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  :עסקי החברה והתפתחותה הכלליתתיאור 

  

  הקדמה 1.1

על ידה מידע  יםהמוחזק תאגידיםזה כללה החברה ביחס לעצמה וביחס ל דו"חב
 ניירות חוק" -(להלן  1968-ת ערך, תשכ"חצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירו

"). 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 

 וה עובדה מוכחת, והוא מבוסס רק על הערכתה מידע צופה פני עתיד אינו מהו
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

  ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי.

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

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

ות החברה, או מהתממשות ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעיל 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.

      

    

   לות החברה ותיאור התפתחות עסקיהפעי 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

, פרסמה בעלת השליטה בחברה, קבוצת אשטרום בע"מ (להלן: 2020בספטמבר  30ביום 
בדרך של הצעת ") דוח הצעת מדף המהווה גם מפרט הצעת רכש מלאה קבוצת אשטרום"

"). על פי הצעת הרכש החליפין(להלן: " מניות החברה על ידהכל רכש חליפין לרכישת 
ציעה קבוצת אשטרום , ה2020באוקטובר  25הצעת הרכש החליפין, כפי שתוקנה ביום 

לרכוש מכל בעלי מניות החברה את מניותיהם תמורת הנפקת מניות רגילות של קבוצת 
ש"ח ערך נקוב של החברה,  1אשטרום, כך שבגין כל מניה רגילה אחת רשומה על שם, בת 

ש"ח  0.01מניה רגילה בת  0.45שתירכש על ידי קבוצת אשטרום, תנפיק קבוצת אשטרום 
ת של קבוצת אשטרום. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה ערך נקוב כל אח

- ו 2020-01-097324(אסמכתאות מס':  2020באוקטובר  25-ו 2020בספטמבר  30מהימים 
  , בהתאמה). 2020-01-115848

קבוצת , דיווחה החברה כי הושלמה הצעת הרכש החליפין כך ש2020באוקטובר  29ביום 
 4. ביום ההון המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של החברהבמלוא מחזיקה אשטרום 
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לחברה  והיא הפכהמהרישום למסחר בבורסה, של החברה מניותיה נמחקו , 2020בנובמבר 
(להלן:  1999-פרטית שהיא חברת איגרות חוב, כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט

(להלן:  1968-התשכ"חתאגיד מדווח כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ו ")חוק החברות"
. יובהר כי סדרות האג"ח של החברה ימשיכו להיסחר כסדרן ללא ")חוק ניירות ערך"

  שינוי.

 4 - ו 2020באוקטובר  29החברה מהימים של מיידים  יםלפרטים נוספים ראו דיווח
  )., בהתאמה2020-01-119316-ו 2020-01-117654מס': ות (אסמכתא 2020בנובמבר 

  

   החברהמבנה החזקות של  1.3

    להלן תרשים החזקות של החברה.
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  א.א. בנוי
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-  

 
  
  

    
  
   

    
  

 
  

 

%. 324  
%1 0 0  %1 0 0  

%2 1  
%1 0 0  %5 0  %5 0  %27.5  

%1 0 0  5 0 %  
  

%5 0

%1 0 0

5 0 %

%50  

%50
%74

%50  

 

 אשטרום
  נכסים

  השקעות 
  עולמיות 

  בע"מ

 מגדלי
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ומלונאות 
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הכחולה 
 בע"מ

אשלת 
 בע"מ

  אשציפור
 בע"מ

 נכסים מניבים
  (החזקה ישירה) 

  
  %50         מ.ת. על המוביל      
  100%         משרדים בני ברק    
  50%          שהם מרכז מסחרי  

  100%בית הגביש נתניה             
   100%                 קניון ראש פינה

  25%זד"ל                                 
  /השכרהנכסים למכירה

   LYFE           50%פרויקט 
  100%           פרויקט יבנה 
עתידות    50%חניוני אמד    –קרקע בת ים 

חברה 
לפיתוח 

ערד 
 בע"מ

עתידות 
מלונאות 

 בע"מ

קניונים 
בישראל 

  בע"מ

א.פ.א.ת. 
חברה 
לבניית 
איזורי 
תעשיה 
באילת 
 בע"מ

אשליר 
  בע"מ

א.מ. 
הייטק 
 בנגב 
  בע"מ

"ל אמת
(אילת למבני 

תעשיה 
להשכרה) 

 בע"מ

  אשטרום
  חו"ל
  

  (ראה דף הבא)

%100

%1 0 0  
0 % %0  

 

אשלד 
מבע"  

ו ר פ ט (

מ'  )9ע  

 

%5 0  

 סיטי פס
 בע"מ

%2 1  
 

סיטיפס 
מפעיל, 
שותפות 
 מוגבלת

%5 0  

קונקט 
ירושלים 
  (רק"ל)

 בע"מ 

%1 0 0  
- אשטרום
אקה 

  השקעות,
שותפות 

גבלת מו
(פרויקט 
בליליוס 
 - ירושלים
45%( 

%5 0  

נס ודגל 
יזמות 

שותפות 
 מוגבלת

 

 

1 0 0 %  

Ashtrom 
Properties 

U.K. 
Ltd  

 

%1 0 0  

AP 
Exchange 

Fiags 
Limited 

 

AP UK   
Management 

Limited  
  

%1 0 0  

%1 0 0  

 אשטרום 
 בניאן 
 מתחם 
 הרכבת
 שותפות 
 מוגבלת 

 

5 0 %  
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Ashtrom 

Properties 

Europe B.V 

(חברה רשומה  

  )בהולנד

  

 אשטרום

  נכסים

  השקעות

  בע"מארה"ב 

Ashtoh 
properties B.V 

  
  

(חברה רשומה  
  )בהולנד

Ashtoh 2007 
Properties B.V 

  
  

 (חברה רשומה
  בהולנד)

%1 0 0  
 

%9 4  

 אשטוה
  נכסים

  
  ישראל
  בע"מ

Ashtoh  
Properties  
Germany  

GMBH 
(חברה רשומה 

  בגרמניה)

Ashtoh 2008 
Properties B.V 

  
  

 (חברה רשומה
  בהולנד)

Ashtoh  
Properties   
Hannover 

GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה
 בגרמניה)

Ashtoh  
Properties  

Leipzig   
GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה
 בגרמניה)

%1 0 0  

%5 1 %5 1 %5 0

%1 0 0  
 

%1 0 0  

Ashtoh 2009 
Properties B.V 

  
  

 (חברה רשומה
  בהולנד)

Ashtoh 2010 
Properties B.V 

  
  

 (חברה רשומה
  )בהולנד

%9 4  

(1) Ashtoh  
Properties   
Dusseldorf 

Two 
GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה 
 )בגרמניה

 אשטרום
  נכסים

  השקעות 
  עולמיות 

  בע"מ

%1 0 0  %1 0 0  

Ashtoh  
 Properties   

Essen 
  

GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה
 )בגרמניה

(1) Ashtoh  
Properties   

Yorckstrasse 
  

 GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה
  )בגרמניה

  מוחזקות באמצעות שותפויות הולנדיות "שקופות". )1(

4 %5 4 %5  
%7 5

Ashtoh 2011 
Properties B.V 

  
  

 (חברה רשומה
  )בהולנד

Oss Frankfurt 

  
GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה
 )בגרמניה

%1 0 0  

%4 5  

%1 0 0  

 Hainer weg 44  

Frankfurt 

 

GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה
  )בגרמניה

  

Norderstedt 

  
GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה
 )בגרמניה

Hamburg 

  
GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה
 )בגרמניה

Ashtoh  
Properties   
Dusseldorf 

Ashtoh 2013 
Properties B.V 

  
  

 (חברה רשומה
  )בהולנד

4 %0  8 %0  

%1 0 0

Ashtoh 2012 
Properties B.V 

  
  

 (חברה רשומה
  )בהולנד

Wolfshbug 

  
GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה
 )בגרמניה

%5 0

Ashtoh  
Properties   
Mannheim 

Ashtoh  
Properties   
Boblingen 

%1 0 0 %1 0 0 %01 0 %8 0

  נמכר בסוףהנכס 
 2018  

  במהלךנמכר בהנכס 
 2019  

  נמכר בסוףהנכס 
 2019  

 EARL-BAKKEN 

Platz  

 

GMBH&Co.kg 

 (שותפות רשומה
  )בגרמניה

  

%1 0 0
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מבני תעשיה 
  בצפון בע"מ

  

אשליר 
  בע"מ
  

אשלד ייזמות 
והשקעות 

  בע"מ 1994
  
  

אשלד בניה 
 1993ופיתוח 

  בע"מ
  
  

אשלד נכסי 
נדלן בר"ג 

  בע"מ
  

  נופר אנרג'י
  אשלד

שותפות 
  מוגבלת

  

אשלד 
מפעלי 

 תיירות ונופש
  בע"מ
  

נווה 
השמש  

ייזום 
והשקעות 

  בע"מ
  

מפרץ 
השמש  

זום יי
והשקעות 

  בע"מ
  

 
  

ל.י.ג.ר 
  מבנים בע"מ

  
  

מ.ל. השקעות 
  ופיתוח בע"מ

  
  

לד בניה - שי
  ופיתוח בע"מ

  
  

.ר.ב. מבני מ
  תעשיה בע"מ

  
  

אשלד נכסים 
והשקעות 

  בע"מ   1993
  
  

אשלד מבני 
  תעשיה  בע"מ

  
  
  

עדרנית 
  בע"מ
  
  

דלגית 
חברה 
לנכסים 
  בע"מ
  
  

רדיאן 
חברה 
לנכסים 
  בע"מ
  
  

לינור 
חברה 
לנכסים 
  בע"מ
  
  

מ.ל. בניה 
ופיתוח 
  בע"מ
  
  
  

אלזיו 
פרויקטים 

)1983 (
  בע"מ
  
  

  א.א. ספיר
  בע"מ

   
  
  

א.מ. 
הייטק 
בנגב 
  בע"מ
  
  

%50 %100  
 

%100  
 

%100  
 

%100  
 

%100  
 

%100  
 

%100  
 

%100  
 

%50

%50

%50

%50

%50

 %100  
 

%100  
 

%100  
 

%100  
 

%100  
 

%50

%50  
 

%100  
 

%49  
 

100% 
 

61.8% 
 

  נופר אנרג'י
  אשלד
  (ניהול)
  בע"מ
  

אשלד 
פארקים 

תעשייתים 
  בע"מ
  
  

%75  %50  
 

  מרלוג
כרמיאל 

 –אשלד 
 סי.די.אי,
  שותפות
 מוגבלת

  

  מרלוג
כרמיאל 
אשלד 

 –בניה 
סי.די.אי 

 בע"מ
  

%100  %100  
 

%49  

%75  
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 תחומי פעילות 1.4

לחברה שני תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספים למועד דוח זה, 
 יתי של תחומי פעילות אלה:. להלן יובא תיאור תמצ2020בדצמבר  31ליום 

 בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות ,החברהבתחום פעילות זה עוסקת  -נדל"ן מניב   .א
עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (כיום  שותפויותאמצעות וכן ב מוחזקות
 ים קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מבני תעשייה,), הכוללואנגליה בגרמניה

כחלק מפעילות זו, מספקת החברה גם שירותי  .המיועדים בעיקר להשכרהקרקעות ועוד 
ראה לפרטים נוספים בדבר פעילות החברה במסגרת תחום פעילות זה, ניהול לרוב נכסיה. 

 .הלןל 3.2יף סע
 שימושים רוביוע משרדים, ביזמות נדל"ן (מסחר פועלת החברהבתחום זה  -יזמות נדל"ן   .ב

בארץ בדרך של רכישת קרקעות, השבחתן, פיתוחן, הקמת הפרויקטים ) גוריםהכולל מ
(בדרך כלל החברה מתקשרת עם חברות קבלניות שונים. לרוכשים שטחים אלו  ומכירת

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

 -מעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים. נכון למועד דוח זה מחזיקה החברה ב כמו כן, 
, העוסקת בתחום התחבורה ")סיטיפס(להלן: " מהון המניות של חברת סיטיפס בע"מ 21%

לפרטים בדבר הסכם שנחתם בין סיטיפס למדינה לרכישה בחזרה של זכויות (הסעה המונית). 
עולות לכדי תחום אינן השקעות אלה כי , יובהרלהלן.  3.13.3.8ראה סעיף סיטיפס בקו הירוק 

  פעילות.

   החברה ועסקאות במניותיה השקעות בהון 1.5

בשנתיים שקדמו למועד דוח זה, לא בוצעו עסקאות מהותיות על  ,למיטב ידיעת החברה 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)

מועד 
  השינוי

נייר הערך 
(מניות 
  אופציות)

  כמות
  השינוי
  (ע.נ.)

  מהות
  השינוי

  שער
  העסקה

  הפניה לדיווח מיידי
  (אסמכתא)

רכישת מניות ע"י גיל   157,895  מניות  17/07/19
  רון (בעל עניין)גי

1,900 
  2019-01-073891  אג'

  2,326,016  מניות  26/08/19
"י נכסי מניות ע תמכיר

יחזקאל ובתיה נוסבאום 
  בע"מ (בעל עניין)

  2019-01-088798  אג' 0

רכישת מניות ע"י אברהם   1,163,008  מניות  26/08/19
  נוסבאום (בעל עניין)

  2019-01-088798  אג' 0

רכישת מניות ע"י מיכל   1,163,008  מניות  26/08/19
  זהבי (בעלת עניין)

  2019-01-088798  אג' 0

רכישת מניות ע"י אלכס   50,000  מניות  21/11/19
  ליפשיץ (בעל עניין)

2,159 
  אג'

2019-01-114319  

רכישת מניות ע"י גיל   10,487  מניות  12/12/19
  גירון (בעל עניין)

2,398 
  2019-01-111912  אג'

רכישת מניות ע"י קבוצת   4,062,500  מניות  03/06/20
  אשטרום בע"מ

1,600 
  2020-01-050137  אג'

רכישת מניות ע"י קבוצת   318,991  מניות  07/07/20
  אשטרום בע"מ

1,215 
  2020-01-072210  אג'

רכישת מניות ע"י קבוצת   104,619  מניות  15/07/20
  אשטרום בע"מ

1,234 
  2020-01-075444  אג'

רכישת מניות ע"י ירון   21,241  מניות  07/07/20
  רקמן (מנכ"ל)

1,177 
  2020-01-070020  אג'
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מהרישום של החברה מניותיה נמחקו , 2020בנובמבר  4ביום לעיל  1.2כאמור בסעיף 
לחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, כהגדרת המונח  והיא הפכהלמסחר בבורסה, 

ח בחוק ניירות ערך. יובהר כי בחוק החברות, ותמשיך להיות תאגיד מדווח כהגדרת המונ
  סדרות האג"ח של החברה ימשיכו להיסחר כסדרן ללא שינוי.

 

 חלוקת דיבידנדים 1.6

 חלוקת דיבידנד בשנתיים האחרונות:
  

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

19/3/2019 4/4/2019 28/3/2019 65,000 
22/8/2019  9/9/2019  1/9/2019  25,000  
14/5/2020  3/6/2020  25/5/2020  47,000  
   -נקבע ל  16/3/2020

/2021/352 
16/3/2020    35,000  

  

יתרת הרווחים , 2020בדצמבר  31נכון ליום  .חלוקה מדיניות קיימתלא לחברה  1.6.1
  ש"ח. אלפי 1,436,861 הראויה לחלוקה הינה בסך של

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

לא חלות על החברה מגבלות, אשר השפיעו או עשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק 
  דיבידנדים בחברה:

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

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

ללא  ההונה העצמי של החבר 31.12.2020החברה עומדת בהתחייבויות אלו (נכון ליום 
 מאזן).ה מסך 32.57% - אלפי ש"ח, ומהווה כ 1,792,633 הינו זכויות מיעוט

ובבעלות  כמו כן התחייבה החברה כלפי הבנקים, כי במקרה בו יחול שינוי בשליטה
הסכמת  ללא ,ההסכמות עם הבנקיםוהכל ביחס למצב השליטה במועד הבחברה 

ן מיידי את האשראי שהעמידו הבנקים בכתב ומראש, יהיו אלו רשאים להעמיד לפירעו
   לחברה.

  
לפרטים אודות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה, לשמירה על 

   .לדוח הדירקטוריון 12 ףיחסים פיננסים וחלוקת דיבידנד ראה סעי
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  מידע אחר  .2

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

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

   – ערך נדל"ן להשקעה עליית(*) 

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

 31ליום הכספיים).  "חות' לדויז.2ראה ביאור את נכסי הנדל"ן להשקעה שבבעלותה (

את הערכות השווי לתקופה לכלל נכסיה. החברה הערכות שווי ערכה  2020בדצמבר 

ון תזרימי והמדווחת ביצעו מעריכי שווי חיצוניים. הערכות השווי נערכו בעיקר בשיטת הי

א)  :כסים. שיעורי ההיוון ששימשו את מעריכי השווי הינםמזומנים הצפויים לנבוע מנ

 –) , ב) בגרמניה 7.75% - ל 7.0%בשיעור של  -2019( 7.75%-7.0%בשיעור של בעיקר  ,בארץ

  6.18% –ג) באנגליה  ).6.0% -4.0%בשיעור של  -2019( 6.0% - 4.0%

להשקעה בסך רשמה החברה עליית ערך בנדל"ן בהתבסס על הערכות השווי כמפורט לעיל 

ראה  (כולל חברות כלולות) ש"ח . לפירוט עליית השווי בפרויקטים השונים פיאל 71,156של 

חוצות המפרץ בע"מ קניונים בע"מ,  הערכת שווי של זה לדוח ראו מצ"ב. להלן 3.13סעיף 

  .3.12סעיף ו  3.12.1גם סעיף  ורא.  )(חברה כלולה

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

 2020  
  אלפי ש"ח

2019  
  אלפי ש"ח

2018  
  ש"ח לפי א

  33,375  70,980  171,238  מכירת משרדים

  33,375  70,980  171,238 סה"כ הכנסות
  26,346  62,994  144,839  עלות מכירות

  7,029  7,986  26,399  רווח גולמי
 הוצאות הנהלה, כלליות ואחרות

  המיוחסות באופן ישיר
2,493  1,574  600  

  6,429  6,412  23,906  תפעולירווח 
  -------   - ------  --------   מכירותחלק המיעוט ב

  229,707  259,783  300,938  סה"כ נכסים

  

  

  

 2020  
  ש"ח אלפי

2019  
  ש"ח לפי א

2018  
  אלפי ש"ח

  183,397  185,312  197,498 הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה

  9,806  8,305  8,080 הכנסות מדמי ניהול ופיקוח
  193,203  193,617  205,578 סה"כ הכנסות

  41,280  53,897  47,454 עלות אחזקה וניהול נכסים

  151,923  139,720  158,124  רווח גולמי
  134,568  187,987  71,156  *ערך נדל"ן להשקעהעליית 

  )41,638(  )46,545(  )47,762(  הוצאות הנהלה, כלליות ואחרות
  32,220  )901(  246  רווח ממכירת נדל"ן הכנסות אחרות

  110,601  129,824  )4,517(  חלק החברה ברווחי חברות כלולות
  387,674  410,085  177,247  תפעולירווח 

  16,866  12,018  11,647   תחלק המיעוט בהכנסו
  4,208,159  4,616,214  5,202,924  סה"כ נכסים
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 להלן מידע כספי בדבר הפעילות בחלוקתו לפי מגזרים גיאוגרפיים נדל"ן בישראל ונדל"ן בחו"ל: 
גזרים על בסיס אחוד + אחוד חלקי יחסי ביאור מ לגבי. את התחום היזמיגם נתונים המוצגים כוללים ה

  .בו הנתונים מוצגים בהפרדה לשני התחומים הכספיים לדוחות 21ור ראה ביא
 12/18-1 12/19-1  12/20-1   הכנסות מחיצונים א.

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     

 146,564 183,475 278,734   נדל"ן בישראל (*) 

 1480,0 122,18 98,082  נדל"ן בחו"ל 

   376,816 97,5642 226,578 

 33,375 70,980  171,238  (*) כולל הכנסות ממכירת משרדים 

    12/20-1  12/19-1 12/18-1 

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

       

 238,080 292,511 95,392  נדל"ן בישראל 

 176,913  145,636 126,913  נדל"ן בחו"ל 

  (20,890) )21,650(  )152,21( הוצאות שלא הוקצו למגזרים 

 394,103 416,497  153,201  רווח תפעולי 

       

 20,076  40,726  24,923  הכנסות מימון (*) 

 (99,588) )94,406(  )100,695(  הוצאות מימון (*) 

 8,606 17,477  4,040 רווחי (הפסדי ) אקוויטי 

 42,590 68,482  437,43  הוצאות מס (**) 

 280,607 311,812  984,85  רווח נקי 

       

     מימון  

     הכנסות מימון (*) 

 17,031 37,681  23,303  נדל"ן בישראל  

 3,045 3,045  1,620   נדל"ן בחו"ל  

    923,42  40,726 20,076 

       

     הוצאות מימון (*) 

 86,745 73,791  76,041  נדל"ן בישראל  

 12,843 20,615  24,654  נדל"ן בחו"ל  

    695,010  94,406 99,588 

    הוצאות מס (**) 

 24,054 50,689  29,598  נדל"ן בישראל  

 18,536 17,793  13,839  נדל"ן בחו"ל  

    437,43  68,482 42,590  

       

    12/20-1  12/19-1 12/18-1 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח גזרנכסים המשמשים את המ ג.

 1,436,707 1,520,732  1,686,826  נכסי נדל"ן להשקעה בישראל 

 1,076,053 1,199,793  1,357,252 נכסי נדל"ן להשקעה בחו"ל 

 169,076 259,783  150,298  נדל"ן יזמי  –נכסים אחרים   

    228,342,3  2,980,308 2,681,836 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח המגזר התחייבויות פיננסיות של
 1,816,390 1,891,019  2,209,793  בישראל התחייבויות
 517,687 630,453  674,393  בחו"ל התחייבויות

 58,947 134,774  249,834  נדל"ן יזמי  –התחייבויות אחרות 

   3,134,020  2,656,246 2,393,024  

   חברהות הסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעיל .2.3

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

המצב הביטחוני כגון:  ,בשליטתה םשאינהחברה לסיכונים הנובעים משינויים בגורמים חיצוניים 
יפין , שינויים בשערי חל(המושפע בין היתר ממצב הכלכלה העולמית) עילות במשקבארץ, היקף הפ
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  .3.2.2ף בסעיראה גם טבלת פרמטרים כלכליים  ושינויים בשיעורי הריבית.

  

  נגיף הקורונה

  כללי

החלה התפשטות נגיף הקורונה. התפשטות הקורונה ברחבי העולם, אשר הלכה  2019בשלהי שנת 
והתרחבה, ואשר הוכרז ע"י ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית, משרה אי וודאות על הפעילות 

  הכלכלית העתידית בעולם ובישראל.

המשבר הביא לטלטלה בשוקי ההון בארץ ובעולם, תוך ירידות חדות בשערי המניות ועליה 
בתנודתיות ובסיכון. בישראל, העליה החדה בתשואות האג"ח הממשלתיות ובמרווחי האג"ח 

  הקונצרניות נבלמה לאחר צעדי בנק ישראל ובלימת פדיונות מקרנות הנאמנות.

החל בארץ מבצע חיסונים כנגד נגיף הקורונה. בהתאם לפרסום של  ,2020דצמבר לך חודש במה
. על פי מיליון אנשים 5.2 -, עד למועד הפרסום התחסנו בישראל כ16.3.2021משרד הבריאות מיום 

  פרסומים ישראל ממוקמת במקום הראשון בעולם בפער ניכר במספר המחוסנים  לנפש באוכלוסיה.  

, לצעדים 4.1.2021כלכלית של חטיבת המחקר בבנק ישראל שפורסמה ביום -ית המקרועפ"י התחז
שננקטו בארץ ובעולם על רקע התפשטות נגיף הקורונה יש השפעה משמעותית על התוצר 
והתעסוקה. בהתאם לאמור, תחזית בנק ישראל כוללת שני תרחישים מרכזיים המבטאים גבולות 

) לבין 2021תחסנות מהירה של האוכלוסייה (עד מאי גזרה בין התממשות תרחיש הכולל ה
  ):2022התממשות של תרחיש תהליך התחסנות מתמשך יותר (עד יוני 

צפוי  2021בבנק ישראל מעריכים, כי התוצר בשנת  –בתרחיש התחסנות מהירה של האוכלוסייה 
  .5.8%צפויה צמיחה בשיעור של  2022ובשנת  6.3% -להתרחב ב

צפוי  2021בבנק ישראל מעריכים, כי התוצר בשנת  –טי של האוכלוסייה  בתרחיש התחסנות אי
  .6%צפויה צמיחה בשיעור של  2022ובשנת  3.5% -להתרחב ב

כפי שמצוין בתחזית, לעת עתה, לאור קצב ההתחסנות המהיר בישראל, נראה שנכון לעכשיו 
  הסבירות להתממשות התרחיש המהיר גבוהה באופן ניכר מאשר האיטי.

י הריבית מציין בנק ישראל בהערכתו, כי בשני התרחישים בעוד שנה ריבית בנק ישראל תעמוד לגב
, אך ייתכן שבנק ישראל ירחיב או יאיץ את השימוש בכלי מדיניות קיימים או 0.1%-0%ברמה של 

  נוספים, כולל כלי הריבית, בהתאם להתפתחויות.

כאמור לעיל, ניתן להעריך שטווח הזמן של  יחד עם זאת, בהתבסס בין היתר על הערכות בנק ישראל
השפעת המשבר הרפואי והכלכלי צפוי להיות בשנה הקרובה, ולאחר שימצא פתרון רפואי לנגיף, 

  תתאושש הכלכלה ותחזור לצמיחה, וכפועל יוצא התאוששות של הפעילות הכלכלית במשק.

שיפתה ואת ההשפעה , בוחנת את חהחברה עוקבת ומקיימת הערכה שוטפת של התפתחות המשבר
  . ותנקוט בצעדים בהתאם לצורך על פעילות החברה,

  פעילות החברה בתקופת המשבר 

  כללי
בתקופות הסגר אנשי מטה החברה עבדו במשרדי החברה בהתאם למגבלת כמות האנשים שהותרה 

  . כל עובדי החברה חזרו לפעילות רגילה ,כיום .על ידי הרשויות וחלק גדול מהעובדים עבד מביתו

  

  שטחי מסחר –נדל"ן מניב 

החברה זיהתה את תחום הנדל"ן המניב בענף המסחר כנפגע העיקרי ממשבר הקורונה ומיד עם 
שמפעילים  השוכרים (למעט במרכזי המסחר ובקניונים החברה תחילת המשבר הודיעה לשוכרי

ת המשבר תקל בשל השלכו כי חיוניות ורשאים לפי הנחיות הממשלה להמשיך בפעילותם), פעילויות
החודשים בהם החנויות אינן פעילות. בפועל, בחודשים  בגין הניהול ודמי הדירה שכר בנושא גביית

 2020מאי  בחודש מדמי הניהול, 50%ניתן פטור מלא מתשלום שכר דירה ו 2020אפריל ואוקטובר 
חודש  לאחרועד  2020 החל מחודש נובמבר ,שלישילגבי הסגר ה. משכר הדירה 30%ניתנה הנחה של 

והקלה בנושא תשלום שכ"ד והניהול  ,החברה המשיכה במדיניותה כפי שפורטה לעיל 2021 פברואר
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בדמי הניהול)  50%בחודשים שהחנויות לא היו פעילות דהיינו לא נגבה שכ"ד וניתנה הנחה של 
 החברה בוחנת כעת את נתוני הפדיון של כל שוכר ושוכר בשנה הקודמת ובהתאם לבחינת נתוני

 בהוצאות מהותי ביצעה החברה בתקופת הסגר חסכון ,בד בבד פעילותו יוחלט על המשך הטיפול בו.
 מערכות כיבוי ,והניקיון השמירה מרבית הוצאות נכסים אלו (כגון צמצום של השוטפות התפעוליות

 המלאה להנחה ומיצוי הזכות משנה קבלני עם התקשרות הפסקת, השיווק פעילות הקפאת, חשמל
 הסדרים תקנות חודשים וזאת מכוח שלושה של לתקופה המשותפים השטחים בגין הארנונה םמסכו

  המדינה).  במשק

החברה כמדי שנה קיבלה הערכות שמאי לכל נכסיה (לגבי שווי נכסיה ותוצאות עליית/ירידת ערך 
ם את . בהערכות השווי שנעשו בגין הנכסים המסחריים הורידו השמאי)להלן 3.13נכסיה ראה סעיף 

, משווי נכסים אלו. סכום זה יושב 2021להערכתם בשנת , סכום הפגיעה הצפוי מהסגר האחרון
  כאשר המשק יחזור לפעילותו הרגילה.

גובה ההקלות שניתן לשוכרים בנכסים המסחריים בגין שכר דירה ודמי ניהול בתקופות הסגר עד 
    מיליון ש"ח (חלק החברה). 1.7 -בשל משבר הקורונה הסתכם לסך של  כ 2020 דצמברב 31ליום 

 דצמברב 31בחברות הכלולות הסתכמו ההקלות שניתנו בגין הנכסים המסחריים עד ליום  ,בנוסף
   .(חלק החברה)מיליון ש"ח  15.5 -בשל משבר הקורונה בסך של כ 2020

  נכסי משרדים

. ככלל, לא יתיחס נכון למועד דוח זה הפגיעה בגביית שכר הדירה בנכסי המשרדים הינה מועטה
ניתנו הנחות בשכר הדירה. עם זאת, החברה נענתה בחיוב לבקשתם של מספר שוכרים בודדים 
שהוכיחו פגיעה אמיתית במהלך העסקים הרגיל שלהם וביקשו הקלה בדרך של דחיית תשלומים 

אם ממשרדיהם בין  ,לחודש או חודשיים ו/או פריסת תשלום. מרבית הלקוחות המשיכו בעבודתם
אם בעבודה בין ם למגבלות שהוטלו על כמות העובדים הניתנת להעסקה במקום עבודה, ובהתא

 0.6 -בסופה של שנה הוחלט על מתן הקלות בעיקר בדמי הניהול  בסך של כ. מרחוק מבתי העובדים
. בגרמניה בה יש לחברה בעיקר נכסי משרדים, לא זוהתה פגיעה, אם מיליון ש"ח (חלק החברה)

פורים, כמו בישראל, ניתנו למספר שוכרים דחייה במועדי תשלום דמי השכירות. בכלל. במקרים ס
, כמעט ולא 2019גם באנגליה, בנכס המשרדים החדש שרכשה החברה בעיר ליברפול במחצית שנת 
  נפגעו הכנסות שכר הדירה אלא ניתנו מספר דחיות מועט בגין תשלומי שכר הדירה. 

   נכסי לוגיסטיקה ותעשיה

שייה בפריפריה מספר שוכרים ביקשו הקלות מכיוון שהנכסים שבבעלותם לא עבדו בנכסי התע
כי העובדה לאור  ,הקלות ליתןשלא  החברה החליטהבתחילת המשבר פן מלא בתקופות הסגר. באו

 השוכר יוכיח ,בסוף השנהכי במקום בו  הוחלטואת פעילותם מרבית השוכרים בנכסים אלו המשיכו 
הקלות  נתנההחברה הצורך.  דחייה לפיאו י הכנסותיו תינתן לו הקלה פגיעה משמעותית בנתונ

  .ביחס לנכסים אלו ש"חמיליון  1.2בגובה של 

  ייזום

  לחברה שני פרויקטים עיקריים הנמצאים בשלבי בנייה מתקדמים:

החברה ממשיכה את בניית הפרויקט על פי לוח הזמנים  –) 50% –(חלק החברה  LYFEפרויקט 
 2020בחודשים נובמבר דצמבר  לא נחתמו הסכמי מכירה.  2020חודש נובמבר לעד שה בתקופהרגיל. 

מיליון ש"ח. החברה מעריכה שעם התקדמות  75-כמ"ר תמורת  5,900 -נחתמו הסכמים בהיקף של כ
 חוסר הוודאות הקיים בנושא המצב הכלכלי במדינה ובשוק הנדל"ן בפרט חיסוני הקורונה והסרת

החברה תעמוד  ,הקורונהמשבר  אשר יצר קושיה. להערכת החברה, על אף ספיםיחתמו חוזי מכר נו
 כי נכון למועד הדוח, המתוכננים עד השלמת הפרויקט וקבלת טופס אכלוס. יש לצייןביעדי המכירה 

 בבניין ב'.  מהשטחים לשיווק 37% -א' ומהשטחים לשיווק בבניין  92%שיווקה החברה 

גם בפרויקט זה החברה ממשיכה את בניית הפרויקט על פי  –) 50% –פרויקט תלפיות (חלק החברה 
ומתקדמת במהירות לסיום שלב א' של בניית החניון  אתהחברה השלימה  , לפיולוח הזמנים הרגיל

 -ל 150% - הוגדלו זכויות הבניה בפרויקט מ 2020שנת להאחרון של הרבעון בתקופת הדוח . הבניה
500% .  

קבלת , החברה נמצאים בשלבים ראשוניים של תכנון, קידום תב"עותיתר פרוייקטי הייזום של 
היתרים ועבודות התארגנות. קידום הפרויקטים יימשך בהתאם למצב במשק, חזרה לשגרה ובכפוף 
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היא  םאותלהערכת החברה לביקושים לשטחי המשרדים ו/או המגורים בפרויקטים המעורבים 
התקדמות הוצאת הכספים אשר יוכתב בהתאם מקדמת. מצב זה מאפשר לחברה לשלוט על קצב 

  לקצב סיום המשבר וחזרה לשגרת חיים יציבה.

  לסיכום 

החברה העניקה הקלות לשוכרים בשל משבר הקורונה  ,2020 דצמברב 31עד ליום  ,הדוחבתקופת 
מיליון ש"ח  16ובנוסף בחברות הכלולות העניקה סך של  ,מיליון ש"ח 3 -בדוח המאוחד בסך של כ

כלולות  NOIש"ח ובתוספת  מיליון 158-בכשל החברה במאוחד הסתכם  NOI-. ההחברה)(חלק 

 243מסתכם לכדי  NOI-ש"ח ובתוספת הקלות קורונה שניתנו היה המיליון  224-בכ NOI-הסתכם ה

מיליון ש"ח (בנטרול הפסד ממימוש ניירות ערך בסך של  74-הסתכם בכ FFO -נתון ה מיליון ש"ח.

מיליון ש"ח ובתוספת הקלות קורונה שניתנו  90-מסתכם בכ FFO- , היה המיליון ש"ח 16-כ

מיליון ש"ח). בתקופת הדוח היו לחברה הפסדים  109מסתכם לכדי  FFO-לשוכרים היה ה
מיליון ש"ח. ברבעון הראשון הסתכם ההפסד  11.5 -מהשקעותיה לזמן קצר שהסתכמו בסך של כ

ברבעון ש"ח, מיליון  3.5ברבעון השני רווח בסך של , 69% -מתוכו מומש כמיליון ש"ח  23-בסך של כ
 5.3ש"ח וברבעון הרביעי היה לחברה רווח בסך של מיליון  2.7השלישי היה לחברה רווח בסך של 

  . מיליון ש"ח

יודגש, כי נכון למועד פרסום הדוח לא ניתן להעריך את היקף המשבר והשפעתו על החברה באופן 
ותנקוט  ת ותמשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות העתידיותמהימן והנהלת החברה עוקב

. יובהר, כי הערכות החברה בקשר להשלכות משבר הקורונה על פעילות בצעדים בהתאם לצורך
החברה והתמודדות עתידית של החברה ובכלל זה היבטים פיננסים בהתמודדות זו וכן ההשפעה על 

ושינויים בתזרים מפעילות  ל שווי נכסיהפעילות החברה וההכנסות הצפויות והשלכותיהן ע
, מבוססים, בין היתר, על המידע הקיים בידי שוטפת כתוצאה מהתפתחות או הימשכות המצב

החברה ועל הערכות החברה נכון למועד זה ומהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 
ש באופן שונה מהותית מכפי ערך. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממ

שנצפה, בין היתר לאור העובדה שמדובר באירוע חריג ומתמשך אשר אינו בשליטת החברה. קצב 
ואופן התפשטות הנגיף, עוצמת ומשך המשבר הכלכלי בארץ ובעולם, שינויים מהותיים בשווקי 

הכספיות באופן ההון במערכת הבנקאית ועוד, עלולים להשפיע על פעילות החברה ועל תוצאותיה 
  שונה מההערכות המפורטות לעיל.

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

  וענף הנדל"ן בפרט.  ,במצב המשק בכלל
פי היקשיעורי הצמיחה והיקף הפעילות במשק הישראלי הם בין הגורמים המשפיעים ביותר על 

    .כמו גם על היקפי הביקוש לרכישת שטחי משרדים הביקוש לשטחי השכרה בישראל
 לעיל 2.3הושפע המשק הישראלי כמו יתר העולם מהתפשטות נגיף הקורונה, ראה סעיף  2020בשנת 

 .2.4% - ושיעור הצמיחה בתוצר הגולמי קטן ב
כי שיעור התוצר המקומי  אם ,המשק הישראלי חווה תקופה טובה יחסיתלעומת זאת  2019בשנת 

  .2017-ב 3.6%וצמיחה של  2018בשנת  3.7%, לאחר צמיחה של 3.5%-הגולמי הסתכם ב
לעומת רמה ממוצעת בשנת  18.4%ברמה של הסתכם  2021חודש ינואר ישראל בשיעור האבטלה ב

יה . רמת האינפלצ4.0%של  2018בשנת ו 3.8%של  2019לעומת רמה ממוצעת בשנת ו 18.2%של  2020
  ולהכווין על מדיניות מרחיבה.  הנמוכה ובפרט התחזקות השקל מאפשרת לבנק ישראל להמשיך

לעיל  2.3סעיף תחילת ללי בסעיף כראה  2021לגבי הערכות בנושא נתונים כלכליים צפויים בשנת 
  המתייחס למשבר הקורונה. 

הישראלי, הרי שבשנת לגבי הכלכלה העולמית, המשפיעה, בין היתר, על הפעילות הכלכלית במשק 
הושפעה הכלכלה העולמית מנגיף הקורונה ושיעור הצמיחה בתוצר המקומי הגולמי ירד כפי  2020

קצב הצמיחה בארה"ב הסתכם  2020). בשנת 3.2.2שירד בישראל (ראה טבלת פרמטרים בסעיף 
 2.3%-קצב הצמיחה בארה"ב הלך והואט ושיעור הצמיחה הסתכם ב 2019. בשנת 3.5%בירידה של 

ובמשקים  2019בשנת  0.9%-ל 2018בשנת  1.2%-ירד מבאירופה קצב הצמיחה  2.9%לעומת 
  המתפתחים (במיוחד בסין) נמשכה מגמת התמתנות בקצב הצמיחה.

במציאת שוכרים  קושי הייתה פגיעה בשוק הנדל"ן כאמור בפרק הקורונה וישנו 2020שנת במהלך 
וכתוצאה מכך אחוז התפוסה בנכסי  מגיפת הקורונה)חלופיים לשטחים שהתפנו (לא בהכרח בגלל 

   משמעותיתלא הייתה פגיעה  ,אחרונותהבהמשך לשנים  ,2019שנת לעומת זאת ב החברה קטן.
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מהם שנבעו סי החברה וההכנסות וכתוצאה מכך אחוז התפוסה בנכבהיקף הביקושים לנדל"ן מניב 
לא נצפים באריכות לעיל מפורטות תיו פרט למשבר הקורונה שהשלכו ,בשלב זה. שמרו על יציבות

מערכת  –שלטונית האי היציבות  אם כי ,במשק הישראלי איומים גדולים שיזעזעו את מצבו העכשווי
 הקמת קואליציה יציבה על רקע הגשת כתב אישום כנגד ראש ממשלה בפתח,אשר עומדת בחירות 

גם שוק הנדל"ן  שכךומ ,הכלכלי להשפעה שלילית על המצב בסבירות גבוהה מביאה או עלולה להביא
  . יושפע המניב

יית נבוהצפי לסיום בשל סיום  לנדל"ן מניב הינהבהיקף הביקושים  אפשרות נוספת שיכולה לפגוע
  .שטחי מסחר ומשרדים רבים באזור תל אביב

חברה בוחנת את המצב בשוק על מנת לקבוע את החלטותיה בנושא השקעותיה העתידיות ה
  .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 
דוח תקופתי זה השפעת המצב נכון למועד פרסום להשכרה בפרט וכן להתייקרויות בעלויות הבניה. 

  הביטחוני על תוצאות התאגיד אינה מהותית.
  

    ביחס לתחום הנדל"ן המניב  – הנדל"ן בגרמניה שוק
מיליארד אירו. שוק הנדל"ן  800-כשוק הנדל"ן בגרמניה הוא מהגדולים באירופה עם שווי נכסים של 

ה עקבית וביקושים לשטחי מסחר כשוק יציב, בעל צמיח האחרונותהגרמני הוכיח את עצמו בשנים 
המשיכה את המגמה החיובית  2020. שנת תואמים את הביקושהמול בנייה של פרויקטים חדשים 

בנייה, בעיקר פרויקטים שהיזמים התחייבו אליהם מול דיירים שחתמו חוזים, אולם חלק היקף הב
לא נחתמו הסכמים ואשר בגינם  2020מהפרויקטים שתחילת הקמתם תוכננה להתבצע במהלך שנת 

מחייבים נדחו כתוצאה מהסגר שהטילה הממשלה וחשש מירידה בביקוש לשטחי מסחר מצד 
אי וודאות שנבעה מהתפרצות נגיף הקורונה. באופיינה בעיקר  2020דיירים פוטנציאלים. שנת 

כיצד  , ויתרה מכךיושפע שוק הנדל"ן במהלך התקיימות המגיפה כיצדבעקבות זאת עלתה השאלה 
  מביתם. ןעובדיהראה שוק הנדל"ן לאחר סיום המגיפה בידיעה שחברות רבות החלו להעסיק את יי
  

יציב ביחס לשאר מדינות האיחוד וכן ביחס לשוק  בגרמניה נחשבלהערכת החברה שוק הנדל"ן 
. שוק הנדל"ן הגרמני הראה יציבות הן במחירי הנכסים והן בדמי השכירות שאף למדינות אחרות

למעט בתי מלון ומרכזי מסחר שספגו ירידות מחירים  ,ניהרמבגהערים הגדולות  7- ת בהמשיכו לעלו
  ין. יכתוצאה מהסגר ושינוי מגמה של רכישה באונל

וזאת בצל הקורונה  גםמחירי הנדל"ן בשנים האחרונות עלו מאוד ואטרקטיביות השוק עדיין קיימת 
ריבית לאורך תקופה ארוכה את שיעור השהבנק המרכזי של אירופה לא יעלה  נהערכה היהכיון שהמ

  על מנת לתמוך בכלכלה שנפגעה קשה וגרמה לעצירה של ביקושים והתמתנות עליית מחירים.
             

רכישת הזדמנויות ללמצוא  מקשות, 2017-2019עליות המחירים בשנים האחרונות, במיוחד בשנים 
ורוב הנכסים נמכרים גבוהים שואה נדל"ן מניב לתקופות ארוכות בערים הגדולות בשיעורי ת

התאפיינה בעיקר בהתמקדות בערים הגדולות בגרמניה מחשש  2020 שנת .4%-בתשואות נמוכות מ
 שנכסים בערים קטנות יספגו ירידה בביקושים ועלייה בשטחים הריקים שיובילו לירידת ערך.

יקטים לפיתוח או בפרוכבעבר יהיו  שנים הבאותב ההשקעה עיקר הזדמנויותלהערכת החברה, 
במטרה לנצל את עליית שכר הדירה  וחוזי שכירות קצריםך נכסים בעלי שיעור תפוסה נמוב השבחה

שעולה בעקביות בשנים האחרונות ובכך להגדיל את שווי הנכס או בפרויקטי ייזום החל משלב 
  רכישת הקרקע (בהיתכנות להסב שימושים) וכלה בבניית הפרויקט.  

             
 אך ברמה מתונה תמשיך להיות שנה של עלייה במחירי הנדל"ן בגרמניה 2021 ה מעריכה ששנתהחבר

תהיה  השקעהעיקר ה .אפסיתהריבית הבחוסר באלטרנטיבות השקעה אחרות ושיעור  כתוצאה
   .בעיקר בתחום המשרדים, מרכזיים לוגיסטיים ומגורים

          
 59-של כ הסתכם בסכום 2020בשנת  מסחריים, על פי הנתונים האחרונים, סכום ההשקעה בנכסים

. עיקר הרכישות בוצעו על ידי משקיעים מוסדיים וקרנות גרמניות 20%- מיליארד אירו, ירידה של כ
וזאת עקב מגיפת הקורונה והקושי לנהל עסקים  ,ופחות על ידי משקעים זרים כמו בשנים קדמות

מיליארד אירו, עלייה של  73.5- השקעה בכסכום ההסתכם  2019בסגר ואי הוודאות שיצרה. בשנת 
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  אירו.  מיליארד 61.53 -בה ההשקעה הסתכמה בכ 2018בהשוואה לשנת  19.3%
            
 2.6 -כ שוק השכרת שטחי המסחר בשבע הערים הגדולות בגרמניה הסתכם בהיקף של 2020בשנת 

 יקףמה 31% -מ"ר ונמוך בכמיליון  4.1 -שהסתכם בסך של כ 2019משנת  36%-מיליון מ"ר, נמוך בכ
משמעותית בהשוואה לשנת  ירד 2020מיליון מ"ר. היקף ההשכרה בשנת  3.8-כ 2018ההשכרה בשנת 

   .בשוק שנגיף הקורונה יצר כתוצאה מאי הוודאות 2019
      

 בהשוואה 0.5%- הסתכמה ב 2020שיעור האינפלציה התאפיין בעלייה קלה. האינפלציה לשנת 
האינפלציה  שיעור ,. להערכת החברה2018בשנת  1.7% - ו 2019בשנת  1.45%איפלציה של הלשיעור 

  ימשיך להיות יציב בשנה הבאה.
  

זה  2.3באשר להשפעת נגיף הקורונה, לרבות על פעילות החברה בגרמניה, ראו פירוט בסעיף 
  לעיל.

  
  מיסים בגרמניה

סי עסקים/מסחר י(מ יםאחר. ביחד עם מיסי חברות 16%-שיעור מס החברות בגרמניה הינו כ
במבנה  ,. בתחום הנדל"ן המניב30% לרבות מס מסחר מגיע לכדי ,וכו'), נטל מס החברות הכולל

כאמור לעיל) בלבד.  16%-שיעורי המס לשיעור מס החברות (כ ניתן להגביל את ,החזקות נכון

 EBITDA xהוצאות המימון לצרכי מס הכנסה של חברה גרמנית מוכרות כדלקמן: שיעור של 
. להגבלת התרת הוצאות המימון לצרכי מס יש ביניהםמגבוה הלשנה,  אירו יליוןמ 3או  30%

  .19%השפעה על אופן ארגון מבנה החזקות החברה בנכסיה בגרמניה. שיעור המע"מ הינו 
  

  ביחס לתחום הנדל"ן המניב  –הנדל"ן באנגליה  שוק
יה מהגוש האירופי והשפעות נגיף בעקבות יציאת אנגל 2020בשנת  9.7%-תל"ג אנגליה ירד בכ

  הקורונה על כלל ענפי הכלכלה.
  

ביחס לשנה  2.8%-טריליון פאונד, ירידה של כ 1.18-שוק הנדל"ן המסחרי הבריטי מוערך בכ
ביחס  1%-מכלל שווי שוק הנדל"ן המסחרי, עליה של כ 36%-שעברה. שוק המשרדים מהווה כ

  לונדון וששת הערים המרכזיות הינו כדלקמן: שנה שעברה. שווי נכסי המשרדים המוערך שלל
+), בריסטול: 1.29%מיליארד פאונד ( 10.1+), ברמינגהם: 0.73%מיליארד פאונד ( 375לונדון: 

מיליארד פאונד  9.1+), לידס: 1.00%מיליארד פאונד ( 4.2+), קרדיף: 1.06%מיליארד פאונד ( 7.9
 +). 2.99%מיליארד פאונד ( 16מנצ'סטר:  +),7.81%מיליארד פאונד ( 3+), ליברפול: 2.56%(
  

פיט. -מיליארד סקאוור 1.29- עם היקף מוערך של כ 2020בשנת  2.8%-שוק המשרדים צמח בכ
  פיט:  -להלן פיזור נפח השוק בלונדון וששת הערים המרכזיות בסקאוור

 48לידס: מיליון,  24מיליון, קרדיף: 27מיליון, בריסטול: 48מיליון, ברמינגהם: 400לונדון: 
  מיליון. 63מיליון, מנצ'סטר: 22מיליון, ליברפול:

  
ביחס לממוצע בחמש  40%-נפח ההשכרות מחוץ ללונדון ירד משמעותית ביחס לשנה שעברה ובכ

מסך ההשכרות  21%-ווה כיהשנים האחרונות. הסקטור הטכנולוגי היה הדומיננטי ביותר וה
ביחס  54%-. השכרות בלונדון ירדו בכ16%-כאשר השכרות לסקטור הפיננסי עמדו על רמה של כ

  לממוצע בעשר שנים האחרונות.
  

והשינוי ביחס לשנה שעברה  2020נפח השטחים שהושכרו בששת הערים המרכזיות בשנת 
),  קרדיף -27%( 506,000), בריסטול -33%( 520,600בסקאוור פיט הינו כדלקמן: ברמינגהם 

  ).-46%( 791,000) ומנצ'סטר -72%( 142,000ליברפול ), - 54%( 346,000), לידס - 9%( 305,000
  

מיליון סקאוור פיט. בששת  8.5-ועומד על כ 1.5%-היצע של שטחי משרדים בלונדון עלה בכ
  הערים המרכזיות היצע של שטחי משרדים  בסקאוור פיט הינו:

+), 0.1%ון (מילי 2.2+),  קרדיף 0.77%מיליון ( 2.5+), בריסטול 0.36%מיליון ( 4.6ברמינגהם 
  +).0.7%מיליון ( 7.2+) ומנצ'סטר 0.5%מיליון ( 1.8+), ליברפול 0.58%מיליון ( 4.3לידס 

  
לעומת שנה שעברה ובששת הערים המרכזיות  36%- השקעות בשוק המשרדים בלונדון ירדו בכ
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ביחס לממוצע בעשר  34%-ביחס לשנה שעברה ו 55%-מיליארד פאונד, ירידה של כ 1.5-נעמדו בכ
מסך  40%-ים האחרונות. למרות חוסר הוודאות הקשורה בנגיף הקורונה השקעות זרות היוו כשנ

הנותרים של כלל  60%- ההשקעות מחוץ לבירה. חברות מקומיות עדיין דומיננטיות ומהוות את ה
 ההשקעות מחוץ ללונדון.

 
(ללא  5.00% +), ברמינגהם0.25%( 4.25%לונדון  :תשואות פריים ממוצעות ושינוי משנה שעברה

(ללא שינוי), ליברפול  5.00%+), לידס 0.25%( 5.50%(ללא שינוי), קרדיף  5.00%שינוי), בריסטול 
  (ללא שינוי). 5.00%), ומנצ'סטר -0.50%( 6.50%

  
+), ברמינגהם 0.5%פאונד ( 1,421מחיר לסקאוור פוט פריים ממוצע ושינוי משנה שעברה: לונדון 

  418), לידס -1.72%פאונד ( 343+), קרדיף 2.57%פאונד ( 439ול +), בריסט2.95%פאונד ( 453
  .)-1.89%פאונד ( 467) ומנצ'סטר -1.76%פאונד ( 203), ליברפול 0.00%פאונד (

  
נפח המשרדים בבנייה נכון לסוף השנה בלונדון וששת הערים המרכזיות כולל אחוז ההשכרות 

  מראש הינו כדלקמן:
מושכר),  53%סקאוור פיט ( 950,000מושכר), ברמינגהם  35%פיט (ר וואמיליון סק 14.73לונדון 

מושכר), לידס  53%סקאוור פיט ( 316,000מושכר),  קרדיף  45%סקאוור פיט ( 940,000בריסטול 
מושכר) ומנצ'סטר  44%סקאוור פיט ( 243,000מושכר), ליברפול  63%סקאוור פיט ( 662,000

  מושכר). 51%סקאוור פיט ( 2,178,000
  

. צפי הצמיחה 2021שיפור ניכר בתחזיות לשנת ניתן לראות לאור תכנית החיסון הלאומית, 
. בנוסף לחיסון כנגד נגיף הקורונה, עולה הוודאות 6.3%-ל 5.4%בתל"ג המדינה עלה מרמה של 

  בשוק ביחס לברקזיט והשפעותיה ויש לכך השפעה חיובית על השוק והכלכלה.
  

ואינפלציה צפויה  0.1%להשאיר את הריבית על הרמה הנמוכה של הבנק המרכזי באנגליה הצביע 
  .2%-מתחת לתחזית הבנק של כ 2021-להישאר נמוכה ב

  
זה  2.3באשר להשפעת נגיף הקורונה, לרבות על פעילות החברה באנגליה, ראו פירוט בסעיף 

  לעיל.
  

  אנגליהמיסים ב           
שינויי מס עיקריים  .20%מ בבריטניה עומד על מע"שיעור ה. 19%מס חברות בבריטניה עומד על 

קבעו רשויות המס כי חברות שאינן תושבות  2019באפריל  :בשוק הנדל"ן שחלו בשנה החולפת
  2020מאפריל החל בריטניה יהיו חשופות למס על רווחי הון אם ימכרו נכסים בבריטניה. בנוסף, 

  ים חשופות למס חברות.מחזיקות בנכסים בריטיהחברות שאינן תושבות בריטניה 
  

  סיכוני מחיר    
פי רוב, מדיניות החברה הינה לרכוש ולהקים מבני משרדים, מסחר ונדל"ן מניב אחר במידה -על

וקיימים שוכרים איכותיים, המבקשים לשכור את הנכסים לתקופות ארוכות. באופן זה 
החברה  ,רביםמצמצמת החברה את חשיפתה לתנודות במחירי ההשכרה של הנכסים. במקרים 

פועלת יחד עם שותפים ובכך מצמצמת את חשיפתה לירידת מחירי השכירויות כמו גם לפינוי 
  שטחים על ידי שוכרים עקב קשיים כלכליים ואחרים.

  
  סיכוני ריבית ותנאי מימון     

הנפקה לציבור של אג"ח וכן באמצעות  פעילותה מעבר למקורותיה העצמייםהחברה מממנת את 
הינן החברה התחייבויות מה 37%-כ 2020בדצמבר,  31נכון ליום  .אגידים בנקאייםהלוואות מתמ

מההתחייבויות אשר נלקחו למימון  16% -כ ,צמודות למדד המחירים לצרכן 41%- כ, שקליות
ות מההתחייבויות אשר נלקחו למימון השקע 6%- וכ אירוב ותהשקעות החברה בגרמניה נקוב

 .בפאונד החברה באנגליה נקובות
 כאשר ,במשק הקיימותית נלקחות לזמן קצר או ארוך על פי נתוני הריב ההלוואות הבנקאיות

 אירונקובות ב ןוהלצורך פעילות החברה שם  מבנקים בגרמניה תבגרמניה נלקחוההלוואות 
  . נקובות בליש"טוהן וההלוואות באנגליה נלקחות מבנקים באנגליה לצורך פעילות החברה שם 

נוהגים התאגידים הבנקאים להקשיח את התנאים להעמדת האשראי  ,יתבתקופת האטה כלכל
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הגורר קשיי נזילות לחברות נדל"ן רבות. דבר באופן המקשה על השגת מימון בנקאי בענף הבניה 
 ,. כמו כןעסקיהבקשיים בקבלת הלוואות מהבנקים למימון חשה אינה החברה בשנים האחרונות 

  .בשוק ההון המקומיק המוסדי ובשומימון להשיג ביכולתה של החברה 
עלולות טווח הארוך לאור התפרצותו והתפשטותו של נגיף הקורונה, ההשפעות כאמור לעיל, 

החברה . כפי שפורט לעיל, על מקורות המימון של החברה והיכולת לגייס אשראילהשפיע 
  המשבר.טובה להתמודדות עם השלכות  מעריכה כי יש לה יכולת פיננסית

בנקאיים, לא -יתנותה הפיננסית של החברה ונגישותה גם למקורות עצמאיים וחוץבשל א      
הושפעה החברה בצורה ניכרת משינוי תנאי המימון בשנים האחרונות ואף גייסה מקורות מימון 

נפקת העל דרך של גייסה החברה מימון בשוק החוץ בנקאי  דוח. במהלך שנת הבשוק החוץ בנקאי
יף ראה סע) של החברה 7-12לפרטים אודות אגרות החוב סדרות ( .)12(סדרה סדרת אג"ח חדשה 

  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב. – דוח הדירקטוריוןל 12

 , בנוגע לסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה,לעיל 2.3בסעיף המידע   
(להלן: "חוק ניירות  1968-הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

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

 נדל"ן מניבה על תחום פעילות מידע כללי .3.1

 מוחזקות עצמה ובאמצעות חברות בנות וחברותב ,החברהבתחום פעילות זה עוסקת 
עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (כיום  שותפויותאמצעות וכן ב

ים קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מבני ), הכוללובאנגליה בגרמניה
כחלק מפעילות זו, מספקת החברה  .המיועדים בעיקר להשכרהתעשייה, קרקעות ועוד 

  נכסיה. מרביתל ניהולואדם כוח  שירותי גם

  בתחום הפעילות והכנסותיה של החברההמניב תיאור הנדל"ן  .3.1.1
 4,040,414ש"ח (לעומת  לפיא 4,519,497 -בהסתכמו השקעות החברה לתאריך המאזן 

  ).31.12.19ש"ח ליום לפי א
ה גרמני ,ישראל :אזורים גיאוגרפיים לושההחברה פועלת כאמור בשלמועד דוח זה, 

  בתחום הנדל"ן המניב: ואנגליה
  
  

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

 נדל"ן מניב
31.12.20  

  אלפי ש"ח
31.12.19  

  אלפי ש"ח
31.12.18  

  אלפי ש"ח
  569,491  608,867  613,324 קניונים ומרכזי מסחר

   1,189,673  1,320,470  1,476,037 מבני משרדים ותעסוקה
  537,981  597,153  612,195 מבני תעשיה

  154,984  194,035  302,856 קרקעות ופרויקטים בהקמה
  -------   --------   666,39 נכס זכות שימוש

  )2,43761(  -------   -------   הנובר -נדל"ן להשקעה המיועד למימוש 
  2,289,692  2,720,525  3,044,078  סה"כ השקעות ישירות

  1,240,496  1,227,359  059,381,1  חברות כלולות
  20,061  31,115  34,237  אחרים

  3,550,249  3,978,999  4,460,220  סה"כ השקעות 

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

 ---------   ---------  162,437  
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  ייזום נדל"ן  מניב
31/12/2020  
  אלפי ש"ח

31/12/2019  
  אלפי ש"ח

31/12/2018  
  ש"חאלפי 

  169,076  198,368  236,818  ) 4.11.2מלאי משרדים למכירה (

  60,631  61,415  61,332  ) 4.14מלאי מקרקעין (

  229,707  259,783  298,150  סה"כ השקעות 

 

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

 נדל"ן מניב

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2020  

  אלפי ש"ח

2019  

  ש"חאלפי 

2018  

  אלפי ש"ח
  קניונים ומרכזי מסחר

43,042  44,678  46,658  
  משרדים

110,812  96,132  93,546  
 השכרת מבני תעשיה

43,637  44,502  42,711  
 ממלונות

 ------   ------  482  
  דמי ניהול ופיקוח

78,08  8,305  9,806  
  הכנסות מהשכרה סה"כ 

205,578  193,617  193,203  
]  

      

  טחי משרדים ממכירות של ש
171,238  70,980  33,375  

  סה"כ הכנסות נכסים מניבים
376,816  264,597  226,578  

  
  
 - 2019( .גרמניהבגין )  אירואלפי  19,302( "ח שאלפי   75,672  2020ההכנסות כוללות בשנת   *

.   )אירואלפי  18,816"ח (שאלפי  80,014 – 2018, )אירואלפי  18,370ש"ח (אלפי  73,124
 -  2019בשנת  לראשונהו פאונדאלפי  5,082אלפי ש"ח  (  22,410  2020כנסות כוללות בשנת הה

  .אלפי פאונד) בגין אנגליה 1,717אלפי ש"ח ( 7,998
  

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

  קה ומבני תעשייה.מסחר, מבני משרדים ותעסו

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

    כל בהתאם לסוג הנכס ולמיקומו.הותעשיות רגילות) ו

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

 .נכסים המניבים תזרים מזומנים  

 בחה.פוטנציאל הש 

  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:

  
  קבועות בחוקמגבלות  ה 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  

  פעילות השכרת נכסים כפופה להוראות חוק זה.

וק רישום קבלנים לעבודות הנדסה ח
  1969 - בנאיות, התשכ"ט 

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

בניה החברה כפופה להוראות תקנים אלה בכל הקשור עם טיב ביצוע עבודות ה  תקנים ישראלים מחייבים
   והחומרים אשר נעשה בהם שימוש במסגרת עבודות אלו.

 רשותרוב הקרקעות במדינת ישראל, כמו גם רוב הקרקעות של החברה מצויות בבעלות   1960- , תש"ךמקרקעי ישראל חוק
  מקרקעי ישראל.

בהסכמי פיתוח ובהסכמי חכירה וזו כפופה  רשותן זה מתקשרת החברה עם הילעני
ת הקבועות בהם לרבות באשר לשינוי ייעוד וניצול הזכויות להוראותיהם וההגבלו

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

ות) טעונה הוצאת רישיון עסק הפעילות המתבצעת בחלק מנכסי החברה (קניונים, מלונ
  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
, תעשיה ביקושים לשטחי מסחרה היקףתאפיין, בין היתר, במאשר המניב הנדל"ן 

ובהרחבה או  או למכירה ומשרדים; בעודפי היצע של שטחים המוצעים להשכרה
משפיעים על תחרות  אלה הבנקאיים לזמן ארוך. גורמים המימון בצמצום מקורות

שטחים למשרדים, למסחר ה /מכירתבתחום השכרתמוגברת או על הקטנת התחרות 
  . ובמחירי המכירה י השכירותירידה בדממביאים כתוצאה מכך לעליה או לולתעשייה ו

הושפעה מהתפרצות נגיף הקורונה אשר השפיעה על גובה דמי השכירות  2020 שנת
ה דרוכה יפייממתין בצהמשק הישראלי נראה כי  ,בשלב זה .בעיקר בנדל"ן המסחרי

שוק הנדל"ן ישוב  ,להצלחת מבצע החיסונים. החברה צופה שבמידה והדבר יצלח
היכולים להרע בנוסף למשבר הקורונה  מספר גורמים נםיש .לפעילות רגילה ולצמיחה

  :את המצב כגון

אשר בהכרעה תסתיים שאינה  2021בחודש מרץ מערכת בחירות  –אי יציבות שלטונית   )1(
 .ראש ממשלהעל רקע הגשת כתב אישום כנגד  , זאתהקמת קואליציה יציבהתאפשר 

לת הממשלה לשלוט אי יציבות משמעה חוסר וודאות בכלכלה על רקע אי יכו
 באפקטיביות.

 , באופןובמרכז בשנים הבאותמשרדים רבים באזור תל אביב סיום בניית שטחי מסחר ו )2(
ים במהלך שנכמו גם על מחירי מכירת שטחים  ,להשפיע על גובה דמי השכירותעלול ה

 אלו.

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

  תזרימי המזומנים של החברה.

האירועים השפעות הישירות והעקיפות של הקיים קושי לחזות את מלוא היקף  ,לפיכך
והחברה מבצעת בחינה מתמדת של  ,על תחום הנדל"ן המניב בארץ ובעולם
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  האפשריות.  יהםהשלכות

 לעיל. 2.3בסעיף  טף הקורונה כמפורהשפעת נגי )4(

  

  גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות .3.1.7

  להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הינם:

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

  .ור גיאוגרפי של ההשקעותזפי )2(

  .כל השקעה של םלכלייכפתרונות להיבטים הרגולטורים וה )3(

 פרויקטיםשל דמנויות עסקיות ונטילת יוזמה המתבטאת בפיתוח ובניה זאיתור ה )4(
  .יות ותכנון בנין עירתבהתאם להתפתחויות עירוניות, תעסוק

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

ור , תוך כדי פיזבנדל"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.ים היכרות עם גורמ )4(

  חסמי יציאה

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

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

  תחרות .3.1.9

ממספר גדול של שוק הנדל"ן המניב בישראל מתאפיין ברמת תחרות גבוהה הנובעת 
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 עיףסגם התמודדות החברה עם התחרות ראה 
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  תמצית התוצאות .3.2

  2020עד  8201המניב, עבור השנים להלן תמצית תוצאות ניתוח תחום הנדל"ן 

 )NOIנתונים עיקריים ( .3.2.1
  פרמטר

31/12/20  31/12/19  31/12/18 

 193,203 193,617 205,578  סך הכנסות הפעילות (מאוחד)

 134,568 187,987 71,156  רווחים/הפסדים משערוכים (מאוחד) 

 151,923 139,720 158,124  רווחי תחום הפעילות (מאוחד)  

NOI ם זהים מנכסיSame Property) NOI  עבור)
  )1שתי תקופות דיווח אחרונות) (מאוחד)   (

153,088 130,380 140,059 

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

145,663  123,702  131,102  

 151,936 139,212 158,124  )1(מאוחד)*  ( NOIסה"כ 

 139,397 132,559 150,699  )1(חלק החברה) ( NOIסה"כ 

 FFO   )1(  69,757 97,262 106,707סה"כ 

אלפי ש"ח, ראה סעיף  26,399של  בסך Lyfeבפרויקט  ממכירת משרדים רווח 2020 תבשנכמו כן היה לחברה   *   

  אלפי ש"ח. 7,029 – 2018 ובשנתאלפי ש"ח  7,986בסך של    – 2019 בשנת . 4.15

  NOI התאמות  

  141,720  130,279  144,376  3.3.5/6/7בטבלה 

NOI 10,216  933,8  13,748  אחר שאינו מיוחס  

  151,936  139,212  158,124  מאוחד                                      NOIסה"כ 

בגן ) נכס לוגסיטיקה 1נכללו בדוח המאוחד כדלקמן: מכרה החברה שני נכסים שנתוניהם  2019במהלך שנת  )1(
מכרה החברה את חברת אשלון  2018שנת במהלך . 2019חודש מאי ב שדרותוכן נכס ב 2019חודש מרץ יבנה ב

  . )הדוח המאוחד (הכנסות המלון באילת נכללו במסגרת 1.1.2018 -מלונאות בע"מ החל מה

  

  

  



 - 25  -  

  

  

פרמטרים כלכליים לפי אזורים גיאוגרפים עיקריים בהם פועלת החברה בתחום הנדל"ן  .3.2.2
  המניב:

  

  
  ישראל

  לשנה שנסתיימה ביום  

  
  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2018  

  
  

(במיליוני ש"ח)  * גולמי    1,299,396 1,343,634 1,312,647  תוצר מקומי 
  

  3.7% 3.4% - 2.4%  *   שיעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי 
  

(בש"ח)     * גולמי לנפש    146,303 148,452 142,538  תוצר מקומי 
  
גולמי לנפש   *ש   1.7%  1.5%  - 4.1%  יעור צמיחה בתוצר מקומי 
  

 0.8% 0.6% - 0.7%  שעור אינפלציה *
  

**  1.75% 1.75% 1.6%  ריבית הפריים 
)  2.32% 0.94% 0.93%  *** שנים) 10התשואה על החוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך 

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

 3.748 3.456 3.215  ביחס לדולר ליום האחרון של השנה ** שע"ח מטבע מקומי
  .(מנוכים עונתיות) מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה      *
  בנק ישראל   **    

(קו מנחה) ***    ביזפורטל 
 **** Standard & Poor's  

  

  
  גרמניה

  לשנה שנסתיימה ביום  
  
  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2018  

  רו כלכלייםפרמטרים מאק
  

גולמי    3,412  3,509  3,323  )*אירו(במיליארדי  במחירים שוטפיםתוצר מקומי 
  

גולמי    3,226  3,245  3,065  )*אירו(במיליארדי  במחירים קבועיםתוצר מקומי 
  

גולמי ( תוצר מקומי    55,059  56,226  53,571  *דולר) PPPלנפש 
  

גולמי    1.5%  0.6%  - 5.5%   *במחירים קבועים שיעור צמיחה בתוצר מקומי 
  

גולמי לנפש  * PPPשיעור צמיחה בתוצר מקומי  (  4 .7% -  0.5% 1.2% 
  

 1.6% 1.5% - 0.3%  שעור אינפלציה*
  

 (0.356%) (0.38%) (0.55%)  חודשים * 3- ריבית הליבור ל
  

)  0.24%  )0.19%( (0.57%) * שנים) 10התשואה על החוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך 
  

 AAA AAA AAA  לטווח ארוך** דרוג חוב ממשלתי

 1.147 1.229 1.221  **שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה *
  

 4.2916 3.8782 3.9441  נה**מטבע מקומי ביחס לשקל ליום האחרון של הש

 *    IMF 
 **Bloomberg     
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  אנגליה

  לשנה שנסתיימה ביום  
  
  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2018  

  
  

גולמי   2,141,792 2,218,439 2,113,046  )*במיליוני פאונד( במחירים שוטפיםתוצר מקומי 
  

גולמי   2,141,792  2,172,511  1,956,992  )*במיליוני פאונד ( במחירים קבועיםתוצר מקומי 
  

גולמי ( תוצר מקומי   47,439 48,727 44,288  *דולר) PPPלנפש 
  

גולמי   1.2% 1.4% - 9.9%  * במחירים קבועים  שיעור צמיחה בתוצר מקומי 
  

גולמי לנפש  * PPPשיעור צמיחה בתוצר מקומי  (  9 .1% -  2.7% 3.1% 
  

 2.5% 1.8% 0.8%  שעור אינפלציה*
  

 0.91% 0.79% 0.04%  חודשים * 3- ריבית הליבור ל
  

 1.28% 0.82% 0.19% * שנים) 10לתי מקומי לטווח ארוך (התשואה על חוב ממש
  

 AA AA AA  דרוג חוב ממשלתי לטווח ארוך**

 1.2746 1.3263 1.3673  **שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה *
  

 4.7934 4.5597 4.3919  נה**מטבע מקומי ביחס לשקל ליום האחרון של הש

 *    IMF 
 **ONS  

***Bloomberg 
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 הנדל"ן המניב פילוחים ברמת תחום פעילות  .3.3

בדצמבר  31להלן  פילוח שטחי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום  .3.3.1
2020:  

   2020בדצמבר  31ליום 

קניונים  שימושים  אזורים
ומרכזי 
  מסחר

מבני משרדים 
  ותעסוקה

מבני 
  תעשיה

  סה"כ
 (מ"ר)

אחוז מסך 
שטח 

  הנכסים

 

    במ"ר   

 חיפה והצפון
  14% 59,794 54,832 -----  4,962 במאוחד

  14% 59,794 54,832 -----  4,962 חלק החברה

 מרכז 
  17% 76,396 5,847   21,549 במאוחד

  18% 75,663 54,114   21,549 חלק החברה

 גוש דן והשרון 
  3% 14,611 ----- 13,422 1,189 במאוחד

  4% 14,611 ----- 13,422 1,189 חלק החברה

 דרום 
  25% 108,711 61,048 ----- 47,663 במאוחד

  26% 108,711 61,048 ----- 47,663 חלק החברה

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

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

 גרמניה 
  32% 142,074 10,512 131,562 ----- במאוחד

  28% 117,959 10,512 107,447 ----- חלק החברה

  8% 33,815 ----- 33,815 ----- במאוחד אנגליה

  8% 33,815 ----- 33,815 ----- חלק החברה

 סה"כ 
  100% 441,463 187,301 178,799 75,363 במאוחד

  100% 415,038 184,991 154,684 75,363 חלק החברה

אחוז מסך שטח 
 הנכסים

   100% 42% 41% 17% במאוחד
  100% 45% 37% 18% חלק החברה

 

 

  :1920בדצמבר   31להלן  פילוח שטחי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום  .3.3.2

 

   2019בדצמבר  31ליום 

קניונים   שימושים  אזורים
ומרכזי 
  מסחר

מבני משרדים 
  ותעסוקה

מבני 
 תעשיה

  סה"כ
 (מ"ר)

אחוז מסך 
שטח 

 הנכסים

 

    במ"ר   

והצפון חיפה  
  14% 59,047 54,085 ------- 4,962 במאוחד

  15% 59,047 54,085 ------- 4,962 חלק החברה

 מרכז 
  18% 76,398 54,847 ------- 21,551 במאוחד

  19% 75,664 54,114 ------- 21,551 חלק החברה

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

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

 דרום 
  25% 108,605 61,048 ------- 47,557 במאוחד

  27% 108,605 61,048 ------- 47,557 חלק החברה

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

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

  31% 133,717 10,512 123,512 ------- במאוחד גרמניה

  27% 109,602 10,512 99,090 ------- חלק החברה

  8% 33,815 ------- 33,815 ------- במאוחד אנגליה

  8% 33,815 ------- 33,815 ------- חלק החברה

 סה"כ 
  100% 432,447 186,554 170,635 75,258 במאוחד

  100% 406,023 184,244 146,520 75,258 חלק החברה

וז מסך שטח אח
 הנכסים

   100% 43% 39% 17% במאוחד
  100% 45% 36% 19% חלק החברה
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  :2020בדצמבר  31להלן פילוח שווי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום  .3.3.3

  
   2020בדצמבר  31ליום 

קניונים  שימושים אזורים
ומרכזי 
  מסחר

מבני משרדים 
  ותעסוקה

  סה"כ  מבני תעשיה
אלפי (ב

 ש"ח)

אחוז מסך 
שווי 

 הנכסים

 

     בכל אזור לפי מטבע הפעילות 

 חיפה והצפון (אלפי ש"ח)
  9% 236,855 167,455 ------- 69,400 במאוחד

  9% 236,855 167,455 ------- 69,400 חלק החברה

 מרכז  (אלפי ש"ח)
  19% 523,796 234,108 ------- 289,688 במאוחד

  21% 523,796 234,108 ------- 289,688 חלק החברה

 גוש דן והשרון (אלפי ש"ח)
  6% 166,815 ------- 139,200 27,615 במאוחד

  7% 166,815 ------- 139,200 27,615 חלק החברה

 דרום (אלפי ש"ח )
  15% 394,238 167,617 ------- 226,621 במאוחד

  16% 394,238 167,617 ------- 226,621 חלק החברה

 אילת (אלפי ש"ח)
  1% 22,600 22,600 ------- ------- במאוחד

  1% 16,723 16,723 ------- ------- חלק החברה

)אירוגרמניה (אלפי   
  39% 1,054,211 5,176 262,112 ------- במאוחד

  35% 896,793 5,176 222,200 ------- חלק החברה

 אנגליה (אלפי פאונד)
  11% 303,041 ------- 66,461 ------- במאוחד

  12% 303,042 ------- 66,461 ------- חלק החברה

 סה"כ (אלפי ש"ח)
  100% 2,701,556 612,195 1,476,037 613,324 במאוחד

  100% 2,538,263 606,318 1,318,612 613,324 חלק החברה

 אחוז מסך שווי הנכסים
   100% 23% 55% 23% במאוחד

   100% 24% 52% 24% חלק החברה

 :2019 בדצמבר 31להלן פילוח שווי הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים ליום    .3.3.4

  
   

     2019בדצמבר   31ליום 
קניונים  שימושים  אזורים

ומרכזי 
  מסחר

מבני משרדים 
  ותעסוקה

  סה"כ  מבני תעשיה
(באלפי) 

 ש"ח

אחוז מסך 
שווי 

 הנכסים

 

    לותבכל אזור לפי מטבע הפעי 

 חיפה והצפון (אלפי ש"ח)
  9% 227,163 153,963 ---- 73,200 במאוחד

  10% 230,163 153,963 ---- 73,200 חלק החברה

 מרכז  (אלפי ש"ח)
  21% 524,098 233,614 ---- 290,484 במאוחד

  22% 524,098 233,614 ---- 290,484 חלק החברה

 גוש דן והשרון (אלפי ש"ח)
  7% 168,853 ---- 140,270 28,583 במאוחד

  7% 168,853 ---- 140,270 28,583 חלק החברה

 דרום (אלפי ש"ח )
  15% 383,958 167,358 ---- 216,600 במאוחד

  16% 383,958 167,358 ---- 216,600 חלק החברה

 אילת (אלפי ש"ח)
  1% 22,625 22,625 ---- ---- במאוחד

  1% 16,742 16,742 ---- ---- חלק החברה

)אירוגרמניה (אלפי   
  36% 900,446 5,052 227,129 ---- במאוחד

  32% 755,344 5,052 189,715 ---- חלק החברה

) פאונדאנגליה (אלפי   
  12% 299,347 ---- 65,651 ---- במאוחד

  12% 299,347 ---- 65,651 ---- חלק החברה

 סה"כ (אלפי ש"ח)
  100% 2,529,590 597,153 1,320,470 611,967 במאוחד

  100% 2,378,606 591,269 1,175,370 611,967 חלק החברה

 אחוז מסך שווי הנכסים
   100% 24% 52% 24% במאוחד

   100% 25% 49% 26% חלק החברה
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 31נה שנסתיימה ביום שלשל הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים  NOI-להלן פילוח ה .3.3.5
 :2020 צמברבד

 31של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה שנסתיימה ביום  NOI-להלן פילוח ה .3.3.6
 :9201בדצמבר 

  

  

  

   2020בדצמבר  31ליום 

קניונים  שימושים  אזורים
ומרכזי 
  מסחר

מבני משרדים 
  ותעסוקה

 מבני
  תעשיה

  סה"כ
(באלפי 

  ש"ח)

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים

 

    בכל אזור לפי מטבע הפעילות 

 חיפה והצפון (אלפי ש"ח)
  8% 12,062 8,511 ---- 3,551 במאוחד

  9% 12,062 8,511 ---- 3,551 חלק החברה

 מרכז  (אלפי ש"ח)
  22% 31,824 13,803 ---- 18,021 במאוחד

  23% 31,824 13,803 ---- 18,021 חלק החברה

 גוש דן והשרון (אלפי ש"ח)
  6% 8,986 ---- 7,461 1,525 במאוחד

  7% 8,986 ---- 7,461 1,525 חלק החברה

 דרום (אלפי ש"ח )
  15% 21,993 8,547 ---- 13,446 במאוחד

  16% 21,993 8,547 ---- 13,446 חלק החברה

 אילת (אלפי ש"ח)
  1% 1,800 1,800 ---- ---- במאוחד

  1% 1,332 1,332 ---- ---- חלק החברה

)אירוגרמניה (אלפי   
  31% 45,299 319 11,235 ---- במאוחד

  28% 38,367 319 9,467 ---- חלק החברה

 אנגליה (אלפי פאונד)
  16% 22,411 ---- 5,082 ---- במאוחד

  16% 22,411 ---- 5,082 ---- חלק החברה

 סה"כ (אלפי ש"ח)
מאוחדב  36,543 73,920 33,913 144,376 100%  

  100% 136,976 33,445 66,988 36,543 חלק החברה

 אחוז מסך שווי הנכסים
   100% 23% 51% 25% במאוחד

   100% 24% 49% 27% חלק החברה

 

  

   2019בדצמבר  31ליום 

קניונים  שימושים  אזורים
ומרכזי 
  מסחר

מבני משרדים 
  ותעסוקה

מבני 
  תעשיה

  סה"כ
(באלפי 

  ש"ח)

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים

 

    בע הפעילותבכל אזור לפי מט 

 חיפה והצפון (אלפי ש"ח)
  10% 12,593 8,390 ---- 4,203 במאוחד

  10% 12,593 8,390 ---- 4,203 חלק החברה

 מרכז  (אלפי ש"ח)
  26% 33,894 14,959 ---- 18,935 במאוחד

  27% 33,894 14,959 ---- 18,935 חלק החברה

 גוש דן והשרון (אלפי ש"ח)
  11% 13,795 ---- 12,146 1,649 במאוחד

  11% 13,795 ---- 12,146 1,649 חלק החברה

 דרום (אלפי ש"ח )
  18% 23,588 10,089 ---- 13,499 במאוחד

  19% 23,588 10,089 ---- 13.499 חלק החברה

 אילת (אלפי ש"ח)
  1% 1,711 1,712 ---- ---- במאוחד

  1% 1,266 1,267 ---- ---- חלק החברה

)אירו(אלפי  גרמניה  
  28% 36,890 256 9,012 ---- במאוחד

  25% 30,682 256 7,452 ---- חלק החברה

 אנגליה (אלפי פאונד)
  6% 7,807 ---- 1,717 ---- במאוחד

  6% 7,807 ---- 1,717 ---- חלק החברה

 סה"כ (אלפי ש"ח)
  100% 130,279 36,168 55,825 38,286 במאוחד

  100% 123,626 35,723 49,617 38,286 חלק החברה

 אחוז מסך שווי הנכסים
   100% 28% 43% 29% במאוחד

   100% 29% 40% 31% חלק החברה
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 31של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה שנסתיימה ביום  NOI-להלן פילוח ה .3.3.7
 :2018בדצמבר 

קניונים  שימושים  אזורים
ומרכזי 
  מסחר

 מבני משרדים
  ותעסוקה

מבני 
 תעשיה

  סה"כ
(באלפי 

  ש"ח)

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים

 
 

 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

 גוש דן והשרון (אלפי ש"ח)
 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

)אירוגרמניה (אלפי   
 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

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

  100% 28% 42% 30% חלק החברה

  

  

שנה ושימושים לאזורים ך של הנדל"ן המניב של החברה לפי וערילהלן פילוח רווחי והפסדי ש 3.3.7
   :2020בדצמבר  31 ביום שנסתיימה

  

    2020 בדצמבר 31ליום 

קניונים      אזורים
  ומרכזי מסחר

מבני משרדים 
  ותעסוקה

מבני 
 תעשיה

  סה"כ
(באלפי 

 ש"ח)

אחוז מסך 
שערוך 
 הנכסים

 

     בכל אזור לפי מטבע הפעילות 

 חיפה והצפון (אלפי ש"ח)
  11% 6,812 11,452 ---- (4,640) במאוחד

  13% 6,812 11,452 ---- (4,640) חלק החברה

 מרכז  (אלפי ש"ח)
  (8%) (5,021) (75) ---- (4,946) במאוחד

  (10%) (5,021) (75) ---- (4,946) חלק החברה

 גוש דן והשרון (אלפי ש"ח)
  (4%) (2,290) ---- (1,322) (968) במאוחד

  (4%) (2,290) ---- (1,322) (968) חלק החברה

 דרום (אלפי ש"ח )
  14% 8,560 (153) ---- 8,713 במאוחד

  17% 8,560 (153) ---- 8,713 חלק החברה

 אילת (אלפי ש"ח)
  0% (25) (25) ---- ---- במאוחד

  0% (19) (19) ---- ---- חלק החברה

)אירוגרמניה (אלפי   
  73% 45,097 124 11,379 ---- במאוחד

  68% 35,306 124 8,882 ---- חלק החברה

)פאונדאנגליה (אלפי   
  14% 8,423 ---- 1,910 ---- במאוחד

  16% 8,423 ---- 1,910 ---- חלק החברה

 סה"כ (אלפי ש"ח)
  100% 61,556 11,685 51,712 (1,814) במאוחד

  100% 51,772 11,692 41,921 (1,841) חלק החברה

  אחוז מסך  שערוך של הנכסים
   100% 19% 84% (3%) במאוחד

   100% 23% 81% (4%) חלק החברה
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  להלן פילוח רווחי והפסדי שערוך של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה  3.3.8
  : 2019בדצמבר  31מה ביום שנסתיי

  

   2019בדצמבר  31ליום 

קניונים      אזורים
  ומרכזי מסחר

מבני משרדים 
  ותעסוקה

מבני 
 תעשיה

  סה"כ
(באלפי 

 ש"ח)

אחוז מסך 
שערוך 
 הנכסים

 

    בכל אזור לפי מטבע הפעילות 

 חיפה והצפון (אלפי ש"ח)
  8% 13,581 12,454 ---- 1,127 במאוחד

  9% 13,581 12,454 ---- 1,127 חלק החברה

 מרכז  (אלפי ש"ח)
  34% 60,659 45,940 ---- 14,719 במאוחד

  39% 60,659 45,940 ---- 14,719 חלק החברה

 גוש דן והשרון (אלפי ש"ח)
  4% 6,416 ---- 5,020 1,396 במאוחד

  4% 6,416 ---- 5,020 1,396 חלק החברה

 דרום (אלפי ש"ח )
  25% 44,373 7,864 ---- 36,509 במאוחד

  28% 44,373 7,864 ---- 36,509 חלק החברה

 אילת (אלפי ש"ח)
  1% 2,091 2,091 ---- ---- במאוחד

  1% 1,547 1,547 ---- ---- חלק החברה

)אירוגרמניה (אלפי   
  39% 69,115 8 17,355 ---- במאוחד

  31% 48,193 8 12,099 ---- חלק החברה

)אירואנגליה (אלפי   
  (10%) (18,470)  (4,062) ---- במאוחד

  (12%) (18,470)  (4,062) ---- חלק החברה

 סה"כ (אלפי ש"ח)
  100% 177,765 68,381 55,633 53,751 במאוחד

  100% 156,299 67,837 34,711 53,751 חלק החברה

  אחוז מסך  שערוך של הנכסים
   100% 38% 31% 30% במאוחד

   100% 43% 22% 34% חלק החברה

להלן פילוח רווחי והפסדי שערוך של הנדל"ן המניב של החברה לפי אזורים ושימושים לשנה  3.3.9
  : 2018בדצמבר  31ביום  השנסתיימ

  

   2018בדצמבר  31ליום 

קניונים   שימושים  אזורים
  ומרכזי מסחר

מבני משרדים 
  ותעסוקה

מבני 
  תעשיה

  סה"כ
(באלפי 

  ש"ח)

אחוז מסך 
שערוך 

 סיםהנכ

 

    בכל איזור לפי מטבע הפעילות 

 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

פי ש"ח)גוש דן והשרון (אל  
  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

)אירולפי גרמניה (א  
  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% 67% 4% במאוחד

   100% 35% 59% 6% חלק החברה
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  להלן פילוח דמי שכירות חודשיים (כולל דמי ניהול)  ממוצעים למ"ר לפי איזורים ושימושים (במטבע הפעילות) :  3.3.10 

 מבני תעשיה  מבני משרדים ותעסוקה קניונים ומרכזי מסחר שימושים 

 אזורים 
  

  לשנה שנסתיימה ביום

 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 

 17 17 - - 107 84 חיפה והצפון (ש"ח) 

 24 24 - - 93 88  מרכז  (ש"ח) 

 - - 125 174  138  132  גוש דן והשרון (ש"ח) 

  19  17 - - 29 31  דרום (ש"ח ) 

 31 31 - - - -  אילת (ש"ח) 

 4 4 11 9 - -  )אירוגרמניה ( 

 - - 9 13 - -  אנגליה (פאונד) 

        

 

 "ר בחוזים שנחתמו בתקופת הדיווחלמדמי ניהול)  חודשיים ממוצעים (כוללשכירות וח דמי להלן פיל  3.3.11

  

 המבני תעשי מבני משרדים ותעסוקה קניונים ומרכזי מסחר שימושים 

   
 אזורים

  לשנה שנסתיימה ביום

 31/12/20 31/12/19 31/12/20  31/12/19 31/12/20 31/12/19 

 163  129 חיפה והצפון ש"ח) 
 - 

20 - 

 187 237  מרכז  (ש"ח) 
 - 

43 41 

 -  83 59 -   גוש דן והשרון (ש"ח) 

  27   דרום (ש"ח ) 
- 

  15  

 -  32  אילת (ש"ח) 
 - 

32 36 

 -   )אירוגרמניה ( 
15 12 

 4 

 -   אנגליה (פאונד) 
18 16 

 - 
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   להלן פילוח שיעורי תפוסה ממוצעים לפי אזורים ושימושים: 3.3.12

  שימושים
  מבני תעשייה  מבני משרדים ותעסוקה  ים ומרכזי מסחרקניונ

ליום   אזורים
31/12/20  

  לשנה
2020  

  לשנה
2019  

ליום 
31/12/20  

  לשנה
2020  

  לשנה
2019  

ליום 
31/12/20  

  לשנה 
2020  

  לשנה
2019  

 97% 97%  99% -  -  -  94% 94% 94%  חיפה וצפון

 99% 100% 100% -  -  -  91% 92% 92%  מרכז

  גוש דן
  והשרון

86%  86% 85% 12% 55% 99% -   -  -  

 90% 84% 84%  -   -  -  90% 89% 89%  דרום

 96% 98% 98% - - -  -  -   -   אילת

 92% 92% 92% 96% 97% 98% -  -  -   גרמניה

 -  -  -  93% 94% 94% -  -  -   אנגליה

 המניב לפי אזורים ושימושים:בתחום הנדל"ן להלן פילוח של מספר הנכסים  3.3.13

 
 מבני תעשיה מבני משרדים ותעסוקה מסחרקניונים ומרכזי   שימושים

  אזורים 
  

      לשנה שנסתיימה ביום:

 31/12/20  31/12/19  31/12/20  31/12/19  31/12/20  31/12/19      

   7 7 - - 1 1  חיפה וצפון 

   6 6 - - 2 2 מרכז 

   -  -  1 1 1 1  גוש דן והשרון 

   6 6 - - 2 2 דרום 

   1 1 - - - -  אילת 

   1 1 11 11 - -  גרמניה 

   - - 1 1 - -  אנגליה  

          

 

  (*) סיווג הנכס לסוג השימוש נעשה בהתאם לסוג השימוש העיקרי באותו נכס
  . 1מבנה  2019) במתחם שדרות נמכר בשנת 1(
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  להלן פילוח שיעורי תשואה ממוצעים (לפי שווי בסוף שנה) בפועל לפי אזורים ושימושים: 3.3.14

  

 מבני תעשיה מבני משרדים ותעסוקה יונים ומרכזי מסחרקנ שימושים 

 

  אזורים

 לשנה שנסתיימה ביום:
 (באחוזים) 

 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 

%6.86 5.12%  חיפה והצפון   - - 5.08% 5.45% 

 6.40% 5.90% - - 6.21% 6.22% מרכז 

 - - 8.72% 5.36% 5.77% 5.52%  גוש דן והשרון 

 6.03% 5.10% - - 6.23% 5.93% דרום 

 7.57% 7.96% - - - -  אילת 

 5.20% 6.13% 4.08% 4.26% - -  גרמניה 

 - -  2.61% 7.40% - -  )1(  אנגליה 
  
  
  

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

  .2019נכס ליברפול החל להניב בחודש אוגוסט   )1(
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 הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 3.4

        

תקופת ההכרה 
  בהכנסה

  בהנחה מימוש תקופת אופציות שוכרים (*) מימוש תקופת אופציות שוכרים-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 
1220  

1רבעון    45,447 12 2,784  45,527  9 2,446 

 1,812 20  44,628 3,840 27 44,277  2רבעון  

 3,951 8 44,371  9,348 17 43,430  3רבעון  

  4רבעון    
41,754  

 
49 31,972 43,074 34 22,925 

        

 45,357 47 162,602  69,624 83 145,787 2022שנת 

 27,372 42 151,665 71,407 70 115,753  2023שנת 

 74,099 40 130,327 127,859 53 84,403  ואילך 2024שנת 

 315,537 201 849,906 131,560 78 220,659 ואילך 2025שנת 

 493,498 401 1,472,100 448,395 389 741,511  סה"כ

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

  .לחברה אין שוכרים עיקריים

  
  נכסים בהקמה (מצרפי) 3.6

 

 
  פרמטרים אזור

 שנה שנסתיימה ביוםל

 
31/12/20 31/12/19 31/12/18 

   
 -מרכז 
 משרדים

 1 1 1 )1מספר נכסים בהקמה בתום התקופה   (

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

85,000 85,000 80,000 

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

39,682 4,040 5,736 

 
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה (מאוחד) 

 42,300 44,900 64,900 (באלפי ש"ח)

 
קבת (אומדן ) (מאוחד) (באלפי ש"ח)   תקציב ההקמה בתקופה העו

)2 (  755,000 646,000 675,000 

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

  ש"ח. מיליון 24-הקרובה כעלות ההשקעה בשנה )  2(                                 
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   קרקעות 3.7

  

 פרמטרים אזור
 :לשנה שנסתיימה ביום

  31/12/20 31/12/19  

 חיפה והצפון

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

- 
- - 

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

-  
- - 

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

 משרדים
-  -  

 - - תעשיה

 מרכז

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

- 

201,755 112,935 

 23,582 26,192  - סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (מ"ר)

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

  106,316  252,014 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)
- - 

לפי תוכניות מאושרות לפי שימושם סה"כ זכויות בניה בקרקעות 
  באלפי ש"ח

 משרדים
- - 

 תעשיה
-  -  

  דרום

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

  
- 36,200 36,200 

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

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

  מסחר
9,490  9,490  

  26,742  26,742 משרדים

-   - - 

 אילת  

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

-  - - 

  -  -  - סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (מ"ר)
ם סה"כ זכויות בניה בקרקעות לפי תוכניות מאושרות לפי שימוש

  (מ"ר)
 - -  משרדים

 - -  תעשיה

 גרמניה 

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

  - - 

 - -   סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (מ"ר)
סה"כ זכויות בניה בקרקעות לפי תוכניות מאושרות לפי שימושם 

  (מ"ר)
 - -  משרדים

 - -  תעשיה

 סה"כ

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

 - 
237,955 154,984 

 51,562 54,172 -  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (מ"ר)
 - - תעשיה  זכויות בניה בקרקעות לפי תוכניות מאושרות לפי שימושם (מ"ר)

 133,058 278,756 משרדים

 9,490 9,490 מסחר



 - 38  -  

   (מצרפי) רכישת ומכירת נכסים 3.8

  
  נכסים   דרום

 שנמכרו
 - 1          - מספר נכסים שנמכרו בתקופה

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

- 8,800  -  

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

- 3,150 - 

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

- 250 - 

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

- 1,850 - 

  נכסים
  שנרכשו 

 - - - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

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

- - - 

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

- - - 

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

- - - 

        
ון פלאזה אמלון ריביירה אילת נמכר במסגרת מכירת מניות אשלון שכללה גם את מכירת מלון קר )1(

זו הסתכם בסך של מיליון ש"ח. הרווח ממכי 122תמורת  ) 50%( בים המלח  .אש"ח 33,308רה 

  

  

  

  

  

  

 

  פרמטרים  אזור
  לשנה שנסתיימה ביום

31/12/20  31/12/19 31/12/18 
נכסים  מרכז

  שנמכרו
 -    -        - מספר נכסים שנמכרו בתקופה

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

- - - 

חד) ושטח נכסים שנמכרו בתקופה (מא
 (מ"ר)

- - - 

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

- - - 

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

- - - 

נכסים 
 שנרכשו

 - 1          - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

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

-  26,750  -  

רכשו בתקופה (מאוחד) עלות הנכסים שנ
 (באלפי ש"ח)

- 4,600  
- 

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

- 629 
- 

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

- 5,560 
- 
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 לשנה שהסתיימה ביום   פרמטרים  זורא 

 31/12/20 31/12/19 31/12/18 

נכסים  גרמניה 
 שנמכרו

 -  מספר נכסים שנמכרו בתקופה
-  -  

 
תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 

   אירו(מאוחד) באלפי 
-  

- - 

 
 חד)ושטח נכסים שנמכרו בתקופה (מא

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

- - 

 

NOI  של נכסים שנמכרו (מאוחד) (באלפי
 )אירו

- 
- - 

 

הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים \רווח
) (בפועל מכירת אירו(מאוחד) (באלפי 

  מניות )

- 
- - 

 
נכסים 

 שנרכשו
 מספר נכסים שנרכשו בתקופה

1 
- - 

 
 

ה (מאוחד) עלות הנכסים שנרכשו בתקופ  
 86,000  )אירו (באלפי

- - 

 
 

  NOI  של נכסים נרכשו (מאוחד) (באלפי
 3,102  )אירו

- - 

 
 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאחד)   
 8,018  (מ"ר)

- - 

נכסים  אנגליה 
  שנמכרו

 -  מספר נכסים שנמכרו בתקופה
-  -  

 
תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 

   אירו(מאוחד) באלפי 
-  

- - 

 
חד) ושטח נכסים שנמכרו בתקופה (מא

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

- - 

 

NOI  (מאוחד) של נכסים שנרמכרו
 )אירו(באלפי 

- 
- - 

 

הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים \רווח
) (בפועל מכירת אירו(מאוחד) (באלפי 

  מניות )

- 
- - 

נכסים  
 שנרכשו

 - 1 - המספר נכסים שנרכשו בתקופ

 
עלות הנכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) 

  )פאונד (באלפי
- 

69,712 
- 

 
NOI  של נכסים נרכשו (מאוחד) (באלפי

  )פאונד
-  

4,800  
-  

 
שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאחד) 

  (מ"ר)
-  

33,815  
- 

 
עלות הנכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) 

  פאונד)(באלפי 
- - - 

 
NOI שו (מאוחד) (באלפי של נכסים נרכ

  פאונד)
-  -  -  

 
שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאחד) 

  (מ"ר)
- - - 
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עור התשואה על שווי הנכס בניכוי קרקע וזכויות יש. אש"ח קרקע וזכויות בניה 178,494 – 2018. אש"ח 174,906 – 2019  .אש"ח 174,906 -  2020: כולל סך של )1(
 מ"ר. 3,750-כ אשר שטחומה בנייתו של מבנה נוסף י) בתקופת הדוח הסתי2( , 6.6% – 2018, 6.2% –2019 ,5% - 2020: בניה

  
  

  רשימת נכסים מהותיים 3.9

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

  ין)י(לפי הענ

 שנה  שם הנכס ומאפייניו

ערך 
בספרים 
בסוף 

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 

ם לתו
  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)

חוצות 
המפרץ 
חיפה 

  מבע"
  
  
  
  
  
 
  
  

שנת 
  הפעלה

  
1994  
  

  צפון  אזור

שנת  
2020 

_____ 1,000,000 31,664 41,542 

 
 

4.2% 
(1) 

 

5.4% 6.4% - (21,230) 91% 51 

משה 
פרידמן 

ורענן דוד 
עוסקים 
בשמאות 
משנת 

-ו 1991
2004 

 בהתאמה

הוון אומדן 
תזרימי 
מזומנים 
 הצפויים

ן ושיעורי ההיו
  , 7%מושכר  –

  7.5% –פנוי 
 9% -חשמל

כולל קרקע 
  וזכויות בניה
בשווי של 
174,906 

 אש"ח

  ש"ח  ציון המטבע  המסחרי

  מסחר  שימוש עיקרי

 שנת 
2019 

_____ 1,010,000 48,420 
 

51,964 
 

 
 

5.1% 
(1) 

 

5.2% 8.2% 19.9% 62,794 94% 84 

משה 
פרידמן 

ורענן דוד 
עוסקים 
בשמאות 
משנת 

-ו 1991
2004 

 בהתאמה

אומדן  הוון
תזרימי 
מזומנים 
 הצפויים

ן ושיעורי ההיו
  , 7%מושכר  –

  7.5% –פנוי 
 9% -חשמל

כולל קרקע 
  וזכויות בניה
בשווי של 
174,906 

 אש"ח

עלות מקורית/ עלות 
הקמה מקורית 

  )ש"ח(באלפי 

645,717  
)2(  

 50.0%  חלק התאגיד (%)

 שנת 
2018 

_____ 904,000 45,876 47,764 

 
 

5.3% 
(1) 

 

5.9% 8.1% 23.2% 
 

64.699 
 

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

  64,970  (מ"ר) שיווק שטח



 - 41  -  

 
  

             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 
קופה בת

(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 
ם ממוצעי
למ"ר 

(במטבע 
  )מסחריה

כולל דמי 
 וחניות ניהול

זיהוי מעריך 
השווי (שם 

 וניסיון)

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות נוספות 
בבסיס ההערכה 

- )cape 
rate (שיעור היוון/

(מספר נכסי 
השוואה, מחיר 

ממוצע למ"ר של 
 נכסי השוואה)

אשטרום 
נכסים  
בע"מ 

מרכז בית 
  הגביש

  
  
  
  
  
  
  
  

נת ש
  הפעלה

  
2011 
 
  

  מרכז  אזור

שנת 
2020 

197,810 197,810 13,332 12,666 6.4% 7.2% 7.5% 35.8% (3,232) 92% 73 

ירון 
ספקטור 
עוסק 

בשמאות 
משנת 
1992 

הוון אומדן 
תזרימי 

המזומנים 
הצפויים + 

שיטת 
 ההשוואה

 –שיעורי היוון 
-מושכרמשרדים 

לתקופת  7%
השכירות +היוון 

דמי שכירות 
  ראויים

  7% -8%מסחר 
זכויות הבניה 

 5,610בשווי של 
 אש"ח

ציון המטבע  
  המסחרי

  ש"ח

  שימוש עיקרי
מסחר/ 

 משרדים
 
 

 שנת 
2019 

 
 
 

198,000 198,000 12,311 11,791 6% 7.5% 7.1% 38.4% 13.966 92% 72 

ירון 
ספקטור 
עוסק 

בשמאות 
משנת 
1992 

הוון אומדן 
תזרימי 

המזומנים 
יים + הצפו

שיטת 
 ההשוואה

 –שיעורי היוון 
-מושכרמשרדים 

לתקופת  7%
השכירות +היוון 

דמי שכירות 
  ראויים

  7% -8%מסחר 
זכויות הבניה 

 5,610בשווי של 
 אש"ח

עלות מקורית/ 
עלות הקמה 

מקורית (באלפי 
  )ש"ח

169,849 

חלק התאגיד 
(%)  

100.0% 

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 
-מושכרמשרדים 

לתקופת  7.5%
השכירות +היוון 

דמי שכירות 
  ראויים

 -8%מסחר 
8.25%  

זכויות הבניה 
 5,610בשווי של 

 אש"ח

 שיווק שטח
  "ר)(מ

17,670  
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            רשימת נכסים מהותיים 3.9

                  

   
  

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

 (לפי הענין)

 שנה  שם הנכס ומאפייניו

ערך 
בספרים 
בסוף 

תקופה 
(מאוחד) 
(אלפי 
 ש"ח)

שווי הוגן 
בסוף 

תקופה 
(במטבע 
 )המסחרי

ת הכנסו
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

 (%) 

מי ד
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 
ים משרד

בני ברק 
  )(ויטה
  
  
  
  
  
  
  
  

שנת 
  הפעלה

  
1997  

  מרכז  אזור

שנת 
2020 

139,200 139,200 7,645 7,461 5.4% 5.4% 7% 46.5% (1,322) 12% 70 

ירון 
ספקטור 

עוסק 
בשמאות 
משנת 
1992  

הוון אומדן 
תזרימי 

המזומנים 
הצפויים + 

שיטת 
  ההשוואה

 –שיעורי היוון 
  - מושכר

7.25% - 7%  

  
 –חניות 

7.25%  

ציון המטבע  
  המסחרי

  ש"ח

  משרדים  שימוש עיקרי

 שנת
2019 

140,270 140,270 11,589 12,231 8.7% 8.7% 11.6% 46.9% 5,020 99% 95 

ירון 
ספקטור 

עוסק 
בשמאות 
משנת 
1992  

הוון אומדן 
תזרימי 

המזומנים 
הצפויים + 

שיטת 
  ההשוואה

 –שיעורי היוון 
  - מושכר

7.25% - 7%  

  
 – חניות

7.25%  

עלות 
מקורית/ 

עלות הקמה 
מקורית 
  )ש"ח(באלפי 

105,885 

חלק התאגיד 
(%)  

100% 

 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 

 שיווק שטח
  (מ"ר)

13,422  
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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 

ה תקופ
(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 

 וניסיון)

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות נוספות 
בבסיס ההערכה 

- )cape 
rate (שיעור היוון/

(מספר נכסי 
ואה, מחיר השו

ממוצע למ"ר של 
 נכסי השוואה)

מגדלי הוד 
השרון 
  בע"מ
  
  
  
  
  
  

שנת 
  הפעלה

  
2000  
  

  אזור
גוש דן 

והוד 
שנת   השרון

2020 
-------- 893,310 55,834 54,380 6.1% 6.1% 10.1% 29.7% (13,826) 91% 79 

ירון 
ספקטור 

עוסק 
בשמאות 
משנת 
1992  

הוון אומדן 
תזרימי 

המזומנים 
הצפויים + 

טת שי
  ההשוואה

 –שיעורי היוון 
 7%- מושכר

 7.2% -פנוי
  

ציון המטבע  
  המסחרי

  ש"ח

  משרדים  שימוש עיקרי

 שנת
2019 

-------- 897,240 57,619 56,454 6.3% 6.3% 10.7% 32.2% 74,578 89% 83 

ירון 
ספקטור 

עוסק 
בשמאות 
משנת 
1992  

הוון אומדן 
תזרימי 

המזומנים 
הצפויים + 

יטת ש
  ההשוואה

 –שיעורי היוון 
 7%- מושכר

 7.2% -פנוי
עלות מקורית/   

עלות הקמה 
מקורית (באלפי 

  מבנה ה' )ש"ח

538,120  
 
  

חלק התאגיד 
(%)  

42.34% 

שנת 
2018 

____ 
 

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

ירון 
ספקטור 

עוסק 
בשמאות 
משנת 
1992  

ון אומדן הו
תזרימי 

המזומנים 
הצפויים + 

שיטת 
  ההשוואה

 –שיעורי היוון 
 7.5%- מושכר

 8.0% -פנוי
  (מ"ר)  שטח  

  מבנה ה'
69,688 
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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 

 וניסיון)

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות נוספות 
רכה בבסיס ההע

- )cape 
rate (שיעור היוון/

(מספר נכסי 
השוואה, מחיר 

ממוצע למ"ר של 
 נכסי השוואה)

Ashtoh 
2008 

  לייפציג
  
  
  
  
  
  

הנכס 
נרכש 

בחודש 
12/09  

  גרמניה  אזור

 שנת
2020 

216,780 54,963 2,647 2,098 3.8% 3.8% 7.4% 33.4% 4,484 99% 7.8 

DIWG / 
STIWA 
(השמאי 
המעריך 
עוסק 

-במקצוע כ
  שנה 36

  

  צפוי NOI היוון
שנים  10-ל

בשיעור היוון 
   4.9%של 
 NOI והיוון
שנים  10לאחר 

פרמננטי 
בשיעור היוון 

  5.1%של 

ציון המטבע  
  המסחרי

  אירו

 משרדים  שימוש עיקרי

 שנת
2019 

195,768 50,479 2,652 1,617 (1) 3.2% 5.3% 5.3% 37.6% 8,379 100% 8 

DIWG / 
STIWA 

השמאי (
המעריך 
עוסק 

-במקצוע כ
  שנה 35

  

  צפוי NOI היוון
שנים  10-ל

בשיעור היוון 
   4.9%של 
 NOI והיוון
שנים  10לאחר 

פרמננטי 
בשיעור היוון 

  5.15%של 

עלות 
מקורית/ 

עלות הקמה 
מקורית 
  )אירו(באלפי 

28,286 

חלק התאגיד 
(%)  

51.0% 

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 

שטח שיווק 
  (מ"ר)

36,406  

  

  .אירומיליון  1.5ריגות של חבניכוי הוצאות אחזקה  )1(
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             מהותייםרשימת נכסים  3.9

                  

   
  

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

 ין)י(לפי הענ

 שנה  שם הנכס ומאפייניו

ערך 
בספרים 
בסוף 

תקופה 
(מאוחד) 
(אלפי 
  ש"ח)

שווי הוגן 
בסוף 

ופה תק
(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 

 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 
2013  

  דיסלדורף
  גרמניה

  
  
  
  
  
  

הנכס 
נרכש 

  בחודש 
12/2017  

  גרמניה  אזור

שנת 
2020 

212,737 53,938 2,636 2,252 4.2% 6.7% 4.9% 49.9% 2,004 89% 13.6 

DIWG / 
STIWA 
(השמאי 
המעריך 
עוסק 

-במקצוע כ
  שנה 36

הוון אומדן 
תזרימי 

המזומנים 
  הצפויים

  צפוי NOI היוון
שנים  10-ל

היוון בשיעור 
   5%של 
 NOI והיוון
שנים  10לאחר 

פרמננטי 
בשיעור היוון 

  5.25%של 

ציון המטבע  
  המסחרי

  אירו

 משרדים  שימוש עיקרי

 שנת 
2019 

200,294 51,646 2,116 1,648 3.2% 5.8% 3.6% 53.4% 2.618 85% 11.3 

DIWG / 
STIWA 
(השמאי 
המעריך 
עוסק 

-במקצוע כ
  שנה 35

ומדן הוון א
תזרימי 

המזומנים 
  הצפויים

  צפוי NOI היוון
שנים  10-ל

בשיעור היוון 
   5%של 
 NOI והיוון
שנים  10לאחר 

פרמננטי 
בשיעור היוון 

  5.25%של 

עלות 
מקורית/ 

עלות הקמה 
מקורית 
  )אירו(באלפי 

46,170 

חלק התאגיד 
(%)  

100.0% 

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 34

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 

שטח שיווק 
  (מ"ר)

21,656  

  .מיליון אירו 2.5 -) 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 
(מאוחד) 
(במטבע 
 )המסחרי

NOI  
בפועל 

בתקופה 
(מאוחד) 

מטבע ב(
 )המסחרי

שיעור 
התשואה 

(%)  

שיעור 
התשואה 
המותאם 

 (%)
NOI 

  הצפוי 
לשנה 
 הבאה

שיעור 
התשואה 

על 
העלות 

(%)  

  יחס שווי
החוב 
לנכס 
(LTV) 

  

רווחי 
שיערוך 
(במטבע 
  )המסחרי

  עורש
התפוסה 

לתום 
  תקופה

 (%) 

דמי שכירות 
ממוצעים 

למ"ר 
(במטבע 

  )מסחריה
כולל דמי 

 ניהול

זיהוי מעריך 
השווי (שם 

 וניסיון)

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות נוספות 
בבסיס ההערכה 

- )cape 
rate (שיעור היוון/

(מספר נכסי 
השוואה, מחיר 

ממוצע למ"ר של 
 נכסי השוואה)

Ashtoh 
2010     
   הסן

  גרמניה
  
  
  
  
  

הנכס נרכש 
  בחודש
1/2013  

  גרמניה  אזור

שנת 
2020 140,098 35,521 2,172 2,085 5.9% 5.9% 7.9% 39.3% 542 100% 16 

DIWG / 
STIWA 
(השמאי 
המעריך 
עוסק 

-במקצוע כ
  שנה 36

הוון אומדן 
תזרימי 

המזומנים 
  הצפויים

  צפוי NOI היוון
שנים  10-ל

בשיעור היוון 
   5ל %ש

 NOI והיוון
שנים  10לאחר 

פרמננטי 
בשיעור היוון 

  5.25%של 

ציון המטבע  
  המסחרי

  אירו

  משרדים  שימוש עיקרי

 שנת 
2019 135,656 34,979 2,174 2,123 6.1% 6.1% 8% 40.5% 4,275 100% 16.1 

DIWG / 
STIWA 
(השמאי 
המעריך 
עוסק 

-במקצוע כ
  שנה 35

הוון אומדן 
ימי תזר

המזומנים 
  הצפויים

  צפוי NOI היוון
שנים  10-ל

בשיעור היוון 
   5של %

 NOI והיוון
שנים  10לאחר 

פרמננטי 
בשיעור היוון 

  5.25%של 

עלות 
מקורית/ 

עלות הקמה 
מקורית 
  )אירו(באלפי 

26,556 

חלק התאגיד 
(%)  

75% 

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 34

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 

 שיווק שטח
  (מ"ר)

15,254  
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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 
(מאוחד) 

מטבע (ב
 )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)

AP 
Exchange 

flags       
  אנגליה 

  
  
  
  
  

הנכס נרכש 
  בחודש
7/2019 

  נגליהא  אזור

שנת 

2020 
303,041 69,000 5,082 5,082 7.4% 7.4% 7.1% 58.4% 1,910 94% 12.5 

Cushman & 
Wekffield  
(השמאי 

המעריך עוסק 
במקצוע 

 100- מ הלמעל
  )שנה

הוון אומדן 
תזרימי 

המזומנים 
  הצפויים

  NOI היוון
היוון  יבשיעור

-8.31%של 
6.19% 

  
ציון המטבע  

  המסחרי
  פאונד

  משרדים  שימוש עיקרי

 שנת 

2019 
299,349 65,651 1,717 1,717 2.6% 7.2% 2.5% 62.1% (4,062) 93% 12.1 

לא נעשתה 

  הערכת שווי

    
עלות 

מקורית/ 
עלות הקמה 

מקורית 
(באלפי 
  פאונד)

72,076  

חלק התאגיד 
(%)  

100% 

                  

 שיווק שטח
  (מ"ר)

33,815  
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    התאמה לדוח הכספי 3.10

  
     

     סעיף 
 9201 2020 מהות טבלה 
 2,526,490 2,701,556 סה"כ נכסי נדל"ן להשקעה  3.3.3/4 

 44,900 64,900 סה"כ נכסים בהקמה 3.6 

 149,135 237,956  קרקעות 3.7 

  -   39,666 אחרים  

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

   3,044,078 2,720,525 

      התאמות  

      

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

 (----------) (----------)  סה"כ התאמות  

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

    3,044,078 2,720,525 

   בדוח הכספי  

 2,720,525 3,044,078  נדל"ן להשקעה  

   נדל"ן לפיתוח  

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

 2,720,525 3,044,078 סה"כ בדוח הכספי  

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

                   
  

  נדל"ן להשקעהערך התאמת סעיף עליית                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                          

  
                

  
  
  

     סעיף

 8201 9201 2020 מהות טבלה
 127,165 177,765 61,556 סה"כ הפרשי שערוך  3.3.8/9/10

       התאמות 

 7,403 10,222 9,600  שערוך מקרקעין 

     שערוך הכנסות אחרות 

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

   71,156 187,987 134,568 

    בדוח הכספי 

 134,568 187,987 71,156  עליית ערך נדל"ן להשקעה 

   -------------  -------------  ------------- 
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    FFOהתאמה לרווחי  3.11

  

31/12/2031/12/1931/12/18
אלפי ש" ח אלפי ש" ח אלפי ש" ח 

 280,607 311,812 85,984רווח  (הפסד )  נקי לתקופה  (מאוחד )
התאמות

(134,568)(187,987)(71,156)ירידה  (עליה)  בהתאמת שווי הוגן של נדל" ן להשקעה
(7,029)(7,986)(26,399)רווח ממכירת משרדים 

 26,785 30,989 29,303עליה  (ירידה)  במיסים נדחים בגין התאמות
 10,460 28,594 מיסים בגין מכירת נכסים 

IFRS16  1,554ריבית   
(32,220) 901(246)רווח ממכירת נדל" ן+הוצאות  (הכנסות)  אחרות

 1,956 4,315 6,511פחת,  הפחתות ושונות
(3,516) 1,305 4,507נטרול ריביות הלוואות נטו לא שייך לנדל" ן ואחרות

(51,612)(77,536) 38,751התאמות המתייחסות  לחברות כלולות

(8,605)(17,475)(4,041) הפחתת רווחי חברות כלולות  BOT שאינן נדל" ן להשקעה
התאמות המתייחסות  לחלקן של הזכויות שאינן מקנות  

(9,822)(2,877)(5,308)שליטה ברווח הנקי
 Funds From Operation (FFO)59,460 84,055 72,436 לפי כללי הרשות

 10,561 7,444(2,070) הוצאות הפרשי הצמדת אשראי שנצברו והפרשי שער 
LYFE  החסר הוצאות מימון שהוונו פרויקט   

 6,244(17,324)(4,550)הפסדי  (רווחי)  שערוך מניירות ערך 
   IFRS16   /  ריבית חריגה  -  קנסות

(1,848) 1,106 7,033מיסים שנים קודמות
 14,957(8,774) 413סיכום ביניים סעיפי  FFO שאינם לפי כללי הרשות

Funds From Operation (FFO)59,873 75,282 87,393 
 FFO14,556 21,981 19,314 חברות כלולות  BOT שאינן נדל" ן להשקעה

Funds From Operation (FFO)74,429 97,262 106,707 
 FFO74,429 97,262 106,707 שנתי

74,42997,262106,707שנתי כולל
22,833-9,445-גידול

הסברים לגידול ב-  FFO בין השנים 
       15,725-       18,464שינויים ברווח התפעולי גידול  (קיטון)
         3,692-      25,860-שינויים בחברות כלולות גידול  (קיטון)
          3,627      13,698-שינויים בהוצאות מימון קיטון  (גידול)

            600-            692שינויים בהוצאות מס קיטון  (גידול)
          6,946        2,431-שינויים בזכויות המיעוט קיטון  (גידול)

-----------------------------------
-22,833      -9,444         

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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  לרכיבים שונים FFO-פירוק ה 
  

31/12/2031/12/1931/12/18
אלפי ש" ח אלפי ש" ח אלפי ש" ח 

FFO114,38095,916111,641 פעילות שוטפת מאוחד 
FFO-76,312-62,614-66,241 מימון מאוחד 

FFO  48,77074,63078,322 חברות כלולות
FFO-7,101-7,793-7,193 מיסים 
FFO-5,308-2,877-9,822 מיעוט 

Funds From Operation (FFO)  106,706 97,262 74,429סה" כ 
חלוקה לפי מגזרים 

FFO74,42997,262106,706 אשטרום נכסים כולל
FFO23,30028,10229,810 גרמניה  (1)
FFO5,509-2,544-1,391 אנגליה  (2)

FFO45,62071,70478,287 ארץ 
FFO24,41031,16530,842 אשלד 

FFO21,21040,53947,445  אשטרום נכסים יתרה
פירוט חברות כלולות

FFO30,02843,49748,179 חברות כלולות שאינן  BOT ארץ 
FFO4,1869,15310,828 חברות כלולות שאינן  BOT חו" ל

BOT  חברות FFO14,55621,98119,314
 78,322 74,630 48,770חברות כלולות FFO סה" כ 

 10,805 11,329 12,667(1)   לאחר ניכוי הוצ '  ריבית  -  הלוואת אשטרום נכסים 
  2,893 5,126(2)   לאחר ניכוי הוצ '  ריבית  -  צדדים קשורים 

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 קניוןלן: "קניונים בישראל בע"מ (לה .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 (

נים בישראל מחזיקה בזכויות במקרקעין בהתאם ") קניוביג" :חברת ביג מרכזי קניות בע"מ (להלן
  .לפירוט שלהלן

  2020בדצמבר,  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  

  31.12.2020פירוט ליום 

  .ים בת קניון  :הנכס שם
 .ים בת, 92 יוספטל רחוב :הנכס מיקום
, בשטח 319חלקה  7128קניון בת ים הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש   פיצול לפי שימושים: – הנכס שטחי

מ"ר.  55,385- מ"ר וכולל מבנה מסחרי בשטח כולל של כ 17,010- של כ
ם מפלסים, חמישה מקורים ואחד פתוח, הכוללי 6המרכז כולל חניון בעל 

  מקומות חניה; 756-כ
, בשטח 320חלקה  7128מבנה ליברטי הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש 

מפלסי חניה  3מפלסי חניות,  4מ"ר, כאשר המבנה כולל  7,380- כולל של כ
  מקוריים וכן מפלס חניה אחד פתוח.

 פקהמונ 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  תאריך

 :)הנכסמ
(שטחה של  319קה בחל 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

מהון המניות המונפק  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  18ושלמה ביום ה
  המשקף שווי נטו של החברה הבת בניכוי התחייבויותיה. 

עם ליברטי  בהסכםקניונים בישראל  התקשרה, 2018 במאי 9 ביום 
 לרבות( 320 בחלקה זכויותלרכישת  ") ליברטיפרופרטיס בע"מ (להלן: "

 )המסחר שטחי ויתרת מנוצלות הבלתי הבניה זכויות לרכישת אופציה
 .2018ביוני  20. רכישת הממכר הושלמה ביום ")הסכמי ליברטי(להלן: "

 2, הסכם חכירה מהוון שהינו בתוקף עד ליום 319)בקשר עם חלקה 1(  :בנכס משפטיות זכויות פירוט
, הסכם חכירה מהוון שהינו 320)בקשר עם חלקה 2. (2036בספטמבר, 

וכי נכון למועד דו"ח זה ובמסגרת , 2032בפברואר,  2 בתוקף עד ליום
עסקת שינוי ניצול ויעוד שביצעה קניונים בישראל עם רמ"י,  הועבר 
לחתימת קניונים בישראל חוזה חכירה חדש המאריך את תקופת החכירה 

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

לקניון בת ים  הסכם ניהול בין ביג לבין קניונים בישראל, לפיו ביג תהא אחראית לחובות והזכויות הכרוכות במתן שירותי ניהול
ותהא זכאית לקבלת דמי ניהול מאת השוכרים בקניון בת ים בהתאם למנגנון  2018ביולי,  1בשלמותו (לרבות מבנה ליברטי), החל מיום 

שנקבע בין הצדדים, למעט סכום אשר הוסכם בין הצדדים שישולם על ידי ביג לקניונים בישראל. הסכם הניהול קובע מקרים בהם ניתן 
ת ההתקשרות עם ביג, וכן קובע תקופה ראשונית במסגרתה ניתן להפסיק את ההתקשרות עם ביג באופן מיידי ומכל סיבה להפסיק א

שהיא ובמקרה כאמור תמונה חברת ניהול על ידי קניונים בישראל. בנוסף, הצדדים הסכימו על מקרים שבהם ביג עלולה שלא להיות 
  חברת הניהול הבלעדית של קניון בת ים.

קנון קניונים בישראל מסדיר, בין היתר, את החזקות הצדדים בקניונים ישראל, אופן קבלת ההחלטות בהתאם ליחסי ההחזקות של ת   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%ם בישראל שווים כאמור לעיל (אשר יחסי ההחזקות שלהם בקניוני
  בקניונים בישראל.
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ואף מקנה לקניונים בישראל מעבר לזכויות הקיימות  4.2.2069עד ליום 
יח"ד ושטח עיקרי של  130מגורים בהיקף של זכויות בניה ל 320בחלקה 

מ"ר, הסכם החכירה טרם נחתם  11,500מ"ר ושטחי שירות של  12,500
 מפאת הצורך בעריכת תיקונים בנוסחו וכי זה צפוי להיחתם בזמן הקרוב.

  
רשומות על שם חברת קניונים בישראל בע"מ  319זכויות החכירה בחלקה   :משפטיות זכויות רישום מצב

רשומות על שם   320. זכויות החכירה בחלקה ת רישום המקרקעיןלשכב
 .לשכת רישום המקרקעיןקניונים בישראל בע"מ, ב

פי כל תכנית החלה על - זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות לבניית מגדל על  :משמעותיות מנוצלות בלתי בנייה זכויות
בישראל המקרקעין, כמפורט לעיל, ואשר נכון למועד זה, אין לקניונים 

  זכויות בהן.
   -   :מיוחדים נושאים

  מאזני שווי   :הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 3:נתונים עיקריים .3.12.1.2

 :8201-ו 9201, 2020להלן נתונים עיקריים בקשר עם קניון בת ים לשנים 

נתונים לפי חלק אפקטיבי של החברה בנכס, 
 2018ביוני  30ועד בהכנסות שכ"ד  50%(דהיינו 

 )וצאות הניהולבהכנסות/ה 100%

 -  2020 שנת
50%  

 -  2019 שנת
50%  

 -  2018 שנת
50%   

  

עלות   348,600  347,180  341,260  שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי ש"ח)
ההקמה 
(באלפי 

  ש"ח)

289,929  
  )10,260(  )4,397(  )8,375(  רווחי או הפסדי שערוך (באלפי ש"ח)

  92%  94%  92%  4שיעור תפוסה ממוצע (%)
מועד 

כירת מ
50%   

בינואר  24
2018  

      27,712  28,298  27,463 שטחים מושכרים בפועל (מ"ר)
      23,568  20,819  13,065  סה"כ הכנסות כולל דמי ניהול (באלפי ש"ח)
  134  121  120  דמי שכירות ממוצעים למטר (לחודש) (ש"ח)

  

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו 
 בתקופה (בש"ח)

109  147  189  

NOI (באלפי ש"ח)  19,152  20,552  12,982  
NOI (באלפי ש"ח) 22,794  20,552  22,940 מתואם  

  5.5%  6%  4% שיעור תשואה בפועל (%)
  6.54%  6%  6.72% שיעור תשואה מותאם (%)

  137  134  137 מספר שוכרים לתום שנת דיווח
  2,132  1,890  1,647 5פדיון ממוצע למטר רבוע

  
  
  

 הכנסות ועלויות פילוח מבנה .3.12.1.3

   :8201-ו 9201, 2020להלן נתונים בדבר הכנסות ועלויות בקשר עם קניון בת ים לשנים 

נתונים לפי חלק אפקטיבי של החברה 
ועד בהכנסות שכ"ד  50%בנכס, (דהיינו 

  100% – 2018שנת   50% – 2019שנת   50% – 2020שנת 

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

 .  2018ביוני  20העסקה מכח הסכמי ליברטי ביום 
וטרם אוכלס במלואו. הדבר נכון גם להיום בדגש  2018כולל את מבנה ליברטי שנרכש במהלך שנת   2018שיעור התפוסה הנמוך בשנת  4

  גם על משבר הקורונה.
 יובהר, כי הנתון הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן על בסיס מידע שהתקבל מאת השוכרים או מאת צדדים שלישיים אחרים (לפי   5

   העניין) וכי  אין ביכולתה של החברה לוודא כי מידע זה אכן נכון.
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בהכנסות/הוצאות  100% 2018ביוני  30
 הניהול)

  י ש"ח)(באלפ

  הכנסות:
  19,921  20,519  12,765  קבועות ומשתנות –מדמי שכירות 

  3,647  300  300  מדמי ניהול
  23,568  20,819  13,065  סה"כ הכנסות

  עלויות:
ניהול, אחזקה ותפעול לרבות שיווק וללא 

  העמסות מטה
84  267  4,416  

  4,416  267  84  סה"כ עלויות:
NOI:  12,981  20,552  19,152  

   :רים עיקריים בנכסשוכ .3.12.1.4

ים לתקופת שנים -להלן פרטים (לפי חלק החברה) אודות שוכרים עיקריים בקניון בת  
(לענין זה, "שוכר עיקרי" הינו שוכר  2020בדצמבר  31עשר החודשים שהסתיימה ביום 

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

  

 חתומים הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות .3.12.1.5

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

  

שיעור משטח   השוכר
כס המשויך הנ

(%)  לשוכר
ליום 

31.12.2020  

  

האם מהווה 
  שוכר עוגן?

האם 
- אחראי ל

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 
ת בטחונו
(ככל 

 שקיימות)

ציון תלות 
  מיוחדת

  לא  כן  18%  שוכר א'
רשת 
  מזון

התקופה 
המקורית הינה 

שנים  10-ל
  שנהונותרו עוד כ

שתי 
אופציות 

 10-ל
-שנים ו

4.5 
  שנים

צמוד 
 דלמד

המחירים 
  לצרכן

ערבות 
בנקאית בסך 

 400של 
אלפי ש"ח 

צמודה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

 -  

  הכנסה צפויה מחוזי שכירות  חתומים
  )50% –(הנתונים מוצגים לפי חלק החברה 

  לשנת
2021  

  לשנת
2022  
  

  לשנת
2023  

  לשנת
2024  

  לשנת
2025  

  והלאה
  אלפי ש"ח

 62,283 16,139 17,798 18,599 21,089 מרכיבים קבועים בגין שכ"ד

 726 726 726 726 726 (*)מרכיבים משתנים בגין שכ"ד (אומדן) 

 64,009 16,865 18,524 19,325 21,815 סה"כ בגין שכ"ד
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שהושפעו בשל משבר  2020צגים יותר מנתוני שנת המיי 2019לחודש דצמבר  ינוארבהתבסס על תוצאות התקופה בין חודש ) *( 

  .הקורונה

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

כרים יממשו את האופציה הסכמים נוספים אשר צפויים להיחתם. בנוסף, כאשר לשוכרים קיימת אופציה, הערכת החברה הינה ששו

  בהתאם לדמי השכירות בגין האופציה הקבועה בהסכם.

  

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

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

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  ורמי הסיכוןשל כל או חלק מג השכירות, משבר עסקי של מי מהשוכרים ו/או עקב התממשותם

 .לפרק א' לדוח 5.11בסעיף 

 6מימון ספציפי .3.12.1.6

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

  :2020-ו 2019להלן פרטים אודות מימון ספציפי בקשר עם קניון בת ים לשנים 

  הלוואות (*):  )50% - . חלק החברה 100%(נתונים לפי 

יתרות 
בדוח על 

המצב 
  הכספי

(באלפי  31.12.2020
  ש"ח)

מוצג כהלוואות לזמן 
  קצר:

מיליון ש"ח שנלקחו בגין רכישת זכויות ליברטי לא מנוצלות  86
קרן ההלוואה  שאינן מיוחסות לנדל"ן המשועבד בריבית פריים.

  .28/12/2021-עומדת לפרעון ב
מוצג כהלוואות לזמן 

  ארוך:
 -  

(באלפי  31.12.2019
  ש"ח)

מוצג כהלוואות לזמן 
  קצר:

מיליון ש"ח שנלקחו בגין רכישת זכויות ליברטי לא מנוצלות  63
שאינן מיוחסות לנדל"ן המשועבד בריבית פריים. קרן ההלוואה 

 .4/3/2020-עומדת לפרעון ב
מוצג כהלוואות לזמן 

  ארוך:
 - 

 -  (באלפי ש"ח) 31.12.2020שווי הוגן ליום 

  

 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס .3.12.1.7

 2020בדצמבר  31להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיות בקשר עם קניון בת ים ליום 
(לפרטים אודות שעבודים ובטוחות שהיו קיימים קודם לשעבוד הנכס לטובת מחזיקי אגרות 

 2ביום  םאה נספח פרטים אודות הבטוחות שצורף לדוח הצעת המדף שפורס) ר11החוב (סדרה 
  :")דוח הצעת המדף(להלן: ") 2018-01-081691(אסמכתא מס':  2018 בספטמבר

   

     פירוט סוג

 

   

 המובטח הסכום
 השעבודידי -על

 31.12.2020ליום 
  "ח)ש באלפי(

        ידי החברה לטובת הנאמן לאגרות החוב (סדרה -שעבוד על) מובטחות ב11אגרות החוב (סדרה  דרגה 7שעבודים

                                                      
"מימון ספציפי לנכס" משמעו הלוואה שנלקחה במטרה לממן רכישת נכס, המקיימת לפחות אחד מאלה: (א) מחויבות החברה  6

סכם כי התזרים המופק מן הנכס ); או (ב) הוNon-Recourseרימים שינבעו מן הנכס (זלפירעון ההלוואה מוגבלת בעיקרה לנכס או לת
  ישמש תחילה לכיסוי ההלוואה.

, המסדיר את התנאים למתן הסכמת קניונים בישראל 2018ביולי,  15בין החברה, קניונים בישראל, אלדר נכסים וביג נחתם הסכם ביום    7
בת ים לטובת גוף מממן של כל צד,  וביג  לרשום שעבוד מדרגה ראשונה על מחצית בלתי מסוימת מזכויות קניונים בישראל בקניון

  לרבות התנאים למימושם וזכות קדימה בעת מימוש ("הסכם השעבודים"). 
התקנון של קניונים בישראל, קובע הגבלה על עבירות מניות הצדדים בקניונים בישראל, לרבות זכות סירוב ראשונה, ומעניק זכות 
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     פירוט סוג

 

   

 המובטח הסכום
 השעבודידי -על

 31.12.2020ליום 
  "ח)ש באלפי(

  ) בשעבודים כמפורט להלן: 11 ראשונה
 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 הגדרתםכ( 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 כולל 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,11כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

 מחזיקי עבור כנאמן ההמלוו 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 לרבות(קניון בת ים)  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 ושיתווספ

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 בישראלשיגיעו ל

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

לדוח הצעת  ) שצורף11לאגרות החוב (סדרה  לשטר הנאמנות 5.3.20בעתיד לביג כאמור בסעיף 
ההכנסות ממערכות , ולמעט ")נותשטר הנאמ) (להלן: "המובא בדוח זה בדרך של הפניה(המדף 

ולמעט ההכנסות הנובעות ו/או ו/או במבנה העיקרי  ליברטיסולאריות, אם תותקנה במבנה 
   ;הנאמנות 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  ספרופרטי ליברטיהרשומות של 

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

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

נכון למועד דו"ח זה ובמסגרת ; המטלטליןבע"מ לבין רשות מקרקעי ישראל למעט  פרופרטיס
ימת קניונים בישראל עסקת שינוי ניצול ויעוד שביצעה קניונים בישראל עם רמ"י,  הועבר לחת

  4.2.2069חוזה חכירה חדש המאריך את תקופת החכירה עד ליום 
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 2036בר בספטמ 8בישראל (חכירה עד ליום 

שנחתם בין קניונים בישראל לבין רשות מקרקעי ישראל), הרשומה בלשכת רישום מקרקעין 
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

  
  
  
  
  
  
  
  

262,116  

 דרגה
   שנייה

  -   ל.ר

      אחר

    

                                                                                                                                                                               
קנון קניונים בישראל"). בנוסף קובע תקנון קניונים בישראל כי במקרה בו לצורך הצבעה שווה לצדדים בכל עניין בקניונים בישראל ("ת

פעילות קניונים בישראל, יוחלט על ידי דירקטוריון קניונים בישראל על ביצוע השקעות ו/או נטילת הלוואות אשר במסגרתן יידרשו 
לא יהיו מקורות מספקים ללא ערבות בעלי המניות, יהא  בעלי המניות להעמיד הון עצמי ו/או ערבויות לקניונים בישראל, ולקניונים

רשאי דירקטוריון קניונים בישראל לפנות אל בעלי המניות ולדרוש כי אלה יעמידו את המימון הדרוש. היה ומי מבעלי המניות לא יעמיד 
ד את המימון במקומו ("הצד את המימון הדרוש כאמור ("הצד המפר" או "הצד המדולל"), אזי בעל המניות האחר יהא רשאי להעמי

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

דולל ("מחצית הצד המפר"), אזי מעבר לזכויות הקבועות בתקנון קניונים בישראל, יהא זכאי הצד המשלם על המחצית של הצד המ
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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   -  פרטים אודות הערכת השווי .3.12.1.8

(ראו מצ"ב  2018-ו 2019 ,2020לשנים  ים בת קניון עם בקשר שווי הערכות אודות פרטים להלן
  ):2020דצמבר ב 31כנספח לדוח זה הערכת שווי של קניון בת ים ליום 

חלק  – 2017. שנת 50% - החברה חלק. 100% לפי מוצגים  נתוניםה(
 2018 שנת  2019 שנת  2020שנת   )100%החברה היה 

 697,200  694,360  682,520 "ח)ש(באלפי  שנקבע השווי

 8ספקטור ירון  השווי מעריך זהות

 כן  ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן (*)? שיפוי הסכם קיים האם

 31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020   השווי הערכת של התוקף ךתארי

  הכנסות היוון  הכנסות היוון  הכנסות היוון  השווי הערכת מודל

  השווי הערכת לצורךעיקריות ששימשו  הנחות

 אם
 ההערכה

 בגישת
 היוון

 תזרימי
  מזומנים

)Income 
Approach (  

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

30,000  30,101  30,023  

   92%  94%  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 וויש הערכת לצורך מושכר

129  127  135   

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

129  127  135   

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

129  127  135   

 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 
7.0%  /

הפרשי פדיון 
/ רווח  8.0%

מחשמל 
ואנטנות 

סלולאריות 
9%  

שכ"ד בסיסי 
/ הפרשי  7.1%

/  8.1%פדיון 
רווח מחשמל 

ואנטנות 
  9%סלולאריות 

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

 שיעורי
  תפוסה

 )31,276(  5% של ירידה

 שיעורי
 היוון

 )21,572( 0.25% של עלייה

 23,168 0.25% של ירידה

 דמי
 שכירות

 ממוצעים
 למטר

 31,276 5% של עלייה

 )31,276( 5% של ירידה

                                                      
  פרטים אודות השכלתו וניסיונו ראה הערכת השווי. לחברה אין תלות במעריך השווי. ל 8
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ין כל תביעה בה יינתן פסק דין סופי המעריך קיבל התחייבות לשיפוי. לפי כתב השיפוי, החברה תשפה את השמאי בג(*)
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 - יפוי סך השווה לשכר טרחת מעריך השווי כשהוא מוכפל במעריך השווי, יופחת מסכום הש

  

 מיסים .3.12.1.9

  
. עיקר טענות פקיד השומה 2017-2014במסגרת דיוני שומות הוצעה לחברה שומה לפי מיטב שפיטה לשנים 

והעבירה לחברת האם שלא   2008הינה שהחברה תבעה הוצאות מימון בשל הלוואה שלקחה קניונים בשנת 

ש"ח ועוד ריבית  יליוןמ 6.3 -לשלם מס בסך של כבישראל ית. בשל כך נתבעה קניונים לצורך פעילות עסק

החברה השיגה על שומות אלו ויש לה להערכתה ובהתבסס על יועצי המס שלה טענות טובות והפרשי הצמדה. 

  כנגד שומה זו ובשל כך לא הפרישה דבר בספריה.

   

 )%50- ור החזקת החברה") (שיעחוצות המפרץ(להלן: " חוצות המפרץ חיפה  .3.12.2

") חוצות המפרץ"להלן: ( חוצות המפרץ חיפה בע"ממהונה המונפק והנפרע של  50%-קה במחזיהחברה, 
מחזיקה בזכויות במקרקעין  חוצות המפרץ") מליסרון" :(להלן מליסרון בע"מבבעלות משותפת עם חברת 

  .בהתאם לפירוט שלהלן

 2020דצמבר, ב 31להלן פרטים  אודות חוצות המפרץ  ליום  .3.12.2.1

  31.12.2020פירוט ליום   )50%. חלק החברה 100%(נתונים לפי 
  אאוטלטהמפרץ  חוצות  :שם הנכס

  חיפהאזור התעשיה חוצות המפרץ,   :מיקום הנכס
  מ"ר  65,000 -כ -  מסחר  :פיצול לפי שימושים - שטחי הנכס 

  

  :מבנה האחזקה בנכס

 יפהח המפרץ חוצות חברת ידי על במלואו מוחזק הנכס
 מהון 50% אשר") (כמפורט להלן) הממשכנת"מ ("בע

מניותיה  מהון 50%- ידי החברה ו עלמניותיה מוחזק 
  בע"מ. מליסרוןידי  עלמוחזק 

   50%  :בנכס בפועלחלק התאגיד 

 המניות בהון(באמצעות ההחזקה  50% - "מ בע מליסרון  :שמות השותפים לנכס
  )הממשכנת של

  1993-1994  :רכישת הנכס תאריך

  :זכויות משפטיות בנכס

  הממשכנת מחזיקה בזכויות כדלקמן:
זכויות בעלות הרשומות בלשכת רישום המקרקעין  )1(

 3, 2ובחלקות  1על שם הממשכנת, בחלק מחלקה 
מ"ר  60,135- בשטח כולל של כ 11635בגוש  8-5 - ו

 2,365- בשטח של כ 1בחיפה. יודגש, כי יתרת חלקה 
ם נרשמה) לצד מ"ר הוחכרה בחכירה לדורות (שטר

שלישי ואינו מהווה חלק מחוצות המפרץ וכמו כן 
החברה מצהירה כי אין לאותו צד שלישי כל זכות 

 ;בחוצות המפרץ לרבות כל אופציה שהיא

זכויות בעלות הרשומות בלשכת רישום המקרקעין  )2(
 11604בגוש  83-80 - ו 1על שם הממשכנת, בחלקות 

 מ"ר בחיפה;  25,025-בשטח כולל של כ

ויות חכירה הרשומות בלשכת רישום המקרקעין זכ )3(
על שם הממשכנת, על פי חוזה חכירה מהוון עד 

, 73, במקרקעין הידועים כחלקות 31.5.2041ליום 
מ"ר  4,663 -בשטח כולל של כ 11604בגוש  78 - ו 77

 בחיפה;

זכויות חכירה הרשומות בלשכת רישום המקרקעין  )4(
ן עד על שם הממשכנת, על פי חוזה חכירה מהוו
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-65, במקרקעין הידועים כחלקות 6.12.2043ליום 
 20,126 - בשטח כולל של כ 11604בגוש  71-69 - ו 59

 מ"ר בחיפה;

זכויות חכירה הרשומות בלשכת רישום המקרקעין  )5(
על שם הממשכנת, על פי חוזה חכירה מהוון עד 

-58, במקרקעין הידועים כחלקות 19.9.2044ליום 
 11604בגוש  98-97 -ו, 86-84, 76-74, 68-66, 56

 מ"ר בחיפה; 34,283 -בשטח כולל של כ

זכויות חכירה הרשומות בלשכת רישום המקרקעין  )6(
על שם הממשכנת, על פי חוזה חכירה מהוון עד 

 100, במקרקעין הידועים כחלקות 30.4.2045ליום 
 14,519 - בשטח כולל של כ 11604בגוש  108-103 - ו

 מ"ר בחיפה;

ת בלשכת רישום המקרקעין זכויות חכירה הרשומו )7(
על שם הממשכנת, על פי חוזה חכירה מהוון עד 

-91, במקרקעין הידועים כחלקות 29.6.2051ליום 
מ"ר  14,550 -בשטח כולל של כ 11604בגוש  87

 בחיפה;

זכויות חכירה הרשומות בלשכת רישום המקרקעין  )8(
על שם הממשכנת, על פי מס' חוזי חכירה מהוונים 

, במקרקעין הידועים כחלקות 30.9.2051עד ליום 
 - בשטח כולל של כ 11604בגוש  142 - ו 141, 79

 מ"ר בחיפה; 3,688

זכויות חכירה הרשומות בלשכת רישום המקרקעין  )9(
על שם הממשכנת, על פי חוזה חכירה מהוון עד 

, 72, במקרקעין הידועים כחלקות 30.9.2055ליום 
 - כ בשטח כולל של 11604בגוש  102 -ו 101, 99, 96

 מ"ר בחיפה;  12,696

זכויות חכירה הרשומות בלשכת רישום המקרקעין  )10(
על שם הממשכנת, על פי חוזה חכירה מהוון עד 

-95, במקרקעין הידועים כחלקות 31.12.2057ליום 
 14,642 - בשטח כולל של כ 11604בגוש  157 - ו 93

 מ"ר בחיפה;

זכויות חכירה הרשומות בלשכת רישום המקרקעין  )11(
שכנת, על פי חוזה חכירה מהוון עד על שם הממ

, במקרקעין הידועים כחלק 24.12.2062ליום 
 - , בשטח כולל של כ11635בגוש  13 -ו 12מחלקות 

 מ"ר בחיפה;  5,400

זכויות להירשם כחוכרת, על פי חוזה חכירה מהוון  )12(
 138, בחלק מסוים מחלקה 19.9.2044עד ליום 

  מ"ר; 2,251-בחיפה, בשטח של כ 11604בגוש 

זכויות להירשם כחוכרת על פי חוזה חכירה מהוון  )13(
 11635בגוש  10בחלק מחלקה   24.12.2062עד ליום 

מ"ר), וזכויות להירשם כחוכרת על פי  16בחיפה (כ 
בחלק  24.12.2062חוזה חכירה מהוון עד ליום 

מ"ר), הכל על  1682בחיפה ( 11635בגוש  11מחלקה 
ן פי הסכם מכר שנחתם בין הממשכנת לבי

גרינסטון גרינסטון תעשיות בע"מ (להלן: "
") בקשר לרכישת זכויותיה של גרינסטון תעשיות

 1,698- תעשיות בחלקות הנ"ל, בשטח כולל של כ
 מ"ר; 

זכויות להירשם כחוכרת על פי חוזה חכירה לא  )14(
בגוש  10בחלק מחלקה  31.8.2040מהוון עד ליום 

מ"ר); זכויות  4,933- בחיפה (בשטח של כ 11635
הירשם כחוכרת על פי חוזה חכירה לא מהוון עד ל

 11635בגוש  11בחלק מחלקה  28.2.2040ליום 
מ"ר); זכויות להירשם  3,880- בחיפה (בשטח של כ

כחוכרת על פי חוזה חכירה מהוון עד ליום 
בחיפה  11635בגוש  12, בחלק מחלקה 28.2.2040
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מ"ר); וזכויות להירשם  3,398- (בשטח של כ
חוזה חכירה מהוון עד ליום כחוכרת על פי 

בחיפה  11635בגוש  13בחלק מחלקה  28.2.2040
מ"ר); הכל על פי הסכם מכר  3,000- (בשטח של כ

שנחתם בין הממשכנת לבין נאמני חברת כור 
 19.5.2016")  ביום כור מתכתמתכת בע"מ (להלן: "

בקשר לרכישת זכויות כור מתכת בחלקות הנ"ל, 
בין הממשכנת לבין  וכן על פי הסכם מכר שנחתם
ביום  9")כור תעשיותכור תעשיות בע"מ (להלן: "

בקשר לרכישת זכויות כור תעשיות  15.5.2016
  בחלקות הנ"ל.  

 11635בגוש  9זכויות להירשם כחוכרת בחלקה  )15(
מ"ר על פי הסכם מכר שנחתם  3,794- בשטח של כ

בין הממשכנת לבין כור מתכת. החברה מבהירה כי 
בעלת זכויות החכירה  בחלקה כור מתכת רשומה כ

הנ"ל בלשכת רישום המקרקעין  11635בגוש  9
וזאת על אף שהסכם החכירה מכוחו נרשמה 
כבעלת זכויות החכירה האמורות הסתיים. נאמני 
כור מתכת התחייבו, כי יפעלו לחידוש תוקפו של 
חוזה חכירה בין כור מתכת לרשות מקרקעי ישראל 

  10והיוונו של חוזה החכירה.

  "זכויות משפטיות בנכס" בשורת לעיל ראו  :צב רישום זכויות משפטיותמ

כולל מגרשים לא מבונים המיועדים לבניה  הנכס   :משמעותיות מנוצלות בלתי בנייה זכויות
   דונם 134.7 -בהיקף של כ לתעשייה

  --   :נושאים מיוחדים
  מאזני שווי  :שיטת הצגה בדוחות הכספיים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
החברה מבהירה כי כור תעשיות התחייבה על פי הסכם המכר לשאת בדמי הסכמה או בדמי היוון, לפי הנמוך מבין השניים, אשר    9

  יידרשו לצורך העברת הזכויות על שם הממשכנת במקרקעין הנ"ל. 
ירה כי נאמני כור מתכת התחייבו על פי הסכם המכר לשאת בדמי הסכמה או בדמי היוון, לפי הנמוך מבין השניים, החברה מבה   10

 אשר יידרשו לצורך העברת הזכויות על שם הממשכנת במקרקעין הנ"ל.



 - 60  -  

 

 עיקריים:נתונים  .3.12.2.2

  :2018- ו 2019, 2020להלן נתונים עיקריים בקשר עם חוצות המפרץ לשנים 

 

 פילוח מבנה הכנסות ועלויות .3.12.2.3

  

                                                      
 ניהול וחניה. מדמי חישוב דמי שכירות ממוצעים נעשה ביחס להכנסות התאגיד מדמי שכירות בלבד, לא כולל הכנסות  -בטבלה זו  11
 לא כולל עוגנים ודוכנים. 12
  לא כולל הכנסות שכירות משטחים פנויים. 13
יובהר, כי הנתון הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן על בסיס מידע שהתקבל מאת השוכרים או מאת צדדים שלישיים אחרים (לפי  14

   ן.העניין) וכי אין ביכולתה של החברה לוודא כי מידע זה אכן נכו

נתונים לפי חלק אפקטיבי של החברה בנכס, 
 ) 50%(דהיינו 

 -  2020שנת 
50%  

 -  2019שנת 
50%  

 -  2018שנת 
50%   

  

עלות   452,000  505,000  500,000  שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי ש"ח)
ההקמה 
(באלפי 

  ש"ח)

322,859  
  32,500  31,397  )10,615(  רווחי או הפסדי שערוך (באלפי ש"ח)

  94%  94%  92%  שיעור תפוסה ממוצע (%)
מועד 

  הפעלה
  1994יוני 

      25,942  30,297  29,273 שטחים מושכרים בפועל (מ"ר)
      22,935  24,210  20,245  סה"כ הכנסות שכירות (באלפי ש"ח)

 - חודש) (ש"ח) דמי שכירות ממוצעים למטר (ל
  11מסחר

119  145  73  

  

דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו 
 12מסחר -בתקופה (בש"ח) 

115  111  106  

NOI (באלפי ש"ח)  23,882  25,271  20,804  
NOI (באלפי ש"ח) 23,553  26,811  27,172 13מתואם  

  7.2%  6.3%  5.0% שיעור תשואה בפועל (%)
  7.1%  6.7%  6.6% שיעור תשואה מותאם (%)

  130  138  135 מספר שוכרים לתום שנת דיווח
  1,240  1,215  803 14פדיון ממוצע למטר רבוע

נתונים לפי חלק אפקטיבי של החברה 
  ) 50%בנכס, (דהיינו 

  100% – 2018שנת   50% – 2019שנת   50% – 2020שנת 

  (באלפי ש"ח)

  הכנסות:
  23,572  24,914  21,017  קבועות ומשתנות –ת מדמי שכירו

  )637(  )704(  )773(  סולארי -אחרות 
  4,742  5,174  4,454  מדמי ניהול

  27,677  29,384  24,698  סה"כ הכנסות
  עלויות:

  4,145  4,113  3,894  בנטרול פחתניהול, אחזקה ותפעול 
  4,145  4,113  3,894  סה"כ עלויות:

NOI:  20,804  25,271  23,882  
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     שוכרים עיקריים בנכס: .3.12.2.4

להלן פרטים (לפי חלק החברה) אודות שוכרים עיקריים בחוצות המפרץ לתקופה של שנים עשר החודשים   

(לעניין זה, "שוכר עיקרי" הינו שוכר עוגן או שוכר אשר ההכנסה ממנו  2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  ):או יותר מהכנסות הנכס המניב 20%מניבה 

  

  

  

  

 יםהכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומ .3.12.2.5

, בהנחה ובמועד סיום חוצות המפרץלהלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם 

  החוזה השטח לא יאוכלס בשוכר חלופי:

  

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

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

  בהתאם לדמי השכירות בגין האופציה הקבועה בהסכם.

  

יעור משטח ש  השוכר
הנכס המשויך 

(%)  לשוכר
ליום 

31.12.2020  

 

האם מהווה 
  שוכר עוגן?

האם 
- אחראי ל

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  8%  שוכר א'
רשת 
  מזון

התקופה 
המקורית הינה 

שנים  10-ל
 2.5- כונותרו עוד 
  שנים 

אופציה 
 5-ל

  שנים

צמוד 
 דלמד

המחירים 
  לצרכן

שטרי  3
בסך חוב 

620,100 
 ש"ח

צמודי 
כל  מדד

 שטר

  

 - -----  

  הכנסה צפויה מחוזי שכירות  חתומים
  )50% –(הנתונים מוצגים לפי חלק החברה 

  לשנת
2021  

  לשנת
2022  
  

  לשנת
2023  

  לשנת
2024  

  לשנת
2025  

  אהוהל
  אלפי ש"ח

 46,031 14,547 17,941 21,601 24,925 מרכיבים קבועים בגין שכ"ד

 616  500 500 500 304 (*)מרכיבים משתנים בגין שכ"ד (אומדן) 

 46,647 15,047 18,441 22,101 25,229 סה"כ בגין שכ"ד
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 , הינן מידעחוצות המפרץרות חתומים בקניון לעיל בדבר ההכנסות הצפויות בגין חוזי שכי חברההערכות ה

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

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

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

האמורים  של כל או חלק מגורמי הסיכון חוזי השכירות, משבר עסקי של מי מהשוכרים ו/או עקב התממשותם

  .לפרק א' לדוח 5.11בסעיף 

   

 15ימימון ספציפ .3.12.2.6

), וזאת חלף 12ה למחזיקי אגרות החוב (סדרה משועבד כבטוח חוצות המפרץנכון למועד הדוח, מחצית החברה ב

  קודם לכן.  ביטוחהלוואה שניטלה מתאגיד 

  :2020-ו 2019לשנים  חוצות המפרץלהלן פרטים אודות מימון ספציפי בקשר עם קניון 

  

 בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים .3.12.2.7

 2020בדצמבר  31 חוצות המפרץ ליוםרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיות בקשר עם להלן פ

(לפרטים אודות שעבודים ובטוחות שהיו קיימים קודם לשעבוד הנכס לטובת מחזיקי אגרות החוב 

ביוני  28ביום  ם) ראה נספח פרטים אודות הבטוחות שצורף לדוח הצעת המדף שפורס12(סדרה 

  "):המדף הצעת דוח) (להלן: "2020-01-067566(אסמכתא מס':  2020

  פירוט  סוג

הסכום 
 להמובטח ע

  י השעבודיד

 31 ליום
 2020בדצמבר 

  "ח)ש במליוני(

  רישומית מגבלה

 ) להגדרת הנכס) 15) ו (14) (13), (12(ראו ס"ק ( מהנכסחלק 
בדו עישולא רשום עדיין על שם הממשכנת והזכויות בנכס 

רשם החברות, תוך התחייבות של בשעבוד חוזי בלבד בספרי 
החברה כי בד בבד עם רישום זכויות הבעלות/חכירה של 

 אהחברה בשטחים אלו, יירשם גם שעבוד קנייני (משכנת
  ). בדרגה ראשונה

  

  

                                                      
"מימון ספציפי לנכס" משמעו הלוואה שנלקחה במטרה לממן רכישת נכס, המקיימת לפחות אחד מאלה: (א) מחויבות החברה  15

); או (ב) הוסכם כי התזרים המופק מן הנכס Non-Recourseרימים שינבעו מן הנכס (זלפירעון ההלוואה מוגבלת בעיקרה לנכס או לת
  ישמש תחילה לכיסוי ההלוואה.

  הלוואות (*): 50%(נתונים לפי 

יתרות 
בדוח על 

המצב 
  הכספי

(באלפי  31.12.2020
  ש"ח)

מוצג כהלוואות לזמן 
  קצר:

 אין הלוואות 

מוצג כהלוואות לזמן 
  ארוך:

 -  

(באלפי  31.12.2019
  ש"ח)

מוצג כהלוואות לזמן 
  קצר:

 נפרעה ההלוואה שהועמדה לחברה על ידי חברת ביטוח

מוצג כהלוואות לזמן 
  ארוך:

 - 

 -  (באלפי ש"ח) 31.12.2020שווי הוגן ליום 
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   -  השווי הערכת אודות פרטים .3.12.2.8

נספח לדוח (ראו מצ"ב כ 2018-ו 2019 ,2020חוצות המפרץ לשנים  עם בקשר שווי הערכות אודות פרטים להלן

    ): 2020בדצמבר  31זה הערכת שווי של חוצות המפרץ ליום 

  2018  2019  2020  )50% - . (חלק החברה 100%נתונים לפי 
  

 904,000 1,010,000  1,000,000  השווי שנקבע (במיליוני ש"ח) 

  ברק, פרידמן, קפלנר, שימקביץ ושות'  זהות מעריך השווי

  כן  האם המעריך בלתי תלוי?
  כן  (*) האם קיים הסכם שיפוי?

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

  
31.12.2020  31.12.2019  31.12.2018 

  היוון ההכנסות  מודל הערכת השווי
  הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי

ה (
א

שוו
ה

ה
ת 

ש
ה בגי

הערכ
ה

ם 
א

sales com
p

ariso
n

 (ap
p

roach
  

 Grossהשכרה (-שטח בר
Leasable Area שנלקח בחשבון (

  בחישוב (מ"ר)

- דונם + כ 84 -כ
דונם זכויות  50

  בניה

 50- דונם + כ 84 -כ
  דונם זכויות בניה

 50- דונם + כ 84 -כ
  דונם זכויות בניה

מחיר מכירה לדונם בר השכרה 
א'  1,350 -כ  שנלקח בחישוב

  א' ש"ח 1,100 -כ  א' ש"ח 1,350 -כ  ש"ח

מחירים לדונם בר השכרה טווח 
של נכסים ברי השוואה שנלקחו 

  בחישוב

 - א' ש"ח  1,300
  א' ש"ח  2,650

 2,650 - א' ש"ח  1,300
  א' ש"ח 

 - א' ש"ח  1,700
  א' ש"ח  2,000

מספרי הנכסים בני השוואה 
  4  9  9  שנלקחו בחישוב

לגבי הנכסים העיקריים שנלקחו 
לצורך השוואה יצוינו: שם/זיהוי 

  יקום, שטחהנכס, מ

צ'ק : 1נכס 
פוסט, גו"ח 

11656/43 ,911 
  מ"ר

דרך בר  :2נכס 
יהודה ישראל, 

 10903גוש 
 8,756, 38חלקה 

  מ"ר

צ'ק פוסט, : 1נכס 
 911, 11656/43גו"ח 

  מ"ר

דרך בר יהודה  :2נכס 
 10903ישראל, גוש 

  מ"ר 8,756, 38חלקה 

רח' : 1נכס 
המוסכים, גו"ח 

11661/64 ,2,061 
  מ"ר

' ענבר, רח :2נכס 
 929, 11657/80גו"ח 

  מ"ר

  הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי

ם 
מני

מזו
מי 

תזרי
היוון 

ת 
ש

ה בגי
ה בוצע

הערכ
ה

(In
com

e A
p

pro
ach

)
 

 Gross)השכרה -שטח בר
Leasable Area)  שנלקח בחשבון

  ) בחישוב (מ"ר
64,971  64,971  61,061 

שיעור תפוסה מייצג מתוך 
רך השטח בר ההשכרה לצו

  16הערכת השווי (באחוזים)
90%  90%  93% 

דמי שכירות חודשיים מייצגים 
ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 

  הערכת השווי (ש"ח)
75  75  75 

מייצג   NOIתזרים מייצג/ 
לצורך הערכת השווי (באלפי 

  ש"ח)
59,532  59,498  56,010 

הוצאות תקופתיות ממוצעות 
  לשמירה על הקיים

מייצג כאמור  NOIואחזקה מובא בחישוב רווח /הפסד מניהול 
 לעיל

היוון / שיעור  שיעור
תשואה/מכפיל שנלקח לצורך 

  הערכת שווי (באחוזים)

7.10%  7.12%  7.62% 

  17ניתוחי רגישות לשווי

                                                      
 .דחייה מקדם ובתוספת מהממוצע גבוה היוון ובשיעור ראויים שכירות דמי לפי בחשבון הובאו פנויים טחיםש   16
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  2018  2019  2020  )50% - . (חלק החברה 100%נתונים לפי 
  

  שיעורי היוון

 )49,000(  )54,000( )55,000(  0.5%עלייה של 

 56,000  63,000 63,500  0.5%ירידה של 

  ים למטרדמי שכירות ממוצע

 +31,000  38,000 38,000  5%עלייה של 

 )31,000(  )38,000( )38,000(  5%ירידה של 

  

המעריך קיבל התחייבות לשיפוי. לפי כתב השיפוי, החברה תשפה את השמאי בגין כל תביעה בה יינתן פסק דין סופי (*)
מדויקים מהותית. החברה תשפה בגין בקשר לחוות הדעת שנתן, רק עקב נתונים שסיפקה והתבררו כשגויים ו/או לא 

הוצאות והפסדים שעלולים להיגרם למעריך כתוצאה מעבודת הערכה זו. בכל מקרה בו יידרש התאגיד לשפות את מעריך 
 .3 - השווי, יופחת מסכום השיפוי סך השווה לשכר טרחת מעריך השווי כשהוא מוכפל ב

 

.  

                                                                                                                                                                               
דמי השכירות בשמאות מחושבים לכלל השטחים כך שלמעשה, ניתוחי שלא נערכו ניתוחי רגישות לשיעורי התפוסה, מאחר    17

 הרגישות האחרים שחושבו מגלמים את השינויים בשיעורי התפוסה.
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 מניב בתחום הנדל"ן ה פרטים נוספים בדבר נכסי החברה  3.13
  נכסים בארץ – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץ 3.13.1

 
איזור סוג השימוש שם החברה / שם הפרויקט

גיאוגרפי 
מצב רישום סוג הזכות

בפועל
שיעור 
החזקה

חלק 
החברה 

במ"ר

שעור 
תפוסה 

באחוזים   
ליום  

31/12/20

יחס חוב 
לשווי נכס

שווי הנכס 
חלק 

החברה 
ליום 

 31.12.20
באלפי ₪

הכנסות שכ "ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
 31.12.20

באלפי ₪

הכנסות שכ "ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
 31.12.19

באלפי ₪

הכנסות 
חודשיות 

ממוצעות למ"ר 
לשנה 

שנסתיימה 
ביום 31.12.20 

(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 (869)50%11,676100%51.7%55,3704,2994,07834
לבנק 

אמות השקעות 

אשטרום נכסים בע"מ  / 
מרכז מסחרי שוהם

זכות חכירה חכירהשוהםמסחר ומשרדים
רשומה במינהל 

בלבד 

משועבד (138)50%3,88096%50.6%91,8785,5066,442148
לבנק 

הראל המשמר 
החזקות 
מקרקעין 

(1982) בע"מ

אשטרום נכסים בע"מ  / 
קניון ראש פינה

בעלות רשומה חכירהראש פינהמסחר 
בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד (4,640)100%4,96294%41.9%69,4002,9934,22480
לבנק 

אשטרום נכסים בע"מ  / 
בנין משרדים ב"ב

בעלות רשומה בעלות בני ברק משרדים ומסחר 
בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד (1,322)100%13,51912%46.5%139,2007,64511,58970
לבנק 

אשטרום נכסים בע"מ  / 
קריית הממשלה ב"ש 

זכות חכירה חכירהבאר שבעמסחר ומשרדים
רשומה במינהל 

בלבד 

סקום (ישראל) (4,316)51,2651,8963,22040____50%3,91578%
בע"מ

אשטרום נכסים בע"מ  / 
בית הגביש 

זכות חכירה חכירהנתניהמסחר ומשרדים
רשומה במינהל 

בלבד 

משועבד (3,232)12,31173 13,332 100%17,67092%35.8%197,810
לבנק 

אשטרום נכסים בע"מ  / 
פרויקט זד "ל

הערת אזהרה בעלות ראשון לציוןמסחר ומשרדים
בלשכת רישום 

המקרקעין

משועבד (968)25%1,18986%11.9%27,6151,6251,681114
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%____12,403937651957(138)

(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 3.13.2.9 ) .
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 נכסים בארץ – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץהמשך  3.13.1.1

 
איזור סוג השימוש שם החברה / שם הפרויקט

גיאוגרפי
מצב רישום סוג הזכות 

בפועל
שיעור 
החזקה 

חלק 
החברה 

במ"ר

שעור 
תפוסה 

באחוזים   
ליום  

31/12/20

יחס חוב 
לשווי נכס 

שווי הנכס 
חלק 

החברה 
ליום 

 31.12.20
באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
 31.12.20
באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
 31.12.19

באלפי ₪

הכנסות 
חודשיות 

ממוצעות למ"ר 
לשנה 

שנסתיימה 
ביום 31.12.20 

 (3 )

רווח ( הפסדי)  
שערוך 

בתקופת 
הדו"ח ( חלק 

החברה )   
באלפי ₪

שותפים שעבוד 
עיקריים 

אמת"ל בע "מ / פארק 
תעשייה אילת

זכות חכירה חכירה אילתתעשייה 
רשומה במינהל 

בלבד

חברה כלכלית ( 19) 16,7241,3571,29630____ 74%4,48698%
אילת

אשליר בע "מ / מבנה בצפת 
( א) 

זכות חכירה חכירה צפתתעשייה 
רשומה במינהל 

בלבד

אשלד בע "מ 120 50%1,350100%0.0%4,00029428918

א.מ . הייטק בנגב בע "מ / 
מבנה בשער הנגב ( ב ) 

זכות חכירה חכירה שער הנגב משרדים 
רשומה במינהל 

בלבד

משועבד ( 425) 25%1,5220%43.2%6,8002191,15612
לבנק 

מבני תעשיה 
בע "מ , אשלד 

בע "מ 
קניונים לישראל בע "מ / 

קניון בת ים ( ד) 
חכירה רשומה חכירה בת ים מסחר

בלשכת רישום 
המקרקעין 

משועבד ( 8,375) 50%14,92892%0.0%341,26012,76520,51973
לבעלי 
אג"ח 

סדרה 11

ביג מרכזי 
קניות בע "מ 

אשציפור בע "מ / מבנה 
בציפורית

זכות חכירה חכירה נצרתתעשייה 
רשומה במינהל 

בלבד

נצבא החזקות 98 50%3,062100%0.0%12,8825461,05415
1995 בע "מ 

עתידות חברה לפיתוח ערד 
בע "מ / קניון ערד

זכות חכירה חכירה ערדמסחר
רשומה במינהל 

בלבד

שותפים פרטיים ( 2,167) 50%3,03288%0.0%15,9001,0821,43457

חוצות המפרץ חיפה בע "מ 
/ חוצות המפרץ  ( ג) 

בעלות + חיפה מסחר
חכירה 

בעלות וכירה 
חלקן רשומות 

בלשכת רישום 
המקרקעין 

משועבד ( 10,615) 50%31,54891%0.0%500,00015,83224,21051
לבעלי 
אג"ח 

סדרה 12

מליסרון בע "מ 

מגדלי הוד השרון בע "מ / 
הוד השרון 

בעלות רשומה בעלותהוד השרון משרדים 
בלשכת רישום 

המקרקעין 

משועבד ( 5,854) 42.3%29,50091%29.7%378,16523,64024,39679
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 )  87,453 אלפי ₪ בגין זכויות בניה וקרקע . - ראה גם סעיף 3.12.2
  ( ד)  קניונים בישראל בע "מ -  בחודש ינואר 2018 נמכרו מחצית מאחזקות החברה לביג מרכזי מסחר בע "מ - ראה סעיף 3.12.1
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 גרמניהנכסים ב – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץהמשך  3.13.1.1
  

איזור סוג השימוש שם החברה / שם הפרויקט
גיאוגרפי

מצב רישום סוג הזכות
בפועל

שיעור 
החזקה

חלק 
החברה 

במ"ר

שעור 
תפוסה 

באחוזים   
ליום  

31/12/20

יחס חוב 
לשווי נכס

שווי הנכס 
חלק 

החברה 
ליום 

 31.12.20
באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
 31.12.20
באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
 31.12.19
באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 
חודשיות 

ממוצעות למ"ר 
לשנה 

שנסתיימה 
ביום 31.12.20 

 (3 )

רווח ( הפסדי)  
שערוך 

בתקופת 
הדו"ח ( חלק 

החברה)   
באלפי יורו

שותפים שעבוד
עיקריים

Ashtoh Properties B.V. 
אוישקרשן  /

אחסון /יצור 
ומשרדים 

משועבד 2 100%10,51292%42.7%5,1763703404.0נרשמה בעלותגרמניה 
לבנק

Ashtoh Properties B.V. 
ויטנברג /

משרדים / 
מגורים 

משועבד 70 100%1,43385%42.7%1,24282726.0נרשמה בעלותגרמניה 
לבנק

Ashtoh Properties B.V. 
וייסל /

משועבד 124 100%3,94793%42.7%3,7192892838.8נרשמה בעלותגרמניה משרדים ומגורים 
לבנק

Ashtoh 2007 
Properties B.V. / 

דורטמונד

משועבד 2,990 100%14,163100%52.6%30,5191,7261,60612.9נרשמה בעלותגרמניה משרדים וארכיון 
לבנק

Ashtoh 2008 
Properties B.V. / לייפציג

משועבד 2,287 51%18,56799%33.4%28,0311,3501,3537.8נרשמה בעלותגרמניה משרדים 
לבנק

 Harel leipzig
B.V

Ashtoh 2008 
Properties B.V / 

Meerbusch Dusseldorf 
5

משועבד 120 100%8,0360%61.6%22,325795010.2נרשמה בעלותגרמניה משרדים 
לבנק

Ashtoh 2010 
Properties B.V. /  הסן

משועבד 407 75%11,441100%39.3%26,6411,6291,63116.0נרשמה בעלותגרמניה משרדים 
לבנק

 Gadpro
Michzur

Ashtoh 2010 
Properties B.V. / 

(A) דיסלדורף 2

משועבד 648 45%6,43599%59.6%18,29693384616.8נרשמה בעלותגרמניה משרדים 
לבנק

 Harel leipzig
 B.V+Gadpro

Michzur
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  גרמניהנכסים ב – ונים טבלאי נכסים בארץריכוז נתהמשך  3.13.1.1
  

איזור סוג השימוש שם החברה / שם הפרויקט
גיאוגרפי

מצב רישום סוג הזכות 
בפועל

שיעור 
החזקה 

חלק 
החברה 

במ"ר

שעור 
תפוסה 

באחוזים   
ליום  

31/12/20

יחס חוב 
לשווי נכס 

שווי הנכס 
חלק 

החברה 
ליום 

 31.12.20
באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
 31.12.20
באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
 31.12.19
באלפי יורו

הכנסות שכ"ד 
חודשיות 

ממוצעות למ"ר 
לשנה 

שנסתיימה 
ביום 31.12.20 

 (3 )

רווח ( הפסדי)  
שערוך 

בתקופת 
הדו"ח ( חלק 

החברה )   
באלפי יורו

שותפים שעבוד 
עיקריים 

Ashtoh 2011 
Properties B.V. / 

פרנקפורט 2

משועבד 451 45%3,593100%30.7%11,01146044712.4נרשמה בעלותגרמניה משרדים 
לבנק

S.y.r Shlomo 
real 

estate+Gadp
ro Michzur

Ashtoh 2011 
Properties B.V. / המבורג

משרדים נרכשו 
בדצמבר 2016

משועבד 913 40%4,16984%45.4%11,32145242013.4נרשמה בעלותגרמניה 
לבנק

S.y.r Shlomo 
real 

estate+Gadp
ro Michzur

Ashtoh 2011 
Properties B.V. / 

נורדרשטיט 

משרדים נרכשו 
בדצמבר 2016

משועבד 659 80%9,850100%51.4%16,40096497010.2נרשמה בעלותגרמניה 
לבנק

 Gadpro
Michzur

Ashtoh 2012 
Properties B.V. / 

וולפסבורג

משרדים נרכשו 
בדצמבר 2016

משועבד 1,056 40%2,803100%52.8%11,44651640819.4נרשמה בעלותגרמניה 
לבנק

S.y.r Shlomo 
real 

estate+Gadp
ro Michzur

Ashtoh 2013 
Properties B.V. / 

דיסלדורף 4

משרדים נרכשו 
בדצמבר 2017

משועבד 2,004 100%21,65689%49.9%53,9382,6362,11613.6נרשמה בעלותגרמניה 
לבנק

Ashtoh 2013 
Properties B.V. /  מיינהם

משרדים נרכשו 
בדצמבר 2017

משועבד 30 100%6,124100%47.1%11,82369066114.6נרשמה בעלותגרמניה 
לבנק

Ashtoh 2013 
Properties B.V. / 

בובלינגן 

משרדים נרכשו 
בדצמבר 2017

משועבד 313 100%12,069100%60.7%27,5621,5581,56112.9נרשמה בעלותגרמניה 
לבנק
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 אנגליהנכסים ב – ריכוז נתונים טבלאי נכסים בארץהמשך  3.13.1.1
  
  
  

  

איזור סוג השימוש שם החברה / שם הפרויקט
גיאוגרפי 

מצב רישום סוג הזכות
בפועל 

שיעור 
החזקה

חלק 
החברה 

במ"ר

שעור 
תפוסה 

באחוזים   
ליום  

31/12/20

יחס חוב 
לשווי נכס

שווי הנכס 
חלק 

החברה 
ליום 

 31.12.20
באלפי 
פאונד

הכנסות שכ "ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
 31.12.20

באלפי פאונד

הכנסות שכ "ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 
 31.12.19

באלפי פאונד

הכנסות שכ "ד 
חודשיות 

ממוצעות למ"ר 
לשנה 

שנסתיימה 
ביום 31.12.20 

(3)

רווח (הפסדי ) 
שערוך 

בתקופת 
הדו "ח (חלק 

החברה)  
באלפי פאונד

שותפים שעבוד
עיקריים

AP Flags         
Exchange lIMITED       

ליברפול /      

משרדים נרכשו 
ביולי 2019

משועבד 1,910 100%33,81594%58.4%69,0005,0821,71712.5נרשמה בעלותאנגליה 
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  

31/12/20

יחס חוב 
לשווי    נכס 

שווי הנכס 
חלק 

החברה 
ליום 

 31.12.20
באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 31.12.20 
באלפי ₪

הכנסות שכ"ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 31.12.19 
באלפי ₪

הכנסות 
חודשיות 

ממוצעות למ"ר 
לשנה 

שנסתיימה ביום 
 (3 ) 31.12.20

רווח ( הפסדי)  
שערוך 

בתקופת 
הדו"ח ( חלק 

החברה )   
באלפי ₪

שעבוד 

כן1,654             43.28             4,966             5,659     69.2%0.00%81,840     100%15,755בעלות רשומה כןבעלותבאר שבע מסחרלינור חברה לנכסים בע " מ 
כן718             31.73             2,839             2,917     97.5%0.00%38,140       100%7,855בעלות רשומה כןבעלותבאר שבע מסחרדלגית חברה לנכסים בע " מ 

לא חכירה נתיבות תעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע " מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן(180)             22.16             1,288             1,245     97.3%0.00%17,740       100%4,810

לא חכירה שדרותתעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע " מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן114             17.68             1,926             2,344     100.0%0.00%29,200     100%11,046

לא חכירה באר שבע תעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע " מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן(750)             23.63             3,036                319     11.0%0.00%35,176     100%10,225

לא חכירה אשקלוןתעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע " מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן1,015             18.58             1,155             1,152     100.0%0.00%17,015       100%5,167

בעיקר לא חכירה כרמיאל תעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע " מ 
זכות חכירה רשומה 

בעיקר במינהל ומקצתה 
רשומה בטאבו

כן2,437             13.22             3,062             2,673     100.0%0.00%41,887     100%16,849

לא חכירה עפולה תעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע " מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן340             15.27                637                654     100.0%0.00%13,340       100%3,568

לא חכירה נווה צוף תעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע " מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן(20)             10.87                186                198       100.0%0.00%2,708       100%1,518

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

במינהל בלבד
כן3,983             19.43             1,844             1,861     100.0%0.00%30,652       100%7,983

לא חכירה בית שמש תעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע " מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן547             21.48             1,655             1,668     100.0%0.00%27,622       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  

31/12/20

יחס חוב 
לשווי    נכס

שווי הנכס 
חלק 

החברה 
ליום 

 31.12.20
באלפי ₪ 

הכנסות שכ "ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 31.12.20 
באלפי ₪ 

הכנסות שכ "ד 
חלק החברה 

לשנה 
שנסתיימה 

ביום 31.12.19 
באלפי ₪ 

הכנסות 
חודשיות 

ממוצעות למ"ר 
לשנה 

שנסתיימה ביום 
(3) 31.12.20

רווח (הפסדי ) 
שערוך 

בתקופת 
הדו "ח (חלק 

החברה)  
באלפי ₪ 

שעבוד

לאחכירה ערדתעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע "מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן 2             12.87                911             1,117     93.7%0.00%14,835       100%7,720

לאחכירה רמת חובב תעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע "מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן (105)             17.67             1,062             1,056     100.0%0.00%13,700       100%4,980

לאחכירה טבריה תעשיה מ .ל.השקעות ופיתוח בע "מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן 1,215             17.59             1,001             1,261     100.0%0.00%19,107       100%5,973

לאחכירה שדרות תעשיה ליגר מבנים בע "מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן (249)             15.33             3,265             3,146     100.0%0.00%39,951     100%17,100

לאחכירה נהריה תעשיה מבני תעשיה בצפון בע "מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן 1,161             17.03             1,001             1,000     100.0%0.00%14,779       100%4,893

כן חכירה כרמיאל תעשיה מבני תעשיה בצפון בע "מ 
זכות חכירה רשומה 

בטאבו 
כן 730             20.68                592                661       100.0%0.00%8,430       100%2,664

לאחכירה מגדל העמק תעשיה מבני תעשיה בצפון בע "מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן 1,347             16.67             1,713             1,925     94.3%0.00%31,261     100%10,202

לאחכירה ברקן תעשיה מבני תעשיה בצפון בע "מ 
זכות חכירה רשומה 

במינהל בלבד
כן 405             21.99             8,563             8,511   100.0%0.00%136,005     100%32,247

כן 6,341             26.74             7,092             7,718   100.0%0.00%106,641     100%24,053בעלות לא רשומה לאבעלותכנותמסחראשלד בע "מ 

גן יבנה מסחראשלד בע "מ 
נמכר מאי 

2019
נמכר מאי 2019לא

נמכר מאי 
2019

נמכר מאי 
2019

נמכר מאי 
2019

נמכר מאי 
2019

נמכר מאי 
2019

נמכר מאי 2019                642                     -
נמכר מאי 

2019
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המוחזקים על ידי החברה במישרין ובאמצעות בתחום הנדל"ן המניב פירוט על נכסים  3.13.2
 חברות בנות או חברות מוחזקות

) ניהול מרבית נכסי החברה 1( החברה מנהלת ומתחזקת את נכסיה במספר אופנים:
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

מושכר הנכס במלואו לשוכר בודד, ניהול ותחזוקת הנכס ) בנכסים בהם 3( ;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

ת חלק משירותי האחזקה בהסכמים עם ספקי שירותים שונים, המבצעים בנכסים א
  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
המושכר  מ"ר שטח בנוי 23,350 - שתיים עד שלוש קומות ובסה"כ כן כל אחד ב

  במלואו.
בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום  זכויות החברה בנכס הנ"ל משועבדות

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 בגין 
  וב בן גוריון בבני ברק.מ"ר ברח 7,894החלק הנותר)  בשטח של 

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

מ"ר. במחצית השנה עזב שוכר מהותי את הנכס  ומרבית שטח המבנה  1,460של 
   התפנה.

ס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום זכויות החברה בנכ
 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%(חכירה מהוונת ב ,) בע"מ1992הראל המשמר אחזקות מקרקעין (

 3,500-מ"ר אשר מתוכם נמכרו כ 11,300 -כ מסחרי. סה"כ שטחי השיווק הינם 
  הושכרה במלואה.  מ"ר  300 למעט, והיתרה, מ"ר

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

דות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום זכויות החברה בנכס הנ"ל משועב
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[ בע"מ) 1997אשדר ייזום ובניה (החברה ביחד עם 
רשם כבעלים של ים להזכאי )50%וכן בי.אס.השקעות זד"ל בע"מ ( ](חברה קשורה)

מ"ר אותה רכשו מעיריית ראשון לציון  6,100 - קרקע בראשון לציון בשטח של  כ
  ה. יועליה בנו שני מבנים (הבית הפינתי והבית העגול) וכן קיבלו שטחים בבית העירי

 מ"ר. 4,100-כ מתוכם מושכרים ,מ"ר 4,750-בבעלות החברה ושותפיה נכון להיום כ
הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום זכויות החברה בנכס 

   להבטחת הלוואה שניתנה לחברה. לטובת בנק הפועלים בע"מ
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  )%100בע"מ בנתניה (חלק החברה  בית הגבישמבנה מסחרי  3.13.2.5

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

    מ"ר. 16,200- מ"ר מתוכם מושכרים כ 17,650-בבעלות החברה נכון להיום כ

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

  )%100קניון ראש פינה (חלק החברה   3.13.2.6

 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

   )%100יבנה (חלק החברה עיר קרקע ברכישת  3.13.2.7

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

עבור   בכוונת החברה להקים על שטח זה מבני משרדים להשכרה, בעיקר
קיבלה תוקף התב"ע להגדלת , 2021 תעשיות עתירות ידע. בחודש פברואר

התקבל היתר לדיפון  ,2020בחודש נובמבר  .מטרים 85,000 –לכ הזכויות 
יוגשו  2021וחפירה והחברה צופה שלקראת תחילת הרבעון השני של שנת 

א'  30ההיתרים לבניית החניון והמבנים העיליים לשלב א' של הפרויקט הכולל כ 
   .2021מ"ר עילי. עבודות הדיפון והחפירה יחלו בחודש מרץ 

, אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת 2021אר בפברו 11 ביום
 חברת) את התקשרות החברה עם 2021בינואר  12הביקורת של החברה מיום 

בפרויקט  בהסכם לביצוע עבודות דיפון וחפירה(חברה קשורה)  פייל בייס
 2021פברואר חודש ד למדד תשומות הבניה של מיליון ש"ח צמו 43.5 -בתמורה ל

   .15.3.2021סם ביום אשר פור

  )%100(חלק החברה  גן –בעיר רמת רקעקרכישת  3.13.2.8

במסגרת המשך פעילות החברה לייזום והקמה של בנייני משרדים מודרניים 
על שני הסכמים  2020במיקומים אסטרטגיים חתמה החברה בחודש ינואר 

 2.5-המוכרים ) בשטח כולל של  כ –לרכישת קרקע משני בעלים שונים (להלן 
רחוב היצירה ברמת גן. החברה שילמה - ם הנמצאת בצומת אבא הללדונ

מיליון ש"ח לרכישת  76 -למוכרים וכן עבור מס רכישה בתקופת הדוח סך של כ
הזכויות במקרקעין אשר מהווה תשלום על הזכויות הקיימות נכון למועד 
חתימת ההסכם. עם אישור הזכויות העתידיות שאישורן מותנה באישורה של 

המתאר למתחם הבורסה ובכפוף לאישור תב"ע מפורטת שתוכן על  תכנית
, פרק הזמן 2000% -בסיסה ואשר צפויה להקנות זכויות בניה בהיקף של כ

שנים, תשלם החברה  4עד  3הצפוי לאישור התכניות הנ"ל משוער כפרק זמן של 
מיליון ש"ח נוספים.  58 -למוכרים סכומים נוספים המסתכמים לסך נוסף של כ

כי החל ממועד כניסת ההסכמים לתוקפם כאמור ועד התחלת הבניה,  ,ובהרמ
תהא זכאית החברה לדמי השכירות על פי הסכמי השכירות המתקבלים 
מפעילות של שוכרים במקרקעין לרבות פעילות תחנת תדלוק במקרקעין בסך 

  מיליון ש"ח.   2.2 - שנתי כולל של כ

  )%100אשכפר חברה להנדסה בע"מ (חלק החברה  3.13.2.9

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

(המחזיק מניות בעקיפין  18 וצד נוסף %75 -הזכויות בו מתחלקות בין אשכפר 
   מהזכויות במבנה.   25%בחברה) המחזיק 

                                                      
 גב' נורית מור הנמנית על יחידי השליטה בחברה. 18
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  אשלון מלונאות בע"מ 3.13.2.10

במלוא הון המניות המונפק והנפרע של  2018עד תחילת שנת חזיקה החברה ה
) 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 2018בינואר  1החל מיום 

 שולם התשלום האחרון והוסר 2019 אוקטובר. בחודש תשלומים הבשלוש מדורג
  .לחברה על מניות אשלון היההשעבוד ש

      

  )%100אשלת בע"מ (חברה בבעלות  3.13.2.11

ת הינה חברה המחזיקה במספר חברות בנו") אשלתבע"מ (להלן: "אשלת 
  העוסקות בהשכרת מבני תעשיה, כמפורט להלן: כלולותו

  ) %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

אילת מבני תעשיה המניות של חברת אמת"ל ( מהון 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 

 133למעט  מ"ר המושכרים במלואם  6,050 -מבנים בשטח מבונה כולל של כ 3
  מ"ר.

      
   )%50חברה בבעלות ( –בע"מ   רלישא

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

לאשליר זכויות חכירה מהמינהל (לא רשומות עקב אי רישום איחוד  (חברה בת).
אשליר הקימה  מ"ר באזור התעשייה בצפת. 3,400של   )91%וחלוקה) מהוונות (

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

  )%25א.מ הייטק בנגב בע"מ (חלק החברה 

  )9.3.13.3ף בסעי(ראה פרוט 

          
 )%100אשלד בע"מ (חברה בבעלות  3.13.2.12

  
ת ומכירת מבני ") עוסקת בעיקר בפיתוח, ניהול הפעלאשלדאשלד בע"מ (להלן: "

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

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

  . 100%הינו 
  

, לרבות 2020בדצמבר  31ה להשכרה של אשלד ליום מצבת שטחי מבני התעשי
בשטחים שבבעלות חברות מאוחדות באיחוד יחסי ובחברות כלולות מסתכמות 

  מ"ר כמפורט להלן: 204,000 - לכ
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  . 3.13נתונים מפורטים לגבי פרויקטים אלו ברמת הפרויקט הבודד ראה סעיף 

  
 -חלק אשלד – (נווה השמש כלולה הגישו חלק מבעלי מניות בחברה 2016בשנת 

שעניינה דרישה לקבלת חלק מהסכומים  ) תביעה נגד אשלד ואחרים50%
ששולמו על ידי מינהל מקרקעי ישראל לחברה הכלולה. התביעה הסתכמה לסך 

בחודש  ש"ח.מליון  5.1-מליון ש"ח והועמדה לצרכי אגרה על סך כ 12.5- של כ
  ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי הדוחה את התביעה. 2020מרץ 

רעור לבית המשפט העליון באשר לפסק דין התובעים עהגישו  2020במהלך שנת 
  זה.

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

  

 )%100אלדר נכסים בע"מ (חברה בבעלות  3.13.2.13
  

קניונים בישראל המונפק והנפרע ב הון המניותבמחצית ה אלדר נכסים מחזיק
   ").קניונים" :מ (להלןבע"

משועבד , (מידע בדבר נכס זה לדוח 3.12יף ונים ראה סעלפרטים אודות קני
  ). 11למחזיקי אג"ח סדרה 

 – 2017במסגרת דיוני שומות הוצעה לחברה שומה לפי מיטב שפיטה לשנים 
. עיקר טענות פקיד השומה הינה שהחברה קיבלה במהלך שנים אלו 2014

ווחי שערוך ועל כן עליה להגדיל את הכנסתה החייבת דיבידנדים שמקורם בר
. פקיד המס טען מיליון ש"ח 11.2 -מ' ש"ח ולשלם מס בסך של כ 44.7- בסך של כ

שלו חברת קניונים בעלת הנכס (קניון בת ים) הייתה רושמת פחת תיאוריטי 
, למרות שהיא מציגה בספריה נדל"ן להשקעה שעל פי התקן החשבונאי בספריה

לפחת, הרי שרווחי השערוך היו גדולים יותר ובשל כך הוא  ך בהפרשהצוראין 
מוצא שקניונים חילקה דבדנד מרווחי שערוך. החברה השיגה על שומות אלו ויש 
לה טענות מהותיות בנושא הפחת כמו גם על אופן תחשיב ההכנסה החייבת לו 

ריה טענת מס הכנסה בנושא הפחת תתקבל. בשל הזהירות הפרישה החברה בספ
  מיליון ש"ח. 7.5 -לאחר בחינת סכומי המס שהיא תדרש לשלם סך של כ

  
  

 :(להלן )%100שטרום מרכזי מסחר ומלונאות בע"מ (חברה בבעלות א 3.13.2.14
  "אשטרום מרכזי מסחר")

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

  

  

  

 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 10,200 מגדל העמק

רמת  6,500 בית שמש 19,500 כרמיאל
 חובב

5,000 

 4,800 נתיבות 32,200 ברקן 3,550 עפולה 
 33,700 באר שבע 5,200 אשקלון  8,800  אלון תבור

 1,600 שער הנגב 24,000 כנות  6,000 טבריה
 28,200 שדרות    4,900 נהריה

      1,350 צפת
  81,000 סה"כ 69,400 סה"כ 53,500 סה"כ
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 ) %50(חברה בבעלות  קניון בערד -עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מ  3.13.2.15
 

אשטרום מרכזי מסחר מחזיקה מחצית מהון המניות המונפק והנפרע של 
  ן.להל 3.13.3.5בסעיף פירוט  עתידות, ראה

  

 )%100טרום נכסים השקעות עולמיות בע"מ (חברה בבעלות אש 3.13.2.16
  

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

  כללי –פעילות חו"ל  3.13.2.16.1

בגרמניה והחל מתחילת שנת  החלה החברה לפעול בחוץ לארץ 2007במהלך שנת 
  .גם באנגליה 2018

נמצאים מהם   15, כאשר נכסים 16 - 2020בדצמבר  31יום לנכון ברשות החברה 
   בגרמניה ואחד באנגליה.

  
נדל"ן להלן תמצית הפרמטרים המנחים את החברה בבואה לבצע השקעה ב

  בחו"ל:

  מיקום גיאוגרפי ופיזור גיאוגרפי של ההשקעות. -

 התשואה המתקבלת בגין ההשקעה בנכס. -
 טיב השוכרים לרבות רמת ביטחונות. -
 תקופת ההשקעה ומועדי פירעון. -
השקעה תוך התייחסות להיבטי המיסוי והרגולציה החלים על הגופים  -

 המוסדיים וחברות הביטוח השונות.
 קעה ובתמהיל ההשקעות.השרמת הסיכון בכל  -
 ה).אופן ההשקעה (הון בעלים, מזנין, הלווא -
 השקעה בתחום הנדל"ן לסוגיו: מסחר, תעשיה, משרדים. -
עלות הנכס למ"ר ביחס לעלות בניה עדכנית וכן מחיר למ"ר שכירות ביחס  -

 למחיר עדכני.

 

3.13.2.16.2 Ashtoh Properties B.V.  %94(חברה בבעלות:(  

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

 Ashtrom Propertiesמהון המניות המונפק והנפרע של  100%-מחזיקה ב
Europe להלן) -"Ashtrom" .(Ashtrom  מהון המניות של  94%-ב מחזיקה

מוחזקים ע"י  6%-"). יתר הAshtoh" :(להלן .Ashtoh Properties B.Vחברת 
  צד ג'.

  

, הניתנת למימוש Callת יאופצי Ashtrom-ל תימ) קי6%בגין אחזקת השותף (
 2,060לרכוש חלק זה תמורת ערכם הנקוב של המניות ( לה המאפשרתמיידי 

    .)אירו

  שלושה נכסים בגרמניה: Ashtoh-ל
  

  :  Euskirchenאוישקירשן,  )1  

נכס בעיר אוישקירשן הכולל שטחי אחסון, ייצור ומשרדים בהיקף  Ashtoh-ל    
   .מ"ר לשוכרים שונים 9,700-ר, מתוכם מושכרים כמ" 10,500- של כ
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  :Witienbergויטנברג,   )2  

משרדים בהיקף של ו מגורים נכס בעיר ויטנברג הכולל בעיקר שטחי Ashtoh-ל    
  שוכרים שונים.ל 84%שיעור של המושכרים במ"ר  1,430-כ

  

  :Weselוייסל,   )3  

-משרדים ומסחר בהיקף של כנכס בעיר וייסל, הכולל בעיקר שטחי  Ashtoh-ל    
  מ"ר לשוכרים שונים. 3,700-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
  

3.13.2.16.3 Ashtoh 2007 Properties B.V. %94ה בבעלות (חבר(:  

Ashtrom מהון המניות של חברת  94%- מחזיקה בAshtoh 2007 Properties 
B.V 2007" :(להלן Ashtohל (" -  Ashtoh 2007  .6%-יתר הנכס אחד בגרמניה 

  . לעיל) 3.13.2.16.2(ראה גם סעיף ידי צד ג' מוחזקים על 
טמונד הכולל שטחי משרדים וארכיון בשטח נכס בעיר דור Ashtoh 2007-ל                             

   המושכרים במלואם.מ"ר  14,000-כולל כ
משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום  Ashtoh 2007זכויות       

  לטובת בנק בגרמניה להבטחת הלוואה שניתנה לה לרכישת הנכס.

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

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

 )19(יחד עם הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ   2008Ashtoh-ל
 Ashtoh 2008) מספר נכסים.  (חלק ") (באמצעות חברת בתהשותפים(להלן: "
  :) המוחזקים באמצעות שותפויות גרמניות51%בנכסים 

  

מ"ר  36,300-מבנה משרדים בעיר ליפציג בגרמניה, בשטח בנוי של כ  )א

   .Duetsche Telecomלחברת בת בבעלות מלאה של  ברובו המושכר
            

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

 .Duetshe Telecomהמושכר ברובו המכריע לחברת בת של 
 יחד עם שותפיה, על הסכם  2008תוהו חתמה אש  2018, דצמברבחודש 

נכון  מיליון אירו. 37.85בתמורה ברוטו של מבנה המשרדים למכירת 
 29 - כעמד סכום הנכס בספרים על סך של  ,2018בספטמבר  30ליום 

הושלמה העסקה והתמורה  ,2019סוף חודש ינואר ב מיליון אירו.
 הועברה לידי השותפים.

2008 Ashtoh מלוא שווי הנכסים ומלוא פעילות  מאחדת בספריה את
כאמור  51%עקב אחוז הבעלות שלה בשותפויות שהינו לעיל השותפויות 

  לעיל.
  

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

באמצעות שותפות  ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מביחד עם    Ashtoh 2008 -ל
רמניה , גפרנקפורטמבנה משרדים בעיר היה , בחלקים שווים גרמנית

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

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

                                                      
  למיטב ידיעת החברה גוף קשור לבעל השליטה במשותף הינו בעל ענין החברה. 19
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 3.13.3 עיףס ורא ,פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות

  להלן.
  

 , על הסכם היחד עם שותפ Ashtoh 2008חתמה  2019, מאיבחודש 
מיליון אירו ,  40כוללת של בתמורה מבנה המשרדים לצד ג' למכירת  

הושלמה העסקה לאחר  2019חלק החברה מחצית סכום זה. בחודש יולי 
נכון למועד חתימת ההסכם שווי הנכס שהוצג  קבלת מלוא כל התמורה.

  מיליון אירו. 27.5-ם עמד על סך של כבספרי
  

  ):%100חלק החברה (  ליד דיסלדורף חדש רכישת מבנה משרדים  )ד
באמצעות שותפות  Ashtoh 2008חתמה , 2020במהלך חודש ינואר 

גרמנית על הסכם לרכישת מבנה משרדים הממוקם בפרברי העיר 
הנכס  חניות. עלות 185מ"ר ובנוסף  8,034דיסלדורף, גרמניה בשטח של  

 אירומיליון  1.6 -(הכוללים כ אירומיליון  22.7-הסתכמה בסך של כ
 2020עלויות רכישה נוספות). התמורה שולמה למוכר בסוף חודש אפריל 

עם התקיימות כל התנאים המתלים להלן: רישום הערת אזהרה על 
הנכס, זכות סירוב של העירייה בה ממוקם הנכס, מחיקה של שעבוד 

וכיו"ב. סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות הבנק של המוכר 
. יתרת מימון העסקה נעשתה אירומיליון  8.7- ברכישת הנכס הינו כ

 5) שנלקחה לתקופה של Non Recourseבאמצעות הלוואה בנקאית (
. קרן ההלוואה נפרעת 1% - שנים בשיעור ריבית שנתית קבועה של כ

קורי. כבטוחה מסכום ההלוואה המ 2%בשיעור שנתי קבוע של 
להתחייבויותיה כלפי התאגיד הבנקאי, שעבדה השותפות את זכויותיה 

  בנכס.
הנכס מושכר במלואו לדייר אחד, חברה בינלאומית העוסקת בתחום 

וזאת  2026הרפואה לתקופת שכירות המסתיימת בחודש אוגוסט 
מיליון אירו המשקפים  1.193 -בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של כ

על עלות הנכס. יצוין, כי לשוכר קיימות שתי  5.26%- של כ תשואה
) שנים כל אחת. דמי השכירות צמודים 5אופציות להשכרה בנות חמש (

  בשכר הדירה. 1.5%כל שנה לעליה של 
  

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

  ):%57מבנה משרדים "הסן" חלק החברה (
Ashtoh 2010  ביחד עם צד ג' מחזיקה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה

 מ"ר 15,200- מבנה משרדים בעיר הסן, גרמניה בשטח בנוי של כ 75%הינו 
 RWEמ"ר) לחברת החשמל  11,681. הנכס מושכר ברובו (המושכר במלואו

, יתרת השטח מושכרת לשלושה 30.6.2023לתקופת שכירות שתסתיים ביום 
   .ספיםדיירים נו

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

Ashtoh 2010  ביחד עם אחרים מחזיקה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה
מ"ר  14,300-מבנה משרדים בעיר דיסלדורף, גרמניה בשטח בנוי של כ 45%הינו 
  .רמ" 14,100 -שטחים אלו מושכרים כמתוך חניות.  192וכן 

  להלן. 3.13.3סעיף ראה  –וצג בסעיף השקעות בחברות כלולות פרויקט זה מ

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

  :)%45גרמניה (חלק החברה  בעיר דיסלדורף, שנימבנה משרדים 
Ashtoh 2010 חזיקה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה החד עם אחרים בי

מ"ר  27,175-מבנה משרדים בעיר דיסלדורף, גרמניה בשטח בנוי של כ 45%הינו 
  . חניות 442וכן המושכר במלואו 

  להלן. 3.13.3ראה סעיף  –פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות 
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 , על הסכם הד עם שותפיח  Ashtoh 2010חתמה  2019, אוקטוברבחודש 
ובנוסף  מיליון אירו 31 -נטו בסך כבתמורה מבנה המשרדים לצד ג' למכירת  

כולל  ,חלק החברה בתמורה .מיליון אירו 14.7החזר הלוואת הבעלים בסך של 
בחודש  מיליון אירו. 18.15 - הסתכם בסך של כ ,רווחיה בגין ייזום הפרויקט

שיקפה  . החברהבלת מלוא כל התמורההושלמה העסקה לאחר ק, 2019 נובמבר
 2019של שנת בעקבות זאת בהתאם להערכת שווי שעודכנה ברבעון השלישי 

  מיליון אירו. 7.4- עליית ערך של כ
  

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

  ):%45" חלק החברה (2מבנה משרדים "פרנקפורט 
Ashtoh 2011  עם אחרים מחזיקה באמצעות שותפות גרמנית שחלקה בה ביחד

מ"ר  7,985-מבנה משרדים בעיר פרנקפורט, גרמניה בשטח בנוי של כ 45%הינו 
  חניות.  60המושכר במלואו וכן 

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

  ):%80" חלק החברה (טטאדשמבנה משרדים "נורדר
Ashtoh 2011  שותפות  באמצעות 2016רכשה ביחד עם אחרים באוקטובר

שטאדט גרמניה, בשטח רמבנה משרדים בעיר נורד 80%גרמנית שחלקה בה הינו 
  חניות. 208מ"ר וכן  12,300  -כ בנוי של

משטחו)  51% -שוכרים כאשר עיקר השטח (כ לושההנכס מושכר במלואו לש
ת תקופוח מערכות רפואיות למעבדות לבינלאומית העוסקת בפית המושכר לחבר

   .עם אופציות להארכה 2026במרץ  31שכירות שתסתיים ביום 
  

  ):%04מבנה משרדים "המבורג" חלק החברה (
Ashtoh 2011  באמצעות שותפות  2016רכשה ביחד עם אחרים בספטמבר

מבנה משרדים בעיר המבורג גרמניה,  40%גרמנית שחלקה בה בשרשור הינו 
 -מתוך שטחים אלו מושכרים כ חניות. 83מ"ר וכן  10,400 -כ י שלבשטח בנו

  מ"ר. 10,200
  להלן. 3.13.3ראה סעיף  –פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות 

  
ת בשעבוד ראשון ללא הגבלה בסכום וזכויות השותפות בנכסים הנ"ל משועבד

  האמור.לטובת בנק בגרמניה להבטחת הלוואה שניתנה לרכישת הנכסים 
  

3.13.2.16.7 Ashtoh 2012 properties B.V.   להלן:  "%50(חברה בבעלות) (Ashtoh 2012("  

  ):%40מבנה משרדים "וולפסבורג" חלק החברה (
2012 Ashtoh  שותפות גרמנית שחלקה בה  2016מחזיקה החל מחודש דצמבר

 -מבנה משרדים בעיר וולפסבורג גרמניה, בשטח בנוי של כ 40%בשרשור הינו 
שטח זה כולל את שטח המבנה החדש שהקימה  חניות. 176"ר וכן מ 8,500

נמסר מיליון אירו ואשר  8.5מ"ר בעלות של  3,000 -השותפות בשטח של כ
לשוכר אחד אשר שכר את כל שטח המבנה תמורת שכ"ד שנתי  2020בחודש יוני 

  .אלפי אירו 589- של כ
 50% -(כ  למספר שוכרים כאשר עיקר השטח הבמלוא יתרת הנכס מושכרת

משטחו) מושכר לשתי חברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום הרכב לתקופת 
   עם אופציות להארכה.  2026באפריל  30שכירות שתסתיים ביום 

  
  .להלן 3.13.3ראו סעיף  ,פרויקט זה מוצג בסעיף השקעות בחברות כלולות

  
ום ת בשעבוד ראשון ללא הגבלה בסכוזכויות השותפות בנכס הנ"ל משועבד

  לטובת בנק בגרמניה להבטחת הלוואה שניתנה לרכישת הנכסים האמור.
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3.13.2.16.8 Ashtoh 2013 properties B.V.   להלן: "%100(חברה בבעלות) (Ashtoh 
3201("  

  ):100%( רכישת שלושה מבני משרדים 
חתמה החברה באמצעות שותפויות גרמניות על חוזה  2017בנובמבר  חודשב

 כל אחת מהערים הבאות במבנה משרדים ניה לרכישת שלושה נכסים בגרמ
  ובעיר מנהיים. , בובליגן (הממוקמת ליד שטוטגרט) דיסלדורף

  
  מבנה משרדים דיסלדורף

חניות. הבניין מושכר למספר  378 - מ"ר ו 21,700 -בשטח של כמשרדים מבנה 
   .89% -דיירים, בתפוסה של כ

  מבנה משרדים בובליגן 
חניות. הבניין מושכר לחברה בינלאומית  544-ו מ"ר 12,000 - בשטח של כ מבנה

  .31.12.2026העוסקת בייצור כלי רכב, לתקופת שכירות שתסתיים ביום 

  מבנה משרדים במנהיים
חניות. הבניין מושכר למספר דיירים  106-מ"ר ו 6,100 -בשטח של כ מבנה

 .100%בתפוסה של 
 ת בשעבוד ראשון בדרגהבשלושת הנכסים הנ"ל משועבדו Ashtoh 2013זכויות      

ללא הגבלה בסכום לטובת בנק בגרמניה להבטחת הלוואה שניתנה לה לרכישת 
  שלושת הנכסים לעיל.

3.13.2.16.9 Ashtrom properties U.K. LTD   %100(חברה בבעלות (  

  השקעות באנגליה

חברת בת שמקום מהון המניות המונפק והנפרע של  100%מחזיקה  החברה 
מנהל מספר עובדים ובראשם מעסיקה החברה זו במסגרת  .מושבה בלונדון

במשרה מלאה אשר תפקידו לרכז את פעילות ההשקעה והניהול של הנכסים 
החברה מתמקדת באיתור נכסים מניבים, בעיקר בנייני שיירכשו בארץ זו. 

משרדים ומתחמי לוגסטיקה ואחסנה בערים מרכזיות כגון ברמינגהם, לידס, 
  תי.מנצ'סטר, ליוורפול ולונדון רב

בכוונת החברה לחתום על הסכמים לרכישת שני נכסים נוספים בשתי ערים 
באנגליה כפי שדיווחה בדיווחיה לבורסה והיה והמו"מ המתקדם יסתיים 
בהצלחה וכן תמשיך בפעילותה לאיתור נכסים מניבים מתאימים לרכישה 

 באנגליה.

  מבנה משרדים בליברפול

 AP Exchange Flagsחברה נכדה השלימה החברה באמצעות 2019 בחודש יולי
LIMITRD מ"ר  33,800 -רכישת בנין משרדים בעיר ליברפול בשטח של כ

 -מיליון פאונד הכוללים כ 70 -בתמורה של כ, 93%המושכר בשיעור תפוסה של 
מיליון  5 -שכר הדירה השנתי הינו כ .מיליון ש"ח) 18.5 -מיליון פאונד (כ 4.1

צעות הון עצמי וכן באמצעות הלוואה בנקאית פאונד. מימון העסקה נעשה באמ
)Non Recourseשנתית  שנים בריבית 7מיליון ליש"ט, לתקופה של  41- ) בסך של כ

 0.6% -בשיעור שנתי קבוע של כ נפרעת. קרן ההלוואה 2.56% - קבועה של כ
  מסכום ההלוואה המקורי. 

ללא הגבלה  משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה בנכס AP Exchange Flags זכויות
  .הנכסהלוואה שניתנה לה לרכישת הלהבטחת  אנגליה בסכום לטובת בנק ב
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  השקעות בחברות כלולות    .3.13.3

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

  31.12.20  

 ש"ח לפי א

31.12.19  

 ח"שלפי א

    שיעור אחזקה 

  329,962  440,987  50%  חוצות המפרץ 

  11,170  11,505  50% אשציפור בע"מ

  324,970  325,012  50%  קניונים בישראל בע"מ 

  55,975  51,577  50%  שותפות קניון באר שבע

  36,562  33,898  50%  עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מ

 203,712 209,064  42.3%  מגדלי הוד השרון בע"מ

  15,816  10,306  27.5%  המרינה הכחולה

  74,343  69,418  21%  י פס בע"מסיט

  17,017  14,095  21%  סיטיפס מפעיל , שותפות מוגבלת

  6,266  6,477  50%  א.מ.הייטק בנגב בע"מ

  24,864  26,318  50%  אקה שותפות רשומה –אשטרום 

  28,194  69,672  50%  א.א  בנוי לתלפיות בע"מ

Ashtoh 2010 –  25,328  29,677  45%  )1(    2דיסלדורף  

Ashtoh 2010 –  2,326  2,316  45% נמכרהנכס  )1(    3דיסלדורף  

Ashtoh 2008  -  567  34  50%  נמכרהנכס )  2( 1פרנקפורט  

Ashtoh 2011 –  27,674  29,994  45% )3( 2פרנקפורט  

Ashtoh 2011 –  20,992 25,099  40%  )3( 2המבורג 

Ashtoh 2012 –  16,596 20,038  40%  )4( 2וולפסבורג 

 3,844 3,977  49%  כלולה באשלד בע"מ חברה 

  1,181  2,441    אחר

  7,35921,2  905,381,1    סה"כ השקעות בחברות מוחזקות
 

 לעיל. 3.13.2.16.5ראה סעיף  )1(
 לעיל. 3.13.2.16.4ראה סעיף  )2(
 לעיל. 3.13.2.16.6ף ראה סעי )3(
 לעיל. 3.13.2.16.7ראה סעיף  )4(

  

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

של הון המניות  20בע"מ , בחלקים שווים, עם מליסרוןבעליםחברה הינה הה
   ").חוצותהמונפק והנפרע של חוצות המפרץ חיפה בע"מ (להלן: "

 231,000 -כ חוצות הינה הבעלים של קרקע וזכויות חכירה בקרקע בשטח של
  מ"ר.

  
 :" (להלןהמפרץ פרויקט "חוצותעל המקרקעין הנ"ל הקימה חוצות את 

חנויות אשר בו פועלות  ") שהינו מרכז מחסני מכר "סטריפ מול"יקטהפרו"
 59,200- מתוכם מושכרים כ, שוקמ"ר שטח  65,000 -בשטח של כ ועסקים שונים

   מ"ר לשוכרים שונים.

                                                      
למיטב ידיעת החברה מליסרון בע"מ הינה חברה ציבורית שבעלי השליטה בה, הינם עופר השקעות בע"מ חברה פרטית  20

 תו.בשליטת עיזבון מר יולי עופר ז"ל ובני משפח
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המאפשרת לה בניית  מ"ר 135,000 -בשטח של כ זכויות בניה, יתרת חוצותל
  מבנים נוספים.

  
מנורה שקיבלה בעבר מחברת  הההלוואת את פרעה חוצו, 2020בינואר  1ביום 

  .מבטחים ביטוח בע"מ
מליסרון הלוואת בעלים במלוא הסכום הנדרש  העמידה  הלצורך פרעון ההלווא

 יוםלסילוק ההלוואה בהתאם לתנאי הלוואות הבעלים הקיימות נכון ל
. בכפוף להעמדת ההלוואה התחייבה אשטרום להעמיד לחברה 31.12.2019

שתועמד ע"י ) מיליון ש"ח 110-כ(השווה למחצית ההלוואה הלוואה בסך 
בדצמבר,  31וזאת עד ליום  תנאים ובאותם") הלוואת מליסרוןמליסרון (להלן: "

2020 .  
  

הנפיקה מליסרון אגרות חוב בבורסה ושעבדה את מחצית  2020בחודש מרץ 
ת חוב אגרו החברהבחודש יוני הנפיקה  .לטובת בעלי האג"חזכויות חוצות בנכס 

) בבורסה ושעבדה את מחצית זכויות חוצות בנכס כפי שעשתה 12 (סדרה
את חלקה בהלוואת  החברהעם קבלת תמורת ההנפקה העבירה  מליסרון. 

ואלו שימשו להחזיר את הלוואתה העודפת של  הבעלים לחוצות המפרץ
  .3.12.2ראה גם סעיף  .מליסרון

  
בשעבוד ראשון  שועבדוס הנ"ל זכויות חוצות בנכנכון לתאריך הדוח הכספי  

  כאמור לעיל. והחברהלטובת בעלי אגרות החוב של מליסרון בדרגה 
  

  )%50אשציפור בע"מ (חלק החברה  .3.13.3.2

החברה מחזיקה במחצית מהון המניות המונפק והנפרע של אשציפור בע"מ 
  בע"מ. 1995") והיתרה מוחזקת ע"י נצבא החזקות אשציפור" :(להלן

) לא רשומות בגין קרקע 91%ה מהמינהל מהוונות (לאשציפור זכויות חכיר
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 
עזב השוכר את הנכס. אשציפור  2020. החל מחודש יולי להבים וסכיני גילוח

לנכס.  2021וכר חליפי שהיה אמור להיכנס בתחילת שנת חתמה על הסכם עם ש
בשלב זה נדחתה כניסת השוכר בשל משבר הקורונה.  בימים אלו המשק נפתח 

סיכוי רב שהשוכר עימו נחתם ההסכם כאמור יכנס  נולפעילות יותר ויותר ויש
  לנכס ויחל להשתמש בו.

  

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

  לעיל. 3.12.1זה ראה סעיף לפרטים בדבר נכס 

  )%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"

ית הממשלה יהשותפות הינה בעלת זכויות חכירה בחלקים הבאים מפרויקט קר
-מתוכם מושכרים כ מ"ר 7,100 -וק) של כבבאר שבע: מרכז מסחרי בשטח (שו

 50%וכן המושכרים במלואם מ"ר שטחי (שווק) משרדים  720 -, וכמ"ר 5,300
  חניות).  710מהחניון (הכולל 

  

 )%50(חברה בבעלות  קניון בערד -עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מ  .3.13.3.5

לעיל), מחזיקה  3.13.2.12החברה באמצעות אשטרום מרכזי מסחר (ראה סעיף 
מחצית מהון המניות המונפק והנפרע של עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מ ב

  ").עתידות" :(להלן
לעתידות זכויות חכירה מהמינהל (לא רשומות עקב אי רישום איחוד וחלוקה) 

 16 -בשטח של כ לגבי מרכז מסחרי (קניון) אשר בנתה על קרקע ) 91%(מהוונות 
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  .בערדדונם 
מ"ר וכן חניון  12,500 -כשטח מבונה של  ותללבשתי קומות הכו בנויהקניון 
    ומות חניה.מק 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 

  "ר.  מ 740 - הדו"ח טרם הושכרו שטחים בהיקף של כ
, ומשבר הקורונה בפרט בכללערד בעיר תדרדרות המצב הכלכלי על רקע  ה

)  4,661 –(שנה קודמת  9,143 לעתידות גרעון בהון העצמי אשר מסתכם בסך של 
נת את עתידות על דרך של הלוואת מבשל העובדה שהחברה ממ. אלפי ש"ח

הרי שגם חלק השותף בגרעון בהון נכלל בתוצאות  ,בעלים גם בגין חלק השותף
  .רההחב

זכויות עתידות בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום 
  לטובת בנק הפועלים בע"מ להבטחת הלוואה שניתנה לה.

  
   ידות מלונאות בע"מעת

תידות מחזיקה במלוא הון המניות המונפק והנפרע של עתידות מלונאות בע"מ ע
ידות מלונאות עם המינהל חתמה עת 20.3.94"). ביום מלונאות עתידות" :(להלן

 8ת מלון בן ימ"ר בערד, לבני 1,500 -על הסכם פיתוח לגבי קרקע בשטח של כ
  . תקופת הפיתוח חלפה. מ"ר 4,800קומות בשטח כולל של 

קיבלה עתידות מלונאות מכתב מהמינהל לפיו הוחלט לא  4.5.99עם זאת ביום 
למועד בו תחליט  לבטל את הסכם הפיתוח ולאפשר לה להחזיק את הקרקע עד

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

החברה, יחד עם מבטח שמיר נדל"ן בע"מ שלמיטב ידיעת החברה הינה חברת 
"מבטח : מבטח שמיר אחזקות בע"מ (להלןבת בבעלות ובשליטה מלאה של 

מהון המניות המונפק  84.67%) הינן הבעלים, בחלקים שווים, של שמיר"
") יתרת המניות במגדלי השרון הוד: "והנפרע של מגדלי הוד השרון בע"מ (להלן

  הוד השרון מוחזקות ע"י צדדים לא קשורים.

דונם באזור  30 - כמגדלי הוד השרון הינה הבעלים של קרקע בשטח כולל של 
  התעשייה נווה נאמן בהוד השרון.

מ"ר.  מתוך  72,000 -בניינים בשטח שווק כולל של כ שהיחמלמגדלי הוד השרון 
מ"ר  64,000-מ"ר והושכרו כ 2,100 -השטחים הנ"ל נמכרו בשנים קודמות כ

 תלחברמ"ר  2,850 -כהשכירה הוד השרון  2020בתחילת שנת לשוכרים שונים. 
על דרך של  2021בחודש ינואר  אותם שהחלה להפעילנכסים בע"מ אשטרום 

  .השכרת חללי עבודה)

הוד השרון הגישה תכנית לאישור הועדה המקומית לתוספת זכויות בניה 
אושרה בוועדה  התוכנית .מבניםמ"ר לבניית שני  60,000- במתחם בהיקף של כ

ות וחתימה על המקומית להפקדה בוועדה המחוזית בכפוף לאישור פקיד היער
בהמשך לאישור הוועדה המקומית הוגשה התוכנית לוועדה  כתב שיפוי.

 המחוזית והיא נמצאת כעת בהליך קליטה לפני פרה רולינג. 
בנכס הנ"ל משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה  הוד השרוןכויות ז

 ,להבטחת הלוואה שניתנה לה. כמו כןהראל בסכום לטובת חברת הביטוח 
מבטח שמיר נדל"ן בע"מ (להלן: "מבטח שמיר") ערבות עם  ידה החברה יחדהעמ

כל אחת לטובת המלווה, לשם הבטחת הפירעון של ההלוואה.  50%בשיעור של 
  לאמות מידה פיננסיות כדלקמן:  הוד השרון  כן התחייבה 
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מערך הנדל"ן   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
פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ש"ח וכי יחס ההון העצמי למאזן, על 

במשך תקופה העולה על שני  17.5% -הרבעוניים או השנתיים, לא יפחת מ
  בתנאים אלו.החברה נכון למועד דוח זה עומדת רבעונים רצופים. 

   )%27.5המרינה הכחולה בע"מ (חברה בבעלות  .3.13.3.7

מהון המניות המונפק והנפרע של המרינה הכחולה  27.5%החברה מחזיקה 
"). יתר בעלי המניות במרינה הכחולה הם אשדר הכחולה המרינה" :להלן(בע"מ 

) בע"מ (חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של אשדר 1997ייזום ובניה (
פרטית שהינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות חברה לבניה בע"מ חברה 

, , אשר למיטב ידיעת החברה בעלת השליטה בה הינה קבוצת אשטרום בע"מערך
) 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 
ת החכירה יוחזרו שטחי . בתום תקופוהיא מתפעלת אותם על פי הסכם חכירה

   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.

ובעורף המרינה   למרינה הכחולה הוקנו בפועל הזכויות במרבית שטחי המרינה
, 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). 

  ינה הכחולה. שונות, תוקצנה הזכויות במגרשים הנ"ל למר
  

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 

ין. במקרה של ביטול החוזה בחוזים אלה לא יועברו על שמם הזכויות במקרקע
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. 
  

  הן התחייבה בעורף המרינה.המרינה הכחולה השלימה חלק מעבודות הפיתוח ל
, התקבל היתר בניה לביצוע עבודות פיתוח השטח הציבורי 2017בחודש מרס 

, 2019ובחודש דצמבר  הכולל בין היתר הקמת אגם ועבודות פיתוח נוספות
החלה החברה בביצוע עבודות האגם והשצ"פ והן אמורות להסתיים ברבעון 

העריכה החברה את אומדן , 2020 בדצמבר 31. נכון ליום 2022השלישי של שנת 
העברת  מיליון ש"ח. 111 -בסך של כאלו ההתחייבויות להשלמת עבודות פיתוח 

זכויות המקרקעין ברשות מקרקעי ישראל כפופה לביצוע עבודות הפיתוח 
  כאמור.

  
חתמה החברה ובעלי המניות על חידוש הסכם המסדיר  2018בדצמבר,  25ביום 

בהתאם להסכם, ההלוואות יפרעו על ידי החברה  את תנאי הלוואות הבעלים.
את השווי של ההלוואות  ודדתמ המרינה. 2023בדצמבר,  31בתשלום אחד ביום 

  מדי תקופה .
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חושב על ידי מעריך שווי בלתי תלוי. ההפרש בין גובה ההלוואות מהשווי 
בספרים לבין שווין נזקף לקרן הון. שיעור הריבית הגלומה עד מועד פירעון 

. בהתאם לכך הוצאות המימון בגין 46.1%הינם  2019-ו 2020לוואות לשנים הה
 19,723 -2019אלפי ש"ח  ( 28,472הבעלים הסתכמו בתקופת הדוח בסך של 

  ).ש"ח
      

מיליון  67.9-בתקופת הדו"ח רשמה המרינה הכחולה בע"מ הפסד בסך של כ
 28.4,   )."חשמיליון  18.7-חלק החברה בהפסד זה הסתכם בסך של כש"ח (

מיליון נובע מריבית על הלוואות הבעלים כמפורט לעיל ויתרת ההפסד נובע 
מיליון ש"ח  אשר החברה  37משומת  דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל  בסך 

כמו כן המרינה  זה עומדת החברה להגיש השגה ,נדרשה לשלם. על סכום 
 14.5- ל סך של כהכחולה  שלחה דרישות תשלום לרוכשי המגרשים המצוינים ע

מיליון ש"ח  מאחר ובהתאם להסכמים שנחתמו עימם תשלום כאמור חל על 
  בעלי המגרשים

  
  
ידי מגדלי המרינה  על המרינה הכחולההוגשה תביעה כנגד  2019מרס, חודש ב
מיליון  50- ) בסך כולל של כ"השותפות" :שותפות מוגבלת רשומה (להלן -) 2006(

מיליון ש"ח בגין אובדן תשואה שהשותפות  43 -כש"ח, מתוכם פיצויים בסך של 
טוענת כי יכלה להפיק מהשימוש בתמורה שהייתה אמורה להתקבל ולא 

, למכירת הזכויות במגרש לצד ג'. 2011התקבלה בעסקה בה התקשרה בשנת 
שונות שנטען  התחייבויותולא קיימה  הפרה מרינה הכחולהה כיהשותפות  טענת

, בקשר למכירת 2006ם שנחתם בין הצדדים בשנת בהסכ עצמה על נטלה זוכי 
מ"ר, המצוי במתחם המרינה בעיר  7,200 -, בשטח של כ54זכויות במגרש 

  אשדוד.
 מרינה הכחולהל, המרינה הכחולה של המשפטיים יועציה עמדת על בהסתמך

בגין אובדן תשואה וכי לא  לפיצוי לתביעה ביחס טובות הגנה טענות עומדות
לשלם את הסכומים  תחוייבלא  שמרינה הכחולהביר להניח שיהיה זה בלתי ס

מיליון ש"ח  7 -הנתבעים בנוגע לחלק זה. באשר ליתרת סכום התביעה בסך של כ
מעריכה ההנהלה כי הסבירות לאור השלב המקדמי בו מצויים ההליכים, 

  .לתשלום סכום זה הינה נמוכה
רינה ואחרים) בקשר (חברת מגדלי המהגישו נתבעים  2019בדצמבר,  22ביום 

במתחם המרינה באשדוד שנעשו מול  54לעיסקאות למכירת זכויות במגרש 
המרינה בטענה לפיה  המרינה הכחולההודעת צד ג' כנגד  ,המרינה הכחולה

שכן העיכוב נבע  54זכויות במגרש ההיא זאת שגרמה לעיכוב במסירת  הכחולה
קרקעין לידי מגדלי להעביר זכויות במ מרינה הכחולהנוכח מחדליה של ה

 21הסכומים שנוקבים הנתבעים השונים נעים עד המרינה תוך פרק זמן סביר. 
לא ניתן בשלב זה לאור השלב המקדמי בו מצויים ההליכים, מיליון דולר. 

    )27.5% –(חלק החברה  להעריך את הסיכון.
  

(חלק  ובחברת קונקט ירושלים בע"מהשקעה במניות חב' סיטי פס בע"מ    .3.13.3.8
   )%12ברה הח

מהונה  21% יחד עם קבוצת אשטרום ושותפים נוספיםב חזיקהמ החברה
  ").  סיטיפס" :של סיטיפס בע"מ (להלן מונפק והנפרעה

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

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

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

הסכם קלה בירושלים (להלן: "של פרויקט הרכבת ה B.O.Tותחזוקה בתנאי 
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מסדיר את התחייבויות סיטיפס בכל הקשור להפעלת  וןי"). הסכם הזכהזיכיון
ותחזוקת הקו וכן את הזכויות של סיטיפס מול מדינת ישראל ולהפך. תקופת 

שנים ושמונה  30ובתוספות לו, הינה למשך  וןהזיכיון שנקבעה בהסכם הזכי
בכפוף להארכות נוספות שהמדינה  2006חודשים שתחילתן בחודש ינואר 

, וןרשאית לתת לסיטיפס בעתיד, ככל שהמדינה לא תאריך את הסכם הזכי
את קו הרכבת הקלה לידי מדינת ישראל  2036סיטיפס תעביר בחודש ספטמבר 

) שנים ממועד 7לפי הסכם הזיכיון הקיים, החל משבע ( ללא תמורה כלשהי.
זכות לרכוש את הזכויות של סיטיפס בקו ), למדינה יש 2019התפעול (קרי, מרץ 

  )Buyback-הפעלת זכות ה(  האדום על ידי מתן הודעת רכישה

החברה מחזיקה  ביחד עם קבוצת אשטרום ושותפים נוספים באמצעות שותפות 
), גם בחברת קונקט 21%") (חלק החברה בשותפות השותפותמוגבלת (להלן "

ה פרטית שכל עיסוקה הינו קבלן "). קונקט הינה חברקונקטירושלים (להלן "
תפעול של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים וזאת מכח הסכם תפעול ותחזוקה 

  ט לבין החברה הזכיינית, סיטיפס.ם בין קונקשנחת

, פרסמה מדינת ישראל את מסמכי המכרז להקמה ותפעול של "הקו 2018ביוני 
בל מהמדינה את כחלק מהמכרז, הזוכה יק. הירוק" של הרכבת הקלה בירושלים

ידיעת  . למיטבBuyback")להלן: "( הקו האדום ויהיה אחראי להמשך תפעולו
נבחר זוכה במכרז. יצוין כי למיטב ידיעת  2019החברה, בתחילת חודש אוגוסט 

החברה מימוש הזכייה של הזוכה במכרז כפופה להתקיימות תנאים שונים. 
ממש את הזכות לרכוש מסמכי המכרז, המדינה הביעה את כוונתה למסגרת ב

  . את הקו האדום מהזכיין הקיים, חברת סיטיפס
דווחה החברה על חתימת סיטיפס על הסכם עם מדינת  2020בפברואר,  12ביום 

ישראל למכירת פעילות הקו האדום חזרה למדינת ישראל, ובמסגרת זו על 
רת הסכם הסדהסדרת תביעות וטענות העבר בין הזכיין למדינת ישראל (להלן :"

 Buyback -וכחלק בלתי נפרד מהסכם הסדרת הבבד "). בד Buyback-ה

קבלן (להלן: " A.S Transport A -קבוצת אשטרום והתקשרה סיטיפס עם 
בכפוף למסירת הודעה להסדרת גמר חשבון תביעות העבר מולו. ") ההקמה

על ידי מדינת ישראל, אשר תכלול את  Buyback  -על הפעלת זכות ה סיטיפסל
ד הפעלת הזכות האמורה, תעביר סיטיפס את הבעלות והתפעול בקו האדום מוע

). בתמורה לממכר וכן להסדרת תביעות "הממכר"להלן: (לידי מדינת ישראל 
) העבר (לרבות בקשר עם תביעות בקשר עם תקופת ההקמה של הקו האדום

מילארד ש"ח (אחרי מס),  1.62תשלם מדינת ישראל לסיטיפס תמורה בסך של 
מיליון ש"ח מסך התמורה כאמור  380סך של  וספת מע"מ כדין (ככל שיחול).בת

  מיליון ש"ח). 285ישולמו לקבלן ההקמה (חלק קבוצת אשטרום 
 סיטיפסהתקבלה הודעת המדינה ל 2021בפברואר  8לאחר תאריך המאזן, ביום 

הסכם הזיכיון   Buyback -בהתאם להודעת ה. Buyback - על הפעלת זכות ה

מועד להלן: "( 2021באפריל  16ייכנס לתוקף החל מיום  Buyback -וה יסתיים

באותו מועד תעביר סיטיפס את הבעלות והתפעול בקו "). Buyback" -ה

, Buyback-האדום לידי מדינת ישראל. כמו כן, בהתאם להודעה, החל ממועד ה
 המדינה תיקח על עצמה את כל התחייבויות הזכיין בהתאם להסכמי המימון של

   .סיטיפס אל מול הגופים המממנים של סיטיפס
באפריל  2מיום   ,2020בפברואר  12מיום  יםמיידי יםלפרטים נוספים ראו דיווח

-2020-01 ,2020-01-013165  :מס' ות(אסמכתא 2021בפברואר  9ומיום  2020
  ) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).2021-01-016194 -ו 030694

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

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

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

 את אמד המבקש. הטעיה, עוגמת נפש, ניצול, השחתת הזמן, סבל ותסכול רב
  "ח. ש מיליון 312-כ של בסך הקבוצה חברי לכלל הנזק
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כך שסכום התביעה  הבקשה לתיקון בקשה הגישהמבקש  ,2019בפברואר  7 ביום
   מיליון ש"ח וכן להוסיף עוד קבוצת תובעים לתביעה.  76.5-יגדל בעוד כ

התקבל פסק דין בתובענה, במסגרתו בית המשפט הורה  2019בדצמבר  9ביום 

לאישור, תוך חיוב המבקשים בהוצאות המשיבות בסך של על דחיית הבקשה 

 .")הדין פסקש"ח (להלן: " 10,000
המבקשים הגישו ערעור לבית המשפט העליון על פסק  ,2020בינואר  20ביום 

  .הדין

במסגרת הערעור, המערערים ביקשו כי בית המשפט העליון יקבע כי בית 

שור, וכן כי יבטל את המשפט המחוזי שגה בהחלטתו לדחות את הבקשה לאי

  פסק הדין ויקבע כי יש לאשר את התובענה הייצוגית.

יון בערעור נדחה דניתנה החלטת בית משפט לפיה ה 2020בנובמבר,  24ביום 

  .2021ביולי,  5ליום 

  )%25א.מ הייטק בנגב בע"מ (חלק החברה  .3.13.3.9

אשליר הינה בעלת מחצית מהון המניות המונפק והנפרע של א.מ.הייטק בנגב 
"). 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

לה על ידי מנהל מקרקעי ישראל. ואשר  באזור שער הנגב על קרקע שהוקצתה
  שום אחוד וחלוקה).ניתנו לחברה בגינה זכויות חכירה (לא רשומות עקב אי רי

עם אופציה   2020עד לחודש פברואר  המבנים הושכרו לחברה גדולה עתירת ידע
סיים השוכר את תקופת השכירות. , 2020 פברוארחודש סוף ב .לעוד שנתיים

בשל משבר אך , תוכניות שיאפשרו את השכרת מבנים אלו הכינואשליר ושותפה 
  .הקורונה תוכניות אלו מתעכבות

   )%50(חלק החברה  אקה השקעות,שותפות מוגבלת –אשטרום  .3.13.3.10

 .בפרק תחום פעילות יזמות הנדל"ן  4.16.1ראה סעיף 

     )%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 
 ,בירושלים") לה זכויות לרכישת קרקע באזור תלפיות תלפיות" :(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  
נכון  .מיליון ש"ח 20הוסיפה עוד  2020ש"ח ובמהלך שנת מיליון  50עד גובה של 

 . מיליון ש"ח 70.3 -כ מה הלוואת הבעלים בסך שלתכהס, 2020בדצמבר  31ליום 
הוגדלו זכויות הבניה, בעקבות תב"ע להגדלת הזכויות , 2020 נובמברבחודש 

  מ"ר .  48,000-מ"ר לכ 24,000-מהיקף של כ 500%-ל 150% - שהגישה החברה מ
. ושתי קומות מסחר קומות מרתף 5ת בנייתלפיות השלימה  למועד זהנכון 

ובימים אלו שוקדת על מן מעם בנק מחלקי הסכם ליווי  תלפיות חתמה על
  מלא. הסכם ליווי

   

  -  )%44(חלק החברה   קרקע נס ציונה .3.13.3.12

באמצעות שותפות מוגבלת  ביחד עם שותף חתמה החברה ,2019במרץ  6ביום 
הזכויות מ 88% רכשהבמסגרתו  עם צד ג',מכר הסכם שהוקמה על ידם על 

-דונם עליהן ניתן לבנות שטחי משרדים בהיקף של כ 7.5-מגרש בשטח של כב
וכן חתמה באמצעות השותפות  מיליון ש"ח,  24-סך של כמ"ר תמורת  17,000

עסקה משותפת עם אותו צד שלישי שנותר הבעלים /המוגבלת על הסכם שיתוף
חד עם שותפיה לבנות על בכוונת החברה י. מהזכויות במקרקעין 12% - של כ

מ"ר.  17,000-מעל קומת מסחר בהיקף של כ קרקע זו פרויקט משרדים להשכרה
מ"ר  24,000 -כך שהזכויות יעמדו על כ 40%-החברה פועלת להגדלת הזכויות בכ

  בסמכות ועדה מקומית.  
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 )%50(חלק החברה  מתחם הרכבת .3.13.3.13

התקשרה ם שווים עם שותף בחלקיבמסגרת שותפות מוגבלת שהקימה החברה 
 -כ   בהסכם לרכישת מקרקעין בשטח של 2020בינואר  1 החברה ושותפה ביום 

מיליון ש"ח אשר שולמו למוכר בהתאם להוראות  4.0 -מ"ר תמורת סך של כ 120
 העברת הבעלות במקרקעין לידי השותפות.עם ההסכם עימו 

להמשיך לרכוש קרקעות ולחתום על עסקאות ושותפה בכוונת החברה 
קומבינציה עם יתרת בעלי הזכויות במתחם עד להליך פירוק שיתוף במידת 

 94,000- הצורך, לטובת הקמת פרויקט משרדים, מגורים ומסחר בהיקף של כ
מ"ר נטו. לקרקע תב"ע מאושרת והיא זמינה לבניה מיד לאחר ביצוע 

  .התקשרויות כל בעלי הזכויות במתחם
  
  

  לקוחות  3.14

ן במגוון רחב של לקוחות, העוסקים בתחומי פעילות שונים, תחום הנכסים המניבים מתאפיי
  קטנים וגדולים.

שנים)  5החברה בדרך כלל מתקשרת בחוזי שכירות לתקופות בינוניות (משנתיים עד 
, צמודים לרוב למדד בחוזיםשנים). דמי השכירות הנקבעים  5 -ארוכות (למעלה מלתקופות ו

בים מהשוכרים מראש (במרבית המקרים חודש עד המחירים לצרכן. מכיוון שדמי שכירות נג
שלושה חודשים מראש), הרי שלמעשה אין החברה מעניקה אשראי ללקוחותיה למעט 

 חלדו ללעי 3.5ף ראה סעילגבי שוכרים עיקריים (  במקרים ספורים בהיקף לא מהותי.
  ).לחברה אין שוכרים עיקריים – 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 
(כאשר לקבלנים משולמת תמורה בהתאם ללוחות זמנים מוסכמים התלויים בדרך כלל 

 60 -יום ל 45תקופת האשראי המוצעת נעה בין  בהשלמת העבודה ו/או שלב מסוים הימנה).
  יום.

  
   שיווק והפצה 3.16

החברה משווקת את נכסיה הן באופן עצמאי והן בעזרת מתווכי נדל"ן והכל בהתאם למהות 
  הנכס ולמיקומו. לחברה אין תלות במתווכי נדל"ן עימם היא עובדת.

  
  איכות הסביבה 3.17

דין לרבות מבחינת  קעין, אחראית על פיו/או החוכר של נכסי מקר 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 מושכריחברעובדה כי מרבית נכסי ההלאור   

  .הפעילותה בתחום חברחשיפה משמעותית ל החברה צופה
  
  

  תחרות        3.18
 שוק הנכסים המניבים בארץ 3.18.1

קרי: רכישת  ,גופים רבים עוסקים בארץ בפעילות דומה לפעילות החברה בתחום זה
  ית מבנים מסוגים שונים והשכרתם.יקרקעות לצורך בנ

מו גם גופים על הגופים הנ"ל נמנות מספר חברות גדולות הפועלות בכל רחבי הארץ כ
   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 

כות לנכסים דומים באותו אזור, גובה דמי השכירות ודמי הניהול והאחזקה; רמת ואי
סיון יהבניה של הנכסים ורמת שירותי האחזקה והניהול באותם נכסים כמו גם נ

  ומוניטין של החברה המשכירה.
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  שוק הנכסים המניבים בחו"ל 3.18.2

 אשר מצויים בערים מרכזיות בגרמניה מתמקדות בנכסיםהשקעותיה של החברה 
יתן כך שנ ,עיתים שאינם בתפוסה מלאהבעלי פוטנציאל השבחה, ל והינם ולידם

החברה  באנגליה ים.כתוצאה מאכלוס השטחים הריקלהגדיל את שכר הדירה 
מתמקדת באיתור נכסים מניבים, בעיקר בנייני משרדים ומתחמי לוגסטיקה ואחסנה 

  .בערים מרכזיות כגון ברמינגהם, לידס, מנצ'סטר, ליוורפול ולונדון רבתי
  מתחרים משמעותיים 3.18.3

חברות גדולות העוסקות בפעילות דומה לזו  על מתחריה העיקריים של החברה נכללות
של החברה ואשר להן נכסים בפריסה גיאוגרפית רחבה על פני כל הארץ, וכן חברות 

התחרות בגרמניה ובאנגליה בעיקרון הינה  שונות נוספות הפועלות בתחום הנדל"ן.
משקל המשקיעים הזרים בהשקעות  כי  . יצוייןדומה במאפייניה לתחרות בארץ

  ה ובאנגליה הינו גבוה יותר מאשר בארץ. בגרמני
  התמודדות החברה בתחרות 3.18.4

בדצמבר  31ליום צליחה לשמור על רמות תפוסה גבוהות יחסית בנכסיה. נכון מהחברה 
 –בחו"ל (גרמניה   94% -בארץ ו 89%.  91% -כ, שיעור התפוסה הממוצע הינו 2020
  .) 93% –אנגליה  ,96%

  להלן הסיבות העיקריות לכך:

תה ועודנה הסתכלות לטווח ארוך. החברה משתדלת יסטרטגיה של החברה היהא  )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
  ניטין כאחת החברות האמינות והיציבות בתחום.טיפחה החברה מו

 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
נף הנדל"ן, הבנייה והתשתית בישראל), כמו גם שלה מוניטין כחברה מובילה בע

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

 כללי 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, 

  המענקים המתקבלים ממרכז השקעות.גם באמצעות 

לדו"חות הכספיים. לפרטים  13לפרטים אודות התחייבויות לזמן ארוך ראה ביאור 
  .לדו"חות הכספיים 11אודות התחייבויות לזמן קצר ראה ביאור 
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   :2020בדצמבר  31להלן פירוט יתרות ההלוואות המהותיות שהועמדו לרשות החברה ליום  3.19.2

  
 31יתרה ליום   מאפייני ההלוואה

 2020בדצמבר 

  ש"ח)(באלפי 

  ההלוואה  י תקופתמועד  ערבויות / בטוחות / אמות מידה פיננסיות  סוג שיעור ריבית שנתית 

  זמן ארוך  זמן קצר  זהות המלווה

הלוואה למימון 

  נכס מניב

    177,817    תאגיד בנקאי

 פאונדנלקחה ב

  אנגליהב

   2.56%ריבית קבועה 
 .100%) ההלוואה הועמדה לחברת בת בבעלות של 1

  ביטחון ניתנו שעבוד הנכס ושעבוד חוזי שכירות.) כ2

. 2019יולי מועד מתן ההלוואה 
 7/2026מועד הפרעון הסופי הינו 

  לטבלה להלן)  1(ראו הערה 

הלוואת מסגרת 

  כללית 

ריבית ניידת בסך של פריים     147,120    תאגיד בנקאי

 +1.00%  

  .נכסי אשלד) שעבוד 1

  ) שעבוד חוזי שכירות.2

  .ם אלו, החברה עומדת בתנאיקובננטיםב ) עמידה3

 ספטמברמועד מתן ההלוואה 

 6/2023. מועד הפרעון הסופי 2020

  לטבלה להלן)  2(ראו הערה 

  
  

הלוואה למימון 
  מניב נכס

   106,410    תאגיד בנקאי

 אירונלקחה ב

  בגרמניה

  1.77% קבועה ריבית
 .100%) ההלוואה הועמדה לחברת בת בבעלות של 

  תנו שעבוד הנכס ושעבוד חוזי שכירות.) כביטחון ני2
מועד מתן ההלוואה פברואר 

. מועד הפרעון הסופי הינו 2018
לטבלה  3(ראו הערה  1/2023

  להלן)

  לדוח הדירקטוריון. 12לפרטים אודות אגרות החוב של החברה לרבות המהותיות שבהן, ראו סעיף 

  הערות לטבלה:         

שנה  
  ראשונה

שנה 
 שניה

שנה 
 שיתשלי

שנה  
 רביעית

שנה              
 חמישית ואילך

 סה"כ

 אלפי ש"ח מדווחים  

 177,817 173,425 1,098 1,098 1,098 1,098 )1(הערה  קרן

 25,818 7,796 4,482 4,485 4,513 4,542      )1(הערה  ריבית

 147,120   136,739  4,507 5,874 )2(הערה  קרן

 9,115   2,630 2,717 3,768      )2(הערה  ריבית

 106,410   102,448 1,698 2,264 )3(הערה    קרן

 3,893   609 1,390 1,894 )3(הערה 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 בדרך של רכישת קרקעות, השבחתן, פיתוחן, הקמת הפרויקטים ומכירת בארץ 

החברה מתקשרת עם חברות קבלניות (בדרך כלל קבלני מפתח) לצורך  לרוכשים שונים.
   ביצוע העבודות הקבלניות באותם פרויקטים.

תחום לרבות לעניין השפעת משבר הקורונה, לעיל,  2.3מבלי לגרוע מהמפורט בסעיף 
הפעילות מושפע מגורמים ענפיים ומגורמים מקרו כלכליים אשר עשויים להשפיע על 
תוצאות הפעילות של החברה בתחום הפעילות בשנים הקרובות. העיקריים מבין גורמים 

  אלו הינם:

    כוח אדם  .א

ענף הבניה. היקף ישנה השפעה על  לזמינותו של כוח האדם המקצועי בתחום
 2020 בענף הבניה ברבעון הרביעי לשנתשתנאים וזרים , פליהמועסקים תושבי ישראל

 באמצעות .2019מיליון מועסקים בשנת  292מיליון מועסקים לעומת  241 -הגיע לכ 
שכן לא את סיכוניה בנושא כוח האדם  התקשרות עם קבלני מפתח מקטינה החברה

   .היא המעסיקה את כוח האדם ישירות

 סיכוני מטבע וריבית על משכנתאות  .ב

נויים בשערי מטבע חוץ, בעיקר למטבעות האירו והדולר, השלכה על ענף הנדל"ן לשי
, בין היתר, עקב השפעתם הישירה על שכרם של עובדים זרים (המוצמד למטבע בכלל

התחזק  2020בשנת . על מחירי חומרי גלם מיובאיםוכן זר) העובדים בענף הבנייה, 
. כמו כן, (שערי סוף שנה) 1.7% -כאל מול האירו ב נחלשו 7% -השקל מול הדולר בכ

מזה מספר שנים מנהל בנק ישראל מדיניות ברורה של התערבות בשוק המשכנתאות 
 .(בעיקר בתחום הבניה למגורים) וזאת על מנת לנסות ולצנן את היקפי הביקוש בענף

בשנים האחרונות ענף הנדל"ן נהנה משיעורי ריבית נמוכים ברמה היסטורית, שגררו 
 2019כאשר בסוף שנת , 0.1% -ירדה ללה יותר של רוכשים. ריבית בנק ישראל כמות גדו

מיליארד  76 -כ להיקף נטילת המשכנתאות עמד ע 2020 . בשנת0.25% היא עמדה על
מיליארד  59 -כ עמד על  2018ובשנת מיליארד ש"ח  67 -עמד על כ 2019 בשנת ש"ח,
  ש"ח.

   מדד תשומות הבניה  .א

הוא  2019שנת בו 0.5% -עלה מדד תשומות הבניה בכ 2020שנת בעל פי נתוני הלמ"ס, 

. מרבית התחייבויות החברה כלפי מבצעי עבודות הבנייה עבורה צמודות 1.1% -עלה בכ

למדד תשומות הבנייה. כדי לצמצם חשיפה לשינויים במדד, מרבית הכנסותיה של 

  צמודות למדד תשומות הבנייה.במגזר זה החברה 

  אי מימון בנקאייםסיכוני ריבית ותנ  .ב

  לעיל. 2.3 יףראו סע

  .לעיל 3.2.2פרמטרים כלכליים ראו סעיף  לטבלת

הערכות כאמור לעיל ביחס למחירי המכירה, האומדנים התחזיות ובעניין הסביבה הכללית 

הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות חברה והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות ה

, נכון למועד הדוח וכולל, תחזיות, חברהההיתר, על מידע הקיים בידי הנהלת ערך, המבוסס, בין 

  הערכות, הנחות ואומדנים אשר עשויים לא להתממש, כולם או חלקם.
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 תיאור הנדל"ן היזמי של החברה והכנסותיו בתחום הפעילות 4.2

  כוללים: זוהנכסים המוחזקים על ידי החברה בתחום פעילות 

המיועדים למכירה חברה שני מגדלי משרדים ה מקימהשעליו  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  198,368לעומת אלפי ש"ח  239,606בנייה למכירה הסתכם בסך של 

31.12.2019.   

נכון   - ויעודה בחלקה למכירה למגורים 2017רקע בבת ים שנרכשה בסוף שנת ק .2
אלפי ש"ח לעומת  61,332ליום המאזן סעיף מלאי מקרקעין הסתכם בסך של 

  .  31.12.2019אלפי ש"ח ליום  61,415

  

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 4.3
  

  וקמגבלות  הקבועות בח 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

צאת היתרי בניה, ביצוע ן ייזום תכניות שונות, תכנון פרוייקטים, הויהוראות שונות לעני
 " ותעודת גמר וכיו"ב.4בניה, הוצאת "טפסי 

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

   חובת המצאת ביטחונות לרוכשי נכסים מהחברה.

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

(במקרה של מכירת נכסים) ומס רכישה ין חבות תשלום מס שבח ומכירה 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 
   להתקשר עם קבלנים רשומים העומדים בדרישותיו של חוק זה.

ברה כפופה להוראות תקנים אלה בכל הקשור עם טיב ביצוע עבודות הבניה הח  תקנים ישראלים מחייבים
   והחומרים אשר נעשה בהם שימוש במסגרת עבודות אלו.

הוראות לעניין אחריות החברה לבניית נכסים הנמכרים על ידה לרבות לעניין תקופת    1973 - חוק המכר (דירות), תשל"ג
   סים.בדק ותקופת האחריות לביצוע תיקונים בנכ

 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 

   י נכסים מהחברה.חובת המצאת ביטחונות לרוכש

  

 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו 4.4

) בארץ בדרך מגורים , משרדים וערוב שמושים הכוללזמות נדל"ן (מסחרבי פועלת החברהבתחום זה כאמור, 
החברה  .שטחים אלו לרוכשים שוניםשל רכישת קרקעות, השבחתן, פיתוחן, הקמת הפרויקטים ומכירת 

. פרויקטים אלולצורך ביצוע העבודות הקבלניות ב , בדרך כלל קבלני מפתח,תמתקשרת עם חברות קבלניו
מתן  – (מכר חלקי) אם בדרך של מזומן או על דרך של עסקת קומבינציהמשולמת רכישת הקרקע תמורת 

החברה נוהגת לממן את רכישת המקרקעין והקמת  .יה כנגד רכישת הזכות במקרקעיןישירותי בנ
  של שטחי הממכר. מכירותהתקבולי אשראי בנקאי וחוץ בנקאי וכן באמצעות עות הפרויקטים בעיקר באמצ

היזם פותח חשבון בנק ש כך ור,ת בישראל פועלת בשיטת פרויקט סגנכון למועד הדוח, המערכת הבנקאי
המיוחד לפרויקט הספציפי בגינו ניתן האשראי ו/או ערבויות המכר לרוכשים, אשר אליו מועברים כל 

מכירות באותו פרויקט, וממנו יוצאים כל הכספים המיועדים להוצאות הפרויקט. במקרים התקבולים מה
אלה, משועבדים לגוף המממן, חשבון הפרויקט וכל זכויות היזם בקשר לפרויקט, לרבות זכויות לקבלת 

  תקבולים מרוכשי הדירות. 
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בהרגלי הצריכה ובעיקר  בירידה עקב שינוייםמסחריים או מרכזים /הביקוש לשטחי המסחר בקניונים ו
בביקוש לחנויות הינו  הפגיעהעיקר . מהפכת הקניות באינטרנט והגידול בנסיעות של ישראלים לחו"ל

שמאפיין את הפרויקטים שיוזמת החברה נפגע  רחוב מרכזים שכונתיים ואו מסחר מלווה ,אופנה. מצד שני

  .פחות

נים מודרניים המנוהלים ברמה גבוהה, תהליך זה בשנים האחרונות יש גידול בביקוש לשטחי משרדים בבניי
מושפע הן בצמיחה בענף הייטק ובגידול משמעותי בגיוס כ"א וצמיחה של חברות הייטק ישראליות 

ל ידי חברות המתמחות בניהול חללי עבודה עשזקוקות לשטחי משרדים נרחבים, הביקוש נתמך גם 
פוגע בבניינים ישנים לא מודרניים ומביא לביקוש  משותפים והגידול בשיעור שהן מהוות בשוק המשרדים,

גדול בבניינים החדשים,  ביקוש נוסף מגיע מכיוון של משקיעים פרטיים, חברות וגופים פיננסיים ומוסדיים 
בטוחות" "שרוכשים שטחי משרדים כנכס מניב בגלל תנאי מימון טובים וריבית נמוכה וחוסר אלטרנטיבות 

  מספיק להשקעה.

יוצרים הזדמניות עבור חברות יזמיות אולם גם מייצרות היצע גדול בשוק שיכול להביא בטווח הביקושים 
  הבינוני והארוך לעודף ולירידה בביקוש ובמחיר.

מצד שני פרויקטים יזמיים גדולים נמשכים זמן ותלויים בתהליכי תכנון ארוכים, קבלת היתרים ותהליך 
  אלא לאורך שנים וככל שהביקוש יימשך באופן יציב ההצע ייספג.בניה ולכן ההיצע לא יגיע לשוק בו זמנית 

שינויים בשער הריבית משפיע הן על זמינות המימון לחלק מהרוכשים והן לתשואה שהם מכוונים אליה 
  ולכן עלייה בשער הריבית תשפיע לרעה על הביקוש להשקעה במשרדים כנכס מניב.  

יכולה להשפיע על פעילות החברה  ור בשנים החולפותהעלייה במחירי הדילבלימת מדיניות הממשלה 
מספר צעדי מדיניות ותיקוני חקיקה ב במסגרת זו נקטה הממשלהשכן . בתחום יזמות הנדל"ן למגורים

 עה.הקטנת הביקוש בעיקר לדירות להשקכן צעדים לגידול בהיצע הדירות למגורים ול שנועדו להביא
רפורמה ברשות מקרקעי ישראל, קידום רפורמה בתחום ן", את תכנית "מחיר למשתכצעדים אלה כוללים 

בתחום  בין היתרהתכנון והבנייה והקלות ביישום תכניות להתחדשות עירונית, תיקוני חקיקה שונים 
מיסוי המקרקעין, כגון העלאת שיעור מס הרכישה על דירות שיירכשו להשקעה באופן דיפרנציאלי לפי 

. יצוין יכי תכנון ורישוי של פרויקטים, לרבות על ידי הגדלת ההיצע בשוקשוויין, ונקיטת צעדים לזירוז הל
 כי נכון למועד הדוח אין לחברה יכולת להעריך את מידת השפעת מדיניות הממשלה על החברה.

 החברה בתחום הפעילות תגורמי הצלחה קריטיים בפעילו 4.5

עיקריים: רמת מינוף גבוהה, תקופה ענף הבניה מתאפיין בחשיפה פיננסית גבוהה הנובעת משלושה גורמים 
להיקף ממושכת לביצוע פרויקטים משלב רכישת קרקע, דרך שלב התכנון ועד לגמר ביצוע וחוסר וודאות 

, גורמי ההצלחה הקריטיים חברהלהערכת ה מזומנים בפרויקט.התזרים או השכרות שמשפיע על /מכירות ו
   בתחום הפעילות הינם:

 ;באשראי בנקאי וחוץ בנקאי החברהת החשיפה הפיננסית ואת התלות של מקטינה א - איתנות פיננסית  .א

  ;בעלות בקרקע או זכות לעסקה בקרקע מקנה יתרון ליצירת מלאי זמין למכירה -עתודות קרקע   .ב

 ;רב שנים בייזום וניהול פרויקטים ניסיון  .ג

 ;ופעולות השיווק שננקטו בקשר אליהן הפרויקטיםאיכות התכנון והבנייה של   .ד

  ;רי ביקוש משמעותייםור מקומים פוטנציאלים לביצוע פרויקטים באזאיתו  .ה

 ;בנייה באמצעות קבלנים בעלי ניסיון רב שנים, מומחיות רבה ואיתנות פיננסית  .ו

  ;בעיקר בתקופה של מיתון מתמשך בענף הנדל"ן וירידה בזמינות האשראי -יתרון לגודל   .ז

מי הפיתוח העסקי, התכנון, השיווק והכספים, עובדים מנוסים ומקצועיים, לרבות בתחו - הון אנושי  .ח
כמו כן, לשמירה על מוניטין החברה, איתור קרקעות,  .כבסיס לניתוח ותכנון נכון של פרויקטים
 .שיווק פרויקטים בפרקי זמן קצרים יחסית

 

  



 - 94  -  

  חסמי כניסה ויציאה עיקריים בתחום הפעילות 4.6

 חסמי כניסה
  ם הפעילות הינם:חסמי הכניסה העיקריים בתחו 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.

 ות. איתור ורכישת קרקע .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.

 , רשויות ורוכשים.בקרקעות התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי בעלי זכויות .2

 טווח.פרויקטים ארוכי  .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. 

טים בשלבי היזמות ובשלבים המתקדמים של הקמת ושיווק הפרויק 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 
גופים רבים בארץ עוסקים בתחום ייזום  הקמה או מכירה והן באיתור רוכשים לנכסים.

ביניהם נמנות חברות גדולות הפועלות בכל רחבי הארץ וכן גופים  עסוקהותהנדל"ן למסחר 
  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.

 יבים עליהם יבנו הפרויקטים.איתור קרקעות במיקומים אטרקט  )ב

רוכשים על ידי החברה ושירותי הניהול והאחזקה הניתנים להקמת המבנים איכות   )ג
 .גם לאחר סיום מכירת הפרויקט

איתנותה הפיננסית של החברה (בנוסף לעובדה שהינה נמנית על קבוצת אשטרום,   )ד
 "ן, הבנייה והתשתית בישראל).שלה 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 מותנית  הנכס ולמיקומו. לחברה אין תלות במתווכי נדל"ן עימם היא עובדת.

  .המוסף והיתרונות של הפרויקט ךביכולת לשווק אותם ומחייבת מיתוג הפרויקט והדגשת הער

  

  ת הסביבהאיכו 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 

 נטרול השפעות ומפגעים חיצוניים הנגרמים על ידי פרויקטי הבניה ומשפיעים עלבהיבט של 
הגנה על הפרויקטים כן בהיבט של ו ום, רעש, הסתרת נוף ופגיעה בקרקע.הסביבה, כגון: זיה



 - 95  -  

רעש ממקורות חיצוניים, קירבה למתקני  מפני השפעות והפרעות חיצוניות, כגון: משטר רוחות,
   אשפה או חשמל וכיוצ"ב.

  

 לקוחות 4.10

כמובן  החברה פונה למגוון רחב של לקוחות בעלי מאפיינים שונים,לחברה אין תלות בלקוחותיה. 
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 
  .ינוי תב"עבעיצומה. הפרויקט השני הינו מקרקעין המצוי בשלבי תכנון ובש

  :להלן ריכוז נתוני תחום הפעילות כפי שנרשם בדוחות הכספיים

 

 

 נדל"ן יזמי
31.12.20  

  אלפי ש"ח
31.12.19  

  אלפי ש"ח
31.12.18  

  אלפי ש"ח
  169,076  198,368  236,818  מלאי משרדים למכירה 

  60,631  61,415  61,332  מקרקעין מלאי 
  

 תמצית התוצאות 4.11.1

   :2020 בדצמבר 31בגין שלושת השנים שנסתיימו ביום להלן תמצית הכוללת נתונים 

  

 2020  
  אלפי ש"ח

2019  
  ש"ח לפי א

2018 (*)  
  אלפי ש"ח

  33,375  70,980  171,238 מכירת משרדים

  33,375  70,980  171,238 סה"כ הכנסות
  26,346  62,994  144,839  עלות מכירות

  7,029  7,986  26,399  רווח גולמי
 ואחרותהוצאות הנהלה, כלליות 

  המיוחסות באופן ישיר
2,493  1,574  600  

  6,429  6,412  23,906  תפעולירווח 
  ------- --  ------- --  ----------   מכירותחלק המיעוט ב

  229,707  259,783  298,150  מלאיסה"כ 

  

 נתונים מצרפיים 4.11.2

 פרויקטים בהקמה ליום האחרון של שנת הדיווח  .א

 

  החברהחלק 
  נתונים כספיים באלפי ש"ח

2020  

 )1(  106,500 -כ  )100%( כולל בפרויקטים בהקמה שטח שיווק
יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים בהקמה (באלפי 

 236,818 (חלק החברה) ש"ח)
  רווח גולמי צפוי כולל מפרויקטים בהקמה (באלפי ש"ח)

  )2(  101,750       (חלק החברה)

 17השוטפת  מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בתקופה
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 )100%( בקשר עם פרויקטים בהקמה(*)

שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים עד  שטח מ"ר
 38,650 -כ  )100%( תום תקופה הדיווח בפרויקטים בהקמה 

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח 
 0  ועד סמוך לתאריך הדוח (*) (רק לגבי פרויקטים בהקמה)

  עוד שטחים להשכרה ) ישנם1(

 - הינה כ(חלק החברה) בהנחת מכירה של השטחים המיועדים להשכרה תוספת הרווח הגולמי ) 2(
 .אש"ח 508,101 -כך שהרווח הגולמי מסתכם לסך של כ ש"חאלפי  9,100

  )%50 צבר הכנסות ומקדמות (חלק החברה 4.12

 
 

 100%תוני נ

מקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל 
מכירה מחייביםבגין חוזי   

 הכנסות שיוכרו בגין חוזים מחייבים

 (באלפי ש"ח)

1220שנת   

1רבעון   129,918 51,038 

2רבעון   102,779 51,038 

3רבעון    --------- 51,038 

4רבעון   137,670 51,038 

2202 שנת  149,570 65,528 

3202שנת    ---------- --------- 

 269,680 519,937 סה"כ

הינם ׳מידע צופה פני עתיד׳ (כהגדרת מונח זה בחוק שהובאו לעיל, כי הערכות החברה והנתונים  יודגש,

  .דוחניירות ערך), המתבסס על ניסיונה של החברה והמידע המצוי בידה בסמוך למועד פרסום ה

  

  ספקים וקבלני משנה  4.13

  כוללים: החברהספקי 

בנייה. ברוב קבלנים המבצעים עבור החברה עבודות פיתוח, תשתית ו  .א
ההתקשרות היא עם קבלנים ראשיים (קבלני בתחום פעילות זה המקרים 

וכן, למתן שירותי  בחוזים פאושליים למתן שירותי בנייה,לרוב מפתח) 
 .מדידה ועבודות פיתוח

כדוגמת אדריכלים, מתכננים, מנהלי פרויקטים,  - ספקי שירותים הנדסיים   .ב
י חשמל, מים, אקוסטיקה, כבישים, מתאמים, מפקחים, ויועצים שונים (יועצ

 מיזוג אוויר וכיו"ב).

 מתווכים, משווקים ומפרסמים. -ספקי שירותי שיווק   .ג

מבצעת את הבניה באמצעות קבלן ראשי. בחלק מהפרויקטים,  החברה, לרוב
עבודות הבנייה מבוצעות על ידי קבוצת אשטרום, או על ידי מי אחת מהחברות 

  .קבוצת אשטרוםהבנות של 
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 מהותיים מאדשאינם ם גילוי לגבי פרויקטי 4.14

 מהותי מאד ובתחום הנדל"ן היזמי שנחשב לפרויקט שאינ פרויקט אחדנכון לתאריך הדוח, לחברה 
    .כמפורט בסעיף זה להלן

מידע צופה פני  תעתודות קרקע מהווליודגש כי ההערכות המפורטות להלן ביחס לתכנית בקשר 
, ובכלל זה על היכולות דוחמועד פרסום ההמצוי בידי החברה נכון ל עהמידעתיד, ומבוססות על 

לקבל את כל האישורים הנדרשים להוצאת התכניות הנ"ל אל הפועל, לרבות מרשויות התכנון. 
לפיכך, ההערכות הנ"ל עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי, היה ויחולו 

יים שיחולו, ככל שיחולו, וכן שינויים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות שינויים תכנונ
גורמי הסיכון החלים על פעילותה. יודגש כי התכניות בקשר למקרקעין עשויות להשתנות בעתיד, 
והן אינן מחייבות את החברה לפעול רק על פיהן, לכן עשויים להיות מקרים בהם תפעל החברה 

 בשונה מהמפורט להלן, כולו או מקצתו.

יהוי הספק/ ז
 קבלן המשנה

%100נתוני   

האם צד 
 קשור

 

היקף רכישות 
מהספק בתקופת 

 הדיווח (באלפי ש"ח)

משקל הספק 
רכישות המכלל 

 בפרויקט
(%) 

תלות 
מיוחדת 

 בספק
 

 ציון עניינים נוספים
 

' קבוצת אספק 
 אשטרום

 
 כן 93% 340,011 כן

לפרטים בדבר התקשרות של 
החברה ודן עם קבוצת אשטרום 

 צוע שירותי בניה ראה סעיף לבי
4.15.1 .  

חברה   -' בספק 
בת של קבוצת 

 אשטרום
 לא 0.1% 335 כן

הסכמים עם  - להלן  4.15.1ראה סעיף 
.קבלני ביצוע  

'גספק   
 

%1.4 5,176 לא    לא 

'דספק   
 

601,1 לא  %0.4   לא 

'הספק   
 

253,1 לא  %0.3   לא 

%95.2 348,376  סה"כ    
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 הערות:
דן חברה לתחבורה "), חברה בת של חניוני אמדחניוני אמד בע"מ (להלן ", התקשרה החברה בהסכם מכר עם 7201, 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 של מזכויותיה  50%לפיו רכשה החברה  ,ציבורית בע"מ
התמורה  אלפי ש"ח מתוכו שולמה עד היום מחצית הסכום. יתרת 112,500. מחיר הרכישה נקבע לסך של ) במקרקעין ובפרויקט50% -  50%להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לזכויותיהם (

ב) בתוך עשרים . 2020קרי עד סוף שנת  אלפי ש"ח תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ותשולם במועד המוקדם מבין: א) תוך שלוש שנים ממועד חתימת הסכם המכר 56,250בסך של 
הפרויקט. להבטחת תשלום יתרת התמורה נתנה החברה לחניוני אמד ואחד ימי עסקים מן המועד בו יתקבל חשבון אגרות והיטלים הנדרש במסגרת הוצאת היתר הבניה הראשון להקמת 

להקים עם חניוני אמ"ד החברה  תבכוונ .יתרת התמורה טרם שולמה עקב בעיות טכניות של המוכרת  )100%שעבוד על זכויותיה בעסקה זו ונתנה ערבות של אשלד בע"מ (חברה בבעלות 
ושני מגדלי מגורים מעל שתי קומות מסחר  בנין משרדיםבייעוד ל מגדל אחדבשלב זה מדובר ב ה המיועד למשרדים, מסחר ומגורים.פרויקט בנייהפעולה ביניהם במסגרת הסכם שיתוף 

ישונה זכויות כך שתמהיל ה ושטחי שירות על קרקעיים ותת קרקעיים. בכוונת השותפים להכניס שינויים בתוכנית הבניה(כולל מבני ציבור) שטחים עיקריים  74,780בשטח כולל של 
 .באופן שיהיו פחות זכויות תעסוקה ויותר זכויות מגורים

  .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 התקשה  .חודשייםלתקופות קצרות המתחדשות כל  P+0.8%בריבית של  ש"חלפי א 39,750הלוואה למימון רכישת הקרקע בסך של לקחה החברה 
  בהסכם ליווי, ובכוונתה לעשות זאת לכשתתחיל הקמתו של הפרויקט.

                                    

  
    

                             ליים על הפרויקטיםנתונים כל - עתודות קרקע 
  (נתונים כספיים נקובים באלפי ש"ח לכל פרויקט)

    

  מיקום
  עתודת
  הקרקע

  

  מועד
  רכישת
  עתודת
  הקרקע

                      

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
בעתודת 
הקרקע 

(%)  

  

שטח 
עתודת 
הקרקע 

  מ"ר

  זכויות בנייה בעתודת הקרקע  

        דת הקרקע, ליום האחרון של שנת הדיווחעלויות הקשורות בעתו        

ני  מצב תכנו
שטחי  נוכחי

  בנייה עיליים
    

ני מבוקש/מתוכנן שטחי בנייה  מצב תכנו
  עיליים +מרפסות

  שם עתודת הקרקע
מספר 
      הערה

  עלות
  מקורית

  של עתודת
(א)     הקרקע 

  עלויות
ן ו   תכנ

ואחרות  פיתוח 
נו לקרקע  שהוו

    (ב)

ות  עלוי
מימון 

נו  שהוו
רקע לק

    (ג)

ירידות 
ערך 

שנרשמו 
במצטבר 

    (ד)

סה"כ עלות 
נוכחית של 

הקרקע בספרים 
 31.12.20ליום 

(א)+(ב)+(ג)+(ד
      מ"ר        )

מ"ר 
ממוצע 
    יח"ד     ליח"ד

מ"ר 
ממוצע 
ן    ליח"ד   סטטוס הליכי תכנו

ני אמד". יו --     038,1    3,725    56965,  2017  בת ים  1  "חנ - -  332,61  %50  
19 ,204 

  בהליכי הגשת תב"ע  ל.ר723,108  ל.ר  2105,63    )2(
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  גילוי בדבר פרויקטים מהותיים מאד  4.15

) אשר נחשב לפרויקט נדל"ן יזמי B-ו A(בניינים  LYFEלהלן פרטים אודות פרויקט 
  .")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

(כהגדרת מונח זה בחוק ניירות הינם ׳מידע צופה פני עתיד׳ תוספת זכויות בניה, 
ערך), המתבסס על ניסיונה של החברה והמידע המצוי בידה בסמוך למועד פרסום 

  הדוח.

  הצגת הפרויקט 4.15.1

  31.12.2020פירוט ליום   סעיף

  שם הפרויקט
 )B-ו A(בניינים  LYFEפרויקט 

  מיקום הפרויקט
 בני ברק, צומת הרחובות בן גוריון וששת הימים.

  הפרויקטתיאור קצר של 
 6196, על מקרקעין הידועים כגוש שני בניינים למשרדים ולמסחר

הנבנים מעל מרתפי חנייה תת  בבני ברק, 159- ו 366,157חלקות 
 -מ"ר שטחי שווק מתוכם כ 113,000 -קרקעיים הכוללים כ

חניות  2,000 –מ"ר למכירה והיתרה להשכרה וכן כ  106,000
שקעה הצפוי בפרויקט בגין מקורות ברובן תת קרקעיות. היקף הה

שני הבניינים ומרתפי החנייה והשטחים כאמור, ללא עלות 
אלפי ש"ח (חלק החברה הינו  1,180,000 -הקרקע , יהיה כ

אלפי ש"ח). הקמת שני המגדלים מתוכננת להיעשות  590,000
 קומות. 34-36מגדלים בני , יחדיו

  חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט
50% 

  פרויקטמבנה האחזקה ב
  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

  שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט (מ"ר)
 דונם 15.5

  מועד התחלת עבודות הקמה
 2017י יונ

  עבודות הקמה (מתוכנן) מועד סיום
 2022רבעון ראשון של 

  מועד התחלת שיווק בפרויקט
  2017ינואר 

  מועד סיום שיווק צפוי
 2022מאי  – Bבניין ,  2022ינואר  – Aבניין 

  הסכמים עם קבלני ביצוע 
 7, לאחר אישור ועדת הביקורת מיום 2018באוקטובר  14ביום 

, 2018באוקטובר  9ום , ודירקטוריון החברה מי2018באוקטובר 
התקשרה החברה ביחד עם שותפתה דן חברה לתחבורה ציבורית 

עם קבוצת אשטרום בע"מ,  )השותפה בפרויקט"(להלן: " בע"מ
בעלת השליטה בחברה  בהסכם מפורט למתן שירותי בניה (להלן: 

 5 -מרתפי חניה ו 4ובנוסף  B -ו A") לבניית מגדלים ההסכם"
ל הפרויקט, כל שטחי קומת הקרקע, כל מפלסי חנייה עיליים לכל

שטחי המסחר וקומות המסד לכלל הפרויקט כולל לובאים ולובי 
ש"ח.  766,000,000מרכזי ("טרמינל") לשני המגדלים בסכום של 

ראה  (פאושלי). Turn Key Projectההתקשרות נעשתה בשיטת 
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-2018-01(אסמכתא מס':  2018באוקטובר  15דיווח מיום 
כמו כן, התקשרה  לפרק ד' להלן. 22ה גם תקנה ). רא092557

החברה יחד עם שותפתה בפרויקט עם חברת בייס פייל בהסכם 
 22לביצוע עבודות דיפון וחפירה בפרויקט. לפרטים ראה תקנה 

עם התקדמות התכנון לאחר בדיקת  2019במהלך שנת  לפרק ד'.
היקף עבודות האלומיניום הנדרשות התברר שיש צורך בהגדלת 

מיליון ש"ח שנקבע בתחילה .  90מ' ש"ח במקום  126- עבודות לה
 766מסך של כתוצאה מכך עודכן ההסכם עם קבוצת אשטרום 

יודגש שתוספת זו משולמת מיליון ש"ח . 802לסך של מיליון ש"ח 
לקבלן חיצוני וקבוצת אשטרום אינה זכאית לדבר בגין הגדלה זו. 

יטו להשתמש חלק מעלייה זו מוסבר בכך שהשותפים החל
מסיבות בטיחותיות בסוג של זכוכית מחוסמת הגבוה מהתקן 

 .הנדרש

  זכויות משפטיות בקרקע
 בעלות

  הסכמים מיוחדים (קומבינציה/ פינוי בינוי/ אחר)
 אין

חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט (חשיפה 
  משפטית, אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי)

  אין

ן נטו בתקופה המדווחת? (יובא האם נאמד שווי מימו
  פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאוד)

  לא
 

  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט
 קיימות תשתיות מתאימות בקרבת הפרויקט. 

נושאים מיוחדים חריגות בנייה מהותיות, זיהום 
  קרקע, כשלי ביצוע או תכנון מהותיים וכיוצ"ב]

  לא
 

  

  הפרויקט מצב תכנוני של 4.15.2

  100%נתוני  – 31.12.20מצב 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 ----- 
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  שקעו ויושקעו בפרויקט (באלפי ש"ח)עלויות שהו  4.15.3

  

   2018שנת   2019שנת   2020שנת   50%-נתוני החברה 

כל 

  התקופה

  1רבעון    2רבעון   3ן רבעו

  (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

33,180 33,180  33,178 33,178 33,178 33,175 

 54,041 135,902 158,049 198,231  244,789 297,914  עלויות מצטברות בגין בנייה

 1,275 1,980 2,088 2,179  2,270 2,806  עלויות מצטברות בגין הוצאות אחרות

 5,260  5,260  5,260  5,260  5,260  5,260  (שהונו) עלויות מצטברות בגין מימון

 21,601  31,675  34,389  39,312  45,017  51,564  עלויות מצטברות המיוחסות להשכרה 

 198,091 290,734 315,702 360,899 413,255 473,463  סה״כ עלות מצטברת

  29,015 92,366 113,102 142,082  175,311 237,703  בניכוי עלויות שהוכרו לעלות המכר

 169,076 198,368 202,600 218,817  237,944 235,760  סה״כ נטו מצטברת בספרים

 ---- ---- ---- ---- ---- ----  עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם 

  הושקעו (אומדן)

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

 333,549 315,155 290,648 245,415  199,344 146,219  ושקעו (אומדן)עלויות בגין בנייה שטרם ה

עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות 

  להיות מהוונות בעתיד (אומדן)

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

עלויות מצטברות בגין אחרות שצפויות 

  להיות מהוונות בעתיד (אומדן)

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

 333,549 315,155 290,648 245,415  199,344 146,219  ות שנותרה להשלמהסה״כ על

(לא כולל  /כספישיעור השלמה הנדסי

   קרקע) (%)

67.08% 55.12%  44.68% 35.22% 30.13% 13.94% 

  3/2022  מועד השלמת בנייה צפוי

  

  1/1/2018-החל מ 15החברה החלה ליישם את תקן 
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  הפרויקט יווקש 4.15.4

  

   

 

   

  

  2018שנת   2019שנת   2020שנת   100%נתוני 

  
כל 

  1רבעון    2רבעון   3רבעון   התקופה

  חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת

  5 26 9 0  0 17  משרדי

,9  (מ״ר) 264 0  0 3,376 17 ,534 12,601 

זים  מחיר ממוצע למ״ר בחו

טפת ו ופה הש ו בתק   שנחתמ

למ"ר "ח  10  משרדים  ש ,785 0  0 10,144 10 ,301 12,363 

 27 53 62 62  62 70  משרדים מצטברים עד לסוף התקופה חוזים

62 67,985  (מ״ר) ,097  62 ,097 62,097 58,720 41,187 

מחיר ממוצע למ״ר במצטבר 

  בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה

  10,695 10,577 10,553 10,553  10,553 10,606  משרדים  ש"ח למ"ר

  שיעור השיווק של הפרויקט

סה״כ הכנסות צפויות 

כל הפרויקט (באלפי מ

  ש״ח)

1,361,387 1,356,807 1,356,263 1,356,188 1,400,550 1,337,753 

סה״כ הכנסות צפויות 

מחוזים שנחתמו 

  במצטבר (באלפי ש״ח)

831,064 755,329 754,785 754,709 747,000 529,100 

שיעור שיווק ליום 

  האחרון של התקופה

61 .0% 55.7% 55.7% 55.6% 53 .3% 39 .6% 

  שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:

 -יחידות משרד (חוזים

נתון משתנה לפי חלוקת 

  הקומות)

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

 65,338 48,026 44,538 44,538 44,538 38,650  יחידות  משרד מ"ר

 ----  ----  ----  ----  ----  ----   מ"ר מסחרי

חים שטרם נחתמו סה״כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשט

נתוני  – לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש״ח)

  חלק החברה  

184,848 77,716  63,011 50,162 135,668 126,626 

    

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך פרסום התשקיף (לפי 

  שימושים)

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

תמו מתום התקופה ועד תאריך פרסום מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנח

  התשקיף (לפי שימושים)

 ----  ----  ----  ----   ---- 
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 הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט 4.15.5

 חתומים חוזים בגין שיוכרו/  שהוכרו הכנסות סה״כ

 )מע״מ כולל לא, ש״ח אלפי(

 קבללהת שצפויות/  שנתקבלו מקדמות סה״כ

 )מע״מ כולל לא, ש״ח אלפי( חתומים חוזים בגין

 100%נתוני               

  31.12.20 ליום עד 307,202 557,458

 2021 שנת  370,367 204,152

 2022 שנת 149,570 65,529

 2023 שנת ---------  -------- 

 סה״כ 827,139 827,139

  

  י ש"ח)אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפ 4.15.6

2018 2019 2020 
 50%נתוני   

 הפרויקט בגין צפויות הכנסות 680,694 700,278 668,876

 צפויות פרויקט עלויות 578,939 615,566 565,703

 קומבינציה קרקע עלויות בניכוי ---  ----  ---- 

 נטו צפויות פרויקט עלויות 578,939 615,566 565,703

 קומבינציה ללא הפרויקט בגין צפוי גולמי) הפסד( רווח 101,755 84,712 103,173
)1( 

  ברו״ה הוכר שכבר גולמי רווח, מתוכו 45,892 15,624 7,638

 ברו״ה הוכר שטרם גולמי רווח, מתוכו 55,863 69,088 95,535

 (%) בפרויקט צפוי כולל גולמי רווח שיעור 14.9% 12.5% 15.4%

 למ״ר ממוצע המכיר מחיר משרדים 11,922 11,769 9,479
 גולמי רווח חושב לפיו

     הוכר שטרם

הינה (חלק החברה ) ) בהנחת מכירה של השטחים  המיועדים להשכרה תוספת הרווח הגולמי 1(
      .אש"ח  110,850 -כך שהרווח הגולמי מסתכם לסך של כ ש"חאלפי  9,100 -כ

  ח)ניתוח רגישות לרווח גולמי צפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ש" 4.15.7

/  שנתקבלו מקדמות סה״כ

 חוזים בגין להתקבל שצפויות

 כולל לא, ש״ח אלפי( חתומים

  )מע״מ

השפעת 

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  למ״ר עלמכירה מחייבים, 

  הגולמי הצפוי שטרם הוכר

32,364 14,551 55,863 )21,075( )38,888(  

השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ״ר על 

  הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר

)30,366( )15,183(  55,863  15,183 30,366  
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  מימון ספציפי 4.15.8

  

יתרות בדוח על המצב 

  50%נתוני    הכספי

  זמן קצר  31.12.2020
210,000  

  זמן ארוך
 ---- 

  זמן קצר  31.12.2019
95,000 

  זמן ארוך
 ----- 

  גוף מוסדי בנקאי+  מוסד מלווה

  תאריך אישור ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה
26/11/2017   ,6/8/2018 

  50%נתון  -  סה"כ מסגרת
  אלפי ש"ח 858,500

  50%נתון  מתוכה, יתרה שטרם נוצלה
 ש"ח אלפי 569,200

  מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית (ניתן לציין טווח)
P +0.8% 

  מועדי פירעון קרן וריבית
 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  –לב א' ש –המימון נקבע לפי שלבים 

לגבי שלב א' כל התניות קוימו, לגבי מעבר לשלב  .Bבניין 

-זה התקיים ותנאי  - מעבודות שלב א' 20%יש לבצע  )1ב' 

גם   –מ' ש"ח  180) מכירת שטחים שלב ב' בהיקף של 2;

  . התקייםתנאי זה 

 

ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת 

  יווחהד

 לא

  [כן/לא] non-recourseהאם מסוג 
 לא

תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו 

   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

  נותבטחו

משכנתא בדרגה ראשונה ובלעדית ללא הגבלה בסכום על 

כל זכויות החברה במקרקעין. התחייבות לא ליצור שעבוד 

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, 

ע ראשוני בדרגה על כל זכויות החברה החוזיות שעבוד קבו

 .מול הלקוחות / הספקים
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  שעבודים ומגבלות משפטיות 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 

קבלה הסכמת מנהל האשראי מבלי שהת בחברהבמישרין או בעקיפין 

 בכתב ומראש.(הבנק) 

  )וכיו״ב אזהרה הערות, ערבויות( אחר
  
 

  

  מידע נוסף 4.15.10

, התקשרה החברה בהסכם מכר עם דן חברה לתחבורה 2016במרץ  28ביום 
מזכויותיה של דן בקרקע  50%החברה  רכשה" ) לפיו דןציבורית בע"מ  (להלן: "

דונם  15.5 -ת הימים ששטחו כגוריון ושש-הממוקמת בצומת הרחובות בן
  . אשר שולמה במלואהבתוספת מע"מ  אלפי ש"ח 92,000 - בתמורה של כ

בד בבד עם הסכם המכר, התקשרו החברה ודן בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה 
  .) במקרקעין ובפרויקט50% - 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 מ"ר למכירה והיתרה להשכרה  106,500
בפרויקט בגין שני הבניינים ומרתפי החנייה היקף ההשקעה הצפוי . קרקעיות

פי ש"ח (חלק החברה הינו אל 1,320,000 -יהיה כ, כולל קרקע והשטחים כאמור
קומות מתוכננת להיעשות  34-36 הקמת שני המגדלים, בני. אלפי ש"ח) 590,000

יחדיו. הפרויקט יתפרש על פני תקופה של מספר שנים ויסתיים לקראת תחילת 
 -קומות (לפחות כ 50. יצוין, כי בכוונת החברה ודן להקים מגדל שלישי בן 2022

שהגישה העירייה.  BBC-כנית מפורטת למתחם המ"ר) לאחר שתאושר ת 90,000
 9 -ככל ויהיו זכויות בנייה כאמור, תשלם החברה לדן תמורה נוספת בסך של כ

בדבר  2019מיליון ש"ח. החברה ושותפתה קיבלו הערכת שמאי באוקטובר 
, אשר אושרה להפקדה 501-0511154אומדן זכויות בניה אלו במידה שתוכנית 

תנגדויות ועניינה הסדרת זכויות הבניה והוראות הבינוי ונמצאת בשלב דיון בה

), תאושר. על פי אומדן זה שווי זכויות אלו BBCבאיזור התעסוקה בבני ברק (
 ש"ח לאחר היטל השבחה (חלקמיליון  75- כ במצבן הנוכחי מסתכם לסך של

המגדלים, החניונים, הלובי המרכזי וקומות  2. נכון להיום הקמת )50%החברה 
השותפים מעריכים  .3/2022-והבניה אמורה להסתיים ב נמצאת בעיצומה המסד

מיליוני  1,360 -שהיקף מכירת השטחים והחניות בגין שני המגדלים יסתכם בכ
(בהנחה שהמגדל השלישי לא יבנה וכל החניות המיועדות בגינו ימכרו גם ש"ח 
לפרטים  מיליון ש"ח. 160ויוותר בידם שווי שטחים מניבים בהיקף של הם) 

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

, 2018באוקטובר  7ועדת הביקורת מיום  , לאחר אישור2018באוקטובר  14 ביום
 עם ביחד החברה ההתקשר, 2018 באוקטובר 9 ודירקטוריון החברה מיום

 בעלת"מ, בע אשטרום קבוצת עם"מ בע ציבורית תחבורהל חברה דן שותפתה
בהסכם מפורט למתן שירותי בניה לבניית שני מגדלים  בחברה השליטה

מגדלים מתוכננים), ובנוסף  3מתוך  B - ו Aשבבני ברק (מגדלים  LYFEבפרויקט 
מפלסי חנייה עיליים לכלל הפרויקט, כל שטחי קומת  5 -מרתפי חניה ו 4
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המסחר וקומות המסד לכלל הפרויקט כולל לובאים ולובי הקרקע, כל שטחי 
ש"ח. ראה דיווח  766,000,000מרכזי ("טרמינל") לשני המגדלים, בסכום של 

ראו תקנה  ,כמו כן. )2018-01-092557(אסמכתא מס':  2018באוקטובר  15מיום 
ש"ח עקב  802,000,000-הוגדל הסכום ל 2019במהלך שנת  לפרק ד' להלן. 22

   רות עבודות האלומיניום.התייק

ווק יעל הסכמים למכירת שטחי שושותפה נכון למועד דוח זה חתמה החברה 
מיליון שקל חדש  831 -מ"ר ועוד חניות תמורת סך של כ  68,000 -בהיקף של  כ

  במחירי בסיס.

הכרה  - IFRS 15החלה החברה ליישם את תקן  2018החל מהראשון לינואר  
הסתכם הרווח הגולמי בסך של  2020בשנת  .ותבהכנסה מחוזים עם לקוח

 אלפי ש"ח), 140,970 –אלפי ש"ח, עלויות  171,238 –אלפי ש"ח (הכנסות  26,399
 62,994 –, עלויות ש"חאלפי  70,980 –(הכנסות  אלפי ש"ח 7,986של  - 2019

 –אלפי ש"ח, עלויות  33,375 –אלפי ש"ח (הכנסות  7,029 -2018 ,)אלפי ש"ח
לפי ש"ח), כמו כן רשמה החברה השפעת יישום לראשונה של תקן זה א 26,346

  אלפי ש"ח. 609רווח) בסך של  – 2017(תוצאות שנת 

המוחזקים על ידי החברה במישרין ובאמצעות הנדל"ן יזמות בתחום פירוט על נכסים  4.16
 חברות בנות או חברות מוחזקות

   )%50(חלק החברה  שותפות מוגבלת אקה השקעות, –אשטרום  4.16.1

מזכויות  45% מחזיקה") השותפות" :אקה השקעות (להלן –שותפות אשטרום 
 -כ הקרקע שילמה השותפותתמורת . דונם 5.8 -בשטח של כקרקע בירושלים 

 2ניתן להקים  . על הקרקעמיליון ש"ח) 60.25מיליון ש"ח (חלק החברה  120.5
 -ומסחר (כ מ"ר) 35,000-יחידות דיור), משרדים (כ 120-בניינים: מגורים (כ

בהסכם  התקשרומ"ר). השותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע הנ"ל  3,000
להסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקרקע. בנוסף 

מיליון  17.4 - לחברה הסכם עם שותפה בשותפות להעמדת הלוואה בסך של כ
ונושאת ריבית  2019חודש מאי  -ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן מדד הבסיס

 ,אשר תיפרע מתוך רווחי הפרויקט הצפויים. כמו כן 8%בשיעור שנתי של 
מיליון ש"ח צמודה למדד  3העמידה החברה לשותפה מסגרת הלוואות של עד 

 מרץשתוחזר עד תום חודש  8%המחירים לצרכן ונושאת ריבית בשיעור של 
תנה לשותף על סך הסתכמה ההלוואה שני, 2020בדצמבר  31. נכון ליום  2021

  אלפי ש"ח. 22,160של 

-בעלי הזכויות בקרקע הגישו תב"ע בסמכות מחוזית להגדלת זכויות הבניה בכ

יח"ד  220-מ"ר עיקרי נוספים. הפרויקט צפוי לכלול לאחר ההגדלה כ 8,500

 -מ"ר וכ 40,000-דיור להשכרה, מגדל משרדים בשטח של כ 10%-מתוכן כ

ה בעבודות חפירה ודיפון ברבעון הרביעי של מ"ר מסחר. החברה החל 1,500

הכניסה כי תסיים את עבודות הדיפון והחפירה בפרויקט היא צופה ו 2019שנת 

, תשלים את תנאי הסף הנדרשים ע"י 2021במהלך שנת  לעיר בירושלים

הוועדה המחוזית ותפקיד את התב"ע להתנגדויות וכן תגיש בקשה להיתר 

  לבניית החניון.

  

 וגעים לתאגיד בכללותועניינים הנ 5

   רכוש קבוע  5.1

והוא כולל ריהוט, ציוד משרדי,  אין רכוש קבוע מהותי מעבר לנכסי הנדל"ן שלהלחברה 
כוש הרבנוסף, .  ש"חלפי א 482ת לתאריך המאזן הינה תחהמופ םשעלות מחשבים וכלי רכב

שעלותן של החברה ופרויקטים שהותקנו במספר  תות סולאריומערכ חמש עשרהכולל הקבוע 
    אלפי ש"ח. 11,729המופחתת לתאריך המאזן הינה 
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  הון אנושי  5.2

 :להלן פירוט מצבת כוח האדם בחברה בהתאם למבנה הארגוני  5.2.1

2019  2020    

 (*)מנכ"ל   1  1

  עוזר מנכ"ל  1  1

  כספים/חשבות  8  8

  תפעול נכסים  7  3

  שיווק  2  2

  פיתוח עסקי  2  2

  הנדסה / בניה  7  3

  מזכירות   2  1

  סה"כ  30  21

  אשלד  12  9

  גרמניה  11  12

  אנגליה   4  3

במספר פרויקטים המצויים בבעלות משותפת של החברה, חברות כלולות ושותפים 
  אחרים, מועסקים עובדים נוספים אשר שכרם משולם מהשותפויות הנ"ל.

עובדי החברה מועסקים ע"י הסכמי עבודה אישיים. חלק מהעובדים מתוגמלים, 
י בונוסים בהתאם להישגים ולמאמץ המושקע על ידם, כפי מעת לעת, על יד

 תנאילגבי , ובהתאם למדיניות התגמול של החברה שמוצאת לנכון הנהלת החברה
נושאי  ינםהש של עובדיםהעסקתם נאי תלו 2020החברה לשנת של מנכ"ל  העסקתו

  " .פרטים נוספים על התאגיד"בפרק  21ראה תקנה  משרה בכירה

 הארגוני של הנהלת החברה:   המבנה םלהלן יתואר תרשי 5.2.2

 

  

 תגמול לנושאי משרה 5.2.3

לפרטים אודות תגמול לנושאי משרה בחברה וכן לתגמול לבעלי עניין בחברה במסגרת 

 מנכ"ל

פעילות 

 חו"ל
מחלקת 

 שיווק
מחלקת 

 כספים
מחלקת 

הנדסה

   

מחלקת 

פיתוח 

 עסקי

מחלקת 

נכסים

   

 גרמניה אנגליה
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לדוחות  19 לפרק ד' להלן, בהתאמה וכן, ביאור 22- ו 21הסכמי ניהול, ראו תקנות 
 הכספיים.

  ום יחסי עובד  מעבידההתחייבויות בגין סי 5.2.4

בחלקן באמצעות תשלום פרמיות  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 

  ם.הפרשה בדו"חות הכספיי

  השקעות בהכשרה, הדרכה ופיתוח ההון האנושי 5.2.5

החברה מקיימת הכשרות והדרכות באופן סדיר לעובדים, בהתאם לתפקיד העובד 
ולצרכי החברה. חלק מההכשרות נעשה במסגרת קבוצת אשטרום בע"מ וחלק מחוצה 

  לה. עובדים שתפקידם מחייב זאת נשלחים לימי עיון, תערוכות וכיו"ב.

  

 הון חוזר       5.3

כמשמעותו בכללי  -הון חוזר לתקופה של שניים עשר חודשים"בסעיף זה, "
לתקופה של של החברה ות מקובלים. להלן פרטים אודות ההון החוזר אחשבונ

(באלפי  2020בדצמבר,  31 -שניים עשר חודשים וההון החוזר של החברה נכון ל
  ש"ח):

  
 - הון חוזר אשטרום נכסים 

  נתונים מאוחדים  

 
31/12/2020 

 
  

 

  הסכום שנכלל
 בדוחות הכספיים

התאמות 
(לתקופה של 
שניים עשר 

  חודשים)
  

  סה"כ

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

     נכסים שוטפים

 586,410  586,410 מזומנים והשקעות לזמן קצר
  33,216   33,216  חייבים ויתרות חובה

 102,076  (23,790) 125,866  הכנסות לקבל ממכירת שטחי משרדים
  113,395  (123,423) 236,818 מלאי מקרקעין בהליכי בניה למכירה

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

 
982,310  (123,423) 835,097  

     התחייבויות שוטפות

  272,213  272,213  אשראי פיננסי  בנקאי 

 ---------  (210,000) 210,000  אשראי פיננסי פרויקט לייף

 192,781  192,781 ת שוטפות של אג"חחלויו
 117,530  (6,973) 124,503  זכאים ויתרות זכות

  56,756   56,756 הלוואות מאחרים לזמן קצר

 923  923 מקדמות בגין מקרקעין בהליכי בניה למכירה

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

  
857,176 (216,973) 640,203 

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

  194,894  93,550 125,134  עודף (גרעון) בהון החוזר
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   מימון  5.4

 כללי 5.4.1
החברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהן באמצעות הלוואות מתאגידים 
בנקאיים ומאחרים, מהנפקת אג"ח, מהלוואות בעלים, מתזרימי מזומנים מפעילות 

  .שוטפת ומהון עצמי

לדו"חות הכספיים. לפרטים  13ארוך ראה ביאור לזמן ות התחייבויות לפרטים אוד
  ."חות הכספייםלדו 11אודות התחייבויות לזמן קצר ראה ביאור 

   גבלות אשראימ 5.4.2

  אשראי ספציפי

הנלקחות לשם מימון הקמת כל פרויקט  , מוסדות פיננסייםכנגד הלוואות בנקאיות
ת הזכויות החוזיות עם לקוחותיה ותפעולו, משעבדת החברה את הנכס בו מדובר וא

, בחלק מההלוואות החברה מתחייבת לעמידה בתנאים פיננסיים בגינו (חוזי שכ"ד)
וכן מתחייבת החברה לא לעשות פעולות החורגות ממהלך העסקים הרגיל  שונים

  (לדוגמא: מכירה משמעותית של הנכס או חלקו), שלא בהסכמת הבנקים מראש.

  אשראי כללי
ת שאינן מגובות בנכסים ומסגרות חופשיות קיימות לחברה התחייבויות כנגד הלוואו

אלפי  400,000מסך המאזן ו/או מסך של  17.5%-לבנקים שההון העצמי לא יפחת מ
כמו הינו נמוך יותר).   ים הנוספיםש"ח (כלפי אחד מהבנקים, הסכום שנקבע מול הבנק

עבודים צפים (שוטפים) החברה התחייבה שלא ליצור ולא להתחייב ליצור שי, כן
  . כלשהם על רכושה ונכסיה ללא קבלת הסכמת הבנקים מראש ובכתב

כמו כן התחייבה החברה כלפי הבנקים, כי במקרה בו יחול שינוי בשליטה ובבעלות 
, ללא הסכמת הסכמות עם הבנקיםבחברה והכל ביחס למצב השליטה במועד ה

ירעון מיידי את האשראי שהעמידו הבנקים בכתב ומראש, יהיו אלו רשאים להעמיד לפ
   לחברה.

                  אלפי ש"ח ומהווה  1,792,633 הינו ללא זכויות מיעוט ההון העצמי 31.12.20ליום 
  מסך המאזן. 32.57%-כ

   מסגרות אשראי
מסגרות האשראי של החברה ברובן הינן אשראי במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים 

יימים מספר נכסים לא משועבדים. להערכת החברה נכון לחברה ק ,מוגדרים. כמו כן
בדוח המאוחד  הלא משועבדים למועד דו"ח זה יש באפשרותה לקבל בגין נכסיה

  ש"ח.  יליוןמ 21 -הלוואות נוספות בסכום של כ
, התקשרה החברה בהסכם מסגרת אשראי עם אחד מהתאגידים 2020במאי  25ביום 

מיליון ש"ח  390") בסכום של התאגיד הבנקאי"(להלן: הבנקאיים הגדולים בישראל 
"), וזאת בהתאם מסגרת האשראי(להלן: " 2021 מאיב 24 יוםלתקופה המסתיימת ב

  :לתנאים ולפרטים שעיקריהם להלן
בשיעור אשראי  אי ניצולהחל ממועד העמדת מסגרת האשראי תחול על החברה עמלת 

 המסגרת שלא נוצלה בפועל. לשנה אשר תשולם רק בהתייחס לתקופה ולחלק 0.3%של 
שנים ממועד  3תהייה לתקופה של כל הלוואה שתועמד מתוך מסגרת האשראי 

תשלומים רבעוניים שוטפים  12 - מקרן ההלוואה תיפרע ב 11% -העמדתה. שיעור של כ
תישא ריבית בשיעור כאשר יתרת קרן ההלוואה תיפרע בתום התקופה. ההלוואה 

הקיימות והעתידיות כלפי חת התחייבויות החברה להבט.1%בתוספת  הפרייםריבית 
שעבודים שונים, קבועים ושוטפים  תאגיד הבנקאי, נרשמו לטובת ההתאגיד הבנקאי

ים מניבים (והסכמי השכירות בגינם) ראשונים בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על נכס
  נכסים מניבים). 29בבעלות אשלד בע"מ ובעלות חברות בנות שלה  (סה"כ 

מסמכי האשראי ניתנו הצהרות והתחייבויות שונות וכן נקבעו עילות להעמדה במסגרת 
לפירעון מיידי כמקובל בהסכמים מסוג זה. כמו כן, התחייבה החברה, בין היתר, ליחס 

לפחות, אשר יחושב כיחס שבין ההכנסות התפעוליות נטו של הנכסים  1.2כיסוי של 
החודשים הקודמים למועד  12 - ם ב) בניכוי הוצאות מיסים שוטפיNOIהמשועבדים (
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החישוב, לבין החזר שנתי (תיאורטי) של קרן וריבית בהתבסס על ניצול מלא של סכום 
שנה. כמו  20המסגרת בהלוואה לזמן ארוך עם לוח סילוקין מסוג שפיצר לתקופה של 

 65%נקבע שיתרת האשראי שתיטול החברה כנגד הנכסים המשועבדים לא יעלה על  ,כן
ההוגן של הנכסים המשועבדים. נכון למועד דוח זה החברה עומדת בכל תנאי  מהשווי

  ההתחייבויות השונות שנטלה על עצמה.
מיליון ש"ח ממסגרת האשראי שהועמדה  150ניצלה החברה סך של  2020בחודש יולי 

  לה. 

  :הכספי ועד לתאריך הדו"חסכומי אשראי שהתקבלו מתאריך הדוח 

ועד  31.12.20מאז יום  מהבנקיםמהותיים  ראי נוספיםאשהחברה לא גייסה סכומי 
    מועד דו"ח זה.

  גיוס מקורות אשראי נוספים 5.4.3

  כללי  

  .2020חברה גייסה אשראי חוץ בנקאי בשנים קודמות וכן במהלך שנת ה

לדוח  12ראה סעיף של החברה  )7-12לפרטים אודות אגרות החוב סדרות (
  רות החוב.גילוי ייעודי למחזיקי אג – הדירקטוריון

   דרוג להנפקה ואשרור דרוג ועדכון דרוגים                    

שהנפיקה  12לסדרת אגרות החוב  +ilAהודיעה מעלות על דירוג , 2020ביוני  3ביום 
  ).2020-01-049879(כמפורט להלן) (אסמכתא מס':  2020החברה בחודש יוני 

). 12.נ. אגרות חוב (סדרה ש"ח ע 350,000,000הנפיקה החברה  2020ביוני  30ביום 
. אגרות 2020אגרות החוב צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן של חודש מאי 

ראה סעיף  .רץחוצות המפ מתחם העודפים ופאוור סנטרהחוב  מובטחות בשעבוד על 
  לדוח הדירקטוריון. 12

ן: לפרטים בדבר דו"ח הדירוג העדכני של סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ (להל
 2020 אפרילב 21") לדירוג סדרות אגרות החוב שבמחזור, ראה דיווח מיום מעלות"

. בהתאם לדוח הדירוג כאמור, הודיעה מעלות על )2020-01-035743(אסמכתא מס': 

, עם תחזית יציבה ilA -שבמחזור של החברה ל 7-10 אישור דירוג לסדרות אגרות החוב

  . +ilA רה שבמחזור של החב 11ולסדרת אגרות החוב 
                                            

  גיוס מקורות אשראי עתידיים 5.4.4

 ט קרקע יבנה תחתום החברה על הסכם ליווי בפרויקלהערכת החברה בשנה הקרובה     
וכן תגייס כספים מעת לעת בפרויקטים שרכשה במהלך  .לעיל) 3.13.2.7סעיף (ראה 

גיוס של השלמתם תחול השנה. החברה תשקול  והעברת הכספים בגין ים הקודמותהשנ
  . לדרישות ולתנאי השוק מקורות מימון נוספים, בהתאם

   שעבודים  5.5

  .של החברה לדו"חות הכספיים 17ור ביאראו       

   מיסוי 5.6

  .הכספיים של החברה חותלדו" 15לפרטים אודות דיני מס החלים על החברה, ראה ביאור         

  דמגבלות ופיקוח על פעילות התאגי 5.7

   לעיל. 4.3-ו 3.1.5 פים סעי ורא            

   הליכים משפטיים 5.8
של  פייםדו"חות הכסל 17יאור ראה בלפרטים אודות הליכים משפטיים תלויים מהותיים     

  .החברה
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    יעדים ואסטרטגיה עסקית 5.9
        

  נכסים מניבים
של נכסים מניבים אשר  תםואחזק םניהול את ך יהמשבכוונת החברה נכון למועד זה, ל

בבעלותה והתאמתם לדרישות ולסטנדרטים של השוכרים ולתנאי השוק, תוך גידול בדמי 
השכירות והשבחת תמהיל השוכרים. וכן רכישה של נכסים מניבים בארץ ובחו"ל (בגרמניה 
ובאנגליה) בדגש על ערים מרכזיות ובעיקר בתחום המשרדים ומתחמי לוגיסטיקה ואחסנה 

   י איתנות פיננסית.המושכרים לשוכרים איכותיים בעל
  

בפעילותה להשבחת הנכסים הקיימים בדרך של קבלת  כמו כן בכוונת החברה להמשיך
תוספת זכויות בניה ושינוי יעוד זאת בהתאם לביקוש לשטחים להשכרה או למכירה, תלוי 
במיקום הנכס והתפתחות של תשתיות עירוניות ובהתחשב בשינויים בתכניות בינוי ערים 

   יות.ותכניות מתאר
  

  ייזום פרויקטים חדשים
תכנון,  החברה ממשיכה בפעילותה לפיתוח קרקעות שנרכשו בשנים האחרונות וכן תקדם

הקמה ניהול ותפעול של נכסים מניבים על קרקעות שתרכוש ותתמקד בתחום של משרדים, 
        עירוב שימושים, לוגיסטיקה ואחסנה באזורי ביקוש.

  
נה יכולה להעריך את השפעת הנגיף על יעדי החברה יצוין כי במועד זה החברה אי

 עוקבת ומקיימת הערכה שוטפת של התפתחות המשברוהאסטרטגיה האמורים. החברה 
ובעיקר את השפעת התקדמות תהליכי התחסנות האוכלוסיה, ותבחן את האסטרטגיה בה 

  תפעל בהתאם. 
  

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 5.10
אם ליעדים והאסטרטגיה בכל תחומי פעילותה, החברה תמשיך לקדם את פעילותה בהת

  כאמור לעיל. 
בכוונת החברה לחתום על הסכמים לרכישת שני נכסים נוספים בשתי ערים באנגליה כפי 
שדיווחה בדיווחיה לבורסה והיה והמו"מ המתקדם יסתיים בהצלחה וכן תמשיך בפעילותה 

  לאיתור נכסים מניבים מתאימים לרכישה באנגליה ובישראל.
שהנו  Ashtrom Portאת מתחם חללי העבודה הראשון,  2021החברה פתחה בחודש ינואר 

מתחם ייחודי אשר מנוהל על ידה במגדלי הוד השרון כחלק מגיוון השירותים שהחברה 
מעמידה לטובת השוכרים במתחם וכן לטובת שוכרים חדשים של חברות בצמיחה וזאת 

ים בהתאמה לשינוי בעולם העבודה כחלק מתהליכים שהחברה מקדמת בנכסיה הרב
  ובהתאמה לצרכי לקוחותיה.

החברה תקדם השבחה בנכסיה הקיימים, בין השאר, קידום תב"ע בוועדה המחוזית להוספת 
 בועדה ,אלף מ"ר שטחי משרדים בשני בניינים בפארק הוד השרון. קידום תב"ע 60 -כ

 12 - משרדים בהיקף של כ במרכז המסחרי בשוהם לתוספת שטחי מסחר ו ,בסמכות מקומית
אלף מ"ר. קידום תב"עות בנכסי החברה בבאר שבע שיכללו מאות יחידות דיור ועשרות אלפי 
מ"ר של שטחי תעסוקה. וכן שיפוץ והסבת מבנים ישנים והתאמתם לביקוש הקיים מצד 

  שוכרים.
ברה החברה צופה המשך פיתוח בפרויקטים הנמצאים בתהליכי תכנון והקמה. בין השאר, הח

 92% - כתקדם את שיווק פרויקט לייף במתחם העסקים של בני ברק (עד היום שווקו 
וכן צופה סיום הקמת הבניין הראשון עד השני)  בבניין 37% -וכמהשטחים בבניין הראשון 
. החברה גם תקדם קבלת היתר בניה להוספת זכויות בניה 4לסוף השנה וקבלת טופס 

וף לאישור תכנית המתאר החדשה של בני ברק שאושרה ולהקמת בניין משרדים שלישי בכפ
  להפקדה בוועדה המחוזית. 

החברה סיימה את הקמת החניון בפרויקט בתלפיות ואת מסירת שלב א' של הפרויקט וכן 
  . 2020נובמבר בחודש  בלה תוקף בחודשישק 500%-קידמה תב"ע להגדלת זכויות הבניה ל 
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ון והחפירה בפרויקט הכניסה לעיר בירושלים, החברה צופה כי תסיים את עבודות הדיפ
תשלים את תנאי הסף הנדרשים ע"י הוועדה המחוזית ותפקיד את התב"ע להתנגדויות וכן 

  תגיש בקשה להיתר לבניית החניון.
אלף מ"ר בפרויקט  85 -החברה סיימה את אישור  התב"ע לתוספת זכויות בניה בהיקף של כ

  .2021יפון היא תתחיל בעבודות בחודש פברואר ביבנה ולאחר קבלת היתר חפירה וד
קרקע כן החברה מקדמת תכניות בקרקעות שרכשה במהלך השנה והשנה הקודמת בניהן  כמו

  בנס ציונה, קרקע בבת ים ובמתחם הרכבת בתל אביב.
  

צפי ההתפתחות בשנה הקרובה כמתואר לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק 
שלא להתממש או להתממש בדרך אחרת מזו המתוארת לעיל, בשל  ניירות ערך, ועשוי

 2.3גורמים שאינם בשליטת החברה, בין היתר, לאור השפעת נגיף הקורונה כמפורט בסעיף 
  לעיל.

   ורמי סיכוןג    5.11
  פעילותה של החברה מושפעת, בין היתר, מגורמי הסיכון הבאים:        

  סיכוני מקרו 5.11.1

בותיו הירידה בשווי נכסי מיתון בפעילות המשק בישראל ובעק 5.11.1.1
המקרקעין בישראל וכן של התשואות מדמי השכירות, גם בתקופה 

השלכות המיתון כמו שלאחר סיום חוזי השכירות הקיימים בחברה, 
עשויים להשפיע לרעה לעיל,  2.3לאור משבר הקורונה כמפורט בסעיף 

על תוצאות פעילותה של החברה מהשכרת נכסים ועל שיעורי התפוסה 
  .םבה

מיתון בכלכלה העולמית ובעקבותיה החמרה במתן האשראי הבנקאי  5.11.1.2
בחו"ל המיועד לרכישת נכסים מניבים בחו"ל, כמו כן בעקבות מיתון 
זה פגיעה בחברות רבות השוכרות מבנים בארץ וכתוצאה מכך פגיעה 

  בהשכרת שטחים ובגובה דמי השכירות הנגבה.

לה לגרום לירידה החמרה של המצב הביטחוני מדיני בישראל, עלו 5.11.1.3
בביקושים לשטחים המיועדים להשכרה, להחמרת המחסור בכוח 
אדם בענף הבניה ולהתייקרות עלויות העבודות. גורמים אלה עשויים 

האטה בתעשייה עתירת הידע  להשפיע לרעה על תוצאות החברה.
עשויה לגרום לירידה נוספת בהיקפי הביקוש לשטחים המיועדים 

ידע ובמחירי השכירות של שטחים אלו  להשכרה לתעשייה עתירת
 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

יה במדד תשומות הבניה עשויה להשפיע על מחירי הבניה ועל ייקור על 5.11.2.4
 עבודות הבניה בתחום היזמי.

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

ות והשבתות העלולות לגרום לעיכוב בהשלמת פרויקטים שבית 5.11.2.7
 יזמיים.



 - 113  -  

גילוי עתיקות ו/או קברים עלול להסב לחברה הוצאות לא צפויות  5.11.2.8
 ולעכב תכנון ובניית פרוייקטים.

שינויים בשיעור תעריפי היטלי פיתוח וארנונה עשויה לגרום לירידה  5.11.2.9
 בפרויקטים של החברה.

במדיניות הבנקים באשר  והקשחה על המשכנתאותגידול בריבית  5.11.2.10
לגובה ההון העצמי והביטחונות הנדרשים מרוכשי דירות, עשויים 
להקטין את כח הקנייה של רוכשי הדירות ולהשפיע על הביקוש 

 .לדירות וכתוצאה מכך יושפעו לרעה תוצאות החברה

עיקר הקרקעות שבבעלות המדינה במסגרת תכנית "מחיר שיווק  5.11.2.11
לה, בעיקר מצד קבלני ביצוע, עלולה והתחרות במכרזים א" למשתכן

להקטין את האפשרות של החברה לרכוש קרקעות מדינה ולצמצם את 
 .מלאי הקרקעות העתידי של החברה

אבטחת מידע וסייבר. במסגרת הפעילות העסקית של החברה, קיימים  5.11.2.12
הכוללים נתוני לקוחות, ספקים,  אצל החברה מאגרי מידע שונים

לת הן להגנת המערכות מפני מתקפת סייבר תשלומים וכו'. החברה פוע
והן לקיום יכולת התאוששות מהירה במקרה של מתקפה שכזו. כמו 

ם אכן החברה מעדכנת באופן שוטף את האמצעים השונים בהת
 להתפתחות הטכנולוגית הרלוונטית.

 ןסיכוני מימו 5.11.3

חלק מפעילותה של החברה מתנהל בגרמניה חשיפה לשערי מט"ח.  5.11.3.1
ה מעמידה הון עצמי, על דרך העמדת הלוואות ולצורך כך החבר

הצמודות למטבע הפעילות של החברות בחו"ל. ירידה בשער החליפין 
 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.

ים לצרכן ו/או במדד תשומות הבניה שינויים קיצוניים במדד המחיר 5.11.3.4
וכן ברמת הריבית במשק עשויים להשפיע לרעה על הכנסות החברה 

 מתחום הנדל"ן מחד גיסא והתחייבויותיה הפיננסיות מאידך גיסא.
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  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על  פעילות החברה בכללותה
 מידת ההשפעה של גורם הסיכון

  על החברה
 

  השפעה
  קטנה 

  השפעה
  בינונית 

  השפעה
  גדולה

 

 סיכוני מקרו    

  X מיתון במשק  

 X  מיתון בכלכלה העולמית  

 X   מדיני- החמרה במצב הביטחוני  

  סיכונים ענפיים   

  X עודפי היצע של שטחי השכרה  

 X   
שביתות והשבתות בגינן הקבלנים עמם התקשרה החברה עלולים שלא 

  דו בלוחות הזמנים החוזייםעמי

 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  ליית הריבית על המשכנתאותע  

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  

  

 
  אשטרום נכסים בע"מ                               16.3.2021  תאריך:

  
  גושן  – 118536
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  פרק שניפרק שני
  

  דו"ח הדירקטוריוןדו"ח הדירקטוריון
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  2020 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 ") הדו"חתקופת (להלן: " 2020בדצמבר  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

   הצעת רכש למניות החברה

") קבוצת אשטרוםשליטה בחברה, קבוצת אשטרום בע"מ (להלן: "פרסמה בעלת ה ,2020בספטמבר  30ביום 

מניות החברה כל בדרך של הצעת רכש חליפין לרכישת דוח הצעת מדף המהווה גם מפרט הצעת רכש מלאה 

, 2020באוקטובר  25"). על פי הצעת הרכש החליפין, כפי שתוקנה ביום הצעת הרכש החליפין(להלן: " על ידה

לרכוש מכל בעלי מניות החברה את מניותיהם תמורת הנפקת מניות רגילות של הציעה קבוצת אשטרום 

, שתירכש על החברהש"ח ערך נקוב של  1כך שבגין כל מניה רגילה אחת רשומה על שם, בת , קבוצת אשטרום

קבוצת ש"ח ערך נקוב כל אחת של  0.01מניה רגילה בת  0.45 קבוצת אשטרום, תנפיק קבוצת אשטרוםידי 

באוקטובר  25-ו 2020בספטמבר  30ם של החברה מהימים ילפרטים נוספים ראו דיווחים מיידי אשטרום.

  בהתאמה).  ,2020-01-115848-ו 2020-01-097324(אסמכתאות מס':  2020

מחזיקה קבוצת אשטרום ש הצעת הרכש החליפין כךהושלמה כי דיווחה החברה  ,2020באוקטובר  29ביום 

של מניותיה נמחקו , 2020בנובמבר  4. ביום וזכויות ההצבעה של החברה במלוא ההון המונפק והנפרע

לחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, כהגדרת המונח  והיא הפכהמהרישום למסחר בבורסה, החברה 

תאגיד מדווח כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ו")חוק החברות(להלן: " 1999-בחוק החברות, התשנ"ט

. יובהר כי סדרות האג"ח של החברה ימשיכו להיסחר כסדרן ללא ")חוק ניירות ערך"(להלן:  1968-התשכ"ח

  שינוי.

 2020בנובמבר  4 -ו 2020באוקטובר  29החברה מהימים של  םמיידי יםלפרטים נוספים ראו דיווח

  )., בהתאמה2020-01-119316- ו 2020-01-117654 מס':ות (אסמכתא

 

  התאגיד נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי .1

החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות  בתחום הנדל"ן המניב,

) הכולל קניונים ובאנגליה שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (כיום בגרמניה

להשכרה. כחלק  ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מבני תעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר

  מפעילות זו, מספקת החברה גם שירותי ניהול לחלק מנכסיה. 

בעצמה ו/או באמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן עלת פו החברה, בתחום יזמות הנדל"ן

בארץ  ביזמות נדל"ן (משרדים, מסחר וערוב שימושים הכולל מגורים)באמצעות שותפויות עם אחרים 
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 .אלו לרוכשים שונים הפרויקטים ומכירתם שטחיםהשבחתן, פיתוחן, הקמת  בדרך של רכישת קרקעות,

הקבלניות באותם לצורך ביצוע העבודות (בדרך כלל קבלני מפתח) החברה מתקשרת עם חברות קבלניות 

  .פרויקטים

מעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים. נכון למועד דוח זה מושקעת החברה בחברת סיטיפס בע"מ 

בפרק א' לדוח  3.13.3.8סעיף  לפרטים נוספים ראוהמונית) (תחום התחבורה (הסעה העוסקת ב

  קופתי).הת

  לפרק א' לדוח התקופתי. 2.3ראה סעיף  –על פעילות החברה נגיף הקורונה  פרטים בדבר השפעתל

  המצב הכספי .2

   .התקופתי לדוח לפרק א' 2.3) ראה סעיף ואנגליה לגבי הסביבה העסקית בארץ ובחו"ל (גרמניה    

  

   נכסים שוטפים  .א

בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 835,583אלפי ש"ח לעומת  982,310 -סעיף הנכסים השוטפים הסתכם ב

אלפי ש"ח לעומת  586,410 -. סעיף המזומנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן קצר הסתכם ב2019

  .  2019בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 584,241

 31–אלפי ש"ח ב 32,864אלפי ש"ח לעומת  33,216בסך של סעיף חייבים ויתרות חובה הסתכם 

, סעיף זה כלל בתקופת הדוח חייבים בגין שכר דירה ודמי ניהול לקבל נטו בסך של 2019בדצמבר 

גידול זה נובע בעיקר מלקוחות  .2019בדצמבר  31–באלפי ש"ח  15,941אלפי ש"ח לעומת  23,111

סכום  ,כמו כן .ד הדוח והחברה פועלת לגבותושטרם שילמו חובם בשל משבר הקורונה למוע

 4,552 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ל 3,374ההפרשה לחובות מסופקים גדלה מסך של 

בבני ברק) הסתכם בסך של  LYFEאלפי ש"ח. סעיף הכנסה לקבל ממכירת שטחי משרדים (פרויקט 

  . 2019בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 20,110אלפי ש"ח לעומת  125,866

אלפי ש"ח לעומת  236,818סעיף מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בניה למכירה הסתכם בסך של 

לפרטים בבני ברק ( LYFE, סעיף זה הינו בגין פרויקט 2019בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 198,368

  בפרק א' לדוח התקופתי). 4.15סעיף  נוספים ראו

  השקעות:  .ב

- אלפי ש"ח ב 4,040,414אלפי ש"ח לעומת  4,521,552סעיף הנכסים הלא שוטפים הסתכם בסך של 

  . 2019בדצמבר  31

בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב 2,720,525אלפי ש"ח לעומת  3,044,078נדל"ן להשקעה הסתכם בסך של 

 80,240. הגידול בסעיף זה נובע בעיקר מרכישת נכס בגרמניה ליד דיסלדורף תמורת סך של 2019

, מרכישת קרקע ברמת )בפרק א' לדוח התקופתי 3.13.2.16.4סעיף  לפרטים נוספים ראו( אלפי ש"ח

, מיליון ש"ח במזומן והיתרה באשראי לשנתיים 71 - (כולל כש"ח אלפי  89,887גן תמורת סך של 

. בתקופת הדוח רשמה החברה  )בפרק א' לדוח התקופתי 3.13.2.8סעיף  וראלפרטים נוספים 

ההשקעות ראה סעיף לפירוט הרכב אלפי ש"ח.  71,156ל בספריה עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך ש

אלפי ש"ח נכסי  32,024 -כן רשמה החברה בספריה סך של כ .התקופתי דוחא' ל בפרק 3.13.1

  (חכירה) בגין הסכם שכירות שחתמה החברה מול חברה כלולה שלה.  IFRS16תקינה 

 1,227,359לעומת סך של  אלפי ש"ח 1,381,905סעיף השקעות בחברות כלולות הסתכם בסך של 
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העמידה החברה הלוואה  2020שנת רבעון השלישי של מהלך הב   . 2019בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב

מיליון ש"ח לחברת חוצות המפרץ עבור פירעון מוקדם של הלוואה ממוסד כספי  107בסך של 

, כן  )פתיבפרק א' לדוח התקו 3.12.2סעיף  וראלפרטים נוספים ( שקיבלה חוצות המפרץ בעבר

נוספים על דרך של מתן הלוואה  ש"חמיליון  43השקיעה החברה החברה בפרויקט תלפיות 

כולל בין היתר  ההשקעות סעיף .)בפרק א' לדוח התקופתי 3.13.3.11סעיף ראו לפרטים נוספים (

 2020את השקעת החברה בסיטיפס בע"מ בעלת הזיכיון ברכבת הקלה בירושלים . בחודש פברואר 

מידי סיטיפס למדינה וביום  ) Buyback( בין המדינה לסיטיפס הסכם בדבר העברת הבעלותנחתם 

ייכנס לתוקף החל מיום  Buyback -הסכם הזיכיון יסתיים וההודיעה המדינה כי  2021בפברואר  8

(המיוחס לבעלי המניות של החברה)  רווח נקי לאור האמור צפויה החברה לרשום .2021 באפריל 16

נבע לחברה יכמו כן, התזרים ש מיליון ש"ח. 192- בסך של כ 2021לשנת הכספיים  בדוחותיה

לפרטים נוספים   מיליון ש"ח. 274-הינו בסך של כבגין הפסקת הזיכיון כתוצאה מתשלום התמורה 

  לפרק א' לדוח התקופתי . 3.13.3.8ראו סעיף 

-אלפי ש"ח ב 18,068לעומת ש"ח לפי א 19,461-סעיף הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך הסתכם ב

 בסך של חייבים ויתרות חובה  כמו גם חוב נוסף לזמן קצר המוצג בסעיף . הסעיף2019בדצמבר  31

לפרטים משקף את סכום הלוואת החברה לשותפה עבור רכישת קרקע בירושלים (ש"ח לפי א 2,698

   בפרק א' לדוח התקופתי) . 4.16.1סעיף  נוספים ראו

   התחייבויות:  .ג

- אלפי ש"ח ב 3,013,346אלפי ש"ח לעומת  3,596,604 -יבויות הקבוצה למועד הדו"ח הסתכמו בהתחי

  . 2019בדצמבר  31

 31אלפי ש"ח ביום  629,752אלפי ש"ח לעומת  857,1760 -ההתחייבויות השוטפות הסתכמו לסך של כ

שוטפות  . סעיף התחייבויות שוטפות כולל אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות2019בדצמבר 

מיליון ש"ח בגין פרויקטים  249 - מיליון ש"ח (כ 482 - מתאגידים בנקאיים, מסתכם לסך של כ

), הניתנים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדרים וחלויות שוטפות של אגרות  למכירההמיועדים 

לפי ש"ח א 56,756 -מיליון ש"ח. הלוואה מאחרים לזמן קצר הסתכמה לסך של כ 193 -חוב בסך של כ

והינה צמודה למדד המחירים לצרכן. יתרה זו מבטאת את הסכום שהחברה תשלם לחניוני אמד 

בפרק א' לדוח  4.14סעיף  לפרטים נוספים ראו( 2017בעבור רכישת קרקע בבת ים שנעשתה בסוף שנת 

  התקופתי). 

.  2019צמבר בד 31 -אלפי ש"ח ב 93,214אלפי ש"ח לעומת  124,503סעיף זכאים הסתכם בסך של 

אלפי  11,500אלפי ש"ח לעומת  38,968בסך של  LYFEהסעיף כולל עלויות בניה לשלם בגין עסקת 

  . 2019בדצמבר  31-ש"ח ב

 31אלפי ש"ח ביום  2,383,594אלפי ש"ח לעומת  2,739,428התחייבויות לזמן ארוך הסתכמו לסך של 

  .  2019בדצמבר 

 31אלפי ש"ח ביום  446,416אלפי ש"ח לעומת  497,351ההתחייבויות כוללות הלוואות בסך של 

מיליון ש"ח  56-הנקובות במטבע יורו (בתקופת הדוח הוספה הלוואה נוספת בסך של כ 2019דצמבר 

בפרק א'  3.13.2.16.4ראו סעיף לפרטים נוספים , ד דיסלדורף בגרמניהיבגין פרויקט נוסף שנרכש ל

נכסים מניבים בארץ זו . כמו כן  11מניה בגין רכישת ואשר התקבלו מבנקים בגר לדוח התקופתי)

 31אלפי ש"ח ביום  184,037אלפי ש"ח לעומת  177,042כוללות ההתחייבויות הלוואה בסך של 
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, 2019אנגליה שנקנה בחודש יולי  ,ליברפולבהנקובה במטבע ליש"ט בגין רכישת נכס  2019בדצמבר 

  א' לדוח התקופתי.בפרק  3.13.2.16.9סעיף  לפרטים נוספים ראו

אלפי ש"ח. סעיף זה  29,911ההתחייבויות כוללות סעיף התחייבויות בגין חכירה שהסתכם בסך של 

(חכירה) והוא כולל בתוכו בעיקר  IFRS16 משקף התחייבות שנעשתה על פי תקן חשבונאות בינלאומי

ל על השטח התחייבות בגין הסכם שכירות שחתמה החברה מול חברה כלולה שלה במטרה להפעי

  המושכר לה פרויקט חללי עבודה וכן התחייבות בגין הסכמי חכירה רכב ליסינג לעובדי החברה.  

  מיליון ש"ח 390שראי בהיקף של עד מסגרת א

, התקשרה החברה בהסכם מסגרת אשראי עם אחד מהתאגידים הבנקאיים 2020במאי  25ביום 

 24 -מיליון ש"ח לתקופה המסתיימת ב 390ל ") בסכום שהתאגיד הבנקאיהגדולים בישראל (להלן: "

  "), וזאת בהתאם לתנאים ולפרטים שעיקריהם להלן:מסגרת האשראי(להלן: " 2021במאי 

לשנה  0.3%החל ממועד העמדת מסגרת האשראי תחול על החברה עמלת אי ניצול אשראי בשיעור של 

ל הלוואה שתועמד מתוך אשר תשולם רק בהתייחס לתקופה ולחלק המסגרת שלא נוצלה בפועל. כ

מקרן ההלוואה  11% -שנים ממועד העמדתה. שיעור של כ 3מסגרת האשראי תהייה לתקופה של 

תשלומים רבעוניים שוטפים כאשר יתרת קרן ההלוואה תיפרע בתום התקופה. ההלוואה  12 -תיפרע ב

ות והעתידיות להבטחת התחייבויות החברה הקיימ .1%תישא ריבית בשיעור ריבית הפריים בתוספת 

כלפי התאגיד הבנקאי, נרשמו לטובת התאגיד הבנקאי שעבודים שונים, קבועים ושוטפים ראשונים 

בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על נכסים מניבים (והסכמי השכירות בגינם ) בבעלות אשלד בע"מ ובעלות 

  נכסים מניבים). 29חברות בנות שלה (סה"כ 

והתחייבויות שונות וכן נקבעו עילות להעמדה לפירעון מיידי  במסגרת מסמכי האשראי ניתנו הצהרות

לפחות, אשר  1.2כמקובל בהסכמים מסוג זה. כמו כן, התחייבה החברה, בין היתר, ליחס כיסוי של 

) בניכוי הוצאות מיסים NOIיחושב כיחס שבין ההכנסות התפעוליות נטו של הנכסים המשועבדים (

מועד החישוב, לבין החזר שנתי (תיאורטי) של קרן וריבית החודשים הקודמים ל 12 -שוטפים ב

בהתבסס על ניצול מלא של סכום המסגרת בהלוואה לזמן ארוך עם לוח סילוקין מסוג שפיצר 

שנה. כמו כן נקבע שיתרת האשראי שתיטול החברה כנגד הנכסים המשועבדים לא  20לתקופה של 

 26דיווח מיידי מיום  ורא נוספים לפרטים. מהשווי ההוגן של הנכסים המשועבדים 65%יעלה על 

  .2020-01-046480אסמכתא מס'  2020במאי 

  מיליון ש"ח ממסגרת האשראי שהועמדה לה.  150ניצלה החברה סך של  2020בחודש יולי 

  דוח דירוג מעלות עדכני

וג ") לדירמעלותלפרטים בדבר דו"ח הדירוג העדכני של סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ (להלן: "

). 2020-01-035743(אסמכתא מס':  2020באפריל  21סדרות אגרות החוב שבמחזור, ראה דיווח מיום 

שבמחזור של  7-10בהתאם לדוח הדירוג כאמור, הודיעה מעלות על אישור דירוג לסדרות אגרות החוב 

ביוני  3+. ביום ilAשבמחזור של החברה   11עם תחזית יציבה, ולסדרת אגרות החוב  ilA -החברה ל

 2020שהנפיקה החברה בחודש יוני  12+ לסדרת אגרות החוב ilAהודיעה מעלות על דירוג  2020

  ).2020-01-049879(כמפורט להלן) (אסמכתא מס': 

  )12הנפקת אג"ח (סדרה 

דוח הצעת (להלן: " 2020ביוני  28הנפיקה החברה על בסיס דוח הצעת מדף מיום  2020ביוני  30ביום 
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ש"ח ע.נ. אגרות  350,000,000, 2018ביולי  10לתשקיף מדף של החברה נושא תאריך  ") ובהתאםהמדף

. אגרות 2020). אגרות החוב צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן של חודש מאי 12חוב (סדרה 

לשטר  5.1החוב מובטחות בשעבוד על מתחם העודפים ופאוור סנטר חוצות המפרץ כמפורט בסעיף 

), רזניק פז נבו 12, שנחתם בין החברה לבין הנאמן לאגרות החוב (סדרה 2020ביוני  25ם הנאמנות מיו

-2020"), שצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף (אסמכתא מס': שטר הנאמנותנאמנויות בע"מ (להלן: "

  .להלן 12או סעיף רלפרטים נוספים  ) .01-067566

  

  הון:  .ד

. 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  1,862,651לעומת אלפי ש"ח  1,907,258 -ההון הסתכם לסך של כ

אלפי  99,430 - אלפי ש"ח בגין זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת סך של כ 114,625ההון כולל סך של 

  . 2019בדצמבר  31ש"ח ביום 

מהיקף המאזן  34.65% -כ 2020בספטמבר  30ההון (לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה) מהווה ביום 

מהיקף המאזן לעומת  32.57% -. ללא זכויות אלו מהווה ההון כ2019בדצמבר  31ביום  38.2%לעומת 

  .2019בדצמבר  31ביום  36.16%

כולל  רווחאלפי ש"ח, מ 85,984השינויים בהון נובעים בעיקרם: מרווח התקופה שהסתכם בסך של 

שע"ח של היורו  תעלייהפרשי תרגום בגין  אלפי ש"ח ( 6,250של  שמסתכם לסך אחר לתקופה,

אלפי ש"ח, מקיטון  47,000בניכוי המס המיוחס), מקיטון עקב תשלום דיבידנד בסך של ,נטו והליש"ט 

ומגידול בקרן הון  ש"ח אלפי  1,179דנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של יעקב תשלום דיב

  אלפי ש"ח.  552בגין תשלום מבוסס מניות שהסתכם בסך של 

  ידנדחלוקת דיב  

   התקופתי. א' לדוח לפרק 1.6סעיף הדוח ראו חלוקת דיבידנדים בשנת  לפרטים אודות

  

 :ת הדו"חלתקופהפעילות תוצאות  .א   .3

  בפרק א' לדוח התקופתי            2.3לנושא "הקורונה" והשפעותיה על תוצאות הדוחות ראה סעיף  

אלפי  597,642אלפי ש"ח לעומת  816,376 -של כ לסךהקבוצה בתקופת הדו"ח הסתכמו  הכנסות                

אלפי ש"ח  171,328 סך של ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות כללו בתקופת הדוח

אלפי ש"ח  70,980לעומת  (מגדלי משרדים בעיר בני ברק) LYFEפרויקט בת והכנסות ממכיר

  בתקופה המקבילה אשתקד. 

לסך של דמי ניהול ופיקוח בתקופת הדו"ח הסתכמו הקבוצה מהשכרת נדל"ן להשקעה ומ הכנסות    

  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 193,617אלפי ש"ח לעומת  205,578 -כ

אלפי ש"ח  498,971 -לסך של כהדו"ח הסתכמו  בתקופת ההכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה    

הכנסות הגידול בשכ"ד נובע בעיקר מ. אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 185,312לעומת 

 . 2019אנגליה פרויקט ליברפול שהחל להניב במחצית השנייה של שנת 

אלפי ש"ח לעומת  080,8 -לסך של כבתקופת הדו"ח הסתכמו  הכנסות מדמי ניהול ייזום ופיקוח                  

  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  8,305
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אלפי ש"ח  897,53אלפי ש"ח לעומת  454,47 -בתקופת הדו"ח הסתכמו ב הוצאות אחזקת מבנים    

הקיטון נובע בעיקר מקיטון בהוצאות האחזקה בגרמניה שפחתו בסך  בתקופה המקבילה אשתקד.

   מיליון ליון ש"ח.  6 - של כ

אלפי  144,839 -כ סך שללהסתכמו בתקופת הדוח  LYFEשל מכירות שטחי פרויקט  עלות המכירות    

   המקבילה אשתקד.אלפי ש"ח בתקופה  62,994לעומת  ש"ח

אלפי ש"ח  706,471אלפי ש"ח לעומת  523,841 -לסך של כבתקופת הדו"ח הסתכם  רווח גולמי    

 - של כסך להסתכם הרווח הגולמי  LYFEבנטרול רווחי פרויקט  .בתקופה המקבילה אשתקד

עלייה ברווח הגולמי ה .אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 139,720אלפי ש"ח לעומת  158,124

  , כאמור לעיל.נובעת הן בשל הגידול בהכנסות שכ"ד והן בשל הקיטון בהוצאות האחזקה 

 71,156בתקופת הדו"ח הסתכמה עליית ערך הנדל"ן בסך של  -  עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו

הגידול אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  187,987ערך בסך של  עלייתאלפי ש"ח לעומת 

ושערוכי מקרקעין  סיום התאמות לשוכרים,דירה  בשל העלאת שכרר בעיקנבע בתקופת הדוח 

   א' לדוח התקופתי. בפרק 3.13ראה פירוט בסעיף  שזכויות הבניה בהן גדלו .

 119,84אלפי ש"ח לעומת  50,255 -לסך של כבתקופת הדו"ח הסתכמו  הוצאות הנהלה וכלליות 

לראשונה הוצאות פחת בסך של  בתקופת הדוח נרשמו. בתקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח 

הסכם שכירות שחתמה החברה מול  בשל (חכירה) IFRS16נכסי תקינה בגין אלפי ש"ח  1,817

  חברה כלולה שלה. 

חברות  הפסדיסעיף זה מפוצל כדלקמן : א)  חברות כלולות נטוחלק החברה ברווחי / הפסדי 

מוצג במסגרת הרווח מפעילות  הפסד זהכלולות שהינן חברות שפעילותן זהה לפעילות החברה, 

אלפי ש"ח בתקופה  129,824אלפי ש"ח לעומת  4517שוטפת של החברה והוא הסתכם בסך של 

גידול ברווחי  החברות בעיקר בשל גידול ריאלי בשנה הקודמת  כלל סעיף זה המקבילה אשתקד. 

מצבם הורע השנה בהכנסות וכן בשל עליית ערך בעיקר בשל פרויקט חוצות המפרץ וקניון בת ים ש

אלפי  38,758רווח בסך של הציגה שנה קודמת חברת מגדלי הוד השרון  בנוסףבשל משבר הקורונה. 

אלפי ש"ח .  כמו כן  9,550ש"ח שחלקו הגדול היה עליית ערך ואילו השנה הרווח הסתכם בסך של 

 1פרנקפורט אלפי ש"ח בגין פרויקט  50,804שערוך בסך של קודמת כלל סעיף זה רווחי ה בשנה

  שנמכרו בשנת הדוח הקודמת במחיר הגבוה משווים בספרים .  3ובגין פרויקט דיסלדורף 

בעלת הזיכיון להפעלת  –חברות כלולות שפעילותן אינן זהה לפעילות החברה (סיטיפס  ב) רווחי 

 4,040הרכבת הקלה בירושלים ) משוקפים לאחר סעיף הוצאות המימון והם הסתכמו בסך של 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד , גם כאן משבר הקורונה בא לידי  17,477ש"ח לעומת אלפי 

  ביטויו בהפחתת נוסעי הרכבת בתקופת הסגר. 

  

אלפי ש"ח  497,416אלפי ש"ח לעומת  153,120 -בתקופת הדו"ח הסתכם לסך של כ ווח תפעוליר

דוח המאוחד וברווחי/הפסדי ללא סעיף עליית (ירידת) ערך להשקעה בבתקופה המקבילה אשתקד. 

וללא סעיף הכנסות והוצאות אחרות כאמור   LYFEכלולות , ללא סעיף רווח ממכירת פרויקט 

אלפי ש"ח בתקופה  91,601אלפי ש"ח לעומת  107,869לעיל, הסתכם הרווח התפעולי בסך של 

   המקבילה אשתקד.
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לפי ש"ח (הוצאות מימון בסך א 772,57 -של כ סךלהסתכמו בתקופת הדו"ח  הוצאות מימון, נטו

אלפי ש"ח), לעומת הוצאות  24,923 -כבניכוי הכנסות מימון בסך של , אלפי ש"ח 100,695 -כ של

 94,406 - בסך של כ אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (הוצאות 53,680 -של כ מימון, נטו בסך

   אלפי ש"ח). 40,726 -בסך של כ בניכוי הכנסות ,אלפי ש"ח

אלפי ש"ח לעומת רווח מני"ע בסך של  11,447מני"ע בסך של  הפסדו"ח היה לחברה בתקופת הד

  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 18,243

הדו"ח היו לחברה לחברה הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן והלוואות לא צמודות. בתקופת 

ש"ח  אלפי 3,775סך ב וצאותהש"ח לעומת  אלפי 5,631 -כ שלהפרשי הצמדה, נטו בסך  כנסותה

   . בתקופה המקבילה אשתקד

פרשי אלפי ש"ח לעומת הוצאות  3,580הפרשי הצמדה ותרגום למט"ח בסך של  הוצאותלחברה היו 

  אלפי ש"ח. 3,319הצמדה ותרגום בסך של 

 2,577אלפי ש"ח לעומת  1,529של  בתקופת הדוח היו לחברה הכנסות ריבית מחובות אחרים בסך

  ה המקבילה אשתקד.אלפי ש"ח בתקופ

עומת ל אלפי ש"ח 437,43של סך למס הבתקופת הדו"ח הסתכמו הוצאות  מיסים על הכנסה  

הוצאות המס קטנו בשל  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. אלפי 68,482בסך של הוצאות מס 

בתקופה  .שנה קודמתהלעומת ערך נכסי הנדל"ן עליית קיטון בקיטון במיסים הנדחים עקב 

 אלפי ש"ח. 9,867כללו הוצאות המס סכומי מס בגין מכירת נכסים בסך של  תקדהמקבילה אש

. על פי 2018 – 2015חתמה החברה על הסכם שומות עם רשות המיסים לשנים  2020סוף שנת ב

ההסכם הסכימה החברה לדחות הכרה בהוצאות מימון שרשמה בדוחותיה , על דרך של היוון 

מיליון ש"ח לשנים הבאות אם על ידי הכרה בעת  73 - ך של כהוצאות אלה להשקעותיה השונות, בס

כתוצאה מהסכמה  מכירת נכסים/השקעות ואם על ידי הפחתה שנתית של סכומים שהוונו . לפיכך

   מיליון ש"ח, כאמור לעיל. 73- זאת קטנו הפסדיה המועברים של החברה בכ

 812,311של  רווחי ש"ח לעומת אלפ 984,58  של רווחהחברה סיימה את תקופת הדו"ח ב רווח נקי

 70,989אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך של 

  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 288,473של רווח אלפי ש"ח לעומת 

 אלפי ש"ח לעומת רווח בסך של  234,29 -כ סך שלל של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם רווח כולל

של  בסך רווחאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדו"ח כלל  252,893

 הפסדלעומת והפאונד שינוי בשער החליפין של היורו ל קשרהפרשי תרגום ב בשל אלפי ש"ח 6,250

  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 58,919 -של כ בסך
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   :2020דצמבר -לתקופה ינוארלפי ש"ח רווח והפסד רבעוניים באלהלן תמצית דוחות  .ב  

    

202020202020202020202019

ינוארינואראוקטובר יוליאפרילינואר

דצמברדצמברדצמברספטמבריונימרס 

הכנסות 

51,17448,81250,15947,353197,498185,312מהשכרת נדל"ן להשקעה 

2,0611,9172,0302,0728,0808,305מייזום  ,  דמי ניהול ופיקוח 

25,42835,70839,52670,576171,23870,980ממכירת משרדים 

78,66386,43791,715120,001376,816264,597סה "כ הכנסות 

20,73628,98033,22961,894144,83962,994עלות מכירות 

12,06311,28111,93812,17247,45453,897עלויות אחזקה 

45,86446,17646,54845,935184,523147,706רווח גולמי

2,8857,42873,82971,156187,987(12,986)עליית  ( ירידת )   ערך נדל"ן להשקעה 

(48,119)(50,255)(16,098)(12,371)(10,351)(11,435)הוצאות הנהלה כלליות ושיווק 

755577(599)(26)01,380רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות 

(1,478)(509)015(524)0הוצאות אחרות 

129,824(4,517)(6,202)5,6251,806(5,746)חלק החברה ברווחי  ( הפסדי)   חברות כלולות ,   נטו

15,69745,19143,38596,880201,153416,497רווח תפעולי

6,1074,7756,5697,47224,92340,726הכנסות מימון

(94,406)(100,695)(17,820)(21,488)(18,325)(43,062)הוצאות מימון

4,04017,477(456)2,0776731,746חלק החברה ברווחי  ( הפסדי)   חברות כלולות ,   נטו

19,18132,31430,21286,076129,421380,294-רווח  ( הפסד)   לפני מיסים על ההכנסה 

5,4144,72533,91043,43768,482(612)מיסים על ההכנסה  

18,56926,90025,48752,16685,984311,812-רווח  נקי  ( הפסד) 

מיוחס ל:

25,89024,18841,05070,989288,473(20,139)בעלי המניות של החברה 

1,5701,0101,29911,11614,99523,339זכויות שאינן מקנות שליטה 

(18,569)26,90025,48752,16685,984311,812

דצמבר  2019דצמבר  2020ספטמבר  2020יוני  2020מרץ  2020

101.3101.1101.2101.2101.8מדד ידוע

3.90033.88284.02583.94413.8782שער חליפין אירו

4.39864.25414.41084.39194.5597שער חליפין פאונד
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   :ומקורות מימוןנזילות  .4

החברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהן ממקורות עצמיים וממקורות חיצוניים, הנפקה 

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

מסתכמת לסך של   2020 דצמברב 31בקופת החברה נכון ליום  יתרת המזומנים וההשקעות אשר

שלילי אלפי ש"ח. עיקר מקורותיה הכספיים של החברה בתקופת הדו"ח הינן כדלקמן: תזרים  586,410

בתוספת עלייה בנטרול סעיפי פעילות הייזום כדלקמן : אלפי ש"ח ( 85,225מפעילות שוטפת בסך של 

ובתוספת עלייה במלאי משרדים ומקרקעין למכירה  אלפי ש"ח, 105,756בסעיף הכנסות לקבל בסך של 

אלפי ש"ח ובניכוי עלייה במקדמות  83אלפי ש"ח ובניכוי עליה במלאי מקרקעין בסך של  38,450בסך של 

שוטפת בסך של השכרה אלפי ש"ח מציגה החברה תזרים חיובי מפעילות  707בגין מלאי זה בסך של 

, אלפי ש"ח 46,083תמורת סך של נטו הדו"ח מכרה החברה ניירות ערך  אלפי ש"ח), בתקופת 58,105

 385,886אלפי ש"ח וקיבלה הלוואות לזמן קצר וארוך בסך  345,711תמורת  12הנפיקה אג"ח סדרה 

אלפי  59,823אלפי ש"ח, פרעה הלוואות לז"א בסך של  189,794אלפי ש"ח. החברה פרעה אג"ח בסך של 

אלפי ש"ח  177,744אלפי ש"ח והשקיעה בנדל"ן להשקעה סך של  48,179ך של דנד בסיש"ח, שילמה דיב

 80 -מיליון ש"ח וברכישת נכס בפרוורי דיסלדורף כ 71-בעיקר בגין רכישת קרקע ברמת גן בסך של כ

  מיליון ש"ח. 

בדוח המאוחד ובדוח הסולו קיים תזרים מזומנים שלילי  לחברה 2020 דצמברב 31יצוין כי נכון ליום 

מתמשך מפעילות שוטפת. להערכת דירקטוריון החברה, נכון למועד דוח זה יש ביכולתה של החברה 

לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאחר פרסום הדוח הכספי 

  בהגיע מועד קיומן. 

לשנתיים  הנחה זו מבוססת על תחזית המזומנים של החברה, שהוצגה בפני דירקטוריון החברה

וזאת בין  2020 דצמברב 31הקרובות, תוך פירוט המקורות והשימושים הנדרשים הידועים לחברה ליום 

היתר לאור העובדה כי החברה מייצרת תזרים מזומנים שוטף וקבוע ובידיה יתרות מזומנים המסתכמים 

ידים בשליטתה מיליון ש"ח וכי אין מגבלות מיוחדות להעברת כספים לחברה מתאג 586 -לסך של כ

וזאת גם בהתחשב בהשפעות העלולות להיות לאור התפרצותו והתפשטותו של נגיף הקורונה. לעמדת 

דירקטוריון החברה, לחברה אין בעיית נזילות לרבות באירועים בלתי צפויים כגון ירידה בשיעור 

  התפוסה בנכסי החברה או קושי בגיוס אשראי.

 , כנדרשהתחייבויות של החברהמצבת דיווח ובו נתונים בדבר יחד עם פרסום דוח זה, פרסמה החברה 

  .1970-התש"ל ' לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים,ד9תקנה ב

 1,126-, הינה כ2020בדצמבר,  31יצוין, כי יתרת העודפים הניתנים לחלוקה מהחברות הבנות נכון ליום 

שערוך  (לרבות הפרשישתקד) מיליון ש"ח בתקופה המקבילה א 1,059מיליון ש"ח (לעומת סך של 

בשים לב לאמות המידה הפיננסיות החלות על החברות וזאת  שבמידה ויחולקו יתכן וישולם מס בגינם)

הפרתן,  להחזרי הלוואות אשר NOIהבנות כגון עמידה בגובה שכ"ד לפרויקט, יחסי כיסוי שכ"ד/ 

  1עלולות להשפיע על יכולת החברות הבנות לחלק דיבידנדים.

, יובהר כי החברה מעמידה מעת לעת הלוואות בעלים לחברות בנות. הלוואות בעלים אלו נפרעות כמו כן

                                                      
אין באמור כדי לגרוע מחובת דירקטוריון החברה לבחון את חלוקת הדיבידנד בהתאם ל"מבחן יכולת הפירעון" כהגדרת מונח זה  1

  בחוק החברות.
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  על ידי החברות הבנות בהתאם לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של אותן החברות.

   בנדל"ן להשקעה:החברה להלן יפורט שיעור המינוף הממוצע בגין חוב החברה ביחס לחלק 

31.12.202031.12.201931.12.2018

אש" ח אש" ח אש" ח 

3,134,0202,656,2462,393,024חוב ברוטו החברה במאוחד
(98,700)(134,774)(249,834)בניכוי חוב השייך למלאי משרדים למכירה

216,482324,111443,029בתוספת חלקנו בחוב  חברות כלולות
(98,243)(58,456)(57,371)בנטרול חלק המיעוט בחוב חברות שאוחדו במלואן 

(443,863)(599,389)(601,799)בניכוי יתרות נזילות  (נטו מחלק המיעוט)
2,441,4982,187,7382,195,247חוב נטו המיוחס לחברה 

3,044,0782,720,5252,452,129סך נדל"ן להשקעה כמוצג בדוח על המצב הכספי 
1,564,6751,568,0361,688,061בתוספת חלקנו בשווי נדל"ן להשקעה חברות המוצגות על בסיס אקויטי 

(222,853)(163,934)(176,243)בנטרול חלק המיעוט בשווי הנדל"ן בחברות שאוחדו במלואן 
4,432,5104,124,6273,917,337חלק החברה בנדל" ן להשקעה 

LTV55.1%53.0%56.0% נדל " ן להשקעה 

  

הטבלה לעיל אינה כוללת את נתוני סיטיפס בע"מ וקונקט ירושלים בע"מ (חלק החברה יצוין כי 
מקרקעין המשרדים והאת מלאי  תכולל הוכן אינ אינן חברות נדל"ן להשקעהאשר ) 21%

  המיועדים למכירה וההתחייבויות שנלקחו בגינם.
  
  
  

 : רכי ניהולםודחשיפה לסיכוני שוק  .5

בתחום הנדל"ן המניב  כלולות שלה עוסקת בענף המקרקעיןחברות החברות הבנות וה יחד עםהחברה 

הכוללים קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מלונות, מבני  בארץ 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 , כאמור לעיל בגרמניה

 
החברה לא קבעה מדיניות לניהול הסיכונים בגין חשיפה הנובעת מסיכוני שוק. ניהול הסיכונים כאמור   .א

ביחס לכל מקרה לגופו, ומדווח לדירקטוריון מעת לעת  ,ידי הנהלת החברה-מעקב אחריו נעשה עלהו

מקרה נבחן לגופו ותדירות הדיווח לדירקטוריון החברה נקבע בהתאם לבחינה זו. לפי הצורך. כל 

החברה מנהלת את ניהול הסיכונים מבחינת היבט החשיפה הכלכלית במקום שיש סתירה בין חשיפה 

   .זו לחשיפה חשבונאית

אודות  לפרטים נוספים ., 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 

   :פעילותה חשופה החברה לסיכונים הנובעים משינויים בגורמים חיצוניים כגון
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  סעיף המושפע  הסיכון

מדד 

המחירים 

  לצרכן

  

 נן צמודות למדדמרבית הכנסות החברה משכר דירה ומרבית הלוואות החברה הי

לפיכך, כאשר מדד המחירים לצרכן עולה, הוצאות המימון גדלות, המחירים לצרכן. 

גדול יותר מהכנסות שכר הדירה הצמודות של החברה ומכיוון שהיקף התחייבויות 

 הנובע דמי השכירות גידוללמרות  ,המופקות מהנכסים, הרי שרווח החברה יקטן

  .מעליית מדד המחירים לצרכן

  

  

  עריש

  חליפין

  

  

החברה נוטלת מדי פעם הלוואות הנקובות במטבע חוץ. מכיוון שהכנסותיה של החברה 

משכר דירה הינן צמודות למדד המחירים לצרכן, הרי שעלייה בשער החליפין, המביאה 

חברה ל לגידול בהתחייבויות החברה, לא תביא בהכרח לגידול בהכנסות משכר דירה.

בחוץ לארץ. הכנסות שכ"ד המופקות מנכסים אלו בנכסים מניבים  השקעות גם

והלוואות שנלקחו בגינן נקובות באותו מטבע חוץ. מכיוון שהשקעת ההון העצמי 

בנכסים אלו ממומנת מהלוואות שקליות צמודות (בעיקר אג"ח) הרי שקיים סיכון 

 להחלטת בהתאםששינוי בשער החליפין לא יהיה זהה לשינוי בשיעור עליית המדד. 

גידור החשיפה את לאפשר החברה החליטה  2012מחודש פברואר  החברה קטוריוןדיר

מיליון יורו מעת לעת, על  80 -שיש לה בשל השקעת ההון העצמי, כאמור לעיל עד ל

חלקו בהתאם לצרכים שתראה הנהלת החברה לפניה ובהתאם למצב  מלוא הסכום או

   .א לבצע גידור לחשיפתהנכון לעת הזאת החליטה החברה ל .תנודתיות שער היורו

  

 שינויים

 בשער

  הריבית

רץ ובחו"ל באמצעות אשראי נושא ריבית לזמן קצר אהחברה מממנת את פעילותה ב

וארוך. עלייה בשיעור הריבית עלולה לגרום לגידול בהוצאות המימון ולהקשות על 

  תזרימי המזומנים של החברה.
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   2020.31.12 יוםלנכון ים מבחני רגישות למכשירים פיננסי  .ב

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

א .  מבחן רגישות במדד המחירים לצרכן  :

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

63,303126,606(1,266,058)(63,303)(126,606)עודף התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן

ב.  מבחן רגישות לשערי החליפין

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

(70,137)(35,069)70,13735,069701,374עודף נכסים באירו

ג.  מבחן רגישות לשערי החליפין

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

(20,742)(10,371)20,74210,371207,421עודף נכסים בפאונד

ג.  מבחן רגישות לשינוי בשער הריבית  *

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

164327(3,273)(164)(327)הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

198397(3,967)(198)(397)הלוואות לא צמודות בריבית קבועה שהתקבלו

25,16550,329(503,293)(25,165)(50,329)הלוואות באירו בריבית קבועה שהתקבלו

8,85217,704(177,042)(8,852)(17,704)הלוואות בפאונד בריבית קבועה שהתקבלו

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

  ליום  31/12/20 שיעור הריבית להלוואות צמודות מדד  -  2.5%,  הלוואות לא צמודות  3.5%,  הלוואות באירו  -  1.2%,  הלוואה באנגליה  -  2.56%. 

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

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

ירידה שלירידה שלעלייה שלעלייה של

10%5%5%10%

2,8235,647(56,468)(2,823)(5,647)אג"ח סדרה  7

8,36516,730(167,296)(8,365)(16,730)אג"ח סדרה  8

27,11254,224(542,241)(27,112)(54,224)אג"ח סדרה  9

26,59553,191(531,907)(26,595)(53,191)אג"ח סדרה  10

13,49426,987(269,872)(13,494)(26,987)אג"ח סדרה  11

18,70637,412(374,115)(18,706)(37,412)אג"ח סדרה  12

-  השווי ההוגן של אג"ח סדרות  7-12 מבוססות על שער האיגרת בבורסה ליום  31/12/20

-  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 21של דירקטוריון החברה שנערכה ביום  הישיבגרת במס .6.1.1

") כעסקאות עסקאותשרויות ופעולות מסוימות של החברה (להלן ביחד: "עסקאות, התק

) לתקנות ניירות ערך 3(א41תקנה  לעניין ,בין היתרזניחות. דירקטוריון החברה קבע כי יראו 

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  22תקנה  2010 -(דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 

לכל הוראת דין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות שבהם  , וכן ביחס1970 –ומיידיים), תש"ל 

לבעלי השליטה בחברה ו/או לנושאי המשרה בחברה עניין אישי (במישרין או בעקיפין) כי יראו 

בעסקאות המפורטות להלן ו/או שעונות לקריטריונים המפורטים להלן ובכפוף לאמות המידה 

תן בתקנות האמורות לעיל ו/או להלן עסקאות זניחות כמשמעו 6.1.2המפורטות בסעיף 

  בהוראות הדין האמורות לעיל.

"), לבין החברהעסקאות בין החברה, לרבות תאגידים בשליטתה (להלן ביחד: " .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: "

החברה בהחזר הוצאות בעין של בעלי העניין עניין אישי בהן, הנוגעות להשתתפות 

האישי שהוציאו לטובת החברה (לרבות הוצאות ביטוח (כגון: ביטוח רכוש ומבנה, 

נושאי משרה), הוצאות תקשורת, כיבוד, הוצאות מחשוב, הוצאות רכב (שכירות, 

ליסינג, מוסכים וכיוצ"ב), שליחות והובלות) ובלבד שחלקה של החברה בהוצאות 

  ר ביחס לשימושה בהוצאות אלו ו/או לטובות ההנאה הצומחת לה מהן. אלו סבי

עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין האישי ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן  .6.1.1.2

לבעלי העניין האישי עניין אישי, הנוגעות להעסקה משותפת של עובדים ו/או קבלת 

  עניין האישי עצמם.שירותים משותפת מנותני שירותים חיצוניים ו/או מבעלי ה

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 

להשכרת משנה של השטחים המשמשים את החברה ו/או להשכרת שטחים על ידי 

  החברה לבעלי העניין האישי.

נכסים או קבלת ו/או מכירת בין החברה לבין בעלי העניין האישי לרכישת עסקאות  .6.1.1.4

 שירותים הנדרשים לצורך הקמת פרויקט.

בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקה שאינה חריגה (קרי,  .6.1.2

ב היא נעשית במהלך העסקים הרגיל, בתנאי שוק ואין לה השפעה מהותית על החברה) תיחש

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 

דה בכל עסקה כאמור, אשר נבחן סיווגה כעסקה זניחה, תחושב אחת או יותר מאמות המי .6.1.3

בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים או הרלוונטיות לעסקה המסוימת על 

 המבוקרים האחרונים של החברה:
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היקף העסקה מול סך כל הנכסים (כלומר, סך  *–") נכס שאינו שוטףברכישת נכס קבוע (" .6.1.4

  המאזן) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים.

מול  ו/או היקף הנכס ווח/ההפסד מהעסקההר –") נכס שאינו שוטףבמכירת נכס קבוע (" .6.1.5

רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או  12הרווח השנתי הממוצע לפי 

  מבוקרים. 

 היקף העסקה מול סך ההתחייבויות במאזן. –בקבלת התחייבות כספית .6.1.6

סות היקף העסקה מול סך ההכנ –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

אינן רלוונטיות לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין, תיחשב העסקה כזניחה, בהתאם לאמת 

נטית אחרת, שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובלבד שאמת המידה הרלבנטית מידה רלב

  ומטה. המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של אחוז

למען הסר ספק יובהר כי עסקאות שונות הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעסקה  .6.1.9

  אחת לצורך בחינת זניחותן. 

ל החלטה אחרת של דירקטוריון החברה עוד יובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכ .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

רתם לעיל) אישי (כהגד 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: "

, אישר דירקטוריון 2019במרץ  19ביום  ובעלויות ולאפשר לחברה לפעול ביעילות ובגמישות,

מות א 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 החברות. 

  .הנוהל ייבחן מדי שנהמובהר כי . והכל כפוף להוראות כל דין ר ספציפי של ועדת הביקורתלאישו

, ובלבד תסווג כעסקה שאינה חריגה אם היא מקיימת את התנאים הבאים במצטבר עסקה

: העסקה הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה; העסקה הינה שהעסקה הינה לטובת החברה

ית, היינו: היא לא עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות בתנאי שוק; העסקה אינה מהות

מיליון ש"ח תחשב  2יובהר, כי היקף עסקה שסכומה עולה על  החברה, רכושה או התחייבויותיה.

 עסקה מהותית.

   המבקר הפנימי בחברה:גילוי בדבר  .7

קר הפנים של , מונה מר אייל בן אבי מחברת בן אבי אי.בי.איי בע"מ לכהן כמב2020במרץ  3 יוםב

החברה, חלף מר שניאור סימינובסקי ולאחר קבלת הסכמתו של מר סימונובסקי לסיום תפקידו כמבקר 

  .2020במרץ  15דוח מבקר אחרון של מר שניאור סימינובסקי הוגש לוועדת הביקורת ביום  הפנים.

טים נוספים בדבר . לפרהפנימיתמר בן אבי הינו רואה חשבון ומשפטן בעל ניסיון רב בתחום הביקורת 
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  .2020א' בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 26ניסיונו והשכלתו של מר בן אבי, ראה תקנה 

(א') לחוק 3בתנאים הקבועים בסעיף (ב) לחוק החברות, 146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף 

הביקורת  לחוק 8בסעיף ו") חוק הביקורת הפנימית(להלן: " 1992-הביקורת הפנימית, התשנ"ב

  הפנימית.

. חברת בן אבי אי.בי.איי בע"מהמבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנימית כמיקור חוץ מטעם משרד 

  .מועסק כמבקר פנימי בחברות נוספות מקבוצת אשטרוםאינו המבקר 

, היקף שעות בשנה 400 -המבקר הפנימי וצוות העובדים המקצועיים הכפופים לו מועסקים בהיקף של כ

 ה, מטעמבן אבי אי.בי.איי בע"מחברת לרבות , הפנימיהמבקר למיטב ידיעת החברה,  .צא מספיקשנמ

כל קשר עסקי עם החברה  הםלאו גוף קשור לה ואין  בניירות ערך של החברה יםמחזיק םאינ הוא פועל

  .או גוף קשור לה

  

  מס' שעות ביקורת   

  בתאגיד עצמו

  מס' שעות ביקורת 

  בתאגידים מוחזקים
  סה"כ

מס' שעות ביקורת לגבי 

  פעילות בישראל
225  150  375  

  

לאחר אישור ועדת הביקורת מינויו של מבקר הפנימי אישר דירקטוריון החברה את  ,2020במרץ  3ביום 

פנימי צבר ה. הנימוקים לאישור המינוי כאמור הינם בעיקר, הניסיון שהמבקר 2020במרץ  1מיום 

ו בביצוע התפקידים המוטלים עליו בהתאם לדין, בהתחשב, בין בתחום הביקורת הפנימית שיסייעו ל

   היתר, בסוג התאגיד, גודלו, היקף פעילותו ומורכבותו.

על תוצאות סקר סיכונים שנעשה בחברה ובהתאם  ,בין היתר ,תוכנית העבודה של החברה מבוססת

נימית אחת ערכת מהותיות הנושאים המבוקרים כך שהנושאים המהותיים יבדקו בביקורת פהל

   .לתקופה

לדיון ואישור  הגובשה בשיתוף עם הנהלת החברה והובא 2020תוכנית העבודה לביקורת הפנימית לשנת 

תוכנית העבודה מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול . 2020 מאיב 24בישיבתה מיום  ביקורתהועדת וב

  עדת ביקורת. כל סטייה מתוכנית העבודה המאושרת כרוכה באישור ו דעת לסטות ממנה.

 תוכנית הביקורת הפנימית הרב שנתית מקיפה תאגידים וגופים שבהם יש לחברה אחזקה מהותית

ומתבססת על סקר הסיכונים  וממנה נגזרת תכנית הביקורת השנתית אשר מתעדכנת במידת הצורך

    .שערך המבקר הפנימי

דוחות ביקורת  יביקורת בנושאבוועדת ה ניםדיוהתקיימו  2020 דצמברב 3 -ו ,2020 מאיב 24 בימים

   המבקר הפנימי.

תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית כפי בהתאם למבקר הפנים עורך את ביקורתו בכתב 

  .(ב) לחוק הביקורת הפנימית 4, כאמור בסעיף רסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראלושפ

ד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים הונחה דעתו של דירקטוריון החברה, כי מבקר הפנים עמ

ובהנחיות, זאת בשים לב למקצועיותו היכרותו עם החברה וכן על סמך דוחות הביקורת שהכין בתקופת 
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   הדיווח.

יודגש, כי המבקר הפנימי כפוף מקצועית  .יו"ר הדירקטוריוןהממונה הארגוני על המבקר הפנימי הוא 

  לוועדת הביקורת של החברה.

היקף עבודת הביקורת הפנימית, רציפות פעילותה ותוכנית העבודה של החברה רקטוריון לדעת די

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 

  הביקורת הפנימית בחברה.של עבודת 

בהמשך לאמור, עובר לפרסום דוח זה, בחנה ועדת הביקורת וציינה כי המבקר הפנימי מבצע את תפקידו 

במהלך השנה וכן כי עומדים בנאמנות ובמקצועיות, זאת בין היתר, בהתבסס על דוחות הביקורת שהגיש 

תחשב בהיקף ומורכבות הפעילות של לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, בה

  החברה, זאת בהתבסס על דיווחי החברה והמבקר הפנימי.

ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית הומצאו מסמכים, נמסר מידע וכן למבקר הפנימי 

דרך  .לחוק הביקורת הפנימית 9כאמור בסעיף  למערכות המידע של החברה לרבות נתונים כספיים,

  בפועל.  דוחותיובקר הפנימי הינה על פי הגשת התגמול של המ

. להערכת דירקטוריון ש"חאלפי  84סך של למבקר הפנימי  שילמה החברה עבור ביקורת שנת הדו"ח

התגמול כאמור הינו סביר ואין בתגמול כאמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של  החברה

  המבקר הפנימי.

  המבקר הפנימי.של  ומהותיות אשר הצריכו את בחינת בתקופת הדו"ח לא היו עסקאות

  

  

  

   :לקהילהרומה ת .8

   לא נקבעה על ידי הדירקטוריון מדיניות בנושא תרומות.

  לא קיימות התחייבויות למתן תרומות בתקופות עתידיות.

לפי א 1,255באמצעות חברות כלולות סך של אש"ח ו 144ישירות תרמה החברה במהלך תקופת הדוח 

  .אש"ח 539 - חלק החברה שר כא ,ש"ח
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    :גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר .9

אחרות עם חברות במספר עסקאות משותפות  את קסירר. : קוסט פורר גבאיהינו רואה החשבון המבקר

 .HW Fisherבאנגליה רואה החשבון הינו  .Fair Audit רואה החשבון הינו גרמניהב ישנם רו"ח אחרים.

בגין שירותי ביקורת הקשורים לביקורת ויעוץ  יםהחשבון המבקר יהסתכם שכר רוא 2019-ו 2020 יםבשנ

   :כדלקמן מס

  2019בגין שנת     2020בגין שנת   

קוסט פורר גבאי את 

  קסירר

בגין שירותי   שעות

שירותי ביקורת 

 אחרוייעוץ מס 

  (באלפי ש"ח)

בגין שירותי ביקורת   שעות  

וייעוץ שירותי מס 

  ח)(באלפי ש" אחר

  653  2,826    654  2,834  )1בגין החברה (

  542  2,408    525  2,331  בגין חברות מאוחדות

  33  132    21  84  רו"ח אחרים

Fair Audit )2610  1,356    597  1,534  ) גרמניה  

HW Fisher )3460  508    464  719  ) אנגליה  

  2,298  7,230    2,261  7,502 סה"כ

    

  62 – 2019(  לווים לביקורתנשירותים אחרים הש"ח בגין פי לא 29בסך של שעות  58כולל  – 2020 )1(
  .)אש"ח 31בסך של  שעות

   שעות 209 – 2019( שירותים נלווים לביקורתבגין  ש"חלפי א 65בסך של  שעות 167כולל  - 2020 )2(
 .)ש"חלפי א 94בסך של 

שעות  377 – 2019שירותים נלווים לביקורת (ש"ח בגין לפי א 128בסך של   שעות 345כולל  – 2020 )3(
 אלפי ש"ח). 140בסך של 

  

נקבע במו"מ בין הנהלת החברה לרואה החשבון של החברה שכר טרחה של רואה החשבון המבקר 

טרחה ולדעת החברה הינו סביר ובהתאם למקובל בהתאם לאופי והיקף פעילות החברה. שכר ה המבקר

קבלת המלצתה של ועדת הביקורת  דירקטוריון החברה לאחרהאסיפה הכללית של החברה וע"י  אושר

  תו של רואי החשבון המבקר ואת שכרו.הבוחנת את היקף עבוד

  
  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית: .10

) לחוק החברות דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של 12(א)(92בהתאם לסעיף  .10.1

 2 -ופיננסית לא יפחת מהדירקטורים בדירקטוריון החברה בעלי מומחיות חשבונאית 

  דירקטורים.

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 
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חיות חשבונאית ופיננסית" כהגדתו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומ

), במיוחד בתחום עיסוקה של 2005 -ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

דבר המאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם  -תחום הנדל"ן  - החברה 

לדין ומסמכי ההתאגדות של החברה בכל הנוגע למצבה הכספי והעסקי של החברה ולעריכת 

  פיים ואישורם.הדו"חות הכס

  
) 12(א)(92הדירקטורים אותם רואה החברה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך סעיף  .10.2

  לחוק החברות, הם:

 בוגר בחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.  ,(דב"ת)  מר צבי סובל  .א
 בוגר כלכלה וצירוף בין חוגי, האוניברסיטה העברית בירושלים, ,)צ(דח" מר מנחם ברנר  .ב

מוסמך מנהל עסקים (התמחות מימון), מאוניברסיטת קורנל, ארה"ב, דוקטורט 

 במימון וכלכלה, אוניברסיטת קורנל, ארה"ב. 
תואר ראשון במנהל עסקים רואת חשבון ומרצה לחשבונאות. (דח"צ),  אלה פלדרגב'   .ג

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 

  

  תי תלוייםגילוי בדבר דירקטורים בל .11

 תקנון החברה לא קובע הוראה בדבר מינוי דירקטורים בלתי תלויים. 

      
 :פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד .12

 פרטי הנאמן לכל סדרה:  .א

  כתובת למשלוח מסמכים  פרטי התקשרות  שם חברת הנאמנות  סדרה

שטראוס לזר חברה לנאמנויות   7
  ) בע"מ1992(

  03-6237777 –טלפון 

  03-5613824 –פקס 

  ת"א 17רח' יצחק שדה 

8 ,9  ,
 -ו 11
12  

  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 

  

 .לניירות ערך אחרים אגרות החוב של החברה אינן המירות  .ב
 

      

   כדלקמן:הינו  21- ו 11,109,8,7, אג"ח סדרות – דירוג
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דירוג במועד   סדרה

  ההנפקה

דירוג במועד 

  דוח זה

שם החברה 

  המדרגת

תאריך מתן 

  הדירוג

7  ILA/stable  ILA/stable   סטנדרד אנד

פורס מעלות 

  בע"מ

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  

12  ILA/stable  ILA+/stable  "  3.6.2020  
  

(אסמכתא  2020 פרילאב 21לפרטים אודות דוח הדירוג העדכני של החברה ראו דיווח מיידי מיום 

  ).2020-01-035743מס': 

  

 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 
  מיידי/מימוש בטוחות

האם התקבלה הודעת 
הנאמן לסדרה כי 
התקיימה עילה 
 לפירעון מיידי או
  למימוש בטוחות

  לא  לא   כן  7

  לא  לא  כן  8

  לא  לא  כן  9

  לא  לא  כן  10

  לא  לא  כן  11

  לא  לא  כן  12

 

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 

  .)12אגרות חוב (סדרה ו) 11, אגרות חוב (סדרה )10אגרות חוב (סדרה  ,)9

 במהלך תקופת הדוח ולאחריו לא ביצעה החברה שינויים בתנאי – שינוי בתנאי אגרות החוב  ו.  

, אגרות )10אגרות חוב (סדרה  ,)9אגרות חוב (סדרה  ,)8אגרות חוב (סדרה  ,)7אגרות חוב (סדרה 

    .)12ת חוב (סדרה אגרוו )11חוב (סדרה 

  נכסים משועבדים  ז.  

 7,8,9,10במסגרת סדרות  לא שועבדו נכסיםבמסגרת שטרי הנאמנות לאגרות החוב של החברה,     

     .שועבדו נכסים 12- ו 11במסגרת סדרות 

   7אג"ח סדרה   .ח  

) כך 7כי אם במהלך תקופת ריבית כלשהיא יעודכן דרוג אגרות החוב (סדרה  התחייבה החברה    

נוספים ובמידה והדרוג  0.5%-לו) יוגדל שיעור הריבית ב (או דרוג מקביל BBB+ הדרוג יהיהש

כן התחייבה החברה כי כל זמן נוספים.  0.25%-יוגדל שיעור הריבית ב +BBB - יהיה נמוך מ
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) טרם נפרעו במלואן היא לא תחלק דיבידנד במהלך שנה קלנדרית 7שאגרות החוב (סדרה 

מהרווח הנקי של החברה על פי דו"חותיה הכספיים השנתיים  50%על כלשהי בסכום העולה 

   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 

שלא יעלה על  NOI -ל )1( , יחס חוב פיננסי נטו77.5%שלא יעלה על  CAP -לנסי נטו חוב פינ

 . כן נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן: החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה15.5

מהרווח הנקי של החברה וכל עוד שההון העצמי לא  50%קלנדארית כלשהי בסכום העולה על 

רווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברה לא . הש"חמיליון  600-קטן מ

כן נקבע כי אם במהלך תקופת ריבית כלשהיא יעודכן דרוג  ש"ח.מיליון  650-פחת מתחת ל

                (או דרוג מקביל ilAה נמוך בשתי דרגות לפחות מדירוג ) כך שהדרוג יהי8אגרות החוב (סדרה 

אך לא  0.25%כל ירידה נוספת יוגדל בשיעור ריבית נוסף של  ,0.5%-ת ביוגדל שיעור הריבי, 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 יפחתאזן שלא מתן שעבוד שלילי ועמידה בהתניות פיננסיות לרבות יחס הון למ

יעלה שלא  NOI - ) ל1, יחס חוב פיננסי נטו (77.5%שלא יעלה על  CAP - , חוב פיננסי נטו ל17%

. כן נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן: החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה 15.5על 

וד שההון הנקי של החברה וכל עהשנתי מהרווח  50%קלנדארית כלשהי בסכום העולה על 

מיליון ש"ח. הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של  650-העצמי לא קטן מ

מיליון ש"ח. כן נקבע כי אם במהלך תקופת ריבית כלשהי יעודכן  700-החברה לא פחת מתחת ל

(או דרוג  ilAנמוך בשתי דרגות מתחת לדירוג  ) כך שהדרוג יהיה9דרוג אגרות החוב (סדרה 

נוספת יוגדל  ת דירוגכל יריד .0.5%-יוגדל שיעור הריבית ב") הבסיס דירוג(להלן: "ל לו) מקבי

כמו כן במידה והחברה לא  .במצטבר 1%אך לא יותר משיעור עלייה של  0.25%-בשיעור ריבית 

מיליון ש"ח ויחס הון עצמי  600-תעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות: ירידת הון עצמי מתחת ל

לכל התניה שלא תקוים. עליית הריבית  0.25%-יוגדל שיעור הריבית ב 19%-ללמאזן מתחת 

  .1.5%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%ועמידה בהתניות פיננסיות לרבות יחס הון למאזן שלא יעלה על  מתן שעבוד שלילי

. 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 

הרווח הנקי של החברה על פי דוחותיה הכספיים השנתיים מ 50%כלשהי בסכום העולה על 

הרווח הנקי  .מיליון ש"ח 700-המאוחדים לשנה הרלוונטית וכל עוד ההון העצמי לא קטן מ
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                          מיליון  750- יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברה לא פחת מתחת ל

) כך 9ריבית כלשהיא יעודכן דרוג אגרות החוב (סדרה כן נקבע כי אם במהלך תקופת  .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 להבאות: ירידת הון עצמי  כמו כן במידה והחברה לא תעמוד בהתניות הפיננסיות

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  2הנפיקה החברה על בסיס דוח הצעת מדף מיום  ,2018ר בספטמב 4ביום                    

ש"ח ע.נ. אגרות חוב  260,000,000, 2018ביולי  10לתשקיף מדף של החברה נושא תאריך  ובהתאם

  .2018). אגרות החוב צמודות (קרן וריבית ) למדד המחירים לצרכן של חודש יולי  11(סדרה 

(שמונה)  8(תשעה) תשלומים לא שווים כדלקמן:  9 -לפירעון ב ותעומד) 11(סדרה  אגרות החוב                  

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  156ות החוב ( מקרן אגר 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  ,2018באוגוסט  20. ביום 1.83%

  .)2018-01-079230(אסמכתא מס':   +ilAחדשה זו  

) נרשמה משכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה 11במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה                   

בלתי מסוימים מזכויותיה של החברה בחברת  50%בסכום בלשכת רישום המקרקעין, על 

ה מהכנסותיה בחבר 50%קניונים בישראל ושיעבוד שוטף מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על 

  נקבעו התחייבויות ועילות לפירעון מיידי כמו עמידה בהתניות פיננסיות:, זו. כמו כן

 .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

נד כדלקמן: החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה קלנדארית נקבעו מגבלות על חלוקת דיביד                  

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

  מיליון ש"ח. 850 -פחת מתחת לייכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברה לא 

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 וי בדירוגשווה לשיעור הריבית כפי שיהא באותה עת לפני השינ 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
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לפני השינוי בדירוג  כפי שיהא באותה עת 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 

ואה יחס הלועל 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

  

  

   21אג"ח סדרה   יג.

דוח (להלן: " 2020ביוני  28החברה על בסיס דוח הצעת מדף מיום הנפיקה  2020ביוני  30ביום 

ש"ח  350,000,000, 2018ביולי  10") ובהתאם לתשקיף מדף של החברה נושא תאריך הצעת המדף

). אגרות החוב צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן של חודש 12ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

  .2020מאי 

) נרשמו שעבודים על נכס חוצות המפרץ 12ות החוב (סדרה במסגרת שטר הנאמנות לאגר

בלתי מסוימים מזכויות חוצות המפרץ חיפה בע"מ  50%כדלקמן: משכנתא מדרגה ראשונה על 

") בחוצות המפרץ, שעבוד הממשכנתמכלל הזכויות בה) (להלן: " 50%-(אשר החברה מחזיקה ב

ירשם כחוכרת, שעבוד קבוע מדרגה בלתי מסוימים ביחס לזכויות הממשכנת לה 50%קבוע על 

בלתי מסוימים מזכויות הממשכנת ביחס לפירות חוצות המפרץ, ושעבוד  50%- ראשונה ביחס ל

בלתי מסוימים מתגמולי הביטוח בגין חוצות המפרץ. לפרטים נוספים  50%מדרגה ראשונה על 

יידי כמו עמידה לשטר הנאמנות. כמו כן נקבעו התחייבויות ועילות לפירעון מ 5.1ראה סעיף 

  בהתניות פיננסיות:

  מיליון ש"ח.  850 –הון עצמי מינימלי 

  .18% -יחס הון למאזן שלא יפחת מתחת ל

נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן: החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה קלנדארית 

יים מהרווח הנקי של החברה על פי דוחותיה הכספיים השנת 50%כלשהי בסכום העולה על 

מיליון ש"ח. הרווח הנקי  900-המאוחדים לשנה הרלוונטית וכל עוד שההון העצמי לא קטן מ

  מיליון ש"ח. 950 -יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברה לא פחת מתחת ל

) 12לפרטים אודות מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה 

תנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות. לפרטים אודות עדכון שיעור ל 3.9ראה סעיף 

 7.1.4) בגין אי עמידה בהתניות פיננסיות, ראה סעיף 12הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה 

  לשטר הנאמנות.

  

לפרטים אודות יחסים פיננסיים של החברה שנדרש גילוי בגינם במסגרת שטרי הנאמנות 

  .להלן נספח ב'בראה טבלה 
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(כולל ריבית , יחס החוב פיננסי נטו 55.75%הינו  CAP -, יחס החוב פיננסי נטו ל36.45%אלפי ש"ח, יחס הון עצמי למאזן הינו  2,258,824החוב הפיננסי נטו של החברה הינו נכון למועד הדוח   

    .14.29הינו  NOI -ללשלם) 

 . 90.75%   -  1-פחות מ  –יחס הלוואה לבטוחה  – 11אג"ח סדרה  )1

 נכון למועד הדוח עומדת החברה בהוראות שטרי הנאמנות. )2

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

  מועד  סד'

  הנפקה

ע.נ בעת 
ההנפקה 
(לרבות 

בהרחבות 
  סדרה)

ערך נקוב 
ליום 

20/12/13  

ערך נקוב 
מוערך ליום 

31/12/20  
  חאש"

סכום ריבית 
צבורה ליום 

31/12/20  
  אש"ח

ערך האג"ח 
בדוחות 

הכספיים 
  האחרונים

  אש"ח

שווי בורסאי 
  ליום

31/12/20  
  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   56,468 55,143 1,177 55,217 51,315,789  500,000,000
צמוד  4.25%

רים למדד המחי
  לצרכן

  
  כן

תשלומים חצי  20
 -שנתיים החל מ

 -וכלה ב 1/1/2012
1/7/2021  

תשלומים חצי  22
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2011
1/7/2021  

צמוד למדד 
המחירים 

  לצרכן

  
  לא  לא

8  
  2012דצמבר 
  2013נובמבר 
  2013דצמבר 
  2014אפריל 
  
  
  

ריבית שנתית   167,296  160,886 621  158,994  156,923,430 510,000,000
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  
  
  
  

467,207,544  467,208 5,708  457,833  542,241  
  

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 
  2019אפריל 

506,290,000 
  
  
 

ריבית שנתית   531,907  495,809 7,461  486,337  482,017,754
3.06%  

צמוד למדד 
המחירים 

  לצרכן

תשלומים  10  כן
שנתיים לא שווים 

 1/1/2019 -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   269,872  244,649  768  247,000  247,000,000
1.83%  

צמוד למדד 
המחירים 

  לצרכן

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 
ירים המח

  לצרכן

  כן  לא

12  
   2020 יוני

  
350,000,000 

  
  
 

ריבית שנתית   374,115  346,327  2,702  350,350  350,000,000
1.53%  

צמוד למדד 
המחירים 

  לצרכן

תשלומים  2,8,4  כן
 1%(שנתיים שווים 

 מהקרן 5%-ו 2.5%,
 -החל מ) בהתאמה 

-ו 1/7/23,  1/7/21
 -וכלה ב 1/7/27
 -ו 1/1/27,  1/1/23
בהתאמה  1/1/28

 אחד  ותשלום 
  1/7/2029-) ב66%(

תשלומים חצי  18
 -שנתיים החל מ

-וכלה ב 1/1/2021
1/7/2029  

צמוד למדד 
המחירים 

  לצרכן

  כן  לא
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  :נספחים .13

  
  דו"ח בסיסי הצמדה.    -  רצ"ב נספח א' 

  אשטרום נכסים בע"מ. דו"ח סולו של    -   'ברצ"ב נספח 
  

  הערכות שווי .14

הערכות שווי שהינן הערכות שווי מהותיות מאד ו/או הערכות שווי של לדוח תקופתי זה מצורפות 

  ייבויות החברה על פי אגרות החוב :נכסים משועבדים להבטחת התח

   . ולה)קניון בת ים), חוצות המפרץ בע"מ (חברה כל -חברה כלולה של קניונים בע"מ (הערכת שווי 

  

  

  בברכה,

  

  

      

  ירון רוקמן    אברהם נוסבאום

  מנכ"ל     דירקטוריוןהיו"ר 

  

  
  

   2021 ץמרב 16תאריך: 

  

  

   גושן- 118412
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  דוח בסיסי הצמדה  -  נספח א'

    2031/12/20דוח 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

282,986106,42385,285474,694מזומנים ושווי מזומנים

110,904812111,716השקעות לזמן קצר

פיקדון נאמן הנפקת אג" ח

2,64919,9475,9844,63633,216חייבים ויתרות חובה
125,866125,866הכנסות לקבל ממכירת שטחי משרדים

236,818236,818מלאי משרדים למכירה
נכסים לא שוטפים

107,1581,274,7471,381,905השקעה בחברות כלולות 

1,054,211303,0411,686,8263,044,078נדל " ן להשקעה

61,33261,332מלאי מקרקעין

19,46119,461הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

1421,11213,52214,776רכוש קבוע 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

396,539165,2741,274,730394,0743,273,2455,503,862סך כל הנכסים
===========================================================

התחייבויות שוטפות 

376,834376,834אשראי מתאגידים בנקאיים

49,09487354,3141,098105,379חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 
26,117166,664192,781חלויות שוטפות של אג" ח

64,94318,99631,1659,399124,503זכאים ויתרות זכות 

56,75656,756הלוואה מאחרים זמן קצר

923923מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

התחייבויות לא שוטפות 

269,7792,400443,037175,944891,160הלוואות מתאגידים בנקאיים

431,7171,136,1491,567,866אגרות חוב

18,87218,872הלוואה מאחרים לזמן ארוך

29,69921229,911התחייבות בגין חכירה

4,9104,910הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות 

2,3102,310התחייבויות בשל הטבות לעובדים
39,930184,469224,399מיסים נדחים

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

1,220,7941,431,332573,356186,653184,4693,596,604סך כל ההתחייבויות 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

701,374207,4213,088,7761,907,258(1,266,058)(824,255)היתרה המאזנית נטו
===========================================================

מטבע ישראלי
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  נספח א'
  9/20112/13 דוח בסיסי הצמדה נכון ליום

  

מטבע חוץ  ( כולל צמודים למט"ח ) 

סה "כפריטים צמוד למדדלא צמוד

שאינם המחירים  

כספיים בפאונדביורולצרכן

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

נכסים שוטפים 

221,119173,24223,945418,306מזומנים ושווי מזומנים 
150,38715,548165,935השקעות לזמן קצר

4,22135,4418,3424,97052,974חייבים ויתרות חובה 
198,368198,368מלאי משרדים למכירה 

נכסים לא שוטפים 

70,449219,58393,483843,8441,227,359השקעה בחברות כלולות 
900,446299,3471,520,7322,720,525נדל"ן להשקעה 

פיקדון על חשבון נדל"ן להשקעה 

61,41561,415מלאי מקרקעין

18,06818,068הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
1251,95210,97013,047רכוש קבוע

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
446,176273,0921,191,186330,2142,635,3294,875,997סך כל הנכסים 

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

התחייבויות שוטפות 

231,774231,774אשראי מתאגידים בנקאיים 
42,88987812,2281,14057,135חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים  

26,117164,200190,317חלויות שוטפות של אג"ח 
57,09657,096הלוואה מאחרים זמן קצר

14,82739,25431,8597,27493,214זכאים ויתרות זכות  
216216מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

התחייבויות לא שוטפות 

134,7533,293434,188182,897755,131הלוואות מתאגידים בנקאיים 
456,129965,7601,421,889אגרות חוב

7,0787,078הלוואה משותף בשותפות מאוחדת 

1,9459322,877התחייבויות בגין חכירה 
2,0852,085התחייבויות בשל הטבות לעובדים 

29,667164,867194,534מיסים נדחים 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

908,5741,232,642515,020192,243164,8673,013,346סך כל ההתחייבויות 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

676,166137,9712,470,4621,862,651(959,550)(462,398)היתרה המאזנית נטו
===========================================================

מטבע ישראלי

  



פרק שלישי

דו"חות כספיים מאוחדים



 
  
  
  
  
  

  אשטרום נכסים בע"מ
  

  2020, 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 
  
  

 70-41  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

  
  

 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 2020בדצמבר 

בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
קופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של המצורפת לדוח הת

 החברה בהתבסס על ביקורתנו.
 

של לשכת רואי חשבון  911רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 
) 1). רכיבים אלה הינם: (911לן תקן ביקורת (ישראל) בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (לה

בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; 
) הכנסות 4) בקרות על הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה; (3) בקרות על קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה; (2(

  "רכיבי הבקרה המבוקרים"). –י משרדים. (כל אלה יחד מכונים להלן ממכירת שטח
  

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -. על911ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן 

פקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי א
הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של 

. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך
בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי 
הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות 

ד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלב
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.
  

דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על 
הצגה 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.
  

בדצמבר  31לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 
2020.  

  
 31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 

והדוח שלנו, מיום  2020בדצמבר  31 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 2019 -ו 2020בדצמבר 
  בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים. , כלל חוות דעת2021במרס  16
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2021 במרס, 16
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  דוח רואה החשבון המבקר

  
  בע"מאשטרום נכסים לבעלי המניות של 

  
  

 31החברה) לימים  -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אשטרום נכסים בע"מ (להלן 
ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל  2019-ו 2020 בדצמבר

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון 2020בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 ורתנו.וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביק

 
  

 34%-לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ
-וכ 32%, 27%-,  והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2019-ו 2020בדצמבר  31מכלל הנכסים המאוחדים לימים 

, בהתאמה. כמו כן לא 2018-ו 2019 ,2020בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  37%
ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של 

, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי 2019-ו 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  121,939-אלפי ש"ח ו 132,078
אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  51,779-אלפי ש"ח ו 73,712אלפי ש"ח,  14,873החברות הנ"ל הסתכם לסך של 

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים 2018-, ו2019, 2020בדצמבר  31
וחות שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על ד

 רואי החשבון האחרים.
  
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

כספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות ה
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

  לותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.הכספיים בכל
  
  

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן 
 2020בדצמבר  31נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים שבתקופה  2019-ו
) והוראות תקנות ניירות ערך (IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  .2010-(דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה  911לתקן ביקורת (ישראל)  ביקרנו גם, בהתאם
, והדוח שלנו מיום 2020בדצמבר  31פנימית על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

  , כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.2021במרס,  16
  
  
  
  

  
  קסירראת גבאי קוסט פורר     אביב,-תל
  רואי חשבון    2021במרס,  16
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  בדצמבר 31ליום     
    2020  2019  

  אלפי ש"ח  באור  

        נכסים שוטפים
  418,306   474,694   5  מזומנים ושווי מזומנים

  165,935   111,716   6  השקעות לזמן קצר
  32,864   33,216   7  חייבים ויתרות חובה

  20,110   125,866   ג'8  הכנסות לקבל ממכירת שטחי משרדים
  198,368   236,818   ב'8  מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בנייה למכירה

     982,310   835,583  

        

        נכסים לא שוטפים
  1,227,359   1,381,905   9  השקעות בחברות כלולות

  2,720,525   3,044,078   10  נדל"ן להשקעה
  61,415   61,332   5)ב(10  מלאי מקרקעין

  18,068   19,461   6)4(9  הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך
  13,047   14,776     רכוש קבוע 

     4,521,552   4,040,414  

     5,503,862   4,875,997  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים
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  בדצמבר 31ליום     

  
  2020  2019  

  אלפי ש"ח  באור  

        התחייבויות שוטפות
  231,774   376,834   11  אשראי מתאגידים בנקאיים 

  57,135   105,379   13  חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

  190,317   192,781   13  של אגרות חובחלויות שוטפות 

  93,214   124,503   12  זכאים ויתרות זכות

  57,096   56,756   5(ב')10  הלוואה מאחרים לזמן קצר

  216   923   8  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

     857,176   629,752  

        התחייבויות לא שוטפות
  755,131   891,160   13  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

  1,421,889   1,567,866   13  אגרות חוב

  -   18,872   2')(ב10  הלוואה מאחרים לזמן ארוך
  7,078   4,910   14  הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות

  2,877   29,911     התחייבויות בגין חכירה
  2,085   2,310     התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  194,534   224,399   'ד15  מסים נדחים

     2,739,428   2,383,594  

      17  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

  1,412,872   1,436,861     יתרת רווח

  )80,838(   )75,415(     קרנות אחרות

     1,792,633   1,763,221  

  99,430   114,625     זכויות שאינן מקנות שליטה

  1,862,651   1,907,258     סה"כ הון 

     5,503,862   4,875,997  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
  
  
  
  

       2021, במרס 16
 דודו דולה  ירון רוקמן  אברהם נוסבאום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל הכספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

    2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח   באור  

          הכנסות 
  183,397   185,312   197,498     מהשכרת נדל"ן להשקעה

  33,375   70,980   171,238   8  ממכירות של שטחי משרדים

  9,806   8,305   8,080     מייזום, דמי ניהול ופיקוח

  226,578   264,597   376,816     סה"כ הכנסות

          עלויות
  41,280   53,897   47,454   א'18  אחזקה

  26,346   62,994   144,839   8  עלות שטחי המשרדים שנמכרו

  158,952   147,706   184,523     רווח גולמי

  34,608   577   755     רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות

  134,568   187,987   71,156   א'11  , נטועליית ערך נדל"ן להשקעה

     256,434   336,270   328,128  
  )42,238(  )48,119(  )50,255(  ב'18  הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק

  )2,388(   )1,478(   )509(   ג'18  הוצאות אחרות
  110,601   129,824   )4,517(   9  חברות כלולות, נטו(הפסדי) חלק החברה ברווחי 

  394,103   416,497   201,153     רווח תפעולי

  20,076   40,726   24,923   ד'18  הכנסות מימון
  )99,588(  )94,406(  )100,695(  ד'18  הוצאות מימון

  8,606   17,477   4,040   9  החברה ברווחי חברות כלולות, נטוחלק 

  323,197   380,294   129,421     רווח לפני מסים על הכנסה

  42,590   68,482   43,437   ה'15  מסים על הכנסה 

  280,607   311,812   85,984     רווח נקי 

          מיוחס ל:
  246,157   288,473   70,989     בעלי המניות של החברה

  34,450   23,339   14,995     זכויות שאינן מקנות שליטה

     85,984   311,812   280,607  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  

  280,607   311,812   85,984   רווח נקי 

        רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד 

        בהתקיים תנאים ספציפיים
של פעילויות  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  18,188   )58,919(   6,250   חוץ

  18,188   )58,919(   6,250   סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

  298,795   252,893   92,234   סה"כ רווח כולל

        מיוחס ל:
  261,183   237,699   75,860   בעלי מניות החברה

  37,612   15,194   16,374   זכויות שאינן מקנות שליטה

   92,234   252,893   298,795  
  
  
  

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

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  יתרת רווח  שליטה

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  

  1,862,651   99,430   1,763,221   )82,112(  )580(  1,854   1,412,872   48,153   247,866   135,168   2020בינואר,  1יתרה ליום 

  85,984   14,995   70,989   -   -   -   70,989   -   -   -   רווח נקי
  6,250   1,379   4,871   4,871   -   -   -   -   -   -   סה"כ רווח כולל אחר

  92,234   16,374   75,860   4,871   -   -   70,989   -   -   -   סה"כ רווח כולל

  )47,000(  -   )47,000(  -   -   -   )47,000(  -   -   -   דיבידנד לבעלי מניות החברה

  )1,179(  )1,179(  -   -   -   -   -   -   -   -   דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  552   -   552   -   -   552   -   -   -   -   עלות תשלום מבוסס מניות

  1,907,258   114,625   1,792,633   )77,241(   )580(   2,406   1,436,861   48,153   247,866   135,168   2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
    



  מ"אשטרום נכסים בע
  הוןעל השינויים במאוחדים דוחות 

9 

  
  

      מיוחס לבעלי מניות החברה  
        קרנות אחרות          

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  יתרת רווח  שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרנות הון 
  אחרות

התאמות 
הנובעות מתרגום 

  סה"כ  דוחות כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון  שליטה

  אלפי ש"ח  

  1,731,555   117,075   1,614,480   )31,338(  )580(  812   1,214,399   48,153   247,866   135,168   2019בינואר,  1יתרה ליום 

  311,812   23,339   288,473   -   -   -   288,473   -   -   -   רווח נקי
  )58,919(   )8,145(   )50,774(   )50,774(  -   -   -   -   -   -   אחרכולל  הפסדסה"כ

  252,893   15,194   237,699   )50,774(  -   -   288,473   -   -   -   כולל (הפסד) סה"כ רווח

  )90,000(  -   )90,000(  -   -   -   )90,000(  -   -   -   דיבידנד לבעלי מניות החברה

  )47,321(  )47,321(  -   -   -   -   -   -   -   -   דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברות 
  14,482   14,482   -   -   -   -   -   -   -   -   שאוחדו לראשונה

  1,042   -   1,042   -   -   1,042   -   -   -   -   עלות תשלום מבוסס מניות

  1,862,651   99,430   1,763,221   )82,112(   )580(   1,854   1,412,872   48,153   247,866   135,168   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
  
  
  
  
  

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

  הון מניות  
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  יתרת רווח  שליטה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרנות הון 
  אחרות

התאמות 
הנובעות מתרגום 

  סה"כ  דוחות 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   -   609השפעת יישום לראשונה של 
(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(  -   -   -   מניות החברהדיבידנד לבעלי 
  )52,049(  )52,049(  -   -   -   -   -   -   -   -   דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 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.
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  על תזרימי המזומנים דוחות מאוחדים

  
  

  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  280,607   311,812   85,984   רווח נקי 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
        שוטפת:

        הפסד: ואהתאמות לסעיפי רווח 
  79,512   53,680   75,772   הוצאות מימון, נטו

  )119,207(  )147,301(  477   חברות כלולות, נטו  )רווחיבהפסדי (חלק החברה 
  812   1,042   552   עלות תשלום מבוסס מניות

  42,590   68,482   43,437   מסים על הכנסה 
  197   680   225   עובדים, נטושינוי בהתחייבויות בשל הטבות 

  )134,568(  )187,987(  )71,156(  עליית ערך נדל"ן להשקעה
  1,002   1,699   3,451   פחת רכוש קבוע

  )33,308(    -     -    רווח ממכירת מניות והכנסות אחרות

   52,758   )209,705(   )162,970(  

        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
  2,298   )4,339(  )7,671(  בחייבים ויתרות חובהירידה (עלייה) 

  -   )20,110(  )105,756(  הכנסות לקבל ממכירת שטחי משרדיםעלייה ב
  )34,844(  )29,292(  )38,450(  למכירה ומקרקעין עלייה במלאי משרדים

  )5,554(  )784(  83   במלאי מקרקעין )עלייהירידה (
  9,799   24,537   14,152   זכאים ויתרות זכותבעלייה 

  12,990   )12,924(   707   עלייה (ירידה) במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

   )136,935(   )42,912(   )15,311(  

        מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה עבור:
  )82,316(  )89,153(  )88,431(  ריבית ששולמה

  5,611   5,630   4,558   ריבית שהתקבלה
  )10,140(  )4,881(  )10,178(  מסים ששולמו

  83   283   7,019   מסים שהתקבלו

   )87,032(   )88,121(   )86,762(  

  15,564   )28,926(   )85,225(   (ששימשו לפעילות) שוטפת שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  המזומניםדוחות מאוחדים על תזרימי 

  

 

  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  

        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  )331,809(  )360,723(  )177,744(  השקעות בנדל"ן להשקעה

  -   -   )10,851(  נדל"ן להשקעהששולמו בגין רכישה מסי 
  208,975   236,838   -   תמורה ממימוש מקרקעין ונדל"ן להשקעה

  )23,993(  )10,556(  -   נדל"ן להשקעהו מקרקעין מימושמסים ששולמו בגין 
  -   )239(  )4,008(  הפקדה של פקדון מוגבל, נטו

  10,151   115,073   18,956   דיבידנד שהתקבל מחברות כלולות
החזר (מתן) הלוואות לזמן ארוך שניתנו לחברות מוחזקות, 

  )165,849(  28,334   )153,809(  נטו
  )33,801(  )5,291(  -   מתן הלוואה לשותפים

  27,641   1,453   -   החזר הלוואה לשותפים
  )33,750(  -   -   פרעון התחייבות בגין רכישת קרקע

מכירת (רכישת) ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
  )9,374(  19,748   46,083   הפסד, נטו

  )634(   )5,819(   )5,873(   השקעות ברכוש קבוע, נטו

  )352,443(   18,819   )287,247(   מזומנים שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  256,775   226,436   345,711   תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו

  )160,623(  )171,034(  )189,794(  פרעון אגרות חוב
  85,242   111,011   145,000   קצר מתאגידים בנקאיים, נטוקבלה אשראי לזמן 

  )75,000(  )90,000(  )47,000(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
  )52,049(  )47,321(  )1,179(  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות

  220,872   296,530   240,886   קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
  )59,387(  )162,054(  )59,823(  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )3,563(  )852(  )2,260(  פרעון הלוואה משותף בשותפות מאוחדת, נטו

   -     -    )3,253(   חכירהבגין התחייבות הפחתת 
   -    12,169   -   עסקה עם זכויות שאינן מקנות שליטה

  212,267   174,885   428,288   (ששימשו לפעילות) מימון מפעילותשנבעו  מזומנים נטו

  915   )782(   572   הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

  )123,697(  163,995   56,388   עלייה במזומנים ושווי מזומנים

  378,008   254,311   418,306   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  254,311   418,306   474,694   ושווי מזומנים לסוף השנה יתרת מזומנים

        
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  

  לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר 31  

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  

        שאוחדה בעברתמורה ממימוש השקעה בחברה ' אנספח 

        

  )92(  -   -   הון חוזר

  29,500  -   -   נדל"ן להשקעה

  84,565  -   -   שותפותהשקעה ב

  )25,281(  -   -   מסים נדחים

  33,308  -   -   רווח ממימוש

  )82,000(  -   -   מזומן שהתקבל

  40,000  -   -   חייבים בגין מכירת מניות

        

        נספח ב' פעילות שלא במזומן
        

, (ראה הכרה בנדל"ן להשקעה כנגד התחייבות בגין חכירה
  -  -    32,024   )3ב' 10באור 

  -  -  18,872   כנגד הלוואה לזמן ארוך נדל"ן להשקעהרכישת 
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  כללי  -: 1באור 
  

הן  ועיקר פעולותיההחברה האם)  -(להלן חברה בת של קבוצת אשטרום בע"מ החברה הינה   א.
בעצמה ובאמצעות חברות בישראל ובחו"ל, נכסי מקרקעין  ה וניהולהשכרמכירה,  ה,ייזום, הקמ
להיות חברה ציבורית והפכה לחברה חדלה החברה מ 2020בנובמבר,  4החל מיום  מוחזקות.

להיות תאגיד מדווח אך ממשיכה  1999 -פרטית כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות, התשנ"ט
. ראה בבורסהכל עוד אגרות החוב שלה נסחרות  1968 -כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .'ו16באור גם 
  
  הגדרות  .ב

  
  -בדוחות כספיים אלה 

  
  בע"מ. אשטרום נכסים  -  החברה

      
  קבוצת אשטרום בע"מ.  -  החברה האם

      
בנספח שלה המצוינות  המוחזקותבע"מ והחברות  אשטרום נכסים  -  הקבוצה

  .לדוחות הכספיים המאוחדים
      

ואשר  ) IFRS 10-ב הכהגדרת(חברות אשר לחברה שליטה בהן   -  חברות מאוחדות
  דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה. 

      
בשליטה חברות 

  משותפת
חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית   -

בחברות כאמור כלולה בדוחותיה  החברההשקעת לשליטה משותפת, 
  .הכספיים המאוחדים של החברה על בסיס השווי המאזני

      
חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות,   -  חברות כלולות

הכספיים המאוחדים של ואשר השקעת החברה בהן כלולה בדוחות 
  על בסיס השווי המאזני.החברה 

      
  חברות כלולות.ו בשליטה משותפתחברות מאוחדות, חברות   -  מוחזקותחברות 

      
 שליטה בעל

  עניין יובעל
 -ע"דוחות כספיים שנתיים), התש(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך   -

1020.  
      

  .IAS 24 -בכהגדרתם   -  צדדים קשורים
  

  השלכות משבר הקורונה  ג.
  

פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו  2020שנת מאז תחילת 
התפרצות נגיף הקורונה גרמה לזעזועים  .")הנגיף(להלן: " )COVID-19התפשטות נגיף הקורונה (ב

בשווקים הפיננסים הגלובליים, אשר הגיבו בירידות שערים ובתנודתיות רבה, והעולם הכלכלי 
לאור האמור, ממשלת ישראל, בדומה לממשלות אחרות נכנס לתקופה של חוסר וודאות. 

באמצעים שונים לצמצום החשיפה לנגיף, לרבות מגבלות תנועה (מקומיות  בעולם, נקטה
ובינלאומיות) והתקהלות, קביעת הנחיות לבידוד וסגר, סגירת עסקים לרבות קניונים, מקומות 

, וכן 2020שים אפריל ואוקטובר מגבלות אשר הגיעו לשיאן במהלך חוד -בילוי ופנאי וכדומה 
ואשר שונו מעת לעת, בין היתר כתגובה לרמת התחלואה  2021בחודשים ינואר ופברואר, 

  בציבור ו/או השפעות נקיטת האמצעים על כלכלת המדינה.
קטו לבלימת התפשטותה הביאו לרמה גבוהה של חוסר וודאות ננככלל, המגפה והצעדים ש

ועת ניים, בריאותיים וחברתיים, להאטה בפעילות הייצור ובתבמגוון אספקטים, לרבות כלכל
וסעים וסחורות ברחבי העולם ולירידה משמעותית בפעילות הכלכלית המקומית (בדומה נ

  .להשפעות על הכלכלה הגלובאלית)
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  (המשך) כללי  -: 1באור 
  

  השלכות משבר הקורונה (המשך)
  

ידי  -קטו עלננסיות של המשבר, ננהכלכליות והפית להתמודד עם ההשלכות נבד בבד, ועל מ
בהתאם אף ,  יהנועדו לתמרץ ולתמוך בכלכלה ובכוח הקנה מספר פעולות כלכליות אשר נהמדי

, 2020כן, החל מחודש דצמבר -כמו. יכרה לסירוגין התאוששות מסוימת במגזרים רבים במשקנ
ה, החלו קופות ובתי נידי המדי-על גיף ורכישתם בכמויות גדולותנגד הנים כנלאור פיתוח חיסו

ה. לחיסון האוכלוסייה הכללית כאמור נהחולים בישראל לחסן בקצב מהיר את אוכלוסיית המדי
עם זאת, באופן כללי,  .ראה לעיןנציאל להביא לשיקום כלכלי מהיר וסיום המשבר בטווח הנפוט

למשכו ולהשלכותיו לטווח  ,ודאות ביחס לעומק המשבר הכלכלי-למועד הדוח עדיין קיימת אי
 .י והארוךנונהבי

כחלק מהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות גיבשה החברה תכנית הקלות מדורגת לתשלום דמי 
תחום אשר להערכת החברה הינו  השכירות ודמי הניהול ביחס לתחום הנדל"ן המניב ממסחר

במהלך  יתנונרה תכנית ההקלות האמו מהשלכות המשבר שיצר הנגיף. במסגרת נפגע העיקריה
מרכזי המסחר ובקניונים עיקר בבדמי השכירות ודמי הניהול לשוכרים שונים ב התקופה הנחות

ניתנו בנכסים בבעלות  אלפי ש"ח 3,026אלפי ש"ח (חלק החברה) כאשר  18,993 -בסך של כ
והשאר בנכסים  אשר בגינם אינה רשמה החברה הכנסות בדוח רווח או הפסד חברות מאוחדות

ות כלולות. כחלק מצעדיה הכוללים בוחנת החברה מתן הקלות שונות פרטניות, שעיקרן בחבר
 .דחיית תשלומים בטווח הקצר, בהתאם למצבו של כל שוכר בנכסי הנדל"ן המניב המסחרי שלה

  .2ד' 10לגבי שווי נדל"ן להשקעה ראה באור 
  

המזומנים הגבוהות והנזילות להערכת החברה איתנותה הפיננסית הבאה לידי ביטוי ביתרות 
אלפי  350,000 הנפקתמיליון ש"ח ו 390של החברה לרבות חתימה על הסכם מסגרת מימון בסך 

לחברה לעמוד  תאמה) תאפשרבה )7(13 -) ו6(13ים (ראה באור 12סדרה  ש"ח ע.נ. אגרות חוב
  בכל התחייבויותיה הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין.

  
  
  המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2אור ב
  

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות בכל התקופות המוצגות, 
  למעט אם נאמר אחרת.

  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א

  
  .)IFRS -כספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלןהדוחות ה

להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),  כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם
  .2010-התש"ע

  
, נכסים פיננסיים ן להשקעה"הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט נדל

 והשקעות המטופלות לפי השווי המאזני. המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 

   הפעילות. מאפיין שיטת לפי ההפסד או הרווח פריטי את להציג בחרה החברה

 
  תקופת המחזור התפעולי  ב.
  

לחברה שני מחזורים תפעוליים. בהתייחס לעבודות ייזום, המחזור התפעולי הינו יותר משנה 
המחזור לגבי פעילות תחום נדל"ן להשקעה שנים. בהתייחס  חמשועשוי להימשך שנתיים עד 

  שנה אחת.התפעולי הינו 



  אשטרום נכסים בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

16 

  
  

  (המשך) המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2באור 
  
  דוחות כספיים מאוחדים  .ג
  

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות 
המושקעת, חשיפה או זכות  כח השפעה על היישותבנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש 

לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה 
. בבחינת שליטה מובאת בחשבון כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת

. איחוד הדוחות דיווחהשפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך ה
   בצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.הכספיים מת

  
ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  בנותהדוחות הכספיים של החברה והחברות ה

ת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בנוהחשבונאית בדוחות הכספיים של החברות ה
ת מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים יתרות ועסקאות הדדיו. בדוחות הכספיים של החברה

  בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
  

ברווח או בהפסד של החברות הבנות ובנכסים  ןזכויות שאינן מקנות שליטה מייצגות את חלק
נטו לפי שווים ההוגן במועד רכישת החברות הבנות. הן מוצגות במסגרת הון החברה בסכום 

הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות  נפרד.
  שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.

  
נויים בשיעור ההחזקה בחברה בת, אשר אינם מביאים למצב של איבוד שליטה, מוכרים שי

המיוחס לבעלי כשינוי בהון על ידי התאמה של יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה כנגד ההון 
  החברה ובניכוי/ובתוספת של תמורה ששולמה או התקבלה.  מניות

 
  :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  -
 אופן באותו, אחר כולל(הפסד)  ברווח לכן קודם שהוכרו הרכיבים מסווגת מחדש את  -

 ההתחייבויות או הנכסים את ישירות מממשת הייתההבת  החברה אם נדרש שהיה
  .הקשורים

  .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 

  חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת. במועד הרכישה 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.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  השקעה בהסדרים משותפים  .ה
  

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא   
לגבי הפעילויות שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות 

  הרלוונטיות דורשות 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.
  

  השקעות בחברות כלולות  .ו
  

ת והתפעולית ת הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספיחברות כלולו
  השווי המאזני. שיטת ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיסשלהן, אך לא שליטה. 

  
  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .ז
  

 השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
מוצגת לפי עלות או בעסקה המשותפת המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה  לפי שיטת השווי

רווח כולל אחר של  בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות
 לבין הקבוצהרווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה הכלולה או העסקה המשותפת. 

  .מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה תאו העסקה המשותפ הכלולה החברה
  

ערוכים לתאריכים  ה או העסקה המשותפתהכלול ההדוחות הכספיים של החברה והחבר
או העסקה  ההכלול הולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החבר

  .החברהיושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של המשותפת 
  

בחברה הכלולה או איבוד י המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית שיטת השוו
  כהשקעה המוחזקת למכירה.השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן 

המהותית או השליטה המשותפת, הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה  ההשפעהאיבוד ד ממעב
שבין הפרש באו הפסד  כלשהיא שנותרה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ומכירה ברווח

או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה ממימוש ההשקעה בחברה הכלולה  התמורה
  זה.במועד שמומשה לבין הערך בספרים של ההשקעה שנותרה 

  
  מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ  .ח

  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1

  
  מטבע הפעילות של החברה.שהינו גם הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, 

  
ת לפי שיטת השווי והמוצג ותחבר לרבות, בקבוצהעבור כל חברה  הקבוצה קובעת

  מהו מטבע הפעילות של כל חברה.המאזני, 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

, לרבות עודפי עלות נכסים והתחייבויות מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח
שנוצרו ומתורגמים לפי שער הסגירה בתאריך הדיווח. פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים 

 הפרשי התרגום שנוצרו נזקפיםלפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. 
  רווח (הפסד) כולל אחר.ל

  
אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד  ,בקבוצה חברתיות-ןביהלוואות 

הנראה לעין, ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, מטופלות כחלק 
הפרשי שער בגין מכשיר פיננסי במטבע והפרשי שער מהלוואות אלו  לפיכךמההשקעה, 

רווח ל השקעה נטו בפעילות חוץ (בניכוי השפעת המס) נזקפים לגידור שחוץ המהווה 
  (הפסד) כולל אחר.

  
או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה,  בעת מימוש פעילות חוץ,

המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח  הרווח (הפסד) המצטבר
או הפסד. בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, 
חלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות 

  שליטה.
  

  עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2
  

הנקובות במטבע חוץ (מטבע השונה ממטבע הפעילות) נרשמות עם ההכרה עסקאות 
הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים 
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך מאזן למטבע הפעילות 

ים ישירות להון בעסקאות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה הנזקפ
הנקובים במטבע חוץ  גידור, נזקפים לדוח רווח והפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים

מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים  המוצגים לפי עלות
והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע 

  לות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.הפעי
  

  פריטים כספיים צמודי מדד  .3
  

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 
מאזן, בהתאם לתנאי  המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך -בישראל (להלן 

  ההסכם.
  

  שווי מזומנים  .ט
  

ווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן ש
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד  ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים  ההשקעה
  החברה.חלק מניהול המזומנים של 

  
  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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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  מסופקיםהפרשה לחובות   .יא
  

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם 
   מוטלת בספק.

  חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.
  
  בניינים למכירה מקרקעין ומלאי מלאי  .יב

  
כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע, בניינים למכירה מקרקעין ומלאי עלות מלאי 

  כגון מסים, אגרות והיטלים וכן עלויות בניה.
 בנייניםמקרקעין ומלאי כמו כן החברה מהוונת לעלות מלאי מלאי זה נמדד על בסיס העלות. 

תקופה שבה החברה למכירה עלויות אשראי המתייחסות למימון הקמת הנכס אשר התהוו מה
. העלויות המהוונות נזקפות ועד למועד קבלת היתר בנייה לפיתוח הקרקעהחלה בפעילות 

בעת ההכרה  אשר הוונו לעלות המלאי, כהוצאה, יחד עם העלויות האחרות של הפרוייקט
בניינים למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מקרקעין ומלאי . מלאי בגינו בהכנסה

מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן  מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן
  עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. 

  
  הכרה בהכנסה  .יג

  
  מדמי שכירות ודמי ניהולהכנסות 

  
הכנסות מדמי שכירות ודמי ניהול מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה 

וזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת הח
  תקופת השכירות.

  
  בהכנסה הכרה  

 
 מועברות בשירות או בנכס השליטה כאשר הפסד או ברווח מוכרות לקוחות עם מחוזים הכנסות

 בניכוי, החוזה לתנאי בהתאם להתקבל שצפוי התמורה סכום הוא העסקה מחיר. ללקוח

 עם מחוזים ההכנסה סכום בקביעתם). מסי כגון( שלישיים צדדים לטובת שנגבו הסכומים

 עיקרי ספק היא החברה .בחוזה כסוכן או עיקרי כספק פועלת היא האם בוחנת החברה ,לקוחות

 החברה ,אלה במקרים .ללקוח העברתו טרם שהובטח בשירות או בסחורה שולטת היא כאשר

 החברה מכירה ,כסוכן פועלת החברה בהם במקרים .התמורה של ברוטו בסכום בהכנסות מכירה

  לספק עיקרי. המגיעים הסכומים ניכוי לאחר ,נטו בסכום בהכנסה
  

  ניהול מדמי הכנסות

 
 את וצורך מקבל הלקוח בה התקופה פני על ,זמן לאורך מוכרות שירותים ממתן הכנסות
 שבהן הדיווח לתקופות בהתאם מוכרות ההכנסות .החברה ביצועי ידי על המופקות ההטבות

 שסוכמו התשלום לתנאי בהתאם מלקוחותיה תשלום גובה החברה .השירותים סופקו
 לאחר או השירות מתן תקופת טרום להיות יכולים התשלומים כאשר ,ספציפיים בהסכמים

 הלקוח עם החוזה בגין בהתחייבות או בנכס החברה מכירה ובהתאם, השירות מתן תקופת
 בהכנסות מכירה כן ועל כסוכן החברה פועלת ואחזקה ניהול שירותי למתן מהחוזים בחלק.

 המגיעים הסכומים ניכוי לאחר ,החוזה מביצוע המתקבלת נטו תמורה בגובה אלה חוזים בגין
  .העיקרי לספק
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  בישראל הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום  
  

ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר פועלת בתחום נדל"ן החברה 
מזהה את יחידות הדיור או המשרדים  חברהבמועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, ה בישראל.

  כמחויבויות ביצוע. 
הגיעה למסקנה על סמך חוזי  חברה"ן היזמי בישראל, הבתחום הנדל חברהבקשר עם פעילות ה

ראות החוק והרגולציה ועל סמך הונדל"ן היזמי בישראל, בתחום ההמכירה שלה עם לקוחות 
מתקשרת בחוזה למכירת דירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר  חברה, שכאשר ההרלוונטיות

, וכן קיימת לה זכות לתשלום הניתנת חברהבישראל, לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי ל
מכירה בהכנסה לאורך  חברהללו, הלאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. בנסיבות ה

לצורך מדידת התקדמות הביצוע  (Input method)מיישמת את שיטת התשומות  חברהה. .זמן
כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה 

ייצגת לצורך קיום מחויבות הביצוע מ חברהההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה ה
בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה 
מעריכה את העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. 

הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום האומדנים הללו כוללים את העלויות 
כמו כן, החברה אינה כוללת  ה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר.החוזה ומוקצות לכל חוז

במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות 
  .והיטלים ועלויות אשראי

 החברה קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה מכר כשיעור
 פרויקט לפי ההקשר, וזאת כל עוד לא ניתן לבצע מסירה שלההתקדמות של כל הבניין או ה

  הנכס נשוא ההסכם בטרם 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. 
לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם נחתם החוזה עם הלקוח, כאשר החברה מתחילה 

בעת חתימת החוזה כאמור מכירה החברה בהכנסה על בסיס מצטבר בסכום המשקף את שעור 
  ההשלמה של מחויבות ביצוע לאותו מועד.

  
  מסים על ההכנסה  .יד
  

אם הן מתייחסות הפסד, למעט או תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח 
  הון.רווח כולל אחר או ללפריטים הנזקפים ל

  
  מסים שוטפים

  
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס דיווחחקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך ה
  לתשלום בגין שנים קודמות.

  
  מסים נדחים

  
לבין  הכספייםם נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות מסי

   .הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
  

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד ההתחייבות תסולק

מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל  הפסד וא. סכום המסים הנדחים ברווח דיווחתאריך הל
  .הוןרווח כולל אחר או להדיווח, למעט בגין שינויים המיוחסים לפריטים הנזקפים ל בתקופת
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נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, הפרשים  דיווחבכל תאריך 

בכל  זמניים (כגון הפסדים מועברים לצורכי מס) בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים
  .ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים תאריך דיווח

  
) substantially all( מרבית את להשיב במטרהנדל"ן להשקעה המוחזק  המסים הנדחים בגין

לפי אופן היישוב  נמדדים, שימושולא בדרך של  מימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות
  על בסיס מימוש ולא שימוש.הצפוי של נכס הבסיס, 

  
בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות  מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 

כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. בחברות מוחזקות, 
לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים,  ,כמו כן

או בשל מדיניות החברה שלא ליזום , מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת
  הגוררת חבות מס נוספת. מאוחדתעל ידי חברה  חלוקת דיבידנד

  
מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים כנכסים לא שוטפים והתחייבויות לא נכסי 

קיזוז נכס מס שוטף כנגד לשוטפות, בהתאמה. מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית 
רשות  והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה פתהתחייבות מס שוט

  .מס
  

  חכירות  . טו
  

חכירות  – 16תקן דיווח כספי בינלאומי מספר יישמה החברה לראשונה את  2019בינואר  1ביום 
החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי (ללא הצגה מחדש של  .(להלן "התקן")

 מספרי השוואה).
  

  כירות הינה כדלקמן:בגין ח 2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
  

 בנכס לשלוט זכות מועברת החוזה לתנאי בהתאם כאשר חכירה כחוזה בחוזה מטפלת החברה
  .תמורה בעבור זמן לתקופת מזוהה

  
 הקבוצה כחוכר  

 
עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש 

חודשים ועסקאות  12עסקאות חכירה לתקופה של עד  כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט
חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה 

ההתחייבות בגין חכירה  ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת
רכיבי חכירה לרכיבים  יישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה ביןלבחרה החברה 
  .הכלולים באותה עסקה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד,שאינם חכירה 

בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה בעסקאות   
  ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 

חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים במועד התחילה התחייבות בגין 
בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי 
של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית 

  האפקטיבית.
  

בה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגו
 חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת 
    החכירה לפי הקצר שבהם.
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  מחכירהקבוצה כ
  
  חכירה תפעולית  .1  

 
עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות 

מסווגת כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד   על הנכס,
תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה,   בקו ישר על פני

המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו  ות לעלות הנכסמתווספ
  בסיס.

  
  מימוניתחכירה   .2

  
עסקת חכירה בה מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על 

 הנכס לחוכר, מסווגת כחכירה מימונית. 
  

  חכירות הינה כדלקמן:בגין  2018בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 
  IAS 17: -במועד ההתקשרות על פי הכללים להלן שנקבעו ב

  
  הקבוצה כחוכר

  
 חכירה מימונית  .1

  
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה, 

ם כחכירה מימונית. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופה החכירה לפי הנמוך מבין מסווגי
השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. הנכס 
  בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה כנמוך שבהם.

  
 חכירה תפעולית  .2
  

ם באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס נכסים אשר לא מועברי
החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד 

  בקו ישר על פני תקופת החכירה.
  

  כמחכירהקבוצה 
  

 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 

החייבים בגין חכירה. הנכס הפיננסי חייבים בגין  מוקצים בין הכנסות מימון ופרעון של
    .IAS 39חכירה מימונית מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה על פי הוראות 
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 תפעוליתחכירה   .2
  

נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על 
וגים כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו הנכס, מסו

ישר על פני תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, 
מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו 

הפסד כהכנסה במועד שבו לחברה בסיס. תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או 
  זכאות לקבלם.

  
  מכשירים פיננסיים  .טז

  
 נכסים פיננסיים  .1
  

סים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה נכ
שניתן 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 החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב ב

  להלן:
  
 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)1
  

ימי המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזר
מזומנים 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 

  בית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטי
  

יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד  חברהכמו כן, במועד ההכרה לראשונה 
זה, מכשיר חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או 

, לדוגמה במקרה בו מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה
המתייחסות נמדדות  אף הן בשווי הוגן דרך רווח או ההתחייבויות הפיננסיות 

  .הפסד
  
  החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר:  )ב1
  

נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת 
דד או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמ

בשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח 
  או הפסד.

  
השקעות במכשירים  מכשירים הוניים ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר  ג) 1

הוניים אינן עומדות בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדות בשווי הוגן דרך 
  .רווח או הפסד
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  .טז
  

  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 חוב  מכשירי  א)

להפסד הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,מועד ההכרה לראשונה
 12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  בגין מכשיר חוב זה שתוכר

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או
רות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד אשר חלה הידרדחוב  מכשירי  ב)

 להפסד ההפרשה ,ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך
   .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

  
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד 

  .הפרשה
לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית 
ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום 
השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה 

  בי נכסים פיננסים אלה.לג

 
  סים פיננסיםגריעת נכ  .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   (ב)

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
עת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי וההטבות ב

 העבירה את השליטה על הנכס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים   (ג)

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה 
  י.במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהות

  
   התחייבויות פיננסיות  .4

  
  הנמדדות בעלות מופחתת התחייבויות פיננסיות

  
בניכוי  בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות

לאחר ההכרה עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית. 
התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת תוך החברה מודדת את כל הראשונית, 

  שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  גריעת התחייבויות פיננסיות  .5
  

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

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

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

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  מהותי, ובמקרה בו השינוי אינ

תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים 
  נזקפים לרווח או הפסד.

מביאה החברה  בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,
  בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.

 
  פיננסים קיזוז מכשירים  .6

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

 כוונה וכן קיימת ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם
 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

 הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות .במקביל
על  .הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים

 עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור ,מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת
  .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או ,תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו

  
  ן להשקעה"נדל  . יז
  

ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים (מחכיר בחכירה "ן להשקעה הינו נדל"נדל
, ושלא שתיהןתפעולית) או חוכר בחכירה לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או 

ות, או מכירה במהלך למטרות מנהלתילצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או 
  העסקים הרגיל.

  
ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר ההכרה "נדל

. דיווחאשר משקף את תנאי השוק במועד ה ,ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן"הראשונית, נדל
 ואנזקפים לרווח  ,קעהן להש"רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל

  במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי. הפסד
  

הטבות  צפויותנדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא 
כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות 

  בתקופה שבה נגרע הנכס. או הפסדהכספיים מוכר ברווח 
  

ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל
ן והינם בעלי "על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל

על ידי  ועל ידי הנהלת הקבוצה שהינה בעלת ידע מקצועי נרחב וכן סיון הנדרשיםיוהנהידע 
  מעריכי שווי מומחים פנימיים. 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  רכוש קבוע  .יח
  

 בניכוי פחת שנצבר ,פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות
  , ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו

  
החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה אורך 

ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
  כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.

  
בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה 

, 7%בעיקר  -הינם: ציוד כלליהפחת  יהנכסים על פני תקופת השימוש המשוערת בהם. שיעור
  .15%בעיקר  -וכלי רכב 10% -, מתקנים סולריים33%בעיקר  -מחשוב

  
  עלויות אשראי  .טי

  
  נכסים כשירים. הקמה של שלוכן מהוונת עלויות אשראי הקשורות להשקעה ורכישה  חברהה

נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא 
  ן להשקעה ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה. "כולל נכסים קבועים, נדל

  
פעולות התחילו ה ,הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו במועד שבוהיוון עלויות האשראי מתחיל 

. הסכום של עלויות ומסתיים עם קבלת היתר בנייה ,ונגרמו עלויות אשראילהכנת הנכס הכשיר 
האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל מלבד עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי 

  על פי שיעור היוון משוקלל.
 

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .כ
  

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים והשקעה בחברות כלולות כאשר בוחנת את הצורך ב החברה
ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות 

השבה. במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים -הכספיים אינה בת
-ההשבה שלהם. סכום בר-בר ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום-עולה על הסכום בר

ההשבה הוא הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש 
מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים 

השבה -רהספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום ב
  עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.

  
  הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך כדלקמן:

  
  או בעסקה משותפת השקעה בחברה כלולה

  
אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת החברה בוחנת לאחר יישום שיטת השווי המאזני, 
 דיווח מתבצעת בחינה. בכל תאריך או בעסקאות משותפות ערך של ההשקעה בחברות כלולות

. או בעסקה משותפת אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה 

  . או לעסקה המשותפת הכלולה
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  (המשך) החשבונאיתעיקרי המדיניות   -: 2אור ב
  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .כא
  

עובדי הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים (להלן 
  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים).  -

  
  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

  
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של 
המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 

  מקובל.אופציות 
לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או   

  בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.השירותים המתקבלים 
  

הפסד יחד עם גידול מקביל  ואעלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח   
בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו 

המוכרת בגין תקופת ההבשלה). ההוצאה המצטברת  -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן 
כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את תום עסקאות המסולקות במכשירים הוניים ב

מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים 
  ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.

  
הענקות שההבשלה הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט   

שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, 
  רות ו/או ביצוע) התקיימו.יבהנחה שכל שאר תנאי 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 

  .לעילהמקורית כמתואר  תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה

 
  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כב
  

  בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים:
  
  הטבות עובד לזמן קצר  .1
  

 12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני לזמן קצר הטבות לעובדים 
חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 

משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק המתייחסים. הטבות אלו כוללות 
מזומן או לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס ב

תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או 
משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד 

  באופן מהימן את הסכום.
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

מסווגות כתוכניות  התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן
  להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  (המשך) התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כב
  

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן  14לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 
הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או 
משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם 

ה השוטפת ובתקופות את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופ
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.
  

כמו כן, הקבוצה מפעילה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק 
יצויי פיטורין. לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. פ

ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות 
החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, 

הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. 
של בהתאם לתשואה במועד הדיווח המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית 

לתקופת  דומה, אשר מועד פרעונן קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוההאגרות חוב 
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח  .ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה

  או הפסד בתקופת היווצרותם.
  

הקבוצה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן 
נכסי התוכנית). נכסי התוכנית הם נכסים  -שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן 

המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי 
  ינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.התוכנית א

  
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת במאזן מייצגת את הערך הנוכחי של 

  התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.
  

  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  פיצויי  
והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה, או כאשר הקבוצה  הגיעם לגיל הפרישה המקובל

מכירה בעלויות בגין שינוי מבני אשר כולל תשלום של הטבות בגין פיטורין, כמוקדם 
  מבניהם.

 
  הפרשות  .כג

  
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או  IAS 37-הפרשה בהתאם ל

משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת 
כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

פרד, רק במועד בו קיימת וודאות ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נ
  למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.

  
  להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  (המשך)הפרשות   .כג
  

  תביעות משפטיות   
  

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות 
כי הקבוצה תידרש לא יותר סביר מאשר כאשר משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, 

  ת וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבו
  

  מדידת שווי הוגן  כד.
  

  ם לפי מדרג השווי ההוגןסיווג מכשירים פיננסיי
  

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 

  ) ביותר.advantageousוק הכדאי (ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בש
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.
שוק להפיק הטבות מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף ב

כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק 
  שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים 
רלוונטיים שניתנים  שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים

  לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
  

מחולקים  שלהם ההוגן לשווי גילוי שניתן או הוגן בשווי הנמדדים וההתחייבויות הנכסים כל
ביותר, המשמעותית  הנמוכה הנתונים רמת על ההוגן, בהתבסס השווי מידרג בתוך לקטגוריות

  :בכללותה ההוגן השווי למדידת
  

  זהים. תמחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו  :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   : 2רמה 

  או בעקיפין. 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש   : 3רמה 

  שוק ניתנים לצפייה).בנתוני 
  

יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  – שינוי במדיניות חשבונאית  .כה
  חשבונאות קיימים

  

  עסקים צירופי - IFRS 3-ל תיקון .1

 
תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2018אוקטובר בחודש 

  התיקון).  -(להלן צירופי עסקים  3

 
הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר  התיקון כולל

נרכשו יכללו לכל הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי 
בנוסף התיקון מבהיר שעסק יכול להתקיים גם בלי כל התשומות  ביכולת לייצר תפוקות.

מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה ם לייצר תפוקות. התיקון כולל והתהליכים הנדרשי
    לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות נוספות.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב

  
ושם לראשונה עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה ייהתיקון 

  או לאחר מכן.  2020בינואר  1יום מחל החל 
  ותית על הדוחות הכספיים של החברה.ליישום התיקון לראשונה לא הייתה השפעה מה

  
  חכירות  16IFRS -תיקון ל  .  2
  

וויתור על תשלומי חכירה הנובעים מהסדרי  - 19-3עמדת סגל רשות ניירות ערך מספר   
 .חכירה תפעולית במהלך תקופת משבר

    
, אשר עניינה 19-3, פורסמה עמדת סגל רשות ניירות ערך מספר 2020אוגוסט בחודש   

הטיפול החשבונאי בוויתורים דמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה. עמדת 
כירים וכן לחלופות חידי מ-וכרים עלחהסגל מתייחסת לסוגים שונים להקלות שניתנו ל

  הטיפול החשבונאי האפשריות.
  

בה המרכזים  בתקופהעל שכר דירה  כויתורמוחזקות  וחברותברה הח שנתנו הקלות
בסעיף הכנסות הכספיים כגריעה חד פעמית  בדוחות הוכרוהמסחריים היו סגורים 

 בהתאם וזאתמהשכרת נדל"ן להשקעה בדוח רווח או הפסד המאוחד של החברה 
לגבי סכומי  1. ראה באור פיננסיים מכשירים, 9 לאומי בין כספי דיווח תקן להוראות

  ההקלות שנכללו בתקופת הדוח.
לגבי הקלות שניתנו כדחייה במועדי תשלום שכר הדירה, החברה והחברות המוחזקות 

 בוחנות את הצורך בביצוע הפרשה לחובות מסופקים לגבי כל שוכר בנפרד.
  
  

  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  -: 3אור ב
  

עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה  בתהליך יישום
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות 

  הכספיים:
  

  השיקולים
  
  הקבוצה כמחכירה – סיווג חכירה  -

  
חנת החברה האם החכירה הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית, בולצורך 

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 

ההוגן החיים הכלכלי של הנכס ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ביחס לשווי 
  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 
באסיפות בעלי זכויות הצבעה אחרים ואופן הפיזור של ההחזקות האחרות וכן דפוסי ההצבעה 

  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.  
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  (המשך) חות בעריכת הדוחות הכספייםעיקרי השיקולים, האומדנים וההנ  -: 3אור ב
  

  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.השה שינוי באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נע
ואומדנים  דיווחלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך ה

קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של 
  בשנה העוקבת:נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 

  
  להשקעה ן"נדל  -

  
לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי  מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה  ן"נדל

 בלתי חיצוניים שווי מעריכי ידי עלבדרך כלל . השווי ההוגן נקבע הפסד או רווחל זקפיםנההוגן 
, בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי תלויים

רימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי אומדנים של תז
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 
נחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, מחירי ההשכרה בה

העתידיים, שיעורי התפוסה, חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, הוצאות תפעול 
הנכסים, איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח 

י המזומנים העתידיים מהנכסים. שינוי בהנחות המשמשות עתידי, על מנת להעריך את תזרימ
  במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן.

  
  מלאי מקרקעין בבניה  -

  
מימוש נטו נקבע בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים השווי 

  להביא את המלאיעל מנת הקמה הנדרשות העלויות לגבי הצפויים ממכירת המלאי בפרויקט ו
  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 
 ןהניסיוחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהת

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
  .15 אורבבראה מידע נוסף 

  
   



  אשטרום נכסים בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

32 

  
  

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני    -: 4באור 
  

 לחברהשל נכסים בין חברה מחזיקה  העברהבדבר מכירה או  IAS 28 -ול IFRS 10 -ל תיקונים  א.
 שלה משותפת עסקה או כלולה

  
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 בטיפול החשבונאי 
  החברה המחזיקה לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלה.

התיקונים קובעים כי כאשר החברה המחזיקה מאבדת שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים 
תפת שלה, יבוטל הרווח באופן שאינה מהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה או עסקה משו

חלקי, כך שהרווח שיוכר הוא הרווח בגין המכירה לחיצוניים בלבד. התיקונים מוסיפים כי 
, IFRS 9 -במקרה בו הזכויות הנותרות בידי החברה המחזיקה מהוות נכס פיננסי כהגדרתו ב

  יוכר הרווח באופן מלא.
שמהווה עסק בעסקה עם חברה אם מדובר באיבוד שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים 

  כלולה או עסקה משותפת שלה, יוכר הרווח באופן מלא.
, IASB-התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא. מועד התחילה המנדטורי טרם נקבע ע"י ה

  אולם אימוץ מוקדם אפשרי.
  

  הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים  37IAS -ל תיקון  .ב
  

על החברה לכלול בעת הערכה שעלויות בדבר  IAS 37-ל תיקון IASB-פרסם ה ,2020 במאי
  .התיקון) -(להלן  האם חוזה הוא חוזה מכביד

לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות (כגון חומרי גלם ושעות עבודה  בהתאם לתיקון, יש
ישירות) והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה (כגון הפחתת רכוש 

  בוע וציוד המשמשים למילוי החוזה).ק
  

התיקון או לאחריו.  2022לינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  יושם התיקון
יישום מוקדם . 2022בינואר  1יחול על חוזים אשר ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום 

  .אפשרייותר 
  

  הכספיים. הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לאלתיקונים לעיל , החברה להערכת  
  

  הצגת דוחות כספיים  1IAS -תיקון ל  . ג
  

בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות כשוטפות  IAS 1 -תיקון ל IASB -הפרסם  2020בחודש ינואר 
  התיקון). -או כלא שוטפות (להלן 

  התיקון מבהיר את העניינים הבאים:
  הסילוק;מהי הכוונה בזכות בלתי מותנית לדחות את 
 ;זכות הדחייה חייבת להתקיים לתום תאריך הדיווח 
 ;סיווג אינו מושפע מהסבירות שישות תממש את זכות הדחייה 
  רק במידה ונגזר משובץ בהתחייבות המירה הינו מכשיר הוני, התנאים של ההתחייבות לא

 סיווגו. ישפיעו על
התיקון או לאחריו.  2023 לינואר 1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  יושם התיקון

החברה בוחנת את השפעת התיקון על הסכמי ההלוואות  יישום בדרך של יישום למפרע.
  הנוכחיים שלה.
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  מזומנים ושווי מזומנים  -: 5באור 
  בדצמבר 31  
  2020  2019  
  אלפי ש"ח  

  218,381   230,980   מזומנים 

  199,925   243,714   )1שווי מזומנים (
   474,694   418,306  
  
  .)ש"חאלפי  195,430 – 2019( ש"חאלפי  191,708 בסך מזומנים במטבע חוץכולל   )1(
 יוםשווי המזומנים הינם פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים בנקאיים לתקופות שבין   )2(

 2019 -ו 2020( הפקדונות נושאים ריבית הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות. לשלושה חודשים
  ).0.01% לבין 0.1% בין

  
  

  השקעות לזמן קצר  -: 6באור 
  בדצמבר 31  
  2020  2019  

  אלפי ש"ח  
נמדדים בשווי הוגן  -ניירות ערך סחירים המוחזקים למסחר 

      דרך רווח או הפסד
  18,260   6,555   מניות

  27,311   9,504   אגרות חוב קונצרניות 
  98,948   77,139   קרנות נאמנות

  19,659   12,743   ממשלתיים אגרות חוב ומלוות

   105,941   164,178  
  1,757   5,775   )1פקדונות בבנקים (

   111,716   165,935  
  

 - 0.12%בין עור שיהפקדונות נושאים ריבית בש ,יתרת הפקדונות כוללת פקדונות מוגבלים )1(
0.01%. )2019 – 0.28% - 0.01%.(  

  
  

  חייבים ויתרות חובה  -: 7באור 
  

  ההרכב:  א.

  בדצמבר 31    

    2020  2019  

  אלפי ש"ח    
  15,941   23,111   )1חייבים בגין שכירות ודמי ניהול (

  1,525   1,764   מוסדות מס
  236   235   ) 2פקדונות בנאמנות בגין מכירת נכסים (

  1,447   402   ריבית לקבל
  2,900   2,084   הוצאות מראש 

  1,810   39   מקדמות לספקים
  1,094   2,698   בשותפותשותף  -חייבים
  7,911   2,883   אחרים

   33,216   32,864  

  3,374   4,552   הפרשה לחובות מסופקים -(א) בניכוי   )1(

  4,358   4,515   (ב) כולל דמי ניהול מחברות כלולות  
      הפקדונות ייפרעו עם השלמת רישום הזכויות   )2(

      על שם הרוכשים.  
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  (המשך) ויתרות חובהחייבים   -: 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    
  111,23   127,3   2,083   3,868   14,033     2020בדצמבר,  31
  15,941   668   692   3,702   10,879     2019בדצמבר,  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  2016במרס,  28ביום 

 15.5-מזכויותיה של דן בקרקע, בעיר בני ברק, ששטחה כ 50%החברה  רכשה(להלן: "דן") לפיו 
   .דונם

שני בניינים בייעוד למשרדים ולמסחר שיוקמו וייבנו מעל מרתפי בשלב זה  מקימיםהשותפים 
מ"ר למכירה  103,000 -מתוכם כמ"ר שטחי שווק  113,000 -חנייה תת קרקעיים הכוללים לפחות כ

היקף להערכת החברה, . תת קרקעיותמקורות ברובן חניות  2,000 –וכן כוהיתרה להשכרה 
 ללא עלותההשקעה הצפוי בפרויקט בגין שני הבניינים ומרתפי החנייה והשטחים כאמור, 

י . הקמת שנ)אלפי ש"ח 579,000אלפי ש"ח (חלק החברה הינו  1,158,000 -יהיה כ, הקרקע
. יצוין, קומות 36ומגדל שני בן  קומות 34בן ראשון , מגדל המגדלים מתוכננת להיעשות יחדיו

 -לתוספת זכויות בניה שיאפשרו הקמת מגדל שלישי (לפחות כ בקשה וכי החברה ודן הגיש
 9 -מ"ר). ככל ויהיו זכויות בנייה כאמור, תשלם החברה לדן תמורה נוספת בסך של כ 90,000

בי המרכזי וקומות המסד הקמת שני המגדלים, החניונים, הלונכון למועד הדו"ח "ח. מיליון ש
השותפים מעריכים שהיקף . 2022נמצאות בעיצומה והבנייה אמורה להסתיים בחודש מרס, 

מיליוני ש"ח ויוותר בידם שווי  1,561 -בגין שני המגדלים יסתכם בכמכירת השטחים והחניות 
כמים נכון למועד דוח זה חתמה החברה על הס .מיליון ש"ח 160 -כ שטחים מניבים בהיקף של

מיליון ש"ח,  831 -"ר ועוד חניות תמורת סך של כמ 68,000למכירת שטחי שיווק בהיקף של 
כירת שטחים למ ,לפרטים בדבר התקשרות החברה ודן עם קבוצת אשטרום במחירי בסיס.

  .(ז')19באור ראה  במגדל הראשון בפרויקט
  

 (חלק החברה) הרכב  ב.
  בדצמבר 31 
 2020  2019  

  אלפי ש"ח 
    

 92,878 92,878  קרקע
 6,158 6,158  מס רכישה

 835,30 835,30  אגרות בנייה
 5,904 5,904  היוון מימון

  154,400  337,689  עלויות בנייה ואחרות
  464,473 175,290 

  )807,91(  )646,236(  לעלות המכר עלויות שנזקפו
   
 818,236 8198,36 

  
 31ש"ח מתוך היתרה של מלאי משרדים למכירה ליום  מיליון 113החברה צופה כי סך של   

  ימומש לאחר יותר משנים עשר חודשים מתום תקופת הדיווח. 2020בדצמבר, 
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  (המשך) למכירהומקרקעין בהליכי בנייה מלאי משרדים   -: 8באור 
  
 בגין מלאי משרדים שנמכר נטו ),מקדמותהכנסות לקבל (  .ג

  
  , נטותנועה בנכסים בגין חוזים

  

  אלפי ש"ח  
 )140,13(  2019בינואר,  1, נטו ליום מקדמות

   
 )856,37(  מקדמות שהתקבלו

 70,890  הכנסות שהוכרו במהלך השנה מקיום מחויבות ביצוע
    

 19,894 2020בינואר,  1הכנסות לקבל, נטו ליום 
  

 )189,66(  מקדמות שהתקבלו
 238,171  ביצועהכנסות שהוכרו במהלך השנה מקיום מחויבות 

  
  943,124  *) 2020בדצמבר,  31הכנסות לקבל, נטו יתרה ליום 

  
  אלפי ש"ח 923*) מוצג בנטו ממקדמות בסך       

.  
  :2020בדצמבר  31צפי הכנסות שיוכרו בשנים הבאות מחוזי מכירה מחייבים שנחתמו עד ליום   ד.
  

    עד שנה    
שנה עד 
    שנתיים

שנתיים עד 
    חמש שנים

חמש לאחר 
  שנים

סה"כ סכומי   
מחויבויות ביצוע 
שטרם קוימו (או 

  שקוימו באופן חלקי)
  אלפי ש"ח    
                      
  681,269    -    -    529,65    152,204    2020בדצמבר,  31

  
  

  כלולותבחברות השקעות   -: 9 באור
  

  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  

  ההרכב:  .1
  בדצמבר 31  

  2020  2019  

  אלפי ש"ח  
  815,974   812,408   )1מניות (

  441,479   600,550   )2הלוואות וחובות לא שוטפים שניתנו (
  )30,094(   )31,052(   )3הלוואות שנתקבלו (

   1,381,905   1,227,359  
  
 בסך המיוחס להשקעה במניות סיטיפס עלות עודף יתרתכולל  2020בדצמבר,  31יום ל  )1(

  .להלן) 1)'4(9ביאור גם (ראה  )22,539 – 2019בדצמבר,  31(אלפי ש"ח  23,630 של
  
  מידע נוסף  )2(

  
צמוד לשער החליפין של  אלפי ש"ח) וחלקן 556,088 -הצמדה (כלא ל ההלוואות  א)

ל בשיעור שנושאות ריבית ממוצעת אלפי ש"ח) ההלוואות  44,462 -האירו (כ
  ).%03.3–2019.31.12( לשנה %23.3
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  (המשך)כלולות בחברות השקעות   -: 9 באור
  

אינו שונה מהותית  2019 -ו 2020בדצמבר,  31 לימיםשווין ההוגן של ההלוואות   )ב
מיתרתן בדוחות הכספיים. הערכה זו של השווי ההוגן של ההלוואות מבוססת על 
חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואות 

  ).זהה – 2019( 3.5% -יינים דומים, כדומות בעלות מאפ
לה מ' ש"ח לחברה כלו 107 -החברה הלוואה בסך של כהעמידה  2020בחודש יולי,   )ג

ההלוואה אינה צמודה, קרן ההלוואה תישא ריבית . 50% -המוחזקת על ידה ב
בדצמבר,  31ביום  שתשולם אחת לשנה, קרן ההלוואה תפרע 4%בשיעור שנתי של 

2022.  
  

והלוואות בסך  3%נושאת ריבית שנתית בשיעור של אלפי ש"ח  7,707בסך של הלוואה   )3(
ריבית. מועד הפירעון של הלוואות אלה  אלפי ש"ח אינן צמודות ואינן נושאות 23,345של 

  טרם נקבע.
  

  התנועה בהשקעות  .2
  חברות כלולות  
  2020  2019  
  אלפי ש"ח  

  1,240,496   1,227,359   יתרה לתחילת השנה
      תנועה במשך השנה:

  14,014   18,513   הפרשי הצמדה וריבית שנצברו 
  )31,046(  1,657   הפרשי תרגום

  )28,333(  153,809   מתן (החזר) הלוואות, נטו
  )2,291(  )4,482(  הפחתת השקעה בכלולות

  368   1,091   הפחתת עודף עלות 
  149,224   2,914   ברווחים החברהחלק 

  )115,073(   )18,956(   דיבידנדים 
  1,227,359   1,381,905   יתרה לסוף השנה

  
  להלן). )א( 1א'9(ראה ביאור   )1(

  
  צירוף מידע תמציתי בדבר חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .3

  
    .מגדלי הוד השרון בע"מחברת  -תמצית מידע פיננסי של חברה כלולה   א.

  בדצמבר 31  

  2020  2019  

  מבוקר  

  אלפי ש"ח  
בדוח על המצב הכספי של החברה הכלולה 

      לתאריך הדיווח :
  8,884   5,715   נכסים שוטפים

        897,319   893,367   נכסים לא שוטפים
  31,975   32,175   התחייבויות שוטפות

  388,678   369,392   התחייבויות לא שוטפות

        485,550   497,515   הון המיוחס לבעלי מניות החברה
  42.3%   42.3%   שיעור ההחזקה בחברה הכלולה

      
      התאמות בגין הבדלים במדיניות החשבונאית

  (1,837)    )1,586(  עודף עלות
      

  203,712  209,029   יתרת חשבון ההשקעה בחברה הכלולה
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  (המשך) כלולותבחברות השקעות   -: 9 באור
  

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  מבוקר  

  אלפי ש"ח   

        תוצאות הפעולות של החברה הכלולה :

  71,020   69,015   66,409   הכנסות

  45,755   90,927   21,965   רווח כולל (*)

        
  42.3%   42.3%   42.3%   שיעור ההחזקה בחברה הכלולה

        
        התאמות בגין הבדלים במדיניות החשבונאית

  282   266   252   עודף עלות

        
  19,651   38,758  9,550  חלק החברה ברווח החברה הכלולה

  
 -כ -2019(בניכוי השפעת המס) (שערוך  הפסדימיליון ש"ח בגין  11 -כולל סך של כ  (*)

  (בניכוי השפעת המס)). ש"ח בגין רווחי שערוך מיליון 57
  

    .המפרץ חיפה בע"מחוצות חברת  -תמצית מידע פיננסי של חברה כלולה   ב.
  בדצמבר 31  

  2020  2019  

  מבוקר  

  אלפי ש"ח  

      
  13,882   23,412   נכסים שוטפים

  1,014,169   1,003,362   נכסים לא שוטפים

      
  233,222   15,197   התחייבויות שוטפות

  306,280   518,560   התחייבויות לא שוטפות

  488,549   493,017   הון המיוחס לבעלי מניות החברה

      
  50%   50%   שיעור ההחזקה בחברה הכלולה

      
      התאמות בגין הבדלים במדיניות החשבונאית

  7,002     7,002   עודף עלות
      

  251,277  253,511   יתרת חשבון ההשקעה בחברה הכלולה
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  (המשך) כלולותבחברות השקעות   -: 9 באור

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  מבוקר  

  אלפי ש"ח   

        

  56,628   60,174   50,941   הכנסות

  69,857   57,921   4,468   רווח כולל (*)

        
  50%   50%   50%   שיעור ההחזקה בחברה הכלולה

        
        התאמות בגין הבדלים במדיניות החשבונאית

  -   -   -   עודף עלות
        

  34,929   28,961  2,234   חלק החברה ברווח החברה הכלולה

        
 48 -כ -2019רוך (בניכוי השפעת המס) (שע הפסדימיליון ש"ח בגין  16 -כולל סך של כ  (*)

  שערוך (בניכוי השפעת המס)).ש"ח רווחי  מיליון
  

  מידע נוסף  .4
  

הינה חברה פרטית בעלת זיכיון בלעדי ממדינת ישראל, למימון, הקמה, בע"מ סיטיפס   ).1(
של פרוייקט הרכבת הקלה בירושלים.  B.O.Tבניה ורכישת ציוד, הקמה ותחזוקה בתנאי 

   תחנות. 23ק"מ והוא כולל  14 -אורך קו הרכבת הינו כ
לק (ח ושותפים נוספיםבע"מ ביחד עם קבוצת אשטרום  בסיטיפס בע"מ החברה מחזיקה

  .)21% החברה
  
ושותפים נוספים באמצעות שותפות  בע"מ החברה מחזיקה ביחד עם קבוצת אשטרום  .)2(

), גם בחברת קונקט ירושלים 21%מוגבלת (להלן "השותפות") (חלק החברה בשותפות 
חברה פרטית שכל עיסוקה הינו קבלן תפעול של פרויקט  (להלן "קונקט"). קונקט הינה

הרכבת הקלה בירושלים וזאת מכח הסכם תפעול ותחזוקה שנחתם בין קונקט לבין 
   החברה הזכיינית, סיטיפס.

 
בהמשך להסכם עם מדינת ישראל למכירת פעילות הקו האדום על ידי סיטיפס חזרה   ).3(

 -הלזכיין החדש על הפעלת זכות  2021רואר, בפב 8ביום למדינת ישראל הודיעה המדינה 
Buyback.  

קף החל מיום וייכנס לת "Buyback -הסכם הזיכיון יסתיים והBuyback -הבהתאם להודעת 
. באותו מועד תעביר סיטיפס את הבעלות והתפעול בקו האדום לידי 2021באפריל,  16

המדינה על עצמה את כל ההתחיבויות הזכיין  . כמו כן תקח(להלן הממכר") מדינת ישראל
  ופים הממנים של סיטיפס. גבהתאם להסכמי המימון של סיטיפס אל מול ה
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  (המשך) כלולותבחברות השקעות   -: 9 באור
  

  (המשך) מידע נוסף  .4
  
מיליארד ש"ח  1.6 -הינה בסך של כ העברלממכר וכן להסדרת תביעות הכוללת תמורה ה

  מיליון ש"ח) אשר תשולם כדלקמן: 274 -ה כ(חלק החבר
  
מליון  109 -מתוכם תקבל החברה כ מיליון ש"ח. 800סך של   Buyback -הבמועד   א.

  ש"ח.
בינואר  31ולא לפני  Buyback -ממועד ה תשעה חודשים בחלוףהיתרה תשולם   ב.

2022.  
  

ובכלל זאת,  Buyback-הסדרת ההתמורה האמורה כפופה להתאמות שנקבעו בהסכם 
הסופי, שיעור  Buyback-להנחות העומדות בסיס חישוב התמורה (כגון מועד הביחס 

לממצאים שיעלו ביחס ) ו2020הריבית, שער החליפין ומספר הנוסעים בפועל בשנת 
  . Buyback-במועד ה ממכרמצב הל
  

יתרת ההשקעה בסיטיפס בע"מ ובסיטיפס מפעיל שותפות מוגבלת בספרי החברה נכון 
  מליון ש"ח. 83 -מסתכמת לסך של כ 2020בדצמבר,  31יום ל

לאור האמור צפויה החברה לרשום רווח נקי המיוחס לבעלי מניות של החברה בדוחותיה 
  מיליון ש"ח. 192 -בסך של כ 2021הכספיים של החברה במהלך הרבעון השני של שנת 

    
בחברת א.א בנוי לתלפיות חתמה החברה עם צד ג' המחזיק  2018 ,באוגוסט 14ביום   ).4(

הסכם ב, לה זכויות לרכישת קרקע באזור תלפיות בירושליםאשר ") תלפיות(להלן "בע"מ 
הקצאת הסכם  בדרך של, מ"ר שטח מסחרי למוכר הקרקע 4,700 –כ קומבינציה לבניית 

. החברה התחייבה תלפיותמ 50% -מניות באופן שלאחר ההקצאה מחזיקה החברה ב
בדצמבר,  31נכון ליום  ש"ח.מיליון  90 -כלוואת בעלים עד גובה של ה תלפיותלהזרים ל

 )2019מיליון ש"ח בשנת  28 -(כ מיליון ש"ח 70סך של להסתכמה הלוואת הבעלים  2020
קיבלה תלפיות מתן תוקף שהתקבלה לאחר תאריך המאזן במסגרת אישור התב"ע 
   .מ"ר 49,000היקף של אחוז המהוות  500לזכויות בנייה בהיקף של 

  
-התקשרה החברה ושותף אשר מחזיק כשליש מזכויות בשטח של כ 2020בינואר,  1ביום   ). 5(

דונם במתחם "שכונת הרכבת" באזור רחוב המסגר בתל אביב בהסכם לרכישת  13
כוונת החברה להמשיך מיליון ש"ח. ב 4-מ"ר תמורת סך של כ 120-מקרקעין בשטח של כ

בעלי הזכויות במתחם לטובת  עסקאות קומבינציה עם יתרבמסגרת לרכוש קרקעות ו
  מ"ר נטו.  94,000-הקמת פרויקט משרדים, מגורים ומסחר בהיקף של כ

  
מזכויות בקרקע  45%מחזיקה אקה השקעות (להלן "השותפות")  –שותפות אשטרום   ).6( 

יחידות  120-מגורים (כ :בניינים 2דונם עליה ניתן להקים  5.8 -בירושלים בשטח של כ
"ח (חלק מיליון ש 120.5 -מ"ר) תמורת כ 3,000 -מ"ר) ומסחר (כ 35,000-דיור),  משרדים (כ

בהסכם  התקשרוהשותפות ויתר בעלי הזכויות בקרקע  מיליון ש"ח). 60.25החברה 
נוסף לחברה בלהסדרת שיתוף הפעולה בנוגע לפיתוח ובנייה של פרויקט על הקרקע. 

ון ש"ח צמודה למדד מילי 17.4 -מדת הלוואה בסך של כהסכם עם שותפה בשותפות להע
אשר תיפרע מתוך רווחי הפרויקט  8%ונושאת ריבית בשיעור של  ןהמחירים לצרכ

מיליון ש"ח צמודה  3ברה לשותפה מסגרת הלוואות של עד הצפויים. כמו כן העמידה הח
. 2021 מרסשתוחזר עד תום חודש  8%למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית בשיעור של 

 מ"ר עיקרי נוספים. 8,500 -בעלי הזכויות בקרקע הגישו תב"ע להגדלת זכויות הבנייה בכ
  .2021במהלך שנת דיפון החפירה והעבודות צופה לסיים את החברה 
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  (המשך) כלולותבחברות השקעות   -: 9 באור
  

  (המשך) מידע נוסף  .4
  
מהון המניות של חברת המרינה  27.5% -החברה מחזיקה ב -המרינה הכחולה בע"מ   ).7(

 -). חברת האם של החברה, קבוצת אשטרום בע"מ (להלןהמרינה -הכחולה בע"מ (להלן 
קבוצת אשטרום), הינה בעלת השליטה בחברה הכלולה באמצעות החזקה בשרשור ע"י 

בע"מ  ניהאשדר ייזום ובהחברה המאוחדת כאמור ובאמצעות החזקה בשרשור ע"י חברת 
 .המרינהנוספים מהון המניות של  27.5% -המחזיקה ב

                                                                                   
באשדוד מעגנה, וביתרת השטח התחייב מינהל מקרקעי ישראל  המפעילה בשטח המרינה  

זכויות חכירה בקרקע שטח  מרינהק ל(להלן: רמ"י) להענירשות מקרקעי ישראל)  -(כיום 
דונם, לבניית שטחי מגורים, מלונאות לסוגיה, שטחי מסחר ומשרדים. זכויות  208 -של כ

  החכירה בקרקע יתקבלו בשלבים ובמקביל להקמת נכסי רמ"י והפיתוח הציבורי.
    
התב"ע  -(להלן  מרינהאושרה התב"ע החדשה שהגישה ה 2011בספטמבר,  26ביום   

) במסגרתה שונה תמהיל ייעודי הקרקע בעורף המרינה באופן שהוגדלו שטחי החדשה
  המסחר והמגורים על חשבון צמצום ייעוד הקרקע למלונאות ולמשרדים. 

                                                                   
ות להשלמת להבנות עם רמ"י והחלה בביצוע העבוד המרינההגיעה  2020במהלך שנת   

. העבודות המרינהחניון רמ"י, טיילת העירייה שמעליו ושטחי מסחר שיוקצו לבעלות 
  .2022צפויות להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 

  
 37 -בסך של כ שומה לתשלום דמי היתר לרמ"י מרינהקיבלה ה 2020במהלך דצמבר,   

 מרינה. במקביל לתשלום השומה הגישה ה2021מיליון ש"ח אשר שולמה בחודש ינואר 
בהתאם להערכתה לסכום  ש"חמיליון  34 -המרינה כללה בספריה הפרשה של כהשגה. 

 השומה הסופי המקסימלי אותו תידרש לשלם בגין דמי ההיתר.
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  נדל"ן להשקעה  -: 10באור 
  

  הרכב ותנועה  א.

  

מבני 
  תעשייה

בנייני 
משרדים 
  ומסחר

מרכזים 
  סה"כ  קרקעות  מסחריים

  אלפי ש"ח  

  2,720,525   194,015   608,868   1,320,470   597,172   2020בינואר,  1יתרה ליום 

            שינויים במשך השנה
  71,156   9,599   )1,841(  51,712   11,686   ערך נדל"ן להשקעה(ירידת) עליית 

 בבמשך השנה ( רכישות והשקעות
  196,616   93,536   6,298   93,762   3,021   להלן)

  10,851   5,685   -   5,166   -   מסי רכישה ששולמו

  32,024   -   -   32,024   -   להלן) 3ב( נכס זכות שימוש
הכנסות לקבל בגין מיצוע שכר 

  8,321       8,321     דירה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

  4,584   -   -   4,249   336   כספיים

  3,044,078   302,835   613,325   1,515,704   612,215   2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

            כולל

  1,523,862   302,833   27,615   1,172,997   20,415   מבנים על מקרקעין בבעלות
מבנים על מקרקעין בחכירה 

  1,520,217   -   585,710   342,707   591,800   מהוונת (ד' להלן)

   612,215   1,515,704   613,325   302,833   3,044,078  
  

  

מבני 
  תעשייה

בנייני 
משרדים 
  ומסחר

מרכזים 
  סה"כ  קרקעות  מסחריים

  אלפי ש"ח  

  2,289,692   154,964   569,491   1,027,236   538,001   2019בינואר,  1יתרה ליום 

            שינויים במשך השנה
  187,987   10,222   53,751   55,633   68,381   עליית ערך נדל"ן להשקעה

  )35,550(  -   )26,750(  -   )8,800(  גריעות במהלך השנה
  360,723   26,516   12,376   320,172   1,659   רכישות והשקעות במשך השנה

העברה לנדל"ן להשקעה המיועד 
  2,313   2,313   -   -   -   למימוש (ב' להלן)

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  )84,640(   -   -   )82,571(   )2,069(   כספיים

  2,720,525   194,015   608,868   1,320,470   597,172   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

            כולל

  1,263,314   194,015   28,583   1,021,123   19,593   מבנים על מקרקעין בבעלות
מבנים על מקרקעין בחכירה 

  1,457,211   -   580,285   299,347   577,579   מהוונת (ד' להלן)

   597,172   1,320,470   608,868   194,015   2,720,525  
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  (המשך) נדל"ן להשקעה  -: 10באור 
  

  מידע על השקעות וגריעות עיקריות  ב.
  

) 100%חתמה חברה בת באמצעות שותפות מוחזקת (חלק החברה  2020בחודש ינואר,   . 1
מ"ר  8,034בשטח של על הסכם לרכישת מבנה משרדים ליד העיר דיסלדורף שבגרמניה 

מיליון ש"ח). התמורה  86-מיליון אירו (כ 22.7 -בתמורה לסך של כ חניות 185 וכן רכישת
מיליון ש"ח) אשר הוכרו כחלק  5.3-מיליון אירו (כ 1.6כוללת עלויות רכישה בסך של כ 

מעלות הנדל"ן ולאחר מכן נרשמו בסעיף ירידת ערך נדל"ן להשקעה. מימון העסקה נעשה 
מיליון ש"ח)  53-מיליון אירו (כ 14 -כ בסך של נון ריקורס -באמצעות הלוואה בנקאית 

בשיעור  תפרעקרן ההלוואה . 1%-שנים בשיעור ריבית שנתי קבוע של כ 5לתקופה של 
חייבויותיה כלפי התאגיד מסכום ההלוואה המקורי. כבטוחה להת 2%שנתי קבוע של 

  .השותפות את זכויותיה בנכס השעבדהבנקאי, 
  
שני הסכמים לרכישת קרקע בעיר רמת גן בשטח  חתמה החברה על 2020בחודש ינואר,   .2

מיליון ש"ח כולל מיסי רכישה (עלויות  76 -דונם בתמורה לסך של כ 2.5-כולל של כ
החברה פועלת להגדלת הזכויות בקרקע בהיקף של  ש"ח.מיליון  5.6-הרכישה בסך של כ

ו תשלם אחוז, בכפוף לתכנית המתאר ואישור תב"ע, במידה ויאושרו זכויות אל 2,000
סך רשמה החברה אשר מתוכם  ש"חמיליון  58-בסך של כ יםהחברה תמורה נוספת למוכר

  .כהתחייבות לא שוטפתמליון ש"ח  19 -של כ
  
חתמה החברה על חוזה שכירות בלתי מוגנת עם חברה  2020במהלך חודש פברואר,    .3

יות תת חנ 60-מ"ר, ו 2,844-שטח של כ מחברה הכלולה כלולה לפיו שוכרת החברה
אלפי ש"ח לחודש בתוספת  222בתמורה כוללת בסך  2020בינואר,  1 -קרקעיות החל מ

מע"מ והפרשי הצמדה. החברה הסבה את השטח לחללי עבודה משותפים אותם היא 
חודשים עם אופציה להארכה  60-משכירה למשתמשי קצה. תקופת השכירות הינה ל

. בגין הסכם זה ו בתחשיב החכירהאשר הוכלל חודשים 120 -לתקופות נוספות של כ
 בנכס זכות שימוש אשר נכלל במסגרת סעיף הנדל"ן להשקעההכירה החברה בספריה 

  .לאור היותו מושכר בשכירות משנה לצדדים שלישיים כמצוין לעיל
  
השלימה החברה באמצעות חברה נכדה בבעלות מלאה של החברה  2019ביולי,  31ביום   . 4

אנגליה") רכישת מבנה משרדים בעיר ליברפול אנגליה בתמורה לסך של  (להלן "אשטרום
(כולל עלויות רכישה נלוות, מסים ועלויות נוספות).  מ' ש"ח) 321-(כ מ' ליש"ט 70 -כ

נון ריקורס בסך  -אשטרום אנגליה מימנה את יתרת העסקה באמצעות הלוואה בנקאית 
-שנים בריבית שנתית קבועה של כ 7 , לתקופה שלמ' ש"ח) 175-(כ מ' ליש"ט 41 -של כ

. כבטוחה להתחייבויותיה של אשטרום אנגליה כלפי התאגיד הבנקאי שועבדו 2.56%
  הזכויות בנכס. 

  
ן חניוני אמד בע"מ (להל, התקשרה החברה בהסכם מכר עם 2017, דצמברב 31ביום   . 5

כשה החברה לפיו ר, דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ"חניוני אמד"), חברה קשורה ל
בד בעיר בת ים.  7122בגוש  88ידועה כחלקה בקרקע החניוני אמד מזכויותיה של  50%

בהסכם להסדרת שיתוף הפעולה  חניוני אמדהמכר, התקשרו החברה ובבד עם הסכם 
. מחיר הרכישה נקבע לסך של ) במקרקעין ובפרויקט50% - 50%בנוגע לזכויותיהם (

להקים עם החברה  תבכוונד כה מחצית הסכום. אלפי ש"ח מתוכו שולמה ע 112,500
פרויקט בנייה המיועד למשרדים, הפעולה ביניהם חניוני אמ"ד במסגרת הסכם שיתוף 

בשלב זה מדובר בשני מגדלים בייעוד לתעסוקה ושני מגדלי מגורים מעל  מסחר ומגורים.
קעיים שטחים עיקריים ושטחי שירות על קר 74,780שתי קומות מסחר בשטח כולל של 

  ותת קרקעיים. בכוונת השותפים להכניס שינויים בתוכנית הבניה.
אלפי ש"ח  61,332סך של  מקרקעין בנכסים לא שוטפים מלאיהחברה מציגה בסעיף 

. אלפי ש"ח) 61,415 -כ 2019(בשנת  המתייחס לזכויות הבנייה שלה המיועדות למגורים
  נדל"ן להשקעה.אלפי ש"ח מוצגת בסעיף  57,050יתרת הסכום בסך 
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  (המשך) נדל"ן להשקעה  -: 10באור 
  

  מידע על שווי הוגן  .ג
  

להלן מפורטות ההנחות העיקריות אשר שימשו את מעריכי השווי בקביעת שוויים ההוגן של 
  נכסי הנדל"ן להשקעה אשר ברשות הקבוצה:

  
  2020בדצמבר  31  

  

מבני 
  תעשייה

בנייני 
משרדים 
ומסחר 

 )1( (ישראל)
)2(  

בנייני משרדים 
  ומסחר (גרמניה)

בנייני משרדים 
  ומסחר (אנגליה)

מרכזים 
  סה"כ  קרקעות  )3( מסחריים

  אלפי ש"ח  
שווי הוגן ליום 

בדצמבר,  31
2020   612,215   178,867   1,033,796   303,041   613,325   302,835   3,044,078  

שיעור תשואה 
      6.0%  7.4%  4.3%  4.2%  5.5%  גלום משוקלל

NOI 144,376     36,543   22,411   44,048   7,461   33,913   משוקלל                  
  
המשוקלל  NOI -שיעור ה חללי עבודה בבנייני משרדים ומסחר ישראלנכס זכות שימוש בבנטרול   ).1

  5.4%הינו 
  בישראל. במחצית שנת הדוח עזב שוכר מרכזי מבנה משרדים  .)2
  ג'.1לגבי השפעות משבר בקורונה ראה באור   ).3

  2019בדצמבר  31  

מבני   
  תעשייה

בנייני משרדים 
ומסחר 
  (ישראל)

בנייני משרדים 
ומסחר 

  )1( (גרמניה)

בנייני משרדים 
ומסחר 

  )2( (אנגליה)
מרכזים 
  סה"כ  קרקעות  מסחריים

  אלפי ש"ח  
 31שווי הוגן ליום 

  2,720,525   194,015   608,868   299,347   880,853   140,270   597,172   2019בדצמבר, 
שיעור תשואה גלום 

  -   -   7.0%  2.6%  4.6%  8.7%  6.1%  משוקלל
NOI 139,212   -   42,371   7,807   40,720   12,146   36,168   משוקלל  
  
  .מיליון אירו 2 -הוצאות חריגות באחזקת מבנים של כ 2019בשת בגרמניה כלל  NOI -ה  ).1
הינו  2019בשנת  שנתי מייצג של נכס ליברפול שיעור התשואה המשוקלל NOI -בהתחשב ב  ).2

7.3%.   
  מידע נוסף  . ד
  

עם זכות  2021-2050זכויות החכירה מסתיימות בין השנים  -מקרקעין בחכירה מהוונת  .1
טרם נרשמו על שם חברות הקבוצה במשרדי רשם המקרקעין זכויות חכירה להארכה. 

מליוני ש"ח וזכויות  298 -בגין נכסים ששווים ההוגן ליום המאזן מסתכם לסך של כ
 רובמליוני ש"ח.  28 -בעלות בגין נכסים ששווים ההוגן לתאריך המאזן מסתכם לסך של כ

. השווי וחלוקה (בחברה ובמאוחד) עקב אי השלמת הליכי איחודהזכויות טרם נרשמו 
ההוגן מוצג לאחר ניכוי שווי התחייבות להארכת הסכמי החכירה עם מינהל מקרקעי 

  אלפי ש"ח. 5,648 -ישראל בסך של כ
  

ההוגן כפי שנקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי  הנדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי    .2
כישורים מקצועיים ונסיון רב בנוגע  ימעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים שהם בעל

למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים 
ונלקחו בחשבון פגיעות עתידיות בגין השלכות נזקי  העתידיים הצפויים מהנכסים

באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם. בחישוב . הקורונה
 -2019( 7.75% -ל 7.0% וי ההוגן השתמשו מעריכי השווי בעיקר בשיעורי היוון שביןהשו
) ובאנגליה 6.0% -ל 4.0%בין  -2019( 6.0% -ל 4.0% ), בגרמניה בין7.75% -ל 7.0%בין 

6.18%.  
   



  אשטרום נכסים בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

44 

  
  

  (המשך) נדל"ן להשקעה  -: 10באור 
  

לפני מס כתוצאה משינוי  החברההטבלה להלן מציגה את ההשפעה על הרווח (הפסד) של 
  חישוב שוויים ההוגן של הנכסים:בבהנחות ששימשו 

  2020בדצמבר  31    

    

מבני 
  תעשייה

בנייני 
משרדים 
ומסחר 
  (ישראל)

בנייני 
משרדים 
ומסחר 
  (גרמניה)

בנייני 
משרדים 
ומסחר 
  (אנגליה)

מרכזים 
  סה"כ  מסחריים

  אלפי ש"ח    
רווח (הפסד) 

כתוצאה משינוי 
                בהנחות:

נקודות  25עלייה של 
בסיס בשיעור 

  )128,454(  )24,698(  )9,909(  )57,296(  )10,114(  )26,437(  0.25%  התשואה הגלום
נקודות  25ירידה של 

בסיס בשיעור 
  142,243   26,862   10,603   64,438   11,404   28,936   0.25%  התשואה הגלום

הגלום  NOI-עלייה ב
  137,062   30,666   15,152   51,690   8,943   30,611   5.00%  5%בשיעור של 

הגלום  NOI-ירידה ב
  )137,062(  )30,666(  )15,152(  )51,690(  )8,943(  )30,611(  5.00%  5%בשיעור של 

 
  2019בדצמבר  31    

    

מבני 
  תעשייה

בנייני 
משרדים 
ומסחר 
  (ישראל)

בנייני 
משרדים 
ומסחר 
  (גרמניה)

בנייני 
משרדים 
ומסחר 
  (אנגליה)

מרכזים 
  סה"כ  מסחריים

  אלפי ש"ח    
רווח (הפסד) 

כתוצאה משינוי 
                בהנחות:

נקודות  25עלייה של 
בסיס בשיעור 

  )120,101(  )21,115(  )26,185(  )45,192(  )3,936(  )23,673(  0.25%  התשואה הגלום
נקודות  25ירידה של 

בסיס בשיעור 
  134,667   22,689   31,737   50,360   4,170   25,711   0.25%  התשואה הגלום

הגלום  NOI-עלייה ב
  126,326   30,443   14,967   44,043   7,014   29,859   5.00%  5%בשיעור של 

הגלום  NOI-ירידה ב
  )126,326(  )30,443(  )14,967(  )44,043(  )7,014(  )29,859(  5.00%  5%בשיעור של 

  
  

  אשראי מתאגידים בנקאיים  -: 11באור 
  

-0.65%(פריים+של  נושאות ריביתאלפי ש"ח  376,834 -לזמן קצר בסך של כ הלוואות יתרת  א.
  .))0.8%-0.65%+(אלפי ש"ח בריבית של פריים 231,774 -כ – 2019( )0.8%

  

 א'.17לגבי שעבודים, ראה באור   .ב
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  זכאים ויתרות זכות  -: 12באור 
  בדצמבר 31  
  2020  2019  

  אלפי ש"ח  

  19,029   19,964   ריבית לשלם
  2,937   2,943   פקדונות משכר דירה

  18,610   10,650   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  2,267   3,330   התחייבות בגין חכירה

  5,101   7,034   הכנסות מראש 
  15,025   25,979   מוסדות

  11,798   38,968   א')19(ראה באור  הוצאות לשלם צד קשור
  6,872   6,926   עובדים ומוסדות בגין שכר

  11,575   8,709   יתרות זכות אחרות והוצאות שנצברו
   124,503   93,214  

  
  

  התחייבויות לא שוטפות  -: 13באור 
  

  הרכבה  א.
  

  2020בדצמבר,  31ליום   

שיעור ריבית   
  יתרה  משוקלל 

יתרה בניכוי 
חלויות 
  שוטפות

  אלפי ש"ח  %  
הלוואות מתאגידים בנקאיים (ג' 

        להלן):
  269,779   318,873   2.89   הצמדהללא 

  2,400   3,273   6.00   בהצמדה למדד המחירים לצרכן
  175,944   177,042   2.56   בהצמדה לפאונד
  443,037   497,351   1.68   בהצמדה לאירו

     996,539   891,160  

        אגרות חוב:
  -   55,143   4.25   ) להלן)2(ד'( 7סדרה 

  81,390   160,887   4.60   ) להלן)3(ד'( 8סדרה 

  431,717   457,834   4.90   ) להלן)4(ד'( 9סדרה 

  480,287   495,808   3.06   ) להלן)4(ד'( 10סדרה 

  231,648   244,648   1.83   ) להלן)4(ד'( 11סדרה 

  342,824   346,327   1.53   ) להלן)4(ד'( 12סדרה 

     1,760,647   1,567,866  
הלוואה משותף בשותפות מאוחדת 

)1(     4,910   4,910  

  2,463,936   2,762,096     סך הכל
  
  דת, ללא ריבית וללא מועד פרעון.הלוואה באירו שהתקבלה משותף בשותפות מאוח  )1(
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  (המשך) התחייבויות לא שוטפות  -: 13באור 
  

  2019בדצמבר,  31ליום 

שיעור ריבית   
  יתרה  משוקלל 

יתרה בניכוי 
חלויות 
  שוטפות

  אלפי ש"ח  %  
הלוואות מתאגידים בנקאיים (ג' 

        להלן):
  134,753   177,642   2.94   ללא הצמדה

  3,293   4,171   6.00   בהצמדה למדד המחירים לצרכן
  182,897   184,037   2.56   בהצמדה לפאונד

  434,188   446,416   1.96   בהצמדה לאירו

     812,266   755,131  

        אגרות חוב:
  55,163   135,136   4.25   ) להלן)2(ד'( 7סדרה 
  163,880   189,997   4.60   ) להלן)3(ד'( 8סדרה 
  456,129   471,743   4.90   ) להלן)4(ד'( 9סדרה 
  501,189   514,254   3.06   ) להלן)4(ד'( 10סדרה 

  245,528   301,076   1.83   ) להלן)4(ד'( 11סדרה 

     1,612,206   1,421,889  
מאוחדת הלוואה משותף בשותפות 

)1(     7,078   7,078  

  2,184,098   2,431,550     סך הכל
  
  הלוואה באירו שהתקבלה משותף בשותפות מאוחדת, ללא ריבית וללא מועד פרעון.   )1(

  
  2020בדצמבר,  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 
  996,539   -  -  220,900   185,270   374,509   110,481   105,379   בנקאיים

  1,760,647   -  875,187   163,315   163,315   158,121   207,928   192,781   אגרות חוב
הלוואה משותף 

בשותפות 
  4,910   4,910   -  -  -  -  -  -  מאוחדת
  2,762,096   4,910   875,187   384,215   348,585   532,630   318,409   298,160   סך הכל

  
  2019בדצמבר,  31מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן ליום   

שנה   
  ראשונה

שנה 
  שנייה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

שנה 
שישית 
  ואילך

טרם 
  סה"כ  נקבע

  אלפי ש"ח  
הלוואות 

מתאגידים 
  812,265   -  -  359,623   195,587   103,341   96,579   57,135   בנקאיים

  1,612,206   -  734,906   146,728   146,728   202,010   191,517   190,317   אגרות חוב
הלוואה משותף 

בשותפות 
  7,078   7,078   -  -  -  -  -  -  מאוחדת
  2,431,549   7,078   734,906   506,351   342,315   305,351   288,096   247,452   סך הכל
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  (המשך) התחייבויות לא שוטפות  -: 13באור 
  
  מידע נוסף בקשר עם ההלוואות מתאגידים בנקאיים ומתאגידים פיננסיים  ג.
  

  להלן: התחייבה לתאגידים בנקאיים כהחברה 
  
   .ליון ש"חימ 400מסך המאזן או מסך של  17.5% -ההון לא יפחת מ  )1
  
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.

  
  בהתחייבויותיה לתאגידים הבנקאיים כאמור לעיל.נכון לתאריך המאזן, החברה עומדת 
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  (המשך) התחייבויות לא שוטפות  -: 13באור 

  
  בקשר עם אגרות החובמידע נוסף   ד.

  
        שיעור         יתרת ע.נ. העומדת לפרעון         
  מועדי פרעון  תקופות     ריבית         בדצמבר  31        

  הקרן  פרעון הקרן    שנתית נקוב    בסיס הצמדה    2019    2020    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    102,632    51,316    500,000    7

                        
  30/11/2022-30/11/2016  חצי שנתיים תשלומים 13  %4.6  צמוד למדד המחירים לצרכן    235,385    156,923    510,000    8

                        
  1/10/2029-1/10/2015  תשלומים שנתיים 15  %4.9  לא צמוד    493,325-  467,208    575,280    9

                        
  1/1/2028-1/1/2019  תשלומים שנתיים 10  %3.06  צמוד למדד המחירים לצרכן    497,401    482,018    506,290    10
                        
  1/1/2028-1/1/2019  תשלומים שנתיים 9  %1.83  צמוד למדד המחירים לצרכן    260,000    247,000    260,000    11
                        
  29/207/1-2021/7/1  תשלומים שנתיים 11  %1.53  צמוד למדד המחירים לצרכן    -    350,000    350,000    12
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  (המשך) התחייבויות לא שוטפות  -: 13באור 
  
מדורגות על ידי  ,אגרות החוב רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביבסדרות   .1

  . )ilA/ STABLE )2019 - ilA/ STABLEמעלות לתאריך הדיווח בדירוג 
  
אם במהלך  נקבע כי מדוח הצעת המדףוכחלק  7סדרה אגרות חוב הנפקת במסגרת   .2

(או  BBBרוג יהיה +י) כך שהד7רוג אגרות החוב (סדרה יתקופת ריבית כלשהיא יעודכן ד
לשנה בגין התקופה  0.51%-ביוגדל שיעור הריבית  הדירוג הנמוך) -(להלן רוג מקביל לו)יד

 +BBB) דורגו בדירוג הנמוך ובמידה והדירוג יהיה נמוך מדירוג 7בה אגרות החוב (סדרה 
  .לשנה 0.5% -יוגדל שיעור הריבית ב

מהרווח הנקי בדוחות הכספיים  50%החברה התחייבה שלא לחלק דיבידנד העולה על 
  השנתיים שבשנה שחלפה. אגרות החוב אינן מובטחות. 

  
תחייבויות ועילות נקבעו ה 10-ו 9,8ות גרת שטר הנאמנות לאגרות החוב סדרבמס  .3

מיידי כמו מתן שעבוד שלילי ועמידה בהתניות פיננסיות לרבות יחס הון למאזן לפירעון 
, יחס חוב פיננסי נטו 77.5%שלא יעלה על  CAP -, חוב פיננסי נטו ל17% -מ יפחתשלא 

: החברה לא מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן נקבעו. כן 15.5שלא יעלה על  NOI -ל
מהרווח הנקי של  50%לנדארית כלשהי בסכום העולה על קתחלק דיבידנד במהלך שנה 

מסדרות  ש"ח בהתאמהמיליון  700-ו 650, 600-מחברה וכל עוד שההון העצמי לא קטן ה
פחת מתחת ילא  . הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של החברההאג"ח

כן נקבע כי אם במהלך תקופת  .לסדרות האג"ח ש"ח בהתאמהמיליון  750-ו 700, 650-ל
+ (או BBB ) כך שהדרוג יהיה10-ו 9,8 היא יעודכן דרוג אגרות החוב (סדרותריבית כלש

כל ירידה נוספת יוגדל בשיעור ריבית  -דרוג מקביל לו) יוגדל שיעור הריבית בחצי אחוז 
  .במצטבר 1%אך לא יותר משיעור עלייה של  0.25%נוסף של 

    
 11 סדרהש"ח ע.נ. אגרות חוב אלפי  260,000הנפיקה החברה  ,2018ספטמבר ב 4ום בי  .4

"אגרות החוב"). אגרות החוב הינן צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן    (להלן 
  מיליון ש"ח. 3.2 -לשנה. הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ 1.83%ית של ונושאות ריב

אגרות החוב תעמודנה לפירעון בתשעה תשלומים שנתיים לא שווים, כאשר בכל אחד   
מקרן אגרות החוב והיתרה (התשלום  5%מהתשלומים הראשון עד וכולל השמיני ישולמו 

  אגרות החוב.מקרן  60%התשיעי) תשולם בתשלום אחד בשיעור של 
במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב נרשמה משכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה 

בלתי מסוימים מזכויותיה של החברה בחברת  50%בסכום בלשכת רישום המקרקעין, על 
ושיעבוד שוטף מדרגה ראשונה ללא הגבלה  (להלן "קניונים בישראל") קניונים בישראל

  בקניונים.מהכנסותיה  50%בסכום על 
   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   -   
  

וקת דיבידנד כדלקמן: החברה לא תחלק דיבידנד במהלך שנה נקבעו מגבלות על חל
מהרווח הנקי של החברה על פי דוחותיה  50%קלנדארית כלשהי בסכום העולה על 

 750-הכספיים השנתיים המאוחדים לשנה הרלוונטית וכל עוד שההון העצמי לא קטן מ
החברה לא פחת מיליון ש"ח. הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל עוד ההון העצמי של 

במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס  מיליון ש"ח. 850 -מתחת ל
של אגרות החוב  יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת

שווה לשיעור הריבית כפי שיהא באותה  כך שיהא ,0.25% בשיעור נוסף של )11סדרה (
 והכל בכפוף למגבלת עליית הריבית ,0.25% הבסיס בתוספת עת לפני השינוי בדירוג

  .המקסימלית
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  (המשך) התחייבויות לא שוטפות  -: 13באור 
  

שתישא יתרת הקרן  השנתית בגין כל ירידת דרגה נוספת בדירוג יעלה שיעור הריבית
ועד לשיעור שיהא  ,0.25%בשיעור נוסף של  )11סדרה (הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

, 1% כפי שיהא באותה עת לפני השינוי בדירוג הבסיס בתוספת שווה לשיעור הריבית
להסרת ספק מובהר כי שיעור הריבית . והכל בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית

בנוסף, שיעור הריבית על  במצטבר בגין ירידת הדירוג כאמור. 1%הנוסף לא יעלה על 
יחס הלוואה מוד בהתניות הפיננסיות הבאות: אגרות החוב יעלה במידה והחברה לא תע

, ההון העצמי המינימלי של החברה לא יפחת 1לא יעלה על  לבטוחה והיחס המשוקלל
יובהר, כי אם וככל . 19%מתחת ל יחס ההון העצמי למאזןמיליון ש"ח, ירידת  750 -מ

  .1.5%לא יעלה על  שיעור הריבית הנוסף, שתידרש התאמה של ריבית
  
במסגרת  ש"ח ע.נ. אגרות חובאלפי  210,000הנפיקה החברה  ,2019באפריל  21ום בי  .5

 . ההנפקה2018ביולי,  10מדף מיום  תשקיף) על פי דוח 10סדרה הרחבת סדרת אגרות חוב (
 228,270ש"ח ע.נ והתמורה בגינה הסתכמה בסך של  1-ש"ח ל 1.087הייתה במחיר של 

  .1.8%"ל הינה בשיעור של אלפי ש"ח, הריבית האפקטיבית בהנפקה הנ
  

חתמה החברה על הסכם מסגרת אשראי לשנה אחת עם תאגיד  2020במאי,  25ביום   . 6
  מיליון ש"ח כנגד שעבוד נכסי נדל"ן מניב בחברות בנות.   390בנקאי בהיקף של 

לשנה  0.3%בגין העמדת מסגרת האשראי תחול על החברה עמלת אי ניצול בשיעור של 
שלא נוצל בפועל. בגין אשראי שינוצל מתוך מסגרת האשראי תחול על חלק המסגרת 

  חודשים. 36לתקופה של  1%ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת 
ניצלה החברה סך  למועד הדוח ולמועד אישור הדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםנכון 
  .ש"ח ממסגרת האשראי שהועמדה לה מיליון 150של 

לפחות, אשר  1.2חייבה החברה, בין היתר, ליחס כיסוי של התבמסגרת מסמכי האשראי 
) בניכוי NOIיחושב כיחס שבין ההכנסות התפעוליות נטו של הנכסים המשועבדים (

החודשים הקודמים למועד החישוב, לבין החזר שנתי  12 -הוצאות מיסים שוטפים ב
וואה לזמן (תיאורטי) של קרן וריבית בהתבסס על ניצול מלא של סכום המסגרת בהל

שנה. כמו כן נקבע שיתרת האשראי  20ארוך עם לוח סילוקין מסוג שפיצר לתקופה של 
מהשווי ההוגן של הנכסים  65%שתיטול החברה כנגד הנכסים המשועבדים לא יעלה על 

 המשועבדים. 
  

). אגרות 12(סדרה  ש"ח ע.נ. אגרות חובאלפי  350,000הנפיקה החברה  ,2020ביוני  30ום בי  .7
  לשנה. 1.53%החוב הינן צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים   
  .2029עד  2021ביולי של כל אחת מהשנים  1-בינואר ו 1אשר ישולמו בימים 

ד לפירעון בחמישה עשר תשלומים לא שווים כדלקמן: ארבעה קרן אגרות החוב תעמו
 1ביולי החל מיום  1-בינואר ו 1ישולמו פעמיים בשנה בימים  1%תשלומים בשיעור של 

מהקרן ישולמו  2.5%, שמונה תשלומים בשיעור של 2023בינואר  1ועד ליום  2021ביולי 
, 2027בינואר  1ועד ליום  2023לי ביו 1ביולי החל מיום  1-בינואר ו 1פעמיים בשנה בימים 

ביולי החל מיום  1-בינואר ו 1ישולמו פעמיים בשנה בימים  5%בשיעור של  שני תשלומים
 66%, והיתרה תשולם בתשלום אחד בשיעור של 2028בינואר  1ועד ליום  2027ביולי  1

  .  2029ביולי  1ביום 
לפירעון מיידי כמו ילות התחייבויות ועבמסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב נקבעו 

  עמידה בהתניות פיננסיות לרבות:
מיליון ש"ח.  850והון עצמי מינימלי בסכום של  18%יחס הון עצמי למאזן שלא יפחת מ     

לא תחלק דיבידנד במהלך  החברהכמו כן נקבעו מגבלות על חלוקת דיבידנד כדלקמן: 
וכל  אשטרום נכסיםשל מהרווח הנקי  50%שנה קלנדארית כלשהי בסכום העולה על 

הרווח הנקי יכלול רווחי שערוך כל . מיליון ש"ח 900-לא קטן משלה עוד שההון העצמי 
  מיליון ש"ח. 950 -עוד ההון העצמי של החברה לא פחת מתחת ל
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  (המשך) התחייבויות לא שוטפות  -: 13באור 
  

במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב נרשמה משכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה 
חוצות בלתי מסוימים מזכויותיה של חברת  50%בסכום בלשכת רישום המקרקעין, על 

ושיעבוד שוטף מדרגה ראשונה ללא הגבלה  המפרץ חיפה בע"מ (להלן "חוצות המפרץ")
  .של חוצות המפרץמהכנסותיה  50%בסכום על 

  מיליון ש"ח נטו. 346ת ההנפקה בניכוי הוצאות ההנפקה הסתכמה בסך של תמור
  

עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות בקשר עם אגרות  2020בדצמבר  31נכון ליום 
  החוב כמפורט לעיל.

  
    א'.18שניתנו בקשר עם התחייבויות לא שוטפות, ראה באור  תבאשר לבטחונו  ה.

  
  

  מכשירים פיננסיים  -: 14באור 
  

  גורמי סיכון פיננסיים  א.
  

 סיכון לרבות( שוק ניסיכו כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות הקבוצה פעילויות
 וסיכון נזילות. אשראי סיכוןחוץ, סיכון מדד המחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר)  מטבע

לצמצום למינימום השפעות , מתמקדת בפעולות הקבוצה של הכוללת הסיכונים ניהול תוכנית
  שליליות אפשריות 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.
  

  כוני שוקסי  .1
  

  סיכון מדד המחירים לצרכן  א)
  

 צמודיםלקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהונפקו אשר 
לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל. כמו כן, לקבוצה הלוואות שניתנו אשר 
צמודות לשינויים במדד זה. הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים אשר צמוד 

שבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים למדד המחירים לצרכן ו
  אלפי ש"ח). 959,550 – 2019בדצמבר,  31( אלפי ש"ח. 1,226,058-כ לצרכן, הינו

  
  סיכון בגין שיעור ריבית  ב)

  
לקבוצה נכסים פיננסיים הנושאים ריבית קבועה וכן התחייבויות פיננסיות כגון 

 מליוני 2,460 של ריבית קבועה בסךהלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב הנושאות 
ש"ח). לקבוצה קיימת חשיפה לסיכון בגין שינוי בשווי  מיליוני 2,265 – 2019ש"ח (

  ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנ"ל כתוצאה משינוי בשיעורי ריבית השוק.
  

  חוץ מטבע סיכון  ג)
  

החליפין של לקבוצה נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הצמודות לשער   
  .והפאונד האירו

להשקעותיה נטו בחברות  הלסיכון של מטבע חוץ קשור קבוצההחשיפה של ה
על התחייבויות במטבע חוץ  לחברה עודף נכסים 2020בדצמבר,  31ליום  בנות.

אלפי  169,917 -כ – 2019אלפי ש"ח ( 701,374 -אלפי אירו, כ 175,603 -כ בסך של
 2019( ש"ח. 137,971 -אלפי פאונד, כ 47,228 -כ לוש ,אלפי ש"ח) 676,371 -אירו, כ

  .אלפי ש"ח) 137,971 -, כפאונדאלפי  30,259 -כ –
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 14באור 
  

  סיכון מחיר  )ד
  

סחירים בבורסה לניירות ערך, המסווגים כנכסים  באגרות חובלקבוצה השקעות 
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
  

 בחוזיבישראל  מתקשרת הקבוצה. אשראי סיכון של משמעותיים ריכוזים אין לקבוצה
 מכיוון. לצרכן המחירים למדד לרוב צמודים בהם הנקבעים השכירות דמי אשר שכירות

 במרבית, מעניקה הקבוצה אין שלמעשה הרי, מראש מהשוכרים נגבים השכירות שדמי
  .ללקוחותיה אשראי, המקרים
רים מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ומכשירים פיננסיים אח הקבוצה

  בישראל, אשר הינם בעלי דירוג אשראי גבוה. בעיקר במוסדות פיננסיים שונים
  

  סיכון נזילות  .3
  

מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות 
הקיימת באמצעות שימוש במשיכות יתר, הלוואות מבנקים ואגרות חוב. החברה שוקלת 

  או קצרה על פי תנאי הריבית השוררים במשק. לקחת אשראי לתקופה ארוכה
  

פיננסיות של הקבוצה על פי התנאים הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות ה
  בסכומים לא מהוונים: בתוספת ריבית החוזיים

  
  2020בדצמבר,  31ליום 

  עד שנה  

משנה 
עד 

  שנתיים

משנתיים 
 3עד 

  שנים

 3-מ
שנים עד 

  שנים 4

 4-מ
עד שנים 

  שנים 5
 5מעל 
  שנים

טרם 
  סה"כ  נקבע

  אלפי ש"ח   
אשראי מתאגידים 

  385,243   -  -  -  -  -  -  385,243   בנקאיים
הלוואות 

מתאגידים 
  1,017,939   -  -  220,900   186,130   380,347   115,842   114,720   בנקאיים

הלוואות משותף 
בשותפות 

  4,910   4,910   -  -  -  -  -  -  מאוחדת
  2,022,053   -  931,191   194,776   197,419   197,767   255,342   245,558   אגרות חוב

זכאים ויתרות 
  124,503   -  -  -  -  -  -  124,503   זכות

   870,024   371,184   578,114   383,549   415,676   931,191   4,910   3,554,648  

  
  2019בדצמבר,  31ליום 

  עד שנה  

משנה 
עד 

  שנתיים

משנתיים 
 3עד 

  שנים

 3-מ
שנים עד 

  שנים 4

 4-מ
שנים עד 

  שנים 5
 5מעל 
  שנים

טרם 
  סה"כ  נקבע

  אלפי ש"ח   
אשראי מתאגידים 

  156,774   -  -  -  -  -  -  156,774   בנקאיים
הלוואות 

מתאגידים 
  833,177   -  -   360,537   198,076   105,236   101,084   68,244   בנקאיים

הלוואות משותף 
בשותפות 

  7,078   7,078   -  -  -  -  -  -  מאוחדת
  1,893,978   -  796,749   181,291   181,291   244,263   241,774   248,610   אגרות חוב

זכאים ויתרות 
  93,214   -  -  -  -  -  -  93,214   זכות

   566,842   342,858   349,499   379,367   541,828   796,749   7,078   2,984,221  

  
   



  אשטרום נכסים בע"מ
  לדוחות הכספיים המאוחדים באורים

53 

  
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 14באור 
  

  שווי הוגן  ב.
  

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים 
  פי שווים ההוגן:-פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על

  

בספרים (כולל ריבית  יתרה  
  שווי הוגן  לשלם)

  בדצמבר  31  בדצמבר  31  

  2020  2019  2020  2019  

  אלפי ש"ח  
          פיננסיותהתחייבויות 

הלוואות בריבית קבועה 
  647,827   687,575   634,624   681,634   )1שהתקבלו (

  115,522   56,468   113,078   56,320   )2) (7אגרות חוב (סדרה 
  259,065   167,296   244,790   161,508   )2) (8אגרות חוב (סדרה 
  574,477   542,241   488,273   463,542   )2) (9אגרות חוב (סדרה 
  561,516   531,907   524,549   503,269   )2) (10אגרות חוב (סדרה 
  290,030   269,872   259,405   245,416   )2) (11אגרות חוב (סדרה 

  -   374,115   -   349,029   )2) (12אגרות חוב (סדרה 

   2,460,718   2,264,719   2,629,474   2,448,437  
  
מבוסס  שהתקבלו הנושאות ריבית קבועההשווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך  - 3רמה   )1(

על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואות 
 2.5%בריבית קבועה לא צמודה,  על הלוואות בארץ 3.5%, מאפיינים דומיםלות דומות בע

על  2.56% -ו על הלוואות בגרמניה 1.7% ,על הלוואות בארץ בריבית קבועה וצמודה
  .הלוואות באנגליה

  
על מחירים מצוטטים בשוק פעיל  יםאגרות מבוסססדרות השווי ההוגן של  - 1רמה   )2(

  לתאריך המאזן.
  

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה, 
שניתנו לזמן ארוך, אשראי שוטף ואשראי לזמן ארוך בריבית הלוואות לחברות כלולות, הלוואות 

משתנה מתאגידים בנקאיים ואחרים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן 
  שלהם.

  
  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  ג.

  בדצמבר  31  
  2020  2019  

  1רמה   1רמה   

  אלפי ש"ח  
      רווח או הפסד:נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

  164,178   105,941   ניירות ערך סחירים המוחזקים למסחר

   105,941   164,178  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 14באור 
  
  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  

2020   )4,857(   4,857  

2019   )3,144(   3,144  
  

מבחן רגישות לשינויים בשער   
  החליפין של האירו

  רווח (הפסד) מהשינוי  

  

עליית שע"ח 
  10%של 

ירידת שע"ח 
  10%של 

  אלפי ש"ח  

2020   )50,226(   50,226  

2019   )45,349(   45,349  
  

מבחן רגישות לשינויים בשער   
  הפאונדהחליפין של 

  רווח (הפסד) מהשינוי  

  

עליית שע"ח 
  10%של 

ירידת שע"ח 
  10%של 

  
  .אלפי ש"ח  

2020   )17,704(   17,704  

2019   )18,404(   18,404  
  

מבחן רגישות לשינויים במדד   
  המחירים לצרכן

  רווח (הפסד) מהשינוי  

  

עליית מדד 
  1%של 

ירידת מדד של 
1%  

  אלפי ש"ח  

2020   )10,618(   10,618  

2019   )17,200(   17,200  
  

  מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
  

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 
   אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 14באור 
  

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 
הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או 

חר עבורו השינוי בהון (לפני מס), עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנב
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  בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית.
לזמן ארוך בריבית משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה 

  בריבית.
  
  .ג'13באור לגבי אמות מידה פיננסיות, ראה   .ה

  
  המסים על הכנס  -: 15באור 

  
  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  א.

  
   1985-חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה

  
, נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות 2007על פי החוק, עד לתום שנת 

  לשינויים במדד המחירים לצרכן. 
  

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),  2008בחודש פברואר 
, 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985-התשמ"ה

נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון 2007בדצמבר,  31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל 
התוספת והניכוי בשל אינפלציה והפסקת התיאום של הניכוי הנוסף תיאום ת ביטול בין היתר א
  .2008החל משנת ) 2007(לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס בשל פחת 

  
  שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה  ב.
  

  חברות בישראל  .1
  

  .23%הינו  2018 -ו 2019 ,2020שיעור מס החברות בישראל בשנים 

 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

  
  לארץ בחוץ מאוחדות חברות  .2

  
  . 15.6%-הכנסות מהשכרת נכסים הממוקמים בגרמניה מוטל מס בשיעור של כ על

  .19%-על הכנסות מהשכרת נכסים הממוקמים באנגליה מוטל מס בשיעור של כ
  .15.6%-כ של בשיעור הון רווחי מס חל בגרמניה"ן נדל נכסי ממימוש הון רווח על

 תנאים ובהתקיים זרות חברות ידי על הגרמניות בחברות המניות החזקות במימוש
  .בגרמניה הון רווח מס יוטל לא מסויימים
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  (המשך) המסים על הכנס  -: 15באור 
  
  הפסדים מועברים לצורכי מס  ג.

  
לסך  2020בדצמבר,  31ליום מסתכמים והפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות לחברה 

), לחברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס מליוני ש"ח 315 - 2019( ש"חמליוני  251 -של כ
מליוני ש"ח). בגין יתרות  68 -כ - 2019מליוני ש"ח נכון לאותו מועד ( 70 -המסתכמים לסך של כ

מליוני  77 -כ - 2019מליוני ש"ח ( 64 -ספיים נכסי מסים נדחים בסך של כאלה נרשמו בדוחות הכ
  ש"ח).

  
  מסים נדחים  .ד

  
  ההרכב:

דוחות על המצב   
  הכספי

נזקף לסעיף מסים על ההכנסה 
  או הפסדבדוחות רווח 

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   בדצמבר 31  
  2020  2019  2020  2019  2018  
  אלפי ש"ח  

      מסים נדחיםהתחייבויות 
      

        266,866   284,405   נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן
   284,405   266,866        

            נכסי מסים נדחים
        77,068   60,814   הפסדים מועברים לצורכי מס

        )4,736(   )808(   הפרשים זמניים אחרים
  60,006   72,332        

הוצאות מסים נדחים בדוח רווח 
  או הפסד

    
 29,303   30,989   29,534  

        194,534   224,399   התחייבויות מסים נדחים, נטו

  
  תנועה:

  2020  2019  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  176,096   194,534   בינואר 1 -התחייבויות מסים נדחים, נטו ל
  30,993   29,303   או הפסדנזקף לרווח 

  )12,555(   562   נזקף לרווח כולל אחר

  194,534   224,399   בדצמבר 31 -מסים נדחים, נטו ל התחייבויות
  

  מסים נדחים בגין פריטים שנזקפו לסעיפי רווח כולל אחר  
  

  מסים נדחים שנזקפו לסעיפי רווח כולל אחר בגין:
  

  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

  809   )12,555(   562   כספיים
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  (המשך) המסים על הכנס  -: 15באור 
  
  מסים על הכנסה (הטבת מס) הכלולים ברווח או הפסד  ה.

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  
  אלפי ש"ח  

        בגין שנת החשבון:
  14,904   32,687   7,101   מסים שוטפים

  29,534   30,989   17,714   מסים נדחים
   24,815   63,676   44,438  

(ראה סעיף  מסים בגין שנים קודמות
        ז 'להלן)

בגין הפסדים שנים  מסים נדחים
  -   -    11,589       קודמות
   )1,848(  4,806   7,033   שנים קודמותמסים 

   18,622   4,806  )1,848(  
        
   43,437   68,482   42,590  

  
  תאורטי מס  ו.
  

בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים להלן מובאת התאמה 
ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על הכנסה 

  שנזקף הרווח או הפסד:

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  
  323,197   380,294   129,421   רווח לפני מסים על ההכנסה

 )רווחיבהפסדי (בניכוי חלק החברה 
  )119,207(   )147,301(   477   חברות כלולות, נטו

   129,898   232,993   203,990  

  23.0%   23.0%   23.0%   שיעור המס הסטטוטורי בישראל
מס מחושב לפי שיעור המס 

  46,918   53,588   29,877   הסטטוטורי
במסים על ההכנסה עלייה (ירידה) 

        הנובעת מהגורמים הבאים:
הכנסות החייבות בשיעורי מס 

  )7,954(  )5,806(  )4,618(  )1(מיוחדים 
גידול (קיטון) בהפסדים לצרכי מס 

בגינם לא הוכרו מיסים נדחים 
  403   4,075   100   בתקופה, נטו

  1,717   -   -   רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
ברווחי מס בגין חלק המיעוט 

  7,029   9,398   2,090   שותפויות מאוחדות
מיסים בגין חלק החברה ברווחי 

  )4,563(  )3,123(  )2,330(  שותפויות כלולות
הוצאות לא מוכרות, הכנסות פטורות 

  888   5,544   )304(   אחרות ואחרים
  )1,848(   4,806  18,622   מסים בגין שנים קודמות

  42,590   68,482   43,437   מסים על ההכנסה 
  

  .15.6%-שיעור המס כ –בגין הכנסות מגרמניה   )1(  
  .19%-שיעור המס כ –בגין הכנסות מאנגליה   
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 15באור 
  
  שומות מס  ז.

  
 :ולחברות מאוחדות עיקריות חברהשומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות ל

  
עד לשנת    מספר החברות המאוחדות

      
  2015    שנים עשר

    
  שהתקבלה על שומה לפי מיטב שפיטהחברת הבת השיגה דיוני שומות בחברה בת במסגרת 

מליון ש"ח  44.7-לפיה עליה להגדיל את הכנסתה החייבת בסך של כ 2014 – 2017לשנים 
 מליון ש"ח. 11.2 -לם מס בסך של כולש

 
 2018 – 2015חתמה החברה על הסכם שומות עם רשות המיסים לשנים  2020שנת  סוףב. 

על דרך  ,רשמה בדוחותיהסכימה החברה לדחות הכרה בהוצאות מימון שעל פי ההסכם ה
אם לשנים הבאות מיליון ש"ח  73 -בסך של כשל היוון הוצאות אלה להשקעותיה השונות, 
 ם על ידי הפחתה שנתית של סכומים שהוונו.על ידי הכרה בעת מכירת נכסים/השקעות וא

 כאמור לעיל. מיליון ש"ח, 73-קטנו הפסדיה המועברים של החברה בכ לפיכך
 

  
  הון  -: 16באור 

  
  הרכב הון המניות:  א.

  2019בדצמבר  31  2020בדצמבר  31  

  
  רשום

מונפק 
  רשום  ונפרע

מונפק 
  ונפרע

  מספר המניות   
ש"ח ע.נ.  1מניות רגילות בנות 

  86,728,319   200,000,000   86,728,319   200,000,000   כ"א *)
  

  דיבידנד  .ב
  

אלפי  47,000הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  2020במאי,  14ביום 
  .2020ביוני,  3ש"ח לכל מניה אשר שולם ביום  0.55המהווה  ש"ח

  
 35,000הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2021במרס,  16לאחר תאריך הדיווח, ביום 

  ש"ח לכל מניה. 0.4המהווה  אלפי ש"ח 
  

  ניהול ההון בחברה  .ג
  

  מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן:
  

לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי המניות,   .1
 משקיעים ובעלי עניין אחרים.

לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות השגת תשואה על ההון ברמה   .2
  המקובלת בענף ובהתאם לרמת הסיכון בו.

לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית וייצרו   .3
 ערך מרבי לבעלי המניות. 
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  (המשך) הון  -: 16באור 
  

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 

  ופרעונות חוב.חוב 
  

  הצעת רכש  .ד
  

התקבל בחברה מפרט הצעת רכש מלאה על ידי קבוצת אשטרום , 2020במהלך חודש אוקטובר 
, לרכישת כל מניות החברה, למעט מניות "הקבוצה")להלן: (בע"מ, בעלת השליטה בחברה 

מניה להנפקת מניות רגילות של הקבוצה כך שבגין כל , בתמורה הקבוצההמוחזקות על ידי 
מניה  0.45ש"ח ערך נקוב של החברה שתירכש על ידי הקבוצה תנפיק הקבוצה  1רגילה אחת בת 

התקבלה במשרדי  2020באוקטובר,  29. ביום ש"ח ערך נקוב כל אחת של הקבוצה 0.01רגילה בת 
כי התקיימו התנאים הנדרשים להשלמת הצעת הרכש המלאה. עם  מהקבוצה ההחברה הודע

במלוא זכויות ההצבעה ובמלוא הון המניות המונפק  הקבוצה, מחזיקה השלמת הצעת הרכש
החברה חדלה להיות חברה  2020 בנובמבר, 4החל מיום לאור האמור,  והנפרע של החברה.

אך ממשיכה  1999 -ציבורית והפכה לחברה פרטית כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות, התשנ"ט
כל עוד אגרות החוב שלה  1968 -רך, התשכ"חלהיות תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ע

  .נסחרות בבורסה
  

  
  , ערבויות והתקשרויותשעבודים, התחייבויות תלויות  -: 17באור 

  
  שעבודים  א.
  

ש"ח נרשמו שעבודים קבועים ליון ימ 1,373-כ של להבטחת ההתחייבויות לבנקים בסך  .1
מקרקעין בהליכי בניה על ו הקבוצשל ה מרבית הנדל"ןומשכון ראשון ללא הגבלה על 

  .למכירה
  
התחייבויות בנקאיות של חברת סיטיפס נרשם שעבוד של מניות סיטיפס להבטחת   .2

  לטובת החברה לנאמנות של בנק לאומי.
  

  תלויותהתחייבויות   ב.
  
  .7(ד)' 13ראה באור  - 12סדרה  ד אג"חושעבלגבי   .1

  
-מניות בחברה כלולה (נווה השמש חלק אשלדהגישו חלק מבעלי  2016בינואר,  28ביום   .      2

תביעה נגד אשלד ואחרים שעניינה דרישה לקבלת חלק מהסכומים ששולמו על  )50%
מליון ש"ח  12.5-ידי מינהל מקרקעי ישראל לחברה הכלולה. התביעה הסתכמה לסך של כ

בית  ניתן פסק דין של 2020 בחודש מרס, מליון ש"ח. 5.1-והועמדה לצרכי אגרה על סך כ
התובעים ערעור לבית הגישו  2020במהלך שנת  את התביעה. אשר דחההמשפט המחוזי 

  המשפט העליון באשר לפסק דין זה.
יצרה בדוחותיה הכספיים הפרשה  יועציה המשפטייםהנהלת החברה בעצת   

בהתאם להערכתה לסכומים אשר ישולמו במסגרת אלפי ש"ח  1,100 -בסל שך כלתביעות 
 כאמור.ההליך המשפטי 

  
  :סיטיפס) -(להלן  הליכים משפטיים הקשורים לחברה הכלולה סיטיפס בע"מ פירוט  
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  (המשך) , ערבויות והתקשרויותשעבודים, התחייבויות תלויות  -: 17באור 
  
  3)'4(9 ראה באור עם המדינה  Buyback  סיטיפס על הסכםלגבי חתימת   .3

תובעים שונים, בעלי עסקים שעסקיהם ממוקמים באזור  30, הגישו 2014ביוני,  2ביום    .4
רחוב יפו בירושלים (להלן: "התובעים"), תביעה כספית לבית המשפט המחוזי בירושלים 

), כנגד מדינת ישראל JPTA, כנגד מנהלת תחבורה ציבורית בירושלים (טיפסיסכנגד 
עיריית ירושלים (להלן יחדיו: "הנתבעים"  ד(משרד התחבורה ומשרד האוצר) וכנג

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 

  ו.ה של הרכבת הקלה באזור רחוב יפשנגרמו לכאורה לתובעים עקב עבודות ההקמ
  

 (מנהלת תחבורה JPTA-, כנגד הסיטיפסב תביעה כנגד כת גשהו 2014בספטמבר  10ביום   
משרד התחבורה ומשרד האוצר וכנגד עיריית  –ציבורית בירושלים), כנגד מדינת ישראל 

"התביעה", בהתאמה). עניינה של התביעה הוא -ירושלים (להלן יחדיו: "הנתבעות" ו
 קלה בירושלים. התביעה הינה תביעה כספית בסך שלבעבודות ההקמה של קו הרכבת ה

, המפעילה תחנת דלק , בגין נזקים נטענים שנגרמו לכאורה לתובעתש"ח מיליון 4 -כ
עקב הרשלנות הנטענת של הנתבעות בביצוע עבודות ההקמה  בשדרות הרצל בירושלים,

    של הרכבת הקלה.
(להלן "התובעת) תביעה כספית  הגישה חברת ביוטי סטאר בע"מ 2016בפברואר,  14ביום   

(מנהלת תחבורה  JPTA-כנגד הכנגד סיטיפס,  מליון ש"ח 2.5בסך של  לבית המשפט
וכנגד עיריית  )משרד התחבורה ומשרד האוצר(ציבורית בירושלים), כנגד מדינת ישראל 

התביעה הוא . עניינה של "התביעה", בהתאמה)-ירושלים (להלן יחדיו: "הנתבעות" ו
    ההקמה של קו הרכבת באזור רחוב יפו.בעבודות 

  
התקיים דיון קדם משפט, במהלכו נקבעו מועדים לדיוני הוכחות  2019בפברואר  21ביום   

החלו  2019באוקטובר  27. ביום 2020בפברואר  16-ו 2019באוקטובר  27בין התאריכים 
ם לדיוני נקבעו מועדים נוספי 2019בנובמבר  10להישמע דיוני ההוכחות בתיק וביום 

בהמשך לכך נקבעו ו 2020עד דצמבר  2020הוכחות וזאת במועדים שונים במהלך שנת 
 מועדים נוספים לדיוני 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
יצוין עוד כי בהתאם ההקמה בגין כל סכום שהחברה תידרש לשלם בגין תביעה זו. 

להסכם שנחתם בין סיטיפס לקבלני ההקמה נקבע כי במידה וייפסקו סעדים לתובעים 
וחברי קבלן ההקמה  או במידה שסיטיפס תישא בעלויות בנוגע לתביעה כאמור, סיטיפס

על כן לא  ייפגשו על מנת לדון כיצד לחלק את הסכום שנפסק לחובת סיטיפס ביניהם.
    ביצעה החברה הפרשה בדוחותיה הכספיים בגין תביעות אלו.

  
וכנגד ה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגדסיטיפס הומצאה ל 2018באפריל  16ביום   .5

הלן: "המשיבות") בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, (ל 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 
וזאת תוך בשכונת שועפאט בירושלים,  2014שנפגע בהתפרעויות שפרצו בחודש יולי 

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   
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  (המשך) , ערבויות והתקשרויותהתחייבויות תלויות שעבודים,  -: 17באור 
  

כך שסכום התביעה יגדל  הבקשה לתיקון בקשה הגישהמבקש  2019בפברואר,  7 ביום
 2019בדצמבר,  9ביום מיליון ש"ח וכן להוסיף עוד קבוצת תובעים לתביעה.  76.5-בעוד כ

לאישור, תוך  התקבל פסק דין בתובענה במסגרתו בית המשפט הורה על דחיית הבקשה
 2020בינואר,  20ש"ח. ביום  10,000חיוב המבקשים בהוצאות המשיבות בסך של 

המבקשים הגישו ערעור לבית המשפט העליון בטענה כי בית המשפט המחוזי שגה 
ניתנה החלטת בית  2020בנובמבר  24ביום  .בהחלטתו לדחות את הבקשה לאישור
 .2021יולי ב 5המשפט, לפיה הדיון בערעור נדחה ליום 

   
 ,)21%(חלק החברה   , חברה כלולהנתקבלה בידי המרינה הכחולה 2019במרס,  12ביום   .6

"), ) שותפות מוגבלת ("התובעת2006תביעה כספית שהוגשה נגדה על ידי מגדלי המרינה (
מיליון ש"ח בגין אובדן תשואה שהתובעת  43 -ש"ח מתוכם סכום של כמיליון  50בסך של 

יכלה להפיק מהשימוש בתמורה שהייתה אמורה להתקבל ולא התקבלה טוענת כי 
 .למכירת הזכויות במגרש לצד ג' 2011בעסקה בה התקשרה בשנת 

 על נטלה זושונות שנטען כי  התחייבויותולא קיימה  הפרה החברה כילטענת התובעת, 
שטח , ב54, בקשר למכירת זכויות במגרש 2006בהסכם שנחתם בין הצדדים בשנת  עצמה
  מ"ר, המצוי במתחם המרינה בעיר אשדוד. 7,200 -של כ

 טובות הגנה טענות עומדות לחברה, החברה של המשפטיים יועציה עמדת על בהסתמך
בגין אובדן תשואה וכי לא יהיה זה בלתי סביר להניח שהחברה  לפיצוי לתביעה   ביחס

בנוגע ליתרת סכום התביעה  לשלם את הסכומים הנתבעים בנוגע לחלק זה. תחוייבלא 
מעריכה ההנהלה כי  ,מיליון ש"ח לאור השלב המקדמי בו מצויין ההליכים 7 -בסך של כ

  הסבירות לתשלום סכום זה הינה נמוכה. 
  
(חברת מגדלי המרינה ואחרים) בקשר לעיסקאות הגישו נתבעים  2019בדצמבר,  22ביום   .7

הודעת וד שנעשו מול המרינה הכחולה במתחם המרינה באשד 54למכירת זכויות במגרש 
היא זאת שגרמה לעיכוב  המרינה הכחולהבטענה לפיה  המרינה הכחולהצד ג' כנגד 

להעביר  מרינה הכחולהשכן העיכוב נבע נוכח מחדליה של ה 54הזכויות במגרש במסירת 
הסכומים שנוקבים הנתבעים זכויות במקרקעין לידי מגדלי המרינה תוך פרק זמן סביר. 

הצדדים הסכימו להעביר את התיק לגישור מיליון דולר.  21-לגובה של כ שונים נעים עדה
לא ניתן בשלב זה לאור השלב המקדמי בו מצויים ההליכים, . 2021במרס,  17בתאריך 

  .להעריך את סיכויי התביעה
  
נגד חברות בקבוצה הוגשו תביעות נוספות בסכומים לא מהותיים אשר לגבי חלק מהן,    .8

להערכת ההנהלה, המסתמכת על יועציה המשפטיים, סיכויי התביעות נמוכים ולכן לא 
. לגבי חלק אחר מאותן תביעות המתוארות לעיל אין נכללה בדוחות הכספיים הפרשה

סיכויי התביעות ולכן לא ביכולת הנהלת החברה ו/או יועציה המשפטיים להעריך את 
   נכללה בדוחות הכספיים הפרשה.

  
  ערבויות  ג.

  
נתנה החברה ערבויות בגין התחייבויות של חברות מוחזקות  2020בדצמבר,  31ליום   .1

  כדלקמן:
  

  אלפי ש"ח  
  287,390   ערבויות לחברות כלולות

  
מהתחייבותה של חברה כלולה לתאגיד פיננסי (חלק  50%החברה ערבה בשיעור של 

 31). יתרת ההתחייבות של החברה הכלולה לתאגיד הפיננסי ליום 42.33%החברה 
    .מיליון ש"ח 260 -כעומד על סך של  2019בדצמבר, 
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  (המשך) , ערבויות והתקשרויותשעבודים, התחייבויות תלויות  -: 17באור 
  

  התקשרויות  ד.
  

  הקבוצה כמחכיר -ן להשקעה "חכירה תפעולית של נדל  .1
  

ן להשקעה שברשותה. כאמור בבאור "הקבוצה נכנסה להסכמי חכירה מסחריים על הנדל
  ה' הנדל"ן להשקעה נמדד על פי שוויו ההוגן.11
  

  להלן פירוט דמי החכירה המינימליים לקבל בהתאם להסכמים קיימים:
  בדצמבר 31  

  2020  2019  

  אלפי ש"ח  
  129,618   174,909   שנה ראשונה

  279,694   345,943   שנה שנייה עד ארבע שנים
  130,435   220,659   יותר מארבע שנים 

  539,747   741,511   סה"כ תקבולי חכירה מינימליים
  
  .1 'ד10לגבי זכויות חכירה מהוונות של קרקע ממינהל מקרקעי ישראל, ראה באור   2.

  
  

  רווח או הפסדלסעיפי נוספים פירוטים   -: 18באור 
  

  ת האחזקהויועל  א.

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  
  14,879   27,885   21,376   אחזקת מבנה
  4,873   4,475   4,553   מסים ואגרות

  2,070   2,048   1,981   ביטוח
  4,843   4,940   4,381   נקיון והדברה

  2,509   2,555   2,088   שמירה
  5,880   6,405   6,058   חשמל
  3,036   2,948   3,175   ייעוץ 

  266   53   85   דמי ניהול שטחים פנויים
  2,924   2,588   3,757   אחרות

   47,454   53,897   41,280  
  

    ושיווק כלליות ,הוצאות הנהלה  ב. 

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  
  22,416   26,926   27,180   שכר עבודה ונלוות 

  4,320   4,486   4,468   דמי ניהול לחברה האם
  963   974   -   *) דמי שכירות לחברה האם
  645   1,396   1,873   חובות מסופקים ואבודים

  282   986   2,206   פחת
  5,885   5,056   5,673   משפטיות וביקורת

  4,238   3,906   4,428   פרסוםיעוץ ו
  3,489   4,389   4,427   אחרות

   50,255   48,119   42,238  
  

    והוכר כנכס זכות שימוש ברכוש קבוע. IFRS16* טופל לפי תקן   
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  (המשך) רווח או הפסדלסעיפי נוספים פירוטים   -: 18באור 
  
  רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות  ג.

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  
  33,273   -   -   חברה מוחזקתרווח ממכירת מניות 

  1,335   577   755   אחרות, נטו

   755   577   34,608  
  

  אחרות הוצאות  ד.

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  
  )1,499(  -   -    ייעוץ 

  -   )374(  )509(   הוצאות מכרז
  )889(  )1,104(  -    אחרות, נטו

   )509(  )1,478(  )2,388(  
  
  הכנסות והוצאות מימון  .ה

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  
  אלפי ש"ח  

        הכנסות מימון
  13,669   19,190   23,156   הכנסות מהלוואות לחברות כלולות

  -   715   1,529   הכנסות מהלוואות לאחרים
  178   305   230   ריבית מפקדונות

  -   18,243   -   רווח מניירות ערך סחירים, נטו
  6,223   1,862   -   הכנסות ריבית ממכירת מניות

  6   411   8   הכנסות מימון אחרות, נטו

   24,923   40,726   20,076  

        הוצאות מימון
  1,113   1,736   6,026   בגין אשראי לזמן קצר

  71,409   63,975   51,248   בגין אגרות חוב
  18,858   23,048   24,562   בגין הלוואות לזמן ארוך

  -   2,327   133   בגין הפרשי שער
  2,363   3,235   5,725   הוצאות מימון אחרות, נטו 

  5,845   -   11,447   הפסד מניירות ערך סחירים, נטו

  -   85   1,554   הוצאות בגין חכירה 

   100,695  94,406   99,588  
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  עסקאות ויתרות עם בעל עניין וצדדים קשורים  -: 19באור 
  

  עסקאות עם בעל עניין וצדדים קשורים  א.

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  
  אלפי ש"ח  

        הכנסות
דמי ניהול ופיקוח מחברות כלולות 

  9,806   8,305   8,080   ואחרים

  307   181   178   דמי שכירות וניהול

  13,669   19,190   21,776   הכנסות מימון

        הוצאות
  4,320   4,486   4,486   )1דמי ניהול לחברה האם (

  963   974   974   )2דמי שכירות לחברה האם (
  -   -  2,330   דמי שכירות לחברה כלולה

  955   1,012   1,136   חיובים בגין עלויות שכר עבודה
  41   4   -   פרסום לצד קשור

        לויות בנייהע
  44,875   81,911   189,230   )3עבודות בנייה (

  
דמי  .רותי ניהוליתספק החברה האם ש ,על פי הסכם בין החברה לבין החברה האם  )1(

  צמודים למדד המחירים לצרכן. הניהול
על הסכם השכירות עם החברה האם. דמי השכירות צמודים למדד  חתמההחברה   )2(

  המחירים לצרכן. 
  

מעורבת החברה מבוצעות בעיקר על ידי חברות  םיקטים בהיה בפרויעבודות הבנ  )3(
ועדת במחירי שוק ולאחר שאושרו על ידי נעשות  ובקבוצת אשטרום בע"מ. עבודות אל

  ם על ידי האסיפה הכללית של החברה.הביקורת של החברה והדירקטוריון וכשנדרש ג
  

  הטבות לבעל עניין  ב.

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  
משכורות ונלוות לבעל עניין המועסק 

  4,420   4,556   3,940   בחברה *)
  812   1,042   552   תשלום מבוסס מניות

   4,492   5,598   5,232  
  

 3,000 -כ 2019בגין מענק למנכ"ל החברה.  אלפי ש"ח 2,385 -ככולל סך של  2020 בשנת  *)
  אלפי ש"ח.
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  (המשך) עסקאות ויתרות עם בעל עניין וצדדים קשורים  -: 19באור 
  

  גמול חברי דירקטוריון  ג.

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  

  650   600   567   שאינם נושאי משרה
  4   4   4   מספר מקבלי הגמול

  
  צדדים קשוריםעניין ו ייתרות עם בעל  ד.

  בדצמבר 31  

  2020  2019  

  אלפי ש"ח  

  5,804   4,916   חייבים ויתרות חובה
  1,083   1,442   יתרה גבוהה במהלך השנה

      
  21,649   38,968   זכאים ויתרות זכות

  
  מינוי מנכ"ל ותנאי העסקתו  ה. 
  

אישרה האסיפה  2017 במאי 29. ביום 2017במאי  1רוקמן מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  מר
. תקופת העסקתו של מר רוקמן נקבעה לתקופה בלתי הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו

 3 שתימסר ובכתב מוקדמת בהודעה לסיום ההסכם את להביא רשאי צד כלמוגבלת כאשר 
  .חודשים מראש

נקבע כי בנוסף למשכורת חודשית יהא זכאי המנכ"ל להחזר הוצאות סבירות שהוצאו על ידו 
 בשנה הנקי רווחהו ככלמיליון ש"ח,  3במסגרת מילוי תפקידו ולמענק שנתי, עד לתקרה של 

. גובה המענק "חש מיליון 100 -מ פחת לא, לה שקדמו בשנתיים הממוצע הנקי והרווח ,השוטפת
 ןמיליו 150ועד  100) רווח לפני מס בין 1: (כדלקמן (כהגדרתו להלן) מס לפניוח רויהיה שיעור מה

ועד  200) רווח לפני מס בין 3( 1.5% -מיליון ש"ח  200ועד  150) רווח לפני מס בין 2(; 1% -ש"ח 
 "מס לפני רווח"לעניין זה  .2.5% -ש"ח ן מיליו 250) רווח לפני מס מעל 4(  2% -ש"ח  ןמיליו 250

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 

  ).2.5%ה (שלא יעלה על המענק בגין ההשקעה שהוחרג
 2020אושרה על ידי האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה כי בגין שנת  2021במרס,  16ביום 

רווח הנקי בשנה השוטפת, בהתאם לבלבד יהיה זכאי המנכ"ל למענק שיחושב כמפורט להלן: 
) 2; (1% -מיליון ש"ח  100) רווח לפני מס עד 1( :והרווח הנקי הממוצע בשנתיים שקדמו לה

מיליון  200ועד  150רווח לפני מס בין ) 2; (1% –מיליון ש"ח  150ועד  100רווח לפני מס בין 
 250) רווח לפני מס מעל 4( -; ו2% -מיליון ש"ח  250ועד  200) רווח לפני מס בין 3; (1.5% - ש"ח

     .%10, כמו כן מתוך הסכום המתקבל ינוכה שיעור של 2.5%  -מיליון ש"ח 
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  (המשך) עסקאות ויתרות עם בעל עניין וצדדים קשורים  -: 19באור 
  

  אופציות מנכ"ל  ו.
  

כתבי  860,000אישרה האסיפה הכללית הענקה למנכ"ל החברה של  2018בספטמבר,  6ביום 
ש"ח ע.נ כ"א של החברה. זכאות  1מניות רגילות  860,000אופציה לא רשומות למסחר לרכישת 

החל ממועד הענקתם. מחיר  מנות שנתיות שוות 4 -תתגבש בהמנכ"ל למימוש האופציות 
 6השווי ההוגן של האופציות אשר הוערך ליום ש"ח.  16.29נו המימוש של כתבי האופציה הי

  אלפי ש"ח. 2,846 -הינו כתוך שימוש במודל בלק ושולס,  2018, ביוני
  

  : B&Sלהלן ההנחות שהיוו בסיס בחישוב השווי ההוגן של כל אופציה לפי מודל 
  

  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

  

באמצעות עסקה משותפת עם דן חברה לתחבורה  2018לינואר,  29ביום  התקשרה החברה .1
בבני ברק  LYFEציבורית בע"מ (להלן "דן") בהסכם למכירת שטחים וחניות בפרויקט 

בעלת השליטה בחברה (להלן "קבוצת אשטרום") וזאת בתמורה כוללת  לקבוצת אשטרום
  מ' ש"ח.  149של 

  

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 

 -בסכום של כ LYFEניית שני מגדלים בפרוייקט אשטרום") בהסכם למתן שירותי בנייה לב
  ש"ח. מליון 802

         

התקשרו השותפים בעסקה המשותפת אשטרום , לאחר תאריך המאזן 2021בינואר,  12ביום  .3
קבוצת אשטרום בבני ברק ל LYFEבפרויקט  נוספים ודן בהסכם למכירת שטחים וחניות

  אלפי ש"ח. 13,057 מ"ר וזאת בתמורה כוללת של 800  -בשטח כולל של כ
  

, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם חברת בייס 2021בפברואר  11ביום  .4
מיליון  43.5 -פייל (חברה קשורה) בהסכם לביצוע עבודות דיפון וחפירה בפרויקט בתמורה ל

 ש"ח צמוד למדד תשומות הבניה. 
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  מגזרי פעילות   -: 20באור 
  

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 
)CODM( , אשר נעזר בסמנכ"ל הכספים ומנהל נכסי החברה כמו גם בעובדים אחרים מנכ"ל החברה

לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות  בחברה
 נדל"ן להשקעה בגרמניהילות בתחום נדל"ן להשקעה בישראל, ה לפי מגזרי פעניהול, הקבוצה בנוי

  ייזום לצורך מכירה, המוצגים כמגזר נפרד.. כמו כן, עוסקת החברה בפרוייקט ובאנגליה
תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות 

  באופן סביר.  למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם
  

על חלקה בהכנסות, ברווח המגזרי ובהשפעות נוספות בגין החברות המטופלות מדווחת החברה 
ובהתאמת נתונים אלו לנתוני הדוחות המאוחדים וזאת על מנת לתת  בהתאם לשיטת השווי המאזני

לצרכי . מספרי ההשוואה לתקופות קודמות הותאמו למפרע מידע נוסף לקורא הדוחות הכספיים
  .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.
  

נכסי המגזר שלא כוללים מסים נדחים, הלוואות  מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את
  לחברות כלולות, שטרי הון ונגזרים פיננסיים מאחר שנכסים אלה מנוהלים על בסיס קבוצתי.

  
מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את התחייבויות המגזר שלא כוללות מסים נדחים, 

תחייבויות אלה מנוהלות על בסיס התחייבות מסים שוטפים, הלוואות ונגזרים פיננסיים מאחר שה
  קבוצתי.

  רכישות נדל"ן להשקעה ורכוש קבוע.השקעות הוניות כוללות 
  מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.
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  (המשך) מגזרי פעילות   -: 20ר באו

  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  באלפי ש"ח  

  אנגליה  גרמניה  ישראל  
פרוייקטי ייזום 

  לצורך מכירה
סכומים שאינם 

  מיוחסים
 סה"כ על בסיס מאוחד

  איחוד חלקי יחסי כולל
התאמת ההצגה 
  בדוחות הכספיים

נתוני הדוח 
  המאוחד

  205,578   )90,618(   296,196    -     -    22,410   84,961   188,825   )1הכנסות (

  171,238   )10,323(   181,561    -    181,561    -     -     -    )1ממכירות שטחים (

  )144,839(   10,430   )155,269(    -    )155,269(    -     -     -    )1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו (

  )47,454(   24,676   )72,130(    -     -     -    )27,027(   )45,103(   )1עלויות אחזקה (

  184,523   )65,835(   250,358    -    26,292   22,410   57,934   143,722   )1רווח גולמי המגזר (

  71,156   30,528   40,628    -      8,423   57,124   )24,919(   )1ערך נדל"ן להשקעה ((ירידת) עליית 

  )50,255(   4,405   )54,660(   )21,152(   )3,144(   )5,461(   )9,192(   )15,711(   )1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק (

  755   )238(   993    -     -     -    52   941   רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות

  )509(    -    )509(    -     -    15    -    )524(   הוצאות אחרות

  )4,517(   )4,517(    -     -     -     -     -     -    כלולות בהפסדיחלק החברה 

  201,153   )35,657(   236,810   )21,152(   23,148   25,387   105,918   103,509   רווח תפעולי של המגזר

   -    35,657   )35,657(    -    107    -    )4,392(   )31,372(   התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

  201,153    -    201,153   )21,152(   23,255   25,387   101,526   72,137   רווח תפעולי בדוח המאוחד

  24,923                 הכנסות מימון

  )100,695(                 הוצאות מימון

  4,040                 , נטוחלק החברה ברווחי כלולות

  129,421                 רווח לפני מיסים על הכנסה

  )43,437(                 מיסים על הכנסה

                , מאוחדרווח נקי
 85,984  

                  

  ) 1נכסי נדל"ן המשמשים את המגזר (
 3,046,117   1,259,595   303,041   516,252    -    5,125,005   )1,782,777(   3,342,228  

                  

  3,134,020   )329,232(   3,463,252    -    362,584   177,042   597,768   2,325,858   )1התחייבויות פיננסיות המשמשות את המגזר (

  

  הערות

 הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה. )1
 ) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים.21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט ( )2
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  (המשך) מגזרי פעילות  -: 20באור 

  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  באלפי ש"ח  

  אנגליה  גרמניה  ישראל  
פרוייקטי ייזום 

  לצורך מכירה
סכומים שאינם 

  מיוחסים

סה"כ על בסיס מאוחד 
איחוד חלקי  כולל

  יחסי
התאמת ההצגה 
  בדוחות הכספיים

נתוני הדוח 
  המאוחד

  193,617   )121,872(   315,489    -     -    7,807   94,105   213,577   )1הכנסות  (
  70,980    -    70,980    -    70,980    -     -     -    )1ממכירות שטחים (

  )62,994(    -    )62,994(    -    )62,994(    -     -     -    )1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו (
  )53,897(   28,064   )81,961(    -     -     -    )34,710(   )47,251(   )1עלויות אחזקה (

  147,706   )93,808(   241,514    -    7,986   7,807   59,395   166,326   )1רווח גולמי המגזר (
  187,987   )98,836(   286,823    -     -    )18,470(   112,769   192,524   )1עליית ערך נדל"ן להשקעה (

  )48,119(   3,921   )52,040(   )21,650(   )1,574(   )5,525(   )10,265(   )13,026(   )1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק (
  577   )8,826(   9,403    -     -     -    8,873   530   רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות

  )1,478(    -    )1,478(    -     -     -     -    )1,478(   הוצאות אחרות
  129,824   129,824    -     -     -     -     -     -    חלק החברה ברווחי כלולות

  416,497   )67,725(   484,222   )21,650(   6,412   )16,188(   170,772   344,876   רווח תפעולי של המגזר
   -    67,725   )67,725(    -     -    191   )9,139(   )58,777(   התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

  416,497    -    416,497   )21,650(   6,412   )15,997(   161,633   286,099   רווח תפעולי בדוח המאוחד
  40,726                 הכנסות מימון
  )94,406(                 הוצאות מימון

  17,477                 חלק החברה ברווחי כלולות
  380,294                 רווח לפני מיסים על הכנסה

  )68,482(                 מיסים על הכנסה
                    311,812                 רווח נקי

                    2,980,308   )1,728,238(   4,708,546    -    419,988   299,347   1,089,451   2,899,760   ) 1נכסי נדל"ן המשמשים את המגזר (
  2,656,246   )322,868(   2,979,114    -    208,524   184,037   543,820   2,042,733   )1התחייבויות פיננסיות המשמשות את המגזר (

  
  הערות

  

  הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה. )1

 ) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים.21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט ( )2
) מלוא זכויות 1מכרה החברה שני נכסים בגרמניה, שהוחזקו ע"י חברות כלולות ונתוניהם נכללו באיחוד היחסי בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה: ( 2019שנת במהלך  )3

  .45%בו החזיקה החברה  3) מלוא זכויות החברה בנכס בדיסלדורף 2( ;50%שהחברה החזיקה בו  1החברה בנכס בפרנקפורט 
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  (המשך) זרי פעילותמג  -: 20באור 
  2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  באלפי ש"ח  

  גרמניה  ישראל  
פרוייקטי ייזום 

  לצורך מכירה
סכומים שאינם 

  מיוחסים
סה"כ על בסיס מאוחד 

  איחוד חלקי יחסי כולל
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 (

  )26,346(    -    )26,346(    -    )26,346(    -     -    )1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו (
  )41,280(   30,723   )72,003(    -     -    )22,350(   )49,653(   )1עלויות אחזקה (

  158,952   )97,171(   256,123    -    7,029   79,853   169,241   )1גולמי המגזר (רווח 
  134,568   )66,867(   201,435       115,839   85,596   )1עליית ערך נדל"ן להשקעה (

  )42,238(   5,019   )47,257(   )20,290(   )589(   )10,018(   )16,360(   )1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק (
  34,608   )177(   34,785       1,335   33,450   ממכירת נדל"ן והכנסות אחרותרווח 

  )2,388(    -    )2,388(        -    )2,388(   הוצאות אחרות
  110,601   110,601    -     -     -     -     -    חלק החברה ברווחי כלולות

  394,103   )48,595(   442,698   )20,290(   6,440   187,009   269,539   רווח תפעולי של המגזר
   -    48,595   )48,595(    -     -    )30,343(   )18,252(   התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

  394,103    -    394,103   )20,290(   6,440   156,666   251,287   רווח תפעולי בדוח המאוחד
  20,076               הכנסות מימון
  )99,588(               הוצאות מימון
  8,606               ברווחי כלולותחלק החברה 

  323,197               רווח לפני מיסים על הכנסה
  )42,590(               מיסים על הכנסה

                  280,607               רווח נקי
                  3,288,822   )1,767,519(   5,056,341    -    503,087   1,231,678   3,017,054   ) 1נכסי נדל"ן המשמשים את המגזר (

  3,204,277   )324,361(   3,528,638    -    338,950   612,740   2,399,086   )1התחייבויות פיננסיות המשמשות את המגזר (

  
  הערות

  

  הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה. )1

 ) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים.21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט ( )2
  (הכנסות המלון באילת נכללו במסגרת הדוח המאוחד). 1.1.2018 -מכרה החברה את חברת אשלון מלונאות בע"מ החל מה 2018בשנת  )3
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  ארועים לאחר תאריך המאזן   -: 21באור 
  

 נפרדים ים ומתניםמשאשני בת אנגלית בבעלות מלאה של החברה חברה נכון לתאריך הדוח מנהלת 
מקומות חנייה  109מ"ר ו  31,400לל של מבני משרדים בערים שונות באנגליה בשטח כו 2לרכישת 

  מיליון פאונד. 155בתמורה כוללת של 
  
  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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  המיוחסים לחברה
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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 
משלוש השנים  ולכל אחת 2019-ו 2020בדצמבר  31לימים החברה)  -בע"מ (להלן  אשטרום נכסיםשל  1970-התש"ל

החברה. המידע בנספח ב' בדוח הדירקטוריון של ואשר נכלל  2020בדצמבר  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 365,580-אלפי ש"ח וכ 492,672-כויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של התחייב

אלפי  91,6943אלפי ש"ח,  67,552 הסתכם לסך של חלק החברה ברווחי החברות הנ"ל, בהתאמה, ואשר 2019-ו 2020
, בהתאמה. הדוחות הכספיים של 2018-ו 2019, 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  111,913-ו ש"ח

רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים  אותן חברות בוקרו על ידי
  אלה שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

  

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת 

ספי הנפרד. ביקורת כוללת גם כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכ
בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על 
ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו 

  נאות לחוות דעתנו.בסיס  יםמספק אחריםהחשבון הרואי ודוחות 
  
  

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל , בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחריםלדעתנו, 
  .1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2021במרס,  16
  

 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 2020בדצמבר, 

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

  לדוחות המאוחדים. 2אלה פורטו בבאור  עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים
  

  בדוחות המאוחדים. 'ג1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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  בדצמבר 31ליום     

  
  2020  2019  

  אלפי ש"ח  מידע נוסף  

        נכסים שוטפים

  160,132   267,770   ב'  מזומנים ושווי מזומנים
  148,630   110,854   ג'  לזמן קצרהשקעות 

  28,075   17,906     חייבים ויתרות חובה
  20,110   125,866     הכנסות לקבל ממכירת שטחי משרדים

  198,368   236,818     למכירהומקרקעין בהליכי בנייה מלאי משרדים 

     759,214   555,315  

        נכסים לא שוטפים

  690,157   832,261     נדל"ן להשקעה

  61,415   61,332     מלאי מקרקעין
  790,394   960,453     הלוואות לחברות מוחזקות

  1,809,284   1,828,592     נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לתאגידים מוחזקים
  18,068   19,461     הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך

  4,352   2,369     כלי רכב וציוד משרדי -רכוש קבוע 

     3,704,468   3,373,670  

     4,463,682   3,928,985  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  בדצמבר 31ליום     
    2020  2019  

  אלפי ש"ח  מידע נוסף  

  התחייבויות שוטפות
  

    

  231,774   376,834     אשראי מתאגידים בנקאיים 
  190,317   192,781     שוטפות של אגרות חובחלויות 

  43,767   49,967     חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  57,096   56,756     הלוואה מאחרים לזמן קצר

  51,540   74,231   1ד'  זכאים ויתרות זכות

  216   916     מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

     751,485   574,710  

        התחייבויות לא שוטפות

  138,046   272,179     הלוואות מתאגידים בנקאיים
  20,397   8,863     הלוואות  מחברות מוחזקות

  1,421,889   1,567,866     אגרות חוב
  1,945   29,699     התחייבות בגין חכירה

  -   18,872     הלוואה מאחרים לזמן ארוך
  1,585   1,774     התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  מיסים נדחים
   20,311   7,192  

  
   1,919,564   1,591,054  

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
  

    

  הון מניות
  

 135,168   135,168  

  247,866   247,866     פרמיה על מניות

  48,153   48,153     קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה

  1,412,872   1,436,861     יתרת רווח

  אחרותקרנות הון 
   )75,415(   )80,838(  

  
   1,792,633   1,763,221  

  
   4,463,682   3,928,985  

  

 
  
  

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

  בדצמבר 31

  
  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  מידע נוסף  

  הכנסות 
  

      

          
  43,420   42,277   39,174     נדל"ן להשקעהמהשכרת 

  33,375   70,980   171,238     ממכירות של שטחי משרדים
  8,457   8,153   8,484     דמי ניהול ופיקוחייזום, מ

  85,252   121,410   218,896     סה"כ הכנסות

  עלויות
  

      

  3,718   3,808   4,271     אחזקה

  26,346   62,994   144,839     עלות שטחי המשרדים שנמכרו

  55,188   54,608   69,786     רווח גולמי

  רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות
  

 -   -   35,769  

  6,888   25,953   )1,884(     ערך נדל"ן להשקעה(ירידת) עליית 

  
  

 67,902   80,561   97,845  

  )24,263(  )26,335(  )26,066(    הוצאות הנהלה וכלליות
  )889(   )948(   )524(      הוצאות אחרות, נטו

חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות 
  נטו ,מוחזקות

   80,696   260,036   229,518  

  302,211   313,314   122,008     רווח תפעולי
  5,568   20,166   1,778     הכנסות מימון
  )86,060(  )77,969(  )76,322(    הוצאות מימון

הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות 
  מוחזקות

  
 34,500   27,144   20,389  

חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות 
  מוחזקות, נטו

  
 4,040   17,477   8,606  

  רווח לפני מסים על ההכנסה
  

 86,004   300,132   250,714  

  4,557   11,659   15,015   ה'  מסים על ההכנסה

  רווח נקי המיוחס לחברה
   70,989   288,473   246,157  

  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  
2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  

  246,157   288,473   70,989   רווח נקי המיוחס לחברה
רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת 

        המס):
  15,026   )50,774(   4,871   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

   4,871   )50,774(   15,026  

  261,183   237,699   75,860   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

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

  246,157   288,473   70,989   רווח נקי המיוחס לחברה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

        שוטפת של החברה:

        התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

  )6,888(  )25,953(  1,884   ערך נדל"ן להשקעה(ירידת) עליית 
  )238,124(  )277,513(  )84,736(  חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות מוחזקות, נטו

  500   507   1,619   פחת והפחתות
  4,557   11,659   15,015   מסים על ההכנסה

  812   1,042   552   עלות תשלום מבוסס מניות
  60,103   30,659   40,004   הוצאות מימון , נטו

  )33,308(  -   -   רווח מרכישת חברה כלולה במחיר הזדמנותי

  141   332   189   שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

   )25,433(   )259,267(   )212,207(  

        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

        
  29,594   8,360   )1,059(  ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

  -   -   )105,756(  בהכנסות לקבל ממכירת משרדיםעלייה 
  )34,844(  )29,292(  )38,450(  למכירהומקרקעין במלאי משרדים  עלייה

  )5,554(  )784(  83   ירידה (עלייה) במלאי מקרקעין
  12,990   )12,924(  700   עלייה (ירידה) במקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

  6,646   22,133   19,991   עלייה בזכאים ויתרות זכות

   )124,491(   )12,507(   8,832  

        מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה עבור:

  )71,492(  )76,351(  )74,488(  ריבית ששולמה
  3,521   3,491   3,657   ריבית שהתקבלה

  )3(  )3(  )4(  מסים ששולמו
   -    -   6,924   מסים שהתקבלו

   )63,911(   )72,863(   )67,974(  

  )25,192(   )56,164(   )142,846(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  בדצמבר 31  

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  
        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

מכירת (רכישת) ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
  )10,335(  19,748   36,919   הפסד, נטו

  )18,613(  )13,302(  )87,407(  השקעות בנדל"ן להשקעה
  -   -   )5,685(  נדל"ן להשקעהסי רכישה ששולמו בגין מ

  )227,782(  -   -   רכישת זכויות בחברה מוחזקת
  3,221   1,453   -   פרעון הלוואה לשותף

  3,930   10,843   75,120   דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
  4,746   )75,458(  )154,312(  בחובות של חברות מוחזקות ושותפויות, נטו )עלייהירידה (

מוחזקות, צד קשור קבלה (מתן) הלוואות לזמן ארוך לחברות 
  )5,877(  2,382   -   ואחרים, נטו

  )6,160(  )5,291(  -   מתן הלוואה לשותף
  -   -   )5,726(   שינוי בפקדון מוגבל, נטו

  )33,750(  -   -   פרעון התחייבות בגין רכישת קרקע

  80,000   -   -   תמורה ממימוש השקעה

  )110(   )106(   )342(   גריעות של כלי רכב וציוד משרדי, נטו

  )210,730(   )59,731(   )141,433(   פעילות השקעה של החברהנטו ששימשו ל מזומנים

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

  256,775   226,436   345,711   , נטומהנפקת אגרות חוב תמורה
  )160,623(  )171,034(  )189,794(  פרעון אגרות חוב

  98,904   2,750   -   הלוואות מחברות מוחזקות
  )75,000(  )90,000(  )47,000(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

  85,200   111,011   145,000   אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטוקבלת 
, הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים )פרעוןקבלת (

  )14,993(  )15,607(  140,358   נטו

  -   -   )2,358(   חכירההפחתת התחייבות בגין 

  190,263   63,556   391,917   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה

  )45,659(  )52,339(  107,638   במזומנים ושווי מזומנים(ירידה) עלייה 

  258,130   212,471   160,132   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  212,471   160,132   267,770   השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

        נספח ב' פעילות שלא במזומן
   -     -    32,024    הכרה בנדל"ן להשקעה כנגד התחייבות בגין חכירה

   -     -     18,872    נדל"ן להשקעה כנגד הלוואה לזמן ארוךרכישת 
  

  הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע 
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  מידע נוסף
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  כללי  .א

  
באותו תאריך,  השהסתיימשנה ול 2020, בדצמבר 31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 

. יש לעיין במידע 1970-), התש"ללתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים ג'9בהתאם להוראות תקנה 
בדצמבר,  31כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

  .ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם 2021 ,מרסב 16שפורסם ביום  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2020
  

  
  )תאגידים מוחזקיםיתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה (ללא סכומים בגין   .ב

  
  בדצמבר 31

  2020  2019  

  אלפי ש"ח  

      בשקלים ללא הצמדה:
  19,860   908,35   מזומנים

  140,272   862,231   שווי מזומנים *)

   770,267   160,132  
  

  לשלושה חודשים. יוםקדונות לזמן קצר מופקדים בתאגידים בנקאיים לתקופות של בין יפ  *)
  )0.1%-0.01% 2019 -ו 2020 ( קדונות נושאים ריבית בנקאית בהתאם לתקופת ההפקדותיהפ

  
  
  )תאגידים מוחזקים(ללא סכומים בגין  לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים   .ג

  
  המיוחסים לחברה: IFRS 9-המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם לפירוט ההשקעות   .1

  בדצמבר 31  

  2020  2019  

  אלפי ש"ח  

      נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
  18,260   6,555   מניות

  27,311   9,504   אגרות חוב קונצרניות 
  19,659   12,743   אגרות חוב ומלוות ממשלתיים

  83,400   82,052   נאמנותקרנות 

   110,854   148,630  

  838,579   1,104,225   הלוואות וחייבים

   1,215,079   987,209  
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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
  

  2020בדצמבר,  31

  עד שנה 
משנה עד 

  שנתיים
משנתיים 

  שנים 3עד 

 3-מ
שנים עד 

  שנים 4

 4-מ
שנים עד 

  סה"כ  שנים 5מעל   שנים 5
  אלפי ש"ח  

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
                רווח או הפסד:

  6,555   -  -  -  -  -  6,555   מניות
  22,247   -  -  -  -  -  22,247   אגרות חוב

  82,052   -  -  -  -  -  82,052   קרנות כספיות
   110,854  -  -  -  -  -   110,854  

                הלוואות וחייבים:
יתרות חובה שוטפות של חברות 

  5,191   -  -  -  -  -  5,191   קשורות
  960,453   476,972   -  296,005  187,476  -  -  לחברות מוחזקותהלוואות 

  17,906   -  -  -  -  -  17,906   חייבים ויתרות חובה
   23,097  -  187,476  296,005  -   476,972   983,550  
   133,951  -  187,476   005,296  -   476,972   1,094,404  

  
    

  
  2019בדצמבר,  31

  עד שנה  

משנה 
עד 

  שנתיים

משנתיים 
 3עד 

  שנים

 3-מ
שנים 

 4עד 
  שנים

 4-מ
שנים 

 5עד 
  שנים

 5מעל 
  סה"כ  שנים

  אלפי ש"ח  
נכסים פיננסיים בשווי 

הוגן דרך רווח או 
                הפסד:

  18,260   -   -   -   -   -   18,260   מניות
  46,970   -   -   -   -   -   46,970   אגרות חוב

  83,400   -   -   -   -   -   83,400   קרנות כספיות

   148,630   -   -   -   -   -   148,630  
                הלוואות וחייבים:

יתרות חובה שוטפות 
  5,294   -   -   -   -   -   5,294   של חברות קשורות

הלוואות לחברות 
  790,394   470,960   -   240,749   78,685   -   -   מוחזקות

  28,075   -   -   -   -   -   28,075   חייבים ויתרות חובה

   33,369   -   78,685   240,749   -   470,960   823,763  

   181,999   -   78,685   240,749   -   470,960   972,393  
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  (המשך) גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)  .ג

  
המיוחסים  IFRS 9 -תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל  .3

  לחברה:
  

  2020בדצמבר,  31

  

באירו או 
בהצמדה 

  לאירו

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

בהצמדה 
לבסיס 

  אחר
ללא 
  סה"כ  הצמדה

  
  אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
  110,854   110,854   -   -   -   דרך רווח או הפסד

  17,906   17,906   -   -   -   חייבים ויתרות חובה

  960,453   523,853   -   -   436,600   לחברות מוחזקות הלוואות

   436,600   -   -   652,613   1,089,213  
  

  
  (המשך) גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)  .ג
  

  2019בדצמבר,  31

  

באירו או 
בהצמדה 

  לאירו

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

בהצמדה 
  סה"כ  ללא הצמדה  לבסיס אחר

  אלפי ש"ח  
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

  148,630   148,630   -   -   -   רווח או הפסד
  28,075   28,075   -   -   -   חייבים ויתרות חובה

  790,394   373,011   -   -   417,383   הלוואות לחברות מוחזקות

   417,383   -   -   549,716   967,099  
 

  ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)גילוי בדבר   .ד
  
  זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה  .1
  

  בדצמבר 31  
  2020  2019  
  אלפי ש"ח  

  13,530   4,334   ספקים
  81   52   הכנסות מראש

  18,583   19,439   ריבית לשלם
שכר התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין 

  4,909   4,368   ומשכורת
  1,355   2,452   התחייבות בגין חכירה

  236   2,337   משרדי ממשלה
  11,500   38,968   הוצאות לשלם צד קשור

  1,346   2,281   זכאים ויתרות זכות אחרים
   74,231   51,540  
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  סיכון נזילות המיוחס לחברה  .2

  
של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים  הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון

  בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):
  

  2020 בדצמבר, 31
        

    
  

  
  

  עד שנה
משנה עד 

  שנתיים
משנתיים 

  שנים 3עד 
שנים  3-מ

  שנים 4עד 
שנים  4-מ

  שנים 5עד 
 5מעל 
  סה"כ  שנים

  אלפי ש"ח  
אשראי והלוואות 

  699,793   -   -   55,780   181,175   35,224   427,614   מתאגידים בנקאיים

                אגרות חוב
  56,903   -   -   -   -   -   56,903   7סדרה 
  170,029   -   -   -   -   84,133   85,896   8סדרה 
  577,988   240,177   70,174   70,174   72,876   75,577   49,010   9סדרה 
  558,977   197,129   86,055   88,430   90,804   66,394   30,165   9סדרה 
  273,315   188,976   16,556   16,556   16,794   17,032   17,401   11סדרה 
  384,841   304,909   21,991   22,259   17,293   12,206   6,183   12סדרה 

   245,558   255,342   197,767   197,419   194,776   931,191   2,022,053  

                וזכאים ספקים

  4,334   -   -   -   -   -   4,334   ספקים
  69,897   -   -   -   -   -   69,897   זכאים

   74,231   -   -   -   -   -   74,231  

   747,403   290,566   378,942   253,199   194,776   931,191   2,796,077  
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  (המשך) בגין חברות מוחזקות) גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (ללא סכומים  .ד

  
  2019בדצמבר,  31
        

    
  

  
  

  עד שנה
משנה עד 

  שנתיים
משנתיים 

  שנים 3עד 
שנים  3-מ

  שנים 4עד 
שנים  4-מ

  שנים 5עד 
 5מעל 
  סה"כ  שנים

  אלפי ש"ח  
אשראי והלוואות 

  339,459   -   55,783   7,441   30,723   44,098   201,414   מתאגידים בנקאיים

                אגרות חוב
  116,613   -   -   -   -   56,934   59,679   7סדרה 
  263,167   -   -   -   84,700   88,377   90,090   8סדרה 
  626,572   306,967   72,741   72,741   75,442   48,391   50,290   9סדרה 
  596,560   283,628   91,683   91,683   67,015   30,727   30,824   10סדרה 
  292,066   206,154   16,867   16,867   17,106   17,345   17,727   11סדרה 

   248,610   241,774   244,263   181,291   181,291   796,749   1,893,978  

                ספקים וזכאים

  13,530   -   -   -   -   -   13,530   ספקים
  36,655   -   -   -   -   -   36,655   זכאים

   50,185   -   -   -   -   -   50,185  

   500,209   285,872   274,986   188,732   237,074   796,749   2,283,622  
  
תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם   .3

   9IFRS -ל

  
  2020בדצמבר,  31

  
בהצמדה למדד 

המחירים 
  סה"כ  ללא הצמדה  לצרכן

  אלפי ש"ח  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 

  2,468,490   1,162,404   1,306,086   מופחתת 
  

 
  2019בדצמבר,  31

  
בהצמדה למדד 

המחירים 
  סה"כ  ללא הצמדה  לצרכן

  אלפי ש"ח  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 

  1,926,148   615,723   1,132,425   מופחתת 
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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 
  מוחזקות)

  
  מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה

  
  חוקי המס החלים על החברה  . 1

  
הפעולות של שותפויות מוחזקות נזקפות לחברה ומדווחות על ידה לשלטונות המס. בדוחות  תוצאות

  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. 

  
-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,  31שעד ליום 
ת ביטול תיאום התוספת ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל בין היתר א

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

  
 .23% - 2018 -ו 2019 ,2020 מס החברות בישראל בשנת שיעור

  
  שומות מס המיוחסות לחברה  .3
  

  .2018וכולל שנת המס הנחשבות כסופיות עד לחברה שומות מס 
על פי  2018 – 2015חתמה החברה על הסכם שומות עם רשות המיסים לשנים  2020במהלך שנת   

מליון ש"ח, אשר בחלקם הוונו  73-של כההסכם הכירה החברה בהפחתה של הפסדים מועברים בסך 
 להשקעות השונות בחברה.

  
  לצורכי מס הפסדים מועברים  .4
  

 2020 ,בדצמבר 31ליום לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים 
  .)חש" ליוןימ 315 - 2019ח (ש" ליוןימ 251 -לסך של כ

  
  הפסד ואהרכב מסים על ההכנסה בדוח רווח   .5
  

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  

  3,711   -   )1,645(   שוטפיםמסים 

  -   -   3,541   מסים בגין שנים קודמות

  846   11,659   13,119   מסים נדחים

   15,015   11,659   4,557  
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מיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   ה.

או הוצאות מסים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים 
  (המשך) מוחזקות)
  

  מסים נדחים המיוחסים לחברה  .6
  

  ההרכב:
  דוחות רווח והפסד  מאזנים  

    
  לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31
  2020  2019  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  

    התחייבויות מסים נדחים
        

המוצג בשווי  נדל"ן להשקעה
  4,895   10,376   2,222   74,900   77,122   הוגן

            נכסי מסים נדחים
  )3,893(  )10,474(  14,928   72,541   57,613   הפסדים מועברים לצורכי מס

הפרשה לחובות מסופקים 
  )156(   2,954   )4,031(   )4,833(   )802(   והטבות לעובדים ואחרים

   56,811   67,708   10,897   )7,520(   )4,049(  
הוצאות (הכנסות) מסים 

  846    2,856   13,119       נדחים
התחייבויות מסים נדחים, 

        7,192   20,311   נטו
נזקפו  -מסים על ההכנסה 
    לרווח כולל אחר  

  
 )1,645(   8,803   )2,749(  

  
שיעורי המס ) בהתבסס על זהה - 2019( 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
  

  אלפי ש"ח.  8,153 -כ 2019אלפי ש"ח. בשנת  8,484 -החברה הכירה בדמי ניהול ופיקוח בסך של כ
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  (המשך) מהותיות עם חברות מוחזקותהלוואות, יתרות והתקשרויות   .ו

  
  דיבידנדים  .2

  
  ההרכב:   א)

אשכפר   
חברה 
  אשלד  סיטיפס  אשל"ת  להנדסה

הוד 
  השרון

אלדר 
  נכסים

קונקט 
  אשציפור  ירושלים

  אלפי ש"ח  

שנת 
2020   2,000   -   6,300   58,000   4,233   -    -    -  

שנת 
2019   100   -   6,510    

  -    30,650    3,885   -  

 שנת
2018   140   1,110   1,680      -   40,000    2,415   1,000  

  
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

  
בסכום כולל  כלולותנתנה החברה ערבויות בגין התחייבויות של חברות  2020בדצמבר,  31ליום 
  ש"ח.פי אל 287,390של 

  
  שעבודים  )ב

  
ש"ח נרשמו שעבודים קבועים  אלפי 698,980 -כ של להבטחת ההתחייבויות לבנקים בסך  )1

  חברה.של ה הנדל"ןנכסי מרבית ומשכון ראשון ללא הגבלה על 
  
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  

  2020  2019  

  אלפי ש"ח  

  5,294   5,191   חייבים ויתרות חובה
  790,394   960,453   יתרות חובה לזמן ארוך

  20,397   8,863   (כולל חלויות שוטפות)הלוואות לזמן ארוך 
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  (המשך) הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות  .ו

  
  עם חברות מוחזקותבגין עסקאות הכנסות מימון   .5
  

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

  2020  2019  2018  

  אלפי ש"ח  

  20,389   27,146   33,123   הכנסות מימון
  
  רועים מהותיים בתקופת הדיווחיא  .ז
  

  חלוקת דיבידנד  .1
  

 ש"ח אלפי 47,000הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  2020במאי,  14ביום 
  .2020ביוני,  3ש"ח לכל מניה אשר שולם ביום  0.55המהווה 

  
אלפי  35,000הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2021במרס,  16לאחר תאריך הדיווח, ביום 

  ש"ח לכל מניה. 0.4המהווה  ש"ח 
  

  )12סדרה (הנפקת אג"ח   . 2
  

). אגרות החוב הינן 12(סדרה  ש"ח ע.נ. אגרות חובאלפי  350,000הנפיקה החברה  ,2020ביוני  30ום בי  
  לשנה. 1.53%צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו   
  .2029עד  2021ביולי של כל אחת מהשנים  1-בינואר ו 1בימים 

ד לפירעון בחמישה עשר תשלומים לא שווים כדלקמן: ארבעה תשלומים קרן אגרות החוב תעמו
 1ועד ליום  2021ביולי  1ביולי החל מיום  1-בינואר ו 1ישולמו פעמיים בשנה בימים  1%בשיעור של 

 1-בינואר ו 1מהקרן ישולמו פעמיים בשנה בימים  2.5%, שמונה תשלומים בשיעור של 2023בינואר 
ישולמו פעמיים  5%בשיעור של  , שני תשלומים2027בינואר  1ועד ליום  2023לי ביו 1ביולי החל מיום 

, והיתרה תשולם 2028בינואר  1ועד ליום  2027ביולי  1ביולי החל מיום  1-בינואר ו 1בשנה בימים 
  .  2029ביולי  1ביום  66%בתשלום אחד בשיעור של 

  
התקבל בחברה מפרט הצעת רכש מלאה על ידי קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת במהלך חודש אוקטובר   . 3

, לרכישת כל מניות החברה, למעט מניות המוחזקות על ידי "הקבוצה")להלן: (השליטה בחברה 
ש"ח ערך  1להנפקת מניות רגילות של הקבוצה כך שבגין כל מניה רגילה אחת בת , בתמורה הקבוצה

ש"ח ערך נקוב כל  0.01מניה רגילה בת  0.45הקבוצה תנפיק הקבוצה נקוב של החברה שתירכש על ידי 
כי התקיימו  מהקבוצה ההתקבלה במשרדי החברה הודע 2020באוקטובר,  29. ביום אחת של הקבוצה

במלוא  הקבוצההתנאים הנדרשים להשלמת הצעת הרכש המלאה. עם השלמת הצעת הרכש, מחזיקה 
החברה  2020 בנובמבר, 4ונפק והנפרע של החברה. החל מיום זכויות ההצבעה ובמלוא הון המניות המ

 -חדלה להיות חברה ציבורית והפכה לחברה פרטית כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות, התשנ"ט
כל עוד אגרות החוב  1968 -אך ממשיכה להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1999

    .שלה נסחרות בבורסה
  

  נוספים בתקופת הדיווח ואחריה, ראה באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.לאירועים   .4

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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  פרק רביעי
  

  פרטים נוספים על התאגיד
  2020לשנת 
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  פרטים נוספים על התאגיד
  

   כולל רווחתמצית דו"חות  א'10תקנה   

      

  

2020   

 –ינואר 

  מרץ

2020 

 - אפריל 

  יוני

2020 

 -יולי 

  ספטמבר

20200 

 -אוקטובר 

  דצמבר

2020 

 -ינואר 

  דצמבר

2019 

 -ינואר 

  דצמבר
 אש"ח  אש"ח  אש"ח אש"ח אש"ח חאש"

 311,812 85,984  52,166  25,487 26,900 )18,569( רווח (הפסד)  נקי
              רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס) 

סכומים שיסווגו מחדש לרווח והפסד בהתקיים 
      תנאים ספציפיים 

    
    

        סכומים שיסווגו מחדש לרווח והפסד בהתקיים תנאים ספציפיים

  )58,919(  6,250  )12,424(  26,406  )6,820(  )912(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  )58,919(  6,250  )12,424(  26,406  )6,820(  )912(  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

  252,893  92,234  39,742  51,893  20,080  )19,481(   סה"כ רווח כולל

  

  

  שימוש בתמורת ניירות ערך ג'10 תקנה  

 חוב אגרות.נ. ע"ח ש 350,000,000 של הנפקה ביצעה החברה ,2020 יוניב 30 ביום    

אישור הבורסה ( "חש 350,000,000 של בסך (ברוטו) כוללת בתמורה ) 12(סדרה 

  .)2020 יוניב 28התקבל ביום 

  

 להחלטות םובהתא השוטפת פעילותה לצרכי החברה את משמשת תמורת ההנפקה                                 

 של ואסטרטגיה ליעדים בהתאם והכל, לעת מעת שתהיינה כפי החברה דירקטוריון

 מימון לצורך, היתר בין, השונים לצרכיה בהתאם החברה את תשמש וכן החברה

  .השוטפת פעילותה

  

  2020בדצמבר  31ליום מהותיות  כלולותרשימת ההשקעות בחברות בת ובחברות    11תקנה 
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מדינת   בת/הכלולהשם החברה ה

  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

  החברה באופן ישיר חברות המוחזקות ע"י

אשטרום נכסים השקעות 

  עולמיות בע"מ

  ע.נ. 1רגיל   436,363  )1(  384,928  100%  100%  100%  100  ישראל

)2(  105  

Ashtrom properties 

U.K LTD  

  ע.נ. 1רגיל   -----     )9732(  100%  100%  100%  200  אנגליה

אשטרום מרכזי מסחר 

 ומלונאות בע"מ

  ע.נ. 1רגיל   33,898  )5),(4(  1,562  100%  100%  100%  9,999  ישראל

  ע.נ. 1רגיל   4,213  )2(  16,125  100%  100%  100%  2,640  ישראל  אשלת בע"מ

)4(  891  

  ע.נ. 1רגיל   194,046  )8(  129,198  100%  100%  100%  5,000,002  ישראל  אלדר נכסים בע"מ

אשכפר חברה להנדסה 

  בע"מ

  ע.נ. 1רגיל   --------     15,118  100%  100%  100%  36,000  ישראל

החברה לניהול מגדלי 

  ויטה בע"מ

  ע.נ. 1רגיל   --------     15  100%  100%  100%  15,000  ישראל

  100%  100%  100%  15,000  ישראל  חניוני ויטה בע"מ
304 

)4(  
29 

  ע.נ. 1רגיל 

  100%  100%  100%  100  ישראל  ויטאואר ניהול
 -------- 

  
 -------- 

  ע.נ. 1רגיל 

חברה לניהול  10הגביש 

  בע"מ

  ע.נ. 1רגיל   --------     --------   100%  100%  100%  100  ישראל

  ע.נ. 1רגיל   17  )2(  661,811  100%  100%  100%  20,681,671  ישראל  אשלד בע"מ

  ע.נ. 1רגיל   187,476  )6),(3(  253,511  50%  50%  50%  1,500,150  ישראל  חוצות המפרץ חיפה בע"מ



- 145  -  

ה ב"ש קניון קרית הממשל

  שותפות

  -----  893  )2(  51,577  50%  50%  50%  שותפות  ישראל

  ע.נ. 1רגיל   248  )4(  11,257  50%  50%  50%  1,160,000  ישראל  אשציפור בע"מ

מרכז מסחרי שוהם ניהול 

  ואחזקה בע"מ

  ע.נ. 1רגיל   100  )2(  -----  50%  50%  50%  100  ישראל

  ע.נ. 1רגיל   35  )2(  209,029  42.3%  42.3%  42.3%  508  ישראל  מגדלי הוד השרון בע"מ

  ע.נ. 1רגיל   30,584  )7),(4(  )20,278(  27.5%  27.5%  27.5%  110  ישראל  המרינה הכחולה  בע"מ

  ע.נ. 1רגיל   --------     69,418  20%  20%  21%  42  ישראל  סיטי פס בע"מ

שותפות  -סיטיפס מפעיל 

  מוגבלת

  -----  --------     15,476  21%  21%  21%  שותפות  ישראל

אקה השקעות,  -אשטרום 

  שותפות מוגבלת

  -----  --------     26,318  50%  50%  50%  שותפות  ישראל

  ------  71,654  )5(  )1,982(  50%  50%  50%  1,000  ישראל  א.א. בנוי לתלפיות בע"מ

נס ודגל יזמות שותפות 

  מוגבלת

  ------  --------   )4(  13,556  50%  50%  50%  שותפות  ישראל

מתחם אשטרום בניאן 

  הרכבת, שותפות מוגבלת 

  ------  --------   )4(  2,502  50%  50%  50%  שותפות  ישראל

  תנאי ההלוואות / יתרות החו"ז

  .31/12/2028 אחרון רעוןימועד פ -   Euribor+3%  צמוד ליורו נושא ריבית  בשיעור שנתי של )1(

 .שקלי לא צמוד ולא נושא ריבית )2(

 .4%עור שנתי של ילא צמוד נושא ריבית בש )3(

 .2.62%לא צמוד נושא ריבית בשיעור שנתי של  )4(

 .מועד פירעון ההלוואות טרם נקבע )5(

 .31/12/2022מועד פירעון  )6(

  .31/12/2023מועד פירעון  )7(

 .14/8/2023רעון ימועד פ 1.5צמוד לפריים + )8(
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  בתקופת הדו"חמהותיות  כלולותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  12תקנה 
  אין.                    

   
  2020בדצמבר  31והכנסות התאגיד מחברות אלה ליום  כלולות(הפסד) של חברות בנות ו רווח 13תקנה 

  

רווח (הפסד) (באלפי   עיסוק עיקרי  החברה הבת / הכלולה

  ) ש"ח

הכנסות החברה מהחברה הבת / הכלולה 

  )ש"ח(באלפי 

לפני 

הפרשה 

  למס

אחרי 

הפרשה 

  למס

הפרשי ריבית ו  דמי ניהול  דיבדנד

  הצמדה

  12,667  0  -----   49,740  62,599  אחזקות  אשטרום נכסים השקעות עולמיות בע"מ

Ashtrom properties U.K LTD 12,912  13,892  אחזקות   -----     ------  

  1,296  1,032  -----   254  254  אחזקות  אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות בע"מ

  - ----   275  -----   1,164  1,488  אחזקות  אשלת  בע"מ

  5,886  1,430  -----   )4,599(  )2,068(  אחזקות  אלדר נכסים בע"מ

  -----   350  2,000  466  606  נדל"ן  אשכפר חברה להנדסה בע"מ

ניהול  החברה לניהול מגדלי ויטה בע"מ

 -----  550 -----  -----   -----   ואחזקה

 2 97 -----  212  212  ניהול חניון חניוני ויטה בע"מ

ניהול  ויטאואר ניהול 

 -----   ואחזקה
 -----  ----- 573  ----- 

ניהול  חברה לניהול בע"מ 10הגביש 

 -----  379 -----  -----  -----   ואחזקה

  )78(  ) 78(  נדל"ן  נס ודגל יזמות שותפות מוגבלת
 -----  -----  ----- 

 -----  1,325 58,000 37,223  49,071  נדל"ן אשלד    בע"מ

 4,884 483 -----  2,234  2,944  נדל"ן חוצות המפרץ חיפה בע"מ

 )3,398(  )3,398(  נדל"ן קניון קרית הממשלה ב"ש שותפות
 --------  --------  -------- 

 327  442  נדל"ן אשציפור בע"מ
 --------  -------- 6 

ניהול  מרכז מסחרי שוהם ניהול ואחזקה בע"מ

  ואחזקה
 --------   --------  -------- 302  -------- 

 8 1,501 4,233 9,298  12,535  נדל"ן ממגדלי הוד השרון בע"

 )18,677(  )18,677(  נדל"ן המרינה הכחולה  בע"מ
 --------  -------- 7,830 

 6,300 284  515  רכבת קלה סיטי פס בע"מ
 --------  -------- 

 5,586 4,046  4,046  רכבת קלה שותפות מוגבלת - סיטיפס מפעיל 
 --------  -------- 

שותפות אקה השקעות,  -אשטרום 

 מוגבלת

  נדל"ן
)43(  )43(  --------  --------  -------- 

 )2,371(  )2,371(  נדל"ן א.א. בנוי לתלפיות בע"מ
 --------  -------- 520 

אשטרום בניאן מתחם הרכבת, שותפות 

  מוגבלת

  נדל"ן

0  
0  

 --------   --------  
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  .רווחי/הפסדי הכלולהנכסים ב 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 

  ). 12ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  350,000,000 למסחר נרשמו ,2020יוני ב 30ביום 

  בוצעו הפסקות מסחר בניירות הערך של החברה, למעט כמפורט להלן: בשנת הדיווח לא 

דיווח מיידי בדבר , הופסק המסחר בניירות הערך של החברה עקב 2020בפברואר  12ביום  .1

 התקשרות סיטיפס בע"מ בהסכם עם מדינת ישראל לרכישה בחזרה של "הקו האדום"

אסמכתא  'טים נוספים רשל הרכבת הקלה בירושלים ועם קבלן ההקמה בפרויקט (לפר

   ).2020-01-013162מס': 

, הופסק המסחר בבורסה עקב הפעלת מנתק זרם במסחר בשוק 2020במרץ  16ביום  .2

 המניות. 

, הופסק המסחר בניירות הערך של החברה עקב דיווח מיידי 2020בספטמבר  30ביום  .3

לפרטים ( בדבר הצעת רכש מלאה בדרך של הצעת חליפין בין החברה לקבוצת אשטרום

 ). 2020-01-097324: מס' אסמכתאנוספים ר' 

עקב קבלת הצעת חליפין של  מניות החברה ממדדי הבורסה , הוגרעו2020בנובמבר  1יום ב .4

 . 3קבוצת אשטרום כמפורט לעיל בס"ק 

 

  

    לנושאי משרה בכירהו עניין לבעלי תגמולים 21תקנה 

 של משותפת בשליטה או שבשליטה רותחב(לרבות  החברה ששילמה התשלומים כל פרוט להלן 

 תנאי לרבות, החברה עצמה על שקיבלה לתשלומים ההתחייבות וכל) קשורות) (חברות החברה

 נושאי מבין ביותר יםהגבוההתגמולים  בעלי מחמשת אחד לכל וחוהדי שנת בגין, פרישה

י אבתאגיד בשליטתה אשר התגמול ניתן לו בקשר עם תנ או בה שכיהנו הבכירה המשרה

   (באלפי ש"ח במונחי עלות לחברה):כהונתו 
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    אחרים תגמולים  שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבל פרטי 

   היקף  תפקיד  שם

  משרה

   שעור

  החזקה

   בהון

  התאגיד

  שכר

  "חאש

  מענק

  

  

  

  תשלום

  מבוסס

  מניות

  רכב  כלכלה

)4(  

  דמי  ריבית  **אחר  טלפון

  שכירות

 חבותפער 

  אקטואריה

  "כסה

 רוקמן רוןי

)1(  

  "למנכ

 0.98%  מלאה  החברה

(*)  

1,419  2,385  552 8  126  2          4,492 

   דודו

  )2,3( דולה

"ל סמנכ

 כספים

  בחברה

  מלאה
- 807  180     153  1          1,141  

  אייל

  )2,3( כהן

יולי החל מ(

2020(  

סמנכ"ל 

 הנדסה

  חברהב
  599          1  68     110  420 -   מלאה

נטע 

 לוקסמבורג

    נעמני

)2,3 (      

 יתסמנכ"ל

פתוח 

  עסקי
  מלאה

- 684  158   1  138  1          982  

  אדי
  )5חסון (

מנכ"ל 
אשטרום 

   גרמניה
  601 -  מלאה

1,176  
   50  7          1,834  

  גיא
  )6( לוינסון

מנכ"ל 
אשטרום 

  אנגליה
 1,692        32  1       551  1,108 -  מלאה

  

  להלן. 1בדילול מלא, בהנחת מימוש האופציות כמפורט בהערה  0.98%(*) 

 

   :הערות

אישרה האסיפה  2017במאי  29. ביום 2017במאי  1מר רוקמן מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  )1

אלפי ש"ח  90זכאי לשכר חודשי של מר רוקמן  2019החל מחודש מרץ  1.הכללית את תנאי כהונתו

בלת כאשר תקופת העסקתו של מר רוקמן נקבעה לתקופה בלתי מוג 2.), ללא נלוות וסוציאליות(ברוטו

מר רוקמן חודשים מראש.  3כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת ובכתב שתימסר 

זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוצאו על ידו במסגרת מילוי תפקידו, לרבות הוצאות נסיעה לחו"ל, 

לרשות  סבירותן אחת לשנה על ידי ועדת התגמול. החברה מעמידהובחינת הכל בהתאם לנהלי החברה 

                                                      
הכללה על דרך ) (מידע זה מהווה 034138-01-2017(אסמכתא מס':  2017באפריל  23לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום  1

 ההפניה).

אלפי  85, וזאת חלף , בהתאמה2019 במרץ 19-ו 2019במרץ  17בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים  2

 .(ברוטו, ללא נלוות וסוציאליות)ש"ח 
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 A4 אאודי זכאי לרכב מסוגהמנכ"ל  שימוש.שווי מכשיר טלפון נייד לרבות גילום הוצאות בגין המנכ"ל 

הוצאות הנוגעות לאחזקת הרכב. כמו כן, לרבות  וגילום שווי השימוש בו(או לרכב אחר בעלות דומה) 

השתלמות, חופשה לתנאים סוציאליים כמקובל, לרבות הפרשות להסדר פנסיוני, קרן המנכ"ל זכאי 

  ימים, דמי הבראה וימי מחלה בהתאם להוראות הדין. 24בת 

והרווח הנקי הממוצע בשנתיים שקדמו  ,רווח הנקי בשנה השוטפתהככל ושנתי זכאי למענק מר רוקמן 

ועד  100) רווח לפני מס בין 1( 3.)רף הזכאות למענק למנכ"ל"(להלן: " מיליון ש"ח 100 -פחת מילה, לא 

 200רווח לפני מס בין ) 3( 1.5% -מיליון ש"ח  200ועד  150) רווח לפני מס בין 2(; 1% - ש"ח  ןיומיל 150

  . 2.5%  - ש"ח ן מיליו 250) רווח לפני מס מעל 4( - 2% -ש"ח  ןמיליו 250ועד 

"  משמע: רווח לפני מס המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול הוצאות בגין רווח לפני מסלעניין זה "

ם למנכ"ל ובניכוי רווחים/הפסדים מהשקעות אשר הוחרגו מחישוב המענק על ידי ועדת התגמול מענקי

במועד סמוך לביצוע ההשקעה כאשר באותו מועד תקבע הועדה האמורה את אחוז התגמול לחישוב 

). מוניטין שלילי אשר יווצר במועד צרוף עסקים 2.5%המענק בגין ההשקעה שהוחרגה (שלא יעלה על 

) ועודפי עלות שינבעו מעסקאות עתידיות אלו, לרבות PPAסגרת הקצאת מחיר רכישה (חדש במ

שינוי בדיווח החשבונאי שינבע התקופתית, ינוטרלו מהרווח לפני מס לצורך חישוב המענק.  הפחתתם

משינוי תקינה חשבונאית ו/או הוראות רגולטוריות חדשות לאחר שנת התגמול, לא ישפיע על התגמול 

נים שקדמו לאימוץ השינוי בדיווח הכספי (כתוצאה מתיקון מספרי ההשוואה), אולם לצורך הניתן בש

חישוב המענק בשנה השוטפת ובחינת הרווח לפני מס המצטבר, יתוקנו מספרי ההשוואה בשנתיים 

על בסיס  יחושב, המענק עמוולהסכם החדשה בהתאם למדיניות התגמול הקודמות בהתאם לשינוי. 

   "ח.ש מיליון 3 על תעלה לאתקרת המענק  בכל מקרה י.תלת שנתמצטבר 

 ש"חלפי א 220,002לסך של (לעניין תחשיב מענק המנכ"ל)  לפני מס הרווח הסתכם 2020 לשנתכי  יצוין

   .")2020הרווח לפני מס לשנת (להלן: "

ור אישרו האסיפה הכללית של החברה ודירקטוריון החברה, בהמשך לקבלת איש 2021במרץ  16ביום 

למענק המנכ"ל יהיה זכאי בלבד  2020בגין שנת כי  2021,4במרץ  14ועדת התגמול של החברה מיום 

  (זאת בניגוד למנגנון המענק הקבוע בהסכם עמו כפי שהוצג לעיל).באופן הבא שיחושב 

                                                      
ניות התגמול של החברה יצוין, כי מדי .ממדיניות התגמול של החברהלמנכ"ל, קיימת סטייה רף הזכאות למענק בעניין יצוין כי  3

לאחר התנגדות  2020במאי  14אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום ו 2020בינואר  1הינה בתוקף לשלוש שנים החל מיום 

, תוצאות אסיפה כללית 2020במרץ  24לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום . 2020באפריל  19האסיפה הכללית מיום 

-2020-01 - ו 2020-01-035008, 2020-01-025309(אסמכתאות מס':  2020במאי  17דיווח מיידי מיום ו 2020באפריל  19מיום 

 .מדיניות התגמול של החברהלהאסיפה הכללית של החברה עדכון , אישרה 2021בפברואר  11ביום כמו כן,  בהתאמה). 043519

 )2021-01-017211(אסמכתא מס'  2021בפברואר  11 ראו דיווח מיידי מיוםבדבר מדיניות התגמול המעודכנת בחברה לפרטים 

  .")מדיניות התגמול(להלן: "

 יצוין, כי אישור האסיפה הכללית, דירקטוריון החברה וועדת התגמול כאמור, ניתן בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. 4

ל של החברה ראו דיווח מיידי של לפרטים נוספים בדבר החלטת האסיפה הכללית של החברה, דירקטוריון החברה וועדת התגמו

  שפורסם בד בבד עם פרסום דוח זה. 2021במרץ  16החברה מיום 
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 :יהיה כמפורט להלן 2020סך המענק למנכ"ל בגין שנת 

רף ממוצע בשנתיים שקדמו לה (להלן: "רווח הנקי בשנה השוטפת, והרווח הנקי הבהתאם ל )1(

) רווח 2; (1% -ש"ח מיליון  100) רווח לפני מס עד 1( :)"2020בגין שנת  הזכאות למענק למנכ"ל

 - מיליון ש"ח 200ועד  150רווח לפני מס בין ) 3; (1% –מיליון ש"ח  150ועד  100לפני מס בין 

מיליון  250) רווח לפני מס מעל 5( -; ו2% -ח מיליון ש" 250ועד  200) רווח לפני מס בין 4; (1.5%

  .2.5%  -ש"ח 

 . 10%) נוכה שיעור של 1מהסכום המתקבל מס"ק ( )2(

אלפי ש"ח  2,650-ל(כהגדרתו לעיל), המנכ"ל זכאי  2020רווח לפני מס לשנת האמור ובהתחשב בלאור 

  . אלפי ש"ח 2,385סך של הסתכם ל 2020מענק בגין שנת ה 10%ובניכוי שיעור של 

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה וקיבל המנכ"ל נכלל בנוסף 

 א' להלן.29 לפרטים נוספים ראו תקנה .מהחברה כתב התחייבות מראש לשיפוי

 2018ביוני  7לאחר קבלת אישור הדירקטוריון מיום  ,שרה האסיפה הכלליתיא ,2018בספטמבר  6ביום 

וזאת בהתאם לתכנית האופציות של אופציות לא רשומות  860,000 הענקת ,")המועד ההענק(להלן: "

לפקודת מס הכנסה. כל אופציה ניתנת למימוש למניה  102אשטרום נכסים ובהתאם להוראות סעיף 

 האופציות ."חש 16.29 שלש"ח ע.נ. בתמורה למחיר המימוש לכל אופציה  1רגילה אחת של החברה בת 

של ארבע שנים כך שלאחר שנה ממועד ההענקה יוכל  VESTINGרין בתקופת לשיעו למימוש ניתנות

וכן בהתאמה בשנה השנייה עד הרביעית. אופציות שלא ימומשו למניות תפקענה  25%מר רוקמן לממש 

האופציות כפופות להתאמות מסוימות במקרה של חלוקת דיבידנד,  .ההענקה ממועד שנים חמשבחלוף 

 .Cashless Exercise מנגנוןת זכויות. האופציות ניתנות למימוש באמצעות חלוקת מניות הטבה והנפק

  .5.האופציות האמורותמתוך  000430,הבשילו נכון למועד הדוח, 

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 ( .חודשי גלובלי

. .לשיפוי מראש התחייבות כתב מהחברה וקיבלו בחברה כמקובל משרה ונושאי דירקטורים אחריות

 .להלןא' 29 תקנה ראו נוספים לפרטים

 שנתילמענק  םלהיות זכאי יםשאי המשרה כפופי מנכ"ל עשוינו, של החברהמדיניות התגמול התאם לב )3

 הנקי והרווח ,השוטפת בשנה הנקי רווחהו ככל  ברוטו, חודשיותמשכורות בסיס ) 6שש (ל עד לגובה ש

עמידה  )1(: המנגנון כדלקמןעל בסיס  "חש מיליון 200 -מ פחת לא, לה שקדמו בשנתיים הממוצע

עמידה  )2(; באותה שנה  לא תזכה במענקבשנה מסוימת מיליוני ש"ח  200 -ברווח לפני מס הנמוך מ

מיליון ש"ח תזכה את נושאי המשרה במענק עד משכורת  240מיליון ש"ח ועד  200לפני מס שבין ברווח 

מיליון ש"ח,  280מיליון ש"ח ועד  240עמידה ברווח לפני מס של מעל  )3( );1(בסיס ברוטו ) 1אחת (

מעל  עמידה ברווח לפני מס של )4(ברוטו;  משכורות בסיס) 2(תזכה את נושאי המשרה במענק עד שתי 

                                                      
) (מידע זה 072697-01-2018(אסמכתא מס':  2018באוגוסט  2מיום כללית של החברה לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה  5

 מהווה הכללה על דרך ההפניה).
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משכורות בסיס ) 3(מיליון ש"ח תזכה את נושאי המשרה במענק עד שלוש  320מיליון ש"ח ועד  280

) 4(מיליון ש"ח תזכה את נושאי המשרה במענק עד ארבע  320עמידה ברווח לפני מס של מעל  )5( ברוטו

לא ישיב  נושא המשרה -כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות למענק  יצוין .משכורות בסיס ברוטו

 משנתלחברה כל סכום בגין מענקים שקיבל בשנים שקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת 

 בהתבסס ברוטו בסיסלמענק של שתי משכורות  זכאים"ל, למנכ הכפופים משרה נושאי, כן כמו. 2019

בהתאם  על יעדים מדידים שיקבעו בכל שנה מראש על ידי מנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון החברה

החברה תהיה  לדירקטוריון. לתפקיד נושא המשרה ותחומי אחריותו ועל פי תכנית העבודה השנתית

משרה הכפופים למנכ"ל עשויים להיות זכאים  נושאיהמענק.  של להפחתהדעת  שבשיקולסמכות 

למענק בשיקול דעת על בסיס קריטריונים שאינם מדידים ובלבד שהיקף המענק האמור לא יעלה על 

ההערכה האיכותית תתבצע על ידי מנכ"ל החברה, אשר יגיש את המלצתו לאישור ועדת רת המענק. תק

התגמול ודירקטוריון החברה. למען הסר ספק יובהר כי הסך המצרפי של המענק בגין המרכיב המדיד 

סך המענק משכורות בסיס ברוטו. ) 6( שש מדיד בשיקול דעת, לא יעלה עלויחד עם המענק שאינו 

, כפי שאושר על ידי ועדת התגמול 2021שולם בשנת יש 2020לה לעיל מייצג מענק בגין שנת בטב

  .בהתאמה 2021 מרץב 16 -ו  2021 מרץב 14ודירקטוריון החברה בימים 

, ביטוחים, תיקונים(דלק,  העובד של הצמוד הרכב עבור ששולמו ההוצאות כלל את כולל רכב הוצאות )4

  ).ליסינג והוצאות

מינימום מענק מהרווח השנתי לפני מס של פעילות גרמניה.  2.5% בשיעור של נקבע  -בד מענק העו )5

  .שנהאלף יורו ל 300 על תעלה לאתקרת המענק בכל מקרה העובד לשנה שש משכורות ו

תקרת בכל מקרה . אנגליהמהרווח השנתי לפני מס של פעילות  2.5%נקבע  בשיעור של  -מענק העובד  )6

 שנה.ל פאונדאלף  700 על תעלה לאהמענק 

  דירקטורים שכר

, החברה של"ים) דחצוהוצאות נלוות לארבעה דירקטורים (כולל שני  שכר 2020שילמה בשנת  החברה

 .אלפי ש"ח ) 600 – 2019( "חש אלפי 567  של כולל סך), אחזקותיהםמכוח ( ענין בעלי שאינם

  

   בתאגיד השליטה  א21 תקנה

 קבוצתבע"מ (להלן: " אשטרוםקבוצת מלאה של החברה הינה חברה פרטית בבעלות  )1(

 למסחרהרשומה  ציבוריתחברה  הינה אשטרום קבוצתידיעת החברה,  למיטב"). אשטרום

חברה  יונדקואשר בעלת השליטה בה הינה ו"מ בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה

מהונה  57.41%-בכ מחזיקה אשר") יונדקומאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ (להלן: "

  .בה ההצבעה ומזכויותנפק והנפרע המו

למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות  )2(

המלאה בהון המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ 

 33.33%) 1"). הבעלות בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: (מרגן(להלן: "

) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה 1977זקים בידי השקעות רנה וחיים גירון (מוח

(להלן:  של גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה

) בע"מ, 1982מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ( 33.33%) 2; (")נציגי גירון"

הם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות חברה פרטית בשליטתם המלאה של אבר
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מוחזקים בידי  15.31%) 3; (")נציגי נוסבאום(להלן: " פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה

) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ליפא ויהודית משורר, 1982השקעות משורר (

) 4ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה; (

מוחזקים בידי אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של  10.93%

רובין, יורם רובין ונעמה (רובין) לימון באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם  יונתן

) בע"מ, חברה פרטית 1981מוחזקים בידי השקעות מייבלום ( 7.10%) 5המלאה; (

ץ באמצעות חברות פרטיות בבעלותן בשליטתן המלאה של נורית מור, ורדה ליפשי

בעלי המניות ) לעיל יקראו להלן: "5(- )1(המפורטים בסעיפים קטנים ( ושליטתן המלאה

 .)"במרגן

 השליטהכבעלי  במרגןבעלי המניות  בכלל החברה , ראתה2019בספטמבר  26עד ליום  )3(

  .החברהבמניות  לאחזקותיהםביחס ביניהם  הפעולהשיתוף  וזאת לאור, בחברה

, כי בכוונת בעלי המניות במרגן, החל מיום לחברההודיעה מרגן , 2019בספטמבר  26יום ב

בהתאם לתקנון מרגן ויונדקו (לפיו  בחברהלהחזקותיהם  , לפעול ביחס2019בספטמבר  25

הינם בידי נציגי נוסבאום  בחברהכל זכויות ההצבעה ביחס לזכות למנות דירקטורים 

ביום  ,2019בספטמבר  26ביום  לחברה כפי שהודיעה מרגן, ןוגירון בחלקים שווים). כמו כ

נחתם הסכם בין נציגי נוסבאום וגירון לפיו ישתפו פעולה ויצביעו פה  2019בספטמבר  25

  .החברהאחד ביחס להחזקותיהם במניות 

בנציגי נוסבאום ובנציגי גירון  החברה, רואה 2019בספטמבר  25לאור האמור החל מיום 

ייחשבו עוד לא  המפורטים לעיל בחברה, באופן שיתר בעלי המניות בחברהכבעלי השליטה 

  .בחברהכבעלי השליטה 

  .לא חל כל שינוי בשיעור החזקות בעלי המניות במרגן, הסר ספק יובהר כי למען )4(

  
  שליטה בעל עם עסקאות      22 תקנה

ר לבעל להלן, למיטב ידיעתה של החברה, עסקאות עם בעל השליטה ועסקאות אש יפורטו    

 במועד או 2020 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

 

שירותי עזר לניהול למתן  הסכם
השוטף של החברה: שירותי 
הנהלה בכירה, ובכלל זה 
שירותי יו"ר דירקטוריון 
ודירקטורים מטעם קבוצת 
אשטרום, שירותים ממחלקות 
משאבי אנוש, מערכות מידע, 
חשבות, רכב, הנהלת חשבונות 
וגזברות וכספים של קבוצת 

 ביום חודש ההסכםאשטרום. 
 בתמורה 2015, בפברואר 20

 3,540 של בסך שנתי תשלוםל
 למדד צמוד"ח, ש אלפי

 ינואר 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
 20  ;2018בפברואר 

  .2021ברואר בפ
  
  
  

 התגמול ועדת החלטות
 26 מיום והביקורת

 והחלטת, 2015 באפריל
 מיום החברה 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 ההאסיפ
 ספטמברב 6 מיום החברה

2018 .  

 מיום העסקה בדוח כמפורט
(אסמכתא  2015 במאי 20

 ).2015-01-023988': מס
 מיום העסקה בדוח כמפורט

(אסמכתא  2018 אוגוסטב 2
  . ).2018-01-072697': מס

  .להלן 1 הערה

והמרינה הכחולה  החברה 2
בע"מ (חברה בבעלות 

משותפת של החברה צדדי 
אשדר חברה לבניה ג' ו

בע"מ, חברה בשליטת 
) (להלן: אשטרוםקבוצת 

  ").הכחולה המרינה"
 

  ערבות לחברות קשורות  מתן
 באותן החברה של חלקה(כדי 

  ).בלבד חברות
 ידי על גם הועמדו הערבויות

 של במניות המחזיקים יתר
 .שקיימים ככל, חברות אותן

  :החברה דירקטוריון 
  .2004 במרץ 29

 פעילותן מימון לצורך
  .השוטפת

 .להלן 2 הערה

  והמרינה הכחולה.  החברה 3
 

 לחברות הלוואות העמדת
 של חלקה(כדי  מוחזקות

). חברות באותן החברה
 על גם הועמדו כאמור הלוואות

 של במניות המחזיקים יתר ידי

 בהתאם, לעת מעת
 במימון לצורך

 של השוטפת הפעילות
 .קתהמוחז החברה

 לחברות ההלוואות
 בעלי בידי המוחזקות

 ועדת"י ע אושררו עניין
 והדירקטוריון ביקורת

 13 מיום בישיבתם

 פעילותן מימון לצורך
 .השוטפת

  .להלן 3 הערה
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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

   .2007 בפברואר .שקיימים ככל, חברות אותן
והדירקטורים  החברה  4

הנמנים על בעלי השליטה 
  בחברה

התקשרות בפוליסת ביטוח 
אחריות דירקטורים ונושאי 

ביולי  1ה לתקופה שמיום משר
 דצמברב 31ועד ליום  2018
התקשרות בפוליסת  .2019

ם ביטוח אחריות דירקטורי
ונושאי משרה לתקופה שמיום 

 7ליום ועד  2020 נוארבי 8
וכן לשלוש שנים , 2021 ינוארב

נוספות ובלבד שלא יחולו 
שינויים מהותיים בתנאי 

התקשרות  הפוליסה המקורית.
ריות בפוליסת ביטוח אח

ם ונושאי משרה דירקטורי
 2021 נוארבי 8לתקופה שמיום 

  .2022 ינוארב 7ליום ועד 

 8 ,2018 ביולי 1
בינואר  8, 2020בינואר 

2021.  

אישור ועדת התגמול מיום 
ואישור  2018בנובמבר  19

דירקטוריון החברה מיום 
אישור   ;2018בנובמבר  22

 1ועדת התגמול מיום 
ואישור  2020 מרץב

ריון החברה מיום דירקטו
אישור ; 2020במרץ  3

ועדת התגמול 
 11דירקטוריון מיום הו
  .2021פברואר ב

לפרטים נוספים ראו דיווח 
 2020במרץ  4מיידי מיום 

-2020-01(אסמכתא מס': 
 מרץב 10מיום ו ,)018235

-2020(אסמכתא מס':  2020
 11ומיום , )01-019867
(אסמכתא  2021בפברואר 

  ). 2021-01-017214מס': 

  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 

"), הפרויקטברק (להלן: "
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 
 26של החברה ביום 

. לפרטים 2017בנובמבר 
נוספים ראו דוח תוצאות 

מבר בנוב 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
   אשטרום

התקשרות בהסכם למתן 
שירותי בניה לבניית שני 

בבני ש LYFEמגדלים בפרויקט 
 3מתוך  B-ו Aברק (מגדלים 

אישור ועדת הביקורת   2018באוקטובר  14
 2018באוקטובר  7מיום 

בשבתה כוועדה עצמאית 
ובלתי תלויה  ואישור 

העסקה אושרה בהתאם 
תקנות ) ל5ב(1לתקנה 

הקלות (החברות 
, )בעסקאות עם בעלי עניין

  להלן 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

 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 

  מרכזי לשני המגדלים.

דירקטוריון החברה מיום 
  .2018באוקטובר  9
  

(להלן: ) 2000 –התש"ס 
. ראו ")ההקלותתקנות "

 15דיווח מידי מיום 
מס' ( 2018באוקטובר 

-2018-01אסמכתא: 
(מידע זה מהווה  )092557

   .הכללה על דרך ההפניה)
סיטיפס בע"מ   7

") עם מדינת סיטיפס("
ועם קבוצת  ,ישראל

 A.S -אשטרום ו
Transport A  ")קבלן 

  ")ההקמה

סיטי פס בע"מ אשר  ותהתקשר
חלק החברה בהון מניותיה הוא 

, בהסכם עם מדינת ישראל 21%
לרכישה בחזרה של "הקו 

ל הרכבת הקלה האדום" ש
ההקמה  ןבירושלים ועם קבל

  .בפרויקט

אישור ועדת הביקורת   2020בפברואר  12
ודירקטוריון החברה מיום 

  . 2020בפברואר  11

העסקה אושרה בהתאם 
) לתקנות 5ב(1לתקנה 

. ראו דיווח מידי ההקלות
 2020בפברואר  12מיום 

-2020-01מס' אסמכתא (
(מידע זה מהווה  013165

  ך ההפניה).הכללה על דר

  להלן 7הערה 

החברה והדירקטורים   8
  הנמנים על בעלי השליטה 

 הענקת כתב פטור מאחריות
החל ממועד האישור האסיפה 
הכללית של החברה ולתקופה 

  שנים. 3של 

אישור האסיפה 
הכללית של החברה 

   2020באפריל  19יום מ

אישור ועדת התגמול מיום 
ודירקטוריון  2020במרץ  1

במרץ  3 החברה מיום
2020.  

ימון כמפורט בדוח ז
במרץ  10האסיפה מיום 

ובדוח זימון האסיפה  2020
במרץ  24המתוקן מיום 

-2020(אסמכתא מס':  2020
-2020-01  - ו  01-019867

(מידע   )בהתאמה 025309
זה מהווה הכללה על דרך 

  ההפניה).

  להלן 8הערה 
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  :השליטה בעל עם עסקאות 22 תקנה

  ) לחוק החברות:4(270קאות שאינן מנויות בסעיף עס .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  9
  .קרמניצקי

  (הארכה)
  
  

 יוני חודש
 תוספת. 2004

 החל להסכם
 יוני מחודש

תוספת  .2016
נוספת 

להסכם החל 
מחודש יוני 

2019.  
  
  

 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 
 26אורגנים לעיל. ביום ה

 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
  

 9 הערה
  .להלן

עד  2016 ביוני 30מיום  החל
: 2019ביוני  30ליום 

התוספת להסכם אושרה 
וביום  2016במאי  18ביום 

על ידי ועדת  2016במאי  23
הביקורת ודירקטוריון 

  החברה, בהתאמה. 
עד  2019ביוני  30מיום  החל

  :2022ביוני  30ליום 
התוספת להסכם אושרה 

וביום  2019 יוניב 12ביום 
על ידי  2019 אוגוסטב 22

רת ודירקטוריון ועדת הביקו
  החברה, בהתאמה.

 9 הערה   
  .להלן
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בע"מ,  אשלדוכן  החברה  10

חברה בת בבעלותה המלאה 
של החברה, יחד עם קבוצת 

  .אשטרום

הקצאת עובדים של  הסדרי
בע"מ  אשלדהחברה ושל 

  .אשטרוםלקבוצת 

של  ההסכם
החברה עם 

קבוצת 
 אשטרום

אושר 
לראשונה 

. 2014בשנת 
ההסכם של 

בע"מ  אשלד
קבוצת  עם

 אשטרום
אושר 

לראשונה 
 כשאשלד

בע"מ הייתה 
חברה 

ציבורית, 
  .2012בשנת 

במרץ  8חודש ביום  ההסכם
על ידי ועדת הביקורת  2016

וכן   ודירקטוריון החברה
על  2018בנובמבר  22ביום 

ידי  דירקטוריון החברה 
אישור ועדת קבלת (לאחר 

בנובמבר  19הביקורת ביום 
2018.(  

 ועדת בעוק ההסכם חידוש עם
 כי החברה ודירקטוריון הביקורת

 העסקים במהלך הינה העסקה
 שוק בתנאי, החברה של הרגיל

 באופן להשפיע עשויה שאינה
, החברה של רכושה על מהותי

  .התחייבויותיה או רווחיותה
  

 10 הערה
  להלן

בע"מ,  פייל ובייס החברה  11
חברה בת, בבעלות מלאה של 

(להלן:  אשטרוםקבוצת 
   ")יילפ 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.  

 קורתהבי ועדת אישור
ודירקטוריון החברה לשלב 

 2017 מרץא' מחודש 
 החברה דירקטוריון ואישור

לעדכונים לשלב א' ולשלב ב' 
בחודשים פברואר ומרץ 

2018 .  

 השוק בתנאי ןהינ אותהעסק
 הרגיל העסקים ממהלך וכחלק
 להשפיע יםעשוי םשאינ םמיובסכו
 של רכושה על מהותי באופן

 או רווחיותה, החברה
  .התחייבויותיה

 11הערה 
  להלן
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 Aבבניין  30מכירת חצי קומה   החברה וקבוצת אשטרום  12

בשטח כולל  LYFEבפרויקט 
כולל ( ברוטו מ"ר 800-של כ

  )מרפסת ושטחים ציבוריים

ההתקשרות 
אושרה 

בישיבת ועדת 
הביקורת 

 12מיום 
 2021בינואר 

 11ומיום 
בפברואר 

וישיבת  2021
 הדירקטוריון

 11מיום 
בפברואר 

2021 .  

אישור ועדת הביקורת מיום 
 11ומיום  2021בינואר  12

אישור  בפברואר וכן
  מאותו יוםהדירקטוריון 

 וכחלק השוק בתנאי העסקה הינה
ם ובסכו הרגיל העסקים ממהלך

 מהותי באופן להשפיע עשוי ושאינ
 רווחיותה, החברה של רכושה על
  .התחייבויותיה או

 12הערה 
  להלן

לפרויקט ודיפון  חפירה ותעבוד   פייל ובייס החברה  13
  החברה ביבנה

ההתקשרות 
אושרה 

בישיבת ועדת 
הביקורת 

 12מיום 
 2021בינואר 
וישיבת 

הדירקטוריון 
 11מיום 

בפברואר 
2021  

אישור ועדת הביקורת מיום 
ואישור  2021בינואר  12

 11הדירקטוריון מיום 
  2021בפברואר 

 וכחלק השוק בתנאי העסקה הינה
ם ובסכו הרגיל העסקים ממהלך

 מהותי באופן להשפיע עשוי ושאינ
 רווחיותה, החברה של רכושה על
  .התחייבויותיה או

 13הערה  
  להלן
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 :הערות

ש התקשרותה של החברה ודיחאת  החברה של הכללית האסיפה אישרה ,2018 ספטמברב 6 יוםב  .1

 ובתמורה, 2018, בפברואר 20 מיוםוזאת  שנים 3 של נוספת לתקופה אשטרוםבהסכם עם קבוצת 

בצירוף  2018צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר  לשנה"ח ש אלפי 4,403 בסך לתשלום

, הדירקטורים בחברה ההסכםיצוין כי על פי תנאי . ")ההסכם(להלן בסעיף זה: " מע"מ כדין

בפוליסת ביטוח אחריות  הכלולים במסגרת שירותי ההנהלה הבכירה יהיו זכאים להיכלל 

לפרטים נוספים . ם ונושאי משרה כמקובל בחברה וכן זכאים לכתב התחייבות לשיפוידירקטורי

שילמה  החברה ).2018-01-072697(אסמכתא מס':  2018 אוגוסטב 2ראו דיווח מיידי מיום 

בגין שירותי הנהלה בכירה, ובכלל זה שירותי יו"ר דירקטוריון ודירקטורים  אשטרוםלקבוצת 

תים ממחלקות משאבי אנוש, מערכות מידע, חשבות, רכב, הנהלת מטעם קבוצת אשטרום, שירו

 2019 ; ובשנתאלפי ש"ח 4,468סך של  2020בשנת  וגזברות וכספים של קבוצת אשטרום חשבונות

 ."חש אלפי 4,486 -

  .בוחנת את חידושותם תוקפו של הסכם הניהול והחברה  ,נכון למועד הדוח

הכלולה המרינה הכחולה. יתרת  ל החברהערבה, להתחייבויותיהן לבנקים ש החברה .2

 13,887 הינו )החברה(חלק חברה זו לתאריך המאזן  של(מתן ערבויות בנקאיות  התחייבויותיה

נתנה החברה כתב שיפוי לטובת קבוצת אשטרום בגין חלקה  2017במהלך חודש ינואר   אלפי ש"ח.

י ישראל להבטחת תשלום היחסי בערבות שהעמידה הקבוצה, ללא תמורה, לטובת רשות מקרקע

  דמי היתר על היתר על חלק שטחי המסחר שברשות המרינה.

אלפי ש"ח (לא צמודה, נושאת ריבית  30,584 של בסך הלוואה הכחולה למרינה העניקה החברה .3

   ).2.62%בשיעור שנתי של 

 הנמנים על בעלי, 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 שווים) שבבני ברק אשר החברה ודן הינם היזמים בו (בחלקים ,

בנובמבר  13נוספים ראו דיווח מיידי מיום  לפרטים. ש"ח (לא כולל שטח המרפסת) 149,099,936

 ), בהתאמה2017-01-109902 -ו 2017-01-106128 מס': ות(אסמכתא 2017בנובמבר  26ומיום  2017

 .(מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה)
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 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  LYFEכם מפורט למתן שירותי בניה לבניית שני מגדלים בפרויקט קבוצת אשטרום, בהס

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 םלובאים ולובי מרכזי לשני המגדלי

(מידע זה מהווה הכללה על  )2018-01-092557(אסמכתא מס':  2018אוקטובר ב 15מיידי מיום 

ובהתאם לקבלת לאור הצורך בהגדלת היקף עבודות האלומיניום בפרויקט, יצוין כי  .דרך ההפניה)

סך  , עודכן2020במרץ  17-ו 2020במרץ  15ברה בימים אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון הח

לקבוצת כי תוספת זו משולמת לקבלן חיצוני ולא  בהריו ,חמיליון ש" 802של לסך  ההסכם האמור

  אשטרום.

על הסכם ), 21%(חלק החברה בזכיין "), הזכיין(להלן: "סיטיפס חתמה  ,2020בפברואר  12ביום  .7

ו האדום חזרה למדינת ישראל, ובמסגרת זו על הסדרת עם מדינת ישראל למכירת פעילות הק

בד בבד - Buyback“ ) הסכם הסדרת הלהלן: "(תביעות וטענות העבר בין הזכיין למדינת ישראל 

כהגדרתו (ההקמה  ןהתקשרה סיטיפס עם קבל Buyback -וכחלק בלתי נפרד מהסכם הסדרת ה

להסדרת גמר חשבון ה בפרויקט) קבוצת אשטרום הינה חלק מקבלן ההקמבטבלה לעיל, כאמור 

על ידי מדינת  Buyback  -בכפוף למסירת הודעה לזכיין על הפעלת זכות ה ו.ותביעות העבר מול

ישראל, אשר תכלול את מועד הפעלת הזכות האמורה, תעביר סיטיפס את הבעלות והתפעול בקו 

תביעות העבר ). בתמורה לממכר וכן להסדרת "הממכר"להלן: (האדום לידי מדינת ישראל 

, תשלם מדינת ישראל )בקשר עם תקופת ההקמה של הקו האדום(לרבות בקשר עם תביעות 

מסך מילארד ש"ח (אחרי מס), בתוספת מע"מ כדין (ככל שיחול).  1.62לסיטיפס תמורה בסך של 

 285מיליון ש"ח ישולמו לקבלן ההקמה (חלק קבוצת אשטרום  380התמורה האמורה, סך של 

-2020-01(מס' אסמכתא  2020בפברואר  12לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום . מיליון ש"ח)

 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). )013165

התקבלה הודעת המדינה , 2021 פברוארב 8ביום כי , דיווחה החברה 2021בפברואר  11ביום 

 - ם הזיכיון יסתיים וההסכ Buyback -בהתאם להודעת ה. Buyback -לזכיין על הפעלת זכות ה

Buyback  ה מועד(להלן: " 2021באפריל  16ייכנס לתוקף החל מיום- Buyback באותו מועד .("

. כמו כן, בהתאם להודעה, תעביר סיטי פס את הבעלות והתפעול בקו האדום לידי מדינת ישראל

להסכמי  , המדינה תיקח על עצמה את כל התחייבויות הזכיין בהתאםBuyback -הממועד החל 

לפרטים נוספים ראו דיווח מידי  .של סיטי פס אל מול הגופים המממנים של סיטי פס המימון

(מידע זה מהווה הכללה על דרך  )2021-01-016194(מס' אסמכתא  2021בפברואר  11מיום 

 ההפניה).

 -  בחברה השליטה הנמנים על בעלי, משרה ונושאי לדירקטורים לרבותכתב פטור מאחריות  אודות .8

 .להלן 5 סעיף ורא
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 בשנתו; אלפי ש"ח 974 בסך של בגין דמי שכירות אשטרוםשילמה לקבוצת  החברה 2019בשנת  .9

אישר דירקטוריון החברה את המשך הסכם דמי  2012בנובמבר  28ביום ש"ח.  אלפי 963 -2018

 אישר דירקטוריון החברה את הארכת 2016במאי  23ביום  2016ביוני  30השכירות עד ליום 

, אישר דירקטוריון החברה את הארכת 2019באוגוסט  22 ; וביום2019ביוני  30ההסכם עד ליום 

 . 2022ביוני  20הסכם השכירות פעם נוספת עד ליום 

 ,בע"מ אשטרוםהחברה לקבוצת  מקצה 2014-2017 בשנים ,עובדים הקצאת הסדר במסגרת .10

 השתתפות תמורת, בחברה לעבודתו במקביל, החברה של הנכסים מנהל את ,במשרה חלקית

באמור כדי לגרוע  אין כי יובהר( 10% -לכ המוערכת משרתו בחלקית מוכפל בפועל שכרו בעלות

שעשוי לחול בהיקפי המשרה האמורים שלא יעלה על  -גידול או קיטון  -מאפשרות של ביצוע שינוי 

כל צד רשאי . 2018בדצמבר  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

עלות בע"מ, חברה בת בב 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% –חשבונות  שני מנהלי 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 2018בנובמבר  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 דרהסהועדת הביקורת תבחן, אחת לשנה, את תנאי  לעיל.

  .בסכום זניח לחברה 2019בשנת 

, אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה 2017במרץ  22 ביום .11

עם ) 50%יחד עם שותפתה בפרויקט (חלק החברה ) את התקשרות החברה 2017במרץ  19מיום 

") בהסכם לביצוע עבודות דיפון וחפירה שלב א' על הקבלן: "זה בסעיף(להלן  פייל בייס חברת

 LYFEהידועים גם כפרויקט  ,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 מוערכתפון בתמורה והדי

 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  וכןלב א' של עבודות דיפון וחפירה בפרויקט, עדכון כתב הכמויות בש

 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 -דות תסתכם לסך של כבגין ביצוע העבו 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
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סכום התמורה צמוד למדד תשומות  , וזאת בגין שינויים בעבודות או באומדנן.ינהישצומהתמורה 

במרץ  15 ביום שפורסם, 2017, פברוארהבניה למגורים, כאשר בסיס החישוב הוא מדד בגין חודש 

 בכתב למפורטהתמורה ישולם בהתאם לקצב התקדמות ביצוע העבודות, בהתאם  סכום. 2017

דות שיבצעו על ידי בגין העבו האחריות. הקבלן ידי על תשולם המשנה לקבלני התמורה .הכמויות

 בין, פיצוי מנגנון נקבע בהסכםקבלני המשנה, ככל שהם יבוצעו כאמור, תהינה על הקבלן בלבד. 

 לביצוע הקבלן התחייבות להבטחתשנקבע.  במועדלא יסיים את העבודות  הקבלן, ככל והיתר

ם מסכו 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, שוקב כמקובל

והכל בהתאם  כלשהו שלישי צד של כלשהי תביעה/או ו דרישה של מקרה בכל החברה את וישפה

  לקבוע בהסכם.

, אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של 2021בפברואר  11 ביום .12

קבוצת  התקשרות החברה עם את 2021בפברואר  11ומיום  2021ואר בינ 12החברה מיום 

 5(ראו סעיף  LYFEבפרויקט  Aבבניין  30אשטרום, בעלת השליטה בחברה, למכירת חצי קומה 

 13,057(כולל מרפסת ושטחים ציבוריים) בסך כולל של ברוטו מ"ר  800 - כבשטח כולל של לעיל) 

  אלפי ש"ח.

שר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של , אי2021בפברואר  11 ביום .13

: זה בסעיף(להלן  פייל בייס חברת) את התקשרות החברה עם 2021בינואר  12החברה מיום 

וכן  5739בגוש  9הידועים כחלקה מקרקעין ") בהסכם לביצוע עבודות דיפון וחפירה על הקבלן"

, המהווים את מקום ביצוע 4907בגוש  27קה ), הידועים כחל35מגרש שמספרו (על פי הת.ב.ע 

"). בהתאם הפרויקט" -" והעבודות(להלן בסעיף זה: " , הידועים גם כפרויקט יבנההעבודות

מיליון ש"ח צמוד למדד  43.5-ללהסכם הקבלן יבצע את עבודות החפירה והדיפון בתמורה 

    .תשומות הבניה 

  .לעיל הדירקטוריון דוחל 6 סעיף אהר הבחברוחריגות בדבר נוהל עסקאות זניחות  לפרטים .14

  

   הלוואות לבעלי ענין .3

  .לעיל 11 תקנה ראה

  

 בין החברה לבין בעלי ענין הסדרים .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
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 מסגרתהחברה תעסוק בפיתוח נכסים להשכרה בלבד ובתי מלון. קבוצת אשטרום תעסוק, ב  .א

 תחום הנדל"ן, בפיתוח נכסים למכירה בלבד.ב פעילותה

יבוצעו במסגרת החברה בלבד.  - מכירה והשכרה  -למרות האמור לעיל, פרוייקטים מעורבים   .ב

רשאית לקבל שרותי שיווק ומכירה מקבוצת אשטרום תמורת במקרה כזה תהא החברה 

 ממחיר המכירה של הנכס. 4%עמלה בשיעור שלא יעלה על 

למרות האמור בס"ק (ב) לעיל, הרי שבפרויקט מעורב כנ"ל, ניתן יהיה שחלק מהפרויקט   .ג

 :הבאים המצטברים םימסר לקבוצת אשטרום ו/או בעל ענין אחר בתנאיישנועד למכירה 

 או פחות; ובתנאי 50%ל החברה בכל חלק מן הפרויקט הינו שחלקה ש .1

שהחלוקה בין השותפים בחלק הפרויקט שנועד להשכרה שונה מן החלוקה בין השותפים  .2

  בחלק הפרויקט שנועד למכירה.

לא חל על פרויקטים של החברה הקיימים בעת פרסום תשקיף  הז 1 סעיףהאמור לעיל ב  .ד

  .1993בפברואר  1 החברה מיום

בשמה ובשם חברות  6,") ואלייד השקעות בע"מאוגדוןקו, אוגדון להשקעות שותפות כללית ("יונד .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 

ר או כנושא משרה בכירה, היא לא תרכוש נכסים מסחריים מניבים וקרקעות בחברה כדירקטו

המיועדות לפתוח מבנים להשכרה, אלא באמצעות החברה. האמור לא יחול על פיתוח קרקעות 

  אשר הוחזקו ביום תחילת ההסכם על ידי גוף מעוניין.

שת נכס מסחרי מניב או האמור לעיל כפוף לכך שהיה וגוף מעוניין יקבל הצעה כלשהי או יזום רכי

קרקע לפיתוח מבנים להשכרה, הוא יפנה הצעה זו לחברה. אם החברה לא תרכוש את הנכס הנ"ל 

יהיה מעונין לרכוש את הנכס, הוא יודיע זאת לחברה והחברה תדון על כך  המעוניין ףומי מהגו

לה לדיון הנושא יע -בדרך שדנים ב"עסקה חריגה" בהתאם להוראות פקודת החברות, דהיינו 

עדת הביקורת של החברה, בדירקטוריון ובאסיפה כללית של בעלי המניות. באסיפה זו לא ובו

  יצביע נציג אותו גוף מעונין.

יונדקו ניתנה בשמה ובשם כל בעלי מניותיה ביחד באופן שהיא תחול על כל תאגיד  התחייבות

לא תחול ההתחייבות על הנמצא או אשר ימצא בשליטתם או בשליטת מרביתם. למען הסר ספק, 

  כל בעל מניות לחוד או על כל תאגיד הנמצא בשליטתו.

                                                      
 בעלת עניין בחברה. למיטב ידיעת החברה אלייד אינה עוד 6
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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

מרי גלם אשר ירכשו, אם ירכשו, מחברות קבוצת אשטרום לא תשמש בהם כקבלן משנה. חו

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  בונההתחייבה כי לא תפעל כקבלן עבור אחרים למעט במקרים בהם היא  חברההה .4.4

 ות קומבינציה ו/או בפרויקטים משותפים.אעצמה בעסק

בחברה  יתקבלולא יעלה היקף דמי השכירות אשר  1994התחייבה כי החל משנת  חברהה .4.5

 הכנסותדמי השכירות המתקבלים בחברה. מסך  20%ובחברות הבת שלה ביחד מבעלי ענין על 

 אלפי 181ש"ח,  אלפי 178והחברות הבנות מדמי שכירות מבעלי ענין הסתכמו לסך של  החברה

 מדמי 20% על עולות ואינן, (בהתאמה) 2018-ו 2019, 2020 לשנים"ח ש אלפי 308 -ש"ח ו

 .בחברה שהתקבלו השכירות

הביקורת של החברה, באישור הדירקטוריון ל שינוי בהסדרים הנ"ל מותנה באישור ועדת כ .4.6

 של בעלי מניותיה. יןיהמנשלה ובאישור אסיפה כללית שלא מן 

  הבחבר משרה נושאי ופטור לשיפויאחריות והתחייבות  ביטוח .5

אישרה ועדת התגמול של החברה, את התקשרות החברה בפוליסת  ,2021בפברואר  11ביום  .5.1

בחברה, ובלל זה אלו הנמנים על בעלי השליטה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

 2021בינואר,  8בחברה או כאלה שלבעלי השליטה עניין אישי בהם, לתקופה שתחילתה ביום 

 לתקנות ההקלות. 1ב1וזאת בהתאם לתקנה , 2022בינואר  7ועד ליום 

כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה אישרה האסיפה הכללת , 2020באפריל  19ביום  .5.2

ושאי משרה בחברה, לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה בחברה, ולמנכ"ל החברה. ביחס ונ

כתב הפטור יהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.  .לבעלי השליטה

יצוין כי החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת 

או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו  הזהירות בחלוקה או בקשר עם החלטה

בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי. לפרטים 

 2020במרץ  24מיום מתוקן אודות כתב פטור מאחריות כאמור ראו נספח ג' לדוח זימון אסיפה 

 ך ההפניה).(מידע זה מהווה הכללה על דר) 2020-01-025309(מס' אסמכתא: 
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 2020במאי  14על ידי דירקטוריון החברה ביום כפי שאושרה  מדיניות התגמול של החברה .5.3

פוליסת הביטוח ), כוללת את תנאי 2020באפריל  19לאחר התנגדות האסיפה הכללית מיום (

גבולות כיסוי ) 1( כדלקמן: 2021בינואר  7ועד יום  2020 ינוארב 8של החברה לתקופה מיום 

 41הפרמיה השנתית בסך של עד ) 2( ;מיליון דולר למקרה ולתקופת ביטוח 20ל עד אחריות ש

אלפי דולר  60אלפי דולר למקרה וסך של  35ההשתתפות העצמית לחברה הינה ) 3( ;אלפי דולר

בגין תביעות המוגשות בארה"ב ובקנדה או בתביעות תחת כיסוי החברה עצמה. פוליסת 

 3הארכה או להרחבה מעת לעת לתקופה שלא תעלה על הביטוח תהיה ניתנת לחידוש או ל

ה של הפוליסה המתוארת לעיל, בכפוף לאישור ועדת התגמול טרם החידוש שנים מתום תוקפ

או ההרחבה ובכפוף לכך כי תנאי הפוליסה החדשה או המורחבת, אינם שונים באופן מהותי 

טוריון החברה, לאחר קבלת אישר דירק 2020 מרץב 3יום בכמו כן,  מתנאי הפוליסה הקיימת.

לתקנות החברות  1ב1בהתאם לתקנה , 2020במרץ  1אישור ועדת התגמול של החברה מיום 

שור הכללת נושאי משרה הנמנים על בעלי אי, 2000-(הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) התש"ס

  השליטה בחברה בפוליסת ביטוח כאמור בכפוף לאישור מדיניות התגמול.

אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך לאישור וועדת התגמול , 2021 בפברואר 11ביום 

עודכן סעיף בה ודירקטוריון החברה מאותו היום, את עדכון מדיניות התגמול של החברה 

 להתקשרתהא רשאית  החברהלפיו  פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בחברה, בהתאם לשיקול דעתה  משרה ונושאי דירקטוריםאחריות  ביטוחל הבפוליסמעת לעת 

לרבות לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם, , של החברה

מיליון  20עד  יהיהאחריות הכיסוי סכום ) 1(בתנאים שלא יחרגו מהתנאים המפורטים להלן: 

בשיעור עד  , ובנוסף הוצאות הגנה משפטיתדולר ארה"ב למקרה ובמצטבר בתקופת ביטוח

) סך עלות הפרמיה השנתית וגובה ההשתתפות העצמית 2מגבול האחריות בפוליסה; ( 20%

במסגרת הפוליסה הנ"ל לא יחרגו מהמקובל בשוק הביטוח לפוליסות מסוג והיקף זה, נכון 

הפוליסות יורחבו לכסות תביעות אזרחיות נגד החברה עצמה ) 3למועד ההתקשרות בפוליסה; (

). להרחבה זו Entity Coverage for Securities Claims( בישראל ערך ניירותבקשר עם חוק 

ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של נושאי המשרה 

תנאי ההתקשרות בפוליסת ביטוח  לקבלת שיפוי מהמבטחת, קודמת לזכותה של החברה.

, , בכפוף לתנאי ההתקשרות המפורטים לעילולועדת התגמשתרכוש החברה יאושרו על ידי 

ובשים לב לתנאים שישררו בשוק הביטוח במועד ההתקשרות, ובלבד כי ועדת התגמול תאשר 

כי ההתקשרות עומדת בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, 

ת התגמול של החברה , אישרה ועד2021בפברואר  11כמו כן, ביום . רכושה או התחייבויותיה

את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ובכלל זה 

אלו הנמנים על בעלי השליטה בחברה או כאלה שלבעלי השליטה עניין אישי בהם, לתקופה 

לתקנות  1ב1, וזאת בהתאם לתקנה 2022בינואר,  7ועד ליום  2021בינואר,  8שתחילתה ביום 

 .2000-ות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"סהחבר
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, אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת תוקף כתב התחייבות 2015בפברואר  5ביום  .5.4

קרוביהם לתקופה של או לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה 

 את, התגמול מדיניות מסגרתב ,הכללית האסיפה אישרה ,2018 ספטמברב 6 ביוםשלוש שנים. 

ים הנמנים על בעלי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטור בכתהארכת תוקפו של 

 2. לפרטים ראו דיווחים מידיים מיום קרוביהם לתקופה של שלוש שניםהשליטה בחברה או 

(אסמכתא מס':  2018בספטמבר  6) ומיום 2018-01-072697(אסמכתא מס':  2018באוגוסט 

אודות כתב התחייבות לשיפוי בחברה לו זכאים כל נושאי המשרה  לפרטים ).2018-01-083323

והדירקטורים בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים הנמנים על יחידה השליטה בחברה או 

-2015-01: אסמכתא' מס( 2015, בינואר 26 מיום אסיפה זימון לדוח 'גנספח  וקרוביהם, רא

019213.(  

 2020במאי  14על ידי דירקטוריון החברה ביום כפי שאושרה  של החברה מולהתגמדיניות  .5.5

כתב פטור מאפשרת הענקת  ,)2020באפריל  19לאחר התנגדות האסיפה הכללית מיום (

השליטה בעלי הנמנים על  אלו, לרבות ונושאי משרה בחברה רהבחמאחריות לדירקטורים ב

 14עד ליום לתקופה  תב הפטור בתוקף. ביחס לבעלי השליטה, כ, ולמנכ"ל החברהבחברה

החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת יצוין כי . 2023במאי 

חובת הזהירות בחלוקה או בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה 

 .ישייש בה עניין א )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור(כלשהו בחברה 

במרץ  10' לדוח זימון אסיפה מיום גראו נספח  כאמור לפרטים אודות כתב פטור מאחריות

2020.  
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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 )003379-01-2021ס': (אסמכתא מ 2021ינואר ב 7 מיוםדי דיווח מיי ראו 7,החברה של

    .זה מהווה הכללה על דרך ההפניה)

  

  הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים אחרים   א'24תקנה 

 הכספיים לדוחות 16 ביאור ראואודות הון מניות החברה, נכון למועד פרסום הדוח  לפרטים  

  .ים לדוח זההמצורפ 2020, בדצמבר 31 ליום

        

  בחברה המניות בעלי מרשם  ב'24 תקנה

 3דיווח מיידי מיום  ראואודות מרשם בעלי המניות בחברה, נכון למועד פרסום הדוח  לפרטים

   .)ההפניה דרך על הכללה מהווה זה(מידע  )2020-01-000190(אסמכתא מס':  2020 ינוארב

  

  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  7

 קשורות בתאריך הדוח. 
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   :חברי דירקטוריון החברה     26תקנה 

שם   
  הדירקטור

מספר 
תעודת 

  זהות
  

  תאריך לידה
  

מענו 
להמצאת 
-כתבי בי

  דין 

חברות   נתינות
בועדה או 

של  ועדות
  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

שנים האחרונות  5-עיסוק ב  השכלה
ט תאגידים בהם משמש ופירו

  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 

כיהן כיו"ר  1.1.2012
קטוריון קבוצת אשטרום דיר

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 

דירקטור בחברות אשטרום וכן 
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  ישראלית
  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, 
מכהן כדירקטור  בחברה וכיו"ר 

ון באשדר חברה דירקטורי
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 
של דפנה 

לוי 
ית על הנמנ
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 
באשדר חברה לבניה בע"מ, 
דירקטור באמצעות חברה 
משפחתית בחברות פרטיות 
נוספות של קבוצת אשטרום 

דירקטור בחברות בע"מ, 
עד ליום שפחתיות בבעלותו, מ

דירקטור ומשנה  2019במאי  29
למנכ"ל לקבלנות וזכיינות 

והחל  בקבוצת אשטרום בע"מ
 משנה 2019במאי  29מיום 

ואחראי על  לזכיינות"ל למנכ
תחום הפרסום, השיווק ויחסי 

קבוצת אשטרום הציבור של 
  .בע"מ

כן. בנם 
של ליפא 

ויהודית  
משורר 
של  ואחיה
סיגל 

משורר, 
מבעלי 

 ענייןה
במרגן 
בעלת 

השליטה 
בקבוצת 

אשטרום, 
בעלת 

 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  נה למנכ"למשו

ואדמיניסטרציה בקבוצת 
דירקטור  8,אשטרום בע"מ

 ,באשדר חברה לבניה בע"מ
פרטיות דירקטור בחברות 

 קבוצת אשטרוםבבעלות 
ובחברות משפחתיות 

בחברת דירקטור  .שבבעלותו
  שירותים פיננסים בע"מ.-מניף

כן. בעלה 
של הגב' 

ורדה 
ליפשיץ, 

הנמנית על 
בעלי 

 ענייןה
מרגן, ב

 בעלת
השליטה 
בקבוצת 

אשטרום, 
בעלת 

השליטה 
  חברה.ב

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  
כספים בחברות בקבוצת 
אשטרום בע"מ, דירקטורית 

  באשדר חברה לבניה בע"מ

  לא

                                                      
אי כהונתו והעסקתו, כך שלאחר העדכון לא יהא מר ליפשיץ אחראי על תחום עדכון להגדרת תפקידו של מר ליפשיץ, ובהתאם עדכון לתנ קבוצת אשטרוםאישרה האסיפה הכללית של  2020במאי  31ביום  8

  .משרה) בחברה וכן הפחתת שכרו הקבוע 80%-משאבי האנוש בחברה ויחול קיטון בהיקף העסקתו (ל
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ם מנח  .6

  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, 
מוסמך מנהל עסקים 
(התמחות מימון), 
מאוניברסיטת קורנל, 
ארה"ב, דוקטורט 
במימון וכלכלה, 
אוניברסיטת קורנל, 

  ארה"ב.

פ' למימון באוניברסיטת ניו פרו
השנים  26-יורק, ארה"ב, ב

האחרונות, דירקטור בלתי תלוי 
בפז חברת נפט בע"מ (משנת 

יועץ כללי בחברת קוגנום  ,)2014
, דירקטור )2016בע"מ (משנת 

פז בית זיקוק אשדוד בחברת 
  ).2019 נובמבר(החל מ בע"מ

  לא

, 286תד   22.6.1973  017247107  אלה פלדר  .7
ם אודי

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 ,.

  נסחרות בבורסה באוסטרליה.
דירקטורית/דירקטורית 

חברות הבאות: חיצונית ב
 אנלייט אנרגיה מתחדשת

, ארגמן תעשיות בע"מ, בע"מ
כרמית תעשיות רדהיל בע״מ

 ביולייט מדעי החיים בע"מ,
תעשיות מספנות ישראל ו בע"מ
   .בע"מ

מרצה לחשבונאות במסלול 
  .האקדמי של המכללה למנהל

  יועצת פיננסית וחשבונאית.

  לא

סשה   4.3.1933  005791561  צבי סובל  .8
, 18ארגוב 
  תל אביב

בוגר בחשבונאות, האונ'   20.3.2013  לא  כן  כן  כן  ישראלית
  העברית בירושלים

  לא  דירקטור בחברה.
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  במהלך תקופת הדוח: שחדלו לכהן דירקטורים

  
שם   

  הדירקטור
מספר 

תעודת 
  זהות

  

  תאריך לידה
  

מענו 
להמצאת 
-כתבי בי

  דין 

חברות   נתינות
בועדה או 
ועדות של 
  הדירקטוריון 

ור דירקט
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

שנים האחרונות  5-עיסוק ב  השכלה
ופירוט תאגידים בהם משמש 

  רקטור כדי

בן 
משפחה 

של בעל 
עניין אחר 

  בחברה

יצחק   .1
  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  ות.פרטי

פיתוח, אלגומייזר, דיסקונט 
  השקעות, סלקום.

  לא

  

  

  

   בכירה משרה נושאי' א26תקנה 

  

  
 נושא שם

 המשרה
  הבכירה

 מספר
  זהות תעודת

  

 תאריך
  לידה

  

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

בוגר מדעי המדינה ולימודי   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; 2005מלטמי בע"מ; פנינת אשדוד (
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
  

בוגר המרכז רואה חשבון,   לא  לא  מבקר פנים  2020מרץ   8.8.1975  037507688  אביאייל בן   .3
תואר שני  האקדמי רופין; 

במשפטים ומנהל עסקים, 
  .אוניברסיטת בר אילן

 ל במשרד רואי חשבון בן אבישותף מנה 
EBA  'שותף ); 2019מחודש מרץ _(החל ושות

 PWCבמשרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן 
  )2019ינואר  -  2010יולי ( ישראל
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תואר ראשון בכלכלה וניהול   לא  לא  מנהל אגף נכסי המקרקעין.  2020 יולי  23.2.1980  21384482  אבי שוכמן  .4

  במכללה האקדמית תל אביב יפו
  הל קניון בת יםמנ

מהנדס החברה באמות השקעות, מהנדס    B.SCהנדסה אזרחית בטכניון   לא  לא  סמנכ"ל הנדסה  2020 יוני  5.1.1971  28431612  אייל כהן  .5
  ראשי וחבר הנהלה באלקטרה השקעות

רואה חשבון, בוגר מנהל עסקים   לא  לא  חשב  2018מאי   25.7.1983  037826393  זיו דוד  .6
  צ.ראשל" המכללה למנהל

חשב החברה. קודם לעבודתו בחברה עבד 
  כחשב בחברת פז נפט בע"מ

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 
  מקרקעין באוניברסיטת חיפה.

עסקי, קודם לעבודתה בחברה  סמנכ"ל פיתוח
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.
  

9  
  

עורך דין בוגר המכללה למינהל   לא  לא  סמנכ"ל  שיווק  2019יוני   14.3.1977  33884719  עידן סגל 
  בראשל"צ

מנהל שיווק בקבוצת עזריאלי, מנהל נכסים 
  באלקטרה נדל"ן.

  

  עד למועד פרסום דוח זה: נושאי משרה שחדלו לכהן

  
  זהות תעודת מספר  הבכירה המשרה נושא שם

  
  לידה תאריך

  
בבעל  בחברה, בחברת הבת שלה, בחברה קשורה שלה או תפקידו

  עניין בה 
  

 עניין בעל
  בחברה

 משרה נושא של משפחה בן
 עניין בעל של או אחר בכירה

  בחברה

  לא  לא  .2020ועד חודש מרץ  1992מבקר הפנים של החברה מחודש ינואר   24.7.1947  04087672  שניאור סימינובסקי

  לא  לא  .2020ועד חודש יולי  2007 יונימחודש  מנהל אגף נכסי המקרקעין  13.1.1976  32380479  תומר חליוה

  לא  לא  .2020ועד חודש יוני  2018מחודש יוני  סמנכ"ל הנדסה  23.9.1964  58849092  מיקי רופא
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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 בתזכירהדיווח, 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  

האסיפה הכללית  .לאישור מדיניות התגמול של החברהכללית האסיפה התנגדה ה 2020במרץ  10ביום 

 שנים 3 בתשל מר מנחם ברנר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה  ומינויאישרה את 

ת . כמו כן, לאחר אישור דירקטוריון החברה את מדיניוהענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ברנר וכן

, ונושאי משרה בחברההענקת פטור לדירקטורים  התגמול של החברה (על אף התנגדות האסיפה), אושרה

 24דוח זימון אסיפה מיום לפרטים ראו  ., ולמנכ"ל החברהלרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה בחברה

  ).2020-01-025309(מס' אסמכתא:  2020במרץ 

לית של החברה, בהמשך לאישור וועדת התגמול ודירקטוריון אישרה האסיפה הכל, 2021בפברואר  11ביום 

בה עודכן סעיף פוליסת ביטוח אחריות החברה מאותו היום, את עדכון מדיניות התגמול של החברה 

  וכן את חידוש מינויה של הגב' אלה פלדר לדירקטורית חיצונית בחברה. דירקטורים ונושאי משרה בחברה

  

    החברה החלטות  'א29 תקנה

  לשיפוי התחייבות או ביטוח, טורפ  

 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 ר ב פטוכתהחברה בעניין  להחלטת .3

                        .לעיל

      

  ירון רוקמן    אברהם נוסבאום

  מנכ"ל     דירקטוריוןהיו"ר 

  

  2021 במרץ 16:  תאריך
 



פרק חמישי

דו"ח בדבר הבקרה הפנימית



דו"ח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
לפי תקנה 9ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970:

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של אשטרום נכסים בע"מ (להלן: "התאגיד"), אחראית לקביעתה 
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל גילוי התאגיד.

לעניין זה חברי ההנהלה הם:
ירון רוקמן, מנכ"ל; .1

דוד דולה, סמנכ"ל כספים. .2

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו 
בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי 
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה 
סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדו"חות בהתאם להוראות הדין, 
ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדו"חות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, 

מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 
לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר 
ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת 

החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק 
ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדו"חות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה.

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח 
הדירקטוריון כללה: מיפוי סיכונים אשר הגדירו את רכיבי הבקרה הפנימית של החברה כדלהלן: 
בקרות ברמת הארגון, תהליך סגירת דוחות כספיים, בקרות כלליות על מערכות המידע, בקרות 
בתהליכים עסקיים מהותיים – שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה 

והכנסות ממכירת מלאי שטחי משרדים.  

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, 
הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

בתאגיד ליום 31 בדצמבר 2020 היא אפקטיבית.



הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9 ב'(ד)(1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 
התש"ל- 1970:

אני, ירון רוקמן, מצהיר כי:

בחנתי את הדוח התקופתי של אשטרום נכסים בע"מ (להלן: "התאגיד") לשנת  .1
2020 (להלן: "הדוחות");

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 

מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות  .4
הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  א.
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה 
על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו 
להטיל 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.
שכפוף לו 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  א.
פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות 
מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-

2010, 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  ב.
פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת 
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 

מקובלים;
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,  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.

16-03-2021
ירון רוקמן, מנכ"ל תאריך



הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9 ב'(ד)(2) לתקנות ניירות 
ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970:

אני, דוד דולה, מצהיר כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של אשטרום נכסים  .1
בע"מ (להלן: "התאגיד") לשנת 2020 (להלן: "הדוחות");

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;

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

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות  .4
הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח 

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 
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  ב.
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי;

אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  א.
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ככל שהוא 
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;
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא  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.

16-03-2021
דוד דולה, סמנכ"ל כספים תאריך
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  Economist &Practical Engineer  - Baruch Barshak ין בני הנדסאי ו  כלכלן  -  רוך ברשק ב 

  Economist  & Real Estate Appraiser  - Rami Cohen מקרקעין שמאי כלן ו ל כ  -  כהן מי ר 

  Geographer  & Real Estate Appraiser  - Gila schurder Engel  ן קעי קר ת מ שמאי ו  אוגרפית גי  -  דר אנגל גילה סקר 

 Economist  - Hagay yosef כלכלן  -  וסף י י חג   

 Economist & Business Management  - Ofir Ron סקים וגר מנהל ע ב ו  לכלן כ  -   רון פיר או   

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

  Economist & Real Estate Appraiser  - Dor Laron כלכלן ושמאי מקרקעין  -   רון ל  דור    

  Practical Engineer  - Michael Zalcberg דסאי בניין נ ה  -  ברג זלצ יכאל מ   

  Real Estate Appraiser  - Mor Blumenfeld רקעין ית מק שמא  -  ד בלומנפל  מור 

  Economist & Real Estate Appraiser  - Israel Atia ין רקע י מק א מ לן וש כ כל  -   טיה ע  ל ישרא  

  Business Management & Real Estate Appraiser  - Imanouel Gatterer ם מנהל עסקי  ר ג ו וב  ין רקע אי מק שמ  -   רר גט ל עמנוא  

  Economist & Real Estate Appraiser  - Mimon Sabah עין רק מק  שמאי ו  כלכלן  -   מימון צבע   
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 2020בדצמבר  13
 20/3.31958מספרנו:   לכבוד

  בע"מ קניונים בישראל
 

 נ.,ג.א. 
     (עדכון) שומת מקרקעין מקיפה – חוות דעת

 "מבנה השקם"ו "קניון בת ים"אומדן שווי הנדון: 

 320 - 319מספר  קות, חל7128גוש 

  ים ת במרכז העיר , רב לויפינת רחוב הרחוב יוספטל 
 

 

מקו :ות הדעתוח תמטר שוק  שווי  לקבל אומדן  שניתן  (הסכום  מרצון.  למוכר  נה 

נ בעסקה ממכירת  מרצון,  כס  ומוכר  מרצון  קונה  בין  לב  בתום 

מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים  הפועלים בצורה

הצדדים) בינלאומית בין  חשבונאות  ישום  כספיים  דוחות  לצורך   ,

I.F.R.S תקן  ,IAS 40 – "בילו הישראלי תקן שקעה (ומקהל ןנדל

61.( 

 

בדוחו תיכלל  זו  דעתי  חוות  כי  מסכים  הכספיםאני  החברה  ת  של 

ה לא  כי  מציין  הנני  לצבור.  המנויה המפורסמים  בעבירה  ורשעתי 

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

 . 1968 –חוק ניירות ערך, התשכ"ח 
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 ם מדווחים:חשבונאיים בתאגידי וי לצרכים וש תהערכו יצועבבנסיון 

הית בין  שווי  הערכות  ביצע  לחברותהמעריך  נכסי -   ר  דניאל  מעוז  מסחריים,  מרכזים  ובניין, ביג  ם 

הכשרה  נדל"ן,  קרסו  הזהב,  גיל  בית  לבניה,  חברה  אשדר  גרופ,  סטאר  ארנה  משהב,  עסקים,  מגדלי 

ס גלובוס  יוחננוף,  לביטוח,  אזורים,טנחברה  ארזידי. ר,  ברזאני,  החזק .  גינדי  אלה, ם,  אחים  ות, 

 מיליארד ₪. 10- למעלה מ בהיקף שלאשטרום, קבוצת חג'ג', תידהר, 
 

 ) המשנה למנכ"ל, נגראסף (על ידי רו"ח קניות בע"מ  כזימר גיב : זמין חוות הדעת מ
 

 2020בנובמבר  8  :  מועד הזמנת חוות הדעת 

 

ה :     יבות לשיפוייחהת לשיפוי תחקיימת  בתאריך  ייבות  ניתנה  ידי  5.3.2012אשר  על 

בישראל בע" קניונים  לשפות את לפיו  ,מחברת,  מתחייבת החברה 

ין כל טענה השמאי באם תוטל עליו חבות כספית בקשר לשומה בג 

 ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא. 
 

 הנסיבות בגינן בוצעה 
 I.F.R.Sומית ת בינלא ונאובחש םיישופיים ס כ לצורך דוחות  :  ההתקשרות

 
 2020בדצמבר  13 : 1תאריך הביקור בנכס 

 
 

 2020בדצמבר  31 :   הדעת ובע לחוותהק דהמוע

 

 הסכמת עורך חוות הדעת על פרסומה בציבור:
 

 תי כי חוות סכמת ההנני נותן בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן א

 בור. יצב זו תפורסם עתד
 

 ות לשכר הטרחה: הער
 

 .ן חוות הדעתיישכר הטרחה הינו סכום קבוע ללא התניות לענ 
 

  פירטי השכלה וניסיון מקצועי

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

 . 1996 -  תואר שני במינהל עסקים, התמחות בשיווק  - 

 . 1990 -  בהצטיינות  - וניהול נכסים  רקעיןות מקאשמ -  תל אביב ת יטאוניברס - 

  "ב"פנקס שמאי המקרקעין  296י המקרקעין, מספר רישום פי חוק שמא לע שמאי מקרקעין מוסמך  - 

 בישראל".  

 
 . י הזכויותבעלנציג בליווי  יןערקקמ אימיא שגורן שאל ידי ע צע בועין קקר יקור במבה 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
53, Igal Alon St. ,  ASHDAR  House 2000 , 67062  Tel-Aviv ,  Te l: 972-3-6878111 Fax :  972-3-6872444 

 

 

 

 

I:\DATA\DOC31900\31958.3.doc 3 מודע 

 

 פרטי הנכס

 מבנה השקם"" "קניון בת ים" מבנה

 7128 גוש 

 320 319 מספר  חלקה

 מ"ר  7,380 מ"ר  17,010 2שטח חלקה רשום 

 4ברוטו  מ"ר 14,043 –כ  3ברוטו  מ"ר 55,385 –כ  רך מוע יו נבשטח 

 בת ים , הרב לויפינת רחוב יוספטל  ם , בת י92טל פסרחוב יו מיקום 

 :על שם זכות חכירה מהוונת זכויות 

 " "מבע לונים בישראקני"

 :על שם חכירה מהוונת זכות

 ""מבע לונים בישרא קני"

 

 

 

 
 

 

 ות.יכוקס הזם מפנרישו קהעתאם להתב  2
אה ר( 0157.6.2 םניתן ביו, אשר 12061202 רפסמה יר בנ תילהם בהתא ינםההמוערכים  ייםנוהבם יחטהש "כסה  3

 . )"ויישר" קרפ
 . )"ויריש" רקפ אהר( 1502.26.11 וםיב תןישר נ, א85020130מספר התאם להיתר בניה ב ינוה יובנ חכ שטה"ס  4
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 תיאור הנכס והסביבה 
 

 לשני. בצמוד אחד  םהבנויי םמסחריישני מבנים מהווה דעת חוות ה ואנש

וכולל שישה מפלסים  , קומות מעל קומת מרתף 3" הבנוי בגובה ת יםקניון בם " שב מבנה מסחרי הידוע

 , בת ים.92יוספטל ברחוב וקם ממה ,בהמשמשים לחניון כלי רכ

"לו  מודבצו רבממע בשם  הידוע  מסחרי  השקםמבנה  קק  3 בגובה נויהב "מבנה  מעל  מרתףומות   , ומת 

 .עיר בת יםה  זמרכ, יוספטל פינת רחוב הרב לויברחוב הממוקם 
 

 

 ר. מ" 17,010בשטח רשום של  319, חלקה מספר 7128כגוש קרקע הידועה בנוי על " קניון בת ים"

 . "רמ  7,380בשטח רשום של  320, חלקה מספר 7128וש גכ  ה בנוי על קרקע הידוע " מבנה השקם"

 

וריון ן דרך בן ג יב ה עורק תנועה מרכזי החוצה את העיר בת ים ממערב למזרח ומקשרפטל מהוויוס רחוב

 אל אלון ("אילון דרום"). במזרח הידוע כדרך יג  20במערב וכביש ארצי מספר 
 

וזאת בשל קרבתו  כס לנ תהנגישו יוספטל, שיים כגון ראה לצירי תנוע טובה  ורחומחלף  ב שדרות יוספטל 

 . באוםסנני

 ת הקלה מתוכננת לקום בסמוך למקרקעין שבנדון. הרכב ואי ות
 

העירונית  ההספריי במבני מגורים הבנויים בבניה רוויה, מבני ציבור כגון  תס מאופיינכנהסביבה הקרובה ל

 פתוחים. ם יישטחים ציבורו ת ישראל, תחנת דלק טרמש לומשרדי יאח"ה ש

 רת רחוב וכו'. וא, ת ם, מדרכותשיביוכולל כ מלא ברובוהפיתוח הסביבתי 
 

 
 איתור סביבת המקרקעין שבנדון על גבי מפת עיר
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. 
 על גבי תצלום אוויר) חולאדום וכבע ת בקו בצו (מתוחמשבנדון  320  -  319 מספר ותחלקור אית

 

 : ןכדלקמ ,ין השארמתוחם ב שבנדון יםכסהנ

 רחוב יוספטל. -  פון צמ

 רחוב ירקוני.  -  ממזרח 

 רזיאל.  דוד  רחוב -  וםרדמ

 רחוב הרב לוי. -  ממערב 
 

 "פז".  תרבעורף הקניון ניצבת תחנת דלק של חב

 

 

 

 -  םיבת ון ניק
מספר  הקלח

 ן נדו ב ש 319

 

  - " שקםה המבנ"
מח  320פר סלקה 

  ון נדשב

 ל ב יוספטו רח

 

ב הר  וברח
 י ו ל
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 :נשוא חוות הדעת המבניםתאור 
 

 פר כוללים מס ם בקיר משותף ויבנוי ), "םהשק מבנה"ו  "קניון בת ים"(  שבנדון  םשני המרכזים המסחריי

 . ותףניהול מש  כןו משותפים, שטחי חניה משותפים םפנימייעברים מ

השקם" ובנו "מבנה  ים""י  בת  יחידה קניון  והמ ת וכבז גרלית אינט מסחרית  מהווה  עברים הקרבה 

בינ ,םביניה םהמשותפי קיימים  השברם  בבעלות  גם  השאר  בין  הנוסעים  הבדלים,  מספר  ק (רה נו הם 

 הינה המבנים  י שנב "מבנה השקם" על ידי "קניונים" וכעת הבעלותל ש נרכשו הזכויות  2018במהלך שנת 

 ". של "קניונים

שיפוץ  בוצע בנכס 2014ך שנת הלבמ כאשר , 1993' ונפתח בשנת 90- נבנה בתחילת שנות ה  "קניון בת ים"

, חיפוי וצביעה של קירות פניםחידוש  ,ףוריצכגון:  החלפת בשטחים הציבורים ות גמר ידוש רמהכולל ח

 ון. יהקנ  מה ברחביזפלי די פנים, מערכות מיזוג, תאורה והתקנת מסכועמ

שבתחום  החנויות  פנים  יםקניון "עיצוב  ב "בת  גמר מאופיין  טובה זחאורמת  בתחום  מאשרתר יו קה 

 ". מבנה השקם"

ם, הכוללים, בין השאר, הוספת החלו בעבודות שיפוץ במתחם מבנה השק 2018מלך שנת יחד עם זאת, ב

 ו'. חתונה וכתע רקפנימי ביחידות, החלפת ריצוף בקומת ק שיפוץ, ועדרגנ

 

 בנוי בגובה שתי קומות וקומת גג תחתון מעל קומת מרתף.  השקם"מבנה " –

ר ספמ  היחניון כלי רכב (בנוי במספר מפלסים), על פי תשריט היתר בנ ערבי של המגרשלקו הדרום מחב

 טנדרים.  3ת + משאיו 5ב + רכי כל  274 –ומות חניה ל מבנה השקם מק, ב2008015

 ועל כן הוא אינו פתוח לשימוש הציבור במועד הביקור.  ,5ון עסק רישייון אין נלח , ל פי הסכם המכרע

ה כולל  "ים תב "קניון – קומות  שארבין  היתר המסחר שלושת  בין  הכולל  מרכזי  לחלל  מסביב  בנויות 

 "סופר דוש".סחרית מ ותחנ ת בקומת המרתף ממוקמ ומעליות. םדרגנועימספר , יםרבמע

מעליות נוסעים שקופות במרכז ו  ,מעליות משאן , חלקעיםנוס מעליות ןקחלת מעליומספר קניון ך הבתו

 הקניון. 
 

 ומרחב מוגן קומתי. ציבוריים םרותי מסחרית שי ה מובכל ק

 . קורהעליון לא מ ומפלס לסים מקוריםמפ 5דלקמן: ה כחני מפלסי 6חלקו הדרומי של הקניון מהווה 

 חב. ציבור הרהוש שימ ל לוםשת לאינם לבתחום הקניון ה יה שכי מקומות החנ ן וייצ

יםקניון ל"ו השקם"מבנה "ל – להולכשערים/ מספר" בת  הי .רגל יכניסות  כניבין   ותהרחובסה תר 

 י החניה (כלי רכב). מפלס ודרך רב לוי)ה ובחרהמקיפים את המבנים (כגון רחוב ירקוני, רחוב יוספטל ו (
 

שת סופר דוש), רקט (ררמופס –סקים עו ותמגוון רחב של חנוי יםכולל מבנה השקם""" וםי בתקניון " –

ספרים צומת  כגון  ארציות  לרשתות  השייכות  פוקס ,חנויות  הוניגמן, קרביץ,  קסטרו,   ,KEDS ,

גו ללין,  שופ,  בודי  קפה,  קפה  ארומה,  מקדונלדסאלקטשקם אופטיקנה, , ףלאפרודיטה,  סופר ריק,   ,

 ועוד.  םארפ ם/ניופאר

 
ל, משחה ת י אש למערכיבוכת כעראת מ ם שליהלק יש על מנת להסדיר רישיון עס כילה עו בהתאם לדיווח החברה 5

  .שרם לנדמל בהתאחש ת מערכתנתקהוכן 
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 :וות הדעתחנשוא כס נב בנייה ריתה פילהלן תאור השטחים הבנויים על 

 193מספר קה חל –"קניון בת ים" 

 וטושטח בר פלס/ מ קומה

 6במ"ר

 נכס ר התאו

 / מרתף 

 1מפלס חניון 

 "רמ 3,993 –כ 

 עיקרי 

 . ("סופר דוש") טק סופרמרבשימוש  – מסחר

 רמ" 7,578 - כ

 שירות 

 

חלוקה  (לשכולל  חניה  חשמל,  3,540טח  חדר  מעברים,  מ"ר), 

ל ),סופרמרקטש וימ בש( מקלטים, מחסנים רים דח, ה אטימחלל 

בפועל  שמשאשר ממ"ר  320 –בשטח של כ ונות מכ  ים וחדרטכני

 .7סופרמרקט משרדי הנהלת כ

 מקורים.חניה מקומות  64 - כ

 

 כניסה תחתונה / 

 2ון חני  מפלס

 

  ידוע גם 

 "קומת קרקע" 

 מ"ר 5,556 - כ

 עיקרי 

לחנויות  חרמס השאר:  בחלוקה  קסטר "h&m"(בין  , סוקפ  ו,, 

 . 'ם וכוניוכד ,סן ארומה), מח

 . ר"מ 1,068 –של כ  טחבש קחצר משבנוסף 

 "רמ 8,372 - כ

 שירות 

 

מרחב  ,מעבריםו  םוריפרוזד מ"ר),  3,858כולל חלוקה לשטח חניה (

קומתי מכונות ,מחסנים ומעליות, ות רגמד ,מוגן  גלריות , חדרי 

 . שקוחצר מ

 מקורים.מקומות חניה  110- כ

 מ"ר 62 -  כ  3ן מפלס חניו

 קרי עי

 . שק)לכלי נ טווחוש כמ(בשימ חרסמ

ר מ" 3,935 - כ

 רות יש

 מקורים.ת חניה ומומק 120 - כ

 

 

 

 
 1502.6.7ום יתן בינר אש, 26101202ר פמס יהנב היתרלתאם ו בההינ טחהש  6
 ר.מהמושכ חלק הוהומ נויאזה  שטח כרשוט המלתשרים תאבה  7
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טו שטח ברו / מפלס קומה
 8"רבמ

 תאור הנכס 

 עליונה /  כניסה

 4ניון ח  לספמ

 

 גם  ועיד

"קומה 

 אמצעית" 

 מ"ר 5,746 - כ

 י קרעי

לחנויות מסחר המשב  בחלוקה  השאר:  גולף, 9ןרכלציר (בין   ,

 . כו'ים ווכנ, ד )א.ל.מקנה, ופטיאר, א רנו

 מ"ר 8,735 - כ

 ות ריש

הכול קומתי,  ,מעבריםו םפרוזדוריל שטח  מוגן   מדרגותמרחב 

  מחסנים חדרי מכונות וגלריות. ת, ליומעו

 מקורים. יהחנ מקומות  166 - כ

ר מ" 33 - כ  5ן יומפלס חנ

 עיקרי 

 

 מ"ר 4,937 - כ

 שירות 

 מקורים.ה יחנ ת ומומק 147 - כ

 /  'אמה וק

 ) 6ן חניו  (מפלס

 

 

  גם  ידוע

 "קומה עליונה" 

 

 

 מ"ר 3,414 - כ

 קרי עי

לחנויות  מסחר צומת  בחלוקה  גלי,  השאר:  דלספרי (בין  תא, ם, 

 ו'.כ ו, ם, דוכניטרקלין)איסתא, 

ס, פיצה דונל קדמ - מזון מהיר , ם מזון (מסעדותמתחל ולהמפלס כ 

 וכו'). דומינו 

 יון. הקנ לה שלמשרדי ההנהם יקממום מבקומה זו ג

הח"מ בעבר  הקומהח שטמחלק  -  הערת  קולנועבכשימש  , ית 

לשימושההינו יום וכ ים  בת  עירית  חמהו ואינו בחזקת   ק לוה 

 .10מנשוא השומה 

 מ"ר 2,838 - כ

 ות שיר

הכולל מ חר מ ,מעבריםו םזדורירופ שטח  קומתי, ב   רגותדמ וגן 

  ת. ריוומעליות, מחסנים חדרי מכונות וגל

 כב. לי רים לכ מקור ה לאת חנימקומו 149 -  כ

 מ"ר 182 –כ  גג

 שירות 

, צ'ילרים, מיזוג אויר/מערכת קירורמכונות,  רימדרגות, חד ירחד

 . תוריוללס , חדר מפוחים, מתקנים ואנטנות םרטוריגנ

 יה) ות חנוממק 756 -ים כ לל(הכומ"ר ברוטו  55,385 סה"כ
 

 

 
 

 
 7..15206יום בר ניתן , אש20120612ספר ניה מר בהתאם להיתנו בהישטח ה  8
 .חמזר ווןיכמניון קל הסיכנר/ר שטח מעבשבים המחובת 9

ור יבצ ד לשטחועימ חט ק הש/מ662/יב פרמס יתתכנ פי ל, עוםטא כשטח כעת סומןזה מ ח בניה שטה רתהי על פי 10
 ת).הדע ותך חובהמש ן""תכנו קבפר הברח ה אהר(יר עי הבושת ווחתלר

להו שטחה  יםעבר  בת  עיריית  בשנחת" פעולהף תושי" הסכםלבהתאם  ידי  הצדדיםם  שטחעברה יגבל ין   הז ת 
 ").ת בנכסוויזכ"ה רקט בפופיר(ראה  תובהתרווך נהחי תחוםב יותירונע תועילהפעלת פל  הלעיריי
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 203מספר חלקה  –" מבנה השקם"

 ברוטוח שט פלס/ מ מהוק
 11במ"ר

 תאור הנכס 

 "רמ 2,279 –כ  - 1מסחר 
 י עיקר

 , פוקס ופוקס הום,פארם BE(בין השאר:  תלחנויו בחלוקה מסחר

 . וכו', קפה נאמן

 מ"ר 2,931 - כ
 ת שירו

, יםוע דרגנציבורים, ם ן: מעבריציבורים כגו שירות/שטחים חישט

 וכו'.  םניוגמעליות נוסעים, חדרים טכנים, מרחבים מ

 
 רקע ת קקומ

 (קומת כניסה) 

 מ"ר 1,882 - כ
 עיקרי 

הלפרין, סופר פארםהשאר: (בין  נויותחל בחלוקה  מסחר הבנק , 

 . 'ווכ הבין לאומי 

 "רמ 3,883 - כ
 שירות 

, יםוע דרגנעברים ציבורים, ורים כגון: מות/שטחים ציביר ש יחשט

 ים, מרחבים מוגנים וכו'. ים, חדרים טכנסעמעליות נו

 והעמסה של סחורות. שטח לפריקה רף הקומה, עוב ,סףבנו

 ר"מ 1,807 -  כ  קומה א'
 עיקרי 

לחבחלו מסחר הביקור ( נויותקה  הקומה שטח מרבית במועד 

  )O& Hלרשת  בתחום אשר הושכר בעברמרביתו  –בשלבי שיפוץ 

ר מ" 2,426 - כ
 רות שי

שי ציבורים ח שטת/ור שטחי  מעבריגכים  ציבורי ון:  חדרי ם  ם, 
 ו' וכ מרחבים מוגניםליות נוסעים, חדרים טכנים, מע מדרגות, 

ר מ" 96 - כ ת בינייםקומ
 רות שי

 

 מ"ר 1,665 -  כ  +8.83מפלס 
 י עיקר

 מש כחדר כושר ר ומשמושכ – מסחר

ר מ" 1,726 - כ
 רות שי

 

ר מ" 241 - כ  +12.52מפלס 
 רות שי

 

 רמ" 2,790 - כ +   42.9חניון 
 רות שי

 12מקורה) א ון לכלי רכב (חני משמש לחניית 

 מ"ר ברוטו  14,043 סה"כ
 

 
 015.11.226ביום  ןר ניתשא ,08503201 רפסמ הינתר בם להיתאהינו בה טחשה  11
וכן  ורהקמ נואיליון אשר המפלס הע (למעטש שימוב אינו ה השקם על פי היתר הבניהבמבנ יוןמרבית שטח החנ 12

  ר.יבולצחתו " ולפתיהשקםה נמבלחניון :ון עסק י ריש תהשלמם בהליך ה יונים"נ "ק חיוועל פי ד, ש לחניה)ממש
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 נכס ה מיותצל

  
 רב לויחוב הרל השקם" מבנה"ל חזית י ענמבט חיצו  ל לרחוב יוספט  "בת ים ן קניו "ל חזית ני עו צמבט חי

  
  בת ים" קניון "חר בהמס על קומות מבט פנימי

  
 קומת מרתף  –" שו ד רפת "סו מסחרייחידה  "השקםמבנה "ומות המסחר במי על קימבט פנ
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 בה העסקית ביהס

 חולון ות (כמוסה יםערם והבת י העיר תושביקר את משרת בעיו, ר בת יםיעהמרכז ממוקם ב בנדוןש כסהנ

  .)שון לציוןורא

 מסחריים רלוונטיים כדלקמן:  םספר מרכזיובב, קיימים מבתחום הגיאוגרפי הס

 נוי במ"רף בהיק מיקום שם 

 יהחנ תמקומול כוללא מסחר 

 ר "מ 15,500 - כ יר חולון העז מרכאיר, ולדה מרחוב ג " קניון "חולון 

 ר מ" 58,000 –כ   ן יולצשון אהמערבי, רהתעשייה  וראז "הזהב" קניון 

 מ"ר 13,000 –כ  ה, בת ים, אזור התעשיירחוב ניסנבאום כז קניות "בתימון" רמ

 ר "מ 35,000 - כ השלום, ת"אאלי, דרך מרכז עזרי עזריאלי קניון 

 ר "מ 45,000 - כ תל אביב ירהעז ף, מרכיזינגורחוב ד " יניגוף סנטריז"ד

 מ"ר  22,000 - כ םייעתגב העירין, מרכז דרך יצחק רב "גבעתיים" קניון 

 קניון "בת ים"

 (נשוא חוות הדעת) 

 מ"ר  19,750- כ בת יםרחוב יוספטל, 

 

 

 
  הנכססביבת חריים/קניונים באיתור מרכזים מס

 חולון ןויקנ

 הב" "הז יוןנק
 וןלצי ןשורא

 ים תב ןיוקנ
 חוות א ו(נש
 ) עתהד

ק  ניות מרכז 
 " ןמותי"ב

ון יקנ
 ייםתעבג

זנגןף די י זריאלע
 נטרס
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 13כנוני התקע רה
 

 15.7.1971יך מתאר 1738מספר פ .יב ן תוקףפורסמה למת ר שא א'2/בי ספרמתאר מתכנית ל בהתאם .א

כי  בי י רחמסור באז עולה   השמותרים,  הבן  השימושים  מאר,  דירות,  בתי  ספאים:  בתי  ר, וסדות, 

יופי,  ני סלו/תמספרוון, בקמעונות של מוצרי מז , בתי קפה ומסעדות, משרדים, חנויות לממכרתאולמו

 ובנקים. חנויות

 19.9.1990ך ארימת  3800מספר וקף בי.פ מה למתן תסרפואשר  343בי/ מספר ארמתת תכניבהתאם ל .ב

ם מעל בניין י), משרד1(מגרש מספר  ירון מסווגים ברובם כחלק מאזור מסחשבנדהמקרקעין  כי הולע

 .14א') 1מספר קיים (מגרש 

חלק ב סףנו. ב1רש מספר צמוד למגרום ובב') מד1ר מספ ש(מגר ליוןניה תת קרקעי ועמשטח ח חלק 

  ית.בורה לדרך ציכשטח השלמוגת והמס  עק ועת קרהמזרחי רצ 

 203 - ו  319מספר חלקה  –עין שבנדון מקרק לה על הת חכניתה -  מהח" הערת

 
 בי תשריט התכנית שבנדון על ג  ןקעיהמקר איתור

 

מטרו הוראות ת התכניתבין  להקחרמס  רוה באזבני  לקבוע  (קני מת מרכז י  ומסחרי מקורה   ם) שקון 

 קם. נין השל במע ין משרדים בן אחד עשר קומותנ בוים רתפומ שלוש קומותב

ובנוסף  'א2מתאר  י בתכניתמסחר באזורהמותרות  תם תכליותי יהיו או מסחרבאזור  יותתכל תמירש

לה רט אךפווס  תו ריאב כונימות אירועים ושמחות, ממותר להקים בתי קולנוע, אול יהיה  קים אסור 

 רים.גולמת דירובאזור המסחר 

 
בפרק המי  13 מי ננוכהת ע"הרקדע  בתתשו"  מירתהי ן י,  על  תכנו,  שהתקבדע  במינהל  יונתכנדע מי חלקתבמל ני 

 .ין עיריבנ תיוני תכפ ועל ""בת יםדסה ההנ
 ת,עהד וותת חכועד ערימבר, ין עיבניות ניוכלת ירהבת סרשנוופ נהבהי ינן על פהל ת לעירואותמה ניהיות הבוכז

ומית לתכנמקוהה דוועה את תבוין מחיינוא ר להיתשת בקשה לאחר הגכי רק  רהיוב ,ספקר סה ען מל. הניבלון 
 י. ן סופופאב הניהב זכויות היה תתבררננולב וןנלתכ תיקומהמהוועדה  יהוהיתר בנ רשואילת וקבבניה 

 .זו דעתהא חוות ושמנ ה חלקהוומ וינא ם,ישרדמד לביעוא' 1 רפמסמגרש   14

מסא י חרזור 

 ) 1פר סש מגר(מ

חטש תני ח   ת ה 

ונה ילוע קעיקר

 ') ב 1פר סמ גרש(מ
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 ): 1ניה באזור מסחרי (מגרש מספר בהוראות להלן ה

 ).כולל שקם קייםמ"ר ( 20,750עלה על ח מסחרי שלא יל שט "ר הכולמ  25,700 : ר במ" שטח בניה

 מרתף ומעליו שלוש קומות מסחריות. :  רבי מגובה 

מחסנ  רות עה הקמת  תותר  ב:  שים  מחסנים  רמ" 5,000על  לה יע  א לשטח  ם הקיימי(כולל 

ת חניובעורף ה ו ות השונות בצמוד למעליות ו/א ומקב יבנו  םיהשקם) המחסנ  ורעב

 . הי עירימהנדס ה תעקבי פיל

 

 :ם שרדיין מ בני –א'  1פר ראות הבניה במגרש מסלהלן הו

 יות קומות מעל הקומות המסחר 11:  גובה מרבי 

 מ"ר.  4,950 לע יעלה שלא : משרדים בשטח שטח

 

 :  חניהבניין  -ב'  1ר ספמ במגרש  וראות הבניהן הלהל

 ות.מות עליונקו 3קומות מרתף +  3:  בה מרבי וג

 ספת לחניה. ת מרתף אחת נוקומ תן להוסיףי: נ ות הער
 

 הערות:

ישמש לחניה המרתפים  במוו  לכלול  יהיה  ניתן  העזכן  מתקני  את  בשטחי רתפים  נחשבים  שאינם  ר 

 גרש. עד קווי המם את המרתפים קילה רתה, מוהבני 

יוספו שטחים לתנועה ושירוהב  ת וראוה  לתמפורטים בטבה ים טחעל הש  י רעב, מ השארתים, בין ניה 

ג וחשמל, חדרי אשפה, ונות, מיז יות, חדרי מכו מדרגות, מקלטים, חנ  מטר, מעליות, 2חב ל שמעל רו הק

 וחצרות משק. 
 

 
 343נית בי/תכ ספח הבינוינ גבי לדון עשבנ קומת קרקע של המבנהור אית
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ה סמ רופ  אשר , םי יון בת נקד שטחים לניו) 502-026259ק (מ/662בי/ת מימתאר מקוית נכ תל םאבהת .ג

 .15"םבת י ןיוקנ "על  זו חלהתכנית , 20.12.2016ום מי  7404. .פביף למתן תוק

מהווה את  102ר מספ ש מגר, 100 מהווה את מגרש מספר" םבת י ןקניומבנה על פי תשריט התכנית "

 . א חוות הדעת)נשוק מלחמהווה (אשר אינו  לוח זר ממנוי המגרש הציבורי הב
 

 

 ועיריית בת ים ו בשימוש. הבעלים העליונה) אינ מה בקו(ת ים ון בי נבק עונול הק  -  ר לתכניתדברי הסב

 ר שאכ ,ריבי הע תוש ינטק) לרווחת ציבור (סמ זה לבעלות העיריה לשימוש מבנה  העברת שטח להחליטו 

 16המקרקעין  י עלעם בלהסכם שנחתם  אםהת ב בשטחים אלו נו זכויותלעירייה יוק 
 

האולמ העברת - ניתהתכ מטרת לט- בת וןי נבקוע קולנות  הוים  מש ר,ציבובת  הפיכתם  ידי  טח על 

שהיא תכנית  343/ ת ביתכניי שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בדיל עוזאת  בורי,לשטח צימסחרי 

 . ניהלבר ותטח המאת סך כל הש תנולש מבלי  וזית,מח ה הד עה הוואישרש
 

  -  התכנית תואהוררי עיקבין 

 .100ם לתא שטח עברתמ"ר וה 6600 ך ומת 102טח א שקרי מתמ"ר עי 1,300הפחתת  .א
ע 1,300תוספת  .ב שטח עביקרי מ"ר  ציבוור  שטח לר י  ל100תא  בנוסף  המאושרי 17,918 - ,  ם מ"ר 

 .למסחר
 

  - יתכנהוראות הת

 רת. ית מאושנ כים על פי תתרמום ישושימ –

 רת.שפי תכנית מאו עלה הי הבינוי י –

 נוע. בתי הקול ימוקמו במתחםהציבור  יחטש –
 

  - הבני יותזכו

 
 לה הערות לטב

 
 .ית זותכנמק ל ה חוומה וינא שקם"ה בנהמ" 15
 עת.חוות הדבהמשך  בנכס" ויותזכה"רק פבט וירפ ראה 16
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 למתן תוקףפורסמה  אשר , )4571202-502( "ים  בת יוןנ"ק - 054בי/מית תכנית מתאר מקו לאם בהת .ד

 .17"בת ים קניון" על  להנית זו חכת 11.6.2019ום מי  8283בי.פ. 

 כתא  "מסחר"  דוג ביעהדעת, מסוומנשוא חוות  קים" המהווה חלן בת "קניו ת התכני  יטשר בהתאם לת

  .101 פרמסח שט

 ."חניהכולל סימון של "של המבנה/תא שטח חלקו הדרומי 
 

 ם. שטח מסחר בקניון בת יהגדלת  – תכניתה רתטמ

  – תכניתה עיקרי הוראות

בת שטח שישית והרחניה ת חקומטח מש קים, על ידי ביטול של חל בתון נילמסחר ק ח שט תוספת –

 . החניהח ט שהעליונה על חשבון מה חר בקוסמה

 . פתוח בוריצי ח ת שטיעקב –

 . קביעת הוראות בניה –

 .כניתכסית בשטח התקביעת ת –

 

ל – ביעוד מסחר ם מותריםושימשי , ושמחותים רוע וע, איכל, בתי קולנ סוגיו, בתי אומסחר קמעוני 

בריכומ וספריות, בתי מרקחת, םנידו מוע וסני  צרכי תפאות  שירותים בנקאים, , דיםרשרבות, מורט, 

 ו'. כ ונים מחס ניה, ח

 
 540בי/מספר בנדון על גבי נספח הבינוי תכנית נה שהמב חתך

 
 .וז לק מתכנית חה מהוו ינואם" קהש מבנה" 17

 יון"קנ נהמב
 ים " הקיםיבת 

 ן חניוה הנמב
 הקיים 

 

חלסה מקומת  ק בת 
 חר נה למס ליון עחניו
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  – ביעוד מסחר ינויאות בהור

 .הקובעתהמפלס ם במרתף ובקומה מעל מחסני ר הקמת תות –

 . 100% –רקע קה ת ומק מרביתת סיתכ –

מירקור מספ – הואמות  גקומ  2 בי  מסחר  מעל ות  קובענכבוהות  ו יסה  גג   + ממוקו 2 –ת   ר חסת 

מתחת קומות  3 – ו קומות מעל כניסה קובעת 2ובה ניסה הקובעת. מבנה חניה בג ת לכ גבוהות מתח

הקובעתל הגגכניסה  על  טכנים  מתקנים  ממבנ. +   החניה חלק  יהפוךה   חר מס לקומת הקיים 

 ל שאר הקניון.ש  מה א'קו למפלסך משכה

 בתכנית. במסגרת השטחים המאושרים  ייםינ ב/ה לריר קומת גתותר סחהמות ומבק –

 "פ. ות ובצמוד לשפשולבנה חזיתות מסחריות וחלונות ראווה לאורך הרחוב תתן, ככול הני –

 

  – בניה ותיוזכ
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  – הבניה ים להיתרהתנאבין 

 .יהנופ ו תוח פים השצ"פ וביטול החניה בתחו –

 ל ידי הוועדה המקומית. אישור תכנית עיצוב ופיתוח ע –

,  נאי ת"יידה בתה ל עמ התעדה מורש: אישור ממכון דבונה בלוספת שטח מסחר בקומה עלית רעבו –

 הצפוי.  יין הרעשטית לענ קוסת אדעת ת וחוודעת אקוסטי ת חוותהגש

 טת.ר פומה ינ עה וחתנו  אישור רשות מוסמכת לתכנית הסדרי –

 נת"ע.  םם עואת –

 

  – מימוש התכנית

אישורנים ש 5אם תוך  ב וי התכנית לא  מיום  זכויות הבנצא היתר  יופקע  ויכולו הזכויו ניה,  לפי יה  ת 

ך פעם אחת את תקופתה ת רשאית להאריתכנית המאושרת ערב הפקדת התכנית. הוועדה המקומיה

 האישור.מיום ם שני 5טרם חלפו שנים נוספות, ובלבד שהוגשה בקשה  5 – של תכנית זו ב

 

  – )ציר קו אדוםמ רטמ 280במרחק (למקרקעין  ניתהתכה על פי מאזן חני
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 ) בלבדה לידיע – נו מהווה חלק מחוות הדעתינדון (אם מעל הנכס שבמגורים ומשרדינה למבות ניתכ
 

ר מספי.פ ב קףתומתן ל המרספואשר ים"  –בת  ניוןק דל"מג 1/483בי/ פרמס  מתאר תכניתם לבהתא .א

תכנית ה תרכי מט הלו ע, )320מספר  (חלקה "שקם ה המבנ " ל מתחםע החלה 8.5.2011מתאריך  6233

מגדל  תן אפשרות להקיםמ ין השאר, על יד בת ים" וזאת, בי קניוןמתחם "ונית לעיר דשותהתח הינה

 קיים.  מסחרי רים מעל מבנהמשרדים ומגו לשים שימוב שעורמ

 יות בניהו כז תוספתל יתהינה תכנ  ים"  –בת  ניון ק דל "מג 1/483בי/ פרמס מתאר  תכנית  -  הערת הח"מ 

  .םחר קייל מבנה מסם ומגורים מע רדימש –שימושים רב וע מל מגדל

אלוינב  זכויות זפ על  ה  תכנית  מאו, י  מנשוא  הוויםינם  הדעתחלק  הינו  חוות  הדעת  חוות  (נשוא 

 ). השקם" בלבד ן בת ים" ו"מבנהניוקל"

 

250-( "ים –בת  ןניוק דל"מג -מק /483/2בי/ פרמס מקומית מתאר תכנית בהכנה תכניתלבהתאם  .ב

ביעוד  ווגת ברובהאשר מס , )320מספר  (חלקה "מבנה השקם" ל מתחםע לחול, המתוכננת )0643379

 . ם, מסחר ותעסוקה"ורי"מג

מיקום מגדל  קביעת הוראות בינוי הכוללת שינוי י:יד על  1/483בי/שינוי תכנית  תכנית הינהה תרמט

 , תוספת יח"ד וכו'. ת וגובה, גודלהמגורים, שינוי קומו

 

  – ת הח"מוהער

תכנ ים"  –בת  ניוןק דל"מג מק/483/2/בי פרמס  בהכנה תניתכ – בניה כוז תוספת ל יתהינה  יות 

י תכנית פעל  אלו הינ ב זכויות .םחר קייל מבנה מסמע  םירגוומם רדימש –שימושים רב עול ממגדל

ן בת ים" ו"מבנה השקם" ניוק ת הדעת הינו ל"א חוו(נשו ינם מהווים חלק מנשוא חוות הדעתאו, ז

 ).לבדב

ה – ספקלמען  למועד הקובע כנו רה/הופקדהשאו טרם התכנית  סר  מד עמ כל  לאל  היא שומה לון 

 . ירוטוטסט
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 י שורי

 אר כדלקמן: הש ןיב  בניה,רי תימספר ה נמצאו דון, נבנכס ששל ה ןהבניי בתיקיון בעי
 

 193מספר חלקה  –ם" י "קניון בת
 

 . תדוסומקלטים וי שור לבניית ן איתני  .9915.18 םוי ן מית נה , 763 מספריתר בניה הלבהתאם  .א
 

ב רחי שלרי ואזסחז מרכמ שור להקמתניתן אי 1.19916.1 מיוםיתן נה ,18 להיתר בניה מספרבהתאם  .ב

+ בניה(תוספ א'  אחת  בגובה  לשקם)  ת  כמו (קקומה  עליונת  ק ניסה  שמעל  כניסה המרתת ומה)  ף, 

ה ומ . בקדמת קחדרים טכניםים וטן, מקלניוף חתרממת וק ב ל:יכי ב א'מסחרי בשלה ונה. המרכז תחת

חדר ונ תחת חניון,  מסחרי,  שטח  משקוחצות ונ כמה  ח ר  עליונה,  כניסה  בקומת  שוןני .  , מסחריטח , 

 .שקםל  סהכנירדים בי + משב ולת הלוהגד ענוקול בתי מחסנים

 שלב חי ר זאי וחרס מז מרכ הקמתאישור ל  ןתי נ 5.5.1992הניתן מיום , 72 פרר בניה מסיתלהבהתאם  .ג

 + המ מקלטים 2ול וביט ב'  קומתיים,יינב וף רתבקומת  מוגנים  מרחבים  רי מסחשטח  תוספת  ת 

המרתף םושירותי הק טח לש בניה תוספת, בקומת  בכ המסחרי  הניס יים   וגלריות הנ ועליו תחתונהה 

טכנ  משושיש קכמבנה  תוספת  מ המוי.  שטח  שתכיל:  מחסנא'  בםיסחרי,  קול,   ם יי ותושיר נוע תי 

 נות. וג חדרי מכ הג תמוובק

נויים לשלוש הקומות ית שי תכנ ר לשויא ניתן  9.3.1993הניתן מיום  ,516 פרר בניה מסלהיתבהתאם  .ד

ים חריחים המסהשט לטות וכן ביוים לגלר ת שטחיספ , תולמסחר 343תכנית  פידות ליועהמ ותונ העלי 

 וח. טומההזמניים ו ף וביטול המשרדיםרתבקומת המ

כי המ 12.2.1995מיום  772 ר מספר מג עודת תלאם בהת .ה שבעולה  להיתרי  נונב ון נד קרקעין  בהתאם 

 72 רספתר מ, הי6.11.1991מתאריך  18ר ספ, היתר מ8.5.1991מתאריך  763 ספרר מיתה בניה מספר:

 . 9.3.1993מתאריך  165 רפמס, והיתר 5.5.1992 תאריךמ

 . 11.3.1993 םומי 762ספר ודת גמר מ ע תרכל הוצאה קולנוע ולהיפל -  רההע

יסה מת כנ בקוים כנודניתן אישור לתוספת  10.1997.1 וםמי הניתן , 865 ר ניה מספבתר ילה בהתאם  .ו

 מ"ר.  86 - כ  של רא' בשיעוקומה וב ונהליע  תחתונה, בקומת כניסה

 הבניה. תר יהל המצורף יטשרצא התלא נמ

בנאם בהת .ז לשאישוניתן  9981.9.11 מיום הניתן, 791 מספר יה להיתר  לחנות  ון ניחמ 18ורג ח שוימ ר 

 וניות. מכ תפטי לשב + מתקן ת אביזרי רכמכירל

ו כן "ר. כממ 88 - ינו כ ה יפהשטה עולה כי שטח החנות ומתקןבניה ר ההיתל  ף רבהתאם לתשריט המצו

 אינה לשימוש. תףמר טח קומת הכב יתרת שרלי כ וןושטח לחני שטח זהלמעט  ולה כיע

 
 ג. ר החו ושימלש זמןה בלבגהאין  יהנבההיתר ב 18
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מספר תדולתעבהתאם  .ח נבנהוד בנש רקעיןהמקכי  הול ע 1999משנת  993 גמר  בהת בין ן   םאהשאר 

 .9.11.1998מתאריך  791בניה מספר רי יתלה

 

מספרבהתאם  .ט בניה  מ ת ינה, 1161 להיתר  אי .200223.6 יוםן  לה שוניתן   ת לאנטנו תרנים  9קמת ר 

ה פולתק  ורגש ח, כשימויםיק ב לגגמסבי מ' 2פלות בגובה שת אנטנות מ 2 - ניצבות ו ית לר לותקשורת ס

 רת בע"מ. ופלאפון תקש - ר יתבעל הה. יםנש 5 של

 

 3לל כו ה רתשותקתקן ניתן אישור להקמת מ 7.20024. וםמי ןהנית , 1156 להיתר בניה מספר אםבהת .י

 ע"מ. ל ברא ישסלקום  – יתרל הה . בעים ן בת וגג קני ת מעל לאנטנו 

 

ריים מסחים חטלשר שויאניתן  .42005.12ום מי ן הנית, 28902004 ה מספרבני  תרהיתשריט לם בהתא .יא

ביחס לדרישת  הלעיירי  כס בנת ויעקב מחלוקת בין בעלי הזכו ל (ועבפ  שמזה לא מו היתר בניה  .רתףבמ

 . ר)יתלהה היטל השבח

 

בניאם בהת .יב מספרלהיתר  מינ ה, 29020040 ה  לני .052012.12ום יתן  אישור  בניהתן  וכנים וד  תוספת 

המ  730.11של  ריעו שבון הקיים י במבנה הקנ בושינו  מ"ר 550של תף במר ןחסמ  לל וכ "ר  לוקת ח יים 

  ת.ויו החנ

 

חרית מסת קומה ספ תו, אר, בין השהותר 5.7.2011ם יובהניתן , 17002010 להיתר בניה מספרבהתאם  . יג

ו 3,492.69של בשטח  במרתף שטחיטאמ"ר,  "כניסה ומובק ם ימת  מ"ר  896.93ח בשט תחתונה"ת: 

 "ר. מ 844.53בשטח  "סה עליונה יו"כנ 

 מ"ר.  19,084ף של קבהיו יני ה יקר י ערחמסח טש כסה"
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מספר הל תאםהב .יד בניה  כי 20157.6.ום בי יתן נ ראש ,20120612יתר  עולה  ם ויישינ יתתכנהותר , 

הקיבמבנ הקניון  הכוה  אטוחישט יחת פת  תללים  ום   יםשינוי לרבות חלופיים,  חיםשט ת אטיממים 

 שרים. המאו םיסגרת השטחמבמשטחי החניה ב

 : םאים הבאינהת אר,ן השי , בוא לשימוחר לא ר אהשן בי  והינ ריתהה

 שה ריבדה ידמהווה הפרה להיתר, אי עמ ההיתר, ט ריתשב טחים האטומים כפי שצוינו ת השמשהש

 .19יהבנה היתרטול תביא לביזו, 

  יצוע שלדלבי אחר א י מינויפנל  התחילאין ל . 

  תו בריאד המשרבוי אש, כי( וניםהחיצ םורמיל דרישות הגבכיש לעמוד.( 

 יתר. פי ה ל  יה נב ה עלביצו ₪ 50,000סך  על יתת בנקאבוער תדקפה 

 

 במבנה הקניון נויים שי  ניתכת הינהמטרתה עולה כי  20120612מספר ה ני ב היתר לתשריטהתאם ב

 ים: ללהכו קייםה

 . פיםשטחים חלו ימתאט ו אטומיםים ת שטחיחפת –

 . ןת הקניו בכל קומום שינויי –

 .גות נעותר י מד, שינותעלימ הוספתת, נעו תגודרמו תיימקגה מדר, מהלך יותל עפירוק מ –

 פטל.מרחוב יוס  היסנכ ביתני בידוק בטחוניים ב שני פתתוס –

 הנקה.  רדמשא וחמעלית ם, סניספת מחיימות, הות קול חניויטב ם:יישינוי במבנה חניה ק  –
 

 :שה להיתר הבניהבקבתשריט הים וקש חים המבשט לתטב

מסחר 

קיים

מסחר 

מוצע

אחסנה 

קיים

אחסנה 

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 5,319כניסה תחתונה

23.5%  3,997  3,935  0.4%3,997  62 62חניון 3

85.2%  14,482  8,735  33.8%9,020  5,746 16 95 1,067 4,568כניסה עליונה

29.3%  4,971  4,938  0.2%4,971  33 15 18חניון 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 

 

 
 מ ח"ל רורב א(לרטי ליב גרש ללאבמ ותיוזכה ת עללוקחיין במעד ף זהעיסכי  יד תבבכ  םרשו הניתר הבהיל גבי ע 19

 .היתר)ל גבי הזו ע ההערי רשם מ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
53, Igal Alon St. ,  ASHDAR  House 2000 , 67062  Tel-Aviv ,  Te l: 972-3-6878111 Fax :  972-3-6872444 

 

 

 

 

I:\DATA\DOC31900\31958.3.doc 22 מודע 

 

 

 בניה) ר התהיבם שרשו כפיה (ינהבת ויוכז

 "ר מ 24,270 = ח מגרש טש

 20מ"ר  025,75=   יםסנחמשטח עיקרי לבניה כולל 

 רטי בללי 32.5%/ לקניונים  67.5%=   רהכיח כםשטח עיקרי לפי הס

 ר) "מ  X 67.5%  =17,384"ר מ 25,750מ"ר ( 17,384=   וניםלקני  עיקריח שט
 

 )ספת מרתףובגין ת 2.5%+  יתהקלה כלל 6%( רשמגה חטמש 8.5%=  -  בניה לותק הפרטי 

 רי לבניה בהגשהח עיקשטסך 

 ר מ" 1,445=  מ"ר  17,003רש משטח מג 8.5% הלבגין הק

 ר) מ" 1,445+  "רמ 17,384מ"ר ( 18,829=   שר בניה על המגעיקרי לח שט

 מ"ר  18,805=  יתר בניה ה  ימבוקש על פשטח עיקרי 
 

 
 06121220 רמספה ינ ב היתרין רת הח"מ לעניעה

ק מסימון לאטימת חליין לענ ר(בין השא 20120612ר מספ בניה תרלהית התאמו אי ספרקניון מהנה במב

 שטחים במבנה).

ויים של שטחים פניחה ואטימה תפל  ,12016131יה חדש מספר להיתר בנ ן בעלי הזכויות הגישו בקשהכ על

 . )ליע יף טו' לע פירוט ס(ראה 

לעשות ולא  2012612 רפסמ תרהיעל גבי הבניה  ר יתהל ה קשהבאת יש להגעדה מהוו וביקשות בעלי הזכוי

 ד). שטחים בלבהסדרת  – םמינוריי הם המבוקשים והשינויים שכן(ודיגטלית  ה חדש ההגשה מקיפ

 . 20120612המאושר  של היתר הבניהף ות להאריך תוקשו בעלי הזכויבקהתעד שיינתן היתר בניה זה, 

 

  20161311בניה מספר  רתילהה שקב . טו

אשר מטרתה , 20161311בקשה להיתר בניה מספר  יתמ המקו לוועדהעין הגישו מקרקב ויות הזכ י בעל

 : ה קניוןנלמב 20120612' מס ר ם להיתיויתכנית שינ

 . ופיםחל יטום שטחים וא ם מיטוא טוחיםפתיחת ש –

 . יוןקנת הקומול בכשינויים  –

 . ות נעותמדרג ות קיימת ורג דמ מהלךות, מעלי פירוק –

 .פטלבכניסה מרח' יוס וניבטח בידוק ני ביתני תוספת ש –

 . קיים ניהמבנה חי ו שינ –

 
 . ע תב" פי על "רמ 0025,7 20
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 : מןלקדכ ה, עול 01810.6.2ם יומ 11201800ספר מי רישוות שר להחלטת םתאבה . 1

ת רבום, לנויישיתכנית ל .20157.6מיום  12201206ה מספר יר בנ תתוקף הית הארכ  – ת הבקשהמהו

 ם. ריניה במסגרת השינויים המאושח ה בשטחי םיינו ש

 . 6.6.2019 םויעד לת פשנה נוסת הארכת התוקף עד לר אלאש – ה לטהח

דת ים לקבלת תעונדרשה  יםרושים את האיולהשל 20120612ניה מספר בה ר הית תנאי לכ מוד בעל שי

 .21הגמר 

 

 

 : ןמ קלדכ להעו ,2019.60.1 מיום 20190005ספר מת רישוי ת רשולטח הלבהתאם  . 2

הבקשהמהו ועדה  – ת  החלטת  תוקף  ם שינויי יתתכנ  -  01810.6.2ם יומ 11201800ר פסמהארכת 

 ר תוספת שטחים מסחרים וגלריה לאחסון. . ואישו20120612מספר בניה  רתלהי

את  – החלטה  ההחלט  הבקשהלאשר  תוקף  מיום והארכת  הוועדה  ההחלטה 10.6.2018ת  תוקף   ,

 . 26.6.2020הוארך עד ליום 

 . המפורטות בהחלטה השלמת ההערות חרלא א צי יתרהה

 

 

הח"מה מזמין התב –  ערת  לדיווח  ע אם  הדעת  כי חוות  כלולה  והאישוריםא נתה מולאו  למעט  ים 

 ת הארכה נוספת. הם פנו לוועדה המקומית לקבל, וכי אישור כיבוי אש

 

 

 

 
 . ו'וכ כנן שלדתמ תצהירש, א כיבוי אישור: תבין התנאים/דרישוכי ה לו ענים רת הקניוחבפי דיווח  על 21

ה התבבעלי  בםספינו מכיםמס/יםאישורין הכלו קשזכויות  מבקרם ,  ואין היום שתהג מ פטורשים הם   שוני ת 
 המאושר.  20120612ר  מספר תהיל  סחיב םיהלגב
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 320מספר ה לק ח –" קםשהמבנה "

סה בחנות נידלת כ בתרחלהור ישניתן א ,.50209.6ום ין מהנית , 01462004 פריה מסר בנתלהיבהתאם  .טז

 א תוספת שטח. ללי ד הצפונבצ רםפאסופר 

 

וש שימ לה מוק פתוס לתר וישן א יתנ , .60012.226יום מתן ינ ה , 20060158 רניה מספלהיתר ב בהתאם .יז

 יים בקומות. + שינו  )םנה קיים (שקושר למבכ ן כמכו

 

בנתלהיבהתאם  . יח מסר  א ,.802012.2 וםמי הניתן, 0152008 פריה  כים לנרמפה  וספתלהור יש ניתן 

 .ספת שטח תו לאל –ושינויים 
 

 : )2008015(  יתר הבניהתשריט הב וקשים לת 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

 

 . נדריםט 3 +שאיות מ 5+  לי רכבכ 274 – לקומות חניה ם מ השקה בנניה, במהב רתיה טשריי תפ ל ע* 

 

בעלי י שפנל ר הבניה האחרון יתהינו ה 0082 שנת מ היתר זה : )1520080( ה יבנר להית -מ רת הח"עה

הגישיוהזכו בקשותת  ה ילהיתר ו  בחלכוללובניה  שינויים  ם ובעינה  םיוישינ( יםהקי נהמב מה קת 

 .22) הקיים הים מעל המבנגורם/מדישרלמגדל מפת סו ת ריצול ך ורהצמ

 

 תר פי הי ה עלבנר נאש שבנדון הנב מללה כי וע , 5.12.2007 ביוםתן אשר ני )5 קנה(ת 4פס לטובהתאם  .יט

 שירותי חשמל. ן מתאישור לניתן , 20060158מספר 
 

ב בהתאם .כ אית נ ,30117.12.2יום מתן ינה  ,20120128 ר ניה מספלהיתר  ות ערכי וה תרגנולהתא ר ויש ן 

שטחוה ריסה וע לביצ של  וח  יבניה  הממסחר  בתחום  המסניה  ובה חריבנה  הקיים,  ציבורים שטחים 

 . העתידי ייןבנ ה ת כהכנה לבנייתשוה הנדרהבנית ודועבצוע בי תובלר בנה,למ חוץשמ

 
 ו.כוים גנמו , מרחביםתיומעלי ריפסה, יובי כנלן ורים, כגוומגים רדמשדל ת מגפתוסן יבג ינוייםש 22
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בבהתאם  .כא מסלהיתר  ביום  ,85020130ר פניה  ניתן  כ ,01511.26.2 אשר   יםוי ינ ש ת תכני תר והי עולה 

 . םטחיש פתללא תוס ים יק  הנבמב

 

 ם יוי נית שינ כתם ת שינויי ני תכ הינהמטרתה כי  להו ע 20130850מספר ניה היתר ב טילתשרהתאם ב

 . יםפת שטחתוס  לאם ל יינה ק במב

 
 

 :ניהתר הבבקשה להיה בתשריטים וקש מבה 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. ביניים

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  -חניון 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 "רמ  7,632ל כול 2015 נת ה משניב  רבהית ובקנה  שטחה –

 .מ"ר 7,832 כולל 2008 ה משנתניב  בהיתר בשטח הנקוה –

 ר. רי למסחעיקר מ" 200- "נגרעו" כ ה י הבניהיתרי שנ  יןת" ב ויוכ זהת ם "טבלכוסי ית כי על פ לראו תןני –

" ילהח ר צאו"בנק ח טשר מעבגון ר (כמסח חיט שים בין היתר: הזזת יה כוללנ תרי הבבדלים בין היהה –

הנוכיקומל ן שהי "ש וסףובנ ) חימו  המרת  עיקרי שירות" חטגם  (כגון ל"שטח  מחריסג "  חלק  לל ת 

מסחפריק לשטח  מסגיר, ה  מס לשט ןודרסרת  ו חרח  "המ)  עירת  שירוקר שטח  ל"שטחי  ן כגו( ת"י" 

 . ציבורי) ן/מעברסחר למסדרו י מחט ש הפיכת

תר מ וי  גדולים  םשל שטחיה" ערי ג"ולל כ על פוב י השינו י כ יו פנ  ה על נרא  בניהה י רבבחינת תשריט הית –

 . תויובלת הזכהרשומים בט יר עיקר"מ  200 –
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 20130850 ספרה מבני תרהי ביעל גון דנבש של המבנהר) (מסחקרקע  קומת ור אית

 
 20130850 ה מספרהיתר בניגבי  עלדון ה שבנהמבנ ךתח

 

 -1 ףרת מ
טחים שו סחר מ

 םיינטכ

 קע רק ת מקו
לק , חחר מס 
ת וכולל נויותהחמ

 ב ו לרח היפחש

  – 'א הומק
  ורובב סחריש משימו

 ון תחת גת גומק
 שר וכ חדרש לימוש
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 ס כנבות כויזה
 

 ם"ית ב ןו"קני

 כדלקמן:  השאר,בין ה, עול , .12.20202ך ריאתמ יותכוזהקס נמפ עידמ 23לט לפם תאהב .א

 . 7128:   ש גו

 .)318 - חלקה ישן  מספר( 319:   ספר קה מלח

 מ"ר.  17,010:  ם שוה רק לחשטח 

 ח. פיתואל ורשות הלישר : קרן קיימת  יות בעלו

 . 63.208.9 - סיום תאריך  ,למותבש -  "מראל בעשיב יםניוקנ :  24ות רחכי

 : תאמשכנ

 ם כריחוה כלל ם עוסכ גבלת שונה, ללא ה רא  דרגה נתא על משכה הער השמ רנ 15.8.2018ך בתארי 

החכירהזכויב 1/2בי (לג פזרזני" – א תהמשכנ ילבע ,) ות  הלווה בע"מ" נאמנויותנבו  ק  שם   ,– 

 "מ".ל בעם בישרא ונייקנ"

 כרים על כל החוסכום  תלהגבונה, ללא שא רדרגה  אכנתמש ה עלהער מהשרנ 16.9.2018יך ארתב 

הבזכויו 1/2בי לג( המשכעב, ) חכירהת  פז " –א נתלי  שם בע"מ" תנאמנויו ונב רזניק   –ה וו לה, 

 מ"."אל בעקניונים בישר"

 
ות נ, התק9691 –כ"ט תש עין,קרקמהחוק בתם משמעוכ עתק רישום,ה שר אוואמ שוםירנסח  וניה אז דעימ לטפ  23

  יו.פ עלש  יםלנההו
נל י כ חסבנערה מה הרשו 24 הי נרשכווונת הה מרחכישמה ר א  לומתש(ל ורשההוב רהבבהעגבלות מו  פי ע - ב ת  ל 

 . )ןהוומ ירההסכם חכ םחת, נב' ףיבסע ההחכיר הוזח
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"מנהל ,3.3.1999ונחתם מיום רך שנע ה מהווןריכח לחוזהאם תהב .ב ימקר בין  ם ניוינ ק"ו" אלרש קעי 

 :דלקמןכ ,שארן העולה ביחוכר") ה" ן: הל(ל  מ"אל בע"רשבי

 . 7128:  גוש 

 .ות)(בשלמ 299 : ה חלק

 . 8.9.1987 וה דהינעסקר השויא  נים, החל מיוםש 49:  ירה חכת תקופ

 חי.זרחרי ואסמרכז : מ רת החכירה טמ

 ₪. 11,208,791: גרשודי של המ סיה  הערך

לפ  קיבולת  תבניה   1.4.1992 -  מ  תיהממשל  ישמא ה ומת בשביטוי  ייד ל שבא  י פכ תר היל  בניה ת כניי 

 : רתיה שולמו דמישבגינה 

 י רח מסחטש

 ר מ" 1,838.67:   תף מר קומת

 ר מ" 5,935.74:  ה ונמת כניסה תחתוק

 ר "מ 5,060.53:  ונה עלי ה יסנ כת קומ

 מ"ר  42.644,6:   ' א קומה

 מ"ר  17,499.36:   סחרכ מסה"
 

 

 ח חניון טש

 ר "מ 4,539 :  מרתף מת וק

 מ"ר  4,005:  ונה תיסה תחנ כ מתוק

 מ"ר  5,432:  ה נליוכניסה ע מתקו

 מ"ר  4,000:    -  2.60 לספמ

 מ"ר  ,0345:   +  60.2מפלס 

 מ"ר  28,470:   וןסה"כ חני

 

 ם דוריפרוז ו יםברעמשטח 

 מ"ר  1,880:   ף תרת מקומ

 מ"ר  2,508:  ה ניסה תחתונכ תקומ

 מ"ר  2,885:  יונה לע סהכני קומת

 ר "מ 092,7 :  ' אה מקו

 ר "מ 10,063:   סה"כ
 

מקלטים , םירותית, שוי ת ומעלודרג, מ מלשח חדר  נות,וכ ר מה חדמכילקומה  לכ"ל ים הנלשטח בנוסף

 ות. ונמכרי דוחבמרתף 

 ם. ייחים מסחרשט  בחישוב םלוליזדורים לא כרוופם ריוק מ ריםמעב

  .רחס מה טחישבה ולכל לא תוח ון פ ועדת למזנ י מהמ"ר  400 - שטח כ רחבה ב בקומה א'

 המסחר.  יחט ים בשל ול כ יםנהמחס שטח 

 "ר מ  11,000במכרז (דהינו מו שפורסיות וכעבר לזמהן עיל ש ל רטות ופהמ הינ ב ר זכויותתר עבוי הי מד

מעטש מ"ר 3,420 -  ונים חסמ מ"ר 2,000חר, סמ מקוריםבריחי  ה )ם  דמי  של בגר יתשולמו  ובה 

 .13.4.1992ך תארילל מע"מ בו כ ₪ 7,643,944
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רת בהל לחנע המ ידמו  ,22.6.2011מיום  ניהספת בלתור קשראל ב שי עירקמק  הלינעת מדוהל םאבהת .ג

בישונני"ק בע"מ"ארים  מוכ הי כ ל  לתוסם  לאחכסבנה בני  פתנים  שיש,  של  ר הית מיד  מולו ר  בסך 

 הבאים:ם ניתובוסס על הנמש  לל מע"מ)(כו ₪  1,398,369

 ר "מ 27,722.0 =  שבוקח מטחוזה + ש  יפ  לשטח עסה"כ 

 מ"ר  27,562.3=   םושלמתור פטה שטח כ"הס

 מ"ר  159.7 = ם יב בתשלוטח החי ש "כהס

 

"קניונ 27.6.2011ם וימבונית לחש בהתאם של סמ" בע"ל ראביש יםשילמו  ( 1,398,369ך  כולל ₪ 

 ר.היתן דמי יגמ) במע"

 
 

 

נערךה ולפע תוףיש להסכם ם תאבה .ד לישני "קנחתם ו  אשר  בע"רא ונים  בת"עיריי ןביו מ"ל   ים"  ת 

של  טח ברוטובשה נכס" (יחידאת "ה רעבין להניי ו מען וני הק  כי ר שאה בין  עולה ייה")"העירלן: (לה

בק  1,200 ה ומ"ר  שישא), וןני קהל ש ה נעליומה  הע, עו קולנ תביכ ברבע שומר  למטרת ייה ירלידי 

 ה. מורל תלא כ זאת לו בות סינמטקלררונים יעוך ותרבות ינלח געתונ ילות הת פעהפעל

 . לקה ל וחתפיון ן הקנות בהנכס יעשו בשעבשים ימושה

מוגבלת תקופהל לעירייה רסמיי ס הנכ מיום הח בלתי  והו10.10.2012ל  כל  לאל  היי רילע ר יימסא , 

 ה. רותמ

שלם ת א'. העירייה ל וכוים מ  לנונה, חשמשלומי הארתה את יי תשלם העיר  הההרשא קופתכל ת ךשמב

 ניהול. מיד
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 "קםה השנמב"

הינו  בנכס  הזכויות  מספ פרק  גם אשר ,203 רלחלקה  השנמב"את  כוללת  חוות  ואשנ( הבנוי "קם ה 

 . )חוות הדעת נשואמחלק  מהווה נויאאשר משרדים /מגוריםלמגדל ות הבניה יוכז ם את) וגהדעת

 

 מן: קלדכ אר,בין הש, להעו 20202.12.ך תאריבופק אשר ה נקס הזכויותפמ דעמי 25לפלט אם תהב .ה

 . 7128:   גוש 

 .)318 - ה ישן קלפר חסמ( 320:   ר מספחלקה 

 מ"ר.  7,380 : חלקה רשום ח שט

 קיימת לישראל. ן : קר  ת ויולעב

 : 26ותחכיר

 .2.1.203227 –יום יך סתאר  בשלמות, –בזכות  קהחל, בע"משראל בי םיקניונ
 

 : תואמשכנת

 החכירה של ל ע ,םסכובלת גהלא ל , ראשונהרגה ד אתנמשכ לע רה הע שמהרנ 13.5.2019אריך תב 

הפועלים " –א כנתשמה ליבע, )מהחכירהחלקים  40/100 יבג(ל מ"בע" ספטיפרוברטי יל" בנק 

 . מ"בע" אלם בישרי קניונ" –ווה שם הל ,בע"מ"

 על נרשמה 9.9.2019אריך תב שלכיהחעל  , סכוםת בלהגלא ל ,נהראשו הדרג נתא כשמ הערה   רה 

נבו "  –א כנתהמש בעלי , )יןרקעמקב ם חלקי 30/100 (לגבי מ"בע" ראלשיבנים קניו" פז  רזניק 

 . ""מבע ותקני זיכרביג מ" – לווהה םש, "מ"בע נאמנויות 

 ע  נרשמה 9.9.2019אריך תב הגבלת נהשוא ר דרגהמשכנתא  להערה  ללא   לשהחכירה על  , סכום, 

ביקניונ" פזרזני"  –א כנתהמש י בעל, )יןרקעמקב ם קיחל 30/100(לגבי  "מע"ב  שראלים  נבו  ק 

 .""מבע כסיםום נטרשא" – לווהה םשבע"מ",  נאמנויות 

 
ת ונהתק ,1969 – "ט, תשכיןערקקמה מעותם בחוקשמכ, םשויהעתק ר או רשמאוום סח רישנ ונזה איע דפלט מי  25

  .וי פל שע םליהנהו
נחתם  ,חוזה החכירה יל פע  -  לב מתולתשהורשה (ן הגבלה בה ואיבהעברהגבלות  יימות ק כי  חה בנסרה העומרש 26

 ן). ווהמה חכיר םהסכ
 . 3.5.1998ירה מיום וזה חכעל פי ח 2.1.2032 הינוזה  הסיום חכירתאריך  27

חכירה חונחתם  21.6.2020ריך בתאת זאעם  יחד  ליום שתוקפו  חדש זה  בלשכש 4.2.2069עד  נרשם  ת טרם 
 ם).בלשכת הרישוהמעודכן ם ושך הרי הליחוות דעת הם החלו ביווח מזמין (בהתאם לד הרישום
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חכלחוז בהתאם .ו מהווןריה  מיום נו ךרעשנ ה  ישרמק ל"מנה בין  ,3.5.1998חתם  ורקעי  שקם "אל" 

 : ןמ קלד, כשארה בין עולה) "ר"החוכ הלן:" (לבע"מ

 ).ותלמ ש(ב 311:  הקלח . 7128 : ש גו

 ר מ" 7,267:  שטח

 49 –+ אופציה ל  2.1.2032ועד  2.1.1983נו דהיעסקה שור האימיום ל ם, החישנ  49:  חכירה  תפותק

 פות.סים נושנ

 . ריח: מרכז מס ה ירכ חהת מטר

 ה ני ב ולת קיב

כו ף בשומרתת ויקומות מסחר  3ם מעל משרדי  ומותק 11בן  נהבמ ( "מ 25,445 ל שלל טח   +  ריעיקר 

 . 7.11.1997אריך ת הל בידי המנעל  ה רושאשבניה להיתר נית תכ ב רטופ כמ )תשירו

 אר: ן השיה עולה בהחכיר חוזה בניה שצורף לה ט היתר לתשריאם בהת

 מרתף). מת ועל קמות מקו 3 ללומ"ר (כ 8,422 :יריק"כ שטח עהס

 .)םי דת משרומוק 11+  ףתרמ ומתות מעל ק מקו  3ל לומ"ר (כ 13,372קרי: "כ שטח עיהס
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  – )2020( "חוזה החכירה החדש"

חדש וח םנחת חכירה  כולל 320לחלקה זה  המסחר בנוסף אשר  למגורים זכויות  גם לשטח  בניה 

 וא חוות הדעת.שנמ הווים חלקומשרדים אשר אינם מ

 

מחכ ה לחוז םאבהת .ז פרטים)  - וןהוירה  (קבלנים  ניצול  ו/או  יעוד  תיק  -  שינוי   א'50170868מספר 

י מק לנה"מבין  ,21.6.2020ום מי  חתםונ  ךרשנע ב"ו "לאשררקעי  (לבע"מ ישראל קניונים   הלן: " 

 : מןקל כד ,רשאה בין עולה) ו/או "קניונים" "ר "החוכ

 ).ותמ לשב( 320:  קהלח , 7128 : ש גו

 1/483בי/ מספר  : ת תכנית מפורט

 . 4.2.2069עד ו 5.2.2020 ו דהיינ השור העסקים א מיול הח ,םשני 49:  ה ירחכ תפותק

 .28רות ת השכימתום תקופ שנים החל 0:  נוספת  הירחכ

 תעסוקה מסחר ומגורים.:  כירה מטרת הח

 על פי תב"ע  : היעוד 

 יח"ד.  130 : לת בניה קיבו

 .)₪ 84,708,144 –המגרש  (הערך היסודי של ₪ 26,259,524 : ירה דמי חכ
 

 תנאים מיוחדים 

 : 1/483מספר  בי/ תמפורט תתכניזכויות בניה לפי  - 

 מ"ר שירות.  11,500 מ"ר עיקרי + 12,500יח"ד בשטח  130קומות הכוללים  28 – ורים גמ

 ת תחתי.רויש "רמ 801+ י ר עיקרמ" 2,284 ,  שירות עילי 2,821+  מ"ר עיקרי 5,547 – מסחר 

 מ"ר שירות. 5,000מ"ר עיקרי +  4,950הכוללים ות קומ  11 – סוקה תע

 ר שיורת. "מ  500מ"ר עיקרי +  500 –  ציבורי

בגינה בלבד. כל שינוי ו/או תוספת הינה מורה ששולמה שמופיע לעיל והת קיבולת הבניה הינה כפי - 

 .ור והסכמת המחכירשיאן ב תכנית טעוקלה/שימוש חורג/שינוי הבניה, בין אם בדרך של 

ורישום זכויות חכירה  סוסיום הבניה ורישום בית משותף, אכלהמצטברים של  התנאים בהתקיים - 

 היתר.  ימבתנאים לפטור מד משותף, תיבחן עמידתו אם לצו ביתתהב

 . 3.5.1998מת חוזה זה מבוטל חוזה החכירה המקורי מיום חתיעם  -

 החזר כספי.  ןיינת  חכירה, לאבגינם שילם דמי  הינ בה וא זכויותה והחוכר לא יממש את מלבמיד - 
 

 הצהרות והתחייבויות החוכר

הח כוללכחוזה  והתחייב ירה  החוכריו הצהרות  החכירה לא בה  ולעתרשומה  בה עתל ( ות  רושמה 

ות וימציא ת שכירתיקון זכו חוכר יחתום על ההתחייבות כי ם), אשר כוללות בין השאר בלשכת הרישו

 . יום מיום חתימת החוזה 801שכת הרישום תוך בל םלמחכירה לאחר רישו

 
ל  אופציה+  .23021.2עד ו 8392.1.1פה של שנחתם לתקו( 19983.5.מיום  כירהחמחליף את חוזה  זה הרה חכיזחו 28

 . )פותים נוסשנ 49 –
לתקופות חכירה  כירהחה דש את חוזה אים ניתן לחכפוף לתני בעולה כ עצת מקרקעי ישראלמו חלטותם להבהתא

 .ת)ושלישי  היפה שנתקונוספות (ל
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ניהול םתאבה .ח ב להסכם  "קניו, 20.2.2018תאריך שנחתם  וביובין  בי, "ג"בי  נים"  השארעולה  כי , ן 

 .29ול יההנהסכם רטים במפוהותים ירהש צועת בימה אעצל ת עלבמק גובי לביג תנים מוסריו קנ

ר: ביצוע הנהח"ש, בין השא  ,יכלולהול הפרויקט ינ ר , כאש30.6.2018החל מיום ינה הסכם ה תקופת ה 

ביג ו הפרויקט האדם שלבכח ע שינויים לביג הזכות לבצ .ו'וכפרסום  דום,עול, תחזוקה, קיגביה, תפ

 . ותרחוזי שכי םחתיל להכין ולהעתפ

פיבלבתמורה  – ורההתמ על  השירותים  ביג יצוע  תהיה  לגבות מהארש ההסכם  דית  את  מי שוכרים 

 כאית. יא זה  םלהיהול הנ

 

לענ"חהרת עה לדבה -  "ים בתן וקניב" הוליהנ י דמ ייןמ  "קנח ווחתאם  בישראל" ני יוברת  מי ד ם 

 ו. נכס וגודלוג הם לסתאובהבשוק מקובל כ ריםם סביניה רים ם מהשוכגביה הנקזהאחוהניהול 

 

בנ שמכר,  ם להסכאם בהת .ט " 2018במאי  9אריך תחתם  בבין  פרופרטיס   הלן: (ל מ"ע"ליברטי 

"ה(להלן בע"מ" לאשריבם ניניוק" בין ל )"רטי "ליב/ת"רכומה" בין  ,להוע ),"קניונים"/נה"קו: 

וומ תרכומ ה כיהשאר,  לקונימעבכרת  אתרה  הזכויולומון וי נהק ממכר ה  במא  וכן  .30ן וי קנהר כמ ת 

 . 32ממכר רת הישת יתרת לרכזוח  יתבל 31ה פציאו נקת עמו

 י שטח  ן עסק להפעלתושי רי ןיא , וכן33סק ון עשייר ןקניון אי לבהתאם לחוזה עולה כי  – סקע וןיריש

 .34החניון אינו פעיל  כןל עוהחניון, 

 

ת א ירדסהלאשר בא " ליברטי" לבין  "יםנוקני" בין תוףהסכם שים בהתאנחתם  9.5.2018אריך תב .י

 ת יוזכועלי הבכ םי הדדי ההם ש ואת יחסילרבות החזקה, השימו ,ןבעי  בין הצדדיםרקעין קת המקלוח

 ין. עק רקבמ בניהה פןאו סדרת תנאי ושאר הן היב ,ןי עקרקבמ

זיחד  כעם  נקבע  ההסכם, י את,  הוראות  פי  איזה ד ההשבמוע קעפיו תוקפעל  של  ות קאעסמ למה 

לפי  תזומן החולפמ ה ת קסת עמהשל לש רההקונה או במק די י עלל מימוש ש  במקרה ,האופציה ושאנ

 .העניין

 
לפנינער ליהוהנם הסכ 29 רכיע  וזההחימת מועד חת ך  בעלול  "לשת  במברטיית  ה, בקםשה ה בנ"  הנרם  ל ו יהסכם 

השקם ול על מבנה יחל והניהם כיברטי, אזי הסדי לי שקם מה מבנהת אש תרכ "קניוניםבמידה "כמה שולל הסכ
 . םהמבני שני לעל ח ואכן הועל יהול הנ תם לאחר הסכםישה נחהרכ הסכם. כאמור הבת ים ניוןק מבנהף לבנוס

"קב  טבתשרי םימנמסום הטחיהשאת  ווהמה ניון"כר הקמ"מ 30 והחויזכוכולל הם", ניניושם  הובות  ועד ממ חלת 
הקנ .מההשלה בממכר  יקנוהזכויות  מסוימיםבם קילח בה נלקו יון  הממלתי  אייבקנ כר.  ת ר"יתאת ל ולכ ונון 

 . "ותלנוצי מבלתיה ההבנות כויזאת "ור" חסמל חיםטהש
דיוח 31 פי  עומזמין חוו על  הדעת  א למה את מלוושי 1920 ימשה את האופציה החודש אפריל" מקניוניםלה כי "ת 

 התמורה בגינה. 
מהווהה רתית" 32 הכולל מהאת  ממכר"  מעלממכר  הזממ נודהין, ניוהק מכר ט  זכויותיוככר  הבהבנ ות,  תי ליה 

 .רסחים למחשטה תרתיונוצלות מ
 ון. יקנה ים שלמשותפחים הק לשט סען ישיורר דבהעבר ת מדוהדע תוון חמימז דיווח יעל פ 33
אש  בויית ככרמע םלהשלי ם ישיוריהציב יםחטשלן ווניעסק לחשיון ריכי לקבלת  עולה ,"יםניו"קנ חוודיפי  לע 34

  .רשדבהתאם לנמל ת חשמערכ תקנהת ןכל, וחשמכת הרלמע
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 :השקם") הנמב"ין (לעני ומיתמקה חה לוועדהל השבהיט "י/לרמהיתר דמי לום תש .יא

ל חכירה  חדש דמי  חכירה  כולל, 320לקה חלחוזה  ומשרדים זכויות  גםף בנוס אשר  למגורים  בניה 

 חוות הדעת. שואמנ  אשר אינם מהווים חלק
 

 

 מן: לקדכאר, הש בין עולה שות מקרקעי ישראל,רמאת  19.1.2020ם מיו כספי למפרט אםתהב .יב

 . 320חלקה  7128: גוש  ין המקרקע

 (*)  1/483/: בי התכנית 

  ₪ 26,259,000 –כ  :  ) 31%ר (היתמי ד תשלום

הח והתקבל מי ד – מ"הערת  שולמו  חכיההיתר  לחל הר חוזה  חוות נש (אשר 320קה חדש  דעת הוא 

 ה חלק ממנו).מהוו 
 

 , ה, תעסוקיםורג משל שימושים  483/1בי/ ניתי תכבניה לפ ת יוזכומשקף  פי רמ"י,סעל פי מפרט כ(*) 

 35מ"ר  11,454 - בהיקף של כ חר סמובנוסף רי יבוצ
 

, ת יםי עירית בל ידע בע"מ"ס רופטית "ליברטי פבר ו לחהוגשאשר , השבחה ת היטליושדרי לבהתאם  .א

 מן: כדלק השאר,ין ב  העול

 ₪.  10,981,566 =     לבסך ש 1/483כנית בי/ בגין ת 777 רספמ  ההשבחהיטל  . 1

 ₪.  1,294,649ל      = ך שבס 1/483/ית ב יתכנ  ןי בג 20140030 רפסה מ חהיטל השב . 2

 ₪. 161,063 =       סך של ב קלותין הבג 20170348 חה מספרבשל הטהי . 3
 

  – 36שבחה י הההיטל ענייןמ לח"ה ההער

 ת. בנקאי העברה י ד ולמו על יש ומיםהסככי לום רשום דרישות התש גבי על

 
טח בש והוא כולל מ"ר מסחר 11,454בסה"כ  ברומד חכירה זה הוחו ות התב"עהוראפי  על, מ"יר פרטבמ כך רשום 35

 תי.עילי ותחות, ירי ושרקעי חרמס
 ).חהב שהה ליטיות ה(שומ ועדההו שומות "מהח  יו בפנגצלא הו 36
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 רות שכי דמי .ב

  יג.ב ברת י חעל יד כתבו בות נמסר ירהשכ  מיכ סה יפרטו רות יכ הש ימד ני נתו  -  כללי
 

 . )טחי אחסנהלל שוכ( "ר מ 30,000 - ינו כון הבנדכס שנבק השטח לשיוו הכל ךס

 . 92% - כ  של הפוסתשכר במו כסהנ

 

 : םיית חודשכירוי שמד  . 1

 מ. מע" כולל אל ש דלחו/ ₪ 3,648,919  -     נויותחות רדמי שכי

 מ. א כולל מע"לחודש ל/₪ 3320,4 -    37ת יולולרת סונט אנות ריכשדמי 
 

 :מלייםניימהת רויהשכ יון לדמיפד תוספת .2

בענייאם בהת השכירות  פדיתון לנתוני  לדמיספת  הנכונים ים חודש 12( םליינימהמיכירות שה  ון 

  . מ"ע כולל מא ל ₪, 712,701ן בסך של עולה כי שולמה תוספת דמי פדיו  ,)2019 תלשנ

השנה  מאחר וכללה תקופות ממושכות במהלךמייצגת, שנה  הוותלא הי 2020חר ושנת א מ כי וין צי

ו ע"י זבשנה  שנקבעו ריםשר אופיינה בירידה בפעילות עקב סג, איתלהעדר פעילות כלכ ה הי בהן

 .מייצגתכשנה  ,2019נים לשנת כוהננתוני תוספת פדיון בחשבון או י הובו ושן הדשלה, באומהממ
 

 

 : חשמלמ חרוו .ג

 ל, שמחר ובצהכנסות/ הוצאות בסיס ה לכי ע עולה "מ",ניות בעק יכזרמחברת "ביג ח דיוום לתאהב

 .38לשנה /₪ 679534, –כ  נו בסךיהדעת ה וותעד הקובע לחלמו כון שמל נחוח צפוי מ סה"כ רו 

 

 :ייםום פניחטש .ד

 ה. רכפנוי להש טו רוב "רמ  2,391  -  כל ל של כובשטח ת דו ייחיון מספר הקנ ביחבר
 

 

 : הולנית רבח .ה

כס נהניהול ב לע תאי חר אעולה כי "ביג"  ,ישראל"ונים ב חברת "קניו "ביג" ת חבר ם להסכם ביןתאבה

  .39ניהול ה  דמימ יםגין הרווחשנה ב/₪ 00600,0של  םסכום" מעבירה ל"קניוני היאורה ובתמ ן,נדושב

מי אינם  אלו  אתיצנתונים  זא  .2020שנת  גים  עם  נכ אחרמת, יחד  פ צ  סושווי  באומדן   יד,ת ע ינופה 

 . נתוני רווח מניהול מייצגהובא בחשבון השווי 

 
כולירוכהשמי ד 37 בבוים תקלת  בגינ ותא ר(אש ודשח/₪  ,51814 של בסךנות לאנטס יחלים  היתר ר  ליהבנם   בי ג). 

ור בשיע  החתהפ םקדמ  חשבוןא בובדש, ה₪/חו 6,572 ך שלסה בבני רהיתם תר בגינלא אות שטנואנמ וליםבתקה
לו. א וכריםשודש מ₪/ח 5,915ל שיקף בה רותיכשי דמ ןבו חשבובא ן הר) ולכבהית לפו וטי הרבגין הסד( 10%של 

  חודש/₪  20,433=  ₪ ₪5,915 +  14,518   :ות ילארולסות נטנא ביגת לכירוי השדמך ס
 . 2019בסיס שנת  מחשמל הינו על הרווח  38
 . )2017-2019( ותם אחרונניש 3 לש וצעממ יסבס לע נויל המניהו הרווח  39
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 שווים באומדן הליושיקוגורמים 
 

 ים:א בם היקול יים והש מרו הג ת, ונ והעקרהיתר,  בחשבון, ביןובאו , היו ושה מדןבאו
 

 ה ממתאי מה ההשו גישת .ויאומדן שו רתלמט וןבנד ן שקרקעיל המש וקשי ה שוו  מוד את אלשתי בקהת –

 ת. כנסוהון ההיו  תשגי ה הינ וז  רכהלהע

 

 לשני.  חדא  ודצמב םהבנויי םימסחרי מבנים  נישהווה מ הדעת חוות  ואנשכי ון הנת –

מנבמ " סחרי ה  בשם  יםקהידוע  בת  מרת ק מעל מותוק 3בה וגבהבנוי  "ניון  שישל ווכ  ,ףומת  ה ל 

 ם. בת י, 92פטל ס יוברחוב ממוקם ה ,ברכלי ן כ המשמשים לחניו סיםמפל

  , תףקומת מרל עמות מוק  3ה בגוב נויהב "םהשקמבנה " בשם ערי הידוחס ממבנה לו  דוובצמ ברעממ

 .בת ים מרכז העיר, ב לויהר בוחרפינת  טלספיוב ברחוממוקם ה
 

 17,010 לשם רשוטח בש 319ה מספר ק חל ,7128כגוש   דועההיקרקע ל ע נוי ב" ם יון בת י נק "ן כי ו תהנ –

 . רמ" 7,380 שלבשטח רשום  320ר פלקה מס , ח7128כגוש   הע ידוע ה קרקעל  בנוי "קםהש נהמב" מ"ר.
 

בבממוקם  שבנדון כסהנ כיהנתון  – יםעיר  בעירשמו ,ת  את ת  , םי בת ,ןולוחם הערי  תיוסאוכלוקר 

  .וןיראשון לצ 
 

ל הנגישו כיהנתון  – וו ט נכסת  קבה  בשל  יוספטלמח כגון  םייראש עהנות ירי לצ רבתוזאת  ות שדר, לף 

 . םואניסנב בול ורחיוספט 

 ן. ודבנש קעין קר למך ננת לקום בסמותוכ מהקלה  כבתרהתוואי 

 

בבחבא וה – כי  ה שבון  בניגין  מיתר  לוועדהיטל שולם  20100017 רפסה  ים" ב" תהמקומי ההשבחה  ת 

 ראל.רקעי ישמקהל מנל  רתהי יודמ
 

 קיים ה ן יוהקנ הנם במב ר שינוייהית ,20120612ר ה מספינב ר ן היתת ני 7.6.2015 ום בישבון כי בח אבוה –

רת יה במסגי החניים במשטחנושי תובלר ,םיפי וים חל שטח  מתם אטומים ואטיטחית שפתיח לתולהכ

 רים. מאושה  יםחטשה
 

 

רישוי רשו תהחלטבן כי הנתו  –  היתרל ה שקבת הא  לאשר הוחלט  10.6.2018 םוי מ 20180011ספר מת 

מבני תכנה מ(ה 20161311ספר ה  להישינויי יתווה  מטרותבי ,)20120612מספר בניה ר תם  , התכנית ן 

 . ופיםחל חים שט ואיטוםטומים א טוחיםיחת שתפ

 

והארכת  שההבקלאשר את הוחלט  10.6.2019 םוי מ 20190005ספר מת רישוי רשו תהחלטבן כי הנתו  –

אם לדיווח התב .26.6.2020ליום וארך עד , תוקף ההחלטה ה10.6.2018ת הוועדה מיום החלטתוקף ה

הם פנו לוועדה , וכי למעט אישור כיבוי אש ים והאישוריםא נתה מולאו כלולה כי חוות הדעת ע מזמין 

 ת הארכה נוספת.המקומית לקבל 
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צ יהווהן יובקנע לנוו הק טח פיה שלמק /662/יב כניתת ושרהא  2016שנת ב – ווחת לר  ירובישטח ביעוד 

 ל ידיזאת ע(ו יוןבקנ  רסחהמטח לש ייקרע רמ"  1,300 רה לתוספתמובת, הי ת העיריבים ובבעלו שוהת

 .)ניהלב  רתוהמ סך כל השטחי לשנות את מבל 343/ ביתכנית ב יםיה המותר י הבנח שטבימוש שהי ו נשי

פעילות הפעלת רייה לעיזה ל חטש ברת עגבי הים ל ת ית ביר עי עםלה ף פעו ות ישם סכה םתח, נכמו כן

 עת.ת הד וושוא חמנק ה חלווו מהאינ טח זהש, ל כן. עותברוהת  וךינבתחום הח  ניותרו יע
 

תו אושרה 2019יוני  שבחוד כי הנתון – מקו תניתכשל קף למתן   " םי בת יוןנ"ק -  054בי/ מית מתאר 

 .40 )11.6.2019 מיום 3828 רפמספ. בי.ף תוק למתן םפורס( 4571202-025 פרסמ

ה אמהתויות לעמסחר) בניכוי רי מ"ר עיק 3,946ת (כויוווי הזתרומת הש חשבון ב י הובא באומדן השוו

פויה ה צרישובניכוי ד תכנית)ה ם למימוש סיכון (מועדיבניה והיתר ה נאית בדה , עמימחניון למסחר)(

 ית. התכנ  ר שואי עקב "י לרמהיתר  ת ותשלום דמיה המקומיעד וו מה חה בשה להיטל 
 

 

ר קור. בביולסלת ברוחר מספ של  רתמתקני תקשונטנות וא לחים שטכרים ושמ  המבנה  גבג  יכ הנתון  –

 נים. המתק מלק ין חגרק ב תר יותר הדה אעוו ה שרדיבמ

 .רת יה ללא נותטנתקבולים מאה ביחס לתחחשבון הפי הובאה ב דן השוו ומבא
 

 

 ים. רוכהש  ידי עלם ילמו שמשפי השכירות כ ידמבון חשב  אובהו –

שמרנותמטע השוד מבאו ,מי  ה, וין  מהפדהנוספים  ירותשכדמי  או ובה  ם,ימיישקכל כן, יוכאחוז 

 יסיים.הבס ות שכירמי הדון היו  רשיעומר תוה יון גבווי ה יעורן בש בובחש

 

עם  את לנכסיםז עםיחד . 7.5% -  6.5% ביבסם כיו ענ דומיםם מניבים בל לנכסימקוהיוון השיעור ה 

ת פווכירות לתק עם חוזי ש ו')וכ נקים ב ח,ויטב תו חבר ,רדי ממשלהמש (כגוןחד מיוים בובט םריכשו

ה יעוש ומעלה יםשנ 10ל שת וכורא עםנכסיל  וילוא  6.5% – מנמוך ינו ה ןהיוור  שכירות וזח ם   י 

בשווי יה ירידה ו פ שצמוכה או נ תוהפעיל תמר  בהם מיםוקילות", במיברות "רגח ת שלקצרולתקופות 

 . 7.5%- מ והב גלהיות אף ול ון יכ היוה רשיעו, יםסנכה

 טרטגי ם אסקוי, מהשכרי הטחבוה לשג ושיקל בלכוה ההגבו ה ס מניב בתפוובר בנכס ד, מנןקרה דבמ

רנוע ת ציר  על רקע ים בת  יר בעי שאה  לעי על  נלק האמור  בח ל  שווייח  היו  שוב   , תכנסוהה ן ובגישת 

היעיש משוקללו ממ 7.0%של  ןו וור  ה צע  דמי לת 8.0% - ו  םסיהבסית רוישכלדמי   תו כירשהוספת 

 ן. מפדיו ם עיבהנו
 

 
ם, על ידי י למסחר קניון בתח טש תתוספעל ידי  השאר, בין םי בתן וינבק רמסחשטח הגדלת  הינה יתתכנה רת טמ 40

 . יההחנח טש  חשבוןעליונה על המסחר בקומה ח השט תחבהרוית שיש החני קומתטח מש ל חלקש לביטו
 .מסחרמ"ר עיקרי  3,946 –כ ל יקרי שח עשט תפסתור, , בין השאיעהצמ כניתהת 
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  כי למועהנתון  הדנכון  חוות  נמצאים ד  וישראל  העולם  ווירלית בעיצומה עת,  מגפה  התפרצות  נה ו רו(ק של 

Covid -19 נכון לחודש , קניוניםוה חים ות הפות ינ ק ת של מרכזי השרה פתיחתם המחודשאו 2020דצמבר ). 

לתקופת  סגוריםם ו יוחפת יותרכזי קנ סגירת מלדרוש  הממשלה יכולהה, ואלחת התגמלמיחד עם זאת, בכפוף 

  .ארם)מזון ופ נף רשתות (למעט ע מוגבלת מןז

החל החלו במתן חיסונים ושר או וגם בישראל  חיסונים  ןת מאי ריקמאה FDA - אושר ע"י מכון ה  אחרונהל

 .ה תדעךהמגפ 2021ת שנכי במהלך  ו צפויב ופן א ב, 20.12.2020מיום 

שיש צפי להקטנת תקבולי את, ככל יחד עם ז ,עתיד)ת ב ונס זרם הכ(הוון  צופה פני עתיד י נכס מניב הינושוו

 . אלה מאומדן השווי קורנה יש להפחית סכומיםה עקבותית בנ מזפה ו הפסד דמי הניהול, בתקות ו/א ירוהשכ

דמי מן הפסד הכנסות בגיחתה הפ בון ה, הובא בחשטרם חזר לפעילות מלא קשמהפה ו גמהחלפה מאחר וטרם 

, אשר אינם מזוןרם ובנטרול הכנסות מחנויות פא( חודשייםכ של פויה צלתקופה  ל הווחי ני ורו וןידפ  ,שכירות

 . )להת רגילפעול במתכונ םיכישממו י ר כללסג חלתסגרים בעת הנ

 

בנכהז – זככויות  מהוות  הסכהשב בתחשיון בחשב הבאוה .תנ וומה  הרכיחות ויס  בגין  הפחתה   ם וומה 

 .החכירה עדחר תום מו, לא כירהח ה חוזה  שודי חבור ע נהל מקרקעי ישראללמלם אשר ישו

 
 

 

 

הנוכחי מצבב הינו  ס כנהל ש השווי אומדן – וחופשי ופשחת ורכיבשים ר(שוכ ם יימקי יםזיק למחו   ית), 

 . 31.12.2020הדעת  תוו לחהקובע ועד ון למנכ  בוד,שיעו ובל חמכ
 

 . דעתת הוו נכון למועד חן עי המקרקק ב שוומצ ורלבנטיים ומיםד  יםי נכסרחימ –
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 מה: ושות השיג
 

 :ןרקעימק  יסכנ ימת שוושות עיקריות לשוש גי ומות שלקיי .א

 

ם בתו סקהבענכס רת הן לקבל ממכייתנשם וסכה -  )ההשוואה שתגי (ק שו ווישגישת  1.א

   -  לת)מושכ הורצם בילועפה ,ןר מרצוכומן וה מרצוקונ ב ביןל

זו מ   ככל  םימ ום דיו בנכסשענ שת קאועס עלשוק בהסתמך  וי שוומדן א  ת עלבוססגישה 

ל םאפייניהבמ ר האפש   נש ביחס  מ ניםיי(מאפ ה מוש הא ונכס  שקוםיכגון:  , שוימש , טח, 

 ה). מוד וכ השוואהון ה ה, נת עסקעד ה מו ס,בנכ ויותבנייה, הזכ  נתש  ן,וכנ ת ניותנ  

ים ינדומים במאפי  יםור ובאז בההקרו יבה ההשוואה בסבי תונל נתוח שינ  הנעש וז השיגב  

 ת.ס נשוא חוות הדעה לנכ י התאמבמקדמ שומשי יתוך כד  ,םלהש  

 

נתונים של  פרס מם יימקי ת עדוות הח ל עב וקה ועדלמ ןכאשר נכוקר עימה ב ישי וזה שגי

 . היר כלמ םיצעומה םם דומי יסכר נים מספקיימ או ש ועלו בפבצעהתות שעסקא

 

 - ות היוון ההכנסגישת  2.א 

זובגי  ישיר ענ שה  היוון  ה ש שה  ש  ת ויצפוה נתיות ש ה תסוהכנל  הלפי   הראוי היוון יעור 

ה ה(כלומר  ההנא  של חיהנוכ ךרעה  נוי שווי  הוכל  מ והצפ  תודיעתי ת   תעביבק ).כסנהיות 

ההיוון ש כורמג  יעיםמשפ יעור  היציב  גוןים  משוכריםות   תמהו ,ותריכשהתקופת  ךש, 

המ נה וכו'השר, ושככס  ז(גי ימושים  מניבים לנה מתאימו שה  , םידר משר, מסח - כסים 

 רים). מגות דירול  המיאמת ואינה מקבצי דיור וכו' לון, בתי מ דלק, ת ונח, ת התעשי

 

 - )ייזפה  ויהשו (גישת תלוהע שתגי 3א. 

נ  זה  הלשו ן אומדערך בגישה  בשוקרקוי  הח ע  ה מוההק יהנבה תעלויו ן דמלאוופשי, ק 

 . ופונקציונלי)י יזפחת פ( חתיםף לפהיזמי, בכפו ח רוון הלאומד ו
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 ומה שה תרונוקע
 

  .וןלציון ראשון בת ים ולו ח  תסיולוכואת אבעיקר  משרתו, יר בת יםעבקם הממו ב מני סכנבר ובדמ

 

רק ישירים שו ה נינתו רהעד עעל  בלשט ואה  נהנכ של  קףהיח  ח ס  בוות שוא  ישת ג ,ההקרוב הביסבהדעת 

 .סוי הנכ שו  מדןלאו שה המתאימה הגי נה הינסות כהה היוון

 

נרכ בה  ה וסמ יםנכסים שהגישה  זה  גיג  שיעור ות מההכנס ןהיוו תשינה  כאשר  וני נת מ חלקנהיוון הנכס 

וון ור הי שיע מתן ת ורוכי הש דמישני מרכיבי מ חדא לכל תיחסויוך התת ם,מידו  ביםמניה לנכסים ווא שה

 י: רלוונט

  פועל.ב ם יהחוזירות כישה) דמי 1(

 ן פדיון. יג וספת במת עיםנוב י השכירות ה) דמ2(

 

צב ולמ נייניהק בצלמ כנוני,ת לוונטיות למצב היות רת שמאוהתאמ תו עמבוצ ההיוון  תואוצת ת קבל לאחר

  .ןדובנס שהנכשל הפיזי 
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 ם יחשיב ת
 

 

 
 סותהכנה וןהיות ש גי פיל שווי הנכס ען מדוא

 

 :  )שמלוח לולריותס ותטננש א"דמה בגין סנהכלל כוא ל(  םימחסנהו  רהמסח יחטש ין שוודאומ .א

נכון לחודש דצמבר 2020
דמי שכירות 

חודשיים 
אקוויולנטיים

תוספת דמי שכירות 
כאחוזים מהפדיון 

3,648,919 ₪הכנסה חודשית מדמי השכירות במעוגל

43,787,028 ₪הכנסה שנתית מדמי השכירות במעוגל

עלות שנתית  עודפת בגין הוצאות דמי האחזקה של חברת 
הניהול.

₪ 0

712,701 43,787,028₪ ₪סה"כ דמי שכירות שנתיים

7.00%8.00%שיעור היוון

8,908,763 625,528,971₪ ₪סיכום ביניים במעוגל

סה"כ שווי בשלמות על פי היוון הכנסות 

סה " כ שווי בשלמות על פי היוון הכנסות במעוגל

₪ 634,437,734

₪ 634,400,000 
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דגירניתוח  לשינ ושות  בשמימדית  ו פתה וריעוי  בתחשיבהיה ורבשיע םיוינשיוסה  דמ וון   יהיוון 
 ל): וחשמות נות סלולריהכנסות אנטלל א כו ל(  יםסיסירות הבישכה
 

 
 

 

 :מפדיון תספכולל תו לאם ים בסיסי יית שנ רותיכש דמי
 

6.75%7.00%7.25%7.50%

 ₪ 648,696,711₪ 625,528,971₪ 603,959,007₪ 583,827,040

ירידה בתפוסה
בשיעור  5%

₪ 616,261,876₪ 594,252,523₪ 573,761,057₪ 554,635,688

ירידה בתפוסה
בשיעור  10%

₪ 583,827,040₪ 562,976,074₪ 543,563,106₪ 525,444,336

שיעור היוון
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  -  תת סלולאריושכר לאנטנוהמוטח שוי שו מדןוא .ב
 

20,433 ₪דמי שכירות חודשים

245,196 ₪דמי שכירות שנתיים

6תקופה  ( בשנים) 

9.00%שעור היוון

1,099,929 ₪סה"כ 

1,100,000 ₪סה"כ שווי במעוגל

מקדם תשלומים

 
 

 

 
 

  -   41ולהינמ  וחולרס המיוח שווי דןאומ .ג

600,000 ₪רווח שנתי מייצג

8.50%שעור היוון

7,058,824 ₪סה"כ 

 7,060,000 ₪סה " כ שווי במעוגל

 

  -  42ל משח מחלרוו חסמיוהי שוו דןאומ .ד
 

534,679 ₪רווח שנתי מייצג

9.00%שעור היוון

5,940,878 ₪סה"כ 

 5,940,000 ₪סה"כ שווי במעוגל
 

 

 

 

היהו מנ הרווח  41 אחרונ ניש 3ל ש ממוצעיס בס לע נויל  ה .)2017-2019(  ותם  סה וחוהרו קהאחזדמי  בירים ינם 
 . לודווגנכס האמה לסוג ק ובהתשוכמקובל ב

 . 2019מחשמל הינו על בסיס שנת  חהרוו  42
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 םיכוס
 ₪   648,500,000  -   )'ד +'+ ג ב' + א'(  הנכס יון שודאומ

 ₪  000,200,45 -   43 חים פנויים פת שווי שט סותב
  ₪  000,007,0  -   44בת ים"  ןיו נ"ק -  540י/ב  ע"ל פי תבחר עויות בניה מסזכ  יפת שווסותב

 ניהול  ורווחי ון דיות, פצפי לאובדן הכנסה מדמי שכירין בגה הפחתי בניכו 
 ) - ₪ (  006,450,0 -  45 הקורונה לאור השפעת מגפת  שיםחודלתקופה של 

 ) - ( ₪   000040,  -   46סק ע ןיווצאת רישה /שדוין חיגב ה הפחתי יכו בנ
 ) - ( ₪   000330,11,  -   47ה חכיר סכםה ושעבור חיד מ"י ר ל וםשלתה תחפ הכוי בני

  ₪ 682,520,000  - גל) במעו ( ע"מכולל מ אל סה"כ

 
 

 
 2020נוכחי דוח    43

 .)"ץ אנד אואיי"  מ"ר 898מ"ר +  ,4931( וטובר רמ" ,3912 -  : כםהמבני נישב להשכרהם י"כ שטחים פנויסה 
ע ביצו וק ויושל וזמן דלותה לגפחהגם שאר הין ב(מגלם  "רמל ₪ 135 – כ שלסך ב םייראורות שכי מיבון דשבח ואבוה

  ).וגל במע₪ ( 32,250,000 – יים = כוים פנחלשט 7.5%סך היוון ב רבשיעו מ"ר, 1,421בגין  ,התאמות)
שוסבנ בהיקףף  כ  טח  השקם במבנמ"ר  898- של  שיפוץאשר  -  ) וא נדא אייץ שוכרה(לשעבר  -  ה  בהליך  הובא הינו   .

ת כירומי שדמשקף , זה חדשותימה על חחודחיה ל התאמהפוץ ו שי לויות, עפנוי מי שכירות המשקפים נכסדן ובחשב
 . במצבו "רמ/₪ 90בסך של 

  .₪  12,930,000- כ = 7.5% וןומ"ר , בשיעור ה/₪  X 90מ"ר  898
  ₪ 000002,45,ויים = נשווי השטחים הפ "כ הס

מסבי תוקף למתןם רספו( 4571202-502מספר  ים" בת יוןנ"ק -  405בי/ מית מקו מתאר תכנית   44  מיום  3288 פר.פ. 
11.6.2019( . 

ידי  לע השאר  ין, ב)חרסמ מ"ר עיקרי  3,946 –כ  ספת שלתו ( ם בת י ןבקניו שטח מסחרהגדלת  הינה ת כניותה רתטמ
 . חניההח טש  וןל חשבליונה עהע שטח המסחר בקומהחבת הרו ניה שישיתומת חקטח מש חלקשל  ביטול

 .מסחרי קרר עימ" 3,946 –של כ רי ח עיקשט תתוספ, בין השאר, יעהצהתכנית מ 
בנייזכו ישוו"כ סה לות  נוספות  מביא ה  הש את חשבון במסחר  הזתרומת  (ווי  כוי ינבחר) סמ עיקרי רמ" 3,946כויות 

(מחניוןהתאעלויות  רישה צפויה וי דכובני )כניתהתש למימומועדים ן (יתר הבניה וסיכואי התנב , עמידהר)למסח מה 
 ית.נכשור התאי בי עקמ"לריתר י הדמם ית ותשלוקומדה המהוועחה מלהיטל השב

בחשבה 45 שכירותהון ובאה  מדמי  הכנסות  הפסד  בגין   ה קופ לת הולנימרווח ו דיון פ, פחתה 
של פוצ  החלת כנסוה(בנטרול  ייםחודשכיה  בעת  נסגרים  אינם  אשר  ומזון,  פארם  מחנויות   ת 
 . גר כללי)ס 

 .קוריד הב ועבמור יבהצ ושמיוח לשתאינו פא וה ןל כעסק ון עירישין א ןמכר, לחניוה הסכםפי  על   46
מערכת  השלמת ות (כגון: דעבו/למותפר השסו מותרנ קסע יוןשיר אשרל תמנ על יה כעול  ם"יונינ"קלדיווח  תאםהב

ו מערכת ל אש כיבוי חשרכעמנת קהתכן החשמל,  נגיומהתא ,רשלנד אםהתב מלת   יתאדריכל נית תכ כנתוה ותשת 
 צ"מ). ב  (כולל ₪ 400,000- כ  לכולל שסך רכים בע( המוסקען לרישיו

מינאם בהת  47 חכיחוש ידח בדבר  יערקמק  הללהחלטת  בגר וזה  ו מסחרה, יתעש רות טמלית נירועע קרק ןיה  דים, משר, 
 .וןבנדש כסנל הר יחכה החוזוש יד ח ןבגי ויה צפר יכדמי ח שלוםלהלן תחשיב ת

 . ₪ 11,100,000 –כ  של ) = סך2036(" םייון בת נקמבנה "ה חכיר חוזה  ושחיד בגין 
 . ₪ 230,000 – של כך ס ) =2069( "םקהשמבנה בנה "מה כיר זה חוש חוידח גיןב 

 . ₪ 11,330,000י המבנים = נרה בשיחכ זהחו ידושלחי צפו ןדמאו "כסה
לצורךמר פויה שלהצ  שהילדר ח"מה אומדן של מהווה הכירחה וזח שודחי םלוש לת צפי -  מת הח"ערה  יב חשהת "י 

 י.ופס באופןמי ההוון ד ךס  תא ועקבל היהניתן י ימ"שת רילת דרבר קאחרק ל .ח"מה תו/א רמ"יאת  בימחי אינוובלבד 
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 : למועד הקובע כותנדון הסמושב כסנב תעסקאוו ותשומ

מחיצת ב םכסינר דלא" מחברת ע"מ"ב יותנק יזרכמ"ביג רת חב רכשה 2018ת בשנ מהון ) 50%(ע"מ" 

 שראל.ות בקניונים יויכזה כל" ומ"מ ע"ב  אלבישרים קניונ של " ער פנה ו נפקומ ת הוי המנ
 

 :ןקמזו הערכות שמאיות קודמות כדלת ות דע וא חובנכס נשביצעתי 

וות ח דעמו
 הדעת

 ישוות הכרעה ת חוות הדעתמטר

 דווחך רוצ ל ןומרצ מוכרל נה וק מ קוש  ן שווידומא 30.6.2018
 701,550,000 ₪ 48  ם פייכס חותו"דב

דווח  ורךלצ  ןוצמר וכרמלנה מקו שווי שוקמדן או 31.12.2018
 ת כספיים בדו"חו

697,200,000  ₪ 

דווח  ךורלצ צון רממקונה למוכר  וקוי ש וש אומדן  30.6.2019
 בדו"חות כספיים 

698,740,000  ₪ 

 וחדו ךרוצלרצון ונה למוכר ממק קווי שושומדן א 31.12.2019
 ו"חות כספייםדב

694,360,000  ₪ 

 

 

 : תוכחינ תשמאי ערכהה
 

 
 ותד חוועמ

 דעתה
 יהערכת השוו דעתהות וח מטרת

וח דו לצורךרצון ה למוכר מונמק וקוי שושאומדן  31.12.2020
 חות כספייםו"בד

682,520,000  ₪ 

 

 

 
שודמ קת עד ותוח 48 הת  בנפמב ני  הוערכו  קמקכדל דרנים  = ן:  ים  בת   =  השקם מבנה  ,₪ 150545,,000ניון 

 . ₪  701,550,000נים = המב יכ שנ"הובס ,₪ 156,400,000
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 ה ו מ ש
 

 ברחוב םהממוק, קם"ש נה הב"מו  "ון בת ים"קני- כ םי עהידו םיימסחר יםמבנ( וןדנן שבקעימקרהלמיקום לב  שיםב

 , יללע ט פורמוור מכא וינתונ וכל שאר וודלג ל) 320 - ו 319מספר  ותקחל, 7128גוש , ים בת, לפטיוס
 

 ם, נטייורלוום דומי נכסיםשל  יםשוון שבוחב בהביאי
 

א אלביר כס נראה מיליון מש תו מא שש ( ₪ 682,520,000ל ש בסך נכסב רההחכיזכויות  וישו תמוד  ושניים  ונים 

 . ע"מלל מכו לא  לים חדשים)חמש מאות ועשרים אלף שק

   49להיטל השבחה  וי דרישהלא צפ :  חה בשל היטה

 ה השומגוף ת בהופח:  ל ארשי עירקמק למנהל תשלום

 ת.מית קילחבו סביח לח"מ ידוע א: לשי ליצד שי עבמקרקעה יפג בגין בות פיצוייםחפשרות לא

למנהל מקולהתשאו /ו השבחהל הטהי אומא /ו אלשריי רקעם  ו ה ער שלשומ  ןמדאו ונים הידן הפיצויו  את  יביו מחאינח"מ 

ת ומושלת חר קבם ייקבעו לאיים סופימכו ל. סישראעי מקרקל הנמ תא אוו/ה ין ובנית לתכנוועדה המקומיואו את ה/הח"מ ו

 . ' כוט וקת בתי משפיסו פו/א עירמכ ישמא יקת פס ו ו/א ישראל רקעיל מק האו מנ/ת ומיקוה המ עד ומהו

הנכסהשוון דמוא של  קיזיקלמח חיוכהנ ומצבב ינוה י  (שיימים  בשכירווכם  חופשיתרים  מכ)ת  וחופשי  חוב ,  ל 

 . 31.12.2020עת ת הדחוובע ל קוה דועמל ןכונ ,שיעבודו

 ומה.שהמין מזבין ו  ית בינתלו  עדרעל ה נני מצהירה

 . מהשו הא נשו הנכס  של יו השו  ת רכעע היצו בי ל טוונלריסיון ע ונדבעל ינני ה

 .ין השומהאו עם מזמ סכבנ ותיל זכו ו בעס אנכב ישיא ין ינ י על ן היר כי אימצ נניה
 

הוכ  פיהדו"ח  על  התק , 1966"ו כתשהת) צועי מק תיקה(א ן יקערקמ אישמ  תקנות  ן  פי  הועל  של עייו מקצנים  ם 

 מאית. ש קינהלתעדה וו ה

 

 

 
 

 

                                         

 ם,תו הח י עלתאבו 

 

  
זו שומ" לייעו יחלוה תמהו  היאאין . דבלב ה תטרלמו  המזמינ בורנה עהוכה  לכל  ליהעמך להסת ואין י משפט ץף 
נו וש בשמ. השיתרה אחטרמ כל אסר עמה  שליל  השומהו מין המז ינו ר אשא או שה  שיצד   י אראחא הי אל עורך 

 .כאמור" יהשכות כלתמסלה
 רי. קו מה  מךס מ ה צגהו  וין כי ם צ לא א, אסמכיםהמ  לם שוציל /תקק הער נםי ההדעת ים בחוות רים המתואמכמסה
 

 
 הבא בתחשיב אומדן השווי )2019משנת ( 4571202-502מספר  בת ים" וןינ"ק -  405בי/ מיתקומ  מתאר ניתתכבגין   49

בזכויו יווש"כ הס נוינת  לה  ד ר מסחספות  השבבניכוי  להיטל  צפויה  מרישה  ותשלחה  דמוהוועדה המקומית  י ם 
 ית.נכשור התאי בי עקמ"לריתר ה

  – "מחה תערה
 ודה בחוות עבהנחת ולם נראה כי סוף המשבר קרוב. הראל ובעגד הקורונה בישסונים נמתן החילאור תחילת 

שמשבר הדעת ה וחולף הקו ינה  זמני  הינו  במהלרונה  הכלכלית  לרמתל חזורת 2021ך והפעילות  פני ה 
 נה.הקורו
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 פרויקט "חוצות המפרץ" 
 

 אזור התעשיה חוצות המפרץ, חיפה 

 ( 11635  -ו 11604)חלקות שונות בגושים 
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 2021  פברואר ב  24

503.30/62.35560  מספרנו:   

 

 לכבוד 

 חוצות המפרץ חיפה בע"מ 

 

 ג.א.נ, 

 

 

 פרויקט "חוצות המפרץ"  –הערכת שווי 

 אזור התעשיה חוצות המפרץ, חיפה

 ( 11635 -ו 11604)חלקות שונות בגושים  

 

 מטרת הערכה  .1

וכן על ידי    מליסרון בע"מ  רת מנהלת תחום מקרקעין בחב  – גב' נעמי שבת  ידי    -   התבקשנו על 

להעריך את שווי השוק של  ,  1סמנכ"ל כספים בחברת אשטרום נכסים בע"מ   – מר דודו דולה  

 להלן.  5הנכס הנדון, כמפורט בסעיף 

של   הדו"חות הכספיים  לצורך עריכת  בע"מ  ההערכה התבקשה  חיפה  חוצות המפרץ  חברת 

 "(. החברות )להלן: "  המחזיקות בחברה חברות "( וההחברה)להלן: "

וט מזערי  של מועצת שמאי המקרקעין )פר  17.1חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס'  

ולצורך    1968-נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

כמשמעותו בתקן דיווח    –יישום תקינה חשבונאית(, ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס  

  -   40(, ולצורך יישום בתקן חשבונאות בינלאומי  13IFRSמדידת שווי הוגן )  -   13כספי בינלאומי  

 (. IAS40נדל"ן להשקעה )

 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

 . 31.12.2020הינו  -המועד הקובע להערכה זו  

  

 

 
( 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  

 ציבוריים, לרשויות מקומיות, לחברות בניה, למוסדות פיננסיים ולחברות ביטוח. 

 . ועידו כהן  רענן דוד ין ה"ה ע"י שמאי המקרקע  ההערכת השווי לצורך חוות דעת זו נערכ

 להלן פרטי השכלתם וניסיונם:

 כלכלה ושמאות מקרקעין.  – שותף במשרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'   – רענן דוד 

 . 2000( מהאוניברסיטה העברית בירושלים משנת  MAשמאי מקרקעין, בעל תואר שני בכלכלה )

 .  2005הטכניון משנת  -ללימודי חוץ   בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים ביחידה

ורשום בפנקס שמאי מקרקעין    2004עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  

 (. 1389)רישיון מס'  2005משנת  

התמחות בשמאות    שמאי מקרקעין, בעל תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים,  –  עידו כהן 

 . אוניברסיטת אריאלמקרקעין, 

 אוניברסיטת בר אילן. בפקולטה למשפטים במוסמך תואר שני בלימודי משפט 

 אוניברסיטת אריאל. בבוגר התכנית לשמאות מקרקעין 

מקרקעין    ורשום בפנקס שמאי  2010עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  

 (. 1915)רישיון מס'  2012משנת  

 פרטי ההתקשרות בין החברה לשמאים  .4

)להלן:    החברה בין  ההתקשרות   . א ושות'  שימקביץ  קפלנר  פרידמן  ברק  משרד  לבין 

 . 26.11.2020  בוצעה ביום "(משרדנו"

 הננו להבהיר, כי שכר טרחתו של משרדנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה.  . ב

למשרדנו   .ג ניתן  ההתקשרות  לשיפויבמסגרת  התחייבות  מוסכמים,  כתב  לתנאים  בכפוף   ,

סגל   בעמדת  שנקבעה  כפי  השיפוי  גובה  מגבלת  את  עצמנו  על  מקבלים  אנו  במסגרתו 

 של רשות ניירות ערך.    105-30משפטית 

מקרקעין   . ד שמאות  שרותי  מספק  משרדנו  כי  בזאת,  מצהירים  לחברות   לחברה הננו    וכן 

שי או תלות )לרבות על פי  , ואולם אין למשרדנו עניין אי כהגדרתן לעיל המחזיקות בחברה, 

 . ובחברות  בחברהשל רשות ניירות ערך(    105-30עמדת סגל משפטית 
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 פרטי הנכס  .5

 11635 11604 גושים:

 , 84-91, 56-79 80-83, 1 חלקות:

93-108  ,138  ,

141 ,142 ,157 

1 ,2 , 3,  5-9 ,10-13   

  25,025 שטח קרקע:

 מ"ר 

 מ"ר  44,406 2מ"ר  ,37241 מ"ר  121,418

מרכז מסחרי "חוצות   הנכס:סוג 

 המפרץ" 

קרקע בייעוד 

  הלתעשיי

 )"מגרש גרינסטון"(

קרקע מבונה  

בייעוד  )בחלקה(

 לתעשייה 

 )"מתחם וולקן"( 

 -----  -----  מ"ר  65,000 -כ :לשיווק  שטח בנוי

בעלות  הזכויות בקרקע:

 פרטית 

חכירה מרשות  

מקרקעי  

 ישראל

חכירה מרשות מקרקעי ו בעלות פרטית

 ישראל

 סמוך לצומת וולקן, אזה"ת חוצות המפרץ, חיפה  מיקום:

הזכויות  

 המוערכות:

 , המחזיקה במלוא "מ חוצות המפרץ חיפה בע זכויותיה של חב'

 הזכויות בפרויקט 

 מועד הביקור בנכס  .6

   .7.12.2020 יום, בממשרדנו  שמאי   -  אלירן עמרביקור במקום נערך ע"י 

 

 

 

 
 הופקע שטח של   2018. בהתאם למידע שהועבר מהחברה, במהלך שנת  מ"ר  79041,  -של מגרש גרינסטון הינו כ  ברוטושטחו   2

 ישראל בע"מ )טרם נרשמה ההפקעה בנסח הרישום(. מ"ר לטובת רכבת  418 -כ
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 אור הסביבה ית  .7

  - אזור עם שימושים של תעשיה, מלאכה, מסחר ומשרדים במרכז מפרץ חיפה    הינה הסביבה  

 בסמוך לצומת וולקן. 

מעל קומת קרקע מסחרית, ובמבני תעשיה    - הסביבה מאופיינת במבני תעשיה בני שלוש קומות  

רשת,  - חד  - ישנים   חנויות  ע"י  המאוכלסים  גדולים  מסחר  לאולמות  הוסבו  אשר  קומתיים, 

 ת, סניפי בנקים ועסקים קמעוניים שונים. מסעדו

"חוצות המפרץ", בצד הצפוני של שד' ההסתדרות,    -ה  יהנכס הנדון נמצא במרכז אזור התעש

 המהוות ציר תנועה ראשי, המחבר את העיר חיפה עם אזור הקריות.  

"חוצות המפרץ",  המשמשת כתחנת מעבר    -בחלקו המערבי של הנכס נמצאת תחנת הרכבת  

מתוכננת הקמת מסילת    22מדרום לנכס, לאורך כביש מס'    לנוסעים לחיפה וממנה.  מרכזית

 רכבת קלה ומסוף מתע"נ "משה דיין". 

המתחבר    מערבית כרמל"  "מבוא  מחלף  ואחריו  חיפה  העיר  של  התעופה  נמצא שדה  לנכס 

 לכביש המנהרות החדש. 

 תרשים הסביבה עם סימון מיקום הנכס   

 

 : דרכי גישה תחבורה ציבורית 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  

מקצרות משמעותית את הזמן הנדרש לחציית    המנהרותקניון"( וצומת הקריות )הצ'ק פוסט(.  

 ת את הגישה לנכס הנדון.  העיר ומשפרות משמעותי

ק"מ    19 - הכביש באורך כולל של כ (. 22כביש "עוקף קריות" )כביש מס'   עובר  למתחם  דרומית 

צפון  אזור  עם של חיפה  במטרופולין חיפה, המקשר את העיר התחתית הינו כביש פרברי מהיר  

  " מחלף ההסתדרות"אחד מחמשת המחלפים הבנויים לאורך הכביש הינו    הקריות ועם העיר עכו.

   הצמוד לנכס הנדון. 

אוטובוסים ארוכים, הנעים לאורך רוב    -החלה הפעלת קווי "המטרונית"    שנים   כשמונהלפני  

ומשרתים את תושבי חיפה והקריות, תחנה של    דרכם על מסלולים ייעודיים לתחבורה ציבורית 

לנכס בשדרות ההסתדרות. בתוך המתחם תחנת אוטובוסים בה עוצרים    ממוקמת בסמוך   3קו  

 שלושה קווי אוטובוס. 
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 הסביבה העסקית  .8

חוצות המפרץ רב    המרכז המסחרי  במיוחד הכוללת מספר  פועל בסביבה עסקית תחרותית 

 יחסית של מרכזי קניות. 

יק, שהינו אחד  " בקריית ביאל הקריוןהמרכזים העיקריים המהווים תחרות לנכס הנדון הינם: "

, מתחם "ביג" בקרית  ( מ"ר  9,200  - כ) בקרית אתא    "קניון עזריאלי"הקניונים המובילים בארץ,  

",  גרנד קניוןהמשלב קניון ובתי קולנוע, הממוקם מדרום לנכס, "  CINEMALLפרויקט  ביאליק,  

 . "קניון חיפה"בלב העיר חיפה, ו ממוקםמ"ר( ה 50,000  -קניון גדול )כ 

ממוקם  מזרחיתצפונית   אתא  קריית  לצומת  בסמוך  "  לנכס,  חלק  " שער הצפוןקניון  שהינו   ,

  60,000  -בשטח של כ ומשלב קניון וסניף של "איקאה"    2014מקומפלקס מסחרי שנפתח במרץ  

",  ביג צ'ק פוסטר סנטר "א מתחם פאו  2015במהלך שנת  נפתח  מדרום מערב לנכס הנדון,    .מ"ר

 מ"ר.  13,000 - בשטח של כ

העיצוב  נפתח   2014במהלך שנת   לכניסה    , הממוקם "קריות -חיפה "I-WAY מתחם  בסמוך 

מרכז מסחרי בן    כולל ו   מ"ר   22,000  - של כ  בנוי בשטח  הינו  הפרויקט  הצפונית לכביש הקריות.  

 משרדים.   תקומ  ן שתי קומות ומעליה

ל להוות  ",  REDESIGN"  מסחרי   פרויקט  ,מזרח-מדרום  ,נכס בסמיכות  קונספט  המיועד  מתחם 

עתיד לכלול  והוא  )בקרית אתא(  ממוקם בצמוד למתחם איקאה  לתכנון ועיצוב הבית. הפרויקט  

מהלך שנת  בבאופן מלא  להיפתח  עתיד  מ"ר. הפרויקט    20,000  -קומות מסחר בשטח של כ   3

2021 . 

 תשריט מרכזי המסחר בסביבת הנכס 
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 אור הנכס ית  .9

 כדלקמן:   -מורכב משני חלקים    , הידוע כמתחם קניות "חוצות המפרץ"  ,חוות הדעת   נשוא הנכס  

  .המרכז המסחרי 

  צמודים:  מגרשיםחטיבת קרקע הכוללת שני 

שנרכשה   . א המסחרי  למרכז  צמודה  ריקה  "  -   2011בינואר  קרקע  מגרש  המכונה 

 . "גרינסטון

במאי  קרקע   . ב שנרכשה  גרינסטון  למגרש  ובצמוד  דרומית  הידועה  2016הממוקמת   ,

 "(. מתחם וולקןכמתחם 'מפעל הנדסה וולקן' )להלן: "

 : המרכז המסחרי

, בשטח כולל של  11604מסחרי בנוי על חטיבת קרקע המורכבת מחלקות שונות בגוש  ההמרכז  

ממוקם צפונית מערבית לצומת וולקן, בעל צורה לא רגולארית, עם חזית דרומית  ,  דונם  146.5  -כ

 . ארוכה לשד' ההסתדרות

בצמוד ומצפון למתחם עובר תוואי מסילת הברזל, עם תחנת רכבת הצמודה למרכז המסחרי  

כי התחנה בנויה באופן שתנועת הנוסעים אל תחנת הרכבת   יצוין,  "חוצות המפרץ"(.  )תחנת 

 וממנה עוברת דרך המרכז המסחרי. 

  " פניציה"ו  "וולקן"יה, אשר שימשו בעבר את מפעלי  ימבני תעש  16על חטיבת הקרקע בנויים  

מבנה    . "סלע"  -ו  פקטורי""  :  םומודרניי  יםחדשים  מסחרי  ים , וכן מבנוהוסבו למבנים מסחריים 

 שנים ומבנה סלע הושלם בשנה האחרונה.   6  -פקטורי הושלם לפני כ 

(, שכללו בין  OUTLET  - "מתחם המותגים"  )   7הסתיימו עבודות במבנה מס'   2016בתחילת שנת  

 השאר, חלוקה של חנות גדולה תוך יצירת מעבר מקורה שמשני צידיו יחידות מסחר )"פסאז'"(. 

וגינות    רחוב הקרקע מפותחת וכוללת כבישים סלולים, מגרשי חניה גדולים, מדרכות, תאורת  

 מקומות חניה.  2,550 -המתחם כולל כ  מפותחות.
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   ע"ג תצלום אוויר  חטיבת הקרקע תשריט 
 (בלבד להמחשההינו בקו כחול  התיחום)

 

    :המשנה במרכז המסחרימתחמי  רתיאו

 כמפורט להלן:  -  משנה   מתחמי 8 -  המרכז המסחרי מחולק ל

  19,800  - המתחם בשטח בנוי כולל של כ  –  3  - ו  2מבנה מס'    -  מתחם בילויים והכל לבית 

 מבנים ישנים, אשר עברו שיפוץ והתאמות לצרכי השוכרים.   6מ"ר, כולל 

,  ACEהמתחם ממוקם בחלקו המזרחי של המרכז המסחרי, כולל, בין היתר, חנויות מהרשתות  

 סופר פארם, רשת הרהיטים ביתילי ועוד.  

בן   מבנה  קיים  המתחם  של  הצפוני  בחלקו  אירועים    3בנוסף,  לאולמות  המשמש    - קומות 

 "הנסיכה". 

מ"ר,    5,400  -המתחם בשטח בנוי כולל של כ  –  5-ו    4מבנה מס'    –   מתחם לשכת התעסוקה 

( בו יושבת  4מס'    מבנה ( ומבנה נוסף )5מס'    מבנה)אשר שופץ  כולל את מבנה לשכת התעסוקה  

הנהלת המתחם )בקומה העליונה( וכן שטחי מסחר בקומת הקרקע המושכרים לרנואר, ניופאן  

(Outlet  .גוד נייט ועוד. בנוסף, על גג המבנה מותקנת מערכת סולארית לייצור חשמל ,) 

 המתחם ממוקם בחלק המערבי של המרכז המסחרי ומושכר כמעט במלואו. 

מ"ר כולל    16,500  -המתחם בשטח בנוי של כ   –  7מבנה מס'    –  (OUTLET) "מתחם המותגים"  

המתחם    4 מותגים.  חנויות  צדדיו  ומשני  מקורה  למדרחוב  והוסבו  שופצו  אשר  ישנים,  מבנים 

 הדומה לקניון בצורתו ותמהיל שימושיו, מאוכלס כמעט במלואו. 

 המתחם ממוקם בחלק הצפוני של המרכז המסחרי ממערב למתחם האוכל. 
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  -   מ"ר כולל מבנה חד  7,040  -של כ המתחם בשטח בנוי    –  8מבנה מס'    –  "האוכל  מתחם"

 . חלק מהמתחם אינו מאוכלס. "יוחננוף" מהרשת  תוספת גלריה, המושכר למרכול קומתי ב

מדרום למבנה קיים מגרש חניה פתוח הצמוד למבנה המסחרי החדש "סלע". המתחם ממוקם  

 בחלק הצפוני ביותר של המרכז המסחרי.  

,  2019מבנה מסחרי חדש, אשר בנייתו הושלמה בסוף שנת    –   9מבנה מס'    –   "מבנה סלע"

כ של  בשטח  קומות,  שתי  כולל  מתחום  לשיווק  מ"ר  9,500  -המבנה  שוכרים  כולל  המבנה   .

 האופנה כגון: אורבניקה, פוט לוקר, שילב, אליטל, קולומביה ועוד. 

מבנה מסחרי    הושלמה בנייתו של   2014במהלך שנת    –   10מבנה מס'    –  "פקטורימבנה  "

 מ"ר, המהווה חלק ממתחם המותגים.   5,230חדש הכולל שתי קומות, בשטח בניה כולל של 

חנות  : השטח בקומה השנייה מושכר במלואו לבתפוסה כמעט מלאהשטחי המסחר מושכרים  

מושכר    " Factory 54"מרשת   הקרקע  בקומת  האופנה   ות שונ  לרשתותוהשטח  כגון:  ,  מתחום 

נמצאה יחידה    , חלק המזרחי של המבנהאמריקן איגל, קרייזי ליין, פוקס הום, ג'ק קובה ועוד. ב

 כמסעדה.  מסחרית לא פעילה, אשר שימשה  

מ"ר, כולל מבנה    7,720  - המתחם בשטח בנוי של כ  –   11מבנה מס'    –   " ביג שופ  מתחם"

מסחרי הבנוי בשתי קומות המשמשות, בין היתר, למרכזי השירות של חב' הסלולר השונות,  

 רש חניה.  לבאולינג ולחנות הכל בו "ביג שופ". יתר שטח המתחם משמש כמג

 המתחם ממוקם באמצע המרכז המסחרי, בחלק הדרומי. 

בנוסף לשטחי המסחר, כולל המרכז המסחרי מגרש    –  1ומבנה מס'    "מתחם הקארטינג"

"קארטינג"    3,500פתוח בשטח של   נהיגה  וכן  מ"ר המושכר למתחם  מגרש המיועד למבחני 

של   המתחם    מ"ר.   615בשטח  כולל  מסחרי  בנוסף,  מס'  מבנה  לרשת  1)מבנה  המושכר   )

 מקדונלד'ס. 

   סטנדרט הבניה והגמר: 

שימשו בעבר  ר ש א מרבית המבנים הקיימים במרכז המסחרי הינם בני קומה אחת ושתי קומות, 

לצרכי תעשייה והוסבו לשימוש מסחרי ע"י ביצוע עבודות הכוללות ריצוף, תקרות אקוסטיות,  

 וג אויר, מערכות גילוי וכיבוי אש וכיוצ"ב. החלפת ויטרינות והגבהתן, התקנת מערכות מז

ומבנה "סלע" הינם מבנים חדשים בני שתי קומות, הבנויים בסטנדרט בניה   מבנה "פקטורי" 

 גבוה, כמקובל במרכזי מסחר חדשים.  

ולסטנדרטים    משתנה בין שוכר לשוכר, בהתאם לצרכיו  יחידות המסחריותב  –  סטנדרט הגמר

 . יחידות מסחריות מרשתות ארציותבמקרים של  – המקובלים ברשת 
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 תמונות מייצגות של המתחם המסחרי 

 " )חוץ( OUTLET" 7מבנה  " )פנים( OUTLET" 7מבנה 

  

 "סלע" 9מבנה  "פקטורי" 10מבנה 

  

 "ביג שופ"  11מבנה  "יוחננוף"  8מבנה 

  

 "המתחם לעיצוב הבית" 2מבנה  5מבנה 

  



 

 

 

-11 - 

 

 

 חטיבת הקרקע:  רתיאו

 : כמפורט להלן  –  צמודים  מגרשים חטיבת קרקע כוללת שני  

 ": מגרש גרינסטון"

שנים רכשה החברה מגרש נוסף, הממוקם ממזרח למרכז המסחרי בסמוך לגבול    כתשע לפני  

 המכונה "מגרש גרינסטון".  –מערבי של מתחם הקניות  -הצפון

  - ו  2,  1  מ"ר )עפ"י הסכם הרכישה(, מהווה חלקים מחלקות  41,790  -המגרש בשטח כולל של כ 

 .  3דונם   37.41 - שטחו נטו של מגרש גרינסטון הינו כ  .11635בגוש  10-13

יתה  יוולקן, היו בנויים מס' מבני תעשייה והקרקע במקום ה  רת על המגרש, ששימש בעבר את חב

 מזוהמת. 

הליך שיקום הקרקע שכלל הריסת מבנים, חפירה ופינוי קרקע  במגרש  בוצע    2014שנת  במהלך  

מוודא   דיגום  הסביבה  להגנת  המשרד  ביצע  הקרקע  פינוי  לאחר  מורשים.  לאתרים  מזוהמת 

 ורות חפירה ונמצא כי הקרקע נקייה מזיהום ומתאימה לשימושי מסחר/תעשייה. בב

 הקרקע אינה מפותחת ואינה בשימוש. 

 וולקן":   מגרש"

כ  מגרש  כולל של  מהווה חטיבת קרקע בשטח קרקע  עפ"י    דונם   44.4  - וולקן  ברוטו,  )שטח 

, בגוש  13,  12,  11,  10,  2בשלמות וחלק מחלקות    5-9,  3הסכמי הרכישה( המורכבת מחלקות  

 מערבית לצומת וולקן. -, ממוקם צפונית11635

גישה   דרך  ע"י  ממזרח  גריסטון",  "מגרש  ע"י  מצפון  החרושת,    – חטיבת הקרקע תחומה  רח' 

נתיבי המפרץ,    –  22שה דיין ומעברה כביש מס'  ומעברו מתחם "חוצות המפרץ", מדרום ע"י דרך מ 

 וממערב ע"י מתחם לוגיסטי של חב' "קוקה קולה".  

 לאחרונה פונו מבני תעשיה וסככות אשר היו בנויים על המגרש.  

או   בקרקע  בטיפול  צורך  אין  כי  מעידים  הדו"ח  ממצאי  קרקע,  זיהום  חקירת  בוצע  במתחם 

 .4בסביבתו בנקיטת פעולות לניהול הסיכון באתר או 

  

 

 
 . מ"ר לטובת רכבת ישראל בע"מ  418  -הופקע שטח של כ 2018בהתאם למידע שהועבר מהחברה, במהלך שנת   3
   מרכזת בכירה שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות, מחוז חיפה,  –חתום ע"י אנה מדינה  3.10.2019מכתב מיום  הוצג בפנינו  4

   המשרד לאיכות הסביבה.    
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 ע"ג תצלום אוויר   תשריט מתחמי הקרקע 

 (באדום)ראה סימון גבולות המגרשים 

 

 

 
 תמונות מייצגות של מתחמי חטיבת הקרקע 

 

 "וולקן"  מגרש  "גרינסטון"  מגרש 

  

  



 

 

 

-13 - 

 

 

 המצב התכנוני  .10

 5התכניות החלות על המתחם 10.1

 

 להלן פרוט התכניות הרלוונטיות: 

מס'   מנדטורית  מתאר  תכנית  חלה  המתחם  תוקף    , 229חפ/על  למתן  פורסמה  אשר 

 .  15.2.1934בתאריך 

 תקנון התכנית קובע, בין היתר, את השימושים המותרים באזורים השונים: 

 : 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 ציבוריים. אז: השימוש כדלעיל וכן גם חנויות, בתי מסחר, בתי מלאכה וגר אזור מסחרי

 . 6: השימוש כדלעיל וכן גם תעשיות בלתי מזיקות ה קלהיתעשי

 שימוש כדלעיל חוץ מבתי מעון וכן גם מלאכות. : ה ה מזיקהיתעשי

מס'   מס'    ,222חפ/תכנית  פרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  על  מיום    782שהודעה 

 ".  אזור תעשייה, מסווגת את חטיבת הקרקע הנדונה כ"12.5.1938

 

 
 ורמ"י.  האוצרעפ"י מידע שנאסף מאתרי האינטרנט הרשמיים של עיריית חיפה ,משרד   5

 בהסכמת הועדה המקומית לתכנון ובנייה. 6

ילקוט מס' התכנית

פרסומים

תאריך פרסום 

מתן תוקף

מהות

עמק זבולון - מפרץ חיפה78212.5.1938חפ/222

תכנית מתאר שדה תעופה - חיפה9273.5.1962חפ/1091

פניציה - מפעלי זכוכית ישראליים בע"מ10629.1.1964חפ/1119

תכנית מתאר מנדטורית15.2.1973-חפ/229

מרווחים צדדיים באיזור האזור תעשיה423911.8.1994חפ/1400/מר

הוראות בינוי באזור האזור תעשיה443615.8.1996חפ/1400/יג

שטחי שירות ופטורים450830.3.1997חפ/1400/שש

קביעת המרווח האחורי באיזור אזור תעשיה513121.11.2002חפ/מק/229/מר/1

שטחי שירות בבניה שלא למגורים810622.2.2019חפ/1400/שש/1

תכנית מתאר כוללנית חיפה813722.3.2019חפ/2000

קביעת סטנדרטים לחישמול מערך המסילות 694215.12.2014תתל/18

הארצי

תכנית מתאר מחוזית - מחוז חיפה659113.5.2013תממ/6

תכנית מתאר חיפה26423.7.1980חפ/1400

תכניות תשתית לאומית

תכניות מתאר מחוזיות

תכנית מופקדת )מועד פרסום ההפקדה(
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בתכנית   שנקבעו  התכליות  הינן  תעשיה,  באזור  המותרות  התכליות  התכנית,  עפ"י 

 מפורט לעיל. , כ229מנדטורית חפ/

מיום    927, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט פרסומים מס'  1091חפ/תכנית מס'  

 ה באזור שדה תעופה. י, קבעה הגבלות בני3.5.1962

מיום    1062, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט פרסומים מס'  1119חפ/ תכנית מס'  

 "פניציה".  תוח מפעל י, הינה תכנית מפורטת ליצירת שטח רצוף לפ9.1.1964

בייע מסומן  כולו  המסחרי  המרכז  שטח  התכנית  הבניה  ילתעשי  וד בתשריט  זכויות  ה. 

 בהתאם לתכנית המתאר. 

 סימון המרכז המסחרי ע"ג תשריט התכנית 

 
 

  4239, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  /מר1400חפ/  בתכנית מס'

 מרווחים צדדיים. , נקבעו הוראות בנושא 11.8.1994מיום 

, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  /יג1400חפ/  תאר מס' בתכנית מ

מ' והתכסית המרבית תהיה    20, נקבע כי גובה המבנה המרבי יהיה  15.8.1996מיום    4436

 משטח המגרש.  50%

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'  

מס'   תכניתב בילקוט  1/מר/229חפ/מק/   מתאר  פורסמה  אישורה  על  שהודעה   ,

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 

מס' מתאר  בילקוט  1/ש"ש/ 1400חפ/  בתכנית  פורסמה  אישורה  על  שהודעה   ,

מס'   מגורים.  22.2.2019מיום    8106הפרסומים  שאינם  לשטחים  שירות  שטחי  נקבעו   ,

חפ/ תכנית  את  מחליפה  שירות  1400התכנית  שטחי  היתר  בין  קובעת  התכנית  /ש"ש, 
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מהשטח העיקרי לא כולל חניה מקורה, שטחי שירות תת קרקעיים עד    40%עיליים עד  

 המגרש. שטחי שירות נוספים: חדרי טרנספורמציה, מתקנים טכניים וכו'.  משטח  100%

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 

העסקיים   השירותים  בתחומי  ובכללם  המטרופולין  בגלעין  למיקומם  יתרון  קיים 

 והפיננסיים, המחקר והפיתוח הטכנולוגי והמדעי, מוסדות מבני ציבור ומסחר.  

, 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 

והמתוכננות למערכת חשמלית  אישורו מתוך מטרה  עילית  הסבת המסילות הקיימות   ,

התכנית מתייחסת לקווים קיימים  פחית את זיהום האוויר.  השימוש ברכבות וללייעל את ה

 חשמל לשרות הרכבות. הובהליכי אישור, שלאורכם תבנה מערכת הולכת  

דיזל להנעה חשמלית, מציעה התכנית הקמת    י על מנת לאפשר את המעבר מקרונות מונע

 להלן:   מערכת חשמול תומכת לאורך מסילות הרכבת, בהתבסס על האלמנטים 

 ק"מ אורך המסילה.   420עמודי חשמול לאורך  •

  - תחנות השנאה רכבתיות )תה"ר( לאורך הצירים המחושמלים, במרחקים של כ   14 •

ביניהן.  40 כ"שטח    ק"מ  בתשריט  המסומנים  בשטחים  תותר  התה"רים  הקמת 

 לתפעול מסילה". 

החשמל   • הולכת  למערכת  ההשנאה  תחנות  לחיבור  חשמל  לפרוזדורי  שטחים 

 הארצית. 

 . וכן מגבלות בנייה  עיצוב מערכת החשמול, ו כן, כוללת התכנית הוראות בינויכמ

 : מימוש התכנית

 שנים מיום אישורה.   5בתוך   - התכנית התחלת ביצוע 
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 מקטע חוצות המפרץ  –  18תשריט ייעודי קרקע בתת"ל 

   

 תכניות מופקדות   10.2

מס' על הפקדתה  1400חפ/  בתכנית מתאר  התכנון    89לפי סעיף    –, שהודעה  לחוק 

, נקבע ייעוד החלקות הנדונות  3.7.1980מיום    2642והבניה, פורסמה בילקוט הפרסומים  

 '. 2-לאזור 'תעשייה ת

הקמת מבני תעשייה בגובה של שלוש    2-עפ"י הוראות התכנית, מותרת באזור תעשייה ת

 נטו. משטח המגרש  150%מ'( עם בנייה בשיעור של  15קומות )עד גובה של 

מלאכה   דלק,  תחנות  ועסקים,  מסחר  צרכנית,  ומלאכה  מסחר  המותרים:  השימושים 

ותעשייה זעירה, תעשייה, תעשייה מיוחדת, תעשיות עתירות מדע, תחבורה א', תחבורה  

 ב' תחבורה ג' ושירותים עירוניים. 

 יצוין, כי הועדה המקומית נהגה לאשר היתרי בניה עפ"י תכנית זו. 

 ע ע"ג תשריט התכנית סימון חטיבת הקרק 

 )התיחום בקו כחול להמחשה(

 

 מגרש גרינסטון

מרכז מסחרי 

 חוצות המפרץ
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מס'   תכנית מס'  2000חפ/  מתאר  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  על  שהודעה   ,

, מהווה תכנית מתאר כוללנית לעיר חיפה, התכנית קובעת הוראות  22.3.2019מיום    8137

 להכנת תכניות מפורטות ולא ניתן להפיק מכוחה היתרי בניה.  

   .של העיר חיפה   דונם, המהווה את גבול מרחב התכנון   66,935חלה על שטח של    התכנית

"מתחם   הל"ט"    2.3"מפרץ חיפה": מתחם    2בתכנית במתחם מס'    שטח הנכס הנדון כלול 

 וקה מצפון לצומת הל"ט(. ס)אזור תע 

 עיקרי תכנית המתאר הינן כדלקמן: 

 פיתוח חיפה כמרכז תעסוקה מטרופוליני.  -

 פיתוח מרכז עסקים ראשי עירוני ומטרופוליני דומיננטי.  -

 פיתוח העיר כאזור שירותים, בילוי תרבות ופנאי מטרופוליני.  -

מסומ המופקדת,  התכנית  לתשריט  ביעוד  בהתאם  הנדונה  הקרקע  חטיבת  'מסחר  נת 

 , בו יותרו בין היתר, השימושים להלן: ותעסוקה' 

ומלא  (1 תעשיה  ידע,  עתירת  מרכזיים  כתעשיה  סביבתיים,  מטרדים  יוצרת  שאינה  ה 

 לוגיסטיים, משרדים ושימושים נלווים, שירותים עסקיים. 

 אירועים. מסחר לרבות מסעדות ובתי קפה, בילוי בידור ואולמות  (2

 לא יותרו שימושי מגורים מכל סוג שהוא לרבות מגורים במבני ציבור.  (3

 לא יותר שימוש בית חולים.  (4

שטחי נופש או ספורט, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, מרפאות,   (5

מתקנים   אש,  כיבוי  תחנות  מטבחיים,  בתי  שווקים,  ציבוריים,  ומחסים  מקלטים 

ל רכבת ורכבת קלה, וכל מטרה ציבורית אחרת המתאימה לאזור  לתפעול, ותחזוקה ש 

 המסחר ותעסוקה.  

 בהתאם להוראות התכנית.   –פארק/גן ציבורי  (6

 דרכים, חניה ותשתיות, לרבות מתקנים הנדסיים ומנהרות תשתית.  (7

 הערות: 

תכנית המתאר של חיפה הינה תכנית מתארית שלא ניתן להוציא מכוחה היתרי בניה.   •

רטות אשר תאושרנה מכוח תכנית המתאר, תיישמנה את עקרונות וכוונות  תכניות מפו 

 התכנון, המפורטים בתכנית המתאר. 

לפגוע בתכניות   • בכוונת תכנית המתאר  נקבע    מאושרות אין  קודמות, אלא כאשר 

 מפורשות אחרת במסמכי תכנית זו. 
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היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור )מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים,   •

ויהיה   המתחם  תת  משטח  יחושב  ותשתיות(  חניה  במסגרת    40%דרכים,  משטחו. 

לצרכי   נדרשים  קרקע  להמיר שטחי  תכנון  מוסד  בנויים, בסמכות  באיזורים  תכנית 

 ציבור, בשטחי רצפה בנויים לצרכי ציבור. 

עד  לתעסוקה ומסחר סה"כ שטח בניה   2.3בתת מתחם  –חים עיקריים  הוראות לשט •

 מ"ר.  5,370,000

לאורך שדרות ההסתדרות יותר מסחר בכל הקומות. בשאר שטחי התת מתחם יותר   •

  200%  - מסחר בקומת הקרקע ובקומה א'. שטח הבניה לתעסוקה ומסחר לא יפחת מ

 משטח המגרש. 

משטח    35%לתעסוקה ומסחר יהיו עד    עילי  שטחי שירות   – הוראות לשטחי שירות   •

  - הבניה למטרות עיקריות. מוסד התכנון יהיה רשאי להגדיל את שטח השירות עד ל 

. שטחי שירות תת  לשימושים של מעברים ציבוריים רחבים, סגורים או פתוחים  45%

   משטח קומה תחתית. 50%קרקעיים יהיו עד 

 קומות.    10גובה הבניינים יהיה עד  •

תקן החנייה לכל ייעודי הקרקע יהיה בהתאם לתקן החניה שיהיה תקף לאותה עת.   •

מוסד התכנון    החניה תהיה בתחום המגרש, עילית, תת קרקעית או בחלק מהמבנה.

 יהיה רשאי לשקול במסגרת תכנית להגדיל/להקטין את מספר החניות. 

 

   2000ת חפ/תשריט ומקרא רלוונטי תכני

 )ראה סימון משוער של מיקום הנכס הנדון(

  

 

  

חטיבת  מיקום 

 הקרקע 
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 נספח מתחמי תכנון 

 )ראה סימון משוער של מיקום הנכס הנדון(

 

 נספח המבנה העירוני 

 )ראה סימון משוער של מיקום הנכס הנדון(

  
 

 

חטיבת מיקום 

 הקרקע

חטיבת  מיקום 

 הקרקע 



 

 

 

-20 - 

 

 

 ו'גרינסטון':  למתחם 'וולקן'התייחסות 

דרך   בייעוד  מסומנים  ממנו  וחלקים  תעשיה  באזור  בעיקרו  מסומן  המתחם 

 )קיימת/מאושרת( לצורך הרחבת רח' משה דיין. 

ריכוז התכניות החלות על המקרקעין שבנדון )עפ"י מידע מאתר האינטרנט של   להלן 

 עיריית חיפה(: 

 

  

ילקוט מס' התכנית

פרסומים

תאריך פרסום 

מתן תוקף

מהות

עמק זבולון - מפרץ חיפה78212.5.1938חפ/222

תכנית מתאר שדה תעופה - חיפה9273.5.1962חפ/1091

פניציה - מפעלי זכוכית ישראליים בע"מ10629.1.1964חפ/1119

תכנית מתאר מנדטורית15.2.1973-חפ/229

מבנים במרווחים440221.4.1996חפ/1400/יב

מרווחים צדדיים באיזור האזור תעשיה423911.8.1994חפ/1400/מר

הוראות בינוי באזור האזור תעשיה443615.8.1996חפ/1400/יג

שטחי שירות ופטורים450830.3.1997חפ/1400/שש

בניה במרווחים - תיקון 46268.3.19981חפ/מק/1400/יב/1

תחנות טרנספורמציה )השנאה(453626.6.1997חפ/מק/1400/תט

קביעת המרווח האחורי באיזור אזור תעשיה513121.11.2002חפ/מק/229/מר/1

שטחי שירות בבניה שלא למגורים810622.2.2019חפ/1400/שש/1

תכנית מתאר כוללנית חיפה813722.3.2019חפ/2000

תכנית מתאר ארצית לפריסת שדות תעופה25.5.2000תמא/15

קביעת סטנדרטים לחישמול מערך המסילות 694215.12.2014תתל/18

הארצי

תכנית מתאר מחוזית - מחוז חיפה659113.5.2013תממ/6

תכנית מתאר חיפה26423.7.1980חפ/1400

תכניות מתאר ארציות

תכניות תשתית לאומית

תכניות מתאר מחוזיות

תכנית מופקדת )מועד פרסום ההפקדה(
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)עפ"י מידע מאתר   של מגרש וולקן ומגרש גרינסטון   להלן ריכוז הייעודים ושטחי הקרקע

 האינטרנט של עיריית חיפה(: 

 

  

חלקבשלמות

        29,348-אזור תעשיה1

        15,419-אזור תעשיה2

        12,722-אזור 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

       88,603סה"כ

       86,830סה"כ תעשיה

         1,773סה"כ דרך

מספר מגרש ייעוד

כמצויין באתר

שטח )מ"ר( חלקה
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 506קטע רלוונטי מתשריט תכנית חפ/

 
 

 

 1953תשריט ומקרא תכנית )חלק( חפ/
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 רישוי הבניה  10.3

בתיק הבניין במשרדי עיריית חיפה, נמצאו מספר היתרי בניה לנכס הנדון, להלן פירוט  

   הרלוונטיים:היתרי הבניה 

 מתחם המסחרי: ה

 

  

תאריך מס' היתרמתחם

נתינת/הפקת היתר

מהות

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר תוך שינויים פנימיים וחיצוניים בשטח כולל 20705/04/1995

של 6,300 מ"ר לפי תכנית חפ/1400
שינוי ייעוד מתעשיה למסחר בשטח של 3,623 מ"ר וכן תוספת בניה 20505/04/1995

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

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר לבנין בן 3 קומות בשטח כולל של 8,571 05/04/1995

מ"ר גובה של הקומות, קומת הקרקע 5.7 מ' קומה א' 9.00 מ' גובה קומה 

ג' 10.00 מ'
שינוי ייעוד מתעשיה למסחר ב-3 קומות בשטח כולל של 8,574 מ"ר. 20605/04/1995

קומת הקרקע תשמש לחנויות ו-2 הקומות העליוניות תשמשנה לאולמי 

אירועים, שמחות.
תכנית מצב סופי באותם התנאים של ההיתר המקורי1331/12/1995

תכנית מצב סופי באותם התנאים של ההיתר המקורי1831/12/1995

הקמת בניין בן קומה אחת שישמש לבית הקפה באתר חוצות המפרץ 1614/01/1996

לפי התכנית חפ/1400
הגדלת קומה ב' וכן 2 גלריות. הבניין כולו ישמש למסחר3326/01/1996

הריסת גג ומחיצה ובניה מחדש8022501/09/2008

מרפסת לאולם אירועים )"הנסיכה"( המהווה גגון מעל חנייה בשטח של 9406949031/12/2017

500 מ"ר
תכנית שינוים תוספת לבניין קיים - הוספת ממ"מ9406949624/05/2018

תוכנית מצב סופי באותם התנאים של ההיתר המקורי1918/04/1996

שינוי ייעוד מתעשיה למסחר וכן שינויים בתוך המבנה, המבנה ישמש ל-97038723/08/1998

2 מסעדות ו-2 חנויות
שימוש חורג ממבנה מסחר למשרדי לשכת התעסוקה כולל הריסת 11081915/11/2011

גלריות ומהלך מדרגות וכן בניית מדרגות מעלית
הקמת בניין בן קומה אחת שישמש לתצוגת מכוניות והתקנת אביזרי רכב15202/05/2000

הריסת 2 מבנים וכן אישור יסודות ועבודות עפר עבור מבנה מסחרי חדש9406948112/09/2013

הקמת בניין בן 2 קומות שישמש למסחר וכן מדרגות נעות940698220/03/2014

תכנית שינויים9406948401/09/2014

הקמת 4 דוכנים למכירה שישמשו לקיוסקים98018507/09/1998קיוסק

קרטינג
הקמת מתחם שעשועים "קרטינג", הקמת מכולה שתשמש למשרדים 9406948517/12/2014

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

שינוי שימוש מהיתר במבנה קיים בן 2 קומות, משימוש תעשייה לשימוש 9406949223/12/2018

מסחרי במתחם חוצות המפרץ
תכנית שינויים להיתר קודם: סגירה חלקית בקומת עמודים, כולל 201900240014/07/2019

שינויים פנימיים

מבנה מסחרי 

חדש

מתחם האוכל

מתחם בילויים 

והכל לבית

מתחם לשכת 

התעסוקה

מבנה פקטורי 

)מתחם אוטו 

סנטר לשעבר(

מתחם האוכל
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 : )מבנה "סלע"(   9מס' מבנה מסחרי 

ל"הקמת מבנה תעשייה במתחם חוצות   94069494התקבל היתר מס'  12.03.2018ביום 

 המפרץ". 

 . 2019002400  התקבל היתר שינויים מס' 14.07.2019ביום 

 : 2019002400בניה מס'  להלן טבלת השטחים בהיתר

 
 

טופס    18/09/2019ביום    החדש: למבנה    4טופס   מעטפת    4התקבל  ברמת  למבנה 

 בלבד.  

 

 ריכוז השטחים הבנויים )מתחם המסחרי(: 

 להלן ריכוז שטחי הבניה בפרויקט עפ"י תכניות מאושרות להיתרי בניה: 

 

 סיכום המצב התכנוני  10.4

  ןילתכניות בנייה בהיקף משמעותי בהתאם  ימותיר זכויות בנ  יה בפועל בפרויקטיניצול הבנ

 עיר החלות על הפרויקט נשוא חוות הדעת.  -

  

מערכות ממ"מ

טכניות 

ומתקני 

שירות

מבואות 

וחדרי 

מדרגות

קומות 

עמודים 

מפולשת

סה"כ

+0.003,980.5       179.1     32.2         838.1     1,049.4     5,030.0        

+5.904,673.0       179.1     210.0     389.1        5,062.1        

     10,092.1    1,438.5      8,653.6סה"כ

סה"כ חלקי שירות )מ"ר(שטח עיקריקומה

הבניין )מ"ר(

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

         10,092           1,438           8,654מבנה מסחרי חדש

        71,819          9,242        62,577סה"כ 

סה"כ שטח שטח בנוי במ"רמתחם

בנוי במ"ר
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 המצב המשפטי  .11

 המרכז המסחרי  - הרישום בלשכת רישום המקרקעין  11.1

 : בעלות פרטית חלקות 

עפ"י דפי מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין חיפה, אשר הופקו  

  – בעלות  ב   -   11604בגוש    80-83,  1, רשומות חלקות  11.1.2021ביום  באמצעות האינטרנט  

 . חוצות המפרץ חיפה בע"מ 

 : להלן פרטי רישום החלקות בנסחי הרישום

 

 : הערות

, ללא  19.3.2020מיום    ראשונהמדרגה  רשומה משכנתא    )בכל החלקות(  על הבעלים •

סכום,   מהנכסעל  הגבלת  פז  לטובת  ,  מחצית  ומליסרון  נבו  רזניק  בע"מ  נאמנויות 

 . בגוש הנ"ל 80-83,  1הערות: ביחד עם חלקות   .בע"מ

, ללא  13.8.2020מיום    על הבעלים )בכל החלקות( רשומה משכנתא מדרגה ראשונה •

מה מחצית  על  סכום,  פז  הגבלת  רזניק  לטובת  ואשטרום  נבו  נכס,  בע"מ  נאמנויות 

 בגוש הנ"ל.  80-83, 1נכסים בע"מ. הערות: ביחד עם חלקות 

מהות הזיקה: חלקה נהנית    –  18.9.1946רשומה זיקת הנאה מתאריך    80-83על חלקות   •

 . 4/11625-1  , 1/11624,  1/11623,  2/11622-1מזכות מעבר למים מעל. על פני חלקות:  

מהות הזיקה: חלקה נהנית    –   16.12.1940רשומה זיקת הנאה מתאריך    1על חלקה   •

למים   מעבר  שטרות  מזכות  חלקות: 1639/36  1642/36עפ"י  פני  על   . 

2/11622-1 ,11623/2-1 ,1/11624,  4/11625-1 . 

  

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 , 11.1.2021ביום  באמצעות האינטרנט 

 כדלקמן:   –  מרשות מקרקעי ישראל בחכירה 

 , בשלמות. קרן קיימת לישראל  -בעלות 

 . חוצות המפרץ חיפה בע"מ  - חכירה 

 : פרטי רישום החלקות בנסחי הרישוםלהלן 

 

 : הערות

, ללא הגבלת סכום, על מחצית  19.3.2020רשומה משכנתא מדרגה ראשונה מיום    החוכריםעל   (1)

, 142נאמנויות בע"מ ומליסרון בע"מ. הערות: ביחד עם חלקות  נבו  מהנכס, לטובת רזניק פז  

 בגוש הנ"ל. 157, 56-79, 84-108, 141

, ללא הגבלת סכום, על מחצית  16.8.2020רשומה משכנתא מדרגה ראשונה מיום    החוכריםעל  

נאמנויות בע"מ ואשטרום נכסים בע"מ. הערות: ביחד עם חלקות  נבו  מהנכס, לטובת רזניק פז  

 בגוש הנ"ל. 157, 141-142, 93-108, 84-91, 56-79

מהות הזיקה:   –  18.9.1946רשומה זיקת הנאה מתאריך    138  ,102  ,70-100,  61-65על חלקות   (2)

פני חלקות:   על  למים מעל.  מזכות מעבר  נהנית  1-  ,1/11624,  1/11623,  2/11622-1חלקה 

4/11625 . 

חלקות   (3) מתאריך  ,  103-108  ,101  ,66-68  , 56-60על  הנאה  זיקת  מהות   –  18.9.1946רשומה 

 . על פני חלקות: 1639/36  1642/36הזיקה: חלקה נהנית מזכות מעבר למים מעל עפ"י שטרות  

2/11622-1, 11623/2-1, 1/11624 ,4/11625-1 . 

חלקה   (4) מהחברה,  לנו  שנמסר  בפנינו    11604בגוש    141כפי  )הוצגה  מרמ"י  "הצעה נרכשה 

 . ושובר תשלום משולם(לרכישת זכות החכירה בנכס וזכאות לבעלות" 

לא רשומה חכירה על החלקה    .מ"ר  2,251בשטח של    החלקהמ זכויות החברה הינן בחלק   (5)

  .7לטובת החברה

  

 

 
מעכבת את החתימה על שטרי החכירה עד    מהחלקה, רמ"יוזכויות החברה הינן בחלק  עפ"י מידע שהועבר מהחברה, מאחר   7

 שטח זה.וע הליך איחוד וחלוקה מחדש לגבי לביצ

משכנתא שטח )במ"ר(חלקותגוש

/ הערה

זיקת 

הנאה

61-79,84-91,93-100, 10293,742             (2)

56-60, 101, 103-10821,055             (3)

141, 142, 1573,681               -

141689                 (1), (4)-

1386,122               (5)(2)

          125,289סה"כ

11604

(1)
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 חוזי החכירה  11.2

חטיבת הקרקע הינה ברובה בבעלות ה"קרן הקיימת לישראל" ובחכירה לתקופות שונות  

 .  8לטובת 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 

 

 : הערות

על חלקות אלו לא    , כאשר תעשיה ומלאכהלמטרת  דונם בחוזה חכירה    6  - נותרו כ (1)

 בנויים מבנים. 

 נרכשה ע"י החברה.  11604בגוש  141כאמור, חלקה   (2)

הזכויות הוונו    נעשתה עסקת שינוי יעוד וניצול ושולמו דמי ההיתר. לגביהם  חוזי חכירה   (3)

החכירה  וזה  ח  . 7.11.2067עד  של  תקופת חכירה  ל  , ליעוד של תעשיה, מלאכה ומסחר

 החדש טרם נחתם. 

  

 

 
 כאמור, מדובר בחברה אחת ששמה שונה.  8

שטח חלקותגוש

במ"ר

יעוד עפ"י חוזה תאריך סיום

חכירה

קיבולת בניה 

בחוזה 

החכירה במ"ר

הערות

תעשיה, מלאכה 06/12/2043 20,126     69-71 ,59-65

ומסחר

            30,189 

תעשיה, מלאכה 29/06/2051 14,550     87-91

ומסחר

            21,825 

תעשיה, מלאכה 30/04/2045 14,519     103-108 ,100

ומסחר

            21,778 

(1) 2,202              תעשיה ומלאכה30/09/2051 1,468       79

 ,84-86 ,74-76 ,66-68 ,56-58

97, 98, 138)בחלק(

תעשיה, מלאכה 19/09/2044 36,534     

ומסחר

            54,801 

(2) 1,034              תעשיה ומלאכה30/09/2051 689          141

תעשיה + חנות 30/09/2051 1,531       142

מסחר

              2,297 

(3) 21,963            תעשיה ומלאכה31/12/2057 14,642     157 ,93-95

(1) 6,995              תעשיה ומלאכה31/05/2041 4,663       78 ,77 ,73

(3) 19,044            תעשיה ומלאכה30/09/2055 12,696     102 ,101 ,99 ,96 ,72

 182,127          121,418  סה"כ

11604
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 ומתחם וולקן  מגרש גרינסטון  - הרישום בלשכת רישום המקרקעין  11.3

שהופקו   חיפה,  מקרקעין  רישום  בלשכת  המתנהל  הזכויות  מפנקס  מידע  דפי  עפ"י 

  "וולקן"   - " וגרינסטון"מגרש  ה , החלקות המהוות את  11.1.2021באמצעות האינטרנט ביום  

 כדלקמן:   - בלשכת רישום המקרקעין  -רשומות 

 

 הערות: 

בלת סכום, על , ללא הג19.3.2020רשומה משכנתא מדרגה ראשונה מיום   כל הבעליםעל  (1)

פז   רזניק  לטובת  מהנכס,  עם נבו  מחצית  ביחד  הערות:  בע"מ.  ומליסרון  בע"מ  נאמנויות 

 בגוש הנ"ל. 157 5-8 -ו 1-3חלקות 

, ללא הגבלת סכום, על 16.8.2020רשומה משכנתא מדרגה ראשונה מיום   על כל הבעלים

נאמנויות בע"מ ואשטרום נכסים בע"מ. הערות: ביחד נבו  מחצית מהנכס, לטובת רזניק פז  

 בגוש הנ"ל. 1-8עם חלקות 

החברה המרכזית    לטובתלחוק המקרקעין    126הערת אזהרה לפי סעיף  על הבעלים רשומה   (2)

 .9חלק במקרקעין . הערות: לייצור משקאות קלים בע"מ

חלקות   (3) מחלקה  5-13על  חלק  הפקעת  על  הערה  סעיף    רשומה  ילקוט   הערה:.  19לפי 

 . 26.7.199910מיום  4923עמ'  4788פרסומים מס' 

רשומה   (4) בע"מ  תעשיות  גרינסטון  של  החכירה  סעיף  על  לפי  אזהרה  לחוק    126הערת 

 . חוצות המפרץ חיפה בע"מ לטובתהמקרקעין 

לחוק המקרקעין    126הערת אזהרה לפי סעיף  על החכירה של כור תעשיות בע"מ רשומה   (5)

 חוצות המפרץ חיפה בע"מ לטובת

 

 
הוצג בפנינו העתק שטר חתום ע"י "בית יציקה וולקן בע"מ" וע"י "החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ", לשטר מצורף   9

 מ"ר הוחכר לחברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ.   2,365מערבי( בשטח -לקה )בחלק הצפוןתשריט לפיו חלק מהח 
 . 1953הרחבת דרך לפי תכנית חפ/(, ההפקעה נדרשת לצורך 4788בהתאם לפרסום ברשומות )י.פ   10

שטח חלקהגוש

רשום 

הערותחכירהבעלות

129,348-)1( - )2(

215,419-)1( 

312,722-)1( 

51,244-)1( ,)3( 

61,220-)1( ,)3( 

71,238-)1( ,)3( 

81,309-)1( ,)3( 

)9( - )7(, )3(כור מתכת בע"מ93,794

כור תעשיות בע"מ )157/49490(104,949

גרינסטון תעשיות בע"מ )157/46490(

)3( - )5(

כור תעשיות בע"מ )175/17000(115,562

גרינסטון תעשיות בע"מ )673/680( 

כור תעשיות בע"מ )חלק במקרקעין(

)3( - )5(

חוצות המפרץ חיפה בע"מ )בחלק מהמקרקעין( 125,698

כור מתכת בע"מ )חלק במקרקעין(

)3( ,)6( - )10(

חוצות המפרץ חיפה בע"מ )בחלק מהמקרקעין( 136,100

כור מתכת בע"מ )חלק במקרקעין(

)3( ,)6( - )10(

88,603סה"כ

11635

חוצות המפרץ חיפה 

בע"מ

קק"ל
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, (במקרקעין   חלק)  ראשונה  מדרגה  ותמשכנתא  2  ותרשומ  בע"מ  מתכת  כור  של  החכירה  על (6)

לטובת בנק    27.6.2004ומיום  בנק הפועלים  לטובת   23.12.2002מיום    –  ללא הגבלה בסכום

 .11לישראל  והבנק הבינלאומי הראשוןלישראל נק לאומי בהפועלים, 

לוי  לטובת  הערה על מינוי נאמן בפשיטת רגל  על החכירה של כור מתכת בע"מ רשומה   (7)

, 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

כור מתכת בע"מ רשומה   (8) בימ"ש סעיף  על החכירה של  עו"ד לטובת  ,  130הערה לפי צו 

, 30893-12-15טילר ורו"ח חן ברדיצ'ב. הערות: תיק בימ"ש המחוזי חיפה פר"ק  דורית לוי  

 . 20.12.2015ם מיו

לחוק המקרקעין    126הערת אזהרה לפי סעיף  על החכירה של כור מתכת בע"מ רשומה   (9)

 .חוצות המפרץ חיפה בע"מ לטובת

מיום  (10) ראשונה  מדרגה  משכנתא  רשומה  בע"מ  חיפה  המפרץ  חוצות  של  החכירה  על 

 נאמנויות בע"מ נבו  , לטובת רזניק פז  חלק במקרקעין, ללא הגבלת סכום, על  19.3.2020

בגוש זה החלק הממושכן הינו על זכויות החכירה   12-13חלקות    ומליסרון בע"מ. הערות:

 של חוצות המפרץ.

מיום  ראשונה  מדרגה  משכנתא  רשומה  בע"מ  חיפה  המפרץ  חוצות  של  החכירה  על 

נאמנויות בע"מ נבו  , לטובת רזניק פז  חלק במקרקעין, ללא הגבלת סכום, על  16.8.2020

בע"מ.  נכסים  הממושכן  הערות:    ואשטרום  חלקה   1/2החלק  עם  ביחד  החכירה  מזכויות 

12/13 . 

חלקה נהנית    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 חלקמ

  

 

 
 העברת הזכויות לחברה. התאם לצו בית המשפט, אשר פיקח על הליך המכירה, הזכויות יהיו נקיות מכל חוב ושיעבוד בעת ב 11
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 הסכם מכר מגרש גרינסטון 11.4

, בין גרינסטון תעשיות בע"מ )להלן:  27.1.2011הסכם מכר שנחתם ביום  הוצג בפנינו  

 "(. 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    25.1.2011העבירה למוכרת ביום  החלה בהליכי פירוק מרצון במסגרתם, בין היתר,  

זכות אובליגטורית להיות בעלת הזכויות בשטח    הזכויות בממכר. המוכרת הינה בעלת 

 בחוזה.  2.2המפורט בסעיף 

 יה במפרץ חיפה. י, באזור התעש11635בגוש  13-10  -ו  2, 1חלקות  -  החלקות

 מ"ר, משטח החלקות. 41,789.7שטח כולל בן   -  השטח

לפי    זכויות   -   הממכר  או לחכירה,  זכויותיה לחזקה, לבעלות  דהיינו:  המושכרת בשטח, 

 המקרה, כאמור בהסכם זה. 

 ₪.  22,900,000התמורה בעבור הממכר הינה  -  התמורה

ותשלומים  הקרקע    -   מיסים  ניקוי  החוק.  פי  על  עליו  החלים  בתשלומים  יישא  צד  כל 

 ת. מרעלים )ככל שקיימים( ו/או משאריות אסבסט יחול על הרוכש

 "מתחם וולקן" 11.5

, בהיקף קרקע כולל של  11635מתחם וולקן המורכב מחלקות וחלקי חלקות שונים בגוש  

דונם, נרכש ע"י החברה במסגרת הקפאת ההליכים של חברת כור מתכת בע"מ    44.5  -כ

 ₪.  59,500,000מנאמניה של החברה, בתמורה מצרפית בסך של 

ויות במתחם, המוחזקות ע"י שתי חברות  הוצגו בפנינו מסמכים שונים בקשר לרכישת הזכ

 שונות: "כור מתכת" ו"כור תעשיות", ובכללם שני הסכמי הרכישה: 

מיום   (1) כור    15.5.2016הסכם  כור  תעשיות  שנחתם עם חברת  זכויות  בע"מ לרכישת 

 תעשיות בע"מ במתחם. 

שנחתם עם נאמני חברת כור מתכת בע"מ לרכישת זכויות כור    19.5.2016הסכם מיום   (2)

 בע"מ במתחם.  מתכת
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 : וכן סטטוס הרישום העדכני פרטי הממכר בהתאם להסכמי המכר להלן סיכום 

 שטחי כור מתכת: 

 

 שטחי כור תעשיות: 

 

 הערות: 

לאחר עופר שוויצר, ב"כ החברה,  ע"י עו"ד  שנמסר לנו  . כפי  1991החכירה הסתיימה בשנת   (1)

לסיים את הליך העברת הזכויות  ניתן יהיה  ו  הסדרת החוב ע"י הנאמנים יוארך חוזה החכירה

 .תשלום דמי היוון / דמי הסכמה ע"י הנאמנים( יחד עם) לחברה

. לא הוצג בפנינו חוזה  מ"ר  2,802  של  שטח  –   מהחלקההוצג בפנינו חוזה חכירה מהוון על חלק   (2)

 .חכירה מהוון לגבי יתרת השטח

לחב' כור תעשיות צפויה להתקבל דרישת תשלום  בתקופה הקרובה    ,כפי שנמסר מהחברה (3)

הוצג בפנינו חוזה חכירה   מרמ"י לדמי היוון / דמי הסכמה לצורך העברת הזכויות ע"ש החברה.

, 11מ"ר בחלקה    1,682ושטח של    10מ"ר בחלקה    16שטח של    – על חלק מהחלקות  מהוון  

 מהוון לגבי יתרת השטח.  חכירה י לא הוצג בפנינו חוז. 24.12.2062לתקופה המסתיימת ביום 

הזכויות    : הערה מורכבות  לאור  כי  עולה,  ההערכה  ממזמין  שנמסר  למידע  בהתאם 

בלשכת רישום המקרקעין לטובת החברה   הזכויותהנרכשות, הערות אזהרה ו/או רישומי 

 נמצאים בטיפול יועציה המשפטיים.  טרם הוסדרו בשלמותם והם

  

סוג הזכויותשם הבעליםחלקהגוש

השטח 

הכלול 

בממכר 

במ"ר

הערות

       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

(1)       3,794חכירה לא מהוונת, ראה הערהקק"ל9

       3,398חכירה מהוונת עד ליום 29.2.2040קק"ל12

קק"ל13
חכירה מהוונת עד ליום 24.12.2062 

לשטח של כ- 2,800 מ"ר
3,000       (2)

    35,635סה"כ

11635

סוג הזכויותשם הבעליםחלקהגוש

השטח 

הכלול 

בממכר 

במ"ר

הערות

          138בעלותחוצות המפרץ חיפה בע"מ2

קק"ל10

חכירה לא מהוונת, עד 31.8.2040

וחכירה מהוונת עד ליום 24.12.2062 

)ראה הערה(

4,933       

קק"ל11

חכירה לא מהוונת, עד 28.2.2040

וחכירה מהוונת עד ליום 24.12.2062 

)ראה הערה(

3,700       

      8,771סה"כ

11635
(3)
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 השלכות משבר הקורונה .12

החל להתפשט ברחבי העולם נגיף הקורונה, אשר הוכרז בידי    2020ברבעון הראשון של שנת  

 למשבר בריאותי וכלכלי.   ההביאהמגיפה  כמגיפה עולמית.    2020ארגון הבריאות העולמי במרץ  

במהלך  ב לעת,  מעת  המתפרסמות  חירום  לשעת  בתקנות  הבריאות  משרד  להוראות  התאם 

בתי עסק, הוגבלה משמעותית נוכחות כח אדם במקומות    פעילות  השנה נאסרה או הוגבלה

הגבלות והוטלו  החינוך  מערכות  הושבתו  שלוש    העבודה,  לרבות  המגורים,  מבתי  יציאה  על 

והגבלת שונות של סגר. צמצום הפעילות העסקית במשק  יציאת התושבים מביתם    תקופות 

ועלייה חדה    עון הממשלתילתקופות ארוכות, הביאו לעלייה משמעותית בשיעור האבטלה ובגיר

 ברמת אי הוודאות בשווקים.  

החל בארץ מבצע חיסונים כנגד נגיף הקורונה המכונה "לתת כתף".    2020במהלך חודש דצמבר  

 . מבצע אשר מתקדם בקצב מהיר יחסית

כלכליות, שנערכו ע"י חטיבת המחקר בבנק ישראל  - במהלך השנה פורסמו מספר תחזיות מקרו

עדים שננקטו במהלך השנה בארץ ובעולם בניסיון לבלימת התפשטות  לגבי השפעתם של הצ

לצעדים שננקטו    , לפיה 4.1.2021הנגיף, כאשר התחזית האחרונה נכון למועד זה פורסמה ביום  

בארץ ובעולם על רקע התפשטות נגיף הקורונה יש השפעה משמעותית על התוצר והתעסוקה.  

  2021נק ישראל מעריכים, כי התוצר בשנת  בב  – בתרחיש התחסנות מהירה של האוכלוסייה  

 . 5.8%צפויה צמיחה בשיעור של  2022ובשנת  6.3%  -צפוי להתרחב ב

לגבי הריבית מציין בנק ישראל בהערכתו, כי בשני התרחישים בעוד שנה ריבית בנק ישראל  

מדיניות  , אך ייתכן שבנק ישראל ירחיב או יאיץ את השימוש בכלי  0.1%-0%תעמוד ברמה של  

 קיימים או נוספים, כולל כלי הריבית, בהתאם להתפתחויות. 

,  2019בהשוואה לשנת    2.4%בשיעור של    2020לפי נתוני הלמ"ס, התוצר הגולמי התכווץ בשנת  

הגורמים   שצפו  יותר  עגומות  תחזיות  לעומת  )זאת  הפרטית  בצריכה  מהירידה  בעיקר  כנובע 

 הכלכליים השונים בארץ ובחו"ל(. 
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 לות הכלכלית במרכז המסחרי הפעי  .13

 הפעילות הכלכלית בתקופת משבר הקורונה  13.1

מרץ   • חודש  הנחיות  2020במחצית  פורסמו  הקורונה,  נגיף  התפשטות  בעקבות   ,

ממשלתיות ותקנות שעת חירום, אשר כללו, בין היתר, הגבלות תנועה והתקהלות,  

מקומות   של  סגירה  עבודה,  במקומות  עובדים  נוכחות  לרבות  צמצום  ופנאי,  בילוי 

שנת   במהלך  כך,  עקב  וחנויות.  עסקים  העסקית  2020סגירת  הפעילות  הוגבלה   ,

בשלושה סבבים של סגר מלא, אשר כללו, בין היתר, סגירה של  מרכז המסחרי  ב

 מקומות בילוי ופנאי, עסקים וחנויות )למעט עסקים חיוניים ומסחר במתווה משלוחים(. 

הסגרים,   • החברבתקופת  חיוניים העניקה  עסקים  )למעט  לשוכרים  עסקים  ו  ה 

בלבד שכירות  דמי  מתשלום  מלא  פטור  לפעול(  חזרה    . שהמשיכו  בהן  בתקופות 

הפעילות המלאה בנכס, ניתנו לחלק מהשוכרים הקלות נקודתיות בהתאם להיקף  

או לחילופין נקבעו דמי שכירות כנגזרת של אחוז מהפדיון לפי  הפעילות העסקית  

 מבניהם. הגבוה 

ופנאי(  אולם האירועים   • בילוי  )בסקטור  נוספים  בודדים  עפ"י    ים סגור  ו נותרועסקים 

 . הנחיות הממשלה 

 המרכז המסחרי  13.2

בשטח   פעיל,  מסחרי  מרכז  הינו  המפרץ"  "חוצות  המסחרי  כ  שיווק לבנוי  המרכז    -של 

   . דונם  146 - על חטיבת קרקע של כ משתרע מ"ר, ה 65,000

, בתמהיל  93%  -עסקים שונים, בשיעור תפוסה של כ   170  - לבמרכז המסחרי פועלים מעל  

 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. 

או   בסיסיים,  שכירות  דמי  של  מנגנון  לפי  השכירות  דמי  מחושבים  מהחוזים  במרבית 

 . מבניהם לחילופין אחוז מסוים מהפדיון, לפי הגבוה 

  כפי שנמסרו לנו מהחברה  ,נו(וחוזים חדשים )הוצגו בפנילהלן ריכוז ההכנסות משכירות  

   : (2021מתקציב החברה לשנת מבוססים בעיקרם על נתונים שהתקבלו  )

 

ומגרש המיועד למבחני ים הינן עבור הקארטינג  מושכר  יםההכנסות ממגרש  :לטבלה  ההער

   .נהיגה

שטח ריכוז נתונים

במ"ר

ממוצע דמ"ש סה"כ שנתי

למ"ר לחודש

75 52,943,708₪ 58,545₪הכנסות משכ"ד מסחר ומחסנים

5 230,171₪ 4,115₪הכנסה ממגרשים מושכרים

1,170,100 ₪רווח ממכירת חשמל

54,343,979 62,660₪סה"כ מניב )ללא מערכת סולארית(
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מ"ר שטחי מסחר    4,850  -קיימים ככפי שנמסר לנו מהחברה,    –  ומתפנים  שטחים פנויים

עפ"י הערכתנו, ההכנסה השנתית הצפויה בגין שטחים    .לשיווק   ים המיועדמתפנים  ונויים  פ

 אלפי ₪.  3,750 -אלו הינה בסך כולל של כ 

לדמי   בהתאם  ידנו  על  חושבה  הפנויים  מהשטחים  ההכנסה  לגבי  הערכתנו  כי  נציין, 

מקדם דחייה עד לשיווק והנבה  שכירות ראויים, בגישה שמרנית, כאשר הובא בחשבון  

 הנ"ל. שטחים המ

נכון למועד הקובע, קיימים שטחי מסחר לגביהם    –   הכנסה משטחי מסחר במו"מ מתקדם 

הכנסה שנתית של   להניב יםצפוי מ"ר. שטחים אלו 1,370 -מתקיימים מו"מ בהיקף של כ

 . ₪  פיאל 1,436 - כ

עד למועד ההנבה הצפוי. כמו כן, הובאה בחשבון הפחתה בגין  הובאה בחשבון דחיה  

 ועבר מהחברה(. השתתפות המשכיר בהשקעות בשטחים אלו )בהתאם למידע שה

 חברת הניהול  13.3

 הפרויקט מנוהל ע"י חב' חוצות המפרץ חב' ניהול בע"מ. 

ניהול   ודמי  שכירות  דמי  מהשוכרים  גובה  בפרויקט,  השטחים  את  משכירה  החברה 

 ומבצעת את פעולות האחזקה הנדרשות.  

+  COSTבחוזי הניהול של שוכרי השטחים בפרויקט נקבע, כי דמי הניהול יגבו על בסיס  

 )בחוזים החדשים( ו/או כסכום קבוע.  

 מכירת חשמל לדיירים  13.4

ים בפרויקט נעשית ישירות ע"י המשכיר בדרך של  אספקת החשמל לשטחים המושכר

 אספקת חשמל בצובר. 

וגובה מהדיירים    חשמל עבור אספקת החשמל בתעריף מסוים ה   רתהמשכיר משלם לחב

בתעריף גבוה יותר. הפער בין התעריפים )מתח גבוה ומתח נמוך( מהווה מקור הכנסה  

 נוסף לבעלים. 

 הינה   מכירת חשמל לדייריםצפויה מסך ההכנסה ה,  2021עפ"י תקציב החברה לשנת  

 . אלפי ₪  1,170  - כ 

 הכנסה ממערכת סולארית  13.5

מותקנת מערכת סולארית ליצור חשמל,    30על גג מבנה מס'    -הכנסה ממערכת סולארית  

 . שנה₪ ב אלפי  1,340  -של כנטו  הכנסה שצפויה להניב 
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 פעמיות -הוצאות חד 13.6

הצפויה בגין  )נטו(  ההוצאה השנתית  ,  ומידע שנמסר לנו   2021תקציב החברה לשנת  עפ"י  

נכון למועד הקובע    , והכנסות מחנויות זמניותהשקעות צפויות    , שטחים פנוייםל ארנונה  

 . אלפי ₪  5,500 - הינה בסך של כ ,לחוות הדעת 

 נתונים נוספים  13.7

מוגדר כיחס שבין הוצאות השוכרים הכוללת את דמי השכירות    –  ה"עומס על השוכרים" 

 . השנתי הפדיון  היקף ודמי הניהול לבין  

מהלך השנים  ב,  (שנה מייצגתל   נתונים בפועל)לפי  בהתאם לנתונים שהועברו מהחברה  

מההכנסות    85%  - העומס על השוכרים של כ  –)טרם פרוץ משבר הקורונה(    2018-2019

מההכנסות הינו אף נמוך    55%  - , כאשר העומס על השוכרים של כ15%  -מתחת ל  היה

תואמים את רמת הפעילות הכלכלית במרכז  היו  נתון המצביע כי דמי השכירות . 10%  -מ

 המסחרי. 

בפדיונות    %3.2  - של כ  ירידה עולה, כי קיימת    2020עפ"י נתוני הפדיון לשנת    –   נתוני פדיון 

)בשל סגירת הקניון בתקופות ההגבלות    2019קבילה בשנת  השוכרים ביחס לתקופה המ

 . לנוכח משבר הקורונה( 
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 ההערכה עקרונות  .14

 מרכיבים:   שני הנכס הנדון כולל 

 מרכז מסחרי בנוי המשמש כנכס מניב הכנסות שוטפות לבעלים.   ( א)

 מתחמי קרקע לא בנויים )קרקע לתעשיה ויתרת זכויות בניה במתחם המסחרי(.  ( ב)

 המרכיבים הנ"ל במצטבר.   שניאת  שווי הנכס יכלול  

 : שווי המרכז המסחרי הבנוי

,  ת היוון ההכנסות גישה המועדפת להערכת שווי נכסי מקרקעין מניבי תשואה הינה  גישה

שמשקיע   לסכום  ישירה  אינדיקציה  מהוות  השטחים  מהשכרת  המתקבלות  ההכנסות  שכן 

 פוטנציאלי סביר יהיה מוכן לשלם בגין הנכס. 

מסחרי הינו מרכז מסחרי פעיל ורחב היקף, הנמצא בסמוך לעורקי תנועה ראשיים, עם  המרכז  

 אפשרויות נגישות נוחות ובצמוד לתחנת רכבת. 

המרכז מאופיין בתדמית עממית ובפעילות מסחרית אינטנסיבית, פתוח בשבתות ומשרת את  

 תושבי חיפה והקריות. 

קלים,   וגגות  בלוקים  קירות  בטון,  משלד  ברובם  הבנויים  מבנים  הינם  המסחרי  המרכז  מבני 

ששמשו בעבר לאחסנה ותעשיה, והוסבו לשימושים של מסחר. בנוסף, קיימים מספר מבנים  

 חדשים הבנויים בבניה קשיחה.  

בגרניט    החזיתות של חלק גדול מהמבנים עברו שיפוץ הכולל החלפת ויטרינות, ציפוי חזיתות

 פורצלן בשילוב רפפות אלומיניום. כמו כן, בוצעו עבודות פיתוח מקיפות לחידוש פני האתר.  

, לחנויות ועסקים מסחריים מגוונים, כאשר חלק  93%  - המרכז המסחרי מושכר בתפוסה של כ

 ניכר מהשטחים מושכר לרשתות ארציות.  

של העסקים ומגוון העסקים    עסקים, כאשר מספרם הרב   170  -כיום פועלים במתחם למעלה מ 

מהווה גורם משיכה לקהל הקונים הפוטנציאלי וגם מקטין את רמת הסיכון של זרם ההכנסות  

 הצפוי מהשכרת השטחים. 

העלייה   ויחד עם  הנדון  הנגישות למרכז המסחרי  את  השינויים התחבורתיים בסביבה שיפרו 

 הצפויה באכלוסו צפויים להביא לשיפור ברמת הפעילות.  

עם זאת, יש לציין שהמרכז המסחרי ניצב בפני תחרות מקניונים ושטחי המסחר הגדולים    יחד

של אזור מפרץ חיפה והקריות. במהלך השנה הקרובה צפוי להיפתח מרכז מסחרי חדש המגדיל  

 ". REDESIGNמתחם " – את התחרות לפרויקט 
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 התייחסות למשבר הקורונה:

קורונה, ולאור ההגבלות החוזרות ונשנות בפעילות  ה לאור אי הוודאות בעקבות התפשטות נגיף 

העסקית והמסחרית במשק במהלך "הגל הראשון", "הגל השני" ו"הגל השלישי" ואי הוודאות  

לגביי מועד החזרה לשגרת פעילות המסחר במשק, נראה כי ביצועיהם התפעוליים של המרכזים  

בין היתר, כתוצאה מהגבלות  המסחריים הושפעו ויושפעו בתקופה הקרובה ממגפת הקורונה,  

התנועה וההתקהלות, מהיחלשות אפשרית של הרשתות הקמעונאיות ומירידה בצריכה הפרטית  

כנובע מהמצב הכלכלי ומהגבלות על תנועת הלקוחות לצד הגדלת נפח הרכישות המקוונות.  

כמו כן, קיימת אי וודאות רבה לגבי המשך התפשטות המגיפה והפעולות שהממשלה עשויה  

 נקוט כחלק מהתמודדותה עם המשבר הבריאותי והכלכלי. ל

נוכח האמור, עלתה רמת הסיכון בענף מרכזי המסחר לגבי שיעורי התפוסה, גובה דמי השכירות  

ושיעורי הגבייה, כנובע בין היתר מירידה צפויה בהיקף פדיונות העסקים במרכזים המסחריים  

 בשנים הקרובות. 

בהעדר עסקאות משמעותיות ולאור העובדה כי תשואות אג"ח מדינה ומח"מים  יחד עם זאת,  

ארוכה,   נמוכה תקופה  להיות  צפויה  ישראל  בנק  ריבית  וכי  שינוי,  ללא  כמעט  נותרו  ארוכים 

בהתבסס בין היתר על הערכות בנק ישראל ועל התקדמות החיסונים במדינת ישראל ויעילותם  ו

ך שטווח הזמן של השפעת המשבר הרפואי והכלכלי צפוי  לפי פרסומים רפואיים, ניתן להערי

ותחזור   הכלכלה  תתאושש  לפעול,  יתחיל  שהחיסון  ולאחר  בלבד,  הקרובות  בשנים  להיות 

הכלכלית   הפעילות  של  והתאוששות  הפרטית  בצריכה  גידול  יירשם  יוצא  וכפועל  לצמיחה, 

המסחריים ביטובמרכזים  לידי  להביא  הראויה  הדרך  להערכתנו  ולכן  השפעת  ,  סיכוני  את  י 

המשבר בעת עריכת חוות הדעת הינה בקביעת אומדנים לגבי הפגיעה בתזרים ההכנסות הצפוי  

מהנכס עד לחזרה לפעילות הרגילה, וקביעת שיעורי היוון בסיסיים לתזרים צפוי המייצג פעילות  

 רגילה. 

 ם:על המרכיבים הבאיהתבסס   2020בדצמבר  31הפרויקט ליום שווי   לאור האמור,

כתוצאה   ( א) רגילה, המגלם את עדכון הפעילות הכלכלית  תזרים ההכנסות המייצג פעילות 

, המבוסס בעיקרו על חוזי השכירות הקיימים,  2020בדצמבר    31מההתפתחויות שחלו עד יום  

 ., ועל תקציב החברה שהוצג בפנינווהשינויים שחלו בהם בעקבות תחלופת שוכרים

ה  ( ב) זמנית של ההכנסות לטווח  כנובע מצפי החברה בדבר השפעת  הפחתה  שנים הקרוב, 

כ  הקורונה  של  ₪.   7.8  - המסתכמות בסך  נובעת    מיליון  צפי ההכנסות  כי הפחתת  יצוין, 

לתקופה קרובה. קביעת גובה  נכס בעיקרה מהירידה הצפויה בהיקף הפעילות המסחרית ב

ן יוחס  ההפחתה הצפוי ניתנה תוך התייחסות לקטגוריות שוכרים שונות כשלכל אחת מה

הפונים   עסקים  ופנאי,  בילוי  שטחי  והסעדה,  מזון  שטחי  משרדים,  שונה:  פגיעה  היקף 

 לאוכלוסייה מבוגרת ואחרים. 
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 : קביעת שיעור ההיוון

את התשואה הדרושה, כדי להוות כוח משיכה להשקעת הון. מכאן,  שיעור ההיוון משקף  ככלל,  

   י. בקביעת השוושבחירת השער המתאים מהווה גורם מכריע 

שיעורי ההיוון להכנסות הצפויות להתקבל מהנכס הינם פועל יוצא של שיעורי ההיוון המקובלים  

שיעור ההיוון המקובל בשוק נקבע בנקודת זמן מסוימת,  כאשר  כיום לנכסים מניבי תשואה,  

 במשק באותה עת. והציפיות האינפלציוניות לסוג נכסים מסוים, ובהקשר של שיעור הריבית 

גובה דמי  דהיינו,    – שיעור התשואה תלוי גם ברמת הפעילות הכלכלית בנכס עצמו  יובהר, כי  

 . שיעורי התפוסה השכירות ביחס לרמות השכירות לנכסים דומים בנקודת הזמן ו 

  משתמשים לצורך קביעת שיעורי ההיוון למרכיבי ההכנסה השונים הצפויים להתקבל בנכס  

עסקאות לנכסים מניבים בעלי מאפיינים דומים, ככל הניתן,    בוחניםלפיה    – בגישת ההשוואה  

 תוך ביצוע התאמות נדרשות.

השוק מאופיין במגבלה גדולה של שקיפות המידע, שכן על מנת לנתח באופן מהימן עסקאות  

 רכישה של נכסים מניבים יש צורך במידע רב על הפעילות הכלכלית של הנכס הנרכש. 

לפועל במהלך השנים האחרונות ואשר לגביהן פורסם מידע  יחד עם זאת, העסקאות שיצאו  

תשואה   שיעורי  משקפים  בעסקה  המגולם  התשואה  שיעור  על  להסיק  ניתן  שממנו  משלים 

נמוכים מאלו שבאו לידי ביטוי בהערכות השווי של אותם נכסים, או אותו סוג נכסים, בעיקר  

 ברכישה של נכסים בשוק הלוגיסטיקה. 

בהיקף משמעותי מאז פרוץ משבר  ות חדשות של רכישת נכסים מניבים  בפועל לא בוצעו עסקא

למעט שתי עסקאות שיפורטו בהמשך, ולפיכך בסיס המידע העיקרי הוא למעשה  ,  הקורונה 

 עסקאות שנערכו טרם המשבר. 

 : עסקאות לרכישת נכסים מניבים

של    מחצית ראשונה   – עפ"י סקירת השמאי הממשלתי של שיעורי תשואה בנכסים מניבים   •

בנובמבר    2020שנת   בנכסי  2020)פורסם  הינם:  כי שיעורי התשואה הממוצעים  עולה,   )

 . 6.9%  –ובנכסי תעשיה ולוגיסטיקה  6.9% – , בנכסים מסחריים 7.0% – משרדים 

כמו כן, בסקירת השמאי הממשלתי ניתנה התייחסות למשמעותו של משבר נגיף הקורונה  

ושימוש ב"שיעור ההיוון נכס מניב    על ענף הנדל"ן  אי    - הכולל" בהערכת שווי  בתקופת 

 ודאות, להלן עיקרי הדברים:  

ענף הנדל"ן, לעומת שוק ההון, מאופיין בשינויים איטיים. התהליכים שקורים בו, בדרך   ▪

עסקאות בנדל"ן, בדרך כלל, אינן מאופיינות באימפולסיביות.    כלל, נמשכים זמן רב. 

בעליה  בישראל  הנדל"ן  שוק  הארוך  הן    בטווח  מחירים  ירידות  וכשיש  מתמדת, 

 התיקון והמחירים עולים.   תקופתיות ולאחר מכן בא 

ששינויים בשיעור ההיוון הכולל, לא יכולים להיות קיצוניים, גם בתקופת    ,פועל יוצא הוא 

לכן   ודאות.  לקבל    יש אי  בלי  התקופתיות,  המשמעויות  את  רבה  בזהירות  לחשב 

 החלטות לא מבוססות לטווח הארוך. 

נחשב את שוויו לפי  ל ▪ וודאות, בהערכת שווי הנכס לצמיתות,  גם בתקופת אי  פיכך, 

 . (ללא השפעת התקופה )  שיעור ההיוון הכולל הידוע
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עם זאת, כדי לבטא את השוק באופן הנכון, לא ניתן להתעלם מאי הוודאות ומהשפעות   ▪

פרק  בהתאם לכל האמור לעיל, שהשוק יחזור לעצמו בתוך   התקופה. הנחת העבודה, 

ענפים שהמשבר לא פגע בהם    ישנם,  זמן של שנה עד שנתיים, תלוי בענף, כמו כן 

 ואולי אף היטיב עימם. 

האחרונות עולה, כי שיעור התשואה שנקבע בעסקאות    בשנתיים מניתוח עסקאות השוואה   •

 . 7.25%עד  6.32%למרכזים מסחריים הינו בטווח של 

מגובה   בעיקרם  נובעים  בעסקאות  השוכרים  ההבדלים  כמות  לשוק,  ביחס  השכירות  דמי 

 )יחיד או רבים(, איכותם, מיקומו של הנכס וגילו. 

   האחרונות:  השנתייםשנערכו במהלך  מסחריים להלן מספר עסקות מכר של נכסים מניבים

 מרכזים מסחריים: 

התקשרה חב' ביג עם חב'    "ביג מרכזי קניות בע"מ",של חב'    31.12.2020מיום  עפ"י דיווח   •

ממרכז    82%מתחמים )הממכר:    3פרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ לרכישת  יש

ממרכז קניות פתוח "ישפרו    100%מ"ר בנוי,    27,000-כ   – קניות פתוח "ישפרו סנטר מודיעין א'  

דונם(, התמורה    16.6מחטיבת קרקע בשטח של    82%מ"ר בנוי,    6,500-מבנה ב' כ  - סנטר  

תשולם לאחר התקיימות תנאי מתלה )רישום שעבודים  מ' ₪ ש  425בעבור הממכר הינה  

 ואישורי תשלום מיסים להעברת הזכויות(.  

)ההבדל מיוחס    6.0%  -  5.5%בהתאם לכלכליסט, העסקה מגלמת תשואה בטווח של בין  

 לשווי הקרקע שנלקח בחשבון(. 

מרכזי  עם חב' רני צים    1התקשרה חב' ריט    30.6.2020ביום    ",1"ריט  עפ"י דיווח של חב'   •

קניות במזכר הבנות לרכישת מחצית מזכויות המוכרת במרכז מסחרי בהקמה בגני תקווה,  

  110מ"ר, תמורת סך של    9,000  - הכולל שטח להשכרה למשרדים ומסחר בהיקף של כ

ה יעדי   .₪ הראשונות    NOI  - מיליון  ההפעלה  שנות  בחמש  מהנכס  לרוכשת  המובטחים 

העסקה כוללת מנגנון התאמת תמורה בתום    . 6.5%משקפים תשואה שנתית ממוצעת של  

 חמש שנים ממועד ההנבה. 

, החברה  18.11.2019  - ו  19.9.2019של חב' אמות מיום    ים "עסקת קניון קרית אונו": עפ"י דיווח •

בקומפלקס    50%התקשרה עם חב' נכסים ובנין לרכישת זכויותיה של נכסים ובנין המהוות 

מיליון    538קרקעי בקרית אונו, תמורת סך של  - ן תתהכולל קניון, שני מגדלי משרדים וחניו

 ₪. עם ובכפוף להשלמת העסקה, תחזיק אמות במלוא הזכויות בנכס. 

והינו קבוע ויציב לאורך השנים. להערכת    96%  -עפ"י הדיווח, שיעור התפוסה בנכס הינו כ

ה  כ  NOI  -החברה,  הינו  מלאה  בתפוסה  החזוי  התשואה    68  -השנתי  שיעור   .₪ מיליון 

 . 6.32% - המשתקף לנכס בתפוסה מלאה הינו כ

מ"ר    3,700  - רכשה חברה פרטית את הזכויות במרכז מסחרי בשטח של כ  2019בנובמבר   •

הנכס בתופסה מלאה    מיליון ₪.  50  - כסך של הממוקם במרכז העיר טירת הכרמל תמורת  

 . 7.0% - הינו כ בעסקהשיעור התשואה   מיליון ₪.  3.5 -ומניב הכנסה שנתית של כ 
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, החברה התקשרה  14.2.2019מרכז מסחרי ברמלה: עפ"י דיווח של חב' סלע קפיטל מיום   •

מזכויות במרכז מסחרי חדש בשלבי אכלוס מתקדמים, בשטח    50%בהסכם לפיו רכשה  

 מיליון ₪. 21תמורת סך של   מ"ר ברמלה,  4,800  -של כ

מיליון ₪,    1.67  - השנתי במועד השלמת האכלוס צפוי להסתכם בכ   NOI- עפ"י הדיווח, ה

 . 7.25% - המהווה שיעור תשואה ברוטו של כ

ינואר   • ג'יי.טי.אל.וי    2019בחודש  "פרנדלי    20%  1רכשה חברת  מהזכויות במרכז המסחרי 

₪. התמורה בעסקה משקפת שיעור תשואה    מיליון   81.3עפולה" הממוקם בעפולה, תמורת  

 . 6.80%  -של כ

 : נכסים מניבים אחרים

בשנתיים   שנערכו  נוספים  מניבים  נכסים  של  בולטות  רכישה  לעסקאות  דוגמאות  להלן 

 האחרונות:

  :"נדל"ן סלע  מיום    "עסקאות  נדל"ן  סלע  חב'  של  דיווח  התקשרה  17.12.2019עפ"י   ,

בשטח כולל    16  -ו   15,  4מלוא הזכויות בקומות  החברה בהסכמים לפיהם רכשה החברה את  

מרכז מסחרי שכונתי בבני ברק    - מקומות חניה בחניון המגדל; וכן  59מ"ר וכן    2,605של  

 .מקומות חניה  53מ"ר וכן    4,000-בשטח כולל של כ 

מהנכסים במועד  השנתי החזוי    NOI  -. ה 100%  -הינו כ   ים עפ"י הדיווח, שיעור התפוסה בנכס

  - בתפוסה מלאה הינו כ  ים מיליון ₪. שיעור התשואה המשתקף לנכס  10.45  - הינו כהעסקה  

6.92% . 

 "עסקת  נערכה    2019: באוגוסט  "עסקת טוטנאורSale&Lease Back  ,  חברת  לפיה רכשה

מבנה תעשייה הממוקם באזור התעשיה הר טוב בבית שמש, תמורת    טוטנאורמחברת  כלל  

הסכם שכירות ביחס לנכס  מיליון ₪, ובד בבד חתמה כלל עם המוכרת על    98סך של  

מיליון ₪. שיעור    6  - שנה לפחות, תמורת דמי שכירות שנתיים של כ  12לתקופה של  נמכר  ה

    . 6.12%בעסקה הינו  התשואה 

 "אור מגה  עפ"עסקת  מיום    מגה'  חב   של   ווח די  י ":    התקשרה   החברה ,  24.6.2019אור 

  התעסוקה   באזור"  לעסקים  מגה  מרכז"ב  החכירה   זכויות  מלוא  למכירת   מכר   בהסכם

  - כ  של   בשטח   המרכז ,  החברה  של   לדיווח  בהתאם .  ₪   מיליון  470  של   סך   תמורת   במודיעין 

  אכלוס   בשלבי  המצויים,  שוכרים לשני מלאה  כמעט   בתפוסה   מושכר(  ברוטו) ר"מ אלף  59

  לפי   נגזר   הממכר  שווי.  טווח  ארוכת   שכירות  לתקופת   ישראל   דואר  חברת  ביניהם ,  שונים

  . 5.0%  של תשואה 

 "וטבע מיום  "עסקת אמות  אמות  חב'  של  דיווח  עפ"י  החברה  10.10.2019:  התקשרה   ,

יה  בהסכם עם חב' טבע לפיו רכשה החברה את מלוא הזכויות במרכז לוגיסטי באזור התעש

 מיליון ₪.   445חבל מודיעין בשוהם תמורת סך של 

שנים    10בד בבד חתמה החברה עם חברה בת של טבע על הסכם שכירות לתקופה של  

מיליון    22  -כולל אופציות להארכת תקופת השכירות, תמורת דמי שכירות שנתיים בסך של כ 

 . 5.0% - של כ  תשואה ₪. העסקה משקפת שיעור 
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 : לתזרים הצפוי המייצג פעילות רגילההתייחסות לשיעור ההיוון 

 , כמפורט להלן: להלן שיעורי היוון הבסיסיים לתזרים הצפוי המייצג פעילות רגילה 

 

ההיוון  שיעור   שיקולים עיקריים בבחירת שיעור ההיוון  מקור הכנסה 

 שנקבע

הכנסות משכירות 

שטחי מסחר,  

 משרדים ושונות

הפעילות   -גודל   אזורי;  משיכה  מוקד  מהווה  הפרויקט 

של   -הכלכלית   כלכליים  פרמטרים  העסקים;  מגוון 

השינויים  פדיונות;  רמת  כגון:  העסקית,  הפעילות 

הפעילות   את  לשפר  צפויים  בסביבה  התחבורתיים 

משיכה    –  12החדשים   המבנים במתחם;   גורם  מהווים 

הפרויקט פועל בסביבה  ;  נוספים  לקוחות פוטנציאליםל

 עם תחרות גדולה.  

%.07   
 )בסיס(

  יםהכנסות ממגרש

יםמושכר  

מושכר לשני שוכרים עם אפשרות פינוי בהתראה קצרה.  

ביחס   התפוסים  המגרשים  של  המתקבל  השווי  נבחן 

כריקה   הקרקע  של   בהתאםלשווי  מכר  לעסקאות 

 קרקעות בסביבה 

5.0% 

רווח ממכירת 

 חשמל

 סיכון שונה מסיכון נדל"ני רגיל. 

 הרווח תלוי מחירי אנרגיה.  

שליווינו   בעסקאות  הכרותינו,  זה   –למיטב  מרכיב  לגב 

את   מעלה  כלפי  המטה  גבוה,  תשואה  שיעור  מתבקש 

 שיעור התשואה הכולל.

 

%.09  

ם הכנסות משטחי

ומתפנים  פנויים  

הפנויים  סך ואי  השטחים  הסיכון  בחשבון  הובאו   .

הוודאות עד למציאת שוכרים מתאימים, בתוספת מקדם 

 דחייה לאכלוס 

%7.5   
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 

המסחרי,   במרכז  הבניה  זכויות  "וולקן"  גרינסטון   מתחם יתרת  ההשוואה    –   ומתחם  שיטת 

המגרשים  . תעשיה יעוד בלמגרשים   ותוצאות מכרזי רמ"י  על עסקאות מכר , בין היתר, מבוססת

בנוסף,  הובאה בחשבון הפחתה לגודל.    -בנתוני ההשוואה קטנים משמעותית ביחס לנכס הנדון  

בגין צורת המבנים הקיימים המגבילה ניצול מלא של  במרכז המסחרי הובאה בחשבון הפחתה 

   הזכויות ופיזורן במתחם. 

  - ששטחה כ  בנים,, ללא מהמתחם מהווה חטיבת קרקע  –   "מתחם וולקן" "  - "מתחם "גרינסטון" ו

 דונם.   84

 פיהם הקרקע אינה מזוהמת.- לע הוצגו בפנינו מסמכים לעניין "סקר זיהום קרקע" 

  

 

 
 . מבנה "פקטורי" ומבנה "סלע"  12
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 גורמים ושיקולים בהערכה .15

 :הבאים נדון התחשבנו, בין היתר, בגורמים ובשיקולים הבבואנו להעריך את שווי הנכס 

לשיווק  מ"ר    65,000  -כשל  בשטח  מסחרי  המרכז  המתחם  את  חוות הדעת כולל    נשואהנכס   . א

מתחם   הכוללהחטיבת  ואת  צמודים.    תקרקע  מגרשים  נשוא  כל  שטח  שני  המתחמים 

 דונם.  230  -הינו כ ההערכה 

ראשי   . ב תנועה  ציר  המהוות  ההסתדרות,  שד'  לאורך  וולקן  לצומת  בסמוך  ממוקם  הנכס 

 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

עבודות פיתוח נרחבות הכוללות חידוש מגרשי החניה,  השנים האחרונות בוצעו במהלך כי 

 סלילת כבישים, תאורה, גינון, שערי כניסה, שילוט וכיוצ"ב. 

  , מקרקעי ישראל  רשות הזכויות המשפטיות בקרקע חלקן בבעלות פרטית וחלקן בחכירה מ  . ו

יצוין  לעיל.  מכלל    10%  - )כהפרויקט  במתחם  החברה  מזכויות  קטן  חלק  כי    , כמפורט 

 .13טרם הועברו ע"ש החברה( הינן זכויות חוזיות )הזכויות( 

"מ, המחזיקה במלוא הזכויות  חיפה בע  חוצות המפרץ חב'  זכויותיה של    -   הזכויות המוערכות  .ז

 בפרויקט. 

 : הפעילות הכלכלית במרכז המסחרי . ח

 . 91%  -השטחים המיועדים להשכרה מאוכלסים בשיעור תפוסה של כ  ▪

 הובאו בחשבון התפלגות ותמהיל השימושים והשוכרים בשטחי המרכז המסחרי.  ▪

פנויים  ▪ אלו  –   שטחים  שטחים  של  הצפויים  ,  שווים  השכירות  נתוני  סמך  על  חושב 

עפ"י   החברהלהתקבל  ראויים    הערכתנו ועפ"י    הערכת  שכירות  לדמי  בהתאם 

כמו כן, הובאה בחשבון עלות    התחשב במיקומם ובזמן השיווק הצפוי עד להשכרתם.וב

   אחזקת שטחים אלו הכוללת תשלום ארנונה ודמי ניהול החלים על הבעלים. 

 ות צפויות ממכירת חשמל לשוכרים. הכנסבחשבון  והובא ▪

כאמור, על גג אחד המבנים מותקנת מערכת סולארית    -  הכנסה ממערכת סולארית  ▪

זו לא  לבקשת החברה,    אלפי ₪.   ,3401  -של כ  נטושנתית  המניבה הכנסה   הכנסה 

 י. הובאה בחשבון בהערכת השוו

 

 
לעיל,   13 רישומי  כאמור בפרק המשפטי  ו/או  אזהרה  הערות  הנרכשות,  הזכויות  מורכבות  רישום   הזכויותלאור  בלשכת 

    המקרקעין לטובת החברה טרם הוסדרו בשלמותם והם נמצאים בטיפול יועציה המשפטיים. 
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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(: 

 

החברה שילמה דמי היתר בגין שינוי ייעוד ו/או ניצול עבור מרבית השטחים במתחם  כאמור,  

דונם בחוזה חכירה למטרת תעשיה ומלאכה, כאשר על חלקות אלו לא בנויים   7  - נותרו כו

 מבנים. 

 : מגרש גרינסטון . י

בתחילת שנת   כ  2011כאמור,  המגרש, ששטחו  ,  )נטו(   דונם  41.37  -רכשה החברה את 

 יה, לצורך הרחבת הפרויקט. יוייעודו לתעש

בוצע הליך שיקום הקרקע שכלל הריסת מבנים, חפירה ופינוי קרקע    2014שנת  מהלך  ב 

 רים מורשים. ת מזוהמת לא

בבדיקה שנערכה ע"י המשרד להגנת הסביבה נמצאה הקרקע נקייה מזיהומים ומתאימה   

 בשימוש.  מפותחת ואינהכיום הקרקע אינה   לשימושי מסחר/תעשייה. 

 : מתחם וולקן . יא

 . דונם  44.4 - המתחם מהווה חטיבת קרקע ששטחה כ

  ה פונו מבני תעשיה וסככות אשר היו בנויים על המגרש. במתחם בוצע  בשנה האחרונה

חקירת זיהום קרקע, ממצאי הדו"ח מעידים כי אין צורך בטיפול בקרקע או בנקיטת פעולות  

 לניהול הסיכון באתר או בסביבתו. 

 

  

          146,443סה"כ שטח מתחם המרכז המסחרי במ"ר

           (81,778)בניכוי פעמיים תכסית הבינוי

           (10,136)בניכוי פעמיים תכסית הבינוי במבנה "סלע"

             (4,115)בניכוי מגרשים מושכרים

           50,414יתרת שטח לחישוב זכויות בניה
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 נתוני השוואה  .16

במחירי מגרשי תעשיה בחיפה.  יה  יבשנים האחרונות נצפתה על  –   שווי מגרשי תעשיה בחיפה  •

שנערכה עבור קביעת דמי היתר    26.9.2019שומת הכרעה בהשגה ראשונה מיום  נציין כי, ב

מיליון ₪ ושווי    1.48  של  בסך ממוצע  שווי דונם לתעשיה    נקבעבמרכז המסחרי "חוצות המפרץ"  

שומתו של השמאי  . כמו כן, ב מיליון ₪   2  של  בסךממוצע  דונם לתעשיה עם פוטנציאל מסחרי  

( נקבע שווי דונם לתעשיה בעל  2.8.2017)מועד קובע    1.8.2018המכריע אריה אריאל מיום  

 . מיליון ₪  1.835 של   בסך ממוצע אופי מסחרי 

  ים מבוקשים כי מחיר  ,עולה   2020נדל"ן עסקי" לחציון ראשון לשנת    –"נת"מ    לסקר בהתאם   •

 ₪.  2,500,000 של   בגבולות חיפה מפרץ ב לדונם עבור מגרשים לתעשייה ולוגיסטיקה 

 : קות מכר ]מערכת מידע נדל"ן של רשות מיסוי מקרקעין[נתוני השוואה לעס  •

 

 : תוצאות מכרזי רמ"י לקרקעות בייעוד לתעשייה •

 

  

שטח כתובתחלקהגוש תאריך

)מ"ר(

מחיר ממוצע מחיר 

לדונם

מיקום

חזית לרחוב החרמש2,106,969 2,600,000₪ ₪       1,234החרמש14/06/20201166180

מגרשים פנימיים1,242,209 16,940,000₪ ₪     13,637האשלג24/11/20191164716

רחוב אופיר פינת רחוב הרץ 1,742,210 3,075,000₪ ₪       1,765אופיר13/06/20191087632

הינריך

מגרש פנימי. מערבית לנכס1,646,542 1,500,000₪ ₪         911צ'ק פוסט06/06/20191165643

חזית לרחוב המוסכים2,600,000 2,600,000₪ ₪       1,000המוסכים24/05/20181166124

צפונית לצ'ק פוסט1,552,500 13,593,689₪ ₪       8,756חפ 22/02/201810903381705

שטח כתובתחלקהגושתאריךמס' מכרז

במ"ר

מחיר )ללא 

פיתוח(

מחיר ממוצע 

לדונם קרקע 

כולל פיתוח

הערות

1,324,103 4,247,501₪ ₪    3,900ניוטון אייזיק19.5.20191161064חי/30/2019

1,483,164 3,400,000₪ ₪    2,724ניוטון אייזיק15.5.20191161066חי/36/2019

1,966,508 7,334,669₪ ₪    4,236ניוטון אייזיק7.4.20191161016חי/363/2018

1,974,837 10,058,000₪ ₪    5,781בל אלכסנדר גרהם10.2.20191164613-17חי/273/2018

1,924,189 4,500,000₪ ₪    2,664ניוטון אייזיק26.12.20181164618-19חי/338/2018

הוגשה תכנית לבניין 2,653,924 2,073,018₪ ₪       857שדרות ההסתדרות24.12.2018116467חי/250/2018

משרדים ומסחר
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 תחשיב השווי  .17

 

 

 : ניתוח רגישות 

שיעור ההיוון להכנסות משטחי מסחר    -   להלן בחינת השפעה של שינוי הנחה מהותית בשומה

 על שווי הנכס: 

 

  

הכנסות משטחים מניביםא. 

מקדם שווי כזמיןשיעור היווןסה"כ שנתימקור הכנסה

דחייה

סה"כ שווי בערכים 

נוכחיים

756,338,686 756,338,6861.0₪ 52,943,7087.00%₪ ₪הכנסות משכ"ד מסחר ומחסנים

4,603,414 4,603,4141.0₪ 230,1715.00%₪ ₪הכנסות ממגרשים מושכרים

13,001,111 13,001,1111.0₪ 1,170,1009.00%₪ ₪רווח ממכירת חשמל

773,943,211 773,943,211₪ 54,343,9797.02%₪ ₪סה"כ שטח מניב

19,840,229 20,522,8930.97₪ 1,436,6037.00%₪ ₪הכנסה משטחים במו"מ מתקדם

44,873,937 50,015,7600.90₪ 3,751,1827.50%₪ ₪הכנסות משטחי בניה פנויים

838,657,377 844,481,863₪ 59,531,763₪ ₪סה"כ הפרויקט בתפוסה מלאה

13,300,000- 13,300,000₪- ₪הוצאות חד פעמיות )נטו(

825,357,377 831,181,863₪ 59,531,7637.21%₪ ₪סה"כ נטו

שווי מתחמי קרקע לא בנויים:ב.

סה"כ שוויסעיף

113,847,120 ₪מגרשים גרינסטון ו-וולקן

68,058,252 ₪זכויות נוספות

181,905,372 ₪סה"כ

7,000,000- ₪בניכוי אומדן תשלומים לרמ"י

174,905,372 ₪סה"כ נטו

סיכום תחשיבג.

825,357,377 ₪(א)הכנסות משטחים מניבים

174,905,372 ₪(ב)שווי מתחמי קרקע לא בנויים

1,000,262,749 ₪סה"כ שווי הנכס

1,000,000,000 ₪ובמעוגל

134.74

שווי לדונםשטח בדונם

84.33₪ 1,350,000

50.41₪ 1,350,000

########7.50%7.25%7.00%6.75%6.50%

₪1,031,000,000₪1,064,000,000    ₪945,000,000₪972,000,0001,000,000,000שווי הנכס
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 ההערכה  .18

במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון,    - לאור האמור לעיל, הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון  

החופשיים   השוכרים  למעט  ג',  צד  וזכויות  משכנתא  שעבוד,  חוב,  מכל  של    – נקי  בסך 

 חדשים(. שקלים מיליארד ₪ ) 1,000,000,000

 : הערות

 השווי המוערך, המפורט לעיל, אינו כולל מס ערך מוסף.  . א

של הועדה לתקינה שמאית של מועצת    17.1הערכה זו הוכנה בהתאם להוראות תקן מס'   . ב

לצורך   המבוצעות  מקרקעין  שמאות  בעבודות  נדרש  מינימאלי  )גילוי  המקרקעין  שמאי 

 (. 1968 - דיווחים עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 נתונים נוספים  .19

של   . א הכספיים  הדו"חות  לצורך  בעבר  ידנו  על  הוערך  בהנכס  השנים    שלוש החברה, 

 כדלקמן:   - האחרונות 

 

 אלפי ₪.  1,001,000 בסך של  30.9.2020כפי שנמסר לנו, הנכס רשום בספרי החברה ליום   . ב

  

שווי באלפיםמועד קובע

31/05/2020₪ 1,006,000

31/12/2019₪ 1,010,000

30/06/2019₪ 928,000

31/12/2018₪ 904,000

30/06/2018₪ 829,000

31/12/2017₪ 803,000



 

 

 

-47 - 

 

 

 הצהרות  .20

וניסיון רלוונטיים לביצוע הערכת השווי של הנכס   . א ידע  הננו מצהירים בזאת, כי אנו בעלי 

 נשוא השומה. 

אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין  הננו מצהירים כי אין לנו כל עניין   . 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

אסר על כל צד  לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בשומה נ

 להסתמכות כלשהי כאמור.   םאחראי ו השומה לא יהי כי שלישי שאינו מזמין השומה, ועור

 

  בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 רענן דוד  עידו כהן  

 ( ושמאי מקרקעין MAכלכלן )  שמאי מקרקעין כלכלן ו 

 

 . 28.02.2021ופי על הדוח: תאריך חתימה ס


