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וכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינו,עצמאימידעוניתוחאיסוףמחליףאינובמצגתהמוצגהמידע.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיאכאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלהערךניירותשלמכירהאולרכישההצעהמהווהאינההמצגתכייודגש.הכספיתהפעילותותוצאותפעילותהעלהחברהאתלהציגהיאזומצגתמטרת
.והרבעונייםהתקופתייםבדוחותיהזהובכלל,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםבעיוןהצורךאתלהחליףנועדולאבההכלולוהמידעזומצגת.משקיעכלשלעצמאידעתלשיקולתחליףמהווהאינו

-"עתידפניצופהמידע"
:להלןהאמורבהתקיימותמותניתבפועלהתממשותוואשר(במאוחד)החברהבשליטתואינווודאישאינו,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקהמונחכמשמעות,עתידפניצופהמידעמהוות,להלןשיפורטולנושאיםביחס,זובמצגתהמופיעות,החברההערכות

עלמתבססות,(בוהמפורטיםהפרויקטיםלכללביחס–23ובשקףביפודקאפרדסלפרויקטביחס-19בשקף,ביפוסהרוןלפרויקטביחס-18בשקף,הרצליהמרינהלפרויקטביחס–16בשקף,סומייללפרויקטביחס–14בשקףהמפורטות)החברהשלהשוניםבפרויקטיםשתיכללנההסופיותלזכויותבאשרהחברההערכות.1
חבריאו/והחברהוכי;(ותאושרנהוככלאם)האמורותעות"התבמכוחהנדרשיםוהאישוריםההקלות,ההיתריםכלליתקבלוכי;(החברהשליפובפרויקטכגון–הקיימתע"התבבשינויהכרוכותאלווהןקיימתע"לתבזכויותהמוסיפותאלההן)השוניםבפרויקטיםלקדםהחברהפועלתאותןעות"התבכללסופיבאופןשתאושרנהכך

ביחסהחברההערכות.יהיהכךכיוודאותכלאיןכאשר,הנוספותהזכויותאתלממשהחברהאפשרותלגביהרכישהקבוצתמחבריחלקעםשנוצרוהדעותחילוקילאורבמיוחד,סומיילפרוייקטולעניין,השונותהתוכניותשלהסופילאישורןשיידרשוהתנאיםבכלליעמדו(הפרויקטלאופיבהתאם,הענייןלפי)הרכישהקבוצות
הזכויותלהיקףביחסהחברההערכות.מהותישינוילרבות,הנוספותהזכויותבהיקףשינוייחולכיייתכןולפיכך,(ובניהלתכנוןהמחוזיתהועדההסכמתגםלכךתידרשכיייתכןכאשר)בהרצליהובניהלתכנוןהמקומיתבועדההחברהמקדמתאותההתוכניתלאישורכפופות,הרצליהמרינהבפרויקטהנוספותהזכויותלהיקף

.מהותישינוילרבות,אלובפרויקטיםהנוספותהזכויותבהיקףשינוייחולכיייתכןולפיכך,בנושאהתנגדויותיוגשושלאובכפוף,(הקלותהכולל)ובניהלתכנוןהמקומיתהועדהידיעל(הקלותהכולל)הבניההיתרלאישורכפופות,יםבתובפרויקטביפוסהרוןבפרויקטהנוספות
,כךלצורךשידרשובתנאיםהקבוצותחבריאו/והחברהעמידתאיאו/והחברהידיעלהמבוקשמזהנמוךבהיקףלזכויותוהיתריםאישוריםקבלתאו/והשוניםבפרויקטיםהנדרשיםוהאישוריםההיתריםכללקבלתאיאו/ו(החברהידיעלהמבוקשובאופן,שנדרשהיכן)סיווגןשינויאישוראיאו/והאמורותעות"התבאישוראי

.22בשקףמובאתאשר-השוניםבפרויקטיםלההצפויהגולמילרווחביחסהחברהבהערכתמאודמהותילשינויגםמכךיוצאוכפועל,השוניםבפרויקטיםזכויותיהלהיקףביחסהחברהבהערכות,מאודמהותישינוילרבות,לשינוילהביאעשויים
האמוריםבפרויקטיםהזכויותבעליכללביןשתתקייםהזכויותשלהסופיתבחלוקהגם,כאמורוההיתריםהאישוריםכללבקבלתמלבד,מותניתהאמורותההערכותשלהתממשותן.23בשקףמובאיםאשר,איינשטייןבמתחםלפרויקטים,ותתווספנהככל,שתתווספנהמגוריםליחידותבזכויותהצפוילחלקהביחסהחברההערכות.2

(שתתווספנהככל)שתתווספנהבזכויותחלקהמלואאתשישקףבאופן,דיורליחידותזכויותשל(השלמה)תוספתוכןהאמוריםבפרויקטיםהמסחרלשטחיהזכויותמלואאתלקבלהחברהעתידה,35-ו'א33איינשטייןבפרויקטים,האמוריםהשיתוףלהסכמיבהתאםכיזהלענייןיובהר.ביניהםשנחתמוהשיתוףהסכמיפיעלוזאת
הזכויותלבעליתשויכנה,לפרויקט,ותתווספנהככל,שתתווספנהלמגוריםהזכויותשלהמכריעמרביתן,החברהלהערכתכייודגשואולם)שתתווספנהלמגוריםבזכויותהחברהשלחלקהמהנקבעטרםאזי,לפרויקטיםשיתווספוהדיורויחידותהמסחרשטחישלושוויםחלקםנקבעטרםזהלמועדונכוןהיות.האמוריםלפרויקטים

.(לחברהולאבקרקעהקיימות
:כדלקמןבתנאיםמותניתהחברהשלאלוהערכותיההתממשות.(הפרויקטיםלכללביחס)22ובשקף(35איינשטייןמפרויקטהניהוללדמיביחס)11בשקףמובאיםאשר,השוניםבפרויקטיםלחברהשינבעוהרווחאו/וההכנסותאו/וניהוללדמיבאשרהחברההערכות.3
תנאיובעיקרהחברהשלניסיונהעלמתבססותהאמורותההערכות-הפרויקטיםמכלללהשינבעהכוללהגולמילרווחהנוגעותהערכותיהוכן(לפרויקטיםהתווספושטרםזכויותלרבות)בפרויקטיםנמכרושטרםזכויותיהיתרתמשיווקלהשינבעהגולמיהרווחבדבר22בשקףהמופיעותהחברהלהערכותהנוגעבכל.א

זכויותתתווספנהכי;סומיילבפרויקטזכויותלתוספתהנדרשיםהאישוריםכלליתקבלווכישמאידוחותלרבות,(אלופרויקטיםלבנייתהצפויותוהעלויותהצפוייםהמכירהמחיריבעניין)החברהבידיכיוםהנמצאיםשוניםנתוניםעלוכןאלובפרויקטיםאחרותזכויותלרכישתהרכישהקבוצתחבריכהעדהתקשרובהןההתקשרויות
יהיוהמכירהמחיריכי-יזמילמתווהיעבורסומיילופרויקטובמידה)אלוזכויותמתוספתלרבות,לקבלהחברהצופהאותםהמכירהבמחירישינוייחוללאכי"(כחלון"חוק)בלבדמקומיתועדהבסמכותזכויותהגדלתהמאפשרתשעהלהוראתבהתאםוכן(ע"בתבהמפורטות)סומיילבמתחםהמבוצעיםפינוייםבגיןסומייללפרויקט

הזמןתקופתואודותהשוניםלפרויקטיםהנדרשיםוההיתריםעות"התבלקבלתהמועדיםאודותהחברההערכותעלובנוסף.(הניהולדמיהיקףנגזרמשווייןאשר)35איינשטייןפרויקטבמקרקעיהקיימותהזכויותלבעלי(שתשויכנהככל)שתשויכנההדירותבשווישינוייחוללאוכי;(הקבוצהבמתווהבחשבוןשנלקחומאלהגבוהים
ככולובפרטישתנולאהחברהצופהאותןשהעלויותבכךוכן(החברהפועלתבההכלכליתבסביבהתמורותלאורהיתרבין,מהותישינוילרבות,שינוילחולעשויבהם)בפרטאלוובפרויקטיםבכללן"הנדלבשוקכיוםהשורריםהמכירהמחירירמותבשמירתהחברההערכותהתממשותתלויהכן.בפרויקטיםהבניהלהיערךצפויהבה

(לתוקףפרסומןאישורלרבות)הנדרשותעות"התבכלבאישוריהאמוריםהנתוניםכמובןמותנים,לעיל1בסעיףשפורטוכפי,בנוסף.'וכוהבניהתשומותבמדדעליה,מימוןעלוית,בניהחריגות,הפרויקטבהשלמתעיכוביםבשללהשתנותיכולןותהפרויקטלעלויותביחסהחברהשלאלאהערכות,יזמילמתווהיעבורסומיילופרויקט
הערכותשתתממשנהכךהפרויקטיםבבנייתעיכוביםיחולושלאבכך;וייחתמושנחתמוההסכמיםפיעלבהתחייבויותיהםהרוכשיםובעמידתבפועלהחברהזכויותמכירתבהשלמת;הרלבנטייםהליוויבהסכמיבהתקשרות;ידיעללכךהנחזיםבמועדיםהפרויקטיםובניתהזכויותלהגדלתהנדרשיםוההיתריםהאישוריםכלוקבלת
.לעילמהאמור,מהותיבאופןאףשונהלהיותיכולוהואיתממששלעילהמידעכיודאותכלאין,לפיכך.רכישהקבוצותכמארגנתהחברהעלהחלהברגולציהשינוייחולשלאובכך;השוניםהפרויקטיםלבניתהצפויהזמןלמשךביחסהחברה

כתוצאהוזאתלהתממששלאעשויותלההצפויהגולמילרווחביחסהחברההערכות,יזמילמתווהיעבורסומיילופרויקטככול,בנוסף.עימםשנחתמוההסכמיםפיעלבהתחייבויותיהםהרוכשיםבעמידתמותניתהשוניםבפרויקטיםנחתמוכבראשרמהתקשרויותלהתקבלהצפויהגולמילרווחביחסהחברההערכותהתממשות.ב
.'וכוהבניהתשומותבמדדעליה,מימוןעלויות,בניהחריגות,הפרויקטבהשלמתעיכוביםבשללרבות,הפרויקטבעלויותמגידול

לחברההמגיעיםהיעוץדמיעלהדברישפיעבולאופןבאשר-יבוטלוכןוככל,יבוטללאהייעוץשהסכםובכךלחברהשישולמוהייעוץדמייופחתו,יותרגבוהותתהיינהבפועלהיחידותשעלויותשככל,כך,הקבוצהלחברישנמכרוהיחידותשלהסופיתבעלותמותנהסומיילבפרויקטהצפוייםהייעוץדמיהיקף,לעיללאמורבנוסף.ג
.בפרויקטחריגותבגיןואחריותה
העררהליכיתוצאותידיעליושפעואשר)והפיתוחההשבחהלהיטליביחסהחברההערכת,(בהםהמצויניםלסכומיםבהתאםתהיהושעלותם)בפרויקטהפינוייםעםבקשרשנחתמוהשוניםההסכמים,החברהי"ענמכרושטרםהזכויותשלהמכירהמחיריעלהיתרביןמסתמכותהייעוץלדמיביחסהחברהשלהנוכחיותהערכותיה

הבנקאיהמימוןמתוךגםיתקבלואלווניהוליעוץמדמיוחלקהיות,בנוסף.סומיילפרויקטשלהבנייההסכםנחתםטרםכיזהלענייןיודגש,כןכמו.סומיילפרויקטשלהצפויותהעלויותהערכתלצורךלחברההמוכריםהשוקתנאיעלוכן(החברהחזתהאותםמהסכומיםמהותיתהגבוהים,סומיילבפרויקטופיתוחהשבחההיטלילגבי
כלאין,לפיכך.החברהידיעלוהניהולהייעוץדמיקבלתאתוידחויכול,מיידיבאופןהקבוצהלחברישהועמדוההלוואותאתלפרועלבקשה,שתובילככל,שתובילהמימוןבהסכמיהקבועותמיידילפירעוןמהעילותאיזוהתקיימותאוהפרויקטעםבקשר,שנחתמוהמימוןבהסכמיהרכישהקבוצתחבריעמידתאי,הקבוצהחברישל

להתממשותכפופהתהאכולוהפרויקטרווחיותכאשר,לחברההקבוצהחברילשלםיידרשואותםמהסכומיםחלקיהווקיימיםקבוצהמחבריהחברהזכאיתלהםהייעוץדמי,יזמילמתווהיעבורסומיילופרויקטהיהכייודגש.מהותיבאופןלרבות,שונהלהיותיכולוהואיתממשזהבנושאלהלןזובמצגתשיובאהמידעכיודאות
.'וכוהבניהתשומותבמדדעליה,מימוןעלויות,בניהחריגות,הפרויקטבהשלמתעיכוביםבשללרבות,הפרויקטבעלויותולגידולכהעדהחברהידיעלנמכרושטרםהזכויותבגיןהחברהלהכנסותביחסהחברההערכות
במרץ31ביוםשהסתיימהלתקופההחברהשלהדירקטוריוןלדוחג1.3.2.2סעיףוכן."(התאגידעסקיתיאורח"דו":להלן)(2020-01-022072אסמכתא'מס)2020במרץ16ביוםפורסםאשר,2019לשנתהחברהשלהתקופתיח"לדושצורףהתאגידעסקיתיאורח"לדו26ש"וה6.7.2.4.1.1סעיףראהזהבעניןנוספיםלפרטים

.2020-01-053806:אסמכתא'מס,2020ביוני15ביוםפורסםאשר,2020
במחיריםנמכרושטרםהזכויותובמכירתרכישהקבוצתכמארגנתהבתחברתעלהחלהברגולציהשינוייחולשלאבכך;המלווההבנקידיעלהרוכשיםכללאישורבהשלמתלרבותשנחתמוההסכמיםפיעלבהתחייבויותיהםהרוכשיםבעמידתמותניתסלמהמפרויקטלההצפויותלהכנסותביחסהחברההערכותהתממשות.ד

.הבתחברתי"עהצפויים
.שיתוףפירוקהליכיובהשלמתבמקרקעיןהזכויותבעלימוללהסכמותבהגעהמותניתהאמורותההערכותהתממשות.(12ושקף11בשקףשתוארכפי)איינשטייןבמתחםנוספיםמתחמיםבשניהזכויותלרכישתלאפשרותבאשרהחברההערכות.4
להלןשיתוארוההלוואותאתעקרוניתאישרואשר,הענייןלפי,המוסדיוהגוףהבנקאיהמוסדעםמחייביםבהסכמיםבהתקשרותמותניתהחברהשלבנותלחברותאשראילמתןשהתקבלועקרונייםלאישוריםביחס9,8,4בשקפיםשמובאהמידעהתממשותכייודגש.5

.החברהשלהדירקטוריוןלדוח1.3סעיףוכןהתאגידעסקיתיאורח"לדו6.7.2.4.1סעיףראהלעילשהובאולמידעיםהנוגעותנוספותלהסתייגויות
הממשלהשמשרדיהעובדהעקבוזאת)בפעילותהלחברההנדרשיםההיתריםקבלתזמןלהתארכותלהביאעלוליםהנגיףהתפשטותהתגברותאו/והמשך.החברהשלהשוניםפעילותהתחומיעלהקורונהמגפתלהשפעות,דלעילהמפורטותלהסתייגויותבנוסף,כפוףהינודלעילעתידפניהצופההמידעכללכייודגשבנוסף

וירידת(בביקושפגיעהעקב)המכירההליכילהתארכות;(השוניםהפרויקטיםלבנייתלחברההנדרשים-מהשטחיםעובדיםכ"בד–האדםוכוחהגלםבחומרימחסורבשל)בנייתםעלותוהתייקרותהפרויקטיםבנייתזמןלהתארכות;(מהביתעובדיםאו/ובבידודנמצאיםמהעובדיםחלקשכןכסדרםעובדיםאינםהשוניםוהעיריות
לפגיעה;במשקהסיכוןברמתעלייתעקב(מארגנתהיאאותםהרכישהקבוצותחברייתרעםיחדאולבדה)החברהתיטולאותםהאשראיםבתנאילפגיעה;לפעילותההנדרשהוןאו/וחובלגייסהחברהלאפשרות;(בשווקיםהירידותבשלוהןהריאליתבכלכלההפגיעהבשלהן,הרוכשיםבנכסיהירידהעקבוזאת)המכירהמחירי

.ועודלחברהמשירותיהםהמעניקיםהשירותיםנותניויתרהקבלניםשלהפיננסיבחוסנם
מחוזיםבחברהשהתקבלונטוהכנסותלעניין-22שקףוכן,זומצגתפרסוםלמועדעדסלמהבפרויקטשהתקבלוולהכנסותמכרהאותןהזכויותבגיןהחברהזכאיתלהלתמורהביחסהנוגעבכלוזאת-10שקףראהזהלעניין.הפומבייםדוחותיהבמסגרתהחברהידיעלפורסםטרםאשרחדשמידעכוללתזומצגתכייצויןכן

.חתומים
.
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מניות החברה  
.א מאגר"ובמדדי יתר מאגר ותSME 60נכללות במדד 

פעילות הקבוצה  
ניהול ושיווק  , מתמחה בייזום' ג'קבוצת חג

.א ומרכז הארץ"פרויקטים בעיקר באזור ת

הון עצמי של החברה  
ההון העצמי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה של  

560-הסתכם לסך של כ2020במרץ 31החברה ליום 
.ח"מיליון ש

סך הרווח המאוחד הנקי של החברה  
Q1 2020-ח"מיליון ש37-כ  .

ח בשנת  "מיליון ש115-כ–2018-ו2019
.2019ח בשנת "מיליון ש60-וכ2018

כרטיס ביקור
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התפרצות נגיף הקורונה
.ממחצית המדינות בעולםללמעלהומאז התפשט הווירוס , התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה, 2019בחודש דצמבר 

שמקורם באי הוודאות באשר למשך , לרבות בשוק המקומי, החל גל ירידות בשווקים העולמיים, (מגפה עולמית)שהוגדרה על ידי ארגון הבריאות העולמי כפנדמיה , בעקבות המגיפה האמורה
,  נכון למועד זה, ההאטה המהותית באה לידי ביטוי, לאור אופי המגבלות שהוטלו, כאשר מטבע הדברים, הזמן בה ניתן יהיה למגר את המגיפה ובהאטה המהותית שאחזה בענפי המשק השונים

.בכלל ענפי המשק
בגידול חד בשיעורי אבטלה , השלכות אלו באות לידי ביטוי בירידה בפעילות העסקית. ההתמודדות עם המגיפה עדיין נמשכת והשלכותיה הכלכליות ניכרות, ח"נכון למועד פרסום הדו

)*(.   או משך הזמן בו יידרש להמשיך ולהתמודד עימן/ח טרם ידוע מלוא היקפן ו"כאשר נכון למועד פרסום הדו, ובהשפעות כלכליות נוספות

יתר נדבכי פעילותה של החברה לא הושפעו עד כה באופן מהותי מהמשבר האמור, שמטבע הדברים כמעט ונעצר בתקופת הסגר, הרי שלמעט בנושא שיווק יחידות הקבוצה, נכון למועד זה

להלן יובאו מספר  , יחד עם זאת. אין אפשרות לאמוד את ההשלכות האפשריות של המשבר על המשק ופעילותה של החברה, בשל חוסר הוודאות באשר למועד בו תבלם המגפה, בשלב זה
)*(:כלים העומדים ברשות החברה ויסייעו לה בהתמודדות עם ההשפעה האפשרית של המשבר

.ח"מיליון ש115-בכבמרץ יתרת המזומנים הסתכמה 31נכון ליום –יתרת מזומנים גבוהה 
.ח"מיליון ש270-ממוסד בנקאי לקבלת מימון בגובה של כ2020קבלת אישור עקרוני בחודש מאי 

.יחסים פיננסיים חזקים המבטאים איתנות של החברה
.שיעור מינוף נמוך ביחס לענף

ח שימשו את החברה לפירעון אשראי  "מיליון ש32-ח מתוכם כ"מיליון ש55-נכון למועד פרסום דוח זה התקבל בידי החברה סך של כ–' ב33מכירת זכויות למסחר באיינשטיין 
.שהיה קיים לה בפרויקט

.נתניה, ל"שדפרויקט ', א33שטחי המסחר באיינשטיין : לרבות, או הגדלת המימון/מלאי נכסים ללא מינוף הניתנים למימוש ו
.סלמהMOMAקמפיין מכירות חדש שהחל בימים האחרונים בפרויקט 

..2020במרץ 31לדוח הדירקטוריון של החברה שצורף לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 1.2לפרטים נוספים אודות השפעה אפשרית של מגפת הקורונה החדשה על פעילותה של החברה ראה סעיף * 
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.כולל זכויות שאינן מקנות שליטה* 

שיפור מתמשך ביחסים פיננסיים



מבנה אחזקות עיקריות



י השליטה וצוות החברהבעל

דירקטורושליטהבעל׳ ג'חגיצחקד"עו
.רכישהוקבוצותן"הנדליזמותבתחוםניסיוןשנות 15-מלמעלה

.בישראלן"הנדלבתחוםהמובילים ד"עוממשרדית׳ ושווינשטייןבוכניק' ג'חגד"עומשרדוראששותףדיןעורך
.משפטיםב (.LL.M)שניתואר,  (.B.A)עסקיםומנהלבמשפטים(.LL.B)ראשוןתוארבעל

הקבוצהל"מנכדירקטור ו, השליטבעל׳ג’חגעידו
.רכישהקבוצותוארגוןן"הנדליזמותבתחוםניסיוןשנות15-מלמעלה

.בניהולוהתמחותהמדינהבמדעי(.B.A)ראשוןתוארבעל
.מנטור לסטודנטים לתואר שני במרכז הבינתחומי הרצליה/מרצה

ל כספים  "ארתור לשינסקי סמנכ
.  ל"כולל בחברות ציבוריות בארץ ובחו, שנות ניסיון בתחום הכספים15-כ

במנהל עסקים וחשבונאות  .( B.A)בעל תואר ראשון , רואה חשבון
.במשפטים(  .LL.B)ותואר ראשון  

נתי פריד יועץ פיננסי
מעניק שירותיו לחברה מאז החלה . שנה בתפקידי ניהול בכירים בעיקר בחברות ציבוריות30-כ

.'ג'חגבפעילותה תחת שליטת האחים 

.במשפטים.( M.A)בכלכלה וחשבונאות ותואר שני  .( B.A)בעל תואר ראשון , ח"רו

7
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סומייל
התקשרה החברה במזכר הבנות מחייב ומותנה עם 2020יוני 11ביום 

חברי קבוצת הרכישה אשר אם ייכנס לתוקף יביא לכך שהחברה תנהל  
או התערבות של מי /החברה את הפרויקט עד סופו ללא כל מעורבות ו

מחברי הקבוצה ואילו יתרת הדירות בפרויקט תימכרנה כעסקה יזמית 
קבלת היתר בניה לפרויקט  , בין השאר, התנאים המתלים כוללים . רגילה

אשר יכלול את זכויות )חודשים ממועד חתימת מזכר ההבנות 10תוך 
(.  אך לא יכלול מבנה ציבור, הבנייה הנוספות אותן ביקשה החברה

לדוח 1.3.2.2לפרטים אודות תנאים מתלים נוספים ראה סעיף 
31הדירקטוריון של החברה שצורף לדוחות הכספיים של החברה ליום 

.2020במרץ 

בת ים
בפרויקט שהייתה  ע"התבהוחלט להאריך את תוקף 2020בחודש מרץ 

כך שתהיה בתוקף עד לחודש אוגוסט  , 2020אמורה לפוג בחודש אוגוסט 
2022.

התפתחויות מימון  
התקבל על ידי הקבוצה אישור עקרוני להעמדת  2020במאי 19ביום 

–מימון ממוסד בנקאי לשני פרויקטים של החברה בסכום כולל של כ 
כאשר מימון לאחד הפרויקטים הינו חלף מימון  )ח "מיליון ש270

(.הקיים
התקבל אישור עקרוני מגוף מוסדי להעמדת  2020ביוני 14בנוסף ביום 

ח בעיקר לפרויקט מרינה הרצליה וזאת "מיליון ש43–מימון בסך של כ 
.חלף מימון הקיים לפרויקט מאותו גוף

תל אביב–מתחם בבלי 
6,281בהסכם לרכישת מגרש ששטחו התקשרה החברה 2020בחודש מאי 

יחידות דיור 190-ניתן לבנות כ, נכון למועד זה. ר בשכונת בבלי בתל אביב"מ
כאשר בכפוף לאישורה של בקשה , קומות מעל קומת כניסה44במגדל בן 

להקלות שכבר הוגשה על ידי המוכרות להגדלת הזכויות במגרשים על פי  
ניתן יהיה  , (כשיובהר כי אין כל וודאות כי זו תאושר)הקלות שבס וכחלון 

כניסת . יחידות דיור250-להקים במסגרת הפרויקט האמור סך כולל של כ
לדוח הדירקטוריון  1.3.3.1העסקה לתוקף מותנית בתנאים שפורטו בסעיף 

.2020במרץ 31שצורף לדוחות הכספיים של החברה ליום 

’ב33מכירת המסחר בפרויקט איינשטיין 
ירושלים וצדדים  נסי'רגהתקשרו חברת מלון 2020בפברואר 11ביום 

למכירת כלל זכויותיהם בשטחי המסחר והחניות  ' שלישים בהסכם עם צד ג
חלקה  . מ"בתוספת מע, ח"מיליון ש89-בפרויקט בתמורה לסך כולל של כ

ח והרווח לפני המס לחברה עומד  "מיליון ש61-של החברה בתמורה הינו כ
.ח"מיליון ש32-על כ

מתחם איינשטיין
נכנסה לתוקף התוכנית שקידמה החברה יחד עם  2020בינואר 31ביום 

ביחס למרבית הפרויקטים  ( 5000מכוח תוכנית תא )נציגויות הפרויקטים 
-ו', א36, 35מתחמי )בהם היא מחזיקה ברחוב איינשטיין בצפון תל אביב 

1ביום . ואשר מגדילה בצורה מהותית את זכויותיה של החברה במתחם( 'א33
.אושרה תוכנית עיצוב למתחם2020באפריל 

אירועים מהותיים
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(באמצעות חברת בת)התקשרה החברה 2020בחודש מאי 
.  ר בשכונת בבלי בתל אביב"מ6,281בהסכם לרכישת מגרש ששטחו 

יחידות דיור במגדל בן  190-כ3ניתן לבנות במסגרת הפרויקט שייבנה על מגרש , נכון למועד זה
כאשר בכפוף לאישורן של הקלות שכבר הוגשו על ידי המוכרות  , קומות מעל קומת כניסה44

כשיובהר כי אין כל וודאות כי אלו )להגדלת הזכויות במגרשים על פי הקלות שבס וכחלון 
.יחידות דיור250-ניתן יהיה להקים במסגרת הפרויקט האמור סך כולל של כ, (יאושרו

כאשר החברה , מ"בתוספת מע, ח"מיליון ש190תעמוד על סך של , התמורה בגין הרכישה
עבור כל יחידה שניתן יהיה לבנות ( מ"בתוספת מע)ח נוספים "התחייבה לשלם חצי מיליון ש

.בגין הזכויות הנוספות

החברה תכנס בנעלי המוכרות לעניין התחייבות שהייתה קיימת להם לתשלום , על פי ההסכם
ביחס להגדלת . ד"יח28מהרווח הצפוי ממכירת 45%-ד וכן כ"יח162מתמורת מכירת 26%

.ככל שיתקבלו טרם נקבע גובה הסכום, הזכויות

מתוך התמורה הכוללת הועבר על ידי  , מ"בתוספת מע, ח"מיליון ש60סך של , נכון למועד זה
החברה למוכרות לאחר שנרשמו הערות אזהרה לטובתה על זכויות הבעלות של המוכרות בכל 

.3החלקות המהוות את מגרש 

קיבלה החברה אישור עקרוני ממוסד  2020במאי 19ביום , עבור יתרת תמורת זכויות המקרקעין
ח כנגד שעבוד מקרקעי פרויקט בבלי  "מיליון ש159-בנקאי להעמדת מסגרת אשראי בסך של כ

.  והעמדת ערבות על ידי החברה

לדוח הדירקטוריון שצורף 1.3.3.1כניסת העסקה לתוקף מותנית בתנאים שפורטו בסעיף 
.2020במרץ 31לדוחות הכספיים של החברה ליום 

מתחם בבלי
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סלמהפרויקט 

לשכונתהסמוך,אביבבתלסלמהברחובהתחוםדונם6-כשלכוללבשטחמגרש
.פלורנטין

200-כהמשקפים(ברוטו)למגוריםר"מ20,000-כיכלול(החברהחלק)הפרויקט
.מלונאות/לתעסוקהר"מ5,000-וכלמסחרר"מ1,100-כ,ד"יח

הזכויותמלוא,מגוריםיחידות76-לכזכויותבגיןמכרהסכמינחתמוזהלמועדנכון
שלהממכרתמורת.מסחרמשטחיחלקוכןר"מ5,000-כשלבהיקףלמלונאות

מיליון40-ככהעדהתקבלמתוכם)ח"שמיליון117-כשלבסךהינהאלוהזכויות
.(ח"ש

.בניההיתרלקבלתבקשהוהוגשהמתקדמיםודיפוןחפירהבשלבינמצאתהחברה

.הפרויקטמרווחי15%-לכזכאיבפרויקטהחברהשלהשותף



מסחריתשדרהובוחדשרחובמוקםאיינשטייןרחובשלהמערביבקצהו
.*שוניםמתחמים8-להמחולקים,מגוריםמגדליומעליה

הפרטיתבבעלותםהינואחדמתחםכאשר)מתחמים5-ברכישהקבוצותגובשולהיוםנכון
פועלתוכן(שלהלןבפסקהכמפורטהחברהידיעלנמכראחדומתחם**'ג'חגהאחיםשל

בעליעםפעולהבשיתוףנוספיםמתחמים2-בחתימותוהשלמתזכויותלרכישתהקבוצה
.אלובמתחמיםזכויות

החזיקהבהם)'ב33איינשטייןבפרויקטוהחניותהמסחרשטחינמכרו2020פברוארבחודש
חלק)מ"מעבתוספתח"שמיליון89-כשלכוללסךתמורתשלישילצד(68%-בכהחברה
תמורתמרבית,זהלמועדנכון.(מ"מעבתוספתח"שמיליון61-כהינובתמורההחברה

.התקבלההמכירה

נכנסה לתוקף התוכנית שהחברה קידמה יחד עם נציגויות הפרויקטים  2020בינואר 31ביום 
ביחס למרבית הפרויקטים בהם היא מחזיקה ברחוב איינשטיין  ( 5000מכוח תוכנית תא )

גדלו באופן  , לתוקףע"התבכתוצאה מכניסת (. 'א33-ו', א36, 35מתחמי )בצפון תל אביב 
.אושרה תוכנית עיצוב למתחם2020באפריל 1ביום , כמו כן. מהותי זכויות החברה במגרש

צפויהלפיו35איינשטייןבפרויקטהזכויותבעליעםניהולהסכםעלהקבוצהחתמהכןכמו
.****ח"שמיליון64-כשלבסךניהולדמיבפרויקטהזכויותבגיןלקבלהחברה

11

איינשטיין' שדביםפרויקט
רמת אביב

.2020מתחם אחד נמצא בבעלות גזית גלוב ומתחם אחד נמכר על ידי החברה ושותפיה לצד שלישי בחודש פברואר * 
.מהזכויות בו נמכרו לחברת ביטוח75%-מתחם זה אוכלס זה מכבר ו** 

כאשר אין כל וודאות לכך*** 
לדוח תיאור עסקי התאגיד זכאית החברה נכון  6.7.2.4.1.3על פי אבני הדרך שהתקיימו ומפורטים בסעיף , מתוך סכום זה**** 

קבלתם מותנית בכך שיתקבלו כלל ההיתרים הנדרשים לבנית הפרויקט ובכך  . ח"מיליון ש21-למועד זה לדמי ניהול בגובה של כ
.כי תתממשנה הערכות החברה ביחס לשווין של הדירות שתיכללנה בפרויקט
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.'ג'חגהינו פרויקט בבעלות חברת הביטוח ואחים 36מגרש 
.מ שיצטרפו לקבוצות רכישה שהחברה מארגנת"החברה פועלת לרכישת הזכויות ולהחתמת בעלי קרקע ע( 47חלקה )א 36ובמגרש 34במגרש . 47וחלקה 48מחולק לחלקה ' א36מגרש 

נמכרו שטחי 2020בפברואר 11ביום 
המסחר בפרויקט בהם החזיקה החברה
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שטחי מסחר עיקרי ושטחי שירות  מתחם

(1( )ר"מ)

3,280'א36

359,000

4,380'א33

16,660כ"סה

אותה קידמה החברה  ע"התבאושרה , נכון למועד זה
פרויקטים במתחם איינשטיין 3-להגדלת הזכויות ב

הגדלת הזכויות הינה בהתאם  (. 'א36-ו35', א33)
-א "לזכויות ולגובה שאושרו בתוכנית המתאר של ת

שאושרה מחזיקה הקבוצה  ע"התבעל פי . 5000/תא
-בזכויות לשטחי המסחר במתחם בהיקף של כ

:  כמפורט בטבלה שלהלן, ר"מ16,660

.ר בבעלות החברה"מ7,940-הנתונים בטבלה לעיל כוללים שטחי מסחר במרתפי הפרויקטים בהיקף של כ(1)

מגדילה משמעותית את היקף  ע"התב, בנוסף
(  לכלל בעלי הזכויות)הזכויות למגורים 

באופן שבו ניתן ' א33-ו35', א36במתחמים 
יחידות  695כ "יהיה להקים במתחמים אלו סה

(.ברוטו)ר "אלף מ86-בהיקף של כ

מתחם איינשטיין
ע"תבאישור 



כיוודאותכללכשאין)לקבלתןפועלתשהחברהזכויותתוספתלאחרהפרויקטהיקף
.דיוריחידות275-כלהיותצפוי(תקבלןהחברה

למכירתבהסכםוכןלמגוריםמכרהסכמי169-בהתקשרהסומייל'ג'חגלהיוםנכון
.בפרויקטהמסחרשטחי

קבוצתחבריעםומותנהמחייבהבנותבמזכרהחברההתקשרה2020יוני11ביום
כלללאסופועדהפרויקטאתהחברהתנהלמתליםלתנאיםבכפוףאשרהרכישה
בפרויקטהדירותיתרתואילוהקבוצהמחברימישלהתערבותאו/ומעורבות
היתרקבלת,השארבין,כולליםהמתליםהתנאים.רגילהיזמיתכעסקהתימכרנה

זכויותאתיכלולאשר)ההבנותמזכרחתימתממועדחודשים10תוךלפרויקטבניה
אודותלפרטים.(ציבורמבנהיכלוללאאך,החברהביקשהאותןהנוספותהבנייה
שצורףהחברהשלהדירקטוריוןלדוח1.3.2.2סעיףראהנוספיםמתליםתנאים

.2020במרץ31ליוםהחברהשלהכספייםלדוחות

להשפיעהמתווהשינויצפוילא,החברהשלבלבדהראשוניתלהערכתהכייצוין
ברווחההכרהמועדואולםמהפרויקטלחברהשצפויהגולמיהרווחעלמהותיבאופן

לרבות,מושפעיםלהיותעשוייםמהפרויקטחופשיתזריםקבלתמועדיוכןהאמור
.האמורהמתווהמשינוי,מהותיבאופן

14

סומייל-אינפיניטימגדל



מלונאות ומסחר הממוקם בפינת הרחובות , מגדל למגורים
.ורוטשילד בתל אביבל"שד

נכנסה לתוקף התוכנית אותה קידמה הד מאסטר  2019בחודש אוגוסט 
קומות של  40כך שהמגדל יכלול , ל"שדבפרויקט ע"התבלשינוי 

:  י פירוט השטחים שלהלן"עפ, מלונאות ומגורים

.מהזכויות בחברת הד מאסטר50%החברה מחזיקה * 

.  ח"מיליון ש69-עלות הפרויקט בספרי החברה הינו בסך של כ
.  יזמות–מודל ביצוע הפרויקט 

.החלו עבודות שימור בפרויקט
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*חלק הד מאסטרכ בתכנית"סהיעוד

16,00012,300מגורים

19,00016,500מלונאות

500500מסחר

רוטשילד-שד״למגדל



המרינהבמתחםשנרכשו , וחניותדונם10.5-כשלבשטח קרקע
.ח"מיליון ש78-תמורת סך של כהרצליה

*.  75%-חלק החברה בפרויקט

ר"מ10,500-כזכויות להקמת יחידות נופש בשטח של–זכויות קיימות 
.  חניות100וכן קומות3בןבמבנה מלונאי ( כולל שטחי שירות)

כשאין )בסמכות ועדה מקומית היהבניזכויותלהגדלתפועלתהחברה
שטח עילי  ר"מ17,000-להיקף של כ, (כל ודאות לכך שהזכויות יוגדלו

ר  "מ10,500-כ, (כולל שטחי שירות)ר שטחי מלון "מ4,100-הכוללים כ
כולל )ר שטחי מסחר "מ2,500-וכ( כולל שטחי שירות)יחידות נופש 
.ר שטח תת קרקעי"מ11,000-כ, בנוסף(. שטחי שירות

התקבל בידי החברה מכתב מיושב ראש  2020למרץ  16עם זאת ביום
הוועדה המחוזית כי הגדלת הזכויות המוצעת על ידי החברה אינה 

החברה בוחנת את זכויותיה מול הועדה  . 12/1א "תואמת את הוראות תמ
ואולם בשלב זה אין כל וודאות לגבי היקף הזכויות  , המחוזית לעניין זה

.הנוספות שניתן יהיה להוסיף לפרויקט

**.בכוונת החברה למכור את יחידות הנופש והמסחר

16

הרצליהמרינה

.לדוח תיאור עסקי התאגיד( ב)6.10.1.3לעניין זכויות ליאונרדו דיקפריו בפרויקט ראה סעיף * 
.לדוח תיאור עסקי התאגיד6.10.4כפוף למגבלות המפורטות בסעיף **
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5,420,דיוריחידות170לבנותהמאפשרתתכניתחלההמקרקעיןעל
.מסחרר"מ800-ותעסוקהר"מ

.הפרויקטמזכויות45%-במחזיקההחברה

תחבורהקוויבקרבתאורבניבאזורהנמצאאסטרטגימיקוםלפרויקט
.וכבישיםציבורית

עםביחדלחברההלוואההועמדה2019אפרילחודשבמהלך
27-כהחברהחלק)ח"שמיליון60שלסךעלבפרויקטשותפיה

.(בהלוואההשותפיםחלקלהחזרערבההחברהואולם,ח"שמיליון

2020ובמרץבנייההיתרלקבלתבקשההחברההגישה2019בשנת
אוגוסטלחודשעדיםבתבפרויקטע"התבתוקףאתלהאריךהוחלט

2022.

זכויותלרכישתראשוניתהצעהקיבלובפרויקטושותפיהנסי'רג
צפוימחייבהסכםויחתםככלכאשר,בפרויקטומשרדיםהמגורים

כייודגש.ח"שמיליון30-כשלבסךמסלפנירווחלחברהלנבוע
ביןמחייבהסכםכלנחתםוטרםהחברהידיעלאושרהלאזוהצעה

מספרעםומתןמשאבניהולממשיכהמצידהוהחברה,הצדדים
.בפרויקטזכויותיהלמכירתנוספיםגורמים

ים-פרויקט בת



3-כשלבשטחבמקרקעיןזכויותמחזיקה(נסי'רג)הבתחברת
.ביפו1-3סהרוןברחובדונם

.דיוריחידות96לבנותהמאפשרתתכניתחלההמקרקעיןעל

היתרלקבלתבקשהאביבתללעירייתהוגשה2019מרץבחודש
הכולליםא"כקומות16-כבני,מבנים2להקמתלפרויקטבנייה

.ד"יח120-כ

הפרויקטקידוםעל,אביב-תלעירייתהחליטה2020מאיבחודש
חלקיתכחלוןוהקלתשבסהקלתיכלולאשרחדשבמתווה

עללשטחיםמעברר"מ1,457שלבהיקףהזכויותיוגדלובמסגרתן
ר"מ10,560)ר"מ14,400עלהעומדיםכיוםהתקפההתוכניתפי

הוועדהלאישורשבכפוףכך,(שירותשטחיר"מ3,840-ועיקרי
על.הקרקעמעלר"מ15,875יהיובפרויקטהשטחיםסך,המקומית

צפוי,(לכךוודאותכלכשאין)ויאושרככל,החדשהמתווהפי
.)*(דיוריחידות124-כהפרויקטלכלול
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סהרון-יפו 

.ככל שיתקבלו, הכמות הסופית תיקבע כתלות בקבלת הקלות שבס וכחלון* 



בהסכם(15%)שותףעםיחדהתקשרההחברה
קומבינציהעסקתלביצועאופציהלרכישתאופציה
כמתחםהידוע,ביפודונם123שלבשטחבמתחם

מומשהטרםהאופציהזהלמועדנכון.דקאפרדס
.תמומשאםודאותכלואין

מנסהעמה,י"רמבבעלותהינםמהמתחםדונם100-כ
חדשהתכניתייזוםלצורךלהסכמותלהגיעהחברה
2,500-כהמתחםבכללייבנובמסגרתה,למתחם
.מסחרשטחיר"מ10,000-וכדיוריחידות

כיודאותאיןזהלמועדנכון,לעילהאמוראףעל
אםאו/וי"רמעםכאמורלהסכמותתגיעהחברה
הצפוילחלקהבאשראו/והחדשההתוכניתתאושר

טרםזהבשלבכייודגש.החדשהבתוכניתהחברהשל
מקומיתהועדהמולראשוניתלוואףהסכמההושגה
.זהבהקשרובניהלתכנון

19

דקאפרדס –יפו 



קומות בלב ליבה העסקי של  31-מגדל משרדים יוקרתי בן כ
המבטיח רמת נגישות תחבורתית גבוהה וקירבה לכל , ישראל

.מרכזי העסקים המרכזיים של ישראל

ר ברוטו ושטחי "אלף מ37-השטח הכולל של הפרויקט הינו כ
.  ר"אלף מ16-מרתפים בהיקף של כ

התקבל טופס אכלוס לפרויקט על ידי הקבוצה  –סטטוס פרויקט 
.  ומרבית המשרדים נמסרו

20

מתחם רסיטל



)*(השבחת נכסים מניבים

קומת טרקלין עסקים ייחודית ומפוארת מאפשרת 
ליהנות מחוויית אירוח ברמה הגבוהה ביותר בלב  

.אביב-הסיטי של תל

קומות בשטח של  2טרקלין העסקים הינו בגובה 
כשגשר מחבר בין שני  , ר במגדלי הארבעה"מ2,400

.ארמאנייו'רג'גוהמגדלים שעוצב על ידי מעצב העל 

.ח"מיליון ש71-שווי הנכס בספרים הינו כ

החלה החברה להפעיל  2019במהלך חודש נובמבר 
את אולם הכנסים וצפויה להשלים את עבודות  

והמסעדה במחצית  ' לאונגההתאמה של הבר 
.2020הראשונה של שנת 

,  האיטלקית במתחם איינשטיין תל אביבסרפינהמסעדת 
של הרשת המצליחה שהגיעה 38הינה סניף מספר 

.הישר מניו יורק

החלה המסעדה את  2019במהלך חודש ספטמבר 
.פעילותה

הושלמו עבודות  2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 
באולם האירועים של המסעדה אותו היא צפויה  הגמרים

.2020להפעיל במהלך המחצית הראשונה של שנת 

.בפעילות המסעדה34%-בכהחברה מחזיקה 

אורבן  "הסניף השלישי במספר של הרשת המצליחה 
.ממוקם במתחם איינשטיין בתל אביב" פיטבייס

25%-ממניות החברה וכ75%-בכהחברה מחזיקה 
.מוחזקים על ידי בעלי הרשת המצליחה

.החל המתחם את פעילותו2020במהלך חודש יוני 

בולאוורדבוטקאמפאורבן טרקלין עסקיםתל אביבסרפינהמסעדת 

.או רווחיה של החברה מתחום פעילות זה אינם מהותיים לחברה/או הכנסותיה ו/מדובר על חשיפה מינורית של החברה לאור כך שהיקף השקעותיה ו, יחד עם זאת. יצוין כי לנגיף הקורונה השפעה על תחום פעילות זה של החברה)*( 

.פעילות כלל העסקים המפורטים לעיל החלה בתהליך חזרה הדרגתית לשגרה בהתאם להוראות משרד הבריאות, עם הסרת מגבלות נגיף הקורונה, ח זה"נכון למועד פרסום דו



22

היקף פרויקטסטטוס  צורת השיווק סוג הפרויקט

יתרת זכויות 
שטרם שווקו  

31.03.2020ליום 

יתרת מלאי
בספרים 

31.03.2020ליום 

הכנסות נטו  
(  רווח גולמי)

בפרויקט  
יחידות מכורות )

(  ולא מכורות
31.03.2020ליום 

הכנסות נטו  
להן  ( רווח גולמי)

זכאית החברה 
בגין חוזים 
חתומים  

31.03.2020ליום 

הכנסות נטו  
(  רווח גולמי)

שהתקבלו בגין  
חוזים חתומים  

31.03.2020ליום 

הכנסות נטו  
(  רווח גולמי)

שהוכרו מיחידות  
שנמכרו 

31.03.2020ליום 

רווח )הכנסות נטו 
שטרם הוכרו ( גולמי

מיחידות שנמכרו 
31.03.2020ליום 

רווח )הכנסות נטו 
אשר  ( גולמי

צפויות להתקבל  
בגין יתרת הזכויות  

שטרם נמכרו
31.03.2020ליום 

סלמה

/מגורים
/ מלונאות

דמי  / מסחר
ניהול

שיווקקבוצת רכישה

,  ד"יח201
ר "מ5,000
1,200, מלונאות

ר מסחר"מ

1,036, ד"יח126
ר מסחר"מ

1232356822167167-כ

134209124110124-85-כד"יח59(1)ד "יח228תחילת בניה קבוצת רכישה מגורים  סומייל

33(3)10269363633ר.לד"יח59(1)ד "יח228תחילת בניה קבוצת רכישה מגורים  (2()ייעוץ)סומייל

70----70-ד"יח45(4)ד "יח45קבוצת רכישה מגורים  (זכויות נוספות)סומייל

דמי )35איינשטיין 
(ניהול

-6464-1648--(5)ד"יח300-כתכנוןקבוצת רכישהמגורים

355-כ148-כ177-כ168-כ325-כ680-כ257-ככ  "סה

(ח"נתונים כספיים במיליוני ש)2020,במרץ31נתונים ליום 

פרויקטים עיקריים בביצוע ובשיווק

.שאינן כוללות תוספת שטחים" שבס"דירות לפי חוק 28כולל . 1
.לדוח דירקטוריון1.3.1לדוח תיאור עסקי התאגיד ולסעיף 6.7.2.4.1.1ואולם ייתכן כי בסופו של דבר לחברה לא ינבע רווח כלשהוא מדמי יעוץ והכל בהתאם לאמור בסעיף . החברה החלה להכיר ברווח מרכיב זה בהתאם למדיניותה הרגילה בקשר להכרה ממתן שירותים מפרויקטים של קבוצות רכישה. 2
.ח"מיליון ש9-על פי אבני הדרך שהתקיימו עד כה זכאית החברה מתוכם לסכום של כ. 3
.  לדוח תיאור עסקי תאגיד6.7.2.4.1.1המותנים באישור ועדה מקומית כמפורט בסעיף " כחלון"וחוק ע"בתבדירות הכוללת תוספת שטחים בהתאם לזכויות הפינויים 45-כ. 4
, הקיימת נכון למועד זהע"התבעל פי . 5



סוג  
הפרויקט

צורת  
סטטוס השיווק  

היקף זכויות קיימות  
ר נכון למועד זה "במ( חלק החברה)

כ זכויות כולל זכויות צפויות "סה
ר נכון למועד זה"במ( חלק החברה)

2020במרץ  31יתרה בספרים ליום 
ח"במיליוני ש

מגורים  
מלון 

מגורים  משרדים מסחרנופש ' יח/
/מלון 

רכוש קבוען להשקעה"נדלמלאימשרדים מסחרנופש ' יח

יזמי מגורים ומלונאות ל"שד
החלו עבודות שימור למבנים 

-(3)74(3)6,1008,200349-6,1008,200349-18במתחם

מרינה הרצליה 
יחידות נופש 

14,5952,531-82.2-17---10,425( 1)-בתכנוןיזמי ומלונאות 

--בתכנוןיזמי מסחר ('א35,36', א33)מסחר –איינשטיין 
(2  )

16,660---
(2  )

16,660-67.8167.9-

35' ,א33)זכויות למגורים -איינשטיין 
מגורים('א36,

קבוצת 
---28,160( 4)בתכנוןרכישה

(4  )
28,160---3571.5-

מגורים  בת ים 
קבוצת 
8,200-3602,5007,700-360בתכנוןרכישה 

אין  
ביכולת 
החברה 
להעריך  

(6)31--

מגורים(5)סהרון –יפו 
קבוצת 
--35---13,169--11,712בתכנוןרכישה

26931317כ"סה

פרויקטים בתכנון
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.כולל שטחי שירות הנלווים למלון(1)
.כולל שטחים בקומות המרתף הצמודים לשטחי המסחר. חלק החברה(2)
.והינה מוצגת בדוחות הכספיים של החברה בהתאם לשיטת השווי המאזני50%-בה היא מחזיקה ב, ל מהווים את חלקה של החברה בספרי הד מאסטר"הנתונים הנ(3)
.בפרויקטים השונים( מרפסות ושטחי החניה, שטח עיקרי)ובהתאם לחלק החברה הצפוי מתוך הזכויות למגורים 2020שאושרה בחודש ינואר ע"לתבל הינם נתונים ראשונים של החברה המתייחסים להיקף הזכויות ברוטו בהתאם "הנתונים הנ(4)
. דקאלא כולל זכויות אשר עשויות להתקבל על ידי החברה במתחם פרדס (5)
.אותה פועלת החברה לקדםע"התבבמידה ותאושר ( ככל ויתווספו)יצוין כי בשלב זה אין ביכולת החברה להעריך את היקף הזכויות שיתווספו לה . שתוסיף זכויות נוספות לפרויקט בשטחי המשרדים בלבדע"תבהחברה פועלת לאישור (6)



ח"אלפי שהתחייבויות  ח"אלפי שנכסים

115,508מזומנים ושווי מזומנים
מתאגידים בנקאיים ומוסדות  ק"לזאשראי 

פיננסיים
101,656

225,240חלויות שוטפות של אגרות חוב34,569בנאמנותפקדונות

4,766התחייבויות שוטפות בגין חכירות41,714מוגבלים ומיועדיםפקדונות

2,033ספקים ונותני שירותים78,678לקוחות והכנסות לקבל

92,200מקדמות מרוכשים והכנסות מראש17,928חייבים ויתרות חובה

98,324זכאים ויתרות זכות1,484הלוואה לשותפים

591,997מלאי ותשלומים על חשבון מלאי בניינים בהקמה

239,455ן להשקעה בהקמה"נדל
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות  

(א"ז)פיננסיים ואחרים 
70,537

148,231(א"ז)אגרות חוב 1,420השקעה בזכויות עתידיות במקרקעין

14,842(א"ז)התחייבות בגין חכירות 116,338נטו, רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש

23,484נדחיםמסיםהתחייבויות 79,992לפי שיטת השווי המאזניוהלוואות לחברות המטופלות השקעה 

3,841חייבים אחרים

19,134מיסים נדחים

560,745כ הון"סה

1,342,058כ"סה1,342,058כ"סה

נתוני מאזן  
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2020,במרץ31מאוחד ליום 



Q1 2020Q1 20192019(ח"אלפי ש)רווח והפסד 

93,28632,515125,765סך הכנסות

51,4179,89553,926רווח גולמי

55%30%43%רווח גולמי%

8,83022,56819,826ן להשקעה בהקמה"עליית ערך נדל

52,03825,62775,638רווח תפעולי

56%79%60%רווח תפעולי%

48,33921,74362,108רווח לפני השפעת מס

37,12919,04959,676רווח לתקופה

(מאוחד)נתוני רווח והפסד 
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הרכישהקבוצותבתחוםתג חזק מו
מאפשראשרהרכישהקבוצותארגוןבסגמנטחזק מותג

.משתניםשוקבתנאיגםיחידותשיווק

צוות מוביל  
ניסיון רב בפרויקטים מורכבים ומשמעותיים במיקומים  

.אביב -בעיקר בתל, אטרקטיביים

אביב-מובילות בתל
.א"החברה הינה מהיזמים המובילים והפעילים ביותר בת

יזמות והשבחת פרויקטים
לחברה ניסיון עתיר שנים בהשבחת הפרויקטים אותם היא  

,  בנוסף. יוזמת תוך הגדלת זכויות הבניה ושינוי יעוד הזכויות
.לחברה ניסיון וידע משפטי ותכנוני נרחב בתכנון ובניה

מודל עסקי ייחודי משולב  
מודל  . יכולות ביצוע פרויקטים בדרך של ארגון קבוצת רכישה או יזמות קלאסית או שילוב של שניהם בהתאם לצרכי כל פרויקט

ברמת רווחיות זהה לחלופה של ביצוע , הקבוצה מאפשר השקעה נמוכה יחסית של הון עצמי וכן החזר מהיר של ההשקעה והרווח
.  פרויקט במודל יזמות

חוזקות הקבוצה



!תודה


