


.)"ICR" )להלן: 50% של בשיעור סופי( )בשרשור החברה ידי על המוחזקת בע"מ החזקות ראם קנדה ישראל לאיי.סי.אר מתייחסים זו במצגת המובאים הנתונים

שינויאו/ובנייהזכויותהגדלת,הצפויגולמירווח,הצפויותההכנסותלנתוניביחסICR-והחברההערכותלרבות(36-44,24-34,22,18-20,9-16,6-7:שקפים(זובמצגתהמפורטיםלפרויקטיםהמובאיםהנתוניםכייודגשכן

שטרםפרויקטיםאודותגילוי,הפרויקטיםהדמיות,הפרויקטיםשיווקשלהתחלהומועדיהפרויקטיםשלסיוםאו/והתחלהמועדי,שנתיתרבתוכנית,(לשיווקד"יחהלרבות)ד"יחההיקפי,תכנוןהליכיסטאטוסאו/וע"תב

שהתממשותו,1968,ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהינםהרלוונטייםלפרויקטיםביחסהחברהכוונתעםבקשרזובמצגתהכלולותההנחותכלוכןדיןפיעלהנדרשהחתימותלשיעורהגיעו

תלוייםאלהפרמטרים.ידהעלשנחזובמחיריםICRשלהמלאימימושלרבותICRשלהעסקיותהתוכניותועלICR-בושותפיההחברהשלניסיונהעלהיתרביןמבוססוהואICRאו/והחברהשלבשליטהואינהודאיתאינה

החברהידיעללכךשנחזהבמועדקבלתםבעצםוהןקבלתםבעצםהן)ע"תבקיימתבהםבפרויקטיםבניהזכויותהגדלתלרבותהפרויקטיםשלביצועםלצורךהנדרשיםההיתריםקבלת,חיצונייםבגורמיםרבהבמידה

בפרויקטידיןפ"עהנדרשלרףובהגעהעימםההסכמיםעלעירוניתהתחדשותבפרויקטיהבעליםכלבחתימת,ידםעלהרלבנטייםההיתריםומתןהשונותהרשויותבדרישותהחברהבעמידת,(לפרויקטיםושותפיה

פיעל(מהחברהזהובכלל)מהםהנדרשהעצמיההוןובהעמדתהפרויקטיםהקמתבמהלךידםעלשיתקבלובהחלטות,השותפיםביןפעולהבשיתוף;ל"הנבפרויקטיםהתכנוןהליכיקידוםלצורךעירוניתהתחדשות

התקיימותובאי(עצמיהוןהעמדתלרבות)הרלוונטייםהפרויקטיםעםבקשרשנחתמוהמימוןהסכמיבתנאיהשותפיםבעמידת;(לבניהליוויהסכםאו/והמקרקעיןרכישתמימוןלרבות)שנחתמואו/ושיחתמוההסכמים

,החברהידיעללכךשנחזוובעלויותהחלטרםשביצועםהפרויקטיםלביצועאחריםוספקיםמבצעקבלןעםבהתקשרות;החלטרםשביצועםלפרויקטיםמימוןבהסכמיבהתקשרות;בהםהקבועותמיידילפירעוןהעילות

,החברהידיעלשנחזוהעלויותלמולשינויבהםלחולעשויאשר)התהוותןבמועדבפועלומימוןהקמהבעלויות;החברהשלהשוניםהפעילותבתחומיהרגולציההחמרתאו/ושינוי;העכשווייםהשוקתנאיעלהמתבססות

וביןהקורונהנגיףמשברלרבותהחברהפועלתבההכלכליתבסביבהתמורותלאורהיתרבין,מהותישינוילרבות,שינוילחולעשויבהם)ן"הנדלבשוקכיוםהשורריםהמכירהמחירירמותבשמירת,(מהותישינוילרבות

ואין-זהלמועדנכוןהקיימתהמחיריםרמתעלובשמירה;עירוניתהתחדשותכפרויקטהמתחםעלהכרזהאו/והקרקעייעודתכניותלאישורבקשרהרשויותבהחלטותוכן,(המיסויברגולצייתתכופיםשינוייםלאורהיתר

.לעילהמפורטותהחברההערכותאתמשמעותיבאופןלשנותעשוייםאלהגורמים.בפועלהדבריםמצביהיהשכךוודאות

לפרויקטיביחסאו/וושותפיההחברהלכוונותבהתאםהחברהשלבקרקעותיעודשינוייחוללאכיהינויתממשלאעתידפניצופהשהמידעלכךלהביאהעשוייםהעיקרייםהגורמים,זהלמועדנכון,החברהלהערכת

עמידתאיכגוןשונותמסיבותתתעכבאותתאפשרלאהפרויקטיםבניית;יאושרלאע"התבשינויאו/ועירוניתלהתחדשותכמתחםהמתחםלהכרזתלרבותדיןפיעלהנדרשיםהאישוריםכליתקבלולאעירוניתהתחדשות

הפרויקטיםעםבקשרשנחתמוהמימוןבהסכמיהשותפיםעמידתאי;החברהידיעלשנחזהמזההמאוחרבמועדקבלתםאולפרויקטיםמתאימיםהיתריםקבלתאיאו/וההיתריםלקבלתהרשויותבדרישותהחברה

בפרויקטיםמימוןבהסכמיהחברההתקשרותאי;מיידיבאופןשהועמדוההלוואותאתלפרועלבקשה,שתובילככל,שתובילבהםהקבועותמיידילפירעוןמהעילותאיזוהתקיימותאו(עצמיהוןהעמדתלרבות)הרלבנטיים

חלקואתולממןלהמשיךממנוימנעואשרכלכלייםלקשייםהרלבנטייםבפרויקטיםהחברהשלמהשותפיםמיהיקלעות;כלכלייםלקשייםבפרויקטיםמעורביםשיהיואחריםספקיםאוהמבצעהקבלןהיקלעות;הרלוונטיים

ולרבותהקורונהנגיףמשברהשלכותלרבותהכלכליתבסביבההרעה;וכדומהופיתוחההקרקערכישתעלשיוטלוהיטליםאו/וממיסים,הבניהעלויותמהתייקרויותלנבועהעלולההצפויהפרויקטמהיקףסטייה;בפרויקטים

כיודאותכלאין,לפיכך.לעילהחברהידיעלשצויןהגולמיברווחלקיטוןוכןהחברהידיעלהנחזההמכירותבהיקףלקיטוןשיביאבאופןהחברהפועלתבההמחיריםסביבתעללרעהתשפיעאשר,במשקהריביתעליית

.לעילמהאמור,מהותיבאופןאףשונהלהיותיכולוהואיתממששלעילהמידע

.לראשונהזובמצגתהחברהידיעלהמפורסםחדשמידעכוללים35-44,34,23שקפיםכייצוין

.בההנקוביםהנתוניםליתרביחסוהןהמקרוגורמילגביהחברהלתחזיותביחסהן,החברהידיעלהנחזהמזהמהותיתשונהבאופןלהתממשאוחלקואוכולו,להתממשלאעשוילהלןבמצגתהאמורהמידעכייודגש



משפטית הבהרה

ניירותשלמכירהאולרכישההצעהמהווהאינההיא.הכספיותותוצאותיהפעילותהעל,50%שלבשיעור"(החברה":להלן)מ"בע(ר.ט)קנדה-ישראלידיעלהמוחזקתICRחברתאתלהציגהיאזומצגתמטרת
.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיאכאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלהערך

שלעצמאידעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינו,עצמאימידעוניתוחאיסוףמחליףאינו,השקעההחלטותלקבלתבסיסמהווהואינובלבדנוחותלמטרותהינובמצגתהמוצגהמידע
.משקיעכל

.החברהשלהרבעונייםובדוחות(2022במרץ13ביוםפורסם)2021לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחזהובכלל,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםבעיוןהצורךאתלהחליףנועדולאבההכלולוהמידעזומצגת
.אלהבדוחותהאמוריגבר,החברהשלבינייםבדוחותאו/והתקופתייםבדוחותהמופיעמפורטמידעלביןוכלליתמציתיבאופןזובמצגתהמוצגהמידעביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל





תל אביב| הרברט סמואל 
תל אביב| הירקון

ZOE YAFFO  |תל אביב
תל אביב| סלמה

תל אביב| פנינת איילון 
רמת שרון| פארק צפון 

הרצליה| גפן
הרצליה| המסילה

רמת גן| תל השומר 
| YAMבת ים

ירושלים| הגבעה הצרפתית 
OCEAN PARK  |נתניה

נתניה| 12מתחם 

חטיבת 
יזמות

תל אביב| ברודצקי 
תל אביב| נווה כפיר 

תל אביב| פנקס 
תל אביב| האזדה 

גבעתיים| ההסתדרות 
גבעתיים| אדמית 

גבעתיים| סירניו'אנצ
הרצליה| מעונות שרה 
הרצליה| רבי עקיבא 

הרצליה| 86בר כוכבא 
רמת גן| י "מתחם רש
רמת גן| ביאליק 

נתניה| דיזינגוף 
נתניה| סלומון 

חטיבת 
התחדשות

תל אביב| הרברט סמואל 
תל אביב| הירקון 

רמת שרון| פארק צפון 
הרצליה| גפן 

| YAMבת ים
בת ים| רוטשילד 
גבעתיים| ההסתדרות 

ירושלים| הנטקה
ירושלים| קטמונים 

חטיבת 
מניבים

תל אביב| הרברט סמואל 
תל אביב| הירקון 

בת ים| רוטשילד 

חטיבה  
מלונאית

ירושלים| הנטקה
ירושלים| קטמונים 

יהוד| בן צבי 
בת ים| רוטשילד 

בת ים| קוקיס
חיפה| , סטרומה

חיפה| , ורס'זאן 'ז
חיפה| , 2ורס'זאן 'ז

חיפה| יציאת אירופה 
חולון|רבי עקיבא 
חולוןהלוחמים
אור יהודה| מתחם הורד 

לוד| מתחם הצופים 
אשדוד| גאופנוב



ICRבמספרים

43
פרויקטים בשלבי

*קידום שונים

12,600-כ
**ד"יח

23-כ
ח"מיליארד ש

***היקף הכנסות צפוי

4.7-כ
ח"מיליארד ש

***היקף רווח גולמי צפוי 

.כולל עתודות קרקע*
.ד עתודות קרקע"לא כולל יח, ד לביצוע"היקף יח** 

. שנים הקרובות10-בפריסה לICRהנתונים משקפים את חלק ; היקף הכנסות ורווח לא כולל עתודות קרקע*** 



2020החל מיולי ICRעיקרי פעילות 
יזמות  

למגורים

לרכישת קרקעות בשכונת  י"רמזכיה במכרז •
;ש"ברמהגן נוה

;פרויקטים5-התחלת ביצוע •
;פרויקטים6-יציאה לשיווק •
;פרויקטים5-קבלת היתרים מלאים •
מימושי נכסים המצויים מחוץ לליבת  •

; ₪' מ295הפעילות של החברה בהיקף של 

חטיבת  
ההתחדשות

;פרויקטים חדשים14•
ב  "מצ)ד "יח2,000עמידה ביעד תוספת של •

. בכל שנה( יוצא
;ד חדשות"יח1,905–2021שנת ✓
*.ד חדשות"יח1,138–2022שנת ✓

ד  "יח1,000מעלמעבר של –שנתי 6תכנון •
.  שיווק/ בשנה מהליכי תכנון להליכי רישוי 

;דיירים124פינוי מתחם של •
;דיירים117היערכות לפינוי של •
;חתימות100%-פרויקטים שהגיעו ל3•

1.7.2022עד ליום *



פרויקטים יזמיים  

12
פרויקטים

2,354
ד לביצוע"יח

1,950
ד לשיווק"יח

מיליארד ש״ח
רווח גולמי צפוי  

מהפרויקט

-כ

1.6

מועד השלמה  ד לשיווק"יחד לביצוע "יחסטאטוספרויקט  
צפוי

הכנסות 
צפויות 

רווח גולמי 
צפוי  

רווח גולמי שטרם  
הוכר ליום 
31.3.2022

שיעור רווח גולמי 

2201652024458,032115,67090,29925%פרויקט בביצועסוקולוב בת ים

1171172024270,42838,47135,38414%פרויקט בביצועשדרות ירושלים יפו

54272025158,15134,14734,14722%פרויקט בביצועהמסילה

2641802024496,427143,928137,60929%פרויקט בביצוע*שכונת הגפן שלב א

136962025330,128142,272142,27243%פרויקט בביצוע*שכונת הגפן שלב ב

Ocean park I117672024232,35648,24242,10221%פרויקט בביצוע

Ocean park II117602025232,21666,16766,16728%פרויקט בביצוע

54854820261,433,693311,483311,48322%פרויקט בשיווק**פארק צפון שלב א

662027335,792133,235133,23540%פרויקטים בתכנון***הירקון

58332026106,61231,56231,56230%פרויקטים בתכנוןתל השומר

40140120271,939,707366,562366,56219%פרויקטים בתכנון*פארק צפון שלב ב

25625620281,197,277237,052237,05220%פרויקטים בתכנון*פארק צפון שלב ג

2,3541,9507,190,8191,668,7901,627,873כ"סה

.לא כולל שטחי מסחר המוצגים לפי שווי הוגן*
.כמו כן לא כולל את שטחי המסחר המוצגים לפי שווי הוגן, 100%כמות היחידות מוצגת לפי 57.8%שיעור משוקלל של -בפרויקט ICRהנתונים מוצגים לפי חלק **

.ר מסחר "מ400-יחידות מלונאיות ו276, יחידות למגורים68הפרויקט כולל , 50%-הנתונים מוצגים לפי חלק החברה***



ש"רמה
'פארק צפון א

הדמיה להמחשה בלבד*

פרויקט מגורים אקסקלוסיבי המורכב משלושה שלבים,
כולל 34 בניינים בבניה משולבת )מגדלים ומרקמי(,

 וסה"כ 1,205 דירות חדשות.

שלב א' כולל 548 דירות. 

60%*% שיוק
מ' ₪  1,433,693הכנסות צפויות 

מ' ₪    311,483רווח גולמי צפוי 

22%שיעור רווח גולמי

סטטוס רישוי 
הוגשה בקשה להיתר ח"ד

אדריכל 

*הנתון בדבר % השיווק בפרויקט ניתן לראשונה במצגת זו. 

**הפרויקט מבוצע בשיתוף עם חברת צמח המרמן.

***הנתונים מוצגים לפי חלק ICR בפרויקט - שיעור משוקלל של 57.8%.

קיקה ברא"ז



הרצליה
שכונת הגפן 

פרויקט להקמת שכונת מגורים הממוקם בסמוך לקיבוץ גליל ים.
8 בנייני מגורים בני 8-15 קומות, סה"כ 400* יח"ד,

וכ- 1,000 מ"ר שטחי מסחר.

נתונים מתייחסים לשלב א + ב

97%**% שיוק
מ' ₪       827הכנסות צפויות 

מ' ₪      286רווח גולמי צפוי 

29%שיעור רווח גולמי שלב א'

43%שיעור רווח גולמי שלב ב'

סטטוס רישוי 
שלב א'- היתר בניה מלא

שלב ב' - היתר ח"ד
החל ביצוע של שני השלבים 

אדריכל 

 ICR 276 יח"ד לשיווק ע"י *

** הנתון בדבר % השיווק בפרויקט ניתן לראשונה במצגת זו.

** התחיל כפרויקט פינוי בינוי 

קיקה ברא"ז

הדמיה להמחשה בלבד*



בת ים
YAM

הדמיה להמחשה בלבד*

2 מגדלי מגורים בני 30 קומות וסה"כ 220* דירות
 וכ- 300 מ"ר שטחי מסחר.

96%**% שיוק
מ' ₪  458,032הכנסות צפויות 

מתוכו הוכר 25 מ' ₪מ' ₪, 115,670רווח גולמי צפוי 

25%שיעור רווח גולמי

סטטוס רישוי 
התקבל היתר בניה מלא

פרויקט בביצוע

אדריכל 
קיקה 
ברא"ז

תדהרקבלן 

* 165 יח"ד לשיווק ע"י החברה

** הנתון בדבר % השיווק בפרויקט ניתן לראשונה במצגת זו.



נתניה
OCEAN PARK TOWERS

הדמיה להמחשה בלבד*

2 מגדלי מגורים בני 30 קומות ו- 117 דירות כל אחד. 
הפרויקט בוצע במסגרת עסקת קומבינציה עם בעלי קרקע.

OCEAN PARK I
100%*% שיוק

מ' ₪ 232,356הכנסות צפויות 

מתוכו הוכר 6 מ' ₪מ' ₪,  48,242רווח גולמי צפוי 

21%שיעור רווח גולמי

* 67 יח"ד לשיווק ע"י החברה

OCEAN PARK II
80%*% שיוק

מ' ₪  232,216הכנסות צפויות 

מ' ₪   66,167רווח גולמי צפוי 

28%שיעור רווח גולמי

* 60 יח"ד לשיווק ע"י החברה

סטטוס רישוי בהתייחס לשני הפרויקטים
התקבל היתר בניה מלא

פרויקט בביצוע

* הנתון בדבר % השיווק בפרויקט ניתן לראשונה במצגת זו. 



הרצליה
המסילה

הדמיה להמחשה בלבד*

מתחם מגורים בשכונת המסילה ב' 
הכולל 7 בנייני בוטיק בני 3 קומות וסה"כ 54* "וילות באוויר".

פרויקט מבוצע במסגרת עסקת קומבינציה ושירותי בניה. 

44%**% שיוק
מ' ₪ 158,151הכנסות צפויות 

מ' ₪  34,147רווח גולמי צפוי 

22%שיעור רווח גולמי

סטטוס רישוי 
התקבל היתר בניה מלא

פרויקט בביצוע

הנקוקבלן 

.ICR 27 יח"ד לשיווק ע"י *

** הנתון בדבר % השיווק בפרויקט ניתן לראשונה במצגת זו



תל אביב
ZOE YAFFO

הדמיה להמחשה בלבד*

2 בנייני מגורים בני 5 ו- 11 קומות, 117 יח"ד וכ- 550 מ"ר מסחר

%100% שיוק
מ' ₪ 270,428הכנסות צפויות 

מתוכו הוכר כ- 3 מ' ₪מ' ₪  38,471רווח גולמי צפוי 

14%שיעור רווח גולמי

סטטוס רישוי 
התקבל היתר בניה מלא

פרויקט בביצוע



תל אביב
33-37הירקון 

פרויקט עירוב שימושים הממוקם בקו ראשון לים
וכולל 68 יח"ד, 276 יחידות מלונאיות ו- 400 מ"ר מסחר.

מ' ₪  335,792הכנסות צפויות 

מ' ₪ 133,235רווח גולמי צפוי 

40%שיעור רווח גולמי

סטטוס רישוי 
הוגשה בקשה להיתר בניה 

משה צוראדריכל 

ICR - 50% הנתונים מוצגים לפי חלק*

הדמיה להמחשה בלבד*



ש"רמה
'ג+ ' פארק צפון ב

פרויקט מגורים אקסקלוסיבי המורכב משלושה שלבים,
כולל 34 בניינים בבניה משולבת )מגדלים ומרקמי(,

 וסה"כ 1,205 דירות חדשות.

שלבים ב' ו- ג' כוללים  657 דירות. 

שלב ב'
מ' ₪  1,939,707הכנסות צפויות 

מ' ₪    366,562רווח גולמי צפוי 

19%שיעור רווח גולמי

שלב ג'
1,197,277הכנסות צפויות  מ' ₪  

מ' ₪    237,052רווח גולמי צפוי 

20%שיעור רווח גולמי

אדריכל 
שלב ב'
שלב ג'

סטטוס רישוי שני השלבים
תכנון מפורט לקראת היתר

רפאל דה לה פונטיין
הדמיה להמחשה בלבד*גידי בר אוריין



עתודות קרקע



א"ת–הרברט סמואל 

,קו ראשון לים, מקרקעין הממוקמים בטיילת הרברט סמואל
א"יונה הנביא וגאולה בת, הירקון, בין ארבעת הרחובות הרברט סמואל

י החברה יחד עם שני שותפים "המקרקעין מוחזקים בחלקים שווים ע
אשר מתמחות בתחום   ORC-וורדראש'גביניהם קבוצת , נוספים

.  מלונות היוקרה

להקמת פרויקט משולב מגורים וזכויות  ע"תבמצויים בהליכי קידום 
התקפה היום ע"התבר לעומת "מ12,000-מלונאיות בשטח של כ

.ר"מ3,600-המאפשרת כ

מכר אחד מהשותפים מחצית מחלקו לפי מחיר2021בחודש מרץ 
.  ש״ח לפרויקט' מ420המשקף שווי של 

.1/3–בפרויקט ICRהנתונים מוצגים לפי חלק *



א"ת–סלמה

מקרקעין הממוקמים בדרום שכונת פלורנטין עליהם ניתן להקים
ר למגורים וכן שטחי מסחר"מ4,000-כ

VENNהמקרקעין מוחזקים בשותפות עם חברת 

מאושרת והוגשה בקשה לקבלת היתר בניהע"תבעל הקרקע קיימת 

י  "במקביל החברה בוחנת בהלך של השבחת המקרקעין ע
ע"תבביצוע שינוי 



ירושלים-הגבעה הצרפתית 

.  ירושלים, קרקע שנרכשה במזומן בשכונת הגבעה הצרפתית

בסמכות מחוזית להגדלת בזכויות והצפיפות ע"תבהחברה מקדמת 
ד וכן שטחי מסחר  "יח500במתחם כך שתתאפשר בניה של 

. ושטחים לרווחת התושבים

קידום התוכנית מתבצע בשיתוף פעולה מלא עם עיריית ירושלים 
. והועדה המקומית אף הצטרפה כמגישת התוכנית



חטיבת ההתחדשות



ICRחטיבת ההתחדשות העירונית

28
פרויקטים בשלבי

קידום שונים

10,300-כ
*ד"יח

16-כ
ח"מיליארד ש

**היקף הכנסות צפוי

3-כ
ח"מיליארד ש

**היקף רווח גולמי צפוי 

ד לביצוע  "היקף יח*
.  שנים הקרובות10-בפריסה לICRהיקף הכנסות ורווח מהווה חלק ** 



חתימות67%מעלפרויקטים 

מצב יוצא מצב נכנססוג פרויקטפרויקטעיר
רווח גולמי צפויחתימות% ד לשיווק"יח(ד לביצוע"יח)

3848904281%53,709א "תוכנית לפי תמברודצקי א"ת

11733321696%239,768פינוי בינוי הסתדרותגבעתיים

421187698%67,536פינוי בינוי אידמיתגבעתיים

5617011467%68,182פינוי בינוי **רבי עקיבאהרצליה

29724871%28,475פינוי בינוי 86בר כוכבא הרצליה

13842528788%175,183פינוי בינוי הנטקהירושלים

15044027576%120,326פינוי בינוי קטמוניםירושלים

16356039790%136,372פינוי בינוי *הרצל-רוטשילדבת ים

6719112981%44,183פינוי בינוי דיזינגוףנתניה

15667151579%152,657פינוי בינוי **סטרומהחיפה

4830025281%69,132פינוי בינוי מתחם הצופיםלוד

15075058877%194,525פינוי בינוי **גאפנובאשדוד

1,1644,1202,9391,350,048כ"סה

12
פרויקטים

4,120
ד לביצוע"יח

2,939
ד לשיווק"יח

מיליארד ש״ח
רווח גולמי צפוי

-כ

1.3

.50%–בפרויקט ICRנתונים מוצגים לפי חלק *
.נתונים בדבר הפרויקט ניתנים לראשונה במצגת זו**



תל אביב
33,35רחוב ברודצקי 

הדמיה להמחשה בלבד*

הקמת 2 בנייני בוטיק בני 5.5 קומות וסה"כ 90 יח"ד.

סוג פרויקט               תוכנית לפי תמא 38
48מצב נכנס:

90מצב יוצא: 
42לשיווק:

81%שיעור חתימות

סטטוס תכנון 
קידום תב"ע בסמכות מקומית

₪הכנסות צפויות כ- 198 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 54 מ' 

27%שיעור רווח גולמי

אדריכל 
פרייס 

אדריכלים



גבעתיים
רחוב ההסתדרות

הדמיה להמחשה בלבד*

3 מגדלי מגורים בני 25 קומות, הכוללים 333 יח"ד.

פינוי בינויסוג פרויקט
117 יח"דמצב נכנס:

333 יח"דמצב יוצא: 
216 יח"דלשיווק:

97%שיעור חתימות

סטטוס תכנון / רישוי
תוכנית אושרה

הוגשה בקשה להיתר בניה

₪הכנסות צפויות כ- 852 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 240 מ' 

28%שיעור רווח גולמי
Q4/2022יציאה לשיווק

אדריכל 
בר הרשקוביץ 

אדריכלים



גבעתיים
רחוב אדמית

מגדל מגורים בן 30 קומות הכולל 118 יח"ד

פינוי בינויסוג פרויקט
42 יח"דמצב נכנס:

118 יח"דמצב יוצא: 
76 יח"דלשיווק:

99%שיעור חתימות

סטטוס תכנון / רישוי
תוכנית אושרה

נערכים להגשת בקשה להיתר בניה

₪הכנסות צפויות כ- 290 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ-67.5 מ' 

23%שיעור רווח גולמי
Q2/2023יציאה לשיווק

כנען שנהבאדריכל 
הדמיה להמחשה בלבד*



הרצליה
רבי עקיבא' רח

הדמיה להמחשה בלבד*

5 בניינים בני 8-10 קומות, הכוללים 170 יח"ד

פינוי בינויסוג פרויקט
56מצב נכנס:

170מצב יוצא: 
114לשיווק:

67%שיעור חתימות

סטטוס תכנון / רישוי
תוכנית אושרה להפקדה

₪הכנסות צפויות כ- 298 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 68 מ' 

23%שיעור רווח גולמי

אדריכל 
חן 

אדריכלים



הרצליה
86בר כוכבא 

בינוי מרקמי הכולל 6.5 קומות מגורים מעל חזית מסחרית. 

פינוי בינויסוג פרויקט
29מצב נכנס:

72מצב יוצא: 
48לשיווק:

71%שיעור חתימות

סטטוס תכנון 
קידום תב"ע בסמכות מקומית

₪הכנסות צפויות כ- 136 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 28 מ' 

21%שיעור רווח גולמי

אדריכל 
פרייס 

הדמיה להמחשה בלבד*אדריכלים



ירושלים
הנטקהמתחם 

4 מגדלי מגורים בני 25 קומות עיליות מעל 6 קומות מסד. 
סה"כ 425 יח"ד וכן 1,000 מ"ר שטחי מסחר.

פינוי בינויסוג פרויקט
138מצב נכנס:

425מצב יוצא: 
287לשיווק:

88%שיעור חתימות

סטטוס תכנון / רישוי
תוכנית אושרה

הוגשה בקשה להיתר ח"ד.
נערכים להגשת בקשה להיתר בניה

₪הכנסות צפויות כ- 777 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 175 מ' 

23%שיעור רווח גולמי
Q2/2023יציאה לשיווק

אדריכל 
איגרא 

אדריכלים

הדמיה להמחשה בלבד*



ירושלים
סן מרטין, קטמונים

2 מגדלי מגורים בני 30 קומות ובניין בן 10 קומות  
הכוללים 440 יח"ד, 

וכן 800 מ"ר שטחי מסחר.

פינוי בינויסוג פרויקט
150מצב נכנס:

440מצב יוצא: 
275לשיווק:

76%שיעור חתימות

סטטוס תכנון 
תוכנית אושרה להפקדה

₪הכנסות צפויות כ- 708 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 120 מ' 

17%שיעור רווח גולמי

אדריכל 
יגאל לוי 

הדמיה להמחשה בלבד*אדריכלים



ים-בת 
הרצל/מתחם רוטשילד

פרויקט עירוב שימושים הכולל 560 יח"ד למגורים
כ- 1,600 מ"ר מסחר וכ- 10,000 מ"ר מלונאות

פינוי בינויסוג פרויקט
163מצב נכנס:

560מצב יוצא: 
397לשיווק:

90%שיעור חתימות

סטטוס תכנון / רישוי
תוכנית מאושרת

עורכים מסמכי תכנית איחוד וחלוקה

₪הכנסות צפויות כ- 668 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 136 מ' 

20%שיעור רווח גולמי

* חלק ICR בפרויקט 50%
הדמיה להמחשה בלבד**הנתונים מוצגים לפי חלקנו



נתניה
דיזנגוף

הקמת מגדל מגורים בן 30 קומות 
ובניין מרקמי בן 10 קומות הכוללים 191 יח"ד

פינוי בינויסוג פרויקט
67מצב נכנס:

191מצב יוצא: 
129לשיווק:

81%שיעור חתימות

סטטוס תכנון 
תכנית אושרה להפקדה

₪הכנסות צפויות כ- 286 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 44 מ' 

15%שיעור רווח גולמי

אדריכל 
טלמון בירן 

אדריכלים

הדמיה להמחשה בלבד*



לוד
מתחם הצופים

מתחם הממוקם בשכונת נוה זית ומהווה חלק מתמ"ל 2012.
הבינוי המתוכנן - 5 בניינים בבינוי משולב - מגדלים ומרקמי בן 10 ל- 20 קומות 

וכ- 1,200 מ"ר מסחר.

פינוי בינויסוג פרויקט
48מצב נכנס:

300מצב יוצא: 
252לשיווק:

81%שיעור חתימות

סטטוס תכנון 
תכנית אושרה להפקדה ולקראת סיום הליך התנגדויות

נערכים לקראת הגשת בקשה להיתר

₪הכנסות צפויות כ- 404 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 69 מ' 

17%שיעור רווח גולמי
הדמיה להמחשה בלבד*



אשדוד
גאופנובמתחם 

מתחם המצוי ברובע ה בעיר, על צומת הרחובות יהודה הלוי והרצל.
בינוי משולב מגדלים ומרקמי וסה"כ 9 בניינים ו- 750 יח"ד.

  פינוי בינויסוג פרויקט
150מצב נכנס:

750מצב יוצא: 
588לשיווק:

77%שיעור חתימות

סטטוס תכנון 
התקבלה המלצת ועדה מקומית להפקדת תוכנית

עורכים מסמכים לקראת הפקדה למחוזית

₪הכנסות צפויות כ- 1.2 מיליארד 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 194.5 מ' 

16%שיעור רווח גולמי

הדמיה להמחשה בלבד*



*חתימות67%מתחתפרויקטים 

מצב יוצא  מצב נכנססוג פרויקטפרויקטעיר
רווח גולמי צפויחתימות% ד לשיווק"יח(ד לביצוע"יח)

2/382660340%29,830תמא60פנקס א  "ת
11133322231%99,521פינוי בינוי נווה כפירא"ת
2/38831220%35,123תמאדה האזא  "ת

8221614457%76,839פינוי בינוי י"רשרמת גן
90234900%67,213פינוי בינוי ביאליק נורדאורמת גן

3137364240%268,607פינוי בינוי ו סירני'מתחם אנצגבעתיים
27296054450%142,725פינוי בינוי כצנלסון-בן צבייהוד

5718913253%70,788פינוי בינוי קוקיסבת ים
1002801520%71,840פינוי בינוי מתחם הלוחמיםחולון
17051031650%114,993פינוי בינוי מתחם רסקוחולון
1123361400%78,856פינוי בינוי סולמוןנתניה
12654241356%122,422פינוי בינוי ורס'אן ז'זחיפה
11147737027%109,676פינוי בינוי יציאת אירופהחיפה
1325603660%129,240פינוי בינוי 2ורס'זאן 'זחיפה

8835026263%144,008פינוי בינוי 'הורד אאור יהודה
8835026220%144,008פינוי בינוי 'הורד באור יהודה

1,8866,1643,8931,705,689כ"סה

16
פרויקטים

6,164
ד לביצוע"יח

3,893
ד לשיווק"יח

מיליארד ש״ח
רווח גולמי צפוי

-כ

1.7

.נתונים בדבר הפרויקטים המפורטים בטבלה ניתנים לראשונה במצגת זו*



רמת גן
י"מתחם רש

הקמת 2 מגדלי מגורים בני כ- 25 קומות וסה"כ 216 יח"ד 
וכן 800 מ"ר מסחר.

פינוי בינויסוג פרויקט
82מצב נכנס:

216מצב יוצא: 
144לשיווק:

57%שיעור חתימות

סטטוס תכנון 
קידום תב"ע בסמכות מחוזית

₪הכנסות צפויות כ- 393 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 77 מ' 

20%שיעור רווח גולמי

אדריכל 
בר לוי 

אדריכלים

* נתונים מוצגים לפי 100% )השלמת רכישת הפרויקט עד לסוף שנת 2022(

הדמיה להמחשה בלבד*



גבעתיים
(סירניו'אנצ' רח)מתחם השלום 

2 מגדלים בני 45 קומות ו- 6 בנייני מגורים בבניה מרקמית.

פינוי בינוי סוג פרויקט
313מצב נכנס:

736מצב יוצא: 
424לשיווק:

סטטוס תכנון
תוכנית מתאר לקראת מתן תוקף

₪הכנסות צפויות כ- 1.5 מיליארד 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 269 מ' 

18%שיעור רווח גולמי

קיקה ברא"זאדריכל 

*יעד הגעה ל- 40% עד סוף שנת 2023
הדמיה להמחשה בלבד*



תל אביב
60רחוב פנקס 

הקמת בניין בן 8 קומות.

תמ"א 2/38סוג פרויקט
26מצב נכנס:

60מצב יוצא: 
34לשיווק:

סטטוס רישוי 
נערכים להגשת בקשה להיתר

₪הכנסות צפויות כ- 147 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 54 מ' 

27%שיעור רווח גולמי

אדריכל 
בר אוריין 
אדריכלים

הדמיה להמחשה בלבד*



תל אביב
1האזרחוב דה 

פרויקט הממוקם בכיכר מילאנו 
במסגרתו מתוכנן לקום בניין בוטיק בן 7 קומות, 

מעל קומת קרקע המיועדת למסחר ושתי קומות מרתף.

תמ"א 2/38סוג פרויקט
8מצב נכנס:
31מצב יוצא: 

22לשיווק:

סטטוס רישוי 
נערכים להגשת בקשה להיתר

כ- 112 מ' ₪הכנסות צפויות
כ- 35 מ' ₪רווח גולמי צפוי 

31%שיעור רווח גולמי

אדריכל 
אורלי שרם 

אדריכלים
הדמיה להמחשה בלבד*



תל אביב
מתחם נווה כפיר

שכונת מגורים הכוללת בינוי מעורב וכן מבנים לצורכי ציבור.

פינוי בינויסוג פרויקט
111מצב נכנס:

333מצב יוצא: 
222לשיווק:

₪הכנסות צפויות כ- 461 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 99.5 מ' 

22%שיעור רווח גולמי

כנען שנהבאדריכל 

הדמיה להמחשה בלבד*



בת ים
קוקיסרחוב 

מגדל מגורים בן 30 קומות וכן שטחי מסחר ומשרדים בקומת הקרקע.

פינוי בינויסוג פרויקט
57מצב נכנס:

189מצב יוצא: 
132לשיווק:

53%שיעור חתימות

סטטוס תכנון 
קידום תכנית בסמכות מחוזית

₪הכנסות צפויות כ- 353 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 71 מ' 

20%שיעור רווח גולמי

ברק ציפוראדריכל 

הדמיה להמחשה בלבד*



אור יהודה
'ב+ ' מתחם הורד א

שני מתחמים זהים המצויים בצפון העיר.
6 מגדלי מגורים בני 26 קומות וחזית מסחרית המלווה את רח' יקותיאל.

פינוי בינויסוג פרויקט
176מצב נכנס:

700מצב יוצא: 
524לשיווק:

שיעור חתימות
63%מתחם א'
20%מתחם ב'

סטטוס תכנון
קידום תב"ע בסמכות מחוזית

₪הכנסות צפויות כ- 1.1 מיליארד  
₪רווח גולמי צפוי  כ- 288 מ' 

הדמיה להמחשה בלבד*25%שיעור רווח גולמי



חולון
מתחם רסקו

שכונת מגורים הכוללת 15 בניינים בבניה מרקמית וסה"כ כ- 500 יח"ד.

פינוי בינוי סוג פרויקט
170מצב נכנס:

510מצב יוצא: 
316לשיווק:

50%שיעור חתימות

סטטוס תכנון
תוכנית מתאר לקראת מתן תוקף. 

בוחנים אופציה לביצוע הפרויקט לפי תמ"א 38

₪הכנסות צפויות כ- 727 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 115 מ' 

16%שיעור רווח גולמי

כנען שנהבאדריכל 
הדמיה להמחשה בלבד*



חולון
זכריה הרופא' רח, מתחם הלוחמים

4 מגדלים בני 34 קומות ו- 5 בנייני מגורים בבנייה מרקמית.

פינוי בינוי סוג פרויקט
100מצב נכנס:

280מצב יוצא: 
152לשיווק:

סטטוס תכנון 
קידום תוכנית בסמכות מחוזית

₪הכנסות צפויות כ- 366 מ' 
₪רווח גולמי צפוי  כ- 72 מ' 

20%שיעור רווח גולמי

אדריכל 
קיסלוב קיי 

אדריכלים
הדמיה להמחשה בלבד*
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