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 7201 יוניב 03ם טוריון על מצב ענייני התאגיד ליודו"ח הדירק

 30ביום  הלתקופה שהסתיימ דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 "( ועד למועד פרסום דוח זה.תקופת הדו"ח)להלן: " 7201 יוניב

תקנות דוחות ")להלן:  1970-יים ומיידיים(, התש"להדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופת

(, במתכונת מצומצמת של העניינים בהם הוא עוסק והוא נערך בהנחה שבפני מי שמעיין בו "תקופתיים ומיידיים

-20177-01': אסמכתא מס) 2017 מרץב 23שפורסם ביום  2016מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת 

 . "(תיהדוח התקופ( )להלן: "023818

 נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד .1

החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום  

הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל )כיום בגרמניה( הכולל קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מלונות, 

עות ועוד, המיועדים בעיקר להשכרה. כחלק מפעילות זו, מספקת החברה גם שירותי ניהול מבני תעשייה, קרק

לחלק מנכסיה. מעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים. נכון למועד דוח זה מושקעת החברה בחברת 

 בפרק א' לדוח התקופתי(.  3.13.3.8סיטיפס בע"מ העוסקת בתחום התחבורה )הסעה המונית( )ראה סעיף 

 המצב הכספי .2

  הסביבה העסקית א.  

המשק הישראלי חווה תקופה טובה יחסית בשנת  2016לדוח התקופתי לשנת  2.2כאמור בסעיף                  

, שיעור 2015בשנת  2.5%לעומת  2016בשנת  4% -עלה בבמחירים קבועים :התוצר המקומי הגולמי 2016

(  2016בשנת  2%יה של יסו)על רקע גידול אוכל 1.8% -הצמיחה בתוצר המקומי גולמי לנפש עלה ל

בשנת  5.3%לעומת  4.8%לרמה ממוצעת של  2016, שיעור האבטלה ירד בשנת 2015בשנת  0.5%לעומת 

רמת האינפלציה הנמוכה מאפשרת  . 4.5%רמה של עמד על שיעור האבטלה  2017יוני ובחודש  2015

אה לידי ביטוי בהתרחבות פער הריביות השלילי בין לבנק ישראל להמשיך ולנהל מדיניות מרחיבה שב

 השקל לדולר.

ובהמשך לשנים האחרונות, לא הייתה פגיעה בהיקף  2016בהמשך לשנת  2017של שנת  חציון הראשוןב                 

הביקושים לנדל"ן מניב וכתוצאה מכך אחוז התפוסה בנכסי החברה וההכנסות מהם לא נפגע. בשלב זה 

בשוק  יעהוכתוצאה מכך לפג במשק הישראלי איומים גדולים שיזעזעו את מצבו העכשווי לא נצפים

בשל הצפי לסיום בניית שטחי  יכולה להתרחשבהיקף הביקושים לנדל"ן מניב  פגיעה אפשרית. הנדל"ן 

 מסחר ומשרדים רבים באזור תל אביב.

, לרבות טיב הבניה ואחוז ה המניבים החברה מעריכה כבעבר כי איתנותה הפיננסית ומצב נכסי           

 יםכאלה ואחר קשיים כלכלייםהם אלו שאפשרו ויאפשרו לה להתמודד בצורה נאותה עם תפוסתם , 

  )ככול שאלו ישפיעו על פעילותה של החברה(.

על מצב  מהותית באירופה השפעה ותלגבי פעילות החברה בגרמניה נכון לעתה, אין לבעיות הכלכלי  

 במדינה זו. החברה עסקי
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מובהר, כי המידע כאמור לעיל בנוגע לסביבה הכלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה,   

"( חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-התשכ"ח ,הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

כך על פרסומים, המבוסס על המידע והנתונים שבידי החברה בסמוך למועד פרסום דוח זה, ובכלל 

סקירות ומחקרים פומביים וכן על הערכות החברה בנוגע למגמות בשוק ולהשפעתן על תחומי הפעילות 

של החברה. לפיכך, מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש בדרך אחרת מזו המתוארת לעיל בשל 

 העולמי.וגורמים שאינם בשליטת החברה, בין היתר, בשל תמורות בלתי צפויות בשוק המקומי 

 

 נכסים שוטפים ב. 

. 2016דצמבר ב 31-אלפי ש"ח ב 593,873ש"ח לעומת אלפי  426,470 -הסתכם ב סעיף הנכסים השוטפים  

אלפי ש"ח לעומת  288,190 -ב הסתכםהמזומנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן קצר )סכום כולל(  סעיף

סכומים אלו לפעילות החברה הפרשי  בתקופת הדוח שימשו. 2016בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 454,935

 ולהחזר התחייבויותיה של החברה שמועד פירעונן הגיע.

לעומת אלפי ש"ח  119,045סעיף מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בניה למכירה הסתכם בסך של                  

בבני ברק   )ראה       LYFEסעיף זה  הינו  בגין   פרויקט    ,2016בדצמבר  31 -ב אלפי ש"ח  112,053

בעבודות החפירה החלה החברה  2017סוף חודש יוני ב .בפרק א' לדוח התקופתי( 3.13.2.4סעיף 

  22,500 -כ נכון למועד דוח זה חתמה החברה על הסכמים למכירת שטחי שווק בהיקף של והביסוס  . 

רה טרם השלימה את נכון למועד זה החב שקל חדש . ןמיליו 248 -כתמורת סך של ועוד חניות מ"ר 

לתקן זה  . הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות - IFRS 15גיבוש מדיניות ההכרה בהכנסה בהתאם לתקן 

 שנחתמו נכון למועד מכרחוזי המאחר ועל יתרת עודפי החברה  2017ביוני  30אין השפעה נכון ליום 

ונכון למועד  הכספי  ד הדוחוזה טרם נתקבל למוע מותנים בקבלת היתר בניה לבניית הנכסהכספי דוח ה

 זה .פרסום דוח 

 נכס המשמש כגן אירועים בעיר נתיבות  נדל"ן להשקעה המיועד למימושסעיף כלל , 2016בדצמבר  31 -ב                 

חברת מ.ל. השקעות בע"מ )חברת בת  על ידי 2016בחודש יולי נמכר אשר  אלפי ש"ח   4,750בסך של 

 .  2017בחודש ינואר  ש"ח. סכום זה נתקבלאלפי  4,750תמורת סך של ישי לצד של(  100%בבעלות  

 השקעות: ג. 

 31-אלפי ש"ח ב 3,345,548אלפי ש"ח לעומת  3,421,365סעיף הנכסים הלא שוטפים הסתכם בסך של   

 31-אלפי ש"ח ב 2,529,362אלפי ש"ח לעומת  2,577,434. נדל"ן להשקעה הסתכם בסך של 2016בדצמבר 

וכן אלפי ש"ח  28,071"ן להשקעה בסך של בתקופת הדוח שיקפה החברה עליית ערך נדל. 2016מבר בדצ

 .אש"ח 35,781השקיעה בנדל"ן להשקעה סך של 

 31-אלפי ש"ח ב 811,357אלפי ש"ח לעומת סך של  839,537השקעות בחברות כלולות הסתכמו בסך של                  

 . 2016בדצמבר 

 חות אלו את הערכות השווי של קניונים בישראל בע"מ ומגדלי הוד השרון בע"מהחברה צירפה לדו

   

 (%40, גרמניה )חלק החברה (וולפסבורג)רכישת נכס 

 ,80%בה הינו  םשחלק, באמצעות שותפות גרמנית , ושותפה רכשה החברה  ,2016 אוקטוברב 11ביום 

 חניות. 150 מ"ר וכן 5,520  - בשטח בנוי של כ ,, גרמניה וולפסבורגמבנה משרדים בעיר 

מיליון יורו עלויות רכישה נוספות(, חלק  1.1-מיליון יורו )הכוללים כ 17-עלות הנכס הסתכמה בסך של כ

 מיליון יורו. 6.8 -החברה הינו כ

 2.6-מיליון יורו, )חלק החברה כ 6.5 -סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות ברכישת הנכס הינו כ

( שנלקחה Non Recourseיתרת מימון העסקה נעשתה באמצעות הלוואה בנקאית ) מיליון יורו(.



 - 3 - 
מסכום  2.0%קרן ההלוואה תיפרע בשיעור שנתי קבוע של  .1.91%שנים בריבית של  5לתקופה של 

 ההלוואה המקורי.

 אלפי יורו.    1,022  -כ  דמי השכירות השנתיים מסתכמים בסך של . שוכרים  מספרמושכר ל הנכס

 .רה ושותפהבוהבעלות על הנכס הועברה על שם הח הושלמה העסקה  2017וף חודש פברואר בס

 

 מכירת נכס בישוב עמנואל – (%100)חברה בבעלות  מאשלד בע"

 מכירתעל הסכם ל(  אשלדמבני תעשייה צפון בע"מ )חברה בבעלות מלאה של  חתמה 2017,  מרץבחודש 

, תמורת מ"ר 6,500 -בנוי של כ בשטח בישוב עמנואל(  עיקריים השוכר הנכס -)הרוכשתעשייה  שני מבני

עד לסוף  תקבלאלפי ש"ח  והיתרה ת 7,812 סך של התקבלנכון למועד זה  . אלפי ש"ח 8,250-סך של כ

 וא הוצג בדוח הרווחאלפי ש"ח  1,980הפער בין התמורה לערך הנכס בספרים בסך של   .שנת הדוח

לשנת לדוח התקופתי  3.13.2.12וסעיף  3.13.1.1שקעה . ראה גם סעיף הפסד בסעיף עליית ערך נדל"ן לה

2016)  

 

 (%100)חלק החברה  קרקע בעיר יבנהשת ירכ

בעיר יבנה שייעודה תעשיות עתירות ידע חתמה החברה על הסכם לרכישת קרקע  2017בחודש אפריל 

תקיימות כל התנאים לאחר ה 2017בחודש מאי אלפי ש"ח .  34,500תמורת  דונם 23 -כבשטח של 

החברה  המתלים שצוינו בהסכם בין הצדדים שולמה התמורה והועברה הבעלות בקרקע לידי החברה .

 37,000קיבלה הערכת שווי לנכס זה לתאריך המאזן והעמידה בעקבות כך את שווי הקרקע  על סך של 

 אש"ח . 

 

 (%51)חלק החברה  1מכירת נכס בדיסלדורף 

, שותפות שהחברה מחזיקה בה בעקיפין בשיעור של כידווחה החברה בדיווח מידי   2017ביולי ,  10ביום 

(  2016לדוח  התקופתי לשנת  3.13.2.16.4, אשר מחזיקה בנכס בדיסלדורף בגרמניה )ראה סעיף 51% -כ

למכירת אחזקות השותפות בנכס ו/או למכירת אחזקותיהם משא ומתן , והשותפים בה, מנהלים 

כל ויושלם המו"מ האמור צפויה החברה לרשום רווח לפני מס )בהתבסס על נתוני שווי בשותפות. אם וכ

 החברה)חלק מיליון יורו   2.1 -מיליון יורו לסך של כ 4.1 -( הנע בין סך של כ2017במרץ  31הנכס ליום 

  (.51% הינו הצפוי ברווח

 

    (%22.5רכישת קרקע בעיר ירושלים )חלק החברה 

לאחר תאריך המאזן חתמה שותפות של החברה וצד ג' בחלקים שווים )להלן  2017בחודש אוגוסט 

זכויות בקרקע בירושלים   6.66%והסכם אופציה לרכישת  38.34%"( על הסכמים לרכישת השותפות"

 35,000-יחידות דיור (,  משרדים ) כ 120-מגורים )כ :בניינים 2דונם עליה ניתן להקים  5.8 -בשטח של כ

בד בבד . מיליון ש"ח( 60.25ש"ח )חלק החברה מיליון  120.5 -מ"ר ( תמורת  כ 3,000 -)כמ"ר( ומסחר 

בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה   עם הסכם המכר, התקשרו השותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל

בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקרקע. בנוסף חתמה החברה על הסכם להעמדת הלוואה לשותפה 

מיליון ש"ח מותנה בגובה ההון העצמי שהשותפים יצטרכו להעמיד לטובת  28ות בהיקף של עד  בשותפ

 מיליון ש"ח אשר תפרע בתוך שנה ושלשה חדשים מיום 13הרכישה , חלקה לזמן קצר בהיקף של עד 

מיליון ש"ח אשר תיפרע מתוך רווחי הפרויקט הצפויים.  ההלוואות  15העמדתה וחלקה לזמן ארוך 

. החברה תממן רכישה זו 8%ה צמודות למדד המחירים לצרכן ותישאנה ריבית בשיעור שנתי של תהיינ

 ואת ההלוואה הן על בסיס ההון העצמי שלה והן על דרך העמדת מימון בנקאי לטובת הרכישה .
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 (%50בני ברק )חלק החברה   LYFEפרויקט 

ה מנהלת משא ומתן עם בעלת השליטה כי הינ דווחה החברה בדיווח מידי  2017באוגוסט ,  22ביום 

 LYFE"( לרכישת שטחי משרדים בפרויקט בעלת השליטהבחברה, קבוצת אשטרום בע"מ )להלן: "

בבני ברק אותו מקימה החברה יחד עם חברת דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, בחלקים שווים )להלן: 

מ"ר במגדל  10,568 -טח של כ(, בש2016לדוח התקופתי לשנת  3.13.2.4ראה סעיף  -" הפרויקט"

הראשון בפרויקט, וזאת בעקבות הצעה שהתקבלה בחברה מבעלת השליטה, לרכישת השטחים 

של החברה הוסמכה לנהל את המו"מ מטעם החברה מול בעלת השליטה,  ועדת הביקורתהאמורים.    

יבשיל לכדי חתימה יודגש, כי אין וודאות כי המו"מ מול בעלת השליטה    לבחינת ההצעה וכדאיותה. 

 על הסכם מחייב.

 

  התחייבויות: .ד 

                                                   אלפי ש"ח 2,638,114לפי ש"ח לעומת א 2,512,900 -הדו"ח הסתכמו ב מועדהתחייבויות הקבוצה ל  

 .   2016 בדצמבר 31-ב

סעיף  .2016 בדצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 360,177ומת אלפי ש"ח לע 269,062 -בהתחייבויות שוטפות הסתכמו   

מיליון  66 -ל כהמסתכם בסך שמתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות  בויות שוטפות כולל בעיקריהתחי

 146 -חוב בסך של כ וחלויות שוטפות של אגרות הניתנים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדריםש"ח 

  . חמיליון ש"

בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 2,277,937אלפי ש"ח לעומת  2,243,838 -רוך הסתכמו בהתחייבויות לזמן א  

 דצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 447,200אלפי ש"ח, לעומת  430,983 כוללות הלוואות בסך של . ההתחייבויות2016

 נכסים מניבים בארץ זו.  10קים בגרמניה בגין רכישת הנקובים במטבע יורו ואשר התקבלו מבנ 2016

 

 (10)הרחבת סדרה  קת אג"חהנפ

ש"ח ע.נ. אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב  172,780,000, הנפיקה החברה 2017ביולי  16ום בי            

באוגוסט  28אשר הוצא מכוח תשקיף מדף מיום  2017 ייולב 13( על פי דוח הצעת מדף מיום 10)סדרה 

ש"ח ע.נ.  1-ש"ח ל 1.042. ההנפקה הייתה במחיר של 2018 באוגוסט 28, ואשר תוקפו הוארך עד יום 2015

"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת הסדרה הסתכמו בסך ש 180,036,760בסך של והתמורה בגינה הסתכמה 

 מיליון ש"ח. 1.83 -של כ

-2017)אסמכתא מס':  "( הודעהמעלותכללה סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ )להלן: " 2017 יוליב 13ביום 

( שיונפקו על ידי החברה בדרך של הרחבת סדרה בסכום כולל 10(, כי דירוג אגרות החוב )סדרה 01-060196

 . ilAמיליון ש"ח ערך נקוב יעמוד על  220של עד 

  
 דוח דירוג מעלות עדכני

לדירוג סדרות "( מעלותסטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ )להלן: "לפרטים בדבר דו"ח הדירוג העדכני של 

(. בהתאם 2016-01-7054672)אסמכתא מס':  2016ספטמבר ב 26ראה דיווח מיום  ,חוב שבמחזוראגרות ה

עם  ilA -לדוח הדירוג כאמור, הודיעה מעלות על אישור דירוג לסדרות אגרות החוב שבמחזור של החברה ל

 220עד  להנפקת אגרות חוב היקף של ilA, פרסמה מעלות דירוג של 2017ביולי  13ביום  תחזית יציבה .

ביולי  13(. ראו דיווח מיידי של החברה מיום 10מיליון ש"ח ע.נ. באמצעות הרחבת אגרות החוב )סדרה 

 (.2017-01-060202)מס' אסמכתא:  2017
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 : הון עצמי  .ה 

. ההון 2016בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 1,301,217אלפי ש"ח לעומת  1,334,935 -ההון העצמי הסתכם ב  

אלפי  104,502ש"ח בגין זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת סך של  אלפי 108,761של  העצמי כולל סך

   .2016בדצמבר  31 -ש"ח ב

היקף המאזן לעומת מ 34.69% מהווה 2017 מרץב 31-מקנות שליטה בההון העצמי לרבות זכויות שאינן 

 30.38%המאזן לעומת  היקףמ 31.87% מהווהללא זכויות אלו ההון העצמי , ו2016בדצמבר  31 -ב 33.03%

 .2016בדצמבר  31 -ב

אחר  הפסד כוללמש"ח, אלפי  96,527השינויים בהון העצמי נובעים בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך של 

 תשלוםקיטון עקב מ ,(  שע"ח של היורו ירידתהפרשי תרגום בגין  )ש"ח אלפי   5,860לתקופה בסך של 

ינואר בחודש  )אלפי ש"ח  188ימוש אופציות מנכ"ל למניות בסך של ומ ש"חאלפי  56,260דיבידנד בסך של 

,מנה אחת מתוך ארבע מנות שהוקנו לו ואשר שתיים  מר מוטי סלע דאז המנוח  מימש מנכ"ל החברה 2017

  -מניות של החברה בהתאם למנגנון ה 188,490 –ל  אשר הומרואופציות  375,000מהן הבשילו, 

(Cashless.  כאמור מנות שהוענקו למנכ"ל ה 2אלפי ש"ח של  877ם מבוסס מניות בסך של עלויות תשלו,

, בשל כך ביטלה החברה עלויות אלו בסעיף קרן בגין עם פטירתו של המנכ"לוטרם הבשילו פקעו לעיל 

.  תשלום מבוסס מניות כנגד הוצאות שכר )שהינו הסעיף שבמקור חויב כאשר ניתנה ההטבה למנכ"ל (

 המנה השנייה שהבשילה וטרם מומשה , כאמור לעיל עומדת לזכותם של יורשי המנכ"ל .

 

 חלוקת דיבידנד 

 9וביום   מיליון ש"ח 55מניותיה בסך של  על חלוקת דיבידנד לבעליהכריזה החברה  2017 מרץב 22יום ב

 הדיבידנד שולם. 2017  אפרילב

 .מיליון ש"ח  30דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  הכריזה החברה על חלוקת 2017באוגוסט  24ביום 

        
         

 )להלן:  "תקופת הדו"ח(:   2017ביוני  30 -תוצאות הפעילות לתקופה שהסתיימה ב  .א.3
 

תקופה באלפי ש"ח  250,124 לעומת לפי ש"חא 039,118 -ב הסתכמובתקופת הדו"ח הקבוצה  הכנסות 

הכנסות ממכירת פרויקט  אלפי ש"ח 6,493 הקודמת הדוח תקופתב ללו. ההכנסות כהמקבילה אשתקד

 .  2016שמכירת כל שטחיו הסתיימה בסוף שנת  בעיר בני ברק(משרדים )מגדל ר וויטאו

 

לפי א 039,118 -ב בתקופת הדו"ח הסתכמו נדל"ן להשקעה ומדמי ניהול ופיקוחהקבוצה מהשכרת  הכנסות 

 המקבילה אשתקד. בתקופה אלפי ש"ח  117,757 לעומת ש"ח

 

אלפי  079,115לעומת  לפי ש"חא 007,115 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  נדל"ן להשקעהההכנסות מהשכרת  

סעיף ההכנסות בגרמניה כלל קיטון מובנה בשקלים בשל בתקופת הדוח . תקדבתקופה המקבילה אשש"ח 

בשיעור של  ת הדוח המקבילהתקופירידת שער חליפין היורו הממוצע בתקופת הדוח לעומת שע"ח הממוצע ב

 . 7.8% -כ

 

אלפי ש"ח  2,678אלפי ש"ח לעומת  032,3 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  הכנסות מדמי ניהול ייזום ופיקוח

 בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

 ש"חאלפי  768,4סך של הסתכמו בתקופת הדוח הקודמת  של מכירות שטחי פרויקט ויטאוור  המכירותעלות 

 .2016יקט זה הסתיים במלואו בסוף שנת .כאמור לעיל פרו

 

בתקופה אלפי ש"ח  647,22לעומת  אלפי ש"ח 432,23 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  הוצאות אחזקת מבנים  

 .המקבילה אשתקד
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אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  835,96אלפי ש"ח לעומת  607,94 -הסתכם בבתקופת הדו"ח  רווח גולמי 

הנובע ממכירת שטחי פרויקט  אלפי ש"ח  1,725כלל רווח זה סך של ד ה המקבילה אשתק) בתקופ אשתקד

אלפי  95,110אלפי ש"ח לעומת  94,607בנטרול רווחי פרויקט ויטאוור הסתכם הרווח הגולמי בסך  ( רוויטאו

 .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 

אלפי  071,28בסך של  עליית ערך הנדל"ן מההסתכבתקופת הדו"ח  , נטוערך נדל"ן להשקעהעליית )ירידת(  

הערכת  החברה בצעה עדכוני אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  1,746ערך בסך של  ירידת ש"ח לעומת

העיקרי שבהם הינו עדכון הערכת השווי שווי למספר פרויקטים שבגינם נמצאו אינדיקציות לשינויים בשווים 

שני מבני התעשייה  דכון שווי בעקבות מכירתעמ. אלפי ש"ח לעליית הערך 18,593שתרם של קניון בת ים  

בע"מ ג' לעיל ( וכן עליית ערך נכסים אחרים של חברת אשלד  2אלפי ש"ח )ראה סעיף  1,980בעמנואל בסך של 

 .לדוח התקופתי (  3.13.1.1  -ו 3.13.2.12 ף י)ראה סע ברקן , בית שמש , כנות ( . )אלפי ש"ח  9,843בסך  של 

ה בחברות כלולות כמו בפרויקט חוצות המפרץ , בפרויקט מגדלי הוד השרון ובפרויקט חלק מהעדכונים נעש 

דיסלדורף השני בהם נוספו שוכרים והשטח הפנוי קטן. סכום שינויים אלו בא לידי ביטוי בסעיף רווחי חברות 

 כלולות .  

 

ח בתקופה אלפי ש"  748,16מת לעו אלפי ש"ח 348,13 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  וצאות הנהלה וכלליותה  

אש"ח )בעיקר בשל חילופי מנכ"ל בקניון  1,550 -שכר כהוצאות הקיטון נובע בשל ירידה ב המקבילה אשתקד.

ש"ח בשל ביטול הפרשות לחובות לפי א 240 -( , קיטון בסך של  כהחברהמנכ"ל של מענק בבת ים וקיטון 

 430 -בסך של כ פרסום ותיווךיטון בהוצאות ק ,מסופקים לעומת הוצאות שנעשו בתקופה המקבילה אשתקד 

 2אלפי ש"ח של  877וכן קיטון בהוצאות השכר בשל ביטול עלויות תשלום מבוסס מניות בסך של  ש"ח לפי א

 .מנות שהוענקו למנכ"ל ואשר טרם הבשילו ופקעו עם פטירתו של המנכ"ל 

   

בסך  וצאותהלעומת אלפי ש"ח  103,2של בסך  הכנסותבהסתכמו בתקופת הדו"ח  אחרות )הוצאות( הכנסות      

אלפי  2,282בין היתר סך של  ובתקופת הדוח כללההכנסות . אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 675של 

סיום החוזה הכנסה חד פעמית בגין הסדר שנעשה עם אחד משוכרי החברה שפינה שטח לפני תום ש"ח 

 . שנחתם עמו

 

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  540,77 אלפי ש"ח לעומת 433,111 -ם בהסתכבתקופת הדו"ח  תפעולירווח  

ללא סעיף ו , ללא סעיף רווח ממכירת פרויקט ויטאוורערך להשקעה (ירידתעליית ) ללא סעיףאשתקד. 

אלפי ש"ח  78,236 אלפי ש"ח לעומת 81,259הסתכם הרווח התפעולי בסך של  ,כאמור לעיל אחרות וצאותה

   .בתקופה מקבילה אשתקד

  

אלפי  414,46)הוצאות מימון בסך של  אלפי ש"ח 808,31בסך הסתכמו בתקופת הדו"ח  נטו ,הוצאות מימון      

ח ש" אלפי 38,860בסך  , נטומימון וצאותה לעומת ,(חאלפי ש" 14,633ש"ח בניכוי הכנסות מימון בסך של 

   אלפי ש"ח(. 4,460 – אלפי ש"ח בניכוי הכנסות 43,320 –)הוצאות  בתקופה המקבילה אשתקד

אלפי  1,452מני"ע  בסך של  הפסדלעומת  אלפי ש"ח 9,096מני"ע בסך של  רווחהיה לחברה תקופת הדו"ח ב        

  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 וצאותח היו לחברה ה"ואות לא צמודות. בתקופת הדוולחברה הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן והל      

ש"ח בתקופה המקבילה לפי א 2,880בסך   כנסותהלעומת  ש"חאלפי  4,598בסך של נטו  ,הפרשי הצמדה

  LYFEאלפי ש"ח בגין פרויקט  2,737בתקופת הדוח הוונה החברה הוצאות מימון בסך של  . אשתקד

 

 אלפי 279,28 של רווחאלפי ש"ח לעומת  361,36 של רווחבהסתכמו בתקופת הדו"ח  רווחי חברות מוחזקות  

 5,430סך של   מוחזקותסעיף רווחי כלל  מקבילה אשתקדבתקופת הדוח הבתקופה המקבילה אשתקד. "ח ש

מנגד בתקופת הדוח הייתה  . 25% -ל 26.5% -בגין הפחתת שיעור המס בתקופת הדוח מ אלפי ש"ח הטבת מס

 –רווחי התקופה עקב ההצלחה להשכיר את מרבית שטחי הנכס )חלקנו ב 2עליית ערך בגין פרויקט דיסלדורף 

, אש"ח (   3,033אלפי ש"ח ( שהתפנו בתקופה המקבילה אשתקד וגרמו לירידת ערך )חלקנו בהפסד  3,991

 .ראה גם סעיף עליית ערך נדל"ן לעיל
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 871,6 )מס שוטף בסךח לפי ש"א 459,91בסך של מס  וצאותבההסתכמו בתקופת הדו"ח  מיסים על הכנסה

הטבת מס  לעומת, ש"ח(אלפי  12,588ומיסים נדחים בסך ש"ח בגין שנים קודמות ( א 787)לרבות אלפי ש"ח 

 )הטבת מס( אלפי ש"ח ומיסים נדחים 5,157)מס שוטף  המקבילה אשתקד אלפי ש"ח בתקופה 4,631 בסך של 

ובשל כך  25%-ל 26.5%-הופחת שיעור המס מ המקבילה אשתקדבתקופת הדוח  .ש"ח אלפי  9,788בסך 

 ( .24%הינו  2017)שעור מס החברות בשנת  אלפי ש"ח. 12,345של ברה הטבת מס בסך שיקפה הח

 

לפי ש"ח א 238,72של  רווחש"ח לעומת  אלפי 527,69 של ברווחהחברה סיימה את תקופת הדו"ח  נקי רווח  

אלפי ש"ח לעומת רווח  89,623הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך של  בתקופה המקבילה אשתקד.

 .תקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח ב 65,532של 

  

אלפי  127,79בסך של רווח אלפי ש"ח לעומת  676,90של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם בסך של   כולל רווח 

אלפי ש"ח הפרשי  5,860בסך  הפסדח כלל "הרווח הכולל בתקופת הדו ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 2,823בסך  רווחלעומת  יורושל ההשינוי בשער החליפין תרגום בגין 

 
 : 2017יוני  –להלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים באלפי ש"ח לתקופה ינואר   .ב.3

2017201720172016

ינוארינואראפרילינואר

יונייונייונימרס

הכנסות

57,10957,898115,007115,079מהשכרת נדל"ן להשקעה

1,4701,5623,0322,678מייזום , דמי ניהול ופיקוח

0006,493ממכירת משרדים

58,57959,460118,039124,250סה"כ הכנסות

0004,768עלות מכירות

12,08211,35023,43222,647עלויות אחזקה

46,49748,11094,60796,835רווח גולמי

(1,746)3,70124,37028,071עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה

(16,874)(13,348)(7,296)(6,052)הוצאות הנהלה כלליות ושיווק

(675)2,09762,103 הכנסות )הוצ'( אחרות

46,24365,190111,43377,540רווח תפעולי

6,9207,71314,6334,460הכנסות מימון

(43,320)(46,441)(26,977)(19,464)הוצאות מימון

13,00623,35536,36128,927חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות,  נטו

46,70569,281115,98667,607רווח לפני מיסים על ההכנסה

(4,631)9,7549,70519,459מיסים על ההכנסה 

36,95159,57696,52772,238רווח  נקי )הפסד(

מיוחס ל:

33,73555,88889,62365,532בעלי המניות של החברה

3,2163,6886,9046,706זכויות שאינן מקנות שליטה

36,95159,57696,52772,238

דצמבר 2016יוני 2016יוני 2017מרץ 2017

99.8100.7100.2100.0מדד ידוע

3.88223.98594.23894.0438שער חליפין אירו
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 : נזילות ומקורות מימון .4

, הנפקה והן ממקורות חיצוניים םממקורות עצמיי הן חברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהןה

  .לציבור של אג"ח וכן מהלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר מבנקים

מיתרת המזומנים וההשקעות אשר בקופתה  עיקר מקורותיה הכספיים של החברה בתקופת הדו"ח נבעו

בתקופת . אלפי ש"ח  11,921מימוש מקרקעין בסך של מתמורת  כן  אלפי ש"ח 31,433ומפעילות שוטפת בסך 

 80,495פרעה אג"ח בסך  ,אלפי ש"ח 45,890בסך של ,נטו הדו"ח פרעה החברה הלוואות לזמן ארוך וקצר 

וכן השקיעה בנדל"ן להשקעה סך של בגין עלויות פיתוח בבני ברק  אלפי ש"ח 4,255שילמה סך של  ,אלפי ש"ח

 .ג' לעיל (   2)מרביתו רכישת קרקע ביבנה ראה סעיף  אלפי ש"ח  40,036

להערכת דירקטוריון החברה נכון למועד דוח זה יש ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות 

הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאחר פרסום הדוח הכספי בהגיע מועד קיומן.  הנחה זו מבוססת על 

והשימושים הידועים תחזית המזומנים של החברה, שהוצגה בפני דירקטוריון החברה, תוך פירוט המקורות 

   .7201 יוניב 03לחברה ליום 

ה' לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו דיווח 38לפרטים אודות מצבת התחייבויות של החברה לפי תקנה        

   (.2017-01-085986)אסמכתא מס':  2017 אוגוסטב 24די מיום ימי

 

 

 אירועים נוספים  .5

 2017באפריל  6ובישיבת דירקטוריון החברה מיום  2017באפריל  4מול של החברה מיום בוועדת הביקורת והתג           

. לפרטים נוספים ראה 2017במאי  1"( החל מיום רוקמןמינויו של מר ירון רוקמן למנכ"ל החברה )להלן: "  הוחלט על

  (.2017-01-032038)אסמכתא מס':  2017באפריל  9דיווח מיידי מיום 

 

, נחקר מר אברהם נוסבאום, יו"ר 2017בפברואר  14, דיווחה החברה כי ביום 2017ואר בפבר 15ביום   

ושא משרה דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, בחשד לביצוע לכאורה של עבירות שוחד, בתפקידו כנ

של החברה וחברות קשורות של החברה. להערכת החברה, בהתנהלותו של מר  בחברה, בקשר עם פרויקט

ה שם או של החברה, לא נפל כל רבב ודופי וכי לאחר בירור העובדות יתברר כי שמו שורבב לפרנוסבאו

 בשוגג.

 

 

  דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול . 6

היה מר דוד דולה, סמנכ"ל הכספים  2017במאי  24האחראי על ניהול סיכוני השוק של החברה עד ליום 

כאחראי את מר רוקמן, מנכ"ל החברה, החליט דירקטוריון החברה למנות  2017במאי  24בחברה. ביום 

 9. לפרטים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונו של מר רוקמן, ראה דיווח מיידי מיום לסיכוני שוק החברה

(. הפיקוח בחברה בנושא סיכוני שוק נקבע בדרך של דיונים 2017-01-032038)אסמכתא מס':  2017באפריל 

המתאימות בהנהלת החברה, דיווח ודיון בדירקטוריון. בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בסיכוני  במסגרות

בפרק ב' לדוח התקופתי  5השוק אליהם חשופה החברה ובדרכי הניהול של הסיכונים אשר פורטו בסעיף 

 .2016לשנת 
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    7/2016/03למכשירים פיננסיים וסעיפים אחרים נכון ליום רגישות  מבחני . 7

 להלן מבחני רגישות בהתאם לשינויים בגורמי השוק הרלוונטיים )באלפי ש"ח( : 

א. מבחן רגישות במדד המחירים לצרכן :

רווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוקשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוק

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

35,98571,971(719,709)(35,985)(71,971)עודף התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן

ב. מבחן רגישות לשערי החליפין

רווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוקשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוק

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%10%5%

אשטוה לייפציג - הלוואה שלא מופיעה בדוח היוון

(24,478)(48,955)48,95524,478489,554עודף נכסים באירו

ג. מבחן רגישות לשינוי בשער הריבית *

רווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוקשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוק

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

3875(8,056)(38)(75)הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

58115(14,247)(58)(115)הלוואות לא צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

1,4192,832(434,722)(1,419)(2,832)הלוואות באירו בריבית קבועה שהתקבלו

* השווי ההוגן של ההלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שעור הריבית המקובל להלוואות

בעלות מאפיינים דומים - ליום 30/06/17 שיעור הריבית להלוואות צמודות מדד - 3.3% והלוואות באירו - 1.9%

ד. מבחן רגישות לשינוי בשווי שוק ניירות ערך סחירים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

רווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוקשווי הוגןרווח )הפסד( מהשינויים בגורם השוק

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של
10%5%5%10%

13,22026,440(264,405)(13,220)(26,440)אג"ח סדרה 7

23,91847,836(478,360)(23,918)(47,836)אג"ח סדרה 8

30,78361,567(615,669)(30,783)(61,567)אג"ח סדרה 9
6,49612,992(129,920)(6,496)(12,992)אג"ח סדרה 10

(15,948)(7,974)15,9487,974159,475ניירות ערך סחירים

                                -                         -                -                         -                        -נכסים פיננסיים זמינים למכירה

- השווי ההוגן של אג"ח סדרה 9,8,7 ו-10 מבוסס על שער האיגרת בבורסה ליום 30/06/17.

- דוח בסיסי הצמדה מצורף כנספח א' לדו"ח הדירקטוריון .
 

 .  



 - 10 - 
 

 גילוי בדבר נתוני נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו' להנחיית גילוי בנוגע לפעילות הנדל"ן להשקעה  .7

 

 קניונים בישראל בע"מ

מספרי  2017שנת  

 השוואה

 31/12/2016 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4בעון ר 100%-עור ההחזקה בנכס שי
 513,700 513,700 532,340    שווי הנכס באש"ח

NOI 892,9      בפועל בתקופה באש"ח  9,948 40,167 

 (1,323) (466) 19,059    רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי ש"ח(
%98    שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(  99% 99% 

%4.7    שיעור תשואה בפועל )%(  7.7% 7.8% 
%0.8    שיעור תשואה מייצג )%(  8.2% 8.3% 

222    (1) דמי שכירות ממוצעים למ"ר )חודשי( בש"ח   221 227 
דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 

 179 327 לא נחתם    (1)בתקופה )חודשי( בש"ח 
 2,973 762,2 2,843    טו מושכרפדיון ממוצע חודשי למ"ר נ

 
 לרבות דמי ניהול –דמי שכירות     (1)

 
 
 

 דו"ח בסיסי הצמדה.  - רצ"ב נספח א'  
 פרטים אודות סדרות אגרות חוב. - ב'רצ"ב נספח  
 דו"ח סולו של אשטרום נכסים בע"מ. - רצ"ב נספח ג'  
 הצהרות על בקרה הפנימית. - רצ"ב נספח ד'  

 
 

 ברכה,ב
 

 
 ירון רוקמן וסבאוםאברהם נ

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון
 

  2017 אוגוסטב 24תאריך: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 נספח א'
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   7/2016/03 יוםדוח בסיסי הצמדה נכון ל
 

מטבע חוץ )כולל 
צמודים למט"ח(

סה"כפריטיםצמוד למדדלא צמוד

שאינםהמחירים 

כספייםביורולצרכן

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

נכסים שוטפים

118,9515,265124,216מזומנים ושווי מזומנים

145,41118,563163,974השקעות לזמן קצר

2,00416,78944219,235חייבים ויתרות חובה

119,045119,045מלאי מרקעין בהליכי בניה למכירה

נכסים לא שוטפים

110,878102,367139,541486,751839,537השקעה בחברות כלולות

800,8581,776,5762,577,434נדל"ן להשקעה

1154,2794,394רכוש קבוע

-----------------------------------------------------------------------------------------

377,244119,156964,7842,386,6513,847,835סך כל הנכסים

=================================================

התחייבויות שוטפות

44,3741,81519,47565,664חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

11,608134,046145,654חלויות שוטפות של אג"ח

21,42025,05910,90557,384זכאים ויתרות זכות 

360360מקדמות בגין מקרקעין בהליכי בניה למכירה

התחייבויות לא שוטפות

381,7205,683411,508798,911הלוואות מתאגידים בנקאיים

538,645672,2621,210,907אגרות חוב

13,16213,162הלוואה משותף בשותפות מאוחדת

766766התחייבויות בשל הטבות לעובדים

20,180199,912220,092מיסים נדחים

-----------------------------------------------------------------------------------------

998,893838,865475,230199,9122,512,900סך כל ההתחייבויות

-----------------------------------------------------------------------------------------

489,5542,186,7391,334,935(719,709)(621,649)היתרה המאזנית נטו

=================================================

מטבע ישראלי
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  פרטים אודות סדרות אגרות החוב: 

 .10.18הינו   NOI -,  יחס החוב פיננסי נטו ל61.19%הינו   CAP -,  יחס החוב פיננסי נטו ל34.45%הינו  אלפי ש"ח, יחס הון עצמי למאזן  1,932,946הינו נכון למועד הדוח החוב הפיננסי נטו של החברה  (1

   נכון למועד הדוח עומדת החברה בהוראות שטרי הנאמנות. (2

 , ראה סעיף ד' לעיל.ע.נ.  172,780,000לאחר תאריך המאזן הורחבה הסדרה בעוד  2017ביולי  16ביום  – 10אג"ח סדרה  (3

  

 פרטים אודות סדרות אגרות החוב )אלפי ש"ח( -נספח ב' 

 מועד סד'

 הנפקה

ע.נ בעת 
 ההנפקה
)לרבות 

 בהרחבות
 סדרה(

  ערך נקוב 
   ליום

30/6/17 

ערך נקוב 
מוערך ליום 

30/6/17 
 חאש"

סכום ריבית 
צבורה ליום 

30/6/17 
 אש"ח

ערך האג"ח 
בדוחות 

הכספיים 
 האחרונים

 אש"ח

שווי בורסאי 
 ליום

30/6/17 
 אש"ח

 סוג

 ריבית

האם 
מהותי 

? 

מועדי תשלומי 
 הקרן

מועד תשלומי 
 ריבית

תנאי 
 ההצמדה

האם 
המירות 

 לני"ע
 אחר

האם 
קיימת 
זכות 
פדיון 

? 

7 
 2010יולי 

 2010דצמבר 
 2012פברואר 
 2012אפריל 

ריבית שנתית  264,405 245,118 5,182 247,243 230,921,054 500,000,000
צמוד  4.25%

למדד המחירים 
 לצרכן

 
 כן

תשלומים חצי  20
  -שנתיים החל מ

 -וכלה ב 1/1/2012
1/7/2021 

תשלומים חצי  22
  -מ שנתיים החל

-וכלה ב 1/1/2011
1/7/2021 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 לא לא

8 
 2012דצמבר 
 2013נובמבר 
 2013דצמבר 
 2014אפריל 
 
 
 

ריבית שנתית  478,360 447,122 1,645 435,066 431,538,540 510,000,000
4.6% 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 כן

תשלומים חצי  13
  -שנתיים החל מ

 -ב וכלה 30/11/2016
30/11/2022 

תשלומים חצי  20
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 31/5/2013
30/11/2022 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 לא לא

9 
  2014ספטמבר 

 2015יולי 
 2016פברואר 
 2016אפריל 

575,280,000 
 
 
 

557,166,759 557,167 6,732 541,710 615,669 
 

ריבית שנתית 
4.9% 

 

תשלומים  15 כן    
שווים שנתיים לא 

 1/10/2015  -החל מ
 1/10/2029 -וכלה ב

תשלומים חצי  30
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/4/2015
1/10/2029 

 לא      לא צמוד
 כן      

10 
  2016ספטמבר 
 

123,510,000 
 

         (3) 
 

ריבית שנתית  129,920 122,611 1,871 123,999 123,510,000
3.06% 

 

תשלומים  10 כן    
שווים שנתיים לא 

 1/10/2019  -החל מ
 1/1/2028 -וכלה ב

תשלומים חצי  23
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2017
1/1/2028 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 לא     
 כן      



 
 
 
 
 

       
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 

 7201, יוניב 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
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 ד' לתקנות ניירות ערך38מידע הכספי ביניים נפרד לפי תקנה של רואה החשבון המבקר על דוח מיוחד 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38המובא לפי תקנה  הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניים
שלושה חודשים שישה ו של ותולתקופ 2017 יוניב 30החברה(, ליום  -של אשטרום נכסים בע"מ )להלן  1970-התש"ל

חריותנו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. א ושהסתיימ
 בהתבסס על סקירתנו. אלות ביניים והיא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

 
לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 

ואשר חלקה של  2017 יוניב 30אלפי ש"ח ליום  173,357-כההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 
שישה  של ותלתקופאלפי ש"ח  11,699 -וסך של כש"ח אלפי  16,904-של כך הסתכם לסהחברות הנ"ל  החברה ברווחי

באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים ו שלושה חודשים שהסתיימו
א מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהי

 הסקירה של רואי חשבון האחרים.
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת לתקופות ביניים נפרד כספי  ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע

. בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםמבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

ודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. וחון שניולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביט
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2017, אוגוסטב 24 
 

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3רח' עמינדב 
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברהלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2017, יוניב 30ליום 

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד'38



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהל המיוחסיםעל המצב הכספי  יםהמאוחד דוחותנתונים כספיים מתוך ה

-  4  - 

 
  

    

 ביוני 30ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    נכסים שוטפים

 193,198  287,627  91,326  מזומנים ושווי מזומנים
 203,010  97,043  144,978  השקעות לזמן קצר

 21,193  8,336  10,511  חייבים ויתרות חובה

 112,053  36,827  119,045  למכירהומקרקעין בהליכי בנייה מלאי משרדים 

  365,860  429,833  529,454 

    נכסים לא שוטפים

 531,145  512,940  568,145  נדל"ן להשקעה
 -  70,874  -  השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

 591,929  584,567  598,521  הלוואות לחברות מוחזקות
 1,257,396  1,143,604  1,326,426  לתאגידים מוחזקיםנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים 

 2,372  2,327  2,113  רכוש קבוע

  2,495,205  2,314,312  2,382,842 

  2,861,065  2,744,145  2,912,296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהל המיוחסיםעל המצב הכספי  יםהמאוחד דוחותנתונים כספיים מתוך ה

-  5  - 

 
 

    

 ביוני 30ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    התחייבויות שוטפות
 158,540  172,224  145,654  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 50,224  49,524  13,076  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 23,567  20,889  21,360  זכאים ויתרות זכות

 210  -  360  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

  180,450  242,637  232,541 

    התחייבויות לא שוטפות

 174,210  180,352  206,641  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 34,115  26,239  35,985  הלוואות מחברות מוחזקות

 1,273,824  1,230,042  1,210,907  אגרות חוב
 891  810  908  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  1,454,441  1,437,443  1,483,040 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 127,475  127,475  127,663  הון מניות
 138,265  138,265  139,017  פרמיה על מניות

 48,153  48,153  48,153  קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה
 937,271  781,682  971,894  יתרת רווח

 (54,449)  (31,510)  (60,553)  קרנות הון אחרות

  1,226,174  1,064,065  1,196,715 

  2,861,065  2,744,145  2,912,296 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 
 
 

       2017, אוגוסטב 24

 דודו דולה  ירון רוקמן  אברהם נוסבאום  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  



 אשטרום נכסים בע"מ
 הפסד המיוחסים לחברה וארווח  המאוחדים על דוחותהנתונים כספיים מתוך 

-  6  - 

 

 

חודשים שהסתיימו  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

      הכנסות 
 44,058  10,904  11,127  21,760  22,190  מהשכרת נדל"ן להשקעה

 23,159  3,605  -  6,493  -  שטחי משרדיםממכירות של 
 10,906  2,718  2,779  5,392  5,520  מדמי ניהול ופיקוח

 78,123  17,227  13,906  33,645  27,710  סה"כ הכנסות

      עלויות
 15,855  2,608  -  4,768  -  עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 2,561  735  657  1,659  1,633  אחזקה

 59,707  13,884  13,249  27,218  26,077  רווח גולמי

 17,921  503  (2,132) 134  (2,365) עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה 
 (17,570) (4,190) (3,757) (8,806) (6,728) הוצאות הנהלה וכלליות

 3,508  28  4  (492)  (175)  הכנסות )הוצאות( אחרות

 63,566  10,225  7,364  18,054  16,809  רווח תפעולי

 16,144  62  4,562  121  9,234  הכנסות מימון
 (66,211) (18,491) (22,407) (31,773) (37,169) הוצאות מימון

הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות 
 23,195  6,025  6,617  10,909  12,162  מוחזקות

חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות 
 211,531  27,908  58,007  65,833  89,519  מוחזקות, נטו

 248,225  25,729  54,143  63,144  90,555  רווח לפני מסים על ההכנסה
 2,104  (558)  (1,745)  (2,388)  932  מסים על ההכנסה )הטבת מס(

 246,121  26,287  55,888  65,532  89,623  רווח נקי המיוחס לחברה
 
 
 
 
 
 
  

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

 



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהל המיוחסיםעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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חודשים שהסתיימו  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 246,121 26,287 55,888 65,532 89,623 רווח נקי המיוחס לחברה
כולל אחר המיוחס )הפסד( רווח 

      לחברה )לאחר השפעת המס(:
העברה לדוח רווח והפסד בגין 
מימוש נכסים פיננסיים זמינים 

 (12,224) -  -  -  -  למכירה
רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים 

 12,224  1,763  -  4,066  -  למכירה, נטו
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 (17,220) (116) 8,560 2,060 (4,475) כספיים

 (17,220) 1,647 8,560 6,126 (4,475) סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 228,901 27,934 64,448 71,658 85,148 סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 
 
 



 אשטרום נכסים בע"מ
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
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חודשים שהסתיימו  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

      החברה

 246,121  26,287  55,888  65,532  89,623  המיוחס לחברהרווח נקי 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

מזומנים מפעילות שוטפת של 
      החברה:

התאמות לסעיפי רווח והפסד של 
      החברה:

 (17,921) (503) 2,132  (134) 2,365  ירידת )עליית( ערך נדל"ן להשקעה
חלק החברה ברווחי חברות 

 (211,531) (27,908) (58,007) (65,833) (89,519) ושותפויות מוחזקות, נטו
 465  114  124  228  249  פחת והפחתות

 2,104  (558) (1,745) (2,388) 932  מסים על ההכנסה )הטבת מס(
 815  204  -  408  (877) עלות תשלום מבוסס מניות

 26,872  12,404  11,228  20,743  15,773  הוצאות מימון, נטו 
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות 

 103  14  (5)  22  17  לעובדים, נטו

  (71,060)  (46,954)  (46,273)  (16,233)  (199,093) 
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 

      של החברה:
ירידה )עלייה( במלאי משרדים 

 (95,319) 1,857  (2,318) (20,984) (4,255) למכירה
 (4,182) (940) 6,410  1,597  9,745  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי 

 (903) (1,083) (240) (1,113) 150  משרדים שנמכר
 1,576  (3,118)  (8,306)  5,170  757  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

  6,397  (15,330)  (4,454)  (3,284)  (98,828) 
מזומנים ששולמו והתקבלו במשך 

      השנה בחברה עבור:

 (72,011) (27,494) (26,376) (36,747) (36,124) ריבית ששולמה
 2,502  995  184  3,008  950  ריבית שהתקבלה

 (313) (1) (4) (4) (13) מסים ששולמו
 8  3  -  3   -   מסים שהתקבלו

 4,163   -    -   4,163   -   דיבידנד שהתקבל

  (35,187)  (29,577)  (26,196)  (26,497)  (65,651) 
ששימשו לפעילות  מזומנים נטו

 (117,451)  (19,727)  (21,035)  (26,329)  (10,227)  שוטפת של החברה
  

 
 ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים 



 אשטרום נכסים בע"מ
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
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חודשים שהסתיימו  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 

      החברה
מכירת )רכישת( ניירות ערך הנמדדים 

 (34,441) (14,452) 96,038  66,774  66,109  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו
 (834) (47) (39,132) (416) (39,365) השקעות בנדל"ן להשקעה

מיסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן 
 (300) -  -  -  -  להשקעה

 1,011  -  -  1,011  -  שינוי של פקדון מוגבל, נטו
 19,104  9,520  2,205  10,765  2,705  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

ירידה )עלייה( בחובות של חברות 
 (4,215) 269  6,002  (2,012) 13,317  מוחזקות ושותפויות, נטו

( הלוואות לזמן ארוך לחברות )מתן קבלת
 (19,857) (29,437) 2,833  (28,424) 4,511  מוחזקות, צד קשור ואחרים, נטו

 77,677    -  -  תמורה ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה
 (300)  (13)  12  (18)  10  , נטורכוש קבועב (השקעות) גריעות

נטו שנבעו מפעילות )ששימשו  מזומנים
 37,845  (34,160)  67,958  47,680  47,287  לפעילות( השקעה של החברה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
      החברה

 365,911  13,194  -  243,923  -  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 4,659  (4,252) 279  (2,446) 1,137  הלוואות מחברות מוחזקות

 (133,295) -  (39,396) (41,181) (80,495) פרעון אגרות חוב
 (75,000) -  (55,000) (50,000) (55,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 (4) -  (32,550) (4) -  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
הלוואות לזמן ארוך  (פרעוןקבלת )

 (12,661) (3,605) 36,158  (7,210) (4,762) נטו ,מתאגידים בנקאיים ואחרים
 218  218   -   218  188  תמורה ממימוש אופציות למניות

)ששימשו מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 149,828  5,555  (90,509)  143,300  (138,932)  מימון של החברהלפעילות( 

 70,222  (48,332) (43,586) 164,651  (101,872) עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 122,976  335,959  134,912  122,976  193,198  התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 193,198  287,627  91,326  287,627  91,326  התקופה
 
 

      

      פעילות מהותית שלא במזומן

 27,200  8,000  7,000  13,000  17,000  דיבידנד שהתקבל בדרך של פרעון הלוואה
 
 

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד



 אשטרום נכסים בע"מ
 

 מידע נוסף
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 כללי -: 1באור 

 
שלושה שישה ו של ותולתקופ 2017, יוניב 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  וחודשים שהסתיימ
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות 1970-ומיידים(, התש"ל

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף  2016בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 .אשר נלווה אליהם

 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 2באור 
 

 חלוקת דיבידנד א.
 

מיליון ש"ח  55ניותיה בסך של הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מ 2017, מרסב 22ביום 
 דיבידנד שולם.ה 2017באפריל,  9ביום כל מניה רגילה. ש"ח ל 0.69המהווה 

 
 מכירת נדל"ן להשקעה .ב

  
תעשייה  שני מבני מכירתעל הסכם לחברה בת בבעלות מלאה  חתמה 2017בחודש מרץ,  

 -, תמורת סך של כמ"ר 6,500 -בנוי של כ בשטח בישוב עמנואלשוכר הנכסים העיקרי(  -)הרוכש
והיתרה תשולם עד אלפי ש"ח  7,000במועד חתימת ההסכם שולם סך של  אלפי ש"ח. 8,250

לפי ש"ח הוצג בדוח א 1,980הפער בין התמורה לערך הנכס בספרים בסך של  לסוף שנת הדוח.
 אלפי ש"ח. 7,950עליית ערך נדל"ן להשקעה. נכון להיום, שולם סך של  הרווח והפסד בסעיף

 
 רכישת קרקע בעיר יבנה .ג

  
חתמה החברה על הסכם לרכישת קרקע שייעודה תעשיות עתירות ידע  2017בחודש אפריל 

תמורת העסקה שולמה והבעלות אלפי ש"ח.  34,500דונם תמורת  23 -בעיר יבנה בשטח של כ
 על הקרקע הועברה לידי החברה.

 
  



 אשטרום נכסים בע"מ
 

 מידע נוסף
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 לאחר תאריך המאזןאירועים  -: 3באור 

 
 

 חלוקת דיבידנד
  

מיליון ש"ח  30על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של הכריזה החברה  2017באוגוסט,  24ום בי
 ש"ח לכל מניה. 0.38המהווה 

 
 

 (10הנפקת אג"ח )הרחבת סדרה 
  

ש"ח ע.נ. אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת אגרות  172,780,000, הנפיקה החברה 2017ביולי  16ום בי
 28אשר הוצא מכוח תשקיף מדף מיום  2017י ביול 13( על פי דוח הצעת מדף מיום 10חוב )סדרה 

ש"ח  1.042. ההנפקה הייתה במחיר של 2018באוגוסט  28, ואשר תוקפו הוארך עד יום 2015באוגוסט 
"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת ש 180,036,760בסך של ש"ח ע.נ. והתמורה בגינה הסתכמה  1-ל

 מיליון ש"ח. 1.83 -הסדרה הסתכמו בסך של כ
 

 ( %22.5קרקע בעיר ירושלים )חלק החברה רכישת 

   

לאחר תאריך המאזן חתמה שותפות של החברה וצד ג' בחלקים שווים )להלן  2017בחודש אוגוסט 
זכויות בקרקע בירושלים   6.66%והסכם אופציה לרכישת  38.34%"השותפות"( על הסכמים לרכישת 

 35,000-יחידות דיור(, משרדים )כ 120-רים )כמגו :בניינים 2דונם עליה ניתן להקים  5.8 -בשטח של כ
מיליון ש"ח. בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו השותפות  120.5 -( תמורת  כמ"ר 3,000-מ"ר( ומסחר )כ

ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל  בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט 
 28דת הלוואה לשותפה בשותפות בהיקף של עד  על הקרקע. בנוסף חתמה החברה על הסכם להעמ

מיליון ש"ח מותנה בגובה ההון העצמי שהשותפים יצטרכו להעמיד לטובת הרכישה , חלקה לזמן קצר 
מיליון ש"ח אשר תפרע בתוך שנה ושלשה חדשים מיום העמדתה וחלקה לזמן ארוך  13בהיקף של עד 

ההלוואות תהיינה צמודות למדד המחירים  פויים.פרע מתוך רווחי הפרויקט הצמיליון ש"ח אשר תי 15
. החברה תממן רכישה זו ואת ההלוואה הן על בסיס ההון 8%לצרכן ותישאנה ריבית בשיעור שנתי של 

 העצמי שלה והן על דרך העמדת מימון בנקאי לטובת הרכישה .
 

 ת שטחי משרדים לבעלת שליטהמשא ומתן למכיר
 

לאחר תאריך המאזן, דיווחה החברה בדיווח מיידי כי הינה מנהלת משא ומתן  2017בחודש אוגוסט 
עם בעלת השליטה בחברה, קבוצת אשטרום )להלן: "בעלת השליטה"( לרכישת שטחי משרדים 

בבני ברק, אותו מקימה החברה יחד עם חברת דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ,  LYFEבפרויקט 
מ"ר במגדל הראשון בפרויקט, וזאת בעקבות  10,568 -)להלן: "הפרויקט"(, בשטח של כבחלקים שווים 

 הצעה שהתקבלה בחברה מבעלת השליטה, לרכישת השטחים האמורים.
ועדת הביקורת של החברה הוסמכה לנהל את המו"מ מטעם החברה מול בעלת השליטה, לבחינת 

 ההצעה וכדאיותה.
 יטה יבשיל לכדי חתימה על הסכם מחייב.אין ודאות כי המו"מ מול בעלת השל
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לפי  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי דוח רבעוני

 :1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג)א(38תקנה 

(, אחראית לקביעתה "התאגיד" :)להלןמ "בע אשטרום נכסיםההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
לעניין זה, חברי ההנהלה  הגילוי בתאגיד.הדיווח הכספי ועל  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על

 הם:

 , מנכ"ל;ירון רוקמן .1

 ., סמנכ"ל כספיםדוד דולה .2

 
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 

או בידי מי שמבצע  המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם
סביר נועדו לספק ביטחון  ואשר בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד

בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע  הדוחותבהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת 
וח במועד שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדו בדוחותשהתאגיד נדרש לגלות 

 ובמתכונת הקבועים בדין.
 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

די לאפשר קבלת החלטות במועד הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כ
 המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

 
בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 

 תימנע או תתגלה. בדוחותמוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע 
 

צורף לדוח אשר ועל הגילוי הכספי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  בדבר הרבעוניבדוח 
בדבר הבקרה הפנימית  הרבעוניהדוח " :)להלן2017מרץ ב 31שנסתיימה ביום  לתקופה הרבעוני
 .הבקרה הפנימית אפקטיבית נמצאה(, "האחרון

 
עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 

בדבר הבקרה הפנימית הרבעוני דוח נמצאה בות של הבקרה הפנימית, כפי שהערכת האפקטיבי
 האחרון; 

 
, ובהתבסס על מידע בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהרבעוני בדוח האמור למועד הדוח, בהתבסס על 

 שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. 
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 הצהרת מנהלים
 -( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל1)ד()ג38ל כללי לפי תקנה הצהרת מנה

1970: 

 
 , מצהיר כי:ירון רוקמןאני, 

של שנת  השנילרבעון ( "התאגיד" :)להלן מ"בע אשטרום נכסיםשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן 2017

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

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
ותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות  ת הביקורתולוועדוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  (4)
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  של הכספיים

 :הדיווח הכספי ועל הגילוי

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

 –ות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן ספק במהימנ

או מי שכפוף לו  יללכהל הכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנ )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 יחד עם אחרים בתאגיד:אני, לבד או  (5)

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;  ידי
 -וכן

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 חשבונאות מקובלים; בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי

הרבעוני מועד הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין  )ג(
מסקנת הדירקטוריון וההנהלה את  לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנותהאחרון 

 .של התאגיד קרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויבה בנוגע לאפקטיביות

 

 

 פי כל דין. לעאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, כדי לגרוע מ אין באמור לעיל

 

 
 
   
      7.1.842                                ____________________ 

 , מנכ"לירון רוקמן               תאריך 
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 הצהרת מנהלים

ערך  לתקנות ניירות( 2)ד()ג38לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
 :1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 כי: דוד דולה, מצהיראני, 

לתקופת  הכלול בדוחות ביניים ואת המידע הכספי האחרבחנתי את הדוחות הכספיים  (1)
 :)להלן 2017של שנת  השני( לרבעון "התאגיד: "בע"מ )להלן אשטרום נכסיםשל  הביניים

 (;"יםהדוחות לתקופת הביני"או  "הדוחות"

 לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים  הכספייםלפי ידיעתי, הדוחות  (2)
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 ופת הדוחות;מטעים בהתייחס לתק

 לתקופת הביניים הכלול בדוחות ביניים והמידע הכספי האחרלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

 ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות  הביקורת תוולוועדבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון גיליתי לרואה החש (4)
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  של הכספיים

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  )א(
על הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ו

, העלולים באופן סביר לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים 
להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 

אם באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהת
 –להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 -אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד (5)

של בקרות ונהלים,  נותחת פיקוחלים, או וידאתי קביעתם וקיומם קבעתי בקרות ונה )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
הכנה של הדוחות; ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ה

 -וכן

של בקרות ונהלים,  פיקוחיתחת קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הרבעוני עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע או )ג(
 ביניים ולכל מידע כספי אחרלדוחות הכספיים  לבין מועד דוח זה, המתייחס האחרון

 לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי, את מסקנתהכלול בדוחות 
ועל בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי הדירקטוריון וההנהלה 

 .הגילוי של התאגיד

 

 

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

 
          

         7.1.842                      ____________________ 
     סמנכ"ל כספיםדוד דולה,              תאריך     

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 אשטרום נכסים בע"מ
 

 7201, יוניב 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד   
 
 

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 3-4 מאזנים מאוחדים
 
 

 5 רווח והפסדעל מאוחדים דוחות 
 
 

 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 
 

 7-11 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

 12-14 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

 15-19 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 

- - - - - - - - - - - -  
 

 



 

-  2  - 

 
 
 

 
 

 
 בע"מ אשטרום נכסיםדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 
 מבוא

 
הקבוצה(, הכולל את המאזן  -ת )להלן בע"מ וחברות בנואשטרום נכסים סקרנו את המידע הכספי המצורף של 

השינויים  רווח והפסד, הרווח הכולל,ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על  2017 יוניב 30ליום התמציתי המאוחד 
באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה  ושלושה חודשים שהסתיימו שישה של ותבהון ותזרימי המזומנים לתקופ

"דיווח  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ע כספי לתקופות ביניים אלהעריכה ולהצגה של מידאחראים ל
לפי פרק ד' של תקנות ניירות  לתקופות ביניים אלהכספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 

 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו אחריותנו היא. 1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 בהתבסס על סקירתנו.

 
של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  המידע הכספי התמציתי לתקופות בינייםאת  סקרנולא 

ההכנסות  מכלל 32%-מהוות כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד  2017 יוניב 30ליום הנכסים המאוחדים  מכלל 26%-כ
נו את המידע הכספי כמו כן לא סקר. באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו שישה של לתקופות המאוחדות

-של כ לסך הסתכמה בהן ההשקעה המאזני, אשר השווי ת ביניים של חברות המוצגות על בסיסהתמציתי לתקופ
 11,155-של כ לסך הסתכם ל"הנ החברות ברווחי של הקבוצה חלקה ואשר ,2017ביוני  30 ליום ח"ש אלפי 106,995

 .בהתאמה תאריך, באותו ושהסתיימ חודשים שלושהשישה ו של ותח לתקופ"ש אלפי 8,804-של כ וסך ח"ש אלפי
הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה  המידע הכספי התמציתי לתקופות

שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה 
 של רואי החשבון האחרים.

 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -שראל של לשכת רואי חשבון בי 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

סקירה . בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים
ה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך הינה מצומצמת בהיקפה במיד

אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

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

 
ון אחרים, לא בא לתשומת בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשב

ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי 
 .1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 אשטרום נכסים בע"מ
 על המצב הכספי מאוחדים דוחות
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 ביוני 30ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    נכסים שוטפים

 250,519  342,677  124,216  מזומנים ושווי מזומנים
 204,416  99,095  163,974  השקעות לזמן קצר

 22,135  21,322  19,235  חובהחייבים ויתרות 
 112,053  36,827  119,045  מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בנייה למכירה

 4,750  9,750  -  נדל"ן להשקעה המיועד למימוש

  426,470  509,671  593,873 

    נכסים לא שוטפים

 811,357  757,583  839,537  השקעות בחברות כלולות
 -  70,874  -  פיננסיים זמינים למכירההשקעות בנכסים 

 2,529,362  2,428,721  2,577,434  נדל"ן להשקעה
 4,739  4,932  4,394  מיסים נדחים

  3,421,365  3,262,110  3,345,458 

  3,847,835  3,771,781  3,939,331 
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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 ביוני 30ליום  
ליום 

 בדצמבר 31

 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    התחייבויות שוטפות

 16,700  26,877  -  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 120,282  258,632  65,664  בנקאייםחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים 

 158,540  172,224  145,654  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 64,445  55,088  57,384  זכאים ויתרות זכות

 210  -  360  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

  269,062  512,821  360,177 

    התחייבויות לא שוטפות

 779,965  633,506  798,911  הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 1,273,824  1,230,042  1,210,907  אגרות חוב

 14,817  24,482  13,162  הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות
 618  539  766  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 208,713  210,070  220,092  מסים נדחים

  2,243,838  2,098,639  2,277,937 

    המיוחס לבעלי מניות החברההון 

 127,475  127,475  127,663  הון מניות
 138,265  138,265  139,017  פרמיה על מניות

 48,153  48,153  48,153  קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 937,271  781,682  971,894  יתרת רווח

 (54,449)  (31,510)  (60,553)  קרנות אחרות

  1,226,174  1,064,065  1,196,715 

 104,502  96,256  108,761  זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,301,217  1,160,321  1,334,935  סה"כ הון 

  3,847,835  3,771,781  3,939,331 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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חודשים שהסתיימו  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 

 אלפי ש"ח 
 )למעט נתוני רווח נקי למניה(

      הכנסות 
 230,783  57,792  57,898  115,079  115,007  מהשכרת נדל"ן להשקעה

 23,159  3,605  -  6,493  -  ממכירות של שטחי משרדים
 7,072  1,305  1,562  2,678  3,032  מייזום, דמי ניהול ופיקוח

 261,014  62,702  59,460  124,250  118,039  סה"כ הכנסות

      עלויות

 46,818  11,182  11,350  22,647  23,432  אחזקה

 15,855  2,608  -  4,768  -  עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 198,341  48,912  48,110  96,835  94,607  גולמירווח 

 66,086  (793) 24,370  (1,746) 28,071  עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה
 (35,831) (8,250) (7,296) (16,874) (13,348) הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק

 12,403  (74)  6  (675)  2,103  אחרות, נטו )הוצאות( הכנסות

 240,999  39,795  65,190  77,540  111,433  תפעולירווח 

 26,034  2,826  7,713  4,460  14,633  הכנסות מימון
 (88,778) (24,267) (26,977) (43,320) (46,441) הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות כלולות, 
 100,475  14,952  23,355  28,927  36,361  נטו

 278,730  33,306  69,281  67,607  115,986  הכנסהרווח לפני מסים על 
 7,172  3,668  9,705  (4,631)  19,459  מסים על הכנסה )הטבת מס(

 271,558  29,638  59,576  72,238  96,527  רווח נקי

      מיוחס ל:
 246,121  26,287  55,888  65,532  89,623  בעלי המניות של החברה

 25,437  3,351  3,688  6,706  6,904  מקנות שליטהזכויות שאינן 

  96,527  72,238  59,576  29,638  271,558 
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי 

      המניות של החברה )בש"ח(

 3.14  0.33 0.71  0.83  1.13  רווח בסיסי ומדולל למניה
 
 
  

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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חודשים שהסתיימו  6-ל
 ביוני 30 ביום

חודשים שהסתיימו  3-ל
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  

 271,558  29,638  59,576  72,238  96,527  רווח נקי
רווח כולל אחר )לאחר השפעת 

      המס(:
סכומים שיסווגו או המסווגים 

מחדש לרווח או הפסד בהתקיים 
      תנאים ספציפיים :

העברה לדוח רווח והפסד בגין 
מימוש נכסים פיננסיים זמינים 

 (12,224) -  -  -  -  למכירה 
עליית ערך נכסים פיננסיים זמינים 

 12,224  1,763  -  4,066  -  למכירה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 (22,420)  (149)  11,243  2,823  (5,860)  כספיים

 (22,420)  1,614  11,243  6,889  (5,860)  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 249,138  31,252  70,819  79,127  90,667  סה"כ רווח כולל

      מיוחס ל:

 228,901  27,934  64,448  71,658  85,148  בעלי המניות של החברה
 20,237  3,318  6,371  7,469  5,519  זכויות שאינן מקנות שליטה

  90,667  79,127  70,819  31,252  249,138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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   מיוחס לבעלי מניות החברה 
    קרנות אחרות     

 
הון 
 מניות

פרמיה 
 מניותעל 

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 1,301,217  104,502  1,196,715  (56,249) (580) -  2,380  937,271  48,153  138,265  127,475  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 

 96,527  6,904  89,623  -  -  -  -  89,623  -  -  -  רווח נקי
 (5,860)  (1,385)  (4,475)  (4,475)  -   -   -  -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל אחר

 90,667  5,519  85,148  (4,475) -  -  -  89,623  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
 (55,000) -  (55,000) -  -  -  -  (55,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 (1,260) (1,260) -  -  -  - -  -  -  -  -  שליטה

 188  -  188  -  -  -  (752) -  -  752  188  מימוש אופציות למניות

 (877)  -  (877)  -  -  -  (877)  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 1,334,935  108,761  1,226,174  (60,724)  (580)   -   751  971,894  48,153  139,017  127,663  )בלתי מבוקר( 2017ביוני,  30יתרה ליום 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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   מיוחס לבעלי מניות החברה 

    קרנות אחרות     

 
הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 1,132,421  90,640  1,041,781  (39,029) (580) -  3,385  766,150  48,153  136,445  127,257  )מבוקר( 2016בינואר,  1יתרה ליום 

 72,238  6,706  65,532  -  -  -  -  65,532  -  -  -  רווח נקי
 6,889  763  6,126  2,060  -  4,066  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל אחר

 79,127  7,469  71,658  2,060  -  4,066  -  65,532  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מכירת מניות באוצר

 (50,000) -  (50,000) -  -   -  (50,000) -  -  -  המניותדיבידנד ששולם לבעלי 
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (1,853) (1,853) -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה
 218  -  218  -  -  -  (1,820) -  -  1,820  218  מימוש אופציות למניות ופקיעת אופציות

 408  -  408  -  -  -  408  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 1,160,321  96,256  1,064,065  (36,969)  (580)  4,066  1,973  781,682  48,153  138,265  127,475  )בלתי מבוקר( 2016ביוני,  30יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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   מיוחס לבעלי מניות החברה 

    קרנות אחרות     

 
הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 1,264,805  103,079  1,161,726  (69,284) (580) -  751  916,006  48,153  139,017  127,663  )בלתי מבוקר( 2017באפריל,  1יתרה ליום 

 59,576  3,688  55,888  -  -  -  -  55,888  -  -  -  רווח נקי
 11,243  2,683  8,560  8,560  -   -   -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 70,819  6,371  64,448  8,560  -  -  -  55,888  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (689) (689) -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה

 1,334,935  108,761  1,226,174  (60,724)  (580)   -   751  971,894  48,153  139,017  127,663  )בלתי מבוקר( 2017ביוני,  30יתרה ליום 
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   מיוחס לבעלי מניות החברה 

    קרנות אחרות     

 
הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן בגין 
עסקאות 

גידור 
תזרימי 
 מזומנים

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 1,129,860  94,151  1,035,709  (36,853) (580) 2,303  3,589  755,395  48,153  136,445  127,257  )בלתי מבוקר( 2016באפריל,  1יתרה ליום 

 29,638  3,351  26,287  -  -  -  -  26,287  -  -  -  רווח נקי
 1,614  (33)  1,647  (116)  -  1,763  -  -  -  -  -  כולל אחר )הפסד( סה"כ רווח
 31,252  3,318  27,934  (116) -  1,763  -  26,287  -  -  -  כולל )הפסד( סה"כ רווח

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 (1,213) (1,213) -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה

 218  -  218  -  -  -  (1,820) -  -  1,820  218  מימוש אופציות למניות
 204  -  204  -  -  -  204  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

 1,160,321  96,256  1,064,065  (36,969)  (580)  4,066  1,973  781,682  48,153  138,265  127,475  )בלתי מבוקר( 2016ביוני,  30יתרה ליום 
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   מיוחס לבעלי מניות החברה 
 

    קרנות אחרות    

 

הון 
 מניות

פרמיה 
 על מניות

קרן בגין 
עסקה 

עם בעלי 
 יתרת רווח שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרנות 
הון 

 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 1,132,421  90,640  1,041,781  (39,029) (580) 3,385  766,150  48,153  136,445  127,257  2016בינואר,  1יתרה ליום 

 271,558  25,437  246,121  -  -  -  246,121  -  -  -  רווח נקי
 (22,420)  (5,200)  (17,220)  (17,220)  -  -  -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל אחר

 249,138  20,237  228,901  (17,220) -  -  246,121  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
 (75,000) -  (75,000) -  -  -  (75,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 (6,375) (6,375) -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 218  -  218  -  -  (1,820) -  -  1,820  218  מימוש אופציות למניות
 815  -  815  -  -  815  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

 1,301,217  104,502  1,196,715  (56,249)  (580)  2,380  937,271  48,153  138,265  127,475  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 
 
 
 

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

 ביוני 30 ביום
חודשים שהסתיימו  3-ל

 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 271,558  29,638  59,576  72,238  96,527  רווח נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

      מפעילות שוטפת:

      התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 62,744  21,441  19,264  38,860  31,808  הוצאות מימון, נטו
 (100,475) (14,952) (23,355) (28,927) (36,361) חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

 815  204  -  408  (877) עלות תשלום מבוסס מניות
 7,172  3,668  9,705  (4,631) 19,459  מסים על הכנסה )הטבת מס(

 (153) (266) (3) (232) 148  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות עובדים, נטו
 (66,086) 793  (24,370) 1,746  (28,071) ירידת )עליית( ערך נדל"ן להשקעה 

 1,019  254  269  516  532  פחת רכוש קבוע

 (9,080)   -    -    -    -   רווח ממימוש חברה כלולה

  -   14   -   14   -   הון ממכירת רכוש קבוע רווח

  (13,362)  7,754  (18,490)  11,156  (104,044) 

      שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

 5,428  4,220  1,870  4,995  1,599  בחייבים ויתרות חובה ירידה
 (95,319) 1,857  (2,318) (20,984) (4,255) במלאי משרדים למכירה (עליהירידה )

 3,639  (6,446) 10,435  (2,569) 8,577  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים 

 (903)  (1,083)  (240)  (1,113)  150  שנמכר

  6,071  (19,671)  9,747  (1,452)  (87,155) 
מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה 

      עבור:

 (93,187) (33,020) (35,968) (48,536) (50,639) ריבית ששולמה
 4,308  515  610  3,008  2,380  ריבית שהתקבלה

 (13,513) (2,731) (2,645) (7,372) (7,944) מסים ששולמו
 2,477  2,048  -  2,283  -  מסים שהתקבלו

 4,163  -  -  4,163  -  דיבידנד שהתקבל

  (56,203)  (46,454)  (38,003)  (33,188)  (95,752) 
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 (15,393)  6,154  12,830  13,867  33,033  לפעילות( שוטפת
 
 
  

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

 ביוני 30 ביום
חודשים שהסתיימו  3-ל

 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  
      מפעילות השקעהתזרימי מזומנים 

 (85,822) (5,233) (39,175) (6,186) (40,036) השקעות בנדל"ן להשקעה

 7,750  3,458  171  4,608  10,321  תמורה ממימוש מקרקעין ונדל"ן להשקעה

 (2,255) (576) (1,964) (787) (1,964) מסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה
 804  -  (1,151) 1,011  (3,208) מוגבל, נטו פרעון )הפקדה( בפקדון

 914  50  7,250  63  2  , נטופקדונות בנקאייםפרעון 
 1,701  -  -  (100) -  פירעון )הפקדה( של פקדונות בנאמנות

 (17) -  -  -  -  רכישת זכויות בחברות מוחזקות
 7,024  2,490  2,205  3,735  2,705  דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה

החזר )מתן( הלוואות לזמן ארוך שניתנו 
 (10,651) (28,273) 2,115  (25,444) 6,017  לחברות מוחזקות, נטו

מכירת )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי 
 (34,441) (14,452) 81,542  66,774  51,613  הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

 5,293  -  -  -  -  תמורה ממכירת מניות חברה כלולה
 (381) (61) (117) (85) (187) השקעות ברכוש קבוע, נטו

 77,677   -    -   -  -  תמורה ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 (32,404)  (42,597)  50,876  43,589  25,263  לפעילות( השקעה
 

 

 

 

 
 

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

 ביוני 30 ביום
חודשים שהסתיימו  3-ל

 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  

      מפעילות מימוןתזרימי מזומנים 

 365,911  13,194  -  243,923  -  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
קבלת )פרעון( אשראי לזמן קצר מתאגידים 

 (4) 177  (32,551) 10,173  (16,700) בנקאיים, נטו
 (133,295) -  (39,396) (41,181) (80,495) אגרות חוב פרעון

 (75,000) -  (55,000) (50,000) (55,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (6,375) (1,213) (689) (1,853) (1,260) בחברות בנות
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 73,653  -  40,000  -  56,700  בנקאיים 
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים  פרעון

 (80,231) (13,675) (22,117) (39,500) (85,890) בנקאיים
הלוואה משותף בשותפות מאוחדת,  פרעון

 (11,559) (1,649) (870) (3,200) (1,429) נטו
 218  218   -   218  188  תמורה ממימוש אופציות למניות

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 133,318  (2,948) (110,623)  118,580  (183,886)  לפעילות( מימון

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי 
 (1,492)  (7)  1,277  151  (713)  מזומנים

 84,029  (39,398) (45,640) 176,187  (126,303) עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 166,490  382,075  169,856  166,490  250,519  התקופה

 250,519  342,677  124,216  342,677  124,216  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 שלושהשישה ו של ותולתקופ 2017, יוניב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו  2016בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
המדיניות החשבונאית אשר  הדוחות הכספיים השנתיים(. -אורים אשר נלוו אליהם )להלן יתאריך ולב

יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים 
 השנתיים המאוחדים.

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםמתכונת 
 

 כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ביניים לתקופות

 .1970-ומיידיים(, התש"ל
 

IFRS 15-  מחוזים עם לקוחותהכרה בהכנסה 
 

התקן(,  -)להלן IFRS 15ב' לדוחות הכספיים השנתיים, בקשר ליישום תקן 4בהמשך לאמור בבאור 
החברה בוחנת את השפעת יישום התקן לרבות הצורך בהתאמת המערכות, הבקרה הפנימית, הנהלים 

צפויה להיות  והמדיניות אשר נדרשים לצורך יישומו, בחינה אשר טרם הושלמה. ליישומו של התקן
השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של החברה וזאת בעיקר כתוצאה משינוי מודל ההכרה בהכנסה 

 ממכירת משרדים כמתואר בבאור הנ"ל.
 

, לא הייתה השפעה על 2017ביוני  30להערכת החברה, אילו התקן היה מיושם בדוחות הכספיים ליום 
 לב לכך שלמועד זה אין לחברה חוזי מכר בתוקף.ההון העצמי של החברה ליום זה וזאת בשים 

 
, ככל שתהיה 2018בינואר  1האמור אינו מתייחס להשפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום 

 בהתאם לשלב הפרויקטים וחוזי המכר באותו מועד.
 

 
 שווי הוגן - מכשירים פיננסיים -: 3 באור

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

 פי שווים ההוגן:-המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על
 שווי הוגן יתרה 
 

 ביוני 30
31 

 ביוני 30 בדצמבר
31 

 בדצמבר
 2017 2016 2016 2017 2016 2016 
 אלפי ש"ח 

       התחייבויות פיננסיות
הלוואות בריבית קבועה 

 462,439  420,686  442,778  460,169  421,288  452,722  (1שהתקבלו )
 13,881  27,894  -  13,833  27,634  -  (2( )6אגרות חוב )סדרה 
 293,603  325,137  264,405  275,991  302,921  250,300  (2( )7אגרות חוב )סדרה 
 515,022  566,610  478,360  487,338  528,467  448,767  (2( )8אגרות חוב )סדרה 
 589,315  596,701  615,669  547,660  558,418  548,442  (2( )9אגרות חוב )סדרה 
 123,683  -  129,920  123,005  -  124,482  (2( )10אגרות חוב )סדרה 

  1,824,713  1,838,728  1,907,996  1,931,132  1,937,028  1,997,943 
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 שווי הוגן - מכשירים פיננסיים -: 3 באור
 
השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שהתקבלו הנושאות ריבית קבועה מבוסס על  - 3רמה  (1)

חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואות דומות בעלות 
 על הלוואות בגרמניה. 1.9% -על הלוואות בארץ ו 3.3% – מאפיינים דומים

 
( 10)סדרה  -ו( 9)סדרה , (8)סדרה , (7(, )סדרה 6השווי ההוגן של אגרות חוב )סדרה  - 1רמה  (2)

 מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן.
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה, 
מתאגידים בנקאיים ואחרים וזכאים ויתרות זכות אשראי שוטף ואשראי לזמן ארוך בריבית משתנה 

 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 4באור 
 

 חלוקת דיבידנד .א
 

מיליון ש"ח  55ניותיה בסך של הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מ 2017, מרסב 22ביום 
 הדיבידנד שולם. 2017באפריל,  9ביום ש"ח לכל מניה רגילה.  0.69המהווה 

 
 מכירת נדל"ן להשקעה .ב

  
תעשייה  שני מבני מכירתעל הסכם לחברה בת בבעלות מלאה  חתמה 2017בחודש מרץ,  

 -, תמורת סך של כמ"ר 6,500 -בנוי של כ בשטח בישוב עמנואלשוכר הנכסים העיקרי(  -)הרוכש
עד  תקבלתוהיתרה אלפי ש"ח  7,000 סך של התקבלבמועד חתימת ההסכם  אלפי ש"ח. 8,250

לפי ש"ח הוצג בדוח א 1,980הפער בין התמורה לערך הנכס בספרים בסך של  .לסוף שנת הדוח
אלפי  7,171, שולם סך של נכון ליום המאזן עליית ערך נדל"ן להשקעה. הרווח והפסד בסעיף

 ש"ח.
 
 רכישת קרקע בעיר יבנה .ג

  
ברה על הסכם לרכישת קרקע שייעודה תעשיות עתירות ידע חתמה הח 2017בחודש אפריל  

תמורת העסקה שולמה והבעלות אלפי ש"ח.  34,500דונם תמורת  23 -בעיר יבנה בשטח של כ
 על הקרקע הועברה לידי החברה.

 
 

 לאחר תאריך המאזןאירועים  -: 5באור 
 

 חלוקת דיבידנד
  

 מיליון ש"ח 30דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של הכריזה החברה על חלוקת  2017 ,באוגוסט 24ום בי
 .ש"ח לכל מניה 0.38המהווה 

 
 

 (10הנפקת אג"ח )הרחבת סדרה 
  

ש"ח ע.נ. אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת אגרות  172,780,000, הנפיקה החברה 2017ביולי  16ום בי
 28אשר הוצא מכוח תשקיף מדף מיום  2017י ביול 13( על פי דוח הצעת מדף מיום 10חוב )סדרה 

ש"ח  1.042. ההנפקה הייתה במחיר של 2018באוגוסט  28, ואשר תוקפו הוארך עד יום 2015באוגוסט 
"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת ש 180,036,760בסך של ש"ח ע.נ. והתמורה בגינה הסתכמה  1-ל

 מיליון ש"ח. 1.83 -הסדרה הסתכמו בסך של כ
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 המשך(  לאחר תאריך המאזןאירועים  -: 5באור 
 

 (   %22.5רכישת קרקע בעיר ירושלים )חלק החברה 
 

לאחר תאריך המאזן חתמה שותפות של החברה וצד ג' בחלקים שווים )להלן  2017בחודש אוגוסט 
זכויות בקרקע בירושלים   6.66%והסכם אופציה לרכישת  38.34%"השותפות"( על הסכמים לרכישת 

 35,000-(, משרדים )כיחידות דיור 120 -מגורים )כ :בניינים 2דונם עליה ניתן להקים  5.8 -של כבשטח 
. בד בבד עם מיליון ש"ח( 60.25ש"ח )חלק החברה מיליון  120.5 -מ"ר( תמורת כ 3,000-מ"ר( ומסחר )כ

עולה הסכם המכר, התקשרו השותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל  בהסכם להסדרת שיתוף הפ
בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקרקע. בנוסף חתמה החברה על הסכם להעמדת הלוואה 

מיליון ש"ח מותנה בגובה ההון העצמי שהשותפים יצטרכו  28לשותפה בשותפות בהיקף של עד  
מיליון ש"ח אשר תפרע בתוך שנה ושלשה  13להעמיד לטובת הרכישה , חלקה לזמן קצר בהיקף של עד 

רע מתוך רווחי הפרויקט הצפויים. מיליון ש"ח אשר תיפ 15מיום העמדתה וחלקה לזמן ארוך  חדשים
. החברה תממן 8%ההלוואות תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן ותישאנה ריבית בשיעור שנתי של 

רכישה זו ואת ההלוואה הן על בסיס ההון העצמי שלה והן על דרך העמדת מימון בנקאי לטובת 
 הרכישה.

 
 ים לבעלת שליטה משא ומתן למכירת שטחי משרד

 
שא ומתן דיווחה החברה בדיווח מיידי כי הינה מנהלת מלאחר תאריך המאזן,  2017בחודש אוגוסט 

עם בעלת השליטה בחברה, קבוצת אשטרום )להלן: "בעלת השליטה"( לרכישת שטחי משרדים 
בבני ברק, אותו מקימה החברה יחד עם חברת דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ,  LYFEבפרויקט 

מ"ר במגדל הראשון בפרויקט, וזאת בעקבות  10,568 -בחלקים שווים )להלן: "הפרויקט"(, בשטח של כ
 הצעה שהתקבלה בחברה מבעלת השליטה, לרכישת השטחים האמורים.

מטעם החברה מול בעלת השליטה, לבחינת  ועדת הביקורת של החברה הוסמכה לנהל את המו"מ
 ההצעה וכדאיותה.

 אין ודאות כי המו"מ מול בעלת השליטה יבשיל לכדי חתימה על הסכם מחייב.
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 מגזרי פעילות -: 6באור 
 

כמפורט בדוחות הכספיים השנתיים, מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על מידע שנבחן על ידי מקבל 
לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת  שהינו מנכ"ל החברה, (CODMההחלטות התפעוליות הראשי )

משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בתחום 
נדל"ן להשקעה בישראל ונדל"ן להשקעה בגרמניה. כמו כן, עוסקת החברה בפרויקט בניה של שטחי 

 .כלל בתוצאות המגזר נדל"ן בישראל, פרויקט זה נמשרדים ומסחר למכירה
 

  

חודשים  6-ל
שהסתיימו 

 ביוני 30 ביום

חודשים  3-ל
שהסתיימו 

 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח   

      הכנסות מחיצונים א.

 191,353  45,540  41,465  89,933  82,813  נדל"ן בישראל 

 69,661  17,162  17,995  34,317  35,226  נדל"ן בגרמניה 

   118,039  124,250  59,460  62,702  261,014 

 ב.
תוצאות מגזר והתאמה 

      לרווח נקי

 183,304  30,940  55,558  60,648  92,336  נדל"ן בישראל 

 74,060  12,493  12,801  24,559  24,778  נדל"ן בגרמניה 

 

הוצאות שלא הוקצו 
 (16,365)  (3,638)  (3,169)  (7,667)  (5,681)  למגזרים

 240,999  39,795  65,190  77,540  111,433  רווח תפעולי 

 26,034  2,826  7,713  4,460  14,633  הכנסות מימון 

 (88,778) (24,267) (26,977) (43,320) (46,441) הוצאות מימון 

 

חלק החברה ברווחי חברות 
 100,475  14,952  23,355  28,927  36,361  כלולות

 7,172  3,668  9,705  (4,631)  19,459  מסים על הכנסה )הטבת מס( 

 271,558  29,638  59,576  72,238  96,527  רווח נקי 

       

 ביוני 30ליום   
ליום 

 בדצמבר 31

  2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

      נכסים המשמשים את המגזר ג.

 1,833,852  1,722,881  1,895,736 נדל"ן בישראל 

 812,313  752,417  800,743 נדל"ן בגרמניה 

  2,696,479  2,475,298  2,646,165 
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 המטופלת לפי שיטת השווי המאזניה כלול הצירוף מידע תמציתי של חבר -: 7באור 
 

להלן מידע תמציתי ביחס לחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני לכל אחת מתקופות 
 הדיווח:

 
 בע"מ מגדלי הוד השרון –מידע תמציתי מתוך דוח על המצב הכספי והדוח רווח והפסד של חברת 

 
 בדצמבר 31 ביוני 30 

 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    
 30,540  25,158  16,386  נכסים שוטפים

 762,647  696,205  787,608  נכסים לא שוטפים

    
 33,350  328,002  29,354  התחייבויות שוטפות

 455,630  129,642  439,210  התחייבויות לא שוטפות

 304,207  263,719  335,430  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

    
 

  

 
חודשים שהסתיימו  6-ל

 ביוני 30 ביום
חודשים שהסתיימו  3-ל

 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  

      

 59,411  14,589  17,482  27,423  34,086  הכנסות

 46,446  11,385  14,221  21,632  28,482  רווח גולמי

 86,186  33,036  35,590  42,383  49,145  רווח תפעולי

 64,532  22,539  23,894  30,494  31,223  רווח נקי

      
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 2017 ביוי 20
  .429970מספרו:                     לכבוד

  בע"מ  קיוים בישראל
  לידי מר דוד דולה

  .,א. 
   קיון בת יםשווי עדכון הדון: 

  319, חלקה מספר 7128גוש 

   בת ים, 92רחוב יוספטל 
  )31.12.2016 מיום 29770.2סימוכין חוות דעת מלאה מספר (

  
  .30.6.2017המועד הקובע לעדכון היו 

לאור השיויים שחלו בדמי השכירות ביחס לחוות הדעת שבסימוכין, ערך עדכון לשווי הכס בכפוף לדמי 

  ).30.6.2017השכירות המעודכים (כון למועד הקובע 

  

יובהר כי אומדן השווי היו בכפוף לכך (על פי הצהרת החברה) שלא חלו שיויים בזכויות בכס (מכירה) 

  לא חלו שיויים תכויים (אישורי תוכיות בין עיר, הקלות פסיקות ביהמ"ש וכו'). ובכפוף לכך ש

  

  ,לא בוצע ביקור וסף בכס.2017ביואר  2ביקור בכס בוצע בתאריך 

  " בלבד.קיוים בישראל בע"מהתוים מבוססים על דיווח חברת "
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  דמי שכירות
  

"קיוים בישראל בע"מ"  שכירות מסרו בכתב על ידי חברתתוי דמי השכירות ופרטי הסכמי ה -כללי 

  וחוות הדעת מושתתת על הדיווח.

  
  

–חברת קיוים בישראל בע"מ)  ל ידילדו"ח ריכוז דרישת תשלום דמי שכירות (חתום עבהתאם   .א

 עולה כדלקמן: 2017יוי לחודש 
  

  :2יהולהסכומים אים כוללים מע"מ ודמי  -בקיון  1סה"כ יתוח דמי שכירות

מפלס

שטח טו  

במ" ר

ברוטו   שטח 

במ" ר

דצמבר   דמי שכירות  

2016

                 273,669₪            3,993           3,993סה"כ מרתף

                 780,425₪            5,597           5,178סה"כ קומת קרקע

               1,238,558₪            5,881           5,326סה"כ קומת אמצעית

                 559,415₪            3,891           3,487סה"כ קומה עליוה

דוכים                  197,053₪               216              191סה"כ סה"כ 

ומשרדים                    98,196₪            1,570           1,570סה"כ מחסים 

                   31,907₪שוות

בת ים                  3,179,223₪           21,148         19,745סה" כ קיון 
  

  

  

  

  :הערות לטבלת ההכסות דמי השכירות

  םות סלולריות היטסות בגין אלחודש.₪/ 26,587בסך של סך הכ  

  סות החודשיות הצפויותות סלולריוסך ההכטו בסך של: תללא דמי שכירות בגין אהי  

  3,179,223 -₪ ₪26,587 =  3,152,636( לחודש/₪  3,152,636 –כ .(₪  

  

  :יםשטחים פוי  .ב

  פוי להשכרה.מ"ר ברוטו  386  -כ ברחבי הקיון מספר יחידות בשטח כולל של 
  

  

  :חברת יהול  .ג

יוי בהתאם לדווח חברת "קיוים בישראל" דמי היהול והאחזקה הגבים מהשוכרים כון לחודש 

  . 3מ"ר/חודש₪/ 88  -הים כ 2017

  ים דומים.דמי היהול הים סבירים ביחס לדמי היהול הגבים בקיו

  

                                                      
 דמי שכירות אקוויוולטיים הים לשטחים המושכרים בהתחייבות חוזית וביכוי דמי שכירות לשטח אטום.   1
  שר הוגדרו בדוחות הקודמים של החברה כחלק משטחי הקומות, מוגדרות א םחלק משטחי האחסה הקומתיי 2
 כעת בשטח "מחסים ומשרדים" (אין שיוי במהות הכס רק בחלוקה בטבלה).  
 משקף דמי יהול לחויות בקומות, ברם לא כולל דמי יהול לעוגים, למחסים ולדוכים. 3
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  תחשיבים

  
  

 ההכסותאומדן שווי הכס על פי גישת היוון 
  

  :  )וחשמל (לא כולל הכסה בגין דמ"ש אטות סלולריות אומדן שווי שטחי המסחר והמחסים  .א
    

כון לחודש יוי 2017

דמי שכירות 

חודשיים 

אקוויולטיים

תוספת דמי שכירות 

כאחוזים מהפדיון 

3,152,636 ₪הכסה חודשית מדמי השכירות במעוגל

37,831,632 ₪הכסה שתית מדמי השכירות במעוגל

עלות שתית  עודפת בגין הוצאות דמי האחזקה של חברת 

היהול.
₪ 0

259,032 37,831,632₪ ₪סה"כ דמי שכירות שתיים

7.25%8.25%שיעור היוון

3,139,782 521,815,614₪ ₪סיכום בייים במעוגל

סה"כ שווי בשלמות על פי היוון הכסות 

סה "כ שווי בשלמות על פי היוון הכסות במעוגל

₪ 524,955,396

₪ 524,960,000  
  

  

  

רך השים ובשיעורי הכס שבדון מהווה קיון אשר מאופיין ביציבות בהכסות לאו - הערת הח"מ
 ).99%-98%-תפוסה גבוהים (כ

שיעור התשואה בעסקאות מקרקעין בכסים מיבים וגם שיעור התשואה הדרש בכסים המוצעים 
 למכירה ממשיך לרדת.

 .6% -7%כסים מסחריים איכותיים מוצעים למכירה בשיעורי תשואה של 
 במקרה שבדון. 0.25%-לאור האמור התקבלה החלטה להוריד את שיעור ההוון ב

  

  

  

  

   - 4שטח המושכר לאטות סלולאריותשווי  אומדן  .ב
  

25,687 ₪דמי שכירות חודשים 
308,244 ₪דמי שכירות שתיים 

6תקופה ( בשים ) 
9.00%שעור היוון

1,382,757 ₪סה"כ  
1,380,000 ₪סה "כ שווי במעוגל

מקדם תשלומים 

  
  

                                                      
חודש (אשר אותר בגים היתר ביה). לגבי ₪/ 17,601ך של דמי השכירות כוללים תקבולים ביחס לאטות בס 4

חודש, הובא בחשבון מקדם הפחתה בשיעור ₪/ 8,985התקבולים מאטות שלא אותר בגים היתר ביה בסך של 
חודש משוכרים אלו. ₪/ 8,086(בגין הסדרה וטיפול בהיתר) ולכן הובא בחשבון דמי שכירות בהיקף של  10%של 

 חודש ₪/ ₪25,687 =  ₪8,086 +  17,601לגבי אטות סלולאריות :   סך דמי השכירות 
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  -   5)2017המיוחס לרווח מחשמל (שווי  אומדן  .ג
  

700,000 ₪רווח שתי מייצג
9.00%שעור היוון

7,777,778 ₪סה"כ  
  7,780,000 ₪סה "כ שווי במעוגל

  

  

   

  

  

  סיכום

  ₪ 534,120,000  -    )+ ג' (א' + ב' אומדן שווי הכס

  ₪  7,720,000 -    6בתוספת שווי שטחים פויים

  )-( ₪     0,0009,30  -    7)2036ביכוי הפחתה (תשלום לממ"י עבור חידוש הסכם חכירה לאחר שת 

  ₪  532,540,000  -  (במעוגל) לא כולל מע"מסה"כ 

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                      
בהתאם לדיווח גב' אוריה סימן טוב, מהלת כספים בחברת קיוים בישראל בע"מ, עולה כי על בסיס ההכסות/  5

  לשה.₪/ 700,000 –היו בסך כ  2017הוצאות צובר חשמל,  סה"כ רווח צפוי מחשמל לשת 
  :סה"כ שטחים פויים להשכרה  6

מ"ר רמת גמר מלאה (שווי למ"ר מגלם בין השאר גם הפחתה לגודל וזמן ₪/ X 20,000מ"ר ברוטו  386  -כ 
   (במעוגל).₪  7,720,000 לשיווק, כיום השטח ריק דרש ביצוע התאמות) = 

כירה בגין קרקע עירוית בדבר חידוש חוזה ח 968  -ו  851בהתאם להחלטת מיהל מקרקעי ישראל  מספר    7
  למטרות תעשיה, מסחר, ומשרדים, להלן תחשיב תשלום דמי חכירה צפוי בגין חידוש חוזה החכירה לכס שבדון.

  210,000,000   ₪X 13.65%  =28,665,000  ₪ ת2036(תשלום צפוי בש(  
  28,665,000  ₪X  0.325  = (מקדם הוון למועד חוות הדעת)(במעוגל)₪  9,300,000 .  

שווי זה איו סביר ₪. מיליון  405-בהתאם לשומת ממ"י שווי הקרקע אשר קבע היו סך של כ –הערת הח"מ 
 210לפיכך בוצע התחשיב לפי שווי קרקע ראוי בסך של ₪). מיליון  530(שכן שווי הקיון בשלמות כבוי היו 

  כון למועד הקובע לחוות הדעת.₪ מיליון 
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  שומות ועסקאות בכס שבדון הסמוכות למועד הקובע:

  שים מהמועד הקובע לשומה. 3וח זמן של לא ידוע לח"מ ביחס לעסקאות אשר בוצעו בכס שבדון בטו
  

  

  :ביצעתי בכס שוא חוות דעת זו הערכות שמאיות קודמות כדלקמן

מועד קובע 

חוות הדעת 
הערכת השווימטרת חוות הדעת 

31.12.2013
אומדן שווי שוק מקוה למוכר  

כספיים ,   בדו" חות  דווח  מרצון לצורך 

ואומדן שווי לשעבוד לאשראי

 ₪         487,660,000 

31.12.2014
אומדן שווי שוק מקוה למוכר  

מרצון לצורך דווח בדו" חות כספיים 
 ₪         511,650,000 

30.6.2015
אומדן שווי שוק מקוה למוכר  

מרצון לצורך דווח בדו" חות כספיים 
 ₪         511,670,000 

31.12.2015
אומדן שווי שוק מקוה למוכר  

מרצון לצורך דווח בדו" חות כספיים 
 ₪         511,880,000 

31.12.2015
אומדן שווי שוק מקוה למוכר  

מרצון לצורך שעבוד לאשראי  (*)
 ₪         500,080,000 

31.12.2016
אומדן שווי שוק מקוה למוכר  

מרצון לצורך דווח בדו" חות כספיים 
 ₪         513,700,000 

31.12.2016
אומדן שווי שוק מקוה למוכר  

מרצון לצורך שעבוד לאשראי  (*)
 ₪         506,600,000 

  

  (*) ערך למטרת בטוחה לא כולל שווי המיוחס לרווחים מחשמל.
  

  :הערכה שמאית וכחית
  

מועד חוות 
  הדעת

  הערכת השווי  מטרת חוות הדעת

מרצון לצורך דווח אומדן שווי שוק מקוה למוכר   30.6.2017
  בדו"חות כספיים

532,540,000 ₪  

  

  

הערכה זו היה עדכון של חוות הדעת שבסימוכין על רקע השיויים שחלו בכס שבדון בתקופה 
31.12.2016-30.6.2017 .  

  יש לקרוא מסמך זה יחד עם חוות הדעת שבסימוכין ולא בפרד.
  
  

    ובאתי על החתום,                                                                                 

  

  



 

 

 
 

        M.B.A. Economist & Real Estate Appraiser, M.B.A. - Yaron Spector כלכלן ושמאי מקרקעין, מוסמך במינהל עסקים - ירון ספקטור

                 Urban Planner M.A., L..L.B & Real Estate Appraiser - Gil Sitton ושמאי מקרקעיןמשפטן  .M.Aמתכנן עירוני  - גיל סיטון

          Civ. Engineer - Golan Vakrat מהנדס אזרחי - גולן וקראט

            Real Estate Appraiser - Roni Cohen שמאי מקרקעין - רוני כהן

        Civ. Engineer - Yaron Parienti מהנדס אזרחי - ירון פריאנטי

        Economist & Real Estate Appraiser - Yaniv Cachlon כלכלן ושמאי מקרקעין - ניב כחלון י

       Business Management & Real Estate Appraiser - Gilad Gelbaum ובוגר מנהל עסקים שמאי מקרקעין -  גלעד גלבאום    

   Practical Engineer - Yossi Almoznino הנדסאי בניין - יוסי אלמוזנינו

        Real Estate Appraiser -  Oren Sagi שמאי מקרקעין - אורן שגיא

       Economist - Alex Tushler כלכלן - אלכס טושלר

  Economist & Real Estate Appraiser -   Shimon Gronich כלכלן ושמאי מקרקעין   -    שמעון גרוניך 

    Economist &Practical Engineer - Baruch Barshak הנדסאי בנייןו כלכלן  - ברוך ברשק

            Economist  & Real Estate Appraiser - Rami Cohen שמאי מקרקעיןכלכלן ו - רמי כהן

         Geographer  & Real Estate Appraiser - Gila Engel  שמאית מקרקעיןגיאוגרפית ו - גילה אנגל

       Economist & Real Estate Appraiser - Ido Jack כלכלן ושמאי מקרקעין -   עידו ז'אק    

 Economist - Hagay yosef כלכלן - חגי יוסף

 Economist & Business Management - Ofir Ron ובוגר מנהל עסקים כלכלן  -  אופיר רון    

       Economist & Real Estate Appraiser - Gil Attar כלכלן ושמאי מקרקעין -   גיל עטר    

       Economist & Real Estate Appraiser - Dor Laron לכלן ושמאי מקרקעיןכ -   דור לרון    

   Practical Engineer - Michael Zalcberg הנדסאי בניין - מיכאל זלצברג    

        Real Estate Appraiser - Mor Blumenfeld מקרקעין תשמאי - מור בלומנפלד

       Economist & Real Estate Appraiser - Israel Atia כלכלן ושמאי מקרקעין -   ישראל עטיה    
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 שומת מקרקעין  מקיפה

 בתוספת מקומות חנייה,  E -ו D ,)חלק(  C, B , Aבנייני משרדים שווי  ןהנדון: אומד

 "מגדלי הוד השרוןהידוע בשם " במרכז משרדים

 איזור תעשיה נווה נאמן ב', הוד השרוןפארק הוד השרון, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

        M.B.A. Economist & Real Estate Appraiser, M.B.A. - Yaron Spector כלכלן ושמאי מקרקעין, מוסמך במינהל עסקים - ירון ספקטור

                 Urban Planner M.A., L..L.B & Real Estate Appraiser - Gil Sitton ושמאי מקרקעיןמשפטן  .M.Aמתכנן עירוני  - גיל סיטון

          Civ. Engineer - Golan Vakrat מהנדס אזרחי - גולן וקראט

            Real Estate Appraiser - Roni Cohen שמאי מקרקעין - רוני כהן

        Civ. Engineer - Yaron Parienti מהנדס אזרחי - ירון פריאנטי

        Economist & Real Estate Appraiser - Yaniv Cachlon כלכלן ושמאי מקרקעין - ניב כחלון י

       Business Management & Real Estate Appraiser - Gilad Gelbaum ובוגר מנהל עסקים שמאי מקרקעין -  גלעד גלבאום    

   Practical Engineer - Yossi Almoznino הנדסאי בניין - יוסי אלמוזנינו

        Real Estate Appraiser -  Oren Sagi שמאי מקרקעין - אורן שגיא

       Economist - Alex Tushler כלכלן - אלכס טושלר

  Economist & Real Estate Appraiser -   Shimon Gronich כלכלן ושמאי מקרקעין   -    שמעון גרוניך 

    Economist &Practical Engineer - Baruch Barshak הנדסאי בנייןו כלכלן  - ברוך ברשק

            Economist  & Real Estate Appraiser - Rami Cohen שמאי מקרקעיןכלכלן ו - רמי כהן

         Geographer  & Real Estate Appraiser - Gila Engel  שמאית מקרקעיןגיאוגרפית ו - גילה אנגל

       Economist & Real Estate Appraiser - Ido Jack כלכלן ושמאי מקרקעין -   עידו ז'אק    

 Economist - Hagay yosef כלכלן - חגי יוסף

 Economist & Business Management - Ofir Ron ובוגר מנהל עסקים כלכלן  -  אופיר רון    

       Economist & Real Estate Appraiser - Gil Attar כלכלן ושמאי מקרקעין -   גיל עטר    

       Economist & Real Estate Appraiser - Dor Laron לכלן ושמאי מקרקעיןכ -   דור לרון    

   Practical Engineer - Michael Zalcberg הנדסאי בניין - מיכאל זלצברג    

        Real Estate Appraiser - Mor Blumenfeld מקרקעין תשמאי - מור בלומנפלד

       Economist & Real Estate Appraiser - Israel Atia כלכלן ושמאי מקרקעין -   ישראל עטיה    
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 2017יוני  18
 .71/40030197מספרנו:

 לכבוד,

 בע"מ  מגדלי הוד השרון

 א.ג.נ.,

 שומת מקרקעין  מקיפה

 בתוספת מקומות חנייה,  E -ו D)חלק(,   C, B , Aבנייני משרדים שווי  ןהנדון: אומד

 "מגדלי הוד השרוןהידוע בשם " במרכז משרדים

 איזור תעשיה נווה נאמן ב', הוד השרוןפארק הוד השרון, 

 נדון למטרת אומדן שוויו ולהלן חוות הדעת:בהתאם לבקשתך, נבדק הנכס שב

   אומדן שווי שוק מקונה למוכר מרצון. )הסכום שניתן לקבל  : מטרת חוות הדעת

 ממכירת הנכס בעסקה בתום לב בין קונה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים    

 בצורה מושכלת( לצורך דוחות כספיים יישום חשבונאות בינלאומית    

     I.F.R.S  ן תקIAS 40 –  (16נדל"ן להשקעה )ומקבילו הישראלי תקן. 

אני מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בדיווחים מיידים של החברה 

המפורסמים לצבור. הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף 

ולא בעבירה על פי חוק ניירות  1999 –)א( לחוק החברות התשנ"ט 226

 .1968 –ערך, התשכ"ח 

 ירון ספקטור, שמאי מקרקעין : ך חוות הדעתשם עור
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  פירטי השכלה וניסיון מקצועי

 .1988 - בהצטיינות -תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים  - אוניברסיטת בר אילן -

 .1996 - תואר שני במינהל עסקים, התמחות בשיווק -

 .1990 - בהצטיינות -שמאות מקרקעין וניהול נכסים  - אוניברסיטת תל אביב -

  "ב"פנקס שמאי המקרקעין 296שמאי מקרקעין מוסמך על פי חוק שמאי המקרקעין, מספר רישום  -

 בישראל". 

 רצ"ב נספח א' -פירוט ניסיון מקצועי  

 ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים מדווחים:

ם , הכשרת הישוב , הפניקס , גמול ביג מרכזים מסחריי -המעריך ביצע הערכות שווי בין היתר לחברות  

חברה להשקעות וגמול מלונאות , ד.רוטשטיין , מעוז דניאל נכסים ובניין , מגדלי עסקים , גילץ , משהב , 

ברגוריאן , ישראלום , מנופים פיננסיים, אשדר חברה לבניה , בית גיל הזהב , מלונות שרתון , קיסריה 

 ₪. מיליארד 4-השקעות , בהיקף של למעלה מ

 אשטרום נכסים בע"מ )באמצעות מר דודו דולה סמנכ"ל כספים( : מזמין חוות הדעת

 מגדלי הוד השרון בע"מ : בעלי הזכויות  בנכס

 2017במאי  29 :  מועד הזמנת חוות הדעת

 2016דצמבר ב 11 : 1תאריך הביקור בנכס

 2017 יוניב 30 המועד הקובע לחוות הדעת:

 

  הנסיבות בגינן בוצעה
  IASתקן   I.F.R.S לצורך דוחות כספיים ישום חשבונאות בינלאומית  : ההתקשרות

 .(16נדל"ן להשקעה )ומקבילו הישראלי תקן  –  40    

 

, עבור הנכס שבנדון לצורך05.03.2012קיימת התחייבות לשיפוי מיום  : התחייבות לשיפוי

 טרה אחרת. הכללת חוות הדעת ו/או אזכורה בדוחות הכספיים או לכל מ 

 

 לא קיימות התניות לגבי שכר טרחה של השמאי , או אחרות , אשר  : שכר טרחה

 .יש בהן כדי להשפיע על תוצאות השומה  

 

 

 

                                                      

 שמאי מקרקעין.רמי כהן  ביקור בנכס נערך על ידי   1
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 פרטי הנכס:

 6574 גוש מס'

 277 חלקה מס' )חלק(

 מ"ר 30,284 שטח רשום בשלמות 

   D E )חלק( A B C מבנים עפ"י היתר

שטח בנוי נשוא חוות הדעת 

מ"ר ברוטו )עיקרי + ב

 שירות( 

מ"ר +  7,764 -כ

מ"ר מרתף  3,421

 104הכולל 

מקומות חנייה 

+  םתת קרקעיי

מקומות  222

 חנייה עיליים

2,800 

מ"ר 

ברוטו + 

30 

מקומות 

 1חניה 

מ"ר +  17,580 -כ

מ"ר )מרתף  16,398

( Dמשותף עם בניין 

מקומות  363הכולל 

 םחנייה תת קרקעיי

מקומות חניה  161+ 

 ילייםע

מ"ר +  19,678 -כ

מ"ר מרתף  24,750

)אשר נבנה מתחת 

הכולל  Eלבניין 

מקומות חנייה  682

 (םתת קרקעיי

 -כ

19,088 

 מ"ר 

  

 2סה"כ בינוי במתחם

)עיקרי + שירות( )בניינים 

A ,B, C ו-D) 

מ"ר +  89,591מ"ר מרתפים ובסה"כ  44,569מ"ר ברוטו +  45,022 -כ

 מקומות חנייה עיליים + 383+  םעיימקומות חנייה תת קרק 1,149

 מקומות חניה. 30מ"ר +  2,800בשטח של   Bבניין 

 

 מ"ר ברוטו 48,740ובסה"כ  4מ"ר  2,800+  3מ"ר  45,940 שטח עילי לשיווק

 בעלי הזכויות 

 )ראה פרק "זכויות  בנכס"(

 מגדלי הוד השרון בע"מ

)ראה פרק "זכויות זכויות 

 בנכס"(

 זכויות לבעלות 

 פארק הוד השרון, איזור תעשיה נווה נאמן ב', הוד השרון מיקום

 
 

 

 

 

                                                      

 בהתאם להסכם מכר שנערך בין חברת " באטם אשבולו בע"מ" לבין חברת "מגדלי הוד השרון בע"מ" בחודש  1

 מקומות חניה תת  30מ"ר ברוטו +  2,800של רכשה חברת "מגדלי הוד השרון" את בניין ב' הבנוי בשטח  09/2016   

  בתוספת מע"מ. נכון למועד חוות הדעת הבניין בשלמות, בשימוש עצמי של "באטם".₪  34,000,000קרקעיים בסך של    

 לפי טבלאות השטחים מהיתרי הבניה המפורטים   Eוגרעין בניין  מבנים נפרדים 3השטח הבנוי הינו שטח כולל של  2

 שוי".בפרק "רי  

 .(E)לא כולל בניין  העמסה של שטח עיקרי + שירות %2עפ"י חוזים בפועל ובגין השטחים הפנויים בתוספת  3

 .Bבניין  4
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 אור הנכס והסביבהית

מ"ר  66,990בשטח בנוי כולל של   E -ו D , )חלק(  C, B , Aבנייני משרדים  אתנשוא חוות הדעת מהווה 

 רדים.משה פארקאת  המהווים  ם,)עיקרי + שירות(, מקומות חנייה עיליים ותת קרקעיים, מחסני

מרתפי חניה קומות מעל  3-14 בניבנויים בנייני משרדים  4כולל , הידוע בשם "מגדלי הוד השרון" הפארק

 , הוד השרון.ה נאמן ב'וה נויאזור התעשיבפארק הוד השרון,   הממוקמיםושטחי חנייה עיליים, 

ה שטחש 6574 בגוש )חלק( 277גם כחלקה מס'  המקרקעין נשוא חוות הדעת הוקמו על קרקע הידועה

 מ"ר. 30,284בשלמות 

 40הצטלבות של כביש ) מצפון למחלף ירקוניםאזור התעשיה נווה נאמן ממוקם בדרום העיר הוד השרון, 

(  משני צידיה של דרך רמתיים )ממזרח וממערב( החוצה את העיר הוד השרון לאורכה ומצפון 5וכביש 

מחלף לגישה נוחה עם לכיוון העיר תל אביב, מוביל ממזרח למחלף ירקון שהינו עורק תנועה ראשי ה

 . 5הירקון וכביש מס' 

 ממוקם הנגישות לכלי רכב נוחה במרבית שעות היום.נווה נאמן אזור התעשייה 

ן במוסכים, מזנונים, מרכז הפצה של קוקה קולה, מרכז הפצה מאופייאזור התעשיה נווה נאמן ב' )מערבי( 

קומות,  4-5חוצה את אזור התעשיה, לצד מבני משרדים בני של סנו,הממוקמים לאורך רחוב החרש ה

 קומות המושכרים ברובם לחברות הייטק, חברות תוכנה שונות.  14ומבנה אחד בן 

שימושים מעורבים, הכוללים בין היתר תעשיות מזון, אזור התעשייה נווה נאמן א' )מזרחי( מאופיין ב

רחב היקף  יקט מסחר ומשרדיםפרום" המהווה "מתחם שרוניו תעשיות עץ, תעשיות מתכת, מוסכים

 .המיועד בחלקו למרכז קניות "חצי חינם"

 כדלקמן: גובלתשבנדון  277חלקה מס' 
 

  פתוחים. שטחים חקלאיים  –מצפון 

 , מוסכים ומבני תעשיה ותיקים חד קומתיים ישנים.מבני משרדים,  תחנת דלק –מדרום 

 אזור תעשייה נווה נאמן א' )מזרחי( הכולל את קניון  ובסמוך ומעברו צמודי קרקע  דרך רמתיים –ממזרח 

 שרונים.                

 פתוחים. שטחים חקלאיים –ממערב 

כולו מפותח וכולל בין היתר, ריצוף אספלט עם מקומות חנייה מסומנים, עמודי תאורה, מדרכות,  הפארק

 כבישים, חשמל, ביוב, מים וכו'., בשילוב עצי נוי
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 מפת סביבת הנכס: לן לה

 

 : סומנת במלבן שחור( והבינוי בתחומה)מ 277חלקה   להלן תצלום אוויר של

 

 

קומות מעל מרתפי חנייה ושטחי  3-14בני , Eובניין   A ,B ,C ,Dבנויים בנייני משרדים  5המשרדים כולל  פארק

 , מדרכות, עמודי תאורה, עצי נוי וכו'. חנייה עיליים )כאשר חלקו מהווה חניון עילי בתשלום(, כבישים

 

 

 Aבניין 

מיקום הנכס נשוא 

 חוות הדעת

 Dבניין  Cבניין  .Eבניין 

 מערבי

 מזרחי
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 :נשוא חוות הדעת להלן תיאור הבניינים

 : Aבניין 

אשר קומות מעל קומת קרקע וקומת מרתף, ממוקם בחלק המערבי של המתחם,  3בניין משרדים בן 

ג' כאשר מרבית שטח הבניין )חלק מקומת הקרקע, קומה א' + ב' + , 2000שנת  מהלךהסתיימה ב ובניית

 .בשלמות( מושכרים בשכירות חופשית ע"י חברת "קונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ"

מבטון שלד כולל , כאשר סטנדרט הבניה עבר שיפוץ כללי לפני כחצי שנהנכון למועד הביקור בנכס הבניין 

דרגות.  מ שלושה גרמימעליות נוסעים ו 2בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם חיפוי אבן בשילוב קירות מסך, 

 התפלגות השטחים בבניין: להלן 

 
שטח ברוטו על פי  קומה

 1היתר בניה )במ"ר(

 אורית

מרתפים 

(1- ) 

, חדרים טכניים, )עפ"י היתר בנייה( מקומות חניה 104 -בחלוקה ל מ"ר 3,421

 מחסן בשימוש חברת הניהול, חדר משאבות וכו'.

 ים. רמת גמר הכוללת רצפת בטון מוחלק עם מערכת ספרינקלר

מ"ר למטרת אחסנה על חשבון שטחי חניות  90-בקומה נסגר שטח של כ

 . בחשבון באומדן השווי ולפיכך לא הובא שבגינו לא נמצא היתר בנייה

לובי כניסה הכולל עמדת שמירה, מעליות נוסעים ושטחים בחלוקה ל מ"ר 3,328 -כ קרקע

את המשרת  שטחי משרדים וחדר אוכלציבוריים משותפים, בנוסף 

ושטחים  , המושכרים "בשכירות חופשית"המשרדים מתחם עובדי

 . "()בשימוש עצמי של "מגדלי הוד השרון פנויים

, עמדות עבודה, חדרי ישיבות, חדר מחשבים, בחלוקה לשטחי משרדים מ"ר 4,436 -כ ג' -א' 

המושכרים  חדרים טכניים, מטבחונים, ממ"מים, חדרי שירותים

 .טכנולוגיות" ת "קונטרופלחברבשלמות 

 מ"ר מרתף 3,421מ"ר ברוטו +  7,764 -כ סה"כ

אריחי , p.v.cריצוף בטון מוחלק, רצפת פרקט בחדרי המשרדים, ציפוי בין היתר,  רמת הגמר בבניין, כוללת

דלתות במסגור זכויות אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת ניאון שקועה, 

 רים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. מערכות ספרנקלועץ, 

רמת הגמר בשטחים הציבוריים כוללת, בין היתר, ריצוף טרצו בלובי הכניסה ובחדרי המדרגות, תקרת 

 אקוסטית מונמכת בשילוב תאורה שקועה וכד', כאשר בלובי הכניסה קיימת עמדת שומר.

(,   98%פנויים בקומת הקרקע )שיעור תפוסה של  מ"ר 180 -מרבית שטח הבניין מאוכלס למעט שטח של כ

 .מקומות חניה בקומת המרתף 4+ 

                                                      

 שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופנים בתוספת מעברים, לובי קומתי, ממ"קים ומחסנים קומתיים כולל פירים  1
 .2576וחללים עפ"י היתר בנייה מס'    
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 : A בנייןלהלן תמונות 

 A בנייןלובי  A בנייןחזית 

  

 קומת המרתף )חניון( חדר אוכל )קומת קרקע(

  

 פינת ישיבה בקומת הקרקע משרדי קונטרופ )בשלב השיפוץ(
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 :Bבניין 

אשר קרקע וקומת מרתף, ממוקם בחלק המערבי של המתחם, קומות מעל קומת  2 בניין משרדים בן

הבניין מושכר בשכירות חופשית לחברת "קונטרופ טכנולוגיות כאשר , 2000שנת  מהלךהסתיימה ב ובניית

 ה א'. מדויקות בע"מ" בקומת הקרקע וחברת אינטואיט )צ'ק( תוכנה בע"מ בקומ

, כאשר סטנדרט הבניה כולל 1שרדים נמצאים בשלב עבודות התאמה שטחי המנכון למועד הביקור בנכס 

גרמי שני  מעלית נוסעים,מבטון בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם חיפוי אבן בשילוב קירות מסך, שלד 

 התפלגות השטחים בבניין: להלן .  וממ"מ )מרחב מוגן מרחבי( בכל קומה מדרגות

שטח ברוטו על פי  קומה
 2היתר בניה )במ"ר(

 3 אורית

מרתפים 

(1- ) 

קומת המרתף מסווגת עפ"י היתר בנייה למטרת אחסנה ומקלט  ובפועל  מ"ר 1,112

 מקומות חניה(. 35 -משמשת לחניה )כ

ת נוסעים ושטחים מזכירה, מעליבחלוקה ללובי כניסה הכולל עמדת  מ"ר 1,336 -כ  קרקע

י וחדר , עמדות עבודהציבוריים משותפים, בנוסף שטחי משרדים

מושכרת בשכירות חופשית לחברת "קונטרופ הקומה  וכו'. שירותים

 טכנולוגיות מדויקות בע"מ".

 קומת הבינים כוללת ממ"ד. מ"ר 42 -כ ביניים

בחלוקה ללובי כניסה הכולל עמדת מזכירה, מעלית נוסעים ושטחים  מ"ר 1,328 -כ א'

 וחדרי ציבוריים משותפים, בנוסף שטחי משרדים, עמדות עבודה

  וכו'. שירותים

 .ת אינטואיט )צ'ק( תוכנה בע"מבשכירות חופשית לחבר תמושכרהקומה 

 מ"ר מרתף 1,112מ"ר ברוטו +  2,706 -כ סה"כ

 להלן תמונת הבניין:     (.100%הבניין מאוכלס בשלמות )שיעור תפוסה של 

 

 

 

                                                      

 אב הבית של מגדלי הוד השרון. –לנו ע"י מיכאל כפי שנמסר  1
 שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופנים בתוספת מעברים, לובי קומתי, ממ"קים ומחסנים קומתיים כולל פירים  2
 .2576וחללים עפ"י היתר בנייה מס'    
 תיאור הבניין הינו עפ"י החלוקה בהיתר הבנייה.  3
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 : Cבניין 

יג'  –את קומת קרקע, א' הדעת מהווה )כאשר נשוא חוות קומות מעל קומת קרקע  14בניין משרדים בן 

 ואשר בנייתי של המתחם, קם בחלק המרכז, ממוDושתי קומות מרתף משותף עם בניין  )מחצית((

 מחולקים ליחידות משנה אשר שוכרים שטחים שונים., 2002שנת  מהלךהסתיימה ב

 5, ב לוחות אבןבשילו מבטון בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם קירות מסךשלד סטנדרט הבניה כולל 

 מעליות נוסעים לקומות המרתף ושני גרמי מדרגות.   2מעליות נוסעים לקומות העליונות, 

 בבניין:  נשוא חוות הדעת התפלגות השטחיםלהלן 

שטח ברוטו על פי  קומה
  1היתר בניה )במ"ר(

 אורית

 מרתפים

 (1-( )2- ) 

 8,068מ"ר +  8,330

מ"ר )מרתף משותף 

 סמוך(  Dלבניין 

יתם מושכרים בשכירות כאשר מרב 2 מקומות חניה 413 -חלוקה לב

רמת גמר  משאבות וכו'. יחדר, חדרים טכניים, מחסנים, חופשית

בקומות המרתף הכוללת רצפת בטון מוחלק עם מערכת ספרינקלרים. 

 . מ"ר 94( קיימים מחסנים פנויים בשטח של D -ו C)בניינים 

ניסה הכולל עמדת שמירה, מעליות נוסעים ושטחים בחלוקה ללובי כ מ"ר 1,312 -כ קרקע

המושכר בשכירות חופשית   UPSציבוריים משותפים, בנוסף חדר 

 לחברת אמדוקס. 

 2'גי -א' 

 )מחצית(

בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים לחברות שונות, הכוללים עמדות  3מ"ר 16,268 -כ

, חדרים מטבחוניםעמדות עבודה, מזכירות, משרדים, חדרי ישיבות, 

  טכניים וחדרי שירותים.

 (Dמ"ר מרתפים )משותף עם בניין  16,398מ"ר ברוטו +  17,580 סה"כ

 

ריצוף לוחות שיש בלובי , , ריצוף פרקט מעץאריחי קרמיקהבין היתר,  הכוללת, טובה רמת הגמר בבניין

ניאון שקועה, אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת תקרות עם הכניסה, 

רמת הגמר בשטחים הציבוריים מערכות ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. 

כוללת, בין היתר, ריצוף אריחי שיש בלובי הכניסה, ריצוף טרצו בחדרי המדרגות, תקרת אקוסטית 

 מונמכת בשילוב תאורה שקועה וכד', כאשר בלובי הכניסה קיימת עמדת שומר.

 .מחסניםמ"ר  94 -כלמעט ,  (%100)שיעור תפוסה של  בשלמותן מאוכלס הבניי

 
 
 
 

                                                      

 בתוספת מעברים, לובי קומתי, ממ"קים ומחסנים קומתיים כולל פירים שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופנים   1
 .2942וחללים עפ"י היתר בנייה מס'    
 מקומות חניה נוספים כך שמספר מקומות החניה המושכרים ע"י מגדלי הוד השרון הינו  5בהתאם לחוזה שכירות הושכרו   2
 צ"ט(.מקומות חניה )לא כולל מקומות חניה הצמודים לכ 368    

 מ"ר, אשר  2,099 -בשטח ברוטו של כ את קומה יד' בשלמות ומחצית קומה יג' השטחים כאמור אינם כוללים  3
 נמכרו לחברת "כ.צ.ט בע"מ" )ראה פרק "הזכויות בנכס"(.     
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 C בנייןלובי    C   בנייןחזית  : C בנייןלהלן תמונות 

  

 משרדים

  

 מרתף )חניון( חדר ישיבות
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 : Dבניין 

מוקם בחלק , מCקומות מעל קומת קרקע ושתי קומות מרתף משותף עם בניין  14בניין משרדים בן 

 . בשלמותומאוכלס  2011שנת  מהלךהסתיימה ב ואשר בנייתשל המתחם,  המזרחי

 5מבטון בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם קירות מסך בשילוב לוחות אבן, שלד סטנדרט הבניה כולל 

 מעליות נוסעים לקומות המרתף ושני גרמי מדרגות.   2מעליות נוסעים לקומות העליונות, 

 השטחים בבניין:  התפלגותלהלן 
 

ברוטו על פי  שטח קומה
 1בניה במ"ר(היתר 

 אורית

עמדת שמירה,  מ"ר הכולל לובי כניסה, 865לשטח של בחלוקה  מ"ר 1,312 -כ קרקע

בעורף הקומה קיים . וריים משותפיםמעליות נוסעים ושטחים ציב

מ"ר  350מ"ר לשיווק( כאשר  497 -נטו )כמ"ר  447 -כשל  שטח

משמשים  מ"ר 147-ו ת שונות ומשמש לאחסנהמושכר לחברו

 .וות הדעתלשימוש עצמי של מזמין ח

בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים לחברות שונות, הכוללים  מ"ר 18,366 -כ יד' -א' 

עמדות מזכירות, משרדים, חדרי ישיבות, עמדות עבודה, 

 מטבחונים, חדרים טכניים וחדרי שירותים.

 מ"ר ברוטו  19,678 סה"כ

 

ריצוף , ריצוף פרקט מעץ, אריחי קרמיקהטובה, הכוללת בין היתר,  בשטחים המושכרים בבנייןרמת הגמר 

תקרות עם אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת לוחות שיש בלובי הכניסה, 

 ניאון שקועה, מערכות ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. 

הגמר בשטחים הציבוריים כוללת, בין היתר, ריצוף אריחי שיש בלובי הכניסה, ריצוף טרצו בחדרי רמת 

המדרגות, תקרת אקוסטית מונמכת בשילוב תאורה שקועה וכד', כאשר בלובי הכניסה קיימת עמדת 

 שומר.

 .-1מ"ר מחסנים פנויים בקומת מרתף  98 -כלמעט מושכר בשלמות הבניין 

 

 

 

 

 

                                                      

 פירים  כוללשטח ברוטו כולל קירות חוץ ופנים בתוספת מעברים, לובי קומתי, ממ"קים ומחסנים קומתיים 1

 .4851עפ"י היתר בנייה מס'  לליםוח  
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 : D  בנייןלהלן תמונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לובי קומתי Dלובי בניין 

  

 משרד לדוגמא מסדרון

  



 

 

 

 

I:\DATA\DOC30100\30197.400.doc  14עמוד 

 : Eבניין 

, ממוקם בחלק המזרחי של 1קומות מעל קומת קרקע ושלוש קומות מרתף חניה 14ם בן בניין משרדי

 . ומאוכלס ברובו 2015שנת  מהלךהסתיימה ב ואשר בנייתהמתחם, 

 5ן בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם קירות מסך בשילוב לוחות אבן, מבטושלד סטנדרט הבניה כולל 

 מעליות נוסעים לקומות המרתף ושני גרמי מדרגות.   2מעליות נוסעים לקומות העליונות, 

 התפלגות השטחים בבניין: להלן 
 

שטח ברוטו על פי  קומה
 2היתר בניה במ"ר(

 אורית

הכולל לובי כניסה, עמדת שמירה, מ"ר  810בחלוקה לשטח של  מ"ר 1,228 -כ קרקע

מעליות נוסעים ושטחים ציבוריים משותפים. בעורף הקומה קיים 

המושכר לחברה מ"ר לשיווק(  620 -מ"ר נטו )כ 418 -שטח של כ

 .אחסנהומשמש ל אחת

בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים לחברות שונות, הכוללים  מ"ר 17,860 -כ יד' -א' 

חדרי ישיבות, עמדות עבודה,  עמדות מזכירות, משרדים,

 מטבחונים, חדרים טכניים וחדרי שירותים.

 מ"ר ברוטו  19,088 סה"כ

 

, ריצוף פרקט מעץ, ריצוף אריחי קרמיקהרמת הגמר בשטחים המושכרים בבניין טובה, הכוללת בין היתר, 

שילוב תאורת לוחות שיש בלובי הכניסה, תקרות עם אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות ב

 ניאון שקועה, מערכות ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. 

רמת הגמר בשטחים הציבוריים כוללת, בין היתר, ריצוף אריחי שיש בלובי הכניסה, ריצוף טרצו בחדרי 

ת המדרגות, תקרת אקוסטית מונמכת בשילוב תאורה שקועה וכד', כאשר בלובי הכניסה קיימת עמד

 שומר.

ת ומ"ר מחסנים פנויים בקומ 444 -וכמ"ר פנויים בקומות העליונות  2,449( למעט 88% -ברובו )כהבניין מושכר 

 .המרתף

 

 

 
 
 
 

                                                      

 בפועל מושכרים , כאשר מ"ר ברוטו 24,750בשטח בנוי של  מקומות חנייה 682הכוללות קומות חניה  3הבניין כולל  1

 .מקומות חניה( 900-מספר מקומות חניה גדול יותר )כ   

 פירים  כוללים קומתיים שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופנים בתוספת מעברים, לובי קומתי, ממ"קים ומחסנ2

 .18.08.2015מתאריך  6338עפ"י היתר בניה מספר  וחללים  
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 :Eלהלן תמונות פנים של בניין  

 

 

 

 לובי מעליות קומתי Eלובי בניין 

  

 משרדים ברמת גמר מלאה

  

 משרדים ברמת מעטפת מטבחון
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 :ת חנייה עיליים בתחום הפארקקומומ

שהיו )כולל מקומות חנייה  עיליים מקומות חנייה 504 -כבהתאם להיתר בנייה מסומנים בתחום הפארק 

מקומות חנייה  1 383 -בפועל מספר מקומות החנייה קטן יותר כ (.לפני שהוקם Eבמתחם בניין בעבר 

 ובתחומם של בנייני המשרדים.  בלבד, המתפרסים לאורך הכבישים, מפרצי החנייה הפנימיים

למטרת חניון  דונם, ע"י חברת "מגדלי הוד השרון" 10 -ח של כה חטיבת קרקע חקלאית בשטבנוסף הושכר

  (אשר אינם מהווים חלק מנשוא חוות הדעת)מקומות חנייה  393-כזמני הכולל 

 בפארק הינם על בסיס מקום פנוי.עיליים מקומות החניה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 לחוות הדעת. 28ראה פירוט סיכום מקומות חנייה בעמוד מס'  1
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 :בסביבת הוד השרון אזורי תעשיה המשלבים משרדי היי טק הכוללתהסביבה העסקית 

 
 תיאור הסביבה העסקית

 
שימושים מעורבים, הכוללים בין היתר תעשיות מזון, אזור התעשייה נווה נאמן א' )מזרחי( מאופיין ב

  י הייטק.הכולל משרד יקט מסחר ומשרדים רחב היקףופרו תעשיות עץ, תעשיות מתכת, מוסכים

 

 בסביבת איזור תעשיה נווה נאמן בהוד השרון:  אזורי תעשיה המשלבים משרדי היי טק מפת  להלן

 
 

 

 

 

אזור תעשיה נווה נאמן 

 נשוא חוות הדעת –

 תעשיה רעננהאזור 

 תעשיה כפר סבאאזור 

 אזור תעשיה קרית אריה

 אזור תעשיה קרית מטלון

 אזור תעשיה סגולה
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 אזור התעשיה רעננה:
 

בחלקה הצפוני של העיר פועל אזור תעשייה ומסחר המכונה "קרית אתגרים", בו שוכן "קניון רננים", וכן 

וטקסס אינסטרומנטס. סמוך לצומת  SAP, אמבלייז, HPטק בהן -הייחנויות רבות, משרדים של חברות 

טק, בהן אמדוקס, נייס -רעננה ולגבול המוניציפלי עם כפר סבא שוכנים משרדיהן של מספר חברות היי

 .והמשרדים הראשיים של מיקרוסופט בישראל

 

 אזור תעשיה כפר סבא: 

", ואזור המיועד לתעשיית היי־טק. אזורי yesן "המרכז של ערוצי הלוויישל העיר קיים באזורים החדשים 

המסחר נמצאים לאורך רחובה הראשי של כפר־סבא, רחוב ויצמן, במרכז הקניות בסמוך לכיכר העיר, 

 "קניון ערים", ובאזורי התעשייה שם הוקמו בשנים האחרונות קניונים וחנויות ענק. 

 אזור תעשייה פתח תקוה:  

, דונם 10,000 -הוא אזור התעשייה הגדול בארץ, ושטחו הכולל הוא כתקווה -אזור התעשייה של פתח

 אזורים נפרדים: 3הכולל 

מספר רב של אולמות  , כגון עסקים 900-דונם והוא מאכלס כ 3,000 -שטחו כ ,מזרח העיר-בצפון -סגולה  

 ה רבים. וגני אירועים, אולם באולינג ,שני פאואר סנטרים מתקדמים ומובילים ומפעלי תעשייה כבד

מתאפיין בתעשייה כבדה ה ,דונם 5,000 -שטחו כ ,במערב העיר, מצפון לציר ז'בוטינסקי -קרית אריה  

שנחשב  "פארק אזורים"פארק אולימפיה, טק רבות. כמו כן שוכן בו -ובמפעלי מתכות, ולצדם חברות היי

ובילות כגון טבע, גילת, טק המובילים בישראל. באזור תעשייה זה נמצאות חברות מ-לאחר ממתחמי ההיי

Septier ,טלדור ,IBMאורקל ואינטל. בקרית אריה נמצאים גם הקניון הגדול, בית משפט השלום פתח ,-

 תקווה ובית המשפט המחוזי מרכז. 

חברות  800 -והוא מאכלס כ דונם, 2,000 -שטחו כ ,ערב העיר, מדרום לציר ז'בוטינסקיבמ -קריית מטלון 

 . ECIהוא בחברות מובילות רבות דוגמת בזק בינלאומי, שטראוס גרופ ו מתאפיין גםה , ועסקים

 מ"ר. 2,000,000 -סה"כ השטח הבנוי באזורי התעשייה עומד על כ 
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 1הרקע התכנוני

 
ר פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים )י.פ.( אש 9הר/בת/בהתאם לתוכנית בניין עיר מספר  א.

, תעשיה עתירת ידע בייעוד 1כמגרש מס'  שבנדון החלקה הוג, סו26.10.1995בתאריך  4342מספר 

 עם הוראות בנייה כדלקמן:

 מ"ר 30,284 :  מגרש מינימלי גודל 

 מעל מפלס הקרקע: :     : השטחי בניי 

 160% שימוש עיקרי:     

בנוסף שטחי שרות נלווים אשר לא יעלו על  שטחי שירות:     

קומות  2שטח עיקרי וכן עד מ 40%זכויות הבניה  מכלל 15%     

 לחניה.     

 מתחת למפלס הכניסה:      

במרתפים יותר שימוש לחדרי  200%שטחי שירות:      

מכונות, מיזוג אויר, מקלטים, מתקנים, אחסנה, וכד'      

 המרתפים. משטחי  35%עד      

  קומות 14עד    : מספר קומות כולל קומת עמודים

  50%   :    תכסית 

מ' לכביש מס'  50 –מ', קידמי  6 –מ', אחורי  4 –צדדי   :     ו בנין ק 

 ( למרתפים.0קו בנין אפס ) , )ציר דרך(   40      

 משרדים, אולמי תצוגה ומדיה, מסחר, בנקים,   :     תכליות )שירותים נלווים( 

 מזנונים וכו'.  מסעדות,     

  

 

 

 

                                                      

שהתקבל מגברת ורד אליקים ממחלקת מידע היתר, על מידע תכנוני ת, בין המידע בפרק "הרקע התכנוני" מושת  1

בניין  תוכניותעיון בועל פי  וממידע תכנוני מאתר האינטרנט של עיריית הוד השרון "הוד השרון"עיריית תכנוני ב

זכויות הבניה המתוארות לעיל הינן על פי הבנה ופרשנות סבירה לתוכניות בניין עיר, במועד עריכת חוות  עיר.

  הדעת, ואינן מחייבות את הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
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 :   כללי 

 קומות כולל קומת עמודים. 14 -ל עד מבנים הזכויות הבניה יתחלקו בין 

 לא תותר בניה על גג המבנים למעט מתקנים הנדסיים, חדרי מכונות עבור מעליות ומתקני מיזוג אויר.

תתאפשר גמישות בהוראת התכנית בחלוקת הקומות וגובה המבנים בהתאם לתכנית בינוי, 

 באישור ועדה מקומית.

 פי תקן חניה מעודכן ליום הוצאת ההיתר.חניה:  תבוצע בשטח המגרש עצמו ול

שפ"פ: השטח הפנוי בקידמת החלקה עם זיקת הנאה לציבור לחניה, ומעבר לכלי רכב במפלס 

קומת הקרקע, כאשר זכויות הבניה יגזרו מכל שטח החלקה כולל השפ"פ עם הוראות חניה תת 

 קרקעית ועילית.

 איכות סביבה:

בדרישות תכנוניות וטכנולוגיות המבטיחות מניעת בתחום התכנית יותרו שימושים שיעמדו 

 מפגעים סביבתיים ועמידה בהוראות ובדיני איכות הסביבה.

 : היתר בניה

האחרונים במתחם, אלא לאחר הפקדת תכנית ו/או אישור תכנית  40%-לא ינתנו היתרי בניה ל -

 .1 40תחבורה ע"י משרד התחבורה לפתרון צומת נוה נאמן/כביש 

לת היתר לבניית המרתף מתחת לשפ"פ יהיה הגשת תוכנית פיתוח הכוללת תוואי תנאי לקב -

 מעבר לכלי רכב תוך התייחסות למפלס הקרקע.

 

בתאריך  4391מספר  .פר פורסמה למתן תוקף ביאש 1001הר/ בהתאם לתוכנית בניין עיר מספר ב.

מינהם ואזורים חקלאיים נקבע כי כל קווי החשמל )מתח גבוה ונמוך( באזורי הבניה ל ,15.3.1996

 הכלואים בין שטחי בניה יהיו תת קרקעיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 מהנדס תשתיות בעיריית הוד השרון, עולה כי העבודות בצומת בוצעו ע"י  –בוקלמן בבדיקה שערכנו עם מר אלכס  1

  הרחבת הצומת  ורמזורה.   
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בתאריך  5189אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. מספר  1002הר/בהתאם לתכנית בניין עיר מספר  .ג

 מרתפים.לנקבעו הוראות בניה  27.5.03

 :םותעשייתיי גובה קומת המרתף במבני משרדים 

 מ'. 4-ת נטו לא יהיה גדול מגובה שתי קומות המרתף העליונו 

 :תכליות מותרות לבנייני משרדים 

גן, מערכות טכניות שטחי שרות ושטחים נלווים כגון: חניה, חניה תפעולית, חצר משק, מרחב מו 

ומתקני שרות, מעליות, מבואות וחדרי מדרגות. כמו כן יותרו שטחים המשמשים לשירות  

 דר כושר, בריכת שחיה, מועדון, מחסן תחזוקה וכו'(.העובדים בבניין )כגון: חדר משחקים, ח 

 

 5864מספר  ורסמה למתן תוקף בי.פ.ר פא אש/9הר/מק/בהתאם לתוכנית בניין עיר מספר  .ד

 נקבעו הוראות כדלקמן: , 9.11.2008בתאריך 

 הוראות התכנית: 

 שינוי גאומטרי של שטח פתוח עם זיקת הנאה לציבור ללא שינוי בשטחו. .1

קומות  14קומות בתכנית המאושרת, כך שחתך המגדל יהיה  14-ה אחת מעבר לתוספת קומ .2

 מעל קומת עמודים וקומה טכנית.

 ת תוואי הדרך הכוללת זיקת הנאה לציבור בתחום השפ"פ.עקבי .3

 מרתפים מתחת לקרקע. 3מתן אפשרות להקמת  .4

 

 ונגזרות מכל שטח החלקה.  9יהיו לפי תב"ע הר/בת/ זכויות בניה 

 נוי: הוראות בי

 יותרו שינויים בנספח בינוי בסמכות מהנדס העיר. -

 משטח המגרש. 50%תותר תכסית קרקע מירבי )עיקרי + שירות( עד  -

ניתן לבנות מרתפים בגבולות המגרש שישמשו לחניה, חדרי מכונות, מיזוג אויר, מקלטים,  -

 מתקנים, חניות ואחסנה.

 קומת עמודים. קומות מעל 14זכויות הבניה יתחלקו בין מבנים בעלי  -

מותר חניה תת קרקעית ועילית עם זיקת הנאה לציבור לחניה ולמעבר : (2)מגרש מס'  שפ"פ -

ועדה המקומית שתכלול וכנית פיתוח לפלס קומת קרקע. כל זאת עם הגשת תכלי רכב במ

התייחסות לתוואי הדרך ומפלסי הקרקע תוך  התחשבות ותיאום מעבר תשתיות הצמוד 

 . 40לכביש 
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 : נאי למתן היתר בניהת

האחרונים במתחם, אלא לאחר הפקדת תכנית ו/או אישור תכנית  40%-לא ינתנו היתרי בניה ל

 .1 40תחבורה ע"י משרד התחבורה לפתרון צומת נוה נאמן/כביש 

 : חניה

 .9בכפוף לתכנית הר/בת/ -

רכב  בשפ"פ תותר חניה תת קרקעית ועילית עם זיקת הנאה לציבור לחניה ולמעבר לכלי -

במפלס קומת הקרקע. כל זאת עם הגשת תכנית פיתוח לוועדה המקומית שתכלול התייחסות 

  .40הקרקע תוך התחשבות ותאום מעבר תשתיות הצמוד לכביש מס' לתוואי הדרך ומפלסי 

 

 :התכניתהחלקה מתוך תשריט תשריט להלן  

 

 
 

 המקרא: 

 

 

 

 

                                                      

 מהנדס תשתיות בעיריית הוד השרון, עולה כי העבודות בצומת בוצעו ע"י  –בבדיקה שערכנו עם מר אלכס בוקלמן  1

  הרחבת הצומת  ורמזורה.   
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 רישוי

 :A  +Bהיתרי בניה בניין 

 
בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה1443ר בניה מספר בהתאם להית א.

    .(A  +B) מבנים, הקמת 277חלקה  6574בגוש  ה, הותר8.5.1997

  

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2184 בהתאם להיתר בניה מספר ב.

וקומת משרדים מעל   Aבבנייןות משרדים מעל מבנה שופרסל קומ 3תוספת  ה, הותר23.2.1999

 .Bבבניין  מבנה מסחרי

  

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2576 בהתאם להיתר בניה מספר ג. 

 :B -ו  Aבבניינים ה הרחבת שטחי משרדים , הותר6.2.2000

  

 בלבד(: A )לבניין 2576 יהבנלן טבלת שטחי הבניה בהתאם להיתר לה 

 סה"כ שטח במ"ר שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר מפלס קומה 

 3,421.1 3,421.10 0.00 -3.23 -1מרתף 

 3,328.86 833.11 2,495.75 0.00 1קרקע 

1 6.15+ 1,181.48 367.51 1,548.99 

2 9.85+ 1,168.48 342.75 1,511.23 

3 13.55+ 1,049.01 326.54 1,375.55 

 11,185.73 5,291.01 5,894.72 סה"כ

 3,421.1 סה"כ תת קרקעי במ"ר

 7,764.63 סה"כ מעל הקרקע במ"ר

 כפולות. 7חניות, מתוכן  104ר הבנייה: מקומות חניה תת קרקעית בהתאם להית 

 חניות נכים. 16חניות, מתוכן  222מקומות חניה עילית בהתאם להיתר הבנייה:  

 

)אישור למתן שירותי חשמל, מים וטלפון( לבניין אשר נבנה לפי היתר  4טופס ניתן  7.3.2000בתאריך  ד.

 .2576בניה מספר 

 

בתאריך  הוד השרון ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, שניתן על 6234 בהתאם להיתר בניה מספר .ה

מתיר הוספת מעלית לשיפור הנגישות בבניין א' ללא תוספת שטחים ושינויים פנימיים , ה26.02.2015

 בבניין א' במערך המשרדים / מעברי מילוט / מחסנים.

 

                                                      

 מ"ר. 184.91חניה = שטח לא מקורה, רמפת כניסה ל 1
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 :1 (בלבד B לבניין) 2576להלן טבלת שטחי הבניה בהתאם להיתר בניה  

 

 סה"כ שטח במ"ר שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר מפלס הקומ 

 1,112.36 1,112.36 0.00 -3.45 -1מרתף 

 1,336.02 327.17 1,008.85 0.24 קרקע 

 42.07 42.07  +6.15 ביניים

1 9.85+ 1,004.81 322.97 1,327.78 

 3,818.23 1,804.57 2,013.66 סה"כ

 1,112.36 סה"כ תת קרקעי במ"ר

 2,705.87 על הקרקע במ"רסה"כ מ

 

 מ"ר. 1,064היתר הבנייה עולה כי שטחי המחסנים בקומת המרתף הינם מחישוב השטחים מתוך          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 מקומות חניה(. 35 -קומת המרתף מסווגת עפ"י היתר בנייה למטרת אחסנה ומקלט  ובפועל משמשת לחניה )כ 1
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 :(D-ו  C)+ מרתף משותף לבניין  Cהיתרי בניה בניין 

 
בתאריך  הוד השרון יה, שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנ2792בהתאם להיתר בניה מספר  א.

 2-קומות מעל קומת עמודים + חניון תת קרקעי ב 14ה בנייה חדשה, בניין בן , הותר28.9.2000

  .מפלסים

  

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2942 בהתאם להיתר בניה מספר ב.

 פת קומה נוספת. תוספת למבנה קיים, תוס –מבנה היי טק , הותר 23.4.2001

 :2942להלן טבלת שטחי הבניה בהתאם להיתר בניה  

 סה"כ שטח במ"ר שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר מפלס קומה 

 8,330.17 8,330.17 0.00 -6.70 -2מרתף 

 8,068.01 8,068.01 0.00 -4.00 -1מרתף 

 1312.59 545.55 767.04 0.00 קרקע

1 5.44+ 882.39 429.50 1311.89 

2 9.07+ 881.27 430.62 1311.89 

3 12.70+ 881.27 430.62 1311.89 

4 16.33+ 881.27 430.62 1311.89 

5 19.96+ 881.27 430.62 1311.89 

6 23.59+ 881.27 430.62 1311.89 

7 27.22+ 881.27 430.62 1311.89 

8 30.85+ 881.27 430.62 1311.89 

9 34.48+ 881.27 430.62 1311.89 

10 38.11+ 881.27 430.62 1311.89 

11 41.74+ 881.27 430.62 1311.89 

12 45.37+ 881.27 430.62 1311.89 

13 49.00+ 881.27 430.62 11311.89 

14 52.63+ 881.27 430.62 1311.89 2 

 36,077.23 22,971.29 13,105.94 סה"כ

 16,398.18 סה"כ תת קרקעי במ"ר

 19,679.05 סה"כ מעל הקרקע במ"ר

 

 

                                                      

 )ראה פרק "הזכויות בנכס"(.ואינו מהווה חלק מנשוא חוות הדעת מ"ר נמכר לחברת כ.צ.ט  807-שטח של כ   1
 )ראה פרק "הזכויות בנכס"(.חלק מנשוא חוות הדעת  ואינו מהווההקומה במלואה נמכרה לחברת כ.צ.ט    2
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בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה3918 בהתאם להיתר בניה מספר ג. 

 .ללא תוספת שטח Cבבניין ו שינויים במבנה מאושר, תכנית שינויים פנימיים בלבד , הותר24.8.2005

  

 הינם כדלקמן:  1תת קרקעיתהמקומות חניה מהיתר הבנייה עולה כי סה"כ   

 .(חניות נכים 4מתוכם )מקומות  212 –( -2מרתף )  חניה תת קרקעית: 

 .(חניות נכים 8מתוכם )מקומות  201 –( -1מרתף )

 .מקומות חניה תת קרקעיים 413       –סה"כ 

 בפועלחניה מקומות   2 161  חניה עילית:

 

)אישור למתן שירותי חשמל, מים וטלפון( לבניין אשר נבנה לפי היתר  4טופס ניתן  2.5.2002בתאריך  ד.

 .2942בניה מספר 

 

 

 

 

                                                      

 .D-ו  Cהנמצאים מתחת לבניינים  -1-ו -2חניה זו מתייחסת למרתפים    1

 מקומות  46 –המתוכנן(   Eמקומות חנייה )במתחם בניין 75 –עפ"י היתר  מקומות חנייה עיליים מסומנים 282  2

 מקומות חנייה עיליים. 161= הרחבת דרכים חנייה שבוטלו לצורך שיפור התנועה במתחם ו    
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 :Eמרתפי חנייה בבניין ול   Dבניין להיתרי בניה 

 
בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2792בהתאם להיתר בניה מספר  .א

 2-קומות מעל קומת עמודים + חניון תת קרקעי ב 14ה בנייה חדשה, בניין בן , הותר28.9.2000

  .מפלסים

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה4467בהתאם להיתר בניה מספר  .ב

 . 1ומרתף חניה( D)בניין  ה הקמת מבנה רביעי, הותר11.12.2007

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה4851 בהתאם להיתר בניה מספר .ג

ובניית גרעין מקורה עד   2לבניין רביעי, ביטול הקמת בניין ה' 14ה תוספת קומת , הותר3.6.2009

 .  -3+ למגדל ה' עתידי, שינויים פנימיים במרתפים והקטנת שטח מרתף 2.40גובה 

 :לן טבלת שטחי הבניהלה 

 סה"כ שטח במ"ר שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר מפלס מהקו  בניין

E  8,117.00 8,117.00 0.00 -9.50 -3מרתף 

 8,400.67 8,400.67 0.00 -6.70 -2מרתף 

 8,233 8,233.00 0.00 -4.00 -1מרתף 

D 1,311.89 509.97 801.92 0.00 קרקע 

1 5.44+ 881.27 430.62 1,311.89 

2 9.07+ 881.27 430.62 1,311.89 

3 12.70+ 881.27 430.62 1,311.89 

4 16.33+ 881.27 430.62 1,311.89 

5 19.96+ 881.27 430.62 1,311.89 

6 23.59+ 881.27 430.62 1,311.89 

7 27.22+ 881.27 430.62 1,311.89 

8 30.85+ 881.27 430.62 1,311.89 

9 34.48+ 881.27 430.62 1,311.89 

10 38.11+ 881.27 430.62 1,311.89 

11 41.74+ 881.27 430.62 1,311.89 

12 45.37+ 881.27 430.62 1,311.89 

13 49.00+ 881.27 430.62 1,311.89 

14 52.63+ 881.27 430.62 1,311.89 

 44,429.02 31,289.32 13,139.7 סה"כ 

 24,750.67 (Eסה"כ תת קרקעי במ"ר )מרתפים מתחת לבניין 

 19,678.02 סה"כ מעל הקרקע במ"ר

 

                                                      

 מתוכנן.  Eמתחת לבניין  1
 .Eבניין ה' הכוונה לבניין  2
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)אישור למתן שירותי חשמל, מים וטלפון( לבניין אשר נבנה לפי  4טופס ניתן  30.3.2011בתאריך  .ד

 וצאתו ובלבד , אישור זה מהווה אישור לשימוש המבנה במשך שנה מיום ה4851היתר בניה מספר 

שבתום תקופה זו יושלמו כל העבודות לפי היתר הבניה ותוצא תעודת גמר. השירותים יינתנו למבנה 

 . תנאים לקבלת תעודת גמר:(D)בניין  תעשייה אחד

 תשלום עבור עבודות הגינון והפיתוח שיעשו על ידי העיריה הנדרשות להשלמה בהתאם לתנאי ההיתר. -

יים בקומות על ידי חלוקת החללים במחיצות, יש לקבל אישור מחודש במידה ויעשו שינויים פנימ -

 מכיבוי אש.
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 : Eבניין 

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה5946בהתאם להיתר בניה מספר  .א

וקומת מערכות טכניות על הגג, קומות  14ה בנייה חדשה, הקמת בניין חמישי בן , הותר27.08.2013

 מעל גרעין קומת קרקע ומרתפי חניה קיימים. 

     

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה6338בהתאם להיתר בניה מספר  .ב

ביטול  -תוספת בניה לקיים  –מסחר ומשרדים  , הותר(11.08.2015)הפקת היתר בתאריך  18.08.2015

בבניין ה', שינוי בפיתוח המגרש וביטול מבנה  14ותוספת שטחים בקומה  13ור בקומה החלל הסג

 המסעדה בקומת הקרקע. 

 להלן טבלת השטחים מתוך היתר הבנייה:      

מסחר 

קיים

משרדים 

קיים

משרדים 

מוצע

סה"כ מוצע 

מסחר + 

משרדים

סה"כ שטח 

קיים

סה"כ 

שטח 

מוצע

סה"כ שטח 

שירות

8,117.228,117.228,117.22מרתף 9.5-

17,092.3117,092.3117,092.31מרתף 6.7-

20,871.2020,871.2020,871.20497.08מרתף 4.0-

2405.012570.93-309.434,666.512,820.2142.652,862.867,529.37קרקע

11164.962749.15-6.843,907.271,572.47-12.641,559.835,467.10

22169.792746.91-6.844,909.861,828.61-12.641,815.976,725.83

31031.912746.91-6.843,771.981,519.19-12.641,506.555,278.53

42746.91-6.842,740.071,271.96-12.641,259.323,999.39

52746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

62746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

72746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

82746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

92746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

102746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

112746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

122746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

132746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

141762.54977.532,740.07915.72234.531,150.253,890.32

385.02385.02385.02גג

6771.6740045.5579.1847,396.3966,859.92112.8666,972.78114,369.17497.08סה"כ

קומה

שטחי שירות

סה"כ שטח 

עיקרי + שירות

משטחים 

לא 

מקורים - 

בנייה 

קיימת

השימושים העיקריים
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 : 6338בהתאם להיתר הבנייה מס'  Eלהלן שטחי בניין   .ג

 

6935361,228קרקע

19782891,267

29782891,267

39782891,267

49782891,267

59782891,267

69782891,267

79782891,267

89782891,267

99782891,267

109782891,267

119782891,267

129782891,267

139782891,267

149782891,267

128128גג

14,3784,71019,088סה"כ

קומה

סה"כ שטח עיקרי 

+ שירות שטח שירותשטח עיקרי

 
 

 .11.08.2015מיום  6338לבניין אשר נבנה עפ"י היתר בניה מספר  4 ניתן טופס 08.09.2015בתאריך  .ד
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 :()עפ"י היתרי בנייה סיכום שטחי הבנייהלהלן 

 

 עיקריבמ"ר )שטח  בנייןמס' 

 + שירות( 

שטח שירות 

מתחת לקרקע 

 במ"ר )מרתפים(

סה"כ מקומות 

חנייה תת 

 קרקעיים

סה"כ מקומות 

 חנייה עיליים

A 7,764  222 104 3,421 1מ"ר 

B 2,800  2 35  2מ"ר  

C 17,580  6 161 5 363 16,3984 3מ"ר 

D  19,678 7 מ"ר  

E  19,088 682 )מרתף( 24,750 8 מ"ר   

 + 64,110 סה"כ

 (Bמ"ר )בניין  2,800

44,569 1,149  + 

 (B)בניין  30 

383 

  

 יות הבנייה.יצויין כי הבינוי הקיים עפ"י היתרי בניה מנצל את מלוא זכו

                                                      

 מ"ר שירות. 1870מ"ר עיקרי +  5894  1

 .09/2016הינם בהתאם לחוזה המכר שנערך בחודש    Bשטחי הבניין ומקומות החנייה בבניין   2

 מקומות חניה(. 35 -למטרת אחסנה ומקלט ובפועל משמשת לחניה )כ כמו כן קומת המרתף מסווגת עפ"י היתר בנייה    

 ( 13בשלמותה ומחצית מקומה  14מ"ר עיקרי שנמכרו לחברת כ.צ.ט בקומה  1,322 –מ"ר עיקרי  13,106) מ"ר 11,784  3

  13ומה בשלמותה ומחצית מק 14מ"ר שירות שנמכרו לחברת כ.צ.ט בקומה  777 –מ"ר שירות  6,573מ"ר ) 5,796 +   

 בתוספת חלק יחסי בשטחים המשותפים(.     

 .D-ו  Cמהווה  את שתי קומות המרתף המשותפות לבניינים   4

 מקומות חניה. 363מקומות שנמכרו לחברת כ.צ.ט =  50 –מקומות חניה  413עפ"י היתר בנייה מס' המקומות הינו   5

  46 –( שהוקם  E )במתחם בנייןשהיו בעבר קומות חנייה מ 75 –מקומות חנייה עיליים מסומנים עפ"י היתר  282   6

 .שנותרו מקומות חנייה עיליים 161מקומות חנייה שבוטלו לצורך שיפור התנועה במתחם והרחבת דרכים =      

 מ"ר שירות. 6,539מ"ר עיקרי +  13,139  7

 מ"ר  6338תאם להיתר בניה מספר בהמ"ר )עיקרי + ברוטו(  19,088מ"ר שירות =  4,710מ"ר עיקרי +  14,378  8

 .18.08.2015מתאריך    
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  היטל השבחה:

 זכויות הבנייהמלוא עפ"י שובר תשלום ושומות מכריעות עולה כי שולם מלוא היטל השבחה בגין 

  שנוצלו. 
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 הזכויות בנכס

, רשומות זכויות הבעלות בגוש 18.06.2017מידע של נסח רישום מקרקעין מתאריך  1בהתאם לפלט .א

 כדלקמן:מ"ר,  30,284בשטח רשום של  ,277, חלקה 6574

 בשלמות   -  מגדלי הוד השרון בע"מ  בעלות: 

 חכירה: 

 999נרשמה שכירות לטובת כ.צ.ט בע"מ על חלק במקרקעין, לתקופה של  10.10.2005בתאריך   -

 , ללא הגבלה בהעברה וירושה, על כל הבעלים. 9.6.3001שנים, תאריך הסיום 

(, אליה מנחם 50/100שכירות לטובת ד.ע רייכמן נכסים בע"מ )נרשמה  22.2.2011בתאריך   -

 999, לתקופה של 2( על חלק במקרקעין25/100) "מ ( וישועת השם בע25/100השקעות בע"מ )

 , על כל הבעלים.31.12.2996שנים, תאריך הסיום 

חלק מגדלי הוד השרון בע"מ, לטובת מהוונת  העברת שכירותנרשמה  23.01.2017בתאריך   -

מ"ר הכולל  2,800-קומות בשטח של כ 2שנים,  הערות: בניין בן  999לתקופה של רקעין, מקב

 ., על כל הבעליםמקומות חניה המסומן בצבע צהוב בתשריט 30חניון תת קרקעי ובו 

 משכנתאות: 

נרשמה משכנתא מדרגה ראשונה לטובת הראל חברה לביטוח בע"מ וסל  27.10.2016בתאריך   -

מוד מדד שותפות מוגבלת, ללא הגבלת סכום,  על הנכס בשלמות, על כל אשראי לא סחיר צ

 הבעלים. 

 הערות: 

לטובת מגדלי הוד השרון על החכירה של ד.ע  126נרשמה הערת אזהרה לפי סעיף  24.3.2011בתאריך 

 .2רייכמן נכסים בע"מ, אליה מנחם השקעות בע"מ וישועת השם בע"מ

 :זיקת הנאה וזכות קדימה 

תיאור הזיקה: זכות חניה ומעבר לכלי רכב  חלקה כפופה,נרשמה זיקת הנאה  28.5.2002בתאריך 

, מ"ר המסומן בירוק באות א' בהתאם לתשריט המצורף 4,749במפלס קומת הקרקע בשטח של 

 . לטובת הציבור

 

 

 

 

                                                      

 , התקנות 1969 –פלט מידע זה אינו נסח רישום מאושר או העתק רישום, כמשמעותם בחוק המקרקעין, תשכ"ט   1
 והנהלים שעל פיו.התקנות  
  וישועת השם בע"מ ד.ע רייכמן נכסים בע"מ, אליה מנחם השקעות בע"מנחתם חוזה מכר בין  11.01.2011בתאריך  2
  לחוות הדעת(. 31לבין מגדלי הוד השרון )ראה עמוד מס'    
 העברת טרם התקבל אישור עיריית הוד השרון לעולה כי  25.01.2015בהתאם לאישור עו"ד אילן קרמר מתאריך    
 ם מגדלי הוד בקשר לעסקת ד.ע. רייכמן נכסים בע"מ, אליה מנחם השקעות בע"מ וישועת השם בע"מ עהזכויות    
 השרון בע"מ. כמו כן קיימת בין מגדלי הוד השרון בע"מ לבין עיריית הוד השרון מחלוקת בכל הנוגע לתשלומי    
 ארנונה ביחס לשטחים הציבוריים בנכס וקיים דין ודברים עם העירייה בנושא זה. עם סיכומו של נושא זה    
 ה עדכני ולהשלמת העברת הזכויות.  והסדרתו ניתן יהיה לפעול לקבלת אישור העיריי   
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בין בין מגדלי הוד השרון בע"מ )להלן: "מגדלי הוד השרון"( ל 9.6.2002בהתאם לחוזה שנחתם ביום  .ב

 כ.צ.ט בע"מ )להלן "כ.צ.ט"( עולים הפרטים הבאים כדלקמן:

. "מגדלי הוד השרון" 277חלקה  6574"מגדלי הוד השרון" היא הבעלים של קרקע הידועה כגוש  - 

 הקימה על הקרקע מספר בניינים, שטחים ציבוריים ושטחים נוספים.

של בניין המסומן בצבע  13 ומחצית מקומה 14"כ.צ.ט" מעוניינת לרכוש את הזכויות בקומה  -

מקומות חניה בחניון המסומן בנספח א' בצבע אדום ואשר  50צהוב בתשריט )חלק מנספח א'( וכן 

 הזכויות בהן יוצמדו לזכויות בנכס. 

מ"ר בגין  63מ"ר ברוטו בתוספת  2,036שטח הנכס ברוטו לצורך ההסכם, על פי מדידה, הינו  -

 שטחים המשותפים המצויים במבנה.תוספת של חלקה היחסי של "כ.צ.ט" ב

 הזכויות בנכס אינן כוללות זכויות בניה קיימות ועתידיות כלשהן, במידה ויהיו כאלה בקרקע. -

"מגדלי הוד השרון" ירשמו לטובת "כ.צ.ט"  בלשכת רישום המקרקעין זכויות חכירה על הנכס  -

 ד מסירת החזקה.חודשים ממוע 24-שנים על פי תשריט וזאת לא יאוחר מ 999-והחניות ל

 וזאת בכפוף לעמידת "כ.צ.ט" בהתחייבותה לתשלום השני. 9.8.2002מסירת החזקה בנכס עד יום  -

"כ.צ.ט" תשלם בעבור הוצאות "מגדלי הוד השרון" או חברת הניהול סכום שיקבע על פי שיטת  -

15%  +COST .בגיל כל מ"ר בנכס לפי השטח ברוטו לצורך הסכם זה ויתווסף אליו מע"מ 

  לא כולל מע"מ., 2,650,000$ :תמורהה -

יחולו על  –תכניות בתוקף  היטל השבחה עפ"ימיסים ותשלומים: מס שבח מקרקעין, מס מכירה,  -

 מגדלי הוד השרון.

 יחול על כ.צ.ט. –מס רכישה 

 כ.צ.ט מתחייב בזאת שהוא יפעיל את הנכס אך ורק למטרת משרדים. -
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 חוזה ישן:

בין "מגדלי הוד השרון" לבין באטמ אשבולות בע"מ )להלן  8.11.2009בהתאם לחוזה שנחתם ביום  .ג

 "באטמ"( עולים הפרטים הבאים כדלקמן:

"באטמ" מעוניינת לרכוש את זכויות הבעלות והחזקה בבניין ב' שהינו בניין בן שתי קומות בשטח  - 

 ות חניה.מקומ 30-מ"ר, הכולל בנוסף חניון תת קרקעי ובו כ 2,800אשר הוערך כשטח ברוטו של 

"באטמ" מודע כי עפ"י תכניות בניין עיר החלות על הקרקע, קיימות זכויות בנייה אשר טרם נוצלו  -

 המאפשרות בניה בקרקע וכי הוא אינו רוכש יחד עם הבניין זכויות בנייה נוספות כלשהן.

 לא כולל מע"מ.₪  23,000,000התמורה:  -

 י "באטמ".מסירת החזקה היא בכפוף לתשלום מלוא התמורה על יד -

יחולו על מגדלי הוד  –תכניות בתוקף  מיסים ותשלומים: מס שבח מקרקעין, היטל השבחה עפ"י -

 השרון.

 יחול על באטמ. –מס רכישה, מס רכוש 

 

 חוזה חדש:

ה כי "מגדלי הוד בין "מגדלי הוד השרון" לבין "באטמ" עול 09/2016בהתאם לחוזה שנחתם בחודש  .ד

שנים, של  999כויות החכירה המהוונות למשך תקופת חכירה בת השרון" רכשה בחזרה את מלוא ז

מקומות  30-כחניון תת קרקעי ובו , הכולל ברוטו מ"ר 2,800 -כשל קומות בשטח  2בן מבנה משרדים 

המהווים חלק  6574בגוש  277)להלן: "המבנה"( הבנוי על חלק מהמקרקעין הידועים כחלקה  חניה

 בהוד השרון )להלן: "המקרקעין"(. מפרויקט מגדלי הוד השרון המצוי

 . 1 לא כולל מע"מ₪  000,00034,התמורה:  -

ימים ממועד חתימת ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר מיום  60)הליך ה"קלוזינג"( בתוך מסירת החזקה  -

 . 2כאשר "באטם" יעבירו את החזקה בממכר לידי מגדלי הוד השרון  15.11.2016

 יחול על באטם. –עד למועד חתימת ההסכם היטל השבחה  מיסים ותשלומים: מס שבח מקרקעין, -

 .יחול על מגדלי הוד השרון –מס רכישה  -

 

 לתשומת לב:

בכוונת חברת "מגדלי הוד השרון" להכין תכנית להקמת מגדל משרדים )במקומו של בניין ב' הקיים( 

שרדי הוועדה בדומה לבינוי הקיים במתחם. יצוין כי נכון למועד חוות הדעת התקיימה פגישה במ

למ"ר( ₪  11,550 -המקומית "הוד השרון", ברם טרם החלו בהכנת תכנית נקודתית והמחיר למ"ר בנוי )כ

משקף את הפוטנציאל העתידי להגדלת היקף הבינוי ותוספת זכויות בניה. לפיכך אומדן השווי נערך עפ"י 

 אומדן הח"מ בהתעלם מהפוטנציאל.  

                                                      

 –)מרכיב חניות ₪  1,650,000 -)סכום התמורה( ₪  34,000,000למ"ר ברוטו ))₪  11,550 -סכום התמורה משקף כ 1

 למ"ר ברוטו בנוי(. ₪  11,550מ"ר ברוטו =  ₪2,800 /  32,350,000ש"ח( =  x 55,000מקומות חניה  30

 בגין ההסכם כאמור לטובת מגדלי הוד השרון.ברת שכירות מהוונת הענכון למועד חוות הדעת נרשמה  2
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ישועת ה' בע"מ, ד.ע. רייכמו נכסים בע"מ ומנחם בין  11.01.2011שנחתם ביום מכר בהתאם לחוזה  .ה

 עולים הפרטים הבאים כדלקמן:אליה השקעות בע"מ )להלן: "המוכר"( לבין "מגדלי הוד השרון" 

 
נחתם חוזה מכר בין חברת עורבני חברה להשקעות בע"מ )להלן: "עורבני בע"מ"(  07.01.2010ביום  -

בור כל יחידי המוכר ועל פיו רכש המוכר מאת חברת עורבני את ובין עו"ד אילן שרקון כנאמן ע

 מלוא הזכויות בנכס )להלן: "חוזה המכר"(.

באזור תעשיה נוה  6574בגוש  277מ"ר הידועה כחלקה  30.284קרקע בשטח של  –"המקרקעין"  -

 נאמן הוד השרון.

הכולל שטחי מסחר בניין הבנוי בצידו המערבי של הפרויקט הבנוי על המקרקעין,  –"המבנה"  -

ומשרדים והמכונה "מגדלי הוד השרון" )"מתחם אמדוקס"(, הכולל קומת מרתף המשמשת לחניה, 

 קומת קרקע ומעליה שלוש קומות וכן שטחים לפריקה וטעינה.

 מ"ר בקומת הקרקע של המבנה, חצר משק, חדר טרפו ושטח שילוט. 3,025-שטח של כ –"הנכס"  -

ות של המוכר בנכס לרבות בהתאם לתנאי החכירה שנחתמו בין הנכס ומלוא הזכוי –"הממכר"  -

 .עורבני בע"מ והבעלים הרשום של המקרקעין ובהתאם להסכמי השכירות

 "הסכמי השכירות":  -

 הסכם אשר נחתם בין עורבני לבין "מגדלי הוד השרון". -

ת מ"ר, אשר יושכר בשכירו 563הסכם אשר ייחתם בין המוכר למגדלי הוד השרון בשטח של  -

 משנה לחברת ויקון, ככל שיחתם.

 31.07.2007הסכם שכירות אשר נחתם בין עורבני לבין אול אין טרייד )ישראל( בע"מ ביום  -

  (. 10.01.2011)והתוספת לו מיום 

 בתוספת מע"מ.₪  25,300,000 - "התמורה"  -

 במועד החתימה על ההסכם.₪  200,000 - תשלום ראשון 

 ימים ממועד התקיימות  30לן יתרת התמורה תוך לה₪  25,100,000 - תשלום שני

   התנאי המתלה.       

ימים ממועד החתימה על ההסכם )להלן: "המועד הקובע"(, ירשמו  45בתוך  -"התנאי המתלה"  -

זכויות החכירה בממכר על שם המוכר בלשכת רישום המקרקעין וכן ימציא המוכר למגדלי הוד 

 ק התחייבות לסילוק משכנתא כנגד תשלום סכום החוב.השרון מכתב כוונות מתוקן הכולל ר

מיסים ותשלומים: מס שבח מקרקעין ו/או מס הכנסה ו/או מס רכוש, היטל השבחה עד למועד  -

חתימת החוזה, היטלי פיתוח ו/או אגרות בניה על הממכר עפ"י חוזה הפיתוח, בגין התקופה 

 שקודם למועד החתימה יחולו על המוכר.

 על מגדלי הוד השרון. יחול –מס רכישה 
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    :דמי שכירות

 יםמושכר" עולה כי "מגדלי הוד השרון "של "אשטרום נכסים בע"מ 1בהתאם לנתוני הנהלת חשבונות .ו

, תמורה סוכנות אלטייררד בנד, רוש פרמצבטיקה,  :בהם חברות הייטק, כגון שוכרים שונים, 40 -כל

חברות היי טק יתרת השטחים מושכרים ל רכאש , קונטרופ טכנולוגיותאבוט מעבדות, לביטוח

 ומשרדים שונים.

ין אשר התקבלו עפ"י חוזים חתומים שנחתמו ב 30.06.2017 -דמי השכירות החודשיים נכון ל  

 :" לשוכרים שונים ב"שכירות חופשית" בנכס, כדלקמן"אשטרום נכסים בע"מ

  

 להלן סיכום דמי השכירות  מהשטחים המושכרים :

ABCD Eבניין

סה"כ דמי 
שכירות בפועל 

בש"ח, לא כולל 
מע"מ

סה"כ דמי שכירות 
ממוצעים למ"ר / 

למקום חניה,            
   לא כולל מע"מ

₪ 376,501₪ 175,000₪ 1,188,301₪ 1,226,775₪ 1,147,226₪ 4,113,803                        61.81 

סה"כ דמי שכירות חודשיים בפועל, 
בגין מחסנים, לא כולל מע"מ

₪ 0₪ 0₪ 16,035₪ 0₪ 1,158₪ 17,193                             51 

סה"כ דמי שכירות חודשיים בפועל, 
בגין חניות תת קרקעיות, לא כולל 

מע"מ
₪ 36,000₪ 15,750₪ 133,663₪ 0₪ 358,439₪ 543,852                           387 

סה"כ דמי שכירות חודשיים, בגין 
חניות עיליות )383 חניות(, לא כולל 

מע"מ
₪ 65,110                           170 

סה"כ דמי שכירות שמתקבלים בגין 
השטחים המושכרים, לא כולל מע"מ, 

במעוגל
₪ 190,750₪ 4,740,000

סה"כ דמי שכירות חודשיים בפועל, 
בגין משרדים, לא כולל מע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 מהחוזים והדיווח נמצא תואם.  %50 -נתוני דמי השכירות וכרטסת הנהלת חשבונות. נתונים אלו נבדקו מדגמית כ 1
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 :)עפ"י חוזי שכירות והיתרי בנייה( להלן סיכום השטחים המושכרים / הפנויים במתחם

שטחי בניין
משרדים 

מושכר

שטח 
משרדים פנוי 

/ שימוש 
עצמי )*(

שטח 
מחסנים 

מושכר
שטח 

מחסנים פנוי
חניות תת קרקעיות 

מושכרות  )עפ"י חוזים(

חניות תת 
קרקעיות 

פנויות

חניות עליות 
)עפ"י היתר( 
)מושכרים + 

פנויים(

A          7,186                  180               -                    -   100                   4 

B          2,800 35

C        18,255                    -               307                 94 

D        20,233                  147               -                   98 

E )מאוכלס 
ברובו(

        18,079               2,449 294449020

 383                  4                    1,405                                636               336             2,776              66,553        סה"כ

368

                 383 

 

 

 

 שיעור תפוסה:

 . 1 %96 -הינו כ E -ו, A, B , C ,Dשיעור התפוסה בשטחי המשרדים בבניינים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 תפוסה. E – %88בניין , תפוסה C – %100בניין  , תפוסה B – %100בניין תפוסה,  A  - %98תפוסה, בניין  D – %99בניין  1
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 :דמי ניהול

 

שרון בע"מ, מהפעלת בנייני המשרדים בהוד השרון בהתאם דוח הכנסות והוצאות של מגדלי הוד ה

 ₪ 780,516 -בסך של כחברת הניהול של  מהפעלה עודףקיים , עולה כי 31.12.2016נכון לתאריך 

 כדלקמן:

 ₪ 11,329,389    - הכנסות מניהול

 הוצאות:

 ₪ 9,027,071 -  הוצאות תפעול

 ₪ 145,862 - הוצאות הנהלה וכלליות

  ₪ 1,375,940 - (5%cost + 1דמי ניהול )

 (-) ₪ 10,548,873     סה"כ הוצאות ניהול

 ₪  780,516 =    עודף מהפעלה

 

 

 (.  cost + 15%ש"ח/מ"ר/חודש )על בסיס   14.9דמי הניהול במתחם סבירים ועודכנו לאחרונה סביב 

 

 

 

 

 :רווח מצובר חשמל

 (   05/2017 – 06/2016האחרונים ) החודשים 12-תוני החברה רווח מצובר חשמל בשנה החולפת, ל עפ"י נ

 לחודש(.₪  246,018  -לשנה )כ₪  2,952,221 בסך של  מסתכם 
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 גורמים ושיקולים באומדן השוויעקרונות 

 גורמים והשיקולים הבאים:עקרונות באומדן שווי הנכס הובאו בחשבון, בין היתר, 

גישת  ות השומה המתאימות להערכה זו הינןמטרת חוות הדעת לאמוד את שווי השוק של הנכס, גיש -

  .וגישת היוון ההכנסות ההשוואה

ן מאופייבאזור התעשיה נווה נאמן ב' )מערבי( , בפארק הוד השרון, "מגדלי הוד השרון"מיקום   -

במוסכים, מזנונים, מרכז הפצה של קוקה קולה, מרכז הפצה של סנו, הממוקמים לאורך רחוב החרש 

 קומות. 4-14עשיה, לצד מבני משרדים בני החוצה את אזור הת

 

בשטח  E -ו A ,B ,C, D בנויים בנייני משרדים 5הכולל בפארק הוד השרון,  "מגדלי הוד השרון"מיקום  -

קומות מעל קומת קרקע ומעל קומות מרתף  3-14בני , מ"ר )עיקרי + שירות( 66,990של  בנוי כולל

 .הוד השרוןב, ם באזור התעשייה נווה נאמן ב'הממוקמיו המהווים את פארק המשרדים חניה,

מרבית שטחי המשרדים מושכרים בשכירות  )בניין ה'(, Eבניין נכון למועד חוות הדעת, בהנתון כי   -

כאשר חלקם מ"ר(,  20,528מ"ר מתוך  18,079)שטח לשיווק של  88%-חופשית בשיעור תפוסה של כ

טחי המשרדים הובאו בחשבון שבגישת ההשוואה שווי באומדן ה לפיכךכוללים תקופות גרייס שונות, 

    בהתאם לרמות הגמר השונות ובגישת היוון הכנסות נוטרלו תקופות הגרייס כאמור.

 מ"ר. 30,284ה בשלמות שטחש ,)חלק( 277חלקה  6574ידוע גם כגוש  הנכסהנתון כי   -

 

מהווה המשמש כחניון עילי שאינו דונם  10-חטיבת קרקע חקלאית בשטח של כבנוסף קיימת הנתון כי  -

 חלק מחטיבת מנשוא חוות הדעת.

 

קומות,  15עד , בבינוי של אזור תעשיה עתירת ידעעל פי תכנית בניין עיר ביעוד ל מתחם הקרקעסיווג  -

כגון ם מ"ר עיקרי לשימושי 48,454 -עיקרי מעל הקרקע המהווים כ 160%עם זכויות בניה בהיקף של 

 גה ומדיה, מסחר, בנקים, מסעדות, מזנונים וכו'.משרדים, אולמי תצו

 

, ( D-ו  A ,Cמ"ר )בבניינים  30,817 עיקריים בנויים בשטח שלהנתון כי נשוא חוות הדעת כולל שטחים  -

 מקומות חנייה עיליים 383+  1 תת קרקעיות מקומות חניה 1,149+  מ"ר 499מחסנים בשטח כולל 

 .Eבבניין מ"ר  20,528ובנוסף שטח לשיווק של 

 

 2,800חברת "מגדלי הוד השרון" את בניין ב' הבנוי בשטח של רכשה בהתאם להסכם מכר הנתון כי  -

בתוספת מע"מ. נכון למועד חוות ₪  34,000,000מקומות חניה תת קרקעיים בסך של  30מ"ר ברוטו + 

 "באטם".חברת הדעת הבניין בשלמות, בשימוש עצמי של 

                                                      

 מקומות חניה תת קרקעיים. 1,374 -כאשר בפועל מושכרים כ 1
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"מגדלי הוד השרון" להכין תכנית להקמת מגדל משרדים )במקומו של בניין ב' הנתון כי בכוונת חברת  -

הקיים( בדומה לבינוי הקיים במתחם. יצוין כי נכון למועד חוות הדעת התקיימה פגישה במשרדי 

 של הוועדה המקומית "הוד השרון", ברם טרם החלו בהכנת תכנית נקודתית והמחיר למ"ר בנוי 

ר( משקף את הפוטנציאל העתידי להגדלת היקף הבינוי ותוספת זכויות בניה, לפיכך למ"₪  11,550 -)כ      

 אומדן השווי נערך עפ"י אומדן הח"מ בהתעלם מהפוטנציאל.  

 במגרש נשוא חוות הדעת נוצלו במלואם של שטחי הבנייה העיקריים. הנתון כי  -

בשילוב קירות חוץ מבלוקים  מבטוןשלד משרדים הכולל סטנדרט בניה של ה רכזרמת הגמר של המ -

לובי כניסה, דלפק קבלה, ריצוף שיש, אלמנטים דקורטיביים עם חיפוי אבן בשילוב קירות מסך, 

מגבס, תאורה שקועה, מערכות כיבוי אש )ספרינקלרים( ומערכות שונות )מיזוג אויר, מים, חשמל, 

 ביוב וכיוצ"ב. 

, ריצוף פרקט מעץ, אריחי קרמיקהוללת בין היתר, ם בקומות העליונות,  הכחלוקת פנירמת הגמר של  -

תקרות עם אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת ניאון שקועה, מערכות 

 ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. 

בניה  קומת המרתף התחתונה המשמשת בפועל למטרת חניה מסווגת על פי היתר Bהנתון כי בנין  -

ביעוד לאחסנה, לפיכך באומדן שווי הנכס בגישת ההשוואה הובא בחשבון שווי על פי היתר כאחסנה 

 ולא על פי המצב הקיים בפועל.

 .שרדים, מידותיהן ומיקומן במרכז הממשרדים, המחסניםשטח ה -

 .96% -הינו כ  E-ו, A, B,  , C D בנייניםב י המשרדים שיעור התפוסה בשטחהנתון כי  -

  ע"י השוכרים. תקבליםכפי שמדמי השכירות השנתיים  -

יחד עם זאת לנכסים עם שוכרים טובים  7.5%שיעור ההיוון המקובל לנכסים מניבים נע כיום סביב  -

 10במיוחד )כגון משרדי ממשלה, חברות ביטוח, בנקים וכו'( עם חוזי שכירות לתקופות ארוכות של 

ואילו לנכסים עם חוזי שכירות לתקופות קצרות של  7% -ך משנים ומעלה שיעור ההיוון הינו נמו

חברות "רגילות", במיקומים בהם רמת הפעילות נמוכה או שצפויה ירידה בשווי הנכסים, שיעור 

 או יותר. 8% ההיוון יכול להיות 

לאור המגמה הקיימת בשוק להורדת שיעורי ההיוון של עסקאות החלות במשק ולאור הנתון כי  -

 בשיעור ההיוון. 0.25%, הובאה באומדן השווי הפחתה של כי אין ריבית אלטרנטיבית במשקהעובדה 

 הינן זכויות בעלות הרשומות של מגדלי הוד השרון בע"מ.הזכויות הנתון כי  -

הנתון כי אומדן שווי הנכס הינו במצבו הנוכחי בכפוף למחזיקים קיימים )שוכרים וכו'( וחופשי מכל  -

 ון לתאריך חוות דעת זו.   חוב ושיעבוד, נכ

 מחירי נכסים דומים ורלבנטיים ומצב שוק המקרקעין נכון למועד חוות הדעת. -
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 גישות השומה:

 

 קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין: א.

 

הסכום שניתן לקבל ממכירת הנכס בעסקה בתום לב  -גישת שווי שוק )גישת ההשוואה(  1א. 

   -ה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת( בין קונ  

גישה זו מבוססת על אומדן שווי שוק בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים דומים ככל   

ביחס לנכס נשוא השומה )מאפיינים כגון: מיקום, שטח, שימוש,  םבמאפייניה האפשר   

 השוואה וכדומה(.נתוני תכנון, שנת בנייה, הזכויות בנכס, מועד העסקה, נתון ה  

בגישה זו נעשה ניתוח של נתוני ההשוואה בסביבה הקרובה ובאיזורים דומים במאפיינים   

 תוך כדי שימוש במקדמי התאמה לנכס נשוא חוות הדעת. שלהם,   

 

גישה זו ישימה בעיקר כאשר נכון למועד הקובע לחוות הדעת קיימים מספר נתונים של 

 מים מספר נכסים דומים המוצעים למכירה.עסקאות שהתבצעו בפועל או שקיי

 

 -גישת היוון ההכנסות   2א. 

 נעשה היוון ישיר של ההכנסות השנתיות הצפויות לפי שיעור ההיוון הראויבגישה זו  

)כלומר השווי הינו הערך הנוכחי של כל ההנאות העתידיות הצפויות מהנכס(. בקביעת 

השוכרים, משך תקופת השכירות, מהות שיעור ההיוון משפיעים גורמים כגון יציבות 

מסחר , משרדים ,  -הנכס המושכר, השימושים וכו' )גישה זו מתאימה לנכסים מניבים 

 תעשיה , תחנות דלק , בתי מלון , מקבצי דיור וכו' ואינה מתאימה לדירות מגורים(. 

 

 -גישת העלות )גישת השווי הפיזי( 3א. 

שוק החופשי, לאומדן עלויות הבניה וההקמה בגישה זה נערך אומדן לשווי הקרקע ב 

 ולאומדן הרווח היזמי, בכפוף לפחתים )פחת פיזי ופונקציונלי(.

 

בתוספת זכויות בנייה,  מ"ר 90,000 -נשוא חוות הדעת מהווה פרויקט משרדים בהיקף שטחי הבניה של כ

ה וגישת היוון ההכנסות לפיכך גישת ההשוואשונות. שכירות לתקופות  כירות חופשיתהמאוכלס ברובו בש

 לאומדן שווי הנכס. ות המתאימותהגיש הינן
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 כללי:

 

 משרדים:

למ"ר, תלוי ₪  62 -₪  60בנכס נשוא חוות הדעת מושכרים משרדים בדמי שכירות ממוצעים שנעים בין  -

, כאשר למ"ר₪  65 -₪  62מושכר בדמי שכירות בטווח של  )חדש( E, כאשר בניין באיזה בניין וברמת הגמר

 . למ"ר₪  75 -₪  69של שנעים בטווח ( מתקבלים דמי שכירות 14 – 12בקומות גבוהות )קומות 

 למ"ר.₪ /  70 -₪  60 -כדמי שכירות לשטחי משרדים בהוד השרון נעים סביב  -

 למ"ר.₪  65 -₪  60דמי שכירות לשטחי משרדים חדשים בפתח תקוה נעים סביב  -

₪  11,000 -כ -₪  8,500אמן נמכרו שטחי משרדים בטווח מחירים של שטחי משרדים באזור תעשיה נווה נ -

 למ"ר ברמת מעטפת.₪  7,900, כאשר נערכה עסקה לשטחי משרדים לפי למ"ר

₪  9,800 -₪  9,000שטחי משרדים בבניינים חדשים בפתח תקווה ברמת גמר מלאה מוצעים למכירה בין  -

 .     למ"ר₪  8,900 -₪  8,000 למ"ר, כאשר מחירי עסקאות לרמת מעטפת נעים סביב

 למקום חניה.₪  400 -₪  350נעים סביב תת קרקעיים דמי שכירות חודשיים למקומות חניה  -
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 באומדן השווי תחשיבים

 

 :חנייה עיליים( מרתף, ומקומות +  E -ו A, ,B  C ,D)בניין  אומדן שווי הנכס לפי גישת ההשוואה א. 

 

סטטוסשימושבניין

שטח 

לשיווק 

במ"ר ברוטו

מקומות 

חניה        

)עפ"י היתר(

שווי למ"ר / 

מקום חניה

סה"כ בש"ח, לא 

כולל מע"מ

משרדים

מושכר )רמת גמר מלאה - לאחר 

63,960,000 8,900₪ 7,186₪שיפוץ כללי(

1,220,000 6,800₪ 180₪פנוי / שימוש עצמי )רמת מעטפת( 

104₪ 55,000₪ 5,720,000

25,200,000 9,000₪ ₪       2,800רמת גמר מלאה )*(משרדים 

1,702,400 1,600₪ ₪       1,064קומת מרתף - ללא חלוקת פניםאחסנה

162,470,000 8,900₪ 18,255₪רמת גמר מלאה - מושכר + פנוימשרדים

19,970,000 55,000₪ 363₪מרתף בניינים C ו-Dמקומות חניה

1,480,000 3,700₪ 401₪מחסנים

193,610,000 9,500₪ 20,380₪רמת גמר מלאה משרדים

360,000 3,700₪ 98₪מחסנים

158,240,000 9,500₪ 16,657₪רמת גמר מלאהמשרדים

29,030,000 7,500₪ 3,871₪רמת מעטפת )פנוי + מושכר )**((משרדים

1,750,000 3,700₪ 473₪מחסנים

682₪ 55,000₪ 37,510,000

9,580,000 25,000₪ 383₪מקומות חניה עיליות )עפ"י היתר(

₪ 711,802,000

A

C

D

סה"כ שווי הנכס בגישת ההשוואה, לא כולל מע"מ )במעוגל(

מקומות חניה 

מרתף חניה )עפ"י היתר בניה(

E

B

 

 שווי לאחר שיפוץ )כיום מתבצעות עבודות התאמה(.  )*( 

 שנים  5-10נו )( עבודות השלמה לגמר מבוצעות על חשבון השוכר, כאשר בתום תקופת השכירות והאופציות שנית*)*

 .שנים נוספות( 5+      
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 אומדן שווי בגישת היוון ההכנסות: ב.

 :(D-ו A ,B ,C)בניינים  שטחי משרדיםאומדן שווי  1ב. 

שטחי משרדים 

המושכרים בפועל 

 )D-ו  C, A בנינים(

)גמר מלא(

שטח משרדים פנויים / 

 A  שימוש עצמי בניינים

  D + )ברמת מעטפת(

)בקומות הקרקע( )1(

שטחי משרדים 

  E  פנויים בניין

)ברמת מעטפת(

שטחי משרדים 

מושכרים בפועל 

          )2(E בניין

)גמר מלא(

שטח במ"ר )עפ"י 

45,6743272,44918,079השטחים לשיווק בפועל(

משקף דמי שכירות 

61.12455063.5ממוצעים למ"ר
דמי שכירות חודשיים לא 

כולל אחזקה ולא כולל 

1,147,226 122,450₪ 14,715₪ 2,791,577₪ ₪מע"מ דמי שכירות שנתיים לא 

כולל אחזקה ולא כולל 

13,766,712 1,469,400₪ 176,580₪ 33,498,924₪ ₪מע"מ

7.50%8.00%8.00%7.50%שיעור היוון )3(
דמי השכירות המהוונים 

183,560,000 18,370,000₪ 2,210,000₪ 446,650,000₪ ₪לצמיתות

סיכום ביניים

בניכוי הורדת תקופות 

גרייס )4(

סה"כ שווי משרדים, 

בגישת היוון הכנסות, 

לא כולל מע"מ, במעוגל

₪ 650,790,000

-₪ 2,610,000

₪ 648,180,000       
         מ"ר. 327מ"ר בשימוש עצמי בקומת הקרקע ובסה"כ  D – 147מ"ר פנויים בקומת הקרקע + בניין  A –  180בניין  (  1    )      
 מ"ר,    1,422 -משטחי המשרדים )כולל קומה שהושכרה ברמת מעטפת בשטח של כ 88%הושכרו   E(    בבניין 2)      

 למ"ר. ₪  63.5 -למ"ר, כאשר עלויות ההתאמה בוצעו ע"י השוכר( ובממוצע של כ₪  52-בדמי שכירות של כ              
    לאור המגמה הקיימת בשוק להורדת שיעורי ההיוון של עסקאות החלות במשק ולאור העובדה כי אין (    3)      

 בשיעור ההיוון. 0.25%הפחתה של חשבון ריבית אלטרנטיבית במשק, הובאה ב              
 במעוגל. ₪  2,610,000חלק מהשוכרים קיבלו תקופות גרייס המסתכמים בערך נוכחי של  (  4)      
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 בשלמות: Bבניין  אומדן שווי 2ב.

דמי שכירות חודשיים 

 ,)B המשולמים בפועל )בניין

קומת מרתף, קרקע ו-א'

דמי שכירות חודשיים המשולמים בפועל לא 

190,750 ₪כולל אחזקה ולא כולל מע"מ

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא 

2,289,000 ₪כולל מע"מ

7.50%שיעור היוון

30,520,000 ₪סיכום ביניים

168,000 ₪-בניכוי תקופת גרייס )*(
סה"כ שווי בניין B, בגישת היוון הכנסות, 

 30,350,000 ₪לא כולל מע"מ, במעוגל

 

 ₪.   168,000( = 01.09.2017חודשים )תקופת גרייס עד  x 2לחודש ₪  84,000)*( 
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 שטחי מחסנים וממ"קים:אומדן שווי  3ב. 

שטחי מחסנים        

מושכרים בפועל )כולל 

)E בניין

שטחי מחסנים פנויים 

)כולל בניין E( )אומדן 

הח"מ(

336636שטח במ"ר

40 51₪ ₪משקף דמי שכירות למ"ר

דמי שכירות חודשיים לא כולל אחזקה 

25,440 17,193₪ ₪ולא כולל מע"מ

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא 

305,280 206,316₪ ₪כולל מע"מ

7.75%8.00%שיעור היוון

3,816,000 2,662,000₪ ₪סה"כ

סה"כ שווי שטחי מחסנים, בגישת 

 6,480,000 ₪היוון הכנסות, לא כולל מע"מ, במעוגל
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 מקומות חניה תת קרקעיות:אומדן שווי  4ב. 

מקומות חניה תת קרקעיים 

שמושכרים בפועל           

)E, D, C, A בניניים(

מקומות חניה תת 

קרקעיים פנויים 

)E, D, C, A בניניים(

1,3704מספר מקומות החניה המושכרים בפועל 

385340משקף דמי שכירות למקום חניה

דמי שכירות חודשיים לא כולל אחזקה ולא כולל 

1,360 528,102₪ ₪מע"מ )*(

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא כולל 

16,320 6,337,224₪ ₪מע"מ

7.75%8.00%שיעור היוון

200,000 81,770,000₪ ₪דמי השכירות המהוונים לצמיתות

סה"כ שווי מקומות חנייה תת קרקעיים, 

              81,970,000 ₪בגישת היוון הכנסות, לא כולל מע"מ, במעוגל
 

 )דמי שכירות מתקבלים ₪  15,750 –)סה"כ דמי שכירות מתקבלים בפועל בגין מקומות חניה( ₪  543,852)*( 

 לחודש.₪  B = )528,102בגין בניין      
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 חניות עיליות:אומדן שווי  5ב.   

383 מקומות חניה עיליים 

)עפ"י היתר( )מושכרים 

בפועל(

383מספר מקומות החניה עפ"י היתר 

170משקף דמי שכירות ממוצעים למקום חניה )*(

דמי שכירות חודשיים לא כולל אחזקה ולא כולל 

65,110 ₪מע"מ

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא כולל 

781,320 ₪מע"מ

7.75%שיעור היוון
סה"כ שווי מקומות חנייה תת קרקעיים, בגישת 

 10,080,000 ₪היוון הכנסות, לא כולל מע"מ, במעוגל
 מות חנייה עיליים אשר בגינם לא מקבלים דמי שכירות חודשיים.ומק 10 -)*( דמי השכירות הממוצעים כוללים כ       
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     ומות חנייה עיליים(, מרתף, ומק+  E -ו A ,B ,C ,Dבניינים )בניין סיכום שווי    6ב. 

 (:45-49בעמודים  5+ ב  4+ ב  3+ ב  2+ ב  1ב סעיפים ) בגישת היוון הכנסות       

סה"כ, לא כולל מע"מתיאור

648,180,000 ₪שווי משרדים, לא כולל מע"מ

30,350,000 ₪שווי בניין B, לא כולל מע"מ

6,480,000 ₪שווי מחסנים, לא כולל מע"מ

81,970,000 ₪שווי חניות תת קרקעיות, לא כולל מע"מ

10,080,000 ₪שווי חניות עיליות, לא כולל מע"מ

777,060,000 ₪סיכום ביניים

1,600,000 ₪-בניכוי יתרת השתתפות בעלויות התאמה לשוכרים חדשים )*(

סה"כ שווי הנכס )בניינים A,B, C, D , E, לרבות חניות מקורות 

775,460,000 ₪ועיליות( בגישת הייון הכנסות, לא כולל מע"מ

 

 שתתפות / תוספת תשלום, בעלויות ההתאמה הינן כפי שנמסר לנו ע"י מזמין חוות הדעת.)*( סך יתרת הה

 

 יים, בכפוף לשתיועיל םימרתף, מקומות חנייה תת קרקעי+  E -ו  ,A, C, DBסה"כ שווי בנינים ג.  

 :1השומהגישות      

756,360,000 ₪סה"כ שווי הנכס הבנוי בכפוף לשתי גישות השומה, לא כולל מע"מ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 , לפיכך 96%-מ"ר  המושכר התפוסה גבוהה של כ 46,000  -לאור הנתון כי הנכס מהווה מתחם ייחודי לסביבתו  בשטח של כ 1
 תמו בפועל במתחם.  גבוה יותר לגישת היוון הכנסות על בסיס הסכמי שכירות שנחבאומדן השווי ניתן משקל    
 . לגישת ההשוואה 30% -ו 70%לפיכך, ניתן משקל גדול יותר לגישת היוון הכנסות  של     



 

 

 

 

I:\DATA\DOC30100\30197.400.doc  51עמוד 

 
 
 
 

 :(2017/05 – 2016/06לשנה )אומדן שווי המיוחס לרווח מחשמל  ה.       
 

₪ 246,018

2,952,221 ₪רווח שנתי מייצג 

9.50%שיעור היוון

₪ 31,076,013

₪ 31,080,000

סה"כ 

סה"כ שווי לא כולל מע"מ, במעוגל

רווח חודשי מייצג )ממוצע( ) 06-2016 - 05-2017(

 
 
 

  .  סה"כ שווי הנכס לא כולל מע"מ:ו 

סה"כ שווי בנינים A,B, C, D ו- E + מרתף, מקומות חנייה תת קרקעים 

756,360,000 ₪ועילים, לא כולל מע"מ )סעיף ג'(

31,080,000 ₪תוספת רווח מחשמל, לא כולל מע"מ )סעיף ה'(

787,440,000 ₪סה"כ שווי הנכס, לא כולל מע"מ, במעוגל

 
 

 

התפוסה ושינויים בשיעור ההיוון בתחשיב היוון דמי  .  ניתוח רגישות דו מימדית לשינוי בשיעורח      

 השכירות הבסיסיים )גישת היוון הכנסות(:     

 

7.25%7.57%7.75%שיעור היוון משוקלל

759,320,000 777,060,000₪ 811,680,000₪ ₪שווי הנכס בגישת היוון ההכנסות, במעוגל
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 הערכות שמאיות קודמות

 בנכס נשוא חוות דעת זו נערכו הערכות שמאיות קודמות כדלקמן:

מועד חוות 

 הדעת

הערכת השווי בש"ח לפי  מטרת חוות הדעת

 שערים יציגים

סטייה מהערכת 

 השווי הנוכחית

אומדן שווי שוק מקונה למוכר  30.06.2014

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 כספיים 

512,520,000 ₪ 1.53%+ 

דן שווי שוק מקונה למוכר אומ 31.12.2014

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 כספיים 

562,890,00  ₪ 1.39%+ 

אומדן שווי שוק מקונה למוכר  30.06.2015

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 כספיים

596,680,000  ₪ 

 (E)תוספת השקעות בניין 

1.32%+ 

אומדן שווי שוק מקונה למוכר  31.12.2015

ת מרצון לצורך דווח בדו"חו

 כספיים 

 

656,730,000  ₪ 1.20%+ 

אומדן שווי שוק מקונה למוכר  30.06.2016

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 כספיים 

 

696,110,000  ₪ 1.13%+ 

אומדן שווי שוק מקונה למוכר  31.12.2016

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 כספיים 

 

762,560,000  ₪ 1.03%+ 

 

 הערכה שמאית נוכחית       

 

ד הקובע המוע

 לחוות הדעת

 הערות הערכת השווי מטרת חוות הדעת

אומדן שווי שוק מקונה  30.06.2017

למוכר מרצון לצורך דווח 

 בדו"חות כספיים 

 

 מהות השינוי: ₪  787,440,000

בשלמות ברמת  Bהשכרת בניין  -

 גמר מלאה.

 הפחתת שיעור ההיוון ברבע אחוז   -

 .31.12.2016ביחס לדו"ח מתאריך   

 עליה ברווחיות מחשמל. -
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 ש ו מ ה:

 
 את "מגדלי הוד השרון" הכוללים שטחי משרדים, אחסנה וזכויות בנייה, בגוש מהווההבשים לב לנכס 

אופיו וכל שאר לבפארק הוד השרון, אזור תעשיה נווה נאמן, הוד השרון,  ם הממוק, 277חלקה  6574

  נתוניו כאמור ומפורט לעיל,

 וויים של נכסים דומים ורלוונטיים,בהביאי בחשבון ש

 
שמונים ושבעה מיליון ארבע מאות שבע מאות )₪  787,440,000נראה כסביר לאמוד את שוויה סביב 

 .לא כולל מע"מ( ש"חאלף  וארבעים

 
 

אומדן שווי הנכס הינו במצבו הנוכחי בכפוף למחזיקים קיימים )שוכרים וכו'( וחופשי מכל חוב ושעבוד, 

 חוות הדעת. נכון לתאריך

 

 הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס,  או עם בעלי הזכויות בנכס או עם מזמין השומה.

 

הדו"ח הוכן עפ"י תקנות שמאי מקרקעין )אתיקה מקצועית( ועפ"י הכללים המקצועיים של לשכת 

 .1998שמאי המקרקעין בישראל, 

 

 ובאתי על החתום,

 

 

  

  

 

 

 

"שומה זו הוכנה עבור מזמינה ולמטרתה בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך 

עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בשומה נאסר על כל צד שלישי שהוא אשר אינו המזמין ועורך השומה 

 לא יהא אחראי להסתמכות כלשהי כאמור".

ום של המסמכים, אלא אם צויין כי הוצג מסמך המסמכים המתוארים בחוות הדעת הינם רק העתק/ציל

 המקורי.
 

 


