במקביל לאישור ההקצאה הפרטית לניצעים 

 30, לדוחות הכספיים ליום ח'4. לפרטים נוספים ראו ביאור (Equity Swap)עסקת  עסקת החלףבישראל ב

 Equity -הפיננסי בעסקת ה הרכיבבגין מדידת שווי הוגן  והערכת שווי המצורפים לדוח זה 2018 ספטמברב

Swap זה. ' לדוחג נספחהמצורפת כ 

אופציות )סדרה  3,500,000, פרסמה החברה דוח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית של 2018ביולי  23ביום  .1.6

מניות לחברת הניהול בפעם אחת או  3,500,000-ג'(, לחברת הניהול, האופציות כאמור  הניתנות למימוש ל

-קצו במסגרת עסקת השהו תובחלקים, במהלך תקופה בת שבע שנים שתחילתה במועד ההנפקה של המני

equity swap  הקצתה החברה  2018ביולי,  29ביום . 2025ביוני  27עד ליום  2018ביוני  27שלעיל, קרי מיום

 2018 ספטמברב 30, לדוחות הכספיים ליום ט'4לפרטים נוספים ראו ביאור  את האופציות כאמור לעיל.

 המצורפים לדוח זה.

כל דירה חדרים ) 5דירות נוספות בנות  6רכשה החברה  תקופת הדוח,, לאחר 2018אוקטובר במהלך חודש  .1.7

לקומה  23הממוקמות בין קומה חניות כל אחת,  2( עם  מ"ר מרפסת 15-כמ"ר בתוספת  127-כבשטח של 

הדירות זמינות להשכרה בשוק  מיליון ש"ח. 15.6-של כ כולל בפרויקט "נגבה" רמת גן בתמורה לסך 27

 החופשי.

( צדדים שלישיים שאינם 2התקשרה החברה, עם שני )הדוח,  תקופת, לאחר 2018באוקטובר  22 ביום .1.8

 2,880-כ של מכר)שטח ומאוכלסות בחלקן  גמורותיחידות דיור  33 קשורים לחברה, בהסכם רכישה של

חלקה קומות המצוי על מקרקעין ב 7מ"ר( הבנויים בבניין בן  150-וכן מרפסות וגג )שטח כולל של כ מ"ר(

 2פינת רח' הלל מס'  27מ"ר( הנמצא ברח' המלך ג'ורג' מס'  3,785)בשטח בנוי כולל של  30037בגוש  30

 חברהתימסר ל ,הסכם הרכישהתשלום מלוא התמורה עפ"י ל בכפוף. "(הנכס: "בסעיף זה בירושלים )להלן

 א'5פים ראו ביאור . לפרטים נוס2018בדצמבר  31נכס, במועד שאינו מאוחר מיום ב הבלעדיתהחזקה 

  המצורפים לדוח זה. 2018בספטמבר  30לדוחות הכספיים ליום 

מהמוכר, שהינו צד שלישי שאינו קשור  פה,-בעל לחברה נמסר, לאחר תקופת הדוח, 2018בנובמבר  4 ביום .1.9

חניות מוצמדות וכן שטח  35יחידות דיור לרבות הצמדותיהן,  31הסכמי רכישה של ל בקשרלחברה, 

התנאי  כי "(הרכישה הסכם)להלן בסעיף זה: " אביב-בפרויקט אשר מצוי ברחוב הגר"א בתלמסחרי 

המתלה להסכם הרכישה לא התקיים וכי תנאי זה אינו צפוי להתקיים ועל כן הסכם הרכישה מבוטל על 

 (2018-01-104169)מס' אסמכתא:  2018בנובמבר,  4לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום  ידו.

הנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן בנוגע לבתקופת הדוח בדבר שינויים מהותיים אשר חלו  נוספיםפרטים ל .1.10

 .נספח א' ראו 2011 ינואר מחודשלהשקעה 

לפרטים נוספים בדבר פרויקט רמלה, אשר מוצג בדוחות הכספיים כמקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה,  .1.11

 ' המצורף לדוח זה.נספח בראו 
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מסכמת של רכישת הפרויקטים שבוצעו על ידי החברה בתחום הנדל"ן המניב למגורים נכון להלן טבלה  .1.12

 תאריך הדוחל

 הפרויקט עיר
 חתימה מועד

על הסכם / 
 רכישה

 עלות
 רכישה
 (₪)באלפי 

 רכישה עלות
כולל הוצאות 
 נלוות לרכישה

 (₪)באלפי 

 עלות
 שקעההה

הכוללת/ 
 2צפויהה

 (₪)באלפי 

 השווי אומדן
 3שומה לפי

 (₪)באלפי 

 אומדן בין הפרש
 שומה לפי השווי
 שקעההה לעלות
 הצפויה/ תכולל

 (₪)באלפי 

 "את
 בפרויקט דירות 34

-בתל"מידטאון" 
 אביב

 2017 ינואר
)מועד חתימה 

 על הסכם(
 12,659-כ 85,8604 73,201-כ 73,201-כ 71,400-כ

 רמלה
 בפרויקט דירות 84

 מול"אלקטרה 
 ברמלה" הנוף

 2017 מרץ
 חתימה)מועד 

 (הסכם על
 11,939-כ 139,720-כ 781,1275-כ 123,933-כ 121,680-כ

 גבעת
 שמואל

 בשכונת דירות 58
 בגבעת הדר רמת

 שמואל

 2018 מרץ
 9,616-כ 129,200 119,584-כ 119,476-כ 118,300-כ (רכישה)מועד 

 גן רמת

 פרויקט
"מרום 

" נגבה
 גן ברמת

23 
 דירות

 2017 מרץ
 חתימה)מועד 

 (הסכם על
 6,811-כ 55,100-כ 48,2896-כ 47,535-כ 46,700-כ

 דירות 6
  2018אוקטובר 

 חתימה)מועד 
 (הסכם על

 1,096-כ 17,050-כ 15,954-כ 15,804-כ 15,600-כ

 ירושלים

דירות ברח'  33
 27המלך ג'ורג' מס' 

  2פינת רח' הלל מס' 
 בירושלים

 2018 אוקטובר
 חתימה)מועד 

 (הסכם על
 8,005-כ 83,680-כ 75,6757-כ 75,675-כ 75,000-כ

 

                                                        
יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על   2

ים השונים ובמקרים של רכישת בקשר לפרויקט. הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה אינפורמציה

. אם הערכות זה נסמך בעיקר על עלות רכישה, הוצאות נלוות לרכישה והצמדות ששולמו בפועל מידע( ירושלים והלל רמלה)פרויקטים 

שינויים במדד שדרוגים נוספים של הדירות בפרוייקטים השונים, ל גורמים )כגון: החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב ש

יובהר כי נכון למועד הדוח החברה שילמה את מלוא  תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.

 .גן רמתמרום נגבה ב ופרויקטהתמורה בגין פרויקט מידטאון, פרויקט גבעת שמואל 

 פרויקטו מידטאון פרויקט בדבר נוספים לפרטיםֹ ֹד', "הערכת שווי", המצורף לדוח זה;  לפרטים נוספים בדבר פרויקט רמת גן ראו נספח  3

 במאי 16 ביום פורסם אשר 2018 במרץ 31 ביום שהסתיימה לתקופה ביניים לדוח המצורף", שווי הערכות', "ג נספח ראו שמואל גבעת

', ג נספח ראו רמלה פרויקט בדבר נוספים ולפרטים"( 2018 במרץ 31 ליום ינייםב דוח: "להלן( )2018-01-039615: אסמכתא' מס) 2018

 .2017 לשנת התקופתי לדוח המצורף", שווי הערכות"

" מידטאון פרויקט" של המקרקעין לשומת 7 בסעיף השומה בתחשיב ראו, הפרויקט על החלות מגבלות ללא, בסיסי שווי אודות לפרטים  4

 .2018במרץ  31ביניים ליום  לדוח המצורף", שווי הערכות', "ג לנספח שצורפה

 .עלות זו לא נלקחה בחשבון באומדן השווי לפי שומה .ח"ש אלפי 1,850-כ של בעלות בדירות מטבחים ושדרוג מזגנים כולל התקנת   5

 .עלות זו לא נלקחה בחשבון באומדן השווי לפי שומה .ח"ש אלפי 600-כ של בעלות בדירות מטבחים ושדרוג מזגנים התקנת כולל  6

לאחר מסירת היחידות לחברה, בכוונת החברה לתכנן ולבצע שיפוץ כללי בנכס הכולל, בין היתר, בקשה להגדלת כמות יחידות הדיור   7

פת זכויות בנייה ובניית היחידות שיתקבלו במקביל, בכוונת החברה להתחיל בהליך להשבחת הנכס ע"י בקשת תוס הקיימות כיום בנכס.

 )אם יתקבלו( כתוצאה מהגדלת זכויות הבנייה ובמקביל, להמשיך להשכיר את היחידות בנכס לרבות השכרת היחידות הפנויות בנכס.
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תאריך בתחום הנדל"ן המניב למגורים נכון לפרויקטים בהם זכתה החברה להלן טבלה מסכמת של   1.13

 הדוח

 זכיה מועד הפרויקט עיר
 במכרז

ת רכיש עלות
הקרקע ועלויות 

 פיתוח
 (₪)באלפי 

עלות 
שהושקעה 

 בפרויקט
 (₪)באלפי 

 שקעההה עלות
הכוללת/ 

 8צפויהה
 (₪)באלפי 

 לפי השווי אומדן
 שומה
 (₪)באלפי 

 חולון

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

יכלול בין  אשרארוך 
 דירות 54-ל 42

 9בחולון

 2017 ספטמבר
 זכיה מועד)

 (במכרז

 הסכום) 12,974-כ
 חלקהמהווה את 

  -החברה בנכס  של
60%) 

 13,627-כ
מהווה  הסכום)

 של חלקהאת 
  -החברה בנכס 

60%) 

 44,040-כ
מהווה  הסכום)

 של חלקהאת 
  -החברה בנכס 

60%) 

 שומה נערכה טרם

 ירושלים

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

 יכלול אשרארוך 
 דירות 79לפחות 

בשכונת מלחה, 
 10ירושלים

 2018 ינואר
 זכיה מועד)

 (במכרז

 23,608-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 23,730-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 85,800-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 שומה נערכה טרם

 ראשון
 לציון

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

 ביןיכלול  אשרארוך 
 דירות 78-ל 60

 11בראשון לציון

 2018 ינואר
 זכיה מועד)

 (במכרז

 24,272-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 24,674-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 69,600-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 שומה נערכה טרם

-באר
 יעקב

בהקמה  פרויקט
השכרה לטווח ל

 יכלול אשרארוך 
שטחי מסחר 

 500-להשכרה )כ
-לכ 234 ביןמ"ר( ו

 בבארדירות  280
 12יעקב

 2018 מרס
 זכיה)מועד 

 (במכרז

 52,800-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 54,092-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 242,790-כ
 מהווה)הסכום 

 של חלקה את
- בנכס החברה
%60) 

 שומה נערכה טרם

                                                        
וסס על יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המב  8

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

מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין רכיב הקרקע וכן על הערכות המבוססות על אומדן יעקב( -בירושלים, בראשון לציון ובבאר

(. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב להלן 12-ו 11, 10, 9 שבה" ןכהגדרת)ת יוהוצאות עתידיות של השותפו

מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת  יםשל גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט

וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת  , שינויים במדד תשומות הבנייהיםהאישורים הנדרשים להקמת הפרויקט

 הצפויה.

, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש ("השותפות" ן ביחד בסעיף זה:להל)לבין מנרב  החברהבהתאם להסכם שנחתם בין   9

 מהפרויקט 40%-תחזיק ב מהפרויקט ומנרב 60%-תחזיק ב שמגוריטמשותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך 

לפרטים נוספים  .בנוסף, למגוריט אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט

 .2017לדוח התקופתי לשנת  המצורףבפרק ב', "דוח הדירקטוריון",  11.7ראו סעיף 

 , השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש("השותפות" ביחד בסעיף זה:ן להל)לבין מנרב  החברהבהתאם להסכם שנחתם בין   10

 מהפרויקט 40%-ב תחזיק ומנרב מהפרויקט 60%-ב תחזיק שמגוריט כך, בפרויקט השותפות זכויות מימוש או/ו רויקטמשותף של הפ

 נוספים לפרטים. בפרויקט חלקה את למגוריט למכור אופציה ולמנרב בפרויקט מנרב של חלקה את לרכוש אופציה למגוריט, בנוסף

 לדוח זה.של החברה המצורפים  2018 בספטמבר 30הכספיים ליום  לדוחות ',ב4 ביאור ראו

, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש ("השותפות" ן ביחד בסעיף זה:להל)לבין מנרב  החברהבהתאם להסכם שנחתם בין   11

 מהפרויקט 40%-מהפרויקט ומנרב תחזיק ב 60%-תחזיק ב שמגוריטפות בפרויקט, כך משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השות

לפרטים נוספים בנוסף, למגוריט אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב אופציה למכור למגוריט את חלקה בפרויקט. 

 זה. לדוחשל החברה המצורפים  2018 בספטמבר 30לדוחות הכספיים ליום  ',ג4ביאור ראו 

, השותפות תפעל לחכירת ("השותפות" ן ביחד בסעיף זה:להל)לבין מנרב הנדסה ובנין בע"מ  החברהבהתאם להסכם שנחתם בין   12

מהפרויקט ומנרב תחזיק  60%-תחזיק ב שמגוריטהמקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך 
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 פרויקט בגיןש"ח  אלפי 29,086-כ של בסך החברה שלנכון למועד הדוח נזקף רווח בדוחותיה הכספים 

  .13ופרויקט נגבה רמת גן שמואל גבעת פרויקט ,מידטאון

, בהלל ברמלה יםהפרויקט בגין צפויה כוללת השקעהלעלות  שומה לפי השווי אומדןבנוסף, הפרש 

הינו בסך  םשומה ואשר טרם נזקף הרווח בגינ הםב כהשנער דירות נוספות בנגבה ברמת גן 6ובגין בירושלים 

יודגש כי הפרש זה טרם נזקף לרווח בדוחותיה  .ש"ח )להלן בסעיף זה: "ההפרש"( אלפי 21,040-של כ

לרווח כאמור, אם וכאשר יבשילו התנאים לכך, וזאת בהתאם לכללי  ףוהוא ייזק החברה הכספים של

לדוח רווח והפסד כאמור היות ועשויים  ףהחשבונאות המקובלים. יודגש כי אין כל וודאות כי סכום זה ייזק

  .הםה ובעלות ההשקעה הכוללת הצפויה בלפי השומ יםלחול שינויים בשווי הפרויקט

  כספי מצב .2

  (:ח"ש)באלפי  8201 ספטמברב 30שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  השינויים עיקרייפורטו  להלן

 הסעיף

 

 31יום ל

 2017 בדצמבר

 

 30 ליום

 בספטמבר

2018 

 החברה הסברי

 שוטפים נכסים סך

159,900 66,909 

 שימשו אשר מזומנים ביתרות מתנועהנובע בעיקר  הקיטון

 4.3 בסעיףכמפורט  החברה של והמימון ההשקעה לפעילות

 .להלן

/מוגבלים משועבדים פקדונות

 ארוך לזמן

1,580 37,546 

 לטובתמפקדונות ששיעבדה החברה בעיקר  נובע הגידול

 להשכיר דירה מכרזיבהם זכתה במסגרת  יםקטבפרוי ערבות

 בתיחום הנמצאים מזומנים וכן "חש אלפי 7,959-בסך של כ

( 12ח')4כאמור בבאור אלפי ש"ח  28,000 -כשל  בסך חשיפה

 .לדוחות התקופתיים

 פקדון בנאמנות

140,048 113,377 

"ח ש אלפי 119,194-כ של מיתרה בעיקר נובע הקיטון

 סדרה)"ח אג מהרחבת כתוצאה הנאמנות בחשבון שהופקדה

 מהשקעות כתוצאה"ח ש אלפי 145,914-כ של וקיטון ('א

  .התקופה במהלך מניבים בנכסים החברה

 להשקעה"ן נדל"ח ע מקדמות

 

149,942 94,095 

"ן נדלכנובע מסיווג עלות פרויקט מידטאון  בתקופה הקיטון

פרויקט ש"ח, סיווג עלות אלפי  61,653-כ של בסך להשקעה

 כתוצאה גידול בקיזוזו ש"חאלפי  48,289-כ נגבה בסך של

 מצטבר בסך גן ורמת ברמלה בפרויקטים החברה מהשקעות

 "ח.ש אלפי 54,095-כ של

 בהקמה להשקעה"ן נדל

13,024 116,123 

 בתקופה הגידולבהקמה מוצג לפי שווי הוגן.  להשקעה"ן נדל

נובע מהשקעות החברה בפרויקטים במלחה ירושלים, חולון, 

אלפי  103,099-כ שלראשון לציון ובאר יעקב בסך מצטבר 

 ש"ח.

                                                        
 .בפרויקטט אופציה לרכוש את חלקה של מנרב בפרויקט ולמנרב אופציה למכור למגוריט את חלקה בנוסף, למגורי מהפרויקט 40%-ב

 לדוח זה.של החברה המצורפים  2018 בספטמבר 30, לדוחות הכספיים ליום 'ה4ביאור ראו לפרטים נוספים 

. הפרש בין אומדן השווי 2018י של שנת גן שנתקבלו לידי החברה במהלך הרבעון השליש-הדירות בפרויקט נגבה רמת 23-בהתייחס ל  13

 . 2018גן, ככל שיהיה קיים כזה, יירשם בתוצאות הרבעון הרביעי לשנת -הדירות הנוספות שנרכשו בפרויקט נגבה רמת 6לעלות של 
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 הסעיף

 

 31יום ל

 2017 בדצמבר

 

 30 ליום

 בספטמבר

2018 

 החברה הסברי

 להשקעה"ן נדל

- 270,160 

 התקופההגידול במהלך  "ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן.נדל

ברבעון הראשון  מרכישת פרויקט בגבעת שמואלבעיקר  ענוב

 השלמתאלפי ש"ח,  119,517-בעלות כוללת של כ 2018לשנת 

ברבעון הראשון לשנת  סיווג פרויקט מידטאון שינויו רכישה

השלמת רכישה ושינוי   ש"ח, אלפי 73,201-כ בעלות של 2018

ש"ח  אלפי 48,289-כ סיווג פרויקט נגבה ברמת גן בעלות של

אלפי  29,086-כ התאמת שווי נדל"ן להשקעה בסך של וכן

 ש"ח.

 -- 713,758 464,913 המאזן סך

 'א סדרה חוב אגרות

247,890 370,951 

 120,942,000הרחבה של  מהנפקת בעיקר נובע בתקופה הגידול

 אלפי ש"ח, נטו 118,449-כל בתמורהסדרה א' ש"ח  "חאג.נ ע

 .  והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן

 בנקאי מתאגיד הלוואה

 ושאינן שוטפות)התחייבויות 

 40,800 - (שוטפות

מקבלת ליווי בנקאי שקיבלה  כתוצאה בעיקרנובע  הגידול

 בסעיף זה:  )להלן "מבע ובנין הנדסה מנרבהחברה יחד עם 

 יחס לפי יעקב בבאר להשכיר דירה במכרז השותפה, ("מנרב"

 ליוןימ 68-כ של מצטבר בסך, מנרב 40%-ו החברה 60% של

 ש"ח. 

 הוגן בשווי פיננסית התחייבות

- 7,233 

במהלך  בנק עם החלף עסקת מביצוע כתוצאה נובע הגידול

הנגזרת  ואמידת שוויה ההוגן של ההתחייבות הרבעון השני

 ליום המאזן. מעסקה זו

 הון

 
215,579 289,286 

 החברה שביצעה מניות מהקצאת כתוצאה בעיקר נובע הגידול

 הביאה ההחלף עסקת עם ביחד ,אשר לעיל 1.5 בסעיף כאמור

 רווחב מגידול וכן ח"ש אלפי 52,232-כ של בסך בהון לגידול

 .ח"ש אלפי 20,236-כ של בסך לתקופה הכולל

    0.97 0.94 (ח)ש" למניה הון
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  העסקיתהפעילות  תוצאות .3

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

 הסעיף

 החודשים 9-ל

 שהסתיימו

 30 ביום

 בספטמבר

2017 

 החודשים 9-ל

 שהסתיימו

 30 ביום

 בספטמבר

2018 

 החברה הסברי

 נכסים מהשכרת רווח

 והפעלתם

 ,מידטאון בפרויקט שכירות מדמי הכנסות כולל זה סעיף 1,509 -

 1,988-כבסך של  ופרויקט מרום נגבה שמואל גבעת פרויקט

)כולל  והפעלתם הנכסים השכרת עלויות בנטרול"ח,  ש אלפי

 אלפי 479-כ של מצטבר בסך( פעמיות חד הפעלה עלויות

 ."חש

"ן נדל הוגן שווי התאמת

 להשקעה

 ערך עליית בגין הוגן שווי התאמתבעיקר  כולל זה סעיף 29,086 -

 ערך עליית ש"ח, אלפי 12,659-כ של בסך מידטאון בפרויקט

ש"ח ועליית  אלפי 9,616-כ של בסך שמואל גבעת פרויקטב

 .אלפי ש"ח 6,811-כ ערך בפרויקט נגבה ברמת גן בסך של

 בעיקרנובע  2017מקבילה בשנת  תקופהלעומת  הגידול (10,633) (4,991) וכלליות הנהלה הוצאות

ש"ח בדמי הניהול לחברת  אלפי 3,323-כ של בסך מגידול

כתוצאה מרישום הוצאות בגין  "חש אלפי 935-כהניהול, 

לדוחות  ט'4אופציות לחברת הניהול )ראה בהקשר זה באור 

, (המצורפים לדוח זה 2018בספטמבר  30הכספיים ליום 

אלפי  415-וכבהוצאות בגין ייעוץ  אלפי ש"ח  620-כ של גידול

 .ופרסום שיווקש"ח בהוצאות 

 מהוצאות בעיקרהמימון, נטו בתקופה נובעות  הוצאות (274) (1,099) נטו, מימון)הוצאות(  הכנסות

מהפרשי  הוצאות וכן ('א סדרה)אג"ח  כיוןינריבית והפחתת 

 של לסך שהסתכמו בתקופה המחירים לצרכן למדד הצמדה

כמו כן במהלך התקופה רשמה החברה  ."חש אלפי 8,870-כ

בשווי הוגן  הפיננסית ההתחייבותהכנסות מימון משערוך 

 "ח. שאלפי  10,267-בסך של כ

ברווח הכולל בתקופה נובע בעיקר מהתאמת שווי  השינוי 20,236 (6,090) לתקופה (הפסד) רווח

 ובניכוי הוצאות הנהלה וכלליות הוגן נדל"ן להשקעה

 . , נטווהוצאות מימון

  0.07 (0.03) למניה (הפסד) רווח

 מימון ומקורות נזילות .4

בסך  ,2016מניות בחודש ספטמבר בידי החברה בגין הנפקתן והקצאתן של  התקבלהאשר  נטו התמורה .4.1

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

אלפי ש"ח, התמורה נטו אשר התקבלה בגין הנפקתן והקצאתן  245,972-בסך של כ, 2017בחודש אוגוסט 

ת סדרת אגרות חוב )סדרה א'( שנעשתה בחודש הרחב של אגרות חוב )סדרה א'( שנעשתה בדרך של

אשר התקבלה בגין הקצאתן של מניות התמורה נטו  וכן אלפי ש"ח 118,449-בסך של כ ,2018פברואר 

אלפי ש"ח  28,000-)מתוך סכום זה סך של כ מיליון ש"ח "לש פיאל 70,000-, בסך של כ2018בחודש יוני 

 2018בספטמבר  30לדוחות הכספיים ליום ( 12ח')4בבאור  כאמורהופקד בפקדון מוגבל לתיחום חשיפה 
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, משמשות למימון פעילותה העסקית של החברה, כפי שתחליט הנהלת (של החברה המצורפים לדוח זה

  דעתה.החברה מעת לעת, לפי שיקול 

בהיקף שיידרש לה לשם המשך  ו/או חובבעתיד בכוונת החברה לממן את פעילותה באמצעות גיוסי הון  .4.2

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

 .פרטיים

 

  :נזילות .4.3

 ."חש אלפי 66,619-כ שללחברה יתרות מזומנים בסך  ,2018 ספטמברב 30 ליום

 החודשים 9-ל הסעיף

 שהסתיימו

 30 ביום

 2017 בספטמבר

 החודשים 9-ל

 ביום שהסתיימו

 בספטמבר 30

2018 

 החברה הסברי

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  שוטפת

(4,627) (6,925) 

 

 נובע בתקופה שוטפת פעילותלהמזומנים  תזרים

 בניכוי"ח ש אלפי 20,236-כ של בסך מרווח בעיקר

-כ של בסך להשקעה"ן נדל הוגן שווי התאמת

-כ של בסך נטו מימון הוצאות, אלפי ש"ח 29,086

 ש"ח, עלות תשלום מבוסס מניות בסך שלאלפי  799

בתוספת התאמות שונות ו אלפי ש"ח 1,239-כ

אלפי  1,423-כ בסך של הדרושות להצגת המזומנים

 . ש"ח

 לפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  השקעה

המזומנים לפעילות השקעה נובע בעיקר  תזרים (307,877) (280,671)

בסך של  השקעהל"ן בנדלמהשקעות החברה 

 בסך בהקמה להשקעה"ן נדל, "חש אלפי 131,132

"ן נדל"ח ע מקדמות ותשלוםש"ח  אלפי 103,098של 

 ."חש אלפי 54,095בסך של  בהקמה

 מפעילות, נטו, מזומנים תזרימי

 "ח(ש)באלפי  מימון

 בעיקר נובע מימון מפעילות המזומנים תזרים 226,370 235,863

"ח אג הרחבת מהנפקת שהתקבלה נטו מתמורה

נטו  תמורהאלפי ש"ח,  118,449-כ בסך של 'א סדרה

 69,732-כ מהנפקת הון מניות ועסקת החלף בסך של

 אלפי ש"ח וקבלת אשראי מתאגיד בנקאי בסך של

תזרים מפעילות מימון  .אלפי ש"ח 40,800-כ

 עצמית רכישה וללכ 2017 שנת שללתשעת החודשים 

ש"ח ותמורה  אלפי 10,108-כ של בסך מניות של

 .245,971-מהנפקת אג"ח סדרה א, נטו בסך של כ
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 למחזיקי אגרות החוב  ייעודיגילוי  .5

 אגרות חוב )סדרה א' ( 

 .2017 אוגוסטב 22 מועד הנפקת הסדרה

אגרות חוב )סדרה א'( הונפקו במסגרת דוח הצעת מדף מכוח  255,782,000 הנקוב במועד ההנפקה  השווי סך

 תשקיף.ה

 .2018בפברואר  6 מועד הרחבת הסדרה

 הרחבת הסדרה. אגרות חוב )סדרה א'( הונפקו במסגרת 120,942,000 שווי נקוב במועד הרחבת הסדרה

הרחבת סך השווי הנקוב של הסדרה לאחר 

 הסדרה
 .אגרות חוב )סדרה א'( 376,724,000

 "חש אלפי 376,724-כ 30.9.2018שווי נקוב ליום 

 "חש אלפי 382,375-כ 30.9.2018שווי נקוב צמוד ליום 

 "חש אלפי 376,724-כ הדוח לתאריך נכון נקוב שווי

 "חש אלפי 383,884-כ שווי נקוב צמוד נכון לתאריך הדוח

 אלפי ש"ח 372,316-כ 30.9.2018ערך בדוחות הכספיים ליום 

 ש"חאלפי  1,451-כ לתאריך הדוח סכום הריבית שנצברה

 "חש אלפי 377,251-כ 30.9.2018שווי בורסאי ליום 

 אלפי ש"ח 376,724 -כ שווי בורסאי נכון לתאריך הדוח

 .לא התחייבות לתשלום נוסף

 .בשנה פעמיים תשולם אשר, 1%בשיעור קבוע של  שנתיתריבית  סוג ושיעור הריבית

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה א'(  100%תשלום אחד המהווה  מועדי תשלום קרן

 .2022ביוני  30אשר ישולם ביום 

שולמה הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'(  מועדי תשלום ריבית

ביום  )שולמה(, 2017בדצמבר  31דים כדלקמן: ביום בשנה, במועתשולם פעמיים ו

בדצמבר של  31-ביוני ו 30בימים  ,2018בדצמבר  31)שולמה(, ביום  2018ביוני  30

 .2022ביוני  30)כולל( וביום  2021עד  2019כל אחת מהשנים 

צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם  הינןאגרות החוב )סדרה א'(  ותנאיה הצמדה בסיס

"(. אם יתברר, המדד היסודי)להלן: " 2017 יוליבגין חודש  2017 אוגוסטב 15ביום 

במועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי המדד הידוע 

"( עלה לעומת המדד היסודי, תשלם מדד התשלוםבמועד התשלום )להלן: "

רה את אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור החב

העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר, במועד ביצוע תשלום 

כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית, כי מדד התשלום זהה למדד היסודי או נמוך 

 ממנו, אזי מדד התשלום יהיה המדד היסודי.

 לא. להמרההאם ניתנות 

זכות החברה לביצוע פדיון מוקדם או המרה 

 כפויה

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של 

 ימים לאחר מועד רישומן למסחר בבורסה.  60אגרות החוב )סדרה א'(, החל מחלוף 

 אין. החברה המדרגת 

האם ניתנת ערבות לתשלום התחייבויות 

 14החברה על פי שטר הנאמנות

 .לא

                                                        
 דיווח ראו נוספים לפרטים"(. הנאמנות שטר: "להלן) 2017 באוגוסט 21 מיום המדף הצעת לדוח' א כנספח מצורף הנאמנות שטר  14

 .(2017-01-072388: אסמכתא' מס) 2017 באוגוסט 21 מיום החברה
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 אגרות חוב )סדרה א' ( 

האם בתום שנת הדיווח ובמהלכה עמדה 

החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר 

 הנאמנות?

התחייבויות שנקבעו בשטר ו עמדה בכל התנאיםלמיטב ידיעת החברה, החברה 

 הנאמנות.

האם התקיימו תנאים המקימים עילה 

 להעמדה לפירעון מיידי?

לא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב  למיטב ידיעת החברה,

  לפירעון מיידי.

  לא. האם בוצעו פעולת שונות לבקשת הנאמן?

לפי סעיף  מהותיתהסדרה היא האם 

 ?()א( לתקנות הדוחות13)ב()10

 כן.

 

 מהפרויקטיםוערבויות חוק מכר שניתנו לחברה בגין כל אחד  החברהפירוט התמורות ששולמו ע"י  להלן .5.1

  :)באלפי ש"ח( 2018, ספטמברב 30הראשוניים כהגדרתם בשטר הנאמנות נכון ליום 

 מכר חוק ערבויות ששולמו תמורות 

 שהתקבלו

 הערות

 תל מידטאון פרויקט

 אביב

 קיבלה 2018 מרץ חודש במהלך הערה ורא - "חש אלפי 71,679-כ

 לאור. בדירות החזקה את החברה

 בגין המכר חוק ערבויות זאת

 .בטלות מידטאון פרויקט

 הנוף מול אלקטרה פרויקט

 ברמלה

מאזן שילמה התאריך  לאחר ש"ח 86,729-כ "חש 101,729-כ

החברה תשלום נוסף בסך של 

טרם אשר בגינו  "חשאלפי  15,000

 התקבלו ערבויות חוק מכר.

 ברמת נגבה מרום פרויקט

 גן

 קיבלה 2018 אוגוסט חודש במהלך ראו הערה - "חש 46,818-כ

 לאור. בדירות החזקה את החברה

 2018, בספטמבר 30 ליום נכון זאת

 פרויקט בגין המכר חוק ערבויות

 .בטלות מרום נגבה ברמת גן

 

 שללא בוצעה כל טרנזקציה ו/או דיספוזיציה בקשר לזכויות החוזיות  2018, ספטמברב 30כן ליום  כמו

החברה מכוח הסכמי הרכישה הראשונים וכן בקשר לערבויות הבנקאיות על פי חוק המכר דירות אשר 

 ניתנו בקשר לזכויות החוזיות הנ"ל.
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  לאגרות חוב )סדרה א'( אמות מידה פיננסיות .5.2

 המקורי ההלוואה סכום
 "ח(ש)באלפי 

 ליום הקרן יתרת
30.9.2018 

 "ח(ש)באלפי 

 קרןה יתרת
 הדוח תאריךל

 "ח(ש)באלפי 

 התחייבויות
 פיננסיות

 אמות חישוב אופן
 פיננסיות מידה

 30 ליום נכון ותוצאותיו
  2018 בספטמבר

375,382-כ כ- 376,724   884,383-כ 

 של העצמי ההון
 יפחת לא החברה
 200של  מסך

 מיליון ש"ח.

 של העצמי ההון
 הבדיקה ליום החברה
 מיליון 289-לכ הסתכם

 "חש

 ההון בין היחס
 החברה של העצמי

 המאזן היקף לבין
 כפי, החברה של

 בדוחות שיופיעו
 של הכספיים

 יפחת לא, החברה
 30% של משיעור

289

714
= 40% 

 

 לשטר הנאמנות 6.4.4לסעיף הגילוי הנדרש בהתאם  .5.3

הגילוי הנדרש בהתאם להנחיית גילוי בנוגע לנכסי  'ב נספחכ"ב מצ, הנאמנות לשטר 6.4.4 לסעיף בהתאם

" הנוף מול"אלקטרה  לפרויקט בקשר", מאוד מהותי"נכס ל ביחס 2011 ינואר מחודש להשקעה"ן דלנ

, לפרויקט "מרום נגבה" מידטאון פרויקטל הגילוי הנדרש בקשר בדבר לפירוט. "(הנדרש הגילוי)להלן: "

 .המצורף לדוח זה 'א נספחגבעת שמואל ראו  פרויקטלו

לתקנות דוחות תקופתיים  שמינית, כמפורט בתוספת ה)סדרה א'(אגרות החוב לפרטים נוספים בדבר  .5.4

 .2017 התקופתי לשנת דוחלדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה המצורף ל 10, ראו סעיף ומידיים
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  החברה של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות -'ב חלק

  ולאחר תקופת הדוח הדוח בתקופת אירועים .6

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

 ., בהתאמה המצורפים לדוח זה 2018בספטמבר  30לדוחות הכספיים ליום  5-ו 4ביאור 

  סימני אזהרה .7

לתקנות, בעניין  (14)ב()10-( ו13)ג()48פים דן בהוראות סעי, 2018 נובמברב 15דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 

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

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

על אף האמור . תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת"(. בחברה מתקיים התזרים 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

 .ימות והצפויות בהגיע מועד קיומןתעמוד החברה בהתחייבויותיה הקי

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

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

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

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

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

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

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

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

גורמים )לרבות גורמי  של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם השוטפות של החברה.

 עשוי הדבר, (2017לדוח התקופתי לשנת ", תיאור עסקי התאגידבפרק א', " 22הסיכון הכלולים בסעיף 

 תזרים המזומנים החזוי של החברה. על להשפיע
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 דב מתי 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
 

 של  לבעלי המניות
 

 בע"מ ישראל מגוריט
 
 

 מבוא
 

התמציתי , הכולל את הדוח ("החברה" – )להלן בע"מישראל  מגוריטסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים  2018 ,ספטמברב 30על המצב הכספי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים . אותו תאריךב החודשים שהסתיימ תשעהשל  הבהון ותזרימי המוזמנים לתקופ
"דיווח כספי  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים ולעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

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

 בהתבסס על סקירתנו.
 

 
 היקף הסקירה

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

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

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

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 
 
 סקנהמ
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2018 ,בנובמבר 15
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 המצב הכספידוח על 

 
 

 
 

 ספטמברב 30 ליום
 ליום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 155,051  185,981  66,619  מזומנים ושווי מזומנים
 4,740  151  -  פקדונות משועבדים לזמן קצר

 109  118  369  חייבים ויתרות חובה
       
  66,988  186,250  159,900 

       נכסים לא שוטפים
       

 140,048  140,040  113,377  פקדון בנאמנות
 -  -  15,069  סחירים השקעה בני"ע

 1,580  -  37,546  לזמן ארוך /מוגבליםפקדונות משועבדים
 77  80  70  הוצאות מראש

 149,942  140,547  94,095  מקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה
 13,025  -  116,122  נדל"ן להשקעה בהקמה

 -  -  270,160  נדל"ן להשקעה
 341  361  331  רכוש קבוע, נטו

       
  646,770  281,028  305,013 
       

 464,913  467,278  713,758  סה"כ נכסים
       
       
       
       
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 דוח על המצב הכספי

 
 

 
 

 ספטמברב 30 ליום
 ליום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       
       

       התחייבויות שוטפות
       

 61  188  14  לספקים ונותני שירותים תהתחייבויו
 1,383  550  4,105  זכאים ויתרות זכות

       
  4,119  738  1,444 

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 -  -  7,233  התחייבות פיננסית בשווי הוגן
 -  -  40,800  הלוואה מתאגיד בנקאי

 247,890  246,910  372,320  אגרות חוב סדרה א
       
  420,353  246,910  247,890 
       

 249,334  247,648  424,472  התחייבויותסה"כ 
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 2,406  2,406  2,476  הון מניות
 235,119  235,119  287,281  פרמיה על מניות

 (10,108)  (10,108)  (10,108)  מניות באוצר
 517  415  1,756  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותקרן הון 

 (12,355)  (8,202)  7,881  (הפסדיתרת רווח )
       

 215,579  219,630  289,286  סה"כ הון
       

 464,913  467,278  713,758  סה"כ התחייבויות והון
 
 
 
 
 
 

 .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
 
 

       2018, בנובמבר 15
 ארז רוזנבוך  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 מתי דב 

 מנכ"ל
 תומר צבר 

 סמנכ"ל כספים
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 ורווח כולל אחר רווח או הפסד ותדוח

 

  
 החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 -  -  1,497  -  1,988  הכנסות מדמי שכירות
           

 -  -  188  -  479  עלות השכרת נכסים והפעלתם
           

 -  -  1,291  -  1,509  רווח מהשכרת נכסים והפעלתם
           

 -  -  6,744  -  29,086  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
           
  30,595  -  8,035  -  - 
           

 7,504  1,638  789,4  4,991  10,633  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 (7,504)  (1,638)  246,3  (4,991)  19,962  רווח )הפסד( תפעולי
           

 2,941  1,236  754,2  1,250  10,158  הוצאות מימון
           

 202  49  10,350  151  10,432  הכנסות מימון
           

 (10,243)  (2,825)  842,10  (6,090)  20,236  לתקופה (הפסדרווח )

           
 (0.04)  (0.01)  0.04  (0.02)  0.07  למניה )בש"ח( (הפסדרווח )

           
 (0.04)  (0.01)  0.04  (0.02)  0.07  מדולל )בש"ח( (הפסדרווח )

           
           
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  באוצר

קרן הון 
אופציות 
לנותני 
  שירותים

רווח יתרת 
 סה"כ  (הפסד)

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
             

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

 20,236  20,236  -  -  -  -  לתקופה רווח
 52,232  -  -  -  52,162  70   , נטוהנפקת הון מניות

 1,239  -  1,239  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
             

 289,286  7,881  1,756  (10,108)  287,281  2,476  2018, ספטמברב 30יתרה ליום 
 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  באוצר

קרן הון 
אופציות 
לנותני 
 סה"כ  הפסדיתרת   שירותים

 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
             

 235,524  (2,112)  111  -  235,119  2,406   2017בינואר,  1יתרה ליום 
             

 (6,090)  (6,090)  -  -  -  -  הפסד לתקופה
 (10,108)  -  -  (10,108)  -  -  רכישת מניות באוצר 

 304  -  304  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
             

 219,630  (8,202)  415  (10,108)  235,119  2,406  2017בספטמבר,  30יתרה ליום 
 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  באוצר

קרן הון 
אופציות 
לנותני 
  שירותים

רווח יתרת 
 סה"כ  (הפסד)

 בלתי מבוקר  
 ₪אלפי   
             

 277,407  (2,961)  719  (10,108)  287,281  2,476  2018, יוליב 1יתרה ליום 
             

 10,842  10,842  -  -  -  -  לתקופה רווח
 1,037  -  1,037  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

             
 289,286  7,881  1,756  (10,108)  287,281  2,476  2018, ספטמברב 30יתרה ליום 

 
 
 
 

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

 
 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  באוצר

קרן הון 
אופציות 
לנותני 
 סה"כ  הפסדיתרת   שירותים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
             

 223,182  (5,377)  313  (9,279)  235,119  2,406  2017, ביולי 1יתרה ליום 
             

 (2,825)  (2,825)  -  -  -  -  הפסד לתקופה
 (829)  -  -  (829)  -  -  רכישת מניות באוצר 

 102  -  102  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
             

 219,630  (8,202)  415  (10,108)  235,119  2,406  2017, בספטמבר 31יתרה ליום 
 
 
 
 
  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  באוצר

קרן הון 
אופציות 
לנותני 
 סה"כ  הפסדיתרת   שירותים

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
             

 235,524  (2,112)  111  -  235,119  2,406  2017בינואר,  1יתרה ליום 
             

 (10,243)  (10,243)  -  -  -  -  הפסד לתקופה
 (10,108)  -  -  (10,108)  -  -  רכישת מניות באוצר 

 406  -  406  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
             

 215,579  (12,355)  517  (10,108)  235,119  2,406  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
             
 
 
 
 

.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
           

 (10,243)  (2,825)  842,10  (6,090)  20,236  רווח נקי )הפסד( 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

)נספח א'  מזומנים מפעילות שוטפת
 4,001  1,332  (513,11)  1,463  (161,27)  לעיל(

           
 (6,242)  (1,493)  (671)  (4,627)  (925,6)  פעילות שוטפתל ששימשומזומנים נטו 

           
           תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

           
פקדונות משועבדים שחרור  )הפקדה(

 (4,740)  2,999  -  (151)  4,740  לזמן קצר, נטו
 -  -  09435,  -  145,914  משיכה מפקדון נאמנות ופקדונות לז"א
 (140,048)  (140,040)  -  (140,040)  (119,194)  הפקדה לפקדון נאמנות ופקדונות לז"א

 -  -  (15,000)  -  (15,000)  השקעה בני"ע סחירים
 /מוגבליםבפקדונות משועבדים הפקדה

 (1,580)  -  -  -  (35,960)  לזמן ארוך
 (72)  -  (37)  (72)  (52)  רכישת רכוש קבוע

תשלום מקדמות על חשבון נדל"ן 
 (149,593)  (27,349)  (2,688)  (140,408)  (54,095)   להשקעה

 (13,025)  -  (518,1)  -  (103,098)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
רכישת נדל"ן והשקעות בתשלומים 
 -  -  (67)  -  (131,132)  להשקעה

           
 (309,058)  (164,390)  784,15  (280,671)  (307,877)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
 (10,108)  (829)  -  (10,108)  -  רכישה עצמית של מניות 

 -  -  (250)  -  69,732  הנפקת הון מניות ומכשיר פיננסי, נטו
 -  -  (1,920)  -  -  קבלה )פרעון( הלוואה לזמן קצר
 -  -  1,200  -   40,800  קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי

 (929)  -  (700)  -  (2,610)  והלוואותריבית ששולמה בגין אג"ח 
 245,972  245,971  -  245,971  118,448  , נטוהנפקת אגח סדרה א

           
)שנבעו מפעילות( ששימשו מזומנים נטו 

 234,935  245,142  (1,670)  235,863  226,370  מימון לפעילות
           

 (80,365)  79,259  13,443  (49,435)  (88,432)  במזומנים ושווי מזומניםירידה 
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 235,416  106,722  53,167  235,416  155,051  התקופה

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 155,051  185,981  66,619  185,981  66,619  התקופה

           
 

 .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

התאמות הדרושות להצגת  -נספח א 
            זומנים מפעילות שוטפתמתזרימי 

           
 80  20  22  60  62  פחת

 -  -  (6,744)  -  (29,086)  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה
 2,847  939  (8,053)  939  (799)  מימון, נטו )הכנסות( הוצאות

 406  102  1,037  304  1,239  עלות תשלום מבוסס מניות
           
  (584,28)  1,303  (13,738)  1,061  3,333 
           

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
           

 (23)  (16)  165  (32)  (181)  בחייבים ויתרות חובה)ירידה( עליה 
 4  4  (78)  1  (71)  ירידה )עליה( בהוצאות מראש לזמן ארוך

)ירידה( עליה בהתחייבויות לספקים 
 (20)  97  86  163  (47)  ונותני שירותים

 707  325  352,1  167  1,722  עליה בזכאים ויתרות זכות
           
  1,423  299  525,1  410  668 
           
  (27,161)  1,602  (213,12)  1,471  4,001 
           

עסקאות שאינן כרוכות בתזרים  -נספח ב 
           המזומנים

           
עלויות רכישה לשלם בגין נדל"ן להשקעה 

 349  139  -  139  -  ונדל"ן להשקעה בהקמה
           
           
 
 
 

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

 
. החברה פרסמה תשקיף להשלמה 2016במאי,  4ביום החברה התאגדה בישראל כחברה פרטית בע"מ 

באוגוסט  31אשר הינו גם תשקיף מדף, הודעה משלימה לתשקיף ותיקון טעות סופר לתשקיף בימים 
(. "תשקיף המדף" או "התשקיף"–, בתאמה )להלן ביחד 2016פטמבר בס 15-ו 2016בספטמבר  14, 2016

 הםהשקעה אשר לפי מימשקיעים בהסכ 4עם  החברה התקשרהבסמוך למועד פרסום התשקיף 
 22(. ביום "הסכמי השקעה"–)להלן  ש"ח ןמיליו 180של  סךהתחייבו אותם משקיעים להשקיע בחברה 

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה  0.01הקצתה החברה מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  2016בספטמבר 
)בנוסף  מניות אשר הוקצו בהתאם להסכמי ההשקעה 180,000,000(, כדלקמן: "המניות"–)לעיל ולהלן 

ר במסגרת ההצעה מניות אשר הוקצו לציבו 60,622,000-ו מניות אשר היו קיימות בהון החברה( 100-ל
 בבורסה החברה של הערך ניירות נסחרים, ואילך 2016 ספטמברב 26 מיום החללציבור על פי התשקיף. 

 .לניירות ערך בתל אביב בע"מ
 . לפרטים נוספים ראו סעיףניצעים שונים 6-למניות  70,000,000החברה  קצתה, ה2018י נביו 27ביום 

 להלן.  4ח' בבאור 
נוסח ]החברה הינה קרן השקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת מס הכנסה 

. במסגרת פעילותה העסקית יוזמת החברה רכישת נכסים ("הפקודה)להלן: " 1961-התשכ"א, ]חדש
 .ופועלת לניהולם ולהשכרתם לאורך זמןבתחום הנדל"ן למגורים מניבים 

 
 תשעהשל  ותולתקופ 2018, בספטמבר 30נת מתומצתת ליום דוחות כספיים אלה נערכו במתכו

(. יש לעיין בדוחות אלה "דוחות כספיים ביניים" -)להלןבאותו תאריך  ושלושה חודשים שהסתיימו
ולבאורים אשר נלוו אליהם  2017בדצמבר  31בהקשר לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 

  .("הדוחות כספיים המבוקרים" –)להלן 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות כספיים ביניים .א
 

, ביניים לתקופות כספי דיווח 34ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הדוחות הכספיים 
-התש"לוכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

1970. 
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת 

 , למעט האמור להלן:הדוחות הכספיים המבוקרים
 

 מכשירים פיננסים

 
 פיננסיים מכשירים – 9בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר ג 2בבאור  כמפורט

הצגה מחדש של מספרי  לאלבחרה ליישם את הוראות התקן למפרע  החברה, ("התקןלהלן: ")
 . השוואה

 
 להלן המדיניות החשבונאית החדשה בדבר מכשירים פיננסיים:

 

 התחייבויות פיננסיות .1
 

 בשווי הוגןשבתחולת התקן  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות
למעט במקרה בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית, וזאת 

של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות 
 לרווח או הפסד. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 

 תגריעת התחייבויות פיננסיו .2
 

, כאשר המחויבות דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 
 שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים  התחייבות פיננסית מסולקת
 .מההתחייבותפיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית 

במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות 
 שונים מהותית מהתנאים הקיימים.

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של ההתחייבות 
של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה 

 הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון את תזרימי  מהותי, ובמקרה בו השינוי אינ

 המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים ייזקפו לרווח או הפסד.
מביאה החברה בחשבון שיקולים  מהותי בתנאי התחייבות קיימת,בעת הבחינה האם מדובר בשינוי 

 איכותיים וכמותיים.
 

 קיזוז מכשירים פיננסים .3
 

 קיימת אם המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 ואת הנכס את לסלק כוונה וכן קיימת, שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות

 חייבת לקזז הזכות .במקביל ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות

 של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות

 אסור, מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות על מנת. הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת

 שיגרמו אירועים שיהיו או, תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא

 .לפקיעתה
 
 מכשירים פיננסים – IFRS 9יישום לראשונה של  .ב

 
, המחליף מכשירים פיננסים – IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB –פרסם ה  2014בחודש יולי 

"( מתמקד בעיקר בסיווג התקן החדש)להלן: " IFRS 9 מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה. – IAS 39את 

 . IAS 39ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת 
התקן החדש מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. התקן החדש מיושם למפרע ללא הצגה מחדש 

פי הוראות התקן החדש. החברה מכירה בכל הפרש בין הערך  של מספרי השוואה כמתאפשר על
 .בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפים

 
 .לא הייתה השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה IFRS 9ליישום לראשונה של 
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 מכשירים פיננסים -: 3אור ב
 

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

 
  30.09.2018  31.12.2017 
 שווי הוגן  ערך בספרים  שווי הוגן  ערך בספרים  

 מבוקר  בלתי מבוקר  
         

 )**( 252,355  )*(247,890  )**(377,251  )*(373,295  אגרות חוב )סדרה א(
         

 

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

 
 
 אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4אור ב
 

 הרחבת אגרות חוב )סדרה א'( א.
 

, (סדרה א')בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב  הנפיקה החברה 2018 בפברואר 6ביום 
ש"ח ע.נ. על פי דוח  255,782,000שבמחזור אשר נרשמה לראשונה למסחר בבורסה בהיקף של 

 120,942,000המדף של החברה, אשר הוצא מכוח תשקיף  2017באוגוסט  21הצעת המדף מיום 
תמורת ההנפקה  .ש"ח ע.נ. כל אחת 1בנות , רשומות על שם, של החברה אגרות חוב )סדרה א'(

 אלפי ש"ח. 118,448-אלפי ש"ח הסתכמה לכ 2,494-בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ
מערכן הנקוב הכולל של  100%רעון בתשלום אחד המהווה ית לפועומדאגרות החוב )סדרה א'( 

 . 2022ביוני  30אגרות החוב )סדרה א'( אשר ישולם ביום 
. הריבית על יתרת הקרן 1%קרן האגרות חוב )סדרה א'( נושאת ריבית שנתית בשיעור קבוע של 
בדצמבר  31-ביוני ו 30 בימיםהבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( תשולם פעמיים בשנה 

. 2022ביוני  30רעון ביום יועד למועד הפ (סדרה א') רות החובשל כל שנה החל ממועד הנפקת אג
 15חוב )סדרה א'( תהיינה צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום אגרות ה

 4, והכל כמפורט בדוח הצעת המדף של החברה מיום 2017בגין חודש יולי  2017אוגוסט ב
דוח הצעת המדף של החברה המדף של החברה )להלן: " תשקיףאשר הוצא מכוח  2018בפברואר 

 "(2018בפברואר  4מיום 

 
 לציבור ועד לפירעון מלוא חובות והתחייבויות (סדרה א')אגרות החוב  הונפקומהמועד בו  החל

 סדרה), החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב ("תקופת ההתחייבות"להלן: )החברה בגינן 
 , לעמוד ביחסים פיננסיים במועד בדיקתם כמפורט להלן:(א'
 
 ף המאזן של החברה, כפי שיופיעו בדוחותהיחס בין ההון עצמי של החברה לבין היק .1

 .30%הכספיים של החברה, לא יפחת משיעור של 
 מיליון ש"ח. 200ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  .2
 

 החברה בכל ההתניות הפיננסיות כאמור לעיל. עמדה 2018, בספטמבר 30נכון ליום 

 
יתרת תמורת ההנפקה אשר נמצאת בחשבון אשר מתנהל על שם הנאמן, בנאמנות עבור מחזיקי 

לקבוע בשטר הנאמנות המצורף אגרות החוב )סדרה א'( תשוחרר ותועבר לחברה בהתאם 
שטר הנאמנות למחזיקי ")להלן:  2018בפברואר  4כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום 

 "(אגרות החוב )סדרה א'(
 

 "ח.אלפי ש 113,377-הינה כ 2018, בספטמבר 30יתרת הפיקדון המוחזק בנאמנות ליום 
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 4אור ב

 
 ירושליםשכונת מורדות מנחת )מלחה( בב להשכיר דירה במכרז זכיה ב.

 
הממשלתית לדיור החברה  -נערך מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר  2018בינואר  1ביום 

ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, "( דירה להשכיר)להלן: " ולהשכרה בע"מ
מ"ר( בשכונת  5,460-, בשטח כולל של כ109, מגרש 29, חלקה 30452לחכירת מקרקעין )גוש 

מורדות מנחת )שכונת מלחה( אשר בירושלים, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים 
-" והמכרז)להלן בסעיף זה: " 231/2017ת דירות לטווח ארוך, הידוע כמכרז מס' ים/להשכר

 ", בהתאמה(. הפרויקט"
 

דירות  79בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול 
 15-אשר תיועדנה למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ לפחות,

"(, כאשר כלל הדירות תיועדנה לדיור בשכר תקופת ההשכרהברציפות )להלן בסעיף זה: "שנה 
שעניינה "מסלול  1466מועצת מקרקעי ישראל מס' דירה מפוקח לזכאים בהתאם להחלטת 

שנים, עם תקופת  3-ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ
שנים  6ים, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על שנ 3אופציה של השוכר להארכה של 

 .("הדירות המפוקחות: "בסעיף זה להלן)לאותו שוכר 
 

נבחרה  התקבלה הודעה מדירה להשכיר לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב 2018בינואר  3ביום 
מיליון ש"ח בתוספת מע"מ  7.7כהצעה הזוכה במכרז לחכירת הפרויקט וזאת בתמורה לסך של 

"(. בהתאם לתנאי התמורה בגין מרכיב הקרקעכדין עבור מרכיב הקרקע )להלן בסעיף זה: "
ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת  90המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע, תשולם בתוך 

מיליון  30-וסף, בהתאם לתנאי המכרז על החברה ביחד עם מנרב לשלם סך של כהמכרזים. בנ
  ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים. 90ש"ח עבור הוצאות פיתוח, בתוך 

 
 שכר דירה מפוקח

 
יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד על  הדירות המפוקחות

דירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי מגובה שכר ה 80%
בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, ולא יפחת, בכל מקרה, משכר הדירה למ"ר וכן דמי 

ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות  48.8)האחזקה אשר נקבעו בהזמנה לקבלת הצעות במכרז 
מ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות ש"ח ל 47.2-ו חדרים 3עבור דירות מפוקחות בנות 

 (.ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ כדין 4חדרים ובמקביל דמי אחזקה הינם בסך של  4מפוקחות בנות 
 

שהינה צד שלישי  "(מנרב)להלן: " בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב אחזקות בע"מ
", בהתאמה(, ותפותהסכם הש"-" והשותפותשאינו קשור לחברה )להלן וביחד עם החברה: "

לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות  פועלתהשותפות 
מהפרויקט.  40%-ב מחזיקהמהפרויקט ומנרב  60%-ב מחזיקההשותפות בפרויקט, כך שהחברה 

 מוקנית" בלתי חוזרת ולחברה PUTאופציית " מוקניתבהתאם להסכם השותפות, למנרב 
( אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר 100%לתי חוזרת, למימוש ביחס למלוא )" בCALLאופציית "

 תחילת תקופת ההשכרה של הפרויקט. 
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חודשים מהמועד בו  48של הפרויקט, יהא בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה 

 (.לא ידוע לחברה מועד קבלת הקרקע הצפוינכון למועד זה )ליזם נמסרה הקרקע 
 

החברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט כולו )כולל התמורה בגין מרכיב 
עלות ההשקעה הכוללת מיליון ש"ח )להלן בסעיף זה: " 143-הקרקע והוצאות פיתוח( בכ

  "(.הצפויה
 

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

 ויקטפיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפר
החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה  שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב. אם הערכות

ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט 
מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים 

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

 :עוד יצוין כי
 

" הבלתי CALL"-בהתאם להסכם השותפות שנחתם בין החברה לבין מנרב, אופציית ה .1
" הבלתי חוזרת אשר הוקנתה למנרב, PUT"-חוזרת אשר הוקנתה לחברה ואופציית ה

"( הינן האופציהבפרויקט )להלן בסעיף זה: "( אחזקות מנרב 100%למימוש ביחס למלוא )
)היינו תוספת התשלום שתשלם  במחיר מימוש אשר אינו מהותי לחברה ולפרויקט

החברה למנרב בגין מימוש האופציה, מעבר לתמורה שתשולם למנרב בשווי חלקה 
 בעלות הפרוייקט, איננה מהותית כאמור(. 

 
אופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום בהתאם להסכם השותפות, תקופת המימוש של ה .2

 ימי עסקים מהמועד שבו התקיימו )במצטבר( התנאים לתחילת תקופת ההשכרה 10
לכל  5וטופס  4)התנאים לתחילת תקופת ההשכרה, במצטבר, הינם בעיקר קבלת טופס 

 חודשים מהמועד הקובע. 12"(, וסיומה בתום המועד הקובע)להלן בסעיף זה: " הפרויקט(
 

אם להסכם השותפות, החברה ומנרב יחזיקו בכל הזכויות וההתחייבויות בקשר בהת .3
)שישים אחוזים(  60%-)ארבעים אחוזים( בידי מנרב ו 40%לפרויקט בחלקים כדלקמן: 

 בידי החברה.
 
מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמי של החברה שעשויה גם ליטול  .4

 מוסדיים או הנפקת אגרות חוב לציבור.גון: בנקים, גופים מימון חיצוני מגופים מממנים כ
 
 יחידות דיור.  100-השותפות פועלת לקידום תב"ע להגדלת כמות יחידות הדיור לכ .5

 
אלפי ש"ח בגין חלקה בקרקע ובהוצאות  23,545נכון למועד הדוח, שילמה החברה סך של 

  אלפי ש"ח. 185-הפיתוח  וכן הוצאות נוספות בסך של כ
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 בראשון לציוןבמכרז דירה להשכיר  זכיה ג.
 

נערך מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר ביחד עם רשות מקרקעי ישראל,  2018בינואר  22ביום 
מ"ר(  3,037-, בשטח כולל של כ2-ו 1, מגרשים 582-ו 581, חלקות 3939לחכירת מקרקעין )גוש 

בראשון לציון, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח ארוך, הידוע 
", בהתאמה(. בהתאם לתנאי הפרויקט"-" והמכרז)להלן בסעיף זה: " 288/2017כמכרז מס' מר/

דירות לפחות, אשר  60המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול 
שנה ברציפות )להלן  20-רה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מתיועדנה להשכ

מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים  25%"(, כאשר תקופת ההשכרהבסעיף זה: "
שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע  1466בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

שנים, עם שתי תקופות אופציה של השוכר  3-חת מלבניית דירות להשכרה", לתקופה שלא תפ
 10שנים בהתאמה, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על  4שנים ושל  3להארכה של 

יתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם  .("הדירות המפוקחות: "בסעיף זה להלן)שנים לאותו שוכר 
יה להשכיר את הדירות בשוק לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק החופשי תהיה אופצ

דירות בשוק ": בסעיף זה להלן)שנים נוספות  5-שנים עם אופציה ל 5החופשי לתקופה של 
 "(.החופשי

 
 שכר דירה בשוק החופשי

 
מהדירות יושכרו בשוק החופשי כאשר, על פי תנאי המכרז, שכר הדירה בשוק  75%כאמור, 

החופשי יעודכן אחת לשנה בהתאם למדד המחירים לצרכן ובעת חידוש הסכם השכירות יעודכנו 
לעומת דמי השכירות ששולמו בשנה הראשונה של תקופת  5%דמי השכירות בשיעור של עד 

 (.המחירים לצרכןבתוספת הפרשי הצמדה למדד )השכירות 
 

 שכר דירה מפוקח
 

יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד  (25%)יתרת הדירות 
מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי  80%על 

בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, ולא יפחת, בכל מקרה, משכר הדירה למ"ר וכן דמי 
ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור  52) האחזקה אשר נקבעו בהזמנה לקבלת הצעות במכרז

ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות  44חדרים,  2דירות מפוקחות בנות 
חדרים  4ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות בנות  39-חדרים ו 3בנות 

 .(ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ כדין 4ובמקביל דמי האחזקה הינם בסך של 
 

, התקבלה הודעה מדירה להשכיר לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב, 2018בינואר  28ביום 
שהינה צד שלישי שאינו קשור לחברה, נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לחכירת הפרויקט וזאת 

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין עבור מרכיב הקרקע )להלן בסעיף זה:  34-בתמורה לסך של כ
"(. בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע, תשולם הקרקעהתמורה בגין מרכיב "

 ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים.  90בתוך 
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" השותפותבהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב )להלן וביחד עם החברה בסעיף זה: "

לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של  פועלת", בהתאמה(, השותפות השותפותהסכם "-ו
בכל הזכויות  מחזיקותהפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה ומנרב 

 60%-)ארבעים אחוזים( בידי מנרב ו 40%וההתחייבויות בקשר לפרויקט בחלקים כדלקמן: 
 מוקניתסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב, למנרב )שישים אחוזים( בידי החברה. בהתאם לה

" בלתי חוזרת, למימוש ביחס CALLאופציית " מוקנית" בלתי חוזרת ולחברה PUTאופציית "
( אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של הפרויקט )להלן 100%למלוא )

ר אינו מהותי לחברה "(. יובהר כי, האופציה הינה במחיר מימוש אשהאופציהבסעיף זה: "
)היינו תוספת התשלום שתשלם החברה למנרב בגין מימוש האופציה, מעבר לתמורה  ולפרויקט

וכי בהתאם להסכם  שתשולם למנרב בשווי חלקה בעלות הפרוייקט, איננה מהותית כאמור(
ימי עסקים מהמועד  10השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקופה שתחילתה בתום 

)התנאים לתחילת תקופת  התקיימו )במצטבר( התנאים לתחילת תקופת ההשכרהשבו 
המועד : ")להלן בסעיף זה לכל הפרויקט( 5וטופס  4ההשכרה, במצטבר, הינם בעיקר קבלת טופס 

  חודשים מהמועד הקובע. 12"(, וסיומה בתום הקובע
ם ממועד הכרזת חודשי 36בהתאם לתנאי המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא 

  .2021בינואר  והינ. על כן מועד השלמת הבניה הצפוי של הפרויקט הזוכה על ידי ועדת המכרזים
 

יחידות  78-ל 70-לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול בין כ פועלתיצוין כי החברה 
 דיור.

 
ם ליטול מימון מימון חלקה של החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמי של החברה שעשויה ג

 חיצוני מגופים מממנים כגון: בנקים, גופים מוסדיים או הנפקת אגרות חוב לציבור.
 

החברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט כולו )כולל התמורה בגין מרכיב 
עלות ההשקעה מיליון ש"ח כולל מע"מ )להלן בסעיף זה: " 116-הקרקע והוצאות פיתוח( בכ

 "(. הצפויההכוללת 
 

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

 ן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקטפיתוח וכ
שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה 
ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית הפרויקט 

קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים  מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך
 במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.

 
בגין חלקה בקרקע וכן הוצאות נוספות ש"ח אלפי  24,151נכון למועד הדוח, שילמה החברה סך 

  .אלפי ש"ח 523-בסך של כ
 

 עת שמואלבגב פרויקט למגורים רכישת ד.
 

צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה )להלן  11, התקשרה החברה, עם 2018בינואר  29ביום, 
יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי  58"(, בהסכמי רכישה של המוכריםבסעיף זה: "

", העסקה" או "הסכמי הרכישה"-" והנכסבשכונת רמת הדר בגבעת שמואל )להלן בסעיף זה: "
 ה(.בהתאמ
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 תיאור תמציתי של הנכס:

 
מ"ר(  5,900-)שטח מכר של כ יחידות דיור גמורות ומוכנות לאכלוס מיידי 58הנכס הנרכש הינו 

מחסנים המצויים על המקרקעין  58-חניות תת קרקעיות ו 83מ"ר מרפסות,  830-בתוספת של כ
, בשכונת רמת הדר בגבעת שמואל )לעיל ולהלן בסעיף 6368בגוש  336-ו 334הידועים כחלקות 

ים פרויקט ", בהתאמה(. המקרקעין כוללהמקרקעין"-" ודירות המגורים" או "היחידותזה: "
בנייני מגורים, מעל קומות מרתף המיועדות, בין היתר, לחניה, אחסון,  3למגורים, הכולל 

 מתקנים טכניים וכיו"ב. 
 

 התמורה:
 

על פי הסכמי הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך 
 מיליון ש"ח )כולל מע"מ(. 118.3-של כ

 
 שילמה החברה את מלוא התמורה. 2018, מברבספט 30נכון ליום 

 
 אופן מימון הרכישה:

 
נכס לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה בעל זכויות החברה  יםשעבודהרישום לאחר 

א'( של החברה ועמידה בתנאים בהתאם לאמור בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה 
הנכס מהונה העצמי של החברה ואת  רכישתעלות מ 15%-החברה כמימנה א'( של החברה 

 ( מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( לציבור.85%-היתרה )כ
  .החברות רשם במרשם האמורים השעבודים נרשמו 2018 לפברואר 27 ביום
 

 תכניות החברה לגבי הנכס:
 

החל מאותו והיחידות הנ"ל  58 תן שלמסירהשלמת הודיעה החברה על  2018למרס  25ביום 
 מול השוכרים הסכמי השכירות 58 נחתמו נכון למועד הדוחהחברה להשכרתן. מועד פועלת 

חודשים ובדמי שכירות  60הדירות מושכרות, על פי רוב, לתקופה של  דירות מגורים. 58 -בקשר ל
)הצמודים למדד המחירים לצרכן( אשר מתעדכנים מדי שנה ואשר ידועים מראש לשוכרים. כמו 

 12כן לשוכרים בפרויקט הנ"ל קיימת זכות להודיע, לאחר תקופת שכירות מינימלית של 
עה מראש לחברה ובנוסף מוענקת לשוכרים על רצונם להפסיק את השכירות בהוד ,חודשים

באותם תנאים  ,חודשים נוספים 60זכות ראשונים להאריך את תקופת השכירות לתקופה של 
)להלן:  על פי החלטת החברה ,אשר ייקבעו בהתאם לתנאי השוק ,למעט ביחס לדמי השכירות

 ."(תנאים סטנדרטיים לשכירות"
 

ארז רוזנבוך שולם ללהלן,  4ור בסעיף י' בבאור כתוצאה מהסכם הרכישה כאמור ובהמשך לאמ
נדל"ן בסעיף אלפי ש"ח בתוספת מע"מ אשר הוונו כעלויות עסקה  300סך של  עורכי דין משרד

  להשקעה.
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פי הערכת ביצעה החברה הערכת שווי לנכס בגבעת שמואל הנ"ל, על  עם מסירת היחידות הנ"ל

, אלפי ש"ח 129,200הינו  שוואה אומדן שוויו ההוגן של הנכסהשווי אשר בוצעה בגישת הה
 9,683 -בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ

   .ש"ח אלפי
 

 זכיה במכרז דירה להשכיר בבאר יעקב ה.
 

י דירה להשכיר ביחד עם רשות מקרקעי ישראל, נערך מכרז שפורסם על יד 2018 סבמר 12ביום 
 להלן) (מ"ר 5,974-בשטח כולל של כ ,110-ו 105מגרשים  ,13חלקה ,  4245גוש )לחכירת מקרקעין 

בבאר יעקב, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות  ("הקרקע: "בסעיף זה
. (", בהתאמההפרויקט"-" והמכרזבסעיף זה: " )להלן 311/2017לטווח ארוך, הידוע כמכרז מס' מר/

בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול שטחי 
דירות לפחות, אשר תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים  234-ו (מ"ר 500-כ)מסחר להשכרה 

 50%, כאשר ("ת ההשכרהתקופ: "בסעיף זה להלן)שנה ברציפות  20-למשך תקופה שלא תפחת מ
מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה", לתקופה שלא תפחת  1466מס' 
, (שנים בהתאמה 4שנים ושל  3של )שנים, עם שתי תקופות אופציה של השוכר להארכה  3-מ

הדירות : "בסעיף זה להלן)שנים לאותו שוכר  10כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על 
יתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים  .("המפוקחות

שנים עם  5בשוק החופשי תהיה אופציה להשכיר את הדירות בשוק החופשי לתקופה של 
 "(.דירות בשוק החופשי": בסעיף זה הלןל)שנים נוספות  5-אופציה ל

 
 שכר דירה בשוק החופשי

 
מהדירות יושכרו בשוק החופשי כאשר, על פי תנאי המכרז, שכר הדירה בשוק  50%כאמור, 

החופשי יעודכן אחת לשנה בהתאם למדד המחירים לצרכן ובעת חידוש הסכם השכירות יעודכנו 
לעומת דמי השכירות ששולמו בשנה הראשונה של תקופת  5%דמי השכירות בשיעור של עד 

 (.מדה למדד המחירים לצרכןבתוספת הפרשי הצ)השכירות 
 

 שכר דירה מפוקח
 

יושכרו בשכר דירה מפוקח, כאשר שכר הדירה המפוקח לכל מ"ר, יעמוד  (50%)יתרת הדירות 
מגובה שכר הדירה לכל מ"ר, בתוספת דמי אחזקה, על פי קביעת השמאי הממשלתי  80%על 

דירה למ"ר וכן דמי בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, ולא יפחת, בכל מקרה, משכר ה
ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור  45)האחזקה אשר נקבעו בהזמנה לקבלת הצעות במכרז 

ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות  40חדרים,  2דירות מפוקחות בנות 
חדרים  4ש"ח למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות מפוקחות בנות  36-חדרים ו 3בנות 

 (.ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ כדין 4ובמקביל דמי האחזקה הינם בסך של 
 

 הזכייה במכרז, תמורתה ומועד תשלומה
 

התקבלה הודעה מדירה להשכיר לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב , 2018 ,סבמר 18ביום 
, שהינה צד שלישי שאינו קשור לחברה, נבחרה ("הנדסה מנרבלהלן: "(הנדסה ובנין בע"מ 

 51.5-במכרז לחכירת הפרויקט וזאת בתמורה לסך של כ, הזוכה, על ידי ועדת המכרזיםכהצעה 
התמורה בגין "-" ומרכיב הקרקעלהלן: ")מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין עבור מרכיב הקרקע 

 . (", בהתאמהמרכיב הקרקע
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 להלן)מיליון ש"ח  27.4-בהוצאות פיתוח בסך של כ (כהגדרתה להלן(בנוסף תשא השותפות 

 (60%–על חלקה )וכן החברה צפויה לשלם בגין מרכיב הקרקע  ("הוצאות הפיתוח: "בסעיף זה
בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות . 0.5%מס רכישה בשיעור של 
בהתאם לתנאי . זוכה על ידי ועדת המכרזיםימים ממועד קביעת ה 90הפיתוח, ישולמו בתוך 

חודשים מהמועד בו נמסרה הקרקע ליזם  39המכרז, המועד להשלמת הבניה של הפרויקט, יהא 
  (.נכון למועד זה לא ידוע לחברה מועד קבלת הקרקע הצפוי)

 
 הנדסה הסכם עם מנרב

 
: בסעיף זה להלן וביחד עם החברה) הנדסה בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב

לחכירת המקרקעין ומימוש  פועלת, השותפות (בהתאמה", "הסכם השותפות-"השותפות" ו
הנדסה משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שהחברה ומנרב 

 הנדסה בידי מנרב 40%בכל הזכויות וההתחייבויות בקשר לפרויקט בחלקים כדלקמן:  מחזיקות
 הנדסה , למנרבהנדסה . בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרבבידי החברה 60%-ו

בלתי חוזרת, למימוש  "CALL" אופציית מוקניתבלתי חוזרת ולחברה   "PUT"אופציית מוקנית
בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של  הנדסה אחזקות מנרב (100%)ביחס למלוא 

האופציה הינה במחיר מימוש אשר אינו  . יובהר כי,("האופציה" בסעיף זה: להלן)הפרויקט 
בגין מימוש  הנדסה )היינו תוספת התשלום שתשלם החברה למנרב מהותי לחברה ולפרויקט

יקט, איננה בשווי חלקה בעלות הפרויהנדסה האופציה, מעבר לתמורה שתשולם למנרב 
פה וכי בהתאם להסכם השותפות, תקופת המימוש של האופציה הינה לתקו מהותית כאמור(

במצטבר התנאים לתחילת תקופת  התקיימו ימי עסקים מהמועד שבו 10שתחילתה בתום 
 5וטופס  4תקופת ההשכרה, במצטבר, הינם בעיקר קבלת טופס  )התנאים לתחילת ההשכרה

  .חודשים מהמועד הקובע 12, וסיומה בתום ("המועד הקובע: "בסעיף זה להלן( לכל הפרויקט(
 

 מימון
 

מימון חיצוני מגופים וכן מקבלת  החברה בפרויקט יבוצע מהונה העצמימימון חלקה של 
  מממנים כגון: בנקים, גופים מוסדיים או הנפקת אגרות חוב לציבור.

 
בהסכם לקבלת "( הלווים" בסעיף זה: )להלן הנדסה התקשרו החברה ומנרב 2018ביוני,  13ביום 

, המימון שהתקבל מהבנק מליון ש"ח 69-כ בנקאי מקומי בסך כולל שלמימון לפרויקט מתאגיד 
ותישא  2020ביוני,  13אשר תיפרע בתשלום אחד ביום מליון ש"ח  66-ככולל הלוואה בסך של 

-בסך של כנוספת  הלוואהקיבלו הלווים כן , כמו 1%שמונה תשלומי ריבית בשיעור של פריים+
ותישא ריבית בשיעור  2018בספטמבר,  13עד ליום תיפרע ע"י מנרב הנדסה אשר  מליון ש"ח 3

 .1%של פריים+
 

הלוואה כן התקבלה מהבנק את ההלוואה לז"ק ו פרעה מנרב הנדסה 2018, בספטמבר 13עד ליום 
 2020ביוני,  13מליון ש"ח בתנאים זהים להלוואה שתעמוד לפרעון ביום  2-כנוספת בסך של 

 כאמור לעיל.
 

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

 .לבניית הנכס ומאת חברות הפיתוח בקשר עם חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות בקשר לפרויקט
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 כללי

 
 ר. יחידות דיו 280-לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול כ פועלתיצוין כי החברה 

 
כולל התמורה בגין מרכיב )החברה מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרוייקט כולו 

עלות ההשקעה : "בסעיף זה להלן)מיליון ש"ח כולל מע"מ  405-בכ (הקרקע והוצאות פיתוח
 "(.הצפויההכוללת 

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

מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות . הערכות וכוונות של החברה
על הערכות המבוססות על אומדן השקעות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט  פיתוח וכן

. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת הנדסה שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב
כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית ) כתוצאה ממספר רב של גורמים

ות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, הפרוייקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכ
, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת (שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב

 .הצפויה
 

אלפי ש"ח בגין חלקה בקרקע וכן הוצאות  52,956נכון למועד הדוח, שילמה החברה סך של 
  אלפי ש"ח. 815-נוספות בסך של כ

 
 יקט מידטאוןקבלת החזקה בפרו ו.

 
יחידות מגורים הנמצאות על  34 הודיעה החברה על השלמת מסירתן של 2018במרס,  25ביום 

, בצומת הרחובות שאול המלך ודרך מנחם בגין 6110בגוש  421-425המקרקעין הידועים כחלקות 
, ", בהתאמה(הנכס"-" והיחידותבתל אביב בפרויקט המכונה בשם "מידטאון" )להלן בסעיף זה: "

לחתימת הסכמי החברה פועלת  .כאשר ההגרלה ובחירת שוכרי יחידות הדיור הנ"ל הושלמה
שוכרים שזכו בהגרלה  26עם  , נכון למועד הדוח נחתמוהשכירות מול השוכרים שזכו בהגרלה

כפי שנקבעו בהסכם הרכישה של דיור בר השגה אביב הסכמי שכירות בפיקוח -של עיריית תל
בהתאם להסכם מול עיריית תל בנוסף, . אביב-סוכמו מול עיריית תלשל הפרויקט, בתנאים ש

 .לשכירות שוכרים בשוק החופשי הסכמי שכירות בתנאים סטנדרטיים 3אביב נחתמו עם 
עם מסירת היחידות הנ"ל ביצעה החברה הערכת שווי לנכס במידטאון הנ"ל, על פי הערכת 

אלפי ש"ח,  85,680הינו  הנכסן של השווי אשר בוצעה בגישת ההשוואה אומדן שוויו ההוג
 12,659 -בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ

  אלפי ש"ח.
 

 גן-פרויקט מרום נגבה ברמת ז.
 

 הדירות בפרויקט מרום נגבה ברמת גן. 23-קיבלה החברה את החזקה ב ,2018ליולי,  30ביום 
דירות  23מתוך  22-חוזי שכירות ביחס ל תמומרום נגבה ברמת גן נח בפרויקטנכון למועד הדוח 
 בתנאים סטנדרטיים. הסכמי השכירות הינם. בפרויקט חברה שנרכשו על ידי ה

 
, על פי הערכת במרום נגבה ברמת גןעם מסירת היחידות הנ"ל ביצעה החברה הערכת שווי לנכס 

אלפי ש"ח,  55,100הינו  הנכסהשווי אשר בוצעה בגישת ההשוואה אומדן שוויו ההוגן של 
 6,811 -בהתאם לזאת רשמה החברה הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ

 אלפי ש"ח.
 
ת גמורות ומוכנודירות  6רכשה החברה , לאחר תאריך המאזן, 2018אוקטובר  מהלך חודשב

חניות  2מ"ר מרפסת ( עם  15-מ"ר בתוספת כ 127-חדרים )כל דירה בשטח של כ 5בנות  בפרויקט
 בפרויקט. 27לקומה  23כל אחת, הממוקמות בין קומה 
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 אלפי ש"ח אשר שולמה במלואה במועד ביצוע 15,600-כסך של תמורת העסקה הסתכמה ל

 העסקה.
 

קיבלה החברה את החזקה בדירות הנוספות ונכון למועד  2018במהלך חודש אוקטובר כמו כן, 
  .הדירות הנוספות 6 מתוך 4-הדוח נחתמו הסכמי שכירות ביחס ל

 
 הנפקת מניות ועסקת החלף  ח.

 
ברוטו בסך ניצעים שונים בתמורה  9-למניות  70,000,000הקצתה החברה  ,2018ביוני  27ביום 

התמורה נקבעה על בסיס . ש"ח מליון 0.3בנטרול הוצאות עסקה בסך של  ש"ח 70,000,000של 
 .ובדומה להון העצמי למניה של החברה 2016מחיר ההנפקה של מניות החברה בחודש ספטמבר 

  
עם תאגיד  2018ביוני  21במקביל לאישור ההקצאה הפרטית לניצעים התקשרה החברה ביום  

", בהתאמה( אשר תנאיו המהותיים ההסכם"-" והבנק: "בסעיף זה ישראל בהסכם )להלןבנקאי ב
 כדלקמן: היו והינם

 
 :עסקת מכירת מניות החברה 

מניות  70,000,000, באמצעות הבנק )כמפורט להלן( 2018ביוני  30החברה תציע, עד ליום  .1
מניות " או "רגילה מניה: "בסעיף זה ש"ח ע.נ. כ"א של החברה )להלן 0.01רגילות בנות 

 "(.שער הבסיס המקורי: "בסעיף זה ש"ח למניה רגילה )להלן 1"( במחיר מקורי של רגילות

" הרוכשים: "בסעיף זה הבנק יאתר קונים, שיבחרו על ידו על פי שיקול דעתו הבלעדי )להלן .2
בסעיף  מניות רגילות )להלן 70,000,000-" לפי העניין(, שירכשו את ההרוכש" או "הניצעיםאו "

"( ובלבד שאף אחד מהם איננו בעל עניין בחברה ולא יהפוך לבעל המניות המוקצות: "זה
 עניין בחברה מכח רכישת מניות אלו.

מעת הנפקת המניות המוקצות לא יהיה לחברה כל קשר למניות המוקצות, לזכויות הנובעות  .3
 מהן ולכל החלטה הנוגעת להן.

פית, בלתי חוזרת, מלאה, בלתי מותנית, ללא מכירת המניות המוקצות לרוכש תהיה סו .4
סייגים, ולחברה או לצדדים קשורים לה לא תהיה זכות חזרה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל 
מין ו/או סוג שהוא למניות המוקצות. מבלי לגרוע מהאמור, הרוכש ינהג מנהג בעלים במניות 

וכיו"ב( והוא איננו מחויב  המוקצות )לרבות לעניין הצבעה, קבלת דיבידנד, הקצאת זכויות
באופן כלשהו לחברה לכל דבר ועניין באשר לאופן ההצבעה או הפעלת זכויות אחרות 

 שתהיינה לו מכוח המניות.

כל תאגיד השולט  -ביחס לחברה   –לצורך ההסכם, "צד קשור" ברה וצדדים קשורים לה )הח .5
ן ו/או בעקיפין )יצוין כי ו/או בשליטת החברה ו/או בשליטת בעלי השליטה בחברה, במישרי

יבואו בדברים  (, לאבחברה אין בעל שליטה(; "שליטה" פירושו: כמשמעותו בחוק ניירות ערך
)במישרין או בעקיפין( עם הרוכש באשר לאופן מימוש זכויותיו במניות המוקצות, כולן או 

 מקצתן, לרבות ביחס להצבעה ו/או מכירת המניות לצד שלישי על ידי הרוכש.

קת המניות המוקצות )כמתואר לעיל( והעסקה הנגזרת )כמתואר להלן(, יבוצעו בד בבד הנפ .6
 30"(, אשר לא יהיה מאוחר מיום יום ביצוע העסקה: "בסעיף זה באותו יום עסקים )להלן

 הנגזרת )כמתואר להלן( תתבצעה בשער הבסיס המקורי. העסקה. 2018ביוני 
 

 תנאי העסקה הנגזרת 

עסקת החלף במסגרתה ישולמו הפרשים כספיים  -equity swap העסקה הנגזרת הינה עסקת   .1
במקרה של עליית ערך מניית החברה מעל לשער הבסיס המקורי, כשהוא מותאם  -בלבד 

)אירועי חברה הינם כדלקמן: שינויים בהון, חלוקת מניות הטבה, חלוקת  לאירועי חברה
"( ובמקרה של ירידת ערך מניית אירועי חברה: "בסעיף זה )להלן דיבידנד והנפקת זכויות(

 החברה מתחת לשער הבסיס המקורי, כשהוא מותאם לאירועי חברה. 
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הבנק ישלם לחברה את התשואה )כהגדרתה להלן( ובמקרה של  –במקרה של עליית ערך  .2
"( המניות הנוספות: "בסעיף זה ל ידי החברה מניות נוספות )להלןירידת ערך כאמור יוקצו ע

שהבנק יאשר, לפי שיקול גוף  -"המפיץ"הסכם, הלצורך ) של החברה שיופצו על ידי מפיץ
אשר עוסק  המניות, הפצת ביצוע לצורך עמויתקשר  הרוכשאשר דעתו המוחלט והבלעדי, ו

ין זה החברה התקשרה בהסכם ילענכחלק מפעילותו העסקית הרגילה בהפצת ניירות ערך. 
, שיבחר על ידי הבנק, כאשר תמורת הפצתן תהיה שווה הפצה עם מפיץ מקבוצת הבנק(

 לתשואה, כהגדרתה להלן, והיא תשמש אך ורק לתשלום ההפרשים הנ"ל )התשואה( לבנק.

מלאה לתשואת מניית החברה בין יום ביצוע העסקה הנגזרת  העסקה הנגזרת תכלול הצמדה .3
לבין מועד סיומה )לרבות מנגנון התאמה לאירועי חברה(. מובהר כי, כל עוד לא אירע אירוע 

: בסעיף זה המקנה זכות למי מהצדדים לעסקה הנגזרת לסיימה לפני מועד סיומה )להלן
לאחר מועד סיום העסקה הנגזרת  "(, התשואה תשולם יום עסקים אחדאירוע סיום מוקדם"

)כהגדרתו להלן( כך שאם תהיה תשואה חיובית, החברה תקבל אותה מהבנק ואם תהיה 
תשואה שלילית החברה תקצה את המניות הנוספות שיופצו על ידי מפיץ, שיבחר על ידי 
הבנק, כאשר תמורת הפצתן בלבד תשמש לתשלום התשואה השלילית הנ"ל, לפי הנוסחה 

 כדלקמן: 
ההפרש שבין השער הקובע )כהגדרתו להלן(, במועד סיום העסקה הנגזרת, כפי  -" התשואה" 

 שיחושב להלן, לבין שער הבסיס המקורי כפול כמות המניות המוקצות. 
במקרה של הפצת המניות הנוספות יחולו אותן הוראות שבהסכם המתייחסות להפצה  

 )כמתואר להלן(.
ויובהר: תמורת הפצת המניות הנוספות תקבע על פי תנאי השוק בלבד ולחברה לא תהיה  

השפעה על הפצה זו והתמורה שתתקבל בגינה )הפצה זו גם לא תשמש לקביעת השער 
 להלן(. (12ח)הקובע שיקבע בהתאם לאמור בסעיף 

: כפרמיה עבור העסקה הנגזרת, החברה תשלם לבנק ריבית משתנה פרמיית העסקה הנגזרת .4
. הריבית תגבה ביום האחרון של כל רבעון 1%בשיעור שנתי השווה לריבית הפריים + 

קלנדרי מיום ביצוע העסקה, כאשר סכום הריבית האחרון ייגבה במועד סיום העסקה הנגזרת 
בית יהיה סך השווה למכפלה של: )כהגדרתו להלן(. סכום הריבית לתשלום לכל תקופת רי

)ד( תקופת -; ו1%)א( כמות המניות המוקצות; )ב( שער הבסיס המקורי; )ג( ריבית הפריים + 
ימים(. למניעת ספק בקרות אירוע  365הריבית הרלבנטית במונחים שנתיים )לפי שנה של 

 ום המוקדם. סיום מוקדם )כהגדרתו להלן(, לא תיגבה פרמיה בגין התקופה שלאחר מועד הסי

חודשים שתיספר החל מיום  24: עסקת הנגזרת תהא לתקופה של תקופת העסקה הנגזרת .5
מועד סיום העסקה : "בסעיף זה ביצוע העסקה, או מועד סיום מוקדם, ככל שיחול )להלן

 "(.הנגזרת
 

 :השער הקובע במועד סיום העסקה הנגזרת 

חיר המכירה הממוצע המשוקלל הקובע במועד סיום עסקת הנגזרת ייקבע בהתאם למ שערה .6
שהבנק, באמצעות מפיץ, ימכור מניות של החברה בהיקף ובכמות השווה לכמות המניות 
המוקצות במסגרת הפצה שתבוצע על ידי מפיץ שיבחר על ידי הבנק במועד סיום העסקה 

 "(. החברה תישא בכל עלויות המפיץ.הפצת המניות: "בסעיף זה הנגזרת כמפורט להלן )להלן
ויובהר: הפצת המניות הנ"ל תבוצע בכל מקרה לצורך קביעת השער הקובע במועד סיום   

העסקה הנגזרת כאשר תמורת ההפצה תקבע על פי תנאי השוק בלבד ולחברה לא תהיה 
 השפעה על הפצה זו והשער הקובע.
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החברה מתחייבת כי היא ו/או צד קשור אליה לא ישתתפו, במישרין או בעקיפין, ברכישת  .7
 מניות החברה במסגרת הפצת המניות.

הפצה על ידי המפיץ של מניות החברה מתוך מטרה  –" לצורך סעיף זה הפצת המניות" 
ום למקסם את התמורה. מובהר כי המפיץ ימכור מניות של החברה בהיקף הנדרש במועד סי

העסקה הנגזרת, ללא מחיר מינימום )לשם כך, יוכל המפיץ להפיץ את המניות הנ"ל בפרק 
ימים ממועד סיום העסקה הנגזרת ולא יראו בכך הפרה של ההסכם(. מובהר  7זמן של עד 

כי ההפצה תיעשה על ידי המפיץ על פי דין ולמשקיעים שכל אחד מהם הוא משקיע העומד 
ק ניירות ערך או באופן שלא יראו בהצעה הנ"ל הצעה לציבור, בתנאי התוספת הראשונה לחו

מובהר כי, במועד ההקצאה של המניות הנוספות, הקצאת  הטעונה הצעה בדרך של תשקיף.
המניות הנוספות תהיה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות הנוספות 

י למניה כפי שיהיו באותה עת ולעמידה בהנחיות הבורסה לרבות הנחיות בדבר מחיר מזער
 אג' נכון למועד זה(. 30)

החברה פוטרת את הבנק מכל אחריות מכל מין וסוג שהוא במישרין או בעקיפין בגין ובקשר  .8
עם מכירת מניות החברה הרלבנטיות )לרבות אחריות ביחס למחיר המכירה( והעסקה 

בהקשר זה, בכפוף לכך  הנגזרת ולא תעלה למול הבנק כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
 שהבנק לא הפר את התחייבויותיו לפי תנאי ההסכם.

 
 :סיום מוקדם 

ימים מראש בבקשה לסיים את העסקה  14החברה תוכל לפנות לבנק בהודעה בכתב של  .9
הנגזרת לפני מועד סיום העסקה הנגזרת, ובמקרה כאמור ייקבע מועד סיום חדש מוקדם 

 כום לא מהותי שסוכם בין הצדדים.יותר ותיגבה עמלת סיום מוקדם בס

אם תהיה מניעה כלשהי להמשך קיומה של העסקה הנגזרת, בשל שינוי בדין ו/או בהוראה  .10
"(, לאחר המניעה: "בסעיף זה ו/או הנחיה לפי כל רשות מוסמכת, לרבות בנק ישראל )להלן

היה שבוצעה, ייקבע בהקדם ככל שניתן מועד סיום מוקדם לעסקה הנגזרת והחברה לא ת
רשאית להתנגד לכך ותהיה מנועה מלהעלות כל טענה או תביעה מכל מין או סוג שהוא 
כלפי הבנק בקשר עם הסיום המוקדם של העסקה הנגזרת כאמור. במקרה כאמור לא תגבה 

 עמלת סיום מוקדם, ככל שמקור המניעה הינו בבנק. 

בנק את הזכות לסיים, בנוסף, כל אחד מהמקרים הבאים יהווה אירוע סיום מוקדם המקנה ל .11
לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ובמועד בו יקבע הבנק, את העסקה הנגזרת ולבצע מכירה 
של מניות החברה כנדרש לצורך קביעת השער הקובע במועד סיום העסקה הנגזרת לפי 

 שיקול דעתו המוחלט והבלעדי:
 " משמעו: אירוע סיום מוקדם"
וכמו בין החברה לבנק לפי תנאי העסקה הנגזרת בין אי תשלום העמלות לבנק כפי שס (1)

 החברה לבנק;
 אי העברה של העברות לתיחום חשיפה, כמפורט להלן; (2)
 הפרת מצג ו/או התחייבות ע"י החברה; (3)
 סיום מוקדם לפי תנאי העסקה הנגזרת; (4)
שנחתמו כל עילה לסיום מוקדם, בהתאם להסכמים אחרים )שעיקרם סטנדרטי ומקובל(  (5)

 בין החברה והבנק.
ימי מסחר  3אגורות במשך  60 –ירידת שער הנעילה של מניית החברה בבורסה מתחת ל  (6)

 רצופים.
 אי החזקת יתרת מזומן מינימאלית בחשבון החברה בבנק. (7)

ש"ח במשך כל חיי  15,000,000" הינה "יתרת מזומן מינימליתלצורך ההסכם נקבע כי,    
האמור לעיל, החל מתום שנה מיום ביצוע העסקה היתרה המינימאלית העסקה. למרות 

ש"ח בלבד וזאת בכפוף לכך והחל מהמועד שבו שער הנעילה  10,000,000-תתעדכן ל
אגורות  90ימי מסחר רצופים, יעלה על  3הממוצע של מניות החברה בבורסה, במשך 

בבנק אך סכום זה לא  למניה. יובהר כי יתרת המזומן המינימלית הינה סכום שיופקד
 ישועבד לבנק ויהיה משוחרר מכל מגבלה שהיא.
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היחס בין ההון עצמי של החברה לבין היקף המאזן של החברה, כפי שיופיעו בדוחות  (8)

 .30%הכספיים של החברה, יפחת משיעור של 
 מיליון ש"ח. 200ת מסך של ההון העצמי של החברה יפח (9)

 
 העברות לתיחום חשיפה 

לבנק, כהעברה לתיחום חשיפה, סכום מזומן בש"ח  העבירהביום ביצוע העסקה, החברה  .12
 מהמכפלה של כמות המניות המוקצות בשער הבסיס המקורי )להלן 40%-בסך השווה ל

"(. הסכום העצמאי ישמש כבטוחה להתחייבות החברה להקצות הסכום העצמאי: "בסעיף זה
את המניות הנוספות, בכל כמות שתידרש על מנת לפרוע את ההפרשים הכספיים שיווצרו, 

לעיל. לא  (7ח)אם יווצרו )התשואה השלילית( במקרה של ירידת ערך כמשמעותה בסעיף 
ירידת הערך, יוכל הבנק  הקצתה החברה את המניות הנוספות הנ"ל, בכמות שתכסה את כל

לממש את הסכום העצמאי, כולו או חלקו, על מנת לכסות את יתרת ירידת הערך שלא 
 כוסתה כתוצאה ממכירת המניות הנוספות.

ימי מסחר רצופים  5בנוסף, בכל מקרה בו השווי ההוגן השלילי של העסקה הנגזרת במשך  .13
ש"ח מעבר לסכום העצמאי,  2,800,000)במהלך חיי העסקה הנגזרת( יעלה על סכום של 

: בסעיף זה תעביר החברה, כהעברה נוספת לתיחום חשיפה, סכום מזומן נוסף בש"ח )להלן
"( השווה למלוא גובה השווי ההוגן השלילי. החל מהעברת ההעברה הנוספת לתיחום חשיפה"

 העצמאי. סכום ההעברה הנוספת לתיחום החשיפה יהווה סכום זה חלק בלתי נפרד מהסכום 
יובהר, כי ככל שבוצעה על ידי החברה העברה נוספות לתיחום חשיפה ולאחר מכן השווי 

( או שהשווי ההוגן של העסקה הנגזרת הפך 0ההוגן השלילי של העסקה הנגזרת התאפס )
ימי מסחר רצופים )והכל בנטרול הסכום העצמאי שהופקד ביום  5להיות חיובי וזאת במשך 

שיב הבנק לחברה את סכום ההעברה הנוספת לתיחום חשיפה שהעבירה ביצוע העסקה( אזי י
 החברה לבנק.

בכל נקודת זמן הינו התשואה השלילית )כפי שמחושבת להלן( ובניכוי   –" שווי הוגן שלילי"
סכומים אשר הועברו ע"י החברה כהעברה נוספת לתיחום חשיפה ולא הושבו ע"י הבנק, 

 כמתואר לעיל. 
 אלף ש"ח. 100ספת לתיחום חשיפה יהיו בכפולות של סכומי ההעברה הנו

ההפרש השלילי, ככל שישנו, בין מחיר הנעילה של מניות החברה  –" תשואה שלילית"
אג' למניה כפול  80ערך בת"א, לבין שער מניה של מניות החברה שהינו -בבורסה לניירות

 כמות המניות המוקצות. 
 

 עמלות 

שאינו מהותי לחברה וככל שיבוצע סיום מוקדם של החברה תשלם לבנק עמלות בשיעור  .14
העסקה הנגזרת, החברה תשלם עמלת סיום מוקדם בסכום נוסף שאף הוא אינו מהותי 

 לחברה. 

 
 טיפול חשבונאי

נכון למועד זה עמדת החברה ביחס לטיפול החשבונאי בגין העסקה הנ"ל הינה כזו שהתמורה  .15
לשני  IAS 32מהנפקת המניות המוקצות תפוצל בהתאם להוראות  שהתקבלההכוללת 

 מכשירים:
  –הנפקת מניות בתמורה קבועה שתסווג בהון החברה; וכן  (1)
 וצג כהתחייבות פיננסית אשר תימדדיעסקת החלף, אשר  - equity swapנגזר בגין עסקת  (2)

 והפסד. מדי תקופת דיווח בשווי הוגן כאשר השינויים יזקפו לדוח רווח
 

 equity–תחילה לנגזר ההתחייבותי בגין עסקת ה  IAS 32התמורה יוחסה בהתאם להוראות  

swap  .והיתרה יוחסה להנפקת המניות ונזקפה להון 
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 של הנגזרההוגן   ובהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ חיצונית שווי 

חישוב השווי ההוגן של  .אלפי ש"ח 17,500 –הינו  2018, ביוני 27-קרי ה ביצוע העסקה, ליום
על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים  מונטה קרלו, מחושב לפי מודלנגזר 

', תקופת אופציה של שנתיים, אג 79.5 –מחיר מניה ליום ביצוע העסקה הממוצעים הבאים: 
 60, מחיר מניה לצורך סיום מוקדם 18.35%, סטיית תקן 0.45%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

 .1.6%אג' וריבית פריים בשיעור של 
 

ליום  של הנגזרההוגן  ושוויבהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה מחברת ייעוץ חיצונית  
 מחושב לפי מודלנגזר חישוב השווי ההוגן של  .אלפי ש"ח 7,233 –הינו  2018, בספטמבר 30

על בסיס חוות דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאים:  מונטה קרלו,
, שנה ותשעה חודשיםאג', תקופת אופציה של  94.5 – 2018בספטמבר,  30ליום מחיר מניה 

, מחיר מניה לצורך סיום 18.2% -של כ , סטיית תקן0.53% -כ ריבית חסרת סיכון בשיעור של
 .1.6%אג' וריבית פריים בשיעור של  60מוקדם 

 
בסך של  2018בספטמבר,  30ההפרש בין שוויו ההוגן של הנגזר ליום העסקה לבין שוויו ליום  

 אלפי ש"ח נרשם כהכנסות מימון בתקופה. 10,276

 
  "(ת הניהולחברריט אינדקס ניהול בע"מ )להלן: "הנפקת אופציות ל ט.

 
לחברת הניהול, האופציות  ,('גסדרה ) אופציות 3,500,000 הקצתה החברה, 2018ביולי  29ביום 

בפעם אחת או בחלקים, במהלך תקופה בת שבע  מניות 3,500,000-למימוש ל ניתנות כאמור
בהתאם לחוות דעת כלכלית שקיבלה החברה  .תושנים שתחילתה במועד ההנפקה של המני

 -כהינו  2018, ביוני 27מחברת ייעוץ חיצונית, שווין ההוגן של האופציות לרכישת מניות ליום 
על בסיס חוות   S&B חישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה מחושב לפי מודל . אלפי ש"ח 396

, %1.61ם: ריבית חסרת סיכון של דעת שצוינה לעיל, בוצע תוך שימוש במדדים הממוצעים הבאי
 .שנים 7ואורך חיי האופציה הוא  17%סטיית תקן של 

 
, לעמדת החברה, 2017לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  13כמו כן, בהמשך לביאור 

מבוססת על פרשנות משפטית, קיומו של הסכם הניהול אשר מקובלת גם על חברת הניהול ו
חברת הניהול, מצביע כי קיימת למעשה תקופת הבשלה )משתמעת( שנחתם בין החברה לבין 

, שלא בגין שנים, קרי אם הסכם הניהול יבוטל על ידי חברת הניהול במהלך תקופה זו 7של 
הפרתו על ידי החברה או אם הסכם הניהול יופסק בשל אירועים שונים המתוארים בהסכם 

בעבור התקופה  האופציות שהוענקו להשל  לחלק היחסילא תהיה חברת הניהול זכאית , הניהול 
. במקרה כאמור יופחת מחיר המימוש של האופציות שבה לא תעמיד לחברה שירותי ניהול

שהוקצו לחברת הניהול )בהתאם להוראת הסכם הניהול( רק ביחס ליתרת האופציות שהוקצו 
חברה בהוצאות . לפיכך, מכירה הלחברת הניהול ואשר חברת הניהול זכאית להן, כאמור לעיל

 .ות לחברת הניהול על פני תקופה זובגין תשלום מבוסס מני
 

 משרד עורכי דין-חידוש הסכמי שכר טרחה בין החברה לבין ארז רוזנבוך י.
 

 באותו החברה דירקטוריוןועדת הביקורת ו אישור שהתקבל לאחר, 2018 אוגוסטב 27 ביום 
 מטעמו מי/או ו דין עורכימשרד -רוזנבוך ארז לבין החברה בין טרחה שכר מיהסכ מונחת, מועד

 :מיםההסכ של המהותיים התנאים להלן"(. המשרד)להלן: "
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 :הסכם שירותים משפטיים שוטפים

 

 שלה הערך ניירות אשר ציבורית כחברה לחברה שוטף משפטי ייעוץ המשרד ידי על יינתן .1
 העמדת בגין"(. השוטפים המשפטייםהשירותים )להלן: " בבורסה למסחר רשומים

 בסך קבוע חודשי לתשלום מהחברה זכאי יהיה המשרד השוטפים המשפטיים השירותים
 עד בעבור"( השוטף הטרחהשכר )להלן: " כדין"מ מע בתוספת לחודש"ח ש אלפי 20 של
 שכר, שעות 40-ל מעבר חיוב שעת כל בגין בנוסף. המשרד של בחודש חיוב שעות 40

, השוטפים המשפטיים השירותים במתן שיושקעו השעות להיקף בהתאם יקבע הטרחה
 הנחה)בניכוי  שהוסכם מקובל שעות תעריף לפי, לחברה שיונפק חודשי שעות דוח פי על
 .(10% של

 
לשירותים המשפטיים האמורים לעיל המשרד יעמיד לחברה את כל השירותים  בנוסף .2

ן המשפטיים האחרים שידרשו לחברה והתשלום בגינם יעשה לפי התעריפים שסוכמו בי
 הצדדים.

 
להכנת  לאמור לעיל יינתנו לחברה על ידי המשרד שירותים משפטיים בכל הקשור בנוסף .3

 השירותיםבגין  הטרחההצעת מדף עתידיים. שכר  תשקיף וכל תשקיף מדף עתידי ודוחות
"ח, ש 200,000 של לסך יסתכם( עתידי מדף תשקיף כל)לרבות  תשקיף כל בגין המשפטיים

 תשקיף פי על הון גיוס במועד"(. תשקיף בגין הבסיסי"ט שכ)להלן: " כדין"מ מע בתוספת
 בהנפקת/או ו התשקיף בתיקון כרוך שאיננו, החברה של כלשהו מדף הצעת דוח פי על או

, המדף הצעת דוח או התשקיף להכנת ובתמורה, שעבודים/או ו בטוחות כנגד חוב אגרות
 מתמורת 0.1% או"ח ש 20,000 של בסך הבסיסי"ט לשכ תוספת יקבל המשרד, העניין לפי

 הון גיוס במועד. מבניהם הגבוה לפי, המדף הצעת דוח או התשקיף פי על ברוטו הגיוס
 הצעת דוח או התשקיף שבו החברה של כלשהו מדף הצעת דוח פי על או תשקיף פי על

, שעבודים/או ו בטוחות כנגד חוב אגרות בהנפקת/או ו התשקיף בתיקון כרוך יהיה המדף
 ברוטו הגיוס מתמורת 0.2% או"ח ש 40,000 של בסך הבסיסי"ט לשכ תוספת יקבל המשרד

 .מבניהם הגבוה לפי, המדף הצעת דוח פי על או התשקיף פי על
 
, המשפטיים השירותים במתן למשרד בלעדיות תינתן המשפטיים השירותים בגין .4

 שירותים, תמורה ללא ובין בתמורה בין, תקבל לא שהחברה אופןב, לא קצובה לתקופה
 .אחרים דין עורכי משרדי/או ו דין מעורכי להם דומים/או ו לעיל כאמור משפטיים

 

 יהיה"ל הנ הטרחה שכר בהסכם ההתקשרות את להפסיק מעוניינת תהיה והחברה במידה .5
 לא שכזו מוקדמת הודעה ובהעדר למשרד מראש שנים 5 לפחות כך על להודיע עליה
, משפטיים שירותים בגין טרחה שכר הסכם פי על ההתקשרות את להפסיק החברה תוכל
 30 להינתן תוכל בעניין הודעה, התקיימותןבש בהסכם שנקבעו מיוחדות בנסיבות למעט

עם זאת, במידה ודירקטוריון החברה יחליט כי חלו שינויים משמעותיים  .מראש יום
השוק יוכל דירקטוריון החברה לבטל את הסכם השירותים המשפטיים בהודעה בתנאי 

 יום מראש. 30בת 
 

אלפי ש"ח בתוספת  251-במהלך תקופת הדו"ח שולם למשרד סך של כבהתאם לאמור לעיל, 
אלפי ש"ח כהחזר הוצאות בעין כהוצאות משפטיות שוטפות בדוח על הרווח  19-כדין וכמע"מ 

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין כהוצאות הנפקת הרחבת אג"ח )סדרה א'(  240-והפסד, סך של כ
אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין  70-אשר נכללו בניכיון הרחבת אג"ח )סדרה א'( וכן סך של כ

 כמפורט להלן. 2018ביוני  27מיום כהוצאות הנפקת המניות 
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 :הסכם שירותים משפטיים בתחום הנדל"ן

 
בגין טיפול  שירותים משפטיים ידי המשרד לחברה על, ככל שיועמדו, נקבע כי בהתאם להסכם

מיסוי של  טיבבהימשפטי בעסקאות רכש ומכר של נדל"ן של החברה )אך לא כולל טיפול 
כאשר למשרד אין בלעדיות בנושא זה, , ("ןהנדל בתחום משפטיים שירותים)להלן: " העסקה(

)בתוספת  המשרד יהיה זכאי מהחברה בגין כל עסקת מכר ו/או רכש לתשלום כמפורט להלן
 :2021ל עד לסוף אוגוסט מע"מ כדין( והכ

 

)במיליוני  העסקה היקף
 "ח(ש

 היקף מתוך הטרחה שכר
 העסקה

Cap  מירבי של שכר הטרחה
בגין כל עסקה לא יעלה על  

 "ח(ששלהלן )באלפי  סכום
   

 250 0.5% 100 עד
 300 0.3% 100 מעל

 
 
  תקופת הדיווחלאחר אירועים משמעותיים  -: 5אור ב
 

 הלל פינת קינג ג'ורג' בירושליםשת מבנה ברחוב ירכ .א
 ( צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה )להלן2התקשרה החברה, עם שני ) 2018 רבאוקטוב 22ביום 

מאוכלסות בחלקן )שיעור תפוסה ו גמורותיחידות דיור  33"(, בהסכם רכישה של המוכרים: "בסעיף זה
בירושלים  2פינת רח' הלל מס'  27רג' מס' קומות ברח' המלך ג'ו 7מיחידות הדיור( בבניין בן  88%-כ

 ", בהתאמה(.העסקה" או "הסכם הרכישה"-ו "הנכס)להלן: "
 

 :עסקהלהלן פרטים נוספים אודות ה

 :נכסתיאור תמציתי של ה .1

-כ של מכר)שטח ומאוכלסות בחלקן  גמורותיחידות דיור  33הינו  על ידי החברה הנרכש הנכס
קומות המצוי על  7מ"ר( הבנויים בבניין בן  150-וכן מרפסות וגג )שטח כולל של כ (מ"ר 2,880

מ"ר( הנמצא ברח' המלך ג'ורג' מס'  3,785)בשטח בנוי כולל של  30037בגוש  30מקרקעין בחלקה 
-" והמגורים דירות" או "היחידות: "בסעיף זה בירושלים )לעיל ולהלן 2פינת רח' הלל מס'  27
הנכס ממוקם במיקום מרכזי ואסטרטגי בירושלים והוא הוקם בשנות  בהתאמה(.", המקרקעין"

 השלושים של המאה הקודמת.
נכס, ב הבלעדיתהחזקה  חברהתימסר ל ,הסכם הרכישהתשלום מלוא התמורה עפ"י ל בכפוף

 . 2018בדצמבר  31במועד שאינו מאוחר מיום 

 התמורה: .2

קבעה במשא ומתן בין הצדדים( הינה בסך של הרכישה, התמורה בגין הנכס )אשר נ םהסכ פי על
אשר אינו מהותי לעסקה  בהיקף עסקה הוצאותב החברה תישא בנוסף) "חש מיליון 75-כ

 :הבאים למועדים בהתאם תשולם התמורה .(ולחברה
הסכם חתימת  ממועד עסקים ימי (3שלושה ) תוךהחברה "י ע ישולםמיליון ש"ח  15-כ שלסך  -

 "(.מועד התשלום הראשון: "בסעיף זה הרכישה )להלן
בסעיף  )להלן 2018בדצמבר  31יום מיליון ש"ח תשולם עד ל 60-יתרת התמורה, בסך של כ -

 "(.מועד התשלום השני: "זה
 
 
 
 
 
 



 מגוריט ישראל בע"מ
 ביניים באורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( תקופת הדיווחלאחר אירועים משמעותיים  -: 5אור ב

 
בהתאם להסכם נאמנות אשר נחתם בין החברה לבין צד ג', שאינו קשור לחברה, החברה תפעל 
בנאמנות עבור צד ג' כלפי המוכרים לרכישת מספר חנויות ומחסנים נוספים בנכס, כך שבהתאם 

מיליון ש"ח ועד למועד  0.6להסכם הנאמנות, צד ג' יעביר למוכרים במועד התשלום הראשון 
מיליון ש"ח בגין חלקו בנכס הנ"ל )על כן סך התמורה  3מיליון ש"ח ובסך הכל  2.4התשלום השני 

בגין הנכס אשר תועבר למוכרים ע"י החברה על פי הסכם הרכישה )עבור החברה ועבור צד ג'( 
 מיליון ש"ח(. 78-הינה כ

 
 0.6וכן קיבלה מצד ג' סך של  ש"ח מיליון 15.6סך מצטבר של  נכון למועד זה שילמה החברה

 .מיליון ש"ח

 :אופן מימון הרכישה .3

לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה  בכפוף לרישום שיעבוד על הנכס
בכוונת , למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בהתאם לאמור בשטר הנאמנות ועמידה בתנאים

את מהונה העצמי של החברה ו מיליון ש"ח( 15-)כ נכסהרכישת מ 20%-החברה לפעול למימון כ
מהתמורה אשר התקבלה בגין הנפקת אגרות מיליון ש"ח לממן  60-( בסך של כ80%-היתרה )כ

ייתכן ששיעור  ומצויה בידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(. החוב )סדרה א'( לציבור
רכת שווי של דירות המגורים המימון מתוך אגרות החוב )סדרה א'( יהיה גבוה יותר ובהתאם להע

אשר תקבל החברה ממעריך שווי ובהתאם לתנאי שטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה 
 א'(.

 חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה: .4

 .0.5%בשיעור של  בגין רכישת הנכס צפויה החברה לשלם מס רכישה

 :הסכמי שכירות קיימים .5

)שיעור  בנכס יחידות דיור 29, מושכרות חתימת ההסכםנכון למועד למיטב ידיעת החברה, 
למעט  בהסכמי שכירות סטנדרטייםחופשית בדמי שכירות מיחידות הדיור(  88%-תפוסה של כ

" היחידות המושכרות: "בסעיף זה דירה אחת אשר מושכרת בשכירות מוגנת בהתאם לחוק )להלן
 פה ע"י המוכרים(-)אשר חלקם הוארכו בעל השכירות . הסכמי", בהתאמה(הסכמי השכירות"-ו

 להערכת החברה מחירי השכירות לפיהן הושכרויצוין כי  .2019במהלך שנת  ברובם מסתיימים
 של דירות דומות. ( נמוכים ממחירי השוקהמוכריםהדירות )על ידי  רוב

 :תכניות החברה לגבי הנכס .6

שיפוץ כללי בנכס הכולל, בין לבצע לתכנן ולאחר מסירת היחידות לחברה, בכוונת החברה 
 הקיימות כיום בנכס. הדיור תהגדלת כמות יחידובקשה להיתר, 

בנייה ובניית  בהליך להשבחת הנכס ע"י בקשת תוספת זכויות להתחילבכוונת החברה  במקביל,
היחידות שיתקבלו )אם יתקבלו( כתוצאה מהגדלת זכויות הבנייה ובמקביל, להמשיך להשכיר 

 את היחידות בנכס לרבות השכרת היחידות הפנויות בנכס.
 
 

 פרוייקט הגר"א בתל אביב .ב
פה, מהמוכר, שהינו צד שלישי -, לאחר תקופת הדוח, נמסר לחברה בעל2018בנובמבר  4ביום 

חניות  35ור לחברה, בקשר להסכמי רכישה של יחידות דיור לרבות הצמדותיהן, שאינו קש
אביב )להלן בסעיף זה: "הסכם -מוצמדות וכן שטח מסחרי בפרויקט אשר מצוי ברחוב הגר"א בתל

הרכישה"( כי התנאי המתלה להסכם הרכישה לא התקיים וכי תנאי זה אינו צפוי להתקיים ועל כן 
 ידו. הסכם הרכישה מבוטל על 
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 הצהרת מנהלים

 מנהל כלליהצהרת 

 1970 -( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 1ג)ד()38לפי תקנה 

 

 , מצהיר כי:מתי דבאני,   

)להלן:  2018של שנת  השלישילרבעון ( "חברהה" :)להלן בע"מ מגוריט ישראלשל  הרבעוניאת הדוח בחנתי את  (1)
 (;הדוחות""

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

 לתקופת הדוחות;

ים באופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפ (3)
לתאריכים ולתקופות  חברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

 ,ת הביקורת והדוחות הכספיים של התאגידוולוועד לדירקטוריוןד, התאגי של המבקר החשבון גיליתי לרואה (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

 .ובגילוי ובבקרה עליהםדיווח הכספי בעובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 

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

 
 
 

    2018בנובמבר  15
 

 תאריך
  

 ,דב מתי
 כללי מנהל  

  



 
 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 1970 -( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 2ג)ד()38לפי תקנה 

 

 , מצהיר כי:תומר צבראני, 

מגוריט של לתקופת הביניים  כספי אחר הכלול בדוחותמידע ה ביניים ואת בחנתי את הדוחות הכספיים (1)
 (;הדוחות")להלן: " 2018של שנת  שלישיהלרבעון ( "החברהלהלן: "ישראל בע"מ )

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה  (2)
הנסיבות שבהן  ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור ,מהותית

 נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים (3)
לתאריכים ולתקופות  חברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, של החברה ביקורת והדוחות הכספייםת הוולוועד לדירקטוריוןד, התאגי של המבקר החשבון גיליתי לרואה (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

  עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

 

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

 

 
   2018 נובמבר ב 15

 
 תאריך

  
 ,תומר צבר

 סמנכ"ל כספים  
 
 

 



 'אנספח 

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

 

 

  :נכסים מניבים בהקמה שהינם מהותייםלגילוי בקשר 

  חולון גיבורים תלשכונת  – להשכיר דירה פרויקט

 - הנכס הצגת .1

 פירוט 

 .חולון גיבורים תל - להשכיר דירה פרויקט שם הנכס

 .בחולון גיבורים תל שכונת מיקום הנכס

 ."רמ 2,460-כ שטח הקרקע

שטחי הנכס המתוכננים להיבנות 

 מפוצלים לפי שימושים

. ר"מ 3,920-כ של עיקרי בשטח בניינים בשני דיור' יח 42 לבנות ניתן ע"התב פי על

 כמותוכן הגדלת  מ"ר מכר 5,500-לכ זכויות הבניה להגדלת בקשה הגישההחברה 

 ."דיח 54-לכ ד"יח

 .ישירה החזקה מבנה האחזקה בנכס 

 .60% החלק האפקטיבי בנכס 

 .(40%) מ"בע אחזקות מנרב  לנכס השותפים שמות ציון

 .(במכרז זכיה תאריך) 2017 בספטמבר 11 תאריך רכישת הקרקע

 .(הקרקע רכישת תאריך) 2017 בדצמבר 7
 .נקבע טרם התחלת עבודות הקמהתאריך 

 .שנים 98 של נוספת לתקופה אופציה עם שנים 98 של לתקופה מהוונת חכירה פירוט זכויות משפטיות בנכס 

זכויות בניה משמעותיות שצפויות להיות 

 בלתי מנוצלות

 ל.ר.

, מגרשים מס' 120 –ו  119חלקות  6996זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש  משפטיות זכויות רישום מצב

"( המקרקעיןבסעיף זה: " להלןב, המצויים בחולון )144עפ"י תכנית מס' ח/ 16, 15

( ומגוריט 2/5רשות מקרקעי ישראל על שם מנרב אחזקות בע"מ ) במרשםרשומות 

 "(.בעלי הזכויותבסעיף זה: " להלן( )3/5ישראל בע"מ )

 קרקעות את המנהלת שראלי מקרקעי רשות עם מהוון חכירה הסכם הזכויות לבעלי

 החל שתוקפו שבנדון הנכס לגבי לישראל קימת וקרן הפיתוח רשות, ישראל מדינת

 וזאת נוספות שנים 98 -ל להארכה אופציה עם) 10.9.2115 ליום עד 11.9.2017 מיום

 ל"הנ החכירה להסכם בהתאם(. ל"הנ החכירה הסכם להוראות ובכפוף בהתאם

 ".להשכרה דיור" הינה החכירה מטרת

 להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת

לצורך מימון עלויות הקרקע  לאחר תאריך המאזן קיבלה החברה הלוואת ליווי

 והוצאות הפיתוח.

 ל.ר. נושאים מיוחדים 

 .משותפת פעילות של יחסי איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 .נקבע טרם זהות קבלן מבצע

 ל.ר. שיטת התחשבנות 

 .ר.ל פרטים על מכירת הנכס

 

 

 

 

 



 - 1עיקריים נתונים .2

 30.9.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 21,708-כ עלות רכישה התחלתית )באלפי ש"ח(

 1,004-כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח(

 22,712-כ סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה )באלפי ש"ח(

 בתקופה שנזקפה ערך ירידת( ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 (ח"ש באלפי)

 .ר.ל

 .ר.ל ח("ש )באלפי תקופה בסוף הוגן שווי

.ר.ל רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(  

 2020 ספטמבר מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל תקופה(

  73,400-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 50,688-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 31%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור

 

 

 - בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים .3

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 באלפי) הדוח פרסום למועד

 (ח"ש
לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של  בהתאם מהותית משפטית מגבלה

 ייועדדירות לפחות, אשר  42מתחם מגורים, אשר יכלול 

-להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

"(, תקופת ההשכרהשנה ברציפות )להלן בסעיף זה: " 20

מפוקח מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה  25%כאשר 

 1466לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות 

להשכרה" ויתרת הדירות תושכרנה לשוכרים בשוק החופשי. 

בתום תקופת ההשכרה יהא רשאי הזוכה במכרז למכור את 

  .זכויותיו בדירות ו/או במתחם, כולן או חלקן

 לרשום מנרב אחזקות בע"מ( התחייבה החברה )ביחד עם

החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה  –לטובת דירה להשכיר 

בע"מ, כנגד וכתנאי לרישום זכויותיה בלשכת רישום 

הימנעות מעשיית עסקה לפי  הערת אזהרה בדבר המקרקעין,

 .לחוק המקרקעין או הערה מתאימה אחרת 126סעיף 

 

 ל.ר.

 

 

                                                           
מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  ים, כוללומועד ההשלמה הצפוי יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה  1

ות אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצא
אחזקות בע"מ וכן  נערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרבפיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט ש

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית  קצב התקדמות. 
ויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינ

 על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.



 מאודמהותיים  להשקעה גילוי בקשר עם נכסי נדל"ן

 מידטאון פרויקט

 - הצגת הנכס .1
 פירוט 

 .מידטאון שם הנכס

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

שטחי הנכס מפוצלים לפי 

 שימושים

, עיליות קומות 50-כ בן אחד מגדל הכולל בניה בפרויקט המגורים במגדלדירות  יחידות 34

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

, עירוניים שימושים, למסחר מבונים שטחים ובנוסף, משותף כבית ירשם אשר מסחר קומות מעל

 מגרש"כ הידועה קרקע חטיבת על, המקרקעין על החלה ע"לתב בהתאם הכל, ובילוי תרבות פנאי

 426, 425, 424, 423, 422, 421( בחלק) חלקות על המצוי, הצפוני ר"המע לב 3250 תכנית פי על" 1

 .(6110 בגוש 370 – ו 366, 42 ישנות חלקות) 6110 בגוש

 .ישירה החזקה מבנה האחזקה בנכס

 .100% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס

 ל.ר. שמות השותפים לנכס

 2018מרס  תאריך רכישת הנכס

 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות פירוט זכויות משפטיות בנכס

זכויות בניה משמעותיות 

 שצפויות להיות בלתי מנוצלות

 .ר.ל

 הערות נרשמו .הנכס את המנהלת מ"בע מידטאון חברת במרשמי פנימיים רישומים נערכים מצב רישום זכויות משפטיות

התקבל מכתב החרגה  .הנרכשות הדירות בגין המקרקעין רישום בלשכת החברה לטובת אזהרה

 בקשר עם כל הדירות.

 .להלן 5 ק"בס מידטאון לפרויקט בקשר משפטיות מגבלות ראו נושאים מיוחדים

 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

 
 

 - עיקריים נתונים .2

בתאריך   30.9.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 רכישת הנכס

עלות רכישה כולל הוצאות  85,860 שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(

)באלפי  נלוות לרכישה

 ש"ח(

73,201  

 2018 מרס מועד הרכישה 12,659 רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 .ר.ל שיעור תפוסה )%( 73% שיעור תפוסה ממוצע )%(

 .ר.ל )אלפי ש"ח( NOI 1,459 שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(

   566-כ סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(

   60-כ דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש( )ש"ח(

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו בתקופה 

  –)ש"ח( 

   60-כ

NOI )452-כ )אלפי ש"ח   

NOI )ר.ל מותאם )אלפי ש"ח.   

ERV  )788-כ )אלפי ש"ח   

ERV yield (% ) מ.ל.   

   ל.מ. שיעור תשואה בפועל )%(

   ל.מ. שיעור תשואה מתואם )%(



בתאריך   30.9.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 רכישת הנכס

   25 מספר שוכרים לתום תקופת הדיווח

 

 - פילוח מבנה הכנסות ועלויות .3

 מועד) 25.3.2018 מיום לתקופה 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 ליום ועד (בנכס הבעלות העברת

 (ח"ש באלפי) 30.9.2018

 הכנסות:

 566-כ קבועות –מדמי שכירות 

 ל.ר משתנות –מדמי שכירות 

 ל.ר מדמי ניהול

 ל.ר מהפעלת חניונים

 ל.ר אחרות

 566-כ סה"כ הכנסות

 עלויות

 52-כ ניהול, אחזקה ותפעול

 62-כ הוצאות אחרות

 114-כ סה"כ עלויות

 452-כ רווח

NOI: 452-כ 

 

 

 - 2שכירות חתומיםהכנסות צפויות בגין חוזי  .4

נתונים לפי 

. חלק 100%

התאגיד 

 100%-בנכס

לשנה שתסתיים 

 31.12.2018ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2019ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2020ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2021ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2022ביום 

 ואילך

 באלפי )ש"ח(

מרכיבים 

 קבועים

 1,687-כ 1,687-כ 1,687-כ 1,837-כ 892-כ

 מרכיבים

 משתנים

 (אומדן)

 .רל .רל .רל .רל .רל

 1,687-כ 1,687-כ 1,687-כ 1,837-כ 892-כ סה"כ

 
 

 - פרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס .5

 
 למועד השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג

 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום
 מדרגה שעבוד

 ראשונה
 המלווה לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

 מלוא על( החברה של'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן)

. איי ציון לבין מ"בע מידטאון בין שנחתם הסכם מכוח החברה זכויות

 24 ביום"( מ"בע ציון: "להלן( )515157923. פ.ח) מ"בע מגורים. אם

 החברה לבין מ"בע ציון בין שנחתם מכר הסכם ומכוח 2014 בנובמבר

 34 לרכישת"( מידטאון הסכם: "יחד להלן) 2017 בינואר 16 ביום לבין

 ללא הגבלה בסכום.

                                                           
דירות בשכירות בשוק  3מתוכן  בהתאם להסכם מידטאון שכירות בדמי שבפרויקט מידטאון הדירות 34 מתוך דירות 29 מושכרות, זה למועד נכון  2

 .החופשי 



 למועד השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום

 מגדל הכולל בניה בפרויקט; להלן כהגדרתו המגורים במגדל יחידות

 קומות מעל משרדים שימושי המשלב, עיליות קומות 50-כ בן אחד

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

 מגדל: "ייקרא השני המגדל) משותף כבית ירשם אשר מסחר

 פנאי, עירוניים שימושים, למסחר מבונים שטחים ובנוסף"(, המגורים

 חטיבת על, המקרקעין על החלה ע"לתב בהתאם הכל, ובילוי תרבות

 המצוי, הצפוני ר"המע לב 3250 תכנית פי על" 1 מגרש"כ הידועה קרקע

 חלקות) 6110 בגוש 426, 425, 424, 423, 422, 421( בחלק) חלקות על

 ודרך המלך שאול הרחובות בצומת( 6110 בגוש 370 – ו 366, 42 ישנות

 או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות לרבות, אביב בתל בגין מנחם

 וכן דירות המכר חוק פי על האמור מידטאון הסכם מכוח לה ינתנו

 הדיור יחידות עם בקשר כבעלים להירשם החברה זכויות לרבות

 חניה במתקני קרקעיים תת חנייה מקומות 34 - האמורות ובנוסף

 חניה במפלס הנמצא הדיור ליחידות המיועד החניה מקומות" פול"ב

 החוב באגרת כמפורט מידטאון. והכל הסכם להוראות בכפוף והכול -6

לשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה בתל 

החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בין  2017באוגוסט  30אביב ביום 

" הנאמןבע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( )להלן: "

 .", בהתאמה(אגרת החוב"-ובסעיף זה

 כל או משועבדה הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

 אלא בהתאם שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק

 2017באוגוסט  17ובכפוף להוראות שטר הנאמנות אשר נחתם ביום 

 "(.שטר הנאמנותבין החברה לבין הנאמן )להלן: "

 נפרעו לא עוד כל המשועבד בנכס דיספוזיציה כל תבצע לא החברה

 או בגינן החברה התחייבויות כל מולאו ולא'( א סדרה) החוב אגרות

, הנאמנות שטר להוראות בהתאם מהשעבוד המשועבד הנכס שוחרר

'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי אסיפת של מראש אישור קבלת ללא

 ובכפוף בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע

 .הנאמנות שטר להוראות

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 החברה זכויות כל על, בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, שוטף שעבוד

, להן וההצמדות ל"הנ מהדירות אחת כל מתוך הנובעים פירות לקבלת

 ככל, ישולם אשר תשלום כל או/ו שימוש דמי או/ו שכירות דמי לרבות

 ולרבות עת אותה קיימים שיהיו שכירות הסכמי מכוח, שישולם

 או/ו הקיימים ההסכמים על שיתווספו עתידיים שכירות הסכמי

  .אותם יחליפו

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 זכויות מלוא על בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

 בהתאם לחברה שיגיעו או/ו המגיעים ביטוח תגמולי לקבלת החברה

 .ל"הנ הדירות עם בקשר מורחב אש ביטוח לפוליסת

 בסכום.ללא הגבלה 

מגבלה משפטית 
 מהותית

אשר נחתם ביום  השגה בר דיור להסכם 3.1.7 בהתאם לסעיף

 לכתב ובהתאםיפו, -בין החברה לבין עיריית תל אביב 29.7.2014

 מיום יפו-אביב תל עיריית לבין החברה בין המוכרת לנעלי כניסה

( אכלוס אישור) 4 טופס קבלת ממועד שנים 10 לאחר רק, 24.5.2017

 הדירה של בפועל השכרתה ממועד או, מידטאון בפרויקט לדירות

, מביניהם המאוחר לפי - מידטאון בפרויקט הדירות מבין הראשונה

 בפרויקט הדירות את החופשי בשוק למכור החברה רשאית תהיה

 מידטאון.

 ל.ר.

 
 



 - השווי הערכת אודות פרטים .6

 
 31.12.2017 30.9.2018 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 85,860 85,860 (ח"ש באלפי) שנקבע השווי

 'ושות אולפינר גרינברג 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות

 כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך

 (השווי הערכת
31.03.2018 31.12.2017 

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

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

( שנלקח בחשבון Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח מכר בר

 בחישוב )מ"ר(
 ר"מ 2,367-כ ר"מ 2,367-כ

)בש"ח(  בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר

 השגה בר דיור מגבלת ללא
 ח"ש 42,000 ח"ש 42,000

 השוואה ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח

 )בש"ח( בחישוב שנלקחו
 "חש 69,300 - ש"ח 34,500 "חש 69,300 - ש"ח 34,500

 14 14 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר

 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה

, מידטאון: פרויקט 1 נכס

,  12חדרים, קומה  3דירת 

מ"ר  70בשטח מכר מדווח של 

, 10חדרים, קומה  3ודירת 

 68בשטח מכר מדווח של 

 מ"ר. 

תל  גינדי: פרויקט 2 נכס

חדרים, קומה  3אביב, דירת 

 76, בשטח מכר מדווח של 37

 מ"ר.

: פרויקט מידטאון, 1 נכס

,  12חדרים, קומה  3דירת 

 70בשטח מכר מדווח של 

חדרים, קומה  3מ"ר ודירת 

 68, בשטח מכר מדווח של 10

 מ"ר. 

 תל גינדי פרויקט: 2 נכס

 קומה, חדרים 3 דירת, אביב

 76 של מדווח מכר בשטח, 37

 "ר.מ

 NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

 נוכחי חלקי שווי שנקבע(
 .מ.ל .מ.ל

 פרמטרים מרכזיים אחרים

. הפרש דמי שכירות בין דמי 1

 שכירות בשוק חופשי.

 . מגבלת סחירות2

. הפרש דמי שכירות בין דמי 1

 שכירות בשוק חופשי.

 . מגבלת סחירות2
 )אלפי ש"ח(ניתוחי רגישות לשווי 

 90,450 90,450  בשווי למ"ר מכר מוצע 5%עליה של 

 81,460 81,460 בשווי למ"ר מכר מוצע 5%ירידה של 

 87,100 87,100 בדמי השכירות הראויים 5%עליה של 

 84,800 84,800 בדמי השכירות הראויים 5%ירידה של 

 

 

 

 

 

 

 



 פרויקט גבעת שמואל

 - הנכס הצגת .1

  פירוט 

 שמואל גבעת פרויקט הנכס שם

 שמואל גבעת, 48 והסיבים 75, 73 הנשיא רחוב הנכס מיקום

 לפי מפוצלים הנכס שטחי

 שימושים

 830-כ של בתוספת( ר"מ 5,900-כ של מכר שטח) מיידי לאכלוס ומוכנות גמורות דיור יחידות 58

 כחלקות הידועים המקרקעין על המצויים מחסנים 58-ו קרקעיות תת חניות 83, מרפסות ר"מ

. "(המקרקעין: "זה בסעיף להלן) שמואל בגבעת הדר רמת בשכונת, 6368 בגוש 336-ו 334

 בין, המיועדות מרתף קומות מעל, מגורים בנייני 3 הכולל, למגורים פרויקט כוללים המקרקעין

 .ב"וכיו טכניים מתקנים, אחסון, לחניה, היתר

 . ישירה אחזקה בנכס האחזקה מבנה

 .100% בנכס האפקטיבי התאגיד חלק

 .ר.ל לנכס השותפים שמות

 2018 מרס תאריך רכישת הנכס

 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות בנכס משפטיות זכויות פירוט

 משמעותיות בניה זכויות

 מנוצלות בלתי להיות שצפויות

 .ר.ל

 משפטיות זכויות רישום מצב

 ברישום המטפל, 'ושות זליגמן גולדפרב הדין עורכי משרד במרשמי פנימיים רישומים נערכים

 החברה לטובת אזהרה הערות נרשמו .משותף בבית חלקות כתתי בטאבו שמואל בגבעת הנכס

מכתבי החרגה נמסרו בקשר עם כל הדירות  .הנרכשות הדירות בגין המקרקעין רישום בלשכת

 .שנרכשו בפרויקט זה

 .ר.ל מיוחדים נושאים

 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

 

 - עיקריים נתונים .2

 בתאריך  30.9.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 הנכס רכישת

עלות רכישה כולל הוצאות  129,200 "ח(ש)באלפי  תקופה בסוף הוגן שווי

)באלפי  נלוות לרכישה

 ש"ח(

  119,476-כ

 2018 מרס מועד הרכישה 9,683-כ "ח(ש)באלפי  שערוך הפסדי או רווחי

 10%-כ שיעור תפוסה )%( 76%-כ )%( ממוצע תפוסה שיעור

 ל.מ. )אלפי ש"ח( NOI 5,885 שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(

   1,190 סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(

   56 דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש( )ש"ח(

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו בתקופה 

 )ש"ח( 

56   

NOI )905 )אלפי ש"ח   

NOI )רל. מותאם )אלפי ש"ח.   

ERV  )905 )אלפי ש"ח   

ERV yield  )%( מ.ל.   

   ל.מ. שיעור תשואה בפועל )%(

   ל.מ. שיעור תשואה מתואם )%(

   58 מספר שוכרים לתום תקופת הדיווח



 - פילוח מבנה הכנסות ועלויות .3

 מועד) 25.3.2018 מיום לתקופה 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 ליום ועד (בנכסים הבעלות העברת

 (ח"ש באלפי) 30.9.2018

 הכנסות:

 1,190 קבועות –מדמי שכירות 

 .רל. משתנות –מדמי שכירות 

 .רל. מדמי ניהול

 .רל. אחרות

 1,190 סה"כ הכנסות

 עלויות

 83 ניהול, אחזקה ותפעול

 202 הוצאות אחרות

 233 סה"כ עלויות

 905 רווח

NOI: 905 

 

 - 3הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .4

נתונים לפי 

. חלק 100%

התאגיד 

 100%-בנכס

לשנה שתסתיים 

 31.12.2018ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2019ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2020ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2021ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2022ביום 

 ואילך

 באלפי )ש"ח(

מרכיבים 

 קבועים

 3,726-כ 3,676-כ 3,613-כ 3,791-כ 2,131-כ

 מרכיבים

 משתנים

 (אומדן)

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר .רל

 3,726-כ 3,676-כ 3,613-כ 3,791-כ 2,131-כ סה"כ

 

 - בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים .5

 למועד השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת  .1 שעבוד מדרגה ראשונה

המלווה כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של 

הסכמי המכר מיום החברה על מלוא זכויות החברה מכוח 

לשעבוד קבוע  המפורטים בנספח ב' לאגרת החוב 29.1.18

ושוטף ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה ונחתמה 

בין החברה לבין רזניק פז  2018בפברואר  7בתל אביב ביום 

נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב )סדרה 

רשם כבעלים של , להי"(אגרת החוב: ""בסעיף זה א'( )להלן

הדירות )לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות  58

להלן בסעיף זה: בפרוייקט הידוע בשם "סונג טאוארס" )

"( והמפורטות בנספח ג' לאגרת החוב, הבנויות הפרוייקט"

, 336-ו 334, חלקה 6368על המקרקעין הידועים כגוש 

 .ללא הגבלה בסכום

                                                           
וכן קיימים הסכמי שכירות  בהסכמי שכירות לטווח ארוך שבפרויקט בגבעת שמואל הדיור יחידות 58 מתוך דיור יחידות 52 מושכרות, זה למועד נכון  3

 .הדירות שהוכרו טרום רכישת הדירות 6קצרי טווח לגבי 



 למועד השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום

לפי תכנית מס'  13 -ו 11הידועים גם כמגרשים מס' 

לרבות  בגבעת שמואל, עליהם הוקם הפרוייקט, 3/3062ממ/

זכויות החזקה, זכויות חוזיות, זכויות שביושר )ככל שישנן(, 

וכל זכויות אחרות שיש לחברה ביחס לדירות, המהוות את 

כל זכויותיה של החברה בדירות ולמעט המיטלטלין וזכויות 

 "(. הנכס: "בסעיף זה בניה נוספות על המקרקעין )להלן

בוד קבוע, יחיד, וכן בהמחאה על דרך שעבוד קבוע ויחיד, שע .2

ראשונים בדרגה, וללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות 

 החברה בקשר עם תגמולי הביטוח בגין הנכס.

 והכל כמפורט באגרת החוב.      

החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד 

איזה אופן שהוא או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו ב

 .התאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנותאלא ב

החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא 

נפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות החברה 

בגינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות 

יקי שטר הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחז

אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, 

 אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

שעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא  שעבוד מדרגה ראשונה

זכויות החברה לפירות הנובעים מהדירות המפורטות בנספח ג' 

)לרבות ההצמדות לדירות אלה( הנכללות בפרויקט לאגרת החוב 

, 336-ו 334, חלקה 6368הבנויות על המקרקעין הידועים כגוש 

 3/3062ממ/ לפי תכנית מס' 13-ו 11הידועים גם כמגרשים מס' 

בגבעת שמואל,  עליהם הוקם הפרוייקט לרבות דמי השכירות 

ע"י ו/או דמי פדיון ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם 

שוכרי הדירות, הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום, 

על שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים 

שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם ובכלל זה 

פירות שינבעו, ככל שינבעו, ממימוש זכויות לבניה נוספות 

 החוב. קיימות ו/או עתידיות בנכס. והכל כמפורט באגרת

החברה לא תמשכן, לא תשעבד ולא תמחה את הנכס המשועבד 

או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא 

 אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות.

החברה לא תבצע כל דיספוזיציה בנכס המשועבד כל עוד לא 

 חברהנפרעו אגרות החוב )סדרה א'( ולא מולאו כל התחייבויות ה

גינן או שוחרר הנכס המשועבד מהשעבוד בהתאם להוראות ב

שטר הנאמנות, ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי 

אגרות החוב )סדרה א'( לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, 

 .אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות

 ללא הגבלה בסכום.

 לטובת אזהרה הערות
 סדרה) ח"לאג הנאמן

 '(א

 הנאמן לטובת אזהרה הערות המקרקעין רישום בלשכת נרשמו

 לרישום החברה התחייבות בגין, החברה של'( א סדרה) ח"לאג

 . משכנתה

 

 

 

 

 



 - פרטים אודות הערכת השווי .6

 30.9.2018 100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 129,200 השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

 ושות'גרינברג אולפינר  זהות מעריך השווי

 כן האם המעריך בלתי תלוי?

 כן האם קיים הסכם שיפוי?

 31.03.2018 (השווי הערכת מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך

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

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

( שנלקח Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח מכר בר

 בחשבון בחישוב )מ"ר(
 מרפסות ר"מ 830-כ של בתוספת ר"מ 5,900-כ

 ח"ש 22,000 בחישוב )בש"ח( שנלקח השכרה-בר ר מכר"למ מכירה מחיר

 השוואה ברי נכסים של השכרה-בר ר מכר"למ מחירים טווח

 )בש"ח(בחישוב  שנלקחו
 ח"ש 34,800 –ש"ח  19,000

 53 שנלקחו בחישוב השוואה ברי הנכסים מספר

 :לצורך ההשוואה שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם

דירה מס'  1בפרויקט בגבעת שמואל, נמכרה בבניין מס'  :1 נכס

 מ"ר. 14מ"ר ומרפסת שמש בשטח  117בשטח של  13

 15-13בפרויקט חלומות גבעת שמואל, יצחק שמיר  :2 נכס

 10,  נלקחו לצורך ההשוואה 6369בגוש  187-188חלקות 

-עסקאות אחרונות שנעשו בפרויקט זה, בשטח מכר כולל של כ

 מ"ר. 993

, 93: בפרויקט סביוני גבעת שמואל, ברחוב הזיתים 3נכס 

עסקאות  10, נלקחו לצורך ההשוואה 6368בגוש  294חלקה 

 1,199-חרונות שנעשו בפרויקט זה, בשטח מכר כולל של כא

 מ"ר.

 NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

 נוכחי חלקי שווי שנקבע(
 .מ.ל

 .ר.ל פרמטרים מרכזיים אחרים

  )אלפי ש"ח(ניתוחי רגישות לשווי 

 132,700  בשווי למ"ר מכר מוצע 5%עליה של 

 125,700  למ"ר מכר מוצעבשווי  5%ירידה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נגבה מרום פרויקט

 - הצגת הנכס .1
 פירוט 

 .נגבה מרום שם הנכס

 .גן רמת, נגבה ומרום נגבה הרחובות צומת מיקום הנכס

שטחי הנכס מפוצלים לפי 

 שימושים

 1601 חלקה; 6145 בגוש המצוי בבניין, המכר בהסכם כמפורט חניות 23 צמודות אליהן דירות 23

 .לה יינתנו או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות לרבות, גן ברמת 4 נגבה ברחוב

 .ישירה החזקה מבנה האחזקה בנכס

 .100% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס

 ל.ר. שמות השותפים לנכס

 2018יולי  תאריך רכישת הנכס

 .בעלות זכות כבעל להירשם חוזית זכות פירוט זכויות משפטיות בנכס

זכויות בניה משמעותיות 

 שצפויות להיות בלתי מנוצלות

 .ר.ל

. נרשמה הערת הנכס את המנהלת גן-רמת גבהנ מבוא חברת במרשמי פנימיים רישומים נערכים מצב רישום זכויות משפטיות

אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לטובת החברה כבטוחה חילופית לערבויות הבנקאיות על פי 

 נמסר מכתב החרגה סופי מהבנק המלווה את הפרוייקט. חוק המכר )דירות(.

 - נושאים מיוחדים

 .הוגן שווי לפי להשקעה ן"נדל שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 .ר.ל פרטים על נכס שנמכר

 
 

 - עיקריים נתונים .2

בתאריך   30.9.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 רכישת הנכס

עלות רכישה כולל הוצאות  55,100 )באלפי ש"ח(שווי הוגן בסוף תקופה 

)באלפי  נלוות לרכישה

 ש"ח(

48,289 

 2018יולי  מועד הרכישה 6,811 רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 .ר.ל שיעור תפוסה )%( 56% שיעור תפוסה ממוצע )%(

 .ר.ל )אלפי ש"ח( NOI 2,484 שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(

   231 ש"ח( סה"כ הכנסות )באלפי

   57 דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש( )ש"ח(

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו בתקופה 

  –)ש"ח( 

57   

NOI )151 )אלפי ש"ח   

NOI )ר.ל מותאם )אלפי ש"ח.   

ERV  )151 )אלפי ש"ח   

ERV yield  )%( מ.ל.   

   ל.מ. שיעור תשואה בפועל )%(

   ל.מ. מתואם )%(שיעור תשואה 

   22 מספר שוכרים לתום תקופת הדיווח

 
 
 
 

 



 -פילוח מבנה הכנסות ועלויות  .3

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

 ליום ועד (בנכס הבעלות העברת

 (ח"ש באלפי) 30.9.2018

 הכנסות:

 231-כ קבועות –מדמי שכירות 

 ל.ר משתנות –מדמי שכירות 

 ל.ר מדמי ניהול

 ל.ר מהפעלת חניונים

 ל.ר אחרות

 231-כ סה"כ הכנסות

 עלויות

 46-כ ניהול, אחזקה ותפעול

 34-כ הוצאות אחרות

 80-כ סה"כ עלויות

 151-כ רווח

NOI: 151-כ 

 

 

 - הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .4

נתונים לפי 

. חלק 100%

התאגיד 

 100%-בנכס

לשנה שתסתיים 

 31.12.2018ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2019ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2020ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2021ביום 

לשנה שתסתיים 

 31.12.2022ביום 

 ואילך

 באלפי )ש"ח(

מרכיבים 

 קבועים

 1,754-כ 1,722-כ 1,715-כ 1,658-כ 667-כ

 מרכיבים

 משתנים

 (אומדן)

 .רל .רל .רל .רל .רל

 1,754-כ 1,722-כ 1,715-כ 1,658-כ 667-כ סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - פרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס .5

 
 למועד השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג

 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום
 מדרגה שעבוד

 ראשונה
 המלווה לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

 מלוא על( החברה של'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן)

 בין 27.3.2017 מיום מכר להסכם בהתאם החברה של הבעלות זכויות

 23 לרכישת החברה לבין 540222858' מס. ר.ש גן רמת נגבה מבוא

 המצוי בבניין, ל"הנ בהסכם כמפורט חניות 23 צמודות אליהן דירות

 החברה זכויות לרבות, גן ברמת 4 נגבה ברחוב 1601 חלקה; 6145 בגוש

 פי על האמור הרכישה הסכם מכוח לה ינתנו או/ו שניתנו בבטוחות

 בקשר כבעלים להירשם החברה זכויות לרבות וכן דירות המכר חוק

 לשעבוד החוב באגרת כמפורט והכל. האמורות הדיור יחידות עם

 אביב בתל ונחתמה שנערכה בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון, קבוע

 מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק לבין החברה בין 2017 באוגוסט 30 ביום

 '(.א סדרה) חוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן

 כל או המשועבד הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לא החברה

 בהתאם אלא שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק

 .הנאמנות שטר להוראות ובכפוף

 נפרעו לא עוד כל המשועבד בנכס דיספוזיציה כל תבצע לא החברה

 או בגינן החברה התחייבויות כל מולאו ולא'( א סדרה) החוב אגרות

, הנאמנות שטר להוראות בהתאם מהשעבוד המשועבד הנכס שוחרר

'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי אסיפת של מראש אישור קבלת ללא

 ובכפוף בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע

 .הנאמנות שטר להוראות

 .בסכום הגבלה ללא

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 החברה זכויות כל על, בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, שוטף שעבוד

, להן וההצמדות ל"הנ מהדירות אחת כל מתוך הנובעים פירות לקבלת

 ככל, ישולם אשר תשלום כל או/ו שימוש דמי או/ו שכירות דמי לרבות

 ולרבות עת אותה קיימים שיהיו שכירות הסכמי מכוח, שישולם

 או/ו הקיימים ההסכמים על שיתווספו עתידיים שכירות הסכמי

  .אותם יחליפו

 ללא הגבלה בסכום.

שעבוד מדרגה 
 ראשונה

 זכויות מלוא על בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

 בהתאם לחברה שיגיעו או/ו המגיעים ביטוח תגמולי לקבלת החברה

 .ל"הנ הדירות עם בקשר מורחב אש ביטוח לפוליסת

 ללא הגבלה בסכום.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 - השווי הערכת אודות פרטים .6

 
 31.12.2017 30.09.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 55,100 55,100 (ח"ש באלפי) שנקבע השווי

 'ושות אולפינר גרינברג 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות

 כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 מתייחסת שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך

 (השווי הערכת
30.09.2018 31.12.2017 

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

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

 בחשבון שנלקח( Gross Leasable Areaהשכרה )-בר מכר שטח

 )מ"ר( בחישוב
 מ"ר  2,480-כ "רמ 2,480-כ

 "חש 22,250 "חש 22,250 )בש"ח( בחישוב שנלקח השכרה-בר מכר ר"למ מכירה מחיר

 השוואה ברי נכסים של השכרה-בר מכר ר"למ מחירים טווח

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

 25 25 בחישוב שנלקחו השוואה ברי הנכסים מספר

 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה

, נגבה מרום פרויקט: 1 נכס

 21 קומה, חדרים 5 דירת

 127 של מדווח מכר בשטח

 22 קומה, חדרים 5 ודירת"ר מ

 127 של מדווח מכר בשטח

 "ר.מ

 דירת, דן פסגת פרויקט: 2 נכס

 מכר בשטח 9 קומה, חדרים 4

 "ר.מ 118 של מדווח

, נגבה מרום פרויקט: 1 נכס

 21 קומה, חדרים 5 דירת

 127 של מדווח מכר בשטח

 קומה, חדרים 5 ודירת"ר מ

 של מדווח מכר בשטח 22

 "ר.מ 127

, דן פסגת פרויקט: 2 נכס

 9 קומה, חדרים 4 דירת

 118 של מדווח מכר בשטח

 "ר.מ

 NOIהנוכחי של הנכס ) NOI-מה המשתקף נטו תשואה שיעור

 נוכחי חלקי שווי שנקבע(
 ר.ל ר.ל

 ר.ל ר.ל אחרים מרכזיים פרמטרים

   רגישות לשווי  ניתוחי

 58,000 58,000 מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של עליה

 52,300 52,300 מוצע מכר"ר למ בשווי 5% של ירידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מאודמהותיים  להשקעה בהקמה גילוי בקשר עם נכסי נדל"ן

 ירושליםשכונת מורדות מנחת )מלחה( ב – להשכיר דירה פרויקט

 - הנכס הצגת .1

 פירוט 

 .שכונת מורדות מנחת )מלחה( בירושלים –פרויקט דירה להשכיר  שם הנכס

 .שכונת מורדות מנחת )מלחה( בירושלים מיקום הנכס

 .מ"ר 5,460 -כ שטח הקרקע

שטחי הנכס המתוכננים להיבנות מפוצלים 

 לפי שימושים

מ"ר. החברה פועלת  6,500-של כ עיקרייח' דיור בשטח  79על פי התב"ע ניתן לבנות 

 יח' דיור. 99להגדלת זכויות הבניה באמצעות שינוי תב"ע לבניית 

 החזקה ישירה. מבנה האחזקה בנכס 

 .60% החלק האפקטיבי בנכס 

 .(40%מנרב אחזקות בע"מ )  לנכס השותפים שמות ציון

 .(במכרז זכיה)תאריך  2018 בינואר 3 תאריך רכישת הקרקע

 .(הקרקע רכישת)תאריך  2018 במרס 27
 טרם נקבע. תאריך התחלת עבודות הקמה

 .שנים 98שנים עם אופציה לתקופה נוספת של  98לתקופה של  מהוונתחכירה  פירוט זכויות משפטיות בנכס 

זכויות בניה משמעותיות שצפויות להיות 

 בלתי מנוצלות

 טרם נקבע

לפי  109, מגרש מס' 29חלקה  30452זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש  משפטיות זכויות רישום מצב

( "המקרקעין". המצויים בירושלים )להלן בסעיף זה: 12736תכנית מפורטת מס' 

( ומגוריט 2/5רשות מקרקעי ישראל על שם מנרב אחזקות בע"מ ) במרשםרשומות 

 "(.בעלי הזכויותבסעיף זה: " להלן( )3/5ישראל בע"מ )

 קרקעות את המנהלת ישראל מקרקעי רשות עם מהוון חכירה הסכם הזכויות לבעלי

 החל שתוקפו שבנדון הנכס לגבי לישראל קימת וקרן הפיתוח רשות, ישראל מדינת

 וזאת נוספות שנים 98 -ל להארכה אופציה עם) 2.1.2016 ליום עד 3.1.2018 מיום

 ל"הנ החכירה להסכם בהתאם(. ל"הנ החכירה הסכם להוראות ובכפוף בהתאם

 .מגורים ד" –יח"ד  79לבניית " הינה החכירה מטרת

 להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת

 טרם נקבע.

 ל.ר. נושאים מיוחדים 

 .איחוד יחסי של פעילות משותפת שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 טרם נקבע. זהות קבלן מבצע

 ל.ר. שיטת התחשבנות 

 ל.ר. מכירת הנכספרטים על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4עיקריים נתונים .2

 30.9.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 - עלות רכישה התחלתית )באלפי ש"ח(

 39,460-כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח(

 39,550-כ סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה )באלפי ש"ח(

 ל.ר. (ח"ש באלפי) בתקופה שנזקפה ערך ירידת( ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 ל.ר. ח("ש )באלפי תקופה בסוף הוגן שווי

 ל.ר. רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 טרם נקבע מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל תקופה(

  143,000-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 103,450-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 27.6%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור

 

 

 - פרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס .3

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 באלפי) הדוח פרסום למועד

 (ח"ש
בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של  מגבלה משפטית מהותית

דירות לפחות, אשר תיועדנה  79מתחם מגורים, אשר יכלול 

למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא 

תקופת שנה ברציפות )להלן בסעיף זה: " 15-תפחת מ

"(, כאשר כלל הדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה ההשכרה

אם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מפוקח לזכאים בהת

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית  1466מס' 

שנים, עם תקופת  3-דירות להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ

שנים, כך שתקופת  3אופציה של השוכר להארכה של 

 .שנים לאותו שוכר 6לת לא תעלה על השכירות הכול

 לרשום התחייבה"מ( )ביחד עם מנרב אחזקות בעהחברה 

החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה  –לטובת דירה להשכיר 

בע"מ, כנגד וכתנאי לרישום זכויותיה בלשכת רישום 

 לפי עסקה מעשיית הימנעות בדבר אזהרה רתהע המקרקעין,

 . אחרת מתאימה הערה או המקרקעין לחוק 126 סעיף

בתום תקופת ההשכרה יהא רשאי הזוכה במכרז למכור את 

 .זכויותיו בדירות, כולן או חלקן

 ל.ר.

 

 

                                                           
מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  ים, כוללומועד ההשלמה הצפוי יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה  4

ות אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצא
אחזקות בע"מ וכן  נערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרבפיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט ש

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית  קצב התקדמות. 
ויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינ

 על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.



 

 ראשון לציון – להשכיר דירה פרויקט

 - הנכס הצגת .1

 פירוט 

 .ראשון לציון –פרויקט דירה להשכיר  שם הנכס

 .קדמת ראשוןשכונת  מיקום הנכס

 .מ"ר 3,037 -כ שטח הקרקע

שטחי הנכס המתוכננים להיבנות מפוצלים 

 לפי שימושים

. עיקרי ר"מ 7,500-כ של בשטח בניינים בשני דיור' יח 60 לבנות ניתן ע"התב פי על

יחידות  78לקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט כך שיכלול  החברה פועלתיצוין כי 

 דיור.

 החזקה ישירה. מבנה האחזקה בנכס 

 60% החלק האפקטיבי בנכס 

 (40%מנרב אחזקות בע"מ )  לנכס השותפים שמות ציון

 (במכרז זכיה)תאריך  2018 בינואר 28 הקרקעתאריך רכישת 

 (הקרקע רכישת)תאריך  2018 באפריל 25
 .נקבע טרם תאריך התחלת עבודות הקמה

 .שנים 98 של נוספת לתקופה אופציה עם שנים 98 של לתקופה מהוונת חכירה פירוט זכויות משפטיות בנכס 

זכויות בניה משמעותיות שצפויות להיות 

 בלתי מנוצלות

 טרם נקבע.

-ו 1, מגרשים מס' 582-ו 581חלקות  3939 כגוש הידועים במקרקעין החכירה זכויות משפטיות זכויות רישום מצב

 25/1/1רצ/מק/-ו 6/ו/1/1/יג, רצ/1/1, רצ/7/15/1לפי תכנית מפורטת מס' רצ/ 2

( רשומות במרשם רשות "המקרקעין"המצויים בראשון לציון )להלן בסעיף זה: 

( )להלן 3/5( ומגוריט ישראל בע"מ )2/5מקרקעי ישראל על שם מנרב אחזקות בע"מ )

 (."בעלי הזכויות"בסעיף זה: 

לבעלי הזכויות הסכם חכירה מהוון עם רשות מקרקעי ישראל המנהלת את קרקעות 

החל מדינת ישראל, רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל לגבי הנכס שבנדון שתוקפו 

שנים נוספות וזאת  98-)עם אופציה להארכה ל 24.1.2116ועד ליום  25.1.2018 0מיו

בהתאם ובכפוף להוראות הסכם החכירה הנ"ל( בהתאם להסכם החכירה הנ"ל 

 יח"ד". 60מטרת החכירה הינה "

 להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת

 .נקבע טרם

 .ר.ל נושאים מיוחדים 

 .איחוד יחסי של פעילות משותפת שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 טרם נקבע. זהות קבלן מבצע

 ל.ר. שיטת התחשבנות 

 ל.ר. פרטים על מכירת הנכס

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5עיקריים נתונים .2

 30.9.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 - עלות רכישה התחלתית )באלפי ש"ח(

 41,124-כ בתקופה )באלפי ש"ח( עלות שוטפת שהושקעה

 41,124-כ סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה )באלפי ש"ח(

 ל.ר. (ח"ש באלפי) בתקופה שנזקפה ערך ירידת( ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 ל.ר. ח("ש )באלפי תקופה בסוף הוגן שווי

 ל.ר. רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 2021ינואר  צפוי )כפי שדווח בסוף כל תקופה(מועד השלמה 

  116,000-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 74,876-כ (ש"ח באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 35%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור

 

 - מהותיות בנכספרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות  .3

 השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 באלפי) הדוח פרסום למועד

 (ח"ש
בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של  מגבלה משפטית מהותית

דירות לפחות, אשר תיועדנה  60מתחם מגורים, אשר יכלול 

-להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

"(, תקופת ההשכרהברציפות )להלן בסעיף זה: "שנה  20

מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח  25%כאשר 

 1466לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות 

שנים, עם שתי תקופות  3-להשכרה", לתקופה שלא תפחת מ

שנים  4שנים ושל  3ל אופציה של השוכר להארכה ש

 10ת לא תעלה על בהתאמה, כך שתקופת השכירות הכולל

יתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם  .שנים לאותו שוכר

לשוכרים בשוק החופשי, כך שלשוכרים בשוק החופשי תהיה 

 5את הדירות בשוק החופשי לתקופה של  לשכוראופציה 

 .שנים נוספות 5-שנים עם אופציה ל

 לרשום ( התחייבהעם מנרב אחזקות בע"מ )ביחדהחברה 

החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה  –לטובת דירה להשכיר 

 בע"מ, במועד רישום זכויותיה בלשכת רישום המקרקעין,

 .שנה 20הערת אזהרה בדבר איסור מכירת דירות במשך 

 ל.ר.

 

 

                                                           
מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  ים, כוללומועד ההשלמה הצפוי יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה  5

לת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כול
אחזקות בע"מ וכן  פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב

כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך בניית אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת  קצב התקדמות. 
שפיע הפרויקט מעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר לה

 על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.



 באר יעקב – להשכיר דירה פרויקט

 - הנכס הצגת .1

 פירוט 

 .באר יעקב –פרויקט דירה להשכיר  שם הנכס

 .מתחם י"ב, באר יעקב מיקום הנכס

 .מ"ר 5,974 -כ שטח הקרקע

שטחי הנכס המתוכננים להיבנות מפוצלים 

 לפי שימושים

יצוין כי . ר"מ 25,000-כ של עיקרי בשטח דיור' יח 234 לבנות ניתן ע"התב פי על

יחידות דיור.  280-כך שיכלול כלקידום תוספת יחידות דיור בפרויקט החברה פועלת 

 מ"ר שטחי מסחר. 500-כמו כן, הפרויקט יכלול כ

 החזקה ישירה. מבנה האחזקה בנכס 

 .60% החלק האפקטיבי בנכס 

 .(40%מנרב הנדסה ובנין בע"מ )  לנכס השותפים שמות ציון

 .(במכרז זכיה)תאריך  2018 במרס 18 תאריך רכישת הקרקע

 .נקבע טרם הקמהתאריך התחלת עבודות 

 .שנים 98 של נוספת לתקופה אופציה עם שנים 98 של לתקופה ישירה חכירה  בנכס משפטיות זכויות פירוט

 להיות שצפויות משמעותיות בניה זכויות

 מנוצלות בלתי

 ל.ר.

 105 מס' ים, מגרש16מחלקה  חלק 4245זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש  משפטיות זכויות רישום מצב

בסעיף זה:  להלן) באר יעקבהמצויים ב 1037לפי תכנית מפורטת מס' תמל/ 110-ו

הנדסה ובנין רשות מקרקעי ישראל על שם מנרב  במרשם"( רשומות המקרקעין"

 "(.בעלי הזכויותבסעיף זה: " להלן( )3/5( ומגוריט ישראל בע"מ )2/5) בע"מ

 קרקעות את המנהלת ישראל מקרקעי רשות עם מהוון חכירה הסכם הזכויות לבעלי

 החל שתוקפו שבנדון הנכס לגבי לישראל קימת וקרן הפיתוח רשות, ישראל מדינת

 וזאת נוספות שנים 98 -ל להארכה אופציה עם) 14.3.2116 ליום עד 15.3.2018 מיום

 ל"הנ החכירה להסכם בהתאם(. ל"הנ החכירה הסכם להוראות ובכפוף בהתאם

 ".יח"ד להכשרה 234" הינה החכירה מטרת

 להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון

  הנכס הקמת

 להלן. 3ראו ס"ק 

 .ר.ל נושאים מיוחדים 

 .איחוד יחסי של פעילות משותפת שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 טרם נקבע. זהות קבלן מבצע

 ל.ר. שיטת התחשבנות 

 ל.ר. פרטים על מכירת הנכס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6עיקריים נתונים .2

 30.9.2018 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 - עלות רכישה התחלתית )באלפי ש"ח(

 90,153-כ עלות שוטפת שהושקעה בתקופה )באלפי ש"ח(

 90,153-כ סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה )באלפי ש"ח(

 ל.ר. (ח"ש באלפי) בתקופה שנזקפה ערך ירידת( ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 ל.ר. ח("ש )באלפי תקופה בסוף הוגן שווי

 ל.ר. רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 טרם נקבע מועד השלמה צפוי )כפי שדווח בסוף כל תקופה(

  404,650-כ (₪ באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 314,497-כ (₪ באלפי( )תקופה כל בסוף שדווחה כפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 22%-כ )%( תקציבי השלמה שיעור

 

  7מימון ספציפי .3

 הלוואה 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי  -מימון ספציפי

יתרות בדוח על המצב 

 הכספי

מוצג  30.9.2018

כהלוואות 

 לזמן קצר:

- 

מוצג 

כהלוואות 

 לזמן ארוך:

68,000 

 68,000 )אלפי ש"ח( 30.9.2018שווי הוגן ליום 

 - מסגרת אשראי שטרם נוצלה )אלפי ש"ח(

 2.6% 30.9.2018שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

וכן שמונה תשלומי  2020ביוני,  13-פרעון קרן בתשלום אחד ב מועדי פירעון קרן וריבית
-ריבית חצי שנתיים כך שמועד תשלום הריבית האחרון יהא ב

 .2020ביוני,  13
 אין  פיננסיות מרכזיותתניות 

לפרוע בפירעון מוקדם את חובותיהם  לוויםיידרשו הש במקרה תניות מרכזיות אחרות 
והתחייבויותיהם, כולם או חלקם, כלפי נושים אחרים שהם 

מוסדות פיננסיים ו/או חובות בסכום מצטבר העולה על 
"ח כלפי נושים אחרים שאינם מוסדות פיננסיים ש 30,000,000

"(, או אם הועמד חוב אחר של חוב אחראחד מאלה להלן: ")כל 
לפירעון מיידי לרבות על פי פסק דין, או אם יארע  לוויםה

מאורע כלשהו אשר תוצאתו עלולה לזכות כל נושה שהוא על פי 
בזכות  לוויםמסמך כלשהו שנחתם ו/או שייחתם על ידי ה

להעמדה לפירעון מיידי של כל חוב אחר, כולו או חלקו, של 
כלפי אותו גורם, גם אם אותו גורם לא ישתמש בזכותו  לוויםה

 הודעהמתן  לאחר, הבנק זכאי יהיהזו להעמדה לפירעון מיידי, 
 ;מיידי לפירעוןמראש, 

ו/או בזהות יו"ר במקרה של שינוי שליטה אצל הלווים 
ה זכאי הבנק, לאחר מתן הודעה מראש, יהיהדירקטוריון, 

 לפירעון מיידי;
 

במקרה של קבלת החלטת מיזוג ו/או איחוד ו/או שינוי מבנה 
ו/או הסדר, או כל החלטה בעלת משמעות דומה אצל הלווים 

 .יהיה זכאי הבנק, לאחר מתן הודעה מראש, לפירעון מיידי
 

לבין  הלווים ביןהתחייבו כי מיד לכשייחתם חוזה  הלווים
 הלווים ישעבדורשות מקרקעי ישראל בקשר עם המקרקעין 

                                                           
מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על  ים, כוללומועד ההשלמה הצפוי כת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויהיצוין כי הער  6

ות אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. מידע זה נסמך, בעיקר על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצא
הנדסה ובנין בע"מ  הערכות המבוססות על אומדן הוצאות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקט שנערך בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב פיתוח וכן על

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים )כגון: שינוי בעלויות הבנייה הצפויות, התארכות משך  וכן קצב התקדמות. 
עבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט, שינויים במדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר בניית הפרויקט מ

 להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצפויה.
דרשו מהלווים מאת יומים אשר להבטחת סילוק סכ מיליוני ש"ח 21-בסכום של כ בנקאיות תיועל ידי הבנק ערבו ובמסגרת הליווי הבנקאי ניתנבנוסף   7

 דירה להשכיר בקשר עם חוזה לבניית הנכס ומאת חברות הפיתוח בקשר עם חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות בקשר לפרויקט.



 הלוואה 60%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי  -מימון ספציפי

בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום,  הבנק לטובת
לפי החוזה שייחתם כאמור, בכפוף לקבלת  הםאת כל זכויותי

אישור דירה להשכיר למסמכי השעבוד. יודגש כי אם וככל 
להשכיר  ונוסח מסמכי השעבוד לא יוסכם בין הבנק לבין דירה

ולא ניתן יהיה לשעבד את החוזה הנ"ל יהווה הדבר עילה 
 להעמדת הסכומים המובטחים לפרעון מיידי.

 
לכשייחתם חוזה לביצוע תשתיות  מיד כי התחייבו הלווים

 הבנק לטובת הלווים ישעבדוציבוריות בקשר עם המקרקעין 
בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל 

לפי הסכם התשתית שייחתם כאמור, בכפוף לקבלת  הםזכויותי
אישור דירה להשכיר למסמכי השעבוד. יודגש כי אם וככל 

ונוסח מסמכי השעבוד לא יוסכם בין הבנק לבין דירה להשכיר 
ולא ניתן יהיה לשעבד את החוזה הנ"ל יהווה הדבר עילה 

 להעמדת הסכומים המובטחים לפרעון מיידי.
 

מרכזיות או אמות מידה פיננסיות לתום ציון אם הופרו תניות 

 התקופה

 

 לא

 לא  non-recourseהאם מסוג 

 

 - פרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס .4

 י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 למועד השעבוד

 באלפי) הדוח פרסום
 (ח"ש

 מתחם של והקמה תכנון יכלול הפרויקט, המכרז לתנאי בהתאם .1 מגבלה משפטית מהותית

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

 למשך למגורים טווח ארוכת להשכרה תיועדנה אשר, לפחות דירות

 מהדירות 50% כאשר, ברציפות שנה 20-מ תפחת שלא תקופה

 להחלטת בהתאם, לזכאים מפוקח דירה בשכר לדיור תיועדנה

 להקצאת ייחודי מסלול" שעניינה 1466' מס ישראל מקרקעי מועצת

 עם, שנים 3-מ תפחת שלא לתקופה", להשכרה דירות לבניית קרקע

 שנים 4 ושל שנים 3 של) להארכה השוכר של אופציה תקופות שתי

 שנים 10 על תעלה לא הכוללת השכירות שתקופת כך(, בהתאמה

 בשוק לשוכרים היזם ידי על תושכרנה הדירות יתרת. שוכר לאותו

 את להשכיר אופציה תהיה החופשי בשוק שלשוכרים כך, החופשי

 שנים 5-ל אופציה עם שנים 5 של לתקופה החופשי בשוק הדירות

 התחייבה)ביחד עם מנרב הנדסה ובנין בע"מ(  החברה .נוספות

החברה הממשלתית לדיור  –לטובת דירה להשכיר  לרשום

 ולהשכרה בע"מ, במועד רישום זכויותיה בלשכת רישום המקרקעין,

 .שנה 20 במשך דירות מכירת איסור בדבר אזהרה הערת

בהתאם לאגרת חוב שנחתמה בין החברה ביחד עם מנרב הנדסה  .2

"אגרת  -ו "הבנק" -ובנין בע"מ לבין הבנק הבינלאומי )בסעיף זה 

(, שועבדו כל זכויות החברה במקרקעין, בשעבוד קבוע החוב"

 וב.מדרגה ראשונה, לטובת הבנק, הכל כמפורט באגרת הח

 ל.ר.

 



 ב'נספח 

 .רמלה לפרויקט בקשר הנאמנות לשטר בהתאם הנדרש הגילוי

 

 הנוף מול אלקטרה פרויקט

 - הנכס הצגת .1

  פירוט 

 .הנוף מול אלקטרה הנכס שם

 .רמלה, 2 דיין משה רחוב הנכס מיקום

 להיבנות המתוכננים הנכס שטחי

 שימושים לפי מפוצלים

 לפי 145/2' מס מגרש על הנבנה, 3 זמני' במס המוכרת ברישומי המסומן דירות 84 הכולל בניין

( 267 מחלקה חלק מקודם) 438 כחלקה הידועים במקרקעין ב1000/17/1/במ/לה עיר בנין תכנית

 .4349 בגוש

 .ישירה החזקה בנכס האחזקה מבנה

 .100% בנכס האפקטיבי התאגיד חלק

 - לנכס השותפים שמות

 .חכירה זכות כבעל להירשם חוזית זכות בנכס משפטיות זכויות פירוט

 משמעותיות בניה זכויות

 מנוצלות בלתי להיות שצפויות
- 

 .הנכס את המנהלת מ"בע( 1998) השקעות אלקטרה חברת במרשמי פנימיים רישומים נערכים משפטיות זכויות רישום מצב

 - מיוחדים נושאים

 .ע"ח נדל"ן להשקעה המקדמ הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 .מ"בע בניה אלקטרה מבצע קבלן זהות

 - 1עיקריים נתונים .2

 30.09.2018 100%-בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים

 51,263-כ (ח"ש באלפי) בתקופה שהושקעה שוטפת עלות

 525,892-כ (ח"ש באלפי) תקופה לסוף מצטברת עלות כ"סה

 - (ח"ש באלפי) בתקופה שנזקפה ערך( ירידת ביטול) ירידת – עלות לפי נמדד שהנכס במקרה

 139,7203-כ (*ח"ש באלפי) תקופה בסוף הוגן שווי

 2019 יוני הרכישה הסכם פי על הצפוי המסירה מועד

 127,781-כ 4(ח"ש באלפי) צפויה כוללת השקעה עלות

 38,256-כ (ח"ש באלפי) הושקעה שטרם השקעה עלות

 .הוגן שווי לפי מוצג אינו הנכס* 

 

 

 

 

 

                                                           
יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על   1

 עלות על בעיקר נסמך זה מידע, רמלה בפרויקטאינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. 
. אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים בפועל ששולמו והצמדות לרכישה נלוות הוצאות, רכישה

, שינויים יםמעבר לצפוי ובכלל זה התארכות משך קבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקט ים)כגון: התארכות משך בניית הפרויקט
  .פויהבמדד תשומות הבנייה וכיו"ב(, עשוי הדבר להשפיע על עלות ההשקעה הכוללת הצ

  .ח"ש אלפי 525,104-כ של בסך הינה הדוח פרסום למועד המצטברת העלות  2
 בניית הושלמה טרם 8201 בספטמבר 30 ליום נכון) ללא התקנת מזגנים ושדרוג מטבחים כגמורות הדירות של שווי מגלם זה שווי  3

 (.הדירות
 למדד הצמדה) לחברה מהותי שאינו בסכום לרכישה נלוות והוצאות ח"ש אלפי 121,700-כ של בסך רכישה עלות כוללת ל"הנ העלות  4

 . ח"ש אלפי 1,850-כ שלבסך  בדירות מטבחים ושדרוג מזגנים התקנתוכן עלות  '(וכו ד"עו ט"שכ, רכישה מס, הבנייה תשומות



 

 - בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים אודות פרטים .3

 למועד השעבוד י"ע המובטח הסכום פירוט סוג
 (ח"ש במיליוני) הדוח פרסום

 מדרגה שעבוד

 ראשונה

 המלווה לטובת בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, קבוע שעבוד

 מלוא על החברה של'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן)

 בין 21.2.2017 מיום מכר להסכם בהתאם החברה של הבעלות זכויות

 החברה לבין 51-2649146. פ.ח מ"בע( 1998) השקעות אלקטרה

 זמני' במס המוכרת ברישומי המסומן דירות 84 הכולל בניין לרכישת

 ב1000/17/1/במ/לה עיר בנין תכנית לפי 145/2' מס מגרש על הנבנה, 3

 4349 בגוש( 267 מחלקה חלק מקודם) 438 כחלקה הידועים במקרקעין

 הסכם מכוח לה ינתנו או/ו שניתנו בבטוחות החברה זכויות לרבות

 החברה זכויות לרבות וכן דירות המכר חוק פי על האמור הרכישה

 כמפורט והכל .האמורות הדיור יחידות עם בקשר כחוכרת להירשם

לשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום שנערכה  החוב באגרת

החברה לבין רזניק פז בין  2017באוגוסט  30ונחתמה בתל אביב ביום 

 .יקי אגרות חוב )סדרה א'(נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחז

 כל או המשועבד הנכס את תמחה ולא תשעבד ולא תמשכן לאחברה ה

 בהתאם אלא שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת ממנו חלק

 .הנאמנות שטר להוראות ובכפוף

 נפרעו לא עוד כל המשועבד בנכס דיספוזיציה כל תבצע לא חברהה

 או בגינן החברה התחייבויות כל מולאו ולא'( א סדרה) החוב אגרות

, הנאמנות שטר להוראות בהתאם מהשעבוד המשועבד הנכס שוחרר

'( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי אסיפת של מראש אישור קבלת ללא

 ובכפוף בהתאם אלא, מיוחדת בהחלטה הדיספוזיציה לביצוע

 .הנאמנות שטר להוראות

 ללא הגבלה בסכום.

 

 - פרטים אודות הערכת השווי .4

 7.3.2018הערכת השווי מיום  20.8.2017הערכת השווי מיום  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 139,720 135,030 (ח"ש באלפי) שנקבע השווי

 גרינברג אולפינר ושות' 'ושות אולפינר גרינברג השווי מעריך זהות

 כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך

 (השווי הערכת מתייחסת
28.6.2017 31.12.2017 

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

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

( שנלקח Gross Leasable Areaהשכרה )-בר מכר שטח

 בחשבון בחישוב )מ"ר(
 מ"ר 9,800-כ מ"ר  9,800-כ

 בחישוב שנלקח השכרה-ברמכר  ר"למ מכירה מחיר

 )בש"ח( חדרים ממוצעת 4/ דירת  )בש"ח(
 לדירה ש"ח 1,550,000 למ"ר ח"ש 14,250

 ברי נכסים של השכרה-ברמכר  ר"למ מחירים טווח

 )בש"ח( בחישוב שנלקחו השוואה
 ש"ח 18,600 - ש"ח 13,000 ח"ש 16,700 - ח"ש 11,000

 50 35 )#( שנלקחו בחישוב השוואה ברי הנכסים מספר

 לצורך שנלקחו עיקריים רלוונטיים נכסים

 שטח, מיקום, הנכס זיהוי/שם: ההשוואה

 מול אלקטרה" בפרויקט: 1 נכס

 45-נמכרו בשנה האחרונה כ" הנוף

 ממוצע מכר בשטח חדרים 4דירות 

 מול אלקטרה" בפרויקט: 1 נכס

 45-כ נמכרו בשנה האחרונה" הנוף

 ממוצע מכר בשטח חדרים 4 דירות



 7.3.2018הערכת השווי מיום  20.8.2017הערכת השווי מיום  100%-. חלק התאגיד בנכס100%נתונים לפי 

 חדרים 5 ודירות ר"מ 105 של מדווח

 124 של מדווח ממוצע מכר בשטח

 .ר"מ

בפרויקט "גינדי סיטי" של  :2 נכס

בשנה חברת גינדי השקעות, נמכרו 

-ו 2016 משנת דירות) האחרונה

ת "יד דירות בעסקאו 30-כ (2017

 חדרים בשטח מכר 4שניה", דירות 

 5-ו מ"ר 100-כ שלמדווח  ממוצע

-כ של מדווח ממוצע מכר בשטח

 מ"ר. 120

 חדרים 5 ודירות ר"מ 105 של מדווח

 124 של מדווח ממוצע מכר בשטח

 .ר"מ

בפרויקט "גינדי סיטי" של  :2 נכס

בשנה חברת גינדי השקעות, נמכרו 

 25-כ (2017)דירות משנת  האחרונה

ות "יד שניה", דירות בעסקא דירות

 חדרים. 5עד  3בנות 

הנוכחי של  NOI-נטו המשתקף מהשיעור תשואה 

 נוכחי חלקי שווי שנקבע( NOIהנכס )
 .ר.ל .ר.ל

 - - פרמטרים מרכזיים אחרים

   )אלפי ש"ח(ניתוחי רגישות לשווי 

 146,180 141,890 מוצע מכר ר"למ בשווי 5% של עליה

 133,500 127,840 מוצע מכר ר"למ בשווי 5% של ירידה
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