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 :עסקי החברה והתפתחותה הכלליתתיאור  .1

 הקדמה 1.1

מידע  על ידה יםהמוחזק תאגידיםזה כללה החברה ביחס לעצמה וביחס ל דו"חב
 ניירות חוק" -)להלן  1968-צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

"(. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים ומידע אחר ערך
עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם  המתייחסים לאירועים או

 "(.פני עתידמידע צופה ")להלן בשליטתה של החברה 

 מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת, והוא מבוסס רק על הערכתה 
הסובייקטיבית של הנהלת החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח 

זה, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים  דו"חכללי, שהיה בפניה במועד עריכת  מידע
ת לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם, וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבו

 ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי.

בנוסף, התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים 
 א ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה.ל אשר

ה מפורשת המציינת כי מדובר במידע זה יזוהה באמיר דו"חמידע צופה פני עתיד ב
פני עתיד, תוך ציון העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע וכן  צופה

העיקריים שלהערכת החברה עשויים להביא לכך שמידע צופה פני עתיד לא  הגורמים
התממשות המידע צופה פני עתיד עשוי לנבוע, בין היתר, מהתפתחויות  יתממש. אי
ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, או מהתממשות  ליתבסביבה הכל

 להלן. 4.16המפורטים בסעיף  איזה מגורמי הסיכון

מובהר בזאת כי ככלל ובכפיפות להוראות הדין, אין בכוונת הנהלת התאגיד לעדכן 
בין היתר, לשקף אירועים או  ,על מנת ,את המידע הצופה פני עתיד הנכלל בדוח זה

  ת שיתרחשו לאחר פרסום דוח זה.נסיבו

    

  

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1.2

כחברה  1969בדצמבר  8ונרשמה ביום תאגדה ה "(החברהאשטרום נכסים בע"מ )להלן: "
מניות החברה רשומות  .הפכה לחברה ציבורית 1990ביולי  6, ביום מוגבלפרטית בערבון 

 . "(הבורסה)להלן: " בע"מלמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב 

 

  1מבנה החזקות של החברה 1.3

  להלן תרשים החזקות של החברה )לא כולל חברות ניהול נכסים וחניונים(.

                                                      
 .התרשים אינו כולל חברות לא פעילות 1
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 תחומי פעילות 1.4

 שותפויותאמצעות וכן ב זקותמוח בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות ,החברה עוסקת
ים קניונים ומרכזי עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל )כיום בגרמניה(, הכולל

המיועדים בעיקר מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מלונות, מבני תעשייה, קרקעות ועוד 
מעת לעת כחלק מפעילות זו, מספקת החברה גם שירותי ניהול לרוב נכסיה.  .להשכרה

מהון  21% -מחזיקה החברה ב נכון למועד דוח זה  .קיעה החברה בתחומים נוספיםמש
העוסקת בתחום התחבורה )הסעה המונית(. )ראה סעיף  ,בע"מחברת סיטיפס המניות של 

 (. יחד עם זאת, אין השקעות אלה עולות לכדי תחום פעילות נפרד.להלן 3.13.3.8

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 1.5

בשנתיים שקדמו למועד דוח זה, לא בוצעו עסקאות מהותיות על  ,טב ידיעת החברהלמי 1.5.1
  ידי בעלי עניין בחברה במניות החברה מחוץ לבורסה, למעט כמפורט להלן:

מועד 
 השינוי

נייר הערך 
)מניות 
 אופציות(

 כמות
 השינוי
 )ע.נ.(

 מהות
 השינוי

 שער
 העסקה

 הפניה לדיווח מיידי
 )אסמכתא(

 7,972,301 תמניו 2/6/16

רכישת מניות  ע"י 
אשטרום חברה לפיתוח 

מידי   והשקעות בע"מ
אשטרום אחזקות תעשייה 

 (בעלות עניין)בע"מ 

 
 אג' 1,275

2016-01-043770 

 16 פברואר
 אוגוסטעד 

16 
 21,826 מניות

מכירת מניות ע"י הראל 
השקעות בביטוח 

ושירותים פיננסים בע"מ  
 )בעלת עניין(

שער  
ממוצע 

 אג' 1,203

פעולות המתחילות בדיווח  6
2016-01-035461    
-2016ומסתיימות בדיווח   
01-109819 

 390 מניות 16פברואר 

רכישת מניות  ע"י הראל 
השקעות בביטוח 

ושירותים פיננסים בע"מ  
 )בעלת עניין(

שער  
ממוצע 

 אג' 1,052

 פעולות המתחילות 2
-2016-01בדיווח  ומסתיימות

040807    

 31,500 מניות 9/1/17
רכישת מניות ע"י דפנה 

 לוי )בעלת עניין(
 2016-01-003520 אג' 1,400

 31,500 מניות 9/1/17
רכישת מניות ע"י גיל 

 גירון )בעל עניין(
 2016-01-003520 אג' 1,400

 29,000 מניות 9/1/17
רכישת מניות ע"י החזקות 

נכסי משורר בע"מ )בעל 
 עניין(

 2016-01-003520 אג' 1,400

 7,000 מניות 9/1/17
רכישת מניות ע"י יורם 

 רובין )בעל עניין(
 2016-01-003520 אג' 1,400

 14,000 מניות 9/1/17
נכסי רכישת מניות ע"י 

 )בעל עניין(מייבלום בע"מ 
 2016-01-003520 אג' 1,400

 61,490 מניות 9/1/17
רכישת מניות ע"י נכסי 

יחזקאל ובתיה נוסבאום 
 ן(בע"מ )בעל עניי

 2016-01-003520 אג' 1,400

 7,000 מניות 9/1/17
רכישת מניות ע"י יונתן 

 רובין )בעל עניין(
 2016-01-003520 אג' 1,400

 7,000 מניות 9/1/17
רכישת מניות ע"י נעמה 
 לימון רובין )בעלת עניין(

 2016-01-003520 אג' 1,400

 4,879,900 מניות  13/9/17
רכישת מניות ע"י 

ם בעקבות אלטשולר שח
 הנפקה ציבורית

 2017-01-092631 אג' 1,635

 



- 11 - 

 חלוקת דיבידנדים 1.6

 חלוקת דיבידנד בשנתיים האחרונות:
 

סכום דיבידנד כולל  היום הקובע תאריך החלוקה תאריך ההכרזה
 ש"ח( אלפי)ב

8/3/2016 29/3/2016 17/3/2016 50,000 

29/8/2016 18/9/2016 6/9/2016 25,000 

22/3/2017 9/4/2017 30/3/2017 55,000 

24/8/2017 12/9/2017 4/9/2017 30,000 

 -נקבע  ל 20/3/2018
9/4/2018 

נקבע ליום 
27/3/2017 

50,000 

 

יתרת הרווחים ,  2017בדצמבר  31נכון ליום  .חלוקה מדיניות קיימתלא לחברה  1.6.1
  ש"ח. אלפי 1,042,633 שלהראויה לחלוקה הינה בסך 

  בידנדמגבלות התאגיד לחלוקת די 1.6.2
למיטב ידיעת החברה, למעט המגבלות האמורות להלן ולמעט מגבלות הקבועות בדין, 
לא חלות על החברה מגבלות, אשר השפיעו או עשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק 

 דיבידנדים בחברה:

על פי  כי ההון העצמי שלה (בנקים""תאגידים בנקאיים )להלן: החברה התחייבה כלפי 
ש"ח לפי א 400,000מסך המאזן ו/או מסך של  17.5%-לא יפחת מ ייםדוחותיה הכספ

וכן התחייבה לא ליצור שעבודים שוטפים כלשהם על רכושה ללא הסכמתם ולא למכור 
 להשכיר את נכסיה שלא במהלך העסקים הרגיל ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. ו/או 

ללא  ה העצמי של החברההונ 31.12.2017החברה עומדת בהתחייבויות אלו )נכון ליום 
 המאזן(. מסך 33.73% -אלפי ש"ח, ומהווה כ 1,426,876 הינו זכויות מיעוט

ובבעלות  כמו כן התחייבה החברה כלפי הבנקים, כי במקרה בו יחול שינוי בשליטה
בחברה והכל ביחס למצב השליטה במועד ההסכם, ללא הסכמת הבנקים בכתב 

  עון מיידי את האשראי שהעמידו לחברה.ומראש, יהיו אלו רשאים להעמיד לפיר
 

לפרטים אודות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה, לשמירה על 
  .לדוח הדירקטוריון 12 ףיחסים פיננסים וחלוקת דיבידנד ראה סעי

 
  מידע אחר  .2

  :מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה .2.1

 2017 
 ש"ח לפי א

2016 
 אלפי ש"ח

2015 
 אלפי ש"ח

 225,059 230,783 234,467 הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה

 5,095 7,072 6,892 הכנסות מדמי ניהול ופיקוח
 16,012 23,159  מכירת משרדים

 246,166 261,014 241,359 סה"כ הכנסות
 9,720 15,855  עלות מכירות

 45,587 46,818 49,153 עלות אחזקה וניהול נכסים

 190,859 198,341 192,206 רווח גולמי
 53,820 66,086 82,064 *עליית ערך נדל"ן להשקעה

 (35,819) (35,831) (34,397) הוצאות הנהלה, כלליות ואחרות
 4,682 12,403 3,312 הכנסות אחרות

 213,542 240,999 243,185 תפעולירווח 
 24,060 25,437 26,213  חלק המיעוט בהכנסות

 3,583,239 3,939,331 4,230,877 סה"כ נכסים
 

 להסברים בדבר הנתונים הכספיים האמורים לעיל, ראה דוח דירקטוריון המצורף לדוח זה.
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  – ערך נדל"ן להשקעה עליית)*( 

החברה מציגה את הנדל"ן שלה על בסיס מודל השווי ההוגן, בהתאם לכך שערכה החברה את 

בדצמבר  31ליום הכספיים(.  לדו"חות.טו' 2ביאור נכסי הנדל"ן להשקעה שבבעלותה )ראה 

את הערכות השווי לתקופה המדווחת ביצעו לכלל נכסיה  החברה הערכות שווי  ערכה   2017

מעריכי שווי חיצוניים. הערכות השווי נערכו בעיקר בשיטת היון תזרימי מזומנים הצפויים 

בעיקר בשיעור של  בארץא( לנבוע מנכסים. שיעורי ההיוון ששימשו את מעריכי השווי הינם 

בשיעור  -2015) 7.0% - 4.75% –( , ב( בגרמניה 7.5% -ל 9.5%בשיעור של  -2016) 9.25%-7.1%

 (.7.1% -5.6%של 

 אלפי 82,064רשמה החברה עליית ערך בנדל"ן להשקעה בסך של מהערכות השווי כתוצאה 

פרויקטים ש"ח שנבעה בעיקר מהשקעותיה בפרויקטים השונים. לפירוט עליית השווי ב

 . להלן 3.13ראה סעיף השונים 

 מגדלי הוד השרון בע"מהחברה צירפה לדוחותיה אלו את הערכת השווי של קניונים בע"מ ,          
 , )חברה כלולה( , חוצות המפרץ בע"מ בנין משרדים בבני ברק )ויטה א'(  ,)חברה כלולה( 

Ashtoh Leipzig    . להלן 3.13ף וסעי 3.12סעיף   3.9ראה גם סעיף 

 

להלן מידע כספי בדבר הפעילות בחלוקתו לפי מגזרים גיאוגרפיים נדל"ן בישראל ונדל"ן  .2.1.1
 לדוחות הכספיים 22לגבי ביאור מגזרים על בסיס אחוד+אחוד חלקי יחסי ראה ביאור   בחו"ל: 

 
 12/15-1 12/16-1 12/17-1  הכנסות מחיצונים א.

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 181,600 191,353 167,363  "ן בישראל )*(נדל 

 64,566 69,661 996,73  נדל"ן בחו"ל 

   3591,42 261,014 246,166 

 16,012 23,159   (*( כולל הכנסות ממכירת משרדים 

    712/1-1 12/16-1 12/15-1 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח תוצאות מגזר והתאמה לרווח נקי ב.

       

 160,167 183,304 175,736  בישראלנדל"ן  

 70,265 74,060 81,522  נדל"ן בחו"ל 

 (16,890) (16,365) 1)073,4( הוצאות שלא הוקצו למגזרים 

 213,542 240,999 185,324  רווח תפעולי 

       

 19,096 26,034 24,165  הכנסות מימון )*( 

 (83,301) (88,778) (88,268)  הוצאות מימון )*( 

 61,041 100,475 83,334 רווחי )הפסדי ( אקוויטי 

 38,672 7,172 292,44 הוצאות מס )**( 

 171,706 271,558 124,182  רווח נקי 

       

     מימון  

     הכנסות מימון (*) 

 16,146 23,115 21,007  נדל"ן בישראל  

 2,950 2,919 158,3  נדל"ן בחו"ל  

    165,42 26,034 19,096 

       

     הוצאות מימון )*( 

 69,269 76,385 77,197  נדל"ן בישראל  

 032,14 393,12 11,071  נדל"ן בחו"ל  

    26888, 88,778 83,301 
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    הוצאות מס (**) 

 32,538 (1,190) 34,790  נדל"ן בישראל  

 6,134 8,362 502,9  נדל"ן בחו"ל  

    44,292 172,7 38,672 

       

    712/1-1 12/16-1 12/15-1 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח נכסים המשמשים את המגזר ג.

 1,678,807 1,717,049 1,322,913 נכסי נדל"ן להשקעה בישראל 

 743,725 812,313 632,715 נכסי נדל"ן להשקעה בחו"ל 

 21,993 116,803 194,007 נכסים אחרים  

  
 

 
635,1492, 6,1652,64 2,444,525 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח המגזר התחייבויות פיננסיות של

 1,735,737 1,902,321 1,694,686 בישראל התחייבויות

 411,885 447,200 302,073 בחו"ל התחייבויות

 ________ ________ 500,35 התחייבויות אחרות

 
 

 
259,0322, 521,3492, 622,1472, 

 

  חברהוהשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הסביבה כללית  .2.2

 כללי 
בשל פעילותה חשופה  .נדל"ןעוסקת בענף ה המוחזקות החברה יחד עם החברותכאמור לעיל, 

המצב כגון: שאינן בשליטתה החברה לסיכונים הנובעים משינויים בגורמים חיצוניים 
, שינויים כלה העולמית()המושפע בין היתר ממצב הכל עילות במשקהביטחוני בארץ, היקף הפ

 .  3.2.2ראה גם טבלת פרמטרים כלכליים בסעיף     בשערי חליפין ושינויים בשיעורי הריבית.
 

 מצב המשק הישראלי   
כחברה העוסקת בתחום הנכסים המניבים בישראל, חשופה החברה לשינויים במצב המשק 

 בכלל וענף הנדל"ן בפרט. 
הישראלי הם בין הגורמים המשפיעים ביותר על  שיעורי הצמיחה והיקף הפעילות במשק
  .כמו גם על היקפי הביקוש לרכישת שטחי משרדים היקפי הביקוש לשטחי השכרה בישראל

 
הרי משק הישראלי, בעל הפעילות הכלכלית  ,בין היתר ,, המשפיעהלגבי הכלכלה העולמית

 1.5%לעומת  2.3% -הסתכם ב צמיחהושיעור ה קצב הצמיחה בארה"ב הלך וגדל 2017שבשנת 
ובמשקים   2017בשנת  2.7% -ל 2016בשנת  1.9%-קצב הצמיחה גדל מ, באירופה  2016בשנת 

  . המתפתחים )במיוחד בסין ( נמשכה מגמת ההתמתנות בקצב הצמיחה
    

אם כי שיעור התוצר המקומי הגולמי  2017חווה תקופה טובה יחסית בשנת משק הישראלי ה
אך עדיין גדול יותר מאשר  3.9%בה השיעור היה  2016לעומת שנת ירידה  3.3% -הסתכם ב

לרמה של  2017חודש דצמבר שיעור האבטלה ירד ב .  2.6% -בה השיעור הסתכם ב 2015בשנת 
רמת האינפלציה   . 2015בשנת  5.3% -ו 4.8%של  2016בשנת  רמה ממוצעתלעומת  4%

מרחיבה שבאה לידי ביטוי הנמוכה מאפשרת לבנק ישראל להמשיך ולנהל מדיניות 
 בהתרחבות פער הריביות השלילי בין השקל לדולר.

לא הייתה פגיעה בהיקף הביקושים לנדל"ן  ,אחרונותהבהמשך לשנים ו 2017במהלך שנת 
בשלב זה לא וכתוצאה מכך אחוז התפוסה בנכסי החברה וההכנסות מהם לא נפגע. מניב 

את מצבו העכשווי אם כי יתכן ותהא השפעה  נצפים במשק הישראלי איומים גדולים שיזעזעו
. למצב הפוליטי )חקירות ראש הממשלה( על המצב הכלכלי ומכאן גם לשוק הנדל"ן המניב

יית נבשל הצפי לסיום ב לנדל"ן מניב הינהבהיקף הביקושים  אפשרות נוספת שיכולה לפגוע
 .שטחי מסחר ומשרדים רבים באזור תל אביב

על מנת לקבוע את החלטותיה בנושא השקעותיה העתידיות  חברה בוחנת את המצב בשוקה
 ובפעילותה השוטפת.
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 מדיני בישראל -המצב הביטחוני 
על פעילות המשק, וכתוצאה  ניכרתמדיני בישראל עלולה להיות השפעה  -למצב הביטחוני 

מכך על החברה באופן שיגרום לירידה במצב הביקושים בענף הנדל"ן בכלל ובתחום השטחים 
נכון למועד פרסום דוח תקופתי יועדים להשכרה בפרט וכן להתייקרויות בעלויות הבניה. המ

 זה השפעת המצב הביטחוני על תוצאות התאגיד אינה מהותית.
 
ין ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעה של הזעזועים המדיניים והחברתיים שקורים א

הישראלית באופן ישיר, אולם ניתן במדינות סביב ישראל על הכלכלה העולמית ועל הכלכלה 
להעריך כי זעזועים פוליטיים אלו עשויים להשפיע על השווקים הפיננסיים ומחיר הסחורות 

ובכך על תוצאות , ן בארץ"וכפועל יוצא, להשפיע לרעה על שוק הנדל ומשאבי הטבע בעולם
  .פעילותה של החברה

         

 הנדל"ן בגרמניה שוק
מיליארד אירו.  700ן בגרמניה הוא מהגדולים באירופה עם שווי נכסים של מעל שוק הנדל"           

לשוק הנדל"ן בגרמניה פוטנציאל גידול נרחב, מאחר ורוב נכסי הנדל"ן הינם בבעלות הבעלים 
המפעילים אותם, ולא בידי משקיעים פיננסיים. שוק הנדל"ן הגרמני הוכיח את עצמו בשנים 

על צמיחה עקבית וביקושים לשטחי מסחר מול בנייה של שלאחר המשבר כשוק יציב, ב
 תואמים את הביקוש.הפרויקטים חדשים 

 הם אךהאחרונות משמעותית בשנים  תהעללהערכת החברה רמת מחירי הנדל"ן בגרמניה            
הינם בשיעורים סבירים בהשוואה למספר מדינות מפותחות באירופה. בשנים האחרונות 

ל"ן הן מסחרי והן למגורים שאופיין בעיקר ברוכשים זרים שרצו להשקיע לנד ביקושה התגבר
את כספם במקום יציב ובטוח לאור התרחשויות בשנים האחרונות בגוש האירו. בנוסף, 

ביקושים רבים לנדל"ן בגרמניה  מהלך שיצר 0%-שיעורי הריבית ירדו בהדרגה עד לרמה של כ
עדיין בגרמניה הערכת החברה שוק הנדל"ן אשר גרמו לעלייה מתמדת במחירי הנדל"ן. ל

 אטרקטיבי ויציב ביחס לשאר מדינות האיחוד וכן ביחס למדינות אחרות. 
, 2017 - 2015החברה מעריכה שלמרות עליות המחירים בשנים האחרונות, במיוחד בשנים            

ת הבניה נכסים בהם מחירי המכירה למ"ר של הנדל"ן הינם מתחת לעלולאתר ניתן עדיין 
למ"ר של פרויקטים חדשים דומים, אולם, קשה היום למצוא הזדמנויות לנדל"ן מניב 

ורוב הנכסים נמכרים בתשואות  גבוהיםלתקופות ארוכות בערים הגדולות בשיעורי תשואה 
לשנים הבאות יהיו בפרויקטים לפיתוח או  ההשקעה , כך שעיקר הזדמנויות6% -נמוכות מ

במטרה לנצל את עליית שכר  ור תפוסה נמוכה וחוזי שכירות קצריםהשבחה, נכסים בעלי שיע
 הדירה שעולה בעקביות בשנים האחרונות ובכך להגדיל את שווי הנכס.

בשיעור אפסי כמהלך של הבנק המרכזי של אירופה  ההי האחרונותשיעור הריבית בשנים            
". שיעור ריבית אפסית הצליח להביא לקץ של "הקיפאון האירופאיולתרום לעליית מחירים 

להביא מדינות מוכות חובות לדרך של התאוששות ומחזור הלוואות יקרות לזולות יותר 
לטווח ארוך, כך קרה גם בשוק הנדל"ן כאשר שיעור הריבית להלוואות לנכסים הגיע לשיעור 

ואות שנים אשר יצר הזדמנות הן לבעלי נכסים למחזר הלו 10לתקופה של  1.8%-ממוצע של כ
ערכת הול 2017שיעור הריבית באירופה נשאר נמוך בשנת  והן רכישה של נכסים חדשים.

, יחד עם זאת  גדל הסיכוי ששיעור הריבית באירופה 2018שאר בשיעור דומה בשנת יהחברה י
 יעלה בשנים הקרובות עקב השיפור המשמעותי בכלכלתה , 

אירו שירד מול מטבעות אחרים, מהלך שתרם השפיע גם על שער ההורדת הריבית  מהלך           
ירידה במחירי הסחורות ל גם כמו  ,בה ביקוש לנכסי נדל"ן ל וכן רבות לתיירות האירופית

והוביל לגידול בייצוא של גרמניה למרות  ה הגרמניתליצור זול יותר בתעשיימהלך שתרם 
חברות התעשייתיות ברווחיות ה שהביאה לשיפור  ירידת מחירים זו הירידה בשער האירו.

יציבות וצמיחה בכלכלה וכתוצאה מכך על  ישירות על התוצר הגרמני משפיעההגרמניות 
תורם ישירות לשוק הנדל"ן הגרמני בכך שהוא מגדיל את אפשרות ובעקבות כך הגרמנית 

החברה   ההשקעה בנכסי נדל"ן על ידי גופים מוסדיים וקרנות זרות על אדמת גרמניה.
תמשיך להיות שנה של עלייה במחירי הנדל"ן בגרמניה כתוצאה בחוסר  2018 מעריכה ששנת

כמו כן, ביקוש לשטחי  אפסית.הריבית הבאלטרנטיבות השקעה אחרות וכתוצאה של שיעור 
ימשיך להיות אבטלה הך לצמוח כל עוד החברות יציגו רווחיות גבוהה ושיעור ימסחר ימש

בתחום הייזום  תהאזדמנות להשקעה הר ה. החברה מעריכה, שעיק5%-מכיום פחות  ,נמוך
 שייצרו ערך רב בעתיד.  בעלי פוטנציאל השבחהוהפיתוח תוך השבחה של נכסים 
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הסתכם בסכום של  2017בשנת  על פי הנתונים האחרונים, סכום ההשקעה בנכסים מסחריים,           

 53של  שהסתכם בסכום 2016לשנת  בהשוואה 8.2%מיליארד אירו, עלייה של  57.36
מיליארד  55.4הסתכם בסכום של ש 2015בהשוואה לשנת  3.5%מיליארד אירו, עלייה של 

 מיליארד אירו .  39.8שהסתכמה בסכום של  2014בהשוואה לשנת  44%ועלייה של  אירו
 -כ שוק השכרת שטחי המסחר בשבע הערים הגדולות בגרמניה הסתכם בהיקף של 2017בשנת            

 3.6 -כ שהסתכמה בהשכרה של 2016בהשוואה לשנת  14% -"ר, עלייה של כמיליון מ 4.1
מיליון  3.5 -כשהסתכמה בסכום של  2015בהשוואה לשנת  17% -מיליון מ"ר, עלייה של כ

נתון זה מחזק את הערכת החברה ששוק השכרת שטחי מסחר בגרמניה יציב ובעל  מ"ר.
 ביקוש גבוה.

  . 1.6%-הסתכמה ב 2017סימני עלייה, האינפלציה לשנת שיעור האינפלציה ממשיך להראות    
להיות גבוה בשנים הבאות לאור הביקושים  ךלהערכת החברה שיעור האינפלציה ימשי

 . 1%על  הבשיעור העול םהגבוהים לצריכה ונדל"ן ויסתכ
 

 מיסים בגרמניה           
)מסי  יםאחרות . ביחד עם מיסי חבר16%-שיעור מס החברות הנהוג בגרמניה הינו כ

. בתחום 30% עסקים/מסחר וכו'(, נטל מס החברות הכולל לרבות מס מסחר מגיע לכדי
-ניתן להגביל את שיעורי המס לשיעור מס החברות )כ ,במבנה החזקות נכון ,הנדל"ן המניב

כאמור לעיל( בלבד. הוצאות המימון לצרכי מס הכנסה של חברה גרמנית מוכרות  16%

מ' יורו לשנה, כגבוה שביניהם. להגבלת התרת  3או  EBITDA x 30%כדלקמן: שיעור של 
הוצאות המימון לצרכי מס יש השפעה על אופן אירגון מבנה החזקות החברה בנכסיה 

 .19%בגרמניה. שיעור המע"מ הינו 
 

 סיכוני מחיר   
פי רוב, מדיניות החברה הינה לרכוש ולהקים מבני משרדים, מסחר ונדל"ן מניב אחר -על
מידה וקיימים שוכרים איכותיים, המבקשים לשכור את הנכסים לתקופות ארוכות. באופן ב

 ,זה מצמצמת החברה את חשיפתה לתנודות במחירי ההשכרה של הנכסים. במקרים רבים
החברה פועלת יחד עם שותפים ובכך מצמצמת את חשיפתה לירידת מחירי השכירויות כמו 

 קשיים כלכליים ואחרים. גם לפינוי שטחים על ידי שוכרים עקב
 

 
 סיכוני ריבית ותנאי מימון 

הנפקה לציבור של אג"ח באמצעות  פעילותה מעבר למקורותיה העצמייםהחברה מממנת את 
בדצמבר ,  31החברה נכון ליום התחייבויות מה 40%-כ . בנקאייםהלוואות מתאגידים וכן מ
מההתחייבויות אשר  14% -וכ צמודות למדד המחירים לצרכן  45%-כ,  הינן שקליות 2017

 .נלקחו למימון השקעות החברה בגרמניה נקובים ביורו
 נלקחות לזמן קצר או ארוך על פי נתוני הריבית אשר שוררת במשק.  ההלוואות הבנקאיות

לצורך פעילות החברה שם והם נקובות  מבנקים בגרמניה תבגרמניה נלקחוההלוואות  כאשר
 ביורו. 

נוהגים התאגידים הבנקאים להקשיח את התנאים להעמדת  ,בתקופת האטה כלכלית
הגורר קשיי נזילות לחברות דבר האשראי באופן המקשה על השגת מימון בנקאי בענף הבניה 

לאחרונה החברה חשה שהקשיים שהיו לבנקים בהעמדת הלוואות קטנו וניתן נדל"ן רבות. 
בשוק ההון שיג בשוק המוסדי ולקבל מימון לעסקיה גם מגופים אלו מעבר למימון שניתן לה

 . המקומי

בנקאיים, לא -בשל איתנותה הפיננסית של החברה ונגישותה גם למקורות עצמאיים וחוץ      
הושפעה החברה בצורה ניכרת משינוי תנאי המימון בשנים האחרונות ואף גייסה מקורות 

על דרך  וץ בנקאי גייסה החברה מימון בשוק הח דוח. במהלך שנת המימון בשוק החוץ בנקאי
( של 7-10לפרטים אודות אגרות החוב סדרות ) .  (10ת )סדרה של הרחבת סדרת אג"ח קיימ

ניתן גם לציין  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב. – לדוח הדירקטוריון 12ראה סעיף החברה 
 מניות הוןשל הנפקת כי החברה מימנה השנה , חודש ספטמבר, את פעילותה גם על דרך 

 . מיליון ש"ח 118.5מניות ( תמורת סך של  7,250,000)

לעיל, בנוגע לסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה,  2.2המידע בסעיף  
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)להלן: "חוק ניירות  1968-הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח
המתוארת לעיל, בשל גורמים  ערך"(, ועשוי שלא להתממש או להתממש בדרך אחרת מזו

 ., בין היתר, תמורות בלתי צפויות בשוק המקומי והעולמישאינם בשליטת החברה

 

 תיאור תחום פעילות .3

 נדל"ן מניב – על תחום הפעילות מידע כללי .3.1

 והכנסותיה תיאור הנדל"ן של החברה .3.1.1
 3,345,458ש"ח )לעומת   לפיא 2,949,413 -הסתכמו בהשקעות החברה לתאריך המאזן 

 (.31.12.16ש"ח ליום לפי א
החברה פועלת כאמור בשני אזורים גיאוגרפיים ישראל וגרמניה, למועד דוח זה, 

 בתחום הנדל"ן המניב:
  :להלן הרכב הנכסים בהם מחזיקה החברה

 
31.12.17 

 אלפי ש"ח
31.12.16 

 אלפי ש"ח
31.12.15 

 אלפי ש"ח
 1,037,509 1,055,319 1,100,667 קניונים ומרכזי מסחר

 847,056 918,869 740,632 מבני משרדים ותעסוקה
 26,160 28,660 29,500 מלונות

 475,291 484,931 499,681 מבני תעשיה
 36,516 41,583 130,298 קרקעות ופרוייקטים בהקמה

   (545,150) )*( (3.12גריעת קניון בת ים ) ס. 
 2,423,263 2,529,362 1,955,628 סה"כ השקעות ישירות

 703,005 811,357 890,002 חברות כלולות
   60,384 (3.13.2.10מקרקעין )מלאי 

   31,144 פיקדון על חשבון נדל"ן להשקעה
 5,377 4,739 12,255 אחרים

 65,453 --- --- נכסים פיננסים זמינים למכירה
 731 --- --- מיסים נדחים

 3,197,098 3,345,458 2,949,413 סה"כ השקעות

למכירה )סעיף  שרדיםמ מלאי
3.13.2.4) 

133,623 
 

112,053 
 

 
15,843 
 

   556,057 נכסים מוחזקים למכירה

  השקעה המיועד למימושל דל"ןנ
 

4,750 
 

 
6,150 
 

 ם המוחזקים למכירה)*( מוצג בסעיף נכסי            
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 :(הכנסות החברה לסוגיהן )על בסיס הדו"ח מאוחדלהלן 

 בדצמבר 31מה ביום לשנה שהסתיי הכנסה

2017 

 אלפי ש"ח

2016 

 אלפי ש"ח

2015 

 אלפי ש"ח
 102,683 103,397 102,693 קניונים ומרכזי מסחר

 80,017 83,497 88,758 משרדים
 40,035 41,339 40,466 השכרת מבני תעשיה

 2,324 2,550 2,550 ממלונות
 5,095 7,072 _6,892_ דמי ניהול ופיקוח

 230,154 237,855 241,359 סה"כ 
 16,012 23,159 ____0__ מכירת משרדים

 246,166 261,014 241,359 סה"כ
 גרמניהבגין     אלפי יורו( 18,195) ש"ח אלפי    73,829  2017ההכנסות כוללות בשנת  *
  .  אלפי יורו( { 15,043"ח )שאלפי  64,566 – 2015, אלפי יורו(  16,487ש"ח  )אלפי  69,661 -2016}  

 סוגי נכסים מניבים בתחום הפעילות .3.1.2
ניונים ומרכזי ים קהנכסים המוחזקים על ידי החברה והחברות המוחזקות שלה כולל

 מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מלונות ומבני תעשייה.

 תמהיל שוכרים .3.1.3
 לחברה מגוון שלם של שוכרים גדולים וקטנים מתחום המסחר, תעשיות עתירות ידע

  כל בהתאם לסוג הנכס ולמיקומו.הותעשיות רגילות( ו

 קריטריונים להשקעה .3.1.4
 החברה בוחנת רכישות חדשות על בסיס הפרמטרים הבאים:

 .נכסים המניבים תזרים מזומנים 

 .פוטנציאל השבחה 

  איתור קרקעות באזורים אטרקטיביים ואפשרות ייזום נכסים בעלי פוטנציאל
 רווחי גדול.

 במסגרת  החלים על תחום הפעילות מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים .3.1.5
החברה מגבלות שונות ואילוצים שונים המעוגנים בחוק והמפורטים  עילותה חלות עלפ

  להלן:

 
 מגבלות  הקבועות בחוק שם החוק 

 
ן תקופת ין אחריות החברה לבניית נכסים הנמכרים על ידה לרבות לענייהוראות לעני   1973 -חוק המכר )דירות(, תשל"ג

 תקופת האחריות לביצוע תיקונים בנכסים.בדק ו
 1965 -חוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 על תקנותיו.
ן ייזום תכניות שונות, תכנון פרוייקטים, הוצאת היתרי בניה, ביצוע יהוראות שונות לעני

 " ותעודת גמר וכיו"ב.4בניה, הוצאת "טפסי 

חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות 
 .1974 –לרוכשי דירות(, תשל"ה 

 חובת המצאת ביטחונות לרוכשי נכסים מהחברה.

 -חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט
1959. 

 תנאים למתן זכאות של "מפעל מאושר".

חוק מיסוי מקרקעין )שבח מכירה 
 1963 -ורכישה(, התשכ"ג 

ין חבות תשלום מס שבח ומכירה )במקרה של מכירת נכסים( ומס רכישה יהוראות לענ
 ישת נכסים()במקרה של רכ

 –חוק השכירות והשאילה, התשל"א 
1971 

 פעילות השכרת נכסים כפופה להוראות חוק זה.



- 18 - 
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 

 1969 -בנאיות, התשכ"ט 
החברה אינה מבצעת עבודות בניה כלשהן בעצמה. למרות זאת החברה מחוייבת 

 זה. להתקשר עם קבלנים רשומים העומדים בדרישותיו של חוק
החברה כפופה להוראות תקנים אלה בכל הקשור עם טיב ביצוע עבודות הבניה  תקנים ישראלים מחייבים

 והחומרים אשר נעשה בהם שימוש במסגרת עבודות אלו.
 רשותרוב הקרקעות במדינת ישראל, כמו גם רוב הקרקעות של החברה מצויות בבעלות  מקרקעי ישראל חוק

 מקרקעי ישראל.
בהסכמי פיתוח ובהסכמי חכירה וזו כפופה  רשותמתקשרת החברה עם הן זה ילעני

להוראותיהם וההגבלות הקבועות בהם לרבות באשר לשינוי ייעוד וניצול הזכויות 
בקרקע והתשלומים הכרוכים בביצוע פעולות אלו כמו גם פעולות אחרות לרבות: דמי 

 היתר, דמי הסכמה, דמי חכירה ודמי היוון. 
 1968 -קים, תשכ"ח חוק רישוי עס

 על תקנותיו.
הפעילות המתבצעת בחלק מנכסי החברה )קניונים, מלונות( טעונה הוצאת רישיון עסק 

 על כל הכרוך בכך וכפופה להוראות חוק רישוי עסקים על תקנותיו.

 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .3.1.6

העיקרי למצב שוק את הגורם  מהווהבמשק וצמיחה כללית  להערכת החברה, האטה
ביקושים לשטחי מסחר, תעשיה ומשרדים; ה היקףתאפיין, בין היתר, במהנדל"ן אשר 

 המימון בצמצום מקורותובהרחבה או  בעודפי היצע של שטחים המוצעים להשכרה
משפיעים על תחרות מוגברת או על הקטנת  אלה הבנקאיים לזמן ארוך. גורמים

מביאים כתוצאה , למסחר ולתעשייה ושטחים למשרדיםהבתחום השכרת התחרות 
 ירידה בדמי השכירות. מכך לעליה או ל

כתוצאה ו)למעט באיזור באר שבע ( שוק הנדל"ן המניב התאפיינה ביציבות ב 2017שנת 
נמצא המשק הישראלי בשלב זה נראה כי . השכירות בדמי ו שינויים ניכריםחל לא מכך

ש מספר גורמים היכולים להרע את אם כי יואפילו טוב יחסית לעולם במצב יציב 
 :המצב כגון

חקירות ראש הממשלה יכולות לערער את הרכב הקואליציה  –אי יציבות שלטונית   (1)
 לערער את יכולת שליטת הממשלה במשק .ובכך את הממשלה  המרכיבה

דבר  2018- 2017 משרדים רבים באזור תל אביב במהלך שנתסיום בניית שטחי מסחר ו (2)
 ים אלו.ל גובה דמי השכירות במהלך שנשעלול להשפיע ע

רץ ובחו"ל באמצעות אשראי נושא ריבית לזמן קצר אהחברה מממנת את פעילותה ב (3)
וארוך . עלייה בשיעור הריבית עלולה לגרום לגידול בהוצאות המימון ולהקשות על 

 תזרימי המזומנים של החברה.

בארץ האירועים עקיפות של השפעות הישירות וההלפיכך קיים קושי לחזות את מלוא היקף 
 האפשריות.  יהםעל תחום הנדל"ן המניב והחברה מבצעת בחינה מתמדת של השלכות ובעולם

 

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות .3.1.7

 להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הינם:

 .שמאפשרת קבלת תנאי מימון נוחים והשקעה של הון עצמי ,איתנות פיננסית (1)

 .ור גיאוגרפי של ההשקעותזפי (2)

 .של כל השקעה םלכלייכפתרונות להיבטים הרגולטורים וה (3)

 פרויקטים.של דמנויות עסקיות ונטילת יוזמה המתבטאת בפיתוח ובניה זאיתור ה (4)

 .מגוון בעל מרכיב שונה של סיכון מול תשואה נכסיםת תיק בניי (5)

, תוך כדי פיזור  "ןבנדלושיתופי פעולה מים זלבניית מי שותפיםצירופים של  (6)
 הסיכון.

 איתנות שוכרי הנכסים. (7)
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 שילוב נכון של יזמות עם ניהול יעיל והשבה של נכסים קיימים. (8)

 חסמי כניסה ויציאה .3.1.8

 חסמי כניסה

 .ות למקורות מימוןישצורך באיתנות פיננסית ובנג (1)

 .ידע וניסיון בתחום הנדל"ן המניב ובתחום המימון (2)

 ם.להזדמנויות עסקיות בתחונגישות  (3)

 מובילים בשוק המעורבים ביזמות.היכרות עם גורמים  (4)

 חסמי יציאה

פני -עשוי להימשך עלום הפעילות אינה גמישה ומימוש ההשקעות חהיציאה מת (1)
 תקופה ארוכה.

מימון לרכישת נכסים עלול להטיל קנסות שבירה ת ק מוקדם של מסגרולוסי (2)
 .כבדים

 תחרות .3.1.9

ת גבוהה הנובעת ממספר גדול של שוק הנדל"ן המניב בישראל מתאפיין ברמת תחרו
חברות העוסקות בייזום, פיתוח, השכרה והשבחה של נדל"ן. אין באפשרות החברה 
להעריך את חלקה בשוק. לפרטים בדבר התחרות, מתחריה של החברה ודרכי 

  להלן. 4.3 סעיףגם התמודדות החברה עם התחרות ראה 

  תמצית התוצאות .3.2

 7201עד  5201דל"ן המניב , עבור השנים להלן תמצית תוצאות ניתוח תחום הנ

 (NOIנתונים עיקריים ) .3.2.1

 31/12/15 31/12/16 31/12/17 פרמטר  

 230,154 237,855 241,359 סך הכנסות הפעילות )מאוחד(

 53,820 66,086 82,064 רווחים/הפסדים משערוכים )מאוחד( 

 184,567 191,037 192,206 רווחי תחום הפעילות )מאוחד(

NOI נכסים זהים מSame Property) NOI 
 )מאוחד( )עבור שתי תקופות דיווח אחרונות(

186,834 190,283 186,982 

NOI  מנכסים זהיםSame Property) NOI 
 (חלק החברה) )עבור שתי תקופות דיווח אחרונות(

169,051 171,359 167,730 

 186,982 191,501 192,050 *)מאוחד( NOIסה"כ 

 167,730 172,577 173,255 החברה()חלק  NOIסה"כ 

 FFO 130,277 120,828 112,097סה"כ 

שאכלוסו הסתיים  ממכירת משרדים )פרויקט ויטאואר רווח 2015 -ו 2016ים בשנכמו כן היה לחברה  *  

 .ש" בהתאמה  אלפי  6,292 -ו 7,304 בסך של 3.13.2.3סעיף  ראה  ( 2016בסוף שנת 

 NOIהתאמות  

 177,821 182,328 179,890      3.3.5/6/7בטבלה 

NOI 9,161      9,173              160,21      מיוחס ואחר שאינ 

   191,501            186,982                          192,050מאוחד                                      NOIסה"כ 
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 פועלת החברה בתחום הנדל"ן המניב:פרמטרים כלכליים לפי אזורים גיאוגרפים עיקריים בהם  .3.2.2
 ישראל

 לשנה שנסתיימה ביום 
 
 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 פרמטרים מאקרו כלכליים
 

 1,162,868   1,208,535   1,248,491 תוצר מקומי גולמי )במיליוני ש"ח(            *
 

 2.6%   3.9%   3.3% *        שיעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי 
 

 138,816 141,453 143,353 תוצר מקומי גולמי לנפש )בש"ח(               *
 

 0.6%   1.9%   1.3% *   שיעור צמיחה בתוצר מקומי גולמי לנפש  
 

 (1.0%) (0.2%) 0.4% שעור אינפלציה *
 

 1.60% 1.60% 1.60% ריבית הפריים **
 2.10% 2.09% 1.67% *** שנים( 10התשואה על החוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך )

 
 +A+ A+ A *דרוג חוב ממשלתי לטווח ארוך***

 3.902 3.845 3.467 שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה **
 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.      *
 בנק ישראל   **    

 (קו מנחהביזפורטל ) *** 
 **** Standard & Poor's 

 סופיים.נתונים לא  (1)
 גרמניה

 לשנה שנסתיימה ביום 
 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 פרמטרים מאקרו כלכליים
 

   3,040 3,138 3,267 )במיליארדי יורו(* במחירים שוטפיםתוצר מקומי גולמי 
 

   2,798 2,850 2,922 )במיליארדי יורו(* במחירים קבועיםתוצר מקומי גולמי 
 

   38,743 39,965 (1)41,496 ( יורו*PPPלנפש ) יתוצר מקומי גולמ
 

   1.5% 1.9% 2.5% * במחירים קבועים  שיעור צמיחה בתוצר מקומי גולמי 
 

  PPP *) 3.8% (1) 3.2% 2.6%שיעור צמיחה בתוצר מקומי גולמי לנפש 
 

 0.3% 1.7% 1.7% שעור אינפלציה*
 

 (0.16%) (0.35%) (0.38%) חודשים * 3-ריבית הליבור ל
 

 0.635% 0.207% 0.427% * שנים( 10התשואה על החוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך )
 

 AAA AAA AAA דרוג חוב ממשלתי לטווח ארוך**

 1.086 1.052 1.2005 **שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה *
 

 4.2468 4.0438 4.1256 נה**מטבע מקומי ביחס לשקל ליום האחרון של הש

 *    Bloomberg 
 **Standard & Poor's 
 בנק ישראל    ***
 נתונים לא סופיים( 1)
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 פילוחים ברמת תחום הפעילות בכללותה .3.3

 :7201בדצמבר   31להלן  פילוח שטחי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום  .3.3.1

 2017בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

ומרכזי 
 מסחר

ני משרדים מב
 ותעסוקה

מבני  מלונות
 תעשיה

 סה"כ
 (מ"ר)

אחוז מסך 
 שטח

 הנכסים

   במ"ר  

 חיפה והצפון
4,922  במאוחד   -   -   53,820   58,742  %13  

4,922  חלק החברה   -   -   53,820   58,742  15% 

 מרכז 
20,763  במאוחד   -   -   54,847   75,610  %17  

20,763  חלק החברה   -   -   54,114   74,877  19% 

 גוש דן והשרון 
22,303  במאוחד   13,615   -   -   35,918  %8  

22,303  חלק החברה   13,615   -   -   35,918  9% 

 דרום 
51,527  במאוחד   -   -   64,198   115,725  %27  

51,527  חלק החברה   -   -   64,198   115,725  30% 

 אילת 
-  במאוחד   -   4,590   6,054   10,644  %2  

-  חלק החברה   -   4,590   4,480   9,070  2% 

 גרמניה 
-  במאוחד   128,559   -   10,468   139,027  %32  

-  חלק החברה   82,421   -   10,468   92,889  24% 

 סה"כ 
99,515  במאוחד   142,174   4,590   189,387   435,666  %100  

99,515  חלק החברה   96,036   4,590   187,080   387,220  100% 

אחוז מסך שטח 
 הנכסים

%23 במאוחד  %33  %1  %43  %100   

 חלק החברה
26% 25% 1% 48% 100%  

 

 
 

 :2016בדצמבר   31להלן  פילוח שטחי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום  .3.3.2

 
 

 2016בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

ומרכזי 
 מסחר

מבני משרדים 
 ותעסוקה

בני מ מלונות
 תעשיה

 סה"כ
 )מ"ר(

אחוז מסך 
שטח 
 הנכסים

   במ"ר  

 חיפה והצפון
 13% 58,278 53,356 --- --- 4,922 במאוחד

 15% 58,278 53,356 --- --- 4,922 חלק החברה

 מרכז 
 19% 82,076 61,313 --- --- 20,763 במאוחד

 21% 81,343 60,580 --- --- 20,763 חלק החברה

 גוש דן והשרון 
מאוחדב  22,303 13,615 --- --- 35,918 8% 

 9% 35,918 --- --- 13,615 22,303 חלק החברה

 דרום 
 27% 117,527 65,998 --- --- 51,529 במאוחד

 30% 117,527 65,998 --- --- 51,529 חלק החברה

 אילת 
 2% 10,644 6,054 4,590 --- --- במאוחד

 2% 9,070 4,480 4,590 --- --- חלק החברה

 גרמניה 
 31% 139,027 10,468 --- 128,559 --- במאוחד

 24% 92,889 10,468 --- 82,421 --- חלק החברה

 סה"כ 
 100% 443,470 197,189 4,590 142,174 99,517 במאוחד

 100% 395,024 194,882 4,590 96,036 99,517 חלק החברה

אחוז מסך שטח 
 הנכסים

  100% 44% 1% 32% 22% במאוחד

 חלק החברה
25% 24% 1% 49% 100% 
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 :7201בדצמבר  31להלן פילוח שווי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום  .3.3.3

 

 2017בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

ומרכזי 
 מסחר

מבני משרדים 
 ותעסוקה

מבני  מלונות
 תעשיה

 סה"כ 
)באלפי 
 ש"ח(

אחוז 
 שווימסך 

 הנכסים

   בכל אזור לפי מטבע הפעילות  

 חיפה והצפון )אלפי ש"ח(
73,300  במאוחד   -   -   136,434   209,734  %9  

73,300  חלק החברה   -   -   136,434   209,734  %10  

 מרכז  )אלפי ש"ח(
259,540  במאוחד   -   -   175,318   434,858  %18  

259,540  חלק החברה   -   -   175,318   434,858  %20  

 גוש דן והשרון )אלפי ש"ח(
571,700  במאוחד   128,040   -   -   699,740  %30  

571,700  חלק החברה   128,040   -   -   699,740  %32  

 דרום )אלפי ש"ח (
196,127  במאוחד   -   -   148,046   344,173  %15  

196,127  חלק החברה   -   -   148,046   344,173  %16  

 אילת )אלפי ש"ח(
-  במאוחד   -   29,500   19,760   49,260  %2  

-  חלק החברה   -   29,500   14,621   44,121  %2  

 גרמניה )אלפי יורו(
-  במאוחד   147,520   -   4,846   632,715  %27  

-  חלק החברה   102,592   -   4,846   446,149  %20  

 סה"כ )אלפי ש"ח(
1,100,667  במאוחד   740,632   29,500   499,681   2,370,480  %100  

1,100,667  חלק החברה   554,065   29,500   494,543   2,178,775  %100  

 אחוז מסך שווי הנכסים
%46 במאוחד  %31  %1  %21  %100   

  100% 23% 1% 25% 51% חלק החברה

 

 

 :6201בדצמבר  31להלן פילוח שווי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום   .3.3.4

 

 2016בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

ומרכזי 
 מסחר

מבני משרדים 
 ותעסוקה

מבני  מלונות
 תעשיה

 סה"כ 
)באלפי 
 ש"ח(

אחוז מסך 
שווי 
 הנכסים

   בכל אזור לפי מטבע הפעילות  

 חיפה והצפון )אלפי ש"ח(
 8% 203,315 130,615 ---- ---- 72,700 במאוחד

 9% 203,315 130,615 ---- ---- 72,700 חלק החברה

 מרכז  )אלפי ש"ח(
 17% 432,255 174,005 ---- ---- 258,250 במאוחד

 20% 432,255 174,005 ---- ---- 258,250 חלק החברה

 גוש דן והשרון )אלפי ש"ח(
 27% 665,915 ---- ---- 126,140 539,775 במאוחד

 30% 665,915 ---- ---- 126,140 539,775 חלק החברה

(דרום )אלפי ש"ח   
 13% 330,491 145,897 ---- ---- 184,594 במאוחד

 15% 330,491 145,897 ---- ---- 184,594 חלק החברה

 אילת )אלפי ש"ח(
 2% 48,240 19,580 28,660 ---- ---- במאוחד

 2% 43,149 14,489 28,660 ---- ---- חלק החברה

 גרמניה )אלפי יורו(
 33% 812,313 4,843 ---- 196,936 ---- במאוחד

 24% 531,717 4,843 ---- 126,646 ---- חלק החברה

 סה"כ )אלפי ש"ח(
 100% 2,492,529 489,681 28,660 918,869 1,055,319 במאוחד

 100% 2,206,842 484,590 28,660 638,273 1,055,319 חלק החברה

 אחוז מסך שווי הנכסים
  100% 20% 1% 37% 42% במאוחד

  100% 22% 1% 29% 48% חלק החברה
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 31נה שנסתיימה ביום שלשל הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים  NOI-להלן פילוח ה .3.3.5
 :7201בדצמבר 

  

 2017בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

 ומרכזי מסחר
מבני משרדים 

 ותעסוקה
מבני  מלונות

 תעשיה
 סה"כ

)באלפי 
 ש"ח(

אחוז מסך 

NOI  של
 הנכסים

   ל אזור לפי מטבע הפעילותבכ  

 חיפה והצפון )אלפי ש"ח(
6,218  במאוחד   -   -   9,093   15,311  %9  

6,218  חלק החברה   -   -   9,093   15,311  %10  

 מרכז  )אלפי ש"ח(
20,016  במאוחד   -   -   12,290   32,306  %18  

20,016  חלק החברה   -   -   12,290   32,306  %20  

י ש"ח(גוש דן והשרון )אלפ  
40,609  במאוחד   11,812   -   -   52,421  %29  

40,609  חלק החברה   11,812   -   -   52,421  %23  

 דרום )אלפי ש"ח (
13,892  במאוחד   -   -   9,546   23,438  %13  

13,892  חלק החברה   -   -   9,546   23,438  %15  

 אילת )אלפי ש"ח(
-  במאוחד   -   2,550   1,661   4,210  %2  

החברה חלק   -   -   2,550   1,229   3,778  %2  

 גרמניה )אלפי יורו(
-  במאוחד   586,12   -   792   52,204  %29  

-  חלק החברה   060,8   -   792   33,841  %21  

 סה"כ )אלפי ש"ח(
80,735  במאוחד   882,26   2,550   723,33   179,890  %100  

80,735  חלק החברה   519,44   2,550   291,33   5161,09  %100  

 אחוז מסך שווי הנכסים
%45 במאוחד  %35  %1  %19  %100   

  100% 20% 2% 28% 50% חלק החברה

בדצמבר  31של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה שנסתיימה ביום  NOI-להלן פילוח ה .3.3.6
2016: 

 2016בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

ומרכזי 
 מסחר

מבני משרדים 
 ותעסוקה

מבני  מלונות
 תעשיה

 סה"כ
)באלפי 
 ש"ח(

אחוז מסך 

NOI  של
 הנכסים

  בכל אזור לפי מטבע הפעילות 

 חיפה והצפון )אלפי ש"ח(
 8% 15,182 8,718 ---- ---- 6,464 במאוחד

 9% 15,182 8,718 ---- ---- 6,464 חלק החברה

 מרכז  )אלפי ש"ח(
 18% 32,773 12,132 ----- ----- 20,641 במאוחד

 20% 32,773 12,132 ----- ----- 20,641 חלק החברה

 גוש דן והשרון )אלפי ש"ח(
 31% 56,804 ---- ---- 11,622 45,182 במאוחד

 35% 56,804 ---- ---- 11,622 45,182 חלק החברה

 דרום )אלפי ש"ח (
 13% 23,602 10,603 ----- ---- 12,999 במאוחד

 14% 23,602 10,603 ----- ---- 12,999 חלק החברה

 אילת )אלפי ש"ח(
 2% 4,252 1,702 2,550 ----- ---- במאוחד

 2% 3,809 1,259 2,550 ----- ---- חלק החברה

 גרמניה )אלפי יורו(
 27% 49,715 374 ----- 11,393 ----- במאוחד

 19% 31,234 374 ----- 7,019 ----- חלק החברה

 סה"כ )אלפי ש"ח(
 100% 182,328 34,734 2,550 59,758 85,286 במאוחד

 100% 163,404 34,291 2,550 41,277 85,286 חלק החברה

 אחוז מסך שווי הנכסים
  100% 19% 1% 33% 47% במאוחד

  100% 21% 2% 25% 52% חלק החברה
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בדצמבר  31ימה ביום של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה שנסתי NOI-להלן פילוח ה .3.3.7
5201: 

 2015בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים וריםזא

ומרכזי 
 מסחר

מבני משרדים 
 ותעסוקה

 סה"כ מבני תעשיה מלונות
)באלפי 
 ש"ח(

אחוז מסך 

NOI  של
 הנכסים

   בכל אזור לפי מטבע הפעילות  

 חיפה והצפון )אלפי ש"ח(
 8% 14,060 8,660 - - 5,400 במאוחד

ברהחלק הח  5,400 - - 8,660 14,060 9% 

 מרכז  )אלפי ש"ח(
 18% 31,691 12,095 - - 19,596 במאוחד

 20% 31,691 12,095 - - 19,596 חלק החברה

 גוש דן והשרון )אלפי ש"ח(
 32% 57,002 - - 10,785 46,217 במאוחד

 36% 57,002 - - 10,785 46,217 חלק החברה

 דרום )אלפי ש"ח (
 13% 22,827 9,086 - - 13,741 במאוחד

 14% 22,827 9,086 - - 13,741 חלק החברה

 אילת )אלפי ש"ח(
 2% 3,933 1,609 2,324 - - במאוחד

 2% 3,515 1,191 2,324 - - חלק החברה

 גרמניה )אלפי יורו(
 27% 48,308 394 - 10,862 - במאוחד

 19% 29,474 394 - 6,474 - חלק החברה

(סה"כ )אלפי ש"ח  
 100% 177,821 33,139 2,324 57,404 84,954 במאוחד

 100% 158,569 32,721 2,324 38,570 84,954 חלק החברה

 אחוז מסך שווי הנכסים
  100% 19% 1% 32% 48% במאוחד

  100% 21% 1% 24% 54% חלק החברה

 

 

שנה שימושים לואזורים ך של הנדל"ן המניב של החברה לפי וערילהלן פילוח רווחי והפסדי ש .3.3.8
  :7201בדצמבר  31 ביום שנסתיימה

 2017בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

 ומרכזי מסחר
מבני משרדים 

 ותעסוקה
מבני  מלונות

 תעשיה
 סה"כ

)באלפי 
 ש"ח(

אחוז מסך 
 שערוך
 הנכסים

   בכל אזור לפי מטבע הפעילות  

 חיפה והצפון )אלפי ש"ח(
32  במאוחד   -   -   5,630   5,662  %7  

32  חלק החברה   -   -   5,630   5,662  8% 

 מרכז  )אלפי ש"ח(
1,267  במאוחד   -   -   9,279   10,546  %31  

1,267  חלק החברה   -   -   9,279   10,546  16% 

 גוש דן והשרון )אלפי ש"ח(
241,12  במאוחד   1,130   -   -   371,13  %16  

241,12  חלק החברה   1,130   -   -   371,13  20% 

 דרום )אלפי ש"ח (
11,533  במאוחד   -   -   4,680   16,213  %20  

11,533  חלק החברה   -   -   4,680   16,213  24% 

 אילת )אלפי ש"ח(
-  במאוחד   -   840   180   1,020  %1  

-  חלק החברה   -   840   133   973  1% 

 גרמניה )אלפי יורו(
-  במאוחד   469,8   -   3   377,34  %43  

חברהחלק ה   -   004,5   -   3   315,20  31% 

 סה"כ )אלפי ש"ח(
073,25  במאוחד   495,35   840   19,781   891,18  %100  

073,25  חלק החברה   433,21   840   19,734   080,67  100% 

 אחוז מסך  שערוך של הנכסים
%31 במאוחד  %44  %1  %42  %100   

  100% 29% 1% 33% 37% חלק החברה
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  ח רווחי והפסדי שערוך של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה להלן פילו .3.3.9
 : 6201בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

 

 2016בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

 ומרכזי מסחר
מבני משרדים 

 ותעסוקה
מבני  מלונות

 תעשיה
 סה"כ

)באלפי 
 ש"ח(

אחוז מסך 
 שערוך
 הנכסים

   טבע הפעילותבכל איזור לפי מ  

 חיפה והצפון )אלפי ש"ח(
 11% 6,955 4,367 ----- ----- 2,588 במאוחד

 14% 6,955 4,367 ----- ----- 2,588 חלק החברה

 מרכז  )אלפי ש"ח(
 28% 16,932 5,717 ----- ----- 11,215 במאוחד

 35% 16,932 5,717 ----- ----- 11,215 חלק החברה

"ח(גוש דן והשרון )אלפי ש  
 2% 931 ----- ----- 2,100 (1,169) במאוחד

 2% 931 ----- ----- 2,100 (1,169) חלק החברה

 דרום )אלפי ש"ח (
 9% 5,788 4,508 ----- ----- 1,280 במאוחד

 12% 5,788 4,508 ----- ----- 1,280 חלק החברה

 אילת )אלפי ש"ח(
 5% 3,060 560 2,500 ----- ----- במאוחד

ברהחלק הח  ----- ----- 2,500 414 2,914 6% 

 גרמניה )אלפי יורו(
 45% 27,354 (24) ----- 6,498 ----- במאוחד

 31% 15,181 (24) ----- 3,617 ----- חלק החברה

 סה"כ )אלפי ש"ח(
 100% 61,020 15,051 2,500 29,555 13,914 במאוחד

  48,701 14,905 2,500 17,382 13,914 חלק החברה

 ז מסך שערוך של הנכסיםאחו
  100% 25% 4% 48% 23% במאוחד

  100% 31% 5% 36% 29% חלק החברה

 
 
 

להלן פילוח רווחי והפסדי שערוך של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה  .3.3.10
 : 5201בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

             

 2015בדצמבר  31ליום 
מרכזי קניונים ו שימושים אזורים

 מסחר
מבני משרדים 

 ותעסוקה
 סה"כ מבני תעשיה מלונות

 )באלפי ש"ח(
אחוז מסך 
שערוך 
 הנכסים

   בכל איזור לפי מטבע הפעילות  

 חיפה והצפון )אלפי ש"ח(
 3% 1,755 4,921 - - (3,166) במאוחד

 4% 1,755 4,921 - - (3,166) חלק החברה

 מרכז  )אלפי ש"ח(
 13% 6,583 5,771 - - 812 במאוחד

 16% 6,583 5,771 - - 812 חלק החברה

 גוש דן והשרון )אלפי ש"ח(
 12% 6,108 - - 7,480 (1,372) במאוחד

 15% 6,108 - - 7,480 (1,372) חלק החברה

 דרום )אלפי ש"ח (
 22% 11,536 2,588 - - 8,948 במאוחד

 29% 11,536 2,588 - - 8,948 חלק החברה

 אילת )אלפי ש"ח(
מאוחדב  - - (70) 295 225 0% 

 0% 148 218 (70) - - חלק החברה

 גרמניה )אלפי יורו(
 49% 25,505 (128) - 6,070 - במאוחד

 35% 14,212 (128) - 3,439 - חלק החברה

 סה"כ )אלפי ש"ח(
 100% 51,712 13,026 (70) 33,534 5,222 במאוחד

 100% 40,342 12,949 (70) 22,241 5,222 חלק החברה

אחוז מסך שערוך של 
 הנכסים

  100% 25% 0% 65% 10% במאוחד

  100% 32% 0% 55% 13% חלק החברה

 



 - 26 - 

 
 מ"ר לפי איזורים ושימושים )במטבע הפעילות( :לממוצעים  )כולל דמי ניהול(  להלן פילוח דמי שכירות חודשיים .3.3.11

  

 מבני תעשיה מלונות מבני משרדים ותעסוקה קניונים ומרכזי מסחר שימושים 

   
 אזורים

 לשנה שנסתיימה ביום

 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 

 16 16 - - - - 121 125 חיפה והצפון )ש"ח( 

 20 21 - - - - 100 100 מרכז  )ש"ח( 

 - - - - 121 122 222 218 גוש דן והשרון )ש"ח( 

 15 14 - - - - 24 26 דרום )ש"ח ( 

 29 29 46 46 - - - - אילת )ש"ח( 

 5 4 - - 10 11 - - גרמניה )יורו( 

         5 

 

 "ר בחוזים שנחתמו בתקופת הדיווחלמדמי ניהול(  חודשיים ממוצעים )כוללשכירות להלן פילוח דמי  .3.3.12

 

 מבני תעשיה מלונות מבני משרדים ותעסוקה קניונים ומרכזי מסחר שימושים 

   
 אזורים

 לשנה שנסתיימה ביום

 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 

 17 18 - - - - 131 141 חיפה והצפון ש"ח( 

 25 28 - - - - 138 220 מרכז  )ש"ח( 

 - - - - 74 86 129 191 גוש דן והשרון )ש"ח( 

 14 17 - - - - 31 - דרום )ש"ח ( 

 27 31 - - - - - - אילת )ש"ח( 

 4 - - - 17 11 - 11 גרמניה )יורו( 
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 להלן פילוח שיעורי תפוסה ממוצעים לפי אזורים ושימושים: .3.3.13

 
 שימושים

 מבני תעשייה מלונות מבני משרדים ותעסוקה קניונים ומרכזי מסחר

ליום  אזורים
31/12/17 

 לשנה
2017 

 לשנה
2016 

ליום 
31/12/17 

 שנהל
2017 

 לשנה
2016 

ליום 
31/12/17 

 לשנה
2017 

 לשנה
2016 

ליום 
31/12/16 

 לשנה 
2017 

 לשנה
2016 

 98% 98% 99% - - - - - - 100% 97% 93% חיפה וצפון

 97% 97% 99% - - - - - - 95% 95% 95% מרכז

 גוש דן
 - - - - - - 99% 100% 100% 99% 98% 98% והשרון

 96% 96% 98% - - - - - - 95% 93% 93% דרום

 98% 98% 100% 100% 100% 100% - - - - - - אילת

 92% 92% 91% - - - 99% 100% 100% - - - גרמניה

 

 להלן פילוח של מספר הנכסים המניבים לפי אזורים ושימושים:           .3.3.14

 

 
 מבני תעשיה מלונות מבני משרדים ותעסוקה קניונים ומרכזי מסחר שימושים

 :לימים   

 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 אזורים 

 7 7 - - - - 1 1 חיפה וצפון 

 6 6 - - - - 2 2 מרכז 

 - - - - 1 1 2 2 גוש דן והשרון 

 6 6 - - - - 3 3 דרום 

 1 1 1 1 - - - - אילת 

(1) 8 - - גרמניה   8 - - 1 1 

          

 
 *( סיווג הנכס לסוג השימוש נעשה בהתאם לסוג השימוש העיקרי באותו נכס)
 (3.13.2.18.4( כולל נכס דיסלדורף שנמכר שנה קודמת )ראה סעיף 1)  הינו גם מתחם הכולל מבנים רבים –כס נ   
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 להלן פילוח שיעורי תשואה ממוצעים )לפי שווי בסוף שנה( בפועל לפי אזורים ושימושים: .3.3.15

 

 מבני תעשיה מלונות מבני משרדים ותעסוקה קניונים ומרכזי מסחר שיםשימו 

 לשנה שנסתיימה ביום   

 )באחוזים(   

 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 אזורים 

 6.56% 6.66% - - - - 8.89% 8.48% חיפה והצפון 

 6.97% 7.01% - - - - 7.99% 7.71% מרכז 

 - - - - 9.21% 9.23% 8.34% 7.100% גוש דן והשרון 

 7.27% 6.45% - - - - 7.04% 7.08% דרום 

 8.69% 8.41% 8.90% 8.64% - - - - אילת 

 8.06% 5.64% - - 8.30% 8.34% - - גרמניה 

 
 )*( התשואות הינן בהתייחס לנכסים שהוחזקו על ידי הקבוצה במהלך שנה מלאה.

תחשיב אינו מבודד את השטחים הפנויים ולכן התשואות יהיו מוטות מטה במעט.ה        
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 חוזי שכירות חתומיםהכנסות צפויות בגין  .3.4

        

תקופת ההכרה 
 בהכנסה

 בהנחה מימוש תקופת אופציות שוכרים )*( ופציות שוכריםמימוש תקופת א-בהנחה אי

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 

 )באלפי ש"ח(

מספר 
וזים ח

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 )במ"ר(

הכנסות 
מרכיבים 

קבועים )באלפי 
 ש"ח(

מספר 
חוזים 

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 )במ"ר(

שנת 
8201  

1רבעון    42,123 42 16,664 42,224 25 13,370 

 12,068 33 41,337 22,267 46 40,335 2רבעון  

 2,630 14 40,797 14,455 25 38,904 3רבעון  

 21,562 43 40,218 35,158 64 37,624 4רבעון   

 29,916 51 151,470 85,174 96 123,556 2019שנת 

 59,371 45 133,075 73,719 75 86,707 2020שנת 

 55,825 43 190,066 53,891 49 56,298  2021שנת 

 205,311 190 790,008 92,948 48 151,536 ואילך 2022שנת 

 400,054 442 1,429,194 394,277 442 577,084 סה"כ

        
 )*(  לצרכי הטבלה לעיל הונח כי שכ"ד בתקופת מימוש האופציה הינו זהה לשכר הדירה ערב מועד המימוש.
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    ח(: מהכנסות החברה במאוחד בשנת הדו %10ממנו מניבה מעל ין זה, "שוכר עיקרי" משמעו שוכר, אשר ההכנסה ילהלן פרטים אודות השוכרים העיקריים )לענ .3.5

אפיון )אזור  השוכר
ושימוש( של 

 נכסים 
 מושכרים

  הכנסות שכ"ד בשנת 
 )באלפי ש"ח( 2017

סך 
השטח 
המושכר 
לשוכר 
 העיקרי

אחוז מסך 
הכנסות משכ"ד 
החברה בדוחות 
המאוחדים ליום 

31.12.17 

נון עדכון או גמנ
הצמדה של דמי 

 רותהשכי

שיוך 
 ענפי

תקופת ההתקשרות שנותרה מתום שנת  בטחונות
הדיווח )אופציות להארכה( תוך חלוקה 

 לרכיבי חוזה/שכבות הכנסה(

תלות 
מיוחדת 
או כל 
תנאי 
מהותי 
 אחר

 1 
 משרדים
 בגרמניה

 (1) 13,372 – 1נכס 
35,541 
שנה  8.89% מ"ר

קודמת היה 
9.32% 

 למדד צמוד
 המחירים

 רק לצרכן
 מעל של מעלייה

 הבסיס מדד 10%

 

 ערבות
 של

 חברת
 האם

  31/12/2024-הסכם מסתיים ב – 1נכס 
 .(2) שנים הארכה 5אופציות של  4+ 

 אין

 (1) 8,080 – 2נכס 
25,764 
 מ"ר

 30/9/2020-הסכם מסתיים ב – 2נכס 
 .(3) שנים הארכה 5אופציות של  3+ 

 .לדוח 3.13.2.18.4ראה סעיף ) 51%ם נתונים מלאים. אחזקות החברה הינן ההכנסות כוללות שכ"ד וניהול. הנתונים לעיל הינ (1)

 .97%הינו  1וחלקו בדמי השכירות של נכס  98%הינו  1חלקו של השוכר העיקרי בשטח נכס  (2)

 .100%הינו  2ובדמי השכירות של נכס  2חלקו של השוכר העיקרי בשטח נכס  (3)
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 נכסים בהקמה )מצרפי( .3.6

   

      

 

 ריםפרמט אזור

 שנה שנסתיימה ביוםל

 
31/12/17 31/12/16 31/12/15 

  

 

 - - - מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 
 סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה )מ"ר(

- - - 

 
 סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת )מאוחד( )ש"ח (

- - - 

 

 הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה )מאוחד(
 - - - )באלפי ש"ח(

 

תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן ( )מאוחד( )באלפי 
 - - -  ש"ח(

 - - - שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות )%( 

 

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת 
וחד( אאו יותר מהשטח )מ 50%ושנחתמו בהם חוזים לגבי 

 - - - ש"ח ( )אומדן( )באלפי 
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 קרקעות .3.7

 

  

 
 פרמטרים אזור

 לשנה שנסתיימה ביום;

  31/12/17 31/12/16 

 

 חיפה והצפון

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 )מאוחד( )באלפי ש"ח (

 - - 

 
 - -  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה )מ"ר(

י תוכניות מאושרות לפי שימושם סה"כ זכויות בניה בקרקעות לפ 
 )מ"ר(

 משרדים
- - 

 - - תעשיה 

 

 מרכז

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 )מאוחד( )באלפי ש"ח (

 
102,298 16,521 

 10,400 39,093  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה )מ"ר( 

לפי שימושם סה"כ זכויות בניה בקרקעות לפי תוכניות מאושרות  
 )מ"ר(

 14,792 106,316 משרדים

 תעשיה 
- - 

 

גוש דן 
 והשרון 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 )מאוחד( )באלפי ש"ח (

 - - 

 - -  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה )מ"ר( 

סה"כ זכויות בניה בקרקעות לפי תוכניות מאושרות לפי שימושם  
 "חבאלפי ש

 משרדים
- - 

 תעשיה 
- - 

 

 דרום

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 )מאוחד( )באלפי ש"ח (

 

27,370 25,062 

 27,980 27,980  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה )מ"ר( 

סה"כ זכויות בניה בקרקעות לפי תוכניות מאושרות לפי שימושם  
 )מ"ר(

 מסחר
9,490 9,490 

 משרדים 
26,742 26,742 

 מלון 
- - 

 

 אילת  

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 )מאוחד( )באלפי ש"ח (

 - - 

 - -  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה )מ"ר( 

סה"כ זכויות בניה בקרקעות לפי תוכניות מאושרות לפי שימושם  
 )מ"ר(

 משרדים
- - 

 תעשיה 
- - 

 

 גרמניה 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 )מאוחד( )באלפי ש"ח (

 - - 

  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה )מ"ר( 
- - 

סה"כ זכויות בניה בקרקעות לפי תוכניות מאושרות לפי שימושם  
 )מ"ר(

 משרדים
- - 

 תעשיה 
- - 

 

 סה"כ

חות הכספיים בתום התקופה הסכום בו מוצגות הקרקעות בדו
 )מאוחד( )באלפי ש"ח (

 
130,298 41,583 

 38,380 67,073  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה )מ"ר( 

 תעשיה )מ"ר(זכויות בניה בקרקעות לפי תוכניות מאושרות לפי שימושם  
- - 

 41,534 133,058 משרדים 

 9,490 9,490 מסחר 

 מלון 
 - 
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 )מצרפי( ומכירת נכסים רכישת .3.8

 

 

 פרמטרים אזור

 לשנה שנסתיימה ביום

 
31/12/17 31/12/16 31/12/15 

חיפה  
 והצפון

נכסים 
 שנמכרו

 - - - מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 - - - )מאוחד( באלפי ש"ח(

 - - - שטח נכסים שנמכרו בתקופה )מאחד( )מ"ר( 

 

NOI  של נכסים שנמכרו )מאוחד( )באלפי
 - - - ש"ח(

 

הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים \רווח
 - - - )מאוחד( )באלפי ש"ח(

נכסים  
 שנרכשו

 - - - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 

עלות הנכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( 
 - - - )באלפי ש"ח(

 

NOI  של נכסים נרכשו )מאוחד( )באלפי
 - - - "ח(ש

 - - - שטח נכסים שנרכשו בתקופה )מאחד( )מ"ר( 

נכסים  גוש דן 
 שנמכרו

 - - - מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 - - - )מאוחד( באלפי ש"ח(

 - - - שטח נכסים שנמכרו בתקופה )מאחד( )מ"ר( 

 

NOI י של נכסים שנמכרו )מאוחד( )באלפ
 - - - ש"ח(

 

הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים \רווח
 - - - )מאוחד( )באלפי ש"ח(

 

נכסים 
 שנרכשו

 - - - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 

עלות הנכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( 
 - - - )באלפי ש"ח(

 

NOI  של נכסים נרכשו )מאוחד( )באלפי
 - - - ש"ח(

 
 )מאחד( )מ"ר( שטח נכסים שנרכשו בתקופה

- - - 
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נכסים  דרום 

 שנמכרו
 1 1  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 )מאוחד( באלפי ש"ח(

- 
4,750 5,000 

 

שטח נכסים שנמכרו בתקופה )מאחד( 
 )מ"ר(

- 
1,800 3,725 

 

NOI  שנמכרו )מאוחד( )באלפי של נכסים
 ש"ח(

- 
356 - 

 

הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים \רווח
 )מאוחד( )באלפי ש"ח(

- 
463 840 

 
נכסים 
 שנרכשו

 - - - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 

עלות הנכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( 
 )באלפי ש"ח(

- - 
- 

 

NOI  של נכסים נרכשו )מאוחד( )באלפי
 ש"ח(

- - 
- 

 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה )מאחד( 
 )מ"ר(

- - 
- 

 

 
נכסים  גרמניה

 שנמכרו
 1 - 1 מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 57,000   )מאוחד( באלפי יורו

- 
1,260 

 

שטח נכסים שנמכרו בתקופה )מאחד( 
 19,194 )המכירה נעשתה על דרך מ. מניות( )מ"ר(

- 
1,300 

 

NOI מאוחד(  מכרושל נכסים שנר(
 )באלפי יורו(

3,580 

- 

- 

 

הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים \רווח
 4,400 מכירת מניות (בפועל ) )מאוחד( )באלפי יורו(

- 
896 

נכסים  
 שנרכשו

 - 1 3 מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 

עלות הנכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( 
 - 17,430 75,000 )באלפי יורו(

 

NOI  של נכסים נרכשו )מאוחד( )באלפי
 - 1,081 4,353 יורו(

 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה )מאחד( 
 - 12,283 39,700 )מ"ר(

  

 
 רמטריםפ אזור

 לשנה שנסתיימה ביום

 31/12/17 31/12/16 31/12/15 

נכסים  מרכז 
 שנמכרו

 - - 1 מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 - - 8,250 )מאוחד( באלפי ש"ח(

 

שטח נכסים שנמכרו בתקופה )מאחד( 
 - - 6,466 )מ"ר(

 

NOI  של נכסים שנמכרו )מאוחד( )באלפי
 - - 580 ש"ח(

 

הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים \רווח
 - - 1,980 )מאוחד( )באלפי ש"ח(

נכסים  
 שנרכשו

 - - - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 

עלות הנכסים שנרכשו בתקופה )מאוחד( 
 - - - )באלפי ש"ח(

 

NOI לפי של נכסים נרכשו )מאוחד( )בא
 - - - ש"ח(

 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה )מאחד( 
 - - - )מ"ר(
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 – 2016, 7.8% –בניה שעור התשואה על שווי הנכס בניכוי קרקע וזכויות . אש"ח קרקע וזכויות בניה 157,492 – 2016.  167,754 – 2017כולל סך של   (1)
7.4% ,2015 – 7.2% . 

 רשימת נכסים מהותיים .3.9

   

ב)ט( 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה  פריט מידע 

 ין(י)לפי הענ

 שנה שם הנכס ומאפייניו

ערך 

בספרים 

בסוף 

ופה תק

)מאוחד( 

)אלפי 

 ש"ח(

שווי הוגן 

בסוף 

תקופה 

)במטבע 

 (המסחרי

הכנסות 

מדמי 

שכירות 

בתקופה 

)מאוחד( 

)במטבע 

 (המסחרי

NOI  

בפועל 

בתקופה 

)מאוחד( 

מטבע ב)

 (המסחרי

שיעור 

התשואה 

)%( 

שיעור 

התשואה 

המותאם 

 )%(

NOI 

 הצפוי 

לשנה 

 הבאה

שיעור 

התשואה 

על 

העלות 

)%( 

 יחס שווי

החוב 

לנכס 

(LTV) 

 

רווחי 

שיערוך 

)במטבע 

 המסחרי(

 עורש

התפוסה 

לתום 

 תקופה

 )%( 

דמי שכירות 

ממוצעים 

למ"ר 

)במטבע 

 (מסחריה

כולל דמי 

 ניהול

זיהוי מעריך 

השווי )שם 

 וניסיון(

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

 לפיו

הנחות נוספות 

בבסיס ההערכה 

- (cape 

rate )שיעור היוון/

)מספר נכסי 

ר השוואה, מחי

ממוצע למ"ר של 

 נכסי השוואה(

חוצות 

המפרץ 

חיפה 

 בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת 

 הפעלה

 

1994 

 

 צפון אזור

 שנת 

2017 
-------- 803,000 46,810 49,730 6.2% 6.2% 8.96% 26.9% 28,564 94% 85 

משה 

פרידמן 

ורענן דוד 

עוסקים 

בשמאות 

משנת 

-ו 1991

2004 

 בהתאמה

הוון אומדן 

תזרימי 

מזומנים 

 הצפויים

ן ושיעורי ההיו

מושכר  –

7.5% , 

  8.0% –פנוי 

 9% -חשמל

כולל קרקע 

 וזכויות בניה

בשווי של 

167,754 

 אש"ח

 ש"ח ציון המטבע  המסחרי

 מסחר שימוש עיקרי

 שנת

6201  
-------- 765,000 42,931 44,748 

 

5.8% 

 

 

5.9% 

 

8.2% 29.2% 48,878 91% 79 

משה 

פרידמן 

ורענן דוד 

עוסקים 

בשמאות 

משנת 

-ו 1991

2004 

 בהתאמה

הוון אומדן 

תזרימי 

מזומנים 

 הצפויים

ן ושיעורי ההיו

מושכר  –

7.75% , 

  8.25% –פנוי 

 9% -חשמל

כולל קרקע 

 וזכויות בניה

בשווי של 

157,492 

 אש"ח

עלות מקורית/ עלות 

הקמה מקורית 

 (ש"ח)באלפי 

555,118 

 50.0% חלק התאגיד )%(

 שנת 

2015 
-------- 645,600 39,174 40,468 

 

6.3 

(1) 

 

6.4% 

(2) 

8.5% 35.9% 6,292 90% 72 

משה 

פרידמן 

ורענן דוד 

עוסקים 

בשמאות 

משנת 

-ו 1991

2004 

 בהתאמה

הוון אומדן 

תזרימי 

מזומנים 

 הצפויים

 

 

 –שיעורי ההיון 

 , 8.0%מושכר 

  8.25% –פנוי 

 9% -חשמל 

כולל קרקע 

 הוזכויות בני

בשווי של 

 אש"ח 85,895

 54,724 )מ"ר( שיווק שטח
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            מהותייםרשימת נכסים  3.9

                  

   

  

 פריט מידע

ב)ט( 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

 ין(י)לפי הענ

 שנה שם הנכס ומאפייניו

ערך 

בספרים 

בסוף 

תקופה 

)מאוחד( 

)אלפי 

 ש"ח(

שווי הוגן 

בסוף 

תקופה 

)במטבע 

 (המסחרי

הכנסות 

מדמי 

שכירות 

בתקופה 

)מאוחד( 

)במטבע 

 (המסחרי

NOI  

בפועל 

בתקופה 

( )מאוחד

מטבע ב)

 (המסחרי

שיעור 

התשואה 

)%( 

שיעור 

התשואה 

המותאם 

 )%(

NOI 

 הצפוי 

לשנה 

 הבאה

שיעור 

התשואה 

על 

העלות 

)%( 

 יחס שווי

החוב 

לנכס 

(LTV) 

 

רווחי 

שיערוך 

)במטבע 

 המסחרי(

 עורש

התפוסה 

לתום 

 תקופה

 )%( 

דמי שכירות 

ממוצעים 

למ"ר 

)במטבע 

 (מסחריה

כולל דמי 

 וחניות ניהול

ריך זיהוי מע

השווי )שם 

 וניסיון(

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

 לפיו

הנחות נוספות 

בבסיס ההערכה 

- (cape 

rate )שיעור היוון/

)מספר נכסי 

השוואה, מחיר 

ממוצע למ"ר של 

 נכסי השוואה(

אשטרום 

נכסים  

בע"מ 

מרכז בית 

 הגביש

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת 

 הפעלה

 

2011 

 

 

 מרכז אזור

שנת 

2017 
172,170 172,170 14,036 14,082 8.2% 8.2% 8.9% 50.3% (810) 95% 85 

ירון 

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 7.75%-מושכר

 8.25% -פנוי

זכויות הבניה 

בשווי של 

אש"ח 5,610  

ציון המטבע  

 המסחרי
 ש"ח

 ישימוש עיקר
מסחר/ 

 משרדים

 שנת

2016 
173,000 173,000 13,939 14,497 8.4% 8.4% 9.2% 53.9% 6,202 95% 84 

ירון 

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 7.75%-מושכר

 8.25% -פנוי

זכויות הבניה 

בשווי של 

אש"ח 5,610  

ת/ עלות מקורי

עלות הקמה 

מקורית )באלפי 

 (ש"ח

158,059 

חלק התאגיד 

)%( 
100.0% 

 שנת 

2015 
166,750 166,750 13,717 13,604 8.2% 8.2% 8.6% 58.2% (1,016) 94% 83 

ירון 

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 8.0%-שכרמו

 8.5% -פנוי

זכויות הבניה 

בשווי של 

 אש"ח 5,610

 שיווק שטח

 )מ"ר(
16,919 

 
 במהלך השנה בוצעו התאמות לשוכרים השונים וכתוצאה מכך נגרמו הפסדי השערוך. (1)
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            רשימת נכסים מהותיים 3.9

                  

   

  

 פריט מידע

ב)ט( 8ם הנדרשים לפי תקנה נתונים נוספי

 )לפי הענין(

 שנה שם הנכס ומאפייניו

ערך 

בספרים 

בסוף 

תקופה 

)מאוחד( 

)אלפי 

 ש"ח(

שווי הוגן 

בסוף 

תקופה 

)במטבע 

 (המסחרי

הכנסות 

מדמי 

שכירות 

בתקופה 

)מאוחד( 

)במטבע 

 (המסחרי

NOI  

בפועל 

בתקופה 

)מאוחד( 

מטבע ב)

 (המסחרי

שיעור 

התשואה 

)%( 

שיעור 

 התשואה

המותאם 

 )%(

NOI 

 הצפוי 

לשנה 

 הבאה

שיעור 

התשואה 

על 

העלות 

)%( 

 יחס שווי

החוב 

לנכס 

(LTV) 

 

רווחי 

שיערוך 

)במטבע 

 המסחרי(

 עורש

התפוסה 

לתום 

 תקופה

 )%( 

דמי 

שכירות 

ממוצעים 

למ"ר 

)במטבע 

 (מסחריה

כולל דמי 

 ניהול

 וחניות

זיהוי מעריך 

השווי )שם 

 וניסיון(

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

י פעל השוו

 לפיו

הנחות נוספות 

בבסיס ההערכה 

- (cape 

rate )שיעור היוון/

)מספר נכסי 

השוואה, מחיר 

ממוצע למ"ר של 

 נכסי השוואה(

אשטרום 

נכסים 

בע"מ בנין 

משרדים 

בני ברק 

 ()ויטה

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת 

 הפעלה

 

1997 

 מרכז אזור

 שנת

7201  
128,040 128,040 11,091 11,812 9.2% 9.2% 11.2% 29.7% 1,130 100% 92 

ירון 

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 -מושכר

6.75%-7.75% 

  

 7.7% –חניות 
ציון המטבע  

 המסחרי
 ש"ח

  משרדים שימוש עיקרי

 שנת 

2016 
126,140 126,140 11,118 11,622 9.2% 9.2% 11.1% 32.7% 2,100 99% 91 

ירון 

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 -מושכר

7.7% 

  

 7.7% –חניות 

עלות 

מקורית/ 

עלות הקמה 

מקורית 

 (ש"ח)באלפי 

105,633 

חלק התאגיד 

)%( 
100% 

 שנת

2015 
124,000 124,000 10,734 10,785 8.7% 8.7% 10.3% 35.85 7,480 98% 92 

ירון 

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 -מושכר

7.5%- 

 8.0% 

 –חניות 

7.75% 

 שיווק שטח

 )מ"ר(
13,615 
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            ייםרשימת נכסים מהות 3.9

                  

 ין(יב)ט( )לפי הענ8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה  פריט מידע     

 שנה שם הנכס ומאפייניו

ערך 

בספרים 

בסוף 

תקופה 

)מאוחד( 

)אלפי 

 ש"ח(

שווי הוגן 

בסוף 

תקופה 

)במטבע 

 (המסחרי

הכנסות 

מדמי 

שכירות 

בתקופה 

)מאוחד( 

)במטבע 

 (המסחרי

NOI  

ועל בפ

בתקופה 

)מאוחד( 

מטבע ב)

 (המסחרי

שיעור 

התשואה 

)%( 

שיעור 

התשואה 

המותאם 

 )%(

NOI 

 הצפוי 

לשנה 

 הבאה

שיעור 

התשואה 

על 

העלות 

)%( 

 יחס שווי

החוב 

לנכס 

(LTV) 

 

רווחי 

שיערוך 

)במטבע 

 המסחרי(

 עורש

התפוסה 

לתום 

 תקופה

 )%( 

דמי 

שכירות 

ממוצעים 

למ"ר 

)במטבע 

 (מסחריה

 

זיהוי מעריך 

השווי )שם 

 וניסיון(

מודל ההערכה 

שמעריך השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות בבסיס 

 cape) -ההערכה 

rate )שיעור היוון/

)מספר נכסי השוואה, 

מחיר ממוצע למ"ר של 

 נכסי השוואה(

אשלון 

מלונאות 

 בע"מ 

מלון ים 

 המלח

 

 

 

 

 

שנת 

 הפעלה

 

1997 

 

 

 

 

 דרום אזור

 שנת 

2017 
------- 232,740 22,756 22,756 9.8% 9.5% 9.0% 28.4% (1,646) 100% 78 

דברת 

אולפינר 

עוסקת 

בשמאות 

 1992משנת 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 -שיעור ההיוון 

לדמ"ש  8.25%

ראויים בתום 

 תקופת ההפעלה
ציון 

המטבע  

 המסחרי

 ש"ח

שימוש 

 עיקרי
 מלונאות

 שנת 

2016 
------- 230,300 21,693 21,693 9.4% 9.4% 10.5% 31.7% 

 

(635) 

 

100% 75 

דברת 

אולפינר 

עוסקת 

בשמאות 

 1992משנת 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 -שיעור ההיוון 

לדמ"ש  8.25%

ראויים בתום 

עלות  תקופת ההפעלה

מקורית/ 

עלות 

הקמה 

מקורית 

)באלפי 

 (ש"ח

210,450 

חלק 

התאגיד 

)%( 

50.0% 

 שנת 

2015 
------- 225,200 18,828 18,828 8.4% 8.6% 9.4% 37.8% 

 

 

 

(10,655) 

 (א)

 

 

100% 65 

דברת 

אולפינר 

עוסקת 

בשמאות 

 1992משנת 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

-שיעור ההיוון 

להכנסה  7.0%

-מינימלית עד ל

לדמ"ש  8.25%

ראויים בתום 

 תקופת ההפעלה

 שטח

 שיווק

 )מ"ר(

24,218, 

 

 .בכל קומות המלון בשנים האחרונותשנערך  /חידושמשיפוץ בעיקרנובע  (א)

 
 
 
 
 



- 39 - 

            מהותייםרשימת נכסים  3.9

                  

   

  

 פריט מידע

ב)ט( 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

 ן(י)לפי העני

 שנה שם הנכס ומאפייניו

ערך 

בספרים 

ף בסו

תקופה 

)מאוחד( 

)אלפי 

 ש"ח(

שווי הוגן 

בסוף 

תקופה 

)במטבע 

 (המסחרי

הכנסות 

מדמי 

שכירות 

בתקופה 

)מאוחד( 

)במטבע 

 (המסחרי

NOI  

בפועל 

בתקופה 

)מאוחד( 

מטבע ב)

 (המסחרי

שיעור 

התשואה 

)%( 

שיעור 

התשואה 

המותאם 

 )%(

NOI 

 הצפוי 

לשנה 

 הבאה

שיעור 

התשואה 

על 

העלות 

)%( 

 יחס שווי

החוב 

נכס ל

(LTV) 

 

רווחי 

שיערוך 

)במטבע 

 המסחרי(

 עורש

התפוסה 

לתום 

 תקופה

 )%( 

דמי שכירות 

ממוצעים 

למ"ר 

)במטבע 

 (מסחריה

)כולל דמי 

 וחניות ניהול

 

 

זיהוי מעריך 

השווי )שם 

 וניסיון(

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

 לפיו

הנחות נוספות 

בבסיס ההערכה 

- (cape 

rate )שיעור היוון/

סי )מספר נכ

השוואה, מחיר 

ממוצע למ"ר של 

 נכסי השוואה(

מגדלי הוד 

השרון 

 בע"מ

 

 

 

 

 

 

שנת 

 הפעלה

 

2000 

 

 אזור

גוש דן 

והוד 

שנת  השרון

2017 

____ 

 
798,000 57,320 57,607 7.2% 7.4% 11% 41.2% 32,300 96% 83 

ירון 

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

ת שיט

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 7.5%-מושכר

 8.0% -פנוי

 
ציון המטבע  

 המסחרי
 ש"ח

 משרדים שימוש עיקרי

 שנת

2016 

 

 

____ 

 

 

762,560 48,394 48,230 6.3% 8.1% 9.3% 44.8% 39,533 96% 80 

ירון 

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

יטת ש

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 7.75%-מושכר

 8.25% -פנוי

עלות מקורית/  

עלות הקמה 

מקורית )באלפי 

 מבנה ה' (ש"ח

522,415 

 

 

חלק התאגיד 

)%( 
42.34% 

 שנת

5201  

 

 

____ 

 

 מבנה ה'

(1)  

 

(1) 

 

508,102 

 

148,628 

 

37,095 35,926 %7.1  8% 9.8% 45.6% 55,812 97% 81 

ן ירו

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 8%-מושכר

 8.5% -פנוי

 
 )מ"ר(  שטח

 מבנה ה'
69,586 

 

  אש"ח . 85,910עלותו  .  מ"ר 20,557-שטחו מסתכם ב משטחיו 85%שווקו  2015סוף שנת נכון ל –הסתיימה ה' בניית מבנה  (1)
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            מהותייםרשימת נכסים  3.9

                  

   

  

 פריט מידע

ב)ט( 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

 ין(י)לפי הענ

 שנה שם הנכס ומאפייניו

ערך 

בספרים 

בסוף 

תקופה 

)מאוחד( 

)אלפי 

 ש"ח(

שווי הוגן 

בסוף 

תקופה 

)במטבע 

 (המסחרי

הכנסות 

מדמי 

 שכירות

בתקופה 

)מאוחד( 

)במטבע 

 (המסחרי

NOI  

בפועל 

בתקופה 

)מאוחד( 

מטבע ב)

 (המסחרי

שיעור 

התשואה 

)%( 

שיעור 

התשואה 

המותאם 

 )%(

NOI 

 הצפוי 

לשנה 

 הבאה

שיעור 

התשואה 

על 

העלות 

)%( 

 יחס שווי

החוב 

לנכס 

(LTV) 

 

רווחי 

שיערוך 

)במטבע 

 המסחרי(

 עורש

התפוסה 

לתום 

 תקופה

 )%( 

דמי שכירות 

צעים ממו

למ"ר 

)במטבע 

 (מסחריה

כולל דמי 

 וחניות ניהול

זיהוי מעריך 

השווי )שם 

 וניסיון(

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

 לפיו

הנחות נוספות 

בבסיס ההערכה 

- (cape 

rate )שיעור היוון/

)מספר נכסי 

השוואה, מחיר 

ממוצע למ"ר של 

 נכסי השוואה(

Ashtoh 

2008 

 לייפציג

 

 

 

 

 

 

הנכס 

נרכש 

ש בחוד

12/09 

 גרמניה אזור

שנת 

2017 

 

164,871 39,703 2,658 2,500 6.3% 6.3% 8.8% 52.3% 1,481 100% 7.7 

DIWG / 

STIWA 

)השמאי 

המעריך 

עוסק 

-במקצוע כ

 שנה 32

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 צפוי NOI היוון

שנים  10-ל

בשיעור היוון 

  5.25של 

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

שיעור היוון ב

 5.63%של 

ציון המטבע  

 המסחרי
 יורו

 משרדים שימוש עיקרי
 

 

 שנת

2016 

 

 

 

154,562 38,222 2,654 2,563 6.7% 6.7% 9% 56.4% 

 

 

1,999 

 

 

100% 7.7 

DIWG / 

STIWA 

)השמאי 

המעריך 

עוסק 

-במקצוע כ

 שנה 32

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 פויצ NOI היוון

שנים  10-ל

בשיעור היוון 

  5.6%של 

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 5.9%של 

עלות 

מקורית/ 

עלות הקמה 

מקורית 

 (יורו)באלפי 

28,286 

חלק התאגיד 

)%( 
51.0% 

 שנת

2015 
153,832 36,223 2,656 2,576 7.1% 7.1% 9.1% 61.6% 

 

 

2,463 

 

 )א(

100% 7.6 

DIWG / 

STIWA 

)השמאי 

המעריך 

עוסק 

-במקצוע כ

 שנה 32

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 צפוי NOI היוון

שנים  10-ל

בשיעור היוון 

  6.0%של 

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 6.25%של 

שטח שיווק 

 )מ"ר(
36,407 

 

 אלפי יורו. 896 -וח בגינו הסתכם בכשהרו זכויות בניה כולל מכירת  (א)
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            רשימת נכסים מהותיים 3.9

                  

   

  

 פריט מידע

ב)ט( 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

 ין(י)לפי הענ

 שנה שם הנכס ומאפייניו

ערך 

בספרים 

בסוף 

תקופה 

)מאוחד( 

)אלפי 

 ש"ח(

שווי הוגן 

בסוף 

תקופה 

)במטבע 

 (המסחרי

כנסות ה

מדמי 

שכירות 

בתקופה 

)מאוחד( 

)במטבע 

 (המסחרי

NOI  

בפועל 

בתקופה 

)מאוחד( 

מטבע ב)

 (המסחרי

שיעור 

התשואה 

)%( 

שיעור 

התשואה 

המותאם 

 )%(

NOI 

 הצפוי 

לשנה 

 הבאה

שיעור 

התשואה 

על 

העלות 

)%( 

 יחס שווי

החוב 

לנכס 

(LTV) 

 

רווחי 

שיערוך 

)במטבע 

 המסחרי(

 עורש

התפוסה 

לתום 

 תקופה

 (%) 

דמי שכירות 

ממוצעים 

למ"ר 

)במטבע 

 (מסחריה

כולל דמי 

 ניהול

זיהוי מעריך 

השווי )שם 

 וניסיון(

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

 לפיו

הנחות נוספות 

בבסיס ההערכה 

- (cape 

rate )שיעור היוון/

)מספר נכסי 

השוואה, מחיר 

ממוצע למ"ר של 

 נכסי השוואה(

Ashtoh 

2010     

  הסן

 גרמניה

 

 

 

 

 

הנכס נרכש 

 בחודש

1/2013 

 גרמניה אזור

שנת 

2017  30,326 2,186 2,150 7.1% 7.1% 8.1% 50.6% 147 100% 15.2 

DIWG / 

STIWA 

)השמאי 

המעריך 

עוסק 

-במקצוע כ

 שנה 32

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 צפוי NOI היוון

שנים  10-ל

בשיעור היוון 

  5.38%של 

 NOI והיוון

 שנים 10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 5.63%של 

ציון המטבע  

 המסחרי
 יורו

 משרדים שימוש עיקרי

 שנת

2016 122,038 30,179 2,134 2,077 6.9% 6.9% 7.8% 52.7% 1,018 100% 15 

DIWG / 

STIWA 

)השמאי 

המעריך 

עוסק 

-במקצוע כ

 שנה 32

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 צפוי NOI היוון

שנים  10-ל

בשיעור היוון 

  5.7%של 

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 5.9%של 

עלות 

מקורית/ 

עלות הקמה 

מקורית 

 (יורו)באלפי 

26,556 

חלק התאגיד 

)%( 
75% 

 שנת

2015 
123,841 29,161 2,134 2,100 7.2% 7.2% 7.9% 56.4% 445 100% 15.4 

DIWG / 

STIWA 

)השמאי 

המעריך 

עוסק 

-במקצוע כ

 שנה 32

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 צפוי NOI היוון

שנים  10-ל

בשיעור היוון 

 5.9%של

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 6.1%של 

 שיווק שטח

 )מ"ר(
15,254 
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 מעריכי שווי חיצוניים 3.9

 

לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )דוחות  2פרטים לפי סעיף  –ריכי השווי החיצוניים של החברה מע 

 1970-תקופתיים ומידיים(, תש"ל

החל  והערכות השווי בתחום שמאות המקרקעיןרב ועוסק מר ספקטור הנו בעל ניסיון  –מר ירון ספקטור 

 .2011שנת לה על ידי הנהלת החברה בההחלטה על ההתקשרות עם מר ספקטור התקב  .1992משנת 

 היקף מאזןמ 25% -, כ2017בדצמבר  31שיעור הנכסים שהוערכו על ידי מר ספקטור מהווה, נכון ליום 

של  105-30, על כן הוא עונה על הגדרת מעריך שווי מהותי מאוד בהתאם לעמדת סגל משפטית החברה

על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין התאגיד וגילוי בנושא גילוי , 2015ביולי  22רשות ניירות ערך מיום 

 .בנוגע למעריך שווי שהערכותיו מהותיות מאוד לתאגיד

שכר הטרחה של מר ספקטור לא הותנה בתוצאות הערכות  למר ספקטור קיים הסכם שיפוי עם החברה.

  .ובין החברה למר ספקטור לא קיימת תלות השווי או בביצועי החברה

להתקשר עם מר ספקטור בשל ניסיונו הרב ומקצועיותו בתחום הנדל"ן המניב בישראל, החברה בחרה 

 אשר מעניקים לו את הכישורים הנדרשים לקביעת השווי ההוגן של נכסי החברה.

 3.12ף גם בסעיף לעיל ובסעילפרטים נוספים ביחס להערכות השווי אשר בוצעו על ידי מר ספקטור ראו 

 .להלן 
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 נדל"ן להשקעהערך התאמת סעיף עליית                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  התאמה לדוח הכספי .3.10

  

     

    סעיף 

 6120 7201 מהות טבלה 

 2,492,529 2,370,480  סה"כ נכסי נדל"ן להשקעה 3.3.3/4 

 ------   ------      סה"כ נכסים בהקמה 3.6 

 41,583 130,298 קרקעות 3.7 

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

   2,500,778 2,534,112 

   מותהתא  

  
נדל"ן קניון בת ים מוצג בדוח הכספי 

 (4,750) (545,150) כהשקעה מיועדת למימוש

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

 ((4,750 ((545,150 סה"כ התאמות  

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

   1,955,628 2,529,362 

   בדוח הכספי  

 2,529,362 1,955,628 נדל"ן להשקעה  

   נדל"ן לפיתוח  

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

 2,529,362 1,916,347 סה"כ בדוח הכספי  

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

   0 0 

     סעיף

 5120 6120 7201 מהות טבלה

 51,712 61,020 81,189  הפרשי שערוךסה"כ  3.3.8/9/10

    התאמות 

 2,108 5,066 875 שערוך מקרקעין 

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

  82,064 66,086 53,820 

    בדוח הכספי 

 53,820 66,086 82,064 עליית ערך נדל"ן להשקעה 

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

  0 0 0 
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  FFOהתאמה לרווחי  .3.11

31/12/1731/12/1631/12/15

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

 171,706 271,558 218,124רווח )הפסד( נקי לתקופה )מאוחד(

התאמות

(53,820)(66,086)(82,064)ירידה )עליה( בהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

(6,292)(7,304) רווח ממכירת משרדים

 23,494(5,572) 26,056עליה )ירידה( במיסים נדחים בגין התאמות

 2,385 1,955 7,679מיסים בגין מכירת נכסים

(4,682)(12,403)(3,312)הוצאות )הכנסות( אחרות

 2,869 3,102 171פחת, הפחתות ושונות

שינויים בשווי הוגן מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 

(3,224)  דרך רווח והפסד

(12,411)(43,959)(17,620)התאמות המתייחסות  לחברות כלולות

 הפחתת רווחי חברות כלולות BOT שאינן נדל"ן להשקעה
(9,455)(8,553)(5,547)

התאמות המתייחסות  לחלקן של הזכויות שאינן מקנות 

(12,386)(13,047)(13,696)שליטה ברווח הנקי

 FFO(Funds Frome Operation 125,882 119,690 102,093( לפי כללי הרשות

(8,805)(2,607) 1,257 הוצאות הפרשי הצמדת אשראי שנצברו והפרשי שער

LYFE (5,013)החסר הוצאות מימון שהוונו פרויקט  

 459(2,330)(11,478)הפסדי )רווחי( שערוך מניירות ערך

(4,077)  רווח מימוש אופצית קונקט

 19,943(12,124) הפסד )רווח(  מניות מבטח אחזקות בע"מ

(13,412)  דבדנד מניות מבטח אחזקות בע"מ

 3,761 908 313מיסים שנים קודמות

(2,131)(16,153)(14,921)סיכום ביניים סעיפי FFO שאינם לפי כללי הרשות

Funds Frome Operation (FFO)110,961 103,538 99,962 

 FFO19,316 17,290 12,135 חברות כלולות BOT שאינן נדל"ן להשקעה

Funds Frome Operation (FFO)130,277 120,828 112,097 

1,196,7151,041,781915,577הון עצמי

10.9%11.6%12.2%תשואת F.F.O להון עצמי

130,277120,828112,097שנתי כולל

9,4498,731גידול

הסברים לגידול ב- FFO בין השנים

          6,692           328-שינויים ברווח התפעולי גידול )קיטון(

        10,981       11,287שינויים בחברות כלולות גידול )קיטון(

         7,430-         1,297שינויים בהוצאות מימון קיטון )גידול(

            849-        2,158-שינויים בהוצאות מס קיטון )גידול(

            662-           649-שינויים בזכויות המיעוט קיטון )גידול(

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

9,449         8,731          

פרמטרים

FFO לשנה שנסתיימה ביום

FFO אינו מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים ; מדד זה מחושב לפי הנחיות הרשות לניירות ערך ; 

המדד הוא רווח נקי חשבונאי לתקופה , בניכוי הכנסות והוצאות חד פעמיות )לרבות רווחים או הפסדים 

משערוכי נכסים( , פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים ; השימוש במדד זה מקובל לבחינת ביצועיהן של 
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פירוק ה- FFO לרכיבים שונים

31/12/1731/12/1631/12/15

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

FFO157,981158,309151,617 פעילות שוטפת מאוחד

FFO-78,132-79,429-71,999 מימון מאוחד

FFO 76,16564,87753,897 חברות כלולות

FFO-12,039-9,881-9,032 מיסים

FFO-13,696-13,047-12,386 מיעוט

Funds Frome Operation (FFO) 112,097 120,829 130,278סה"כ 

חלוקה לפי מגזרים

FFO130,278120,829112,097 אשטרום נכסים כולל

FFO16,75013,48211,172 חו"ל )1(

FFO113,528107,347100,925 ארץ

FFO30,84228,82426,918 אשלד

FFO82,68678,52374,007  אשטרום נכסים יתרה

פירוט חברות כלולות

FFO46,94540,86932,550 חברות כלולות שאינן BOT ארץ

FFO9,9046,7189,212 חברות כלולות שאינן BOT חו"ל

BOT חברות FFO19,31617,29012,135

 53,897 64,877 76,165חברות כלולות FFO סה"כ

 17,698 16,516 16,803)1(  לאחר ניכוי הוצ' ריבית - הלוואת אשטרום נכסים

פרמטרים

FFO לשנה שנסתיימה ביום
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  1נכסים מהותיים מאד –הנדל"ן המניב  פעילות .3.12

 (%100-"( )שיעור החזקת החברהים-בת קניוןקניונים בישראל בע"מ )להלן: " .3.12.1

 תהתקשרה חבר על קיום משא ומתן  13/12/2017ובהמשך לדיווח מיידי מיום  2018בינואר  24יום ב 
, המחזיקה במלוא ההון המונפק והנפרע ( 100% –)חברת בת של אשטרום נכסים  אלדר נכסים בע"מ

מהחזקותיה  50%"(, למכירת של קניונים, בהסכם עם ביג מרכזי קניות בע"מ )להלן: "הקונה
מיליון  ש"ח  המשקף שווי נטו של  125  -בתמורה לסך של כ,  2018בינואר  1בתוקף מיום בקניונים 

 החברה הבת בניכוי התחייבויותיה. 

בספטמבר  30מהזכויות בקניון כאשר נכון ליום  100% -מ' ש"ח ל 555התמורה נקבעה לפי שווי של  
  מ' ש"ח. 532 -דוחות הכספיים של החברה על סך של כ, עמד שווי הקניון ב2017

דיווחה החברה כי אישור הממונה על ההגבלים העסקיים התקבל ובכך  2018בפברואר  14ביום 
 התקיימו כל התנאים המתלים וההסכם נכנס לתוקף.

  7201בדצמבר,  31ים ליום -להלן פרטים  אודות קניון בת .3.12.1.1

 בת ים מיקום הנכס:
 מסחר פיצול לפי שימושים: –שטחי הנכס 

   החברה בנכס: חלק
 

)באמצעות חברת בת אלדר  100%
 (100%-נכסים המוחזקת ב

 1993מרץ  תאריך הפעלת הנכס:
 חכירה פירוט זכויות משפטיות בנכס:
שם קניונים -הזכויות רשומות על מצב רישום זכויות משפטיות:

 בישראל בע"מ
 --------- זכויות בניה:

 איחוד :בדוחות הכספיים הגשיטת הצ

 נתונים עיקריים .3.12.1.2

 שנת     
2017 

 שנת
2016 

 שנת
2015 

)אלפי ש"ח( כפי  שווי הוגן בסוף התקופה
 511,880 513,700 545,150 שנרשם בדוח הכספי

 (2,502) (1,323) 30,222 ווחי )הפסדי( שערוך באלפי ש"ח ר
 99% 99% 98% שיעור תפוסה ממוצע )%(

 20,937 20,765 20,804 (א) שטחים מושכרים
 57,003 56,759 55,485 )כולל דמי ניהול( סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(
 228 227 222 לחודש )ש"ח( דמי שכירות ממוצעים למטר

בחוזים שנחתמו  דמי שכירות ממוצעים למטר
 290 179 361 )ש"ח( בתקופה

NOI 41,763 40,167 38,919 )אלפי ש"ח( בפועל 

NOI  43,000 42,400 39,800 )אלפי ש"ח(מייצג 
 8.2% 7.8% 7.1% שיעור תשואה בפועל )%(
 8.5% 8.3% 7.3% שיעור תשואה מיצג )%(

 134 129 153 מספר השוכרים לתום שנת הדיווח
 3,099 2,973 2,908 פדיון ממוצע חודשי למ"ר נטו מושכר

על השוכרים ומהסטת המושת  וז העמסה של שטחים ציבורייםשטחים מושכרים ניתנים לגידול/לקיטון בהתאם לאח (א)      
   זכויות בניה לטובת ההשבחות.

                                                      
 נכס נדל"ן להשקעה אשר מתקיים בו לפחות אחת מאלה: –לענין סעיף זה, "נכס מהותי מאד", הינו  1
 בדצמבר של כל שנה. 31כסי החברה )במאוחד( ליום או יותר מסך נ 10%)א( הסכום בו מוצג הנכס מהווה  
או יותר מסך הכנסות  10%)ב( הכנסות החברה המיוחסות לנכס )לרבות דמי ניהול ולמעט הכנסות והוצאות הנובעות משערוך( מהוות  

 .החברה )במאוחד( של כל השנה
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 פילוח מבנה הכנסות ועלויות .3.12.1.3

 2015שנת  2016שנת  2017שנת  
 באלפי ש"ח
 הכנסות:

 39,809 39,740 38,867 מדמי שכירות
 17,194 17,019 16,858 מדמי ניהול

 57,003 56,759 55,725 סה"כ הכנסות
    עלויות:

 13,239 14,985 15,251 אחזקה ותפעול
 92 100 105 פחת

    הוצאות אחרות:
 13,331 15,085 15,356 סה"כ עלויות:

 43,672 41,674 40,369 רווח גולמי:

NOI 41,763 40,167 38,919 :מתוקנן 

  :שוכרים עיקריים בנכס .3.12.1.4

ים לתקופת שנים עשר החודשים -קניון בתלהלן פרטים )לפי חלק החברה( אודות שוכרים עיקריים ב 
)לענין זה, "שוכר עיקרי" הינו שוכר עוגן או שוכר אשר ההכנסה  2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 או יותר מהכנסות הנכס המניב(: 20%ממנו מניבה 
 

שיעור מהכנסות  
המיוחסות לשוכר 

 12)%(, בתקופת 
החודשים 

שנסתיימה ביום 
31.12.2017 

שעור משטח 
הנכס המשויך 

 (%)לשוכר 
  2015בשנת 

 תאור הסכם השכירות
 שיוך

ענפי של 
 השוכר

תקופת 
 ההתקשרות 
 המקורית 
והתקופה 
 שנותרה 
 )שנים(

 אופציות 
 להארכה

 
 
 

 )שנים(

 תמורה 
 שנתית
 )אלפי 
 ש"ח( 

)*( 

 מנגנון 
 עדכון או 

הצמדה של דמי 
 השכירות 

 פירוט
 ערבויות

שוכר 
 עוגן
1 

 רשת 19% 12.23%
 מזון

התקופה 
המקורית 

 10-הינה ל
שנים ונותרו 

 3.5-עוד כ
 שנים

שתי 
 אופציות

 10-( ל1
 שנים
 

 4.5-( ל2
 שנים

6,814 

צמוד למדד 
המחירים 
 לצרכן

ערבות 
בנקאית 

צמודה למדד 
המחירים 

( 11/03לצרכן )
 400,000בסך 

 ש"ח

 אלפי ש"ח(. 1,121* )כולל דמי ניהול בסך של 
שוכר 
 עוגן
2 

 רשת 9.5% 5.29%
 אופנה

התקופה 
( 5) המקורית

 הסתיימה
 5-לאופציה

שנים ונותרו 
 4.5-עוד כ

 שנים

שתי 
 אופציות

 שנים 5-ל
 כל אחת
ואופציה 
-שלישית ל

 חודש 42

2,948 

צמוד למדד 
המחירים 

 80% לצרכן
 משינוי מדד

שטר חוב ע"ס 
2,404,548 
ש"ח צמוד 

 (5/12מדד )
משינוי  80%

 מדד

 
 אלפי ש"ח(. 866של * )כולל דמי ניהול בסך 

 
שוכר 
 עוגן
3 

התקופה  כל בו 10.7% 6.2%
המקורית 

 5-הינה ל
שנים ונותרו 

 שנים 1-עוד כ

שתי 
 אופציות

 שנים 5-ל
 כל אחת
ואופציה 
-שלישית ל

 חודש 59

3,453 

צמוד למדד 
המחירים 
 לצרכן

שטר חוב ע"ס 
1,920,000 
ש"ח צמוד 

 (11/13מדד )
משינוי  80%

 מדד

 אלפי ש"ח(. 64ל בסך של * )כולל דמי ניהו
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 להלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם קניון בת ים,  .3.12.1.5
 תקופת אופציות השוכרים: אי מימושבהנחת 

 
 

  
 
 
 
 

 
להלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם קניון בת ים, 

 תקופת אופציות השוכרים: מימושבהנחת 
 

הכנסה צפויה מחוזי 
 שכירות  חתומים

 לשנת
2018 

 לשנת
2019 
 

 לשנת
2020 

 לשנת
2021 

 לשנת
2022 

 והלאה
 ש"ח אלפי

 166,346 26,796 28,662 31,654 36,744 מרכיבים  קבועים

 
 

יצוין, כי הערכות הקבוצה לעיל בדבר ההכנסות הצפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם 
קניון בת ים, הינן מידע צופה פני עתיד המבוסס על חוזי שכירות חתומים אשר בידי הקבוצה 

ויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן .  הערכות אלה עשדוחנכון למועד ה
שונה, לרבות באופן שונה מהותית, מכפי שנצפה, מסיבות שונות וביניהן, ביטול מוקדם ו/או 
הפרה של חוזי השכירות, משבר עסקי של מי מהשוכרים ו/או עקב התממשותם של כל חלק 

 .4.16בסעיף מגורמי הסיכון כמתואר 

 וכננים בנכסהשבחות ושינויים מת .3.12.1.6

מ"ר בקומת החניון העליונה לשטח מסחרי , בשלבי אישור  3,000 החברה מתכוונת להסב 
 התב"ע .

הגישה קניונים הצעה לצד שלישי לרכישת מלוא זכויותיו  במקרקעין  2018בחודש פברואר 
מ"ר )שטח  8,300 -ים הצמוד לקניון בשטח של כ-הכוללים מרכז מסחרי וחניון בעיר בת

חניות וכן, זכויות למגורים ומשרדים והכל בהתאם לתכניות  280 -מ"ר( וכ 7,300עיקרי 
נכון למועד  מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. 240 -החלות על המקרקעין וזאת בתמורה לסך של כ

 דוח זה הצדדים לא הגיעו להסכמות מחייבות והם ממשיכים בניהול המשא ומתן .

 מימון ספציפי .3.12.1.7

 .2017בדצמבר  31יפי בקשר עם קניון בת ים, ליום ספצלהלן פרטים בדבר מימון 
        2017שנת 

 מועדי סכום הקרן
תקופת 
 ההלוואה

שיעור ריבית  סכום הקרן
 נקוב

 שיעור 
ריבית 

 אפקטיבית

 שווי  יתרה
 הוגן

יתרה בניכוי 
ת וחל

 שוטפות
 אלפי ש"ח
 מדווחים

 
 אלפי ש"ח % % אלפי ש"ח

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 46,995 61,455 61,455 3.45 3.45 144,600 3/2012-3/2022 צמודות הלוואות לא 
 96,460 96,460 96,460 3.7 3.7 96,460 3/2012-3/2022 הלוואות לא צמודות 
 30,000 30,000 30,000 3.2 3.2 30,000 7/2017-3/2022 הלוואות לא צמודות 
 6,842 8,947 8,947 3.05 3.05 10,000 7/2017-3/2022 הלוואות לא צמודות 

 180,297 196,862 196,862   241,060  סה"כ 
חלות שוטפת מוצגת בזמן 

 קצר
 

   565,61 
 
  

   297,801    מוצג בזמן ארוך  –יתרת הלוואות 

הכנסה צפויה מחוזי 
 שכירות  חתומים

 לשנת
2018 

 לשנת
2019 
 

 לשנת
2020 

 לשנת
2021 

 לשנת
2022 

 והלאה
 אלפי ש"ח

 55,238 12,346 16,528 23,289 34,842 םמרכיבים  קבועי
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        2016שנת 
 מועדי סכום הקרן

תקופת 
 ההלוואה

שיעור ריבית  סכום הקרן
 נקוב

 שיעור 
ריבית 

 אפקטיבית

 שווי  יתרה
 הוגן

יתרה בניכוי 
חלות 
 שוטפות

 אלפי ש"ח
 מדווחים

 
 אלפי ש"ח % % אלפי ש"ח

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 61,455 90,375 75,915 3.45 3.45 144,600 3/2012-3/2022 הלוואות לא צמודות 
 96,460 96,460 96,460 3.7 3.7 96,460 3/2012-3/2022 הלוואות לא צמודות 

 157,915 835,186 172,375   241,060  סה"כ 
חלות שוטפת מוצגת בזמן 

 קצר
 

   14,460 
 
  

   915,157    מוצג בזמן ארוך  –יתרת הלוואות 

  
 7201בדצמבר,  31לאחר תאריך המאזן ליום  ההלוואות פרעוןמועדי 

 
 שנה  שנה  שנה שנה שנה     
 סה"כ  ואילך שלישית  רביעית  חמישית שניה     ראשונה    
         
                     אלפי ש"ח מדווחים                               

 
 196,861 130,601 16,565 16,565 16,565 16,565 קרן -הלוואות מתאגידים בנקאיים    

 
 24,617 1,152  5,021 5,584 6,134 6,726     ריבית                                                    

    
 

את לקניונים נתנה קניונים  לוואותהסכמי ההלוואות עם התאגיד הבנקאי שהעמיד הבהתאם ל (1)
 הביטחונות הבאים: 

 משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על הנדל"ן להשקעה וזכויות הביטוח בגינו. (א)

 שעבוד ספציפי והמחאת זכות על זכות החברה לקבלת כספים משוכרי שטחים בנדל"ן להשקעה. (ב)

 הביטוח בגינו. אשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל רכוש החברה וכן זכויות שעבוד שוטף ר (ג)

 ערבות מתחדשת ללא הגבלה בסכום של החברה האם הסופית. (ד)

 
 
 

  -  פרטים אודות הערכת השווי .3.12.1.8

 31.12.2017קניון בת ים ליום  רה( בקשר עםכת שווי )לפי חלק החבלהלן פרטים אודות הער
 וח(ורפת לדהערכת השווי של נכס זה מצ)

 2015שנת  2016שנת  2017שנה   
 511,880 513,700 545,150 השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

 ירון ספקטור ירון ספקטור ירון ספקטור זהות מעריך השווי
 בלתי תלוי בלתי תלוי בלתי תלוי )*( האם המעריך בלתי תלוי?
 כן כן כן )*( האם קיים הסכם שפוי?

השווי )התאריך תאריך התוקף של הערכת 
 שאליו מתייחסת הערכת השווי(

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

 
31.12.2015 

גישת היוון  מודל הערכת השווי
 תזרים
 מזומנים

גישת היוון 
 תזרים
 מזומנים

גישת היוון 
 תזרים
 מזומנים

 
יינתן פסק דין  המעריך קיבל התחייבות לשיפוי. לפי כתב השיפוי, החברה תשפה את השמאי בגין כל תביעה בה)*(

סופי בקשר לחוות הדעת שנתן, רק עקב נתונים שסיפקה והתבררו כשגויים ו/או לא מדוייקים מהותית. החברה 
תשפה בגין הוצאות והפסדים שעלולים להיגרם למעריך כתוצאה מעבודת הערכה זו. בכל מקרה בו יידרש 

 -לשכר טרחת מעריך השווי כשהוא מוכפל בהתאגיד לשפות את מעריך השווי, יופחת מסכום השיפוי סך השווה 
3. 
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 שנת  
2017 

 שנת
2016 

 שנת
2015 

 גישת היוון 
תזרימי 
 מזומנים

 השכרה-שטח בר
 שנלקח בחשבון בחישוב )מ"ר(

21,152 21,114 21,114 

ההשכרה -שיעור תפוסה מייצג בתוך השטח בר
 לצורך הערכת שווי )%(

98% 98% 99% 

-7.1% הערכת השווי )%( שנלקח לצורך וןשיעור היו
9.0% 

(1) 

7.5%-
9.25% 

(1) 

7.7%-
9.5% 

(1) 

NOI  )40,500 40,000 40,000 מייצג לצורך הערכת שווי )באלפי ש"ח 

הנוכחי  NOI-שיעור תשואה נטו המשתקף מה

 נוכחי חלקי שווי שנקבע(  NOIשל הנכס )
7.8% 7.8% 8.1% 

 . 9.0% –, אנטנות סלולאריות  9.0% –, רווח ממכירת חשמל  8.1% -יון פד ,  7.1%-(, חנויות 1)                  
 

 :שוויהמתוך הערכת  תחשיבים
 ההכנסותאומדן שווי הנכס על פי גישת היוון 

 

 )לא כולל הכנסה בגין דמ"ש אנטנות סלולריות(:אומדן שווי שטחי המסחר והמחסנים  .א
 דמי שכירות  

 חודשיים בסיסיים
 תוספת דמי שכירות 

 אחוזים מהפדיוןכ
  ש"ח 3,170,954 הכנסה חודשית מדמי שכירות במעוגל
  ש"ח 38,051,448 הכנסה שנתית מדמי שכירות במעוגל

  ------ עלות שנתית עודפת בגין הוצאות דמי האחזקה של חברות הניהול 
 ש"ח 263,008 ש"ח 38,051,448 סה"כ דמי שכירות שנתיים

 8.1% 7.1% שיעור ההיוון
 ש"ח 3,247,012 ש"ח 535,935,887 ם ביניים במעוגלסכו

 ש"ח 539,182,900 סה"כ שווי בשלמות על פי היון הכנסות
 ש"ח 539,200,000 סה"כ שווי בשלמות על פי היוון הכנסות במעוגל

 
 

 שטח המושכר לאנטנות סלולאריותשווי  אומדן .ב
דמי שכירות 
 חודשיים

 ש"ח     25,687

 ש"ח   308,244 דמי שכירות שנתיים
  מקדם תשלומים
 6 תקופה )בשנים(
 9.0% שעור היוון

 ש"ח  1,382,757 סה"כ
 ש"ח 1,380,000 סה"כ שווי במעוגל

 

 (7201ומדן שווי המיוחס לרווח מחשמל )שנת א .ג

 

 ש"ח          643,000 רוח שנתי מייצג
     9.0% שיעור היוון 

 ש"ח      7,144,444 סה"כ
 ש"ח     7,140,000 לדמי שווי במעוג

 
 

 ש"חלפי א סיכום
 547,720 אומדן שווי הנכס )א+ב+ג'(

 6,960 בתוספת שווי השטחים הפנויים
 (530,9) בניכוי הפחתת תשלום לממ"י

 545,150 סה"כ שווי הנכס
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ות ניתוח רגישות דו מימדית לשינוי בשיעור התפוסה ושינויים בשיעור ההיוון בתחשיב היוון דמי השכיר

  הבסיסיים )לא כולל הכנסות אנטנות סלולריות וחשמל(:

 

 :מפדיון שווי תוספת כולל לא, בסיסיים שנתיים שכירות מיד

6.85%7.10%7.35%7.60%

 ₪ 555,495,591₪ 535,935,887₪ 517,706,776₪ 500,676,947

ירידה בתפוסה

בשיעור 5%
₪ 527,720,812₪ 509,139,093₪ 491,821,437₪ 475,643,100

ירידה בתפוסה

בשיעור 10%
₪ 499,946,032₪ 482,342,299₪ 465,936,098₪ 450,609,253

ירידה בתפוסה

בשיעור 15%
₪ 472,171,253₪ 455,545,504₪ 440,050,759₪ 425,575,405

ירידה בתפוסה

בשיעור 20%
₪ 444,396,473₪ 428,748,710₪ 414,165,420₪ 400,541,558

שיעור היוון

 

 

 :מפדיון שווי בתוספת בסיסיים שנתיים שכירות דמי
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 פרטים נוספים בדבר נכסי החברה .3.13

  כסים בארץנ – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץ .3.13.1
 
 

איזור סוג השימוששם החברה / שם הפרויקט

גיאוגרפי

מצב רישום סוג הזכות

בפועל

שיעור 

החזקה

חלק 

החברה 

במ"ר

שעור 

תפוסה 

באחוזים   

ליום  

31/12/17

יחס חוב 

לשווי נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.17

באלפי ₪

הכנסות 

שכ"ד חלק 

החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.17

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.16

באלפי ₪

הכנסות 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.17 

)3(

רווח )הפסדי( 

שערוך 

בתקופת 

הדו"ח )חלק 

החברה(  

באלפי ₪

שותפים שעבוד

עיקריים

אשטרום נכסים בע"מ  / על 

המוביל

חכירה רשומה חכירהיבנהפארק תעשיות

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 50%11,67697%33.1%48,5703,9353,92128574

לבנק

אמות השקעות

אשטרום נכסים בע"מ  / 

מרכז מסחרי שוהם

זכות חכירה חכירהשוהםמסחר ומשרדים

רשומה במינהל 

בלבד

משועבד 50%3,84295%31.7%87,3706,4326,3381402,077

לבנק

הראל המשמר 

החזקות 

מקרקעין 

)1982( בע"מ

אשטרום נכסים בע"מ  / 

קניון ראש פינה

בעלות רשומה חכירהראש פינהמסחר

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 100%4,92293%51.7%73,3005,1645,2268732

לבנק

אשטרום נכסים בע"מ  / 

בנין משרדים ב"ב

בעלות רשומה בעלותבני ברקמשרדים ומסחר

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 100%13,615100%29.7%128,04011,09111,118681,130

לבנק

אשטרום נכסים בע"מ  / 

קריית הממשלה ב"ש

זכות חכירה חכירהבאר שבעמסחר ומשרדים

רשומה במינהל 

בלבד

סקום )ישראל( 2,115 52,1153,2883,29571____50%3,85386%

בע"מ

אשטרום נכסים בע"מ  / 

בית הגביש

זכות חכירה חכירהנתניהמסחר ומשרדים

רשומה במינהל 

בלבד

משועבד )810(13,93969 14,036 100%16,91995%50.3%172,170

לבנק

אשטרום נכסים בע"מ  / 

פרויקט זד"ל

הערת אזהרה בעלותראשון לציוןמסחר ומשרדים

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 475 25%1,19084%22.0%26,5501,6761,802117

לבנק

בי.אס השקעות 

זד"ל , אשדר 

ייזום ובניה 

)1997( בע"מ

אשכפר חברה להנדסה 

בע"מ / מבנה ביבנה )א(

חכירה רשומה חכירהיבנהתעשייה

בלשכת רישום 

המקרקעין

75%2,201100%____9,50072872628 670

אשלון מלונאות בע"מ / 

מלון ריבירה קלאב

זכות חכירה חכירהאילתמלון

רשומה במינהל 

בלבד

משועבד 840 29,5002,5502,55046____50%4,590100%

לבנק

עמיתי אילת

אשלון מלונאות בע"מ /מלון 

הולידי אין

חכירה רשומה חכירהים המלחמלון

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד )1,646(50%12,109100%28.4%116,37011,37810,84778

לבנק

מלונות 

אפריקה ישראל 

בע"מ

)1( הנתונים מתייחסים לסך השטחים המיועדים להשכרה )שטחים לשיווק( ולא לסך השטח הבנוי .

)2( לגבי נכסים שלגביהם זכאית החברה להירשם כבעלים או כחוכרת, אך בעלות או החכירה טרם נרשמה על-שמה בלשכת רישום מקרקעין, סבורה החברה, כי אין לה חשיפה מהותית בשל אי רישום כאמור.

)3( התחשיב אינו מתחשב בשטחים פנויים במידה והיו אך לוקח בחשבון פרמטרים חריגים כגון תחילת הבנה/הוספה/גריעת שטחים במהלך התקופה.

)א( אשכפר חברה בבעלות 100%  - המבנה הינו בבעלות החברה )75%(  וצד קשור )25%(  , )ראה סעיף 3.13.2.11(.
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 נכסים בארץ – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץהמשך  3.13.1.1
 

איזור סוג השימוששם החברה / שם הפרויקט

גיאוגרפי

מצב רישום סוג הזכות

בפועל

שיעור 

החזקה

חלק 

החברה 

במ"ר

שעור 

תפוסה 

באחוזים   

ליום  

31/12/17

יחס חוב 

לשווי נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.17

באלפי ₪

הכנסות 

שכ"ד חלק 

החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.17

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.16

באלפי ₪

הכנסות 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.17 

)3(

רווח )הפסדי( 

שערוך 

בתקופת 

הדו"ח )חלק 

החברה(  

באלפי ₪

שותפים שעבוד

עיקריים

אמת"ל בע"מ / פארק 

תעשייה אילת

זכות חכירה חכירהאילתתעשייה

רשומה במינהל 

בלבד

חברה כלכלית 133 14,6221,2531,21623____74%4,480100%

אילת

אשליר בע"מ / מבנה בצפת 

)א(

זכות חכירה חכירהצפתתעשייה

רשומה במינהל 

בלבד

אשלד בע"מ133 50%1,35092%0.0%3,27025326616

א.מ. הייטק בנגב בע"מ / 

מבנה בשער הנגב )ב(

זכות חכירה חכירהשער הנגבמשרדים

רשומה במינהל 

בלבד

משועבד )420(25%1,522100%39.7%8,9181,1511,15163

לבנק

מבני תעשיה 

בע"מ , אשלד 

בע"מ

קניונים לישראל בע"מ / 

קניון בת ים )ד(

חכירה רשומה חכירהבת יםמסחר

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 11,766 100%21,13598%36.1%545,15038,62739,740152

לבנק

אשציפור בע"מ / מבנה 

בציפורית

זכות חכירה חכירהנצרתתעשייה

רשומה במינהל 

בלבד

נצבא החזקות )155(50%3,062100%0.0%12,8401,4101,40838

1995 בע"מ

עתידות חברה לפיתוח ערד 

בע"מ / קניון ערד

זכות חכירה חכירהערדמסחר

רשומה במינהל 

בלבד

שותפים פרטיים)2,811(50%2,99980%0.0%16,1001,3901,46439

חוצות המפרץ חיפה בע"מ 

/ חוצות המפרץ  )ג(

בעלות + חיפהמסחר

חכירה

בעלות וכירה 

חלקן רשומות 

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 14,282 50%27,36294%26.9%401,50023,40521,46671

לבנק

מליסרון בע"מ

מגדלי הוד השרון בע"מ / 

הוד השרון

בעלות רשומה בעלותהוד השרוןמשרדים

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 13,676 42.3%29,52996%41.2%337,82824,28820,51869

לבנק

מבטח שמיר 

בע"מ

)א( אשליר - יתר ה-50% מוחזקים על ידי חברת הבת אשלד בע"מ

)ב( א.מ.הייטק הנגב - 25% נוספים מוחזקים על ידי חברת הבת אשלד בע"מ

)ג( חוצות המפרץ חיפה בע"מ - השווי כולל )חלק החברה( 83,877 אלפי ₪ בגין זכויות בניה וקרקע . - ראה גם סעיף 3.9

)ד( קניונים בישראל בע"מ - לאחר תאריך המאזן בחודש ינואר 2018 נמכרו מחצית מאחזקות החברה לביג מרכזי מסחר בע"מ . )ראה סעיף 3.12 (
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 נכסים בחוץ לארץ – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץהמשך  3.13.1.1
 

איזור סוג השימוששם החברה / שם הפרויקט

גיאוגרפי

מצב רישום סוג הזכות

בפועל

שיעור 

החזקה

חלק 

החברה 

במ"ר

שעור 

תפוסה 

באחוזים   

ליום  

31/12/17

יחס חוב 

לשווי נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.17

באלפי יורו

הכנסות 

שכ"ד חלק 

החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.17

באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.16

באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.17 

)3(

רווח )הפסדי( 

שערוך 

בתקופת 

הדו"ח )חלק 

החברה(  

באלפי יורו

שותפים שעבוד

עיקריים

Ashtoh Properties B.V. 

אוישקרשן /

אחסון/יצור 

ומשרדים

משועבד 3 100%10,46891%51.3%4,8463944313.1נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

Ashtoh Properties B.V. 

ויטנברג /

משרדים / 

מגורים

משועבד 5 100%1,42784%51.3%1,651941025.5נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

Ashtoh Properties B.V. 

וייסל /

משועבד 125 100%3,94795%51.3%3,80328828910.4נרשמהבעלותגרמניהמשרדים ומגורים

לבנק

Ashtoh 2007 

Properties B.V. / 

דורטמונד

משועבד 275 100%14,284100%21.0%24,2791,6911,5419.9נרשמהבעלותגרמניהמשרדים וארכיון

לבנק

Ashtoh 2008 

Properties B.V. / לייפציג

משועבד 755 51%18,567100%52.3%20,2491,3561,3546.1נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 Harel leipzig

B.V

Ashtoh 2008 

Properties B.V. / הנובר

משועבד 241 51%13,140100%52.7%14,6671,0151,0156.4נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 Harel leipzig

B.V

Ashtoh 2008 

Properties B.V. / 

פרנקפורט 1

משועבד 614 50%5,650100%46.9%12,39579679611.7נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 S.y.r Shlomo

real estate
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 לארץ נכסים בחוץ – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץהמשך  3.13.1.1
 

איזור סוג השימוששם החברה / שם הפרויקט

גיאוגרפי

מצב רישום סוג הזכות

בפועל

שיעור 

החזקה

חלק 

החברה 

במ"ר

שעור 

תפוסה 

באחוזים   

ליום  

31/12/17

יחס חוב 

לשווי נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.17

באלפי יורו

הכנסות 

שכ"ד חלק 

החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.17

באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.16

באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.17 

)3(

רווח )הפסדי( 

שערוך 

בתקופת 

הדו"ח )חלק 

החברה(  

באלפי יורו

שותפים שעבוד

עיקריים

Ashtoh 2010 

Properties B.V. / הסן

משועבד 110 75%11,441100%50.6%22,7451,6401,60111.9נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 Gadpro

Michzur

Ashtoh 2010 

Properties B.V. / 

(A) דיסלדורף 2

משועבד 640 45%6,49494%56.2%15,5277454939.6נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 Harel leipzig

 B.V+Gadpro

Michzur

Ashtoh 2010 

Properties B.V. / 

דיסלדורף 3

משועבד 96 45%12,229100%57.9%30,7492,1962,18315.0נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 Harel leipzig

 B.V+Gadpro

Michzur

Ashtoh 2011 

Properties B.V. / 

פרנקפורט 2

משועבד 119 45%7,187100%50.5%6,8984424425.1נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

S.y.r Shlomo 

real 

estate+Gadp

ro Michzur

Ashtoh 2011 

Properties B.V. / המבורג

משרדים נרכשו 

בדצמבר 2016

משועבד 714 ______40%4,19299%57.7%9,45356926נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

S.y.r Shlomo 

real 

estate+Gadp

ro Michzur

Ashtoh 2011 

Properties B.V. / 

נורדרשטיט

משרדים נרכשו 

בדצמבר 2016

משועבד 1,235 ______80%9,826100%58.4%15,19995878נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

 Gadpro

Michzur

Ashtoh 2012 

Properties B.V. / 

וולפסבורג

משרדים נרכשו 

בדצמבר 2016

משועבד 349 ______40%2,208100%57.4%7,1323410נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

S.y.r Shlomo 

real 

estate+Gadp

ro Michzur

)A(  דיסילדורף 2 - מחזיקה בנכס בדיסלדורף - במהלך שנת 2016 התפנו שטחים רבים  . - בשנת 2017 מרבית השטחים - מלוא ההכנסה בגינם תוצגג בשנת 2018 .
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 קבוצת אשלד וחברות הבנות שלה – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץהמשך  3.13.1.1

 

סוג שם החברה

השימוש

איזור 

גיאוגרפי

שעור מצב רישום בפועלסוג זכות

החזקה

חלק 

החברה 

במ"ר

שעור 

תפוסה 

באחוזים   

ליום  

31/12/17

יחס חוב 

לשווי    נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.17

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.17 

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.16 

באלפי ₪

הכנסות 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה ביום 

)3( 31.12.17

רווח )הפסדי( 

שערוך 

בתקופת 

הדו"ח )חלק 

החברה(  

באלפי ₪

שעבוד

כן(200)             30.87             4,095             4,191     75.1%26.41%61,400     100%15,055בעלות רשומהבעלותבאר שבעמסחרלינור חברה לנכסים בע"מ

לא463             28.84             2,602             2,716     100.0%0.00%33,557       100%7,849בעלות רשומהבעלותבאר שבעמסחרדלגית חברה לנכסים בע"מ

חכירהנתיבות תעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן2,939               9.23             1,238                533     100.0%14.44%16,420       100%4,810

חכירהשדרותתעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן800             11.76             2,081             1,559     100.0%1.23%26,600     100%11,046

חכירהבאר שבעתעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא50             17.74             2,136             2,177     100.0%0.00%26,350     100%10,225

חכירהאשקלוןתעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא331             17.47             1,081             1,083     100.0%0.00%13,096       100%5,167

חכירהכרמיאל תעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן1,692             14.04             2,505             2,746     100.0%22.44%35,810     100%16,302

חכירהעפולהתעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא402             13.76                571                589     100.0%0.00%10,330       100%3,568

חכירהנווה צוףתעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן1               9.88                180                180       100.0%31.98%2,340       100%1,518

חכירהאלון תבור תעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא1,358             16.74             1,696             1,563     100.0%0.00%23,206       100%7,783

חכירהבית שמשתעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא1,792             17.78             1,286             1,381     100.0%0.00%19,633       100%6,472
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 קבוצת אשלד וחברות הבנות שלה – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץהמשך  3.13.1.1
סוג שם החברה

השימוש

איזור 

גיאוגרפי

שעור מצב רישום בפועלסוג זכות

החזקה

חלק 

החברה 

במ"ר

שעור 

תפוסה 

באחוזים   

ליום  

31/12/17

יחס חוב 

לשווי    נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.17

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.17 

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.16 

באלפי ₪

הכנסות 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה ביום 

)3( 31.12.17

רווח )הפסדי( 

שערוך 

בתקופת 

הדו"ח )חלק 

החברה(  

באלפי ₪

שעבוד

חכירהערדתעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא465             10.15                698                747     79.5%0.00%11,800       100%7,720

חכירהרמת חובבתעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא22             17.20             1,003             1,028     100.0%0.00%13,080       100%4,980

חכירהטבריהתעשיה מ.ל.השקעות ופיתוח בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן781             16.69             1,159             1,196     100.0%18.49%15,925       100%5,973

חכירהשדרות תעשיהליגר מבנים בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן73             13.90             3,342             3,377     100.0%0.99%40,700     100%20,250

חכירהנהריהתעשיהמבני תעשיה בצפון בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא382             16.38                897                962     100.0%0.00%11,874       100%4,893

חכירהכרמיאל תעשיהמבני תעשיה בצפון בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא415             17.49                526                559       100.0%0.00%7,200       100%2,664

חכירהמגדל העמקתעשיהמבני תעשיה בצפון בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא335             19.09             2,029             2,144     94.2%0.00%25,549       100%9,937

חכירהברקןתעשיהמבני תעשיה בצפון בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא4,262             19.06             7,026             7,376     100.0%0.00%95,275     100%32,247

עמנואל תעשיהמבני תעשיה בצפון בע"מ
נמכר מרץ 

2017
נמכר מרץ 2017

נמכר מרץ 

2017

נמכר מרץ 

2017

נמכר מרץ 

2017

נמכר מרץ 

2017

נמכר מרץ 

2017
כן1,980נמכר מרץ 2017                568                156

לא11,250             21.59             5,894             6,232     100.0%0.00%81,700     100%24,053בעלות רשומהבעלותכנותמסחראשלד בע"מ

לא20             30.16             1,694             1,654     100.0%0.00%19,470       100%4,570בעלות רשומהבעלותגן יבנהמסחראשלד בע"מ

 

 



 - 58 - 

   החברה במישרין ובאמצעות חברות בנות או  פירוט על נכסים המוחזקים  על ידי .3.13.2
 חברות מוחזקות

( ניהול מרבית נכסי החברה 1החברה מנהלת ומתחזקת את נכסיה במספר אופנים: )
ידה לצורך -ידה, בין בעצמה ובין באמצעות חברות ניהול המוקמות על-מבוצע על

כס ניהול הנכס הספציפי, ואשר השליטה בהן משקפת את חלקה של החברה בנ
( באותו אופן פועלת החברה בקשר לניהול החניונים הקיימים בחלק 2הרלוונטי. )
( בנכסים בהם מושכר הנכס במלואו לשוכר בודד, ניהול ותחזוקת הנכס 3מנכסיה. )
 ידי אותו שוכר.-מבוצע על

ידי חברות -ידי החברה עצמה, או על-בנכסים ובחניונים המנוהלים ומתוחזקים על
( לעיל, מתקשרת החברה 2) -( ו1ידה, כמפורט בס"ק )-עלהניהול המוקמות 

בהסכמים עם ספקי שירותים שונים, המבצעים בנכסים את חלק משירותי האחזקה 
 בפועל, כגון שירותי נקיון, שמירה, אבטחה ומוקד.

 אשטרום נכסים בע"מ
 

 (%50)חלק החברה  פרוייקט "על המוביל"             .3.13.2.1

שתיים עד שלוש קומות ובסה"כ ן מבנים כל אחד ב 12הפארק התעשייתי כולל 
   המושכרים במלואם. מ"ר שטח בנוי 23,350 -כ

זכויות החברה בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום 
לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ להבטחת הלוואה שניתנה 

 לחברה.
  (%100)חלק החברה  ברקבנין משרדים ומסחרי בבני             .3.13.2.2

החברה הינה הבעלים הרשומים של חלק מהמקרקעין )וזכאית להירשם כבעלים 
 מ"ר ברחוב בן גוריון בבני ברק. 7,894בגין החלק הנותר(  בשטח של 

כולל שטחי משרדים ומסחר ל הקרקע הוקם פרויקט הידוע כ"מגדלי ויטה" הע
מ"ר  4,950-כ מתוכם נמכרו אשר ( חניות 320 -וכ)מ"ר  18,550 -כ בשטח של

 במלואה .  הושכרהמ"ר (  20)למעט ויתרת השטח 

זכויות החברה בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום 
לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ להבטחת הלוואה שניתנה 

 לחברה.

 ואר(ואברק )ויטה ט-בנין משרדים המיועד למכירה בני           .3.13.2.3

בהתאם לתב"ע  הקימה 3.13.2.2בסעיף  על חלק מקרקעין המוזכרים לעיל
 מ"ר )שטחי שיווק(. 21,600-מאושרת מגדל משרדים נוסף בשטח של כ

החלה החברה באכלוס מגדל המשרדים. עלות המבנה  2013בחודש יולי 
מכרה ומסרה החברה  2016ש"ח . לקראת סוף שנת מיליון  164.8-הסתכמה בכ

ח הארון שנותר לה ובכך השלימה החברה את מכירת ומסירת כל שטחי את השט
   מ"ר( . 21,800 -המגדל ) כ

רווח לפני מס  2016לשנת  כתוצאה מכך זקפה החברה בדוח רווח והפסד שלה
וכנגדם עלויות  ש"ח אלפי 23,159 -הכנסות בסך של כאלפי ש"ח  7,314בסך של 
  רווח לפני מס ( ש"חאלפי  6,292 -31.12.2015)אלפי ש"ח  15,855 בסך של

 .אלפי ש"ח  57,141 -הרווח הכולל ממכירת המבנה הסתכם ב

 לאחר מכירת כל השטחים ממשיכה החברה במתן שירותי ניהול למבנה זה .

 

  (LYFEברק )-בנין משרדים המיועד למכירה בני           .3.13.2.4

בורה , התקשרה החברה בהסכם מכר עם דן חברה לתח2016במרץ,  28ביום 
מזכויותיה של דן בקרקע  50%החברה  רכשה" ( לפיו דןציבורית בע"מ   )להלן: "

דונם  15.5 -גוריון וששת הימים ששטחו כ-הממוקמת בצומת הרחובות בן
 . אשר שולמה במלואהבתוספת מע"מ   אלפי ש"ח 92,000 -בתמורה של כ
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הפעולה בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו החברה ודן בהסכם להסדרת שיתוף 
 .( במקרקעין ובפרויקט 50% - 50%בנוגע לזכויותיהם )

שני בניינים בייעוד למשרדים ולמסחר בכוונת השותפים להקים בשלב זה 
מ"ר  113,000 -שיוקמו וייבנו מעל מרתפי חנייה תת קרקעיים הכוללים לפחות כ

 2,000 –וכן כ מ"ר למכירה והיתרה להשכרה  103,000 -מתוכם כשטחי שווק 
הערכת החברה, היקף ההשקעה הצפוי .   תת קרקעיותמקורות ברובן ניות ח

בפרויקט בגין שני הבניינים ומרתפי החנייה והשטחים כאמור, לאחר רכישת 
. אלפי ש"ח (  500,000אלפי ש"ח )חלק החברה הינו  1,000,000 -יהיה כ, הקרקע 

. קומות 34 הקמת שני המגדלים מתוכננת להיעשות יחדיו , כל מגדל יהא בן
 2021ויסתיים לקראת סוף שנת  הפרויקט יתפרש על פני תקופה של מספר שנים

יצוין, כי בכוונת החברה ודן להגיש תב"ע לתוספת זכויות בניה  . 2022תחילת 
מ"ר(. ככל ויהיו זכויות בנייה  20,000 -שיאפשרו הקמת מגדל שלישי )לפחות כ

בסוף חודש "ח.  מיליון ש 9 -של ככאמור, תשלם החברה לדן תמורה נוספת בסך 
, עבודה שצפויה דיפוןהוהביסוס  ההחלו השותפים בעבודות החפיר 2017יוני 

ותפים להתחיל . בכוונת הש  2019תחילת שנת  2018סוף שנת להימשך עד 
 . 2018בבניית החניון ויסודות המגדלים )ראשית מגדל א'( בחודש ספטמבר 

 םיסתכ והחניות בגין שני המגדלים שטחיםהמכירת שהיקף השותפים מעריכים 
מיליון  160מיליוני ש"ח ויוותר בידם שווי שטחים מניבים בהיקף של  1,307 -בכי

לפרטים בדבר התקשרות של החברה ודן עם קבוצת אשטרום למכירת  ש"ח.
 לפרק ד' להלן. 22שטחים במגדל הראשון בפרויקט ראו תקנה 

הסכמים למכירת שטחי שווק בהיקף של  נכון למועד דוח זה חתמה החברה על 
 מיליון שקל חדש. 517 -מ"ר ועוד חניות תמורת סך של כ  42,900 -כ

  הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות -  IFRS 15החברה נערכה ליישום תקן  
 31. לו הייתה החברה מיישמת תקן זה בדוחותיה ליום  2018החל מתחילת שנת 

 אלפי ש"ח .  669מסתכם בסך של  היה הרווח הגולמי 2017בדצמבר 

 
 נתונים כלליים על הפרויקטים

 (50%חלק החברה  - 100%)נתוני  )נתונים כספיים באלפי ש"ח( )על בסיס מאוחד(
 

 שם הפרויקט
מיקום 

 הפרויקט
מועד רכישת 

 הקרקע

מועד 
תחילת 
הבנייה 
 בפרויקט

מועד 
סיום 
 בנייה 

חלק התאגיד 
האפקטיבי 
 בפרויקט )%(

 סה"כ מ"ר
שנותרו במלאי 

 31.12.17ליום 

סה"כ הכנסות 
 שטרם הוכרו

 

סה"כ הכנסות 
 מהפרויקט צפויות

 

סה"כ רווח 
 גולמי צפוי

LYFE 6/2017 3/2016 בני ברק 

מעטפת 
סוף 
2021 

תחילת 
2022 

התאמות 
לפי קצב 
 שיווק 

50% 103,400 1,307,000 1,307,000 220,000 

 41% –נכון להיום  – .31% –ן לתאריך המאזן סה"כ שיעור השטח המשווק נכו

   שווי       

   160,000 8,900    להשכרה יתרת שטחים מניבים

 

 

 (%50)חלק החברה  שוהם רכז מסחרימ           .3.13.2.5

, בחלקים שווים עם כחוכרת בלשכת רישום המקרקעין רשםיזכאית לההחברה 
מרכז  של( 91%)מהוונת בחכירה  ,( בע"מ1992הראל המשמר אחזקות מקרקעין )

 3,500-מ"ר אשר מתוכם נמכרו כ 11,300 -כ מסחרי . סה"כ שטחי השיווק הינם 
 הושכרה במלואה.  מ"ר  375 מ"ר והיתרה למעט 
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בלשכת לרישומו פועלת ו הפרויקט כבית משותףהשלימה את הרישום החברה 
 .רישום המקרקעין כאמור לעיל

עבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום זכויות החברה בנכס הנ"ל משועבדות בש
לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ להבטחת הלוואה שניתנה 

 לחברה.

 

 (%25ל )חלק החברה מרכז זד"           .3.13.2.6

לשעבר אשטרום פרויקטים ] בע"מ( 1997אשדר ייזום ובניה )החברה ביחד עם 
רשם יזכאים לה ( 50%וכן בי.אס.השקעות זד"ל בע"מ ) [)חברה קשורה( בע"מ

מ"ר אותה רכשו מעיריית  6,100 -כבעלים של קרקע בראשון לציון  בשטח של  כ
ראשון לציון ועליה בנו שני מבנים )הבית הפינתי והבית העגול( וכן קיבלו 

 שטחים בבית העיריה. 

 4,000-כ מ"ר מתוכם מושכרים 4,750-בבעלות החברה ושותפיה נכון להיום כ
 מ"ר.

נכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום זכויות החברה ב
  להבטחת הלוואה שניתנה לחברה. לטובת בנק הפועלים בע"מ

 (%100בע"מ בנתניה )חלק החברה  בית הגבישמבנה מסחרי             .3.13.2.7

 מרשותאלפי מ"ר בנתניה המוחכרת  14-לחברה קרקע בשטח כולל של כ
 קומות וקומת מרתף. 4מבנה בן עליו הקימה החברה   מקרקעי ישראל

 מ"ר. 16,100-מ"ר מתוכם מושכרים כ 16,900-בבעלות החברה נכון להיום כ

זכויות החברה בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום 
  להבטחת הלוואה שניתנה לחברה. לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 

 (%100קניון ראש פינה )חלק החברה            .3.13.2.8

 4,900-היקף השטחים המסחריים בקניון הינו כ .  ראש פינהבישוב קניון  לחברה
 מ"ר. 4,600-מתוכם מושכרים כמ"ר 

זכויות החברה בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום 
 להבטחת הלוואה שניתנה לחברה. לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 

 (%100)חלק החברה  יבנהעיר ב רקעקרכישת            .3.13.2.9

חתמה החברה על הסכם לרכישת קרקע שייעודה תעשיות  2017בחודש אפריל 
אלפי ש"ח . בחודש  34,500דונם תמורת  23 -עתירות ידע בעיר יבנה בשטח של כ

לאחר התקיימות כל התנאים המתלים שצוינו בהסכם בין הצדדים  2017מאי 
לידי החברה ) עלות הרכישה כללה  שולמה התמורה והועברה הבעלות בקרקע
מיליון ש"ח (. הערכת שווי נכס זה  3.9עלויות נוספות לרבות מס רכישה בסך של 

אש"ח . בכוונת החברה להקים  37,000הסתכמה בסך של  2017בדצמבר  31ליום 
 35,000בשלב זה ניתן להקים עד  להשכרה , בעיקרעל שטח זה מבני משרדים 

החברה צופה  .בהגדלת הזכויות והיא פועלת לשם כך  החברה מעוניינת –מ"ר 
לה  יהיו ברשותה את האישורים המתאימים שיאפשרו 2018שלקראת סוף שנת 

 להתחיל בבניית הפרויקט. 

 

 

 



- 61 - 

 

 (%05)חלק החברה  "חניוני אמד" –רקע בבת ים ק .3.13.2.10

חניוני אמד בע"מ , התקשרה החברה בהסכם מכר עם 2017, דצמברב 31ביום 
לפיו , דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ  בת שלחברה "( , וני אמדחני)להלן "

בגוש  88ידועה כחלקה בקרקע האמד  חניונימזכויותיה של  50%רכשה החברה 
 חניוני אמדבד בבד עם הסכם המכר, התקשרו החברה ו .בעיר בת ים 7122

( במקרקעין 50% - 50%בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לזכויותיהם )
אלפי ש"ח מתוכו שולם סך  112,500מחיר הרכישה נקבע לסך של    .ויקט ובפר
אלפי ש"ח ישולמו  33,750אלפי ש"ח במועד חתימת ההסכם.  22,500של 

להתקבל במהלך הרבעון  הצפויההצדדים באמצעות קבלת הלוואה על ידי 
צמודה למדד תהא ש"ח  אלפי 56,250. יתרת התמורה בסך של 2018הראשון 
תשולם במועד המוקדם מבין א( תוך שלוש שנים ממועד ולצרכן  המחירים

חתימת הסכם המכר ב( בתוך עשרים ואחד ימי עסקים מן המועד בו יתקבל 
היתר הבניה הראשון להקמת  במסגרת הוצאת חשבון אגרות והיטלים הנדרש

להקים עם חניוני אמ"ד במסגרת הסכם שיתוף החברה בכוונה הפרויקט . 
בשלב זה  פרויקט בנייה המיועד למשרדים , מסחר ומגורים . הפעולה ביניהם

מדובר בשני מגדלים בייעוד לתעסוקה ושני מגדלי מגורים מעל שתי קומות 
שטחים עיקריים ושטחי שירות על קרקעיים ותת  74,780מסחר בשטח כולל של 

 קרקעיים . בכוונת השותפים להכניס שינויים בתוכנית הבניה.

 

 (%100סה בע"מ )חלק החברה אשכפר חברה להנד .3.13.2.11

 4,883קרקע בשטח של ( על 91%אשכפר הינה חוכרת הרשומה בחכירה מהוונת )
 ואשר המושכר במלואו מ"ר 2,934בנוי מבנה בשטח של  על הקרקע. מ"ר

המחזיק מניות בעקיפין ) 3 נוסף וצד %75 -אשכפר  הזכויות בו מתחלקות בין
   . מהזכויות במבנה 25%( המחזיק בחברה

 

 אשלון מלונאות בע"מ .3.13.2.12

החברה מחזיקה במלוא הון המניות המונפק והנפרע של אשלון מלונאות בע"מ 
 "(.אשלון": )להלן

 :אשלון מחזיקה בנכסים הבאים

 (%50מלון ריביירה אילת )חלק החברה 

זכויות חכירה מהמינהל )לא רשומות עקב אי רישום איחוד וחלוקה( לאשלון 
יחידות  188המכיל הזכויות במלון מסוג מלונית לגבי מחצית ( 91%)מהוונות 
מ"ר(. את המחצית  12,956 -כ בחוף הצפוני באילת )שטח המגרשדירוניות 

 )צד ג'(. שותפות זרה -השנייה של הזכויות חוכרת מן המינהל עמיתי אילת 

המלונית, מופעלת על פי הסכם הפעלה שבין אשלון ועמיתי אילת מצד אחד לבין 
לנהל  על עצמו "(, מצד שני, לפיו קיבל המפעילהמפעיל" : להלן) ישרוטל בע"מ
   .את המלונית

בין הצדדים נקבעו להכנסה שנתית קבועה ובנוסף נקבע מרכיב  השכירותדמי 
 תקופת ההפעלה אחוזים מהפידיון של המלון. נוסף לדמי השכירות והוא 

 .   31.12.2021עד ליום  בהתאם להסכם הינה

ס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום זכויות אשלון בנכ
להבטחת סכומי כסף שונים שהחברה )אשטרום  לטובת בנק הפועלים בע"מ

 נכסים בע"מ( תקבל מידי פעם מהבנק.

                                                      
 נורית מור הנמנית על יחידי השליטה בחברה 3
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 ( %50)חלק החברה  ים המלחהולידי אין ב מלון

 (3.13.3.3עיף פרוט בסראה )

   

 (%100אשלת בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.2.13

ברה המחזיקה במספר חברות בנות וקשורות העוסקות בהשכרת אשלת הינה ח
 מבני תעשיה, כמפורט להלן:

 ( %74אמת"ל אילת מבני תעשיה להשכרה בע"מ )חברה בבעלות 

מהון המניות המונפק והנפרע של א.פ.א.ת. חברה  100% - מחזיקה באשלת 
 ."(אפאת" :לבנית אזורי תעשייה באילת בע"מ )להלן

מהון המניות של חברת אמת"ל )אילת מבני תעשיה  74% -אפאת מחזיקה ב
 .("אמת"ל": )להלן להשכרה( בע"מ

ל זכויות חכירה מהמינהל )לא רשומות עקב אי רישום איחוד וחלוקה( "לאמת
עליהן הקימה מ"ר   10,114-בשטח של כבעיר אילת גבי קרקע ( ל91%)מהוונות 

 ים במלואם מ"ר המושכר 6,050 -מבנים בשטח מבונה כולל של כ 3

    
 (%50)חברה בבעלות  אשלים מבני תעשיה בע"מ

החברה מחזיקה באמצעות אשלת במחצית מהון המניות המונפק והנפרע 
"(, יתר מניות אשלים מוחזקת אשליםבאשלים מבני תעשיה בע"מ )להלן: "

 אשלד מבני תעשיה בע"מ )חברה קשורה(.
עקב אי רישום איחוד  לאשלים נותרו זכויות חכירה מהמינהל )לא רשומות

מ"ר באזור התעשייה ציפורית  6,430( בשטח של 91%וחלוקה( מהוונות )
מכרה אשלים את יתרת   2016בחודש ינואר  מ"ר. 12,500-המאפשר בנייה של כ

 אלפי ש"ח. 1,150זכויותיה בקרקע תמורת 
   

  (%50חברה בבעלות ) –בע"מ   רשליא
מחצית מהון המניות המונפק והנפרע החברה באמצעות אשלת הינה הבעלים של 

"(, יתר מניות אשליר מוחזקות בידי אשלד בע"מ אשלירבאשליר בע"מ )להלן: "
לאשליר זכויות חכירה מהמינהל )לא רשומות עקב אי רישום איחוד  )חברה בת(.

אשליר הקימה  מ"ר באזור התעשייה בצפת. 3,400של   (91%וחלוקה( מהוונות )
 225למעט  המושכר במלואו מ"ר 2,700מבונה כולל של על הקרקע מבנה בשטח 

 מ"ר.

 (%25א.מ הייטק בנגב בע"מ )חלק החברה 

 (9.3.13.3)ראה פרוט בסעיף 

     
 (%100אשלד בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.2.14

 
"( עוסקת בעיקר בפיתוח, ניהול הפעלת ומכירת מבני אשלדאשלד בע"מ )להלן: "

ות וכלולות )ראה עץ חברה סעיף תעשיה להשכרה במישרין ובאמצעות חברות בנ
 לעיל(. 1.3

. יתר המניות מוחזקות 95.45%החברה מחזיקה בהון מניות אשלד בשיעור של  
על ידי חברות בנות של אשלד  כך ששיעור ההצבעה בפועל של החברה באשלד 

 . 100%הינו 
 

, לרבות 2017בדצמבר  31מצבת שטחי מבני התעשיה להשכרה של אשלד ליום 
שבבעלות חברות מאוחדות באיחוד יחסי ובחברות כלולות מסתכמות בשטחים 



- 63 - 

 מ"ר כמפורט להלן: 211,000 -לכ
 

  
 אזור הדרום אזור המרכז אזור הצפון

שטח  מיקום
 במ"ר

שטח  מיקום שטח במ"ר מיקום
 במ"ר

 7,700 ערד 1,500 נווה צוף 9,900 מגדל העמק

רמת  6,500 בית שמש 19,000 כרמיאל
 חובב

5,000 

 6,600 נתיבות 32,200 ברקן 3,600 פולה ע

 33,000 באר שבע 5,200 אשקלון 7,800 אלון תבור

 1,600 שער הנגב 24,000 כנות  5,900 טבריה

 31,300 שדרות 4,600 גן יבנה 4,900 נהריה

     1,350 צפת

 85,200 סה"כ 73,600 סה"כ 52,450 סה"כ
      
 .  3.13אלו ברמת הפרויקט הבודד ראה סעיף  נתונים מפורטים לגבי פרויקטים      

 
(   100%חתמה מבני תעשיה בצפון בע"מ )חברת בת בבעלות   2017בחודש מרץ 

. בשנת הדוח  ש"חאלפי  8,250על הסכם למכירת נכס בעמנואל תמורת סך של 
 שולמה מלוא התמורה ובחודש דצמבר נמסרה לרוכש החזקה בנכס. 

 -חלק אשלד – ) נווה השמש כלולה מניות בחברה הגישו חלק מבעלי 2016בשנת 
( תביעה נגד אשלד ואחרים שעניינה דרישה לקבלת חלק מהסכומים  50%

ששולמו על ידי מינהל מקרקעי ישראל לחברה הכלולה . התביעה הסתכמה לסך 
בסוף  מליון ש"ח . 5.1-מליון ש"ח והועמדה לצרכי אגרה על סך כ 12.5-של כ

שלמו חקירות המצהירים ונקבעו לוחות זמנים להגשת הו 2018חודש ינואר 
 סיכומים בכתב.

הנהלת החברה יצרה בדוחותיה הכספיים הפרשה לתביעות בהתאם להערכתה 
 . לסכומים אשר ישולמו במסגרת ההליך המשפטי כאמור

 

 (%100אלדר נכסים בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.2.15
 

ים בישראל בע"מ קניונהמונפק והנפרע ב בהון המניותה אלדר נכסים מחזיק
מהחזקות אלדר  50%לפרטים בדבר השלמת הסכם למכירה  "(.קניונים" :)להלן

 לעיל. 3.12נכסים בע"מ בקניונים לאחר תקופת הדוח ראו סעיף 
 , )מידע בדבר נכס מהותי מאד(. זה לדוח 3.12ונים ראה סעיף לפרטים אודות קני

 

 :)להלן (%001אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.2.16
 "אשטרום מרכזי מסחר"(

 .החברה מחזיקה במלוא הון המניות המונפק והנפרע של אשטרום מרכזי מסחר

 

 ( %50)חברה בבעלות  קניון בערד -עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מ  .3.13.2.17

 
 להלן. 3.13.3.5ראה פירוט בסעיף 

 

 (%100טרום נכסים השקעות עולמיות בע"מ )חברה בבעלות אש .3.13.2.18
 

חברות ות בע"מ הינה חברה המחזיקה במספר  ים השקעות עולמיאשטרום נכס
 קשורות שפעילותן בחוץ לארץ.
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 כללי –פעילות חו"ל  .3.13.2.18.1

 החלה החברה לפעול בחוץ לארץ. 2007במהלך שנת 
מהם הועברו  3, כאשר נכסים  17 - 2017בדצמבר  31יום נכון לברשות החברה 

  גרמניה.במרוכזים כולם ה,  2018 בפועל לידי החברה בפברואר
להלן תמצית הפרמטרים המנחים את החברה בבואה לבצע השקעה בנדל"ן 

 בחו"ל:

 מיקום גיאוגרפי ופיזור גיאוגרפי של ההשקעות. -

 התשואה המתקבלת בגין ההשקעה בנכס. -

 טיב השוכרים לרבות רמת ביטחונות. -

 תקופת ההשקעה ומועדי פירעון. -

יבטי המיסוי והרגולציה החלים על הגופים השקעה תוך התייחסות לה -
 המוסדיים וחברות הביטוח השונות.

 רמת הסיכון בכל השקעה ובתמהיל ההשקעות. -

 אופן ההשקעה )הון בעלים, מזנין, הלוואה(. -

 השקעה בתחום הנדל"ן לסוגיו: מסחר, תעשיה, משרדים. -

 ניהול הנכסים יעשה על ידי גופים מקומיים ובעלי ניסיון מוכח. -

ת הנכס למ"ר ביחס לעלות בניה עדכנית וכן מחיר למ"ר שכירות ביחס עלו -
 למחיר עדכני.

 

3.13.2.18.2. Ashtoh Properties B.V.  (:%94)חברה בבעלות 

חברה בבעלות מלאה של החברה, אשטרום נכסים השקעות עולמיות בע"מ 

 Ashtrom Propertiesמהון המניות המונפק והנפרע של  100%-מחזיקה ב

Europe להלן(-""Ashtrom .)Ashtrom   "מהון המניות של חברת  94%מחזיקה

Ashtoh Properties B.V. להלן( :Ashtoh"יתר ה  .)"-צד ג'.מוחזקים ע"י  6% 
 

, הניתנת למימוש Callת אופצי Ashtrom-ל ת( קיימ6%בגין אחזקת השותף )
 2,060לרכוש חלק זה תמורת ערכם הנקוב של המניות ) לה המאפשרתמיידי 
   .יורו(

 שלושה נכסים בגרמניה: Ashtoh-ל
 

 :  Euskirchenאוישקירשן, (1 

נכס בעיר אוישקירשן הכולל שטחי אחסון, ייצור ומשרדים בהיקף  Ashtoh-ל  
  .מ"ר לשוכרים שונים 9,500-מ"ר, מתוכם מושכרים כ 10,470-של כ

 

 :Witienbergויטנברג,  (2 

משרדים בהיקף של ו מגורים חינכס בעיר ויטנברג הכולל בעיקר שט Ashtoh-ל  
 שוכרים שונים.ל 97%שיעור של המושכרים במ"ר  1,430-כ

 

 :Weselוייסל,  (3 

-נכס בעיר וייסל, הכולל בעיקר שטחי משרדים ומסחר בהיקף של כ Ashtoh-ל  
 מ"ר לשוכרים שונים. 3,700-מ"ר מתוכם מושכרים כ 3,950

 

דות בשעבוד ראשון בדרגה ללא משועב בשלושת הנכסים הנ"ל Ashtohזכויות   
הגבלה בסכום לטובת בנק בגרמניה להבטחת הלוואה שניתנה לה לרכישת 

 .שלושת הנכסים לעיל
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3.13.2.18.3. Ashtoh 2007 Properties B.V.  (%94)חברה בבעלות: 

Ashtrom מהון המניות של חברת  94%-מחזיקה בAshtoh 2007 Properties 

B.V להלן(: "2007 Ashtohל )"-  Ashtoh 2007  .יתר הנכס אחד בגרמניה-
 . לעיל( 3.13.2.14.2)ראה גם סעיף ידי צד ג' מוחזקים על  6%

נכס בעיר דורטמונד הכולל שטחי משרדים וארכיון בשטח   Ashtoh 2007-ל                             
לתאריך המאזן הפרישה אשתוהו  המושכרים במלואם .מ"ר  14,280-כולל כ
גין תביעת מתווך לדמי תווך בגין אלפי ש"ח( ב 1,268ורו )אלפי י 300 2007

 עסקת עבר.

בשלושת הנכסים הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה  Ashtoh 2007 זכויות       
ללא הגבלה בסכום לטובת בנק בגרמניה להבטחת הלוואה שניתנה לה לרכישת 

 הנכס.

3.13.2.18.4. Ashtoh 2008 Properties B.V.  (:%100)חברה בבעלות 

Ashtrom  מהון המניות של חברת 100%מחזיקהAshtoh 2008 Properties 

B.V. " :להלן(2008 Ashtoh.)" 

 (4)יחד עם הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ   2008Ashtoh-ל

 Ashtoh 2008( מספר נכסים.  )חלק "( )באמצעות חברת בתהשותפים)להלן: "
 ות גרמניות:( המוחזקים באמצעות שותפוי51%בנכסים 

 

מ"ר  36,400-מבנה משרדים בעיר ליפציג בגרמניה, בשטח בנוי של כ (א

  .Duetsche Telecomלחברת בת בבעלות מלאה של  ברובו המושכר
      

מ"ר  25,750-נובר, גרמניה בשטח בנוי של כהבעיר במבנה משרדים  (ב

 .Duetshe Telecomהמושכר ברובו המכריע לחברת בת של 

 

מ"ר  19,200 -יר דיסלדורף, גרמניה בשטח בנוי של  כבעמבנה משרדים  (ג

בחודש  .NRWור במלואו למשרד איכות הסביבה של אז המושכר
 יחד עם שותפיה, על הסכם  2008חתמה אשתוהו   2017ספטמבר, 

למכירת  אחזקותיהם בשותפות )המחזיקה בנכס( לצד ג' , בתמורה 
תיה של השותפות מיליון אירו. בניכוי התחייבויו 57 -ברוטו של כ

)לרבות יתרת ההלוואה שלקחה השותפות למימון רכישת הנכס( 
ובתוספת נכסיה השוטפים של השותפות במועד השלמת ההסכם , 

 2017בדצמבר  31 -במיליון אירו .  24.6-הסתכמה התמורה לסך של כ
 הושלמה העסקה והתמורה הועברה לידי השותפים .

 
2008 Ashtoh א שווי הנכסים ומלוא פעילות מאחדת בספריה את מלו

כאמור  51%עקב אחוז הבעלות שלה בשותפויות שהינו לעיל השותפויות 
 לעיל.

 
 (:%50" חלק החברה )1פרנקפורט מבנה משרדים " (ד

 

באמצעות שותפות  ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מביחד עם    Ashtoh 2008 -ל
בשטח , גרמניה פרנקפורטמבנה משרדים בעיר , בחלקים שווים גרמנית 

                                                      
 לבעל השליטה במשותף הינו בעל ענין החברה. למיטב ידיעת החברה גוף קשור 4
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לשוכר  המושכרים במלואם ברובו  חניות 128מ"ר וכן  11,300-בנוי של כ
בדצמבר  31עד ליום  לשכת העבודה של עיריית פרנקפורט שהינו  אחד
 5בתוספת שתי אופציות להארכת תקופת השכירות לתקופה של  2018

 שנים כל אחת.
 

 3.13.3ף סעי ורא ,פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות
 להלן.

 
זכויות השותפויות בנכסים הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון ללא הגבלה  

ובת בנקים בגרמניה להבטחת הלוואות שניתנו לרכישת לטבסכום 
 הנכסים האמורים.

3.13.2.18.5. Ashtoh 2009 Properties B.V.  להלן: %100)חברה בבעלות( )"Ashtoh 

2009 )" 

Ashtoh 2009  'שווים  בחלקים 2012דצמבר החל מחודש  החזיקוביחד עם צד ג
מ"ר  14,091בשותפות גרמנית המחזיקה בקרקע בעיר ברלין, גרמניה בשטח של 

קיימות זכויות  )כמו כן מ"ר המיועד לפיתוח 12,000עליה בנוי מבנה בשטח של 
החברה להסב לבניין מגורים  תכננהאותו  (מ"ר 4,200-בניה נוספות בשטח של כ

 "(. "הפרויקטן: עם יחידות דיור למכירה )להל

על הסכם למכירת מלוא    2009Ashtohחתמה  2016בספטמבר  29ביום 
"(, וזאת בתמורה לקבלת הרוכש)להלן " החזקותיה בפרויקט לשותפה בשותפות

אלפי יורו בתוספת  3,900לפרויקט בסך הבעלים שהעמידה החזר מלוא הלוואות 
 1,256סך של באותו מועד  . כמו כן, שולמו לחברהאלפי יורו 544של בסך ריבית 

 .אשר הועברו לרוכש בפרויקטמניותיה אלפי יורו תמורת 
בגין מכירת המניות ופירעון  2016שנת ב החברהכתוצאה ממכירה זו הציגה 

ראה גם דיווח . אלפי יורו  2,132  רווח לפני מס בסך שלההלוואות כאמור לעיל 
 . 2016-01-058467אסמכתא מס'  5/10/2016מידי מיום 

 

3.13.2.18.6. Ashtoh 2010 Properties B.V.  להלן: %100)חברה בבעלות( )"Ashtoh 

2010 )" 

 (:%57מבנה משרדים "הסן" חלק החברה )

Ashtoh 2010  'גרמנית שחלקה בה ותפות מחזיקה באמצעות שביחד עם צד ג
נכס המ"ר.  15,200-מבנה משרדים בעיר הסן, גרמניה בשטח בנוי של כ 75%הינו 

לתקופת שכירות שתסתיים  RWEמ"ר( לחברת החשמל  11,681מושכר ברובו )
יתרת השטחים מושכרת לשלושה דיירים נוספים לתקופה , 30.6.2020ביום 

 מיליון יורו. 2.134. דמי השכירות לשנה מסתכמים בסך של שנים  5ממוצעת של 
 

 (:%45מבנה משרדים שני בעיר דיסלדורף, גרמניה    )חלק החברה 

Ashtoh 2010  באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה  מחזיקהחד עם אחרים בי
מ"ר  14,300-מבנה משרדים בעיר דיסלדורף, גרמניה בשטח בנוי של כ 45%הינו 
 מ"ר . 13,400 -שטחים אלו מושכרים כמתוך  חניות. 192וכן 

 להלן. 3.13.3ראה סעיף  –פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות 
 

 :(%45י בעיר דיסלדורף , גרמניה )חלק החברה מבנה משרדים שליש

Ashtoh 2010  גרמנית שחלקה בה ותפות מחזיקה באמצעות ש' אחריםביחד עם
 מ"ר 27,175-, גרמניה בשטח בנוי של כדיסלדורףמבנה משרדים בעיר  45%הינו 

 . חניות  442וכן המושכר במלואו 
 להלן. 3.13.3עיף ראה ס –פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות 
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זכויות השותפויות בנכסים הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון ללא הגבלה בסכום 
 . לטובת בנקים בגרמניה להבטחת הלוואות שניתנו לרכישת הנכסים האמורים

3.13.2.18.7. Ashtoh 2011 properties B.V.   להלן:  "%100)חברה בבעלות( )Ashtoh 

2011)" 

 (:%45) " חלק החברה2פרנקפורט מבנה משרדים "

Ashtoh 2011  גרמנית שחלקה בה ותפות מחזיקה באמצעות ש' אחריםביחד עם
 מ"ר 7,985-, גרמניה בשטח בנוי של כפרנקפורטמבנה משרדים בעיר  45%הינו 

 . חניות  60המושכר במלואו וכן 
 להלן. 3.13.3ראה סעיף  –פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות 

 
 (:%80" חלק החברה )טטאדשרנוררדמבנה משרדים "

Ashtoh 2011  ותפות באמצעות ש 2016באוקטובר  אחריםביחד עם רכשה
בשטח  ,גרמניה שטאדטרנורדבעיר מבנה משרדים  80%גרמנית שחלקה בה הינו 

 .חניות 208מ"ר וכן  12,300  -כ בנוי של
 

( משטחו 51% -כ) השטח  עיקרשוכרים כאשר  לושהלשבמלואו מושכר  הנכס
ת תקופבינלאומית העוסקת בפיתוח מערכות רפואיות למעבדות ל החברכר למוש

דמי השכירות  .עם אופציות להארכה 2026במרץ  31שכירות שתסתיים ביום 
 אלפי יורו.    1,203 -כהשנתיים מסתכמים בסך של 

 
 (:%04" חלק החברה )המבורגמבנה משרדים "

Ashtoh 2011  ותפות באמצעות ש 2016בספטמבר  אחריםביחד עם רכשה
 ,גרמניה המבורגבעיר מבנה משרדים  40%גרמנית שחלקה בה בשרשור הינו 

 .חניות 83מ"ר וכן  10,500 -כ בשטח בנוי של
 -כ) השטח  עיקרכאשר מ"ר  144למעט שוכרים  מספרלבמלואו מושכר  הנכס 

ת שכירות תקופל( F&Wבבעלות עיריית המבורג )  החבר( מושכר למשטחו 45%
דמי השכירות השנתיים  . עם אופציות להארכה 2018במרץ  31ם ביום שתסתיי

 אלפי יורו.    1,457 -כמסתכמים בסך של 
 להלן. 3.13.3ראה סעיף  –פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות 

 
ת בשעבוד ראשון ללא הגבלה בסכום ובנכסים הנ"ל משועבד תזכויות השותפו

 . לרכישת הנכסים האמור השניתנ לוואהבגרמניה להבטחת ה לטובת בנק
 

3.13.2.18.8. properties B.V. 2Ashtoh 201   להלן:  "%50)חברה בבעלות( )Ashtoh 

2012)" 

 (:%40" חלק החברה )וולפסבורגמבנה משרדים "
 החברה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה חתמה 2016 דצמברב 16ביום 

בשטח  ,גרמניהסבורג וולפמבנה משרדים בעיר על חוזה ל ,40%הינו  בשרשור
 .חניות 150מ"ר וכן  5,520בנוי של 

 . 2017בחודש מרץ עסקה זו הושלמה 
 

מיליון יורו  1.2 -מיליון יורו )הכוללים כ 17-עלות הנכס הסתכמה בסך של כ
 מיליון יורו. 6.8 -עלויות רכישה נוספות(, חלק החברה הינו כ

מיליון יורו,  6.5-כס הינו כסך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות ברכישת הנ
יתרת מימון העסקה נעשתה באמצעות הלוואה  מיליון יורו(. 2.6 -)חלק החברה כ
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שנתית  ריביתשיעור שנים ב 5( שנלקחה לתקופה של Non Recourseבנקאית )
 .1.91% -כשל  קבועה
( משטחו 50% -כ) השטח  עיקרשוכרים כאשר  מספרלבמלואו מושכר  הנכס

ת שכירות תקופרות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום הרכב  לשתי חבמושכר ל
דמי השכירות  עם אופציות להארכה . 2026באפריל  30שתסתיים ביום 

 אלפי יורו.    1,021 -כהשנתיים מסתכמים בסך של 
 להלן. 3.13.3סעיף  ורא ,פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות

 
בשעבוד ראשון ללא הגבלה בסכום  תובנכס הנ"ל משועבד תזכויות השותפו

 . לרכישת הנכסים האמור השניתנ בגרמניה להבטחת הלוואה לטובת בנק
 

3.13.2.18.9. properties B.V. 3Ashtoh 201   להלן:  "%100)חברה בבעלות( )Ashtoh 

3201)" 

 (:100%) רכישת שלושה מבני משרדים 

ל חוזה ע ת וגרמני יותהחברה באמצעות שותפו חתמה 2017נובמבר ב 210ביום 
 כל אחת מהערים הבאות במבנה משרדים לרכישת שלושה נכסים בגרמניה 

 ובעיר מנהיים. )הממוקמת ליד שטוטגרט( , בובליגן  דיסלדורף
 . 2018פברואר בחודש סקה זו הושלמה ע
 

 מבנה משרדים דיסלדורף
הבניין  מיליון אירו. 41במחיר של חניות,  468 -ומ"ר  21,700 -בשטח של כמבנה 

, לתקופת שכירות שתסתיים בין 75% -שכר למספר דיירים, בתפוסה של כמו
, וזאת בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך 2027ועד חודש יולי  2019חודש יולי 

על מחיר הנכס. יצוין,  5.17% -מיליון אירו המשקפים תשואה של כ 2.12 -של כ
לחמש שנים.  כי לשוכרים אופציה להשכרה לתקופה נוספת, הנעה בין שנתיים

החברה צופה הכנסות נוספות מהשכרת השטחים הריקים שטרם הושכרו בסך 
 מיליון אירו בשנה.  1-של כ

 בובליגןמבנה משרדים  
 מיליון אירו. 25.5במחיר של חניות,  300-ו    מ"ר  12,000 -בשטח של כ מבנה

ת הבניין מושכר לחברה בינלאומית העוסקת בייצור כלי רכב, לתקופת שכירו
 -וזאת בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של כ 31.12.2026שתסתיים ביום 

על מחיר הנכס. יצוין, כי  6.08% -מיליון אירו המשקפים תשואה של כ 1.55
 לשוכר בנכס שלוש אופציות של שלוש שנים כל אחת. 

 במנהייםמבנה משרדים 
הבניין  ון אירו.מילי 8.5במחיר של חניות,  83 -ומ"ר  6,000 -בשטח של כ מבנה

, לתקופת שכירות שתסתיים בין 92%-מושכר למספר דיירים בתפוסה של כ
, וזאת בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך 2022לחודש פברואר  2022חודש יולי 

על מחיר הנכס. יצוין, כי  8.0% -אלף אירו המשקפים תשואה של כ 683של 
  ה של חמש שנים נוספות.לשוכרים אופציה אחת להארכת חוזה השכירות לתקופ

 

 80.6בסך של  בנכסים, הסתכמה ,לרבות מיסים ועלויות נוספות ,סך ההשקעה
מיליון  5.6 -)כשמתוך סכום זה עלויות הרכישה הסתכמו לסך של כ מיליון אירו

מיליון  5.5החברה מייעדת סכום נוסף של  כמו כן.  ."(התמורהאירו(. )להלן: "
לעיל  . בדיסלדורף.בשטחים שטרם הושכרו בנכס אירו להשקעה בנכסים לרבות 

מיליון אירו  34 -ושקע ברכישת הנכסים והתאמתם הינו כהסך ההון העצמי ש
 התבצעהשימומן ממקורותיה העצמאיים של החברה. יתרת מימון העסקה 

מיליון אירו  52.5 -( בסך של כNon Recourseבאמצעות הלוואה  בנקאית )
ל ידי תאגיד עם העברת הנכסים לידי החברה ,ע,  2018שהועמדה בחודש פברואר 
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. 1.87% -שנים בריבית שנתית קבועה בשיעור של כ 5בנקאי גרמני לתקופה של 
מסכום ההלוואה המקורי.  2%בשיעור שנתי קבוע של  נפרעתקרן ההלוואה 

כבטוחה להתחייבויותיה כלפי התאגיד הבנקאי, תשעבדנה השותפויות את 
 ואת זכויותיהן לקבלת תקבולים בקשר עם הנכסים.זכויותיהן בנכסים 

 

 השקעות בחברות כלולות    .3.13.3

  הלן הרכב נכסי החברה באמצעות השקעה בחברות מוחזקות:ל

  31.12.17 

 ש"ח לפי א

31.12.16 

 ח"שלפי א

   שיעור אחזקה 

 230,854 249,838 50% חוצות המפרץ 

 10,735 10,768 50% אשציפור בע"מ

 78,039 83,175 50% ם המלחשותפות מלון י

 49,350 52,235 50% שותפות קניון באר שבע

   39,757 34,114 50% עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מ

 151,411 167,001 42.3% מגדלי הוד השרון בע"מ

 13,522 15,612 27.5% המרינה הכחולה

 80,531 71,672 21% סיטי פס בע"מ

 18,626 17,523 21% סיטיפס מפעיל , שותפות מוגבלת

 8,513 5,528 50% א.מ.הייטק בנגב בע"מ

  23,612 50% אקה שותפות רשומה –אשטרום 

Ashtoh 2010 –  24,323 28,773 45% (1)    2דיסלדורף 

Ashtoh 2010 –  51,113 54,125 45% (1)    3דיסלדורף 

Ashtoh 2008  -  23,499 27,354 50% (2) 1פרנקפורט 

Ashtoh 2011 –  13,057 14,044 45% (3) 2פרנקפורט 

Ashtoh 2011 –  12,952 718,61 40% (3) 2המבורג 

Ashtoh 2012 –  021,21 40% (4) 2וולפסבורג  

 4,935 274,9 49% חברה כלולה באשלד בע"מ 

 140 962  אחר

 811,357 002,908  סה"כ השקעות בחברות מוחזקות

    
 לעיל. 3.13.2.18.6ראה סעיף  (1)
 לעיל. 3.13.2.18.4ראה סעיף  (2)
 לעיל. 3.13.2.18.7ף ראה סעי (3)
 לעיל . 3.13.2.18.8ראה סעיף  (4)
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 (%50)חברה בבעלות  -חוצות המפרץ חיפה בע"מ   .3.13.3.1

של הון המניות  5בע"מ , בחלקים שווים, עם מליסרוןבעליםהחברה הינה ה
  "(.חוצותהלן: "המונפק והנפרע של חוצות המפרץ חיפה בע"מ )ל

 מ"ר. 232,639חוצות הינה הבעלים של קרקע וזכויות חכירה בקרקע בשטח של 
 

 :" )להלןהמפרץ פרויקט "חוצותעל המקרקעין הנ"ל הקימה חוצות את 
חנויות  אשר בו פועלות  "( שהינו מרכז מחסני מכר "סטריפ מול"הפרויקט"

-מתוכם מושכרים כשווק  מ"ר שטח  55,050 -בשטח של  כ ועסקים שונים
  מ"ר לשוכרים שונים. 51,800

המאפשרת לה בניית  מ"ר 142,000 -בשטח של כ זכויות בניה, יתרת חוצותל
 מבנים נוספים.

זכויות חוצות בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום 
להבטחת  לטובת חברת הביטוח מנורה )באמצעות מספר חברות בת שלה(

ניתנה לה. כמו כן העמידה החברה יחד עם מליסרון ערבות בעלים הלוואה ש
 לטובת הלוואה זו. כן התחייבה חוצות לאמות מידה פיננסיות כדלקמן: 

מערך הנדל"ן   85%-יתרת הלוואה לא תעלה בכל עת על סך השווה ל א(
 להשקעה.

דמי השכירות השנתיים נטו ששולמו לחברה בפועל בקשר לנדל"ן להשקעה  ב(
מסה"כ התשלומים השנתיים של החברה  1.25-יו שווים לכל הפחות ליה

  בקשר לפירעון ההלוואות שהועמדו לה.

 נכון למועד דוח זה עומדת חוצות המפרץ בתנאים אלו.
 

 (%50אשציפור בע"מ )חלק החברה  .3.13.3.2

החברה מחזיקה במחצית מהון המניות המונפק והנפרע של אשציפור בע"מ 
 בע"מ. 1995ה מוחזקת ע"י נצבא החזקות "( והיתראשציפור" :)להלן

( לא רשומות בגין קרקע 91%לאשציפור זכויות חכירה מהמינהל מהוונות )
דונם באזור התעשיה ציפורי בנצרת עילית עליה הוקם מבנה  15.3-בשטח של כ

מ"ר אשר הושכר במלואו לחברה העוסקת בייצור  6,100תעשיה בשטח של 
שנה )עד לחודש ספטמבר  15-ם הסכם שכירות ללהבים וסכיני גילוח, עימה נחת

 ( עם אופציה להארכה.2018
 אשציפור קיבלה מעמד של מפעל מאושר בגין הנכס הנ"ל.

 

 (%50)חלק החברה  ים המלחהולידי אין ב מלון .3.13.3.3

זיקה במחצית מהזכויות מח( 3.13.2.9בע"מ )ראה סעיף  מלונאות אשלון
"( שאר השותפות": )להלןבשותפות בשם אשלון אפריקה, שותפות רשומה 
 "(.אפריקה": הזכויות שייכות למלונות אפריקה ישראל בע"מ )להלן

בעין בוקק לחוף ( של קרקע 91%)מהוונות השותפות רשומה כחוכרת בחכירה 
 חדרים בגדלים שונים. 302והיא הקימה על הקרקע בית מלון הכולל ים המלח 

הול לפיו אפריקה ישראל על מסמך עקרונות להסכם ניחתמו אשלון ואפריקה 
את הזכות לנהל את המלון  קיבלה"( המפעילתיירות ונופש בע"מ )להלן: "
 שנה. 20 אין" לתקופה של-במסגרת רשת מלונות "הולידיי

 22.75% -ל דמי השכירות המשולמים לאשלון ואפריקה על ידי המפעיל נקבעו
 16ותר מסך של מיליון ש"ח ולא י 10פחות מסך של  ממחזור המפעיל )אולם לא
בהתאם להשקעות בניה  (. נתונים אלו יעודכנו11/02מיליון ש"ח צמוד למדד 

                                                      

למיטב ידיעת החברה מליסרון בע"מ הינה חברה ציבורית שבעלי השליטה בה, הינם עופר השקעות בע"מ  3
 חברה פרטית בשליטת עיזבון מר יולי עופר ז"ל ובני משפחתו. 
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נוספות שיעשו, על פי נוסחה שנקבעה בין הצדדים.  נכון להיום האחוז המעודכן 
 . 26.46%הינו 

זכויות השותפות בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה 
להבטחת הלוואה  הראשון לישראל בע"מבסכום לטובת הבנק הבינלאומי 

 שניתנה לה.
לפרטים נוספים אודות מלון ים המלח, לרבות בדבר התחייבות השותפות לא 
לדרוש ולתבוע פיצוי, שיפוי או תשלומים בגין נזקים שיגרמו למלון כתוצאה 
מפעולות מפעלי ים המלח שיגרמו להעלאת מפלס המים באזור וכן למידע אודות 

( לדוחות 1ב')18אור , ראו ביח ונזקים פוטנציאליים למלוןקציר ים המל
 הכספיים.

 (%50ית הממשלה בבאר שבע, שותפות כללית )חלק החברה יקניון קר .3.13.3.4

: החברה וצד ג' הינן השותפות בקניון קריית הממשלה, שותפות כללית )להלן
 "(.השותפות"

הממשלה   יתיהשותפות הינה בעלת זכויות חכירה בחלקים הבאים מפרויקט קר
-מתוכם מושכרים כ מ"ר 7,000 -בבאר שבע: מרכז מסחרי בשטח )שווק( של כ

 50%וכן המושכרים במלואם מ"ר שטחי )שווק( משרדים  720 -, וכמ"ר 5,950
 חניות(.  710מהחניון )הכולל 

 (%50)חברה בבעלות  קניון בערד -עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מ  .3.13.3.5

לעיל(, מחזיקה  3.13.2.12חר )ראה סעיף החברה באמצעות אשטרום מרכזי מס
מחצית מהון המניות המונפק והנפרע של עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מ ב

 "(.עתידות" :)להלן
לעתידות זכויות חכירה מהמינהל )לא רשומות עקב אי רישום איחוד וחלוקה( 

 16 -בשטח של כ לגבי מרכז מסחרי )קניון( אשר בנתה על קרקע ( 91%)מהוונות 
 .בערדדונם 

מ"ר וכן חניון  12,500 -כשטח מבונה של  ותבשתי קומות הכולל בנויהקניון 
  מקומות חניה.  300 -הכולל כ

מ"ר  2,100 -מ"ר מתוכם נמכרו בעבר כ 8,000 -שטחי שווק הקניון מסתכמים בכ
לרשת מזון והשאר הינם שטחים המושכרים לשוכרים שונים. נכון לתאריך 

 מ"ר.   1,200-שטחים בהיקף של כהדו"ח טרם הושכרו 
על רקע קיטון בהכנסות הקניון בשל התחרות העזה עם מתחם צים סנטר 

בכלל לעתידות גרעון ערד בעיר בכניסה לערד והן בשל התדרדרות המצב הכלכלי 
. אלפי ש"ח(  1,357 -)שנה קודמת  6,599 בהון העצמי אשר מסתכם בסך של 

דות על דרך של הלוואת בעלים גם בגין נת את עתימבשל העובדה שהחברה ממ
 .חלק השותף הרי שגם חלק השותף בגרעון בהון נכלל בתוצאות החברה 

זכויות עתידות בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום 
 להבטחת הלוואה שניתנה לה. לטובת בנק הפועלים בע"מ

 
  ידות מלונאות בע"מעת
ן המניות המונפק והנפרע של עתידות מלונאות בע"מ תידות מחזיקה במלוא הוע

חתמה עתידות מלונאות עם המינהל  20.3.94"(. ביום מלונאות עתידות" ":)להלן
 8מ"ר בערד, לבנית מלון בן  1,500 -על הסכם פיתוח לגבי קרקע בשטח של כ

 . תקופת הפיתוח חלפה. מ"ר 4,800קומות בשטח כולל של 
ה עתידות מלונאות מכתב מהמינהל לפיו הוחלט לא קיבל 4.5.99עם זאת ביום 

לבטל את הסכם הפיתוח ולאפשר לה להחזיק את הקרקע עד למועד בו תחליט 
לבצע את הבניה ובמקרה כאמור תחויב בהפרשי ערך הקרקע. להערכת החברה 

 אין לה חשיפה מהותית בשל חלוף תקופת הפיתוח.
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 (%42.34מגדלי הוד השרון בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.3.6

החברה, יחד עם מבטח שמיר נדל"ן בע"מ שלמיטב ידיעת החברה הינה חברת 
"מבטח : בת בבעלות ובשליטה מלאה של מבטח שמיר אחזקות בע"מ )להלן

מהון המניות המונפק  84.67%( הינן הבעלים, בחלקים שווים, של שמיר"
גדלי "( יתרת המניות במהשרון הוד: "והנפרע של מגדלי הוד השרון בע"מ )להלן

 הוד השרון מוחזקות ע"י צדדים לא קשורים.

דונם באזור  30 -מגדלי הוד השרון הינה הבעלים של קרקע בשטח כולל של כ
 התעשייה נווה נאמן בהוד השרון.

מ"ר.  מתוך  71,900 -בניינים בשטח שווק  כולל של כ חמשהלמגדלי הוד השרון 
מ"ר  66,750-ושכרו כמ"ר וה 2,100 -השטחים הנ"ל נמכרו בשנים קודמות כ

 לשוכרים שונים. 

במקום מ"ר  45,000-בשטח של כקומות  29-מתכוונת לבנות בנין בן כהוד השרון 
. לצורך כך פועלת הוד השרון להשגת  הקיים בפארקבן שתי קומות  מבנה

     את בניית המבנה .האישורים המתאימים שיאפשרו לה 

ן בע"מ על ידי משרד עורכי דין הוגשה נגד מגדלי הוד השרוהמשך לתביעה שב
, תביעה שנמשכת כבר מספר שנים ולאחר שבחודש יולי "( התובעים" :להלן)

-סך של כ יםלשלם לתובע מגדלי הוד השרון חויבה על פיו ניתן פסק דין  2016
הגישו הצדדים לתביעה  .2016מיליון ש"ח אשר שולמו במהלך חודש יולי,  1.1

בחודש  צד מטעמו, ערעור לבית המשפט העליון., כל  2016אוקטובר, בחודש 
לפיה שילמה מגדלי  פסק דין סופי על דרך הפשרההגיעו הצדדים ל 2018פברואר 

מיליון ש"ח ובכך נסתיים הליך משפט זה באופן  2.3של נוסף הוד השרון סך 
 סופי .

בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה  הוד השרוןכויות ז
להבטחת הלוואה שניתנה לה. כמו כן הראל טובת חברת הביטוח בסכום ל

מבטח שמיר נדל"ן בע"מ )להלן: "מבטח שמיר"( ערבות עם  העמידה החברה יחד
כל אחת לטובת המלווה, לשם הבטחת הפירעון של ההלוואה.  50%בשיעור של 
 לאמות מידה פיננסיות כדלקמן:  הוד השרון  כן התחייבה 

מערך הנדל"ן   65%-תעלה בכל עת על סך השווה ליתרת הלוואה לא  א(
 להשקעה.

בתקופת בדיקה כלשהיא כשהוא מחולק בסך החזרי הקרן  NOIיחס כיסוי  ב(
  . 1.2 -והריבית בתקופת הבדיקה לא יפחת בכל עת מ

 בתנאים אלו. הוד השרוןנכון למועד דוח זה עומדת 

מיליון  400 -יפחת מכי ההון העצמי שלה לא להראל התחייבה  אשטרום נכסים
ש"ח וכי יחס ההון העצמי למאזן, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים 

במשך תקופה העולה על שני  17.5% -הרבעוניים או השנתיים, לא יפחת מ
 בתנאים אלו.החברה נכון למועד דוח זה עומדת רבעונים רצופים. 

 

 (%27.5המרינה הכחולה בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.3.7

מהון המניות המונפק והנפרע של המרינה הכחולה  27.5%החברה מחזיקה 
"(. יתר בעלי המניות במרינה הכחולה הם אשדר הכחולה המרינה" :להלןבע"מ )

( בע"מ )חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של אשדר 1997ייזום ובניה )
חברה לבניה בע"מ שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה, אשר למיטב ידיעת 

השליטה בה הינה קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה( החברה בעלת 
 (.25%( ומגור החזקות בע"מ )20%(, דיור ב.פ. בע"מ )27.5%)

 580 -הקימה המרינה הכחולה, באשדוד, מעגנה לכ 1994 -על פי הסכם הקמה מ



- 73 - 

כלי שיט הכוללת שוברי גלים, רציפים, מזחים, טיילות ושירותי מרינה שונים 
 שנה עם מינהל מקרקעי ישראל.  20-אותם על פי הסכם חכירה לוהיא מתפעלת 

בהתאם להסכם, לאחר תום תקופה זו מחוייבת החברה להשיב את שטחי 
 המעגנה למינהל מקרקעי ישראל. 

על פי הסכם זה התחייבה ממ"י להעניק לחברה זכויות חכירה בקרקע בשטח של 
וכן שטחי מסחר ומשרדים דונם לבניית שטחי מגורים, מלונאות לסוגיה  208-כ

 אשר יתקבלו בשלבים.
למרינה הכחולה הוקנו בפועל הזכויות במרבית שטחי המרינה ובעורף המרינה  

, 44, 43, 42כמגרשים  112/101/02/3למעט  במגרשים הידועים לפי תב"ע מס' 
וכנגד השלמת עבודות הפיתוח והמטלות שונות, תוקצנה  55 -ו 54, 53, 52, 48, 47

דונם  208ת במגרשים הנ"ל למרינה הכחולה. לעניין זה יצוין כי השטח של הזכויו
אשר צורפה למסמכי  45/101/02/3נקבע על פי השטחים המפורטים בתב"ע 

המכרז והשטחים המתוארים בה הם שטחי ברוטו )ללא התחשבות בהפקעות(. 
בהמשך נרשמה הפרצלציה ונרשמו גם ההפקעות ועל כן שטחי המגרשים 

ה הכחולה קיבלה או זכאית לקבל בהקצאה )מבלי לפגוע בהיקף זכויות שהמרינ
 -דונם הוקצו, וכי  ה 51.3 -הבנייה הכולל או השווי עקב כך( קטנו. יצוין כי כ

 דונם הנותרים יוקצו רק לאחר השלמת עבודות הפיתוח. 51.5
 

שבעה מגרשים לצדדים שלישיים,  2003-2004המרינה הכחולה מכרה בשנים 
כפוף לאישור הזכויות בקרקע על שם הרוכשים. לגבי מגרשים אלו זאת ב

הוקנתה לרוכשים אופציה לביטול החוזים היה ובתוך פרקי זמן הקבועים 
בחוזים אלה לא יועברו על שמם הזכויות במקרקעין. במקרה של ביטול החוזה 
כאמור ישלמו הרוכשים למרינה הכחולה פיצוי מוסכם של עד מיליון דולר 

 .למגרש
מגרשים ובשל ארבעה המרינה טרם רשמה את הזכויות על שם הרוכשים לגבי 

שבעת מגרשים  מתוךארבעה ממכירת הכחולה בהכנסות  כך לא הכירה המרינה
 אלה.

 המרינה הכחולה השלימה חלק מעבודות הפיתוח להן התחייבה בעורף המרינה.
ינה בהסכם ההקמה נקבעה תקופה לביצוע והשלמת עבודות הפיתוח במר

הכחולה וזאת בין היתר, בכפוף להשלמת התכנון של נכסי ממ"י ונכסי העירייה. 
הגישה החברה בקשות להיתרי בניה לביצוע עבודות לפיתוח השטח  2016בשנת 

הציבורי בהתאם לתב"ע ולדרישות העירייה. בהתבסס על היתרי הבניה שהוגשו, 
סגרת התב"ע העריכה החברה את אומדן ההתחייבות לעבודות פיתוח במ

מליון  98 -כ - 2016מליון ש"ח ) 103-הינה כ 2017בדצמבר,  31ויתרתה ליום 
במנהל כפופה לביצוע עבודות הפיתוח לחברה ש"ח(. העברת זכויות המקרקעין 

 כאמור.
    

מיליון ש"ח,  1.4-בתקופת הדו"ח רשמה המרינה הכחולה בע"מ הפסד בסך של כ
 .  "חשמיליון  0.4-כ חלק החברה בהפסד זה הסתכם בסך של

 

)חלק  ובחברת קונקט ירושלים בע"מהשקעה במניות חב' סיטי פס בע"מ    .3.13.3.8
 (%12החברה 

מהונה  21% יחד עם קבוצת אשטרום ושותפים נוספיםב חזיקהמ החברה
 "(.  סיטיפס" :של סיטיפס בע"מ )להלן מונפק והנפרעה

אל, למימון, הקמה, סיטי פס הינה חברה פרטית בעלת זיכיון בלעדי ממדינת ישר
של פרויקט הרכבת הקלה  B.O.Tבניה ורכישת ציוד, הקמה ותחזוקה בתנאי 

 תחנות.   23ק"מ והוא כולל  14-בירושלים.  אורך קו הרכבת הינו כ

יחד עם קבוצת אשטרום ושותפים נוספים באמצעות שותפות ב  מחזיקה החברה
 טקונקגם בחברת  (,21%"( )חלק החברה בשותפות השותפותמוגבלת )להלן "
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הינה חברה פרטית שכל עיסוקה הינו קבלן  טקונק "(.טקונקירושלים )להלן "
תפעול של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים וזאת מכח הסכם תפעול ותחזוקה 

 לבין החברה הזכיינית, סיטיפס. טשנחתם בין קונק

 

 (%25א.מ הייטק בנגב בע"מ )חלק החברה  .3.13.3.9

המניות המונפק והנפרע של א.מ.הייטק בנגב אשליר הינה בעלת מחצית מהון 
"(. יתר מניות א.מ.הייטק מוחזקות על ידי חברת מבני א.מ.הייטק" :)להלן

 תעשיה בע"מ.
מ"ר  6,400 -א.מ. הייטק הקימה שני מבני משרדים ותעסוקה בשטח של  כ

באזור שער הנגב על קרקע שהוקצתה לה על ידי מנהל מקרקעי ישראל. ואשר 
 בגינה זכויות חכירה )לא רשומות עקב אי רישום אחוד וחלוקה(. ניתנו לחברה

עם אופציה   2020עד לחודש פברואר  המבנים הושכרו לחברה גדולה עתירת ידע
 לעוד שנתיים.

 א.מ הייטק קיבלה מעמד של מפעל מאושר בגין הפרוייקט.

 (%50)חלק החברה  אקה השקעות,שותפות מוגבלת –אשטרום  .3.13.3.10

)להלן אקה השקעות  –אשטרום חתמה שותפות   2017בחודש אוגוסט 
 6.66%והסכם אופציה לרכישת  38.34%"השותפות"( על הסכמים לרכישת 

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

הסכם המכר, התקשרו השותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל  בהסכם 
להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקרקע. בנוסף 

 28חתמה החברה על הסכם להעמדת הלוואה לשותפה בשותפות בהיקף של עד  
ש"ח מותנה בגובה ההון העצמי שהשותפים יצטרכו להעמיד לטובת מיליון 

מיליון ש"ח אשר תפרע בתוך שנה  13הרכישה, חלקה לזמן קצר בהיקף של עד 
מיליון ש"ח אשר תיפרע  15ושלשה חדשים מיום העמדתה וחלקה לזמן ארוך 

מתוך רווחי הפרויקט הצפויים. ההלוואות תהיינה צמודות למדד המחירים 
בהסכם נקבעו תנאים כמקובל  . 8%ותישאנה ריבית בשיעור שנתי של לצרכן 

 אפרילכהסכמים מעין אלה כגון רישום זכויות אשר צפוי שיושלמו במהלך חודש 
2018 .    

החברה מממנת רכישה זו ואת ההלוואה הן על בסיס ההון העצמי שלה והן על    
הדוח טרם נסגר הסכם )נכון למועד  .הרכישה דרך העמדת מימון בנקאי לטובת 

 המימון(.  
 

 אור פריטים שונים ברמת התאגידית .4

 לקוחות      4.1

תחום הנכסים המניבים מתאפיין במגוון רחב של לקוחות, העוסקים בתחומי פעילות שונים, 
 קטנים וגדולים.

שנים(  5החברה בדרך כלל מתקשרת בחוזי שכירות לתקופות בינוניות )משנתיים עד 
, צמודים לרוב למדד בחוזיםשנים(. דמי השכירות הנקבעים  5 -ות )למעלה מארוכלתקופות ו

המחירים לצרכן. מכיוון שדמי שכירות נגבים מהשוכרים מראש )במרבית המקרים חודש עד 
שלושה חודשים מראש(, הרי שלמעשה אין החברה מעניקה אשראי ללקוחותיה למעט 

 חלדו לעיל  3.5ראה סעיף עיקריים )לגבי שוכרים   במקרים ספורים בהיקף לא מהותי.
 (.התקופתי
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  שיווק והפצה      4.2

החברה משווקת את נכסיה הן באופן עצמאי והן בעזרת מתווכי נדל"ן והכל בהתאם למהות 
 הנכס ולמיקומו. לחברה אין תלות במתווכי נדל"ן עימם היא עובדת.

 תחרות                 4.3

 שוק הנכסים המניבים בארץ .4.3.1

עוסקים בארץ בפעילות דומה לפעילות החברה בתחום זה קרי: רכישת גופים רבים 
 קרקעות לצורך בנית מבנים מסוגים שונים והשכרתם.

על הגופים הנ"ל נמנות מספר חברות גדולות הפועלות בכל רחבי הארץ כמו גם גופים 
  רבים קטנים הפועלים באזורים ספציפיים.

 מפורטים להלן: בהםשהעיקריים  הביקוש לנכסים מניבים מושפע ממספר גורמים
המיקום הגיאוגרפי של הנכסים, ההיצע של נכסים דומים באותו אזור, הביקוש 
לנכסים דומים באותו אזור, גובה דמי השכירות ודמי הניהול והאחזקה; רמת ואיכות 

סיון יהבניה של הנכסים  ורמת שירותי האחזקה והניהול באותם נכסים כמו גם נ
 רה המשכירה.ומוניטין של החב

 שוק הנכסים המניבים בחו"ל .4.3.2

השקעותיה של החברה מתמקדות בנכסים מניבים שהיקף ההשקעה בהם הינו קטן 
 יחסית ואשר מצויים בערים בגודל בינוני.  בהשקעות אלו התחרות הינה קטנה יחסית.

 מתחרים משמעותיים .4.3.3

ות דומה לזו על מתחריה העיקריים של החברה נכללות חברות גדולות העוסקות בפעיל
של החברה ואשר להן נכסים בפריסה גיאוגרפית רחבה על פני כל הארץ, וכן חברות 

 שונות נוספות הפועלות בתחום הנדל"ן.

 התמודדות החברה בתחרות .4.3.4

 31ליום צליחה גם לשמור על רמות תפוסה גבוהות יחסית בנכסיה. נכון מהחברה 
 בגרמניה. 99% -בארץ ו 96%  .97% -כ, שיעור התפוסה הממוצע הינו 2017בדצמבר 

 להלן הסיבות העיקריות לכך:

תה ועודנה הסתכלות לטווח ארוך. החברה משתדלת יהאסטרטגיה של החברה הי (א
בחוזי שכירות  הנעשים בגין להתקשר עם שוכרים בעלי איתנות פיננסית גבוהה ו

 לתקופות שכירות ממושכות.שטחים גדולים גם  

כסים המניבים זה שנים רבות. במהלך שנים אלו החברה  פועלת בתחום השכרת הנ (ב
 טיפחה החברה מוניטין כאחת החברות האמינות והיציבות בתחום.

 נכסי החברה פרוסים בכל רחבי הארץ.  -פיזור גאוגרפי של  הנכסים  (ג

 איכות נכסי החברה ושירותי הניהול והאחזקה הניתנים לשוכרים. (ד

שהינה נמנית על קבוצת אשטרום, איתנותה הפיננסית של החברה )בנוסף לעובדה  (ה
שלה מוניטין כחברה מובילה בענף הנדל"ן, הבנייה והתשתית בישראל(, כמו גם 
המוניטין שצברה החברה, אפשרו לחברה לשמור על איכות שטחיה המניבים ורמת 
השירותים אותם היא מספקת. החברה מתמודדת עם השחיקה במוסר התשלומים 

שיפור מהירות הגביה והפעלת אמצעי אכיפה במשק באמצעות הידוק הגביה, 
 אפקטיביים.

  (ו
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  רכוש קבוע      4.4

והוא כולל ריהוט, ציוד משרדי,  אין רכוש קבוע מהותי מעבר לנכסי הנדל"ן שלהלחברה 
כוש הרבנוסף, .  ש"חלפי א 1,279ת לתאריך המאזן הינה תחהמופ םשעלות מחשבים וכלי רכב

של החברה ושעלותן פרויקטים ותקנו במספר שה תות סולאריומערכ עשר כולל הקבוע 
 אלפי ש"ח. 2,648המופחתת לתאריך המאזן הינה 

 הון אנושי                   4.5

 להלן פירוט מצבת כוח האדם בחברה בהתאם למבנה הארגוני      .4.5.1

2016 2017  

 )*(מנכ"ל   1  1

 כספים/חשבות 7 6

 תפעול/שיווק 3 3

 יזמות/בניה 3 2

  מזכירות 2 1

 סה"כ 16 13

 גרמניה 10 10

 אשלד 9 9

 קניון בת ים 13 14

במספר פרויקטים המצויים בבעלות משותפת של החברה, חברות כלולות ושותפים 
 אחרים, מועסקים עובדים נוספים אשר שכרם משולם מהשותפויות הנ"ל.

עובדי החברה מועסקים ע"י הסכמי עבודה אישיים. חלק מהעובדים מתוגמלים, 
ת לעת, על ידי בונוסים בהתאם להישגים ולמאמץ המושקע על ידם, כפי מע

 תנאילגבי , ובהתאם למדיניות התגמול של החברה שמוצאת לנכון הנהלת החברה
נושאי  ינםהש של עובדיםהעסקתם נאי תלו 2017החברה לשנת של מנכ"ל  העסקתו

 " .פרטים נוספים על התאגיד"בפרק  21ראה תקנה  משרה בכירה

 

 :יתואר התרשים הארגוני של הנהלת החברהלן לה .4.5.2

 

 דירקטוריון החברה

 מנכ"ל החברה

ובניה מחלקת כספים וחשבות  מחלקת ניהול נכסים מחלקת יזמות 

ושיווק  תפעול 

 תפעול פעילות גרמניה

 תפעול פעילות אשלד
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 תגמול לנושאי משרה .4.5.3

לפרטים אודות תגמול לנושאי משרה בחברה וכן לתגמול לבעלי עניין בחברה במסגרת 
 ותלדוח 20וכן, ביאור לן, בהתאמה לפרק ד' לה 22-ו 21תקנות הסכמי ניהול, ראו 

 הכספיים.

 ההתחייבויות בגין סיום יחסי עובד  מעביד .4.5.4

מכוסות בחלקן באמצעות תשלום פרמיות  בגין סיום יחסי עובד  מעבידחייבויות הת
לפוליסות ביטוח מנהלים או לקרנות פנסיה וכיו"ב כפי שבוחר העובד בתחילת עבודתו. 
בגין מלוא ההתחייבויות אשר אינן מכוסות ע"י תשלום הפרמיות הנ"ל, מתבצעת 

 הפרשה בדו"חות הכספיים.

 כה ופיתוח ההון האנושיהשקעות בהכשרה, הדר .4.5.5

החברה מקיימת הכשרות והדרכות באופן סדיר לעובדים, בהתאם לתפקיד העובד 
ולצרכי החברה. חלק מההכשרות נעשה במסגרת קבוצת אשטרום בע"מ וחלק מחוצה 

 לה. עובדים שתפקידם מחייב זאת נשלחים לימי עיון, תערוכות וכיו"ב.

 

 ספקים     4.6

המבצעים עבורה עבודות בניה כמו גם גופים המספקים לה ספקי החברה כוללים קבלנים 
 שירותי תחזוקה.

התשלום לספקים הנ"ל מתבצע בדרך כלל לאחר שהושלם השירות אשר התבצע על ידם 
)כאשר לקבלנים משולמת תמורה בהתאם ללוחות זמנים מוסכמים התלויים בדרך כלל 

 60 -יום ל 45המוצעת נעה בין בהשלמת העבודה ו/או שלב מסוים הימנה(. תקופת האשראי 
 יום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 

 

  הון חוזר    4.7

  נתונים מאוחדים -הון חוזר אשטרום נכסים 

   

 

31/12/2017     

 

 הסכום שנכלל
 בדוחות הכספיים

התאמות 
)לתקופה של 
שניים עשר 
 חודשים(

 

 סה"כ

 

 ש"חלפי א ש"חלפי א ש"חלפי א

    נכסים שוטפים

 544,292  544,292 לזמן קצר מזומנים והשקעות

 47,492  47,492 חייבים ויתרות חובה

 0 (133,623) 133,623 מלאי מקרקעין בהליכי בניה למכירה

 556,057  556,057 השקעה המיועדת למימוש

 

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

 

1.281,464 (133,623) 1,147,841 

    התחייבויות שוטפות

 84,911  84,911 פיננסי  בנקאי  אשראי

 159,631  159,631 חלויות שוטפות של אג"ח

 74,068 (5,243) 79,311 זכאים ויתרות זכות

 33,750  33,750 הלוואה מאחרים לזמן קצר

 289,332  289,332 התחייבויות השקעה המיועדת למימוש

 150  150 מקדמות בגין מקרקעין בהליכי בניה למכירה

 

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

 641,842 (5,243) 647,085 )גרעון( עודף

 

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

 505,999 (128,380) 634,379 בהון החוזר)גרעון( עודף 

        

 מימון                4.8

 כללי .4.8.1

הלוואות מתאגידים  החברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהן באמצעות
בנקאיים ומאחרים, מהנפקת אג"ח, מהלוואות בעלים, מתזרימי מזומנים מפעילות 
שוטפת ומהון עצמי ובפרויקטים שקיבלו מעמד של מפעל מאושר, גם באמצעות 

 ת.המענקים המתקבלים ממרכז השקעו

לדו"חות הכספיים.לפרטים  14ראה ביאור לפרטים אודות התחייבויות לזמן ארוך  (1
 חות הכספיים.לדו" 12ודות התחייבויות לזמן קצר  ראה ביאור א
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 . 7201בדצמבר  31להלן פירוט יתרות ההלוואות המהותיות שהועמדו לרשות החברה ליום  .4.8.2

 
 31יתרה ליום  מאפייני ההלוואה

 2017בדצמבר 

 )באלפי ש"ח(

 ההלוואה  י תקופתמועד ערבויות / בטוחות / אמות מידה פיננסיות סוג שיעור ריבית שנתית 

 זמן ארוך זמן קצר זהות המלווה

הלוואה למימון 

 נכס מניב

ריבית ניידת  של  פריים +   196,861  תאגיד בנקאי

1.85% - 2.10% 

 .100%( ההלוואה הועמדה לחברת בת בבעלות של 1

 ( כביטחון ניתנו שעבוד הנכס ושעבוד חוזי שכירות.2

. 2012מועד מתן ההלוואה מרץ 
 3/2022מועד הפרעון הסופי הינו 

 לטבלה להלן(  1)ראו הערה 

הלוואה למימון 

 נכס מניב

ריבית ניידת בסך של פריים   86,626  תאגיד בנקאי

 +1.50% 

 ( שעבוד הנכס.1

 ( שעבוד חוזי שכירות.2

( עמידה בגובה סכום דמי שכירות מינימאלית )נכון למעוד 3

 תנאי זה(.הדוח התקופתי, החברה עומדת ב

. 2014מועד מתן ההלוואה יוני 

)ראו  6/2024מועד הפרעון הסופי 

 לטבלה להלן(  2הערה 

 

 לדוח הדירקטוריון. 12לפרטים אודות אגרות החוב של החברה לרבות המהותיות שבהן, ראו סעיף 

 הערות לטבלה:         

שנה  
  ראשונה

שנה 
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה  
 רביעית

   שנה           
 חמישית ואילך

 סה"כ

 אלפי ש"ח מדווחים  

 לטבלה 1הערה 

 196,861 130,601 16,565 16,565 16,565 16,565 קרן

 24,617 1,152 5,021 5,584 6,134 6,726 ריבית     

 לטבלה 2הערה 

 86,626 65,626 5,250 5,250 5,250 5,250 קרן

 14,145 4,623 2,136 2,299 2,462 2,625 ריבית     
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 גבלות אשראימ .4.8.3

 אשראי ספציפי

הנלקחות לשם מימון הקמת כל פרויקט  , מוסדות פיננסיים כנגד הלוואות בנקאיות
ותפעולו, משעבדת החברה את הנכס בו מדובר ואת הזכויות החוזיות עם לקוחותיה 

, בחלק מההלוואות החברה מתחייבת לעמידה בתנאים פיננסיים  בגינו )חוזי שכ"ד(
כן מתחייבת החברה לא לעשות פעולות החורגות ממהלך העסקים הרגיל ו שונים

 )לדוגמא: מכירה משמעותית של הנכס או חלקו(, שלא בהסכמת הבנקים מראש.

 אשראי כללי
כנגד הלוואות שאינן מגובות בנכסים ומסגרות חופשיות קיימות לחברה התחייבויות 

אלפי  400,000/או מסך של מסך המאזן ו 17.5%-לבנקים שההון העצמי לא יפחת מ
כמו הינו נמוך יותר(.   ים הנוספיםש"ח )כלפי אחד מהבנקים, הסכום שנקבע מול הבנק

כן החברה התחייבה שלא ליצור ולא להתחייב ליצור שיעבודים צפים )שוטפים( 
 . כלשהם על רכושה ונכסיה ללא קבלת הסכמת הבנקים מראש ובכתב

ם, כי במקרה בו יחול שינוי בשליטה ובבעלות כמו כן התחייבה החברה כלפי הבנקי
בחברה והכל ביחס למצב השליטה במועד ההסכם, ללא הסכמת הבנקים בכתב 

  ומראש, יהיו אלו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את האשראי שהעמידו לחברה.
 

                  אלפי ש"ח ומהווה  1,426,876 הינו ללא זכויות מיעוט ההון העצמי 31.12.17ליום 
 מסך המאזן. 33.73%-כ

 

 מסגרות אשראי

מסגרות האשראי של החברה ברובן הינן אשראי במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים 
מוגדרים. כמו כן לחברה קיימים מספר נכסים לא משועבדים.  להערכת החברה נכון 

הלוואות נוספות  הלא משועבדים למועד דו"ח זה יש באפשרותה לקבל בגין נכסיה
כמו כן החברה יכולה להגדיל אשראי במספר פרויקטים ש"ח.  יליוןמ 62 -כום של כבס

 משועבדים.

 :סכומי אשראי שהתקבלו מתאריך הדוח הכספי ועד לתאריך הדו"ח

ועד  31.12.17מאז יום  מהבנקיםמהותיים  החברה לא גייסה סכומי אשראי נוספים
   זה. מועד דו"ח

 גיוס מקורות אשראי נוספים .4.8.4

 כללי 

 . 2017חברה גייסה אשראי חוץ בנקאי בשנים קודמות וכן במהלך שנת ה

לדוח  12ראה סעיף ( של החברה 7-10לפרטים אודות אגרות החוב סדרות )
 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב. – הדירקטוריון

 דרוג להנפקה ואשרור דרוג ועדכון דרוגים                  

ש"ח ע.נ. אגרות חוב במסגרת  172,780,000חברה , הנפיקה ה2017ביולי  16ביום 
ש"ח  1-ש"ח ל 1.042( . ההנפקה הייתה במחיר של 10הרחבת סדרת אגרות חוב )סדרה 

ש"ח. הוצאות ההנפקה בגין  180,036,760ע.נ. והתמורה בגינה הסתכמה בסך של 
 מיליון ש"ח. 1.81 -הרחבת הסדרה הסתכמו בסך של כ

טנדרט אנד פורס מעלות בע"מ )להלן: "מעלות"( הודעה כללה ס 2017ביולי  13ביום 
( שיונפקו על ידי 10(, כי דירוג אגרות החוב )סדרה 2017-01-060196)אסמכתא מס': 

מיליון ש"ח ערך נקוב יעמוד  220החברה בדרך של הרחבת סדרה בסכום כולל של עד 

 .ilAעל 
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ות אגרות החוב פרסמה מעלות דוח דירוג עדכני לסדר 2017 ספטמברב 26ביום 
(. בהתאם לדוח זה הודיעה מעלות על 2017-15-095268שבמחזור,  )אסמכתא מס': 

עם תחזית יציבה של  ilA -אישור דירוג לסדרות אגרות החוב שבמחזור של החברה ל
 החברה.

 הנפקת הון

החברה מימנה השנה , חודש ספטמבר, את פעילותה גם על דרך של הנפקת הון מניות 
 מיליון ש"ח . 118.5מניות ( תמורת סך של  7,250,000)

                                           

 גיוס מקורות אשראי עתידיים  

בבני  LYFEתחתום החברה על הסכם ליווי בפרויק להערכת החברה בשנה הקרובה   
לעיל ( וכן תגייס כספים מעת לעת בפרויקטים שרכשה  3.13.2.4ברק )ראה סעיף 

השנה הקודמת והעברת הכספים בגין השלמתם תחול השנה . החברה תשקול במהלך 
 . לדרישות ולתנאי השוק גיוס של מקורות מימון נוספים, בהתאם

  שעבודים    4.9

 .של החברה חות הכספייםלדו" 18ביאור ראו    

 מיסוי 4.10

 .ההכספיים של החבר דו"חותל 16אור , ראה בילפרטים אודות דיני מס החלים על החברה    

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 4.11
 לעיל.  3.1.5סעיף  ורא      

 איכות הסביבה 4.12
דין לרבות מבחינת  ו/או החוכר של נכסי מקרקעין, אחראית על פי םה בהיותה הבעליחברה 

, היה וההפרה בוצעה ן, להפרת הדיןהנזיקי דיני התכנון והבנייה, דיני איכות הסביבה ודיני
 בחכירתה.או ו/קעין שבבעלותה רמק םבתחום המקרקעין שהינ

סקי משרדים ו/או מסחר, אין הנהלת לע םה מושכריחברעובדה כי מרבית נכסי ההלאור  
 .ין נכסים אלהגה בתחום איכות הסביבה בחברהחברה צופה חשיפה משמעותית ל

 

  הליכים משפטיים  4.13
של  פייםות הכס"חלדו 18ר ראה ביאולפרטים אודות הליכים משפטיים תלויים מהותיים   

 .החברה
מר אברהם , נחקר 2017בפברואר  14, כי ביום 2017בפברואר  15החברה דיווחה ביום 

נוסבאום, יושב ראש דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, בחשד לביצוע לכאורה של 
עבירות שוחד בתפקידו כנושא משרה בחברה בקשר עם פרויקט של החברה וחברות קשורות 

הערכת החברה, בהתנהלותו של מר נוסבאום או של החברה, לא נפל כל רבב ל. של החברה
 .ודופי וכי לאחר בירור העובדות יתברר כי שמו שורבב לפרשה בשוגג

 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית  4.14
לפתח את הפרויקטים שקנתה במהלך שנה קודמת ואלו שכבר בכוונת החברה נכון למועד זה    

חזוקת הפרויקטים המניבים הקיימים ולהתמיד בביצוע הגבייה בשיפור ות . להמשיך בפיתוח 
 ושיפור מהירות התגובה.

כמו כן, כבעבר בכוונת החברה להמשיך ולפעול בייזום פרויקטים והתחלת בנייה חדשה על    
דרך של שיתוף פעולה עם שוכר אסטרטגי גדול שיתחייב לשכירות ארוכת טווח ובתמורה יבנה 

או ליזום פרויקטים למכירה לאחר צבירת מסה   תיו המיוחדותפרויקט בהתאם לדרישו
 ניכרת של רוכשים פוטנציאליים.

בכוונת החברה לנצל הזדמנויות עסקיות, ולרכוש נכסים מניבים בחוץ לארץ )במיוחד    
 .בגרמניה( שבהם קיימים שוכרים בעלי איתנות גבוהה השוכרים את הנכס לתקופה ארוכה
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במסגרת השקעות בנכסים מניבים בארץ זו אפשרות יף באנגליה לשם נערכת לפתוח סנהחברה 

רצונה להרחיב את הפעילות ביבשת אירופה. בחינה כאמור כוללת בחינת שוק הנכסים המניבים 

להערכת החברה יש באנגליה, הזדמנויות עסקיות וכן אפשרויות מימונם של נכסים כאמור .  

          גליה יווצרו הזדמנויות אטרקטיביות לרכישת נכסים.סיכויים שעם תהליך "הברקזיט" הקורה באנ

  רקעות שישמשו אותה לבנייה עתידית.לרכוש קלהמשיך ובכוונת החברה    
 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  4.15
החברה מוסיפה לשפר את מהירות תגובתה ביחס לשוכרים שמצבם הכלכלי יתדרדר ולאתר    

 יה.הזדמנויות עסקיות לשיפור תיק נכס

 LYFEפיתוח הפרויקטים הנמצאים בהליך פיתוח )לרבות פרויקט החברה צופה להמשך    

( ולהתחיל בפיתוח קרקעות  לעיל 3.13.2.4ראה סעיף  –שווקו שחלק ניכר משטחיו כבר 
 מקרקעין חדשים שרכשה במהלך שנה קודמת.

 

  ורמי סיכוןג    4.16
 סיכון הבאים:פעילותה של החברה מושפעת, בין היתר, מגורמי ה    

 

 סיכוני מקרו .4.16.1

מיתון בפעילות המשק בישראל ובעקבותיו הירידה בשווי נכסי המקרקעין  .4.16.1.1
בישראל וכן של התשואות מדמי השכירות, גם בתקופה שלאחר סיום חוזי 
השכירות הקיימים בחברה, עשויים להשפיע לרעה על תוצאות פעילותה של 

 .כסים ועל שיעורי התפוסה בהםהחברה מהשכרת נ

מיתון בכלכלה העולמית ובעקבותיה החמרה במתן האשראי הבנקאי  .4.16.1.2
בחו"ל המיועד לרכישת נכסים מניבים בחו"ל, כמו כן בעקבות מיתון זה 
פגיעה בחברות רבות השוכרות מבנים בארץ וכתוצאה מכך פגיעה בהשכרת 

 שטחים ובגובה דמי השכירות הנגבה.

ביטחוני מדיני בישראל, עלולה לגרום לירידה החמרה של המצב ה .4.16.1.3
בביקושים לשטחים המיועדים להשכרה, להחמרת המחסור בכוח אדם 
בענף הבניה ולהתייקרות עלויות העבודות. גורמים אלה עשויים להשפיע 
לרעה על תוצאות החברה.  האטה בתעשייה עתירת הידע עשויה לגרום 

ועדים להשכרה לתעשייה לירידה נוספת בהיקפי הביקוש לשטחים המי
עתירת ידע ובמחירי השכירות של שטחים אלו באופן שתוצאותיה של 

 החברה יושפעו לרעה. 

 סיכונים ענפיים .4.16.2

 עודפי היצע של שטחי השכרה 14.16.2.1

עמם התקשרה החברה עלולים שלא  של עובדי קבלןשביתות והשבתות  4.16.2.2
 בלוחות הזמנים החזויים. לעמוד

 שינויים בחוקי הארנונה באזורים בהם ממוקמים שטחי החברה. 4.16.2.3

 ןסיכוני מימו .4.16.3

חשיפה לשערי מט"ח.  חלק מפעילותה של החברה מתנהל בגרמניה ולצורך  .4.16.3.1
כך החברה מעמידה הון עצמי, על דרך העמדת הלוואות הצמודות למטבע 

חו"ל. ירידה בשער החליפין מקטינה את סכום ההון הפעילות של החברות ב
 שהושקע.
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 חשיפה לשינויי ריבית .4.16.3.2

 תלות במקורות מימון. משבר פיננסי ומחנק אשראי עלולים לפגוע  .4.16.3.3
 באפשרות החברה לגייס הון.

שינויים קיצוניים במדד המחירים לצרכן ו/או במדד תשומות הבניה וכן  .4.16.3.4
ל הכנסות החברה מתחום ברמת הריבית במשק עשויים להשפיע לרעה ע

 הנדל"ן מחד גיסא והתחייבויותיה הפיננסיות מאידך גיסא.
 

 יכונים ספציפיים לחברהס .4.16.4

 (.לעיל 3.5)ראה סעיף  תלות בשוכרים עיקריים .4.16.4.1

 העדר כיסוי ביטוחי בגין נזקים או הפסדים שייגרמו למלון בים המלח .4.16.4.2
 המיםכתוצאה מפעולות של מפעלי ים המלח אשר יביאו להעלאת מפלס 

 לעיל (  3.13.3.3ף באזור )ראה סעי

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על  פעילות החברה בכללותה
 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון 
 על החברה

 

 השפעה
 קטנה 

 השפעה
 בינונית 

 השפעה
 גדולה

 

 סיכוני מקרו    

  X מיתון במשק 

 X  טק -האטה בענף ההי 

 X  מדיני-החמרה במצב הביטחוני 

 סיכונים ענפיים   

  X עודפי היצע של שטחי השכרה 

X   
שביתות והשבתות בגינן הקבלנים עמם התקשרה החברה עלולים שלא 

 עמדו בלוחות הזמנים החוזייםי

 X  שינויים בחוקי הארנונה באזורים בהם ממוקמים שטחי החברה 

 סיכוני מימון   

 X  חשיפה לשערי מט"ח 

  X 
 יביתחשיפה לשינויי ר

 

 X  תלות במקורות מימון 

X   שינויים במדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה 

 סיכונים ספציפיים לחברה   

 X  תלות בשוכרים עיקריים 

 
 

X 
 

העדר כיסוי ביטוחי בגין נזקים או הפסדים שייגרמו למלון בים המלח 
מים כתוצאה מפעולות של מפעלי ים המלח אשר יביאו להעלאת מפלס ה

 באזור

 
 
 

 אשטרום נכסים בע"מ                       20.3.2018 תאריך:
 

 גושן-118447
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  פרק שניפרק שני
  

  דו"ח הדירקטוריוןדו"ח הדירקטוריון
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 7201 בדצמבר 31 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום

לתקופה של שנה  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

מובהר כי ככלל  .מועד פרסום דוח זהלועד "( הדו"חתקופת )להלן: " 2017בדצמבר  31ביום  השהסתיימ

התיאור הנכלל בדוח זה כולל רק מידע אשר לדעת החברה מהווה מידע מהותי והוא נערך בהנחה כי בפני 

 ל בפרק א' לדוח תקופתי זה.לפי שנכהקורא מצוי תיאור עסקי התאגיד כ

 

 נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד .1

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

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

ותעסוקה, מלונות, מבני תעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר להשכרה. כחלק מפעילות זו, מספקת 

ירותי ניהול לחלק מנכסיה. מעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים. נכון למועד דוח החברה גם ש

זה מושקעת החברה בחברת סיטיפס בע"מ העוסקת בתחום התחבורה )הסעה המונית( )ראה סעיף 

 בפרק א' לדוח התקופתי(.  3.13.3.8

  המצב הכספי .2

  .לדוח התקופתי לפרק א' 2.2לגבי הסביבה העסקית בארץ ובחו"ל )גרמניה( ראה סעיף     

 

  נכסים שוטפים .א

 31-אלפי ש"ח ב 593,873ש"ח לעומת לפי א 1,281,464 -הסתכם ב סעיף הנכסים השוטפים

 -. סעיף המזומנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן קצר )סכום כולל( הסתכם ב2016דצמבר ב

פת הדוח הרחיבה . בתקו2016בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 454,935אלפי ש"ח לעומת  544,292

של החברה וכן הנפיקה מניות לציבור, ראה להלן, וכתוצאה מכך  10החברה את אג"ח סדרה 

  גדלו היתרות הנזילות העומדות לרשותה.

אלפי ש"ח לעומת  133,623סעיף מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בניה למכירה הסתכם בסך של 

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

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

                       ווק בהיקף שלינכון למועד דוח זה חתמה החברה על הסכמים למכירת שטחי ש .והביסוס

 - IFRS 15ליישום תקן  ה. החברה נערכש"חמיליון  517 -מ"ר וחניות תמורת סך של כ 42,900 -כ

לו הייתה החברה מיישמת  .2018שנת הרבעון הראשון החל מ הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות

  .אלפי ש"ח 669היה הרווח הגולמי מסתכם בסך של  2017בדצמבר  31תקן זה בדוחותיה ליום 
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על  2018בינואר  24חתמה ביום ברה לפיהן בהמשך לדיווחי הח - ם מוחזקים למכירהכסיסעיף נ 

 3.12סעיף –ראה  -)קניון בת ים  בע"מ מחצית זכויותיה בחברת קניונים בישראל הסכם למכירת

מיליון  125-תמורת סך של כ(  "קניונים"להלן  - יהכספ לדוח 9ובבאור  התקופתיבפרק א' לדוח 

החברה בסעיף זה את מלוא סכום מציגה  , 2018בחודש פברואר  , והשלמתו של הסכם זהש"ח

באירוע של ירידה הדן  (5)תקן דיווח כספי בינלאומי החשבונאי בהתאם לתקן  ,נכסי קניונים

במקביל  .ש"חלפי א 556,057כולל של בסך  ,הבהגורם להפסקת השליטה ת בת באחזקות חבר

וערך ההשקעה מאחר  מוצגים גם מלוא התחייבויותיה של קניונים בסעיף התחייבויות שוטפות.

אלפי ש"ח ותמורת הרכישה משקפת שווי של  268,081הינו  2017בדצמבר  31בספרים ליום 

עליית ערך נדל"ן אלפי ש"ח שנזקף לסעיף  18,456אלפי ש"ח, הוכר הפסד בסך של  249,625

  .להשקעה

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

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

אלפי ש"ח. סכום זה נתקבל בחודש  4,750לצד שלישי תמורת סך של  (100% )חברת בת בבעלות

  .2017ינואר 

 

 השקעות: .ב

אלפי ש"ח  3,345,548אלפי ש"ח לעומת  2,949,413סעיף הנכסים הלא שוטפים הסתכם בסך של 

 2,529,362אלפי ש"ח לעומת  1,916,347. נדל"ן להשקעה הסתכם בסך של 2016בדצמבר  31-ב

נדל"ן להשקעה )קניון בת ים( בסך של  ,לעילא' בסעיף כאמור . 2016בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב

בתקופת הדוח שיקפה החברה  .נכסים שוטפיםסעיף והוצג בזה אלפי ש"ח נגרע מסעיף  545,150

אלפי ש"ח בגין  16,771הכולל בתוכו  .ש"חאלפי  82,064"ן להשקעה בסך של ליית ערך נדלע

של  ששוויו בדוחות הכספייםבדוח התקופתי(  3.13.12.16.4 ראה סעיף יסלדורףדנכס מכירת 

לפירוט הרכב  .מיליון אירו 57נכון למועד המכירה הסתכם בסך של  ,לפני גריעתו ,החברה

 .התקופתי דוחבפרק א' ל 3.13.1ראה סעיף ההשקעות 

אלפי ש"ח  811,357אלפי ש"ח לעומת סך של  890,002השקעות בחברות כלולות הסתכמו בסך של 

בפרק א' לדוח  3.13.3לפירוט הרכב ההשקעות בחברות כלולות ראה סעיף . 2016בדצמבר  31-ב

 התקופתי.

ם עם חניוני אמ"ד בע"מ חתמה החברה על הסכ 2017בדצמבר  31ביום  –סעיף מלאי מקרקעין 

הסכם לרכישת מחצית הזכויות קרקע בעיר  דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ( על בת של)חברה 

בפרק א' לדוח התקופתי( בכוונת   3.13.2.10מיליון ש"ח )ראה סעיף  112.5בת ים תמורת סך של 

שרדים, מסחר החברה להקים עם חניוני אמ"ד במסגרת הסכם שיתוף פרויקט בנייה המיועד למ

שילמה בשלב זה מקדמה על חשבון הקרקע קיבלה לידיה את החזקה בקרקע וומגורים. החברה 

והיתרה בסך  2018אלפי ש"ח בשנת  33,750 ; היתרה תשולם בשלבים.אלפי ש"ח  22,500בסך 

אלפי ש"ח  עם קבלת היתרי הבניה הצפויה  להערכת החברה בעוד כשנתיים . אי לכך  56,250

אלפי ש"ח . הפער בערך ההתחייבותי  53,540חברה סכום זה בערכו המהוון בסך של מציגה ה

אלפי ש"ח בסעיף מלאי מקרקעין המתייחס  60,384: מןשהוצגה כדלקהורד מעלות הקרקע 

 אלפי ש"ח בנדל"ן להשקעה . 49,406לזכויות החברה במקרקעין המיועדות למגורים וסך של 
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אלפי יורו( הינו מקדמה ששולמה  7,500אלפי ש"ח ) 31,144ך פקדון על חשבון נדל"ן להשקעה בס

)ראה סעיף  2017בגרמניה בחודש דצמבר לנאמן בעבור עסקת רכישת שלושת הנכסים 

 (בפרק א' לדוח התקופתי 3.13.2.18.9

סכום זה ועוד סך של  .אלפי ש"ח 8,843של  סעיף הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך הסתכם בסך               

אלפי ש"ח המוצגים בסעיף חייבים ויתרות חובה מבטאים את סכום ההלוואה שנתנה  8,288

בפרק  3.13.2.10 סעיףבשותפות שהוקמה למטרת רכישת קרקע בירושלים )ראה  החברה לשותפה

                .( א' לדוח התקופתי

  התחייבויות: .ג

                                               אלפי ש"ח 2,638,114י ש"ח לעומת לפא 2,672,489 -הדו"ח הסתכמו ב מועדהתחייבויות הקבוצה ל

   .2016 בדצמבר 31-ב

 בדצמבר 31 -אלפי ש"ח ב 360,177אלפי ש"ח לעומת  647,085 -בהתחייבויות שוטפות הסתכמו 

 85 -כ להמסתכם בסך שמתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות בויות שוטפות כולל יסעיף התחי. 2016

הניתנים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדרים וחלויות שוטפות של אגרות חוב בסך מיליון ש"ח 

השקעה אלפי ש"ח בגין התחייבויות  289,332כן כולל סעיף זה סך של  ח.מיליון ש" 160 -של כ

 .וניםהדן במכירת מחצית זכויות החברה בקני ' לעילאראה סעיף  ,( קניוניםהמיועדת למימוש )

 2018תשלם  בשנת אלפי ש"ח מבטאת את הסכום שהחברה  33,750הלוואה מאחרים לזמן קצר בסך 

 סעיף השקעות לעיל  ראה  –לחניוני אמד 

 31 -אלפי ש"ח ב 2,277,937אלפי ש"ח לעומת  2,025,404 -התחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ב

אלפי  447,200אלפי ש"ח, לעומת  302,073. ההתחייבויות כוללות הלוואות בסך של 2016בדצמבר 

נכסים  8קים בגרמניה בגין רכישת הנקובים במטבע יורו ואשר התקבלו מבנ 2016דצמבר  31 -ש"ח ב

 כמו כן סכום .1הקיטון העיקרי בסעיף זה הינו בשל מכירת נכס דיסלדורף מניבים בארץ זו. 

אלפי  16,565השוטפות בסך של  )כמו גם החלויותש"ח  180,297הלוואות קניונים בע"מ בסך של 

לאמור בסעיף א'  בהמשך ,מתייחסות לנכסים מוחזקים למכירההת ויוהתחייבבסעיף מוצג ש"ח ( 

אלפי ש"ח מבטאת את הסכום שהחברה תשלם   53,540הלוואה מאחרים לזמן ארוך בסך      . לעיל

 ראה  סעיף השקעות לעיל  –לחניוני אמד  2018בשנת 

 

 (10בת סדרה )הרח הנפקת אג"ח

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

אשר הוצא מכוח תשקיף מדף מיום  2017י ביול 13( על פי דוח הצעת מדף מיום 10אגרות חוב )סדרה 

 1.042ר של . ההנפקה הייתה במחי2018באוגוסט  28, ואשר תוקפו הוארך עד יום 2015באוגוסט  28

 "ח. ש 180,036,760סך של לש"ח ע.נ. והתמורה בגינה הסתכמה  1 -ש"ח ל

  
 דוח דירוג מעלות עדכני

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

-2017-15)אסמכתא מס':  2017ספטמבר ב 26ראה דיווח מיום  ,סדרות אגרות החוב שבמחזור

(. בהתאם לדוח הדירוג כאמור, הודיעה מעלות על אישור דירוג לסדרות אגרות החוב 095268
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 ilA, פרסמה מעלות דירוג של 2017ביולי  13ביום  .עם תחזית יציבה ilA -שבמחזור של החברה ל

(. 10מיליון ש"ח ע.נ. באמצעות הרחבת אגרות החוב )סדרה  220להנפקת אגרות חוב היקף של עד 

 (.2017-01-060202)מס' אסמכתא:  2017ביולי  13ו דיווח מיידי של החברה מיום רא

 
 הון :  .ד

. ההון כולל 2016בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 1,301,217אלפי ש"ח לעומת  1,558,388 -ההון הסתכם ב 

 31 -אלפי ש"ח ב 104,502אלפי ש"ח בגין זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת סך של  131,512סך של 

  .2016דצמבר ב

מהיקף המאזן לעומת  36.83%מהווה  2017 דצמברב 31-ההון לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה ב

מהיקף המאזן לעומת  33.73%, וללא זכויות אלו ההון העצמי מהווה 2016בדצמבר  31 -ב 33.03%

 .2016בדצמבר  31 -ב 30.38%

אלפי ש"ח, מרווח כולל אחר  218,124של השינויים בהון נובעים בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך 

מקיטון עקב  ,אלפי ש"ח ) הפרשי תרגום בגין עליית שע"ח של היורו( 13,230לתקופה בסך של 

אלפי  115,348)ראה להלן( בסך של  , נטו  מהנפקת מניות ,אלפי ש"ח 89,097תשלום דיבידנד בסך של 

 2017אלפי ש"ח )בחודש ינואר  443ך של ש"ח ומימוש אופציות מנכ"ל למניות רגילות של חברה בס

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

 -מניות רגילות של החברה בהתאם למנגנון ה 188,490 –אופציות אשר מומשו ל  375,000הבשילו, 

(Cashless.  המנות שהוענקו למנכ"ל שתיש"ח של  אלפי 877עלויות תשלום מבוסס מניות בסך של, 

פקעו עם פטירתו, בשל כך ביטלה החברה עלויות אלו בסעיף קרן בגין  ,כאמור לעיל וטרם הבשילו

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

הומרה  2017בחודש נובמבר ו ם היאעמדה לזכות יורשי המנכ"ל מומשה גהמנה השנייה שהבשילה ו

 מניות רגילות של החברה. 255,196 -ל

 

 חלוקת דיבידנד 

  לפרק א' לדוח התקופתי. 1.6חלוקת דיבידנדים בשנת הדוח ראו סעיף  לפרטים אודות 

 

 הנפקת הון 

ש"ח ע.נ. כ"א של  1מניות רגילות בנות  7,250,000הנפיקה החברה לציבור  2017בספטמבר  13ביום 

 -כ ש"ח וסה"כ התמורה ברוטו הסתכמה בסך של 16.35החברה. מחיר המניה שנקבע בהנפקה הינו 

  .אלפי ש"ח 118,538

 
  :ת הדו"חתוצאות הפעילות לתקופ .א  .3

תקופה המקבילה באלפי ש"ח  014,612 לעומת לפי ש"חא 359,412 -ב והסתכמ קבוצהה הכנסות

אלפי ש"ח הכנסות ממכירת פרויקט ויטאוור  23,159כללו בתקופת הדוח הקודמת . ההכנסות אשתקד

  .2016)מגדל משרדים בעיר בני ברק( שמכירת כל שטחיו הסתיימה בסוף שנת 
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 לפי ש"חא 359,412 לסך של והסתכמ נדל"ן להשקעה ומדמי ניהול ופיקוחמהשכרת  קבוצהה הכנסות

 . בתקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח  237,855 סך של לעומת

 

אלפי ש"ח  783,302לעומת  ש"ח לפיא 467,432 -בהסתכמו  נדל"ן להשקעהמהשכרת ההכנסות 

 .1.6%גידול של . בתקופה המקבילה אשתקד

     

 אלפי 720,7אלפי ש"ח לעומת  892,6 -הסתכמו בבתקופת הדו"ח  הכנסות מדמי ניהול ייזום ופיקוח

 . בתקופה המקבילה אשתקדש"ח 

 

 15,855ו בתקופת הדוח הקודמת בסך של הסתכמויקט ויטאוור של מכירות שטחי פר עלות המכירות

 .2016כאמור לעיל פרויקט זה הסתיים במלואו בסוף שנת  .אלפי ש"ח

 

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  818,64לעומת  אלפי ש"ח 153,94 -הסתכמו ב הוצאות אחזקת מבנים

 .אשתקד

 

 בתקופה המקבילה אשתקדלפי ש"ח א 341,891אלפי ש"ח לעומת  206,291 -הסתכם ב רווח גולמי

אלפי ש"ח הנובע ממכירת שטחי פרויקט  7,304)בתקופה המקבילה אשתקד כלל רווח זה סך של 

 סך של לעומת אלפי ש"ח 192,206בנטרול רווחי פרויט ויטאוור הסכם הרווח הגולמי בסך  .ויטאוור (

 . שנה הקודמתאלפי ש"ח ב 191,037

 

 086,66ערך בסך של  עלייתאלפי ש"ח לעומת  64,082הסתכמה בסך של  ועליית ערך נדל"ן להשקעה, נט

  העלאת שכר גוןפרויקט כ מיוחסיאירועים  הגידול נבע הן בשל. תקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח ב

. במשק ם אלווכן בשל קיטון שיעורי ההיוון על רקע הירידה בשיעורי התאמות לשוכריםדירה או סיום       
ים , ראה סעיף  אלפי ש"ח בגין מכירת ההשקעה בקניון בת 18,456גם הפסד בסך של סעיף זה כלל 

דוח לפרק א' ב 3.13לפירוט עליית הערך של נכסי החברה ראה סעיף  .א'( לעיל  2המצב הכספי )
  .התקופתי

 

בתקופה המקבילה ח אלפי ש" 318,53מת לעו אלפי ש"ח 397,43 -הסתכמו ב וצאות הנהלה וכלליותה

  .חילופי גברי בחברה בשל קיטון בשכר עבודה על רקע היתרבין הקיטון נובע . דאשתק

 

 403,12בסך של הכנסה אלפי ש"ח לעומת  3,312של בסך הסתכמו בהכנסה  הכנסות )הוצאות( אחרות

אלפי  2,282ההכנסות בתקופת הדוח כללו בין היתר סך של . בתקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח 

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

אלפי ש"ח בגין מכירת החזקות החברה  9,089בתקופה המקבילה אשתקד כללו ההכנסות  .שנחתם עמו

אלפי ש"ח בגין מכירת יתרת זכויות בהר אש והוצאה  4,000בפרויקט מגורים בברלין וכן רווח בסך של 

 .מחלוקת עם לקוח תי ש"ח בגין הסדראלפ 520בסך של 
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. בתקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח  999,402אלפי ש"ח לעומת  185,342 -הסתכם ב תפעולירווח 

ללא סעיף עליית )ירידת( ערך להשקעה, ללא סעיף רווח ממכירת פרויקט ויטאוור וללא סעיף הכנסות 

אלפי ש"ח  155,206אלפי ש"ח לעומת  157,809אחרות כאמור לעיל, הסתכם הרווח התפעולי בסך של 

  בתקופה מקבילה אשתקד.

אלפי ש"ח  268,88)הוצאות מימון בסך של  ש"ח אלפי 103,46של הסתכמו בסך  , נטוהוצאות מימון

ח אלפי ש" 62,744הוצאות מימון, נטו בסך  לעומתאלפי ש"ח(,  24,165בניכוי הכנסות מימון בסך של 

  אלפי ש"ח(. 26,034 –אלפי ש"ח בניכוי הכנסות  88,778 –)הוצאות  שנה הקודמתב

 3,703לעומת רווח מני"ע בסך של  אלפי ש"ח 13,316רווח מני"ע בסך של בתקופת הדו"ח היה לחברה      

ממכירת רשמה החברה הכנסות  הקודמת . בתקופת הדו"חבתקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח 

  .חאלפי ש" 12,224מניות מבטח שמיר בסך של 

 

רשמה בתקופת הדו"ח . צמודות שאינן  לצרכן והלוואות המחירים למדד צמודות הלוואות לחברה

 לצרכן מדד המחירים עלייתאלפי ש"ח עקב  1,202הפרשי הצמדה נטו בסך של  הוצאותחברה ה

בגין ירידת  אשתקד בתקופה המקבילהש"ח  אלפי 2,231 של בסך כנסותה , לעומת0.4% של בשיעור

  .0.3%ירים לצרכן בשיעור של מדד המח

 891לעומת  LYFEבגין פרויקט אלפי ש"ח  5,013 של הדוח הוונה החברה הוצאות מימון בסך תקופתב

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

   

בתקופה ש"ח  אלפי 100,475 של סךאלפי ש"ח לעומת  334,38 של לסךהסתכמו  רווחי חברות מוחזקות

אלפי  12,685סך של  הדוח המקבילה אשתקד כלל סעיף רווחי מוחזקותבתקופת  .המקבילה אשתקד

 . 2018בשנת  23% -ל 26.5% -ש"ח הטבת מס בגין הפחתת שיעור המס בתקופת הדוח מ

              

)מס שוטף בסך אלפי ש"ח  292,44מס בסך של הבתקופת הדו"ח הסתכמו הוצאות  הכנסה מיסים על

 ,אלפי ש"ח מיסים בגין מכירת נכס דיסלדורף אחד בגרמניה ( 5,884ל ש"ח )לרבות סך שאלפי  17,923

 7,172סך של לעומת  אלפי ש"ח(, 26,056בסך  ומיסים נדחיםאלפי ש"ח  313 -מיסים שנים קודמות 

בסך של שנים קודמות בגין , מס ש"ח אלפי 11,836אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )מס שוטף 

 . אלפי ש"ח 5,572בסך )הטבת מס(  ומיסים נדחיםאלפי ש"ח  908

 )תיקוני חקיקה ליישום הכלכלית ההתייעלות חוק אושר 2016דצמבר, שנה הקודמת בחודש ב

הפחתת הוראה באשר ל, אשר כולל 2016 –(, התשע"ז 2018-ו 2017התקציב  לשנות המדיניות הכלכלית

בינואר,  1( והחל מיום 25% )במקום 24%לשיעור של  2017בינואר,  1שיעור מס החברות החל מיום 

בשל ו 25%לשיעור של  26.5% -הופחת המס מ 2016ינואר חודש שבוזאת לאחר  23%לשיעור של  2018

 ש"ח. אלפי 26,928הטבת מס בסך של  , בתקופה המקבילה אשתקד,כך שיקפה החברה

  

 558,271של  רווחש"ח לעומת אלפי  124,812 של ברווחהחברה סיימה את תקופת הדו"ח  נקי רווח

 אלפי 190,362בסך של הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם . בתקופה המקבילה אשתקדלפי ש"ח א

 .בתקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח  246,121ש"ח לעומת רווח של 
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אלפי ש"ח לעומת רווח בסך של  354,312של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם בסך של  רווח כולל 

רווח בסך של לל והדו"ח כ תקופת. הרווח הכולל בהמקבילה אשתקדבתקופה אלפי ש"ח  249,138

 22,420 של הפסד בסךאלפי ש"ח כתוצאה מהפרשי תרגום בגין עליית שע"ח של היורו לעומת  13,230

 .הפרשי תרגום בגין ירידת שע"ח של היורוכתוצאה מ ,אלפי ש"ח

 

  :7201דצמבר -ה ינואררווח והפסד רבעוניים באלפי ש"ח לתקופלהלן תמצית דוחות  .ב 

    

201720172017201720172016

ינוארינואראוקטובר יוליאפרילינואר

דצמברדצמברדצמברספטמבריונימרס

הכנסות

57,10957,89858,67260,788234,467230,783מהשכרת נדל"ן להשקעה

1,4701,5621,3702,4906,8927,072מייזום , דמי ניהול ופיקוח

0000023,159ממכירת משרדים

58,57959,46060,04263,278241,359261,014סה"כ הכנסות

0000015,855עלות מכירות

12,08211,35011,83013,89149,15346,818עלויות אחזקה

46,49748,11048,21249,387192,206198,341רווח גולמי

3,70124,37018,47735,51682,06466,086עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה

(35,831)(34,397)(11,883)(9,166)(7,296)(6,052)הוצאות הנהלה כלליות ושיווק

1,2433,31212,403(34)2,0976 הכנסות )הוצ'( אחרות

46,24365,19057,48974,263243,185240,999רווח תפעולי

6,9207,7133,4686,06424,16526,034הכנסות מימון

(88,778)(88,268)(24,707)(17,120)(26,977)(19,464)הוצאות מימון

13,00623,35514,85832,11583,334100,475חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות,  נטו

46,70569,28158,69587,735262,416278,730רווח לפני מיסים על ההכנסה

9,7549,7055,75919,07444,2927,172מיסים על ההכנסה 

36,95159,57652,93668,661218,124271,558רווח  נקי )הפסד(

מיוחס ל:

33,73555,88840,75059,989190,362246,121בעלי המניות של החברה

3,2163,68812,1868,67227,76225,437זכויות שאינן מקנות שליטה

36,95159,57652,93668,661218,124271,558

דצמבר 2016דצמבר 2017ספטמבר 2017יוני 2017מרץ 2017

99.8100.7100.2100.3100.0מדד ידוע

3.88223.98594.15694.15264.0438שער חליפין אירו
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  :נזילות ומקורות מימון  .4

, והן ממקורות חיצוניים ממקורות עצמיים הן חברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהןה

תאגידים הלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר מ בדרך של לציבור וכן ת אגרות חוב הנפקבדרך של 

  .יםאיבנק

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

אלפי ש"ח )בניכוי עלייה בסעיף מלאי  61,452ומפעילות שוטפת בסך של  544,292)בסך של בקופתה 

וכן ירידה במקדמות מלאי משרדים שנמכר  28,932של  ובסעיף מלאי מקרקעין בסךמשרדים למכירה 

, אלפי ש"ח( 32,460מפעילות שוטפת בסך של  חיוביחברה תזרים מציגה האלפי ש"ח  60בסך של 

בסך  ,מתמורת הנפקת הון נטו ,אש"ח 178,230נטו בסך של  ,( אג"ח10מתמורת הנפקת )הרחבת סדרה 

בתקופת  .אלפי ש"ח 244,638אש"ח וכן מתמורת מימוש מקרקעין בניכוי מיסים בסך של  115,791של 

אלפי ש"ח, פרעה אג"ח בסך  151,728נטו בסך של  ,חברה הלוואות לזמן ארוך וקצרהדו"ח פרעה ה

 ,אלפי ש"ח 16,557שילמה סך של  ,אלפי ש"ח 89,097שילמה דיבידנד בסך של אלפי ש"ח,  159,086

וכן השקיעה בנדל"ן להשקעה  אלפי ש"ח בגין קרקע בבת ים 12,375וכן  בגין עלויות פיתוח בבני ברק

  .(בפרק א' לדוח התקופתי(  3.13.2.9, ראה סעיף  )מרביתו רכישת קרקע ביבנה אלפי ש"ח 53,899סך של 

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

הנחה  הכספיות הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאחר פרסום הדוח הכספי בהגיע מועד קיומן.

ססת על תחזית המזומנים של החברה, שהוצגה בפני דירקטוריון החברה, תוך פירוט המקורות זו מבו

  .2017 דצמברב 13והשימושים הידועים לחברה ליום 

לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו ד' 9לפרטים אודות מצבת התחייבויות של החברה לפי תקנה 

  (.2018-01-021657)אסמכתא מס' :  2018במרץ  20דיווח מיידי מיום 

 813-, הינה כ2017בדצמבר,  31יצוין, כי יתרת העודפים הניתנים לחלוקה מהחברות הבנות נכון ליום  

)לרבות הפרשי שערוך ( בתקופה המקבילה אשתקדש"ח מיליון  724לעומת סך של )מיליון ש"ח 

סיות החלות על החברות דה הפיננבשים לב לאמות המיוזאת  שבמידה ויחולקו יתכן וישולם מס בגינם(

להחזרי הלוואות אשר הפרתן,  NOIיחסי כיסוי שכ"ד/  ,הבנות כגון עמידה בגובה שכ"ד לפרויקט

  1עלולות להשפיע על יכולת החברות הבנות לחלק דיבידנדים.

כמו כן, יובהר כי החברה מעמידה מעת לעת הלוואות בעלים לחברות בנות. הלוואות בעלים אלו 

 החברות הבנות בהתאם לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של אותן החברות.נפרעות על ידי 

 

 

 

 

 

                                                      
אין באמור כדי לגרוע מחובת דירקטוריון החברה לבחון את חלוקת הדיבידנד בהתאם ל"מבחן יכולת הפירעון" כהגדרת מונח  1

 וק החברות.זה בח
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  להלן יפורט שיעור המינוף הממוצע בגין חוב החברה ביחס לחלק החברה בנדל"ן להשקעה:

 

  
  

31.12.2017 31.12.2016 

 
 אש"ח אש"ח

 2,349,311 2,032,259 חוב ברוטו החברה במאוחד

  (35,500) שרדים למכירהבניכוי חוב השייך למלאי מ

 470,302 472,353 בתוספת חלקנו בחוב ברוטו חברות כלולות

 (166,473) (98,226) בנטרול חלק המיעוט בחוב חברות שאוחדו במלואן

 (471,105) (565,574) בניכוי יתרות נזילות )נטו מחלק המיעוט(

 2,182,036 1,805,312 חוב נטו המיוחס לחברה

 2,529,362 1,955,628 ה כמוצג בדוח על המצב הכספיסך נדל"ן להשקע

 1,252,758 1,339,198 בתוספת חלקנו בשווי נדל"ן להשקעה חברות המוצגות על בסיס אקויטי

 (285,687) (191,704) בנטרול חלק המיעוט בשווי הנדל"ן בחברות שאוחדו במלואן

 3,496,433 3,103,122 חלק החברה בנדל"ן להשקעה
  

  

LTV 58.2% 62.4% 

 
( 21%הטבלה לעיל אינה כוללת את נתוני סיטיפס בע"מ וקונקט ירושלים בע"מ )חלק החברה 

 שאינן חברות נדל"ן להשקעה
 ומסך ההתחייבויות ונכס קניון בת ים נגרע מסך הנכסים 1בתקופת הדוח נמכר נכס דיסלדורף 

 קופתי (לדוח התבהתאמה פרק א'  3.12וסעיף  3.13.2.18.4)ראה סעיף 

 

 

 
 

 : רכי ניהולםודחשיפה לסיכוני שוק  .5

בתחום הנדל"ן המניב בארץ  יחד עם החברות הבנות והכלולות שלה עוסקת בענף המקרקעיןהחברה 

הכוללים קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מלונות, מבני  ובחו"ל )כיום בגרמניה(

המקומי בשוק  בעיקר . החברה מנהלת את עסקיההתעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר להשכר

 נשענת במידה רבה על מימון זר.או רכישתם והקמת נכסיה , וכן בגרמניה כאמור לעיל

 

החברה לא קבעה מדיניות לניהול הסיכונים בגין חשיפה הנובעת מסיכוני שוק. ניהול הסיכונים  .א

רה לגופו, ומדווח לדירקטוריון מעת ביחס לכל מק ,ידי הנהלת החברה-כאמור ומעקב אחריו נעשה על

לעת לפי הצורך. כל מקרה נבחן לגופו ותדירות הדיווח לדירקטוריון החברה נקבע בהתאם לבחינה 

החברה מנהלת את ניהול הסיכונים מבחינת היבט החשיפה הכלכלית במקום שיש סתירה בין זו. 

  .חשיפה זו לחשיפה חשבונאית

לפרטים נוספים אודות  ., מנכ"ל החברההינו מר ירון רוקמןחברה האחראי לניהול סיכוני השוק של ה

בשל ד. פרטים נוספים על התאגי - לפרק ד' א'26ראה תקנה  ירון רוקמן של מרניסיונו והשכלתו 

  :פעילותה חשופה החברה לסיכונים הנובעים משינויים בגורמים חיצוניים כגון
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 סעיף המושפע הסיכון

מדד 

המחירים 

 לצרכן

 ת הכנסות החברה משכר דירה ומרבית הלוואות החברה הינן צמודות למדדמרבי

לפיכך, כאשר מדד המחירים לצרכן עולה, הוצאות המימון גדלות, המחירים לצרכן. 

גדול יותר מהכנסות שכר הדירה הצמודות של החברה ומכיוון שהיקף התחייבויות 

 הנובע דמי השכירות גידוללמרות  ,המופקות מהנכסים, הרי שרווח החברה יקטן

 .מעליית מדד המחירים לצרכן

 

 

 שערי

 חליפין

 

 

החברה נוטלת מדי פעם הלוואות הנקובות במטבע חוץ. מכיוון שהכנסותיה של 

החברה משכר דירה הינן צמודות למדד המחירים לצרכן, הרי שעלייה בשער החליפין, 

הכנסות משכר המביאה לגידול בהתחייבויות החברה, לא תביא בהכרח לגידול ב

בנכסים מניבים בחוץ לארץ. הכנסות שכ"ד המופקות  השקעות גםחברה ל דירה.

הלוואות שנלקחו בגינן נקובות באותו מטבע חוץ. מכיוון שהשקעת מנכסים אלו ו

ההון העצמי בנכסים אלו ממומנת מהלוואות שקליות צמודות )בעיקר אג"ח( הרי 

שקיים סיכון ששינוי בשער החליפין לא יהיה זהה לשינוי בשיעור עליית המדד. 

ר גידור החליטה לאפש 2012מחודש פברואר  החברה דירקטוריון להחלטת בהתאם

מיליון יורו מעת  80 -החשיפה שיש לה בשל השקעת ההון העצמי, כאמור לעיל עד ל

לעת, על מלוא הסכום או חלקו בהתאם לצרכים שתראה הנהלת החברה לפניה 

נכון לעת הזאת החליטה החברה לא לבצע גידור  .ובהתאם למצב תנודתיות שער היורו

 בעבר בוצע גידור לחלק מהחשיפה. ,לחשיפתה

 

 

 שינויים

 בשער

 הריבית

רץ ובחו"ל באמצעות אשראי נושא ריבית לזמן קצר אהחברה מממנת את פעילותה ב

וארוך . עלייה בשיעור הריבית עלולה לגרום לגידול בהוצאות המימון ולהקשות על 

 תזרימי המזומנים של החברה.
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  7201.31.12 םיומבחני רגישות למכשירים פיננסיים נכון ל .ב

 : להלן מבחן 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%

45,76991,538(915,380)(45,769)(91,538)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

(30,561)(61,121)61,12130,561611,211עודף 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%

3467(7,002)(33)(66)הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

5099(12,796)(49)(98)הלוואות לא צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

7761,556(306,588)(774)(1,546)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 31/12/17 שיעור הריבית להלוואות צמודות מדד - 2.5%, הלוואות לא צמודות 3.5% והלוואות באירו - 1.7%

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%

11,70423,408(234,082)(11,704)(23,408)אג"ח סדרה 7

21,76943,538(435,383)(21,769)(43,538)אג"ח סדרה 8

31,08662,172(621,719)(31,086)(62,172)אג"ח סדרה 9
16,02832,056(320,556)(16,028)(32,056)אג"ח סדרה 10

(16,502)(8,251)16,5028,251165,017ניירות ערך סחירים

                                -                         -                -                         -                        -נכסים פיננסיים זמינים למכירה

- השווי ההוגן של אג"ח סדרה 9,8,7 ו-10 מבוסס על שער האיגרת בבורסה ליום 31/12/17.

- דוח בסיסי הצמדה מצורף כנספח א' לדו"ח הדירקטוריון .
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 נוהל עסקאות זניחות  .6

, נדונה סוגיית סיווג 2010, ץבמר 21גרת ישיבתו של דירקטוריון החברה שנערכה ביום במס .6.1

"( כעסקאות זניחות. עסקאותד: "עסקאות, התקשרויות ופעולות מסוימות של החברה )להלן ביח

( לתקנות ניירות ערך )דוחות 3)א41תקנה  לעניין ,בין היתרדירקטוריון החברה קבע כי יראו 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל  22תקנה  2010 -כספיים שנתיים(, התש"ע 

ת שבהם לבעלי השליטה בחברה , וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחו1970 –

ו/או לנושאי המשרה בחברה עניין אישי )במישרין או בעקיפין( כי יראו בעסקאות המפורטות להלן 

להלן  6.2ו/או שעונות לקריטריונים המפורטים להלן ובכפוף לאמות המידה המפורטות בסעיף 

 מורות לעיל.עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות האמורות לעיל ו/או בהוראות הדין הא

"(, לבין בעלי החברהעסקאות בין החברה, לרבות תאגידים בשליטתה )להלן ביחד: " .6.1.1

השליטה בה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או בין החברה לבין נושאי משרה בחברה )בעלי 

בעלי העניין השליטה בחברה האמורים לעיל ונושאי המשרה בה יקראו להלן ביחד ולחוד: "

חברה לבין אחרים, שלבעלי העניין האישי עניין אישי בהן, הנוגעות "( ו/או בין ההאישי

להשתתפות החברה בהחזר הוצאות בעין של בעלי העניין האישי שהוציאו לטובת החברה 

)לרבות הוצאות ביטוח )כגון: ביטוח רכוש ומבנה, נושאי משרה(, הוצאות תקשורת, כיבוד, 

מוסכים וכיוצ"ב(, שליחות והובלות( ובלבד  הוצאות מחשוב, הוצאות רכב )שכירות, ליסינג,

שחלקה של החברה בהוצאות אלו סביר ביחס לשימושה בהוצאות אלו ו/או לטובות ההנאה 

 הצומחת לה מהן. 

עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין האישי ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן לבעלי  .6.1.2

ל עובדים ו/או קבלת שירותים העניין האישי עניין אישי, הנוגעות להעסקה משותפת ש

 משותפת מנותני שירותים חיצוניים ו/או מבעלי העניין האישי עצמם.

עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין האישי ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן לבעלי  .6.1.3

העניין האישי עניין אישי, הנוגעות להשכרת שטחים לשימוש החברה ו/או להשכרת משנה 

ים את החברה ו/או להשכרת שטחים על ידי החברה לבעלי העניין של השטחים המשמש

 האישי.

נכסים או קבלת שירותים ו/או מכירת עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין האישי לרכישת  .6.1.4

 הנדרשים לצורך הקמת פרויקט.

 

בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקה שאינה חריגה )קרי, היא  .6.2

נעשית במהלך העסקים הרגיל, בתנאי שוק ואין לה השפעה מהותית על החברה( תיחשב כעסקה 

זניחה אם אמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה )אחת או יותר, כאמור להלן( הינה בשיעור 

הכספי לא יעלה על  שהיקפהבהתאם לסיווג המפורט להלן, ובלבד ( ומטה, 1%של אחוז אחד )

 אלפי ש"ח. 10,000

 

בכל עסקה כאמור, אשר נבחן סיווגה כעסקה זניחה, תחושב אחת או יותר מאמות המידה  .6.3

בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים או המבוקרים הרלוונטיות לעסקה המסוימת על 

 האחרונים של החברה:
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היקף העסקה מול סך כל הנכסים )כלומר, סך  –"( נכס שאינו שוטףברכישת נכס קבוע )" .6.3.1

 וחות הכספיים המאוחדים האחרונים.המאזן( בד

מול  ו/או היקף הנכס הרווח/ההפסד מהעסקה –"( נכס שאינו שוטףבמכירת נכס קבוע )" .6.3.2

רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים  12הרווח השנתי הממוצע לפי 

 או מבוקרים. 

 היקף העסקה מול סך ההתחייבויות במאזן. –בקבלת התחייבות כספית .6.3.3

היקף העסקה מול סך ההכנסות  –ברכישת/מכירת מוצרים )למעט נכס קבוע( או שירותים  .6.3.4

רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או  4-ממכירות ושירותים ב

 מבוקרים.

במקרים בהם, לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה, כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל  .6.4

חינת זניחותה של עסקת בעל עניין, תיחשב העסקה כזניחה, בהתאם לאמת אינן רלוונטיות לב

מידה רלבנטית אחרת, שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובלבד שאמת המידה הרלבנטית 

 ומטה. המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של אחוז

קה אחת למען הסר ספק יובהר כי עסקאות שונות הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעס .6.5

 לצורך בחינת זניחותן. 

עוד יובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל החלטה אחרת של דירקטוריון החברה בנושא  .6.6

 עסקאות זניחות שקיבל דירקטוריון החברה בעבר, ככל שקיבל החלטות כאמור.

 

  גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה: .7

רואה חשבון בעל משרד לראיית חשבון, בעל שניאור סימינובסקי הינו המבקר הפנימי של החברה, 

 .1992משנת החל  של החברה ניסיון רב בתחום הביקורת וביקורת פנים, מכהן כמבקר פנימי

)ב( 146עומד בהוראות סעיף  לרבות משרד סימינובסקי שניאור, מטעמו הוא פועל,, המבקר הפנימי

-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב )א'(3, בתנאים הקבועים בסעיף 1999 –לחוק החברות, התשנ"ט 

  לחוק הביקורת הפנימית. 8בסעיף ו"( חוק הביקורת הפנימית)להלן: " 1992

המבקר המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנימית כמיקור חוץ מטעם משרד סימינובסקי שניאור. 

 .מועסק כמבקר פנימי בחברות נוספות מקבוצת אשטרום

, שעות בשנה 300 -המקצועיים הכפופים לו מועסקים בהיקף של כ המבקר הפנימי וצוות העובדים

לרבות משרד סימינובסקי שניאור, , הפנימיהמבקר למיטב ידיעת החברה,  .היקף שנמצא מספיק

או גוף קשור לה ואין לו כל קשר עסקי עם  אינו מחזיק בניירות ערך של החברה מטעמו הוא פועל

   .החברה או גוף קשור לה

 

 ת ביקורת מס' שעו 

 בתאגיד עצמו

 מס' שעות ביקורת 

 בתאגידים מוחזקים
 סה"כ

מס' שעות ביקורת לגבי 

 פעילות בישראל
308  308 
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. הנימוקים לאישור המינוי 1992שנת  –בדירקטוריון החברה מועד אישור מינויו של מבקר הפנימי 

ית שיסייעו לו בביצוע כאמור הינם בעיקר, הניסיון שהמבקר פנימי צבר בתחום הביקורת הפנימ

התפקידים המוטלים עליו בהתאם לדין, בהתחשב, בין היתר, בסוג התאגיד, גודלו, היקף פעילותו 

  ומורכבותו.

תוכנית העבודה של החברה מבוססת על הערכת מהותיות הנושאים המבוקרים כך שהנושאים 

  המהותיים יבדקו בביקורת פנימית אחת לתקופה

לדיון  הגובשה בשיתוף עם הנהלת החברה והובא 2017ת הפנימית לשנת תוכנית העבודה לביקור

תוכנית העבודה מותירה בידי המבקר . 2016בדצמבר  13בישיבתה מיום  ביקורתהועדת וואישור ב

כל סטייה מתוכנית העבודה המאושרת כרוכה באישור ועדת  הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה.

 ביקורת. 

 רב שנתית מקיפה תאגידים וגופים שבהם יש לחברה אחזקה מהותיתתוכנית הביקורת הפנימית ה

תכנית העבודה השנתית של  .וממנה נגזרת תכנית הביקורת השנתית אשר מתעדכנת במידת הצורך

החברה מבוססת על הערכת מהותיות הנושאים המבוקרים כך שהנושאים המהותיים יבדקו בביקורת 

  הפנימית אחת לתקופה.

דוחות ביקורת  יבוועדת הביקורת בנושא ניםדיוהתקיימו  2017 דצמברב 21 -ו ,2017במרץ  19בימים 

  המבקר הפנימי.

תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית, הנחיות בהתאם למבקר הפנים עורך את ביקורתו בכתב 

 )ב( 4, כאמור בסעיף מקצועיות ותדריכים כפי שפרסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

 .לחוק הביקורת הפנימית

הונחה דעתו של דירקטוריון החברה, כי מבקר הפנים עמד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים 

ובהנחיות, זאת בשים לב למקצועיותו, תקופת העסקתו ולהיכרותו עם החברה וכן על סמך דוחות 

  הביקורת שהכין בתקופת הדיווח.

 .יו"ר הדירקטוריון הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הוא

היקף עבודת הביקורת הפנימית, רציפות פעילותה ותוכנית העבודה של החברה לדעת דירקטוריון 

המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית 

ה את ההיקף בחברה. ועדת הביקורת בשיתוף עם הנהלת החברה והמבקר הפנימי בוחנים מידי שנ

 הנאות של עבודת הביקורת הפנימית בחברה.

בהמשך לאמור, עובר לפרסום דוח זה, בחנה ועדת הביקורת וציינה כי המבקר הפנימי מבצע את 

במהלך השנה וכן תפקידו בנאמנות ובמקצועיות, זאת בין היתר, בהתבסס על דוחות הביקורת שהגיש 

לו לצורך מילוי תפקידו, בהתחשב בהיקף ומורכבות  כי עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים

 הפעילות של החברה, זאת בהתבסס על דיווחי החברה והמבקר הפנימי.

ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית הומצאו מסמכים, נמסר מידע וכן למבקר הפנימי 

דרך  .הפנימית לחוק הביקורת 9כאמור בסעיף  למערכות המידע של החברה לרבות נתונים כספיים,

 בפועל.  דוחותיוהתגמול של המבקר הפנימי הינה על פי הגשת 

. להערכת דירקטוריון ש"ח  אלפי  86סך של למבקר הפנימי  שילמה החברה עבור ביקורת שנת הדו"ח
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התגמול כאמור הינו סביר ואין בתגמול כאמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי  החברה

 .של המבקר הפנימי

 המבקר הפנימי.של  ובתקופת הדו"ח לא היו עסקאות מהותיות אשר הצריכו את בחינת

 
  :רומה לקהילהת .8

  לא נקבעה על ידי הדירקטוריון מדיניות בנושא תרומות.

 . בהיקף לא מהותיסכומים  לגופים שונים החברה תרמה בתקופת הדו"ח

 לא קיימות התחייבויות למתן תרומות בתקופות עתידיות.

 .אש"ח 308 –חלק החברה  ,אש"ח 720כן תרמה החברה באמצעות חברות כלולות סך של  כמו

 
 :גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר .9

עם חברות במספר עסקאות משותפות  את קסירר. : קוסט פורר גבאיהינו רואה החשבון המבקר

 .Fair Audit בחו"ל רואה החשבון הינו אחרות ישנם רו"ח אחרים.

הסתכם שכר רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת הקשורים לביקורת ויעוץ  2017-ו 2016 יםבשנ

  :כדלקמן מס

 

  2016בגין שנת   2017בגין שנת 

  בגין שירותי ביקורת שעות ביקורת בגין שירותי שעות   

 שירותי מס וייעוץ אחר אחרוייעוץ שירותי מס      

 אלפי ש"ח      אלפי ש"ח          קוסט פורר את גבאי

 539 2,394 573  2,472 ( 1) בגין החברה 

 709 3,146 669 3,003 בגין חברות מאוחדות  

 27 108 33 132 רו"ח אחרים 

 air AuditF (2) 275,1   589   491,1     498             

 1,773 6,797 1,864   6,882  סה"כ 
  
 (לא היה – 2016) לווים לביקורת נשעות שירותים אחרים ה 60כולל  (1)

 שעות ( 86 – 2016)  שירותים נלווים לביקורתשעות  222כולל  (2)

 

ולדעת  שכר טרחה של רואה החשבון המבקר נקבע במו"מ בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר

ע"י  אושרטרחה החברה הינו סביר ובהתאם למקובל בהתאם לאופי והיקף פעילות החברה. שכר ה

הבוחנת דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצתה של ועדת הביקורת ו האסיפה הכללית של החברה

 תו של רואי החשבון המבקר ואת שכרו.את היקף עבוד
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 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית: .10

דירקטוריון החברה קבע כי המספר  1999 –( לחוק החברות תשנ"ט 12)א()92בהתאם לסעיף  .10.1

ירקטוריון החברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לא המזערי הראוי של הדירקטורים בד

 דירקטורים. 2 -יפחת מ

דירקטוריון החברה נימק החלטתו כאמור, בהתבסס על הרכב חברי דירקטוריון החברה 

שהינם בעלי ניסיון עסקי עשיר )גם אלה שאינם עונים על הגדרת דירקטור "בעלי מומחיות 

החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדתו בתקנות 

(, במיוחד בתחום 2005 -חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

דבר המאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות  -תחום הנדל"ן  -עיסוקה של החברה 

פי והעסקי של עליו בהתאם לדין ומסמכי ההתאגדות של החברה בכל הנוגע למצבה הכס

 החברה ולעריכת הדו"חות הכספיים ואישורם.

 
הדירקטורים אותם רואה החברה כבעלי המומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך סעיף  .10.2

 ( לחוק החברות, הם:12)א()92

 בוגר בחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.  מר צבי סובל, .א

י, האוניברסיטה העברית בוגר כלכלה וצירוף בין חוג ,)דח"ץ( מר מנחם ברנר .ב

בירושלים, מוסמך מנהל עסקים )התמחות מימון(, מאוניברסיטת קורנל, ארה"ב, 

 דוקטורט במימון וכלכלה, אוניברסיטת קורנל, ארה"ב. 

 - מר יצחק רביד, בוגר חשבונאות וכלכלה, רואה חשבון ושותף בכיר במשרד רווה .ג

 רביד רואי חשבון .

תואר ראשון במנהל עסקים שבון ומרצה לחשבונאות . רואת ח)דח"צ(,  אלה פלדרגב'  .ד

עם התמחות בחשבונאות מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל. תואר שני במימון 

 .CITY UNIVERSITY OF NEW YORK-מה

בנוסף יש לציין, כי בין חברי הדירקטוריון נמנים דירקטורים נוספים בעלי ניסיון ומומחיות בתחום 

לפרטים נוספים ראה  מר אברהם נוסבאום, גב' דליה שאשו ואחרים. -דל"ן הפיננסים, הכלכלה והנ

 פרטים נוספים. –לפרק ד'  26תקנה 

 

  גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים .11

 תקנון החברה לא קובע הוראה בדבר מינוי דירקטורים בלתי תלויים. 

   
 :פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד .12

 פרטי הנאמן לכל סדרה: .א

 כתובת למשלוח מסמכים פרטי התקשרות שם חברת הנאמנות דרהס

שטראוס לזר חברה  7
 ( בע"מ1992לנאמנויות )

 03-6237777 –טלפון 

 03-5613824 –פקס 

 ת"א 17רח' יצחק שדה 

 רזניק פז נבו 8

 נאמנויות בע"מ

 03-6393311-טלפון

 03-6393316-פקס

 ת"א 14רח' יד חרוצים 

 ת"א 14רח' יד חרוצים  03-6393311-טלפון רזניק פז נבו 9
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 03-6393316-פקס ת בע"מנאמנויו

חברה לשירותי  –משמרת  10
 נאמנות בע"מ

 03-6374352-טלפון

 03-6374344-פקס

 ת"א 46-48רח' דרך מנחם בגין 

 

 .אגרות החוב של החברה אינן המירות לניירות ערך אחרים .ב

   

 כדלקמן:הינו  10-ו 9,8,7  אג"ח סדרות – דירוג

 

 

דירוג במועד  סדרה

 ההנפקה

דירוג במועד 

 דוח זה

שם החברה 

 המדרגת

תאריך מתן 

 הדירוג

6 

 1/3/2017 -ב

 נפרעה במלואה

ILA/stable ILA/stable  סטנדרט אנד פורס

 מעלות בע"מ

20.7.2009 

7 ILA/stable ILA/stable " 25.7.2010 

8 ILA/stable ILA/stable " 29.11.2012 

9 ILA/stable ILA/stable " 18.9.2014 

10 ILA/stable ILA/stable " 27.9.2016 
 

)אסמכתא  2017בספטמבר  27לפרטים אודות דוח הדירוג העדכני של החברה ראו דיווח מיידי מיום 

 (.2017-15-095493מס': 

 

 עמידה בתנאים ובהתחייבויות למחזיקי אגרות החוב .ג

 
עמידה בכל התנאים  סדרה

שטר וההתחייבויות עפ"י 
הנאמנות, בתום שנת 

 הדיווח ובמהלכה

האם התקיימו תנאים 
המקימים עילה להעמדת 

הסדרה לפירעון 
 מיידי/מימוש בטוחות

האם התקבלה הודעת 
הנאמן לסדרה כי 
התקיימה עילה 

לפירעון מיידי או 
 למימוש בטוחות

 לא לא  כן 7

 לא לא כן 8

 לא לא כן 9

 לא לא כן 10

 

לתום תקופת הדוח ובמהלכו לא נדרשה החברה  – מטעם הנאמןדרישה לביצוע פעולות  .ד

אגרות , (8אגרות חוב )סדרה  ,(7אגרות חוב )סדרה הנאמן למחזיקי לביצוע פעולות לדרישת 

 (.10אגרות חוב )סדרה ו (9חוב )סדרה 

 במהלך תקופת הדוח ולאחריו לא ביצעה החברה שינויים בתנאי – שינוי בתנאי אגרות החוב ו. 

  (.10אגרות חוב )סדרה ו (9אגרות חוב )סדרה  ,(8אגרות חוב )סדרה  ,(7חוב )סדרה  אגרות

 נכסים משועבדים ז. 

   לא שועבדו נכסים.במסגרת שטרי הנאמנות לאגרות החוב של החברה,   
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  7אג"ח סדרה  .ח 

כך ( 7כי אם במהלך תקופת ריבית כלשהיא יעודכן דרוג אגרות החוב )סדרה  התחייבה החברה  

נוספים ובמידה והדרוג  0.5%-לו( יוגדל שיעור הריבית ב )או דרוג מקביל BBB+ שהדרוג יהיה

כן התחייבה החברה כי כל זמן נוספים.  0.25%-יוגדל שיעור הריבית ב +BBB -יהיה נמוך מ

( טרם נפרעו במלואן היא לא תחלק דיבידנד במהלך שנה קלנדרית 7שאגרות החוב )סדרה 

מהרווח הנקי של החברה על פי דו"חותיה הכספיים השנתיים  50%ולה על כלשהי בסכום הע

  לשנה שחלפה.

 8אג"ח סדרה  .ט 

נקבעו התחייבויות ועילות לפירעון מיידי כמו  (8סדרה )במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב 

, 17% מתחת פחתימתן שעבוד שלילי ועמידה בהתניות פיננסיות לרבות יחס הון למאזן שלא 

  -ל (1) , יחס חוב פיננסי נטו77.5%שלא יעלה על  CAP -פיננסי נטו ל חוב

NOI  כן נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן: החברה לא תחלק 15.5שלא יעלה על .

 מהרווח הנקי של החברה וכל  50%קלנדארית כלשהי בסכום העולה על  דיבידנד במהלך שנה

. הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון ש"חמיליון  600-עוד שההון העצמי לא קטן מ

כן נקבע כי אם במהלך תקופת ריבית  ש"ח.מיליון  650-העצמי של החברה לא פחת מתחת ל

 כלשהיא יעודכן דרוג 

                )או דרוג מקביל ilAה נמוך בשתי דרגות לפחות מדירוג ( כך שהדרוג יהי8אגרות החוב )סדרה 

אך לא  0.25%כל ירידה נוספת יוגדל בשיעור ריבית נוסף של  ,0.5%-ר הריבית ביוגדל שיעו, לו(

  .במצטבר 1%יותר משיעור עלייה של 

 9אג"ח סדרה  י.      

נקבעו התחייבויות ועילות לפירעון מיידי כמו  (9סדרה )מסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב ב

 משיעור של יפחתהון למאזן שלא  מתן שעבוד שלילי ועמידה בהתניות פיננסיות לרבות יחס

שלא  NOI -( ל1, יחס חוב פיננסי נטו )77.5%שלא יעלה על  CAP -, חוב פיננסי נטו ל17%

. כן נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן: החברה לא תחלק דיבידנד 15.5יעלה על 

ה וכל הנקי של החברהשנתי מהרווח  50%במהלך שנה קלנדארית כלשהי בסכום העולה על 

מיליון ש"ח. הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון  650-עוד שההון העצמי לא קטן מ

מיליון ש"ח. כן נקבע כי אם במהלך תקופת ריבית  700-העצמי של החברה לא פחת מתחת ל

נמוך בשתי דרגות מתחת לדירוג  ( כך שהדרוג יהיה9כלשהיא יעודכן דרוג אגרות החוב )סדרה 

ilA ת דירוגכל יריד .0.5%-יוגדל שיעור הריבית ב"( הבסיס דירוג)להלן: "רוג מקביל לו( )או ד 

כמו כן  .במצטבר 1%אך לא יותר משיעור עלייה של  0.25%-בנוספת יוגדל שיעור ריבית 

מיליון  600-במידה והחברה לא תעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות : ירידת הון עצמי מתחת ל

לכל התניה שלא  0.25%-יוגדל שיעור הריבית ב 19%-אזן מתחת לש"ח ויחס הון עצמי למ

תקוים. עליית הריבית הכוללת לרבות הורדת דירוג ואי עמידה בהתניות פיננסיות מוגבלת עד 

1.5%. 
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 10אג"ח סדרה  יא.      

 ( נקבעו התחייבויות ועילות לפירעון מיידי10במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה 

, 17%עבוד שלילי ועמידה בהתניות פיננסיות לרבות יחס הון למאזן שלא יעלה על כמו מתן ש

שלא יעלה על  NOI -, יחס חוב פיננסי נטו ל77.5%א יעלה על של CAP -חוב פיננסי נטו ל

. כן נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן : החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה 15.5

מהרווח הנקי של החברה על פי דוחותיה הכספיים  50%ה על קלנדארית כלשהי בסכום העול

 .מיליון ש"ח 700-השנתיים המאוחדים לשנה הרלוונטית וכל עוד שההון העצמי לא קטן מ

                          מיליון  750-הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברה לא פחת מתחת ל

( כך 9מהלך תקופת ריבית כלשהיא יעודכן דרוג אגרות החוב )סדרה כן נקבע כי אם ב .ש"ח

 כל ירידה נוספת – 0.5%-+ )או דרוג מקביל לו( יוגדל שיעור הריבית בBBB שהדרוג יהיה

 1%אך לא יותר משיעור עלייה של  0.25%בדירוג תביא לגידול בשיעור ריבית נוסף של 

ת הפיננסיות הבאות : ירידת הון עצמי במצטבר כמו כן במידה והחברה לא תעמוד בהתניו

 0.25%-שיעור הריבית ב יוגדל 19%-מיליון ש"ח ויחס הון עצמי למאזן מתחת ל 750-מתחת ל

לכל התניה שלא תקוים. עליית הריבית הכוללת לרבות הורדת דירוג ואי עמידה בהתניות 

 .1.5%פיננסיות מוגבלת עד 

דרש גילוי בגינם במסגרת שטרי הנאמנות לפרטים אודות יחסים פיננסיים של החברה שנ

 .להלן יבבס"ק ראה טבלה 
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 :ש"ח(אגרות החוב )אלפי סדרות פרטים אודות  .בי
 

 

  פרטים אודות סדרות אגרות החוב:

 NOI -יחס החוב פיננסי נטו ל ,51.05% הינו CAP -יחס החוב פיננסי נטו ל ,38.7%אלפי ש"ח, יחס הון עצמי למאזן הינו  1,487,967נכון למועד הדוח החוב הפיננסי נטו של החברה הינו  (1

יחס חוב  ,39.98% –)ראה סעיף א' בתחילת דוח זה( היו יחסים אלו משתנים יחס הון עצמי למאזן FFO   -בנתוני היקף המאזן ונתוני הונים בישראל בע"מ טרול נתוני קנינב .7.71הינו 

 .NOI – 9.89 -פיננסי נטו ל

 .נכון למועד הדוח עומדת החברה בהוראות שטרי הנאמנות (2

 

 מועד סד'

 הנפקה

ע.נ בעת 
ההנפקה 
)לרבות 

בהרחבות 
 סדרה(

ערך נקוב 
ליום 

31/12/17 

ערך נקוב 
מוערך ליום 

31/12/17 
 חאש"

סכום ריבית 
צבורה ליום 

31/12/17 
 אש"ח

האג"ח  ערך
בדוחות 

הכספיים 
 האחרונים

 אש"ח

שווי בורסאי 
 ליום

31/12/17 
 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  234,082 217,227 4,664 218,894 205,263,159 500,000,000
צמוד  4.25%

למדד המחירים 
 לצרכן

 
 כן

תשלומים חצי  20
 -שנתיים החל מ

 -וכלה ב 1/1/2012
1/7/2021 

תשלומים חצי  22
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2011
1/7/2021 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 לא לא

8 
 2012דצמבר 
 2013נובמבר 
 2013דצמבר 
 2014אפריל 
 
 
 

ריבית שנתית  435,383 404,041 1,539 393,944 392,307,810 510,000,000
4.6% 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 
 כן

תשלומים חצי  13
 -שנתיים החל מ

 -וכלה ב 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 
 
 
 

545,559,119 545,559 6,665 530,978 621,719 
 

ריבית שנתית 
4.9% 

 

תשלומים  15 כן   
שנתיים לא שווים 

 1/10/2015 -החל מ
 1/10/2029 -וכלה ב

תשלומים חצי  30
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/4/2015
1/10/2029 

 כן לא     לא צמוד

10 
  2016ספטמבר 

 2017יולי 
296,290,000 

 
 

 

ריבית שנתית  320,556 299,246 4,546 296,290 296,290,000
3.06% 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

תשלומים  10 כן   
שנתיים לא שווים 

 1/10/2019 -החל מ
 1/1/2028 -וכלה ב

תשלומים חצי  23
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2017
1/1/2028 

וד למדד צמ
המחירים 

 לצרכן

 כן לא    
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 :נספחים .13

 
 דה.דו"ח בסיסי הצמ    - רצ"ב נספח א' 

 דו"ח סולו של אשטרום נכסים בע"מ.    -  'ברצ"ב נספח 

 

 

 בברכה,

 

 

 
 ירון רוקמן אברהם נוסבאום                            

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון                            

 

 

  2018 ץמרב 20תאריך: 

 

 

  גושן-118412
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 ה דוח בסיסי הצמד - נספח א'

 31/12/2017דוח בסיסי הצמדה נכון ליום 

 

 

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

262,871115,137378,008מזומנים ושווי מזומנים

הלוואה לז"ק לחברה כלולה

147,83818,446166,284השקעות לזמן קצר

27,53715,3294,62647,492חייבים ויתרות חובה

133,623133,623מלאי משרדים למכירה

מלאי מקרקעין

556,057556,057נכסי השקעה מיועדת למימוש- קניונים בישראל

נכסים לא שוטפים

106,85888,302153,035541,807890,002השקעה בחברות כלולות

31,14431,144מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה

632,7151,322,9131,955,628נדל"ן להשקעה

60,38460,384מלאי מקרקעין

8,8438,843הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

1333,2793,412רכוש קבוע

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

545,104112,474955,2362,618,0634,230,877סך כל הנכסים

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

התחייבויות שוטפות

35,50035,500אשראי מתאגידים בנקאיים

31,0161,59316,80249,411חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

26,117133,514159,631חלויות שוטפות של אג"ח

33,75033,750הלוואה מאחרים זמן קצר

46,83924,8647,60879,311זכאים ויתרות זכות 

150150מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

289,332289,332התחייבויות השקעה מיועדת למימוש- קניונים בישראל

התחייבויות לא שוטפות

205,6114,974285,271495,856הלוואות מתאגידים בנקאיים

516,242775,6191,291,861אגרות חוב

11,90511,905הלוואה משותף בשותפות מאוחדת

53,54053,540הלוואה מאחרים לזמן ארוך

1,2081,208התחייבויות בשל הטבות לעובדים

22,439148,595171,034מיסים נדחים

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

1,152,0151,027,854344,025148,5952,672,489סך כל ההתחייבויות

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

611,2112,469,4681,558,388(915,380)(606,911)היתרה המאזנית נטו

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

מטבע ישראלי
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 נספח א'
 6/20112/13דוח בסיסי הצמדה נכון ליום 

 

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

201,69948,820250,519מזומנים ושווי מזומנים

203,445971204,416השקעות לזמן קצר

7,85215,093-81022,135חייבים ויתרות חובה

112,053112,053מלאי מרקעין בהליכי בניה למכירה

4,7504,750נדל"ן להשקעה המיועד למימוש

נכסים לא שוטפים

56,560113,51586,403554,879811,357השקעה בחברות כלולות

השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

812,3131,717,0492,529,362נדל"ן להשקעה

1414,5984,739רכוש קבוע

מיסים נדחים

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

469,556128,608947,8382,393,3293,939,331סך כל הנכסים

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

התחייבויות שוטפות

16,70016,700אשראי מתאגידים בנקאיים

97,4472,64820,187120,282חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

25,426133,114158,540חלויות שוטפות של אג"ח

21,87226,65315,92064,445זכאים ויתרות זכות 

210210מקדמות בגין מקרקעין בהליכי בניה למכירה

התחייבויות לא שוטפות

346,4046,548427,013779,965הלוואות מתאגידים בנקאיים

539,304734,5201,273,824אגרות חוב

14,81714,817הלוואה משותף בשותפות מאוחדת

618618התחייבויות בשל הטבות לעובדים

19,819188,894208,713מיסים נדחים

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

1,047,981903,483497,756188,8942,638,114סך כל ההתחייבויות

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

450,0822,204,4351,301,217(774,875)(578,425)היתרה המאזנית נטו

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

מטבע ישראלי
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 בע"מ אשטרום נכסים
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 7201 בדצמבר, 31ליום 
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 לכבוד
 אשטרום נכסים בע"מבעלי המניות של חברת 

 
 
 

 א.ג.נ.,
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר   הנדון:
 1970-התש"לג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים  2016-ו 2017בדצמבר  31החברה( לימים  -בע"מ )להלן  אשטרום נכסיםשל  1970-התש"ל

החברה. המידע בנספח ב' בדוח הדירקטוריון של ואשר נכלל  2017בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
עה על המידע הכספי הנפרד יהכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות ד

 בהתבסס על ביקורתנו.
 
 

מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי הנפרד לא ביקרנו את המידע הכספי 
בדצמבר  31לימים ש"ח  אלפי 169,361-אלפי ש"ח וכ 231,416-כויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של התחייב

אלפי  49,954אלפי ש"ח,  46,130 הסתכם לסך של חלק החברה ברווחי החברות הנ"ל, בהתאמה, ואשר 2016-ו 2017
, בהתאמה. הדוחות הכספיים של 2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  29,661-ו ש"ח

אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים 
 אלה שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 

 
תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי 

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת 
כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם 

ו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמ
ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספק אחריםהחשבון הרואי ודוחות 
 
 

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל , ל רואי חשבון אחריםבהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות שלדעתנו, 
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018במרס,  20
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 144 מנחם בגיןרח' 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
 

 המיוחסים לחברה
 
 
 

 31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 ג'9לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2017בדצמבר, 

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

 לדוחות המאוחדים. 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 

 בדוחות המאוחדים. 'ג1בבאור חברות מוחזקות כהגדרתן 
 



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהלהמיוחסים  המצב הכספיהדוחות המאוחדים על נתונים כספיים מתוך 
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 בדצמבר 31ליום   

 
 2017 2016 

 אלפי ש"ח מידע נוסף 

    נכסים שוטפים
 193,198  258,130  ב' מזומנים ושווי מזומנים

 203,010  147,838  ג' השקעות לזמן קצר
 21,193  57,249   חייבים ויתרות חובה

 112,053  133,623   מלאי משרדים למכירה

   596,840  529,454 

    נכסים לא שוטפים
 531,145  622,406   נדל"ן להשקעה

 -  60,384   מלאי מקרקעין
 591,929  576,466   הלוואות לחברות מוחזקות

 1,257,396  1,428,842   נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לתאגידים מוחזקים
 -  8,843   הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך

 2,372  1,843   כלי רכב וציוד משרדי -רכוש קבוע 

   2,698,784  2,382,842 

   3,295,624  2,912,296 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהלהמיוחסים  המצב הכספיהדוחות המאוחדים על נתונים כספיים מתוך 
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 בדצמבר 31ליום   
  2017 2016 

 אלפי ש"ח מידע נוסף 
    

    התחייבויות שוטפות
    

 -  35,500   אשראי מתאגידים בנקאיים 
 158,540  159,631   חלויות שוטפות של אגרות חוב

 50,224  17,131   חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 -  33,750   קצר הלוואה מאחרים לזמן

 23,567  42,764  1ד' זכאים ויתרות זכות
 210  150   מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

    
   288,926  232,541 

    התחייבויות לא שוטפות
    

 174,210  195,022   הלוואות מתאגידים בנקאיים
 34,115  34,797   הלוואות  מחברות מוחזקות

 1,273,824  1,291,861   אגרות חוב
  53,540   הלוואה מאחרים לזמן ארוך

 891  1,112   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 -  3,490   מיסים נדחים

    
 

  1,579,822  1,483,040 
    

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
    

 127,475  135,168   הון מניות
 138,265  247,866   פרמיה על מניות

 48,153  48,153   קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה
 937,271  1,042,633   יתרת רווח

 (54,449)  (46,944)   קרנות הון אחרות
    
 

  1,426,876  1,196,715 
    

 
  3,295,624  2,912,296 

 

 
 
 

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

 

 

 
 

       2018, במרס 20
 דודו דולה  ירון רוקמן  אברהם נוסבאום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  

  



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהלהמיוחסים  רווח או הפסדהדוחות המאוחדים על נתונים כספיים מתוך 
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 
 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח מידע נוסף 

  הכנסות 
   

     
 42,067  44,058  44,548   מהשכרת נדל"ן להשקעה

 10,677  10,906  11,010   מדמי ניהול ופיקוח
 16,012  23,159  -   ממכירות של שטחי משרדים

 68,756  78,123  55,558   סה"כ הכנסות

  עלויות
   

 4,480  2,561  3,577   אחזקה

 עלות שטחי המשרדים שנמכרו
  -  15,855  9,720 

 54,556  59,707  51,981   רווח גולמי

 6,881  17,921  2,045   עליית ערך נדל"ן להשקעה
 (18,905) (17,570) (14,691)  הוצאות הנהלה וכלליות

 3,610  3,508  (205)   הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 46,142  63,566  39,130   רווח תפעולי

 10,761  16,144  13,177   הכנסות מימון
 (57,320) (66,211) (66,670)  הוצאות מימון

הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות 
 מוחזקות

 
 23,887  23,195  27,515 

ברווחי חברות ושותפויות  חלק החברה
 מוחזקות, נטו

 
 182,459  211,531  131,915 

 159,013  248,225  191,983   רווח לפני מסים על ההכנסה

 11,004  2,104  1,621  ה' מסים על ההכנסה

 148,009  246,121  190,362   רווח נקי המיוחס לחברה
 
 
 
 
 

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

  



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהלהמיוחסים  הרווח הכוללהדוחות המאוחדים על נתונים כספיים מתוך 
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 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 148,009  246,121  190,362  רווח נקי המיוחס לחברה
רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר השפעת 

    המס(:
    ס(:מרווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר השפעת 
העברה לדוח רווח והפסד בגין מימוש נכסים פיננסיים 

 -  (12,224) -  זמינים למכירה
 (19,943) 12,224  -  עליית )ירידת( ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
 19,943  -  -  שהועבר לדוח רווח והפסד

 (26,965)  (17,220)  9,885  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  9,885  (17,220)  (26,965) 

 121,044  228,901  200,247  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה
 
 
 
 
 
 
 

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 המיוחסים לחברהדים על תזרימי המזומנים הדוחות המאוחנתונים כספיים מתוך 
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 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
 148,009  246,121  190,362  רווח נקי המיוחס לחברה

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
    שוטפת של החברה:

    התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
 (6,881) (17,921) (2,045) עליית ערך נדל"ן להשקעה

 (131,915) (211,531) (182,459) חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות מוחזקות, נטו
 459  465  483  פחת והפחתות

 11,004  2,104  1,621  מסים על ההכנסה
 1,565  815  (877) עלות תשלום מבוסס מניות

 19,044  26,872  29,605  הוצאות מימון , נטו
 (3,003) -  -  רווח מרכישת חברה כלולה במחיר הזדמנותי

 1  -  -  הפסד הון ממכירת רכוש קבוע
 286  103  221  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

  (153,451)  (199,093)  (109,440) 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

    
 231  (4,182) (27,593) ויתרות חובהירידה )עלייה( בחייבים 

 11,163  (95,319) (16,557) ירידה )עלייה( במלאי משרדים למכירה
 -  -  (12,375) ירידה )עלייה( במלאי מקרקעין

 (6,139) (903) (60) עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר
 1,749  1,576  19,877  עלייה בזכאים ויתרות זכות

  (36,708)  (98,828)  7,004 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה בחברה עבור:

 (63,714) (72,011) (69,262) ריבית ששולמה
 5,168  2,502  1,402  ריבית שהתקבלה

 (3,927) (313) (16) מסים ששולמו
 -  8  308  מסים שהתקבלו

 9,250  4,163  -  דיבידנד שהתקבל

  (67,568)  (65,651)  (53,223) 

 (7,650)  (117,451)  (67,365)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 המיוחסים לחברהדים על תזרימי המזומנים הדוחות המאוחנתונים כספיים מתוך 
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 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

מכירת )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
 40,432  (34,441) 66,596  הפסד, נטו

 (4,044) (834) (49,935) השקעות בנדל"ן להשקעה, נטו
 (4,470) (300) -  מיסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה

 (1,875) -  -  רכישת זכויות בחברה מוחזקת
 (19,301) -  (23,612) רכישת זכויות בשותפות

 4,078  -  -  תמורה בגין מימוש זכות מותנית
 40,445  19,104  44,120  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

 (17,122) (4,215) 20,124  עלייה בחובות של חברות מוחזקות ושותפויות, נטו
קבלה )מתן( הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות, צד קשור 

 5,286  (19,857) 18,360  ואחרים, נטו
 -  -  (16,536) מתן הלוואה לשותף

 18,260  1,011  -  בפקדון מוגבל, נטושינוי 
 2,516  -  -  תקבולים בגין נגזרים פיננסיים, נטו

 -  77,677  -  תמורה ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה
 16  (300)  46  השקעות )גריעות( של כלי רכב וציוד משרדי, נטו

 64,221  37,845  59,163  מזומנים שנבעו מפעילות השקעה של החברה

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
 -  -  115,348  הנפקת מניות

 193,215  365,911  178,230  תמורה, נטו מהנפקת אגרות חוב
 (136,629) (133,295) (159,086) פרעון אגרות חוב

 (28,709) 4,659  -  הלוואות מחברות מוחזקות
 (40,000) (75,000) (85,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 4  (4) 35,500  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 171  218  443  תמורה ממימוש אופציות למניות

 (14,497) (12,661) (52,301) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
 -  -  40,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 44,343  -  -  מכירת מניות באוצר
 (3,184)   -    -   מיסים ששולמו בגין מכירה עצמית של מניות באוצר

 14,714  149,828  73,134  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה

 71,285  70,222  64,932  עלייה במזומנים ושווי מזומנים

 51,691  122,976  193,198  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 122,976  193,198  258,130  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    )א(
  -    -   39,281  השקעה בנדל"ן להשקעה באשראי

 -   -   48,009  השקעה במלאי מקרקעין

 20,500  27,200   -   דיבידנד שהתקבל בדרך של פרעון הלוואה
 

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 מידע נוסף
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 כללי .א

 
באותו תאריך,  השהסתיימשנה ול 2017, בדצמבר 31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 

. יש לעיין במידע 1970-ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ג'9בהתאם להוראות תקנה 
בדצמבר,  31כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 .ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם 2018 ,מרסב 20שפורסם ביום  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2017
 

 (תאגידים מוחזקיםיתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה )ללא סכומים בגין  .ב
 
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

   בשקלים ללא הצמדה:
 35,101  15,087  מזומנים

 158,097  243,043  שווי מזומנים *(

  258,130  193,198 
 

 לשלושה חודשים. יוםקדונות לזמן קצר מופקדים בתאגידים בנקאיים לתקופות של בין יפ *(
 ,0.1%-0.01% -2017) קדונות נושאים ריבית בנקאית בהתאם לתקופת ההפקדותיהפ

 (זהה - 2016 
 
 
 (תאגידים מוחזקים)ללא סכומים בגין  לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים  .ג

 
 המיוחסים לחברה: IAS 39-ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם לפירוט  .1

 
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 46,815  19,762  מניות

 76,735  56,598  אגרות חוב
 79,460  71,478  קרנות כספיות

  147,838  203,010 

 613,122  633,715  הלוואות וחייבים

  781,553  816,132 
 

  



 אשטרום נכסים בע"מ
 מידע נוסף
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 )המשך( גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ג

 
 -מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .2

IAS 39 :המיוחסים לחברה 
 

 7201בדצמבר,  31

 עד שנה 

משנה 
עד 

 שנתיים

משנתיים 
 3עד 

 שנים

 3-מ
שנים 

 4עד 
 שנים

 4-מ
שנים 

 5עד 
 שנים

 5מעל 
 סה"כ שנים

 אלפי ש"ח 
נכסים פיננסיים בשווי 

הוגן דרך רווח או 
        הפסד:

 19,762  - - - - - 19,762  מניות
 56,598  - - - - - 56,598  אגרות חוב

 71,478  - - - - - 71,478  כספיותקרנות 

  147,838 - - - - -  147,838 
 הלוואות וחייבים:

        הלוואות וחייבים:
יתרות חובה שוטפות 
 8,880  - - - - - 8,880  של חברות קשורות

הלוואות לחברות 
 576,466  576,466  - - - - - מוחזקות

 48,369  - - - - - 48,369  חייבים ויתרות חובה

  57,249 - - - -  576,466  633,715 

  205,087  -  - - -  576,466  781,553 
 

 
 -מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל 

IAS 39 :המיוחסים לחברה 
 

 6201בדצמבר,  31

 עד שנה 

משנה 
עד 

 שנתיים

משנתיים 
 3עד 

 שנים

 3-מ
 שנים
 4עד 

 שנים

 4-מ
שנים 

 5עד 
 שנים

 5מעל 
 סה"כ שנים

 אלפי ש"ח 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן 

        דרך רווח או הפסד:
 46,815  - - - - - 46,815  מניות

 76,735  - - - - - 76,735  אגרות חוב
 79,460  - - - - - 79,460  קרנות כספיות

  203,010 - - - - -  203,010 
פיננסיים זמינים נכסים 

        למכירה:
 -  - - - -  -  - מבטח שמיר

        הלוואות וחייבים:
יתרות חובה שוטפות של 

 8,880  - - - - - 8,880  חברות קשורות
 591,929  591,929  - - - - - הלוואות לחברות מוחזקות

 12,313  - - - - - 12,313  חייבים ויתרות חובה

  21,193 - - - -  591,929  613,122 

  224,203  -  - - -  591,929  816,132 
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 )המשך( גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ג

 
המיוחסים  IAS 39-תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .3

 לחברה:
 

 7201בדצמבר,  31

 

באירו או 
בהצמדה 

 לאירו

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

בהצמדה 
לבסיס 

 אחר
ללא 
 סה"כ הצמדה

 
 אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
 147,838  147,838  -  -  -  דרך רווח או הפסד

 57,249  57,249  -  -  -  חייבים ויתרות חובה

 576,466  156,623  -  88,302  331,541  הלוואות לחברות מוחזקות

  331,541  88,302  -  361,710  781,553 
 

 6201בדצמבר,  31

 

באירו או 
בהצמדה 

 לאירו

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

בהצמדה 
לבסיס 

 אחר
ללא 
 סה"כ הצמדה

 
 אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
 203,010  203,010  - - - דרך רווח או הפסד

 21,193  21,193  - - - ויתרות חובהחייבים 

 591,929  188,231  - 113,515  290,183  הלוואות לחברות מוחזקות
נכסים פיננסיים זמינים 

 -  -  - - - למכירה

  290,183  113,515 -  412,434  816,132 
 

 
 מוחזקות(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות  .ד

 
 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה .1
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי ש"ח 

 740  20,452  ספקים
 71  49  הכנסות מראש

 16,823  17,812  הוצאות ריבית לשלם
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר 

 4,464  3,134  ומשכורת
 144  150  משרדי ממשלה

 1,325  1,167  ויתרות זכות אחריםזכאים 
  42,764  23,567 
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 )המשך( גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ד

 
 סיכון נזילות המיוחס לחברה .2

 
של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים  הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון

 בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:
 

 7201 בדצמבר, 31

 
 עד שנה

משנה עד 
 שנתיים

משנתיים 
 שנים 3עד 

שנים  3-מ
 שנים 4עד 

שנים  4-מ
 שנים 5עד 

 5מעל 
 סה"כ שנים

 אלפי ש"ח 
אשראי והלוואות 

 254,922  72,836  44,407  45,007  17,508  17,918  57,246  בנקאייםמתאגידים 

        אגרות חוב
 239,831  -  -  56,468  58,795  61,121  63,447  7סדרה 
 443,777  -  82,814  84,804  88,429  92,053  95,677  8סדרה 
 742,070  461,602  76,749  49,010  50,290  51,570  52,849  9סדרה 
 359,122  280,729  16,686  17,275  17,547  17,819  9,066  10סדרה 

  221,039  222,563  215,061  207,557  176,249  742,331  1,784,800 

        ספקים וזכאים

 20,452  -  -  -  -  -  20,452  ספקים
 22,312  -  -  -  -  -  22,312  זכאים

  42,764  -  -  -  -  -  42,764 

  321,049  240,481  232,569  252,564  220,656  815,167  2,082,486 
 
 6201בדצמבר,  31

 

 
 עד שנה

משנה עד 
 שנתיים

משנתיים 
 שנים 3עד 

שנים  3-מ
 שנים 4עד 

שנים  4-מ
 שנים 5עד 

 5מעל 
 סה"כ שנים

 אלפי ש"ח 
אשראי והלוואות 

 254,922  72,836  44,407  45,007  17,508  17,918  57,246  מתאגידים בנקאיים

        אגרות חוב
 13,903  -  -  -  -  -  13,903   6סדרה 
 304,690  -  56,300  58,619  60,938  63,257  65,576  7סדרה 
 541,780  81,263  84,877  88,490  92,103  95,717  99,330  8סדרה 
 780,980  538,351  49,010  50,290  51,570  52,850  38,909  9סדרה 
 152,585  123,978  7,201  7,315  7,428  3,779  2,884  10סדרה 

  220,602  215,603  212,039  204,714  197,388  743,592  1,793,938 

        ספקים וזכאים

 740  -  -  -  -  -  740  ספקים
 22,827  -  -  -  -  -  22,827  זכאים

  23,567  -  -  -  -  -  23,567 

  301,415  233,521  229,547  249,721  241,795  816,428  2,072,427 
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 )המשך( גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ד

 
תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם  .3

 IAS 39 -ל

 
 7201בדצמבר,  31

 
בהצמדה למדד 

המחירים 
 סה"כ ללא הצמדה לצרכן

 אלפי ש"ח 
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 

 1,733,942  1,004,086  729,856  מופחתת 
 

 
 6201בדצמבר,  31

 
בהצמדה למדד 

המחירים 
 סה"כ ללא הצמדה לצרכן

 אלפי ש"ח 
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 

 1,690,913  807,261  883,652  מופחתת 
 
 
מיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .ה

מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות 
 מוחזקות(

 
 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה

 
 חוקי המס החלים על החברה . 1

 
תוצאות הפעולות של שותפויות מוחזקות ושל חברה מוחזקת מסוימת נזקפות לחברה ומדווחות על 

שוטפים ונדחים הנובעים  -נכללים המסים ידה לשלטונות המס. בדוחות הכספיים של החברה 
 מתאגידים אלה.

 
  1985-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה

 
, נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים 2007על פי החוק, עד לתום שנת 

 במדד המחירים לצרכן. 
 

-ה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ההתקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנס 2008בחודש פברואר 
, נמדדות התוצאות 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985

לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה 
הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות . תיאומים המתייחסים לרווחי 2007בדצמבר,  31שעד ליום 

ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול תיאום התוספת 
והניכוי בשל אינפלציה והפסקת התיאום של הניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר 

 .2008( החל משנת 2007שנת המס 
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מיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות היתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  גילוי בדבר .ה

מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות 
 )המשך( מוחזקות(

 
 שיעורי המס החלים על החברה .2

 

 , בהתאמה.26.5% -ו 25%הינו  – 2015 ו 2016 ובשנים 24% הינו 2017 בשנת בישראל החברות מס שיעור
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות  2016בדצמבר, 
בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2016 –(, התשע"ז 2018-ו 2017התקציב 

 .23%לשיעור של  2018בינואר,  1ל מיום ( והח25%)במקום  24%לשיעור של  2017
 
 שומות מס המיוחסות לחברה .3
 

 .2013הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס לחברה שומות מס 
 
 הפסדים מועברים לצורכי מס .4
 

 2017 ,בדצמבר 31לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 
 .(חש" ליוןימ 233 - 2016ש"ח ) ליוןימ 237 -לסך של כ

 
 הרכב מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד .5
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 -  -  (6) מסים שוטפים בגין שנים קודמות

 -  -  (1,863) מס נדחה בגין קרן הון הפרשי תרגום

 11,004  2,104  3,490  מסים נדחים

  1,621  2,104  11,004 
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מיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  ה.
מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות 

 )המשך( מוחזקות(
 

 מסים נדחים המיוחסים לחברה .6
 

 ההרכב:
 

 דוחות רווח והפסד מאזנים 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31
 2017 2016 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

  התחייבויות מסים נדחים
    

נדל"ן להשקעה המוצג בשווי 
 7,500  1,964  4,705  54,924  59,629  הוגן

נכסים פיננסיים זמינים 
  -   (59)   -    -    -   למכירה

  59,629  54,924  4,705  1,905  7,500 

      נכסי מסים נדחים
 (1,039) (1,460) (4,300) 55,737  58,174  הפסדים מועברים לצורכי מס

הפרשה לחובות מסופקים 
 640  1,659  1,222  (813)  (2,035)  והטבות לעובדים ואחרים

  56,139  54,924  (3,078)  199  (399) 
הוצאות )הכנסות( מסים 

  נדחים
 

 1,627  2,104  7,101 
התחייבויות מסים נדחים, 

  - 3,490  נטו
  

נזקפו  -מסים על ההכנסה 
  לרווח כולל אחר  

 
 (1,863)  2,104  7,101 

 
שיעורי המס ( בהתבסס על זהה - 2016) 23%ל ש ממוצע המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס 

 בעת המימוש.הצפויים לחול 
 
 

 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ו
 

 התקשרויות
 

 דמי ניהול מתאגידים מוחזקים .1

 

אשכפר 
חברה 
 להנדסה

מבני 
 אשכפר

קניונים 
 בישראל

חוצות 
המפרץ 

 חיפה
חניוני 
 אמת"ל אשמורת

מגדלי הוד 
 השרון

פיקוח 
וניהול 
 נכסים

דמי ניהול 
7%-15% 

 אלפי ש"ח 

          

 3,671  1,681  450  252  175  375  4,060  -  346  2017שנת 

 3,646  1,680  450  235  175  375  4,000  -  345  2016שנת 

 3,730  1,366  450  234  175  375  4,000  -  347  2015שנת 
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 )המשך( הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ו

 
 דיבידנדים .2

 
 ההרכב:  א(

אשכפר  
חברה 
 אשלון אשל"ת להנדסה

אלדר 
 נכסים

קונקט 
 אשציפור ירושלים

 אלפי ש"ח 

       

 1,500  4,095  31,000  5,000   -   600  2017שנת 

 1,300  3,150  27,200  9,000  3,480  550  2016שנת 

  -   1,680  20,500  32,500  600  2,400  2015שנת 
 
שותפויות מוחזקות וחברה בבעלות מלאה מעבירות לחברה את תוצאות פעולותיהן לצורכי  ב(

 מס, אין התחשבנות בין החברה ותאגידים אלה בשל האמור.
 
 ערבויותבטחונות ו .3

 
 ערבויות (א

 
נתנה החברה ערבויות בגין התחייבויות של חברות מוחזקות בסכום  2017בדצמבר,  31ליום   

 אלפי ש"ח( 502,938 – 2016פי ש"ח )אל 505,431כולל של 
 

 שעבודים (ב
 

ש"ח נרשמו שעבודים קבועים  אלפי 224,434 -כ של להבטחת ההתחייבויות לבנקים בסך (1
על זכויות בחלק ו הקבוצשל ה הנדל"ןנכסי מרבית ומשכון ראשון ללא הגבלה על 

 מהחברות הכלולות.
 
התחייבויות בנקאיות של חברת סיטיפס נרשם שעבוד של מניות סיטיפס להבטחת  (2

 לטובת החברה לנאמנות של בנק לאומי.
 

 יתרות עם חברות מוחזקות .4
 

 ההרכב
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 8,880  8,880  חייבים ויתרות חובה
 591,929  576,466  יתרות חובה לזמן ארוך

 34,115  34,797  )כולל חלויות שוטפות(הלוואות לזמן ארוך 
 יתרת חובה הגבוהה ביותר במשך השנה במסגרת החייבים

 ויתרות החובה 4,000  4,000 
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 )המשך( הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ו

 
 עסקאות עם חברות מוחזקות .5
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח 
    

 10,677  10,906  11,010  הכנסות
 
 עם חברות מוחזקותבגין עסקאות הכנסות והוצאות מימון  .6
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 
    

 27,515  23,195  23,887  הכנסות מימון
 
 
 רועים מהותיים בתקופת הדיווחיא .ז
 

 חלוקת דיבידנד .1
 

 ש"ח למניה. 0.39 –אלפי ש"ח  30,000חילקה החברה דיבידנד בסך של  2017בספטמבר,  12ביום 
 ש"ח למניה. 0.69 –אלפי ש"ח  55,000חילקה החברה דיבידנד בסך של  2017באפריל,  9ביום 

 
 משרדים למכירהמלאי  .2

 
 LYFEפרוייקט 

 
רכישה עם דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ )להלן: התקשרה החברה בהסכם  2016במרס,  28ביום 

דונם בתמורה  15.5-מזכויותיה של דן בקרקע, בעיר בני ברק, ששטחה כ 50%"דן"( לפיו תרכוש החברה 
-אלפי ש"ח. נכון ליום המאזן, שילמה החברה בגין הקרקע את מלוא הסכום בסך של כ 92,000-של כ

-אלפי ש"ח, בנוסף שילמה החברה סך של כ 6,000-ל כאלפי ש"ח בתוספת מס רכישה בסך ש 92,000
אלפי ש"ח  10,000-אלפי ש"ח בגין אגרות בנייה והוצאות נוספות, בעיקר בגין תכנון, בסך של כ 20,000

אלפי ש"ח. סך ההשקעות מסתכמות  6,000-כמו כן החברה היוונה הוצאות מימון שהסתכמו לסך של כ
 צג בסעיף מלאי משרדים למכירה.אלפי ש"ח אשר מו 134,000 -לסך של כ

שני בניינים בייעוד למשרדים ולמסחר שיוקמו וייבנו מעל מרתפי בכוונת השותפים להקים בשלב זה 
מ"ר למכירה  103,000 -מתוכם כמ"ר שטחי שווק  113,000 -חנייה תת קרקעיים הכוללים לפחות כ

הערכת החברה, היקף ההשקעה . תת קרקעיותמקורות ברובן חניות  2,000 –וכן כוהיתרה להשכרה 
 -יהיה כ, הצפוי בפרויקט בגין שני הבניינים ומרתפי החנייה והשטחים כאמור, לאחר רכישת הקרקע

. הקמת שני המגדלים מתוכננת להיעשות (אלפי ש"ח 500,000אלפי ש"ח )חלק החברה הינו  1,000,000
ויסתיים לקראת  קופה של מספר שנים. הפרויקט יתפרש על פני תקומות 34יחדיו , כל מגדל יהא בן 

יצוין, כי בכוונת החברה ודן להגיש תב"ע לתוספת זכויות בניה שיאפשרו  . 2022תחילת  2021סוף שנת 
מ"ר(. ככל ויהיו זכויות בנייה כאמור, תשלם החברה לדן תמורה  20,000 -הקמת מגדל שלישי )לפחות כ

החלו השותפים בעבודות החפירה הביסוס  2017י בסוף חודש יונ"ח. מיליון ש 9 -נוספת בסך של כ
. בכוונת השותפים להתחיל 2019תחילת שנת  2018והדיפון, עבודה שצפויה להימשך עד סוף שנת 

. השותפים מעריכים שהיקף 2018בחודש ספטמבר בבניית החניון ויסודות המגדלים )ראשית מגדל א'( 
 מיליוני ש"ח ויוותר  1,307 -בכמכירת השטחים והחניות בגין שני המגדלים יסתכם 
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מיליון ש"ח. לפרטים בדבר התקשרות של החברה ודן עם  160 -כ בידם שווי שטחים מניבים בהיקף של

 לפרק ד' להלן. 22קבוצת אשטרום למכירת שטחים במגדל הראשון בפרויקט ראו תקנה 
מ"ר ועוד  42,900 -כ סכמים למכירת שטחי שווק בהיקף שלהחברה על ה נכון למועד דוח זה חתמה

 ."חמיליון ש 517 -חניות תמורת סך של כ
 

 וגבלתמותפות אקה ש -אשטרום .3
 

ותפות"( על הסכמים )להלן "השאקה השקעות  –אשטרום חתמה שותפות  2017בחודש אוגוסט 
דונם  5.8 -בקרקע בירושלים  בשטח של כזכויות  6.66%והסכם אופציה לרכישת  38.34%לרכישת 

 3,000 -מ"ר( ומסחר )כ 35,000-יחידות דיור(,  משרדים )כ 120-מגורים )כ :בניינים 2עליה ניתן להקים 
מיליון ש"ח(. בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו  60.25מיליון ש"ח )חלק החברה  120.5 -כ ( תמורתמ"ר

בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לפיתוח ובנייה של  ות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"להשותפ
פרויקט על הקרקע. בנוסף חתמה החברה על הסכם להעמדת הלוואה לשותפה בשותפות בהיקף של 

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

מיליון ש"ח אשר תיפרע מתוך רווחי הפרויקט הצפויים. ההלוואות תהיינה צמודות למדד  15לזמן ארוך 
. החברה מממנת רכישה זו ואת ההלוואה הן 8%המחירים לצרכן ותישאנה ריבית בשיעור שנתי של 

הרכישה )נכון למועד הדוח טרם ן בנקאי לטובת העמדת מימו על בסיס ההון העצמי שלה והן על דרך
נסגר הסכם המימון(. בהסכם נקבעו תנאים כמקובל בהסכמים מעין אלה כגון, רישום זכויות אשר 

. נכון למועד דוח זה השלימה השותפות את תשלום תמורת 2018צפוי שיושלמו במהלך חודש מרץ 
 הקרקע.

 
 אלדר נכסים בע"מ .4

 
על קיום משא ומתן התקשרה חברת  13/12/2017ובהמשך לדיווח מיידי מיום  2018בינואר,  24ביום 

(, המחזיקה במלוא ההון המונפק והנפרע 100% –אלדר נכסים בע"מ )חברת בת של אשטרום נכסים
 50%של קניונים בישראל בע"מ, בהסכם עם ביג מרכזי קניות בע"מ )להלן: "הקונה"(, למכירת 

מיליון ש"ח המשקף שווי  125  -, בתמורה לסך של כ2018בינואר  1יום ניונים בתוקף ממהחזקותיה בק
 נטו של החברה הבת בניכוי התחייבויותיה. 

בספטמבר  30מהזכויות בקניון כאשר נכון ליום  100% -מ' ש"ח ל 555התמורה נקבעה לפי שווי של 
 מ' ש"ח.  532 -, עמד שווי הקניון בדוחות הכספיים של החברה על סך של כ2017
דיווחה החברה כי אישור הממונה על ההגבלים העסקיים התקבל ובכך התקיימו  2018בפברואר  14ביום 

 מתלים וההסכם נכנס לתוקף.כל התנאים ה
 

 חניוני אמד .5
 

חניוני אמד בע"מ )להלן "חניוני אמד"( , , התקשרה החברה בהסכם מכר עם 2017, דצמברב 31ביום 
חניוני אמד מזכויותיה של  50%לפיו רכשה החברה , דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מחברה קשורה ל

חניוני בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו החברה ו בעיר בת ים. 7122בגוש  88ידועה כחלקה בקרקע ה
 .   ( במקרקעין ובפרויקט50% - 50%בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לזכויותיהם ) אמד

 
אלפי ש"ח במועד חתימת  22,500אלפי ש"ח מתוכו שולם סך של  112,500מחיר הרכישה נקבע לסך של 

אלפי ש"ח ישולמו באמצעות קבלת הלוואה על ידי הצדדים לעסקה הצפויה לחול  33,750ההסכם. 
אלפי ש"ח תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ותשולם  56,250בזמן המיידי. יתרת התמורה בסך של 

 ד המוקדם מבין: במוע
 
 ים ממועד חתימת הסכם המכר.תוך שלוש שנ א(
 
בתוך עשרים ואחד ימי עסקים מן המועד בו יתקבל חשבון אגרות והיטלים הנדרש במסגרת  ב(

 הוצאת היתר הבניה הראשון להקמת הפרויקט . 
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 )המשך( רועים מהותיים בתקופת הדיווחיא ז.

 
פרויקט בנייה המיועד הפעולה ביניהם במסגרת הסכם שיתוף  להקים עם חניוני אמ"דהחברה בכוונה 

בשלב זה מדובר בשני מגדלים בייעוד לתעסוקה ושני מגדלי מגורים מעל  למשרדים, מסחר ומגורים.
שטחים עיקריים ושטחי שירות על קרקעיים ותת קרקעיים.  74,780שתי קומות מסחר בשטח כולל של 

 וכנית הבניה.בכוונת השותפים להכניס שינויים בת
 

אלפי ש"ח המתייחס לזכויות הבנייה שלה המיועדות  60,384החברה מציגה בסעיף המלאי סך של 
 אלפי ש"ח מוצגת בסעיף נדל"ן להשקעה. 49,405למגורים. יתרת הסכום בסך 

 
 יבנה -קרקע בורדו .6

 
דע בעיר חתמה החברה על הסכם לרכישת קרקע שייעודה תעשיות עתירות י 2017 ,בחודש אפריל

לאחר התקיימות כל התנאים  2017 ,בחודש מאי אלפי ש"ח. 34,500דונם תמורת  23 -בשטח של כ ,יבנה
המתלים שצוינו בהסכם בין הצדדים שולמה התמורה והועברה הבעלות בקרקע לידי החברה )עלות 

ס זה ליום מיליון ש"ח(. הערכת שווי נכ 3.9הרכישה כללה עלויות נוספות לרבות מס רכישה בסך של 
בכוונת החברה להקים על שטח זה מבני משרדים  .אש"ח 37,000הסתכמה בסך של  2017בדצמבר,  31

החברה מעוניינת בהגדלת הזכויות והיא  –מ"ר  35,000בשלב זה ניתן להקים עד  להשכרה, בעיקר
יהיו ברשותה את האישורים המתאימים  2018החברה צופה שלקראת סוף שנת  .פועלת לשם כך

 שיאפשרו לה להתחיל בבניית הפרויקט. 
 

 מכירה ורכישה בגרמניה .7
 

 1מכירת דיסלדורף  א. 
 

 ( יחד עם שותפיה, על הסכם100%)חברה בבעלות  2008חתמה אשתוהו  2017בחודש ספטמבר, 
למכירת אחזקותיהם בשותפות המחזיקה במבנה משרדים בעיר דיסלדורף, גרמניה לצד ג', 

מיליון אירו בניכוי התחייבויותיה של השותפות )לרבות יתרת ההלוואה  57 -בתמורה ברוטו של כ
שלקחה השותפות למימון רכישת הנכס( ובתוספת נכסיה השוטפים של השותפות במועד 

הושלמה  2017בדצמבר  31 -במיליון אירו.  24.6-ורה לסך של כהשלמת ההסכם, הסתכמה התמ
  העסקה והתמורה הועברה לידי השותפים.

 
 נכסים 3רכישת  -2013אשטוה  ב. 

 
 תוגרמני יותבאמצעות שותפו( 100%)חברה בבעלות  2013חתמה אשתוהו  2017בחודש נובמבר, 

אחת מהערים הבאות  דיסלדורף, על חוזה לרכישת שלושה נכסים בגרמניה, מבנה משרדים בכל 
חניות,  468-מ"ר ו 21,700 -בובליגן )הממוקמת ליד שטוטגרט( ובעיר מנהיים, בשטח כולל של כ

לרבות מיסים ועלויות  ,סך ההשקעהחניות, בהתאמה.  83-מ"ר ו 6,000-חניות, ו 300-מ"ר ו 12,000
 .מיליון אירו 80.6בסך של  בנכסים, הסתכמה ,נוספות

 
 אגרות חוב הנפקת .8
 

 10סדרה  –הרחבת אג"ח  
 

)להלן "אגרות  10אלפי ש"ח ע.נ אגרות חוב סדרה  123,510הנפיקה החברה,  2016בספטמבר,  27 ביום
 3.06%החוב"(. אגרות החוב הינן צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 

 מיליון ש"ח. 1.5 -לשנה. הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ
 150לסדרת אגרות החוב בהיקף של עד  ILA/STABLEדירוג סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ אישרה 

. אגרות החוב תעמודנה לפירעון בעשרה תשלומים שנתיים לא שווים, אשר ישולמו ביום מיליוני ש"ח
)כולל( כאשר בכל אחד מהתשלומים הראשון עד וכולל  2028עד  2019בינואר של כל אחת מהשנים  1

מהקרן, בכל אחד מהתשלומים החמישי עד  10%יעי ישולם מהקרן, בתשלום הרב 3%השלישי ישולמו 
 מהקרן. 6%מהקרן ובתשלום האחרון ישולם  15%וכולל התשיעי ישולמו 

  



 אשטרום נכסים בע"מ
 מידע נוסף

-        - 21 
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אשר תשולם  3.06%היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה של 

)ינואר  2028עד  2017ביולי של כל אחת מהשנים  1בינואר וביום  1ביום בתשלומים חצי שנתיים, 
2028.) 

 
אלפי ש"ח ע.נ אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת אגרות  172,780, הנפיקה החברה 2017ביולי  16ביום 

אלפי ש"ח. לאחר ההרחבה האמורה מסתכמת סדרת  180,037 -( בתמורה לסך של כ10חוב )סדרה 
 אלפי ש"ח ע.נ. 296,290 -( ב10ה אגרות החוב )סדר

 
הזהות  ועילות לפירעון מידימספר התניות פיננסיות במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב נקבעו 

החברה עומדת  2017דצמבר ב 31נכון ליום . 9-ו 8לאלה שנקבעו שנקבעו בשטרי הנאמנות של סדרות 
 הוראות שטר הנאמנות.ב

 
 
 אירועים לאחר תאריך הדיווח  .ח
 

 חלוקת דיבידנד 
 

אלפי  50,000הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2018מרס,  20לאחר תאריך הדיווח, ביום 
 ש"ח למניה. 0.58 –ש"ח לבעלי מניותיה 

 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 7201, בדצמבר 31 ליוםמאוחדים דוחות כספיים 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

  עמוד 
 
 

 2 דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
 
 

 3 המבקרדוח רואה החשבון 
 
 

 4-5 על המצב הכספי מאוחדים דוחות
 
 

 6  הפסד וארווח על  מאוחדיםדוחות 
 
 

 7 הכולל רווח מאוחדים על הדוחות 
 
 

 8-10 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 
 
 

 11-12  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 
 

 68-31 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - 
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 אשטרום נכסים בע"מ לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
 

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
 

 ניירות ערךתקנות ב)ג( ב9סעיף בהתאם ל
 1970-ומיידיים(, התש"ל ם)דוחות תקופתיי

 
 

 בדצמבר 31החברה( ליום  -להלן ביחד )אשטרום נכסים בע"מ וחברות בנות  בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית  .רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .2017

המצורפת לדוח התקופתי בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה ם אתאפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
 על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.בקרה פנימית רכיבי עה על יאחריותנו היא לחוות ד .לתאריך הנ"ל

 
"ביקורת של  של לשכת רואי חשבון בישראל 104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

ת ( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרו1(. רכיבים אלה הינם: )104תקן ביקורת  - רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" )להלן
( בקרות על קביעת שווי הוגן של נדל"ן 2על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )

 (."רכיבי הבקרה המבוקרים" –( בקרות על הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה )כל אלה יחד מכונים להלן 3להשקעה. )
 

לזהות  במטרהנדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  קן זהתפי -. על104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות להשיג מידה סבירה של ביטחון את רכיבי הבקרה המבוקרים ו

הסיכון  הערכת זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים,, בקרה פנימית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי המהותיות
אותם רכיבי תכנון והתפעול של אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקש

חשבנו כאלה שביצוע נהלים אחרים ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם  שהוערך. סיכוןהבהתבסס על בקרה 
יבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים ביקורתנו התייחסה רק לרכים בהתאם לנסיבות. כנחוצ

המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא 
מביאה  התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה

 .בהקשר המתואר לעיל אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנובחשבון השפעות אפשריות כאלה. 
 

הצגה  ותע או לגללמנולא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי
 כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופכת אפקטיביות נוכחית כלשהי הערלגבי העתיד על בסיס מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות 

 ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 
 

 .2017בדצמבר  31ליום  החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים לדעתנו,
 

 בדצמבר 31לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 במרס 20מיום  ,שלנווהדוח  2017בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו 2016בר מצבד 31-ו 2017
  .יגת על אותם דוחות כספייםיבלתי מסו כלל חוות דעת ,2018
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 דוח רואה החשבון המבקר

 
 בע"מאשטרום נכסים לבעלי המניות של 

 
 

 2016-ו 2017 בדצמבר 31החברה( לימים  -בע"מ )להלן  אשטרום נכסיםהמצורפים של המאוחדים ביקרנו את המאזנים 
בתקופה השנים שלוש מלכל אחת  תזרימי המזומניםו השינויים בהוןהדוחות המאוחדים על הרווח והפסד, הרווח הכולל, ואת 

ההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות הדירקטוריון ונם באחריות דוחות כספיים אלה הי. 2017בדצמבר  31ם ובי ההסתיימש
 דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
 

 26% -וכ 23%-כשאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים בנות לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות 
 29%, 33%-כ בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות, 2016-ו 2017 בדצמבר 31מכלל הנכסים המאוחדים לימים 

בהתאמה. כמו כן לא ביקרנו , 2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31בימים מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו  29% -וכ
אלפי  146,042 על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של המוצגותאת הדוחות הכספיים של חברות 

ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם  ,בהתאמה ,2016-ו 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  95,887-"ח וש
 ,2015-ו ,2016, 2017בדצמבר  31בימים לשנים שהסתיימו אלפי ש"ח  5,242-אלפי ש"ח ו 20,931אלפי ש"ח,  23,945 ללסך ש

ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על 
 ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
 

לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג  על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו .1973-ג"ן(, התשלפעולתו של רואה חשבו

מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

ההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. הדירקטוריון ו המשמעותיים שנעשו על ידי
 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספק ודוחות רואי החשבון האחרים אנו סבורים שביקורתנו

 
 

, הנ"ל משקפים באופן נאות הדוחות הכספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו,
ואת  2016-ו 2017בדצמבר  31לימים והחברות המאוחדות שלה  החברהמצב הכספי של הל הבחינות המהותיות, את מכ

בדצמבר  31ם ובי בתקופה שהסתיימהמהשנים שלכל אחת  שלהןתזרימי המזומנים ו פעולותיהן, השינויים בהוןתוצאות 
 .2010-ת ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע( והוראות תקנו(IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2017

 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
כלל חוות , 2018במרס,  20מיום , והדוח שלנו 2017בדצמבר  31כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.
 

 
 
 

 
 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
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 מ"אשטרום נכסים בע
 על המצב הכספי מאוחדים מאזנים
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 בדצמבר 31ליום   
  2017 2016 

 אלפי ש"ח באור 

    נכסים שוטפים
 250,519  378,008  5 ושווי מזומנים מזומנים

 204,416  166,284  6 השקעות לזמן קצר
 22,135  47,492  7 חייבים ויתרות חובה

 112,053  133,623  8 מלאי משרדים למכירה

   725,407  589,123 
 -  556,057  9 נכסים מוחזקים למכירה

 4,750  -  ב'11 נדל"ן להשקעה המיועד למימוש

   1,281,464  593,873 

    

    נכסים לא שוטפים
 811,357  890,002  10 השקעות בחברות כלולות

 2,529,362  1,955,628  11 נדל"ן להשקעה
 -  60,384  2)ג'(11 מלאי מקרקעין

 -  31,144  5)ג'(11 פקדון על חשבון נדל"ן להשקעה
 -  8,843  6((4)א()10 הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך

 4,739  3,412   רכוש קבוע 

   2,949,413  3,345,458 

   4,230,877  3,939,331 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 בדצמבר 31ליום   

 
 2017 2016 

 אלפי ש"ח באור 

    התחייבויות שוטפות
 16,700  35,500  12 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 120,282  49,411  14 חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
 158,540  159,631  14 חלויות שוטפות של אגרות חוב

 -  33,750  2)ג'(11 התחייבות בגין רכישת קרקע
 64,445  79,311  13 זכאים ויתרות זכות

 210  150  8 מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

   357,753  360,177 

 -  289,332  9 התחייבויות המתייחסות לנכסים מוחזקים למכירה

   647,085  360,177 

    התחייבויות לא שוטפות
 779,965  495,856  14 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 1,273,824  1,291,861  14 אגרות חוב

 -  53,540  2)ג'(11 הלוואה מאחרים לזמן ארוך
 14,817  11,905  14 הלוואה משותף בשותפות מאוחדת
 618  1,208   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 208,713  171,034  16 מסים נדחים

   2,025,404  2,277,937 

   17 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 127,475  135,168   הון מניות

 138,265  247,866   פרמיה על מניות
 48,153  48,153   בגין עסקה עם בעל שליטהקרן 

 937,271  1,042,633   יתרת רווח

 (54,449)  (46,944)   קרנות אחרות

   1,426,876  1,196,715 

 104,502  131,512   זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,301,217  1,558,388   סה"כ הון 

   4,230,877  3,939,331 
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים
 
 
 
 

       2018, במרס 20 
 דודו דולה  ירון רוקמן  אברהם נוסבאום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל הכספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי למניה( באור 

     הכנסות 
 225,059  230,783  234,467   מהשכרת נדל"ן להשקעה

 5,095  7,072  6,892   מדמי ניהול ופיקוח
 16,012  23,159  -  8 משרדיםממכירות של שטחי 

 246,166  261,014  241,359   סה"כ הכנסות

     עלויות
 45,587  46,818  49,153  א'19 אחזקה

 9,720  15,855  -  8 עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 190,859  198,341  192,206   רווח גולמי

 53,820  66,086  82,064  ב'11א',11 עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו
 (35,819) (35,831) (34,397) ב'19 הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק

 4,682  12,403  3,312  ג'19 הכנסות אחרות

 213,542  240,999  243,185   רווח תפעולי

 19,096  26,034  24,165  ד'19 הכנסות מימון
 (83,301) (88,778) (88,268) ד'19 הוצאות מימון

 61,041  100,475  83,334  10 החברה ברווחי חברות כלולות, נטוחלק 

 210,378  278,730  262,416   רווח לפני מסים על הכנסה

 38,672  7,172  44,292  ה'16 מסים על הכנסה 

 171,706  271,558  218,124   רווח נקי 

     מיוחס ל:
 148,009  246,121  190,362   בעלי המניות של החברה

 23,697  25,437  27,762   זכויות שאינן מקנות שליטה

   218,124  271,558  171,706 
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של 

    22 החברה )בש"ח(
 1.91  3.14  2.34   רווח בסיסי ומדולל למניה

 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים
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 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 171,706  271,558  218,124  רווח נקי 

    אחר )לאחר השפעת המס(: רווח )הפסד( כולל
סכומים שיסווגו מחדש לרווח והפסד בהתקיים תנאים 

    ספציפיים
קרן הון שהועברה לדוח רווח והפסד בגין מימוש נכסים 

 -  (12,224) -  ג'(9פיננסיים זמינים למכירה )ביאור 
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר 

 19,943  -  -  ג'(9)ביאור  לדוח רווח והפסד
 (19,943)  12,224  -  ג'(9עליית )ירידת( ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה )ביאור 

 (34,728)  (22,420)  13,230  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 (34,728)  (22,420)  13,230  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 136,978  249,138  231,354  סה"כ רווח כולל

    מיוחס ל:
 121,044  228,901  200,247  בעלי מניות החברה

 15,934  20,237  31,107  זכויות שאינן מקנות שליטה

  231,354  249,138  136,978 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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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

 אלפי ש"ח 

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

 218,124  27,762  190,362  -  -  -  190,362  -  -  -  רווח נקי
 13,230  3,345  9,885  9,885   -   -  -   -    -    -   סה"כ הפסד כולל אחר

 231,354  31,107  200,247  9,885  -  -  190,362  -  -  -  כולל סה"כ רווח

 (85,000) -  (85,000) -  -  -  (85,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 (4,097) (4,097) -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 115,348  -  115,348  -  -  -  -  -  108,098  7,250  הנפקת מניות

 443  -  443  -  -  (1,503) -  -  1,503  443  מימוש אופציות למניות

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

 1,558,388  131,512  1,426,876  (46,364)  (580)   -   1,042,633  48,153  247,866  135,168  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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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

 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) -  -  -  לבעלי המניותדיבידנד ששולם 

 (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 המאוחדים.
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   מיוחס לבעלי מניות החברה 
    קרנות אחרות      

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות
מניות  

 אוצר

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

 אלפי ש"ח 

 993,860  78,283  915,577  (12,064) (580) -  3,491  655,876  48,153  (30,775) 124,390  127,086  2015בינואר,  1יתרה ליום 

 171,706  23,697  148,009  -  -  -  -  148,009  -  -  -  -  רווח נקי
 (34,728)  (7,763)  (26,965)  (26,965)   -    -    -    -    -    -    -    -   סה"כ הפסד כולל אחר

 136,978  15,934  121,044  (26,965) -  -  -  148,009  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (37,735) -  (37,735) -  -  -  -  (37,735) -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 41,159  -  41,159  -  -  -  -  -  -  30,775  10,384  -  מכירת מניות אוצר
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 

 (3,577) (3,577) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה
מימוש אופציות למניות ופקיעת 

 171  -  171  -  -  -  (1,671) -  -  -  1,671  171  אופציות
 1,565   -   1,565   -    -    -   1,565   -    -    -    -    -   תשלום מבוסס מניות

 1,132,421  90,640  1,041,781  (39,029)  (580)   -   3,385  766,150  48,153   -   136,445  127,257  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 על תזרימי המזומנים דוחות מאוחדים
 
 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    מזומנים מפעילות שוטפתתזרימי 
 171,706  271,558  218,124  רווח נקי 

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
    התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 64,205  62,744  64,103  הוצאות מימון, נטו
 (61,041) (100,475) (83,334) חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו 

 1,565  815  (877) עלות תשלום מבוסס מניות
 38,672  7,172  44,292  מסים על הכנסה 

 341  (153) 590  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות עובדים, נטו
 (53,820) (66,086) (82,064) עליית ערך נדל"ן להשקעה

 1,028  1,019  1,048  פחת רכוש קבוע
 (3,003) -  -  הזדמנותירווח מרכישת חברה כלולה במחיר 

 -  (9,080) -  רווח ממימוש חברה כלולה
 (5)  -   26  הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע

  (56,216)  (104,044)  (12,058) 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 (2,202) 5,428  (35,175) ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 11,163  (95,319) (16,557) במלאי משרדים למכירהירידה )עלייה( 
 -  -  (12,375) עלייה במלאי מקרקעין

 (2,017) 3,639  23,828  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 (6,139)  (903)  (60)  עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

  (40,339)  (87,155)  805 

    והתקבלו במשך השנה עבור:מזומנים ששולמו 
 (87,165) (93,187) (84,169) ריבית ששולמה

 6,987  4,308  2,832  ריבית שהתקבלה
 (14,829) (13,513) (8,521) מסים ששולמו

 3,034  2,477  384  מסים שהתקבלו
 9,250  4,163  365  דיבידנד שהתקבל

  (89,109)  (95,752)  (82,723) 

 77,730  (15,393)  32,460  מזומנים נטו )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות שוטפת 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 על תזרימי המזומנים דוחות מאוחדים
 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 
    מפעילות השקעה תזרימי מזומנים

 (45,695) (85,822) (53,899) השקעות בנדל"ן להשקעה
 9,404  7,750  246,602  תמורה ממימוש מקרקעין ונדל"ן להשקעה
 (1,052) (2,255) (1,964) מסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה

 (4,470) -  -  מסים ששולמו בגין רכישת חברה כלולה
 18,205  804  (264) פקדון מוגבל, נטופרעון )הפקדה( של 

 (26) 914  435  פרעון )הפקדה( של פקדון בנקאי, נטו
 1,306  1,701  (31,144) פרעון )הפקדה( פקדונות בנאמנות
 (1,927) (17) -  רכישת זכויות בחברות מוחזקות

 5,680  7,024  1,500  דיבידנד שהתקבל מחברות כלולות
ארוך ומימוש ערבויות שניתנו לחברות מוחזקות, מתן הלוואות לזמן 

 (7,315) (11,968) 28,194  צד קשור ואחרים, נטו
 -  -  (16,536) מתן הלוואה לשותף

 (19,301) -  (23,612) רכישת זכויות בשותפות
 4,078  -  -  תמורה בגין מימוש זכות מותנית

 1,692  1,317  5,615  קבלה הלוואות מחברות מוחזקות, נטו
מכירת )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 

 40,432  (34,441) 49,809  נטו
 2,516  -  -  בגין נגזרים פיננסיים, נטותקבולים 

 -  5,293  -  תמורה ממכירת מניות חברה כלולה
 (294) (381) (262) השקעות ברכוש קבוע, נטו

  -   77,677  -  פיננסי זמין למכירהתמורה ממכירת נכס 
 3,233  (32,404)  204,474  מזומנים שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 -  -  115,348  הנפקת הון מניות

 193,215  365,911  178,230  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 (136,629) (133,295) (159,086) פרעון אגרות חוב

 2,636  (4) 18,800  קבלה )פרעון( אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 (37,735) (75,000) (85,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 (3,577) (6,375) (4,097) דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות
 138,511  73,653  96,700  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 (173,881) (80,231) (267,228) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 (12,065) (11,559) (3,241) פרעון הלוואה משותף בשותפות מאוחדת, נטו

 171  218  443  תמורה ממימוש אופציות למניות
 44,343  -  -  מניות באוצר )רכישה עצמית של מניות אוצר(מכירת 

 (3,184)   -    -   מיסים ששולמו בגין מכירה עצמית של מניות באוצר
 11,805  133,318  (109,131)  מזומנים נטו )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות מימון

  -    -   (1,654)  מיון מזומנים לנכסים מוחזקים למכירה
 (1,745)  (1,492)  1,340  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 91,023  84,029  127,489  עלייה במזומנים ושווי מזומנים
 75,467  166,490  250,519  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

     166,490  250,519  378,008  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
    נספח ב' פעילות שלא במזומן

 -  -  2,850  דיבידנד שטרם התקבל
 -  -  48,009  רכישת מלאי מקרקעין

 -  -  39,281  השקעה בנדל"ן 
 

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

הבורסה(.  -מאוגדת בישראל ומניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן החברה  א.
ועיקר פעולותיה הן ייזום, החברה האם(  -)להלן חברה בת של קבוצת אשטרום בע"מ החברה הינה 

  מוחזקות.בעצמה ובאמצעות חברות  ,ל"בישראל ובחונכסי מקרקעין  ה וניהולהשכר ה,הקמ
 
 הגדרות .ב

 
 -בדוחות כספיים אלה 

 
 בע"מ. אשטרום נכסים - החברה

   
בנספח לדוחות שלה המצוינות  המוחזקותבע"מ והחברות  אשטרום נכסים - הקבוצה

 .הכספיים המאוחדים
   

ואשר דוחותיהן  ( IFRS 10-ב הכהגדרת)חברות אשר לחברה שליטה בהן  - חברות מאוחדות
 מאוחדים עם דוחות החברה. 

   
בשליטה חברות 

 משותפת
חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית לשליטה  -

בחברות כאמור כלולה בדוחותיה הכספיים  החברההשקעת משותפת, 
 .המאוחדים של החברה על בסיס השווי המאזני

   
חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות, ואשר השקעת  - חברות כלולות

על בסיס השווי הכספיים המאוחדים של החברה החברה בהן כלולה בדוחות 
 המאזני.

   
 חברות כלולות.ו בשליטה משותפתחברות מאוחדות, חברות  - חברות מוחזקות

   
 שליטה בעל

 עניין יובעל
 .1020 -ע"דוחות כספיים שנתיים(, התש)כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  -

   
 .IAS 24 -בכהגדרתם  - צדדים קשורים

 
   פרטים בדבר שערי מטבע חוץ ומדד המחירים לצרכן : .ג

 
 

 שער החליפין 
 של האירו

מדד המחירים 
 לצרכן

 בנקודות *( בש"ח ליום

 2017בדצמבר,  31
 

4.153 123.2 
 122.8 4.044 2016בדצמבר,  31
 123.2 4.247 2015בדצמבר,  31

 שיעור השינוי במשך השנה
 
% % 

 
2017 

 
2.7 

(4.8) 
0.3 

2016 (0.3) 
   

   2012* בסיס 
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 החשבונאיתעיקרי המדיניות  -: 2אור ב
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות בכל התקופות המוצגות, למעט 
 אם נאמר אחרת.

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

 
נכסים פיננסיים זמינים  ;ן להשקעה"הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט נדל

וצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד; יננסיות )כולל מכשירים נגזרים( המלמכירה; נכסים והתחייבויות פ
 השקעות המטופלות לפי השווי המאזני.

 
כמו כן, הדוחות  ,(IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן

 .2010-הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 

  הפעילות. מאפיין שיטת לפי ההפסד או הרווח פריטי את להציג בחרה החברה
 

 תקופת המחזור התפעולי ב.
 

תקופת  שנה אחת. ן להשקעה היאתקופת המחזור התפעולי של הקבוצה לגבי פעילות בתחום נדל"
 שנים. שהמחזור התפעולי של פעילות הבניה למכירה, הינה מעל לשנה ויכולה להמשך שנתיים עד שלו

  
 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(. 
, חשיפה או זכות לתשואות עתקהיישות המושכח השפעה על שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש 

משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על 
. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת
יים מתבצע החל ממועד השגת . איחוד הדוחות הכספדיווחפוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך ה
  השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

 
ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  בנותהדוחות הכספיים של החברה והחברות ה
ת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות בנוהחשבונאית בדוחות הכספיים של החברות ה

 ביןהדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות  יתרות ועסקאות. הכספיים של החברה
 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנות והחברות החברה

 
ברווח או בהפסד של החברות הבנות ובנכסים נטו לפי  ןזכויות שאינן מקנות שליטה מייצגות את חלק

הפסדים  שווים ההוגן במועד רכישת החברות הבנות. הן מוצגות במסגרת הון החברה בסכום נפרד.
מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח 

 המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.
 

 מוש החזקה בחברה בת, ללא איבוד שליטה, מוכר כשינוי בהון.מי
 
 צירוף עסקים ומוניטין ד.
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה 
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה 

למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה בוחרת האם 
 או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.

 
 עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.

 
ידי הרוכשת קודם להשגת  בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על

השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה 
 הקודמת במועד העלייה לשליטה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 

ורה מותנית מסווגת כנכס או כהתחייבות תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה. תמ
. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים ברווח או IAS 39-פיננסית בהתאם ל

הפסד או בדוח על הרווח הכולל האחר. אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני, היא נמדדת לפי 
 שוויה ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה עוקבת.

 
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה 
לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין 

 שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
  

 השקעה בהסדרים משותפים .ה
 

דרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי הס 
מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות 

 הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.
 
 (Joint Ventures) עסקאות משותפות (1
 

ים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. בעסקאות משותפות לצדד
 עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

 
 ( perationsOJoint) משותפות פעילויות (2
 

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים 
בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה 

 בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.
 

 השקעות בחברות כלולות .ו
 

ת והתפעולית שלהן, חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספי
 השווי המאזני. שיטת ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיסאך לא שליטה. 

 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ז
 

לפי  השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
מוצגת לפי עלות בתוספת או בעסקה המשותפת המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה  שיטת השווי

רווח כולל אחר של החברה הכלולה או  נטו, לרבותשינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים 
או העסקה  הכלולה החברה לבין הקבוצהרווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין העסקה המשותפת. 

 .מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה המשותפת
 

מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת ובגין עלייה בשיעור ההחזקה בהן נמדד 
פרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים, נטו לראשונה כה

של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. במידה וההפרש הינו שלילי, מכירה הקבוצה ברווח 
 נבחן מרכישה במחיר הזדמנותי. המוניטין נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין

 .בכללותה המשותפת העסקה או הכלולה בחברה כחלק מהשקעה ערך ירידת בחינת לצורך
 

ערוכים לתאריכים ולתקופות  ה או העסקה המשותפתהכלול ההדוחות הכספיים של החברה והחבר
יושמה או העסקה המשותפת  ההכלול הזהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החבר

 של הקבוצה. באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים
 

בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה בהפסדי 
החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה 
מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות או התמורה 

ננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך )כגון הלוואות שניתנו( הפי
 אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.
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בחברה הכלולה או איבוד השליטה מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית  שיטת השווי המאזני
 כהשקעה המוחזקת למכירה.המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן 

 
המהותית או השליטה המשותפת, הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה  ההשפעהאיבוד ד ממעב

שבין הפרש באו הפסד  כלשהיא שנותרה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ומכירה ברווח
או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה ממימוש ההשקעה בחברה הכלולה  התמורה

 זה.במועד שמומשה לבין הערך בספרים של ההשקעה 
 

 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ .ח
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, מטבע הפעילות של החברה.
 

מהו ת לפי שיטת השווי המאזני, והמוצג ותחבר לרבות, בקבוצהעבור כל חברה  הקבוצה קובעת
 מטבע הפעילות של כל חברה.

  
, לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווחנכסים והתחייבויות 

ומתורגמים לפי שער הסגירה בתאריך הדיווח. פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי 
רווח )הפסד( כולל להפרשי התרגום שנוצרו נזקפים חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. 

 אחר.
 

אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה  ,בקבוצה חברתיות-ןביהלוואות 
 לפיכךלעין, ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, מטופלות כחלק מההשקעה, 

ל הפרשי שער בגין מכשיר פיננסי במטבע חוץ המהווה גידור שוהפרשי שער מהלוואות אלו 
 כולל אחר.רווח )הפסד( להשקעה נטו בפעילות חוץ נזקפים 

 
הרווח או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה,  בעת מימוש פעילות חוץ,

המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או הפסד. בעת  )הפסד( המצטבר
מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, חלק יחסי של הסכום 

 הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה. שהוכר ברווח
 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2
 

עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה הראשונית 
בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים 

במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך מאזן למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד הנקובים 
זה. הפרשי שער, למעט אלה הנזקפים ישירות להון בעסקאות גידור, נזקפים לדוח רווח והפסד. 

מתורגמים למטבע  הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות נכסים והתחייבויות לא כספיים
הפעילות לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע 
חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו 

 נקבע השווי ההוגן.
 

 פריטים כספיים צמודי מדד .3
 

פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על 
 מאזן, בהתאם לתנאי ההסכם. המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך -)להלן 

 
 שווי מזומנים .ט
 

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר 
 .המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה שתקופתם ,אשר אינם מוגבלים בשעבוד
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 לזמן קצר פקדונות .י

 
בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד  פקדונות

 מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. פקדונותההשקעה. ה
 

 הפרשה לחובות מסופקים .יא
 

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם 
  מוטלת בספק.

 ם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.כחובות לקוחות שחלה ירידה בער
 
 מלאי בניינים למכירה .יב

 
עלות מלאי בניינים למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע, כגון מסים, אגרות 
והיטלים וכן עלויות בניה. כמו כן החברה מהוונת לעלות מלאי בניינים למכירה עלויות אשראי אשר 
התהוו בתקופה שבה החברה החלה בפעילות לפיתוח הקרקע. העלויות המהוונות נזקפות כהוצאה, 

מלאי בניינים למכירה נמדד לפי הנמוך  יחד עם העלויות האחרות של הפרוייקט בעת ההכרה בהכנסה.
מבין עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל 

 בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. 
 

 מכשירים פיננסיים .יג
 

 פיננסיים נכסים .1
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או ישירות, למעט  הובתוספת עלויות עסק

 הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
 

 כמפורטבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החש
 להלן:

 
 או הפסדנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

 
כוללים נכסים פיננסיים המוחזקים או הפסד נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

בשווי הוגן עם למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים 
 שינויים בו הנזקפים לדוח רווח והפסד.

 
 הלוואות וחייבים 

 
תשלומים קבועים או הניתנים וחייבים אשר הינן השקעות המוחזרות בהלוואות לקבוצה 

וצגות על פי תנאיהן לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מ
, ובניכוי שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ירות, תוךעלויות עיסקה יש בתוספתעלות הלפי 

  תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי.מוצג לפי  אשראי לזמן קצר הפרשה לירידת ערך.
 

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
 

לקבוצה נכסים פיננסיים זמינים למכירה אשר הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( שיועדו 
שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל. לאחר ההכרה הראשונית, כזמינים למכירה או 

נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן. רווחים או הפסדים כתוצאה 
, מוכרים ברווח הפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב ריבית, מהתאמות שווי הוגן, למעט בגין

כולל אחר  ה של ירידת ערך, הרווח או ההפסדבמועד גריעת ההשקעה או במקר כולל אחר.
. דיבידנדים שהתקבלו בגין השקעות נזקפים לדוח רווח והפסד במועד מועבר לרווח והפסד

 .הקובע לזכאות לדיבידנד



 מ"אשטרום נכסים בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

18 

 
 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 
 התחייבויות פיננסיות .2
 

ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות 
 מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עיסקה ישירות.

 לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם כמפורט להלן:
 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת א(
 

 עלותהלאחר ההכרה הראשונית, הלוואות, לרבות אגרות חוב, מוצגות על פי תנאיהן לפי 
. הפחתת הריבית תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיביתבניכוי עלויות עסקה ישירות 

 האפקטיבית נזקפת לרווח והפסד לסעיף המימון.
 

 הפסד ואהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח  ב(
 

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות 
פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית 

 .הפסד וארווח דרך בהן להיות מוצגות בשווי הוגן 
 

כירה בתקופה התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מ
 ואהקרובה. רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים לרווח 

 הפסד.
 

נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם 
 מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.

 
רווח או הפסד, בכפוף ניתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך 

 .IAS 39-לתנאים שנקבעו ב
 

 קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות .3
 

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

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

 .במקביל את ההתחייבות ולסלק הנכס את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת סהנכ
 של הצדדים הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות

 לקזז שהזכות על מנת הצדדים. אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה

 היא שבהם זמן פרקי או שיהיו עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסורמיידי,  באופן קיימת תהיה

 לפקיעתה. שיגרמו אירועים שיהיו תחול, או לא
 
 גריעת מכשירים פיננסיים .4

 
 נכסים פיננסיים 

 
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או 
כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה 
על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב 

העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא  משמעותי, ובנוסף
העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה 

 את השליטה על הנכס.
 

 התחייבויות פיננסיות 
 

עה. התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פק
פורע את ההתחייבות על ידי תשלום התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( 

 משוחרר משפטית מההתחייבות. במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או
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פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים כאשר התחייבות   
מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או השינוי מטופלים 
כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין העלות הפנקסנית 

ח רווח והפסד. במידה וההחלפה או השינוי אינם ל נזקפת לדו"של שתי ההתחייבויות הנ
רווח או  באותו מועד מהותיים, הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר

בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מביאה  הפסד מההחלפה.
 .ואיכותייםהחברה בחשבון שיקולים כמותיים 

 
 פיננסיים ירידת ערך נכסים .5

 
ירידת ערך נכס פיננסי או ראיה אובייקטיבית ל הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת

 קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
 

 המוצגים בעלות המופחתת פיננסים נכסים
 

ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על 
, כוללות, ראיות לירידת ערךאומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. 

סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים, לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי  בין היתר,
הנכס בדוחות  תהפסד נמדד כהפרש בין יתר ואית. סכום ההפסד הנזקף לרווח קרן או ריב

הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי 
אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של 

(. אם הנכס הפיננסי לראשונהבית שחושב בעת ההכרה הנכס הפיננסי )שיעור הריבית האפקטי
הנכס  תנושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. יתר

בדוחות הכספיים מוקטנת באמצעות רישום הפרשה )ראה גם לעיל הפרשה לחובות מסופקים(. 
את השבת  יבאופן אובייקטיבבתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס 

ווח או הפסד עד ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לר
 לגובה ההפסד שהוכר.

 
 נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 
לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים, כוללת ירידה הראיה לירידת ערך 

בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים בסביבה  משמעותית או מתמשכת
הטכנולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את 

, כאשר, דיווח, תלויה בנסיבות בכל תאריך המכשיר. הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת
רית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה בחשבון התנודתיות ההיסטו מובאותבמסגרת הבחינה, 

 בשווי ירידה של זמןויותר או משך  20% מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן בשיעור כולל של
רווח ל שנזקף המצטבר ההפסד, ערך לירידת ראיה קיימת כאשרויותר.  חודשים 6 של ההוגן

 השווי לבין( ערך מירידת קודמים הפסדים)בניכוי  הרכישה עלות בין כהפרש נמדד, כולל אחר
. בתקופות עוקבות, ביטול הפסד ואהפסד מירידת ערך ברווח רווח כולל אחר למועבר מו, ההוגן

 רווח כולל אחר.להפסד אלא נזקף  ואהפסד מירידת ערך אינו נזקף לרווח 
 
 

 מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור .יד 
 

בגין  (Forward)הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה 
כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים  (IRS)מטבע חוץ ועסקאות החלפה של שיעורי ריבית 

 בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ ובשיעורי הריבית.
 

שווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור נזקפים רווחים או הפסדים הנובעים משינויים ב
עסקאות גידור העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור )הגנה( מטופלות  הפסד ואמיידית לרווח 

 כדלקמן:
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 גידור שווי הוגן
 

 .הפסד ואברווח  יםמוכרוהפריט המגודר הוגן של הנגזר )הפריט המגדר( שינוי בשווי ה
במקרים של גידור שווי הוגן המתייחס לפריט המגודר המוצג לפי עלות מופחתת, ההתאמות ליתרה 

 הפסד על פני התקופה הנותרת עד לפרעון. ואבדוחות הכספיים מוכרות ברווח 
 

ם מגודרים המוצגים תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית מוכרות יהתאמות למכשירים פיננסי
הפסד. כאשר הפריט המגודר נגרע, יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם הופחתה מוכרת  ואברווח 
 הפסד באותו מועד. ואברווח 

 
 גידור תזרימי מזומנים

 
ד( כולל אחר בעוד החלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר מוכר בהון כרווח )הפס

 שחלק לא אפקטיבי מוכר מיידית ברווח או הפסד.
 

הפסד,  ואהפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח  וארווח )הפסד( כולל אחר מועבר לרווח 
או כאשר עסקה חזויה מתרחשת.  הפסד ואלדוגמה, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ברווח 

את סכום הרווח )הפסד( גם כוללת  םס או התחייבות לא פיננסיים, עלותנכ הואכאשר הפריט המגודר 
 מהמכשיר המגדר.

 
 COMMITMENT( או התחייבות איתנה )FORECAST TRANSACTIONבמקרים בהם עסקה חזויה )

FIRM הפסד. כאשר  ואהון מועברים לרווח ב( כבר לא צפויות להתרחש, הסכומים שהוכרו בעבר
נמכר, סולק או מומש, או אם הייעוד כמכשיר גידור בוטל, הסכומים שהוכרו מכשיר הגידור פקע או 

 בעבר בהון נשארים בהון עד למועד שבו העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשות.
 

 בפעילות חוץ גידור השקעה נטו
 

 גידור של השקעה נטו בפעילויות חוץ, לרבות גידור של פריט כספי המטופל כחלק מההשקעה נטו,
מטופל באופן דומה לגידור תזרימי מזומנים. רווחים או הפסדים אפקטיביים של הגידור נזקפים ישירות 

בעוד שרווחים או הפסדים הקשורים לחלק הלא אפקטיבי של הגידור נזקפים לדוח  רווח כולל אחרל
 אחר רווח כוללרווח והפסד. עם מימוש פעילויות החוץ מועבר הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר ב

 הפסד. ואלדוח רווח 
 

 ן להשקעה"נדל . טו
 

ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה "ן להשקעה הינו נדל"נדל
, ושלא שתיהןתפעולית( או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או 

ות, או מכירה במהלך שירותים או למטרות מנהלתילצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או 
 העסקים הרגיל.

 
ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, "נדל
. רווחים או הפסדים דיווחאשר משקף את תנאי השוק במועד ה ,ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן"נדל

במועד התהוותם. נדל"ן  הפסד ואנזקפים לרווח  ,ן להשקעה"הנדל הנובעים משינויים בשווי ההוגן של
 להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.

 
ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

סיון ינוהן והינם בעלי הידע "מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל
ועל ידי הנהלת הקבוצה שהינה בעלת ידע מקצועי נרחב וכן על ידי מעריכי שווי מומחים  הנדרשים
 פנימיים. 
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 רכוש קבוע .טז
 

, בניכוי ובתוספת שיפורים ישירותפריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה 
 , ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו פחת שנצבר

 
ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים  , שיטת הפחתערך השייר

 ולהבא.-דן חשבונאי באופן של מכאןמטופלים כשינוי אומ
 

חושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים על הפחת מ
, 33%בעיקר  -, מחשוב7%בעיקר  -הינם: ציוד כלליהפחת  יפני תקופת השימוש המשוערת בהם. שיעור

 .15%בעיקר  -וכלי רכב 10% -מתקנים סולריים
 
 עלויות אשראי בגין נכסים כשירים .יז
 

 עלויות אשראי הקשורות להשקעה ורכישה של נכסים כשירים.הקבוצה מהוונת 
נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא כולל 

 ן להשקעה ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה. "נכסים קבועים, נדל
 

מתחילות הפעולות להכנת הנכס ות בגין הנכס עצמו הוצאו עלויהיוון עלויות האשראי מתחיל כאשר 
ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר ונגרמו עלויות אשראי הכשיר 

לשימושו המיועד או למכירתו. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל מלבד עלויות 
 עור היוון משוקלל.אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שי

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .יח
 

הקבוצה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים והשקעה בחברות כלולות כאשר ישנם 
סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה 

-הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום ברהשבה. במקרים בהם היתרה בדוחות -בת
ההשבה הוא הגבוה מבין שווי -ההשבה שלהם. סכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר

הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים 
כונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסי

 השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.-מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
 

 הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך כדלקמן:
 

 השקעה בחברה כלולה
 

להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך החברה קובעת, לאחר יישום שיטת השווי המאזני, אם יש צורך 
של ההשקעה בחברות כלולות. החברה קובעת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת 
ערך של ההשקעה בחברה כלולה. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל 

כאמור, מוכר הפסד מירידת  המוניטין המיוחס לחברה הכלולה. במידה שקיימת ראיה אובייקטיבית
ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה לבין ערכה בדוחות הכספיים. -ערך, בסכום ההפרש בין הסכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש המחושב בהתבסס -הסכום בר
הפסד כאמור מירידת ערך אינו על הערכת שווי של תזרימי המזומנים נטו שמפיקה החברה הכלולה. 

מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה, ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד ניתן לביטול עד 
ההשבה של ההשקעה עלה. ההפסד, או ביטולו, נזקף לרווח או הפסד -למלוא סכומו במידה שהסכום בר

  השווי המאזני, נטו".לסעיף "חלק הקבוצה ברווחי )בהפסדי( חברות המטופלות לפי שיטת 
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 כסים מוחזקים למכירהנ .יט

 
שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר באמצעות  לאנכס או קבוצת נכסים 

עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים למכירה מיידית 
במצבם הנוכחי, קיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי 

( להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג. נכסים אלה אינם highly probableברמת ודאות גבוהה ביותר )
בנפרד במאזן, לפי הנמוך מבין ערכם כנכסים שוטפים ומוצגים ממועד סיווגם לראשונה מופחתים 

בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה. במקביל, ההתחייבויות המתייחסות לנכסים 
 אופן דומה.אלה מוצגות בנפרד במאזן ב

 
 מסים על ההכנסה .כ
 

הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים או תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח 
 הון.רווח כולל אחר או להנזקפים ל

 
 מסים שוטפים

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם 

, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים דיווחלמעשה, עד לתאריך ההושלמה 
 קודמות.

 
 מסים נדחים

 
לבין הסכומים  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

  .המובאים בחשבון לצורכי מס
 

הנכס ימומש או ההתחייבות לחול כאשר  יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי
. סכום דיווח, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך התסולק

הדיווח, למעט בגין שינויים  בתקופתמבטא את השינויים ביתרות הנ"ל  הפסד ואהמסים הנדחים ברווח 
 .הוןרווח כולל אחר או להמיוחסים לפריטים הנזקפים ל

 
נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, הפרשים זמניים  דיווחבכל תאריך 

 בכל תאריך דיווח )כגון הפסדים מועברים לצורכי מס( בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים
 .ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים

 
 ההטבות( substantially all) מרבית את להשיב במטרהק נדל"ן להשקעה המוחז המסים הנדחים בגין

לפי אופן היישוב הצפוי של  נמדדים, שימושולא בדרך של  מימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות
 על בסיס מימוש ולא שימוש.נכס הבסיס, 

 
בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות  מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 

כמו כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. בחברות מוחזקות, 
לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר  ,כן

 או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד, וספתשחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נ
 הגוררת חבות מס נוספת. על ידי חברה מאוחדת

 
מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים כנכסים לא שוטפים והתחייבויות לא שוטפות, נכסי 

ות מס קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבלבהתאמה. מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית 
 .והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס פתשוט

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות .כא
 

 -עובדי הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים )להלן 
 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים(. 
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 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
 

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים 
 מקובל.אופציות ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 

תים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים לגבי נותני שירו 
 המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.

 
הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על  ואעלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח  

במועד שבו העובדים הרלוונטיים פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת 
תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות  -זכאים לגמול )להלן 

כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה תום במכשירים הוניים ב
 בסופו של דבר. ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו

 
הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה שלהן  

תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, בהנחה שכל שאר 
 רות ו/או ביצוע( התקיימו.יתנאי ההבשלה )ש

 
ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם  

הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה ומיועדת 
כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה שתיהן כשינוי 

 .לעילהמקורית כמתואר  של ההענקה
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .כב 
 

 בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים:
 
 הטבות עובד לזמן קצר .1
 

חודש  12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני לזמן קצר הטבות לעובדים 
ירותים המתייחסים. הטבות לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את הש

משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות אלו כוללות 
כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, 
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין 

 שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .2
 

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה 
 מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה  14להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  לקבוצה תוכניות

משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 
תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד 

פות קודמות. הפקדות לתוכנית להפקדה המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקו
מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת 

 שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בספרים.
 

הטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי לכמו כן, הקבוצה מפעילה תוכנית 
לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות  פיטורין.

לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב העסקה נמדדת בשל סיום 
האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על בסיס הערכה 

הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, של עיתוי התשלום. 
קונצרניות צמודות מדד של אגרות חוב בהתאם לתשואה במועד הדיווח לפי שיעורי הריבית 

 .לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה דומה, אשר מועד פרעונן באיכות גבוהה
 הפסד בתקופת היווצרותם. וארווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח 
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הקבוצה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף 
נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על  נכסי התוכנית(. -בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן 

ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים  ידי קרן הטבות עובד לזמן
 לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.

 
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת במאזן מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות 

 ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.
 

 בות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.מדידות מחדש של ההתחיי
 
 פיצויי פיטורין והטבות בפרישה מרצון .3
 

פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל  פיצויי
והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה, או כאשר הקבוצה מכירה בעלויות בגין  הפרישה המקובל

 שינוי מבני אשר כולל תשלום של הטבות בגין פיטורין, כמוקדם מבניהם.
 

 הפרשות .כג
 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
דרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיי

כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 
כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה 

 צאה.תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההו
 

 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
 

 תביעות משפטיות  
 

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת 
( כי הקבוצה תידרש more likely than notיותר סביר מאשר לא )כאשר כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, 

 ת וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבו
 

 היטלים
 

היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות 
21 IFRIC לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות ,

 ום.לתשל
 

 בהכנסההכרה  .כד
 

הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות 
הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן 

 מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה.
 

 להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה, לגבי סוגי ההכנסות הבאים:
 

 הכנסות מדמי שכירות 
 

הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. הכנסות משכירות בהן 
הישר  קיימת עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרות כהכנסה בהתאם לשיטת הקו

 כחלק בלתי נפרד מכלל ההכנסה מדמי שכירות, על פני תקופת השכירות.
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 מלאי שטחי משרדיםהכנסות ממכירת 
 

מוכרת כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים שטחי משרדים  הכנסה ממכירת מלאי
בדרך כלל מועד  והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. מהבעלות על הנכס לקונה הנגזרים

 .המסירה הינו מועד ההכרה בהכנסה
 
 הכנסות והוצאות מימון .הכ
 

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו )לרבות נכסים פיננסיים זמינים למכירה(, 
הכנסות מדיבידנדים, רווחים ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה, שינויים בשווי 

ורווחים  הפסד, רווחים מהפרשי שעראו בשווי הוגן דרך רווח  הנמדדיםההוגן של נכסים פיננסיים 
הפסד. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת  ואהמוכרים ברווח  מגדרים םממכשירי

הריבית האפקטיבית. הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת תשלום. 
 אם מתקבל הדיבידנד בגין מניות סחירות, מכירה הקבוצה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס.

 
תקבלו, שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות, ההוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות ש

הפסד, הפסדים מירידת  או בשווי הוגן דרך רווח הנמדדיםשינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
אי, הפסד. עלויות אשראו ברווח  המוכרים מגדרים םערך של נכסים פיננסיים והפסדים ממכשירי

רווחים  , נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.שאינן מהוונות על נכסים כשירים
 והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.

 
 רווח למניה .כו
 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות 
 ך התקופה.במהל הקיים בפועלהרגילות המשוקלל 

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח 
מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח  מפעילויות נמשכות.למניה 

ל החברה המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה ש
ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר 

 החברה. המוחזקות על ידיהמניות 
 

 מניות אוצר .כז
 

מניות החברה המוחזקות על ידי החברה ו/או חברות מאוחדות נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות 
הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף בקיזוז מהון החברה. כל רווח או הפסד 

 ישירות להון.
 

 חכירות כח.
 

ל מהות ההסכמים והם נבחנים במועד המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים ע
 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-ההתקשרות על

 
 הקבוצה כחוכר 

 
 חכירה מימונית .1

 
הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה, מסווגים נכסים אשר כל  

כחכירה מימונית. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של 
 הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. 

  
 חכירה תפעולית .2
 

הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס  נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל
החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר 

 על פני תקופת החכירה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 

 הקבוצה כמחכיר

 
 חכירה מימונית .1

 
שורים לבעלות על הנכס הועברו לחוכר, מסווגים נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הק

כחכירה מימונית. הנכס החכור נגרע ומוכר נכס פיננסי "חייבים בגין חכירה מימונית" בסכום 
הערך הנוכחי של תקבולי החכירה. לאחר ההכרה הראשונית, תקבולי החכירה מוקצים בין 

י חייבים בגין חכירה מימונית הכנסות מימון ופרעון של החייבים בגין חכירה. הנכס הפיננס
 .IAS 39מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה על פי הוראות 

  
 חכירה תפעולית .2
 

נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס, 
מסווגים כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר על פני 

. תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או הפסד כהכנסה במועד שבו תקופת החכירה
 לחברה זכאות לקבלם.

 
 מדידת שווי הוגן כט.

 
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג השווי ההוגן

 
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה 

 רגילה בין משתתפים בשוק בשוק במועד המדידה.
 

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, 
 ביותר.( advantageousאו בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )

 
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור 

 הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות 
ת באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש כלכליו

 בנכס בשימוש המיטבי שלו.
 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים 
פייה שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצ

 ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
 

 לקטגוריות מחולקים שלהם ההוגן לשווי גילוי שניתן או הוגן בשווי הנמדדים וההתחייבויות הנכסים כל

 ההוגן השווי למדידת ביותר, המשמעותית הנמוכה הנתונים רמת על ההוגן, בהתבסס השווי מידרג בתוך
 :בכללותה
 

 זהים. תמצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויומחירים  :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

 בעקיפין. 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני  : 3רמה 

 שוק ניתנים לצפייה(.
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 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים -: 3אור ב

 
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה 
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות 

 הכספיים:
 

 השיקולים
 
 ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירהירידת  -

 
בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שערכו של הנכס נפגם  דיווחבכל תאריך 

וקיימת ירידת ערך לגביו. לצורך בחינת ירידת ערך כאמור מפעילה הקבוצה שיקול דעת לגבי 
וי ההוגן באחוזים סממנים המעידים על ראיה אובייקטיבית המתייחסים לשיעור הירידה בשו

 .תקופת הירידה בשווי ההוגן למשךוכן 
 
 סיווג חכירה -

 
הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית, בוחנת החברה האם החכירה לצורך  

מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס. בכלל זאת בוחנת החברה, 
כישה במחיר הזדמנותי, את תקופת החכירה ביחס לאורך בין היתר, את קיומה של אופציית ר

החיים הכלכלי של הנכס ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן 
 של הנכס.

 
 אומדנים והנחות

 
בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על יישום 

ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים המדיניות החשבונאית 
 אומדן.הבאומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 

 
ואומדנים  דיווחלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך ה

נים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומד
 בשנה העוקבת:נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 

 
 להשקעה ן"נדל -

 
לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי  מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה  ן"נדל

 בלתי חיצוניים שווי מעריכי ידי עלבדרך כלל . השווי ההוגן נקבע הפסד או רווחל זקפיםנההוגן 
, בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי תלויים

אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי 
ן בעל "אלה. אם ניתן, השווי ההוגן נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל מזומנים

 ומיקום דומים לזה המוערך.אופי 
 

במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה להשתמש 
בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, מחירי ההשכרה 
העתידיים, שיעורי התפוסה, חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, הוצאות תפעול 

 נכסים, איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו ה
לפיתוח עתידי, על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים. שינוי בהנחות 

 המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן.
 

 מלאי מקרקעין בבניה -
 

להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים מימוש נטו נקבע בהתאם השווי 
להביא את המלאי על מנת הקמה הנדרשות העלויות לגבי הצפויים ממכירת המלאי בפרויקט ו

 למצב של מכירה.
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 )המשך( עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים -: 3באור 
 
 תביעות משפטיות -

 
מוחזקות שלה,  התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברותתוצאות בהערכות סיכויי 

יועצים המשפטיים ההסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 
 ןהניסיומתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על 

התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות 
 תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

 
 נכסי מסים נדחים -

 
ניתנים  הפרשים זמנייםבגין רכי מס וונכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצ

, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. לניכוי
של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו  אומדןנדרש 

. מקורה ואסטרטגיית תכנון המס, בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה
 .16 בבאורראה מידע נוסף 

 
 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות -

 
מניות נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס 

מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות 
 צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.

 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 
 

 מכשירים פיננסיים - IFRS 9 א.
 

מכשירים פיננסיים, המחליף  - IFRS 9פירסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014לי בחודש יו 
התקן( מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה  -)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39את 

 .IAS 39של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
 

ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות עוקבות יש התקן קובע כי בעת  
 למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:

 
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומנים  -

 החוזיים הנובעים מהם.
 
ל פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל תזרימי מזומנים ע -

 המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.
 

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן. התקן  
הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי וקובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח 

 הוגן דרך רווח כולל אחר.
 

ות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקב 
לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר 

 תם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד או
 

 IASאותן הוראות שנדרשות לפי הוראות לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את  

 לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן.  39
ייזקף  -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -לפי התקן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  

 או הפסד.  לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח
 התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור.  
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 
 

, השוואה מספרי של תיקון ללא 2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  
 ההון של אחרים ומרכיבים העודפים יתרות התאמת תוך התקן, להוראות נדרש בהתאם אם למעט

 .)התקן של לראשונה )מועד היישום  2018 בינואר1  ליום 
 לניהול העסקי המודל בסיס על חוב יהיה מכשירי המהווים פיננסיים נכסים של סיווג לתקן, בהתאם         

 וכן ,מבניהם כמאוחר הנכס הפיננסי, יצירת או לראשונה היישום למועד החברה של הפיננסיים הנכסים

אשר  פיננסיים נכסים, כתוצאה מכך .הפיננסי הנכס של החוזי המזומנים תזרים מאפייני בסיס על
 הוגן בשווי התקן לפי ימדדו תנאיהם החוזיים אינם מספקים זכאות במועדים מוגדרים של קרן וריבית

 את החברה בוחנת התקן, במסגרת ההיערכות ליישום לדרישות התקן. בהתאם ,או הפסד רווח דרך

במידה ותנאיהם החוזיים אינם  משותפות. ועסקאות כלולות לחברות הלוואות על התקן השלכות
 ,או הפסד רווח דרך הוגן מספקים זכאות במועדים מוגדרים של קרן וריבית, ימדדו הנכסים הנ"ל בשווי

 מופחתת כיום. עלות לדרישות התקן, חלף מדידה לפי בהתאם
   

חברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישום התקן לא צפויה השפעה מהותית להערכת ה
 על הדוחות הכספיים של החברה.

 
 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות -  15IFRS ב.

 
15 IFRS  ההתקן( פורסם על ידי  -)להלן-IASB  ,2014במאי . 
 

 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן מ
IFRIC  ,18הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31-העברות של נכסים מלקוחות וSIC   עסקאות  -הכנסות

 חליפין הכוללות שירותי פרסום.
 

  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
 

( modificationsלרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים ), עם הלקוח זיהוי החוזה   -   1 שלב
  בחוזים.

 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי,  ,קביעת מחיר העסקה -   3 שלב

 תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב

  תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.
קיום מחויבות במועד בין  , תוך הבחנהמחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב

  .מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן
 
 . 2018 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם תקןה

התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן החדש ייושם על 
חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. 
במקרה זה, על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של התקן החדש כתיאום 
ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, כפי שמתאים( למועד היישום לראשונה. לחלופין, 

החברה מעריכה כי תבחר בגישת יישום  התקן החדש מאפשר יישום למפרע מלא עם הקלות מסוימות.
 בעת היישום לראשונה של התקן החדש. למפרע חלקי

בניה של שטחי משרדים ומסחר  –החברה מפיקה את הכנסותיה, שבתחולת התקן, מיזמות פרוייקטים 
למכירה. החברה החלה להיערך ליישום התקן החדש תוך בחינת השפעתו האפשרית על דוחותיה 

 הכספיים כמפורט להלן :
 

 של שטחי משרדים ומסחר למכירההכנסות מיזמות פרויקטים של בניה  .(א)
 

לקונה. בהתאם  הנכס עם מסירת שטחי משרדים ומסחרכיום, מכירה החברה בהכנסה ממכירת 
 שטח משרדים או מסחר כללקוח, החברה מזהה  בחוזה עם לתקן החדש, במועד ההתקשרות

כמחויבויות ביצוע. בקשר עם פעילות זו, על בסיס בחינה ראשונית של חוזי החברה עם 
והרגולציה הרלבנטיות, החברה מעריכה שבמסגרת החוזים  לקוחותיה ועל סמך הוראות החוק

עם לקוחותיה לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, וכן קיימת לה זכות לתשלום הניתנת 
 לאכיפה עבור הביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.
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לפיכך, בהתאם לתקן החדש, תכיר החברה בהכנסות מחוזים אלה לאורך זמן, על פי קצב ביצוע 
החוזה. בעקבות המתואר לעיל, החברה צופה כי לאחר יישום התקן החדש, עיתוי ההכרה 

בהכנסות אלו  ישתנה באופן מהותי שכן החברה תכיר שטחי משרדים ומסחרבהכנסות ממכירת 
 בתקופות מוקדמות יותר.

 
שטחי משרדים בנוסף החברה בוחנת, בין היתר, את הנושאים הבאים בנוגע להכנסות ממכירת 

 :ומסחר
 
החברה נדרשת לקבוע את יחידת המדידה לצורך הכרה בהכנסה. בשלב  -יחידת המדידה  .1

וא חוזה המכר עם נש שטחי משרדים ומסחרזה החברה מעריכה כי יחידת המדידה תהיה 
 הלקוח.

 
החברה נדרשת לקבוע את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם  -קביעת מחיר העסקה  .2

לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה, החברה מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה 
בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות, שינויים, תביעות, קיומו של רכיב מימון משמעותי 

שלא במזומן. בקביעת ההשפעה של התמורה המשתנה, החברה צפויה  בחוזה וכן תמורה
להשתמש בשיטת "הסכום הסביר ביותר" המצוינת בתקן, לפיה מחיר העסקה נקבע 
בהתחשב בסכום היחיד שהוא הסביר ביותר בתחום של סכומי תמורה אפשריים בחוזה. 

( Highly probableהחברה תכלול סכומים של תמורה משתנה, רק אם צפוי ברמה גבוהה )
שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה 

 להשתנות התמורה תתברר לאחר מכן.
 
לצורך מדידת התקדמות הביצוע החברה מעריכה כי תיישם  -מדידת התקדמות ביצוע  .3

את  ( זאת מבלי להתחשב בעלויות שאינן משקפותInput methodאת שיטת התשומות )
התקדמות הביצוע, כגון קרקע, היטלים ועלויות האשראי. החברה מאמינה כי שימוש 
בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך 
קיום מחויבות הביצוע תייצג בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שתופק בפועל. לצורך 

את העלויות הדרושות להשלמת  יישום שיטת התשומות, החברה תידרש להעריך
הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות 
הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות על בסיס 

 שטחי משרדים ומסחרמפתח העמסה סביר. בדרך כלל, לא ניתן לבצע מסירה של 
תיימה הבנייה של הבניין בכללותו. לכן, החברה תקבע את שיעור בטרם הס יםספציפי

התקדמות הביצוע, על פיו מוכרת ההכנסה בגין כל חוזה מכר ספציפי, בהתאם לשיעור 
 ההתקדמות של הבניין בכללותו.

 
לצורך בחינת קיום רכיב מימון משמעותי בחוזה  -קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה  .4

בחר בהקלה המעשית שבתקן החדש לפיה אין לתאם את סכום החברה צופה כי ת
התמורה בגין רכיב המימון כאשר במועד ההתקשרות בחוזה צפוי שהתקופה שבין מועד 

במקרים של קבלת  קבלת התמורה לבין מועד ההכרה בהכנסה אינה עולה על שנה.
תקופת מקדמות לזמן ארוך )מעל שנה(, תצבור החברה ריבית בגין המקדמות לאורך 

ההתקשרות הצפויה וזאת כאשר קיים בחוזה רכיב מימון משמעותי כהגדרתו בתקן 
שטחי החדש. עם מימוש המקדמות תכיר החברה בריבית שנצברה כהכנסה ממכירת 

 .משרדים ומסחר
 
במסגרת חוזי החברה עם לקוחותיה היא מספקת ללקוחותיה שירותי אחריות,  -אחריות  .5

ובהתאם למקובל בענף. שירותי האחריות ניתנים על מנת  וזאת בהתאם להוראות חוק
להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא כשירות נוסף שניתן ללקוח. בהתאם לכך תכיר 

וזאת באופן  IAS 37החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם להוראות 
 זהה לטיפול כיום.

 
כאשר ההטבות הצפויות להתקבל הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת  -חוזים מכבידים  .6

מהחוזים על ידי החברה נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה 
במחויבויות החוזיות. ההפרשה נמדדת על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות 
החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה. החברה 

אשר  IAS 37יר את הצורך בהפרשה לחוזה מכביד בהתאם לדרישות תבחן באופן תד
  .IFRS 15 -רלוונטיות לכל החוזים בהם מוכרת הכנסה בהתאם ל
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 גילוי והצגה .(ב)
 
התקן החדש קובע הוראות גילוי והצגה נרחבים ומפורטים יותר מאשר הוראות התקינה   

בהתאמת  הצורך השפעת יישום התקן החדש לרבותהקיימת. החברה החלה לבחון את 
סוף החומר הדרוש להצגת המערכות, הבקרה פנימית, הנהלים והמדיניות אשר נדרשים לצורך אי

 הגילויים.
 .2018התקן החל מהדוחות הכספיים ביניים לרבעון הראשון של שנת  בכוונת החברה לאמץ את  

בהתאם למתואר לעיל, ליישומו של התקן החדש צפויה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים 
 .משרדים ומסחרשטחי של החברה וזאת בעיקר כתוצאה משינוי מודל ההכרה בהכנסה ממכירת 

ראה הפרויקטים שיזמה, החברה בעבודות חפירה וביסוס באחד  החלההנוכחית במהלך השנה 
 להיות שינוי בהון העצמי צפוי כתוצאה מיישום לראשונה של התקן לא כאשרלהלן,  8ביאור 

בדצמבר,  31ביחס להון המדווח בדוח על המצב הכספי ליום  2018בינואר,  1של החברה ליום 
נציין כי אימוץ התקן החדש אינו צפוי להשפיע עוד  לפי המדיניות החשבונאית הנוכחית. 2017

לרעה על עמידת החברה באמות מידה פיננסיות הקשורות לסך ההון, יחס הון לסך המאזן ויחס 
 .חוב פיננסי לסך מאזן

 
למי מסתכם היה הרווח הגו 2017בדצמבר  31לו הייתה החברה מיישמת תקן זה בדוחותיה ליום 

 אלפי ש"ח. 669בסך של 
 

 חכירות  - IFRS 16 ג.
 

התקן  –בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
 החדש(.

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

 להלן עיקרי התקן החדש:
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי  -

-)פרט למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים
IAS 17  .חכירות 

כרים שימוש. כמו כן, החו-חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות -
 יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש  -
)לדוגמה, אחוז מהפדיון( יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד 

 היווצרותם.

מדד, על החוכר להעריך מחדש את במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים ל -
 השימוש.-ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי  -
הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או 

 רה של חכירות לתקופה של עד שנה. במק

הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה  -
 מימונית או כחכירה תפעולית.

 
, או לאחריו. אימוץ 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 , מיושם במקביל.כרה בהכנסה מחוזים עם לקוחותה IFRS 15מוקדם אפשרי, כל עוד 
 

התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור בגישת יישום למפרע מלאה או בגישת יישום למפרע חלקי עם 
הקלות מסוימות בגין החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, אשר לפיה לא תידרש הצגה מחדש של 

 מספרי ההשוואה. 
 

 רה אינה מהותית.ההשפעה האפשרית של התקן על החב
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  דוח על תזרימי מזומנים, בדבר גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות IAS 7-תיקונים ל ד.

 
התיקונים( אשר דורשים  -)להלן  דוח על תזרימי מזומנים IAS 7-ל תיקונים IASB-פרסם ה 2016בינואר 

מתן גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות. התיקונים דורשים להציג את התנועה בין יתרת 
הפתיחה ליתרת הסגירה של התחייבויות פיננסיות, לרבות השינויים הנובעים מתזרימי מזומנים 

 שערי חליפין ומשינויים בשווי הוגן.מפעילות מימון, מרכישת או איבוד שליטה במוחזקות, משינויים ב
 

או לאחריו. לא נדרש  2017בינואר,  1התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
לכלול גילויים כאמור בהתייחס למספרי השוואה לתקופות הקודמות למועד התחילה של התיקונים. 

 אימוץ מוקדם אפשרי.
 

 בדוחותיה הכספיים הרלוונטיים.החברה תכלול את הגילויים הנדרשים 
 

 העברות של נדל"ן להשקעה –נדל"ן להשקעה  40IAS-תיקונים ל ה.
 

 "התיקונים"(. -)להלן  40IAS -תיקונים ל IASB -פרסם ה 2016בחודש דצמבר,  
לגבי העברות של נדל"ן להשקעה או  40IASהתיקונים מבהירים ומספקים הנחיות יישום להוראות  

לנדל"ן להשקעה. עיקרי התיקונים הינם קביעה כי רשימת האירועים המפורטת בתקן לגבי העברות 
נדל"ן להשקעה מהוות דוגמאות לראיות לשינוי בשימוש הנדל"ן ואינן מהוות רישמה סגורה. כמו כן, 

 מספקת ראיה לשינוי בשימוש. התיקונים מבהירים כי שינוי בכוונת ההנהלה, כשלעצמה, לא
. 2018בינואר,  1המתחילות ביום התיקונים ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות  

אימוץ מוקדם אפשרי. התיקונים מאפשרים לבחור ביישום למפרע חלקי, שלפיו התיקונים יישומו לגבי 
ידרש הצגה מחדש של מספרי העברות שהתרחשו החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, ולא ת

ההשוואה. במקרה זה, תיאומים לערך בספרים של נכסים למועד היישום לראשונה של התיקונים 
 יזקפו ישירות להון.

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 5באור 
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי ש"ח 

 87,751  132,741  מזומנים 
 162,768  245,267  (1שווי מזומנים )

  378,008  250,519 
 

לשלושה  יוםשווי המזומנים הינם פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים בנקאיים לתקופות שבין  (1)
 לבין 0.1% בין 2016 -ו 2017) הפקדונות נושאים ריבית הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות. חודשים

0.01%.) 
 
 

 השקעות לזמן קצר -: 6באור 
 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 אלפי ש"ח 
נמדדים בשווי הוגן דרך  -ניירות ערך סחירים המוחזקים למסחר 

   רווח או הפסד
 46,815  19,762  מניות

 63,103  41,877  אגרות חוב קונצרניות 
 79,460  88,657  קרנות נאמנות

 13,632  14,721  אגרות חוב ומלוות ממשלתיים
  165,017  203,010 

 1,406  1,267  (1בבנקים ) פקדונות

  166,284  204,416 
הפקדונות  .אלפי ש"ח( 971 – 2016אלפי ש"ח ) 1,267 של יתרת הפקדונות כוללת פקדונות מוגבלים בסך (1)

  .0.01% -0.1%עור שבין ינושאים ריבית בש
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 חייבים ויתרות חובה -: 7באור 
 

 ההרכב: א.

 
 בדצמבר 31 

  2017 2016 

 ש"חאלפי   

 12,340  7,868  (1חייבים בגין שכירות ודמי ניהול )
 6,361  18,720  מוסדות מס

 237  237  ( 2פקדונות בנאמנות בגין מכירת נכסים )
 1,148  1,413  ריבית לקבל

 1,029  5,324  הוצאות מראש 
 -  2,850  דיבידנד לקבל

 -  8,288  (3שותף בשותפות ) -חייבים
 1,020  2,792  אחרים

  47,492  22,135 

 2,815  2,848  הפרשה לחובות מסופקים -)א( בניכוי  (1)

 3,109  3,038  )ב( כולל דמי ניהול מחברות כלולות 

   הפקדונות ייפרעו עם השלמת רישום הזכויות  (2)
   על שם הרוכשים. 

   6(4)א'()10ראה באור  (3)
    

  מסופקים:תנועה בהפרשה לחובות  ב.
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 3,043  2,815  יתרה לתחילת השנה
 64  121  הפרשה במהלך השנה

 -  (50) מיון לנכסים מוחזקים למכירה
 (292)  (38)  הכרה בחובות אבודים

 2,815  2,848  יתרה לסוף השנה
 
 :ודמי ניהול ניתוח יתרת חייבים בגין שכירות ג.

  חובות בפיגור חובות  

שמועד   
פרעונם 
 יום 60-120 יום 60עד  טרם הגיע

 120מעל 
 סה"כ יום

 אלפי ש"ח  
בדצמבר,  31

2017 )*  5,140  968  489  1,271  7,868 
בדצמבר,  31

2016 )*  6,813  2,815  420  2,292  12,340 
 

 היתרה מוצגת בניכוי הפרשה לחובות מסופקים. *(
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 משרדים למכירהמלאי  -: 8באור 
 

 
 Lyfeפרוייקט 

 
התקשרה החברה בהסכם רכישה עם דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ )להלן: "דן"(  2016במרס,  28ביום 

-דונם בתמורה של כ 15.5-מזכויותיה של דן בקרקע, בעיר בני ברק, ששטחה כ 50%לפיו תרכוש החברה 
אלפי  92,000-בגין הקרקע את מלוא הסכום בסך של כאלפי ש"ח. נכון ליום המאזן, שילמה החברה  92,000

אלפי ש"ח בגין  20,000-בנוסף שילמה החברה סך של כאלפי ש"ח,  6,000-בתוספת מס רכישה בסך של כ ש"ח
הוצאות  היוונהאלפי ש"ח כמו כן החברה  10,000-אגרות בנייה והוצאות נוספות, בעיקר בגין תכנון, בסך של כ

אשר אלפי ש"ח  134,000 -אלפי ש"ח. סך ההשקעות מסתכמות לסך של כ 6,000-לסך של כ שהסתכמומימון 
 מוצג בסעיף מלאי משרדים למכירה.
שני בניינים בייעוד למשרדים ולמסחר שיוקמו וייבנו מעל מרתפי חנייה בכוונת השותפים להקים בשלב זה 

מ"ר למכירה והיתרה להשכרה  103,000 -מתוכם כמ"ר שטחי שווק  113,000 -תת קרקעיים הכוללים לפחות כ
הערכת החברה, היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט בגין שני . תת קרקעיותמקורות ברובן חניות  2,000 –וכן כ

אלפי ש"ח )חלק החברה  1,000,000 -יהיה כ, הבניינים ומרתפי החנייה והשטחים כאמור, לאחר רכישת הקרקע
. הפרויקט קומות 34, כל מגדל יהא בן ננת להיעשות יחדיוי המגדלים מתוכ. הקמת שנ(אלפי ש"ח 500,000הינו 

יצוין, כי בכוונת החברה ודן  .2021וצפוי להסתיים לקראת סוף שנת  יתפרש על פני תקופה של מספר שנים
מ"ר(. ככל ויהיו זכויות  20,000 -להגיש תב"ע לתוספת זכויות בניה שיאפשרו הקמת מגדל שלישי )לפחות כ

החלו  2017בסוף חודש יוני "ח. מיליון ש 9 -החברה לדן תמורה נוספת בסך של כ בנייה כאמור, תשלם
. בכוונת השותפים 2018ה שצפויה להימשך עד סוף שנת השותפים בעבודות החפירה הביסוס והדיפון, עבוד

. השותפים מעריכים שהיקף מכירת השטחים 2018בחודש ספטמבר  בבניית החניון ויסודות המגדלים להתחיל
 -כ מיליוני ש"ח ויוותר בידם שווי שטחים מניבים בהיקף של 1,307 -חניות בגין שני המגדלים יסתכם בכוה

כירת שטחים במגדל מיליון ש"ח. לפרטים בדבר התקשרות של החברה ודן עם קבוצת אשטרום למ 160
 .הראשון בפרויקט

מ"ר ועוד חניות  42,900 -כ לסכמים למכירת שטחי שווק בהיקף שנכון למועד דוח זה חתמה החברה על ה
 ."חמיליון ש 517 -תמורת סך של כ

 
 

 ה מיועדת למימושהשקע -: 9באור 
 

(, סיווגה 1)ג(11מזכויות חברה בת המחזיקה במרכז מסחרי בבת ים )ראה גם באור  50%בעקבות מכירת 
 החברה את הנכסים וההתחייבויות של החברה הבת לסעיף זה.

 
 למכירהמיועדים  םנכסי  א. 

בדצמבר  31 
2017 

 אלפי ש"ח 

 1,654  מזומנים ושווי מזומנים

 5,843  מס הכנסה
 2,895  חייבים ויתרות חובה

 515  רכוש קבוע
 545,150  נדל"ן להשקעה

  556,057 
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 )המשך( השקעה מיועדת למימוש -: 9באור 
 

 התחייבויות המתייחסות לנכסים מיועדים למכירה  ב. 

בדצמבר  31 
2017 

 אלפי ש"ח 
לזמן ארוך מתאגידים  ותהלוואשל חלויות שוטפות 

 16,565  בנקאיים
 3,202  ספקים

 4,653  זכאים ויתרות זכות
 180,297  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים הלוואות

 66,159  מיסים נדחים
 18,456  *הפרשה לירידת ערך

  289,332 
 

 1)ג(11* ראה גם באור 
 
 

 מוחזקותבחברות השקעות  -: 10 באור
 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני א.

 
 ההרכב: .1

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 554,691  640,480  (1מניות )
 323,700  322,315  (2הלוואות וחובות לא שוטפים שניתנו )

 (67,034)  (72,793)  (3הלוואות שנתקבלו )

  890,002  811,357 
 
 בסך המיוחס להשקעה במניות סיטיפס עלות עודף יתרתכולל  2017בדצמבר,  31יום ל (1)

 .להלן(( 1)4'א10ביאור )ראה  (20,309 – 2016בדצמבר,  31)אלפי ש"ח  21,465 של
 
 מידע נוסף (2)

 
חלקן ללא  אלפי ש"ח( 88,337 -)כ צמודות למדד המחירים לצרכן בחלקן ההלוואות א(

אלפי  93,889 -אלפי ש"ח( וחלקן צמוד לשער החליפין של האירו )כ 140,089 -)כ הצמדה
 (.3.08%–31.12.2016לשנה ) 2.79%ל נושאות ריבית ממוצעת בשיעור שש"ח( ההלוואות 

 מועד הפרעון של ההלוואות ויתרות החובה טרם נקבע. ב(
אינו שונה מהותית מיתרתן בדוחות  2017בדצמבר,  31שווין ההוגן של ההלוואות ליום  ג(

הכספיים. הערכה זו של השווי ההוגן של ההלוואות מבוססת על חישוב הערך הנוכחי 
של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואות דומות בעלות מאפיינים 

 (.3.3% – 2016) 3.5% -דומים, כ
 
מדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  אלפי ש"ח הינה צמודת 9,370הלוואה בסך של  (3)

אלפי ש"ח אינן צמודות ואינן נושאות ריבית. מועד הפירעון  63,423והלוואות בסך של  2%
 של הלוואות אלה טרם נקבע.
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 )המשך( מוחזקותבחברות השקעות  -: 10 באור
 

 התנועה בהשקעות  .2 
 חברות כלולות 
 2017 2016 
 אלפי ש"ח 

 703,005  811,357  השנהיתרה לתחילת 

   תנועה במשך השנה:
 6,714  5,326  הפרשי הצמדה וריבית שנצברו 

 (6,193) 11,509  הפרשי תרגום
 10,577  (40,786) מתן )החזר( הלוואות, נטו

 -  23,612  השקעה בשותפות
 2,886  (5,334) ביטול )הפחתת( השקעה בכלולות
 3,786  -  (3בחברה כלולה )מימוש עודף הפסדים על השקעה 

 17  -  (1השקעה במניות )
 952  1,156  הפחתת עודף עלות 

 96,637  87,512  חלק הקבוצה ברווחים
 (7,024)  (4,350)  דיבידנדים 

 811,357  890,002  יתרה לסוף השנה
 
 להלן(. (1) 4'א10)ראה ביאור  (1)
 .( להלן(3) 4א'10)ראה ביאור  ( 2)

 
 צירוף מידע תמציתי בדבר חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .3 

 
  .בע"מ מגדלי הוד השרוןחברת  -תמצית מידע פיננסי של חברה כלולה  א.

 
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

בדוח על המצב הכספי של החברה הכלולה 
   לתאריך הדיווח :

 30,540  29,246  נכסים שוטפים

 762,647  798,170  נכסים לא שוטפים

   
 33,350  34,077  התחייבויות שוטפות

 455,630  434,471  התחייבויות לא שוטפות

 304,207  358,868  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
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 )המשך( מוחזקותבחברות השקעות  -: 10 באור
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח  

    תוצאות הפעולות של החברה הכלולה :

 45,419  59,411  69,038  הכנסות

 53,874  64,532  54,661  רווח נקי )*(

 53,874  64,532  54,661  רווח כולל

    
 )בניכוי השפעת המס( מיליון ש"ח בגין רווחי שערוך  25 -כולל סך של כ )*(

 .(ש"ח מיליון 30 -כ -2016)
 

  .בע"מ חוצות המפרץ חיפהחברת  -תמצית מידע פיננסי של חברה כלולה  ב.
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

   
 14,165  22,945  נכסים שוטפים

 769,359  806,680  נכסים לא שוטפים

   
 21,254  24,329  התחייבויות שוטפות

 444,602  444,525  התחייבויות לא שוטפות

 317,668  360,771  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

   
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח  

    

 49,785  52,960  57,198  הכנסות

 25,436  69,784  43,103  רווח נקי )*(

 25,436  69,784  43,103  רווח כולל

    
 רוך )בניכוי השפעת המס( מיליון ש"ח בגין רווחי שע 22 -כולל סך של כ )*(

 (.ש"ח מיליון 38 -כ -2016)
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 )המשך( מוחזקותבחברות השקעות  -: 10 באור
 

 מידע נוסף .4
 

הינה חברה פרטית בעלת זיכיון בלעדי ממדינת ישראל, למימון, הקמה, בניה  סיטיפס (.1)  
של פרוייקט הרכבת הקלה בירושלים. אורך  B.O.Tורכישת ציוד, הקמה ותחזוקה בתנאי 

  תחנות. 23ק"מ והוא כולל  14 -קו הרכבת הינו כ
 

)חלק  ביחד עם קבוצת אשטרום ושותפים נוספים בסיטיפס בע"מ החברה מחזיקה
 .(21% החברה

 
החברה מחזיקה ביחד עם קבוצת אשטרום ושותפים נוספים באמצעות שותפות מוגבלת  .(2)

(, גם בחברת קונקט ירושלים )להלן 21%"( )חלק החברה בשותפות השותפות)להלן "
"(. קונקט הינה חברה פרטית שכל עיסוקה הינו קבלן תפעול של פרויקט הרכבת קונקט"

מכח הסכם תפעול ותחזוקה שנחתם בין קונקט לבין החברה הקלה בירושלים וזאת 
 הזכיינית, סיטיפס.

 
אשר הינו קרקע בעיר ברלין, גרמניה, )להלן "הפרוייקט"( החברה החזיקה בפרוייקט  .(3) 

מ"ר המיועד לפיתוח אותו  12,000מ"ר עליה בנוי מבנה בשטח של  14,901בשטח של 
 .חידות דיור למכירהתכננה החברה להסב לבניין מגורים עם י

על הסכם למכירת מלוא החזקותיה בפרוייקט החברה  חתמה 2016ספטמבר, ב 29ביום   
הבעלים החזר מלוא הלוואות לשותפה בשותפות )להלן "הרוכש"(, וזאת בתמורה לקבלת 

של בסך בתוספת ריבית  אלפי ש"ח( 15,772-)כ אירואלפי  3,900לפרויקט בסך שהעמידה 
 1,256סך של . כמו כן, שולמו לחברה באותו מועד אלפי ש"ח( 2,220-)כ אירואלפי  544

כתוצאה  .אשר הועברו לרוכש בפרויקטמניותיה תמורת אלפי ש"ח(  5,079-)כ אירואלפי 
בגין מכירת המניות ופירעון ההלוואות כאמור  בתקופת הדוח החברהממכירה זו הציגה 

 .אלפי ש"ח( 9,008-)כ אירואלפי  2,132  רווח לפני מס בסך שללעיל 
 

 ,40%רכשה החברה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה הינו  2016 חודש ספטמבר,ב (.4) 
 חניות. 83מ"ר וכן  10,440בשטח בנוי של  ,, גרמניההמבורגמבנה משרדים בעיר 

 1.5 -)הכוללים כמיליון ש"ח(  88.5-)כמיליון אירו  21.9-עלות הנכס הסתכמה בסך של כ  
מיליון  36-)כ מיליון אירו 8.8-מיליון אירו עלויות רכישה נוספות(, חלק החברה הינו כ

 מיליון אירו, 7.9-סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות ברכישת הנכס הינו כ .ש"ח(
יתרת מימון העסקה  .מיליון ש"ח( 13-כ מיליון אירו 3.2-)חלק החברה כ מיליון ש"ח( 32-)כ

שיעור שנים ב 5( שנלקחה לתקופה של Non Recourseהלוואה בנקאית )נעשתה באמצעות 
 .1.76% -כ של שנתית קבועה ריבית

( מושכר משטחו 45% -כ) השטח עיקרשוכרים כאשר  מספרלבמלואו מושכר  הנכס  
 2018במרץ  31( לתקופת שכירות שתסתיים ביום F&Wחברה בבעלות עיריית המבורג )ל

 אלפי אירו 1,457 -כהשכירות השנתיים מסתכמים בסך של דמי עם אופציות להארכה. 
 .מיליון ש"ח( 6-)כ

 
 ,40%החברה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה הינו  חתמה 2016 דצמבר,ב 16 ביום (.5) 

מ"ר וכן  5,520בשטח בנוי של  ,גרמניהוולפסבורג, מבנה משרדים בעיר רכישת על חוזה ל
)הכוללים מיליון ש"ח(  69-)כ מיליון אירו 17.1-בסך של כעלות הנכס הסתכמה חניות.  150

מיליון  28-)כ מיליון אירו 6.9-מיליון אירו עלויות רכישה נוספות( חלק החברה הינו כ 1.7-כ
 מיליון אירו 6.6-סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות ברכישת הנכס הינו כ .ש"ח(

יתרת מימון  (.מיליון ש"ח 10.5-כ ון אירומילי 2.6-)חלק החברה כמיליון ש"ח(  26.7-)כ
  ( שנלקחהNon Recourseבנקאית ) העסקה נעשתה באמצעות הלוואה

    .1.91% -כשל  שנתית קבועה ריביתשיעור שנים ב 5לתקופה של   
שתי ( מושכר למשטחו 50% -כ) השטח עיקרשוכרים כאשר  מספרלבמלואו מושכר  הנכס  

 30חברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום הרכב לתקופת שכירות שתסתיים ביום 
 -כ  דמי השכירות השנתיים מסתכמים בסך של עם אופציות להארכה.  2026באפריל 

 .  מיליון ש"ח( 4.3-)כ אלפי אירו 1,021
 .2017עסקה זו הושלמה בחודש מרץ   
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 ()המשך מוחזקותבחברות השקעות  -: 10 באור
 
 )המשך( מידע נוסף .4
 

)להלן "השותפות"( על אקה השקעות  –אשטרום חתמה שותפות  2017בחודש אוגוסט  (.6) 
זכויות בקרקע בירושלים   6.66%והסכם אופציה לרכישת  38.34%הסכמים לרכישת 

יחידות דיור(,  משרדים  120-מגורים )כ :בניינים 2דונם עליה ניתן להקים  5.8 -בשטח של כ
 60.25מיליון ש"ח )חלק החברה  120.5 -כ ( תמורתמ"ר 3,000 -מ"ר( ומסחר )כ 35,000-)כ

ות ויתר בעלי הזכויות בקרקע מיליון ש"ח(. בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו השותפ
קע. בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקר הנ"ל

 28בנוסף חתמה החברה על הסכם להעמדת הלוואה לשותפה בשותפות בהיקף של עד  
מיליון ש"ח מותנה בגובה ההון העצמי שהשותפים יצטרכו להעמיד לטובת הרכישה, 

מיליון ש"ח אשר תפרע בתוך שנה ושלשה חדשים  13חלקה לזמן קצר בהיקף של עד 
אשר תיפרע מתוך רווחי הפרויקט  מיליון ש"ח 15מיום העמדתה וחלקה לזמן ארוך 

הצפויים. ההלוואות תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן ותישאנה ריבית בשיעור 
. החברה מממנת רכישה זו ואת ההלוואה הן על בסיס ההון העצמי שלה 8%שנתי של 

)נכון למועד הדוח טרם נסגר הסכם  העמדת מימון בנקאי לטובת הרכישה והן על דרך
רישום זכויות אשר  ,הסכמים מעין אלה כגוןבהסכם נקבעו תנאים כמקובל בון(.  המימ

נכון למועד דוח זה השלימה השותפות את  .2018צפוי שיושלמו במהלך חודש מרץ 
 תשלום תמורת הקרקע.

 

 
 השקעות בחברות מאוחדות .ב

 
 מאוחדות המוחזקות על ידי החברהחברות  בדברצירוף מידע תמציתי 

 
אשטרום חברת  -שאינן מקנות שליטה  מהותיות פיננסי של חברה מאוחדת עם זכויותתמצית מידע  

 .נכסים השקעות עולמיות בע"מ
 

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 
דוח על המצב הכספי )כפי שמוצג בדוחות הכספיים של 

   החברה המאוחדת(
 51,549  169,353  נכסים שוטפים

 937,398  785,883  נכסים לא שוטפים

   
 36,107  34,658  התחייבויות שוטפות

 751,832  648,580  התחייבויות לא שוטפות

 100,471  144,343  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 100,537  127,655  זכויות שאינן מקנות שליטה

   
 

-כ 2016מיליון ש"ח בגין רווחי שערוך )בניכוי השפעת המס( ) 29 -כולל סך של כ )*(
 (.ש"ח מיליון 21
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 )המשך( מוחזקותבחברות השקעות  -: 10 באור
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח  
 תזרימי המזומנים של החברה המאוחדת

   
 28,380  57,139  3,432  מפעילות שוטפת
 (57,982) (74,576) 215,344  מפעילות השקעה

 43,462  42,614  (147,558)  מפעילות מימון

    

 13,860  25,177  71,218  עליה נטו במזומנים ושווי מזומנים
 
 

 נדל"ן להשקעה -: 11באור 
 

 הרכב ותנועה א.

 

מבני 
 תעשייה

בנייני 
משרדים 
 ומסחר

מרכזים 
 סה"כ קרקעות בתי מלון מסחריים

 אלפי ש"ח 
בינואר,  1יתרה ליום 

2017  484,932  918,869  1,055,319  28,660  41,582  2,529,362 

       שינויים במשך השנה
עליית ערך נדל"ן 

 82,064  875  840  25,073  35,495  19,781  להשקעה
גריעות במהלך השנה 

 (236,281) -  -  -  (236,281) -  )ג' להלן(
רכישות והשקעות 

 93,180  87,839  -  1,819  829  2,693  במשך השנה )ג' להלן(
העברה לנכסים 

( 1מוחזקים למכירה )ג')
 (526,694) -  -  *(526,694) -  -  להלן(

העברה לנדל"ן 
להשקעה המיועד 

 (8,250) -  -  -  -  (8,250) למימוש
התאמות הנובעות 

 22,247   -    -    -   21,720  527  מתרגום דוחות כספיים
 31יתרה ליום 

 1,955,628  130,296  29,500  555,517  740,632  499,683  2017בדצמבר, 
 

 1)ג(11* נדל"ן בניכוי הפרשה לירידת ערך. ראה גם באור 
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 11באור 

 

מבני 
 תעשייה

בנייני 
משרדים 
 ומסחר

מרכזים 
 סה"כ קרקעות מלוןבתי  מסחריים

 אלפי ש"ח 
בינואר,  1יתרה ליום 

2016  475,291  847,056  1,037,509  26,160  36,516  2,422,532 

       שינויים במשך השנה
עליית )ירידת( ערך 

 66,086  5,066  2,500  13,914  29,555  15,051  נדל"ן להשקעה
 -  -  -  -  -  -  גריעות במהלך השנה

רכישות והשקעות 
 85,822  -  -  3,896  81,602  324  במשך השנה

העברה לנדל"ן 
להשקעה המיועד 
 (4,750) -  -  -  -  (4,750) למימוש )ב' להלן(

התאמות הנובעות 
 (40,328)   -    -    -   (39,344)  (984)  מתרגום דוחות כספיים

 31יתרה ליום 
 2,529,362  41,582  28,660  1,055,319  918,869  484,932  2016בדצמבר, 

 
 נדלן להשקעה המיועד למימוש ב.

 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 6,150  4,750  יתרה לתחילת השנה

   תנועה במשך השנה :
 4,750  8,250  מיון מנדל"ן להשקעה לנדל"ן להשקעה המיועד למימוש

 (6,150)  (13,000)  גריעה

 4,750  -  השנהיתרה לסוף 
 

 1720מידע על השקעות וגריעות עיקריות בשנת  .ג
 

 –התקשרה חברת אלדר נכסים בע"מ )חברת בת של אשטרום נכסים 2018בינואר,  24ביום  .1
(, המחזיקה במלוא ההון המונפק והנפרע של קניונים בישראל בע"מ, בהסכם עם ביג מרכזי 100%

, 2018בינואר  1ניונים בתוקף מיום מהחזקותיה בק 50%קניות בע"מ )להלן: "הקונה"(, למכירת 
 מיליון ש"ח המשקף שווי נטו של החברה הבת בניכוי התחייבויותיה.  125  -בתמורה לסך של כ

 דצמברב 31מהזכויות בקניון כאשר נכון ליום  100% -מ' ש"ח ל 555התמורה נקבעה לפי שווי של 
 מ' ש"ח.  532 -רה על סך של כ, עמד שווי הקניון בדוחות הכספיים של החב2017
דיווחה החברה כי אישור הממונה על ההגבלים העסקיים התקבל ובכך  2018בפברואר  14ביום 

 התקיימו כל התנאים המתלים וההסכם נכנס לתוקף.
כל ההשקעה  מאחר ומדובר במכירה של חברה בת הגוררת איבוד שליטה, סיווגה החברה את

אלפי  268,081הינו  2017בדצמבר  31ערך ההשקעה בספרים ליום  כהשקעה מוחזקת למכירה.
אלפי  18,456אלפי ש"ח, הוכר הפסד בסך של  249,625ש"ח ותמורת הרכישה משקפת שווי של 

  .עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטוש"ח שנזקף לסעיף 

 

חניוני חניוני אמד בע"מ )להלן ", התקשרה החברה בהסכם מכר עם 2017, דצמברב 31ביום  .2
מזכויותיה  50%לפיו רכשה החברה , דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, חברה קשורה ל"(אמד
במועד זה הועברה הבעלות  בעיר בת ים. 7122בגוש  88ידועה כחלקה בקרקע החניוני אמד של 

בהסכם להסדרת  חניוני אמדבד בבד עם הסכם המכר, התקשרו החברה והמשפטית לחברה. 
 .   ( במקרקעין ובפרויקט50% - 50%וגע לזכויותיהם )שיתוף הפעולה בנ
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 11באור 
 

אלפי ש"ח במועד  22,500אלפי ש"ח מתוכו שולם סך של  112,500מחיר הרכישה נקבע לסך של 
אלפי ש"ח ישולמו באמצעות קבלת הלוואה על ידי הצדדים לעסקה  33,750חתימת ההסכם. 
אלפי ש"ח תהא צמודה למדד המחירים  56,250. יתרת התמורה בסך של קצרן ההצפויה לחול בזמ

 לצרכן ותשולם במועד המוקדם מבין: 
 א( תוך שלוש שנים ממועד חתימת הסכם המכר 

ב( בתוך עשרים ואחד ימי עסקים מן המועד בו יתקבל חשבון אגרות והיטלים הנדרש במסגרת 
 הוצאת היתר הבניה הראשון להקמת הפרויקט . 

 
פרויקט בנייה הפעולה ביניהם להקים עם חניוני אמ"ד במסגרת הסכם שיתוף החברה בכוונה 

בייעוד לתעסוקה ושני מגדלי  בשלב זה מדובר בשני מגדלים המיועד למשרדים, מסחר ומגורים.
שטחים עיקריים ושטחי שירות על  74,780מגורים מעל שתי קומות מסחר בשטח כולל של 

 קרקעיים ותת קרקעיים. בכוונת השותפים להכניס שינויים בתוכנית הבניה.
 

אלפי ש"ח המתייחס לזכויות הבנייה שלה המיועדות  60,384החברה מציגה בסעיף המלאי סך של 
 אלפי ש"ח מוצגת בסעיף נדל"ן להשקעה. 49,405למגורים. יתרת הסכום בסך 

 
 ( יחד עם שותפיה, על הסכם100%)חברה בבעלות  2008חתמה אשתוהו  2017בחודש ספטמבר,  .3

למכירת אחזקותיהם בשותפות המחזיקה במבנה משרדים בעיר דיסלדורף, גרמניה לצד ג', 
ניכוי התחייבויותיה של השותפות )לרבות יתרת ההלוואה מיליון אירו ב 57 -בתמורה ברוטו של כ

שלקחה השותפות למימון רכישת הנכס( ובתוספת נכסיה השוטפים של השותפות במועד 
הושלמה  2017בדצמבר  31 -במיליון אירו.  24.6-הסתכמה התמורה לסך של כהשלמת ההסכם, 

  העסקה והתמורה הועברה לידי השותפים.
 
חתמה החברה על הסכם לרכישת קרקע שייעודה תעשיות עתירות ידע  2017 ,בחודש אפריל .4

לאחר התקיימות  2017 ,בחודש מאי אלפי ש"ח. 34,500דונם תמורת  23 -בשטח של כ ,בעיר יבנה
כל התנאים המתלים שצוינו בהסכם בין הצדדים שולמה התמורה והועברה הבעלות בקרקע 

מיליון ש"ח(.  3.9ת לרבות מס רכישה בסך של לידי החברה )עלות הרכישה כללה עלויות נוספו
בכוונת החברה  .אש"ח 37,000הסתכמה בסך של  2017בדצמבר,  31הערכת שווי נכס זה ליום 

 –מ"ר  35,000בשלב זה ניתן להקים עד  להקים על שטח זה מבני משרדים להשכרה, בעיקר
 2018שלקראת סוף שנת  החברה צופה .החברה מעוניינת בהגדלת הזכויות והיא פועלת לשם כך

  יהיו ברשותה את האישורים המתאימים שיאפשרו לה להתחיל בבניית הפרויקט.
 

 תוגרמני יותבאמצעות שותפו( 100%)חברה בבעלות  2013חתמה אשתוהו  2017בחודש נובמבר,  .5
על חוזה לרכישת שלושה נכסים בגרמניה, מבנה משרדים בכל אחת מהערים הבאות  דיסלדורף, 

חניות,  468-מ"ר ו 21,700 -ובעיר מנהיים, בשטח כולל של כבובליגן )הממוקמת ליד שטוטגרט( 
לרבות מיסים ועלויות  ,סך ההשקעהחניות, בהתאמה.  83-מ"ר ו 6,000-חניות, ו 300-מ"ר ו 12,000
 .מיליון אירו 80.6בסך של  צפויה להסתכםבנכסים,  ,נוספות

 מיליון ש"ח. 31מקדמה בסך נכון לתאריך המאזן, שילמה החברה 
 , התקיימו התנאים המתלים והעסקה הושלמה.2018בחודש פברואר 

   
 מידע על שווי הוגן .ד
 

להלן מפורטות ההנחות העיקריות אשר שימשו את מעריכי השווי בקביעת שוויים ההוגן של נכסי 
 הנדל"ן להשקעה אשר ברשות הקבוצה:

 2017בדצמבר  31 

מבני  
 תעשייה

בנייני 
משרדים 
 ומסחר

מרכזים 
 סה"כ קרקעות בתי מלון מסחריים

 אלפי ש"ח 
 31שווי הוגן ליום 

 1,955,628  130,296  29,500  555,517  740,632  499,683  2017בדצמבר, 
שיעור תשואה גלום 

   8.6% (2) 7.7% (1) 7.0% 7.4% משוקלל
NOI 192,050   2,550  84,497  68,075  36,928  משוקלל        
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 11באור 
 

 2016בדצמבר  31 

מבני  
 תעשייה

בנייני 
משרדים 
 ומסחר

מרכזים 
 סה"כ קרקעות בתי מלון מסחריים

 אלפי ש"ח 
 31שווי הוגן ליום 

 2,529,362  41,582  28,660  1,055,319  918,869  484,932  2016בדצמבר, 
 שיעור תשואה גלום

   8.9% 8.5% 7.2% 7.5% משוקלל
NOI 194,301   2,550  89,321  66,301  36,129  משוקלל 

 
בסך  1בתחשיב שיעור התשואה של בנייני משרדים ומסחר, נכלל השווי ההוגן של דיסלדורף  (1)

 .2017אלפי ש"ח, שנמכר בסוף שנת  236,698

 545,150ההוגן של קניון בת ים בסך בתחשיב שיעור התשואה של המרכזים המסחריים, נכלל השווי  (2)
 אלפי ש"ח, המוצג בסעיף נכסי השקעה מיועדת למימוש.

 
 מידע נוסף . ה
 

להארכה. עם זכות  2021-2050זכויות החכירה מסתיימות בין השנים  -מקרקעין בחכירה מהוונת  .1
טרם נרשמו על שם חברות הקבוצה במשרדי רשם המקרקעין זכויות חכירה בגין נכסים ששווים 

מליוני ש"ח וזכויות בעלות בגין נכסים ששווים  713 -ההוגן ליום המאזן מסתכם לסך של כ
עקב אי הזכויות טרם נרשמו  רובמליוני ש"ח.  27 -ההוגן לתאריך המאזן מסתכם לסך של כ

ניכוי שווי התחייבות . השווי ההוגן מוצג לאחר וחלוקה )בחברה ובמאוחד( השלמת הליכי איחוד
 – 2016אלפי ש"ח ) 13,825 -עם מינהל מקרקעי ישראל בסך של כלהארכת הסכמי החכירה 

 אלפי ש"ח(. 11,041
 

הנדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכי   .2
כישורים מקצועיים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן  יחיצוניים בלתי תלויים שהם בעלשווי 

שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים 
מהנכסים. באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם. בחישוב השווי 

 -ל 7.5% בין -2016) 8.25% -ל 7.1% וי בעיקר בשיעורי היוון שביןההוגן השתמשו מעריכי השו
8.35%.) 

 
הטבלה להלן מציגה את ההשפעה על הרווח )הפסד( של הקבוצה לפני מס כתוצאה משינוי בהנחות 

 חישוב שוויים ההוגן של הנכסים:בששימשו 
 2017בדצמבר  31  

  
מבני 

 תעשייה

בנייני 
משרדים 
 ומסחר

מרכזים 
 סה"כ בתי מלון מסחריים

 אלפי ש"ח  
רווח )הפסד( כתוצאה 

       משינוי בהנחות:
נקודות בסיס  25עלייה של 

 696,093  (829) 510,437  202,835  (16,350) 0.25% בשיעור התשואה הגלום
נקודות בסיס  25ירידה של 

 873,656  879  582,200  273,082  17,495  0.25% בשיעור התשואה הגלום
הגלום  NOI-עלייה ב

 912,207  1,475  600,183  285,565  24,984  5.00% 5%בשיעור של 
הגלום  NOI-ירידה ב

 651,490  (1,475) 490,117  187,832  (24,984) 5.00% 5%בשיעור של 
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 11באור 
 

 2016בדצמבר  31 

 
מבני 

 תעשייה

בנייני 
משרדים 
 ומסחר

מרכזים 
 סה"כ בתי מלון מסחריים

 אלפי ש"ח 

      רווח )הפסד( כתוצאה משינוי בהנחות:
נקודות בסיס בשיעור  25עלייה של 

 (77,575) (783) (30,277) (30,771) (15,744) התשואה הגלום
נקודות בסיס בשיעור  25ירידה של 

 82,765  829  32,120  32,979  16,837  התשואה הגלום

 124,389  1,433  52,766  45,943  24,247  5%הגלום בשיעור של  NOI-עלייה ב

 (124,389) (1,433) (52,766) (45,943) (24,247) 5%הגלום בשיעור של  NOI-ירידה ב
 
 א'.20 ראה באור, שעבודיםלגבי  .ו

 
 

 אשראי מתאגידים בנקאיים -: 21באור 
 

 16,700 -כ – 2016) 0.65%בריבית של פריים+ אלפי ש"ח 35,500 -הלוואה לזמן קצר בסך של כ יתרת א.
 (.1.4%אלפי ש"ח בריבית של פריים+

 
 א'.18לגבי שעבודים, ראה באור  .ב
 
 

  זכאים ויתרות זכות -: 31באור 
 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 17,844  18,411  ריבית לשלם
 1,600  -  מקדמות מרוכשי נדל"ן

 3,960  3,873  פקדונות משכר דירה
 10,967  8,683  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 -  19,125  שטרות לפירעון
 4,195  412  הכנסות מראש 

 -  5,637  מס הכנסה לשלם
 11,466  13,255  מס רכישה לשלם

 3,953  2,756  עובדים ומוסדות בגין שכר
 676  676  הפרשה לתביעות

 1,000  -  הפרשה להיטלי פיתוח
 3,000  1,312  הפרשה לבונוס מנכ"ל

 5,784  5,171  יתרות זכות אחרות והוצאות שנצברו
  79,311  64,445 
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 התחייבויות לא שוטפות -: 41באור 
 

 הרכבה א.
 

 7201בדצמבר,  31ליום  

שיעור ריבית  
 יתרה משוקלל 

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 אלפי ש"ח % 
    מתאגידים בנקאיים )ג' להלן(:הלוואות 

 205,611  236,627  3.35  ללא הצמדה
 4,974  6,567  5.94  בהצמדה למדד המחירים לצרכן

 285,271  302,073  2.71  בהצמדה לאירו

   545,267  495,856 

    אגרות חוב:
 -  -  2.47   6סדרה 
 162,502  217,227  4.25  ( להלן(2)ד') 7סדרה 
 325,252  404,041  4.60  ( להלן(3)ד') 8סדרה 
 504,861  530,978  4.90  ( להלן(4)ד') 9סדרה 
 299,246  299,246  3.06  ( להלן(4)ד') 10סדרה 

   1,451,492  1,291,861 

 11,905  11,905   (1הלוואה משותף בשותפות מאוחדת )

 1,799,622  2,008,664   סך הכל
 
 דת, ללא ריבית וללא מועד פרעון.באירו שהתקבלה משותף בשותפות מאוחהלוואה  (1)

 
 6201בדצמבר,  31ליום 

שיעור ריבית  
 יתרה משוקלל 

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 אלפי ש"ח % 
    הלוואות מתאגידים בנקאיים )ג' להלן(:

 346,404  443,851  3.36  ללא הצמדה
 6,548  9,196  5.97  בהצמדה למדד המחירים לצרכן

 427,013  447,200  3.32  בהצמדה לאירו

   900,247  779,965 

    אגרות חוב:
 (14) 13,804  2.54   6סדרה 
 215,617  270,178  4.25  ( להלן(2)ד') 7סדרה 
 406,944  485,497  4.60  ( להלן(3)ד') 8סדרה 
 529,245  540,853  4.90  ( להלן(4)ד') 9סדרה 

 122,032  122,032   ( להלן(4)ד') 10סדרה 

   1,432,364  1,273,824 

 14,817  14,817   (1הלוואה משותף בשותפות מאוחדת )

 2,068,606  2,347,428   סך הכל
 
 הלוואה באירו שהתקבלה משותף בשותפות מאוחדת, ללא ריבית וללא מועד פרעון.  (1) 
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 )המשך( שוטפותהתחייבויות לא  -: 14באור 
 
 7201בדצמבר,  31מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן ליום  ב.

 
שנה 

 ראשונה
שנה 
 שנייה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
 חמישית

שנה 
שישית 
 ואילך

טרם 
 סה"כ נקבע

 אלפי ש"ח 
הלוואות מתאגידים 

 580,767  - 64,446  104,591  98,924  116,531  111,364  84,911  בנקאיים
 1,451,492  - 639,803  143,542  169,504  169,506  169,506  159,631  אגרות חוב

הלוואה משותף בשותפות 
 11,905  11,905  - - - - - - מאוחדת

 2,044,164  11,905  704,249  248,133  268,428  286,037  280,870  244,542  סך הכל
 
 בנקאיים ומתאגידים פיננסייםמידע נוסף בקשר עם ההלוואות מתאגידים  ג.
 

 להלן: התחייבה לתאגידים בנקאיים כהחברה 
 

בדצמבר,  31ליום  .ליון ש"חימ 400מסך המאזן או מסך של  17.5% -ההון לא יפחת מ (1
 עומדת החברה ביחס זה. 2017

 
לא ליצור שעבודים שוטפים כלשהם על רכושה ללא הסכמתם ולא למכור או להשכיר  (2

 לא במהלך העסקים הרגיל, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. את נכסיה ש
 
במקרה בו יחול שינוי בשליטה ובבעלות בחברה והכל ביחס למצב השליטה במועד  (3

ההסכם, ללא הסכמת הבנקים בכתב ומראש, יהיו אלו רשאים להעמיד לפרעון מיידי את 
 האשראי שהעמידו לחברה.

 
נכון לתאריך המאזן, החברה עומדת בהתחייבויותיה לתאגידים הבנקאיים.
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 41באור 
 

 מידע נוסף בקשר עם אגרות החוב ד.
 

 
 

     שיעור     יתרת ע.נ. העומדת לפרעון     

 מועדי פרעון  תקופות   ריבית     בדצמבר  31    

 הקרן  פרעון הקרן  שנתית נקוב  בסיס הצמדה  2016  2017  ע.נ. שהונפק  אגרות חוב

     %    באלפים  אלפי ש"ח  סדרה

  לא צמוד  13,818  -  200,000  6
" 817ריבית "אגח ממשל 
 1/3/2017-1/3/2010  תשלומים חצי שנתיים 15  %2.4בתוספת מרווח של 

 1/07/2021-1/1/2012  תשלומים חצי שנתיים 20  %4.25  צמוד למדד המחירים לצרכן  256,579  205,263  500,000  7

 30/11/2022-30/11/2016  תשלומים חצי שנתיים 13  %4.6  צמוד למדד המחירים לצרכן  470,769  392,308  510,000  8

 1/10/2029-1/10/2015  תשלומים שנתיים 15  %4.9  לא צמוד  557,167 - 545,559  575,280  9

 1/1/2028-1/1/2019  תשלומים שנתיים 10  %3.06  המחירים לצרכןצמוד למדד   123,510  296,290  123,510  10
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 41באור 
 
מדורגות על ידי מעלות  ,אגרות החוב רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביבסדרות  .1

 . ilA/ STABLE (2015 - ilA/ STABLE)לתאריך הדיווח בדירוג 
 
אם במהלך תקופת  נקבע כי וכחלק מדוח הצעת המדף 7סדרה אגרות חוב הנפקת במסגרת  .2

רוג מקביל י)או ד BBBרוג יהיה +י( כך שהד7רוג אגרות החוב )סדרה יריבית כלשהיא יעודכן ד
לשנה בגין התקופה בה אגרות החוב  0.51%-ביוגדל שיעור הריבית  הדירוג הנמוך( -)להלן לו(

 -יוגדל שיעור הריבית ב +BBB( דורגו בדירוג הנמוך ובמידה והדירוג יהיה נמוך מדירוג 7)סדרה 
 .לשנה 0.5%

מהרווח הנקי בדוחות הכספיים השנתיים  50%החברה התחייבה שלא לחלק דיבידנד העולה על 
 שבשנה שחלפה. אגרות החוב אינן מובטחות. 

 
( של החברה כמפורט 8, דוח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב )סדרה החברהפרסמה  2012בשנת  .3

 להלן:
מיידי כמו תחייבויות ועילות לפירעון נקבעו ה 8במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב סדרה 

, חוב 17% -מ יפחתמתן שעבוד שלילי ועמידה בהתניות פיננסיות לרבות יחס הון למאזן שלא 
. כן 15.5שלא יעלה על  NOI -, יחס חוב פיננסי נטו ל77.5%שלא יעלה על  CAP -טו לפיננסי נ

לנדארית ק: החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן נקבעו
 600-מחברה וכל עוד שההון העצמי לא קטן מהרווח הנקי של ה 50%כלשהי בסכום העולה על 

פחת מתחת י. הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברה לא ש"חמיליון 
כן נקבע כי אם במהלך תקופת ריבית כלשהיא יעודכן דרוג אגרות החוב  .ש"חמיליון  650-ל

כל  -+ )או דרוג מקביל לו( יוגדל שיעור הריבית בחצי אחוז BBB ( כך שהדרוג יהיה8)סדרה 
 .במצטבר 1%אך לא יותר משיעור עלייה של  0.25%ר ריבית נוסף של ירידה נוספת יוגדל בשיעו

 החברה עומדת בהתניות הפיננסיות האמורות. 2017בדצמבר  31נכון ליום 
  

)להלן  9אלפי ש"ח ע.נ אגרות חוב סדרה  121,080 ,הנפיקה החברה 2014בספטמבר,  22ביום   .4 
לשנה. הוצאות ההנפקה  4.9%ריבית של  "אגרות החוב"(. אגרות החוב אינן צמודות ונושאות

 אלפי ש"ח. 1,739הסתכמו לסך של 
בחמישה עשר תשלומים שנתיים לא שווים, אשר ישולמו ביום אגרות החוב תעמודנה לפירעון    

)כולל( כאשר בכל אחד מהתשלומים הראשון  2029עד  2015באוקטובר של כל אחת מהשנים  1
מהקרן, בכל אחד מהתשלומים הרביעי עד וכולל השביעי ישולמו  2%עד וכולל השלישי ישולמו 

. היתרה הקרןמ 9.5%ום האחרון ישולמו מהקרן ובכל אחד מהתשלומים השמיני ועד התשל 4.5%
תשולם  אשר 4.9%של הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור 

עד  2015אחת מהשנים  באוקטובר של כל 1באפריל וביום  1בתשלומים חצי שנתיים, ביום 
 )כולל(. 2029

ע.נ במסגרת הרחבת סדרת אגרות  ש"ח 236,900,000הנפיקה החברה  2016, פברוארב 24ביום   
 הסדרהש"ח. הוצאות ההנפקה בגין הרחבת אלפי  237,373בתמורה לסך של  (9חוב )סדרה 

לאחר ההרחבה האמורה מסתכמת סדרת אגרות החוב  אלפי ש"ח 1,970 -סך של כבהסתכמו 
 אלפי ש"ח ע.נ. 562,180-( ב9)סדרה 

ש"ח ע.נ במסגרת  13,100,000ל הקצאה פרטית על דרך ש הנפיקה החברה 2016, אפרילב 13ביום   
לאחר ההרחבה ש"ח. אלפי  13,257-כבתמורה לסך של  (9הרחבת סדרת אגרות חוב )סדרה 

 אלפי ש"ח ע.נ. 575,280-( ב9האמורה מסתכמת סדרת אגרות החוב )סדרה 
ועילות )התניות פיננסיות( התחייבויות מספר במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב נקבעו 

 .לפירעון מידי
 הוראות שטר הנאמנות.החברה בעומדת  2017 דצמבר,ב 31נכון ליום 

 
)להלן  10אלפי ש"ח ע.נ אגרות חוב סדרה  123,510הנפיקה החברה,  2016בספטמבר,  27 ביום .5

"אגרות החוב"(. אגרות החוב הינן צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית 
 מיליון ש"ח. 1.5 -לשנה. הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ 3.06%של 

לסדרת אגרות החוב בהיקף של עד  ilA/STABLEדירוג סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ אישרה 
אגרות החוב תעמודנה לפירעון בעשרה תשלומים שנתיים לא שווים, אשר  .מיליוני ש"ח 150

)כולל( כאשר בכל אחד מהתשלומים  2028עד  2019בינואר של כל אחת מהשנים  1ישולמו ביום 
מהקרן, בכל אחד  10%יעי ישולם מהקרן, בתשלום הרב 3%הראשון עד וכולל השלישי ישולמו 

 6%מהקרן ובתשלום האחרון ישולם  15%מהתשלומים החמישי עד וכולל התשיעי ישולמו 
 מהקרן. 
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 14באור 
 

אשר  3.06%אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה של היתרה הבלתי מסולקת של קרן 
עד  2017ביולי של כל אחת מהשנים  1בינואר וביום  1תשולם בתשלומים חצי שנתיים, ביום 

 (.2028)ינואר  2028
אלפי ש"ח ע.נ אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת  172,780, הנפיקה החברה 2017ביולי  16ביום 

אלפי ש"ח. לאחר ההרחבה האמורה  180,037 -סך של כ( בתמורה ל10אגרות חוב )סדרה 
 אלפי ש"ח ע.נ. 296,290 -( ב10מסתכמת סדרת אגרות החוב )סדרה 

 ועילות לפירעון מידימספר התניות פיננסיות במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב נקבעו 
 2017דצמבר ב 31נכון ליום  .9-ו 8עו בשטרי הנאמנות של סדרות הזהות לאלה שנקבעו שנקב

 הוראות שטר הנאמנות.החברה בעומדת 
 

 א'.18שניתנו בקשר עם התחייבויות לא שוטפות, ראה באור  תבאשר לבטחונו ה.
 
 

 מכשירים פיננסיים -: 51באור 
 

 גורמי סיכון פיננסיים א.
 

 מטבע סיכון לרבות) שוק ניסיכו כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות הקבוצה פעילויות
 ניהול תוכנית וסיכון נזילות. אשראי סיכוןחוץ, סיכון מדד המחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר( 

, מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות הקבוצה של הכוללת הסיכונים
 על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.

 
שיפה הנובעת מסיכוני השוק. ניהול הסיכונים, החברה לא קבעה מדיניות לניהול הסיכונים בגין הח

כאמור, ומעקב אחר ניהולם מבוצע מעת לעת לגבי כל מקרה לגופו ומדווח במקביל לדירקטוריון 
 החברה.

 
 סיכוני שוק .1
 

 סיכון מדד המחירים לצרכן א(
 

לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים 
רים לצרכן בישראל. כמו כן, לקבוצה הלוואות שניתנו אשר צמודות לשינויים במדד המחי

לצרכן במדד זה. הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים אשר צמוד למדד המחירים 
אלפי  915,380-כ ושבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן, הינו

 אלפי ש"ח(. 774,875 – 2016בדצמבר,  31) 2017בדצמבר,  31ש"ח ליום 
 

 סיכון בגין שיעור ריבית )סיכון שווי הוגן( ב(
 

הלוואות לקבוצה נכסים פיננסיים הנושאים ריבית קבועה וכן התחייבויות פיננסיות כגון 
 31.12.2016)ש"ח  מליוני 1,464 של לזמן ארוך ואגרות חוב הנושאות ריבית קבועה בסך

ש"ח(. לקבוצה קיימת חשיפה לסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן של  מיליוני 1,761.4 –
 המכשירים הפיננסיים הנ"ל כתוצאה משינוי בשיעורי ריבית השוק.

 
 31.12.2016)מליוני ש"ח  272.9 -לחברה התחייבויות פיננסיות בריבית משתנה בסך של כ

 בשיעורי הריבית בשוק. ולכן היא חשופה לסיכון תזרימי בגין שינוי מליוני ש"ח( 474.4 -כ
 

 חוץ מטבע סיכון ג(
 

 לקבוצה נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הצמודות לשער החליפין של האירו. 
להשקעותיה נטו בחברות בחברות  הלסיכון של מטבע חוץ קשור קבוצההחשיפה של ה

      לחברה עודף נכסים על התחייבויות במטבע חוץ בסך של  2017בדצמבר,  31ליום  בנות.
 349,642 -אלפי אירו, כ 86,464 -כ – 2016אלפי ש"ח ) 611,211 -אלפי אירו, כ 147,186 -כ

 .אלפי ש"ח(
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 15באור 
 
 סיכון מחיר (ד

 
פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך, מניות ואגרות חוב, לקבוצה השקעות במכשירים 

המסווגים כנכסים פיננסיים זמינים למכירה ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 
רווח או הפסד, אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן הנקבע 

 בהתבסס על מחירי שוק בבורסה.
 
 אשראי סיכון .2
 

 דמי אשר שכירות בחוזי מתקשרת הקבוצה. אשראי סיכון של משמעותיים ריכוזים אין לקבוצה
 נגבים השכירות שדמי מכיוון. לצרכן המחירים למדד לרוב צמודים בהם הנקבעים השכירות

 .ללקוחותיה אשראי, המקרים במרבית, מעניקה הקבוצה אין שלמעשה הרי, מראש מהשוכרים
 

מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ומכשירים פיננסיים אחרים  הקבוצה
 בישראל, אשר הינם בעלי דירוג אשראי גבוה. בעיקר במוסדות פיננסיים שונים

 
 סיכון נזילות .3
 

מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת 
יתר, הלוואות מבנקים ואגרות חוב. החברה שוקלת לקחת אשראי באמצעות שימוש במשיכות 

 לתקופה ארוכה או קצרה על פי תנאי הריבית השוררים במשק.
 

פיננסיות של הקבוצה על פי התנאים הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות ה
 החוזיים בסכומים לא מהוונים:

 
 7201בדצמבר,  31ליום 

 עד שנה 

משנה 
עד 

 שנתיים

משנתיים 
 3עד 

 שנים

 3-מ
שנים 

 4עד 
 שנים

 4-מ
שנים 

 5עד 
 שנים

 5מעל 
 שנים

טרם 
 סה"כ נקבע

 אלפי ש"ח  
אשראי מתאגידים 

 35,500  - - - - - - 35,500  בנקאיים
הלוואות מתאגידים 

 631,724  - 66,634  110,462  105,707  125,240  123,549  100,132  בנקאיים
 הלוואות משותף

 11,905  11,905  - - - - - - בשותפות מאוחדת
 1,784,800  - 742,331  176,249  207,557  215,061  222,563  221,039  אגרות חוב

 79,461  - - - - - - 79,461  זכאים ויתרות זכות

  436,132  346,112  340,301  313,264  286,711  808,965  11,905  2,543,390 

 
 6201בדצמבר,  31ליום 

 עד שנה 

משנה 
עד 

 שנתיים

משנתיים 
 3עד 

 שנים

 3-מ
שנים 

 4עד 
 שנים

 4-מ
שנים 

 5עד 
 שנים

 5מעל 
 שנים

טרם 
 סה"כ נקבע

 אלפי ש"ח  
אשראי מתאגידים 

 17,201  - - - - - - 17,201  בנקאיים
הלוואות מתאגידים 

 1,015,127  - 244,066  240,032  141,865  139,863  87,829  161,472  בנקאיים
הלוואות משותף 

 14,817  14,817  - - - - - - בשותפות מאוחדת
 1,793,938  - 743,592  197,388  204,714  212,039  215,603  220,602  אגרות חוב

 64,655  - - - - - - 64,655  זכאים ויתרות זכות

  463,930  303,432  351,902  346,579  437,420  987,658  14,817  2,905,738 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 15באור 
 

 שווי הוגן ב.
 

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, 
 פי שווים ההוגן:-המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על

 
 שווי הוגן יתרה 

 בדצמבר  31 בדצמבר  31 

 2017 2016 2017 2016 

 אלפי ש"ח 
     התחייבויות פיננסיות

הלוואות בריבית קבועה שהתקבלו 
(1)  321,466  460,169  326,387  462,439 

 13,881  -  13,804  -  (2( )6אגרות חוב )סדרה 
 293,603  234,082  270,178  217,227  (2( )7אגרות חוב )סדרה 
 515,022  435,383  485,497  404,041  (2( )8אגרות חוב )סדרה 
 589,315  621,719  540,853  530,978  (2( )9אגרות חוב )סדרה 
 123,683  320,556  122,032  299,246  (2( )10אגרות חוב )סדרה 

  1,772,958  1,892,533  1,938,127  1,997,943 
 
מבוסס על  שהתקבלו הנושאות ריבית קבועההשווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך  - 3רמה  (1)

לות חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואות דומות בע
על  2.5%, (3.3% – 2016) בריבית קבועה לא צמודה על הלוואות בארץ 3.5%, מאפיינים דומים

הלוואות צמודות בריבית לחברה לא היו  2016הלוואות בארץ בריבית קבועה וצמודה )בשנת 
 (.1.8% – 2016) על הלוואות בגרמניה 1.7% -ו קבועה(

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

 פעיל לתאריך המאזן. מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה, 
הלוואות לחברות כלולות, הלוואות שניתנו לזמן ארוך, אשראי שוטף ואשראי לזמן ארוך בריבית 

 וי ההוגן שלהם.משתנה מתאגידים בנקאיים ואחרים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשו
 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ג.

 בדצמבר  31 
 2017 2016 

 1רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 
   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

 203,010  165,017  ניירות ערך סחירים המוחזקים למסחר

  165,017  203,010 
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 )המשך( פיננסייםמכשירים  -: 15באור 
 

 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק .ד

מבחן רגישות לשינויים בשיעורי  
 ריבית

 רווח )הפסד( מהשינוי 

 

עליית ריבית 
 100) 1%של 

 נקודות בסיס(

ירידת ריבית 
 100) 1%של 

 נקודות בסיס(

 אלפי ש"ח 

2017  (2,366)  2,366 

2016  (4,577)  4,577 
 

לשינויים בשער  מבחן רגישות 
 החליפין של האירו

 רווח )הפסד( מהשינוי 

 

עליית שע"ח 
 10%של 

ירידת שע"ח 
 10%של 

 אלפי ש"ח 

2017  (31,398)  31,398 

2016  (46,202)  46,202 
 

מבחן רגישות לשינויים במדד  
 המחירים לצרכן

 רווח )הפסד( מהשינוי 

 

עליית מדד של 
1% 

ירידת מדד של 
1% 

 ש"ח אלפי 

2017  (8,369)  8,369 

2016  (7,983)  7,983 
 

 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
 

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 
 אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

 
בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות  החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש

או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי בהון )לפני 
מס(, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח. בחינת 

תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם  גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של
 סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.

 
בהלוואות לזמן  בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית.

 נה בריבית.ארוך בריבית משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשת
 
 .ג'14באור לגבי אמות מידה פיננסיות, ראה  .ה
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 המסים על הכנס -: 61באור 
 

 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה א.
 

  1985-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה
 

, נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים 2007על פי החוק, עד לתום שנת 
 במדד המחירים לצרכן. 

 
-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 2008בחודש פברואר 

, נמדדות התוצאות 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985
לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה 

. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות 2007בדצמבר,  31ליום  שעד
התוספת תיאום ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול 

חר )לנכסים בני פחת שנרכשו לאוהניכוי בשל אינפלציה והפסקת התיאום של הניכוי הנוסף בשל פחת 
 .2008החל משנת ( 2007שנת המס 

 
 1959-תשי"טהלעידוד השקעות הון,  החוק

 
 לחלק שניתן" מאושר"מפעל  של מעמד בתוקף, שונות מס להטבות החברות זכאיות, החוק פי על

 :הינן העיקריות ההטבות. זה בחוק כמשמעותו, ממפעליהן
 

 (68)תיקון  1959-ט"התשיהחוק לעידוד השקעות הון,  תיקון
 

)תיקוני חקיקה(,  2012 -ו 2011אושר בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2010דצמבר  בחודש
-)להלן  1959-"טהתשי, אשר קובע, בין היתר, תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון, 2011-"אהתשע

 ומחיל שבחוק ההטבות מסלולי את משנה התיקון. 2011, בינואר 1 מיום היא התיקון תחולתהחוק(. 
, אשר תחשב כחברה מועדפת בעלת מפעל החברה של המועדפות ההכנסות כלל על אחיד מס עורשי

 לעבור אם( מבחירתה בה לחזור אפשרות)ללא  לבחור רשאית החברה, 2011 המס משנת החל. מועדף
כל הכנסתה המועדפת  על יחולו הבחירה נעשתה שלגביה מס שנת מאותה והחל התיקון לתחולת

 2012-ו 2011 בשנים: הינם לחוק התיקון פי על המס שיעורי. המתוקנים המס שיעורי מהמפעל המועדף
 ואילך 2015 ובשנת(, 7% -' א פיתוח)באזור  12.5% 2014-ו 2013 בשנים(, 10% -' א פיתוח)באזור  15%
 (.6% -' א פיתוח)באזור  12%

 החברה בחרה שלא לעבור לתחולת התיקון.
 
 חברות הקבוצהשיעורי המס החלים על  ב.
 

 חברות בישראל .1
 

, 26.5% -ו 25% היה – 2015 ו 2016 ובשנים 24% יהה 2017 בשנת בישראל החברות מס שיעור
 .בהתאמה

 
אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  2016בדצמבר, 

, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2016 – (, התשע"ז2018-ו 2017לשנות התקציב 
לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
23%. 

 
 לארץ בחוץ מאוחדות חברות .2

 
 . 15.6%-הכנסות מהשכרת נכסים הממוקמים בגרמניה מוטל מס בשיעור של כ על
 .15.6%-כ של בשיעור הון רווחי מס חל בגרמניה "ןנדל נכסי ממימוש הון רווח על

 מסויימים תנאים ובהתקיים זרות חברות ידי על הגרמניות בחברות המניות החזקות במימוש
 .בגרמניה הון רווח מס יוטל לא
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 )המשך( מסים על הכנסה -: 16באור 
 

 הפסדים מועברים לצורכי מס ג.
 

 -לסך של כ 2017בדצמבר,  31ליום מסתכמים והפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות לחברה 
של לחברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס המסתכמים לסך  ש"ח(, מליוני 249 - 2016) ש"ח מליוני 235

 מליוני ש"ח(. בגין יתרות אלה נרשמו בדוחות 108 -כ - 2016מליוני ש"ח נכון לאותו מועד ) 95 -כ
 מליוני ש"ח(. 68.3 -כ - 2016ש"ח ) מליוני 63.5 -בסך של ככספיים נכסי מסים נדחים ה
 

הטבת המס בגין  .ש"ח מליוני 61 -כ של בסך הפסדים להעברהבגין  מס נדחהלא נכלל נכס  2016בשנת 
 .2017נכללה ומומשה בשנת אלה הפסדים 

 
 מסים נדחים .ד

 
 ההרכב:

 
 מאזנים

ההכנסה בדוחות נזקף לסעיף מסים על 
 רווח והפסד

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 31 
 2017 2016 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח 

 התחייבויות מסים נדחים
  

   

נדל"ן להשקעה המוצג בשווי 
 276,119  232,450  הוגן

   

 
 232,450  276,119    

      נכסי מסים נדחים

 68,279  63,498  הפסדים מועברים לצורכי מס
   

    (873)  (2,082)  הפרשים זמניים אחרים

 
 61,416  67,406    

הוצאות מסים נדחים בדוח 
 רווח והפסד

  
 27,918  (5,572)  23,494 

    208,713  171,034  התחייבויות מסים נדחים, נטו

 
 תנועה:

 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 217,349  208,713  בינואר 1 -נטו להתחייבויות מסים נדחים, 
 (5,572) 27,918  נזקף לרווח והפסד

 (3,064)  562  נזקף לרווח כולל אחר

  -   (66,159)  מיון התחייבויות בגין נכסים מוחזקים למכירה

 208,713  171,034  בדצמבר 31 -התחייבויות מסים נדחים, נטו ל
 

  



 אשטרום נכסים בע"מ
 לדוחות הכספיים המאוחדים נספח

55 

 
 

 )המשך( מסים על הכנסה -: 16באור 
 

 מסים נדחים בגין פריטים שנזקפו לסעיפי רווח כולל אחר 
 

 מסים נדחים שנזקפו לסעיפי רווח כולל אחר בגין:
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 (8,251)  (3,064)  562  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 
 הכלולים ברווח או הפסדמסים על הכנסה )הטבת מס(  ה.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח 

    בגין שנת החשבון:
 11,417  11,836  16,061  מסים שוטפים

התאמת יתרות המיסים הנדחים בעקבות 
 -  (26,928) -  שינוי בשיעורי המס

 23,623  21,356  27,918  מסים נדחים
  43,979  6,264  35,040 

    בגין שנים קודמות:
 3,761  908  313  ( להלן(1מסים שוטפים )ז')

 (129)   -    -   מסים נדחים
  313  908  3,632 
  44,292  7,172  38,672 

 
 תאורטי מס ו.
 

 להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח
או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על הכנסה שנזקף הרווח או 

 הפסד:
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 16באור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 210,378  278,730  262,416  רווח לפני מסים על ההכנסה
חלק החברה ברווחי חברות כלולות, בניכוי 

 (61,041)  (100,475)  (83,334)  נטו

  179,082  178,255  149,337 

 26.5%  25.0%  24.0%  שיעור המס הסטטוטורי בישראל

 39,574  44,564  42,980  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת 

    מהגורמים הבאים:

 (1,868) (3,926) (3,030) הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדים )*(
עדכון יתרות מיסים נדחים בגין שינויים 

 -  (26,928) -  בשיעורי המס
גידול )קיטון( בהפסדים לצרכי מס בגינם לא 

 521  (4,675) (1,141) הוכרו מיסים נדחים בתקופה, נטו
 (796) -  -  רווח מרכישה במחיר הזדמנותי

מס בגין חלק המיעוט ברווחי שותפויות 
 (5,424) (4,232) (4,911) מאוחדות

מיסים בגין חלק החברה ברווחי שותפויות 
 1,409  4,164  4,144  כלולות

הוצאות לא מוכרות, הכנסות פטורות 
 1,624  (2,703) 5,937  אחרות ואחרים

 3,632  908  313  מסים בגין שנים קודמות

 38,672  7,172  44,292  מסים על ההכנסה 
 

 .16%-שיעור המס כ –בגין הכנסות מגרמניה  )*( 
 
 שומות מס ז.

 
 שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות לחברות מאוחדות:  

 
 עד לשנת  מספר החברות המאוחדות

   
 3120  שנים עשר

 
 

 הון -: 71באור 
 

 הרכב הון המניות: א.
 

 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31 

 
 רשום

מונפק 
 רשום ונפרע

מונפק 
 ונפרע

 מספר המניות  
ש"ח ע.נ. כ"א  1מניות רגילות בנות 

)*  200,000,000  86,728,319  200,000,000  79,034,633 
 
 אביב.-המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל *(
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 )המשך( הון -: 17באור 
 

 המניות המונפק והנפרעהתנועה בהון  ב.
 

 מספר מניות

 79,034,633  2017בינואר,  1יתרה ליום 

 7,693,686  הנפקת מניות

 86,728,319  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

  
 כתבי אופציה ג.

 
 .'ו20לגבי אופציות למנכ"ל לרכישת מניות, ראה באור 

 
 

 הנפקת הון ד.
 
ש"ח ע.נ. כ"א של  1מניות רגילות בנות  7,250,000לציבור הנפיקה החברה  2017בספטמבר  12יום ב

 118,538ש"ח וסה"כ התמורה ברוטו הסתכמה בסך של  16.35החברה. מחיר המניה שנקבע בהנפקה הינו 
 אלפי ש"ח . 3,189אלפי ש"ח . הוצאות ההנפקה הסתכמו בסך של 

 
 דיבידנד .ה

 
 .למניה ש"ח 0.69 –אלפי ש"ח  55,000חילקה החברה דיבידנד בסך של  2017, באפריל 9ביום 
 ש"ח למניה. 0.39 –אלפי ש"ח  30,000חילקה החברה דיבידנד בסך של  2017בספטמבר,  12ביום 

 
אלפי  50,000הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2018, מרס 20ביום לאחר תאריך הדיווח, 

 למניה. חש" 0.58 –לבעלי מניותיה ש"ח 
 
 בחברהניהול ההון  .ו

 
 מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן:

 
לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי המניות,  .1

 משקיעים ובעלי עניין אחרים.
לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות השגת תשואה על ההון ברמה המקובלת  .2

 בענף ובהתאם לרמת הסיכון בו.
לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית וייצרו ערך מרבי  .3

 לבעלי המניות. 
 

החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בעקבות שינויים בתנאים הכלכליים ומאפייני 
רה אמצעים שונים כגון הסיכון של פעילותה. כדי לשמר או להתאים את מבנה ההון הנדרש, נוקטת החב

 ביצוע שינויים בסכומי הדיבידנד המשולם לבעלי המניות, הנפקות הון, גיוסי חוב ופרעונות חוב.
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 , ערבויות והתקשרויותשעבודים, התחייבויות תלויות -: 18באור 
 
 שעבודים א.
 

ש"ח נרשמו שעבודים קבועים ומשכון ליון ימ 580.8-כ של להבטחת ההתחייבויות לבנקים בסך .1
על זכויות ו על מקרקעין בהליכי בניה למכירה ,הקבוצשל ה מרבית הנדל"ןראשון ללא הגבלה על 

 בחלק מהחברות הכלולות.
 
התחייבויות בנקאיות של חברת סיטיפס נרשם שעבוד של מניות סיטיפס לטובת להבטחת  .2

 החברה לנאמנות של בנק לאומי.
 

 תלויותייבויות התח ב.
 

במסגרת בניית מלון בים המלח על ידי שותפות בין חברה מאוחדת לבין מלונות אפריקה ישראל  .1
ניתן ההיתר לבניית  העל פי בתב"ענמוך מהמצויין הבעומק  בוצעו פעולות בניה מסוימותבע"מ 
, התחייבו השותפים זו, ועל מנת להסיר התנגדות . מפעלי ים המלח התנגדו למתן ההיתרהמלון

פיצוי, שיפוי או תשלומים אחרים, בגין  מהםכלפי מפעלי ים המלח כי לא ידרשו ולא יתבעו 
יגרמו להם כתוצאה מפעולות של מפעלי ים המלח אשר יביאו להעלאת ינזקים או הפסדים ש

 פהמים באזור.מפלס 
 

ום לנזק לתשתיות, ליסודות מעל לגובה מסוים עלולה לגר 5"יצוין כי עליית מפלס מי בריכה מס' 
. למיטב הבנת החברה, נזקים בגין 5ולמבנים של בתי מלון הנמצאים בסמוך לשפת בריכה מס' 

חדירת מי ים המלח ליסודות הבניין נכללים בנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מפעולות מפעלי 
י ביטוחי בגין ים המלח אשר יביאו להעלאת מפלס המים באזור ולמלון ים המלח לא קיים כיסו

נזקים או הפסדים שייגרמו למלון כתוצאה מפעולות של מי"ה אשר יביאו להעלאת מפלס המים 
באזור. יחד עם זאת יצוין, כי מהנדס הקרקע הצהיר כי יסודות מלון ים המלח נבנו בהתאמה 

 למי ים המלח.
 

, בין יתר מסמכי לעניין הפגיעה ביסודות הבניין הרי שבמסגרת תכנון הבניין ורישויו הוגשה
התכנון, הצהרת המתכנן כי יסודות הבניין עמידים בפני מי ים המלח.  פתרון הקבע לבעיה זו 

, באופן שלא תידרש העלאה של מפלס המים בבריכה 5הינו בדרך של קציר המלח בבריכה מס' 
נחתם הסכם בין מדינת ישראל למי"ה אשר  8.7.2012 -לאחר השלמת מערך הקציר. בתאריך ה

 קובע כי תכנון וביצוע קציר המלח יבוצע ע"י מי"ה.  
למיטב ידיעת החברה, עדיין לא הוחל בקציר המלח משום המחלוקות הרבות שיש בין המדינה 
 למפעלי ים המלח בנושא. בשל העובדה שיתכן והמחלוקות יארכו זמן רב הרי שבתכנון ההגנות

מ' בקו המים ובהתאם לכך החלו בביצוע הגבהת  1מפני פגיעת המים נלקחה בחשבון עלייה של  
קו החוף. עבודת הגבהה זו נעשית בשלבים על ידי החברה לפיתוח ים המלח בהתאם למצב 
עליית המפלס , נכון להיום נסתיימו העבודות שנדרשו בשלב זה להגנת קו החוף מפני עליית 

 המים. 
 

י לעמדת החברה, אין חשש ממשי לשקיעת יסודות הבניין, והחשש, ככל וישנו, הינו יובהר, כ
 אך מפני הצפת היסודות."

 
למועד הדוח לשותפות אין כיסוי ביטוחי בגין נזקים או הפסדים כאמור, אם ייגרמו. להערכת 

ן השותפים, אין לשותפות חשיפה משפטית בשל בנייה בעומק הנמוך מהמותר על פי תב"ע, שכ
 קיבלה מהרשויות המוסמכות את כל ההיתרים והאישורים הדרושים לשם הבניה.

 
( על ידי משרד 42.3% -הוגשה תביעה נגד חברה מוחזקת )חלק החברה  2008בחודש אפריל  .2

מליון ש"ח וזאת בקשר עם תשלום שכר טרחת  12.5-התובעים( על סך של כ -עורכי דין )להלן 
 1.5%, לפיו יעמוד שכר טרחת עורך הדין בשווי של 1993ש יולי עורך דין בהתאם להסכם מחוד

מערך הקרקע )כולל מע"מ( לרבות יחידות בנויות ו/או שייבנו על הקרקע בתוספת מע"מ על 
 הנ"ל.

 
לטענת התובעים, ערכם הכולל של המקרקעין והבניינים שנבנו עליהם ושייבנו עליהם עומד על 

מליון ש"ח. מסכום זה יש  14 -מסכום זה הינו סך של כ 1.5%מליון ש"ח, כאשר  805סך של 
  מליון ש"ח אשר שולם בעבר. 1.5 -להוריד סך של כ
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מיליון ש"ח  1.1-סך של כ ניתן פסק דין לפיו התחייבה החברה לשלם לתובע 2016בחודש יולי, 
 .2016אשר שולמו במהלך חודש יולי, 

לפיכך מחקה החברה המוחזקת את ההפרשה שנרשמה בתקופות קודמות, הקטנת ההפרשה 
 כאמור נזקפה לסעיף הוצאות הנהלה וכלליות.

 הגישו הצדדים לתביעה, כל צד מטעמו, ערעור לבית המשפט העליון. 2016בחודש אוקטובר, 
, ועיקרו של כאשר עיקרו של הערעור שהוגש ע"י התובע הינו בקשר לסכום שנפסק לטובתו

 2018הערעור שהוגש מצד החברה המוחזקת הינו בנוגע לחבות ולגובה החבות. בחודש ינואר, 
התקיים דיון בבית המשפט העליון בו הסמיכו הצדדים את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה. 

בע, כי לצורך סילוק סופי ומוחלט של התביעה החברה תשלם לעורך הדין בית המשפט העליון ק
 בצירוף מע"מ. ₪מליון  2.2סך של 

 
קיבלה חברה מאוחדת דרישה מעיריית בת ים על פיה לא שולמו היטלי  2016בחודש דצמבר,  .3

 אלפי ש"ח. 1,208פיתוח כדין והחברה המאוחדת נתבקשה לתשלום היטלי פיתוח בסך של 
 אש"ח במסגרת הסכם פשרה. 275שולמו  2017בספטמבר,  25ביום 

 
( 50%-הגישו חלק מבעלי מניות בחברה כלולה )נווה השמש חלק אשלד 2016בינואר,  28ביום  .4

תביעה נגד אשלד ואחרים שעניינה דרישה לקבלת חלק מהסכומים ששולמו על ידי מינהל 
מליון ש"ח והועמדה  12.5-סך של כמקרקעי ישראל לחברה הכלולה. התביעה הסתכמה ל

בשלב מקדמי זה, יועציה המשפטיים של החברה אינם  מליון ש"ח. 5.1-לצרכי אגרה על סך כ
 יכולים להעריך את סיכויי התביעה.

הנהלת החברה יצרה בדוחותיה הכספיים הפרשה לתביעות בהתאם להערכתה לסכומים אשר 
 ישולמו במסגרת ההליך המשפטי כאמור.

 
 :סיטיפס( -)להלן  לן פירוט הליכים משפטיים הקשורים לחברה הכלולה סיטיפס בע"מלה .5
 

פס רואי החשבון של סיטי כללו 2017בדצמבר,  31בדוחות הכספיים של סיטיפס ליום  א(
 תביעת לוחות זמנים 2009הפניית תשומת לב לאמור להלן: סיטיפס הגישה בחודש מאי 

( שעניינה הוא הצורך בדחיית מועד סיום השלמת הפרוייקט EOTלבוררים )תביעת 
ובמועדי השלמת הסגמנטים והאזורים השונים. בין היתר, סיטיפס תובעת מהמדינה בשל 

מליון  340-נזקיה שנגרמו בשל הצורך בדחיית מועד סיום השלמת הפרוייקט סך של כ
 מליון ש"ח. 1,054 -ש"ח ואילו המדינה תובעת פיצוי בסך של כ

העיכוב בהפעלת הפרוייקט הביא לגידול משמעותי בהוצאות הניהול, ההקמה והמימון  
של החברה. סיטיפס תובעת מהמדינה פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה עקב העיכובים 

 בפרוייקט, כאמור לעיל.
 

-הגישה סיטיפס מספר תביעות נוספות כנגד המדינה בסך כולל של   כ 2016במהלך שנת  
ח בגין עלויות נוספות שנתהוו לה כתוצאה מהעיכובים ומביצוע עבודות, מליון ש" 35

שנעשו בהוראת המדינה ובחריגה מתכולת הסכם העבודה. כמו כן הגישה סיטיפס תביעה 
 מליון ש"ח בגין נזק מחנק אשראי וריתוק הון.  492על סך של 

 
טיים, סיטיפס במקביל, להערכת הנהלת סיטיפס ובהסתמך על חוות דעת יועציה המשפ 

זכאית, על פי ההסכם עם קבלניה, לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהעיכובים 
בלוחות הזמנים, בסכומים שלהערכת הנהלת סיטיפס מכסים את מכלול הנזקים 

 על כן, אם לא תתקבל תביעת סיטיפס לפיצויים מהמדינה בגין העיכובים הצפויים.
למדינה בגין העיכובים שנגרמו  חויב סיטיפס בפיצוייםבמקרה בו ת לעיל, לרבות כאמור

למדינה ולציבור בעקבות העיכובים במהלך ביצוע הפרויקט, צופה הנהלת סיטיפס, 
בהתאם לחוות דעת יועציה המשפטיים, כי סיכויי ההצלחה של טענות סיטיפס לפיצוי 

ויים עולה על מן המדינה או לפיצוי חליפי מקבלניה בגין מכלול הנזקים הישירים הצפ
51% . 

סיטיפס לקבלת חוות דעת סופית של המומחה ההנדסי בעניין ממתינה בימים אלו  
ובשים לב שטרם ניתנה החלטה בבקשת החברה כי  האחריות לליקויים בפרוייקט

המומחה ההנדסי ישלים את חוות דעתו באופן שיקבע את חלוקת האחריות בין המדינה 
בדצמבר,  3לזכיין בהתאם לכל אחת מאבני הדרך המפורטות בהחלטת הבוררים מיום 

2012 . 
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ניתן לומר, בזהירות המתבקשת, כי מהתרשמותם של יועציה המשפטיים של סיטיפס  
( לעיכובים בפרוייקט 55%שהוגשה עולה כי האחריות העיקרית ) מטיוטת חוות הדעת

צוי בגין האיחורים היא של המדינה, ולכן סיכויי ההצלחה של תביעת המדינה לקבלת פי
כות לתבוע מהקבלן ומהמפעיל פיצוי בגין פס הזם גבוהים ובכל מקרה יש לסיטיאינ

  עיכובים שיקבע כי היו באחריותם.
, נוכח הודעת הצדדים לבית המשפט כי הם 2017הליך משפטי זה הוקפא בסוף שנת 

 מעוניינים לקיים הליך גישור מחוץ לכותלי בית המשפט.
 תובענה זו.הפרשה בדוחותיה הכספיים בגין בשל כל האמור לעיל לא רשמה סיטיפס  

 
תובעים שונים, בעלי עסקים שעסקיהם ממוקמים באזור  30, הגישו 2014ביוני,  2ביום    ב(

רחוב יפו בירושלים )להלן: "התובעים"(, תביעה כספית לבית המשפט המחוזי בירושלים 
(, כנגד מדינת ישראל JPTA, כנגד מנהלת תחבורה ציבורית בירושלים )טיפסיסכנגד 

עיריית ירושלים )להלן יחדיו: "הנתבעים"  ומשרד האוצר( וכנגד)משרד התחבורה 
עניינה של התביעה הוא בעבודות ההקמה של קו הרכבת הקלה  ו"התביעה", בהתאמה(.

ש"ח בגין נזקים נטענים  ןמיליו 28באזור רחוב יפו. התביעה הינה תביעה כספית על סך 
 קלה באזור רחוב יפו.ה של הרכבת השנגרמו לכאורה לתובעים עקב עבודות ההקמ

)מנהלת תחבורה  JPTA-, כנגד הסיטיפסכתב תביעה כנגד ה גשהו 2014בספטמבר  10ביום  
משרד התחבורה ומשרד האוצר וכנגד עיריית  –ציבורית בירושלים(, כנגד מדינת ישראל 

"התביעה", בהתאמה(. עניינה של התביעה הוא -ירושלים )להלן יחדיו: "הנתבעות" ו
קמה של קו הרכבת הקלה בירושלים. התביעה הינה תביעה כספית בסך של בעבודות הה

, המפעילה תחנת דלק , בגין נזקים נטענים שנגרמו לכאורה לתובעתש"ח 3,941,280
עקב הרשלנות הנטענת של הנתבעות בביצוע עבודות ההקמה  בשדרות הרצל בירושלים,

  של הרכבת הקלה.
ביוטי סטאר בע"מ )להלן "התובעת( תביעה כספית הגישה חברת  2016בפברואר,  14ביום  

)מנהלת תחבורה  JPTA-כנגד הכנגד סיטיפס,  מליון ש"ח 2.5בסך של  לבית המשפט
וכנגד עיריית  (משרד התחבורה ומשרד האוצר)ציבורית בירושלים(, כנגד מדינת ישראל 

עה הוא התבי. עניינה של "התביעה", בהתאמה(-ירושלים )להלן יחדיו: "הנתבעות" ו
  בעבודות ההקמה של קו הרכבת באזור רחוב יפו.

 קבע בית המשפט  2018בינואר,  10וביום  2017באפריל ,  23דיון קדם משפט נערך ביום  
וכן בנוסף נקבע כי הצדדים  2018ביולי,  1עד ליום הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית 

 ליך בוררות.יגישו לבית המשפט את עמדתם בנוגע לאפשרות לפנות לה
על פי המידע המצוי בפני סטיפס ויועציה המשפטים, קיים להערכתם סיכוי של מתחת  

כי התביעה כנגד סיטיפס תתקבל. ומכל מקום, לסיטיפס זכות שיפוי מקבלן  50%-ל
ההקמה בגין כל סכום שהחברה תידרש לשלם בגין תביעה זו. זכות זו מגובה בערבויות 

, על כן לא ביצעה החברה הפרשה ₪מיליון  80סך של בלני ההקמה בבנקאיות של ק
   בדוחותיה הכספיים בגין תביעות אלו.

  
 2הומצאו לחברה בקשות לאישור  2015באוקטובר,  14וביום  2015באוגוסט,  13ביום  ג(

, 2015באוקטובר,  6-וב 2015באוגוסט,  3תביעות כייצוגיות שהוגשו לבית המשפט ביום 
שור נטען כי למבקשים נגרם נזק כספי ועוגמת נפש בעקבות בהתאמה. בבקשות לאי

ש"ח,  271-ש"ח ו 508שביתת נהגי הרכבת הקלה. התובעים ביקשו כי תביעתם בסך של 
 11,500-בהתאמה, תאושרנה כתביעות ייצוגיות ואמדו את הנזק שנגרם לכלל הציבור ב

בית המשפט, לפי אישר  2016בחודש מרץ, אלפי ש"ח, בהתאמה.  60,000-אלפי ש"ח ו
 . 2015באוגוסט,  13ביום הודעתו של המבקש, את הסלקותה של התביעה שהוגשה 

 
נתן בית המשפט פסק דין הדוחה את הבקשה לייצוגית של  2017פברואר, ב 12ביום 

 .2015באוקטובר,  14התביעה שהוגשה ביום 
 

הדין ועל החלטת המבקש הגיש לבית המשפט העליון ערעור על פסק  2017במרץ,  15ביום 
, כאשר דיון בערעור צפוי להתקיים במהלך חודש מרץ, בית המשפט לדחות את בקשתו

2018. 
 

את סיכויי הערעור להתקבל.  להעריךמצוי ההליך לא ניתן בשים לב לשלב המקדמי בו 
 סיכויי כי החברה של המשפטיים יועציה סבורים, המתבקשת בזהירותיחד עם זאת, 

 .50% -מ כיםנמו להתקבל הערעור
  .זו תביעה בגין הכספיים בדוחות הפרשה נעשתה לא לכך בהתאם
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בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה לבית  סיטיפסהומצאה ל 2015בדצמבר,  27ביום  ד(

 .2015בדצמבר,  7המשפט ביום 
בבקשה לאישור נטען כי סטודנטים אשר רכשו כרטיסיות לנסיעה ברכבת הקלה וקיבלו  

פיקוח מחירי מצרכים ושירותים  לה הם זכאים על פי צומההנחה  13%-הנחה הנמוכה ב
ש"ח תאושר כתובענה ייצוגית  92המבקש ביקש כי תביעתו בסך של  .2003 –תשס"ג 

ם, כאלה אשר רכשו כרטיסיות נסיעה מאז ואמד את הנזק שנגרם לכלל קבוצת הסטודנטי
תחילת פעילותה של הרכבת הקלה בירושלים ועד ליום שבו תתוקן ה"תקלה", בסך של 

 אלפי ש"ח.  2,500
מספר דיונים התקיימו בבית המשפט במסגרתם קבע בית המשפט כי הצדדים יבואו 

הליך. בפברואר, בניהם ויגישו הודעה, ככל הניתן משותפת, בדבר דרך הפעולה לקידום ה
דיוני לפיו יכריע בית המשפט בבקשה לאישור  הגישו הצדדים בקשה להסדר 2017

 ייצוגית.
 בהמלצת. בירושלים השלום משפט בבית לאישור בבקשה דיון התקיים 2017 ביוני 7 ביום
תמחק. בית  ייצוגית תובענה לאישור הבקשה כי להסכמה הצדדים הגיעו, המשפט בית

 בהוצאותיו. אהמשפט נתן תוקף של פסק דין להסכמה זו וקבע שכל צד ייש
 

כללו רואי החשבון של סיטיפס  2017בדצמבר,  31בדוחות הכספיים של סיטיפס ליום  ה(
זמנים  תביעת לוחות 2009הפניית תשומת לב לאמור להלן: סיטיפס הגישה בחודש מאי 

א הצורך בדחיית מועד סיום השלמת הפרוייקט ( שעניינה הוEOTלבוררים )תביעת 
ובמועדי השלמת הסגמנטים והאזורים השונים. בין היתר, סיטיפס תובעת מהמדינה בשל 

מליון  340-נזקיה שנגרמו בשל הצורך בדחיית מועד סיום השלמת הפרוייקט סך של כ
 מליון ש"ח. 1,054 -ש"ח ואילו המדינה תובעת פיצוי בסך של כ

לת הפרוייקט הביא לגידול משמעותי בהוצאות הניהול, ההקמה והמימון העיכוב בהפע 
של החברה. סיטיפס תובעת מהמדינה פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה עקב העיכובים 

 בפרוייקט, כאמור לעיל.
 

-הגישה סיטיפס מספר תביעות נוספות כנגד המדינה בסך כולל של   כ 2016במהלך שנת  
ת נוספות שנתהוו לה כתוצאה מהעיכובים ומביצוע עבודות, מליון ש"ח בגין עלויו 35

שנעשו בהוראת המדינה ובחריגה מתכולת הסכם העבודה. כמו כן הגישה סיטיפס תביעה 
 מליון ש"ח בגין נזק מחנק אשראי וריתוק הון.  492על סך של 

 
 במקביל, להערכת הנהלת סיטיפס ובהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיטיפס 

זכאית, על פי ההסכם עם קבלניה, לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהעיכובים 
בלוחות הזמנים, בסכומים שלהערכת הנהלת סיטיפס מכסים את מכלול הנזקים 
הצפויים. על כן, אם לא תתקבל תביעת סיטיפס לפיצויים מהמדינה בגין העיכובים 

בפיצויים למדינה בגין העיכובים שנגרמו כאמור לעיל, לרבות במקרה בו תחויב סיטיפס 
למדינה ולציבור בעקבות העיכובים במהלך ביצוע הפרויקט, צופה הנהלת סיטיפס, 
בהתאם לחוות דעת יועציה המשפטיים, כי סיכויי ההצלחה של טענות סיטיפס לפיצוי 
 מן המדינה או לפיצוי חליפי מקבלניה בגין מכלול הנזקים הישירים הצפויים עולה על

51% . 
בימים אלו ממתינה סיטיפס לקבלת חוות דעת סופית של המומחה ההנדסי בעניין  

האחריות לליקויים בפרוייקט ובשים לב שטרם ניתנה החלטה בבקשת החברה כי 
המומחה ההנדסי ישלים את חוות דעתו באופן שיקבע את חלוקת האחריות בין המדינה 

בדצמבר,  3ת בהחלטת הבוררים מיום לזכיין בהתאם לכל אחת מאבני הדרך המפורטו
2012 . 

ניתן לומר, בזהירות המתבקשת, כי מהתרשמותם של יועציה המשפטיים של סיטיפס  
 ( לעיכובים בפרוייקט 55%שהוגשה עולה כי האחריות העיקרית ) מטיוטת חוות הדעת

צוי בגין האיחורים היא של המדינה, ולכן סיכויי ההצלחה של תביעת המדינה לקבלת פי
אינם גבוהים ובכל מקרה יש לסיטיפס הזכות לתבוע מהקבלן ומהמפעיל פיצוי בגין 

  עיכובים שיקבע כי היו באחריותם.
, נוכח הודעת הצדדים לבית המשפט כי הם 2017הליך משפטי זה הוקפא בסוף שנת 

 מעוניינים לקיים הליך גישור מחוץ לכותלי בית המשפט.
 לעיל לא רשמה סיטיפס הפרשה בדוחותיה הכספיים בגין תובענה זו.בשל כל האמור  
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 )המשך( , ערבויות והתקשרויותשעבודים, התחייבויות תלויות -: 18באור 
 

תובעים,  13הוגשה בקשה למתן צו עשה, בין היתר כנגד סיטיפס, על ידי  4.12.2017ביום  ו. 
, בתקופת בירושליםוהלני המלכה יפו  ותממוקמים באזור רחובהיו עסקיהם  שלטענתם

הקמת הרכבת הקלה. יודגש, כי מדובר באותם התובעים שהגישו את התביעה, שסימונה 
 .2012, אשר הופסקה בשנת 4088/10ת"א 

במסגרת הבקשה, התבקש בית המשפט ליתן צו עשה לפיו המשיבים ימסרו הודעות 
נה וכן העתק מחוות דעתו עדכון אודות מצב הליך הבוררות המתנהל בין סיטיפס למדי

של המומחה שמונה במסגרת הליך הבוררות. בנוסף ולחילופין, התבקש בית המשפט 
ליתן כל סעד ו/או צו בהתאם לשיקול דעתו, על מנת למנוע את הפגיעה בזכויות הדיוניות 
של המבקשים. בנוסף, התבקש בית המשפט להאריך את המועד להגשת כתב התביעה 

 מתן החלטה בבקשה. המתוקן וזאת עד ל
קבע בית המשפט, כי לא הובהרה דחיפות המצדיקה דיון בסעד  6.12.2017בהחלטה מיום 

זמני וכי התביעה תועבר לטיפול כמקובל. עוד נקבע, כי אם יש צורך בסעד זמני בדמות 
יש להגיש בקשה מתאימה  –אורכה להגשת תביעה אחרת, לנוכח ההסכמות בתיק האחר 

י השופט אשר תביעה זו תוקצה לטיפולו, אלא אם תעלה דחיפות וזו תידון על יד
 המצדיקה דיון עובר לכך. 

התובעים הגישו בקשה למתן החלטה בבקשה למתן צו עשה. בהחלטה  18.1.2018ביום 
מאותו היום, קבע בית המשפט כי לאחר הגשת כתבי ההגנה, תוקצה בקשה זו לשופט 

 שידון בתביעה. 
 

להעריך את סיכויי התביעה  בשים לב לשלב המקדמי בו מצוי ההליך, לא ניתן בשלב זה
להתקבל. יחד עם זאת יודגש כי לחברה זכות שיפוי מקבלן ההקמה בגין כל סכום 
שהחברה תידרש לשלם בגין תביעה זו, אם וככל שתידרש. זכות זו מגובה בערבויות 

 מלש"ח.  80 -בנקאיות של קבלני ההקמה העומדות על כ
 על כן לא ביצעה החברה הפרשה בדוחותיה הכספיים בגין תביעות אלו.

 
נגד חברות בקבוצה הוגשו תביעות נוספות בסכומים לא מהותיים אשר לגבי חלק מהן, להערכת  . 8

ההנהלה, המסתמכת על יועציה המשפטיים, סיכויי התביעות נמוכים ולכן לא נכללה בדוחות 
לק אחר מאותן תביעות המתוארות לעיל אין ביכולת הנהלת החברה . לגבי חהכספיים הפרשה

  סיכויי התביעות ולכן לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה.ו/או יועציה המשפטיים להעריך את 
 
 ערבויות ג.

 
 נתנה החברה ערבויות בגין התחייבויות של חברות מוחזקות כדלקמן: 2017בדצמבר,  31ליום  .1

 אלפי ש"ח 

 196,862  לחברות מאוחדות )א(ערבויות 
 308,569  ערבויות לחברות כלולות

  505,431 
 

החברות לבנקים של  ןהתחייבויותיהמלוא החברה ערבה ללא הגבלה בסכום ל )א(
 היתרה היא סכום ההתחייבויות להן ערבה החברה לתאריך הדיווח. המאוחדות.

 
החברה ערבה לחלק מהתחייבויותיה לחברות ביטוח ובנקים של חברה כלולה על פי  )ב(

(. חלקה של החברה בהתחייבויות לחברות ביטוח 50%שיעור החזקותיה בחברה הנ"ל )
  מליוני ש"ח. 108 -הינו כ 2017בדצמבר,  31הנ"ל ליום הכלולה ובנקים של החברה 
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 )המשך( ערבויות והתקשרויות ,שעבודים, התחייבויות תלויות -: 18באור 
 

מהתחייבותה של חברה כלולה לתאגיד פיננסי )חלק  50%החברה ערבה בשיעור של  )ג(
 31(. יתרת ההתחייבות של החברה הכלולה לתאגיד הפיננסי ליום 42.33%החברה 

  .מיליון ש"ח 321 -כעומד על סך של  2017בדצמבר, 
 

 התקשרויות ד.
 

 הקבוצה כמחכיר -ן להשקעה "חכירה תפעולית של נדל .1
 

' ה11ן להשקעה שברשותה. כאמור בבאור "הקבוצה נכנסה להסכמי חכירה מסחריים על הנדל
 הנדל"ן להשקעה נמדד על פי שוויו ההוגן.

 
 להלן פירוט דמי החכירה המינימליים לקבל בהתאם להסכמים קיימים:

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 169,672  158,987  שנה ראשונה
 307,701  266,561  שנה שנייה עד ארבע שנים

 157,174  151,536  יותר מארבע שנים 

 634,547  577,084  סה"כ תקבולי חכירה מינימליים
 
 '.ה11לגבי זכויות חכירה מהוונות של קרקע ממינהל מקרקעי ישראל, ראה באור  .2
 
 

 הפסד וארווח לסעיפי נוספים פירוטים  -: 19באור 
 

 ת האחזקהויועל א.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 10,468  11,192  13,340  אחזקת מבנה
 5,713  6,576  5,898  מסים ואגרות

 2,695  2,626  2,328  ביטוח
 7,048  6,907  7,343  נקיון והדברה

 5,001  5,040  5,538  שמירה
 6,426  4,995  5,241  חשמל
 4,382  4,516  4,972  ייעוץ 

 510  259  428  דמי ניהול שטחים פנויים
 3,344  4,707  4,065  אחרות

  49,153  46,818  45,587 
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 )המשך( רווח או הפסדלסעיפי נוספים פירוטים  -: 19באור 
 

  ושיווק כלליות ,הוצאות הנהלה ב. 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 18,418  18,926  15,892  שכר עבודה ונלוות 
 3,425  3,541  3,542  דמי ניהול לחברה האם

 989  955  958  דמי שכירות לחברה האם
 521  285  96  חובות מסופקים ואבודים

 4,759  4,854  5,359  משפטיות וביקורת
 3,361  3,478  3,964  פרסום
 4,346  3,792  4,586  אחרות

  34,397  35,831  35,819 
 
 אחרות הכנסות ג.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 3,003  -  -  חיר הזדמנותירווח מרכישה במ
 -  4,000  -  רווח ממכירת זכויות בקרקע )*(
 -  (520) -  הסדר תביעה בחברה מאוחדת

 850  -  -  החזר בגין אגרות בניה
( 4)4א'10רווח ממכירת מניות )ראה ביאור 

 -  9,008  -  לעיל(
 (242) -  -  היטלי השבחה ופיתוח

 -  -  2,282  הסדר פיצוי
 1,071  (85)  1,030  אחרות, נטו

  3,312  12,403  4,682 
 

והחזקות  50%שהוחזקה על ידי החברה בשיעור של אש"( הינה חברה -אש בע"מ )להלן: "הר-הר )*(
על הסכם החברה חתמה  2016 ,חודש נובמברב. 2008 ,החברה בה נמכרו בחודש ספטמבר

 מיליון ש"ח. 4אש תמורת -למכירת יתרת זכויותיה )זכויות בניה לא מנוצלות( בחברת הר
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 )המשך( רווח או הפסדלסעיפי נוספים פירוטים  -: 19באור 
 
 כנסות והוצאות מימוןה ד.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח 

    הכנסות מימון
סים זמינים רווח ממכירת נכסים פיננ

 -  12,224  -  למכירה
 8,333  9,642  10,621  הכנסות מהלוואות לחברות כלולות

 71  388  174  ריבית מפקדונות
 3,224  -  -  הכנסות מנגזר פיננסי

 3,391  3,703  13,316  רווח מניירות ערך סחירים, נטו
 4,077  -  -  רווח ממימוש אופציה

  -   77  54  הכנסות מימון אחרות, נטו

  24,165  26,034  19,096 

    הוצאות מימון
 -  -  413  בגין אשראי לזמן קצר

 41,576  59,243  64,136  בגין אגרות חוב
 33,322  29,297  26,057  הלוואות לזמן ארוך בגין

 1,872  1,129  2,675  הוצאות מימון אחרות, נטו 
 19,943  -  -  ידת ערך נכס פיננסי זמין למכירהיר
 (13,412) -  -  בידנד שהתקבל מנכס פיננסי מוחזקדי

  -   (891)  (5,013)  היוון הוצאות מימון

  88,268  88,778  83,301 
 
 

 עסקאות ויתרות עם בעל עניין וצדדים קשורים -: 20באור 
 

 עסקאות עם בעל עניין וצדדים קשורים א.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח 

    הכנסות
 5,095  7,072  6,892  דמי ניהול ופיקוח מחברות כלולות ואחרים

    דמי שכירות וניהול:
 998  996  767  ענייןמבעלי 

    הכנסות מימון
 5,389  9,642  9,638  מחברות מוחזקות

    הוצאות הנהלה וכלליות
 3,425  3,541  3,542  (1דמי ניהול לחברה האם )

 989  955  958  (2דמי שכירות לחברה האם )
 857  750  768  חיובים בגין עלויות שכר עבודה

 -  -  1,370  (3עבודות בניה )
 295  72  131  פרסום לצד קשור
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 )המשך( עסקאות ויתרות עם בעל עניין וצדדים קשורים -: 20באור 
 
 דמי הניהול .רותי ניהוליתספק החברה האם ש ,על פי הסכם בין החברה לבין החברה האם (1)

 צמודים למדד המחירים לצרכן.
 
על הסכם השכירות עם החברה האם. דמי השכירות צמודים למדד המחירים  חתמההחברה  (2)

 לצרכן. 
 

מעורבת החברה מבוצעות בעיקר על ידי חברות בקבוצת  םיקטים בהיה בפרויעבודות הבנ (3)
ועדת הביקורת של במחירי שוק ולאחר שאושרו על ידי נעשות  ואשטרום בע"מ. עבודות אל

 ם על ידי האסיפה הכללית של החברה.החברה והדירקטוריון וכשנדרש ג
 

  הטבות לבעל עניין ב.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 
משכורות ונלוות לבעל עניין המועסק 

 4,247  4,295  2,120  בחברה *(
 1,566  815  -  תשלום מבוסס מניות

  2,120  5,110  5,813 
 

 בגין מענק למנכ"ל החברה. (ש"ח 3,000 – 2016) אלפי ש"ח 1,312 -ככולל סך של  2017 בשנת *(
 
 גמול חברי דירקטוריון ג.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 468  395  777  שאינם נושאי משרה
 4  4  4  מספר מקבלי הגמול

 
 צדדים קשוריםעניין ו ייתרות עם בעל ד.
 

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

   חייבים ויתרות חובה
 1,426  1,370  יתרה גבוהה במהלך השנה

 
 מינוי מנכ"ל ותנאי העסקתו ה.
 

אישרה האסיפה הכללית  2017 במאי 29. ביום 2017במאי  1רוקמן מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  מר
 כל. תקופת העסקתו של מר רוקמן נקבעה לתקופה בלתי מוגבלת כאשר את תנאי כהונתו והעסקתו

)למעט ביחס  חודשים מראש 3 שתימסר ובכתב מוקדמת בהודעה לסיום ההסכם את להביא רשאי צד
  .(חודשים מראש 6 -אז מדובר ב 2018באפריל  30עד ליום להודעה שתימסר 
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 )המשך( קשוריםעסקאות ויתרות עם בעל עניין וצדדים  -: 20באור 
 

להחזר הוצאות סבירות שהוצאו על ידו במסגרת נקבע כי בנוסף למשכורת חודשית יהא זכאי המנכ"ל 
 והרווח ,השוטפת בשנה הנקי רווחהו ככלמיליון ש"ח ,  3, עד לתקרה של למענק שנתי מילוי תפקידו ו

רווח ק יהיה שיעור מה. גובה המענ"חש מיליון 100 -מ פחת לא, לה שקדמו בשנתיים הממוצע הנקי
( רווח לפני 2); 1% -ש"ח  ןמיליו 150ועד  100( רווח לפני מס בין 1: )כדלקמן )כהגדרתו להלן( מס לפני

בגין  1% -מיליון ש"ח ו 150בגין הרווח לפני מס העולה על  1.5% -מיליון ש"ח  200ועד  150מס בין 
 ןמיליו 250ועד  200( רווח לפני מס בין 3)מיליון ש"ח;  150 -מיליון ש"ח ל 100הרווח לפני מס שבין 

 150בגין הרווח לפני מס העולה על  1.5%מיליון ש"ח;  200בגין הרווח לפני מס העולה על  2% -ש"ח 
מיליון ש"ח לסך  100בגין הרווח לפני מס שבין  1% -מיליון ש"ח ו  200מיליון ש"ח והנמוך מסך של 

מהרווח לפני מס בגין הרווח  2.5%  -ש"ח ן מיליו 250( רווח לפני מס מעל 4) -ו ;חמיליון ש" 150של 
בגין  1.5%מיליון ש"ח;  200רווח לפני מס העולה על בגין ה 2% ;מיליון ש"ח 250לפני מס העולה על 

בגין הרווח לפני  1% -ו  ;מיליון ש"ח 200מיליון ש"ח והנמוך מסך של  150הרווח לפני מס העולה על 
משמע: רווח לפני מס   "מס לפני רווח"לעניין זה  מיליון ש"ח. 150מיליון ש"ח לסך של  100מס שבין 

נטרול הוצאות בגין מענקים למנכ"ל ובניכוי רווחים/הפסדים המיוחס לבעלי מניות החברה ב
מהשקעות אשר הוחרגו מחישוב המענק על ידי ועדת התגמול במועד סמוך לביצוע ההשקעה כאשר 
באותו מועד תקבע הועדה האמורה את אחוז התגמול לחישוב המענק בגין ההשקעה שהוחרגה )שלא 

 אם למספר החודשים בהם הועסק. חושב המענק בהת 2017בשנת (. 2.5%יעלה על 
 

 אופציות מנכ"ל .ו
 

אחת מתוך ארבע מנות שהוקנו לו  מימש מנכ"ל החברה המנוח מר מוטי סלע, מנה 2017בחודש ינואר 
 .מניות רגילות של החברה 188,490 –אופציות אשר מומשו ל  375,000ואשר שתיים מהן הבשילו, 

 
 

 מניהרווח נקי בסיסי ומדולל ל -: 21באור 
 

 נקי למניההפרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2017 2016 2015 

 

כמות 
מניות 

 רווח משוקללת

כמות 
מניות 

 נקי משוקללת

כמות 
מניות 

 נקי משוקללת

 אלפי ש"ח אלפים אלפי ש"ח אלפים אלפי ש"ח אלפים 

נקי  כמות המניות לצורך חישוב רווח
 148,009  77,672  246,121  78,275  190,362  81,446  בסיסי

 
 מגזרי פעילות  -: 22באור 

 
, (CODM)מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 

לצורכי  אשר נעזר בסמנכ"ל הכספים ומנהל נכסי החברה כמו גם בעובדים אחרים בחברהמנכ"ל החברה 
קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי 

יקט ימגזרי פעילות בתחום נדל"ן להשקעה בישראל ונדל"ן להשקעה בגרמניה. כמו כן, עוסקת החברה בפרו
 .ן בישראל, פרוייקט זה נכלל בתוצאות המגזר נדל"בניה של שטחי משרדים ומסחר למכירה

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר 
 ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר. 

מדווחת החברה על חלקה בהכנסות, ברווח המגזרי ובהשפעות נוספות  2017החל מהדוחות השנתיים לשנת 
ובהתאמת נתונים אלו לנתוני הדוחות המאוחדים  בגין החברות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני
תאמו למפרע . מספרי ההשוואה לתקופות קודמות הווזאת על מנת לתת מידע נוסף לקורא הדוחות הכספיים

 לצרכי השוואתיות
 

פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות, מימון )כולל עלויות 
מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( ומסים על הכנסה, מנוהלים 

 על בסיס קבוצתי.
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 )המשך( פעילותמגזרי   -: 22באור 
 
 

מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את נכסי המגזר שלא כוללים מסים נדחים, הלוואות לחברות 
 כלולות, שטרי הון ונגזרים פיננסיים מאחר שנכסים אלה מנוהלים על בסיס קבוצתי.

 
חייבות מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את התחייבויות המגזר שלא כוללות מסים נדחים, הת

 מסים שוטפים, הלוואות ונגזרים פיננסיים מאחר שהתחייבויות אלה מנוהלות על בסיס קבוצתי.
 רכישות נדל"ן להשקעה ורכוש קבוע.השקעות הוניות כוללות 

 מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.
 

 2017 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום 
 באלפי ש"ח 

 

 ישראל
 -חול 

 גרמניה

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

התאמת ההצגה 
בדוחות 
 הכספיים

נתוני הדוח 
 המאוחד

      
 241,359 (113,836) - 96,488 258,707 (1הכנסות )

 - - - - - (1ממכירות שטחים )
 - - - - - (1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו )

 (49,153) 30,920 - (21,737) (58,336) (1עלויות אחזקה )
      

 192,206 (82,916) - 74,751 200,371 (1) רווח גולמי המגזר
 82,064 (34,717)  44,654 72,127 (1) עליית ערך נדל"ן להשקעה

 (34,397) 4,064 (14,073) (10,007) (14,381) (1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק )
 3,312 (1,519)  1,274 3,557 (1כנסות אחרות )ה
      

 243,185 (115,088) (14,073) 110,672 261,674 של המגזר רווח תפעולי
 - 115,088 0 (31,126) (83,962) התאמת הההצגה בדוחות הכספיים

      
 243,185 - (14,073) 79,546 177,712 רווח תפעולי

 24,165 - - 3,158 21,007 הכנסות מימון
 (88,268) - - (11,071) (77,197) הוצאות מימון

 83,334 - - 19,124 64,210 חלק החברה ברווחי כלולות
      

 262,416 - (14,073) 90,757 185,732 רווח לפני מיסים על הכנסה
 (44,292) - - (9,502) (34,790) מיסים על הכנסה

      

 218,124 - (14,073) 81,255 150,942 רווח נקי

      
 2,149,635 (1,900,230) 209,890 973,862 2,866,113 (2) (1נדל"ן המשמשים את המגזר ) נכסי

      
 2,032,259 (669,217) 35,500 490,480 2,175,496 (2()1התח' פיננסיות המשמשות את מגזר )

 
 הערות

 
כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות  (1

 .החברה בחברות אלה
כך הדבר גם  בסוף שנת הדוח,נמכר  בגרמניה אשר 1פרויקט דיסלדורף  נדל"ן אינם כוללים את נתונינתוני נכסי  (2

 לגבי סעיף ההתחייבויות הפיננסיות.

( המחזיקים ומתפעלים את 21%ט )הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונק (3
 הרכבת הקלה בירושלים.
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 22באור 
 

 2016 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום 
 באלפי ש"ח 

 

 ישראל
 -חול 

 גרמניה

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

התאמת ההצגה 
בדוחות 
 הכספיים

נתוני הדוח 
 המאוחד

      
 237,855 (100,497) - 86,385 251,967 (1הכנסות )

 23,159 - - - 23,159 (1ממכירות שטחים )
 (15,855) - - - (15,855) (1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו )

 (46,818) 27,133 - (18,242) (55,709) (1עלויות אחזקה )
      

 198,341 (73,364) - 68,143 203,562 (1) רווח גולמי המגזר
 66,086 (50,399) - 37,524 78,961 (1) להשקעהעליית ערך נדל"ן 

 (35,931) 178 (16,365) (7,492) (12,152) (1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק )
 12,403 - - 9,008 3,395 (1כנסות אחרות )ה
      

 240,999 (123,585) (16,365) 107,183 273,766 של המגזר רווח תפעולי
 - 123,585 - (24,115) (99,470) בדוחות הכספיים התאמת הההצגה

      
 240,999 - (16,365) 83,068 174,296 רווח תפעולי

 26,034 - - 2,919 23,115 הכנסות מימון
 (88,778) - - (12,393) (76,385) הוצאות מימון

 100,475 - - 15,735 84,740 חלק החברה ברווחי כלולות
      

 278,730 - (16,365) 89,329 205,766 לפני מיסים על הכנסה רווח
 (7,172) - - (8,362) 1,190 מיסים על הכנסה

      

 271,558 - (16,365) 80,967 206,956 רווח נקי

      

 2,646,165 (1,268,900) 132,587 1,104,265 2,678,113 (1נדל"ן המשמשים את המגזר ) נכסי

      

 2,349,311 (465,229) - 617,258 2,197,282 (1פיננסיות המשמשות את מגזר )התח' 

 
 הערות

 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של  (1

 .החברה בחברות אלה
 

( המחזיקים ומתפעלים את 21%) הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (2
 הרכבת הקלה בירושלים.
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 22באור 

 
 2015 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום 
 באלפי ש"ח 

 

 ישראל
 -חול 

 גרמניה

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

התאמת ההצגה 
בדוחות 
 הכספיים

נתוני הדוח 
 המאוחד

      
 (230,154) (95,930) - 85,814 240,270 (1הכנסות )

 16,012 - - - 16,012 (1ממכירות שטחים )
 (9,720) - - - (9,720) (1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו )

 (45,587) 20,752 - (17,001) (49,338) (1עלויות אחזקה )
      

 190,859 (75,178) - 68,813 197,224 (1) רווח גולמי המגזר
 53,820 (24,706) - 28,872 49,654 (1) להשקעהעליית ערך נדל"ן 

 (35,819) 5,325 (16,890) (7,441) (16,813) (1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק )
 4,682 607 - - 4,075 (1כנסות אחרות )ה
      

 213,542 (93,952) (16,890) 90,244 234,140 של המגזר רווח תפעולי
 - 93,952 - (19,979) (73,973) בדוחות הכספיים התאמת הההצגה

      
 213,542 - (16,890) 70,265 160,167 רווח תפעולי

 19,096 - - 2,950 16,146 הכנסות מימון
 (83,301) - - (14,032) (69,269) הוצאות מימון

 61,041 - - 12,014 49,027 חלק החברה ברווחי כלולות
      

 210,378 - (16,890) 71,197 156,071 לפני מיסים על הכנסהרווח 
 (38,672) - - (6,134) (32,538) מיסים על הכנסה

      

 171,706 - (16,890) 65,063 123,533 רווח נקי

      

 2,444,525 (1,152,973) 37,777 1,026,375 2,533,346 (1נדל"ן המשמשים את המגזר ) נכסי

      

 2,147,622 (466,126) - 584,228 2,029,520 (1' פיננסיות המשמשות את מגזר )התח

 
 הערות

 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של  (1

 .החברה בחברות אלה
 

( המחזיקים ומתפעלים את 21%) הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (2
 הרכבת הקלה בירושלים.

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 פרק רביעי
 

 פרטים נוספים על התאגיד
 2017לשנת 
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 פרטים נוספים על התאגיד
 

 : כולל רווחתמצית דו"חות  א'10תקנה  

   

  
  

2017 
 -ינואר
 מרס

2017  

-אפריל

 יוני

2017  

-יולי

 ספטמבר

2017  

-אוקטובר

 דצמבר

2017  
 -ינואר

 דצמבר

2016  

 -ינואר

 דצמבר

 
 אש"ח   אש"ח אש"ח אש"ח

 271,558 218,124 68,661 52,936 59,576 36,951 רווח נקי

       רווח )הפסד( כולל אחר ) לאחר השפעת המס(:

    סכומים שיסווגו מחדש לרווח והפסד בהתקיים תנאים ספציפיים

קרן הון שהועברה לדוח רווח והפסד בגין מימוש 
 (12,224) -  -  -  -  -  נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

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

 13,230  (272) 19,362 11,243  (17,103)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
 

(22,420) 

 13,230  (272)  19,362  11,243  (17,103)  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
 

(22,420) 

 231,354  68,389  72,298  70,819  19,848  ה"כ רווח כוללס
 

249,138 

 

 

  :שימוש בתמורת ניירות ערך ג'10 תקנה 

 בדרך, חוב אגרות.נ. ע"ח ש 172,780,000 של הנפקההחברה  ביצעה ,2017 ביולי 17 ביום  

  "חש 180,036,760 של בסך )ברוטו( כוללת בתמורה( 10)סדרה  חוב אגרות סדרת הרחבת של

 .(2017ביולי  20ביום )אישור הבורסה התקבל 

 רגילות מניות 7,250,000 של לציבור הנפקה החברה  ביצעה 2017 בספטמבר 13 ביום

ש"ח  16.35 הינו בהנפקה שנקבע המניה מחיר. החברה של"א כ.נ. ע"ח ש 1 בנות

 )אישור הבורסה אלפי ש"ח 118,538 -כ וסה"כ התמורה ברוטו הסתכמה בסך של

  .(2017בספטמבר  12התקבל ביום 
 

 החברה את משמשת אגרות החוב והמניות כמפורט לעיל, להנפקת ההנפקה תמורת                                

 מעת שתהיינה כפי החברה דירקטוריון להחלטות ובהתאם השוטפת פעילותה לצרכי

 בהתאם ברההח את תשמש וכן החברה של ואסטרטגיה ליעדים בהתאם והכל, לעת

 .השוטפת פעילותה מימון לצורך, היתר בין, השונים לצרכיה
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  :7201בדצמבר  31ליום מהותיות  כלולותרשימת ההשקעות בחברות בת ובחברות   11תקנה 

מדינת שם החברה הבת / הכלולה

התאגדות

היקף ההשקעה מס' מניות

בחברה הבת / 

כלולה )באלפי ש"ח(

יתרות הלוואות הערות

מהחברה )כולל 

ריבית והפרשי 

הצמדה / ערבויות 

)באלפי ש"ח(

סוג המניה 

וערכה הנקוב

בהצבעהבהון

סמכות למינוי 

דירקטורים

רגיל 1 ע.נ.329,472)1(,)6(100100.0%100.0%100.0%144,343ישראלאשטרום נכסים השקעות עולמיות בע"מ

)2(1,832

רגיל 1 ע.נ.34,114)5(,)6(9,999100.0%100.0%100.0%93ישראלאשטרום מרכזי מסחר ומלונאות בע"מ

2,880)2(אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות בע"מ

30,848)2(2,640100.0%100.0%100.0%11,298ישראלאשלת  בע"מ

)5(338

רגיל 1 ע.נ.29,175)2(5,000,002100.0%100.0%100.0%207,169ישראלאלדר נכסים בע"מ

)5(------

)2(26

רגיל 1 ע.נ.412)5(13,474,977100.0%100.0%100.0%85,569ישראלאשלון מלונאות בע"מ

רגיל 1 ע.נ.------36,000100.0%100.0%100.0%13,846ישראלאשכפר חברה להנדסה בע"מ

רגיל 1 ע.נ.------15,000100.0%100.0%100.0%15ישראלהחברה לניהול מגדלי ויטה בע"מ

רגיל 1 ע.נ.29)3(15,000100.0%100.0%100.0%342ישראלחניוני ויטה בע"מ

רגיל 1 ע.נ.------------100100.0%100.0%100.0%ישראלויטאואר ניהול 

רגיל 1 ע.נ.0)3(------100100.0%100.0%100.0%ישראלהגביש 10 חברה לניהול בע"מ

רגיל 1 ע.נ.------20,681,671100.0%100.0%100.0%505,246ישראלאשלד    בע"מ

רגיל 1 ע.נ.62,449)3(1,500,15050.0%50.0%50.0%187,389ישראלחוצות המפרץ חיפה בע"מ

------------50.0%50.0%50.0%52,235שותפותישראלקניון קרית הממשלה ב"ש שותפות

רגיל 1 ע.נ.1,160,00050.0%50.0%50.0%10,254514ישראלאשציפור בע"מ

רגיל 1 ע.נ.------------10050.0%50.0%50.0%ישראלמרכז מסחרי שוהם ניהול ואחזקה בע"מ

רגיל 1 ע.נ.17,465)4(50842.3%42.3%42.3%149,536ישראלמגדלי הוד השרון בע"מ

רגיל 1 ע.נ.59,038)5(,)6(43,426-11027.5%27.5%27.5%ישראלהמרינה הכחולה  בע"מ

רגיל 1 ע.נ.8,388)3(4221.0%20.0%20.0%63,284ישראלסיטי פס בע"מ

------------21.0%21.0%21.0%17,523שותפותישראלסיטיפס מפעיל - שותפות מוגבלת

------------50.0%50.0%50.0%23,612שותפותישראלאשטרום - אקה השקעות, שותפות מוגבלת

תנאי ההלוואות / יתרות החו"ז

)1(  צמוד ליורו נושא ריבית  בשיעור שנתי של  5.75%

)2( שקלי לא צמוד ולא נושא ריבית

)3( צמוד מדד נושא ריבית בשעור שנתי של 4% .

)4( צמוד מדד נושא ריבית בשעור שנתי של 5.5% .

)5( לא צמוד נושא ריבית בשיעור שנתי של 2.56% 

)6( מועד פירעון ההלוואות טרם נקבע .

שיעור ההחזקה של החברה

חברות המוחזקות ע"י החברה באופן ישיר
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  :בתקופת הדו"חמהותיות  כלולותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  12תקנה 
    

 .ןאי    
 

  7201בדצמבר  31והכנסות התאגיד מחברות אלה ליום  כלולותשל חברות בנות ו)הפסד(  רווח 13תקנה 

 

עיסוק עיקריהחברה הבת / הכלולה

דמי ניהולדיבדנדאחרי הפרשה למסלפני הפרשה למס

ריבית והפשי 

הצמדה

1,82316,803------49,72540,223אחזקותאשטרום נכסים השקעות עולמיות בע"מ

9711,041------865865אחזקותאשטרום מרכזי מסחר ומלונאות בע"מ

------268------2,6412,291אחזקותאשלת  בע"מ

39,41825,06531,0004,060558אחזקותאלדר נכסים בע"מ

------------11,8439,0865,000נדל"ןאשלון מלונאות בע"מ

------1,208792600346נדל"ןאשכפר חברה להנדסה בע"מ

------591------------------ניהול ואחזקההחברה לניהול מגדלי ויטה בע"מ

1074------44-44-ניהול חניוןחניוני ויטה בע"מ

------630------------------ניהול ואחזקהויטאואר ניהול 

------333------------------ניהול ואחזקההגביש 10 חברה לניהול בע"מ

------1,051------65,52250,229נדל"ןאשלד    בע"מ

4812,660------28,17121,552נדל"ןחוצות המפרץ חיפה בע"מ

------------------4,2854,285נדל"ןקניון קרית הממשלה ב"ש שותפות

------------1,2559441,500נדל"ןאשציפור בע"מ

------494------------------ניהול ואחזקהמרכז מסחרי שוהם ניהול ואחזקה בע"מ

1,6181,043------30,44223,138נדל"ןמגדלי הוד השרון בע"מ

1,461------------388-388-נדל"ןהמרינה הכחולה  בע"מ

815------------6,1474,782רכבת קלהסיטי פס בע"מ

------------------3,5173,517רכבת קלהסיטיפס מפעיל - שותפות מוגבלת

------------------00נדל"ןאשטרום - אקה השקעות, שותפות מוגבלת

הכנסות החברה מהחברה הבת / הכלולה )באלפי ₪(רווח )הפסד( )באלפי ₪ (

נכסים ברווחי/הפסדי  אשטרוםרווח והפסד חברות כלולות מתייחס לחלקה של  -הערה 

 הכלולה
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   רשימת הלוואות 14תקנה 

  עיקריים של החברה.ה המעיסוקי אחד אינו הלוואות מתן

 

 החברה של הערך בניירות מסחר והפסקותניירות ערך שנרשמו למסחר  20תקנה 

מניות רגילות שהוקצו למנכ"ל  188,490נרשמו למסחר בבורסה  ,2017בינואר  3 ביום .1

 . 2014החברה הקודם מר מוטי סלע ז"ל במסגרת מימוש אופציות שהוענקו לו בשנת 

 (. 10אגרות חוב )סדרה ש"ח ע.נ.  172,780,000 למסחר מונרש, 2017 יוליב 17ביום  .2

 . ."אכ.נ. ע"ח ש 1 בנות רגילות מניות 7,250,000 למסחר נרשמו, 2017 ספטמברב 13ביום  .3

מניות רגילות שהוקצו למנכ"ל  255,196נרשמו למסחר בבורסה  2017באוקטובר  30 ביום .4

 . 2014שהוענקו לו בשנת  "ל במסגרת מימוש אופציותזמר מוטי סלע  הקודםהחברה 

  .בתקופת הדוח לא חלו הפסקות מסחר בבורסה

 לנושאי משרה בכירה ו עניין לבעלי תגמולים 21תקנה 

 של משותפת בשליטה או שבשליטה חברות)לרבות  החברה ששילמה התשלומים כל פרוט להלן 

 תנאי לרבות, החברה עצמה על שקיבלה לתשלומים ההתחייבות וכל( קשורות( )חברות החברה

 נושאי מבין ביותר יםהגבוההתגמולים  בעלי מחמשת אחד לכל וחוהדי שנת בגין, פרישה

י אבתאגיד בשליטתה אשר התגמול ניתן לו בקשר עם תנ או בה שכיהנו הבכירה המשרה

  )באלפי ש"ח במונחי עלות לחברה(:כהונתו 

  אחרים תגמולים שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבל פרטי 

  היקף תפקיד שם

 משרה

  שעור

 החזקה

  בהון

 התאגיד

 שכר

 "חאש

 מענק

 

 

 

 תשלום

 מבוסס

 מניות

 רכב כלכלה

(4) 

 דמי ריבית **אחר טלפון

 שכירות

 חבות

 אקטואריה

 "כסה

 רוקמן ירון

(1) 

 "למנכ

 החברה
 מלאה

- 
763 1,312 

- 
4 38 3 - - -  2,120 

  דודו

 (2,3) דולה

"ל סמנכ

 כספים

 בחברה

 מלאה
- 

729 160 
- 

7 68 3 - - - 85 1,052 

  מיקי

 (2,3) רופא

 מהנדס

 החברה
 מלאה

- 
652 82 

- 
16 94 5 - - - 8 857 

 תומר

  חליוה

(2,3     ) 

 אגף מנהל

 נכסי

 המקרקעין

 בחברה

 - מלאה
582 100 - 

15 78 1 - - - 16 792 

 איתן

  מילוא

 מנהל

 כספים

 באשלד

 מלאה
- 

654 125 
- 

27 46 1 - - - 54 906 

 אדי
 (5) חסון

מנכ"ל 
 אשטרום
 גרמניה

 1,546 - - - - - 57 - - 1,014 475 - מלאה

 

  :הערות
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אישרה האסיפה  2017 במאי 29. ביום 2017במאי  1כמנכ"ל החברה החל מיום  רוקמן מכהן מר (1

תקופת העסקתו של מר רוקמן נקבעה לתקופה בלתי מוגבלת  1.הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו

 חודשים מראש 3 שתימסר ובכתב מוקדמת בהודעה לסיום ההסכם את להביא רשאי צד כלכאשר 

רוקמן  מר .(חודשים מראש 6 -אז מדובר ב 2018באפריל  30עד ליום )למעט ביחס להודעה שתימסר 

זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוצאו על ידו במסגרת מילוי תפקידו, לרבות הוצאות נסיעה לחו"ל, 

מעמידה לרשות  החברהסבירותן אחת לשנה על ידי ועדת התגמול. ובחינת ברה בהתאם לנהלי החהכל 

 A4 אאודי זכאי לרכב מסוגהמנכ"ל  שימוש.שווי לרבות גילום הוצאות בגין  נייד טלפון מכשירהמנכ"ל 

הוצאות הנוגעות לאחזקת הרכב. כמו כן, לרבות  וגילום שווי השימוש בו)או לרכב אחר בעלות דומה( 

לתנאים סוציאליים כמקובל, לרבות הפרשות להסדר פנסיוני, קרן השתלמות, חופשה "ל המנכזכאי 

 ככלשנתי המנכ"ל יהיה זכאי למענק  ימים, דמי הבראה וימי מחלה בהתאם להוראות הדין. 24בת 

 ."חש מיליון 100 -מ פחת לא, לה שקדמו בשנתיים הממוצע הנקי והרווח ,השוטפת בשנה הנקי רווחהו

 150ועד  100( רווח לפני מס בין 1: )כדלקמן )כהגדרתו להלן( מס לפנירווח מהשיעור ק יהיה גובה המענ

הרווח לפני מס העולה על בגין  1.5% -מיליון ש"ח  200ועד  150( רווח לפני מס בין 2); 1% -ש"ח  ןמיליו

רווח לפני מס ( 3)ח; מיליון ש" 150 -מיליון ש"ח ל 100בגין הרווח לפני מס שבין  1% -מיליון ש"ח ו 150

בגין הרווח  1.5%מיליון ש"ח;  200בגין הרווח לפני מס העולה על  2% -ש"ח  ןמיליו 250ועד  200בין 

בגין הרווח לפני מס שבין  1% -מיליון ש"ח ו  200מיליון ש"ח והנמוך מסך של  150לפני מס העולה על 

מהרווח  2.5%  -ש"ח ן מיליו 250ני מס מעל ( רווח לפ4) -ו ;חמיליון ש" 150יליון ש"ח לסך של מ 100

מיליון  200בגין הרווח לפני מס העולה על  2% ;מיליון ש"ח 250לפני מס בגין הרווח לפני מס העולה על 

 1% -ו  ;מיליון ש"ח 200מיליון ש"ח והנמוך מסך של  150על  בגין הרווח לפני מס העולה 1.5%ש"ח; 

משמע:   "מס לפני רווח"לעניין זה  מיליון ש"ח. 150ון ש"ח לסך של מילי 100בגין הרווח לפני מס שבין 

מענקים למנכ"ל ובניכוי  רווח לפני מס המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול הוצאות בגין

רווחים/הפסדים מהשקעות אשר הוחרגו מחישוב המענק על ידי ועדת התגמול במועד סמוך לביצוע 

ה האמורה את אחוז התגמול לחישוב המענק בגין ההשקעה ההשקעה כאשר באותו מועד תקבע הועד

במועד צרוף עסקים חדש במסגרת הקצאת  מוניטין שלילי אשר יווצר(. 2.5%שהוחרגה )שלא יעלה על 

( ועודפי עלות שינבעו מעסקאות עתידיות אלו, לרבות הפחתתם התקופתית, ינוטרלו PPAמחיר רכישה )

שינוי בדיווח החשבונאי שינבע משינוי תקינה חשבונאית ו/או  מהרווח לפני מס לצורך חישוב המענק.

הוראות רגולטוריות חדשות לאחר שנת התגמול, לא ישפיע על התגמול הניתן בשנים שקדמו לאימוץ 

השינוי בדיווח הכספי )כתוצאה מתיקון מספרי ההשוואה(, אולם לצורך חישוב המענק בשנה השוטפת 

יתוקנו מספרי ההשוואה בשנתיים הקודמות בהתאם לשינויי. ובחינת הרווח לפני מס המצטבר, 

 בכל מקרה 2תלת שנתי.מצטבר על בסיס  יחושב, המענק עמובהתאם למדיניות התגמול ולהסכם 

של  לסך לפני מס הרווח הסתכם 2017 לשנתכי  יצוין "ח.ש מיליון 3 על תעלה לאתקרת המענק 

ועסק במהלך הל המענק לפי מספר החודשים בהם ש לחלק היחסיוהמנכ"ל היה זכאי  ש"חא 262,416

                                                      

 על הכללה מהווה זה)מידע  (034138-01-2017)אסמכתא מס':  2017באפריל  23ם ראו דוח זימון אסיפה מיום לפרטים נוספי 1

 .(ההפניה דרך

)אסמכתא  2016 בדצמבר 5ביום מדיניות התגמול של החברה צורפה כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה  2

 "( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. להתגמו מדיניות)להלן: " (2016-01-085917מס': 
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וקיבל בחברה  כמקובלבפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המנכ"ל נכלל בנוסף  .השנה

וכתב פטור מאחריות כמקובל בחברה. לפרטים נוספים ראו לשיפוי מראש התחייבות  מהחברה כתב

 .א' להלן29תקנה 

שכרם הינו שכ"ע  כי יצוין א'.26ותפקידם ראה גם תקנה  "לנכמ כפופימשרה נושאי  אודות לפרטים (2

 ביטוח בפוליסת נכללים .עובד( 2.5%מעביד +  7.5%בנוסף הם זכאים לקרן השתלמות ) .חודשי גלובלי

 לשיפוי מראש התחייבות כתב מהחברה וקיבלו בחברה כמקובל משרה ונושאי דירקטורים אחריות

 .להלןא' 29 תקנה ראו נוספים לפרטים .בחברה כמקובל אחריותפטור מ וכתב

עד לגובה של ארבע משכורות בסיס  שנתי למענק םלהיות זכאי ים"ל עשוימנכ כפופינושאי המשרה  (3

)כפי שתואר במנגנון ( עמידה ברווח לפני מס 1כדלקמן: ) על בסיס הרכיב המדיד ,ברוטו חודשיות

 ש"ח לא תזכה  מיליוני 80 -הנמוך מת( החישוב למנכ"ל לעיל אך ללא ביצוע התאמה לעסקאות חריגו

 (3"ח; )ש מיליוני 80-120 הינו מס לפני הרווח בו במקרה ברוטו בסיס( עד משכורת אחת 2במענק; )

 בסיס משכורות 2 עד במענק המשרה נושא את תזכה"ח ש מיליוני 120 מעלשל  מס לפני ברווח עמידה

נושא המשרה לא ישיב לחברה כל סכום  -מענק כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות ל יצוין .ברוטו

 נושאי, כן כמו. 2014 משנתשקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת  םבשניבגין מענקים שקיבל 

על יעדים מדידים  בהתבסס ברוטו בסיסלמענק של שתי משכורות  זכאים, "ללמנכ הכפופים משרה

בהתאם לתפקיד נושא  דירקטוריון החברהשיקבעו בכל שנה מראש על ידי מנכ"ל החברה ויו"ר 

 שבשיקולהחברה תהיה סמכות  לדירקטוריון .המשרה ותחומי אחריותו ועל פי תכנית העבודה השנתית

משרה הכפופים למנכ"ל עשויים להיות זכאים למענק בשיקול דעת על  ושאינהמענק.  של להפחתהדעת 

ההערכה  מור לא יעלה על תקרת המענק. בסיס קריטריונים שאינם מדידים ובלבד שהיקף המענק הא

האיכותית תתבצע על ידי מנכ"ל החברה, אשר יגיש את המלצתו לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון 

המענק שאינו בגין המרכיב המדיד ויחד עם של המענק  החברה. למען הסר ספק יובהר כי הסך המצרפי

סך המענק בטבלה לעיל מייצג מענק בגין שנת  בסיס ברוטו.משכורות  4מדיד בשיקול דעת, לא יעלה על 

  .2018ששולם בשנת  2017

, ביטוחים, תיקונים)דלק,  העובד של הצמוד הרכב עבור ששולמו ההוצאות כלל את כולל רכב הוצאות (4

  (.ליסינג והוצאות

תקרת בכל מקרה מהרווח השנתי לפני מס של פעילות גרמניה .  2% בשיעור של נקבע  –מענק העובד  (5

 . אלף יורו לשנה 250 על תעלה לאמענק ה

 דירקטורים שכר

, החברה של"ים( דחצוהוצאות נלוות לארבעה דירקטורים )כולל שני  שכר 2017שילמה בשנת  החברה

  ."חש אלפי 777 -כ של כולל סך(, החזקותיהם)מכוח  ענין בעלי שאינם

 

  בתאגיד השליטה א21 תקנה

בע"מ כבעלת השליטה בחברה )להלן:  אשטרוםת למועד הדוח, רואה החברה בקבוצ נכון (1)

הרשומה  ציבוריתחברה  הינה אשטרום קבוצתידיעת החברה,  למיטב"(. אשטרום קבוצת"

חברה  יונדקואשר בעלת השליטה בה הינה ו"מ בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר

ונה מה 58.72%-בכ מחזיקה אשר"( יונדקומאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ )להלן: "

 .בה ההצבעה ומזכויות אשטרום קבוצתהמונפק והנפרע של 
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למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות  (2)

המלאה בהון המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ 

 33.33%( 1כדלקמן: ) "(. הבעלות בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינהמרגן)להלן: "

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון )

 33.33%( 2של גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם 1982מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל )

רהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה של אב

( בע"מ, חברה פרטית 1982מוחזקים בידי השקעות משורר ) 15.31%( 3המלאה; )

בשליטתם המלאה של ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות 

אבן נייר ומספריים מוחזקים בידי  10.93%( 4פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

רובין, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון  יונתןבע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 

מוחזקים בידי השקעות  7.10%( 5באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלאה של נורית מור, ורדה ליפשיץ 1981מייבלום )

 בבעלותן ושליטתן המלאה.באמצעות חברות פרטיות 

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה  (3)

בחברה, מכוח שיתוף פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי 

השליטה בחברה המפורטים לעיל, בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם 

גיל גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית  "ה:הובשליטתם המלאה 

רובין, נעמה )רובין( לימון, יורם רובין, נורית מור  יונתןמשורר, ירון משורר, סיגל משורר, 

  ליפשיץ ורדה' הגב של בעלה שהינו ליפשיץ אלכס, וכןוורדה ליפשיץ 

 
 שליטה בעל עם עסקאות 22 תקנה

ידיעתה של החברה, עסקאות עם בעל השליטה ועסקאות אשר לבעל  להלן, למיטב יפורטו 

מאוחר לסוף  במועד או 2017 בשנתהשליטה יש עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בהן 

 מובאת הנוחיות)לשם  זה דוח למועד בתוקף עדיין שהןשנת הדיווח ועד מועד הגשת הדוח או 

  :(הפירוט יבוא מכן אחרול האמורות העסקאות את המרכזת טבלה להלן
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 :השליטה בעל עם עסקאות 22 תקנה

 

 :החברות לחוק( 4)270 סעיףב המנויות עסקאות .1
 

 לעסקה הצדדים מספר

 

 התקבלו אשר האישורים ההתקשרות מועד העסקה

 ומועדם בחברה בפועל
 לו וההנמקות האישור מנגנון

 

 ופירוט הפניה

 אשטרוםוקבוצת  החברה 1
השליטה  בע"מ, בעל

 קבוצתבחברה )להלן: "
  "(.אשטרום

 

למתן שירותי עזר לניהול  הסכם
השוטף של החברה: שירותי 
הנהלה בכירה, ובכלל זה 
שירותי יו"ר דירקטוריון 
ודירקטורים מטעם קבוצת 
אשטרום, שירותים ממחלקות 
משאבי אנוש, מערכות מידע, 
חשבות, רכב, הנהלת חשבונות 
 וגזברות וכספים של קבוצת

 ביום חודש ההסכםאשטרום. 
 בתמורה 2015, בפברואר 20

 3,540 של בסך שנתי לתשלום
 למדד צמוד"ח, ש אלפי

 ינואר לחודש לצרכן המחירים
 "מ.מע בצירוף 2015

 2015 בפברואר 20
 
 
 

 התגמול ועדת החלטות
 26 מיום והביקורת

 והחלטת, 2015 באפריל
 מיום החברה דירקטוריון

 החלטת. 2015 במאי 3
 של הכללית סיפההא

 ביוני 14 מיום החברה
2015. 

 מיום העסקה בדוח כמפורט
)אסמכתא  2015 במאי 20

 (.2015-01-023988': מס

 .להלן 1 הערה

והמרינה הכחולה  החברה 2
בע"מ )חברה בבעלות 

משותפת של החברה צדדי 
ג' ואשדר חברה לבניה 
בע"מ, חברה בשליטת 

( )להלן: אשטרוםקבוצת 
 "(.הכחולה המרינה"

 ערבות לחברות קשורות  מתן
 באותן החברה של חלקה)כדי 

 (.בלבד חברות
 ידי על גם הועמדו הערבויות

 של במניות המחזיקים יתר
 .שקיימים ככל, חברות אותן

 :החברה דירקטוריון 
  .2004 במרץ 29

 פעילותן מימון לצורך
  .השוטפת

 .להלן 2 הערה

 לחברות הלוואות העמדת והמרינה הכחולה.  החברה 3
 של חלקה)כדי  מוחזקות

(. חברות באותן החברה
 על גם הועמדו כאמור הלוואות

 של במניות המחזיקים יתר ידי
 .שקיימים ככל, חברות אותן

 בהתאם, לעת מעת
 במימון לצורך

 של השוטפת הפעילות
 .המוחזקת החברה

 לחברות ההלוואות
 בעלי בידי המוחזקות

 ועדת"י ע אושררו עניין
 ירקטוריוןוהד ביקורת

 13 מיום בישיבתם
  .2007 בפברואר

 פעילותן מימון לצורך
 .השוטפת

 .להלן 3 הערה
 
 
 
 
 

 להלן 4 הערההעסקה אושרה בהתאם ועדת התגמול מיום  אישור באוקטובר 6 בימיםהתקשרות בפוליסת ביטוח והדירקטורים  החברה 4
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 :השליטה בעל עם עסקאות 22 תקנה

 

 :החברות לחוק( 4)270 סעיףב המנויות עסקאות .1
 

 לעסקה הצדדים מספר

 

 התקבלו אשר האישורים ההתקשרות מועד העסקה

 ומועדם בחברה בפועל
 לו וההנמקות האישור מנגנון

 

 ופירוט הפניה

הנמנים על בעלי השליטה 
 בחברה 

אחריות דירקטורים ונושאי 
ביולי  1משרה לתקופה שמיום 

וכן  2017ביוני  30ועד  2016
לבד לשלוש שנים נוספות וב

שלא יחולו שינויים מהותיים 
 בתנאי הפוליסה המקורית. 

התקשרות בפוליסת ביטוח 
אחריות דירקטורים ונושאי 

ביולי  1משרה לתקופה שמיום 
 .2018 ביוני 30ועד ליום  2017

 
 

 2017 בינואר 10 , 2016
  .2017 ביולי 1-ו

ור ואיש 2016באוגוסט  24
דירקטוריון החברה מיום 

; אישור 2016באוגוסט  29
 23 מיוםועדת התגמול 

 ואישור 2016 בנובמבר
 מיום החברה דירקטוריון

; אישור 2016 בנובמבר 28
 24ועדת התגמול מיום 

ואישור  2017 באוגוסט
דירקטוריון החברה מיום 

 .2017 באוגוסט 29
 

( לתקנות 5ב)1לתקנה 
 מיידי דיווח ראו .ההקלות

 2016 בדצמבר 5 מיום
-2016-01 ':מס)אסמכתא 

 מהווה זה( )מידע 113176
(. ההפניה דרך על הכללה

 ההתקשרות תנאי כי, יצוין
 מדיניות במסגרת תוקנו

 כפי החברה של התגמול
 האסיפה ידי על שאושרה
 10 ביום החברה של הכללית
 דיווח ראו. 2017 בינואר

 2016 בדצמבר 5 מיום מיידי
-2016-01': מס)אסמכתא 

 מיום מיידי ודיווח( 085917
 2016 באוקטובר 6

 -2016-01': מס)אסמכתא 
 מהווה זה( )מידע 060666
 .(ההפניה דרך על הכללה

החברה ודן חברה  5
לתחבורה ציבורית בע"מ 

"( עם קבוצת דן)להלן: "
 אשטרום

התקשרות בהסכם למכירת 
י מ"ר ברוטו שטח 10,568

חניות במגדל  155 -משרדים ו
שבבני  LYFEהראשון בפרויקט 

"(, הפרויקטברק )להלן: "
שהחברה יחד עם דן הינם 

 היזמים בו )בחלקים שווים(.

אישור ועדת הביקורת של  2016במרץ  28
 27החברה מיום 

, בשבתה 2017בספטמבר 
כוועדה עצמאית ובלתי 
תלויה ואישור דירקטוריון 

ובר באוקט 1החברה מיום 
. אישור האסיפה 2017

הכללית של בעלי המניות 
 26של החברה ביום 

. לפרטים 2017בנובמבר 
נוספים ראו דוח תוצאות 

בנובמבר  26אסיפה מיום 
, אסמכתא מס': 2017

2017-01-109902 

כמפורט בדוח זימון אסיפה 
 2017בנובמבר  13מיום 

-2017-01)אסמכתא מס': 
( )מידע זה מהווה 106128

 ל דרך ההפניה(.הכללה ע

 להלן 5הערה 
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 :השליטה בעל עם עסקאות 22 תקנה

 ( לחוק החברות:4)270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .2
 

הצדדים  מספר
 לעסקה

מועד  העסקה הפרויקט
 ההתקשרות

האישורים אשר התקבלו 
 בפועל בחברה ומועדם

 הפניה מנגנון האישור וההנמקות לו
 ופירוט

משרדים ברחוב  שכירת . וםאשטרוקבוצת  החברה 6
 .קרמניצקי

 )הארכה(
 
 

 יוני חודש
 תוספת. 2004

 החל להסכם
 יוני מחודש

2016. 
 
 

 2007 ביולי 1 מיום ההסכם
: 2016 ביוני 30 ליום עד

   הדירקטוריון ידי על אושר
 בישיבתם הביקורת וועדת
. 2007 באוקטובר 21 מיום

   אושרה 2009 דצמבר בחודש
 הסכם השכירות הארכת

בשלוש שנים נוספות על ידי 
 26האורגנים לעיל. ביום 

 28וביום  2012בנובמבר, 
, בהתאמה 2012בנובמבר, 

 אושר ההסכם ללא שינוי. 

 וכחלק השוק בתנאי הינה העסקה
 ובסכום הרגיל העסקים ממהלך

 מהותי באופן להשפיע עשוי שאינו
 רווחיותה,  החברה של רכושה על
 .התחייבויותיה או
 

 6 הערה
 .הלןל

עד  2016ביוני  30מיום  החל
: 2019ביוני  30ליום 

התוספת להסכם אושרה 
וביום  2016במאי  18ביום 

על ידי ועדת  2016במאי  23
הביקורת ודירקטוריון 

 החברה, בהתאמה. 

 כי קבע החברה דירקטוריון
  .זניחה בעסקה מדובר

 6 הערה
 .להלן

בע"מ,  אשלדוכן  החברה 7
המלאה  חברה בת בבעלותה

של החברה, יחד עם קבוצת 
 .אשטרום

הקצאת עובדים של  הסדרי
בע"מ  אשלדהחברה ושל 

 .אשטרוםלקבוצת 

של  ההסכם
החברה עם 

קבוצת 
 אשטרום

אושר 
לראשונה 

. 2014בשנת 
ההסכם של 

בע"מ  אשלד
עם קבוצת 

 אשטרום
אושר 

לראשונה 
 כשאשלד

בע"מ הייתה 
חברה 

ציבורית, 
 .2012בשנת 

במרץ  8 חודש ביום ההסכם
על ידי ועדת הביקורת  2016

 ודירקטוריון החברה. 

 ועדת קבעו ההסכם חידוש עם
 כי החברה ודירקטוריון הביקורת

 העסקים במהלך הינה העסקה
 שוק בתנאי, החברה של הרגיל

 באופן להשפיע עשויה שאינה
, החברה של רכושה על מהותי

 .התחייבויותיה או רווחיותה
 

 7 הערה
 להלן
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בע"מ,  פייל בייסו החברה 8

חברה בת, בבעלות מלאה של 
)להלן:  אשטרוםקבוצת 

 "(פייל בייס"

)שלבים א' עפר ודיפון  עבודות
  LYFEבפרויקט ב'(  -ו

 החברה ושותפתה שמקימות
 החברה)חלק  )בעיר בני ברק(

50%) 

ההתקשרויות 
אושרו 

בישיבות 
ועדת 

 19הביקורת 
 2017במרץ 

 11ביום 
בפברואר 

2018 
וישיבות 

דירקטוריון ה
 22ביום 

 2017במרץ 
 28וביום 

בפברואר 
2018. 

 הביקורת ועדת אישור
ודירקטוריון החברה לשלב 

 2017 מרץא' מחודש 
 החברה דירקטוריון ואישור

לעדכונים לשלב א' ולשלב ב' 
בחודשים פברואר ומרץ 

2018 . 

 השוק בתנאי ןהינ אותהעסק
 הרגיל העסקים ממהלך וכחלק
 להשפיע יםיעשו םשאינ םמיובסכו
 של רכושה על מהותי באופן

 או רווחיותה, החברה
 .התחייבויותיה

 8הערה  ראה
 להלן
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 :הערות
לחדש את התקשרותה של החברה  החברה של הכללית האסיפה אישרה ,2015 ביוני 14 יוםב  .1

 לתשלום ובתמורה, 2015, בפברואר 20 מיום שנים 3 של לתקופה אשטרוםבהסכם עם קבוצת 

בצירוף מע"מ כדין.  2015צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר  לשנה"ח ש אלפי 3,540 בסך

 החברה (.2015-01-023988)אסמכתא מס':  2015במאי  20לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

שירותי הנהלה בכירה, ובכלל זה שירותי יו"ר דירקטוריון בגין  אשטרוםשילמה לקבוצת 

ת אשטרום, שירותים ממחלקות משאבי אנוש, מערכות מידע, חשבות, ודירקטורים מטעם קבוצ

 כי יצוין .2017 לשנת"ח ש אלפי 3,542 רכב, הנהלת חשבונות וגזברות וכספים של קבוצת אשטרום,

  .הנדרשים האישורים כל לקבלת בכפוף, זה הסכם של לחידושו פועלת החברה

ולה המרינה הכחולה. יתרת ערבה, להתחייבויותיהן לבנקים של החברה הכל החברה .2

 13,391 הינו (החברה)חלק חברה זו לתאריך המאזן  של)מתן ערבויות בנקאיות (  יהההתחייבויות

חלקה נתנה החברה כתב שיפוי לטובת קבוצת אשטרום בגין  2017במהלך חודש ינואר   אלפי ש"ח.

להבטחת תשלום ערבות שהעמידה הקבוצה, ללא תמורה, לטובת רשות מקרקעי ישראל היחסי ב

 דמי היתר על היתר על חלק שטחי המסחר שברשות המרינה.

אלפי ש"ח )לא צמודה, נושאת ריבית  59,038 של בסך הלוואה הכחולה למרינה העניקה החברה .3

  (.2.56%בשיעור שנתי של 

 יחידימ שהינם, משרה ונושאי דירקטוריםל לרבות ,משרה ונושאי לדירקטורים ביטוח אודות .4

 .להלן 4 סעיף אהר - וקרוביהם רהבחב השליטה

החברה ודן חברה לתחבורה ציבורית כללית התקשרות האסיפה האישרה  ,2017בנובמבר  26 ביום .5

פרויקט מגדל הראשון בבוחניות עם קבוצת אשטרום בהסכם למכירת שטחים "(, דןבע"מ )להלן: "

LYFE )את בתמורה כוללת של , וזשבבני ברק אשר החברה ודן הינם היזמים בו )בחלקים שווים

בנובמבר  13נוספים ראו דיווח מיידי מיום  לפרטים. ש"ח )לא כולל שטח המרפסת( 149,099,936

 (, בהתאמה2017-01-109902 -ו 2017-01-106128 מס': ות)אסמכתא 2017בנובמבר  26ומיום  2017

 .)מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(

בנובמבר  28. ביום 2017ש"ח, לשנת  אלפי 958מי שכירות בגין ד אשטרוםשילמה לקבוצת  החברה .6

 23 ביום 2016ביוני  30אישר דירקטוריון החברה את המשך הסכם דמי השכירות עד ליום  2012

 . 2019ביוני  30אישר דירקטוריון החברה את הארכת ההסכם עד ליום  2016במאי 

 ,בע"מ אשטרוםלקבוצת  החברה מקצה 2014-2017 בשנים ,עובדים הקצאת הסדר במסגרת .7

 השתתפות תמורת, בחברה לעבודתו במקביל, החברה של הנכסים מנהל את ,במשרה חלקית

באמור כדי לגרוע  אין כי יובהר) 10% -לכ המוערכת משרתו בחלקית מוכפל בפועל שכרו בעלות

עלה על שעשוי לחול בהיקפי המשרה האמורים שלא י -גידול או קיטון  -מאפשרות של ביצוע שינוי 

כל צד רשאי . 2018בדצמבר  31ועד ליום  2014בינואר  1תקופת ההסכם הינה החל מיום  (.10%

  .ימים מראש 90לסיים את ההסכם על פי הודעה שתימסר לצד השני 
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בע"מ, חברה בת בבעלות  אשלדמקצה  2012-2017 בשנים, עובדים הקצאת הסדר במסגרתכן,  כמו

, וכן אשלדבע"מ, במשרה חלקית, את מנהל הכספים של  אשטרוםמלאה של החברה, לקבוצת 

 שכרם בעלות השתתפות תמורת, בחברה לעבודתם במקביל, אשלדארבעה מנהלי חשבונות של 

חשבונות  מנהל, 50% -כספים  מנהל -לכ 2017 בשנתמשרתם המוערכת  תובחלקי תמוכפל בפועל

באמור כדי  אין כי יובהר) 100% –מנהל חשבונות אחד  25% –שני מנהלי חשבונות  33% –אחד 

שעשוי לחול בהיקפי המשרה האמורים שלא  -גידול או קיטון  -לגרוע מאפשרות של ביצוע שינוי 

 31אושר חידוש ההסכם לתקופה נוספת שתסתיים ביום  2016במרץ  8ביום  (.10%יעלה על 

 . 2018בדצמבר 

, יוודא מבקר הפנים אחת לשנה במסגרת תכנית הביקורת הפנימית של מבקר הפנים של החברה

, אינו חורג מהאמור לעיל יםשל העובד םמשרתויביא לדיון ועדת הביקורת של החברה, כי היקף 

. התמורה בגין שירותים אלה הסתכמה דרהסהלעיל. ועדת הביקורת תבחן, אחת לשנה, את תנאי 

 .בסכום זניח לחברה 2017בשנת 

חברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה , אישר דירקטוריון ה2017במרץ  22 ביום .8

עם ( 50%יחד עם שותפתה בפרויקט )חלק החברה ( את התקשרות החברה 2017במרץ  19מיום 

"( בהסכם לביצוע עבודות דיפון וחפירה שלב א' על הקבלן: "זה בסעיף)להלן  פייל בייס חברת

 LYFEהידועים גם כפרויקט  ,ברקי , בבנ159 -ו 157, 366חלקות  6196מקרקעין הידועים כגוש 

(. בהתאם להסכם הקבלן יבצע את עבודות החפירה "הפרויקט" -ו "העבודות)להלן בסעיף זה: "

 באמצעות מהעבודות חלק לבצע רשאי הקבלן. הכמויות לכתב בהתאם מוערכתוהדיפון בתמורה 

 קבלת)לאחר  החברה דירקטוריון אישר, 2018 בפברואר 28 ביום .ידו על שייבחרו, משנה קבלני

נוספת עם הקבלן לאור  התקשרות (2018 בפברואר 11 מיום החברה של הביקורת ועדת אישור

את עבודות דיפון וחפירה  וכןעדכון כתב הכמויות בשלב א' של עבודות דיפון וחפירה בפרויקט, 

 מוערכתבהתאם להסכם הקבלן יבצע את עבודות החפירה והדיפון בתמורה  שלב ב' בפרויקט.

 על שייבחרו, משנה קבלני באמצעות מהעבודות חלק לבצע רשאי הקבלן. הכמויות לכתב בהתאם

ש"ח בתוספת מע"מ  אלפי 95,000 -בגין ביצוע העבודות תסתכם לסך של כ לקבלןתמורה ה .ידו

הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כי החברה )על פי חלקה בפרויקט( תהיינה  ועדת כדין.

 5%עדכן את כתב הכמויות כך שהתמורה שצוינה לעיל לא תעלה על סך של עד ל ותרשאי

סכום התמורה צמוד למדד תשומות  , וזאת בגין שינויים בעבודות או באומדנן.ינהישצומהתמורה 

במרץ  15 ביום שפורסם, 2017, פברוארהבניה למגורים, כאשר בסיס החישוב הוא מדד בגין חודש 

 בכתב למפורטם בהתאם לקצב התקדמות ביצוע העבודות, בהתאם התמורה ישול סכום. 2017

בגין העבודות שיבצעו על ידי  האחריות. הקבלן ידי על תשולם המשנה לקבלני התמורה .הכמויות

 בין, פיצוי מנגנון נקבע בהסכםקבלני המשנה, ככל שהם יבוצעו כאמור, תהינה על הקבלן בלבד. 

 לביצוע הקבלן התחייבות להבטחתשנקבע.  במועדדות לא יסיים את העבו הקבלן, ככל והיתר

מסכום  10%אוטונומית בשיעור של  בנקאית ערבות החברה לטובת הקבלן ימציא, העבודות

 לתמורה זכאי יהא הקבלן"( השינויים)להלן: " בעבודות שינוי על הורה שהמפקחהתמורה. ככל 

 של ערכו לקביעת מתאימים סעיפים הכמויות בכתב נקבעו ולא ככל. החברה לאישורבכפוף  נוספת

 ביטוחים חשבונו על יערוך הקבלן. 15% בניכויייקבע לפי מחירי מחירון דקל  הערך השינוי

הפרה של הקבלן  בגין שנגרם לנזק אחראי יהא הקבלן. בהסכם לקבוע בהתאם, בשוק כמקובל

והכל בהתאם  וכלשה שלישי צד של כלשהי תביעה/או ו דרישה של מקרה בכל החברה את וישפה

 לקבוע בהסכם.
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 .לעיל הדירקטוריון דוחל 6 סעיף אהר בחברהבדבר נוהל עסקאות זניחות  לפרטים .9

  הלוואות לבעלי ענין

 .לעיל 11 תקנה ראה

 

  הסדרים בין החברה לבין בעלי ענין

 

בין החברה, בשמה ובשם חברות שיש לה שליטה  ,1993בינואר  25 סכם שנחתם ביוםבה .1

שליטה אפקטיבית בהן  לבין קבוצת אשטרום, בשמה ובשם חברות שיש לה בהן אפקטיבית

 :)למעט החברה(, התחייבו הצדדים כי

 מסגרתהחברה תעסוק בפיתוח נכסים להשכרה בלבד ובתי מלון. קבוצת אשטרום תעסוק, ב .א

 תחום הנדל"ן, בפיתוח נכסים למכירה בלבד.ב פעילותה

יבוצעו במסגרת החברה בלבד.  -כירה והשכרה מ -למרות האמור לעיל, פרוייקטים מעורבים  .ב

במקרה כזה תהא החברה רשאית לקבל שרותי שיווק ומכירה מקבוצת אשטרום תמורת 

 ממחיר המכירה של הנכס. 4%עמלה בשיעור שלא יעלה על 

למרות האמור בס"ק )ב( לעיל, הרי שבפרוייקט מעורב כנ"ל, ניתן יהיה שחלק מהפרוייקט  .ג

 :הבאים המצטברים םקבוצת אשטרום ו/או בעל ענין אחר בתנאישנועד למכירה ימסר ל

 או פחות; ובתנאי 50%שחלקה של החברה בכל חלק מן הפרוייקט הינו  .1

שהחלוקה בין השותפים בחלק הפרוייקט שנועד להשכרה שונה מן החלוקה בין השותפים  .2

 בחלק הפרוייקט שנועד למכירה.

של החברה הקיימים בעת פרסום תשקיף  לא חל על פרוייקטים הז 1 סעיףהאמור לעיל ב .ד

 .1993בפברואר  1 החברה מיום

"( ואלייד השקעות בע"מ, בשמה ובשם חברות אוגדוןיונדקו, אוגדון להשקעות שותפות כללית )" .2

"(, התחייבו כל אחת כי כל עוד גוף מעוניין" -"( )כל אחת מהן תקרא להלן אליידבשליטתה )"

בהון המניות בחברה או נציג מטעמה יכהן  25%ין, לפחות היא תחזיק, במישרין ו/או בעקיפ

בחברה כדירקטור או כנושא משרה בכירה, היא לא תרכוש נכסים מסחריים מניבים וקרקעות 

המיועדות לפתוח מבנים להשכרה, אלא באמצעות החברה. האמור לא יחול על פיתוח קרקעות 

 אשר הוחזקו ביום תחילת ההסכם על ידי גוף מעוניין.

אמור לעיל כפוף לכך שהיה וגוף מעוניין יקבל הצעה כלשהי או יזום רכישת נכס מסחרי מניב או ה

קרקע לפיתוח מבנים להשכרה, הוא יפנה הצעה זו לחברה. אם החברה לא תרכוש את הנכס הנ"ל 

יהיה מעונין לרכוש את הנכס, הוא יודיע זאת לחברה והחברה תדון על כך  המעוניין ףומי מהגו

הנושא יעלה לדיון  -דנים ב"עסקה חריגה" בהתאם להוראות פקודת החברות, דהיינו בדרך ש

עדת הביקורת של החברה, בדירקטוריון ובאסיפה כללית של בעלי המניות. באסיפה זו לא ובו

 יצביע נציג אותו גוף מעונין.
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תאגיד יונדקו ניתנה בשמה ובשם כל בעלי מניותיה ביחד באופן שהיא תחול על כל  התחייבות

הנמצא או אשר ימצא בשליטתם או בשליטת מרביתם. למען הסר ספק, לא תחול ההתחייבות על 

 כל בעל מניות לחוד או על כל תאגיד הנמצא בשליטתו.

החברה התחייבה כי קבוצת אשטרום לא תבצע את עבודת בניית המבנים עבורה בפרויקטים  .3

עו בבניה עצמית של החברה וקבוצת . פרויקטים אלה יבוצ50%-בהם החברה שותפה בלמעלה מ

אשטרום לא תשמש בהם כקבלן משנה. חומרי גלם אשר ירכשו, אם ירכשו, מחברות קבוצת 

אשטרום תעשיות בע"מ )חברה אחות( לצורך ביצוע הבניה, ירכשו במחירים בהם רוכשת אותם 

 מעלות הבנייה. 20%-קבוצת אשטרום ולא יהוו יותר מ

חול על פרויקטים של החברה שהיו קיימים בעת פרסום תשקיף זו לא י בפסקההאמור לעיל 

 . 1993בפברואר  1החברה מיום 

גם עבור  בונההתחייבה כי לא תפעל כקבלן עבור אחרים למעט במקרים בהם היא  חברההה .4

 עצמה בעיסקות קומבינציה ו/או בפרוייקטים משותפים.

בחברה  יתקבלוירות אשר לא יעלה היקף דמי השכ 1994התחייבה כי החל משנת  חברהה .5

 הכנסותמסך דמי השכירות המתקבלים בחברה.  20%ובחברות הבת שלה ביחד מבעלי ענין על 

 אלפי 951ש"ח,  אלפי 955והחברות הבנות מדמי שכירות מבעלי ענין הסתכמו לסך של  החברה

 ימדמ 20% על עולות ואינן, )בהתאמה( 2015-ו 2016, 2017 לשנים"ח ש אלפי 950 -ש"ח ו

 .בחברה שהתקבלו השכירות

ל שינוי בהסדרים הנ"ל מותנה באישור ועדת הביקורת של החברה, באישור הדירקטוריון שלה כ .6

 של בעלי מניותיה. יןיהמנובאישור אסיפה כללית שלא מן 

 הבחבר משרה נושאי ופטור אחריות והתחייבות לשיפוי ביטוח

רות בפוליסת ביטוח התקשאישרה האסיפה הכללית  ,2016באוקטובר  6 ביום

לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה 

תהיה  וכי 2017בדצמבר  31ועד יום  2016באוקטובר  6לתקופה מיום  וקרוביהם

ודירקטוריון החברה, לחדש ו/או להרחיב,  התגמולרשאית, מעת לעת, באישור ועדת 

שנים  חמשות נוספות וזאת למשך תקופה של ביטוח לתקופהבמקרה הצורך, את 

 באוגוסט 30 מיום מיידים דיווחים ראו נוספים לפרטים. מתום תוקפה של הפוליסה

אסמכתא מס':  -ו 2016-01-060666: מס)אסמכתא  2016 באוקטובר 6 ומיום 2016

( לתקנות ההקלות 5ב)1בהתאמה(. האמור אושר בהתאם לתקנה  2016-01-113176

משרה בחברה שהינם בעלי  ונושאי לדירקטוריםגם ביחס  2016וגוסט בא 29ביום 

 מדיניות במסגרת ,הכללית האסיפה אישרה ,2017 בינואר 10 ביוםשליטה בחברה וקרוביהם. 

 מיידיים דיווחים ראו לפרטים .הפרמיה תוך תיקון תנאיה פי על ביטוחה פוליסת את, התגמול

ואסמכתא מס':  2016-01-085917)אסמכתא מס':  2017בינואר  10 מיום 2016 בדצמבר 5 מיום

 ( )מידע זה מהווה מידע על דרך ההכללה(.2017-01-005851
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בחברה לו זכאים כל נושאי המשרה כתב התחייבות לשיפוי  אודות לפרטים

השליטה  היחידודירקטורים הנמנים על  והדירקטורים בחברה, לרבות נושאי משרה

 :אסמכתא' מס) 2015, בינואר 26 מיום אסיפה זימון לדוח 'גנספח או קרוביהם, ראה בחברה 

 ( )מידע זה מהווה  הכללה על דרך ההפניה(. 2015-01-019213

 , לרבות דירקטוריםכתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה אודות לפרטים

 זימון לדוח 'גנספח או קרוביהם ולמנכ"ל החברה, ראה השליטה בחברה  דהיחיהנמנים על 

( )מידע זה מהווה  הכללה על דרך 2015-01-024072 :אסמכתא' מס) 2015, במאי 20 מיום אסיפה

 ההפניה(. 

 

 המוחזקים ע"י בעלי עניין בתאגיד אחרים ערך ירותמניות וני 24תקנה 

 אחרים ערך ובניירות במניות בחברה בכירה משרה ונושאי עניין בעלי החזקות בדבר לפרטים

)מידע  (002358-01-2018)אסמכתא מס':  2018ינואר ב 7 מיוםדי דיווח מיי ראו, 3החברה של

 .זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(

   

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים אחרים   א'24תקנה 

 הכספיים לדוחות 17 ביאור ראואודות הון מניות החברה, נכון למועד פרסום הדוח  לפרטים 

 .ים לדוח זההמצורפ 2017, בדצמבר 31 ליום

    

 בחברה המניות בעלי מרשם ב'24 תקנה

דיווח מיידי מיום  ראואודות מרשם בעלי המניות בחברה, נכון למועד פרסום הדוח  לפרטים

 דרך על הכללה מהווה זה)מידע  (2017-01-103041)אסמכתא מס':  2017 אוקטוברב 31

 .(ההפניה

 

 רשום מען א'25 תקנה

 67899אביב -תל 10 קרמנצקי' רח 

 03-6231332 :פקסמיליה  03-6231330: טלפון   

 dudu@ashtrom.co.il  "ל:דוא כתובת   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

למיטב ידיעת החברה והדירקטורים בה, לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה לא היו החזקות בחברות בנות ו/או בחברות  3

 קשורות בתאריך הדוח. 

mailto:dudu@ashtrom.co.il
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  :חברי דירקטוריון החברה    26תקנה 

 

השנים  5עיסוקו העיקרי במשך  אברהם נוסבאום. 1
 האחרונות

ריון החברה, דירקטור "ר דירקטויו 31285109: זיהוי מספר
"ר יוחברה לבניה בע"מ,  באשדר

, בע"מ אשטרום צתקבו דירקטוריון
ירקטור באמצעות חברה משפחתית ד

בחברות קבוצת אשטרום. דירקטור 
ביונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופתוח 
בע"מ, במרגן נכסים ואחזקות בע"מ 

 ובחברות משפחה. 
 

 אזרחות: ישראלית
 אביב-, תל10 קרמנצקידין: -תמען להמצאת כתבי בי

  8.5.1949תאריך לידה: 
 תל אביב.  מאוניברסיטתהשכלה: בוגר כלכלה 

 .25.1.1994 יוםמכהן כדירקטור מ
 דירקטור חיצוני: לא

 חבר בועדת דירקטוריון: לא
הנמנית על  זהבי מיכל של אחבן משפחה של בעל עניין אחר: 

 בעלי השליטה בחברה.
ואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית האם החברה ר

לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון 
 ( לחוק החברות: לא.12)א()92לפי סעיף 

 לא. :תלוי בלתי דירקטור הינו הדירקטור האם
הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה  האם

 כן: שלוקשורה 

 

 
 
 
השנים  5העיקרי במשך עיסוקו  גירון גיל.  2

 האחרונות
 65328643: זיהוי מספר

 אזרחות: ישראלית
  אביב-, תל10 קרמנצקידין: -תמען להמצאת כתבי בי

 6.2.1958לידה:  תאריך
 .הטכניון בוגר, בניין מהנדסהשכלה: 

 .25.11.2007 :מיום כדירקטור מכהן
 חיצוני: לא.  דירקטור

 דירקטוריון: לא בועדת חבר
 על הנמנית לוי דפנה של אחיה. כןל בעל עניין אחר: משפחה ש בן

 .בחברה השליטה בעלי
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  והאם החברה רואה ב

לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון 
 .לא( לחוק החברות: 12)א()92לפי סעיף 

 .לא: תלוי בלתי דירקטור הינו הדירקטור האם
 חברה של, שלו בת חברה של, התאגיד של בדעו הוא האם

 כן: שלו קשורה

החל מיום  אשטרוםמועסק בקבוצת 
כיהן  1.1.2012. החל מיום 1.1.1979

 אשטרוםקבוצת "ר דירקטוריון כיו
וכמנכ"ל משותף )מטעם חברה 
משפחתית בשליטתו(. כמו כן, מכהן 

 ת"ר דירקטור בחברה ובחברת הביוכ
הן . מכחברה לבניה בע"מ ואשדר

בנות פרטיות נוספות בחברות כדירקטור 
וכן כדירקטור  אשטרום קבוצתשל 

בחברות משפחתיות בבעלותו. כמו כן, 
מכהן כדירקטור בחברות שהינן בעלי 

חברה  , יונדקואשטרום קבוצתעניין ב
 ומרגן מאוחדת להנדסה ופתוח בע"מ

 נכסים ואחזקות בע"מ.

 
 
 
השנים  5עיסוקו העיקרי במשך  משורר ירון.  3

 האחרונות
 53340816: זיהוי מספר

 אזרחות: ישראלית
  אביב-, תל10 קרמנצקידין: -תמען להמצאת כתבי בי

 6.4.1955לידה:  תאריך
 .R.I.S.Dכללי אוניברסיטת  B.Aהשכלה: 

 .29.12.2011 מיום כדירקטור מכהן
 חיצוני: לא.  דירקטור

 דירקטוריון: לא בועדת חבר
 משורר ליפאחר: בנו של משפחה של בעל עניין א בן

 .בחברה השליטה יחידי על הנמנה
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  והאם החברה רואה ב

לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון 
 .לא( לחוק החברות: 12)א()92לפי סעיף 

 .לא: תלוי בלתי דירקטור הינו הדירקטור האם
 חברה של, שלו בת חברה של, התאגיד של עובד הוא האם

 כן: שלו קשורה

בע"מ;  אשטרוםבקבוצת  דירקטור
 חברה לבניה בע"מ; באשדרדירקטור 

דירקטור באמצעות חברה משפחתית 
 מכהן, בנוסףבחברות קבוצת אשטרום. 

 נוספות פרטיות בנות בחברות כדירקטור
 בחברות וכן אשטרוםקבוצת  של

 .בבעלותו משפחתיות
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השנים  5עיסוקו העיקרי במשך  ליפשיץ אלכס.  4
 האחרונות

 60830437: זיהוי מספר
 אזרחות: ישראלית

  אביב-, תל10 קרמנצקידין: -תמען להמצאת כתבי בי
 14.6.1950לידה:  תאריך

 מדע החברה, כלכלה ומדעי המדינה  בוגרהשכלה:  
 אביב.-תל אוניברסיטת

 .23.3.2011 מיום כדירקטור מכהן
 חיצוני: לא.  דירקטור

 דירקטוריון: לא בועדת חבר
 בן משפחה של בעל עניין אחר: בעלה של  
 .על יחידי השליטה בחברה הנמנתהגב' ורדה ליפשיץ,  

כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  והאם החברה רואה ב
לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון 

 .לא( לחוק החברות: 12)א()92לפי סעיף 
 .לא: תלוי בלתי דירקטור הינו רקטורהדי האם
 חברה של, שלו בת חברה של, התאגיד של עובד הוא האם

 כן: שלו קשורה

 בע"מ אשטרוםקבוצת  הנהלת חבר
וסמנכ"ל תעשיות ואדמיניסטרציה 

 דירקטור ;בע"מ אשטרוםבקבוצת 
 דירקטור חברה לבניה בע"מ; באשדר

 . אשטרוםקבוצת  חברותב

 
 
 
השנים  5העיקרי במשך  הקעיסו שאשו דליה.  5

 האחרונות
 04459517: זיהוי מספר

 אזרחות: ישראלית
 אביב.-, תל10 קרמנצקידין: -תמען להמצאת כתבי בי

 5.4.1949לידה:  תאריך
 .מקצועיות השתלמויות, תיכוניתהשכלה: 

 .29.11.2000 מיום כדירקטורית מכהנת
 חיצונית: לא.  דירקטורית

 דירקטוריון: לא בועדת חברה
 בת משפחה של בעל עניין אחר: לא. 

מומחיות חשבונאית ופיננסית  תכבעל ההאם החברה רואה ב
לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון 

 .לא( לחוק החברות: 12)א()92לפי סעיף 
 .לא: תלויה בלתי דירקטורית הינה הדירקטורית האם
 חברה של, ושל בת חברה של, התאגיד של עובדת היא האם

 .כן: שלו קשורה

 .אשטרוםמנהלת כספים בקבוצת חברות   
 חברה לבניה בע"מ  באשדר יתדירקטור

 
 
 
השנים  5עיסוקו העיקרי במשך  רביד יצחק.  6

 האחרונות
 52761384: זיהוי מספר

 אזרחות: ישראלית
 אביב -, רמת החייל, תל32דין: הברזל -תמען להמצאת כתבי בי

 24.8.1954לידה:  תאריך
 לחשבונאות בפקולטה אביב תל אוניברסיטת בוגרהשכלה: 

 וכלכלה
 11.1.2007 מיום כדירקטור מכהן

 חיצוני: לא.  דירקטור
, הכספיים הדוחות לבחינת הועדה דירקטוריון: בועדת חבר

 .ועדת תגמול
 בן משפחה של בעל עניין אחר: לא. 

 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית והאם החברה רואה ב
לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון 

 .כן( לחוק החברות: 12)א()92לפי סעיף 
 .לא: תלוי בלתי דירקטור הינו הדירקטור האם
 חברה של, שלו בת חברה של, התאגיד של עובד הוא האם

 .לא: שלו קשורה

 -רווה במשרד בכיר ושותף חשבון רואה
 פרבמס ודירקטור חשבון רואי רביד

 .פרטיות חברות
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השנים  5עיסוקו העיקרי במשך   ברנר מנחם. 7
 האחרונות

, יורק ניו באוניברסיטת למימון' פרופ 010835486זיהוי:  מספר
, האחרונות השנים 26-ב"ב, ארה

"מ בע נפט חברת בפז תלוי בלתי דירקטור
 קוגנום( ויועץ כללי בחברת 2014)משנת 

 (.2016בע"מ )משנת 
 

 ישראלית אזרחות:
 אביב תל 18 נאמן מיכאלדין: -תמען להמצאת כתבי בי

 12.6.1944תאריך לידה: 
כלכלה וצירוף בין חוגי, האוניברסיטה העברית  בוגרהשכלה: 

בירושלים, מוסמך מנהל עסקים )התמחות מימון(, 
, וכלכלה במימון דוקטורט"ב, ארהמאוניברסיטת קורנל, 

  "ב.ארה, קורנל אוניברסיטת
 4.5.2017 יוםמכהן כדירקטור מ
 כןדירקטור חיצוני: 

הועדה  יו"ר ועדת ביקורת,"ר יוחבר בועדת דירקטוריון: 
 .תגמול ועדת"ר יולבחינת הדוחות הכספיים, 

 .לאבן משפחה של בעל עניין אחר: 
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

מזערי שקבע הדירקטוריון לצורך עמידה במספר הדירקטורים ה
 .כן( לחוק החברות: 12)א()92לפי סעיף 

 .דירקטור חיצוני .כןהדירקטור הינו דירקטור בלתי תלוי:  האם
הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה  האם

 .לאקשורה שלו: 

 

 
השנים  5עיסוקו העיקרי במשך  פלדר אלה.  8

 האחרונות
 017247107זיהוי:  מספר

 רחות: ישראליתאז
 42905, אודים 286 תדדין: -תמען להמצאת כתבי בי

 22.6.1973לידה:  תאריך
תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות השכלה:  

 CITY -תואר שני במימון מה .מהמסלול האקדמי של המכללה
UNIVERSITY OF NEW YORK 

 28.1.2018כדירקטור מיום  מכהן
 חיצוני: כן.  דירקטור

 הדוחות לבחינת הועדה, ביקורת ועדת דירקטוריון: בועדת חבר
 .תגמול ועדת, הכספיים

 .לא: אחר עניין בעל של משפחה בן
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  והאם החברה רואה ב

לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון 
 .כן( לחוק החברות: 12)א()92לפי סעיף 

 .חיצוני דירקטור, כן: תלוי בלתי דירקטור הינו רהדירקטו האם
 חברה של, שלו בת חברה של, התאגיד של עובד הוא האם

 .לא: שלו קשורה

, .weebit nano Ltdכספים של  מנהלת
 בבורסהחברה שמניותיה נסחרות 

 .באוסטרליה
/דירקטורית חיצונית דירקטורית

אנרגיה  אנלייטבחברות הבאות: 
בע"מ, ארגמן  מתחדשת, עורב מערכות

 פלייטתעשיות בע"מ, נתיבי ישראל, 
 מקס מובייל, אינווישנס מדיקל
ומוזיאון  ,כרמית תעשיות בע"מבע"מ

 ארץ ישראל )בהתנדבות(.
 של האקדמי במסלול לחשבונאות מרצה

 למנהל המכללה
 .וחשבונאית פיננסית יועצת

 
 
השנים  5עיסוקו העיקרי במשך  סובל צבי.  9

 האחרונות
 005791561: יהויז מספר

 אזרחות: ישראלית
 השרון רמת, 15 אלחנן יצחקדין: -תמען להמצאת כתבי בי

 4.3.1933לידה:  תאריך
 בירושלים העברית' האונבחשבונאות,  בוגרהשכלה:  

 .20.3.2013כדירקטור מיום  מכהן
 . לאחיצוני:  דירקטור

 הדוחות לבחינת הועדהביקורת,  ועדתדירקטוריון:  בועדת חבר
 .תגמול ועדת, כספייםה
 .לא: אחר עניין בעל של משפחה בן

כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  והאם החברה רואה ב
לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון 

 .כן( לחוק החברות: 12)א()92לפי סעיף 
 .כן: תלוי בלתי דירקטור הינו הדירקטור האם
 חברה של, שלו בת חברה של, התאגיד של עובד הוא האם

 קשורה שלו: לא.

( 2002) וניהול יעוץ.ס.ד. צ"ל ויועץ מנכ
 "מבע

 בע"מ (2002) אחזקות.ס.ד. בצ דירקטור

 

  בכירה משרה נושאי ' א26תקנה 
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 עיסוקו העיקרי במשך שם נושא המשרה

 השנים האחרונות   5 ופרטים נוספים    

 ירון רוקמן .1
 058264680מספר זיהוי: 

 ת: ישראליתאזרחו
  אביב-, תל10צקי ידין: קרמנ-מען להמצאת כתבי בית

 19.8.1963תאריך לידה: 
מנהל ולימודי תואר שני ב השכלה: בוגר מדעי המדינה

 עסקים באוניברסיטת תל אביב . 
 .2017מכהן כמנכ"ל החברה מחודש מאי 

 לא. בן משפחה של בעל עניין:

 מנכ"ל רקע הר בע"מ.
 213: ניב אנרגיה בע"מ; דירקטור בחברותה באות

י.ע.ר נכסים והשקעות  -אחזקות בע"מ; ר.ק.ע
בע"מ; רקע ים מנג'מנט בע"מ; ר.ק.ע גלים אחזקות 
בע"מ; רקע מגורים בע"מ; רקע מדיאס חברה 

( 2005לניהול בע"מ; מלטמי בע"מ; פנינת אשדוד )
בע"מ; מחזיקי אשדוד בע"מ; רקע מידאס טירה 

 ע"מחברה לניהול בע"מ; רקע הר ב

 דוד דולה  .2
 53890034מספר זיהוי: 

 אזרחות: ישראלית
  אביב-, תל10 צקייקרמנדין: -מען להמצאת כתבי בית

 12.1.1956תאריך לידה: 
השכלה: רואה חשבון, בוגר כלכלה האוניברסיטה 

 העברית ירושלים 
 .2011מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה מחודש יולי 

 לא. בן משפחה של בעל עניין:

 מינויו הועסק כחשב החברה. טרם 

 שניאור סימינובסקי. 3
 04087672מספר זיהוי: 

 אזרחות: ישראלית
 ברק-, בני44דין: הרב קוק -מען להמצאת כתבי בית

 24.7.47תאריך לידה: 
 השכלה: רואה חשבון, בוגר כלכלה 

 .1992מכהן כמבקר הפנים של החברה משנת 
 בן משפחה של בעל עניין: לא.

 

ראיית חשבון, מבקר פנים בקבוצת בעל משרד ל
 אשטרום בע"מ ובאשדר חברה לבניה בע"מ.

 

 תומר חליוה. 4
 32380479מספר זיהוי: 

 אזרחות: ישראלית
 , חיפה2דין: מיכאל קשטן -מען להמצאת כתבי בית

 13.1.1976תאריך לידה: 
 השכלה: שמאי מקרקעין, המכללה למינהל חיפה.

קיד מנהל אגף נכסי . מונה לתפ2010עובד החברה משנת 
 .2012המקרקעין בחברה בחודש מרץ 

 בן משפחה של בעל עניין: לא.

 קודם לעבודתו בחברה עבד כשמאי מקרקעין
 בזייד אורניב.

 מיקי רופא. 5
 58849092מספר זיהוי: 

 אזרחות: ישראלית
 אביב -, תל10דין: קרמנצקי -מען להמצאת כתבי בית

 23.9.1964תאריך לידה: 
דס בנין בוגר הטכניון, תואר שני במנהל השכלה: מהנ

 .C.U.N.Yעסקים 
 .2007עובד ומהנדס החברה משנת 

 לא. בן משפחה של בעל עניין:
 

 
 מהנדס החברה.
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 :זה דוח פרסום למועד עד לכהן שחדלו משרה נושאי

 

השנים  5עיסוקו העיקרי במשך  גלנדר הדס   
 האחרונות

 22265136זיהוי:  מספר
 ישראליתאזרחות: 

 66דין: חולדה, בית מס' -תמען להמצאת כתבי בי
 5.12.1965לידה:  תאריך

 במנהל מוסמכת, גוריון בן אוניברסיטת, בניהול"ר דהשכלה:  
. למנהל המכללה, במימון התמחות עם וחשבונאות עסקים
, במימון התמחות עם וחשבונאות עסקים מנהל בוגרת

 .בירושלים העברית האוניברסיטה
 11.1.2016מיום  יתכדירקטור כיהנה

 חיצוני: כן.  דירקטור
דירקטוריון: יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר הועדה  בועדת חבר

 לבחינת הדוחות הכספיים, יו"ר ועדת תגמול.
 .לא: אחר עניין בעל של משפחה בן

כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  והאם החברה רואה ב
בע הדירקטוריון לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שק

 .כן( לחוק החברות: 12)א()92לפי סעיף 
 דירקטורית, כן: תלוי בלתי דירקטור הינו הדירקטור האם

 חיצוני.
 חברה של, שלו בת חברה של, התאגיד של עובד הוא האם

 .לא: שלו קשורה

מנהלת קשרי חוץ ופיתוח אקדמי 
 המחלקה לחשבונאות במכללה למנהל.

ה ראש מחלקת חשבונאות במכלל
 למנהל.

רכזת בחינות הסמכה במועצת רואי 
 החשבון.

 חשבונאית וכלכלית.  יועצת

 

 

השנים  5עיסוקו העיקרי במשך  נווה אבנר     
 האחרונות

 02853331: זיהוי מספר
 אזרחות: ישראלית

 א', רמת השרון 44דין: בוסתנאי -תמען להמצאת כתבי בי
 12.2.1950לידה:  תאריך

 אילן בר יטתאוניברס בוגרהשכלה:  
 עסקים. ומינהללכלכלה  בפקולטה

 23.10.2008 מיום כדירקטור מכהן
 חיצוני: כן.  דירקטור

דירקטוריון: יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר הועדה  בועדת חבר
 לבחינת הדוחות הכספיים, יו"ר ועדת תגמול.

 .לא: אחר עניין בעל של משפחה בן
יננסית כבעל מומחיות חשבונאית ופ והאם החברה רואה ב

לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון 
 .לא( לחוק החברות: 12)א()92לפי סעיף 

 .חיצוני דירקטור, כן: תלוי בלתי דירקטור הינו הדירקטור האם
 חברה של, שלו בת חברה של, התאגיד של עובד הוא האם

 .לא: שלו קשורה

, בינלאומי ושיווק עסקי פיתוח יועץ
"מ, בע שמיר בצור חיצוני דירקטור
 . קיסר באבן דירקטור

 

 
  חתימה עצמאיים מורשי ב'26 תקנה

  .אין 

 

   רואה חשבון של החברה 27תקנה 

 .יפו-אביב , תל144מנחם בגין מרח' , קוסט פורר גבאי את קסירר 

  

 הדיווח בשנת שנעשה בתקנון או בתזכיר שינוי 28 תקנה

 .החברה של ההתאגדות תקנון או בתזכיר הדיווח, לא בוצעו שינויים בשנת 

 דיבידנד תשלום 29 תקנה 
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 1.6על חלוקת דיבידנד בחברה בשנת הדוח ראו סעיף  דירקטוריםאודות החלטות  לפרטים

 התקופתי. לפרק א' לדוח 

 מיוחדת כללית אסיפה החלטות 

 3 של לתקופה התגמול מדיניותאת  הכללית האסיפה אישרה ,2017 בינואר 10 ביום .1

 .לעיל 21ראו תקנה לפרטים . 2017 בינואר 10 מיום החל שנים

כללית את מינויו של מר מנחם ברנר כדירקטור האסיפה האישרה  ,2017במאי  4 ביום .2

 2017במאי  7ראו דיווח מיידי מיום  לפרטים שנים. 3חיצוני בחברה לתקופה של 

 ההפניה(.( )מידע זה מהווה הכללה על דרך 2017-01-037651)אסמכתא מס': 

תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל  את כלליתה אסיפה אישרה ,2017 במאי 29 ביום .3

 .לעיל 21תקנה ראו  לפרטים החברה, מר ירון רוקמן.

כללית התקשרות עם קבוצת אשטרום האסיפה האישרה  ,2017בנובמבר  26 ביום .4

 לעיל. 22ראו תקנה  לפרטים. LYFEבהסכם למכירת שטחים בפרויקט 

כללית את מינויה של הגב' אלה פלדר האסיפה האישרה  ,2018בינואר  28 ביום .5

 28ראו דיווח מיידי מיום  לפרטיםשנים.  3כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 

)מידע זה מהווה הכללה על דרך  (2018-01-008517)אסמכתא מס':  2018בינואר 

 . ההפניה(

 החברה החלטות 'א29 תקנה

 לשיפוי חייבותהת או ביטוח, פטור 

החברה בעניין פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ראו סעיף  להחלטת .1

 לעיל. 22 בתקנה 4.1

התחייבות לשיפוי בחברה  כתביתוקף  והארכתהחברה בעניין תיקון  להחלטת .2

 לעיל. 22בתקנה  4.4לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ראו סעיף 

ור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה החברה בעניין מתן כתב פט להחלטת .3

 לעיל. 22בתקנה  4.4בחברה ראו סעיף 

 

                           

 בברכה

 

 נכסים בע"מ     אשטרום

 

 2018 ץמרב 20  :תאריך

 

   :החותמים שמות

 הדירקטוריון"ר יו -  נוסבאום אברהם (1

 "למנכ - רוקמן ירון (2

 

 

 גושן - 118141



     

  
  
  
  
  
  
  
  

 חמישיפרק 

 

   דו"ח בדבר הבקרה הפנימית
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 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אפקטיביות בדבר שנתי דו"ח
 :1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ב'9לפי תקנה 

 
"(, אחראית לקביעתה התאגיד" ריון של אשטרום נכסים בע"מ )להלן:ההנהלה, בפיקוח הדירקטו

 הדיווח הכספי ועל גילוי התאגיד.של בקרה פנימית נאותה על  והתקיימותה

 

 ין זה חברי ההנהלה הם:ילענ

 ;מנכ"ל, ירון רוקמן  .1

 .סמנכ"ל כספיםדוד דולה,  .2

 
בתאגיד, אשר תוכננו  הקיימים גילוי כוללת בקרות ונהליםהבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל 

ם, או בידי מי יקוחבתחום הכספים או תחת פביותר בכיר הרה משהבידי המנהל הכללי ונושא 
דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח 

ת הדין, וסבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדו"חות בהתאם להורא
נדרש לגלות בדו"חות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד 

 כם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.ומעובד, מס
 

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

ם האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת מי שמבצע בפועל את התפקידילבתחום הכספים או ביותר 
 החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

 
גילוי אינה מיועדת לספק המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל ה בשל

 ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדו"חות תימנע או תתגלה.
 

בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה 
 ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה.

 
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח 

מיפוי סיכונים אשר הגדירו את רכיבי הבקרה הפנימית של החברה כדלהלן: הדירקטוריון כללה: 
ן, תהליך סגירת דוחות כספיים, בקרות כלליות על מערכות המידע, בקרות בקרות ברמת הארגו

, הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה נדל"ן להשקעהשווי הוגן של  – יםמהותי יםעסקיבתהליכים 
   והכנסות ממכירת מלאי שטחי משרדים.

 
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, 

ירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הד
 היא אפקטיבית. 2017בדצמבר  31בתאגיד ליום 
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לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  (1()ד)ב' 9לפי תקנה  הצהרת מנהל כללי
 :1970 -התש"ל

 
 

 , מצהיר כי:ירון רוקמןאני, 
 

 2017"( לשנת התאגידבע"מ )להלן: " אשטרום נכסיםשל את הדוח התקופתי  בחנתי .1
 "(;הדוחות)להלן: "

 
לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג  .2

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 
 ם בהתייחס לתקופת הדוחות;מצגים, לא יהיו מטעי

 
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,  .3

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 
 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 

והדוחות ת הביקורת וד, לדירקטוריון ולוועדגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגי .4
של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הכספיים 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .א
פן סביר להשפיע לרעה הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באו

על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו 
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 –הדין; וכן 

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

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

 

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

-מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
במהלך  , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט2010

 –תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת  .ב
פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת 
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 

 מקובלים;

של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, הערכתי את האפקטיביות  .ג
והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של 

 הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.
 

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

20.3.2018   
_________                ____________________ 

 מנכ"ל, ירון רוקמן     תאריך 



 

- 123 - 

 

 

 
לתקנות ניירות ערך  (2)ד()ב' 9לפי תקנה  בתחום הכספיםביותר בכיר המשרה ההצהרת נושא 

 :1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 אני, דוד דולה, מצהיר כי:
 
בע"מ  ום נכסיםאשטרבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  .1

 "(;הדוחות)להלן: " 2017"( לשנת התאגיד)להלן: "
 

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

 ם, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגי
 

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

והדוחות ת הביקורת והמבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד גיליתי לרואה החשבון .4
של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספיים 

 הכספי ועל הגילוי:
 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .א

לוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגי
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

 –במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 
מית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו כל תר .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

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

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 
, ככל שהוא 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי 
 –דות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן אחרים בתאגיד ובחברות המאוח

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

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא הערכתי את  .ג

מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; 
 מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

 
 
 

     20.3.2018 
________________      ____________________ 

   סמנכ"ל כספיםדוד דולה,           תאריך     
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 .2017בדצמבר  31חברה ליום ה

בדצמבר   31לימים של החברה  הנפרד הכספי המידע על 2018במרס  20 מיום המבקר החשבון רואה דוח  .3

 לתקנות' ג9 תקנה לפי 2017בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016-ו 2017

 .1970 – ל"התש(, ומיידים תקופתיים דוחות)ערך ניירות
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 2017 בדצמבר 21
  .529970מספרו:                     לכבוד

  בע"מ  קיוים בישראל
  לידי מר דוד דולה

  .,א. 
     (עדכון)  שומת מקרקעין מקיפה – חוות דעת

   קיון בת יםאומדן שווי הדון: 

  319, חלקה מספר 7128גוש 

   בת ים, 92רחוב יוספטל 

  
  

ה למוכר מרצון. (הסכום שיתן לקבל אומדן שווי שוק מקו  :מטרת חוות הדעת

ממכירת כס בעסקה בתום לב בין קוה מרצון ומוכר מרצון, 

הפועלים בצורה מושכלת בעסקה שאיה מושפעת מיחסים מיוחדים 

, לצורך דוחות כספיים ישום חשבואות בילאומית בין הצדדים)

I.F.R.S תקן  ,IAS 40 –  דל"ן להשקעה (ומקבילו הישראלי תקן

61.(  

  

אי מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בדוחות הכספים של החברה 

המפורסמים לצבור. הי מציין כי לא הורשעתי בעבירה המויה 

ולא בעבירה על פי  1999 –(א) לחוק החברות התש"ט 226בסעיף 

  .1968 –חוק יירות ערך, התשכ"ח 
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  ם מדווחים:סיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבואיים בתאגידי

ביג מרכזים מסחריים, מעוז דיאל כסים וביין,  -  המעריך ביצע הערכות שווי בין היתר לחברות

מגדלי עסקים, משהב, ארה סטאר גרופ, אשדר חברה לביה, בית גיל הזהב, קרסו דל"ן, הכשרה 

ות, אחים אלה, חברה לביטוח, יוחוף, גלובוס סטר, אזורים, י.ד. ברזאי, ארזים, גידי החזק

 ₪.מיליארד  10-אשטרום, קבוצת חג'ג', תידהר, בהיקף של למעלה מ

  

   בע"מ קיוים בישראל  :    זמין חוות הדעתמ

  )1סמכ"ל הכספים של החברה דולה (על ידי מר דוד         
  

  2017 בובמבר 28     :   מועד הזמת חוות הדעת

  

על ידי   5.3.2012אשר יתה בתאריך  קיימת התחייבות לשיפוי  :         התחייבות לשיפוי

חברת, קיוים בישראל בע"מ, לפיו מתחייבת החברה לשפות את 

השמאי באם תוטל עליו חבות כספית בקשר לשומה בגין כל טעה 

  ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא.
  

  הסיבות בגין בוצעה 
  I.F.R.Sומית חשבואות בילא םיישולצורך דוחות כספיים     :   ההתקשרות

  
 2017בדצמבר  21  :  2תאריך הביקור בכס

  

  
  2017בדצמבר  31   :     המועד הקובע לחוות הדעת

  

  הסכמת עורך חוות הדעת על פרסומה בציבור:
  

הי ותן בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן את הסכמתי כי חוות 

  דעת זו תפורסם בציבור.
  

  ות לשכר הטרחה:הער
  

  שכר הטרחה היו סכום קבוע ללא התיות לעיין חוות הדעת.
  

  פירטי השכלה ויסיון מקצועי

 .1988 -  בהצטייות -תואר ראשון בכלכלה ומיהל עסקים   -  אויברסיטת בר אילן  -

 .1996 -  תואר שי במיהל עסקים, התמחות בשיווק  -

  .1990 -  בהצטייות -ויהול כסים  שמאות מקרקעין  - אויברסיטת תל אביב  -

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

  בישראל".  

                                                      
בע"מ היה חברת בת של חברת אשטרום כסים בע"מ, מר דודו דולה היו סמכ"ל הכספים  חברת קיוים בישראל 1

  של חברת אשטרום כסים בע"מ.
הביקור במקרקעין בוצע  על ידי אורן שגיא שמאי מקרקעין בליווי גב' אוריה סימן טוב, מהלת כספים בחברת  2

  קיוים בישראל בע"מ.
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  פרטי הכס

  7128  :  גוש

  319  :  מספר חלקה

  מ"ר 17,010  :  3שטח חלקה רשום

  ברוטו מ"ר 55,385 –כ   :  4בוי מוערךשטח 

  , בת ים92רחוב יוספטל   :  מיקום

  (ראה פרק "הזכויות בכס") זכות חכירה מהוות  :  זכויות

  
  

                                                      

  כויות.בהתאם להעתק רישום מפקס הז    3
(ראה  7.6.2015, אשר יתן ביום 20120612בהתאם להיתר ביה מספר  המוערכים הים הבוייםסה"כ השטחים    4

  .")רישויפרק "
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 תיאור הכס והסביבה
  

 , קומות מעל קומת מרתף 3מבה מסחרי הידוע בשם "קיון בת ים" הבוי בגובה שוא חוות הדעת מהווה 

  , בת ים.92יוספטל ברחוב וכולל שישה מפלסים המשמשים לחיון כלי רכב, הממוקם 
  

  .ברוטו מ"ר 55,385 –בדון בוי בשטח של כ המבה ש
  

  מ"ר. 17,010בשטח רשום של  319, חלקה מספר 7128כגוש הקיון בוי על קרקע הידועה  

  

רחוב יוספטל מהווה עורק תועה מרכזי החוצה את העיר בת ים ממערב למזרח ומקשר בין דרך בן גוריון 

  אל אלון ("אילון דרום").במזרח הידוע כדרך יג 20במערב וכביש ארצי מספר 
  

שדרות יוספטל ורחוב מחלף יוספטל, הגישות לכס טובה וזאת בשל קרבתו לצירי תועה ראשיים כגון 

  .יסבאום

  תוואי הרכבת הקלה מתוכת לקום בסמוך למקרקעין שבדון.
  

כס מאופייי ציבור כגון  תהסביבה הקרובה ליה רוויה, מבויים בבי מגורים הבית  ההספרייבמבהעירו

  ומשרדי יאח"ה של משטרת ישראל, תחת דלק  ושטחים ציבוריים פתוחים.

  
  

 
  איתור סביבת המקרקעין שבדון על גבי מפת עיר

  

  וכולל כבישים, מדרכות, תאורת רחוב וכו'. מלא ברובוהפיתוח הסביבתי 
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  שבדון על גבי תצלום אוויר 319איתור חלקה מספר 

  
  

  כדלקמן: מתוחם בין השאר, שבדון הכס

  רחוב יוספטל.  -  מצפון

  רחוב ירקוי.  -  ממזרח

  רחוב דוד רזיאל.  -  מדרום

  רחוב הרב לוי.  -  ממערב
  

  בעורף הקיון יצבת תחת דלק של חברת "פז". 

  

מבה הכולל שלוש קומות  -חלקו המערבי של המקרקעין שבדון מהווה מבה הידוע כ"מבה השקם" 

ג, שטחי חיה והמחובר לכס שבדון באופן המהווה חלק איטגרלי ממו. מבה השקם יצב על מסחר וג

ואיו מהווה חלק מחוות ) 311(לשעבר חלקה  320חלקה  7128מ"ר הממוקם בגוש  7,380גבי  מגרש בשטח 

  דעת זו.

  

  

   - קיון בת ים
חלקה מספר 

 שבדון 319

  - " מבה השקם"
, אשר 320חלקה מספר 

ק מהווה חל איה
  מחוות הדעת 
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  :בכס שוא חוות הדעתלהלן תאור השטחים הבויים על פי היתר בייה 

שטח ברוטו   פלס/ מ קומה

  5במ"ר

  תאור הכס

  /מרתף 

  1מפלס חיון 

 מ"ר 3,993 –כ 

  עיקרי

  .סופרמרקטבשימוש  – מסחר

 מ"ר 7,578 -כ

  שירות

  

מ"ר), מעברים, חדר חשמל,  3,540כולל חלוקה לשטח חיה (

חדרים , ), חלל לאטימה סופרמרקטמקלטים, מחסים (בשימוש 

אשר משמש בפועל מ"ר  320 –בשטח של כ טכיים וחדר מכוות 

  .6סופרמרקטכמשרדי ההלת 

  מקורים.מקומות חיה  64 -כ

  

  כיסה תחתוה /

  2מפלס חיון 

  

  ידוע גם 

  "קומת קרקע"

 מ"ר 5,556 -כ

  עיקרי

, , קסטרו, פוקס"h&m"(בין השאר:  בחלוקה לחויות מסחר

  .דוכים וכו' ,ארומה), מחסן 

  .מ"ר 1,068 –בוסף חצר משק בשטח של כ 

 מ"ר 8,372 -כ

  שירות

  

מרחב  ,מעבריםו םפרוזדורימ"ר),  3,858כולל חלוקה לשטח חיה (

חדרי מכוות, גלריות  ,ומעליות, מחסים מדרגותמוגן קומתי, 

  וחצר משק.

  מקורים.מקומות חיה  110-כ

 מ"ר 62  - כ   3מפלס חיון 

  עיקרי

  

  (בשימוש כמטווח לכלי שק).  מסחר

ר מ" 3,935 -כ

  רותשי

  מקורים.מקומות חיה  120 -כ

  

  

  

                                                      
 7.6.2015, אשר יתן ביום 20120612השטח היו בהתאם להיתר ביה מספר   5
  בהתאם לתשריט המושכר שטח זה איו מהווה חלק מהמושכר.  6
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שטח ברוטו   / מפלס קומה
  7במ"ר

  תאור הכס

  עליוה / כיסה

  4מפלס חיון 

  

  ידוע גם 

"קומה 

  אמצעית"

 מ"ר 5,746 -כ

  עיקרי

, גולף, 8(בין השאר: המשביר לצרכן בחלוקה לחויות מסחר

  , דוכים וכו'.רואר, אופטיקה, א.ל.מ)

 מ"ר 8,735 -כ

  ותשיר

 מדרגותמרחב מוגן קומתי,  ,מעבריםו םשטח הכולל פרוזדורי

    ומעליות, מחסים חדרי מכוות וגלריות.

  מקורים.מקומות חיה  166 -כ

מ"ר  33 -כ   5מפלס חיון 

  עיקרי

  

 מ"ר 4,937 -כ

  שירות

  מקורים.מקומות חיה  147 -כ

  / א'קומה 

  )6(מפלס חיון 

  

  

  ידוע גם 

  "קומה עליוה"

  

  

 מ"ר 3,414 -כ

  עיקרי

(בין השאר: גלי, צומת ספרים, דלתא,  בחלוקה לחויות מסחר

  וכו'., , דוכיםאיסתא, טרקלין)

ס, פיצה דמקדול -המפלס כולל מתחם מזון (מסעדות, מזון מהיר 

  וכו'). דומיו 

  בקומה זו גם ממוקמים משרדי הההלה של הקיון.

, ית קולועשימש בעבר כב הקומהשטח חלק מ - הערת הח"מ

מהווה חלק  ואיו בחזקת עירית בת ים לשימושההיו וכיום 

  .9משוא השומה

 מ"ר 2,838 -כ

  שירות

 מדרגותמרחב מוגן קומתי,  ,מעבריםו םשטח הכולל פרוזדורי

    ומעליות, מחסים חדרי מכוות וגלריות.

  מקומות חיה לא מקורים לכלי רכב. 149 -כ 

 מ"ר 182 –כ   גג

  שירות

, צ'ילרים, מיזוג אויר/מערכת קירורמדרגות, חדרי מכוות,  חדרי

  .ת, חדר מפוחים, מתקים ואטות סלולריוםגרטורי

  מקומות חיה) 756 -(הכוללים כ מ"ר ברוטו  55,385  סה"כ
  

  

   –הערת הח"מ 

לרשתות  סופרמרקט (רשת סופר דוש), חויות השייכות –כולל מגוון רחב של חויות ועסקים בת ים  קיון

, אפרודיטה, ארומה, קפה קפה, בודי KEDSארציות כגון צומת ספרים, קרביץ, פוקס, קסטרו, הויגמן, 

  ועוד. רואר, שקם אלקטריק, מקדולדס  שופ, ללין, גולף, אופטיקה, כיתן,

                                                      
 7.6.2015, אשר יתן ביום 20120612התאם להיתר ביה מספר השטח היו ב  7
 בתחום המשביר שטח מעבר/כיסה לקיון מכיוון מזרח. 8
מק השטח מיועד לשטח ציבור /662על פי היתר הביה שטח זה מסומן כעת כשטח אטום, על פי תכית מספר בי/ 9

  ת).לרווחת תושבי העיר (ראה הרחבה בפרק "תכון" בהמשך חוות הדע
בשטח הועבר לידי עיריית בת ים בהתאם להסכם "שיתוף פעולה" שחתם בין הצדדים (ראה פירוט בפרק "הזכויות   

 בכס").
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  אור המפלסים השוים בקיון (על גבי תשריט המצורף להיתר הביה)

  

  .1993' ופתח בשת 90-תחילת שות ההקיון בה ב

  .כיסות להולכי רגלשערים/ מספרלקיון 

 דרגועיםשלושת קומות המסחר בקיון בויות מסביב לחלל מרכזי הכולל בין היתר מעברים, מספר 

  חות מסחרית "סופר דוש".בקומת המרתף ממוקמת  ומעליות.

מעליות וסעים שקופות במרכז ו, מעליות משאן , חלקמעליות וסעים חלקןמעליות מספר בתוך הקיון 

  הקיון.
  

  ומרחב מוגן קומתי. ציבוריים םמסחרית שירותיבכל קומה 

  מפלסים מקורים ומפלס עליון לא מקורה. 5מפלסי חיה כדלקמן:  6חלקו הדרומי של הקיון מהווה 

  חב.ציבור הרשימוש הכי מקומות החיה שבתחום הקיון הים ללא תשלום ל יצוין

  מצבו הפיזי והתחזוקתי של הקיון טוב.

הקיון בוי מבטון מזוין וקירות בלוקים, כולל חיפוי חיצוי באלמטים משולבים באבן, מתכת וזכוכית 

  .בגדלים וצבעים שוים םעם מסגרת אלומייום. ריצוף באריחי

כגון:  החלפת ריצוף, בוצע בכס שיפוץ הכולל חידוש רמות גמר בשטחים הציבורים  2014במהלך שת 

חידוש חיפוי וצביעה של קירות פים, עמודי פים, מערכות מיזוג, תאורה והתקת מסכי פלזמה ברחבי 

  הקיון. 

  בחיפויים שוים.כולל בין היתר ריצוף טובה ורמת גמר בעיצוב פים החויות שבתחום הקיון 
  

ה הקיון הקיים הכולל פתיחת שטחים אשר מסדיר שיויים במב היתר ביה התקבל 7.6.2015ביום  –
 אטומים ואטימת שטחים חלופיים, לרבות שיויים במשטחי החיה במסגרת השטחים המאושרים.

מק שטח בתי הקולוע בקיון יהווה שטח ביעוד ציבורי לרווחת /662תכית מספר בי/בהתאם ל –
(וזאת על ידי  סחר בקיוןמ"ר עיקרי לשטח המ 1,300התושבים ובבעלות העירייה, בתמורה לתוספת 

מבלי לשות את סך כל השטח המותר  343שטחי הביה המותרים בתכית בי/השימוש בשיוי 
  לביה).

חתם הסכם שיתוף פעולה בין בעלי הזכויות לבין עיריית בת ים לגבי העברת שטח זה לעירייה  –
 להפעלת פעילות עירויות בתחום החיוך והתרבות.

  

 קומת מרתף

כיסה קומת 
 עליוה

 2מפלס חיה 

 1מפלס חיה 

 3מפלס חיה 

 4מפלס חיה 

 5מפלס חיה 

 6מפלס חיה 

 גגקומת 

כיסה קומת 
 תחתוה

 א' הקומ
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  תצלומי הכס

    
  מתחם האוכל בקומה העליוה  מבט חיצוי על חזית הקיון לרחוב יוספטל

    
  מבט פימי על קומות המסחר בקיון (קומת כיסה תחתוה, כיסה עליוה וקומה א')

    
  קומת מרתף –יחידה מסחרית "סופר דוש"   מפלס חיה מקורה
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 הסביבה העסקית

חולון תושבי העיר בת ים והערים הסמוכות (משרת בעיקר את ו, עיר בת ים" ממוקם בבת ים"קיון 

   .)וראשון לציון

  בתחום הגיאוגרפי הסובב, קיימים מספר מרכזים מסחריים רלווטיים כדלקמן:

  היקף בוי במ"ר  מיקום שם

  חיהמקומות לא כולל מסחר 

  מ"ר 15,500 -כ  רחוב גולדה מאיר, מרכז העיר חולון  קיון "חולון"

  מ"ר 58,000 –כ   אזור התעשייה המערבי, ראשון לציון  "הזהב"קיון 

  מ"ר 13,000 –כ   רחוב יסבאום, אזור התעשייה, בת ים  מרכז קיות "בתימון"

  מ"ר 35,000 -כ  מרכז עזריאלי, דרך השלום, ת"א  עזריאליקיון 

  מ"ר 45,000 -כ  רחוב דיזיגוף, מרכז העיר תל אביב  "דיזייגוף סטר"

  מ"ר 22,000 -כ  דרך יצחק רבין, מרכז העיר גבעתיים  "גבעתיים"קיון 

  קיון "בת ים"

  (שוא חוות הדעת)

  מ"ר  19,750-כ  רחוב יוספטל, בת ים

  

  

  
  איתור מרכזים מסחריים/קיוים בסביבת הכס 

 קיון חולון

הזהב" "קיון 
  ראשון לציון

  בת יםקיון 
(שוא חוות 

 הדעת)

מרכז קיות 
  "בתימון"

קיון 
  גבעתיים

דיזגןף   עזריאלי
 סטר
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  10הרקע התכוי
  

 15.7.1971מתאריך  1738מספר פורסמה למתן תוקף בי.פ אשר א' 2בי/ תכית מתאר מספרבהתאם ל  .א

מותרים, בין השאר, השימושים הבאים: בתי דירות, מוסדות, בתי ספר,  באזור מסחריעולה  כי 

אולמות, בתי קפה ומסעדות, משרדים, חויות לממכר בקמעוות של מוצרי מזון, מספרות/סלוי יופי, 

 חויות ובקים.

 19.9.1990מתאריך  3800מספר וקף בי.פ פורסמה למתן תאשר  343בי/ תכית מתאר מספרבהתאם ל  .ב

), משרדים מעל ביין 1עולה כי המקרקעין שבדון מסווגים ברובם כחלק מאזור מסחרי (מגרש מספר 

ב') מדרום ובצמוד 1וחלק משטח חיה תת קרקעי ועליון (מגרש מספר  11א')1קיים (מגרש מספר 

 כשטח השלמה לדרך ציבורית. . בוסף בחלק המזרחי רצועת קרקע המסווגת 1למגרש מספר 

  

  איתור המקרקעין שבדון על גבי תשריט התכית 

  

בין מטרות התכית לקבוע הוראות ביה באזור מסחרי להקמת מרכז מסחרי מקורה (קיון ושקם) 

  בשלוש קומות ומרתפים ובין משרדים בן אחד עשר קומות מעל בין השקם.

א' ובוסף 2תם תכליות המותרות באזור מסחרי בתכית מתאר רשימת תכליות באזור מסחרי יהיו או

יהיה מותר להקים בתי קולוע, אולמות אירועים ושמחות, מכוי בריאות וספורט אך אסור להקים 

  באזור המסחר דירות למגורים.

                                                      
במיהל  תכוימידע  במחלקתהמידע בפרק "הרקע התכוי" מושתת, בין היתר, על מידע תכוי שהתקבל    10

  .ועל פי תכיות ביין עיר "בת ים"ההדסה 
המתוארות לעיל הין על פי הבה ופרשות סבירה לתוכיות ביין עיר, במועד עריכת חוות הדעת,  זכויות הביה

ואין מחייבות את הוועדה המקומית לתכון ולביה. למען הסר ספק, יובהר כי רק לאחר הגשת בקשה להיתר 
  יה באופן סופי.הוועדה המקומית לתכון ולביה תתבררה זכויות הב והיתר ביה ביה וקבלת אישור

  א' ביעוד למשרדים, איו מהווה חלק משוא חוות הדעת.1מגרש מספר     11

אזור מסחרי 

 )1(מגרש מספר 

שטח חיה תת 

קרקעי ועליוה 

 ב') 1(מגרש מספר 
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  ):1להלן הוראות הביה באזור מסחרי (מגרש מספר 

  מ"ר (כולל שקם קיים). 20,750לא יעלה על מ"ר הכולל שטח מסחרי ש 25,700:   שטח ביה במ"ר

  : מרתף ומעליו שלוש קומות מסחריות.  גובה מרבי

מ"ר (כולל מחסים הקיימים  5,000: תותר הקמת מחסים בשטח שלא יעלה על   הערות

עבור השקם) המחסים יבו בקומות השוות בצמוד למעליות ו/או בעורף החיות 

  . הלפי קביעת מהדס העיריי

  

  

  ביין חיה: -ב'  1לן הוראות הביה במגרש מספר לה

  קומות עליוות. 3קומות מרתף +  3:   גובה מרבי

  : יתן להוסיף קומת מרתף אחת וספת לחיה.   הערות

  

  הערות:

המרתפים ישמשו לחיה וכן יתן יהיה לכלול במרתפים את מתקי העזר שאים חשבים בשטחי 

  עד קווי המגרש.הביה, מותר להקים את המרתפים 

על השטחים המפורטים בטבלת הוראות הביה יוספו שטחים לתועה ושירותים, בין השאר, מעברי 

מטר, מעליות, מדרגות, מקלטים, חיות, חדרי מכוות, מיזוג וחשמל, חדרי אשפה,  2קהל שמעל רוחב 

  וחצרות משק.
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פורסמה  אשר ד שטחים לקיון בת ים, יו) 502-026259מק (/662בי/תכית מתאר מקומית לבהתאם   .ג

, מגרש מספר 100שוא חוות הדעת מהווה את מגרש מספר , 20.12.2016מיום  7404בי.פ. למתן תוקף 

  מהווה את המגרש הציבורי הבוי ממזרח לו. 102

 

  

   - דברי הסבר לתכית

החליטו להעברת שטח  הקולוע בקיון בת ים (בקומה העליוה) איו בשימוש. הבעלים ועיריית בת ים

זה לבעלות העיריה לשימוש מבה ציבור (סמיטק) לרווחת תושבי העיר, אשר יהווה פעילות משלימה 

לספריה העירוית הסמוכה. לעירייה יוקו זכויות בשטחים אלו בהתאם להסכם שחתם עם בעלי 

  ).משך חוות הדעתהלעיין ההסכם ראה פירוט בפרק "הזכויות בכס" בהמקרקעין (

  

  

   - מטרת התכית

 על ידי הפיכתם משטח מסחרי לשטח ציבורי, ים לטובת הציבור,-העברת אולמות הקולוע בקיון בת

שהיא תכית שאישרה הוועדה  343י שיוי חלוקת שטחי הביה המותרים בתכית בי/ל ידוזאת ע

  .מבלי לשות את סך כל השטח המותר לביה המחוזית,

  

   - עיקרי הוראות התכית

 .100מ"ר והעברתם לתא שטח  6600מתוך  102מ"ר עיקרי מתא שטח  1,300הפחתת   .א

מ"ר המאושרים  17,918 -, בוסף ל100מ"ר עיקרי עבור שטחי ציבור לתא שטח  1,300תוספת   .ב

 .למסחר

   .קביעת הוראת ביוי למיקום שטחי הציבור במתחם בתי הקולוע  .ג

  

   - הוראות התכית

  כית מאושרת.שימושים מותרים על פי ת –

  הביוי יהיה על פי תכית מאושרת. –

  שטחי הציבור ימוקמו במתחם בתי הקולוע. –
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   - זכויות ביה

 
  

  הערות לטבלה
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  12תכיות בהכה
  

(תכית  502-0245712תכית מתאר מקומית מספר בעלי הזכויות במקרקעין הגישו לוועדה המקומית   .א

מ"ר עיקרי)  2,500-היה תוספת שטח מסחר (כ, אשר מטרתה בהכה ללא כל מעמד סטטוטורי)

לקיון בת ים, על ידי ביטול חלק משטח קומת חיה שישית והרחבת שטח המסחר בקומה העליוה על 

  חשבון שטח החיה, ללא פגיעה במספר מקומות החיה הדרוש על פי תקן.

  

 הלוועדהתכית  הוחלט להעביר את 26/08/2015מיום   20150009בישיבה  מספר  –הערת הח"מ 

  כפוף למספר הערות.המחוזית בהמלצה להפקידה לאחר תיקוה ב

  

                                                      
 התכית היה בשלבי תכון מוקדמים, טרם פורסמה להפקדה וללא כל מעמד סטוטורי. 12
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  תכיות בסביבת הכס
  

מספר פורסמה למתן תוקף בי.פ אשר ים"  –"מגדל קיון בת  1/483בי/ תכית מתאר מספרבהתאם ל  .א

הצמוד למקרקעין  )320החלה על מתחם "מבה השקם" (חלקה מספר  8.5.2011מתאריך  6233

ון, עולה כי מטרת התכית היה התחדשות עירוית למתחם "קיון בת ים" וזאת, בין השאר, על שבד

 ידי מתן אפשרות להקים מגדל מעורב שימושים של משרדים ומגורים מעל מבה מסחרי קיים.

קומות מעל המבה  40 –בהתאם לדברי ההסבר לתכית עולה כי מדובר בתכית להקמת מגדל בן כ 

ובר לקיון בת ים. התכית מציעה תוספת זכויות ביה עבור מגורים בוסף לזכויות המסחרי המח

משרדים ומגורים מעל מבה מסחר קיים,  –המאושרות למשרדים, לשם ביית מגדל מעורב שימושים 

יח"ד, כמו כן  130קומות מגורים הכוללים  28 –קומות משרדים ו  11 –כאשר המגדל מחולק ל 

  תוך המבה קומה לצרכי ציבור.מייעדת התכית ב

 

  

  ים" –"מגדל קיון בת  1/483בי/איתור המקרקעין שבדון על גבי תשריט תכית 

  

 –שוא חוות הדעת 
  "קיון בת ים"

מהווה חלק  איו
 מתכית זו

  "מבה השקם"
מהווה חלק  איו

 משוא חוות הדעת



  

  

  

  

I:\DATA\DOC29900\29970.5 .חתימה דיגיטליתdoc   17עמוד  

  

  רישוי

  של הכס שבדון, מצאו מספר היתרי ביה, בין השאר כדלקמן: ןבעיון בתיקי הביי
  

 מקלטים ויסודות.יתן אישור לביית  8.5.1991היתן מיום , 763 להיתר ביה מספרבהתאם   .א
  

יתן אישור להקמת מרכז מסחרי ואזרחי שלב  6.11.1991היתן מיום , 18 להיתר ביה מספרבהתאם   .ב

א' + (תוספת ביה לשקם) בגובה קומה אחת (קומת כיסה עליוה) שמעל קומת המרתף, כיסה 

. בקדמת קומה תחתוה. המרכז המסחרי בשלב א' יכיל: בקומת מרתף חיון, מקלטים וחדרים טכים

תחתוה שטח מסחרי, חיון, חדר מכוות וחצר משק. בקומת כיסה עליוה, חיון, שטח מסחרי, 

  מחסים בתי קולוע והגדלת הלובי + משרדים בכיסה לשקם.

יתן אישור להקמת מרכז מסחרי ואזרחי שלב  5.5.1992היתן מיום , 72 להיתר ביה מספרבהתאם   .ג

בקומת המרתף וביית מרחבים מוגים קומתיים,  תוספת שטח מסחרי  מקלטים 2ב' +  וביטול 

בקומת המרתף, תוספת ביה לשטח המסחרי הקיים בכיסה התחתוה ועליוה וגלריות  םושירותי

 םשישמשו כמבה טכי. תוספת קומה א' שתכיל: שטח מסחרי, מחסים, בתי קולוע ושירותיי

 ובקומת הגג חדרי מכוות.

יתן אישור לתכית שיויים לשלוש הקומות  9.3.1993היתן מיום , 165 ר ביה מספרלהיתבהתאם   .ד

למסחר, תוספת שטחים לגלריות וכן ביטול השטחים המסחריים  343העליוות המיועדות לפי תכית 

 בקומת המרתף וביטול המשרדים הזמיים והמטווח.

קרקעין שבדון בו בהתאם להיתרי עולה כי המ 12.2.1995מיום  772לתעודת גמר מספר בהתאם   .ה

 72, היתר מספר 6.11.1991מתאריך  18, היתר מספר 8.5.1991מתאריך  763ביה מספר: היתר מספר 

  .9.3.1993מתאריך  165, והיתר מספר 5.5.1992מתאריך 

  .11.3.1993מיום  762לקולוע ולהיפרכל הוצאה תעודת גמר מספר  -הערה 

יתן אישור לתוספת דוכים בקומת כיסה  1.10.1997היתן מיום , 865 להיתר ביה מספרבהתאם   .ו

 מ"ר. 86 -של כ  רתחתוה, בקומת כיסה עליוה ובקומה א' בשיעו

 לא מצא התשריט המצורף להיתר הביה.

מחיון לחות  13יתן אישור לשימוש חורג 9.11.1998היתן מיום , 791 להיתר ביה מספרבהתאם   .ז

 ב + מתקן לשטיפת מכויות.למכירת אביזרי רכ

מ"ר. כמו כן  88 -בהתאם לתשריט המצורף להיתר הביה עולה כי שטח החות ומתקן השטיפה היו כ 

  עולה כי למעט שטח זה ושטח לחיון כלי רכב יתרת שטח קומת המרתף איה לשימוש.

                                                      
  בהיתר הביה אין הגבלה בזמן לשימוש החורג. 13
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השאר בהתאם עולה כי המקרקעין שבדון בה בין  1999משת  993לתעודת גמר מספר בהתאם   .ח

  .9.11.1998מתאריך  791ביה מספר להיתרי 

 

תרים לאטות  9יתן אישור להקמת  23.6.2002היתן מיום , 1161 להיתר ביה מספרבהתאם   .ט

מ' מסביב לגג קיים, כשימוש חורג לתקופה  2אטות משתפלות בגובה  2 -תקשורת סלולרית יצבות ו 

 רת בע"מ.פלאפון תקשו -שים. בעל ההיתר  5של 

  

 3לל יתן אישור להקמת מתקן תקשורת הכו 4.7.2002היתן מיום , 1156 להיתר ביה מספרבהתאם   .י

 סלקום ישראל בע"מ. –. בעל ההיתר אטות מעל לגג קיון בת ים

  

יתן אישור לשטחים מסחריים  5.12.2004היתן מיום , 20040289 היתר ביה מספרתשריט לבהתאם   .יא

ביחס לדרישת  הזה לא מומש בפועל (עקב מחלוקת בין בעלי הזכויות בכס לעייריהיתר ביה  במרתף.

 היטל השבחה להיתר). 

  

יתן אישור לתוספת ביה ודוכים  12.12.2005היתן מיום , 20040290 להיתר ביה מספרבהתאם   .יב

לוקת מ"ר ושיויים בח 550מ"ר הכולל מחסן במרתף של  730.11של  רבמבה הקיון הקיים בשיעו

  החויות.

  

חרית תוספת קומה מס, בין השאר, הותר 5.7.2011יום בהיתן , 20100017 להיתר ביה מספרבהתאם   .יג

מ"ר  896.93אטימת שטחים בקומות: "כיסה תחתוה" בשטח מ"ר, ו 3,492.69במרתף בשטח של 

 מ"ר. 844.53ו"כיסה עליוה" בשטח 

  מ"ר. 19,084סה"כ שטח מסחרי עיקרי היו בהיקף של 
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תכית שיויים הותר , עולה כי 7.6.2015אשר יתן ביום  ,20120612להיתר ביה מספר בהתאם   .יד

 שיוייםלרבות ם אטומים ואטימת שטחים חלופיים, פתיחת שטחי תבמבה הקיון הקיים הכולל

 במשטחי החיה במסגרת השטחים המאושרים.

  :אים הבאיםהת , בין השאר,היו בין השאר לאחר שימולאו ההיתר

  ו בתשריט ההיתר, מהווה הפרה להיתר, אי עמידה בדרישההשמשת השטחים האטומים כפי שצוי

 .14זו, תביא לביטול היתר הביה

 וי אחרי מיי לביצוע שלד.אאין להתחיל לפ 

 .(כיבוי אש, משרד הבריאות) יםיש לעמוד בכל דרישות הגורמים החיצו 

  קאית על סךיה לפי היתר. עלביצו ₪ 50,000הפקדת ערבות בהב 

  

תכית שיויים במבה הקיון  היהמטרתה עולה כי  20120612מספר היתר ביה  לתשריטהתאם ב

 הקיים הכוללים:

 אטומים ואטימת שטחים חלופים.פתיחת שטחים  –

 שיויים בכל קומות הקיון. –

 גות עות., מהלך מדרגה קיימת ומדרגות עות, הוספת מעלית, שיוי מדרפירוק מעליות –

 מרחוב יוספטל. הביתי בידוק בטחויים בכיס שי תוספת –

 שיוי במבה חיה קיים: ביטול חיות קיימות, הוספת מחסים, מעלית משא וחדר הקה. –
 

  :טבלת שטחים המבוקשים בתשריט הבקשה להיתר הביה

מסחר 

קיים

מסחר 

מוצע

אחסה 

קיים

אחסה 

מוצע

סה "כ 

עיקרי 

סה "כ 

קייםעיקרי 

סה "כ 

שירות 

68.1%    11,571       7,578       23.5%7,578       3,993     3,993מרתף

82.0%    13,930       8,373       32.7%8,532       5,557          107          122              9     5,319כיסה תחתוה

23.5%       3,997       3,935       0.4%3,997             62            62חיון 3

85.2%    14,482       8,735       33.8%9,020       5,746            16            95      1,067     4,568כיסה עליוה

29.3%       4,971       4,938       0.2%4,971             33            15            18חיון 5

36.8%       6,252       2,838       20.1%2,837       3,414          158    1,573-     4,829קומה א '

1.1%          183           183             0.0%87           -גג 

326.0%    55,385     36,580     110.7%37,022     18,805          200          375       479-   18,709סה "כ

סה "כ 

ברוטו 

במ "ר קומה 

סה "כ שטח עיקרי במ "ר

ברוטו ב - 

 %

סה "כ שטח שירות 

  

                                                      
ת על הזכויות במגרש ללא ליברטי (לא ברור לח"מ על גבי היתר הביה רשום בכתב יד כי סעיף זה עדיין במחלוק 14

 מי רשם הערה זו על גבי ההיתר).
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  היתר הביה)בזכויות הביה (כפי שרשום 

  מ"ר 24,270=   ח מגרש שט

  15מ"ר 25,750=   שטח עיקרי לביה כולל מחסים 

  לליברטי  32.5%לקיוים / 67.5%=   שטח עיקרי לפי הסכם חכירה 

  מ"ר) X 67.5%  =17,384מ"ר  25,750מ"ר ( 17,384=   שטח עיקרי לקיוים 
  

  ספת מרתף)בגין תו 2.5%הקלה כללית +  6%משטח המגרש ( 8.5%=  - פרטי הקלות ביה

  סך שטח עיקרי לביה בהגשה

  מ"ר 1,445=   מ"ר  17,003משטח מגרש  8.5%בגין הקלה 

  מ"ר) 1,445מ"ר +  17,384מ"ר ( 18,829=   שטח עיקרי לביה על המגרש 

  מ"ר  18,805=   שטח עיקרי מבוקש על פי היתר ביה 

  

  
  

  16בקשה להיתר (בשלב הכה)

 בקשה להיתר( 20161311בקשה להיתר ביה מספר המקומית  בעלי הזכויות במקרקעין הגישו לוועדה

  :למבה קיון 20120612תכית שיויים להיתר מס' , אשר מטרתה בהכה ללא כל מעמד סטטוטורי)

  .פתיחת שטוחים אטומים ואיטום שטחים חלופים –

  .שיויים בכל קומות הקיון –

  .פירוק מעליות, מהלך מדרגות קיימת ומדרגות עות –

  .בטחוי בכיסה מרח' יוספטל בידוק י ביתיתוספת ש –

  .שיוי מבה חיה קיים –

                                                      
 מ"ר על פי תב"ע. 25,700 15
 הבקשה טרם אושרה בוועדה ואין לה כל מעמד סטוטורי. 16
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  הזכויות בכס
תאריך באמצעות האיטרט בעל ידי הח"מ אשר הופק  מפקס הזכויות מידע 17לפלטבהתאם   .א

  כדלקמן: עולה, בין השאר,, 3.12.2017

  .7128:     גוש

  ).318 -(מספר חלקה ישן  319:     חלקה מספר 

  מ"ר. 17,010:   םשטח חלקה רשו

  : קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח.    בעלויות

  .8.9.2036 -בשלמות, תאריך סיום  - קיוים בישראל בע"מ:     18חכירות

הערה על משכתא דרגה ראשוה, ללא הגבלת סכום  רשמה 15.2.2004בתאריך :     משכתא

  בע"מ.בק הבין לאומי הראשון לישראל  -על כל החוכרים, מוטבי ההערה 
 

, בין "מהל מקרקעי ישראל" ו"קיוים 3.3.1999שערך וחתם מיום  לחוזה חכירה מהווןבהתאם   .ב

  בישראל בע"מ" (להלן: "החוכר") עולה בין השאר, כדלקמן:

  .7128:   גוש

  (בשלמות). 299:   חלקה

  .8.9.1987שים, החל מיום אישור העסקה דהיו  49:   תקופת חכירה

  מסחרי ואזרחי.: מרכז   מטרת החכירה

  ₪. 11,208,791הערך היסודי של המגרש: 

 1.4.1992 -קיבולת ביה לפי תכית ביה להיתר כפי שבא לידי ביטוי בשומת השמאי הממשלתי מ 

  שבגיה שולמו דמי היתר:

  שטח מסחרי

  מ"ר 1,838.67:     קומת מרתף

  מ"ר 5,935.74:   קומת כיסה תחתוה

  מ"ר 5,060.53:   קומת כיסה עליוה

  מ"ר 4,664.42:     קומה א'

  מ"ר 17,499.36:     סה"כ מסחר
  

  שטח חיון

  מ"ר 4,539:     קומת מרתף

  מ"ר 4,005:   קומת כיסה תחתוה

  מ"ר 5,432:   קומת כיסה עליוה

  מ"ר 4,000:      - 2.60מפלס 

  מ"ר 5,034:     + 2.60מפלס 

  מ"ר 28,470:     סה"כ חיון

                                                      
, התקות 1969 –פלט מידע זה איו סח רישום מאושר או העתק רישום, כמשמעותם בחוק המקרקעין, תשכ"ט    17

   פיו. וההלים שעל
על פי   - רשומה הערה בסח כי לא רשמה חכירה מהוות וכי רשמו הגבלות בהעברה ובהורשה (לתשומת לב  18

 חוזה החכירה בסעיף ב', חתם הסכם חכירה מהוון).
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  םשטח מעברים ופרוזדורי

  מ"ר 1,880:     תףקומת מר

  מ"ר 2,508:   קומת כיסה תחתוה

  מ"ר 2,885:   קומת כיסה עליוה

  מ"ר 2,790:     קומה א'

  מ"ר 10,063:     סה"כ
  

, מקלטים םבוסף לשטחים ה"ל כל קומה מכילה חדר מכוות, חדר חשמל, מדרגות ומעליות, שירותי

  במרתף וחדרי מכוות.

  ם בחישוב שטחים מסחריים.מעברים מקורים ופרוזדורים לא כלולי

  מ"ר המיועדת למזון פתוח לא כלולה בשטחי המסחר.  400 -בקומה א'  רחבה בשטח כ 

  שטח המחסים כלולים בשטחי המסחר.

מ"ר  11,000דמי היתר עבור זכויות ביה המפורטות לעיל שהן מעבר לזכויות שפורסמו במכרז (דהיו 

שטחי מעברים מקורים) שולמו דמי היתר בגובה של  מ"ר 3,420 -מ"ר מחסים ו  2,000מסחר, 

  .13.4.1992כולל מע"מ בתאריך ₪  7,643,944
  

  

, מודיע המהל לחברת 22.6.2011מיום  להודעת מיהל מקרקעי ישראל בקשר לתוספת ביהבהתאם   .ג

כי הם מוכים לתוספת ביה בכס, לאחר שישולמו דמי היתר בסך של  "קיוים בישראל בע"מ"

 (כולל מע"מ) שמבוסס על התוים הבאים:₪  1,398,369

  מ"ר 27,722.0=   סה"כ שטח על פי חוזה + שטח מבוקש 

  מ"ר 27,562.3=   סה"כ שטח הפטור מתשלום 

  מ"ר 159.7=   סה"כ שטח החייב בתשלום 

  

(כולל ₪  1,398,369שילמו "קיוים בישראל בע"מ" סך של  27.6.2011בהתאם לחשבוית מיום 

  גין דמי היתר.מע"מ) ב
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  :כס שכן שאיו מהווה חלק משוא השומה –חוזה חכירה של "מבה השקם" 

, בין "מהל מקרקעי ישראל" ו"שקם 3.5.1998שערך וחתם מיום  לחוזה חכירה מהווןבהתאם   .ד

  בע"מ" (להלן: "החוכר") עולה בין השאר, כדלקמן:

  .7128:   גוש

  (בשלמות). 311:   חלקה

  .2.1.2032ועד  2.1.1983שים, החל מיום אישור העסקה דהיו  49:   תקופת חכירה

  : מרכז מסחרי.  מטרת החכירה

  בולת ביהיק

מ"ר (עיקרי +  25,445קומות מסחריות ומרתף בשטח כולל של  3קומות משרדים מעל  11מבה בן 

  .7.11.1997שירות) כמפורט בתכית ביה להיתר שאושרה על ידי המהל בתאריך 

  שריט היתר הביה שצורף לחוזה החכירה עולה בין השאר:בהתאם לת

  קומות מעל קומת מרתף). 3מ"ר (כולל  8,422סה"כ שטח עיקרי: 

  קומות משרדים). 11קומות מעל קומת מרתף +  3מ"ר (כולל  13,372סה"כ שטח עיקרי: 
  

  למען הסר ספק "מבה השקם" איו מהווה חלק מחוות הדעת.
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בין שופרסל בע"מ (להלן: "שופרסל") ובין  13.3.2008ערך וחתם  ביום  אשרלהסכם מכר בהתאם   .ה

 אמות השקעות בע"מ (להלן: "אמות") עולה בין השאר כדלקמן:

  הגדרות

  קיוים בישראל בע"מ. -  החברה 

מהון  50%ערך קוב כל  אחת המהוות ₪  1מיות רגילות בות  5,000,001 -  המיות המעוברות 

  המופק והפרע של החברה.המיות הרגילות 

₪  1מיות רגילות בות  5,000,001 -חברת אלדר כסים בע"מ המחזיקה ב  -  אלדר 

מהון המיות הרגילות המופק והפרע של  50%ערך קוב כל  אחת המהוות 

  החברה.

)  הממוקם 299(לשעבר חלקה  319חלקה  7128מ"ר בגוש  17,010מגרש בשטח  -  המקרקעין 

  ים, עליו בוי הבה. -בת  92טל ברחוב יוספ

כולל שלוש קומות מסחריות מעל קומת מרתף וכן שישה מפלסים המשמשים  -  המבה 

  לחיה.

) 311(לשעבר חלקה  320חלקה  7128מ"ר הממוקם בגוש  7,380מגרש בשטח  -  מקרקעי השקם 

  ואשר היו צמוד למקרקעין.

וגג וכן שטחי חיה והמחובר למבה באופן מבה הכולל שלוש קומות מסחריות  -  מבה השקם 

  המהווה חלק איטגרלי ממו.

מהון המיות המופק של החברה, החברה היה  50% -עוד עולה מההסכם כי שופרסל מחזיקה ב 

בעלת זכויות חכירה במקרקעין עליהם בוי הקיון ואמות מעויית לרכוש משופרסל את כל מיותיה 

  בחברה.

  זכויות המוכרת במיות העברות קיות וחופשיות, למעט "זכות הסירוב". -המיות העברות 

  שכירויות

השטחים בקיון הושכרו על ידי החברה לשוכרים בשכירות חופשית וכי למיטב ידיעתה של שופרסל, 

החברה איה מהלת הליכים משפטים כלפי שוכרים וכי למיטב ידיעתה לא קיימות הפרות מהותיות 

  שוכרים כלפיה.של איזה מן ה

  העסקה

בתמורה למיות המועברות וכל  הזכויות בקשר למיות, החל מן המועד הקובע, לרבות זכות לקבלת 

  בתוספת מע"מ.₪  156,800,000, תשלם אמות לשופרסל סך של םדיווידדי

  מיסים ותשלומי חובה

  כל אחד מהצדדים להסכם זה ישא במיסים ובהוצאות המוטלים עליו על פי דין.

  

  תאים ומתלים

על פי תקון החברה מוקית לאלדר זכות סירוב בקשר לרכישת המיות העברות (להלן: "זכות 

הסירוב"), אזי מוסכם כי העברת המיות לידי הרוכשת על פי הסכם זה, מותית ומותלית באי יצול 

  זכות הסירוב לרכישת המיות העברות על ידי אלדר.
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מיום  חברת קיוים לישראל בע"מ -כות סירוב ראשון לרכישת מיות להודעה על מימוש זבהתאם   .ו

בין שופרסל ואמות,  13.3.2008עולה בין השאר, כי בהמשך להודעת התקשורת מיום  17.4.2008

ב' לתקון החברה וכי הם כסים בעלי  35על מימוש הזכות התוה על פי סעיף  אלדרמודיעה חברת 

ת לכל דבר ועיין, לרבות רכישת כל מיותיהם בחברה ויתר הזכויות והכל אמות בהסכם, זכויות וחובו

 בהתאם להסכם.

לאור האמור לעיל, יש לראות בכל מקום אשר זכר בהסכם שמה של חברת אמות ו/או הרוכשת, 

 .אלדרכמקומות בהם רשם 

  

חברת עולה כי חברת "שופרסל" מעבירה בזאת ל 24.6.2008מיום  לשטר העברת מיותבהתאם   .ז

מהון המיות הרגילות  50%ערך קוב כל  אחת המהוות ₪  1מיות רגילות בות  5,000,001 "אלדר"

המופק והפרע של חברת "קיוים בישראל בע"מ" תמורת תשלום התמורה כהגדרתה בהסכם המכר 

 בין הצדדים.

  

בין  כר מיותהסכם מלאחר המועד הקובע לחוות הדעת) חתם  24.1.2018בתאריך  – הערת הח"מ

"אלדר כסים בע"מ" ("המוכרת"), "ביג מרכזי קיות בע"מ" ("הקוה") ו"קיוים בישראל בע"מ", 

תאי המתלה ותשלום התמורה, המוכרת מוכרת לקוה את המיות הכך שבכפוף להתקימות 

ת שהן קיות וחופשיות מכל זכות מגבילה והתחייבות הקוה, כך שלאחר העסקה המוכר 19המכרות

  מהון המיות המופק והפרע של קיוים בישראל. 50%והקוה תחזקה כל אחת 

  ₪. 555,000,000שווי הכס על פי ההסכם היו סך של 

  

  

ובין "עיריית בת ים"  "קיוים לישראל בע"מ"אשר ערך וחתם  להסכם שיתוף פעולה בהתאם   .ח

עביר את "הכס" (יחידה בשטח ברוטו של (להלן: "העירייה") עולה בין השאר כי הקיון מעויין לה

לידי העירייה  למטרת מ"ר בקומה העליוה של הקיון), אשר שימוש בעבר כבית קולוע,  1,200

 הפעלת פעילות הוגעת לחיוך ותרבות עירוים לרבות סימטק וזאת ללא כל תמורה.

  השימושים בכס יעשו בשעות בהן הקיון פתוח לקהל.

לעירייה ללא כל  ר, והוא יימס10.10.2012לעירייה לתקופה בלתי מוגבלת החל מיום  רהכס יימס

  תמורה.

במשך כל תקופת ההרשאה תשלם העירייה את תשלומי הארוה, חשמל מים וכו'. העירייה לא תשלם 

  דמי יהול.

                                                      
) מהון המיות המופק והפרע של קיוים בישראל ומכל הזכויות בקיוים ישראל, 50%מחצית ( –המיות המכרות"  19

 ע...₪  1מיות רגילות בות  5,000,001וות המה
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–"מ) חברת קיוים בישראל בע ל ידילדו"ח ריכוז דרישת תשלום דמי שכירות (חתום עבהתאם   .ט

 עולה כדלקמן: 2017 דצמברלחודש 

 :הדיווח מצא תואם ,בדקו על ידי הח"מ  מדגם של חשבויות והסכמי השכירות בקיון
  

  

  :21הסכומים אים כוללים מע"מ ודמי יהול -בקיון  20סה"כ יתוח דמי שכירות
  

במ"רמפלס במ"רשטח טו  ברוטו  דצמבר  2017שטח  דמי שכירות  

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

                          795,219₪                 5,216               4,881סה"כ קומת קרקע

                       1,248,049₪                 5,884               5,269סה"כ קומת אמצעית

                          552,238₪                 3,391               2,628סה"כ קומה עליוה

דוכים                           197,095₪                    216                 186סה"כ סה"כ 

ומשרדים                             99,364₪                 1,570               1,570סה"כ מחסים 

                            31,907₪שוות

בת ים                        3,197,541₪               20,270             18,527סה"כ קיון 
  

  

  

  

  :הערות לטבלת ההכסות דמי השכירות

 ות סלולריות היטסות בגין אם סך הכ 22לחודש₪/ 26,587בסך של.  

  סות החודשיות הצפויותות סלולריוסך ההכטו בסך של: תללא דמי שכירות בגין אכ  הי– 

  ₪). 3,197,541 -₪ ₪26,587 =  3,170,954( לחודש/₪  3,170,954

  

  :שטחים פויים  .י

  פוי להשכרה.מ"ר ברוטו  348  -כ ברחבי הקיון מספר יחידות בשטח כולל של 
  

  

  :ת יהולחבר  .יא

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

  . 23מ"ר/חודש₪/ 88  -הים כ 2017 דצמבר

  דמי היהול הים סבירים ביחס לדמי היהול הגבים בקיוים דומים.

  

                                                      
 דמי שכירות אקוויוולטיים הים לשטחים המושכרים בהתחייבות חוזית וביכוי דמי שכירות לשטח אטום.   20
אשר הוגדרו בדוחות הקודמים של החברה כחלק משטחי הקומות, מוגדרות  םחלק משטחי האחסה הקומתיי 21

 ין שיוי במהות הכס רק בחלוקה בטבלה).כעת בשטח "מחסים ומשרדים" (א
 בכס שוכרות שלוש חברות תקשורת פעילות (אטות סלולריות): סלקום, פלאפון ופרטר. 2017כון לדצמבר  22
 משקף דמי יהול לחויות בקומות, ברם לא כולל דמי יהול לעוגים, למחסים ולדוכים. 23
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פי שדווח על ידי חברת ), כריכוז תוים (דמי שכירות/תפוסה ותוספת דמי שכירות מפדיוןלהלן   .יב

 :   אשטרום כסים בע"מ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   :דו"ח רווח והפסד  .יג

  עולה בין השאר, כדלקמן: , 730.9.201ליום  25דוחות כספיים ביייםלבהתאם 
  

לשה שהסתיימה   
 2016בדצמבר  31ביום 

   (מבוקר)

שהסתיימו  חודשים 9 –ל 
   2017בספטמבר  30ביום 

   (לא מבוקר)

  26חודשים) ₪9 ( 29,220,000  ₪ 39,740,000  הכסות מדמי שכירות

  חודשים) 9(₪  12,592,000  ₪ 17,019,000  י יהולהכסות מדמ

  חודשים) ₪9 ( 41,812,000  ₪ 56,759,000  סה"כ

  חודשים) 9(₪  11,321,000  ₪ 15,085,000  הוצאות הפעלת הקיון

  

   .שגבים בפועל יהוליותר מדמי ה קטותעולה כי ההוצאות של חברת היהול,  לדו"ח זהבהתאם 

  

  

של חברת ביג מרכזי קיות בע"מ , עולה כי במסגרת מו"מ החברה  13.12.2017בהתאם להודעה מיום   .יד

 מזכויות בחברה המחזיקה בקיון בת ים. 50%חתמה על מזכר כווות לרכישת 

  מהזכויות בקיון.  100%-ל₪ מיליון  555-התמורה קבע לפי שווי של כ

דיקת אותות וחתימה על ההסכמות כפופות לאישור האורגים המוסמכים אצל הצדדים , השלמת ב

  הסכם כולל מחייב. לפיכך אין כל ודאות כי ההתקשרות האמורה תבשיל לכדי הסכם מחייב.

                                                      
  .(כולל  הכסות מאטות סלולריות) בר של אותה שהעל פי צפי הכסות החברה כון לחודש דצמ 24
, הדוחות סקרו על ידי משרד רואה 30.9.2017בהתאם לדוחות כספיים של חברת קיוים ישראל בע"מ ליום  25

  .19.11.2017חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ביום 
 –כסה שתית מדמי שכירות בסך של כ חודשים), משקף ה 9( 2016ספטמבר  30על פי דוח רווח והפסד כון ליום  26

38,960,00 .₪  

שים (צפי הכסה שתית 
  24על פי דיווח החברה)

דמי שכירות 
 ייםאקוויוולט

במוחים שתיים 
עפ"י דווח לחודש 

  2015דצמבר 

דמי שכירות 
 ייםאקוויוולט

במוחים שתיים 
עפ"י דווח לחודש 

  2016דצמבר 

דמי שכירות 
 ייםאקוויוולט

ים במוחים שתי
עפ"י דווח לחודש 

  2017דצמבר 
  ₪ 38,370,492  ₪ 38,139,948  ₪ 39,226,000  דמי שכירות

  ₪  263,008-כ   ₪  250,000-כ   ₪   316,000-כ   תוספת דמי שכירות מפדיון 
  ₪  38,633,500 –כ   ₪  38,389,948 –כ   ₪  39,542,000 –כ   סה"כ

  99%-כ   99%-כ   100%-כ   אחוז התפוסה



  

  

  

  

I:\DATA\DOC29900\29970.5 .חתימה דיגיטליתdoc   28עמוד  

  גורמים ושיקולים באומדן השווי
  

  הגורמים והשיקולים הבאים:העקרוות, באומדן השווי, הובאו בחשבון, בין היתר, 
  

. גישת השומה המתאימה אומדן שווי התבקשתי לאמוד את שווי השוק של המקרקעין שבדון למטרת –

סות. הלהערכה זו היגישת היוון ההכ 

  

קומות מעל  3מבה מסחרי הידוע בשם "קיון בת ים" הבוי בגובה שוא חוות הדעת מהווה התון כי  –

  , בעיר בת ים.92יוספטל ברחוב קומת מרתף ושישה מפלסים המשמשים לחיון כלי רכב, הממוקם 

  

 .27מקומות חיה) 756 -מ"ר ברוטו (הכוללים כ  55,385 –שבדון בוי בשטח של כ התון כי המבה  –
  

  מ"ר. 17,010בשטח רשום של  319חלקה מספר  7128כגוש הקיון בוי על קרקע הידועה  התון כי  –

  

בת ים  ,חולוןהערים  תאוכלוסיומשרת בעיקר את ו, עיר בת ים" ממוקם בבת יםהתון כי "קיון  –

    ון.ראשון לציו
  

, לעסקים שוים הכוללים בין היתר רשתות בפריסה ארצית גבוהההתון כי הקיון מושכר בתפוסה  –

  וכו'.    ארומהשקם אלקטריק, רואר, כיתן, גולף,  כגון פוקס, קסטרו,

  

מפלסים מקורים ומפלס עליון לא  5מפלסי חיה כדלקמן:  6חלקו הדרומי של הקיון מהווה התון כי  –

  ציבור הרחב.שימוש הכי מקומות החיה שבתחום הקיון הים ללא תשלום ל יןמקורה. יצו

  

בין היתר,  כוללת שבדון רמת הגמר של המבה' ו90-הובא בחשבון כי הקיון בה בתחילת שות ה –

חיפוי קירות החוץ באלמטים משולבים באבן, מתכת וזכוכית עם מסגרת אלומייום, ריצוף באריחי 

 עים שוים בתוך הקיון, מערכת מיזוג אויר מרכזית, מעליות ודרגועים.שיש בגדלים וצב
  

  בוצע בכס שיפוץ.  2014וכי במהלך שת  מצבו הפיזי והתחזוקתי של המבה טובהובא בחשבון כי  –
  

הותר תוספת קומה מסחרית  2011משת  20100017 להיתר ביה מספרהובא בחשבון כי בהתאם  –

  .מ"ר לצד אטימת שטחים בקומות "כיסה תחתוה" ו"כיסה עליוה" 3,492.69במרתף בשטח של 

  

שולם היטל השבחה לוועדה המקומית "בת ים"  20100017הובא בחשבון כי בגין היתר ביה מספר  –

 ודמי היתר למהל מקרקעי ישראל.

  

יון הקיים , היתר שיויים במבה הק20120612יתן היתר ביה מספר  7.6.2015ביום הובא בחשבון כי  –

הכוללת פתיחת שטחים אטומים ואטימת שטחים חלופיים, לרבות שיויים במשטחי החיה במסגרת 

 השטחים המאושרים.
  

  

  

                                                      
  .7.6.2015, אשר יתן ביום 20120612בהתאם להיתר ביה מספר  המוערכים הים הבוייםסה"כ השטחים    27
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מק לפיה שטח בתי הקולוע בקיון יהווה שטח ביעוד ציבורי /662תכית מספר בי/ אושרה 2016בשת  –

(וזאת  עיקרי לשטח המסחר בקיון מ"ר 1,300לרווחת התושבים ובבעלות העירייה, בתמורה לתוספת 

מבלי לשות את סך כל השטח המותר  343שטחי הביה המותרים בתכית בי/השימוש בעל ידי שיוי 

  לביה).

כמו כן, חתם הסכם שיתוף פעולה בין בעלי הזכויות לבין עיריית בת ים לגבי העברת שטח זה לעירייה 

ות. על כן, שטח זה איו מהווה חלק משוא חוות להפעלת פעילות עירויות בתחום החיוך והתרב

 הדעת.
  

, אשר 502-0245712בעלי הזכויות במקרקעין הגישו לוועדה המקומית תכית מתאר מקומית מספר  –

מטרתה היה תוספת שטח מסחר לקיון בת ים, על ידי ביטול חלק משטח קומת חיה שישית והרחבת 

החיה, ללא פגיעה במספר מקומות החיה הדרוש על פי שטח המסחר בקומה העליוה על חשבון שטח 

  תקן.

לאור מצבה הסטטוטורי של התכית (תכית בהכה שטרם דוה בוועדה המחוזית וטרם הופקדה), 

  לא הובאו בשלב זה, בחשבון אומדן השווי  זכויות על פי תכית בהכה זו.
  

רת של מספר חברות סלולר. בביקור התון כי בגג המבה מושכרים שטחים לאטות ומתקי תקשו –

 במשרדי הוועדה אותר היתר רק בגין חלק מהמתקים.

  באומדן השווי הובאה בחשבון הפחתה ביחס לתקבולים מאטות ללא היתר.
  

  

 דמי השכירות כפי שמשולמים על ידי השוכרים. הובאו בחשבון  –

יון, ככל שקיימים, הובאו מטעמי שמרות, באומדן השווי, דמי השכירות הוספים כאחוז מהפד

  בחשבון בשיעור היוון גבוה יותר משיעור היוון דמי השכירות הבסיסיים.

. יחד עם זאת לכסים עם 7.75% - 6.75%שיעור ההיוון המקובל לכסים מיבים ע כיום סביב   

פות שוכרים טובים במיוחד (כגון משרדי ממשלה, חברות ביטוח, בקים וכו') עם חוזי שכירות לתקו

ואילו לכסים עם חוזי שכירות  6.75% – שים ומעלה שיעור ההיוון היו מוך מ 10ארוכות של 

לתקופות קצרות של חברות "רגילות", במיקומים בהם רמת הפעילות מוכה או שצפויה ירידה בשווי 

  .7.75%-מהכסים, שיעור ההיוון יכול להיות אף גבוה 

, מיקום אסטרטגי הכולל ביקוש גבוה לשטחי השכרה ה גבוההבמקרה דן, מדובר בכס מיב בתפוס

על רקע האמור לעיל לקח בחישוב שווי בגישת היוון ההכסות, בעיר בת ים על ציר תועה ראשי 

לתוספת דמי השכירות  8.1% -לדמי השכירות הבסיסים וממוצע משוקלל  7.1%שיעור היוון של 

  הובעים מפדיון.
  

  .8.9.2036 -, תאריך סיום ויות חוזיות לחכירה מהוותהזכויות בכס מהוות זכ –

הובאה בחשבון בתחשיב השומה הפחתה בגין הסכום אשר ישולם למהל מקרקעי ישראל עבור       

  .2036חידוש חוזה החכירה בשת 
  

אומדן השווי של הכס היו במצבו הוכחי למחזיקים קיימים (שוכרים בשכירות חופשית), וחופשי  –

 .31.12.2017ושיעבוד, כון למועד הקובע לחוות הדעת  מכל חוב
  

  מחירי כסים דומים ורלבטיים ומצב שוק המקרקעין כון למועד חוות הדעת. –
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  גישות השומה:
  

  :קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי כסי מקרקעין  א.

  

בעסקה בתום הסכום שיתן לקבל ממכירת הכס  -גישת שווי שוק (גישת ההשוואה)   1א.

      -לב בין קוה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת) 

גישה זו מבוססת על אומדן שווי שוק בהסתמך על עסקאות שעשו בכסים דומים ככל     

ביחס לכס שוא השומה (מאפייים כגון: מיקום, שטח, שימוש,  םבמאפיייה  האפשר     

  ס, מועד העסקה, תון ההשוואה וכדומה).תוי תכון, שת בייה, הזכויות בכ    

דומים במאפייים  ובאזוריםבגישה זו עשה יתוח של תוי ההשוואה בסביבה הקרובה     

  תוך כדי שימוש במקדמי התאמה לכס שוא חוות הדעת.  שלהם,     

  

גישה זו ישימה בעיקר כאשר כון למועד הקובע לחוות הדעת קיימים מספר תוים של 

  התבצעו בפועל או שקיימים מספר כסים דומים המוצעים למכירה.עסקאות ש

  

  - גישת היוון ההכסות    2א.  

 עשה היוון ישיר של ההכסות השתיות הצפויות לפי שיעור ההיוון הראויבגישה זו   

(כלומר השווי היו הערך הוכחי של כל ההאות העתידיות הצפויות מהכס). בקביעת 

גורמים כגון יציבות השוכרים, משך תקופת השכירות, מהות  שיעור ההיוון משפיעים

מסחר, משרדים,  - הכס המושכר, השימושים וכו' (גישה זו מתאימה לכסים מיבים 

  תעשיה, תחות דלק, בתי מלון, מקבצי דיור וכו' ואיה מתאימה לדירות מגורים). 

  

  -גישת העלות (גישת השווי הפיזי)  3א.  

ן לשווי הקרקע בשוק החופשי, לאומדן עלויות הביה וההקמה בגישה זה ערך אומד  

  ולאומדן הרווח היזמי, בכפוף לפחתים (פחת פיזי ופוקציולי).
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  עקרוות השומה
  

   ראשון לציון.וחולון בת ים  תאוכלוסיומשרת בעיקר את ו, עיר בת יםבמדובר בכס מיב הממוקם 

  

קף של הכס שוא חוות הדעת בסביבה הקרובה, גישת על רקע העדר תוי השוואה ישירים לשטח בהי

  היוון ההכסות היה הגישה המתאימה לאומדן שווי הכס.

  

הגישה בה רכשים כסים מסוג זה היה גישת היוון הכסות מהכס כאשר שיעור ההיוון לקח מתוי 

רות ומתן שיעור היוון השוואה לכסים מיבים דומים, תוך התייחסות לכל אחד משי מרכיבי דמי השכי

  רלווטי:

  ) דמי השכירות החוזיים בפועל. 1(

  ) דמי השכירות הובעים מתוספת בגין פדיון.2(

  

לאחר קבלת תוצאות ההיוון מבוצעות התאמות שמאיות רלווטיות למצב התכוי, למצב הקייי ולמצב 

  הפיזי של הכס שבדון. 
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  תחשיבים
  

  

 28ההכסותת היוון אומדן שווי הכס על פי גיש
  

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

  

דצמבר  2017 כון לחודש 

דמי שכירות  

חודשיים  

אקוויולטיים

דמי שכירות   תוספת 

כאחוזים מהפדיון

במעוגל השכירות  חודשית מדמי  3,170,954 ₪הכסה 

במעוגל השכירות  שתית מדמי  38,051,448 ₪הכסה 

חברת של  האחזקה  דמי  הוצאות  בגין  שתית  עודפת  עלות 

היהול.
₪ 0

שתיים שכירות  דמי  263,008 38,051,448₪ ₪סה"כ 

היוון 7.10%8.10%שיעור 

במעוגל בייים  3,247,012 535,935,887₪ ₪סיכום 

הכסות היוון  בשלמות על פי  שווי  סה"כ 

במעוגל על פי היוון הכסות  בשלמות  סה"כ שווי 

₪ 539,182,900

₪ 539,200,000
  

  

יתוח רגישות דו מימדית לשיוי בשיעור התפוסה ושיויים בשיעור ההיוון בתחשיב היוון דמי 
  :)וחשמל סלולריות(לא כולל הכסות אטות  השכירות הבסיסיים

  

  
  

  

  :).%18(בשיעור היוון של ₪  263,008דמי שכירות שתיים בסיסיים בתוספת שווי מפדיון בסך 

6.85%7.10%7.35%7.60%

 ₪ 558,742,591₪ 539,182,900₪ 520,953,776₪ 503,923,947

בתפוסה ירידה 

בשיעור  5%
₪ 530,967,812₪ 512,386,093₪ 495,068,437₪ 478,890,100

בתפוסה ירידה 

בשיעור  10%
₪ 503,193,032₪ 485,589,299₪ 469,183,098₪ 453,856,253

בתפוסה ירידה 

בשיעור  15%
₪ 475,418,253₪ 458,792,504₪ 443,297,759₪ 428,822,405

בתפוסה ירידה 

בשיעור  20%
₪ 447,643,473₪ 431,995,710₪ 417,412,420₪ 403,788,558

היוון שיעור 

  

                                                      
 ).99%-98%- הכס שבדון מהווה קיון אשר מאופיין ביציבות בהכסות לאורך השים ובשיעורי תפוסה גבוהים (כ  28

בעסקאות מקרקעין בכסים מיבים וגם שיעור התשואה הדרש בכסים המוצעים למכירה  שיעור התשואה
  .ממשיך לרדת
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   - 29שטח המושכר לאטות סלולאריותשווי  אומדן  .ב
  

חודשים שכירות  25,687 ₪דמי 

שתיים שכירות  308,244 ₪דמי 

6תקופה  (בשים)

היוון 9.00%שעור 

1,382,757 ₪סה"כ   

במעוגל 1,380,000 ₪סה"כ שווי 

מקדם תשלומים

  

  
  

  

  -   30)2017המיוחס לרווח מחשמל (שווי  אומדן  .ג
  

  

שתי מייצג 643,000 ₪רווח 

היוון 9.00%שעור 

7,144,444 ₪סה"כ   

במעוגל   7,140,000 ₪סה"כ שווי 
  

  

  סיכום

  ₪ 547,720,000  -    )+ ג' (א' + ב' אומדן שווי הכס

  ₪      6,960,000 -    31בתוספת שווי שטחים פויים

  )-( ₪     0,0009,53  -    32)2036ביכוי הפחתה (תשלום לממ"י עבור חידוש הסכם חכירה לאחר שת 

  ₪  545,150,000  -  (במעוגל) לא כולל מע"מסה"כ 

  

  

  

                                                      
חודש. לגבי ₪/ 17,601דמי השכירות כוללים תקבולים ביחס לאטות (אשר אותר בגים היתר ביה) בסך של  29

ון מקדם הפחתה בשיעור חודש, הובא בחשב₪/ 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 +  17,601סך דמי השכירות לגבי אטות סלולאריות :   
ישראל בע"מ, עולה כי על בסיס ההכסות/ בהתאם לדיווח גב' אוריה סימן טוב, מהלת כספים בחברת קיוים ב 30

  לשה.₪/ 643,000 –היו בסך כ  2017הוצאות צובר חשמל,  סה"כ רווח צפוי מחשמל לשת 
  :סה"כ שטחים פויים להשכרה  31

מ"ר רמת גמר מלאה (שווי למ"ר מגלם בין השאר גם הפחתה לגודל וזמן ₪/ X 20,000מ"ר ברוטו  348  -כ 
   (במעוגל).₪  6,960,000 יק דרש ביצוע התאמות) = לשיווק, כיום השטח ר

בדבר חידוש חוזה חכירה בגין קרקע עירוית  968  - ו  851בהתאם להחלטת מיהל מקרקעי ישראל  מספר   32
  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  0.332  = (מקדם הוון למועד חוות הדעת)(במעוגל). ₪  9,530,000  

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 ₪). יליון מ 541(שכן שווי הקיון בשלמות כבוי היו 

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

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

  
  :ביצעתי בכס שוא חוות דעת זו הערכות שמאיות קודמות כדלקמן

מועד קובע 
חוות הדעת

הערכת השווי מטרת חוות הדעת

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 

30.6.2017
אומדן שווי שוק מקוה למוכר מרצון 

לצורך דווח בדו" חות כספיים 
 ₪           532,540,000 

  

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

  
  

  

  :הערכה שמאית וכחית
  

מועד חוות 
  הדעת

  הערכת השווי  מטרת חוות הדעת

אומדן שווי שוק מקוה למוכר מרצון לצורך דווח   31.12.2017
  בדו"חות כספיים

545,150,000 ₪  

  

לדווח החברה שווי הכס בספרי החברה כון למועד הקובע לחוות הדעת היו סך של  בהתאם 
   לא כולל מע"מ.₪  000532,540,
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  ש ו מ ה

  

, 92יוספטל ברחוב "קיון בת ים", הממוקם -מבה מסחרי הידוע כ( למיקום המקרקעין שבדוןבשים לב 

  כאמור ומפורט לעיל, ווכל שאר תוי וגודל) ל319, חלקה מספר 7128, גוש בת ים
  

  בהביאי בחשבון שוויים של כסים דומים ורלווטיים,
  

ארבעים מאות  חמש( ₪ 545,150,000בסך של כס ב החכירהראה כסביר לאמוד את שווי זכויות 

  כולל מע"מ.לא  שקלים חדשים)וחמישים אלף  מאה מיליון וחמישה

  33להיטל השבחהלא צפוי דרישה   :  היטל השבחה

  הופחת בגוף השומה:   תשלום למהל מקרקעי ישראל

  אפשרות לחבות פיצויים בגין פגיעה במקרקעי צד שלישי: לא ידוע לח"מ ביחס לחבות קיימת.

היטל ההשבחה ו/או התשלום למהל מקרקעי ישראל ו/או אומדן הפיצויים היו אומדן משוער של הח"מ ואיו 

ועדה המקומית לתכון ובייה ו/או את מהל מקרקעי ישראל. סכומים סופיים מחייב את הח"מ ו/או את הו

ייקבעו לאחר קבלת שומות מהוועדה המקומית ו/או מהל מקרקעי ישראל ו/או פסיקת שמאי מכריע ו/או פסיקת 

  בתי משפט וכו'.
  

, וחופשי מכל אומדן השווי של הכס היו במצבו הוכחי למחזיקים קיימים (שוכרים בשכירות חופשית)

 .31.12.2017חוב ושיעבוד, כון למועד הקובע לחוות הדעת 

  י מצהיר על העדר תלות ביי ובין מזמין השומה.ה
  הי בעל ידע ויסיון רלווטי לביצוע הערכת השווי של הכס שוא השומה.

  הי מצהיר כי אין לי עיין אישי בכס או בעל זכויות בכס או עם מזמין השומה.
  

, ועל פי התקים 1966התשכ"ו הדו"ח הוכן על פי תקות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) 
  המקצועיים של הוועדה לתקיה שמאית.

  

  ובאתי על החתום,                                                                               

  
  
  
  

          

  
  
  

בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך  "שומה זו הוכה עבור מזמיה ולמטרתה
עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בשומה אסר על כל צד שלישי שהוא אשר איו המזמין ועורך השומה 

  לא יהא אחראי להסתמכות כלשהי כאמור".
  מך המקורי.המסמכים המתוארים בחוות הדעת הים רק העתק/צילום של המסמכים, אלא אם צוין כי הוצג המס

  

  

  

                                                      
  .20120612התקבל בכס שבדון היתר ביה מספר  7.6.2015בתאריך    33
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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, 
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 2017דצמבר  20
 .17/50030197מספרנו:

 לכבוד,

 בע"מ  גדלי הוד השרוןמ

 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, 

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

   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   תקןIAS 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 : תשם עורך חוות הדע
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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 296י מקרקעין מוסמך על פי חוק שמאי המקרקעין, מספר רישום שמא -

 בישראל". 

 רצ"ב נספח א' -פירוט ניסיון מקצועי  

 ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים מדווחים:

הישוב , הפניקס , גמול ביג מרכזים מסחריים , הכשרת  -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( : חוות הדעתמזמין 

 מגדלי הוד השרון בע"מ : בעלי הזכויות  בנכס

 2017 בנובמבר 30 :  מועד הזמנת חוות הדעת

 2017דצמבר  20 : 1תאריך הביקור בנכס

 2017 דצמברב 31 המועד הקובע לחוות הדעת:

 

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

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

 

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

 חרת. הכללת חוות הדעת ו/או אזכורה בדוחות הכספיים או לכל מטרה א 

 

 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 

רוטו )עיקרי + במ"ר 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+ 

 עיליים

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+  םמקומות חנייה תת קרקעיי 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 

 ר תעשיה נווה נאמן ב', הוד השרון פארק הוד השרון, איזו 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 +  2,800ן ב' הבנוי בשטח של רכשה חברת "מגדלי הוד השרון" את בניי 09/2016   

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

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

 בפרק "רישוי".  

 .(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 

 .משרדיםה 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 6574בגוש  )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 ון העיר תל אביב, מוביל ממזרח לכיולמחלף 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,  4-5את אזור התעשיה, לצד מבני משרדים בני  של סנו,הממוקמים לאורך רחוב החרש החוצה

 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 ומשרדיםפרומהווה "מתחם שרונים" הו 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  וך ומעברו צמודי קרקע ובסמ 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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 פת סביבת הנכס: מלהלן 

 

 : 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

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

 

 

 Aבניין 

מיקום הנכס נשוא 

 חוות הדעת

 Dבניין  Cבניין  .E בניין

 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 

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

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

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

ת.  מדרגו 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'.

 רמת גמר הכוללת רצפת בטון מוחלק עם מערכת ספרינקלרים. 

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

המשרת את  שטחי משרדים וחדר אוכלציבוריים משותפים, בנוסף 

ושטחים  , המושכרים "בשכירות חופשית"המשרדים מתחם ובדיע

 . "()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

 .ולוגיות"ת "קונטרופ טכנלחברבשלמות 

 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, 

 מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום.  מערכות ספרנקלרים,ועץ, 

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%יים בקומת הקרקע )שיעור תפוסה של מ"ר פנו 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 ומות מעל קומת קרקע וקומת מרתף, ממוקם בחלק המערבי של המתחם, ק 2בניין 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

מבטון שלד , כאשר סטנדרט הבניה כולל יין עברו שיפוץ כללישטחי המשרדים בבננכון למועד הביקור 

וממ"מ  גרמי מדרגותשני  מעלית נוסעים,בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם חיפוי אבן בשילוב קירות מסך, 

 התפלגות השטחים בבניין: להלן .  )מרחב מוגן מרחבי( בכל קומה

שטח ברוטו על פי  קומה
 1היתר בניה )במ"ר(

 2 אורית

ים מרתפ

(1- ) 

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

 ."אינטואיט"לחברת , המושכרים מקומות חניה( 35 -משמשת לחניה )כ

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

וחדרי  דות עבודה, עמציבוריים משותפים, בנוסף שטחי משרדים

 מושכרת בשכירות חופשית לחברת "קונטרופ".וכו'. הקומה  שירותים

 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'

ציבוריים משותפים, בנוסף שטחי משרדים, עמדות עבודה וחדרי 

 ."אינטואיט"הקומה מושכרת בשכירות חופשית לחברת  כו'.שירותים ו

 מ"ר מרתף 1,112מ"ר ברוטו +  2,706 -כ סה"כ

רמת הגמר בבניין טובה מאוד, הכוללת בין היתר, ריצוף פרקט מעץ, שטיח מקיר לקיר, ריצוף לוחות שיש 

תאורת ניאון שקועה, בלובי הכניסה, תקרות עם אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב 

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 

     (.100%של הבניין מאוכלס בשלמות )שיעור תפוסה  .מונמכת בשילוב תאורה שקועה וכד'

 להלן תמונת הבניין: 

 

                                                      

 שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופנים בתוספת מעברים, לובי קומתי, ממ"קים ומחסנים קומתיים כולל פירים  1
 .2576וחללים עפ"י היתר בנייה מס'    
 תיאור הבניין הינו עפ"י החלוקה בהיתר הבנייה.  2
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 : Cבניין 

יג'  –את קומת קרקע, א' )כאשר נשוא חוות הדעת מהווה קומות מעל קומת קרקע  14בניין משרדים בן 

 ואשר בנייתי של המתחם, קם בחלק המרכז, ממוDושתי קומות מרתף משותף עם בניין  )מחצית((

 משנה אשר שוכרים שטחים שונים. מחולקים ליחידות, 2002שנת  מהלךהסתיימה ב

 5, בשילוב לוחות אבן 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 

ל פי שטח ברוטו ע 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 -בחלוקה ל

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 

בחלוקה ללובי כניסה הכולל עמדת שמירה, מעליות נוסעים ושטחים  מ"ר 1,312 -כ קרקע

המושכר בשכירות חופשית   UPSציבוריים משותפים, בנוסף חדר 

 לחברת אמדוקס. 

 2'גי -א' 

 )מחצית(

לשטחי משרדים המושכרים לחברות שונות, הכוללים עמדות בחלוקה  3מ"ר 16,268 -כ

מטבחונים, חדרים עמדות 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 , קט מעץ, ריצוף פראריחי קרמיקהבין היתר,  הכוללת, טובה רמת הגמר בבניין

אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת ניאון שקועה, תקרות עם הכניסה, 

רמת הגמר בשטחים הציבוריים מערכות ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. 

בחדרי המדרגות, תקרת אקוסטית כוללת, בין היתר, ריצוף אריחי שיש בלובי הכניסה, ריצוף טרצו 

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

 5( + 99%)שיעור תפוסה של  9מ"ר פנויים בקומה  212 -מרבית שטח הבניין מאוכלס למעט שטח של כ

 .מחסניםמ"ר  128 -כמקומות חניה בקומת המרתף + 

 
 
 
 

                                                      

 ם קומתיים כולל פירים שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופנים בתוספת מעברים, לובי קומתי, ממ"קים ומחסני  1
 .2942וחללים עפ"י היתר בנייה מס'    
  50מקומות חניה )לא כולל  363( ולכן בסה"כ יש  Bמקומות חניה פנויים )חברה עברה לבניין  5נכון למועד חוות הדעת יש    2

 מקומות של חברת כצ"ט(.     
 מ"ר, אשר  2,099 -בשטח ברוטו של כ ה יג'את קומה יד' בשלמות ומחצית קומ השטחים כאמור אינם כוללים  3
 נמכרו לחברת "כ.צ.ט בע"מ" )ראה פרק "הזכויות בנכס"(.     
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 : C בנייןלהלן תמונות 

 C בנייןלובי    C   בנייןת חזי

  

 משרדים

  

 מרתף )חניון( חדר ישיבות

  



 

 

 

 

I:\DATA\DOC30100\30197.500.doc  12עמוד 

 : Dבניין 

, ממוקם בחלק Cקומות 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 ולל סטנדרט הבניה כ

 מעליות נוסעים לקומות המרתף ושני גרמי מדרגות.   2מעליות נוסעים לקומות העליונות, 

 התפלגות השטחים בבניין: להלן 
 

ברוטו על פי  שטח קומה
 1בניה במ"ר(היתר 

 אורית

עמדת שמירה,  מ"ר הכולל לובי כניסה, 865של  לשטחבחלוקה  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 מושכר לחברות שונות ומשמש לאחסנה

 .וות הדעתלשימוש עצמי של מזמין ח

בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים לחברות שונות, הכוללים  רמ" 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. 

רמת הגמר בשטחים הציבוריים כוללת, בין היתר, ריצוף אריחי שיש בלובי הכניסה, ריצוף טרצו בחדרי 

ת, תקרת אקוסטית מונמכת בשילוב תאורה שקועה וכד', כאשר בלובי הכניסה קיימת עמדת המדרגו

 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'  וחללים  



 

 

 

 

I:\DATA\DOC30100\30197.500.doc  13עמוד 

 : D  בנייןלהלן תמונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לובי קומתי Dלובי בניין 

  

 משרד לדוגמא מסדרון
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 : Eבניין 

, ממוקם בחלק המזרחי של 1קומות מעל קומת קרקע ושלוש קומות מרתף חניה 14ם בן ין משרדיבני

 . ומאוכלס ברובו 2015שנת  מהלךהסתיימה ב ואשר בנייתהמתחם, 

 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, 

 התפלגות השטחים בבניין: להלן 
 

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

 אורית

מ"ר הכולל לובי כניסה, עמדת שמירה,  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 -כ שטח של

 .אחסנהומשמש ל אחת

בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים לחברות שונות, הכוללים  מ"ר 17,860 -כ יד' -א' 

עמדות מזכירות, משרדים, חדרי ישיבות, עמדות עבודה, 

 מטבחונים, חדרים טכניים וחדרי שירותים.

 מ"ר ברוטו  19,088 סה"כ

 

, ריצוף פרקט מעץ, ריצוף אריחי קרמיקהמת הגמר בשטחים המושכרים בבניין טובה, הכוללת בין היתר, ר

לוחות שיש בלובי הכניסה, תקרות עם אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת 

 ניאון שקועה, מערכות ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. 

ר בשטחים הציבוריים כוללת, בין היתר, ריצוף אריחי שיש בלובי הכניסה, ריצוף טרצו בחדרי רמת הגמ

המדרגות, תקרת אקוסטית מונמכת בשילוב תאורה שקועה וכד', כאשר בלובי הכניסה קיימת עמדת 

 שומר.

ת ופנויים בקומ מ"ר מחסנים 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 682ות הכוללקומות חניה  3הבניין כולל  1

 .מקומות חניה( 900-מספר מקומות חניה גדול יותר )כ   

 פירים  כוללשטח ברוטו כולל קירות חוץ ופנים בתוספת מעברים, לובי קומתי, ממ"קים ומחסנים קומתיים 2

 .18.08.2015 מתאריך 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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 :קומות חנייה עיליים בתחום הפארקמ

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 

 בלבד, המתפרסים לאורך הכבישים, מפרצי החנייה הפנימיים ובתחומם של בנייני המשרדים. 

למטרת חניון  דלי הוד השרון"דונם, ע"י חברת "מג 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 

 
 תתיאור הסביבה העסקי

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

  הכולל משרדי הייטק. יקט מסחר ומשרדים רחב היקףופרו תעשיות עץ, תעשיות מתכת, מוסכים

 

 :  בסביבת איזור תעשיה נווה נאמן בהוד השרוןאזורי 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 -חנויות רבות, משרדים של חברות היי

טק, בהן אמדוקס, נייס -שוכנים משרדיהן של מספר חברות היי רעננה ולגבול המוניציפלי עם כפר סבא

 .והמשרדים הראשיים של מיקרוסופט בישראל

 

 אזור תעשיה כפר סבא: 

", ואזור המיועד לתעשיית היי־טק. אזורי yesהמרכז של ערוצי הלוויין "של העיר קיים באזורים החדשים 

ויצמן, במרכז הקניות בסמוך לכיכר העיר, המסחר נמצאים לאורך רחובה הראשי של כפר־סבא, רחוב 

 "קניון ערים", ובאזורי התעשייה שם הוקמו בשנים האחרונות קניונים וחנויות ענק. 

 אזור תעשייה פתח תקוה:  

, דונם 10,000 -תקווה הוא אזור התעשייה הגדול בארץ, ושטחו הכולל הוא כ-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  

 וגני אירועים, אולם באולינג ,שני פאואר סנטרים מתקדמים ומובילים ומפעלי תעשייה כבדה רבים. 

ה כבדה מתאפיין בתעשייה ,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

טק המובילים בישראל. באזור תעשייה זה נמצאות חברות מובילות כגון טבע, גילת, -לאחר ממתחמי ההיי

Septier ,טלדור ,IBM,בית משפט השלום פתח , אורקל ואינטל. בקרית אריה נמצאים גם הקניון הגדול-

 תקווה ובית המשפט המחוזי מרכז. 

חברות  800 -והוא מאכלס כ דונם, 2,000 -שטחו כ ,ערב העיר, מדרום לציר ז'בוטינסקיבמ -קריית מטלון 

 . ECIמתאפיין גם הוא בחברות מובילות רבות דוגמת בזק בינלאומי, שטראוס גרופ וה , ועסקים

 מ"ר. 2,000,000 -ייה עומד על כסה"כ השטח הבנוי באזורי התעש 
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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 ה, סווג26.10.1995בתאריך  4342מספר 

 עם הוראות בנייה כדלקמן:

 מ"ר 30,284 :  מלימגרש מיני גודל 

 מעל מפלס הקרקע: :     : השטחי בניי 

 160% שימוש עיקרי:     

בנוסף שטחי שרות נלווים אשר לא יעלו על  שטחי שירות:     

קומות  2משטח עיקרי וכן עד  40%זכויות הבניה  מכלל 15%     

 לחניה.     

 מתחת למפלס הכניסה:      

יותר שימוש לחדרי במרתפים  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   :     קו בנין  

 ( למרתפים.0בנין אפס )קו  , )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  כניותתועיון 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 המבנים זכויות הבניה יתחלקו בין 

 מכונות עבור מעליות ומתקני מיזוג אויר.לא תותר בניה על גג המבנים למעט מתקנים הנדסיים, חדרי 

תתאפשר גמישות בהוראת התכנית בחלוקת הקומות וגובה המבנים בהתאם לתכנית בינוי, 

 באישור ועדה מקומית.

 חניה:  תבוצע בשטח המגרש עצמו ולפי תקן חניה מעודכן ליום הוצאת ההיתר.

, ומעבר לכלי רכב במפלס שפ"פ: השטח הפנוי בקידמת החלקה עם זיקת הנאה לציבור לחניה

קומת הקרקע, כאשר זכויות הבניה יגזרו מכל שטח החלקה כולל השפ"פ עם הוראות חניה תת 

 קרקעית ועילית.

 איכות סביבה:

בתחום התכנית יותרו שימושים שיעמדו בדרישות תכנוניות וטכנולוגיות המבטיחות מניעת 

 בה.מפגעים סביבתיים ועמידה בהוראות ובדיני איכות הסבי

 : 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 

תנאי לקבלת היתר לבניית המרתף מתחת לשפ"פ יהיה הגשת תוכנית פיתוח הכוללת תוואי  -

 ות למפלס הקרקע.מעבר לכלי רכב תוך התייחס

 

בתאריך  4391מספר  .פר פורסמה למתן תוקף ביאש 1001הר/ בהתאם לתוכנית בניין עיר מספר ב.

נקבע כי כל קווי החשמל )מתח גבוה ונמוך( באזורי הבניה למינהם ואזורים חקלאיים  ,15.3.1996

 הכלואים בין שטחי בניה יהיו תת קרקעיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 בוצעו ע"י מהנדס תשתיות בעיריית הוד השרון, עולה כי העבודות בצומת  –בבדיקה שערכנו עם מר אלכס בוקלמן  1

  הרחבת הצומת  ורמזורה.   
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בתאריך  5189אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. מספר  1002הר/מספר  בהתאם לתכנית בניין עיר .ג

 מרתפים.לנקבעו הוראות בניה  27.5.03

 :םותעשייתיי גובה קומת המרתף במבני משרדים 

 מ'. 4-גובה שתי קומות המרתף העליונות נטו לא יהיה גדול מ 

 :תכליות מותרות לבנייני משרדים 

גן, מערכות טכניות ה, חניה תפעולית, חצר משק, מרחב מושטחי שרות ושטחים נלווים כגון: חני 

ומתקני שרות, מעליות, מבואות וחדרי מדרגות. כמו כן יותרו שטחים המשמשים לשירות  

 העובדים בבניין )כגון: חדר משחקים, חדר כושר, בריכת שחיה, מועדון, מחסן תחזוקה וכו'(. 

 

 5864מספר  ורסמה למתן תוקף בי.פ.ר פשא א/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-תוספת קומה אחת מעבר ל .2

 ת.מעל קומת עמודים וקומה טכני

 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 

 הוראות בינוי: 

 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.

 קומות מעל קומת עמודים. 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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 : תנאי למתן היתר בניה

ור תכנית האחרונים במתחם, אלא לאחר הפקדת תכנית ו/או איש 40%-לא ינתנו היתרי בניה ל

 .1 40תחבורה ע"י משרד התחבורה לפתרון צומת נוה נאמן/כביש 

 : חניה

 .9בכפוף לתכנית הר/בת/ -

בשפ"פ תותר חניה תת קרקעית ועילית עם זיקת הנאה לציבור לחניה ולמעבר לכלי רכב  -

במפלס קומת הקרקע. כל זאת עם הגשת תכנית פיתוח לוועדה המקומית שתכלול התייחסות 

  .40הקרקע תוך התחשבות ותאום מעבר תשתיות הצמוד לכביש מס' ומפלסי  לתוואי הדרך

 

 :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 ולבניה1443בהתאם להיתר בניה מספר  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   Aבבנייןקומות משרדים מעל מבנה שופרסל  3תוספת  ה, הותר23.2.1999

 .Bבבניין  מבנה מסחרי

  

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2576 ניה מספרבהתאם להיתר ב ג. 

 :B -ו  Aבבניינים ה הרחבת שטחי משרדים , הותר6.2.2000

  

 בלבד(: A )לבניין 2576 בניהלן 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  104מקומות חניה תת קרקעית בהתאם להיתר הבנייה:  

 חניות נכים. 16 חניות, 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 , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה6234 בהתאם להיתר בניה מספר .ה

ות בבניין א' ללא תוספת שטחים ושינויים פנימיים מתיר הוספת מעלית לשיפור הנגיש, ה26.02.2015

 בבניין א' במערך המשרדים / מעברי מילוט / מחסנים.

 

                                                      

 מ"ר. 184.91שטח לא מקורה, רמפת כניסה לחניה =  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 קומה 

 1,112.36 1,112.36 0.00 -3.45 -1מרתף 

 1,336.02 327.17 1,008.85 0.24 קע קר

 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 סה"כ מעל הקרקע במ"ר

 

 מ"ר. 1,064המרתף הינם היתר הבנייה עולה כי שטחי המחסנים בקומת ממתוך חישוב השטחים          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 מקומות חניה(. 35 -סנה ומקלט  ובפועל משמשת לחניה )כקומת המרתף מסווגת עפ"י היתר בנייה למטרת אח 1
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 :(D-ו  C)+ מרתף משותף לבניין  Cהיתרי בניה בניין 

 
בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2792בהתאם להיתר בניה מספר  א.

 2-ת קרקעי בקומות מעל קומת עמודים + חניון ת 14ה בנייה חדשה, בניין בן , הותר28.9.2000

  .מפלסים

  

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2942 בהתאם להיתר בניה מספר ב.

 תוספת למבנה קיים, תוספת קומה נוספת.  –מבנה היי טק , הותר 23.4.2001

 :2942להלן טבלת שטחי הבניה בהתאם להיתר בניה  

 סה"כ שטח במ"ר ירות במ"רשטח ש 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"(.ואינו מהווה חלק מנשוא חוות הדעת הקומה במלואה נמכרה לחברת כ.צ.ט    2
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בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה3918 ר בניה מספרבהתאם להית 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 –( -2) מרתף  חניה תת קרקעית: 

 .(חניות נכים 8מתוכם )מקומות  201 –( -1מרתף )

 .מקומות חניה תת קרקעיים 413       –סה"כ 

 בפועלחניה מקומות   2 161  חניה עילית:

 

תר )אישור למתן שירותי חשמל, מים וטלפון( לבניין אשר נבנה לפי הי 4טופס ניתן  2.5.2002בתאריך  ד.

 .2942בניה מספר 

 

 

 

 

                                                      

 .D-ו  Cהנמצאים מתחת לבניינים  -1-ו -2חסת למרתפים חניה זו מתיי   1

 מקומות  46 –המתוכנן(   Eמקומות חנייה )במתחם בניין 75 –עפ"י היתר  מקומות חנייה עיליים מסומנים 282  2

 מקומות חנייה עיליים. 161= חנייה שבוטלו לצורך שיפור התנועה במתחם והרחבת דרכים     
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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 ולבניה4467להיתר בניה מספר  בהתאם .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 קומה  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

 , אישור זה מהווה אישור לשימוש המבנה במשך שנה מיום הוצאתו ובלבד 4851היתר בניה מספר 

ו למבנה שבתום תקופה זו יושלמו כל העבודות לפי היתר הבניה ותוצא תעודת גמר. השירותים יינתנ

 . תנאים לקבלת תעודת גמר:(D)בניין  תעשייה אחד

 תשלום עבור עבודות הגינון והפיתוח שיעשו על ידי העיריה הנדרשות להשלמה בהתאם לתנאי ההיתר. -

במידה ויעשו שינויים פנימיים בקומות על ידי חלוקת החללים במחיצות, יש לקבל אישור מחודש  -

 מכיבוי אש.
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 : Eבניין 

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה5946בהתאם להיתר בניה מספר  .א

קומות וקומת מערכות טכניות על הגג,  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 ולבניה6338ספר בהתאם להיתר בניה מ .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  13החלל הסגור בקומה 

 קע. המסעדה בקומת הקר

 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

 

 

 

 



 

 

 

 

I:\DATA\DOC30100\30197.500.doc  30עמוד 

 : 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  4ניתן טופס  08.09.2015בתאריך  .ד
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 :()עפ"י היתרי בנייה יהסיכום שטחי הבנילהלן 

 

 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 

  

 יצויין כי הבינוי הקיים עפ"י היתרי בניה מנצל את מלוא זכויות הבנייה.

                                                      

 מ"ר שירות. 1870מ"ר עיקרי +  5894  1

 .09/2016הינם בהתאם לחוזה המכר שנערך בחודש    Bומקומות החנייה בבניין המשווקים שטחי הבניין   2

 יה(.מקומות חנ 35 -כמו כן קומת המרתף מסווגת עפ"י היתר בנייה למטרת אחסנה ומקלט ובפועל משמשת לחניה )כ    

 ( 13בשלמותה ומחצית מקומה  14מ"ר עיקרי שנמכרו לחברת כ.צ.ט בקומה  1,322 –מ"ר עיקרי  13,106) מ"ר 11,784  3

  13בשלמותה ומחצית מקומה  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  Cה  את שתי קומות המרתף המשותפות לבניינים מהוו  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 מקומות חנייה  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  6338בהתאם להיתר בניה מספר מ"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 20.12.2017מידע של נסח רישום מקרקעין מתאריך  1בהתאם לפלט .א

 כדלקמן:מ"ר,  30,284, בשטח 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 50/100נרשמה שכירות לטובת ד.ע רייכמן נכסים בע"מ ) 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, במק

 ., על כל הבעליםמקומות חניה המסומן בצבע צהוב בתשריט 30עי ובו חניון תת קרק

 משכנתאות: 

נרשמה משכנתא מדרגה ראשונה לטובת הראל חברה לביטוח בע"מ וסל  27.10.2016בתאריך   -

אשראי לא סחיר צמוד מדד שותפות מוגבלת, ללא הגבלת סכום,  על הנכס בשלמות, על כל 

 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 4,749בשטח של במפלס קומת הקרקע 

 . לטובת הציבור

 

 

 

 

                                                      

 , התקנות 1969 –פלט מידע זה אינו נסח רישום מאושר או העתק רישום, כמשמעותם בחוק המקרקעין, תשכ"ט   1
 והנהלים שעל פיו.התקנות  
  ד.ע רייכמן נכסים בע"מ, אליה מנחם השקעות בע"מ וישועת השם בע"מנחתם חוזה מכר בין  11.01.2011בתאריך  2
  לחוות הדעת(. 31' לבין מגדלי הוד השרון )ראה עמוד מס   
 העברת טרם התקבל אישור עיריית הוד השרון לעולה כי  25.01.2015בהתאם לאישור עו"ד אילן קרמר מתאריך    
 בקשר לעסקת ד.ע. רייכמן נכסים בע"מ, אליה מנחם השקעות בע"מ וישועת השם בע"מ עם מגדלי הוד הזכויות    
 השרון בע"מ לבין עיריית הוד השרון מחלוקת בכל הנוגע לתשלומי  השרון בע"מ. כמו כן קיימת בין מגדלי הוד   
 ארנונה ביחס לשטחים הציבוריים בנכס וקיים דין ודברים עם העירייה בנושא זה. עם סיכומו של נושא זה    
 והסדרתו ניתן יהיה לפעול לקבלת אישור העירייה עדכני ולהשלמת העברת הזכויות.     
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בין מגדלי הוד השרון בע"מ )להלן: "מגדלי הוד השרון"( לבין  9.6.2002בהתאם לחוזה שנחתם ביום  .ב

 כ.צ.ט בע"מ )להלן "כ.צ.ט"( עולים הפרטים הבאים כדלקמן:

. "מגדלי הוד השרון" 277חלקה  6574קרקע הידועה כגוש "מגדלי הוד השרון" היא הבעלים של  - 

 הקימה על הקרקע מספר בניינים, שטחים ציבוריים ושטחים נוספים.

של בניין המסומן בצבע  13ומחצית מקומה  14"כ.צ.ט" מעוניינת לרכוש את הזכויות בקומה  -

' בצבע אדום ואשר מקומות חניה בחניון המסומן בנספח א 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  -

 תוספת של חלקה היחסי של "כ.צ.ט" בשטחים המשותפים המצויים במבנה.

 ידה ויהיו כאלה בקרקע.הזכויות בנכס אינן כוללות זכויות בניה קיימות ועתידיות כלשהן, במ -

"מגדלי הוד השרון" ירשמו לטובת "כ.צ.ט"  בלשכת רישום המקרקעין זכויות חכירה על הנכס  -

 חודשים ממועד מסירת החזקה. 24-שנים על פי תשריט וזאת לא יאוחר מ 999-והחניות ל

 השני.וזאת בכפוף לעמידת "כ.צ.ט" בהתחייבותה לתשלום  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$ :התמורה -

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  - 

 מקומות חניה. 30-מ"ר, הכולל בנוסף חניון תת קרקעי ובו כ 2,800אשר הוערך כשטח ברוטו של 

צלו "באטמ" מודע כי עפ"י תכניות בניין עיר החלות על הקרקע, קיימות זכויות בנייה אשר טרם נו -

 המאפשרות בניה בקרקע וכי הוא אינו רוכש יחד עם הבניין זכויות בנייה נוספות כלשהן.

 לא כולל מע"מ.₪  23,000,000התמורה:  -

 מסירת החזקה היא בכפוף לתשלום מלוא התמורה על ידי "באטמ". -

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  999השרון" רכשה בחזרה את מלוא זכויות החכירה המהוונות למשך תקופת חכירה בת 

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

 מפרויקט מגדלי הוד השרון המצוי בהוד השרון )להלן: "המקרקעין"(.

 . 1 לא כולל מע"מ₪  000,00034,התמורה:  -

ימים ממועד חתימת ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר מיום  60וזינג"( בתוך )הליך ה"קלמסירת החזקה  -

 . 2כאשר "באטם" יעבירו את החזקה בממכר לידי מגדלי הוד השרון  15.11.2016

 יחול על באטם. –עד למועד חתימת ההסכם מיסים ותשלומים: מס שבח מקרקעין, היטל השבחה  -

 .יחול על מגדלי הוד השרון –מס רכישה  -

 

 לב: לתשומת

ב'  -א' ו ניםשל בניי םמשרדים )במקומ ימגדל 2בכוונת חברת "מגדלי הוד השרון" להכין תכנית להקמת 

( בדומה לבינוי הקיים במתחם. יצוין כי נכון למועד חוות הדעת התקיימה פגישה במשרדי מיםהקיי

₪  11,550 -נוי )כהוועדה המקומית "הוד השרון", ברם טרם החלו בהכנת תכנית נקודתית והמחיר למ"ר ב

למ"ר( 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

 ון.בגין ההסכם כאמור לטובת מגדלי הוד השרהעברת שכירות מהוונת נכון 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:ן: "המוכר"( לבין "מגדלי הוד השרון" אליה השקעות בע"מ )להל

 
נחתם חוזה מכר בין חברת עורבני חברה להשקעות בע"מ )להלן: "עורבני בע"מ"(  07.01.2010ביום  -

ובין עו"ד אילן שרקון כנאמן עבור כל יחידי המוכר ועל פיו רכש המוכר מאת חברת עורבני את 

 : "חוזה המכר"(.מלוא הזכויות בנכס )להלן

באזור תעשיה נוה  6574בגוש  277מ"ר הידועה כחלקה  30.284קרקע בשטח של  –"המקרקעין"  -

 נאמן הוד השרון.

בניין הבנוי בצידו המערבי של הפרויקט הבנוי על המקרקעין, הכולל שטחי מסחר  –"המבנה"  -

רתף המשמשת לחניה, ומשרדים והמכונה "מגדלי הוד השרון" )"מתחם אמדוקס"(, הכולל קומת מ

 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"  -

הנכס ומלוא הזכויות של המוכר בנכס לרבות בהתאם לתנאי החכירה שנחתמו בין  –"הממכר"  -

 .של המקרקעין ובהתאם להסכמי השכירותעורבני בע"מ והבעלים הרשום 

 "הסכמי השכירות":  -

 הסכם אשר נחתם בין עורבני לבין "מגדלי הוד השרון". -

מ"ר, אשר יושכר בשכירות  563הסכם אשר ייחתם בין המוכר למגדלי הוד השרון בשטח של  -

 משנה לחברת ויקון, ככל שיחתם.

 31.07.2007יד )ישראל( בע"מ ביום הסכם שכירות אשר נחתם בין עורבני לבין אול אין טרי -

  (. 10.01.2011)והתוספת לו מיום 

 בתוספת מע"מ.₪  25,300,000 - "התמורה"  -

 במועד החתימה על ההסכם.₪  200,000 - תשלום ראשון 

 ימים ממועד התקיימות  30להלן יתרת התמורה תוך ₪  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 

 השרון מכתב כוונות מתוקן הכולל רק התחייבות לסילוק משכנתא כנגד תשלום סכום החוב.

או מס הכנסה ו/או מס רכוש, היטל השבחה עד למועד /מיסים ותשלומים: מס שבח מקרקעין ו -

חתימת החוזה, היטלי פיתוח ו/או אגרות בניה על הממכר עפ"י חוזה הפיתוח, בגין התקופה 

 שקודם למועד החתימה יחולו על המוכר.

 יחול על מגדלי הוד השרון. –מס רכישה 
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    :דמי שכירות

 יםמושכר" עולה כי "מגדלי הוד השרון "נכסים בע"משל "אשטרום  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 כאשר , קונטרופ טכנולוגיותאבוט מעבדות, לביטוח

 ומשרדים שונים.

ין אשר התקבלו עפ"י חוזים חתומים שנחתמו ב 31.12.2017 -לדמי השכירות החודשיים נכון   

 :" 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

₪ 376,571₪ 175,729₪ 1,176,113₪ 1,253,269₪ 1,148,201₪ 4,129,883                        62.25 

סה"כ דמי שכירות חודשיים בפועל, 
בגין מחסנים, לא כולל מע"מ

₪ 0₪ 0₪ 14,311₪ 0₪ 1,161₪ 15,472                             51 

סה"כ דמי שכירות חודשיים בפועל, 
בגין חניות תת קרקעיות, לא כולל 

מע"מ
₪ 36,000₪ 15,876₪ 129,969₪ 0₪ 362,612₪ 544,457                           391 

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
₪ 4,754,900

סה"כ דמי שכירות חודשיים בפועל, 
בגין משרדים, לא כולל מע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 והדיווח נמצא תואם. שבוניותמהח  %60 -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        18,043                 212             273               128 

D        20,233                 147               -                   98 

E )מאוכלס 
ברובו(

        18,079              2,449 294449010

 383                  9                    1,394                                670               302             2,988              66,341        סה"כ

358                   5 

                 383 

 

 

 

 שיעור תפוסה:

 . 1 %96 -הינו כ E -ו, A, B , C ,Dשיעור התפוסה בשטחי המשרדים בבניינים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 תפוסה. E – %88בניין , תפוסה C – %99בניין  , תפוסה B – %100בניין תפוסה,  A  - %98תפוסה, בניין  D – %100בניין  1
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 :דמי ניהול

 

בהתאם דוח הכנסות והוצאות של מגדלי הוד השרון בע"מ, מהפעלת בנייני המשרדים בהוד השרון 

 ₪ 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 - (cost + 15%דמי ניהול )

 (-) ₪ 10,548,873     סה"כ הוצאות ניהול

 ₪  780,516 =    מהפעלהעודף 

 

 

 (.  cost + 15%ש"ח/מ"ר/חודש )על בסיס   14.9דמי הניהול במתחם סבירים ועודכנו לאחרונה סביב 

 

 

 

 

 :רווח מצובר חשמל

 (   11/2017 – 12/2016החודשים האחרונים ) 12-תוני החברה רווח מצובר חשמל בשנה החולפת, ל עפ"י נ

 לחודש(.₪  255,000  -ה )כלשנ₪  3,064,429 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 -

  .ותוגישת היוון ההכנס 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. 4-14החוצה את אזור התעשיה, לצד מבני משרדים בני 

 

בשטח  E -ו A ,B ,C, D בנויים בנייני משרדים 5הכולל בפארק הוד השרון,  ""מגדלי הוד השרוןמיקום  -

קומות מעל קומת קרקע ומעל קומות מרתף  3-14בני , מ"ר )עיקרי + שירות( 66,990של  בנוי כולל

 .הוד השרוןב, הממוקמים באזור התעשייה נווה נאמן ב'ו המהווים את פארק המשרדים חניה,

מרבית שטחי המשרדים מושכרים בשכירות  )בניין ה'(, Eבניין ד חוות הדעת, בנכון למועהנתון 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 באומדן השווי  לפיכךכוללים תקופות גרייס שונות, 

   שונות ובגישת היוון הכנסות נוטרלו תקופות הגרייס כאמור. בהתאם לרמות הגמר ה

 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 הקרקעווג סי -

כגון ם מ"ר עיקרי לשימושי 48,454 -עיקרי מעל הקרקע המהווים כ 160%עם זכויות בניה בהיקף של 

 משרדים, אולמי תצוגה ומדיה, מסחר, בנקים, מסעדות, מזנונים וכו'.

 

, ( D-ו  A ,Cמ"ר )בבניינים  30,817 עיקריים בנויים בשטח שלוות הדעת כולל שטחים הנתון כי נשוא ח -

 מקומות חנייה עיליים 383+  1 תת קרקעיות מקומות חניה 1,149+  מ"ר 499מחסנים בשטח כולל 

 .Eמ"ר בבניין  20,528ובנוסף שטח לשיווק של 

 

 2,800ן" את בניין ב' הבנוי בשטח של חברת "מגדלי הוד השרורכשה 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 

                                                      

 חניה תת קרקעיים.מקומות  1,394 -כאשר בפועל מושכרים כ 1
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ן ב' הנתון כי בכוונת חברת "מגדלי הוד השרון" להכין תכנית להקמת מגדל משרדים )במקומו של בניי -

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 

ה, לפיכך למ"ר( משקף את הפוטנציאל העתידי להגדלת היקף הבינוי ותוספת זכויות בני₪  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  -

מבטון בשילוב קירות חוץ מבלוקים שלד משרדים הכולל סטנדרט בניה של ה רכזרמת הגמר של המ -

יסה, דלפק קבלה, ריצוף שיש, אלמנטים דקורטיביים לובי כנעם 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 קרמיקהם בקומות העליונות,  הכוללת בין היתר, חלוקת פנירמת הגמר של  -

ורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת ניאון שקועה, מערכות תקרות עם אלמנטים דק

 ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. 

קומת המרתף התחתונה המשמשת בפועל למטרת חניה מסווגת על פי היתר בניה  Bהנתון כי בנין  -

שבון שווי על פי היתר כאחסנה ביעוד לאחסנה, לפיכך באומדן שווי הנכס בגישת ההשוואה הובא בח

 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%המקובל לנכסים מניבים נע כיום סביב שיעור ההיוון  -

 10במיוחד )כגון משרדי ממשלה, חברות ביטוח, בנקים וכו'( עם חוזי שכירות לתקופות ארוכות של 

ואילו לנכסים עם חוזי שכירות לתקופות קצרות של  7% -שנים ומעלה שיעור ההיוון הינו נמוך מ

ות", במיקומים בהם רמת הפעילות נמוכה או שצפויה ירידה בשווי הנכסים, שיעור חברות "רגיל

 או יותר. 8% ההיוון יכול להיות 

 הינן זכויות בעלות הרשומות של מגדלי הוד השרון בע"מ.הזכויות הנתון כי  -

ופשי מכל הנתון כי אומדן שווי הנכס הינו במצבו הנוכחי בכפוף למחזיקים קיימים )שוכרים וכו'( וח -

 חוב ושיעבוד, נכון לתאריך חוות דעת זו.   

 אומדן שווי הנכס נערך בהתאם לממוצע של שתי גישות השומה: גישת ההשוואה וגישת היוון הכנסות. -

 מחירי נכסים דומים ורלבנטיים ומצב שוק המקרקעין נכון למועד חוות הדעת. -
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 גישות השומה:

 

 לשומת שווי נכסי מקרקעין: קיימות שלוש גישות עיקריות א.

 

הסכום שניתן לקבל ממכירת הנכס בעסקה בתום לב  -גישת שווי שוק )גישת ההשוואה(  1א. 

   -בין קונה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת(   

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   

 נתוני תכנון, שנת בנייה, הזכויות בנכס, מועד העסקה, נתון ההשוואה וכדומה(.  

בגישה זו נעשה ניתוח של נתוני ההשוואה בסביבה הקרובה ובאיזורים דומים במאפיינים   

 חוות הדעת.תוך כדי שימוש במקדמי התאמה לנכס נשוא  שלהם,   

 

גישה זו ישימה בעיקר כאשר נכון למועד הקובע לחוות הדעת קיימים מספר נתונים של 

 עסקאות שהתבצעו בפועל או שקיימים מספר נכסים דומים המוצעים למכירה.

 

 -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 

שיעור ההיוון משפיעים גורמים כגון יציבות השוכרים, משך תקופת השכירות, מהות 

מסחר , משרדים ,  -הנכס המושכר, השימושים וכו' )גישה זו מתאימה לנכסים מניבים 

 בצי דיור וכו' ואינה מתאימה לדירות מגורים(. תעשיה , תחנות דלק , בתי מלון , מק

 

 -גישת העלות )גישת השווי הפיזי( 3א. 

בגישה זה נערך אומדן לשווי הקרקע בשוק החופשי, לאומדן עלויות הבניה וההקמה  

 ולאומדן הרווח היזמי, בכפוף לפחתים )פחת פיזי ופונקציונלי(.

 

בתוספת זכויות בנייה,  מ"ר 90,000 -חי הבניה של כנשוא חוות הדעת מהווה פרויקט משרדים בהיקף שט

לפיכך גישת ההשוואה וגישת היוון ההכנסות שונות. שכירות לתקופות  כירות חופשיתהמאוכלס ברובו בש

 לאומדן שווי הנכס. ות המתאימותהגיש הינן
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 כללי:

 

 משרדים:

למ"ר, תלוי ₪  62 -₪  60ם בין בנכס נשוא חוות הדעת מושכרים משרדים בדמי שכירות ממוצעים שנעי -

למ"ר, כאשר ₪  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  -

ברמת מעטפת בטווח מחירים שנעים בין שטחי משרדים באזור תעשיה נווה נאמן בהוד השרון, נמכרו  -

 למ"ר ברוטו. ₪  11,500 -₪  9,750

₪  11,000 -כ -₪  8,500טווח מחירים של שטחי משרדים באזור תעשיה נווה נאמן נמכרו שטחי משרדים ב -

 למ"ר ברמת מעטפת.₪  7,900, כאשר נערכה עסקה לשטחי משרדים לפי למ"ר

₪  12,650 -כ -₪  10,800נמכרו בטווח מחירים של תעשיה רעננה אזור רחוב תדהר בשטחי משרדים ב -

 ברמת מעטפת, תלוי בקומה ובשטח הנמכר. למ"ר, 

₪  9,800 -₪  9,000בפתח תקווה ברמת גמר מלאה מוצעים למכירה בין  שטחי משרדים בבניינים חדשים -

 .     למ"ר₪  8,900 -₪  8,000למ"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 

68,270,000 9,500₪ 7,186₪שיפוץ כללי(

1,350,000 7,500₪ 180₪פנוי / שימוש עצמי )רמת מעטפת( 

104₪ 55,000₪ 5,720,000

26,600,000 9,500₪ ₪       2,800רמת גמר מלאה משרדים 

1,915,200 1,800₪ ₪       1,064קומת מרתף - ללא חלוקת פניםאחסנה

173,420,000 9,500₪ 18,255₪רמת גמר מלאה - מושכר + פנוימשרדים

19,970,000 55,000₪ 363₪מרתף בניינים C ו-Dמקומות חניה

1,600,000 4,000₪ 401₪מחסנים

203,800,000 10,000₪ 20,380₪רמת גמר מלאה משרדים

360,000 3,700₪ 98₪מחסנים

166,570,000 10,000₪ 16,657₪רמת גמר מלאהמשרדים

30,970,000 8,000₪ 3,871₪רמת מעטפת )פנוי + מושכר )*((משרדים

1,890,000 4,000₪ 473₪מחסנים

682₪ 55,000₪ 37,510,000

9,580,000 25,000₪ 383₪מקומות חניה עיליים )עפ"י היתר(

₪ 749,530,000

A

C

D

סה"כ שווי הנכס בגישת ההשוואה, לא כולל מע"מ )במעוגל(

מקומות חניה 

מרתף חניה )עפ"י היתר בניה(

E

B

 

 שנים  5-10חשבון השוכר, כאשר בתום תקופת השכירות והאופציות שניתנו )( עבודות השלמה לגמר מבוצעות על *) 

 .שנים נוספות( 5+      
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 אומדן שווי בגישת היוון ההכנסות: ב.

 :(E -ו A ,C ,D)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 

 C פנויים בבניין

)רמת גמר מלאה(

שטחי משרדים 

  E  פנויים בניין

)רמת מעטפת(

שטחי משרדים 

מושכרים בפועל 

          )2(E בניין

)רמת גמר מלאה(

שטח במ"ר )עפ"י 

45,4623272122,44918,079השטחים לשיווק בפועל(

משקף דמי שכירות 

61.7245605063.5ממוצעים למ"ר
דמי שכירות חודשיים לא 

כולל אחזקה ולא כולל 

1,148,201 122,450₪ 12,720₪ 14,715₪ 2,805,953₪ ₪מע"מ דמי שכירות שנתיים לא 

כולל אחזקה ולא כולל 

13,778,412 1,469,400₪ 152,640₪ 176,580₪ 33,671,436₪ ₪מע"מ

7.50%8.00%8.00%8.00%7.50%שיעור היוון
דמי השכירות המהוונים 

183,710,000 18,370,000₪ 1,908,000₪ 2,210,000₪ 448,950,000₪ ₪לצמיתות

סיכום ביניים

בניכוי הורדת תקופות 

גרייס )3(

סה"כ שווי משרדים, 

בגישת היוון הכנסות, 

לא כולל מע"מ, במעוגל

-₪ 2,630,000

₪ 652,520,000

₪ 655,148,000

       
 מ"ר.         327מ"ר בשימוש עצמי בקומת הקרקע ובסה"כ  D – 147מ"ר פנויים בקומת הקרקע + בניין  A –  180בניין  (  1)          
 מ"ר,    1,422 -ת בשטח של כמשטחי המשרדים )כולל קומה שהושכרה ברמת מעטפ 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              
 במעוגל. ₪  2,630,000חלק מהשוכרים קיבלו תקופות גרייס המסתכמים בערך נוכחי של (   3)      
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 בשלמות: Bין בני אומדן שווי 2ב.

דמי שכירות חודשיים 

 ,)B המשולמים בפועל )בניין

קומת מרתף, קרקע ו-א'

דמי שכירות חודשיים המשולמים בפועל לא 

191,605 ₪כולל אחזקה ולא כולל מע"מ

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא 

2,299,260 ₪כולל מע"מ

7.50%שיעור היוון

סה"כ שווי בניין B, בגישת היוון הכנסות, 

 30,660,000 ₪לא כולל מע"מ, במעוגל
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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(

302670שטח במ"ר

40 51₪ ₪משקף דמי שכירות למ"ר

דמי שכירות חודשיים לא כולל אחזקה 

26,800 15,472₪ ₪ולא כולל מע"מ

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא 

321,600 185,664₪ ₪כולל מע"מ

7.75%8.00%שיעור היוון

4,020,000 2,396,000₪ ₪סה"כ

סה"כ שווי שטחי מחסנים, בגישת 

 6,420,000 ₪היוון הכנסות, לא כולל מע"מ, במעוגל
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 :( B)ללא בניין  מקומות חניה תת קרקעיותאומדן שווי  4ב. 

מקומות חניה תת קרקעיים 

שמושכרים בפועל           

)E, D, C, A בניניים(

מקומות חניה תת 

קרקעיים פנויים 

)E, D, C, A בניניים(

1,3599מספר מקומות החניה המושכרים בפועל 

389340משקף דמי שכירות למקום חניה

דמי שכירות חודשיים לא כולל אחזקה ולא כולל 

3,060 528,581₪ ₪מע"מ )*(

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא כולל 

36,720 6,342,972₪ ₪מע"מ

7.75%8.00%שיעור היוון

460,000 81,840,000₪ ₪דמי השכירות המהוונים לצמיתות

סה"כ שווי מקומות חנייה תת קרקעיים, 

              82,300,000 ₪בגישת היוון הכנסות, לא כולל מע"מ, במעוגל
 

 )דמי שכירות מתקבלים ₪  15,876 –)סה"כ דמי שכירות מתקבלים בפועל בגין מקומות חניה( ₪  544,457)*( 

 לחודש.₪  B = )528,581בגין בניין      
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 יליות:חניות עאומדן 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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     מרתף, ומקומות חנייה עיליים(, +  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

652,520,000 ₪שווי משרדים, לא כולל מע"מ

30,660,000 ₪שווי בניין B, לא כולל מע"מ

6,420,000 ₪שווי מחסנים, לא כולל מע"מ

82,300,000 ₪שווי חניות תת קרקעיות, לא כולל מע"מ

10,080,000 ₪שווי חניות עיליות, לא כולל מע"מ

סה"כ שווי הנכס )בניינים A,B, C, D , E, לרבות חניות מקורות 

 781,980,000 ₪ועיליות( בגישת הייון הכנסות, לא כולל מע"מ
 )*( סך יתרת ההשתתפות / תוספת תשלום, בעלויות ההתאמה הינן כפי שנמסר לנו ע"י מזמין חוות הדעת.

 

 יים, בכפוף לשתיועיל םימרתף, מקומות חנייה תת קרקעי+  E -ו  ,A, C, DBסה"כ שווי בנינים ג.  

 :השומהגישות      

 765,760,000 ₪סה"כ שווי הנכס הבנוי בכפוף לשתי גישות השומה, לא כולל מע"מ
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 :(2017/11 – /201612לשנה )אומדן שווי המיוחס לרווח מחשמל  ה.       
 

₪ 255,369

3,064,429 ₪רווח שנתי מייצג 

9.50%שיעור היוון

₪ 32,257,143

₪ 32,260,000

סה"כ 

סה"כ שווי לא כולל מע"מ, במעוגל

רווח חודשי מייצג )ממוצע( ) 12-2016 - 11-2017(

 
 
 

  .  סה"כ שווי הנכס לא כולל מע"מ:ו 

סה"כ שווי בנינים A,B, C, D ו- E + מרתף, מקומות חנייה תת קרקעים 

765,760,000 ₪ועילים, לא כולל מע"מ )סעיף ג'(

32,260,000 ₪תוספת רווח מחשמל, לא כולל מע"מ )סעיף ה'(

 798,020,000 ₪סה"כ שווי הנכס, לא כולל מע"מ, במעוגל
 

 

.  ניתוח רגישות דו מימדית לשינוי בשיעור התפוסה ושינויים בשיעור ההיוון בתחשיב היוון דמי ח      

 השכירות הבסיסיים )גישת היוון הכנסות(:     

 

7.25%7.57%7.75%שיעור היוון משוקלל

764,080,000 781,980,000₪ 816,770,000₪ ₪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  30.06.2015

ווח בדו"חות מרצון לצורך ד

 כספיים

596,680,000  ₪ 

 (E)תוספת השקעות בניין 

1.33%+ 

אומדן שווי שוק מקונה למוכר  31.12.2015

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 כספיים 

 

656,730,000  ₪ 1.20%+ 

אומדן שווי שוק מקונה למוכר  30.06.2016

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 כספיים 

 

696,110,000  ₪ 1.14%+ 

אומדן שווי שוק מקונה למוכר  31.12.2016

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 כספיים 

 

762,560,000  ₪ 1.04%+ 

אומדן שווי שוק מקונה למוכר  30.06.2017

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 כספיים 

 

787,440,000  ₪ 1.007% + 

 

 הערכה שמאית נוכחית       

 

המועד הקובע 

 לחוות הדעת

 הערות הערכת השווי מטרת חוות הדעת

אומדן שווי שוק מקונה  31.12.2017

למוכר מרצון לצורך דווח 

 בדו"חות כספיים 

798,020,000  ₪  
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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 לור תעשיה נווה נאמן, הוד השרון, בפארק הוד השרון, אז ם הממוק, 277חלקה  6574

  נתוניו כאמור ומפורט לעיל,

 בהביאי בחשבון שוויים של נכסים דומים ורלוונטיים,

 
שלושה שמונה מיליון ועשרים תשעים ושבע מאות )₪  798,020,000נראה כסביר לאמוד את שוויה סביב 

 .לא כולל מע"מ( ש"חאלף 

 
 

במצבו הנוכחי בכפוף למחזיקים קיימים )שוכרים וכו'( וחופשי מכל חוב ושעבוד, אומדן שווי הנכס הינו 

 נכון לתאריך חוות הדעת.

 

 הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס,  או עם בעלי הזכויות בנכס או עם מזמין השומה.

 

לשכת הדו"ח הוכן עפ"י תקנות שמאי מקרקעין )אתיקה מקצועית( ועפ"י הכללים המקצועיים של 

 .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".

הינם רק העתק/צילום של המסמכים, אלא אם צויין כי הוצג מסמך המסמכים המתוארים בחוות הדעת 

 המקורי.
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 שומת מקרקעין מקיפה
 

 פרויקט "חוצות המפרץ"
 

 בחיפה
 

 (11635 -ו 11604)חלקות שונות בגושים 
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 2018  פברוארב  18

 מספרנו:  35560.15/30.503

 

 לכבוד

 חוצות המפרץ חיפה בע"מ

 

 ג.א.נ,

 

 

 הערכת שווי פרויקט "חוצות המפרץ", חיפה

 ( 11635 -ו 11604)חלקות שונות בגושים 

 

 מטרת הערכה .1

, להעריך 1סמנכ"ל פיתוח עסקי, חברת מליסרון בע"מ -ידי מר פליקס שופמן  - התבקשנו על

 להלן. 5את שווי השוק של הנכס הנדון, כמפורט בסעיף 

ההערכה התבקשה לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של החברה ו/או חברות קשורות )להלן: 

 "(.החברות"

של מועצת שמאי המקרקעין )פרוט  17.1חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס' 

 1968-מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח

כמשמעותו בתקן  –ולצורך יישום תקינה חשבונאית(, ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס 

(, ולצורך יישום בתקן חשבונאות בינלאומי 13IFRSמדידת שווי הוגן ) - 13דיווח כספי בינלאומי 

 (.IAS40נדל"ן להשקעה ) - 40

 הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי הערכתנו זו תצורף לדו"חות הכספיים של החברות.

 כמו כן, הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.

 

 המועד הקובע .2

 .31.12.2017הינו  -המועד הקובע להערכה זו 

 

 

                                            

 
 ( בחב' חוצות המפרץ חיפה בע"מ המחזיקה במלוא הזכויות בנכס.50%בע"מ הינה בעלת זכויות ) אשטרוםחב'  1
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 פרטי המשרד והשמאים המעריכים .3

 .1998ושות' פעיל מאז שנת קפלנר שימקביץ משרד ברק פרידמן 

המשרד עוסק בהערכות שווי נכסי מקרקעין ומשמש כיועץ בנושאי מקרקעין לחברות וגופים 

 סיים ולחברות ביטוח.ציבוריים, לרשויות מקומיות, לחברות בניה, למוסדות פיננ

 .רענן דודומשה פרידמן  ה"ההערכת שווי זו נערכה ע"י שמאי המקרקעין 

 להלן פרטי השכלתם וניסיונם:

כלכלה ושמאות  -ושות'  קפלנר שימקביץברק פרידמן שותף במשרד  -משה פרידמן 

 מקרקעין.

וניהול נכסים . בוגר התכנית לשמאות מקרקעין 1984מהנדס אזרחי בוגר הטכניון משנת 

עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל  .1993אביב משנת -באוניברסיטת תל

 (.341מס'  ןרישיו) 1993ורשום בפנקס שמאי מקרקעין משנת  1991משנת 

 כלכלה ושמאות מקרקעין. -ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' שותף במשרד  - רענן דוד

משנת אוניברסיטה העברית בירושלים מה (MAלכלה )בכ שניבעל תואר , מקרקעין שמאי

2000.  

 .2005הטכניון משנת  -בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים ביחידה ללימודי חוץ 

בפנקס שמאי  ורשום 2004עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת 

 (.1389מס'  ןרישיו) 2005מקרקעין משנת 

 

 החברה לשמאים פרטי ההתקשרות בין .4

כלכלה ושמאות  -ושות'  קפלנר שימקביץ התקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמןה א.

 .27.11.2017מקרקעין בוצעה ביום 

 

ושות' מספק שרותי שמאות מקרקעין  קפלנר שימקביץ הננו להבהיר כי משרד ברק פרידמן ב.

 מין העבודה.למזמין העבודה, ואולם לא קיימת תלות בין השמאים לבין מז

 

 הננו להבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה. ג.

 

בכפוף לתנאים  שיפויל התחייבות במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י החברה כתב ד.

 מוסכמים.
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 פרטי הנכס .5

 11635 11604 גושים:

 ,84-91, 56-79 83-80, 1 חלקות:

93-108 ,138 ,

141 ,142 ,157 

1 ,2 ,5-9 ,10-13  

שטח קרקע 

 רשום:

 מ"ר 44,406 מ"ר 41,790 מ"ר 121,418 מ"ר 25,025

קרקע בייעוד  מרכז מסחרי "חוצות המפרץ" סוג הנכס:

  הלתעשיי

 )"מגרש גרינסטון"(

קרקע מבונה 

בייעוד  )בחלקה(

 לתעשייה 

 )"מתחם וולקן"(

 2מ"ר 13,017  מ"ר 61,727 שטח בנוי:

הזכויות 

 בקרקע:

בעלות 

 פרטית

חכירה מרשות 

מקרקעי 

 ישראל

בעלות פרטית, חכירה מרשות מקרקעי 

ישראל וחכירה מחברת גרינסטון תעשיות 

 בע"מ

 סמוך לצומת וולקן, אזה"ת חוצות המפרץ, חיפה מיקום:

הזכויות 

 המוערכות:

 , המחזיקה במלוא "מחוצות המפרץ חיפה בע זכויותיה של חב'

 הזכויות בפרויקט

 

 הביקור בנכסמועד  .6

הביקור נערך  .25.12.2017ביום  )הח"מ(,שמאי מקרקעין  –רענן דוד ביקור במקום נערך ע"י 

 ."חוצות המפרץ" 'חבמנהלת הכספים של  - בליווי גב' ריטה ישראלי

 

 אור הסביבהית .7

 -הסביבה היא אזור עם שימושים של תעשיה, מלאכה, מסחר ומשרדים במרכז מפרץ חיפה 

 בסמוך לצומת וולקן.

מעל קומת קרקע מסחרית, ובמבני  -הסביבה מאופיינת במבני תעשיה בני שלוש קומות 

קומתיים, אשר הוסבו לאולמות מסחר גדולים המאוכלסים ע"י חנויות -חד -תעשיה ישנים 

 רשת, מסעדות, סניפי בנקים ועסקים קמעוניים שונים.

                                            

 
  סך שטחי הבנייה בהיתר בהתאם למסמך מטעם משרד האדריכלים י. קומט אדריכלים בע"מ. 2
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חוצות המפרץ", בצד הצפוני של שד' ההסתדרות, " -ה יהנכס הנדון נמצא במרכז אזור התעש

 המהוות ציר תנועה ראשי, המחבר את העיר חיפה עם אזור הקריות. 

"חוצות המפרץ",  המשמשת כתחנת מעבר  -בחלקו המערבי של הנכס נמצאת תחנת הרכבת 

 מרכזית לנוסעים לחיפה וממנה.

"מבוא כרמל" המתחבר לנכס נמצא שדה התעופה של העיר חיפה ואחריו מחלף  מערבית

 לכביש המנהרות החדש.

 תרשים הסביבה עם סימון מיקום הנכס

 

 

 

 שינויים תחבורתיים בסביבה:

מערכת כבישי  -מדרום לנכס נמצאת נקודת הכניסה והיציאה הצפונית של "מנהרות הכרמל" 

)הסמוך  אגרה מתקדמת, החוצה את העיר חיפה ומקשרת בין חוף הכרמל, כביש רופין

 ל"גרנד קניון"( וצומת הקריות )הצ'ק פוסט(. 

, מקצרות משמעותית את הזמן 2010המנהרות, אשר נפתחו לתנועת כלי רכב בדצמבר 

 הנדרש לחציית העיר ומשפרות משמעותית את הגישה לנכס הנדון. 

( על חמשת המחלפים שלאורכו לתנועה 22נפתח כביש "עוקף קריות" )כביש מס'  2013במרץ 

במטרופולין חיפה, ק"מ הינו כביש פרברי מהיר  19 -הכביש באורך כולל של כ מלאה.

אחד מחמשת  צפון הקריות ועם העיר עכו.אזור עם של חיפה המקשר את העיר התחתית 

 הצמוד לנכס הנדון.  "מחלף ההסתדרות"המחלפים הבנויים לאורך הכביש הינו 
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 הסביבה העסקית .8

פועל בסביבה עסקית תחרותית במיוחד הכוללת מספר רב  המרכז המסחרי חוצות המפרץ

 יחסית של מרכזי קניות.

" בקריית ביאליק, שהינו אחד הקריוןהמרכזים העיקריים המהווים תחרות לנכס הנדון הינם: "

, מתחם "ביג" בקרית (מ"ר 9,200 -כ)בקרית אתא  "קניון עזריאלי"הקניונים המובילים בארץ, 

גרנד המשלב קניון ובתי קולנוע, הממוקם מדרום לנכס, " CINEMALLפרויקט ביאליק, 

 ."קניון חיפה"בלב העיר חיפה, ו ממוקםמ"ר( ה 50,000 -", קניון גדול )כקניון

, שהינו חלק "שער הצפוןקניון " לנכס, בסמוך לצומת קריית אתא ממוקם צפונית מזרחית

 -בשטח של כשל "איקאה"  ומשלב קניון וסניף 2014מקומפלקס מסחרי שנפתח במרץ 

ביג ר סנטר "אמתחם פאו 2015במהלך שנת נפתח מדרום מערב לנכס הנדון,  .מ"ר 60,000

 מ"ר. 13,000 -בשטח של כ", צ'ק פוסט

בסמוך לכניסה  , הממוקם"קריות-חיפה "I-WAY מתחם העיצוב נפתח 2014במהלך שנת 

מרכז מסחרי בן  כוללו מ"ר 22,000 -של כ בנויבשטח הינו הפרויקט לכביש הקריות.  הצפונית

 משרדים. תקומ ןשתי קומות ומעליה

המיועד להוות ", REDESIGN" מסחרי פרויקט נכס מדרום מזרח מתוכנן להבנותבסמיכות ל

ון מתקדמים לקראת קבלת מתחם קונספט לתכנון ועיצוב הבית. הפרויקט מצוי בשלבי תכנ

מ"ר. הפרויקט  35,500 -של כברוטו כולל קומות מסחר בשטח  3עתיד לכלול והוא  היתר בניה

 .2017מהלך שנת להיפתח בעתיד 

 תשריט מרכזי המסחר בסביבת הנכס

 

 

 

  

חוצות 

 המפרץ
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 אור הנכסית .9

-מורכב משני חלקים  ,כמתחם קניות "חוצות המפרץ" ,חוות הדעת הידוע מושאהנכס 

 כדלקמן:

 .המרכז המסחרי 

  קרקע הכוללת שני מתחמים צמודים:חטיבת 

מגרש המכונה " - 2011בינואר קרקע ריקה צמודה למרכז המסחרי שנרכשה  .א

 ."גרינסטון

קרקע מבונה )בחלקה( הממוקמת דרומית ובצמוד למגרש גרינסטון שנרכשה במאי  .ב

 "(.מתחם וולקן, הידועה כמתחם 'מפעל הנדסה וולקן' )להלן: "2016

 

 

 :המרכז המסחרי

, בשטח כולל 11604מסחרי בנוי על חטיבת קרקע המורכבת מחלקות שונות בגוש ההמרכז 

רגולארית, עם חזית  איממוקם צפונית מערבית לצומת וולקן, בעל צורה , מ"ר 146,443של 

 דרומית ארוכה לשד' ההסתדרות.

בצמוד ומצפון למתחם עובר תוואי מסילת הברזל, עם תחנת רכבת הצמודה למרכז המסחרי 

(. יצוין, כי התחנה בנויה באופן שתנועת הנוסעים אל תחנת הרכבת 'חוצות המפרץ')תחנת 

 וממנה עוברת דרך המרכז המסחרי.

 "ולקןו", אשר שימשו בעבר את מפעלי ותיקיםיה ימבני תעש 16על חטיבת הקרקע בנויים 

 )כפי שיפורט בהמשך(. "פקטורי" חדש מבנה מסחריוכן  והוסבו למבנים מסחריים "פניציה"ו

)מבנה האאוטלט(, שכללו בין השאר,  7הסתיימו עבודות במבנה מס'  2016בתחילת שנת 

 חלוקה של חנות גדולה תוך יצירת מעבר מקורה שמשני צידיו יחידות מסחר )"פסאז'"(.

מזרחי של המתחם, כמתואר -ת מבנה מסחרי חדש בחלק הצפוןלאחרונה, הוחל בבניי

 בהמשך.

הקרקע מפותחת וכוללת כבישים סלולים, מגרשי חניה גדולים, מדרכות, תאורת רכב וגינות 

 מקומות חניה. 2,550 -המתחם כולל כ מפותחות.
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  ע"ג תצלום אוויר חטיבת הקרקעתשריט 
 להמחשה( –בקו כחול  התיחום) 

 

 

 :3מתחמי הקרקע רתיאו

 

 כמפורט להלן: -מתחמים שונים  7 - כאמור, המרכז המסחרי מחולק ל

 

תוספת קומתי ב - מ"ר כולל מבנה חד 7,040 -של כהמתחם בשטח בנוי  – מתחם האוכל

 . ALL+"4" לואו קוסט גדולה חנות " ויוחננוף" מהרשת גלריה, המושכר למרכול

 

 מדרום למבנה קיים מגרש חניה פתוח.

 

 המתחם ממוקם בחלק הצפוני ביותר של המרכז המסחרי.

 

מבנים ישנים,  4כולל  מ"ר 16,500 -המתחם בשטח בנוי של כ – (OUTLET)מתחם המותגים 

למדרחוב מקורה ומשני צדדיו חנויות מותגים. המתחם הדומה לקניון  שופצו והוסבואשר 

 במלואו.  כמעט בצורתו ותמהיל שימושיו, מאוכלס

 

 המתחם ממוקם בחלק הצפוני של המרכז המסחרי ממערב למתחם האוכל.

                                            

 
 תמונות מייצגות של המתחמים השונים מצ"ב בנספח ב' לחוות הדעת. 3

 והחליפה את רשת "עדן טבע מרקט". 2017מ"ר, נפתחה בסוף שנת  2,200" משתרעת על שטח של +ALLחנות " 4

מגרש 
 גרינסטון

מתחם 
 המותגים

לשכת 
 התעסוקה

מתחם 
 האוכל

מבנה 
 פקטורי

 מתחם ביג שופ

מגרש 
 קרטינג

מתחם בילויים 
 והכל לבית

מגרש 
 וולקן

מבנה 
מסחרי 
 בהקמה
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הכולל שתי  מבנה מסחרי חדש הושלמה בנייתו של 2014שנת במהלך  – פקטורימבנה 

 מ"ר, המהווה חלק ממתחם המותגים.  5,230קומות, בשטח בניה כולל של 

   –במלואו לרשת אופנה  מושכרבמלואם: השטח בקומה השנייה  מושכריםשטחי המסחר 

factory54  למסעדה.במלואו לשוכרים שונים מתחום האופנה ו מושכרוהשטח בקומת הקרקע 

מ"ר, כולל מבנה מסחרי הבנוי בשתי  7,720 -המתחם בשטח בנוי של כ – מתחם ביג שופ

קומות המשמשות, בין היתר, למרכזי השירות של חב' הסלולר השונות, לבאולינג ולחנות הכל 

 בו "ביג שופ". יתר שטח המתחם משמש כמגרש חניה. 

 המתחם ממוקם באמצע המרכז המסחרי, בחלק הדרומי.

מבנים  6מ"ר, כולל  19,800 -המתחם בשטח בנוי כולל של כ – תחם בילויים והכל לביתמ

 ישנים, אשר עברו שיפוץ והתאמות לצרכי השוכרים. 

, ACEהמתחם ממוקם בחלקו המזרחי של המרכז המסחרי, כולל, בין היתר, חנויות מהרשתות 

 לי ועוד. יסופר פארם, רשת הרהיטים בית

 -קומות המשמש לאולמות אירועים  3של המתחם קיים מבנה בן  בנוסף, בחלקו הצפוני

 "הנסיכה".

מ"ר, כולל את מבנה  5,400 -המתחם בשטח בנוי כולל של כ – מתחם לשכת התעסוקה

לשכת התעסוקה אשר שופץ ומבנה נוסף בו יושבת הנהלת המתחם וכן שטחים נוספים 

ועוד. בנוסף, על גג המבנה מותקנת מערכת סולארית לייצור  המושכרים לרנואר, גוטקס

 חשמל. 

 במלואו.כמעט של המרכז המסחרי ומושכר המערבי המתחם ממוקם בחלק 

בחלקו  הממוקם ,מ"ר 3,500מגרש בשטח של הושכר  2014במהלך שנת  - מתחם "קרטינג"

 לשימוש מתחם שעשועים "קרטינג". ,הדרומי של המתחם

מזרחי של -בחלקו הצפון לאחרונה הוחל בהקמת מבנה מסחרי – בהקמה חדשמבנה מסחרי 

טח בניה כולל של שהמבנה המסחרי החדש מתוכנן לכלול שתי קומות, בבשלב א'  .המתחם

מ"ר, אשר יכלול שתי  6,000 -ובשלב הבא המבנה יורחב בשטח נוסף של כ מ"ר 5,500 -כ

 קומות וימוקם בחלקו במגרש תנובה לשעבר.

 המתחם מגודר ומתבצעות עבודות הביסוס והיציקה של קומת הקרקע.ביקור בנכס ב
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 מבט מכיוון דרום –ה בבני המרכז המסחרי החדש

 

 סטנדרט הבניה והגמר:

מרבית המבנים הקיימים במרכז המסחרי הינם מבנים ישנים בני קומה אחת ושתי קומות, 

ה והוסבו לשימוש מסחרי ע"י ביצוע עבודות גמר הכוללות ריצוף, ימשו בעבר לצרכי תעשיישש

תקרות אקוסטיות, החלפת ויטרינות והגבהתן, התקנת מערכות מזוג אויר, מערכות גילוי וכיבוי 

 אש וכיוצ"ב.

סטנדרט בניה גבוה, כמקובל ב , הבנוימבנה פקטורי הינו, כאמור, מבנה חדש בן שתי קומות

 במרכזי מסחר חדישים. 

 מלא והוא משתנה בין שוכר לשוכר, בהתאם לצרכיו יחידות המסחריותב טנדרט הגמרס

 .במקרים של יחידות מסחריות מרשתות ארציות -ולסטנדרטים המקובלים ברשת 

 (:ומתחם וולקן )ללא מגרש גרינסטון יםפתוח יםמגרש

מ"ר המושכר  3,5005לשטחי המסחר, כולל המרכז המסחרי מגרש פתוח בשטח של בנוסף 

המיועד להקמת שלב ב' של המבנה המסחרי החדש כמתואר ומגרש  למתחם "קארטינג"

 לעיל )בעבר חלקו הושכר לתנובה(.

  

                                            

 
 שפונה.)שהושכר לחברת סלקום לצורך התקנות(  חלק ממגרשללא  5
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 ":מגרש גרינסטון"

רכשה החברה מגרש נוסף, הממוקם ממזרח למרכז המסחרי בסמוך לגבול  כחמש שניםלפני 

 גרינסטון".המכונה "מגרש  –מערבי של מתחם הקניות -הצפון

 -ו 2,1מ"ר )עפ"י הסכם הרכישה(, מהווה חלקים מחלקות  41,790 -המגרש בשטח כולל של כ

 .11635בגוש  13-10

וולקן, היו בנויים מס' מבני תעשייה והקרקע במקום  רתעל המגרש, ששימש בעבר את חב

 יתה מזוהמת.יה

ם, חפירה ופינוי הליך שיקום הקרקע שכלל הריסת מבניבמגרש בוצע  2014שנת במהלך 

קרקע מזוהמת לאתרים מורשים. לאחר פינוי הקרקע ביצע המשרד להגנת הסביבה דיגום 

 מוודא בבורות חפירה ונמצא כי הקרקע נקייה מזיהום ומתאימה לשימושי מסחר/תעשייה. 

 הקרקע אינה מפותחת ואינה בשימוש.

 "מתחם וולקן":

מ"ר )שטח ברוטו, עפ"י  44,406 -של כמתחם וולקן מהווה חטיבת קרקע בשטח קרקע כולל 

, בגוש 13, 12, 11, 10, 2בשלמות וחלק מחלקות  5-9, 3הסכמי הרכישה( המורכבת מחלקות 

 מערבית לצומת וולקן.-, ממוקם צפונית11635

רח' החרושת,  –חטיבת הקרקע תחומה מצפון ע"י "מגרש גריסטון", ממזרח ע"י דרך גישה 

נתיבי  – 22ומעברו מתחם "חוצות המפרץ", מדרום ע"י דרך משה דיין ומעברה כביש מס' 

 המפרץ, וממערב ע"י מתחם לוגיסטי של חב' "קוקה קולה". 

במתחם, אשר שימש במשך שנים כמפעל תעשייה כבדה ל"מפעלי הנדסה וולקן", ניצבים 

כאולמות וסככות ייצור, שטחי אחסנה, מבנים מבני תעשייה ואחסנה וותיקים, המשמשים כיום 

 המשמשים למשרדי הנהלה, חדרי אוכל, חדרי שירותים ומלתחות וכיו"ב. 

 יתרת הקרקע משמשת לחניית כלי רכב, דרכי תפעול ואחסנה פתוחה.
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 ע"ג תצלום אוויר תשריט מתחמי הקרקע

 )ראה סימון גבולות המגרשים בצהוב(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של המתחם תמונות מייצגות

 

      

  

מגרש 
 גרינסטון

מתחם 

 וולקן

קוקה 

 קולה

מתחם חוצות 

 המפרץ
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 המצב התכנוני .10

 6מאושרות תכניות 10.1

אשר פורסמה למתן תוקף  ,229חפ/על המתחם חלה תכנית מתאר מנדטורית מס' 

 . 15.2.1934בתאריך 

 התכנית קובע, בין היתר, את השימושים המותרים באזורים השונים:תקנון 

 : בתי דירה נפרדים ובנייני שיכון.בתי מעון א'

: כמו באזור מעון א' וכן גם בתי דירה, בתי מעונות, בתי דירה מחוברים ג'-בתי מעון ב' ו

 על מגרש אחד או שניים, בתי אכסניה וכו'. 

'ים אזם חנויות, בתי מסחר, בתי מלאכה וגר: השימוש כדלעיל וכן גאזור מסחרי

 ציבוריים.

 .7: השימוש כדלעיל וכן גם תעשיות בלתי מזיקותה קלהיתעשי

 : השימוש כדלעיל חוץ מבתי מעון וכן גם מלאכות.ה מזיקהיתעשי

מיום  782שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט פרסומים מס'  ,222חפ/תכנית מס' 

 ". אזור תעשייה, מסווגת את חטיבת הקרקע הנדונה כ"12.5.1938

עפ"י התכנית, התכליות המותרות באזור תעשיה, הינן התכליות שנקבעו בתכנית 

 , כמפורט לעיל.229מנדטורית חפ/

מיום  927וט פרסומים מס' , שהודעה על אישורה פורסמה בילק1091חפ/תכנית מס' 

 ה באזור שדה תעופה.י, קבעה הגבלות בני3.5.1962

מיום  1062, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 1119חפ/תכנית מס' 

 תוח מפעל "פניציה". י, הינה תכנית מפורטת ליצירת שטח רצוף לפ9.1.1964

ה. זכויות הבניה ילתעשי ודבתשריט התכנית שטח המרכז המסחרי כולו מסומן בייע

 בהתאם לתכנית המתאר.

 

 

 

                                            

 
 ורמ"י. האוצרעפ"י מידע שנאסף מאתרי האינטרנט הרשמיים של עיריית חיפה ,משרד  6

 בהסכמת הועדה המקומית לתכנון ובנייה. 7
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 סימון המרכז המסחרי ע"ג תשריט התכנית

 

 
 

 

, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' /מר1400חפ/ בתכנית מס'

 , נקבעו הוראות בנושא מרווחים צדדיים.11.8.1994מיום  4239

פורסמה בילקוט הפרסומים , שהודעה על אישורה /יג1400חפ/ תאר מס'בתכנית מ

מ' והתכסית המרבית  20, נקבע כי גובה המבנה המרבי יהיה 15.8.1996מיום  4436מס' 

 משטח המגרש. 50%תהיה 

שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  /ש"ש,1400חפ/תאר מס' בתכנית מ

 ם למגורים., נקבעו שטחי שרות בכל הבניינים, שאינם מיועדי30.3.1997מיום  4508מס' 

, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט 1/מר/229חפ/מק/ מתאר מס' תכניתב

בנוגע למרווח  1400טלה הוראת תכנית חפ/ו, ב21.11.2002מיום  5131הפרסומים מס' 

 ה.יאחורי באזור תעשי

 מ'. 5יהיה  -בתכנית נקבע, כי מרווח אחורי עילי בתחום התכנית 

פורסמה בילקוט הפרסומים מס' , שהודעה על אישורה 6תמ"מ בתכנית מתאר מחוזית 

מטרופוליני מפרץ חטיבת הקרקע הנדונה כאזור תעסוקה מסווגת , 13.5.2013מיום  6591

 חיפה.

במפרץ חיפה יתאפשר ריכוז שימושים אשר תעסוקה הוראות התכנית נקבע, כי באזור ב 

קיים יתרון למיקומם בגלעין המטרופולין ובכללם בתחומי השירותים העסקיים 

 והפיננסיים, המחקר והפיתוח הטכנולוגי והמדעי, מוסדות מבני ציבור ומסחר. 
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, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 18תת"ל תכנית תשתית לאומית   

 כוללת בתחומה את חטיבת הקרקע הנדונה., 15.12.2014מיום  6942

שמול מערך המסילות הארצי, קביעת סטנדרטים לחכוללות, בין היתר,  מטרות התכנית

, מתוך מטרה עילית הסבת המסילות הקיימות והמתוכננות למערכת חשמלית אישורו

התכנית מתייחסת לקווים פחית את זיהום האוויר. הלייעל את השימוש ברכבות ול

 חשמל לשרות הרכבות.הקיימים ובהליכי אישור, שלאורכם תבנה מערכת הולכת 

דיזל להנעה חשמלית, מציעה התכנית  יעל מנת לאפשר את המעבר מקרונות מונע

 הקמת מערכת חשמול תומכת לאורך מסילות הרכבת, בהתבסס על האלמנטים להלן:

  המסילה.ק"מ אורך  420עמודי חשמול לאורך 

 14 תחנות השנאה רכבתיות )תה"ר( לאורך הצירים המחושמלים, במרחקים של כ- 

הקמת התה"רים תותר בשטחים המסומנים בתשריט כ"שטח  ק"מ ביניהן. 40

 לתפעול מסילה".

  שטחים לפרוזדורי חשמל לחיבור תחנות ההשנאה למערכת הולכת החשמל

 הארצית.

 .וכן מגבלות בנייה עיצוב מערכת החשמול, ו כן, כוללת התכנית הוראות בינויכמ

 :מימוש התכנית

 שנים מיום אישורה. 5בתוך  -התכנית התחלת ביצוע 

 מקטע חוצות המפרץ – 18תת"ל בתשריט ייעודי קרקע 

  

 

 מגרש גרינסטון

מרכז מסחרי 

 חוצות המפרץ
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  תות מופקדותכני 10.2

 לחוק התכנון 89לפי סעיף  –, שהודעה על הפקדתה 1400חפ/ בתכנית מתאר מס'

עוד החלקות הנדונות י, נקבע י3.7.1980מיום  2642פורסמה בילקוט הפרסומים  ,והבניה

 .'2-יה תיתעש'לאזור 

 

יה בגובה של יהקמת מבני תעש 2-יה תיעפ"י הוראות התכנית, מותרת באזור תעש

 נטו. משטח המגרש 150%ה בשיעור של ימ'( עם בני 15שלוש קומות )עד גובה של 

 

השימושים המותרים: מסחר ומלאכה צרכנית, מסחר ועסקים, תחנות דלק, מלאכה 

יה מיוחדת, תעשיות עתירות מדע, תחבורה א', תחבורה ייה, תעשיה זעירה, תעשיותעשי

 ב' תחבורה ג' ושירותים עירוניים.

 לאשר היתרי בניה עפ"י תכנית זו. הגהיצוין, כי הועדה המקומית נ

 

 הקרקע ע"ג תשריט התכניתסימון חטיבת 

 )התיחום בקו כחול להמחשה(
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 פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 8, שהודעה על הפקדתה2000חפ/ תכנית מתאר מס'

 דונם, המהווה את גבול מרחב התכנון. 66,935, חלה על שטח של 20.3.2014מיום  6774

 מפרץ חיפה"." 2בתכנית במתחם מס' שטח הנכס הנדון כלול 

  עיקרי תכנית המתאר: הלןל

  של צפון הארץ כמרכז תעסוקה מטרופוליניפיתוח חיפה. 

 אשי עירוני ומטרופוליני דומיננטיפיתוח מרכז עסקים ר. 

 פיתוח העיר כאזור שירותים, בילוי תרבות ופנאי מטרופולוני. 

התכנית קובעת  "מפרץ חיפה". - 2תחם התכנון הרלבנטי לנכס דנן הינו מתחם מס' מ

אזורי תעסוקה בהיקפים גדולים במפרץ חיפה, תוך הגדרת האזור כמוקד תעסוקה 

ומסחר, אשר ישרת את המטרופולין בכלל ואת הנמל ומפעלי התעשייה הקיימים באזור 

 בפרט המהווה מרכז מקשר לכל חלקי המטרופולין.

 "ר ותעסוקהמסח"עוד יהתאם לתשריט התכנית המופקדת, מוגדר הנכס הנדון ביב

 להלן השימושים המותרים:

 ה שאינה יוצרת מטרדים סביבתיים, מרכזיים כשיה עתירת ידע, תעשיה ומלאתע

 שירותים עסקיים.ו לוגיסטיים, משרדים ושימושים נלווים

 בידור ואולמות אירועים. ,מסחר לרבות מסעדות ובתי קפה, בילוי 

  מגורים במבני ציבור.לא יותרו שימושי מגורים מכל סוג שהוא לרבות 

 .לא יותר שימוש בית חולים 

  ,שטחי נופש או ספורט, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים

מרפאות, מקלטים ומחסים ציבוריים, שווקים, בתי מטבחיים, תחנות כיבוי אש, 

מתקנים לתפעול ותחזוקה של רכבת ורכבת קלה וכל מטרה ציבורית אחרת 

 מסחר ותעסוקה.  המתאימה לאזור

  בהתאם להוראות התכנית.  –פארק/גן ציבורי 

 ה ותשתיות, לרבות מתקנים הנדסיים ומנהרות תשתית.ידרכים, חני 

                                            

 
התקבלה החלטה בדיון בהתנגדויות. נכון למועד  27.9.2016המקוון של מנהל התכנון עולה כי ביום בבדיקה שנערכה באתר  8

בשיחה עדכנית שנערכה מול גורמים במחלקת התכנון בעיריית חיפה נמסר כי  ההערכה טרם פורסם אישור רשמי של התכנית.

 . טרם פורסמה ברשומות.התכנית אושרה למתן תוקף
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 הערות:

 שלא ניתן להוציא מכוחה היתרי  יתתכנית המתאר של חיפה היא תכנית מתאר

 בניה. 

  ש"ש ובנוסף:  1400בהתאם לתכנית חפ/-הוראות לשטחי שירות 

 45%מעל למפלס הכניסה הקובעת, שטח השירות יהיה  -ת למסחר שטחי שירו

קומה משטח  50% -הקובעת משטח הבניה העיקרי ובמפלס מתחת לכניסה 

 , לא כולל שטח החניה.תחתית

  תכנית באזורים שקיים בהם פוטנציאל לזיהום קרקע כגון אזורי  -זיהום קרקע

בדרישות הרשות הסביבתית ה, מחנות צבא, תחנות דלק וכו' תחייב עמידה יתעשי

ובהכנת סקר זיהום קרקע וגזי קרקע ומים, במתכונת שתקבע ע"י הרשות  המוסמכת

 הסביבתית המוסמכת. 

 )מופקדת( 2000תשריט תכנית חפ/

 

 :מידע נוסף

בהתאם למידע שהתקבל בעל פה במחלקות תכנון ורישוי במשרדי הוועדה המקומית 

אין משמעות  2000חיפה, עולה כי לאחר הפקדתה של תכנית חפ/ -ה יובנילתכנון 

 . 1400להוראות תכנית חפ/

ת תב"ע שהסתמכה על כי עמדת הוועדה בנושא הינה שרק במידה וקיימ ,עוד נמסר

 המופקדת, מעמדה יישאר ללא שינוי )ביחס למתן היתרי בניה(.   1400תכנית חפ/

חוסר  םיה, מר שטרית, עולה כי קיייזור התעשבמידע נוסף שהתקבל מטעם מפקח א

 למול תכנית המתאר החדשה.  1400אחידות בין הדרגים השונים לעניין מעמדה של חפ/

גוש 

11604 

גוש 

11635 
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 התייחסות למתחם 'וולקן':

המתחם מסומן בעיקרו באזור תעשיה וחלקים ממנו מסומנים בייעוד דרך 

 )קיימת/מאושרת( לצורך הרחבת רח' משה דיין.

התכניות החלות על המקרקעין שבנדון )עפ"י מידע מאתר האינטרנט של להלן ריכוז 

 עיריית חיפה(:

 

 להלן ריכוז הייעודים ושטחי הקרקע )עפ"י מידע מאתר האינטרנט של עיריית חיפה(:

 

 

שם התכניתתאריך סטטוסמספר התכנית

תכניות מאושרות:

תכנית מתאר מחוזית מחוז חיפה13.5.2013תממ/6

פרגולות משולב28.2.2006חפ/מק/1400/פמ

תמ"א לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה18.5.2005תמא/38

קביעת המרווח האחורי באיזור תעשיה21.11.2002חפ/מק/229/מר/1

בניה במרווחים - תיקון 8.3.19981חפ/מק/1400/יב/1

תחנות טרנספורמציה )השנאה(26.6.1997חפ/מק/1400/תט

שטחי שירות ופטורים.30.3.1997חפ/1400/שש

הוראות בינוי באזור התעשיה.15.8.1996חפ/מק/1400/יג

מבנים במרווחים.21.4.1996חפ/1400/יב

הרחבת רחוב משה דיין17.3.1996חפ/1953

מרווחים צדדיים באיזור התעשיה.11.8.1994חפ/1400/מר

תכנית מתאר שדה תעופה - חיפה.3.5.1962חפ/1091

אזור החעשיה של הקרן הקיימת לישראל.23.6.1938חפ/506

עמק זבולון - מפרץ חיפה.12.5.1938חפ/222

תכנית מתאר ארצית לפריסת שדות תעופהתמא/15

תכניות בהפקדה:

תכנית מתאר מקומית לעיר חיפה7.3.2014חפ/2000

שטחייעוד

(במ"ר)חלקבשלמות

15,419אזור תעשיה2

12,722אזור תעשיה3

20031,053אזור תעשיה5

2025191דרך קיימת/מאושרת5

20041,062אזור תעשיה6

2026158דרך קיימת/מאושרת6

20051,092אזור תעשיה7

2027146דרך קיימת/מאושרת7

20061,166אזור תעשיה8

2028143דרך קיימת/מאושרת8

20073,567אזור תעשיה9

2029227דרך קיימת/מאושרת9

20084,722אזור תעשיה10

2030227דרך קיימת/מאושרת10

20095,324אזור תעשיה11

2031238דרך קיימת/מאושרת11

20105,478אזור תעשיה12

2032220דרך קיימת/מאושרת12

20115,877אזור תעשיה13

2033223דרך קיימת/מאושרת13

מספר מגרש חלקה

כמצוין באתר
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 506קטע רלוונטי מתשריט תכנית חפ/

 

 
 1953תשריט ומקרא תכנית )חלק( חפ/
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 רישוי הבניה 10.3

עיריית חיפה, נמצאו מספר היתרי בניה לנכס הנדון, להלן פירוט בתיק הבניין במשרדי 

  היתרי הבניה הרלוונטיים:

  מתחם המסחרי:ה

  

תאריך מתן מס' היתרמתחם

היתר

מטרה

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר תוך שינויים פנימיים וחיצוניים בשטח 20705/04/1995

כולל של 6,300 מ"ר לפי תכנית חפ/1400

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר בשטח של 3,623 מ"ר וכן תוספת 20505/04/1995

בניה מעבר )חדר שרות( בשטח של 356 מ"ר תוך שינויים פנימיים 

וחיצוניים

תכנית מצב סופי באותם התנאים של ההיתר המקורי63715/11/1995

תכנית מצב סופי באותם התנאים של ההיתר המקורי73328/11/1996

תכנית מצב סופי למבנה 27 באותם התנאים של ההיתר המקורי828/03/1995

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר בשטח של 3,623 מ"ר וכן תוספת 1105/04/1995

בניה מעבר )חדר שרות( בשטח של 356 מ"ר תוך שינויים פנימיים 

וחיצוניים

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר לבנין בן 3 קומות בשטח כולל של 05/04/1995

8,571 מ"ר גובה של הקומות, קומת הקרקע 5.7 מ' קומה א' 9.00 

מ' גובה קומה ג' 10.00 מ'

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר ב-3 קומות בשטח כולל של 8,574 20605/04/1995

מ"ר. קומת הקרקע תשמש לחנויות ו-2 הקומות העליוניות 

תשמשנה לאולמי אירועים, שמחות.

תכנית מצב סופי באותם התנאים של ההיתר המקורי1331/12/1995

תכנית מצב סופי באותם התנאים של ההיתר המקורי1831/12/1995

הקמת בניין בן קומה אחת שישמש לבית הקפה באתר חוצות 1614/01/1996

המפרץ לפי התכנית חפ/1400

הגדלת קומה ב' וכן 2 גלריות. הבניין כולו ישמש למסחר1426/01/1996

הריסת גג ומחיצה ובניה מחדש8022501/09/2008

מרפסת לאולם אירועים )"הנסיכה"( המהווה גגון מעל חנייה 9406949031/12/2017

בשטח של 500 מ"ר.

תוכנית מצב סופי באותם התנאים של ההיתר המקורי1918/04/1996

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר וכן שינויים בתוך המבנה, המבנה 97038723/08/1998

ישמש ל-2 מסעדות ו-2 חנויות
שימוש חורג ממבנה מסחר למשרדי לשכת התעסוקה כולל 11081915/11/2011

הריסת גלריות ומהלך מדרגות וכן בניית מדרגות מעלית

הקמת בניין בן קומה אחת שישמש לתצוגת מכוניות והתקנת 15202/05/2000

אביזרי רכב

הריסת 2 מבנים וכן אישור יסודות ועבודות עפר עבור מבנה 9406948112/09/2013

מסחרי חדש

הקמת בניין בן 2 קומות שישמש למסחר וכן מדרגות נעות940698220/03/2014

הקמת 4 דוכנים למכירה שישמשו לקיוסקים98018507/09/1998קיוסק

הקמת מתחם שעשועים "קרטינג", הקמת מכולה שתשמש 9406948517/12/2014קרטינג

למשרדים ומקלטים הקמת שלט פרסום עבור יוחננוף בע"מ9406948702/03/2016מתחם האוכל

הקמת שלט פרסום אלקטרוני חוצות המפרץ9406948802/03/2016

שינויים פנימיים - חלוקה של חנות גדולה למס' חנויות ומעבר.9406948914/02/2016מבנה 7

מתחם האוכל

מתחם לשכת 

התעסוקה

מבנה פקטורי 

)מתחם אוטו 

סנטר לשעבר(

מתחם בילויים 

והכל לבית
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 )מתחם המסחרי( ריכוז השטחים הבנויים

 להלן ריכוז שטחי הבניה בפרויקט עפ"י תכניות מאושרות להיתרי בניה:

 

 מבנה מסחרי חדש:

מ"ר לטובת  8,635חדש בשטח של הוגשה בקשה להקמת מבנה  22.3.2017ביום 

מ', גובה קומה עליונה הינו  5.90מסחר. הבקשה מוצעת כאשר גובה קומת הקרקע הינו 

 מ'. 4.5מ' והגובה המותר לקומה הינו  6.40

לחפירה והקמת יסודות למבנה המסחרי  94069491התקבל היתר מס'  23.7.2017ביום 

 החדש.

והוחלט פה אחד  2017ממרץ דונה הבקשה נ 2.8.2017מיום  80בישיבת הועדה מס' 

 לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר.

 :מתחם "וולקן"

 בתיק הבניין קיימים היתרים בודדים בלבד, שאינם מתאימים לכלל הבנוי במתחם.

עפ"י מידע שנמסר במסגרת הרכישה, הטיפול בהסדרת הרישוי )לגליזציה( למבנים 

 מודד אפרים לבנברג.הועבר לטיפולו של ה

עוד נמסר, כי בבדיקה שנערכה בעבר ע"י י. קומט משרד אדריכלים נמצא, כי סך 

 . 9מ"ר בנוי 13,000 -שטחי הבנייה בגינם נמצא היתר בנייה עומד על כ

 סיכום המצב התכנוני 10.4

יה בהיקף משמעותי בהתאם לתכניות ימותיר זכויות בנ יה בפועל בפרויקטיניצול הבנ

 עיר החלות על הפרויקט נשוא חוות הדעת. - ןיבני

                                            

 
מ"ר אולם בבדיקה שערכנו  13,190 -נכתב כי סך שטחי הבנייה בהיתר הינם בהיקף של כ 19.10.2009במסמך המקורי מיום  9

  מ"ר. 13,017עולה כי סך שטחי הבנייה בהיתר הינם בהיקף של 

שירותעיקרי

           7,040        1,685          5,355מתחם האוכל

           5,739        2,835          2,904מתחם המותגים

           7,719           314          7,405ביג שופ

         29,211        1,550        27,661בילויים והכל לבית

           5,386           317          5,069לשכת התעסוקה

           1,402             16          1,386אוטו סנטר ופלאפון )לשעבר(

           5,230        1,087          4,143מבנה חדש פקטורי

       61,727      7,804      53,923סה"כ 

סה"כ שטח 

בנוי במ"ר

שטח בנוי במ"ר מתחם
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 המצב המשפטי .11

 המרכז המסחרי -הרישום בלשכת רישום המקרקעין  11.1

  :בעלות פרטית

עפ"י דפי מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין חיפה, אשר הופקו 

בעלות ב - 11604בגוש  80-83, 1, רשומות חלקות 27.12.2017ביום באמצעות האינטרנט 

 .10א.כ.א לפיתוח בע"מ -

 החלקות ושטחן:להלן 

 

, ללא הגבלת סכום, לטובת מנורה ראשונהרשומה משכנתא מדרגה  –משכנתא 

  .ביטוח פנסיה גמל בע"ממבטחים 

 בגוש הנ"ל. 80-83, 59-65, 71-69, 73, 77-78, 100, 103-108הערות: ביחד עם חלקות 

 מזכות מעבר למים מעל פני חלקהחלקה נהנית רשומה זיקת הנאה ל – 11זיקת הנאה

2/11622-1 ,/116231 ,1/11624  ,4-11625/1. 

 

  :קרקע בחכירה

עפ"י דפי מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין חיפה, אשר הופקו 

הכלולות במרכז המסחרי החלקות רשומות , 15.2.201712ביום באמצעות האינטרנט 

 כדלקמן: – שהינן בחכירה

 , בשלמות.קרן קיימת לישראל -בעלות 

 .חוצות המפרץ חיפה בע"מ -חכירה 

                                            

 
 ל"חוצות המפרץ חיפה בע"מ". 30.9.2009שמה של החברה הוחלף בתאריך  10

 .11623/2רשומה זיקת הנאה בנוסף על פני חלקה  1לחלקה  11
ונמצא שלא חל שינוי בזכויות החברה.  חלקות 13דפי מידע עבור  -כמדגם  -ע"י עו"ד מטעם החברה הופקו  15.2.2018ביום  12

 חוצות המפרץ חיפה בע"מ עודנה הבעלים הרשום של זכויות החכירה 15.2.2018ליום נכון כמו כן, נמסר לנו ע"י העו"ד, כי 

 בחלקות הרשומות בטבלה שלהלן.

שטח רשום חלקהגוש

במ"ר

113,241

803,929

811,958

821,958

833,939

25,025סה"כ

11604
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  ריכוז החלקות:

 שטח חלקות גוש

 )במ"ר(

 זיקת הנאה משכנתא

11604 59-65 ,69-71 ,87-91 ,100 ,103-108 49,195 (1) 13 (3)14 

1556-58 ,66-68 ,73-78 ,84-86 ,

 )בחלק( 16138, 97,98

41,197 (2)17 (3) 

72 ,79 ,93-96 ,99, 10118 ,102 ,15719 28,806 (1) (3) 

141 ,142 2,220 (1) - 

   121,418  סה"כ

 

 :רישומים נוספים

 

, ללא הגבלה סכום, לטובת חב' ראשונהרשומה משכנתא מדרגה  –משכנתא  (1)

 .מנורה מבטחים ביטוח פנסיה וגמל בע"מ

 

רשומה משכנתא מדרגה שניה, ללא הגבלת סכום, לטובת חב' מנורה  –משכנתא  (2)

 מבטחים ביטוח פנסיה גמל בע"מ.

 

רשומה זיקת הנאה לחלקה נהנית )זכות מעבר למים מעל( על פני  – זיקת הנאה (3)

 .11625/1-4, 11624/1, 1/11623, 1-2/11622חלקה 

 

  

                                            

 

רשומה משכנתא מדרגה שניה, ללא הגבלה בסכום, לטובת חב' מנורה מבטחים ביטוח פנסיה וגמל  - 89 -ו 91על חלקות  13

 . 56-58, 66-68, 74-76, 91-84, 97, 98, יחד עם חלקות בע"מ

 .11623/2רשומה זיקת ההנאה בנוסף על פני חלקה  103-ו 59,60לחלקות  14

 .11623/2סף על פני חלקה בחלקות אלו רשומה זיקת ההנאה בנו 15

החלקה אינה מסומנת בחכירה של חברת חוצות המפרץ. עוד יודגש כי על החלקה לא קיים רישום לגבי משכנתא אך קיים  16

 רישום לגבי זיקת הנאה.

רשומה משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, לטובת חב' מנורה מבטחים ביטוח פנסיה  98-ו 84, 78 ,77 ,73לחלקות  17

 וגמל בע"מ.

 .11625/1ולא חלה על פני חלקה  11623/2זיקת ההנאה חלה בנוסף על פני חלקה  18

 על החלקה לא קיים רישום לגבי זיקה הנאה אך קיים רישום בגין משכנתא. 19
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 חוזי החכירה 11.2

חטיבת הקרקע הינה ברובה בבעלות ה"קרן הקיימת לישראל" ובחכירה לתקופות 

 . 20שונות לטובת חברת א.כ.א לפיתוח בע"מ או חוצות המפרץ חיפה בע"מ

 להלן ריכוז חוזי החכירה במרכז המסחרי )הוצגו בפנינו(:

 .150%בהיקף של  -זכויות בניה 

 

 
 

  

                                            

 
 שמה שונה.כאמור, מדובר בחברה אחת ש 20

שטח חלקותגוש

במ"ר

תאריך 

חתימה

קיבולת בניה ייעוד עפ"י חוזהתאריך סיום

בחוזה החכירה 

במ"ר

תעשיה, מלאכה 69-7120,1267.12.19946.12.2043 ,1160459-65

ומסחר

30,189

תעשיה, מלאכה 1160487-9114,55030.6.200229.6.2051

ומסחר

21,825

תעשיה, מלאכה 103-10814,5191.5.199630.4.2045 ,11604100

ומסחר

21,778

2,202תעשיה ומלאכה11604791,4681.10.200230.1.2051

1160456-58, 66-68, 74-76, 84-86, 

   138(בחלק)  ,98 ,97

תעשיה, מלאכה 36,53420.9.199519.9.2044

ומסחר

54,801

1,034תעשיה ומלאכה116041416891.10.200630.9.2051

תעשייה+חנות 116041421,5311.10.200230.9.2051

מסחר

2,297

21,963תעשיה15714,6421.1.200931.12.2057 ,1160493-95

6,995תעשיה ומלאכה784,6631.6.199231.5.2041 ,77 ,1160473

19,044תעשיה ומלאכה10212,6961.10.200630.9.2055 ,101 ,99 ,96 ,1160472

121,418182,127סה"כ
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 גרינסטוןמגרש  -הרישום בלשכת רישום המקרקעין  11.3

עפ"י דפי מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין חיפה, שהופקו 

 -, החלקות המהוות את מגרש גרינסטון רשומות 27.12.2017באמצעות האינטרנט ביום 

 כדלקמן: -בלשכת רישום המקרקעין 

  

 הערות:

לחוק המקרקעין ע"ש החברה המרכזית לייצור משקאות  126הערת אזהרה לפי סעיף  (1)

 .על חלק במקרקעין –קלים בע"מ 

 , על כל הבעלים. 27.6.2083חוכר: כור תעשיות בע"מ, עד לתאריך  -עדכון פרטי זיהוי (2)

מדרגה ראשונה, ללא הגבלה  בסכום, לטובת בנק הפועלים, בנק לאומי רשומה משכנתא  (3)

 הבינלאומי הראשון, על החכירה של כור מתכת בע"מ.והבנק 

הערה על מינוי נאמן בפשיטת רגל ע"ש עו"ד לוי טילר דורית, ורו"ח חן ברדיצ'ב. הערות:  (4)

, על החכירה של כור , ניתן ע"י ביהמ"ש המחוזי מרכז20.12.2015מיום  30893-12-15פר"ק 

 .מתכת בע"מ

, שם המוטב: עו"ד לוי טילר דורית, ורו"ח חן ברדיצ'ב. 130הערה לפי צו ביהמ"ש סעיף  (5)

על החכירה של  ,20.12.2015, מיום 30893-12-15הערות: תיק בימ"ש המחוזי חיפה פר"ק 

 .כור מתכת בע"מ

על  –חוצות המפרץ חיפה בע"מ לחוק המקרקעין ע"ש  126הערת אזהרה לפי סעיף  (6)

 יות בע"מ.החכירה של כור תעש

על  – חוצות המפרץ חיפה בע"מלחוק המקרקעין ע"ש  126הערת אזהרה לפי סעיף  (7)

 החכירה של כור מתכת בע"מ.

 .26.7.1999מיום  4788רשומה הערה על הפקעת חלק מחלקה, ראה: ילקוט פרסומים מס'  (8)

על  – חוצות המפרץ חיפה בע"מלחוק המקרקעין ע"ש  126הערת אזהרה לפי סעיף  (9)

 החכירה של גרינסטון תעשיות בע"מ.

שטח רשום חלקהגוש

במ"ר

הערותחכירהבעלות

129,348-)1(

כור מתכת בע"מ215,419
)7( - )2( 

כור תעשיות בע"מ )149333/4949(  104,949

וגרינסטון תעשיות בע"מ )157/46490(

)10( - )8(

כור תעשיות בע"מ )175/17000(  115,562

וגרינסטון תעשיות בע"מ )673/680(

)10( ,)9( ,)8( ,)2(

כור תעשיות בע"מ וגרינסטון תעשיות 125,698

בע"מ )בחלק מהמקרקעין(

 ,)8( ,)7( ,)4( ,)3(

)9(

חוצות המפרץ חיפה בע"מ )בחלק 136,100

מהמקרקעין( וכור מתכת בע"מ )תיקון 

תנאים בשכירות( )על חלק במקרקעין(

)9( ,)8( ,)4( ,)3(

67,076סה"כ

חוצות 

המפרץ 

חיפה בע"מ

קק"ל

11635
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על  – חוצות המפרץ חיפה בע"מלחוק המקרקעין ע"ש  126הערת אזהרה לפי סעיף  (10)

 החכירה של כור תעשיות בע"מ.

חלקה נהנית )זכות מעבר למים( על פני  -: על כל החלקות רשומה זיקת הנאה זיקת הנאה

 .11625/1-4, 11624/1, 1-2/11623, 1-2/11622 ותחלק

 הסכם מכר מגרש גרינסטון 11.4

, בין גרינסטון תעשיות בע"מ )להלן: 27.1.2011הוצג בפנינו הסכם מכר שנחתם ביום 

 "(. להלן עיקריו:הרוכשת"( לבין חוצות המפרץ חיפה בע"מ )להלן: "המוכרת"

 

חב' בתי יציקה וולקן בע"מ )בפירוק מרצון(, שהינה חברה בבעלות מלאה של המוכרת, 

את  25.1.2011פירוק מרצון במסגרתם, בין היתר, העבירה למוכרת ביום החלה בהליכי 

המוכרת הינה בעלת זכות אובליגטורית להיות בעלת הזכויות בשטח  הזכויות בממכר.

 בחוזה . 2.2המפורט בסעיף 

 

 יה במפרץ חיפה.י, באזור התעש11635בגוש  10-13 -ו 2, 1חלקות  - החלקות

 

 מ"ר, משטח החלקות. 41,789.7שטח כולל בן  - השטח

 

זכויות המושכרת בשטח, דהיינו: זכויותיה לחזקה, לבעלות או לחכירה, לפי  - הממכר

 המקרה, כאמור בהסכם זה.

 

 ₪. 22,900,000התמורה בעבור הממכר הינה  - התמורה

 

כל צד יישא בתשלומים החלים עליו על פי החוק. ניקוי הקרקע  - מיסים ותשלומים

 מים( ו/או משאריות אסבסט יחול על הרוכשת.מרעלים )ככל שקיי

 "מתחם וולקן" 11.5

בהיקף קרקע כולל , 11635מתחם וולקן המורכב מחלקות וחלקי חלקות שונים בגוש 

דונם, נרכש ע"י החברה במסגרת הקפאת ההליכים של חברת כור מתכת  44.5 -של כ

 ₪. 59,500,000בע"מ מנאמניה של החברה, בתמורה מצרפית בסך של 

הוצגו בפנינו מסמכים שונים בקשר לרכישת הזכויות במתחם, המוחזקות ע"י שתי 

 חברות שונות: "כור מתכת" ו"כור תעשיות", ובכללם שני הסכמי הרכישה:

שנחתם עם נאמני חברת כור מתכת בע"מ לרכישת זכויות  15.5.2016הסכם מיום  (1)

 כור תעשיות בע"מ במתחם.

מני חברת כור מתכת בע"מ לרכישת זכויות שנחתם עם נא 19.5.2016הסכם מיום  (2)

 כור מתכת בע"מ במתחם.
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 להלן סיכום פרטי הממכר בהתאם להסכמי המכר ולנספחים המצורפים אליהם:

 שטחי כור מתכת:

 

 שטחי כור תעשיות:

 

 הערות:

 .הערה על הפקעהקיימת  (1)

 , קיימת מחלוקת כספית עם רמ"י.1991החכירה הסתיימה בשנת  (2)

 משכנתא והערה על הפקעה קיים רישום בגין (3)

 .חוצות המפרץ חיפה בע"מיתרת זכויות בחלקה רשומות בחכירה ע"ש  (4)

 מ"ר בחלקה לכור מתכת. ראה לעיל. 7,710קיימת חכירה של  (5)

 קיימת הערה על הפקעה. יתרת זכויות בחלקה רשומות בחכירה ע"ש גרינסטון תעשיות. (6)

 פרץ, רשומה הערת אזהרה.הזכויות ע"ש גרינסטון תעשיות נמכרו לחוצות המ )*( 

בהתאם למידע שנמסר ממזמין ההערכה עולה, כי לאור מורכבות הזכויות  :הערה

הנרכשות, הערות אזהרה ו/או רישומי בעלויות בלשכת רישום המקרקעין לטובת 

  החברה טרם הוסדרו בשלמותם והם נמצאים בטיפול יועציה המשפטיים.

מהמתחם לחברת 'ברנד' לתקופה של שנה עם  חלקבמסגרת חוזי המכר הושכר 

בשנה ₪  200,000אופציה לשנה נוספת, תמורת דמי שכירות חודשיים בסך של 

 לחודש בתקופת האופציה, ככל שתמומש.₪  320,000 -הראשונה, ו

 .31.3.2018ם השוכר מסתיים בתאריך בהתאם למידע שנמסר מהחברה, החוזה ע

שטח חלקהגוש

רשום

השטח סוג הזכויותשם הבעלים

הכלול 

בממכר

הערות

(במ"ר)(במ"ר)

          7,710חכירה ע"ש כור מתכת )עד ליום 27.6.2083(חוצות המפרץ חיפה בע"מ   215,419

        12,722בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ   312,722

(1)          1,244בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ     51,244

(1)          1,220בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ     61,220

(1)          1,238בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ     71,238

(1)          1,309בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ     81,309

(2)          3,794חכירה )לא מהוונת( ע"ש כור מתכת , ראה הערהקק"ל     93,794

(3)(4)          3,398חכירה )לא מהוונת( ע"ש כור מתכת, עד 28.2.2040קק"ל     125,698

(3)(4)          3,000חכירה )לא מהוונת( ע"ש כור מתכת, עד 28.2.2040קק"ל     136,100

       35,635  48,744סה"כ

11635

שטח חלקהגוש

רשום

השטח סוג הזכויותשם הבעלים

הכלול 

בממכר

הערות

(במ"ר)(במ"ר)

(5)             138חכירה של כור תעשיות )עד ליום 27.6.2083(חוצות המפרץ חיפה בע"מ   215,419

(6)(*)          4,933חכירה לא מהוונת עד 31.8.2040, ע"ש כור תעשיותקק"ל     104,949

(6)(*)       3,699.5חכירה לא מהוונת עד 28.2.2040, ע"ש כור תעשיותקק"ל     115,562

         8,771  25,930סה"כ

11635
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 הפעילות הכלכלית במרכז המסחרי .12

 המרכז המסחרי 12.1

 -של כ שיווקלבנוי המרכז המסחרי "חוצות המפרץ" הינו מרכז מסחרי פעיל, בשטח 

 דונם.  146 -על חטיבת קרקע של כ משתרעמ"ר, ה 55,000

, 93% -עסקים שונים, בשיעור תפוסה של כ 100 -לבמרכז המסחרי פועלים מעל 

הדורשים שטחי מסחר גדולים בתמהיל מגוון, הכוללים בעיקר חנויות רשת ובתי עסק 

 יחסית.

סטנדרט הבניה,  -דמי השכירות משתנים בעיקר בהתאם לגודל המושכר, סוג המבנה 

 שימוש וכיוצ"ב.

במרבית מהחוזים מחושבים דמי השכירות לפי מנגנון של דמי שכירות בסיסיים, או 

 .מבניהםלחילופין אחוז מסוים מהפדיון, לפי הגבוה 

 כפי שנמסרו לנו מהחברה ,וחוזים חדשים )הוצגו בפנינו(משכירות להלן ריכוז ההכנסות 

  :(2018מתקציב החברה לשנת מבוססים בעיקרם על נתונים שהתקבלו )

 

 :הערות לטבלה

ההכנסות ממגרש מושכר הינן עבור הקארטינג, ואינן כוללות את ההכנסה הזמנית  .א

 ממגרש וולקן. 31.3.2018עד 

דמי השכירות הממוצעים נעים בטווח של פקטורי( )כולל מבנה  במתחם המותגים  .ב

 לחודש.  למ"ר₪  110 -חודש ובממוצע של כללמ"ר ₪  68-140

קיים שוכר שאינו משלם דמי שכירות בהסכמת החברה  – שטח תפוס שאינו מניב .ג

, וזאת בעקבות פינוי 2018ום החוזה והאופציה בספטמבר עבור המושכר עד לסי

עפ"י הערכתנו, צפויה  אחר ומעבר לשטח אחר.שטח המושכר לטובת שוכר ה

 -בשנה )ממוצע של כ ₪אלפי  295 -הכנסה שנתית בגין שטח זה, בסך כולל של כ

 למ"ר לחודש(.₪  80

ם מ"ר שטחי 3,266 -נכון למועד הקובע קיימים במרכז כ – ומתפנים שטחים פנויים .ד

התופסים שטח ם שוכרי ניש מתפנים 2018בנוסף, בשנת  המיועדים לשיווק. פנויים

 מתפניםהשטחים הפנויים )מסחר, משרדים ושונות( והשטחים סך המ"ר.  845של 

 4,100 -של כבנוי כולל בשטח הינם ( 'ח.קובי וודיזיין' -' וקסטיאל)שטח ' במתחם

  .מ"ר

ממוצע דמ"ש הכנסה שנתיתשטח במ"רמקור הכנסה

למ"ר לחודש

73 44,408,356₪ ₪     50,624הכנסות משכ"ד מסחר, משרדים ושונות

3 120,000₪ ₪       3,500הכנסה ממגרש מושכר

1,067,250 ₪רווח ממכירת חשמל 

45,595,606 ₪סה"כ מניב )ללא מערכת סולארית(
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 2,480 -כשל כולל הינם בסך משטחים אלו דמי השכירות הצפויים עפ"י הערכתנו, 

  .למ"ר לחודש(₪  50 -)ממוצע של כ בשנה ₪אלפי 

 חברת הניהול 12.2

 הפרויקט מנוהל ע"י חב' חוצות המפרץ חב' ניהול בע"מ.

החברה משכירה את השטחים בפרויקט, גובה מהשוכרים דמי שכירות ודמי ניהול 

 ומבצעת את פעולות האחזקה הנדרשות. 

+ COSTבחוזי הניהול של שוכרי השטחים בפרויקט נקבע, כי דמי הניהול יגבו על בסיס 

 )בחוזים החדשים( ו/או כסכום קבוע. 

הבעלים נושאים בהוצאות , כאשר תפעולי צפוי עודף, 2018תקציב החברה לשנת עפ"י 

הצפויה בגין השטחים השנתית ההוצאה  .ארנונה לשטחים הפנוייםבגין  פעמיות-חד

  .₪אלפי  860 -נויים נכון למועד הקובע לחוות הדעת הינה בסך של כהפ

 מכירת חשמל לדיירים 12.3

אספקת החשמל לשטחים המושכרים בפרויקט נעשית ישירות ע"י המשכיר בדרך של 

 אספקת חשמל בצובר.

וגובה  חשמל עבור אספקת החשמל בתעריף מסויםה רתהמשכיר משלם לחב

הפער בין התעריפים )מתח גבוה ומתח נמוך( מהווה מהדיירים בתעריף גבוה יותר. 

 מקור הכנסה נוסף לבעלים.

 1,070 -רווחי חשמל הינה כסך ההכנסה הצפויה מ, 2018עפ"י תקציב החברה לשנת 

 (.2017)תואם הכנסות בפועל לשנת  ₪אלפי 

 מרכז מסחרי חדש בהקמה 12.4

שתי  אשר יכלולמבנה מסחרי  מזרחי של המתחם נמצא בהקמה-בחלק הצפוןכאמור, 

 סוף שנתב בנייתו צפויה להסתייםמ"ר, אשר  5,500 -קומות בשטח בניה כולל של כ

2018. 

 , המבוסס בעיקרו על הסכם ביצוע עם קבלן,בהתאם לתקציב החברה – בניההתקציב 

בניה עלות  התאמות לשוכרים, הכוללת עלות להקמת המרכז המסחרי )שלב א'(סך ה

עד כה ₪. אלפי  38,900 -כ הינה בסך של בות היטל השבחהישירה, אגרות והיטלים לר

 ₪.אלפי  35,400 -סך של כהינה ב ההקמהיתרת עלויות ₪. אלפי  3,480 -הושקעו כ

לגבי חלק מ"ר.  5,046כפי שנמסר לנו מהחברה השטח לשיווק הינו בהיקף של  –שיווק 

ההכנסה . תחזית אורבניקה, קולומביה ופומהעם הרשתות  מהשטחים מתנהל מו"מ

 .(לחודש למ"ר₪  90 -)ממוצע של כ ₪אלפי  5,480 -השנתית הינה בסך של כ
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 הכנסה ממערכת סולארית 12.5

מותקנת מערכת סולארית ליצור  30על גג מבנה מס'  -הכנסה ממערכת סולארית 

 .שנהב₪  אלפי 1,370 -של כנטו הכנסה שצפויה להניב חשמל, 
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 עקרונות השומה .13

 שיטות עקרוניות להערכת שווי נכסי מקרקעין.קיימות שלוש 

 

בהסתמך על  –השיטה מבוססת על הערכת שווי השוק של הנכס  - שיטת ההשוואה

 ות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לנכס המוערך במיקומם, אופיים ומידת סחירותם.אעסק

 

או עשויה  בשיטה זו שווי הנכס יקבע ע"י היוון ההכנסה המתקבלת, - שיטת היוון ההכנסות

 להתקבל ממנו לאורך זמן.

 

פעולת ההיוון תבוצע לפי שער ריבית, ששיעורו נקבע בהתאם לאופי ורמת הסיכון הגלומה 

 בהכנסה השוטפת מהנכס.

 

שווי השוק לפי שיטה זו יוערך לפי העלויות הצפויות  - שיטת ההוצאה )השווי הפיזי(

להקמת נכס הדומה לנכס הנדון )שווי קרקע כריקה ופנויה, בתוספת עלות הפיתוח והקמת 

 באם קיים(. –המבנים ובניכוי הפחת לסוגיו השונים 

 

 התייחסות לנכס הנדון:

 מרכיבים:  שלושהכולל  הנכס הנדון

  יב הכנסות שוטפות לבעלים.כנכס מנ בנוי המשמשמרכז מסחרי  (א)

 מתחמי קרקע לא בנויים )קרקע לתעשיה ויתרת זכויות בניה במתחם המסחרי(. (ב)

 .מבנה מסחרי חדש בהקמה (ג)

 .במצטברהנ"ל המרכיבים  שלושתשווי הנכס יכלול את 

 :הבנוי המרכז המסחרישווי 

, ההכנסותת היוון גישה המועדפת להערכת שווי נכסי מקרקעין מניבי תשואה הינה גישה

שכן ההכנסות המתקבלות מהשכרת השטחים מהוות אינדיקציה ישירה לסכום שמשקיע 

 פוטנציאלי סביר יהיה מוכן לשלם בגין הנכס.

המרכז מסחרי הינו מרכז מסחרי פעיל ורחב היקף, הנמצא בסמוך לעורקי תנועה ראשיים, עם 

 אפשרויות נגישות נוחות ובצמוד לתחנת רכבת.

בתדמית עממית ובפעילות מסחרית אינטנסיבית, פתוח בשבתות ומשרת את המרכז מאופיין 

 תושבי חיפה והקריות.

מבני המרכז המסחרי הינם מבנים הבנויים ברובם משלד בטון, קירות בלוקים וגגות קלים, 

ששמשו בעבר לאחסנה ותעשיה, והוסבו לשימושים של מסחר. בנוסף, קיימים מספר מבנים 

 קשיחה.  חדשים הבנויים בבניה
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שיפוץ הכולל החלפת ויטרינות, ציפוי חזיתות בגרניט זיתות של חלק גדול מהמבנים עברו הח

 בוצעו עבודות פיתוח מקיפות לחידוש פני האתר.  ,פורצלן בשילוב רפפות אלומיניום. כמו כן

, לחנויות ועסקים מסחריים מגוונים, כאשר חלק 93% -המרכז המסחרי מושכר בתפוסה של כ

  מהשטחים מושכר לרשתות ארציות.ניכר 

עסקים, כאשר מספרם הרב של העסקים ומגוון  100 -כיום פועלים במתחם למעלה מ

העסקים מהווה גורם משיכה לקהל הקונים הפוטנציאלי וגם מקטין את רמת הסיכון של זרם 

 ההכנסות הצפוי מהשכרת השטחים.

המסחרי הנדון ויחד עם העלייה  השינויים התחבורתיים בסביבה שיפרו את הנגישות למרכז

 הצפויה באכלוסו צפויים להביא לשיפור ברמת הפעילות. 

יחד עם זאת, יש לציין שהמרכז המסחרי ניצב בפני תחרות מקניונים ושטחי המסחר הגדולים 

 של אזור מפרץ חיפה והקריות.

 

 קביעת שיעורי ההיוון:

ככלל, שיעור ההיוון משקף את התשואה הדרושה, כדי להוות כוח משיכה להשקעת הון. 

 מכאן, שבחירת השער המתאים מהווה גורם מכריע בקביעת השווי. 

שיעורי ההיוון לתזרים הצפוי להתקבל מהנכס הינם פועל יוצא של שיעורי ההיוון המקובלים 

מקובל בשוק נקבע בנקודת זמן מסוימת, כיום לנכסים מניבי תשואה, כאשר שיעור ההיוון ה

 לסוג נכסים מסוים, ובהקשר של שיעור הריבית והציפיות האינפלציוניות במשק באותה עת.

לצורך קביעת שיעורי ההיוון למרכיבי התזרים השונים הצפויים להתקבל בנכס משתמשים 

ים, ככל הניתן, לפיה בוחנים עסקאות לנכסים מניבים בעלי מאפיינים דומ –בגישת ההשוואה 

 תוך ביצוע התאמות נדרשות.

שיעורי ההיוון לתזרימי המזומנים הצפויים יבטאו את הסיכון )השונה( הקיים בכל אחד 

 ממרכיבי תזרים המזומנים.

יצוין, כי קיים קושי לנתח את עסקאות ההשוואה באופן פרטני של כל מרכיב התזרים, ולפיכך, 

ך בחינת סבירות תוצאת שיעור ההיוון הכולל עסקאות ההשוואה משמשות למעשה לצור

 המתקבל בנכס הנישום )לאחר קביעת שיעור ההיוון הפרטני לכל מרכיב התזרים(.

 סקירה כללית לגבי מצב שוק הנכסים המניבים:

שוק הנכסים המניבים מתאפיין בשנים האחרונות בעלייה ניכרת בביקוש לרכישת נכסים ע"י 

ים, וזאת בשל המרווח הגדול שנוצר בין התשואות בשוק האג"ח גופים מוסדיים וגורמים פרטי

הסולידי )ממשלתי וקונצרני( לבין התשואות מנדל"ן מניב וכן, בשל הרצון לגוון את תיק 

 הנכסים שלהם )על רקע המשבר העולמי(.
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כמו כן, מאופיין השוק בהעדר היצע של נכסים איכותיים המוצעים למכירה וזאת בשל העדר 

 קעה אלטרנטיביים וטובים יותר לשימוש בכסף.אפיקי הש

 התייחסות לנכס הנדון:

מניתוח עסקאות השוואה בשנים האחרונות עולה, כי שיעור התשואה שנקבע בעסקאות 

, ובשוק נכסי 8.1%עד  7.1%למרכזים מסחריים קטנים עד בינוניים הינו בטווח של 

  .8.4%עד  6.1%משרדים/תעסוקה בטווח של 

קאות בנכסי משרדים/תעסוקה נובעים בעיקרם מגובה דמי השכירות ביחס ההבדלים בעס

 לשוק, כמות השוכרים )יחיד או רבים(, איכותם, מיקומו של הנכס וגילו.

 :21להלן מספר עסקות מכר של נכסים מניבים שנערכו במהלך השנים האחרונות

 מרכזים מסחריים:

  מהזכויות  50%נכסים על מו"מ לרכישת  דיווחו החברות ביג ואשטרום 13.12.2017ביום

 39 -שנתי של כ NOIבחברה המחזיקה בקניון בת ים. עפ"י הדיווח של ביג, הקניון מניב 

התמורה  מהזכויות בקניון. 100% -מיליון ל 555 -והתמורה נקבעה לפי שווי של כ₪, מיליון 

 .7.03% -בעסקה משקפת שיעור תשואה של כ

  ממרכז מסחרי הממוקם באזור התעשייה  75%רכשה חברת כלל ביטוח  2017בחודש יולי

מ"ר. התמורה  5,000שטחו של המרכז המסחרי ₪. מיליון  75נווה נאמן הוד השרון, תמורת 

 .7.35%בעסקה משקפת שיעור תשואה של 

  פרסמה אאורה השקעות בע"מ כי התקשרה עם חברת כלל חברה  2017בחודש מאי

וח בע"מ בהסכם למכירת המרכז המסחרי שאאורה ישראל תקים במסגרת פרויקט לביט

שטחו של המרכז ₪. מיליון  62מונוסון תמורת סך של -"הגנים התלויים" במרכז העיר יהוד

 .7.55%מ"ר. התמורה בעסקה משקפת שיעור תשואה של  4,000המסחרי יהיה 

  בהסכם לרכישת הזכויות  פרסמה חב' סלע קפיטל כי התקשרה 2016 ספטמברבחודש

₪. מיליון  224" בירושלים תמורת סך של בב"קניון הפסגה" הממוקם בשכונת "פסגת זא

. 92% -מ"ר מושכר בשיעור תפוסה של כ 21,763המרכז המסחרי ששטחו הכולל 

השנתי החזוי לגבי כל השטח המניב )בתפוסה מלאה( יעמוד   NOI -להערכת החברה ה

 ביחס למחיר הרכישה.    7.3% -המשקף שיעור תשואה של כ₪, מיליון  16.3 -על כ

                                            

 
שיעורי התשואה המוצגים בטבלה מקור המידע: פרסומים במגנא וכן מידע הקיים במשרדנו לגבי נכסים שמטופלים על ידנו.  21

לעיל מבטאים את היחס בין דמי השכירות המתקבלים בפועל נכון למועד הרכישה לבין מחיר הרכישה, ואינם מעידים על שיעורי 

 אחרים, כגון יתרת זכויות בניה לניצול. התפוסה בנכס, וכן מרכיבי שווי
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  רכשה חברה פרטית מרכז מסחרי חדש יחסית בשכונת "נווה אליאס"  2016בחודש יוני

מ"ר.  2,735שטחו של המרכז המסחרי ₪.  48,000,000במרכז העיר טירת הכרמל, תמורת 

 .7% -התמורה בעסקה משקפת שיעור תשואה שנתית של כ

  רכשה חברה פרטית מרכז מסחרי חדש יחסית בשכונת "פסגות ים" בקרית 2016באפריל ,

מ"ר. התמורה בעסקה  3,300 -שטחו של המרכז המסחרי כ₪.  40,000,000ים, תמורת 

 לשטחים המושכרים. 7.25% -משקפת שיעור תשואה שנתית של כ

  ממרכז מסחרי הממוקם ברח' הצופית  במושע 50%רכשה חב' סלע קפיטל  2015באוגוסט

מ"ר מושכר  12,700 -המרכז המסחרי ששטחו הכולל כ₪. מיליון  69ברמלה תמורת 

 -שיעור תשואה של כ המשקף₪, מיליון  11.2 -שנתי של כ  NOIבתפוסה מלאה ומניב

 ביחס למחיר הרכישה.    8.1%

  מכר מותלה לרכישת  עזריאלי על התקשרות החברה בהסכם 'דיווחה קב 7.1.2015ביום

מחברת ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ  במרכז מסחרי בעפולהמהזכויות  51%

מהזכויות במרכז  49% -)המחזיקה ב 1דיווחה חברת ריט  5.2.2015)"המוכרת"(. ביום 

, 1המסחרי( על מימוש זכות הסירוב הראשון, עבורה וכן בנאמנות עבור ג'יי.טי.אל.וי

 20% -ו 1 על ידי ריט נרכשומהנכס  31%"(. בהתאם לעסקה, JTLVשותפות מוגבלת )"

 .JTLVבנאמנות עבור  1על ידי ריט נרכשומהנכס 

 -)שיעור התפוסה כ₪ מיליון  24 -כעמד על חוזי בתפוסה מלאה ה NOI -ה הדיווחלמועד 

 ביחס למחיר הרכישה. 7.13% -, ולפיכך העסקה משקפת שיעור תשואה של כ(92%

 :שומות של נכסים בעלי מאפיינים דומיםשיעורי היוון ב

 

  

מועד עדכון קניון

נתונים

NOI סה"כ שווי ללא סה"כ

יתרת זכויות בניה

שיעור 

היוון בסיס

שיעור היוון 

משוקלל

(באלפים))באלפים(

לשטחי 

מסחר

ללא יתרת 

זכויות בניה

411,8467.75%8.08% 33,295₪ 31/05/2017₪תל חנן

662,5106.85%6.98% 46,242₪ 30/06/2017₪ביג באר שבע

208,9407.00%7.10% 14,830₪ 30/06/2017₪ביג יוקנעם

150,5007.35%7.61% 11,449₪ 30/06/2017₪ביג קרית שמונה

"BIG STREET MALL" 547,1507.50%7.68% 42,009₪ 31/12/2016₪ביג אשדוד

271,6707.40%7.45% 20,231₪ 30/06/2017₪ישפרו סנטר נס ציונה )חלק ישפרו(

סטאר סנטר )75% של חב' סטאר 

סנטר מנופים בע"מ(

31/12/2016₪ 48,598₪ 618,4277.75%7.86%
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 התייחסות לנכס הנדון:

 מרכיבי ההכנסה ואופן קביעת שיעורי ההיוון לגביהם:

 

ההיוון שיעור  שיקולים עיקריים בבחירת שיעור ההיוון מקור הכנסה

 שנקבע

הכנסות משכירות 

שטחי מסחר, 

 משרדים ושונות 

הפרויקט מהווה מוקד משיכה אזורי; הפעילות  -גודל 

מגוון העסקים; פרמטרים כלכליים של  -הכלכלית 

הפעילות העסקית, כגון: רמת פדיונות; השינויים 

התחבורתיים בסביבה צפויים לשפר את הפעילות 

 במתחם; הפרויקט פועל בסביבה עם תחרות גדולה. 

7.5%  

 )בסיס(

הכנסות ממגרש 

 מושכר

מושכר לשוכר יחיד עם אפשרות לפינוי השטח 

 חודשים מראש 6בהתראה של 

6% 

רווח ממכירת 

 חשמל 

 סיכון שונה מסיכון נדל"ני רגיל. 

 הרווח תלוי מחירי אנרגיה. 

לגב מרכיב זה  –למיטב הכרותינו, בעסקאות שליווינו 

מתבקש שיעור תשואה גבוה, המטה כלפי מעלה את 

 שיעור התשואה הכולל.

 

9% 

הכנסות משטחי 

מסחר פנויים 

 ומתפנים

סך השטחים הפנויים והמתפנים. הובאו בחשבון הסיכון 

ואי הוודאות עד למציאת שוכרים מתאימים, בתוספת 

 מקדם דחייה לאכלוס 

8.0% 
תוספת סיכון של  

לבסיס 0.5%  
בתוספת מקדם 
 דחייה לאכלוס

הכנסות משטח 

 תפוס שאינו מניב

הוודאות עד למציאת שוכר  הובאו בחשבון הסיכון ואי

מתאים בתוספת מקדם דחייה לאכלוס )סיום חוזה 

 (2018השכירות והאופציה בספטמבר 

8.0%  
תוספת סיכון של 

לבסיס 0.5%  
בתוספת מקדם 
 דחייה לאכלוס
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 :מתחמי קרקע לא בנויים )קרקע לתעשיה ויתרת זכויות בניה במתחם המסחרי(

 .שיטת ההשוואההשיטה הנכונה להערכת יתרת זכויות הבניה והקרקע הסמוכה הינה 

שיטת ההשוואה בהתבסס, בין היתר, על העסקה  – יתרת זכויות הבניה ומתחם גרינסטון

 שנערכה ב"מתחם וולקן".

דונם, עליה ניצבים מבנים  44.5 -המתחם מהווה חטיבת קרקע ששטחה כ – "מתחם וולקן"

 מ"ר. 13,000 -ולל של כשונים בשטח כ

בהתבסס על נתוני השוואה בעסקאות מכר לקרקעות בעלות מאפיינים דומים בסביבה, 

בהתחשב במיקומו של השטח הנרכש, היקפו, השטחים הבנויים ומצבם, הזכויות שנרכשו, 

 – קבוצות שונות 5תנאי הרכישה, ובהתחשב במצגי ההתמחרות שנערכה כאמור בין 

 . כישה משקף את שוויו של המתחם במצבולהערכתנו, מחיר הר

 -לתקופה של שנתיים המסתיימת בנציין, כי העסקה כללה השכרת חלק מהמתחם 

  שווי המתחם.לצורך קביעת .  דמי השכירות הופחתו בתחשיב 31.3.2018

: יצוין, כי בשל העובדה כי בקרקע הופעל מזה עשרות שנים מפעל לתעשייה כבדה, הערה

לעניין זה יצוין כי טרם בוצעו בדיקות  –ייתכן ובתהליך הייצור נעשה שימוש בחומרים מסוכנים 

  קרקע לעניין זיהום קרקע.

  מרכז מסחרי בהקמה:

בחשבון שווי  ווץ(. הובאהמרכז המסחרי בהקמה הוערך בגישת השווי השיורי )גישת החיל

עלויות ה יתרת(, , כמפורט לעילהכנסותהצפי תכנית השיווק וכגמור ומוכן לאכלוס )בהתאם ל

 ( ורווח יזמי בהתאם לשלב הנוכחי.כמפורט לעיללהקמת המבנה )
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 גורמים ושיקולים בהערכה .14

 ובשיקולים הבאים:נדון התחשבנו, בין היתר, בגורמים הבבואנו להעריך את שווי הנכס 

 

 146 -חוות הדעת כולל מרכז מסחרי הניצב על חטיבת קרקע בשטח של כ מושאהנכס  .א

 -( וכן חטיבת קרקע )בשטח של כדונם 41.79 -בשטח של כ)סמוך  הלתעשיימגרש דונם, 

 .מ"ר 13,000 -דונם( עליה ניצבים מבנים שונים בשטח כולל של כ 44.5

 

לאורך שד' ההסתדרות, המהוות ציר תנועה ראשי  הנכס ממוקם בסמוך לצומת וולקן .ב

 המחבר את העיר חיפה עם אזור הקריות.

 

 גודלם, מצבם הפיסי ואפשרויות ניצולם. -המבנים הקיימים במרכז המסחרי  .ג

 

עיר ועפ"י היתרי הבניה  - עפ"י תכניות בנין -ייעודי הקרקע וזכויות הבניה המותרות  .ד

 שניתנו למבנים במרכז המסחרי.

 

ח חטיבת הקרקע עליה ניצב המרכז המסחרי קיים פיתוח ומגרשי חניה סלולים. יצוין בשט .ה

עבודות פיתוח נרחבות הכוללות חידוש מגרשי החניה, במהלך השנים האחרונות בוצעו כי 

 סלילת כבישים, תאורה, גינון, שערי כניסה, שילוט וכיוצ"ב.

 

מקרקעי  רשותבחכירה מהזכויות המשפטיות בקרקע חלקן בבעלות פרטית וחלקן  .ו

 ישראל, כמפורט לעיל.

 

"מ, המחזיקה במלוא חיפה בע חוצות המפרץחב' זכויותיה של  - הזכויות המוערכות .ז

 הזכויות בפרויקט.

 

 :הפעילות הכלכלית במרכז המסחרי .ח

 93% -השטחים המיועדים להשכרה מאוכלסים בשיעור תפוסה של כ. 

  והשוכרים בשטחי המרכז המסחרי.הובאו בחשבון התפלגות ותמהיל השימושים 

 שווים של שטחים אלו חושב על סמך נתוני השכירות הצפויים  – שטחים פנויים

ובזמן ובהתחשב במיקומם  להתקבל עפ"י הערכתנו, בהתאם לדמי שכירות ראויים

עד להשכרתם. כמו כן, הובאה בחשבון עלות אחזקת שטחים אלו  צפויההשיווק 

לצורך התחשיב הבאנו  ניהול החלים על הבעלים. הכוללת תשלום ארנונה ודמי

 בחשבון עלות זו לתקופה של שנתיים.

 ות צפויות ממכירת חשמל לשוכרים.הכנסבחשבון  והובא 

 כאמור, על גג אחד המבנים מותקנת מערכת סולארית  - הכנסה ממערכת סולארית

לא  הכנסה זולבקשת החברה,  ₪.אלפי  1,370 -של כ נטושנתית המניבה הכנסה 

 י.הובאה בחשבון בהערכת השוו



 

 

 

 

 

-39- 

 

 

, לרבות הבניה המתוכננת של ניצול הבניה בפועל בפרויקטכאמור,  - יתרת זכויות הבניה .ט

עיר  -מותיר זכויות בניה בהיקף משמעותי בהתאם לתכניות בנין המבנה המסחרי בהקמה,

 .מתחם המרכז המסחריהחלות על 

 )במ"ר(:חישוב הקרקע הפנויה לניצול זכויות הבניה 

 

בהתאם למידע שנמסר לנו, החברה נמצאת בימים אלה בתהליך מתקדם להסדרת 

דמי היתר בגין מימוש יתרת זכויות הבניה ושטחים נוספים במתחם שטרם שולמו  תשלום

    בגינם דמי היתר.

 

שתי קומות בשטח בניה בשלב א'  יכלולחדש שמבנה מסחרי  – מרכז מסחרי בהקמה .י

 .2018שנת סוף ב בנייתו צפויה להסתייםמ"ר, אשר  5,500 -כולל של כ

המתחם מגודר ומתבצעות עבודות הביסוס והיציקה של קומת  במקום,ביקור עפ"י 

 הקרקע.

 :מגרש גרינסטון .יא

דונם, וייעודו  41.8 -רכשה החברה את המגרש, ששטחו כ 2011כאמור, בתחילת שנת 

 יה, לצורך הרחבת הפרויקט.ילתעש

בוצע הליך שיקום הקרקע שכלל הריסת מבנים, חפירה ופינוי קרקע  2014שנת מהלך ב 

 רים מורשים.תמזוהמת לא

בבדיקה שנערכה ע"י המשרד להגנת הסביבה נמצאה הקרקע נקייה מזיהומים ומתאימה  

 מפותחת ואינה בשימוש.כיום הקרקע אינה  לשימושי מסחר/תעשייה.

 :מתחם וולקן .יב

דונם, עליה ניצבים מבנים שונים בשטח  44.5 -המתחם מהווה חטיבת קרקע ששטחה כ

 מ"ר. 13,000 -כולל של כ

יצוין, כי בשל העובדה כי בקרקע הופעל מזה עשרות שנים מפעל לתעשייה כבדה, ייתכן 

לעניין זה יצוין כי טרם בוצעו בדיקות  –ובתהליך הייצור נעשה שימוש בחומרים מסוכנים 

 קרקע לעניין זיהום קרקע.

 . 31.3.2018עם השוכר מסתיים בתאריך החוזה כאמור, 

          146,443סה"כ שטח מתחם המרכז המסחרי במ"ר

          (81,778)בניכוי פעמיים תכסית הבינוי בקומה א'

            (5,500)בניכוי פעמיים תכסית בינוי חדש

            (3,500)בניכוי מגרשים מושכרים

          55,665יתרת שטח לחישוב זכויות בניה
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 נתוני השוואה .15

להלן מספר דוגמאות לעסקאות קרקע בסביבה עפ"י דיווח במערכת מידע נדל"ן של רשות 

  המיסים:

 

ת הזכויות, בהתחשב בניצול הבניה בפועל בשטח המתחם, ובמגבלות הניצול של יתר

, לצורך קביעת שווי יתרת זכויות ובהתחשב בהיקף השטחים, לרבות שטחי וולקן וגרינסטון

 .₪ 1,100,000 -הבאנו בחשבון שווי ממוצע לדונם של כהבניה במתחם המסחרי 

  

שטח חלקהגוש תאריך

במ"ר

מחיר לדונםמחירכתובת

1,981,599 8,400,000₪ ₪רח' המוסכים 23/03/201611661374,239

2,039,106 3,650,000₪ ₪רח' יוחנן הסנדלר 11/04/201611668621,790

1,930,502 3,000,000₪ ₪רח' מושלי יעקוב 17/01/201711669181,554

1,977,900 1,837,469₪ ₪רח' ענבר    11/06/20171165780929
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 תחשיב השווי .16

 הכנסות משטחים מניבים .א

 

 הערות:

 320בסך של ודמי שכירות למתחם וולקן  לשנה לתקופה של שנתיים₪ אלפי  860מחושב לפי  )*( 

 .תום החוזהחודשים עד  3למשך לחודש ₪ אלפי 

 שווי מתחמי קרקע לא בנויים )ללא מתחם וולקן( .ב

 

 שווי מתחם וולקן .ג

 

 

 שווי המתחם המסחרי החדש )שלב א'( .ד

 

מקדם שווי כזמיןשיעור היווןסה"כ שנתימקור הכנסה

דחייה

סה"כ שווי 

בערכים נוכחיים

592,111,418 592,111,4181₪ 44,408,3567.50%₪ ₪הכנסות משכ"ד מסחר

2,000,000 2,000,0001₪ 120,0006.00%₪ ₪הכנסות ממגרשים מושכרים

11,858,333 11,858,3331₪ 1,067,2509.00%₪ ₪רווח ממכירת חשמל

605,969,751 605,969,751₪ 45,595,6067.52%₪ ₪סה"כ שטח מניב

הכנסות משטחי בניה פנויים 

ומתפנים

₪ 2,476,1408.00%₪ 30,951,7500.86₪ 26,536,137

3,504,402 3,696,0000.95₪ 295,6808.00%₪ ₪שטח תפוס שאינו מניב )הערכה(

760,000- 760,000₪- ₪הוצאות חד פעמיות נטו )*(

635,250,290 639,857,501₪ 48,367,4267.61%₪ ₪סה"כ הפרויקט בתפוסה מלאה

סה"כ שווישווי דונם ממוצעשטח בדונםסעיף

41,789,700 1,000,000₪ 41.79₪מגרש גרינסטון

61,231,500 1,100,000₪ 55.67₪זכויות נוספות

103,021,200 97.45₪סה"כ

6,350,000- ₪בניכוי אומדן דמי היתר

96,671,200 ₪סה"כ נטו

50,400,000 44.5₪שווי מתחם וולקן

5,046שטח לשיווק )מ"ר(

5,483,400 ₪תחזית הכנסות לשנה

8.5%שיעור היוון

64,510,588 ₪סה"כ שווי כגמור ומוכן לאכלוס

56,096,164 15%₪בהפחתת רווח יזם )בהתאם לשלב הנוכחי(

35,413,839- ₪אומדן יתרת עלויות להקמת המבנה

20,682,325 ₪סה"כ שווי במצבו
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 סיכום תחשיב השווי .ה

 

 

 :ניתוח רגישות

שיעור ההיוון להכנסות משטחי מסחר  - להלן בחינת השפעה של שינוי הנחה מהותית בשומה

 על שווי הנכס:

 

 ההערכה .17

במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון,  -לאור האמור לעיל, הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון 

בסך של  –נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג', למעט השוכרים החופשיים 

 חדשים(.שקלים  מיליון ושלושה מאות מונהש₪ ) 803,000,000

 הערות:

 ערך מוסף. השווי המוערך, המפורט לעיל, אינו כולל מס .א

 

של הועדה לתקינה שמאית של מועצת  17.1הערכה זו הוכנה בהתאם להוראות תקן מס'  .ב

שמאי המקרקעין )גילוי מינימאלי נדרש בעבודות שמאות מקרקעין המבוצעות לצורך 

 (.1968 -דיווחים עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 נתונים נוספים .18

הכספיים של החברה, בשלוש השנים הנכס הוערך על ידנו בעבר לצורך הדו"חות  .א

 כדלקמן: -האחרונות 

 ₪אלפי  635,000בסך של  30.6.2015למועד  -

 ₪אלפי ₪  645,600בסך של  31.12.2015למועד  -

 ₪אלפי ₪  718,000בסך של  30.6.2016למועד  -

 ₪אלפי ₪  765,000בסך של  31.12.2016למועד  -

 ₪ אלפי₪  771,000בסך של  30.6.2017למועד  -

 

 ₪.אלפי  771,463 של בסך 30.9.2017ליום כפי שנמסר לנו, הנכס רשום בספרי החברה  .ב

635,250,290 ₪(א)הכנסות משטחים מניבים

96,671,200 ₪(ב)שווי מתחמי קרקע לא בנויים )ללא מתחם וולקן(

50,400,000 ₪(ג)שווי מתחם וולקן

20,682,325 ₪(ד)שווי המבנה המסחרי החדש )שלב א'(

803,003,815 ₪סה"כ שווי הנכס

803,000,000 ₪ובמעוגל

₪ 803,000,0007.75%7.50%7.25%

       826,200,000     803,000,000       781,300,000שווי הנכס ) ב- ₪(
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 הצהרות .19

הננו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או  .א

 במזמין השומה.

 

 .1966 –פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו  - השומה הוכנה על .ב

 

הוכנה לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד. השומה אינה מהווה תחליף השומה  .ג

לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בשומה נאסר על כל 

צד שלישי שאינו מזמין השומה, ועורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי 

 כאמור.

 

 

 

 

 

  בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 

 

 משה פרידמן                      רענן דוד 

 מהנדס ושמאי מקרקעין                                ושמאי מקרקעין (MAכלכלן ) 

 

 

 



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

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

           Civ. Engineer   -  Golan Vakrat  מהדס אזרחי  -   גולן וקראט

             Real Estate Appraiser   -  Roni Cohen  שמאי מקרקעין  -   רוי כהן

         Civ. Engineer   -  Yaron Parienti  מהדס אזרחי  -   ירון פריאטי

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

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

    Practical Engineer   -  Yossi Almoznino  הדסאי ביין  -   יוסי אלמוזיו

         Real Estate Appraiser   -   Oren Sagi  יןשמאי מקרקע  -   אורן שגיא

        Economist   -  Alex Tushler  כלכלן  -   אלכס טושלר

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

     Economist &Practical Engineer   -  Baruch Barshak  הדסאי בייןו כלכלן   -   ברוך ברשק

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

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

  Economist   -  Hagay yosef  כלכלן  -   חגי יוסף    

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

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

        Economist & Real Estate Appraiser   - Dor Laron  כלכלן ושמאי מקרקעין  -     דור לרון    

    Practical Engineer   -  Michael Zalcberg  הדסאי ביין  -   מיכאל זלצברג    

         Real Estate Appraiser   -  Mor Blumenfeld  מקרקעין תשמאי  -   מור בלומפלד

        Economist & Real Estate Appraiser   - Israel Atia  כלכלן ושמאי מקרקעין  -     ישראל עטיה    
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    (עדכון) שומת מקרקעין מקיפה – חוות דעת

  אומדן שווי חלק ממבה משרדים "בית ויטה" הדון:

  376, חלק מחלקה מספר: 6196גוש: 

  , פית הרחובות בר כוכבא ובית חורון, 11ריון מספר רחוב בן גו

  ברק-אזור התעשייה (הידוע כמרכז העסקים של העיר), בי

  



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

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

           Civ. Engineer   -  Golan Vakrat  מהדס אזרחי  -   גולן וקראט

             Real Estate Appraiser   -  Roni Cohen  ןשמאי מקרקעי  -   רוי כהן

         Civ. Engineer   -  Yaron Parienti  מהדס אזרחי  -   ירון פריאטי

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

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

    Practical Engineer   -  Yossi Almoznino  הדסאי ביין  -   יוסי אלמוזיו

         Real Estate Appraiser   -   Oren Sagi  שמאי מקרקעין  -   אורן שגיא

        Economist   -  Alex Tushler  כלכלן  -   אלכס טושלר

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

     Economist &Practical Engineer   -  Baruch Barshak  הדסאי בייןו כלכלן   -   ברוך ברשק

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

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

  Economist   -  Hagay yosef  כלכלן  -   חגי יוסף    

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

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

        Economist & Real Estate Appraiser   - Dor Laron  כלכלן ושמאי מקרקעין  -     דור לרון    

    Practical Engineer   -  Michael Zalcberg  הדסאי ביין  -   מיכאל זלצברג    

         Real Estate Appraiser   -  Mor Blumenfeld  קרקעיןמ תשמאי  -   מור בלומפלד

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

        Business Management & Real Estate Appraiser   -  Imanouel Gatterer  ובוגר מהל עסקים שמאי מקרקעין  -    עמואל גטרר    
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  7201 בדצמבר 17
  .71/530078 מספרו:

  לכבוד
  אשטרום כסים בע"מ 

  לידי מר דוד דולה
  .,ג..א

  

  (עדכון) שומת מקרקעין מקיפה – חוות דעת

  "ויטה"בית  חלק ממבה משרדיםאומדן שווי  הדון:

   376: מספר חלקהחלק מ, 6196גוש: 

  ורון, , פית הרחובות בר כוכבא ובית ח11רחוב בן גוריון מספר 

  ברק-אזור התעשייה (הידוע כמרכז העסקים של העיר), בי

  

אומדן שווי שוק מקוה למוכר מרצון. (הסכום שיתן לקבל ממכירת   :מטרת חוות הדעת

כס בעסקה בתום לב בין קוה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה 

, מושכלת בעסקה שאיה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים)

,  תקן I.F.R.Sחות כספיים ישום חשבואות בילאומית לצורך דו

IAS 40 –  דל"ן להשקעה (ומקבילו הישראלי תקן16.(  

אי מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בדוחות הכספים של החברה 

המפורסמים לצבור. הי מציין כי לא הורשעתי בעבירה המויה 

ה על פי ולא בעביר 1999 –(א) לחוק החברות התש"ט 222בסעיף 

  .1968 –חוק יירות ערך, התשכ"ח 
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  סיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבואיים בתאגידים מדווחים:

ביג מרכזים מסחריים, מעוז דיאל כסים וביין,  -  המעריך ביצע הערכות שווי בין היתר לחברות

ו דל"ן, הכשרה מגדלי עסקים, משהב, ארה סטאר גרופ, אשדר חברה לביה, בית גיל הזהב, קרס

חברה לביטוח, יוחוף, גלובוס סטר, אזורים, י.ד. ברזאי, ארזים, גידי החזקות, אחים אלה, 

 ₪.מיליארד  10-אשטרום, קבוצת חג'ג', תידהר, בהיקף של למעלה מ
  

       אשטרום כסים בע"מ  :    זמין חוות הדעתמ

  (על ידי מר דוד דולה סמכ"ל הכספים של החברה )       
  

   7201ובמברב 27     :   עד הזמת חוות הדעתמו

  

על ידי  5.3.2012קיימת התחייבות לשיפוי אשר יתה בתאריך   :         התחייבות לשיפוי

חברת, אשטרום כסים בע"מ, לפיו מתחייבת החברה לשפות את 

השמאי באם תוטל עליו חבות כספית בקשר לשומה בגין כל טעה 

  סוג שהוא.ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל 
  

  הסיבות בגין בוצעה 
  I.F.R.Sלצורך דוחות כספיים ישום חשבואות בילאומית     :   ההתקשרות

  
  7201 בדצמבר 14  :     1תאריך הביקור בכס

  
  7201 דצמברב 31       :     המועד הקובע לחוות הדעת

  

  הסכמת עורך חוות הדעת על פרסומה בציבור:
  

ת דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן את הסכמתי כי חוות הי ותן בזאת את הסכמתי כי חוו

  דעת זו תפורסם בציבור.
  

  הערות לשכר הטרחה:
  

  שכר הטרחה היו סכום קבוע ללא התיות לעיין חוות הדעת.

  

  פירטי השכלה ויסיון מקצועי

 .1988 -  בהצטייות -תואר ראשון בכלכלה ומיהל עסקים   -  אויברסיטת בר אילן  -

 .1996 -  תואר שי במיהל עסקים, התמחות בשיווק  -

  .1990 -  בהצטייות -שמאות מקרקעין ויהול כסים   - אויברסיטת תל אביב  -

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

  בישראל".  
   

  

                                                      
  מקרקעין, בליווי מר שמוליק רפפורט, מהל הביין.הביקור בכס ערך  על ידי גיל עטר, שמאי    1
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 פרטי הכס
  

  6196  :  גוש מספר

  )375, 127 –(מספר חלקה ישן  376  :  1מספר החלקחלק מ

  מ"ר (שטח חלקה בשלמות) 7,894  :   שטח חלקה רשום

  566בב/מספר  תוכית ביין עיר על פי 1212  :   מגרש מספר

  מקומות חיה 311מ"ר ברוטו +  ,78111 –כ   :   2שטח בוי מוערך

חורון, אזור פית הרחובות בר כוכבא ובית , 11מספר  בן גוריוןרחוב   :  כתובת 

  ברק-התעשייה (הידוע כמרכז העסקים של העיר), בי

(ראה פרק  3ב"מושע"וזכות חוזית לבעלות פרטית בעלות פרטית   :  זכויות

  הזכויות בכס")"

  

  

                                                      
 שבדון. 376מהזכויות בחלקה  65/300חברת "אשטרום כסים בע"מ" היה הבעלים הרשום של  1
, שטח ברוטו כולל שטח עיקרי ושטח 1997משת  12045שטח במ"ר ברוטו היו על פי תשריט היתר ביה מספר    2

וריים). בקומות בהם מכרו חלק מהיחידות לצדדים שלישיים הובאו בחשבון שירות (כולל העמסה של שטחים ציב
חלקן היחסי של היחידות שבדון בקומה. השטח איו כולל את היחידות ומקומות החיה אשר מכרו לצדדים 

  ).בהתאם לדווח חברת אשטרום( שלישיים

לות המקרקעין, בוסף רשמו הערות מזכויות הבע 65/300רשומה כבעלים של  חברת אשטרום כסים בע"מ   3  
לטובתה של "אשטרום" על הבעלות של חברות "פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ", "הלוויל  126אזהרה לפי סעיף 

  איווסטמטס" ושל "ויטה מזון איכות בע"מ" (הרשומות כבעלות של יתרת זכויות הבעלות במקרקעין).
  להרחבה ראה פרק: "הזכויות בכס".   
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 תיאור הכס והסביבה
, 11בן גוריון מספר רחוב ב הממוקם, "ויטהבית "-הידוע כמשרדים מבה מחלק שוא חוות הדעת מהווה 

  בי ברק.הרחובות בר כוכבא ובית חורון,  פית

 מ"ר 7,894 היו , ששטחה הרשום376ה חלק, חלק מ6196הוקם על קרקע הידועה כגוש בשלמות ן יהבי

  .בשלמות

  .566בב/מספר  על פי תוכית ביין עיר 1212שוא חוות הדעת מהווה חלק ממגרש מספר 
  

  :תיאור הסביבה

שייה בי ברק הממוקם בצידה הצפון מערבי של העיר בי ברק, שוא חוות הדעת ממוקם באזור התע

בסמוך לגבול השיפוט של הערים בי ברק ורמת גן מדרום מערב לקיון איילון ולאצטדיון רמת גן 

  ובסמיכות רבה למגדלי "בסר". 

  רחוב ז'בוטיסקי בדרום.ששת הימים מצפון (דרך אבא הלל) ושוא חוות הדעת ממוקם בין דרך 

ששת הימים מהווה רחוב דו סיטרי ראשי המקשר בין רחוב ז'בוטיסקי ומתחם בורסת היהלומים דרך 

  במערב לדרך אם המושבות במזרח. 

  רחוב ז'בוטיסקי מחבר בין הערים, פרדס כץ, בי ברק, רמת גן ותל אביב.

ופן בו מבי אזור התעשייה מהווה כיום את מרכז העסקים של העיר ההולך ומתהווה ומשה את פיו בא

  משרדים מודריים. מגדליתעשייה חד קומתיים הבויים בבייה ותיקה הרסים ובמקומם בים 

מצפון מתל אביב, ממזרח מפתח תקוה וממערב מרמת גן, כולל  –האזור מרכזי וגיש ממספר כיווים 

  תחבורה ציבורית (בשלבי תכון תוואי הרכבת הקלה).

ים מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב, תשתיות ביוב הפיתוח הסביבתי במרבית האזור

  ומים וכו'.
  

  
  על גבי מפת הסביבהשבדון המקרקעין סביבת איתור 
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מבי תעשייה הבויים בבייה ותיקה, לצד בייי משרדים  –מאופיית בבייה מעורבת הקרובה הסביבה 

  ם בביה חדשה וכן לצד מרכזים מסחריים.אשר חלקם בויים בבייה ותיקה וחלקם בויי

בסביבה פעילות ערה ברוב שעות היום הכוללת פחי תחבורה גדולים, פרטיים וציבוריים, הן בשל היות 

אזור התעשייה מיקום מרכזי בעיר הכולל בתוכו חויות שוות ובעלי מלאכה שוים והן בשל היות הכס 

יון רמת גן, הום סטר, מגה ספורט, בייתילי, תחת רכבת בי ממוקם בסמיכות רבה לקיון איילון, לאצטד

  ברק, דיזיין סטר וכו' הממוקמים בסביבה.
  

מגדלי ב.ס.ר., מגדל אפי  כגון: תכון/בסביבה מספר פרויקטים של בייי משרדים הבויים/בשלבי ביה

 וקס, מגדל צ'מפיון מוטורס, מגדלקורד, מגדל ויטה, מרכז דן, מגדל למוסך צ.ד., מגדלי הכשרת -הורקו

  וכו'., מגדל אלייד היישוב, מגדלי סטימצקי, מגדל שייפלד

הבוי ("שלב א'") מאופיית בצורה דמויית מלבן ועל מרבית השטח קיים מבה משרדים  376חלקה מספר 

  .)מעל קומת מסחר ומרתפי חיה (שוא חוות הדעת מהווה חלק ממבה זה

("שלב ב'")  גדל משרדים חדש בידוע כמגדל "וי טאוור"מ ממוקם 376לקה מספר בחלקו הצפון מזרחי של ח

  מהווה חלק משוא חוות הדעת. איואשר 
  

  
  על גבי תצלום אוויר(מתוחמת בקו בצבע כחול) בשלמות  376איתור חלקה מספר 

  

  אשר שוא חוות הדעת מהווה חלק ממו מתוחם בין השאר כדלקמן: 1212מגרש 

  רחוב בית חורון ומעברו מבה חד קומתי ותיק המשמש כסיף של "אוטו דיפו". :  צפון

  .י ביהבומגרש הכולל מבה בשל קומות 2-4: רחוב בר כוכבא ומעברו בייי תעשייה   מזרח

  : ביין משרדים קוקורד.  דרום

קומות. 8-2: רחוב בן גוריון ומעברו בייי משרדים ומסחר בי   מערב

  ("שלב א'") ביין קיים
שוא חוות הדעת 

  מהווה חלק ממו

  מגדל "וי טאוור"
שוא מהווה חלק מ איו

  חוות הדעת
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   :"מגדל ויטה ("שלב א'") בשלמותתיאור להלן 

מכרו בעבר  מבה המשרדים הידוע בשם "מגדלי ויטה".שטחו של  שוא חוות הדעת מהווה את מרבית

הזכויות "ראה פירוט בפרק ( אשר אים מהווים חלק משוא חוות הדעת מספר יחידות מסחר ומשרדים

  )."בכס

מת גג חלקית הממוקמות מעל קומת קרקע מסחרית קומות משרדים וקו 5המבה בשלמות בוי בגובה של 

  ושלוש קומות מרתפי חיה.

  . 1מ"ר (עילי+תחתי) 33,548 –בשטח ברוטו של  כ  1997המבה בשלמות בוי על פי היתר ביה  משת 

 

, כאשר הגישה אליהם היה דרך מעבר פימי B –ו   Aומורכב משי אגפים  19972בשת הביין הוקם 

  הסלול מדרום למבה (ומצפון לביין " קוקורד").להולכי רגל 

  .3מעליות וסעים מדרגות ושלוש מילובי כיסה מאוייש בשומר, גרממוקם  ,בקומת הקרקע של כל אגף

מהלובי של כל אגף יתן להגיע לקומות המשרדים שבאותו אגף, אם כי בחלק מקומות המשרדים אין 

  .)מות לחברת "לאומי קארד" הוסרו המחיצות בין האגפיםהפרדה בין האגפים (בקומות המושכרות בשל

  בקומות הקרקע של המבה יחידות מסחריות אשר הגישה אליהן היה ישירה מהרחוב.

במבה קיים פאטיו לא מקורה אשר הגישה אליו מהקומה הראשוה (בכל שאר הקומות שמעליו שטח זה 

  מהווה חלל פתוח).

  רה.מרפסת לא מקו הקומה השישית כוללת

  

  המבה בוי בלוקים ובטון, חיפוי קירות חוץ ברובו אבן ובחלקו קירות מסך.

אלמטים וכוללת , מת בייי משרדים מודריםארמת הגמר של המבה טובה ותוו רמת התחזוקה

, ת מיזוג אווירומערכ באריחי שיש, : ריצוף וחיפוי לובי כיסההתואמים את סטדרט הביה כגון

  י אש.ספריקלרים וגלא

  

  

                                                      
  מ"ר עיליים). 4,595 –מ"ר שטחי שירות (מתוכם כ  21,614 –מ"ר עיקרי עילי ו כ  11,934 –כ השטח כולל  1

 .1997לביין בשת  4יתן טופס  2
 שתי מעליות אשר עוצרות בכל הקומות ומעלית אחת המקשרת בין קומת הלובי לקומות מרתפי החיה. 3
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  :מהווה חלק ממגדל ויטה ("שלב א'")הלהלן תיאור שוא חוות הדעת 

 שטח במ"ר  קומה
 /ברוטו 

מקומות 
  1חיה

  הערות  תאור

מרתפי 

  חיה

311 

מקומות 

  חיה

הם יקומות של מרתפי חיה המחוברים בי 3המבה כולל 

ברמפת ירידה, מרתפי החיה מחוברים לשי האגפים בביין 

)A+B(.  

ף יצוק בטון (רצפה וקירות) וכולל מתזי מים המרת

   "ספריקלרים". 

, אשר חלקם מקומות חיה 311שוא חוות הדעת כולל 

חיה בודדים וחלקם מקומות חיה עוקבים  תמהווים מקומו

 משמשים ללקוחותאשר מושכרים ו/או  (לשי רכבים)

  .2מזדמים

ק ממקומות החיה סגרו חל

 ומשמשיםבלוחות גבס 

 600-(בהיקף של כ יםכמחס

, לא אותר היתר ביה מ"ר)

המסדיר שימושי אחסה 

  בקומות המרתף

קומת 

  קרקע

שוא חוות הדעת בקומת הקרקע מושכר ל"לאומי קארד"   מ"ר 1,637

לשימוש משרדים, וחדרי אוכל בשרי וחלבי (בחדר האוכל 

מ"ר שלא אותר בגיה  55 –החלבי קיימת גלריה בשטח של כ 

  .היתר ביה)

בוסף מרחב מוגן קומתי המשמש את משרדי חברת היהול 

  של הביין.

בהיתר ביה כמחסים  החלק העורפי של יחידות אלו מסווג

  .ת כשטח עיקרימסווג היתרה

בקומת הקרקע שטחים 

מסחרים אשר אים מהווים 

חלק משוא חוות הדעת כגון: 

סיף דואר, סיף בק 

מטבחים,  י, אביבבילאומי

  חים וקרמיקה וכו'.יא.ח. שט

  

ת בשלמות לחברת "לאומי קארד" ולפיכך והקומות מושכר  מ"ר 2,759  קומה א'

). הקומות A+Bאין בקומות אלו מחיצות בין שי האגפים (

משמשות למשרדים, כוללות רצפות המחופות אריחים 

  ושטיח מקיר לקיר.

  

  מ"ר 2,809  קומה ב'

 –רת "לאומי קארד" למעט שטח של כ הקומה מושכרת לחב  מ"ר 2,809  קומה ג'

  .מ"ר המושכרים לחברת "ביפ" 238

  

    .שוכרים שויםשוא חוות הדעת בקומה זו מושכר ל  מ"ר 880  קומה ד'

שוא חוות הדעת בקומה זו מושכר למספר חברות כגון:   מ"ר 887  קומה ה'

  .כו'ומשרדי עו"ד, משרדי רואה חשבון, "הד און יווט עסקי" 

  מ"ר. 21 -ריק בהיקף של כ בוסף שטח

  

  מקומות חיה 311מ"ר מ"ר ברוטו +  11,781 -כ   סה"כ

                                                      
, שטח ברוטו כולל שטח עיקרי ושטח 1997משת  04512שטח במ"ר ברוטו היו על פי תשריט היתר ביה מספר    1

שירות (כולל העמסה של שטחים ציבוריים). בקומות בהם מכרו חלק מהיחידות לצדדים שלישיים הובאו 
 בחשבון חלקן היחסי של היחידות שבדון בקומה. 

ים ולפיכך לא הובאו מקומות חיה וספים המסומים בהיתר הביה כמעברים ושטחים טכי 61בוסף, לחברה    2
  בחשבון בתחשיב השומה.
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  :הערות

 בחלק מהקומות מושכרים גם שטחים המסומים כמרחבים מוגים קומתיים על פי היתרי ביה. –

חלוקת פים בקירות גבס,  וכוללת בין היתר למשרדים תואמת את השימוש הקומות רמת הגמר בכל –

שטיחים מקיר  קרמיקה/ אריחיבריצוף אלמטים דקורטיביים מגבס, תאורה שקועה, סטית, תקרה אקו

 מיזוג אויר וכו'. רכותמע לקיר, רצפת פרקט,

  רמת התחזוקה בביין טובה.ככלל,  –
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  תצלומי הכס

    

  מבט על מבה "מגדל ויטה" מכיוון רחוב בן גוריון
  

   

  מרתף החיהמבט על 
  

  'משרדים בקומה ג
  

    

  משרד בקומה ה'  חדר אוכל בקומת הקרקע
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  1הרקע התכוי

, 7.8.1980ביום  2649 מספר בי.פ.אשר פורסמה למתן תוקף  ב'/105בב/בהתאם לתוכית ביין עיר מספר   .א

לשימוש  160%" הכולל זכויות ביה בשיעור של אזור תעשייהבייעוד ל" עולה כי המקרקעין שבדון סווגו

  מות.קו 4 -עיקרי ב

  

, 24.5.2001ביום  4989מספר  בי.פ.אשר פורסמה למתן תוקף  566בב/בהתאם לתוכית ביין עיר מספר   .ב

 ".תעסוקהבייעוד " )1212(חלק ממגרש מספר  סווג המגרש שבדון

בחלק הצפון מזרחי של המגרש מסומן שטח כ"מקום למגדל", בחזית מערבית ומזרחית של המגרש 

  ." מוצעת לצד "זיקות האה לציבור הולכי רגל"רךיעוד ד"רצועת קרקע צרה ב

  

  בשלמות (מתוחמת בקו בצבע שחור) על גבי תשריט התכית 1212איתור מגרש מספר 
  

עם זכויות בייה של למעלה (הקרקע שבדון היה רק חלק ממה) דום  251תוכית ביין עיר זו חלה על 

  ובות הבאים:הרח על ידיכית תחמת ת. המ"ר 240,000 –מ 

  : רחוב ז'בוטיסקי  דרום

  : דרך ששת הימים  צפון

  : רחוב חשמואים  ממזרח

  : רחוב בן גוריון  ממערב

                                                      
ממחלקת  המידע בפרק "הרקע התכוי" מושתת, בין היתר, על מידע תכוי ותוכיות ביין עיר כפי שמסרו   1

  .בי ברקההדסה בעירית 
דעת, זכויות הביה המתוארות לעיל הין על פי הבה ופרשות סבירה לתוכיות ביין עיר, במועד עריכת חוות ה

ואין מחייבות את הוועדה המקומית לתכון ולביה. למען הסר ספק יובהר כי רק לאחר הגשת בקשה להיתר ביה 
  וקבלת אישור הוועדה המקומית לתכון ולביה תתבררה זכויות הביה באופן סופי.

 1212מגרש מספר 
(שוא חוות הדעת 

  מהווה חלק ממו)

"מקום 
  למגדל"



  

  

  

  

I:\DATA\DOC30000\30078.5.doc   11עמוד  

  : בין מטרות התכית

  קביעת שטח למרכז עסקים ראשי בבי ברק. –

שיוי ייעוד מאזור תעשייה, מסחר, מגורים ואזוא מיוחד לתעסוקה, לאזור מגורים מיוחד, לשטח  –

  ולשטח ציבורי פתוח.לבייי ציבור 

 קביעת השימושים המותרים,זכויות והוראות בייה. –

 הסדרת מערכת תועה וחייה. –

  

  התכליות המותרות ב"אזור תעסוקה":

  מעל פי הקרקע:

  מסחר בשתי הקומות הראשוות בלבד.

ת, משרדים, תעשייה עתירת ידע, בית מלון, בית אבות, תעשייה קיה, מרפאות, מועדון ספורט, מכללו

  בתי ספר להכשרה מקצועית.

  

  מתחת לפי הקרקע:

מחסים, חייה, חדרים טכיים, חדרים מוגים, שטחי מסחר במיין השטחים העיקריים (במרתף עליון 

  בלבד). 

  

  התכליות המותרות יהיו כפופות למגבלות הבאות:

  לא יתן במבה אחד ליעד שטחי בייה לבית אבות ואולמות שמחות. –

  מושים של בתי אבות יחד עם שימושים של תעסוקה באותו גרעין של ביין.לא יותרו שי –

  לא יותרו עסקים היוצרים מטרדים סביבתיים. –

  לא יותרו שימושים של בתי אבות במגרשים הגובלים במגורים. –

מסעדות ובתי אוכל יותרו רק במידה והביין יכלול פיר פימי לארובה שישמש לפליטת ריחות  –

  ומיעת מטרדים.

  כל המבים בתוכית יכללו חדרי אחסת פסולת. –
  

  :תאים למתן היתר בייה

קומות ומעלה ילווה בחוות דעת מומחה לושא השפעות אקלימיות של רוחות  20היתר לביית מגדל בן 

  והצללה ובאישור היחידה הסביבתית.

  במגרשים הכוללים שפ"פ שטחי הבייה יחושבו משטח המגרש כולל השפ"פ.

  מטר.  4.5מת מרתף עליוה לא יעלה על גובה קו

  מטר. 6גובה קומה מסחרית ראשוה לא יעלה על 

  מטר. 4גובה קומה מסחרית עליוה לא יעלה על 

  מטר. 3.5הקומות המסחריות, לא יעלה על  2גובה הקומות שמעל למפלס הכיסה הקובעת, למעט 

  מטר מעל פי הים. 145גובה הביין, כולל מתקים טכיים ואטות, לא יעלה על 

  יתן יהיה להתיר מחסים בקומת מרתף עליוה ובתאי שהם יוצמדו קייית לחות או משרד.
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גשרים בי קומה אחת  2 –הקמת לא יותר מ  על ידייתן יהיה לחבר בין המגדלים  1213 –ו  1212במגרש 

  כל אחד.

לודה אשר במפלס המדרכה כמסומן תרשם זיקת האה לציבור בתחום הקו 1213, 1212, 1211במגרש 

  בתשריט.

  

  שבדון: 1212להלן טבלת שימושי קרקע ביעוד "תעסוקה" הכולל את מגרש מספר 

  מספר
קומות 
מתחת 
לקומת 
  הכיסה

  מספר
קומות מעל 

לקומת 
  הכיסה

 1תכסית

שטח  שטח שירות

עיקרי 

מעל 

 הקרקע

 מעל לקרקע
מתחת 

 הקרקע

  קומות 5
 20קומות בסיס +  

  ומות מגדלק

 –קומת קרקע וקומה א' 

75%.  

קומות בסיס שמעל לקומה  

  .50% –א' 

קווי  על פי  -קומות מגדל 

ביין בתשריט ובכל מקרה 

 .30% –לא יותר מ 

משטחים  35% –

עיקריים שמעל 

  הקרקע.

שירות שטחי  –

לשימוש מסחר יהיו 

משטח מסחר  50%

 עיקרי

500% 300% 

  

  :הוראות הבייה

), בכל מתחם 6 –מ מתחמי תכון (המגרש שבדון מצוי במתחם תכון  12 –קה ל התשריט כולל חלו -

יותה מתן היתר בייה בהגשת תוכית ביוי לביצוע הכולל תשתיות, העמדה ופיתוח, סימון מבים 

  להריסה, להבטחת ביצוע הדרכים והתשתיות הדרשות.

ום השטחים הציבוריים הגובלים תאי למתן היתר בייה יהיה הריסת כל המבים הכללים בתח -

תוכית זו, וכן הבטחת ביצוע הריסת כל המבים בתחום המגרש  על ידיעימו והמיועדים להפקעה 

 שים מיום מתן היתר הבייה. 5תוך 

תוכית זו ללא  על פימתחמי התכון מהווים יחידה תכוית מלאה שיתן לממש בה את הזכויות  -

 תלות במתחמים גובלים.
  

, 31.7.2008ביום  5836אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ.  ב'/566בב/לתוכית ביין עיר מספר  בהתאם  .ג

שים וספות בכדי  5 –התוכית היה הארכת המועדים שקבעו בתוכית הראשית  ב מטרת עולה כי 

  לעודד את הביה החדשה.

לעיין הריסת מבים , בין השאר 566קובעות הארכת מועדים שקבעו בתכית בב/ התוכיתהוראות 

  ים של פיוי  באזור במגורים במתחם.כבכדי לעודד ביה חדשה לתעסוקה והלי

                                                      
  במגרשים הכוללים שפ"פ שטח הבייה יחושב משטח המגרש טו כולל השפ"פ.   1
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  רישוי

להרוס את המבה הקיים , עולה כי הותר 5.10.1994יום היתן ב 11269להיתר בייה מספר בהתאם   .א

  מרתפי חייה. 3 –קומות מעל ל  4ולבות ביין תעשייה בן 

  
להגדיל את שטח המרתפים , עולה כי הותר 9.4.1995היתן ביום  11428פר להיתר בייה מסבהתאם   .ב

  בשלושת המפלסים.

  
קומות וספות:  2, עולה כי הותר לבות 14.1.1996היתן ביום  11552להיתר בייה מספר בהתאם   .ג

 רביעית וחמישית.

  
  
ויים בביין קיים בן שי , עולה כי הותר לבצע8.7.1997היתן ביום  12045להיתר בייה מספר בהתאם   .ד

 –קומות משרדים וזאת ל  5 –קומות מרתפים ושימוש חורג בקומת הקרקע למסחר ו  3קומות מעל  6

 .1שים 5

בהתאם לתשריט התכית עולה כי מטרת ההיתר היה "תכית שיויים ושימוש חורג בקומת הקרקע 

  משרדים". –מתעשייה למסחר ובשאר הקומות 
  

סה" כמוצעקיים 
        5,730.4        5,730.4מרתף 
        5,766.3        5,766.3מרתף 
        5,522.3        5,522.3מרתף 
        3,523.0        1,339.3      2,183.6 134.1-   2,317.8קרקע 

               -               -ק.בייים 
        2,758.6           629.1      2,129.5 165.1-   2,294.5קומה א'
        2,808.6           679.1      2,129.5 246.2-   2,375.7קומה ב'
        2,808.5           679.1      2,129.5 214.3-   2,343.8קומה ג '
        2,732.7           632.0      2,100.6   83.7-   2,184.3קומה ד'
        1108.63152.621261.25497.161,758.4קומה ה '
            139.4           139.4חדר מכוות

      33,548.1      21,614.3   690.811,933.9- 12,624.7סה" כ

שטח עיקרי במ" ר
קומה

סה" כ ברוטו 
במ" ר

סה" כ שטח 
שירות

  

                                                      
התכית פורסמה שהיתה בהליכי הכה.  566ימוש חורג יתן לתקופת בייים עד לאישור תוכית בב/ההיתר לש   1

  . 2001למתן תוקף בשת 
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   :הח"מ הערות

 מ"ר. 4,595 -מתוך שטחי השירות הכלליים, שטח שירות על קרקעי מסתכם ל  –

מ"ר (בשימוש ממ"ק ומבואות), היתר זה ביטל  131.15בקומת הבייים היו קיימים שטחי שירות בשטח של  –

 שטחים אלו.

תעשייה, בשאר הקומות  קוםהיתר ביה זה כולל שימוש חורג כדלקמן: "בקומת קרקע שימוש מסחר במ –

 ).2001(אשר אושרה בשת  566משרדים", לשימוש בייים עד אישור תכית בב/

– יה אייה ברוטו על פי תשריט היתר הבישות בדופן  םשטחי הבכוללים שטחי פירים, שטחי מעלית, ו

 ., כך שקוטור הקומות במבה גדול בפועל מהקוב בהיתר הביה (עיקרי + שירות)1הקירות

מקומות חיה (חלקן חיות  508 –עולה כי בקומות המרתף מסומים כ הביה בהתאם לתשריט היתר  –

כמחסים. השימוש במחסים בקומות  ומשמשותכפולות), כאשר בפועל חלק ממקומות החיה סגרו 

  המרתף איו על פי היתר ביה.

  

  חתך המבה שבדון על גבי תשריט היתר הביה
 

 

ין בעולה, בין השאר, כי יתן לספק למקרקעין שבדון ( 8.9.1997מיום  )5(תקה  4 לטופסבהתאם   .ה

מספר  ם, בי ברק) אשר בה על פי היתרי11, ברחוב בן גוריון מספר 127, חלקה 6196תעשייה, גוש 

 , את השירות המבוקש (למתן שירותי חשמל, מים וטלפון).12045, 11552, 11428, 11269

  
  

  

                                                      
בחלק מהדפות של הקירות קיימות ישות בצורה כזאת ששטח הרצפה גדול משטח החלל שמעליו, היות ושטח  1

חלל), וצר מצב כי השטח המושכר על פי חוזה מדידה על פי היתר הביה איו לפי שטח רצפה (אלא לפי שטח ה

  השכירות גדול מהשטח המצויין בהיתר הביה (תחשיב מדידה שוה).
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  בכסהזכויות 

  

  כדלקמן: עולה, בין השאר,, 7.12.2017תאריך מ מפקס הזכויות העתק רישוםלבהתאם   .א

  6196 :        גוש

  )375, 127 –(מספר חלקה ישן  376 :    חלקה

  מ"ר (שטח חלקה בשלמות) 7,894:   שטח חלקה רשום

  

   - בעלויות

  החלק בכס  שם הבעלים

  105/300  ויטה מזון איכות בע"מ

  65/300  ת בע"מפ.י.ב.י. אחזקו

  65/300  הלוויל איווסטמטס

  65/300  אשטרום כסים בע"מ
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   – שים) 999(לתקופות של  חכירות

  שטח  החוכר  תאריך
סימון 

  בתשריט 
  תאריך סיום

  30.4.2998  2,חכ1חכ  מ"ר 641.1  רשות הדואר  6.7.2000
  26.2.2997  3חכ    זיג זג אופה בע"מ  11.3.2010
  15.9.2997  21-חכ    י בועז בע"מד"ר עמיח  30.6.2015

  26.6.2995  8-חכ  מ"ר  302.8  פוכס שרייבר כסים ואחזקות  16.11.2010

  17.8.2996  7-חכ  מ"ר 288.8  ) בע"מ1988מייקום הפצצות (  17.8.2015

  18.9.2997  22-חכ  מ"ר 97  אליאן חברה ליהול ושירותים בע"מ  16.11.2010

  4.6.2995  4חכ    די ודורון כסים בע"מ  25.11.2010

  17.9.2997  6חכ  מ"ר 49.1  הלמן אברהם, בלולו חיים וגלית  22.12.2010

  2.2.2996  5חכ  מ"ר 485.3  פורטראב חברה להשקעות בע"מ  18.1.2011

  22.2.2997  16חכ  מ"ר 50.9  קלטיק משה  18.1.2011

  29.9.2996  9חכ  מ"ר  117.3  מדור לירז כסים בע"מ  18.1.2011

  48חכ   "רמ 9.4 -מחסן   

מקומות עבודה +  24  יס אביב אחזקות בע"מ  24.5.2017
שטח בטון המסומן 

  50חכ

  10.12.2995  14חכ

  18.8.3003  11חכ    יס אביב אחזקות בע"מ  24.5.2017

  10.12.2995  14חכ     ידד בע"מ  4.8.2011

  49חכ   מחסן

  33-38חכ  מקומות חיה 24

  50חכ   משטח בטון

  16.6.2995  24-חכ  מ"ר 129.6  ות אור בע"מברכ  2.11.2011

אהרווביץ' הייזלר שירותי יהול   28.11.2011
  בע"מ

  16.7.2996  12-חכ  מ"ר 161.70

  46, 45-חכ  מקומות חיה 4

שלומי ועירית לוטן אחזקות וכסים   4.1.2012
  בע"מ

  4.5.2996  13-חכ  

בזק החברה הישראלית לתקשורת   29.3.2012
  בע"מ

    1.1.2999  

  12.7.2996  50-חכ    עוזרי ליאורה ועוזרי בימין  19.4.2012

מקומות חיה בשטח  2
  מ"ר 24.30

  51-חכ
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   - משכתאות

 6.7.2000על המקרקעין שבדון רשמו מספר הערות על משכתאות, בין היתר, רשמה הערה בתאריך 

", מוטבי ום כסים בע"מאשטרעל הבעלות של " בדבר משכתא מדרגה ראשוה ללא הגבלת סכום,

  הבק הבילאומי הראשון לישראל בע"מ. –ההערה 

  

   - הערות

  .1על הכס רשומה הערת אזהרה בגין אתר עתיקות  -

לטובת רוכשים של יחידות שוות בביין הקיים על  126הערות אזהרה לפי סעיף מספר רשומות   -

וכן  ואשטרום כסים בע"מטמטס, זכויות הבעלות של פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ, הלוויל איווס

  הערות לטובת בקים שוים על זכויות אילו.
  

על הבעלות  אשטרום כסים בע"מלטובת  126רשמה הערת אזהרה לפי סעיף  2.11.2009בתאריך   -

  של פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ.

בעלות על ה אשטרום כסים בע"מלטובת  126רשמה הערת אזהרה לפי סעיף  3.12.2009בתאריך   -

  של הלוויל איווסטמטס.

על הבעלות  אשטרום כסים בע"מלטובת  126רשמה הערת אזהרה לפי סעיף  17.12.2009בתאריך   -

  של ויטה מזון איכות בע"מ.

 3לטובת הבק הבילאומי הראשון לישראל בע"מ על  126הערות אזהרה לפי סעיף  3רשומות   -

  . אשטרום כסים בע"מהערות האחרוות של 
  

  לטובת חברת החשמל לישראל על זכותם של כל הבעלים. 126רשומה הערת אזהרה לפי סעיף   -

 5866(ילקוט פרסומים מספר  7 –ו  5רשמה הערה על הפקעה לפי סעיפים  7.12.2008בתאריך   -

  .2)18.11.2008מיום 

  

  

                                                      
, הערה על שרידי יישוב וקברים מראשית השלב השי של תקופת 9.7.1992מיום  4023בהתאם למפורט בי.פ.  1

 הברוזה התיכוה.
 .566הודעה היה בהתאם לתכית בב/, ה18.11.2008מיום  5866בהתאם למפורט בי.פ.    2
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אשטרום ") לבין י.פ.י.ב.בין פ.י.ב.י אחזקות בע"מ (להלן:" 1.11.2009שחתם ביום להסכם בהתאם   .ב

 הפרטים הבאים:בין השאר, "), עולים אשטרום(להלן:" כסים בע"מ

לשעבר ויטה מזון איכות בע"מ -התקשרה אשטרום עם "תקומה מזון איכות בע"מ"  28.7.1993ביום 

  משווי הזכויות במקרקעין. 65% –(להלן: "ויטה") בהסכם קומביציה לרכישת בעלות ב 

 HALWILL INVESTMENTSסכם המחאה בין אשטרום ופ.י.ב.י לבין חתם ה 26.7.1995ביום 

מזכויותיה  1/3חתה אשטרום לפ.י.ב.י מלפיו ה (כולם ביחד להלן: "היזם"), –(להלן: "הלוויל") 

ריית בי ברק בוגע להיטל והתחיבותיה על פי הסכם הקומביציה וההסכמים שחתמו עם עי

  ההשבחה.

  .ה ליחיד היזם תוספת שיה להסכם הקומביציהחתמה בין תקומ 1.9.1998ביום 

  ברחוב בן גוריון בבי ברק. 6196בגוש  376המקרקעין: חלקה 

  קומות חיון תת קרקעי. 3 –קומות מעל ל  6מ"ר בן  16,350המבה: מבה בשטח כולל של 

  יהול לחיון.חברת  – "חיוי ויטה בע"מ"חברת יהול לביין,  – "מגדלי ויטה בע"מ"חברות היהול: 

  חלקים בלתי מסוימים במקרקעין. 65/300המוכרת מצהירה כי היה בעלת זכויות של 

  הממכר: כל הזכויות והחובות של המוכר במבה ובמקרקעין ומיותיה בחברות היהול.

מיות  3,250 –מיות רגילות בחברת היהול של המבה ו  3,250המיות המכרות בחברת היהול: 

  ול של החיון.בחברת יה

מע"מ עבור מיות חברת היהול ויתרת הסכום ע"ס ₪ +  350,000מע"מ (₪ +  19,199,000התמורה: 

  מע"מ בגין יתרת הממכר).₪ +  18,849,000

  מסים:

  המוכר ישלם מס שבח מקרקעין ומס רכוש.

  הקוה. על ידיהיטל השבחה ישולם מס רכישה, ו
  

") לבין הלוויל (להלן:" הלוויל איווסטמטסין ב 2.12.2009שחתם ביום להסכם בהתאם   .ג

  הפרטים הבאים: בין השאר, עולים ,"אשטרום"

  ברחוב בן גוריון בבי ברק. 6196בגוש  376המקרקעין: חלקה 

  קומות חיון תת קרקעי. 3 –קומות מעל ל  6מ"ר בן  16,350המבה: מבה בשטח כולל של 

  חברת יהול לחיון. –יהול לביין, חיוי ויטה בע"מ חברת  –חברות היהול: מגדלי ויטה בע"מ 

  הממכר: כל הזכויות והחובות של המוכר במבה ובמקרקעין ומיותיה בחברות היהול.

 מיות 3,250 –מיות רגילות בחברת היהול של המבה ו  3,250המיות המכרות בחברת היהול: 

  בחברת יהול של החיון.

  חלקים בלתי מסוימים במקרקעין. 65/300עלים של המוכר מצהיר כי היו ב

מע"מ עבור מיות חברת היהול ויתרת הסכום ע"ס ₪ +  350,000מע"מ (₪ +  19,199,000התמורה: 

  מע"מ בגין יתרת הממכר).₪ +  18,849,000

  מסים:

  המוכר ישלם מס שבח מקרקעין ומס רכוש.

  מס רכישה, והיטל השבחה ישולם על ידי הקוה.
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") לבין תקומה(להלן:" 1תקומה מזון איכות בע"מבין  11.11.2009שחתם ביום להסכם ם בהתא  .ד

  הפרטים הבאים: בין השאר , עולים"אשטרום"

  ברחוב בן גוריון בבי ברק. 6196בגוש  376המקרקעין: חלקה 

  .הממכר: כל הזכויות והחובות של המוכר במבה ובמקרקעין ומיותיה בחברות היהול

הורה בית המשפט המחוזי בת"א על מיוי עו"ד אמיר בר טוב ככוס כסים על זכויות  15.7.2008ביום 

  המוכר.

  תאי מתלה:

  .2תוקפו של הסכם זה מותה באישור בית המשפט

  חלקים בלתי מסוימים במקרקעין. 105/300המוכר מצהיר כי היו בעלים של 

  שיים כדלקמן:ילשטחים לצדדים ש על פי מידע שמסר לכוס "תקומה" מכרה

  מ"ר בקומת הקרקע מכר להזלמן אברהם ובלולו חיים וגלית. 61.5שטח של  .1

 מכר לידד בע"מ. 5מ"ר בקומה  78שטח של  .2

 .(מכירה משותפת של כל הבעלים בקרקע) מ"ר מכר לאהרווב אילן 335שטח של  .3

   (מכירה משותפת של כל הבעלים בקרקע). מכר שטח לבזק ולחברת חשמל .4

  

עבור מיות חברת היהול ויתרת הסכום ע"ס ₪  1,000,000לא כולל מע"מ (₪  51,000,000: התמורה

  בגין יתרת הממכר).₪  50,000,000
  

  מסים:

  המוכר ישלם מס שבח מקרקעין ומס רכוש.

  הקוה. על ידיהיטל השבחה ישולם ו מס רכישה

  מע"מ החל על העסקה יתווסף לתמורה ויחול על הרוכשת.

  

  

לעיין תשלום תמורה בגין רכישות שבוצעו  24.1.2012מיום  3מאת עו"ד אורלי מימוןור לאישבהתאם   .ה

, עולה כי עו"ד אורלי מימון יצגה את אשטרום 376חלקה  6196על ידי אשטרום כסים בע"מ בגוש 

כסים ברכישת המבה והמקרקעין שבדון מפי.בי. אחזקות בע"מ, הלוויל איווסטמטס שותפות זרה 

ומאשרת כי אשטרום שילמה את מלוא התמורה הקבועה בהסכמים לכל מזון איכות בע"מ,  ותקומה

  אחת מהמוכרות ה"ל.

                                                      
 בשמה הקודם ויטה מזון איכות בע"מ.   1
 .7.12.2009בית המשפט אישר הסכם זה ביום    2
  ממשרד מ, פירון ושות', עורכי דין.   3
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תקומה" וטיט בית בע"מ (להלן: " ובין ""אשטרוםבין  22.11.2009שחתם ביום להסכם בהתאם   .ו

  , עולים בין השאר הפרטים הבאים:"טיט")

להסכם הקימה "אשטרום" ביין על גבי והתוספות  1993בהתאם להסכם הקומביציה משת 

  המקרקעין (להלן: "הביין הקיים").

תקומה ואשטרום בחו בעבר להקים ביין וסף (אשר איו מהווה חלק משוא חוות הדעת), ובמגעים 

, הגיעו להסכמה כי בגין הביין הוסף ששיידרגיבוש חוזה היטל השבחה  ןלעיי עם עיריית בי ברק

היו על חשבון המחצית ₪  5,200,000אשר מתוכו סך של ₪  6,950,000תשלם סך של תקומה תקדים ו

  .1הראשוה של היטל ההשבחה לביין הוסף (להלן: "המקדמה")

₪.  4,000,000בין אשטרום ותקומה חתם הסכם הלוואה לפיו הלוותה אשטרום לתקומה סך של 

להקים את הביין הוסף והעיריה מסרבת בסופו של דבר תקומה ואשטרום החליטו באותה תקופה לא 

לפיכך הוסכם בין הצדדים בהסכם זה כי תקומה מתחייבת לסייע לאשטרום , 2להשיב את המקדמה

  במסגרת תביעתה הכספית גד העירייה.
  

תקומה מזון איכות לגבי מכירת הזכויות של  7.12.2009מיום  אישור בית המשפטבפי הח"מ הוצג   .ז

את זכויתיה בכס שהוא קי מכל שעבוד, משכתא, הערת אזהרה, עיקולים,  "אשטרום"לידי  בע"מ

  מע"מ.₪ +  51,000,000חובות וזכויות של צדדים שלישים בתמורה לסך של 
  

לבין עיריית בי " אשטרוםלהסכם פשרה שחתם בין " 3לבקשה למתן תוקף של פסק דיןבהתאם   .ח

  ברק, עולים הפרטים הבאים:

המשפט כי הגיעו להסכם פשרה על פיו יירשם בספרי עיריית בי ברק והוועדה הצדדים מודיעים לבית 

, הזיכוי 15.6.1999כון ליום ₪  5,200,000המקומית לתכון ובייה בי ברק זיכוי לזכות התובעת ע"ס 

  יהיה צמוד לריבית הפריים (הזיכוי היו אך ורק לצורך תשלום היטל השבחה).

  ן להסכם הפשרה תוקף של פסק דין (חלקי).לפיכך, מתבקש בית המשפט לית

                                                      
אשר מופה לעיריית בי ברק מאת "ויטה", עולה כי הואיל ואמור  6.5.1999בהתאם למכתב שחתם ביום    1

ויטה ואשטרום לבין עיריית בי ברק והוועדה המקומית לתכון ובייה בי ברק, וחבות להיחתם חוזה בין 
, וטרם חתם החוזה, הוסכם כי ויטה 6,950,000₪התשלום הראשון של ויטה ואשטרום על סמך החוזה היה 

יעבירו ויטה  14/5עד  9/5לעיריית בי ברק ובמהלך התקופה שבין ₪  2,000,000סך של  6.5.1999תעביר בתאריך 
יום, יוחזר מלוא סכום  30(במידה ולא ייחתם הסכם תוך ₪  4,950,000ואשטרום את יתרת הסכום, דהייו 

  ₪). 6,950,000התשלום בסך 
אשר טרם חתם בין "ויטה" ו"אשטרום" לבין עיריית בי ברק עולה  1999בהתאם לטיוטת חוזה (שלישית) מיוי 

ית התשלומים השוים ובכלל זה את סוגיית היטל ההשבחה בגין שיוי ייעודו כי ברצון הצדדים להסדיר את סוגי
  של הביין הקיים לצמיתות ובגין תוספת אחוזי ביה לחלקה בקשר לתב"ע החדשה.

לסילוק מלא ומוחלט של מלוא התשלומים בקשר ₪  6,950,000היזם אות לשלם לעירייה תשלום מראש בסך של 
  של המבה הקיים, ובגין לפחות מחצית היטל ההשבחה בגין תוספת אחוזי הבייה. לשיוי לצמיתות של ייעודו

שימוש חורג מהווה סילוק מלא וסופי של כל תשלום בקשר להיטל השבחה ו/או ₪  3,450,000תשלום מראש של 
  .בקשר למבה הקיים

) 300% –אחוזי הבייה (ל  מוסכם כי הסך הסופי של כלל התשלומים, לרבות מלוא היטל ההשבחה, גם בגין הגדלת
 –ל  160% –(הוא כולל בתוכו סכום קודם ששילמה כבר ויטה בגין הגדלת אחוזי הבייה מ ₪  10,400,000היו 

200%.(  
הגישה אשטרום תביעה כספית גד העיריה,  2008הגישה תקומה תביעה כספית גס העיריה, בשת  2004בשת  2

  תקומה וטיט.
 .23.12.2009בתל אביב יפו תן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ביום בית המשפט המחוזי    3
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, עולים 25.12.2017עורכי דין, מתאריך  –ממשרד מ. פירון ושות'  שרה פלץלאישור עו"ד  םבהתא  .ט

 הפרטים הבאים:

  .376חלקה  6196בגוש  משותףה"משרדו מטפל ברישום הבית 

היו  8.10.2017תאריך תשריט הבית המשותף לחלקה שבדון אשר ערך על ידי האדריכל שמואל בר ב

ואשר הוגשה ללשכת המפקחת בפתח  הגרסה האחרוה והמעודכת ביותר אשר התקבלה במשרדו

  .תקוה

 בית שבדון, יובהר כי במהלך רישום הבית המשותף ירשמו יחידותבלעיין היחידות שבבעלות החברה 

  אלו על כל הבעלים ורק לאחר מכן ירשמו על שם החברה.

  סים אשר ירשמו על שם החברה כפי שמסר לו על ידי ציג מטעמה: יחידות משהלהלן פירוט הכ

1-15 ,17-18 ,20-28 ,30 ,35 ,39-41 ,46 ,47 ,52 ,54 ,58-59 ,63-67 ,72-74." 
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 :עולה כדלקמן 27.11.2017 יוםב חברת אשטרום כסים בע"מאשר התקבל מלדו"ח שוכרים בהתאם   .י

  תאריך

תחילת 

  השכירות

  המושכר  קומה  רשם השוכ
תאריך תום 

  השכירות

הכסות דמי 

  1שכירות לחודש

1.5.1997  +

תוספות 

  והארכות

  2לאומי קארד

  מ"ר משרדים 9,675  קומות משתות

30.6.2020  

510,545 ₪  

  ₪ 78,226  מ"ר מסחרי 1,250  קומת הקרקע

1.1.2001  
 –חברה ליהול 

  מגדלי ויטה
  ₪ 2,115  31.12.2019  מ"ר 39  קומת הקרקע

1.11.1999  
ביפ יישומים 

  פסיכולוגיים
  ₪ 13,817  2130.6.20  מ"ר 238  4קומה 

  ₪ 45,173  31.12.2018  מ"ר 783  5קומה   גמא יהול  8.11.2001

  ₪ 504  31.12.2018  מ"ר 36  5קומה   ב.ד.אי  1.12.2006

  ₪ 5,440  31.12.2017  מ"ר 95  6קומה   יגאל חום  19.11.2009

  ₪ 12,490  14.6.2021  מ"ר 213  5 קומה  אייל אלון  15.6.2016

9.10.2003  
יווט  –הד און 

  עיסקי
  ₪ 13,830  8.10.2019  מ"ר 216  6קומה 

  ₪ 6,951  31.12.2017  מ"ר 99  6קומה   מאגר מוחות  10.8.2004

1.5.2010  
רו"ח עודד 

  גבריאלי
  ₪ 5,496  31.12.2018  מ"ר 90  6קומה 

1.2.2017  
אשכארד 

  בע"מ
  ₪ 2,654  31.3.2018  מ"ר 40  6קומה 

1.3.2017  
ח.רוט יעוץ 

  ויהול בע"מ
  ₪ 1,680  31.5.2018  מ"ר 24  6קומה 

  חודש₪/  698,921  סך הכל הכסות בגין דמי שכירות ללא מקומות חיה

סך הכל הכסות מקומות חיה (חיות המושכרות למויים שוים ומזדמים 

  ביכוי הוצאות תפעול החיון)
  חודש₪/  138,811

  

  .6 המ"ר בקומ 21 -שטח לא מושכר בהיקף של כ בוסף

  

   

                                                      
  בהתאם לדיווח מזמין חוות הדעת הסכומים אים כוללים מע"מ ודמי יהול.    1

  מסך ההכסות בבין (שטחי משרדים ומסחר). 84%-סך ההכסות של "לאומי קארד" מהווה כ    2
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  :הערות לשטחים המושכרים

 התפלגות השטחים המושכרים הים על פי דיווח מזמין חוות הדעת "חברת אשטרום". .1

לא הובאו בחשבון הכסות בגין מחסים בקומות המרתף אשר בו ללא היתר ביה (שטח זה הובא  .2

יה).בחשבון בתחשיב השומה כמקומות ח 

 שטחי המשרדים כוללים שטחים המסומים בהיתר הביה כמרחבים מוגים קומתיים. .3

 להלן התפלגות השטחים המושכרים על פי שימושים: .4

  מ"ר פויים) 21-מ"ר (בוסף, כ 11,548 -  משרדים 

  1מ"ר בקומת הקרקע 1,250 -  מסחר 

  3מקומות חיה 331 -   2מקומות חיה

  

  :רותממוצע הכסות בגין דמי שכי

  למ"ר/לחודש.₪/ 63 –: כ       דמ"ש למ"ר מסחר בקומת הקרקע 

  למ"ר/לחודש.₪/ 53 –: כ       דמ"ש  למ"ר משרדים חברת "לאומי קארד" 

  למ"ר/לחודש.₪/ 59 –: כ       דמ"ש  למ"ר משרדים חברות שוות בביין 

  למקום חיה/לחודש.₪/ 420–: כ   הכסה תפעולית קייה למקום חיה בקומת המרתף 

 

                                                      
1   יה כמחסים.חלק משטח זה מסווג על פי היתר ב 
  מקומות החיה מושכרות למויים כמקומות חיה מסומים/ על בסיס מקום שמור וללקוחות מזדמים.   2
מקומות חיה  61-מקומות חיה (לפי היתר ביה), ברם בפועל החברה עושה שימוש בכ 311שוא חוות הדעת כולל      3

יה סגרו בלוחות גבס ומושכרים מקומות ח -41וספים אשר מסומים בהיתר הביה כמעברים וכמו כן כ
מקומות חיה). מטעמי שמרות, בתחשיב השומה לא הובאו  331-כמחסים (כך שהחברה עושה שימוש בפועל בכ

בחשבון מקומות חיה אשר אים מסומים בהיתר הביה וכמו כן, הובאו בחשבון דמי שכירות ראויים כמקומות 
סף, הובאה בחשבון הפחתה בגין התאמת הביוי הקיים להיתר חיה לשטח אשר סגר ומשמש כמחסים. בו

  הביה.
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  :1 (חברת יהול) .620131.12דוחות כספיים ליום   .יא

עולה לגבי  ,י ויטה בע"מ"לשל "החברה ליהול מגד 31.12.2016כספיים ליום  ותחלדובהתאם  .1

  דוחות רווח והפסד כדלקמן:

20152016שה (כון ל - 31 לדצמבר)

      3,813,000₪      4,250,000₪הכסות מאחזקה ויהול ביין משרדים ומסחר

הוצאות

      3,323,000₪      3,699,000₪אחזקה, ההלה וכלליות

         497,000₪         554,000₪שירותי יהול ופיקוח לבעלי מיות

4,253,000₪      3,820,000₪      

           7,000₪-           3,000₪-רווח/ הפסד מפעולות רגילות

             7,000₪             3,000₪הכסות מימון טו

  --רווח לפי מיסים על הכסה

  הוצאות האחזקה מכוסות באופן מלא באמצעות דמי היהול.עולה כי  לדו"ח זהבהתאם 

  

מ"ר/חודש ולשטחי ₪/ 19-כבהתאם לדווח החברה סך דמי היהול לשטחי המשרדים הים סך של 

  מ"ר/חודש.₪/ 13.5-כהמסחר סך של 

  דמי היהול מצויים בטווח הסביר.

  

  

                                                      
  הדוחות עברו ביקורת על ידי קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון. 1
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  גישות השומה

  
  קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי כסי מקרקעין:  א.

  
   – גישת ההשוואה (גישת שווי שוק)  1א.

שיתן לקבל ממכירת הכס בעסקה בתום לב בין קוה מרצון ומוכר מרצון, הסכום 

  הפועלים בצורה מושכלת.

גישה זו מבוססת על אומדן שווי שוק בהסתמך על עסקאות שעשו בכסים דומים ככל 

ביחס לכס שוא השומה (מאפייים כגון: מיקום, שטח, שימוש,  םהאפשר במאפיייה

  הזכויות בכס וכדומה). תוי תכון, שת בייה,

בגישה זו עשה יתוח של תוי ההשוואה תוך כדי שימוש במקדמי התאמה לכס שוא 

  חוות הדעת.

  
גישה זו ישימה בעיקר כאשר כון למועד הקובע לחוות הדעת קיימים מספר תוים של 

  עסקאות שהתבצעו בפועל או שקיימים מספר כסים מוצעים למכירה.

  

  - ון ההכסותגישת היו  2א.  

 עשה היוון ישיר של ההכסות השתיות הצפויות לפי שיעור ההיוון הראויבגישה זו   

(כלומר השווי היו הערך הוכחי של כל ההאות העתידיות הצפויות מהכס). בקביעת 

שיעור ההיוון משפיעים גורמים כגון יציבות השוכרים, משך תקופת השכירות, מהות 

מסחר, משרדים,  -ים וכו' (גישה זו מתאימה לכסים מיבים הכס המושכר, השימוש

  תעשיה, תחות דלק, בתי מלון, מקבצי דיור וכו' ואיה מתאימה לדירות מגורים).

  

  -גישת העלות (גישת השווי הפיזי)  3א.  

בגישה זה ערך אומדן לשווי הקרקע בשוק החופשי, לאומדן עלויות הביה וההקמה   

  , בכפוף לפחתים (פחת פיזי ופוקציולי).ולאומדן הרווח היזמי
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  עקרוות השומה

אזור התעשייה משרדים, הממוקם בומסחר ת ולעיין שוא חוות הדעת, מדובר במבה המשמש למטר

  הגישות המועדפות בכס מסוג זה הין: .ברק-(הידוע כמרכז העסקים של העיר), בי

מתאימה  גישת היוון ההכסות שכן גישה זודרשות וגישת ההשוואה לכסים דומים תוך ביצוע התאמות ה

  כגון מסחר, משרדים, תעשיה, תחות דלק, בתי מלון, מקבצי דיור וכו'.  –לכסים מיבים 
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  גורמים ושיקולים באומדן השוויעקרוות,  

  

 באומדן השווי, הובאו בחשבון, בין היתר, העקרוות, הגורמים והשיקולים הבאים:
  

בן גוריון מספר רחוב ב , הממוקם"בית ויטה"-משרדים הידוע כבה ממחלק ת מהווה שוא חוות הדע –

  בי ברק., פית הרחובות בר כוכבא ובית חורון, 11

  

 מ"ר 7,894 , ששטחה הרשום היו376ה חלק, חלק מ6196הוקם על קרקע הידועה כגוש בשלמות ן יהבי –

 בשלמות.
  

–  יין עיר 1212שוא חוות הדעת מהווה חלק ממגרש מספרית ב566בב/מספר  על פי תוכ. 
  

על פי מקומות חיה ( 311מ"ר מ"ר ברוטו +  11,781 –התון כי השטח בוי שוא חוות הדעת היו כ  –

 ).1997משת  12045היתר ביה מספר 
  

מבי תעשייה הבויים בבייה ותיקה, לצד בייי  –התון כי הסביבה הקרובה מאופיית בבייה מעורבת  –

  שרדים אשר חלקם בויים בבייה ותיקה וחלקם בויים בביה חדשה וכן לצד מרכזים מסחריים.מ

  

בסביבה פעילות ערה ברוב שעות היום הכוללת פחי תחבורה גדולים, פרטיים וציבוריים, הן התון כי  –

 גן, וכו'.בסמיכות רבה לקיון איילון, לאצטדיון רמת  מיקום הכסמרכזי בעיר והן בשל הבשל המיקום 
  

התון כי בסביבה מספר פרויקטים של בייי משרדים הבויים/בשלבי ביה/תכון כגון: מגדלי ב.ס.ר.,  –

מוסך -, מרכז דן, מגדל לוקס, מגדל צ'מפיון מוטורס, מגדל הורV-Towerמגדל אפי קוקורד, מגדל 

היצע גדול של שטחי משרדים  קיים צ.ד., מגדלי הכשרת היישוב, מגדלי סטימצקי, מגדל שייפלד וכו'.

 להשכרה/מכירה.
  

מאופיית בצורה דמויית מלבן ועל מרבית השטח קיים מבה משרדים ("שלב  376התון כי חלקה מספר  –

ממוקם מגדל     א'") כאשר שוא חוות הדעת מהווה חלק ממבה זה, בחלקו הצפון מזרחי של החלקה 

Tower-V  ו("שלב ב'") אשראי שוא חוות הדעת.מהווה חלק מ 
  

 5הבוי בגובה של  "שוא חוות הדעת מהווה את מרביתו של מבה המשרדים הידוע בשם "מגדלי ויטה –

  קומות משרדים וקומת גג חלקית הממוקמות מעל קומת קרקע מסחרית ושלוש קומות מרתפי חיה.
  

בשת +תחתי), הוקם מ"ר (עילי 33,548 –המבה בשלמות בוי על פי היתר ביה  בשטח ברוטו של  כ  –

 . B –ו  A ומורכב משי אגפים  1997
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, "אזור תעסוקהב" 1212כמגרש מספר התון כי בהתאם לתכיות בין עיר סווגו המקרעין שבדון  –

משרדים, תעשייה עתירת ידע, בית מלון, בית מסחר בשתי הקומות הראשוות בלבד,  התכליות הין

  דון ספורט, מכללות, בתי ספר להכשרה מקצועית.אבות, תעשייה קיה, מרפאות, מוע

  

מקומות  61-החברה עושה שימוש בכמקומות חיה, ברם בפועל  311שוא חוות הדעת כולל  התון כי –

מקומות חיה סגרו בלוחות גבס  41-כחיה וספים אשר מסומים בהיתר הביה כמעברים וכמו כן 

. מטעמי שמרות, מקומות חיה) 331-פועל בכ(כך שהחברה עושה שימוש ב ומושכרים כמחסים

וכמו כן, הובאו בתחשיב השומה לא הובאו בחשבון מקומות חיה אשר אים מסומים בהיתר הביה 

הובאה  בוסף, .בחשבון דמי שכירות ראויים כמקומות חיה לשטח אשר סגר ומשמש כמחסים

  בחשבון הפחתה בגין התאמת הביוי הקיים להיתר הביה.
  

 התון כי המבה שבדון כולל ברובו רמת גמר טובה ומתוחזק ברמה אותה. –
  

"לאומי  , ברובו מושכר לחברתבשכירות חופשית לצדדים שלישייםמושכר  שוא חוות הדעתהתון כי  –

לגבי השטחים  .תמורת דמי שכירות המוכים מדמי השכירות הראויים לכס 30.6.2020קארד" עד ליום 

בתחשיב השומה הובאו בחשבון דמי השכירות המתקבלים בפועל עד למועד  -קארד  המושכרים ללאומי

כמו כן  , בכפוף לעלויות התאמה צפויות. סיום חוזה השכירות ולאחר מכן דמי שכירות ראויים לכס

לוכח היקפי הביה הגדולים של שטחי משרדים וההיצע הגדול , הובאה בחשבון הפחתה בגין דחיה 

 חודשים). 6כלוס שטח המושכר ((גרייס) עד לא
   

ממשרד מ.  שרה פלץברם בהתאם לאישור עו"ד , התון כי הביין טרם רשם בפקס הבתים המשותפים –

עורכי דין, עולה כי ושא רישום הביין כבית משותף מצא בטיפול המשרד וכי הוכן  –פירון ושות' 

 הוגש ללשכת המפקחת בפתח תקוה.תשריט אשר 
  

 אשר מכרושטחים שים),  999לצדדים שלישיים (חכירות לתקופות של  מכרק מהמבה חלהתון כי  –

 .אים מהווים חלק משוא חוות הדעת (יחידות שוות ומקומות חיה)
  

 ב"מושע".  בעלות פרטית וזכות חוזית לבעלות פרטיתויות המוערכות הין זכויות התון כי הזכ –

רשמו הערות  וכןמזכויות הבעלות המקרקעין,  65/300ם של רשומה כבעלי חברת אשטרום כסים בע"מ

לטובתה של "אשטרום" על הבעלות של חברות "פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ", "הלוויל  126אזהרה לפי סעיף 

של יתרת זכויות הבעלות במקרקעין), איווסטמטס" ושל "ויטה מזון איכות בע"מ" (הרשומות כבעלות 

לו. בהתאם לאישור עו"ד עולה כי התמורה עבור הרכישות הועברה עפ"י הסכמי מכר עם חברות א

  במלואה. 
 

אומדן השווי של הכס היו במצבו הוכחי למחזיקים קיימים (שוכרים בשכירות חופשית), וחופשי מכל  –

 .31.12.2017חוב ושיעבוד, כון למועד הקובע לחוות הדעת 
  

 ן כון למועד חוות הדעת.מחירי כסים דומים ורלווטיים ומצב שוק המקרקעי –
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  תחשיבים
  

  גישת היוון הכסות:
  

  שטחים אשר מושכרים ללאומי קארד:

:
1
עד לסיום חוזה השכירות עם לאומי קארד  ( 30.6.2020) 

מהות
שטח /  מספר  
מקומות חיה 

דמי שכירות  
חודשיים

המהווים דמי  
שכירות שתיים

שיעור היוון
עד לסיום תקופת  

השכירות  
 (30.6.2020 )

13,670,000 6,126,540₪ 510,545₪ 9,675₪משרדים

2,100,000 938,712₪ 78,226₪ 1,250₪מסחר 
2
3,500,000 1,567,440₪ 130,620₪ 311₪מקומות חיה 

19,270,000 8,632,692₪ ₪סך הכל 

:
1
לאחר תום תקופת השכירות עם לאומי קארד 

שטח מהות
דמי שכירות  
ראויים למ" ר  

2
לחודש

המהווים דמי  
שכירות שתיים

בהיוון לצמיתותשיעור היוון

79,820,000 6,385,500₪ 55₪ 9,675₪משרדים

14,060,000 1,125,000₪ 75₪ 1,250₪מסחר 
3
30,320,000 2,425,800₪ 202,150₪ 311₪מקומות חיה 

124,200,000 9,936,300₪ ₪סך הכל 

-₪ 16,390,000

₪ 107,810,000

₪ 88,940,000

לסיכום:

₪ 108,210,000

6.75%

8%

סך הכל שווי השטח המושכר ללאומי קארד בגישת היוון ההכסות

סיכום בייים

(PV)  כון למועד הקובע סך הכל שווי

1
הפחתה בגין עלויות שיפוץ צפויות  ( השתתפות בהשקעות שוכרים,  גרייס) 

  

  הערות:

בדמי שכירות המוכים מדמי השכירות הראוים, כאשר סיום  מהכס מושכר לחברת לאומי קארד 85%-כ .1

מבדיקה אשר ערכה עם החברה עולה כי, לאומי קארד  (כולל אופציות). 30.6.2020מועד חוזה השכירות היו 

התקשרה עם חברת אלייד בחוזה על פיו אלייד תבה עבור לאומי קארד מגדל משרדים חדש בקרקע סמוכה 

 שים. 3-וח. הצפי לסיום הביה היו כלמטרת השכרה ארוכת טו

לפיכך, הובאו בחשבון דמי השכירות המתקבלים מלאומי קארד עד לסיום תקופת השכירות המוארכת 

(כשתיים וחצי) ולאחר מכן דמי שכירות ראויים לכס בשיעור היוון גבוה יותר. כמו כן, הובאה בחשבון עלות 

 מ"ר).₪/  1,500-כסה"כ ( חודשים 6לתקופה של  ד לאכלוסודחיה ע סיום התקופה לשיפוץ הכסבצפויה 

מקומות  61-מקומות חיה (לפי היתר ביה), ברם בפועל החברה עושה שימוש בכ 311שוא חוות הדעת כולל  .2

מקומות חיה סגרו בלוחות גבס  41-חיה וספים אשר מסומים בהיתר הביה כמעברים וכמו כן כ

מקומות חיה). בתחשיב השומה לא הובאו  331-ה עושה שימוש בפועל בכומושכרים כמחסים (כך שהחבר

בחשבון מקומות חיה אשר אים מסומים בהיתר הביה וכמו כן, הובאו בחשבון דמי שכירות ראויים 

כמקומות חיה לשטח אשר סגר ומשמש כמחסים. בוסף, הובאה בחשבון הפחתה בגין התאמת הביוי 

 הקיים להיתר הביה.
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 331מקום חיה/חודש עבור ₪/ 420-חודש, משקף כ₪/ 138,811ך ההכסות השתיות ביכוי הוצאות תפעול ס

  מקומות החיה בהם החברה עושה שימוש).

  לחודש.₪  130,620מקומות חיה =  X 311מקום חיה ₪/  420

וך מדמי השכירות מגלם את התון כי מקומות החיה מושכרים בתעריף המלמקומות החיה וון ישיעור הה

  הראויים למקומות חיה בסביבת הכס שבדון.

יצויין כי מרבית מקומות החיה בביין מושכרות לחברת לאומי קארד וחלקן הקטן מושכר לשוכרים אחרים 

  בביין. יחד עם זאת, הושא שולי ביחס לשווי הכס.

 יה.חודש למקום ח₪/  600-הובאו בחשבון דמי שכירות ראויים בסך של כ .3

  

  

  :(יתר השוכרים , למעט לאומי קארד) יתר השטחים בביין

שטח מהות
דמי שכירות  

2
חודשיים/  ראויים

המהווים דמי  
שכירות שתיים

בהיוון לצמיתותשיעור היוון

17,060,000 1,321,8007.75%₪ 110,150₪ 1,873₪משרדים
1
130,000 10,0808.00%₪ 840₪ 21₪שטח ריק

17,190,000 ₪סך הכל 

סיכום  -  סך הכל שווי הכס:

₪ 125,400,000 סך הכל שווי הכס בגישת היוון ההכסות

 

  הערות:

למ"ר מאחר ומדובר ביחידה בודדת ₪  40הובאו בחשבון דמי שכירות ראויים בסך של  -לגבי השטח הפוי  .1

 מאופיית בפוקציואליות מוכה.מ"ר ,  21בשטח של 
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  :גישת ההשוואה

מהות קומה 
סך הכל שטח  
ברוטו במ " ר /  
מקומות חיה 

  /
1
שווי למ " ר בוי 

2
שווי למקום חיה 

סה " כ שווי 

31,100,000 100,000₪ 311₪מקומות חיה מרתף 

18,830,000 11,500₪ 1,637₪מסחר  קרקע 

81,150,000 8,000₪ 10,144₪משרדים קומות א ' - ה ' 

131,080,000 11,781₪סה " כ 
  

  

  

  :סיכום אומדן השווי

₪ 125,400,000

₪ 131,080,000

₪ 128,240,000

-₪ 200,000

₪ 128,040,000

אומדן שווי הכס בגישת היוון ההכסות

אומדן שווי הכס בגישת ההשוואה 

שווי הכס בכפוף לשתי גישות השומה 

3
הפחתה בגין עלויות הריסה והתאמה להיתר הביה 

  סך הכל שווי הכס שבדון

  

  

  הערות:

 לעיין שווי למ"ר ברוטו הובאו בחשבון התוים כדלקמן: .1

 , ברם הוא בוי ברמת גמר טובה ומתוחזק ברמה אותה.1997הובא בחשבון כי המבה בה בשת 

חי המסחר מגלם את התון כי מרבית שטחי המסחר הים עורפיים (ללא חשיפה לרחוב בן גוריון) וכן שווי שט

 חלק משטחי המסחר מסווג כשטח מחסים.

שווי למקום חיה מגלם את התון כי מרבית מקומות החיה הים מקומות חיה בודדים, ברם חלקם הקטן  .2

 מהווה גם מקומות חיה עוקבים.

לויות הריסה של מחסים הבויים בקומת המרתף ללא היתר והסדרת מקומות החיה על פי הובא בחשבון ע .3

  היתר ביה.
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  עסקאות בכס הסמוכות למועד הקובע:

  הסמוכות למועד הקובע. םלא ידוע לח"מ על עסקאות בכס הישו

  

  

  הערכות שמאיות קודמות

  השמאי הח"מ שומות מקרקעין כדלקמן: השים שקדמו למועד הקובע לחוות הדעת, ערכו על ידי 3-ב

מועד הקובע לחוות  
הדעת 

הערכת השווי מטרת חוות הדעת 

שיעור הגידול בין  
הערכת השווי הוכחית  

להערכות שמאיות  
קודמות 

31.12.2014
אומדן שווי שוק מקוה למוכר מרצון  

לצורך דווח בדו " חות הכספיים 
₪ 116,520,0009.89%

124,000,0003.26% ₪אומדן שווי לצורך בטוחה למתן אשראי 31.12.2015

30.6.2016
אומדן שווי שוק מקוה למוכר מרצון  

לצורך דווח בדו " חות הכספיים 
₪ 124,000,0003.26%

31.12.2016
אומדן שווי שוק מקוה למוכר מרצון  

לצורך דווח בדו " חות הכספיים 
₪ 126,140,0001.51%

  

  
  

  :הערכה שמאית וכחית

מועד הקובע לחוות  
הדעת

הערכת השווימטרת חוות הדעת

31.12.2017
אומדן שווי שוק מקוה למוכר מרצון  

לצורך דווח בדו" חות הכספיים
₪ 128,040,000
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  ש ו מ ה
  

, פית 11בן גוריון מספר רחוב ברחוב , ב376ה חלק, חלק מ6196כגוש בשים לב לגודל הכס, למיקומו (

  ולכל שאר תויו כאמור ומפורט לעיל,) בי ברק אזור התעשייה, הרחובות בר כוכבא ובית חורון

  

  
  ומים ורלווטיים,בהביאי בחשבון מחירי כסים ד

  
עשרים (מאה  ₪  128,040,000 -סביב של המקרקעין שבדון החכירה ראה כסביר לאמוד את שווי זכויות

  ) לא כולל מע"מ.שקלים חדשים אלף וארבעים ,מיליון ושמוה
  

 

  לא צפוי   :  היטל השבחה

  רלווטי: לא   תשלום למהל מקרקעי ישראל
  

  במקרקעי צד שלישי: לא ידוע לח"מ ביחס לחבות קיימת. אפשרות לחבות פיצויים בגין פגיעה

היטל ההשבחה ו/או התשלום למהל מקרקעי ישראל ו/או אומדן הפיצויים היו אומדן משוער של הח"מ ואיו 

מחייב את הח"מ ו/או את הוועדה המקומית לתכון ובייה ו/או את מהל מקרקעי ישראל. סכומים סופיים ייקבעו 

ות מהוועדה המקומית ו/או מהל מקרקעי ישראל ו/או פסיקת שמאי מכריע ו/או פסיקת בתי לאחר קבלת שומ

  משפט וכו'.

 אומדן השווי של הכס היו במצבו הוכחי למחזיקים קיימים (שוכרים בשכירות חופשית), וחופשי מכל

  .31.12.2017חוב ושיעבוד, כון למועד הקובע לחוות הדעת 

  לות ביי ובין מזמין השומה.י מצהיר על העדר תה

  הי בעל ידע ויסיון רלווטי לביצוע הערכת השווי של הכס שוא השומה.

  הי מצהיר כי אין לי עיין אישי בכס או בעל זכויות בכס או עם מזמין השומה.

יים , ועל פי התקים המקצוע1966התשכ"ו תקות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית)  על פיהדו"ח הוכן 

  של הוועדה לתקיה שמאית.
  

  

  ובאתי על החתום,

     
  

שומה זו הוכה עבור מזמיה ולמטרתה בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה 

 לכל מטרה אחרת. השימוש בשומה אסר על כל צד שלישי שהוא אשר איו המזמין ועורך השומה לא

  .יהא אחראי להסתמכות כלשהי כאמור

  המסמכים המתוארים בחוות הדעת הים רק העתק/צילום של המסמכים, אלא אם צוין כי הוצג המסמך המקורי.
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Executive Summary 
As at 31.12.2017 

 
 
 

 
Property Address 
 

 
The address of the property is 
04103 Leipzig, Querstrasse 1-11 
 

 
Description 
 

 
Commercial building 
 
Year of construction: 1996 
 
 For more details, see the property template 
 

 
Site Area 
 

 
13,178 m² 

 
Lettable Area 
 

 
30,407 m² 

 
Vacancy Rate 

 
0.00 % 
 

 
Tenure 
 

 
Freehold 

 
Current Rental Income 

 
2,659,278 € p.a. 
 

 
Over- /Underrented 
 

 
55,950 € p.a. 
 

 
Market Value 
 

 
39,703,000 € 
(In words: Thirty-nine million, seven hundred three thousand €) 

 
Gross Multiplier 

 
14.93 

 
Net Initial Yield 

 
5.47 % 

 
Gross Initial Yield 

 
6.70 % 

 
Gross Reversionary Yield 

 
6.56 % 

 
Weighted Average Remaining Lease Term 

 
6.85 years 
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1 Valuation Assignments 

1.1 Client 

Ashtoh Properties Leipzig GmbH & Co. KG 

Grolmanstr. 36 

D – 10623 Berlin 

 

1.2 Valuer 

Andreas Borutta MRICS 

Oliver Kreiser CIS HypZert (F) 

DIWG valuation GmbH 

Berliner Allee 51-53 

D - 40212 Dusseldorf 

 

1.3 Subject of Valuation 

One commercial asset (‘the property’). 

 

1.4 Purpose for Valuation 

This appraisal report was prepared to assist you with internal asset management decision as well for publishing as part 

of the financial reporting purposes. DIWG valuation GmbH, acknowledges the report shall be including as part of the 

client’s mother companies’ financial reporting requirements. Further agrees that the appraisal will be addressed to, and 

may be relied upon by, the client, and published as a part of the client’s financial reporting requirements. No other party 

other than mentioned above may use or rely on this report, in whole or in part, without the prior written consent of 

appraiser. It should be noted that this appraisal was NOT prepared for court of IPO purposes.  

 

1.5 Date of Valuation 

31.12.2017 

 

1.6 Project Timeline 

Order confirmation: October 2017 

Reception of database: October – November 2017 

Conduction of site inspections: 09.11.2017 

Delivery of draft report: 01.12.2017 

Delivery of final report: 03.01.2018 
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1.7 Site Visit 

The site inspection was carried out by Mr Oliver Kreiser on the date listed below. Internal access to all parts of the 

property was not possible in every case but we consider that, combined with information provided by the client, the 

inspections were sufficient for the purposes of the valuation. 

 

 

 

Number Zip City Street Date of site visit 

     

2 04103 Leipzig Querstrasse 1-11 09.11.2017 
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1.8 Project Team 

Andreas Borutta MRICS 

Andreas Borutta is Managing Partner of DIWG valuation GmbH. From 1992 to 2004 he had management positions 

with several German based property development companies. From 1981 to 1991 he was responsible for real estate 

financing with a German bank. He has a professional background of 30 years of real estate experience and holds the 

titles in Business Management and Master of Science Real Estate (ebs). Andreas Borutta is Member of The Royal 

Institution of Chartered Surveyors (RICS) and RICS-registered Valuer. 

 

Oliver Kreiser (Senior Consultant) 

Oliver Kreiser is an employee of DIWG valuation GmbH. After his study of Real Estate Economy at the University of 

Cooperative Education in Leipzig in 2009, he started working in 2010 as Real Estate Valuer for DIWG valuation. In 

2017, he was certified as a Real Estate Valuer for financial purposes (CIS HypZert (F)). 

 

René Walther (Consultant) 

René Walther is an employee of DIWG Valuation GmbH. After finishing his study of Real Estate Economy at the 

University of Cooperative Education in Leipzig in 2009 he started working as real estate agent especially for office 

spaces and distribution properties for a well-known real estate agency in Leipzig. He joined DIWG in 2012. 

 

Thorsten Baum (Head of Research) 

Thorsten Baum is an employee of DIWG valuation GmbH. He is specialized on real estate market research. After his 

study of geography at Ruhr-University Bochum he worked for different real estate development companies in the market 

research. He joined DIWG valuation in 2011.  

 

1.9 Status of Valuer and Conflict of Interest 

We confirm that we have undertaken the valuations acting as an External Valuer, qualified for the purpose of the 

valuation.  

 

We confirm that we were not active in the introduction and brokering of the properties to be valued (except our valuation 

dated 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 and 31.12.2016) and in this respect have no other 

benefit in connection with the properties to be valued or from the preparation of the expertise apart from the agreed fee.  

 

With regard to the recipient we also confirm that there is no conflict of interest.  

 

The responsible person for the preparation and drafting of the report is Mr. Andreas Borutta MRICS.  
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2 Bases of Valuation 

 

The valuation has been completed in accordance with the Global Practice Statements and Guidance Notes contained in 

the RICS Valuation Standards (7th edition, as amended) published by the Royal Institution of Chartered Surveyors (the 

‘Red Book’). 

 

We confirm that we have sufficient knowledge of the local property markets in which the property is located and that we 

have the skills and understanding to undertake the valuations in a competent manner. 

 

2.1 Market Value 

The calculation of value has been carried out on the basis of the definition of Market Value. The Market Value is defined 

by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) in the RICS Valuation Standards as;  

 

‘The estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a 

willing seller in an arm’s-length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeable, 

prudently and without compulsion’. 

 

The Market Value reflects the definition, and the conceptual framework, settled by the International Valuation Standards 

Committee and is identical to the Market Value according to § 194 of the Building Regulations Act (German initials 

BauGB). 

 

2.2 Legal Basis 

The valuation is conducted in accordance with the following bases:  

■ RICS Valuation Standards (7th edition, as amended) 

■ International Valuation Application 2 (revised 2007), published by the International Valuation Standards 

Committee  

 

2.3 Data provided by the Client 

The following documents and information, relevant for our valuation, were made available to us by the Client: 

 

- actual tenancy schedule 

- new leases and amendments 

- overview of calculated capital expenditures 

 

From former valuations we used 

 

- Copies leasing contracts 

- Copy land register 

- Copy site plan  
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3 Valuation Due Diligence 

We have conducted a due diligence exercise in accordance with the terms of our instruction. Specific issues relating to 

the property is identified on the property summary contained within Appendix C. 

 

3.1 Sources of Information 

We have relied upon information provided to us by the Client and third party professional advisers to the same. A detailed 

schedule of the documents provided to us is listed in bullet 2.3. Unless specifically instructed to do so, we have not 

verified these documents and have relied upon them in our valuations. We have made an assumption that the information 

contained in these documents is accurate and that the documents are complete. Whilst we have made every effort to 

identify obvious errors and logical inconsistencies, we accept no liability for any inaccuracies or omissions. 

 

3.2 Title and Lease Information 

We received all current running leases for the property, which were proved randomly. Any interpretation by us of the 

titles or other associated legal documents should not be relied upon without verification by your lawyers. Therefore, 

unless we are advised to the contrary, we have made an assumption that the property has a good and marketable title 

and that there are no encumbrances, restrictions, regulations, easements, pending litigation or other outgoings of an 

onerous nature that would have a negative impact upon the value of the property.  

 

3.3 Tenant Information 

We have not made formal investigations into the financial status of the existing or prospective tenants. However, our 

valuations reflect a potential purchaser’s opinion of the financial strengths of the individual tenants and our knowledge 

of their status in the context of the retail market in general and the property market in particular.  

 

Unless we have been advised to the contrary, we have made an assumption that the tenants are all in a position to meet 

their financial and legal obligations under the terms of the leases and that, at the date of valuation, there are no material 

arrears of rent, legal disputes or undisclosed breaches of covenant.  

 

3.4 Compliance with Town Planning and other Statutory Regulations 

Where necessary, we have made verbal enquiries of the public bodies in order to obtain information relating to the 

compliance of the property with town planning, building, fire, health and safety and other legal requirements or 

restrictions. Where we have relied on verbal information from a public body, we are unable to accept liability for the 

accuracy of this information and recommend that you obtain separate written confirmation of the same. 

 

However, unless we have been advised to the contrary, we have made an assumption that the legal requirements have 

been properly fulfilled and that the property has the necessary consents, permits and authorizations for their continued 

use and that all necessary public charges and financial liabilities have been discharged in full. 

  



 

9 
 

VALUATION REPORT 

3.5 Building Condition, Insurance, Services, Defects and Hazardous Materials 

We have not carried out structural surveys of the property, nor have we tested the building services (lighting, heating 

etc.) or technical installations. Our valuations reflect the apparent condition of the property, noted during the course of 

our inspections, and defects or items of disrepair are reflected in our valuations where appropriate.  

 

However, we are unable to confirm that the property is free from building damage or defects (visible or otherwise) or 

that they have been constructed (or altered) without the use of deleterious materials or techniques (including, but not 

limited to, high alumina cement concrete, permanent wood wool shuttering, calcium chloride or asbestos). Unless 

advised to the contrary, we have made the assumption that the property is free from such damage, defects or hazardous 

materials. 

 

We have not reviewed the terms of the building insurance policies for the property and have made an assumption that 

the property has been adequately insured against all potential costs arising from any damage or destruction by the 

insured risks.  

 

3.6 Floor Areas 

We have not undertaken any measured surveys of the property and we have made an assumption that the floor areas 

provided to us have been calculated in accordance with local market practice.  

 

3.7 Environmental Contamination 

We have not carried out any investigations to establish the adequacy of the ground conditions and services for the 

purposes of providing support for the existing building, or any proposed buildings at the location, nor have we carried 

out environmental, archaeological, or geotechnical surveys. 

 

Unless we have been advised to the contrary, we have made an assumption that the site has sufficient load bearing 

capacity for the existing building or for any proposed development and is not liable to flooding, erosion, earthquake or 

other forms of environmental instability. 

 

We have not been provided with any information regarding the presence of contamination in the sites or the use of the 

property for any contaminative, or potentially contaminative, purposes. As instructed, we have not undertaken any 

investigation into the past or present uses of either the property or any adjoining properties or land, in order to establish 

whether contamination may exist, and therefore have made an assumption that they are not contaminated. 

 

If we suspect the presence of soil contamination, we may be unable to report the Market Value without a detailed 

environmental survey and an estimate of the likely costs and timing for works of remediation. 

 

Where there is high voltage electricity supply equipment within, or close to the property, we have not made any 

adjustment to our valuations to reflect potential future changes to the public perception of the health risks posed by such 

apparatus.  

 

3.8 Finance, Taxation and Costs of Sale 

We have made an assumption that the property is free and clear of all mortgages or other charges that may be secured 

against them. No allowances have been made for any costs associated with the sale of the property or for any tax 

liabilities (including VAT) that may arise following a disposal. However, in accordance with local market practice, we 

have made an allowance for a purchaser’s normal costs of acquisition.   
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4 Applied Methodology 

Generally, there are three different approaches to valuing a property: the sales comparison method, the cost approach 

and the income approach.  

The Sales Comparison Method  

The sales comparison method is an appropriate approach to value investment property, but it heavily depends on the 

availability of sales comparables. A transaction can be regarded as comparable, if the sold property is similar to the 

valuation property regarding size, condition, rent level and location. Further, the transaction must have taken place 

according to the requirements stated in the RICS definition of the Market Value (arm’s length transaction with 

knowledgeable and prudent parties without compulsion) and there must be a temporary proximity between transaction 

and valuation, as markets are in constant movement. However, it should be noted that, owing to the opaque nature of 

the German property market, it is often very difficult to obtain comparables that fit all of these requirements.  

The Cost Approach  

This methodology determines a property’s value based on the costs associated with its construction. It is usually used 

mainly for self-occupied real estate where there is no actual cash flow. The valued property can be regarded as 

investment property, which is why the application of the income approach is regarded as more appropriate for the 

estimation of its market value.  

The Income Approach  

The income approach is usually used to estimate the value of investment property, as it is based on the current and 

future cash flows. This methodology involves making detailed estimations regarding future cash flow developments in 

order to see the direction and market position in which a property is headed. As this approach seems to be best suited 

for the valued property, we have applied a cash flow-focused approach, supported by the sales comparison method.  

 

4.1 Multiplier 

Reference is made in the Report to the German "cold multiplier". This is the common traditional market approach in 

Germany that an investor will use to assess an investment and it is calculated as follows: 

                  Market Value  
              Estimated income 

Where the capital value is assumed net of acquisition costs and the current contracted net income is the total income 

receivable on the property, net of any VAT but gross of any landlord's non-recoverable costs (such as routine 

maintenance and management costs). 

 

4.2 Net Initial Yield 

The Net Initial Yield is defined as the percentage of the Net Rental Income minus non-recoverable expenses divided by 

the Gross Capital Value (Gross Asset Value). 

 

4.3 Gross Reversionary Yield  

The Gross Reversionary Yield is defined as the percentage of the Estimated Rental Value (ERV) divided by the Net 

Capital Value (Market Value). 
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4.4 Discount Rate 

The discount rate reflects all risks and opportunities that are associated with a property and which were not accounted 

for in the cash flow. It is used to discount the annual operating profits to the date of valuation. 

This discount rate is for each individual property and comprises a yield for an alternative risk-free investment and a 

property-specific risk premium. The yield for a risk-free investment is based on the rate of return for a German 

Government Bond. The development of this Bond is displayed in the figure ‘Germany Government Bond 10 Year Yield´, 

shown below for the last 11 months. 

 

At the date of valuation, the rate of return for 10-year German Government Bonds stood at 0.38 %. 

The risk premium which was added to arrive at an appropriate discount rate is based on socio-demographic data such 

as unemployment rates, population development forecasts or purchasing power as well as an assessment of each 

individual property’s micro location and property quality. In addition, all other risks that have not been accounted for so 

far (such as legal risks or hidden building defects) were taken into account individually for the property. 

4.5 Capitalization Rate 

The capitalization rate (cap rate) is used to forecast future cash flows into perpetuity based on the cash flow 

development assumed in the ten year planning period (as it is assumed that property is kept in stock after the assessed 

10 year period). The individual cap rate is based on each property’s discount rate in year 10, which accounts for all 

potential risks related to a property. 

 

4.6 Market Value 

The market value is derived by summing the discounted cash flows as well as the discounted terminal value and 

deducting ancillary purchase costs (as the RICS definition of ‘Market Value’ assumes an asset to be traded at the date 

of valuation). 
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5 Valuation Assumptions 

5.1 Inflation 

An annual rent adaptation of 1.7 % is assumed which is based on the German 10-year-average inflation rate. For the 

control management costs, an increase of 1.7 % is also assumed annually. 

A diagram is in the appendix. 

 

5.2 Operating Costs 

Although the charging of operating costs can be assessed as normal in the market, certain operating costs always remain 

with the landlord. Considering the market factors an amount of 45,000 € is carried out for the non-rechargeable costs. 

The assumed amount is listed within the Individual Property Template (Enclosures to this Valuation) and partly is included 

in the non-rechargeable costs. 

 

5.3 Management Costs 

The administration costs include, among other things, the lease administration, the property accounting, the controlling 

and the invoicing of additional costs, as well as maintenance planning and implementation. The calculation is done 

considering the basic principles of proper management. A percentage value for administration costs is usual in the 

market. Considering the market factors an amount 45,000 € is carried out for the administration. In this costs the size of 

the property and the number of tenant uses have been taken into consideration. 

The assumed amounts are listed within the Individual Property Template (Enclosures to this Valuation) and partly are 

included in the non-rechargeable costs. 

 

5.4 Maintenance 

Maintenance costs are costs which must be expended during the effective life for the preservation of the appropriate use 

of the building as provided for in the lease, in order to properly eliminate damage arising from wear and tear, ageing and 

weathering. Maintenance costs within the framework of proper facility management are also selected in accordance with 

values based on experience.  

Use Maintenance 

Office 6.00 €/m²/year  

Retail 6.00 €/m²/year 

Parking 20,000 €/year 

 

The assumed amounts are listed within the Individual Property Template (Enclosures to this Valuation) and partly are 

included in the non-rechargeable costs. 

 

5.5 State of Repair 

In general, the property is in a good to average condition taking its age into consideration. There are only some small 

requested repairs but no relevant backlog of maintenance.  

 

5.6 Collection Loss 

Collection loss is the risk of a reduction in income as a result of uncollectible arrears of rent. It also serves to cover the 

costs of legal action to collect payments, cancel a rental contract or clear premises. Arrears of rent due deposit payments 

must also be taken into account under this heading.  

The amount of the collection loss depends on the local market situation, type and condition of the property, tenancy 

situation, quality of tenants and quality of lease agreements. The collection loss is calculated as percentage of the annual 

Effective Gross Income (EGI). 
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5.7 Vacancy Costs 

Vacancy costs are the costs which are incurred by the owner as a consequence of un-let tenant units and the lack of a 

possibility to invoice charge-on costs associated therewith to the tenants. At present the property is fully let. Based on 

stable letting activities combined with a current market environment we have assumed that these vacant spaces can be 

let within a period of 12 to 18 months. Some of the tenant areas will be un-let on behalf of change of tenants etc.  

 

5.8 Transaction Costs 

The Market Value as defined in the Red Book is the ‘estimated amount for which a property should exchange on the 

date of valuation […]’. Due to this required sale, we assumed ancillary purchase costs at the date of valuation.  

This cost category includes legal fees for sale, tax and land register fees as well as the broker’s commission.  

In the past, the German government set the tax on acquisition of real estate at 3.50 % of the net sale proceeds. Since 

September 2006, the federal states are entitled to set the tax rate independently. To date the taxes are: 

Federal State Tax 

Bavaria, Saxony 3.50 % 

Hamburg 4.50 % 

Rhineland Palatinate, Baden-Wurttemberg, Mecklenburg Western 
Pommerania, Saxony-Anhalt, Lower Saxony, Bremen 

5.00 % 

Berlin, Hesse 6.00 % 

Schleswig Holstein, Saarland, North Rhine-Westphalia, Brandenburg, 
Thuringa 

6.50 % 

 

For the broker’s commission we assumed 1.00 % of the estimated Net Capital Value (Market Value). The costs for the 

ground register and the notaries are calculated for the property based on the assumed market value. Together the ground 

transfer tax, the costs for notaries and ground register and the broker´s fee are the assumed transaction costs. Details 

can be seen in the individual property templates. 
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6 Valuation Results  

6.1 Market Value 

We are of the opinion that the individual Market Values of the property listed in section 1.7, as at 31.12.2017 and subject 

to the definitions, comments and assumptions detailed in this report, was 

 

39,703,000 €  

(In words: Thirty-nine million, seven hundred three thousand €) 

Net Initial Yield   5.47 %    Gross Multiplier   14.93 

 

Gross Initial Yield   6.70 %    Gross Reversionary Yield  6.56 % 

 

This valuation is of the land and building and without taking into account fixtures and fittings. 
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7 Creditworthiness 
 

Overview Main Tenants 

The following tenant has been identified as anchor tenant, securing rental revenues of € 2,575,851.84 € per annum. This 

figure represents a proportion of 97 % of the initial secured rental revenues in month 1 under review. 

 

GMG Generalmietgesellschaft 
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8 Appendices / Confidentiality and Publication 

 

8.1 Appendices 

- German Economy  

- General Economic Parameters 

- Individual Property Template 

 

8.2 Confidentiality and Publication 

This valuation certificate is only for the confidential use of the parties to whom it is addressed, or their advisors, solely 

for the purpose mentioned in point 1.4 of this report and the reliance wording below. No responsibility is accepted to any 

third party for the whole or any part of its contents. 

The Client guarantees that all valuations, reports, plans, drafts, renderings, tables and calculations arising within the 

scope of this instruction will only be used for those purposes specified in the contract and will not be published without 

the expressed prior consent of DIWG in each individual case. Neither the total report nor any reference to the report may 

be published in any document, circular letter or paper or exposé without our previous written consent regarding the form 

as well as the connection in which it will be published. 

 

Dusseldorf, 03.01.2018 

 

  

 

Andreas Borutta MRICS      Oliver Kreiser CIS HypZert (F) 
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Appendix A – German Economy 

Overview 

 

The slightly accelerated recovery of the German economy in the first quarter that led to a 0.6% growth in GDP continued 

into the second quarter of 2017. This is suggested by current indicators of economic performance. Business sentiment 

is excellent. Relevant business surveys such as the ifo Business Survey for trade and industry or the Markit's Global 

Purchasing Managers Index reached new local all-time highs in June. Output in the goods-producing sector rose in May 

for the fifth consecutive month and, provided that ordering activity remains in good shape, is set to rise again substantially 

in the second quarter. Employment continued to grow strongly in May, although the upward trend weakened slightly 

compared to the winter semester. After the surge in investment in the first quarter, the upturn in the second quarter 

appears to be somewhat more driven by private consumer spending again. On balance, it appears that foreign trade has 

provided virtually no stimulus for growth. German exports are noticeably benefiting from the upturn in global trade. 

However, they are expected to rise somewhat less (in price-adjusted terms) than imports, which are also following an 

upward trend.  

The high level of global economic growth has been consolidated. World trade, in particular, has picked up speed since 

last autumn. Global industrial output is continuing on an upward trend. It is growing dynamically, particularly in the Asian 

emerging economies and the industrialised countries. Economic expectations for the eurozone have continued to 

brighten. GDP in the United States, despite its weak first quarter of 2017, is expected to grow more strongly in 2017 than 

in the previous year. Growth in the Japanese economy remains moderate. Among the emerging economies, China has 

registered more constant growth rates again. As prices for raw materials are rising, Russia has overcome its period of 

recession. Brazil is expected to follow this year. Overall, global economic growth in 2017 is therefore expected to be 

substantially higher than last year. According to its June forecast, the OECD expects the global economy to grow by 

3.5% this year. This forecast has been adjusted upwards since the beginning of the year.  

German exports are continuing to trend upwards. According to preliminary balance-of-payments statistics from the 

Bundesbank, Germany’s exports of goods and services in May 2017 rose by 2.4% compared to the previous month. The 

more significant three-month comparison also shows that exports are moving upwards (+2.7%). At +2.0% in May, imports 

rose somewhat less strongly than exports. In the three-month comparison, however, they nominally expanded more 

strongly (+3.4%) than exports. This means that the trend of a current-account surplus in slight decline that we have been 

observing since mid-2016 is continuing. The national indicators on foreign trade and the global economic recovery point 

to a further moderate expansion in German exports.  

German industry is in good shape. The high number in incoming orders in the final quarter of 2016 has led to some lively 

production activity since the beginning of the year. In May, industrial production picked up noticeably again (+1.3%), thus 

expanding for the fifth month in succession. The economic upswing can be felt in almost all sectors of the economy. The 

positive sales figures at home and abroad confirm this impression, as well as the Ifo business climate, which is almost 

at historic all-time highs. Even though production output in June was weaker, an overall strong second quarter can be 

expected. However, the trend in new orders has been flat in recent months, making it likely that industrial activity will be 

somewhat more moderate in the second half of the year. Output in the construction sector is currently stagnating at a 

high level, but is expected to make a substantial contribution to growth in the second quarter. Given the favourable 

business environment in the construction sector, the mood in this industry is extremely good. It is only the business 

expectations that have dimmed somewhat in the first half-year. 

Despite the normalisation in consumer prices, consumer spending remains a reliable pillar of the economy. As of June, 

consumer prices were 1.6% up in year-on-year terms. Retails sales rose by 0.5% in May and continued to point clearly 

upwards. Consumers’ strong buying mood and the upbeat sentiment in retail trade confirm this positive impression. New 

vehicle registrations are also showing a rising trend. However, this trend seems to apply more to commercial rather than 

private vehicles. Overall, it can be assumed that consumer spending will continue to expand noticeably in the second 

quarter, not least due to the robust development of income and employment.  
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The labour market continues to develop positively. Gainful activity and employment requiring compulsory social insurance 

payments again expanded, though growth in recent months was somewhat weaker than in the winter semester. In May, 

the number of gainfully employed people in Germany rose by 36,000 (seasonally adjusted). According to the unadjusted 

figures, there were 44.2 million gainfully active people in Germany, or 1.5% more than a year ago. The number of jobs 

requiring social insurance contributions rose in April by 2.3%. Additional jobs are currently being created in almost all 

sectors of the economy. However, unemployment rose slightly in June for the first time in two years (in seasonally 

adjusted terms), climbing by 7,000. According to the unadjusted figures, this meant that just under 2.5 million people 

were registered as unemployed, 142,000 fewer than a year before. Going by the leading indicators, seasonally adjusted 

unemployment is expected to only fall slightly in the next three months. 

Source: Federal Ministry of Economics and Technology 

 

Gross domestic product, price adjusted, interlinked  

Change on the previous year (in %):  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

+3.7 +3.3 +1.1 –5.6 +4.1 +3.7 +0.4 +0.3 +1.6 +1.7 +1.9 

 

Economic activity 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nominal GDP, 
EURbn2 

2,561.74 2,460.28 2,580.06 2,703.12 2,758.26 2,826.24 2,923.93 3,032.82 3,133.86 

GDP growth,  
% annual change 

1.1 -5.6 4.1 3.7 0.4 0.3 1.6 1.7 1.9 

GDP per capita, 
EUR2 

31,719 30,569 32,137 33,673 34,296 35,045 36,105 37,127 37,986 

Population, mn2 82.00 81.80 81.75 80.33 80.52 80.77 81.20 82.18. n.s. 

Unemployment rate 
and forecast 

7.8 8.1 7.7 7.1 6.7 6.9 6.7 6.4 6.1 

 
f= BMI forecast: 1 Pan unemployment rate Germany; 2 Eurostat/BMI; 3 Bundesbank/BMI 
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German Real Estate Market 
 
The German economy grew by approx. 1.9 % in 2016. Economic activity picked up at the end of the year. Global 

economic growth has risen slightly, leading to an increase in exports.  

The German property market has impressively confirmed its position as one of the most stable investment markets world-

wide. With a volume of investment of around 26 billion € in the 1st half of 2017, the investment volume for commercial 

properties was approx. 47 % higher than in reference period of the previous year.  

The investment strategy of investors is still concentrated on low-risk investments, as a result of which a demand overhang 

for core and core-plus properties is still evident. The initial yields for property investments are at a low level compared 

with the long-term average and decreased again for some asset classes in the 1st half of 2017.  

 

The Investment Market 

The German property investment market showed itself in the 1st half of 2017 furthermore to be unimpressed by the mood 

of crisis within the European Union. With a volume of investment of around 25.8 billion € the previous year’s result was 

surpassed by 47 %. The demand concentrated on core and core-plus properties, whereas outside the core segment 

demand slightly decreased. The investment market concentrated with a share of around 63 % on individual transactions 

in the 1st half of 2017, whereas around 37 % was accounted for by portfolios. This aspect also indicates that investors 

are concentrating on high-quality and easily calculated properties. This tendency is reflected also in the development of 

the yields. Whereas for core properties the yields are further slightly falling, they show an increasing trend for products 

which do not fulfil the core requirements. The top yields for office buildings at the top seven locations moved in the 2nd 

quarter of 2017 in a range between 3.00 % in Berlin and 3.90 % in Dusseldorf. The aggregated top yield in 1A locations 

lies between 3.47 % for office buildings and 5.40 % for stand-alone specialty markets. Compared with the previous half 

year the yields further decreased for most of the asset classes, especially for office properties and storage / logistics. A 

considerable amount of the high demand for properties and thus the low yields goes on the low interest level in the 

European Union. In the case of increasing interest rates there is the risk that long-term investments in properties forfeit 

a significant part of their current attractivity compared with other forms of investments.  

Approximately 48 % of the volume of transactions was accounted for by the top seven German locations (Berlin, 

Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Cologne, Munich and Stuttgart). The highest volume of transactions was registered by 

Berlin with around 3.14 billion €, followed by Munich with 2.71 billion € and Frankfurt with 2.37 billion €. In Stuttgart 

investments in the size of around 0.47 billion € were made. Whereas Cologne increased in the favour of investors with a 

growth rate of 253 % the volume of transactions in Hamburg and Stuttgart was significantly below the level of the previous 

year.  

As in the previous year the highest investment volume fell to office properties with an amount of 39 % of the investment 

market. Retail properties played with a market share of 19 % also an important role. The other asset classes (hotels, 

land, special properties and mixed-use properties) amounted together to a share of 20 %, logistics and industrial 

properties accounted for around 22 % of the volume of investment and therefore much more compared with the reference 

period of the previous year. The prospects in the investment market for 2017 are altogether positive. Because of the still 

difficult finance markets and the euro crisis, investments in German properties are considered now as before to be a 

secure form of investment. For 2017 a high volume of transactions and decreasing yields can therefore be expected. An 

end of the period of low interest rates and as a result the spurred demand for real estate investments is currently 

unforeseeable.  
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The Office Market 

In the office letting markets of the top seven locations (Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Cologne, Munich and 

Stuttgart) significantly better performances were displayed in the 1st half of 2017 compared with the previous year. 

Altogether the take-up of space increased for 3 % compared with the reference period of the last year. Both the 

developments of the prime rents and the average rents showed a positive development at nearly all locations. The 

vacancy further decreased at all locations compared with the previous quarter.  

The accumulated take-up of space in all locations laid with around 1,851,000 m² 3.4 % above the comparative value of 

the previous year, whereas the individual locations show different developments. While in Hamburg (+ 26.3 %) and 

Frankfurt (+ 12.0 %) the take-up strongly increased, Cologne showed a significantly decreasing take-up (- 22.0 %). The 

highest take-up was registered in Munich with approx. 414,000 m2, followed by Berlin with approx. 399,000 m2 and 

Hamburg with approx. 299,000 m².  

The volume of completions of new office space decreased until the end of the 1st half of 2017 at the top seven locations 

by a total of 19.5 % to around 406,000 m2, whereas the locations developed very differently. In Frankfurt, Cologne, 

Munich and Stuttgart a decrease in the volume of completions was noticed while the other locations recorded a noticeable 

increase.  

Office vacancy further decreased at all locations until the end of 1st half of 2017, most heavily in Stuttgart with a decrease 

of 10.0 %. Overall the volume of available office space at the top seven locations amounts to 4.8 million m². With a 

volume of 1.2 million m² Frankfurt has the highest volume of vacancy in absolute terms. This corresponds to a vacancy 

rate of 9.9 %. In Stuttgart the smallest area of office space was vacant at around 234,000 m2, the vacancy rate lying at 

2.9 %.  

The rents showed different developments at the top seven locations. While the prime rent increased for four of the 

locations compared with the last quarter, all other locations recorded no change. The highest top rent is achieved as 

before in Frankfurt at 38.30 €/m2/month. The average rent increased at six locations, most noticeable in Berlin (+ 4.9 %). 

At one location a slightly decrease was recorded.  

For 2017 a stable take-up of office space compared with the previous year is expected at the top seven locations. 

Office market indicators 2017 Q2 
 

 Berlin Dusseldorf Frankfurt Hamburg Cologne Munich Stuttgart 

Existing office 
space in million 
m² 

20.30 9.10 11.70 14.90 7.70 20.10 8.60 

Office space 
take-up in m² 

398,600 212,900 254,400 299,300 157,800 414,300 113,500 

Vacancy in m² 669,200 773,600 1,243,900 748,400 331,300 797,800 234,100 

Vacancy in % 3.5 8.4 9.7 5.3 4.3 3.9 2.9 

Top rents in 
€/m²/month 

28.70 26.50 38.30 26.00 21.70 25.80 23.00 

Average rents in 
€/m²/month 

17.00 14.70 19.10 14.70 13.00 16.40 13.30 
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The Retail Market 

The letting take-up in the German retail markets achieved with a volume of take-up of 247,000 m2 until the end of the 1st 

half of 2017 a result which was slightly below the average result of the last five years. Compared with the previous year 

the take-up increased by 4 %. Around 44 % of the take-up was registered in the German top ten locations.  

The demand is concentrated particularly on 1 A locations and exceeds the supply of suitable shop units. In particular 

demand were shop units up to 250 m², which accounted for around 57 % of lettings. Decreased demand was registered 

for large-area shop units with more than 2,000 m2, which is attributable to a lack of availability in that size group. The 

textile industry provided the largest demand group by a long way with a share of 29 % of lettings, followed by the sectors 

health / beauty with 19 % and gastronomy / food with 18 %.  

Because of the strong demand and the limited supply of suitable shop units the top rents in the 1 A locations of the top 

ten cities remained stable or rose further, just as in towns with a population of more than 100,000. Compared with this 

the rents decreased in small and middle-sized cities. Because of the ever larger space requirements of the retail trade, 

which could only be met to a limited extent in the 1 A locations because of town planning restrictions, the 1 B locations 

in large cities profit from a rise in demand and rent level however. As a result of the increasing importance of the online 

trading the stationary trade gets evermore under pressure. This leads to a displacement of retail stores run by the owner 

in towns and a further increase of chain stores, which measure up to the higher competitive pressure.  

Retail properties dominated the investment market with a share of 19 % of the take-up in the 1st half of 2017 less strong 

than in the previous year. The preferred form of investment were retail parks, in which around 2.9 billion € were invested. 

Investments in shopping centres accounted around 1.7 billion €. 1A retail properties accounted for 0.9 billion € until the 

end of the 1st half of 2017.  

The most active buyer group in the 1st half of 2017 were asset / fund managers with a share of 30 % of the take-up, 

followed by open-ended funds / speciality funds. Around 36 % of the volume of retail investment fell to foreign buyers. 

The largest seller groups were asset- / fund managers and developers.  

The trend to declining yields at the top seven cities which was evident in 2016 was hardly continued in the 1st half of 

2017. With yields of 3.48 % commercial buildings in the 1 A locations lie at a low level. Shopping centres achieve rather 

higher yields of 4.00 %. The peak in the retail investment field is marked by retail parks, with top yields of 4.90 % and 

speciality markets with yields of up to 5.40 %.  

 

  



 

VI 
 

VALUATION REPORT 

The Logistics Market 

With around 3.0 million m² take-up Germany-wide, the warehouse space taken up (owner occupiers and lettings) was 

12 % lower compared with the previous year. Limiting factors are a scare offer of existing properties, low speculative 

developments and the low availability and high prices of plots. In the regions outside the top five conurbations the take-

up achieved with 2.1 million m² a 15 % lower result compared with the previous year. In the top five conurbations the 

take-up nearly remained unchanged compared with the previous year.  

While in Berlin the take-up increased for 25 % compared with last year a significantly decreasing in the take-up was 

noticeable in Dusseldorf, Frankfurt and Hamburg. With a take-up of space of 300,000 m2, Frankfurt is out in front, followed 

by Hamburg with around 225,000 m² and Berlin with 213,000 m². Dusseldorf lies in last place of the top five with around 

77,000 m².  

The top rents remained stable at all locations except for Munich compared with previous quarter. The region Munich with 

currently 10.25 €/m²/month marks the highest value among the top five in Germany. The region Berlin follows with 

6.50 €/m²/month, and the lowest value was registered in the region Hamburg at 5.60 €/m²/month.  

For 2017 a take-up of space above the 6 million m2-mark can be expected because of the stable demand.  
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Appendix B – General Economic Parameters 
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Effective Rate of Interest for Mortgage Loans 

With ten-year fixed interest rate in % 

 
Source: FMH Finanzberatung Max Herbst, Frankfurt 
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ifo Business Climate Index 

As at: basic 2005 = 100, seasonally adjusted in % 

 
Source: ifo Institiut für Wirtschaftsforschung, München 
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Appendix C – Individual Property Template 



VALUATION TEMPL ATE

Property 04103 Leipzig
Querstr. 1-11

Client Ashtoh Properties Leipzig GmbH & 
Co. KG

This report is only to be read in conjunction with the main valuation report provided



2

Property No. 2

Querstr. 1-11 · 04103 Leipzig · Germany

Date of Valuation: 31.12.2017 Date of Inspection: 09.11.2017

Type of Valuation: Re-Valuation Methods: DCF (Argus®)

Owner:
Ashtoh Properties Leipzig 
GmbH & Co. KG

Tenure: Freehold

Type of Property: Office/Retail Site Area: 13,178 m²

Year built: 1996 Redevelopment: -

Valuation Results

Executive Summary

Gross Asset Value Market Value

41,728,000 € 39,703,000 €

1,146 €/m² 1,091 €/m²

Discount Rate: 5.25 % Transaction Costs: 5.10 % Net Initial Yield 5.47 % Gross Initial Yield 6.70 %

Property Transfer Tax: 3.50 %

Capitalisation Rate: 5.50 % Court and Notary Costs: 0.60 % Gross Multiplier 14.93 Gross Reversionary Yield 6.56 %

Broker`s Fee: 1.00 %

Prepared for: Ashtoh Properties Leipzig GmbH & Co. KG

Management Costs: 45,000 €

Non Rechargeable Costs: 45,000 €

Cap Ex: 

Year 1 955,000 €

Year 1-10 955,000 €

Vacancy Costs: 0 €

Maintenance:

Office 6.00 €/m²/year
Retail 6.00 €/m²/year
Parking 20,000 €/year

Inflation Rate: 1.7 %/year

Void Rate (TPGR/year): 0.00 %

Risk of Loss Rent (TPGR/year): 1.50 %

Tenant Improvements:

Office 150.00 €/m²
Retail 150.00 €/m²

Re-letting of Vacant Spaces: 12 - 18 months

Leasing Commissions: 3 months

Rent Free Periods: 0 – 2 months

Type of Use Lettable
Area

Vacancy 
Rate

Current Rental 
Income 

Current 
Rent

Market 
Rent

m² % €/year €/m²/month €/m²/month

Office 25,020.73 0.00 1,951,616.16 6.50 6.50

Retail 1 623.85 0.00 49,474.44 6.61 5.00

Retail 2 620.72 0.00 64,229.04 8.62 9.00

Retail 3 101.26 0.00 7,206.72 5.93 6.00

Storage 10,040.00 0.00 349,392.00 2.90 2.90

Total 36,406.56 0.00 2,421,918.36

Parking 7.00 0.00 3,360.00 40.00 40.00

Garage 390.00 0.00 234,000.00 50.00 40.00

Parking Other 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Rental Income 2,659,278,36

Weighted Average Remaining Lease 
Term:

6.85 year(s)

Over- / Underrented: 55,950 € 

Net Operating Income Year 1: 2,284,164 € 

Valuer: 
Andreas Borutta MRICS

Oliver Kreiser CIS HypZert (F)
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Property No. 2

Querstr. 1-11 · 04103 Leipzig · Germany

Location

Location

City Description

Leipzig is an independent large city in the federal state Saxony. It is located in
the east of Germany, in a low-lying area in the north-western part of Saxony
by the rivers Elster, Pleisse and Parthe. Leipzig currently has approx. 531,000
inhabitants. The city covers an area of 298 km². Leipzig is a traditional focus
of traffic infrastructure. Having grown as a trade-fair and commercial centre
at the crossroads of two military and commercial routes, today more than
ever the city focuses traffic routes from all directions.

According to a new census in 2011 there are significant leaps between the population in 2011 and 2012 in most of the German cities. In the years before 2012
the population number was only updated which caused inaccuracies. Thus the leaps between 2011 and 2012 are mostly not a result of a real change in the
population number.

Region Borough Independent City

Leipzig

Area in km² 297.8

Population density in inh. / km² 1,882

ADMIN. DISTRICT / INDEPENDENT CITY

Population development

Source: Statis tisches  Landesamt, Statis tisches  Bundesamt, DIWG research

2011 2012 2013 2014 2015

Saxony 4,137,051 4,050,204 4,046,385 4,055,274 4,084,851

Independent City Leipzig 531,809 520,838 531,562 544,479 560,472

500,000

510,000

520,000

530,000

540,000

550,000

560,000

570,000

4,000,000

4,020,000

4,040,000

4,060,000

4,080,000

4,100,000

4,120,000

4,140,000

4,160,000

In
d

ep
en

d
en

t 
C

it
y 

Le
ip

zi
g

Sa
xo

n
y

STATE

Population development

Source: Statis tisches  Landesamt, Statis tisches  Bundesamt, DIWG research

2011 2012 2013 2014 2015

Germany 81,843,743 80,523,746 80,767,463 81,197,537 82,175,684

Saxony 4,137,051 4,050,204 4,046,385 4,055,274 4,084,851
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Querstr. 1-11 · 04103 Leipzig · Germany

Economy

Source: Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, GfK Geomarketing, DIWG research

Economy

Leipzig, the metropolis in the heart of Central Germany, went through an
outstanding development during the last years. The excellent central
location, an international airport, and several motorways (A9, A14 and A38)
with excellent connections to the Eastern European states are just a few
location advantages. The city’s quality of life, defined by lakelands and
arcades in the city centre, attracted most of all well-trained specialists; thus a
continuous influx could be observed during the last years. The settling of
companies, such as Porsche, BMW, Amazon, DHL allows for a stable
employment market. Being a popular trade fair location, the city has a high
international degree of popularity. Leipzig's transition into a service centre
with a stable foundation in industry and trade is supported by an extensive
infrastructural development and the enhancement of Leipzig's immaterial
location factors. Based on the Urban Development Plan Industrial Spaces
("STEP Gewerbliche Bauflachen") the City of Leipzig provides an extensive
supply of business space by means of an on-demand development of new
industrial estates and an improvement of existing commercial spaces.
Moreover, the city council focuses its activities aimed at the enhancement of
the city's location image while extending its inter-communal cooperation in
order to strengthen the whole economic region.

With < 80 points the local Purchase Power Index within the ZIP- Code area is
under the national average (see illustration on the left).

Index of purchasing power 2016 2017 Change (points)

Independent City Leipzig 86.7 86.9 +0.1

Saxony 85.1 85.1 +0.0

Germany 100.0 100.0 0.0

Unemployment rate 12/2015 12/2016 Change (%-points)

Independent City Leipzig 8.8% 7.9% -0.9

Saxony 7.7% 6.9% -0.8

Germany 6.1% 5.8% -0.3

Economic structure (2014) Admin. District State Federal Republic

Primary sector 0.1% 1.4% 0.8%

Secondary sector 15.8% 29.3% 29.3%

Tertiary sector 84.1% 69.3% 69.8%
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Source: DIWG research

Market Information

Office market

Leipzig is one of Germany´s B-rated office locations. With a total take-up of
98,000 m² 2016 was an average year. In the years before the take-up was in a
range between 82,000 and 103,000 m². The vacant space decreased again to
329,000 m² at the end of 2016. The current vacancy rate is 8.8 %. The prime
rent remained stable at 13.00 €/m²/month in 2016. At the end of 2016
altogether 38,000 m² space was under construction.

The valued property is located in the sub-market Ringlage close to the city
centre. With a yearly take-up between 8,800 and 17,500 m² it is a very small
sub-market. On the other hand the vacancy in that sub-market is relatively
low with 43,600 m² at the end of 2016. The prime rent slightly increased to
the level of 9.10 €/m²/month in 2016. The average rent slightly increased to
7.90 €/m²/month. At the end of 2016 no office space was under
construction.

The office space in the valued property is leased to a single tenant with a
remaining lease term of 7.0 years. The probability that the tenancy
agreement will be prolonged is estimated as average because of the good
location and building condition. In the case of re-letting the theoretical
expected void period is 15 – 21 months.

Retail market

The retail rents in Leipzig showed different developments within the last
years. The rents mostly increased but also showed some decreasing trends in
some locations and years. The current range of rents is 10.00 €/m²/month for
larger stores in suburban 1b-locations and 120.00 €/m²/month for smaller
stores in 1a-locations of the CBD. The valued property is located in a
suburban 1b-location. The current rent level is 12.00 €/m²/month for retail
stores < 100 m² and 10.00 €/m²/month for retail stores > 100 m².

The tenancy agreements for the retail stores have remaining lease terms
between 0.2 and 4.0 years or they are open-ended. The probability that they
will be prolonged is estimated as average because the location has a low
frequency of passersby but the rent level is low. In the case of re-letting the
expected void period is 9 - 15 months.

Leipzig - office market 2013 2014 2015 2016

Take-up (m²) 82,000 102,000 103,000 98,000

Vacant space (m²) 382,000 365,000 335,000 329,000

Vacancy rate (%) 10.2 9.7 9.0 8.8

Prime rent (€/m²/month) 12.50 12.50 13.00 13.00

Space under construction (m²) 16,000 25,000 17,000 38,000

Leipzig - office sub-market Ringlage 2013 2014 2015 2016

Take-up (m²) 13,900 8,800 11,000 17,500

Vacant space (m²) 74,000 73,200 58,800 43,600

Prime rent (€/m²/month) 8.00 8.00 8.50 9.10

Average rent (€/m²/month) 6.80 7.00 7.50 7.90

Space under construction (m²) 1,000 10,000 0 0

Leipzig - retail market 2013 2014 2015 2016

Central Business District, 1a-Location < 100 m² 130.00 140.00 140.00 120.00

Central Business District, 1a-Location > 100 m² 110.00 110.00 115.00 100.00

Central Business District, 1b-Location < 100 m² 50.00 60.00 60.00 60.00

Central Business District, 1b-Location > 100 m² 40.00 40.00 40.00 30.00

Suburban, 1a-Location < 100 m² 25.00 25.00 25.00 25.00

Suburban, 1a-Location > 100 m² 16.00 16.00 17.00 15.00

Suburban, 1b-Location < 100 m² 10.00 10.00 11.00 12.00

Suburban, 1b-Location > 100 m² 8.00 8.00 8.50 10.00

Prime Rent for prime properties in 1a-Location of the CBD 140.00 140.00 140.00 140.00

Retail market Germany

Range of area (m²) Average area (m²) Range of rents (€) Average rent (€)

Bakery 20 - 420 90 10.60 - 56.10 24.10

Florist 20 - 230 70 5.60 - 47.00 17.40

Hairdresser 20 - 310 90 6.30 - 38.90 17.20

Travel agency 30 - 310 80 6.10 - 39.10 16.70
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Position

Distance to the Centre of Leipzig: approx. 1.2 km

Distance to next Station: approx. 0.3 km

Distance to Motorway A14: approx. 6.7 km

Distance to Airport Leipzig/Halle: approx. 13.7 km

District Description

Leipzig is divided into ten districts: Mitte, Nordost, Ost, Sudost, Sud, Sudwest,
West, Alt-West, Nordwest and Nord. The property to be valued is located in
the district Mitte.

Site Description

The property on the edge of the city centre. The surrounding area is
characterized by residential, commercial and retail use. The property is
situated at a crossing. A station is directly near by.

Site Area: 13,178 m²

Site Condition: average maintained

Site Layout: irregular

Soil Contamination No

Building Encumbrances Yes

Site Plan

Macro- and Micro-Location
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Land Register

General Description of Property

Property

The property to be valued was constructed in 1996. It is a modern building
with a glass exterior. It is a three to four storey construction in the inner area.
There are two underground floors with a basement floor, which are used as
subterranean garages and technical rooms.

In the ground floor you can find a canteen and also the entrance hall.

The upper floors are used as office space.

The driveway to the building is accessed from Querstrasse, which is the one
of the intersecting street Steinweg.

On total the building is built on 6 floors.

A copy of the following excerpts were provided to us by the Client. A check by inspection of the land register was not undertaken by us.

Comment

We consider all encumbrances to be valuation relevant, but the importance to the market value is marginal. The rights in section II are assessed as not
reducing the value.

District Court Land Register Folio Dated No. Cadastral Area Plot Parcel Owner Size (m²)

Leipzig Leipzig 8617 24.05.2016 1
2
3
4
5
7
8
9
10
15
16
17
18
27
114
114
115
115
115
115
115
116
116
116
116
116

Leipzig 1552
1553a
1554a
1555
1556
1567
1568
1569
1570
1622
1623
1624
1625
3994/2
1561/3
1561/4
1571/1
1571/2
1572/1
1572/2
1572/3
1573/6
1573/7
1621/3
1621/4
1621/5

Ashtoh Properties Leipzig GmbH & 
Co. KG

382
296

1,519
405
557
480
366

86
164
354
176

1,178
593

1,454
685

3,167
42

328
33
84

105
278
122

9
215

99

Section II (Restrictions)

• Limited personal easement (pipeline wayleave)
• Limited personal easement (telephone switch easement) for Deutsche Telekom AG, Bonn
• Limited personal easement (aerial easement) for Deutsche Telekom AG, Bonn
• Limited personal easement (construction and use restriction easement) for Deutsche Telekom AG, Bonn
• Booked acc. § 883 BGB: Limited personal easement (aerial easement) for Deutsche Telekom AG, Bonn
• Booked acc. § 883 BGB: Limited personal easement (aerial easement) for Deutsche Funkturm GmbH, Münster
• Booked acc. § 883 BGB: Limited personal easement (aerial easement) for Erste DFMG Deutsche Funkturm Vermögens-GmbH & Co. KG, Münster
• Limited personal easement (use easement) for GMG Generalmietgesellschaft mbH, Münster
• Limited personal easement (toroughfare right) for Deutsche Post AG, Bonn
• Priority notive of conveyance for unsurveyed subareas parcel 1571 (42 m²), parcel 1572 (84 m² and 33 m²), parcel 1561/2 (685 m²), parcel 1573/2 (278 

m²), parcel 1621/1 (216 m² and 9 m²) for THE POST Development GmbH & Co. KG, Leipzig
• Booked acc. § 883 BGB: concession of easement (parking space use right)

Planning and Building Law

The zoning plan earmarks the property to be valued as core area (§ 7
BauNVO).

The legally valid detailed development plan is not in existence. An
development must therefore be valued according to § 34 of BauGB.
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Property Analysis

Income Analysis

Market Rent

Area Analysis

Type of Use Lettable Area Let Area Vacant Area Vacancy Rate

m² m² m² %

Office 25,020.73 25,020.73 0.00 0.00
Retail 1 623.85 623.85 0.00 0.00
Retail 2 620.72 620.72 0.00 0.00
Retail 3 101.26 101.26 0.00 0.00
Storage 10,040.00 10,040.00 0.00 0.00
Total 36,406.56 36,406.56 0.00 0.00
Parking 7.00 7.00 0.00 0.00
Garage 390.00 390.00 0.00 0.00
Parking Other 75.00 75.00 0.00 0.00

Type of Use Current Rent Current Rent Current Rent
€/m²/month €/month €/year

Office 6.50 162,634.68 1,951,616.16
Retail 1 6.61 4,122.87 49,474.44
Retail 2 8.62 5,352.42 64,229.04
Retail 3 5.93 600.56 7,206.72
Storage 2.90 29,116.00 349,392.00
Sub-Total 5.54 201,826.53 2,421,918.36
Parking 40.00 280.00 3,360.00
Garage 50.00 19,500.00 234,000.00
Parking Other 0.00 0.00 0.00
Total 221,606.53 2,659,278.36

Type of 
Use

Market 
Rent

Market 
Rent

Market 
Rent

Market 
Rent

Over- /
Underrented

€/m² €/month €/year
fully let 
€/year

€/year

Office 6.50 162,634.75 1,951,616.94 1,951,616.94 -0.78
Retail 1 5.00 3,119.25 37,431.00 37,431.00 12,043.44
Retail 2 9.00 5,586.48 67,037.76 67,037.76 -2,808.72
Retail 3 6.00 607.56 7,290.72 7,290.72 -84.00
Storage 2.90 29,116.00 349,392.00 349,392.00 0.00
Sub-Total 5.52 201,064.04 2,412,768.42 2,412,768.42 9,149.94
Parking 40.00 280.00 3,360.00 3,360.00 0.00
Garage 40.00 15,600.00 187,200.00 187,200.00 46,800.00
Parking 
Other

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 216,944.04 2,603,328.42 2,603,328.42 55,949.94
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Property Analysis

Property Analysis

End of Contract No. of expiring Contracts Secure Rental Income Lost Rental Income Rental Income New Lease

€/year €/year €/year

2018 3 2,659,278.36 27,691.32 0.00

2019 2 2,631,587.04 20,120.88 0.00

2020 2 2,611,466.16 12,783.12 0.00

2021 3 2,598,683.04 22,831.20 0.00

2022 0 2,575,851.84 0.00 0.00

2023 0 2,575,851.84 0.00 0.00

2024 7 2,575,851.84 2,575,851.84 0.00

2025 0 0.00 0.00 0.00

2026 0 0.00 0.00 0.00

2027 0 0.00 0.00 0.00

2028 0 0.00 0.00 0.00
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Comparable Properties

Property Rating

SWOT-Analysis

1-excellent     5-poor

Remark: To ensure a long term stable cash flow an active asset management is necessary, because there are short remaining lease terms of the main tenants
and that effects a risk on the cash flow.

Letting

Town Type of Use Area in m²
Offered 

Rent €/m²
Current Contract 

Rent €/m²
Assumed Market 

Rent €/m²

Comparability
Comments

Location Property

Leipzig Office 1,496 6.07 6.50 6.50 worse equal n.s.

Leipzig Office 1,185 6.85 6.50 6.50 better equal n.s.

Leipzig Retail 33 5.40 6.61 5.00 equal equal Travel agency

Sale

Town Type of Use Area in m² Purchase Price in € Price/m² Comparability Comments
Location Property

Dresden Office / Retail 17,950 20,000,000 1,114 equal better n.s.

Leipzig Office / Retail 13,110 13,898,000 1,060 better equal n.s.

Leipzig Office 20,395 19,000,000 932 equal worse n.s.

Strengths Weakness

- Low level of vacancy

- Sufficient parking spaces

- Different lay-outs of rental spaces possible

- Long term lease with good national tenant for approx. 98 % of the lettable 
space

- Long vacancy if the main tenant will move out

Opportunities Threats

- Upgrade of the location through development of neighboring area

Physical Quality Potential for Value Enhancement

External Areas 2 - Good maintained Alternative Uses 5 - No Potential identified

Internal Areas 2 - Good maintained Refurbishment 4 - Good maintained

Flexibility 2 - Good due to floor layout New Development 5 - No Potential identified

State of Repair 2 - No Repairs necessary Special Purchasers 2 - Good product

General Impression 3 - Good Marriage/Break Up 5 - No Potential identified

Locational Assesment Potential for Disposal

Commercial Activity 3 - Avergae office location
Demand for 
Purchase

3 - Average Due to location

Property Market 3 - Average activity Investor Types 2 - Core Investors

Occupier Quality 3 - Good national tenant Investment Volume 3 - Average investment volume

Lettability
3 - Average due to location and property 
market

Marketability 3 - Average due to investment volume
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Prospective Cash Flow
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Prospective Present Value

Street: Querstr. 1-11 Software ARGUS Version 15.0.1

City: Leipzig

ZIP: 46395

Date of Valuation: 31.12.2017

P .V. o f

C ash F lo w

A nalysisperio d A nnual C ash F lo w @   5.25%

Year 1 Dec-18 1,314,718 € 1,249,138 €

Year 2 Dec-19 2,279,980 € 2,058,197 €

Year 3 Dec-20 2,272,949 € 1,949,500 €

Year 4 Dec-21 2,268,566 € 1,848,686 €

Year 5 Dec-22 2,281,839 € 1,766,747 €

Year 6 Dec-23 2,345,093 € 1,725,152 €

Year 7 Dec-24 2,498,911 € 1,746,611 €

Year 8 Dec-25 -2,164,964 € -1,437,719 €

Year 9 Dec-26 2,431,747 € 1,534,333 €

Year 10 Dec-27 2,474,554 € 1,483,460 €

Total Cash Flow 18,003,393 € 13,924,105 €

Property Resale @ 5.58% Cap 46,380,264 € 27,804,313 €

Total Property Present Value 41,728,418 €

Total Property Present Value rounded to  Thousand 41,728,000 €

per m²: 1,146 €

Percentage Value Distribution

Assurred Income + Prospective Income 33%

Prospective Property Resale 67%

P ro spect ive P resent  Value

F o r the Year Ending
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Cash Flow Analysis



14

Property No. 2

Querstr. 1-11 · 04103 Leipzig · Germany

Pictures
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General Conditions of Business (AGB) for Consulting Services of DIWG valuation GmbH

Our business is the valuation, preparation of expert opinions and real estate

consultancy. If a contract is concluded with DIWG valuation GmbH the following rules

apply. These principles form the foundation on which our valuations and reports are

based. Any deviation therefrom requires a separate agreement between the Client and

DIWG valuation GmbH.

1. Scope of application

a) The General Conditions of Business apply for all consulting, market research, valuation

and other services which DIWG valuation GmbH (referred to in the following as "

DIWG ") performs for the Client.

b) Other General Conditions of Business apply only if and when this has been explicitly

agreed in writing.

c) The results of the work of the Consultant are not intended for third parties; and such

persons cannot derive any claim from them against DIWG unless this has been

explicitly agreed, for example when the order was given.

2. Conflict of interest

As soon as the data and documentation concerning the property to be valued are available to

the Consultant the latter will check whether any conflict of interest exists. Should the

Consultant have knowledge of any such conflict or should this result during the course of the

valuation the Client will be informed thereof without delay.

3. Applicable law / place of jurisdiction

For the order, its execution and any claims arising thereunder the law of the Federal Republic

of Germany applies.

In commercial business transactions the place of jurisdiction is Dusseldorf.

4. Services / object of the contract

a) DIWG is responsible for the service agreed in each case under a service agreement but

beyond this not for its successful outcome. The order will be carried out to the best of

DIWG´s knowledge and belief with the care of a prudent businessman. If DIWG has to

produce the results of its work in writing then only the written result is the deciding

factor. Verbal declarations and information from DIWG outside the order received are

always non-binding and not a component part of the order.

b) Services by DIWG are considered to have been performed if the agreed analyses, the

conclusions derived from them and possibly recommendations elaborated and

explained to the Client, or a written presentation if this has been agreed, have been

handed over to the Client.

c) The services do not include any legal or tax advice.

d) DIWG will possibly give a recommendation as part of the results of its work as to

whether further investigation of certain points (such as for example contamination)

appear evident or necessary.

e) DIWG is entitled to use specialist persons or third parties in order to fulfil its contractual

obligations.

f) The preparation of the work results is done on the basis of the valuation of the data and

information concerning the property to be valued which have been provided by the

Client. Data and information going beyond this need only be provided by the Consultant

if this has been explicitly agreed when the order was issued.

g) The Consultant will check the facts given to him by the Client, particularly figures, for

evident discrepancies and defects only. For the rest, the Consultant will base his work

on such information assuming that it is correct and complete.

h) The Consultant will only produce further data at a site inspection in passing (possibly of

an inspection of the property if agreed) on the basis of its own experience, and, if

required by the Client and instructed separately, by questioning further experts who

must then be named precisely, who have special knowledge of the region or the type of

building represented by the property to be valued.

i) The results of the work contain an overview of the relevant data in summary form. This

contains the basic data and information about the property to be valued and the market

and location of the property to be valued and the data supporting the valuation. In

addition the results of the work contain an overall summary and a qualified explanation

of the data, assumptions and comparable rents. The valuation model on which the work

results are based, is supported by the information concerning the market value, the

present rent receipts and market rents (described as basic net rent), the administration

costs (non-recoverable costs), income risks and maintenance costs (the remainder

described as net operating income), refurbishments, improvements to the rental

property, rent commissions and investment expense (the remainder described as net

cash flow). If the assumptions on which the conclusions and recommendations are

based should change after the order has been carried out, then DIWG is not bound to

point out such changes or their effects to the Client.

j) If the Consultant provides additional services required by the Client and if the parties to

the contract cannot agree on remuneration for these additional services then the

remuneration will be increased according to the additional expenditure of time and

costs by DIWG in line with what is customary for the market and the area.

k) Changes and additions to the order must be in writing to be valid.

l) Verbal subsidiary agreements are not made.

5. Handing over of results of work

All results of work are categorically not intended for third parties. Handing them on to third

parties requires in each case the consent in writing of DIWG. A consent for handing on to third

parties will be at the sole discretion of DIWG and will only be issued by DIWG (unless a claim

exists thereto) if the parties have made a ruling according to which the liability of DIWG for the

results of the work is limited also to the third party according to the rulings of these General

Conditions of Business and in accordance with which DIWG will receive separate

remuneration for this.

6. Time allowed for sending the written presentation

An agreed time allowed for the sending of the written presentation of the results of the work will

be extended in the case of force majeure or delayed provision of information by the Client or

the agents named by him by an appropriate period, so long as DIWG is not responsible for this

situation. If a reason for delay exists DIWG will inform the Client straightaway and will state the

expected period of delay.

7. Duty of the Client to render assistance

The Client is bound to support DIWG in the carrying out of the order and to fulfil the required

obligations to assist.

In particular the Client must provide all necessary information and documentation at the right

time. This applies also to documentation and knowledge which only become known or arise

during the work. DIWG will check the facts given to him by the Client, particularly figures, for

evident discrepancies and defects only. For the rest, DIWG will assume such information to be

correct and complete.

At the request of DIWG the Client will confirm the correctness and completeness of the

documentation provided by him in writing as well as his information and verbal declarations.

If the Client fails to fulfil a duty to assist for which he is responsible then he must bear the

consequences arising therefrom such as additional expense or delay and compensate DIWG

for the loss or damage arising therefrom.

8. Warranty

a) In the event of any defects the Client has initially only a claim for rectification of the

defects („making good“) so far as the rectification is possible at reasonable expense for

DIWG. If the defect cannot be made good or if the making good fails, the Client retains

the right to withdraw from the contract or reduce the amount of the remuneration. If the

order has been issued by a businessman as a part of his commercial trade, a legal

person of public law or by a public law special fund then the Client can only demand the

cancellation of the contract if the service performed is no longer of interest for him

because of the failure to make good. For claims for damages the rulings under Point 9

apply.

b) Evident defects must be pointed out by the Client within two weeks after the

performance of the service. If the Client is a businessman, evident defects, and in

addition non-evident defects, must be indicated in writing at once as soon as they

appear or should come to the attention of the Client upon close examination of the

documents.

c) If the Client does not indicate the defect in due time then a claim to rectification of

defects is ruled out.

d) Evident inaccuracies such as for example typing errors, arithmetical mistakes and

formal defects can be corrected by DIWG at any time. Inaccuracies which are likely to

put recommendations and conclusions in doubt, entitle DIWG to take them back even

from third parties.
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9. Liability

a) DIWG is liable to the Client for loss or damage arising from derelictions of duty only to

the extent that it or its legal representative or agents are guilty of intent or gross

negligence or the breach of major duties.

b) By a single case of damage is understood the sum of the claims for damages of all

those entitled to claim which arise out of a single service which is distinct in time or its

object.

c) The liability of DIWG is limited to € 5 million with for typical damage caused by

negligence, unless it is a case of damage caused by gross negligence, or the damage

arises as a result of the breach of major duties. If in the opinion of the Client the

foreseeable contractual risk significantly exceeds € 5 million DIWG is prepared at the

request of the Client to offer the Client to take out higher insurance cover so long as

insurance cover can be obtained from an insurer approved in the European

Community and the Client takes over the additional insurance premiums.

d) If the order is issued by a businessman in the course of his commercial trade, a legal

person under public law or by a public law special fund, the limitations of liability under

letter c) above to € 5 million apply to typical damage caused by gross negligence also.

e) The limitation of liability does not apply for damage to life, body and health.

10. Preclusive period for claims for damages

Claims for damages can only be brought within a period of two years after the person entitled

to claim has obtained knowledge of the damage and the event justifying the claim.

11. Copyright protection

a) The Client undertakes an obligation to DIWG that valuations, reports, plans, designs,

drawing, lists and calculation prepared by the Consultant in the course of the contract

are used only for the contractually agreed purposes and will not be published without

the explicit consent of DIWG in each individual case. Where the results of the work can

be copyrighted DIWG retains the ownership of the copyright. The Client obtains in such

cases only the restricted, irrevocable, exclusive and non-transferable right of use of the

results of the work of the Consultant. Further rights, particularly for the reproduction of

the results of the work above and beyond the quantity necessary for the contractual

use or for the alteration thereof are not granted.

b) DIWG 's responsibility extends solely to the Client.

12. Surrender / keeping of documents

After fulfilment of the claims under the contract DIWG will if requested hand over all

documents to the Client which it has obtained from him or a third party in order to fulfil the

contract. This does not apply to correspondence between the parties or for documents which

are already in possession of the Client either as originals or copies. DIWG is entitled to make

and keep copies of the documents. DIWG can also make copies of the documents to be

handed over to keep in its files for purposes of evidence.

DIWG will keep documents in connection with the completion of the order which have been

given to it and have been prepared by it, and also the correspondence between the parties, for

a period of three years after the ending of the contract.

13. Confidentiality

DIWG will maintain secrecy with regard to all business and company secrets which are

identifiable as such and marked as confidential information by the Client which become known

to him in connection with the contract. Exceptions to this are urgent legal provisions which

oblige the Consultant to give information to local authorities. DIWG will only hand over results

of work containing such facts to third parties with the consent of the Client.

14. Remuneration / set-off

Remuneration is due and payable immediately. DIWG will send an invoice to the Client. This

is payable without deductions. If there are several clients they are all jointly and severally

responsible for payment.

The setting-off against claims by DIWG is not permissible unless these are counter claims

which are not in dispute or have been confirmed by a court of law.

15. Mediation

It is the wish of both parties that any difficulties arising in connection with this contract be

settled amicably by way of negotiation. Therefore, the parties hereby undertake to make a

serious effort to settle any differences of opinion amicably in business mediation proceedings

so as to avoid that any such dispute be made pending before an ordinary court of law.

Business mediation proceedings will commence upon a written request filed by either party

with RICS Deutschland Ltd., Junghofstraße 26, 60311 Frankfurt am Main. This provision will

not affect any right of either party to institute any summary judicial proceedings, for example

by filing for an attachment order or for an interim injunction.

16. Final provision

Should a provision of these conditions prove to be legally invalid the remaining part thereof

retains its full validity.

Effective: 01.01.2017
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Principles of DIWG valuation GmbH for valuation, preparation of expert opinions and real estate consultancy

Our business is the valuation, preparation of expert opinions and real estate

consultancy. If a contract is concluded with DIWG valuation GmbH the

following rules apply. These principles form the foundation on which our

valuations and reports are based. Any deviation therefrom requires a separate

agreement between the Client and DIWG valuation GmbH.

Guidelines, standards and legal principles

Lending Value Valuation Regulations (German initals: BelWertV)

Lending value valuations are prepared on the basis of the currently valid edition of

the Lending Value Valuation Regulations ((BelWertV). They are carried out by

persons who have obtained the necessary qualifications as a Certified Valuer

(German initials: HypZert).

Guidelines of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

All other Reports and Valuations (i.e. not lending value valuations) are carried out on

the basis of the RICS Guidelines for the Valuation of Assets and are carried out by

persons who are approved by RICS. These guidelines are prepared by the RICS

Committee for Valuation Standards for the Valuation of Assets and are published in

the RICS Appraisal and Valuation Manual.

International Valuation Standards (IVS)

The guidelines of the International Valuation Standard Committee correspond

largely in definition and interpretation of the market value to the guidelines of the

RICS and are compatible with the concept of fair value of the International Financial

Reporting Standards.

Property Valuation Regulations (German initials: ImmoWertV)

Market value estimates are prepared on the basis of the Property Valuation

Regulations (German initials: ImmoWertV). They are also carried out by persons

who are approved by the RICS and/or have obtained a qualification as a (Publicly

Appointed and Sworn-in) Valuer.

The Basis of our Valuations

In our reports we always state the purpose of the valuation, the methodology and the

basis of valuation. The following definitions are used regularly by us as a basis of

valuation:

Market Value (RICS)

The market value is the estimated value for which a property is sold on the effective

date of valuation between a willing buyer and a willing seller, whereby it is assumed

that each of the parties has acted independently, knowing the market, prudently and

without compulsion.

Market Rent

The market rent is the estimated amount for which a property or space in a property

should be let on the day of the valuation between a landlord willing to let and a

tenant willing to rent after a proper marketing period in an arm's length transaction,

whereby it is assumed that each of the parties is acting independently, knowing the

market, prudently and without compulsion.

Balance sheet reports

Valuations for balance sheet purposes must be prepared in conformity with the IVSC

International Valuation Application 1.

Current value / market value (§ 194 BauGB)

The current value / market value is determined by the price which would be achieved

on the date to which the valuation refers, in an arm's length transaction in

accordance with the legal circumstances and actual characteristics, the other

features and the location of the site or the other object of the valuation without

consideration of unusual or personal relationships.

Lending value according to § 16 of PfandBG (Lending Value)

The lending value may not exceed the value which results as part of a cautious

valuation of the future salability of the property and in consideration of the long-term,

sustainable features of the property, the normal regional market circumstances and

the present and possible other uses. Speculative elements may not be considered

therein. The lending value may not exceed a market value calculated in a

transparent manner and in accordance with a recognized valuation method. The

market value is the estimated amount for which a loan property could be sold on the

effective date of the valuation between a seller willing to sell and a buyer willing to

buy after an appropriate marketing period in an arm's length transaction, whereby

each party is acting with technical knowledge, prudence and without compulsion.

Site inspection

In the site inspection no tests of measurements are undertaken, no tests of building

materials, tests of building elements, soil investigations and no functional tests of

technical building services or other installations are carried out. All observations of

DIWG valuation GmbH during the site inspection are made exclusively by means of

visual inspection

Sources of information

For our valuations we rely on the information given by the Client for information

about the property, the legal and planning-permission circumstances specific to the

property, the rent situation, the tenants, the business activities and other questions in

connection therewith. We cannot accept any liability for their correctness or

completeness. We are not obliged to check this information for correctness and

completeness.

Legal provisions on the property to be valued

Unless we are aware of anything to the contrary we assume that the site, the

buildings standing on it and the business carried out there comply fully with legal

requirements. This applies particularly for building, operation and use and also

building permit and fire brigade requirements. It is further assumed that the

buildings, installations and technical equipment have been built and are operated

and supervised with the approval of the responsible authorities. We obtain planning

permission information as a rule from the Client and in exceptional cases from

informal enquiries of the responsible local planning authorities. Statements,

particularly information from official persons cannot by law be evaluated as binding.

Within the framework of the use of such statements and information DIWG valuation

GmbH is not liable in this expert opinion for their correctness and completeness.

It is assumed without being checked on the effective date of the valuation that all

public law charges, contributions, fees etc. which could possibly have an influence

on the value have been levied and paid. It is assumed without examination on the

effective date of the valuation that the property being valued has the insurance cover

usual in the market both as regards the kind of damage possible and also the

appropriate amount of the insurance cover.

Other defects, damage and dangers

In our valuations we always assume that:

the building and its technical installations do not have any other defects or damage;

in the erection of a building or later constructed remodeling no harmful of hazardous

materials or techniques have been used;

the soil conditions for new building projects are satisfactory in those areas in which

building projects are planned.

In accordance with our instructions DIWG valuation GmbH does not undertake any

soil investigations with regard to possible contamination and other risks arising from

the nature of the soil and therefore assumes that the soil is in an uncontaminated

condition. Destructive tests are not carried out, for which reason information on non-

visible building elements or building materials rely on information received, on

documentation provided or on assumptions. Further, as part of the valuations of

DIWG valuation GmbH, no tests in respect of structural design, acoustic and thermal

protection, attack by animal and plant pests and pipe corrosion have been made. A

specialist investigation of any building defects or damage is not made. It is assumed

without examination that there are no building materials, no building elements and

no features of the land and soil are present which could adversely affect or endanger

its permanent fitness for use or the health of residents and occupants.

Since we cannot carry out any technical investigations on the property we cannot

confirm whether or not the property has no such defects or damage.

We recommend that in this respect any necessary investigations are carried out in

order to confirm our general assumptions.

Evident defects or damage to the building which we notice during our inspection will

be considered in our valuation.

If:

other defects and damage to the technical installations or the building itself,

the use of hazardous materials or contamination;

inadequate soil conditions,

are brought to our attention by the Client or others, such information is included in

the valuation if we are provided with reliable cost estimates for remedying or

compensating for them.

Effective: 01.01.2017
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