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מידע צופה פני עתיד
,6,12,14-15,17-18,20-21,23-24:שקפים(זובמצגתהמפורטיםלפרויקטיםהמובאיםהנתוניםכייודגש

לנתוניביחסהחברההערכותבותלר )25-27,29,31,35,37-39,41,43,45,49-55,60,62-63,67
הדמיות,שיווקעמלותממכירותתמורה,הצפוייםהניהולדמי,הוכרשטרםגולמירווח,הצפויותההכנסות

הלוואותיתרת,צפוייםשכירותמיד ,הקמהעלויותאומדן,הפרויקטיםשלמשועריםסיוםומועדיהפרויקטים
החברהכוונתעםבקשרזובמצגתהכלולותההנחותכלוכןתזריםלמשיכתחזוייםמועדים,מייצגFFO,צפויה
הינםמסויםלמגזרביחסנתוניםריכוזהכלוליםבשקפיםהכלולותהנחותלרבותהרלוונטיםלפרויקטיםביחס
בשליטהואינהודאיתאינהשהתממשותו,1968,ח"תשכה,ערךניירותבחוקהגדרתוכ,עתידפניצופהמידע

בפרויקטיםושותפיההחברהשלניסיונהעלהיתרביןמבוססוהואבלבדבשליטתהתאגידיםאו/והחברהשל
האמורהאמורהמידעהתממשות.ל"הנבפרויקטיםהמחזיקותהחברותשלהעסקיותהתוכניותועלהאמורים

חלקהקמתבמהלךידםעלשיתקבלובהחלטותהשותפיםביןפעולהשיתוף:הבאיםבגורמיםרבהבמידהתלוי
בעמידת;שנחתמוההסכמיםפיעל)מהחברהזהובכלל(מהםהנדרשהעצמיההוןובהעמדתמהפרויקטים

מיידילפירעוןהעילותהתקיימותובאיהפרויקטיםעםבקשרשנחתמוהמימוןהסכמיבתנאיהשותפים
ההיתריםומתן,במיסויושינוירגולציהשפעותה,הרשויותדרישותגוןכ,חיצונייםבגורמים;בהםהקבועות

,דהיעושינוילצורךהנדרשיםהאישוריםכלקבלת,מוצעיםייעודשינוייאישורלרבותבכללידםעלהרלבנטיים
בפועלהפרויקטיםומימוןהקמהלויותע,הבניההתקדמותצבק,בפרטהחברהידי-עלנצפואשרובמועדים

שבבסיסן"הנדללמחיריביחסויחולוככלבהםשיחולווהשינוייםהרלבנטייםבמועדיםן"הנדלשוקומחירי
שטרםבפרויקטיםהחברהידיעלשנחזולמחיריםבהתאםשכירותבהסכמיבהתקשרותהחברההערכות
אלהורמיםג.בפועלהדבריםמצביהיהשכךוודאותאיןכייודגש-החברהידיעלשנחזוובמועדיםאוכלסו
ביןהצפוייםהניהולדמיתלותוכןולהלןלעילהמפורטותהחברההערכותאתמשמעותיבאופןלשנותעשויים

שלהרכישהתמורתקבלתוכןהדרךלאבניבהתאםוקבלתםשיתוףלהסכמיבהתאםע"תבבאישורהיתר
רמתמהפרויקטיםאחדכלעםבקשר,נאמנותבחשבונותהמופקדת,הרכישהבהשלמתכתלותהרוכשים

.גלילותופיהחדשההשרון
.לראשונהזובמצגתהחברהידיעלהמפורסםחדשמידעכוללברוסיהלפרויקטבנוגע47שקףכייצוין

שוניםיהיואו/ויתממשולאלהלןהמובאיםשהנתוניםלגרוםהעשוייםהעיקרייםהגורמיםהחברהלהערכת
:כגוןשונותמסיבותתתעכבאותתאפשרלאהשוניםהפרויקטיםבנייתכי(הענייןלפי)הינםלעילמהמתואר

במועדיםאוהקיימתמהתוכניתהשוניםבניההיתריקבלתאובנייההיתריקבלתאי;המקומיתבכלכלהתמורות
הספקיםעמידתאיאו/וכלכלייםלקשייםהמבצעהקבלןהיקלעות;החברהידיעלהמוערכיםמאלושונים

בהתקשרותעיכוב;ובמועדןבשלמותם,בהתחייבויותיהםהחברהתתקשרעימם(המבצעהקבלןלרבות)
לנבועעלולההצפויההפרויקטמהיקףסטייה;ופיתוחםהפרויקטיםלטובתמימוןשיעמידבנקעםמימוןבהסכם

האישוריםכלקבלתיא,ופיתוחההקרקערכישתעלשיוטלוהיטליםאו/וממיסיםהבנייהעלויותמהתייקרות
קרקעבשיווקשייםק,ההסכמיותבהתחייבויותיהםשותפיםעמידתאי,מוצעיםייעודשינוילשםהנדרשים
.וכדומהבהתאםשכירותבהסכםהתקשרותאי,םפוטנציאלי לרוכשים

מזהמהותיתשונהבאופןלהתממשאוחלקואוכולו,להתממשלאעשוילהלןבמצגתהאמורהמידעכייודגש
.בההנקוביםהנתוניםליתרביחסוהןהמקרוגורמילגביהחברהלתחזיותביחסהן,החברהידיעלהנחזה

משפטיתהבהרה
ותוצאותיהפעילותהעל")החברה":להלן(מ"בע)ר.ט(קנדה-ישראלחברתאתלהציגהיאזומצגתמטרת

לקבלתהזמנהאוהחברהשלהערךניירותשלמכירהאולרכישההצעהמהווהאינההיא.הכספיות
.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיאכאמורהצעות
מחליףאינו,השקעההחלטותלקבלתבסיסמהווהואינובלבדנוחותלמטרותהינובמצגתהמוצגהמידע
עצמאידעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינו,עצמאימידעוניתוחאיסוף

.משקיעכלשל
זהובכלל,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםבעיוןהצורךאתלהחליףנועדולאבההכלולוהמידעזומצגת
איאוסתירהשלמקרהבכל)2019ץבמר26ביוםפורסם(2018לשנתהחברהשלהתקופתיבדוח

התקופתייםבדוחותהמופיעמפורטמידעלביןוכלליתמציתיבאופןזובמצגתהמוצגהמידעביןהתאמה
.אלהבדוחותהאמורייגבר,החברהשלבינייםבדוחותאו/ו
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כרטיס ביקור

,רבניסיוןובעלתמנוסה, ותיקהחברההינהקנדה-ישראל
.הנדל״ןבתחוםפרויקטיםשלרחבבמגווןהפועלת

בישראל: פעילות מגזרי

.בישראלמקרקעין> 

.להשקעהנדל״ןמניביםנכסים> 

.בישראלפרויקטיםשלוייזוםהקמה> 

.רכישהקבוצותוניהולייזום> 

.מלונאות> 
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כרטיס ביקור
,בישראלן"הנדלבתחוםמתמקדתהחברה-מיקוד>

.המניביםהנכסיםמרכיבלהגדלתופועלת

,בישראלהעיקרייםמהפרויקטים,)מסלפני(לחברהתזריםאומדן>
.ח"שמיליארד1.5-במוערך

.ח"שמיליארד1.2-בכמוערךהוכרשטרםהגולמיהרווחאומדן>
)49-51בעמודיםהמצגתבהמשךטבלאותראה(

.ח"שמיליארד1.2-כ29.8.19ליוםהשוקשווי>

השנתיהרווחמסך25%פחותל–דיבידנדמדיניות>
.המניותלבעליהמיוחס

.)חלוקהמבחנילרבותהסכםאו/ודיןפיעללמגבלותבכפוף(
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שיעורי אחזקה בחברה

47%

21%

19%

13%

ברק רוזן ואסף טוכמאיר אברהם בן דוד אוחיון ציבור ומוסדיים אחרים מנורה
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חוזקות

.במרכזביקושאזוריבבעיקרפועלתהחברה> 

.)רכישהקבוצות, ייזום, מניב(הפעילותתחומיגיווןידיעלסיכוןפיזור> 

.גבוההריווחיותעםמוקדמיםבשלביםוחילוצו, עצמיהוןשליחסיתנמוכההשקעההמאפשרעסקימודל> 

.משמעותימוסףערךבעלות, גבוהותוהשבחהשיווקיכולות> 

.חזקיםעסקייםשותפיםוגדוללקוחותמאגר> 

.הקרובותבשניםלקבלתזריםשלגבוהוהיקף , האחרונותבשניםהעצמיההוןבהיקףגידול> 
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ש"ח) התפתחות הון עצמי  *ללא זכויות מיעוט (במיליוני ישראל קנדה -

352

553
609 618

0

160

320

480

640

800

2016 2017 2018 30.06.2019
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תחומי פעילות

בישראל מקרקעין

א"ת ,לפידמתחם> 

קנדהישראל> 

נתניה ,׳וילאזביזנס> 

אלקומתחם> 

החדשההשרוןרמת> 

גלילותפימתחם ,אפטאון> 

ת״א׳מע -׳צפ , 3700.א.ת,סאנסט>

עתלית,כחול> 

ת״א, טורקיז> 

הרצליה, תכלת> 

ת״א, הצפוניהצוקחוף> 

השרוןהוד, התפוזיםשביל> 

מערבהשרוןהוד> 

צורןקדימה> 

מניבים נכסים

מייקרוסופטבית> 

פיתוחבהרצליהנוספותקרקעות> 

(לשעבריורוקוםבית)ר״ג ,קנדהישראלבית> 

מרכזיסניף ,לאומיבנקןיבני> 

ת״א ,הרצל-הלוייהודה

)מסחר(מידטאון> 

מידטאון ,קומות2.5> 

)ומסחרמשרדים(וינצ׳י-דה> 

<Sea View 2 )2משרדיםקומות(

<Sea View)משרדיםקומת(

)מסחרשטחי(לייב> 

משרדיםקומת,אליפלט> 

)מסחרושטחימשרדים(למדפרויקט> 

בית אמריקה בתל אביב> 

בישראל פרוייקטים וייזום הקמת

בביצוע

ת״א, העםאחד> 

שהסתיימופרוייקטים

)ומשרדיםמגורים(ת״א ,מידטאון> 

ת״א, לייב> 

ת״א, אליפלט> 

רכישה קבוצות

בביצוע

ת״א ,)כנרית(וינצ׳ידה> 

צמרתפארק, ת״ארום> 

מאוכלסיםפרויקטים

הגימנסיהמגדל> 

פריים> 

בוטיק> 

17רוטשילד> 

מלונאות

 <Play Hotel ,ידטאוןמ
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נכסים מניבים
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קמפוס מייקרוסופט

העסקה נתוני
.פיתוחהרצליהתעשייהבאזורדונם10-כשלבשטחמגרש> 
.ומסחרלמשרדיםעיליר"מ50,000-כהי בניזכויות> 
).שנים6-לאופציהכולל(שנים21-למיקרוסופטעםמחייבהסכםנחתם-2017נובמבר> 
.למושכרהתאמותעבודותלביצועלמייקרוסופטנמסרהנכס-2019פברואר> 

בעסקה שותפים
)24%פיננסישותףעםיחד(החברה> 
 24%תדהר> 
24%אקרו> 
20%אלייד> 
8%נוסףשותף> 

מאוקטובר 2020: צפוי, החל שנתי שכ"ד
ח"שמיליון58-כ>

הקרקע: רכישת עלות
ש"ח  מיליון כ-200

נלוות) עלויות כולל (לא

הרכישה: תאריך
2016 דצמבר

בפרויקט: החברה חלק
18% 

(24% הפיננסי השותף (כולל
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קרקעות נוספות בהרצליה פיתוח

)מייקרוסופט( Sea Tower
4003-4005מגרש 

ר מובנה"מ50,045
Sea View 2

Sea View

1002מגרש 
ר מובנה"מ1,787

4001מגרש 
+ 37%הסכם קומבינציה 

ר מובנה"מ3,130

4006מגרש 
ר מובנה"מ3,040

4008מגרש 
ר מובנה"מ10,949-כ

נמכר
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קרקעות נוספות בהרצליה פיתוח

החברה חלק - העסקה נתוני
.פיתוחהרצליהתעשייהבאזורמבונהר"מ3,100-כשלבשטחמגרשים: קרקעותרכישת> 

).נלוותעלויותכולללא(ח"שמיליון13-כ: רכישהעלות> 
.ומסחרלתעסוקההינוהמגרשיםשלהנוכחישהייעוד 'א2030/מק/הרמתארתוכניתחלההקרקעותעל

.מניביםנכסיםבנייתלמטרתהקרקעותאתלפתח) השותפיםעםיחד(החברהבכוונת

שהחברה החזיקה זכויות בניה4008במסגרת הליך התמחרות שנערך על ידי כונס במגרש > 
,  נקבע כי המקרקעין נמכרו לצדדים שלישיים, ח"מיליון ש20-ר בעלות של כ"מ4,200-של כ

.ח"מיליון ש34-חלק החברה בתמורה כ
.ח"מיליון ש14-החברה רשמה  רווח לפני מס של כ

)עילי(ר"מאלף26-כשלממקרקעיןבמושעמהזכויות63%קבלת : קומבינציהעסקת> 
.ומסחרמשרדיםכמבנהלשמשהמיועדבמבנה)37%-כ(הבעליםיחידותלבנייתבתמורה

ר"מ4,900-כ:החברהחלק
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בית ישראל קנדה, רמת גן (לשעבר בית יורוקום)

העסקה: נתוני
׳אחזקותמ׳יורקוםמסויימיםבלתיבחלקים88%-כשלרכישה> 

.גןברמת4-ו2'מספרידמןדבברחובבנכס

.ר"מ2,056-כשלכוללשטח> 

.ח"שמיליון113:רכישהעלות

בניי ה: זכויות

).1308./רגע"תבפ "ע(ר עיקרי לתעסוקה "מ18,700> 

.ר לצרכי ציבור"מ500> 

.ר שטחי שירות עיליים"מ7,350> 

.)88%החברהחלק(קרקעייםתתשירותשטחיר "מ10,135> 

לפני

אחרי

בלבדלהמחשההדמיה*
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בניין בנק לאומי, סניף מרכזי, ת״א

:(100% לפי (נתונים הפרויקט נתוני
,נדל״ןאקרובשיתוףלאומיבנקבמכרזזכייה> 

.ת״א, להרצ-הלוייהודההרחובותבפינתנכסלרכישת
.הבנקשלהמרכזיכסניףמשמשהנכס
ח"שמיליון293): נלוותעלויותכולל(רכישהעלות

.50%: החברהחלק> 

).ח"שמיליון293-כ(רכישהעלותמימון> 
.ח"שמיליון50-כ: מהחברה״עצמי הון״

.ח"שמיליון193-כ:בנקאימימון
.ח"שמיליון50-כ:אקרו

.2019שנתסוףעדלבנקמושכרהנכס> 
.)3%החברהחלק(ח"שמיליון6שלשנתייםשכירותדמי
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בניין בנק לאומי,
סניף מרכזי, ת״א

,  יפו-ועדת המשנה לתכנון ובנייה של תל אביב> 
המוצעת מכוח תכניתע"התבאישרה את הפקדת 

קומות40המאפשרת הקמת מגדל בן 5000א "ת
.ר"מ38,192בשטח כולל של 
:  בחלוקה כדלקמן

ר "מ10,775ד בשטח של "יח102. א
או מלונות ומסחר בשטח  /שטחי משרדים ו. ב

;ר"מ25,047של 
.ר"מ2,370מבני ציבור בשטח של . ג

בלבדלהמחשההדמיה*
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בית אמריקה, תל אביב
העסקה: נתוני

קומות13רכישה של מלוא זכויות הבעלות יחד עם משפחת נקש  בבניין בן > 
35המצוי ברחוב שאול המלך , מעל קומת קרקע בשימושי משרדים ומסחר

.  בתל אביב

.ר זכויות בניה לא מנוצלות"מ2,000-ר וכ"מ11,160-שטח כולל של כ> 

ח"מיליון ש140: עלות רכישה > 

.50%חלק החברה בקבלת החלטות , 36%: חלק החברה> 

.ח בשנה"מיליון ש8-דמי שכירות שנתיים צפויים של כ> 

.80%: שיעור תפוסה> 

בלבדלהמחשההדמיה*
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מקרקעין בישראל



מתחם לפיד, ת״א

העסקה: נתוני

.א"ת, אילתברחובהממוקמתר"מ7,557-כ: קרקע> 

)5000/תאלתוכניתבהתאם(ר"מ67,000-כ: מקסימליזכויותהיקף> 

.תעסוקהוהיתרה) ד"יח190-כ(מגורים 25%>

.רכישהמסכולל, ח"שמיליון227-כ: רכישהעלות> 

.50%: החברהחלק> 

מגוריםפרויקטלפידמתחםעללהקיםוהשותפיםהחברהבכוונת
עםבמגעיםהחברהל"הנבהקשר, לעילכמפורטבהיקףותעסוקה

.Four Seasonsמלוןלהכנסת׳נכסים סילברסטיין׳ 

בלבדלהמחשההדמיה*
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נתניה   ,Valley ישראל-קנדה ביזנס

(100% נתוני (לפי הפרויקט נתוני
.נתניהשלהצפוניהתעשייהאזור, דונם54-כשלבשטחקרקע> 

.מ״ר21,426-כשלכוללבשטחמבנים
.לשנהח"שמיליון5-כתמורתלשוכרמושכרים

.ח"שמיליון59.3-כתמורת)16%-כ(קרקעדונם8.9נמכרו

.ח"שמיליון134-כ: הקרקערכישתעלות> 

.60%: החברהחלק> 

תוספתע״יהמקרקעיןלהשבחתלפעולהחברהבכוונת
קידוםבאמצעות,מעורביםבשימושיםבניהזכויותשלמשמעותית

2019יוניבחודש.התכנוןבוועדותמפורטתתכנית
המחוזיתלועדהנתניהמקומיתועדההמליצה

ר"מאלף280-לכהבניהזכויותהגדלתעל
מיוחדיםמגורים,תעסוקהשעיקרםבשימושים
.מלונאיושימוש

בלבדלהמחשההדמיה*
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רמת השרון החדשה

(100% נתוני (לפי הפרויקט נתוני
המזרחיבחלקה, דונם62-כשלבשטחקרקע> 

.השרוןרמתשל
,למגוריםהקרקעייעודלשינויפועלתהחברה

.ומסחרמשרדים

,ח"שמיליון206-כ:  (100%)רכישהעלות> 
.השבחהוהיטלרכישהמסכולל

.2015מרץ : הרכישההסכםעלחתימהמועד> 

22



רמת השרון החדשה (המשך)

:29.08.2019ליוםמכירות
.בקרקעלמגוריםהזכויותמסך73%-לכבתמורהח"שמיליון314>

.בקרקעלמשרדיםהזכויותמסך12%-לכבתמורהח"שמיליון80

):חברהחלק(הכספייםבדוחותהוכרשטרםגולמירווח> 
.ח"שמיליון193-כ AS ISבקרקעהזכויותשלבפועלממכירהלחברהצפויגולמירווח

בקרקעהזכויותיתרתמכירתשלבהנחה> 
)  המשרדיםוזכויותהמגוריםזכויותשלבפועלמכירהמחיריבסיסעל(

.ח"שמיליון500-כשלנוסףגולמירווחצפוי

ח"שאלף40של בסךניהוללדמי,הי בניהיתרלקבלתבכפוף, זכאיתתהיההחברההשיתוףלהסכמיבהתאם
.משרדיםר"מ250-לזכותבגיןקרקעליחידתח"שאלף80-ועתידיתלדירהזכותבגיןקרקעליחידת
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רמת השרון החדשה (המשך)

בלבדלהמחשההדמיה*
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UPTOWNמתחם פי גלילות
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מתחם פי גלילות UPTOWN(המשך)
:(100% נתוני (לפי הפרויקט נתוני

.דונם34-כשלבשטחפרטיתקרקע> 

בע״מגלילותפיבחברתבמניותאחזקה> 
.נוספיםדונם17-כשלשטחבשרשורהמשקפות

הקרקעשבמסגרתופרוקבהליךהחלהגלילותפי
.מניותיהלבעליתחולק

,יח״ד400ביןמשקפותבקרקעהחברהזכויות> 
.הקיימתהמתארלתוכניתבהתאם500-לכ

:הקרקערכישתעלות> 
).רכישהמסכולל(ח"שמיליון147-כ

:גלילותפימניותרכישתעלות> 
.ח"שמיליון53-כ

בלבדלהמחשההדמיה*
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מתחם פי גלילות UPTOWN(המשך)
):100%נתונילפי(הפרויקטנתוני

.2015ינואר :קרקע> 

.2015אוקטובר:מניות> 
.  64%: בשותפותהחברהחלק

.36%: פיננסיםשותפים

,)56%(קרקעיחידות219נמכרו> 
.ח"שמיליון200-כתמורת29.08.2019ליוםנכון

:30.06.2019-לנכון) החברהחלק(גולמירווח> 
.ח"שמיליון50-כ: הוכר
.ח"שמיליון70-כ:הוכרטרם

מחירילפיהקייםהמלאימלואמכירתבהנחת(
בפועלשנחתמובהסכמיםבפועלמכירה
.המלאימלואבגיןהניהולדמיוקבלת

.)ע"תבאישורלקבלתכפופיםהניהולדמי

בלבדלהמחשההדמיה*
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SUNSET
):100%נתונילפי(הפרויקטנתוני

דונם4-כשלבשטחקרקע> 
).דונם 8שלבמושע50%(

.ד"יח96:צפויותזכויות> 

.ח"שמיליון97: הקרקערכישתעלות> 
).רכישהמסכולל(

.2017דצמבר: הרכישהתאריך> 

.  75%: בשותפותהחברהחלק> 

.25%: פיננסיםשותפים> 
יחידות33נמכרו29.08.2019ליוםנכון

.ח"שמיליון52.2שללסךבתמורה)34%-כ(

:30.06.2019ליוםנכון) החברהחלק(גולמירווח

.ח"שמיליון11-כ: הוכר>

.ח"שמיליון31-כ: הוכרטרם>
לפיהקייםהמלאימלואמכירתבהנחת(

שנחתמובהסכמיםבפועלמכירהמחירי
.המלאימלואבגיןהניהולדמיוקבלתבפועל

).ע"תבאישורלקבלתכפופיםהניהולדמי
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הקמה וייזום
של פרויקטים בישראל



פרויקט ״אחד", אחד העם 13, ת״א
העסקה: נתוני

.מסחרקומתמעלקומות5בןמשרדיםבנייןכיום> 

הקייםהבנייןאתלהרוסהחברהבכוונת> 
. ר"מ4,700-כ, ד"יח69: מגוריםבנייןבנייתלטובת
.ר"מ260-כ: מסחרשטחי

.ח"שמיליון130-של ככוללתתמורה, ד"יח38-להסכמיםנחתמו> 

.ח"שמיליון82-כ): רכישהמסכולל(רכישהעלות>  

.85%: החברהחלק> 

):החברהחלק(29.08.2019ליוםנכוןגולמירווח> 
.)גולמירווחהוכרטרם(מכירהמחיריעלבהתבססח"שמיליון69-כ

לפני

אחרי
בלבדלהמחשההדמיה*
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פרויקט MIDTOWN, ת״א

העסקה: נתוני

).נמכר99%(ד"יח337הכוללקומות50בןמגדלמגורים> 

).נמכר100%(משרדיםר"מ75,000קומות 50בןמגדלמשרדים> 

.מניבכנכסלשמשמיועד-חניות600-וכר"מ 17,000שלבהיקףמסחר> 

רווח גולמי שהוכר בפרויקט (מגורים ומשרדים):

.ח"שמיליון124: שיווקעמלותכוללהחברהחלק, ח"שמיליון314-כ>

.חניות42-ור"מ3,500-כשלכוללבשטחמשרדיםקומות2.5:מניביםנכסים>

.81%-לאחזקותיהלהגדלתהסכםהחברהחתמה2019במרץ >
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MIDTOWN, ת״א מסחר -
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MIDTOWN, ת״א נחתמו הסכמים להגדלת  2019בינואר ובמרץ מסחר -

של  ) בשרשור(אחזקות החברה משיעור אחזקה 

.81%-ל30%

הסכמים שנחתמו במסחר:

.פיטנסרשת חדרי הכושר לנשים שר >

.זאפהמועדון >

.שופרסל' פארם מקבBeחנות הדגל של >

.ארומה>

.Play Hotelבית מלון >

.החניון הושכר במלואו לחברת ניהול חניונים> 

אחוז תפוסה:

.ר"מ11,687-שטח של כ, 67.2%> 
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הרכבת 72, ת״א
:(100% נתוני (לפי הפרויקט נתוני

,  72-74התקשרה  החברה בהסכם לרכישת  קרקע ברחוב הרכבת 2019בחודש יולי > 
.  מסחר ומלונאות, תעסוקה, )ד"יח137(בתל אביב במטרה להקים פרויקט של מגורים 

.ר"מאלף42-כהעילייםהבניהשטחיהיקףסך> 

למגוריםד"יח13להקמתוקומבינציהח "שמיליון216-כ: הרכישהתמורת> 
.)ח טרם שולם"מיליון ש166-כ(משרדיםר"מ1,166-וכ

.95%: חלק החברה> 

.דונם3.6-כ:מגרשגודל>

:המופקדתע"התבפיעלשימושיםתמהיל> 
|  ר"מ23,850-כ: תעסוקה|ר"מ12,500-כ:מגורים
.ר"מ1,600-כשלמסחר|  ר"מ1,500-כיבוריצ | ר"מ2,300-כתיירות

בלבדלהמחשההדמיה*
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ניהול וייזום
קבוצות רכישה



דה וינצ׳י, ת"א

העסקה נתוני
.ד“יח334-כ, קומות42בנימגדליםשני: מגורים> 

.29.8.2018ליוםנכון)99%-כ(ד"יח332נמכרו
".כחלוןשבס"תקנותמכוחהמקומיתהועדהי"עד"יח38שלתוספתאושרה
.29.8.2019ד מתוך התוספת שאושרה נכון ליום "יח24נמכרו 

.ר“מ31,800-כ, קומות8בןבניין: משרדים> 
.29.08.2019ליוםנכון, לשיווקהמיועדיםהשטחיםמסך100%-כנמכרו

.ר"מ900: מסחר <
.בניה מלאהיתרהתקבל

בלבדלהמחשההדמיה*
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דה וינצ׳י, ת"א (המשך)

.46%: בפרויקטהחברהחלק> 

):פיתוחוהוצאותרכישהמסכולל(רכישהעלות> 
.₪מיליון882-כ

:מניביםנכסים> 
משרדיםקומות2להשאיר) שלישייםוצדדיםאקרו ,החברה(בפרויקטהשותפיםבכוונת

בנפרדרכשההחברהבנוסף. מניביםכנכסיםהמסחרשטחיכלאתוכן) ר"מ9,000-כ(
.נוספיםמשרדיםשטחיר"מ900-כ

בלבדלהמחשההדמיה*
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דה וינצ׳י, ת"א  (המשך)

):כלולותמחברותרווחבסעיף(30.06.2019-לנכון) החברהחלק(גולמירווח

.הוכרח "שמיליון85-כ> 

הוכרטרם, ח"שמיליון50-כ> 
שבכוונתושטחים30.06.2019ליוםנכוןבפועלשנמכרושטחיםבגיןניהולדמיכולל(

).כחלוןתקנותמכחד "יח38כולל החברהלמחירוןבהתאםבעתידלשווקהחברה

דרךלאבניבהתאםיתקבלוהניהולדמי> 
.4טופסלקבלתועדהרכישהלקבוצתמלווהבנקעםהסכםחתימתממועד
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פארק צמרת, ת״א
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פרויקט רום ת״א

:(100% נתוני (לפי הפרויקט נתוני
קומות50בןמגדל: מגורים> 

.בת״אצמרתפארקבשכונת
.מכור100%-כ, יח״ד227

ודיפוןחפירהעבודותהחלו: סטטוס> 
.10/2016בחודש

.2022: לסיוםצפי> 

.50%: החברהחלק> 

).שותפות(נדל״ןישראלסרב:שותף>

:(30.06.2019 (ליום החברה חלק גולמי רווח
.ח"שמיליון37-כ:הוכר> 

.ח"שמיליון13-כ:הוכרטרם> 
מדמיהכנסות: הוכרשטרםגולמירווח(

בהתאםהחברהזכאיתלהםניהול
.הקבוצהחברישחתמוהשיתוףלהסכם
סגירתממועד: הניהוללדמיהזכאות

וכפוף4טופסקבלתועדהבנקאיהליווי
).המלווההבנקלאישור

בלבדלהמחשההדמיה*
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מלונאות



IC HOTEL

ת״אמידטאוןבפרויקטאלהבימיםנבנההראשוןהמלון

PLAY HOTELהמותגתחת
.שוניםבגדליםחדרים 120יכלולהמלון> 

.גבוהיםבסטנדרטיםחדשניתאירוחחווית> 

,מטרים6בגובה תקרותעםומיוחדשונהעיצוב> 
.ודופלקסיםסוויטותלצד

.משפחותלצדותייריםעסקיםאנשי: היעדקהל> 

.2020לשנת ראשוןרבעון: פתיחהצפי> 

43



הדמיות להמחשה בלבד*
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(המשך) IC HOTEL

שימושתוךIC HOTELSהמותגתחתמלונותרשתהקמת
Betterהחברהבאסטרטגיית & Different האירוחבתחוםגם.

.המשותפתהחברהממניות75%קנדה-ישראלבבעלות> 

.החברהממניות20%שלובעלותהרשתניהול-אלקסראובן> 
רשתומנכ״ליו״ר,בישראלפתאלרשתכמנכ״לכיהןאלקס

.שחםאלטשולרההשקעותבביתודירקטורבראוןמלונות

בנכסימלונותרשתלהקיםמתעתדתהחדשההחברה> 
.נוספיםמקומותתבחןוכן, ת״אבמרכזהייחודייםקנדה-ישראל



חו״ל



חו״ל

פטרסבורג ,רוסיה: סנט Planetogard

פטרסבורגסנטבעירהממוקמתדונם2,400-כשלבשטחקרקע> 
מחברותאחתעםתמורותבהסכםהתקשרההחברה. שברוסיה

דולרמיליון14-כהשקיעהכהשעדברוסיההמובילותהי הבני
.הקרקעובפיתוחהעתידיותהתמורותחשבוןעלכמקדמה

.44.5%-כ): סופיבשרשור(החברהחלק> 

):30.06.2019(החברהשלהכספייםבדוחותהזכויותעלות> 
.ח"שמיליון10-כשלמאחריםהלוואהומנגדח"שמיליון129-כ
)Non recourseח"שמיליון119-כנטו, )לחברה.

.57-ו56דירות בחלקות 450נמכרו 29.8.2019נכון ליום >

פולין:

.לוורשהצפוניתק״מ60-כהממוקמתדונם350-כשלבשטחקרקע> 

.65%-כ): סופיבשרשור(החברהחלק> 

:)30.06.2019(החברהשלהכספייםבדוחותמוצגתהקרקע> 
).ח"שמיליון 8החברהחלק(ח "שמיליון13-כשלבשווי

.בנקאיותהלוואותאיןל"בחוהנכסים2בגין 
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ריכוז נתונים



ריכוז אומדן נתונים בפרויקטים עיקריים בישראל
)1טבלה (קבוצות רכישה 

(3)הפרויקטשם
החברהחלק

בפרויקט
סטטוס

נכוןשיווקהיקף

ליום

30.06.2019

שיווקהיקף

להיוםנכון

למשיכתחזוימועד

(2)מהפרויקטתזרים

בספריםמלאייתרת

30.06.2019

)החברהחלק(

בעליםהלוואת/השקעה

ליוםהפרויקטלמימון

30.06.2019

גולמירווחיתרת

חלק(הוכרשטרם

(1))החברה

חלק(לקבלתזריםאומדן

(4)מסלפני) החברה

ח"שבאלפי

1
89%96%בבניה46%)9(מגוריםוינצידה

202229,28715,17750,440128,987עד

100%100%בבניה46%משרדיםוינצידה

202026,78810,3483,21316,402עד95%95%הסתיים1760%רוטשילד2

202010,582-2,91817,161עד89%91%בתכנון100%כחולעתלית3

13,31121,327--2021עד100%100%בתכנון50%אביב-תל ,רום4

2022952-8,3209,749עד98%98%בבנייה100%טורקיז5

67,60925,52578,202193,626רכישהקבוצותכ"סה

)2טבלה (הקמה וייזום של פרויקטים בישראל 

ח"שבאלפי

82,33816,97169,07786,048 2022עד55%55%בתכנון85%)8(13אחד העם 
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)3טבלה (השקעה בקרקעות 

(3)הפרויקטשם
החברהחלק

בפרויקט
סטטוס

נכוןשיווקהיקף

ליום

30.06.2019

שיווקהיקף

להיוםנכון

למשיכתחזוימועד

(2)מהפרויקטתזרים

בספריםמלאייתרת

30.06.2019

)החברהלקח(

בעליםהלוואת/השקעה

ליוםהפרויקטלמימון

30.06.2019

גולמירווחיתרת

חלק(הוכרשטרם

(1))החברה

חלק  (לקבלתזריםאומדן

(4)מסלפני) החברה

₪  באלפי

130,21735,848-35,848-0%0%בתכנון50%(7)יפו,לפידמתחם1

2
שינוי/תיכנון81%מגוריםזכויותהחדשהש"רמה

2023עד73%73%ע"תב
158,939-788,394694,092

זכויותהחדשהש"רמה
שינוי/תיכנון81%(5)משרדים

2023עד11%12%ע"תב

שביל-השרוןהודצמרות3
שינוי/תיכנון80%התפוזים

202317,849-30,20727,476עד80%80%ע"תב

202247,458-15,70063,158עד--בתכנון100%הצפוניהצוק4

ומניותקרקעגלילותמתחם5
202470,31750,49269,802149,172עד56%56%בתכנון64%)אפטאון(

202310,567-9,74220,710עד32%32%בתכנון100%מערבהשרוןהוד6

63,45524,53531,20559,842 2022עד32%34%בתכנון75%)צפוןאביבתל(סאנסטפרויקט7

 'וילאגביזנסקנדהישראל8
77,49410,187120,884141,120 2022עד11%16%בתכנון60%נתניה

576,296121,0621,065,9331,191,417בקרקעותהשקעהכ"סה

726,242163,5581,213,2121,471,090)3-ו2,1טבלאות(כ"סה
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ריכוז אומדן נתונים בפרויקטים עיקריים בישראל (הערת שוליים)

.זובטבלהכלוללאולפיכךלהשקעהן"נדלבשקףלראשונהמופיעמידטאוןפרויקט

.ככל שאין מכירות בפועל מסתמכת החברה על מחירי שוק או כתבי הצטרפות. בהנחת מימוש מלא של המלאי במחירים התואמים את המכירות בפועל1.

.  בהתאמהבפרויקטיםהכלוליםהניהולדמיקבלתלמועדמתייחסאינוהמועד2.

.  כלולותבחברותהשקעההסעיףתחתהחברהשלהכספייםבדוחותהמוצגפרוייקטהינוי'וינצדה3.

הפרויקטשתזריםסולוהלוואותובניכויוחייביםשהושקע"עצמיהון"החזרבתוספת) ושיווקפרסוםמימון, מטההוצאותכולללא(הוכרשטרםגולמירווחכולל4.
.לטובתומיוחס

.מבונהר"למח "ש2,360-כשלמכירהמחירלפימחושבהמשרדיםבזכויות5.

.המצגתבהמשךלהשקעהן"נדלבשקףהמופיעיםאביבבתלולמדהלויביהודההפרויקטיםאתכוללתאינההטבלה6.

.בלבדבפרוייקטאומדן תזרים לקבל כולל החזר הון עצמי שהושקע 7.

.הסכמים38נחתמו 8.

.כתבי הצטרפות14-חוזים ו24עד ליום פרסום הדוח נחתמו . תקנות כחלוןמכחיחידות דיור 38כולל תוספת של 9.

51



ריכוז נדל״ן להשקעה בישראל (חלק החברה)
)1טבלה (: להשכרהזמיניםאו/ובפועלשמושכריםנכסים

(100%)שטחהפרויקטשם
חלק

החברה
בנכס

יתרה בספרים   
30.06.2019

)₪באלפי (
חלק החברה

הקמהעלותאומדן
(8))₪באלפי(

השכירותתקופתיתרת
30.06.2019ליוםבשנים

שניםלפי) ₪באלפי(צפוייםשכירותדמי
(10) (5)לשיווקהשטחיםכלהשכרתבהנחת

הלוואהיתרת
באלפי(צפויה

₪(

F.F.O   מייצג
 2023שנת

)₪באלפי(

-2019יולי 
20192020202120222023דצמבר 

7251,4511,4511,4511,4518,587865אופציה 5 + 100%21,100-2ר"מ 1,675משרדיםאליפלט1

-100%71,700ר"מ3,457במידטאוןמשרדים2

תקופות2+ 15-ר "מ3,000
.שנים5בנותאופציה

תקופות אופציה  3+ 5–ר "מ457
שנים5בנות 

2,3055,0225,1055,1055,10546,2632,951

81%368,55020,0487,52921,06021,06021,06021,060218,70012,174ר"מ17,000(9)מסחרמידטאון3

4(1) Sea View 1954 781561561561562,39466אופציה5+ 100%5,950-2.75ר"מ

5Sea View 2
)הרצליה ,החושלים(

ר"מ 1,500
6481,2961,2961,2961,29612,111682אופציה5+ 65%19,400-1.25ומרפסת

TLVלייב6
78155158211211-176אופציה 3 + 50%3,188-1ר"מ250מסחרשטחי

36%8,0004802,8802,8802,8802,88037,8001,356ר"מ11,160)11(בית אמריקה 7

20,04811,84332,02032,10632,15932,15918,270)1בלהט(כ"סה

52



ריכוז נדל״ן להשקעה בישראל (חלק החברה)
)2טבלה (: נכסים בהקמה

החברהחלק(100%)שטחהפרויקטשם
בנכס

בספריםיתרה
30.06.2019

)₪באלפי(
החברהחלק

הקמהעלותאומדן
(8))₪באלפי(

בשניםהשכירותתקופתיתרת
30.06.2019ליום

שניםלפי) ₪באלפי(צפוייםשכירותדמי
(10) (5)לשיווקהשטחיםכלהשכרתבהנחת

הלוואהיתרת
) ₪באלפי(צפויה

F.F.O   
2023שנתמייצג

)₪באלפי(

-2019יולי 
20192020202120222023דצמבר 

7,76774,6304,438----בהקמה46%64,73441,880ר"מ 10,676(4)ומסחרמשרדיםי'וינצדה1

2,75011,00011,00011,000129,4446,969-בהקמה18%126,61835,186ר"מ 50,045(2)הרצליהמיקרוספטבית2

77,066-2,75011,00011,00018,76711,407)2טבלה(כ"סה

)3טבלה (: נכסים בשלבי תכנון

 ,למדפרויקט1
6,27238,6953,738---139אופציה 57%18,05537,2241+1ר"מ 4,653מסחרמשרדיםשטחי

-54054015,000---תכנוןבשלבי25,000-100%ר"מ500מסחרשטחיעתלית2

הלוייהודה ,אביבתל3
16,290104,57810,127--50%49,397100,0000.751,500750ר"מ 22,400(6) (4)לאומיבנקבנין

52,200448,69531,833---418תכנוןבשלבי89%125,869435,000ר"מ50,000(7)גןרמת ,קנדהישראלבית4

22,406216,28613,790----תכנוןבשלבי95%98,100210,880ר"מ27,750(6)(11)אביבתל, 72הרכבת 5

808,1042,057750-54097,70859,488)3טבלה(כ"סה

13,90035,52043,10643,699148,63489,165)3-ו2,1טבלאות (כ "סה
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חלק החברה (הערת שוליים) ריכוז נדל״ן להשקעה בישראל -

.החברהכמשרדיהמשמשיםהשטחיםבגין₪אלפי14,600-כבסךעלותכולללא1.

21של לתקופהשכירותבהסכםהנכסאתתשכורקרוסופטימי, 2020משנת החללפיומיקרוסופטעםשכירותהסכםנחתם30.11.2017ביום2.
.ח"שמיליון53-כשלשנתייםשכירותבדמי) אופציהתקופתכולל(חודשיםושלושהשנה 

,  ח"שאלפי16,500-כשלבסךבהרצליהקרקעותח "שאלפי19,900-כשלבסךצורןבקדימהבקרקעותהחברהחלקאתכוללתלאהטבלה3.
.להשקעהן"נדלבסעיףהמופיעים

.כלולותבחברותהשקעהבסעיףכלוליםב אבי תלהלויוביהודהוינציבדההפרויקטים4.

ר"למח "ש110-כאביבתלבמרכז(בשוקמקובלד"שכבסיסעלתכנוןובשלבישווקושטרםבשטחים, שכירותהסכמילפי-המושכריםבשטחים5.
).משרדיםר"למח "ש85-כאביבתלבדרום , במשרדיםר"למח "ש100-כגןברמת, לחודשלחניהח "ש500-כומסחרר"למח "ש150-כ, משרדים

.למגוריםהזכויותאתכוללאינובטבלההשטח6.

.ר"מ26,000-כןהינלהיוםנכוןהבניהזכויות, ר"מאלף50,000-לכבנכסהבניהזכויותאתלהגדילתפעלהחברה7.
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המשך) ריכוז נדל״ן להשקעה בישראל -חלק החברה (הערת שוליים -

מסחר עלות ההקמה הינה תקציב התאמות למושכר שיחולו על במידטאון. ר"ח למ"ש8,000-אומדן עלות הקמה של משרדים הינה כ. 8
.י האומדנים מבוססים על דוח ליווי לפרויקט'בנכסים בסי טאוור ודה וינצ, הבעלים

.  מידטאוןבפרויקטמההחזקות 81%מייצגתהיתרה. 9

.בנכסיםהבניההיתרקבלתלמועדבהתאםלהשתנותויכולסופיאינותכנוןבשלביבנכסיםהשכירותהתחלתמועד. 10

.הושלמהטרםהעסקה. 11
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מאזן מאוחד ליום 30.06.2019(אלפי ש"ח)
והוןהתחייבויותנכסים

שוטפותהתחייבותשוטפיםנכסים
452,402בנקאייםמתאגידיםקצרלזמןאשראי199,892מזומניםושווימזומנים

49,485חובאגרותשלשוטפותחלויות966,003מקרקעיןמלאי
39,517מאחריםהלוואות175,887אחריםשוטפיםנכסים

306,193מלקוחותמקדמות
84,934אחרותשוטפותהתחייבויות

1,341,782932,531
ארוךלזמןהתחייבויותשוטפיםלאנכסים

87,374מאחריםהלוואות378,334מוחזקותבחברותוהלוואותהשקעות
457,059בנקאייםמתאגידיםהלוואות985,354להשקעהן"נדל

323,210חובאגרות512להשקעהן"נדלחשבוןעלמקדמות
27,166אחרותארוךלזמןהתחייבויות31,826אחריםשוטפיםלאנכסים

1,396,026894,809

618,234עצמיהון
292,234המיעוטזכויות

910,468הוןכ"סה

2,737,808מאזןסך2,737,808מאזןסך
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אירועים עיקריים



ח"מיליון ש173-ההכנסות בתקופה המדווחת הסתכמו בכ  ,
.ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש81-בהשוואה לכ

ח"מיליון ש89-הרווח התפעולי בתקופה המדווחת הסתכם בכ  ,
.ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש30-בהשוואה לכ

41-הרווח הנקי לבעלי המניות בתקופה המדווחת עמד על כ
ח בתקופה  "מיליון ש0.5-בהשוואה להפסד של כ, ח"מיליון ש

.המקבילה אשתקד

41-הרווח הנקי לבעלי המניות בתקופה המדווחת עמד על כ
ח בתקופה  "מיליון ש0.5-בהשוואה להפסד של כ, ח"מיליון ש

.המקבילה אשתקד

  החברה רכשה יחד עם האחים נקש את בית אמריקה בתל אביב
ראה שקף .36%חלק החברה , ח"מיליון ש140בתמורה לסך של 

.18מספר 

א  "החברה התקשרה בהסכם לרכישת קרקע ברחוב הרכבת בת
ד "יח13ח והתחייבות לבניית "מיליון ש216-בתמורה לסך של כ

.35ראה שקף מספר . 95%חלק החברה , א משרדים"מ1,166-וכ

 המחוזית על הגדלת זכויות  לועדהועדה מקומית נתניה  המליצה
מגורים  , ר בשימושים שעיקרם תעסוקה"אלף מ280-הבניה לכ

.21ראה שקף מספר . מיוחדים ושימוש מלונאי

ע"התבא אישרה את "ועדת המשנה לתכנון ובניה של עיריית ת
קומות בבניין בנק לאומי המצוי בפינת  40להקמת מגדל בן 
38,192-בשטח כולל של  כ , א"יהודה הלוי בת-הרחובות הרצל 

.17ראה שקף מספר . ר"מ
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נספח: מקרקעין בישראל



טורקיז, ת״א נספח מקרקעין בישראל -
:עיקרייםנתונים

.הגדולהגושלשכונתבסמיכותאביבתלשלהצפוניימהחוףעלקרקע> 
.רוויהבבניה104-לכצפויותהבניהזכויות> 
.מהזכויות100%שווקו> 

:100%החברהחלק
.ח"שמיליון28-כ: רכישהעלות>

.2015ינואר: רכישהתאריך> 

:הרכישהמימון
.ח"שמיליון6-כ: מהחברה "עצמיהון"> 
.ח"שמיליון22-כ: ממכירותתקבולים> 

:  30.06.2019ליוםנכוןגולמירווח
.ח"שמיליון55-כ: הוכר> 
.ח"שמיליון8-כ: הוכרטרם> 

.השיתוףהסכםפיעלהניהולדמימלואקבלתבהנחת: הוכרשטרםגולמירווח
. דרךאבניפי-ועלע"תבאישורלקבלתכפופיםהניהולדמי
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קדימה צורן נספח מקרקעין בישראל -
.ח"שמיליון90-כ: רכישהעלות

.2006נובמבר: רכישהתאריך
. וצורןקדימההישוביםביןהממוקמתדונם956-כשלקרקעחטיבת> 

.ומוכנותמתוכננותתשתיותהכוללרוויהבבנייהלאזורדופןצמודתהקרקע> 

הקרקעמשטח94%-כ2007דצמברמחודשהחלמכרההחברה>
.ח"שמיליון193-כשלכולללסךבתמורה

:30.06.2019ליוםעדשהוכרגולמירווח
.ח"שמיליון107-כ> 

ח"שמיליון19.9-כשלבשוויקרקעדונם55-כהחברהבבעלות
.להשקעהן"כנדלהכספייםבדוחותהמוצגת

צורן
קדימהיער

שרידעין

אמיררמת
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קרקעות בהוד השרון נספח מקרקעין בישראל -

הפרויקטים: נתוני
)נוספיםשותפיםעםויחדהחברהי"ע(קרקעותנרכשובהןעסקאותשתי> 

.השרוןבהודדונם221-כשלבשטח

.דונם103-כברכישותהחברהחלק> 

.דונם30-כ): בשרשור(החברהאחזקתיתרתלהיוםנכון> 

.AS ISבמצבהבקרקעבזכויותחלקהאתמוכרתהחברה> 

החברה): (חלק 30.06.2019 ליום נכון גולמי רווח

).  ארגוןדמיח "שמיליון6-ככולל(ח "שמיליון39-כ: הוכר> 

.ח"שמיליון40-כ: הוכרטרם> 

ודמיבפועלמכירהבמחיריהמלאימלואמכירתבהנחת:הוכרשטרםגולמירווח> 
.המלאימלואבגיןצפוייםניהול

.ע"תבאישורלקבלתכפופיםהניהולדמי> 

62



כחול עתלית נספח מקרקעין בישראל -
קרקע:  

.בעתליתחקלאיתכקרקעהשנרכשדונם47> 
.למגוריםיחידות 139לבנייתאושרההקרקע> 

.ח"שמיליון25-כרכישהעלות
):2013שנת(רכישהעלותמימון

,ח"שמיליון5-כעצמיהון> 
.ח"שמיליון20-כבפועלממכירותתקבולים> 

.2013ינואר: רכישהתאריך

.2017: ביצועעבודותתחילת

:100%החברה חלק
.נמכרוהפרויקטמשטחי89%-כ> 
קרקעבבעלותהלהשאירהחברהבכוונת> 

.ר"מ500שלבשטחמסחרימרכזלבניית

:30.06.2019 ליום נכון גולמי רווח
.ח"שמיליון43-כ: הוכר> 

).ניהולדמיכולללא(ח "שמיליון3-כ: הוכרטרם> 
).2017בשנתבפועלמכירהמחירילפיהקייםהמלאימלואמכירתבהנחת(

בלבדלהמחשההדמיה*
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נספח :נכסים מניבים



SEA VIEW
. ר"מ16,000-כשלבשטחמשרדיםבניין> 

.הרצליההתעשייהבאזורהממוקם

.2015-באוכלסהבניין> 

מ״ר1,000-כשלבשטחמשרדיםקומתבבעלותההשאירההחברה> 
. עצמילשימושגג+

):החברהחלק(30.06.2019ליוםעדשהוכרגולמירווח
.ח"שמיליון10-כ> 
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2, הרצליה) (החושלים SEA VIEW 2
ר"מ20,000-כשלבשטחמשרדיםבנין> 

.הרצליההתעשייהבאזורהממוקם

.2015-באוכלסהבניין> 

המושכרתמשרדיםקומתהחברהבבעלות> 
,  שנים5שללתקופהיחידלשוכר

,2014דצמברמחודשהחל
.נוספותשנים5-לאופציהעם

לחברהשתיותשכ״דהכנסות> 
. ח"שמיליון1.3-בכמסתכמות

):החברהחלק(30.06.2019ליוםעדשהוכרגולמירווח
.ח"שמיליון9-כ> 
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3, ת״א האוזנר פרויקט למד -
.₪מיליון18-כ:רכישהעלות> 

.90%: טבפרויקהחברהחלק> 

10%: השותףחלק> 

:  30.06.2019ליום״עצמי הון״
.₪מיליון16.3: החברה> 
.₪מיליון1.7-כ: השותף> 

.לאומיבנקשלבתמחברתשנרכשמסחרינכס
משרדיםשלמניבנכסלהקמתאפשרותבוחנתהחברה
.ר"מ5,200-כשלבשטחומסחר

בלבדלהמחשההדמיה*
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נספח : 
הקמה וייזום של

בישראל פרוייקטים
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נספח  -הקמה וייזום של פרויקטים בישראל
הפרויקט: נתוני

).קומבינציה6כולל(ד "יח75: מגורים> 

.מ״ר250-כ: מסחר> 

.קומות5בןלשימורבניין> 

.נמסרומהדירות100%> 

:100% בפרויקט החברה חלק
.מ״ר125-כמסחרשטח: מניבנכס> 

.ח"שמיליון19: 30.06.2019ליוםנכוןשהוכרגולמירווח> 
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נספח  -הקמה וייזום של פרויקטים בישראל
  :(100% לפי (נתונים הפרויקט נתוני

.קומות13בןבניין>
.משרדיםוקומתמסחרקומת, דיוריחידות104> 
).ודיורמסחר, משרדים( 30.06.2017ליוםנכוןנמסרמהפרויקט 100%>

.50%: בפרויקטהחברהחלק
.בע״מאליפלטאביב :השותף

.ח"שמיליון12-כתמורתשנרכשהר"מ1,700-כשלמשרדיםקומתהחברהבבעלות> 
.ח"שמיליון1.5-כשלשנתייםשכירותבדמיהושכרההקומה> 

:30.06.2019 ליום החברה) (חלק גולמי רווח
).שיווקעמלותכולל(ח"שמיליון25-כ: הוכר>

.כלולותמחברותברווחנכללמהפרויקטהרווח> 
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נספח: קבוצות רכישה
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מגדל הגימנסיה

.הרצליהלגימנסיהבסמיכות, אביב-תלשלהוותיקבצפוןקומות29בןמגדל

.108: דיוריחידותסה״כ
.מ״ר20,000-כ:שטח>

.(100%)במלואושווקהמגדל> 
.הדירותמסירתהחלה> 

.50%: בפרוייקטהחברהחלק
.בע״מ) 2006(נדל״ןאקרו: שותף

:30.06.2019ליוםעד) החברהחלק(שהוכרגולמירווח
.ח"שמיליון16-כ> 
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רכישה נספח:קבוצות

.50%: החברהחלק>
.מ"בעאלקטרה: שותף> 
.בת״אצמרתפארקבשכונתקומות46בןמגדל> 
).המקורייםהקרקעבעלישלד"יח10מהן(ד"יח164> 

.ר"מ 30,000> 
.מכור100%> 

במלואוכמעטאוכלסהפרויקט
הוכרמהפרויקטהגולמיהרווחמלוא

.ח"שמיליון53-כ)החברהחלק(

100%:החברהחלק> 
.בת״אצמרתפארקבשכונתקומות29בןמגדל> 
.ד"יח123> 
.ר"מ24,000> 
.מכור100%> 

במלואואוכלסהפרויקט
:הוכרמהפרויקטהגולמיהרווחמלוא

.ח"שמיליון24-כ
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