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  1002-א"תשסה, (עסקה בין חברה ובין בעל שליטה בה)לפי תקנות ניירות ערך  תקןמח מיידי "דו :הנדון

 ובדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת 2790-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ולפי תקנות ניירות ערך 

עסקה )לתקנות ניירות ערך , "(חוק החברות)" 0111-ט"התשנ, לחוק החברות 222-ו 221בהתאם לסעיפים 

דוחות )ולתקנות ניירות ערך  "(תקנות בעלי שליטה)" 2110-א"התשס, (בין חברה לבין בעל שליטה בה

ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי "ניתן בזאת דו, 0121-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים

 ובברח החברהבמשרדי , 11:20 בשעה, 2210 רפברואץמרב 222', אביום המניות של החברה אשר תתקיים 

( 0119)התקשרות החברה עם אלקטרה השקעות  אישוריומה  ושעל סדר( 21קומה )אביב -תל, 19יגאל אלון 

שהינה חברה בשליטת  "(אלקטרה)" מ"חברה בבעלות מלאה של אלקטרה בע, "(אלקטרה השקעות)"מ "בע

בעסקה לפיה תמכור החברה לאלקטרה השקעות את מלוא , בעלת השליטה בחברה, "(אלקו)" מ"אלקו בע

ח "ש 1.10מניות רגילות בנות  02-ביחס ל (כהגדרתה להלן, למעט הזכות בעודפים) זכויותיה והתחייבויותיה

גם )מהונה המונפק והנפרע של מידטאון  02.2%המהוות "( מידטאון)"מ "כל אחת של מידטאון בע. נ.ע

פי -את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של החברה על הוכן תמחה ל; "(תהמניות הנמכרו( )"בדילול מלא

לרבות מלוא זכויותיה , "(הסכם המייסדים)" הסכם מייסדים אשר נחתם בין בעלי המניות של מידטאון

הלוואת )"ידי החברה למידטאון -והתחייבויותיה של החברה בקשר עם הלוואת בעלים אשר הועמדה על

 22של  ,חברה במזומן במועד השלמת העסקהלישולם אשר  לקבלת סך כוללה זאת בתמור, "(הבעלים

העתידיים אשר  1מן העודפים 22%קבלת להיות זכאית לתמשיך החברה  ."(התמורה במזומן)" ח"מיליון ש

 2לאחר חלוקה ראשונה לאלקטרה השקעות של ( ממידטאון 02.2%, כאמור)משויכים למניות הנמכרות 

 ."(עודפיםזכות בה)" (סכומים מסוימים בניכוי)ח "ליון שימ

 מבוא .0

אישרו ועדת  2102בפברואר  20-ו 2102בפברואר  02 ,2102בינואר  01 ,2102בדצמבר  22ם ימיב

בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה המזומנת  ,2הביקורת ודירקטוריון החברה

בעסקה לפיה תמכור החברה לאלקטרה , את התקשרות החברה עם אלקטרה השקעות ,בזאת

למעט הזכות ) של מידטאון מניות הנמכרותהשקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה ביחס ל

וכן תמחה לה את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של ; (אשר תיוותר בידי החברה, בעודפים

בות מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של החברה בקשר עם לר, מייסדיםהפי הסכם -החברה על

                                                      

הוצאות הפרויקט לאחר הפחתת ( כהגדרתו להלן)הסכום שייוותר מתקבולי הפרויקט  -" עודפים"  1
 .(לרבות פירעון הלוואות בעלים) העברתן לזכאים/ותשלומן

 .בוועדת הביקורת 2102בדצמבר  20דיון מקדים בנושא שעל סדר היום התקיים ביום   2
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תשוחרר תשלום התמורה במסגרת יצויין כי ) התמורה כמפורט להלןבעבור זאת ו, בעליםההלוואת 

והבטוחות אותן היא העמידה לטובת ( ח"ליון שימ 221-בהיקף של כ)החברה מכל הערבויות 

, "הפרויקט"-ו "הגורמים המממנים)" מידטאוןידי -הגורמים המממנים של הפרויקט שמבוצע על

 .((בהתאמה

 העסקהתיאור עיקרי  .2

  :לאישור אסיפת בעלי המניות תשמובא העסקהשל  להלן יפורטו עיקריה

 תמצית העסקה 2.0

יותר מאוחר מועד  או 29.2.2102יום יחול ב אשר, מועד השלמת העסקהב 2.0.0

לאלקטרה  תמכור החברה( 0: )"(מועד השלמת העסקה)"שיוסכם בין הצדדים 

( החל ממועד השלמת העסקה)השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה 

אלקטרה תמחה להחברה ( 2); למעט הזכות בעודפים, ביחס למניות הנמכרות

של ( החל ממועד השלמת העסקה)את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה  השקעות

החל )חייבויותיה לרבות מלוא זכויותיה והת, מייסדיםהפי הסכם -החברה על

אלקטרה ( 2); של החברה בקשר עם הלוואת הבעלים( ממועד השלמת העסקה

תשוחרר מכל החברה ( 2)-ו; התמורה במזומןאת השקעות תעביר לחברה 

והבטוחות אותן היא העמידה לטובת ( ח"ליון שימ 221-בהיקף של כ)הערבויות 

 .הגורמים המממנים

כשהן נקיות ( AS-IS)כפי מצבן המניות הנמכרות יועברו לאלקטרה השקעות  2.0.2

, תביעה, זכות קדימה, הערה, עיקול, זכות עכבון, משכון, שעבוד, מכל חוב

, זכות רכישה, או מכירה/הגבלה מכוח הדין או הסכם על שימוש ו, אופציה

, ן בחברהשמקור, מכל מין וסוג שהוא, או זכות צד שלישי אחרת, זכות סירוב

לרבות מגבלת ) לטובת הגורמים המממניםוהתחייבויות למעט שעבודים 

למעט זכויות בעלי , (פיננסי להקמת הפרויקטה ליוויהפי הסכם -עלהעברתן 

אשר , הזכות בעודפיםפי הסכם המייסדים ולמעט -להמניות של מידטאון ע

 .תיוותר בידי החברה ותהווה את זכותה של החברה בחלוקה במידטאון

אשר ) 29.2.2102עד ליום תנאים מתלים השלמת העסקה מותנית בהתקיימות  2.0.2

 אישור( 0: )ינםהאשר העיקריים שבהם ( במידת הצורך יוארך על ידי הצדדים

האסיפות הכלליות של החברה  לרבות, פי דין-כל האורגנים הנדרשים על

קבלת אישור ( 2); לחוק החברות 222ואלקטרה ברוב הדרוש לפי סעיף 

מלוא זכויות והתחייבויות החברה בקשר עם הלוואת להמחאת , מידטאון

 אישור הבנקים המממנים של הפרויקט( 2); לאלקטרה השקעות, הבעלים

( 2)-ו; לשחרור החברה מכל התחייבויותיה לגורמים המממניםלרבות עסקה ל

בדבר החרגת המניות הנמכרות  חברהאישור בעלי שעבודים שוטפים כלליים ב

השוטפים מתחולת השעבודים  פי הסכם המייסדים-יות המוסבות עלוהזכו

  ."(התנאים המתלים)"הרשומים לטובתם הכלליים על מלוא זכויות החברה 

האחרון כולם או חלקם עד למועד , ככל שלא יתקיימו התנאים המתלים

לא ייכנס ההסכם לתוקף והוא ייחשב כבטל ומבוטל ולשום צד לא , םמקיול

 .או לביטולו/או תביעה בקשר להסכם ו/דרישה ו, משנהו כל טענהתהא כנגד 
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מן העודפים  22%)החברה תיוותר הבעלים של הזכות בעודפים , כאמור לעיל 2.0.2

 2לאחר חלוקה ראשונה לאלקטרה השקעות בסך של , (בגין המניות הנמכרות

הריבית שתצטבר על הלוואות הבעלים שיומחו ( 0)בניכוי הפער בין , ח"מליון ש

( 2)לבין , ועד למועד חלוקת העודפים 0.0.2102החל מיום , במסגרת העסקה

קרן ) 20.02.2102היתרה ליום ( ב)סכום התמורה במזומן לבין ( א)בין ההפרש 

הסכום שישולם לאלקטרה השקעות ) כאמור 3של ההלוואה שתומחה( וריבית

בעון אחת לכל ר, אלקטרה השקעות תעביר לחברה. "(הסכום הנוסף: "כאמור

המפרט את ביצועי , ח חיצוניים של מידטאון"ידי רו-ח המבוקר על"דו, קלנדרי

, ואשר סוקר את החלוקה אשר בוצעה בכל רבעון כאמור, מידטאון והפרויקט

או בקשר עם הכספים המגיעים /מ בגין ו"כי ככל שיחול מע, יצוין. ככל שבוצעה

בעצמה , רה השקעותתישא בו אלקט, לחברה בגין זכאותה של החברה בחלוקה

 .ועל חשבונה

תהא החברה , לצורך הבטחת התחייבויותיה העתידיות של אלקטרה השקעות

 . רשאית להציב משקיף מטעמה בישיבות הדירקטוריון של מידטאון

 התמורה 2.2

במזומן כאמור ישולמו אשר )ח "מליון ש 22 (0: )תהא כדלקמן התמורה הכוללת בעסקה

ליון ימ 221-בהיקף של כ)מכל הערבויות  החברהשחרור  (2) ;(במועד השלמת העסקה

 .והבטוחות אותן היא העמידה לטובת הגורמים המממנים( ח"ש

מ "לרבות מע, פי ההסכם-על םתשלומיהאלקטרה השקעות לא תשלם איזה מבין היה ו

יישא כל תשלום כאמור , במלואו ובמועדו, או כל תשלום אחר המגיע לחברה/ו, החל בגינם

 .יוסכם בין הצדדיםשבשיעור ודשית חריבית 

 הממכר 2.2

וכן ( 02.2%)אלקטרה השקעות , (02.2%)מידטאון הינה חברה פרטית בבעלות של החברה 

אביב הכולל -ברחוב מנחם בגין בתל" מידטאון"הבונה את פרויקט , שני צדדים שלישיים

פי -כנדרש עללפרטים אודות מידטאון . למגורים ולמסחר, שטחים המיועדים למשרדים

לדוח  'נספח אמתאר המצורף כ ראה, והתוספת השנייה לתקנות בעלי שליטה (ה)2תקנה 

 :המסמכים הבאים( לרבות על דרך ההפניה)אליו מצורפים , "(המתאר)"זה 

 .21.1.2102-ו 20.02.2102דוח דירקטוריון של מידטאון לימים  2.2.0

המצורפים לדוחות הכספיים אותם מפרסמת  הדוחות הכספיים של מידטאון 2.2.2

 2102במרס  22שפורסם ביום  2102בדצמבר  20ח כספי ליום "ראה דו)החברה 

 2102בספטמבר  21ח כספי ליום "דוו 2102-10-102222 :אסמכתא מספר

 .(2102-10-191121 :מספר אסמכתא 2102בנובמבר  22שפורסם ביום 

מיוחד לבקשת בעלי עניין ביחס לדוח  IFRS 02דוח על יישום מוקדם של  2.2.2

 "(.ההתאמה דוח)" 21.1.2102וליום  20.02.2102לדוחות הכספיים ליום 

                                                      

 921-סכום של כ, ח"מליון ש 2ינוכה מן הסך של , 2109ביוני  21בהנחה כי העודפים מן הפרויקט יחולצו ביום   3
 .ח"אלפי ש
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פרטי התשקיף וטיוטת ) ערך ניירותא לתקנות 22כהגדרתו בתקנה  אירועים דוח 2.2.2

בדבר אירועים מהותיים  ,"(תקנות פרטי התשקיף)" 0121-ט"התשכ, (התשקיף

 .לרבעון השלישי מידטאוןשאירעו לאחר מועד חתימת דוחות 

לתקנות ( 0א)22תקנה לפי , מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה 2.2.2

דוח שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכלול ב, פרטי התשקיף

את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות , לרבות בדרך של הפניה, העסקה

 .לעילים לכל אחד מהדוחות המנוי, לפי העניין, הסקירה

  הוראות נוספות מתוך ההסכם 2.2

; התאגדות כדין: בין היתר בתחומים הבאים ,ההסכם כולל מצגים בסיסיים של החברה

; עובדים; פי הסכם המייסדים-המניות הנמכרות והזכויות המוסבות על, הון החברה

וכן התחייבויות ; מיסים; הפרויקט והסכמי הפרויקט; חות כספיים ומצב פיננסי"דו

בתקופה שעד למועד השלמת מקובלות בהסכמים מסוג זה ביחס לחברה ולמידטאון 

 ."(תקופת הביניים)"העסקה 

השלמת העסקה לא , בהתבסס על התמורה במזומן והזכות בעודפים, להערכת החברה 2.2

החברה תבחן מדי רבעון . צפויה להשפיע על תוצאות החברה ברבעון בו תושלם העסקה

תזרים המזומנים החופשי . ת הסכומים לקבל המשקפים את הזכות בעודפיםאת יתר

מידע זה הינו  .ח"מליון ש 22שינבע לחברה במועד השלמת העסקה צפוי לעמוד על סך של 

מידע צופה פני עתיד המבוסס על תנאי העסקה ועל ההנחות העומדות בבסיס תרחיש 

ח המבקר של "וטרם נבדק על ידי רוהמידע האמור טרם בוקר . העודפים שינבעו בפרויקט

 .המצב בפועל עשוי להיות שונה משנחזה, בהתאם. החברה

ין אישי ומהות ישמו של כל דירקטור שיש לו ענ; ומהות עניינו האישיהשליטה בחברה שם בעל  .2

 עניינו האישי

 .בעלי השליטה בחברה הינם מר גרשון זלקינד ואלקו, למועד הדוחנכון , למיטב ידיעת החברה

-כוב מהונה של החברה וזכויות ההצבעה בה 21.92%-אלקו הינה חברה ציבורית המחזיקה בכ

לאור לאלקו עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום . אלקטרהזכויות ההצבעה של מההון ומ 22.0%

עמה מתקשרת החברה , החברה האם של אלקטרה השקעות, היותה בעלת השליטה באלקטרה

מהון אלקו ומזכויות ההצבעה בה  22.12%-מר גרשון זלקינד מחזיק בכ. בעסקה שעל סדר היום

החברה ומזכויות ההצבעה בה מהון  1.20%-ובכ( באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה)

היותו בעל עניינו האישי של מר גרשון זלקינד נובע מ(. באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה)

דניאל מר ומהעובדה שהוא אביהם של , כאמור לעיל שהינה בעלת עניין אישי ,באלקושליטה 

 .שהינם בעלי ענין אישי כמצוין להלן מיכאל זלקינדשל מר ו זלקינד

לדירקטורים דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד עניין אישי , נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה

כהונתו  ,ון אלקטרהר דירקטורי"מיכאל זלקינד כיומר בהחלטה שעל סדר היום לאור כהונתו של 

, לים משותפים באלקו"דניאל זלקינד כדירקטור באלקטרה וכן כהונתם כדירקטורים ומנכמר של 

וכן לאור היותם בניו של מר גרשון ; כאשר עניינן האישי של אלקטרה ושל אלקו הינו כמצוין לעיל

 . בעל השליטה בחברה שהינו בעל עניין אישי כאמור לעיל, זלקינד

עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום לאור היותו , ר הדירקטוריון מר אברהם ישראלי"ולי, כן-כמו

 .שהינה בעלת עניין אישי כאמור לעיל, ידי אלקו-מועסק על
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במסגרת כי , יצוייןאשר יצביעו במסגרת האסיפה הכללית לענין בעלי מניות אחרים בחברה 

ואם , בעל מניות נדרש גם לבחון אם הוא מחזיק במניות של אלקטרה, אישי קיומו של עניןבחינת 

, בפרט אם שיעורן באלקטרה גבוה באופן מהותי משיעור החזקותיו בחברה, החזקות כאמור

 .להלן .ה01ראה גם סעיף  .מקימות לו ענין אישי

  בעסקה הדרך שבה נקבעה התמורה .2

נקבעה במשא ומתן שנערך בין הנהלות החברה ( ח"מליון ש 22)בעסקה במזומן התמורה 

ח "מליון ש 20.2)של הלוואת הבעלים המומחית ( קרן וריבית)על סמך היתרה בספרים , ואלקטרה

לאור הנימוקים והיא אושרה על ידי ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה , (20.02.2102ליום 

מודל של החלת מבחני בחנו לו לאחר שאו( להלן 2ראה סעיף )התומכים לעמדתם באישור העסקה 

 2102בפברואר  02כי ביום , בהקשר זה יצוין. חלוקת העודפים ביחס למניות הנמכרותרגישות על 

לאור שינויים שבוצעו בהם , ודירקטוריון החברה דיון נוסף בנתונים שלהלן קיימו ועדת הבקורת

(. המסומנים להלן)אל מול הנתונים המקוריים שהוצגו בפניהם ונכללו בדוח הזימון המקורי 

-בחנו ועדת הבקורת והדירקטוריון את החלופות העומדות בפני החברה והשבו ואמור כבדיונים 

IRR בפרויקטוהעסקה לא תושלם והחברה תמשיך להחזיק ובין לם שתווהעסקה בין , שיצמח לה ,

וזאת כפי שעשו במועדים המקוריים בהם ) על פי מועדים שונים אפשריים לחלוקת העודפיםוהכל 

ת ההשקעה בתחום הפעילות של מקבצי דיור בו ולאור אלטרנטיב, בהתאם. (אישרו את העסקה

-מה משמעותיתיהיה גבוה , להערכת החברה, ויהצפ IRR-בו ה, מתמקדת החברה בשנה האחרונה

IRR שבו ואישררו ועדת הבקורת והדירקטוריון את החלטתם , הצפוי בהמשך החזקת הפרויקט

מן העסקה למועד  לחברה שינוי בתמורות הסופיות הצפויותכל יודגש כי לא חל . לאשר את העסקה

ומקור התיקון במכלול , וריוןאלו שהוצגו בפני ועדת הבקורת והדירקטכפי שזימון האסיפה ו

המידע בסעיף זה לעיל הינו מידע צופה  .התמורות שצפויות לצמוח לאלקטרה כתוצאה מן העסקה

המתבסס על הערכות , "(חוק ניירות ערך)" 2791-ח"התשכ, פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

והינו , ד הדוחואסטרטגיית החברה נכון למוע של החברה עבודהההחברה בהתבסס על תכנית 

ההערכות האמורות עלולות , לפיכך. נתון להשפעות חיצוניות בשל גורמים שאינם תלויים בחברה

מהצפוי כתוצאה , לרבות מהותית, או להתממש באופן שונה, כולן או חלקן, שלא להתממש

  .בחברה מגורמים אשר אינם תלויים



       0060961021 0060961027 

 ** הנמכר החלק בגין לחלוקה עודפים       

IRR 
 המכר עסקת מימוש אחרי

 העסקה לתנאי ובהתאם
 המוצעת

 ** הנמכר החלק בגין לחלוקה עודפים

IRR 
 המכר עסקת מימוש אחרי

 העסקה לתנאי ובהתאם
 המוצעת

 

 מחיר
 ממוצע

ר "למ
 מסחר

אלפי )
 (ח"ש

 הערכת
 יתרת

 הוצאות
 (ח"שאלפי )

ר "למ שווי
 פנטהאוזים

 נמכרו שטרם
 (ח"שאלפי )

 ממוצע שווי
 לחניית

 משרדים
אלפי ) בודדת
 (ח"ש

 ממוצע שווי
 לחניית

 בודדת מסחר
 (ח"שאלפי )

 שיעור
 המס
 החל

אלפי ) לחברה
 (ח"ש

 – לרוכשת
אלקטרה השקעות 

 (ח"אלפי ש)

 עודפיםכ "סה
אלפי ) לחלוקה

 (ח"ש
 לחברה

 – לרוכשת
אלקטרה 
 השקעות

אלפי ) לחברה
 (ח"ש

 – לרוכשת
אלקטרה 
השקעות 

 (ח"אלפי ש)

 עודפיםכ "סה
אלפי ) לחלוקה

 (ח"ש
 לחברה

 – לרוכשת
אלקטרה 
 השקעות

 29.1% 9.1% 19,122 29,921 22,901 11.0% 1.0% 19,009 29,072 22,920 10% 227,700 11,100 00,909 217,901 02,900 *בסיס נתוני

 במחיר 9% קיטון
ר "למ ממוצע
 מסחר

21,011     22% 01,222 02,121 22,222 2.2% 22.1% 01,202 02,122 22,221 2.2% 02.2% 

 20% קיטון
 ממוצע במחיר

 מסחרר "למ
29,211     22% 1,221 02,220 20,210 2.2% 22.1% 1,221 02,221 20,119 2.1% 02.1% 

 ביתרת 9% גידול
 שטרם ההוצאות

 הושקעו
 220,002    22% 01,222 02,202 22,121 2.2% 22.2% 01,902 02,222 22,022 2.2% 02.2% 

 בשווי 9% גידול
ר "למ

 פנטהאוזים
 נמכרו שטרם

  22,222   22% 00,222 02,221 22,022 9.0% 29.0% 00,222 02,212 22,222 2.9% 02.2% 

 בשווי 9% קיטון
 לחניית ממוצע

 בודדת משרדים
   29,211  22% 00,222 02,221 22,912 9.1% 22.1% 00,222 02,222 22,011 2.2% 02.2% 

 בשווי 9% גידול
 לחניית ממוצע

 בודדת משרדים
   92,111  22% 00,222 02,229 22,021 9.1% 29.0% 00,221 02,222 22,222 2.9% 02.2% 

 בשווי 9% קיטון
 לחניית ממוצע
 בודדת מסחר

    002,111 22% 00,292 02,222 22,212 9.1% 22.2% 00,222 02,221 22,102 2.2% 02.0% 

 בשווי 9% גידול
 לחניית ממוצע
 בודדת מסחר

    022,111 22% 00,222 02,222 22,219 9.0% 29.2% 00,920 02,292 22,202 2.9% 02.2% 

 9% של הרעה
 כל בסך

 המשתנים
21,011 220,002 21,211 29,211 002,111 22% 1,210 02,221 20,921 2.2% 22.1% 1,291 02,222 22,122 2.1% 02.1% 

 9% של הטבה
 כל בסך

 המשתנים
22,211 219,021 22,222 92,111 022,111 22% 02,912 09,222 22,201 9.9% 22.1% 02,192 09,221 22,222 9.2% 09.2% 

 .בהתאם לדוח מעקב ביצוע לבנק המממן* 

 . 1021במחצית שנת העודפים הנחה של חילוץ הנתונים בטבלה הינם ב(. לעיל 1.2.2 ראה סעיף)בנוסף תקבל אלקטרה השקעות את הסכום הנוסף ** 



 עסקהלביצוע ההנדרשים והתנאים האישורים  .2

 דצמברב 22 וםפי דוח מיידי זה אושרה בי-ההתקשרות המובאת לאישור האסיפה על 2.0

ועדת ידי -על 2102בפברואר  20וביום  2102בפברואר  02ביום  ,2102בינואר  01ביום  ,2102

כניסתה לתוקף של . האישורים כאמור התקבלו פה אחד. 4דירקטוריון החברהו הביקורת

פי דוח -לקבלת אישור אסיפת בעלי המניות המזומנת על ,בין היתר, ההתקשרות כפופה

גם את אישור , בין היתר, ההתקשרות טעונה .להלן 1.2בסעיף הנדרש המפורט  בברו, זה

הדירקטוריון והאסיפה הכללית של אלקטרה ברוב מיוחד בהתאם לסעיף , ועדת הביקורת

 2102בינואר  01-ו 2102מבר בדצ 22בימים , למיטב ידיעת החברה. לחוק החברות 222

היא  2102בדצמבר  22של אלקטרה וביום ידי ועדת הביקורת -אושרה ההתקשרות על

צפוי ואסיפה כללית של בעלי המניות של אלקטרה , דירקטוריון אלקטרהאושרה על ידי 

 . להיות מזומנת בסמוך למועד זימונה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה

 2.0.2 סעיףהעסקה מותנית בהתקיימות התנאים המתלים כמתואר בהשלמת  ,בנוסף 2.2

 . עילל

 פירוט עסקאות מסוגן של העסקה בשנתיים האחרונות .2

, ידי הדירקטוריון לא התקשרה החברה בעסקה-עלעסקה השנתיים שקדמו למועד אישור תוך הב

שהינה בין החברה , בתוקף ןידי הדירקטוריון לא קיימת עסקה שהיא עדיי-ובמועד אישורה על

ואשר הינה מסוגה של העסקה נשוא , ין אישיילבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה יש בה ענ

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות  2102ביולי  01ביום כי למעט , זה או דומה להדוח מיידי 

בעסקה לפיה , בעלת השליטה בחברה, עם אלקו, התקשרות חברה בת של החברההחברה את 

וכן כל "Elco North America II, Inc "(ENA )תרכוש החברה הבת את כל הונה המונפק של 

וח מיידי של החברה יולפרטים ראה ד - ENA-הזכויות בהלוואות מצדדים קשורים שהועמדו ל

 .(2102-10-122102: אסמכתא מספר) 2102ביולי  2מיום 

 לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה, העסקהודירקטוריון החברה לאישור  נימוקי ועדת הביקורת .2

ודירקטוריון  הביקורתציינו חברי ועדת  העסקהתקשרות החברה בלאישור ( פה אחד)בהחלטתם 

  :החברה את הנימוקים הבאים

העסקה מהווה הזדמנות נאותה עבור החברה , להערכת ועדת הביקורת והדירקטוריון 2.0

ידטאון תוך החזר מיידי של הלוואת הבעלים וכן השתתפות לממש את השקעתה במ

עתידית ברווחים שינבעו מהפרויקט תוך מזעור הסיכונים הכרוכים בהמתנה עד 

העסקה תגדיל את האמצעים הנזילים העומדים לרשות החברה ותזרים , בכך. לחלוקתם

ת החברה המזומנים שינבע לחברה מהעסקה ישפר את איתנותה הפיננסית ויוכל לשמש א

 .לביצוע השקעות בתחום מקבצי הדיור אשר להערכתה יניבו לה תשואה גבוהה יותר

טרם השינוי  ביצוע העסקה יגשים את אסטרטגיית החברה למימוש נכסיה אשר נרכשו 2.2

, בין היתר לצורך שמירה על נזילות מספקת, 2102בתחילת שנת  האסטרטגי אותו ביצעה

ובתזרים , בתשואה שתתקבל ממנו, חה בפרויקטזאת בהתחשב במיצוי פוטנציאל ההשב

ותאפשר לחברה לשים דגש על קידום אסטרטגיית החברה , המזומנים שינבע מהמימוש

 .ב"לפיה מתמקדת החברה בעיקר בפעילות של מקבצי דיור בארה, 2102בינואר  2מיום 

                                                      

 .בוועדת הביקורת 2102בדצמבר  20דיון מקדים בנושא שעל סדר היום התקיים ביום   4
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היא שותפה  הב מידטאוןבמסגרתה תמכור החברה כאמור את חלקה ב)העסקה  ,כן-כמו 2.2

ינים בין החברה לבין בעלת יניגודי הענפוטנציאל תביא לצמצום ( בין היתר עם אלקטרה

 .הייד-השליטה בה והחברות הנשלטות על

אך אלו לא  מידטאוןחלקה ב תיתה בעבר במשאים ומתנים למכיריכי החברה ה, יצוין 2.2

פשרות למכרו המקשה עוד יותר על הא, פרויקט מצוי בשלב מתקדםה ,למועד זה. צלחו

בנסיבות אלו לא התאפשר לחברה לבצע הליך תחרותי . לצד שלישי אשר אינו מעורה בו

קורת הניחה את דעתה באשר לאופן יועדת הב ,יחד עם זאת. מידטאוןלמכירת זכויותיה ב

 .קביעת התמורה וביחס להוגנותה

, לחברה לרבות התמורה שתשולם, תנאי העסקה, להערכת ועדת הביקורת והדירקטוריון 2.2

בהתבסס על תזרים המזומנים והתשואה אותם , בין היתר, סבירים וראויים, הינם הוגנים

ובהתחשב באלטרנטיבות ( בהתחשב בתרחישים הסבירים השונים)תניב העסקה לחברה 

והעברת הסיכונים , מחד, הייד-ההשקעה העומדות בפניה ובעלות גיוס הון וחוב על

 .מאידך, לרוכשת

 .התקשרות החברה בעסקה הינה לטובת החברה, היבטים של העסקהבשים לב לכלל ה 2.2

העסקה אינה טומנת בחובה חלוקה ולא קיים חשש סביר שהעסקה תמנע , כן-כמו 2.2

 .בהגיע מועד קיומן, מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות

המתבסס על  ,זה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך 9 7 המידע בסעיף 

, ואסטרטגיית החברה נכון למועד הדוח של החברה עבודההתכנית  הערכות החברה בהתבסס על

ההערכות האמורות  ,לפיכך. תלויים בחברה והינו נתון להשפעות חיצוניות בשל גורמים שאינם

מהצפוי , לרבות מהותית, או להתממש באופן שונה, כולן או חלקן, עלולות שלא להתממש

 .כתוצאה מגורמים אשר אינם תלויים בחברה

 ודירקטוריון החברה הביקורתשמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת  .9

בדצמבר  22ביום , 2102 דצמברב 20ם ביו ושהתקיימשל החברה  הביקורתועדת  תובישיב 9.0

השתתפו  2102בפברואר  20וביום  2102בפברואר  02ביום  ,2102בינואר  01ביום  ,2102

דירקטור )יצחק זינגר מר ו( צ"דח) איתן מחובר מר ,(צית"דח)איריס שפירא ילון ' הגב

 .(בלתי תלוי

 ,2102בינואר  01ביום  ,2102 דצמברב 22ביום  ושהתקיימדירקטוריון החברה ת ובישיב 9.2

איריס שפירא ילון ' הגבהשתתפו  2102בפברואר  20וביום  2102בפברואר  02ביום 

 .(דירקטור בלתי תלוי)יצחק זינגר מר ו( צ"דח) איתן מחובר מר ,(צית"דח)

מקום כינוס האסיפה ומועדה והנושא שעל סדר יומה והרוב הדרוש , זימון אסיפה כללית מיוחדת .1

 5הלאישור ההחלט

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה אשר  1.0

יגאל אלון  ובברח החברה במשרדי 11:20בשעה  2210 פברוארמרץב 222, 'אתתכנס ביום 

התקשרות החברה עם אלקטרה  אישורעל סדר יומה  ואשר, (21קומה )אביב -תל, 19

בעלת השליטה , חברה בבעלות מלאה של אלקטרה שהינה חברה בשליטת אלקו, השקעות

                                                      

בעל השליטה בחברה אינו מחזיק במניות בשיעור שיקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר   5
 .מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד, היום
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בעסקה לפיה תמכור החברה לאלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה , בחברה

וכן תמחה ; (למעט הזכות בעודפים) למניות הנמכרות של מידטאוןוהתחייבויותיה ביחס 

לרבות מלוא , מייסדיםהפי הסכם -את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של החברה על הל

 . בעליםהזכויותיה והתחייבויותיה של החברה בקשר עם הלוואת 

חברה , התקשרות החברה עם אלקטרה השקעות לאשר את: תמצית ההחלטה המוצעת 1.2

בעסקה , רהבעלת השליטה בחב, בבעלות מלאה של אלקטרה שהינה חברה בשליטת אלקו

למניות  לפיה תמכור החברה לאלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה ביחס

וכן תמחה לה את מלוא זכויותיה ; (למעט הזכות בעודפים) הנמכרות של מידטאון

לרבות מלוא זכויותיה , מייסדיםהפי הסכם -והתחייבויותיה של החברה על

התמורה במזומן בעבור  זאת, בעליםה והתחייבויותיה של החברה בקשר עם הלוואת

הכל כמפורט בדיווח המיידי שפרסמה החברה , ושחרור החברה מערבויות ובטחונות

 .לזימון האסיפה הכללית

 21%-קרי רוב של למעלה מ) רגילהינו רוב נושא של סדר היום ההרוב הדרוש לאישור  1.2

בהצבעה , (נמנעיםללא קולות ה, מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד

ין קולות הרוב באסיפה יבמנ( א: )אחד מאלהבנוסף  יתקיים ובלבד כי, ין קולותיבמנ

, העסקהאישור ב ין אישייענמכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  רובכללו ייהכללית 

ין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון יבמנ; המשתתפים בהצבעה

( א)סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ( ב)או ; קולות הנמנעים

 .מכלל זכויות ההצבעה בחברה יםאחוזשני לא עלה על שיעור של 

 סדרי האסיפה וההצבעה .01

 מניין חוקי ואסיפה נדחית .א

יתהווה בשעה שיהיו לקיום אסיפה כללית חוקי הין ימנה, הפי תקנון ההתאגדות של החבר-על

לפחות שני בעלי מניות , ידי באי כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר-בעצמם או על, נוכחים

אם כעבור . בחברהמכלל קולות ההצבעה  21%לפחות  דרגילות המחזיקים או המייצגים ביח

 022', אהאסיפה ליום  תידחה, ין החוקייחצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנ

ין חוקי כאמור יאם באסיפה הנדחית לא ימצא מנ. באותה שעה ובאותו מקום, 2102 מרץב

הנוכחים , כי אז שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה, כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה

והיו רשאים לדון  חוקי יןייהוו מנ, ידי באי כוחם או באופן אחר שהחוק מאפשר-או על בעצמם

 .תבעניינים שלמענם נקראה האסיפה הנדחי

 באסיפה ולהצביע להשתתף המניות בעלי זכאות לקביעת המועד .ב

ולפי  לחוק החברות( ב)092המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 

 ינוארב 22', דיום  הינו 2112-ו"התשס( הצבעה בכתב והודעות עמדה)לתקנות החברות  2תקנה 

 "(. המועד הקובע") 2102

 זכאות להצביע .ג

"( בעל מניות רשום)"בין אם המניות רשומות על שמו , כל בעל מניות של החברה במועד הקובע

קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה )ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה 

, שם חברה לרישומים-שם בעלי המניות עלמניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במר

רשאי להשתתף ולהצביע , "(בעל מניות לא רשום: "להלן, לחוק החברות( 0)022כאמור בסעיף 
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, בנוסף. וכן להצביע באמצעות כתב הצבעה, באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה

ר לחברה בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועב

מערכת )" לחוק ניירות ערך 2'לפרק ז' במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב

 (.בהתאמה, "כתב הצבעה אלקטרוני"-ו" ההצבעה האלקטרונית

  להצבעה כוח בא .ד

מינויו של בא הכוח יהיה בכתב . במקומו להצביעבעל מניות רשאי למנות בא כוח , כאמור לעיל

בחותמת התאגיד  -ואם הממנה הוא תאגיד , בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך

המסמך הממנה בא כוח להצבעה . בצירוף חתימת המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד

ת שלפיו נחתם כתב המינוי או העתק ממנו מאושר להנח( אם ישנו)יפוי כוח י ,"(מינויהכתב )"

לידי ) 12-2121221פקס אמצעות או בלעיל בכתובת  החברהבמשרדי  ויופקד ,דעת הדירקטוריון

המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע שעות לפני  29-לא פחות מ ,(אליעזר וסלימר 

 . האדם הנקוב במסמך

 כתב הצבעה והודעות עמדה .ה

, כמפורט לעיל יומה של האסיפהבנושא שעל סדר  הההחלטבהצבעה לאישור , כאמור לעיל

כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר . באמצעות כתב הצבעהגם רשאי בעל מניות להצביע 

 .לנושא האמור באמצעות הודעת עמדה

ככל , לחוק החברות 99כהגדרתן בסעיף  את נוסח כתב ההצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה

 שכתובתו"( אתר ההפצה)"ניירות ערך  ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות, תהיינהש

https://www.magna.isa.gov.il מ "אביב בע-ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

 .http://maya.tase.co.il שכתובתו

על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה 

בעל מניות נדרש גם לבחון אם , במסגרת בחינת קיומו של ענין אישי, לענין זה .באתר ההפצה

בפרט אם שיעורן באלקטרה גבוה , ואם החזקות כאמור, הוא מחזיק במניות של אלקטרה

 .מקימות לו ענין אישי, באופן מהותי משיעור החזקותיו בחברה

 :טלפון)החברה  ל הכספים של"סמנכ, אליעזר וסלימר בעל מניות רשאי לפנות ישירות ל כל

קישורית לנוסח כתב , או בהסכמתו, את נוסח כתב ההצבעה ,ללא תמורה, ולקבל( 12-2121229

 .תהיינהככל ש, שהגיעו אל החברה הודעות העמדהאת וכן  ,ההצבעה באתר ההפצה

קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות , ואר אלקטרוניבד, ללא תמורה, חבר הבורסה ישלח

לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות , באתר ההפצה ,(ככל שתינתנה) העמדה

הוא מעוניין אין אם הודיע בעל המניות כי אלא , ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה

תבי הצבעה בדואר תמורת דמי לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כ

ההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד שובלבד , משלוח בלבד

 .הקובע

כמפורט , לרבות המסמכים שיש לצרף אליו) לחברה המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה

להמצאת המועד האחרון . שעות לפני מועד כינוס האסיפה (2)ארבע  עד הינו( בכתב ההצבעה

לפני מועד ימים  (01) עשרה הינו עד של החברה מניותהידי בעלי -על הודעות עמדה לחברה

הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים " מועד ההמצאה"לעניין זה . קיום האסיפה

 .החברהלמשרדי , המצורפים

https://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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 האלקטרונית ההצבעה במערכת הצבעה .ו

. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור לעיל

( 2)תאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש תהצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני 

אז תיסגר מערכת ההצבעה , "(המערכת נעילת מועד)"שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית 

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד ההצבעה במערכת . האלקטרונית

נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד 

 . זה

תימנה , אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, לחוק החברות( ד)92כי בהתאם לסעיף  יצוין

באמצעות שלוח או , על מניות בעצמוכאשר לעניין זה הצבעה של ב, הצבעתו המאוחרת

 באמצעות להצבעה מאוחרת תיחשב, החברהלמשרדי באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר 

  .האלקטרונית ההצבעה מערכת

 בעלות אישור .ז

 12-2121221: פקסבכתובת הרשומה לעיל או ל החברהלמשרדי  ימציא, לא רשום ותבעל מני

, הקבוע לתחילת האסיפה המועדשעות לפני  (2)ארבע לא פחות מ ,(אליעזר וסלילידי מר )

. במניה במועד הקובע בדבר בעלותו, אשר אצלו רשומה זכותו למניהאישור מאת חבר הבורסה 

הוכחת בעלות )ובטופס שבתוספת לתקנות החברות  2באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 

זכאי , לא רשום כאמורבעל מניות . 2111-ס"התש, (לצורך הצבעה באסיפה הכללית במניה

בסניף של חבר , מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו לקבל את אישור הבעלות

בקשה לעניין זה תינתן . ביקש זאת אם, הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד

 .מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת  העבירל רשאירשום יהיה  לאבעל מניות , לחילופין

בלי לגרוע מן האמור . (לעיל 'ק ו"בס כאמור)ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת 

שעניינו נתוני המשתמשים , לחוק ניירות ערך 2יא22מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף , לעיל

 . בעל מניות הנכלל בודינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל  -במערכת ההצבעה האלקטרונית 

 היום בסדר שינויים .ח

, לרבות הוספת נושא לסדר היום, שינויים בסדר היום ייתכן שיהיו דוח זהלאחר פרסום 

ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה  ,עשויות להתפרסם הודעות עמדה

 .באתר ההפצה תפרסמובדיווחי החברה שי

בסדר היום של האסיפה נושא  לחוק החברות לכלול( ב)22של בעל מניה לפי סעיף בקשה 

אפשר , הוגשה בקשה כאמור. ימים לאחר זימון האסיפה (2) תומצא לחברה עד שבעההכללית 

סדר  החברה כיןבמקרה כאמור ת .כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה

ימים לאחר המועד ( 2)שבעה מלא יאוחר  ותפרסם אותם כתב הצבעה מתוקןו יום מעודכן

 .כאמור לעיל, האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום

 סמכות רשות ניירות ערך .00

או עובד שהסמיכה , מוסמכת רשות ניירות ערך, לתקנות בעלי שליטה 01בהתאם לתקנה  00.0

, עד שתקבעבתוך מו, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדוח להורות לחברה לתת, לכך

וכן להורות לחברה על , ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא הדוח, פירוט, הסבר

 .תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע
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רשאית הרשות להורות על דחיית , לעיל 00.0יף ה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעניתנ 00.2

וחר מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יא

 .ימים ממועד פרסום התיקון לדוח שלושים וחמישהמ

תשלח אותו לכל , ידי פרסומו בדוח מיידי-פי הוראה כאמור על-החברה תגיש תיקון על 00.2

וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה , בעלי המניות שאליהם נשלח הדוח

זולת אם , לוכהעובדה כי בוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון וה, הכללית

 .הורתה הרשות אחרת

תודיע החברה בדוח מיידי על , ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית 00.2

 .ההוראה

 נציג החברה .02

, החברה ל הכספים של"סמנכ, אליעזר וסליו מר זה הינטיפול בדוח מיידי נציג החברה לעניין 

 .12-2121221: פקס; 12-2121229: פוןטל. (21קומה ) תל אביב, 19יגאל אלון  ובמרח

 במסמכיםעיון  .02

לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני ועדת , תלהתקשרוניתן לעיין בנוסח המלא של כל מסמך הנוגע 

במשרדי , ההחלטות בנושא כאמור לעילוהדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת  ביקורתה

ל "סמנכ, אליעזר וסלימר ש עם אום מראיבתו, 11:11-02:11בין השעות ' ה-'בימים א, החברה

  . האסיפה ה שלוזאת עד למועד כינוס, (12-2121229: טלפון)החברה  הכספים של

  

 מ"בע ן"אלקטרה נדל

 :ידי-על

 ל החברה"מנכ, גיל רושינק

 ל כספים"סמנכ, וסלי עזראלי-ו



 מתאר

 

 של

 מ"מידטאון בע

 "(החברה)"

 

 1002-א"תשס, (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה)תקנות ניירות ערך פי -על
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד :2פרק 

 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

 שנת התאגדות וצורת התאגדות 1.1

 חוק)" 1999-ט"התשנ, לפי חוק החברות 2111תאגדה בישראל בחודש ינואר ההחברה 

 .פרטית כחברה"( החברות

 פעילות החברה 1.2

להלן כחברת פרויקט במטרה  1.1ידי בעלי המניות המנויים בסעיף -נוסדה עלהחברה 

יחידות דיור הכולל " מידטאון"פרויקט בנייה ושיווק של , פיתוח, תכנון, בייזוםלעסוק 

 ."(הפרויקט)" אביב-תל, 144בדרך מנחם בגין שטחי משרדים ומסחר במגרש , למגורים

 ועיקר, נמכרו, הדיור יחידות של ןככול ןורוב, המשרדים שטחי, המתארכי למועד  ,יצוין

 .והחניות המסחר שטחי הינם לשיווק שנותרו השטחים

של החברה ליום  בינייםהכספיים  והדוחות 11.12.2115הכספיים של החברה ליום  הדוחות

בזאת על דרך ההפניה לדוחות אלו כפי שפורסמו במצורף לדוחות  מצורפים 11.9.2116

במרץ  27שפורסמו בימים  ,לאותם מועדים"( ן"נדל אלקטרה)"מ "בען "אלקטרה נדל

, 2116-11-181949-ו 2116-11-115261 תאסמכתאו)בהתאמה  ,2116בנובמבר  22-ו 2116

דוח מיוחד ל 15IFRSיישום מוקדם של דוח על למתאר זה  'ג פרקככן מצורף (. בהתאמה

להלן ) 11.9.2116וליום  11.12.2115ן ביחס לדוחות הכספיים ליום יעני יבקשת בעלל

לשנת  השלישי לרבעון הכספיים הדוחות" ,"1022לשנת  הכספיים הדוחות" :בהתאמה

 הכספיים הנתונים כי, יצוין"(. הכספיים הדוחות: "ויחדיו, "דוח ההתאמה"-ו, "1026

לאחר יישום תקן חשבונאות בינלאומי  הינם, אחרת מצוין אם אלא, להלןזה  במתאר

22IFRS. 

  בחברההבעלות  1.1

מ "בע 11ב מדף .ו.ב( א: )ידי-החברה הינה חברה פרטית אשר מניותיה מוחזקות על

שם ותהילה נכסים ( ב); "(ישראל קנדה)"מ "בע. ר.מקבוצת ישראל קנדה ט( 17.5%)

אלקטרה ( ג); "(יורוקום)" מ"ן בע"נדל יורוקוםמקבוצת ( 17.5%)מ "והשקעות בישראל בע

( ד)-ו; מ"חברה בת של אלקטרה בע, "(אלקטרה( )"12.5%)מ "בע( 1998)השקעות 

 (.12.5%)ן "אלקטרה נדל

המפורטים  הנחתם הסכם מייסדים בין כל בעלי המניות של החבר 2111ביוני  14ביום 

אשר קובע כי כל החלטות החברה באסיפה הכללית של בעלי  "(הסכם המייסדים)" לעיל

דירקטוריון החברה  ,בהתאם להסכם המייסדים .תתקבלנה פה אחדשל החברה המניות 

למנות , ם וישראל קנדה תהיינה רשאיות כל אחתויורוק כאשר, ימנה שלושה דירקטורים

ן תהיינה "יון החברה ואילו אלקטרה ואלקטרה נדלדירקטור אחד מטעמן לדירקטור

דירקטור אחד מטעמן לדירקטוריון החברה שיהיה בכל עת , רשאיות למנות שתיהן יחד

 .ל המכהן של אלקטרה"המנכ

 :כולל בין היתר את ההוראות הבאות הסכם המייסדים

בעלים מימון פעילות החברה בכל הקשור והנוגע לפרויקט ייעשה בדרך של הלוואות  .א

ושל נטילת מימון מבנקים ושעבוד נכסי ( רטה להחזקות הצדדים במניות החברה-פרו)

 .החברה
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 1%-ידי ישראל קנדה בתמורה ל-ניהול השיווק של הפרויקט יבוצע באופן בלעדי על .ב

ממחיר המכירה של כל יחידת דיור ( ד"מ כדין והוצאות שכר טרחת עו"בתוספת מע)

להוציא מקרים ספציפיים כהגדרתם בהסכם )ה בפרויקט בהתאם לקומה של הדיר

שירותי ניהול פיננסי לפרויקט  (.2%המייסדים בהם התמורה תהיה בשיעור של 

ידי -הניהול ההנדסי ובניית הפרויקט ייעשו באופן בלעדי על. ידי יורוקום-ניתנים על

  .או חברה מקבוצת אלקטרה/אלקטרה ו

; החברה דירקטוריון בדבר נוספות הוראות הצדדים בין נקבעו המייסדים בהסכם .ג

הוראות ו ;בחברה רצונית והתחייבויות זכויות העברת; החברה של כלליות אסיפות

 .(רטה להחזקות הצדדים-שעיקרן חלוקה פרו)השקעות וחלוקת רווחים בחברה בדבר 

  מבנה ההחזקות של החברה .2

ואשר עשויות בעתיד שלמועד דוח זה אינן פעילות ( 111%)חברות בת מספר החברה מחזיקה ב

  .חלק או כל השטחים שנבנו בפרויקטאת לנהל 

 הועסקאות במניותיהחברה השקעות בהון  .1

לא נעשו כל השקעות בהון החברה , ועד למועד פרסום המתאר 1.1.2117ומיום  2115-2116בשנים 

ת בעלים בין החברה לבין בעלי ולפרטים אודות הסכמי הלווא .או עסקאות במניות החברה/ו

 .2115לדוחות הכספיים לשנת . ב9המניות של החברה ראה ביאור 

 חלוקת דיבידנדים ומניות הטבה .4

החברה  הלא חילק, ועד למועד פרסום המתאר 1.1.2117ומיום  2115-2116בשנים  4.1

 . דיבידנדים

 .IFRSהחברה עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומיים  4.2

בסך לחברה עודפים שליליים המסתכמים בגירעון  11.9.2116ליום  ,בהתאם לדוחות אלו

 תקןהכולל יישום מוקדם של , בהתאם לדוח ההתאמה, מאידך. ח"ש אלפי 19,596-של כ

אלפי  94,856בסך של  11.9.2116ליום עודפים יתרת  לחברה, IFRS15חשבונאות בינלאומי 

  .ח"ש

בו התקשרה החברה עם שני בנקים מקומיים  ,פיננסי לפרויקט בהתאם להסכם ליווי 4.1

 2114 אוגוסטחודשים ב שתוקןכפי  2111בנובמבר  17יום ב"( הבנקים המממנים)"

כי החברה פרעה  עד לקבלת אישור הבנקים המממנים, "(הליווי הסכם)" 2115 ונובמבר

ית החברה אינה רשא ,ליוויהפי הסכם -את כל חובותיה וקיימה את כל התחייבויותיה על 

 יםראה ביאוראודות הסכם הליווי והמגבלות מכוחו לפרטים נוספים . לחלק דיבידנדים

 .2115לדוחות הכספיים לשנת  .ג7-ו. ב7
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 מידע אחר :1פרק 

 מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה .5

-ו 2114לכל אחת מהשנים  (לדוח ההתאמה בהתאם) חברההאודות להלן נתונים כספיים  5.1

  (:ח"שבאלפי ) 2116 ספטמברב 11 החודשים שהסתיימו ביום תשעתול 2115

 
לתקופה של תשעה 
חודשים שנסתיימה 

 30.9.1026ביום 

לשנת 
1022 

לשנת 
1024 

 211,816 414,111 584,576 הכנסות
 42,594 75,851 114,981 קבועות עלויות
 141,199 296,682 162,178 משתנות עלויות

 182,911 172,511 497,159 כ עלויות"סה
 18,713 42,487 78,128 רווח גולמי

 4,474 915 (255) שיווק הוצאות
 4,119 2,684 2,451 וכלליות הנהלה הוצאות

 8,581 1,589 2,196 כ הוצאות"סה
-  1,118 2,798 נטו מימון הוצאות

 24,242 16,891 61,690 (לאחר מס)מפעולות רגילות כולל   רווח
 973,248 2,321,632 2,871,420 נכסים סך
 961,493 2,199,197 2,663,427 התחייבויות סך

המהווה  הדירקטוריון דוחראה  - התקופותין הסברים בדבר שינויים שחלו במהלך ילענ 5.2

 .למתאר זה' פרק ב

 חברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות ה .6

כלכלית של -בסביבה המקרו האירועים וההתפתחויות, להלן הערכות החברה באשר למגמות

יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על , אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה, החברה

התיאור שלהלן עשוי לכלול  .התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בתחום הפעילות של החברה

בין , המבוסס( "חוק ניירות ערך)" 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד

בו פועלת  השוקהערכות שונות ביחס למצב , על הערכות החברה בהתחשב בניסיון העבר, היתר

כולן , עשויות שלא להתממש, הערכות אלו. החברהובגורמים חיצוניים אשר אינם בשליטת  החברה

 כתוצאה ממספר, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, או להתממש באופן שונה, או חלקן

 .למתאר 18כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  לרבות, גורמים

  בפרט ר הצפוני"והמעבכלל  יפו-ביבא-לתעסוקה ומסחר בת, פיתוח למגורים 6.1

ריכוז . אביב והמדינה כולה-יפו הינה המוקד הכלכלי והעסקי של מטרופולין תל-אביב-תל

 יםשמתרכז תרבותיתהפוליטית והפעילות וה, כלכליותהחברות ה ,עסקיםה, יזמיםה ,ההון

אביב -התכנית האסטרטגית של תל .וצמיחה מתמדת משמעותיח כלכלי וכ יםבה יוצר

, אביב כמרכז פיננסי מטרופוליני וארצי-שמה למטרה לשמר ולחזק את מעמדה של תל

שירותים  כמוקד למערך תומך של, כמרכז הנהלות של תאגידים גדולים ועסקים עתירי הון

  . עסקיים וכחוליית הקשר של המדינה עם מרכזי עסקים בעולם

הינו הזרוע הצפונית של מרכז העסקים הראשי של , אביב-ר הצפוני של תל"אזור המע

לאזור קיימת נגישות מעולה הנתמכת במערכות תחבורה . לאורך האיילון, העיר

פי החזון -על(. רכבת ישראל תחנת)וארציות ( מתוכנן הקלכבת על ציר ר)מטרופוליניות 

האזור מיועד לשימושים מעורבים בדגש על משרדים עם מרכיב מצומצם של , העירוני

תוך יצירת חזית לנתיבי , ר הצפוני הינו מגדלי"אופי הבינוי באזור המע. מסחר ומגורים

 . איילון שתשמש כשער כניסה צפוני לעיר

מתחם רשות , מתחם כנרית: דוגמהל)ר הצפוני "ניתוח תוצאות מכרזים בסביבת המע

המחירים  רמתסביר שש כך על ומצביעמלמד על עלייה מתמדת של ערך הקרקע ( השידור

האטרקטיביות של האזור הביאה לקידום מימושן של מספר תכניות  .לעלותתמשיך באזור 
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, מתחם ידיעות אחרונות)אשר חלקן נמצאות כבר בשלבי ביצוע , בניה בהיקפים גדולים

   (.מתחם רסיטל ועוד, אגד מתחם

 אופי הפיתוח וקהל היעד 6.2

ר הצפוני מביאה לפיתוח בעל מאפיינים "עליית המחירים והביקושים באזור המע

מגמה זו מאפיינת את הפיתוח באופן רוחבי באזורי . המכוון לאוכלוסיה אמידה, יוקרתיים

משווקים  הןהחברות לניתן לראות ביטוי למגמה זו בסוג . המגורים והמסחר, התעסוקה

שטחי מסחר הפונים לעסקים יוקרתיים כדוגמת בתי אופנה עילית , שטחי המשרדים

 .  וסטנדרט הבניה למגורים אשר הינו מעל הממוצע

 ר הצפוני"מגמות בתחום הדיור באזור המע 6.1

במקביל להאמרת ערכי הקרקע וההיתכנות הגוברת לשיווק מגורים באזורים בעלי פיתוח 

גבר בשנים האחרונות לחץ מצד יזמים למקסם את זכויות הבניה למגורים  ,אינטנסיבי

, עם זאת. בתכניות הקיימות ולאפשר הסבה של חלק משטחי התעסוקה למגורים

אביב בנושא הינה שלא להגדיל את היקף המגורים המאושר -המדיניות של עיריית תל

תכנית  כאשר, םבמסגרת התכניות בתוקף ולא להתיר הסבת שטחי תעסוקה למגורי

ר הצפוני תותר רק במסגרת "המתאר החדשה קובעת כי תוספת שטחי מגורים באזור המע

היענות העירייה לבקשות למיצוי והגדלה של היקף . העברת שטחים ממבנים לשימור

המגורים במקרים מסוימים לוותה בהתניה שחלק מיחידות הדיור יהיו מיועדות לדיור 

-על, בהתאם .(להלן 6.7ראה גם סעיף ) התכנית תיבור במסגרוישולבו מוסדות צ השגה-רב

ר "מהמ 11%-ר הצפוני צפוי לעמוד על כ"היקף המגורים בכל אזור המע ,פי מדיניות זו

 .גבוהות וצפוי כי רמות המחירים למגורים יישארו הבנוי

 הצפוניר "המע באזור התעסוקה בתחום מגמות 6.4

הנהנה מחיבוריות , תעסוקה אינטנסיביכאזור ר הצפוני הולך ומתהווה "אזור המע

לצד התפקיד העירוני המשמעותי , זאת. ונגישות תחבורתית גבוהה מתוך העיר ומחוצה לה

המשך מגמה זו צפוי . צפוי לתת יתרונות יחסיים לשטחי המשרדים באזורושמיועד לאזור 

 להביא לעליית ערך שטחי המשרדים באזור עם התבססות המתחם והשתלבותו במרקם

 . העירוני

 הפרויקט מגמות בפיתוח מסחר במתחם 6.5

נוספים מתחם שרונה ומרכזים מסחריים , ר הצפוני למרכז עזריאלי"הקרבה של המע

אשר  מסחר באזורשטחי יוצר רוויה מסוימת של , באזור בשנים הקרובותהצפויים לקום 

, עם זאת. וממילא לירידה בשווי המלאי המסחרי להוביל לירידה במחירי השכירות העלול

בסעיף ראה פירוט  –מאופיינים באופי ספציפי הפרויקט שטחי המסחר הקיימים במתחם 

, אשר, עשוי להיות ביקוש למתחמים מסחריים בעלי אופי מבודל, לאור כך. להלן 6.7

יותאם לאופי הפיתוח , הפרויקט בכפוף לתמהיל השימושים והתנועה הצפויה במתחם

 . העתידי של האזור

 בה למרכז תחבורה ציבורית על ערכי הנכסיםהשפעת הקר 6.6

-שינויים תפיסתיים ותכנוניים שחלו בשנים האחרונות בנוגע לתעדוף תחבורה ציבורית על

משפיעים על דפוסי הפיתוח העירוני וצפויים  ,בעיקר במרכזי ערים, פני הרכב הפרטי

 : שביניהן, להביא למספר מגמות

 אושר תקן חניה חדש אשר  2116ביוני  -רה צמצום מקומות חניה בסביבת מרכזי תחבו

באזורים ( תקן מקסימום)מפחית משמעותית את היקף מקומות החניה המאושר 
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שינוי זה צפוי לצמצם באופן דרמטי את . הנמצאים בקרבת מערכות הסעת המונים

ר "ובעיקר את יחס החנייה למ, ר בנוי באזורים אלה"כמות מקומות החניה למ

צפוי  ,לחניה במקביל לעלייה בביקוש, צמצום היצע החניה. בפרויקטים למשרדים

יש . עלייה חדה בערכם של מגרשי חניה באזורים אלהללהביא לעליית מחירי החנייה ו

כן היקף החניה -ועל, לציין כי מרתפי החניה בפרויקט נבנו בהתאם לתקן החניה הישן

 . בפרויקט הינו יחסית גבוה לפרויקטים עתידיים שיבנו

 כיוון  -( מערכות תחבורה עתירות נוסעים)ן "יתרון יחסי לפרויקטים בקרבת קווי מתע

שהמערך העירוני כולו הופך להיות מוטה לטובת תחבורה ציבורית והתנועה האנושית 

מסחר ומגורים בסביבת אזורים , אזורי תעסוקה, סביב מרכזי תחבורה צפויה לגדול

 .נות מיתרון יחסי משמעותיצפויים לה( לרבות האזור בו ממוקם הפרויקט)אלה 

אשר צפויה להגדיל , קרקעית של הקו האדום-בפרויקט עצמו צפויה להיבנות תחנה תת

 . את האטרקטיביות שלו

 פרויקט הייחודיות  6.7

מסחר עילי , תעסוקה ,הינו מתחם ייחודי המציע עירוב שימושים של מגוריםהפרויקט 

תוח נופי אשר קושר את כלל הפונקציות לכדי מוסדות ציבור וחניה וכן פי, קרקעי-ותת

 117-מתוך כ -בפרויקט נעשה עירוב שימושים על שלל היבטיו התפקודיים . מתחם משולב

ישולבו פונקציות ציבוריות כגון  הפרויקט במתחםו, השגה-רמיועדות לדיור ב 14-ד כ"יח

רויקט אשר נמצא כי הפרויקט הינו הפ ,יצוין. אולם ספורט ומסחר, פרסת בי, גן ילדים

ר הצפוני "בשלבי הביצוע המתקדמים ביותר מבין הפרויקטים המקודמים באזור המע

 .הפרויקט צפוי להכתיב במידה רבה את האופי המתהווה של האזור, וכסנונית ראשונה

כאשר הדרומי מיועד , קומות 51-מתמקד בשני מגדלים בני כשל הפרויקט הבינוי 

יתוח המסחר בתכנית מתוכנן להיות בעל אופי שונה אשר פ. למשרדים והצפוני למגורים

מתוכנן ש קניות כפר יבנה הקרקע במפלסבמתחם  ;יבדל אותו משטחי המסחר בסביבה

 מסחריים מבנים במתחם ישולבו. הקיימת העירונית ברקמהתוך מתן דגש על השתלבותו 

 עירונית לכיכר ויתנקזו, הצרים ורחובותיו סמטאותיו לאורך יוקמו אשר קומות 2-1 בני

 תחנת אל גישה דרך גם יהווה אשר, 1מינוס  במפלס יוקם נוסף מסחרי שטח. פתוחה

פיתוח , באזור מסחר בשטחי המסוימת הרוויה אף-על .בסמוך שתוקם התחתית הרכבת

מצא ונ, אשר נותן מענה לאופי המתהווה של האזור, מסחרי בעל אופי ייחודימתחם 

 . עשוי לייצר ביקושים ,ציבורית בצמוד למוקדי תחבורה

לדעת החברה דרכי הגישה והשירותים הציבוריים שהמתחם יציע מעניקים , הפיתוח הנופי

ערך מוסף לסך חלקיו ויוצרים מתחם אשר מציע תפיסה חדשה של בניה של שימושים 

 . אביב-מעורבים בנוף של תל
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 תיאור עסקי החברה :3פרק 

 הפעילותמידע כללי על תחום  .7

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 7.1

 .לעיל 6ראה סעיף  ושינויים החלים בו מבנה תחום הפעילותפרטים אודות ל 

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות 7.2

כפופה  משרדים ומסחר, פעילות הבניה למגורים, בישראל ן"בתחום הנדל [א]

, 1971-ג"התשל, (חלק כללי) החוזיםחוק , להוראות חקיקה כגון חוקי המקרקעין

, 1961-ך"התש, מקרקעי ישראל רשותחוק , חוקי התכנון והבניה, חוקי המכר

דרישות חוקיות בתחום איכות , תוכניות מתאר שונות, מינהלההחלטות ונהלי 

תווי תקן בקשר עם אופי תקני בנייה ו, דרישות של רשויות מקומיות, הסביבה

 .ועוד איכות החומרים ובטיחותם, הבנייה

חוק המכר מקנה לרוכש דירה הגנות להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם  [ב]

, במידה וקבלן לא יוכל להעביר לקונה את הדירה מחמת עיקול, על חשבון המחיר

שבהן נוצרה או מחמת נסיבות , הקפאת הליכים או מינוי כונס נכסים, צו פירוק

, ההגנות המנויות הינן ערבות בנקאית. מניעה מוחלטת למסור את החזקה בדירה

 .רישום הערת אזהרה או העברת הבעלות או זכות אחרת בדירה, משכנתא, ביטוח

וכן  מס רכישה ומס שבח, בנושא מיסוי מקרקעיןכפופה החברה להוראות , בנוסף [ג]

חוק המהנדסים : להלן והתקנות מכוחםהחוקים , בין היתר, חלים על החברה

, 1972-ב"תשל, (נוסח משולב)חוק הגנת הדייר , 1958-ח"תשי, והאדריכלים

 .1971-ל"תש, (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה , (נוסח חדש)פקודת הנזיקין 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 7.1

פעילותה של החברה בהקמת הפרויקט הינם  גורמי ההצלחה הקריטיים ביותר עבור

 :כדלקמן

ההון האנושי והניסיון המצטבר של בעלות המניות של החברה בתחום הפעילות  (1)

 .ן בישראל"מעמיקה עם שוק הנדלה םכרותישל החברה וה

לפרטים אודות  .לאור היקפו הכספי הגדול, הפרויקטהשגת מימון חיצוני לטובת  (2)

 .להלן 8.4המימון החיצוני אותו נטלה החברה לצורך מימון הפרויקט ראה סעיף 

 יכולת החברה לשווק ולאתר רוכשים פוטנציאליים לשטחי המסחר של הפרויקט (1)

 .ולהתאים את פיתוח הפרויקט לדרישות השוק

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 7.4

קבלנים חיצוניים וספקי שירות  התקשרויות עםידי -עלתה מבצעת את פעילוהחברה 

 .בבעלות בעלי המניות בחברה שונות באמצעות חברות

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 7.5

או יכולת לגייס הון ממקורות /הון עצמי ו, ניסיון מצטבר, הון אנושי, החברה לדעת

 .הינם מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הפעילותחיצוניים ומוניטין 

מחסומי היציאה העיקריים בתחום הפעילות הינם תקופת הביצוע של , להערכת החברה

רשויות ורוכשים או , פרויקטים והתחייבויות חוזיות כלפי בעלי זכויות בפרויקטים
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, אותהבתמורה נ, לצדדים שלישייםהפעילות לחילופין התקופה שתידרש לצורך מכירת 

 .לעניין ההתחייבויות האמורות יזםה אשר ייכנסו בנעלי

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 7.6

, שכן תחום זה רווי בגופים רבים, ן היזמי בישראל מאופיין בתחרות רבה"תחום הנדל

ן פרטיות "חברות נדל, ציבוריות ן"חברות נדל, אנשים פרטייםבין היתר הכוללים 

. ן בהיקפים שונים"תכנון והקמה של נכסי נדל, איתור, העוסקים בייזום, כישהוקבוצות ר

הן בשלבים ההתחלתיים של איתור קרקעות לבניה , התחרות קיימת בכל שלבי היזמות

 באה לידי ביטוי במחירהיא והן בשלבים המתקדמים של הקמת פרויקטים ושיווקם ו

 .ב"וכיותמורות המכירה , תנאי המימון, הקרקע

המצויים בסמיכות גיאוגרפית , קיימת תחרות בין פרויקטים קיימים וחדשים, כן-מוכ

בסמיכות לפרויקט של החברה קיים היצע רב של שטחי כי , יצוין. לפרויקט של החברה

, לדוגמא) בתהליך בניהאו שמצויים /מסחר בנויים ושטחי מסחר שעתידים להיבנות ו

אשר להערכת , (ר צפוני ועוד"מע, יטונאיהשוק הס, עזריאלי שרונה, מתחם עזריאלי

. בפרויקטאו המכר /ום ועל רמות דמי השכירות ישפיע באופן ישיר על הביקושיהחברה 

משרד /של רכישת דירה אפשרותעשויים חלק מהלקוחות הפוטנציאליים לבחון , כן-כמו

 .משרד חדשים/ושיפוצה באופן פרטי חלף רכישת דירה" יד שניה"

 . הינו זניח היזמי בארץ ן"חלקה בשוק הנדל ,חברההערכת הל

 

 



 מידע אודות הפרויקט .8

 הצגת הפרויקט 8.1

 אביב-תל מיקום הפרויקט
 מסחר משרדים מגורים 

 2115תחילת  2111אמצע   2112סוף  התחלת שיווק בפועלמועד 
תיאור קצר של 

 **הפרויקט
מסחר ומשרדים , פרויקט משולב מגורים

 אביב-במתחם מידטאון תל
 **2118 2116 *2116 בפועל/מועד סיום שיווק צפוי

חלק התאגיד 
 האפקטיבי בפרויקט

 2111 (בפועל)מועד התחלת עבודות הקמה  111%

 מבנה האחזקה
 בפרויקט

 2118 (מתוכנן)מועד סיום עבודות הקמה  לעיל 1.1כמפורט בסעיף 

ציון שמות השותפים 
 לפרויקט

 זכויות משפטיות בקרקע --
דונם  1.5; בבעלות החברה דונם קרקע פרטית 11.5

 אביב-בחכירה מעיריית תל
שיטת הצגה בדוחות 

 הכספיים
-- 

הסכמים מיוחדים 
 (אחר/פינוי בינוי/קומבינציה)

-- 

מועד רכישת הקרקע 
 עליה יבנה הפרויקט

6/2111 
חשיפות מהותיות של התאגיד 

 לפרויקט
 ;השלמת ביצוע הפרויקט במועד

 שיווק שטחי המסחר של הפרויקט
שטח הקרקע עליה יבנה 

 הפרויקט
 נושאים מיוחדים דונם 15-כ

השגה בפרויקט ראה סעיף -לפרטים אודות דיור בר
 .להלן 16.2

 .ת דיור במלאיויחידשלוש  ונותר * 
ן להשכרה "ידי דירקטוריון החברה כי יבוצע שינוי ייעוד של שטחי המסחר לנדל-הוחלט על 2115בחודש ספטמבר . הפרויקט כולל גם שטחי מסחר שלמועד מתאר זה טרם נמכרו ** 

ן "הסיווג של שטחי המסחר ממלאי לנדל התומכים בשינוי, הנדרשים בתקני החשבונאות המקובלים, טרם נתגבשו התנאים המלאים, נכון למועד מתאר זה. לטווח הארוך
 . להשקעה

 

 ביצוע בשלבי היה מועד לאותו הפרויקט שכן ,IFRS15 חשבונאות בינלאומי את תקןבמסגרת דוח ההתאמה  מוקדם ביישום החברה אימצה, 2115 לשנת הכספיים מהדוחות החל

 2115, 2114להלן נתונים נוספים אודות הפרויקט לשנים . ח"אלפי ש 114,452 בסך כולל של נקי הכירה החברה ברווח 11.9.2116עד ליום  ,כתוצאה מיישום התקן. מתקדמים

אלא אם כן  - "(הביצוע דוח)"הביצוע שעורך המפקח מטעם הבנקים המממנים את הפרויקט  ותדוח מתוךהנתונים נלקחו . 2116בספטמבר  11ולתשעת החודשים שהסתיימו ביום 

 . נרשם מפורשות אחרת
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 111%נתונים לפי  - 30.9.1026 – תקופת הדיווח

 (מטבעות הפעילותנתונים כספיים ב) תקופת הדיווחהאחרון של  םליו, נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט
 ליום האחרון של תקופת הדיווח , נתונים הקשורים לתקבולי הפרויקט

 (מטבעות הפעילותנתונים כספיים ב)

 לפנינתונים הקשורים לרווח 
ליום , של הפרויקט מס

האחרון של תקופת הדיווח 
 (במטבע הפעילות( )מאוחד)

מתחילתו ועד סיומו )תחזית עדכנית של עלויות כוללות של הפרויקט 
 :(ח"אלפי ש) לסוף התקופה( הצפוי

ם הושקעו לסוף רעלויות שהושקעו בפועל ושט
 :(ח"אלפי ש) התקופה

/ ד"כמות יח
שטח שנחתמו 
לגביהן הסכמי 

רה עד ליום מכי
האחרון של 

 התקופה

תמורה 
כוללת בחוזי 

מכירה 
מחייבים 

שנחתמו עד 
ליום האחרון 
 של התקופה

 (ח"אלפי ש)
לא כולל )

 1(מ"מע

תמורה 
יה וכוללת צפ

בפרויקט 
לרבות )

מחוזים 
שטרם 
 (נחתמו

( ח"אלפי ש)
לא כולל )

 2(מ"מע

מחיר ממוצע 
ר "למ

בפרויקט 
בפועל 

בתקופה 
 השוטפת

( ח"אלפי ש)
לא כולל )

 (מ"מע

מחיר ממוצע 
ר בפרויקט "למ

לפיו חושבה 
התמורה 
הכוללת 

יה והצפ
אלפי ) בפרויקט

לא כולל ( )ח"ש
 3(מ"מע

מקדמות 
שנתקבלו 

ליום האחרון 
 של התקופה

 4במצטבר

כ רווח "סה
צפוי ( הפסד)

, בפרויקט
 לפני מס

 

רווח , מתוכו
( הפסד)

בדוח שהוכר 
, רווח והפסד

 לפני מס
עלות קרקע 

 5והיטלים
עלויות  6עלות בניה

 אחרות
כ השקעה "סה

כוללת בפרויקט 
 7(יהוצפ)

עלויות 
שהושקעו 

בפועל 
 8במצטבר

עלויות שטרם 
 הושקעו

שיעור 
השלמה 

 כספי

 269,244 2,169,820 272,739 1,014,833 2,292,202 419,631 89% 

 ד"יח 334

 (ר"מ 17,334)
840,000 884,176 16.2 16.39 442,000 

362,203 71,11310 

ר "מ 84,371
כולל )משרדים 
 (חניות

928,000 
 (כולל חניות)

992,972 
 (כולל חניות)

לא ) 22.4
 (כולל חניות

לא כולל ) 22.9
   11 (חניות

637,000  

-  
 -  32.47 - 226,91812 - (מסחר)

-  
 (מסחרחניות )

- 61,64013 - 21014 - 

 

 

 

                                                      

 .2116מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת   1
 . ערך תמורה מתואםלפי   2
 .מתואם תמורה ערך לפי    3
 .2116מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת   4
 . מוצגת בניכוי הפחתה לשווי הוגן של התחייבות רכישה 2116לרבעון השלישי לשנת  הכספיים בדוחותשווי הקרקע . ח''מיליון ש 511-עלות הקרקע הסתכמה לסך של כ  5
 . כולל אגרות והיטלי בניה  6
 .לפרויקט להוצאות עלויות החזר כוללו מימון כולל צפויות השקעות סך  7
 .סך עלויות שהושקעו בפועל כולל מימון וכולל החזר עלויות להוצאות לפרויקט  8
 .ל לגבי משרדים"כנ. פי סוג הדירה-ר דירות על"חשוב לציין כי קיימת שונות בין מחיר למ. פי העניין-על, ר משרדים"דירות ומחיר ממוצע למר "הנתונים מייצגים מחיר ממוצע למ  9

 .בהתאם לדוח ההתאמה  10
 .לעיל 9ראה הערה  11
 .ר''מ 18,111-בגין כ  12
 .חניות 522תמורה עבור   13
 .פי תמהיל בין כל החניות-ר נקבע על"ועל כן מחיר למ, כפולה וטורית, רגילה: ות מורכב משלושה סוגי חניותתמהיל החני. ר חניה"מייצג מחיר ממוצע למ  14
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 111%נתונים לפי  - 32.21.1022 – תקופת הדיווח

 (מטבעות הפעילותנתונים כספיים ב( )על בסיס מאוחד)האחרון של תקופת הדיווח  םליו, נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט
 ( על בסיס מאוחד)ליום האחרון של תקופת הדיווח , נתונים הקשורים לתקבולי הפרויקט

 (מטבעות הפעילותבנתונים כספיים )

לפני נתונים הקשורים לרווח 
ליום , של הפרויקט מס

האחרון של תקופת הדיווח 
 (במטבע הפעילות( )מאוחד)

מתחילתו ועד סיומו )תחזית עדכנית של עלויות כוללות של הפרויקט 
 :(ח"אלפי ש) לסוף התקופה( הצפוי

ם הושקעו לסוף רעלויות שהושקעו בפועל ושט
 :(ח"אלפי ש) התקופה

/ ד"כמות יח
שטח שנחתמו 
לגביהן הסכמי 
מכירה עד ליום 

האחרון של 
 התקופה

תמורה 
כוללת בחוזי 

מכירה 
מחייבים 

שנחתמו עד 
ליום האחרון 
 של התקופה

 (ח"אלפי ש)
לא כולל )

 15(מ"מע

תמורה 
יה וכוללת צפ

בפרויקט 
לרבות )

מחוזים 
שטרם 
 (נחתמו

( ח"אלפי ש)
לא כולל )

 16(מ"מע

וצע מחיר ממ
ר "למ

בפרויקט 
בפועל 

בתקופה 
 השוטפת

( ח"אלפי ש)
לא כולל )

 (מ"מע

מחיר ממוצע 
ר בפרויקט "למ

לפיו חושבה 
התמורה 
הכוללת 

יה והצפ
אלפי ) בפרויקט

לא כולל ( )ח"ש
 17(מ"מע

מקדמות 
שנתקבלו 

ליום האחרון 
 של התקופה

 18במצטבר

כ רווח "סה
צפוי ( הפסד)

, בפרויקט
 לפני מס

 

רווח , מתוכו
( הפסד)

בדוח שהוכר 
, רווח והפסד

 לפני מס
עלות קרקע 

 19והיטלים
עלויות  20עלות בניה

 אחרות
כ השקעה "סה

כוללת בפרויקט 
 21 (יהוצפ)

עלויות 
שהושקעו 

בפועל 
 22במצטבר

עלויות שטרם 
 הושקעו

שיעור 
השלמה 

 כספי

 269,622 2,102,210 280,230 2,942,802 2,296,417 842,183 61% 

ד "יח 338
 347,000  16.223 16.6 869,607 860,000 (ר"מ 17,620)

440,144 36,88224 

ר "מ 84,371
כולל )משרדים 
 (חניות

928,000 
 (כולל חניות)

991,880 
 (כולל חניות)

לא ) 22.4
 (כולל חניות

לא כולל ) 22.9
  25(חניות

470,000 

-  
 -  32.47 - 226,91826 - (מסחר)

-  
 - 21028 - 61,64027 - (חניות מסחר)

 

 

 

                                                      

 .2115 לשנת הכספיים הדוחות מתוך  15
 .מתואםתמורה לפי ערך   16
 .מתואםתמורה לפי ערך   17
 .2115הכספיים לשנת מתוך הדוחות   18
 . מוצגת בניכוי הפחתה לשווי הוגן של התחייבות הרכישה 2115שווי הקרקע בדוחות הכספיים לשנת . ח"מיליון ש 511-עלות הקרקע הסתכמה לסך של כ  19
 .כולל אגרות והיטלי בניה  20
 . לפרויקט להוצאות עלויות החזר כוללו מימון כולל צפויות השקעות סך  21
 . לפרויקט להוצאות עלויות החזר כוללו מימון כולל עלויות שהושקעו בפועל סך  22 

 .ל לגבי משרדים"כנ. פי סוג הדירה-ר דירות על"חשוב לציין כי קיימת שונות בין מחיר למ. פי העניין-על, ר משרדים"ר דירות ומחיר ממוצע למ"הנתונים מייצגים מחיר ממוצע למ  23
 .בהתאם לדוח ההתאמה  24
 .לעיל 21ראה הערה  25
 .ר"מ 18,111בגין   26
 .חניות 522תמורה עבור  27
 .פי תמהיל בין כל החניות-ר נקבע על"כן מחיר למ-ועל, כפולה וטורית, רגילה: תמהיל החניות מורכב משלושה סוגי חניות. ר חניה"מייצג מחיר ממוצע למ  28
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 111%נתונים לפי  - 32.21.1024 – תקופת הדיווח

 (מטבעות הפעילותנתונים כספיים ב( )על בסיס מאוחד)האחרון של תקופת הדיווח  םליו, נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט
 ( על בסיס מאוחד)ליום האחרון של תקופת הדיווח , נתונים הקשורים לתקבולי הפרויקט

 (מטבעות הפעילותבנתונים כספיים )

לפני נתונים הקשורים לרווח 
ליום , של הפרויקט מס

האחרון של תקופת הדיווח 
 (במטבע הפעילות( )מאוחד)

מתחילתו ועד סיומו )תחזית עדכנית של עלויות כוללות של הפרויקט 
 :(ח"אלפי ש) לסוף התקופה( הצפוי

ם הושקעו לסוף רעלויות שהושקעו בפועל ושט
 :(ח"אלפי ש) התקופה

שטח / ד"כמות יח
שנחתמו לגביהן 

הסכמי מכירה עד 
ליום האחרון של 

 התקופה

תמורה 
כוללת בחוזי 

מכירה 
מחייבים 

שנחתמו עד 
ליום האחרון 
 של התקופה

 (ח"אלפי ש)
לא כולל )

 (מ"מע

תמורה 
יה וכוללת צפ

בפרויקט 
לרבות )

מחוזים 
שטרם 
 (נחתמו

( ח"אלפי ש)
לא כולל )

 (מ"מע

ע מחיר ממוצ
ר "למ

בפרויקט 
בפועל 

בתקופה 
 השוטפת

( ח"אלפי ש)
לא כולל )

 (מ"מע

מחיר ממוצע 
ר בפרויקט "למ

לפיו חושבה 
התמורה 
הכוללת 

יה והצפ
אלפי ) בפרויקט

לא כולל ( )ח"ש
 (מ"מע

מקדמות 
שנתקבלו 

ליום האחרון 
 של התקופה

 במצטבר

כ רווח "סה
צפוי ( הפסד)

, בפרויקט
 לפני מס

 

רווח , מתוכו
( הפסד)

בדוח שהוכר 
, רווח והפסד

 לפני מס
עלות קרקע 

 29והיטלים
עלויות  30עלות בניה

 31אחרות
כ השקעה "סה

כוללת בפרויקט 
 (יהוצפ)

עלויות 
שהושקעו 

בפועל 
 32במצטבר

עלויות שטרם 
 הושקעו

שיעור 
השלמה 

 כספי

269,644 2,222,402 120,018 2,932,081 741,207 2,091,264 42% 

 12,230)ד "יח 311
 296,131  18.433  19.9 822,604  696,610 (ר"מ

409,93034 29,14035 

ר "מ 61,000
כולל )משרדים 
 (חניות

864,368 
 (כולל חניות)

983,732 
 (כולל חניות)

לא ) 22.31
 (כולל חניות

לא כולל ) 20.92
  36(חניות

196,488 

 -  32.47 - 226,91837 - (מסחר) -

 - 21039 - 61,64038 - (חניות מסחר) -

                                                      

 .בניכוי הפחתה לשווי הוגן של התחייבות הרכישהשווי הקרקע בדוחות הכספיים מוצגת . ח"מיליון ש 511-כעלות הקרקע הסתכמה לסך של   29
 .כולל אגרות והיטלי בניה  30
  .לפרויקט להוצאות עלויות החזר כוללו מימון כולל צפויות השקעות סך  31
  .לפרויקט להוצאות עלויות החזר כוללו מימון כוללעלויות שהושקעו בפועל  סך 32
 .ל לגבי משרדים"כנ. פי סוג הדירה-ר דירות על"חשוב לציין כי קיימת שונות בין מחיר למ. פי העניין-על, ר משרדים"ומחיר ממוצע למר דירות "הנתונים מייצגים מחיר ממוצע למ  33
 .ללא היוון עלויות מימון על ההון העצמי  34
 .והפסד רווח דרך ולא לעודפים ישירות נזקפו 2115 בינואר 1 ליום עד שנצברו רווחים, בהתאם לדוח ההתאמה  35
 .לעיל 11ראה הערה   36
 .ר"מ 18,111בגין   37
 . חניות 522תמורה עבור   38
 .פי תמהיל בין כל החניות-ר נקבע על"ועל כן מחיר למ, כפולה וטורית, רגילה: תמהיל החניות מורכב משלושה סוגי חניות. ר חניה"מייצג מחיר ממוצע למ  39



 (ח"באלפי ש) פרויקטבגולמית  רווחיות 8.2

 שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט אומדן

 
בהתאם לדוח מעקב 

 ביצוע ליום
30.22.1026 

בהתאם לדוח מעקב 
ביצוע ליום 
32.21.1022 

בהתאם לדוח מעקב 
ביצוע ליום 
32.21.1024 

 2,145,112 2,181,945 2,189,818 *צפויות בגין הפרויקט הכנסות
 1,915,172 1,941,711 2,124,711 ***צפויות פרויקט עלויות

 419,911 441,244 165,111 (במצטבר) לפני מס, הפרויקט בגין צפוי( הפסד) רווח
 19,241 16,771 87,217 **לפני מס, ה"ברורווח שכבר הוכר , מתוכו

 191,691 184,211 226,871 (במצטבר) לפני מס, ה"ברורווח שטרם הוכר , מתוכו
 17% 18% 15% )%( לפני מס, בפרויקט צפוי כולל רווח שיעור

ר לפיו חושב "ממוצע למ מחיר
 רווח

לפי ) לפני מס, הוכר שטרם
 (שימושים

 27.4 26.1 26.1 מגורים
 11.48 11.48 11.48 מסחרי

 11.91 11.9 11.9 משרדים

 121 121 121 חניות מסחר

 .צועיהבמתוך דוחות למדד ערך תמורה מתואם  *
סך השקעות צפויות כולל מימון וכולל החזר עלויות , הרלוונטיותלתקופות  ההתאמה ותבהתאם לדוח **

 .להוצאות לפרויקט
 (. הגדלת הוצאות)תקציביות  הגדלותתחת הנחות של  ***

 

 (ח"באלפי ש) פרויקטב הוכר שטרם גולמי לרווח רגישות ניתוחי 8.1

 רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר ניתוח

 
 השפעת

עלייה של 
2% 

 השפעת
עלייה 

 3%של 

 רווחכ "סה
 גולמי
 שטרם
 הוכר

בהתאם 
לדוח מעקב 
ביצוע ליום 
30.22.1026 

 השפעת
ירידה של 

3% 

 השפעת
ירידה 

 2%של 

 נחתמו שטרם שטחים של המכירה במחירי שינוי השפעת
 שטרם הצפוי הרווח עלר "למ, מחייבים מכירה חוזי לגביהם

 לפני מס, הוכר
199,149 185,741 165,111 144,716 111,158 

, הוכר שטרם הצפוי הרווח על *ההקמה בעלויות שינוי השפעת
 לפני מס

141,622 152,214 165,111 177,992 186,585 

חישוב השפעת  יצוין כי. בניה ומימון, יתרת העלויות בפרויקט הכוללות עלויות כלליות משקף חישוב של כלל *
 שללסכום כולל  (הוצאותהגדלת ) תקציביות הגדלות של הנחות תחת הינוהשינוי על עלויות ההקמה 

 . ח"ש לפיא 429,612

 (ח"באלפי ש) לפרויקט ליווי ומסגרות ספציפי מימון 8.4

 לפרויקט שנלקח ספציפי מימון
 המצב על בדוחבנקים  יתרות
 * הכספי

 118,157 קצר לזמן כהלוואות מוצג 11.9.2116
 -- ארוך לזמן כהלוואות מוצג

 67,794 קצר לזמן כהלוואות מוצג 11.12.2115
 -- ארוך לזמן כהלוואות מוצג

 118,414 קצר לזמן כהלוואות מוצג 11.12.2114
 -- ארוך לזמן כהלוואות מוצג

 הסכם ליווי יחיד עם שני תאגידים בנקאיים :מלווה מוסד
 מסגרת/  הלוואה אישור תאריך

 :הלוואה נטילת ותאריך
התקשרה החברה עם הבנקים המממנים בכתב  2114באוגוסט  7ביום . 2111בנובמבר  17

לרבות תיקון להסכם הליווי לפיו הבנקים המממנים יעמידו מימון לבניית הפרויקט בכללותו 
התקשרה החברה עם המממנים בכתב תיקון נוסף  2115חודש נובמבר בו מגדל המשרדים

שנקבעו בהסכם  דרך ההלוואה מועמדת לחברה בהתאם לאבני. כאמור בסעיף זה להלן
  .הליווי כמפורט בסעיף זה להלן

ח בגין מימון מחדש לרכישת "שמיליון  411-עד כ( 1: )ח כמפורט להלן"מיליון ש 2,661-כ (:ח"ש באלפי) מסגרתכ "סה
דיפון , ובגין מימון עבודות חפירה( ח"מיליון ש 114-סך של כ"( )אשראי פיננסי)"הקרקע 

מימון ( )"ח"מיליון ש 56-סך של כ)לעבודות המרתפים ולמימון הקמת הפרויקט , וביסוס
בדרך של ח יועמדו "מיליון ש 2,221-עד כ( 2); (בהתאמה, "מימון הקמת הפרויקט-ו" הקרקע

ח כמסגרת אשראי "מיליון ש 41-סך של עד כ( 1); "(ערבויות חוק מכר)"ערבויות חוק מכר 
 .לערבויות

 11-כ( 2); ח ערבויות חוק מכר"מיליון ש 961-כ( 2); ח אשראי פיננסי"מיליון ש 217-כ( 1) :נוצלה שטרם יתרה, מתוכה
 .ח אשראי לערבויות"מיליון ש

 וציון הריבית קביעת מנגנון
 (:טווח לצייןניתן ) הריבית

עמלה  :בגין ערבויות חוק המכר; 2%+פריים: בגין מימון הקרקע ומימון הקמת הפרויקט
מסכום כל ערבות מכר בתוספת הפרשי הצמדה למדד תשומות  1.85%שנתית בשיעור של 

מסכום כל ערבות  1.8%-1.4%עמלה שנתית בשיעור של  :בגין מסגרת הערבויות; הבניה
 .ירוף הפרשי הצמדהבצ

קרי , הקרן תיפרע במועד הפירעון האחרון; הריבית נפרעת בתשלומים חצי שנתיים :וריבית קרן פירעון מועדי
11.12.2118. 

 .כמפורט בסעיף זה להלן :מרכזיות פיננסיות תניות
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 לפרויקט שנלקח ספציפי מימון
: לרבות) אחרות מרכזיות תניות

 (:קצב מכירות וכדומה
 .כמפורט בסעיף זה להלן

 מרכזיות תניות הופרו האם ציון
 לתום אחרות מידה אמות או

 :הדיווח שנת

, 11.1.2116לפחות משטחי המסחר בפרויקט עד ליום  25%או הושכרו /מאחר שלא נמכרו ו
חלף , 2%+הריבית בגין מימון הקרקע ומימון הקמת הפרויקט הינה בסך פריים

 .1.5%+פריים
 non-recourseמסוג  האם

 (:לא/כן)
 לא

 מחשבון עודפים רורלשח תנאים
 האם ציון לרבות, הליווי

 :התנאים התקיימו

 .שחרור עודפים מחשבון ליווי הפרויקט מותנה בפירעון מלוא האשראי לבנק המלווה

 . להלן 8.7כמפורט בסעיף  :ביטחונות
ערבויות מבעלי מניות לטובת הסכם הליווי נמדדות לפי ) המניות מבעלי ערבות מקבלת הנובעת הטבה בניכוי * 

 (.השווי ההוגן נזקף להון בניכוי ההתחייבות למס הנובעת מההטבה. שווי הוגן במועד העסקה

 : בפרויקט( לרבות כתבי התיקון לו)להלן פרטים נוספים אודות הסכם הליווי 

 דיפון חפירה, הריסה לעבודות, לקרקע המימון להעמדת מוקדמים תנאים 8.4.1

 המשרדים ומגדל המגורים מגדל להקמת, וביסוס

להקמת , לעבודות ההריסה החפירה הדיפון והביסוס, העמדת המימון לקרקע

ידי המממנים הייתה כפופה -המרתפים ולהקמת מגדלי המגורים והמשרדים על

להתקיימות תנאים המוגדרים בהסכם הליווי עד למועדים המצוינים בהסכם 

רישום הבטוחות לטובת , השקעת הון עצמי: הותיים שבהםהמ)הליווי 

כי ביחס לתנאים , לעניין זה יצוין(. מכירה מוקדמת וכדומה, הממנים

התנאי למכירה מוקדמת של שטחי מסחר , המוקדמים להקמת מגדל המגורים

הוסר וכן תנאי המכירה המוקדמת ביחס למגדל המגורים ומגדל המשרדים 

 .להלן 8.4.2השתנו כאמור בסעיף 

 תנאים וכן המשרדים מגדל, המגורים מגדל להקמת נוספים מוקדמים תנאים 8.4.2

 בפרויקט המסחר שטחי להקמת מוקדמים

התקשרו הצדדים בכתב תיקון נוסף להסכם הליווי לפיו  2115בחודש נובמבר 

כי עד , לעניין זה יצוין)המימון יכלול גם מימון בניית שטחי המסחר בפרויקט 

התיקון האמור שטחי המסחר היו חלק מהמימון למגדל  להתקשרות בכתב

וכן השתנו חלק מהתנאים למימון מגדל המגורים ומגדל המשרדים ( המגורים

 :כמפורט להלן

שינוי  - (לרבות שטחי המסחר הכלולים בו)מימון מגדל המגורים  8.4.2.1

ד לפחות "יח 291מכירה מוקדמת של  -תנאי המכירה המוקדמת 

התנאי ; שווי מלאי כל הדירות בפרויקטמ 91%-בשווי כולל של כ

משטחי המסחר אינו תנאי למימון  11%של מכירה מוקדמת של 

 .מגדל המגורים

 יתקיימו כל תנאי המימון ביחס למגדל  - מימון מגדל המשרדים 8.4.2.2

 75%-מכירה מוקדמת בשווי כולל שלא יפחת מ; המגורים

 .משוויים המלא של שטחי המשרדים

יתקיימו כל התנאים המוקדמים לשלבי  - מימון מבני המסחר 8.4.2.1

המימון הקודמים לרבות ביחס למגדל המגורים ומגדל 

יתקבלו ; ייחתם הסכם עם קבלן לבניית מבני המסחר; המשרדים

התחייבות החברה . כל האישורים הנדרשים לבניית מבני המסחר

יתקיימו התנאים אשר  - או השכרת שטחי המסחר/למכירת ו

אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ןפורטו בכתב התיקו
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 2116במרץ  11עד ליום ( א: )העיקריים שבהם מפורטים להלן

בשווי כולל שלא  מאושרת מכירה בתנאי ריימכרו שטחי המסח

משוויים המלא של כל שטחי המסחר  25%-יפחת מסך השווה ל

יימכרו כל שטחי המסחר  2118במרץ  11עד ליום ; בפרויקט

במרץ  11עד ליום ( ב)לחילופין ; נאי מכירה מאושרתבת בפרויקט

 11עד ליום ; לפחות משטחי המסחר בפרויקט 25%יושכרו  2116

נוספים לפחות משטחי המסחר בפרויקט  15%יושכרו  2117במרץ 

; משטחי המסחר בפרויקט יושכרו 61%עד המועד האמור , קרי)

שטחי נוספים לפחות מ 11%כרו יוש 2118בינואר  11ליום  עד

 משטחי 71% האמור המועד עד, קרי) המסחר הכלולים בפרויקט

מכירה של כל  2118במרץ  11עד ליום ; (יושכרו בפרויקט המסחר

לאחר השכרת ; מאושרת מכירה בתנאי שטחי המסחר בפרויקט

משטחי המסחר בפרויקט החברה תהיה רשאית לפנות  61%

הנזכרת  למממנים בבקשה לוותר על דרישת מכירת שטחי המסחר

פורטים לעיל ביחס לשטחי ככל שלא יתקיימו התנאים המ. לעיל

 עוד כל המסחר הדבר לא יהווה הפרה של הסכם הליווי

אך האשראי הפיננסי  ,הליווי הסכם תנאי יתר כל מתקיימים

חלף ) 1%+ישא ריבית שנתית בשיעור של פרייםי

בכל מקרה החברה תהיה מחויבת לעמוד בתנאי (. 2.2%=פריים

בכפוף לאמור  32.3.1027 מכירה של כל שטחי המסחר עד ליום

 .לעיל( ב)ק "בס

כתב התיקון האמור כולל התחייבויות נוספות של החברה ובין היתר , בנוסף

 .ביחס להשכרת שטחי פרסום והתחייבויות לעניין ניהול שטחי המסחר

 ושיפוי סעדים, הפרה מקרי 8.4.1

ים שהעיקריים שבהם מפורטים בהסכם הליווי נקבעו מספר מקרי הפרה וסעד

עד ( למעט בניית מגדל המשרדים)אם לא הוחל בביצוע כלל הפרויקט ( א) :להלן

אם קצב המכירות או ( ב); (התנאי האמור התקיים) 2114בנובמבר  11ליום 

פי דוח האפס או מחירי -קצב קבלת התקבולים בפרויקט איטי מהצפוי על

אם לפי ( ג); ג שנקבע בהסכם הליוויהמכירה נמוכים מדוח האפס בכפוף לחרי

שיקול דעתם והערכתם הבלעדית של המממנים חל שינוי לרעה בשווי הבטוחות 

ואין בבטוחות הקיימות כדי להבטיח את עמידתה של החברה בהתחייבויותיה 

אם יחול שינוי ( ד); פי הסכם הליווי והחברה לא העמידה בטוחות חלופיות-על

או בשיעורי ההחזקה בחברה /במבנה ההחזקה ו, יןבמישרין או בעקיפ, כלשהו

 השינויים למעט אך, מבלי שהתקבלה הסכמת המממנים מראש ובכתב

אם יחול שינוי כלשהו בזהות בעלות השליטה ( ה); הליווי הסכם לפי המותרים

מבלי , בבעלי המניות בחברה או בחלק מבעלות השליטה בבעלי המניות בחברה

אך למעט השינויים המותרים  , מראש ובכתבשהתקבלה הסכמת המממנים 

בנובמבר  11לא יושלם עד ליום  40אם הליך הפרצלציה( ו); לפי הסכם הליווי

אם ( ז); (התנאי האמור התממש)ימים מהמועד האמור  61ואף לא בחלוף  2114

או /החברה תידרש לפירעון מוקדם של חובות שהיא חייבת למוסדות פיננסיים ו

כי הסכם הליווי , לעניין זה יצוין( ח); או לנושה מהותי אחר/ולבעלי אגרות חוב 

: כגון)קובע מספר מקרי הפרה ביחס לבעלי המניות בחברה ובעלות השליטה 

                                                      

 .ע"התבפי -לפרויקט על" 4טופס "הפרצלציה הינו תנאי לקבלת  הליך  40
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אם מי מבעלי ; עוןרנקיטת הליכי חדלות פי; פ"נקיטת הליכי הוצל; עיקולים

או בעלות השליטה לא יעמדו בהתחייבויות לרישום השעבודים /המניות ו

לעיל ובלבד שלדעת המממנים ( ז)ק "אם יחול האמור בס; ת המממניםלטוב

פי -או קיום ההתחייבויות על/האירוע האמור משפיע לרעה על ביצוע הפרויקט ו

להלן ' ביחס לחברה יחול גם האמור בסעיף ו, כן-כמו(. הסכם הליווי וכדומה

 (.התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות)

יהיו המממנים , מקרי ההפרה המפורטים בהסכם הליוויבקרות אחד או יותר מ

; רשאים להפסיק את העמדת המימון ולמנוע משיכת כספים מחשבון הפרויקט

בשיעור שייקבע , כולו או חלקו, להעלות את שיעור הריבית החל על האשראי

להעמיד את סכום המימון הכולל ; פי שיקול דעתם הבלעדי של המממנים-על

; רבות לדרוש מרוכשי הדירות השבת פנקסי השוברים לעיללפירעון מיידי ל

 .ולממש בטוחות וערובות

כי החברה תשפה ותפצה את המממנים בגין כל טענה , בהסכם הליווי הוסכם

 .או נזק שייגרמו להם בקשר עם הפרויקט/או הפסד ו/ו

 המממנים כלפי החברה של נוספות התחייבויות 8.4.4

לות למעט הקמת החברה התחייבה שלא לעסוק בשום פעי 8.4.4.1

 .הפרויקט וזאת עד לפירעון סכום המימון הכולל

עד לקבלת אישור מהמממנים כי החברה פרעה את כל חובותיה  8.4.4.2

החברה לא , פי הסכם הליווי-וקיימה את כל התחייבויותיה על

או מי /למי מבעלי מניותיה ו, במישרין או בעקיפין, תשלם

דמי , הוצאות, שכר, החזר הלוואות בעלים, דיבידנדים 41מטעמם

או /עמלות או כל סכום המגיע ו, דמי השתתפות, דמי יעוץ, ניהול

בין בכסף ובין בשווה כסף וכן לא יאפשרו להם , שיגיע להם

אף האמור -על. למשוך כל סכום כסף או שווה כסף כאמור לעיל

או מי מטעמם /החברה תהיה רשאית לשלם לבעלי המניות ו, לעיל

או בגין שירותי בניה או בגין ניהול /ווק ותשלומים בגין שירותי שי

או בגין שירותי ניהול פיננסי והכל בגבולות התקציב /הנדסי ו

החברה תהיה , בנוסף"(. התשלומים המותרים)"שאושר לפרויקט 

גם אם , רשאית לשלם את התשלומים המותרים לבעלי מניותיה

ובלבד שמלוא סכומי החריגה , יחרגו מגבולות תקציב הפרויקט

בגין התשלומים המותרים ישולמו אך ורק ממקורותיה העצמיים 

 .של החברה

 החברה של פיננסיות מידה באמות לעמידה התחייבות 8.4.5

כל אחד מבעלי המניות כלפי המממנים כי עד במסגרת הסכם הליווי התחייב 

לפירעון סכום המימון הכולל לפי הסכם הליווי הוא יעמוד באמות מידה 

נקבעו אמות המידה , ן"ביחס לאלקטרה נדל. ורטו לגביופיננסיות מסוימות שפ

 :הפיננסיות המפורטות להלן

 המאזן לסך( מיעוט זכויות כולללא ) החברה של המאוחד העצמי ההון יחס .1

 .14%-מ שהיא עת בכל יפחת לא, החברה של המאוחד

                                                      

 .מטעמם או במקומם שיבוא שלישי לצדאו /ו החמשפ בן בשליטת לתאגידאו /ו משפחותיהם לבני וכן  41
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 המאזן לסך( מיעוט זכויות כולללא ) החברה של סולו העצמי ההון יחס .2

 .25%-מ שהיא עת בכל יפחת לא, החברה של סולו

 . 11.12.2116תשלם דיבידנדים עד ליום  לאן כי "התחייבה אלקטרה נדל, בנוסף

 ההחברה נטל, לעיל בדבר אופן מימון הפרויקט של החברה זהבנוסף לאמור בסעיף  8.5

לצורך מימון רכישת מקרקעי הפרויקט ופעילות החברה , הלוואות מבעלי מניותיה

 כי ההלוואות מבעלי מניות, יצוין .2115לדוחות הכספיים לשנת . ב9כמפורט בביאור 

 .רטה להחזקות בעלי המניות במניות החברה-ועמדו פרוה ,כאמור החברה

. ב12-ו. א 12ראה גם ביאורים לפרטים אודות שעבודים וערבויות עיקריות של החברה  8.6

 .2115לדוחות הכספיים לשנת 

 הפרויקט על המוטלים שעבודים 8.7

 פירוט סוג

 המובטח הסכום
 (ח"אלפי ש)

 
30.9.1026 32.21.1022 32.21.1024 

 דרגה שעבודים
 ראשונה

משכנתא מדרגה ראשונה על מקרקעי הפרויקט  .1
 .פי הסכם הליווי-ושעבוד זכויות על

שעבוד , שעבוד חשבון הפרויקט, הפרויקט שעבוד .2
או /ו מרוכשיםוהמחאה על הזכויות לקבלת כספים 

שעבוד , הביטוח פוליסת שעבוד, שוכרים בפרויקט
 עלשעבוד , זכויות מרשויות המס בקשר עם הפרויקט

עם צדדים  החברה של בהסכמים החברה זכויות
 .שלישיים

ניטין מו, שעבוד הון המניות הבלתי נפרע של החברה .1
החברה ושעבוד שוטף על כל יתר הנכסים וזכויות 

 .החברה בהווה ובעתיד

 ללא הגבלה בסכום

 אזהרההערות ) אחר
 ב"וכיו

, הערות אזהרה לטובת קוסט פורר גבאי את קסירר
מ שנתן לה "ולטובת בנק הפועלים בע שותפות רשומה

 .משכנתא
ת אזהרה והערוע "הערת אזהרה לטובת נת רשומה, כן-כמו

 .אביב-לטובת עיריית תל

- 

 

 (ח"באלפי ש) בפרויקט למשיכה הצפויה העודפים יתרת וביןבין הרווח הצפוי  התאמה 8.8

 165,111 :*לפני מס, צפוי רווח
 241,752 :**למשיכה צפויים עודפיםכ "סה

 2118יוני  עודפים למשיכת צפוי מועד
 רעון כל הלוואות השותפים לרבות הריבית שנצברה בגינןיהסכמת הבנק המלווה וכן פ עודפים למשיכת מתלים תנאים

 .11.11.2116מתוך דוח מעקב ביצוע ליום  * 
הצפויים למשיכה מוצגים  העודפים. 21%בשיעור של  הינו העודפים למשיכת הצפוי במועד המס שיעור ** 

 .המתייחס המס ניכויריבית בגין הלוואות הבעלים ולאחר  פירעוןלאחר 

 לקוחות .9

 ושטחי וחניות בפרויקט משרדים, דירות רוכשי של הרב המספרו, הפרויקט של לאופיו לב בשים

 קוסט ,לחברה ישנו לקוח אחד. מלקוחותיה במי תלות אין לחברה, להשכרה המיועדים המסחר

אשר רכש  ,ברוכשת שותפים קבוצות לרבות "(הרוכשת)" רשומה שותפות, קסיררפורר גבאי את 

 .42החברה הכנסות מסך 15%-ההכנסות מההתקשרות עימו מהוות כשטחי משרדים אשר 

                                                      

הצפוי במועד הקרוב ח "ליון שימ 1.4סך של תשלום בלמעט  ,ושילם לחברה את מרבית התשלומים ,ברמת מעטפת שטחי המשרדים אותם רכשאת  הלקוח קיבל  42
 . מתמורת הממכר 5%בשיעור של  4טופס עת קבלת תשלום המפתח בולמעט 
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 הממכר למכירת "(המכר הסכם)"בהסכם מכר  והרוכשת החברה התקשרו, 2111 מרץחודש ב

 43"(.המשרדים מגדל)" בפרויקט להיבנות המתוכנן משרדים במגדל ימוקם אשר, (להלן כהגדרתו)

"( המכר להסכם התוספת)" המכר להסכם בתוספת והרוכשת החברה התקשרו, 2114 יוליחודש ב

 קומות)"קומות במגדל המשרדים  16( בכפוף לאמור להלן)לפיה הרוכשת תרכוש מהחברה 

שעיקרם ביטול התנאים המתלים והגדרת  המכר בהסכם שינויים מספר נערכו וכן"( הרוכשת

 45התקשרה החברה עם כל מממשי האופציה 2114יולי חודש ב, בנוסף. 44תנאים מפסיקים תחתם

קומות נוספות  5למכירת  "(האופציה מממשי עם המכר הסכמי)"פרדים ומותנים נבהסכמי מכר 

 "(.קומות מממשי האופציה)"ממגדל המשרדים 

 :נוספות קומות לרכישת ואופציה הממכר

שלמות קומות  16( א"(: )הממכר)"החברה תמכור לרוכשת את הממכר כמפורט להלן  9.1

ר ברוטו בכל "מ 1,617-ל כבשטח מוערך ש( ברמת מעטפת)ורציפות המיועדות למשרדים 

ואשר ימוקמו מעל )קומה אשר יהוו את קומות המשרדים הראשונות במגדל המשרדים 

 475( ב); (ככל שיהיו כאלו במגדל המשרדים, או בעלי אופי ציבורי/שטחים מסחריים ו

: המשרדים כדלקמן שטחים שייוחדו לרוכשת ושאינם בקומות( ג) ;46חניות תת קרקעיות

שטחים וחדרים טכניים מקוריים המשרתים את הממכר , חדר שנאים, לובי נפרד לממכר

חלק יחסי בשטחים המשותפים המשמשים ( ד); בלבד כפי שפורט בתוספת להסכם המכר

ר "מ 584-ל של כמחסנים בשטח כול( 5); (47ר בלבד"מ 511בהיקף של )את הפרויקט 

 (.ברוטו

בחודש מאי "(. האופציה)"קומות משרדים שלמות  6לרוכשת הייתה אופציה לרכישת עד  9.2

 2114ביולי  2הרוכשת סיחרה את האופציה האמורה למממשי האופציה וביום  2111

התקשרה החברה עם כל אחד ממממשי האופציה בהסכמי מכר מותנים למכירת הקומות 

ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד "מיליון ש 81-כולל של כהאמורות בתמורה לסך 

יתר התנאים . ח"מיליון ש 1.9-ובתוספת ריבית בסך של כ (להלן 9.1כהגדרתו בסעיף )

המהותיים של הסכמי המכר עם מממשי האופציה דומים במהותם לתוספת להסכם 

מיום נקבע ללא יאוחר שלמעט ביחס למועד מסירת החזקה )המכר בין החברה לרוכשת 

 (.ובכפוף להוראות חוק המכר 2118בפברואר  16

 :תמורת הממכר

-בתמורה לממכר תשלם הרוכשת לחברה את תמורת הממכר המסתכמת לסך כולל של כ 9.1

בתוספת הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה , מ כדין"ח בתוספת מע"מיליון ש 262

ובתוספת  ,48(בהתאמה, "תמורת הממכר"-ו" המדד)" 2112למגורים חודש אוקטובר 

מ בגין התקופה "ובתוספת מע( ללא הצמדה למדד)ח "מיליון ש 2.8-ריבית בסך של כ

 תובטח ששולמה תמורה .2114במאי  7והסתיימה ביום  2111במאי  7שהתחילה ביום 

 .המכר חוק להוראות בהתאם

                                                      

 באי פגיעה למנועמנת -ועל לרוכשת שהועברה ערך ניירות רשות לעמדת בהתאם. החברה של המבקר החשבון כרואה הרוכשת כיהנה 2112 בינואר 9 ליום עד  43
 .לחברה הרוכשתידי -מתן שירותי רואה חשבון מבקר על הופסק, החברה של החשבון כרואת הרוכשת של תלות

 .המפסיקים התנאים את לממש עוד רשאים אינם והצדדים לתוקף נכנסו המכר להסכם והתוספת המכר הסכם כי, יצוין זה לעניין  44
 ייקראו, העניין לפי, האופציה קומות מתוך שלמות קומותאו /ו קומה לרכוש מעוניינים שיהיו ברוכשת שותפים הינם בהם המניות שבעלי תאגידים או הרוכשת  45

 ".האופציה מממשי: "ולהלן לעיל
בהתאם  והכלתהיה הרוכשת רשאית לבטל את רכישת החניות הנרכשות , ידי הרוכשת-במקרה בו עיריית תל אביב תמנע שימוש ייחודי בחניות הנרכשות על  46

הרוכשת תהיה רשאית לשכור מהחברה חניות במספר שלא יעלה על מספר החניות , במקרה של ביטול כאמור. לתנאים הקבועים בהסכם המכר והתוספת לו
 .בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם המכר והכלשרכישתן בוטלה 

 .בלבד התמורה חישוב לצרכי נקבע האמור השטח  47
 הממכר תמורת, בנוסף"(. המוערכת הממכר תמורת)"עו הצדדים להסכם המכר התאמה בתמורת הממכר לפי נתוני היתר הבניה לאחר קבלת היתר הבניה יבצ  48

 התמורה)"ידיו -על שתבוצע סופית למדידה ובהתאם לרוכשת הממכר מסירת לפני הצדדיםידי -על שיוסכם מודדידי -על נוספת פעם תעודכן המוערכת
 "(.הסופית
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להשכיר שטחים במגדל המשרדים לפירמת /החברה התחייבה כלפי הרוכשת שלא למכור 9.4

 .מועסקים 511חשבון המונה מעל רואי 

 רכוש קבוע .11

ראה , בנוסף .לעיל 8פורט בסעיף  יולמעט הפרויקט אודות, לחברה אין רכוש קבוע בהיקף מהותי

 .2116לדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת  1וביאור  2115לדוחות הכספיים לשנת  6ביאור 

 הון אנושי .11

ל לחברה באמצעות מר איציק "מספקת חברת ניהול שירותי מנכ 2112אוקטובר  מחודש החל

, בעבור שירותי הניהול כאמור .מעביד-ם יחסי עובדמיבין החברה לבין מר חממי לא מתקיי. חממי

-כמו .בהתאמה, ח"אלפי ש 768-ח ו"אלפי ש 768סך של  2116-ו 2115שולם לחברת הניהול בשנים 

 .באמצעות הסכם העסקה אישי בכתב רה עובדת אחת בתפקיד מזכירהידי החב-מועסקת על, כן

 חומרי גלם וספקים .12

הקבלן "או " הקבלן)"התקשרה החברה עם חברה מקבוצת אלקטרה , 2111באפריל  29ביום 

להלן יפורטו  "(.הסכם המסגרת)"יקט ובהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות הפר"( המבצע

 :תנאיו העיקריים של הסכם המסגרת

ולמינויו של  50הפרויקט 49הסכם המסגרת הינו הסכם לביצוע עבודות - מהות הסכם המסגרת .א

התמורה בגין ביצוע עבודות  .הקבלן המבצע כקבלן ראשי בפרויקט וכל העבודות הכרוכות בכך

בפועל עבודות החפירה ודיפון  .8%+ או לחילופין בדרך של עלות  פאושליתהפרויקט תהיה 

 .כאשר כל יתר העבודות מבוצעות בתמורות פאושליות, 8%+ בוצעו בתמורה לעלות 

בהתאם ללוחות ולהשלימן הקבלן המבצע מתחייב להתחיל בביצוע העבודות  - לוחות זמנים .ב

" 4טופס "הקבלן המבצע יהיה אחראי לקבלת . 51הסכמים הפרטנייםהזמנים שייקבעו ב

תעודת גמר לעבודות וזאת עד ולא יאוחר מהמועד לסיום העבודות כפי שייקבע לאכלוס ו

 .בהסכמים הפרטניים

וההסכמים  פי הסכם המסגרת-להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן המבצע על - בטחונות .ג

ימציא הקבלן המבצע לחברה , במלואן ובמועדן (52לרבות במהלך תקופת הבדק)הפרטניים 

דות מדד אוטונומיות ובלתי מותנות בשיעור שייקבע בהסכמים ערבויות בנקאיות צמו

הפרטניים אשר תהיינה בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל עד לסילוק הסופי של 

 .שכר כל אחד מההסכמים הפרטניים ולמשך כל תקופת הבדק

מכל מין ב "וכיותאונה  ,אובדן, הוא האחראי הבלעדי לכל נזקהקבלן המבצע  - אחריות הקבלן .ד

לכל רשות  ,לרבות לחברה, או רכוש אשר ייגרמו לכל אדם/לרבות נזק גוף ו, או סוג שהוא/ו

לכל מבנה המצוי באתר העבודות או מחוץ לאתר  ,לקבלנים האחרים ,עירונית או ממשלתית

כתוצאה ישירה או עקיפה , או לרכושם של כל אחד מאלה/לכל צד שלישי אחר ואו  ,העבודות

בין בתקופת ביצוע , או קבלני המשנה שלו/שלוחיו ו ,עובדיו ,ידי הקבלן-עלבודות מביצוע הע

או הוצאה אחרת מסוג /ו ,פיצוי ,הקבלן יישא בתשלום כל קנס. העבודות ובין בתקופת הבדק

כן יהיה הקבלן . טלו או יחולו עקב כל מעשה או מחדל כאמור או כתוצאה מהםוכל שהוא שי

פי כל דין במהלך ביצוע -שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על אחראי לכל נזק אחר במידה

                                                      

כהגדרתם )אשר יימסרו לקבלן המבצע בהתאם להוראות ההסכמים הפרטניים , עבודות בקשר עם הקמת הפרויקט או כל שלב משלב הפרויקט -" העבודות"  49
 .המייסדים הסכם ותבכפוף להורא והכל( להלן

 .ע"התבמבני ציבור וחניונים תת קרקעיים בהתאם להוראות , שטחי המסחר, מגדל המשרדים, המגורים מגדל  50
, המיוחדים התנאים יקבעו ובהם עבודות של או סוג כל עם בקשר המבצע לקבלן החברה בין שייחתמו הפרטניים ההסכמים -" הפרטניים ההסכמים"  51

 .הפרטניים מההסכמים אחד כל נשוא העבודה ביצוע לצורך הספציפיים
 .1971-ג"תשל, (דירות) מכר בחוק הנקובה התקופה -" הבדק תקופת"  52
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באופן מלא ומייד עם קבלת דרישה  הפציו השפיהקבלן . העבודות ולרבות בתקופת הבדק

בכל סכום אשר ייפסק לחובתם , עובדיהם או שלוחיהם ,מנהל הפרויקט ,את החברה, בכתב

המבצע יערוך ביטוחים הקבלן  .או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם/ו

 .על חשבונו לעבודות

 16עד  -ואת מגדל המגורים  2117הקבלן התחייב כי ימסור את מגדל המשרדים עד לחודש דצמבר 

 .חודשים ממועד קבלת היתר הבניה

, קרקעי-תת מסחר בשטח גמר עבודותהתקשרה בהסכם לביצוע  טרםהחברה , למועד המתאר

 . חוץ ועבודות פיתוח עבודות, ילדים גני, ספורט אולם, עליונים מסחר מבני

יש לה תלות בקבלן המבצע בין היתר לאור הסכמי מכירה בהם התחייבה למועדי , להערכת החברה

 . מסירת שטחים

 (ח"אלפי ש) (11.9.2116ליום ) הון חוזר .11

 
הסכום בהתאם 
לתקן חשבונאות 

22*IFRS 

לתקופה של )התאמות  
 סך הכל  (שניים עשר חודשים

 59,117 1,721,181 1,782,411 נכסים שוטפים
 1,157,297 466,187 1,621,484 התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות 
 (**1,197,981) 1,256,896 158,916 השוטפות

 ."(המצב הכספי)" 2116בספטמבר  11לדוח הדירקטוריון ליום  2ראה סעיף  *
 . ח"אלפי ש 1,182,991כולל מקדמות מרוכשי דירות ומשרדים בסך של  **

 מיסוי .14

 .2115לדוחות הכספיים לשנת  11ראה ביאור  אודות מיסוי לפרטים 14.1

תיקוני חקיקה )אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית  2116בחודש דצמבר  14.2

אשר פורסם ברשומות  ,2116, ז"התשע( 2118-ו 2117להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

 2117בינואר  1במסגרת החוק שאושר יופחת מס החברות החל מיום . 2116 לדצמבר 29-ב

 . 21%לשיעור של  2118 בינואר 1והחל מיום ( 25%במקום ) 24%לשיעור של 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .15

של הפרויקט מחויבת החברה לעמוד בדרישות החוק והרשויות בכל הקשור לניהול  ובמהלך הקמת

החברה  רכהע, הפרויקט מקרקעי תבעת רכיש .לפינוי העפר ופסולת הבניה, סביבתי של אתר הבניה

  .לצורך היערכות הולמת לבעיות אפשריות, ככל שניתן, בדיקות סביבתיות מקדימות

 הסכמים מהותיים .16

הסכם לרכישת המקרקעין של הפרויקט מידי תנובה אגודה שיתופית לפרטים אודות  16.1

. ב6ראה ביאור  "(הסכם רכישת המקרקעין)" מ"לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע

 .2115לדוחות הכספיים לשנת 

 כתב)"אביב -חתמה החברה על כתב התחייבות לעיריית תל 2112בחודש יולי  16.2

, לעניין זה יצוין. השגה-ד המיועדות לדיור בר"יח 14לפיו הפרויקט יכלול , "(ההתחייבות

למכירת מלוא הדירות התקשרה החברה בהסכם מותנה  2114כי בחודש נובמבר 

. מ"ח כולל מע"אלפי ש 44,251-בתמורה לסך של כ השגה לרוכש אחד-המיועדות לדיור בר

אביב למכירה האמורה אשר התקבלה -ההסכם האמור הותנה בקבלת הסכמת עיריית תל

 .2115לדוחות הכספיים לשנת . ג6ראה ביאור  נוספים לפרטים .2115ודש מאי בח

לדוחות הכספיים לשנת . ב7ביאור לעיל ו 8.4לפרטים אודות הסכם הליווי ראה סעיף  16.1

2115. 
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ר "לפרטים אודות סדרת הסכמים בין החברה לבין בעלי מגרשים שכנים במתחם המע 16.4

 .2115לדוחות הכספיים לשנת  .ג12ור יפו ראה ביא-אביב-הצפוני לבין עיריית תל

 הליכים משפטיים .17

 :בחברה אין הליכים משפטיים מהותיים, למעט כמפורט להלן

 מי אביבים' מ נ"בע מידטאון 16-15-21862. א.ת 17.1

סך של -תביעה על 2116ספטמבר ב 8-ב אביב-תלב המחוזיהחברה הגישה לבית המשפט 

ביתר לתאגיד המים והביוב לטענתה ח להשבת היטלי מים וביוב ששילמה "ש 7,274,111

כי במסגרת תעריפי היטלי , עיקר הטענה בכתב התביעה הינו. כתנאי למתן היתרי בניה

, ב"זכויות מים וכיו, צנרות" החלפת/שיקום"הוכללו רכיבי חיוב כגון , המים והביוב

שכן רכיבים אלו ממומנים במסגרת , מהתעריף המלא 11%-של כ המהווים חיוב כפל

 .(פעמיים-להבדיל מהיטלים חד)התעריפים השוטפים של אגרות המים והביוב החודשיים 

 .טרם הוגש כתב הגנה

 מי אביבים 'מ נ"מידטאון בע 18-19-14551. א.ת 17.2

סך של -תביעה על 2116בספטמבר  14-אביב ב-המחוזי בתלהחברה הגישה לבית המשפט 

פי תעריפי -ח בטענה כי בחשבון שנעשה לגבי היתר הבניה השלישי על"ש 11,887,111

פי התעריפים החדשים שנכנסו לתוקפם -היה צריך להיעשות על, היטלי המים והביוב

וזאת בהסתמך על הוראת מעבר , (סכום התביעה) 51%-הנמוכים בכ, בכללי דמי ההקמה

פי התעריפים החדשים -דרוש לבצע את החשבון עלהקובעת כי ניתן ל)בכללים החדשים 

 .טרם הוגש כתב הגנה (.שפורסו בעת הוצאת דרישת התשלום

 תנובה' מידטאון נ 14-12-52177. א.ת 17.1

סך של -תביעה על 2114בדצמבר  24-אביב ב-המחוזי בתל החברה הגישה לבית המשפט

במסגרתו רכשה הסכם ה הוראותבהתאם ל, ברהלטענת הח. כנגד תנובהח "ש 5,641,111

שלם לתנובה להחברה על , החברה מתנובה את המקרקעין עליהם ממוקם הפרויקט

לרבות דרישת תשלום תלויה )סכומים ששילמה תנובה לעירייה בגין אגרות והיטלי פיתוח 

אשר יצמיחו לחברה , (ח"מיליון ש 7.4סך של -ועומדת שהוציאה העירייה אותה עת על

בה על ואביב חתמה עם תנ-שעיריית תל, דיעבד התברר לחברהב .זיכוי שטחים בגינם

לפיו שילמה תנובה , ל"הסכם פשרה במסגרת הליכים משפטיים שניהלה כנגד הדרישה הנ

בגובה ( ניהבבעת הוצאת היתרי )ח בתמורה לזיכוי שטחים שיינתן "מיליון ש 2.4סך של 

דרשה תנובה , ל"רה הנפי הסכם הפש-כאשר התקבל הזיכוי על. ח"מיליון ש 7.4-של כ

 7.4-כ)את שווי זיכוי השטחים המלא שניתן , כתנאי להשלמת העסקה לרכישת המקרקעין

 (.ח"מיליון ש 2.4)לעומת הסכומים ששילמה בפועל בפשרה , (ח"מיליון ש

הוראות הן לגבי פרשנות , תנובה העלתה טענות רבות בכתב ההגנה ובראיות שהגישה

ללא קשר לתשלומים ששילמה במסגרת , ת שווי הזיכוייםוזכותה לקבל א הסכם הרכישה

דיון הוכחות ראשון בתיק  .כאמור, בעתיים התקבל בפועל הזיכוי לחברה, פשרה ובכלל

 .2117חודש פברואר לקבוע 
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 דיון בגורמי סיכון .18

 מושפעת פעילותה, לעיל זה בפרק שתוארו הספציפיים הסיכון גורמי מלבד, החברה להערכת

 :להלן המפורטים הסיכון מגורמי

ציפיות . צופה פני עתידלהם חשופה החברה הינו מידע  כי המידע בדבר גורמי הסיכון, יובהר

על היכרות החברה את השווקים בהם היא פועלת , החברה בנושא זה מתבססות על ניסיון העבר

יותיה של יתכן וציפיותיה ותחז, עם זאת. ועל הערכותיה באשר להתפתחותה הכלכלית והעסקית

 .בשל תלותן בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, בין היתר, וזאת, החברה לא תתממשנה

 סיכוני מאקרו

לשינויים בעלות המימון ובזמינות המימון השפעה על עסקי – זמינות ועלות אשראי 18.1

ן "יכולת השיווק של הנדלעל , הוצאות המימון של החברהלרבות על , החברה ורווחיותה

השקעה ן ל"נדלהשקעה בהשקעה מההסטה של על מחיר המשכנתאות ועל , החברהשל 

בין מקורות המימון המשמשים לפעילותה  להתאים פועלת החברה .נכסים פיננסייםב

 . החברה של המזומנים לתזרים

השפעה על עלולה להיות להחמרה במצב הביטחוני והמדיני  – המצב הביטחוני בישראל 18.2

בהתייקרות עלות , במחסור בכוח אדם בענף הבנייה, בטאתאשר מת, פעילות החברה

 .בירידה בביקושים ליחידות דיורו עבודות הבניה

 סיכונים ענפיים

השלכה על , להאטת הצמיחה במשק אשר עשויה אף להביא לידי מיתון במשק – מיתון 18.1

 להוביל לולהוע, מסחר שטחישטחי משרדים ו, יחידות דיור למגוריםהביקוש לרכישת 

 .םלירידה במחירי המכירה שלה

בניה וכן קצב הליכי תכנון  ימדיניות הממשלה בנושא – מדיניות הממשלה בנושאי בניה 18.4

פרויקט וכתוצאה מכך על הזמנים לגמר הלוחות עשויים להשפיע על , ורישוי של פרויקטים

 .עסקי החברה

ל מחירי עשויה להשפיע ע, התייקרות תשומות הבניה – שינוי במדד תשומות הבניה 18.5

הצמודים לשינויים במדד , ההתקשרות של החברה עם קבלני המשנה עימם עובדת החברה

שטחי , יחידות הדיור למגוריםהחברה נוהגת להצמיד את מחירי , יחד עם זאת. זה

למזער את , אותם היא משווקת לשינויים במדד זה ובכך המסחרשטחי המשרדים ו

 .החשיפה לעלייתו

לירידה במחירי הדירות בשוק המשני השפעה על מחירי הדירות  – מחירי דירות יד שניה 18.6

לרבות , מחירי דירות יד שניה מושפעים ממגוון גורמים .בפרט למשפרי דיור, החדשות

 .הצמיחה במשק

מדיניות הממשלה  – הלוואות ומענקים, מדיניות ממשלתית בתחום המשכנתאות 18.7

שינוי מדיניות . ת למגוריםמשפיעה בעיקר על היקף הביקוש לדירו, בנושאים אלה

עלול , הטלת מגבלות על הבנקים בתחום המשכנתאותלרבות , הממשלה בנושאים אלה

הממשלה מבצעת מהלכים בתחום הדיור למגורים  .לגרום לירידה בביקושים לדירות

בעיקר לזוגות צעירים ובכלל זה , שנועדו לצמצם את עלויות הרכישה של דירות למגורים

למועד מתאר כי  ,יצוין. ידי משרד השיכון והחמרת החקיקה הקיימת-להפשרת קרקעות ע

שנותרו שלוש יחידות דיור  למעט, החברה מכרה את כל יחידות הדיור בפרויקט, זה

 .במלאי
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פעילות הייזום של החברה מושפעת וכפופה לדרישות החוק בתחום  – חוקי התכנון והבניה 18.8

ה למאות תקני בנייה ותווי תקן בקשר עם הבניה בישראל כפופ, בנוסף. התכנון והבניה

או החמרה /שינוי בהוראות דיני התכנון והבניה ו. איכות החומרים ובטיחותם, אופן הבניה

עלולים להטיל על החברה הוצאות נוספות ולהשפיע , או הוספת תקני בניה ותווי תקן/ו

 .לרעה על תוצאותיה

 עסקאות מכירת שטחים, בין היתר. םפעילות החברה כפופה לדיני המס השוני – דיני המס 18.9

עלולה , בפרט בתקופת מיתון, מ"ה בשיעור המעיעלי. מ"ידי החברה חייבות במע-על

בנוסף  .מסחרשטחי שטחי משרדים ו, ליחידות דיור למגוריםלהשפיע לרעה על ביקוש 

מכח דיני התכנון והבניה ודיני מיסוי , חייבת החברה בהיטלים ותשלומי חובה שונים

מס רכוש ותשלומי חובה , מס מכירה, אגרות פיתוח, ייקור היטלי השבחה. עיןמקרק

עלול , ללא שהחברה תוכל לגלגל את התוספת על לקוחותיה, אחרים החלים על החברה

 .לפגוע לרעה בתוצאות הכספיות של החברה

 ני איכות הסביבה החלים על מקרקעיהחברה כפופה בפעילותה לתק – איכות הסביבה 18.11

שינויים בתקנים אלה עלולים לגרום לחברה לצורך עמידתה בתקנים כאמור  .הפרויקט

 .לחוב בהוצאות לצורך ביצוע התאמות דרושות בנכסים אלה

 על המשפיעות מגבלות הכוללות הבנקים על המפקח הוראות – מימון בקבלת קשיים 18.11

 על להשפיע עשויותן "הנדל לענף אשראי להעמיד בישראל בנקאיים תאגידים של יכולתם

של  העסקיות תוצאותיה על מכך וכתוצאה לפעילותה מימון בקבלת החברה יכולת

 .החברה

 סיכונים מיוחדים לחברה

אם התשואות בגין יתרות הנזילות של החברה תהיינה  – תשואות נמוכות מעלויות אשראי 18.12

 .תיפגע הרווחיות השוטפת של החברה, נמוכות מעלויות האשראי של החברה

או /אי עמידה של קבלני משנה עימם החברה התקשרה ו – משנה קבלני מול תפעולי סיכון 18.11

הן משום מחסור , בלוחות הזמנים שנקבעו להם, לטובת השלמת הפרויקט, תתקשר

עלולה להביא , בזמינות כוח אדם לביצוע העבודות או אי עמידה בטיב ואיכות הבניה

 .ויות בפרויקטאו רוכשי זכ/לחשיפה של החברה כלפי גורם מממן ו

הינו , אביב בתלהחברה  שלהפרויקט  – גיאוגרפי פיזורעדר יהית פרויקט בודד ויבנ 18.14

 .הפרויקט היחידי של החברה

 :להלן הערכת החברה של ההשפעה של כל גורם על עסקי החברה

 החברה עסקי על ההשפעה הערכת הסיכון גורם

 סיכוני מקרו

 גדולה השפעה זמינות ועלות אשראי
 גדולה השפעה בישראל טחונייבהמצב ה

 סיכונים ענפיים 

 גדולה השפעה מיתון
 קטנה השפעה מדיניות הממשלה בנושאי בניה

 קטנה השפעה שינוי במדד תשומות הבניה
 קטנה השפעה מחירי דירות יד שניה

 בינונית השפעה הלוואות ומענקים, בתחום המשכנתאות ממשלתיתמדיניות 
 בינונית השפעה חוקי התכנון והבניה 

 בינונית השפעה דיני המס
 גדולה השפעה איכות הסביבה
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 קטנה השפעה מימון בקבלת קשיים

 סיכונים מיוחדים לחברה

 קטנה השפעה עלויות אשראימתשואות נמוכות 
 גדולה השפעה משנה קבלני מול תפעולי סיכון

 קטנה השפעה גיאוגרפי פיזורעדר יבניית פרויקט בודד וה

 



 מ"מידטאון בע

 

חודשים  9ופה של קולת 5132בדצמבר  13דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שנסתיימה ביום 

 5132 ספטמברב 11ביום  הסתיימנש

 

הונה העצמי ותזרימי המזומנים , תוצאות פעולותיה, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה .3

 שלה

"( החברות חוק)" 3999-ט"התשנ, לפי חוק החברות 5133החברה התאגדה בישראל בחודש ינואר 

בנייה ושיווק של יחידות דיור , פיתוח, תכנון, החברה עוסקת בייזום, למועד זה .פרטית כחברה

 "(.הפרויקט)"אביב -תל, 311שטחי משרדים ומסחר במגרש בדרך מנחם בגין , למגורים

לאחר יישום תקן חשבונאות בינלאומי , של החברהוהדוחות התמציתיים הדוחות הכספיים 

IFRS15  ו" 5102הדוחות הכספיים לשנת ", בהתאמהיכונו , 11.9.5132-ו 13.35.5132לימים-

 ".הדוחות הכספיים: "ויחדיו, "5102לשנת  שלישיהדוחות הכספיים לרבעון ה"

 הכספי מצבה .5

 

  :עיקר השינויים מפורטים להלן 5.3

 שוטפים נכסים .א

ח "אלפי ש 3,125,2,1 לסך של 5132בדצמבר  13ליום  מוהסתכ נכסים השוטפיםה

 129,312 של בסךגידול  .5131בדצמבר  13ח ליום "אלפי ש ,9,1,18לעומת סך של 

מכירת דירות ומשרדים בהתאם מרישום של הכנסות לקבל מבעיקר נובע ח "שאלפי 

מסתכמות  13.35.5132הכנסות לקבל ליום ) IFRS15 בינלאומי ליישום תקן חשבונאות

וכן  .(13.35.5131ח ליום "אלפי ש 32,,531ח לעומת סך של "אלפי ש 58,,251סך של ל

 IFRS15נלאומי יבמלאי המקרקעין כתוצאה מיישום תקן חשבונאות ב ,נטו, מהשינוי

 :כדלקמן

בדצמבר  13כתוצאה מהשקעה במלאי מקרקעין ליום  ח''אלפי ש 12,,,13גידול  של 

 13ח ליום ''אלפי ש 92,,912לעומת סך של  ח''אלפי ש 3,552,811לסך של  5132

ליום 31 בדצמבר ליום 31 בדצמבר ליום 30 בספטמבר

 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 4

  983,478           1,352,584           1,782,400    נכסים שוטפים 

  69                   51                      10              נכסים בלתי שוטפים 

  983,547           1,352,635           1,782,410    סה"כ נכסים 

  954,890           1,279,885           1,623,484    התחייבויות שוטפות 

  7,603               19,413               39,934        התחייבויות בלתי שוטפות 

  21,054             53,337               118,992      סה"כ הון עצמי

  983,547           1,352,635           1,782,410    סה"כ התחייבויות והון

אלפי ש"ח
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כתוצאה ח במלאי המקרקעין ''אלפי ש 181,223ומקיטון בסך של , מחד 5131בדצמבר

אלפי  222,211בסך של  IFRS15 מהכרה בהכנסה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

אלפי  3,5,991לעומת הכרה בהכנסה בסך של  5132 בדצמבר 13יום בדוחות ל ח"ש

 .5131 בדצמבר 13ליום ח בדוחות ''ש

ח "אלפי ש 3,8,5,111 לסך של 5132בספטמבר  11הנכסים השוטפים הסתכמו ליום 

 32,,159בסך של  גידול .5132בדצמבר  13ח ליום "אלפי ש 3,125,2,1 לעומת סך של

מרישום של הכנסות לקבל ממכירת דירות ומשרדים בהתאם בעיקר ח נובע "אלפי ש

מסתכמות  11.9.5132הכנסות לקבל ליום ) IFRS15ליישום תקן חשבונאות בינלאומי 

 (.13.35.5132ח ליום "אלפי ש 58,,251ח לעומת סך של "אלפי ש 3,519,111לסך של 

ישום תקן חשבונאות בינלאומי במלאי המקרקעין כתוצאה מי, נטו, וכן מהשינוי

IFRS15 כדלקמן: 

 ספטמברב 11ח כתוצאה מהשקעה במלאי מקרקעין ליום ''אלפי ש 111,823של  גידול

 13ח ליום ''אלפי ש 3,552,811ח לעומת סך של ''אלפי ש 3,281,1,3לסך של  5132

ח במלאי המקרקעין כתוצאה ''אלפי ש 211,328ומקיטון בסך של , מחד 5132בדצמבר

 13,,3,122בסך של  IFRS15 מהכרה בהכנסה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 222,211לעומת הכרה בהכנסה בסך של  5132בספטמבר  11ליום בדוחות  ח"ש אלפי

 .5132בדצמבר  13ליום ח בדוחות ''אלפי ש

 נכסים בלתי שוטפים .ב

 .למועדים האמורים הסתכמו לסכומים זניחיםהנכסים הבלתי שוטפים 

 יבויות שוטפותהתחי .ג

אלפי  2,,,3,589 שלהסתכמו לסך  5132בדצמבר  13ההתחייבויות השוטפות ליום 

של  בסךגידול  .5131בדצמבר  13ליום ח "אלפי ש 91,,921לעומת סך של  ,ח"ש

 מקדמות שהתקבלו מרוכשי דירות ומשרדיםגידול במבעיקר נובע ח "שאלפי  151,992

מסתכמות לסך של  13.35.5132ומשרדים ליום מקדמות שהתקבלו מרוכשי דירות )

חל  ,בנוסף ,(13.35.5131ח ליום "אלפי ש 89,,195ח לעומת סך של "אלפי ש ,55,,5,

 29,238מסתכמות לסך של  13.35.5132יתרת ספקים ליום )גידול ביתרת הספקים 

ישנו קיטון , אידךמ (.13.35.5131ח ליום "אלפי ש 399,,5ח לעומת סך של "אלפי ש

 13.35.5132ליום  הלוואות מתאגידים בנקאיים) הלוואות מתאגידים בנקאייםבסעיף 

ח ליום "אלפי ש 111,,31ח לעומת סך של "אלפי ש 28,891מסתכם לסך של 

13.35.5131.)  

אלפי  3,251,1,1 הסתכמו לסך של 5132בספטמבר  11ההתחייבויות השוטפות ליום 

של  גידול בסך .5132בדצמבר  13ח ליום "אלפי ש 2,,,3,589 לעומת סך של, ח"ש

 מגידול במקדמות שהתקבלו מרוכשי דירות ומשרדיםבעיקר ח נובע "שאלפי  111,299

מסתכמות לסך של  11.9.5132מקדמות שהתקבלו מרוכשי דירות ומשרדים ליום )

חל  ,בנוסף ,(13.35.5132ח ליום "אלפי ש ,55,,5,ח לעומת סך של "אלפי ש 3,1,5,991

אלפי  81,118מסתכמת לסך של  11.9.5132יתרת ספקים ליום )גידול ביתרת הספקים 

בסעיף  חל גידול ,כן-כמו (.13.35.5132ח ליום "אלפי ש 29,238ח לעומת סך של "ש

 11.19.5132ליום הלוואות מתאגידים בנקאיים ) הלוואות מתאגידים בנקאיים



-1- 

 

ח ליום "אלפי ש 28,891ח לעומת סך של "אלפי ש 128,,31מסתכם לסך של 

13.35.5132.)  

 התחייבויות לזמן ארוך .ד

ח "לפי שא 39,131של הסתכמו לסך  5132בדצמבר  13ההתחייבויות לזמן ארוך ליום 

אלפי  31,,33 של בסךהגידול  .5131בדצמבר  13ח ליום "אלפי ש 8,211 לעומת סך של

 בינלאומי נדחה בהתאם ליישום תקן חשבונאותנובע מהכרה בהתחייבויות למס ח "ש

IFRS15. 

אלפי  19,911 הסתכמו לסך של 5132בספטמבר  11ההתחייבויות לזמן ארוך ליום 

 51,253 של בסךהגידול  .5132בדצמבר  13ח ליום "אלפי ש 39,131 לעומת סך של ח"ש

 חשבונאותנובע מהכרה בהתחייבויות למס נדחה בהתאם ליישום תקן ח "אלפי ש

 .IFRS15 בינלאומי

 הון עצמי .ה

 ח לעומת"אלפי ש 21,118 לסך שלהסתכם ההון העצמי  5132בדצמבר  13נכון ליום 

עיקר הגידול בהון נובע מהכרה  .5131בדצמבר  13ליום ח "שאלפי  53,121של סך 

 .IFRS15 בינלאומי בהכנסות בהתאם ליישום תקן חשבונאות

לעומת  ח"אלפי ש 995,,33 לסך שלהסתכם ההון העצמי  5132בספטמבר  11נכון ליום 

עיקר הגידול בהון נובע מהכרה  .5132בדצמבר  13ח נכון ליום "אלפי ש 21,118 של סך

 .IFRS15 בינלאומי בהכנסות בהתאם ליישום תקן חשבונאות

 תוצאות הפעילות 5.5

 11.9.5132להלן תוצאות הפעילות של החברה לתשעת החודשים שנסתיימו ביום  .א

  :(ח"אלפי ש)

 61.2.5102 ביום שנסתיימו החודשים לתשעת
 0 רבעון 5 רבעון 6 רבעון כ"סה 

 322,281 12,,522 325,181 275,282 הכנסות ממכירת דירות ומשרדים
 311,931 558,325 359,591 528,622 המכירות עלות
 55,828 62,275 55,882 78,508 גולמי רווח

 (2,1) (889) (995) (5,123) וכלליות הנהלה הוצאות
 ,35 (35) 319 522 ושיווק מכירה הוצאות

 (225) (820) (726) (5,022) (הוצאות) הכנסות סך
     

 55,512 67,726 50,256 72,150 תפעולי רווח
     

 (22,) (913) (3,133) (,5,89) נטו, מימון הוצאות

 56,652 68,225 51,205 75,556 רווח לפני מסים על ההכנסה
 (5,705) (2,520) (2,557) (02,266) מסים על ההכנסה 

 07,262 57,580 02,275 25,221 לתקופה נקירווח 

 בהשוואה (ח"ש אלפי) רבעוני בסיס על 5132בשנת  החברהלהלן תוצאות הפעילות של  .ב

 :5131 לתוצאות

 
 5102 שנת 5105 שנת

 0 רבעון 5 רבעון 6 רבעון 5 רבעון כ"סה
 דירות ממכירת הכנסות

 ומשרדים
531,,32 131,133 389,181 ,2,111 91,119 2,,829 

 21,191 5,112, 1,121, 322,981 185,211 3,5,991 המכירות עלות

 2,222 8,255 2,686 55,522 50,587 58,756 גולמי רווח

 (213) (222) (281) (811) (5,2,1) (1,319) וכלליות הנהלה הוצאות
 (121) (,1) (339) (192) (912) (1,181) ושיווק מכירה הוצאות
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 (225) (815) (826) (0,127) (6,272) (7,276) הוצאות סך
       

 5,280 8,551 5,271 50,627 68,772 02,551 תפעולי רווח
       

 (589) (5,1) (589) (5,1) (,3,33) - נטו, מימון הוצאות
רווח לפני מסים על 

 ההכנסה
02,551 62,880 50,007 5,610 2,221 5,625 

 (3,321) (11,,3) (3,313) (11,,2) (9,989) (2,199) מסים על ההכנסה
 6,557 2,002 6,021 02,577 52,825 05,050 לתקופה נקירווח 

  הכנסות ורווח גולמי .ג

 32,,531ח לעומת סך של "אלפי ש 131,133סך של ל הסתכמו 5132שנת לההכנסות 
 גידול בסךח נובע מ''אלפי ש 511,392הגידול בהכנסות בסך של  .5131שנת לח "אלפי ש

בהתאם ליישום ההכרה בהכנסה הינה ח ממכירת דירות למגורים "אלפי ש 15,128 של

 13.35.5132ליום  55%המשקף שיעור השלמה של ) IFRS15תקן חשבונאות בינלאומי 
 ,381,81 של גידול בסךובע מנוכן ( 13.35.5131ליום  9.9%לעומת שיעור השלמה של 

בהתאם ליישום תקן חשבונאות ההכרה בהכנסה הינה ח ממכירת משרדים "אלפי ש
לעומת שיעור  13.35.5132ליום  2%.,1המשקף שיעור השלמה של ) IFRS15בינלאומי 

 . (13.35.5131ליום  35.1%השלמה של 

 הסתכמו 5132בספטמבר  11יום תקופה של תשעת החודשים שהסתיימו בלההכנסות 
תקופה של תשעת לח "אלפי ש 511,213לעומת סך של ח "אלפי ש 2,1,282לסך של 

 121,112הגידול בהכנסות בסך של  .5132בספטמבר  11יום החודשים שהסתיימו ב
נובע מהכרה בהכנסות ממכירת הח "אלפי ש 3,9,191 של גידול בסךח נובע מ''אלפי ש

המשקף שיעור ) IFRS15דירות למגורים בהתאם ליישום תקן חשבונאות בינלאומי 
ליום  31.8%לעומת שיעור השלמה של  11.19.5132ליום  21.1%השלמה של 

ח הנובע מהכרה בהכנסות ממכירת "אלפי ש 321,912 של וכן גידול בסך( 11.9.5132
המשקף שיעור השלמה ) IFRS15בונאות בינלאומי משרדים בהתאם ליישום תקן חש

 (. 11.9.5132ליום  52.2%לעומת שיעור השלמה של  11.9.5132ליום  82.5%של 

ח לעומת סך של "אלפי ש 185,211סך של ל ההסתכמ 5132לשנת ההכנסות עלות 
מהגידול במלאי ח נובע "אלפי ש 59,111 של גידול בסך. 5131לשנת ח "אלפי ש 3,5,991

 IFRS15דירות למגורים בהתאם ליישום תקן חשבונאות בינלאומי במכירת  שהוכר
 9.9%לעומת שיעור השלמה של  13.35.5132ליום  55%המשקף שיעור השלמה של )

ח הנובע מהכרה בהכנסות "אלפי ש 321,518 של וכן גידול בסך( 13.35.5131ליום 
המשקף שיעור ) IFRS15 ממכירת משרדים בהתאם ליישום תקן חשבונאות בינלאומי

ליום  35.1%לעומת שיעור השלמה של  13.35.5132ליום  2%.,1השלמה של 
13.35.5131 .) 

אלפי  ,13,18 הסתכם לסך של 5132בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום הרווח הגולמי 

 .5131בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום ח "אלפי ש 51,,58 סך של ח לעומת"ש

 .הכנסות כתוצאה מעליה בשיעורי ההשלמההגידול נובע מהכרה ב

 5132בספטמבר  11לתקופה של תשעת החודשים שהסתיימו ביום ההכנסות עלות 

לתקופה של ח "אלפי ש 532,229לעומת סך של ח "אלפי ש 198,129הסתכמו לסך של 

אלפי  312,332של גידול בסך  .5132בספטמבר  11תשעת החודשים שהסתיימו ביום 

דירות למגורים בהתאם ליישום תקן במכירת  מהגידול במלאי שהוכרח נובע "ש

 11.9.5132 ליום 21.1%המשקף שיעור השלמה של ) IFRS15חשבונאות בינלאומי 

אלפי  312,2,2של וכן גידול בסך ( 11.9.5132ליום  31.8%לעומת שיעור השלמה של 

תקן חשבונאות משרדים בהתאם ליישום במכירת  מהגידול במלאי שהוכרח הנובע "ש

לעומת שיעור  11.9.5132ליום  82.5%המשקף שיעור השלמה של ) IFRS15בינלאומי 

 (. 11.9.5132ליום  52.2%השלמה של 
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 5132בספטמבר  11יום תקופה של תשעת החודשים שהסתיימו בהרווח הגולמי ל

לתקופה של ח "אלפי ש 9,5,,3ח לעומת סך של "אלפי ש 8,538,סתכם לסך של ה

 .5132בספטמבר  11יום החודשים שהסתיימו בתשעת 

 הנהלה וכלליותו ווקיש ,הוצאות מכירה .ד

 5132בדצמבר  13יום שנה שהסתיימה בל הנהלה וכלליותושיווק  ,הוצאות מכירה
שנה שהסתיימה לח "אלפי ש 2,1,,ח לעומת סך של "אלפי ש 1,2,9סך של ל הסתכמו

 . עיקר הירידה נובעת מקיטון בהוצאות מכירה ושיווק .5131בדצמבר  13יום ב

יום תקופה של תשעת החודשים שהסתיימו בל הוצאות מכירה ושיווק הנהלה וכלליות
ח "אלפי ש 5,193לעומת סך של ח "אלפי ש 5,392לסך של  הסתכמו 5132בספטמבר  11
ה עיקר היריד .5132בספטמבר  11יום תקופה של תשעת החודשים שהסתיימו בל

 . נובעת מקיטון בהוצאות מכירה ושיווק

 הוצאות מימון .ה

בהתאם לקצב  32IFRSהוצאות המימון מוכרות לרווח והפסד בהתאם לכללי 

 5132בדצמבר  13יום שנה שהסתיימה בל הוצאות המימון. התקדמות העבודות

 5131בדצמבר  13יום שנה שהסתיימה בכאשר ב ח"אלפי ש ,3,33סך של ל הסתכמו

   .לא הוכרו הוצאות מימון

 5132בספטמבר  11יום תקופה של תשעת החודשים שהסתיימו בל הוצאות המימון

תקופה של תשעת לח "אלפי ש ,1,לעומת סך של ח "אלפי ש ,5,89לסך של  הסתכמו

  .5132בספטמבר  11יום החודשים שהסתיימו ב

 מסים על ההכנסה .ו

 9,989סך של ל הסתכמו 5132בדצמבר  13יום שנה שהסתיימה בל מסים על ההכנסה
 .5131בדצמבר  13יום שנה שהסתיימה בלח "אלפי ש 2,199ח לעומת סך של "אלפי ש

הגידול נובע מיצירת התחייבויות למסים נדחים בעקבות יישום תקן חשבונאות 
  .IFRS15בינלאומי 

 5132בספטמבר  11יום תקופה של תשעת החודשים שהסתיימו בל מסים על ההכנסה

תקופה של לח "אלפי ש 1,319לעומת סך של ח "אלפי ש 39,211הסתכמו לסך של 

הגידול נובע מיצירת  .5132בספטמבר  11יום תשעת החודשים שהסתיימו ב

 .IFRS15התחייבויות למסים נדחים בעקבות יישום תקן חשבונאות בינלאומי 

 נזילות השקעות 5.1

בסך  ההינ 5132בדצמבר  13 וליום 5132בספטמבר  11 של החברה ליוםהמזומנים יתרת 

 .בהתאמה, ח"שאלפי  3-ו ח"ש אלפי 32של 

  מפעילות שוטפתתזרים המזומנים  .א

לעומת  ח"ש אלפי 19,1,8-כ הינם 5132בשנת מפעילות שוטפת סך המזומנים שנבעו 

. 5131 בשנת ח"ש אלפי 91,,559-כ של בסך שוטפת מפעילותשנבעו  מזומנים

במלאי מקרקעין בניכוי מקדמות  מהשינויבעיקר נבעו , המזומנים שנבעו כאמור

 . דירות ומשרדים מרוכשי
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 חודשים שנסתיימה ביום תשעהתקופה של לפעילות שוטפת סך המזומנים ששימשו ל

מקרקעין  במלאי להשקעה ושימשוח "ש אלפי 81,211-כהינם  5132בספטמבר  11

  .ומשרדיםבניכוי מקדמות מרוכשי דירות 

 מפעילות השקעהתזרים המזומנים  .ב

 .הינם זניחים ביותרהשקעה פעילות ל תזרימי המזומנים בתקופות המוצגות בקשר

 המזומנים מפעילות מימוןתזרים  .ג

ח לעומת "ש אלפי 19,1,8-כהינם  5132מימון בשנת פעילות סך המזומנים ששימשו ל

מזומנים  .5131בשנת ח "ש אלפי 8,,,559-בסך של כמימון פעילות מזומנים ששימשו ל

 .אשראי שהתקבל מתאגידים בנקאייםרעון של יפלבעיקר שימשו כאמור 

 11חודשים שנסתיימה ביום  תשעהמימון לתקופה של פעילות סך המזומנים שנבעו מ

 . מקבלת אשראי מתאגידים בנקאייםונבעו  ח"ש אלפי 81,232-כהינם  5132בספטמבר 

 מקורות מימון 5.1

 של העיקריים המימון מקורות
 מתאגידים הלוואות הינם החברה

 בעלים הלוואות, בנקאיים
דירות  מרוכשי ותקבולים
 השינוייםב "רצ. ומשרדים
 :האמורים המימון במקורות

61.2.5102 60.05.5102 

 ח"ש מיליוני 2.,, ח"ש מיליוני 321 *בנקאי מתאגיד הלוואות
 ח"ש מיליוני 152 ח"ש מיליוני 159 **בעלים הלוואות
 ח"ש מיליוני 5.,5, ח"ש מיליוני 3,1,1 םדירות ומשרדי מרוכשי מקדמות

 .המניות מבעלי ערבויות מקבלת הנובעת הטבה ניכוילפני *
 . ההלוואות קבלת במועד הוגן לשווי ההתאמה ניכוי לפני**

 סיכונים בניהול החברה מדיניות תיאור .1

 .5132לדוחות הכספיים לשנת  31ראה באור  -לסיכוני שוק של החברה ומדיניותה בניהולם 

 לנושאי משרה םתגמולי .1

ל באמצעות חברה "המספק לחברה שירותי מנכ, מר איציק חממיל הניתן תגמולהלפרטים אודות 

  .5132לשנת לדוחות הכספיים ( 1)ג35באור בבעלותו ראה 

  תרומות .2

 ח החברה לא תרמה סכומים"לא קבע מדיניות בנושא תרומות ובתקופת הדודירקטוריון החברה 

 .כלשהם
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 רועים מהותיים לאחר תאריך המאזן יא .2

 .לדוח דירקטוריון זה 'נספח אב כ"דוח אירועים המצראה 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים .8

היא אינה נדרשת לקבוע מספר מזערי , ולפיכך, החברותפי חוק -החברה אינה חברה ציבורית על

 .של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור

  פנימי מבקר בדבר גילוי .,

 .פי דין ואין בכוונתה לעשות כן-החברה אינה מחויבת במינוי מבקר פנימי על

 רואה החשבון המבקר בדבר גילוי .9

 . 'בריטמן אלמגור זהר ושותדלויט  ח המבקר של החברה הינו"רו .א

קורת ישירותים הקשורים לב, קורתיח המבקר בעד שירותי ב"השכר הכולל ששולם לרו .ב

 . בהתאמה, 5131-ו 5132ח בשנים "ש אלפי 22-וח "ש אלפי 312-ל מסתכם, ושירותי מס
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ל"מנכ, איציק חממי דירקטור, איתמר דויטשר    

 



 "(החברה)" מ"בע מידטאון

 אירועים דוח

, 9151-ט"התשכ, (מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )לתקנות ניירות ערך  א65כמשמעו בתקנה 

מועד חתימת הדוחות הכספיים מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר ( כמשמעם בתקנה האמורה)בדבר אירועים 

 עסקההדוח ועד למועד פרסום  1395 נובמברב 19אשר נחתמו ביום  1395 ספטמברב 03של החברה ליום 

 

 .אין

 

 

 

______________________ _______________________ 

 ל"מנכ, איציק חממי דירקטור, איתמר דויטשר
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 לכבוד
 (החברה -להלן ) בע"מ מידטאוןחברת של  הדירקטוריון

 2ן רחוב דב פרידמ
 רמת גן

 
 ג.א.נ.,

 
  של 2001-, התשס"אבין חברה לבין בעל שליטה בה( הדוח בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסק:  הנדון

 7201ינואר בחודש  להתפרסם המיועד בע"מאלקטרה נדל"ן  
 

 :להלן המפורטים שלנו הדוחות של שבנדוןדוח העסקה ב( הפנייה של בדרך לרבות) להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
 
 2014-ו 2015בדצמבר  31לימים  החברה של הכספיים על הדוחות 2016במרץ  27המבקרים מיום  החשבון רואי דוח (1)

 . 2015בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום  משתיולכל אחת 
 
 IFRS-15של יישום מוקדם של תקן  ההשלכותבדבר  2016במרץ  27דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  (2)

 .2015בדצמבר  31ולשנה שנסתיימה ביום  2014-ו 2015בדצמבר  31לימים  "הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות"
 
 30ליום  החברה ביניים שלעל הדוחות הכספיים  2016בנובמבר  21 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום (3)

 . 2016בספטמבר  30של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  ותולתקופ 2016בספטמבר 
 
של יישום מוקדם של תקן  ההשלכותבדבר  2016בנובמבר  21של רואי החשבון המבקרים מיום מיוחד דוח סקירה  (4)

IFRS-15 "חודשים ושלושה של תשעה לתקופות ו 2016בספטמבר  30ם ולי "הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
 .באותו מועד ונסתיימש

 
א 56)כמשמעותו בתקנה  , נכלל דוח אירועיםשבנדוןדוח העסקה במסגרת כי , 2017 בינואר 17 ביוםלנו, הנהלת החברה מסרה 

, אשר אושר על ידי אורגנים של החברה (1969-, התשכ"ט(מבנה וצורה –לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 
, ככל האמורים של החברה אינם משקפים את ההשלכות ודוחות הביניים הדוחות הכספיים .דוח העסקה םבמועד בו פורס

 .של המידע הכלול בדוח האירועים שישנן,
 

ודוחות הביניים, אשר נערכו  מבלי לסייג את הסכמותינו הנ"ל, הננו לציין כי דוחותינו האמורים מתייחסים לדוחות הכספיים
"אירועים לאחר  10על ידי הנהלת החברה, ואשר כוללים אירועים לאחר תקופת הדיווח )כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 

 , בהתאמה.    2016 בנובמבר 21-ו 2016 במרץ 27תקופת הדיווח"( עד למועדים בהם נחתמו דוחותינו; קרי, 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 אלמגור זהר ושות' בריטמן
 רואי חשבון

A Member Firm of Deloitte Touch Tohmatsu 
 

 2017, בינואר 17
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