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 :עסקי החברה והתפתחותה הכלליתתיאור  .1

 הקדמה 1.1

על ידה מידע  יםהמוחזק תאגידיםזה כללה החברה ביחס לעצמה וביחס ל דו"חב
 ניירות חוק" -ן )להל 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

 "(.מידע צופה פני עתיד")להלן בשליטתה של החברה 

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

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

 ידי הנהלת החברה באופן עצמאי. ונכונותו לא נבחנה על

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

זה יזוהה באמירה מפורשת המציינת כי מדובר במידע  דו"חמידע צופה פני עתיד ב
ות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע וכן פני עתיד, תוך ציון העובד 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  בסביבה הכללית
 להלן. 5.11המפורטים 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

  נסיבות שיתרחשו לאחר פרסום דוח זה.

    

  

  חות עסקיהפעילות החברה ותיאור התפת 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: " למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 

  מבנה החזקות של החברה 1.3

   קות של החברה.להלן תרשים החז
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 תחומי פעילות 1.4

לחברה שני תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספים למועד דוח זה, 
 . להלן יובא תיאור תמציתי של תחומי פעילות אלה:2018בדצמבר  31ליום 

 בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות ,החברהום פעילות זה עוסקת בתח -נדל"ן מניב  .א
עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל )כיום  שותפויותאמצעות וכן ב מוחזקות

)נמכרו בשנת  ים קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מלונותבגרמניה(, הכולל
כחלק מפעילות זו, מספקת  .עיקר להשכרההמיועדים ב, מבני תעשייה, קרקעות ועוד הדוח(

לפרטים נוספים בדבר פעילות החברה במסגרת תחום החברה גם שירותי ניהול לרוב נכסיה. 
 .להלן 3.2ראה סעיף פעילות זה, 

וערוב שימושים  , משרדיםביזמות נדל"ן )מסחר פועלת החברהבתחום זה  -יזמות נדל"ן  .ב
עות, השבחתן, פיתוחן, הקמת הפרויקטים בארץ בדרך של רכישת קרק( גוריםהכולל מ
)בדרך כלל החברה מתקשרת עם חברות קבלניות שונים. לרוכשים שטחים אלו  ומכירת

לפרטים נוספים בדבר  .ם פרויקטיםלצורך ביצוע העבודות הקבלניות באותקבלני מפתח( 
 להלן. 4פעילות החברה במסגרת תחום פעילות זה, ראה סעיף 

 -מחזיקה החברה ב נכון למועד דוח זה  .יעה החברה בתחומים נוספיםמעת לעת משקכמו כן, 
המניות של חברת סיטיפס בע"מ, העוסקת בתחום התחבורה )הסעה המונית(. )ראה מהון  21%
 להלן(. יחד עם זאת, אין השקעות אלה עולות לכדי תחום פעילות נפרד. 3.13.3.8סעיף 

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 1.5

בשנתיים שקדמו למועד דוח זה, לא בוצעו עסקאות מהותיות על  ,ב ידיעת החברהלמיט 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(

 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 מייבלום בע"מ 
 עניין(

 2016-01-003520 אג' 1,400

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

יחזקאל ובתיה נוסבאום 
 בע"מ )בעל עניין(

 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 

ת אלטשולר שחם בעקבו
 הנפקה ציבורית

 2017-01-092631 אג' 1,635

 28,317 מניות 26/3/18
רכישת מניות ע"י יונתן 

 רובין )בעל עניין(
1,635.23 

 אג'
2018-01-030310 
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 19,802 מניות 27/3/18
רכישת מניות ע"י יונתן 

 רובין )בעל עניין(
1,648.64 

 אג'
2018-01-031099 

 12,509 מניות 28/3/18
"י יונתן רכישת מניות ע
 רובין )בעל עניין(

1,678.06 
 אג'

2018-01-032392 

 263,026 מניות 10/4/18
רכישת מניות ע"י נכסי 

יחזקאל ובתיה נוסבאום 
 בע"מ )בעל עניין(

 2018-01-036325 אג' 1,660

 12,000 מניות 23/4/18
 אלכסרכישת מניות ע"י 

 )בעל עניין( ליפשיץ
 2018-01-040315 אג' 1,601

 8,000 מניות 26/12/18
רכישת מניות ע"י נכסי 

מייבלום בע"מ )בעל 
 עניין(

 2018-01-127161 אג' 1,491

 31,586 מניות 26/12/18
רכישת מניות ע"י גיל 

 גירון )בעל עניין(
 2018-01-127161 אג' 1,491

 16,000 מניות 26/12/18
רכישת מניות ע"י 

החזקות נכסי משורר 
 בע"מ )בעל עניין(

 2018-01-127161 אג' 1,491

 32,000 מניות 26/12/18
רכישת מניות ע"י נכסי 

 )בעל עניין(ירון רוקמן 
 2018-01-127161 אג' 1,491

 284,450 מניות 4/9/18
רכישת מניות ע"י גיל 

 גירון )בעל עניין(
 2018-01-084651 אג' 1,620

 חלוקת דיבידנדים 1.6

 חלוקת דיבידנד בשנתיים האחרונות:
 

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

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

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

20/3/2018 9/4/2018 27/3/2018 50,000 

26/8/2018 16/9/2018 3/9/2018 25,000 

 -נקבע  ל 19/3/2019
4/4/2019 

נקבע ליום 
28/3/2019 

65,000 

יתרת הרווחים , 2018בדצמבר  31נכון ליום  .חלוקה מדיניות קיימתלא לחברה  1.6.1
  ש"ח. לפיא 1,214,399 לשהראויה לחלוקה הינה בסך 

  מגבלות התאגיד לחלוקת דיבידנד 1.6.2
למיטב ידיעת החברה, למעט המגבלות האמורות להלן ולמעט מגבלות הקבועות בדין, 

או עשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק לא חלות על החברה מגבלות, אשר השפיעו 
 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 דוחותיה הכספיים

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

ללא  הונה העצמי של החברה 31.12.2018החברה עומדת בהתחייבויות אלו )נכון ליום 
 מאזן(.מסך ה 36.38% -אלפי ש"ח, ומהווה כ 1,614,480 הינו זכויות מיעוט

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

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

לפרטים אודות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה, לשמירה על 
  .לדוח הדירקטוריון 12 ףפיננסים וחלוקת דיבידנד ראה סעי יחסים
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  מידע אחר  .2

  :של החברההנדל"ן המניב מידע כספי לגבי תחום פעילות  .2.1

 

 2018 
 ש"ח לפי א

2017 
 אלפי ש"ח

2016 
 אלפי ש"ח

 230,783 234,467 183,397 הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה

 7,072 6,892 9,806 הכנסות מדמי ניהול ופיקוח
 237,855 241,359 193,203 סה"כ הכנסות

 46,818 49,153 41,280 עלות אחזקה וניהול נכסים

 191,037 192,206 151,923 רווח גולמי
 65,623 80,315 134,568 *עליית ערך נדל"ן להשקעה

 (35,831) (34,397) (41,638) הוצאות הנהלה, כלליות ואחרות
 12,866 5,061 32,220 הכנסות אחרותרווח ממכירת נדל"ן 

 91,923 73,879 110,601 חלק החברה ברווחי חברות כלולות
 325,618 317,064 387,674 תפעולירווח 

 25,437 26,213 16,866  חלק המיעוט בהכנסות
 278,827,3 4,230,877 4,268,790 סה"כ נכסים

 
 ן המצורף לדוח זה.להסברים בדבר הנתונים הכספיים האמורים לעיל, ראה דוח דירקטוריו

  – ערך נדל"ן להשקעה עליית)*( 

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

בדצמבר  31ליום הכספיים(.  "חות.טו' לדו2ביאור נכסי הנדל"ן להשקעה שבבעלותה )ראה 

וי לתקופה המדווחת ביצעו את הערכות השולכלל נכסיה. החברה הערכות שווי ערכה  2018

ון תזרימי מזומנים הצפויים ומעריכי שווי חיצוניים. הערכות השווי נערכו בעיקר בשיטת הי

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

בשיעור  -2017) 6.75% - 4.1% –( , ב( בגרמניה 7.1% -ל 8.3%בשיעור של  -2017) 8.25%-7.0%

 (.7.0% -4.75%של 

 אלפי 134,568רשמה החברה עליית ערך בנדל"ן להשקעה בסך של מהערכות השווי כתוצאה 

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

לי הוד מגדהערכת שווי של קניונים בע"מ,  זה לדוח ראו מצ"ב. להלן 3.13סעיף ראה השונים 

סעיף   3.9ראה גם סעיף .  כלולה()חברה חוצות המפרץ בע"מ  ,)חברה כלולה( השרון בע"מ

 להלן 3.13וסעיף  3.12

  של החברה:יזמות הנדל"ן מידע כספי לגבי תחום פעילות  .2.2

 2018 
 ש"ח לפי א

2017 )*( 
 אלפי ש"ח

2016 )*( 
 אלפי ש"ח

 23,159 ----- 33,375 מכירת משרדים

 23,159 ------ 33,375 סה"כ הכנסות
 15,855 ------ 26,346 עלות מכירות

 7,304 ------- 7,029 רווח גולמי
 הוצאות הנהלה, כלליות ואחרות

 המיוחסות באופן ישיר
600 ------- 

------- 
 7,304  6,429 תפעולירווח 

 ------ ------- ------- מכירותחלק המיעוט ב
 053112, ------ 169,076 סה"כ נכסים
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משקפים את  2016נים בשנת )*( יובהר כי מגזר זה לא היה קיים בתקופות ההשוואה, הנתו

 (  4.16.1מכירת שטחי פרויקט ויטאוור )ראה סעיף 

 להלן מידע כספי בדבר הפעילות בחלוקתו לפי מגזרים גיאוגרפיים נדל"ן בישראל ונדל"ן בחו"ל: 
ביאור מגזרים על בסיס אחוד + אחוד חלקי יחסי  לגבי. את התחום היזמיגם נתונים המוצגים כוללים ה

 .בו הנתונים מוצגים בהפרדה לשני התחומים לדוחות הכספיים 22ראה ביאור 

 
 12/16-1 12/17-1 12/18-1  הכנסות מחיצונים א.

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 191,353 167,363 146,564  נדל"ן בישראל )*( 

 69,661 73,996 ,01480  נדל"ן בחו"ל 

   226,578 241,359 261,014 

 23,159 ------     33,375  (*( כולל הכנסות ממכירת משרדים 

    12/18-1 12/17-1 12/16-1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח תוצאות מגזר והתאמה לרווח נקי ב.

       

 259,492 230,491 238,080  נדל"ן בישראל 

 89,785 100,646 176,913  נדל"ן בחו"ל 

 (16,365) (14,073) (20,890) הוצאות שלא הוקצו למגזרים 

 22,9332 640,317 394,103  רווח תפעולי 

       

 26,034 24,165 20,076  הכנסות מימון )*( 

 (88,778) (88,268) (99,588)  הוצאות מימון )*( 

 8,552 9,445 8,606 רווחי )הפסדי ( אקוויטי 

 7,172 44,292 42,590 הוצאות מס )**( 

 271,558 218,124 ,607280  רווח נקי 

       

     מימון  

     הכנסות מימון (*) 

 23,115 21,007 17,031  נדל"ן בישראל  

 2,919 3,158 3,045  נדל"ן בחו"ל  

    076,02 24,165 26,034 

       

     הוצאות מימון )*( 

 76,385 77,197 86,745  שראלנדל"ן בי  

 12,393 11,071 12,843  נדל"ן בחו"ל  

    588,99 88,268 88,778 

    הוצאות מס (**) 

 (1,190) 34,790 24,054  נדל"ן בישראל  

 8,362 9,502 18,536  נדל"ן בחו"ל  

    590,42 44,292 7,172 

       

    12/18-1 12/17-1 12/16-1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח המשמשים את המגזרנכסים  ג.

 1,717,049 1,322,913 1,436,707 נכסי נדל"ן להשקעה בישראל 

 812,313 632,715 1,076,053 נכסי נדל"ן להשקעה בחו"ל 

 116,803 194,007 169,076 נכסים אחרים  

    2,681,836 2,149,635 2,646,165 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח המגזר התחייבויות פיננסיות של
 1,902,111 1,694,686 1,816,390 בישראל התחייבויות
 447,200 302,073 517,687 בחו"ל התחייבויות

 ________ 35,500 58,947 התחייבויות אחרות

   2,393,024 2,032,259 3112,349, 
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  חברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות ה .2.3

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

המצב הביטחוני כגון: שאינן בשליטתה החברה לסיכונים הנובעים משינויים בגורמים חיצוניים 
, שינויים בשערי חליפין )המושפע בין היתר ממצב הכלכלה העולמית( עילות במשקבארץ, היקף הפ
 .3.2.2בסעיף ראה גם טבלת פרמטרים כלכליים     רי הריבית.ושינויים בשיעו

 מצב המשק הישראלי
, חשופה החברה לשינויים הנדל"ןיזמות ובתחום  כחברה העוסקת בתחום הנכסים המניבים בישראל

 וענף הנדל"ן בפרט.  ,במצב המשק בכלל
היקפי יותר על שיעורי הצמיחה והיקף הפעילות במשק הישראלי הם בין הגורמים המשפיעים ב

  .כמו גם על היקפי הביקוש לרכישת שטחי משרדים הביקוש לשטחי השכרה בישראל
 

הרי שבשנת משק הישראלי, בעל הפעילות הכלכלית  ,בין היתר ,, המשפיעהלגבי הכלכלה העולמית
, 2017בשנת  2.3%לעומת  2.9% -הסתכם ב צמיחהושיעור ה קצב הצמיחה בארה"ב הלך וגדל 2018

ובמשקים המתפתחים )במיוחד  2018בשנת  2.1% -ל 2017בשנת  2.4%-מירד קצב הצמיחה ה באירופ
  . בסין( נמשכה מגמת ההתמתנות בקצב הצמיחה

)צפוי(  אם כי שיעור התוצר המקומי הגולמי 2018חווה תקופה טובה יחסית בשנת משק הישראלי ה
שיעור  .3.9%יעור היה בה הש 2016אך פחות משנת  2017שנת תואם לשיעור ב ,3.3% -הסתכם ב
 ,4.1%של  2018בשנת  רמה ממוצעתלעומת  4.3%רמה של ב 2019 ינוארחודש בהסתכם האבטלה 

הנמוכה מאפשרת לבנק ישראל רמת האינפלציה  .2016בשנת  4.8% -ו , 4.2%של  2017 בשנת
בין השקל להמשיך ולנהל מדיניות מרחיבה שבאה לידי ביטוי בהתרחבות פער הריביות השלילי 

 לדולר.
לא הייתה פגיעה בהיקף הביקושים לנדל"ן מניב  ,אחרונותהבהמשך לשנים ו 2018במהלך שנת 

בשלב זה לא נצפים במשק וכתוצאה מכך אחוז התפוסה בנכסי החברה וההכנסות מהם לא נפגע. 
י אם כי יתכן ותהא השפעה למצב הפוליט ,הישראלי איומים גדולים שיזעזעו את מצבו העכשווי

אפשרות נוספת שיכולה . )חקירות ראש הממשלה( על המצב הכלכלי ומכאן גם לשוק הנדל"ן המניב
יית שטחי מסחר ומשרדים נבוהצפי לסיום בשל סיום  לנדל"ן מניב הינהבהיקף הביקושים  לפגוע

 .רבים באזור תל אביב
ידיות חברה בוחנת את המצב בשוק על מנת לקבוע את החלטותיה בנושא השקעותיה העתה

 ובפעילותה השוטפת.
 

 מדיני בישראל -המצב הביטחוני 
על פעילות המשק, וכתוצאה מכך על  ניכרתמדיני בישראל עלולה להיות השפעה  -למצב הביטחוני 

החברה באופן שיגרום לירידה במצב הביקושים בענף הנדל"ן בכלל ובתחום השטחים המיועדים 
נכון למועד פרסום דוח תקופתי זה השפעת המצב ניה. להשכרה בפרט וכן להתייקרויות בעלויות הב
 הביטחוני על תוצאות התאגיד אינה מהותית.

 
ין ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעה של הזעזועים המדיניים והחברתיים שקורים א

במדינות סביב ישראל על הכלכלה העולמית ועל הכלכלה הישראלית באופן ישיר, אולם ניתן להעריך 
עים פוליטיים אלו עשויים להשפיע על השווקים הפיננסיים ומחיר הסחורות ומשאבי הטבע כי זעזו
  .ובכך על תוצאות פעילותה של החברה, ן בארץ"וכפועל יוצא, להשפיע לרעה על שוק הנדל בעולם

         
 ביחס לתחום הנדל"ן המניב  – הנדל"ן בגרמניה שוק

מיליארד אירו. לשוק  740 -כפה עם שווי נכסים של שוק הנדל"ן בגרמניה הוא מהגדולים באירו 
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 שלאחר המשבר 

תואמים המסחר מול בנייה של פרויקטים חדשים  כשוק יציב, בעל צמיחה עקבית וביקושים לשטחי
התאפיינה בשיעור בנייה גבוה מאוד כתוצאה מירידה באחוז השטחים  2018שנת  את הביקוש.

 הריקים והביקוש הגובר לשטחי מסחר.
עדיין אטרקטיבי ויציב ביחס לשאר מדינות האיחוד וכן בגרמניה להערכת החברה שוק הנדל"ן  

 ביחס למדינות אחרות. 
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היום למצוא  ותמקש, 2018 - 2017עליות המחירים בשנים האחרונות, במיוחד בשנים            
ורוב  גבוהיםהזדמנויות לנדל"ן מניב לתקופות ארוכות בערים הגדולות בשיעורי תשואה 

לשנים הבאות  ההשקעה , כך שעיקר הזדמנויות5% -הנכסים נמכרים בתשואות נמוכות מ
 נכסים בעלי שיעור תפוסה נמוכה וחוזי שכירות קצריםב ח או השבחהיהיו בפרויקטים לפיתו

חרונות ובכך להגדיל את שווי במטרה לנצל את עליית שכר הדירה שעולה בעקביות בשנים הא
הנכס או בפרויקטי ייזום החל משלב רכישת הקרקע )בהיתכנות להסב שימושים( וכלה 

 בבניית הפרויקט . 
שאר יערכת החברה יהול 2018נשאר נמוך בשנת  ,כבשנים קודמות, ירופהשיעור הריבית בא           

לאורך על שער האירו שירד השפיע גם הורדת הריבית  מהלך ה הקרובה.בשיעור דומה בשנ
ביקוש לנכסי נדל"ן ל וכן מול מטבעות אחרים, מהלך שתרם רבות לתיירות האירופיתהשנים 

 הגרמנית הליצור זול יותר בתעשיישתרם מהלך  ,ירידה במחירי הסחורותל גםכמו  ,בה
שהביאה  ירידת מחירים זו והוביל לגידול בייצוא של גרמניה למרות הירידה בשער האירו.

 ישירות על התוצר הגרמני משפיעהברווחיות החברות התעשייתיות הגרמניות  לשיפור
שוק הנדל"ן תורם ישירות לובעקבות כך יציבות וצמיחה בכלכלה הגרמנית וכתוצאה מכך על 

הגרמני בכך שהוא מגדיל את אפשרות ההשקעה בנכסי נדל"ן על ידי גופים מוסדיים וקרנות 
תמשיך להיות שנה של עלייה במחירי  2019 החברה מעריכה ששנת זרות על אדמת גרמניה.

ריבית ההנדל"ן בגרמניה כתוצאה בחוסר באלטרנטיבות השקעה אחרות וכתוצאה של שיעור 
  אפסית.ה

הסתכם בסכום של  2018 בשנת על פי הנתונים האחרונים, סכום ההשקעה בנכסים מסחריים,           

 57.36הסתכם בסכום של ש 2017 בהשוואה לשנת 7.27%מיליארד אירו, עלייה של  61.53

מיליארד אירו,  53שהסתכם בסכום של  2016לשנת  בהשוואה 16%עלייה של  ,מיליארד אירו
  .מיליארד אירו 55.4הסתכם בסכום של ש 2015וואה לשנת בהש 11.06%עלייה של ו
-כ שוק השכרת שטחי המסחר בשבע הערים הגדולות בגרמניה הסתכם בהיקף של 2018בשנת            

מיליון מ"ר,  4.1 -כשהסתכמה ב 2017מהיקף השכרה בשנת  8% -מיליון מ"ר, נמוך בכ 3.8

. היקף מיליון מ"ר 3.6 -כ מה בהשכרה שלשהסתכ 2016בהשוואה לשנת  5.6% -עלייה של כו
כתוצאה מאחוז תפוסה גבוה ואי יכולת מציאת  2017ירד בשוואה לשנת  2018ההשכרה בשנת 

נתון זה מחזק את הערכת החברה ששוק השכרת שטחי  .שטחים ריקים שניתנים להשכרה
 מסחר בגרמניה יציב ובעל ביקוש גבוה.

  .1.7%-הסתכמה ב 2018מני עלייה, האינפלציה לשנת שיעור האינפלציה ממשיך להראות סי   
להיות גבוה בשנים הבאות לאור הביקושים  ךלהערכת החברה שיעור האינפלציה ימשי

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

 מיסים בגרמניה           
סי י)מ יםאחר. ביחד עם מיסי חברות 16%-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%

גבוה שביניהם. להגבלת התרת המ' יורו לשנה,  3או  EBITDA x 30%כדלקמן: שיעור של 
הוצאות המימון לצרכי מס יש השפעה על אופן ארגון 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

ה וקיימים שוכרים איכותיים, המבקשים לשכור את הנכסים לתקופות ארוכות. באופן במיד
 ,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 
 יים כלכליים ואחרים.גם לפינוי שטחים על ידי שוכרים עקב קש

 
 סיכוני ריבית ותנאי מימון 

הנפקה לציבור של אג"ח באמצעות  פעילותה מעבר למקורותיה העצמייםהחברה מממנת את 
בדצמבר,  31החברה נכון ליום התחייבויות מה 35%-כ .הלוואות מתאגידים בנקאייםוכן מ
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מההתחייבויות אשר  22% -וכצמודות למדד המחירים לצרכן  44%-כ, הינן שקליות 2018
 .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. 

התאגידים הבנקאים להקשיח את התנאים להעמדת נוהגים  ,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 המוסדי ו לקבל מימון לעסקיה גם מגופים אלו מעבר למימון שניתן להשיג בשוק

 . 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  גייסה החברה מימון בשוק החוץ בנקאי דוח. במהלך שנת המימון בשוק החוץ בנקאי
( של 7-11לפרטים אודות אגרות החוב סדרות ) .(11)סדרה  החדשסדרת אג"ח נפקת של ה

 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב. – דוח הדירקטוריוןל 12יף ראה סעהחברה 

, בנוגע לסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה, לעיל 2.3בסעיף המידע  
)להלן: "חוק ניירות  1968-יד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"חהינו מידע צופה פני עת

ערך"(, ועשוי שלא להתממש או להתממש בדרך אחרת מזו המתוארת לעיל, בשל גורמים 
 ., בין היתר, תמורות בלתי צפויות בשוק המקומי והעולמישאינם בשליטת החברה

 

 ן המניב"תחום פעילות הנדל .3

 "ן מניבנדלה על תחום פעילות מידע כללי .3.1

 מוחזקות בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות ,החברהבתחום פעילות זה עוסקת 
עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל )כיום  שותפויותאמצעות וכן ב

)בשנת  ים קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מלונותבגרמניה(, הכולל
כחלק מפעילות  .המיועדים בעיקר להשכרה , מבני תעשייה, קרקעות ועודהדוח נמכרו(

 ניהול לרוב נכסיה. כוח אג זו, מספקת החברה גם שירותי

 בתחום הפעילות והכנסותיה של החברההמניב תיאור הנדל"ן  .3.1.1
 2,949,413ש"ח )לעומת  לפיא 3,610,880 -בהסתכמו השקעות החברה לתאריך המאזן 

 (.31.12.17ש"ח ליום לפי א
פועלת כאמור בשני אזורים גיאוגרפיים ישראל וגרמניה,  החברהלמועד דוח זה, 

 בתחום הנדל"ן המניב:
 

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

 נדל"ן מניב
31.12.18 

 אלפי ש"ח
31.12.17 

 אלפי ש"ח
31.12.16 

 אלפי ש"ח
 1,055,319 1,100,667 569,491 קניונים ומרכזי מסחר

 918,869 740,632  1,189,673 שרדים ותעסוקהמבני מ
 28,660 29,500 ------ מלונות

 484,931 499,681 537,981 מבני תעשיה
 41,583 130,298 154,984 קרקעות ופרויקטים בהקמה

 ------ ------- (  2,43761) הנובר - נדל"ן להשקעה המיועד למימוש
 0 (545,150) 0 ( 3.12קניון בת ים ) ס.  למכירה נכס מ.

 2,529,362 1,955,628 2,289,692 סה"כ השקעות ישירות
 811,357 892,852 1,240,496 חברות כלולות

 -------- 31,144 --------- פיקדון על חשבון נדל"ן להשקעה
 4,739 12,255 20,061 אחרים
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 2,889,029 3,550,249 סה"כ השקעות
 

3,345,458 

 ------- 556,057 -------- נכסים מוחזקים למכירה

 השקעה המיועד למימושנדל"ן ל
 (3.13.2.18.4 –)נכס הנובר 

162,437 -------- 
 

4,750 
 

             

הכנסות החברה לסוגיהן להלן 
 :()על בסיס הדו"ח מאוחד

 נדל"ן מניב

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2018 

 אלפי ש"ח

2017 

 אלפי ש"ח

2016 

 אלפי ש"ח
 103,397 102,693 46,658 מרכזי מסחרקניונים ו
 83,497 88,758 93,546 משרדים

 41,339 40,466 42,711 השכרת מבני תעשיה
 2,550 2,550 482 ממלונות

 7,072 6,892 9,806 דמי ניהול ופיקוח
 237,855 241,359 193,203 סה"כ 

 גרמניהבגין   רו(אלפי יו 18,816) ש"ח אלפי   80,014  2018ההכנסות כוללות בשנת  *
 .   אלפי יורו( { 16,487"ח )שאלפי  69,661 – 2016, אלפי יורו(  18,195ש"ח  )אלפי  73,829 -2017}  
 

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

 ומבני תעשייה.ו במהלך שנת הדוח ( )נמכרמסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מלונות 

 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:

 נים.נכסים המניבים תזרים מזומ 

 .פוטנציאל השבחה 

  איתור קרקעות באזורים אטרקטיביים ואפשרות ייזום נכסים בעלי פוטנציאל
 רווחי גדול.
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  מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .3.1.5

החברה מגבלות שונות ואילוצים שונים המעוגנים בחוק  עילותה חלות עלפ במסגרת 
  והמפורטים להלן:

 
 מגבלות  הקבועות בחוק שם החוק 

 
 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 השכירות והשאילה, התשל"א 
1971 

 ופה להוראות חוק זה.פעילות השכרת נכסים כפ

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 
 1969 -בנאיות, התשכ"ט 

החברה אינה מבצעת עבודות בניה כלשהן בעצמה. למרות זאת החברה מחוייבת 
  להתקשר עם קבלנים רשומים העומדים בדרישותיו של חוק זה.

עם טיב ביצוע עבודות הבניה  החברה כפופה להוראות תקנים אלה בכל הקשור 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  רשותן זה מתקשרת החברה עם הילעני
יהם וההגבלות הקבועות בהם לרבות באשר לשינוי ייעוד וניצול הזכויות להוראות

בקרקע והתשלומים הכרוכים בביצוע פעולות אלו כמו גם פעולות אחרות לרבות: דמי 
  היתר, דמי הסכמה, דמי חכירה ודמי היוון. 

 1968 -חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 
 על תקנותיו.

ניונים, מלונות( טעונה הוצאת רישיון עסק הפעילות המתבצעת בחלק מנכסי החברה )ק
 על כל הכרוך בכך וכפופה להוראות חוק רישוי עסקים על תקנותיו.

 
 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .3.1.6

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

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

שטחים למשרדים, למסחר ולתעשייה ה /מכירתבתחום השכרתהקטנת התחרות 
 . ובמחירי המכירה ידה בדמי השכירותירמביאים כתוצאה מכך לעליה או לו

ו שינויים חל לא כתוצאה מכך ,שוק הנדל"ן המניבהתאפיינה ביציבות ב 2018שנת 
ואפילו נמצא במצב יציב המשק הישראלי בשלב זה נראה כי . השכירות בדמי ניכרים

 :אם כי יש מספר גורמים היכולים להרע את המצב כגוןטוב יחסית לעולם 

, בחירות ארציות העומדות להיערך חקירות ראש הממשלה –נית אי יציבות שלטו  (1)
אלו סיבות  יהיה קשה להרכיב ממשלה חדשה.ו ייתכן שלאחריהן 2019בחודש אפריל 

 לערער את יכולת שליטת ממשלה במשק . היכולות 

דבר  ובמרכז בשנים הבאותמשרדים רבים באזור תל אביב סיום בניית שטחי מסחר ו (2)
ים במהלך שנכמו גם על מחירי מכירת שטחים  ובה דמי השכירותשעלול להשפיע על ג

 אלו.

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.

האירועים השפעות הישירות והעקיפות של ההיקף  לפיכך קיים קושי לחזות את מלוא
 יהםעל תחום הנדל"ן המניב והחברה מבצעת בחינה מתמדת של השלכות בארץ ובעולם
 האפשריות. 
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 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות .3.1.7

 להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הינם:

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

 .ור גיאוגרפי של ההשקעותזפי (2)

 .של כל השקעה םלכלייכפתרונות להיבטים הרגולטורים וה (3)

 פרויקטיםשל דמנויות עסקיות ונטילת יוזמה המתבטאת בפיתוח ובניה זאיתור ה (4)
 .בהתאם להתפתחויות עירוניות , תעסוקיות ותכנון בנין עיר

 .יב שונה של סיכון מול תשואהמגוון בעל מרכ נכסיםת תיק בניי (5)

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

 איתנות שוכרי הנכסים. (7)

 ה של נכסים קיימים.חשילוב נכון של יזמות עם ניהול יעיל והשב (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.

ם עלול להטיל קנסות שבירה מימון לרכישת נכסית ק מוקדם של מסגרולוסי (2)
 .כבדים

 תחרות .3.1.9

שוק הנדל"ן המניב בישראל מתאפיין ברמת תחרות גבוהה הנובעת ממספר גדול של 
חברות העוסקות בייזום, פיתוח, השכרה והשבחה של נדל"ן. אין באפשרות החברה 

ודרכי  להעריך את חלקה בשוק. לפרטים בדבר התחרות, מתחריה של החברה
  להלן. 3.18 סעיףגם עם התחרות ראה התמודדות החברה 
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  תמצית התוצאות .3.2

 8201עד  6201להלן תמצית תוצאות ניתוח תחום הנדל"ן המניב , עבור השנים 

 (NOIנתונים עיקריים ) .3.2.1

 פרמטר
31/12/18 31/12/17 31/12/16 

 237,855 241,359 193,203 סך הכנסות הפעילות )מאוחד(

 66,086 82,064 134,568 וחד( רווחים/הפסדים משערוכים )מא

 191,037 192,206 151,923   רווחי תחום הפעילות )מאוחד(

NOI  מנכסים זהיםSame Property) NOI  עבור(
 (1שתי תקופות דיווח אחרונות( )מאוחד(   )

151,936 150,119 190,283 

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

138,697 138,054 171,359 

 191,501 192,050 151,936 (1)  )מאוחד(* NOIסה"כ 

 172,577 173,255 139,397 (1) )חלק החברה( NOIסה"כ 

 FFO   (1) 106,707 130,277 120,828סה"כ 

ש"ח, ראה סעיף אלפי  7,029של  בסך Lyfeבפרויקט  ממכירת משרדים רווח 2018 תבשנכמו כן היה לחברה  *  

ראה סעיף  אלפי ש"ח ,  7,304בסך של   (נה זושאכלוסו הסתיים בסוף ש) פרויקט ויטאואררווח מ – 2016  4.15

4.16.1  . 

 NOIהתאמות  

 182,328 179,890 141,720 3.3.5/6/7בטבלה 

NOI 9,173 12,160 ,21610 אחר שאינו מיוחס 

 191,501 192,050 151,936            מאוחד                           NOIסה"כ 

 

)הכנסות המלון  1.1.2018 -במהלך תקופת הדוח מכרה החברה את חברת אשלון מלונאות בע"מ החל מה (1)
נכללו בדוח המאוחד  םשנתוניה ,מכרה החברה שני נכסים 2017שנת . ב (באילת נכללו במסגרת הדוח המאוחד

( מחצית מזכויות החברה בקניונים בישראל בע"מ )ראה סעיף 1) ן:, כדלקמוהשנה אינם נכללים יותרהקודם 
( מלוא זכויות 2) -; ו, נתוני המחצית הנותרת מוצגים בסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולותלהלן( 3.12

 .המאוחד ולכן נתוניו נכללו באופן מלא בנתוני הדוח 51%שהחברה החזיקה בו אחד החברה בנכס דיסלדורף 
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 פרמטרים כלכליים לפי אזורים גיאוגרפים עיקריים בהם פועלת החברה בתחום הנדל"ן המניב: .3.2.2
 ישראל

 לשנה שנסתיימה ביום 
 
 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

 פרמטרים מאקרו כלכליים
 

 1,214,285 1,256,559 1,298,566 (1) תוצר מקומי גולמי )במיליוני ש"ח(  *
 

 3.9% 3.5% 3.3% (1) *   תוצר המקומי הגולמי שיעור צמיחה ב
 

 142,146 144,275 146,218 (1) תוצר מקומי גולמי לנפש )בש"ח(     *
 

 1.9% 1.5% 1.3% (1) שיעור צמיחה בתוצר מקומי גולמי לנפש   *
 

 (0.2%) 0.4% 0.8% שעור אינפלציה *
 

 1.60% 1.60% 1.75% ריבית הפריים **
 2.09% 1.67% 2.32% *** שנים( 10משלתי מקומי לטווח ארוך )התשואה על החוב מ

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

 3.845 3.467 3.748 שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה **
 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.      *
 בנק ישראל   **    

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

 נתונים לא סופיים. (1)
 גרמניה

 לשנה שנסתיימה ביום 
 
 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

 פרמטרים מאקרו כלכליים
 

 3,160 3,267 3,386 (1) )במיליארדי יורו(* במחירים שוטפיםתוצר מקומי גולמי 
 

 2,870 2,922 2,974 (1) )במיליארדי יורו(* במחירים קבועיםתוצר מקומי גולמי 
 

 38,370 39,650 35,900 (1) ( יורו*PPPלנפש ) תוצר מקומי גולמי
 

 1.9% 2.5% 1.4% (1) * במחירים קבועים  שיעור צמיחה בתוצר מקומי גולמי 
 

 PPP *) (1) 1.1% 1.8%  1.44%שיעור צמיחה בתוצר מקומי גולמי לנפש 
 

 1.7% 1.7% 1.7% שעור אינפלציה*
 

 (0.34%) (0.39%) (0.356%) חודשים * 3-ר לריבית הליבו
 

 0.207% 0.427% 0.113% * שנים( 10התשואה על החוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך )
 

 דרוג חוב ממשלתי לטווח ארוך**
AAA AAA AAA 

 1.052 1.2005 1.147 **שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה *
 

 4.0438 4.1526 4.2916 נה**האחרון של השמטבע מקומי ביחס לשקל ליום 

 *    Bloomberg 

 **Standard & Poor's 
 בנק ישראל    ***
 נתונים לא סופיים( 1)
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  הנדל"ן המניבפילוחים ברמת תחום פעילות  .3.3

 :2018בדצמבר   31להלן  פילוח שטחי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום  .3.3.1

 2018בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

ומרכזי 
 מסחר

מבני משרדים 
 ותעסוקה

מבני  מלונות
 תעשיה

 סה"כ
 (מ"ר)

אחוז מסך 
 שטח

 הנכסים

   במ"ר  

 חיפה והצפון
 14% 58,743 53,820 --- --- 4,923 במאוחד

 15% 58,743 53,820 --- --- 4,923 חלק החברה

 מרכז 
 18% 75,610 54,847 --- --- 20,763 במאוחד

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

 גוש דן והשרון 
 3% 14,804 ---- --- 13,615 1,189 במאוחד

 4% 14,804 ---- --- 13,615 1,189 חלק החברה

 דרום 
 27% 116,325 64,198 --- ---- 52,127 במאוחד

 30% 116,325 64,198 --- ---- 52,127 חלק החברה

 אילת 
 1% 6,062 6,062 --- ---- ---- במאוחד

 1% 4,486 4,486 --- ---- ---- חלק החברה

 גרמניה 
 37% 159,536 10,512 --- 149,024 ----- במאוחד

 31% 122,797 10,512 --- 112,285 ----- חלק החברה

 סה"כ 
 100% 431,080 189,439 --- 162,639 79,002 במאוחד

 100% 392,031 187,129 --- 125,900 79,002 חלק החברה

אחוז מסך שטח 
 הנכסים

  100% 44% 0% 38% 18% במאוחד

 100% 48% 0% 32% 20% חלק החברה
 

 

 
 

 :2017בדצמבר   31להלן  פילוח שטחי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום  .3.3.2

 
 

 2017בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

ומרכזי 
 מסחר

דים מבני משר
 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   7774,8  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  

חברהחלק ה   -   -   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% 

ז מסך שטח אחו
 הנכסים

%23 במאוחד  %33  %1  %43  %100   

 חלק החברה
26% 25% 1% 48% 100%  
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 :8201בדצמבר  31להלן פילוח שווי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום  .3.3.3

 

 2018בדצמבר  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(
 9% 211,208 141,508 --- ---- 69,700 במאוחד

 10% 211,208 141,508 --- ---- 69,700 חלק החברה

 מרכז  )אלפי ש"ח(
 20% 455,215 187,103 --- ---- 268,113 במאוחד

החלק החבר  268,113 ---- --- 187,103 455,216 22% 

 גוש דן והשרון )אלפי ש"ח(
 7% 162,438 --- --- 135,250 27,188 במאוחד

 8% 162,438 --- --- 135,250 27,188 חלק החברה

 דרום )אלפי ש"ח (
 16% 372,050 167,560 --- ---- 204,490 במאוחד

 18% 372,050 167,560 --- ---- 204,490 חלק החברה

 אילת )אלפי ש"ח(
 1% 20,180 20,180 --- ---- --- במאוחד

 1% 14,931 14,932 --- ---- --- חלק החברה

 גרמניה )אלפי יורו(
 47% 1,076,053 5,040 --- 245,695 ---- במאוחד

 41% 858,448 5,040 --- 194,990 ---- חלק החברה

 סה"כ )אלפי ש"ח(
 100% 2,297,145 537,981 --- 1,189,673 569,491 במאוחד

 100% 2,074,291 532,733 --- 972,067 569,491 חלק החברה

 אחוז מסך שווי הנכסים
  100% 23% 0% 52% 25% במאוחד

  100% 26% 0% 47% 27% חלק החברה

 

 :7201בדצמבר  31להלן פילוח שווי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום   .3.3.4

 

 2017בדצמבר  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(
73,300  במאוחד   -   -   136,434   209,734  %9  

73,300  חלק החברה   -   -   4136,43   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  

ש"ח ( דרום )אלפי  
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   715,632  %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   

רהחלק החב  51% 25% 1% 23% 100%  
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 31נה שנסתיימה ביום שלשל הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים  NOI-להלן פילוח ה .3.3.5
 :8201בדצמבר 

  

 2018בדצמבר  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(
 10% 13,858 9,045 --- --- 4,813 במאוחד

 11% 13,858 9,045 --- --- 4,813 חלק החברה

 מרכז  )אלפי ש"ח(
 23% 32,992 12,768 --- ---- 20,224 במאוחד

 26% 32,992 12,768 --- ---- 20,224 חלק החברה

והשרון )אלפי ש"ח( גוש דן  
 10% 13,479 --- --- 11,890 1,589 במאוחד

 10% 13,479 --- --- 11,890 1,589 חלק החברה

 דרום )אלפי ש"ח (
 17% 24,096 11,153 --- --- 12,943 במאוחד

 19% 24,096 11,153 --- --- 12,943 חלק החברה

 אילת )אלפי ש"ח(
 1% 1,643 1,644 --- --- --- במאוחד

 1% 1,216 1,217 --- --- --- חלק החברה

 גרמניה )אלפי יורו(
 39% 55,651 300 --- 12,787 ---- במאוחד

 33% 42,842 300 --- 9,775 ---- חלק החברה

 סה"כ )אלפי ש"ח(
 100% 141,720 35,885 --- 66,266 39,569 במאוחד

 100% 128,484 35,458 --- 53,437 39,569 חלק החברה

מסך שווי הנכסים אחוז  
  100% 25% 0% 47% 28% במאוחד

  100% 28% 0% 42% 31% חלק החברה

בדצמבר  31של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה שנסתיימה ביום  NOI-להלן פילוח ה .3.3.6
2017: 

 2017בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

ומרכזי 
 מסחר

מבני משרדים 
 ותעסוקה

מבני  ותמלונ
 תעשיה

 סה"כ
)באלפי 
 ש"ח(

אחוז מסך 

NOI  של
 הנכסים

  בכל אזור לפי מטבע הפעילות 

 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  

ברהחלק הח   20,016   -   -   12,290   32,306  %20  

 גוש דן והשרון )אלפי ש"ח(
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  

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

-  חלק החברה   -   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   0179,89  %100  

80,735  חלק החברה   519,44   2,550   291,33   161,095  %100  

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

  100% 20% 2% 28% 50% חלק החברה
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בדצמבר  31של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה שנסתיימה ביום  NOI-להלן פילוח ה .3.3.7
6012: 

 2016בדצמבר  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% 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

לפי ש"ח (דרום )א  
 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

 
 

 

שנה ושימושים לאזורים ך של הנדל"ן המניב של החברה לפי ועריהלן פילוח רווחי והפסדי של .3.3.8
  :8201בדצמבר  31 ביום שנסתיימה

 2018בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

 ומרכזי מסחר
מבני משרדים 

 ותעסוקה
מבני  מלונות

 תעשיה
 סה"כ
)באלפי 
 ש"ח(

אחוז מסך 
 שערוך
 הנכסים

   לפי מטבע הפעילותבכל אזור   

 חיפה והצפון )אלפי ש"ח(
 (2%) (3,118) 4,914 --- --- (8,032) במאוחד

 (3%) (3,118) 4,914 --- --- (8,032) חלק החברה

 מרכז  )אלפי ש"ח(
 14% 17,984 11,450 --- --- 6,534 במאוחד

 18% 17,984 11,450 --- --- 6,534 חלק החברה

ח(גוש דן והשרון )אלפי ש"  
 6% 7,890 --- --- 7,210 640 במאוחד

 8% 7,890 --- --- 7,210 640 חלק החברה

 דרום )אלפי ש"ח (
 20% 25,427 18,877 --- --- 6,550 במאוחד

 25% 25,427 18,877 --- --- 6,550 חלק החברה

 אילת )אלפי ש"ח(
 0% 420 420 --- --- --- במאוחד

 0% 311 311 --- --- --- חלק החברה

 גרמניה )אלפי יורו(
 62% 78,602 194 --- 18,290 --- במאוחד

 53% 54,034 194 --- 12,513 --- חלק החברה

 סה"כ )אלפי ש"ח(
 100% 127,165 36,486 --- 84,987 5,692 במאוחד

 100% 102,488 36,377 --- 60,419 5,692 חלק החברה

 אחוז מסך  שערוך של הנכסים
  100% 29% 0% 67% 4% במאוחד

  100% 35% 0% 59% 6% חלק החברה
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  להלן פילוח רווחי והפסדי שערוך של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה  .3.3.9
 : 2017בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

 

 2017בדצמבר  31ליום 
קניונים  שימושים אזורים

 ומרכזי מסחר
מבני משרדים 

 ותעסוקה
מבני  מלונות

 תעשיה
 סה"כ
)באלפי 
 ש"ח(

אחוז מסך 
 שערוך
 הנכסים

   בכל איזור 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   ,54610  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   -   084   180   1,020  %1  

-  חלק החברה   -   840   133   973  1% 

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

-  חלק החברה   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

 
 
 

להלן פילוח רווחי והפסדי שערוך של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה  .3.3.10
 : 2016בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

             

 2016בדצמבר  31ליום 
קניונים ומרכזי  ימושיםש 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(
 11% 6,955 4,367 ----- ----- 2,588 במאוחד

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

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

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

 גוש דן והשרון )אלפי ש"ח(
 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

 6% 2,914 414 2,500 ----- ----- חלק החברה

 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

אחוז מסך שערוך של 
 הנכסים

  100% 25% 4% 48% 23% במאוחד

  100% 31% 5% 36% 29% חלק החברה
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 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

 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

 16 17 - - - - 125 107 חיפה והצפון )ש"ח( 

 21 22 - - - - 100 102 מרכז  )ש"ח( 

 - - - - 122 125 218 (1)  134 גוש דן והשרון )ש"ח( 

 14 16 - - - - 26 27 דרום )ש"ח ( 

 נמכר - - - - אילת )ש"ח( 
 
 

46 29  29 

 4 4 - - 11 10 - - גרמניה )יורו( 

 

 להלן 3.12ראה סעיף  –קניון בת ים מכרה החברה מחצית מהחזקותיה ב 2018בחודש  ינואר  (1)
 
    

    

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

 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

 141 130 חיפה והצפון ש"ח( 
 נמכר - -

 
- 18 18 

 220 208 מרכז  )ש"ח( 
 28 38 - נמכר - -

 - - - נמכר 86 92 191 99 גוש דן והשרון )ש"ח( 

 17 11 - נמכר - - - 34 דרום )ש"ח ( 

 - - אילת )ש"ח( 
 31 41 - נמכר - -

 - 4 - נמכר 11 14 11 - מניה )יורו(גר 
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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
31/12/18 

 לשנה
2018 

 לשנה
2017 

ליום 
31/12/18 

 לשנה
2018 

 לשנה
2017 

ליום 
31/12/18 

 לשנה
2018 

 לשנה
2017 

ליום 
31/12/18 

 לשנה 
2018 

 לשנה
2017 

 98% 99% 100% - נמכר נמכר - - - 97% 94% 96% חיפה וצפון

 97% 99% 99% - נמכר נמכר - - - 95% 94% 93% מרכז

 גוש דן
 - - - - נמכר נמכר 100% 100% 99% 98% 92% 86% והשרון

 96% 97% 97% - נמכר נמכר - - - 93% 92% 91% דרום

 98% 97% 93% 100% נמכר נמכר - - - - - - אילת

 91% 91% 91% - נמכר נמכר 100% 97% 95% - - - גרמניה



- 29 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 המניב לפי אזורים ושימושים:בתחום הנדל"ן להלן פילוח של מספר הנכסים   .3.3.14

 

 
 מבני תעשיה מלונות מבני משרדים ותעסוקה קניונים ומרכזי מסחר שימושים

 לימים :  

 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 אזורים 

 - - 1 1 חיפה וצפון 
- - 7 7 

 - - 2 2 מרכז 
- - 6 6 

 - - - - 1 1 2 2 גוש דן והשרון 

 - - 3 3 דרום 
- - 6 6 

 1 1 1 נמכר - - - - אילת 

(1)    - - גרמניה  11 8   - 1 1 

          

 
 )*( סיווג הנכס לסוג השימוש נעשה בהתאם לסוג השימוש העיקרי באותו נכס

 (3.13.2.15.4סעיף שנה  )ראה השנמכר  הנובר( כולל נכס 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 שימושים 

 לשנה שנסתיימה ביום   

 )באחוזים(   

 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 אזורים 

 6.66% 6.39% - - - - 8.48% 6.91% חיפה והצפון 

 - - 7.71% 7.54% מרכז 
- - 6.82% 7.01% 

 - - - - 9.23% 8.79% 7.10% 5.84% גוש דן והשרון 

 - - 7.08% 6.33% דרום 
- - 6.66% 6.45% 

 - - - - אילת 
- 8.64% 8.15% 8.41% 

5.16% - - גרמניה  (1 )  8.34% - - 5.89% 5.64% 

 

 )*( התשואות הינן בהתייחס לנכסים שהוחזקו על ידי הקבוצה במהלך שנה מלאה.
התחשיב אינו מבודד את השטחים הפנויים ולכן התשואות יהיו מוטות מטה במעט.        

 
, לכשיושכרו השטחים  %73הינו בשיעור תפוסה של  4החברה שלושה נכסים כאשר הנכס העיקרי דיסלדורף (בשנת הדוח רכשה 1)

. %6.6-ללהערכת החברה הפנויים בנכס זה תגיע התשואה   
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 חוזי שכירות חתומיםבגין  הכנסות צפויות .3.4

        

תקופת ההכרה 
 בהכנסה

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

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 

 )באלפי ש"ח(

מספר 
חוזים 

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 )במ"ר(

הכנסות 
מרכיבים 

קבועים )באלפי 
 ש"ח(

מספר 
חוזים 

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 )במ"ר(

שנת 
9201  

1רבעון    30,611 30 20,821 30,967 21 11,278 

 3,630 24 30,690 26,082 38 29,299 2רבעון  

 3,615 17 30,252 12,715 26 27,509 3רבעון  

 23,628 25 29,738 37,192 37 26,309 4רבעון   

       

 68,541 41 103,224 98,902 88 83,890 2020שנת 

 20,497 35 83,622 46,980 71 56,426  2021שנת 

 31,162 29 73,497 45,916 32 43,829 2022 תשנ

 243,904 186 405,199 118,785 56 67,484 ואילך 2023שנת 

 406,255 378 787,187 407,394 378 365,358 סה"כ

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

אפיון )אזור  השוכר
 ושימוש( של
 נכסים 
 מושכרים

  הכנסות שכ"ד בשנת 
 )באלפי ש"ח( 2018

סך 
השטח 
המושכר 
לשוכר 
 העיקרי

אחוז מסך 
הכנסות משכ"ד 
החברה בדוחות 
המאוחדים ליום 

31.12.18 

נון עדכון או גמנ
הצמדה של דמי 

 השכירות

שיוך 
 ענפי

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

 לרכיבי חוזה/שכבות הכנסה(

תלות 
מיוחדת 
או כל 
תנאי 
מהותי 
 אחר

 1 
 משרדים
 בגרמניה

 (1) 13,221 – 1נכס 
35,541 
שנה  10.97% מ"ר

קודמת היה 
8.89% 

 למדד צמוד
 המחירים

 רק לצרכן
 של מעל מעלייה

 הבסיס מדד 10%

 

 ערבות
 של

 חברת
 האם

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

 אין

 (1) 7,980 – 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%ההכנסות כוללות שכ"ד וניהול. הנתונים לעיל הינם נתונים מלאים. אחזקות החברה הינן  (1)

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

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

   

      

 

 פרמטרים אזור

 שנה שנסתיימה ביוםל

 
31/12/18 31/12/17 31/12/16 

  

 

 - - 1 (1)   קופהמספר נכסים בהקמה בתום הת

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

80,000 - - 

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

5,736 - - 

 

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה )מאוחד( 
 - - 42,300 )באלפי ש"ח(

 

  מאוחד( )באלפי ש"ח( תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן ( )
(3 ) 675,000 - - 

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

 

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת 
או יותר מהשטח )מאוחד( )אומדן(  50%ושנחתמו בהם חוזים לגבי 

 - - - )באלפי ש"ח ( 

       
 (להלן 3.13.2.7ראה סעיף יבנה )פרויקט מבנה משרדים בעיר (  1)                                    

 מ"ר . 80,000-מ"ר . החברה פועלת להגדלת הזכויות ל 35,000על פי התב"ע הנוכחית (  2)                                 
 ש"ח . ןמיליו 50-הקרובה כעלות ההשקעה בשנה (  3)                                 
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 קרקעות .3.7

 

  

 
 פרמטרים אזור

 לשנה שנסתיימה ביום;

  31/12/18 31/12/17 

 

 חיפה והצפון

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

 
- - 

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

- - 

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

 משרדים
- - 

 - - תעשיה 

 

 מרכז

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

 

118,784 103,298 

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

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

 106,316 106,316 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  
 באלפי ש"ח

 - - משרדים

 - - תעשיה 

 

 דרום

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

 

36,200 27,370 

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

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

 9,490 9,490 מסחר

 26,742 2,742 משרדים 

 - - 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 

סכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה ה
 )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

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

 
154,984 130,298 

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

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

 133,058 133,058 משרדים 

 9,490 9,490 מסחר 

 מלון 
- - 
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 )מצרפי( יםרכישת ומכירת נכס .3.8

 

 פרמטרים אזור

 לשנה שנסתיימה ביום

 
31/12/18 31/12/17 31/12/17 

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 ים שנמכרו )מאוחד( )באלפי של נכס
 - - - 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(

 - - - 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  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
 - - - ש"ח(

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

- - - 

 

 



- 36 - 

  
 
 

נכסים  דרום
 שנמכרו

 מספר נכסים שנמכרו בתקופה
1 1 1 

 

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

(1) 
- 

4,750 

 
שטח נכסים שנמכרו בתקופה 

 )מאחד( )מ"ר(
4,590 - 

1,800 

 
NOI  )של נכסים שנמכרו )מאוחד

 "ח()באלפי ש
2,550 

- 
356 

 

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

(1) 
- 

463 

 
נכסים 
 שנרכשו

 -  מספר נכסים שנרכשו בתקופה
- 

 
עלות הנכסים שנרכשו בתקופה 

 )מאוחד( )באלפי ש"ח(
 - 

- 

 
NOI  )של נכסים נרכשו )מאוחד

 )באלפי ש"ח(
 - 

- 

 
קופה שטח נכסים שנרכשו בת

 )מאחד( )מ"ר(
 - 

- 

ון פלאזה אמלון ריביירה אילת נמכר במסגרת מכירת מניות אשלון שכללה גם את מכירת מלון קר (1)
 אש"ח 33,308מיליון ש"ח. הרווח ממכירה זו הסתכם בסך של  122תמורת  ( 50%) בים המלח

נכסים  גרמניה 
 שנמכרו

 - 1  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 
סים שנמכרו בתקופה תמורה ממימוש נכ

 57,000  )מאוחד( באלפי יורו  
- 

 
שטח נכסים שנמכרו בתקופה )מאחד( 

 19,194  )המכירה נעשתה על דרך מ. מניות()מ"ר( 
- 

 

NOI  )של נכסים שנרמכרו )מאוחד
 )באלפי יורו(

 3,580 

- 

 
הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים \רווח

 4,400  ת מניות ()בפועל מכיר)מאוחד( )באלפי יורו( 
- 

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(

 
 פרמטרים אזור

 לשנה שנסתיימה ביום
 31/12/18 31/12/17 31/12/16 
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 נמכרו )מאוחד( )באלפי של נכסים ש
 - 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  של נכסים נרכשו )מאוחד( )באלפי
 - -  ש"ח(

 
נכסים שנרכשו בתקופה )מאחד(  שטח
 - -  )מ"ר(
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: שעור התשואה על שווי הנכס בניכוי קרקע וזכויות בניה. אש"ח קרקע וזכויות בניה 157,492 – 2016. אש"ח 167,754 – 2017  אש"ח 178,494 - 2018: כולל סך של (1)
 . 2019מ"ר שרובו הושכר ויחל להניב ברבעון הראשון  5,000-מה בנייתו של מבנה נוסף בן כי( בתקופת הדוח הסתי2) , 7.4% – 2016, 7.8% –2017 6.6% -2018

 ם מהותייםרשימת נכסי .3.9

   

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

 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( 

 מטבעב)

 (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 

 ניסיון(ו

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

 לפיו

הנחות נוספות 

בבסיס ההערכה 

- (cape 

rate )שיעור היוון/

)מספר נכסי 

השוואה, מחיר 

ממוצע למ"ר של 

 נכסי השוואה(

חוצות 

המפרץ 

חיפה 

 בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת 

 הפעלה

 

1994 

 

 צפון אזור

 שנת 

2018 
_____ 904,000 45,876 47,764 

 

 

5.3% 

(1) 

 

5.9% 8.1% 23.2% 

 

 

64.699 

(2) 

  

94% 83 

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 

178,494 

 אש"ח

 ש"ח ציון המטבע  המסחרי

 מסחר שימוש עיקרי

 שנת

7201  
-------- 803,000 46,810 49,730 

 

6.2% 

(1) 

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

קרקע  כולל

 וזכויות בניה

בשווי של 

167,754 

 אש"ח

עלות מקורית/ עלות 

הקמה מקורית 

 (ש"ח)באלפי 

588,046 

 50.0% חלק התאגיד )%(

 שנת 

2016 
-------- 765,000 42,931 44,748 

 

 

5.8% 

(1) 

 

 

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

 55,496 )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

הוי מעריך זי

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 

2018 
176,880 176,880 13,982 14,178 8% 8% 8.9% 46% 3,115 92% 85 

ירון 

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

משרדים 

 7.5%-מושכר

לתקופת 

השכירות 

+היוון דמי 

 שכירות ראויים

 -8%מסחר 

8.25% 

זכויות הבניה 

בשווי של 

אש"ח 5,610  

יון המטבע  צ

 המסחרי
 ש"ח

 שימוש עיקרי
מסחר/ 

 משרדים

 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  

עלות מקורית/ 

עלות הקמה 

מקורית )באלפי 

 (ש"ח

159,654 

חלק התאגיד 

)%( 
100.0% 

 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 

זומנים המ

הצפויים + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 7.75%-מושכר

 8.25% -פנוי

זכויות הבניה 

בשווי של 

 אש"ח 5,610

 שיווק שטח

 )מ"ר(
16,919 
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            רשימת נכסים מהותיים 3.9

                  

   

  

 פריט מידע

( ב)ט8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

 )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 

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 בנין 

משרדים 

בני ברק 

 ()ויטה

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת 

 הפעלה

 

1997 

 מרכז אזור

 שנת

2018 
135,250 135,250 11,187 11,890 8.8% 8.8% 11.3% 25.7% 7.210 99% 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 

2017 
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 

עלות 

מקורית/ 

עלות הקמה 

מקורית 

 (ש"ח)באלפי 

105,633 

חלק התאגיד 

)%( 
100% 

 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 
 שיווק שטח

 )מ"ר(
13,615 
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            מהותייםרשימת נכסים  3.9

                  

   

  

 פריט מידע

ב)ט( 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

 ן(י)לפי העני

 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

 

 

עריך זיהוי מ

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(

מגדלי הוד 

השרון 

 בע"מ

 

 

 

 

 

 

שנת 

 הפעלה

 

2000 

 

 אזור

גוש דן 

והוד 

שנת  השרון

2018 

____ 

 
820,550 59,236 59,006 7.2% 7.2% 11.2% 37% 18,846 92% 85 

ירון 

ספקטור 

עוסק 

בשמאות 

משנת 

1992 

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

הצפויים + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 7.5%-מושכר

 8.0% -פנוי

 
ציון המטבע  

 המסחרי
 ש"ח

 משרדים שימוש עיקרי

 שנת

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 + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 7.5%-מושכר

 8.0% -פנוי

עלות מקורית/  

עלות הקמה 

מקורית )באלפי 

 מבנה ה' (ש"ח

526,099 

 

 

חלק התאגיד 

%() 
42.34% 

 שנת

6201  

 

 

____ 

 

 

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 + 

שיטת 

 ההשוואה

 –שיעורי היוון 

 7.75%-מושכר

 8.25% -פנוי

 
 )מ"ר(  שטח

 מבנה ה'
69,634 
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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 

בע )במט

 (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 

בחודש 

12/09 

 רמניהג אזור

שנת 

2018 

 

180,676 42,100 2,777 2,537 6% 6% 9% 47.4% 2,397 100% 7.8 

DIWG / 

STIWA 

)השמאי 

המעריך 

עוסק 

-במקצוע כ

 שנה 34

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 צפוי NOI היוון

שנים  10-ל

בשיעור היוון 

  5.0%של 

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 5.3%של 

ציון המטבע  

 המסחרי
 יורו

 משרדים שימוש עיקרי
 

 

 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 33

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 צפוי NOI היוון

שנים  10-ל

וון בשיעור הי

  5.25%של 

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 5.63%של 

עלות 

מקורית/ 

עלות הקמה 

מקורית 

 (יורו)באלפי 

28,286 

חלק התאגיד 

)%( 
51.0% 

 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 

יך המער

עוסק 

-במקצוע כ

 שנה 32

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 צפוי NOI היוון

שנים  10-ל

בשיעור היוון 

  5.6%של 

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 5.9%של 

שטח שיווק 

 )מ"ר(
36,407 
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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

זיהוי מעריך 

השווי )שם 

 יסיון(ונ

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 

2013  

 דיסלדורף

 גרמניה

 

 

 

 

 

 

הנכס 

נרכש 

 בחודש 

12/2017 

 גרמניה אזור

שנת 

2018 

 

203,572 47,435 
(1 

)1,671 
1,424 3% 5.1% 3.2% 59.3% 3,146 73% 9 

DIWG / 

STIWA 

)השמאי 

המעריך 

עוסק 

-במקצוע כ

 שנה 32

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 צפוי NOI היוון

שנים  10-ל

בשיעור היוון 

  5.15%של 

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 5.553%של 

ציון המטבע  

 המסחרי
 יורו

 משרדים שימוש עיקרי
 

 

 שנת

2017 

 

 

 

           

 

עלות   

מקורית/ 

עלות הקמה 

מקורית 

 (יורו)באלפי 

44,289 

חלק התאגיד 

)%( 
100.0% 

 שנת

2016 
              

שטח שיווק 

 )מ"ר(
21,656 

 ן אירומיליו 2.1 -( בתפוסה מלאה סך השכר דירה יסתכם לכ1)
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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

הכנסות 

מדמי 

שכירות 

בתקופה 

וחד( )מא

)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 וראז

שנת 

2018 131,769 30,704 2,179 2,109 6.9% 6.9% 7.9% 48.1% 378 100% 15.6 

DIWG / 

STIWA 

)השמאי 

המעריך 

עוסק 

-במקצוע כ

 שנה 32

הוון אומדן 

תזרימי 

המזומנים 

 הצפויים

 צפוי NOI היוון

שנים  10-ל

בשיעור היוון 

  5.5%של 

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 5.8%של 

ציון המטבע  

 המסחרי
 יורו

 משרדים שימוש עיקרי

 שנת

2017 125,932 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

היוון בשיעור 

  5.58%של 

 NOI והיוון

שנים  10לאחר 

פרמננטי 

בשיעור היוון 

 5.8%של 

עלות 

מקורית/ 

עלות הקמה 

מקורית 

 (יורו)באלפי 

26,556 

חלק התאגיד 

)%( 
75% 

 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 

וסק ע

-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 

 שיווק שטח

 )מ"ר(
15,254 
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   התאמה לדוח הכספי .3.10

  

     

    סעיף 

 7120 8012 מהות טבלה 

 2,370,480  2,297,145 סה"כ נכסי נדל"ן להשקעה 3.3.3/4 

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

 130,298 154,984  קרקעות 3.7 

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

   2,452,129 2,500,778 

   התאמות  

  

קניון - 2017פרויקט הנובר / נדל"ן 
וצג בדוח הכספי כהשקעה בת ים מ

 (545,150) (162,437) מיועדת למימוש

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

 ((545,150 (162,437) סה"כ התאמות  

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

   2,289,692 1,955,628 

   בדוח הכספי  

 1,955,628 2,289,692 נדל"ן להשקעה  

   נדל"ן לפיתוח  

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

 1,955,628 2,289,692 סה"כ בדוח הכספי  

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

   0 0 

                  
 

 נדל"ן להשקעהערך התאמת סעיף עליית                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

               
 
 
 

     סעיף

 6120 7120 8201 מהות טבלה

 61,020 81,189  127,165 הפרשי שערוךסה"כ  3.3.8/9/10

    התאמות 

 5,066 875 7,403 שערוך מקרקעין 

 ((463 ((1,749  שערוך הכנסות אחרות 

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

  134,568 80,315 65,623 

    בדוח הכספי 

 65,623 80,315 134,568 עליית ערך נדל"ן להשקעה 

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

  0   0 0 
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   FFOהתאמה לרווחי  .3.11

31/12/1831/12/1731/12/16

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

 271,558 218,124 280,607רווח )הפסד( נקי לתקופה )מאוחד(

התאמות

(66,086)(82,064)(134,568)ירידה )עליה( בהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

(7,304) (7,029)רווח ממכירת משרדים

(5,572) 26,056 29,534עליה )ירידה( במיסים נדחים בגין התאמות

 1,955 7,679 7,711מיסים בגין מכירת נכסים

(12,403)(3,312)(32,220)רווח ממכירת נדל"ן+הוצאות )הכנסות( אחרות

 3,102 171 1,956פחת, הפחתות ושונות

  (3,516)נטרול ריביות הלוואות נטו לא שייך לנדל"ן

(43,959)(17,620)(51,612)התאמות המתייחסות  לחברות כלולות

 הפחתת רווחי חברות כלולות BOT שאינן נדל"ן להשקעה
(8,605)(9,455)(8,553)

התאמות המתייחסות  לחלקן של הזכויות שאינן מקנות 

(13,047)(13,696)(9,822)שליטה ברווח הנקי

 FFO(Funds From Operation 72,436 125,882 119,690( לפי כללי הרשות

(2,607) 1,257 10,561 הוצאות הפרשי הצמדת אשראי שנצברו והפרשי שער

LYFE (5,013) החסר הוצאות מימון שהוונו פרויקט 

(2,330)(11,478) 6,244הפסדי )רווחי( שערוך מניירות ערך

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

 908 313(1,848)מיסים שנים קודמות

(16,153)(14,921) 14,957סיכום ביניים סעיפי FFO שאינם לפי כללי הרשות

Funds From Operation (FFO)87,393 110,961 103,538 

 FFO19,314 19,316 17,290 חברות כלולות BOT שאינן נדל"ן להשקעה

Funds From Operation (FFO)106,707 130,277 120,828 

 FFO106,707 130,277 120,828 שנתי

86,728,31986,728,31978,817,156מס' מניות

FFO 1.231.501.53למניה

106,707130,277120,828שנתי כולל

23,5709,449-גידול

הסברים לגידול ב- FFO בין השנים

            328-      46,340-שינויים ברווח התפעולי גידול )קיטון(

        11,287         2,157שינויים בחברות כלולות גידול )קיטון(

          1,297       11,891שינויים בהוצאות מימון קיטון )גידול(

         2,158-         4,846שינויים בהוצאות מס קיטון )גידול(

            649-         3,874שינויים בזכויות המיעוט קיטון )גידול(

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

-23,572      9,449          

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 

חברות נדל"ן מניב .
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פירוק ה- FFO לרכיבים שונים

31/12/1831/12/1731/12/16

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

FFO111,641157,981158,309 פעילות שוטפת מאוחד

FFO-66,241-78,132-79,429 מימון מאוחד

FFO 78,32276,16564,877 חברות כלולות

FFO-7,193-12,039-9,881 מיסים

FFO-9,822-13,696-13,047 מיעוט

Funds From Operation (FFO) 120,829 130,278 106,706סה"כ 

חלוקה לפי מגזרים

FFO106,706130,278120,829 אשטרום נכסים כולל

FFO29,81016,75013,482 חו"ל )1(

FFO76,896113,528107,347 ארץ

פירוט חברות כלולות

FFO36,27846,94540,869 חברות כלולות שאינן BOT ארץ

FFO10,8289,9046,718 חברות כלולות שאינן BOT חו"ל

BOT חברות FFO19,31419,31617,290

 64,877 76,165 66,421חברות כלולות FFO סה"כ

)1(  לאחר ניכוי הוצ' ריבית - הלוואת אשטרום נכסים
10,805 16,803 16,516 

פרמטרים

FFO לשנה שנסתיימה ביום
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  11אג"ח סדרה למחזיקי נכס משועבד  –"ן המניב הנדל פעילות .3.12

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

 50%-, מחזיקה ב"(אלדר נכסים)להלן: "( 100%החברה, באמצעות חברת הבת אלדר נכסים בע"מ )
"( בבעלות משותפת עם קניונים בישראל"להלן: מהונה המונפק והנפרע של קניונים בישראל בע"מ )

אל מחזיקה בזכויות במקרקעין בהתאם "( קניונים בישרביג" :חברת ביג מרכזי קניות בע"מ )להלן
 .לפירוט שלהלן

  8201בדצמבר,  31ים ליום -להלן פרטים  אודות קניון בת .3.12.1.1

. חלק החברה בהכנסות 100%לפי )נתונים 
בהכנסות  -, חלק ביג 50% -שכירות 

 –1.7.2018-ובהוצאות הניהול החל מה
%100)1 

 31.12.2018פירוט ליום 

 .ים בת קניון :הנכס שם
 .ים בת, 92 יוספטל רחוב :הנכס וםמיק

, 320וחלקה  319 החלק 7128 כגוש הידועים המקרקעין על הבנוי הנכס : הנכס שטחי
 69,428-מ"ר וכולל מבנה מסחרי בשטח כולל של כ 24,390-בשטח של כ

, פתוח ואחד מקורים חמישה, מפלסים 6 בעל חניון כולל המרכזמ"ר. 
  ;חניה מקומות 1,036-כ הכוללים

 המונפק המניות מהון 50%-ב )באמצעות אלדר נכסים( מחזיקה החברה :בנכס האחזקה מבנה
  2.ביתר מחזיקה ביג כאשר בישראל קניונים של הנפרע

 . להלן כמפורט מהוונת חכירה בזכויות מחזיקה בישראל קניונים

 50% :בנכס בפועל התאגיד חלק

 .ביג מרכזי קניות בע"מ :בנכס השותפים שמות
 50%מכירת ו)רכישת הנכס  ריךתא

 :(הנכסמ

)שטחה של  319בחלקה  הנכסהמבנה העיקרי של החברה מפעילה את 
מ"ר וכוללת מבנה  17,010-חלקה זו משטח הנכס המפורט לעיל הינה כ

בינואר,  24ביום . 1993החל משנת  מ"ר( 55,385-מסחרי בשטח כולל של כ
מניות המונפק מהון ה 50%התקשרה החברה בהסכם למכירת  2018

, מכירה אשר 319מחלקה  100%-והנפרע של קניונים בישראל המחזיקה ב
מיליון ש"ח   125 -בתמורה לסך של כ 2018בפברואר  18הושלמה ביום 

 המשקף שווי נטו של החברה הבת בניכוי התחייבויותיה. 
עם ליברטי  בהסכםקניונים בישראל  התקשרה 2018 במאי 9 ביום 

 לרבות) 320 בחלקה זכויותלרכישת  "( ליברטילהלן: "פרופרטיס בע"מ )
 (המסחר שטחי ויתרת מנוצלות הבלתי הבניה זכויות לרכישת אופציה
 .2018ביוני  20. רכישת הממכר הושלמה ביום "(הסכמי ליברטי)להלן: "

, רבספטמב 8 ליום עד, מהוונת חכירה בזכות מחזיקה בישראל קניונים :בנכס משפטיות זכויות פירוט
, 7128 כגוש הידועים במקרקעין, המקרקעין רישום בלשכת הרשומה, 2036
 -ב המקרקעין רישום בלשכת להירשם זכות וכן הינה בעלת; 319 חלקה
 הרשומה, 2032, בפברואר 2 ליום עד, מהוונת חכירה בזכות חלקים 60/100
 .320 חלקה 7128 כגוש הידועים במקרקעין, המקרקעין רישום בלשכת

 100/60במסגרתם רכשה קניונים בישראל , ליברטילהסכמי  בהתאם

                                                      
, נחתם 2018בינואר  24מהון המניות המונפק והנפרע של קניונים בישראל על ידי החברה, אשר נחתם ביום  %50 מכירתהסכם  מכח 1

ות במתן שירותי ניהול לקניון בת ים תהא אחראית לחובות והזכויות הכרוכ ביג לפיולבין קניונים בישראל,  ביגהסכם ניהול בין 
מאת השוכרים בקניון בת ים בהתאם למנגנון  ניהול דמי לקבלת זכאית ותהא 2018, ביולי 1 מיום החל(, ליברטיבשלמותו )לרבות מבנה 

 ניתן בהם יםמקר קובע הניהול הסכם. בישראל לקניונים ביג ידי על שישולםשנקבע בין הצדדים, למעט סכום אשר הוסכם בין הצדדים 
 סיבה ומכל מיידי באופן ביג עם ההתקשרות את להפסיק ניתן במסגרתה ראשונית תקופה קובע וכן, ביג עם ההתקשרות את להפסיק
 להיות שלא עלולה ביג שבהם מקרים על הסכימו הצדדים, בנוסף. בישראל קניונים ידי על ניהול חברת תמונה כאמור ובמקרה שהיא
 .ים בת קניון של הבלעדית הניהול חברת

 
קניונים בישראל מסדיר, בין היתר, את החזקות הצדדים בקניונים ישראל, אופן קבלת ההחלטות בהתאם ליחסי ההחזקות של  תקנון  2

הצדדים והגבלת עבירות מניות הצדדים בקניונים ישראל )כגון זכות סירוב ראשונה וזכות הצטרפות(. לצדדים להסכם מכירת המניות, 
לכל צד( בכל עניין  50%כל צד(, נתונה זכות הצבעה שווה ) 50%ההחזקות שלהם בקניונים בישראל שווים כאמור לעיל ) אשר יחסי

  בקניונים בישראל.
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לקניונים בישראל הוקנתה אופציה לרכישת חלקה , 320חלקים בחלקה 

וזו  ,מבחינה רישומית( 320חלקים מחלקה  100/40)המהווים  ליברטישל 
)לפרטים נוספים ראה דוח מיידי  2019מומשה על ידה בסוף חודש פברואר 

בהתאם,  .(2019-01-018208אסמכתא:  2019 במרץ 3של החברה מיום 
 נרשמה לטובתה הערת אזהרה ומשכנתא.

בלשכת  בישראל קניונים שם על רשומות 319 בחלקה החכירה זכויות :משפטיות זכויות רישום מצב
. ליברטי שם על רשומות 320 בחלקה החכירה זכויות. רישום המקרקעין

; ל הסכמי ליברטיע בישראל הערת אזהרה לטובת קניונים רשומה
לטובת נאמן מחזיקי אגרות החוב של החברה על זכויות החברה  משכנתא
בגין ביצוע  בישראל קניוניםמשכנתא לטובת בישראל; וכן  בקניונים

 בלשכת, התשלום הראשון והשני בעסקת רכישת יתרת הזכויות במקרקעין
 .המקרקעין רישום

 בנייה זכויות רכישת עם בקשר בישראל לקניונים שהוקנתה ציהלאופ :משמעותיות מנוצלות בלתי בנייה זכויות
 .לעיל ראה, מגדל לבנייתמליברטי 

  - :מיוחדים נושאים
  

 מאזני שווי  :הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 :3נתונים עיקריים .3.12.1.2

 :2016-ו 2017, 2018להלן נתונים עיקריים בקשר עם קניון בת ים לשנים 

החברה בנכס,  נתונים לפי חלק אפקטיבי של
בהכנסות  100% -בהכנסות שכ"ד ו 50%)דהיינו 

 והוצאות הניהול(

  2018 שנת
- 50% 

 2017 שנת
 )**(– 100% 

 2016 שנת
 )**(– 100% 

 

עלות  513,700 545,150 348,600 שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(
ההקמה 
)באלפי 
 ש"ח(

284,497 
 (1,323) 30,222 (10,260) רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

 99% 98% 92% 4שיעור תפוסה ממוצע )%(
מועד 

מכירת 
50%  

בינואר  24
2018 

   20,765 20,804 27,712 שטחים מושכרים בפועל )מ"ר(
   56,759 55,725 23,568 סה"כ הכנסות כולל דמי ניהול )באלפי ש"ח(
 159 156 134 דמי שכירות ממוצעים למטר )לחודש( )ש"ח(

 

מי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו ד
 בתקופה )בש"ח(

189 273 179 

NOI )40,119 39,104 19,152 )באלפי ש"ח 
NOI )20,060 19,552 22,794 מתואם )באלפי ש"ח 

 7.81% 7.17% 5.5% 5שיעור תשואה בפועל )%(
 7.81% 7.17% 6.54% שיעור תשואה מותאם )%(

 129 128 137 ווחמספר שוכרים לתום שנת די
 2,498 2,429 2,132 6פדיון ממוצע למטר רבוע

 
 ללא מבנה ליברטי שלא היה בבעלות החברה ולחברה אין נתונים לגביו לאותן שנים. 2017-2016נתוני מספרי השוואה לשנת  **
 

                                                      
. חברת קניונים בישראל השלימה את  2018בפברואר  18מהון המניות המונפק והנפרע של קניונים בישראל ביום  %50החברה מכרה  3

   .2018ביוני  20רטי ביום העסקה מכח הסכמי ליב
כולל את מבנה ליברטי שנרכש במהלך השנה וטרם אוכלס במלואו, בנטרול המבנה החדש שיעור  2018שיעור התפוסה הנמוך בשנת  4

 .98% -התפוסה המייצג של הקניון עומד על כ
, ולא הניב באופן חלק בלבד. כמו כן נכון 8201שיעור התשואה בפועל מוטה כלפי מטה, היות ומבנה ליברטי נרכש במהלך חודש יולי   5

  קיימים שטחים פנויים במבנה. 2018בדצמבר,  31ליום 
)לפי  אחרים שלישיים צדדים מאת או השוכרים מאת שהתקבל מידע בסיס על ניתן והוא החברה ידיעת למיטב הינו הנתון כי, יובהר   6

  .נכון אכן הז מידע כי לוודא החברה של ביכולתה אין   וכי( העניין
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 פילוח מבנה הכנסות ועלויות .3.12.1.3

  2016-ו 2017, 2018 להלן נתונים בדבר הכנסות ועלויות בקשר עם קניון בת ים לשנים

. חלק החברה בהכנסות 100%)נתונים לפי 
, ובהכנסות ובהוצאות 50% -שכירות 

 (50% – 2018ביוני  30הניהול עד 

 100% – 2016שנת  100% – 2017שנת  50% – 2018שנת 

 )באלפי ש"ח(

 הכנסות:
 39,741 38,867 19,921 קבועות ומשתנות –מדמי שכירות 

 17,019 16,858 3,647 מדמי ניהול
 56,760 55,725 23,568 סה"כ הכנסות

 עלויות:
ניהול, אחזקה ותפעול לרבות שיווק וללא 

 העמסות מטה
4,416 16,621 16,640 

 16,640 16,621 4,416 סה"כ עלויות:
NOI: 19,152 39,104 40,120 

  :שוכרים עיקריים בנכס .3.12.1.4

ים לתקופת שנים -ריים בקניון בתלהלן פרטים )לפי חלק החברה( אודות שוכרים עיק 
)לענין זה, "שוכר עיקרי" הינו שוכר  2018בדצמבר  31עשר החודשים שהסתיימה ביום 

 או יותר מהכנסות הנכס המניב(: 20%עוגן או שוכר אשר ההכנסה ממנו מניבה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיעור משטח  השוכר
הנכס המשויך 

)%(  לשוכר
ליום 

31.12.2018 

 

האם מהווה 
 שוכר עוגן?

האם 
-חראי לא

או  20%
יותר 

מהכנסות 
 הנכס?

שיוך 
ענפי 
של 

 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת 
ההתקשרות 

המקורית 
והתקופה 

 שנותרה )שנים(

אופציות 
להארכה 

 )שנים(

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
בטחונות 

)ככל 
 שקיימות(

ציון תלות 
 מיוחדת

 לא כן 18% שוכר א'
רשת 
 מזון

קופה הת
המקורית הינה 

שנים  10-ל
 3-ונותרו עוד כ
 שנים.

שתי 
אופציות 

 10-ל
-שנים ו
4.5 
 שנים

צמוד 
 דלמד

המחירים 
 לצרכן

ערבות 
בנקאית בסך 

 400של 
אלפי ש"ח 
צמודה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן.

- 
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 הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .3.12.1.5

שכירות חתומים בקשר עם קניון בת ים,  להלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי
 : בהנחה ובמועד סיום החוזה השטח לא יאוכלס בשוכר חלופי

 

האמור לעיל הינו ביחס לדמי שכירות )קבועים ובאחוזים מפדיון( לחוזי שכירות חתומים ליום פרסום הדוח, מבלי לקחת בחשבון ( *) 

סף, כאשר לשוכרים קיימת אופציה, הערכת החברה הינה ששוכרים יממשו את האופציה הסכמים נוספים אשר צפויים להיחתם. בנו

 בהתאם לדמי השכירות בגין האופציה הקבועה בהסכם.

 

צופה פני  לעיל בדבר ההכנסות הצפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקניון בת ים, הינן מידע חברההערכות ה

פרסום דוח זה, ועל  חוזי שכירות חתומים בקניון נכון למועד עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על

חלקן, או להתממש באופן  מידע המצוי בידי הנהלת החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או

ביטול מוקדם ו/או הפרה של חוזי  שונה, לרבות באופן שונה מהותית, מכפי שנצפה, מסיבות שונות וביניהן,

האמורים  של כל או חלק מגורמי הסיכון קי של מי מהשוכרים ו/או עקב התממשותםהשכירות, משבר עס

 .לפרק א' לדוח 5.11בסעיף 

 7מימון ספציפי .3.12.1.6

נכון למועד הדוח, מחצית החברה בקניון בת ים משועבד כבטוחה למחזיקי אגרות החוב 
 (, וזאת חלף הלוואה שניטלה מתאגיד בנקאי קודם לכן. 11)סדרה 

 :2016-ו 2017דות מימון ספציפי בקשר עם קניון בת ים לשנים להלן פרטים או

, 50% -. חלק החברה בהכנסות שכירות 100%)נתונים לפי 
 ( 50% – 2018ביוני  30ובהכנסות ובהוצאות הניהול עד 

 הלוואות )*(:

יתרות 
בדוח על 

המצב 
 הכספי

)באלפי  31.12.2018
 ש"ח(

מוצג כהלוואות לזמן 
 קצר:

- 

ואות לזמן מוצג כהלו
 ארוך:

- 

)באלפי  31.12.2017
 ש"ח(

מוצג כהלוואות לזמן 
 קצר:

 אלפי ש"ח 16,565

מוצג כהלוואות לזמן 
 ארוך:

 אלפי ש"ח 180,297

)באלפי  31.12.2016
 ש"ח(

מוצג כהלוואות לזמן 
 קצר:

 אלפי ש"ח 14,460

מוצג כהלוואות לזמן 
 ארוך:

 אלפי ש"ח 157,915

 - )באלפי ש"ח( 31.12.2018שווי הוגן ליום 
 2012מרץ  תאריך נטילת הלוואה מקורי

                                                      
רה לממן רכישת נכס, המקיימת לפחות אחד מאלה: )א( מחויבות החברה ט" מימון ספציפי לנכס" משמעו הלוואה שנלקחה במ 7

(; או )ב( הוסכם כי התזרים המופק מן הנכס Non-Recourseלפירעון ההלוואה מוגבלת בעיקרה לנכס או לתרימים שינבעו מן הנכס )
 ואה.ישמש תחילה לכיסוי ההלו

 לשנת הכנסה צפויה מחוזי שכירות  חתומים
2019 

 לשנת
2020 
 

 לשנת
2021 

 לשנת
2022 

 לשנת
2023 

 והלאה
 אלפי ש"ח

 73,376 14,567 16,579 18,137 19,794 מרכיבים קבועים בגין שכ"ד

 285 285 285 285 285 בים משתנים בגין שכ"ד )אומדן( מרכי

 73,661 14,852 16,864 18,422 20,079 סה"כ בגין שכ"ד
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, 50% -. חלק החברה בהכנסות שכירות 100%)נתונים לפי 
 ( 50% – 2018ביוני  30ובהכנסות ובהוצאות הניהול עד 

 הלוואות )*(:

 אלפי ש"ח 241,060 גובה הלוואה מקורי )באלפי ש"ח(
 2.1%פריים +  - 1.45%פריים +  )%( 31.12.2018שיעור הריבית שבפועל )אפקטיבית( ליום 

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ מאפייני המלווה
 ניונים בישראל בע"מק התאגידים הלווים 

 2018באוגוסט,  13ל.ר, ההלוואה נפרע ביום  מועדי פירעון קרן וריבית 
 שיעור של הלוואה ביחס לשווי הנכס לביטחון. התניות פיננסיות מרכזיות
 2018באוגוסט,  13ל.ר, ההלוואה נפרע ביום  התניות מרכזיות אחרות 

ות המידה ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמ
  31.12.2018הפיננסיות ליום 

 2018באוגוסט,  13ל.ר, ההלוואה נפרע ביום 

 2018באוגוסט,  13ל.ר, ההלוואה נפרע ביום  בטוחות 
 לא ?Non-Recourseהאם מסוג 

 
 

 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס .3.12.1.7

 2018בדצמבר  31ם להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיות בקשר עם קניון בת ים ליו
)לפרטים אודות שעבודים ובטוחות שהיו קיימים קודם לשעבוד הנכס לטובת מחזיקי אגרות 

 2ביום  ם( ראה נספח פרטים אודות הבטוחות שצורף לדוח הצעת המדף שפורס11החוב )סדרה 
 :"(דוח הצעת המדף)להלן: "( 2018-01-081691)אסמכתא מס':  2018 ספטמברב

 המובטח סכוםה     פירוט סוג
 השעבודידי -על

 31.12.2018ליום 
 "ח(ש באלפי)

 8שעבודים
 דרגה

 ראשונה

ידי החברה לטובת הנאמן לאגרות החוב )סדרה -( מובטחות בשעבוד על11אגרות החוב )סדרה 
 ( בשעבודים כמפורט להלן: 11
 אגרות מחזיקי עבור כנאמן המלווה לטובת סכום הגבלה ללא ראשונה מדרגה קבוע שעבוד( 1)

 להירשם בישראל קניונים מזכות מסוימים בלתי 50% על החברה של( 11 סדרה) החוב
 חלקים על המקרקעין רישום בלשכת( להלן כהגדרתם) ליברטי הסכמי מכוח, כחוכרת

 הידועים במקרקעין חלקים 60/100 המשקיפים שיתוף להסכם המצורף בתשריט המסומנים
 אשר עליהם והקיים הבנוי כל על ר"מ  7380 של לכול רשום בשטח 320 חלקה  7128 כגוש

 ליברטי בין מהוון חכירה חוזה פי על,  2032בפברואר 2 ליום עד מהוונות חכירה זכויות לגביהם
  .ישראל מקרקעי רשות לבין

לטובת המלווה  השעבוד דרך על המחאה וכן בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון קבוע שעבוד( 2)
 ;הביטוח מתגמולי 50% על ( של החברה,11ות החוב )סדרה כנאמן עבור מחזיקי אגר

 מחזיקי עבור כנאמן המלווה לטובת בסכום הגבלה ללא ראשונה מדרגה ףשוט שעבוד( 3)
 לקבלת בישראל קניונים מזכות מסוימים בלתי 50% על החברה של (11 סדרה) החוב אגרות
 השכירות דמי לרבותן בת ים( )קניו ומהמבנה העיקרי ליברטי ממבנה הנובעים הפירות מלוא

 עתידיים ואו קיימים שכירות הסכמי מכוח השוכרים יד על שמשולם תשלום כל או/ו
, על שינוייהם מעת לעת, או כל זכות אותם יחליפו או/ו הקיימים ההסכמים על שיתווספו

       
 
 
 
 
 
 
 
 

262,068  

                                                      
, המסדיר את התנאים למתן הסכמת קניונים בישראל 2018ביולי,  15בין החברה, קניונים בישראל, אלדר נכסים וביג נחתם הסכם ביום   8

וביג  לרשום שעבוד מדרגה ראשונה על מחצית בלתי מסוימת מזכויות קניונים בישראל בקניון בת ים לטובת גוף מממן של כל צד, 
 שם וזכות קדימה בעת מימוש )"הסכם השעבודים"(. לרבות התנאים למימו

התקנון של קניונים בישראל, קובע הגבלה על עבירות מניות הצדדים בקניונים בישראל, לרבות זכות סירוב ראשונה, ומעניק זכות 
שראל כי במקרה בו לצורך הצבעה שווה לצדדים בכל עניין בקניונים בישראל )"תקנון קניונים בישראל"(. בנוסף קובע תקנון קניונים בי

פעילות קניונים בישראל, יוחלט על ידי דירקטוריון קניונים בישראל על ביצוע השקעות ו/או נטילת הלוואות אשר במסגרתן יידרשו 
בעלי המניות להעמיד הון עצמי ו/או ערבויות לקניונים בישראל, ולקניונים לא יהיו מקורות מספקים ללא ערבות בעלי המניות, יהא 
רשאי דירקטוריון קניונים בישראל לפנות אל בעלי המניות ולדרוש כי אלה יעמידו את המימון הדרוש. היה ומי מבעלי המניות לא יעמיד 
את המימון הדרוש כאמור )"הצד המפר" או "הצד המדולל"(, אזי בעל המניות האחר יהא רשאי להעמיד את המימון במקומו )"הצד 

 תקנון קניונים בישראל מנגנון לדילול החזקותיו של הצד שלא העמיד מימון כאמור.  המשלם"( ובמקרה כאמור קובע
במסגרת הסכם השעבודים הסכימו הצדדים כי היה ולאחר העמדת מימון הצד המפר על ידי הצד המשלם כאמור לעיל, מומש השיעבוד 

בתקנון קניונים בישראל, יהא זכאי הצד המשלם על המחצית של הצד המדולל )"מחצית הצד המפר"(, אזי מעבר לזכויות הקבועות 
לקבל מאת הצד המפר, והצד המפר מתחייב בזאת לשפות את הצד המשלם, בסכום שמשקף את הדילול היחסי ב"שווי הנכס" כהגדרת 

 המונח בתקנון קניונים בישראל, כפי שהוא במועד הדילול.
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 המובטח סכוםה     פירוט סוג
 השעבודידי -על

 31.12.2018ליום 
 "ח(ש באלפי)

אחרת הנובעת מהמפורטים לעיל או שתתקבל במקומם ו/או בגינם, לרבות דמי ניהול, ככל 
ובין אם מכל מקור אחר(  מביג)בין אם מאת השוכרים ובין אם  קניונים בישראלגיעו לשי

ו/או  ליברטיהכנסות משלטי פרסומת ומאנטנות סלולאריות המותקנים ו/או שיותקנו במבנה 
דמי הניהול המשולמים ו/או שישולמו וממכירת חשמל בצובר, אך למעט, במבנה העיקרי 

לדוח הצעת  שצורף( 11לאגרות החוב )סדרה  לשטר הנאמנות 5.3.20בעתיד לביג כאמור בסעיף 
ההכנסות ממערכות , ולמעט "(שטר הנאמנות)להלן: " (המובא בדוח זה בדרך של הפניה)המדף 

ולמעט ההכנסות הנובעות ו/או ו/או במבנה העיקרי  ליברטיסולאריות, אם תותקנה במבנה 
  ;ותהנאמנ בשטרם כהגדרת, ליברטיהקשורות לחלקה של 

בלתי מסוימים מזכויות החכירה  50%, על ללא הגבלה בסכום( משכנתא מדרגה ראשונה 4)
 בתשריטחלקים מסוימים המסומנים  60/100בע"מ בקשר עם  פרופרטיס ליברטיהרשומות של 

)כהגדרתו באג"ח והתנאים המיוחדים לשטר משכנתא( במרכז המסחרי הידוע כמבנה השקם 
"ר הממוקם ברחוב יוספטל פינת רחוב הרב לוי בבת ים הידוע גם מ 14,043-בשטח בנוי של כ

מ"ר על כל הבנוי והקיים עליהם אשר  7,380-בשטח רשום כולל של כ 320חלקה  7128כגוש 
 ליברטיעפ"י חוזה חכירה מהוון שנחתם בין  2.2.2032לגביהם זכויות חכירה מהוונות עד ליום 

 ; המטלטליןלמעט בע"מ לבין רשות מקרקעי ישראל  פרופרטיס
ללא הגבלה בסכום לטובת המלווה כנאמן עבור מחזיקי אגרות ראשונה דרגה מ ( משכנתא5)

בלתי מסוימים מזכות החכירה המהוונת של קניונים  50%על  החברה( של 11החוב )סדרה 
 1999במרס  3, על פי חוזה חכירה מהוונת מיום 2036בספטמבר  8בישראל )חכירה עד ליום 

ן קניונים בישראל לבין רשות מקרקעי ישראל(, הרשומה בלשכת רישום מקרקעין שנחתם בי
מ"ר על כל הבנוי  17,010, בשטח כולל של 319חלקה  7128בקשר עם מקרקעין הידועים כגוש 

 .מ"ר )המקרקעין הנ"ל וכל הבנוי עליהם( 55,385-של כ

 באגרות החוב ובשטר הנאמנות., כמפורט והכל

 דרגה
  שנייה

 - ל.ר

   אחר

  

   -  פרטים אודות הערכת השווי .3.12.1.8

)ראו מצ"ב  2016-ו 2017 ,2018לשנים  ים בת קניון עם בקשר שווי הערכות אודות פרטים להלן
 (:2018בדצמבר  31כנספח לדוח זה הערכת שווי של קניון בת ים ליום 

, 50% - שכירות בהכנסות החברה חלק. 100% לפי נתונים)
 2016 שנת 2017 שנת 2018שנת  (50% – 2018ביוני  30עד ובהכנסות ובהוצאות הניהול 

 513,700 545,150 697,200 "ח(ש)באלפי  שנקבע השווי

 9ספקטור ירון השווי מעריך זהות

 כן ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן ? שיפוי הסכם קיים האם

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018  השווי הערכת של התוקף תאריך

 הכנסות היוון הכנסות היוון הכנסות היוון השווי הערכת מודל

 השווי הערכת לצורךעיקריות ששימשו  הנחות

 אם
 ההערכה

 שנלקח( Gross Leasable Areaהשכרה )-בר שטח
 )מ"ר( בחישוב בחשבון

30,023 21,152 21,114 

                                                      
 . השווי במעריך תלות אין הלחבר. השווי הערכת ראה וניסיונו השכלתו אודות לפרטים  9
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, 50% - שכירות בהכנסות החברה חלק. 100% לפי נתונים)
 2016 שנת 2017 שנת 2018שנת  (50% – 2018ביוני  30עד ובהכנסות ובהוצאות הניהול 

 בגישת
 היוון

 תזרימי
 מזומנים

(Income 
Approach ) 

 98% 98%  92% )%( 1+ בשנה תפוסה שיעור

 100% 100%  100% )%( 2+ בשנה תפוסה שיעור

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

100%  100% 100% 

"ר למ ממוצעים חודשייםבסיסיים  שכירות דמי
 )ש"ח( 1+ בשנה שווי הערכת לצורך מושכר

135  151 150 

"ר למ ממוצעיםחודשיים  בסיסיים כירותש דמי
 )ש"ח( 2+ בשנה שווי הערכת לצורך מושכר

135  151 150 

 ממוצעיםחודשיים מייצגים  בסיסיים שכירות דמי
 "ח( ש) שווי הערכת לצורך מושכר ר"למ

135  151 150 

 לצורך שנלקח/אחר פדיון"ד/הפרשי שכ היוון שיעור
 )%( השווי הערכת

שכ"ד בסיסי 
7.0%  /

הפרשי פדיון 
/ רווח  8.0%

מחשמל 
ואנטנות 

סלולאריות 
9% 

שכ"ד בסיסי 
7.1%  /

הפרשי פדיון 
/ רווח  8.1%

מחשמל 
ואנטנות 

סלולאריות 
9% 

שכ"ד בסיסי 
/ הפרשי  7.5%

/  8.5%פדיון 
רווח מחשמל 

ואנטנות 
סלולאריות 

9.25% 

 "ח(ש)באלפי  בשווי שינוי רגישות לשווי: ניתוח

 שיעורי
 תפוסה

 (32,338) 5% של ידהיר

 שיעורי
 היוון

 (22,302) 0.25% של עלייה

 23,953 0.25% של ירידה

 דמי
 שכירות

 ממוצעים
 למטר

 32,338 5% של עלייה

 (32,338) 5% של ירידה

 
 
 
 
 

י המעריך קיבל התחייבות לשיפוי. לפי כתב השיפוי, החברה תשפה את השמאי בגין כל תביעה בה יינתן פסק דין סופ)*(
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 התאגיד לשפות את 
 .3 -ווי כשהוא מוכפל במעריך השווי, יופחת מסכום השיפוי סך השווה לשכר טרחת מעריך הש
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 בתחום הנדל"ן המניב  פרטים נוספים בדבר נכסי החברה .3.13

  נכסים בארץ – 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  

31/12/18

יחס חוב 

לשווי נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.18

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.18

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.17

באלפי ₪

הכנסות 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.18 

)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%29.5%51,3003,8693,935282,543

לבנק

אמות השקעות

אשטרום נכסים בע"מ  / 

מרכז מסחרי שוהם

זכות חכירה חכירהשוהםמסחר ומשרדים

רשומה במינהל 

בלבד

משועבד 50%3,84295%28.1%91,2336,4796,4321413,419

לבנק

הראל המשמר 

החזקות 

מקרקעין 

)1982( בע"מ

אשטרום נכסים בע"מ  / 

קניון ראש פינה

בעלות רשומה חכירהראש פינהמסחר

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד )8,032(100%4,92396%51.4%69,7004,3355,16473

לבנק

אשטרום נכסים בע"מ  / 

בנין משרדים ב"ב

בעלות רשומה בעלותבני ברקמשרדים ומסחר

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 100%13,61599%25.7%135,25011,18711,091687,210

לבנק

אשטרום נכסים בע"מ  / 

קריית הממשלה ב"ש

זכות חכירה חכירהבאר שבעמסחר ומשרדים

רשומה במינהל 

בלבד

סקום )ישראל( )401(52,1903,3933,28873____50%3,86584%

בע"מ

אשטרום נכסים בע"מ  / 

בית הגביש

זכות חכירה חכירהנתניהמסחר ומשרדים

רשומה במינהל 

בלבד

משועבד 3,115 14,03669 13,982 100%16,92192%46.0%176,880

לבנק

אשטרום נכסים בע"מ  / 

פרויקט זד"ל

הערת אזהרה בעלותראשון לציוןמסחר ומשרדים

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 640 25%1,19084%18.5%27,1881,6291,676114

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%____11,67365172825 2,025

)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  

31/12/18

יחס חוב 

לשווי נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.18

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.18

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.17

באלפי ₪

הכנסות 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.18 

)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 311 14,9331,2031,25122____74%4,48393%

אילת

אשליר בע"מ / מבנה בצפת 

)א(

זכות חכירה חכירהצפתתעשייה

רשומה במינהל 

בלבד

אשלד בע"מ307 50%1,350100%0.0%3,59025925316

א.מ. הייטק בנגב בע"מ / 

מבנה בשער הנגב )ב(

זכות חכירה חכירהשער הנגבמשרדים

רשומה במינהל 

בלבד

משועבד )173(25%1,522100%38.5%8,6751,1521,15163

לבנק

מבני תעשיה 

בע"מ , אשלד 

בע"מ

קניונים לישראל בע"מ / 

קניון בת ים )ד(

חכירה רשומה חכירהבת יםמסחר

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד )10,260(50%15,01292%0.0%350,12019,92138,627111

לבנק

אשציפור בע"מ / מבנה 

בציפורית

זכות חכירה חכירהנצרתתעשייה

רשומה במינהל 

בלבד

נצבא החזקות )15(50%3,062100%0.0%12,8251,2291,41033

1995 בע"מ

עתידות חברה לפיתוח ערד 

בע"מ / קניון ערד

זכות חכירה חכירהערדמסחר

רשומה במינהל 

בלבד

שותפים פרטיים2,015 50%3,03891%0.0%18,2001,4601,39040

חוצות המפרץ חיפה בע"מ 

/ חוצות המפרץ  )ג(

בעלות + חיפהמסחר

חכירה

בעלות וכירה 

חלקן רשומות 

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 32,350 50%27,63594%23.2%452,00022,93523,40569

לבנק

מליסרון בע"מ

מגדלי הוד השרון בע"מ / 

הוד השרון

בעלות רשומה בעלותהוד השרוןמשרדים

בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד 7,979 42.3%29,49292%37.0%347,36325,08124,28871

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 -  בחודש ינואר 2018 נמכרו מחצית מאחזקות החברה לביג מרכזי מסחר בע"מ . )ראה סעיף 3.12 (
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 נכסים בחוץ לארץ – ם בארץריכוז נתונים טבלאי נכסיהמשך  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 

 31.12.18

באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.18

באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.17

באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.18 

)3(

רווח )הפסדי( 

שערוך 

בתקופת 

הדו"ח )חלק 

החברה(  

באלפי יורו

שותפים שעבוד

עיקריים

Ashtoh Properties B.V. 

אוישקרשן /

אחסון/יצור 

ומשרדים

משועבד 194 100%10,49091%49.1%5,0403633942.9נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

Ashtoh Properties B.V. 

ויטנברג /

משרדים / 

מגורים

משועבד )419(100%1,42797%49.1%1,23296945.6נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

Ashtoh Properties B.V. 

וייסל /

משועבד 32 100%3,94795%49.1%3,8352912886.1נרשמהבעלותגרמניהמשרדים ומגורים

לבנק

Ashtoh 2007 

Properties B.V. / 

דורטמונד

משועבד )144(100%14,17490%15.4%24,5931,5271,6919.0נרשמהבעלותגרמניהמשרדים וארכיון

לבנק

Ashtoh 2008 

Properties B.V. / לייפציג

משועבד 1,222 51%18,567100%47.4%21,4711,4161,3566.4נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 Harel leipzig

B.V

Ashtoh 2008 

Properties B.V. / הנובר

משועבד 4,636 51%13,140100%39.0%19,3041,1141,0157.1נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 Harel leipzig

B.V

Ashtoh 2008 

Properties B.V. / 

פרנקפורט 1

משועבד 1,329 50%5,650100%41.1%13,72377679611.4נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 S.y.r Shlomo

real estate

 פרויקט שנמכר לאחר תאריך המאזן –הנובר 
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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  

31/12/18

יחס חוב 

לשווי נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.18

באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.18

באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 

 31.12.17

באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.18 

)3(

רווח )הפסדי( 

שערוך 

בתקופת 

הדו"ח )חלק 

החברה(  

באלפי יורו

שותפים שעבוד

עיקריים

Ashtoh 2010 

Properties B.V. / הסן

משועבד 284 75%11,441100%48.1%23,0281,6281,64011.9נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 Gadpro

Michzur

Ashtoh 2010 

Properties B.V. / 

(A) דיסלדורף 2

משועבד 839 45%6,43382%66.9%16,93277474510.0נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 Harel leipzig

 B.V+Gadpro

Michzur

Ashtoh 2010 

Properties B.V. / 

דיסלדורף 3

משועבד 3,045 45%12,229100%51.7%33,7942,3032,19615.7נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

 Harel leipzig

 B.V+Gadpro

Michzur

Ashtoh 2011 

Properties B.V. / 

פרנקפורט 2

משועבד 3,183 45%3,593100%34.2%10,08145544210.6נרשמהבעלותגרמניהמשרדים

לבנק

S.y.r Shlomo 

real 

estate+Gadp

ro Michzur

Ashtoh 2011 

Properties B.V. / המבורג

משרדים נרכשו 

בדצמבר 2016

משועבד 226 40%4,19299%55.5%9,67957456911.4נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

S.y.r Shlomo 

real 

estate+Gadp

ro Michzur

Ashtoh 2011 

Properties B.V. / 

נורדרשטיט

משרדים נרכשו 

בדצמבר 2016

משועבד 215 80%9,838100%57.0%15,4149599588.1נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

 Gadpro

Michzur

Ashtoh 2012 

Properties B.V. / 

וולפסבורג

משרדים נרכשו 

בדצמבר 2016

משועבד 134 40%2,208100%54.8%7,32941034115.5נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

S.y.r Shlomo 

real 

estate+Gadp

ro Michzur

Ashtoh 2013 

Properties B.V. / 

דיסלדורף 4

משרדים נרכשו 

בדצמבר 2017

משועבד 3,146 100%21,65673%59.3%47,4351,67106.4נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

Ashtoh 2013 

Properties B.V. / מיינהם

משרדים נרכשו 

בדצמבר 2017

משועבד 2,637 100%6,124100%50.4%11,55164108.7נרשמהבעלותגרמניה

לבנק

Ashtoh 2013 

Properties B.V. / 

בובלינגן

משרדים נרכשו 

בדצמבר 2017

משועבד 903 100%12,069100%64.5%27,1271,36609.4נרשמהבעלותגרמניה

לבנק
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 קבוצת אשלד וחברות הבנות שלה – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץהמשך     3.13.1.1
 

סוג שם החברה

השימוש

איזור 

גיאוגרפי

האם נרשם סוג זכות

בלשכת 

רישום 

מקרקעין

שעור מצב רישום בפועל

החזקה

חלק 

החברה 

במ"ר

שעור 

תפוסה 

באחוזים   

ליום  

31/12/18

יחס חוב 

לשווי    נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.18

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.18 

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.17 

באלפי ₪

הכנסות 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה ביום 

)3( 31.12.18

רווח )הפסדי( 

שערוך 

בתקופת 

הדו"ח )חלק 

החברה(  

באלפי ₪

שעבוד

כן(1,657)             27.84             4,191             4,232     80.9%0.27%61,400     100%15,649בעלות רשומהכןבעלותבאר שבעמסחרלינור חברה לנכסים בע"מ

לא1,095             29.32             2,716             2,695     97.5%0.00%34,700       100%7,855בעלות רשומהכןבעלותבאר שבעמסחרדלגית חברה לנכסים בע"מ

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

במינהל בלבד
לא627             21.12                533             1,219     100.0%0.00%17,674       100%4,810

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

במינהל בלבד
לא1,400             15.84             1,559             2,100     100.0%0.00%28,000     100%11,046

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

במינהל בלבד
לא10,150             19.69             2,177             2,416     100.0%0.00%36,500     100%10,225

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

במינהל בלבד
לא1,524             17.95             1,083             1,113     100.0%0.00%14,620       100%5,167

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

במינהל בלבד
לא(156)             14.69             2,746             2,873     100.0%0.00%35,700     100%16,302

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

במינהל בלבד
לא330             13.83                589                592     100.0%0.00%10,660       100%3,568

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

במינהל בלבד
לא40               9.94                180                181       100.0%0.00%2,380       100%1,518

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

במינהל בלבד
לא734             19.27             1,563             1,800     100.0%0.00%23,940       100%7,783

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

במינהל בלבד
לא1,861             20.49             1,381             1,591     100.0%0.00%21,494       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

האם נרשם סוג זכות

בלשכת 

רישום 

מקרקעין

שעור מצב רישום בפועל

החזקה

חלק 

החברה 

במ"ר

שעור 

תפוסה 

באחוזים   

ליום  

31/12/18

יחס חוב 

לשווי    נכס

שווי הנכס 

חלק 

החברה 

ליום 

 31.12.18

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.18 

באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 

חלק החברה 

לשנה 

שנסתיימה 

ביום 31.12.17 

באלפי ₪

הכנסות 

חודשיות 

ממוצעות למ"ר 

לשנה 

שנסתיימה ביום 

)3( 31.12.18

רווח )הפסדי( 

שערוך 

בתקופת 

הדו"ח )חלק 

החברה(  

באלפי ₪

שעבוד

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

במינהל בלבד
לא1,064             11.64                747                826     76.6%0.00%12,874       100%7,720

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

במינהל בלבד
לא312             17.64             1,028             1,054     100.0%0.00%13,392       100%4,980

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

במינהל בלבד
לא647             18.43             1,196             1,321     100.0%0.00%16,572       100%5,973

לאחכירהשדרות תעשיהליגר מבנים בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא3,800             14.30             3,377             3,475     100.0%0.00%44,500     100%20,250

לאחכירהנהריהתעשיהמבני תעשיה בצפון בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא947             16.25                962                954     100.0%0.00%12,835       100%4,893

לאחכירהכרמיאל תעשיהמבני תעשיה בצפון בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא10             18.27                559                584       100.0%0.00%7,210       100%2,664

לאחכירהמגדל העמקתעשיהמבני תעשיה בצפון בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא1,788             16.23             2,144             1,935     100.0%0.00%27,411       100%9,937

לאחכירהברקןתעשיהמבני תעשיה בצפון בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא4,981             20.28             7,376             7,849   100.0%0.00%100,256     100%32,247

לא5,392             25.25             6,232             6,770     92.9%0.00%87,200     100%24,053בעלות לא רשומהלאבעלותכנותמסחראשלד בע"מ

לאחכירהגן יבנהמסחראשלד בע"מ
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
לא1,720             29.25             1,654             1,604     100.0%0.00%21,190       100%4,570
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המוחזקים על ידי החברה במישרין בתחום הנדל"ן המניב פירוט על נכסים  .3.13.2
 חברות מוחזקות  ובאמצעות חברות בנות או 

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

ניהול הנכס הספציפי, ואשר השליטה בהן משקפת את חלקה של החברה בנכס 
( באותו אופן פועלת החברה בקשר לניהול החניונים הקיימים בחלק 2) ;הרלוונטי
ם בהם מושכר הנכס במלואו לשוכר בודד, ניהול ותחזוקת הנכס ( בנכסי3) ;מנכסיה

 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 )-הניהול המוקמות על
כסים את חלק משירותי האחזקה בהסכמים עם ספקי שירותים שונים, המבצעים בנ
 בפועל, כגון שירותי נקיון, שמירה, אבטחה ומוקד.

 אשטרום נכסים בע"מ

מבנים  12הפארק התעשייתי כולל (%50)חלק החברה  פרוייקט "על המוביל"             .3.13.2.1
מתוכם  מ"ר שטח בנוי 23,350 -שתיים עד שלוש קומות ובסה"כ כן כל אחד ב
 מ"ר. 22,550-מושכרים 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  בנין משרדים ומסחרי בבני ברק            .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 אשר מתוכם נמכרו ( חניות 320 -וכ)מ"ר  18,550 -כ בשטח של

 במלואה .  הושכרהמ"ר (  20)למעט ויתרת השטח 

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

 לחברה.

 (%50)חלק החברה  שוהם רכז מסחרימ           .3.13.2.3

, בחלקים שווים עם כחוכרת בלשכת רישום המקרקעין רשםיזכאית לההחברה 
מרכז  של( 91%)בחכירה מהוונת  ,בע"מ( 1992הראל 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 

בלשכת לרישומו פועלת ו הפרויקט כבית משותףהשלימה את הרישום החברה 
 .רישום המקרקעין כאמור לעיל

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

 לחברה.

 (%25ל )חלק החברה מרכז זד"           .3.13.2.4

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

 4,100-כ מ"ר מתוכם מושכרים 4,750-בבעלות החברה ושותפיה נכון להיום כ
 מ"ר.
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יות החברה בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום זכו
  להבטחת הלוואה שניתנה לחברה. לטובת בנק הפועלים בע"מ

 (%100בע"מ בנתניה )חלק החברה  בית הגבישמבנה מסחרי             .3.13.2.5

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

  מ"ר. 15,600-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

 
 (%100)חלק החברה  קניון ראש פינה           .3.13.2.6

 4,900-היקף השטחים המסחריים בקניון הינו כ .  ראש פינהבישוב קניון  לחברה
 מ"ר. 4,700-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            .3.13.2.7

החברה קרקע שייעודה תעשיות עתירות ידע בעיר  רכשה 2017בחודש אפריל 
 לעיל. 3.6ראה גם סעיף  אלפי ש"ח . 34,500דונם תמורת  23 -יבנה בשטח של כ

  להשכרה , בעיקראש"ח . בכוונת החברה להקים על שטח זה מבני משרדים 
החברה  –מ"ר  35,000בשלב זה ניתן להקים עד . דע עבור תעשיות עתירות י

 תחילתהחברה צופה שלקראת  .מטרים 80,000 –לכ הגדלת הזכויות פועלת ל
 יהיו ברשותה את האישורים המתאימים שיאפשרו 2019ל שנת שני שהרבעון ה

 לה להתחיל בבניית הפרויקט. 

 
 (%100אשכפר חברה להנדסה בע"מ )חלק החברה  .3.13.2.8

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

המחזיק מניות בעקיפין ) 10 נוסף וצד %75 -אשכפר  הזכויות בו מתחלקות בין
   . מהזכויות במבנה 25%( המחזיק בחברה

 
 אשלון מלונאות בע"מ .3.13.2.9

במלוא הון המניות המונפק והנפרע של  2018חילת שנת עד תחזיקה ההחברה 
( מחצית 1אשלון החזיקה בשני נכסים:  "(.אשלון": אשלון מלונאות בע"מ )להלן

 ( מחצית ממלון הולידי אין בים המלח .2רה אילת יממלון ריבי

חתמה החברה על הסכם למכירת כל זכויותיה בחברת אשלון  2018במאי  6ביום 
מיליון ש"ח שישולמו באופן  122-תמורת סך של כ 2018אר בינו 1החל מיום 

 40תשלומים, נכון להיום שולמו שני תשלומים והיתרה בסך של  הבשלוש מדורג
לקונה , 2019שולם עד דצמבר וצמודה למדד ת 5%נושאת ריבית של מיליון ש"ח 

. בעקבות מכירה זו הציגה החברה בדוח רווח והפסד וזכות להקדים תשלומי
אלפי ש"ח  33,308ף רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות רווח בסך של בסעי

בוצעה השלמת הביניים  דיווחה החברה כי ביום זה 2018ביוני  19ביום  לפני מס.
 לעיל העסקה . סיוםהועברו לידי הרוכשת לעיל מניות אשלון , לפיהלהסכם

התשלום,  יתרתכפופה לתשלום )הסרת השעבוד שיש לחברה על מניות אשלון ( 
 . כאמור לעיל

                                                      
 .נורית מור הנמנית על יחידי השליטה בחברה גב' 10
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 (%100אשלת בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.2.10

הינה חברה המחזיקה במספר חברות בנות "( אשלתבע"מ )להלן: "אשלת 
 וקשורות העוסקות בהשכרת 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 

 399למעט  מ"ר המושכרים במלואם  6,050 -מבנים בשטח מבונה כולל של כ 3
 מ"ר.

   
  (%50חברה בבעלות ) –בע"מ   רשליא

החברה באמצעות אשלת הינה הבעלים של מחצית מהון המניות המונפק והנפרע 
"(, יתר מניות אשליר מוחזקות בידי אשלד בע"מ ראשליבאשליר 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 )

 . המושכר במלואו מ"ר 2,700על הקרקע מבנה בשטח מבונה כולל של 

 (%25ע"מ )חלק החברה א.מ הייטק בנגב ב

 (9.3.13.3בסעיף )ראה פרוט 

     
 (%100אשלד בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.2.11

 
"( עוסקת בעיקר בפיתוח, ניהול הפעלת ומכירת מבני אשלדאשלד בע"מ )להלן: "

תעשיה להשכרה במישרין ובאמצעות חברות בנות וכלולות )ראה עץ חברה סעיף 
 לעיל(. 1.3

. יתר המניות מוחזקות 95.45%בשיעור של   החברה מחזיקה בהון מניות אשלד
על ידי חברות בנות של אשלד  כך ששיעור ההצבעה בפועל של החברה באשלד 

 . 100%הינו 
 

, לרבות 2018בדצמבר  31מצבת שטחי מבני התעשיה להשכרה של אשלד ליום 
בשטחים שבבעלות חברות מאוחדות באיחוד יחסי ובחברות כלולות מסתכמות 

 מ"ר כמפורט להלן: 211,250 -לכ
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 .  3.13נתונים מפורטים לגבי פרויקטים אלו ברמת הפרויקט הבודד ראה סעיף       

 
ב
ש
נ
ת
 
2
0
1
6
 

 -חלק אשלד – ) נווה השמש כלולה חלק מבעלי מניות בחברההגישו  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
 על ידי הצדדים .  סיכומים בכתב הוגשו 2018 ברנובמחודש 

הנהלת החברה יצרה בדוחותיה הכספיים הפרשה לתביעות בהתאם להערכתה 
 . לסכומים אשר ישולמו במסגרת ההליך המשפטי כאמור

 

 (%100אלדר נכסים בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.2.12
 

קניונים בישראל בע"מ המונפק והנפרע ב בהון המניותה אלדר נכסים מחזיק
  "(.קניונים" :להלן)

 , )מידע בדבר נכס מהותי מאד(. זה לדוח 3.12ונים ראה סעיף לפרטים אודות קני
 

 :)להלן (%100אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.2.13
 "אשטרום מרכזי מסחר"(

 .החברה מחזיקה במלוא הון המניות המונפק והנפרע של אשטרום מרכזי מסחר

 

 ( %50)חברה בבעלות  קניון בערד -ערד בע"מ  עתידות חברה לפיתוח .3.13.2.14

 
 ן.להל 3.13.3.5בסעיף ראה פירוט 

 

 (%100טרום נכסים השקעות עולמיות בע"מ )חברה בבעלות אש .3.13.2.15
 

חברות ות בע"מ הינה חברה המחזיקה במספר  אשטרום נכסים השקעות עולמי
 קשורות שפעילותן בחוץ לארץ.

 כללי –פעילות חו"ל  .3.13.2.15.1

 ה החברה לפעול בחוץ לארץ.החל 2007במהלך שנת 
מהם הועברו  3, כאשר נכסים  17 - 2018בדצמבר  31יום לנכון ברשות החברה 

  גרמניה.בכולם  מרוכזיםה,  2018בפועל לידי החברה בפברואר 
להלן תמצית הפרמטרים המנחים את החברה בבואה לבצע השקעה בנדל"ן 

 בחו"ל:

 ת.מיקום גיאוגרפי ופיזור גיאוגרפי של ההשקעו -

 התשואה המתקבלת בגין ההשקעה בנכס. -

 טיב השוכרים לרבות רמת ביטחונות. -

 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 עפולה 

 33,000 שבע באר 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
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 תקופת ההשקעה ומועדי פירעון. -

השקעה תוך התייחסות להיבטי המיסוי והרגולציה החלים על הגופים  -
 המוסדיים וחברות הביטוח השונות.

 רמת הסיכון בכל השקעה ובתמהיל ההשקעות. -

 לוואה(.אופן ההשקעה )הון בעלים, מזנין, ה -

 השקעה בתחום הנדל"ן לסוגיו: מסחר, תעשיה, משרדים. -

עלות הנכס למ"ר ביחס לעלות בניה עדכנית וכן מחיר למ"ר שכירות ביחס  -
 למחיר עדכני.

3.13.2.15.2. Ashtoh Properties B.V.  (:%94)חברה בבעלות 

חברה בבעלות מלאה של החברה, אשטרום נכסים השקעות עולמיות בע"מ 

 Ashtrom Propertiesניות המונפק והנפרע של מהון המ 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 9,600-מ"ר, מתוכם מושכרים כ 10,470-של כ

 

 :Witienbergרג, ויטנב (2 

משרדים בהיקף של ו מגורים נכס בעיר ויטנברג הכולל בעיקר שטחי 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  
 ר לשוכרים שונים.מ" 3,740-מ"ר מתוכם מושכרים כ 3,950

 

משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא  בשלושת הנכסים הנ"ל Ashtohזכויות   
הגבלה בסכום לטובת בנק בגרמניה להבטחת הלוואה שניתנה לה לרכישת 

 .שלושת הנכסים לעיל
 

3.13.2.15.3. 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( 3.13.2.18.2)ראה גם סעיף ידי צד ג' מוחזקים על  6%

נכס בעיר דורטמונד הכולל שטחי משרדים וארכיון בשטח   Ashtoh 2007-ל                             
  .מ"ר  12,600 -וכם מושכרים כמתמ"ר  14,100-כולל כ

משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום  Ashtoh 2007 זכויות       
 הנכס.לטובת בנק בגרמניה להבטחת הלוואה שניתנה לה לרכישת 

3.13.2.15.4. Ashtoh 2008 Properties B.V.  (:%100)חברה בבעלות 

Ashtrom  מהון המניות של חברת 100%מחזיקהAshtoh 2008 Properties 
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B.V. " :להלן(2008 Ashtoh.)" 

 (11)יחד עם הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ   2008Ashtoh-ל

 Ashtoh 2008( מספר נכסים.  )חלק "( )באמצעות חברת בתהשותפים)להלן: "
 ( המוחזקים באמצעות שותפויות גרמניות:51%בנכסים 

 

מ"ר  36,400-וי של כמבנה משרדים בעיר ליפציג בגרמניה, בשטח בנ (א

  .Duetsche Telecomלחברת בת בבעלות מלאה של  ברובו המושכר
      

מ"ר  25,750-נובר, גרמניה בשטח בנוי של כהבעיר מבנה משרדים  (ב

 .Duetshe Telecomהמושכר ברובו המכריע לחברת בת של 

 יחד עם שותפיה, על הסכם  2008חתמה אשתוהו   2018, דצמברבחודש 
נכון  מיליון אירו. 37.85בתמורה ברוטו של בנה המשרדים מלמכירת  

 29 -כעמד סכום הנכס בספרים על סך של  2018בספטמבר  30ליום 
הושלמה העסקה והתמורה  2019סוף חודש ינואר ב מיליון אירו.

 הועברה לידי השותפים .

 
2008 Ashtoh  מאחדת בספריה את מלוא שווי הנכסים ומלוא פעילות

כאמור  51%עקב אחוז הבעלות שלה בשותפויות שהינו עיל להשותפויות 
 לעיל.

 
 (:%50" חלק החברה )1פרנקפורט מבנה משרדים " (ג

 

באמצעות שותפות  ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מביחד עם    Ashtoh 2008 -ל
, גרמניה בשטח פרנקפורטמבנה משרדים בעיר , בחלקים שווים גרמנית 

לשוכר  המושכרים במלואם ברובו  תחניו 128מ"ר וכן  11,300-בנוי של כ
בדצמבר  31אחד שהינו לשכת העבודה של עיריית פרנקפורט  עד ליום 

 5להארכת תקופת השכירות לתקופה של אופציה אחת בתוספת  2023
 נוספות .שנים 

 
 3.13.3ף סעי ורא ,פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות

 להלן.
 

משועבדות בשעבוד ראשון ללא הגבלה   זכויות השותפויות בנכסים הנ"ל
ובת בנקים בגרמניה להבטחת הלוואות שניתנו לרכישת לטבסכום 

 הנכסים האמורים.

3.13.2.15.5. Ashtoh 2010 Properties B.V.  להלן: %100)חברה בבעלות( )"Ashtoh 

2010 )" 

 (:%57מבנה משרדים "הסן" חלק החברה )

Ashtoh 2010  'גרמנית שחלקה בה ת ותפומחזיקה 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 , 30.6.2020ביום 

 
 (:%45מבנה משרדים בעיר דיסלדורף, גרמניה )חלק החברה 

Ashtoh 2010   באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה  מחזיקהביחד עם אחרים

                                                      
 למיטב ידיעת החברה גוף קשור לבעל השליטה במשותף הינו בעל ענין החברה. 11
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מ"ר  14,300-מבנה משרדים בעיר דיסלדורף, גרמניה בשטח בנוי של כ 45%הינו 
 מ"ר . 11,700 -שטחים אלו מושכרים כמתוך  חניות. 192וכן 

 לן.לה 3.13.3ראה סעיף  –פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות 
 

 :(%45בעיר דיסלדורף , גרמניה )חלק החברה  שנימבנה משרדים 

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. 3.13.3ראה סעיף  –ברות כלולות פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בח

 

זכויות השותפויות בנכסים הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון ללא הגבלה בסכום 
 . לטובת בנקים בגרמניה להבטחת הלוואות שניתנו לרכישת הנכסים האמורים

3.13.2.15.6. Ashtoh 2011 properties B.V.   להלן:  "%100)חברה בבעלות( )Ashtoh 

2011)" 

 (:%45" חלק החברה )2נקפורט פרמבנה 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 )טטאדשנורדרמבנה 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 החברמושכר ל

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  חריםאביחד עם רכשה
 ,גרמניה המבורגבעיר מבנה משרדים  40%גרמנית שחלקה בה בשרשור הינו 

 .חניות 83מ"ר וכן  10,500 -כ בשטח בנוי של
( משטחו 45% -כ) השטח  עיקרשוכרים כאשר  מספרלבמלואו מושכר  הנכס 

   .( F&Wבבעלות עיריית המבורג )  החברמושכר ל
 להלן. 3.13.3ראה סעיף  –וצג בסעיף השקעות בחברות כלולות פרויקט זה מ

 
ת בשעבוד ראשון ללא הגבלה בסכום ובנכסים הנ"ל משועבד תזכויות השותפו

 . לרכישת הנכסים האמור השניתנ בגרמניה להבטחת הלוואה לטובת בנק
 

3.13.2.15.7. properties B.V. 2Ashtoh 201   להלן:  "%50)חברה בבעלות( )Ashtoh 

2012)" 

 (:%40" חלק החברה )וולפסבורגה משרדים "מבנ
 החברה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה חתמה 2016 דצמברב 16ביום 

בשטח  ,גרמניהוולפסבורג מבנה משרדים בעיר על חוזה ל ,40%הינו  בשרשור
 .חניות 150מ"ר וכן  5,520בנוי של 
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( שטחומ 50% -כ) השטח  עיקרשוכרים כאשר  מספרלבמלואו מושכר  הנכס
ת שכירות תקופשתי חברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום הרכב  למושכר ל

  עם אופציות להארכה . 2026באפריל  30שתסתיים ביום 
 להלן. 3.13.3סעיף  ורא ,פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות

 
ת בשעבוד ראשון ללא הגבלה בסכום ובנכס הנ"ל משועבד תזכויות השותפו

 .לרכישת הנכסים האמור השניתנ בגרמניה להבטחת הלוואה קלטובת בנ
 

3.13.2.15.8. properties B.V. 3Ashtoh 201   להלן:  "%100)חברה בבעלות( )Ashtoh 

3201)" 

 (:100%) רכישת שלושה מבני משרדים 
על חוזה ת וגרמני יותהחברה באמצעות שותפו חתמה 2017נובמבר ב חודשב

 כל אחת מהערים הבאות בים מבנה משרדלרכישת 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,  378 -ומ"ר  21,700 -בשטח של כמבנה 

שכירות שתסתיים בין , לתקופת 73% -מושכר למספר דיירים, בתפוסה של כ
, וזאת בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך 2027ועד חודש יולי  2019חודש יולי 

החברה צופה הכנסות נוספות מהשכרת השטחים  .מיליון אירו  2.1 -של כ
 מיליון אירו בשנה.  1-הריקים שטרם הושכרו בסך של כ

 בובליגןמבנה משרדים  
 מיליון אירו. 25.5במחיר של ניות, ח 300-ומ"ר  12,000 -בשטח של כ מבנה

הבניין מושכר לחברה בינלאומית העוסקת בייצור כלי רכב, לתקופת שכירות 
 -וזאת בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של כ 31.12.2026שתסתיים ביום 

 מיליון אירו.  1.55

 במנהייםמבנה משרדים 
הבניין  יליון אירו.מ 8.5במחיר של חניות,  83 -ומ"ר  6,000 -בשטח של כ מבנה

לתקופת שכירות שתסתיים בין חודש  100%מושכר למספר דיירים בתפוסה של 
, וזאת בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של 2022לחודש פברואר  2022יולי 
  אלף אירו. 700

בשלושת הנכסים הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה  Ashtoh 2013 זכויות      
ובת בנק בגרמניה להבטחת הלוואה שניתנה לה לרכישת ללא הגבלה בסכום לט
 שלושת הנכסים לעיל.

3.13.2.15.9. shtrom properties U.K. LTDA   ( %100)חברה בבעלות 

 באנגליה השקעות

שוק  כוונתה לבחון אתדבר ב 2018בתחילת שנת נאמר על ידי החברה בהמשך ל
 .וןהנכסים המניבים באנגליה הקימה החברה חברת בת שמקום מושבה בלונד

מעסיקה החברה מנהל במשרה מלאה אשר תפקידו לרכז את פעילות זו במסגרת 
החברה מתמקדת באיתור ההשקעה והניהול של הנכסים שיירכשו בארץ זו. 

נכסים מניבים , בעיקר בנייני משרדים ומתחמי לוגסטיקה ואחסנה בערים 
 י.מרכזיות כגון ברמינגהם , לידס , מנצ'סטר , ליוורפול ולונדון רבת

 
 . באנגליה  נכון למועד הדוח טרם נעשו עסקאות
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  השקעות בחברות כלולות    .3.13.3

באמצעות השקעה בחברות בתחום פעילות הנדל"ן  הלן הרכב נכסי החברה ל
  מוחזקות:

  31.12.18 

 ש"ח לפי א

31.12.17 

 ח"שלפי א

   שיעור אחזקה 

 249,838 287,570 50% חוצות המפרץ 

 10,768 11,398 50% אשציפור בע"מ

 --------------- 332,820 50% קניונים בישראל בע"מ 

 83,175 --------------- 50% )נמכר( שותפות מלון ים המלח

 52,235 52,559 50% שותפות קניון באר שבע

 34,114 38,338 50% עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מ

 167,001 177,101 42.3% מגדלי הוד השרון בע"מ

 15,612 15,261 27.5% הכחולההמרינה 

 71,672 66,769 21% סיטי פס בע"מ

 17,523 17,740 21% סיטיפס מפעיל , שותפות מוגבלת

 8,378 8,093 50% א.מ.הייטק בנגב בע"מ

 23,612 20,350 50% אקה שותפות רשומה –אשטרום 

  14,890 50% בנוי לתלפיות בע"מ  א.א

Ashtoh 2010 –  28,773 23,716 45% (1)    2דיסלדורף 

Ashtoh 2010 –  54,125 72,961 45% (1)    3דיסלדורף 

Ashtoh 2008  -  27,354 34,789 50% (2) 1פרנקפורט 

Ashtoh 2011 –  14,044 28,319 45% (3) 2פרנקפורט 

Ashtoh 2011 –  718,61 20,063 40% (3) 2המבורג 

Ashtoh 2012 –  021,21 13,411 40% (4) 2וולפסבורג 

 4,927 3,838 49% חברה כלולה באשלד בע"מ 

 962 510  אחר

 285,289 496,1,240  סה"כ השקעות בחברות מוחזקות

    
 לעיל. 3.13.2.18.5ראה סעיף  (1)
 לעיל. 3.13.2.18.4ראה סעיף  (2)
 לעיל. 3.13.2.18.6ף ראה סעי (3)
 לעיל . 3.13.2.18.7ראה סעיף  (4)

 
 

 

 (%50בבעלות  )חברה -חוצות המפרץ חיפה בע"מ   .3.13.3.1

של הון המניות  12בע"מ , בחלקים שווים, עם מליסרוןבעליםהחברה הינה ה
  "(.חוצותהמונפק והנפרע של חוצות המפרץ חיפה בע"מ )להלן: "

 מ"ר. 232,639חוצות הינה הבעלים של קרקע וזכויות חכירה בקרקע בשטח של 

                                                      
למיטב ידיעת החברה מליסרון בע"מ הינה חברה ציבורית שבעלי השליטה בה, הינם עופר השקעות בע"מ חברה פרטית  12

 מר יולי עופר ז"ל ובני משפחתו.בשליטת עיזבון 
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 :להלן" )המפרץ 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  55,500 -בשטח של  כ ועסקים שונים

  מ"ר לשוכרים שונים. 52,300
המאפשרת לה בניית  מ"ר 137,000 -בשטח של כ זכויות בניה, יתרת חוצותל

 מבנים נוספים.
מ"ר שעלותו  4,650-כבשטח של )שלב א'( בניית מבנה  חוצות סיימה השנה

ובגינו נחתמו חוזים  ש"ח )כולל התאמות לשוכרים( מיליון  40 -בכ תסתכם
. חוצות  מקימה  2019מיליון ש"ח שיחלו להניב במהלך שנת  5.5בהיקף של 

 -מ"ר  שעלותו תסתכם בכ 4,700 -בימים אלו מבנה נוסף )שלב ב'( בשטח של  כ
מיליון  5.6-וההכנסה הצפויה בגינו כ)כולל התאמות לשוכרים( ון ש"ח מילי 38

 . 2019ש"ח . החברה צופה לסיים את הבניה עד סוף שנת 
זכויות חוצות בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום 

להבטחת  לטובת חברת הביטוח מנורה )באמצעות מספר חברות בת שלה(
כמו כן העמידה החברה יחד עם מליסרון ערבות בעלים  הלוואה שניתנה לה.

 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-לכל הפחות ליהיו שווים 

  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. 1995ע"י נצבא החזקות "( והיתרה מוחזקת אשציפור" :)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 
  . להבים וסכיני גילוח

 

 (%50בע"מ )חלק החברה  נים בישראלוקני .3.13.3.3

 לעיל . 3.12לפרטים בדבר נכס זה ראה סעיף 

 (%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 5,750
 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( 
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 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.  550-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(  6,691 –)שנה קודמת  2,370 בהון העצמי אשר מסתכם בסך של 

על דרך של הלוואת בעלים גם בגין  נת את עתידותמבשל 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
מניות המונפק והנפרע של עתידות מלונאות בע"מ תידות מחזיקה במלוא הון הע

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 
תידות מלונאות מכתב מהמינהל לפיו הוחלט לא קיבלה ע 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.
 

 (%42.34מגדלי הוד השרון בע"מ )חברה בבעלות  .3.13.3.6

חברה, יחד עם מבטח שמיר נדל"ן בע"מ שלמיטב ידיעת החברה הינה חברת ה
"מבטח : בת בבעלות ובשליטה מלאה של מבטח שמיר אחזקות בע"מ )להלן

מהון המניות המונפק  84.67%( הינן הבעלים, בחלקים שווים, של שמיר"
 "( יתרת המניות במגדליהשרון 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  71,750 -בניינים בשטח שווק  כולל של כ חמשהלמגדלי הוד השרון 
מ"ר  63,750-ו כמ"ר והושכר 2,100 -השטחים הנ"ל נמכרו בשנים קודמות כ

 לשוכרים שונים. 

מסמכי תב"ע מוצעת לתוספת זכויות עדה המחוזית ולדיון בוהוד השרון הגישה 
 29 -מ"ר לבניית שני מגדלים בגובה של כ 60,000-בניה במתחם בהיקף של כ

 . כל אחד קומות 

הוגשה נגד מגדלי הוד השרון בע"מ על ידי משרד עורכי דין המשך לתביעה שב
ר שבחודש יולי ולאח ,, תביעה שנמשכת כבר מספר שנים"(התובעים" :להלן)

 1.1-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, 

ש בחוד , כל צד מטעמו, ערעור לבית המשפט העליון.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
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תנה לה. כמו כן להבטחת הלוואה שניהראל בסכום לטובת חברת הביטוח 
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 

"ן  מערך הנדל 65%-יתרת הלוואה לא תעלה בכל עת על סך השווה ל 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 -כי ההון העצמי שלה לא יפחת מלהראל התחייבה  אשטרום נכסים
מי למאזן, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ש"ח וכי יחס ההון העצ

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

ה הכחולה מהון המניות המונפק והנפרע של המרינ 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 )
פרטית שהינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות חברה לבניה בע"מ  חברה 

וצת אשטרום בע"מ, , אשר למיטב ידיעת החברה בעלת השליטה בה הינה קבערך
( ומגור החזקות בע"מ 20%(, דיור ב.פ. בע"מ )27.5%בעלת השליטה בחברה( )

(25%.) 
 580 -הקימה המרינה הכחולה, באשדוד, מעגנה לכ 1994 -על פי הסכם הקמה מ

כלי שיט הכוללת שוברי גלים, רציפים, מזחים, טיילות ושירותי מרינה שונים 
. בתום תקופת החכירה יוחזרו שטחי כירה והיא מתפעלת אותם על פי הסכם ח

  המעגנה למינהל מקרקעי ישראל .
על פי הסכם זה התחייבה ממ"י להעניק לחברה זכויות חכירה בקרקע בשטח של 

דונם לבניית שטחי מגורים, מלונאות לסוגיה וכן שטחי מסחר ומשרדים  208-כ
 אשר יתקבלו בשלבים.

מרבית שטחי המרינה ובעורף המרינה  למרינה הכחולה הוקנו בפועל הזכויות ב
, 43, 42כמגרשים  112/101/02/3הידועים לפי תב"ע מס'  בתשעה מגרשיםלמעט  

מ"ר , חמישה מגרשים נמכרו ראו להלן  51.5-)כ  55 -ו 54, 53, 52, 48, 47, 44
כנגד השלמת עבודות הפיתוח והמטלות ויתרת הארבעה בבעלות המרינה  (. 

 .  יות במגרשים הנ"ל למרינה הכחולהשונות, תוקצנה הזכו
 

מגרשים לצדדים  5מגרשים וביניהם  2003-2004המרינה הכחולה מכרה בשנים 
שלישיים , זאת בכפוף לאישור הזכויות בקרקע על שם הרוכשים. לגבי מגרשים 
אלו הוקנתה לרוכשים אופציה לביטול החוזים היה ובתוך פרקי זמן הקבועים 

על שמם הזכויות במקרקעין. במקרה של ביטול החוזה  בחוזים אלה לא יועברו
כאמור ישלמו הרוכשים למרינה הכחולה פיצוי מוסכם של עד מיליון דולר 

 למגרש.
המרינה טרם רשמה את הזכויות על שם הרוכשים לגבי חמישה מגרשים ובשל 

 כך לא הכירה המרינה הכחולה בהכנסות ממכירת מגרשים אלו . 
 ה חלק מעבודות הפיתוח להן התחייבה בעורף המרינה.המרינה הכחולה השלימ

 
בהסכם ההקמה נקבעה תקופה לביצוע והשלמת עבודות הפיתוח במרינה 
הכחולה וזאת בין היתר, בכפוף להשלמת התכנון של נכסי ממ"י ונכסי העירייה. 

הגישה החברה בקשות להיתרי בניה לביצוע עבודות לפיתוח השטח  2016בשנת 
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לתב"ע ולדרישות העירייה. בהתבסס על היתרי הבניה שהוגשו,  הציבורי בהתאם
העריכה החברה את אומדן ההתחייבות לעבודות פיתוח במסגרת התב"ע 

ליון ש"ח. העברת זכויות ימ 110 -הינה כ 2018בדצמבר,  31ויתרתה ליום 
החברה  .במנהל כפופה לביצוע עבודות הפיתוח כאמורלחברה המקרקעין 

החל מתחילת העבודות  פיתוח יסתיימו בשנתיים הקרובותמעריכה שעבודות ה
 . 2019של שנת המתוכננות להתחיל בסוף רבעון שני 

בדצמבר  31נכון ליום  222,765המרינה הכחולה קיבלה הלוואות בעלים בסך של 
ללא  2.61%ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של (27.5%)חלק החברה  2018

נחתם הסכם בין החברה  2018בדצמבר  25(. ביום 2.56% - 2017הצמדה )
הכלולה לבין בעלי מניותיה אשר לפיו נקבע כי ההלוואות יפרעו בתשלום אחד 

, העמידה החברה הכלולה את 2018בדצמבר  31. ביום 2023בדצמבר  31ביום 
הלוואות הבעלים על פי שווים אשר התקבל ע"י מעריך שווי בלתי תלוי. 

 ספרים לבין שווים נזקף לקרן הון.ההפרשה בין גובה ההלוואות ב
    

מיליון ש"ח,  9-בתקופת הדו"ח רשמה המרינה הכחולה בע"מ הפסד בסך של כ
  .  "חשמיליון  2.5-חלק החברה בהפסד זה הסתכם בסך של כ

 
נתקבלה בידי המרינה הכחולה תביעה כספית שהוגשה נגדה על  12.3.2019ביום 

 50,065,952"(, בסך של התובעתגבלת )"( שותפות מו2006ידי מגדלי המרינה )
 2006לטענת התובעת, המרינה הפרה את התחייבויותיה החוזית משנת  .ש"ח

)עת נחתם הסכם המכר בינה לבין המרינה(, לפיה טרם השלימה את הליכי 
הפרצלציה במקרקעין אותם רכשה התובעת וכן הזכויות במגרש טרם הוקצו על 

לחברה חשיפה מהותית בשל התביעה להערכת החברה אין  שם התובעת.
 האמורה.

 

)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

ן בלעדי ממדינת ישראל, למימון, הקמה, סיטי פס הינה חברה פרטית בעלת זיכיו
של פרויקט הרכבת הקלה  B.O.Tבניה ורכישת ציוד, הקמה ותחזוקה בתנאי 

ק"מ  14-אורך קו הרכבת הינו כ "(האדום והק,"הקו האדום" )להלן: "בירושלים
 תחנות.   23והוא כולל 

 , פרסמה מדינת ישראל את מסמכי המכרז להקמה ותפעול של "הקו2018ביוני 
כחלק מהמכרז, הזוכה יקבל מהמדינה את . הירוק" של הרכבת הקלה בירושלים

במסמכי המכרז, המדינה הביעה את  הקו האדום ויהיה אחראי להמשך תפעולו.
כוונתה לממש את הזכות לרכוש את הקו האדום מהזכיין הקיים, חברת 

 ס.סיטיפס, אך טרם הודיעה באופן פורמלי על מימוש זכות זו לחברת סיטיפ

בדבר הסכם הזיכיון ובדבר זכות המדינה לרכוש את זכויות סיטיפס לפרטים 
 :בקו האדום ראו להלן

, נחתם הסכם הזיכיון בין ממשלת ישראל 2002בחודש נובמבר  -הסכם הזיכיון 
לבין סיטיפס, לפיו הוענק לסיטיפס הזיכיון למימון, תכנון, בניה, רכישת ציוד, 

של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים )להלן:  B.O.Tהפעלה ותחזוקה בתנאי 
מסדיר את התחייבויות סיטיפס בכל הקשור  וןי"(. הסכם הזכהסכם הזיכיון"

להפעלת ותחזוקת הקו וכן את והזכויות של סיטיפס מול מדינת ישראל ולהפך. 
שנים  30ובתוספות לו, הינה למשך  וןתקופת הזיכיון שנקבעה בהסכם הזכי

בכפוף להארכות נוספות  2006ן בחודש ינואר ושמונה חודשים שתחילת
שהמדינה רשאית לתת לסיטיפס בעתיד, ככל שהמדינה לא תאריך את הסכם 
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את קו הרכבת הקלה לידי מדינת  2036, סיטיפס תעביר בחודש ספטמבר וןהזכי
 ישראל ללא תמורה כלשהי.

 ( שנים ממועד התפעול )קרי, מרץ7לפי הסכם הזיכיון הקיים, החל משבע )
(, למדינה יש זכות לרכוש את הזכויות של סיטיפס בקו האדום על ידי מתן 2019

הודעת רכישה. עם קבלת ההודעה כאמור, הצדדים ימנו בנק השקעות בינלאומי 
הסכם הזיכיון קובע כי מדינת על מנת לחשב את מחיר הרכישה של הפרויקט.

בעבור כל שנה ישראל תשלם לסיטיפס תשלומים שנתיים מובטחים מינימאליים 
בה יופעל הקו במסגרת הזיכיון. בנוסף, לסיטיפס הזכות לגבות מציבור 

 המשתמשים בקו דמי נסיעה.

עומדת בכל התנאים  חברהונכון למועד הדוח, ה חברהלמיטב ידיעת ה
 המהותיים של הסכם הזיכיון המתואר בסעיף זה.

ות שותפות יחד עם קבוצת אשטרום ושותפים נוספים באמצעב  מחזיקה החברה
 טקונקגם בחברת (, 21%"( )חלק החברה בשותפות השותפותמוגבלת )להלן "
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

ה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגדסיטיפס הומצאה ל 2018באפריל  9ביום 
 -שיבות"( בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו וכנגד קונקט )להלן: "המ

"(. הבקשה: "בסעיף זה ואשר הוגשה לביהמ"ש המחוזי בירושלים )להלן 2006
במסגרת הבקשה נטען כי המשיבות לא פעלו לתיקון תחנות הרכבת הקלה 

בשכונת שועפאט  2014והשבת הציוד שנפגע בהתפרעויות שפרצו בחודש יולי 
בירושלים, וזאת תוך הפרת הסכם הזיכיון ורישיון ההפעלה של הרכבת הקלה 
בירושלים. לטענת המבקש, כתוצאה מכך נגרמו לחברי הקבוצה נזקים של 

 .הטעיה, עוגמת נפש, ניצול, השחתת הזמן, סבל ותסכול רב 

 "ח. ש מיליון 312-כ של בסך הקבוצה חברי לכלל הנזק את אמד המבקש 

כך שסכום התביעה יגדל  הבקשה לתיקון בקשה הגישהמבקש  7.2.2019 ביום
המשיבות  מיליון ש"ח וכן להוסיף עוד קבוצת תובעים לתביעה.  76.5-בעוד כ

 עורכי. 10.3.2019צפויות להגיש את התשובה מטעמן לבקשה לתיקון עד ליום 
של סיטיפס מציינים שבשים לב לשלב המקדמי של תביעה זו, לא ניתן הדין 

 .להעריך את סיכויי הבקשה לאישור להתקבל

בקשה לאישור תביעה כייצוגית  סיטיפסהומצאה ל 2016במאי,  29 ביום
לבית המשפט המחוזי בירושלים מטעם עמותת  2016במאי  26שהוגשה ביום 

שלים , שושנה רז וסמדר אדלשטיין )ביחד צחור, צדק, חופש, חינוך ורווחה בירו
הבקשה ש"ח )להלן: " 191,196,000"( כנגד החברה בסך של המבקשותלהלן: "

 מיליון ש"ח. 255-בהמשך עודכנה בקשה זו לסך של כ (.לאישור"

לאישור, המבקשות טוענות כי כל הדו"חות והקנסות )להלן גם:  בבקשה
הינם בגדר חיובים פסולים ודינם  יפססיטידי -"החיובים המוגדלים"( שניתנו על

להתבטל. לטענת המבקשות, בהתאם לפקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, 
"( רק "פקיד רכבת", כהגדרתו בפקודה, רשאי הפקודה)להלן: " 1972-התשל"ב

 להשית חיוב מוגדל על מי שלא שילם עבור הנסיעה ברכבת הקלה. 

קיבל בית המשפט את הבקשה , 2018באוקטובר  28כי ביום  הדכנעהחברה 
)אסמכתא  2018 אוקטוברב 29ראו דיווח מיידי מיום  לאישור התביעה כייצוגית.

כמו כן, נקבע דיון קדם משפט בתובענה הייצוגית ליום (. 2018-01-101724מס': 
לבית  2018בנובמבר  26-על החלטה זאת הגישה סיטיפס ב .2019בדצמבר  3

ר ובקשה לעכב את המשך ניהול התובענה עד בקשת רשות ערעוהמשפט העליון 
סיטיפס  שבו ביקשה לדחות את אישור התובענה הייצוגית.  להכרעה בבקשה זו

מיליון ש"ח  שבעהויועציה המשפטיים העריכו את החשיפה בתביעה זו ב
   .(21%ובהתאם לכך נעשתה הפרשה בספרים )חלק החברה 
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 (%25א.מ הייטק בנגב בע"מ )חלק החברה  .3.13.3.9

הינה בעלת מחצית מהון המניות המונפק והנפרע של א.מ.הייטק בנגב  אשליר
"(. 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
שראל. ואשר באזור שער הנגב על קרקע שהוקצתה לה על ידי מנהל מקרקעי י

 ניתנו לחברה בגינה זכויות חכירה )לא רשומות עקב אי רישום אחוד וחלוקה(.
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 

  (השותפות למימוש האופציה)בימים אלו פועלת זכויות בקרקע בירושלים  

דיור יחידות  120-מגורים )כ :בניינים 2דונם עליה ניתן להקים  5.8 -בשטח של כ
מיליון  120.5 -מ"ר ( תמורת  כ 3,000 -מ"ר( ומסחר )כ 35,000-(,  משרדים ) כ

מיליון ש"ח(. בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו  60.25ש"ח )חלק החברה 
השותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל  בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה 

ברה על הסכם בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקרקע. בנוסף חתמה הח
מיליון ש"ח מותנה בגובה  28להעמדת הלוואה לשותפה בשותפות בהיקף של עד  

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

ווחי הפרויקט מיליון ש"ח אשר תיפרע מתוך ר 15העמדתה וחלקה לזמן ארוך 
הצפויים. ההלוואות תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן ותישאנה ריבית 

הסתכמה ההלוואה שניתנה  2018בדצמבר  31נכון ליום   .8%בשיעור שנתי של 
 אלפי ש"ח. 14,335לשותף על סך של 

החברה מממנת רכישה זו ואת ההלוואה הן על בסיס ההון העצמי שלה והן על 
  .הרכישהון בנקאי לטובת דרך העמדת מימ

-בעלי הזכויות בקרקע הגישו תב"ע בסמכות מחוזית להגדלת זכויות הבניה בכ
יח"ד,  200-מ"ר עיקרי נוספים. הפרויקט צפוי לכלול לאחר ההגדלה כ 8,500

 1,000 -מ"ר וכ 40,000-חדרים, מגדל משרדים בשטח של כ 100מלון עסקים בן 
בעבודות חפירה ודיפון ברבעון הרביעי של בכוונת השותפים להחל  מ"ר מסחר.

 . 2019שנת 

    (%50א.א בנוי לתלפיות בע"מ )חלק החברה  .3.13.3.11

א.א בנוי לתלפיות חתמה החברה עם  צד ג', המחזיק ב 2018באוגוסט  14ביום 
 ," ( לה זכויות לרכישת קרקע באזור תלפיות בירושליםתלפיות)להלן " בע"מ

מ"ר שטח מסחרי למוכר הקרקע,  4,700 –כ במסגרת הסכם קומבינציה לבניית 
  50%על הסכם של הקצאת מניות באופן שלאחר ההקצאה מחזיקה החברה ב 

מהבעלות בחברת הנכס. החברה התחייבה להזרים לחברת הנכס הלוואת בעלים  
מה הלוואת תכהס 2018בדצמבר  31נכון ליום  .מיליון ש"ח 50עד גובה של 

. זכויות הבניה )מסחר ומשרדים( הניתנות חמיליון ש" 14.3 הבעלים בסך של
בימים אלה פועלת  .מ"ר 24,000להיבנות כיום בשטח הקרקע הינם בהיקף של 

 45,000-כך שהיקף הזכויות יסתכם בכ 500%-החברה להגדלת זכויות הבניה ל
בבניית פרויקט זה  חלההסכם ליווי עם בנק ממן וה תלפיות חתמה על מ"ר.

   .2018לקראת סוף שנת 
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  מו"מ עם צד ג' לרכישת זכויות מקרקעין .3.13.3.12

)להלן  ג'מו"מ לשם התקשרות בעסקה בקשר עם זכויות צד מנהלת החברה 
"( במקרקעין הנמצאים ברמת גן לרבות על דרך של התקשרות בעסקת הלווה"

במסגרת מו"מ זה העמידה החברה לצד ג'  מכר וקומבינציה ו/או עסקה אחרת. 
מיליון ש"ח (  4.7 – 31/18/2018)נכון ליום  מיליון ש"ח 4.5בסך של  הלוואהזה 

. ההלוואה 5%צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית בשיעור שנתי של 
חודשים מהמועד שהחברה על פי שיקול דעתה הבלעדי הודיעה  12תיפרע בתום 

להבטחת הלוואה זו נרשמו שעבודים על ללווה על סיומו של המו"מ עמו. 
ל בעלי צד ג' בחברה לה הועמדה ההלוואה וכן התקבלו כתבי ערבות מניותיהם ש

 אישית שלהם.
 

 (%44)חלק החברה   קרקע נס ציונה .3.13.3.13

על הסכם עם צד ג',  ביחד עם שותף חתמה החברה 2018 ספטמבר בחודש
בהסכם אופציה עם בעל קרקע בנס ציונה לפיו  2017שהתקשר בחודש מרץ 

 7.5-ממגרש בשטח של כ 88%-לרכוש כ 2019מוענקת לו הזכות עד חודש מרץ 
 21-מ"ר תמורת כ 17,000-דונם עליהן ניתן לבנות שטחי משרדים בהיקף של כ

מיליון ש"ח, לפיו הזכות לרכישת הקרקע )הסכם האופציה( תועבר לה ולשותף 
(. לאחר 50%ש"ח  )חלק החברה  4,625,800של החברה תמורת סך של 

. בכוונת 44% -א חלק החברה בקרקע כשהאופציה תמומש והקרקע תירכש יה
מעל  החברה יחד עם שותפיה לבנות על קרקע זו פרויקט משרדים להשכרה

 40%-החברה פועלת להגדלת הזכויות בכ. מ"ר 17,000-קומת מסחר בהיקף של כ
.  בתחילת חודש בסמכות ועדה מקומיתמ"ר  24,000 -כך שהזכויות יעמדו על כ

הושלמה עסקת  2019במרץ  6 -ב ופציה. הושלמה עסקת הא 2018נובמבר 
 ושולמה התמורה .רכישת הקרקע 

 
 לקוחות  .3.14

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 -מעלה מארוכות )ללתקופות 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 ללעי 3.5ף ראה סעיים )לגבי שוכרים עיקרי  במקרים ספורים בהיקף לא מהותי.
 (.התקופתי

 
  ספקים  .3.15

כוללים קבלנים המבצעים עבורה עבודות בניה כמו גם גופים בתחום הפעילות ספקי החברה 
 המספקים לה שירותי תחזוקה.

התשלום לספקים הנ"ל מתבצע בדרך כלל לאחר שהושלם השירות אשר התבצע על ידם 
חות זמנים מוסכמים התלויים בדרך כלל )כאשר לקבלנים משולמת תמורה בהתאם ללו

 60 -יום ל 45בהשלמת העבודה ו/או שלב מסוים הימנה(. תקופת האשראי המוצעת נעה בין 
 יום.

  
  שיווק והפצה .3.16

החברה משווקת את נכסיה הן באופן עצמאי והן בעזרת מתווכי נדל"ן והכל בהתאם למהות 
 מם היא עובדת.הנכס ולמיקומו. לחברה אין תלות במתווכי נדל"ן עי

 
 איכות הסביבה .3.17

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 בתחום המקרקעין שהינם
סקי משרדים ו/או מסחר, אין הנהלת לע םה מושכריחברי מרבית נכסי העובדה כהלאור  

 .הפעילותה בתחום חברהחברה צופה חשיפה משמעותית ל
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 תחרות        .3.18
 שוק הנכסים המניבים בארץ .3.18.1

גופים רבים עוסקים בארץ בפעילות דומה לפעילות החברה בתחום זה קרי: רכישת 
 שכרתם.קרקעות לצורך בנית מבנים מסוגים שונים וה

על הגופים הנ"ל נמנות מספר חברות גדולות הפועלות בכל רחבי הארץ כמו גם גופים 
  רבים קטנים הפועלים באזורים ספציפיים.

 מפורטים להלן: בהםהביקוש לנכסים מניבים מושפע ממספר גורמים שהעיקריים 
המיקום הגיאוגרפי של הנכסים, ההיצע של נכסים דומים באותו אזור, הביקוש 

נכסים דומים באותו אזור, גובה דמי השכירות ודמי הניהול והאחזקה; רמת ואיכות ל
סיון יהבניה של הנכסים  ורמת שירותי האחזקה והניהול באותם נכסים כמו גם נ

 ומוניטין של החברה המשכירה.
 שוק הנכסים המניבים בחו"ל .3.18.2

זיות אשר מצויים בערים מרכ בגרמניה מתמקדות בנכסיםהשקעותיה של החברה 
עיתים שאינם בתפוסה מלאה כך שניתן להגדיל את בעלי פוטנציאל השבחה , ל והינם 

 ים . כתוצאה מאכלוס השטחים הריקשכר הדירה 
 מתחרים משמעותיים .3.18.3

על מתחריה העיקריים של החברה נכללות חברות גדולות העוסקות בפעילות דומה לזו 
ל פני כל הארץ, וכן חברות של החברה ואשר להן נכסים בפריסה גיאוגרפית רחבה ע

 שונות נוספות הפועלות בתחום הנדל"ן.
 התמודדות החברה בתחרות .3.18.4

 31ליום צליחה גם לשמור על רמות תפוסה גבוהות יחסית בנכסיה. נכון מהחברה 
 בגרמניה. 95% -בארץ ו 95%.  95% -כ, שיעור התפוסה הממוצע הינו 2018בדצמבר 

 להלן הסיבות העיקריות לכך:

תה ועודנה הסתכלות לטווח ארוך. החברה משתדלת יגיה של החברה היהאסטרט (א
בחוזי שכירות  הנעשים בגין להתקשר עם שוכרים בעלי איתנות פיננסית גבוהה ו

 לתקופות שכירות ממושכות.שטחים גדולים גם  

החברה  פועלת בתחום השכרת הנכסים המניבים זה שנים רבות. במהלך שנים אלו  (ב
 ין כאחת החברות האמינות והיציבות בתחום.טיפחה החברה מוניט

 נכסי החברה פרוסים בכל רחבי הארץ.  -פיזור גאוגרפי של  הנכסים  (ג

 איכות נכסי החברה ושירותי הניהול והאחזקה הניתנים לשוכרים. (ד

איתנותה הפיננסית של החברה )בנוסף לעובדה שהינה נמנית על קבוצת אשטרום,  (ה
הנדל"ן, הבנייה והתשתית בישראל(, כמו גם שלה מוניטין כחברה מובילה בענף 

המוניטין שצברה החברה, אפשרו לחברה לשמור על איכות שטחיה המניבים ורמת 
השירותים אותם היא מספקת. החברה מתמודדת עם השחיקה במוסר התשלומים 
במשק באמצעות הידוק הגביה, שיפור מהירות הגביה והפעלת אמצעי אכיפה 

 אפקטיביים.

  מימון .3.19

 יכלל .3.19.1
באמצעות  ילויותיהן בתחום הפעילותהחברה והחברות המוחזקות מממנות את פע

הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים, מהנפקת אג"ח, מהלוואות בעלים, מתזרימי 
מזומנים מפעילות שוטפת ומהון עצמי ובפרויקטים שקיבלו מעמד של מפעל מאושר, 

 גם באמצעות המענקים המתקבלים ממרכז השקעות.

לדו"חות הכספיים. לפרטים  14טים אודות התחייבויות לזמן ארוך ראה ביאור לפר
 לדו"חות הכספיים. 12אודות התחייבויות לזמן קצר ראה ביאור 
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 . 8201בדצמבר  31להלן פירוט יתרות ההלוואות המהותיות שהועמדו לרשות החברה ליום  .3.19.2

 
 31יתרה ליום  מאפייני ההלוואה

 2018בדצמבר 

 ח()באלפי ש"

 ההלוואה  י תקופתמועד ערבויות / בטוחות / אמות מידה פיננסיות סוג שיעור ריבית שנתית 

 זמן ארוך זמן קצר זהות המלווה

הלוואה למימון 

 נכס מניב

  121,331  תאגיד בנקאי

נלקחה ביורו 

 בגרמניה

  1.77% קבועה ריבית
 .100%( ההלוואה הועמדה לחברת בת בבעלות של 1

 חון ניתנו שעבוד הנכס ושעבוד חוזי שכירות.( כביט2

מועד מתן ההלוואה פברואר 
. מועד הפרעון הסופי הינו 2018

לטבלה  1)ראו הערה  1/2023
 להלן( 

הלוואה למימון 

 נכס 

ריבית ניידת בסך של פריים   81,376  תאגיד בנקאי

 +1.50% 

 ( שעבוד הנכס.1

 ( שעבוד חוזי שכירות.2

ם דמי שכירות מינימאלית )נכון למעוד ( עמידה בגובה סכו3

 הדוח התקופתי, החברה עומדת בתנאי זה(.

. 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 

 ה:הערות לטבל         

שנה  
  ראשונה

שנה 
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה  
 רביעית

שנה              
 חמישית ואילך

 סה"כ

 אלפי ש"ח מדווחים  

 לטבלה 1הערה 

 121,331 111,475 2,4645 2,464 2,464 2,464 קרן

 8,497 662 1,513 2,061 2,111 2,150 ריבית     

 לטבלה 2הערה 

 81,376 61,688 3,938 5,250 5,250 5,250 קרן

 12,076 3,284 1,563 2,239 2,410 2,580 ריבית     
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 תחום פעילות יזמות הנדל"ן .4

 מידע כללי על תחום פעילות יזמות הנדל"ן .4.1

 מגורים(וערוב שימושים הכולל  משרדים, מסחר)ביזמות נדל"ן  פועלת החברהבתחום זה 
שטחים אלו פרויקטים ומכירת בדרך של רכישת קרקעות, השבחתן, פיתוחן, הקמת הבארץ 

החברה מתקשרת עם חברות קבלניות )בדרך כלל קבלני מפתח( לצורך  לרוכשים שונים.
  ביצוע העבודות הקבלניות באותם פרויקטים .

תחום הפעילות מושפע מגורמים ענפיים ומגורמים לעיל,  2.3מבלי לגרוע מהמפורט בסעיף 
ות הפעילות של החברה בתחום הפעילות מקרו כלכליים אשר עשויים להשפיע על תוצא

 בשנים הקרובות. העיקריים מבין גורמים אלו הינם:

   כוח אדם .א

ענף הבניה . היקף ישנה השפעה על  לזמינותו של כוח האדם המקצועי בתחום
 210,200-הגיע לכ 2018המועסקים תושבי ישראל בענף הבניה ברבעון הרביעי לשנת 

קבלני מפתח מקטינה החברה את סיכוניה בנושא באמצעות התקשרות עם  מועסקים.
  .שכן לא היא המעסיקה את כוח האדם ישירותכוח האדם 

 סיכוני מטבע וריבית על משכנתאות .ב

לשינויים בשערי מטבע חוץ, בעיקר למטבעות האירו והדולר, השלכה על ענף הנדל"ן 
מד למטבע , בין היתר, עקב השפעתם הישירה על שכרם של עובדים זרים )המוצבכלל

השקל  נחלש 2018בשנת . מיובאיםעל מחירי חומרי גלם וכן זר( העובדים בענף הבנייה, 
. כמו כן, מזה )שערי סוף שנה( 3.35% -ונחלש אל מול האירו בכ 8.1% -מול הדולר בכ

מספר שנים מנהל בנק ישראל מדיניות ברורה של התערבות בשוק המשכנתאות וזאת 
. בשנים )בעיקר בתחום הבניה למגורים( קפי הביקוש בענףעל מנת לנסות ולצנן את הי

האחרונות ענף הנדל"ן נהנה משיעורי ריבית נמוכים ברמה היסטורית, שגררו כמות 
ועומדת  0.15%גדולה יותר של רוכשים. ריבית בנק ישראל עלתה בתקופת הדוח ב 

 60 -היקף נטילת המשכנתאות עמד על כ 2018. בשנת 0.25%לתאריך הדוח על 
  .2017מיליארד ש"ח בשנת  53 -מיליארד ש"ח לעומת כ

  מדד תשומות הבניה .ג

. מרבית 1.9% -הוא עלה בכ 2017. בשנת 2.0% -תשומות הבניה בכעלה מדד  2018בשנת 

התחייבויות החברה כלפי מבצעי עבודות הבנייה עבורה צמודות למדד תשומות הבנייה. 

צמודות במגזר זה הכנסותיה של החברה כדי לצמצם חשיפה לשינויים במדד, מרבית 

 למדד תשומות הבנייה.

 סיכוני ריבית ותנאי מימון בנקאיים .ד

 לעיל. 2.3 ראו סעיף

 יל.לע 3.2.2יף פרמטרים כלכליים ראו סע לטבלת

הערכות כאמור לעיל ביחס למחירי המכירה, האומדנים התחזיות ובעניין הסביבה הכללית 

הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות חברה ות הוהשפעת גורמים חיצוניים על פעיל

, נכון למועד הדוח וכולל, תחזיות, חברההערך, המבוסס, בין היתר, על מידע הקיים בידי הנהלת 

 הערכות, הנחות ואומדנים אשר עשויים לא להתממש, כולם או חלקם.

 

 



- 79 - 

 תיאור הנדל"ן היזמי של החברה והכנסותיו בתחום הפעילות .4.2

 כוללים: זוים המוחזקים על ידי החברה בתחום פעילות הנכס

המיועדים למכירה חברה שני מגדלי משרדים המקימה שעליו  LYFEפרויקט  .1
 סחר)שטחי המ זהמסחר לשימוש רוכשי השטחים בפרויקט שיכילו גם שטחי 
מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי  סעיף נכון ליום המאזן  – מיועדים להשכרה( 

אלפי ש"ח ליום  133,623לעומת אלפי ש"ח  169,076הסתכם בסך של  בנייה למכירה
31.12.2017 .  

נכון   - ויעודה בחלקה למכירה למגורים 2017קרקע בבת ים שנרכשה בסוף שנת  .2
אלפי ש"ח לעומת  60,631ליום המאזן סעיף מלאי מקרקעין הסתכם בסך של 

 .  31.12.2017אלפי ש"ח ליום  60,384

 

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות, חקיקה, .4.3

 
 מגבלות  הקבועות בחוק שם החוק 

 
הוראות לעניין אחריות החברה לבניית נכסים הנמכרים על ידה לרבות לעניין תקופת    1973 -חוק המכר )דירות(, תשל"ג

  בדק ותקופת האחריות לביצוע תיקונים בנכסים.
 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.

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

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

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 
 1969 -בנאיות, התשכ"ט 

החברה אינה מבצעת עבודות בניה כלשהן בעצמה. למרות זאת החברה מחוייבת 
  קשר עם קבלנים רשומים העומדים בדרישותיו של חוק זה.להת

החברה כפופה להוראות תקנים אלה בכל הקשור עם טיב ביצוע עבודות הבניה  תקנים ישראלים מחייבים
  והחומרים אשר נעשה בהם שימוש במסגרת עבודות אלו.

כסים הנמכרים על ידה לרבות לעניין תקופת הוראות לעניין אחריות החברה לבניית נ   1973 -חוק המכר )דירות(, תשל"ג
  בדק ותקופת האחריות לביצוע תיקונים בנכסים.

 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 

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

  חובת המצאת ביטחונות לרוכשי נכסים מהחברה.

 

 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו .4.4

 , משרדים וערוב שמושים הכוללזמות נדל"ן )מסחרבי פועלת החברהבתחום זה כאמור, 
, הקמת הפרויקטים ומכירת ( בארץ בדרך של רכישת קרקעות, השבחתן, פיתוחןמגורים

 , בדרך כלל קבלני מפתחהחברה מתקשרת עם חברות קבלניות .שטחים אלו לרוכשים שונים
אם משולמת רכישת הקרקע . תמורת פרויקטים אלולצורך ביצוע העבודות הקבלניות ב ,

מתן שירותי בניה כנגד  – )מכר חלקי( בדרך של מזומן או על דרך של עסקת קומבינציה
החברה נוהגת לממן את רכישת המקרקעין והקמת הפרויקטים  .הזכות במקרקעיןרכישת 

של שטחי  מכירותהתקבולי אשראי בנקאי וחוץ בנקאי וכן באמצעות בעיקר באמצעות 
 הממכר .

היזם פותח ש כך ור,ת בישראל פועלת בשיטת פרויקט סגנכון למועד הדוח, המערכת הבנקאי
י בגינו ניתן האשראי ו/או ערבויות המכר לרוכשים, חשבון בנק המיוחד לפרויקט הספציפ

אשר אליו מועברים כל התקבולים מהמכירות באותו פרויקט, וממנו יוצאים כל הכספים 
המיועדים להוצאות הפרויקט. במקרים אלה, משועבדים לגוף המממן, חשבון הפרויקט וכל 

 שי הדירות. זכויות היזם בקשר לפרויקט, לרבות זכויות לקבלת תקבולים מרוכ
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בירידה עקב שינויים בהרגלי מסחריים או מרכזים /הביקוש לשטחי המסחר בקניונים ו
עיקר . הצריכה ובעיקר מהפכת הקניות באינטרנט והגידול בנסיעות של ישראלים לחו"ל 

 רחוב מרכזים שכונתיים ואו מסחר מלווה ,בביקוש לחנויות אופנה. מצד שניהינו  הפגיעה

 .יקטים שיוזמת החברה נפגע פחותשמאפיין את הפרו

בשנים האחרונות יש גידול בביקוש לשטחי משרדים בבניינים מודרניים המנוהלים ברמה 
גבוהה, תהליך זה מושפע הן בצמיחה בענף הייטק ובגידול משמעותי בגיוס כ"א וצמיחה 

 ל ידיעשל חברות הייטק ישראליות שזקוקות לשטחי משרדים נרחבים, הביקוש נתמך גם 
חברות המתמחות בניהול חללי עבודה משותפים והגידול בשיעור שהן מהוות בשוק 
המשרדים, פוגע בבניינים ישנים לא מודרניים ומביא לביקוש גדול בבניינים החדשים,  
ביקוש נוסף מגיע מכיוון של משקיעים פרטיים, חברות וגופים פיננסיים ומוסדיים 

תנאי מימון טובים וריבית נמוכה וחוסר שרוכשים שטחי משרדים כנכס מניב בגלל 
 אלטרנטיבות " בטוחות" מספיק להשקעה.

הביקושים יוצרים הזדמניות עבור חברות יזמיות אולם גם מייצרות היצע גדול בשוק 
 שיכול להביא בטווח הבינוני והארוך לעודף ולירידה בביקוש ובמחיר.

בתהליכי תכנון ארוכים, קבלת  מצד שני פרויקטים יזמיים גדולים נמשכים זמן ותלויים
היתרים ותהליך בניה ולכן ההיצע לא יגיע לשוק בו זמנית אלא לאורך שנים וככל 

 שהביקוש יימשך באופן יציב ההצע ייספג.

שינויים בשער הריבית משפיע הן על זמינות המימון לחלק מהרוכשים והן לתשואה שהם 
עה על הביקוש להשקעה במשרדים מכוונים אליה ולכן עלייה בשער הריבית תשפיע לר

 כנכס מניב.  

יכולה להשפיע על  העלייה במחירי הדיור בשנים החולפותלבלימת מדיניות הממשלה    
מספר ב במסגרת זו נקטה הממשלהשכן . פעילות החברה בתחום יזמות הנדל"ן למגורים

כן צעדים ו גידול בהיצע הדירות למגוריםל שנועדו להביאצעדי מדיניות ותיקוני חקיקה 
את תכנית "מחיר צעדים אלה כוללים  עה.הקטנת הביקוש בעיקר לדירות להשקל

רפורמה ברשות מקרקעי ישראל, קידום רפורמה בתחום התכנון והבנייה למשתכן", 
בתחום  בין היתרוהקלות ביישום תכניות להתחדשות עירונית, תיקוני חקיקה שונים 

הרכישה על דירות שיירכשו להשקעה באופן  מיסוי המקרקעין, כגון העלאת שיעור מס
דיפרנציאלי לפי שוויין, ונקיטת צעדים לזירוז הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים, לרבות 

. יצוין כי נכון למועד הדוח אין לחברה יכולת להעריך את מידת על ידי הגדלת ההיצע בשוק
 השפעת מדיניות הממשלה על החברה.

 

 לו החברה בתחום הפעילותגורמי הצלחה קריטיים בפעי .4.5

ענף הבניה מתאפיין בחשיפה פיננסית גבוהה הנובעת משלושה גורמים עיקריים: רמת מינוף 
גבוהה, תקופה ממושכת לביצוע פרויקטים משלב רכישת קרקע, דרך שלב התכנון ועד לגמר 

 מזומנים בפרויקט.התזרים או השכרות שמשפיע על /להיקף מכירות וביצוע וחוסר וודאות 
  , גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הינם:חברהלהערכת ה

באשראי  החברהמקטינה את החשיפה הפיננסית ואת התלות של  - איתנות פיננסית .א
 ;בנקאי וחוץ בנקאי

בעלות בקרקע או זכות לעסקה בקרקע מקנה יתרון ליצירת מלאי זמין  -עתודות קרקע  .ב
 למכירה. 

 ;פרויקטים רב שנים בייזום וניהול ניסיון .ג

 ופעולות השיווק שננקטו בקשר אליהן. הפרויקטיםאיכות התכנון והבנייה של  .ד

 בנייה באמצעות קבלנים בעלי ניסיון רב שנים, מומחיות רבה ואיתנות פיננסית. .ה

 בעיקר בתקופה של מיתון מתמשך בענף הנדל"ן וירידה בזמינות האשראי.  -יתרון לגודל  .ו
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קצועיים, לרבות בתחומי הפיתוח העסקי, התכנון, עובדים מנוסים ומ - הון אנושי .ז
כמו כן, לשמירה על מוניטין  .השיווק והכספים, כבסיס לניתוח ותכנון נכון של פרויקטים

 .החברה, איתור קרקעות, שיווק פרויקטים בפרקי זמן קצרים יחסית

  חסמי כניסה ויציאה עיקריים בתחום הפעילות .4.6

 חסמי כניסה

 יסה העיקריים בתחום הפעילות הינם:חסמי הכנ חברהלהערכת ה

מציאת מקורות יכולת פיננסית המאפשרת את השקעת ההון העצמי הנדרש בפרויקט ו .1

 מימון.

ידע מקצועי וניסיון בתכנון, ניהול, ביצוע, פיקוח, מימון ושיווק פרויקטים בתחום  .2

 הייזום והבניה. כמו כן, ידע מקצועי וניסיון בהתנהלות מול רשויות התכנון.

 איתור ורכישת קרקעות.  .3

 חסמי יציאה

 חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות הינם: חברהלהערכת ה

, נכס, באיכות הבניהבין היתר, כתלות במיקום ה, הפרויקט המוקםיכולת מימוש  .1

 באפשרות המימון הניתנת ללקוח .

 ם., רשויות ורוכשיבקרקעות התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי בעלי זכויות .2

 פרויקטים ארוכי טווח. .3

 מבנה התחרות בתחום הפעילות .4.7

תחום יזמות הנדל"ן מאופיין בתחרות גבוהה. עיקר התחרות הינה בין פרויקטים המצויים 
בסמיכות גיאוגרפית זה לזה, אך גם לפרויקטים באזורים אחרים ישנה השפעה תחרותית. 

הקמת ושיווק הפרויקטים בשלבי היזמות ובשלבים המתקדמים של  התחרות הקיימת הינה
. כמו , איכות בניה ועודמפרט הטכניעל המחיר, תנאי המימון, בין היתר . התחרות הינה עצמם

בשלב חיפוש ואיתור מקרקעין מתאימים למטרות ייזום, פיתוח, כן, קיימת תחרות בין יזמים 
יזום גופים רבים בארץ עוסקים בתחום י הקמה או מכירה והן באיתור רוכשים לנכסים.

ביניהם נמנות חברות גדולות הפועלות בכל רחבי הארץ וכן גופים  עסוקההנדל"ן למסחר ות
 קטנים הפועלים באזור ספציפי. 

 התמודדות החברה עם התחרות 

שנים רבות. במהלך שנים אלו טיפחה החברה  נדל"ן החברה  פועלת בתחום ה (א
 מוניטין כאחת החברות האמינות והיציבות בתחום.

 קעות במיקומים אטרקטיבים עליהם יבנו הפרויקטים .איתור קר (ב

רוכשים על ידי ושירותי הניהול והאחזקה הניתנים ל הקמת המבנים איכות  (ג
 .החברה גם לאחר סיום מכירת הפרויקט

איתנותה הפיננסית של החברה )בנוסף לעובדה שהינה נמנית על קבוצת אשטרום,  (ד
 ייה והתשתית בישראל( ."ן, הבנשלה מוניטין כחברה מובילה בענף הנדל

 שיווק והפצה  .4.8

החברה משווקת את נכסיה הן באופן עצמאי והן בעזרת מתווכי נדל"ן והכל בהתאם למהות 
הצלחת הפרויקט  הנכס ולמיקומו. לחברה אין תלות במתווכי נדל"ן עימם היא עובדת.

ונות של המוסף והיתר ךמותנית ביכולת לשווק אותם ומחייבת מיתוג הפרויקט והדגשת הער
 . הפרויקט
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 איכות הסביבה .4.9

ככלל פעילותה של החברה בתחום הפעילות אינה כרוכה בסיכונים סביבתיים. עם זאת, 
עיקר ב בתחום הפעילות חברההלהיבטים של איכות הסביבה השפעה על תחומי פעילותה של 

 ים עלנטרול השפעות ומפגעים חיצוניים הנגרמים על ידי פרויקטי הבניה ומשפיעבהיבט של 
הגנה על הפרויקטים כן בהיבט של ו הסביבה, כגון: זיהום, רעש, הסתרת נוף ופגיעה בקרקע.
רעש ממקורות חיצוניים, קירבה  מפני השפעות והפרעות חיצוניות, כגון: משטר רוחות,

  למתקני אשפה או חשמל וכיוצ"ב.
 

 לקוחות .4.10

ות בעלי מאפיינים שונים, החברה פונה למגוון רחב של לקוחלחברה אין תלות בלקוחותיה. 
כמובן שגם מיקום הפרויקט, תמהיל היחידות רמת הגימור והשירותים הנלווים משפיע על 

 .מאפייני הלקוחות 

 

  תיאור מצרפי של תחום הפעילות .4.11

לחברה קיימים שני פרויקטים בתחום זה האחד מצוי בשלבי הקמה ומכירת שטחיו נמצאת 
 .עין המצוי בשלבי תכנון ובשינוי תב"עבעיצומה . הפרויקט השני הינו מקרק

 :להלן ריכוז נתוני תחום הפעילות כפי שנרשם בדוחות הכספיים

 

 

 נדל"ן יזמי
31.12.18 

 אלפי ש"ח
31.12.17 

 אלפי ש"ח
31.12.16 

 אלפי ש"ח

 133,623 169,076 מלאי משרדים למכירה 
 

112,053 
 

 60,384 60,631 מקרקעין מלאי 
------- 

 
 

 אותתמצית התוצ .4.11.1

בדצמבר  31להלן תמצית הכוללת נתונים בגין שלושת השנים שנסתיימו ביום 
2018:  

 

 2018 
 ש"ח לפי א

2017 )*( 
 אלפי ש"ח

2016 )*( 
 אלפי ש"ח

 23,159 ----- 33,375 מכירת משרדים

 23,159 ------ 33,375 סה"כ הכנסות
 15,855 ------ 26,346 עלות מכירות

 7,304 ------- 7,029 רווח גולמי
 הוצאות הנהלה, כלליות ואחרות

 המיוחסות באופן ישיר
600 ------- 

------- 
 7,304  6,429 תפעולירווח 

 ------ ------- ------- מכירותחלק המיעוט ב
 112,053 ------ 169,076 סה"כ נכסים

את משקפים  2016נים בשנת יובהר כי מגזר זה לא היה קיים בתקופות ההשוואה, הנתו)*(
 (   4.16.1מכירת שטחי פרויקט ויטאוור )ראה סעיף 
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 נתונים מצרפיים .4.11.2

 פרויקטים בהקמה ליום האחרון של שנת הדיווח .א

 

 החברהחלק 
 נתונים כספיים באלפי ש"ח

2018 

 (1) 106,000 (100%) כולל בפרויקטים בהקמה שטח שיווק
המתייחסת לפרויקטים  יתרת מלאי בספרים
 169,076 )חלק החברה( בהקמה )באלפי ש"ח(

גולמי צפוי כולל מפרויקטים בהקמה )באלפי  רווח 
 103,173 )חלק החברה(  ש"ח(

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בתקופה 
 5 (100%) השוטפת בקשר עם פרויקטים בהקמה)*(

שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה  שטח מ"ר
מחייבים עד תום תקופה הדיווח בפרויקטים 

 (100%) בהקמה 

63,200 

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת 
)רק לגבי   )*( הדיווח ועד סמוך לתאריך הדוח 

 פרויקטים בהקמה(

------ 

 ישנם עוד שטחי שווק המיועדים להשכרה (1)

 

  (%50 צבר הכנסות ומקדמות )חלק החברה .4.12

 

מקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל  
 בגין חוזי מכירה מחייבים

ות שיוכרו בגין חוזים מחייביםהכנס  

 )באלפי ש"ח(

2019שנת   

1רבעון   28,828   )*(17,897  

2רבעון   22,824   )*(17,897  

3רבעון   5,245   )*(17,897  

4רבעון   2,223   )*(17,897  

2020 שנת  53,385 127,832 

2021שנת   222,398 156,264 

2022 שנת  94,942 74,162 

   שנת 2023 ואילך

 429,845 429,845 סה"כ

 )*(  החלוקה השווה בין הרבעונים הינה לצורך הנוחות                          

הינם ׳מידע צופה פני עתיד׳ )כהגדרת מונח זה בחוק שהובאו לעיל, יודגש, כי הערכות החברה והנתונים 

 .דוחלמועד פרסום הניירות ערך(, המתבסס על ניסיונה של החברה והמידע המצוי בידה בסמוך 

 

  ספקים וקבלני משנה  .4.13

  כוללים: החברהספקי 

קבלנים המבצעים עבור החברה עבודות פיתוח, תשתית ובנייה. ברוב  .א
ההתקשרות היא עם קבלנים ראשיים )קבלני בתחום פעילות זה המקרים 
בחוזים פאושליים למתן שירותי בנייה, וכן, למתן שירותי לרוב מפתח( 

 .יתוחמדידה ועבודות פ

כדוגמת אדריכלים, מתכננים, מנהלי פרויקטים,  -ספקי שירותים הנדסיים  .ב
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מתאמים, מפקחים, ויועצים שונים )יועצי חשמל, מים, אקוסטיקה, כבישים, 
 מיזוג אוויר וכיו"ב(.

 מתווכים, משווקים ומפרסמים. -ספקי שירותי שיווק  .ג

באמצעות קבלן ראשי. בחלק מהפרויקטים,  מבצעת את הבניה החברה, לרוב
עבודות הבנייה מבוצעות על ידי קבוצת אשטרום, או על ידי מי אחת מהחברות 

 הבנות של קבוצת אשטרום. 

 

 

 

 מהותיים מאדשאינם גילוי לגבי פרויקטים  .4.14

 ובתחום הנדל"ן היזמי שנחשב לפרויקט שאינ פרויקט אחדנכון לתאריך הדוח, לחברה 
   .פורט בסעיף זה להלןכמ מהותי מאד

מידע  תעתודות קרקע מהווליודגש כי ההערכות המפורטות להלן ביחס לתכנית בקשר 
, דוחצופה פני עתיד, ומבוססות על המידה המצוי בידי החברה נכון למועד פרסום ה

ובכלל זה על היכולות לקבל את כל האישורים הנדרשים להוצאת התכניות הנ"ל אל 
ות התכנון. לפיכך, ההערכות הנ"ל עלולות שלא להתממש, או הפועל, לרבות מרשוי

להתממש באופן שונה מן הצפוי, היה ויחולו שינויים בשל גורמים שאינם תלויים 
בחברה, לרבות שינויים תכנוניים שיחולו, ככל שיחולו, וכן גורמי הסיכון החלים על 

עתיד, והן אינן פעילותה. יודגש כי התכניות בקשר למקרקעין עשויות להשתנות ב
מחייבות את החברה לפעול רק על פיהן, לכן עשויים להיות מקרים בהם תפעל 

 החברה בשונה מהמפורט להלן, כולו או מקצתו.

זיהוי הספק/ 
 קבלן המשנה

%100נתוני   

האם 
צד 

 קשור
 

רכישות  היקף
מהספק בתקופת 

הדיווח )באלפי 
 ש"ח(

משקל הספק 
רכישות המכלל 

 בפרויקט
)%( 

תלות 
מיוחדת 

 בספק
 

 ציון עניינים נוספים
 

חברה   -ספק א' 
בת של קבוצת 

 אשטרום
 לא 82% 85,221 כן

הסכמים עם  -להלן  4.15.1ראה סעיף 
 קבלני ביצוע.

 
 

   ספק זה סיים את מירב עבודתו
 
 
 

וצת ' קבספק ב
 אשטרום

 
 כן ---- ----- כן

לפרטים בדבר התקשרות של החברה ודן 
לביצוע שירותי בניה עם קבוצת אשטרום 

נכון לתאריך הדוח טרם  .4.15.1 ראה סעיף 
 תשלומים לספק זה ולמוש
 

'גספק   
%2 2,473 לא    לא 

'דספק   
 

912,1 לא  %2   לא 

%86 89,606  סה"כ    
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 הערות:

דן חברה לתחבורה "( , חברה בת של חניוני אמדחניוני אמד בע"מ )להלן " , התקשרה החברה בהסכם מכר עם7201, דצמברב 31ביום   (%50)חלק החברה קרקע בבת ים  –"חניוני אמד"  .1
בהסכם  חניוני אמדבד בבד עם הסכם המכר, התקשרו החברה ו בעיר בת ים. 7122בגוש  88ידועה כחלקה בקרקע החניוני אמד מזכויותיה של  50%לפיו רכשה החברה , ציבורית בע"מ 

אלפי ש"ח מתוכו שולמה עד היום מחצית הסכום. יתרת התמורה  112,500. מחיר הרכישה נקבע לסך של ( במקרקעין ובפרויקט 50% - 50%ם )להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לזכויותיה
ימי עסקים מן אלפי ש"ח תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ותשולם במועד המוקדם מבין: א( תוך שלוש שנים ממועד חתימת הסכם המכר ב( בתוך עשרים ואחד  56,250בסך של 

ניוני אמד שעבוד על זכויותיה המועד בו יתקבל חשבון אגרות והיטלים הנדרש במסגרת הוצאת היתר הבניה הראשון להקמת הפרויקט. להבטחת תשלום יתרת התמורה נתנה החברה לח
פרויקט בנייה המיועד למשרדים , מסחר הפעולה ביניהם סגרת הסכם שיתוף להקים עם חניוני אמ"ד במהחברה  תבכוונ.( 100%בעסקה זו ונתנה ערבות של אשלד בע"מ )חברה בבעלות 

שטחים עיקריים ושטחי שירות על קרקעיים ותת קרקעיים.  74,780בשלב זה מדובר בשני מגדלים בייעוד לתעסוקה ושני מגדלי מגורים מעל שתי קומות מסחר בשטח כולל של  ומגורים.
 .ישונה באופן שיהיו פחות זכויות תעסוקה ויותר זכויות מגורים כך שתמהיל הזכויות  נית הבניהבכוונת השותפים להכניס שינויים בתוכ

 הינו לכלל הפרויקט שחלקו מיועד להשכרה )נדל"ן מניב ( וחלקו מיועד למכירה )נדל"ן יזמי(  – שטח הקרקע .2

 

   יקטים שאינם מהותיים מאדנוסף על פרומידע  .4.14.1

יצוין כי החברה טרם  .חודשייםלתקופות קצרות המתחדשות כל  P+0.65%בריבית של  ש"חאלפי  39,753הקרקע בסך של  הלוואה למימון רכישתלקחה החברה 
 התקשה בהסכם ליווי, ובכוונתה לעשות זאת לכשתתחיל הקמתו של הפרויקט.

                                    

 
  

                            נתונים כלליים על הפרויקטים -עתודות קרקע 
 )נתונים כספיים נקובים באלפי ש"ח לכל פרויקט(

  

 מיקום
 עתודת

 רקעהק

 

 מועד
 רכישת
 עתודת
 הקרקע

           

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
בעתודת 
הקרקע 

)%( 

 

שטח 
עתודת 
הקרקע 

 מ"ר

 זכויות בנייה בעתודת הקרקע 

וח         עלויות הקשורות בעתודת הקרקע, ליום האחרון של שנת הדיו

ני  מצב תכנו
 נוכחי

ני מבוקש/מתוכנן  (*)  מצב תכנו

 שם עתודת הקרקע
ר מספ

   הערה

 עלות
 מקורית

 של עתודת
)א(   הקרקע 

 עלויות
ון  תכנ

ואחרות  פיתוח 
נו לקרקע  שהוו

  )ב(

עלויות 
מימון 

נו  שהוו
לקרקע 

  )ג(

ירידות 
ערך 

שנרשמו 
במצטבר 

  )ד(

סה"כ עלות 
נוכחית של 

הקרקע בספרים 
 31.12.18ליום 

)א(+)ב(+)ג(+)ד
    מ"ר    (

מ"ר 
ממוצע 
  יח"ד   ליח"ד

מ"ר 
 ממוצע
 סטטוס הליכי תכנון  ליח"ד

ני אמד". יו   %50  59,930  ----  (135)  712,3  56965,  2017  בת ים 1 "חנ
19,204 

 בהליכי הגשת תב"ע  ל.ר  108,872  ל.ר  105,634  (2)
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  גילוי בדבר פרויקטים מהותיים מאד .4.15

ן יזמי "נדל ט( אשר נחשב לפרויקB-ו A)בניינים  LYFEויקט להלן פרטים אודות פר
 ."(הפרויקט)להלן: " מהותי מאד

יודגש, כי הערכות החברה והנתונים שלהלן, הכוללים בין היתר, מועדי סיום בנייה, 
וכוונה לבקשת יתרת עודפים צפויה, , סך הכנסות ועלויות צפויות, רווח גולמי צפוי

׳מידע צופה פני עתיד׳ )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות  הינםתוספת זכויות בניה, 
ערך(, המתבסס על ניסיונה של החברה והמידע המצוי בידה בסמוך למועד פרסום 

 הדוח.

 הצגת הפרויקט .4.15.1

 31.12.2018פירוט ליום  סעיף

 שם הפרויקט
 (B-ו A)בניינים  LYFEפרויקט 

 מיקום הפרויקט
 בני ברק, צומת הרחובות בן גוריון וששת

 הימים.

 תיאור קצר של הפרויקט
, על מקרקעין שני בניינים למשרדים ולמסחר

בבני  159-ו 366,157חלקות  6196הידועים כגוש 

הנבנים מעל מרתפי חנייה תת קרקעיים  ברק,

מ"ר שטחי שווק מתוכם  113,000 -הכוללים כ

מ"ר למכירה והיתרה להשכרה וכן  103,000 -כ

בן תת קרקעיות. חניות מקורות ברו 2,000 –כ 

היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט בגין שני 

הבניינים ומרתפי החנייה והשטחים כאמור, 

אלפי  1,060,000 -ללא עלות הקרקע , יהיה כ

אלפי ש"ח(.  530,000ש"ח )חלק החברה הינו 

 ,הקמת שני המגדלים מתוכננת להיעשות יחדיו

 קומות. 36קומות והשני בן  34מגדל ראשון בן 

 אגיד האפקטיבי בפרויקטחלק הת
50% 

 מבנה האחזקה בפרויקט
 החברה ישירות

 ציון שמות השותפים לפרויקט
 דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ   

 :שיטת הצגה בדוחות הכספיים
 איחוד יחסי

 מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפרויקט
 2016במרץ  28

 )מ"ר( שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט
 דונם 15.5

 ד התחלת עבודות הקמהמוע
 2017י יונ

 מועד סיום עבודות הקמה )מתוכנן(
 2022רבעון ראשון של 

 מועד התחלת שיווק בפרויקט
 2017ינואר 
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 מועד סיום שיווק צפוי
 2022מאי  – Bבניין ,  2022ינואר  – Aבניין 

 הסכמים עם קבלני ביצוע 
, לאחר אישור ועדת 2018באוקטובר  14ביום 

, ודירקטוריון 2018באוקטובר  7ום הביקורת מי

, התקשרה 2018באוקטובר  9החברה מיום 

החברה ביחד עם שותפתה דן חברה לתחבורה 

 (השותפה בפרויקט")להלן: " ציבורית בע"מ

עם קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה 

בחברה  בהסכם מפורט למתן שירותי בניה 

 B -ו A"( לבניית מגדלים ההסכם)להלן: "

מפלסי חנייה עיליים  5 -מרתפי חניה ו 4ובנוסף 

לכלל הפרויקט, כל שטחי קומת הקרקע, כל 

שטחי המסחר וקומות המסד לכלל הפרויקט 

י מרכזי )"טרמינל"( לשני כולל לובאים ולוב

ש"ח.  766,000,000בסכום של  המגדלים

 Turn Key Projectההתקשרות נעשתה בשיטת 

 2018ר באוקטוב 15ראה דיווח מיום )פאושלי(.

ראה גם (. 2018-01-092557)אסמכתא מס': 

כמו כן, התקשרה  לפרק ד' להלן. 22תקנה 

החברה יחד עם שותפתה בפרויקט עם חברת 

בייס פייל בהסכם לביצוע עבודות דיפון וחפירה 

 לפרק ד'. 22בפרויקט. לפרטים ראה תקנה 

 זכויות משפטיות בקרקע
 בעלות

וי בינוי/ הסכמים מיוחדים )קומבינציה/ פינ

 אחר(

 אין

חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט )חשיפה 

משפטית, אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח 

 סביבתי(

 אין

נטו בתקופה המדווחת?  ןהאם נאמד שווי מימו

)יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין 

 מהותי מאוד(

 לא

 

 דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט
 . אימות בקרבת הפרויקטקיימות תשתיות מת

חריגות בנייה מהותיות, נושאים מיוחדים 

זיהום קרקע, כשלי ביצוע או תכנון מהותיים 

 וכיוצ"ב[

 לא
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 מצב תכנוני של הפרויקט .4.15.2

 

 100%נתוני  – 31.12.18מצב תכנוני לפרויקט ליום 

 הערות סה"כ יח"ד סה"כ שטחים )מ"ר( סוג מלאי

 -שטחי תעסוקה

 משרדים

96,742 
 ל.ר 

 

 שטחי מסחר

6,274 
  ל.ר

 שטחי שירות 

16,572 
  ל.ר

 שטחי חניה

80,747 
  ל.ר

זכויות בנייה בלתי 

 מנוצלות

  ל.ר -----

 

  עלויות שהושקעו ויושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח( .4.15.3

 

 2016שנת  2017שנת  2018בשנת  1-3רבעונים  50%-נתוני החברה 

כל 

 התקופה

 1רבעון   2רבעון  3רבעון

 )נתונים כספיים במטבע הפעילות באלפי שקלים( עלויות שהושקעו 

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום 

  התקופה

82,739 82,739 82,739 82,739 82,739 82,739 

עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים 

  ואגרות

33,174 23,816 

 

23,816 23,645 23,625 14,618 

 עלויות מצטברות בגין בנייה
46,116 35,117 23,242 6,791 1,440 24 

 עלויות מצטברות בגין הוצאות אחרות
9,000 8,406 7,998 6,978 5,974 2,439 

 עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 ---- 

 המיוחסות להשכרה עלויות מצטברות
21,601 19,034 17,529 15,367 14,586 12,233 

 ת מצטברתסה״כ עלו
197,890 174,372 160,584 140,778 133,623 112,053 

 בניכוי עלויות שהוכרו לעלות המכר
28,813 23,389 16,496 6,931 ---- --- 
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 סה״כ נטו מצטברת בספרים
169,076 150,982 144,088 133,847 133,623 112,053 

 עלויות שטרם הושקעו ושיעור השלמה 

ושקעו עלויות בגין קרקע שטרם ה

 )אומדן(

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

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם 

 הושקעו )אומדן(

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

 עלויות בגין בנייה שטרם הושקעו )אומדן(
333,459 343,402 349,967 367,441 ----- ---- 

עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות 

 בעתיד )אומדן( להיות מהוונות

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

עלויות מצטברות בגין אחרות שצפויות 

 להיות מהוונות בעתיד )אומדן(

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

 סה״כ עלות שנותרה להשלמה
333,549 343,402 349,967 367,441   

)לא כולל  /כספישיעור השלמה הנדסי

  קרקע( )%(

13.95% 10.88% 8.14% 3.42%   

 מועד השלמת בנייה צפוי
3/2022 

 

-החל מ 15החברה החלה ליישם את תקן 

1/1/2018  

 

  קטהפרוישיווק  .4.15.4

שנת  2017שנת  2018בשנת  1-3רבעונים  100%נתוני 

2016 

כל  

 התקופה

 1רבעון   2רבעון  3רבעון 

חוזים שנחתמו 

 בתקופה השוטפת

 משרדים
5 1 ---- 1 21 ---- 

 )מ״ר(
12,601 773 ----- 10,551 29,549 ---- 

מחיר ממוצע למ״ר 

בחוזים שנחתמו 

 בתקופה השוטפת

ש"ח משרדים        

 למ"ר

12,368 4211,8 ------ 12,618 10,174 ---- 

חוזים מצטברים עד 

 משרדים לסוף התקופה
26 23 22 22 21 ---- 

 )מ״ר(
42,150 40,873 40,100 40,100 29,549 --- 

וצע למ״ר מחיר ממ

במצטבר בחוזים 

 ש"ח למ"רמשרדים  
830,10 10,836 10,817 10,817 10,174 ---- 
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שנת  2017שנת  2018בשנת  1-3רבעונים  100%נתוני 

2016 

כל  

 התקופה

 1רבעון   2רבעון  3רבעון 

שנחתמו עד סוף 

 התקופה

שיעור השיווק של 

 הפרויקט

סה״כ הכנסות 

צפויות מכל 

הפרויקט )באלפי 

 ש״ח(

1,337,753 1,292,000 1,292,000 1,292,000 1,292,000 ---- 

סה״כ הכנסות 

צפויות מחוזים 

מו במצטבר שנחת

 )באלפי ש״ח(

529,100 542,800 517,000 517,000 368,000 ---- 

שיעור שיווק ליום 

 האחרון של התקופה

39.5% 42% 40% 40% 28.5% ---- 

שטחים שטרם 

נחתמו לגביהם 

 חוזים:

 יחידות משרד
נתון משתנה  -חוזים)

 (ת הקומותלפי חלוק

48 48 48 55 --- ---- 

 יחידות  משרד מ"ר
63,219 69,664 71,230 71,230 92,578 ---- 

 מ"ר מסחרי
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

סה״כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( 

המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם 

חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי 

   חלק החברהנתוני  – )באלפי ש״ח(

126,626 105,666 98,264 85,567 95,662 ---- 

  

ר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מספ

 תאריך פרסום התשקיף )לפי שימושים(

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

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו מתום 

התקופה ועד תאריך פרסום התשקיף )לפי 

 שימושים(

---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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ת להתקבל הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויו .4.15.5
 מהפרויקט

בגין להתקבל שצפויות/  שנתקבלו מקדמות סה״כ

 )מע״מ כולל לא, ש״ח אלפי( חתומים חוזים

חוזים בגין שיוכרו/  שהוכרו הכנסות סה״כ

 )מע״מ כולל לא, ש״ח אלפי( חתומים

 100%תוני נ              

  31.12.18 ליום עד 73,023 99,244

 2019 שנת 75,689 59,119

 2020 שנת 135,157 53,385

 2021 שנת 165,218 222,398

 2022 שנת 80,002 94,942

 ואילך 2023 שנת ----  ---- 

529,088 529,088 
 סה״כ

 אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח) .4.15.6

2016 2017 2018 
 50%תוני נ  

 הפרויקט בגין צפויות הכנסות 668,876 626,715 ---- 

 צפויות פרויקט עלויות 565,703 541,187 ---- 

 קומבינציה קרקע עלויות בניכוי ----  ----  ---- 

 נטו צפויות פרויקט עלויות 565,703 541,188 ---- 

 קומבינציה ללא הפרויקט בגין צפוי גולמי) הפסד( רווח 103,173 85,528 ---- 

 (**) ברו״ה הוכר שכבר גולמי רווח, מתוכו 7,029 ----  ---- 

 ברו״ה הוכר שטרם גולמי רווח, מתוכו 96,144 85,528 -- -- 

 (%) בפרויקט צפוי כולל גולמי רווח שיעור 15.4% 13.6% ---- 

 למ״ר ממוצע מכירה מחיר משרדים 11,344 ----  --- 
 גולמי רווח חושב לפיו

     הוכר שטרם

  

 ניתוח רגישות לרווח גולמי צפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ש"ח) .4.15.7

פעת הש  

עליה 

של 

10%  

השפעת 

עליה 

  5%של 

סה"כ 

רווח 

גולמי 

שטרם 

  הוכר

השפעת 

ירידה של 

5%  

השפעת 

ירידה של 

10%  

השפעת שינוי במחירי המכירה של 

שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי 

הרווח  מכירה מחייבים, למ״ר על

  הגולמי הצפוי שטרם הוכר

62,331 31,165 96,144 )31,165( )62,331(  

וי בעלויות ההקמה למ״ר על השפעת שינ

  הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר

)52,716( )26,358(  96,144  26,3586 52,716  
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 מימון ספציפי .4.15.8

 

יתרות בדוח על המצב 

 50%נתוני    הכספי

 זמן קצר 31.12.2018
58,947 

 זמן ארוך
---- 

 זמן קצר 31.12.2017
35,500 

 זמן ארוך
----- 

 וף מוסדיג בנקאי+ מוסד מלווה

 תאריך אישור ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה
26/11/2017   ,6/8/2018 

 50%נתון  -  סה"כ מסגרת
 אלפי ש"ח 858,000

 50%נתון  מתוכה, יתרה שטרם נוצלה
 אלפי ש"ח 738,500

 מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית )ניתן לציין טווח(
P +0.65% 

 יתמועדי פירעון קרן וריב
 31/3/2023לא יאוחר מיום  –חודשים , קרן  3כל  –ריבית 

 תניות פיננסיות מרכזיות
 אין

)נתוני  תניות מרכזיות אחרות ]לרבות: קצב מכירות וכדומה[

100%) 

 –שלב ב'  Aבניין  –שלב א'  –המימון נקבע לפי שלבים 

לגבי שלב א' כל התניות קוימו, לגבי מעבר לשלב  .Bבניין 

-זה התקיים ותנאי  -מעבודות שלב א' 20%לבצע יש  (1ב' 

תנאי   –מ' ש"ח  180( מכירת שטחים שלב ב' בהיקף של 2;

 .התקייםזה טרם 

 

ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת 

 הדיווח

 לא

 ]כן/לא[ non-recourseהאם מסוג 
 לא

ן האם התקיימו תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציו

  התנאים

פירעון כל האשראים שניתנו על ידי המוסד המלווה 

ותשלום על חובות החברה למוסד המלווה בקשר עם 

סוכם שהצדדים ידונו בנושא עם התקדמות  הפרויקט.

 .הפרויקט

 בטחונות

משכנתא בדרגה ראשונה ובלעדית ללא הגבלה בסכום על 

א ליצור שעבוד כל זכויות החברה במקרקעין. התחייבות ל

צף על כלל הנכסים והזכויות העתידיות של הון המניות 

הבלתי נפרע והמוניטין של החברה. שעבוד שוטף ראשון 

בדרגה על הפרויקט ועל נכסים וזכויות הקשורים אליו, 

שעבוד קבוע ראשוני בדרגה על כל זכויות החברה החוזיות 

 .מול הלקוחות / הספקים

 

 



- 93 - 

 יותשעבודים ומגבלות משפט .4.15.9

 

 סוג פירוט

 ראו פירוט לעיל תחת "בטחונות"
 שעבודים ראשונה דרגה

 אין
 שנייה דרגה

השליטה בעלת תנאי למימון שקבוצת אשטרום לא תחדל מלהיות 

מבלי שהתקבלה הסכמת מנהל האשראי  בחברהבמישרין או בעקיפין 

 בכתב ומראש.

 (וכיו״ב אזהרה הערות, ערבויות) אחר
 
 

 

 מידע נוסף .4.15.10

, התקשרה החברה בהסכם מכר עם דן חברה לתחבורה 2016במרץ,  28 ביום
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

בד עם הסכם המכר, התקשרו החברה ודן בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה בד ב
 .( במקרקעין ובפרויקט 50% - 50%בנוגע לזכויותיהם )

מעל מרתפי  הנבניםשני בניינים  למשרדים ולמסחר השותפים מקימים בשלב זה 
 -מתוכם כמ"ר שטחי שווק  113,000 -חנייה תת קרקעיים הכוללים לפחות כ

תת מקורות ברובן חניות  2,000 –וכן כ כירה והיתרה להשכרה מ"ר למ 103,000
היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט בגין שני הבניינים ומרתפי החנייה .   קרקעיות

אלפי ש"ח )חלק  1,060,000 -יהיה כ, הקרקע לא עלותוהשטחים כאמור, ל
. הקמת שני המגדלים מתוכננת להיעשות יחדיו אלפי ש"ח( 550,000החברה הינו 

. הפרויקט יתפרש על פני תקופה קומות 36קומות והשני בן  34, מגדל ראשון בן 
ודן  יצוין, כי בכוונת החברה . 2022ויסתיים לקראת תחילת  של מספר שנים

 -)לפחות כקומות  50בן  הקמת מגדל שלישי תוספת זכויות בניה שיאפשרובקש ל
יו זכויות בנייה . ככל ויהלכשהתב"ע שהעיריה מגישה תאושר מ"ר( 90,000

נכון להיום "ח. מיליון ש 9 -כאמור, תשלם החברה לדן תמורה נוספת בסך של כ
. הסתיימו עבודת החפירה והדיפון והוחל בבניית החניון ויסודות המגדלים

השותפים מעריכים שהיקף מכירת השטחים והחניות בגין שני המגדלים יסתכם 
מיליון  160שטחים מניבים בהיקף של  מיליוני ש"ח ויוותר בידם שווי 1,338 -בכי

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

, 2018באוקטובר  7, לאחר אישור ועדת הביקורת מיום 2018באוקטובר  14 ביום
 עם ביחד החברה ההתקשר ,2018 באוקטובר 9 ודירקטוריון החברה מיום

 בעלת"מ, בע אשטרום קבוצת עם"מ בע ציבורית לתחבורה חברה דן שותפתה
בהסכם מפורט למתן שירותי בניה לבניית שני מגדלים   בחברה השליטה
מגדלים מתוכננים(, ובנוסף  3מתוך  B -ו Aשבבני ברק )מגדלים  LYFEבפרויקט 

ל הפרויקט, כל שטחי קומת מפלסי חנייה עיליים לכל 5 -מרתפי חניה ו 4
הקרקע, כל שטחי המסחר וקומות המסד לכלל הפרויקט כולל לובאים ולובי 

ראה דיווח  .ש"ח 766,000,000, בסכום של מרכזי )"טרמינל"( לשני המגדלים
כמו כן ראו תקנה  [.2018-01-092557)אסמכתא מס': ] 2018 אוקטוברב 15מיום 

 לפרק ד' להלן. 22

זה חתמה החברה על הסכמים למכירת שטחי שווק בהיקף של  נכון למועד דוח 
במחירי  מיליון שקל חדש 516 -מ"ר ועוד חניות תמורת סך של כ  42,700 -כ

 .בסיס
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הכרה  - IFRS 15החלה החברה ליישם את תקן  2018החל מהראשון לינואר  
אלפי ש"ח  7,029בהכנסה מחוזים עם לקוחות והכירה ברווח גולמי של 

אלפי ש"ח(, כמו כן  26,346 –אלפי ש"ח, עלויות  33,375 –ה )הכנסות בדוחותי
רווח(  – 2017רשמה החברה השפעת יישום לראשונה של תקן זה )תוצאות שנת 

 אלפי ש"ח. 609בסך של 

 

המוחזקים על ידי החברה במישרין ובאמצעות הנדל"ן יזמות בתחום פירוט על נכסים  .4.16
 חברות מוחזקות  חברות בנות או 

 נמכר -ברק )ויטה טאוואר(-ין משרדים המיועד למכירה בניבנ .4.16.1

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  2016לקראת סוף שנת "ח . מיליון ש 164.8-הסתכמה בכ

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

רווח לפני מס  2016כתוצאה מכך זקפה החברה בדוח רווח והפסד שלה לשנת 
נגדם עלויות אלפי ש"ח וכ 23,159 -אלפי ש"ח הכנסות בסך של כ 7,304בסך של 
 אלפי ש"ח רווח לפני מס (  6,292 -31.12.2015אלפי ש"ח ) 15,855בסך של 

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

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

 עניינים הנוגעים לתאגיד בכללותו .5

  רכוש קבוע  .5.1

והוא כולל ריהוט, ציוד משרדי,  ע מהותי מעבר לנכסי הנדל"ן שלהאין רכוש קבולחברה 
כוש הרבנוסף, .  ש"חלפי א 750ת לתאריך המאזן הינה תחהמופ םשעלות מחשבים וכלי רכב

של החברה ושעלותן פרויקטים שהותקנו במספר  תות סולאריומערכ עשרכולל הקבוע 
 אלפי ש"ח. 2,294המופחתת לתאריך המאזן הינה 

 ושיהון אנ  .5.2

 להלן פירוט מצבת כוח האדם בחברה בהתאם למבנה הארגוני  .5.2.1

2017 2018  

 )*(מנכ"ל   1  1

 כספים/חשבות 7 7

 תפעול/שיווק 4 3

 פיתוח עסקי 3 2

 הנדסה / בניה 2 1

 מזכירות  2 2

 סה"כ 19 16

 גרמניה 10 10

 אשלד 9 9

 קניון בת ים ---- 13
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ותפת של החברה, חברות כלולות ושותפים במספר פרויקטים המצויים בבעלות מש
 אחרים, מועסקים עובדים נוספים אשר שכרם משולם מהשותפויות הנ"ל.

עובדי החברה מועסקים ע"י הסכמי עבודה אישיים. חלק מהעובדים מתוגמלים, 
מעת לעת, על ידי בונוסים בהתאם להישגים ולמאמץ המושקע על ידם, כפי 

 תנאילגבי , תאם למדיניות התגמול של החברהובה שמוצאת לנכון הנהלת החברה
נושאי  ינםהש של עובדיםהעסקתם נאי תלו 2018החברה לשנת של מנכ"ל  העסקתו

 " .פרטים נוספים על התאגיד"בפרק  21ראה תקנה  משרה בכירה

 הארגוני של הנהלת החברה:   המבנה להלן יתואר תרשים .5.2.2

 

 

 שרהתגמול לנושאי מ .5.2.3

לפרטים אודות תגמול לנושאי משרה בחברה וכן לתגמול לבעלי עניין בחברה במסגרת 
 ותדוחל 20ור וכן, ביאלן, בהתאמה לפרק ד' לה 22-ו 21תקנות הסכמי ניהול, ראו 

 הכספיים.

 ההתחייבויות בגין סיום יחסי עובד  מעביד .5.2.4

תשלום פרמיות בחלקן באמצעות  מכוסות בגין סיום יחסי עובד מעבידהתחייבויות 
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.

 השקעות בהכשרה, הדרכה ופיתוח ההון האנושי .5.2.5

דיר לעובדים, בהתאם לתפקיד העובד החברה מקיימת הכשרות והדרכות באופן ס
ולצרכי החברה. חלק מההכשרות נעשה במסגרת קבוצת אשטרום בע"מ וחלק מחוצה 

 לה. עובדים שתפקידם מחייב זאת נשלחים לימי עיון, תערוכות וכיו"ב.

 

 

 הון חוזר  .5.3

כמשמעותו בכללי  -הון חוזר לתקופה של שניים עשר חודשים"בסעיף זה, "
לתקופה של שניים של החברה להלן פרטים אודות ההון החוזר חשבונות מקובלים. 

 )באלפי ש"ח(: 2018בדצמבר,  31 -עשר חודשים וההון החוזר של החברה נכון ל
 

 מנכ"ל

פעילות 

 חו"ל

מחלקת 

 ווקשי

מחלקת 

 כספים

מחלקת 

הנדסה

  

מחלקת 

פיתוח 

 עסקי

מחלקת 

נכסים

  

 גרמניה אנגליה
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 -הון חוזר אשטרום נכסים 
   נתונים מאוחדים

   

 
31/12/2018     

 

 הסכום שנכלל
 בדוחות הכספיים

התאמות 
)לתקופה של 
שניים עשר 
 חודשים(

 

 סה"כ

 

 ש"חלפי א ש"חלפי א ש"חלפי א

    נכסים שוטפים

 423,583  423,583 מזומנים והשקעות לזמן קצר

 71,890  71,890 חייבים ויתרות חובה

 80,483 (88,593) 169,076 מלאי מקרקעין בהליכי בניה למכירה

 162,437  162,437 השקעה המיועדת למימוש

 

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

 

826,986 (88,593) 738,393 

    התחייבויות שוטפות

 239,654  239,654 אשראי פיננסי  בנקאי 

 170,222  170,222 חלויות שוטפות של אג"ח

 55,310 (3,042) 58,352 זכאים ויתרות זכות

 13,140  13,140 מקדמות בגין מקרקעין בהליכי בניה למכירה

 

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

 
481,368 (3,042) 478,326 

 

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

 260,067 ((85,551 345,618 בהון החוזר)גרעון( עודף 

  מימון .5.4    

 כללי .5.4.1

החברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהן באמצעות הלוואות מתאגידים 
וואות בעלים, מתזרימי מזומנים מפעילות בנקאיים ומאחרים, מהנפקת אג"ח, מהל

שוטפת ומהון עצמי ובפרויקטים שקיבלו מעמד של מפעל מאושר, גם באמצעות 
 ת.המענקים המתקבלים ממרכז השקעו

לדו"חות הכספיים. לפרטים  14ארוך ראה ביאור לפרטים אודות התחייבויות לזמן 
 יים.חות הכספ"לדו 12אודות התחייבויות לזמן קצר ראה ביאור 
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  גבלות אשראימ .5.4.2

 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(
ן מתחייבת החברה לא לעשות פעולות החורגות ממהלך העסקים הרגיל וכ 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  400,000או 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

, כי במקרה בו יחול שינוי בשליטה ובבעלות כמו כן התחייבה החברה כלפי הבנקים
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  1,614,480 הינו ללא זכויות מיעוט ההון העצמי 31.12.18ליום 
 מסך המאזן. 36.38%-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 

בדוח המאוחד  הלא משועבדים למועד דו"ח זה יש באפשרותה לקבל בגין נכסיה
כמו כן החברה יכולה להגדיל אשראי ,  ש"ח.  יליוןמ 45 -נוספות בסכום של כ הלוואות

 31בנוסף נכסי חברת הבת אשלד שהסתכמו ליום  במספר פרויקטים משועבדים.
 מיליון ש"ח אינם משועבדים 684 -בסך של כ 2018בדצמבר 

 :סכומי אשראי שהתקבלו מתאריך הדוח הכספי ועד לתאריך הדו"ח

ועד  31.12.18מאז יום  מהבנקיםמהותיים  ה סכומי אשראי נוספיםהחברה לא גייס
   זה. מועד דו"ח

 גיוס מקורות אשראי נוספים .5.4.3

 כללי 

 . 2018חברה גייסה אשראי חוץ בנקאי בשנים קודמות וכן במהלך שנת ה

לדוח  12ראה סעיף ( של החברה 7-11לפרטים אודות אגרות החוב סדרות )
 למחזיקי אגרות החוב. גילוי ייעודי – הדירקטוריון

  דרוג להנפקה ואשרור דרוג ועדכון דרוגים                  

בספטמבר  2על בסיס דוח הצעת מדף מיום  , הנפיקה החברה2018 ספטמברב 6ביום 
אגרות החוב צמודות )קרן וריבית( (. 11ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  266,000,000 ,2018

לדוח  'יב 12לתנאי אגרת חוב זה ראה סעיף . 2018לי למדד המחירים לצרכן של חודש יו
דוח סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ  פרסמה 2018 אוגוסטב 20ביום  הדירקטוריון.

  .(2018-01-079230)אסמכתא מס':   +ilAדירוג לסדרה חדשה זו 

פרסמה מעלות דוח דירוג עדכני לסדרות אגרות החוב  2018 אוגוסטב 20ביום 
(. בהתאם לדוח זה הודיעה מעלות על 2018-01-079227תא מס': שבמחזור,)אסמכ

עם תחזית יציבה  ilA -שבמחזור של החברה ל 7-10 אישור דירוג לסדרות אגרות החוב
 של החברה.



- 98 - 

                                           

 גיוס מקורות אשראי עתידיים .5.4.4

 ט קרקע יבנה יווי בפרויקתחתום החברה על הסכם ללהערכת החברה בשנה הקרובה   
וכן תגייס כספים מעת לעת בפרויקטים שרכשה במהלך  .לעיל( 3.13.2.7סעיף )ראה 

גיוס של השנה הקודמת והעברת הכספים בגין השלמתם תחול השנה . החברה תשקול 
 . לדרישות ולתנאי השוק מקורות מימון נוספים, בהתאם

  שעבודים  .5.5

 .של החברה חות הכספייםו"לד 18ביאור ראו    

  מיסוי .5.6

 .הכספיים של החברה דו"חותל 16אור , ראה בילפרטים אודות דיני מס החלים על החברה    

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .5.7

 לעיל.  4.3-ו 3.1.5 פים סעי ורא      

  הליכים משפטיים .5.8
של  פייםחות הכסלדו" 18ראה ביאור לפרטים 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 

, בהתנהלותו של מר נוסבאום או של החברה, לא נפל כל רבב להערכת החברה. של החברה
   .ודופי וכי לאחר בירור העובדות יתברר כי שמו שורבב לפרשה בשוגג

 

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .5.9
הפרויקטים שקנתה במהלך שנה קודמת ואלו  לקדם את פיתוח בכוונת החברה נכון למועד זה    

, שיפור  ותחזוקת הפרויקטים המניבים הקיימיםל ניהובשיפור  . להמשיך שכבר בפיתוח 
בתמהיל השוכרים וכן בהגדלת שכ"ד בנכסים הקיימים ,החברה תמשיך בפעילות להשבחת 
הנכסים הקיימים בהתחשב בביקוש לשטחים להשכרה, במיקום הנכס ובשינויים של תוכניות 

 בינוי ערים ותוכניות מתאריות.
משיך ולפעול בייזום פרויקטים והתחלת בנייה חדשה על כמו כן, כבעבר בכוונת החברה לה   

דרך של שיתוף פעולה עם שוכר אסטרטגי גדול שיתחייב לשכירות ארוכת טווח ובתמורה יבנה 
ליזום פרויקטים למכירה לאחר צבירת מסה וכן  פרויקט בהתאם לדרישותיו המיוחדות

 ניכרת של רוכשים פוטנציאליים.
הן בגרמניה בה עסקיות, ולרכוש נכסים מניבים בחוץ לארץ נויות בכוונת החברה לנצל הזדמ   

 . בכוונת החברה לרכוש נכסים(לעיל 3.13.2.15.9פועלת החברה כיום  והן באנגליה )ראה סעיף 
שבהם קיימים שוכרים בעלי איתנות  מניבים , בעיקר משרדים ומתחמי לוגסטיקה ואחסנה 

 פיננסית גבוהה.

              

 תחות בשנה הקרובהצפי להתפ .5.10
ממשיכה להתמקד בהשבחת הנכסים הקיימים אשר בבעלותה ובשיפור תמהיל החברה    

השוכרים והגדלת שכ"ד בנכסים הקיימים וכן באיתור הזדמנויות עסקיות לשיפור תיק 
  .נכסיה

 LYFEפיתוח הפרויקטים הנמצאים בהליך פיתוח )לרבות פרויקט החברה צופה להמשך    

( . כמו כן מקדמת תכניות ןצופה לעיל 4.15ראה סעיף  –שווקו שטחיו כבר שחלק ניכר מ
 התחלת פיתוח בחלק מהקרקעות שרכשה במהלך השנה והשנה הקודמת.
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  ורמי סיכוןג    .5.11
 פעילותה של החברה מושפעת, בין היתר, מגורמי הסיכון הבאים:    

 סיכוני מקרו .5.11.1

שווי נכסי מיתון בפעילות המשק בישראל ובעקבותיו הירידה ב .5.11.1.1
המקרקעין בישראל וכן של התשואות מדמי השכירות, גם בתקופה 
שלאחר סיום חוזי השכירות הקיימים בחברה, עשויים להשפיע לרעה 
על תוצאות פעילותה של החברה מהשכרת נכסים ועל שיעורי התפוסה 

 .בהם

מיתון בכלכלה העולמית ובעקבותיה החמרה במתן האשראי הבנקאי  .5.11.1.2
רכישת נכסים מניבים בחו"ל, כמו כן בעקבות מיתון בחו"ל המיועד ל

זה פגיעה בחברות רבות השוכרות מבנים בארץ וכתוצאה מכך פגיעה 
 בהשכרת שטחים ובגובה דמי השכירות הנגבה.

החמרה של המצב הביטחוני מדיני בישראל, עלולה לגרום לירידה  .5.11.1.3
בביקושים לשטחים המיועדים להשכרה, להחמרת המחסור בכוח 

ענף הבניה ולהתייקרות עלויות העבודות. גורמים אלה עשויים אדם ב
להשפיע לרעה על תוצאות החברה.  האטה בתעשייה עתירת הידע 
עשויה לגרום לירידה נוספת בהיקפי הביקוש לשטחים המיועדים 
להשכרה לתעשייה עתירת ידע ובמחירי השכירות של שטחים אלו 

 באופן שתוצאותיה של החברה יושפעו לרעה. 

 סיכונים ענפיים .5.11.2

 עודפי היצע של שטחי השכרה .5.11.2.1

עמם התקשרה החברה עלולים  של עובדי קבלןשביתות והשבתות  .5.11.2.2
 שלא לעמוד בלוחות הזמנים החזויים.

 שינויים בחוקי הארנונה באזורים בהם ממוקמים שטחי החברה. .5.11.2.3

עליה במדד תשומות הבניה עשויה להשפיע על מחירי הבניה ועל ייקור  .5.11.2.4
 תחום היזמי.עבודות הבניה ב

זמינות עובדי בניה ישראלים, עובדים משטחי יש"ע ועובדי בניה זרים  .5.11.2.5
עלולה להשפיע על יכולתם של קבלני הביצוע בפרויקטים היזמיים של 

 החברה לעמוד בלוחות הזמנים.

 זמינות חומרי גלם. .5.11.2.6

שביתות והשבתות העלולות לגרום לעיכוב בהשלמת פרויקטים  .5.11.2.7
 יזמיים.

קברים עלול להסב לחברה הוצאות לא צפויות  גילוי עתיקות ו/או .5.11.2.8
 ולעכב תכנון ובניית פרוייקטים.

שינויים בשיעור תעריפי היטלי פיתוח וארנונה עשויה לגרום לירידה  .5.11.2.9
 בפרויקטים של החברה.

והקשחה במדיניות הבנקים באשר  על המשכנתאותגידול בריבית  .5.11.2.10
שויים לגובה ההון העצמי והביטחונות הנדרשים מרוכשי דירות, ע

להקטין את כח הקנייה של רוכשי הדירות ולהשפיע על הביקוש 
 .לדירות וכתוצאה מכך יושפעו לרעה תוצאות החברה

שיווק עיקר הקרקעות שבבעלות המדינה במסגרת תכנית "מחיר  .5.11.2.11
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והתחרות במכרזים אלה, בעיקר מצד קבלני ביצוע, עלולה  "למשתכן
מדינה ולצמצם את להקטין את האפשרות של החברה לרכוש קרקעות 

 .מלאי הקרקעות העתידי של החברה

אבטחת מידע וסייבר. במסגרת הפעילות העסקית של החברה,  .5.11.2.12
הכוללים נתוני לקוחות,  קיימים אצל החברה מאגרי מידע שונים

ספקים, תשלומים וכו'. החברה פועלת הן להגנת המערכות מפני 
של  מתקפת סייבר והן לקיום יכולת התאוששות מהירה במקרה

מתקפה שכזו. כמו כן החברה מעדכנת באופן שוטף את האמצעים 
 ם להתפתחות הטכנולוגית הרלוונטית.אהשונים בהת

 ןסיכוני מימו .5.11.3

חלק מפעילותה של החברה מתנהל בגרמניה חשיפה לשערי מט"ח.  .5.11.3.1
ולצורך כך החברה מעמידה הון עצמי, על דרך העמדת הלוואות 

חו"ל. ירידה בשער החליפין הצמודות למטבע הפעילות של החברות ב
 מקטינה את סכום ההון שהושקע.

 חשיפה לשינויי ריבית .5.11.3.2

 תלות במקורות מימון. משבר פיננסי ומחנק אשראי עלולים לפגוע  .5.11.3.3
 באפשרות החברה לגייס הון.

שינויים קיצוניים במדד המחירים לצרכן ו/או במדד תשומות הבניה  .5.11.3.4
ל הכנסות החברה וכן ברמת הריבית במשק עשויים להשפיע לרעה ע

 מתחום הנדל"ן מחד גיסא והתחייבויותיה הפיננסיות מאידך גיסא.

 

 יכונים ספציפיים לחברהס .5.11.4

 יל(.לע 3.5עיף )ראה ס תלות בשוכרים עיקריים .5.11.4.1
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 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על  פעילות החברה בכללותה
 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון 
 על החברה

 

 השפעה
 הקטנ 

 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 

 X  
 עליה במדד תשומות הבניה 

 

 
X 

 

 זמינות עובדי בניה  

 X  
 זמינות חומרי גלם

 

 X   שביתות והשבתות 
 

X   גילוי עתיקות וקברים 

X   שינויים בשיעור ארנונה ותעריפי היטלי פיתוח 

 X  תאותעליית הריבית על המשכנ 

X   "תכנית הממשלה "מחיר למשתכן 

X   אבטחת מידע וסייבר  

 סיכוני מימון   

 X  חשיפה לשערי מט"ח 

  X 
 חשיפה לשינויי ריבית

 

 X  תלות במקורות מימון 

 X  שינויים במדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה 

 סיכונים ספציפיים לחברה   

 X  תלות בשוכרים עיקריים 

 
 
 
 
 

 אשטרום נכסים בע"מ                       19.3.2019 תאריך:
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  פרק שניפרק שני
  

  דו"ח הדירקטוריוןדו"ח הדירקטוריון
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 8201 בדצמבר 31 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום

 הלתקופה של שנה שהסתיימ דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

מובהר כי ככלל התיאור הנכלל  .מועד פרסום דוח זהלועד "( תקופת הדו"ח)להלן: " 2018בדצמבר  31ביום 

בדוח זה כולל רק מידע אשר לדעת החברה מהווה מידע מהותי והוא נערך בהנחה כי בפני הקורא מצוי 

 ל בפרק א' לדוח תקופתי זה.לפי שנכתיאור עסקי התאגיד כ

 

 נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד .1

ברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות הח בתחום הנדל"ן המניב,

שותפויות עם אחרים, 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 

 החברה גם שירותי ניהול לחלק מנכסיה.  מפעילות זו, מספקת

  עלת ביזמות נדל"ן )משרדים , מסחר וערוב שימושים הכולל מגורים(פו החברה, בתחום יזמות הנדל"ן

אלו לרוכשים  הפרויקטים ומכירתם שטחיםבדרך של רכישת קרקעות, השבחתן, פיתוחן, הקמת בארץ 

הקבלניות לצורך ביצוע העבודות קבלני מפתח(  )בדרך כללהחברה מתקשרת עם חברות קבלניות  .שונים

 .באותם פרויקטים

מעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים. נכון למועד דוח זה מושקעת החברה בחברת סיטיפס בע"מ 

 ק א' לדוח התקופתי(.בפר 3.13.3.8עיף העוסקת בתחום התחבורה )הסעה המונית( )ראה ס

  המצב הכספי .2

  .לדוח התקופתי לפרק א' 2.2בארץ ובחו"ל )גרמניה( ראה סעיף לגבי הסביבה העסקית     

 

  נכסים שוטפים .א

בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 1,278,614אלפי ש"ח לעומת  826,986 -סעיף הנכסים השוטפים הסתכם ב

אלפי ש"ח לעומת  423,583 -. סעיף המזומנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן קצר הסתכם ב2017

. בתקופת הדוח השקיעה החברה ברכישת נכסים בגרמניה 2017בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 544,292

 ופרעה התחייבויותיה שמועד פירעונן הגיע. 

 31 –אלפי ש"ח ב  47,492אלפי ש"ח לעומת  71,890סעיף חייבים ויתרות חובה הסתכם בסך של 

ן מכירת מניות אלפי ש"ח חוב בגי 43,326. סעיף זה כולל נכון לתאריך הדוח סך של 2017בדצמבר 

כלל הסעיף תביעת מע"מ  2017בדצמבר . אמור להתקבל בסוף שנה זואשלון מלונאות בע"מ אשר 

מיליון ש"ח חוב  8 -מיליון ש"ח בגין עסקת רכישת קרקע בבת ים וכן סך של כ 19-להחזר בסך של כ

ראה גם  . 2018 דצמברב 31-מיליון ש"ח ב 2-שותף בעסקה משותפת )קרקע בירושלים( שקטן לכ

 ' הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך.בסעיף 

אלפי ש"ח לעומת  169,076סעיף מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בניה למכירה הסתכם בסך של 

בבני ברק )ראה סעיף  LYFE, סעיף זה הינו בגין פרויקט 2017בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 133,623

 IFRS 15החלה החברה ליישם את תקן  2018אר בפרק א' לדוח התקופתי(. החל מהראשון לינו 4.15
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 –אלפי ש"ח בדוחותיה )הכנסות  7,029הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות והכירה ברווח גולמי של  -

אלפי ש"ח(, כמו כן רשמה החברה השפעת יישום לראשונה של  26,346 –אלפי ש"ח, עלויות  33,375

 לפי ש"ח. א 609רווח( בסך של  – 2017תקן זה )תוצאות שנת 

ש"ח שהינם שווי הנדל"ן של פרויקט לפי א 162,437הסתכם בסך של  סעיף נכסים מוחזקים למכירה

,  2019 ינואר סוף חודשואשר תמורתו התקבלה ב 2018הנובר אשר בגרמניה שנמכר בחודש דצמבר 

קניונים את מלוא סכום נכסי  2017בדצמבר  31 -סעיף זה כלל שנה קודמת ב    .לאחר תאריך המאזן

אלפי ש"ח וזאת לאור דיווחי החברה לפיהן חתמה  556,057בישראל בע"מ )להלן "קניונים"( בסך של 

 3.12על הסכם למכירת מחצית זכויותיה בחברת קניונים )לפרטים ראו סעיף  2018בינואר  24ביום 

וא הושלמה העסקה( במקביל הוצגו גם מל 2018בפרק א' לדוח התקופתי( . )בחודש פברואר 

התחייבויותיה של קניונים בסעיף התחייבויות שוטפות. מאחר ומדובר במכירה של חברה בת 

איבוד שליטה, החל ממועד זה מוצגת ההשקעה בקניונים בישראל בהתאם לשיטת השווי ל המביאה

 המאזני.

 השקעות: .ב

-"ח באלפי ש 2,949,413אלפי ש"ח לעומת  3,610,880סעיף הנכסים הלא שוטפים הסתכם בסך של 

 . 2017בדצמבר  31

בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 1,955,628אלפי ש"ח לעומת  2,289,692נדל"ן להשקעה הסתכם בסך של 

  הגידול בסעיף זה נובע בעיקר מהשלמת רכישת שלושת הנכסים בגרמניה בסוף שנה קודמת. 2017

מכירת פרויקט ומאידך הקטנה עקב  א' לדוח התקופתי(  בפרק 3.13.2.15.8)לפרטים ראו סעיף 

ש"ח והוא מבטא את לפי א 60,631סעיף מלאי מקרקעין הסתכם בסך של  . הנובר כאמור לעיל

 זכויות החברה בקרקע בבת ים שהחברה מתעתדת לבנות עליו פרויקט למכירה . 

אלפי  892,852אלפי ש"ח לעומת סך של  1,240,496השקעות בחברות כלולות הסתכמו בסך של 

ש"ח השקעה בקניונים שלאור לפי א 368,020. סעיף זה כולל השנה סך של 2017בדצמבר  31-ש"ח ב

מכירת מחצית זכויות החברה בה מוצגת כיום בסעיף חברות כלולות ואינה מאוחדת יותר כבעבר. 

מאידך סעיף זה שכלל בעבר את השקעתה של החברה במלון ים המלח שהוחזקה על ידי אשלון 

  מפורט בהמשך.כ, בדוח זה נגרע( ש"חמיליון  84.5-מלונאות בע"מ )כ

 12,314 ( סך שלא: ואש"ח שהרכב 17,017-סעיף הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך הסתכם ב

פרק א' לדוח ב 3.13.3.10אש"ח הלוואת החברה לשותפה בגין רכישת קרקע בירושלים )ראה סעיף 

ויתרות חובה כולל בנוסף  )סעיף חייבים 2017בדצמבר  31 -ש"ח בלפי א 8,843התקופתי( לעומת 

ש"ח לפי א 4,703( סך של ב. ש"ח הלוואה לז"ק שהועמדה גם כן לשותף זה(לפי א 2,021סך 

לשם התקשרות בעסקה בקשר עם  צד ג' שעמו מנהלת החברה מו"מחברה של שהועמדו כהלוואה ל

ות בעסקת "( במקרקעין הנמצאים ברמת גן לרבות על דרך של התקשרהלווהזכויות צד זה )להלן "

 . וקומבינציה ו/או עסקה אחרת מכר
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  התחייבויות: .ג

 אלפי ש"ח 2,672,489אלפי ש"ח לעומת  2,706,311 -התחייבויות הקבוצה למועד הדו"ח הסתכמו ב

  .2017בדצמבר  31-ב

 יוםאלפי ש"ח ב 647,085אלפי ש"ח לעומת  481,368 -לסך של כשוטפות הסתכמו ההתחייבויות ה

וחלויות שוטפות  בנקאיים. סעיף התחייבויות שוטפות כולל אשראי מתאגידים 2017בדצמבר  31

מיליון ש"ח בגין פרויקטים  99-ש"ח )כמיליון  240 -סך של כלמסתכם  ,מתאגידים בנקאיים

הניתנים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדרים וחלויות שוטפות של אגרות חוב בסך  ,למכירה(

אלפי  289,332סך של  2017בדצמבר  31יום ב ללוההתחייבויות השוטפות כמיליון ש"ח.  170 -של כ

 . חסות לנכסים מוחזקים למכירהוש"ח בגין התחייבויות המי

 יוםאלפי ש"ח ב 2,025,404אלפי ש"ח לעומת  2,224,943 לסך שלהתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו 

 302,073אלפי ש"ח לעומת  517,687. ההתחייבויות כוללות הלוואות בסך של 2017בדצמבר  31

הנקובים במטבע יורו ואשר התקבלו מבנקים בגרמניה בגין  2017דצמבר  31 יוםאלפי ש"ח ב

נכסים מניבים בארץ זו. הגידול העיקרי בסעיף זה הינו בשל רכישת שלושת הנכסים  11רכישת 

 55,552 -של כ סךהסתכמה ל הלוואה מאחרים לזמן ארוך. לעילסעיף ג' ראה לפרטים  –בגרמניה 

לחניוני  מבטאת את הסכום שהחברה תשלםכן צמודה למדד המחירים לצרכן ווהינה  ,אלפי ש"ח

ב( בתוך עשרים ) -; וא( תוך שלוש שנים ממועד חתימת הסכם המכר)במועד המוקדם מבין  אמד

ה ואחד ימי עסקים מן המועד בו יתקבל חשבון אגרות והיטלים הנדרש במסגרת הוצאת היתר הבני

 . התקופתי( בפרק א' לדוח 4.14ראה סעיף לפרטים ) הראשון להקמת הפרויקט

 דוח דירוג מעלות עדכני

"( לדירוג מעלותלפרטים בדבר דו"ח הדירוג העדכני של סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ )להלן: "

-2018-01])אסמכתא מס':  2018 אוגוסטב 20סדרות אגרות החוב שבמחזור, ראה דיווח מיום 

 7-10 . בהתאם לדוח הדירוג כאמור, הודיעה מעלות על אישור דירוג לסדרות אגרות החוב[079227

 .  עם תחזית יציבה ilA -שבמחזור של החברה ל

 (11הנפקת אג"ח )סדרה 

 להלן  .  12ראה סעיף                  

 
 הון :  .ד

בדצמבר  31יום לפי ש"ח בא 1,558,388אלפי ש"ח לעומת  1,731,555 -לסך של כההון העצמי הסתכם  

 -כ אלפי ש"ח בגין זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת סך של 117,075. ההון העצמי כולל סך של 2017

שהחזיק בנכס בדיסלדורף  ,. בתחילת השנה שולם למיעוט2017בדצמבר  31 יוםאלפי ש"ח ב 131,512

אלפי ש"ח( המבטא את  50,865 -כאלפי יורו ) 12,106 -כ דנד בסך שליביד ,שנמכר בסוף שנה קודמת

 .  מכירת נכס זהבגין כספי התמורה שהתקבלו 

 39.02% -שיעור של כ 2018 דצמברב 31יום ב מהווה (לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה)ההון העצמי 

שיעור של  ההון העצמימהווה ללא זכויות אלו  .2017בדצמבר  31 יוםב 36.83%מהיקף המאזן לעומת 

 .2017בדצמבר  31 יוםב 33.73%מהיקף המאזן לעומת  36.38% -כ
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אלפי ש"ח, מרווח  280,607 -כ סך של, שמסתכם להשינויים בהון העצמי נובעים בעיקר מהרווח הנקי

אלפי ש"ח )הפרשי תרגום בגין עליית שע"ח של היורו  18,188 -כסך של , שמסתכם לכולל אחר לתקופה

דנד יאלפי ש"ח, מתשלום דיב 75,000דיבידנד בסך של  םתשלוס(, מקיטון עקב יוחבניכוי המס המ

מגידול בקרן הון בגין תשלום מבוסס , אלפי ש"ח  52,049לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של 

, שמסתכם IFRS 15וכן מהכללת השפעת יישום לראשונה של  אלפי ש"ח 812מניות שהסתכם בסך של 

      אלפי ש"ח. 609 -של כ סךל

 

 ת דיבידנדחלוק 

  לפרק א' לדוח התקופתי. 1.6חלוקת דיבידנדים בשנת הדוח ראו סעיף  לפרטים אודות 

 
 :ת הדו"חתוצאות הפעילות לתקופ .א  .3

)ראה  במהלך תקופת הדוח מכרה החברה את חברת אשלון מלונאות בע"מ, כאמור בסעיף ג' לעיל                

 ,מכרה החברה שני נכסים , בה2017שנת  מתלעו ק א' לדוח התקופתי(בפר 3.13.2.9סעיף 

( מחצית מזכויות 1) , כדלקמן:והשנה אינם נכללים יותרהקודם נכללו בדוח המאוחד  םשנתוניה

נתוני המחצית הנותרת (, א' לדות התקופתי בפרק 3.12החברה בקניונים בישראל בע"מ )ראה סעיף 

 מלוא זכויות החברה בנכס דיסלדורף (2) -; ומוצגים בסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולות

ולכן נתוניו נכללו  51%שהחברה החזיקה בו  ,(בפרק א' לדוח התקופתי 3.13.2.16.4)ראה סעיף 

( למועד הדוח החברה לא רכשה נכסים מגרמניה לעומת שנת 3) .באופן מלא בנתוני הדוח המאוחד

ידי החברה במחצית חודש עברה ל םפעילותש ,נכסים בגרמניההחברה שלושה  רכשה, בה 2017

פערי )להלן " הפערים בין תקופות הדיווח מוסברים בעיקרן על רקע נתונים אלו. 2018פברואר 

 . "( ואם לא מצוין אחרת בסעיפים המפורטים מטה הרי שההסבר לשינוי נעוץ בזאתמכירה/רכישה

אלפי  241,359 אלפי ש"ח לעומת 578,226 -לסך של כהקבוצה בתקופת הדו"ח הסתכמו  הכנסות  

 IFRS 15 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות כללו לראשונה בתקופת הדוח עם יישום

 . )מגדלי משרדים בעיר בני ברק( LYFEאלפי ש"ח הכנסות ממכירת פרויקט  33,375

לסך של הקבוצה מהשכרת נדל"ן להשקעה ומדמי ניהול ופיקוח בתקופת הדו"ח הסתכמו  הכנסות  

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 241,359לפי ש"ח לעומת א 193,203 -כ

אלפי ש"ח  397,831 -לסך של כבתקופת הדו"ח הסתכמו  ההכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה  

  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 234,467לעומת 

ומת אלפי ש"ח לע 806,9 -לסך של כבתקופת הדו"ח הסתכמו  הכנסות מדמי ניהול ייזום ופיקוח  

שדמי הניהול מכך  ,בין היתר ,הגידול בסעיף זה נבעאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  6,892

לאור היותה חברת  בעבר בדוח המאוחדלא הוצגו קניונים בישראל בע"מ מעבירה לחברה חברת ש

והפיכתה מזכויות החברה  50%כיום לאור מכירת בת שנתוניה אוחדו בדוחות הכספיים ואילו 

מעמלות בגין הכנסה כמו כן כלל סעיף זה  לולה נתון זה משוקף בדוח הכספי המאוחד.לחברה כ

חידוש הסכמי שכירות בגרמניה והכנסות מהתחשבנות עבר עם שוכרים בפרויקטים שנקנו 

 . 2017בגרמניה בסוף שנת 

אלפי ש"ח  153,49אלפי ש"ח לעומת  280,14 -בתקופת הדו"ח הסתכמו ב הוצאות אחזקת מבנים  
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 בתקופה המקבילה אשתקד.

אלפי  346,62 -כ סך שללהסתכמו בתקופת הדוח  LYFEשל מכירות שטחי פרויקט  עלות המכירות  

 .  IFRS 15 תקן החברה ליישם אתהחלה  2018בשנה . ש"ח

אלפי ש"ח  206,291אלפי ש"ח לעומת  952,851 -לסך של כבתקופת הדו"ח הסתכם  רווח גולמי  

 -של כסך להסתכם הרווח הגולמי  LYFEבנטרול רווחי פרויקט  .דבתקופה המקבילה אשתק

הירידה בסעיף זה  - אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 192,206אלפי ש"ח לעומת  151,923

 . הנכסים כאמור ברישא לעילוברכישת במכירת ברובה המכריע נעוצה 

לפי א 313,5ש"ח לעומת אלפי  086,43 -לסך של כהסתכם  רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות

 ןרווח בגיאלפי ש"ח  33,308 -כ סעיף זה כלל השנה סך של. ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

ש"ח עמלות ניהול בגין חתימת חוזי שכירות לפי א 900-וכן עוד כ מכירת מניות אשלון מלונאות

כללו  בתקופה הקודמתבתקופת הדוח וכן החזרי עמלות תיווך בגין עסקאות שנחתמו בעבר. 

הכנסה חד פעמית בגין הסדר שנעשה  המבטאים אלפי ש"ח 2,282 -כסך של  ,בין היתר ,ההכנסות

 .שפינה שטח לפני תום סיום החוזה שנחתם עמו ,עם אחד משוכרי החברה

 568,134בתקופת הדו"ח הסתכמה עליית ערך הנדל"ן בסך של  - עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו

הגידול נבע אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  80,315בסך של אלפי ש"ח לעומת עליית ערך 

דירה או סיום התאמות לשוכרים וכן בשל  הן בשל אירועים מיוחסי פרויקט כגון העלאת שכר

בפרק א' לדוח  3.13סעיף פירוט בראה במשק. קיטון שיעורי ההיוון על רקע הירידה בשיעורים אלו 

  התקופתי .

 397,34אלפי ש"ח לעומת  238,42 -לסך של כבתקופת הדו"ח הסתכמו  הוצאות הנהלה וכלליות

 -)סך של כ. עיקר הגידול בהוצאות אלו נבע משכר עבודה וממענקי שכר בתקופה המקבילה אשתקד

 לרבות שכר למנכ"ל החברה באנגליה שהוקמה השנה ששולמו לעובדים שוניםאלפי ש"ח(  5,717

בשנה קודמת כללו הוצאות  .בפרק א' לדוח התקופתי 3.13.2.18.9 ראה סעיף בסך של כמיליון ש"ח

מנות שהוענקו למנכ"ל  2אלפי ש"ח של  877השכר ביטול עלויות תשלום מבוסס מניות בסך של 

ואילו השנה   2017ואשר לא הבשילו ופקעו עם פטירתו של מנכ"ל החברה בתחילת חודש פברואר 

 פרטים -ד' לפרק  21תקנה וענקו למנכ"ל ראה אלפי ש"ח בגין אופציות שה 812כלל סעיף השכר 

. כן גדל סעיף 2017מנכ"ל חדש בחודש מאי כי לחברה מונה . יש לציין  נוספים על התאגיד

שביצעה החברה  רכשלאור עסקאות הש"ח  אלפי 2,200 -בסך של כייעוץ והאחרות הוצאות הה

יהול המשולמים לקבוצת כן עלו דמי הנ. ובדיקת פרויקטים פוטנציאליים לרכישה לאחרונה

נוספים על  פרטים - ד' לפרק 21תקנה אש"ח, ראה  778 -אשטרום )בעלת השליטה( בסך של כ

 התאגיד.

 252בסך של  אלפי ש"ח לעומת הוצאות 883,2 -כ סך שללבתקופת הדו"ח הסתכמו  הוצאות אחרות

אות המשויכות אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות בתקופת הדוח נבעו ברובן בהוצ

 . קניונים בישראל בע"מחברת לעסקת מכירת מחצית החזקות החברה ב

השנה פיצלה החברה את נתוני חלקה  רבעון השלישי שלב  חלק החברה ברווחי חברות כלולות נטו

ברווחי חברות כלולות לשניים: א( רווחי חברות כלולות שהינן חברות שפעילותן זהה לפעילות 

 110,601ג במסגרת הרווח מפעילות שוטפת של החברה והוא הסתכם בסך של החברה, רווח זה מוצ
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מוסבר מהגידול גדול חלק   –אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  73,879ש"ח לעומת לפי א

. ב( רווחי חברות לדוח התקופתי בפרק א' 3.13בסעיף ראה פירוט ,עליית ערך נדל"ן להשקעה ב

 אלו שוקפו כבעבר לאחר סעיף הוצאות המימון .  –ת החברה כלולות שפעילותן אינן זהה לפעילו

אלפי ש"ח  064,317אלפי ש"ח לעומת  394,103 -לסך של כבתקופת הדו"ח הסתכם  רווח תפעולי

 בתקופה המקבילה אשתקד. 

אלפי ש"ח )הוצאות מימון בסך  512,79 -של כ סךלבתקופת הדו"ח הסתכמו  הוצאות מימון, נטו 

אלפי ש"ח(, לעומת הוצאות  20,076 -כבניכוי הכנסות מימון בסך של , פי ש"חאל 99,588 -כ של

 88,268 -בסך של כ אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )הוצאות 64,103 -של כ מימון, נטו בסך

  אלפי ש"ח(. 24,165 -בסך של כ בניכוי הכנסות ,אלפי ש"ח

בסך של  ש"ח לעומת רווח מני"ע אלפי 5,845מני"ע בסך של  הפסדבתקופת הדו"ח היה לחברה 

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 13,316

אלפי  6,223בתקופת הדו"ח היו לחברה הכנסות מריבית מהלוואות לז"א וקצר שנתנה בסך של 

  ש"ח.

הדו"ח היו לחברה לחברה הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן והלוואות לא צמודות. בתקופת 

ש"ח  אלפי 1,357אלפי ש"ח לעומת הוצאות בסך  10,609 -כ נטו בסך שלהוצאות הפרשי הצמדה, 

 . בתקופה המקבילה אשתקד

בתקופת הדוח הקודמת הוונה החברה . בתקופת הדוח הפסיקה החברה להוון הוצאות מימון

 . LYFEאלפי ש"ח בגין פרויקט  5,013 -כ הוצאות מימון בסך של

אלפי ש"ח לעומת רווח של  606,8 -כ רווח שללמו בתקופת הדו"ח הסתכ כלולותרווחי חברות 

סעיף זה מבטא את תוצאות פעילות חברת סיטי פס אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  9,455

בע"מ בעלת הזיכיון להפעלת הרכבת קלה בירושלים לרבות פעילות חברת התפעול קונקט ירושלים 

 בע"מ .

מס שוטף , אלפי ש"ח 42,590 -כ סך שללמס הבתקופת הדו"ח הסתכמו הוצאות  מיסים על הכנסה

אלפי ש"ח שהוצגו  2,794לאחר קיזוז הוצאות מס שוטף  בסך של אלפי ש"ח ) 14,904 -של כ סךב

אלפי ש"ח בגין מכירת קניון  4,000 -מס שבח בסך של כ הכולל כנגד קרן הון בגין הפרשי תרגום (

. כמו כן היו רת אשלון מלונאות בע"מאלפי ש"ח בגין מכי 6,460 -מס שבח בסך של כו בת ים

 -כומיסים נדחים בסך של  שנים קודמותממיסים בגין אלפי ש"ח  1,848 -כ של הכנסות מסלחברה 

מס , ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדאלפי  44,292בסך של לעומת הוצאות מס  ש"חלפי א 29,534

אלפי ש"ח שהוצגו  1,863של לאחר קיזוז הוצאות מס שוטף  בסך )ש"ח אלפי   16,061שוטף בסך 

אלפי ש"ח מיסים בגין מכירת נכס  5,884של  הכולל סך  כנגד קרן הון בגין הפרשי תרגום (

אלפי  313 בסך שלשנים קודמות  כמו כן היו לחברה הוצאות מס בגין .דיסלדורף אחד בגרמניה 

 אלפי ש"ח( 26,056בסך  ש"ח ומיסים נדחים

אלפי ש"ח לעומת רווח   607,802 -כ של רווחאת תקופת הדו"ח בהחברה סיימה  רווח )הפסד( נקי

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך  218,124של 

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 190,362אלפי ש"ח לעומת רווח של  246,157של 

אלפי ש"ח לעומת רווח בסך   795,892 -כ סך שללשל החברה בתקופת הדו"ח הסתכם  רווח כולל
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אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדו"ח כלל רווח  231,354 -כ של 

שינוי בשער החליפין של היורו לעומת ל קשרהפרשי תרגום ב בשל אלפי ש"ח 18,188 -של כ בסך

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 13,230 -של כ בסך רווח

 

  :8201דצמבר -רווח והפסד רבעוניים באלפי ש"ח לתקופה ינוארן תמצית דוחות להל .ב 

    

201820182018201820182017

ינוארינואראוקטובר יוליאפרילינואר

דצמברדצמברדצמברספטמבריונימרס

הכנסות

43,37844,07146,98348,965183,397234,467מהשכרת נדל"ן להשקעה

2,0022,0573,3322,4159,8066,892מייזום , דמי ניהול ופיקוח

5,70812,2058,4686,99433,3750ממכירת משרדים

51,08858,33358,78358,374226,578241,359סה"כ הכנסות

4,4639,5656,8935,42526,3460עלות מכירות

9,2367,8349,95414,25641,28049,153עלויות אחזקה

37,38940,93441,93638,693158,952192,206רווח גולמי

45,49812,55798,308134,56880,315(21,795)עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה

34,397-(42,238)(13,962)(9,831)(10,205)(8,240)הוצאות הנהלה כלליות ושיווק

42833,30648938534,6085,313רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות

252-(2,388)(400)0(4)(1,984)הוצאות אחרות

14,11317,22121,85657,411110,60173,879חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות,  נטו

19,911126,75067,007180,435394,103317,064רווח תפעולי

3,6256,3626,7833,30620,07624,165הכנסות מימון

88,268-(99,588)(28,148)(21,507)(30,167)(19,766)הוצאות מימון

1,8863,0811,0542,5858,6069,455חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות,  נטו

5,656106,02653,337158,178323,197262,416רווח לפני מיסים על ההכנסה

12,01114,4577,5088,61442,59044,292מיסים על ההכנסה 

6,35591,56945,829149,564280,607218,124-רווח  נקי )הפסד(

מיוחס ל:

89,10143,376122,616246,157190,362(8,936)בעלי המניות של החברה

2,5812,4682,45326,94834,45027,762זכויות שאינן מקנות שליטה

(6,355)91,56945,829149,564280,607218,124

דצמבר 2017דצמבר 2018ספטמבר 2018יוני 2018מרץ 2018

100.0101.2101.4101.5100.3מדד ידוע

4.32884.25514.21564.29164.1526שער חליפין אירו
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  :נזילות ומקורות מימון  .4

החברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהן ממקורות עצמיים וממקורות חיצוניים, הנפקה 

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

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

 15,711בסך של ומפעילות שוטפת (  אלפי ש"ח 423,583 -כ סך שללמסתכמת  2018 דצמברב 31)נכון ליום 

מקרקעין למכירה בסך אלפי ש"ח )בניכוי עלייה בסעיף מלאי משרדים ומקרקעין למכירה ועלייה במלאי 

הציגה החברה אלפי ש"ח  12,990ובניכוי עלייה במקדמות בגין מלאי זה בסך של אלפי ש"ח  40,398של 

)קניון  שנמכרנכס של וכן מתמורת מימוש אלפי ש"ח (  43,119תזרים חיובי  מפעילות שוטפת בסך של 

( בסך ושני ות בע"מ )תשלום ראשוןומתמורת מכירת אשלון מלונאאלפי ש"ח  124,812 -בסך של כבת ים( 

 -כ של)נטו( בלה החברה הלוואות לזמן ארוך וקצר בסך יבתקופת הדו"ח ק. חאלפי ש" 84,163 -כ של

 -של כ , פרעה אג"ח בסךש"ח  256,775של נטו ( בסך 11ש"ח הנפיקה אג"ח )סדרה אלפי  246,727

אלפי ש"ח )בעיקר בנכסים שרכשה  331,809 -כסך של בהשקיעה בנדל"ן להשקעה , אלפי ש"ח 160,623

דנד למיעוט בסך של יש"ח וכן דיבלפי א 75,000דנד לבעלי מניותיה בסך של יושילמה דיב בגרמניה(

 . אלפי ש"ח 52,049

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

הנחה זו  ים שלאחר פרסום הדוח הכספי בהגיע מועד קיומן.הכספיות הקיימות והצפויות במהלך השנתי

מבוססת על תחזית המזומנים של החברה, שהוצגה בפני דירקטוריון החברה, תוך פירוט המקורות 

  .2018 דצמברב 31והשימושים הידועים לחברה ליום 

ידיים, ראו לתקנות דוחות תקופתיים ומ' ד9התחייבויות של החברה לפי תקנה לפרטים אודות מצבת 

  (.2019-01-024058)אסמכתא מס':  2019 מרץב 19דיווח מיידי מיום 

 904-כ, הינה 2018בדצמבר,  31יצוין, כי יתרת העודפים הניתנים לחלוקה מהחברות הבנות נכון ליום  

)לרבות הפרשי שערוך שבמידה ( בתקופה המקבילה אשתקדש"ח מיליון  813לעומת סך של )מיליון ש"ח 

דה הפיננסיות החלות על החברות הבנות בשים לב לאמות המיוזאת  ו יתכן וישולם מס בגינם(ויחולק

להחזרי הלוואות אשר הפרתן, עלולות  NOIיחסי כיסוי שכ"ד/  ,כגון עמידה בגובה שכ"ד לפרויקט

  1להשפיע על יכולת החברות הבנות לחלק דיבידנדים.

ות בעלים לחברות בנות. הלוואות בעלים אלו נפרעות כמו כן, יובהר כי החברה מעמידה מעת לעת הלווא

 על ידי החברות הבנות בהתאם לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של אותן החברות.

 

 

 

 

 

                                                      
" כהגדרת מונח זה אין באמור כדי לגרוע מחובת דירקטוריון החברה לבחון את חלוקת הדיבידנד בהתאם ל"מבחן יכולת הפירעון 1

 בחוק החברות.
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  להלן יפורט שיעור המינוף הממוצע בגין חוב החברה ביחס לחלק החברה בנדל"ן להשקעה:

31.12.201831.12.2017

אש"חאש"ח

2,393,0242,032,259חוב ברוטו החברה במאוחד

(35,500)(98,700)בניכוי חוב השייך למלאי משרדים למכירה

443,029472,353בתוספת חלקנו בחוב  חברות כלולות

(98,226)(98,242)בנטרול חלק המיעוט בחוב חברות שאוחדו במלואן

(565,574)(443,863)בניכוי יתרות נזילות )נטו מחלק המיעוט(

2,195,2481,805,312חוב נטו המיוחס לחברה

2,452,1291,955,628סך נדל"ן להשקעה כמוצג בדוח על המצב הכספי

1,688,0611,339,198בתוספת חלקנו בשווי נדל"ן להשקעה חברות המוצגות על בסיס אקויטי

(191,704)(222,853)בנטרול חלק המיעוט בשווי הנדל"ן בחברות שאוחדו במלואן

3,917,3373,103,122חלק החברה בנדל"ן להשקעה

LTV56.0%58.2% נדל"ן להשקעה

 

 
( 21%נתוני סיטיפס בע"מ וקונקט ירושלים בע"מ )חלק החברה הטבלה לעיל אינה כוללת את 
וכן אינו כולל את מלאי משרדים ומקרקעין המיועדים למכירה  שאינן חברות נדל"ן להשקעה

 בגינו התחייבויותההטבלה כן כוללת את נכסי פרויקט הנובר ו וההתחייבויות שנלקחו בגינם.
 .2019וף חודש ינואר שהשלמת מכירתו הסתיימה לאחר תאריך המאזן בס

)ראה  ומסך ההתחייבויות נגרע מסך הנכסים אשלון מלונאות אשרבתקופת הדוח נמכר נכס 
 (  3.13.2.9סעיף 

 
 

 : 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(

וכן המקומי בשוק  בעיקר . החברה מנהלת את עסקיהתעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר להשכרה

  נשענת במידה רבה על מימון זר.או רכישתם והקמת נכסיה , בגרמניה כאמור לעיל

 

כונים בגין חשיפה הנובעת מסיכוני שוק. ניהול הסיכונים כאמור החברה לא קבעה מדיניות לניהול הסי .א

ביחס לכל מקרה לגופו, ומדווח לדירקטוריון מעת לעת לפי  ,ידי הנהלת החברה-ומעקב אחריו נעשה על

החברה הצורך. כל מקרה נבחן לגופו ותדירות הדיווח לדירקטוריון החברה נקבע בהתאם לבחינה זו. 

ם מבחינת היבט החשיפה הכלכלית במקום שיש סתירה בין חשיפה זו מנהלת את ניהול הסיכוני

  .לחשיפה חשבונאית

לפרטים נוספים אודות  ., מנכ"ל החברההינו מר ירון רוקמןהאחראי לניהול סיכוני השוק של החברה 

בשל ד. פרטים נוספים על התאגי - לפרק ד' א'26ראה תקנה  ירון רוקמן של מרניסיונו והשכלתו 

  :חשופה החברה לסיכונים הנובעים משינויים בגורמים חיצוניים כגון פעילותה
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 סעיף המושפע הסיכון

מדד 

המחירים 

 לצרכן

 מרבית הכנסות החברה משכר דירה ומרבית הלוואות החברה הינן צמודות למדד

לפיכך, כאשר מדד המחירים לצרכן עולה, הוצאות המימון גדלות, המחירים לצרכן. 

גדול יותר מהכנסות שכר הדירה הצמודות של החברה תחייבויות ומכיוון שהיקף ה

 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 

מודות למדד המחירים לצרכן, הרי שעלייה בשער החליפין, המביאה משכר דירה הינן צ

חברה ל לגידול בהתחייבויות החברה, לא תביא בהכרח לגידול בהכנסות משכר דירה.

בנכסים מניבים בחוץ לארץ. הכנסות שכ"ד המופקות מנכסים אלו  השקעות גם

הון העצמי והלוואות שנלקחו בגינן נקובות באותו מטבע חוץ. מכיוון שהשקעת ה

בנכסים אלו ממומנת מהלוואות שקליות צמודות )בעיקר אג"ח( הרי שקיים סיכון 

 להחלטת בהתאםששינוי בשער החליפין לא יהיה זהה לשינוי בשיעור עליית המדד. 

החליטה לאפשר גידור החשיפה שיש לה בשל  2012מחודש פברואר  החברה דירקטוריון

 מיליון יורו מעת לעת, על מלוא הסכום או 80 -השקעת ההון העצמי, כאמור לעיל עד ל

חלקו בהתאם לצרכים שתראה הנהלת החברה לפניה ובהתאם למצב תנודתיות שער 

בעבר בוצע גידור  ,נכון לעת הזאת החליטה החברה לא לבצע גידור לחשיפתה .היורו

  לחלק מהחשיפה.

 

 

 שינויים

 בשער

 הריבית

באמצעות אשראי נושא ריבית לזמן קצר רץ ובחו"ל אהחברה מממנת את פעילותה ב

וארוך . עלייה בשיעור הריבית עלולה לגרום לגידול בהוצאות המימון ולהקשות על 

 תזרימי המזומנים של החברה.
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    8201.31.12 םיומבחני רגישות למכשירים פיננסיים נכון ל .ב

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

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%

42,48284,965(849,646)(42,482)(84,965)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

(36,081)(72,161)72,16136,081721,611עודף נכסים באירו

ג. מבחן רגישות לשערי החליפין

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%10%5%

(46)(92)9246915עודף נכסים בפאונד

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%

2857(5,033)(28)(57)הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

3979(10,135)(39)(78)הלוואות לא צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

1,3302,667(525,420)(1,326)(2,649)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 31/12/18 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%

8,70217,404(174,038)(8,702)(17,404)אג"ח סדרה 7

17,13134,263(342,626)(17,131)(34,263)אג"ח סדרה 8

27,19354,386(543,856)(27,193)(54,386)אג"ח סדרה 9
15,22630,453(304,527)(15,226)(30,453)אג"ח סדרה 10

12,89625,792(257,920)(12,896)(25,792)אג"ח סדרה 11
(18,433)(9,217)18,4339,217184,334ניירות ערך סחירים

- השווי ההוגן של אג"ח סדרות 7-11 מבוססות על שער האיגרת בבורסה ליום 31/12/18

- דוח בסיסי הצמדה מצורף כנספח א' לדו"ח הדירקטוריון .
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 נוהל עסקאות בעלי עניין .6

  נוהל עסקאות זניחות  .6.1

, נדונה סוגיית סיווג 2010, ץבמר 21גרת ישיבתו של דירקטוריון החברה שנערכה ביום במס .6.1.1

"( כעסקאות עסקאותעסקאות, התקשרויות ופעולות מסוימות של החברה )להלן ביחד: "

( לתקנות ניירות ערך 3)א41תקנה  לעניין ,בין היתרטוריון החברה קבע כי יראו זניחות. דירק

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  22תקנה  2010 -)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

, וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות שבהם 1970 –ומיידיים(, תש"ל 

ושאי המשרה בחברה עניין אישי )במישרין או בעקיפין( כי יראו לבעלי השליטה בחברה ו/או לנ

בעסקאות המפורטות להלן ו/או שעונות לקריטריונים המפורטים להלן ובכפוף לאמות המידה 

להלן עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות האמורות לעיל ו/או  6.1.2המפורטות בסעיף 

 בהוראות הדין האמורות לעיל.

"(, לבין החברהרבות תאגידים בשליטתה )להלן ביחד: "עסקאות בין החברה, ל .6.1.1.1

בעלי השליטה בה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או בין החברה לבין נושאי משרה 

בחברה )בעלי השליטה בחברה האמורים לעיל ונושאי המשרה בה יקראו להלן ביחד 

"( ו/או בין החברה לבין אחרים, שלבעלי העניין האישי בעלי העניין האישיולחוד: "

עניין אישי בהן, הנוגעות להשתתפות החברה בהחזר הוצאות בעין של בעלי העניין 

האישי שהוציאו לטובת החברה )לרבות הוצאות ביטוח )כגון: ביטוח רכוש ומבנה, 

ירות, נושאי משרה(, הוצאות תקשורת, כיבוד, הוצאות מחשוב, הוצאות רכב )שכ

ליסינג, מוסכים וכיוצ"ב(, שליחות והובלות( ובלבד 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  .6.1.1.2

עסקה משותפת של עובדים ו/או קבלת לבעלי העניין האישי עניין אישי, הנוגעות לה

 שירותים משותפת מנותני שירותים חיצוניים ו/או מבעלי העניין האישי עצמם.

עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין האישי ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן  .6.1.1.3

לבעלי העניין האישי עניין אישי, הנוגעות להשכרת שטחים לשימוש החברה ו/או 

השטחים המשמשים את החברה ו/או להשכרת שטחים על ידי  להשכרת משנה של

 החברה לבעלי העניין האישי.

נכסים או קבלת ו/או מכירת עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין האישי לרכישת  .6.1.1.4

 שירותים הנדרשים לצורך הקמת פרויקט.

ה )קרי, בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקה שאינה חריג .6.1.2

היא 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( 

הכספי  שהיקפהבהתאם לסיווג המפורט להלן, ובלבד ( ומטה, 1%הינה בשיעור של אחוז אחד )

 אלפי ש"ח. 10,000לא יעלה על 

בכל עסקה כאמור, אשר נבחן סיווגה כעסקה זניחה, תחושב אחת או יותר מאמות המידה  .6.1.3

בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים או הרלוונטיות לעסקה המסוימת על 

 המבוקרים האחרונים של החברה:
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ך היקף העסקה מול סך כל הנכסים )כלומר, ס –"( נכס שאינו שוטףברכישת נכס קבוע )" .6.1.4

 המאזן( בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים.

מול  ו/או היקף הנכס הרווח/ההפסד מהעסקה –"( נכס שאינו שוטףבמכירת נכס קבוע )" .6.1.5

רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או  12הרווח השנתי הממוצע לפי 

 מבוקרים. 

 יות במאזן.היקף העסקה מול סך ההתחייבו –בקבלת התחייבות כספית .6.1.6

היקף העסקה מול סך ההכנסות  –ברכישת/מכירת מוצרים )למעט נכס קבוע( או שירותים  .6.1.7

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  .6.1.8

לוונטיות לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין, תיחשב העסקה כזניחה, בהתאם לאמת אינן ר

מידה רלבנטית אחרת, שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובלבד שאמת המידה הרלבנטית 

 ומטה. המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של אחוז

תחשבנה כעסקה  למען הסר ספק יובהר כי עסקאות שונות הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו .6.1.9

 אחת לצורך בחינת זניחותן. 

עוד יובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל החלטה אחרת של דירקטוריון החברה  .6.1.10

   בנושא עסקאות זניחות שקיבל דירקטוריון החברה בעבר, ככל שקיבל החלטות כאמור.

 לחוק החברות 255סיווג עסקאות חריגות ושאינן חריגות ופעולות המנויות בסעיף נוהל ל .6.2

אישי )כהגדרתם לעיל(  מתקשרות בעסקאות עם בעלי עניין , לרבות תאגידים שבשליטה,החברה

אשר אינן חריגות ו/או אינן מהותיות. לפיכך ועל מנת לחסוך בזמן "( עסקאות בעלי עניין)להלן: "

ריון , אישר דירקטו2019במרץ  19ביום  ובעלויות ולאפשר לחברה לפעול ביעילות ובגמישות,

אמות  שעניינונוהל ,2019במרץ  17יום החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה מ

 255וכן אמות מידה לסיווג פעולות כאמור בסעיף , ותחריג ןשאינות וחריג אותמידה לסיווג עסק

לחוק  א(1)117וזאת על פי סעיף לחוק החברות אם הן פעולות מהותיות או שאינן מהותיות, 

עסקאות שיעמדו באותן אמות מידה על פי שיקול דעת הנהלת החברה, לא יהיו כפופות ת. החברו

 .הנוהל ייבחן מדי שנהמובהר כי . והכל כפוף להוראות כל דין לאישור ספציפי של ועדת הביקורת

, ובלבד תסווג כעסקה שאינה חריגה אם היא מקיימת את התנאים הבאים במצטבר עסקה

: העסקה הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה; העסקה הינה ברהשהעסקה הינה לטובת הח

בתנאי שוק; העסקה אינה מהותית, היינו: היא לא עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות 

מיליון ש"ח תחשב  2יובהר, כי היקף עסקה שסכומה עולה על  החברה, רכושה או התחייבויותיה.

 עסקה מהותית.

  בחברה:גילוי בדבר המבקר הפנימי  .7

שניאור סימינובסקי הינו המבקר הפנימי של החברה, רואה חשבון בעל משרד לראיית חשבון, בעל ניסיון 

 .1992משנת החל  של החברה רב בתחום הביקורת וביקורת פנים, מכהן כמבקר פנימי

לחוק )ב( 146עומד בהוראות סעיף  לרבות משרד סימינובסקי שניאור, מטעמו הוא פועל,, המבקר הפנימי

 1992-)א'( לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב3, בתנאים הקבועים בסעיף 1999 –החברות, התשנ"ט 
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  לחוק הביקורת הפנימית. 8בסעיף ו"( חוק הביקורת הפנימית)להלן: "

המבקר המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנימית כמיקור חוץ מטעם משרד סימינובסקי שניאור. 

 .חברות נוספות מקבוצת אשטרוםמועסק כמבקר פנימי ב

, היקף שעות בשנה 350 -המבקר הפנימי וצוות העובדים המקצועיים הכפופים לו מועסקים בהיקף של כ

לרבות משרד סימינובסקי שניאור, מטעמו הוא , הפנימיהמבקר למיטב ידיעת החברה,  .שנמצא מספיק

ין לו כל קשר עסקי עם החברה או גוף או גוף קשור לה וא אינו מחזיק בניירות ערך של החברה פועל

   .קשור לה

 

 מס' שעות ביקורת  

 בתאגיד עצמו

 מס' שעות ביקורת 

 בתאגידים מוחזקים
 סה"כ

מס' שעות ביקורת לגבי 

 פעילות בישראל
160 190 350 

 

. הנימוקים לאישור המינוי 1992שנת  –בדירקטוריון החברה מועד אישור מינויו של מבקר הפנימי 

הינם בעיקר, הניסיון שהמבקר פנימי צבר בתחום הביקורת הפנימית שיסייעו לו בביצוע  כאמור

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 

  יים יבדקו בביקורת פנימית אחת לתקופההמהות

לדיון ואישור  הגובשה בשיתוף עם הנהלת החברה והובא 2018תוכנית העבודה לביקורת הפנימית לשנת 

תוכנית העבודה מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול . 2017בדצמבר  21בישיבתה מיום  ביקורתהועדת וב

 אושרת כרוכה באישור ועדת ביקורת. כל סטייה מתוכנית העבודה המ דעת לסטות ממנה.

 תוכנית הביקורת הפנימית הרב שנתית מקיפה תאגידים וגופים שבהם יש לחברה אחזקה מהותית

תכנית העבודה השנתית של  .וממנה נגזרת תכנית הביקורת השנתית אשר מתעדכנת במידת הצורך

הותיים יבדקו בביקורת החברה מבוססת על הערכת מהותיות הנושאים המבוקרים כך שהנושאים המ

  הפנימית אחת לתקופה.

 יבוועדת הביקורת בנושא ניםדיוהתקיימו , 2019במרץ  17 -ו 2019 ינוארב 27, 2018במרץ  15בימים 

  דוחות ביקורת המבקר הפנימי.

תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית, הנחיות בהתאם למבקר הפנים עורך את ביקורתו בכתב 

)ב( לחוק  4, כאמור בסעיף ריכים כפי שפרסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראלמקצועיות ותד

 .הביקורת הפנימית

הונחה דעתו של דירקטוריון החברה, כי מבקר הפנים עמד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים 

דוחות  ובהנחיות, זאת בשים לב למקצועיותו, תקופת העסקתו ולהיכרותו עם החברה וכן על סמך

  הביקורת שהכין בתקופת הדיווח.

 .יו"ר הדירקטוריוןהממונה הארגוני על המבקר הפנימי הוא 
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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

בחברה. ועדת הביקורת בשיתוף עם הנהלת החברה והמבקר הפנימי בוחנים מידי שנה את ההיקף הנאות 

 של עבודת הביקורת הפנימית בחברה.

בהמשך לאמור, עובר לפרסום דוח זה, בחנה ועדת הביקורת וציינה כי המבקר הפנימי מבצע את תפקידו 

במהלך השנה וכן כי עומדים ות הביקורת שהגיש בנאמנות ובמקצועיות, זאת בין היתר, בהתבסס על דוח

לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, בהתחשב בהיקף ומורכבות הפעילות של 

 החברה, זאת בהתבסס על דיווחי החברה והמבקר הפנימי.

 ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעיתהומצאו מסמכים, נמסר מידע וכן למבקר הפנימי 

דרך  .לחוק הביקורת הפנימית 9כאמור בסעיף  למערכות המידע של החברה לרבות נתונים כספיים,

 בפועל.  דוחותיוהתגמול של המבקר הפנימי הינה על פי הגשת 

. להערכת דירקטוריון ש"ח  אלפי  99סך של למבקר הפנימי  שילמה החברה עבור ביקורת שנת הדו"ח

אין בתגמול כאמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של התגמול כאמור הינו סביר ו החברה

 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.

 ידיות.לא קיימות התחייבויות למתן תרומות בתקופות עת

 .אש"ח 359 -חלק החברה  ,ש"חלפי א 838באמצעות חברות כלולות סך של תרמה החברה 

 
   :גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר .9

אחרות עם חברות במספר עסקאות משותפות  את קסירר. : קוסט פורר גבאיהינו רואה החשבון המבקר

 .Fair Audit בחו"ל רואה החשבון הינו ישנם רו"ח אחרים.

הסתכם שכר רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת הקשורים לביקורת ויעוץ  2018-ו 2017 יםשנב

  :כדלקמן מס

  2017בגין שנת    2018בגין 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

 573 2,472 585  2,505 ( 1) בגין החברה 

 669 3,003 619 2,749 בגין חברות מאוחדות  

 33 132 33 132 רו"ח אחרים 

 air AuditF (2) 414,1   645   275,1     589             

 1,864 6,882 1,800   6,800  סה"כ 
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 (60 – 2017) לווים לביקורת נשעות שירותים אחרים ה  78כולל  – 2018 (1)

 שעות ( 222 – 2017)  שירותים נלווים לביקורתשעות  248כולל  - 2018 (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 את דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצתה של ועדת הביקורת אסיפה הכללית של החברה וה

 תו של רואי החשבון המבקר ואת שכרו.היקף עבוד

 

 

 
 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית: .10

דירקטוריון החברה קבע כי המספר  1999 –( לחוק החברות תשנ"ט 12)א()92בהתאם לסעיף  .10.1

ראוי של הדירקטורים בדירקטוריון החברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לא המזערי ה

 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 חשבונאית 

ננסית" כהגדתו בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופי

(, במיוחד בתחום עיסוקה של 2005 -ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

דבר המאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם  -תחום הנדל"ן  -החברה 

ה בכל הנוגע למצבה הכספי והעסקי של החברה ולעריכת לדין ומסמכי ההתאגדות של החבר

 הדו"חות הכספיים ואישורם.

 
( 12)א()92הדירקטורים אותם רואה החברה כבעלי המומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך סעיף  .10.2

 לחוק החברות, הם:

 בוגר בחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.  מר צבי סובל, .א

כלכלה וצירוף בין חוגי, האוניברסיטה העברית בירושלים,  בוגר ,(צ)דח" מר מנחם ברנר .ב

מוסמך מנהל עסקים )התמחות מימון(, מאוניברסיטת קורנל, ארה"ב, דוקטורט 

 במימון וכלכלה, אוניברסיטת קורנל, ארה"ב. 

רביד  - מר יצחק רביד, בוגר חשבונאות וכלכלה, רואה חשבון ושותף בכיר במשרד רווה .ג

 רואי חשבון .

תואר ראשון במנהל עסקים רואת חשבון ומרצה לחשבונאות . )דח"צ(,  ה פלדראלגב'  .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. -הפיננסים, הכלכלה והנדל"ן 

 פרטים נוספים. –לפרק ד'  26תקנה 

  גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים .11

 תקנון החברה לא קובע הוראה בדבר מינוי דירקטורים בלתי תלויים. 
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 :פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד .12

 טי הנאמן לכל סדרה:פר .א

 כתובת למשלוח מסמכים פרטי התקשרות שם חברת הנאמנות סדרה

שטראוס לזר חברה לנאמנויות  7
 ( בע"מ1992)

 03-6237777 –טלפון 

 03-5613824 –פקס 

 ת"א 17רח' יצחק שדה 

 -ו 9, 8
11 

 רזניק פז נבו

 נאמנויות בע"מ

 03-6393311-טלפון

 03-6393316-פקס

 ת"א 14רח' יד חרוצים 

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  11-ו 109,8,7,  אג"ח סדרות – דירוג

 

 

דירוג במועד  סדרה

 ההנפקה

דירוג במועד 

 דוח זה

ברה שם הח

 המדרגת

תאריך מתן 

 הדירוג

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 

11 ILA/stable ILA/stable " 20.8.2018 
 

)אסמכתא  2018 אוגוסטב 20ה ראו דיווח מיידי מיום לפרטים אודות דוח הדירוג העדכני של החבר

 (.2018-01-079227מס': 

 

 עמידה בתנאים ובהתחייבויות למחזיקי אגרות החוב .ג

 
עמידה בכל התנאים  סדרה

וההתחייבויות עפ"י שטר 
הנאמנות, בתום שנת 

 הדיווח ובמהלכה

האם התקיימו תנאים 
המקימים עילה להעמדת 

הסדרה לפירעון 
 בטוחות מיידי/מימוש

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

 לא לא כן 11

 

לתום תקופת הדוח ובמהלכו לא נדרשה החברה לביצוע  – דרישה לביצוע פעולות מטעם הנאמן .ד

אגרות חוב )סדרה , (8אגרות חוב )סדרה  ,(7אגרות חוב )סדרה הנאמן למחזיקי פעולות לדרישת 
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 .(11אגרות חוב )סדרה ו (10אגרות חוב )סדרה  ,(9

 במהלך תקופת הדוח ולאחריו לא ביצעה החברה שינויים בתנאי – שינוי בתנאי אגרות החוב ו. 

אגרות ו (10סדרה אגרות חוב ) ,(9אגרות חוב )סדרה  ,(8אגרות חוב )סדרה  ,(7אגרות חוב )סדרה 

  .(11חוב )סדרה 

 נכסים משועבדים ז. 

   לא שועבדו נכסים.במסגרת שטרי הנאמנות לאגרות החוב של החברה,   

 

  7אג"ח סדרה  .ח 

( כך 7כי אם במהלך תקופת ריבית כלשהיא יעודכן דרוג אגרות החוב )סדרה  התחייבה החברה  

נוספים ובמידה והדרוג  0.5%-שיעור הריבית בלו( יוגדל  )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 

ה הכספיים השנתיים מהרווח הנקי של החברה על פי דו"חותי 50%כלשהי בסכום העולה על 

  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) פיננסי נטו , יחס חוב77.5%שלא יעלה על  CAP -חוב פיננסי נטו ל

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 ההוןש"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%ריבית נוסף של כל ירידה נוספת יוגדל בשיעור  ,0.5%-יוגדל שיעור הריבית ב, 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 יפחתמתן שעבוד שלילי ועמידה בהתניות פיננסיות לרבות יחס הון למאזן שלא 

יעלה שלא  NOI -( ל1, יחס חוב פיננסי נטו )77.5%שלא יעלה על  CAP -נטו ל , חוב פיננסי17%

. כן נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן: החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה 15.5על 

הנקי של החברה וכל עוד שההון השנתי מהרווח  50%קלנדארית כלשהי בסכום העולה על 

. הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של מיליון ש"ח 650-העצמי לא קטן מ

מיליון ש"ח. כן נקבע כי אם במהלך תקופת ריבית כלשהיא  700-החברה לא פחת מתחת ל
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)או  ilAנמוך בשתי דרגות מתחת לדירוג  ( כך שהדרוג יהיה9יעודכן דרוג אגרות החוב )סדרה 

נוספת  ת דירוגכל יריד .0.5%-ור הריבית ביוגדל שיע"( הבסיס דירוג)להלן: "דרוג מקביל לו( 

כמו כן במידה  .במצטבר 1%אך לא יותר משיעור עלייה של  0.25%-ביוגדל שיעור ריבית 

מיליון ש"ח  600-והחברה לא תעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות : ירידת הון עצמי מתחת ל

התניה שלא תקוים.  לכל 0.25%-יוגדל שיעור הריבית ב 19%-ויחס הון עצמי למאזן מתחת ל

 .1.5%עליית הריבית הכוללת לרבות הורדת דירוג ואי עמידה בהתניות פיננסיות מוגבלת עד 

 

 10אג"ח סדרה  יא.      

כמו  ( נקבעו התחייבויות ועילות לפירעון מיידי10במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה 

, חוב 17%הון למאזן שלא יעלה על מתן שעבוד שלילי ועמידה בהתניות פיננסיות לרבות יחס 

. כן 15.5שלא יעלה על  NOI -, יחס חוב פיננסי נטו ל77.5%א יעלה על של CAP -פיננסי נטו ל

נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן : החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה קלנדארית 

כספיים השנתיים מהרווח הנקי של החברה על פי דוחותיה ה 50%כלשהי בסכום העולה על 

הרווח הנקי  .מיליון ש"ח 700-המאוחדים לשנה הרלוונטית וכל עוד שההון העצמי לא קטן מ

                          מיליון  750-יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברה לא פחת מתחת ל

( כך 9ב )סדרה כן נקבע כי אם במהלך תקופת ריבית כלשהיא יעודכן דרוג אגרות החו .ש"ח

 כל ירידה נוספת – 0.5%-+ )או דרוג מקביל לו( יוגדל שיעור הריבית בBBB שהדרוג יהיה

במצטבר  1%אך לא יותר משיעור עלייה של  0.25%בדירוג תביא לגידול בשיעור ריבית נוסף של 

 750-מתחת לכמו כן במידה והחברה לא תעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות : ירידת הון עצמי 

לכל התניה  0.25%-שיעור הריבית ב יוגדל 19%-מיליון ש"ח ויחס הון עצמי למאזן מתחת ל

שלא תקוים. עליית הריבית הכוללת לרבות הורדת דירוג ואי עמידה בהתניות פיננסיות מוגבלת 

 .1.5%עד 

  11אג"ח סדרה  יב.

 2018בספטמבר  2עת מדף מיום הנפיקה החברה על בסיס דוח הצ 2018בספטמבר  4ביום                    

ש"ח ע.נ. אגרות  260,000,000,  2018ביולי  10לתשקיף מדף של החברה נושא תאריך  ובהתאם

 .2018(. אגרות החוב צמודות )קרן וריבית ( למדד המחירים לצרכן של חודש יולי  11חוב )סדרה 

)שמונה(  8שעה( תשלומים לא שווים כדלקמן: )ת 9 -( עומדים לפירעון ב 11אגרות החוב )סדרה                   

מיליון ש"ח(  אשר  13מקרן אגרות החוב ) 5%תשלומים, כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 

)כולל(, והיתרה תשולם בתשלום אחד  2027עד  2020באפריל של כל אחת השנים  30ישולמו ביום 

. היתרה הבלתי 2028באוקטובר  30מיליון ש"ח ( ביום  156מקרן אגרות החוב )  60%בשיעור של 

מסולקת של קרן אגרות החוב )כפי שזו תהא מעת לעת( תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

פרסמה סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ דוח דירוג לסדרה חדשה  2018באוגוסט  20. ביום 1.83%

 .(2018-01-079230)אסמכתא מס':   +ilAזו  

( נרשמה  משכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה 11שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה במסגרת                   

בלתי מסוימים מזכויותיה של החברה בחברת  50%בסכום בלשכת רישום המקרקעין , על 
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מהכנסותיה בחברה  50%קניונים בישראל ושיעבוד שוטף מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על 

 ועילות לפירעון מיידי כמו עמידה בהתניות פיננסיות : זו  . כמו כן  נקבעו התחייבויות

 . 1 -יחס פחות מ –(  . 80%עמידה ביחס הלוואה לבטוחה  )נכס מניב *  (1

 מיליון ש"ח.  750 –הון עצמי מינימלי  (2

 . 17% -יחס הון למאזן שלא יפחת מתחת ל (3

ק דיבידנד במהלך שנה קלנדארית נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן: החברה לא תחל                  

מהרווח הנקי של החברה על פי דוחותיה הכספיים השנתיים  50%כלשהי בסכום העולה על 

מיליון ש"ח. הרווח הנקי  750-המאוחדים לשנה הרלוונטית וכל עוד שההון העצמי לא קטן מ

 ש"ח.מיליון  850 -יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברה לא פחת מתחת ל

במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית השנתית                   

כך  ,0.25% בשיעור נוסף של (11סדרה (של אגרות החוב  שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת

 ,0.25% הבסיס בתוספת שווה לשיעור הריבית כפי שיהא באותה עת לפני השינוי בדירוג שיהא

בגין כל ירידת דרגה נוספת בדירוג יעלה שיעור . המקסימלית והכל בכפוף למגבלת עליית הריבית

בשיעור נוסף  (11סדרה )שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  השנתית הריבית

כפי שיהא באותה עת לפני השינוי בדירוג  ועד לשיעור שיהא שווה לשיעור הריבית ,0.25%של 

להסרת ספק מובהר כי . והכל בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית, 1% ס בתוספתהבסי

בנוסף, שיעור הריבית  במצטבר בגין ירידת הדירוג כאמור. 1%שיעור הריבית הנוסף לא יעלה על 

יחס הלוואה על אגרות החוב יעלה במידה והחברה לא תעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות: 

 750 -, ההון העצמי המינימלי של החברה לא יפחת מ1לא יעלה על  לבטוחה והיחס המשוקלל

יובהר, כי אם וככל שתידרש התאמה . 19%מתחת ל יחס ההון העצמי למאזןמיליון ש"ח, ירידת 

 .1.5%לא יעלה על  שיעור הריבית הנוסף, של ריבית

                   

ינם במסגרת שטרי הנאמנות לפרטים אודות יחסים פיננסיים של החברה שנדרש גילוי בג

 .להלן יבבס"ק ראה טבלה 
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 ולכן שווים בבורסה לקח בחשבון את הפרעון שנעשה לאחר תאריך המאזן 26/12-/ וב20/12-חל ב X-)א( לגבי סדרות אלו יום ה   פרטים אודות סדרות אגרות החוב: 

 NOI -, יחס החוב פיננסי נטו ל54.24%הינו  CAP -, יחס החוב פיננסי נטו ל40.22%למאזן הינו  אלפי ש"ח, יחס הון עצמי 1,870,741נכון למועד הדוח החוב הפיננסי נטו של החברה הינו  (1

   .12.31ינו ה

 . 93.97%   -  1-פחות מ  –יחס הלוואה לבטוחה  – 11אג"ח סדרה  (2

 נכון למועד הדוח עומדת החברה בהוראות שטרי הנאמנות. (3

 פרטים אודות סדרות אגרות החוב )אלפי ש"ח( -  (12)סעיף   נספח

 מועד סד'

 הנפקה

ע.נ בעת 
ההנפקה 
)לרבות 

בהרחבות 
 סדרה(

ערך נקוב 
ליום 

31/12/18 

ערך נקוב 
מוערך ליום 

31/12/18 
 חאש"

סכום ריבית 
צבורה ליום 

31/12/18 
 אש"ח

האג"ח ערך 
בדוחות 

הכספיים 
 האחרונים

 אש"ח

שווי בורסאי 
 ליום

31/12/18 
 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   )א( 145,031 165,217 3,540 166,138 153,947,369 500,000,000
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 

 2014יל אפר
 
 
 

ריבית שנתית  342,626 325,601 1,246 318,926 313,846,350 510,000,000
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 
 
 
 

519,441,9279 519,442 6,346 506,626 543,856 
 

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 

 לא צמוד
 כן לא

10 
  2016ספטמבר 

 2017יולי 
296,290,000 

 
 
 

ריבית שנתית  )א( 295,391 302,343 4,600 299,825 296,290,000
3.06% 

 

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 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 כן לא

11 
  2018ספטמבר 
 

260,000,000 
 
 
 

ריבית שנתית  257,920 257,423 1,554 260,513 260,000,000
1.83% 

 

תשלומים שנתיים  8 כן
מהקרן(  5%)שווים 
 30/4/2019 -החל מ
 30/4/2027 -וכלה ב

ותשלום תשיעי 
 30/10/2028-( ב60%)

תשלומים חצי  20
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 30/4/2019
30/10/2028 

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

 כן לא
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 :נספחים .13

 
 .דו"ח בסיסי הצמדה    - רצ"ב נספח א' 

 דו"ח סולו של אשטרום נכסים בע"מ.    -  'ברצ"ב נספח 
 

 הערכות שווי .14

לדוח תקופתי זה מצורפות )לרבות על דרך ההפניה( הערכות שווי שהינן הערכות שווי מהותיות מאד 

ו/או הערכות שווי של נכסים משועבדים להבטחת התחייבויות החברה על פי אגרות החוב. ראו מצ"ב 

ונים בע"מ )קניון בת ים(, מגדלי הוד השרון בע"מ )חברה כלולה(, חוצות המפרץ של קניהערכת שווי 

 בע"מ )חברה כלולה(.

 

 

 בברכה,

 

 

 
 ירון רוקמן אברהם נוסבאום                            

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון                            

 

 

  2019 ץמרב 19תאריך: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 125 -   

 דוח בסיסי הצמדה  - 'נספח א

  831/12/201דוח בסיסי הצמדה נכון ליום 

 

 

מטבע חוץ )כולל צמודים למט"ח(

סה"כפריטיםצמוד למדדלא צמוד

שאינםהמחירים 

כספייםבפאונדביורולצרכן

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

נכסים שוטפים

215,78237,612917254,311מזומנים ושווי מזומנים

153,38915,883169,272השקעות לזמן קצר

7,53558,0506,301471,890חייבים ויתרות חובה

169,076169,076מלאי משרדים למכירה

162,437162,437נדל"ן להשקעה מויעד למימוש

נכסים לא שוטפים

74,212213,678193,259759,3471,240,496השקעה בחברות כלולות

מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה

1,076,0531,213,6392,289,692נדל"ן להשקעה

60,63160,631מלאי מקרקעין

17,01717,017הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

206212,8173,044רכוש קבוע

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

450,918288,7451,329,3149422,367,9474,437,866סך כל הנכסים

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

התחייבויות שוטפות

120,742120,742אשראי מתאגידים בנקאיים

14,549875103,488118,912חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

26,117144,105170,222חלויות שוטפות של אג"ח

28,13327,22216,1102771,492זכאים ויתרות זכות 

התחייבויות לא שוטפות

177,8034,158414,199596,160הלוואות מתאגידים בנקאיים

480,509906,4791,386,988אגרות חוב

8,7428,742הלוואה משותף בשותפות מאוחדת

55,55255,552הלוואה מאחרים לזמן ארוך

1,4051,405התחייבויות בשל הטבות לעובדים

40,959135,137176,096מיסים נדחים

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

849,2581,138,391583,49827135,1372,706,311סך כל ההתחייבויות

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

745,8169152,232,8101,731,555(849,646)(398,340)היתרה המאזנית נטו

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

מטבע ישראלי
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 נספח א'
 7/20112/13דוח 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

262,871115,137378,008מזומנים ושווי מזומנים

הלוואה לז"ק לחברה כלולה

147,83818,446166,284השקעות לזמן קצר

24,68715,3294,62644,642חייבים ויתרות חובה

133,623133,623מלאי משרדים למכירה

מלאי מקרקעין

556,057556,057נכסי השקעה מיועדת למימוש- קניונים בישראל

נכסים לא שוטפים

109,70888,302153,035541,807892,852השקעה 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

 



 
  

 
 'בנספח 

 
 

 בע"מ אשטרום נכסים
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 8201 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  2017-ו 2018בדצמבר  31החברה( לימים  -בע"מ )להלן  אשטרום נכסיםשל  1970-התש"ל

החברה. המידע בנספח ב' בדוח הדירקטוריון של ואשר נכלל  2018בדצמבר  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 218,784-אלפי ש"ח וכ 333,062-כויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של התחייב

אלפי  49,604אלפי ש"ח,  101,253 הסתכם לסך של חלק החברה ברווחי החברות הנ"ל, בהתאמה, ואשר 2017-ו 2018
, בהתאמה. הדוחות הכספיים של 2016-ו 2017, 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  48,811-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 

מו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על בחינה של הכללים החשבונאיים שיוש
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 , של רואי חשבון אחריםבהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות לדעתנו, 
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2019במרס,  19
 

 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 2018בדצמבר, 

 .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   

 
 2018 2017 

 אלפי ש"ח מידע נוסף 

    נכסים שוטפים
 258,130  212,471  ב' מזומנים ושווי מזומנים

 147,838  152,011  ג' השקעות לזמן קצר
 57,249  65,645   חייבים ויתרות חובה

 133,623  169,076   מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בנייה למכירה

   599,203  596,840 

    נכסים לא שוטפים
 622,406  653,214   נדל"ן להשקעה

 60,384  60,631   מלאי מקרקעין
 576,466  745,247   הלוואות לחברות מוחזקות

 1,428,842  1,579,102   מוחזקות, נטוחברות נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים ל
 8,843  17,017   הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך

 1,843  1,453   כלי רכב וציוד משרדי -רכוש קבוע 

   3,056,664  2,698,784 

   3,655,867  3,295,624 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהלהמיוחסים  המצב הכספיהדוחות המאוחדים על נתונים כספיים מתוך 
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 בדצמבר 31ליום   
  2018 2017 

 אלפי ש"ח מידע נוסף 
    

    התחייבויות שוטפות
    

 35,500  120,700   אשראי מתאגידים בנקאיים 
 159,631  170,222   חלויות שוטפות של אגרות חוב

 17,131  15,261   חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 33,750  -   הלוואה מאחרים לזמן קצר

 42,764  40,958  1ד' זכאים ויתרות זכות
 150  13,140   מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

    
   360,281  288,926 

    התחייבויות לא שוטפות
    

 195,022  181,961   הלוואות מתאגידים בנקאיים
 34,797  51,016   הלוואות מחברות מוחזקות

 1,291,861  1,386,988   אגרות חוב
 53,540  55,552   הלוואה מאחרים לזמן ארוך

 1,112  1,253   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 3,490  4,336   מיסים נדחים

    
 

  1,681,106  1,579,822 
    

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
    

 135,168  135,168   הון מניות
 247,866  247,866   פרמיה על מניות

 48,153  48,153   קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 1,042,633  1,214,399   יתרת רווח

 (46,944)  (31,106)   קרנות אחרות
    
 

  1,614,480  1,426,876 
    

 
  3,655,867  3,295,624 

 

 
 
 

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

 

 

 
 

       2019, במרס 19
 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

 
 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח מידע נוסף 

  הכנסות 
   

     
 44,058  44,548  43,420   מהשכרת נדל"ן להשקעה

 23,159  -  33,375   ממכירות של שטחי משרדים
 10,906  11,010  8,457   מדמי ניהול ופיקוח

 78,123  55,558  85,252   סה"כ הכנסות

  עלויות
   

 15,855  -  26,346   עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 2,561  3,577  3,718   אחזקה

 59,707  51,981  55,188   רווח גולמי

  רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות
 

 35,769  4  4,028 

 17,921  2,045  6,888   להשקעהערך נדל"ן עליית 

 
  97,845  54,030  81,656 

 (17,570)  (14,691)  (24,263)   הוצאות הנהלה וכלליות
 (520)  (209)  (889)   הוצאות אחרות

חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות 
 202,979  173,004  229,518   מוחזקות, נטו

 266,545  212,134  302,211   רווח תפעולי
 16,144  13,177  5,568   הכנסות מימון
 (66,211) (66,670) (86,060)  הוצאות מימון

הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות 
 מוחזקות

 
 20,389  23,887  23,195 

חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות 
 מוחזקות, נטו

 
 8,606  9,455  8,552 

 248,225  191,983  250,714   רווח לפני מסים על ההכנסה

 2,104  1,621  4,557  ה' מסים על ההכנסה

 246,121  190,362  246,157   רווח נקי המיוחס לחברה
 
 
 
 
 

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

  



 אשטרום נכסים בע"מ
 חברהלהמיוחסים  הרווח הכוללהדוחות המאוחדים על נתונים כספיים מתוך 
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 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 
 246,121  190,362  246,157  רווח נקי המיוחס לחברה

רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר השפעת 
    המס(:

בגין מימוש נכסים פיננסיים הפסד  ואהעברה לדוח רווח 
 (12,224) -  -  זמינים למכירה

 12,224  -  -  ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירהעליית 
 (17,220)  9,885  15,026  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  15,026  9,885  (17,220) 

 228,901  200,247  261,183  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
 246,121  190,362  246,157  רווח נקי המיוחס לחברה

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
    שוטפת של החברה:

    התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
 (17,921) (2,045) (6,888) עליית ערך נדל"ן להשקעה

 (211,531) (182,459) (238,124) חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות מוחזקות, נטו
 465  483  500  רכוש קבועפחת 

 2,104  1,621  4,557  מסים על ההכנסה
 815  (877) 812  עלות תשלום מבוסס מניות

 26,872  29,605  60,103  הוצאות מימון , נטו
 103  221  141  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

  (178,899)  (153,451)  (199,093) 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

    
 (4,182) (27,593) 29,594 ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (95,319) (16,557) (34,844) במלאי משרדים למכירה עלייה
 -  (12,375) (5,554) במלאי מקרקעין עלייה

 (903) (60) 12,990  עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר
 1,576  19,877  (26,662) בזכאים ויתרות זכות )ירידה( עלייה

  (24,476)  (36,708)  (98,828) 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה בחברה עבור:
 (72,011) (69,262) (71,492) ששולמהריבית 

 2,502  1,402  3,521  ריבית שהתקבלה
 (313) (16) (3) מסים ששולמו

 8  308  -  מסים שהתקבלו
 4,163  -  -  דיבידנד שהתקבל

  (67,974)  (67,568)  (65,651) 

 (117,451)  (67,365)  (25,192)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 בדצמבר 31 

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
מכירת )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

 (34,441) 66,596  (10,335) הפסד, נטו
 (834) (49,935) (18,613) השקעות בנדל"ן להשקעה, נטו

 (300) -  -  בגין מכירת נדל"ן להשקעהמיסים ששולמו 
 -  -  (227,782) רכישת זכויות בחברה מוחזקת

 -  (23,612) -  רכישת זכויות בשותפות
 -  -  27,641  החזר הלוואה לשותפים

 19,104  44,120  3,930  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
 (4,215) 20,124  7,967  עלייה בחובות של חברות מוחזקות ושותפויות, נטו

קבלה )מתן( הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות, צד קשור 
 (19,857) 18,360  74,123  ואחרים, נטו

 -  (16,536) (33,801) מתן הלוואה לשותפים
 1,011  -  -  שינוי בפקדון מוגבל, נטו

 -  -   (33,750) פרעון התחייבויות בגין רכישת קרקע
 77,677  -  -  נכס פיננסי זמין למכירהתמורה ממכירת 

 (300)  46  (110) השקעות )גריעות( של כלי רכב וציוד משרדי, נטו
השקעה של  ( שנבעו מפעילותעילותנטו )ששימשו לפמזומנים 

 37,845  59,163  (210,730)  החברה

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
 -  115,348  -  הנפקת מניות

 365,911  178,230  256,775  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 (133,295) (159,086) (160,623) פרעון אגרות חוב

 4,659  -  98,904  הלוואות מחברות מוחזקות
 (75,000) (85,000) (75,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 (4) 35,500  85,200  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 218  443  -  תמורה ממימוש אופציות למניות

 (12,661) (52,301) (14,993) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
 -   40,000  -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 149,828  73,134  190,263  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה

 70,222  64,932  (45,659) במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עלייה

 122,976  193,198  258,130  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 193,198  258,130  212,471  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    )א(
  -   39,281  5,500  השקעה בנדל"ן להשקעה

 -   48,009  -  לבניה קרקעותרכישת 

 27,200   -    -  דיבידנד שהתקבל בדרך של פרעון הלוואה
 

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

 
באותו תאריך,  השהסתיימשנה ול 2018, בדצמבר 31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 

. יש לעיין במידע 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג'9בהתאם להוראות תקנה 
בדצמבר,  31כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 .ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם 2019 ,מרסב 19שפורסם ביום  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2018
 

 (תאגידים מוחזקיםיתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה )ללא סכומים בגין  .ב

 

 בדצמבר 31

 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

   בשקלים ללא הצמדה:
 15,087  797,46  מזומנים

 243,043  674,165  שווי מזומנים *(

  471,212  258,130 
 

 לשלושה חודשים. יוםקדונות לזמן קצר מופקדים בתאגידים בנקאיים לתקופות של בין יפ *(
 (זהה - 2017 ,0.1%-0.01% -2018) קדונות נושאים ריבית בנקאית בהתאם לתקופת ההפקדותיהפ

 
 
 (תאגידים מוחזקים)ללא סכומים בגין  לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים  .ג

 
 המיוחסים לחברה: IFRS 9-פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל .1

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 19,762  17,406  מניות

 56,598  58,213  אגרות חוב
 71,478  76,392  קרנות כספיות

  152,011  147,838 

 633,715  810,892  הלוואות וחייבים

  962,903  781,553 
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 )המשך( גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ג

 
 IFRS -מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .2

 המיוחסים לחברה: 9
 

 8201בדצמבר,  31

 עד שנה 
משנה עד 

 שנתיים
 3משנתיים עד 

 שנים
שנים  3-מ

 שנים 4עד 
שנים  4-מ

 סה"כ שנים 5מעל  שנים 5עד 

 אלפי ש"ח 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

        רווח או הפסד:
 17,406  - - - - - 17,406  מניות

 58,213  - - - - - 58,213  אגרות חוב
 76,392  - - - - - 76,392  קרנות כספיות

  152,011 - - - - -  152,011 
        הלוואות וחייבים:

יתרות חובה שוטפות של חברות 
 9,013  - - - - - 9,013  קשורות

 745,247  745,247  - - - - - הלוואות לחברות מוחזקות
 56,632  - - - - - 56,632  חייבים ויתרות חובה

  65,645 - - - -  745,247  810,892 

  217,656  -  - - -  745,247  962,903 

 
 IFRS -מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל 

 המיוחסים לחברה: 9
 

 7201בדצמבר,  31

 עד שנה 
משנה עד 

 שנתיים
 3משנתיים עד 

 שנים
שנים  3-מ

 שנים 4עד 
שנים  4-מ

 סה"כ שנים 5מעל  שנים 5עד 

 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  קרנות כספיות

  147,838 - - - - -  147,838 
        וחייבים:הלוואות 

יתרות חובה שוטפות של חברות 
 8,880  - - - - - 8,880  קשורות

 576,466  576,466  - - - - - הלוואות לחברות מוחזקות
 48,369  - - - - - 48,369  חייבים ויתרות חובה

  57,249 - - - -  576,466  633,715 

  205,087  -  - - -  576,466  781,553 

 
המיוחסים  IFRS 9 -תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .3

 לחברה:
 

 2018בדצמבר,  31

 

באירו או 
בהצמדה 

 לאירו

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

בהצמדה 
 סה"כ ללא הצמדה לבסיס אחר

 אלפי ש"ח 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 152,011  152,011  -  -  -  רווח או הפסד
 65,645  22,319  -  43,326  -  חייבים ויתרות חובה

 745,247  293,628  -  73,168  378,451  הלוואות לחברות מוחזקות

  378,451  116,494  -  467,958  962,903 
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 )המשך( גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ג
 

 2017בדצמבר,  31

 

באירו או 
בהצמדה 

 לאירו

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

בהצמדה 
 סה"כ ללא הצמדה לבסיס אחר

 אלפי ש"ח 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 147,838  147,838  -  -  -  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 
 

 
 גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ד

 
 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה .1
 

 בדצמבר 31 
 2018 2017 
 אלפי ש"ח 

 20,452  15,744  ספקים
 49  82  הכנסות מראש

 17,812  17,766  הוצאות ריבית לשלם
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר 

 3,134  5,303  ומשכורת
 150  555  משרדי ממשלה

 1,167  1,508  זכאים ויתרות זכות אחרים
  40,958  42,764 

 
 סיכון נזילות המיוחס לחברה .2

 
הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים 

 בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:
 

 2018 בדצמבר, 31
 

 עד שנה
משנה עד 

 שנתיים
משנתיים עד 

 שנים 3
שנים עד  3-מ

 שנים 4
שנים עד  4-מ

 סה"כ שנים 5מעל  שנים 5

 אלפי ש"ח 
אשראי והלוואות מתאגידים 

 259,869  55,788  7,438  30,720  44,095  43,764  78,064  בנקאיים
        אגרות חוב

 177,574  -  -  -  56,685  59,038  61,851  7סדרה 
 358,610  -  -  84,779  88,339  92,007  93,485  8סדרה 
 676,405  378,958  72,616  75,317  48,332  49,612  51,570  9סדרה 
 356,749  213,084  52,106  38,132  17,560  17,835  18,032  10סדרה 
 296,300  222,149  16,804  17,042  17,281  17,519  5,505  11סדרה 

  230,443  236,011  228,197  215,270  141,526  814,191  1,865,638 
        ספקים וזכאים

 10,244  -  -  -  -  -  10,244  ספקים
 30,714  -  -  -  -  -  30,714  זכאים

  40,958  -  -  -  -  -  40,958 

  349,465  279,775  272,292  245,990  148,964  869,979  2,166,465 
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 )המשך( גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ד

 
 2017בדצמבר,  31

 
 עד שנה

משנה עד 
 שנתיים

משנתיים עד 
 שנים 3

שנים עד  3-מ
 שנים 4

שנים עד  4-מ
 סה"כ שנים 5מעל  שנים 5

 אלפי ש"ח 
אשראי והלוואות מתאגידים 

 254,922  72,836  44,407  45,007  17,508  17,918  57,246  בנקאיים
        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 

 
תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם  .3

  9IFRS -ל

 
 2018בדצמבר,  31

 
בהצמדה למדד 

המחירים 
 סה"כ ללא הצמדה לצרכן

 אלפי ש"ח 
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 

 1,926,148  1,310,425  615,723  מופחתת 
 

 
 2017בדצמבר,  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 
 
 
מיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .ה

הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( וגילוי בדבר 
 מוחזקות(

 
 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה

 
 חוקי המס החלים על החברה . 1

 
תוצאות הפעולות של שותפויות מוחזקות נזקפות לחברה ומדווחות על ידה לשלטונות המס. בדוחות 

 שוטפים ונדחים הנובעים מתאגידים אלה. -הכספיים של החברה נכללים המסים 
 

  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. 
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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(
 

-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 2008בחודש פברואר 
, נמדדות התוצאות 2008ואילך. החל משנת  2008ים משנת המגביל את תחולתו של חוק התיאומ 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,  31שעד ליום 

המימוש. התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול תיאום התוספת ערך, ממשיכים לחול עד למועד 
והניכוי בשל אינפלציה והפסקת התיאום של הניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר 

 .2008( החל משנת 2007שנת המס 
 
 שיעורי המס החלים על החברה .2

 
 .25%הינו  2016ובשנת  24%ו הינ 2017, בשנת  23% -2018מס החברות בישראל בשנת  שיעור

 
 שומות מס המיוחסות לחברה .3
 

 .2013וכולל שנת המס הנחשבות כסופיות עד לחברה שומות מס 
 
 הפסדים מועברים לצורכי מס .4
 

 2018 ,בדצמבר 31ליום לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים 
 .(חש" ליוןימ 244 - 2017ח )ש" ליוןימ 270 -לסך של כ

 
 הפסד ואהרכב מסים על ההכנסה בדוח רווח  .5
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 -  -  6,460  מסים שוטפים

 -  (6) -  סים שוטפים בגין שנים קודמותמ

 -  (1,863) (2,749) מס נדחה בגין קרן הון הפרשי תרגום

 2,104  3,490  846  מסים נדחים

  4,557  1,621  2,104 
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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(
 

 המיוחסים לחברהמסים נדחים  .6
 

 ההרכב:
 דוחות רווח והפסד מאזנים 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31
 2018 2017 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

  התחייבויות מסים נדחים
    

נדל"ן להשקעה המוצג בשווי 
 1,964  4,705  4,895  59,629  64,524  הוגן

הנמדדים  נכסים פיננסיים
בשווי הוגן דרך רווח כולל 

 (59)   -    -    -    -   אחר

  64,524  59,629  4,895  4,705  1,905 

      נכסי מסים נדחים
 (1,460) (4,300) (3,893) 58,174  62,067  הפסדים מועברים לצורכי מס

הפרשה לחובות מסופקים 
 1,659  1,222  (156) (2,035)  (1,879)  והטבות לעובדים ואחרים

  60,188  56,139  (4,049)  (3,078)  199 
 2,104  1,627  846   מסים נדחים הוצאות

התחייבויות מסים נדחים, 
   3,490  4,336  נטו

 

נזקפו  -מסים על ההכנסה 
  לרווח כולל אחר  

 
 (2,749)  (1,863)  2,104 

 
שיעורי המס ( בהתבסס על זהה - 2017) 23%ל ש ממוצע המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס 

 הצפויים לחול בעת המימוש.
 
 

 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ו
 

 התקשרויות
 

 דמי ניהול מתאגידים מוחזקים .1

 

אשכפר 
חברה 
 להנדסה

קניונים 
 בישראל

חוצות 
המפרץ 

 חיפה
חניוני 
 אמת"ל אשמורת

מגדלי הוד 
 השרון

פיקוח 
וניהול 
 נכסים

דמי ניהול 
7%-15% 

         
 4,019  1,909  450  231  175  375  950  348  2018שנת 
 3,671  1,681  450  252  175  375  4,060  346  2017שנת 
 3,646  1,680  450  235  175  375  4,000  345  2016שנת 
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 )המשך( חברות מוחזקותהלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם  .ו

 
 דיבידנדים .2

 
 ההרכב:  א(

 
אשכפר 
חברה 
 אשלון סיטיפס אשל"ת להנדסה

אלדר 
 נכסים

קונקט 
 אשציפור ירושלים

 אלפי ש"ח 
        

 1,000   2,415  40,000  -  1,680 1,110  140  2018שנת 
 1,500  4,095  31,000  5,000  -   -   600  2017שנת 
 1,300  3,150  27,200  9,000  -  3,480  550  2016שנת 

 
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  2018בדצמבר,  31ליום   

 אלפי ש"ח( 505,431 – 2017פי ש"ח )אל 526,905כולל של 
 

 שעבודים (ב
 

ח נרשמו שעבודים קבועים ש" אלפי 317,922 -כ של לבנקים בסךלהבטחת ההתחייבויות  (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

 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

 8,880  9,013  חייבים ויתרות חובה
 576,466  745,247  ארוך יתרות חובה לזמן

 34,797  51,016  הלוואות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות(
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 )המשך( הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ו
 
 עסקאות עם חברות מוחזקות .5

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 
 אלפי ש"ח 
    

 10,906  11,010  8,457  הכנסות
 
 עם חברות מוחזקותבגין עסקאות הכנסות מימון  .6
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 
    

 23,195  23,887  20,389  הכנסות מימון
 
 
 רועים מהותיים בתקופת הדיווחיא .ז
 

 חלוקת דיבידנד .1
 

 ש"ח למניה. 0.6 –אלפי ש"ח  50,000חילקה החברה דיבידנד בסך של  2018באפריל,  9ביום 
 ש"ח למניה. 0.39 –אלפי ש"ח  25,000חילקה החברה דיבידנד בסך של  2018בספטמבר,  16ביום 

 
 משרדים למכירהמלאי  .2

 
 LYFEפרוייקט 

 
התקשרה החברה בהסכם רכישה עם דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ )להלן:  2016במרס,  28ביום 

  .דונם 15.5-מזכויותיה של דן בקרקע, בעיר בני ברק, ששטחה כ 50%החברה  רכשה"דן"( לפיו 
שני בניינים בייעוד למשרדים ולמסחר שיוקמו וייבנו מעל מרתפי חנייה בשלב זה  מקימיםהשותפים 

מ"ר למכירה והיתרה  103,000 -מתוכם כמ"ר שטחי שווק  113,000 -הכוללים לפחות כתת קרקעיים 
היקף ההשקעה הצפוי להערכת החברה, . תת קרקעיותמקורות ברובן חניות  2,000 –וכן כלהשכרה 

 1,100,000 -יהיה כ, בפרויקט בגין שני הבניינים ומרתפי החנייה והשטחים כאמור, לאחר רכישת הקרקע
, י המגדלים מתוכננת להיעשות יחדיו. הקמת שנ(אלפי ש"ח 550,000)חלק החברה הינו  אלפי ש"ח

 . הפרויקט יתפרש על פני תקופה של מספר שניםקומות 36ומגדל שני בן  קומות 34בן ראשון מגדל 
לתוספת זכויות  יצוין, כי בכוונת החברה ודן להגיש תב"ע .2022וצפוי להסתיים לקראת תחילת שנת 

מ"ר(. ככל ויהיו זכויות בנייה כאמור, תשלם  95,000 -בניה שיאפשרו הקמת מגדל שלישי )לפחות כ
הסתיימו עבודות החפירה נכון למועד הדו"ח "ח. מיליון ש 9 -החברה לדן תמורה נוספת בסך של כ

שהיקף מכירת השטחים הביסוס והדיפון, והוחל בבניית החניון ויסודות המגדלים. השותפים מעריכים 
מיליוני ש"ח ויוותר בידם שווי שטחים מניבים בהיקף  1,370 -והחניות בגין שני המגדלים יסתכם בכ

לפרטים בדבר התקשרות החברה ודן עם קבוצת אשטרום למכירת שטחים מיליון ש"ח.  160 -של כ
 )ז'(20ה ראה באור שירותי בנייבמגדל הראשון בפרויקט ולהתקשרות החברה ודן בדבר הסכם למתן 

 .לדו"ח המאוחד
"ר ועוד מ 42,700 -נכון למועד דוח זה חתמה החברה על הסכמים למכירת שטחי שווק בהיקף של כ

 מיליון ש"ח, במחירי בסיס. 516 -ת תמורת סך של כחניו
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 )המשך( רועים מהותיים בתקופת הדיווחיא ז.
 

 וגבלתמותפות אקה ש -אשטרום .3
 

אקה השקעות )להלן "השותפות"( על הסכמים  –חתמה שותפות אשטרום  2017אוגוסט בחודש 
דונם  5.8 -זכויות בקרקע בירושלים  בשטח של כ 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(, בימים אלו פועלת החברה למימוש  60.25"ח )חלק החברה מיליון ש 120.5 -רת כמ"ר( תמו
בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו השותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל בהסכם  האופציה.

להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקרקע. בנוסף חתמה החברה על הסכם 
מיליון ש"ח מותנה בגובה ההון העצמי  28וואה לשותפה בשותפות בהיקף של עד להעמדת הל

מיליון ש"ח אשר  13שהשותפים יצטרכו להעמיד לטובת הרכישה, חלקה לזמן קצר בהיקף של עד 
מיליון ש"ח אשר תיפרע מתוך  15תפרע בתוך שנה ושלשה חדשים מיום העמדתה וחלקה לזמן ארוך 

ההלוואות תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן ותישאנה ריבית בשיעור רווחי הפרויקט הצפויים. 
 מ"ר עיקרי נוספים.   8,500 -. בעלי הזכויות בקרקע הגישו תב"ע להגדלת זכויות הבנייה בכ8%שנתי של 

 
 אלדר נכסים בע"מ .4

 
(, 100% –התקשרה חברת אלדר נכסים בע"מ )חברת בת של אשטרום נכסים 2018בינואר,  24ביום 

המחזיקה במלוא ההון המונפק והנפרע של קניונים בישראל בע"מ, בהסכם עם ביג מרכזי קניות בע"מ 
 -, בתמורה לסך של כ2018בינואר  1מהחזקותיה בקניונים בתוקף מיום  50%)להלן: "הקונה"(, למכירת 

 מיליון ש"ח המשקף שווי נטו של החברה הבת בניכוי התחייבויותיה.  125
לאחר המכירה נותרה לחברה השפעה מהותית בקניונים, החל ממועד זה מוצגת ההשקעה מאחר ו

 בקניונים בישראל בהתאם לשיטת השווי המאזני.
 

 ליברטי .5
 

( )להלן: "קניונים"( 50%התקשרה חברת קניונים בישראל בע"מ )חברה כלולה  2018במאי  10ביום 
בהסכם עם צד שלישי )להלן: "הצד השלישי"( לרכישת זכויותיו בנכס שהינו חלק מקניון בת ים בשטח 

נכס"( וכן חניות )להלן: "ה 280 -מ"ר( ובחניון הצמוד לו הכולל כ  7,300מ"ר )שטח עיקרי 8,300 -של כ
 -מיליון ש"ח, הכוללים אופציה בסך של כ 163 -לרכישת אופציה, כהגדרתה להלן, בתמורה לסך של כ

 מיליון ש"ח.  3
, הושלמה רכישת הנכס וזאת בעקבות התקיימות תנאים מתלים שהתקיימו בין 2018ביוני,  20ביום 

 הצדדים. 
 

שלימה רכישת כל יתרת זכויותיו של הצד מימשה קניונים את האופציה וה 2019בפברואר,  28ביום 
מ"ר עיקרי )להלן: "זכויות  5,000 -השלישי בנכס, הכוללים זכויות ביעוד משרדים בהיקף של כ

מ"ר וכן את  12,500 -יחידות דיור בשטח עיקרי של כ 130המשרדים"( וזכויות ביעוד למגורים להקמת 
מיליון ש"ח בתוספת דמי  76מורה לסך של מ"ר, בת 1,200 -יתרת שטחי המסחר שבנכס בהיקף של כ

 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. 21 -ל כהיתר בסך משוער ש
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 )המשך( רועים מהותיים בתקופת הדיווחיא ז.

 
 חניוני אמד .6

 
, חניוני אמד בע"מ )להלן "חניוני אמד"(, התקשרה החברה בהסכם מכר עם 2017, דצמברב 31ביום 

חניוני אמד מזכויותיה של  50%לפיו רכשה החברה , לתחבורה ציבורית בע"מדן חברה חברה קשורה ל
חניוני בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו החברה ובעיר בת ים.  7122בגוש  88ידועה כחלקה בקרקע ה

. מחיר ( במקרקעין ובפרויקט50% - 50%בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לזכויותיהם ) אמד
אלפי ש"ח מתוכו שולמה עד כה מחצית הסכום. יתרת התמורה בסך  112,500הרכישה נקבע לסך של 

אלפי ש"ח תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ותשולם במועד המוקדם מבין א( תוך שלוש  56,250של 
שנים ממועד חתימת הסכם המכר ב( בתוך עשרים ואחד ימי עסקים מן המועד בו יתקבל חשבון אגרות 

להקים עם החברה  תבכוונצאת היתר הבניה הראשון להקמת הפרויקט. והיטלים הנדרש במסגרת הו
 פרויקט בנייה המיועד למשרדים, מסחר ומגורים.הפעולה ביניהם הסכם שיתוף  חניוני אמ"ד במסגרת

בשלב זה מדובר בשני מגדלים בייעוד לתעסוקה ושני מגדלי מגורים מעל שתי קומות מסחר בשטח 
ם ושטחי שירות על קרקעיים ותת קרקעיים. בכוונת השותפים להכניס שטחים עיקריי 74,780כולל של 

 שינויים בתוכנית הבניה.
אלפי ש"ח המתייחס לזכויות  60,631החברה מציגה בסעיף מלאי מקרקעין בנכסים לא שוטפים סך של 

 אלפי ש"ח מוצגת בסעיף נדל"ן להשקעה. 57,050הבנייה שלה המיועדות למגורים. יתרת הסכום בסך 
 

 אשלון . 7
 

התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי למכירת אחזקותיה בחברה בת בבעלותה  2018במאי,  3ביום 
במלון הולידיי אין ים המלח )להלן:  50%במלון ריביירה באילת וכן  50% -המלאה אשר מחזיקה ב

מיליוני ש"ח  82ש"ח. שני התשלומים הראשונים בסך מיליון  122 -בתמורה לסך של כזאת "אשלון"(, ו
 5%-הצמודה למדד ונושאת ריבית של כש"ח  מיליוני 40 -התקבלו ואילו יתרת הסכום בסך של כ

 31חודשים ממועד התקיימות התנאים המתלים ולא יאוחר מיום  12 -ישולמו לחברה לא יאוחר מ
לטובת החברה שעבודים על המניות  נרשמו כאמורתשלום בהתאמה. להבטחת ה 2019בדצמבר 

 רות.הנמכ
והתקיימו כל התנאים  התקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקה 2018ביוני,  6ביום 

 המתלים להסכם.
שנים ממועד  4הרוכש לתקופה של בגין נזקים ותביעות ההסכם כולל התחייבות החברה לשיפוי 

החברה(.  מיליון ש"ח ומעבר לו תישא 0.5ההשלמה )כאשר הרוכשת תישא בהשתתפות עצמית של עד 
כמו כן, התחייבה החברה לשאת בכל תשלום אשר אשלון תחוב בו בגין מיסים שיידרשו עד וכולל 

 שנים שימנו ממועד הגשת דוח מס לכל שנה. 7וזאת לתקופה של  2017לשנת 
 

אחרות בסך של  הפסד רווח ממכירת נדל"ן והכנסותאו בעקבות מכירה זו הציגה החברה בדוח רווח 
 "ח לפני מס.אלפי ש 33,308

 
  תלפיות . 8

 
)להלן בחברת א.א בנוי לתלפיות בע"מ חתמה החברה עם צד ג' המחזיק  2018 ,באוגוסט 14ביום 

כ במסגרת הסכם קומבינציה לבניית , "( לה זכויות לרכישת קרקע באזור תלפיות בירושליםתלפיות"
באופן שלאחר ההקצאה הקצאת מניות הסכם  בדרך של, מ"ר שטח מסחרי למוכר הקרקע 4,700 –

 -כהלוואת בעלים עד גובה של  תלפיות. החברה התחייבה להזרים לתלפיותמ 50% -מחזיקה החברה ב
. מיליון ש"ח 14.3הסתכמה הלוואת הבעלים בסך של  2018בדצמבר,  31נכון ליום  ש"ח.מיליון  50

 .מ"ר 24,000היקף של זכויות הבניה )מסחר ומשרדים( הניתנות להיבנות כיום בשטח הקרקע הינם ב
נכון  מ"ר. 45,000-בימים אלה פועלת החברה להגדלת זכויות הבניה כך שהיקף הזכויות יסתכם בכ

     חלה בבניית הפרויקט.הסכם ליווי עם בנק ממן וה לתאריך הדו"ח חתמה תלפיות על
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 יבנה -קרקע בורדו .9

 
חתמה החברה על הסכם לרכישת קרקע שייעודה תעשיות עתירות ידע בעיר  2017 ,אפרילבחודש 

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 

מיליון ש"ח(. בכוונת החברה להקים על  3.9עלויות נוספות לרבות מס רכישה בסך של הרכישה כללה 
החברה מעוניינת  –מ"ר  35,000בשלב זה ניתן להקים עד  שטח זה מבני משרדים להשכרה, בעיקר

  .בהגדלת הזכויות והיא פועלת לשם כך
 

 קרקע בנס ציונה .10
 

בהסכם אופציה  2017 סג', שהתקשר בחודש מר חתמה החברה על הסכם עם צד 2018 בחודש ספטמבר
ממגרש בשטח  88%-לרכוש כ 2019 סעם בעל קרקע בנס ציונה לפיו מוענקת לו הזכות עד חודש מר

מיליון ש"ח,  21-מ"ר  תמורת כ 17,000-דונם עליהן ניתן לבנות שטחי משרדים בהיקף של כ 7.5-של כ
 4,626לה ולשותף של החברה תמורת סך של  לפיו הזכות לרכישת הקרקע )הסכם האופציה( תועבר

 -(. לאחר שהאופציה תמומש והקרקע תירכש יהא חלק החברה בקרקע כ50%אלפי ש"ח )חלק החברה 
. בכוונת החברה יחד עם שותפיה לבנות על קרקע זו פרויקט משרדים להשכרה מעל קומת מסחר 44%

 24,000 -כך שהזכויות יעמדו על כ 40%-מ"ר. החברה פועלת להגדלת הזכויות בכ 17,000-בהיקף של כ
 2019 סבמר 5 -וב הושלמה עסקת האופציה 2018נובמבר מ"ר בסמכות ועדה מקומית. בתחילת חודש 

 הושלמה עסקת רכישת הקרקע.
 

 11 סדרה - חובהנפקת אגרות  .11
 

"אגרות     )להלן 11 סדרהש"ח ע.נ. אגרות חוב אלפי  260,000הנפיקה החברה  ,2018ספטמבר ב 4ום בי
 1.83%החוב"(. אגרות החוב הינן צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 

 מיליון ש"ח. 3.2 -לשנה. הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ
אגרות החוב תעמודנה לפירעון בתשעה תשלומים שנתיים לא שווים, כאשר בכל אחד מהתשלומים 

מקרן אגרות החוב והיתרה )התשלום התשיעי( תשולם בתשלום  5%ולמו הראשון עד וכולל השמיני יש
 מקרן אגרות החוב. 60%אחד בשיעור של 

במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב נרשמה משכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום בלשכת 
 )להלן בלתי מסוימים מזכויותיה של החברה בחברת קניונים בישראל 50%רישום המקרקעין, על 

 בקניונים.מהכנסותיה  50%ושיעבוד שוטף מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על  "קניונים בישראל"(
  ידי כמו עמידה בהתניות פיננסיות:נקבעו התחייבויות ועילות לפירעון מי כמו כן

 
 .1 -יחס פחות מ –( 80%עמידה ביחס הלוואה לבטוחה  )נכס מניב *    -   
 מיליון ש"ח.  750 –הון עצמי מינימלי    -   
 . 17% -יחס הון למאזן שלא יפחת מתחת ל  -   

 
נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן: החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה קלנדארית כלשהי 

מהרווח הנקי של החברה על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים לשנה  50%בסכום העולה על 
מיליון ש"ח. הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד  750-עצמי לא קטן מהרלוונטית וכל עוד שההון ה

 מיליון ש"ח. 850 -ההון העצמי של החברה לא פחת מתחת ל
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במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא 

שווה  כך שיהא ,0.25% בשיעור נוסף של (11סדרה (של אגרות החוב  ן הבלתי מסולקתיתרת הקר
והכל בכפוף למגבלת  ,0.25% הבסיס בתוספת לשיעור הריבית כפי שיהא באותה עת לפני השינוי בדירוג

שתישא  השנתית בגין כל ירידת דרגה נוספת בדירוג יעלה שיעור הריבית. המקסימלית עליית הריבית
ועד לשיעור שיהא  ,0.25%בשיעור נוסף של  (11סדרה )יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

והכל בכפוף , 1% כפי שיהא באותה עת לפני השינוי בדירוג הבסיס בתוספת שווה לשיעור הריבית
 1%להסרת ספק מובהר כי שיעור הריבית הנוסף לא יעלה על . למגבלת עליית הריבית המקסימלית
בנוסף, שיעור הריבית על אגרות החוב יעלה במידה והחברה לא  במצטבר בגין ירידת הדירוג כאמור.

, ההון 1לא יעלה על  יחס הלוואה לבטוחה והיחס המשוקללתעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות: 
מתחת  יחס ההון העצמי למאזןמיליון ש"ח, ירידת  750 -העצמי המינימלי של החברה לא יפחת מ

 .1.5%לא יעלה על  שיעור הריבית הנוסף, יובהר, כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית. 19%ל
 
 
 אירועים לאחר תאריך הדיווח  .ח
 

 חלוקת דיבידנד 
 

אלפי ש"ח  65,000הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2019מרס,  19לאחר תאריך הדיווח, ביום 
 ש"ח למניה. 0.75 –מניותיה לבעלי 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 שלישיפרק 

 

 ות כספיים מאוחדיםדו"ח
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 אשטרום נכסים בע"מ
 

 2018, 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 
 
 

 11-13  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 
 

 17-41 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  -נכסים בע"מ וחברות בנות )להלן ביחד  ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אשטרום
. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית 2018

קופתי אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח הת
 לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

 
של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

( בקרות ברמת הארגון, 1(. רכיבים אלה הינם: )104תקן ביקורת  -,  )להלן רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", על תיקוניו
( בקרות על קביעת שווי 2לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )

י משרדים. )כל אלה ( הכנסות ממכירת שטח4( בקרות על הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה; )3הוגן של נדל"ן להשקעה; )
 "רכיבי הבקרה המבוקרים"(. –יחד מכונים להלן 

 
פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות -. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

כל הבחינות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מ
המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון 
שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי 

נו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורת
כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים 

ן, ביקורתנו לא המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כ
התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה 

 בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.
 

פי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כס
מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה 

 לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
 

 .2018בדצמבר  31החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  לדעתנו,
 

בדצמבר  31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 
במרס  19והדוח שלנו, מיום  2018בדצמבר  31ם ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביו 2017בדצמבר  31-ו 2018
 , כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים. 2019

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2019 במרס, 19
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 דוח רואה החשבון המבקר

 
 בע"מאשטרום נכסים לבעלי המניות של 

 
 

בדצמבר  31החברה( לימים  -נכסים בע"מ )להלן  ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אשטרום
ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש  2017-ו 2018

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2018בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 ריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.אח

 
 

 23% -וכ 32%-לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ
 33% ,36%-, בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2017-ו 2018בדצמבר  31מכלל הנכסים המאוחדים לימים 

, בהתאמה. כמו כן לא ביקרנו 2016-ו 2017, 2018בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  28% -וכ
אלפי  175,887את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של 

, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם 2017-ו 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  122,430-ש"ח ו
, 2016-, ו2017, 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  13,581-אלפי ש"ח ו 22,894אלפי ש"ח,  52,022לסך של 

וות דעתנו, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וח
 ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג  . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

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 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.  המשמעותיים שנעשו על ידי
 אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, 
ואת  2017-ו 2018בדצמבר  31ל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים מכ

 31תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים שבתקופה שהסתיימה ביום 
תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  ( והוראות(IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2018בדצמבר 
 .2010-התש"ע

 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
חוות , כלל 2019במרס,  19, והדוח שלנו מיום 2018בדצמבר  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
 רואי חשבון  2019במרס,  19



 מ"אשטרום נכסים בע
 על המצב הכספי מאוחדים מאזנים
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 בדצמבר 31ליום   
  2018 2017 

 אלפי ש"ח באור 

    נכסים שוטפים
 378,008  254,311  5 מזומנים ושווי מזומנים

 166,284  169,272  6 השקעות לזמן קצר
 44,642  71,890  7 חייבים ויתרות חובה

 133,623  169,076  א' 8 מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בנייה למכירה

   664,549  722,557 
 556,057  -  א' 9 נכסים מוחזקים למכירה

 -  162,437   11 המיועד למימושנדל"ן להשקעה 

   826,986  1,278,614 

    

    נכסים לא שוטפים
 892,852  1,240,496  10 השקעות בחברות כלולות

 1,955,628  2,289,692  11 נדל"ן להשקעה
 60,384  60,631  3)ג'(11 מלאי מקרקעין

 31,144  -  5)ג'(11 פקדון על חשבון נדל"ן להשקעה
 8,843  17,017  5(4)א()10 ויתרות חובה לזמן ארוךהלוואה 

 3,412  3,044   רכוש קבוע 

   3,610,880  2,949,413 

   4,437,866  4,230,877 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 על המצב הכספי מאוחדים מאזנים
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 בדצמבר 31ליום   

 
 2018 2017 

 אלפי ש"ח באור 

    התחייבויות שוטפות
 35,500  120,742  12 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 49,411  118,912  14 חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 159,631  170,222  14 חלויות שוטפות של אגרות חוב
 33,750  -  2)ג'(11 התחייבות בגין רכישת קרקע

 79,311  58,352  13 זכאים ויתרות זכות

 150  13,140  ב' 8 מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

   481,368  357,753 

 289,332  -   התחייבויות המתייחסות לנכסים מוחזקים למכירה

   481,368   647,085 

    התחייבויות לא שוטפות

 495,856  596,160  14 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 1,291,861  1,386,988  14 אגרות חוב

 53,540  55,552  3)ג'(11 הלוואה מאחרים לזמן ארוך
 11,905  8,742  14 הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות

 1,208  1,405   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 171,034  176,096  16 מסים נדחים

   2,224,943  2,025,404 

   17 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 135,168  135,168   מניותהון 

 247,866  247,866   פרמיה על מניות
 48,153  48,153   קרן בגין עסקה עם בעל שליטה

 1,042,633  1,214,399   יתרת רווח

 (46,944)  (31,106)   קרנות אחרות

   1,614,480  1,426,876 

 131,512  117,075   זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,558,388  1,731,555   סה"כ הון 

   4,437,866  4,230,877 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 
 
 
 

       2019, במרס 19 
 דודו דולה  ירון רוקמן  אברהם נוסבאום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל הכספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  

 



 מ"אשטרום נכסים בע
  הפסד וארווח  מאוחדים עלדוחות 

6 

 
 

 
  

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

  2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי למניה( באור 

     הכנסות 
 230,783  234,467  183,397   מהשכרת נדל"ן להשקעה

 23,159  -  33,375  8 משרדיםממכירות של שטחי 

 7,072  6,892  9,806   מדמי ניהול ופיקוח

 261,014  241,359  226,578   סה"כ הכנסות

     עלויות
 46,818  49,153  41,280  א'19 אחזקה

 15,855  -  26,346  8 עלות שטחי המשרדים שנמכרו

 198,341  192,206  158,952   רווח גולמי

 13,499  5,313  34,608  ג'19 ממכירת נדל"ן והכנסות אחרותרווח 

 65,623  80,315  134,568  ב'11א',11 עליית ערך נדל"ן להשקעה

   328,128  277,834  277,463 
 (35,831) (34,397) (42,238) ב'19 הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק

 (633)  (252)  (2,388)  ג'19 הוצאות אחרות
 91,923  73,879  110,601  10 החברה ברווחי חברות כלולות, נטוחלק 

 332,922  317,064  394,103   רווח תפעולי

 26,034  24,165  20,076  ד'19 הכנסות מימון
 (88,778) (88,268) (99,588) ד'19 הוצאות מימון

 8,552  9,455  8,606  10 חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

 278,730  262,416  323,197   לפני מסים על הכנסהרווח 

 7,172  44,292  42,590  ה'16 מסים על הכנסה 

 271,558  218,124  280,607   רווח נקי 

     מיוחס ל:
 246,121  190,362  246,157   בעלי המניות של החברה

 25,437  27,762  34,450   זכויות שאינן מקנות שליטה

   280,607  218,124  271,558 

    22 רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה )בש"ח(
 3.14  2.34  2.84   רווח בסיסי ומדולל למניה

 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  הכוללרווח ה מאוחדים עלדוחות 
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 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 271,558  218,124  280,607  רווח נקי 

    רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
סכומים שיסווגו מחדש לרווח והפסד בהתקיים תנאים 

    ספציפיים
לדוח רווח והפסד בגין מימוש נכסים קרן הון שהועברה 

 (12,224)   -    -   ג'(9פיננסיים זמינים למכירה )ביאור 
 12,224   -    -   ג'(9עליית ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה )ביאור 

 (22,420)  13,230  18,188  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 (22,420)  13,230  18,188  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 249,138  231,354  298,795  סה"כ רווח כולל

    מיוחס ל:
 228,901  200,247  261,183  בעלי מניות החברה

 20,237  31,107  37,612  זכויות שאינן מקנות שליטה

  298,795  231,354  249,138 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים
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 הוןעל השינויים במאוחדים דוחות 
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   מיוחס לבעלי מניות החברה 

    קרנות אחרות     

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
 שליטה

יתרת 
 רווח

בגין  קרן
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרנות הון 
 אחרות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 אלפי ש"ח 

 1,558,388  131,512  1,426,876  (46,364) (580) -  1,042,633  48,153  247,866  135,168  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 IFRS-15  -  -  -  609  -  -  -  609  -  609ת יישום לראשונה של עהשפ
)לאחר אימוץ  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 IFRS-15)  135,168  247,866  48,153  1,043,242  -  (580)  (46,364)  1,427,485  131,512  1,558,997לראשונה של 

 280,607  34,450  246,157  -  -  -  246,157  -  -  -  רווח נקי

 18,188  3,162  15,026  15,026  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל אחר

 298,795  37,612  261,183  15,026  -  -  246,157  -  -  -  סה"כ רווח כולל

 (75,000) -  (75,000) -  -  -  (75,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות
זכויות שאינן מקנות  דיבידנד ששולם לבעלי

 (52,049) (52,049) -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה

 812   -   812   -    -   812   -    -    -    -   עלות תשלום מבוסס מניות

 1,731,555  117,075  1,614,480  (31,338)  (580)  812  1,214,399  48,153  247,866  135,168  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
  



 מ"אשטרום נכסים בע
 הוןעל השינויים במאוחדים דוחות 
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   מיוחס לבעלי מניות החברה 

    קרנות אחרות     

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
 שליטה

יתרת 
 רווח

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרנות הון 
 אחרות

התאמות 
הנובעות 

דוחות מתרגום 
 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   -    -    -    -    -    -   אחרסה"כ הפסד כולל 

 231,354  31,107  200,247  9,885  -  -  190,362  -  -  -  סה"כ רווח כולל

 (85,000) -  (85,000) -  -  -  (85,000) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (4,097) (4,097) -  -  -  -  -  -  -  -  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 
 שליטה

יתרת 
 רווח

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) -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (6,375) (6,375) -  -  -  -  -  -  -  -  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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 על תזרימי המזומנים דוחות מאוחדים
 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 271,558  218,124  280,607  רווח נקי 

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
    התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 62,744  64,103  79,512  הוצאות מימון, נטו
 (100,475) (83,334) (119,207) חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו 

 815  (877) 812  עלות תשלום מבוסס מניות
 7,172  44,292  42,590  מסים על הכנסה 

 (153) 590  197  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות עובדים, נטו
 (66,086) (80,315) (134,568) עליית ערך נדל"ן להשקעה

 1,019  1,048  1,002  פחת רכוש קבוע
 -  (1,723) (33,308) רווח הון ממכירת מניות והכנסות אחרות

 (9,080)   -    -   רווח ממימוש חברה כלולה

  (162,970)  (56,216)  (104,044) 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 5,428  (35,175) 2,298  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (95,319) (16,557) (34,844) עלייה במלאי משרדים למכירה
 -  (12,375) (5,554) עלייה במלאי מקרקעין

 3,639  23,828   9,799  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 (903)  (60)  12,990  עלייה )ירידה( במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

  (15,311)  (40,339)  (87,155) 

    השנה עבור:מזומנים ששולמו והתקבלו במשך 
 (93,187) (84,169) (82,316) ריבית ששולמה

 4,308  2,832  5,611  ריבית שהתקבלה
 (13,513) (8,521) (10,140) מסים ששולמו

 2,477  384  83  מסים שהתקבלו
 4,163  365  147  דיבידנד שהתקבל

  (86,615)  (89,109)  (95,752) 

 (15,393)  32,460  15,711  )ששימשו לפעילות( שוטפת שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (85,822) (53,899) (331,809) בנדל"ן להשקעה השקעות

 7,750  246,602  208,975  תמורה ממימוש מקרקעין ונדל"ן להשקעה
 (2,255) (1,964) -  מסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה

 -  -  (23,993) מסים ששולמו בגין מימוש השקעות
 804  (264) -  פרעון )הפקדה( של פקדון מוגבל, נטו
 914  435  -  פרעון )הפקדה( של פקדון בנקאי, נטו

 1,701  (31,144) -  פרעון )הפקדה( פקדונות בנאמנות
 (17) -  -  רכישת זכויות בחברות מוחזקות

 7,024  1,500  10,004  דיבידנד שהתקבל מחברות כלולות
מתן הלוואות לזמן ארוך ומימוש ערבויות שניתנו לחברות מוחזקות, 

 (10,651) 10,197  (165,849) קשור ואחרים, נטוצד 
 -  (16,536) (33,801) מתן הלוואה לשותפים

 -  -  27,641  החזר הלוואה לשותפים
 -  -  (33,750) פרעון התחייבות בגין רכישת קרקע

מכירת )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
 (34,441) 49,809  (9,374) נטו

 5,293  -  -  תמורה ממכירת מניות חברה כלולה
 (381) (262) (634) השקעות ברכוש קבוע, נטו

 77,677  -  -  תמורה ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה

 (32,404)  204,474  (352,590)  מזומנים שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 -  115,348  -  הנפקת הון מניות

 365,911  178,230  256,775  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 (133,295) (159,086) (160,623) פרעון אגרות חוב

 (4) 18,800  85,242  קבלה )פרעון( אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 (75,000) (85,000) (75,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 (6,375) (4,097) (52,049) דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות
 73,653  96,700  220,872  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 (80,231) (267,228) (59,387) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 (11,559) (3,241) (3,563) הלוואה משותף בשותפות מאוחדת, נטו פרעון
 218  443   -   תמורה ממימוש אופציות למניות

 133,318  (109,131)  212,267  מזומנים נטו )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות מימון

  -   (1,654)   -   מיון מזומנים לנכסים מוחזקים למכירה

 (1,492)  1,340  915  יתרות מזומנים ושווי מזומניםהפרשי שער בגין 

 84,029  127,489  (123,697) במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( עלייה 

 166,490  250,519  378,008  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 250,519  378,008  254,311  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 
 

 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

    תמורה ממימוש השקעה בחברה שאוחדה בעבר' אנספח 

    
 -  -  (92) הון חוזר

 -  -  29,500 נדל"ן להשקעה

 -  -  84,565 שותפותהשקעה ב

 -  -  (25,281) מסים נדחים

 -  -  33,308 רווח ממימוש

 -  -  (82,000) חייבים בגין מכירת מניות

 40,000  -  - 

    נספח ב' פעילות שלא במזומן

    

 - 48,009 -  קרקעות לבניהרכישת 
 - 39,281 5,500 השקעה בנדל"ן
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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 

  בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות. ,ל"בישראל ובחונכסי מקרקעין  ה וניהולהשכרמכירה,  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

 
 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 

בדוחות הכספיים בעקביות בכל התקופות המוצגות, למעט  המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה
 אם נאמר אחרת.

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

 
כמו כן, הדוחות  .(IFRS -כספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלןהדוחות ה

 .2010-הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 

נכסים פיננסיים  ;ן להשקעה"הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט נדל
נגזרים(  ; נכסים והתחייבויות פיננסיות )כולל מכשיריםהנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

 וצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד; השקעות המטופלות לפי השווי המאזני.המ
 

  הפעילות. מאפיין שיטת לפי ההפסד או הרווח פריטי את להציג בחרה החברה
 

 מהוות אשר ,המאזני השווי שיטת לפי המטופלות חברות בתוצאות חלקה את להציג החליטה החברה
 .התפעולי הרווח במסגרת הטווח ארוכת טרטגיתוהאס התפעולית מפעילותה חלק

 .מחדש סווגו ההשוואה מספרי
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 תקופת המחזור התפעולי ב.
 

תקופת  ן להשקעה היא שנה אחת.תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה לגבי פעילות בתחום נדל"
 שנים. ינה מעל לשנה ויכולה להמשך שלוש עד חמשלמכירה, ההמחזור התפעולי של פעילות הבניה 

  
 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(. 
, חשיפה או זכות לתשואות עתקכח השפעה על היישות המוששליטה מתקיימת כאשר לחברה יש 

ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על משתנות כתוצאה 
. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת
. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת דיווחפוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך ה

  השליטה. השליטה, ועד למועד בו הופסקה
 

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

 ביןיתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות . 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.
 

שינויים בשיעור ההחזקה בחברה בת, אשר אינם מביאים למצב של איבוד שליטה, מוכרים כשינוי 
החברה  המיוחס לבעלי מניותבהון על ידי התאמה של יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה כנגד ההון 

 ובניכוי/ובתוספת של תמורה ששולמה או התקבלה. 
 

 :החברה, שליטה איבוד תוך בת חברה בעת מימוש
 
 .הבת החברה של ההתחייבויות ואת( מוניטין)לרבות  הנכסים את גורעת  -
 .שליטה מקנות שאינן הזכויות של הכספיים בדוחות היתרה את גורעת -
 גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי. -
 .שהתקבלה התמורה של ההוגן בשווי מכירה -
 .שנותרה כלשהי השקעה של ההוגן בשווי מכירה -
 שהיה אופן באותו, אחר כולל)הפסד(  ברווח לכן קודם שהוכרו הרכיבים מסווגת מחדש את -

 .הקשורים ההתחייבויות או הנכסים את ישירות מממשת הייתההבת  החברה אם נדרש
 .כהפסד או כרווח( גרעון או)עודף  שנוצר כלשהו בהפרש מכירה -

 
 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 
בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה 

 חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת. או לפי
 

 עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.
 

בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת 
ו הפסד משערוך ההשקעה השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח א

 הקודמת במועד העלייה לשליטה.
 

ס או כהתחייבות תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה. תמורה מותנית מסווגת כנכ
. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים ברווח או IFRS 9-פיננסית בהתאם ל

התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני, היא נמדדת לפי הפסד או בדוח על הרווח הכולל האחר. אם 
  שוויה ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה עוקבת.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה 
המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין לבין הסכום נטו של הנכסים 

 שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
  

 השקעה בהסדרים משותפים .ה
 

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי  
רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת 

 הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.
 
 (Joint Ventures) עסקאות משותפות (1
 

בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. 
 עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

 
 ( perationsOJoint) משותפות פעילויות (2
 

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים 
ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי 

 בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.
 

 כלולותהשקעות בחברות  .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  שיטת השווי המאזני.השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי 
מוצגת לפי עלות בתוספת או בעסקה המשותפת המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה  שיטת השווי

רווח כולל אחר של החברה הכלולה או  שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות
או העסקה  ולההכל 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 
לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים, נטו 

פרש הינו שלילי, מכירה הקבוצה ברווח של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. במידה והה
 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

 באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.
 

בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה בהפסדי 
עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה החברה הכלולה 

מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות או התמורה 
הפיננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך )כגון הלוואות שניתנו( 

 והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.אשר אין כוונה לסלקם 
 

בחברה הכלולה או איבוד השליטה שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית 
 כהשקעה המוחזקת למכירה.המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן 
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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
מועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע הפעילות לפי שער החליפין ב

חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו 
 נקבע השווי ההוגן.

 
 פריטים כספיים צמודי מדד .3
 

ראל נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן ביש
 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 
 .שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ,אשר אינם מוגבלים בשעבוד

 
 לזמן קצר פקדונות .י
 

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד  פקדונות
 מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. פקדונות. הושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים ההשקעה
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 מסופקיםהפרשה לחובות  .יא
 

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם 
החברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצות לקוחות המוערכות באופן  מוטלת בספק.

 מאפייני סיכוני אשראי דומים. קבוצתי, מאחר ולא זיהתה קבוצות לקוחות בעלי
 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 

למכירה עלויות אשראי אשר  החברה מהוונת לעלות מלאי בנייניםוהיטלים וכן עלויות בניה. כמו כן 
. העלויות ועד למועד קבלת היתר בנייה תקופה שבה החברה החלה בפעילות לפיתוח הקרקעהתהוו מה

מלאי  המהוונות נזקפות כהוצאה, יחד עם העלויות האחרות של הפרוייקט בעת ההכרה בהכנסה.
עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר  בניינים למכירה נמדד לפי הנמוך מבין

 המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. 
 

 מכשירים פיננסיים .יג
 

(, "התקןלהלן ") מכשירים פיננסים – 9לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר בהתאם ליישום 
 ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.  למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה

 בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן: 2017בדצמבר,  31שיושמה עד ליום  המדיניות החשבונאית
 

 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.
 

 כמפורטלאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם 
 להלן:

 
 או הפסדנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  א(
 

עם  אשר יועדונכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים זו נכללים קבוצה ב
 הפסד. וארווח דרך ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן 

 
 הלוואות וחייבים ב(
 

תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה ת בוחייבים הינן השקעות המוחזרוהלוואות 
וצגות על פי תנאיהן שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מ

, שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית עלויות עיסקה ישירות, תוך בתוספתעלות הלפי 
 ם, בדרך כלל בערכהםלפי תנאי יםמוצג לזמן קצר חייבים ובניכוי הפרשה לירידת ערך.

 הנומינלי.
 

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה ג(
 

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( שיועדו כזמינים 
למכירה או שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל. לאחר ההכרה הראשונית, 

או הפסדים כתוצאה נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן. רווחים 
ודיבידנד  הפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב ריבית, מהתאמות שווי הוגן, למעט בגין

או במקרה של ירידת  במועד גריעת ההשקעה , מוכרים ברווח כולל אחר.ממכשיר הוני
 .כולל אחר מועבר לרווח והפסד (הפסדערך, הרווח )
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 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:

 
 פיננסיות בעלות מופחתת התחייבויות 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 
 

ויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה בתקופה התחייב
 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.

 
ניתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, בכפוף 

 .IAS 39-לתנאים שנקבעו ב
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים .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 הנכס
 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 מיידי, אסור באופן קיימת תהיה

 לפקיעתה. שיגרמו אירועים שיהיו תחול, או לא
 
 גריעת מכשירים פיננסיים .4

 
 נכסים פיננסיים א(

 
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 

העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים  לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי, ובנוסף
וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים 

 וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
 

 התחייבויות פיננסיות ב(
 

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או 
פורע את ההתחייבות על ידי פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( 

משוחרר משפטית  תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או
    מההתחייבות.
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אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות 
שונים מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או 
השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה. 

ל נזקפת לדוח רווח והפסד. "ההפרש בין העלות הפנקסנית של שתי ההתחייבויות הנ
השינוי אינם מהותיים, הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות במידה וההחלפה או 

בעת הבחינה האם מדובר  רווח או הפסד מההחלפה. באותו מועד המקורית ולא מוכר
איכותיים בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מביאה החברה בחשבון שיקולים 

 וכמותיים.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים .5
 

ירידת ערך נכס פיננסי או ראיה אובייקטיבית ל אם קיימתה דיווחיך הקבוצה בוחנת בכל תאר
 קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:

 
 המוצגים בעלות המופחתת פיננסים נכסים א(

 
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי 

, ראיות לירידת ערךמועד ההכרה.  על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר
סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים, לרבות קשיי נזילות ואי יכולת  , בין היתר,כוללות

הפסד נמדד כהפרש בין  ואלעמוד בתשלומי קרן או ריבית. סכום ההפסד הנזקף לרווח 
הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים  תיתר

)שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור 
הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי )שיעור הריבית האפקטיבית שחושב 

ית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם (. אם הנכס הפיננסי נושא ריבלראשונהבעת ההכרה 
הנכס בדוחות הכספיים מוקטנת באמצעות  תלשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. יתר

רישום הפרשה )ראה גם לעיל הפרשה לחובות מסופקים(. בתקופות עוקבות הפסד 
את השבת ערכו של הנכס  ימירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיב

ווח או הפסד עד לגובה חר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרלאירוע שהתרחש לא
 ההפסד שהוכר.

 
 נכסים פיננסיים זמינים למכירה ב(

 
הראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים, כוללת 
ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים 
בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה 

, תלויה בנסיבות בכל שהנפיקה את המכשיר. הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת
בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי  מובאות, כאשר, במסגרת הבחינה, דיווחתאריך 

ויותר  20% שווי ההוגן בשיעור כולל שלההוגן וכן קיומה של מגמה מתמשכת של ירידה ב
, ערך לירידת ראיה קיימת כאשרויותר.  חודשים 6 של ההוגן בשווי ירידה של זמןאו משך 
)בניכוי  הרכישה עלות בין כהפרש נמדד, רווח כולל אחרל שנזקף המצטבר ההפסד
הפסד רווח כולל אחר למועבר מו, ההוגן השווי לבין( ערך מירידת קודמים הפסדים

. בתקופות עוקבות, ביטול הפסד מירידת ערך אינו נזקף הפסד ואמירידת ערך ברווח 
 רווח כולל אחר.להפסד אלא נזקף  ואלרווח 

 
 )הגנה( 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.
 

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור נזקפים 
ות גידור העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור )הגנה( מטופלות עסקא הפסד ואמיידית לרווח 

 כדלקמן:
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 גידור שווי הוגן
 

 .הפסד ואברווח  יםמוכרוהפריט המגודר שינוי בשווי ההוגן של הנגזר )הפריט המגדר( 
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
ריט המגודר נגרע, יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם הופחתה מוכרת הפסד. כאשר הפ ואברווח 
 הפסד באותו מועד. ואברווח 

 
 גידור תזרימי מזומנים

 
החלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר מוכר בהון כרווח )הפסד( כולל אחר בעוד 

 שחלק לא אפקטיבי מוכר מיידית ברווח או הפסד.
 

הפסד,  ואהפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח  ואר מועבר לרווח רווח )הפסד( כולל אח
או כאשר עסקה חזויה מתרחשת.  הפסד ואלדוגמה, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ברווח 

את סכום הרווח )הפסד( גם כוללת  םנכס או התחייבות לא פיננסיים, עלות הואכאשר הפריט המגודר 
 מהמכשיר המגדר.

 
 COMMITMENT( או התחייבות איתנה )FORECAST TRANSACTIONמקרים בהם עסקה חזויה )ב

FIRM הפסד. כאשר  ואהון מועברים לרווח ב( כבר לא צפויות להתרחש, הסכומים שהוכרו בעבר
מכשיר הגידור פקע או נמכר, סולק או מומש, או אם הייעוד כמכשיר גידור בוטל, הסכומים שהוכרו 

 נשארים בהון עד למועד שבו העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשות.בעבר בהון 
 

 בפעילות חוץ גידור השקעה נטו
 

גידור של השקעה נטו בפעילויות חוץ, לרבות גידור של פריט כספי המטופל כחלק מההשקעה נטו, 
נזקפים ישירות  מטופל באופן דומה לגידור תזרימי מזומנים. רווחים או הפסדים אפקטיביים של הגידור

בעוד שרווחים או הפסדים הקשורים לחלק הלא אפקטיבי של הגידור נזקפים לדוח  רווח כולל אחרל
 רווח כולל אחררווח והפסד. עם מימוש פעילויות החוץ מועבר הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר ב

 הפסד. ואלדוח רווח 
 

 גין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן:ב 2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 
 נכסים פיננסיים .1

 
סים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן נכ

לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי 
 הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

 דוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב ב
 
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן א(
 תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. מאפייני ב(

 
 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר: א(
 

מי מזומנים המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרי
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים 

 לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת 

 ית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיב
יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר  חברהכמו כן, במועד ההכרה לראשונה 

חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית 
, לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות הפיננסיות חוסר עקביות במדידה או בהכרה

  .ות נמדדות  אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהמתייחס
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 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר: ב(
 

המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי 
מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין 

  סכום הקרן שטרם נפרעה. 
 או רווחים. ה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגןלאחר ההכר

 כולל ברווח מוכרים שער הפרשיו ריבית למעט, הוגן שווי מהתאמות כתוצאה הפסדים
 .אחר

 
 כאשר: או הפסדהחברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח  ג(
 

למדידתו בעלות מופחתת או נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים 
בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי 
 הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.

 
 מכשירים הוניים ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר ד(
 

ם עומדים בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדים השקעות במכשירים הוניים אינ
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 
נכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר כגון נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו 
מחוזה מארח ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם הם מיועדים לשמש 

 כמכשירים להגנה אפקטיבית.
 

החברה  ם מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה,בקשר ע
ביצעה בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינויים עוקבים בשווי ההוגן 
אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה לא ייזקפו 

 ההשקעה. לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת
 מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד במכשירים הונייםהכנסות מדיבידנד מהשקעות 

 .בדוח על הרווח או הפסד
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים .2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם 
 נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 
 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד חוב  מכשירי א(

בגין  שתוכרלהפסד הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,ההכרה לראשונה
חודשים לאחר מועד  12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  מכשיר חוב זה

 ;הדיווח, או
אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה חוב  מכשירי ב(

שתוכר תביא  להפסד ההפרשה ,לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך
  .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך  -בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

 
י חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה ירידת הערך בגין מכשיר

ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף כנגד קרן 
 הון ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.

גון לקוחות, בגינם היא רשאית ליישם לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כ
את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי 

בי נכסים פיננסים אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה לג
 אלה.
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 פיננסיםגריעת נכסים  .3
 

 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:החברה גורעת 
 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )א(
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות  )ב(

לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת 
העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על 

 הנכס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס  )ג(

הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד 
 שלישי, ללא עיכוב מהותי.

 
  התחייבויות פיננסיות .4

 
 הנמדדות בעלות מופחתת התחייבויות פיננסיות א(
 

בניכוי  בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות
 עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.

יות פיננסיות לפי העלות החברה מודדת את כל התחייבולאחר ההכרה הראשונית, 
 המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל:

 
 ;כגון נגזרים הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות (1
התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או  (2

 כאשר גישת המעורבות הנמשכת חלה;
 פיננסית;חוזי ערבות  (3
 מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק; (4
תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי  (5

 חל עליה. 3
 
 הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד התחייבויות פיננסיות ב(
 

שאינן נמדדות בעלות  ויות הפיננסיותבמועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייב
 כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. בשווי הוגןמופחתת 

 לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות .5
 

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

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

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

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

 הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי להוון את תזרימי  מהותי, וי אינבמקרה בו השינו

המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים נזקפים לרווח או 
 הפסד.

מביאה החברה בחשבון  בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,
 שיקולים איכותיים וכמותיים.
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 קיזוז מכשירים פיננסים .6
 

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

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

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

 לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז

 תהיה לקזז שהזכות על מנת .הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא

 לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור ,מיידי באופן קיימת

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או ,תחול
 

 ן להשקעה"נדל . טו
 

ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה "ן להשקעה הינו נדל"נדל
, ושלא שתיהןלצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או  תפעולית( או חוכר בחכירה מימונית

ות, או מכירה במהלך לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתי
 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 ,וי ההוגןן להשקעה נמדד בשו"נדל

במועד התהוותם. נדל"ן  הפסד ואנזקפים לרווח  ,ן להשקעה"הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל
 להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.

 
וצעת על ידי ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמב"לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

סיון יוהנן 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. 

 
 רכוש קבוע .טז
 

, בניכוי ובתוספת שיפורים עלויות רכישה ישירותפריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת 
 , 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

 להבא.ו-דן חשבונאי באופן של מכאןמטופלים כשינוי אומ
 

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים על 
, 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
 

 מהוונת עלויות אשראי הקשורות להשקעה ורכישה של נכסים כשירים. חברהה
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
 

פעולות להכנת התחילו ה ,הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו עד שבובמוהיוון עלויות האשראי מתחיל 
. הסכום של עלויות האשראי ומסתיים עם קבלת היתר בנייה ,ונגרמו עלויות אשראיהנכס הכשיר 

המהוון בתקופת הדיווח כולל מלבד עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון 
 משוקלל.
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 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 

-היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום ברהשבה. במקרים בהם -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 
המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי  לפי שיעור ניכיון לפני מס

 השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.-מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
 

 הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך כדלקמן:
 

 או בעסקה משותפת השקעה בחברה כלולה
 

אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של החברה בוחנת המאזני, לאחר יישום שיטת השווי 
אם קיימת  דיווח מתבצעת בחינה. בכל תאריך או בעסקאות משותפות ההשקעה בחברות כלולות

. בחינת ירידת הערך או בעסקה משותפת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
 . או לעסקה המשותפת ה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולהנעשית בהתייחס להשקעה בכללות

 
 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 
הנוכחי, קיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי  במצבם

( 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 
הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה. במקביל, ההתחייבויות המתייחסות לנכסים בדוחות 

 אלה מוצגות בנפרד במאזן באופן דומה.
 

 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 דיווחהושלמה למעשה, עד לתאריך ה
 קודמות.

 
 מסים נדחים

 
לבין הסכומים  הכספייםדוחות מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים ב

  .המובאים בחשבון לצורכי מס
 

הנכס ימומש או ההתחייבות יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
. 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 נדחים נבחנים )כגון הפסדים מועברים לצורכי מס( בגינם לא הוכרו נכסי מסים
 .ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים

  



 אשטרום נכסים בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

26 

 
 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 

 ההטבות( substantially all) מרבית את להשיב במטרהנדל"ן להשקעה המוחזק  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, 

מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר  לא הובאו בחשבון ,כן
 או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד, שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת

 הגוררת חבות מס נוספת. על ידי חברה מאוחדת
 

טפים והתחייבויות לא שוטפות, מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים כנכסים לא שונכסי 
קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס לבהתאמה. מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית 

 .והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס פתשוט
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .כא
 

 -ניות בתמורה למכשירים הוניים )להלן עובדי הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מ
 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים(. 

 
 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

 
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים 

 מקובל.יות אופצההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 
לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים  

 המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.
 

הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על  ואעלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח  
השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים  פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או

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

 ר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספ
 

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 
רותים המתייחסים. הטבות לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השי

משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות אלו כוללות 
כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, 

משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין  מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות
 שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
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 הטבות לאחר סיום העסקה .2
 

פקדה התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות לה
 מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה  14לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 

משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 
הטבות לעובד תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ה

המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הפקדות לתוכנית להפקדה 
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 
פיטורין. לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות 

לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב העסקה נמדדת בשל סיום 
ובדים, וזאת על בסיס הערכה האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת ע

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 

 
הקבוצה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף 

המוחזקים על נכסי התוכנית הם נכסים  נכסי התוכנית(. -בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן 
ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים 

 לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.
 

ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת במאזן מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות 
 כסי התוכנית.ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נ

 
 מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.

 
 פיצויי פיטורין והטבות בפרישה מרצון .3
 

פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפני הגיעם  פיצויי 
או כאשר הקבוצה מכירה בעלויות והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה,  לגיל הפרישה המקובל

 בגין 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
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את 

כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 
פרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נ

 תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.
 

 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
 
 תביעות משפטיות  

 
משתמעת  הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות

כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לא יותר סביר מאשר כאשר כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, 
 ת וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.לסילוק המחוייבו
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 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 ,

 לתשלום.
 
 בהכנסההכרה  .כד
 

הכנסות מחוזים עם לקוחות  – 15לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בהתאם ליישום
וללא הצגה מחדש של  הקלות עם למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקןלהלן ")

 מספרי השוואה. 
 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2017בדצמבר,  31שיושמה עד ליום  המדיניות החשבונאית

 
 בהכנסההכרה  

 
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.
 

 הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה, לגבי סוגי ההכנסות הבאים:להלן הקריטריונים 
 

 הכנסות מדמי שכירות 
 

הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. הכנסות משכירות בהן 
קיימת עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרות כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר 

 פרד מכלל ההכנסה מדמי שכירות, על פני תקופת השכירות.כחלק בלתי נ
 

 מלאי שטחי משרדיםהכנסות ממכירת 
 

מוכרת כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים שטחי משרדים  הכנסה ממכירת מלאי
בדרך כלל מועד  מהבעלות על הנכס לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. הנגזרים
 .הינו מועד ההכרה בהכנסה המסירה

 
 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

 
 ההכרה בהכנס 

 
רות מועברות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות 

הכנסות מדמי  .תנאי החוזהבהתאם להתמורה שצפוי להתקבל מחיר העסקה הוא סכום ללקוח. 
שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. הכנסות משכירות בהן קיימת עלייה 
קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרות כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר כחלק בלתי 

 .נפרד מכלל ההכנסה מדמי שכירות, על פני תקופת השכירות
 
 ממתן שירותיםהכנסות  

 
הלקוח מקבל וצורך את ההטבות הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה 

תקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים. . ההכנסות מוכרות בהתאם להמופקות על ידי ביצועי החברה
ר החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאש

התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה 
 החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח. 

בחלק מהחוזים למתן שירותי ניהול ואחזקה פועלת החברה כסוכן ועל כן מכירה בהכנסות בגין חוזים 
 וזה, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.אלה בגובה תמורה נטו המתקבלת מביצוע הח

  



 אשטרום נכסים בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

29 

 
 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 

 בישראל הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום 
 

 פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר בישראל.החברה 
 מזהה את יחידות הדיור או המשרדים כמחויבויות ביצוע.  חברהבמועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, ה

 
הגיעה למסקנה על סמך חוזי המכירה  חברה"ן היזמי בישראל, הבתחום הנדל חברהבקשר עם פעילות ה
, ראות החוק והרגולציה הרלוונטיותועל סמך הובתחום הנדל"ן היזמי בישראל, שלה עם לקוחות 

מתקשרת בחוזה למכירת דירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר בישראל, לא נוצר  חברהשכאשר ה
, וכן קיימת לה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים חברהנכס עם שימוש אלטרנטיבי ל

 .מכירה בהכנסה לאורך זמן חברהשהושלמו עד לאותו מועד. בנסיבות הללו, ה
 
לצורך מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות  (Input method)מיישמת את שיטת התשומות  חברהה

הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על 
לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את  חברהבסיס תשומות שהשקיעה ה

, החברה מעריכה את העלות הדרושה ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות
להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות 
הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס 

השלמה" עלויות שאינן משקפות כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ה מפתח העמסה סביר.
 .התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות והיטלים ועלויות אשראי

ההתקדמות של  החברה קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה מכר כשיעור
הנכס נשוא ההסכם בטרם  כל הבניין או הפרויקט לפי ההקשר, וזאת כל עוד לא ניתן לבצע מסירה של

 הסתיימה הבנייה של הבניין או הפרויקט לפי ההקשר במלואו.
החברה קובעת את גובה ההכנסה מכל חוזה בהתאם למחיר העסקה עם כל לקוח בנפרד ומכירה 

 בהכנסה, ביחס לכל חוזה בנפרד. 
 

כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם נחתם החוזה עם הלקוח, בעת 
כאמור מכירה החברה בהכנסה על בסיס מצטבר בסכום המשקף את שעור ההשלמה חתימת החוזה 

 של מחויבות ביצוע לאותו מועד.
 
 הכנסות והוצאות מימון .הכ
 

הכנסות מדיבידנדים, שינויים בשווי  ,הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו
הפסד, רווחים מהפרשי שער ורווחים או 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. 

 רות, מכירה הקבוצה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס.אם מתקבל הדיבידנד בגין מניות סחי
 

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 

הפסד. עלויות אשראי, או ברווח  המוכרים מגדרים םכשיריערך של נכסים פיננסיים והפסדים ממ
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 
 במהלך התקופה. הקיים בפועלהרגילות המשוקלל 

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח 
יות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח מניות רגילות פוטנציאל מפעילויות נמשכות.למניה 

המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה של החברה 
ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר 

 החברה. המוחזקות על ידיהמניות 
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 מניות אוצר .כז
 

מניות החברה המוחזקות על ידי החברה ו/או חברות מאוחדות נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות 
בקיזוז מהון החברה. כל רווח או הפסד הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף 

 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

 
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה, מסווגים  

. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של כחכירה מימונית
 הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. 

 
 חכירה תפעולית .2
 

נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס 
החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי 

 על פני תקופת החכירה.
 

 הקבוצה כמחכיר

 
 חכירה מימונית .1

 
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לחוכר, מסווגים 
 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 
הכנסות מימון ופרעון של החייבים בגין חכירה. הנכס הפיננסי חייבים בגין חכירה מימונית 

 .IFRS 9מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה על פי הוראות 

  
 חכירה תפעולית .2
 

ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס,  נכסים אשר לא מועברים באופן
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.
 

 מכשירים פיננסיים לפי מדרג השווי ההוגןסיווג 
 

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.advantageousר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )או בהיעד
 

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.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב

 
דידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות מ

כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש 
 בנכס בשימוש המיטבי שלו.

 
נים הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתו

שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה 
 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 בהתבססההוגן,  השווי מידרג בתוך
 :בכללותה
 

 זהים. תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

 בעקיפין. 
מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני  נתונים שאינם : 3רמה 

 שוק ניתנים לצפייה(.
 

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

  לקוחות עם מחוזים הכנסות – IFRS 15לראשונה של  יישום .1

 
 התקן)להלן: "הכנסות מחוזים עם לקוחות  – IFRS 15את  IASB-פרסם ה 2014 מאיבחודש 
תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18מחליף את ה"(, החדש

  31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

  מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:התקן החדש מציג 
 

, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים זיהוי החוזה עם הלקוח -   1שלב 
(modifications.בחוזים )  

  
 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב

  
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  ,העסקהקביעת מחיר  -   3 שלב

 משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
  

על בסיס מחיר המכירה  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב
היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים 

  והערכות.
  

, תוך הבחנה בין קיום מחויבות מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב
  במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

 
למפרע התקן התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות 

פרש בין הערך מכירה בכל ה החברהעם הקלות מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 
בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפים )או 

 . רכיב אחר של הון, כפי שמתאים(
 

 :השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה הינה כדלקמן
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החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי אחריות כשירות נוסף לאחריות  – הפרשה לאחריות (א)

המוענקת על ידי החברה לצורך הבטחת טיב העבודה שבוצעה וזאת לתקופה העולה על 
שנה. תחת הוראות התקן הישן הכירה החברה בהכנסה בסכום המלא בעת מכירת המוצר 

ת התקן החדש מקצה ומנגד בהפרשה לאחריות כנגד סעיף עלות המכירות. תחת הוראו
החברה חלק מתמורת המכירה לרכיב האחריות ומכירה בהכנסה בגין רכיב האחריות על 
פני תקופת האחריות המורחבת ללא הכרה בהפרשה לאחריות. כתוצאה מכך, סכום חלק 
 מסכום ההכנסות נדחה ומוכר על פני תקופה ארוכה יותר לעומת הוראות התקן הישן.

 
מסוימים, גובה החברה מקדמות מלקוחותיה טרם מתן  םבחוזי – מקדמות מלקוחות (ב)

השירותים. עד יישום הוראות התקן החדש, הכירה החברה בהכנסה בהתאם לסכום 
התמורה שהתקבלה ואינה צברה ריבית בגין המקדמות. תחת הוראות התקן החדש, 

קת ין שירות עתידי אותו מספבג (מעל שנה)במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך 
בגין המקדמות לאורך תקופת ומכירה בהוצאת מימון ריבית  צוברת החברה, חברהה

 קיים בחוזה רכיב מימון משמעותי כהגדרתו בתקןכאשר ההתקשרות הצפויה וזאת 
מההכנסות כחלק  בריבית שנצברה מכירה החברה. עם מימוש המקדמות החדש

 החברה של הכספיים הדוחות, החדש התקן יישום בעקבות. כתוצאה מכך, משירותים
 ביצוע מועד לבין המקדמה קבלת שבין בתקופה יותר גבוהות מימון הוצאות כוללים
 .השירות אספקת במועד יותר גבוהות הכנסות וכן השירות

 
עבור השגת חלק מהחוזים של החברה עם  – עלויות תוספתיות של השגת חוזה (ג)

לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות )כגון עמלות מוכרנים המותנות בביצוע 
מכירה מחייבת(. עד למועד היישום לראשונה של התקן החדש הכירה החברה בעלויות 
הנ"ל כהוצאה במועד התהוותן במסגרת הוצאות מכירה ושיווק. תחת יישום הוראות 

דש, עלויות אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו התקן הח
מתהוות לה אם החוזה לא היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות 

השירות הניתנת במסגרת החוזה הספציפי שהינה עולה על שנה. כתוצאה על פני תקופת 
תקופה מאוחרת יותר מאשר מכך, תחת הוראות התקן החדש, החברה מכירה בהוצאות ב

 הכירה תחת התקן הישן. 

 
הכירה החברה תחת  משרדיםבקשר עם מכירת דירות  – משרדיםשטחי ממכירת הכנסות  (ה)

לידי הקונה. תחת  משרדהשטחי בהכנסה רק במסירת  IFRIC 15 -ו IAS 18הוראות 
וזים ב' לעיל, מכירה החברה בהכנסה בגין ח2הוראות התקן החדש, כאמור בבאור 

בישראל לאורך זמן ובהתאם להתקדמות העבודה. בהתאם לכך,  משרדים שטחי למכירת
תחת התקן החדש החברה מכירה בהכנסות בתקופה מוקדמת יותר מאשר הכירה תחת 

 הוראות התקינה הקודמת.
 

 כדלקמן:  םכאמור על הדוחות הכספיים של החברה הינ יםהשינוי השפעת
 

 הכספי המצב על המאוחדים דוחותב

  
כפי שדווח  

  השינוי   בעבר
 -בהתאם ל
IFRS 15 

 אלפי ש"ח  
       2018, בינואר 1ליום 

 242,1,043  609   1,042,633   יתרת רווח
       

  

בהתאם  
למדיניות 
  השינוי   הקודמת

כמוצג  
בדוחות 

 כספיים אלה
 אלפי ש"ח  

       2018, בדצמבר 31ליום 
 512,36   512,36  -   הכנסות לקבל

 076,169  (874,28)  197,950   מלאי משרדים ומקרקעין למכירה
 399,214,1   638,7  1,206,761   יתרת רווח

       
 480,614,1  638,7  1,606,842   סה"כ הון
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 ורווח כולל אחר הפסדאו הרווח  על המאוחדים ותבדוח
 

  

בהתאם  
למדיניות 
  השינוי   הקודמת

כמוצג בדוחות  
 כספיים אלה

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(  
       2018, בדצמבר 31ביום  שנה שהסתיימהל
       

 375,33  375,33  -   של שטחי משרדים הכנסות ממכירות
 254,26  346,26  -   שטחי המשרדים שנמכרועלות 

       
 952,158  029,7  151,923   רווח גולמי

       
 103,394  029,7  387,074   רווח תפעולי

       
 197,323  029,7  316,168   לפני מסים על ההכנסה רווח

       
 157,246  029,7  239,128   )בעלי מניות החברה( רווח נקי

       
 2.84  0.08  2.76  )בש"ח( למניהבסיסי רווח נקי 

 
  מכשירים פיננסים – IFRS 9לראשונה של  יישום  . 2

 
, פיננסים מכשירים – IFRS 9 את הנוסח המלא והסופי של IASB –פרסם ה  2014בחודש יולי 
 משנה"( החדש התקן)להלן: " IFRS 9 הכרה ומדידה. מכשירים פיננסים: – IAS 39המחליף את 

כל הנכסים הפיננסים על  מדידה של נכסים פיננסים והוא חלהסיווג והוראות האת בעיקר 
 . IAS 39 שבתחולת

לראשונה בדוחות כספיים אלה. התקן החדש מיושם למפרע ללא הצגה מיושם החדש התקן 
   .מחדש של מספרי השוואה

 ליישום התיקונים לא הייתה השפעה מהותית על החברה.
 
  העברות של נדל"ן להשקעה – נדל"ן להשקעה IAS 40 -תיקונים ללראשונה של  ישוםי .3

 
. )"התיקונים הלן: "ללהשקעה ) ן"נדל IAS 40 - ל תיקונים IASB - ה פרסם 2016 דצמבר בחודש

 או ן להשקעה"מנדל העברות לגבי IAS 40 להוראות יישום הנחיות ומספקים מבהירים התיקונים

 לגבי המפורטת בתקן האירועים רשימת כי הקביעה הינם התיקונים עיקרי .להשקעה ן"לנדל

 רשימה ואינן מהוות ן"הנדל בשימוש לשינוי לראיות דוגמאות מהוות להשקעה ן"נדל העברות

 לשינוי ראיה לא מספקת כשלעצמה, ההנהלה, בכוונת שינוי כי מבהירים התיקונים כן, כמו סגורה.

  .בשימוש
באופן פרוספקטיבי )מכאן ואילך( החל מהתקופה בה התיקונים מיושמים  מיושמיםהתיקונים 
. כאשר קיים מידע זמין לתקופות קודמות, אזי ניתן ליישם את 2018בינואר,  1 – לראשונה

 התיקונים למפרע. תיאומים למועד היישום לראשונה אם קיימים, ייזקפו להון.
 י )מכאן ואילך(.החברה בחרה ליישם את התיקונים באופן פרוספקטיב

 ליישום התיקונים לא הייתה השפעה מהותית על החברה.
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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 
ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם 

 הכספיים:
 

 השיקולים
 
 סיווג חכירה -
 

או תפעולית, בוחנת החברה האם החכירה  הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימוניתלצורך 
מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס. בכלל זאת בוחנת החברה, 
בין היתר, את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, את תקופת החכירה ביחס לאורך 

יים ביחס לשווי ההוגן החיים הכלכלי של הנכס ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימל
 של הנכס.

 
 אפקטיבית שליטה -
 

מעריכה אם קיימת לה שליטה בחברה שבה היא מחזיקה פחות ממרבית זכויות החברה  
ההצבעה, בין היתר על פי החלק שהיא מחזיקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק שמחזיקים בעלי 

וסי ההצבעה באסיפות בעלי זכויות הצבעה אחרים ואופן הפיזור של ההחזקות האחרות וכן דפ
 המניות הקודמות.

 
 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות -

 
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות שימוש 
במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל 

 הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.  
 

 אומדנים והנחות
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על יישום 
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים 

 אומדן.הבאומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 
ואומדנים  דיווחהכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך ה להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות

קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של 
 בשנה העוקבת:נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 

 
 להשקעה ן"נדל -

 
דיווח כאשר שינויים בשווי לפי שווי הוגן לתאריך ה 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

תאים לתזרימי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מ
ן בעל "אלה. אם ניתן, השווי ההוגן נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל מזומנים

 אופי ומיקום דומים לזה המוערך.
 

במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה להשתמש 
הקבוצה, מחירי ההשכרה בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי 

העתידיים, שיעורי התפוסה, חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, הוצאות תפעול 
הנכסים, איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח 
עתידי, על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים. שינוי בהנחות המשמשות 

 במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן.
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 )המשך( עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים -: 3באור 
 

 מלאי מקרקעין בבניה -
 

מימוש נטו נקבע בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים השווי 
  להביא את המלאיעל מנת הקמה הנדרשות העלויות לגבי בפרויקט והצפויים ממכירת המלאי 

 למצב של מכירה.
 
 תביעות משפטיות -

 
מוחזקות שלה,  התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברותתוצאות בהערכות סיכויי 

יועצים המשפטיים ההסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 
 ןהניסיוטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על מתבססות על מי

המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות 
 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 בבאורמידע נוסף  ראה

 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 
 

 כלולה לחברהשל נכסים בין חברה מחזיקה  העברהבדבר מכירה או  IAS 28 -ול IFRS 10 -ל תיקונים א.
 שלה משותפת עסקה או
 

אשר דנים התיקונים(  -)להלן  IAS 28 -ול IFRS 10-ל תיקונים IASB-פרסם ה ,2014 בספטמבר
במכירה או העברה של נכסים )נכס, קבוצת נכסים או חברה בת( בין החברה בטיפול החשבונאי 

 המחזיקה לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלה.
התיקונים קובעים כי כאשר החברה המחזיקה מאבדת שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים 

כלולה או עסקה משותפת שלה, יבוטל הרווח באופן חלקי,  שאינה מהווה עסק בעסקה עם חברה
כך שהרווח שיוכר הוא הרווח בגין המכירה לחיצוניים בלבד. התיקונים מוסיפים כי במקרה בו 

, יוכר הרווח באופן IFRS 9 -הזכויות הנותרות בידי החברה המחזיקה מהוות נכס פיננסי כהגדרתו ב
 מלא.

ת או בקבוצת נכסים שמהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה אם מדובר באיבוד שליטה בחברת ב
 או עסקה משותפת שלה, יוכר הרווח באופן מלא.

 
, אולם IASB-התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא. מועד התחילה המנדטורי טרם נקבע ע"י ה

 אימוץ מוקדם אפשרי.
 

 חכירות  - IFRS 16 .ב
 

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:

 
 לחריגיםהמצב הכספי )פרט  התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על -

, ראה להלן( חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות מסוימים
 חכירות.  IAS 17-באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקייםשימוש, 

 כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 
 

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.
משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את במקרה של שינוי בתשלומי חכירה  -

 השימוש.-ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה  -

 מימונית או כחכירה תפעולית.
חוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול התקן החדש כולל שני חריגים שבהם ה -

החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך 
 כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.

 
 , או לאחריו. 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 
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. 
 

שפעה מהותית לא צפויה להיות ה לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומולהערכת החברה, 
 על הדוחות הכספיים.

 
 2017-2015פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים  ג.
 

2015-את התיקונים הבאים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור  IASB -פרסם ה 2017בחודש דצמבר 
 . להלן עיקרי התיקונים:2017

 
תקנים 

 רלוונטיים
 עיקרי התיקון

IFRS 3    התיקון מבהיר כי כאשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על הפעילות המשותפת
(, עליו למדוד את הזכויות IFRS 3 -והפעילות המשותפת מהווה עסק )כהגדרתו ב

 הקיימות בפעילות המשותפת בשווי הוגן.
  

IFRS 11  התיקון מבהיר כי צד לפעילות משותפת שמשיג לראשונה שליטה משותפת בפעילות לא
 ישערך את הזכויות הקודמות שהחזיק בפעילות המשותפת. 

  
IAS 12  התיקון מבהיר כי על חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום דיבידנד במסגרת

ח הכספי של אותה עסקה או רווח או הפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג בדו
 אירוע אשר יצרו את הרווח הניתן לחלוקה.  

  
IAS 23  התיקון מבהיר כי אשראי אשר נלקח ישירות להקמתו של נכס כשיר יסווג לצורך היוון

עלויות אשראי לנכסים כשירים אחרים כאשראי כללי של החברה, וזאת כאשר הנכס 
 מוש או למכירה וכן האשראי טרם נפרע.הכשיר לשמו נלקח אותו אשראי, מוכן לשי

 
. אימוץ מוקדם של כל 2019בינואר  1התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 אחד מהתיקונים בנפרד אפשרי תוך מתן גילוי מתאים.
 הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לאלתיקונים לעיל , החברה להערכת

 
 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות IAS 28 ד.
 

השקעות בחברות כלולות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר 
התיקון(. התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך )כגון הלוואות לקבל או  -)להלן ובעסקאות משותפות 

חברה כלולה או עסקה משותפת, תהיינה השקעה במניות בכורה( אשר מהוות חלק מההשקעה נטו ב
באופן מלא )הן לעניין המדידה והן לעניין ירידות ערך( ולאחר מכן  IFRS 9כפופות ראשית להוראות 

  . IAS 28היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות להוראות 
ם מוקדם . יישו2019בינואר  1יש ליישם את התיקון למפרע החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 אפשרי.
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 
 

 על מהותית השפעה צפויה איישומם ל, ל, לאחר בחינת השלכות יישום התיקוניםהחברה להערכת
 של החברה. הכספיים הדוחות

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 5באור 
 בדצמבר 31 
 2018 2017 
 אלפי ש"ח 

 132,741  85,867  (1)מזומנים 
 245,267  168,444  (2שווי מזומנים )

  254,311  378,008 
 אלפי ש"ח. 36,234מזומנים במט"ח  (1)
לשלושה  יוםשווי המזומנים הינם פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים בנקאיים לתקופות שבין  (2)

 לבין 0.1% בין 2017 -ו 2018) נושאים ריבית הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות הפקדונות. חודשים
0.01%.) 

 
 

 השקעות לזמן קצר -: 6באור 
 בדצמבר 31 
 2018 2017 

 אלפי ש"ח 
נמדדים בשווי הוגן דרך  -ניירות ערך סחירים המוחזקים למסחר 

   רווח או הפסד
 19,762  17,406  מניות

 41,877  34,582  קונצרניות אגרות חוב 
 88,657  92,275  קרנות נאמנות

 14,721  23,631  אגרות חוב ומלוות ממשלתיים
  167,894  165,017 

 1,267  1,378  (1פקדונות בבנקים )

  169,272  166,284 
 .0.01% -0.1%עור שבין יהפקדונות נושאים ריבית בש ,יתרת הפקדונות כוללת פקדונות מוגבלים (1)
 

 
 חייבים ויתרות חובה -: 7באור 

 
 ההרכב: א.

 
 בדצמבר 31 

  2018 2017 

 אלפי ש"ח  
   

 7,868  10,311  (1חייבים בגין שכירות ודמי ניהול )
 18,720  6,675  מוסדות מס

 237  237  ( 2פקדונות בנאמנות בגין מכירת נכסים )
 1,413  2,077  ריבית לקבל

 5,324  4,019  הוצאות מראש 
 8,288  2,021  (3שותף בשותפות ) -חייבים

 -  43,326  (4) חייבים בגין מכירת שותפות
 2,792  3,224  אחרים

  71,890  44,642 
 2,848  2,523  הפרשה לחובות מסופקים -)א( בניכוי  (1)

 3,038  4,149  )ב( כולל דמי ניהול מחברות כלולות 
  ייפרעו עם השלמת רישום הזכויות על שם הרוכשים. הפקדונות (2)
   5(4)א'()10ראה באור  (3)
   6(4)א'()10ראה באור  (4)
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 חייבים ויתרות חובה -: 7באור 
 
 :ודמי ניהול ניתוח יתרת חייבים בגין שכירות .ב
 

  חובות בפיגור חובות  

  
שמועד פרעונם 

 סה"כ יום 120מעל  יום 60-120 יום 60עד  טרם הגיע

 אלפי ש"ח  

       

 10,311  676  415  1,909  7,311  *( 2018בדצמבר,  31
 7,868  1,271  489  968  5,140  *( 2017בדצמבר,  31

 
 היתרה מוצגת בניכוי הפרשה לחובות מסופקים. *(
 
 

 למכירהמקרקעין בהליכי בנייה ומשרדים מלאי  -: 8באור 
 

 Lyfeפרוייקט  א.
 

התקשרה החברה בהסכם רכישה עם דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ )להלן:  2016במרס,  28ביום 
  .דונם 15.5-מזכויותיה של דן בקרקע, בעיר בני ברק, ששטחה כ 50%החברה  רכשה"דן"( לפיו 
שני בניינים בייעוד למשרדים ולמסחר שיוקמו וייבנו מעל מרתפי חנייה בשלב זה  מקימיםהשותפים 

מ"ר למכירה והיתרה  103,000 -מתוכם כמ"ר שטחי שווק  113,000 -תת קרקעיים הכוללים לפחות כ
היקף ההשקעה הצפוי להערכת החברה, . תת קרקעיותמקורות ברובן חניות  2,000 –וכן כלהשכרה 

 1,100,000 -יהיה כ, ם ומרתפי החנייה והשטחים כאמור, לאחר רכישת הקרקעבפרויקט בגין שני הבנייני
, י המגדלים מתוכננת להיעשות יחדיו. הקמת שנ(אלפי ש"ח 550,000אלפי ש"ח )חלק החברה הינו 

 . הפרויקט יתפרש על פני תקופה של מספר שניםקומות 36ומגדל שני בן  קומות 34בן ראשון מגדל 
יצוין, כי בכוונת החברה ודן להגיש תב"ע לתוספת זכויות  .2022תחילת שנת  וצפוי להסתיים לקראת

מ"ר(. ככל ויהיו זכויות בנייה כאמור, תשלם  95,000 -בניה שיאפשרו הקמת מגדל שלישי )לפחות כ
עבודות החפירה  הסתיימונכון למועד הדו"ח "ח. מיליון ש 9 -החברה לדן תמורה נוספת בסך של כ

השותפים מעריכים שהיקף מכירת השטחים  .ויסודות המגדליםוהוחל בבניית החניון  הביסוס והדיפון,
מיליוני ש"ח ויוותר בידם שווי שטחים מניבים בהיקף  1,370 -בגין שני המגדלים יסתכם בכוהחניות 

כירת שטחים לפרטים בדבר התקשרות החברה ודן עם קבוצת אשטרום לממיליון ש"ח.  160 -כ של
 .)ז'(20ראה באור  שירותי בנייהלמתן ולהתקשרות החברה ודן בדבר הסכם  בפרויקטבמגדל הראשון 

"ר ועוד מ 42,700 -כ סכמים למכירת שטחי שווק בהיקף שלנכון למועד דוח זה חתמה החברה על ה
 ש"ח, במחירי בסיס.מיליון  516 -חניות תמורת סך של כ

 
 הרכב ב.

 
 בדצמבר 31 
 2018 2017 
 אלפי ש"ח 

   
 878,92 878,92 קרקע

 6,158 158,6 מס רכישה
 20,381 682,30 אגרות בנייה
 904,5 904,5 היוון מימון

 8,302 62,267 עלויות בנייה ואחרות
 - (813,28) מלאי שהופשר לעלות המכר

   

 169,076 133,623 
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 )המשך( למכירהמלאי משרדים  -: 8באור 
 

 שנמכרבגין מלאי משרדים מקדמות  ב.
 

 תנועה בנכסים בגין חוזה, נטו
 

 
התחייבויות 

 חוזה
  
 -  2018בינואר,  1יתרה ליום 

  
 (49,652)  מקדמות שהתקבלו

 36,512  שהוכרו במהלך התקופה מקיום מחויבות ביצוע לקבל הכנסות
  
 (13,140)  *( 2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 מוצג במסגרת התחייבויות שוטפות (*

 
 מחירי העסקה שהוקצו למחויבויות הביצוע שטרם קוימו או קוימו באופן חלקי ד.
 

   צפי להכרה בהכנסות בגינן  

  עד שנה  
שנה עד 
  שנתיים

שנתיים עד 
  חמש שנים

לאחר חמש 
 שנים

סה"כ סכומי  
מחויבויות ביצוע 
שטרם קוימו )או 
שקוימו באופן 

 חלקי(
 אלפי ש"ח  
           
 033,228  -  610,122  578,67  844,37  2018בדצמבר,  31

 
 

 ה מיועדת למימושהשקע -: 9באור 
 

(, סיווגה 1)ג(11מזכויות חברה בת המחזיקה במרכז מסחרי בבת ים )ראה גם באור  50%בעקבות מכירת 
 את הנכסים וההתחייבויות של החברה הבת לסעיף זה. 2017, בדצמבר, 31ליום  החברה

 
 למכירה מוחזקים 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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 השקעה מיועדת למימוש -: 9באור 
 

 למכירה מוחזקיםהתחייבויות המתייחסות לנכסים   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 
 
 

 מוחזקותבחברות השקעות  -: 10 באור
 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני א.

 
 ההרכב: .1

 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 אלפי ש"ח 
 640,480  750,436  (1מניות )

 322,315  517,399  (2הלוואות וחובות לא שוטפים שניתנו )
 (69,943)  (27,339)  (3הלוואות שנתקבלו )

  1,240,496  892,852 
 
 בסך המיוחס להשקעה במניות סיטיפס עלות עודף יתרתכולל  2018בדצמבר,  31יום ל (1)

 .להלן(( 1)4'א10ביאור ראה ) (21,465 – 2017בדצמבר,  31)אלפי ש"ח  22,171 של
 
 מידע נוסף (2)

 
חלקן  אלפי ש"ח( 206,647 -)כ לצרכןצמודות למדד המחירים  בחלקן ההלוואות א(

 -אלפי ש"ח( וחלקן צמוד לשער החליפין של האירו )כ 226,367 -הצמדה )כללא 
 לשנה 2.99%ל ש נושאות ריבית ממוצעת בשיעוראלפי ש"ח( ההלוואות  84,385

(31.12.2017–2.79%.) 
 מועד הפרעון של ההלוואות ויתרות החובה טרם נקבע. ב(
אינו שונה מהותית מיתרתן  2018בדצמבר,  31שווין ההוגן של ההלוואות ליום  ג(

בדוחות הכספיים. הערכה זו של השווי ההוגן של ההלוואות מבוססת על חישוב 
הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואות דומות 

 (.זהה – 2017) 3.5% -בעלות מאפיינים דומים, כ
לבין בעלי מניותיה אשר נחתם הסכם בין חברה כלולה  2018בדצמבר  25ביום   ד(

 31. ביום 2023בדצמבר  31לפיו נקבע כי ההלוואות יפרעו בתשלום אחד ביום 
, העמידה החברה הכלולה את הלוואות הבעלים על פי שווים אשר 2018בדצמבר 

לבין  בין גובה ההלוואות בספרים יך שווי בלתי תלוי. ההפרשהתקבל ע"י מער
 הכלולה. בספרי החברה שווים נזקף לקרן הון

לה זכויות חברה כלולה חתמה החברה עם צד ג', המחזיק ב 2018באוגוסט  14ביום  ה(
על הסכם של הקצאת מניות באופן , לרכישת קרקע באזור תלפיות בירושלים
מהבעלות בחברת הנכס. החברה  50%שלאחר ההקצאה מחזיקה החברה ב 

נכון מיליון ש"ח  50התחייבה להזרים לחברת הנכס הלוואת בעלים עד גובה של 
ביום . מיליון ש"ח 14.3הסתכמה הלוואת הבעלים בסך של  2018בדצמבר  31ליום 

, העמידה החברה הכלולה את הלוואות הבעלים על פי שווים 2018בדצמבר  31
אשר התקבל ע"י מעריך שווי בלתי תלוי. ההפרשה בין גובה ההלוואות בספרים 

 לבין שווים נזקף לקרן הון.
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 )המשך( מוחזקותבחברות השקעות  -: 10 באור
 
והלוואות בסך  3%נושאת ריבית שנתית בשיעור של אלפי ש"ח  6,490הלוואה בסך של  (3)

אלפי ש"ח אינן צמודות ואינן נושאות ריבית. מועד הפירעון של הלוואות אלה  20,849של 
 טרם נקבע.

 
 התנועה בהשקעות  .2 

 חברות כלולות 
 2018 2017 
 ש"ח אלפי 

 811,357  892,852  יתרה לתחילת השנה

   תנועה במשך השנה:
 5,326  10,050  הפרשי הצמדה וריבית שנצברו 

 11,509  5,295  הפרשי תרגום
 (40,786) 179,682  מתן )החזר( הלוואות, נטו

 23,612  (84,666)  (1) בשותפות )מימוש( השקעה
 (5,334) (4,321        )  השקעה בכלולות הפחתת

 -  123,456  (2) השקעה בחברה כלולה כתוצאה מאיבוד שליטה
 1,156  706  הפחתת עודף עלות 

 87,512  122,822  חלק הקבוצה ברווחים
 (1,500)  (5,380)  דיבידנדים 

 892,852  1,240,496  יתרה לסוף השנה
 
 להלן(. (6) 4'10)ראה ביאור  (1)
 .9ובאור  להלן(( 1' )ג11)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 

 2018 2017 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 
בדוח על המצב הכספי של החברה הכלולה 

   לתאריך הדיווח :
 29,246  20,545  נכסים שוטפים

    798,170  820,665  נכסים לא שוטפים
 34,077  32,225  התחייבויות שוטפות

 434,471  404,362  התחייבויות לא שוטפות
 358,868  404,623  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח  
    הפעולות של החברה הכלולה :תוצאות 
 59,411  69,038  71,020  הכנסות

 64,532  54,661  45,755  רווח נקי )*(
 64,532  54,661  45,755  רווח כולל

    
 -כ -2017)בניכוי השפעת המס( )מיליון ש"ח בגין רווחי שערוך  15 -כולל סך של כ )*(

  .(ש"ח מיליון 25
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 )המשך( מוחזקותבחברות השקעות  -: 10 באור
 

  .בע"מ חוצות המפרץ חיפהחברת  -תמצית מידע פיננסי של חברה כלולה  ב.
 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 מבוקר 

    אלפי ש"ח 
 22,945  13,220  נכסים שוטפים

    806,680  906,975  נכסים לא שוטפים
 24,329  26,333  התחייבויות שוטפות

 444,525  463,234  שוטפותהתחייבויות לא 
    360,771  430,628  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 מבוקר 

     אלפי ש"ח  
 52,960  57,198  56,628  הכנסות

 69,784  43,103  69,857  רווח נקי )*(
     69,784  43,103  69,857  רווח כולל

 -כ -2017רוך )בניכוי השפעת המס( )מיליון ש"ח בגין רווחי שע 50 -כולל סך של כ )*(
 (.ש"ח מיליון 22

 
 מידע נוסף .4

 
סיטיפס הינה חברה פרטית בעלת זיכיון בלעדי ממדינת ישראל, למימון, הקמה, בניה  (.1)

הרכבת הקלה בירושלים. אורך  של פרוייקט 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%בשותפות  )להלן "השותפות"( )חלק החברה
חברה פרטית שכל עיסוקה הינו קבלן תפעול של פרויקט הרכבת  "קונקט"(. קונקט הינה

הקלה בירושלים וזאת מכח הסכם תפעול ותחזוקה שנחתם בין קונקט לבין החברה 
 הזכיינית, סיטיפס.

  
 ,40%פות גרמנית שחלקה בה הינו החברה באמצעות שות חתמה 2016 דצמבר,ב 16 ביום (.3)

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-עלות הנכס הסתכמה בסך של כחניות.  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 מיליון אירו 2.6-)חלק החברה כמיליון ש"ח(  26.7-)כ

  ( שנלקחהNon Recourseבנקאית ) העסקה נעשתה באמצעות הלוואה
    .1.91% -כשל  שנתית קבועה ריביתשיעור ב שנים 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
 

בחברת א.א בנוי לתלפיות חתמה החברה עם צד ג' המחזיק  2018 ,באוגוסט 14ביום  (.4)
במסגרת , לים"( לה זכויות לרכישת קרקע באזור תלפיות בירושתלפיות)להלן "בע"מ 

הסכם  בדרך של, מ"ר שטח מסחרי למוכר הקרקע 4,700 –כ הסכם קומבינציה לבניית 
. החברה תלפיותמ 50% -הקצאת מניות באופן שלאחר ההקצאה מחזיקה החברה ב

 31נכון ליום  ש"ח.מיליון  50 -כהלוואת בעלים עד גובה של  תלפיותהתחייבה להזרים ל
. זכויות הבניה )מסחר מיליון ש"ח 14.3הבעלים בסך של הסתכמה הלוואת  2018בדצמבר, 

בימים  .מ"ר 24,000ומשרדים( הניתנות להיבנות כיום בשטח הקרקע הינם בהיקף של 
 מ"ר. 45,000-אלה פועלת החברה להגדלת זכויות הבניה כך שהיקף הזכויות יסתכם בכ

     פרויקט.הה בבניית חלהסכם ליווי עם בנק ממן וה על תלפיות חתמהנכון לתאריך הדו"ח 
 

אקה השקעות )להלן "השותפות"( על  –חתמה שותפות אשטרום  2017בחודש אוגוסט  (.5) 
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
 60.25"ח )חלק החברה מיליון ש 120.5 -מ"ר( תמורת כ 3,000 -מ"ר( ומסחר )כ 35,000-)כ

בד בבד עם הסכם המכר,  מיליון ש"ח(, בימים אלו פועלת החברה למימוש האופציה.
התקשרו השותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה 

בנוסף חתמה החברה על הסכם להעמדת  בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקרקע.
מיליון ש"ח מותנה בגובה ההון העצמי  28הלוואה לשותפה בשותפות בהיקף של עד 

מיליון  13שהשותפים יצטרכו להעמיד לטובת הרכישה, חלקה לזמן קצר בהיקף של עד 
מיליון  15ש"ח אשר תפרע בתוך שנה ושלשה חדשים מיום העמדתה וחלקה לזמן ארוך 

תיפרע מתוך רווחי הפרויקט הצפויים. ההלוואות תהיינה צמודות למדד  ש"ח אשר
בעלי הזכויות בקרקע הגישו . 8%המחירים לצרכן ותישאנה ריבית בשיעור שנתי של 

   מ"ר עיקרי נוספים. 8,500 -תב"ע להגדלת זכויות הבנייה בכ
 

התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי למכירת אחזקותיה בחברה  2018במאי,  3ביום  (. 6)
במלון הולידיי  50%במלון ריביירה באילת וכן  50% -בת בבעלותה המלאה אשר מחזיקה ב

ש"ח. שני התשלומים מיליון  122 -בתמורה לסך של כזאת אין ים המלח )להלן: "אשלון"(, ו
ש"ח  מיליוני 40 -התקבלו ואילו יתרת הסכום בסך של כמיליוני ש"ח  82הראשונים בסך 

חודשים ממועד  12 -ישולמו לחברה לא יאוחר מ 5%-הצמודה למדד ונושאת ריבית של כ
בהתאמה. להבטחת  2019בדצמבר  31התקיימות התנאים המתלים ולא יאוחר מיום 

 לטובת החברה שעבודים על המניות הנמכרות. נרשמו כאמורתשלום ה
והתקיימו כל  התקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקה 2018ביוני,  6ביום  

 התנאים המתלים להסכם.
שנים  4הרוכש לתקופה של בגין נזקים ותביעות ההסכם כולל התחייבות החברה לשיפוי   

מיליון ש"ח  0.5ממועד ההשלמה )כאשר הרוכשת תישא בהשתתפות עצמית של עד 
כמו כן, התחייבה החברה לשאת בכל תשלום אשר אשלון ומעבר לו תישא החברה(. 

שנים שימנו  7וזאת לתקופה של  2017תחוב בו בגין מיסים שיידרשו עד וכולל לשנת 
 ממועד הגשת דוח מס לכל שנה.

 
בעקבות מכירה זו הציגה החברה בדוח רווח והפסד רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות 

 אלפי ש"ח לפני מס. 33,308בסך של 
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 )המשך( מוחזקותבחברות השקעות  -: 10 באור
 

 השקעות בחברות מאוחדות .ב
 

 מאוחדות המוחזקות על ידי החברהחברות  בדברצירוף מידע תמציתי 
 

אשטרום חברת  -שאינן מקנות שליטה  מהותיות תמצית מידע פיננסי של חברה מאוחדת עם זכויות 
 .נכסים השקעות עולמיות בע"מ

 
 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 
דוח על המצב הכספי )כפי שמוצג בדוחות הכספיים של 

   החברה המאוחדת(
 169,353  59,795  נכסים שוטפים

    785,883  1,269,521  נכסים לא שוטפים
 34,658  119,601  התחייבויות שוטפות

 648,580  841,296  התחייבויות לא שוטפות
 144,343  255,149  לבעלי מניות החברההון המיוחס 

 127,655  113,270  זכויות שאינן מקנות שליטה
 
 (.ש"ח מיליון 29-כ 2017מיליון ש"ח בגין רווחי שערוך )בניכוי השפעת המס( ) 61 -כולל סך של כ )*(

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח  
 הפעילות של החברה המאוחדתתוצאות 

   
 64,566  69,661  73,996  הכנסות

 22,704  39,514  40,223  רווח כולל המיוחס לבעלי המניות

 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח  
 תזרימי המזומנים של החברה המאוחדת

   
 57,139  3,432  68,448  מפעילות שוטפת
 (74,576) 215,344  (323,082)  מפעילות השקעה
 42,614  (147,558)  226,682  מפעילות מימון

    

 25,177  71,218  (27,952)  עליה נטו במזומנים ושווי מזומנים
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 נדל"ן להשקעה -: 11באור 
 

 הרכב ותנועה א.

 מבני תעשייה 
בנייני משרדים 

 ומסחר
מרכזים 
 סה"כ קרקעות מלון בתי מסחריים

 אלפי ש"ח 

 1,955,628  130,296  29,500  555,517  740,632  499,683  2018בינואר,  1יתרה ליום 

       שינויים במשך השנה

 134,568  7,403  -   5,692  84,987  36,486  עליית ערך נדל"ן להשקעה
גריעות במהלך השנה )ג' 

 (29,502) -  (29,500)  (2)  -  -  להלן(
רכישות והשקעות במשך 

 368,263  17,265  -  8,284  341,563  1,151  השנה )ג' להלן(
העברה לנדל"ן להשקעה 

 (162,437) -  -  -   *( (162,437) -  המיועד למימוש
התאמות הנובעות מתרגום 

 23,172  -  -   -   22,491  681  דוחות כספיים
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2018  538,001  1,027,236  569,491  -  154,964  2,289,692 
 
השלימה החברה את מכירת הנכס בהנובר גרמניה אשר מוחזק ע"י  2019בינואר,  31ביום  *(

ר בתמורה מ"ר נמכ 25,750-מבנה המשרדים בשטח בנוי של כ .51%שותפות בעקיפין בשיעור של 
סווגה החברה  2018במהלך שנת בעקבות המו"מ אשר התנהל  .מיליוני אירו 38-לסך של כ

בדוחות  .במסגרת הנכסים השוטפיםבדוחותיה את הנכס כנדל"ן להשקעה המיועד למימוש
 מליון ש"ח. 38.7 -הכספיים נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ

 

 מבני תעשייה 
בנייני משרדים 

 ומסחר
מרכזים 
 כסה" קרקעות בתי מלון מסחריים

 אלפי ש"ח 

 2,529,362  41,582  28,660  1,055,319  918,869  484,932  2017בינואר,  1יתרה ליום 

       שינויים במשך השנה
עליית )ירידת( ערך נדל"ן 

 80,315  875  840  25,073  33,746  19,781  להשקעה
 (236,281) -  -  -  (236,281) -  גריעות במהלך השנה

והשקעות במשך רכישות 
 94,929  87,839  -  1,819  2,578  2,693  השנה

העברה לנכסים מוחזקים 
 (526,694) -  -  *(526,694) -  -  ( להלן(1למכירה )ג')

העברה לנדל"ן להשקעה 
 (8,250) -  -  -  -  (8,250) המיועד למימוש

התאמות הנובעות מתרגום 
 22,247   -    -    -   21,720  527  דוחות כספיים

 1,955,628  130,296  29,500  555,517  740,632  499,683  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 * נדל"ן בניכוי הפרשה לירידת ערך. 

 
 נדלן להשקעה המיועד למימוש ב.

 בדצמבר 31 
 2018 2017 

 אלפי ש"ח 
 4,750  -  יתרה לתחילת השנה
   תנועה במשך השנה :

 8,250  162,437  להשקעה לנדל"ן להשקעה המיועד למימוש מיון מנדל"ן
 (13,000)  -  גריעה

 -  162,437  יתרה לסוף השנה
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 11באור 
 

 2018מידע 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 100%

בינואר  1מהחזקותיה בקניונים בתוקף מיום  50%מרכזי קניות בע"מ )להלן: "הקונה"(, למכירת 
מיליון ש"ח המשקף שווי נטו של החברה הבת בניכוי  125 -, בתמורה לסך של כ2018

 התחייבויותיה. 
החל ממועד זה מוצגת  לאחר המכירה נותרה לחברה השפעה מהותית בקניונים,ומאחר 

 ההשקעה בקניונים בישראל בהתאם לשיטת השווי המאזני.
 

( )להלן: 50%התקשרה חברת קניונים בישראל בע"מ )חברה כלולה  2018במאי  10ביום  .2
תיו בנכס שהינו חלק "קניונים"( בהסכם עם צד שלישי )להלן: "הצד השלישי"( לרכישת זכויו

 280 -מ"ר( ובחניון הצמוד לו הכולל כ  7,300מ"ר )שטח עיקרי 8,300 -מקניון בת ים בשטח של כ
מיליון  163 -חניות )להלן: "הנכס"( וכן לרכישת אופציה, כהגדרתה להלן, בתמורה לסך של כ

 מיליון ש"ח.  3 -ש"ח, הכוללים אופציה בסך של כ
למה רכישת הנכס וזאת בעקבות התקיימות תנאים מתלים שהתקיימו , הוש2018ביוני,  20ביום 

 בין הצדדים. 
 

כל יתרת זכויותיו של  והשלימה רכישתאופציה ה אתקניונים מימשה  2019בפברואר,  28ביום 
מ"ר עיקרי )להלן:  5,000 -הצד השלישי בנכס, הכוללים זכויות ביעוד משרדים בהיקף של כ

 12,500 -יחידות דיור בשטח עיקרי של כ 130ת ביעוד למגורים להקמת "זכויות המשרדים"( וזכויו
מיליון  76מ"ר, בתמורה לסך של  1,200 -מ"ר וכן את יתרת שטחי המסחר שבנכס בהיקף של כ

 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. 21 -ל כש"ח בתוספת דמי היתר בסך משוער ש
 

ן "חניוני חניוני אמד בע"מ )להל, התקשרה החברה בהסכם מכר עם 2017, דצמברב 31ביום  .3
מזכויותיה  50%לפיו רכשה החברה , דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, חברה קשורה ל"(אמד
המכר, בד בבד עם הסכם בעיר בת ים.  7122בגוש  88ידועה כחלקה בקרקע החניוני אמד של 

( 50% - 50%תוף הפעולה בנוגע לזכויותיהם )בהסכם להסדרת שי חניוני אמדהתקשרו החברה ו
אלפי ש"ח מתוכו שולמה עד כה  112,500מחיר הרכישה נקבע לסך של  .במקרקעין ובפרויקט

אלפי ש"ח תהא צמודה למדד המחירים לצרכן  56,250מחצית הסכום. יתרת התמורה בסך של 
כר ב( בתוך עשרים ותשולם במועד המוקדם מבין א( תוך שלוש שנים ממועד חתימת הסכם המ

ואחד ימי עסקים מן המועד בו יתקבל חשבון אגרות והיטלים הנדרש במסגרת הוצאת היתר 
להקים עם חניוני אמ"ד במסגרת הסכם שיתוף החברה  תבכוונהבניה הראשון להקמת הפרויקט. 

 בשלב זה מדובר בשני מגדלים פרויקט בנייה המיועד למשרדים, מסחר ומגורים.הפעולה ביניהם 
שטחים  74,780בייעוד לתעסוקה ושני מגדלי מגורים מעל שתי קומות מסחר בשטח כולל של 

עיקריים ושטחי שירות על קרקעיים ותת קרקעיים. בכוונת השותפים להכניס שינויים בתוכנית 
 .הבניה

אלפי ש"ח המתייחס  60,631סך של  מקרקעין בנכסים לא שוטפים מלאיהחברה מציגה בסעיף 
אלפי ש"ח מוצגת בסעיף  57,050נייה שלה המיועדות למגורים. יתרת הסכום בסך לזכויות הב

 נדל"ן להשקעה.
 

 ( יחד עם שותפיה, על הסכם100%)חברה בבעלות  2008חתמה אשתוהו  2017בחודש ספטמבר,  .4
למכירת אחזקותיהם בשותפות המחזיקה במבנה משרדים בעיר דיסלדורף, גרמניה לצד ג', 

מיליון אירו בניכוי התחייבויותיה של השותפות )לרבות יתרת  57 -בתמורה ברוטו של כ
ההלוואה שלקחה השותפות למימון רכישת הנכס( ובתוספת נכסיה השוטפים של השותפות 

 2017בדצמבר  31 -במיליון אירו.  24.6-ורה לסך של כהסתכמה התמבמועד השלמת ההסכם, 
  הושלמה העסקה והתמורה הועברה לידי השותפים.

 
לרכישת אופציה  ' )להלן "ההסכם"(חתמה החברה על הסכם עם צד ג 2018 בחודש ספטמבר .5

 2019 סלו הזכות עד חודש מרלפיה מוענקת  מבעל קרקע בנס ציונה 2017שנרכשה על ידו במרס 
-דונם עליהן ניתן לבנות שטחי משרדים בהיקף של כ 7.5-ממגרש בשטח של כ 88%-וש כלרכ

( "האופציה" להלןהזכות לרכישת הקרקע ) על פי ההסכםמיליון ש"ח,  21-מ"ר  תמורת כ 17,000
(. לאחר 50%ש"ח )חלק החברה אלפי  4,626שותף של החברה תמורת סך של ול חברהתועבר ל
. בכוונת החברה יחד עם שותפיה לבנות על 44% -האופציה יהא חלק החברה בקרקע כמימוש 

 מ"ר.  17,000-קרקע זו פרויקט משרדים להשכרה מעל קומת מסחר בהיקף של כ
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 11באור 
 

 )המשך( 2018מידע על השקעות וגריעות עיקריות בשנת  ג.
 

מ"ר בסמכות ועדה  24,000 -כך שהזכויות יעמדו על כ 40%-בכהחברה פועלת להגדלת הזכויות  
הושלמה  2019 במרס 6 ביוםו האופציההושלמה עסקת  2018מקומית. בתחילת חודש נובמבר 

  עסקת רכישת הקרקע.
 

חתמה החברה באמצעות שותפויות גרמניות על חוזה לרכישת שלושה  2017בנובמבר,  30ביום  .6
דים בכל אחת מהערים: דיסלדורף, בובליגן ומנהיים. העסקה נכסים בגרמניה. מבנה משר

מיליון  78 -. נכון למועד זה השקיעה החברה בנכסים אלו סך של כ2018הושלמה בחודש פברואר 
מיליון אירו(. עלויות  4.3מיליון אירו עלויות רכישה )לרבות מס רכישה בסך  4.75אירו הכוללים 

מיליון ש"ח הופחתו מסעיף ההשקעה והוצגו בסעיף  20.3-רכישה אלו שסכומם בשקלים הינו כ
  .בדוח הרווח והפסדירידת ערך נדל"ן להשקעה 

 
 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:

 
 2018בדצמבר  31 

 
מבני 
 תעשייה

בנייני 
משרדים 
 ומסחר
 )ישראל(

בנייני 
משרדים 
 ומסחר
 )גרמניה(

מרכזים 
 (1) סה"כ קרקעות מסחריים

 אלפי ש"ח 
 31שווי הוגן ליום 

 2,289,692  154,964  569,491  891,986 135,250 538,001  2018בדצמבר, 
שיעור תשואה גלום 

 -  -  7.4% 6.6% 8.8% 7.1% משוקלל
NOI 151,936  -  42,375  59,239 11,890  38,432  משוקלל 

 

 .במהלך תקופת הדוח מכרה החברה את חברת אשלון מלונאות בע"מ (1)

 
 2017בדצמבר  31 

 
מבני 
 תעשייה

בנייני 
משרדים 
 ומסחר
 )ישראל(

בנייני 
משרדים 
 ומסחר
 )גרמניה(

מרכזים 
 סה"כ קרקעות בתי מלון מסחריים

 אלפי ש"ח  
שווי הוגן ליום 

בדצמבר,  31
2017  499,683 128,040  612,592  555,517  29,500  130,296  1,955,628 

שיעור תשואה 
 -  -  8.6% (3) 7.7% (2) 6.6% 9.2% 7.4% גלום משוקלל

NOI 192,050  -  2,550  84,497  56,263  11,812  36,928  משוקלל 
 

בסך  1בתחשיב שיעור התשואה של בנייני משרדים ומסחר, נכלל השווי ההוגן של דיסלדורף  (2)
 .2017אלפי ש"ח, שנמכר בסוף שנת  236,698

 545,150בתחשיב שיעור התשואה של המרכזים המסחריים, נכלל השווי ההוגן של קניון בת ים בסך  (3)
 אלפי ש"ח, המוצג בסעיף נכסי השקעה מיועדת למימוש.
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 )המשך( נדל"ן להשקעה -: 11באור 
 
 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 

ש"ח וזכויות בעלות בגין נכסים ששווים  מליוני 274 -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 השלמת הליכי איחוד וחלוקה )בחברה ובמאוחד(
 13,825 – 2017אלפי ש"ח ) 4,295 -עם מינהל מקרקעי ישראל בסך של כלהארכת הסכמי החכירה 

 אלפי ש"ח(.
 

ההוגן כפי שנקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכי  הנדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי  .2
כישורים מקצועיים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן  ישווי חיצוניים בלתי תלויים שהם בעל

זרימי המזומנים העתידיים הצפויים שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על אומדן ת
מהנכסים. באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם. בחישוב השווי 

 -ל 7.1% בין -2017) 8.25% -ל 7.0% ההוגן השתמשו מעריכי השווי בעיקר בשיעורי היוון שבין
8.25%.) 

 
לפני מס כתוצאה משינוי בהנחות  החברההטבלה להלן מציגה את ההשפעה על הרווח )הפסד( של 

 חישוב שוויים ההוגן של הנכסים:בששימשו 
 2018בדצמבר  31 

  
מבני 
 תעשייה

בנייני 
משרדים 
 ומסחר

מרכזים 
 סה"כ מסחריים

      

      רווח )הפסד( כתוצאה משינוי בהנחות:
נקודות בסיס בשיעור  25עלייה של 

 (72,714) (20,268) (35,796) (16,650) 0.25% התשואה הגלום
נקודות בסיס בשיעור  25ירידה של 

 78,046  21,821  38,477  17,748  0.25% התשואה הגלום

 106,737  28,475  51,362  26,900  5.00% 5%הגלום בשיעור של  NOI-עלייה ב

 (106,737) (28,475) (51,362) (26,900) 5.00% 5%הגלום בשיעור של  NOI-ירידה ב
 

 
 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 

 (45,773) (829) (8,983) (19,611) (16,350) 0.25% בשיעור התשואה הגלום
נקודות בסיס  25ירידה של 

 48,365 879 9,283 20,708  17,495  0.25% התשואה הגלום בשיעור
הגלום בשיעור  NOI-עלייה ב

 91,267  1,475  27,776  37,032  24,984  5.00% 5%של 
הגלום בשיעור  NOI-ירידה ב

 (91,267) (1,475) (27,776) (37,032) (24,984) 5.00% 5%של 
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 אשראי מתאגידים בנקאיים -: 21באור 
 

 -כ – 2017) (0.8%-0.65%)אלפי ש"ח בריבית של פריים+ 120,742 -לזמן קצר בסך של כ הלוואות יתרת א.
 (.1.4%אלפי ש"ח בריבית של פריים+ 35,500

 
 א'.18לגבי שעבודים, ראה באור  .ב
 
 

 זכאים ויתרות זכות -: 31באור 
 בדצמבר 31 
 2018 2017 

 אלפי ש"ח 
 18,411  19,538  ריבית לשלם

 3,873  2,661  פקדונות משכר דירה
 8,683  13,563  *( התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 19,125  8,560  שטרות לפירעון
 412  1,640  הכנסות מראש 

 5,637  1,110  מוסדות
 13,255  -  מס רכישה לשלם

 2,756  2,630  עובדים ומוסדות בגין שכר
 676  -  הפרשה לתביעות

 1,312  4,057  מענקיםהפרשה ל
 5,171  4,593  יתרות זכות אחרות והוצאות שנצברו

  58,352  79,311 
 

 אלפי ש"ח( 64 – 2017)אלפי ש"ח,  7,362בגין צד קשור  *(
 
 

 התחייבויות לא שוטפות -: 41באור 
 

 הרכבה א.
 

 2018בדצמבר,  31ליום  

שיעור ריבית  
 יתרה משוקלל 

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 אלפי ש"ח % 
    הלוואות מתאגידים בנקאיים )ג' להלן(:

 177,803  193,352  3.13  ללא הצמדה
 4,158  5,033  6.0  בהצמדה למדד המחירים לצרכן

 414,199  517,686  2.05  בהצמדה לאירו

   715,072  596,160 
    אגרות חוב:

 109,838  165,217  4.25  ( להלן(2)ד') 7סדרה 
 245,870  325,601  4.60  ( להלן(3)ד') 8סדרה 
 480,509  506,626  4.90  ( להלן(4)ד') 9סדרה 
 293,348  302,343  3.06  ( להלן(4)ד') 10סדרה 
 257,423  257,423  1.83  ( להלן(6)ד') 11סדרה 

   1,557,210  1,386,988 
 8,742  8,742   (1הלוואה משותף בשותפות מאוחדת )

 1,991,890  2,281,024   סך הכל
 
 דת, ללא ריבית וללא מועד פרעון.הלוואה באירו שהתקבלה משותף בשותפות מאוח (1)
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 14באור 
 

 2017בדצמבר,  31ליום 

שיעור ריבית  
 יתרה משוקלל 

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 אלפי ש"ח % 
    הלוואות מתאגידים בנקאיים )ג' להלן(:

 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:
 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
 
 הלוואה באירו שהתקבלה משותף בשותפות מאוחדת, ללא ריבית וללא מועד פרעון.  (1)

 

 2018בדצמבר,  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 

 835,814  - 254,112  11,535  108,006  102,209  120,298  239,654  בנקאיים
 1,557,210  - 727,759  111,938  178,845  184,223  184,223  170,222  אגרות חוב

הלוואה משותף בשותפות 
 8,742  8,742  - - - - - - מאוחדת

 2,401,766  8,742  981,871  123,473  286,851  286,432  304,521  409,876  סך הכל
 
 מידע נוסף בקשר עם ההלוואות מתאגידים בנקאיים ומתאגידים פיננסיים 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. 2018

 
לא ליצור שעבודים שוטפים כלשהם על רכושה ללא הסכמתם ולא למכור או להשכיר  (2

 את נכסיה שלא במהלך העסקים הרגיל, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 
 
במקרה בו יחול שינוי בשליטה ובבעלות בחברה והכל ביחס למצב השליטה במועד  (3

העמיד לפרעון מיידי את ההסכם, ללא הסכמת הבנקים בכתב ומראש, יהיו אלו רשאים ל
 האשראי שהעמידו לחברה.

 
 נכון לתאריך המאזן, החברה עומדת בהתחייבויותיה לתאגידים הבנקאיים.
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 41באור 
 

 אגרות החובמידע נוסף בקשר עם  ד.
 

     שיעור     יתרת ע.נ. העומדת לפרעון     
 מועדי פרעון  תקופות   ריבית     בדצמבר  31    

 הקרן  פרעון הקרן  שנתית נקוב  בסיס הצמדה  2017  2018  ע.נ. שהונפק  אגרות חוב
     %    באלפים  אלפי ש"ח  סדרה
               
 1/07/2021-1/1/2012  תשלומים חצי שנתיים 20  %4.25  צמוד למדד המחירים לצרכן  205,263  153,947  500,000  7
               
 30/11/2022-30/11/2016  תשלומים חצי שנתיים 13  %4.6  צמוד למדד המחירים לצרכן  392,308  313,846  510,000  8
               
 1/10/2029-1/10/2015  תשלומים שנתיים 15  %4.9  לא צמוד  545,559 - 519,442  575,280  9
               
 1/1/2028-1/1/2019  תשלומים שנתיים 10  %3.06  צמוד למדד המחירים לצרכן  296,290  296,290  296,290  10
               
 1/1/2028-1/1/2019  תשלומים שנתיים 9  %1.83  צמוד למדד המחירים לצרכן  -   260,000  260,000  11
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 41באור 
 
מדורגות על ידי מעלות  ,ערך בתל אביבאגרות החוב רשומות למסחר בבורסה לניירות סדרות  .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. 

 
מיידי תחייבויות ועילות לפירעון נקבעו ה 10-ו 9,8ות גרת שטר הנאמנות לאגרות החוב סדרבמס .3

, 17% -מ יפחתיחס הון למאזן שלא כמו מתן שעבוד שלילי ועמידה בהתניות פיננסיות לרבות 
. 15.5שלא יעלה על  NOI -, יחס חוב פיננסי נטו ל77.5%שלא יעלה על  CAP -חוב פיננסי נטו ל

לנדארית ק: החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן כן נקבעו
, 600-מן העצמי לא קטן חברה וכל עוד שההומהרווח הנקי של ה 50%כלשהי בסכום העולה על 

. הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברה ש"ח בהתאמהמיליון  700-ו 650
כן נקבע כי אם במהלך תקופת ריבית  .ש"ח בהתאמהמיליון  750-ו 700, 650-פחת מתחת לילא 
+ )או דרוג מקביל לו( BBB ( כך שהדרוג יהיה10-ו 9,8 היא יעודכן דרוג אגרות החוב )סדרותכלש

אך לא  0.25%כל ירידה נוספת יוגדל בשיעור ריבית נוסף של  -יוגדל שיעור הריבית בחצי אחוז 
 .במצטבר 1%יותר משיעור עלייה של 

 החברה עומדת בהתניות הפיננסיות האמורות. 2018בדצמבר  31נכון ליום 
  

   )להלן  11 סדרה"ח ע.נ. אגרות חוב שאלפי  260,000הנפיקה החברה  ,2018ספטמבר ב 4ום בי  .4
"אגרות החוב"(. אגרות החוב הינן צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית 

 מיליון ש"ח. 3.2 -לשנה. הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ 1.83%של 
אגרות החוב תעמודנה לפירעון בתשעה תשלומים שנתיים לא שווים, כאשר בכל אחד  

מקרן אגרות החוב והיתרה )התשלום  5%מהתשלומים הראשון עד וכולל השמיני ישולמו 
 מקרן אגרות החוב. 60%התשיעי( תשולם בתשלום אחד בשיעור של 

במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב נרשמה משכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום 
של החברה בחברת קניונים בלתי מסוימים מזכויותיה  50%בלשכת רישום המקרקעין, על 

 50%ושיעבוד שוטף מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על  )להלן "קניונים בישראל"( בישראל
 בקניונים.מהכנסותיה 

  ידה בהתניות פיננסיות:ידי כמו עמנקבעו התחייבויות ועילות לפירעון מי כמו כן
 
 .1 -יחס פחות מ –( 80%עמידה ביחס הלוואה לבטוחה  )נכס מניב *   -

 מיליון ש"ח.  750 –הון עצמי מינימלי    -   
 . 17% -יחס הון למאזן שלא יפחת מתחת ל  -   
 

נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן: החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה קלנדארית 
מהרווח הנקי של החברה על פי דוחותיה הכספיים השנתיים  50%כלשהי בסכום העולה על 

מיליון ש"ח. הרווח הנקי  750-לשנה הרלוונטית וכל עוד שההון העצמי לא קטן מהמאוחדים 
 מיליון ש"ח. 850 -יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברה לא פחת מתחת ל

במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית השנתית 
כך  ,0.25% בשיעור נוסף של (11סדרה (של אגרות החוב  שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת

 ,0.25% הבסיס בתוספת שווה לשיעור הריבית כפי שיהא באותה עת לפני השינוי בדירוג שיהא
בגין כל ירידת דרגה נוספת בדירוג יעלה שיעור . המקסימלית והכל בכפוף למגבלת עליית הריבית

בשיעור נוסף  (11סדרה )שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  השנתית הריבית
כפי שיהא באותה עת לפני השינוי בדירוג  ועד לשיעור שיהא שווה לשיעור הריבית ,0.25%של 

להסרת ספק מובהר כי . והכל בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית, 1% הבסיס בתוספת
בנוסף, שיעור הריבית  במצטבר בגין ירידת הדירוג כאמור. 1%שיעור הריבית הנוסף לא יעלה על 

יחס הלוואה על אגרות החוב יעלה במידה והחברה לא תעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות: 
 750 -, ההון העצמי המינימלי של החברה לא יפחת מ1לא יעלה על  לבטוחה והיחס המשוקלל

יובהר, כי אם וככל שתידרש התאמה . 19%מתחת ל יחס ההון העצמי למאזןמיליון ש"ח, ירידת 
 .1.5%לא יעלה על  שיעור הריבית הנוסף, של ריבית
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 14באור 
 

  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( 

פשריות , מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אהקבוצה של הכוללת הסיכונים
 על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.

 
החברה לא קבעה מדיניות לניהול הסיכונים בגין החשיפה הנובעת מסיכוני השוק. ניהול הסיכונים, 
כאמור, ומעקב אחר ניהולם מבוצע מעת לעת לגבי כל מקרה לגופו ומדווח במקביל לדירקטוריון 

 החברה.
 

 סיכוני שוק .1
 

 צרכןסיכון מדד המחירים ל א(
 

לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים 
במדד המחירים לצרכן בישראל. כמו כן, לקבוצה הלוואות שניתנו אשר צמודות לשינויים 

לצרכן במדד זה. הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים אשר צמוד למדד המחירים 
אלפי  849,646-כ לשינויים במדד המחירים לצרכן, הינוושבגינו קיימת לקבוצה חשיפה 

 אלפי ש"ח(. 915,380 – 2017בדצמבר,  31) 2018בדצמבר,  31ש"ח ליום 
 

 סיכון בגין שיעור ריבית )סיכון שווי הוגן( ב(
 

לקבוצה נכסים פיננסיים הנושאים ריבית קבועה וכן התחייבויות פיננסיות כגון הלוואות 
 31.12.2017ש"ח ) מליוני 1,873 של ב הנושאות ריבית קבועה בסךלזמן ארוך ואגרות חו

ש"ח(. לקבוצה קיימת חשיפה לסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן של  מיליוני 1,644 –
 המכשירים הפיננסיים הנ"ל כתוצאה משינוי בשיעורי ריבית השוק.

 31.12.2017ש"ח ) מליוני 461 -לחברה התחייבויות פיננסיות בריבית משתנה בסך של כ
 ולכן היא חשופה לסיכון תזרימי בגין שינוי בשיעורי הריבית בשוק. מליוני ש"ח( 518 -כ
 

 חוץ מטבע סיכון ג(
 

 לקבוצה נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הצמודות לשער החליפין של האירו. 
ליום  בנות.להשקעותיה נטו בחברות  הלסיכון של מטבע חוץ קשור קבוצההחשיפה של ה

 168,145 -כ על התחייבויות במטבע חוץ בסך של לחברה עודף נכסים 2018בדצמבר,  31
 .אלפי ש"ח( 611,211 -אלפי אירו, כ 147,186 -כ – 2017אלפי ש"ח ) 721,611 -אלפי אירו, כ

 
 סיכון מחיר (ד

 
חוב,  לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך, מניות ואגרות

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 קשרתמת 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
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 15באור 
 

 סיכון נזילות .3
 

הגמישות הקיימת  מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין
באמצעות שימוש במשיכות יתר, הלוואות מבנקים ואגרות חוב. החברה שוקלת לקחת אשראי 

 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
 בסכומים לא מהוונים: בתוספת ריבית החוזיים

 
 2018בדצמבר,  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 

 62,647  - - - - - - 62,647  בנקאיים
הלוואות מתאגידים 

 860,240  - 254,650  17,406  109,762  106,523  125,529  246,370  בנקאיים
הלוואות משותף 

 8,742  8,742  - - - - - - בשותפות מאוחדת
 1,784,800  - 814,191  141,526  215,270  228,197  236,011  230,443  אגרות חוב

 79,461  - - - - - - 71,506  זכאים ויתרות זכות

  610,966  361,540  334,720  325,032  158,932 
 

1,068,841  8,742  2,868,773 

 
 2017בדצמבר,  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 

 
 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 

 2018 2017 2018 2017 

 אלפי ש"ח 
     התחייבויות פיננסיות

 326,387  540,589  321,466  532,854  (1הלוואות בריבית קבועה שהתקבלו )
 234,082  174,038  217,227  165,217  (2( )7אגרות חוב )סדרה 
 435,383  342,626  404,041  325,601  (2( )8אגרות חוב )סדרה 
 621,719  543,856  530,978  506,626  (2( )9אגרות חוב )סדרה 
 320,556  304,527  299,246  302,343  (2( )10אגרות חוב )סדרה 
 -   257,920  -   257,423  (2( )11אגרות חוב )סדרה 

  2,090,064  1,772,958  2,163,556  1,938,127 
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 )המשך( פיננסייםמכשירים  -: 15באור 
 
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%, (3.5% – 2017) בריבית קבועה לא צמודה על הלוואות בארץ 3.5%, מאפיינים דומים

 – 2017) על הלוואות בגרמניה 1.7% -ו (2.5% – 2016הלוואות בארץ בריבית קבועה וצמודה )
1.7%.) 

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

 מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן.
 

הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה, היתרה בדוחות 
הלוואות לחברות כלולות, הלוואות שניתנו לזמן ארוך, אשראי שוטף ואשראי לזמן ארוך בריבית 

 משתנה מתאגידים בנקאיים ואחרים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
 
 הנמדדים בשווי הוגןנכסים פיננסיים  ג.

 בדצמבר  31 
 2018 2017 

 1רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 
   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

 165,017  167,894  ניירות ערך סחירים המוחזקים למסחר

  167,894  165,017 
 

 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 

2018  (2,541)  2,541 

2017  (2,366)  2,366 
 

מבחן רגישות לשינויים בשער  
 החליפין של האירו

 רווח )הפסד( מהשינוי 

 

עליית שע"ח 
 10%של 

 ירידת שע"ח
 10%של 

 אלפי ש"ח 

2018  (52,643)  52,643 

2017  (46,202)  46,202 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 15באור 
 

מבחן רגישות לשינויים במדד  
 המחירים לצרכן

 רווח )הפסד( מהשינוי 

 

עליית מדד של 
1% 

ירידת מדד של 
1% 

 אלפי ש"ח 

2018  (10,111)  10,111 

2017  (8,369)  8,369 
 

 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
 

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 
 אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

 
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות 

הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי בהון )לפני או המצב 
מס(, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח. בחינת 
 גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם

 סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.
 

בהלוואות לזמן  בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית.
 ארוך בריבית משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה בריבית.

 
 .ג'14באור ה לגבי אמות מידה פיננסיות, רא .ה

 
 

 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
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 )המשך( המסים על הכנס -: 16באור 
 

 (68)תיקון  1959-ט"התשיהחוק לעידוד השקעות הון,  תיקון
 

-)תיקוני חקיקה(, התשע"א 2012 -ו 2011פורסם חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011בחודש ינואר 
החוק(. התיקון -)להלן  1959-, אשר קובע, בין היתר, תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט2011

חיל שיעור מס אחיד על כלל ההכנסות המועדפות של החברה, משנה את מסלולי ההטבות שבחוק ומ
, החברה רשאית לבחור )ללא 2011אשר תחשב כחברה מועדפת בעלת מפעל מועדף. החל משנת המס 

אפשרות לחזור בה מבחירתה( אם לעבור לתחולת התיקון והחל מאותה שנת מס שלגביה נעשתה 
עדף שיעורי המס המתוקנים, המפורטים הבחירה יחולו על כל הכנסתה המועדפת מהמפעל המו

 בהמשך.
 החברה בחרה שלא לעבור לתחולת התיקון.

 
 שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה ב.
 

 חברות בישראל .1
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  2016בדצמבר 
, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2017 – (, התשע"ז2018 -ו 2017לשנות התקציב 

לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
23%. 

 
הינו  2016ובשנת  24%הינו  2017, בשנת 23%הינו  2018שיעור מס החברות בישראל בשנת 

25%. 
 

 יעור מס החברות החל בשנת המכירה. חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בש
 

 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"ן נדל נכסי ממימוש הון רווח על

 מסויימים תנאים ובהתקיים זרות חברות ידי על הגרמניות בחברות המניות החזקות במימוש
 .בגרמניה הון רווח מס יוטל לא

 
 הפסדים מועברים לצורכי מס ג.

 
 -לסך של כ 2018בדצמבר,  31ליום מסתכמים והפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות לחברה 

של חברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס המסתכמים לסך ל (,ש"ח מליוני 244 - 2017) ש"ח מליוני 270
מליוני ש"ח(. בגין יתרות אלה נרשמו בדוחות  95 -כ - 2017ש"ח נכון לאותו מועד ) מליוני 82 -כ

 מליוני ש"ח(. 5.63 -כ - 2017מליוני ש"ח ) 56 -הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ
 

 מסים נדחים .ד
 

 ההרכב:
 

 מאזנים
מסים על ההכנסה נזקף לסעיף 

 בדוחות רווח והפסד
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 31 
 2018 2017 2018 2017 2016 
 אלפי ש"ח 

      התחייבויות מסים נדחים
    232,450  244,949  נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן

  244,949  232,450    
      נכסי מסים נדחים
    63,498  70,640  לצורכי מסהפסדים מועברים 

    (2,082)  (1,787)  הפרשים זמניים אחרים
  68,853  61,416    

 (5,572)  27,918  29,534    הוצאות מסים נדחים בדוח רווח והפסד
    171,034  176,096  התחייבויות מסים נדחים, נטו
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 )המשך( מסים על הכנסה -: 16באור 
 

 תנועה:

 2018 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 208,713  171,034  בינואר 1 -התחייבויות מסים נדחים, נטו ל
 27,918  29,534  נזקף לרווח והפסד

 562  809  נזקף לרווח כולל אחר

 -  (25,281)  גריעה בגין מכירת חברה בת

 (66,159)  -  מיון התחייבויות בגין נכסים מוחזקים למכירה

 171,034  176,096  בדצמבר 31 -מסים נדחים, נטו להתחייבויות 
 

 מסים נדחים בגין פריטים שנזקפו לסעיפי רווח כולל אחר 
 

 מסים נדחים שנזקפו לסעיפי רווח כולל אחר בגין:
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 (3,064)  562 809  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 
 מסים על הכנסה )הטבת מס( הכלולים ברווח או הפסד ה.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 
 אלפי ש"ח 

    בגין שנת החשבון:
 11,836  16,061  14,904  מסים שוטפים

התאמת יתרות המיסים הנדחים בעקבות 
 (26,928) -  -  שינוי בשיעורי המס

 21,356  27,918  29,534  מסים נדחים
  43,438  43,979  6,264 
 

   
 908  313  (1,848)  בגין שנים קודמותמסים 

  (1,848)  313  908 
  42,590  44,292  7,172 
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 16באור 
 

 תאורטי מס ו.
 

ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל 
או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על הכנסה שנזקף הרווח או 

 הפסד:

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 278,730  262,416  323,197  רווח לפני מסים על ההכנסה
חלק החברה ברווחי חברות כלולות,  בניכוי

 (100,475)  (83,334)  (119,207)  נטו

  203,990  179,082  178,255 

 25.0%  24.0%  23.0%  שיעור המס הסטטוטורי בישראל

 44,564  42,980  46,918  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת 

    הבאים:מהגורמים 
 (3,926) (3,030) (5,186)  הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדים )*(
עדכון יתרות מיסים נדחים בגין שינויים 

 (26,928) -  -  בשיעורי המס
גידול )קיטון( בהפסדים לצרכי מס בגינם לא 

 (4,675) (1,141) 33  הוכרו מיסים נדחים בתקופה, נטו
שותפויות  מס בגין חלק המיעוט ברווחי

 (4,232) (4,911) (4,183)  מאוחדות
מיסים בגין חלק החברה ברווחי שותפויות 

 4,164  4,144  4,251  כלולות
הוצאות לא מוכרות, הכנסות פטורות 

 (2,703) 5,937  2,605  אחרות ואחרים
 908  313  (1,848)  מסים בגין שנים קודמות

 7,172  44,292  42,590  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.
 

 2017בדצמבר  31 2018בדצמבר  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  86,728,319 
 
  אביב.-המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל *(
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 )המשך( הון -: 17באור 
 

 התנועה בהון המניות המונפק והנפרע ב.
 

 מספר מניות

 86,728,319  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 -  הנפקת מניות

 86,728,319  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 כתבי אופציה ג.

 
 .'ו20לגבי אופציות למנכ"ל לרכישת מניות, ראה באור 

 
 דיבידנד .ד

 
 .למניה ש"ח 0.6 –אלפי ש"ח  50,000חילקה החברה דיבידנד בסך של  2018, באפריל 9ביום 
 ש"ח למניה. 0.39 –אלפי ש"ח  25,000חילקה החברה דיבידנד בסך של  2018בספטמבר,  16ביום 

 
אלפי  65,000הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2019, מרס 19ביום לאחר תאריך הדיווח, 

 למניה. חש" 0.75 –מניותיה לבעלי ש"ח 
 
 ניהול ההון בחברה .ה

 
 הינן: מטרות החברה בניהול ההון שלה

 
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.
הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית וייצרו ערך מרבי  לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי .3

 לבעלי המניות. 
 

החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בעקבות שינויים בתנאים הכלכליים ומאפייני 
הסיכון של פעילותה. כדי לשמר או להתאים את מבנה ההון הנדרש, נוקטת החברה אמצעים שונים כגון 

 .ביצוע שינויים בסכומי הדיבידנד המשולם לבעלי המניות, הנפקות הון, גיוסי חוב ופרעונות חוב
 
 

 , ערבויות והתקשרויותשעבודים, התחייבויות תלויות -: 18באור 
 
 שעבודים א.
 

ש"ח נרשמו שעבודים קבועים ומשכון  ליוןימ 836-כ של בסךלהבטחת ההתחייבויות לבנקים  .1
על זכויות ו על מקרקעין בהליכי בניה למכירה ,הקבוצשל ה מרבית הנדל"ןראשון ללא הגבלה על 

 הכלולות.בחלק מהחברות 
 
התחייבויות בנקאיות של חברת סיטיפס נרשם שעבוד של מניות סיטיפס לטובת להבטחת  .2

 החברה לנאמנות של בנק לאומי.
 

 



 אשטרום נכסים בע"מ
 לדוחות הכספיים המאוחדים באורים

61 

 
 

 )המשך( , ערבויות והתקשרויותשעבודים, התחייבויות תלויות -: 18באור 
 
 תלויותהתחייבויות  ב.

 
 .4)ד(' 14ראה באור  - 11שעבד אג"ח  .1

 
( 50%-הגישו חלק מבעלי מניות בחברה כלולה )נווה השמש חלק אשלד 2016בינואר,  28ביום  .2

 תביעה נגד אשלד ואחרים שעניינה דרישה לקבלת חלק מהסכומים ששולמו על ידי מינהל
מליון ש"ח והועמדה לצרכי  12.5-מקרקעי ישראל לחברה הכלולה. התביעה הסתכמה לסך של כ

יצרה בדוחותיה  יועציה המשפטייםהנהלת החברה בעצת  מליון ש"ח. 5.1-אגרה על סך כ
הכספיים הפרשה לתביעות בהתאם להערכתה לסכומים אשר ישולמו במסגרת ההליך המשפטי 

 כאמור.
 
 :סיטיפס( -)להלן  להלן פירוט הליכים משפטיים הקשורים לחברה הכלולה סיטיפס בע"מ .3
 

פס רואי החשבון של סיטי כללו 2018בדצמבר,  31בדוחות הכספיים של סיטיפס ליום  א(
 תביעת לוחות זמנים 2009סיטיפס הגישה בחודש מאי  הפניית תשומת לב לאמור להלן:

וא הצורך בדחיית מועד סיום השלמת הפרוייקט ( שעניינה הEOTלבוררים )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

עלת הפרוייקט הביא לגידול משמעותי בהוצאות הניהול, ההקמה והמימון העיכוב בהפ 
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  
ש"ח בגין עלויות נוספות שנתהוו לה כתוצאה מהעיכובים ומביצוע עבודות,  מליון 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 

 
משפטיים, סיטיפס במקביל, להערכת הנהלת סיטיפס ובהסתמך על חוות דעת יועציה ה 

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  ו תחויב סיטיפס בפיצוייםבמקרה ב 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 

הצפויים עולה על מן המדינה או לפיצוי חליפי מקבלניה בגין מכלול הנזקים הישירים 
51% . 

 
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 כל מקרה יש לסיטיפס הזם גבוהים ובאינ
  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.

והמגשרים וכל צד הגיש את עיקרי התקיימו מספר פגישות בין הצדדים  2018במהלך שנת 
הדברים ותמצית טענותיו. בשים לב לשלב המקדמי בו מצוי ההליך לנוכח הליך הגישור 

 שהחל להתנהל בין הצדדים, לא ניתן בשלב זה להעריך את תוצאות הגישור.
 הפרשה בדוחותיה הכספיים בגין תובענה זו.בשל כל האמור לעיל לא רשמה סיטיפס  
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 )המשך( , ערבויות והתקשרויותשעבודים, התחייבויות תלויות -: 18באור 
 
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 JPTAושלים ), כנגד מנהלת תחבורה ציבורית בירטיפסיסכנגד 

עיריית ירושלים )להלן יחדיו: "הנתבעים"  )משרד התחבורה ומשרד האוצר( וכנגד
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 
 ה של הרכבת הקלה באזור רחוב יפו.שנגרמו 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 -לן יחדיו: "הנתבעות" וירושלים )לה
בעבודות ההקמה של קו הרכבת הקלה בירושלים. התביעה הינה תביעה כספית בסך של 

, המפעילה תחנת דלק , בגין נזקים נטענים שנגרמו לכאורה לתובעתש"ח 3,941,280
ת בביצוע עבודות ההקמה עקב הרשלנות הנטענת של הנתבעו בשדרות הרצל בירושלים,

  של הרכבת הקלה.
הגישה חברת ביוטי סטאר בע"מ )להלן "התובעת( תביעה כספית  2016בפברואר,  14ביום  

)מנהלת תחבורה  JPTA-כנגד הכנגד סיטיפס,  מליון ש"ח 2.5בסך של  לבית המשפט
יריית וכנגד ע (משרד התחבורה ומשרד האוצר)ציבורית בירושלים(, כנגד מדינת ישראל 

התביעה הוא . 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 

 21ביום   יגישו לבית המשפט את עמדתם בנוגע לאפשרות לפנות להליך בוררות.
במהלכו נקבעו מועדים עתידיים לדיוני  התקיים דיון קדם משפט נוסף 2019בפברואר, 
 הוכחות.

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 ש"ח 80בלני ההקמה בסך של בנקאיות של ק

   בדוחותיה הכספיים בגין תביעות אלו.
  

בקשה לאישור תביעה כייצוגית שהוגשה ביום  סיטיפסהומצאה ל 2016במאי,  29 וםיב (ג
לבית המשפט המחוזי בירושלים מטעם עמותת צחור, צדק, חופש, חינוך  2016במאי  26

ורווחה בירושלים, שושנה רז וסמדר אדלשטיין )ביחד להלן: "המבקשות"( כנגד החברה 
בהמשך עודכנה בקשה זו לסך של  לאישור"(. ש"ח )להלן: "הבקשה 191,196,000בסך של 

 מיליון ש"ח. 255-כ
לאישור, המבקשות טוענות כי כל הדו"חות והקנסות )להלן גם: "החיובים  בבקשה 

הינם בגדר חיובים פסולים ודינם להתבטל. לטענת  סיטיפסידי -המוגדלים"( שניתנו על
)להלן:  1972-המבקשות, בהתאם לפקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב

"הפקודה"( רק "פקיד רכבת", כהגדרתו בפקודה, רשאי להשית חיוב מוגדל על מי שלא 
 שילם עבור הנסיעה ברכבת הקלה.

 
עונים על המונח "פקיד רכבת" בפקודת המבקשות טוענות כי הפקחים ברכבת הקלה לא  

ידה ואף לא עובדי -מסילות הברזל, וזאת מאחר והם אינם עובדי החברה, לא הוסמכו על
קבלן שלה. לשיטתן רק לחברה יש את הסמכות להטיל דוחות ולהסמיך פקחים ולפיכך 

 הם אינם רשאים להשית חיובים מוגדלים על נוסעים.
, קיבל בית המשפט את הבקשה לאישור 2018טובר באוק 28כי ביום  הדכנעהחברה  

אלפי  50-בסך של כ תוך חיוב סיטיפס בשכר טרחת באי כוח המבקשות התביעה כייצוגית
. על החלטה 2019בדצמבר  3כמו כן, נקבע דיון קדם משפט בתובענה הייצוגית ליום  .ש"ח

ת ערעור בקשת רשו 2018בנובמבר  26-בלבית המשפט העליון זאת הגישה סיטיפס 
שבו ביקשה לדחות את  ובקשה לעכב את המשך ניהול התובענה עד להכרעה בבקשה זו

אישור התובענה הייצוגית. סיטיפס ויועציה המשפטיים העריכו את החשיפה בתביעה זו 
 .(21%בשבעה מיליון ש"ח ובהתאם לכך נעשתה הפרשה בספרים )חלק החברה 
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 )המשך( , ערבויות והתקשרויותיותשעבודים, התחייבויות תלו -: 18באור 
 
וכנגד ה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגדסיטיפס הומצאה ל 2018באפריל  16ביום  (ד

)להלן: "המשיבות"( בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות,  ירושלים )רכבת קלה( בע"מ קונקט
: "הבקשה"(. בסעיף זה ואשר הוגשה לביהמ"ש המחוזי בירושלים )להלן 2006 -התשס"ו 

במסגרת הבקשה נטען כי המשיבות לא פעלו לתיקון תחנות הרכבת הקלה והשבת הציוד 
בשכונת שועפאט בירושלים, וזאת תוך  2014שנפגע בהתפרעויות שפרצו בחודש יולי 

הפרת הסכם הזיכיון ורישיון ההפעלה של הרכבת הקלה בירושלים. לטענת המבקש, 
נזקים של הטעיה, עוגמת נפש, ניצול, השחתת הזמן,  כתוצאה מכך נגרמו לחברי הקבוצה

 .סבל ותסכול רב 
 "ח. ש מיליון 312-כ של בסך הקבוצה חברי לכלל הנזק את אמד המבקש  

-כך שסכום התביעה יגדל בעוד כ הבקשה לתיקון בקשה הגישהמבקש  7.2.2019 ביום 
ת צפויות להגיש את המשיבומיליון ש"ח וכן להוסיף עוד קבוצת תובעים לתביעה.  76.5

. עורכי הדין של סיטיפס 2019במרס,  10 התשובה מטעמן לבקשה לתיקון עד ליום
ך את סיכויי הבקשה מציינים שבשים לב לשלב המקדמי של תביעה זו, לא ניתן להערי

 לאישור להתקבל.
 
הומצאה לסיטיפס בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר הוגשה  2018במאי,  31ביום  (ה

משפט מחוזי בירושלים כנגד סיטיפס ואחרים )להלן "המשיבות"(. בבקשה לאישור  לבית
נטען כי כאשר אזרח מגיע למעמד " אזרח ותיק" וזכאי להנחה בדמי הנסיעה, המשיבות 

קו לפרופיל אזרח ותיק, -אינן מעדכנות באופן אוטומטי את פרופיל הנסיעה בכרטיס הרב
 זית במשרדיהן.אלא רק למי שפונה אליהן ומתייצב פי

המבקש ביקש כי יינתן צו עשה המחייב את המשיבות לעדכן באופן אוטומטי, וללא צורך 
בהתייצבות אישית, את פרופיל הנוסע לפרופיל "אזרח ותיק" עם הגיעו לגיל הזכאות. 
כמו כן, התבקש פיצוי ממוני לכל חבר קבוצה בגין הסכומים שנגבו מהם שלא על פי 

המבקש העריך את חלקה היחסי של סיטיפס בסכום התביעה  .ההנחה לה הם זכאים
 ש"ח.  89,358,000ואמד את הנזק לכלל חברי הקבוצה על סך  6%המצרפי בשיעור של 

נערך דיון מקדמי בבקשה לאישור בבית המשפט המחוזי  2019 ,בפברואר 27ביום 
בירושלים. במהלך הדיון, בית המשפט גילה דעתו כי קיים קושי בטענות המבקש, וכי על 
פניו לא קיימת עילת תביעה בנסיבות שתוארו בבקשה לאישור. לפיכך, בית המשפט 

ו. על פי החלטת בית המליץ למבקש לשקול האם הוא מעוניין להמשיך בהליך או אם לא
 .2019במרס  31המשפט, על המבקש להודיע האם הוא ממשיך בהליך עד ליום 

 
ולדברי  נות הצדדיםעל בסיס המידע שנמסר לעורכי הדין של החברה, ובשים לב לטע

נוכח השלב  ור, מעריכים עורכי הדין של החברהבית המשפט בדיון המקדמי בבקשה לאיש
 . 50% -יכויי הבקשה לאישור להתקבל נמוכים מהמקדמי בו מצוי ההליך, שס

 
 13הוגשה בקשה למתן צו עשה, בין היתר כנגד סיטיפס, על ידי  2017בדצמבר,  4ביום   ו(

, בירושליםוהלני המלכה יפו  ותממוקמים באזור רחובהיו עסקיהם  תובעים, שלטענתם
ו את התביעה, בתקופת הקמת הרכבת הקלה. יודגש, כי מדובר באותם התובעים שהגיש

 .2012, אשר הופסקה בשנת 4088/10שסימונה ת"א 
 

הבקשה, התבקש בית המשפט ליתן צו עשה לפיו המשיבים ימסרו הודעות  במסגרת
עדכון אודות מצב הליך הבוררות המתנהל בין סיטיפס למדינה וכן העתק מחוות דעתו 

קש בית המשפט של המומחה שמונה במסגרת הליך הבוררות. בנוסף ולחילופין, התב
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 

 המתוקן וזאת עד למתן החלטה בבקשה. 
קה דיון בסעד קבע בית המשפט, כי לא הובהרה דחיפות המצדי 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 

וזו תידון על ידי השופט אשר תביעה זו תוקצה לטיפולו, אלא אם תעלה דחיפות 
 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. 
 2019בינואר,  7כתב הגנה מטעמה. בהחלטה מיום הגישה סיטיפס  2018בדצמבר,  9ביום 

  .2019ביוני,  4ליום  נקבע דיון קדם משפט בתיק
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 )המשך( , ערבויות והתקשרויותשעבודים, התחייבויות תלויות -: 18באור 
 

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 

ן תביעה זו, אם וככל שתידרש. זכות זו מגובה בערבויות שהחברה תידרש לשלם בגי
 מלש"ח.  80 -בנקאיות של קבלני ההקמה העומדות על כ

 על כן לא ביצעה החברה הפרשה בדוחותיה הכספיים בגין תביעות אלו.
 

תביעה כספית שהוגשה נגדה על  , חברה כלולה,נתקבלה בידי המרינה הכחולה 12.3.2019ביום  .4
 .ש"ח 50,065,952"(, בסך של ( שותפות מוגבלת )"התובעת2006ידי מגדלי המרינה )

)עת נחתם הסכם המכר  2006לטענת התובעת, המרינה הפרה את התחייבויותיה החוזית משנת  
בעת בינה לבין המרינה(, לפיה טרם השלימה את הליכי הפרצלציה במקרקעין אותם רכשה התו

להערכת החברה אין לחברה חשיפה מהותית  וכן הזכויות במגרש טרם הוקצו על שם התובעת.
 בשל התביעה האמורה.

  
נגד חברות בקבוצה הוגשו תביעות נוספות בסכומים לא מהותיים אשר לגבי חלק מהן, להערכת  . 5

נכללה בדוחות ההנהלה, המסתמכת על יועציה המשפטיים, סיכויי התביעות נמוכים ולכן לא 
. לגבי חלק אחר מאותן תביעות המתוארות לעיל אין ביכולת הנהלת החברה הכספיים הפרשה

  סיכויי התביעות ולכן לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה.ו/או יועציה המשפטיים להעריך את 
 
 ערבויות ג.

 
 וחזקות כדלקמן:נתנה החברה ערבויות בגין התחייבויות של חברות מ 2018בדצמבר,  31ליום  .1
 

 אלפי ש"ח 
 526,905   ערבויות לחברות כלולות

 
החברה ערבה לחלק מהתחייבויותיה לחברות ביטוח ובנקים של חברה כלולה על פי  (א)

(. חלקה של החברה בהתחייבויות לחברות ביטוח 50%שיעור החזקותיה בחברה הנ"ל )
 מליוני ש"ח. 105 -הינו כ 2018בדצמבר,  31הנ"ל ליום הכלולה ובנקים של החברה 

 
מהתחייבותה של חברה כלולה לתאגיד פיננסי )חלק  50%החברה ערבה בשיעור של  )ב(

 31(. יתרת ההתחייבות של החברה הכלולה לתאגיד הפיננסי ליום 42.33%החברה 
  .מיליון ש"ח 304 -כעומד על סך של  2018בדצמבר, 

 
( בגין 50%מהתחיבויותיה של חברה כלולה )חלק החברה  50%החברה ערבה בשיעור של  )ג(

 מ' ש"ח.  264( בסך 11הנפקת אג"ח לטובת הנאמן לאגרות החוב )סדרה 
 

 התקשרויות ד.
 

 הקבוצה כמחכיר -ן להשקעה "חכירה תפעולית של נדל .1
 

' ה11ן להשקעה שברשותה. כאמור בבאור "הקבוצה נכנסה להסכמי חכירה מסחריים על הנדל
 "ן להשקעה נמדד על פי שוויו ההוגן.הנדל

 
 להלן פירוט דמי החכירה המינימליים לקבל בהתאם להסכמים קיימים:

 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

 158,987  113,728  שנה ראשונה
 266,561  184,146  שנה שנייה עד ארבע שנים

 151,536  67,484  יותר מארבע שנים 

 577,084  365,358  מינימלייםסה"כ תקבולי חכירה 
 
 '.ה11לגבי זכויות חכירה מהוונות של קרקע ממינהל מקרקעי ישראל, ראה באור  .2
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 הפסד וארווח לסעיפי נוספים פירוטים  -: 19באור 
 

 ת האחזקהויועל א.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 11,192  13,340  14,879  אחזקת מבנה
 6,576  5,898  4,873  מסים ואגרות

 2,626  2,328  2,070  ביטוח
 6,907  7,343  4,843  נקיון והדברה

 5,040  5,538  2,509  שמירה
 4,995  5,241  5,880  חשמל
 4,516  4,972  3,036  ייעוץ 

 259  428  266  דמי ניהול שטחים פנויים
 4,707  4,065  2,924  אחרות

  41,280  49,153  46,818 
 
  ושיווק כלליות ,הוצאות הנהלה ב. 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 18,926  15,892  21,609  שכר עבודה ונלוות 
 3,541  3,542  4,320  דמי ניהול לחברה האם

 955  958  963  דמי שכירות לחברה האם
 285  96  645  חובות מסופקים ואבודים

 4,854  5,359  5,885  משפטיות וביקורת
 3,478  3,964  3,507  פרסום
 3,792  4,586  5,309  אחרות

  42,238  34,397  35,831 
 
 רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות ג.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 -  -  33,273 חברה מוחזקתרווח ממכירת מניות 
 4,000  -  -  ערווח ממכירת זכויות בקרק

 9,008  1,019  -  מניות רווח ממכירת
 -  730  -  רווח ממכירת נכס בחברה מאוחדת

 -  3,564  -  הסדר פיצוי
 28  -  1,335  אחרות, נטו

 34,608  5,313  13,036 
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 אחרות הוצאות ד.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 
 -  -  (1,499) ייעוץ 

 (520)  -  -  הסדר פיצוי
 (113)  (252)  (889) אחרות, נטו

 (2,388)  (252)  (633) 
 
 הכנסות והוצאות מימון .ה

 שהסתיימה ביוםלשנה  
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 
 אלפי ש"ח 

    הכנסות מימון
רווח ממכירת נכסים פיננסים זמינים 

 12,224  -  -  למכירה
 9,642  10,621  13,669  הכנסות מהלוואות לחברות כלולות

 388  174  178  ריבית מפקדונות
 3,703  13,316  -  רווח מניירות ערך סחירים, נטו
 -  -  6,223  הכנסות ריבית ממכירת מניות

 77  54  6  הכנסות מימון אחרות, נטו

  20,076  24,165  26,034 
    הוצאות מימון

 -  413  1,113  בגין אשראי לזמן קצר
 59,243  64,136  71,409  בגין אגרות חוב

 29,297  26,057  18,858  בגין הלוואות לזמן ארוך
 1,129  2,675  2,363  הוצאות מימון אחרות, נטו 

 -  -  5,845  מניירות ערך סחירים, נטו הפסד
 (891)  (5,013)  -  היוון הוצאות מימון

  99,588  88,268  88,778 
 
 

 עסקאות ויתרות עם בעל עניין וצדדים קשורים -: 20באור 
 

 עסקאות עם בעל עניין וצדדים קשורים א.

 שהסתיימה ביוםלשנה  
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 
 אלפי ש"ח 

    הכנסות
 7,072  6,892  9,806  דמי ניהול ופיקוח מחברות כלולות ואחרים

 996  767  307  דמי שכירות וניהול
 9,642  9,638  13,669  הכנסות מימון

    הוצאות
 3,541  3,542  4,320  (1דמי ניהול לחברה האם )

 955  958  963  (2שכירות לחברה האם ) דמי
 750  768  955  חיובים בגין עלויות שכר עבודה

 -  1,370  44,875  (3עבודות בניה )
 72  131  41  פרסום לצד קשור

 
 דמי הניהול .רותי ניהוליתספק החברה האם ש ,על פי הסכם בין החברה לבין החברה האם (1)

  צמודים למדד המחירים לצרכן.
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 )המשך( עסקאות ויתרות עם בעל עניין וצדדים קשורים -: 20באור 
 
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

 החברה והדירקטוריון וכשנדרש גם על ידי האסיפה הכללית של החברה.
 

 הטבות לבעל עניין ב.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 
משכורות ונלוות לבעל עניין המועסק 

 4,295  2,120  4,420  בחברה *(
 815  -  812  תשלום מבוסס מניות

  5,232  2,120  5,110 
 

 בגין מענק למנכ"ל החברה. (ש"ח 1,312 – 2017) אלפי ש"ח 3,000 -ככולל סך של  2018 בשנת *(
 
 גמול חברי דירקטוריון ג.

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 395  777  650  שאינם נושאי משרה
 4  4  4  מספר מקבלי הגמול

 
 צדדים קשוריםעניין ו ייתרות עם בעל ד.

 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

 4,451  4,029  חובהחייבים ויתרות 
 1,572  1,563  יתרה גבוהה במהלך השנה

   
 19,201 13,512 זכאים ויתרות זכות

 
 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

 .חודשים מראש 3 שתימסר ובכתב מוקדמת בהודעה לסיום ההסכם את להביא רשאי צד
להחזר הוצאות סבירות שהוצאו על ידו במסגרת ורת חודשית יהא זכאי המנכ"ל נקבע כי בנוסף למשכ

 והרווח ,השוטפת בשנה הנקי רווחהו ככלמיליון ש"ח ,  3, עד לתקרה של למענק שנתי מילוי תפקידו ו
רווח . גובה המענק יהיה שיעור מה"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;  200בגין הרווח לפני מס העולה על  2% ;מיליון ש"ח 250לפני מס העולה על 

   ;מיליון ש"ח 200מיליון ש"ח והנמוך מסך של  150הרווח לפני מס העולה על 
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  "מס לפני רווח"לעניין זה  מיליון ש"ח. 150מיליון ש"ח לסך של  100בגין הרווח לפני מס שבין  1% -ו 

משמע: רווח לפני מס המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול הוצאות בגין מענקים למנכ"ל ובניכוי 
רווחים/הפסדים 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 

 חושב המענק בהתאם למספר החודשים בהם הועסק.  2017בשנת (. 2.5%גה )שלא יעלה על שהוחר
 

 אופציות מנכ"ל .ו
 

כתבי אופציה  860,000אישרה האסיפה הכללית הענקה למנכ"ל החברה של  2018בספטמבר,  6ביום 
"ל למימוש ש"ח ע.נ כ"א של החברה. זכאות המנכ 1מניות רגילות  860,000לא רשומות למסחר לרכישת 

החל ממועד הענקתם. מחיר המימוש של כתבי האופציה  מנות שנתיות שוות 4 -תתגבש בהאופציות 
תוך שימוש במודל בלק  2018, ביוני 6השווי ההוגן של האופציות אשר הוערך ליום ש"ח.  16.29הינו 

 אלפי ש"ח. 2,846 -הינו כושולס, 
 

 : B&Sשל כל אופציה לפי מודל להלן ההנחות שהיוו בסיס בחישוב השווי ההוגן 
 

 ש"ח. 15.82 –מחיר המניה 
 ש"ח. 16.29 –מחיר המימוש 

 .1.39% –שיעור הריבית חסרת הסיכון 
 .21.7% –סטיית תקן 

 
 עסקאות עם בעל שליטה ז.

 
לינואר,  29התקשרה  החברה ביום  2017בנובמבר,  26בהמשך לאישור האסיפה הכללית מיום  .1

באמצעות עסקה משותפת עם דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ )להלן "דן"( בהסכם  2018
בבני ברק לקבוצת אשטרום בעלת השליטה בחברה  LYFEלמכירת שטחים וחניות בפרויקט 
 מ' ש"ח.  149תמורה כוללת של )להלן "קבוצת אשטרום"( וזאת ב

 
התקשרה החברה ביחד עם שותפתה דן חברה לתחבורה ציבורית  2018באוקטובר,  14ביום  .2

בע"מ )להלן: "דן"( עם קבוצת אשטרום בע"מ בעלת השליטה בחברה )להלן "קבוצת אשטרום"( 
 מ' ש"ח.  766 -בסכום של כ LYFEבהסכם למתן שירותי בנייה לבניית שני מגדלים בפרוייקט 

 
 

 מניהרווח נקי בסיסי ומדולל ל -: 21באור 
 

 נקי למניההפרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2018 2017 2016 

 

כמות 
מניות 

 רווח משוקללת

כמות 
מניות 

 נקי משוקללת

כמות 
מניות 

 נקי משוקללת

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

כמות המניות לצורך חישוב רווח נקי 
 246,121  78,275  190,362  81,446  246,157  81,446  בסיסי

 
 

 מגזרי פעילות  -: 22באור 
 

, (CODM)מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 
לצורכי  הכספים ומנהל נכסי החברה כמו גם בעובדים אחרים בחברהאשר נעזר בסמנכ"ל מנכ"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

 .כמגזר נפרד יםהמוצג, ייזום לצורך מכירה
תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר 

  ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר. 
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 22באור 
 

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.
 

שי בוחן את נכסי המגזר שלא כוללים מסים נדחים, הלוואות לחברות מקבל ההחלטות התפעוליות הרא
 כלולות, שטרי הון ונגזרים פיננסיים מאחר שנכסים אלה מנוהלים על בסיס קבוצתי.

 
מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את התחייבויות המגזר שלא כוללות מסים נדחים, התחייבות 

 ים מאחר שהתחייבויות אלה מנוהלות על בסיס קבוצתי.מסים שוטפים, הלוואות ונגזרים פיננסי
 רכישות נדל"ן להשקעה ורכוש קבוע.השקעות הוניות כוללות 

 מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.
 

 2018 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום 
 באלפי ש"ח 

 

 ישראל
 -חול 

 גרמניה

פרוייקטי 
ייזום 
לצורך 
 מכירה

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

סה"כ על 
בסיס מאוחד 
+ איחוד 
 חלקי יחסי

התאמת 
ההצגה 
בדוחות 
 הכספיים

נתוני הדוח 
 המאוחד

        
 193,203 (127,894) 321,097 - - 102,203 218,894 (1הכנסות )

 33,375 - 33,375 - 33,375 - - (1ממכירות שטחים )
שטחי המשרדים עלויות 

 - - (1שנמכרו )
(26,346) 

- 
(26,346) 

- 
(26,346) 

 (41,280) 30,723 (72,003) - - (22,350) (49,653) (1עלויות אחזקה )
        

 158,952 (97,171) 256,123 - 7,029 79,853 169,241 (1) רווח גולמי המגזר
 134,568 (66,867) 201,435 - - 115,839 85,596 (1) עליית ערך נדל"ן להשקעה

הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק 
(1) (16,360) (10,018) 

(589) 
(20,290) 

(47,257) 
5,019 (42,238) 

רווח ממכירת נדל"ן והכנסות 
 1,335 33,450 אחרות

- 
- 

34,785 
(  177) 34,608 

 (2,338) - (2,338) - - - (2,338) הוצאות אחרות
 110,601 110,601    - - כלולותחלק החברה ברווחי 

        
 394,103 (48,595) 442,698 (20,290) 6,440 187,009 269,539 של המגזר רווח תפעולי

התאמת הההצגה בדוחות 
 (30,343) (18,252) הכספיים

- 
- 

(48,595) 
48,595 - 

        
 394,103 - 394,103 (20,290) 6,440 156,666 251,287 רווח תפעולי

 20,076 - 20,076 - - 3,045 17,031 הכנסות מימון
 (99,588) - (99,588) - (2,717) (12,843) (84,028) הוצאות מימון

 8,606 - 8,606 - - - 8,606 חלק החברה ברווחי כלולות
        

 323,197 - 323,197 (20,290) 3,723 146,868 192,896 רווח לפני מיסים על הכנסה
 (42,590) - (42,590) - - (18,536) (24,054) מיסים על הכנסה

        

 280,607 - 280,607 (14,073) 3,723 128,332 168,842 רווח נקי

        
נדל"ן המשמשים את  נכסי

 2,681,836 (1,778,456) 4,460,292 - 301,932 1,468,900 2,689,460 (2) (1המגזר )

        
התח' פיננסיות המשמשות את 

 2,393,024 (478,989) 2,872,013 - 134,700 720,624 2,016,689 (2()1מגזר )
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 הערות
 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם  (1

 .בחברות אלהלחלקה של החברה 
)הכנסות  1.1.2018 -במהלך תקופת הדוח מכרה החברה את חברת אשלון מלונאות בע"מ החל מה (2

 . באילת נכללו במסגרת הדוח המאוחד(המלון 
והשנה אינם נכללים הקודם נכללו בדוח המאוחד  םשנתוניה ,מכרה החברה שני נכסים 2017בשנת  (3

רה בקניונים בישראל בע"מ, נתוני המחצית הנותרת מוצגים ( מחצית מזכויות החב1) , כדלקמן:יותר
שהחברה אחד ( מלוא זכויות החברה בנכס דיסלדורף 2) -; ובסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולות

 המאוחד. ולכן נתוניו נכללו באופן מלא בנתוני הדוח 51%החזיקה בו 
( המחזיקים ומתפעלים 21%ת קונקט )הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפו (4

 את הרכבת הקלה בירושלים.
 

 2017 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום 
 באלפי ש"ח 

 

 ישראל
 -חול 

 גרמניה

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

סה"כ על 
בסיס 

מאוחד + 
איחוד 

 חלקי יחסי

התאמת 
ההצגה 
בדוחות 
 הכספיים

נתוני הדוח 
 המאוחד

       
 241,359 (113,836) 355,195 - 96,488 258,707 (1הכנסות )

 (49,153) 30,920 (80,073) - (21,737) (58,336) (1עלויות אחזקה )
       

 192,206 (82,916) 275,122 - 74,751 200,371 (1) רווח גולמי המגזר
 80,315 (34,717) 115,032 - 43,635 71,397 (1) עליית ערך נדל"ן להשקעה

 (34,397) 4,064 (38,461) (14,073) (10,007) (14,381) (1הנהלה, כלליות ושיווק )הוצאות 
 5,313 (1,519) 6,832 - 2,293 4,539 רווח ממכירת נדלן והכנסות אחרות

 (252) - (252) - - (252) הוצאות אחרות
 73,879 73,879 - - - - חלק החברה ברווחי כלולות

       
 317,064 (41,209) 358,273 (14,073) 110,672 261,674 של המגזר רווח תפעולי

 - 41,209 (41,209) - (8,752) (32,457) התאמת הההצגה בדוחות הכספיים
       

 317,064 - 317,064 (14,073) 101,920 229,217 רווח תפעולי
 24,165 - 24,165 - 3,158 21,007 הכנסות מימון
 (88,268) - (88,268) - (11,071) (77,197) הוצאות מימון

 9,455 - 9,455 - - 9,455 חלק החברה ברווחי כלולות
       

 262,416 - 262,416 (14,073) 94,007 182,482 רווח לפני מיסים על הכנסה
 (44,292) - (44,292) - (9,502) (34,790) מיסים על הכנסה

       
 218,124 - 218,124 (14,073) 84,505 147,692 רווח נקי

       
 (1נדל"ן המשמשים את המגזר ) נכסי

(2) 2,866,113 973,862 209,890 3,839,975 (1,900,230) 2,149,635 
       

התח' פיננסיות המשמשות את מגזר 
(1()2) 2,175,496 490,480 35,500 2,665,976 (669,217) 2,032,259 

 
 הערות

 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם  (1

 .לחלקה של החברה בחברות אלה
 
( המחזיקים ומתפעלים 21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט ) (2

 את הרכבת הקלה בירושלים.

  



 אשטרום נכסים בע"מ
 לדוחות הכספיים המאוחדים באורים

71 

 
 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 22באור 
 

 2016 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום 

 באלפי ש"ח 

 

 ישראל
 -חול 

 גרמניה

פרוייקטי 
ייזום 
לצורך 
 מכירה

סכומים 
שאינם 
 מיוחסים

סה"כ על 
בסיס 

מאוחד + 
איחוד 

 חלקי יחסי

התאמת 
ההצגה 
בדוחות 
 הכספיים

נתוני 
הדוח 
 המאוחד

        
 237,855 (100,497) 338,352 - - 86,385 251,967 (1הכנסות )

 23,159 - 12,159 - 23,159 - -  (1ממכירות שטחים )

עלויות שטחי המשרדים 
 (15,855) - (15,855) - (15,855) - -  (1שנמכרו )

 (46,818) 27,133 (73,951) - - (18,242) (55,709) (1עלויות אחזקה )
        

 198,341 (73,364) 271,705 - 7,304 68,143 196,258 (1) רווח גולמי המגזר

 65,623 (50,399) 116,022 - - 37,524 78,961 (1) עליית ערך נדל"ן להשקעה

הוצאות הנהלה, כלליות 
 (35,831) 178 (36,009) (16,365) - (7,492) (12,152) (1ושיווק )

רווח ממכירת נדלן והכנסות 
 13,499 - 13,499   9,008 4,491 אחרות
 (633) - (633)   - (633) אחרותהוצאות 

 91,923 - 91,923 - - - - חלק החברה ברווחי כלולות

        

 332,922 (31,662) 364,584 (16,365) 7,304 107,183 266,462 של המגזר רווח תפעולי

התאמת הההצגה בדוחות 
 - 31,662 (31,662) - - (24,115) (99,470) הכספיים

        

 332,922 - 332,922 (16,365) 7,304 98,803 243,180 בדוח המאוחד רווח תפעולי

 26,034 - 26,034 -  2,919 23,115 הכנסות מימון

 (88,778) - (88,778) -  (12,393) (76,385) הוצאות מימון
 8,552 - 8,552 - - - 8,552 חלק החברה ברווחי כלולות

        

 278,730 - 278,730 (16,365) 7,304 89,329 198,462 מיסים על הכנסהרווח לפני 

 (7,172) - (7,172) -  (8,362) 1,190 מיסים על הכנסה
        

 271,558 - 271,558 (16,365) 7,304 80,967 199,652 רווח נקי

        

נדל"ן המשמשים את  נכסי
 2,646,165 (1,268,900) 3,915,065 - 132,587 1,104,365 2,678,113 (1המגזר )

        

התח' פיננסיות המשמשות 
 2,349,311 (465,229) 2,814,540 - - 617,258 2,197,282 (1את מגזר )

 
 הערות

 
הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם  (1)

 אלה.לחלקה של החברה בחברות 
 
( המחזיקים ומתפעלים 21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט ) (2)

 את הרכבת הקלה בירושלים.
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 פרק רביעי
 

 פרטים נוספים על התאגיד
 2018לשנת 
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 פרטים נוספים על התאגיד
 

 כולל רווחתמצית דו"חות  א'10תקנה  

   

 

2018  

 -ינואר 

 מרץ

2018 

 -אפריל 

 יוני

2018 

 -יולי 

 ספטמבר

2018 

 -אוקטובר 

 דצמבר

2018 

 -ינואר 

 דצמבר

2017 

 -ינואר 

 דצמבר
 אש"ח אש"ח אש"ח אש"ח אש"ח אש"ח

 218,124 280,607 149,564 45,829 91,569 (6,355) נקי )הפסד(  רווח

       רווח )הפסד( כולל אחר ) לאחר השפעת המס(:

    סכומים שיסווגו מחדש לרווח והפסד בהתקיים תנאים ספציפיים

 13,230 18,188 11,317 (5,281) (8,755) 20,907 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 13,230 18,188 11,317 (5,281) (8,755) 20,907 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 231,354 298,795 160,881 40,548 82,814 14,552 סה"כ רווח כולל

 

 

 שימוש בתמורת ניירות ערך ג'10 תקנה 

 חוב רותאג.נ. ע"ח ש 260,000,000 של הנפקההחברה  ביצעה ,2018 ספטמברב 2 ביום  

)אישור הבורסה  "חש 260,000,000 של בסך )ברוטו( כוללת בתמורה( 11)סדרה 

 .(2018 ספטמברב 2התקבל ביום 

 

 שימשה את החברה אגרות החוב כמפורט לעיל, להנפקת ההנפקה תמורתחלק מ                                

לשטר  5.4.6ף כמפורט בסעימ לצורך פירעון חוב לחברת ביג מרכזי קניות בע"

יתרת  .(2018-01-081691אסמכתא מס' )( 11הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 להחלטות ובהתאם השוטפת פעילותה לצרכי החברה את משמשת תמורת ההנפקה

 של ואסטרטגיה ליעדים בהתאם והכל, לעת מעת שתהיינה כפי החברה דירקטוריון

 מימון לצורך, היתר בין, וניםהש לצרכיה בהתאם החברה את תשמש וכן החברה

 .השוטפת פעילותה

 

  8201בדצמבר  31ליום מהותיות  כלולותרשימת ההשקעות בחברות בת ובחברות   11תקנה 
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מדינת  שם החברה הבת/הכלולה

 התאגדות

היקף ההשקעה  שיעור ההחזקה של החברה מס' מניות

בחברה הבת / כלולה 

 )באלפי ש"ח(

 יתרות הלוואות הערות

מהחברה )כולל ריבית 

והפרשי הצמדה / 

 ערבויות )באלפי ש"ח(

 סוג המניה וערכה הנקוב

סמכות  בהצבעה בהון

למינוי 

 דירקטורים

 חברות המוחזקות ע"י החברה באופן ישיר

אשטרום נכסים השקעות 

 עולמיות בע"מ

 ע.נ. 1רגיל  377,154 (1) 255,149 100% 100% 100% 100 ישראל

(2) 105 

Ashtrom properties 

U.K LTD 

  2,395 (3) -1,389 100% 100% 100% 200 אנגליה

אשטרום מרכזי מסחר 

 ומלונאות בע"מ

 ע.נ. 1רגיל  38,338 (6(,)5) 647 100% 100% 100% 9,999 ישראל

 ע.נ. 1רגיל  17,212 (2) 12,678 100% 100% 100% 2,640 ישראל אשלת בע"מ

(5) 1,455 

 ע.נ. 1רגיל  206,647 (10) 161,773 100% 100% 100% 5,000,002 ישראל אלדר נכסים בע"מ

 ע.נ. 1רגיל  -----  ----- 100% 100% 100% 13,474,977 ישראל אשלון מלונאות בע"מ

אשכפר חברה להנדסה 

 בע"מ

 ע.נ. 1רגיל  -----  15,521 100% 100% 100% 36,000 ישראל

לי החברה לניהול מגד

 ויטה בע"מ

 ע.נ. 1רגיל  -----  15 100% 100% 100% 15,000 ישראל

 ע.נ. 1רגיל    212 100% 100% 100% 15,000 ישראל חניוני ויטה בע"מ

 ע.נ. 1רגיל  -----  ----- 100% 100% 100% 100 ישראל ויטאואר ניהול

חברה לניהול  10הגביש 

 בע"מ

 ע.נ. 1 רגיל   ----- 100% 100% 100% 100 ישראל

 ע.נ. 1רגיל  -----  571,748 100% 100% 100% 20,681,671 ישראל אשלד בע"מ
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 ע.נ. 1רגיל  65,254 (7(,)4) 222,316 50% 50% 50% 1,500,150 ישראל חוצות המפרץ חיפה בע"מ

קניון קרית הממשלה ב"ש 

 שותפות

 ----- -----  52,559 50% 50% 50% שותפות ישראל

 ע.נ. 1רגיל  1,221 (5) 10,177 50% 50% 50% 1,160,000 אלישר אשציפור בע"מ

מרכז מסחרי שוהם ניהול 

 ואחזקה בע"מ

 ע.נ. 1רגיל  -----  ----- 50% 50% 50% 100 ישראל

 ע.נ. 1רגיל  7,914 (8(,)4) 169,187 42.3% 42.3% 42.3% 508 ישראל מגדלי הוד השרון בע"מ

 ע.נ. 1רגיל  15,339 (9(,)5) -78 27.5% 27.5% 27.5% 110 ישראל המרינה הכחולה  בע"מ

 ע.נ. 1רגיל  0  66,769 20% 20% 21% 42 ישראל סיטי פס בע"מ

שותפות  -סיטיפס מפעיל 

 מוגבלת

 ----- -----  17,740 21% 21% 21% שותפות ישראל

אקה השקעות,  -אשטרום 

 שותפות מוגבלת

 ----- -----  20,350 50% 50% 50% שותפות ישראל

 ------ 13,554 (5) 1,336 50% 50% 50% 1,000 ישראל א.א. בנוי לתלפיות בע"מ

נס ודגל יזמות שותפות 

 מוגבלת

 ------ ------   50% 50% 50%  ישראל

 תנאי ההלוואות / יתרות החו"ז

 .31/12/2028רעון ימועד פ -  Euribor+3%  צמוד ליורו נושא ריבית  בשיעור שנתי של (1)

 .ולא נושא ריביתשקלי לא צמוד  (2)

 .צמוד לפאונד (3)

 .4%עור שנתי של ילא צמוד נושא ריבית בש (4)

 .2.61%לא צמוד נושא ריבית בשיעור שנתי של  (5)

 .מועד פירעון ההלוואות טרם נקבע (6)

 .31/12/2022מועד פירעון  (7)

 .1/1/2023מועד פירעון  (8)

 ש"ח. לפי א 15,339הופחת סכום ההלוואה על פי הערכת מעריך שווי לסך של  אלפי ש"ח . בתקופת הדוח 61,157סכום ההלוואה הינו  .31/12/2023מועד פירעון  (9)

 .14/8/2023רעון ימועד פ 1.5צמוד לפריים + (10)
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 בתקופת הדו"חמהותיות  כלולותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  12תקנה 
 
 

תאריך 

 השינוי

מס' מניה  שם החברה מהות השינוי

 בבורסה

עלות נומינלית  סוג המניה

 ע.נ אלפי ש"ח

 200רכישת  16/1/18
 מניות ע.נ

Ashtrom 
properties U.K. 

LTD 

 1 רגילה -

 1,000רכישת  24/10/18
 מניות ע.נ

א.א. בנוי לתלפיות 
 בע"מ

 964 רגילה -

 
    

  
 8201בדצמבר  31והכנסות התאגיד מחברות אלה ליום  כלולות)הפסד( של חברות בנות ו רווח 13תקנה 

 

רווח )הפסד( )באלפי  עיסוק עיקרי הכלולההחברה הבת / 

 ( ש"ח

הכנסות החברה מהחברה הבת / הכלולה 

 (ש"ח)באלפי 

לפני 

הפרשה 

 למס

אחרי 

הפרשה 

 למס

ריבית והפרשי  דמי ניהול דיבדנד

 הצמדה

 10,805 ----- ----- 104,996 123,532 אחזקות אשטרום נכסים השקעות עולמיות בע"מ

Ashtrom properties U.K LTD (1,391) (1,391) אחזקות ----- ----- ----- 

 1,251 1,282 ----- 554 554 אחזקות אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות בע"מ

 ----- 242 1,110 2,490 2,868 אחזקות אשלת  בע"מ

 2,518 3,446 40,000 (5,400) (1,400) אחזקות אלדר נכסים בע"מ

 ----- ----- ----- 0 424 נדל"ן אשלון מלונאות בע"מ

 ----- 348 140 1,815 2,400 נדל"ן אשכפר חברה להנדסה בע"מ

ניהול  החברה לניהול מגדלי ויטה בע"מ

 ואחזקה

----- ----- ----- 581 ----- 

(130) ניהול חניון חניוני ויטה בע"מ  (130)  ----- 119 4 

ניהול  ויטאואר ניהול 

 ואחזקה

----- ----- ----- 660 ----- 

ניהול  חברה לניהול בע"מ 10ש הגבי

 ואחזקה

----- ----- ----- 347 ----- 

502,66 80,612 נדל"ן אשלד    בע"מ  ----- 1,279 ----- 

 2,465 482 ----- 34,929 45,128 נדל"ן חוצות המפרץ חיפה בע"מ

 ----- ----- ----- 1,724 1,724 נדל"ן קניון קרית הממשלה ב"ש שותפות

ל"ןנד אשציפור בע"מ  1,197 923 1,000 ----- 7 

ניהול  מרכז מסחרי שוהם ניהול ואחזקה בע"מ

 ואחזקה

----- ----- ----- 493 ----- 

 369 1,610 ----- 19,368 25,189 נדל"ן מגדלי הוד השרון בע"מ

(2,470) נדל"ן המרינה הכחולה  בע"מ  (2,470)  ----- ----- 1,546 
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 .נכסים ברווחי/הפסדי הכלולה אשטרוםווח והפסד חברות כלולות מתייחס לחלקה של ר - הערה
 

   רשימת הלוואות 14תקנה 

  העיקריים של החברה. המעיסוקי אחד אינו הלוואות מתן

 

 החברה של הערך בניירות מסחר והפסקותניירות ערך שנרשמו למסחר  20תקנה 

 (. 11אגרות חוב )סדרה ש"ח ע.נ.  260,000,000 למסחר נרשמו, 2018 רספטמבב 2ביום 

   .בתקופת הדוח לא חלו הפסקות מסחר בבורסה

  לנושאי משרה בכירהו עניין לבעלי תגמולים 21תקנה 

 של משותפת בשליטה או שבשליטה חברות)לרבות  החברה ששילמה התשלומים כל פרוט להלן 

 תנאי לרבות, החברה עצמה על שקיבלה לתשלומים התחייבותה 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 ליםהתגמו מקבל פרטי 

  היקף תפקיד שם

 משרה

  שעור

 החזקה

  בהון

 התאגיד

 שכר

 "חאש

 מענק

 

 

 

 תשלום

 מבוסס

 מניות

 רכב כלכלה

(4) 

 דמי ריבית **אחר טלפון

 שכירות

 חבותפער 

 אקטואריה

 "כסה

 רוקמן ירון

(1) 

 "למנכ

 החברה
 מלאה

- 
1,316 3,000 812 8 93 3 - - -  5,232 

  דודו

 (2,3) דולה

"ל סמנכ

 כספים

 בחברה

 מלאה
- 

765 180 
- 

2 63 1 - - - 44 1,055 

  מיקי

 (2,3) רופא

סמנכ"ל 

 הנדסה

 חברהב

 מלאה
- 

676 100 
- 

1 92 2 - - - (9) 862 

נטע 

 לוקסמבורג

   נעמני

(2,3     ) 

 יתסמנכ"ל

פתוח 

 עסקי
 מלאה

- 
596 140 

- 
- 60 1 - - - 30 828 

 מלאה מנהל איתן
- 

725 180 
- 

13 18 1 - - - 19 956 

742,5 רכבת קלה סיטי פס בע"מ  945,4  ----- ----- 185 

 ----- ----- ----- 3,441 3,441 רכבת קלה שותפות מוגבלת -סיטיפס מפעיל 

אקה השקעות, שותפות  -אשטרום 

 מוגבלת

(41) נדל"ן  (41)  ----- ----- ----- 

(374) נדל"ן א.א. בנוי לתלפיות בע"מ  (374)  ----- ----- ----- 

 ----- ----- ----- 0 0 נדל"ן נס ודגל יזמות שותפות מוגבלת
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 כספים  מילוא

 באשלד

 אדי
 (5חסון )

מנכ"ל 
אשטרום 

  גרמניה
 1,933 - - - - - 71 - - 1,354 508 - מלאה

 

 

  :הערות

אישרה האסיפה  2017 במאי 29. ביום 2017במאי  1כמנכ"ל החברה החל מיום  רוקמן מכהן מר (1

 מחודש מרץ ודירקטוריון החברההתגמול החלטת ועדת ו על פי ואלה עודכנ 1,הכללית את תנאי כהונתו

תקופת העסקתו של מר רוקמן נקבעה אלפי ש"ח )ברוטו(.  85זכאי לשכר חודשי של מר רוקמן  .2018

 ובכתב מוקדמת בהודעה לסיום ההסכם את להביא רשאי צד כללתקופה בלתי מוגבלת כאשר 

ר הוצאות סבירות שהוצאו על ידו במסגרת מילוי רוקמן זכאי להחז מר חודשים מראש. 3 שתימסר

סבירותן אחת לשנה על ידי ובחינת בהתאם לנהלי החברה תפקידו, לרבות הוצאות נסיעה לחו"ל, הכל 

שווי לרבות גילום הוצאות בגין  נייד טלפון מכשירהמנכ"ל מעמידה לרשות  החברהועדת התגמול. 

 וגילום שווי השימוש בולרכב אחר בעלות דומה(  )או A4 אאודי זכאי לרכב מסוגהמנכ"ל  שימוש.

לתנאים סוציאליים כמקובל, לרבות המנכ"ל הוצאות הנוגעות לאחזקת הרכב. כמו כן, זכאי לרבות 

ימים, דמי הבראה וימי מחלה בהתאם  24הפרשות להסדר פנסיוני, קרן השתלמות, חופשה בת 

  להוראות הדין.

 17דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום , אישר 2019במרץ  19יצוין כי ביום 

אלפי ש"ח )ברוטו( וזאת החל ממשכורת חודש  90-את עדכון שכרו החודשי של מר רוקמן ל 2019במרץ 

 .2019אפריל 

 שקדמו בשנתיים הממוצע הנקי והרווח ,השוטפת בשנה הנקי רווחהו ככלשנתי זכאי למענק מר רוקמן 

: כדלקמן )כהגדרתו להלן( מס לפנירווח מהשיעור גובה המענק יהיה  ."חש מיליון 100 -מ פחת לא, לה

 -מיליון ש"ח  200ועד  150( רווח לפני מס בין 2); 1% -ש"ח  ןמיליו 150ועד  100( רווח לפני מס בין 1)

ן ש"ח מיליו 100בגין הרווח לפני מס שבין  1% -מיליון ש"ח ו 150הרווח לפני מס העולה על בגין  1.5%

בגין הרווח לפני מס העולה על  2% -ש"ח  ןמיליו 250ועד  200רווח לפני מס בין ( 3)מיליון ש"ח;  150 -ל

מיליון  200מיליון ש"ח והנמוך מסך של  150בגין הרווח לפני מס העולה על  1.5%מיליון ש"ח;  200

( רווח לפני מס 4) -ו ;חון ש"מילי 150יליון ש"ח לסך של מ 100בגין הרווח לפני מס שבין  1% -ש"ח ו 

 2% ;מיליון ש"ח 250מהרווח לפני מס בגין הרווח לפני מס העולה על  2.5%  -ש"ח ן מיליו 250מעל 

מיליון ש"ח  150על  בגין הרווח לפני מס העולה 1.5%מיליון ש"ח;  200בגין הרווח לפני מס העולה על 

מיליון  150מיליון ש"ח לסך של  100לפני מס שבין  בגין הרווח 1% -ו  ;מיליון ש"ח 200והנמוך מסך של 

משמע: רווח לפני מס המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול הוצאות   "מס לפני רווח"לעניין זה  ש"ח.

מענקים למנכ"ל ובניכוי רווחים/הפסדים מהשקעות אשר הוחרגו מחישוב המענק על ידי ועדת  בגין

ר באותו מועד תקבע הועדה האמורה את אחוז התגמול התגמול במועד סמוך לביצוע ההשקעה כאש

                                                      

 על הכללה מהווה זה)מידע  (034138-01-2017)אסמכתא מס':  2017באפריל  23ום לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מי 1

 .(ההפניה דרך
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במועד צרוף  מוניטין שלילי אשר יווצר(. 2.5%לחישוב המענק בגין ההשקעה שהוחרגה )שלא יעלה על 

( ועודפי עלות שינבעו מעסקאות עתידיות אלו, לרבות PPAעסקים חדש במסגרת הקצאת מחיר רכישה )

שינוי בדיווח החשבונאי שינבע מס לצורך חישוב המענק.  הפחתתם התקופתית, ינוטרלו מהרווח לפני

משינוי תקינה חשבונאית ו/או הוראות רגולטוריות חדשות לאחר שנת התגמול, לא ישפיע על התגמול 

הניתן בשנים שקדמו לאימוץ השינוי בדיווח הכספי )כתוצאה מתיקון מספרי ההשוואה(, אולם לצורך 

הרווח לפני מס המצטבר, יתוקנו מספרי ההשוואה בשנתיים חישוב המענק בשנה השוטפת ובחינת 

מצטבר על בסיס  יחושב, המענק עמובהתאם למדיניות התגמול ולהסכם הקודמות בהתאם לשינויי. 

 הרווח הסתכם 8201 לשנתכי  יצוין "ח.ש מיליון 3 על תעלה לאתקרת המענק  בכל מקרה 2תלת שנתי.

בפוליסת המנכ"ל נכלל בנוסף  .חש"לפי א 291,651לסך של ( )לעניין תחשיב מענק המנכ"ל לפני מס

מראש התחייבות  וקיבל מהחברה כתבבחברה  כמקובלביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

 .א' להלן29וכתב פטור מאחריות כמקובל בחברה. לפרטים נוספים ראו תקנה לשיפוי 

 2018ביוני  7ישור הדירקטוריון מיום לאחר קבלת א ,שרה האסיפה הכלליתיא ,2018בספטמבר  6ביום 

וזאת בהתאם לתכנית האופציות של אופציות לא רשומות  860,000 הענקת ,"(מועד ההענקה)להלן: "

לפקודת מס הכנסה. כל אופציה ניתנת למימוש למניה  102אשטרום נכסים ובהתאם להוראות סעיף 

 האופציות ."חש 16.29 שללכל אופציה ש"ח ע.נ. בתמורה למחיר המימוש  1רגילה אחת של החברה בת 

של ארבע שנים כך שלאחר שנה ממועד ההענקה יוכל  VESTINGלשיעורין בתקופת  למימוש ניתנות

וכן בהתאמה בשנה השנייה עד הרביעית. אופציות שלא ימומשו למניות תפקענה  25%מר רוקמן לממש 

סוימות במקרה של חלוקת דיבידנד, האופציות כפופות להתאמות מ .ההענקה ממועד שנים חמשבחלוף 

 .Cashless Exercise מנגנוןחלוקת מניות הטבה והנפקת זכויות. האופציות ניתנות למימוש באמצעות 

 .3נכון למועד הדוח, האופציות טרם הבשילו

 

שכרם הינו שכ"ע  כי יצוין א'.26ותפקידם ראה גם תקנה  "למנכ כפופימשרה נושאי  אודות לפרטים (2

 ביטוח בפוליסת נכללים .עובד( 2.5%מעביד +  7.5%בנוסף הם זכאים לקרן השתלמות ) .ליחודשי גלוב

 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 מהחישוב למנכ"ל לעיל אך ללא ביצוע התאמה לעסקאות חריגות( 

 (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  -כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות למענק  יצוין .ברוטו

                                                      

)אסמכתא  2016 בדצמבר 5ביום מדיניות התגמול של החברה צורפה כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה  2

 על דרך ההפניה(.  "( )מידע זה מהווה הכללההתגמול מדיניות)להלן: " (2016-01-085917מס': 

 על הכללה מהווה זה)מידע  (072697-01-2018)אסמכתא מס':  8201 וגוסטבא 2ספים ראו דוח זימון אסיפה מיום לפרטים נו 3

 .(ההפניה דרך
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 נושאי, כן כמו. 2014 משנתקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת ש םבשניבגין מענקים שקיבל 

על יעדים מדידים  בהתבסס ברוטו בסיסלמענק של שתי משכורות  זכאים, "ללמנכ הכפופים משרה

בהתאם לתפקיד נושא  שיקבעו בכל שנה מראש על ידי מנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון החברה

 שבשיקולהחברה תהיה סמכות  לדירקטוריון .נית העבודה השנתיתהמשרה ותחומי אחריותו ועל פי תכ

משרה הכפופים למנכ"ל עשויים להיות זכאים למענק בשיקול דעת על  ושאינהמענק.  של להפחתהדעת 

ההערכה  בסיס קריטריונים שאינם מדידים ובלבד שהיקף המענק האמור לא יעלה על תקרת המענק. 

ברה, אשר יגיש את המלצתו לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון האיכותית תתבצע על ידי מנכ"ל הח

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 

אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור  ,2019במרץ  19וין כי ביום יצ .2018ששולם בשנת  2017

אלפי ש"ח , נטע לוקסמבורג  180-דוד דולה לה"ה  2018מענק לשנת  2019במרץ  17ועדת התגמול מיום 

 אלפי ש"ח . 100 –אלפי ש"ח ולמיקי רופא  140 –נעמני 

, 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 לאהמענק 

 דירקטורים שכר

, החברה של"ים( צדחוהוצאות נלוות לארבעה דירקטורים )כולל שני  שכר 2018שילמה בשנת  החברה

  ."חש אלפי 650 -כ של כולל סך(, החזקותיהם)מכוח  ענין בעלי שאינם

 

  בתאגיד השליטה א21 תקנה

בע"מ כבעלת השליטה בחברה )להלן:  אשטרוםלמועד הדוח, רואה החברה בקבוצת  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

מהונה  69.98%-בכ מחזיקה אשר"( יונדקומאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ )להלן: "

 .בה ההצבעה ומזכויות אשטרום קבוצתהמונפק והנפרע של 

לות למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבע (2)

המלאה בהון המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ 

 33.33%( 1"(. הבעלות בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )מרגן)להלן: "

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון )

 33.33%( 2מצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה; )של גיל גירון ודפנה לוי בא

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם 1982מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל )

המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם 

רה פרטית ( בע"מ, חב1982מוחזקים בידי השקעות משורר ) 15.31%( 3המלאה; )

בשליטתם המלאה של ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות 

מוחזקים בידי אבן נייר ומספריים  10.93%( 4פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

רובין, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון  יונתןבע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 
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מוחזקים בידי השקעות  7.10%( 5שליטתם המלאה; )באמצעות חברות בבעלותם ו

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלאה של נורית מור, ורדה ליפשיץ 1981מייבלום )

 באמצעות חברות פרטיות בבעלותן ושליטתן המלאה.

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה  (3)

ניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי בחברה, מכוח שיתוף פעולה בי

השליטה בחברה המפורטים לעיל, בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם 

גיל גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית  "ה:הובשליטתם המלאה 

מון, יורם רובין, נורית מור רובין, נעמה )רובין( לי יונתןמשורר, ירון משורר, סיגל משורר, 

 .ליפשיץ ורדה' הגב של בעלה שהינו ליפשיץ אלכס, וכןוורדה ליפשיץ 

 
 שליטה בעל עם עסקאות   22 תקנה

להלן, למיטב ידיעתה של החברה, עסקאות עם בעל השליטה ועסקאות אשר לבעל  יפורטו  

 במועד או 2018 בשנתהשליטה יש עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בהן 

)לשם  זה דוח למועד בתוקף עדיין שהןמאוחר לסוף שנת הדיווח ועד מועד הגשת הדוח או 

  :(הפירוט יבוא מכן ולאחר האמורות העסקאות את המרכזת טבלה להלן מובאת הנוחיות
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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
בע"מ, בעל השליטה 

 קבוצתבחברה )להלן: "
  "(.אשטרום

 

למתן שירותי עזר לניהול  הסכם
השוטף של החברה: שירותי 
הנהלה בכירה, ובכלל זה 

ותי יו"ר דירקטוריון שיר
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

 וארינ לחודש לצרכן המחירים
וכן ביום  "מ.מע בצירוף 2015
 2018, בפברואר 20 ביום

 של בסך שנתי לתשלום בתמורה
 למדד צמוד"ח, ש אלפי 4,403

 ינואר לחודש לצרכן המחירים
 "מ.מע בצירוף 2018

 20; 2015 בפברואר 20
 2018בפברואר 

 
 
 

 התגמול ועדת החלטות
 26 מיום והביקורת

 והחלטת, 2015 באפריל
 מיום ההחבר דירקטוריון

 החלטת. 2015 במאי 3
 של הכללית האסיפה
 ביוני 14 מיום החברה

 ועדת החלטות .2015
 מיום והביקורת התגמול

 והחלטת, 2018 מאיב 21
 מיום החברה דירקטוריון

 החלטת. 2018 יוניב 7
 של הכללית האסיפה
 ספטמברב 6 מיום החברה

2018 

 מיום העסקה בדוח כמפורט
)אסמכתא  2015 במאי 20

-2015-01 ':מס
 בדוח כמפורט(.023988
 אוגוסטב 2 מיום העסקה

-2018': מס)אסמכתא  2018
01-072697.) 

 .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"

 שורות ערבות לחברות ק 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 לקהח)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
 והדירקטוריון ביקורת

 13 מיום בישיבתם
  .2007 בפברואר

 פעילותן מימון לצורך
 .השוטפת

 .להלן 3 הערה
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 :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

והדירקטורים  החברה 4
הנמנים על בעלי השליטה 

 וקרוביהם בחברה

התקשרות בפוליסת ביטוח 
אחריות דירקטורים ונושאי 

ביולי  1משרה לתקופה שמיום 
וכן  2017ביוני  30ועד  2016

לשלוש שנים נוספות ובלבד 
שינויים מהותיים שלא יחולו 

 בתנאי הפוליסה המקורית. 
התקשרות בפוליסת ביטוח 
אחריות דירקטורים ונושאי 

ביולי  1משרה לתקופה שמיום 
 .2018 ביוני 30ועד ליום  2017

התקשרות בפוליסת ביטוח 
אחריות דירקטורים ונושאי 

ביולי  1משרה לתקופה שמיום 
 דצמברב 31ועד ליום  2018
2019. 

 
 
 

 וקטוברבא 6 בימים
 בינואר 10 , 2016
 1-ו 2017ביולי  1, 2017
 .2018 ביולי

ועדת התגמול מיום  אישור
ואישור  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 אוגוסטב

דירקטוריון החברה מיום 
אישור   ;2017 באוגוסט 29

 19ועדת התגמול מיום 
ואישור  2018בנובמבר 

דירקטוריון החברה מיום 
 .2018בנובמבר  22
 

לפרטים נוספים ראו דיווח 
 אוגוסטב 2מיידי מיום 

-2018)אסמכתא מס':  2018
 10, וכן סעיף (01-072697

למדיניות התגמול של 
החברה כפי שצורף כנספח 

 זה)מידע ב' לדוח המיידי.
 דרך על הכללה מהווה

  .(ההפניה

 להלן 4 הערה

החברה ודן חברה  5
לתחבורה ציבורית בע"מ 

"( עם קבוצת דן)להלן: "
 אשטרום

התקשרות בהסכם למכירת 
מ"ר ברוטו שטחי  10,568

חניות במגדל  155 -משרדים ו
שבבני  LYFEהראשון בפרויקט 

"(, הפרויקטהלן: "ברק )ל
שהחברה יחד עם דן הינם 

 היזמים בו )בחלקים שווים(.
 
 

אישור ועדת הביקורת של   2017בנובמבר  26
 27החברה מיום 

, בשבתה 2017בספטמבר 
כוועדה עצמאית ובלתי 
תלויה ואישור דירקטוריון 

באוקטובר  1החברה מיום 
. אישור האסיפה 2017

הכללית של בעלי המניות 
 26ביום של החברה 

. 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

 הכללה על דרך ההפניה(.

 להלן 5הערה 

החברה ודן עם קבוצת  6
 םאשטרו

התקשרות בהסכם למתן 
שירותי בניה לבניית שני 

אישור ועדת הביקורת  2018באוקטובר  14
 2018באוקטובר  7מיום 

העסקה אושרה בהתאם 
( לתקנות 5ב)1לתקנה 

 ןלהל 6הערה 
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 :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

שבבני  LYFEמגדלים בפרויקט 
 3מתוך  B-ו Aברק )מגדלים 

 4מגדלים מתוכננים(, ובנוסף 
מפלסי חנייה  5-מרתפי חניה ו

עיליים לכלל הפרויקט, כל 
שטחי קומת הקרקע, כל שטחי 
המסחר וקומת המסד לכלל 
הפרויקט כולל לובאים ולובי 

 המגדלים. מרכזי לשני

בשבתה כוועדה עצמאית 
ובלתי תלויה  ואישור 
דירקטוריון החברה מיום 

 .2018באוקטובר  9

. ראו דיווח מידי ההקלות
 2018באוקטובר  15מיום 

(2018-01-092557.) 

 
 
 
 

 
 :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 . אשטרוםוקבוצת  החברה 7
 .רמניצקיק

 )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
 

 7 הערה
 .להלן
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עד  2016ני ביו 30מיום  החל

: 2019ביוני  30ליום 
התוספת להסכם אושרה 

וביום  2016במאי  18ביום 
על ידי ועדת  2016במאי  23

הביקורת ודירקטוריון 
 החברה, בהתאמה. 

 7 הערה  
 .להלן

בע"מ,  אשלדוכן  החברה 8
חברה בת בבעלותה המלאה 
של החברה, יחד עם קבוצת 

 .אשטרום

הקצאת עובדים של  הסדרי
בע"מ  אשלדשל החברה ו

 .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  8חודש ביום  ההסכם
על ידי ועדת הביקורת  2016

וכן   ודירקטוריון החברה
על  2018במבר בנו 22ביום 

ידי  דירקטוריון החברה 
אישור ועדת קבלת )לאחר 

בנובמבר  19הביקורת ביום 
2018.) 

 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

 .חייבויותיההת או רווחיותה
 

 8 הערה
 להלן

בע"מ,  פייל ובייס החברה 9
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 

הדירקטוריון 
 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 הלךממ וכחלק
 להשפיע יםעשוי םשאינ םמיובסכו
 של רכושה על מהותי באופן

 או רווחיותה, החברה
 .התחייבויותיה

 9הערה  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

 6 יוםב (.2015-01-023988)אסמכתא מס':  2015במאי  20לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

תה של החברה בהסכם ש התקשרוודיחאת  החברה של הכללית האסיפה אישרה ,2018 ספטמברב

 לתשלום ובתמורה, 2018, בפברואר 20 מיוםוזאת  שנים 3 של נוספת לתקופה אשטרוםעם קבוצת 

בצירוף מע"מ כדין.  2018צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר  לשנה"ח ש אלפי 4,403 בסך

 (.2018-01-072697)אסמכתא מס':  2018 אוגוסטב 2לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

בגין שירותי הנהלה בכירה, ובכלל זה שירותי יו"ר דירקטוריון  אשטרוםשילמה לקבוצת  החברה

ודירקטורים מטעם קבוצת אשטרום, שירותים ממחלקות משאבי אנוש, מערכות מידע, חשבות, 

  .2018 לשנת"ח ש אלפי 4,320רכב, הנהלת חשבונות וגזברות וכספים של קבוצת אשטרום, 

, להתחייבויותיהן לבנקים של החברה הכלולה המרינה הכחולה. יתרת ערבה החברה .2

 14,096 הינו (החברה)חלק חברה זו לתאריך המאזן  של)מתן ערבויות בנקאיות (  יהההתחייבויות

נתנה החברה כתב שיפוי לטובת קבוצת אשטרום בגין חלקה  2017במהלך חודש ינואר   אלפי ש"ח.

ללא תמורה, לטובת רשות מקרקעי ישראל להבטחת תשלום  היחסי בערבות שהעמידה הקבוצה,

  דמי היתר על היתר על חלק שטחי המסחר שברשות המרינה.

אלפי ש"ח )לא צמודה, נושאת ריבית  61,157 של בסך הלוואה הכחולה למרינה העניקה החברה .3

  (.2.61%בשיעור שנתי של 

 יחידימ שהינם, משרה ונושאי דירקטוריםל לרבות ,משרה ונושאי לדירקטורים ביטוח אודות .4

 .להלן 5 סעיף ורא - וקרוביהם בחברה 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  וזאת בתמורה כוללת של ודן הינם היזמים בו )בחלקים שווים(שבבני ברק אשר החברה ,

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

 .יה()מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפנ

 ן, ודירקטוריו2018באוקטובר  7, לאחר אישור ועדת הביקורת מיום 2018באוקטובר  14ביום  .6

, בהתאם לתקנות נירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 2018באוקטובר  9החברה מיום 

( לתקנות החברות, התקשרה החברה ביחד עם שותפתה דן, עם 5)1ובהתאם לתקנה  1970-התש"ל 

שבבני  LYFE, בהסכם מפורט למתן שירותי בניה לבניית שני מגדלים בפרויקט קבוצת אשטרום

מפלסי חנייה עיליים  5-מרתפי חניה ו 4ובנוסף מגדלים מתוכננים(,  3מתוך  B-ו Aברק )מגדלים 

לכלל הפרויקט, כל שטחי קומת הקרקע, כל שטחי המסחר וקומת המסד לכלל הפרויקט כולל 

ם נוספים ראו דיווח לפרטימיליון ש"ח.  766, בסכום כולל של מגדליםלובאים ולובי מרכזי לשני ה

)מידע זה מהווה הכללה על  (2018-01-092557)אסמכתא מס':  2018אוקטובר ב 15מיידי מיום 

 .דרך ההפניה(

בנובמבר  28. ביום 2018ש"ח, לשנת  אלפי 963בגין דמי שכירות  אשטרוםשילמה לקבוצת  החברה .7

 23 ביום 2016ביוני  30יון החברה את המשך הסכם דמי השכירות עד ליום אישר דירקטור 2012

 . 2019ביוני  30אישר דירקטוריון החברה את הארכת ההסכם עד ליום  2016במאי 
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 ,בע"מ אשטרוםהחברה לקבוצת  מקצה 2014-2017 בשנים ,עובדים הקצאת הסדר במסגרת .8

 השתתפות תמורת, בחברה בודתולע במקביל, החברה של הנכסים מנהל את ,במשרה חלקית

באמור כדי לגרוע  אין כי יובהר) 10% -לכ המוערכת משרתו בחלקית מוכפל בפועל שכרו בעלות

שעשוי לחול בהיקפי המשרה האמורים שלא יעלה על  -גידול או קיטון  -מאפשרות של ביצוע שינוי 

כל צד רשאי . 2018מבר בדצ 31ועד ליום  2014בינואר  1תקופת ההסכם הינה החל מיום  (.10%

אושר  2018בנובמבר  22ביום . ימים מראש 90לסיים את ההסכם על פי הודעה שתימסר לצד השני 

 .   2021 בדצמבר 31יום ותסתיים ב 2019בינואר  1שתחל ביום  חידוש ההסכם לתקופה נוספת

בת בבעלות בע"מ, חברה  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% –מנהלי חשבונות שני  33% –אחד 

שעשוי לחול בהיקפי המשרה האמורים שלא  -גידול או קיטון  -לגרוע מאפשרות של ביצוע שינוי 

 31ביום  הסתיימהשאושר חידוש ההסכם לתקופה נוספת  2016במרץ  8ם ביו (.10%יעלה על 

בינואר  1יום בחל שת אושר חידוש ההסכם לתקופה נוספת 2018בר בנובמ 22ביום ו 2018בדצמבר 

    .2021 בדצמבר 31יום ב תסתייםו 2019

במסגרת תכנית הביקורת הפנימית של מבקר הפנים של החברה, יוודא מבקר הפנים אחת לשנה 

, 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 2018בשנת 

, אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה 2017במרץ  22 ביום .9

עם ( 50%ה יחד עם שותפתה בפרויקט )חלק החבר( את התקשרות החברה 2017במרץ  19מיום 

"( בהסכם לביצוע עבודות דיפון וחפירה שלב א' על הקבלן: "זה בסעיף)להלן  פייל בייס חברת

 LYFEהידועים גם כפרויקט  ,ברק, בבני 159 -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  וכןות בשלב א' של עבודות דיפון וחפירה בפרויקט, עדכון כתב הכמוי

 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 -העבודות תסתכם לסך של כ בגין ביצוע לקבלןתמורה ה .ידו

הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כי החברה )על פי חלקה בפרויקט( תהיינה  ועדת כדין.

 5%לעדכן את כתב הכמויות כך שהתמורה שצוינה לעיל לא תעלה על סך של עד  ותרשאי

סכום התמורה צמוד למדד תשומות  מדנן., וזאת בגין שינויים בעבודות או באוינהישצומהתמורה 

במרץ  15 ביום שפורסם, 2017, פברוארהבניה למגורים, כאשר בסיס החישוב הוא מדד בגין חודש 

 בכתב למפורטהתמורה ישולם בהתאם לקצב התקדמות ביצוע העבודות, בהתאם  סכום. 2017

העבודות שיבצעו על ידי  בגין האחריות. הקבלן ידי על תשולם המשנה לקבלני התמורה .הכמויות

 בין, פיצוי מנגנון נקבע בהסכםקבלני המשנה, ככל שהם יבוצעו כאמור, תהינה על הקבלן בלבד. 
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 לביצוע הקבלן התחייבות להבטחתשנקבע.  במועדלא יסיים את העבודות  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 ובלכמק

והכל בהתאם  כלשהו שלישי צד של כלשהי תביעה/או ו דרישה של מקרה בכל החברה את וישפה

 לקבוע בהסכם.

  .לעיל הדירקטוריון דוחל 6 סעיף אהר בחברהוחריגות בדבר נוהל עסקאות זניחות  לפרטים .10

 

  לבעלי עניןהלוואות  .3

 .לעיל 11 תקנה ראה

  הסדרים בין החברה לבין בעלי ענין .4
 

בין החברה, בשמה ובשם חברות שיש לה שליטה  ,1993בינואר  25 סכם שנחתם ביוםבה .4.1

שליטה אפקטיבית בהן  לבין קבוצת אשטרום, בשמה ובשם חברות שיש לה בהן אפקטיבית

 :)למעט החברה(, התחייבו הצדדים כי

 מסגרתבפיתוח נכסים להשכרה בלבד ובתי מלון. קבוצת אשטרום תעסוק, בהחברה תעסוק  .א

 תחום הנדל"ן, בפיתוח נכסים למכירה בלבד.ב פעילותה

יבוצעו במסגרת החברה בלבד.  -מכירה והשכרה  -למרות האמור לעיל, פרוייקטים מעורבים  .ב

ורת במקרה כזה תהא החברה רשאית לקבל שרותי שיווק ומכירה מקבוצת אשטרום תמ

 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 םשנועד למכירה ימסר לקבוצת אשטרום ו/או בעל ענין אחר בתנאי

 ובתנאי או פחות; 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.

לא חל על פרוייקטים של החברה הקיימים בעת פרסום תשקיף  הז 1 סעיףהאמור לעיל ב .ד

 .1993בפברואר  1 החברה מיום
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( ואלייד השקעות בע"מ, בשמה ובשם חברות "אוגדוןיונדקו, אוגדון להשקעות שותפות כללית )" .4.2

"(, התחייבו כל אחת כי כל עוד גוף מעוניין" -"( )כל אחת מהן תקרא להלן אליידבשליטתה )"

בהון המניות בחברה או נציג מטעמה יכהן  25%היא תחזיק, במישרין ו/או בעקיפין, לפחות 

מסחריים מניבים וקרקעות בחברה כדירקטור או כנושא משרה בכירה, היא לא תרכוש נכסים 

המיועדות לפתוח מבנים להשכרה, אלא באמצעות החברה. האמור לא יחול על פיתוח קרקעות 

 אשר הוחזקו ביום תחילת ההסכם על ידי גוף מעוניין.

האמור לעיל כפוף לכך שהיה וגוף מעוניין יקבל הצעה כלשהי או יזום רכישת נכס מסחרי מניב או 

כרה, הוא יפנה הצעה זו לחברה. אם החברה לא תרכוש את הנכס הנ"ל קרקע לפיתוח מבנים להש

יהיה מעונין לרכוש את הנכס, הוא יודיע זאת לחברה והחברה תדון על כך  המעוניין ףומי מהגו

הנושא יעלה לדיון  -בדרך שדנים ב"עסקה חריגה" בהתאם להוראות פקודת החברות, דהיינו 

יון ובאסיפה כללית של בעלי המניות. באסיפה זו לא עדת הביקורת של החברה, בדירקטורובו

 יצביע נציג אותו גוף מעונין.

יונדקו ניתנה בשמה ובשם כל בעלי מניותיה ביחד באופן שהיא תחול על כל תאגיד  התחייבות

הנמצא או אשר ימצא בשליטתם או בשליטת מרביתם. למען הסר ספק, לא תחול ההתחייבות על 

 על כל תאגיד הנמצא בשליטתו.כל בעל מניות לחוד או 

החברה התחייבה כי קבוצת אשטרום לא תבצע את עבודת בניית המבנים עבורה בפרויקטים  .4.3

. פרויקטים אלה יבוצעו בבניה עצמית של החברה וקבוצת 50%-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

זו לא יחול על פרויקטים של החברה שהיו קיימים בעת פרסום תשקיף  בפסקההאמור לעיל 

 . 1993בפברואר  1החברה מיום 

גם עבור  בונהכקבלן עבור אחרים למעט במקרים בהם היא  התחייבה כי לא תפעל חברההה .4.4

 ות קומבינציה ו/או בפרוייקטים משותפים.אעצמה בעיסק

בחברה  יתקבלולא יעלה היקף דמי השכירות אשר  1994התחייבה כי החל משנת  חברהה .4.5

 הכנסותמסך דמי השכירות המתקבלים בחברה.  20%ובחברות הבת שלה ביחד מבעלי ענין על 

 אלפי 955ש"ח,  אלפי 488והחברות הבנות מדמי שכירות מבעלי ענין הסתכמו לסך של  החברה

 מדמי 20% על עולות ואינן, )בהתאמה( 2016-ו 2017, 2018 לשנים"ח ש אלפי 951 -ש"ח ו

 .בחברה שהתקבלו השכירות

ל שינוי בהסדרים הנ"ל מותנה באישור ועדת הביקורת של החברה, באישור הדירקטוריון כ .4.6

 של בעלי מניותיה. יןיהמנובאישור אסיפה כללית שלא מן  שלה
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 הבחבר משרה נושאיופטור  אחריות והתחייבות לשיפוי ביטוח .5

אישרה האסיפה הכללית התקשרות בפוליסת ביטוח לאחריות  ,2016באוקטובר  6 ביום .5.1

ה דירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם לתקופ

תהיה רשאית, מעת לעת, באישור ועדת  וכי 2017בדצמבר  31ועד יום  2016באוקטובר  6מיום 

ביטוח לתקופות הודירקטוריון החברה, לחדש ו/או להרחיב, במקרה הצורך, את  התגמול

 ראו נוספים לפרטיםשנים מתום תוקפה של הפוליסה.  חמשנוספות וזאת למשך תקופה של 

-2016-01 :מס)אסמכתא  2016 באוקטובר 6 ומיום 2016 באוגוסט 30 מיום מיידים דיווחים

( 5ב)1בהתאם לתקנה גם בהתאמה(. האמור אושר  2016-01-060666אסמכתא מס':  -ו 113176

משרה בחברה שהינם  ונושאי לדירקטוריםגם ביחס  2016באוגוסט  29לתקנות ההקלות ביום 

 במסגרת ,הכללית האסיפה אישרה ,2017 בינואר 10 ביוםבעלי שליטה בחברה וקרוביהם. 

 דיווחים ראו לפרטים .הפרמיהתוך תיקון  תנאיה פי על ביטוחה פוליסת את, התגמול מדיניות

 2016-01-085917)אסמכתא מס':  2017בינואר  10 מיום 2016 בדצמבר 5 מיום מיידיים

החברה, לאחר אישר דירקטוריון  2017באוגוסט  29ביום  (.2017-01-005851ואסמכתא מס': 

פוליסת ביטוח אחריות חידושה של את  2017באוגוסט  24אישור ועדת התגמול מיום  תבלק

 22ביום . 2018ביוני  30ועד ליום  2017ביולי  1שמיום  לתקופהדירקטורים ונושאי משרה 

בנובמבר  19אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום  2018בנובמבר 

 ספטמברב 6 ביום .2019בדצמבר  31ועד ליום  2018ביולי  1לתקופה שמיום חידושה  את 2018

. תנאיה פי על ביטוחה פוליסת את, התגמול מדיניות במסגרת ,הכללית האסיפה אישרה ,2018

( ומיום 2018-01-072697)אסמכתא מס':  2018באוגוסט  2לפרטים ראו דיווחים מידיים מיום 

 (.2018-01-083323א מס': )אסמכת 2018בספטמבר  6

, אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת תוקף כתב התחייבות 2015בפברואר  5ביום  .5.2

לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם לתקופה של 

 את, התגמול מדיניות במסגרת ,הכללית האסיפה אישרה ,2018 ספטמברב 6 ביוםשלוש שנים. 

 2018באוגוסט  2הארכת תוקפו של כתב השיפוי האמור. לפרטים ראו דיווחים מידיים מיום 

-2018-01)אסמכתא מס':  2018בספטמבר  6( ומיום 2018-01-072697)אסמכתא מס': 

אודות כתב התחייבות לשיפוי בחברה לו זכאים כל נושאי המשרה  לפרטים (.083323

רה ודירקטורים הנמנים על יחידה השליטה בחברה או והדירקטורים בחברה, לרבות נושאי מש

-2015-01: אסמכתא' מס) 2015, בינואר 26 מיום אסיפה זימון לדוח 'גנספח  וקרוביהם, רא

  ( )מידע זה מהווה  הכללה על דרך ההפניה(.019213

אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתב פטור מאחריות  2015ביוני  28ביום 

רה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם לתקופה של שלוש שנים לדירקטורים בבח

לפרטים אודות כתב פטור  חודש.הפטור לא , 2018ביוני  28יום החל מממועד אישור האסיפה. 

מאחריות לדירקטורים בחברה, לרבות דירקטורים הנמנים על יחידי השליטה בחברה או 

)מס'  2015במאי  20ימון אסיפה מיום קרוביהם ולמנכ"ל החברה, ראו נספח ג' לדוח ז

 ( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.2015-01-024072אסמכתא: 
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 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 (004953-01-2019ס': )אסמכתא מ 9201ינואר ב 10 מיוםיווח מיידי ד ראו, 4החברה 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 

 .המצורפים לדוח זה 2018, 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  (2018-01-122592)אסמכתא מס':  2018 דצמברב 16

 .(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  4

 בתאריך הדוח.  קשורות

mailto:dudu@ashtrom.co.il


- 240 - 

 

 
  :חברי דירקטוריון החברה    26תקנה 

שם  
 הדירקטור

מספר 
תעודת 

 זהות
 

 תאריך לידה
 

מענו 
להמצאת 
-כתבי בי

 דין 

חברות  נתינות
דה או בוע

ועדות של 
 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי 
תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית 

או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד 
שממלא 

כעובד 
החברה, 

של חברה 
בת שלה, 
של חברה 

קשורה 
שלה, או 
של בעל 

 עניין בה

התאריך שבו 
החלה כהונתו 

כדירקטור 
 של החברה

רונות שנים האח 5-עיסוק ב השכלה
ופירוט תאגידים בהם משמש 

 כדירקטור 

בן 
משפחה 

של בעל 
עניין אחר 

 בחברה

אברהם  .1
 נוסבאום

רח'  08/05/1949 31285109
קרמנצקי 

, תל 10
 אביב

בוגר כלכלה  25.1.1994 כן לא לא לא ישראלית
מאוניברסיטת תל 

 אביב.

מועסק בקבוצת אשטרום החל 
. החל מיום 1.1.1979מיום 

ן כיו"ר כיה 1.1.2012
דירקטוריון קבוצת אשטרום 
וכמנכ"ל משותף )מטעם חברה 
משפחתית בשליטתו( ועד ליום 

נכון למועד זה מכהן  .28.5.2014
כיו"ר דירקטוריון קבוצת 
אשטרום. כמו כן, מכהן כיו"ר 
דירקטוריון החברה, דירקטור 
באשדר חברה לבניה בע"מ. 
מכהן כדירקטור בחברות 
פרטיות נוספות של קבוצת 
אשטרום וכן דירקטור בחברות 
משפחתיות בבעלותו. כמו כן, 

בבעלות עניין מכהן כדירקטור 
יונדקו חברה מאוחדת בחברה 

להנדסה ופתוח בע"מ ומרגן 
 נכסים ואחזקות בע"מ.

כן. אח של 
מיכל זהבי 
הנמנית על 

בעלי 
השליטה 

 בחברה

רח'  06/02/1958 65328643 גיל גירון .2
קרמנצקי 

, תל 10
 אביב

בוגר הנדסת בניין  25.11.2007 כן לא לא לא ראליתיש
 בטכניון.

מועסק בקבוצת אשטרום החל 
. החל מיום 1.1.1985מיום 

כיהן כמנכ"ל משותף  1.1.2012
ודירקטור בקבוצת אשטרום 

. נכון למועד 28.5.2014ועד ליום 
זה מכהן כמנכ"ל ודירקטור 
בקבוצת אשטרום. כמו כן, 

"ר מכהן כדירקטור  בחברה וכיו
דירקטוריון באשדר חברה 
לבניה בע"מ. מכהן כדירקטור 
בחברות בנות פרטיות נוספות 
של קבוצת אשטרום וכן 
כדירקטור בחברות משפחתיות 
בבעלותו. כמו כן, מכהן 

בבעלות עניין בחברה כדירקטור 
יונדקו חברה מאוחדת להנדסה 
 ופתוח בע"מ ומרגן נכסים

 ואחזקות בע"מ. אחזקות

כן. אחיה 
נה של דפ

לוי 
הנמנית על 

בעלי 
השליטה 

 בחברה.
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ירון  .3

 משורר
רח'  06.04.1955 53340816

קרמנצקי 
, תל 10

 אביב

 11.01.2007 כן לא לא לא ישראלית
A.B 'כללי, אונ 

R.I.S.D 

דירקטור בחברה, דירקטור 
ומשנה למנכ"ל לקבלנות 
וזכיינות בקבוצת אשטרום 
בע"מ, דירקטור באשדר חברה 

קטור לבניה בע"מ, דיר
באמצעות חברה משפחתית 
בחברות פרטיות נוספות של 
קבוצת אשטרום בע"מ, 

שפחתיות דירקטור בחברות מ
מרגן בבעלותו, דירקטור בחברת 

נכסים ואחזקות בע"מ ובחברות 
 משפחתיות.

כן. בנם 
של ליפא 

ויהודית  
משורר 

ואחיה של 
סיגל 

משורר, 
מבעלי 

השליטה 
 בחברה.

אלכס  .4
 ליפשיץ

רח'  14.06.1950 60830437
קרמנצקי 

, תל 10
 אביב

בוגר כלכלה, מדעי  23.03.2011 כן לא לא לא ישראלית
החברה ומדעי המדינה 

 מאוניברסיטת תל אביב

 להחבר הנהדירקטור בחברה, 
תעשיות  משנה למנכ"לו

ואדמיניסטרציה בקבוצת 
דירקטור  ,אשטרום בע"מ

 ,באשדר חברה לבניה בע"מ
פרטיות דירקטור בחברות 

 קבוצת אשטרום.לות בבע
דירקטור מניף שירותים 

 פיננסים בע"מ.

כן. בעלה 
של הגב' 

ורדה 
ליפשיץ, 

הנמנית על 
יחידי 

השליטה 
 בחברה.

דליה  .5
 שאשו

רח'  5.4.1949 04459517
קרמנצקי 

, תל 10
 אביב

תיכונית, השתלמויות  29.11.2000 כן לא לא לא ישראלית
 מקצועיות

דירקטורית בחברה, מנהלת  
ם בחברות בקבוצת כספי

אשטרום בע"מ, דירקטורית 
 באשדר חברה לבניה בע"מ

 לא

יצחק  .6
 רביד

, 32הברזל  24.8.1954 52761384
רמת 

 -החייל, תל
 אביב

בוגר אוניברסיטת תל  11.1.2007 לא כן לא כן ישראלית
אביב בפקולטה 

 לחשבונאות וכלכלה

רואה חשבון ושותף בכיר 
רביד רואי חשבון  -במשרד רווה

ודירקטור במספר חברות 
מבקר פנים, אי די בי  פרטיות.

פיתוח, אלגומייזר, דיסקונט 
 השקעות, סלקום.

 לא

מנחם  .7
 ברנר

מיכאל  12.8.1944 010835486
 18נאמן 
 תל אביב

 / ישראלית
 אמריקאית

בוגר כלכלה וצירוף בין  4.5.2017 לא כן כן כן
חוגי, האוניברסיטה 
העברית בירושלים, 

עסקים  מוסמך מנהל
)התמחות מימון(, 
מאוניברסיטת קורנל, 
ארה"ב, דוקטורט 
במימון וכלכלה, 
אוניברסיטת קורנל, 

 ארה"ב.

פרופ' למימון באוניברסיטת ניו 
השנים  26-יורק, ארה"ב, ב

האחרונות, דירקטור בלתי תלוי 
בפז חברת נפט בע"מ )משנת 

( ויועץ כללי בחברת קוגנום 2014
 (.2016בע"מ )משנת 

 לא
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, 286תד  22.6.1973 017247107 אלה פלדר .8

אודים 
42905 

תואר ראשון במנהל  28.1.2018 לא כן כן כן ישראלית
עסקים עם התמחות 
בחשבונאות מהמסלול 
האקדמי של המכללה. 

 -תואר שני במימון מה
CITY UNIVERSITY 

OF NEW YORK 

 weebitמנהלת כספים של 

nano Ltd חברה שמניותיה ,.
 סה באוסטרליה.נסחרות בבור

דירקטורית/דירקטורית 
חיצונית בחברות הבאות: 
אנלייט אנרגיה מתחדשת, עורב 
מערכות בע"מ, ארגמן תעשיות 

כרמית  בע"מ, נתיבי ישראל,
פלייט מדיקל  תעשיות בע"מ,

אינווישנס, מובייל מקס בע"מ 
ומוזיאון ארץ ישראל 

 )בהתנדבות(.
מרצה לחשבונאות במסלול 

 למנהלהאקדמי של המכללה 
 יועצת פיננסית וחשבונאית.

 לא

יצחק  4.3.1933 005791561 צבי סובל .9
, 15אלחנן 

רמת 
 השרון

בוגר בחשבונאות, האונ'  20.3.2013 לא כן כן כן ישראלית
 העברית בירושלים

 לא דירקטור בחברה.
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  בכירה משרה נושאי' א26תקנה 

 

 
 נושא שם

 המשרה
 הבכירה

 מספר
 זהות תעודת

 

 תאריך
 הליד

 

תחילת 
 כהונה 

בחברה, בחברת  תפקידו
הבת שלה, בחברה קשורה 

 שלה או בבעל עניין בה 
 

 בעל
 עניין

 בחברה

 נושא של משפחה בן
 של או אחר בכירה משרה

 בחברה עניין בעל

 עיסוק בחמש שנים האחרונות השכלה

ימודי בוגר מדעי המדינה ול לא לא מנכ"ל 2017מאי  19.8.1963 058264680 ירון רוקמן .1
תואר שני במנהל עסקים 

 .באוניברסיטת תל אביב

 מנכ"ל רקע הר בע"מ.
הבאות: ניב אנרגיה בע"מ;  דירקטור בחברות

י.ע.ר נכסים  -אחזקות בע"מ; ר.ק.ע 213
והשקעות בע"מ; רקע ים מנג'מנט בע"מ; 
ר.ק.ע גלים אחזקות בע"מ; רקע מגורים 
בע"מ; רקע מדיאס חברה לניהול בע"מ; 

( בע"מ; 2005; פנינת אשדוד )מלטמי בע"מ
מחזיקי אשדוד בע"מ; רקע מידאס טירה 

 .חברה לניהול בע"מ; רקע הר בע"מ
רואה חשבון, בוגר כלכלה  לא לא סמנכ"ל כספים. 2011יולי  12.1.1956 53890034 דודו דולה .2

 האוניברסיטה העברית ירושלים
 

שניאור  .3
 סימינובסקי

 מבקר פניםובעל משרד לראיית חשבון,  רואה חשבון, בוגר כלכלה לא לא מבקר פנים 1992 ינואר 24.7.1947 04087672
קבוצת אשטרום  הן;יבחברות שונות בינ

 בע"מ ואשדר חברה לבניה בע"מ.
שמאי מקרקעין, המכללה  לא לא מנהל אגף נכסי המקרקעין. 2012מרץ  13.1.1976 32380479 תומר חליוה .4

 למינהל חיפה.
 י המקרקעין בחברה.מנהל אגף נכס

מהנדס בנין בוגר הטכניון, תואר  לא לא סמנכ"ל הנדסה 2018 יוני 23.9.1964 58849092 מיקי רופא .5
 .C.U.N.Yשני במנהל עסקים 

 .סמנכ"ל הנדסה בחברה, מהנדס החברה

רואה חשבון, בוגר מנהל עסקים  לא לא חשב 2018מאי  25.7.1983 037826393 זיו דוד .6
 צ.נהל ראשל"המכללה למ

חשב החברה. קודם לעבודתו בחברה עבד 
כחשב בחברת פז נפט בע"מ, רו"ח במשרד 

 רו"ח.
נטע  .7

לוקסמבורג 
 נעמני

לימודי תואר שני ייעוץ ופיתוח   לא לא סמנכ"ל פיתוח עסקי 2018 אוגוסט 19.8.1977 034113837
 M.B.A , המכללה למנהל

בהתמחות נדל"ן ושמאות 
 טת חיפה.מקרקעין באוניברסי

סמנכ"ל פיתוח עסקי, קודם לעבודתה בחברה 
עבדה כמנהלת פיתוח עסקי בחברת הבת 

 אשלד בע"מ.

בוגר כלכלה ולימודי תואר שני  לא לא סמנכ"ל 2018 אוגוסט 7.11.1979 037414596 בנימין אוסמו .8
 .צבמכללה למנהל ראשל"

 סמנכ"ל  בחברה, עוזר מנכ"ל החברה.

 

 הן עד למועד פרסום דוח זה:נושאי משרה שחדלו לכ

 

 
 המשרה נושא שם

 הבכירה
 זהות תעודת מספר

 
בחברה, בחברת הבת שלה, בחברה  תפקידו לידה תאריך

 קשורה שלה או בבעל עניין בה
 או אחר בכירה משרה נושא של משפחה בן בחברה עניין בעל

 בחברה עניין בעל של
ועד  2017ברה מחודש מרץ עבד כחשב בח 1.8.1980 034960658 רותם צובארי . 1

 2018 אוגוסטחודש 
 לא לא
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  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 

 1.6על חלוקת דיבידנד בחברה בשנת הדוח ראו סעיף  דירקטוריםאודות החלטות  לפרטים

 התקופתי. לפרק א' לדוח 

 מיוחדת כללית אסיפה החלטות 

בחברה  תחיצוני יתקטורכדיר גב' אלה פלדרשל  המינויכללית את האסיפה האישרה  ,2018 ינוארב 28 ביום .1

( 2018-01-008517)אסמכתא מס':  2018 ינוארב 28ראו דיווח מיידי מיום  לפרטים שנים. 3לתקופה של 

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.

חברה בהסכם עם קבוצת חידוש התקשרותה של ה את כלליתה אסיפהה אישרה ,2018ספטמבר ב 6 ביום .2

 .לעיל 22קנה תראו  לפרטים .אשטרום בע"מ

אופציות לא  860,000הקצאה פרטית מהותית של  כלליתה אסיפהה אישרה ,2018ספטמבר ב 6 ביום .3

רה, למר ירון רוקמן, מנכ"ל ש"ח ע.נ., כ"א של החב 1מניות רגילות בנות  860,000רשומות למסחר לרכישת 

 .לעיל 21תקנה ראו  לפרטים. החברה

מדיניות התגמול של החברה לעדכון תנאי עדכון  את כלליתה אסיפהה אישרה ,2018ספטמבר ב 6 ביום .4

 .להוספת אפשרות להקצאת אופציות למנכ"ל החברה ,הסכם הניהול של החברה עם קבוצת אשטרום

( )מידע זה מהווה 2018-01-083323)אסמכתא מס':  2018 ספטמברב 6ידי מיום ראו דיווח מ לפרטים

 הכללה על דרך ההפניה(.

 

 החברה תהחלטו 'א29 תקנה

 לשיפוי התחייבות או ביטוח, פטור 

 בתקנה 5.1החברה בעניין פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ראו סעיף  להחלטת .1

 לעיל. 22

התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה  כתביתוקף  הארכתהחברה בעניין  להחלטת .2

 לעיל. 22בתקנה  5.2בחברה ראו סעיף 

 22בתקנה  5.2לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ראו סעיף ב פטור כתין החברה בעני להחלטת .3

                        .לעיל

 בברכה

 נכסים בע"מ     אשטרום

 2019 מרץב 19  :תאריך

   :החותמים שמות

 הדירקטוריון"ר יו -  נוסבאום אברהם (1

 "למנכ - רוקמן ירון (2



 

 
  

 

 

 פרק חמישי

 

 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. 2018בדצמבר  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, 
 

 2018"( 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.
 
 
 

19-03-2019   

 , מנכ"לירון רוקמן  תאריך
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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  אשטרום נכסיםבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  .1

 "(;הדוחותן: ")להל 2018"( 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 

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

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

והדוחות ת ת הביקורוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד .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

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 
ספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של ולמידע הכ

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 
 –במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

המנהל הכללי או מי שכפוף לו כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  .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
 
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .א

י המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו המיועדים להבטיח שמידע מהות
, ככל שהוא 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי 
 –אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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;
על הגילוי, ככל שהיא הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ו .ג

מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; 
 מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

 
 
 

19-03-2019   

 דוד דולה, סמנכ"ל כספים  יךתאר
 
 
 



 
 

 2019 מרס,ב 19

 לכבוד

 הדירקטוריון של

 בע"מ  אשטרום נכסים

 

 ג,.נ.א.ג

 8201 יוליבקשר לתשקיף המדף מחודש דוח הצעת מדף בלהכללת דוח רואה החשבון המבקר מכתב הסכמה   הנדון:

 החברה( -להלן )בע"מ  אשטרום נכסיםשל 

 

בדוח הצעת של הדוחות שלנו המפורטים להלן הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( 

 של החברה: 2018 יולימדף בקשר לתשקיף המדף מחודש 

 31על הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לימים  2019 במרס 19 דוח רואה החשבון המבקר מיום .1

 .2018בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017-ו 2018בדצמבר 

             על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  2019במרס  19דוח רואה חשבון המבקר מיום  .2

 .2018בדצמבר  31חברה ליום ה

בדצמבר  31לימים של החברה  הנפרד הכספי המידע על 2019במרס  19 מיום המבקר החשבון רואה דוח .3

 לתקנות' ג9 תקנה לפי 2018בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017-ו 2018

 .1970 – ל"התש(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות

 

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 חשבוןרואי 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 ,א' 144רח' מנחם בגין 

  6492102אביב -תל

 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



  
  
  

         M.B.A.  Economist & Real Estate Appraiser, M.B.A.   -  Yaron Spector םעסקיהל מך במין, מוסיי מקרקעאשמכלכלן ו  -   טורספקירון 

                 Urban Planner M.A., L..L.B & Real Estate Appraiser   -  Gil Sitton  קעיןרמאי מקשומשפטן  .M.Aי ועיר ןתכמ  -   ןסיטוגיל 
  

           Civ. Engineer   -  Golan Vakrat  ירחמהדס אז  -   אטוקרגולן 

             Real Estate Appraiser   -  Roni Cohen  עיןי מקרקאשמ  -   וי כהןר

         Civ. Engineer   -  Yaron Parienti  אזרחידס מה  -   טיריאן פרוי

         Economist & Real Estate Appraiser   -  Yaniv Cachlon  עיןכלכלן ושמאי מקרק  -   כחלון  ביי

        Business Management & Real Estate Appraiser   -  Gilad Gelbaum  סקיםעל המובוגר  עיןשמאי מקרק  -    באוםלעד גלג    

    Practical Engineer   -  Yossi Almoznino  ביין יהדסא  -   למוזיוי איוס

         Real Estate Appraiser   -   Oren Sagi  עיןשמאי מקרק  -   אורן שגיא

        Economist   -  Alex Tushler  לןכלכ  -   טושלר סאלכ

   Economist & Real Estate Appraiser   -    Shimon Gronich  רקעיןושמאי מקן לכלכ   -      ויך גר שמעון

     Economist &Practical Engineer   -  Baruch Barshak  ייןדסאי בהו לן כלכ  -   ברשק ברוך

             Economist  & Real Estate Appraiser   -  Rami Cohen  רקעיןקמ שמאילן וככל  -   הןרמי כ

        Geographer  & Real Estate Appraiser   -  Gila schurder Engel   ןקרקעימ מאיתשפית וגיאוגר  -   לגאר דרקסה גיל

  Economist   -  Hagay yosef  כלכלן  -   גי יוסףח    

  Economist & Business Management   -  Ofir Ron  יםקעסגר מהל ווב  כלןכל  -    יר רוןאופ    

        Economist & Real Estate Appraiser   - Gil Attar  יןעמקרק יאושמכלכלן   -     עטר לגי    

        Economist & Real Estate Appraiser   - Dor Laron  קרקעיןלן ושמאי מככל  -     ר לרוןוד    

    Practical Engineer   -  Michael Zalcberg  ןסאי ביידה  -   רגמיכאל זלצב    

         Real Estate Appraiser   -  Mor Blumenfeld  רקעיןמק תשמאי  -   דפלור בלוממ

        Economist & Real Estate Appraiser   - Israel Atia  רקעיןקשמאי מוכלכלן   -     העטי שראלי    

    הל עסק בוגרו ןשמאי מקרקעי  -    רגטר ואלעמיםמ  Business Management & Real Estate Appraiser   -  Imanouel Gatterer        
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      (עדכון) מקיפהשומת מקרקעין  – דעת חוות

  ומבה השקם יון בת יםקווי ומדן שאהדון: 

  320 - 319מספר  קות, חל7128גוש 

   ים תבמרכז העיר , רב לויפית רחוב הרחוב יוספטל 
  

  



  
  
  

         M.B.A.  Economist & Real Estate Appraiser, M.B.A.   -  Yaron Spector עסקים לך במיה, מוסמאי מקרקעיןמכלן ושלכ  -   ורטירון ספק

                 Urban Planner M.A., L..L.B & Real Estate Appraiser   -  Gil Sitton  יןעאי מקרקושממשפטן  .M.Aי ירותכן עמ  -   וןטגיל סי
  

           Civ. Engineer   -  Golan Vakrat  יחדס אזרמה  -   טאגולן וקר

             Real Estate Appraiser   -  Roni Cohen  עיןשמאי מקרק  -   רוי כהן

         Civ. Engineer   -  Yaron Parienti  אזרחי הדסמ  -   ריאטיירון פ

         Economist & Real Estate Appraiser   -  Yaniv Cachlon  רקעיןמקמאי כלן ושכל  -   ון חלכיב י

        Business Management & Real Estate Appraiser   -  Gilad Gelbaum  הל עסקיםובוגר מ אי מקרקעיןשמ  -    םועד גלבאגל    

    Practical Engineer   -  Yossi Almoznino  יןיבהדסאי   -   אלמוזיווסי י

         Real Estate Appraiser   -   Oren Sagi  ןקעיקראי משמ  -   יאן שגאור

        Economist   -  Alex Tushler  כלכלן  -   טושלראלכס 

   Economist & Real Estate Appraiser   -    Shimon Gronich  קעיןרי מקשמאכלכלן ו   -       ויךגר שמעון

     Economist &Practical Engineer   -  Baruch Barshak  ןיבי יאסהדו כלן כל  -   ברשק וךבר

             Economist  & Real Estate Appraiser   -  Rami Cohen  קרקעיןמשמאי ו כלכלן  -   רמי כהן

        Geographer  & Real Estate Appraiser   -  Gila schurder Engel   קרקעיןמת שמאיית ופאוגרגי  -   אגלסקרדר ילה ג

  Economist   -  Hagay yosef  כלןכל  -   וסףי יחג    

  Economist & Business Management   -  Ofir Ron  קיםסמהל ע ובוגר  כלכלן  -    רוןיר פאו    

        Economist & Real Estate Appraiser   - Gil Attar  מאי מקרקעיןן ושכלכל  -     גיל עטר    

        Economist & Real Estate Appraiser   - Dor Laron  ןמקרקעיאי לן ושמככל  -     לרון דור    

    Practical Engineer   -  Michael Zalcberg  ביין יהדסא  -   ל זלצברגיכאמ    

         Real Estate Appraiser   -  Mor Blumenfeld  ןרקעימק תשמאי  -   לדמור בלומפ

        Economist & Real Estate Appraiser   - Israel Atia  ןעיקמאי מקרוש כלכלן  -     טיהאל עישר    

        Business Management & Real Estate Appraiser   -  Imanouel Gatterer  םל עסקיהוגר מבו מקרקעיןאי שמ  -    ררטל גואעמ    
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 2019ביואר  7
  /1931958מספרו:                     לכבוד

  בע"מ  קיוים בישראל
  

  .,ג.א. 
      (עדכון) שומת מקרקעין מקיפה – חוות דעת

  ומבה השקם קיון בת יםאומדן שווי הדון: 

  320 - 319מספר  קות, חל7128גוש 

   ים תבמרכז העיר , רב לויפית רחוב הרחוב יוספטל 
  

  

ה למוכר מרצון. (הסכום שיתן לקבל אומדן שווי שוק מקו  :ות הדעתומטרת ח

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 לבילו הישראלי תקן שקעה (ומקה

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:חשבואיים בתאגידיוי לצרכים והערכות ש יצועבבסיון 

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, ם, גידי החזק. ברזאי, ארזידר, אזורים, י.טחברה לביטוח, יוחוף, גלובוס ס

 ₪.מיליארד  10-אשטרום, קבוצת חג'ג', תידהר, בהיקף של למעלה מ
 

   בע"מ יג מרכזי קיותב  :    זמין חוות הדעתמ

  )1סמכ"ל הכספים של החברה אסף גר(על ידי מר          
  

  2018 בדצמבר 3     :   מועד הזמת חוות הדעת

  

על ידי   5.3.2012אשר יתה בתאריך  קיימת התחייבות לשיפוי  :         יבות לשיפוייחהת

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 םיישופיים סלצורך דוחות כ    :   ההתקשרות

  
 2019ביואר  7  :  2תאריך הביקור בכס

  
  2018בדצמבר  31   :      המועד הקובע לחוות הדעת

  

  הסכמת עורך חוות הדעת על פרסומה בציבור:
  

תי כי חוות סכמת ההי ותן בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן א

  בור.זו תפורסם בצי עתד
  

  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  - תל אביבת אויברסיט  -

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

  בישראל".  

                                                      
ים לדר כס"א חברת) ו50%( "בע"ממרכזי קיות  "ביג חברת  ידי לעקת זמ" מוחבישראל בע"חברת "קיוים  1

  .)50%בע"מ" (
  .יוןקהמכ"ל , כמןור אבי שמוי ומקרקעין בלי גיא שמאיורן שאל ידי צע  עבועין קרקיקור במבה 2
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  פרטי הכס

  מבה השקם""  "קיון בת ים"  מבה

  7128  גוש

  320  319  מספר חלקה

  מ"ר 7,380  מ"ר 17,010  3שטח חלקה רשום

  5ברוטו מ"ר 14,043 –כ   4ברוטו מ"ר 55,385 –כ   בוי מוערךשטח 

  בת ים, הרב לויפית רחוב יוספטל   , בת ים92רחוב יוספטל   מיקום

על שם  זכות חכירה מהוות  זכויות

  ""מבע לוים בישראקי"

 על שם חכירה מהוות זכות

  6"ליברטי פרופרטיס בע"מ"

  

  

  

  
  

                                                      

  ות.יקס הזכורישום מפ אם להעתקהתב    3
אה (ר  0157.6.2יתן ביום, אשר 12061202ר פסמיה ר בתילהבהתאם  היםהמוערכים  ייםהבום השטחי סה"כ   4

  .)"ויישר" רקפ
  .")רישוירק "פ אה(ר .201526.11ביום  , אשר יתן20130850התאם להיתר ביה מספר ב יוה יבו כ שטחה"ס  5
ף יעס הערות אזהרהרשמו שתי , "ס בע"מרופרטיליברטי פשם " טאבו עלמה בסח שומהוות רה חכירהכות הז  6

  .ל בע"מ"יוים בישראק" תבוטל 126
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 תיאור הכס והסביבה
  

  לשי.בצמוד אחד  םהבויי םמסחריישי מבים חוות הדעת מהווה  ואש

וכולל שישה מפלסים  , קומות מעל קומת מרתף 3" הבוי בגובה קיון בת יםמבה מסחרי הידוע בשם "

  , בת ים.92יוספטל ברחוב וקם ממה ,בהמשמשים לחיון כלי רכ

  , קומות מעל קומת מרתף 3בגובה  ויהב "מבה השקםמבה מסחרי הידוע בשם "לו  ובצמוד ממערב

  .מרכז העיר בת ים, יוספטל פית רחוב הרב לויברחוב הממוקם 
  

  

  ר.מ" 17,010בשטח רשום של  319, חלקה מספר 7128כגוש קרקע הידועה  בוי על " קיון בת ים"

  ."רמ 7,380בשטח רשום של  320, חלקה מספר 7128כגוש בוי על קרקע הידועה   "מבה השקם"

  

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, לצירי תועה ראשיים כגון  טובה וזאת בשל קרבתו כסל תהגישו

  .באוםסי

  תוואי הרכבת הקלה מתוכת לקום בסמוך למקרקעין שבדון.
  

כס מאופייי ציבור כגון  תהסביבה הקרובה ליה רוויה, מבויים בבי מגורים הבית  ההספרייבמבהעירו

  שטחים ציבוריים פתוחים.ו ת ישראל, תחת דלק טרמש לומשרדי יאח"ה ש

  אורת רחוב וכו'.ם, מדרכות, תשיוכולל כבי מלא ברובוהפיתוח הסביבתי 
  

 
  איתור סביבת המקרקעין שבדון על גבי מפת עיר

  



  

  

  

  

I:\DATA\DOC31900\31958.doc  5 מודע  

  

  

.  
  על גבי תצלום אוויר) חולאדום וכבע ת בקו בצו(מתוחמשבדון  320  - 319 מספר ותאיתור חלק

  

דון יםכסהכדלקמן ,ין השארמתוחם ב שב:  

  רחוב יוספטל.  -  מצפון

  רחוב ירקוי.  -  ממזרח

  רחוב דוד רזיאל.  -  וםרדמ

  רחוב הרב לוי.  -  ממערב
  

  בעורף הקיון יצבת תחת דלק של חברת "פז". 

  

  

  

  -  ון בת יםקי
מספר  קהחל

  דוןבש 319

"שקםה המב " -  
 320פר סלקה מח

  ון שבד

  לב יוספטורח

 

הרב  רחוב
  ויל
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  :שוא חוות הדעת המביםתאור 
  

כוללים מספר ם בקיר משותף ויבוי), "םהשק מבה"ו "קיון בת ים"( שבדון  םשי המרכזים המסחריי

  .יהול משותף כןמשותפים, שטחי חיה משותפים ו םפימיימעברים 

בזכות הקרבה והמעברים  גרליתאיטמסחרית  מהווה יחידה קיון בת ים""י ובו "מבה השקם"

ק (רה והם מספר הבדלים, הוסעים בין השאר גם בבעלות השברם קיימים בי ,םבייה םהמשותפי

המבים היה  יש"מבה השקם" על ידי "קיוים" וכעת הבעלות ברכשו הזכויות של  2018במהלך שת 

  של "קיוים".

שיפוץ  בוצע בכס 2014במהלך שת כאשר , 1993' ופתח בשת -90בה בתחילת שות ה  "קיון בת ים"

חיפוי וצביעה של קירות פים, חידוש  ,ףוריצכגון:  החלפת בשטחים הציבורים ות גמר ידוש רמהכולל ח

  ון. מה ברחבי הקיזפלדי פים, מערכות מיזוג, תאורה והתקת מסכי עמו

בתחום  יותר מאשר ואחזקה טובהרמת גמר מאופיין ב "בת יםקיון "עיצוב פים החויות שבתחום 

  ".מבה השקם"

ם, הכוללים, בין השאר, הוספת החלו בעבודות שיפוץ במתחם מבה השק 2018מלך שת יחד עם זאת, ב

  חתוה וכו'.תע פימי ביחידות, החלפת ריצוף בקומת קרק דרגוע, שיפוץ

  

  בוי בגובה שתי קומות וקומת גג תחתון מעל קומת מרתף. השקם"מבה " –

על פי תשריט היתר ב ,(וי במספר מפלסיםב) יון כלי רכבר ספמ היבחלקו הדרום מערבי של המגרש ח

  טדרים. 3משאיות +  5כלי רכב +  274 –ומות חיה ל מבה השקם מק, ב2008015

  ועל כן הוא איו פתוח לשימוש הציבור במועד הביקור. ,7יון אין רישיון עסקלחל פי הסכם המכר, ע

בויות מסביב לחלל מרכזי הכולל בין היתר המסחר שלושת קומות  כולל בין השאר ""קיון בת ים –

  חות מסחרית "סופר דוש".ת בקומת המרתף ממוקמ ומעליות. םדרגועימספר , יםרבמע

מעליות וסעים שקופות במרכז ו ,מעליות משאן , חלקמעליות וסעים ןקחלמעליות מספר קיון ך הבתו

  הקיון.
  

  ומרחב מוגן קומתי. ציבוריים םמסחרית שירותימה בכל קו

 קורה.עליון לא מ ומפלס לסים מקוריםמפ 5דלקמן: ה כחי מפלסי 6חלקו הדרומי של הקיון מהווה 

  חב.ציבור הרשימוש הל לוםשת ים ללאבתחום הקיון היה שכי מקומות הח יצוין

 ותהרחובבין היתר כיסה  .כיסות להולכי רגלשערים/ מספר" בת יםקיון ל"ו השקם"מבה "ל –

  י החיה (כלי רכב).מפלס ודרך רב לוי)ה ובחרהמקיפים את המבים (כגון רחוב ירקוי, רחוב יוספטל ו(
  

סופרמרקט (רשת סופר דוש),  –סקים עו מגוון רחב של חויות יםכולל מבה השקם""" וקיון בת ים" –

, KEDSחויות השייכות לרשתות ארציות כגון צומת ספרים, קרביץ, פוקס, קסטרו, הויגמן, 

, סופר ריק, מקדולדסאלקטשקם אופטיקה, , ףלאפרודיטה, ארומה, קפה קפה, בודי שופ, ללין, גו

  ועוד.  ם/יו פארםפאר

                                                      
שמל, חה יבוי אש למערכתכת כעראת מ ק יש להשלים כי על מת להסדיר רישיון עסלה עו בהתאם לדיווח החברה 7

 .רשם לדחשמל בהתא ת מערכתתקהוכן 
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  :וות הדעתבכס שוא ח בייה ריתפי הלהלן תאור השטחים הבויים על 

  193מספר קה חל –"קיון בת ים" 

 שטח ברוטו  פלס/ מ קומה

  8במ"ר

  תאור הכס

  /מרתף 

  1מפלס חיון 

 "רמ 3,993 –כ 

  עיקרי

  .טקסופרמרבשימוש  – מסחר

 רמ" 7,578 -כ

  שירות

  

מ"ר), מעברים, חדר חשמל,  3,540כולל חלוקה לשטח חיה (

רים דח, ה אטימ), חלל לסופרמרקטש וימ(בש מקלטים, מחסים

בפועל  אשר משמשמ"ר  320 –בשטח של כ וות מכ ים וחדרטכי

  .9סופרמרקטמשרדי ההלת כ

  מקורים.חיה מקומות  64 -כ

  

  כיסה תחתוה /

  2ון חי מפלס

  

   ידוע גם

  "קומת קרקע"

 מ"ר 5,556 -כ

  עיקרי

, סוקו, פ, קסטר"h&m"(בין השאר:  בחלוקה לחויות מסחר

  .'ם וכויוכד ,ארומה), מחסן 

  .מ"ר 1,068 –של כ  טחבש קחצר משבוסף 

 "רמ 8,372 -כ

  שירות

  

מרחב  ,מעבריםו םוריפרוזדמ"ר),  3,858כולל חלוקה לשטח חיה (

חדרי מכוות, גלריות  ,מחסים ומעליות, ותרגמד ,מוגן קומתי

  וחצר משק.

  מקורים.מקומות חיה  110-כ

 מ"ר 62  - כ   3ן מפלס חיו

  עיקרי

  . שק)לכלי  טווחוש כמ(בשימ חרסמ

ר מ" 3,935 -כ

  רותשי

  מקורים.ת חיה ומומק 120 -כ

  

  

  

                                                      
8  בו בהתאם להיתר השטח היאש20120612ר פמס יה , 1502.67יתן ביום ר. 
  מהמושכר. חלק ההוומ ויאזה  כר שטחשולתשריט המתאם בה  9
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טו שטח ברו  / מפלס קומה
  10"רבמ

  תאור הכס

  עליוה / כיסה

  4יון ח לספמ

  

  גם  ועיד

"קומה 

  אמצעית"

 מ"ר 5,746 -כ

  עיקרי

, גולף, 11ןרכיר לצ(בין השאר: המשב בחלוקה לחויות מסחר

  .כו'ים ווכ, ד)א.ל.מקה, ופטירואר, א

 מ"ר 8,735 -כ

  ותשיר

 מדרגותמרחב מוגן קומתי,  ,מעבריםו םפרוזדורישטח הכולל 

    מחסים חדרי מכוות וגלריות.ת, ליומעו

  מקורים. יהחמקומות  166 -כ

מ"ר  33 -כ   5מפלס חיון 

  עיקרי

  

 מ"ר 4,937 -כ

  שירות

  מקורים.ה יחת ומומק 147 -כ

  / 'אקומה 

  )6ן חיו (מפלס

  

  

   גם ידוע

  "קומה עליוה"

  

  

 מ"ר 3,414 -כ

  קריעי

תא, ם, דלספרי (בין השאר: גלי, צומת בחלוקה לחויות מסחר

  ו'.כו, ם, דוכיטרקלין)איסתא, 

ס, פיצה דמקדול -ם מזון (מסעדות, מזון מהיר מתחל ולהמפלס כ

  וכו'). דומיו 

  יון.הק משרדי הההלה שלם יקמם ממובקומה זו ג

, ית קולועשימש בעבר כב הקומהח שטמחלק  - הערת הח"מ

 קלוה חמהו ואיו בחזקת עירית בת ים לשימושההיו יום וכ

  .12משוא השומה

 מ"ר 2,838 -כ

  ותשיר

 מדרגותמרחב מוגן קומתי,  ,מעבריםו םזדורירופ שטח הכולל

    ריות.ומעליות, מחסים חדרי מכוות וגל

  כב.לי רים לכמקור ה לאמקומות חי 149 - כ

 מ"ר 182 –כ   גג

  שירות

, צ'ילרים, מיזוג אויר/מערכת קירורמכוות,  מדרגות, חדרי חדרי

ות םרטוריגטים ואתוריוללס, חדר מפוחים, מתק.  

  מקומות חיה) 756 -(הכוללים כ מ"ר ברוטו  55,385  סה"כ
  

  

  
  

                                                      
 .15207.6יום ר יתן ב, אש20120612יה מספר ר בהתאם להיתו בהישטח ה  10
 ח.מזר יווןכמיון קסה ליכשביר שטח מעבר/ם המחובת 11
ור ציב ועד לשטחימ חמק השט/662/בי מספר תכית פי ל, עוםטאסומן כעת כשטח ביה שטח זה מהיתר ה על פי 12

  ת).הדע ותך חובהמש ק "תכון"בפר הרחבה אהר(יר עושבי הת לרווחת
ה ז ת שטחהעבר יגבלם בין הצדדים שחת" פעולהף תוהסכם "שיבהתאם ל עבר לידי עיריית בת יםהו שטחה  

 ת בכס").ויו"הזכ ט בפרקו(ראה פיר תבווך והתרהחי יות בתחוםירועילות עה להפעלת פלעיריי
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  320מספר חלקה  –" מבה השקם"

 שטח ברוטו  פלס/ מ מהוק
  13במ"ר

  תאור הכס

 "רמ 2,279 –כ   -1מסחר 
  עיקרי

 , פוקס ופוקס הום,פארם BE(בין השאר:  בחלוקה לחויות מסחר

  .וכו', קפה אמן

 מ"ר 2,931 -כ
  תשירו

, דרגועיםן: מעברים ציבורים, ציבורים כגו שירות/שטחים חישט

  וכו'. םימעליות וסעים, חדרים טכים, מרחבים מוג

  
 קומת קרקע

  (קומת כיסה)

 מ"ר 1,882 -כ
  עיקרי

ק ב, הלפרין, סופר פארם(בין השאר:  בחלוקה לחויות מסחר

  .'ווכ אוצר החייל

 "רמ 3,883 -כ
  שירות

, דרגועיםעברים ציבורים, ורים כגון: מות/שטחים ציבירש יחשט

  מעליות וסעים, חדרים טכים, מרחבים מוגים וכו'.

  רף הקומה, שטח לפריקה והעמסה של סחורות.עוב ,בוסף

 מ"ר 1,807  - כ   קומה א'
  עיקרי

(מרבית השטח המסחרי מושכר לרשת  ויותקה לחבחלו מסחר

O& H(  

ר מ" 2,426 -כ
  רותשי

ם ציבורים, חדרי ון: מעבריגכים ציבורים חשטת/ורשטחי שי
  ו'מדרגות, מעליות וסעים, חדרים טכים, מרחבים מוגים וכ

ר מ" 96 -כ  ת ביייםקומ
  רותשי

  

 מ"ר 1,665  - כ   +8.83מפלס 
  עיקרי

  מושכר ומשמש כחדר כושר – מסחר

ר מ" 1,726 -כ
  רותשי

  

ר מ" 241 -כ   +12.52מפלס 
  רותשי

  

 רמ" 2,790 -כ  +  42.9חיון 
  רותשי

  14משמש לחיית כלי רכב (חיון לא מקורה)

  מ"ר ברוטו  14,043  סה"כ
  

                                                      
 11.201526.ן ביום ר יתאש ,08503201 רפמס הים להיתר בטח היו בהתאשה  13
14 יה  יוןמרבית שטח החה השקם על פי היתר הבו בשימוש במבוליון אשר איהמפלס הע (למעטאי וכן  מקורה

 יבור.ה השקם" ולפתיחתו לציוים" הם בהליך השלמת רישיון עסק לחיון :מביווח "קמש לחיה), על פי דמש
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  כסה תצלומי

    
  רב לויחוב הרהמבה לל חזית מבט חיצוי ע  לן לרחוב יוספטל חזית הקיומבט חיצוי ע

    
  "השקםמבה "ומות המסחר במי על קימבט פ   בת ים" קיון"מבט פימי על קומות המסחר ב

    
  קומת מרתף –" ר דושת "סופיחידה מסחרי  עליוןחיה  לסמפ
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 בה העסקיתביהס

 חולוןות (כמוסהערים ם והתושבי העיר בת יקר את משרת בעיו, עיר בת יםמרכז הממוקם ב בדוןש הכס

   .)שון לציוןורא

  מסחריים רלווטיים כדלקמן: םבתחום הגיאוגרפי הסובב, קיימים מספר מרכזי

  וי במ"רף בהיק  מיקום שם

  חיה מקומותלא כולל מסחר 

  מ"ר 15,500 -כ  יר חולוןהעאיר, מרכז ולדה מרחוב ג  "קיון "חולון

  רמ" 58,000 –כ   לציוןשון התעשייה המערבי, רא וראז  "הזהב"קיון 

  מ"ר 13,000 –כ   רחוב יסבאום, אזור התעשייה, בת ים  כז קיות "בתימון"רמ

  "רמ 35,000 -כ  השלום, ת"אאלי, דרך מרכז עזרי  עזריאליקיון 

  מ"ר 45,000 -כ  תל אביב ירף, מרכז העיזיגורחוב ד  ""דיזייגוף סטר

  מ"ר 22,000 -כ  םייגבעת העירדרך יצחק רבין, מרכז   "גבעתיים"קיון 

  קיון "בת ים"

  (שוא חוות הדעת)

  מ"ר  19,750-כ  רחוב יוספטל, בת ים

  

  

  
   סביבת הכסחריים/קיוים באיתור מרכזים מס

חולון ןויק 

הזהב" יון ק"
  וןלצי שוןרא

  ים תב ןקיו
א חוות ו(ש

 הדעת)

 מרכז קיות
  "ןמותי"ב

ון יק
  תייםגבע

זגןף די  זריאליע
 סטר
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  15קע התכוירה
  

 15.7.1971יך מתאר 1738מספר פורסמה למתן תוקף בי.פ ר שא א'2בי/ ספרמתאר מתכית ל בהתאם  .א

אים: בתי דירות, מוסדות, בתי ספר, אר, השימושים הבן השמותרים, בי ירחמסור באז עולה  כי

יופי,  סלוי/מספרותבקמעוות של מוצרי מזון,  , בתי קפה ומסעדות, משרדים, חויות לממכרתאולמו

 ובקים. חויות

 19.9.1990מתאריך  3800מספר וקף בי.פ פורסמה למתן תאשר  343בי/ מספר ארתכית מתבהתאם ל  .ב

ם מעל ביין י), משרד1רי (מגרש מספר ון מסווגים ברובם כחלק מאזור מסחשבדהמקרקעין  כי העול

 .16א')1מספר קיים (מגרש 

חלק ב . בוסף1רש מספר צמוד למגרום ובב') מד1מספר  (מגרש יה תת קרקעי ועליוןמשטח חחלק 

  בורית. ה לדרך ציכשטח השלמהמזרחי רצועת קרקע המסווגת 

 320 -ו  319מספר חלקה  –עין שבדון מקרקלה על הת חכיתה -  מהח" הערת

  

  בי תשריט התכית שבדון על ג ןאיתור המקרקעי

  

 ון ושקם)מסחרי מקורה (קימת מרכז י להקר מסחרה באזולקבוע הוראות בי ת התכיתבין מטרו

  קם.מעל בין הש ומרתפים ובין משרדים בן אחד עשר קומות שלוש קומותב

ובוסף  'א2באזור מסחרי בתכית מתאר המותרות  תם תכליותי יהיו אומסחרבאזור  יותתכל תימרש

קים וספורט אך אסור לה תוריאב מות אירועים ושמחות, מכוימותר להקים בתי קולוע, אול יהיה

  רים.גודירות למבאזור המסחר 

                                                      
במיהל  ויתכדע מי חלקתבמל ר, על מידע תכוי שהתקבתהי ין, בתתשוי" מהתכודע בפרק "הרקע המי   15

יופי תכועל  ""בת יםדסה ההת ין עיריב.  
 ת,עוות הדת חועד עריכמין עיר, בות בילתוכי ירהברשות סופ בהין על פי ההת לעיל רומתואה יות הביהוזכ

ון ולבמקוהה הוועד את יבותן מחיואייה. למית לתכ ר להיתר כי רק לאחר הגשת בקשה היוב, ספקר סהמען
  ן סופי.ופה באיזכויות הב יה תתבררהולב וןת לתכקומיהמהוועדה  יהוהיתר ב ראישולת וקבביה 

  .זו דעתא חוות הוה חלק משמהוו ואים, ישרדמביעוד לא' 1ר מגרש מספ  16

חרי זור מסא

 )1ספר גרש מ(מ

 תה תיח חטש

ליוה וע קרקעי

 ')ב 1פר סגרש מ(מ
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  ):1להלן הוראות הביה באזור מסחרי (מגרש מספר 

  מ"ר (כולל שקם קיים). 20,750עלה על ח מסחרי שלא יל שט"ר הכולמ 25,700:   רבמ" שטח ביה

  מרתף ומעליו שלוש קומות מסחריות.:   רבימגובה 

הקיימים (כולל מחסים  רמ" 5,000על  א יעלהשטח של: תותר הקמת מחסים ב  רותעה

ת חיובעורף הים יבו בקומות השוות בצמוד למעליות ו/או השקם) המחס ורעב

  . היעירימהדס ה תעקבי לפי

  

  :םביין משרדי –א'  1ראות הביה במגרש מספר להלן הו

  יותקומות מעל הקומות המסחר 11:   גובה מרבי

  מ"ר.  4,950על יעלה  : משרדים בשטח שלא  שטח

  

  : ביין חיה -ב'  1ר במגרש מספ וראות הביהן הלהל

  ות.קומות עליו 3קומות מרתף +  3:   גובה מרבי

  ספת לחיה. ת מרתף אחת וקומ תן להוסיףי:   הערות
  

  הערות:

ר שאים חשבים בשטחי רתפים את מתקי העזכן יתן יהיה לכלול במוהמרתפים ישמשו לחיה 

  גרש.עד קווי המם את המרתפים ר להקיה, מותהבי

 יר, מעבהשארלת הוראות הביה יוספו שטחים לתועה ושירותים, בין מפורטים בטבה על השטחים

ג וחשמל, חדרי אשפה, ומדרגות, מקלטים, חיות, חדרי מכוות, מיז מטר, מעליות, 2חב ל שמעל רוהק

  וחצרות משק.
  

  
  343ית בי/תכ ספח הביויגבי  דון עלקומת קרקע של המבה שבור אית
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ה סמרופ אשר , םיקיון בת ד שטחים ליו) 502-026259מק (/662בי/מית מתאר מקוית כתלאם בהת  .ג

 .17"םבת י קיון"תכית זו חלה על , 20.12.2016ום מי 7404. .פביף למתן תוק

מהווה את  102ר מספ מגרש, 100מהווה את מגרש מספר " םבת י ןקיומבה על פי תשריט התכית "

  .א חוות הדעת)(אשר איו מהווה חלק משו לוח וי ממזרהמגרש הציבורי הב
 

  

 ו בשימוש. הבעלים ועיריית בת יםהעליוה) אימה בקו(ת ים ון ביבק ועולהק - דברי הסבר לתכית

 כאשרר, בי העייטק) לרווחת תושציבור (סמזה לבעלות העיריה לשימוש מבה  העברת שטחלהחליטו 

  18י המקרקעיןעללהסכם שחתם עם ב אםבשטחים אלו בהת ו זכויותלעירייה יוק
  

טח על ידי הפיכתם מש ר,ציבובת הוים לט-בת וןיוע בקקולהעברת אולמות ה - יתהתכ מטרת

שהיא תכית  343/ת ביתכיי שיוי חלוקת שטחי הביה המותרים בדיל עוזאת  בורי,מסחרי לשטח צי

  .יהלבר טח המותאת סך כל הש תולשמבלי  ה המחוזית,דעה הוושאישר
  

   - עיקרי הוראות התכיתבין 

 .100ם לתא שטח עברתמ"ר וה 6600 ךומת 102טח מ"ר עיקרי מתא ש 1,300הפחתת   .א
ם מ"ר המאושרי 17,918 -, בוסף ל100תא שטח לור שטחי ציבור מ"ר עיקרי עב 1,300תוספת   .ב

 .למסחר
  

   - כיתהוראות הת

  רת.ית מאושכמותרים על פי תשים שימו –

  רת.פי תכית מאוש עלהביוי יהיה  –

  בתי הקולוע. ימוקמו במתחםשטחי הציבור  –
  

   - ביה יותזכו

 
  לההערות לטב

                                                      
  .ית זותכמק ווה חלמה איו שקם"בה המ" 17
 בהמשך חוות הדעת. בכס"ויות זכה"פרק וט בירראה פ 18
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  19בהפקדהתכיות 

 דהפקלהפורסמה  אשר , )4571202-502( בת ים" יון"ק - 540בי/מית תכית מתאר מקולאם בהת  .ד

 .20"בת ים קיון"תכית זו חלה על  8.9.20120ום מי 7943בי.פ. 

 כתא "מסחר" דוג ביע"קיון בת ים" המהווה חלק משוא חוות הדעת, מסווהתכית  יטבהתאם לתשר

   .101מספר ח שט

  ."חיהכולל סימון של "של המבה/תא שטח חלקו הדרומי 
  

  ם.שטח מסחר בקיון בת יהגדלת  – תכיתה רתטמ

   – תכיתה עיקרי הוראות

קומת חיה שישית והרחבת שטח טח מש ים, על ידי ביטול של חלק למסחר קיון בתשטח  תוספת –
  .החיהח טשהעליוה על חשבון המסחר בקומה 

  .פתוח בוריח צית שטיעקב –

  .קביעת הוראות ביה –

  .כסית בשטח התכיתקביעת ת –

  

ושמחות, רועים וע, איכל, בתי קולסוגיו, בתי אומסחר קמעוי ל – ביעוד מסחר ם מותריםושימשי

שירותים בקאים, , רבות, משרדיםי בריאות וספורט, צרכי תכווספריות, בתי מרקחת, מ םימועדו

  ו'.כוים מחס יה,ח

  
  540בי/מספר  מופקדתבדון על גבי ספח הביוי תכית ה שהמב חתך

                                                      
 .קףמה למתן תופורס ם טרםברה פקדלה פורסמה כיתהת 19
  .וז לק מתכיתחמהווה  יואם" קהש מבה" 20

יון "קמבה 
  " הקייםבת ים

 ןהחיוה מב
  הקיים

מקומת  הסבת חלק
  ליוה למסחרחיון ע



  

  

  

  

I:\DATA\DOC31900\31958.doc  16 מודע  

  

   – ביעוד מסחר אות ביויהור

 .הקובעתהמפלס ם במרתף ובקומה מעל מחסי ר הקמתתות –
 .100% –רקע קומת הק תכסית מרבית –
 רחסת ממוקו 2 –בוהות מעל כיסה קובעת + גג ו קומות מסחר ג 2בי הוא מות מירקומספר  –

קומות מתחת  3 – קומות מעל כיסה קובעת ו 2ובה יסה הקובעת. מבה חיה בגת לכגבוהות מתח
ל ש מה א'קו למפלסכהמשך מסחר  הקיים יהפוך לקומתה החיה חלק ממבלכיסה הקובעת. 

 שאר הקיון.
  במסגרת השטחים המאושרים בתכית. ר קומת גלריה/ביייםתותר סחבקומות המ –

  

   – ביה ותיוזכ

  

  

  

  

   – הביה ים להיתרהתאבין 

 .יביטול החיה בתחום השצ"פ ופיתוחו הופ –

,  אי ת"יידה בתה ל עמ: אישור ממכון התעדה מורשדוה בלבעבור תוספת שטח מסחר בקומה עלי –

 הצפוי. ת אקוסטית לעיין הרעשדעדעת אקוסטית וחוות  ת חוותהגש

 פוטת.מה יעה וחתו אישור רשות מוסמכת לתכית הסדרי –

 ת"ע. םם עתאו –
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 – ו מהווה חלק מחוות הדעתילמבה מגורים ומשרדים מעל הכס שבדון (אות יתכ

  )בלבדלידיעה 
  

מספר י.פ ב תוקףמתן ל המרספואשר ים"  –בת  יוןק דל"מג 1/483בי/ פרמס מתאר תכיתבהתאם ל  .א

תכית ה תרכי מט הלו, ע)320מספר  (חלקה "מבה השקם" ל מתחםע החלה 8.5.2011מתאריך  6233

תן אפשרות להקים מגדל מ ין השאר, על ידבת ים" וזאת, בי מתחם "קיוןדשות עירוית להתח היה

 קיים. מסחרי רים מעל מבהמשרדים ומגו לב שימושים שעורמ

קומות מעל המבה  40 –להקמת מגדל בן כ  בתכיתר מדוב עולה כית ר לתכיההסבבהתאם לדברי 

ת רים בוסף לזכויויה עבור מגווספת זכויות בעה תהתכית מצי. םין בת יוקובר להמסחרי המח

ם, חר קיים ומגורים מעל מבה מסרדישמ –שימושים רב ים, לשם ביית מגדל מעורדשהמאושרות למ

יח"ד, כמו כן  130כוללים מגורים ה קומות 28 – משרדים ו ותקומ 11 – ל ר המגדל מחולקכאש

  כי ציבור.לצר קומה הבמתוך הת במייעדת התכי

 

  

  ים" –דל קיון בת ג"מ 1/483בי/ת ל גבי תשריט תכיאיתור המקרקעין שבדון ע

  

יות כותוספת זל יתהיה תכ ים"  –בת  יוןק דל"מג 1/483בי/ פרמס מתאר תכיתל - הערת הח"מ

   .םחר קיים ומגורים מעל מבה מסרדימש –שימושים רב מגדל מעולביה 

ן יוק(שוא חוות הדעת היו ל" ים מהווים חלק משוא חוות הדעתו, אי תכית זפעל  ה אלובי זכויות

  ).בת ים" ו"מבה השקם" בלבד

מבה "  "םקיון בת י"
  קם"הש
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  ישורי

  אר כדלקמן:הש יןביה, ברי תימספר המצאו דון, בכס ששל ה ןהביי בעיון בתיקי
  

  193מספר חלקה  –ם" י "קיון בת
  

 סודות.מקלטים וישור לביית ן איית .9915.18 םון מייתה, 763 מספרלהיתר ביה בהתאם   .א
  

ב רחי שלרי ואזז מסחרכמ שור להקמתיתן אי 1.19916.1יתן מיום ה ,18 להיתר ביה מספרבהתאם   .ב

ף, כיסה המרתת ומיסה עליוה) שמעל קת כומקומה אחת (ק בגובה לשקם) ת ביה(תוספ א' +

ומה . בקדמת קחדרים טכיםים ון, מקלטיוף חתרמת מבקו ב א' יכיל:תחתוה. המרכז המסחרי בשל

יון, חדר תחתוכמה שטח מסחרי, חה, חות וחצר משקויסה עליוי. בקומת כשטח מסחריון , ,

  .שקםל כיסהרדים בי + משבולת הלוהגד עוקול בתי מחסים

 שלבחי רזי ואחרסמהקמת מרכז יתן אישור ל 5.5.1992היתן מיום , 72 פרלהיתר ביה מסבהתאם   .ג

רי תוספת שטח מסח  ת מרחבים מוגים קומתיים,רתף ובייבקומת המ מקלטים 2ול וביטב' +  

וגלריות  הועליו תחתוהה היסיים בכהמסחרי הקטח לש תוספת ביה, בקומת המרתף םושירותי

 םייוע ושירותא' שתכיל: שטח מסחרי, מחסים, בתי קול המכמבה טכי. תוספת קו משוישש

 ות.ג חדרי מכוהג תמובקו

ויים לשלוש הקומות ר לתכית שישויאיתן  9.3.1993היתן מיום , 165 פרר ביה מסלהיתבהתאם   .ד

חריים חים המסהשטל טות וכן ביוים לגלרת שטחיספ, תולמסחר 343תכית  פיהמיועדות ל ותוהעלי

 וח.ף וביטול המשרדים הזמיים והמטורתבקומת המ

בהתאם להיתרי  דון בוקרקעין שבעולה כי המ 12.2.1995מיום  772 מספרר מגלתעודת אם בהת  .ה

 72 רספתר מ, הי6.11.1991מתאריך  18ר ספ, היתר מ8.5.1991מתאריך  763ר מספר יתה ביה מספר:

  .9.3.1993מתאריך  165 פר, והיתר מס5.5.1992 תאריךמ

  .11.3.1993 םומי 762ספר קולוע ולהיפרכל הוצאה תעודת גמר מל - רההע

יסה ים בקומת ככודיתן אישור לתוספת  10.19971.מיום היתן , 865 ריה מספבתר להיבהתאם   .ו

 מ"ר. 86 -כ  של רא' בשיעווה ובקומה ליע תחתוה, בקומת כיסה

 הביה.תר היהמצורף ל יטשרצא התלא מ

לחות  וןיחמ 21ורגח שואישור לשימיתן  9.11.1998היתן מיום , 791 מספר יהלהיתר בבהתאם   .ז

 ויות.לשטיפת מכב + מתקן ת אביזרי רכמכירל

ו כן "ר. כממ 88 -יו כ יפה השטה עולה כי שטח החות ומתקןהיתר הביה ל ףרבהתאם לתשריט המצו

  איה לשימוש. תףכב יתרת שטח קומת המררלי כ ושטח לחיון שטח זהלמעט  ולה כיע

                                                      
  ג.רהחו לשימוש זמןה ביה אין הגבלהיתר הבב 21
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ם השאר בהתאבין  ן בהדובש רקעיןהמקכי  העול 1999משת  993 לתעודת גמר מספרבהתאם   .ח

  .9.11.1998מתאריך  791ביה מספר להיתרי 

 

 תלאטותרים  9קמת ר להשויתן אי .200223.6ן מיום תיה, 1161 להיתר ביה מספרבהתאם   .ט

ה פוש חורג לתקמ' מסביב לגג קיים, כשימו 2פלות בגובה שתאטות מ - 2יצבות ו ית לרתקשורת סלו

 רת בע"מ.פלאפון תקשו -ר בעל ההית. יםש 5של 

  

 3לל רת הכושותקתקן יתן אישור להקמת מ 4.7.2002ום מי ןהית, 1156 להיתר ביה מספרבהתאם   .י

 ע"מ.ל בראסלקום יש – יתרל הה. בעיםן בת וגג קית מעל לאטו

  

ריים מסחים חטלשר שויאיתן  .20045.12היתן מיום , 20040289 ה מספרבי תרהיתשריט לבהתאם   .יא

ביחס לדרישת  הבכס לעיירית ויעקב מחלוקת בין בעלי הזכוש בפועל (זה לא מומהיתר ביה  רתף.במ

 יתר). להה היטל השבח

  

וכים ודתן אישור לתוספת ביה י .0512.2012ום יתן מיה, 29020040 ה מספרלהיתר ביאם בהת  .יב

לוקת יים בחושיומ"ר  550של תף במר ןמחס ללוכ"ר המ 730.11של  רבמבה הקיון הקיים בשיעו

  יות.החו

  

חרית מסתוספת קומה , אר, בין השהותר 5.7.2011ם יובהיתן , 17002010 להיתר ביה מספרבהתאם   .יג

מ"ר  896.93ח בשט ת: "כיסה תחתוה"ומובקימת שטחים טאמ"ר, ו 3,492.69של בשטח  במרתף

 מ"ר. 844.53ו"כיסה עליוה" בשטח 

  מ"ר. 19,084ף של בהיקיו י היקרי ערחח מסטש כסה"



  

  

  

  

I:\DATA\DOC31900\31958.doc  20 מודע  

  

שיויים  יתתכהותר , עולה כי 20157.6.יתן ביום  ראש ,20120612להיתר ביה מספר תאם הב  .יד

יון הקיבמבוילרבות חלופיים,  חיםשטאטימת מים ום אטוחישט יחתפת תללים הכוה הקיםשי 

 במשטחי החיה במסגרת השטחים המאושרים.

  :אים הבאיםהת אר,ן הש, בילאושימוחר לא ראן השבי והי ההיתר

 ובדרישה ה ידמהווה הפרה להיתר, אי עמריט ההיתר, תשב השמשת השטחים האטומים כפי שצוי

 .22יהבה היתרטול תביא לביזו, 

 ל התחילאין לוי אפיצוע שלד.לבי אחרי מי 

  ים (כיבוי אש, ל דרישות הגבכיש לעמודתומשרד הבריאורמים החיצו.( 

 קאיתבוער תדהפקה עלביצו ₪ 50,000סך על  ת ביה לפי היתר.ב 

  

 במבה הקיוןית שיויים כת היהמטרתה עולה כי  20120612מספר ה יב היתר לתשריטהתאם ב

 ים:ללהכו קייםה

 .שטחים חלופים ימתאטאטומים וים ת שטחיחפת –

 ת הקיון.בכל קומום שיויי –

 גות עות.י מדר, שיועליתהוספת מת, עו תדרגומו תייממדרגה ק, מהלך פירוק מעליות –

 פטל.מרחוב יוס היסכביתי בידוק בטחויים ב שי תוספת –

 הקה. רדמשא וחמעלית ם, סיספת מחיימות, הות קביטול חיו ם:יישיוי במבה חיה ק –
 

  :שה להיתר הביהבקוקשים בתשריט החים המבשט לתטב

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 

  

                                                      
ח"מ ל רוא בררטי (לבמגרש ללא ליב יותוזכת על הלוקעדיין במחף זה עיסכי  ידתב ם בכרשו ההיתר הביל גבי ע 22

 .י רשם הערה זו על גבי ההיתר)מ
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  ביה)ר ההיתבשרשום  כפיה (ית הבויוכז

  "רמ 24,270 =  ח מגרש שט

  23מ"ר 025,75=   ים סחמשטח עיקרי לביה כולל 

  רטיבללי  32.5%/לקיוים  67.5%=   כירה ח כםשטח עיקרי לפי הס

  מ"ר) X 67.5%  =17,384מ"ר  25,750מ"ר ( 17,384=   וים לקי עיקריח שט
  

  ספת מרתף)בגין תו 2.5%+  הקלה כללית 6%( מגרשה חטמש 8.5%=  - פרטי הקלות ביה

  סך שטח עיקרי לביה בהגשה

  רמ" 1,445=   מ"ר  17,003רש משטח מג 8.5% הלבגין הק

  ר)מ" 1,445+  "רמ 17,384מ"ר ( 18,829=    שרביה על המגשטח עיקרי ל

  מ"ר  18,805=   יתר ביה ה שטח עיקרי מבוקש על פי

  

  
  06121220 רמספה בי היתרהערת הח"מ לעיין 

ק מסימון לאטימת לעיין חל ר(בין השא 20120612ספר אי התאמות להיתר ביה מספר קיון מהה במב

  שטחים במבה).

ויים תפל ,20161311יה חדש מספר על כן בעלי הזכויות הגישו בקשה להיתר ביחה ואטימה של שטחים פ

  .פירוט סעיף טו' לעיל)(ראה 

לעשות ולא  2012612תר מספר היהביה על גבי  ריתלהה הבקשאת יש להגמהוועדה  וביקשבעלי הזכויות 

  שטחים בלבד).הסדרת  – םמיורייהם  המבוקשים והשיויים שכן(ודיגטלית  חדשה  ההגשה מקיפ

  .20120612המאושר של היתר הביה שו בעלי הזכויות להאריך תוקף בקעד שייתן היתר ביה זה, הת

  

  

  :כדלקמן, עולה 10.6.2018ם יומ 11201800ספר מי רישורשות  להחלטתם תאבה

ת רבום, לויישיתכית ל .20157.6מיום  12201206ה מספר ר ביתתוקף הית הארכ – ת הבקשהמהו

  ם.יה במסגרת השיויים המאושריחיוים בשטחי הש

  .6.6.2019 םויעד לשה וספת לאשר את הארכת התוקף עד ל – החלטה 

דת ורים הדרשים לקבלת תעוולהשלים את האיש 20120612יה מספר בהר תאי הית לכמוד בלע שי

  .24הגמר

                                                      
 .תב"ע פי על "רמ 25,700 23
  וכו'.  ש, תצהיר מתכן שלדכיבוי אאישור : כי בין התאים/דרישותעולה רת הקיוים פי דיווח חב על 24

 היות ואין שויהגשתם פטור משים , ברם הם מבקםספיו מסמכים/הכין אישוריםלבעלי הזכויות התבקשו 
 המאושר. 20120612תר  מספר היל סחם בילגביה
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   20161311ביה מספר  רתילהה שקב  .טו

אשר מטרתה , 20161311בקשה להיתר ביה מספר  יתהמקומ לוועדהעין הגישו מקרקויות בהזכ בעלי

ית שילמב 20120612' מס רם להיתיויתכיוןה ק:  

  .ופיםחלטומים ואיטום שטחים א טוחיםפתיחת ש –

  .ת הקיוןקומול בכשיויים  –

  .ות עותמדרגות קיימת ורגמד מהלךות, מעלי פירוק –

  .פטלבטחוי בכיסה מרח' יוס בידוק י ביתיתוספת ש –

  .קיים יהמבה חי שיו –

  

  

  :לקמןדכ להעו, 201860.1. מיום 11002018ספר מת רישוי ת רשולטלהחבהתאם 

מספר ביה  רשיויים להית ית(המהווה תכ 13112016היתר ביה מספר ל השבק – ת הבקשהמהו

20120612.(  

  .יםים המאושריה במסגרת השיוילרבות שיוים בשטחי החתכית שיויים, ל 7.6.2015מיום 

  הבקשה.לאשר את  – החלטה 

  ההיתר".ה הפרת והומ יב ירקוחור ךראוה ליטע"פריקה ו :היתרבתאי ם שרי

  ות הבאות:ערחר תיקון הבקשה, בין השאר בהתאם להא לאציההיתר 

  .טחיםשחישובי הלט רים בתששובי השטחית חימהתא –

  כל חלל על פי יעודו העתידי.יש ליעד  –

  בריאות וכו'.שרד המ אש, הגא, קבלת אישור כיבוי –

 הדרושים.ורים שאיה אתהשלים ולה סדאגף ה קתהערות מחלל הבקשה בהתאםת יש לתקן א –
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  320מספר ה לקח –" קםשהמבה "

סה בחות ידלת כ בתרחלהיתן אישור  ,.05209.6ום ן מיהית, 01462004 פריה מסר בתלהיבהתאם   .טז

 א תוספת שטח.ללפארם בצד הצפוי סופר 

  

וש קומה לשימ פתוסלתר וישן אית ,.612.20026יום מתן הי, 20060158 להיתר ביה מספרבהתאם   .יז

 יים בקומות.+ שיו )םה קיים (שקושר למבן ככמכו

  

כים לרמפה  וספתיתן אישור לה ,.082012.2 מיום היתן, 0152008 פריה מסר בתלהיבהתאם   .יח

 ללא תוספת שטח. –ושיויים 
 

  :)2008015( יתר הביהתשריט הוקשים בלת שטחים המבבט

מסחר 
קיים 

מסחר 
מוצע

חדר כושר 
מוצע

סה" כ 
עיקרי 
במ" ר

סה" כ 
עיקרי ב %

-4.82,285      2,285        30.96%801           3,086        41.8%

0.001,984      103          2,087        28.28%1,839        3,926        53.2%

4.51,860      -64           1,796        24.33%680           2,475        33.5%

8.8351,665       1,665        22.56%62             1,726        23.4%

3.3%           241           0.00%241            -מפלס 12.52+

155.2%      11,454        106.12%3,623        7,832       1,665            39      6,128סה" כ

סה" כ 
ברוטו 
במ" ר מפלס 

שטח עיקרי במ" ר

סה" כ 
ברוטו ב - 

%
סה" כ 
שירות

  

  .דריםט 3+ שאיות מ 5+  לי רכבכ 274 – לקומות חיה ם מבה השקיה, במט היתר הבשריי תפל ע* 

  

לפי שבעלי  ר הביה האחרוןיתהיו ה 0082היתר זה משת : )1520080( יהבר להית -מ רת הח"עה

ם ובעיה םישיוי( יםהקי המבמהת שיויים בחלק כוללוביה ה להיתרי ו בקשותת הגישיוהזכו

  .25)הקיים הים מעל המבגורשרדים/מלמגדל מיצור תוספת לך ורהצמ

 

 תרפי הי ה עלאשר ב שבדון הבמלעולה כי , 5.12.2007 ביוםתן אשר י )5 (תקה 4פס לטובהתאם   .יט

 שירותי חשמל.ן , יתן אישור למת20060158מספר 
  

ות ת והיערכרגולהתאר וישן אית ,317.12.201יום מתן הי, 20120128 להיתר ביה מספרבהתאם   .כ

ציבורים שטחים הקיים, ובה בה המסחרייה בתחום הממסחר וח יביה של שטחוה וע הריסלביצ

 .הביין העתידי ת כהכה לבייתשוה הדרהביצוע עבודות בי בותלר חוץ למבה,שמ

                                                      
 ו.כוגים מו , מרחביםתמעליוירי פיסה, ובי כלורים, כגון ומגים משרדדל ת מגפתוסן בגי יוייםש 25
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 יםויישת תכי תרוהעולה כי  ,.01511.226אשר יתן ביום  ,20130850ר יה מספלהיתר בבהתאם   .כא

 .םפת שטחיללא תוסבמבה קיים 

  

ים ויתכית שים ת שיויייתכ היהמטרתה כי  עולה 20130850מספר יה היתר ב טילתשרהתאם ב

  .יםפת שטחתוס ה קיים ללאבמב

 
 

  :יהתר הבבקשה להיה בתשריטהמבוקשים  טבלת שטחים

מסחר 
קיים 

מסחר 
מוצע

חדר כושר 
קיים 

סה" כ 
עיקרי 
במ" ר

סה" כ 
עיקרי ב %

39.7%        2,931           30.9%652        2,279      2,279מסחר 1- 

51.9%        3,833        25.5%1,951        1,882            60      1,822ק. קרקע 

32.9%        2,426           24.5%619        1,807            26      1,781קומה א'

1.3%             96             0.0%96            -ק. בייים 

23.4%        1,726             22.6%62        1,665       1,665מפלס 8.83+

3.3%           241           0.0%241            -מפלס 12.52+

37.8%        2,790        0.0%2,790            -חיון 42.9

190.3%      14,043        103.4%6,410        7,632       1,665            85      5,882סה" כ

סה" כ 
ברוטו 
במ" ר קומה

שטח עיקרי במ" ר

סה" כ 
ברוטו ב - 

%
סה" כ 
שירות

  

  

 

  "מת החוהער

 .עיקרי מ"ר 7,632ל כול  2015ת ה משיב רבהית ובקשטח הה –

 .מ"ר 7,832 כולל 2008 ה משתיב בהיתר בשטח הקוה –

 ר.מ"ר עיקרי למסח "-200גרעו" כה י הביהיתרת" בין שי ויוהזכת סיכום "טבל ית כי על פלראו תןי –

" ילהחר צאו"בק ח טשמעבר גון ר (כמסח ים בין היתר: הזזת שטחייה כוללתרי הבבדלים בין היהה –

לל ת חלק מחרי" (כגון סגל"שטח עיקרי שירות" חטגם המרת "ש וסףחי) ובמו הוכלמיקו הישן

ת" (כגון י" ל"שטחי שירוקרשטח עירת "ח מסחר) והמלשטון דרסר, סגירת מה לשטח מסחפריק

 .ציבורי)ן/מעבר סחר למסדרוי מחטש הפיכת

תר מ וי גדולים םשל שטחי"גריעה" ולל כ עלפובי השיוי כ פיו ה עלרא ביהבבחית תשריט היתרי ה –

 .תבלת הזכויוהרשומים בט ימ"ר עיקר 200 –
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  20130850 ספרה מבי היתרעל גבי ון בדש של המבהר) (מסחקרקע  קומתור אית

  
  20130850ה מספר היתר ביגבי  עלהמבה שבדון  ךתח

  

  - 1 ףמרת
טחים שו מסחר
 ייםטכ

  קרקעת מקו
לק חר , חמס 
ת וכולל ויותהחמ

 ובלרח היפחש

   –' א הקומ
   ורובסחרי בש משימו

  וןתחת קומת גג
 שרכו ימוש לחדרש
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ו מ -(לידיעה בלבד 14090720ר ספמ יהבקשה להיתר בכס אידהווה חלק מהון)שב  

 דים מעל מבה המסחר רשומה מגורים להקמת מב 20140907מספר  ביה יתרהל השקבה גשהו

  .שבדון" ם"מבה השק

  

 ס שבדון)ה חלק מהכאיו מהוו –עה בלבד (לידי ביהתר יבקשה להיט תשר  .א

   – הבקשה ורתא

ל וביה ש ם. הריסהייבור מעל מבה קי צירכלצומה משרדים וקח"ד, י 128בן מת מגדל מגורים קה

שור יאו יםקין ויקל מע וחיה ירותוספת שטח שהמבה המסחרי הקיים, תתחום חרי בשטח מס

 יכלי.דרב אצועי

   – תהבאו תולההקת את כולל הבקשה

ות, השיר כ שטחה"ללא שיוי בס עקרקל מעל הרקע אחת לקסחר מתת ממקוב רותשי יוד שטח –

  ."רמ 149סך ב

  ).1/483י/רי לפי בציבו מושורית (שיביבריכה בקומה צהקמת  –

  ים.משרדעל לקומת ההעברת קומה טכית אל מ –

 ון.תחתל היסעה בחללמת שמתח בחלל יהרגא רכזש מומילש טכית ומהקת מהק –

   – ה)תר בילהיהבקשה  (עפ"י ביהסיכום זכויות 

  הערות  תרושי חשט  שטח עיקרי  קומה  שימוש

 מפלסמות מסחר, קו יתש  עילי מסחר

  12.52 –ו  8.835

  :תיבוסף מסחר תח  מ"ר 2,958 – כ  מ"ר 5,268 –כ 

  "רמ 2,279 –: כ עיקרי 

  מ"ר 652 –כ  רות :יש

    מ"ר 318 –כ   מ"ר 500 –כ   02יכה ובר ייםבי  יורציב

    מ"ר 1,867 –כ   מ"ר 4,849 –כ   4-12 תקומו  הסוקעת

  מגורים

, 14,15,17-19 –ת מווק

21-27,29,32,34,35,37,38  

  מ"ר 7,279 –כ   "רמ 12,470 –כ 

  קומות X 20"ר מ 450-כ 

  ת בקומה)יחידו 5(

  תקומו X 6מ"ר  472- כ  6,20,28,33,36,39 -ות קומ

  )בקומהידות יח 4(

  מ"ר 436-כ   40קומה  פטהאוז

  "רמ 214-כ   41ומה פטהאוז ק

שטח 

  משותף

ה י, ח.ארג3 כיסה קומת

  וגג טכי 13ת כיט ן,וחיב

    מ"ר 2,194 –כ   מ"ר 100 – כ

    מ"ר 2,789 –כ   ---   42.9חיון   חיה

    "רמ 1,969 – כ  - --  42.9ון חי

    רמ" 19,374 –כ   מ"ר 23,187 – כ    ליעי "כהס

  

  חר.רי מס"ר עיקמ 5477, –= כ  )יחת+ ת עיליסחר מוצע (כ מסה"
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  ביהל גבי בקשה להיתר  מסחר)  עה קיים (ל מברדים) מעורים ומשגמשל המבה המוצע (ת יפוצ יתחז
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  סכות בכויזה
  

  ם"ית ב ןו"קי

ך ריאתברט איטבאמצעות הח"מ ידי ה לעפק אשר הו יותהזכוקס מפ עידמ 26לטלפם תאהב  .א

  כדלקמן: השאר,עולה, בין  ,30.12.2018

  .7128:     שגו

  ).318 -חלקה ישן  מספר( 319:     חלקה מספר 

  מ"ר. 17,010:   םשוה רקלשטח ח

  ח.פיתואל ורשות ה: קרן קיימת לישר    בעלויות

  .63.208.9 -סיום תאריך  למות,בש - "מראל בעשיים בקיו :    27ותרחכי

תאמשכ :  

  15.8.2018בתאריך תא דרגה ראעל משכהערה  השמרה, ללא ההחוכרים כלל ם עוסכגבלת שו 

 –, שם הלווה יות בע"מ"בו אמ ק פזרזי" – אהמשכת ילבע, )ות החכירהזכויב 1/2בי (לג

 "מ".ל בעם בישראויקי"

 16.9.2018יך ארתב תא מש ה עלהער מהשרה, ללא שארדרגה כעל כל החוכריםסכום  תלהגבו 

 –ה הלווות בע"מ", שם ימא וברזיק פז " –א תבעלי המשכ, )חכירהבזכויות ה 1/2בי (לג

 מ"."קיוים בישראל בע"

 
 

ם יויק"ו" אלרקעי ישמקר בין "מהל ,3.3.1999שערך וחתם מיום  ה מהווןחכיר לחוזהאם בהת  .ב

  :דלקמןכ ,שארן העולה ביחוכר") ן: "ההל(ל מ"אל בע"רשבי

  .7128:   גוש

  .(בשלמות) 299 :  החלק

  .8.9.1987 ה דהיועסקר השויא ים, החל מיוםש 49:   ירהת חכתקופ

  חי.חרי ואזרסמ: מרכז   רת החכירהטמ

  ₪. 11,208,791גרש: ודי של המהיס הערך

 1.4.1992 - מ תיהממשלשמאי ה ומתבשביטוי  יליד שבא יפכ תרהילביה  תכיי תביה לפקיבולת 

  :רתישולמו דמי השבגיה 

  ירח מסחטש

  רמ" 1,838.67:     תףקומת מר

  מ"ר 5,935.74:   הומת כיסה תחתוק

  ר"מ 5,060.53:   והעליה יסת כקומ

  מ"ר 64.424,6:     'קומה א

  מ"ר 17,499.36:     סחרכ מסה"

                                                      
ות , התק1969 –כ"ט תש קרקעין,מחוק ההעתק רישום, כמשמעותם ב שר אוושום מאירה איו סח דע זילט מפ   26
   יו.פעל לים שההו

ל פי ע  - ב ת לתשומ(ל ורשההוב רהבהעבגבלות י רשמו הכרה מהוות וחכישמה לא ר יסח כערה ברשומה ה 27
 .)ןמהוו ירההסכם חכ ם, חתף ב'יה בסעהחכיר החוז
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  ח חיוןטש

  מ"ר 4,539 :    מרתףמת וק

  מ"ר 4,005:   והתיסה תחכמת וק

  מ"ר 5,432:   הליוכיסה ע מתקו

  מ"ר 4,000:      - 2.60מפלס 

  מ"ר ,0345:     + 602.מפלס 

  מ"ר 28,470:     וןסה"כ חי

  

  םדוריפרוזו יםמעברשטח 

  מ"ר 1,880:     ףתקומת מר

  מ"ר 2,508:   היסה תחתות כקומ

  מ"ר 2,885:   יוהלעקומת כיסה 

  רמ" 02,79 :    'אה מקו

  מ"ר 10,063:     סה"כ
  

מקלטים , םירותייות, שת ומעל, מדרגומלשח חדר ות,ה חדר מכומכילקומה  לכ"ל ים הלשטח בוסף

  ות.ומכרי דוחבמרתף 

  יים.חים מסחרבחישוב שט םזדורים לא כלולירוופם ריקומ ריםמעב

   .רהמסח טחישבה ולכל תוח לאון פועדת למזיממ"ר ה 400 -שטח כ רחבה ב  בקומה א'

  המסחר. יחטים בשכלול יםהמחסשטח 

"ר מ 11,000במכרז (דהיו מו שפורסכויות עבר לזמעיל שהן לרטות ופהמ יהר זכויות בתר עבויהי מד

ובה של יתר בג) שולמו דמי הם מקוריםחי מעבריטש מ"ר 3,420 - וים חסמ מ"ר 2,000חר, מס

  .13.4.1992ך תארילל מע"מ בוכ₪  7,643,944
  

  

רת בהל לחע הממודי ,22.6.2011מיום  יהספת בלתור קשראל בעי ישרקמק הליעת מדולהם בהתא  .ג

יוים לתוסם מוכהי כ ראל בע"מ"ים ביש"קי פתכס, לאחה בבסך של  רהית מיד ולמור שישב

 הבאים:תוים שמבוסס על ה לל מע"מ)(כו₪  1,398,369

  רמ" 27,722.0 =  ש בוקח מטחוזה + ש יפסה"כ שטח על 

  מ"ר 27,562.3=   שלום מתור פטה שטח כ"סה

  מ"ר 159.7=   יב בתשלום טח החיש "כהס

  

כולל (₪  1,398,369ך של סמ" בע"ל ראביש יםשילמו "קיו 27.6.2011ם מיובוית בהתאם לחש

  ר.ן דמי היתיגמע"מ) ב
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 ובין )ל"רס"שופ :להלן( מסל בע"שופרבין  13.3.2008ם  ביום ערך וחת אשר להסכם מכרם תאבה  .ד

 לקמן:דהשאר כה בין לו) עאמות": "לןלהע"מ (עות בשקת המוא

  ותהגדר

  "מ.עשראל בים ביקיו -  ה רהחב

ן מהו 50% מהוותת החאקוב כל  ערך  ₪ 1 ותבלות מיות רגי 5,000,001 -  המיות המעוברות 

  .רהפרע של החבהמופק והלות המיות הרגי

 ₪ 1ות בת לות רגימיו 5,000,001 -ב  היקחזמ המ"עב יםכסאלדר  חברת -  אלדר 

ע של והפרמופק ילות הות הרגמיהן מהו 50% ת המהוותל  אחקוב כ ךער

  החברה.

הממוקם )  299ה ר חלקלשעב( 319חלקה  7128ש גוב "רמ 17,010בשטח  רשמג -  ן יהמקרקע

  הבה. ויבים, עליו  -בת  92טל יוספברחוב 

םישמשמלסים הה מפשיש וכןמרתף ת קומל מעיות רחמסת קומו ששלו ללוכ -  ה המב 

  ה.לחי

) 311ה ר חלקב(לשע 320חלקה  7128בגוש ממוקם מ"ר ה 7,380טח שבש מגר -  ם מקרקעי השק

  קעין.למקרד מוו צואשר הי

ן באופר למבה ובמחחי חיה והוגג וכן שטיות וש קומות מסחרשל הכוללמבה  -   םמבה השק

  ו.ממ ליטגריא קחלה והמהו

היה , החברה הרחבשל הפק ן המיות המוומה 50% -ב  ל מחזיקהרסופכי ש ההסכםמ להעו עוד

ה יותיכל מ ופרסל אתכוש משת לריימעו יון ואמותי הקם בוהעליחכירה במקרקעין ויות עלת זכב

  רה.בחב

  וב".ריהסת "זכו טעמל ת,ווחופשייות עברות קהת וכרת במיוזכויות המ -ות המיות העבר

  ותירויכש

ל, שופרסתה של ב ידיעטוכי למי תחופשי תירובשכה לשוכרים החבר ידיעל הושכרו ון קיים בהשטח

תיות מהופרות מות הקיי אידיעתה ללמיטב וכי ם רישוכ שפטים כלפיים מהליכ תרה איה מהלהחב

  יה.שוכרים כלפמן השל איזה 

  העסקה

לקבלת  תכוז בותלר ע,ובעד הקן המומ החל, ותלמי רקשב ויותכזה ל וכ ועברותת המרה למיומובת

  ע"מ.תוספת מב₪  156,800,000ל ש פרסל סךומות לשלם א, תשםיווידדיד

  בהחוי תשלומומיסים 

  ין.עליו על פי ד ליםהמוט וצאותובה םה ישא במיסים זלהסכם דימהצדכל אחד 

  

  ליםתאים ומת

זכות : "לןלהרות (העב ותמיה שתלרכי רקשב סירוב זכות רדית לאלקמוה ון החברעל פי תק

ול י יצאומותלית ב, מותית כם זהפי הס כשת עלהרו לידי תמיוה עברתם כי הזי מוסכוב"), ארהסי

  לדר.י אדיברות על ות העהמית ישלרכ כות הסירובז
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 םיומ בע"מ לארישל םקיויברת ח -יות מ שתראשון לרכיכות סירוב וש זלהודעה על מימבהתאם   .ה

ת, סל ואמופרושבין  13.3.2008יום רת מתקשוה תעהודבהמשך לכי , השאר ה ביןולע 17.4.2008

 בעליים סוכי הם כ חברהון הקלתב'  35פי סעיף על  תוההעל מימוש הזכות  דראלרת יעה חבמוד

 והכל תיוכור הזתיו רהחבבותיהם מי רכישת כלת בוועיין, לרת לכל דבר חובוסכם, זכויות ובה אמות

 סכם.להאם התב

, רוכשתו/או האמות  חברת ה שלמם שהסככר באשר ז ל מקוםות בכארליש ל, מור לעילאור הא

 .אלדר בהם רשםכמקומות 

  

חברת את לרה בזסל" מעביופררת "שכי חבלה וע 24.6.2008מיום  ותימ עברתלשטר הם תאבה  .ו

 לותגיהריות ון הממה 50% ותהמהו תאח  ב כלוק רךע ₪ 1ות ות במיות רגיל 5,000,001 ""אלדר

פהופק המול חברע שיוהמכר גדרתה בהסכם רה כהם התמות תשלומ" תמורע"ב לישראים ברת "ק

 דים.ן הצדיב

  

  

ים"  ת בתן "עירייביו מ"ל בע"וים לישראי"קחתם  אשר ערך וה תוף פעולשילהסכם בהתאם   .ז

של  טח ברוטובשה כס" (יחידעביר את "הן להייון מעהקיו כיר שאהבין  עולה "העירייה")(להלן: 

למטרת ייה  לידי העירוע, קול תביכ ברבע שור שימשא), וןיקהל ש העליומה הומ"ר בק 1,200

 ל תמורה.לא כזאת לבות סימטק ורוים לרוך ותרבות עיגעת לחיוילות ההפעלת פע

  .לקהל וחתיון פן הקכס יעשו בשעות בהשים בימושה

כל  לאל היירילע ריימסא , והו10.10.2012ל מיום הח בלתי מוגבלת לעירייה לתקופה רסמיס יהכ

  ה.רותמ

שלם תים וכו'. העירייה לא מ שלומי הארוה, חשמלתה את ה תשלם העירייההרשא קופתכל ת ךשבמ

  יהול. דמי
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  "קםה השמב"

תאריך ט בטריהא עותמצבא "מהח על ידיופק אשר ה מפקס הזכויות דעמי 28לפלטבהתאם   .ח

  מן:לקדכ אר,בין השעולה,  30.12.2018

  .7128:     גוש

  .)318 -ה ישן קלפר חסמ( 320:     ר מספחלקה 

  מ"ר. 7,380 :  חלקה רשוםח שט

  קיימת לישראל.ן : קר    בעלויות

  .2.1.2032 –יום יך סבשלמות, תאר - בע"מ פרופרטיס רטיליב:     29ותחכיר

  : 261עיף זהרה סהערת א

 רשמה הער 30.5.2018יך ארבת ק", לטובת 126ת אזהרה סעיףוי מ"ראל בעבישים".  

 ר 5.8.2018יך בתארילטובת  ,126ף סעי אזהרה תה הערמשק"ראל בע"מ"שבי יםו.  

  : משכתא

 רשמה 6.8.2018אריך תב תא  הערה עלהראשו דרגהמשכ על כל החוכרים סכום, ללא הגבלת 

 – לווהה םשות בע"מ", רזיק פז בו אמי" –א כתהמש בעלי, )יןרקעמקב םחלקי 30/100(לגבי 

 .""מבע פטיסוי פרליברט"

 רש 16.9.2018 אריךתבתא  ה עלערה מהשוראדרגה משכל החוכריםכ , ללא הגבלת סכום עלה 

 –ם הלווה אמיות בע"מ", שז בו פיק רז" –א תהמשכבעלי , )במקרקעין חלקים 30/100(לגבי 

 ."מ"עב יספרופטטי ברלי"

  רשמה 3.9.2018בתאריך רה העהרגה ד אתעל משכיםרכחול הל כעם סכובלת גהלא , לראשו 

 –ווה , שם הלאמיות בע"מ"ו רזיק פז ב" –א כתשהמ ליבע, )במקרקעיןחלקים  40/100 יבג(ל

 מ".בע" סברטי פרופטייל"

  

  

                                                      
ת ו, התק1969 –"ט עין, תשכרקקהמ משמעותם בחוק, כשוםהעתק ריאו  רשום מאוסח ריש ע זה איודפלט מי   28

   .יושעל פ הליםוה
סעיף י חוזה החכירה בל פע  - לב מתלתשוהורשה (יימות הגבלות בהעברה ואין הגבלה בק כי חרה בסה הערשומ 29

 ן).וה מהוחכיר הסכםחתם  ',ב
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שקם "רקעי ישראל" ומק ל"מהבין  ,3.5.1998חתם מיום שערך ו ירה מהווןה חכלחוזבהתאם   .ט

  :לקמן, כדשארה בין עולה) "ר"החוכ הלן:" (לבע"מ

  ).למות(בש 311:  קהלח.  7128 :  שגו

 מ"ר 7,267:   שטח

 49 –+ אופציה ל  2.1.2032ועד  2.1.1983ו שור העסקה דהימיום איל ם, החשי 49:   חכירה תופתק

וסש פות.ים  

  .ריח: מרכז מס  מטרת החכירה

  היב ולתקיב

 + ריעיקר ("מ 25,445 לשלל טח כוף בשומרתת ויקומות מסחר 3קומות משרדים מעל  11בן  הבמ

  .7.11.1997אריך ידי המהל בתעל רה ושביה להיתר שאית תכב רטפוכמ )תשירו

  אר:ן השה עולה ביהחכירחוזה ביה שצורף לט היתר הבהתאם לתשרי

  מרתף).מת ועל קמות מקו 3 ללומ"ר (כ 8,422סה"כ שטח עיקרי: 

  ם).ידת משרומוק 11+  מרתףומת ות מעל קמקו 3ל לומ"ר (כ 13,372סה"כ שטח עיקרי: 

  

רקעין עולה כי הזכויות במק ,29.8.2013מתאריך  )20959/13(מספר  שכירותרת העבטר שלתאם הב  .י

ספר ה" (מריכצ ריצאלקטרה מו"מ"ר) הועברו מחברת  7,380ל , בשטח ש320קה , חל7128דון(גוש שב

 ."מ"עפרופטיס ב רטיליבלחברת " 30)039975520 ברהח

 .2.1.2032מסתיים ביום ו 2.1.1983ם ביו לרה החיכוזה חחי פ לע ןת היעברויות המוכוהז
  

 ברשע(ל "ליברטי"ין לב "םשק"לבין  ים""קיון בי 22.5.2002יך בתאר תםשחסכם להבהתאם   .יא

 ן:כדלקמ ,רין השאלה ב, עו31דל"ן בע"מ)"שקם 

" שקם"ה מכר 30.12.1999ום ובי ירה,החכ ל" חלק מזכויותשקם" ל"שופרסמכרה " 1.2.1997 וםבי

  ת במקרקעין.יוהזכות תרי אתי" טר"ליב תרלחב

ר את להסדים מעוייים ד והצדדיוהות מגרש אחבדון מהש החלקות343ב"ע בי/ם לתבהתא

 לקמן:, בין השאר, כדםו בייההושגההסכמות ש

ו ים הייושל קה קלמ"ר), ח 25,750(ע לשימוש מסחרי במגרש "תב ל פייות עכוזה סך מתוך –

ם את שקם כולל גל ש לקהמ"ר עיקרי (ח 8,366.3ו שקם הי ה שלקלחוקרי עי רמ" 17,383.7

 –ויות ביה ל ד זכלשקם בלב סף יש, בוכרו לשופרסל)טחים שמתייחסות לשת הביה המיוזכו

 ם.דירשר עיקרי ממ" 4,950

 גד.שכ ת הצדהסכמרך בצו אה לרבות הקלה ללויות הביאת חלקו בזכ ממשלשאי צד ר כל –

 יה.ות הבדלת זכוילהג כתסממוה שותרלבקשה  שלהגי ישאר דצ לכ –

 (לא על ספחיהם 27.12.95 -ו 20.9.91 ם מתאריךקם וקיויכמים בין שהסלגרוע מ אין בהסכם זה –

 ו לליברטי.ומחהשקם ובות וח ותויכם אלו), שזהוצגו בפי הח"מ הסכמי

 סףוב הלשכי ב םכוס, מרטיבלית ולבבע וייםחים המצשטה יןבג םהול המשולמיהי לדמיבוסף  –

 יהול מייוים דלם ליברטי לקי, תשחלקה של ליברטקם ביוש

                                                      
ברה ח רמספחשמל בע"מ" (רי מוצשיווק  מ.צ..אחברת "עולה כי  2.8.20041ה מיום בחוזם והרש על פי 30

 "מ".עם בקשבר "עהייתה ב ),520039978
  .בחוזה מקורכך רשום ב 31
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 מלמוצרי חש"א.מ.צ. לבין  "ליברטי"ן ביל "קיוים"ין ב 12.8.2004תאריך שחתם ב לחוזהבהתאם   .יב

 כדלקמן:, עולה בין השאר, 32מ)"בע" שקם לשעברמ" ("בע

) וביום 311 קהר חללשעב( 320 הבחלק הרהחכי יותוזכמ קלסל חשופרל שקםכרה מ 1.2.1997ביום 

את ) ו311לקה (לשעבר ח 320ה בחלקה את יתרת זכויות החכירי לליברטם שק מכרה 30.12.1999

 ת הביה לחלקה זו.כויומלוא ז

בו פעלה עבר שר בא יר" בוי מבה מסחל גבי מגרש "שקםים" ועבת  יוןעל "קפו יםויי מגרש קבגעל 

 ם.רים שוילשוכבשכירות ו כירלהשי טליברת בכוות וכע לצרכן רימשב תוחים לימ ו,ב לכות ח

, ולימים התעוררו םיהם בידרים שויים הסמסדירספר הסכמים החתמו מ "שקם" וקיוים" ןבי

ת שר אאפלויר את המחלוקות ים להסדהצדדים מעוייך שכים, להסכמשר בקת וחלוקות שומ

 :השאר, כדלקמן ביןם, הוסכלכך  יא אחד. ימסחר יוןכקם יבייי העלת שהפ

ום שטחי ע לקיבוג תיבדק העמידהוים אז במבה קי גרש שקם אובמוספים  בו שטחיםוי ככל –

 מספקים לכל מגרש בפרד.יה ח

 י.שהיו בתחום הצד הדרישות החיה לא יכך שזה  יעשהביה תר היש יכל צד שיג –

 תחים.פעות באמצ םהביי םימחובריו הי יםבי המים כמסכימ דיםהצד –

 התאם להוראותביטולו בת הצדדים לפוף לזכויובכשים  99ף לתקופה של בתוק הסכם זה יהיה –

 ם.ההסכ

 .33ו בעתידיב רואש יימיםהק יםטחשבגין כל ה ואחזקה יוים דמי יהוללק ליברטי תשלם –

– ילק רטיבלילם שי, תיברטבבעלות ל םרייסחמהזקה לשטחים האח לדמיסף ובוקהאחז יים דמ 

 .דים)מסחר ולמשר(לי להקים ליברט מתעדת אותו ףין השלב הוסם בגשיודח

 יםמצדדים מסכיהווה מבה מרכזי אחד, הבו יים באופן המב בר אתם מתכים לחצדדיל וההואי –

 טיברילחים י שטשוכר ם שליסוקע תרו במרכז, וכי מטות שיפעלכון של חוי הילמכם תע ולסקבול

 ם.ידדהצ תמכסעו בהיקב

ר לבשה, חדין השאר: הליברטי, ב הכרים במבים למספר שוקיו מראש של הסכמהישה  וזהחב –

 צועים, כלי בית וכו'., צעלקטרויקהמל ואה, חשכושר, העל

כמה להס עויגדים הדהצאם כן  שומה בחוזה, אלאאיה רה שרלמט השכירא לל בתיברטי מתחייל –

 וש.השימגבי ל

 קיוים.ת סכמלה רים, בכפוףבוהצי טחיםשבים כיד דומעלה יתשאר טיבריל –
  

                                                      
  רשום במקור בחוזה. ךכ 32
 .50% ור שלעשיבהחה טו יהיו זכאים לברומ"ר  400ל עמל בשטח ש חויות עוגן 33
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     :הסכם מכר

הלן: בין "ליברטי פרופרטיס בע"מ" (ל 2018במאי  9אריך חתם בתשמכר,  להסכםבהתאם   .יג
השאר,  לה ביןוע), "קיוים"/ה"קו: "ה(להלן בע"מ" לאשריבם ייו"ק ביןל) ""ליברטי/ת""המוכר
 :מןכדלק
  ה את:רה לקוכרת ומעביומ כרתהמו

יות וא הזכולהמוכרת תסב את מ .יוןקמכר הא הזכויות במלומון ויהק ממכר – 34יוןהק ממכר
  ת החל ממועד ההשלמה ואילך.חובווה

בשי  ממכררת הישת יתרת לרכזוח יתבלה פציאו קתעמו –  35"מכרהמיתרת "כישת האופציה לר
  מתווים: 
 ן:להמ (למע"+  ₪ ,000000,76של כום ה לסמורבת 36ודשיםח 6ל שקופה למשך ת -אשון מתווה ר

 פצית המזומן").או פת"תקו/פצית המזומן""או
 תמויקיתהממועד  יםחודש 12משך זומן, החל ממועד חתימת ההסכם ולאופצית המ צדל - שי וה ומת
ה תהיוקל ,התלהמאי תלבתה משובתמורה לעסק "הממכר תרית"רכישת  ע עלהודייה לה אופצ ,
לתי הב יהת הבלמסחר וזכויום יחהשט יתרתורדים ר המשממכ מוכרת עבורתשלם ל בתמורה שרא

 מע"מ.₪ +  16,000,000ל שמוצלות סכום 
 ומבוטלת להטבה היה תציהאופ זיאהאופציה ה לא מומשדה ובמי –  פקיעת אופציה בלא מימושה

 תזכאי יההתאשר  תעדי למוכרלב ופןבא תותישארה שייכ (המגדל) הממכר"ת ב"יתרת ויוהזכומלוא 
   ). ם שיתוףהסכב קרקעין מוסדרוף במשיתהו( םבעלימהג  ת בהןלעשו
 תלקוה א ירה, ואף תחזקדם את "התב"ע החדשה" ללא תשלום לקוהמשיך אית לשרתהיה  תהמוכר

  ות).הזכוי ןתאו ןידי הקוה בגי על שישולמוי (ככל "לרמ תרהימי ד שלוםתה
ממועד חתימת ם וי 60 תוך ליתקב , שבולהמתה יה בתאזה מות סכםשל הה ותוקפ – תלהתאי המה

(על פי דיווח  דדים בהסכם זהלהתקשרות הצ  העסקיםהגבלים הור מאת הממוה על איש, ההסכם
  . 22.5.2018בתאריך  הומהמר ישוא תקבלהי כעת עולה הדמזמין חוות 

רת המוכעם ובשיתוף פעולה בוו ל חשעעל קוה יפים כי המסכימ הצדדים - קידום תב"ע חדשה
וה גם יחתום כך הק . לצורךםל המשרדים מהמגורייצומגדל ופיוי מיקום הלש עתב" ישוראעול ללפ

 .)שדרישי (ככל 197ף בקשר עם סעי על כתב שיפוי לתשלום הוצאות
במקרקעין  יתן  להקיםו לא יהיה א/ו פקעו םיה למגוריכויות הבבמקרה וז - כויותזהת רתי שתרכי

  מע"מ.+  ₪ 48,000,000 סכום של  מכרמהת רלית בתמורהרת וכלמם ישולאת המגדל אזי 
דעת ל על פי שיקו חדשה" למימוש זכויות ביה למגוריםה("התבע  פהחליהמ כיתתבמקרה שה

תשלום תוספתל כול( מ"עמ+ ₪  68,500,000 לשסכום ל רההתמו לדגת ,ףוקת מתןל אושרת) ההקו  
   .₪) 20,500,000של 

תשלום דמי ההיתר זר אז יוח את האופציה, משמילא וידה מברם ביתר, י הההקוה ישלם את דמ
  וה.מוכר לקהמ

                                                      
ועד ממ חלות הבות והחויזכוכולל הבתשריט בשם "קיוים",  םמימסום האת השטחי ווהמה כר הקיון"מ"מ 34

ת ר"יתל את כול וון אייכר בק. הממלתי מסוימיםבקים לה בחיון יקו לקוהזכויות בממכר הק .מההשלה
 ות".לי מוצבלתיה הואת "זכויות הבסחר" מחים לטהש

תי יה הבלמכר הזכויות, זכויות הבמו דהין, מכר הקיוט מלמעמכר הכולל מהאת  ממכר" מהווהרת הית" 35
 .סחרים למחשטה יתרתווצלות מ

 שה.ע החדהתב" להקדת תהמקומיועדה קבע דיון בויבו  הבמקר קופת האופציהיתן להאריך את ת  36
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  התמורה עבור ממכר הקיון והאופציה
₪  3,040,000ן + וקיממכר ה בגין₪  159,960,000(מ מע" + ₪ 163,000,000ו שלום היסה"כ הת

 על פי ההסכם. המוכרתות בחולמילוי ה, בכפוף פציה)רת האוומת
 זכאית ה הקוהין ממכר הקיון, תהבגיהתמורה ותשלום מלוא ה מלההש מועדהחל מ – למהשד המוע

 .37כירותלמלוא דמי הש
   – יהצון והאופיעם ממכר הק מיסים ותשלומים בקשר

ג ורח או שימוש/או דמי היתר וים ו/וות דמי חכירה מהלרבויון כר הקבגין ממ "ימרל וםתשל לכ
  .דהל יישולם על המוכרת וע ולחירה יהחכ תתקופ סיום מועדה עד ללחוזה החכירבקשר 

מת תיילתו לאחר חההסכם יחול על המוכרת, במידה ומועד ע תימתעד חומעד  ולתישעהיטל השבחה 
  ה.קוה ל עלויח החוזה

 ביחס בריםוהמעהחלקים בוגע לשיעור במשותף  הצדדים יפעלו – מכרויות במהזכרת והעב שוםיר
 1/2 צורך כך שיעמוד עליה ככל שיהברטי יעדכו לי ייד לדל עגמת המר השללאח דים.לכל אחד מהצד

 צד. לכל
 כרממה תרביתת יוכוזה אלולרכישת מהמזומן  תייבכפוף למימוש אופצ- קת יתרת הממכר במזומןעס

 מע"מ.+ ₪ 76,000,000ה"כ של ישולם ס
 ביהה ויותוזכ  סחרמלים ויתרת השטחים רדמכר המשמתמורת  - תשולבהממכר המ קת יתרתסע

 .מע"מ+  ₪ 16,000,000ם של סכוישולם  וצלות למסחרמ יתהבל
 קטפרויהת או על חשבור ויקים מוכאת ממכר המגורים מה שוהקוה ירכ -  התמורות עסקת
  כל היחידות.של תקבל ממכירתן ורות שמתמכל ה 30%רת סה"כ של שלם למוכבתמורה תו ,םריגוהמ

   – בתהמשולומים בקשר לעסקה ותשל מיסים
  ה.ל הקויחול ע אתב"ע החדשה הוין הבג וספים דמי היתרתשלום  ליחושככל 

ים רגוהמכויות לזבחה של היטדלקמן: הא יחול כהו ככל שיחול היטל השבחה בקשר לתב"ע החדשה
 קוה.חר יחול על ההמס ת, היטל השבחה לזכויות המשרדים ויתרת שטחיעל המוכריחול 
   – רותת התמוית המוכרת בקשר עם עסקאופצ
תלה, הקוה מימש את י המם ממועד תאשיחוד 20היה וחלוף  , מוסכם כירות האמור בהסכםלמ

חודשים  6פה של וכרת תקוהא למ, אז תקטפרויביה לוטרם הוצא היתר  לבתהאופציה העסקה המשו
 ₪. 65,500,000תמורת סכום של רות ובממכר התמ הכויותיא זולהודיע לקוה על רצוה למכור את מל

   – סקע וןיריש
  .39י החיון, ועל כן החיון איו פעילשטח ון עסק להפעלת, וכן אין רישי38סקן רישיון עלקיון אי

  הקוה. היה על עסק ןרישיו אתלהוצ האחריותי טיוטת החוזה פ לע
  

                                                      
 .2018י ש יובחוד המלואבשולמה רה התמומין חוות הדעת, וח מזופי די על 37
 ון.יהקים של ישיון עסק לשטחים המשותפרדר בהעבר הדעת מדו וותן חדיווח מזמי על פי 38
ת כיבוי אש כרמע םלהשלי ם ישיוריהציב טחיםשיון ולעסק לחשיון כי לקבלת רי עולה ,ים""קיו חוודיפי  לע 39

 .דרשמל בהתאם למערכת חש תהתק ל, וכןחשמכת הלמער
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  :  הסכם שיתוף

 ,ראן השבי ולה" עליברטי" לבין "ויםקי" בין 9.5.2018אריך בת םשחתלהסכם שיתוף, בהתאם   .יד
 דלקמן:כ
ן, לפיו רכשה קיוים מליברטי את בדוכר למקרקעין שרו הצדדים בהסכם מהתקש 9.5.2018ביום  –

  יון".הק "ממכר

ן, לרבות החזקה, השימוש ואת יחסיהם בעי םיהרקעין בית המקת חלוקא סדירהברצון הצדדים ל –
  קעין.קרמב ביהאופן הבין השאר הסדרת תאי וין, עעלי הזכויות במקרקכב םההדדיי

להסכם  8אף האמור, סעיף  על .וע בהסכם המכרבמועד ההשלמה הקב כס לתוקפוהסכם זה י –
 .ם המכרסכו בהתד פקיעת האופציה כהגדריכס לתוקפו במוע

 .ויתלהשלים את הסכם המכר ואין גורעות מהוראו אות הסכם זה באותהור –
ל מימוש , במקרה שהאופציה אשוות מעסקא במועד ההשלמה של איזה יפקע תוקפו של הסכם זה –

  המזומן החולפת לפי העיין.סקת ת עמרה של השלידי הקוה או במק על
  - חוד זכויותחלוקת שימוש וי

 .40)'תשריט (ספח אר החלוקה היה על פי בעין, כאש םבייהקעין ת המקרא לקיםחהצדדים מ –
ת, במידה וים. יחד עם זאיקל וצמדממכר יד לליברטי, וגג מבה היוצמ ה החיה וגג המגדלמב גג –

 בין הצדדים. ל גג מבה החיה, הזכויות יחלקו בחלק שווהת מעות ביה וספובעתיד יאושרו זכויו
שטחי שירות של  םמצוייכגרעין המגדל  העתיד לשמש +) 32תון (לס התחמפטי ברבחלק ליב –

ת יא לליברטי (וזאשהלכ מורהללא ת יפו לשמש את "קיוים"יוס ומוסכם כי שטחים אל, וםשוכרי
 ואין משים את היעוד שלהם). במידה וליברטימהם מפיקה הכסות יוים איה גובה/כל עוד ק

 יום. 180הודעה של יוים לליברטי ברו מקו יועבאלחים טתקים את המגדל, אזי ש
 השי. הצד תו, ללא צורך בהסכמחלקבכל צד יהג מהג בעלים  –
  ברים הקיימים.מעב יהש בר לצדכל צד יאפשר מע –
  - כוש משותףר

ותף לשימוש מפות החיון המסומות בתשריט יהוו רכוש משף. רישום בית משותהצדדים יפעלו לר –
 . דדיםצמשותף של ה

– יויון, מוסכם כי במידה וליברטי תקים אשה את מלוא הזכויים רכקגדל במקומו המ תות בח
ל  50קן .(בין ה על פי התשכור מקומות חיל יטרלליבתאפשר יתר הביה למגדל, היא פי הלהמוצע 

 ).מקומות חיה 70 –
  - ישוםר

קרקעין ים במבמועברם ותפישיין השיעור החלקים המהצדדים מסכימים כי יפעלו במשותף לע –
י, טברי לידהשלמת המגדל על י עם ,לכל אחת מהעסקאות שבהסכם המכר. כמו כןיחס אשר יש לי

  חצית לכל צד.מ הוושיה דים כךיעדכו חלקי הצד
  - וד זכויותעברה ושיעבה

את הוראות ההסכם ל הזכויות החכירה, מקבל ההעברה יקבל עליו אה שה חלקית או מלבהעבר –
 .לוצד  הויהוו

 זכויתיו בחלקו במקרקעין.ה רשאי לשעבד את ד יהיכל צ –
  - פירוק שיתוף

אחר שים, גם ל 3פו חל םרין טבמקרקעשפט לפירוק השיתוף מת לבי רה רשאי אף צד לעתויהי לא –
 בית משותף.שום יה בדרך של ריה פירוק השיתוף יהמועד ז

                                                      
  ושקה.בגרמ התיאור , יגברלמגדלהיתר הביה לרפה וה שצקלגמוש א' ספחהבדל בין התשריט ב יהויהבמידה  40
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  - וף)להסכם השית 8הקמת מגדל (סעיף 

 כפוף לשיויים המותרים בהסכם.ובכהגדרתו בהיתר מגדל ם את הקית להירשאליברטי תהיה  –
ך כל עוד לא לכ תירשא , והיאהמגדל ולערוך שיויים כוןתל רצוה לטייב את ה עעליברטי הודי –

ור המגדל לרבות הגרעין, ולא תשה את קוטל, לא תחרוג מהביה להקמת המגד וג מזכויותתחר
 ).8.12(בכפוף לסעיף  המגדל מיקום

 י לבצע את הפרויקט בהתאם להיתר הביה.יבת לאפשר לליברטמתחי יויםק –
רים לשוכרים שכומהחים ק מהשטהביה כרוכה בפיוי חליתר הקמת המגדל בהתאם לוה תהיו –

וי יחולו עליה בלבד (לשלילת אחריות ל הפיות שוות והעלמתחייבת כי האחרי ליברטי, יםשוי
יבת שלא תגיע להסדר תה. קיוים מתחיעל דעוים ויעם ק ותעשה זאת בתיאום ים)קיו

ם עד לתופי ההסכמים הקיימים ו ת עלוות את תאי השכירלש יהסכמה עם השוכרים בכד/
  .41להןת המוקות שכירות והאופציוה תפותק

 .2029 -ו 2024 לשיםהיו עד לגבי שוכרים אלו ות שכירה מימועד הסכ – הערת הח"מ
מגדל במיקום על פי היתר הביה למגדל רו במסגרת הקמת היווצ/תרוווישיחים טמוסכם כי כל הש –

ים בצבע תמן  קווים באפן קבוע חלמה םושאישריטכלת בתהמגדל (מסומ ישויכו  ד') פחס
ים לכל לקאי השעבוד ף לת(בכפו ת המגדלהמאוחר במועד השלמיו לטובת גורם מממן מטעם

ם, וזאת ללא תמורה ם שגרעו מקיויהשטחית חלף זא), ויככל שהדבר יהיה רלווטליברטי ו
 וספת.

 מתוקבמ"ר  125, מ"ר מסחר בקומת מרתף 24של  ולה כי מדובר בשטחח עפעל פי תשריט הס
  קרקע).ה

  – להסכם 128.סעיף  –
– יוהמזומן לפי הסכם המכר ו/או לא תבצע את עסקת  פציההאו לא תממש אתים במקרה בו ק

, בשטח במגדל והחיון כפי פי ההסכם את כל זכויתיה עללממש יברטי ל שאיתרהחלופית, תהיה 
וים במסג על ושתכיובי שטח זה.לג וליחו ההסכם ב"ע החדשה, וכל הוראותת התרידי ק 

 קמת המגדל במיקומו החדש.ש להח התכסית הדרליברטי את מלוא שטים תקה לקיו –
ים על פי תקן החיה שיהיו דרושומות לוא מקמ , אתםיברטי מתוך חלק קיויקיוים תמכור לל –

 החיה לצורך הקמת המגדל.
  
  
 ת את שטח המסחריכשור ים""קיו שה והסכם השיתוף, חברתהרכי על פי חוזה - הח"מרת עה

ים ומשרדים במקרקעין שבדון. יחד עם זאת, מגורכויות הביה להאופציה לרכישת ז הקיים ואת

זה, רשאית ליברטי לבות את מגדל ק הזמן הקבוע בחוה בפרהאופצית מש אמבמידה ו"קיוים" לא ת

) יהיה צורך דלגמהעין ל (וגרמגדהאשר לשם הביה של ן, כודים מעל מבה הקימשרההמגורים ו

 בסיכומו של דבר יגרע מקיוים  שטח כאשרבין החברות,  בויים םם" מסחרייילופי שטחי"בח

  .מ"ר 245 –של כ  בהיקף מסחרי

                                                      
אה המגדל בהתר להקמתים הדרושים ותם מהשטחי לפטליבר לה שזכותתסדיר מולם את  מעמד ובאות םלא אא 41

  ם.יו 180ל ש
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  יהול כםהס

, ן השארעולה בי, "ג"ביבין "קיוים" וביו , 20.2.2018תאריך שחתם ב להסכם יהולם תאבה  .טו

 מן:דלקכ

  .42יהולהמפורטים בהסכם ההשירותים  ל עצמה את ביצועת עלבג מקקיוים מוסרת לביג ובי

  .30.6.2018החל מיום תקופת ההסכם היה 

  .פרסום וכו' דום,יכלול, בין השאר: ביצוע ההח"ש, גביה, תפעול, תחזוקה, קייהול הפרויקט 

  הפרויקט. בכח האדם שללביג הזכות לבצע שיויים 

  .רותביג תפעל להכין ולהחתים חוזי שכי

ירוט מרכיבי הגביה (שכר דירה, דמי יהול, כרים ופו מהשוגבשם דווח לקיוים על הכספייג תב

  , חשמל וכו').ביטוח

  

שוכרים את דמי ית לגבות מהרשא לביצוע השירותים על פי ההסכם תהיה ביגבתמורה  –התמורה 

  יא זכאית.היהול להם ה

יוים קי דפשווה לממוצע שתי של עוום הכסרית כל שה קלדף ת לשלם לקיוים בסוביג מתחייב

ימת ההסכם, בתוספת ) שקדמו למועד חת2015-2017הול ואחזקה בשלוש השים האחרוות (בגין י

   .מע"מ. הסכום הסופי יקבע במועד ההשלמה

  

ם בישראל" דמי ברת "קיויווח חתאם לדבה - "ים ן בתקיוהול ב"הי ידמ ייןמ לעח"רת העה

  תאם לסוג הכס וגודלו.ם סבירים כמקובל בשוק ובהיהרים ה הגבים מהשוכקזוהאחהיהול 

  

                                                      
42 י מועד חתהסכם הערך לפ על רכישת בעלו וזה החימת יהולת "ליברטי" במבל יהוה השקם, ברם הסכם ה

ול על מבה השקם ול יחהכם הידי ליברטי, אזי הסיהשקם מ מבהת במידה "קיוים" תרכש אכמה שולל הסכ
 על שי המבים.ל ועל כן הוא חהיהול  הרכישה חתם לאחר הסכם. כאמור ההסכם קיון בת יםמבה בוסף ל
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  :ה השקם")מב"ין (לעי חה לוועדה המקומיתל השבלרמ"י/ היטהיתר דמי לום תש
 

 הן יוזבלה באימקרקעין ל ידי שמאית ה עאשר ערכה), ומת מקרקעין (שומה ראשולשהתאם ב  .טז

 לקמן:דכאר, , עולה בין הש19.3.2017מתאריך 

  עוד/יצול.יוי יי היתר בגין שמדת גביי: מטרת השומה

  : מהלופות השוח

ביעוד  19983.5.יום מ חוזה חכירה חוזיותזכויות בעלות לפי יות הווי זכומדן שוא – 1ספר ה מחלופ

  ם.מסחר ומשרדי

  . םימשרדביעוד מגורים, מסחר ו ע מאושרתב"תלפי בעלות ה י זכויותאומדן שוו – 2ר חלופה מספ

  . משרדיםר ומסח ורים,ביעוד מג בקשה להיתרי לות לפוי זכויות הבען שואומד – 3חלופה מספר 

  

  : ללא פיתוח)קרקע  (שוויהשומה 

  ₪  56,076,000 =   ת חוזה חכירהזכויות חוזיופיתוח) לפי ע (ללא שווי קרק – 1 ה מספרחלופ

  ₪ 119,345,000=    ושרתתב"ע מאקרקע (ללא פיתוח)  לפי י ושו – 2ספר מ חלופה

  ₪ 50,0002,311=       רבקשה להיתפיתוח) לפי  ע (ללאשווי קרק – 3 מספרופה חל

  

  ₪.ון מילי .121-היה סך של כ תשלוםהרישת סה"כ ד

  

 ,רמ"ילשומת ה הליך השגדים מצאים בהצדדעת עולה כי ל פי דיווח מזמין חוות הע – ח"מהערת ה

   .היתרטרם שולמו דמי ו

  

  

, ת יםי עירית בל ידס בע"מ" ערופטיברת "ליברטי פו לחהוגשאשר , ת היטלי השבחהושלדריבהתאם   .יז

 כדלקמן:השאר, ין ב עולה

 ₪. 10,981,566=                  בסך של 1/483בגין תכית בי/ 777 מספר ההשבחהיטל  . 1

 ₪. 1,294,649ך של      =  בס 1/483ת בי/ין תכיבג 20140030ר ה מספהיטל השבח . 2

 ₪. 161,063 =                 בסך של       קלותין הבג 20170348חה מספר בשטל ההי . 3

  

   – 43היטלי ההשבחהעיין מ לח"ה ההער

 העברה בקאית. ולמו על ידיכי הסכומים שדרישות התשלום רשום  גבי על

                                                      
 חה).שבלי ההטות הי(שומ הוועדה שומות "מהח ו בפיצגלא הו 43
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  רותדמי שכי  .יח

   ביג.ברת י חו בכתב על ידירות מסרהשכ סכמיפרטי הירות והשכ תוי דמי -כללי 

  

 .)טחי אחסהלל ש(כו "רמ 30,023 -יו כבדון הכס שבק הכל השטח לשיוו ךס

92% של פוסהתשכר במו כסה.  

  

  :םת חודשייכירודמי ש   . 1

 :םהי  1820 דצמברת לחודש שכירודמי ה

  כולל מע"מ. אל שלחוד/₪ 3,772,712  -       חויותות רדמי שכי

  מ.לחודש לא כולל מע"/₪ ,09622  -      44תאטות סלולריוות שכירדמי 

  

  :מלייםיימרות היהשכ יון לדמיתוספת פד  .2

ה כי תוספת דמי עולרות המיימליים, השכיי לדמ פדיון ין תוספתיבעירות י השכולת םהתאב  

  .ע"מכולל מלא  לשה/₪ 322,240 –כ סך של  פים משקדיון פחוז מהכא רותשכי

  

  :מחשמל רווח  .יט

  שמל,ובר חצבסיס ההכסות/ הוצאות  לעולה כי ע יות בע"מ",ק ירכזמחברת "ביג בהתאם לדיווח 

  .לשה/₪ 643,000 –כ  ו בסךידעת הה וותעד הקובע לחכון למושמל חוח צפוי מסה"כ רו

  

  :ייםחים פושט  .כ

  ה.פוי להשכר טורוב מ"ר 2,311  -כ ל ידות בשטח כולל שיחיון מספר הק ביחבר
  

  

 :ת יהולחבר  .כא

כס היהול בעל  חראיתא, עולה כי "ביג" ישראל"חברת "קיוים בו "ביג" תחבר ם להסכם ביןבהתא

   .גין הרווחים מדמי היהולשה ב/₪ 600,000של  םם" סכומעבירה ל"קיוי ורה היאובתמ ן,דושב

  

  

                                                      
גבי ר בגים היתר ביה). לאות ודש (אשרח₪/ 1766,1 שלבסך לאטות ס בולים ביחלים תקת כולירוהשכמי ד 44

ור בשיעה הפחת םמקד חשבוןא בובדש, החו₪/ 6,578סך של ה בבי רם היתלא אותר בגית שאטוולים מתקבה
אלו.  שוכריםודש מח₪/ 5,920ל שיקף בהירות כשי דמ ןבובחשן הובא ר) ולכבהית פולוטיה רבגין הסד( 10%של 
 חודש ₪/ ₪22,096 =  ₪5,920 +  16,176   לאריות :סלוות טא בית לגי השכירודמסך 
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  ם באומדן השוויליגורמים ושיקו
  

  ים:אבים הים והשיקולמרוהגת, העקרווהיתר,  י, הובאו בחשבון, ביןהשוובאומדן 
  

מה המתאימה גישת השו. ויאומדן שו רתלמט וןבדקרקעין של המש י השוקהתבקשתי לאמוד את שוו –

 ת.כסוהון ההיושת גי ההילהערכה זו 

  

  לשי.אחד  בצמוד םהבויי םימסחרימבים  ישהווה הדעת משוא חוות כי ון הת –

וכולל שישה  , ומת מרתףק מעל קומות 3בה וגב" הבוי קיון בת יםה מסחרי הידוע בשם "מב

  , בת ים.92פטל יוסברחוב ממוקם ב, הרכלי סים המשמשים לחיון כמפל

  , קומת מרתףל עמות מקו 3ה הבוי בגוב "םהשקמבה " ע בשםרי הידומסחמבה לו  ובצמוד ממערב

  .בת ים מרכז העיר, ב הרב לויספטל פית רחויוברחוב ממוקם ה

  

 17,010של ם רשובשטח  319חלקה מספר  ,7128כגוש קרקע הידועה  ל ע בוי" ון בת יםיק"התון כי  –

 מ"ר.

  

 7,380של בשטח רשום  320ר לקה מספ, ח7128כגוש ה  בוי על קרקע הידוע "מבה השקם"ון כי הת –

  .רמ"

  

 םי בת ,ןחולום הערי תיואוכלוסמשרת בעיקר את ו, עיר בת יםבממוקם  שבדון כסה התון כי –

    ון.יראשון לצו

  

שדרות לף יוספטל, מחראשיים כגון  ועהת ירילצ בה וזאת בשל קרבתוטו ת לכסהגישוהתון כי  –

  .וםיסבאיוספטל ורחוב 

  דון.בשקעין ך למקרת לקום בסמותוכהקלה מ הרכבתתוואי 

  

  

ת ים" ב" תהשבחה לוועדה המקומישולם היטל  20100017 יתר ביה מספרשבון כי בגין הבחהובא  –

 ראל.למהל מקרקעי יש רתי היודמ

  

 קייםן היור שיויים במבה הקהית ,20120612ר ן היתר ביה מספית 7.6.2015ביום א בחשבון כי ובה –

יה במסגרת יים במשטחי החובות שים, לריפיוים חלשטח מתם אטומים ואטיטחית שפתיחוללת הכ

 חים המאושרים.השט
  

  

היתר ל השבקהוחלט לאשר את ה10.6.2018 יוםמ 20180011ספר מת רישוי ת רשוהחלטבן כי התו –

ן מטרות התכית, בי, )20120612מספר ביה ר שיויים להית ית(המהווה תכ 20161311ספר ביה מ

  .ופיםחלחים טומים ואיטום שטא טוחיםיחת שפת
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 ייבוריהווה שטח ביעוד צן ע בקיוהקולומק לפיה שטח בתי /662ר בי/פסמ כיתת אושרה 2016שת ב –

זאת (ו יוןבק המסחרטח י לשיקרע רמ" 1,300 רה לתוספתבתמו, ת העירייהווחת התושבים ובבעלולר

ר סך כל השטח המותמבלי לשות את  343תכית בי/ים ביה המותרי הבחשטבימוש השי ועל ידי שי

  לביה).

זה לעירייה  טחש עברתריית בת ים לגבי העית לבין הזכויויתוף פעולה בין בעלי סכם שה םת, חכמו כן

ת ווה חלק משוא חו מהוואי טח זה, של כן. עותבוהתריוך בתחום הח יותרופעילות עילהפעלת 

 עת.הד
  

, אשר )502-0245712( ת ים""קיון ב - 540/בימית מתאר מקוהופקדה  2018 רספטמבבחודש התון כי  –

ים,  למסחר קיון בתשטח  תתוספ, בין השאר על ידי םר בקיון בת ישטח מסחהגדלת  היהה מטרת

ה על חשבון העליויה שישית והרחבת שטח המסחר בקומה מת חטח קומש על ידי ביטול של חלק

  .החיהשטח 

ן שלב זה, בחשבוהובאו ב אל ,)שרהברם טרם או פקדההוטורי של התכית (תכית טטובה הסור מצאל

  .ת על פי תכית בהכה זווויווי  זכאומדן הש
  

ר קור. בביסלולת ברוחר מספ של רתלאטות ומתקי תקשוחים שטמושכרים  המבה גי בגהתון כ –

 המתקים.ין חלק מרק בג תריותר הדה אועבמשרדי הו

  ר.תיה ללא תקבולים מאטותי הובאה בחשבון הפחתה ביחס לבאומדן השוו
  

  

 ם על ידי השוכרים. ילמפי שמשוהשכירות כ דמיאו בחשבון הוב –

או הוב ם,ימיישקכל כן, יוהוספים כאחוז מהפד ירותשכוי, דמי הן השודמבאו מי שמרות,מטע

  מי השכירות הבסיסיים.היוון ד שיעורמר תוה יון גבוון בשיעור היבובחש

עם  זאת לכסים. יחד עם 7.75% - 6.75% בים סבם מיבים ע כיושיעור ההיוון המקובל לכסי  

ת פועם חוזי שכירות לתקוו') וכח, בקים ביטו תוחבר רדי ממשלה,טובים במיוחד (כגון מש םרישוכ

 כסים עם חוזי שכירותואילו ל 6.75% – ממוך יו ה יעור ההיווןש ומעלה שים 10ל שת וכורא

בשווי ויה ירידה מוכה או שצפ הפעילות תמר בהם ילות", במיקומיםלתקופות קצרות של חברות "רג

  .7.75%-מבוה להיות אף גים, שיעור ההיוון יכול סכה

 טרטגים אסקו, מיי השכרהטחבוה לשוש גיקל בלכוה ההגבוה ובר בכס מיב בתפוס, מדןבמקרה ד

 ,תכסובגישת היוון הה האמור לעיל לקח בחישוב שוויעל רקע בעיר בת ים י ועה ראשציר ת על

 תושכירוספת דמי הלת 8.0% -רות הבסיסים וישכלדמי ה וצע משוקללממ 7.0%ון של יעור היוש

  ן.עים מפדיוהוב
  

ים") וזכות חוזית לחכירה מהוות ("מבה ("קיון בת  תוומהה כירחות ויכויות בכס מהוות זכהז –

  .השקם")

עבור        הל מקרקעי ישראלום אשר ישולם למב השומה הפחתה בגין הסכבתחשיון בחשב הבאוה

  .חר תום מועד החכירה, לאחוזה החכירה שודיח
  

 ית), וחופשיופשחת ובשכירים למחזיקים קיימים (שוכרכס היו במצבו הוכחי הל ש השוויאומדן  –

 .31.12.2018לחוות הדעת הקובע ועד ון למכ בוד,שיעו מכל חוב
  

  וות הדעת.עין כון למועד חומצב שוק המקרק ורלבטיים ים דומיםי כסרחימ –



  

  

  

  

I:\DATA\DOC31900\31958.doc  44 מודע  

  

  ישות השומה:ג
  

  :מקרקעין יסכ ימת שוומות שלוש גישות עיקריות לשוקיי  .א

  

ם בתו סקהבערת הכס ן לקבל ממכייתשם הסכו -ה) שווי שוק (גישת ההשוואגישת   1א.

      -לת) מושכ הורצלים בהפוע, ן ומוכר מרצוןה מרצוקו ב ביןל

ככל  םימושו בכסים דעל עסקאות שעשווי שוק בהסתמך בוססת על אומדן גישה זו מ    

יקום, שטח, שימוש, מה (מאפייים כגון: מושהא וכס שביחס ל םבמאפיייה  האפשר     

    יו תותש ן,תכ ייה, הזככבתעסקעד המו ס,ויות ב ,וכדומה). השוואהון הה  

יים דומים במאפי וריםובאזיבה הקרובה ההשוואה בסבל תוי תוח שי הו עששה זגיב    

  ת.י התאמה לכס שוא חוות הדעבמקדמ שומתוך כדי שי  שלהם,     

  

תוים של  פרמסם קיימידעת ן למועד הקובע לחוות הישימה בעיקר כאשר כו וזה שגי

  .הירכים לממוצעה ר כסים דומיםים מספקיימאו ש ועלו בפבצעהתעסקאות ש

  

  - ות  היוון ההכסגישת   2.א  

 יעור ההיוון הראוילפי ש תוישתיות הצפושל ההכסות ה עשה היוון ישיר בגישה זו  

 עתבי). בקהכסות העתידיות הצפויות מרך הוכחי של כל ההאעה וישווי ה(כלומר ה

 ת, מהוירותשכ, משך תקופת השוכריםות היציב גוןים כורמג משפיעים יעור ההיווןש

ם, מסחר, משרדי - ה לכסים מיבים (גישה זו מתאימ ימושים וכו'ושכר, השכס המה

  ה לדירות מגורים). מיאמת ואיה בתי מלון, מקבצי דיור וכו' דלק, תוחתעשיה, ת

  

  -י)יזוי הפהשו גישת העלות (גישת  3א.  

   יהה לאומדן עלויותופשי, ק החע בשוקרקוי הלשון ערך אומדבגישה זהה מוההק ב

  .יזי ופוקציולי)ף לפחתים (פחת פהיזמי, בכפון הרווח לאומדו
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  ומהעקרוות הש
  

   ראשון לציון.וחולון בת ים  תלוסיוכואת אבעיקר משרת ו, עיר בת יםבהממוקם  מיב סכבמדובר 

  

ישת ג סביבה הקרובה,הדעת בוות שוא חס הכ של קףלשטח בהיואה ישירים שוה יר תוהעד על רקע

  ס.לאומדן שווי הכשה המתאימה היה הגיסות כהה היוון

  

תוי מ חלקהיוון הכסות מהכס כאשר שיעור ה היוון תשיג זה היה גשים כסים מסוהגישה בה רכ

וון ור הישיעמתן ת ורודמי השכישי מרכיבי מ חדא ת לכליחסומיבים דומים, תוך התיהשוואה לכסים 

  י:רלווט

   פועל.בם יהחוזירות כי) דמי הש1(

  גין פדיון.ובעים מתוספת בי השכירות ה) דמ2(

  

הקייי ולמצב  בצלמ כוי,ת שמאיות רלווטיות למצב התהתאמו תועההיוון מבוצקבלת תוצאות  לאחר

  של הכס שבדון. הפיזי 
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  יםחשיבת
  

  

 סותהכהון היות ל פי גיששווי הכס ען מדאו
  

 : )וחשמל לולריותס ותטדמ"ש אלל הכסה בגין כו(לא  םמחסיהשטחי המסחר ו ן שווידאומ  .א

כון לחודש דצמבר 2018
דמי שכירות 

חודשיים 
אקוויולטיים

תוספת דמי שכירות 
כאחוזים מהפדיון 

3,772,712 ₪הכסה חודשית מדמי השכירות במעוגל

45,272,544 ₪הכסה שתית מדמי השכירות במעוגל

322,240 45,272,544₪ ₪סה"כ דמי שכירות שתיים

7.00%8.00%שיעור היוון

4,028,000 646,750,629₪ ₪סיכום בייים במעוגל

סה"כ שווי בשלמות על פי היוון הכסות

סה" כ שווי בשלמות על פי היוון הכסות במעוגל

₪ 650,778,629

₪ 650,800,000  
    

היוון דמי  בשיעור ההיוון בתחשיב םיוייעור התפוסה ושיוי בשמימדית לשי ושות דגיריתוח 
  וחשמל):ות ות סלולריהכסות אטלל א כולים (סיסיירות הבשכה
  

  
  

  

  :מפדיון לא כולל תוספתם ישתיים בסיסי שכירות דמי
  

6.75%7.00%7.25%7.50%

 ₪ 670,704,356₪ 646,750,629₪ 624,448,883₪ 603,633,920

ירידה בתפוסה
בשיעור 5%

₪ 637,169,138₪ 614,413,097₪ 593,226,439₪ 573,452,224

ירידה בתפוסה
בשיעור 10%

₪ 603,633,920₪ 582,075,566₪ 562,003,994₪ 543,270,528

ירידה בתפוסה
בשיעור 15%

₪ 570,098,702₪ 549,738,034₪ 530,781,550₪ 513,088,832

ירידה בתפוסה
בשיעור 20%

₪ 536,563,484₪ 517,400,503₪ 499,559,106₪ 482,907,136

שיעור היוון
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   - תת סלולאריוהמושכר לאטוטח שוי שו מדןאו  .ב
  

22,096 ₪דמי שכירות חודשים 

265,152 ₪דמי שכירות שתיים 

6תקופה ( בשים ) 

9.00%שעור היוון

1,189,450 ₪סה"כ  

1,190,000 ₪סה "כ שווי במעוגל

מקדם תשלומים 

  
  

  

  -  )2018לרווח מחשמל ( חסמיוהי שוו דןאומ  .ג
  

643,000 ₪רווח שתי מייצג

9.00%שעור היוון

7,144,444 ₪סה"כ  

  7,140,000 ₪סה "כ שווי במעוגל

  

  -  ולהימ וחלרוהמיוחס שווי  דןאומ  .ד

600,000 ₪רווח שתי מייצג

8.50%שעור היוון

7,058,824 ₪סה"כ  

  7,060,000 ₪סה "כ שווי במעוגל
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  םיכוס

  ₪ 666,190,000  -    )'ד ++ ג' ב' (א' + הכס יון שודאומ

  ₪      000900,49, -    45חים פוייםפת שווי שטתוסב

00,0004,9  -    46ופציהאי מימוש האבמקרה של  י מסחרחשל שטהפחתה יכוי הסיכון לב      ) ₪-(  

  )-₪ (         000400,  -    47וצאת רישיון עסקה/שדוהפחתה בגין חיביכוי 

  )-( ₪    3,600,0001  -    48חכירההסכם  ממ"י עבור חידושתשלום לה תחפהכוי בי

  ₪  697,200,000  -  במעוגל)( ע"מכולל מ אל סה"כ
  

                                                      
  .השקם" מבה"מ"ר ב 844,1 –(מתוכם כ  ברוטו רמ" 311,2  - : כי המביםבש להשכרהם י"כ שטחים פויסה    45

וק וזמן לשיו דלוהפחתה לגגם שאר הין (מגלם ב מ"רל ₪ 135 – כסך של ם בייראורות מי שכיבון דבחש ובאהו
   וגל).במע(₪  49,900,000 –יים = כ וחים פלשט 7.5%סך בשיעור היוון בוביצוע התאמות), 

ם הקיי יטח המסחרכשת את שרו ם"רת "קיוידים, חבן הצדתמו ביחש תוףהשיישה והסכם פי חוזה הרכעל    46
 אים" לת, במידה ו"קיוזאבדון. יחד עם ש במקרקעין דיםרים ומשרגוה למיבת היות זכולרכיש אופציהה אתו

מעל מבה  ים והמשרדיםל המגוראת מגדבות טי לאית ליברזמן הקבוע בחוזה, רשופציה בפרק התממש את הא
י שר לשםאכ, יוןהקו םימסחרי "םחישט ילופיחצורך "ב דל) יהיהמגהן גדל (וגרעיה של במהביןיים בב 
  ר.חמ"ר מס 245 –יקף של כ בהמקיוים  שטח ע ל דבר יגרו שר בסיכומאשת, כוברהח

 האופציה עלל אי מימוש במקרה שטחים" פי השחילובמסגרת "ין גריעת שטח מסחרי בון הפחתה בגהובא בחש
  ים".ויקי "יד

  הש₪/ 588,000שים = חוד X 12) ייםת ראוודמי שכירמ"ר (₪/ X 200מ"ר  245  התחשיב:להלן 
סחר שווי שטחי המ= סה"כ  כר)ששטח מוטח פוי וחלק מההש(חלק מ 7.3%לל וקר הוון משיעובחשבון שא יוב

  ₪. 8,050,000ר היו מ" 245בהיקף של 
, שוכר הוי מול סדיר הפילה רשלשוכר , דמוקדמת ודעה דרשת ה(י יידן ממפוה באופהשטח איו  עם זאת יחד
חברת  הסכמת תשדריווהפי ךלילה יםק (תיים חשבון מקדא ביוב –ים דחיה של כש)0.8734.(  

ה לרכוש את ה אופציים ישקיוי (ל"י ליברטושא מימוש הזכויות עאי ודאות ב בחשבון מקדם ן יובאכמו כ
יכך ל). לפבצע כלתיא י להפיו ואז הליךה תמומש ציפאוסביר כי ה ם סיכויה קייח החברוולדאם בהתהזכויות , 

  .30%-כבהיקף של ות ם אי ודאקדון מבחשא בובי
  .₪ ,000900,4-) = כ(מקדם אי ודאות X 0.7יה לפיוי) (מקדם דח X 3470.8 ₪ 8,050,000 –ב שיסיכום התח

  יקור.במועד הבהציבור  ושמוח לשיהוא איו פת ןסק על כון עירישין ן אמכר, לחיוהסכם העל פי    47
החשמל, למערכת  אש להשלים  מערכת כיבויש ק ייון עסשרי אשרת לעל מ ה כיעול יוים""קלדיווח התאם ב
בלה הורכישת גרטור  + ₪ 110,000מערכת חשמל ת התק ור(עב לדרש ת חשמל בהתאםרכמעת התקכן ו

 300,000סה"כ יחדיו  ₪ , 70,000ן עסק ית לרישיואדריכל יתתכ והכת שותת גיהתאמו ,₪  120,000והתקה 
  .)₪ -100,000ות (בהיקף של כשו עבודות 2018במהלך שת  בוצעו ₪).
   ש).ת מראולתי צפויהוצאות בל להיקף גדול יותר (הכוב בון הפחתהשבח ובאת הטעמי שמרומ

, מסחריה, תעשרות מטלעירוית קרקע ן ה בגיוזה חכירחחידוש בדבר  ימקרקע בהתאם להחלטת מיהל  48
  ון.בדכס של רההחכי הידוש חוזבגין ח ויה צפריכדמי ח דים, להלן תחשיב תשלוםמשרו
  .₪ 10,000,000 –) = סך של כ 2036(" יון בת יםמבה "קה חוזה חכיר חידושבגין   
  .₪ 3,600,000 – סך של כ) = 2032(" םקמבה השמבה "כירה זה חחידוש חו בגין  

  .₪ 13,600,000י המבים = רה בשחכי לחידוש חוזהי ן צפודאומ סה"כ
 "י לצורךמפויה של רהצ ישהלדר מהווה אומדן של הח"מ כירהחש חוזה דום חישלוצפי לת -  מת הח"ערה
  סופי.באופן היטל  ךאת ס ועלקב יתן יהיה מ"ישת רבלת דריר קאחרק ל את רמ"י.ב יאיו מחייב בלבד וחשהת
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  :למועד הקובע כותדון הסמושב כסת בות ועסקאושומ

מהון ) 50%ע"מ" מחיצת (כסים בר מחברת "אלד ע"מ"ב יותמרכזי קחברת "ביג  רכשה 2018בשת 

פק וומת הויהמפרעה יוים יככל הז"מ" ומע"אל בים בישרשל "קיושראל.ויות בק  
  

  
  :קמןדלכ בין השאר,  ,ודמותשוא חוות דעת זו הערכות שמאיות קי בכס ביצעת

  

בע וק מועד
 חוות הדעת

  רכת השוויהע  עתהדרת חוות טמ
 סטייה מהערכת

וכחיתהשווי ה  

 ןומרצ למוכר הוקמ דן שווי שוקאומ 30.6.2018
 701,550,000 49₪   םפייחות כסבדו"לצורך דווח 

 
%6.0 -  

 
  

  
  

  :וכחית כה שמאיתהער
  

חוות  מועד
  הדעת

  הערכת השווי  תוות הדעמטרת ח

דווח  ורךן לצוצוכר מראומדן שווי שוק מקוה למ  31.12.2018
  ת כספייםבדו"חו

697,200,000 ₪  

  

של   סךחוות הדעת היו הקובע ל דלמועכון  ברההחי הכס בספרי חברה שווח הלדוו בהתאם
   מ.ל מע"כול לא ₪ 700,055,000

                                                      
= מבה השקם  ,₪ 000,150,545מן: קיון בת ים = קכדל דים הוערכו בפרמבודמת שי העת קד חוות 49

156,400,000 ₪, ים = ובסה"כ ש701,550,000י המב ₪. 
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 שומת מקרקעין מקיפה
 

 פרויקט "חוצות המפרץ"
 

 בחיפה
 

 (11635 -ו 11604)חלקות שונות בגושים 

 



 

 

 

 

-2- 

 

 

 2019  פברוארב  14

 מספרנו:  35560.18/30.503

 

 לכבוד

 חוצות המפרץ חיפה בע"מ

 

 ג.א.נ,

 

 

 הערכת שווי פרויקט "חוצות המפרץ", חיפה

 ( 11635 -ו 11604)חלקות שונות בגושים 

 

 מטרת הערכה .1

וכן על ידי  חברת מליסרון בע"מסמנכ"ל פיתוח עסקי ב -ידי מר פליקס שופמן  - התבקשנו על

, להעריך את שווי השוק של 1אשטרום נכסים בע"מסמנכ"ל כספים בחברת  –מר דודו דולה 

 להלן. 5הנכס הנדון, כמפורט בסעיף 

חברת חוצות המפרץ חיפה בע"מ ההערכה התבקשה לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של 

 "(.החברות)להלן: " המחזיקות בחברהחברות "( וההחברה)להלן: "

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

 .31.12.2018הינו  -קובע להערכה זו המועד ה

 

 

                                            

 
( בחב' חוצות המפרץ חיפה בע"מ המחזיקה כ"א 50%)שוות ת זכויות ובעל ןהינואשטרום נכסים בע"מ בע"מ  מליסרוןהחברות  1

 במלוא הזכויות בנכס.
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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 

 ולחברות ביטוח.ציבוריים, לרשויות מקומיות, לחברות בניה, למוסדות פיננסיים 

 .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.

כסים . בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נ1984מהנדס 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 (MAבכלכלה ) 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 

 מאיםפרטי ההתקשרות בין החברה לש .4

משרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' )להלן: לבין  החברהבין ההתקשרות  .א

 .13.12.2018 בוצעה ביום "(משרדנו"

 הננו להבהיר, כי שכר טרחתו של משרדנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה. .ב

, בכפוף לתנאים מוסכמים, כתב התחייבות לשיפויבמסגרת ההתקשרות ניתן למשרדנו  .ג

במסגרתו אנו מקבלים על עצמנו את מגבלת גובה השיפוי כפי שנקבעה בעמדת סגל 

 של רשות ניירות ערך.  105-30משפטית 

 וכן לחברות לחברההננו מצהירים בזאת, כי משרדנו מספק שרותי שמאות מקרקעין  .ד

שי או תלות )לרבות על פי , ואולם אין למשרדנו עניין איכהגדרתן לעילהמחזיקות בחברה, 

 .ובחברות בחברהשל רשות ניירות ערך(  105-30עמדת סגל משפטית 
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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  

מ"ר 41,372 מ"ר 121,418 מ"ר 25,025 שטח קרקע:
2

 מ"ר 44,406 

    

קרקע בייעוד  מרכז מסחרי "חוצות המפרץ" הנכס:סוג 

  הלתעשיי

 )"מגרש גרינסטון"(

קרקע מבונה 

בייעוד  )בחלקה(

 לתעשייה 

 )"מתחם וולקן"(

 3מ"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

 

 מועד הביקור בנכס .6

הביקור נערך  .30.12.2018 יום, במתמחה ממשרדנו –מעיין גריידי ביקור במקום נערך ע"י 

 מנהלת הכספים של חב' "חוצות המפרץ". -בליווי גב' ריטה ישראלי 

 

 אור הסביבהית .7

 -הסביבה היא אזור עם שימושים של תעשיה, מלאכה, מסחר ומשרדים במרכז מפרץ חיפה 

 בסמוך לצומת וולקן.

ת, ובמבני מעל קומת קרקע מסחרי -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.

                                            

 
 הופקע שטח של 2018. בהתאם למידע שהועבר מהחברה, במהלך שנת מ"ר 41,790 -של מגרש גרינסטון הינו כ ברוטושטחו  2

 ישראל בע"מ )טרם נרשמה ההפקעה בנסח הרישום(.מ"ר לטובת רכבת  418 -כ

  סך שטחי הבנייה בהיתר בהתאם למסמך מטעם משרד האדריכלים י. קומט אדריכלים בע"מ. 3
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"חוצות המפרץ", בצד הצפוני של שד' ההסתדרות,  -ה יהנכס הנדון נמצא במרכז אזור התעש

 עם אזור הקריות. המהוות ציר תנועה ראשי, המחבר את העיר חיפה 

"חוצות המפרץ",  המשמשת כתחנת מעבר  -בחלקו המערבי של הנכס נמצאת תחנת הרכבת 

 מרכזית לנוסעים לחיפה וממנה.

לנכס נמצא שדה התעופה של העיר חיפה ואחריו מחלף "מבוא כרמל" המתחבר  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" 

אגרה מתקדמת, החוצה את העיר חיפה ומקשרת בין חוף הכרמל, כביש רופין )הסמוך 

 ל"גרנד קניון"( וצומת הקריות )הצ'ק פוסט(. 

, מקצרות משמעותית את הזמן 2010בר המנהרות, אשר נפתחו לתנועת כלי רכב בדצמ

 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 התחתית המקשר את העיר 

 הצמוד לנכס הנדון.  "מחלף ההסתדרות"המחלפים הבנויים לאורך הכביש הינו 

 

  



 

 

 

 

-6- 

 

 

 הסביבה העסקית .8

פועל בסביבה עסקית תחרותית במיוחד הכוללת מספר רב  המרכז המסחרי חוצות המפרץ

 יחסית של מרכזי קניות.

" בקריית ביאליק, שהינו אחד הקריוןהמהווים תחרות לנכס הנדון הינם: "המרכזים העיקריים 

, 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 ממוקםה מ"ר( 50,000 -", קניון גדול )כקניון

, שהינו חלק "שער הצפוןקניון " לנכס, בסמוך לצומת קריית אתא ממוקם צפונית מזרחית

 -בשטח של כומשלב קניון וסניף של "איקאה"  2014מקומפלקס מסחרי שנפתח במרץ 

ביג סנטר " ראמתחם 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 הצפונית לכביש הקריות. 

 משרדים. תקומ ןשתי קומות ומעליה

המיועד להוות ", REDESIGN" מסחרי פרויקט מתוכנן להבנותנכס מדרום מזרח בסמיכות ל

ון מתקדמים לקראת קבלת הפרויקט מצוי בשלבי תכנמתחם קונספט לתכנון ועיצוב הבית. 

מ"ר. הפרויקט  35,500 -של כברוטו כולל קומות מסחר בשטח  3עתיד לכלול והוא  היתר בניה

 .2019בסוף שנת להיפתח עתיד 

 ביבת הנכסתשריט מרכזי המסחר בס

 

 

 

  

חוצות 

 המפרץ
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 אור הנכסית .9

 -מורכב משני חלקים  ,הידוע כמתחם קניות "חוצות המפרץ" ,חוות הדעת נשואהנכס 

 כדלקמן:

 .המרכז המסחרי 

 :חטיבת קרקע הכוללת שני מתחמים צמודים 

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 

מת וולקן, בעל צורה לא רגולארית, עם חזית ממוקם צפונית מערבית לצו, מ"ר 146,443של 

 דרומית ארוכה לשד' ההסתדרות.

בצמוד ומצפון למתחם עובר תוואי מסילת הברזל, עם תחנת רכבת הצמודה למרכז המסחרי 

)תחנת "חוצות המפרץ"(. יצוין, כי התחנה בנויה באופן שתנועת הנוסעים אל תחנת הרכבת 

 וממנה עוברת דרך המרכז המסחרי.

 "וולקן", אשר שימשו בעבר את מפעלי ותיקיםיה ימבני תעש 16חטיבת הקרקע בנויים על 

 (."פקטורי", וכן מבנה מסחרי חדש )והוסבו למבנים מסחריים "פניציה"ו

(, שכללו בין השאר, 'אאוטלט')מבנה ה 7הסתיימו עבודות במבנה מס'  2016בתחילת שנת 

 חלוקה של חנות גדולה תוך יצירת מעבר מקורה שמשני צידיו יחידות מסחר )"פסאז'"(.

הקרקע מפותחת וכוללת כבישים סלולים, מגרשי חניה גדולים, מדרכות, תאורת רכב וגינות 

 מקומות חניה. 2,550 -המתחם כולל כ מפותחות.

מזרחי של -בחלקו הצפוןשלב ב' בבניית  בשנה האחרונה הוחל – מבנה מסחרי חדש בהקמה

 4,700 -המבנה המסחרי החדש מתוכנן לכלול שתי קומות, בשטח בניה כולל של כ המתחם.

 .2019סוף שנת עד  צפויה להסתיים הבניההתאם למידע מהחברה, מ"ר. ב

מתבצעות עבודות שלב ב' במתבצעות עבודות גמר של שלב א' וכי  ,בעת הביקור בנכס נראה

 .בניית שלד קומת הקרקע
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  ע"ג תצלום אוויר חטיבת הקרקעתשריט 
 להמחשה( –בקו כחול  התיחום) 

 

 

 מתחמי 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

 

 פתוח.מדרום למבנה קיים מגרש חניה 

 

 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.

                                            

 

 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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מבנה מסחרי חדש הכולל שתי  הושלמה בנייתו של 2014במהלך שנת  – פקטורימבנה 

 מ"ר, המהווה חלק ממתחם המותגים.  5,230קומות, בשטח בניה כולל של 

   –אופנה שטחי המסחר מושכרים במלואם: השטח בקומה השנייה מושכר במלואו לרשת 

factory54 .והשטח בקומת הקרקע מושכר במלואו לשוכרים שונים מתחום האופנה ולמסעדה 

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 

 יתר שטח המתחם משמש כמגרש חניה.  בו "ביג שופ".

 המתחם ממוקם באמצע המרכז המסחרי, בחלק הדרומי.

מבנים  6מ"ר, כולל  19,800 -המתחם בשטח בנוי כולל של כ – מתחם בילויים והכל לבית

 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  3בנוסף, בחלקו הצפוני של המתחם קיים מבנה בן 

 "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 

המושכרים לרנואר, גוטקס ועוד. בנוסף, על גג המבנה מותקנת מערכת סולארית לייצור 

 חשמל. 

 במלואו.ט כמעשל 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

-בשנה האחרונה הוחל בבניית שלב ב' בחלקו הצפוןכאמור,  – מבנה מסחרי חדש בהקמה

המבנה המסחרי החדש מתוכנן לכלול שתי קומות, בשטח בניה כולל של  מזרחי של המתחם.

 .2019מ"ר. בהתאם למידע מהחברה, הבניה צפויה להסתיים עד סוף שנת  4,700 -כ
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 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.

ל סטנדרט בניה גבוה, כמקובב , הבנוימבנה פקטורי הינו, כאמור, מבנה חדש בן שתי קומות

 במרכזי מסחר חדישים. 

 מלא והוא משתנה בין שוכר לשוכר, בהתאם לצרכיו יחידות המסחריותב סטנדרט הגמר

 .במקרים של יחידות מסחריות מרשתות ארציות -ולסטנדרטים המקובלים ברשת 

 (:ומתחם וולקן )ללא מגרש גרינסטון יםפתוח יםמגרש

מ"ר המושכר  3,500בשטח של  לשטחי המסחר, כולל המרכז המסחרי מגרש פתוחבנוסף 

 מ"ר. 615מבחני נהיגה בשטח של המיועד לומגרש  למתחם "קארטינג"
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 ":מגרש גרינסטון"

שנים רכשה החברה מגרש נוסף, הממוקם ממזרח למרכז המסחרי בסמוך  כשמונהלפני 

 המכונה "מגרש גרינסטון". –מערבי של מתחם הקניות -לגבול הצפון

 2, 1 מ"ר )עפ"י הסכם הרכישה(, מהווה חלקים מחלקות 41,790 -המגרש בשטח כולל של כ

  .5דונם 41.37 -שטחו נטו של מגרש גרינסטון הינו כ .11635בגוש  13-10 -ו

וולקן, היו בנויים מס' מבני תעשייה והקרקע במקום  רתבעבר את חב על המגרש, ששימש

 יתה מזוהמת.יה

שכלל הריסת מבנים, חפירה ופינוי  הליך שיקום הקרקעבמגרש 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 -בשטח קרקע כולל של כמתחם וולקן מהווה חטיבת קרקע 

, 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  – 22"חוצות המפרץ", מדרום ע"י דרך משה דיין ומעברה כביש מס'  ומעברו מתחם

 המפרץ, וממערב ע"י מתחם לוגיסטי של חב' "קוקה קולה". 

במתחם, אשר שימש במשך שנים כמפעל תעשייה כבדה ל"מפעלי הנדסה וולקן", ניצבים 

חי אחסנה, מבנים מבני תעשייה ואחסנה וותיקים, המשמשים כיום כאולמות וסככות ייצור, שט

 המשמשים למשרדי הנהלה, חדרי אוכל, חדרי שירותים ומלתחות וכיו"ב. 

 יתרת הקרקע משמשת לחניית כלי רכב, דרכי תפעול ואחסנה פתוחה.

 

  

                                            

 
5

 .מ"ר לטובת רכבת ישראל בע"מ 418 -הופקע שטח של כ 2018בהתאם למידע שהועבר מהחברה, במהלך שנת  
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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 

 השימושים המותרים באזורים השונים:תקנון התכנית קובע, בין היתר, את 

 : 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 אזאכה וגר: השימוש כדלעיל וכן גם חנויות, בתי מסחר, בתי מלאזור 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' 

 ". האזור תעשיי, 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  927, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 1091חפ/תכנית מס' 

 ה באזור שדה תעופה.י, קבעה הגבלות בני3.5.1962

מיום  1062פורסמה בילקוט פרסומים מס' , שהודעה על אישורה 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' /מר1400/חפ בתכנית מס'

 , נקבעו הוראות בנושא מרווחים צדדיים.11.8.1994מיום  4239

, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים /יג1400חפ/ תאר מס'בתכנית מ

מ' והתכסית המרבית  20, נקבע כי גובה המבנה המרבי יהיה 15.8.1996מיום  4436מס' 

 משטח המגרש. 50%יה תה

שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  /ש"ש,1400חפ/תאר מס' בתכנית מ

 , נקבעו שטחי שרות בכל הבניינים, שאינם מיועדים למגורים.30.3.1997מיום  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 

 ר ומסחר. והפיננסיים, המחקר והפיתוח הטכנולוגי והמדעי, מוסדות מבני ציבו
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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 

מציעה התכנית דיזל להנעה חשמלית,  יעל מנת לאפשר את המעבר מקרונות מונע

 הקמת מערכת חשמול תומכת לאורך מסילות הרכבת, בהתבסס על האלמנטים להלן:

  ק"מ אורך המסילה. 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

 מסילה". לתפעול

  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 – 18תשריט ייעודי קרקע בתת"ל 

  

 

 מגרש גרינסטון

מרכז מסחרי 

 חוצות המפרץ



 

 

 

 

-16- 

 

 

  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 תיבאזור תעשעפ"י הוראות התכנית, מותרת 

 משטח המגרש נטו. 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', תחבורהייה, תעשיה זעירה, תעשיותעשי

 ב' תחבורה ג' ושירותים עירוניים.

 לאשר היתרי בניה עפ"י תכנית זו. הגהיצוין, כי הועדה המקומית נ

 

 סימון חטיבת הקרקע ע"ג תשריט התכנית

 )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. 66,935על שטח של , חלה 20.3.2014מיום  6774

 מפרץ חיפה"." 2בתכנית במתחם מס' שטח הנכס הנדון כלול 

  הלן עיקרי תכנית המתאר:ל

  של צפון הארץ כמרכז תעסוקה מטרופוליניפיתוח חיפה. 

 אשי עירוני ומטרופוליני דומיננטיפיתוח מרכז עסקים ר. 

 לוי תרבות ופנאי מטרופולוניפיתוח העיר כאזור שירותים, בי. 

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 

 רכז מקשר לכל חלקי המטרופולין.בפרט המהווה מ

 "מסחר ותעסוקה"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. ,ובתי קפה, בילוי מסחר לרבות מסעדות 

 .לא יותרו שימושי מגורים מכל סוג שהוא לרבות מגורים במבני ציבור 

 .לא יותר שימוש בית חולים 

  ,שטחי נופש או ספורט, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים

בוי אש, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבוריים, שווקים, בתי מטבחיים, תחנות כי

מתקנים לתפעול ותחזוקה של רכבת ורכבת קלה וכל מטרה ציבורית אחרת 

 המתאימה לאזור מסחר ותעסוקה. 

  בהתאם להוראות התכנית.  –פארק/גן ציבורי 

 ה ותשתיות, לרבות מתקנים הנדסיים ומנהרות תשתית.ידרכים, חני 

  

                                            

 
בהתנגדויות. נכון למועד התקבלה החלטה בדיון  27.9.2016בבדיקה שנערכה באתר המקוון של מנהל התכנון עולה כי ביום  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:

 יא מכוחה היתרי שלא ניתן להוצ 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  -שטחי שירות למסחר 

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

ה, מחנות צבא, תחנות דלק וכו' תחייב עמידה בדרישות הרשות הסביבתית 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  2000כי לאחר הפקדתה של תכנית חפ/ ,חיפה עולה -ה ילתכנון ובני

 . 1400להוראות תכנית חפ/

שהסתמכה על  ת תב"עכי 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 קיייבמידע נוסף שהתקבל מטעם מפקח אזור התעש

 למול תכנית המתאר החדשה. 1400חפ/אחידות בין הדרגים השונים לעניין מעמדה של 

 

גוש 

11604 

גוש 

11635 



 

 

 

 

-19- 

 

 

 התייחסות למתחם 'וולקן':

מסומן בעיקרו באזור תעשיה וחלקים ממנו מסומנים בייעוד דרך המתחם 

 )קיימת/מאושרת( לצורך הרחבת רח' משה דיין.

להלן ריכוז התכניות החלות על המקרקעין שבנדון )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
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 פה(:להלן ריכוז הייעודים ושטחי הקרקע )עפ"י מידע מאתר האינטרנט של עיריית חי

 

 
 506קטע רלוונטי מתשריט תכנית חפ/

 

 
 1953תשריט ומקרא תכנית )חלק( חפ/

 

  

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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 רישוי הבניה 10.3

בתיק הבניין במשרדי עיריית חיפה, נמצאו מספר היתרי בניה לנכס הנדון, להלן פירוט 

  היתרי הבניה הרלוונטיים:

 מתחם המסחרי:ה

  

תאריך מס' היתרמתחם

נתינת/הפקת היתר

מהות

20705/04/1995
שינוי ייעוד מתעשיה למסחר תוך שינויים פנימיים וחיצוניים בשטח 

כולל של 6,300 מ"ר לפי תכנית חפ/1400

20505/04/1995

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר בשטח של 3,623 מ"ר וכן תוספת 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

שינוי יעוד מתעשיה למסחר בשטח של 4,735 מ"ר ושינוים פנימים64126/10/1994

שינוי יעוד מתעשיה למסחר בשטח של 1,398 מ"ר ושיינוים פנימים64227/11/1994

שינוי יעוד מתעשיה למסחר ושיפוץ המבנה מבפנים ומבחוץ64311/01/1995

שינוי יעוד מתעשיה למסחר בשטח כולל של 8,571 מ"ר21505/04/1995

תכנית מצב סופי באותם התנאים של ההיתר המקורי75831/12/1995

הריסת בנין בן 2 קומות16111/03/1996

הקמת מדרגות מילוט לאולם ארועים1033115/10/2001

תכנית מצב סופי למבנה 27 באותם התנאים של ההיתר המקורי19728/03/1995

הקמת בנין בן קומה אחת שישמש לבית קפה באתר חוצות המפרץ1105/04/1995

05/04/1995

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר לבנין בן 3 קומות בשטח כולל של 8,571 

מ"ר גובה של הקומות, קומת הקרקע 5.7 מ' קומה א' 9.00 מ' גובה 

קומה ג' 10.00 מ'

20605/04/1995

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר ב-3 קומות בשטח כולל של 8,574 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

1614/01/1996
הקמת בניין בן קומה אחת שישמש לבית הקפה באתר חוצות המפרץ 

לפי התכנית חפ/1400

הגדלת קומה ב' וכן 2 גלריות. הבניין כולו ישמש למסחר3326/01/1996

הריסת גג ומחיצה ובניה מחדש8022501/09/2008

9406949031/12/2017
מרפסת לאולם אירועים )"הנסיכה"( המהווה גגון מעל חנייה בשטח 

של 500 מ"ר.

תכנית שינוים תוספת לבניין קיים - הוספת ממ"מ.9406949624/05/2018

תוכנית מצב סופי באותם התנאים של ההיתר המקורי1918/04/1996

97038723/08/1998
שינוי ייעוד מתעשיה למסחר וכן שינויים בתוך המבנה, המבנה ישמש 

ל-2 מסעדות ו-2 חנויות

11081915/11/2011
שימוש חורג ממבנה מסחר למשרדי לשכת התעסוקה כולל הריסת 

גלריות ומהלך מדרגות וכן בניית מדרגות מעלית

15202/05/2000
הקמת בניין בן קומה אחת שישמש לתצוגת מכוניות והתקנת אביזרי 

רכב

9406948112/09/2013
הריסת 2 מבנים וכן אישור יסודות ועבודות עפר עבור מבנה מסחרי 

חדש

הקמת בניין בן 2 קומות שישמש למסחר וכן מדרגות נעות940698220/03/2014

תכנית שינויים9406948401/09/2014

הקמת 4 דוכנים למכירה שישמשו לקיוסקים98018507/09/1998קיוסק

9406948517/12/2014קרטינג
הקמת מתחם שעשועים "קרטינג", הקמת מכולה שתשמש למשרדים 

ומקלטים

הקמת שלט פרסום עבור יוחננוף בע"מ9406948702/03/2016

הקמת שלט פרסום אלקטרוני חוצות המפרץ9406948802/03/2016

שינויים פנימיים - חלוקה של חנות גדולה למס' חנויות ומעבר9406948914/02/2016מבנה 7

חפירה והקמת יסודות למבנה מסחר חדש במתחם חוצות המפרץ9406949123/07/2017

הקמת מבנה מסחרי חדש בן 2 קומות במתחם חוצות המפרץ9406949412/03/2018

9406949223/12/2018
שינוי שימוש מהיתר במבנה קיים בן 2 קומות, משימוש תעשייה 

לשימוש מסחרי במתחם חוצות המפרץ.

מבנה מסחרי 

חדש

מתחם האוכל

מתחם בילויים 

והכל לבית

מתחם לשכת 

התעסוקה

מבנה פקטורי 

)מתחם אוטו 

סנטר לשעבר(

מתחם האוכל
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 :ריכוז השטחים הבנויים )מתחם המסחרי(

 שטחי הבניה בפרויקט עפ"י תכניות מאושרות להיתרי בניה: להלן ריכוז

 

 מבנה מסחרי חדש:

ל"הקמת מבנה תעשייה במתחם חוצות  94069494התקבל היתר מס'  12.03.2018ביום 

 המפרץ".

 להלן טבלת השטחים בהיתר:

 

 :מתחם "וולקן"

 במתחם.בתיק הבניין קיימים היתרים בודדים בלבד, שאינם מתאימים לכלל הבנוי 

עפ"י מידע שנמסר במסגרת הרכישה, הטיפול בהסדרת הרישוי )לגליזציה( למבנים 

 הועבר לטיפולו של המודד אפרים לבנברג.

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

 צב התכנוניסיכום המ 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

                   10,226   1,796     8,430מבנה מסחרי חדש

9,600 62,353סה"כ   71,953                 

סה"כ שטח בנוי שטח בנוי במ"רמתחם

במ"ר

ממ"מסה"כמוצעקיים

מערכות 

טכניות 

ומתקני 

שירות

מבואות 

וחדרי 

מדרגות

קומות 

עמודים 

מפולשות 

סה"כומקמרות

+0.00-3,759.24   3,759.24 179.12  31.12     23.80     1,074.96    1,309.00  5,068.24       

+5.90-4,671.72   4,671.72 179.12  -203.84   -382.96     5,054.68       

+12.30---          -103.98    --103.98     103.98           

     10,226.90  1,795.94  1,074.96  227.64  135.10 358.24 8,430.96 8,430.96-סה"כ

חלקי שירות מוצעים )מ"ר(

סה"כ הבניין 

)מ"ר(

קומה

השימושים העיקריים )מ"ר( 
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 המצב המשפטי .11

 המרכז המסחרי -הרישום בלשכת רישום המקרקעין  11.1

 :בעלות פרטיתחלקות 

עפ"י דפי מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין חיפה, אשר הופקו 

 -בעלות ב - 11604בגוש  80-83, 1, רשומות חלקות 4.2.2019ביום באמצעות האינטרנט 

 .10א.כ.א לפיתוח בע"מ

 :להלן פרטי רישום החלקות בנסחי הרישום

 

 :הערות

 ללא הגבלת סכום, ראשונהמדרגה רשומה משכנתא  )בכל החלקות( על הבעלים ,

בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה ביטוח לטובת מנורה מבטחים על הנכס בשלמות, 

, 77-78, 100, 103-108הערות: ביחד עם חלקות  .גמל בע"מבע"מ ומנורה מבטחים 

 בגוש הנ"ל. 80-83, 59-65 ,71-69, 73

  מהות הזיקה: חלקה  – 18.9.1946רשומה זיקת הנאה מתאריך  80-83על חלקות

 ,1/11624, 1/11623, 2/11622-1נהנית מזכות מעבר למים מעל. על פני חלקות: 

1-4/11625. 

  מהות הזיקה: חלקה נהנית  – 16.12.1940רשומה זיקת הנאה מתאריך  1על חלקה

 . על פני חלקות:1639/36 1642/36עפ"י שטרות מזכות מעבר למים 

2/11622-1 ,/116232-1 ,1/11624, 4/11625-1. 

  

                                            

 
 ל"חוצות המפרץ חיפה בע"מ". 30.9.2009בתאריך  שונהשמה של החברה  10

שטח רשום חלקהגוש

במ"ר

113,241

803,929

811,958

821,958

833,939

25,025סה"כ

11604
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  :מרשות מקרקעי ישראל בחכירהחלקות 

עפ"י דפי מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין חיפה, אשר הופקו 

הכלולות במרכז המסחרי שהינן החלקות רשומות , 4.2.2019ביום באמצעות האינטרנט 

 כדלקמן: – מרשות מקרקעי ישראל בחכירה

 בשלמות., קרן קיימת לישראל -בעלות 

 .חוצות המפרץ חיפה בע"מ -חכירה 

 :להלן פרטי רישום החלקות בנסחי הרישום

 

 :הערות

מנורה מבטחים רשומה משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלת סכום, לטובת  החוכריםעל  (1)

. הערות: ביחד עם ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ומנורה מבטחים גמל בע"מ

 .80-83, 59-65, 71-69, 73, 77-78, 100, 103-108חלקות 

רשומה משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלת סכום, לטובת מנורה מבטחים  החוכריםעל  (2)

, 141, 93-95, 79בע"מ. הערות: ביחד עם חלקות וגמל ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה 

142 ,157. 

ורה מבטחים רשומה משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלת סכום, לטובת מנ החוכריםעל  (3)

, 66-68, 56-58בע"מ. הערות: ביחד עם חלקות וגמל ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה 

74-76 ,84-91 ,97 ,98. 

רשומה משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלת סכום, לטובת מנורה מבטחים  החוכריםעל  (4)

, 101, 99, 96, 72בע"מ. הערות: ביחד עם חלקות וגמל ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה 

102. 

מהות הזיקה:  – 18.9.1946רשומה זיקת הנאה מתאריך  138, 70-100, 61-65על חלקות  (5)

1- ,1/11624, 1/11623, 2/11622-1חלקה נהנית מזכות מעבר למים מעל. על פני חלקות: 

4/11625. 

שטח חלקותגוש

רשום 

במ"ר

משכנתא / 

הערה

זיקת 

הנאה

 61-65 ,69-71 ,73 ,77-78 ,100 24,859  (5)  

59-60, 103-10814,449 (6) 

79, 93-95 13,960  (5)  

141, 142, 1574,370-

 66-68, 74-76, 84-91, 97-98 43,432  (5)  

56-585,401 (6) 

72, 96, 9910,212  (5)  

101-1022,484 (6) 

1386,122  (7)    (5)  

125,289סה"כ

 (4) 

 (1) 

 (2) 

 (3) 
11604
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מהות הזיקה:  – 18.9.1946רשומה זיקת הנאה מתאריך  101-108 ,66-68 ,56-60על חלקות  (6)

 . על פני חלקות:1639/36 1642/36חלקה נהנית מזכות מעבר למים מעל עפ"י שטרות 

2/11622-1, /116232-1, 1/11624 ,4/11625-1. 

זכויות , מידע שהועבר מהחברה עפ"י .11לא רשומה חכירה לטובת החברהעל החלקה  (7)

 .מ"ר 2,251בשטח של  החלקהמהחברה הינן בחלק 

 חוזי החכירה 11.2

חטיבת הקרקע הינה ברובה בבעלות ה"קרן הקיימת לישראל" ובחכירה לתקופות 

 . 12שונות 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 

 

ובעלי  הינן במסגרת חוזה פיתוח 11604)חלק( בגוש  138זכויות החברה בחלקה  ,כאמור

 .זכות להירשם כחוכרים

מרבית השטחים שינוי ייעוד ו/או ניצול עבור דמי היתר בגין שילמה  החברה: הערה

 טחים במתחםשיתרת הנמצאת בתהליך להסדרת תשלום דמי היתר בגין ו במתחם

 .   דונם( 7 -בגין שינוי ייעוד ו/או ניצול )כ שטרם שולמו בגינם דמי היתר

 

  

                                            

 
וכעת זכויות החברה  עד להסדרת המצב התכנוני, עפ"י מידע שהועבר מהחברה, רמ"י מעכבת את החתימה על חוזה החכירה 11

כל עוד לא ישונה מדובר בחלקה ביעוד לדרך ושכן  – בחלק מהחלקה הינן במסגרת חוזה פיתוח ובעלי זכות להירשם כחוכרים

 היעוד לא ניתן לחתום לגביה חוזה חכירה. 

 כאמור, מדובר בחברה אחת ששמה שונה. 12

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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 ומתחם וולקן מגרש גרינסטון -הרישום בלשכת רישום המקרקעין  11.3

עפ"י דפי מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין חיפה, שהופקו 

 -, החלקות המהוות את מגרש גרינסטון רשומות 4.2.2019באמצעות האינטרנט ביום 

 כדלקמן: -המקרקעין בלשכת רישום 

 

 הערות:

החברה  לטובתלחוק המקרקעין  126הערת אזהרה לפי סעיף על הבעלים רשומה  (1)

 .חלק במקרקעין. הערות: המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

ראה  . הערה:19לפי סעיף  רשומה הערה על הפקעת חלק מחלקה 5-13על חלקות  (2)

 .26.7.1999מיום  4923עמ'  4788ילקוט פרסומים מס' 

לחוק  126הערת אזהרה לפי סעיף על החכירה של גרינסטון תעשיות בע"מ רשומה  (3)

 .חוצות המפרץ חיפה בע"מ לטובתהמקרקעין 

לחוק המקרקעין  126הערת אזהרה לפי סעיף על החכירה של כור תעשיות בע"מ רשומה  (4)

 חוצות המפרץ חיפה בע"מ לטובת

, (במקרקעין חלק) ראשונה מדרגה ותמשכנתא 2 ותרשומ בע"מ מתכת כור של החכירה על (5)

לטובת  27.6.2004ומיום בנק הפועלים לטובת  23.12.2002מיום  – ללא הגבלה בסכום

 .לישראל והבנק הבינלאומי הראשוןלישראל נק לאומי בבנק הפועלים, 

לוי לטובת הערה על מינוי נאמן בפשיטת רגל על החכירה של כור מתכת בע"מ רשומה  (6)

, ניתן 20.12.2015מיום  30893-12-15. הערות: פר"ק )רו"ח( וחן ברדיצ'ב )עו"ד( טילר דורית

 .בית המשפט המחוזי מרכז ע"י

עו"ד לטובת , 130הערה לפי צו בימ"ש סעיף על החכירה של כור מתכת בע"מ רשומה  (7)

, 30893-12-15טילר ורו"ח חן ברדיצ'ב. הערות: תיק בימ"ש המחוזי חיפה פר"ק דורית לוי 

 .20.12.2015ם מיו

שטח חלקהגוש

רשום 

במ"ר

הערותחכירהבעלות

129,348
-

)1(

215,419
חוצות המפרץ חיפה בע"מ )חלק במקרקעין(

חוצות המפרץ חיפה בע"מ )חלק במקרקעין(

312,722-

51,244-)2(

61,220-)2(

71,238-)2(

81,309-)2(

)8( - )6( ,)2(כור מתכת בע"מ93,794

104,949
כור תעשיות בע"מ )49333/49490(

גרינסטון תעשיות בע"מ )157/49490(
)2( - )4( 

115,562

כור תעשיות בע"מ )175/17000(

גרינסטון תעשיות בע"מ )673/680( 

כור תעשיות בע"מ )חלק במקרקעין(

)2( - )4(

125,698
חוצות המפרץ חיפה בע"מ )חלק במקרקעין( 

כור מתכת בע"מ )חלק במקרקעין(
)2(, )5( - )8(

136,100
חוצות המפרץ חיפה בע"מ )חלק במקרקעין( 

כור מתכת בע"מ )חלק במקרקעין(
)2(, )5( - )8(

88,603סה"כ

קק"ל

11635

חוצות המפרץ חיפה 

בע"מ
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לחוק המקרקעין  126הערת אזהרה לפי סעיף על החכירה של כור מתכת בע"מ רשומה  (8)

 .חוצות המפרץ חיפה בע"מ לטובת

חלקה  מהות הזיקה: – 16.12.1940מתאריך  על כל החלקות רשומה זיקת הנאה :זיקת הנאה

 .11625/1-4 ,11624/1, 1-2/11623, 1-2/11622 ותזכות מעבר למים על פני חלקמנהנית 

 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  25.1.2011ה בהליכי פירוק מרצון במסגרתם, בין היתר, העבירה למוכרת ביום החל

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

 קיימים( ו/או משאריות אסבסט יחול על הרוכשת.מרעלים )ככל ש

 "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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 :פרטי הממכר בהתאם להסכמי המכר ולנספחים המצורפים אליהםלהלן סיכום 

 שטחי כור מתכת:

 

 שטחי כור תעשיות:

 

 הערות:

  –( 27.6.2083רץ חיפה בע"מ )עד ליום חוצות המפרשומות שתי חכירות ע"ש בחלקה יצוין כי  (1)

 כור מתכת בע"מ וכור תעשיות בע"מ ע"ש החברה. יםשם החוכרובע משינוי נ

 , קיימת מחלוקת כספית עם רמ"י.1991החכירה הסתיימה בשנת  (2)

בהתאם למידע שנמסר ממזמין ההערכה עולה, כי לאור מורכבות הזכויות  :הערה

הנרכשות, הערות אזהרה ו/או רישומי בעלויות בלשכת רישום המקרקעין לטובת 

 נמצאים בטיפול יועציה המשפטיים. ברה טרם הוסדרו בשלמותם והםהח

 

  

השטח הכלול סוג הזכויותשם הבעליםחלקהגוש

בממכר

)במ"ר(

הערות

(1)              7,710בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ2

            12,722בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ3

              1,244בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ5

              1,220בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ6

              1,238בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ7

              1,309בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ8

(2)              3,794חכירה לא מהוונת, ראה הערהקק"ל9

              3,398חכירה לא מהוונת, עד 28.2.2040קק"ל12

              3,000חכירה לא מהוונת, עד 28.2.2040קק"ל13

           35,635סה"כ

11635

השטח הכלול סוג הזכויותשם הבעליםחלקהגוש

בממכר

)במ"ר(

הערות

(1)                138בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ2

              4,933חכירה לא מהוונת, עד 31.8.2040קק"ל10

           3,699.5חכירה לא מהוונת, עד 28.2.2040קק"ל11

             8,771סה"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 60,000

, 94% -עסקים שונים, בשיעור תפוסה של כ 100 -לבמרכז המסחרי פועלים מעל 

בתמהיל מגוון, הכוללים בעיקר חנויות רשת ובתי עסק הדורשים שטחי מסחר גדולים 

 יחסית.

סטנדרט הבניה,  -דמי השכירות משתנים בעיקר בהתאם לגודל המושכר, סוג המבנה 

 שימוש וכיוצ"ב.

שכירות בסיסיים, או  במרבית מהחוזים מחושבים דמי השכירות לפי מנגנון של דמי

 .מבניהםלחילופין אחוז מסוים מהפדיון, לפי הגבוה 

 כפי שנמסרו לנו מהחברה ,וחוזים חדשים )הוצגו בפנינו(להלן ריכוז ההכנסות משכירות 

  :(2019מתקציב החברה לשנת מבוססים בעיקרם על נתונים שהתקבלו )

 

ומגרש המיועד למבחני הקארטינג ים הינן עבור מושכר יםההכנסות ממגרש :לטבלה ההער

  .נהיגה

הושכרו שטחים שטרם אוכלסו ועפ"י החוזים  –טרם מניבים  –שטחים מושכרים 

 ₪.אלפי  5,500 -הינה בסך של כמהם ההכנסה הצפויה 

שנכון  ,לשיווק יםנויים המיועדפמ"ר שטחי מסחר  3,200 -קיימים כ – שטחים פנויים

בנוסף, קיימים שטחים במבנה המסחרי החדש בהקמה  .למועד הקובע אינם מאוכלסים

 מ"ר.  900 -שטרם הושכרו בהיקף של כ

 3,400 -עפ"י הערכת החברה, ההכנסה הצפויה בגין שטחים אלו הינה בסך כולל של כ

  ₪.אלפי 

, ארנונה גרייסים ,ההוצאה השנתית הצפויה בגין השטחים הפנויים – הוצאות חד פעמיות

לחוות הדעת הינה בסך של  ,נכון למועד הקובעוהשקעות בשוכרים  בגין שטחים פנויים

 .₪אלפי  3,500 -כ

בהתאם למידע שהתקבל  – )שלב א'(הבנוי במבנה המסחרי החדש יתרת השקעה 

 -מבנה המסחרי החדש הינה בסך של כשלב א' של המהחברה, יתרת העלויות להקמת 

  .₪אלפי  9,400

שטח מקור הכנסה

במ"ר

ממוצע דמ"ש הכנסה שנתית

למ"ר לחודש
75 45,856,332₪ ₪     50,978הכנסות משכ"ד מסחר, משרדים ושונות

5 229,184₪ ₪       4,115הכנסה ממגרש מושכר

1,021,000 ₪רווח ממכירת חשמל 

47,106,516 ₪סה"כ מניב )ללא מערכת סולארית(
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 מרכז מסחרי חדש בהקמה )שלב ב'( 12.2

 מזרחי של המתחם.-בשנה האחרונה הוחל בבניית שלב ב' בחלקו הצפוןכאמור, 

 4,700 -המבנה המסחרי החדש מתוכנן לכלול שתי קומות, בשטח בניה כולל של כ

 .2019מ"ר. בהתאם למידע מהחברה, הבניה צפויה להסתיים עד סוף שנת 

צוע עם קבלן, בהתאם לתקציב החברה, המבוסס בעיקרו על הסכם בי – תקציב הבניה

בניה '( הכוללת התאמות לשוכרים, עלות בסך העלות להקמת המרכז המסחרי )שלב 

עד ₪. אלפי  34,400 -הינה בסך של כ – ישירה, אגרות והיטלים לרבות היטל השבחה

אלפי  29,800 -יתרת עלויות ההקמה הינה בסך של כ₪. אלפי  4,500 -כה הושקעו כ

.₪ 

בהתאם מ"ר.  4,650 -כ השטח לשיווק הינו בהיקף של בהתאם להיתר בניה –שיווק 

חוזי המתבססת בין היתר על  להערכתנו,. השטחים טרם שווקולמידע מהחברה, 

כולל בסך  , ההכנסה הצפויה מהשטחים שטרם שווקו הינה'שלב אב השכירות שנחתמו

 למ"ר לחודש(.₪  100 -)ממוצע של כ ₪אלפי  5,600 -של כ

 חברת הניהול 12.3

 מנוהל ע"י חב' חוצות המפרץ חב' ניהול בע"מ.הפרויקט 

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, 2019תקציב החברה לשנת עפ"י 

הצפויה בגין השטחים השנתית ההוצאה  .ארנונה לשטחים הפנוייםבגין  פעמיות-חד

 . ₪אלפי  717 -הפנויים נכון למועד הקובע לחוות הדעת הינה בסך של כ
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 מכירת חשמל לדיירים 12.4

בפרויקט נעשית ישירות ע"י המשכיר בדרך של  אספקת החשמל לשטחים המושכרים

 אספקת חשמל בצובר.

וגובה  חשמל עבור אספקת החשמל בתעריף מסויםה רתהמשכיר משלם לחב

מהדיירים בתעריף גבוה יותר. הפער בין התעריפים )מתח גבוה ומתח נמוך( מהווה 

 מקור הכנסה נוסף לבעלים.

 1,021רווחי חשמל הינה הצפויה מסך ההכנסה , 2019עפ"י תקציב החברה לשנת 

 (.2018 )תואם הכנסות בפועל לשנת ₪אלפי 

 הכנסה ממערכת סולארית 12.5

מותקנת מערכת סולארית ליצור  30על גג מבנה מס'  -הכנסה ממערכת סולארית 

 .שנהב₪  אלפי 1,340 -של כנטו הכנסה שצפויה להניב חשמל, 
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 ההערכהעקרונות  .13

 עקרוניות להערכת שווי נכסי מקרקעין. גישותקיימות שלוש 

 

בהסתמך על  –מבוססת על הערכת שווי השוק של הנכס  הגישה - ההשוואה גישת

 ות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לנכס המוערך במיקומם, אופיים ומידת סחירותם.אעסק

 

זו שווי הנכס יקבע ע"י היוון ההכנסה המתקבלת, או עשויה  גישהב - היוון ההכנסות גישת

 להתקבל ממנו לאורך זמן.

 

פעולת ההיוון תבוצע לפי שער ריבית, ששיעורו נקבע בהתאם לאופי ורמת הסיכון הגלומה 

 בהכנסה השוטפת מהנכס.

 

זו יוערך לפי העלויות הצפויות להקמת  גישהשווי השוק לפי  - ההוצאה )השווי הפיזי( גישת

נכס הדומה לנכס הנדון )שווי קרקע כריקה ופנויה, בתוספת עלות הפיתוח והקמת המבנים 

 באם קיים(. –ובניכוי הפחת לסוגיו השונים 

 

 התייחסות לנכס הנדון:

 הנכס הנדון כולל שלושה מרכיבים: 

 מרכז מסחרי בנוי המשמש כנכס מניב הכנסות שוטפות לבעלים.  (א)

 מתחמי קרקע לא בנויים )קרקע לתעשיה ויתרת זכויות בניה במתחם המסחרי(. (ב)

 .מבנה מסחרי חדש בהקמה (ג)

 שווי הנכס יכלול את שלושת המרכיבים הנ"ל במצטבר.

 :שווי המרכז המסחרי הבנוי

, ת היוון ההכנסותגישניבי תשואה הינה ה המועדפת להערכת שווי נכסי מקרקעין מגישה

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 

 לתחנת רכבת.אפשרויות נגישות נוחות ובצמוד 

המרכז מאופיין בתדמית עממית ובפעילות מסחרית אינטנסיבית, פתוח בשבתות ומשרת את 

 תושבי חיפה והקריות.

מבני המרכז המסחרי הינם מבנים הבנויים ברובם משלד בטון, קירות בלוקים וגגות קלים, 

מבנים  ששמשו בעבר לאחסנה ותעשיה, והוסבו לשימושים של מסחר. בנוסף, קיימים מספר

 חדשים הבנויים בבניה קשיחה. 
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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

מסחריים מגוונים, כאשר חלק , לחנויות ועסקים 94% -המרכז המסחרי מושכר בתפוסה של כ

  ניכר מהשטחים מושכר לרשתות ארציות.

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.

ם בסביבה שיפרו את הנגישות למרכז המסחרי הנדון ויחד עם העלייה השינויים התחבורתיי

 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:

משקף את התשואה הדרושה, כדי להוות כוח משיכה להשקעת הון.  ככלל, שיעור ההיוון

 מכאן, שבחירת השער המתאים מהווה גורם מכריע בקביעת השווי. 

שיעורי ההיוון לתזרים הצפוי להתקבל מהנכס הינם פועל יוצא של שיעורי ההיוון המקובלים 

קודת זמן מסוימת, כיום לנכסים מניבי תשואה, כאשר שיעור ההיוון המקובל בשוק נקבע בנ

 לסוג נכסים מסוים, ובהקשר של שיעור הריבית והציפיות האינפלציוניות במשק באותה עת.

לצורך קביעת שיעורי ההיוון למרכיבי התזרים השונים הצפויים להתקבל בנכס משתמשים 

לפיה בוחנים עסקאות לנכסים מניבים בעלי מאפיינים דומים, ככל הניתן,  –בגישת ההשוואה 

 ביצוע התאמות נדרשות. תוך

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, 

את שיעור ההיוון הכולל עסקאות ההשוואה משמשות למעשה לצורך בחינת סבירות תוצ

 המתקבל בנכס הנישום )לאחר קביעת שיעור ההיוון הפרטני לכל מרכיב התזרים(.

 :עסקאות לרכישת נכסים מניבים

  מחצית שנייה של  –של שיעורי תשואה בנכסים מניבים עפ"י סקירת השמאי הממשלתי

לנכסי  ותעולה, כי שיעור התשואה הממוצע בעסקא( 2018)פורסם בספטמבר  2017שנת 

, ובעסקאות לתעשיה 7.2%בעסקאות לנכסים מסחריים הינו , 7.5%משרדים הינו 

 .7.7%ולוגיסטיקה הינו 
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  עסקאות השוואה בשלוש השנים האחרונות עולה, כי שיעור התשואה שנקבע מניתוח

, . ובשוק נכסי משרדים7.55%עד  7.0%בעסקאות למרכזים מסחריים הינו בטווח של 

 . 7.8%עד  5.71%בטווח של ולוגיסטיקה  תעשיה

 : 13להלן מספר עסקות מכר של נכסים מניבים שנערכו במהלך השנים האחרונות

 מרכזים מסחריים:

 

 

 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

 השטח רובלפינוי עם אפשרות  שני שוכריםמושכר ל

 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% 

                                            

 
וכן מידע הקיים במשרדנו לגבי נכסים שמטופלים על ידנו. שיעורי התשואה המוצגים בטבלה  מקור המידע: פרסומים במגנא 13

לעיל מבטאים את היחס בין דמי השכירות המתקבלים בפועל נכון למועד הרכישה לבין מחיר הרכישה, ואינם מעידים על שיעורי 

 התפוסה בנכס, וכן מרכיבי שווי אחרים, כגון יתרת זכויות בניה לניצול.

40,0007.25% ₪רכישת מרכז מסחרי חדש בקרית ים

48,0007.00% ₪רכישת מרכז מסחרי חדש בטירת הכרמל

224,0007.30% ₪רכישת מלוא הזכויות בקניון הפיסגה בירושלים

62,0007.55% ₪רכישת מלוא הזכויות במרכז מסחרי ביהוד-מונוסון

75,0007.35% ₪רכישת 75% במרכז מסחרי "א.מ.י ביזנס סנטר" בהוד השרון

277,5007.03% ₪רכישת 50% מקניון בת ים

178,0007.28% ₪רכישת מלוא הזכויות במרכז מסחרי "חונים קונים" בראשון לציון

01/2018

03/2018

07/2017

05/2017

04/2016

סכום 

הרכישה 

)באלפים(

09/2016

תאריך 

העסקה/

שיעור 

התשואה

הנכס

הפרסום

06/2016
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ההיוון שיעור  שיקולים עיקריים בבחירת שיעור ההיוון מקור הכנסה
 שנקבע

הכנסה משטחים 

מושכרים )טרם 

 (מניבים

ארוכי טווח אשר חלקם  םשוכרים חדשים בחוזי

  מושכרים לרשתות ארציות גדולות.

7.25% 
בתוספת מקדם  

 דחייה לאכלוס

הכנסות משטחי 

 בניה פנויים

. הובאו בחשבון הסיכון ואי הפנוייםסך השטחים 

הוודאות עד למציאת שוכרים מתאימים, בתוספת 

 מקדם דחייה לאכלוס

8.0%  
תוספת סיכון של 

לבסיס 0.5%  
בתוספת מקדם 
 דחייה לאכלוס

 

 

 :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 -שונים בשטח כולל של 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 5ובהתחשב במצגי ההתמחרות שנערכה כאמור בין תנאי הרכישה, 

 להערכתנו, מחיר הרכישה משקף את שוויו של המתחם במצבו. 

המתחם שימש בעבר כמפעל תעשייה כבדה וכיום המתחם ריק ויתרת הקרקע משמשת 

 לחניית כלי רכב, דרכי תפעול ואחסנה פתוחה.

ופעל מזה עשרות שנים מפעל לתעשייה כבדה, : יצוין, כי בשל העובדה כי בקרקע ההערה

לעניין זה יצוין כי טרם בוצעו בדיקות  –ייתכן ובתהליך הייצור נעשה שימוש בחומרים מסוכנים 

  קרקע לעניין זיהום קרקע.

  מרכז מסחרי בהקמה:

הובאה  ,בקרוב 4בהתאם למידע מהחברה צפוי לקבל טופס  .נמצא בשלבי גמר –שלב א' 

 העלויות להקמת שלב א' של המבנה המסחרי החדש.יתרת  בחשבון

 והמרכז המסחרי בהקמה הוערך בגישת השווי השיורי )גישת החילוץ(. הובא –שלב ב' 

(, , כמפורט לעילהכנסותהצפי תכנית השיווק ובחשבון שווי כגמור ומוכן לאכלוס )בהתאם ל

 לשלב הנוכחי.( ורווח יזמי בהתאם כמפורט לעילעלויות להקמת המבנה )ה יתרת
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 גורמים ושיקולים בהערכה .14

 נדון התחשבנו, בין היתר, בגורמים ובשיקולים הבאים:הבבואנו להעריך את שווי הנכס 

 

 146 -חוות הדעת כולל מרכז מסחרי הניצב על חטיבת קרקע בשטח של כ נשואהנכס  .א

)בשטח ( וכן חטיבת קרקע נטו דונם 41.37 -בשטח של כ)סמוך  הלתעשיימגרש דונם, 

 .מ"ר 13,000 -דונם( עליה ניצבים מבנים שונים בשטח כולל של כ 44.5 -של כ

 

הנכס ממוקם בסמוך לצומת וולקן לאורך שד' ההסתדרות, המהוות ציר תנועה ראשי  .ב

 המחבר את העיר חיפה עם אזור הקריות.

 

 גודלם, מצבם הפיסי ואפשרויות ניצולם. -המבנים הקיימים במרכז המסחרי  .ג

 

עיר ועפ"י היתרי הבניה שניתנו -עפ"י תכניות בנין -ייעודי הקרקע וזכויות הבניה המותרות  .ד

 למבנים במרכז המסחרי.

 

בשטח חטיבת הקרקע עליה ניצב המרכז המסחרי קיים פיתוח ומגרשי חניה סלולים. יצוין  .ה

ה, עבודות פיתוח נרחבות הכוללות חידוש מגרשי החניבמהלך השנים האחרונות בוצעו כי 

 סלילת כבישים, תאורה, גינון, שערי כניסה, שילוט וכיוצ"ב.

 

מקרקעי  רשותהזכויות המשפטיות בקרקע חלקן בבעלות פרטית וחלקן בחכירה מ .ו

 ישראל, כמפורט לעיל.

 

"מ, המחזיקה במלוא חיפה בע חוצות המפרץחב' זכויותיה של  - הזכויות המוערכות .ז

 הזכויות בפרויקט.

 

 :במרכז המסחריהפעילות הכלכלית  .ח

  94% -של כהשטחים המיועדים להשכרה מאוכלסים בשיעור תפוסה. 

 .הובאו בחשבון התפלגות ותמהיל השימושים והשוכרים בשטחי המרכז המסחרי 

 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  הכוללת תשלום ארנונה ודמי ניהול החלים על הבעלים.

 .שנתייםבחשבון עלות זו לתקופה של 

 ות צפויות ממכירת חשמל לשוכרים.הכנסבחשבון  והובא 

 כאמור, על גג אחד המבנים מותקנת מערכת סולארית  - יתהכנסה ממערכת סולאר

הכנסה זו לא לבקשת החברה,  ₪.אלפי  1,340 -של כ נטושנתית המניבה הכנסה 

 י.הובאה בחשבון בהערכת השוו
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, 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 

 חישוב הקרקע הפנויה לניצול זכויות הבניה )במ"ר(:

 

שילמה דמי היתר בגין שינוי ייעוד ו/או ניצול עבור מרבית השטחים  החברהכאמור, 

 טחים במתחםיתרת השנמצאת בתהליך להסדרת תשלום דמי היתר בגין במתחם ו

 .   דונם( 7 -בגין שינוי ייעוד ו/או ניצול )כ שטרם שולמו בגינם דמי היתר

שלב א' נמצא בשלבי גמר ושלב ב' נמצא בהקמה ומתוכנן  – חדש בהקמהמרכז מסחרי  .י

 מ"ר. 4,700 -לכלול שתי קומות, בשטח בניה כולל של כ

 :מגרש גרינסטון .יא

, )נטו( דונם 41.37 -רכשה החברה את המגרש, ששטחו כ 2011כאמור, בתחילת שנת 

 יה, לצורך הרחבת הפרויקט.יוייעודו לתעש

בוצע הליך שיקום הקרקע שכלל הריסת מבנים, חפירה ופינוי קרקע  2014שנת מהלך ב 

 רים מורשים.תמזוהמת לא

נקייה מזיהומים ומתאימה בבדיקה שנערכה ע"י המשרד להגנת הסביבה נמצאה הקרקע  

 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

, ייתכן יצוין, כי בשל העובדה כי בקרקע הופעל מזה עשרות שנים מפעל לתעשייה כבדה

כי טרם בוצעו בדיקות  ,לעניין זה יצוין –ובתהליך הייצור נעשה שימוש בחומרים מסוכנים 

 קרקע לעניין זיהום קרקע.

  

          146,443סה"כ שטח מתחם המרכז המסחרי במ"ר

           (81,778)בניכוי פעמיים תכסית הבינוי בקומה א'

           (10,136)בניכוי פעמיים תכסית הבינוי בקומת קרקע

             (4,115)בניכוי מגרשים מושכרים

           50,414יתרת 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, ובמגבלות הניצול של יתרבהתחשב בניצול הבניה בפועל בשטח המתחם, 

ובהתחשב בהיקף השטחים, לרבות שטחי וולקן וגרינסטון, לצורך קביעת שווי יתרת זכויות 

 .₪ 1,100,000 -הבאנו בחשבון שווי ממוצע לדונם של כהבניה במתחם המסחרי 

  

שטח חלקהגוש תאריך

במ"ר

מחיר לדונםמחירכתובת

1,698,205 3,500,000₪ ₪רח' המוסכים 28/03/201711661642,061

25/01/201711661572,244 -₪ 4,000,000₪ 1,782,531

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

 

 וולקן(שווי מתחמי קרקע לא בנויים )ללא מתחם  .ב

 

 שווי מתחם וולקן .ג

 

 יתרת השקעה במבנה המסחרי החדש )שלב א'( .ד

 

 (ב'שווי המתחם המסחרי החדש )שלב  .ה

 

  

שיעור סה"כ שנתימקור הכנסה

היוון

מקדם שווי כזמין

דחייה

סה"כ שווי 

בערכים נוכחיים

611,417,760 611,417,7601₪ 45,856,3327.50%₪ ₪הכנסות משכ"ד מסחר

3,819,740 3,819,7401₪ 229,1846.00%₪ ₪הכנסות ממגרשים מושכרים

11,344,444 11,344,4441₪ 1,021,0009.00%₪ ₪רווח ממכירת חשמל

626,581,944 626,581,944₪ 47,106,5167.52%₪ ₪סה"כ שטח מניב

73,421,986 76,036,9660.97₪ 5,512,6807.25%₪ ₪הכנסה משטחים מושכרים )טרם מניבים(

38,127,910 42,387,7500.90₪ 3,391,0208.00%₪ ₪הכנסות משטחי בניה פנויים

738,131,840 745,006,660₪ 56,010,216₪ ₪סה"כ הפרויקט בתפוסה מלאה

2,979,593- 2,979,593₪- ₪הוצאות חד פעמיות

735,152,247 742,027,066₪ 56,010,2167.62%₪ ₪סה"כ נטו

סה"כ שווישווי דונם ממוצעשטח בדונםסעיף

41,371,700 1,000,000₪ 41.37₪מגרש גרינסטון

55,454,872 1,100,000₪ 50.41₪זכויות נוספות

96,826,572 91.79₪סה"כ

1,500,000- ₪בניכוי אומדן דמי היתר

95,326,572 ₪סה"כ נטו

55,500,000 44.5₪שווי מתחם וולקן

9,410,713- ₪יתרת השקעה במבנה המסחרי החדש )שלב א'(

4,650שטח לשיווק )מ"ר(

5,579,525 ₪תחזית הכנסות לשנה

8.5%שיעור היוון

65,641,468 ₪סה"כ שווי כגמור ומוכן לאכלוס

57,079,538 15%₪בהפחתת רווח יזם )בהתאם לשלב הנוכחי(

29,830,596- ₪אומדן יתרת עלויות להקמת המבנה

27,248,942 ₪סה"כ שווי במצבו
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 סיכום תחשיב השווי .ו

 

 

 :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 ארבעהו מאות תשעה₪ ) 904,000,000

 :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

השנים  שלושפיים של החברה, בהנכס הוערך על ידנו בעבר לצורך הדו"חות הכס .א

 כדלקמן: -האחרונות 

 ₪אלפי ₪  718,000בסך של  30.06.2016למועד  -

 ₪אלפי ₪  765,000בסך של  31.12.2016למועד  -

 ₪אלפי ₪  771,000בסך של  30.06.2017למועד  -

 ₪.אלפי ₪  803,000בסך של  31.12.2017למועד  -

 ₪.אלפי ₪  829,000בסך של  30.06.2018למועד  -

 

 ₪.אלפי  829,000 בסך של 30.9.2018כפי שנמסר לנו, הנכס רשום בספרי החברה ליום  .ב

735,152,247 ₪(א)הכנסות משטחים מניבים

95,326,572 ₪(ב)שווי מתחמי קרקע לא בנויים )ללא מתחם וולקן(

55,500,000 ₪(ג)שווי מתחם וולקן

9,410,713- ₪(ד)יתרת השקעה במבנה המסחרי החדש )שלב א'(

27,479,838 ₪(ה)שווי המבנה המסחרי החדש במצבו )שלב ב'(

904,047,944 ₪סה"כ שווי הנכס

904,000,000 ₪ובמעוגל

₪ 904,000,0007.75%7.50%7.25%

        931,000,000       904,000,000         879,000,000שווי הנכס ) ב- ₪(
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 הצהרות .19

הננו מצהירים בזאת, כי אנו בעלי ידע וניסיון רלוונטיים לביצוע הערכת השווי של הנכס  .א

 נשוא השומה.

או במזמין הננו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו  .ב

 השומה.

 .1966 –פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו -הדו"ח הוכן על .ג

השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד. השומה אינה מהווה תחליף  .ד

לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בשומה נאסר על כל צד 

 עורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי כאמור.שלישי שאינו מזמין השומה, ו

 

 

 

 

 

  בכבוד רב,
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 מהנדס ושמאי מקרקעין                                ושמאי מקרקעין (MAכלכלן ) 

 

 

 

 17.02.2019 :חתימה סופי על הדוחאריך ת
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 שומת מקרקעין  מקיפה
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 2018דצמבר  18
 .18/70030197מספרנו:

 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: רתבהתאם לבקשתך, נבדק הנכס שבנדון למט

   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 : תדעשם עורך חוות ה
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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 מאש -

 בישראל". 

 רצ"ב נספח א' -פירוט ניסיון מקצועי  

 ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים מדווחים:

הישוב , הפניקס , גמול ת ביג מרכזים מסחריים , הכשר -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 הדעתן מזמי

 מגדלי הוד השרון בע"מ : בעלי הזכויות  בנכס

   2018 נובמברב 19 :  מועד הזמנת חוות הדעת

 2018דצמבר  03 : 1תאריך הביקור בנכס

 2018 דצמברב 31 המועד הקובע לחוות הדעת:

 

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

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

 

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

 רת. אחטרה הכללת חוות הדעת ו/או אזכורה בדוחות הכספיים או לכל מ 

 

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

 .יש בהן כדי להשפיע על תוצאות השומה  

 

 

 

                                                      

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

 6574 גוש מס'

 277 חלקה מס' )חלק(

 מ"ר 30,284 שטח רשום בשלמות 

   D E )חלק( A B C מבנים עפ"י היתר

שטח בנוי נשוא חוות הדעת 

וטו )עיקרי + ברמ"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 + 

35 

מקומות 

 1חניה 

מ"ר +  17,580 -כ

מ"ר )מרתף  16,398

( Dמשותף עם בניין 

מקומות  363הכולל 

 םחנייה תת קרקעיי

מקומות חניה  161+ 

 םילייע

מ"ר +  19,678 -כ

מ"ר מרתף  24,750

)אשר נבנה מתחת 

הכולל  Eלבניין 

מקומות חנייה  682

 (םתת קרקעיי

 -כ

19,088 

 מ"ר 

  

 2סה"כ בינוי במתחם

)עיקרי + שירות( )בניינים 

A ,B, C ו-D) 

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

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

 מקומות חניה. 35מ"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 םמיקו

 
 

 

 

 

 

 

                                                      

 לחוזי השכירות שנחתמו בפועל בבניין ב'. בהתאם חניה הינם השטחים ומקומות ה 1

 בניה המפורטים ה ת השטחים מהיתריטבלאו לפי  Eוגרעין בניין  פרדיםנ ניםמב 3ינו שטח כולל של הבנוי ה שטחה 2

 שוי".בפרק "רי  

 .(Eלל בניין )לא כו העמסה של שטח עיקרי + שירות %2על ובגין השטחים הפנויים בתוספת ועפ"י חוזים בפ 3

 .Bבניין  4



 

 

 

 

I:\DATA\DOC30100\30197.700.doc  5עמוד 

 אור הנכס והסביבהית

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

 ם.רדישמה 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 6574ש בגו )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 ן העיר תל אביב, וולכי מוביל ממזרחלמחלף 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 ה החוצשל סנו,הממוקמים לאורך רחוב החרש 

 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 ומשרדיםפרוהווה המים" "מתחם שרונו 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  ך מוובס ומעברו צמודי קרקע דרך רמתיים –ממזרח 

 שרונים.                

 פתוחים. שטחים חקלאיים –ממערב 

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

 כבישים, חשמל, ביוב, מים וכו'., בשילוב עצי נוי
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 ת סביבת הנכס: מפלן הל

 

 : 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

 כות, עמודי תאורה, עצי נוי וכו'. דרם, מחנייה עיליים )כאשר חלקו מהווה חניון עילי בתשלום(, כבישי

 

 

 

 

 Aבניין 

ס נשוא מיקום הנכ

 חוות הדעת

 Dבניין  Cבניין  .E ןבניי

 מערבי

 מזרחי
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 :נשוא חוות הדעת להלן תיאור הבניינים

 : Aבניין 

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

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

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

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

.  ותמדרג 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'.

  רים.רמת גמר הכוללת רצפת בטון מוחלק עם מערכת ספרינקל

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

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

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

את  המשרת שטחי משרדים וחדר אוכלציבוריים משותפים, בנוסף 

ושטחים  , המושכרים "בשכירות חופשית"המשרדים מתחם בדיעו

 . "בשימוש עצמי של "מגדלי הוד השרוןכאשר חלק מהשטחים  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

 .ת "קונטרופ טכנולוגיות"ברלחת בשלמו

 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, 

 כות ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. רעמץ, וע

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.

בשימוש עצמי( מ"ר  180מ"ר פנוי +  430מ"ר פנויים ) 610ל טח שמרבית שטח הבניין מאוכלס למעט ש

 .מקומות חניה בקומת המרתף 4(,   + %92)שיעור תפוסה של 

 

 

 
                                                      

 סנים קומתיים כולל פירים חמם ו"קים, לובי קומתי, ממפת מעבריתוסשטח ברוטו כולל קירות חוץ ופנים ב 1
 .2576יה מס' נילים עפ"י היתר בוחל   
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 : A בנייןלהלן תמונות 

 

 

 

 A בנייןלובי  A בנייןחזית 

  

 קומת המרתף )חניון( חדר אוכל )קומת קרקע(

  

 קעקרמת הפינת ישיבה בקו משרדי קונטרופ )בשלב השיפוץ(
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 :Bבניין 

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

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

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

מבטון שלד , כאשר סטנדרט הבניה כולל שטחי המשרדים בבניין עברו שיפוץ כללינכון 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

טו על פי רוח בטש קומה
 1היתר בניה )במ"ר(

 2 אורית

מרתפים 

(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

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

וחדרי  , עמדות עבודהציבוריים 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'

שטחי משרדים, עמדות עבודה וחדרי ף בנוסציבוריים משותפים, 

 ."אינטואיט"הקומה מושכרת בשכירות חופשית לחברת  שירותים וכו'.

 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 

דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת ניאון שקועה,  יםלמנטבלובי הכניסה, תקרות עם א

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%הבניין מאוכלס בשלמות )שיעור תפוסה של  וכד'.ה שקועמונמכת בשילוב תאורה 

 להלן תמונת הבניין: 

 

 

                                                      

 תוספת מעברים, לובי קומתי, ממ"קים ומחסנים קומתיים כולל פירים בכולל קירות חוץ ופנים שטח ברוטו  1
 .2576לים עפ"י היתר בנייה מס' וחל   
 הבנייה.ה בהיתר לוקתיאור הבניין הינו עפ"י הח  2
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 : Cבניין 

יג'  –את קומת קרקע, א' )כאשר נשוא חוות הדעת מהווה קומות מעל קומת קרקע  14בניין משרדים בן 

 ותייבנר אשי של המתחם, קם בחלק המרכז, ממוDושתי קומות מרתף משותף עם בניין  )מחצית((

 מחולקים ליחידות משנה אשר שוכרים שטחים שונים., 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 םחיהשט התפלגותלהלן 

שטח ברוטו על פי  קומה
  1היתר בניה )במ"ר(

 אורית

 מרתפים

 (1-( )2- ) 

 8,068מ"ר +  8,330

מ"ר )מרתף משותף 

 סמוך(  Dלבניין 

יתם מושכרים בשכירות כאשר מרב 2 מקומות חניה 413 -בחלוקה ל

גמר רמת  משאבות וכו'. יחדר, חדרים טכניים, מחסנים, חופשית

בקומות המרתף וללת רצפת בטון מוחלק עם מערכת ספרינקלרים. הכ

 . מ"ר 174( 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 

  ס.מדוקלחברת א

 2'גי -א' 

 )מחצית(

בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים לחברות שונות, הכוללים עמדות  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 , , ריצוף פרקט מעץאריחי קרמיקהבין היתר,  הכוללת, בהטו ייןרמת הגמר בבנ

אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת ניאון שקועה, תקרות עם הכניסה, 

רמת הגמר בשטחים הציבוריים מערכות ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. 

, ריצוף אריחי שיש בלובי הכניסה, ריצוף טרצו בחדרי המדרגות, תקרת אקוסטית תרן היכוללת, בי

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

מקומות חניה  37   +תפוסה( 96%) 13מ"ר בקומה  711למעט המשרדים בבניין מאוכלסים  ישטחמרבית 

 .יםמחסנמ"ר  174 -כבקומת המרתף + 

 
 
 

                                                      

 ירים תיים כולל פים ומחסנים קומ"קלובי קומתי, ממ עברים,קירות חוץ ופנים בתוספת מ ללכו וטושטח בר  1
 .2942יתר בנייה מס' הוחללים עפ"י    
  50ל כולמקומות חניה )לא  363( ולכן בסה"כ יש  Bם )חברה עברה לבניין מקומות חניה פנויי 5נכון למועד חוות הדעת יש    2
 ."ט(כצ מקומות של חברת     
  מ"ר, אשר 2,099 -של כ בשטח ברוטו מחצית קומה יג'ו קומה יד' בשלמותאת  יםהשטחים כאמור אינם כולל  3

 נמכרו לחברת "כ.צ.ט בע"מ" )ראה פרק "הזכויות בנכס"(.     
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 : C בנייןלהלן תמונות 

 C בנייןלובי    C   בנייןחזית 

  

 משרדים

  

 מרתף )חניון( חדר ישיבות
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 : Dבניין 

, ממוקם בחלק Cקומות מעל קומת קרקע ושתי קומות מרתף משותף עם בניין  14בניין משרדים בן 

 . בשלמותומאוכלס  2011 שנת מהלךהסתיימה ב ואשר בנייתהמתחם, ל ש חיהמזר

 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 בבנייןלהלן 
 

ברוטו על פי  שטח מהקו
 1בניה במ"ר(היתר 

 אורית

עמדת שמירה,  מ"ר הכולל לובי כניסה, 865לשטח של בחלוקה  מ"ר 1,312 -כ קרקע

בעורף הקומה קיים . וריים משותפיםמעליות נוסעים ושטחים ציב

מ"ר  350מ"ר לשיווק( כאשר  497 -נטו )כמ"ר  447 -כשל  שטח

משמשים  מ"ר 147-ו נהלאחסמושכר לחברות שונות ומשמש 

 .וות הדעתמין חלשימוש עצמי של מז

בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים לחברות שונות, הכוללים  מ"ר 18,366 -כ יד' -א' 

עמדות מזכירות, משרדים, חדרי ישיבות, עמדות עבודה, 

 מטבחונים, חדרים טכניים וחדרי שירותים.

 מ"ר ברוטו  19,678 סה"כ

 

ריצוף , ריצוף פרקט מעץ, אריחי קרמיקה, טובה, הכוללת בין היתר ושכרים בבנייןהמ חיםבשטרמת הגמר 

תקרות עם אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת לוחות שיש בלובי הכניסה, 

 ניאון שקועה, מערכות ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. 

בלובי הכניסה, ריצוף טרצו בחדרי ם כוללת, בין היתר, ריצוף אריחי שיש יייבוררמת הגמר בשטחים הצ

גות, תקרת אקוסטית מונמכת בשילוב תאורה שקועה וכד', כאשר בלובי הכניסה קיימת עמדת המדר

 שומר.

מ"ר בשימוש  147)כולל  14-ו 13, 12ות מ"ר בקומ 3,702למעט המשרדים בבניין מאוכלסים  ישטחמרבית 

 .-1ים בקומת מרתף נים פנוימ"ר מחס 21 -כ   +תפוסה( %82)עצמי בקומת הקרקע( 

 

 

 

 

                                                      

 פירים  כוללים ים קומתיחסנכולל קירות חוץ ופנים בתוספת מעברים, לובי קומתי, ממ"קים ומ שטח ברוטו1

 .4851פ"י היתר בנייה מס' ע ליםוחל  
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 : D  בנייןלהלן תמונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לובי קומתי Dין ניב בילו

  

 משרד לדוגמא מסדרון
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 : Eבניין 

, ממוקם בחלק המזרחי של 1קומות מעל קומת קרקע ושלוש קומות מרתף חניה 14ם בן בניין משרדי

 . ומאוכלס ברובו 2015שנת  מהלךהסתיימה ב ואשר בנייתהמתחם, 

 5מבלוקים עם קירות מסך בשילוב לוחות אבן, ץ ת חומבטון בשילוב קירושלד 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

מדת שמירה, ע יסה,מ"ר הכולל לובי כנ 810בחלוקה לשטח של  מ"ר 1,228 -כ קרקע

מעליות נוסעים ושטחים ציבוריים משותפים. בעורף הקומה קיים 

המושכר לחברה מ"ר לשיווק(  620 -מ"ר נטו )כ 418 -שטח של כ

 .אחסנהומשמש ל אחת

חברות שונות, הכוללים בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים ל מ"ר 17,860 -כ יד' -א' 

עבודה,  ותעמד ירות, משרדים, חדרי ישיבות,עמדות מזכ

 מטבחונים, חדרים טכניים וחדרי שירותים.

 מ"ר ברוטו  19,088 סה"כ

 

, ריצוף פרקט מעץ, ריצוף אריחי קרמיקהרמת הגמר בשטחים המושכרים בבניין טובה, הכוללת בין היתר, 

ם אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת לוחות שיש בלובי הכניסה, תקרות ע

 קועה, מערכות ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות אלומיניום. ש יאוןנ

רמת הגמר בשטחים הציבוריים כוללת, בין היתר, ריצוף אריחי שיש בלובי הכניסה, ריצוף טרצו בחדרי 

ורה שקועה וכד', כאשר בלובי הכניסה קיימת עמדת המדרגות, תקרת אקוסטית מונמכת בשילוב תא

 שומר.

ת ומ"ר מחסנים פנויים בקומ 444 -וכמ"ר פנויים בקומות העליונות  1,027( למעט %95 -ברובו )כר שכן מוהבניי

 .המרתף

 

 

 
 
 
 
 

                                                      

 בפועל מושכרים , כאשר מ"ר ברוטו 0524,7בשטח בנוי של  ייהמקומות חנ 268הכוללות ניה ח קומות 3ין כולל הבני 1

 .מקומות חניה( 900-מספר מקומות חניה גדול יותר )כ   

 פירים  כוללתיים מום קסניקומתי, ממ"קים ומחם, לובי ברישטח ברוטו כולל קירות חוץ ופנים בתוספת מע2

 .18.08.2015מתאריך  6338היתר בניה מספר עפ"י  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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 :פארקה תחוםקומות חנייה עיליים במ

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 

 רדים. משני הפרצי החנייה הפנימיים ובתחומם של בנייפרסים לאורך הכבישים, מבלבד, המת

למטרת חניון  דונם, ע"י חברת "מגדלי הוד השרון" 10 -ח של כה חטיבת קרקע חקלאית בשטבנוסף הושכר

  (אשר אינם מהווים חלק מנשוא חוות הדעת)מקומות חנייה  393-כזמני הכולל 

 ל בסיס מקום פנוי.הינם עבפארק עיליים מקומות החניה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 לחוות הדעת. 31חנייה בעמוד מס'  אה פירוט סיכום מקומותר 1
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 :בסביבת הוד השרון אזורי תעשיה המשלבים משרדי היי טק תוללכההסביבה העסקית 

 
 תיאור הסביבה העסקית

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

  הכולל משרדי הייטק. יקט מסחר ומשרדים רחב היקףופרו םתעשיות עץ, תעשיות מתכת, מוסכי

 

 בסביבת איזור תעשיה נווה נאמן בהוד השרון:  ורי תעשיה המשלבים משרדי היי טק אזמפת  להלן

 
 

 

 

 

 

 ור תעשיה נווה נאמןאז

 חוות הדעת אנשו –

 תעשיה רעננהאזור 

 סבאפר תעשיה כאזור 

 אזור תעשיה קרית אריה

 אזור תעשיה קרית מטלון

 אזור תעשיה סגולה
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 אזור התעשיה רעננה:
 

רננים", וכן  בחלקה הצפוני של העיר פועל אזור תעשייה ומסחר המכונה "קרית אתגרים", בו שוכן "קניון

וטקסס אינסטרומנטס. סמוך לצומת  SAP, יזימבל, אHPטק בהן -חנויות רבות, משרדים של חברות היי

טק, בהן אמדוקס, נייס -רעננה ולגבול המוניציפלי עם כפר סבא שוכנים משרדיהן של מספר חברות היי

 .והמשרדים הראשיים של מיקרוסופט בישראל

 

 אזור תעשיה כפר סבא: 

לתעשיית היי־טק. אזורי ד מיוע", ואזור הyesהמרכז של ערוצי הלוויין "של העיר קיים  החדשים באזורים

המסחר נמצאים לאורך רחובה הראשי של כפר־סבא, רחוב ויצמן, במרכז הקניות בסמוך לכיכר העיר, 

 "קניון ערים", ובאזורי התעשייה שם הוקמו בשנים האחרונות קניונים וחנויות ענק. 

 תקוה:  ייה פתח אזור תעש

, דונם 10,000 -בארץ, ושטחו הכולל הוא כ ולהגד תקווה הוא אזור התעשייה-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  

 סנטרים מתקדמים ומובילים ומפעלי תעשייה כבדה רבים.  וגני אירועים, אולם באולינג ,שני פאואר

מתאפיין בתעשייה כבדה ה ,דונם 5,000 -שטחו כ ,במערב העיר, מצפון לציר ז'בוטינסקי -ריה קרית א 

שנחשב  "פארק אזורים"פארק אולימפיה, טק רבות. כמו כן שוכן בו -ובמפעלי מתכות, ולצדם חברות היי

 ת,גיל ות חברות מובילות כגון טבע,לים בישראל. באזור תעשייה זה נמצאטק המובי-לאחר ממתחמי ההיי

Septier ,טלדור ,IBMאורקל ואינטל. בקרית אריה נמצאים גם הקניון הגדול, בית משפט השלום פתח ,-

 תקווה ובית המשפט המחוזי מרכז. 

חברות  800 -מאכלס כוא וה דונם, 2,000 -שטחו כ ,ערב העיר, מדרום לציר ז'בוטינסקיבמ -קריית מטלון 

 . ECIות דוגמת בזק בינלאומי, שטראוס גרופ ורבלות מתאפיין גם הוא בחברות מוביה , ועסקים

 מ"ר. 2,000,000 -סה"כ השטח הבנוי באזורי התעשייה עומד על כ 
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 1הרקע התכנוני

 
מים )י.פ.( ר פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסואש 9הר/בת/בהתאם לתוכנית בניין עיר מספר  א.

, תעשיה עתירת ידע בייעוד 1מס'  רשכמג שבנדון החלקה ה, סווג26.10.1995בתאריך  4342מספר 

 עם הוראות בנייה כדלקמן:

 מ"ר 30,284 :  מגרש מינימלי גודל 

 מעל מפלס הקרקע: :     : השטחי בניי 

 160% שימוש עיקרי:     

א יעלו על בנוסף שטחי שרות נלווים אשר ל שטחי שירות:     

ות ומק 2 משטח עיקרי וכן עד 40%זכויות הבניה  מכלל 15%     

 לחניה.     

 מתחת למפלס הכניסה:      

במרתפים יותר שימוש לחדרי  200%שטחי שירות:      

מכונות, מיזוג אויר, מקלטים, מתקנים, אחסנה, וכד'      

 המרתפים. משטחי  35%עד      

  קומות 14עד    : דיםמספר קומות כולל קומת עמו

  50%   :    תכסית 

מ' לכביש מס'  50 –מ', קידמי  6 –מ', אחורי  4 –די דצ  :     קו בנין  

 ( למרתפים.0קו בנין אפס ) , )ציר דרך(   40      

 משרדים, אולמי תצוגה ומדיה, מסחר, בנקים,   :     תכליות )שירותים נלווים( 

 מזנונים וכו'.  מסעדות,     

  

 

 

 

 

                                                      

דע שהתקבל מגברת ורד אליקים ממחלקת מיהיתר, על מידע תכנוני בין ת, המידע בפרק "הרקע התכנוני" מושת  1

בניין  תוכניותעיון ב פיועל  הוד השרון עירייתתכנוני מאתר האינטרנט של  עדממיו ""הוד השרוןעיריית תכנוני ב

חוות  לעיל הינן על פי הבנה ופרשנות סבירה לתוכניות בניין עיר, במועד עריכת תזכויות הבניה המתוארו עיר.

  הדעת, ואינן מחייבות את הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
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 :   כללי 

 כולל קומת עמודים.ת קומו 14 -ל עד המבנים זכויות הבניה יתחלקו בין 

 לא תותר בניה על גג המבנים למעט מתקנים הנדסיים, חדרי מכונות עבור מעליות ומתקני מיזוג אויר.

תתאפשר גמישות בהוראת התכנית בחלוקת הקומות וגובה המבנים בהתאם לתכנית בינוי, 

 דה מקומית.באישור וע

 ם הוצאת ההיתר.יוכן לחניה:  תבוצע בשטח המגרש עצמו ולפי תקן חניה מעוד

שפ"פ: השטח הפנוי בקידמת החלקה עם זיקת הנאה לציבור לחניה, ומעבר לכלי רכב במפלס 

קומת הקרקע, כאשר זכויות הבניה יגזרו מכל שטח החלקה כולל השפ"פ עם הוראות חניה תת 

 קרקעית ועילית.

 ה:סביב איכות

לוגיות המבטיחות מניעת נווטכ בתחום התכנית יותרו שימושים שיעמדו בדרישות תכנוניות

 מפגעים סביבתיים ועמידה בהוראות ובדיני איכות הסביבה.

 : היתר בניה

האחרונים במתחם, אלא לאחר הפקדת תכנית ו/או אישור תכנית  40%-לא ינתנו היתרי בניה ל -

 .1 40לפתרון צומת נוה נאמן/כביש תחבורה ע"י משרד התחבורה 

תחת לשפ"פ יהיה הגשת תוכנית פיתוח הכוללת תוואי מ מרתףתנאי לקבלת היתר לבניית ה -

 מעבר לכלי רכב תוך התייחסות למפלס הקרקע.

 

בתאריך  4391מספר  .פר פורסמה למתן תוקף ביאש 1001הר/ בהתאם לתוכנית בניין עיר מספר ב.

ם לאיימתח גבוה ונמוך( באזורי הבניה למינהם ואזורים חקקווי החשמל )נקבע כי כל  ,15.3.1996

 הכלואים בין שטחי בניה יהיו תת קרקעיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 ע"י  ות בצומת בוצעוודון, עולה כי העבוד השרמהנדס תשתיות בעיריית ה – ןמוקלס בשערכנו עם מר אלכ בבדיקה 1

  חבת הצומת  ורמזורה.הר   
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בתאריך  5189אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. מספר  1002הר/בהתאם לתכנית בניין עיר מספר  .ג

 מרתפים.לנקבעו הוראות בניה  27.5.03

 :םותעשייתיי גובה קומת המרתף במבני משרדים 

 מ'. 4-ול מגובה שתי קומות המרתף העליונות נטו לא יהיה גד 

 :תכליות מותרות לבנייני משרדים 

גן, מערכות טכניות שטחי שרות ושטחים נלווים כגון: חניה, חניה תפעולית, חצר משק, מרחב מו 

שירות ומתקני שרות, מעליות, מבואות וחדרי מדרגות. כמו כן יותרו שטחים המשמשים ל 

 ועדון, מחסן תחזוקה וכו'(.מ חיה,העובדים בבניין )כגון: חדר משחקים, חדר כושר, בריכת ש 

 

 5864מספר  ורסמה למתן תוקף בי.פ.ר פא אש/9הר/מק/בהתאם לתוכנית בניין עיר מספר  .ד

 נקבעו הוראות כדלקמן: , 9.11.2008בתאריך 

 הוראות התכנית: 

 ו.יקת הנאה לציבור ללא שינוי בשטחשינוי גאומטרי של שטח פתוח עם ז .1

קומות  14בתכנית המאושרת, כך שחתך המגדל יהיה ת קומו 14-תוספת קומה אחת מעבר ל .2

 מעל קומת עמודים וקומה טכנית.

 ת תוואי הדרך הכוללת זיקת הנאה לציבור בתחום השפ"פ.עקבי .3

 מרתפים מתחת לקרקע. 3מתן אפשרות להקמת  .4

 

 רות מכל שטח החלקה. ונגז 9הר/בת/ יהיו לפי תב"ע זכויות בניה 

 הוראות בינוי: 

 ספח בינוי בסמכות מהנדס העיר.בניים יותרו שינו -

 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. 14יה יתחלקו בין מבנים בעלי ת הבנזכויו -

מותר חניה תת קרקעית ועילית עם זיקת הנאה לציבור לחניה ולמעבר : (2רש מס' מג) "פשפ -

ועדה המקומית שתכלול וכנית פיתוח לפלס קומת קרקע. כל זאת עם הגשת תכלי רכב במ

ותיאום מעבר תשתיות הצמוד התייחסות לתוואי הדרך ומפלסי הקרקע תוך  התחשבות 

 . 40לכביש 
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 : יהתנאי למתן היתר בנ

האחרונים במתחם, אלא לאחר הפקדת תכנית ו/או אישור תכנית  40%-א ינתנו היתרי בניה לל

 .1 40תחבורה ע"י משרד התחבורה לפתרון צומת נוה נאמן/כביש 

 : חניה

 .9בכפוף לתכנית הר/בת/ -

יה ולמעבר לכלי רכב ילית עם זיקת הנאה לציבור לחנבשפ"פ תותר חניה תת קרקעית וע -

כל זאת עם הגשת תכנית פיתוח לוועדה המקומית שתכלול התייחסות  ע.הקרקבמפלס קומת 

  .40הקרקע תוך התחשבות ותאום מעבר תשתיות הצמוד לכביש מס' לתוואי הדרך ומפלסי 

 

 :התכניתהחלקה מתוך תשריט תשריט להלן  

 

 
 

 המקרא: 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 עולה כי העבודות בצומת בוצעו ע"י מהנדס תשתיות בעיריית הוד השרון,  –בבדיקה שערכנו עם מר אלכס בוקלמן  1

  הרחבת הצומת  ורמזורה.   
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 רישוי

 :A  +Bהיתרי בניה בניין 

 
בתאריך  הוד השרון יתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניהשנ, 1443בהתאם להיתר בניה מספר  א.

    .(A  +B) מבנים, הקמת 277חלקה  6574בגוש  ה, הותר8.5.1997

  

בתאריך  השרון ודה , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2184 בהתאם להיתר בניה מספר ב.

וקומת משרדים מעל   Aבבנייןופרסל ש מבנהקומות משרדים מעל  3תוספת  ה, הותר23.2.1999

 .Bבבניין  מבנה מסחרי

  

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2576 בהתאם להיתר בניה מספר ג. 

 :B -ו  Aבבניינים ה הרחבת שטחי משרדים , הותר6.2.2000

  

 בד(:בל A ן)לבניי 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. 7מתוכן  ת,חניו 104מקומות חניה תת קרקעית בהתאם להיתר הבנייה:  

 חניות נכים. 16חניות, מתוכן  222מקומות חניה עילית בהתאם להיתר הבנייה:  

 

)אישור למתן שירותי חשמל, מים וטלפון( לבניין אשר נבנה לפי היתר  4טופס ניתן  7.3.2000בתאריך  ד.

 .2576בניה מספר 

 

בתאריך  הוד השרון תכנון ולבניהל ומית, שניתן על ידי הוועדה המק6234 בהתאם להיתר בניה מספר .ה

מתיר הוספת מעלית לשיפור הנגישות בבניין א' ללא תוספת שטחים ושינויים פנימיים , ה26.02.2015

 בבניין א' במערך המשרדים / מעברי מילוט / מחסנים.

 

 

                                                      

 מ"ר. 184.91 = ניהלח מקורה, רמפת כניסהשטח לא  1
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 :1 (בלבד B לבניין) 2576תאם להיתר בניה להלן טבלת שטחי הבניה בה 

 

 סה"כ שטח במ"ר שטח שירות במ"ר רמ"רי בשטח עיק מפלס קומה 

 1,112.36 1,112.36 0.00 -3.45 -1מרתף 

 1,336.02 327.17 1,008.85 0.24 קרקע 

 42.07 42.07  +6.15 ביניים

1 9.85+ 1,004.81 322.97 1,327.78 

 3,818.23 1,804.57 2,013.66 סה"כ

 1,112.36 סה"כ תת קרקעי במ"ר

 2,705.87 סה"כ מעל הקרקע במ"ר

 

 מ"ר. 1,064היתר הבנייה עולה כי שטחי המחסנים בקומת המרתף הינם ממתוך חישוב השטחים          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 קומות חניה(.מ 35 -ל משמשת לחניה )כמקלט  ובפועלמטרת אחסנה ו יהת עפ"י היתר בנימסווג קומת המרתף 1
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 :(D-ו  C)+ מרתף משותף לבניין  Cהיתרי בניה בניין 

 
ך בתארי הוד השרון שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ,2792בהתאם להיתר בניה מספר  א.

 2-קומות מעל קומת עמודים + חניון תת קרקעי ב 14ה בנייה חדשה, בניין בן , הותר28.9.2000

  .מפלסים

  

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2942 בהתאם להיתר בניה מספר ב.

 תוספת למבנה קיים, תוספת קומה נוספת.  –מבנה היי טק הותר , 23.4.2001

 :2942לת שטחי הבניה בהתאם להיתר בניה טבן הלל 

 סה"כ שטח במ"ר שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר מפלס קומה 

 8,330.17 8,330.17 0.00 -6.70 -2מרתף 

 8,068.01 8,068.01 0.00 -4.00 -1מרתף 

 1312.59 545.55 767.04 0.00 קרקע

1 5.44+ 882.39 429.50 1311.89 

2 9.07+ 881.27 430.62 1311.89 

3 12.70+ 881.27 430.62 1311.89 

4 16.33+ 881.27 430.62 1311.89 

5 19.96+ 881.27 430.62 1311.89 

6 23.59+ 881.27 430.62 1311.89 

7 27.22+ 881.27 430.62 1311.89 

8 30.85+ 881.27 430.62 1311.89 

9 34.48+ 881.27 430.62 1311.89 

10 38.11+ 881.27 430.62 1311.89 

11 41.74+ 881.27 430.62 1311.89 

12 45.37+ 881.27 430.62 1311.89 

13 49.00+ 881.27 430.62 11311.89 

14 52.63+ 881.27 430.62 1311.89 2 

 36,077.23 22,971.29 13,105.94 סה"כ

 16,398.18 י במ"רקעת קרסה"כ ת

 19,679.05 סה"כ מעל הקרקע במ"ר

 

 

 

  

                                                      

 )ראה פרק "הזכויות בנכס"(.מנשוא חוות הדעת ואינו מהווה חלק מ"ר נמכר לחברת כ.צ.ט  807-שטח של כ   1
 ת בנכס"(.הזכויו)ראה פרק "נשוא חוות הדעת מ חלקוה ואינו מהות כ.צ.ט כרה לחברנמ הקומה במלואה   2
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בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה3918 בהתאם להיתר בניה מספר ג. 

 .ללא תוספת שטח Cבבניין ו שינויים במבנה מאושר, תכנית שינויים פנימיים בלבד , הותר24.8.2005

  

 הינם כדלקמן:  1תת קרקעיתהמקומות חניה כי סה"כ ה עול מהיתר הבנייה  

 .(חניות נכים 4מתוכם )מקומות  212 –( -2מרתף )  חניה תת קרקעית: 

 .(חניות נכים 8מתוכם )מקומות  201 –( -1מרתף )

 .מקומות חניה תת קרקעיים 413       –סה"כ 

 בפועלחניה מקומות   2 161  חניה עילית:

 

)אישור למתן שירותי חשמל, מים וטלפון( לבניין אשר נבנה לפי היתר  4טופס ן יתנ 2.5.2002בתאריך  ד.

 .2942בניה מספר 

 

 

 

 

                                                      

 .D-ו  Cנים יהנמצאים מתחת לבני -1-ו -2מרתפים ה זו מתייחסת לניח   1

 מקומות  46 –המתוכנן(   Eת חנייה )במתחם בנייןמקומו 75 –עפ"י היתר  מקומות חנייה עיליים מסומנים 282  2

 .עילייםמקומות חנייה  161= דרכים  תרחבוה יפור התנועה במתחםלצורך ש טלוחנייה שבו    
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 :Eמרתפי חנייה בבניין ול   Dבניין להיתרי בניה 

 
בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה2792 בהתאם להיתר בניה מספר .א

 2-קומות מעל קומת עמודים + חניון תת קרקעי ב 14ניין בן ב דשה,ה בנייה ח, הותר28.9.2000

  .מפלסים

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה4467בהתאם להיתר בניה מספר  .ב

 . 1ומרתף חניה( D)בניין  ה הקמת מבנה רביעי, הותר11.12.2007

בתאריך  הוד השרון המקומית לתכנון ולבניהה וועד, שניתן על ידי ה4851 בהתאם להיתר בניה מספר .ג

ובניית גרעין מקורה עד   2לבניין רביעי, ביטול הקמת בניין ה' 14ה תוספת קומת , הותר3.6.2009

 .  -3ם פנימיים במרתפים והקטנת שטח מרתף + למגדל ה' עתידי, שינויי2.40גובה 

 :לן טבלת שטחי הבניהלה 

 סה"כ שטח במ"ר טח שירות במ"רש במ"רשטח עיקרי  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 (Eרקעי במ"ר )מרתפים מתחת לבניין ק תכ תסה"

 19,678.02 סה"כ מעל הקרקע במ"ר

 

 

                                                      

 מתוכנן. E  מתחת לבניין 1
 .Eנה לבניין יין ה' הכוובנ 2
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לפי )אישור למתן שירותי חשמל, מים וטלפון( לבניין אשר נבנה  4טופס ניתן  30.3.2011בתאריך  .ד

 מבנה במשך שנה מיום הוצאתו ובלבד , אישור זה מהווה אישור לשימוש ה4851היתר בניה מספר 

פה זו יושלמו כל העבודות לפי היתר הבניה ותוצא תעודת גמר. השירותים יינתנו למבנה קותום שבת

 . תנאים לקבלת תעודת גמר:(D)בניין  תעשייה אחד

 לתנאי ההיתר.ו על ידי העיריה הנדרשות להשלמה בהתאם תשלום עבור עבודות הגינון והפיתוח שיעש -

ת החללים במחיצות, יש לקבל אישור מחודש וקי חלבמידה ויעשו שינויים פנימיים בקומות על יד -

 מכיבוי אש.
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 : Eבניין 

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה5946בהתאם להיתר בניה מספר  .א

על הגג, ת כניוקומות וקומת מערכות ט 14ה בנייה חדשה, הקמת בניין חמישי בן , הותר27.08.2013

 מעל גרעין קומת קרקע ומרתפי חניה קיימים. 

     

בתאריך  הוד השרון , שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה6338בהתאם להיתר בניה מספר  .ב

ביטול  -תוספת בניה לקיים  –מסחר ומשרדים  , הותר(11.08.2015 תר בתאריך)הפקת הי 18.08.2015

בבניין ה', שינוי בפיתוח המגרש וביטול מבנה  14טחים בקומה ש וספתות 13החלל הסגור בקומה 

 המסעדה בקומת הקרקע. 

 להלן טבלת השטחים מתוך היתר הבנייה:      

מסחר 

קיים

משרדים 

קיים

משרדים 

מוצע

סה"כ מוצע 

מסחר + 

משרדים

סה"כ שטח 

קיים

סה"כ 

שטח 

מוצע

סה"כ שטח 

שירות

8,117.228,117.228,117.22מרתף 9.5-

17,092.3117,092.3117,092.31מרתף 6.7-

20,871.2020,871.2020,871.20497.08מרתף 4.0-

2405.012570.93-309.434,666.512,820.2142.652,862.867,529.37קרקע

11164.962749.15-6.843,907.271,572.47-12.641,559.835,467.10

22169.792746.91-6.844,909.861,828.61-12.641,815.976,725.83

31031.912746.91-6.843,771.981,519.19-12.641,506.555,278.53

42746.91-6.842,740.071,271.96-12.641,259.323,999.39

52746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

62746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

72746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

82746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

92746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

102746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

112746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

122746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

132746.91-6.842,740.071,162.89-12.641,150.253,890.32

141762.54977.532,740.07915.72234.531,150.253,890.32

385.02385.02385.02גג

6771.6740045.5579.1847,396.3966,859.92112.8666,972.78114,369.17497.08סה"כ

קומה

שטחי שירות

סה"כ שטח 

עיקרי + שירות

משטחים 

לא 

מקורים - 

בנייה 

קיימת

השימושים העיקריים
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 : 6338בהתאם להיתר הבנייה מס'  Eלהלן שטחי בניין   .ג

 

6935361,228קרקע

19782891,267

29782891,267

39782891,267

49782891,267

59782891,267

69782891,267

79782891,267

89782891,267

99782891,267

109782891,267

119782891,267

129782891,267

139782891,267

149782891,267

128128גג

14,3784,71019,088סה"כ

קומה

סה"כ שטח עיקרי 

+ שירות שטח שירותשטח עיקרי

 
 

 .11.08.2015מיום  6338פ"י היתר בניה מספר ע נבנהלבניין אשר  4ניתן טופס  08.09.2015בתאריך  .ד
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 :()עפ"י היתרי בנייה סיכום שטחי הבנייהלהלן 

 

 עיקריבמ"ר )שטח  בנייןמס' 

 + שירות( 

שטח שירות 

מתחת לקרקע 

 רתפים(במ"ר )מ

סה"כ מקומות 

חנייה תת 

 קרקעיים

סה"כ מקומות 

 חנייה עיליים

A 7,764  222 104 3,421 1מ"ר 

B 00,82  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. 1870"ר עיקרי + מ 5894  1

 .09/2016הינם בהתאם לחוזה המכר שנערך בחודש    Bבניין ומקומות החנייה בהמשווקים שטחי הבניין   2

 מקומות חניה(. 35 -משת לחניה )כועל משייה למטרת אחסנה ומקלט ובפנבתר הי המרתף מסווגת עפ"יכן קומת מו כ    

 ( 31בשלמותה ומחצית מקומה  14מ"ר עיקרי שנמכרו לחברת כ.צ.ט בקומה  1,322 –מ"ר עיקרי  13,106) "רמ 11,784  3

  13מקומה  תימחצה ובשלמות 14ט בקומה ברת כ.צ.לח מ"ר שירות שנמכרו 777 –מ"ר שירות  6,573מ"ר ) 5,796 +   

  . שטחים המשותפים(יחסי בבתוספת חלק    

 .D-ו  Cם יהמרתף המשותפות לבניינשתי קומות  מהווה  את  4

 מקומות חניה. 363מקומות שנמכרו לחברת כ.צ.ט =  50 –מקומות חניה  413עפ"י היתר בנייה מס' המקומות הינו   5

  46 –( שהוקם  E בניין )במתחםשהיו בעבר מקומות חנייה  57 –ר היתיים מסומנים עפ"י נייה עילת חמקומו 282   6

 .שנותרו מקומות חנייה עיליים 161עה במתחם והרחבת דרכים = ובוטלו לצורך שיפור התנמות חנייה שמקו     

 מ"ר שירות. 6,539"ר עיקרי + מ 13,139  7

  מ"ר 3863בהתאם להיתר בניה מספר  (ורוט+ במ"ר )עיקרי  9,0881ירות = ר שמ" 4,710מ"ר עיקרי +  14,378  8

 .18.08.2015מתאריך    
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  שבחה:ה היטל

 זכויות הבנייהמלוא עפ"י שובר תשלום ושומות מכריעות עולה כי שולם מלוא היטל השבחה בגין 

  שנוצלו. 
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 הזכויות בנכס

, רשומות זכויות הבעלות בגוש 18.12.2018קעין מתאריך ח רישום מקרמידע של נס 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. 9.6.3001ם שנים, תאריך הסיו

(, אליה מנחם 50/100כמן נכסים בע"מ )יי.ע רנרשמה שכירות לטובת ד 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  23.01.2017ריך תאב  -

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 30חניון תת קרקעי ובו 

 משכנתאות: 

נרשמה משכנתא מדרגה ראשונה לטובת הראל חברה לביטוח בע"מ וסל  27.10.2016בתאריך   -

ת, ללא הגבלת סכום,  על הנכס בשלמות, על כל ותפות מוגבלאשראי לא סחיר צמוד מדד ש

 הבעלים. 

 הערות: 

לטובת מגדלי הוד השרון על החכירה של ד.ע  126נרשמה הערת אזהרה לפי סעיף  24.3.2011בתאריך 

 .2"מ, אליה מנחם השקעות בע"מ וישועת השם בע"מבערייכמן נכסים 

 :זיקת הנאה וזכות קדימה 

תיאור הזיקה: זכות חניה ומעבר לכלי רכב  חלקה כפופה,הנאה נרשמה זיקת  28.5.2002בתאריך 

, מ"ר המסומן בירוק באות א' בהתאם לתשריט המצורף 4,749במפלס קומת הקרקע בשטח של 

 . לטובת הציבור

 

 

 

 

 

                                                      

 , התקנות 1969 –עתק רישום, כמשמעותם בחוק המקרקעין, תשכ"ט הו נסח רישום מאושר או מידע זה אינפלט   1
 נהלים שעל פיו.וההתקנות  
  ע"מ וישועת השם בע"מב עותהשקבע"מ, אליה מנחם  מן נכסיםייכד.ע רנחתם חוזה מכר בין  11.01.2011בתאריך  2
  .לחוות הדעת( 31ה עמוד מס' ראדלי הוד השרון )בין מגל   
 העברת רון לטרם התקבל אישור עיריית הוד השעולה כי  25.01.2015ד אילן קרמר מתאריך "בהתאם לאישור עו   
 מ עם מגדלי הוד "עם בהש שקעות בע"מ וישועתה מנחם האליבקשר לעסקת ד.ע. רייכמן נכסים בע"מ, הזכויות    
 קת בכל הנוגע לתשלומי ועיריית הוד השרון מחל ן בע"מ לביןמגדלי הוד השרון כמו כן קיימת ביבע"מ. השרון    
 ן ודברים עם העירייה בנושא זה. עם סיכומו של נושא זה ארנונה ביחס לשטחים הציבוריים בנכס וקיים די   
 ת.  הזכויורייה עדכני ולהשלמת העברת יער הישוהיה לפעול לקבלת או ניתן ידרתוהס   
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בין מגדלי הוד השרון בע"מ )להלן: "מגדלי הוד השרון"( לבין  9.6.2002וזה שנחתם ביום לחבהתאם  .ב

 "כ.צ.ט"( עולים הפרטים הבאים כדלקמן: בע"מ )להלן כ.צ.ט

. "מגדלי הוד השרון" 277חלקה  6574"מגדלי הוד השרון" היא הבעלים של קרקע הידועה כגוש  - 

 וריים ושטחים נוספים.יבהקימה על הקרקע מספר בניינים, שטחים צ

בצבע יין המסומן של בנ 13ומחצית מקומה  14"כ.צ.ט" מעוניינת לרכוש את הזכויות בקומה  -

מקומות חניה בחניון המסומן בנספח א' בצבע אדום ואשר  50צהוב בתשריט )חלק מנספח א'( וכן 

 הזכויות בהן יוצמדו לזכויות בנכס. 

מ"ר בגין  63מ"ר ברוטו בתוספת  2,036דה, הינו דישטח הנכס ברוטו לצורך ההסכם, על פי מ -

 ים במבנה.ותפים המצויתוספת של חלקה היחסי של "כ.צ.ט" בשטחים המש

 הזכויות בנכס אינן כוללות זכויות בניה קיימות ועתידיות כלשהן, במידה ויהיו כאלה בקרקע. -

חכירה על הנכס  ות"מגדלי הוד השרון" ירשמו לטובת "כ.צ.ט"  בלשכת רישום המקרקעין זכוי -

 חזקה.חודשים ממועד מסירת ה 24-שנים על פי תשריט וזאת לא יאוחר מ 999-והחניות ל

 וזאת בכפוף לעמידת "כ.צ.ט" בהתחייבותה לתשלום השני. 9.8.2002החזקה בנכס עד יום  מסירת -

 "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 

  א כולל מע"מ.ל, 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 

 א יפעיל את הנכס אך ורק למטרת משרדים.הוכ.צ.ט מתחייב בזאת ש -
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 חוזה ישן:

השרון" לבין באטמ אשבולות בע"מ )להלן  "מגדלי הוד בין 8.11.2009בהתאם לחוזה שנחתם ביום  .ג

 "באטמ"( עולים הפרטים הבאים כדלקמן:

 טח"באטמ" מעוניינת לרכוש את זכויות הבעלות והחזקה בבניין ב' שהינו בניין בן שתי קומות בש - 

 מקומות חניה. 30-מ"ר, הכולל בנוסף חניון תת קרקעי ובו כ 2,800אשר הוערך כשטח ברוטו של 

כי עפ"י תכניות בניין עיר החלות על הקרקע, קיימות זכויות בנייה אשר טרם נוצלו  "באטמ" מודע -

 המאפשרות בניה בקרקע וכי הוא אינו רוכש יחד עם הבניין זכויות בנייה נוספות כלשהן.

 לא כולל מע"מ.₪  23,000,000ה: ורהתמ -

 מסירת החזקה היא בכפוף לתשלום מלוא התמורה על ידי "באטמ". -

 יחולו על מגדלי הוד השרון. –תכניות בתוקף  ומים: מס שבח מקרקעין, היטל השבחה עפ"ימיסים ותשל -

 יחול על באטמ. –מס רכישה, מס רכוש 

 

 חוזה חדש:

ה כי "מגדלי הוד "מגדלי הוד השרון" לבין "באטמ" עולן בי 09/2016בהתאם לחוזה שנחתם בחודש  .ד

שנים, של  999ת למשך תקופת חכירה בת ירה המהוונוהשרון" רכשה בחזרה את מלוא זכויות החכ

מקומות  30-כחניון תת קרקעי ובו הכולל  ברוטו, מ"ר 2,800 -כשל קומות בשטח  2בן מבנה משרדים 

המהווים חלק  6574בגוש  277המקרקעין הידועים כחלקה מ הבנוי על חלק 1 )להלן: "המבנה"( חניה

 "המקרקעין"(. שרון )להלן:מפרויקט מגדלי הוד השרון המצוי בהוד ה

 . 2 לא כולל מע"מ₪  000,00034,התמורה:  -

ימים ממועד חתימת ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר מיום  60)הליך ה"קלוזינג"( בתוך מסירת החזקה  -

 . 3יעבירו את החזקה בממכר לידי מגדלי הוד השרון " כאשר "באטם 15.11.2016

 יחול על באטם. –עד חתימת ההסכם עד למושבחה מיסים ותשלומים: מס שבח מקרקעין, היטל ה -

 .יחול על מגדלי הוד השרון –מס רכישה  -

 

 לתשומת לב:

ב'  -א' ו יםנשל בניי םמשרדים )במקומ ימגדל 2בכוונת חברת "מגדלי הוד השרון" להכין תכנית להקמת 

ישה במשרדי ( בדומה לבינוי הקיים במתחם. יצוין כי נכון למועד חוות הדעת התקיימה פגמיםהקיי

₪  11,550 -הוועדה המקומית "הוד השרון", ברם טרם החלו בהכנת תכנית נקודתית והמחיר למ"ר בנוי )כ

לפיכך אומדן השווי נערך  ה.למ"ר( משקף את הפוטנציאל העתידי להגדלת היקף הבינוי ותוספת זכויות בני

 עפ"י אומדן הח"מ בהתעלם מהפוטנציאל.  

                                                      

 .חניה בבנייןמקומות  35רים שכבפועל מו 1

 –רכיב חניות )מ₪  1,650,000 -)סכום התמורה( ₪  34,000,000למ"ר ברוטו ))₪  11,550 -כסכום התמורה משקף  2

 טו בנוי(. ורר בלמ"₪  11,550ברוטו = מ"ר  2,800 ₪ / 32,350,000ש"ח( =  x 55,000מקומות חניה  30

 רון.שמור לטובת מגדלי הוד הין ההסכם כאבגירות מהוונת שכהעברת עת נרשמה וות הדנכון למועד ח 3
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ישועת ה' בע"מ, ד.ע. רייכמו נכסים בע"מ ומנחם בין  11.01.2011ביום שנחתם מכר בהתאם לחוזה  .ה

 עולים הפרטים הבאים כדלקמן:אליה השקעות בע"מ )להלן: "המוכר"( לבין "מגדלי הוד השרון" 

 
זה מכר בין חברת עורבני חברה להשקעות בע"מ )להלן: "עורבני בע"מ"( חונחתם  07.01.2010ביום  -

ל יחידי המוכר ועל פיו רכש המוכר מאת חברת עורבני את נאמן עבור כובין עו"ד אילן שרקון כ

 מלוא הזכויות בנכס )להלן: "חוזה המכר"(.

תעשיה נוה ר באזו 6574בגוש  277מ"ר הידועה כחלקה  30.284קרקע בשטח של  –"המקרקעין"  -

 נאמן הוד השרון.

שטחי מסחר  קעין, הכוללבניין הבנוי בצידו המערבי של הפרויקט הבנוי על המקר –"המבנה"  -

ומשרדים והמכונה "מגדלי הוד השרון" )"מתחם אמדוקס"(, הכולל קומת מרתף המשמשת לחניה, 

 קומת קרקע ומעליה שלוש קומות וכן שטחים לפריקה וטעינה.

 מ"ר בקומת הקרקע של המבנה, חצר משק, חדר טרפו ושטח שילוט. 3,025-כ שלשטח  –"הנכס"  -

המוכר בנכס לרבות בהתאם לתנאי החכירה שנחתמו בין  הזכויות של הנכס ומלוא –"הממכר"  -

 .עורבני בע"מ והבעלים הרשום של המקרקעין ובהתאם להסכמי השכירות

 "הסכמי השכירות":  -

 דלי הוד השרון".מגהסכם אשר נחתם בין עורבני לבין " -

בשכירות מ"ר, אשר יושכר  563הסכם אשר ייחתם בין המוכר למגדלי הוד השרון בשטח של  -

 ה לחברת ויקון, ככל שיחתם.משנ

 31.07.2007הסכם שכירות אשר נחתם בין עורבני לבין אול אין טרייד )ישראל( בע"מ ביום  -

  (. 10.01.2011)והתוספת לו מיום 

 בתוספת מע"מ.₪  25,300,000 - "התמורה"  -

 במועד החתימה על ההסכם.₪  200,000 - תשלום ראשון 

 ימים ממועד התקיימות  30רת התמורה תוך להלן ית₪  25,100,000 - תשלום שני

   התנאי המתלה.       

ימים ממועד החתימה על ההסכם )להלן: "המועד הקובע"(, ירשמו  45בתוך  -"התנאי המתלה"  -

על שם המוכר בלשכת רישום המקרקעין וכן ימציא המוכר למגדלי הוד ר זכויות החכירה בממכ

 ייבות לסילוק משכנתא כנגד תשלום סכום החוב.כולל רק התחהשרון מכתב כוונות מתוקן ה

מיסים ותשלומים: מס שבח מקרקעין ו/או מס הכנסה ו/או מס רכוש, היטל השבחה עד למועד  -

ה על הממכר עפ"י חוזה הפיתוח, בגין התקופה ניחתימת החוזה, היטלי פיתוח ו/או אגרות ב

 שקודם למועד החתימה יחולו על המוכר.

 גדלי הוד השרון.יחול על מ –מס רכישה 
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    :דמי שכירות

 יםמושכר" עולה כי "מגדלי הוד השרון "של "אשטרום נכסים בע"מ 1בהתאם לנתוני הנהלת חשבונות .ו

, , תמורה סוכנות לביטוחאלטייר, רוש פרמצבטיקה :וןכגבהם חברות הייטק,  שוכרים שונים, 40 -כל

ומשרדים חברות היי טק ת השטחים מושכרים ליתר כאשר ות, קונטרופ טכנולוגיאבוט מעבדות

 שונים.

ין אשר התקבלו עפ"י חוזים חתומים שנחתמו ב 31.12.2018 -דמי השכירות החודשיים נכון ל  

 :ות חופשית" בנכס, כדלקמןירנים ב"שכ" לשוכרים שו"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

₪ 356,264₪ 176,824₪ 1,176,346₪ 1,040,872₪ 1,268,417₪ 4,018,723                        63.51 

סה"כ דמי שכירות חודשיים בפועל, 
בגין מחסנים, לא כולל מע"מ

₪ 0₪ 0₪ 11,758₪ 4,200₪ 1,175₪ 17,133                             54 

סה"כ דמי שכירות חודשיים בפועל, 
בגין חניות תת קרקעיות, לא כולל 

מע"מ
₪ 36,000₪ 16,066₪ 119,081₪ 0₪ 336,677₪ 507,824                           397 

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
₪ 4,608,800

סה"כ דמי שכירות חודשיים בפועל, 
בגין משרדים, לא כולל מע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 והדיווח נמצא תואם. שבוניותמהח  %60 -מית כנתוני דמי השכירות וכרטסת הנהלת חשבונות. נתונים אלו נבדקו מדג 1
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 :)עפ"י חוזי שכירות והיתרי בנייה( ושכרים / הפנויים במתחםהמהשטחים להלן סיכום 

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          6,756                 610               -                    -   100                   4 

B          2,800 35

C        17,544                 711             209               174 

D        16,680              3,702               77                 21 

E )מאוכלס 
ברובו(

        19,501              1,027 294448180

 383                  41                  1,279                                639               315             6,050              63,281        סה"כ

                 383 
326                 37 

 
 

 שיעור תפוסה:

 

 . 1 %91 -הינו כ E -ו ,A, B , C ,Dדים בבניינים שיעור התפוסה בשטחי המשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 תפוסה. E – %59בניין , פוסהת C – %96בניין  , תפוסה B – %100 ייןבנ תפוסה, A  - %92ין סה, בניתפו D – %82בניין  1
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 :דמי ניהול

 

ת בנייני המשרדים בהוד השרון ת של מגדלי הוד השרון בע"מ, מהפעלנסות והוצאובהתאם דוח הכ

 ₪ 348,241 -בסך של כחברת הניהול של  מהפעלה עודףקיים , עולה כי 31.12.2017נכון לתאריך 

 כדלקמן:

 ₪ 12,433,304    - מניהול הכנסות

 וצאות:ה

 ₪ 10,342,848 -  הוצאות תפעול

 ₪ 165,902 - הוצאות הנהלה וכלליות

  ₪ 1,576,313 - (cost + 15%י ניהול )דמ

 (-) ₪ 12,085,063     סה"כ הוצאות ניהול

 ₪  348,241 =    עודף מהפעלה

 

 

 (.  cost + 15%ח/מ"ר/חודש )על בסיס ש"  14.9דמי הניהול במתחם סבירים ועודכנו לאחרונה סביב 

 

 

 

 

 :רווח מצובר חשמל

 (   10/2018 – 11/2017החודשים האחרונים ) 12-פת, ל ל בשנה החולתוני החברה רווח מצובר חשמעפ"י נ

 לחודש(.₪  252,000  -לשנה )כ₪  3,028,000 בסך של  מסתכם 
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 גורמים ושיקולים באומדן השוויעקרונות 

 גורמים והשיקולים הבאים:עקרונות ין היתר, ב ן שווי הנכס הובאו בחשבון,באומד

גישת  מות להערכה זו הינןות השומה המתאיהשוק של הנכס, גיש מוד את שווימטרת חוות הדעת לא -

  .וגישת היוון ההכנסות ההשוואה

ן מאופיימערבי( באזור התעשיה נווה נאמן ב' ), בפארק הוד השרון, "מגדלי הוד השרון"מיקום   -

ש רך רחוב החרונים, מרכז הפצה של קוקה קולה, מרכז הפצה של סנו, הממוקמים לאוזנבמוסכים, מ

 קומות. 4-14משרדים בני  החוצה את אזור התעשיה, לצד מבני

 

בשטח  E -ו A ,B ,C, D בנויים בנייני משרדים 5הכולל בפארק הוד השרון,  "מגדלי הוד השרון"מיקום  -

קומות מעל קומת קרקע ומעל קומות מרתף  3-14בני , רות(שימ"ר )עיקרי +  66,990של  לבנוי כול

 .הוד השרוןב, ה נווה נאמן ב'הממוקמים באזור התעשייו ק המשרדיםווים את פארהמה חניה,

מרבית שטחי המשרדים מושכרים בשכירות  )בניין ה'(, Eבניין נכון למועד חוות הדעת, בהנתון כי   -

כאשר חלקם מ"ר(,  20,528מ"ר מתוך  19,501שיווק של ל )שטח 95%-שיעור תפוסה של כחופשית ב

טחי המשרדים הובאו בחשבון שוואה בגישת ההשבאומדן השווי  לפיכךות, ת גרייס שונכוללים תקופו

   בהתאם לרמות הגמר השונות ובגישת היוון הכנסות. 

 ."רמ 30,284ה בשלמות שטחש ,ק()חל 277חלקה  6574ידוע גם כגוש  הנכסהנתון כי   -

 

מהווה יון עילי שאינו המשמש כחנם דונ 10-חטיבת קרקע חקלאית בשטח של כבנוסף קיימת הנתון כי  -

 מנשוא חוות הדעת.חלק מחטיבת 

 

קומות,  15עד , בבינוי של אזור תעשיה עתירת ידעעל פי תכנית בניין עיר ביעוד ל מתחם הקרקעסיווג  -

כגון ם מ"ר עיקרי לשימושי 48,454 -קע המהווים כקרעיקרי מעל ה 160%בהיקף של עם זכויות בניה 

 ו'.מסחר, בנקים, מסעדות, מזנונים וכ צוגה ומדיה,משרדים, אולמי ת

 

, ( D-ו  A ,Cמ"ר )בבניינים  30,817 עיקריים בנויים בשטח שלהנתון כי נשוא חוות הדעת כולל שטחים  -

 מקומות חנייה עיליים 383+  1 תיותת קרקע מקומות חניה 1,149+  מ"ר 499מחסנים בשטח כולל 

 .Eר בבניין מ" 20,528ובנוסף שטח לשיווק של 

 

 2,800חברת "מגדלי הוד השרון" את בניין ב' הבנוי בשטח של ה רכשבהתאם להסכם מכר הנתון כי  -

. נכון למועד חוות בתוספת מע"מ₪  34,000,000מקומות חניה תת קרקעיים בסך של  30מ"ר ברוטו + 

 "באטם".חברת ין בשלמות, בשימוש עצמי של ניהדעת הב

                                                      

 חניה תת קרקעיים. מקומות ,2791 -ושכרים כאשר בפועל מכ 1
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משרדים )במקומו של בניין ב' ד השרון" להכין תכנית להקמת מגדל ת "מגדלי הוהנתון כי בכוונת חבר -

הקיים( בדומה לבינוי הקיים במתחם. יצוין כי נכון למועד חוות הדעת התקיימה פגישה במשרדי 

של       הכנת תכנית נקודתית והמחיר למ"ר בנוי ב "הוד השרון", ברם טרם החלוהוועדה המקומית 

ינוי ותוספת זכויות בניה, לפיכך הפוטנציאל העתידי להגדלת היקף הב "ר( משקף אתלמ₪  11,550 -)כ

 אומדן השווי נערך עפ"י אומדן הח"מ בהתעלם מהפוטנציאל.  

 . יםואם של שטחי הבנייה העיקריבמגרש נשוא חוות הדעת נוצלו במלהנתון כי  -

רות חוץ מבלוקים ן בשילוב קימבטושלד משרדים הכולל סטנדרט בניה של ה רכזרמת הגמר של המ -

לובי כניסה, דלפק קבלה, ריצוף שיש, אלמנטים דקורטיביים לוב קירות מסך, עם חיפוי אבן בשי

 ל,נות )מיזוג אויר, מים, חשממגבס, תאורה שקועה, מערכות כיבוי אש )ספרינקלרים( ומערכות שו

 ביוב וכיוצ"ב. 

ץ, , ריצוף פרקט מעאריחי קרמיקהיתר, כוללת בין הם בקומות העליונות,  החלוקת פנירמת הגמר של  -

תקרות עם אלמנטים דקורטיביים מגבס, תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת ניאון שקועה, מערכות 

 אלומיניום. ספרנקלרים, מערכות מיזוג מרכזיות, וחלונות 

ר בניה קומת המרתף התחתונה המשמשת בפועל למטרת חניה מסווגת על פי הית B הנתון כי בנין -

בגישת ההשוואה הובא בחשבון שווי על פי היתר כאחסנה  ד לאחסנה, לפיכך באומדן שווי הנכסביעו

 ולא על פי המצב הקיים בפועל.

 .שרדיםמ, מידותיהן ומיקומן במרכז המשרדים, המחסניםשטח ה -

 .91% -הינו כ  E-ו, A, B,  , C D בנייניםב י המשרדים פוסה בשטחהתשיעור הנתון כי  -

  כרים.ע"י השו תקבליםכפי שמרות השנתיים דמי השכי -

יחד עם זאת לנכסים עם שוכרים טובים  7.5%שיעור ההיוון המקובל לנכסים מניבים נע כיום סביב  -

 10שכירות לתקופות ארוכות של  זיביטוח, בנקים וכו'( עם חו במיוחד )כגון משרדי ממשלה, חברות

ת קצרות של ילו לנכסים עם חוזי שכירות לתקופווא 7% -וך משנים ומעלה שיעור ההיוון הינו נמ

חברות "רגילות", במיקומים בהם רמת הפעילות נמוכה או שצפויה ירידה בשווי הנכסים, שיעור 

 או יותר. 8% ההיוון יכול להיות 

 ות בעלות הרשומות של מגדלי הוד השרון בע"מ.ויהינן זכהזכויות הנתון כי  -

יימים )שוכרים וכו'( וחופשי מכל נו במצבו הנוכחי בכפוף למחזיקים קווי הנכס היהנתון כי אומדן ש -

 חוב ושיעבוד, נכון לתאריך חוות דעת זו.   

 הכנסות.ן : גישת ההשוואה וגישת היוואומדן שווי הנכס נערך בהתאם לממוצע של שתי גישות השומה -

 הדעת. למועד חוות מחירי נכסים דומים ורלבנטיים ומצב שוק המקרקעין נכון -
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 גישות השומה:

 

 שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין: קיימות א.

 

הסכום שניתן לקבל ממכירת הנכס בעסקה בתום לב  -גישת שווי שוק )גישת ההשוואה(  1א. 

   -ון, הפועלים בצורה מושכלת( רצבין קונה מרצון ומוכר מ  

ל עסקאות שנעשו בנכסים דומים ככל וק בהסתמך עגישה זו מבוססת על אומדן שווי ש  

ביחס לנכס נשוא השומה )מאפיינים כגון: מיקום, שטח, שימוש,  םבמאפייניה האפשר   

 , נתון ההשוואה וכדומה(.נתוני תכנון, שנת בנייה, הזכויות בנכס, מועד העסקה  

ינים דומים במאפיבגישה זו נעשה ניתוח של נתוני ההשוואה בסביבה הקרובה ובאיזורים   

 מי התאמה לנכס נשוא חוות הדעת.תוך כדי שימוש במקד שלהם,   

 

גישה זו ישימה בעיקר כאשר נכון למועד הקובע לחוות הדעת קיימים מספר נתונים של 

 מים המוצעים למכירה.דואו שקיימים מספר נכסים  עסקאות שהתבצעו בפועל

 

 -גישת היוון ההכנסות   2א. 

 שיעור ההיוון הראוישל ההכנסות השנתיות הצפויות לפי  היוון ישיר נעשהבגישה זו  

)כלומר השווי הינו הערך הנוכחי של כל ההנאות העתידיות הצפויות מהנכס(. בקביעת 

ת השכירות, מהות ופיציבות השוכרים, משך תק שיעור ההיוון משפיעים גורמים כגון

מסחר , משרדים ,  -סים מניבים הנכס המושכר, השימושים וכו' )גישה זו מתאימה לנכ

 דלק , בתי מלון , מקבצי דיור וכו' ואינה מתאימה לדירות מגורים(. תעשיה , תחנות 

 

 -גישת העלות )גישת השווי הפיזי( 3א. 

ן עלויות הבניה וההקמה מדהקרקע בשוק החופשי, לאו בגישה זה נערך אומדן לשווי 

 ונלי(.יזי ופונקציולאומדן הרווח היזמי, בכפוף לפחתים )פחת פ

 

בתוספת זכויות בנייה,  מ"ר 90,000 -יקט משרדים בהיקף שטחי הבניה של כנשוא חוות הדעת מהווה פרו

נסות הכת ההשוואה וגישת היוון הלפיכך גיששונות. שכירות לתקופות  כירות חופשיתהמאוכלס ברובו בש

 לאומדן שווי הנכס. ות המתאימותהגיש הינן
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 כללי:

 

 ם:משרדי

למ"ר, תלוי ₪  63.5 -₪  60שכירות ממוצעים שנעים בין א חוות הדעת מושכרים משרדים בדמי בנכס נשו -

למ"ר,  בקומות  ₪ 63לפי  Cכאשר נערכו עסקאות בחצי שנה האחרונה בבניין , באיזה בניין וברמת הגמר

מ"ר, כאשר ל₪  65 -₪  62מושכר בדמי שכירות בטווח של  )חדש( Eבניין ב למ"ר.₪  83 – 66ן ביהגבוהות 

 . למ"ר₪  75 -₪  69של שנעים בטווח ( מתקבלים דמי שכירות 14 – 12בקומות גבוהות )קומות 

 ר.למ"₪ /  70 -₪  60 -כדמי שכירות לשטחי משרדים בהוד השרון נעים סביב  -

ן בהוד השרון, נמכרו שטחי משרדים ברמת מעטפת בטווח מחירים שנעים בין באזור תעשיה נווה נאמ -

 למ"ר ברוטו. ₪  12,500 -₪  11,000

₪  12,650 -כ -₪  10,800דים ברחוב תדהר באזור תעשיה רעננה נמכרו בטווח מחירים של שטחי משר -

 למ"ר, ברמת מעטפת, תלוי בקומה ובשטח הנמכר. 

 למ"ר.₪  66 -₪  58נעים בטווח של  נהכירות ה=באזור תעשיה רענדמי ש -

 "ר.)ביקוש( למ₪  75 -₪  55נעים סביב בפתח תקוה  דמי שכירות לשטחי משרדים חדשים -

₪  14,000 -₪  11,000שטחי משרדים בבניינים חדשים בפתח תקווה ברמת גמר מלאה מוצעים למכירה בין  -

 .     למ"ר₪  9,400 -₪  8,000פת נעים סביב למ"ר, כאשר מחירי עסקאות לרמת מעט

 למקום חניה.₪  400 -₪  350ים סביב נעתת 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 

71,860,000 10,000₪ 7,186₪שיפוץ כללי(

1,440,000 8,000₪ 180₪פנוי / שימוש עצמי )רמת מעטפת( 

104₪ 55,000₪ 5,720,000

28,000,000 10,000₪ ₪        2,800רמת גמר מלאה משרדים 

2,021,600 1,900₪ ₪        1,064קומת מרתף - ללא חלוקת פניםאחסנה

182,550,000 10,000₪ 18,255₪רמת גמר מלאה - מושכר + פנוימשרדים

19,970,000 55,000₪ 363₪מרתף בניינים C ו-Dמקומות חניה

1,680,000 4,200₪ 401₪מחסנים

213,990,000 10,500₪ 20,380₪רמת גמר מלאה משרדים

400,000 4,100₪ 98₪מחסנים

189,830,000 10,500₪ 18,079₪רמת גמר מלאה )*(משרדים

20,570,000 8,400₪ 2,449₪רמת מעטפת )פנוי + מושכר )**((משרדים

1,990,000 4,200₪ 473₪מחסנים

682₪ 55,000₪ 37,510,000

9,580,000 25,000₪ 383₪מקומות חניה עיליים )עפ"י היתר(

₪ 787,110,000 סה"כ שווי הנכס בגישת ההשוואה, לא כולל מע"מ )במעוגל(

A

מקומות חניה 

B

C

D

E

מרתף חניה )עפ"י היתר בניה(

 

 מ"ר שבגינו נחתם הסכם שכירות במסגרתו החברה  1,422ברמת גמר מלאה, נוסף שטח בנוי של  לשטחים ( *)

 יתרת השתתפות בעלויות התאמה פחתו בסעיף וי אשר₪,  2,060,000 -של כ משתתפת בעלות הגמר בסך       

   (.כאמור חודשים בגינה תקופת עבודות ההתאמה 4קופת גרייס של תהופחתה כן )ולשוכרים חדשים       

  שנים 5-10( עבודות השלמה לגמר מבוצעות על חשבון השוכר, כאשר בתום תקופת השכירות והאופציות שניתנו )**) 

 .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

)ברמת מעטפת( )1(

שטחי משרדים 

פנויים / שימוש 

  D -ו A עצמי בבניין

)רמת גמר מלאה( 

)2(

שטחי משרדים 

פנויים בבניין C ו- 

D )רמת גמר 

מלאה( )3(

שטחי משרדים 

  E  פנויים בניין

)רמת מעטפת(

שטחי משרדים 

מושכרים בפועל 

          )4(E בניין

)רמת גמר מלאה(

שטח במ"ר )עפ"י 

40,9801805774,2661,02719,501השטחים לשיווק בפועל(

משקף דמי שכירות 

62.804554605065.0ממוצעים למ"ר
דמי שכירות חודשיים לא 

כולל אחזקה ולא כולל 

1,268,417 51,350₪ 255,960₪ 31,158₪ 8,100₪ 2,573,482₪ ₪מע"מ
דמי שכירות שנתיים לא 

כולל אחזקה ולא כולל 

15,221,004 616,200₪ 3,071,520₪ 373,896₪ 97,200₪ 30,881,784₪ ₪מע"מ

7.50%8.00%8.00%8.00%8.00%7.50%שיעור היוון
דמי השכירות המהוונים 

202,950,000 7,700,000₪ 38,394,000₪ 4,673,700₪ 1,220,000₪ 411,760,000₪ ₪לצמיתות

סיכום ביניים

בניכוי הורדת תקופות 

גרייס )5(

סה"כ שווי משרדים, 

בגישת היוון הכנסות, 

לא כולל מע"מ, במעוגל

₪ 666,697,700

-₪ 2,120,000

₪ 664,580,000

 

 . נויים בקומת הקרקעפ מ"ר A –  180בניין    (1)ָָ      
 הינם בהתאם לדמי השכירות ששולמו בעבר ע"י השוכר שעזב מ"ר  430של ח הפנוי דמי השכירות שניתנו לשט(    2)      

 . מ"ר 557סה"כ וב בקומת הקרקעשימוש עצמי מ"ר ב D – 147בניין   +  את הנכס              
    ים ברמת גמר טובה,  בבניין חדיש.דרחי משלשט יםשכירות ראוי דמיD -ו C נים(    בבניי3)      
 מ"ר,    1,422 -י המשרדים )כולל קומה שהושכרה ברמת מעטפת בשטח של כמשטח 95%ו  הושכר E(    בבניין 4)      

 למ"ר. ₪  65 -צע של כלמ"ר, כאשר עלויות ההתאמה בוצעו ע"י השוכר( ובממו₪  52-בדמי שכירות של כ              
 .במעוגל₪  2,120,000חלק מהשוכרים קיבלו תקופות גרייס המסתכמים בערך נוכחי של   ( 5)      
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 :בשלמות Bבניין  אומדן שווי 2ב.

 

דמי שכירות חודשיים 

 ,)B המשולמים בפועל )בניין

קומת מרתף, קרקע ו-א'

דמי שכירות חודשיים המשולמים בפועל לא 

192,890 ₪כולל אחזקה ולא כולל מע"מ

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא 

2,314,680 ₪כולל מע"מ

7.50%שיעור היוון

סה"כ שווי בניין B, בגישת היוון הכנסות, 

 30,860,000 ₪לא כולל מע"מ, במעוגל
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 שטחי מחסנים וממ"קים:מדן שווי או 3ב. 

שטחי מחסנים        

מושכרים בפועל )כולל 

)E בניין

שטחי מחסנים פנויים 

)כולל בניין E( )אומדן 

הח"מ(

315639שטח במ"ר

40 54₪ ₪משקף דמי שכירות למ"ר

דמי שכירות חודשיים לא כולל אחזקה 

25,560 17,133₪ ₪ולא כולל מע"מ

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא 

306,720 205,596₪ ₪כולל מע"מ

7.75%8.00%שיעור היוון

3,834,000 2,653,000₪ ₪סה"כ

סה"כ שווי שטחי מחסנים, בגישת 

 6,490,000 ₪היוון הכנסות, לא כולל מע"מ, במעוגל
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 :( B)ללא בניין  קעיותמקומות חניה תת קראומדן שווי  4ב. 

מקומות חניה תת קרקעיים 

שמושכרים בפועל           

)E, D, C, A בניניים(

מקומות חניה תת 

קרקעיים פנויים 

)E, D, C, A בניניים(

1,24441מספר מקומות החניה המושכרים בפועל 

395340משקף דמי שכירות למקום חניה

דמי שכירות חודשיים לא כולל אחזקה ולא כולל 

13,940 491,758₪ ₪מע"מ )*(

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא כולל 

167,280 5,901,096₪ ₪מע"מ

7.75%8.00%שיעור היוון

2,090,000 76,140,000₪ ₪דמי השכירות המהוונים לצמיתות

סה"כ שווי מקומות חנייה תת קרקעיים, 

 78,230,000 ₪בגישת היוון הכנסות, לא כולל מע"מ, במעוגל

 

 לים )דמי שכירות מתקב₪  16,066 –מתקבלים בפועל בגין מקומות חניה(  דמי שכירות )סה"כ₪  507,824)*(  

 לחודש.₪  B = )491,758בגין בניין      
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 ת עיליות:חניוווי אומדן ש 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

 

 חודשיים.לא מקבלים דמי שכירות  מות חנייה עיליים אשר בגינםומק 10 -כירות הממוצעים כוללים כ)*( דמי הש
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     ים(, חנייה עילי מרתף, ומקומות+  E -ו A ,B ,C ,Dבניינים )בניין סיכום שווי    6.ב 

 (:45-49מודים בע 5+ ב  4+ ב  3+ ב  2+ ב  1ב סעיפים ) בגישת היוון הכנסות       

 

סה"כ, לא כולל מע"מתיאור

664,580,000 ₪שווי משרדים, לא כולל מע"מ

30,860,000 ₪שווי בניין B, לא כולל מע"מ

6,490,000 ₪שווי מחסנים, לא כולל מע"מ

78,230,000 ₪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 

 790,240,000 ₪ועיליות( בגישת הייון הכנסות, לא כולל מע"מ

 לשוכרים חדשים בהתאם לחוזה שכירות.יות ההתאמה בעלו שתתפות)*( סך יתרת הה

 

 יים, בכפוף לשתיועיל םי, מקומות חנייה תת קרקעימרתף+  E -ו  ,C, D ,ABסה"כ שווי בנינים ג.  

 :מההשוות גיש     

 788,680,000 ₪סה"כ שווי הנכס הבנוי בכפוף לשתי גישות השומה, לא כולל מע"מ
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 :(2018/10 – 2017/11לשנה )לרווח מחשמל  וחסימי האומדן שוו ה.       

 
 

₪ 252,341

3,028,092 ₪רווח שנתי מייצג 

9.50%

₪ 31,874,654

₪ 31,870,000

שיעור היוון

רווח חודשי מייצג )ממוצע( ) 11-2017 - 10-2018(

סה"כ 

 סה"כ שווי לא כולל מע"מ, במעוגל
 
 

  א כולל מע"מ:ה"כ שווי הנכס ל.  סו 

סה"כ שווי בנינים A,B, C, D ו- E + מרתף, מקומות חנייה תת קרקעים 

788,680,000 ₪ועילים, לא כולל מע"מ )סעיף ג'(

31,870,000 ₪תוספת רווח מחשמל, לא כולל מע"מ )סעיף ה'(

 820,550,000 ₪סה"כ שווי הנכס, לא כולל מע"מ, במעוגל

היוון דמי ה ושינויים בשיעור ההיוון בתחשיב שיעור התפוס.  ניתוח רגישות דו מימדית לשינוי בח      

 השכירות הבסיסיים )גישת היוון הכנסות(:     

 

7.25%7.58%7.75%שיעור היוון משוקלל

773,400,000 790,240,000₪ 826,740,000₪ ₪שווי הנכס בגישת היוון ההכנסות, במעוגל
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 ות קודמותהערכות שמאי

 ת כדלקמן:ות שמאיות קודמונכס נשוא חוות דעת זו נערכו הערכב

מועד חוות 

 הדעת

 כת השווי בש"ח לפיהער מטרת חוות הדעת

 יציגיםים רשע

סטייה מהערכת 

 השווי הנוכחית

כר ומה לקונאומדן שווי שוק מ 31.12.2015

ות מרצון לצורך דווח בדו"ח

 כספיים 

 

656,730,000  ₪ 1.25%+ 

מדן שווי שוק מקונה למוכר או 30.06.2016

חות לצורך דווח בדו"מרצון 

 כספיים 

 

696,110,000  ₪ 1.17%+ 

למוכר  ונהקק מאומדן שווי שו 31.12.2016

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 ם כספיי

 

762,560,000  ₪ 1.076%+ 

למוכר  אומדן שווי שוק מקונה 30.06.2017

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 ם כספיי

 

787,440,000  ₪ 1.042% + 

ונה למוכר מדן שווי שוק מקאו 31.12.2017

מרצון לצורך דווח בדו"חות 

 כספיים 

798,020,000  ₪ 1.028% + 

אומדן שווי שוק מקונה למוכר  30.06.2018

ו"חות ורך דווח בדמרצון לצ

 כספיים 

804,270,000  ₪ 1.02% 

 

 הערכה שמאית נוכחית       

 

ובע המועד הק

 ת הדעתלחוו

 רותהע כת השווירעה תהדעמטרת חוות 

ן שווי שוק מקונה אומד 31.12.2018

ורך דווח למוכר מרצון לצ

  ו"חות כספייםבד

בנוי  רלמ" שוויעליה ב ₪  820,550,000

 בגישת ההשוואה.
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 ש ו מ ה:

 
 כוללים שטחי משרדים, אחסנה וזכויות בנייה, בגושאת "מגדלי הוד השרון" ה מהווההבשים לב לנכס 

יו וכל שאר אופליה נווה נאמן, הוד השרון, שער תאזובפארק הוד השרון,  ם הממוק, 277לקה ח 6574

  יל,ור ומפורט לענתוניו כאמ

 סים דומים ורלוונטיים,כבחשבון שוויים של נ בהביאי

 
חמש מאות וחמישים ומיליון  עשריםושמונה מאות )₪  820,550,000נראה כסביר לאמוד את שוויה סביב 

 .מע"מלא כולל ( ש"חאלף 

 
 

 מכל חוב ושעבוד, שיכרים וכו'( וחופ)שו כחי בכפוף למחזיקים קיימיםונו המצבשווי הנכס הינו ב אומדן

 ך חוות הדעת.נכון לתארי

 

 השומה.צהיר כי אין לי עניין אישי בנכס,  או עם בעלי הזכויות בנכס או עם מזמין מהנני 

 

 שכתים המקצועיים של לפ"י הכללת( ועהדו"ח הוכן עפ"י תקנות שמאי מקרקעין )אתיקה מקצועי

 .1998המקרקעין בישראל,  יאשמ

 

 י על החתום,ובאת

 

מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך  אולמטרתה בלבד. אין הי עבור מזמינהשומה זו הוכנה "

ומה נאסר על כל צד שלישי שהוא אשר אינו המזמין ועורך השומה עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בש

 ר".אמולהסתמכות כלשהי כ הא אחראיא יל

הוצג מסמך  אם צויין כיהמסמכים, אלא  שלרק העתק/צילום  ת הינםמסמכים המתוארים בחוות הדעה

 המקורי.
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