
2021-אוגוסט 

מצגת שוק ההון
2021ביוני 30בסיס דוחות כספיים על 
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משפטיתהצהרה 

הזמנהאוהחברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת
ואינהבלבדונוחותתמציתלשםנערכתוהיא,כאמורהצעותלקבלת

המידעאתהכוללים,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםעיוןמחליפה
.החברהאודותהמלא

תמציתבגדרהינוהחברהפעילותלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור
הסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.בלבד

2020לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחלעייןישהחברהבפעילות
.(2021-01-036273:’מסאסמכתא)2021במרס16ביוםשפורסם

ליוםהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססזובמצגתהמידע
,(האחרוןהכספיהדוחפרסוםמועד)30/06/2021וליוםהמצגתעריכת

שישקפומנתעלזהמידעשלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה
.המצגתעריכתיוםלאחרשיחולונסיבותאואירועים

הוצגשבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעלכלולעשויההמצגת
נתוניםבמצגתלהיכללעשויים,היינו,כהעדלציבורהחברהבדיווחי

מאלושוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןאו/ובאופןהמוצגים
מכלולמציגההמצגת.בעברהחברהשלובדיווחיהבדוחותיהשהוצגו

בדיווחינכללווטרםבמצגתהוצגואשרנתוניםזהובכלל)נתוניםשל
ושהינם,האמורהבמצגתהמוצגבאופןהוצגושטרםאוהחברה
.(הצגתםלמועדנכון,החברהשלהערכתהלמיטבנכונים

,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת

שלואומדניםהערכות,תחזיות,היתרביןהכולל1968-ח"תשכ
אינההתממשותםאשרעתידייםלאירועיםהמתייחסים,החברה
איאוהתממשותו.החברהבשליטתנמצאיםואינםוודאית

מגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותו
בסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכון

.החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכללית



2021אוגוסטמצגת לשוק ההון 

אודות החברה
סקירה פיננסית

נכסים מניבים

ל"בחוהחברה פעילות 

בהקמה פרויקטים 
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החברהאודות

חברה פרטית  
מדווחת

.2020נובמבר מחודש החל 

₪' מ63.7-כ

.)*( דמי ניהול שנתיים 

565,817
,  היקף שטחי המשרדים

)**(מסחר ותעשייה 

₪' מ267-כ

ש"הכנסה שנתית מדמ
(.כולל השפעת קורונה)

.מתוכה מנכסים בישראל61%-כ
.במרכז הארץ57.4%-מתוכם כ

אשטרום נכסים פעילה  
המניב ן "הנדלבתחום 
.גרמניה ואנגליה, בישראל

91.2%-כר"מ
.שיעור תפוסה

₪' מ4-כ

הכנסות חשמל
)*( .סולארי ואחר 

₪' מ2,126-כ

הון עצמי כולל מיעוט
35.2%-המהווה כ

.מהיקף המאזן

אחרתאלא אם נאמר , כולל אחוד יחסי של חברות כלולות2021ביוני 30המאוחד ליום הדוח הנתונים על בסיס נתוני )*( 
.ר"מ539,392-כ-בעלות ישירה )**( 
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קבוצת
מ"אשטרום בע

100%

+סיטיפס 
קונקט
21%

ברקן

100%

בית הגביש
נתניה
100%

מגדלי
הוד השרון
42.3%

חוצות
המפרץ
50%

קניון
בת ים
50%

נכסים מניבים

פעילות 
ל"בחו

-גרמניה 
נכסיםאשטרום

עולמית'השק
100%

-אנגליה 
Ashtrom

Properties UK
100%

ברקבני 
50%

ם-י
22.5%

פרויקטים בהקמה 

COMM-U

ם-י
50%

המרינה  
הכחולה
27% יבנה

100%

ים-בת
50%

החזקותתרשים 



267-כ
₪מיליון 

דמי שכירות

163.0

67.2

36.8

כלולות מנורמל שנתיכולל איחוד יחסי של חברות 30.6.2021בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום על * 

₪  ' מ267-*שנתיש"דמ
₪' מ163-ישראל 

₪' מ67.2-גרמניה 

₪' מ36.8-אנגליה 

91.2%-כ*שיעור תפוסה כולל 
88.7%-אלישר

97.6%–גרמניה 
88.6%–אנגליה 

6

566-כ
ר"אלף מ

356

160

50

ישראל

אנגליה

גרמניה נתוניםריכוז 

ר  "מ565,817-*ן "נדלהיקף 
ר"מ539,392–ישירה בעלות 

ר"מ159,650–גרמניה 
ר"מ135,534–בעלות ישירה 

ר"מ50,383–אנגליה 
ר"מ50,383–ישירה בעלות 
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(₪אלפי )נתונים ריכוז 

אחוז שינוי1-6/20211-6/2020

-71,15777,6598.4%ישראל

30,05627,27410.2%גרמניה

-10,54711,6749.6%אנגליה

-111,760116,6074.2%כ"סה

7,6157,0957.3%(€)גרמניה 

-2,3182,66112.9%(£)אנגליה 

NOI SAME PROPERTIES-מאוחד כולל איחוד יחסי חלקי

אחוז שינוי1-6/20211-6/2020

-37,60044,34515.2%ישראל

27,86124,60113.3%גרמניה

-10,54711,6749.6%אנגליה

-76,00880,6205.7%כ"סה

7,0596,40010.3%(€)גרמניה 

-2,3182,66112.9%(£)אנגליה 

NOI SAME PROPERTIES -  מאוחד

מהיקף  קודמת וכןהסכמי שכירות של שני שוכרים עיקריים במחצית שנה מסיום ישראל נובע בעיקר NOI-הקיטון ב
.ח"ש' מ118.7הינו NOI-הכ "אלו סההקלות בנטרול , המסחריים בעיקרהמרכזים ח לשוכרי "ש' מ7בסך של ההקלות 

וכן מהיקף  מסיום הסכמי שכירות של שני שוכרים עיקריים במחצית שנה קודמתישראל נובע בעיקר NOI-בהקיטון 
.ח"ש' מ77הינו NOI-כ ה"הקלות אלו סהבנטרול , המסחרייםלשוכרי המרכזים ח בעיקר "ש' מ1.2ההקלות בסך 

NOIלנתוני 16-ו15גם שקפים ראה 



מיליוני  )נתונים ריכוז 
(  ח"ש

כלולותכולל איחוד יחסי של חברות 30.6.2021בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום על )*( 
(  ₪' מ405.3-חוב בגין מלאי כ). ₪' מ542.5-כמו כן קיים מלאי פרויקטים למכירה בעלות של כ(1)
.₪' מ444.2בהקמה בשווי של וזכויות קרקעות ן בישראל כולל "שווי הנדל(2)

FFO
(1-6/21)

₪' מ43.8
בתוספת הקלות הקורונה בסך 

הינו FFO-ח סך ה"ש' מ7
FFOובניכוי ₪' מ50.7

₪  ' מ47.5-סיטיפס הינו כ

8

ן"שווי נדל
(2)*מאוחד(1)בעלות 
3,0683,087
1,1121,284

670670
4,5805,041

*מאוחדבעלות
1,9591,958
493547
351351

2,8032,856

חוב פיננסי נטו
*מאוחדבעלות
2,4682,468
525579
388388

3,3813,435

חוב פיננסי נטו חלקי )
(ן"נדלסך שווי 

שיעור מינוף 
–כולל 

57.8%
אנגליהגרמניהישראל
63.8%44.3%52.5%

ברוטוחוב פיננסי 



2021אוגוסט מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית
נכסים מניבים

ל"בחוהחברה פעילות 

בהקמה פרויקטים 
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דמי  התפלגות 
שכירות 

(ב איחוד חלקי יחסי"ע)

83.9

139.4

39.5
4.2

25%

61%

14%17%

57%

26%

גרמניהישראל  אנגליה משרדים

מסחר

תעשייה

אחר

דרוםמרכז צפון

תחום 
פעילות   

(₪מיליוני )

אזור  מדינה
גיאוגרפי



383 383 377 360 354 356 356

155 173 
154 194 

184 193 210 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

538
556

531
554 566538 549

11
ישראל 

ל"חו

(ר"אלפי מ)ן מניב "נדלהתפתחות מצבת 

.  הנתונים על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולות)*( 

.ר"מ16,568-סטר כ'נוספו שטחי הנכס החדש במנצ2021בשנת 
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בתוספת רווח ממכירת  -1-6/2021
16.3-בסך של כ LYFEמשרדים פרויקט

₪' מ111.7-לכהסתכם הרווח ₪' מ

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2020
₪' מ26.4-בסך של כ LYFEפרויקט

₪' מ199.4-לכהסתכם הרווח 

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

₪' מ189-לכהסתכם הרווח 

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

₪' מ209-לכהסתכם הרווח 

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

₪' מ241-הסתכם לכ

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

שני בתי המלון בים המלח  . 3. מקניון בת ים50%. 2. בגרמניה1דיסלדורף . 1: מכרה החברה את הנכסים הבאים2018ובתחילת שנת 2017בסוף שנת 
.הנובר בגרמניה-נמכר נכס נוסף 2018בסוף שנת . ובאילת
.נרכש נכס בליברפולובאנגליה3ודיסלדורף 1נמכרו הנכסים בפרנקפורט בגרמניה, נמכרו נכסים ביבנה ושדרותבישראל2019בשנת 

.סטר'מנצ, נכס חדש באנגליהנרכש 2021במהלך שנת . 5דיסלדורף , נרכש נכס חדש בגרמניה2020במהלך שנת 

(*₪מיליוני )ן מניב להשכרה "נדלהתפתחות רווח מפעילות 

218 234 250 

202 
181 173 

95 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 21-יונ
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166,202 172,577 173,255 

138,697 132,534 
150,699 

78,054 

19,252
18,924 18,795

13,239
6,678

7,425

3,812

2015 2016 2017 2018 2019 2020 21-יונ

185,454 191,501 192,050

151,936
139,212

81,866

158,124

(ח"אלפי ש)NOI-ההתפתחות 

NOI1-6/2021–81,866

39,593–ישראל 

27,861–גרמניה 

14,412–אנגליה 

NOI1-6/2020–80,048

43,773–ישראל 

24,601–גרמניה 

11,674–אנגליה 

NOI2020-158,124

84,988-ישראל 

50,726-גרמניה 

22,410-אנגליה 

NOI שאינן מקנות שליטהזכויות
NOI חלק החברה  מאוחד

NOIמאוחד
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.כלולותח מאוחד כולל איחוד יחסי של חברות "ב דו"ע*
.לעיל 11ראה שקף –לשינויים במצבת הנכסים 

261,273 266,182 275,122 
250,370 

234,656 225,725 

119,983 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 21-יונ

(ח"אלפי ש)* כוללNOI-ההתפתחות 

NOI1-6/2021–119,983

73,150–ישראל 

32,421–גרמניה 

14,412–אנגליה 

NOI1-6/2020–117,364

77,659–ישראל 

28,031–גרמניה 

11,674–אנגליה 

NOI2020-225,725

145,381-ישראל 

57,934-גרמניה 

22,410-אנגליה 
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112,097 
120,828 

130,277 

106,707 
97,262 

74,429 

43,790 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 21-יונ

(ח"אלפי ש)FFO-ההתפתחות 

.לעיל11ראה שקף –לשינויים במצבת הנכסים 

.₪' א47,535-סיטיפס כFFOובניכוי ₪ ' א50,711בסך של FFO-הסתכם ה₪ ' א7,036בתוספת הקלות קורונה בסך של -06.2021נתון 
.  ₪ ' א109,419בסך של FFO-ההסתכם ₪ ' א18,993והקלות קורונה בסך של ₪ ' א15,997בתוספת הפסד ניירות ערך שמומש בתקופת הדוח בסך של -12.2020נתון 
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(ח"אלפי ש)ההון העצמי התפתחות 

1,041,781 
1,196,715 

1,426,876 
1,614,480 

1,763,221 1,792,633 
1,994,065 

90,640

104,502

131,512

117,075

99,430 114,625

131,759

2015 2016 2017 2018 2019 2020 21-יונ

1,558,388

1,132,421

1,301,217

1,731,555
1,862,651

1,907,258
2,125,824

חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה
הון עצמי המיוחס לבעלי המניות  

ההון העצמי



2021אוגוסט מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית

נכסים מניבים
ל"בחוהחברה פעילות 

בהקמה פרויקטים 



שווי הנכס

(  חלק החברה)₪ ' מ343.1

שוכרים' מס

128

מסחרי לשיווקשטח 

ר  "מ30,000-כ

תפוסה

95%

קצב שנתיש"דמ

(חלק החברה)₪ ' מ22.2-כ
הקלות קורונה בתקופת הדוח בסך ניתנו )

(₪' מ4.2-של כ

התחייבויות

הנכס משועבד לטובת בעלי  
11ח סדרה "אג

בעלות

50%

יםבת קניון 

שותפים

BIGמרכזי קניות

18

צפי סיוםצפי התחלה

₪' מ2202260רבעון בביצוע

שיפוץ  עלות 
(100%)

אירועים בולטים  

:

קניוןהשיפוץ 



שווי הנכס
(החברהחלק)₪ ' מ519

כולל שווי זכויות הבניה  )
(  ₪' מ87.5

שוכרים' מס
144

מסחרי לשיווקשטח 
ר "מ65,000-כ

תפוסה
94%

קצב שנתיש"דמ
(חלק החברה)₪ ' מ27-כ

הקלות קורונה בתקופת הדוח ניתנו )
(₪' מ2.8-בסך של כ

התחייבויות
הנכס משועבד לטובת 

12ח סדרה "בעלי אג

בעלות
50%

חיפהחוצות המפרץ 

שותפים
מליסרון

19



שווי הנכס
₪  ' מ198.6

שוכרים' מס
5

מסחרי לשיווקשטח 
ר "מ17,700-כ

תפוסה
92%

קצב שנתיש"דמ
₪ ' מ13-כ

התחייבויות
₪ ' מ68.3

בעלות
100%

נתניהבית הגביש 

20



הוד השרון פארק הייטק 
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:אירועים בולטים 

 בסמכות מחוזית לתוספת  ע"תבהוגשה

להקמתר "מ55,000-זכויות של כ

.מגדל משרדים

 מבואות ראשיים ושיפוץ חוץ שיפוץ:

שווי הנכס

(  חלק החברה)₪ ' מ381

שוכרים' מס

33

לשיווקשטח 

ר  "מ70,000-כ

תפוסה

89%

קצב שנתיש"דמ

(חלק החברה)₪ ' מ24-כ

התחייבויות

₪  ' מ107

בעלות

42.3%

שותפים

מבטח שמיר

צפי סיוםצפי התחלה

בביצוע: מבואות
12/21: חוץ

03/22: מבואות
1/22:  חוץ

₪ ' מ9: מבואות
₪  ' מ5: חוץ

עלות 
שיפוצים  

(100%)



שווי הנכס
₪  ' מ788.4

(  ₪' מ66כולל קרקעות בסך )

שוכרים' מס
104-כ

לשיווקשטח 
ר  "מ204,000-כ

תפוסה
92%

קצב שנתיש"דמ
₪ ' מ46-כ

בעלות
100%

אשלדחברת ולוגיסטיקה תעשיות 

22
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Ashtrom Port

השרון הוד Ashtrom Portמתחם 

תפוסה  50%-בכבהוד השרון מושכר 2021הראשון שנפתח בינואר Port-מתחם ה
.  2021והצפי הוא שהחברה תעבור יעדי התפוסה שתוכננו לשנת 

השונים הכוללים מרכז  Port-רב לשירותי הביקוש בפארק הוד השרון קיים השוכרים בקרב 
.חדר כושר וחוגים, חדרי הישיבות, כנסים

Ashtrom Port:

 החברה מתכננת לפתוח את מתחםPortקומות המסד של פרויקט 2-בLYFE בשטח של

.ר"מ3,400-כ

 לפרויקט4ומותנית בקבלת טופס ' 22כניסה לעבודות התאמה צפויה בחודש ינואר.

Ashtrom Port ם -יתלפיות:

 החברה מתכננת את פתיחת מתחםPort 22בפרויקט תלפיות לקראת סוף שנת'  .

 ר בשתי קומות"מ3,500המתחם צפוי להתפרס על פני של כ.
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הרכבת הקלה ירושלים

נחתם הסכם עם מדינת ישראל בנוגע להעברת הזכויות בפרויקט ' 20בפברואר 

הודיעה המדינה  ' 21בחודש פברואר . (BuyBack)הרכבת בירושלים חזרה למדינה

.BuyBack-על מימוש ה

ממניות סיטיפס  21%-בכאשטרום נכסים המחזיקה הודעת המימוש צפויה בעקבות 

.  2021-2022בשנים ₪' מ276-כשל בסך לקבל תזרים קונקטוממניות 

. ₪' מ198-כהכירה אשטרום נכסים ברווח של הראשוןבחציון

לרבות צי הרכבות  , יועברו לבעלות המדינה כל נכסי הרכבת הקלה, במסגרת ההסכם

. וכלל התשתיות והמערכות של הפרויקט



2021אוגוסט מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית

נכסים מניבים

ל"פעילות החברה בחו
פרויקטים בהקמה 
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Ashtrom Properties Germany

תחילת פעילות 
2007

מלאשטח לשיווק 
ר"מ183,000-כ

-בבעלות 
ר"מ135,000-כ

96%-כתפוסה 

Düsseldorf

Essen

Leipzig

Berlin

Dortmund

Hamburg

Wolfsburg

Mannheim

Böblingen

ח המאוחד כולל איחוד יחסי של חברות כלולות"ב הדו"הנתונים מוצגים ע*

שווי נכסים
)*( ₪ ' מ1,284-כ-שווי הנכסים 

.₪' מ1,112-כ-החברה חלק 

דמי שכירות
)*( ₪' מ67.2קצב שנתי ש"דמ

.₪' מ59-החברה חלק 
.₪' מ21כולל דמי ניהול בסך של לא 

לשיווקשטח 
ר  "מ183,000-כ

ר"מ135,500-כ-בבעלות 

תפוסה
98%-כ

השקעות
(  הון עצמי)סך השקעות החברה 

.₪' מ555-בנכסים אלו כ
רווחים שנצברו בסך לרבות 
.₪' מ443של 

התחייבויות
44.3%-ממוצע  LTV שיעור
1.68%-שיעור ריבית ממוצע 

בעלות
-נכסים 15בבעלות החברה כיום 

מוחזקים בבעלות מלאה 8מתוכם 
, (2020אחרון נרכש בפועל באפריל )

. נוספים מוחזקים בשותפויות שונות7-ו



2021צפי דמי שכירות 
€'מ2.2-כ

הנכסשטח 
311)ר "מ15,700-כ

.תפוסה93%( חניות

מיקום
לאונברג

בנקאימימון 
ריבית  , LTV-67%)€ ' מ25.9-כ

משך ( 2%-אמורטיזציה , 1.34%
שנים ריבית בלבד5ההלוואה 

עלות רכישה
€' מ41.7

(עלויות עסקה€ ' מ3.2)

בעלות
100%

מספר שוכרים
60

מועד רכישה
2021יולי 
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Ashtrom Properties Germany
Stuttgart-ברכישת בניין משרדים ,Leonberg
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2021צפי דמי שכירות 
£' מ4.7-כ

הנכסשטח 
(חניות142)-ר "מ33,815

92%-תפוסה שיעור 

מיקום
ליברפול

בנקאימימון 
BARINGS BANKמ40.1-כ '£

2.56%-ריבית 
לשנה£ ' א250-אמורטיזציה 

שנים 7-משך תקופת ההלוואה 

עלות רכישה
£' מ70

בעלות
100%

Ashtrom Properties UK
Exchange Flagsמשרדים בניין 

מספר שוכרים
39

מועד רכישה
2019יולי  



2021צפי דמי שכירות 
£' מ5-כ

הנכסשטח 
(  חניות10)ר "מ16,500-כ

90%-כ)תפוסה  85%
(מסחר10%-משרדים ו

מיקום
סטר'מנצ

בנקאימימון 
2.72%ריבית )£ ' מ49.2-כ

שנים  5משך ההלוואה ( קבועה
ריבית בלבד

עלות רכישה
£' מ88

(כולל עלויות עסקה ונלוות)

בעלות
100%

מספר שוכרים
6

מועד רכישה
2021אפריל 

Ashtrom Properties UK
Manchesterרכישת בניין משרדים 

29



2021אוגוסט מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית

נכסים מניבים

ל"בחוהחברה פעילות 

פרויקטים בהקמה 





מועד השלמת הפרויקט

202232שנת Iרבעון 

זכויות
ר"מ113,000-כ

ייעוד
תעסוקה ומסחר

שטח המגרש
דונם  15.7

מיקום
בני  , הירקון, ששת הימים

ברק

פוטנציאל
ר במגדל נוסף"מ90,000-הגדלה ל

מימון
כלל, לאומי בנק 

השכרה/ מכירה 
למכירה והשכרהמיועד 

שותפים
ן"דן נדל

אדריכל
יסקי מור סיוון

בעלות
50%

בני ברקפרויקט



בני ברקפרויקט

33

2021אוגוסט -ביצוע סטטוס 

מגדל 
A

מגדל 
B

מגדל 
C

בעיצומן של עבודות הגמר בטרמינל ובשטחים  
.4לטופס מבצעים הכנות . הציבוריים ומעטפת

עבודות הפיתוח מואצות על מנת לשתול לפני תחילת  
כמו כן מבצעים השלמות  . שנת השמיטה בספטמבר

למעטפת הבניין ולמרפסות

.  הבנייןפנים ומעטפת גמר בציבורי עבודות , גמר שלד
האלומיניום מתקדמת לקראת סגירה בהיקף  מעטפת 

.  כמו גם המרפסות, הגגות הטכניים

(.5מתוך )5חניון עילי 

בחניונים התת קרקעיים מבצעים  . 4מבצעים הכנות לטופס 
.4טופס הרצת מערכות לקראת 



זכויות
ר"מ86,000-כ

ייעוד
תעסוקה

שטח המגרש
דונם  22.6

מימון קרקע
בנק הפועלים

השכרה/ מכירה 
מיועד להשכרה

אדריכל
סקורקא אדריכלים

בעלות
100%

18 מועד השלמת הפרויקט

('שלב ב)2027שנת Iרבעון ( 'שלב א)2024שנת IVרבעון

יבנהפרויקט

מיקום
,  אזור תעשייה צפוני 

יבנה

34



זכויות
160)ר ברוטו למגורים "מ24,360
ר ברוטו "מ11,500, (ד"יח

לתעסוקה ומסחר

ייעוד
מגורים, תעסוקה, מסחר

שטח המגרש
דונם  7.4

מיקום
יוספטל' רח, קניון בת ים

מימון קרקע
בנק הפועלים

השכרה/ מכירה 
מכירה  -מגורים 

השכרה  -משרדים ומסחר 

אדריכל
פיק אדריכלים

בעלות
50%

בת יםפרויקט

שותפים
ביג מרכזי קניות

מועד רכישה
2019פברואר 

מועד השלמת הפרויקט

2025שנת Iרבעון –מבנה משרדים 

2026שנת IVרבעון -מגדל מגורים 

35
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זכויות
ר  "מ68,500-כ1,200%

(ד"יח219-כ)

ייעוד
מגורים, תעסוקה, מסחר

שטח המגרש
דונם  5.7

מיקום
ירושלים-ר "שז' שד, יפו' שד

מימון קרקע
לאומיבנק 

השכרה/ מכירה 
למכירהמיועד 

שותפים
ן"ה נדל"אק, ן"דרורי נדל, בליליוס' משפ

אדריכל
יסקי מור סיוון

בעלות
(45%ה "אק-שותפות אשטרום )22.5%

פרויקט

מועד השלמת הפרויקט

202636שנת Iרבעון 



זכויות
ר"מ49,000-כ, 500%

ייעוד
מגורים בעתיד, תעסוקה, מסחר

שטח המגרש
דונם  9.75

מיקום
ירושלים, תלפיותת"אזה, פייר קניג' רח

מימון קרקע
בנק הפועלים

השכרה/ מכירה 
מיועד להשכרה

שותפים
אמיר אלון-' בנוי לתלפיות. א.א'

אדריכל
בן  ביטמן' אד,  יסקי מור סיוון

צור

בעלות
50%

 כלמובילר יוקצו לטובת "מ5,000-כ, זכויות הבניה המפורטות למסחרמתוך .

מועד השלמת הפרויקט

( 150%)' שלב א2021שנת  IIרבעון

(500%)' שלב ב2022שנת IVרבעון 

37

ירושלים-COMM-Uפרויקט
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ייעוד
מגורים ומלונאות, מסחר

שטח המגרש
שטח –דונם 22.6

המגרשים שיוקצו ליזם

מיקום
אשדוד

בעלות
27.5%

המרינה הכחולהפרויקט

שותפים
, קבוצת אשטרום, אשדר

דיור. פ.ב

בהשלמת עבודות הפיתוח  
במתחם יוקצו מגרשים 
בייעוד מסחר ומלונאות  

₪' מ170-בשווי של כ

זכויות



זכויות
ר"מ16,500-כ

ייעוד
מסחר ותעסוקה

שטח המגרש
דונם  7.5

מיקום
נס ציונהת"אזה

פוטנציאל
ר"מ24,000-כ

עם בעל הקרקע50/50זכויות הבניה העתידיות יתחלקו  

מימון קרקע
הבינלאומיבנק 

השכרה/ מכירה 
מיועד להשכרה

אדריכל
כסיףלויצקי, ברעלי 

בעלות
44%

נס ציונהפרויקט
מועד השלמת הפרויקט

2024שנת 

שותפים
The Service  ,כלכלה וניהוליגה'ג

מועד רכישה
2019מרץ  

אשטרום  י "עבור הקרקע שולם ע
.₪' מ13.5נכסים סך של 
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ייעוד
תעסוקה ומסחר

שטח המגרש
דונם  2.55

מיקום
מתחם הבורסה, רמת גן

מימון קרקע
הבינלאומיבנק 

השכרה/ מכירה 
מיועד להשכרה

אדריכל
אדריכליםישר 

מועד רכישה
2020מרץ 

בעלות
100%

מתחם היצירה רמת גןפרויקט

 (  ר"מ38,000-כ)ן "בבעלות דן נדל( דונם1.8)הפרויקט יוקם בשיתוף פעולה עם המגרש הסמוך
 .
 מ87-תשלום בסך של כעד כה עבור הקרקע בוצע '₪.
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זכויות
260%

פוטנציאל
ר"מ50,000-כ, 2,000%



זכויות
(ד"יח320)ר "מ85,000-כ

ייעוד
מגורים, תעסוקה, מסחר

שטח המגרש
דונם  7.5

מיקום
בת יםת"אזה

מימון קרקע
לאומיבנק 

השכרה/ מכירה 
להשכרה ומכירהמיועד 

אדריכל
משה צור אדריכלים

בעלות
50%

אמד בת יםפרויקט

שותפים
ן"דן נדל

מועד רכישה
2017דצמבר 

מ112.5י אשטרום נכסים סך של "עבור הקרקע שולם ע '₪.
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מועד השלמת הפרויקט

2025שנת 

זכויות
ר"מ55,000-תוספת כ

ייעוד
תעסוקה ומסחר

שטח המגרש
דונם  30

מיקום
הוד השרון 

השכרה/ מכירה 
השכרה

אדריכל
אבנר ישר אדריכלים

בעלות
42.3%

הוד השרוןפרויקט

שותפים
מבטח שמיר ויזמים פרטיים

42



2021אוגוסט מצגת לשוק ההון 

!תודה רבה


		2021-08-22T14:19:44+0000
	Not specified




