
2019ליוני 30על בסיס דוחות כספיים 

לשוק ההון  
מצגת

2019אוגוסט 



הצהרה משפטית

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה  
והיא נערכת לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מחליפה  , לקבלת הצעות כאמור

הכוללים את המידע המלא אודות  , עיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור
.החברה

.  האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה הינו בגדר תמצית בלבד
על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים בפעילות  

20שפורסם ביום  2018החברה יש לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת
שני של  בדוח רבעון וכן (2019-01-024343:’אסמכתא מס) 2019במרץ

:  'אסמכתא מס)2019באוגוסט 22כפי שפורסם ביום 2019החברה לשנת 
.וכן בדיווחים מיידים שפרסמה החברה לאחר מועד זה, (2019-01-087745

כת  המידע במצגת זו מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה ליום ערי
,  (פרסום הדוח הכספי האחרוןמועד )30/06/2019המצגת וליום 

עים או והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי של מידע זה על מנת שישקפו אירו
.נסיבות שיחולו לאחר יום עריכת המצגת

2

י  המצגת עשויה לכלול מידע המוצג באופן שונה מן האופן שבו הוצג בדיווח
עשויים להיכלל במצגת נתונים המוצגים  , היינו, החברה לציבור עד כה

או בפילוח שונים מאלו שהוצגו בדוחותיה  /או בעריכה ו/או באפיון ו/באופן ו
ובכלל זה )המצגת מציגה מכלול של נתונים . ובדיווחיה של החברה בעבר

נתונים אשר הוצגו במצגת וטרם נכללו בדיווחי החברה או שטרם הוצגו  
ושהינם נכונים למיטב הערכתה של , באופן המוצג במצגת האמורה

(.נכון למועד הצגתם, החברה

,  כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד

,  הערכות ואומדנים של החברה, תחזיות, הכולל בין היתר 1968-ח"תשכ

המתייחסים לאירועים עתידיים אשר התממשותם אינה וודאית ואינם 
התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה  . נמצאים בשליטת החברה

מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות  , בין היתר, פני עתיד תושפע
וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים  , החברה

.המשפיעים על פעילות החברה



2019אוגוסט מצגת לשוק ההון 

אודות החברה
סקירה פיננסית

נכסים מניבים

ל"בחוהחברה פעילות 

בהקמה  פרויקטים 
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\

נסחרת בבורסה הישראלית
125ונכללת במדד תל אביב 

אשטרום נכסים פעילה בתחום 
ן המניב בישראל ובגרמניה"הנדל

94.7%-כשיעור תפוסה  

₪ ' מ243.4-דמי שכירות שנתיים של כ
)*( ואחר הכנסות חשמל סולארי ₪ ' מ2.2-כועוד 

)*(₪ ' מ70-דמי ניהול שנתיים בסך של כ

נובעים 53.4%-כמתוכן , מנכסים בישראלד מופקות "שכמהכנסות 70.5%-כ
מנכסים במרכז הארץ

אחרתאלא אם נאמר , כולל אחוד יחסי של חברות כלולות2019ביוני 30הנתונים על בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום )*( 
.ר"מ490,896-כ-בעלות ישירה )**( 

אודות החברה

תעשייה  , מסחר, לחברה שטחי משרדים
)**(ר "מ521,630שלבהיקף 

₪ ' מ1,674-הון עצמי כולל מיעוט כ
מהיקף המאזן37.2%-כהמהווה 
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תרשים החזקות-אשטרום נכסים

אשלד
100%

בית הגביש
נתניה
100%

ל"פעילות בחו

+סיטיפס 
קונקט
21%

מגדלי
הוד השרון

42.3%

חוצות
המפרץ
50%

קניון
בת ים
50%

ציבור
38.26%

בעלי עניין
קשורים
12.57%

קבוצת
מ"אשטרום בע
49.17%

ברקבני 
50%

פארק  
הייטק יבנה

100%

'  רח
ם-יפו י

22.5%

פרויקטים בהקמה  נכסים מניבים

תלפיות
ם-י

50%

פרויקט
נס ציונה

44%
-גרמניה 

נכסיםאשטרום
עולמית'השק

100%

-אנגליה 
Ashtrom

Properties UK
100%

ליברטימגדל 
ים-בת

50%
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ריכוז נתונים

ר  "מ521,630-*ן "נדלהיקף 
ר"מ490,896–ישירה בעלות 

ר"מ168,078–גרמניה 
ר"מ143,963–בעלות ישירה 

כלולותכולל איחוד יחסי של חברות 30.06.2019בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום על * 

₪  ' מ243.4- *שנתיש"דמ
₪ ' מ171.6-ישראל 

₪  ' מ71.8–גרמניה 

NOI*
₪  ' מ118.4–1-6/2019

₪ ' מ84.2–ישראל 

₪ ' מ34.2–גרמניה 

94.7%-כ-*שיעור תפוסה כולל 
94.5%-אלישר

95.2%-גרמניה 

*   NOI SAME PROPERTIES
₪ ' מ118.3–1-6/2019

₪ ' מ84.2–ישראל 

₪ ' מ34.1–גרמניה 

NOI מאוחד
₪  ' מ69.5–1-6/2019

₪ ' מ45–ישראל 

₪ ' מ24.5–גרמניה 



חוב פיננסי ברוטו
₪ ' מ2,767-בעלות 

(  ₪' מ603–גרמניה , ₪' מ2,165–ישראל ) 

פיננסי נטוחוב 
₪ ' מ2,169-בעלות  

(₪' מ550–גרמניה , ₪' מ1,619-ישראל )

₪  ' מ2,830-* חוב פיננסי ברוטו 

(₪' מ665–גרמניה , ₪' מ2,165–ישראל ) 

₪ ' מ2,228-* נטו חוב פיננסי 

(₪' מ610–גרמניה , ₪' מ1,619-ישראל ) 
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ריכוז נתונים

כלולותכולל איחוד יחסי של חברות 30.06.2019בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום על )*( 

56.4%–כוללשיעור מינוף 
60.0%-ישראל 
48.1%–גרמניה 

(ן "חוב פיננסי נטו חלקי סך שווי נדל)

FFO
₪' מ1-6/2019-49.1

₪  ' מ3,979-*ן"שווי נדל
₪' מ2,704–ישראל 

₪  ' מ1,275–גרמניה 

₪' מ3,842.8–בעלות
₪ ' מ2,698.7–ישראל 

₪ ' מ1,144.1-גרמניה 

כן קיים מלאי פרויקטים  כמו 
₪ ' מ397-של כלמכירה בעלות 

( ₪' מ179-מלאי כחוב בגין )
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התפלגות דמי שכירות

88.0

105.0

45.0
5.0

(*₪מיליוני )לפי תחומי פעילות 

משרדים

מסחר
תעשיה

אחר

43.3
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(*באחוזים)לפי אזורים גיאוגרפיים 

על בסיס איחוד חלקי יחסי*

גרמניה

דרום

מרכז

צפון

29.5%

70.5% 22.7%

53.4%

23.8%

ישראל



514 

535 538 

556 

531 

554 

522 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 19-יונ
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(ר"אלפי מ)ן מניב "התפתחות מצבת נדל

. הנתונים על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולות)*( 
ליברטיר והוספו שטחי מסחר "מ3,150-ר ושדרות כ"מ4,600-ר ושטחים בגן יבנה כ"מ25,764-כבהנוברנגרעו שטחי הנכס 2019במהלך ששת החודשים עד יוני 

(.חלק החברה)ר "מ4,300-בקניון בת ים כ



182 
205 218 

234 
250 

202 

95 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 19-יונ
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(*₪במיליוני )ן מניב להשכרה  "מפעילות נדלהתפתחות רווח 

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -1-6/2019
₪  ' מ8-בסך של כ LYFEפרויקט

₪' מ103-לכהסתכם הרווח 

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2018
₪  ' מ7-בסך של כ LYFEפרויקט

₪' מ209-לכהסתכם הרווח 

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2016
הרווח מפעילות  , ₪' מ7.3בסך 

₪' מ241-הסתכם לכ

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2015
הרווח מפעילות  , ₪' מ6.3בסך 

₪' מ224-הסתכם לכ

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2014
הרווח מפעילות , ₪' מ13בסך 

₪' מ218-הסתכם לכ

. הנתונים על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולות)*( 
(הוצאות אחרות/לא כולל רווחי שיערוך והכנסות)

בגרמניה 1דיסלדורף ( 1: מכרה החברה את הנכסים הבאים2018ובתחילת שנת 2017בסוף שנת 
נמכר נכס נוסף הנובר  2018בסוף .  שני בתי המלון בים המלח ובאילת ( 3מקניון בת ים 50%( 2

.בגרמניה 



129,330 

161,202 166,202 172,577 173,255 

138,697 

65,157 

39,979

19,507 19,252
18,924 18,795

13,239

4,300

2013 2014 2015 2016 2017 2018 19-יונ

69,457
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(₪אלפי ) *NOI-התפתחות ה

NOI SAME PROPERTIES

2018
150,119–מאוחד 

138,054–חלק החברה 
2017

186,834-מאוחד 
169,051-חלק החברה 

2016
191,109מאוחד 

172,185חלק החברה  

2015
183,313מאוחד 

164,060חלק החברה  

NOI  מאוחד
NOI זכויות שאינן מקנות שליטה
NOI  מאוחד חלק החברה

ח מאוחד"ב דו"ע* 

169,309
181,187 185,454 191,501 192,050

151,936
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(₪אלפי * )כוללNOIהתפתחות 

כלולותח מאוחד כולל איחוד יחסי של חברות "ב דו"ע*

.לעיל 11ראה שקף –נמכרו מספר נכסים 2018-וב2017בשנים 

223,944 

248,996 
261,273 266,182 275,122 

118,446

2013 2014 2015 2016 2017 2018 19-יונ

250,370
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(₪במיליוני ) FFO–התפתחות ה 

65,685 

87,524 

112,097 
120,828 

130,277 

49,101 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 19-יונ

106,707

.לעיל 11ראה שקף –נמכרו מספר נכסים 2018-וב2017בשנים 



843,112 915,577 
1,041,781 

1,196,715 

1,426,876 
1,614,483 1,592,912 

160,991
78,283

90,640

104,502

131,512

117,075
80,963

2013 2014 2015 2016 2017 2018 19-יונ
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(₪אלפי )התפתחות ההון העצמי 

ההון העצמי  
חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה

הון עצמי המיוחס לבעלי המניות  

ח"מליון ש107רכישת חלק המיעוט באשלד תמורת -2014מרץ * 
.מכירה עצמית של מניות באוצר-2015מאי * 

1,558,388

993,860
1,132,421

1,301,217

1,731,558 1,673,875

1,004,103
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(₪אלפי )התפתחות דיבידנד 

55,000 
40,000 

50,000 

25,000 

55,000 

30,000 

50,000 

25,000 

65,000 

14-מרץ 15-מרץ 16-מרץ 16-ספט 17-אפר 17-אוג 18-אפר 18-ספט 19-מרץ

0.7
0.7

ח למניה"ש

0.51
ח למניה"ש

0.69
ח למניה"ש

0.63
ח למניה"ש

0.32
ח למניה"ש

0.39
ח למניה"ש

0.58
ח למניה"ש

0.29
ח למניה"ש

0.75
ח למניה"ש
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( 50%)נתוני חלק החברה בפרויקט 

מרכזי קניותBIGעם בשותפות 

" (                    ליברטי"כולל שטחי )₪  ' מ349.4: נכסשווי 

11ח סדרה "הנכס משועבד לטובת בעלי אג: התחייבויות

₪' מ22.7-כ: דמי שכירות קצב שנתי  

:אירועים בולטים 

מומשה האופציה לרכישת יתרת השטח המסחרי הבנוי  ' 19בפברואר 

( ר"מ4,950)והמשרדים ( ר"מ12,500)וזכויות המגורים ( ר"מ1,200)
.  ₪' מ76-ב' ליברטי'מ

כנגד זאת התקבלה הלוואה ממוסד  ₪ ' מ91-הינה ( מלאי)עלות סעיף זה 
.₪' מ63בנקאי בסך 

תוספת  , בסמכות מקומית לשינוי קווי בנייןע"בתבנתקבלה החלטת וועדה 
.ד ותוספת שטח עיקרי למגדל המגורים והמשרדים"יח

.  החברה מקדמת תהליך לשיפוץ פנימי וחיצוני של הקניון

.בקניוןאושרה להפקדה תכנית לתוספת שטחי מסחר 

קניון בת ים 
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לשיווק  שטח מסחרי 
ר"מ30,000-כ

-שוכרים כ' מס
136

 95%-כתפוסה 



חיפה-חוצות המפרץ 
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( 50%)חלק החברה בפרויקט נתוני 

בשותפות עם מליסרון  

(  ₪' מ75.4כולל שווי זכויות הבניה  )₪ 'מ464: שווי נכס 

₪                        'מ104: התחייבויות

₪' מ23-כ: דמי שכירות קצב שנתי 

:אירועים בולטים 

" : סלע"בניין 
:בשני שלבים, ר"מ9,000-הקמת מבנה מסחרי בשטח של כ

ואוכלס במהלך  ' 18בדצמבר הסתיים ר "מ5,000בהיקף של -'שלב א
.ר"מ700-יתרת השטחים הפנויים לשיווק כ. מחצית השנה

.  10/19-סיוםצפי . ר נמצא בשלבי ביצוע"מ4,000בהיקף של -' שלב ב
.ר"מ800-יתרת השטחים הפנויים לשיווק כ

. ₪' מ79.5-סך כל עלות הפרויקט 
.11.3%-תשואה . ₪' מ9-כ-שנתי  צפוי ד "שכ

לפיתוח שטחי לוגיסטיקה ואחסנה תוכניתהחברה מקדמת 
.דונם80-של כבשטח " גרינסטון"-ו" כור"במגרשי 

שטח מסחרי לשיווק 
ר"מ-60,500כ

-שוכרים כ' מס
130

שטח המתחם 
דונם-233כ

 94.7%-תפוסה כ



מגדלי הוד השרון
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(   42.3%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

בשותפות עם מבטח שמיר  

₪                                      '  מ349: שווי נכס

₪                                      ' מ128.2: התחייבויות

₪' מ24.2: דמי שכירות קצב שנתי

:אירועים בולטים 

60,000-כזכויות של ע בסמכות מחוזית לתוספת "הוגשה תב

.מגדלים2ר להקמת "מ

B.-ו Aימומשו במגדלים שיוקמו במקום בניינים הזכויות 

שטח משרדים  
לשיווק  

ר"מ-70,000כ

33-שוכרים ' מס

 93%-תפוסה כ



נתניה-בית הגביש 
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(  100%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

₪                                     ' מ189.6: נכסשווי 

₪                                       ' מ79: התחייבויות

.₪' מ16.5-בתפוסה מלאה , ₪ ' מ14: דמי שכירות קצב שנתי

:  בולטים אירועים 

עם עלייה  2022עד דצמבר  E-BAYהארכת ההסכם עם

השכירותבדמי וראלית מדורגת 

ר הושכרה במלואה כחנות  "מ3600-כהקרקע בשטח קומת 

.'19במהלך אוגוסט ונפתחה DECHATLONלרשת 

לפתיחת חנות  Adidasנחתמו תנאים מסחריים עם חברת 

.  ר"מ1,250-בשטח של כ

שטח לשיווק 
ר"מ-17,000כ

 4-שוכרים ' מס

 92%-תפוסה כ



תעשיות ולוגיסטיקה-אשלדחברת 
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(  100%)חלק החברה נתוני 

(                                  ₪' מ54כולל קרקעות בסך )₪   ' מ670: נכסים שווי 

₪' מ49.5:  שנתי שכירות קצב דמי 

:בולטים אירועים 

-חדשות ות"תבעפיתוח הנכסים וקידום 

ד בשיעור  "גידול שכ-אשלדד בחברת "נמשכת מגמת גידול בהכנסות שכ

.מחתימת הסכמים חדשים בנכסים קיימיםנובע 7%מעל של 

וועדה מחוזית  בסמכות ע"תבלהגשת החברה פועלת -שבע באר 

ייעודים לתעסוקה  להגדלה משמעותית של זכויות הבניה ולתוספת 

רחוב האורגים  צידיהחברה המצויות משני ומגורים בקרקעות 

(.  דונם85-כ כ"סה)

החברה הרחיבה את פרויקט התקנת הגגות  -פרויקט גגות סולאריים 

.  אתרים נוספים5-הסולאריים על מבנים תעשייתיים ב

.בשנה₪ ' מ3.5הכנסות צפויות של כ "סה

ר"מ-211,000כ
שטחים לשיווק

שוכרים  ' מס
102-כ

 95.5%-תפוסה כ



קונקט
חברת ההפעלה של הרכבת הקלה תחת הסכם

"סיטיפס"הזיכיון של 
(21%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

₪ ' מ17.6-בספרים השקעה ›
₪ ' מ15-השקעת מזומן ראשונית ›
₪ ' מ0.1–השקעת מזומן יתרת ›

(לאחר החזר השקעה על דרך של דיבידנד ודמי ניהול)
26%-כ-בספרים להשקעה FFOתשואת ›

סיטיפס
של הרכבת הקלה  " הקו האדום"בעלת הזיכיון על  

BOTבירושלים במסגרת הסכם 
(21%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 

₪ ' מ63.8-השקעה בספרים ›
₪ ' מ33.7-השקעת מזומן ראשונית ›
ההשקעה הוחזרה ומעבר-השקעת מזומן יתרת ›

24%-כ-בספרים להשקעה FFOתשואת 

הרכבת הקלה בירושלים  

23



2019אוגוסט מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית

נכסים מניבים

ל"פעילות החברה בחו
בהקמה  פרויקטים 



,  בבעלות מלאהמוחזקים 7מתוכם -נכסים 16כיום החברה בבעלות •

.  שונותמוחזקים בשותפויות נוספים 9-ו

.₪' מ643-בנכסים אלו כ( הון עצמי)סך השקעות החברה •

(.₪' מ292לרבות רווחים שנצברו בסך של )

(.₪' מ1,144-החברה חלק )₪ ' מ1,275-כ-הנכסים שווי •

(.₪' מ62.9-חלק החברה )(₪ ' מ71.8-ש קצב שנתי כ "דמ•

(.₪' מ25.5כולל דמי ניהול בסך של לא )

.48.1%-ממוצע  LTVשיעור•

.2.07%-שיעור ריבית ממוצע •

(  50%חלק החברה )עסקת מכירת הנכס בפרנקפורט  השלמת -2019יולי 

חתמה החברה באמצעות שותפות בה היא מחזיקה על הסכם  2019במאי 

. €' מ40-לסך של כבתמורה למכירת נכס בפרנקפורט 

.€' מ27.4-הנכס בספרים טרם המכירה שווי 

.  €' מ5.85-הרווח לפני מס הצפוי לחברה בגין המכירה הינו כ

.72.7%-תשואה שנתית על ההון 

גרמניה

25

תחילת פעילות 
2007

מלאשטח לשיווק 
ר"מ210,000-כ

-בבעלות 
ר"מ144,000-כ

95%-כתפוסה 

Düsseldorf

Essen

Leipzig

Berlin

Dortmund

Hamburg

Wolfsburg

Mannheim

Böblingen
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ASHTROM PROPERTIES UK-אנגליה 
בליברפולExchange Flagsבניין משרדים רכישת 

.כמיליון וחצי תושבים ונהנית מצמיחה ומגידול בביקוש לשטחי משרדיםהמונה אוכלוסייה החמישית בגודלה באנגליה עם ליברפול הינה העיר 

.ממוקם במרכז העסקי של העיר בסמוך לכיכר המרכזית ובניין העירייההנכס 

.  הושלמה עסקת רכישת הנכס, 31.7.19-בתאריך ה, לאחר תאריך המאזן

:העסקה תיאור 

. (£' מ5.9-כ-הוצאות עסקה )£ ' מ68-עלות רכישת הנכס 

.  ברוטו לפני מימון7.4%-כתשואה של ומגלם £ ' מ5.5-כ-הרכישה ד בעת "שכ

(.חניות152)ר "מ31,700-כ-הנכס שטח 

.90%-אחוז תפוסה 

(.שנים5.5-תקופת שכירות ממוצעת של כ). ביניהם משרד ההגנה הבריטי, שוכרים40-כ

:תנאי מימון 

- LTV)£ ' מ40.8של שנים על סך 7-הלוואה ל .לא כולל הוצאות רכישה( 60%
.2.56%-ריבית 

.£' א250-אמורטיזציה 

אנגליה



2019אוגוסט מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית

נכסים מניבים

ל"בחוהחברה פעילות 

פרויקטים בהקמה  



ברקבני -
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(  50%)החברה בפרויקט  נתוני חלק 
100%נתוני -" דן"משותפת עם עסקה 

₪ ' מ1,100-בניה כ עלויות ,  ₪' מ200-הקרקע  כשווי 

₪  ' מ1,370-משרדים וחניות הכנסות חזויות ממכירת 

₪  ' מ160-שווי שטחים מניבים של כ

בתקופת הדוח  ₪ ' מ8-כהכרה ברווח גולמי של -( חלק החברה )15יישום תקן 

.  ₪' א15,671–2019ובמצטבר  עד יוני 

.2022רבעון ראשון –השלמת הפרויקט מועד 

: אירועים בולטים 

-ביצוע 
.1ד"מסיציקת גרעין קומת -Aמגדל 
. יציקת גרעין קומת קרקע-Bמגדל 
.  לקראת סיום עבודות חפירה C + Dאזור 

-שיווק 

. הושלם ברובו Aמגדל

₪ ' מ164-נחתמו בקשות בסך כולל של כ-Bהחל שיווק מגדל 

.  מהשטחים במגדל26%-המהווים כ, (165-חניותכולל )

-סטטוטורי / תכנון 

. ר"מ90,000-מתאר המגדילה את זכויות הבניה בהיקף של כתוכניתאושרה 

C.תפעל לקידום היתר למגדל החברה מפורטת תוכניתעם אישור 

שטח לשיווק 
עילי 113,000

שטח הקרקע 
דונם 15.5

חניונים עיליים 
ותת קרקעיים 

ר "מ85,000-כ

2,000-כ
מקומות חנייה



יבנה-הייטק פארק 
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(  100%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 

קמפוס תעסוקה הכולל שלושה מבני משרדים ומיועד לחברות  הקמת 
.ר לשיווק"מ80,000-בהיקף של כההייטק  מתחום 

₪ ' מ38.5-קרקע עלות 

.בשלביםלפרויקט שיבנה ₪ ' מ650-עלות הקמה משוערת של כ

.₪' מ10-כ-2019היקף השקעה צפוי בשנת 

:בולטים אירועים 

תוספת קומות עיליות  , בסמכות מקומית לתוספת זכויות בניהע"תב

צפויה להיות  ( ר עיקרי"מ45,000-כשל בהיקף )ק "תתוקומות 

.2019מאושרת עד סוף 

.32019דיפון וחפירה צפוי להתקבל עד סוף רבעון היתר 

.42019סוף רבעון -עבודות תחילת צפי 

היקף הזכויות 
ר"מ35,000-כ

שטח הקרקע 
דונם 22.6

תעסוקה-יעוד 



ם  -יפו י' רחפרויקט 
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(  22.5%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 
,  45%-ה"ואקאשטרום , 45%-בשותפות עם בליליוס

.10%-משה דרורי

,  מגורים ומסחר בכניסה לעיר ירושלים, הקמת מתחם מעורב לתעסוקה
המשולב עם פרויקט  , ר"במיקום אסטרטגי בין רחוב יפו לרחוב שז

.של עיריית ירושלים" הכניסה לעיר"

₪ ' מ268-עלות הקרקע 

*₪' מ700-עלות הקמה משוערת של כ

*₪' מ25-כ-2019היקף השקעה צפוי בשנת 
100%הנתונים המוצגים הינם נתוני *

:אירועים בולטים 

.נמצא בשלבי תכנון מתקדמים ועיצוב חזיתותהפרויקט 

.  '19היתר חפירה ודיפון צפוי להתקבל עד ספטמבר 
(.התקיים מכרז ונבחר קבלן חפירה ודיפון)

והגדלת  200%-להגדלת זכויות הבניה ב ע"תבמתוכננת הגשת 
.ד"יח230-ד ל"מספר יח

היקף הזכויות 
ר"מ57,000-כ

שטח הקרקע 
דונם 5.7

יעוד
מסחר, תעסוקה

ומגורים



(  50%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 
ן ירושלמי"בשותפות בחברה עם אמיר אלון יזם נדל

.  ר"מ25,000-פרויקט משולב של מסחר ומשרדים הכולל בשלב הראשון כ
מחוזית  ע"בתבם בכוונת החברה להגדיל זכויות -בהתאם לתוכנית המתאר בי

.ר נוספים"מ25,000-למסחר ותעסוקה כ500%עד 

*₪' מ350-עלות הקמה משוערת של כ

*₪' מ50-כ-2019היקף השקעה צפוי בשנת 

100%הנתונים המוצגים הינם נתוני *

:אירועים בולטים 

:ביצוע 
.'19תחילת עבודות על החניון בספטמבר . קומות מרתף5הסתיימה חפירת 

:שיווק 

.החברה בוחנת שיווק קומת קרקע תחתונה לרשת קמעונאית גדולה

:סטטוטורי / תכנון 

.  '19של הבניין יתקיים במהלך חודש ספטמבר ' דיון בוועדה להיתר לשלב א

ם-תלפיות יפרויקט 
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שטח לשיווק
ר"מ25,000-כ

שטח הקרקע 
דונם10-כ

יעוד
תעסוקה ומסחר



(  50%)נתוני חלק החברה בפרויקט 
קניותמרכזי BIGבשותפות עם 

.קרקעי-הקמת מגדל מגורים ומשרדים מעל קומת קרקע מסחרית וחניון תת

*₪' מ300-הקמה משוערת של כעלות 

100%הנתונים המוצגים הינם נתוני *

:בולטים אירועים 

(  160-ל130-מ)ד "תוספת יח, בסמכות מקומית להזזת המגדלע"התב

,ותופקד להתנגדויות, ר עיקרי  לתעסוקה אושרה בוועדה"מ500ותוספת 

.2019עד סוף שנת ע"התבלאישור צפי 

.22020בקשה להיתר צפויה במהלך רבעון הגשת 

ים-בת' ליברטי'מגדל 
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שטח לשיווק
ר"מ13,000-כ

מגורים
ר"מ7,500-כ

תעסוקה

יעוד
תעסוקה , מגורים

ומסחר



(  44%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 

נס ציונה  -ת"באזהעסקה משותפת לרכישת קרקע 
.Family office-הפועלת כThe serviceעם חברת 

יוותרו בידי חברת  ( 12%-כ)החלקים במגרש יתרת 
.בעלת הקרקע" כלכלה וניהוליגה'ג"

.מסחרמבנה משרדים מעל קומת להקמת משולב פרויקט 

בעלות הקרקע בלבד   –2019השקעה צפוי בשנת היקף 
.(חלק החברה)₪ ' מ13.33-כ

הנס ציונפרויקט 
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היקף הזכויות 
ר"מ17,000-כ

שטח הקרקע 
דונם7.5

יעוד
, מסחר, תעסוקה

ומגורים
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