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      לכבוד     לכבוד 

 ")הבורסה("  הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   רשות ניירות ערך 
www.isa.gov.il   www.tase.co.il   

   

 

 יחידות מגורים  8,500 -קידום כ  -התחדשות עירונית  :הנדון
 

דוח התקופתי של החברה לשנת  לדוח תיאור עסקי התאגיד של החברה אשר צורף ל 8סעיף  בהמשך לאמור ב
החברה בדבר    20201 העירונית  פעילות  ההתחדשות  מתכבד  ,בתחום  הפרויקטים    ,תהחברה  בדבר  לעדכן 

 הקיימים בתחום:
 

  פרויקטים  20  יוזמת, מתכננת ומקימה)  "ICR"  :להלן, (2איי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות בע"מחברת   .1
בהתאם לפרוט  לשיווק  יח"ד    6,060  -כ  ן יח"ד למגורים מתוכ  8,200-הכוללים כ   בתחום ההתחדשות העירונית

 כדלקמן: 
 

 פרויקטים בביצוע   •

  440-כ  ןיח"ד לביצוע (מתוכ   620של  כולל  בהיקף    בבת ים ופרויקט "הגפן" בהרצליה    YAMפרויקט  
 . 3יח"ד 280-מתוכם נמכרו בפועל כ .יווק)יח"ד לש 

 
 80%פרויקטים ששיעור החתימות בהם מעל   •

בקרי  3 ואחד  גבעתיים  בעיר  מהם  שנים  מתקדמים  תכנון  בשלבי  המצויים  היובל  פרויקטים  ית 
 יח"ד לשיווק).    634 -יח"ד לביצוע ( מתוכן כ   931 -בירושלים, הכוללים סה"כ כ 

 
  -מתוכן כיח"ד לביצוע (  974  -שני פרויקטים בשלבי תכנון ראשוניים בעיר בת ים ואשדוד הכוללים כ  

 יח"ד לשיווק) .  750
 
 80% -פרויקטים ששיעור החתימות בהם מתחת ל •

  2,821  - כ  ןיח"ד לביצוע ( מתוכ  3,714בהיקף כולל של  פרויקטים אשר מצויים בשלבי הבשלה שונים    8
 ).  לשיווק יח"ד

הפרויקטים נמצאים ברח' רבי עקיבא ובר כוכבא בהרצליה, בשכונת הקטמונים בירושלים, ברח' בן צבי  
 ' דיזינגוף בנתניה.   ביהוד, במתחם הצופים בלוד, בשכונות סטרומה וז'אן ז'ורס בחיפה וברח

 
   בהם החברה נערכת להתחלת החתמת הדיירים במתחםפרויקטים  •

יח"ד לביצוע (מתוכן    1,961  -הכוללים סה"כ כים בערים תל אביב, הרצליה, ר"ג ואור יהודה  פרויקט   5
 .   )יח"ד לשיווק  1,416

 
  7,000  -להיבנות מתחמים מסחריים שהיקפם הכולל הינו כ  המפורטים בסעיף זה מתוכננים  יםפרויקט ב

 מ"ר.
  

 
(להלן:   בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  'כט 51 ) ביאור46170-01-2021(אסמכתא  2021במרץ  25שפורסם ביום   1 

 .")2020 ערנב דוח"
  כ"א).  50%(ם בע"מ בחלקים שווים חברה המוחזקת על ידי החברה ועל ידי א.ר. ראם פרויקטי  2
 .2020לדוח ברנע  8.12-ו  8.11לפרטים אודות הפרויקטים הנ"ל ראה סעיפים   3
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  100%"הרוכשות") בהסכם לרכישת    ישראל קנדה התקשרה יחד עם ב.ס.ר הנדסה ופיתוח בע"מ (להלן ביחד: .2
- ממתחם המצוי בשכונת בבלי בתל  83% -מהון מניות של חברה (להלן "חברת פרויקט בבלי") המחזיקה בכ

  36-28, בבלי  13-3, תוספא  6-2, בין הרחובות הכנסת הגדולה  301, חלקה  6101(ממתחם הנמצא בגוש    ביבא
בשכונת בבלי בת"א)(להלן: "הפרויקט"). הפרויקט הינו פרויקט התחדשות עירונית במסלול    1-5וירושלמי  

  9- ביח"ד )    145  -כ  ידי חברת פרויקט בבלי:- יח"ד לשיווק על( יח"ד    299, במסגרתו ייבנו  38/2רישוי תמ"א  
- קומות גג חלקיות. בהתאם לתכנית, סך שטחי הבנייה העיליים יסתכם לכ  2  -קומות ו  7בנייני מגורים בעלי  

מ"ר שטחי בנייה תת קרקעיים. חברת פרויקט בבלי התקשרה עם הדיירים במתחם    14,500-מ"ר וכ  37,200
 מכלל הדיירים בפרויקט. 81%- בהסכמי פינוי בינוי ונכון למועד דיווח מיידי זה חתמו כ

(להלן:   היישוב  הכשרת  חברת  עם  משותף  לתכנון  עקרונות  הסכם  על  חתמה  בבלי  פרויקט  חברת  בנוסף, 
תמ"א   בהסכמי  מתקשרת  אשר  הישוב"),  בין  ם  ע  38/2"הכשרת  ירושלמי.  ברחוב  בבניינים  דירות  בעלי 

תוף פעולה באמצעות התקשרות  הרוכשות והכשרת הישוב קיימת הסכמה עקרונית להקמת הפרויקט בשי
 עם קבלן ביצוע אחד לכלל הפרויקט ונטילת מימון משותף להקמתו.

 
 

, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת המונח  ים"ד בפרויקטיחהבדיווח זה בדבר היקף  האמור    כייודגש,  
  במידה   תלויה  האמור  המידע  התממשות .  בחברה  תלוי  ואינואשר אינו ודאי    1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

היתר,  רבה בין  הפרויקט  בקבלת,  תוכניות  יישום  לצורך  הנדרשים  האישורים  כל  כל  חתימת  לרבות   ,
הרלוונטיי על ההסכמים  לדין  םהדיירים  והן    לפרויקט  בניה  היתרי  וקבלת  ,  בהתאם  בעצם קבלתם  (הן 
החברה וחברות הבנות (לפי העניין)    של), ביכולותיה הכלכליות  החברה בקבלתם במועד שנחזה לכך על ידי  

 הפרויקט ו/או או בקבלת מימון בנקאי לליווי בנית /והקמת הפרויקטים את ההון העצמי הנדרש ל להעמיד
  ידי   על  שנחזו  העלויות  למול  שינוי  בהם  לחול  עשוי  אשר(  התהוותן  במועד  בפועל  ומימון  הקמה  בעלויות
  עשויים אלה גורמים. בפועל הדברים  מצב יהיה  שכך וודאות ואין כי , יודגש). מהותי  שינוי   לרבות, החברה
העיקריים  להערכ.  לעיל  המפורטות  החברה   הערכות  את  משמעותי  באופן  לשנות הגורמים  החברה,  ת 

  אי ו/או שיהיה שונה מהמתואר לעיל הינם:    שהעשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממ
 והיתריהפרויקט    קמתלה  אישורים  קבלת  אי,  בבלי  חברת פרויקטו  ICR  ידי  על"ע המקודמת  התב  קידום

  עליה ו/או ירידה ברמת הביקושים לשטחי מגורים הפרויקט;    בנייתל  מימון  בגיוס   קושי ;  לפרויקט  בניה
שפעה הן על שיווק וקצב השיווק של הפרויקט, הן על מחירי המכירה/השכרה  ה   להם  אשר  הפרויקט  באזור

והן על יכולת החברה להתקשר עם תאגיד פיננסי   של הפרויקט, הן על קצב התקדמות בניית הפרויקט 
בריבית למשכנתאות ו/או בתנאים לקבלת   שינויים;  הפרויקט  בנייתהמקרקעין ו/או    רכישתבהסכם לליווי  

הבנות האמורות    שלמשכנתאות; הפרה של אילו מההתחייבות     ליווי  אתהבנק שיממן את    כלפיחברות 
עלול    המקומית  בכלכלה  תמורות;  הפרויקט  בניית אשר  הקורונה  נגיף  משבר  התמשכות    לגרוםלרבות 

,  לפיכךוכדומה.    בביקושיםו/או בירידה    הפרויקט  לבנייתאו  /ו  המקרקעין  לרכישת  מימון  בקבלת  לקשיים
   .לעיל מהאמור, מהותי באופן אף, שונה  להיות יכול  והוא יתממש שלעיל המידע כי ודאות כל אין

 

 

 

 
 

 בכבוד רב, 
 

 קנדה (ט.ר) בע"מ-ישראל
 קנדה  גיא :ידי על  נחתם

 החברה  של הכספים"ל  סמנכ
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