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  מבוא -1 פרק
  

 את הסוקר"), התאגיד עסקי תאור דוח" או" זה דוח" - להלן( 2017 בדצמבר 31 ליום התאגיד עסקי תיאור להלן

 ערך יירות לתקות בהתאם ערך הדוח). "הדוח תקופת" - להלן( 2017 בשת שחלו כפי, עסקיו והתפתחות התאגיד

 -  להלן( 2017 לשת החברה של התקופתי הדוח של' א חלק את ומהווה 1970 - ל"התש), ומיידיים תקופתיים דוחות(

  )."התקופתי הדוח"

   .אחרת צוין אם אלא 2017 בדצמבר 31 ליום כוים זה בדוח המופיעים התוים

  
 גם"), החברה" או" הקבוצה" -  להלן( ידה על המוחזקות ולחברות לעצמה ביחס, החברה כללה זה בדוח

, היתר בין, כולל, כאמור מידע. 1968 - ח"התשכ, ערך יירות בחוק כהגדרתו עתיד פי צופה מידע

 איה התממשותם אשר, עתידיים ייםעי או לאירועים המתייחסים ואומדים הערכות, מטרות, תחזיות

 בדרך יזוהה עתיד פי צופה מידע"). עתיד פי צופה מידע" - להלן( החברה של בשליטתה ואיה וודאית

 ,"מעריכה החברה" ,"מתכוות החברה", "צופה החברה", "מאמיים או": כגון ביטויים באמצעות כלל

 החברה של הוכחית המבט קודת את משקף ידעת פי צופה מידע. דומים וביטויים "חוזה החברה"

 הסתמכה אשר, החברה ההלת של הסובייקטיביות הערכותיה על מבוסס והוא עתידיים לאירועים בוגע

 פרסומים ובכללו, הדוח עריכת במועד בפיה שהיה, כללי מידע יתוח על השאר בין, ערכותיהבה

, בהם הכלול המידע שלמות או לכוות יבותהתחי בהם יתה לא אשר, וסקרים מחקרים, ציבוריים

, כן כמו. וודאות ולחוסר לסיכוים תון ולכן, עצמאי באופן החברה ההלת ידי על בחה לא וכוותו

 מראש להעריכם יתן לא אשר בגורמים תלויה עתיד פי צופה מידע של התממשותו אי או התממשותו

  . החברה בשליטת מצויים אים והם

  

  החברה עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור -  2 פרק

  

  כללי מידע  2.1

 1983 -ג"התשמ], חדש וסח[ החברות לפקודת בהתאם 1986 ביולי 22 ביום בישראל ורשמה התאגדה החברה

 ממיותיה 100% כאשר מ"בע) 1986( מבים לוישטיין משולם השם תחת במיות מוגבלת פרטית כחברה

 לוישטין" - להלן( החברה של האם חברת שהיה ,מ"בע וקבלות הדסה ןלוישטי משולם ידי על הוחזקו

  . הוכחי לשמה החברה של שמה שוה 2010 פברוארחודש ב )."האם החברה" או "הדסה

  
 (סדרה א') חוב ואגרות מיות אביב בתל ערך ליירות בבורסה החברהלראשוה  הפיקה 2010 במאי 11 ביום

הפיקה החברה  2014בפברואר  19ביום  הליך רה ארגון בקבוצת לוישטין הדסה.לאחר שבוצע  תשקיף פי על

   .הפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ב') 2016בדצמבר  22ביום  מיות וספות. 1,664,800

  
 56.2 -מיות רגילות בתמורה כוללת של כ 900,000ביצעה החברה הפקה פרטית של  2017באוקטובר  2ביום 

  להלן). 2.5אה סעיף מליון ש"ח (ר

  
. הדסה לוישטין ידי על המוחזקות החברות בקבוצת המיב ן"הדל פעילות מרבית את מרכזת החברה

   .החברה ממיות 69.8% - בכ האם החברה מחזיקה הדוח דלמוע

  
 ן"דל המערבים לפרויקטים כיסה אף בוחת החברה, כן כמו. המיב הדל״ן בתחום בעיקר פעילה החברה

 ברחבי ואחסה תעשייה, מסחר, למשרדים בעיקר המשמשים כסים לחברה .השכרתם לרבות ריםלמגו

 שטרם ביה זכויות קיימות, ואחסה לתעשייה המשמשים באלו בעיקר, החברה מכסי בחלק, בוסף. הארץ

   .וצלו
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   החברה של ההחזקות מבה  2.2

  

  :כדלקמן הו בחברה ההחזקות מבה

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   מהותי בהיקף מכירות/רכישות  2.3

  

  "הסיטי לב"  2.3.1

 העיר של במרכזה בכס זכויותה מלוא לרכישת הסכם על החברה חתמה 2017 יוארב 12 ביום

 לב" - להלן( ר"מ 13,000 -כ של כולל בשטח וחיה משרדים ,מסחר שטחי הכולל שבע באר

 .ח"ש מליון 3.7 -כ של בסך הרכיש מס בתוספת ח"ש מיליון 62 -כ של סךל תמורהב") הסיטי

 ביואר 4 מיום החברה דיווחי ראה .ההסכם חתימת לאחר מיד בכס החזקה את קיבלה החברה

  . ) 2017-01-006207 אסמכתא( 2017 ביואר 15 - ו) 2017-01-001785 אסמכתא( 2017

  

  "סטר ראשון"  2.3.2

" סטר ראשון" החברה ויקטבפר) 50%( אמות של חלקה את החברה רכשה 2017 ביואר 24 ביום

 רכישה מס ובתוספת ח"ש מליון 16.4 -כ של לסך בתמורה )"סטר ראשון": להלן( לציון שבראשון

   .ח"ש מילון 1 -כ של בסך

 שלישי לצד סטר ראשוןב אחזקותיה מלוא למכירת הסכם על החברה חתמה 2017 ביולי 10 ביום

. ח"ש מליון 18.5 -כ של סך קיבלה החברה הדוח למועד כון. ח"ש מליון 37 של לסך בתמורה

עד לאותו  .2018 ביולי 9 ליום עד הרוכש ידי על ישולם ח"ש מליון 18.5 של בסך האחרון התשלום

 התמורהבכס. התפעול ת מדמי השכירות וושאת במחצית מהוצאות ימועד החברה מקבלת מחצ

  .המכירה בהסכם שהוגדר כפי לצרכן המחירים למדד צמודה

  

לוישטין 

כסים 

לוישטין כסים 

 בתחה בע"מ

מגדל לוישטין 

 בע"מ

כ.א.מ שלכ"ז 

  בע"מ) 1998(

100%  

משולם לוישטין

בע"מ 86ביצוע 

100%  100%  50%  
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  "סולוג בית"  3.3.2

 הממוקם במגרש הזכויות מלוא את לחברה קשור שאיו 'ג מצד החברה רכשה 2017 במאי 16 ביום

 בית" מבה בוי עליו דום 10 -כ של בשטח, שבע בבאר האויברסיטה של הרכבת לתחת בסמוך

 משמש המבה. חיות 250 המכיל וחיון קומות 2 בן, ר"מ 12,000 -כ של כולל בשטח, "סולוג

  .טלפויים שירות למוקדי בעיקר

. ח"ש מיליון 2.8 - כ של רכישה מס ובתוספת ח"ש מיליון 46 -כ של לסך הסתכמה הרכישה תמורת

 התמורה יתרת. הרכישה מס את וכן ח"ש מליון 23 של סכום החברה שילמה הדווח למועד כון

  .ההסכם חתימת מיום שתיים עד תשולם

 תשלום למועד עד ח"ש מליון 14.5 של לסכום עד אשראי מסגרת רלמוכ החברה העמידה במקביל

 10סך של  לעיל האמורה האשראי מסגרתמתוך  המוכר יצל 31.12.2017עד ליום . התמורה מלוא

 יבוצע ההלוואה פירעון. 2018מיליוי ש"ח וצלה בחודש פברואר  4.5מיליוי ש"ח והיתרה בסך 

 .לעיל כמתואר המכירה עסקת בגין מוכרה זכאי להם מהסכומים קיזוז של בדרך

  

  פעילות תחומי  2.4

  
 בתחום .להשקעה מיב ן"דל שהיו עוסקת היא בו אחד עיקרי פעילות תחום לחברה, הדוח לתקופת כון

 לצרכי, כלליים וחלקם ייעודיים חלקם, מבים של רכישה הקמה, בייזום החברה מתמקדת, זה פעילות

. למגורים ן"דל המערבים פרויקטיםב גם לרבות ותעשייה מסחר, למשרדים קרבעי, שוים לשוכרים השכרה

 לא, הכספיים דוחותיה לפי, בישראל הכסי של שוויים כי החברה התחייבה, 2010 ממאי התשקיף במסגרת

   .זה בדוח 4 פרק ראה זה פעילות תחום אודות וספים לפרטים החברה של כסיה כלל משווי 90% -מ יפחת

  

   במיותיו ועסקאות התאגיד בהון קעותהש  2.5
  

 עיין בעלי שהים, מסווגים למשקיעים מהותית לא פרטית הקצאה החברה ביצעה 2017 באוקטובר 2 ביום

 המופק מההון 6.25% - כ מהוות אשר( החברה של א"כ "ע ח"ש 0.01 בות רגילות מיות 900,000 של ,בחברה

 יירות של פרטית הצעה( ערך יירות לתקות בהתאם) ההקצאה רלאח ההצבעה ומזכויות החברה של והפרע

  . 2000 ס"התש), רשומה בחברה ערך

  

 "ע ח"ש 0.01 בות מיות 14,401,750 היו החברה של פרעוה מופקה המיות הון הפרטית ההקצאה רחלא

  . א"כ

  

  דיבידדים חלוקת  2.6

  
   שחולקו דיבידדים  2.6.1

  

   .כספייםה דוחותב 19 ביאור ראה

  

  הדוח מועד לאחר דיבידד חלוקת  2.6.2
  

 סך( למיה ח"ש 0.75 של בסך דיבידד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 2018 במרס 14 ביום

 החברה למדייות בהתאם וזאת ,2018 מרץב 29 ביום ישולם אשר ),ח"ש אלפי 10,801 -כ של

  .)להלן 2.6.3 בסעיף כמפורט(
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  דיבידד חלוקת מדייות  2.6.3
  

 שליש לפחות החברה תחלק הכל שבסך כך בשה דיבידד חלוקות שתי של מדייות לחברה

 בתזרים משמעותית פגיעה תגרם שלא ובלבד, דין כל להוראות בכפוף, השתיים מרווחיה

 שיאושרו כפי, החברה של ההשקעה ובתוכיות העסקיות בתוכיות או החברה של המזומים

לעיין זה יראו את רווחיה השתיים של החברה  .לעת מעת, החברה קטוריוןדיר ידי על ויוגדרו

  רווח קי בגין אותה שה ביכוי רווחי שערוך והשפעות המיסים הדחים בגים. כ

  

   מאוד מהותיות שווי הערכות צירוף  2.7

  
 מלאות שווי ותהערכ החברה ביצעה, הכספיים בדוחות להשקעה ן"הדל כסי של ההוגן יםישוו קביעת לצורך

 דירקטוריון .להשקעה ן"הדל כסי למרבית תלויים ובלתי חיצויים) מקרקעין שמאי( שווי מעריכי י"ע

 -  םיה הכסים. מאוד מהותיות שווי כהערכות, כסים שלושה עם בקשר, השווי הערכות את הגדיר החברה

 לפירוט( אביב בתל שלושתם - "ההיש המרכזית התחה מתחם" וכן "דיסקוט מגדל" ,"לוישטין מגדל"

  . שבו' ו בחלק התקופתי לדוח מצורפות אלהה שוויה הערכות תקציר). להלן 4 פרק ראה הללו הכסים לגבי

  

   לתאגיד מאוד מהותיות הםשהערכותי שווי מעריכי לגבי גילוי  2.8

  
  : להלן ורטכמפ) 105-30 משפטית סגל בעמדת םכהגדרת( מאוד יםמהותי שווי כימערי שי לחברה  

  
  זריצקי יוסף  8.1.2

 יצקי יוסף השמאי: זהותג ממשרד זריציקי יוסף' אידסי זרין מהמקרקעין ושמאי ב 

 ").המעריך" - להלן(

 ו השווי הערכותשטין מגדל, החברה ידי על הוזמשטין משולם, מ"בע לוימ"בע 86 ביצוע לוי 

 . 2017 דצמבר ודשבח") החברות" - להלן( מ"בע )1998( ז"שלכ. מ.א.כו

 ו השכלתו פרטייסיוהמעריך של המקצועי ו: 

o תיון את סיים 1959 בשדסת בפקולטה בחיפה הטכין להב. 

o דס עבד 15/9/70 לתאריך עד 1/1/60 מתאריךין בחברה כמהציבוריות ועבודות לב 

 ".בוה סולל" של מיסודו

o ואר מוסמך מקרקעין כשמאי הוסמך0096' מס רישיון, 1970 בי. 

o הל 15/9/70 מתאריך החלדסה מקרקעין לשמאות משרד מאזרחית וה. 

o יםהמקרקעין שמאי אגודת ר"כיו כיהן 1990-1983 בש. 

o יסיון השווי למעריך ות ציבוריות לחברות דעת חוות בעריכתכסים שוים ולכגון מגוו :

 .'וכו מגורים, תדלוק תחות, מלון בתי, משרדים בייי, מסחריים כסים

 יין כל אין מעריךל: ט"ושכ תלות יחסיכסים עישומים בו תלות יחסי כל קיימים לא, הבי 

 ובין ביו ההתקשרות לתאי הדעת חוות תוצאת בין תלות כל קיימת ולא החברות ובין

 .הדעת חוות בתוצאת טרחתו שכר התיית אי לרבות, החברות

 ת לצורך :שיפוי כתבו השווי הערכות הכית מהחברות שיפוי כתבי השווי יךלמער 

 ממשרד( מטעמו מי או השמאי את לשפות מתחייבות החברות כי ,היתר בין, הקובעים

 בעקבות כגדם שתוגש תביעה בשל להם תיגרם אשר הוצאה או זק כל בגין), יוסף זריצקי

 .הדעת חוות הגשת
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 על עומדים השווי מעריך ידי על שהוערכו הסכומים:  

o כסים - ח"ש מליון 898.3 -כ.  

o ח"ש מליון 1.1 -כ - התחייבויות.  

o טו, שערוך רווחי - י( ח"ש מליון 42 -כסה על מסים לפהכ.( 

  

  קופורטי רביב  8.2.2

 פורטי רביב: זהותהמעריך" - להלן( מקרקעין שמאי קו(". 

 ו השווי הערכותשטיןו החברה ידי על הוזמכסים לוי ההחברות" - להלן( מ"בע בתח ("

 . 2017 דצמבר דשבחו

 ו השכלתו פרטייסיוהמעריך של המקצועי ו: 

o יברסיטת בוגרות לכלכלה בפקולטה אביב תל אובהצטיי. 

o יהול לשמאות בחוג תעודה לימודי בוגריברסיטת מקרקעין ואביב תל באו. 

o המשפטים משרד מטעם 411' מס רישיון מוסמך מקרקעין שמאי. 

o תת מתמחהכ מקרקעין בשמאות עוסק 1992 משמקרקעין כשמאי 1995 ומש. 

o מקרקעין שמאי במשרד שותף. 

 יין כל אין מעריךל: ט"ושכ תלות יחסיכסים עישומים בו תלות יחסי כל קיימים לא, הבי 

 ובין ביו ההתקשרות לתאי הדעת חוות תוצאת בין תלות כל קיימת ולא החברות ובין

 .הדעת וותח בתוצאת טרחתו שכר התיית אי לרבות, החברות

 ת לצורך: שיפוי כתבו השווי הערכות הכית מהחברות שיפוי כתבי השווי למעריך 

 מי או) קופורטי רביב( השמאי את לשפות מתחייבות החברות כי, היתר בין, הקובעים

 הגשת בעקבות כגדם שתוגש תביעה בשל להם תיגרם אשר הוצאה או זק כל בגין, מטעמו

 .הדעת חוות

 על עומדים השווי מעריך ידי על ערכושהו הסכומים:  

o כסים - ח"ש מליון 453.9 -כ.  

o י( ח"ש מליון 61.6 -כ - שערוך רווחיסה על מסים לפהכ.(  
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 אחר מידע - 3 פרק
  

  הפעילות םתחו לגבי כספי מידע  3.1

  
  .)זה לדוח' ג חלק( החברה של הכספיים הדוחות ראה החברה של כספייםה יםתוה לפירוט

  

  החברה פעילות על חיצויים גורמים והשפעת כללית הסביב  3.2

  
   .הדירקטוריון דוחל' א1 בסעיף ראה החברה פעילות על חיצויים גורמים והשפעת כללית לסביבה בוגע פירוט
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  פעילות תחומי לפי החברה עסקי תיאור -  4 פרק

  
  מצרפית רמה - הפעילות תחום על כללי מידע  4.1

  
  כללי    4.1.1

  

 שטחי - מיב ן"דל שהיו עוסקת היא בו אחד עיקרי פעילות תחום לחברה הדוח קופתלת כון

 המערבים פרויקטים לרבות להשכרה המיועדים ואחסון קלה תעשייה, הייטק, ומסחר משרדים

 הקמה, בייזום מתמקדת החברה, הפעילות בתחום )."הפעילות תחום" -  להלן( למגורים ן"דל גם

 דרישות לפי ביה או/ו התאמה או/ו השבחה או/ו שיפוץ של דרך על ותלרב( מבים של רכישהו

, למשרדים המשמשים, שוים לשוכרים השכרה לצרכי, כלליים וחלקם ייעודיים חלקם), שוכרים

 של צרכים או/ו שטחים איתור כוללת זה בתחום החברה פעילות. וחיה אחסה, מסחר, תעשייה

   .לביקוש הביה את להתאים ויסיון ן"הדל בתחום שוים גופים

  

 המוחזקים) המרכז באזור בעיקר( בישראל שוים באיזורים מקרקעין כסי לחברה, האמור בגדר

 כסי אותם של ותפעול השבחה ,בהשכרה בעיקר עוסקת והיא במישרין ידה על ומפותחים

   .מקרקעין

  

 התשובות ומתן הביקושים ויצול באיתור ויסיון ידע םיה הפעילות בתחום חשובים פרמטרים  

 וקבלי שוכרים כלפי בהתחייבויות עמידה; ן"הדל בשוק מויטין; ומקצועי יעיל ביה יהול; להם

 למקורות גישות; בתקים ועמידה הביה איכות על הקפדה; זמים בלוחות עמידה; משה

  .השוכרים לותמהי הכסים ופיזור מיקום; גדולים בהיקפים פרויקטים מימון לצורך כספיים

  

  לקוחות במאפייי שיויים או הרלבטיים בשווקים התפתחויות    2.4.1

  .הדירקטוריון בדוח' א1 סעיף ראה

  

   בהם החלים והשיויים החברה בפעילות הקריטיים ההצלחה גורמי    3.4.1

, קריטיים הצלחה גורמי מספר על להצביע יתן המיב ן"הדל בתחום החברה של בפעילותה, ככלל

  :והצלחתה פעילותה על שפיעיםהמ

  ;בשוק ושיויים מגמות זיהוי 4.1.3.1

 ;להם התשובות ומתן הביקושים ויצול באיתור ויסיון ידע 4.1.3.2

 ;ומקצועי יעיל ביה יהול  4.1.3.3

 ;בתחום רב יסיון  4.1.3.4

 ;ן"הדל בשוק מויטין  4.1.3.5

 ;שוכרים כלפי בהתחייבויות עמידה  4.1.3.6

 ;המשה לקבלי כלפי ותבהתחייבוי עמידה  4.1.3.7

 ;זמים בלוחות עמידה  4.1.3.8

  ;במפרטים עמידה  4.1.3.9

 ;בתקים ועמידה הביה איכות על הקפדה  4.1.3.10

 ;גדולים בהיקפים פרויקטים מימון לצורך כספיים למקורות גישותאיתות פיסית ו  4.1.3.11

 ;הכסים ופיזור מיקום   4.1.3.12

 לשיפור להוביל עשויה מסוים פרויקט בשיווק המתה לעיתים - הפעילות עיתוי   4.1.3.13

 ;ברווחיותו

  .במבים השוכרים תפוסת על השפעה גורמי  4.1.3.14
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 מבי של התפוסה ושיעור הביקוש על המשפיעים ספציפיים גורמים ישם, החברה ההלת להערכת

 איכות); ציבורית תחבורה לרבות( לתחבורה גישה דרכי; הכס מיקום: כדלקמן, בישראל משרדים

 לתמוך ויכולתם והתכון התחזוקה; לו בסמיכות או הכס ממוקם בו בביין חיה; הביה

 ממוקם בו מבהה גיל; במבה טו-ברוטו שטח הפרשי; ועתידיות וכחיות טכולוגיות בדרישות

 איכות; האחזקה דמי גובה; השכירות דמי גובה; הכס של והפימית החיצוית צורתו; הכס

; העירוי המיסוי גובה; האחזקה שירותי רמת; השכירות תקופת; ויציבותם העיקריים השוכרים

 התפוסה מגמות); המבה לסוג באזור התחרות מידת כולל( עסקית סביבה; אזוריים שירותים

, עוגן לגופי, היעד לקהל קירבה; העתידיים ביצועיו על והשלכותיהן בכס והוכחיות ההיסטוריות

   .לווים ושירותים אדם כוח למקורות
  

 לדרישות בהתאם החברה בכסי שוכרים עבור קבליות עבודות בביצוע פעילותה, החברה להערכת

  :כדלקמן וסיכוים לחשיפות כרוכה) 4.1.1 בסעיף לעיל כהגדרתו( הפעילות מתחום כחלק, שוכרים

  ;שוכרים כלפי עבודות לביצוע זמים בלוחות עמידה  )1(

 ;לשוכרים עבודות ביצוע של מוסכמים במפרטים עמידה  )2(

 ;עבודה ובתשומות גלם חומרי מחיריב לשיויים חשיפה  )3(

  .וחומרים עבודה עלויות של שגוי רתמחו בגין חשיפה  )4(

 
  בהם החלים והשיויים הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכיסה מחסומי    4.4.1

  

 אופיו וכח, זאת עם. החברה של הפעילות בתחום קייםחו ויציאה כיסה חסמי קיימים לא

 הכיסה יכולת על המשפיעים ,םמחסומי מספר על להצביע יתן זה פעילות תחום של המיוחד

  : החברה של פעילותה מתחום והיציאה

 ;מימון למקורות ובגישות פיסית באיתות צורך  4.1.4.1

 ;הבקים של גלובלית אשראי מדייות  4.1.4.2

 ;החברה לפעילות ביחס הפרויקט של היקפו  4.1.4.3

 זמן לארוך יכול השקעות מימוש כי, העובדה לאור גמישה איה הפעילות מתחום יציאה  4.1.4.4

, הכסים מיקום של יוצא פועל, השאר בין, היה הכסים מימוש ויכולת מאחר ממושך

  ;השוק ומצב הפיזי מצבם

  .מיסוי עלויות לרבות, שוות בעלויות כרוך הכסים מימוש  4.1.4.5

  

  גיאוגרפית פריסה  5.4.1

   .מרכזה אזורב עיקרב ,בלבד בישראל והי החברה של הפעילות תחום ,הדוח לתקופת כון

 של מאוד המהותיים והכסים המהותיים הכסים של הגיאוגרפית הפריסה לגבי וסף לפירוט

  .להלן 4.3 -ו 4.2 סעיפים ראה החברה
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  שוכרים  6.4.1
  

, מגווים הים השוכרים. שוים בהיקפים שטחים ממה השוכרים לקוחות 150 מעל לחברה

 ובפיזור שוים מאפייים בעלי ,פרטיים אשיםחברות מהגדולות במשק, עסקים שוים ו וכוללים

 ומטרות המושכר הכס של מאופיו היתר בין מושפע השוכרים תמהיל כאשר, ישראל ברחבי גדול

 שאותם או שבבעלותה לכסים ביחס שכירות בהסכמי החברה התקשרויות. בו תהמותרו השכירות

  : להלן כמפורט מיוחדות הוראות גם לרוב ותכולל, חכרה

 בו הכס את המהלת לחברה אחזקה דמי לתשלום דרישה כוללים אלה -  אחזקה שירותי  )א( 

, מסוים מרווח בתוספת האחזקה עלות בסיס על כלל בדרך וקבעים המושכר מצוי

 הכסים ברוב השירותים. הביין שטחי כל מתוך השוים המושכרים לשטחים בהתייחס

 לפי חיוב בסיס על, לחברה קשורות שאין חיצויות יהול חברות ידי על יתים

   .המחזיקים לכל יםזה קריטריוים

 או חודשי בסיס על, כלל בדרך, משולמים אלה -  האחזקה ודמי השכירות דמי תשלום  )ב(

  . רבעוי בסיס על לתשלומים עדיפות עם רבעוי

 להארכת אופציה לשוכר יתת בהם בהסכמים -  ומימושה השכירות להארכת אופציה  )ג(

 האופציה בתקופת השכירות דמי עדכון המחייב סעיף, כלל בדרך, חל, השכירות תקופת

  .חודשים מספר של מראש הדעהו וחובת מעלה כלפי

 בהסכמי אולם שלישי לצד זכויותיו להעברת זכות עומדת לא לשוכר ככלל - זכויות העברת  )ד( 

 בתאים משה לשוכר זכויות להעברת זכות לשוכר מועקת החברה של רבים שכירות

 משהה שוכר לזהות מראש המשכיר של אישורו את מחייבים ואשר בהסכם הקבועים

   .השכירות םהסכ הוראות לקיום החברה כלפי האחראי השוכר את ומשאירים

 ביטחוות, כלל בדרך, השוכרים מוסרים השוכרים התחייבויות להבטחת - ביטחוות  )ה(

, חוב שטרי, השוכר של האם חברת ערבויות, אישיות ערבויות, בקאיות ערבויות: שוים

  . ושוכר שוכר לכל ובין החברה שבין להסכמה בהתאם והכול, אישיים ושיקים פיקדוות

  

    כסים ורכישת למימוש מהאסטרטגיה כחלק מיבים מכסים הדרשת ואהבתש דיון  7.4.1
  

 לרכישת הקריטריוים ולגבי, מיבים מכסים הדרשת התשואה לגבי קבועה מדייות אין לחברה

 כך לצורך. החלטה קבלת בטרם לגופו פרויקט כל לבחון והגת היא ,חדשים פרויקטים הקמת או

 פוטציאל ותבעל ,והשבחה לפיתוחו/או כסים  רקעותק באיתור מאמצים החברה משקיעה

  .והארוך הביוי בטווח השבחה

 בשלב דהייו, שלהם ההיולי בשלב לפרויקטים החברה כסתלעיתים , התשואה את להגדיל כדי

במקרים  .ע"תב שיוי ייזום של בדרך כלל בדרך הקרקע להשבחת פועלת מכן ולאחר קרקע רכישת

 את להל החברה והגת ,כן כמומיצוי זכויות וספות בכסים קיימים. רבים פועלת החברה ל

 מחברות מי או האם החברה באמצעות, יוזמת היא אותם בפרויקטים הביה עבודות ביצוע

  . בתחום להן שצבר הרב ביסיון עזרת שהיא תוך הקבוצה
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  כסים רכישת מדייות  8.4.1
  

 כפי לגורמים רבה חשיבות החברה מייחסת ילותהפע בתחום וכסים פרויקטים לבחון בבואה

  .לעיל 4.1.3 בסעיף שפורטו

  

 פי על כוללים להם צד שהחברה) לאו אם ובין יםבוי כסים אם בין( הכסים לרכישת ההסכמים

  :כדלקמן), חלקם או כולם( המהותיים התאים את רוב

  

 אים להתקיימות בכפוף( הממכר תמורת את משלמת החברהקבעו וככל םא, מתלים תש 

  ): הדרכים בין שילוב לרבות( הבאות מהדרכים יותר או באחת), האמורים בהסכמים

 המגון פי על או/ו בהסכם הקוב למחיר בהתאם היה התמורה - מזומן עסקת  )א(

  ; בהסכם הקבוע המחיר לקביעת

 בלתי חלק רכישת היו קומביציה בעסקאות השגור המתווה - קומביציה עסקת  )ב(

. החברה ידי על, הרלווטי בפרויקט ביה שירותי למתן בתמורה מהמקרקעין מסוים

 הבים השטחים הגדרת, הביה מפרטי, השאר בין, קבעים הקומביציה בהסכמי

 שיחולו אחרות והוצאות חובה תשלומי, מסים חלוקת לעיין הוראות, המוכר עבור

וכן הסדרים ליהול  הצדדים בין ןהמקרקעי חלוקת בגין או הרלווטי הפרויקט בגין

   .משותף משותפים

תמורות היו רכישת מלוא הזכויות  בעסקאות השגור המתווה - תמורות עסקת  )ג(

  במקרקעין בתמורה לתשלום שיעור מההכסות העתידיות בפרויקט. 

 ובין המקרקעין של משותפת רכישה מכוח בין( במקרקעין שותפים לחברה יש בהם במקרים 

 עסקה במסגרת כלל בדרך, החברה פועלת) במקרקעין מהזכויות חלק של כישהר מכוח

  : לרבות, הצדדים בין היחסים מערכת הסדרת לצורך וזאת, משותפת חברה או משותפת

 ואשר, הצדדים מציגי המורכבת היגוי ועדת או/ו למהלת בכפוף העסקה יהול  )א(

 שירותי בעיין). אחד-פה כלל בדרך( שקבע למגון בהתאם מתקבלות בה ההחלטות

 החברה בין ביהה יהול והסכם יהולה להסכם בהתאם כי מובהר, והביה היהול

. לחברה וליווי ייעוץ ,יהול שירותי הדסה לוישטין מעיקה הדסה לוישטין לבין

   ;הכספיים לדוחות 5'ד20 -ו 1'ד20 יםביאור ראה זה בעיין

 הזכויות שיעבוד או/ו העברת או/ו המחאת אפשרות לתהגב או איסור בדבר הוראות  )ב(

  ; ראשוה סירוב זכות מתן או/ו הצדדים ידי על

  '; וכו הפרתן בגין וסקציות הפרויקט למימון הצדדים אחריות בדבר הוראות  )ג(

 אחד של שירותים מתן בדבר או השותפים אחד על מטלות הטלת בדבר הוראות  )ד(

 שירותים בגין יהול דמי תשלום בדבר הוראות עיתיםול, הפרויקט לטובת השותפים

  ; אלה

  .מממן מוסד או בק לטובת השותפים מצד בטוחות העמדת בדבר הוראות  )ה(

  

 קאייםומימון  ליווי בהסכמי החברה מתקשרת פרויקט מימון לצורך, לעתיםלפיהם, ב 

 זכותה את תזא ובכלל, המממן לגורם הרלווטי בפרויקט זכויותיה את החברה משעבדת

. האמור הפרויקט מוכר מול אל החברה וזכויות הפרויקט תקבולי ויתר שכירות דמי לקבלת

 בק חשבוות באמצעות סגור״ ״פרויקט של בשיטה מבוצעבהקמת פרויקטים  בקאי ליווי

 עם. הפרויקט הכסות כל כסות ואליו, הפרויקט הוצאות כל משולמות מהם ייעודיים

  . ארוך לזמן בהלוואה האשראי מסגרת, כלל בדרך, חלפתמו הפרויקט השלמת
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   כסים מימוש מדייות  9.4.1
  

 הצעה מתקבלת, החברה לדעת אם, אולם שלה המיבים הכסים היקף את להגדיל שואפת החברה

  .זה כס מלממש החברה תימע לא, לחברה אטרקטיבית שהיא כס למימוש

  

 האחרוות השים בשלוש העיסקית הפעילות בבסיס מהותיים שיויים  10.4.1
  

  . הדירקטוריון דוחל 1 סעיף ראה מהותיים שיויים אודות לפרטים

  

 הפעילות תחום במסגרת ייחודיות מס תוהשלכ  14.1.1
  

  . הכספיים בדוחות 18 ביאור ראה לפרטים

  
   התוצאות תמצית    12.4.1

 מיב כס מהפעלת הוצאותוב בהכסות החברה חלק את תכולל שלהלן התוצאות תמצית - הבהרה

   .הכספיים בדוחות יחסי באיחוד מאוחדת איה אשר), 50% של בשיעור( מוחזקת בחברה
  

  :2015-2017 לשים להשקעה ן"דל פעילות תחום תוצאות תמצית להלן
  

  
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשה

2017  2016  2015  

  ח"ש באלפי

  65,392  65,014  74,020   הפעילות הכסות כל סך

  106,711  58,973  105,875  משערוכים רווחים

  158,921  112,534  164,985  הפעילות רווחי

  NOI )1( )2(  66,003 )4(  58,957  60,030 כ"סה

NOI כסיםזהים מ )Same Property NOI( )2( )3 (  60,086 )4(  58,957  

 רשמו אשר התפעוליות ההכסות כלל והיNOI , להשקעה ן"דל לפעילות בוגע הגילוי להחיית בהתאם  ) 1(

 בשווי שיויים בזקיפת שמקורן הכסות למעט, להשקעה ן"הדל כסי כל בגין התאגיד של הכספיים בדוחות

 בגין התאגיד של הכספיים בדוחות שרשמו התפעוליות ההוצאות כל ביכוי, הכולל הרווח על לדוח ההוגן

   .ישן אם תפח הוצאות למעט, להשקעה ן"הדל כסי כל

   .המרכזית התחה תרומת את כוללים אים NOI - ה תוי  )2(

 ן"דל מכסי NOI סכום היו זהים מכסים NOI, להשקעה ן"דל לפעילות בוגע הגילוי להחיית בהתאם  ) 3(

 פיזיים שיויים ערכו לא אשרכו הדיווח שת של האחרון ביום המסתיימת מוגדרת תקופה משךב להשקעה

  .אלה בתקופות ייםמהות

 להשקעה ן"הדל כסי של השכירות מדמי בעיקר בעה 2016 לשת בהשוואה 2017 בשת NOI - ב העליה  )4(

 .להלן 4.1.19 -ו לעיל 2.3 סעיפים ראה - וספים לפרטים הדוח בתקופת שרכשו
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   גיאוגרפים אזורים  34.1.1
  

 של היחידי הפעילות אזור כיום שהיה בישראל הכלכליים הפרמטרים את הכוללת טבלה להלן

  : החברה
  

  
  :כלכליים מאקרו פרמטרים

  

  ישראל

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשה

2017  2016  2015  

  1,162,533  1,208,585  1,248,718  )1() ח"ש מיליוי( גולמי מקומי תוצר

  138,775  141,464 143,383  )1() ח"ש( לפש מקומי תוצר

  2.5%  4% 3.3%  )1( מימקו בתוצר צמיחה שיעור

  0.5%  1.9% 1.4%  )1( לפש מקומי בתוצר צמיחה שיעור

  )1%(  )0.2%( 0.4%  )2( איפלציה שיעור

 לטווח מקומי ממשלתי חוב על התשואה
  2%  2.2% 1.7%  )3( ארוך

 דירוג( ארוך לטווח ממשלתי חוב דירוג
Standard & Poor's ()4(  

+A )ל"חו ח"אג(  
+A )מקומי ח"אג(  

+A )ל"חו ח"אג(  
+A )מקומי ח"אג(  

+A )ל"חו ח"אג(  
+A )מקומי ח"אג(  

 ליום לדולר ביחס מקומי מטבע ח"שע
  3.9  3.85  3.47  השה של האחרון

  ).2010 במחירי משורשרים תוים( 2018 בפברואר 18 מיום לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסום פי על  )1(

  .2018 ביואר 15 יוםמ לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסום פי על  )2(

  . www.bankisrael.gov.il: ישראל בק באתר פרסום פי על  )3(

   .www.standardandpoors.com: בכתובת S&P דירוג דוח לפי  )4(

  

   ילותהפע תחום ברמת פילוחים    44.1.1
  

 על המוחזקים להשקעה ן"הדל כסי את סווגה הקבוצה ,להלן המובאים הפילוחים ביצוע לצורך

   :הבאים השימושים לפי ידה

", דיסקוט מגדל: "בכסים וחיות משרדים עבור תוים כולל - הייטק תעשיית/ משרדים   )א(

 למעט" (סטר ביזס ויהא), "לוישטין מגדל וחיון מסחרית קומה למעט" (לוישטין מגדל"

 "סטר ראשון" ,"פארק הייטק יקעם, ")2016 בשת מכר( "החייל רמת), "מסחרית קומה

 שבע בבאר" הסיטי לב, "במודיעין" 1 אטריום" מבה, "28 לילבלום" ,)הדוח בתקופת מכר(

  .שבע בבאר" סולוג בית"ו )וחיון מסחרית קומה למעט(

  ".אליהו רמת" -  תעשיה  )ב(

 "הסיטי לב"ב מסחרית קומה, "לוישטין מגדל"ב מסחרית קומה", חיפה מפרץ" - מסחר  )ג(

  ". סטר ביזס אויה"ב מסחרית וקומה

 תועסקי ותכיחיד יםפועל" הסיטי לב" בביין החיון וכן" לוישטין מגדל חיון" - יםחיו  )ד(

  . פרד באופן יםמוצג ולפיכך, תועצמאי

 אויה", "דיסקוט מגדל: "בכסים הדיירים לטובת חיות בשטחי גם מחזיקה החברה, בוסף  

. "1 אטריום"ו "סטר ראשון", "28 לילבלום"", פארק הייטק יוקעם", "סטר ביזס

 מהשימוש כחלק אלה חיות בגין התוצאתיים התוים הוצגו להלן המובאים בפילוחים

   . הייטק תעשיית/ משרדים קרי, כסים אותם של העיקרי
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  :הכסים של עיקרי שימוש לפי הפעילות תחום של מיב ן"דל שטחי פילוח להלן  .א  
  

  ליום
  

/ משרדים  שימושים
 תעשיית
  )1( הייטק

   תעשיה
)2(  

  מסחר
)3(  

  יםחיו  כ"סה

 חיות מספר  )ר"מ( מרובע מטר
)4(  

31.12.2017  
  )1( 651 77,852 )1( 6,125 13,186 )1( 58,541  ר"במ שטח

 שטח כל מסך אחוזים
 -  100% 7.9% 16.9% 75.2%  הכסים

31.12.2016  
   465  60,780  3,786  13,186   43,808  ר"במ שטח

 שטח כל מסך אחוזים
  -   100%  6.2%  21.7%  72.1%  הכסים

 4.1.19 בסעיף כמתואר הדוח בתקופת שרכשו ן"הדל מכסי תובע 2016 - ו 2017 השים בין שטחיםב העליה  )1(

  .להלן

  . אליהו ברמת בכס וחיות חצר שטחי המהווים דום 9.5 - כ לחברה, בוסף  ) 2(

  .בחיפה בכס חיות שטחיב החברה חלק את המהווים דום 1.5 - כ לחברה, בוסף  ) 3(

   .606 היו מספרן היתר לפי כאשר 651 היו בפועל החיות מספר  ) 4(

  

  : )1(המיבים כסיםה של מוצלות בלתי ביה זכויות שטחי פילוח להלן  .ב
  

 מסחר תעשיה משרדים ליום
 ר"מ לפיאב

31.12.2017  1 24 1  

31.12.2016  - 24 1  

 4.3.5 -ו 4.2 סעיפים ראה אביב בתל הישה המרכזית בתחה ובקרקע בהקמה להשקעה ן"בדל הביה לזכויות  )1(

  .בהתאמה, להלן

  

  : הכסים של עיקרי שימוש לפי הפעילות תחום של מיב ן"דל שווי פילוח להלן  .ג
  

/ משרדים  שימושים  ליום
 תעשיית
  הייטק

  תעשיה
  

  )1( כ"סה  יםחיו  מסחר

31.12.2017  
 976,938 75,164 71,617 72,750 )2(407,757  ח"ש באלפי שווי

 שווי כל מסך אחוזים
 100% 7.7% 7.3% 7.4% 77.6%  הכסים

31.12.2016  
  795,465  58,520  34,143  67,530   635,272  ח"ש באלפי שווי

 שווי כל מסך אחוזים
  100%  7.4%  4.3%  8.5%  79.8%  הכסים

  . הכספיים בדוחות להשקעה ן"הדל של הוגן לשווי המיב ן"הדל שווי התאמת לגבי להלן 4.1.20 סעיף ראה  )1(

 כמתואר הדוח תבתקופ שרכשו להשקעה ן"הדל מכסיבעיקר  ובעת 2016 -ו 2017 השים בין בשווי העליה  )2(

  .להלן 4.1.19 בסעיף
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  :הכסים של עיקרי שימוש לפי הפעילות תחום של NOI פילוח להלן  .ד
  

/ משרדים  שימושים  שה
 תעשיית
  הייטק

  תעשיה
  

  כ"סה  יםחיו  מסחר

2017 )1(  
NOI 66,003 5,065  5,443 5,581  49,914 ח"ש באלפי 

 NOI כל מסך אחוזים
 100% 7.7% 8.2% 8.5% 75.6% הכסים של

2016  
NOI 58,957  4,221  2,447  5,520  46,769  ח"ש באלפי  

 NOI כל מסך אחוזים
  100%  7.2%  4.2%  9.4%  79.2%  הכסים של

2015  
NOI 60,030  4,524  2,547  5,242  47,717  ח"ש באלפי  

 NOI כל מסך אחוזים
  100%  7.5%  4.2%  8.7%  79.6%  הכסים של

 בסעיף כמתואר הדוח בתקופת שרכשו ן"הדל מכסיבעיקר  ובעת 2016 - ו 2017 השים בין NOI -ב העליה  )1(

  .להלן 4.1.19

  

  :הכסים של עיקרי שימוש לפי הפעילות תחום של ,טו, שערוך רווחי פילוח להלן  .ה
  

/ משרדים  שימושים  שה
 תעשיית
  הייטק

  תעשיה
  

  כ"סה  יםחיו  מסחר

2017  

, שערוך) הפסדי( רווחי
 45,910  10,450 )211( 5,168 30,503  ש"ח באלפי, טו

 רווחי כל מסך אחוזים
   66.4% 11.3% )0.5%( 22.8%  100%טו, השערוך

2016  

, שערוך) הפסדי( רווחי
  18,798  -   )708(  1,369  18,137  ח"ש באלפי, טו

 רווחי כל מסך אחוזים
    96.5%  7.3%  )3.8%(   -  100%טו, השערוך

2015  

, טו, שערוך רווחי
  23,364  4,180  803  1,502  16,879  ח"ש לפיבא

 רווחי כל מסך אחוזים
    72.3%  6.4%  3.4%  17.9%  100%טו, השערוך

 .להשקעה ן"כדל המסווגת וקרקע בהקמה להשקעה ן"דל כס של שערוך כוללים אים התוים: הערה

   

 ממוצעת חודשית סההכ וכן ר"למ בפועל משוקללים ממוצעים חודשיים שכירות דמי פילוח להלן  .ו

  : הכסים של עיקרי שימוש לפי חיה למקום
  

 שה
  

 שכירות דמי
  בפועל חודשיים

 תעשיית/ משרדים
 )2( )1( הייטק

 ) )2יםחיו מסחר תעשיה

 לחיה ח"בש ר"למ ח"בש

2017  
 1,028 85 43 86  ממוצע
  350-1,350  28-288  24-60  21-251  טווח

2016  
 1,197 56 42  96  ממוצע
  700-1,350  28-213  21-60  27-251  טווח

 בשת) דיסקוט ומגדל לוישטין מגדל( יחד אביב בתל החברה מגדלי בשי השכירות דמי של המשוקלל ממוצעה  )1(

 בכסים השכירות דמי תוי לגבי להלן 4.3 סעיף ראה, כן כמו. 2016 שתל בדומה ר"למ ח"ש 124 - כ היו 2017

  .מאוד מהותיים

) וממזדמים ממויים( מהחיוים ההכסות סך לפי חושבו לחיה בפועל הממוצעים החודשיים השכירות דמי  ) 2(

 על( רגילים מויים לגבי החברה למחירון מתייחס לחיה השכירות דמי טווח. בפועל החיות במספר מחולקות

  .שמורים ומויים) פוי מקום בסיס
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  : הכסים של עיקרי שימוש לפי הפעילות תחום בכסי ממוצעים תפוסה שיעורי פילוח להלן  . ז
  

  מסחר  תעשיה  משרדים  

  באחוזים

  98%  100%  93%  31.12.2017 ליום

  98%  100%  97%  )1(2017 לשת

  99%  100%  96%  )1(2016 לשת

 .ותהרלווטי בשים רבעון כל לסוף הכסים של ההשכרות תוי בסיס על חושבו הממוצעים התפוסה שיעורי  )1(

   

  : הכסים של עיקרי שימוש לפי הפעילות תחום של )1(מיבים כסים מספר פילוח להלן  . ח
  

  יםחיו  )1( מסחר  תעשיה  משרדים  ליום

31.12.2017  9  1  4  2  

31.12.2016  8  1  3  1  

  .משרדים לקומות בצמוד מסחר קומות המהווים כסים כולל  )1(

  

  :הכסים של עיקרי שימוש לפי הפעילות תחום כסי של )1(בפועל ממוצעים תשואה שיעורי פילוח להלן  . ט
  

 תעשיית /משרדים  שה
  הייטק

  חיון  מסחר  תעשיה

  באחוזים

2017  7%  7.7%  7.7%  6.8%  

2016  7.4%  8.2%  7.2%  7.2%  

 לסוף ן"הדל כסי של הוגן בשווי בפועל NOI - ה חלוקת ידי על חושבו בפועל הממוצעים התשואה שיעורי  )1(

  .השה

 

  : חתומים שכירות חוזי בגין צפויות להכסות בוגע פירוט להלן  .י
  

  שוכרים אופציות תקופות מימוש בהחת  שוכרים אופציות תקופת מימוש אי בהחת  

 ההכרה תקופת
  בהכסה

 מדמי הכסות
 שכירות

) ח"ש באלפי(
)1(  

 חוזים מספר
  מסתיימים

 שוא שטח
 ההסכמים
 המסתיימים

 )ר"מ באלפי(

 מדמי כסותה
 שכירות

) ח"ש באלפי(
)1(  

 חוזים מספר
  מסתיימים

 שוא שטח
 ההסכמים
 המסתיימים

 )ר"מ באלפי(

    -     -   14,999  0.3  1  14,947  1 רבעון  2018 שת
  0.4  3  15,191  1.0  8  15,003  2 רבעון
  4.1  25  14,497  6.6  31  14,127  3 רבעון
  0.3  7  13,973  3.1  13  13,217  4 רבעון

  19.0  32  52,488  24.2  52  42,791  2019 שת
  6.1  18  36,638  15.6  26  24,911  2020 שת
  5.2  15  32,711  5.8  14  17,714  2021 שת
  38.5  65  177,099  17.0  20  28,154  ואילך 2022 שת
  73.6  165  357,596  73.6  165  170,864  כ"סה

  . ואחרות אחזקה בגין והכסות הסיטי לבוב לוישטין מגדלב יםחיוהמ הכסות כוללות אין הצפויות ההכסות  )1(
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   הדוח בתקופת עיקריים שוכרים  54.1.1

  

 אזור, איפיון  השוכר
 של ושימוש
 כסים
  מושכרים

 הכסות
 2017 בשת

 באלפי(
  )ח"ש

 מסך אחוז
 הכסות
 החברה
 מדמי
  שכירות

 עדכון מגון
 של הצמדה או
  השכירות דמי

 שיוך
  עפי

 תקופת  בטחוות
 ההתקשרות
 שותרה

 שת מתום
  הדיווח

 תלות
 מיוחדת
 או בשוכר
 מהותי תאי

  אחר

  'א שוכר
  

 קומות
 משרדים
 וחיות
 במגדל

 לוישטין
  אביב בתל

 מחירים מדד  13.5%  10,013
  )1( לצרכן

 חתימת  בקאות
  הבק

  אין  חודשים 22 

 הצדדים הדוח פרסום למועד כון( השכירות דמי גובה על הצדדים הסכמת אי של למקרה שמאי הערכת של וזיח מגון קיים  )1(

  ).כאמור שמאי למות ביקשו לא

  

    ספציפי לעף חשיפה  64.1.1
  

 הקבוצה מהכסות 20% -מ שלמעלה מכך הובעת ההייטק לעף מהותית חשיפה קיימת לקבוצה

   : להלן כמפורט, הייטק היו העפי ששיוכם משוכרים ובעות ד"משכ
  

  )באחוזים( הפעילות תחום הכסות סך מתוך שיעור  עף

2017  2016  2015  

  31.6%  32.2%  30.7%  טק-היי תעשיית

  

  בהקמה כסים  17.4.1
  

  : הפעילות תחום של בהקמה לכסים בוגע פירוט להלן

  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשה  פרמטרים  שימוש

2017 )1(  2016 )1(  2015 )1(  

 משרדים
  ומסחר

  1  1  1   התקופה בתום בהקמה כסים מספר

 בתום) מתוכן( בהקמה שטחים כ"סה
) ואחסה חיה שטחי כולל -  ר"במ( התקופה

  )החברה חלק(
 אלפי 15 - כ
  )2( ברוטו ר"מ

 אלפי 13 - כ
  )2( ברוטו ר"מ

 אלפי 18.3 - כ
  ברוטו ר"מ

 שוטפתה בתקופה שהושקעו עלויות כ"סה
  2,572  336  419  )ח"ש באלפי(

 בתום בדוחות הכסים מוצגים בו הסכום
  32,814  32,104  32,523  )ח"ש באלפי( התקופה

 באלפי( העוקבת בתקופה הקמה תקציב אומדן
  )2(  )2(  )2(  )2( )ח"ש

 חוזי חתמו לגביו הבה מהשטח שיעור
  -   -   -   (%) שכירות

 סבא בכפר מסחרי פרויקט שהיו, אחד בהקמה להשקעה ן"דל טפרויק חברהל 2015-2017 בשים  )1(

“LevVillage .”וספים לפרטים להלן 4.2 סעיף ראה .  

 המרכז להקמת התכוית הפרוגרמה של מחודשת בחיהו הרישוי בהליך הזמים לוחות התמשכות לאור  )2(

לאמוד את תקציב ההקמה  העבודות. עקב כך, לא יתן תחילת במועד דחיה צפוייה, ושיויה המסחרי

יתכן כי תחול ירידה לא מהותית בסך השטח בעקבות שיוי הפרוגרמה  בתקופה העוקבת באופן מהימן.

 המתוכן להיבות (הושא בבדיקה מול רשויות התכון)
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   קרקעות  18.4.1

  להלן.  4.3.5לעין הקרקע בתחה המרכזית הישה ראה סעיף 

  
  

  :))1כסים ומכירת רכישת  19.4.1

  ביום שהסתיימה לשה  פרמטרים  
  בדצמבר 31

2017   2016   2015 
  )4( 2  -   )1( 3  בתקופה שרכשו כסים מספר  שרכשו כסים

  157,919  -   132,431  ) ח"ש באלפי( בתקופה שרכשו כסים עלות

NOI כסים של רכשו5,917  )ח"ש באלפי( ש   -  - 

  )ר"מ( בתקופה שרכשו כסים שטח
 27,600 - כ

  )4(  -   מ"ר

  -   )3( 1  )2( 1  בתקופה שמכרו כסים מספר  שמכרו כסים

  -   96,250  37,000  )ח"ש באלפי( בתקופה שמכרו כסים ממימוש תמורה

 5,200 - כ  בתקופה שמכרו כסים שטח
  מ"ר

  ר"מ 9,273
 161 - ו

 חיות
 חלק(

  -   )החברה

NOI כסים של מכרו3(  1,366  )ח"ש באלפי( ש(   -  

  -   4,950  2,295  ) ח"ש באלפי( הכסים ממימוש שבע משערוך וחרו

  : כללו 2017 בשת הרכישות  )1(

 - כ של לסך בתמורה לציון שבראשון "סטר ראשון" החברה בפרויקט) 50%( אמות של חלקה רכישת  .א

   ).ר"מ  2,600 - כ של בשטח(כולל מס רכישה  ח"ש מליון 17.4

 של כולל בשטח( כולל מס רכישה ח"ש מליון 65.7 -כ של לסך בתמורה שבע בבאר" הסיטי לב" רכישת  .ב

  ).ר"מ 13,000 - כ

כולל מס רכישה ודמי תיווך  ח"ש מליון 49.3 - כ של לסך בתמורה שבע בבאר" סולוג בית" רכישת  .ג

  .)חיות 250 המכיל וחיון ר"מ 12,000 -כ של בשטח(

  .לעיל 2.3.2 בסעיף כאמור" סטר ראשון" הכס מכירת  )2(

 מלוא את שכרה אשר קומברס חברת עם שים ארוך חוזה הסתיים 2015 שת בתחילת. החייל ברמת הכס מכירת  )3(

 זמי באופן החברה הפעילה 2016 יולי לחודש ועד 2015 אפריל מחודש החל .אותו ופיתה החייל ברמת המבה

 167 - כ של מהותי לא לסכום הסתכמו וחהד לתקופת החיון מהפעלת ההכסות. הציבור מן למשתמשים חיון

  ).2015 בשת ח"ש אלפי 180 - כ( ח"ש אלפי

   :וכלל 2015 בשת ותהרכיש  ) 4(

 חלק( ר"מ 611 של בשטח( ח"ש מליון 5.3 -כ של לסך בתמורה החייל ברמת בכס מקומה חלק רכישת  .א

  .))החברה

 מליון 152.6 -כ של לסך בתמורה באבי בתל הישה המרכזית התחה במתחם וספות זכויות רכישת  .ב

  .ח"ש
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  :הכספי המצב על לדוח התאמה  04.1.2

  : הכספי המצב על בדוח לערכים הוגן שווי להתאמת בוגע פירוט להלן

  בדצמבר 31 ליום  

2017  2016  

  ח"ש אלפי

 בדוח הצגה
 עסקי תיאור

  התאגיד

  795,465  976,938  הסתיימה שהקמתם להשקעה ן"דל כסי שווי כ"סה

  32,104  32,523  בהקמה להשקעה ן"דל כסי שווי כ"סה

  348,000  411,500  להשקעה ן"כדל שסווגו קרקעות כ"סה

  1,175,569  1,420,961  כ"סה

  )77,465(  )84,900(  המאזי השווי שיטת לפי המטופלת מוחזקת בחברה להשקעה ן"דל  התאמות

  952  1,135  השבחה יטלוה חכירה בדמי עתידיות חבויות יכוי ביטול

  )76,513(  )83,765(  התאמות כ"סה

  1,123,976  1,337,196  התאמות אחרי כ"סה

 בדוחות הצגה
 המצב על

  הכספי

  1,066,952  1,268,385  להשקעה ן"דל סעיף

  -   36,288  למכירה מוחזק כס

  32,104  32,523  בהקמה להשקעה ן"דל סעיף

  1,099,056  1,337,196  כ"סה

  

  

  FFO2 - ל התאמה  1.24.1

 FFO -ל הכולל הרווח על המאוחד הדוח לפי לתקופה הקי הרווח להתאמת בוגע פירוט להלן

  : המאוחד
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשה  

2017  2016  2015  

  ח"ש אלפי

  107,059  89,402  111,582  לתקופה קי רווח

        

        :התאמות

  )  )98,525(  )55,321(  )100,602טו, בהקמה להשקעה ן"ודל להשקעה ן"דל כסי שערוך הכסות

  -   )2,045(  )76(  אחרות הכסות

  137  182  127  השכירות תקופת פי על הכסות מיצוע השפעת

  )4,490(  )4,078(  )5,679(  מוחזקת חברה לרווחי התאמות

  )217(  )6(  231  קודמות שים בגין מסים הכסות

  -   )18,466(  -   המס בשיעורי שיוי בעקבות מסים הכסות

  26,623  15,154  22,649  התאמות בגין דחים מסים

  =======  =======  =======  

Funds from Operations (FFO) 30,309  24,822 28,510 

  

                                                 

היו מדד רווח מקובל לבחית תוצאותיהן של  Funds from Operationsבהתאם להחיית הגילוי בוגע לפעילות דל"ן להשקעה,      2 

לי כות כסים מיבים, המבוסס על רווח קי בטרול פחת והפחתות, רווחי שערוך ועוד. המדד משמש במקרים רבים כאידיקאטור כלחבר

   .ליכולת ייצור דיבידדים פוטציאליים
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 מהותיים כסים 4.2

  

  ח"ש באלפי יתים הכספיים התוים -כסים מיבים 

אודות הערכת השווי וההחות  פיםוס תוים  מידע פריט  שה ומאפיייו הכס שם
 שבבסיסה

 ערך
 בספרים

הוגן ושווי
 בסוף
  השה

 הכסות
 בשה

NOI 
 בפועל
 בשה

 שיעור
התשואה

 שיעור
 התשואה
המותאם

 שיעור
 תשואה
 על

  העלות

 יחס
 החוב
 לשווי
 הכס

)LTV(  

  רווחי
  שערוך

 שיעור
 התפוסה
לסוף שה

 דמי
 שכירות
 ממוצעים

/חיהר"למ
 לחודש

 זיהוי
 מעריך
 השווי

 מודל
 ההערכה
 שמעריך

 פעל השווי
 לפיו

 בבסיס וספות החות
 ההערכה

לב 
 הסיטי

 מיקום
  באר שבע.

, חלקה: חלק 38015גוש:
  100%  80  -  7.4% 7.7% 7.4% 4,700 6,518  65,800 2017 .9מחלקה 

  61משרדים:
  134מסחר:
 413חיון:

איג' יוסף 
 זריצקי

גישת היוון 
 7.75%עיקרי שיעור היוון  ההכסות

 ומשרדים מסחר עיקרי שימוש
 65,720  הכס עלות

 

 100% (%) התאגיד חלק

 השכרה בר שטח
 ) התאגיד חלק(

  מ"ר 2,800 - משרדים 
  מ"ר 2,339 -מסחר 
חיות בפועל  186 - חיון 

 חיות לפי היתר) 188(

יוקעם 
הייטק 
 פארק

(בחברה 
מוחזקת 

המטופלת 
ת לפי שיט

השווי 
 המאזי

  מיקום
  יוקעם.

, חלק ה: חלק 11492גוש: 
  56  100%  7,350  18.4%  11.2%  7.7%  7.7%  6,527  6,554  84,900  2017  .83מחלקה 

איג' יוסף 
 זריצקי

גישת היוון 
  ההכסות

  8%שיעור היוון עיקרי 

  משרדים/תעשיית הייטק  עיקרי שימוש

  58,025   הכס עלות
  8.25%שיעור היוון עיקרי   56  100%  3,652  27.3%  11.4%  8.4%  8.5%  6,593  6,614  77,465  2016

  100%  (%) התאגיד חלק

 השכרה בר שטח
  ) התאגיד חלק(

  52  99%  6,109  34.3%  11.4%  9.3%  9%  5,093  5,349  73,750  2015  חיות 175 -מ"ר ו 9,763
  8.5%שיעור היוון עיקרי 

  .10%חים פויים לגבי שט
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  )המשך( מהותיים כסים 4.2

 
  ש"ח באלפי יתים הכספיים התוים - מבה בהקמה מהותי 

 
 ומאפיייו הכס שם

שיעור  כספיים תוים שה
השלמה כספי 
 בסוף שה

שיעור משטחי 
הכס לגביהם 

חתמו חוזי 
שכירות 

מחייבים לסוף 
 שה

 התוים אודות הערכת השווי וההחות שבבסיס
עלות מצטברת 

בסוף שה, 
 ,כולל קרקע
 ביה ושוות

שווי הוגן 
 בסוף שה

ערך בספרים 
 בסוף שה

שערוך הפסדי 
 לשה

 זיהוי
 מעריך
 השווי

 מודל
 ההערכה

 בבסיס וספות החות
 ההערכה

 )Lev Village” )1“ הכס שם ציון

גישת  ההלה - 6% - )2( 32,523 )2( 32,523 )2( 32,523 2017
 וואהההש

ש"ח למ"ר  3,600 - כ
משרדים ומסחר 

 הכס מיקום ציון בממוצע
  כפר סבא

  6430: גוש
 275: חלקה

 2013אוגוסט  הקרקע רכישת מועד
גישת  ההלה  - 6% )3( )4,770( 32,104 32,104 32,104 2016

 ההשוואה

ש"ח למ"ר  3,500 - כ
משרדים ומסחר 

 בממוצע
 100% (%) התאגיד חלק
 איחוד המאוחד בדוח הצגה שיטת

 מועד סיום ביה משוער
 חפירה היתר יתן, הדוח למועד
החברה בוחת חלופות  .ודיפון

 תכויות.
גישת  ההלה - 6% - 32,814 32,814 32,814 2015

 ההשוואה
ש"ח למ"ר  7,000 - כ

 מסחר עיקרי בממוצע
  )4(הכס  שטחי יעוד

  ר"מ 4,000 - חיה למרתפי
  ר"מ 1,000 - למסחר

  ר"מ 8,000 - למשרדים

 )5( 110,000 סך כל ההשקעה הצפויה

   .2013 בדצמבר 25 מיום פיתוח הסכם פי על סבא בכפר 275 חלקה 6430 כגוש הידועים במקרקעין ישראל מקרקעי מרשות זכויות בעלת היה החברה  )1(
  . שים 49 של לתקופה חכירהה חוזה  )2(
  .הפיתוח הסכם היוון לתשלום הפרשה מרישום בעיקר בעו 2016בשת  השערוך הפסדי  )3(
  .ויעודו להיבות המתוכן השטח בסך ירידה חלה התכוית הפרוגרמה של מחדש בחיה בעקבות 2016 בשת  )4(
  .המוסמכות הרשויות ידי על הפרוגרמה לאישור ובכפוף סופי שאיו אומדן  )5(
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4.3  מאוד מהותיים כסים   

  

  דיסקוט מגדל  4.3.1  
  

   הכס הצגת  4.3.1.1
  

 הלוי ויהודה הרצל הרחובות בקרן הממוקם יוקרתי משרדים מגדל היו דיסקוט מגדל

 קומות 31 וכולל וספים יוקרתיים משרדים מגדלי ובקרבת אביב תל של הפיסי במרכז

 של כולל בשטח חיה ומרתפי םמחסי קומות 7 מעל ר"מ 32,000 -כ של ברוטו בשטח

 בקומות משרדים שטחי כוללים דיסקוט במגדל החברה שבבעלות השטחים .ר"מ 11,500

 במגדל היחידות לשוכרי המושכרים, טכיים ושטחים מחסים; 30 -  28 ובקומות 23 - 19

 חיה מקומות 97 כ"סה הכולל מרתף קומות במספר חיה שטחי המאחד וחיון דיסקוט

  . חיה מקומות 242 מתוך החברה תבבעלו

  

  2017 בדצמבר 31 ליום פירוט  

  .דיסקוט מגדל  :הכס שם

  . 23 הלוי יהודה' רח, א"ת  :הכס מיקום
  .4 מחלקה וחלק בשלמות 9 - ו 8 חלקות 6924 גוש

 שטחי
 :הכס

  .ר"מ 8,419  משרדים

  .חיה מקומות 97  חיות

  .100%  :בכס האפקטיבי התאגיד חלק

  .ישירה  :בכס האחזקה מבה

  .2007 דצמבר  :הכס הקמת השלמת מועד

  .כבעלים להירשם הזכות בעלת  :בכס משפטיות זכויות פירוט

  . משותף בית יירשם שלאחריה פרצלציה בהליכי מצא הכס  :משפטיות זכויות רישום מצב
  .שמה על רשומה אזהרה הערת לחברה

  -   :מיוחדים ושאים

  איחוד  :הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 
  :עיקריים תוים  4.3.1.2

  

  2017  2016 2015 
 177,300 177,300  193,400 )ח"ש באלפי( תקופה בסוף הוגן שווי
  7,600  -   14,750  )ח"ש באלפי( שערוך רווחי

 100% 100%  97% (%)  ממוצע תפוסה שיעור
 8,419 8,419 7,654  )ר"מ( שה לסוף מושכרים שטחים

 14,680 14,072 13,471 ) ח"ש באלפי( הכסות כ"סה

 על תשלום כולל למטר שכירות דמי
  ) ח"ש) (לחודש( חיות

 146 139  137  ממוצע
 77-185 76-185  70-185  טווח

 שחתמו בחוזים למטר שכירות דמי
  )ח"ש( בתקופה

 121 -   128  ממוצע
  120-123  -   128 טווח

NOI )14,567  13,987 13,401 )ח"ש אלפי  

NOI 14,222 14,124 14,011 )ח"ש אלפי( תאםמו 
 8.2%  7.9% 6.9% (%) בפועל תשואה שיעור
 8% 8% 7.2% (%) מותאם תשואה שיעור
  14  14 9 הדיווח שת לתום שוכרים מספר

 הקמת במועד  
 הכס

  54,880  ) ח"ש באלפי( התחלתית הקמה עלות

  2007 דצמבר  הכס הקמת השלמת מועד
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  :ועלויות הכסות מבה פילוח    4.3.1.3
  

  2017  2016  2015  

  ח"ש אלפי

  14,680  14,072  13,471  ואחזקה שכירות מדמי הכסות

  )113(  )85(  )70(  ותפעול אחזקה, יהול עלויות

  =======  =======  =======  

NOI 13,401  13,987 14,567 

  

   בכס עיקריים שוכרים אין  4.3.1.4

  

   :חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכסות  4.3.1.5
    

  בדצמבר 31 ביום שתסתיים לשה 

  ואילך  2022  2021  2020  2019  2018

  ח"ש אלפי

 מחוזי צפויה הכסה
  21,254  10,351  10,330  10,729  11,730  )2()1( חתומים שכירות

   .ואחרות אחזקה בגין הכסות כולל לא )1(

  .השוכרים ידי על אופציות מימוש בהחת )2(
  

   בכס מתוכים ושיויים השבחות צפויים לא  4.3.1.6

    

   מימון  4.3.1.7

 והלוואות מסגרות קבלת כגד 4.3.1.8 בסעיף להלן כמפורט הכס את שיעבדה החברה

   .הספציפי הכס את רק לשרת ועדו שלא

  

   בכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים  4.3.1.8

 החברה עמידת טחתלהב כי, קבע בקאיים תאגידים עם הלוואה בהסכמי

 וכן המקרקעין - ראשוה מדרגה בשעבוד ישועבדו, המלווים כלפי בהתחייבויותיה

 השכירות הסכמי, למקרקעין הקשורים והמיטלטלין המבים, במקרקעין הזכויות

 הלווה כי, ההלוואה בהסכמי קבע בוסף. העיין לפי, והיהול השכירות ודמי והיהול

 או כולם, המשועבדים הכסים את להמחות או לשעבד, להעביר, למכור רשאי איו

 על. ההלוואה בהסכם המפורטים בתאים או המלווה של מראש באישור אלא, חלקם

 בק לטובת ראשוה בדרגה משכתא רשמה דיסקוט במגדל החברה של הבעלות זכויות

  .סכום הגבלת ללא, מ"בע לישראל לאומי

  

 המובטח הסכום  פירוט  גסו
 ליום ודהשעב י"ע

  2017 בדצמבר 31

 לאומי בק לטובת בפרויקט הזכויות כל על שוטף שעבוד  ראשוה דרגה 
  .מ"בע לישראל

  
  הגבלה ללא

  

 מ"בע ופדום מ"בע לישראל דיסקוט בק כלפי זכויות משכון
  .מ"בע לישראל לאומי בק לטובת ,2005 מיולי הסכם עם בקשר

 לאומי בק לטובת לפרויקט בקשר שכירות הסכמי משכון
   .מ"בע לישראל

  



  
  

 25

  :השווי הערכת אודות פרטים  4.3.1.9
  

 2017  2016 2015 

 177,300 177,300  193,400 )ח"ש אלפי( שקבע השווי
 זריצקי יוסף' איג השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן  ?שיפוי הסכם קיים האם

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017  השווי הערכת של התוקף תאריך
 ההשוואה גישת+  ההכסות היוון גישת השווי הערכת מודל

  :השווי הערכת לצורך שלקחו עיקריים פרמטרים
  בחשבון שלקח השכרה-בר שטח

)Gross Leasable Area (  
  8,419  8,419  8,419 )ר"מ( משרדים

 97 97  97 חיה מקומות
 100% 100%  91%  השה לסוף תפוסה שיעור
 מושכר ר"למ ממוצעים מייצגים חודשיים שכירות דמי

 ) ח"ש( שווי הערכת לצורך
120  120 120 

  150  150  175  שווי לחיה (באלפי ש"ח)

 7.5% 7.5%  7% (%) השווי הערכת לצורך שלקח עיקרי היוון שיעור
 13,298 13,298  14,076 )ח"ש באלפי( שווי הערכת לצורך מייצג תזרים

  8.2% 7.9%  6.9%  הכס של הוכחי NOI - מה המשתקף טו תשואה שיעור

 ש"ח באלפי בשווי שיוי :לשווי רגישות יתוחי
 -  -  525 5% של עליה תפוסה שיעורי

 )261( )261( )525( 5% של ירידה
 )5,719( )5,719( )6,470( 0.25% של עליה   היוון שיעורי

 6,114 6,114 7,010 0.25% של ירידה
 ר"למ ממוצעים שכירות ידמ

 משרדים
 8,082 8,082 8,508 5% של עליה
 )8,082(  )8,082(  )8,508( 5% של ירידה
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  3לוישטין מגדל   4.3.2
  

   הכס הצגת  4.3.2.1
  

. אביב-בתל 23 בגין מחם בדרך מצא אשר יוקרתי משרדים מגדל היו לוישטין מגדל

 מחסים, הלובי בקומת מסחר שטחי, משרדים שטחי הים החברה שבבעלות השטחים

 6 מעל, ר"מ 34,000 -כ ברוטו ןששטח קומות 33 כולל המגדל. המרתף בקומות וחיות

 המגדל. ר"מ 23,000 -כ ברוטו ןששטח ולמחסים לחיה המשמשות מרתף קומות

  . יודצד מכל מסך ובקירות גבוהה גימור ברמת מתאפיין
  

  : לוישטין דלבמג החברה שבבעלות השטחים רוטיפ להלן

 14,100 -כ של כולל בשטח 25-32, 21-23, 19 ,15 ,13, 4, 3 בקומות משרדים שטחי 

 לשוכרי המושכרים אחסה שטחי ר"מ 284 -לובי וה בקומת מסחר ר"מ 466 וכן ר"מ

   .לוישטין במגדל היחידות

 יוןיה שטחי המאחד חמקומות 465כאשר בבעלות החברה  מרתף קומות בשש ח 

 במגדל החיות כל סך כאשר, לוישטין במגדל החייה משטחי %76מהווים ה 4חיה

  . חיות 694 -כ היו לוישטין
  

  2017 בדצמבר 31 ליום פירוט 

 .לוישטין מגדל  :הכס שם
  .171: חלקה. 6941: גוש. 23 בגין מחם דרך, א"ת :הכס מיקום

, 29, 23-27, 22, 18-21), 6 חלקה תת למעט( 1-16: חלקות תתי
34 ,39 ,57, 64, 71 ,78-80 ,82-89.   

 שטחי
  :הכס

  

   14,113 )ר"במ( משרדים

  466 )ר"מ( מסחר

   465   חיה מקומות

  100% :בכס האפקטיבי התאגיד חלק

 מבה
 האחזקה

 :בכס

 .ישירה אחזקה משרדים קומות
 מגדל, מלאה בבעלות בת חברה ובאמצעות ישירה אחזקה  וחיון מסחר קומת

 .מ"בע לוישטין
 ביולי 17 ביום שרכשה 15 קומה למעט( 2009 בדצמבר 31 :הכס רכישת מועד

2013. ( 
 .בעלות :בכס משפטיות זכויות פירוט
  .משותף כבית רשם  :משפטיות זכויות רישום מצב

  -   :מיוחדים ושאים

  איחוד  :הכספיים בדוחות הצגה שיטת

  

 

                                                 
  המשמשת את משרדי לוישטין הדסה איה בבעלות החברה.  33מובהר כי קומה    3

  מקומות חיה.  47-אולם כתוצאה מביצוע חלוקה מחודשת בשטח החיות וספו כמקומות חיה,  418 - לחברה היתר ל   4
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  : עיקריים תוים  4.3.2.2
  

 2017 2016  2015 

 באלפי( תקופה בסוף הוגן שווי
 )ח"ש

 251,682 256,158  256,286 משרדים קומות
 6,963 6,922  7,844 מסחר קומת
 58,520 58,520  68,970  חיון
 317,165 321,600  333,100 שווי כ"סה

  6,905  4,435  10,770  )ח"ש אלפי( שערוך רווחי

 99% 91%  95% משרדים (%)  ממוצע תפוסה שיעור
 100% 100%  100% מסחר

 13,077 13,128  11,522 משרדים )ר"מ( שה לסוף מושכרים שטחים
 466 466  466 מסחר

 27,344  24,975 26,369 ) ח"ש באלפי( בפועל הכסות כ"סה
 ר"למ ממוצעים שכירות דמי

 )ח"ש) (לחודש(
 118 115  116 משרדים
 100 99 107 מסחר

) לחודש( ר"למ שכירות דמי טווח
 )ח"ש(

 96-130 100-137 104-127 משרדים
 87-154 87-152 96-148 מסחר

 ר"למ ממוצעים שכירות דמי
 )ח"ש( בתקופה שחתמו בחוזים

 121 124 123 משרדים
 -  -  -  מסחר

 בחוזים ר"למ שכירות דמי טווח
 )ח"ש) (לחודש( בתקופה שחתמו

 110-130 120-130 115-127 משרדים
 -  -  -  מסחר

NOI )24,745 21,856 23,352  )ח"ש באלפי  

NOI 23,359 23,378  22,579 )ח"ש באלפי( מותאם 

 7.8% 6.8% 7% (%) בפועל תשואה שיעור
  7.4% 7.3% 6.8% (%) מתואם תשואה שיעור

 15 14  13 דיווח שת לתום שוכרים מספר
  הכס רכישת במועד  

  17/7/2013  31/12/2009  הכס רכישת מועד

  15,540  234,653  הכס רכישת ותעל

  -   99%  משרדים  (%) ממוצע תפוסה שיעור

  לא רלבטי  100%  מסחר  

NOI )17,928  )ח"ש באלפי    -  

  

  :ועלויות הכסות מבה פילוח  4.3.2.3
  

  2017  2016  2015  

  ח"ש אלפי

        :הכסות

  20,366  18,294  19,229  )ומסחר משרדים קומות( שכירות מדמי

  6,978  6,681  7,140  יוןח מהפעלת

  27,344  24,975  26,369  הכסות כ"סה

        :עלויות

  )145(  )659(  )518(  )ומסחר משרדים קומות( ותפעול אחזקה, יהול

  )2,454(  )2,460(  )2,499(  חיון הפעלת

  )2,599(  )3,119(  )3,017(   עלויות כ"סה

  ======  ======  ======  

NOI 23,352  21,856  24,745 
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   :בכס עיקריים שוכרים  4.3.2.4

 משטח שיעור 
 המיוחס הכס
 בשת לשוכר

2016 (%) 

 האם
 -ל אחראי

 או 20%
 יותר

 מהכסות
 ?הכס

 השכירות הסכם תיאור
 ההסכם תקופת

  המקורית
 התקופה
 שותרה

 אופציות
 להארכה

עדכון מגון
 הצמדה או
 דמי של

 השכירות

 פירוט
  ערבויות

 תלות
 מיוחדת

  'א שוכר
  

 עף
   הבקאות

  
 מהווה איו
 עוגן שוכר

 ביוםהסתיימה   כן  38%
31/10/2012.   

  
 את מימש השוכר

 שיהה האופציה
אשר  בהסכם

יום תסתיים ב
31/10/2019)1( 

 10 - ושה 
 חודשים

 מדד - 
המחירים 

 )1( לצרכן

 חתימת
 הבק

 הו השוכר
 מממן בק

 במסגרת
 העסקים
 הרגילה

 החברה של
 ושל

 החברה
  האם

 הדוח פרסום למועד כון( השכירות דמי גובה על הצדדים הסכמת אי של למקרה שמאי הערכת של חוזי מגון קיים  )1(
  ).כאמור שמאי למות ביקשו לא הצדדים

  
  :חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכסות  4.3.2.5

  בדצמבר 31 ביום שתסתיים לשה 

  ואילך 2022  2021  2020  2019  2018

  ח"ש אלפי

 מחוזי צפויה הכסה
  8,700  3,335  3,791  15,438  16,968  )2) (1( חתומים שכירות

 . ואחרות אחזקה והכסות לוישטין מגדל מחיון הכסות כוללות אין ההכסות )1(

 .השוכרים ידי על אופציות מימוש בהחת )2(
  

  בכס מתוכים ושיויים השבחות  4.3.2.6

 בקומותושטחי השירותים הציבוריים  הלובאיםהחלה החברה לשפץ את  2017בשת 

    העבודות צפויות להתבצע לפי וחות השוכרים ותמשכה כשתיים.  .שבבעלותה

 

   מימון  4.3.2.7

 והלוואות מסגרות קבלת כגד 4.3.2.8 בסעיף להלן כמפורט הכס את שיעבדה החברה

  .הזה הספציפי הכס את רק לשרת ועדו שלא כלליות

  

   בכס מהותיות משפטיות מגבלותו שעבודים  4.3.2.8

 החברה עמידת להבטחת כי, קבע בקאיים תאגידים עם הלוואה בהסכמי

 וכן המקרקעין - ראשוה מדרגה בשעבוד ישועבדו, המלווים כלפי בהתחייבויותיה

 השכירות הסכמי, למקרקעין הקשורים והמיטלטלין המבים, במקרקעין הזכויות

 הלווה כי, ההלוואה בהסכמי קבע בוסף. העיין לפי, לוהיהו השכירות ודמי והיהול

 או כולם, המשועבדים הכסים את להמחות או לשעבד, להעביר, למכור רשאי איו

 כון. ההלוואה בהסכם המפורטים בתאים או המלווה של מראש באישור אלא, חלקם

   .ותמשועבד ןאי 2013 בשת שרכשו חיות 10 -ו 15 קומה ח"הדו למועד

 המובטח הסכום  פירוט  סוג
 ליום השעבוד י"ע

  2017 בדצמבר 31

  

 דרגה

  ראשוה

 יחידות מרוכשי כספים וקבלת הביטוח זכויות, המקרקעין שעבוד
  מ"בע לישראל לאומי בק לטובת בפרויקט

  
  
  
  הגבלה ללא

 בק לטובת בפרויקט שכירות הסכמי מכוח החברה זכויות משכון
  מ"בע לישראל לאומי

  מ"בע לישראל לאומי בק לטובת בפרויקט והמלאי הציוד ודשיעב

 לישראל לאומי בק לטובת המקרקעין על וספת ראשוה משכתא
  מ"בע
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   השווי הערכת אודות פרטים  4.3.2.9
  

 2017  2016 2015  

 251,682 256,158  256,286 משרדים  )ח"ש אלפי( שקבע השווי
 6,963 6,922  7,844 מסחר קומת
 58,520 58,520  68,970 חיון
 317,165 321,600  333,100 שווי כ"סה

 זריצקי יוסף' איג השווי מעריך זהות
 כן  ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017   השווי הערכת של התוקף תאריך
  ההשוואה גישת+  ההכסות היוון גישת השווי הערכת מודל

  :השווי הערכת לצורך שלקחו עיקריים פרמטרים
 שלקח השכרה-בר שטח

 Gross Leasable( בחשבון
Area( 

 14,113  14,164  14,164 )ר"במ( משרדים
 466 466  466 )ר"מ( מסחר

 418 418  418 בהיתר חיה מקומות
 93% 93%  82% משרדים  השה לסוף תפוסה שיעור

  100%  100%  100%  מסחר

 ראויים חודשיים שכירות דמי
 שווי הערכת לצורך לחודש

 )ח"ש(

 116 117  115 )ר"למ ח"ש( משרדים
 מסחר (ש"ח למ"ר)

102  96 97 
  140  140  165  שווי לחיה (באלפי ש"ח)

 7.75% 7.75%  7.25% השווי הערכת לצורך שלקח עיקרי היוון שיעור
 הערכת לצורך מייצג תזרים
 )ח"ש באלפי( שווי

 19,343 19,883  19,598  שרדיםמ
 540 536  569 מסחר

 של הוכחי NOI - מה המשתקף טו תשואה שיעור
 7.8% 6.8%  7% הכס
 ש"ח באלפי בשווי שיוי :לשווי רגישות יתוחי
 393 347 1,031 5% של עליה תפוסה שיעורי

 )396( )372( )1,031( 5% של ירידה
 )8,057( )8,191( )8,968( 0.25% של עליה   היוון שיעורי

 8,592 8,777 9,615 0.25% של ירידה
/ ר"למ ממוצעים שכירות דמי

 לחיה
 14,530 16,101 17,100 5% של עליה
 )14,530( )16,101( )17,100( 5% של ירידה
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  אליהו רמת  3.4.3  
  

   הכס הצגת  13.4.3.
  

 דום 50 מתוך עבמוש דום 30 -כ של כחוכרת להירשם הזכות בעלת היה החברה

 כיום מושכרת הקרקע. לציון בראשון אליהו רמת התעשיה באזור הממוקם במתחם

  . שוים לשוכרים
  

  2016 בדצמבר 31 ליום פירוט  

  אליהו רמת  :הכס שם

  . מערב, לציון ראשון  :הכס מיקום
  )החלקה משטח חלק על( 77 חלקה, 6095: גוש

  דום 30 - כ של קרקע חשט על בוי שטח ר"מ 13,186  :הכס שטחי

  100%  :בכס האפקטיבי התאגיד חלק

  ישירה אחזקה  :בכס האחזקה מבה

  2009 בדצמבר 31  :הכס רכישת מועד

   כחוכרת להרשם זכות לחברה  :בכס משפטיות זכויות פירוט

  שמה על חכירה זכויות רישום להסדרת פועלת החברה  :משפטיות זכויות רישום מצב

  -   :םמיוחדי ושאים

  איחוד  :הכספיים בדוחות הצגה שיטת

 

   :םעיקריי תוים  23.4.3.

  

  2017  2016 2015 
 )1( 58,100 )1( 67,530  )1( 750,72 )ח"ש באלפי( תקופה בסוף הוגן שווי
  1,502  1,369  5,168  )ח"ש באלפי( שערוך רווחי

 100% 100%  100% (%)  ממוצע תפוסה שיעור
 13,186 13,186 13,186  )ר"מ( שה לסוף מושכרים שטחים

 6,469 6,628 6,851 ) ח"ש באלפי( הכסות כ"סה
 41 42  43  ממוצע  ) ח"ש) (לחודש( )2(למטר שכירות דמי

 21-57 21-60  24-60  טווח
 שחתמו בחוזים למטר שכירות דמי

  )ח"ש( בתקופה
 33 -   37  ממוצע
  25-38  -   29-60 טווח

NOI )5,242  5,520 5,581 )ח"ש אלפי  

NOI 5,389 5,652 5,614 )ח"ש אלפי( מותאם 
 9%  8.2% 7.7% (%) בפועל תשואה שיעור
 9.3% 8.4% 7.7% (%) מותאם תשואה שיעור
  17  17 16 הדיווח שת לתום שוכרים מספר

 רכישת במועד  
 הכס

  44,160  ) ח"ש באלפי( רכישת הכס עלות

  31.12.2009  מועד רכישת הכס

  100%  (%) שיעור תפוסה ממוצע

NOI )3,741  )ח"ש אלפי  

 .תפעולית חכירה הסכם בגין למיהל התחייבויות בתוספת מוצג הכספיים בדוחות )1(

  כולל דמי יהול . )2(



  
  

 31

  
  :ועלויות הכסות מבה פילוח    33.4.3.

  

  2017  2016  2015  

  ח"ש אלפי

  )1( 6,469  )1( 6,628  )1( 6,851  ואחזקה שכירות מדמי הכסות

  )1,227(  )1,108(  )1,270(  ותפעול אחזקה, יהול עלויות

  =======  =======  =======  

NOI 5,581  5,520 5,242 

  ').וכד יקיון, חשמל( מהפעלתו הכסות גם כוללות זה מכס ההכסות  )1(
  

  בכס עיקריים שוכרים אין  43.4.3.

  

   :חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכסות  53.4.3.
    

  בדצמבר 31 םביו שתסתיים לשה 

  ואילך 2022  2021  2020  2019  2018

  ח"ש אלפי

 מחוזי צפויה הכסה
  14,540  4,029  3,949  4,671  5,728  )2()1( חתומים שכירות

  ').וכד יקיון, חשמל( הכס מהפעלת הכסות כולל לא )1(

  .השוכרים ידי על אופציות מימוש בהחת )2(
  

   בכס מתוכים ושיויים השבחות  63.4.3.
    

 יאפשר אשר המקרקעין עלוכית לצורכי רישום ת רישום לקידום לפעול החלה ברההח

  . פרדת בחלקה החברה זכויות ייחוד

 מקומית בסמכות ע"תב: שלבים בשי ע"תב שיוי לקידום לפעול החברה החלה כן כמו

 - מ זכויות שיוי( מחוזית בסמכות ע"ותב) בודד למבה קומות והוספת תכסית שיוי(

 אושרה התכית, הדוח למועד כון). יעוד והרחבת קומות תוספת, 300% -ל 120%

  .מקומית בוועדה עקרוית

  

   מימון  73.4.3.
  

 והלוואות מסגרות קבלת כגד 4.3.3.8 בסעיף להלן כמפורט הכס את שיעבדה החברה

   .הספציפי הכס את רק לשרת ועדו שלא

  

   בכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים  83.4.3.

  

 החברה עמידת להבטחת כי, קבע בקאיים תאגידים עם הלוואה בהסכמי

 וכן המקרקעין - ראשוה מדרגה בשעבוד ישועבדו, המלווים כלפי בהתחייבויותיה

 השכירות הסכמי, למקרקעין הקשורים והמיטלטלין המבים, במקרקעין הזכויות

 הלווה כי, ההלוואה בהסכמי קבע בוסף. העיין לפי, והיהול השכירות ודמי והיהול

 או כולם, המשועבדים הכסים את להמחות או לשעבד, להעביר, למכור רשאי איו

  . ההלוואה בהסכם המפורטים בתאים או המלווה של מראש באישור אלא, חלקם
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 המובטח הסכום  פירוט  סוג
 ליום השעבוד י"ע

  2017 בדצמבר 31

 שחתם המכר הסכם מכוח בפרויקט ההחבר זכויות שיעבוד  ראשוה דרגה 
 בק לטובת לפרויקט בקשר בחברה שערך הארגון לרה בקשר
    . מ"בע פועלים

  הגבלה ללא
  

  מ"בע הפועלים בק לטובת משכתא

 פועלים בק לטובת לפרויקט בקשר שכירות הסכמי משכון
   .מ"בע

  

  :השווי הערכת אודות פרטים  93.4.3.
  

 2017  2016 2015 

 58,100 67,530  72,750 )ח"ש אלפי( שקבע ויהשו
 זריצקי יוסף' איג השווי מעריך זהות
 כן ?תלוי בלתי המעריך האם
 כן  ?שיפוי הסכם קיים האם

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 השווי הערכת של התוקף תאריך
 ההכסות היוון גישת השווי הערכת מודל

  :השווי הערכת לצורך שלקחו עיקריים פרמטרים
  בחשבון שלקח השכרה-בר שטח

)Gross Leasable Area (  
 13,015  13,015  13,015 )ר"מ( שטח בוי

 9,473 9,473  9,473 שטח חצר (מ"ר)
 100% 100%  100%  השה לסוף תפוסה שיעור
 מייצגים חודשיים שכירות דמי

 לצורך מושכר ר"למ ממוצעים
 ) ח"ש( שווי הערכת

 29 29.8  31.4 )ר"מ( שטח בוי
 6 6  6 שטח חצר (מ"ר)

 8% 7.75%  7.5% (%) השווי הערכת לצורך שלקח היוון שיעור
 5,216 5,331  5,584 )ח"ש באלפי( שווי הערכת לצורך מייצג תזרים

רווח שתי צפוי מיהול ואחזקה (מהוון בשיעור  -בתוספת 
  220  220  185  )10%היוון של 

  )9,300(  )3,455(  )3,553(  השבחה והיטל חכירה בדמי עתידיות חבויות -ביכוי 

  9% 8.2%  7.7%  הכס של הוכחי NOI - מה המשתקף טו תשואה שיעור

 ח"ש באלפי בשווי שיוי :לשווי רגישות יתוחי
  -  -  -  5% של עליה תפוסה שיעורי

 )167( )182( )204( 5% של ירידה
 )2,030( )2,200( )2,445( 0.25% של עליה  היוון שיעורי

 2,170 2,350 2,617 0.25% של ירידה
 ר"למ ממוצעים שכירות דמי

 משרדים
 3,260 3,440 3,725 5% של עליה
 )3,260(  )3,440(  )3,725( 5% של ירידה
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  אביב בתל הישה המרכזית התחה מתחם -  מאוד מהותית קרקע  4.4.3
  

   הכס הצגת  14.4.3.
  

 ייעודית בת חברה באמצעות, החברה רכשה 2015 ובהמשך בשת 2011 שת במהלך

 50%, ")בתחה כסים לוישטין" - להלן( מ"בע בתחה כסים לוישטין - לאהמ בבעלות

היה שיכון וביוי דל"ן  ההשי פה) כאשר השותמסוימת בלתי משותפת בעלות( במושע

   .הקרקע פיתוח את לקדם במטרה א"בת הישה המרכזית התחה במתחם ,בע"מ

  

 "5000 מתאר וכיתת" - אביב לתל חדשהמתאר מקומית  תוכית אושרה 2016 בדצמבר  

  .בהגשת תבע בסמכות ועדה מקומית המאפשרת להגדיל את אחוזי הבייה בקרקע

 תוכית את אביב תל המקומית הועדה) בתאים( להפקדה אישרה 2017 באוקטובר  

 צופה החברה. אביב תל עיריית ידי על המקודמת מפורטת תוכית - השומרון מתחם

  .2018 של השי ברבעון להתגדויות פרסומה

 מהמבים חלק שתופסים פולשים או/ו דיירים לפיוי פועלות שותפתה עם ביחד החברה  

  .כדין שלא

  

  .ארוך בטווח הוית ערך עליית לשם ידה על המוחזקים המקרקעין את ייעדה החברה

  

  

  2017 בדצמבר 31 ליום פירוט  

  מתחם התחה המרכזית הישה בתל אביב.  :הכס יקוםמ
  . 9-ו 4, 3חלקות:  8398גוש 
  . 5-ו 2, 1חלקות:  8940גוש 
  6חלקה  8393גוש 

  )החברה חלק( ר"מ 18,000 - כ  :הקרקע שטח

  ועוד משרדים מגורים, מסחר  :הקרקע ייעוד

  )חדשות תכיות ותמקודמ ,החלה ע"התב פי על( 300-400% - כ  :בקרקע קיימות ביה זכויות

 וציון מתוכן קרקע ייעוד
 התכויים השלבים תמצית

  :הייעוד לשיוי הדרשים

 השומרון מתחם 4321/תא תוכית בתאים להפקדה אושרה כאמור
 של לייעוד המקרקעין את מייעדת תכיתה .העיריה ידי על מקודמתה

  להפקדה אושרה הראשוית התכית. ומשרדים מסחר ,מגורים
 התכית אישור 5000/תא תכית של אישורה לאור, יתמהמקו דהבוע
 התכית של העברתה תידרש לאו המקומית הועדה בסמכות היו

   .המחוזית הועדה לאישור

 לאחר מתוכות ביה זכויות
  :הייעוד שיוי

 40% - כ מתוכן 1,000% -מ למעלה היו המיועד הביה זכויות היקף
  .יםומשרד למסחר והיתרה למגורים

 בבעלות בת חברה( מ"בע בתחה כסים לוישטין דרך ישירה אחזקה  :בקרקע ההחזקה מבה
  )מלאה

  50%  :בקרקע בפועל התאגיד חלק

  )50%( מ"בע ן"דל וביוי שיכון  :לקרקע השותפים שמות ציון

  2011 משת בחלקים  :הקרקע רכישת תאריך

 בכס משפטיות זכויות פירוט
  ):הוכדומ חכירה, בעלות(

   בבעלות 50% - כ

  מוסדרים מקרקעין  :משפטיות זכויות רישום מצב

 בין הכוללים, ממחזיקיו המתחם בפיוי לטפל דרשות הרוכשות  :מיוחדים עייים ציון
 פיוי לצורך. וחוכרים שוכרים, מוגים דיירים, פולשים היתר

 ובמידת מתאימים משפטיים בהליכים החברות וקטות המתחם
 בחלקים מחזיקים עם מתאימים הסדרים לגיבוש לויפע הצורך
  .במתחם
 אשר המתחם עם בקשר משפטיים הליכים מספר מתהלים כיום

  .פיויים הוא עיקרם

 בדוחות הצגה שיטת
  :הכספיים

  איחוד
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   עיקריים תוים  24.4.3.

  

  2017  
2016 2015 

  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון כל השה

 שווי הוגן כספיים ותבדוח הצגה מודל
  תקופה  בסוף הוגן שווי

  300,000  348,000  349,132  349,782  350,496  411,500  411,500  (באלפי ש"ח)

ערך בספרים בסוף תקופה 
 300,000 348,000  349,132 349,782 350,496 411,500 411,500 (באלפי ש"ח)

 83,347 44,945 -  -  -  59,965  59,965  רווחי שערוך (באלפי ש"ח)
למ"ר (ברוטו) , הוגן שווי

 16.8 19.5 19.6 19.6 19.6 23.1 23.1  (באלפי ש"ח)
  )למ"ר( מחירים טווח

 בשה שעשו בעסקאות
  14.1  - -  -  -  -  -  בקרקע עצמה (באלפי ש"ח)

 הקרקע רכישת במועד  
  2011  2015  מועד הרכישה

רכישת הכס (באלפי  עלות
  37,888  152,619  ש"ח)

  5.4  14.1  אלפי ש"ח)עלות למ"ר (ב

 
 

  :בקרקע שבוצעו השבחות    34.4.3.
  

, ומחזיקים פולשים פוו הדוח בתקופת זאת עם יחד .בקרקע השבחות כל בוצעו לא

 .(חלקה של החברה) ח"שמיליון  0.9 -כ של פיוי דמי שולמוו

  

  :לקרקע הקשור מסויים מימון  44.4.3.
  

  'א הלוואה  :מסויים מימון

 בדוח יתרות
 על דהמאוח
 הכספי המצב

 484 :קצר כזמן מוצג 31.12.2017

 157,000 :ארוך כזמן מוצג

 483 :קצר כזמן מוצג  31.12.2016

 157,000 :ארוך כזמן מוצג

 158,525 31.12.2017 ליום הוגן שווי

 18/11/2015  ההלוואה לטילת מקורי תאריך

  168,000  הסכם לפי האשראי סכום

 157,000 שלקחה הלוואה סכום

   3.52% 31.12.2017 ליום הריבית שיעור
 )הצמדה ללא קבועה ריבית(

 3.52% 31.12.2017 ליום האפקטיבית הריבית שיעור

 ההלוואה תקופת בסוף קרן וריבית קרן פירעון מועדי
)15/12/2020(  

 -וב במאי 31 -ב שתשולם חציוית ריבית
 הפירעון למועד עד שה בכל בובמבר 30

 ההלוואה לש הכולל
 להלן 5.6.4.1 בסעיף כמפורט מרכזיות פיסיות התיות

 המידה ובאמות המרכזיות בהתיות עומד התאגיד האם ציון
  הדיווח שת לתום הכלכליות

 כן

 לא  non-recourse מסוג האם

  



  
  

 35

  

   :בקרקע מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים  54.4.3.
  

 החברה עמידת להבטחת כי, עקב בקאיים תאגידים עם הלוואה בהסכמי

 וכן המקרקעין - ראשוה מדרגה בשעבוד ישועבדו, המלווים כלפי בהתחייבויותיה

, והיהול השכירות דמי, למקרקעין הקשורים והמיטלטלין המבים, במקרקעין הזכויות

 לשעבד, להעביר, למכור רשאי איו הלווה כי, ההלוואה בהסכמי קבע בוסף .העיין לפי

 המלווה של מראש באישור אלא, חלקם או כולם, המשועבדים הכסים את חותלהמ או

  . ההלוואה בהסכם המפורטים בתאים או
  

 המובטח הסכום  פירוט  סוג
 ליום השעבוד י"ע

  2017 בדצמבר 31

  
  
  
  ראשוה דרגה 

  .מ"בע לישראל דיסקוט בק לטובת משכתא

  הגבלה ללא
  

בת בק דיסקוט לטו של החברה במקרקעין חלקה שיעבוד
לישראל בע"מ, לרבות שיעבוד החזרי ביטוח, שיעבוד חשבוות 

שיעבוד תקבולי שכירות ושכירות מוגת, שיעבוד החברה, 
  החזרים מרשויות המס, שיעבוד זכות לקיזוז הפסדים.  

 לטובת כלפי בק דיסקוט לישראל בע"מ החברה של ערבות וכן
  .ח"ש מליון 800 עד של למוגב בסכום בתחה כסים לוישטין

  

   :הקרקע של השווי תוהערכ אודות פרטים   64.4.3.
  

 2017  2016 2015  

  300,000 348,000  411,500 (חלק החברה) )ח"ש אלפי( שקבע השווי

  קופורטי רביב קופורטי רביב  קופורטי רביב השווי מעריך זהות

  כן כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם

  כן כן כן  ?יפויש הסכם קיים האם

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017  השווי הערכת של התוקף תאריך

 גישת ההשוואה השווי הערכת מודל

  :השווי הערכת לצורך שלקחו עיקריים פרמטרים
  - מהמתחם  100%התוים הים לפי 
   50%חלק החברה היו 

 
  שטח לשיווק (מ"ר)

 
  60,242 67,127  79,380 מגורים

 13,346 14,871  8,330 רמסח
 105,874 117,974  102,600 משרדים

 12,500 13,000  13,000 מגורים שווי למ"ר מבוה (בש"ח)
 12,000 12,000  12,000 מסחר

 3,500 3,000  3,000 משרדים
הפחתה בגין פיויי דיירים מוגים, היטל השבחה ומטלות 

  )212,350(  )171,500(  )262,793(  )ח"ש אלפי(ציבוריות 

  76%  83%  82%  מקדם דחיה וסיכון לאישור התכית

    ח"ש במליוי בשווי שיוי :לשווי רגישות יתוחי

  15  21 25 5%עליה של  שווי למ"ר מבוה

  )15(  )21( )25( 5%ירידה של 

מקדם דחיה וסיכון לאישור 
  התכית

86%  19  -   -  

78%  )22(   -   -  

87%   -  17   -  

79%   -  )16(   -  

78%   -   -  9  

74%   -  -  )9(  
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  החברה ברמת וסף מידע -  5 פרק
   

  שיווק  5.1

 מתוך מתפים אשר שטחים הם אם ובין, בהקמה פרויקטים של שטחים הם אם בין השטחים כל שיווק    

 במדיות ובפרסום במתווכים עזר אשר, הדסה לוישטין של השיווק מערך באמצעות מתבצע, החברה כסי

  .השוות

  

  רותתח  5.2

 כללי  5.2.1
  

 מצד לתחרות בפעילותה חשופה והחברה, רבה בתחרות מתאפיין בישראל המיב ן"הדל שוק

 המיבים הכסים בתחום. ן"דל של והשבחה השכרה, פיתוח, בייזום העוסקים רבים גורמים

, פרויקט לכל, לכן. מיב כס כל של הגיאוגרפי למיקומו בהתאם, אזורית בעיקר היה התחרות

 פרויקטים מצד ואף, אליו סמוכים פרויקטים מצד תחרות קיימת, מראש ייעודי פרויקט מעטל

, האחזקה ודמי השכירות דמי שיעור על סובה התחרות, כן כמו .אליו סמוכים אים אם גם דומים

 .לשוכרים היתים היהול שירותי ורמת הכסים של הגימור רמת, המבים של הפיזי מצבם

 כאשר, אחרים גורמים עם בתחרות החברה מצאת, שכירות חוזי חידוש עתב, מכך כתוצאה

 בשוק החברה פועלת כן כמו. מקובלים כלכליים שיקולים מתוך פועלים אים חלקם לעתים

, לעיתים .ואופיים שלה הכסים לפורטפוליו המתאימים אטרקטיביים פרויקטים באיתור תחרותי

 בעלי כאשר מתרחשים כאלה מקרים. המיב ן"הדל ףבע התחרות גוברת, משבר בעיתות בעיקר

, אלייםיר אים כאמור המופחתים המחירים כי מראש בידיעה מחירים מפחיתים אחרים כסים

 במחירים משה שוכרי מכיסים שוכרים כאשר להתרחש עלול דומה מצב. לשרוד כדי רק וזאת

 היקף את להרחיב שלא למתחרים לגרום עלול זה עייים מצב. זקים למזער במטרה מוכים

   .פעילותם

  

 ואין משמעותי איו בישראל המיב ן"הדל בתחום פעילותה היקף, החברה ההלת להערכת  

 יחד .בישראל המיב ן"הדל בתחום הפועלות החברות לשאר ביחס חלקה את להעריך אפשרותהב

 החברה של מאוד מהותיים םכסי שי ממוקמים בו אביב תל באזור כי בחשבון להביא יש, זאת עם

   .משרדים שטחי של עודף להיווצר החל

   

  .הדירקטוריון לדוח' א1 סעיף גם ראה וספים לפרטים
  

  התחרות עם החברה של העיקריות ההתמודדות דרכי  5.2.2
 

, גבוהה ברמה מבים בית הין, הההלה להערכת, החברה של העיקריות ההתמודדות דרכי

 ברמה ויהול תחזוקה רמת על שמירה, הסביבה איכות דרישות על הקפדה תוך, עמידים מחומרים

 השקעה, זה בתחום החברה של המויטין על ושמירה יצירה תוך, כסיה של זמן לאורך גבוהה

 בהשוואה כסיה יתרוות את להדגיש מת על, השאר בין, זאת( והפרויקטים הקבוצה בשיווק

 כלפי הקבוצה בהתחייבויות זמן לאורך ועמידה גבוהה שירות רמת על שמירה), מתחריה לכסי

 דמי מגובה כולל, השוכרים של הרצון שביעות רמת של מתמדת והערכה בדיקה כןו השוכרים

 בפרויקטים מתחריה ידי על הגבים השכירות דמי לגובה בהשוואה מהשוכרים הגבים השכירות

 .דומים
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 הקבוצה של התחרותי מעמדה על משפיעיםה העיקריים החיוביים הגורמים, החברה להערכת

, שים עשרות ן"הדל בשוק הפועלת, וקבלות הדסה לוישטין מקבוצת חלק היותה: הים

 בתחום תפסת החברה. יחסי יתרון לחברה המקה האם והחברה הקבוצה של החיובי מויטיןה

 של שים רב יסיון; ואיכותית יסיון בעלת, התחייבויותיה בכל עומדת, כאמיה זה פעילות

 ותיק הדסי צוות העמדת, ביה פרויקטי בייזום יהול שירותי לקבוצה המעיקה, האם החברה

 את לפזר החברה יכולת - פריסה; מבים של ותפעול השכרה, בהקמה המתמחה, ומיומן

 התאמת תוך רבים שוק פלחי אל פייה מאפשרת, םיגיאוגרפי איזורים במספר השקעותיה

 , איתות פיסיתהזילים אמצעיה - למימון גישות; ולקוח לקוח לכל המוצעים םהפרויקטי

  .ובמהירות וחים בתאים, הבקאית מהמערכת גדולים בסכומים אשראי לקבל החברה יכולתו

  

  אושי הון  5.3

 עם החברה של משותפת הובעסק בת חברתחברה ובב המועסקים עובדים שבעה בחברה הדוח למועד כון

  .ואחזקה יהול שירותי במתן, שלישי צד

  

 ושאי כל החברה לרשות עומדים םשבמסגרת הדסה מלוישטין יהול שרותי החברה מקבלת, בוסף

 תחום בכל האדם כוח שרותי כל את לחברה מעיקים אשר אחרים עובדים וכן הדסה לוישטין של המשרה

  . חיצות וצרת בו

  

  .וספים פרטים לדוח 22 -ו 21 תקותו הכספיים לדוחות 20 ביאור ראה  

  

    חוזר הון  5.4
 ההון משוק, הבקאית מהמערכת וטלת שהיא ואשראים הלוואות באמצעות פעילותה את מממת החברה

 משתדלת החברה. עצמי ומהון שוטפת מפעילות מזומים מתזרימי, שהפיקה חוב אגרות באמצעות

 ההלוואות החזר תקופת למשך דגש מתן תוך חשופה היא להם הפעילות לסוגי שלה האשראים את להתאים

 מויטרי כלכלי יעוץי בעזרת זה בתחום מצבה את בוחת החברה. השכירות חוזי של ההצמדה ולבסיסי

 הקבוצה כסי מרבית. בארץ המקובלת הריבית וכן בעולם הריביות, הזר המטבע שוק בחית תוך, קבוע

  . טלה שהיא אשראי החזר להבטחת משועבדים

  

 וכן 2018 בשת להסתכם אמור החברה להערכת אשר, מיב ן"מדל שוטף הכסות תזרים לקבוצה, כן כמו

 בשיעור מוחזקת חברה של ההכסות בתזרים החברה חלק כולל( שה בכל ח"ש מליון 75 -בכ הבאות בשים

  ).ח"ש מליון 6.5 -כ של בסך המאזי השווי שיטת לפי המטופלת 50% של

   

 וללא הדוח בתקופת רכשו אשר שבע בבאר מיבים כסים משי הכסות גם כולל, כאמור ההכסות תזרים

 כי ההחה תחת ל"ה, כן כמו. לעיל כאמורבתקופת הדוח,  מכר אשר לציון בראשון מהכס ההכסות

  . השכירות בדמי מהותי שיוי יהיה ולא הקיימת לתפוסה דומה תישאר האחרים החברה בכסי התפוסה

  

 בבקים כספיות יתרות מתוך השוטפים התזרימיים צרכיה כל יכוסו הקרובה בשה כי צופה החברה

  . לעיל ומהמפורט
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   לקוחות אשראי

, החברה מתקשרת בהם השכירות בחוזי. המיבים הכסים בגין ללקוחות אשראי לתת והגת איה החברה

   .שוות לתקופות מראש שכירות דמי השוכרים משלמים

  ספקים ראיאש

 השלמת לאחר יום 90 לבין 30 בין העות לתקופות שירותים וותי מספקים אשראי לקבל והגת החברה

  .התשלום מתבצע בגיו השירות קבלת

  

   ושותפויות מוחזקות בחברות ואחרות מהותיות השקעות  5.5

   .בשותפויות או מוחזקות בחברות השקעות החברה ביצעה לא הדוח בשת
  

   מימון  5.6
  

  כללי  5.6.1
  

 חוב מאגרות ,בקאיים מתאגידים מאשראי ,העצמי מהוה פעילותה מרבית את מממת החברה

 רכישה למימון בעיקרו מיועד החברה לרשות העומד האשראי עיקר. מאחרים עוטויומ שהפיקה

 אין אשר בקאיים מתאגידים אשראי מסגרות לחברה, בוסף. ספציפיים כסים של הקמה או/ו

 ללא או עם קבועה ריבית ושא כשחלקו האשראי את וטלת החברה. ספציפי לשימוש ועדותמי

  . משתה בשיעור מרווח בתוספת הפריים לריבית צמוד וחלקו לצרכן המחירים למדד הצמדה

  

  המימון מקורות  2.5.6
  

 לסך 2017 בדצמבר 31 ליום מסתכמת ואחרים בקאיים מתאגידים התקבל אשר האשראי יתרת

 הכסים לשווי בהשוואה יחסית מוך מיוף שיעור משקף אף זה סכום. ח"ש מליון 331 -כ של

 31 ליום מסתכמת') וב' א סדרות( החברה שהפיקה ח"האג יתרת, כן כמו. לבקים המשועבדים

  .ח"ש מליון 150 -כ של לסך 2017 בדצמבר

  

 וצלה אשר, ח"ש מליון 150 -כ של בסך בקאי מתאגיד שהתקבלה אשראי מסגרת לחברה

 המסגרת להרחבת הבקאי התאגיד עם הסכם על החברה חתמה 2017 דצמבר בחודש. במלואה

 31 ליום. בקאי תאגיד לאותו המשועבדים הביטחוות בהיקף הגדלה ללא ח"ש מליון 320 של לסך

  .ח"ש מליון 179 היה זו מסגרת של מוצלת הבלתי היתרה 2017 בדצמבר

  

 הלוואות בגין ח"ש מליון 30 - כ של בסכום וספת אשראי מסגרת לצל רותאפש לחברה, כן כמו

  ').ב סדרה( החוב אגרות הפקת לאחר מוקדם בפירעון 2016 בדצמבר 29 ביום שפרעו

  

 ח"ש מליון 169 -כ של כולל בשווי משועבדים שאים כסים לחברה 2017 בדצמבר 31 ליום, בוסף

  . ההוגן משוויים משמעותית מוך המשועבדים כסיה בגין בקאיים מתאגידים שהתקבל והמימון

  

 מסווגים למשקיעים פרטית הקצאה החברה ביצעה 2017 דצמבר בחודש, לעיל 2.5 בסעיף כמפורט

  .החברה של המימון למקורות הם אף הצטרפו אשר ח"ש מליון 56 -כ של כספית בתמורה
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  מהותי אשראי לגבי מידע  3.5.6

  

 המרכזית התחה מתחם רכישת למימון התקבלוש הלוואות  5.6.3.1

 תאגיד עם מימון בהסכם בתחה כסים לוישטין התקשרה 2015 בובמבר 18 ביום

 168 של כולל בסך הלוואה המלווה יעמיד שלפיו"), המלווה" - זה בסעיף להלן( בקאי

 אהההלוו). ח"ש מליון 157 של סך מתוכם התקבל 2015 בובמבר 18 ביום( ח"ש מליון

 המרכזית התחה במתחם המקרקעין רכישת למימון בתחה כסים לוישטין את שימשה

  ).לעיל 4.3.5 סעיף ראה( אביב בתל הישה

  

 מאפייי
  המלווה

 סכום
 מסגרת
 האשראי

 שוצל האשראי פרטי תיאור
 ותאיו

 מגבלות
 על החלות

 התאגיד

 לטובת שהועמדו בטוחות
 המלווה

 תאגיד
  בקאי

 מליון 168
 ח"ש

 וצל סכוםח"ש מליון 157 - ש  

 איקבועה 3.52% - ריבית ת 
  הצמדה ללא

 איתוחזר הקרן -  החזר ת 
 שהיו ההלוואה תקופת בתום

 הריבית. 2020 בדצמבר 15
 פעמיים שוטף באופן תשולם
  בשה

 ראה
 סעיף

5.6.4.1 
 להלן

 של חלקה שיעבוד
 בתחה כסים לוישטין
 במתחם במקרקעין
, הישה המרכזית התחה

 החברה של ערבות וכן
 כסים לוישטין לטובת
 של מוגבל בסכום בתחה

 ח."ש מליון 800 עד

  

  ')ב סדרה( חוב אגרות  2.5.6.3

, התמורה .')ב סדרה( חוב אגרות. .ע 125,629,000 החברה הפיקה 2016 דצמבר חודשב

 -כ של לסך הסתכמה) הפקה הוצאות יכוי לאחר( אלו חוב אגרות בגין שהתקבלה, טו

 .ח"ש מיליון 123.7

 בשיעור שתית ריבית וושאות לצרכן המחירים למדד צמודות הין') ב סדרה( חוב אגרות

  . חציוי בסיס על שתשולם 2.3% של

 להתיות .2018 בדצמבר 31 מיום החל שווים שתיים תשלומים 10 -ב יפרעו החוב אגרות

 5.6.4.3 -ו 5.6.4.2 סעיפים ראה האמות לשטר בהתאם החברה על החלות הפיסיות

  .להלן

  

  בקאי מתאגיד שהתקבלה אשראי מסגרת  5.6.3.3

 מאפייי
  המלווה

 סכום
 מסגרת
 האשראי

 מגבלות ותאיו שוצל האשראי פרטי תיאור
 החלות
 על

 התאגיד

 בטוחות
 שהועמדו
 לטובת
 המלווה

 תאגיד
  בקאי

 מליון 320
 .ח"ש

  :מתוכם, ח"ש מליון 141 -  שוצל הסכום

 100 לפירעון 3.9% קבועה ריבית -  ח"ש מליון 
 ופירעון רבעוי בסיס על, לשה 4% של בשיעור
. יתרת ההלוואה ליום )1( 31/12/2021 -ב סופי

 מליון ש"ח. 92היה  31/12/2017
 50 ה ריבית -  ח"ש מליון1.15%+פריים, משת 

 רבעוי בסיס על, לשה 4% של בשיעור לפירעון
. יתרת ההלוואה )1( 202131/12/ - ב סופי ופירעון

  מליון ש"ח. 46היה  31/12/2017ליום 

 ראה
 סעיף

5.6.4.4 
 להלן

 שעבוד
 כסי

 מקרקעין

 של מחדש הקמה לבצע) הבקאי התאגיד עם מראש בתיאום( החברה בכוות התקופה בסוף  )1(

  .זה במועד שתהיה כפי ההלוואה יתרת
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 יוביו משיכון שהתקבלה הלוואה פירעון  5.6.3.4

 שהתקבלה ארוך לזמן הלוואה מוקדם בפירעון החברה פרעה  2017ובמבר בחודש

 לאותו עד שצברה ריבית כולל שפרעה ההלוואה סך. מ"בע ן"דל וביוי שיכון מחברת

  .ח"ש מליון 26.4 -כ היו מועד

  

  פיסיות מידה אמות  4.5.6
  

 תאגיד עם בתחה כסים ןלוישטי של ההלוואה הסכם במסגרת פיסיות התיות  5.6.4.1

  :בקאי

 27% של משיעור עת בכל יפחת לא החברה של המיימאלי המוחשי העצמי ההון  )א(

  .השיים מבין הגבוה, ח"ש מליון 400 של מסך יפחת לא לחילופין או המאזן מסך

 שמאית להערכה בהתאם הכס משווי 60% יהיה הכס לשווי החוב בין היחס  )ב(

 המיימאלי  LTV-ה ויחס היה. ")המיימאלי LTV-ה יחס" - להלן( מעודכת

 הון ימים 60 תוך בתחה כסים לוישטין תשלים, 70% על יעלה או שווה יהיה

 .60% יהיה המיימאלי LTV -ה שיחס כך העצמאיים ממקורותיה

 הפקעות עקב יפחת בתחה כסים לוישטין שתקבל השטחים סך כי שיסתבר ככל  )ג(

 טרם שהוכה השמאית בהערכה למפורט בהשוואה, אחרים תהליכים או/ו

 בגובה ידה על המושקע העצמי ההון את בתחה כסים לוישטין תגדיל, הרכישה

  .שפחתו השטחים שווי

 הפיסיות ההתיות בכל בתחה כסים ולוישטין החברה עמדו  2017 בדצמבר 31 ליום

  :להלן כמפורט שקבעו והמגבלות

  פיסיות התיות
 31.12.2017 ליום

  בפועל

 54%  המאזן מסך 27% -מ יפחת לא החברה של המוחשי העצמי ההון  )1(

  ח"ש מליון 808  ח"ש מליון 400 של מסך יפחת לא העצמי ההון  )2(

 38%  60% יהיה הכס לשווי החוב בין היחס  )3(

  

  '):ב סדרה( החוב אגרות של האמות שטר במסגרת פיסיות התיות  2.5.6.4

  .ח"ש מליון 400 - מ יפחת לא החברה של המתואם העצמי ההון  )א(

 להלן( 70% על יעלה לא, מאוחד טו  CAPלבין מאוחד טו, הפיסי החוב בין היחס  )ב(

 אותו הריבית שיעור, 65% על יעלה  CAP-ל חוב היחסו היה. ")CAP -ל חוב יחס" -

 .האמות בשטר קבעוש לתאים בהתאם יעודכן') ב סדרה( החוב אגרות ושאות

 שקבעו והמגבלות הפיסיות ההתיות בכל החברה עמדה 2017 בדצמבר 31 ליום

  :להלן כמפורט

  פיסיות התיות
 31.12.2017 ליום

  בפועל

  ח"ש מליון 808  ח"ש מליון 400 של מסך יפחת לא העצמי ההון  )1(

 33%  70% על יעלה לא  CAP-ל חוב יחס  )2(
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  '):ב סדרה( החוב אגרות של האמות שטר במסגרת בחלוקה מגבלות  5.6.4.3

  :יאה במלואן פרעו לא )'ב סדרה( החוב אגרות עוד כל כי התחייבה החברה

 - להלן) (עצמית רכישה לרבות( החברות בחוק זה מוח כהגדרת, חלוקה תבצע לא  )א(

 תיהדוחו פי על), האמות בשטר כהגדרתו( המתואם העצמי ההון באם") חלוקה"

, העיין לפי, החברה של האחרוים המבוקרים או הסקורים המאוחדים הכספיים

  .ח"ש מליון 450 -ל מתחת יהיה החלוקה סכום בהפחתת

 דוחותיה פי על החלוקה ביצוע על ההחלטה ובמועד במידה חלוקה תבצע לא  )ב(

 על החלוקה השפעת את למפרע ביטוי לידי שמביאים לאחר או האחרוים הכספיים

 -ה לבין מאוחד טו, הפיסי החוב בין היחס, כאמור חלוקה בביצוע, ל"ה הדוחות

CAP טו כהגדרת), המתואם העצמי מההון החלוקה סכום הפחתת לאחר( מאוחד 

  .65% על יעלה, האמות בשטר אלו מוחים

 ומאוחד סולו החברה כסי של שערוך ברווחי שמקורם מרווחים חלוקה תבצע לא  )ג(

  . החלוקה למועד שקדמה הקלדרית שהה בגין

  
  בקאי מתאגיד שהתקבלה אשראי מסגרת לקבלת הסכם במסגרת פיסיות התיות  5.6.4.4

 יפחת לא לחילופין או המאזן מסך 27% של משיעור עת בכל יפחת לא העצמי ההון  )א(

  .השיים מבין הגבוה, ח"ש מליון 400 של מסך

 .70% על יעלה לא מאוחד טו CAP לבין אוחדמ טו הפיסי החוב בין היחס  )ב(

 שקבעו והמגבלות הפיסיות ההתיות בכל החברה עמדה 2017 בדצמבר 31 ליום

  :להלן כמפורט

  בפועל 31.12.2017 ליום  פיסיות התיות

 54%  המאזן מסך 27% -מ יפחת לא החברה של העצמי ההון  )1(

  ח"ש מליון 808  ח"ש מליון 400 של מסך יפחת לא העצמי ההון  )2(

 33%  70% על יעלה לא  CAP -ל חוב יחס  )3(

  

  ובטחוות שעבודים  5.5.6

 זכויות על וכן במקרקעין הזכויות על שעבודים הכוללות בטוחות דורשים המממים התאגידים

 לדוחות' ג17 -ו' ב17 ביאור ראה - וערבויות לשעבודים באשר. השוכרים עם ההסכמים לפי

  .הכספיים

  

   :החברה של האשראי יתרות על הממוצעת הריבית שיעור את המפרטת טבלה להלן  6.5.6

 ליום האשראי סך  
31.12.2017  

  האשראי יתרות ממוצע
  2017 לשת

 ממוצע ריבית שיעור
  )1( 2017 לשת

  %  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  

        :קצר זמן

 2.4%  6,639  5,908  בקאיים מקורות

        :ארוך זמן

   3.7%  336,192  331,114  בקאיים מקורות

  2.9%  21,806  -  בקאיים לא מקורות

  3.6%  39,767  23,635  ')א סדרה( חוב אגרות

  2.6%  125,629  126,010   ')ב סדרה( חוב אגרות

  3.4%  530,033  486,667  הכל סך

 בממוצע בפועל ההצמדה והפרשי הריבית הוצאות חלוקת ידי על חושב הממוצע הריבית שיעור  )1(

  .ואותההלו
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   החברה דירוג  7.5.6

 של הדירוג את) Maalot Standard & Poor's" (מעלות" הדירוג חברתהעלתה  2018 מרץב 12 ביום

. 'ilA'ואשררה את דירוג החברה לדירוג  '+ilA'לדירוג  שלה' ב וסדרה' א סדרה החוב אגרות

  .יציבה שארה הדירוג תחזית

  

   מיסוי  5.7
    

  . הכספיים לדוחות 18 ביאור ראה לחברה וגעיםה המיסוי היבטי לפירוט  

 
  הסביבה איכות   5.8

  התאגיד על מהותית השפעה להם להיות צפויה או להם יש אשר סביבתיים סיכוים  5.8.1
  

 מהותית השפעה להם להיות עלולה או להם שיש סביבתיים סיכוים אין לכסיה כי סבורה החברה

 הסביבה על השפעה תסקירי להכין מבצעת היא ותםא בפרויקטים, מקפידה החברה .החברה על

 קבלת בהליך סביבתיים היבטים לשלב ומטרתם והביה התכון מערכת מפעילות חלק המהווים

 בהתאם היוזמת החברה ידי על  מבוצעת התסקיר עריכת. והביה התכון במוסדות ההחלטות

  . כאמור הרשויות לדרישת

  

  סביבתיים יםסיכו ביהול התאגיד מדייות  5.8.2
  

 עובדיה בקרב מיחזור ולפעולות בסביבה הפגיעה לצמצום שוות פעולות וקטת החברה

 בהם, לוישטין במגדל קירור מגדלי של עיבוי מי אגרים, החברה ביוזמת, היתר בין. ופרויקטיה

 ודואגת ייר מיחזור מתקי מציבה החברה; במבה ציבוריים שטיפה למתקי חוזר שימוש עשה

  ); מהדפסה להבדיל( מחשבים רשת באמצעות ביירת הכרוכה העבודה מרבית את בצעל

  

 בה רשות בכל הרלווטיות הסביבה לאיכות המחלקות להוראות בכפוף המבים את בוה החברה

 שוות חובות מוטלות השוכרים על החברה מכסי בחלק, בוסף. לדין ובהתאם החברה בוה

  . השוים הסביבה איכות דיי עם בקשר

  

  החברה פעילות על ופיקוח מגבלות   5.9

  כללי  5.9.1

 -  תקיה של בדרך והן חקיקה של בדרך הן - לדיים כפופה זה פעילות בתחום החברה של פעילותה

   .לכך מעבר אחרות הגבלות לה אין

  

   ערך ויירות חברות דיי  5.9.2

   .פיו על המתחייבים במועדים החוק הוראות אחר ממלאת החברה

  

   מהותיים הסכמים     5.10

 שירותי הסכם :שהים הרגיל העסקים במהלך שלא שחתמו מהותיים הסכמים למספר צד היה החברה

 התחייבות; החברה לבין הדסה לוישטין בין ביה יהול הסכם; החברה לבין הדסה לוישטין בין יהול

  ; הדסה לוישטין של פעילות לתיחום

  

 'ד20 ביאור ראה מיםההסכ אודות לפירוט  לדוחות הכספיים. 
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  מהותיים משפטיים הליכים     5.11

   .החברה כגד או מטעם מהותיים משפטיים הליכים מתהלים לא הדוח למועד כון    

  
  

   עסקית ואסטרטגיה יעדים     5.12

 משרדים ,מסחר פרויקטי והקמת בייזום יסיוה את למצות לשאוף ותמשיך שואפת החברה  5.12.1

 תיק יצירת על דגש יושם העסקי בפיתוח. ממכירתם תמע לא אך, השכרתם לצרכי בעיקר, הייטקו

 החברה של העמידה יכולת את לשפר מת על וזאת, המיקום מבחית, ומגוון איכותי כסים

 .המיב ן"הדל עף של מסוים במגזר במשברים

  

 להתאים עשויים אשר אחרים או מיבים כסים רכישת ולשקול לבחון גם תמשיך החברה  5.12.2

 תשקול מתאימים שוק תאי בהתקיים .השוכרים וטיב, הביה רמת, מיקומם מבחית לפעילותה

 .מסוימים כסים מימוש החברה

  

 שותפיה עם יחסים מערכת על שמירה תוך מעורבת היא בהם בפרויקטים לפעול מקפידה החברה  5.12.3

 בהתחייבויות עמידה, להצלחה משותפת מחויבותו אמיות ,הגיות על המושתתת העסקיים

  . לקוחותיה למגוון והשירות הביצוע

  

 איכות של מתמיד ושיפור שלה המיבים הכסים תשתית להרחבת לפעול החברה בכוות  5.12.4

  .הפרויקטים

  

 על גבוהות תשואות לקבל במטרה עסקיות הזדמויות באיתור משאבים משקיעה החברה  5.12.5

  .השקעותיה

  

 מרבי ערך והשגת החברה אימצה אותה הדיבידדים חלוקת למדייות בהתאם דיבידדים חלוקת  5.12.6

  .המיות לבעלי

  
  

   קרקע ועתודות בתכון פרויקטים  5.13

, ")Lev Villageפרויקט "( 4.2לפרטים אודות פרויקטים בתכון ועתודות קרקע של החברה ראה סעיפים 

  (מתחם התחה המרכזית הישה בתל אביב) לעיל. 4.3.5 -(רמת אליהו) ו 4.3.3

  

  חדשות גיאוגרפיות פריסות    5.14

  . לגופן תיבחה חדשות פעילויות .לעיל 4.1.5 בסעיף כמפורט גאוגרפיים באיזורים פועלת החברה

  

  פעולה ושיתופי מיזוגים, רכישות    5.15

 מהפרויקטים ובחלק אחרים יםמיזוג או/ו פעולה לשיתופי האפשרויות את תדיר באופן בוחת החברה

 בתחום פרויקטים לביצוע הרלווטית בקרקע זכויות להם שלישיים צדדים עם פעולה שיתופי מבצעת

  .המיב ן"הדל

  

   התאגיד בעסקי חריג שיוי בדבר מידע    5.16

  .התאגיד בעסקי חריג שיוי אין הדוח בתקופת
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  הרגילים התאגיד מעסקי החורגים עין או אירוע  5.17

  .התאגיד עסקיעיין החורג מ אין הדוח בתקופת

  

   םיגיאוגרפי מגזרים לגבי כספי מידע    5.18

  .םיגיאוגרפי מגזרים לפי פעילות אין לחברה  

  

  פיסיים לסיכוים חשיפה    5.19

  .הכספיים לדוחות 22 ביאור ראה פיסיים לסיכוים חשיפה אודות לפרטים
  

  הקרובה לשה להתפתחות צפי       5.20

 שוים באיזורים, המיב ן"הדל בתחום, וספים פרויקטים למספר תיכס הקרובה בשה כי צופה החברה

  .בארץ

  .הצפוי מן שוה באופן יתממש כי ויתכן עתיד פי צופה מידע ויה זה מידע

 

   סיכון בגורמי דיון   5.21

  :כדלהלן הים החברה של לפעילותה הקשורים העיקריים הסיכון גורמי
  

  מאקרו סיכון יגורמ

 של משמעותית הרחבה ,הישראלי בשוק האטה ,אותה הסובבת והמדייות בישראל מדיי ביטחוי מצב

 השכירות ימחיר על ולחץ היצע עודף ליצור עלול אשר רבתי אביב בתל מסתמן אשר משרדים שטחי היצע

 ביטוח פוליסות פי על -  אדמה רעידות לזקי חשיפה; ומטבע ריבית יכויס; הקרובות השים במהלך

 רחב זק וייגרם במידה. אדמה רעידת זקי של במקרה עצמית בהשתתפות מחויבת החברה מקובלות

  .מסוימת חשיפה לחברה להיגרם עלולה, אדמה רעידת עקב החברה לכסי
  

 עפיים סיכון גורמי

 מאוד מהותיים כסים שי ממוקמים בו אביב תל באזור - אביב תל באזור להווסף הצפויים משרדים שטחי

 מאות של בהיקף מתוכות או/ו קיימות ביה התחלות בשל וזאת משרדים  בשטחי גידול צפוי החברה של

 שיויים יחולו, החברה בכסי קיימים שכירות חוזי של התחדשותם עם, שבעתיד יתכן, כך עקב. ר"מ אלפי

   .החברה תגבה אותם השכירות בדמי

 לשכור יחדלו שוכרים בהם למקרים חשיפה לחברה - שכירות הסכמי והפרת שכירות הפסקת סיכוי

 .שכירות דמי לשלם ויחדלו שכירות הסכמי ייפרו או/ו מהחברה כסים

 פועלת בהם באזורים הפעילות והיקפי הצמיחה שיעור - החברה של פעילותה באזורי צמיחה שיעורי

  . השכרה לשטחי הביקושים היקף על משפיעים החברה

  

 למועד כון, החברה על האמורים הסיכון גורמי של השפעתם ומידת לסוגם בהתייחס, החברה ערכתה להלן

  :זה דוח

 סיכון גורמי
 ההשפעה מידת

 קטה השפעה ביוית השפעה גדולה השפעה
 רעידות לזקי חשיפה  הישראלי בשוק האטה    קרואמ גורמי

 אדמה
 י מצבי ביטחומדי 

 בישראל
 יומטבע ריבית סיכו 

  עפיים גורמים
  

   באזורי צמיחה שיעורי 
 החברה של פעילותה

 ישכירות הפסקת סיכו 
 שכירות הסכמי והפרת
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  דוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה

  
" החברה" -(להלן  לוישטין כסים בע"מואת הדוחות הכספיים של חברת  הדירקטוריון הו מתכבדים להגיש את דוח

 ")תקופת הדוח" - (להלן לשה שהסתיימה באותו תאריךו ")הדוח מועד" -(להלן  2017בדצמבר  31ליום ") הקבוצהאו "
 - (להלן . החברה היה חברה בת של חברת משולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ")הכספיים הדוחות" -(להלן 

  חברה ציבורית.שגם היא  )"לוישטין הדסהאו " "החברה האם"
  

 93.4 -רווח לפי מסים בסך של כל בהשוואהש"ח,  מליון 142.7 -לפי מסים בסך של כ ברווחתקופת הדוח הסתיימה 
  . 2016בשת ש"ח  מליון

  
בשת  חש" מליון 89.4 -רווח קי בסך של כבהשוואה לש"ח  מליון 111.6 -כסך של ללתקופת הדוח הסתכם  הרווח הקי

2016.  
  

מליון ש"ח  56.2 -מיות רגילות בתמורה כוללת של כ 900,000ביצעה החברה הפקה פרטית של  2017 באוקטובר 2 ביום
  להלן). .8.א.4(ראה סעיף 

  
  
  הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  הסברי  .1
  

  תחומי פעילות וסביבה עסקית -התאגיד   א..1
  

פרויקטים של דל"ן מיב, הקמה והשכרה של מבים להשכרה  יזוםיב היהפעילותה של הקבוצה 
  . לתעשייהומסחר ל ,משרדיםל
  

לתיאור רחב יותר של פעילויות התאגיד, ראה בדוח המתאר את עסקי התאגיד בדוחות הכספיים לשת 
2017.  

  
הדל"ן המיב. סקטור המסחר  עףיציבות של המשק, לרבות ה המשךהדוח אופייה ב תקופת
  .רדים שומר על רמות תפוסה ודמי שכירות יציביםוהמש

  
ממוקמים שי  בוהצפוי בהיצע שטחי המשרדים באזור תל אביב  הגידוללעת עתה להערכת החברה, 

שיויים בדמי השכירות לא גורם ל , מגדל לוישטין ומגדל דיסקוט,הקבוצהד של וכסים מהותיים מא
 אשר, אביב תל במטרופולין הקלהרכבת ההקמת לת עבודוה משכות, במקביל. הקבוצהבה ואותם ג
ההקמה למועד זה לעבודות ולמגדל דיסקוט.  לוישטיןבסמיכות למגדל  מוקמות מתחותיה שתיים
   .אלה מכסים השכירות כסותההשפעה על  איןכאמור 

  
 השוק עם אותה בצורה להתמודד לה יאפשרו כסיה ומצב הפיסית איתותה כי מעריכה החברה
 להמשיך לה יאפשרו, יוצרת היא אותו השוטף המזומים ותזרים שלה המזומים יתרת וכן כי, הקיים
  .בהתחייבויותיה ולעמוד פעילותה את ולממן

  
 מידע ןהי, והתחזיות האומדים, השכירות למחירי ביחס לרבות, ולהלן לעיל כאמור, החברה הערכות
 בין, שיוי ויחול היה, שוה באופן להתממש או, להתממש שלא עלולות החברה הערכות. עתיד פי צופה
  .בישראל הכלכלי/או ו הביטחוי במצבבכלכלה הגלובלית ו, היתר

  
 Maalotהודיעה חברת הדירוג "מעלות" ( 2018במרס  12ביום  ) של מעלות.ilA' )Stable'לחברה דירוג 

Standard & Poor'sהלא מובטחות (סדרות א' וב') של  ) כי היא מעלה את הדירוג לסדרות האג"ח
  '.ilA' -מ '+ilA' -החברה ל
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   2017בדצמבר  31ליום  הכספיהמצב   ב..1

  
 מליון 197 -סך של כל בהשוואהש"ח  מליון 130 -הסתכמו לסך של כ יםהשוטפ הכסיםלמועד הדוח 

הירידה בכסים השוטפים בתקופת הדוח ובעת בעיקר מירידה בסעיף . 2016בדצמבר  31ש"ח ליום 
: "לב הסיטי" (ראה סעיף בבאר שבע כסי דל"ן להשקעהשי מזומים ושווי מזומים בעקבות רכישת 

 -כמו כן, בתקופת הדוח חולק דיבידד בסך של כ .. להלן)4.א.4"בית סולוג" (ראה סעיף ו. להלן) 1.א.4
  מליון ש"ח.  16.9

  
מיליוי ש"ח מהפקת  56.2 -של כ הירידה כאמור בכסים השוטפים היה טו לאחר קבלת מזומים בסך

בגין מכירת כס מיליון ש"ח  38 -של כ בסךהתקבול האחרון וקבלת  להלן) .8.א.4(ראה סעיף  מיות
  .ברמת החייל לשגרירות סין

  
ש"ח  ןמליו 37 -סך של כבתמורה לטר" חתמה החברה על הסכם למכירת "ראשון ס 2017בחודש יולי 
בדוחות  .מליון ש"ח 18.5סך של התמורה במחלק  התקבל . להלן). עד למועד הדוח5.א.4(ראה סעיף 

עקב אי התקיימותם של התאים  מוחזק למכירה במסגרת הכסים השוטפיםכ הכספיים מוצג הכס
  .2018יולי מליון ש"ח צפויה להתקבל עד לחודש  18.5יתרת התמורה בגין המכירה בסך של  .המתלים

  
 מליון 55 -סך של כל בהשוואהש"ח  מליון 95 -הסתכמו לסך של כ למועד הדוחההתחייבויות השוטפות 

העליה בהתחייבויות השוטפות בתקופת הדוח בעה בעיקר מרישום . 2016בדצמבר  31ש"ח ליום 
מליון ש"ח (טו), בגין רכישת "בית סולוג" בבאר שבע,  13ות לתשלום יתרת התמורה בסך של התחייב

  מליון ש"ח בגין מכירת "ראשון סטר". 18.5כאמור לעיל וכן מרישום מקדמה בסך של 
  
. 2016בדצמבר  31 ליום 360% -יחס שוטף של כל בהשוואה 137% -כ היו למועד הדוחשוטף היחס ה

כאמור לעיל. להסבר בתקופת הדוח הירידה בהון החוזר בעה בעיקר מרכישת כסי דל"ן להשקעה 
  .2.ד.1 סעיףוסף לגבי ההון החוזר ראה גם 

  
 1,146 -בהשוואה לסך של כש"ח  מליון 1,358 -לסך של כהסתכמו  מועד הדוחל פיםשוט םשאיהכסים 

בעה בעיקר מרכישת כסי דל"ן להשקעה כאמור לעיל וכן  העליה. 2016בדצמבר  31 מליון ש"ח ליום
. להלן. מגד, כאמור לעיל, בתקופת 2.ג.1כמפורט בסעיף הדל"ן מעליה בשווי ההוגן של חלק מכסי 

  הדוח סיווגה החברה את הכס "ראשון סטר" ככס מוחזק למכירה במסגרת הכסים השוטפים.
  

 -בהשוואה לסך של כש"ח  מליון 585 -הסתכמו לסך של כלמועד הדוח  שאין שוטפותההתחייבויות 
בהתחייבויות שאין שוטפות בתקופת הדוח בעה בעיקר  הירידה. 2016בדצמבר  31 מליון ש"ח ליום 631
הלוואה לזמן ארוך שהתקבלה מחברת שיכון וכן מפירעון מוקדם של ' אאגרות חוב סדרה קרן  פירעוןמ

  להלן). .10.א.4(ראה סעיף  וביוי דל"ן בע"מ
  

 31מסך הכסים. ליום  54% -מהווה כה ,ש"ח מליון 808 -כ לסך של הסתכם למועד הדוחההון העצמי 
 .מסך הכסים 49% -, אשר היווה כש"ח מליון 657 -כסך של הסתכם ההון העצמי ל 2016בדצמבר 

 -מסך המאזן כלולה גם יתרה בסך של כ 46% -כ הוותהמ ההתחייבויותיצוין כי במסגרת בהקשר זה 
מועד פירעון מוגדר. תחת ההחה שהעתודה למסים  ללאעתודה למסים דחים  בגיןמליון ש"ח  147

 64%-על כבתוספת העתודה למסים דחים ד שיעור ההון העצמי ועמידחים איה התחייבות לפירעון, 
  מסך המאזן.

  
רעון ימגבלה על יכולת הפ המהוו , איוהקיים של החברהלהערכת דירקטוריון החברה, שיעור המיוף 

שלה ו/או מגבלה לקבלת סכומים וספים מתאגידים בקאיים או מספקי אשראי אחרים לצורך השקעה 
  להלן)..ה. 1 -ו.ד. 1פים בפרויקטים חדשים (ראה גם סעי

  
חשיפה לחובות לא קיימת במאזן החברה הפרשה לחובות מסופקים. ה 2017 בדצמבר 31כון ליום 

מסופקים בחברה היה מוכה בדרך כלל מכיוון שבתחום הדל"ן המיב יתות בטוחות על ידי השוכרים 
  וערבויות בקאיות). ת(בעיקר שטרות, פיקדוו
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  הדוח בתקופת יתוח התוצאות העסקיות  .ג.1

  
סך של ל בהשוואהמליון ש"ח,  142.7 -תקופת הדוח הסתיימה ברווח לפי מסים בסך של כ ,כאמור לעיל

מליון ש"ח  111.6 -סך של כלהרווח הקי לתקופת הדוח הסתכם ו ,2016בשת מליון ש"ח  93.4 -כ
מפורט בסעיף כשערוך הרווחי מברובה בעה  העליה .2016בשת מליון ש"ח  89.4 -סך של כלבהשוואה 

  .להלן 2.ג.1
  

   להלן התייחסות למרכיבי דוח הרווח וההפסד:
  
  כסים ואחזקת שכירות מדמי הכסות  .1.ג.1

  
 מליון 67.5 -לסך של כהסתכמו  בתקופת הדוחואחזקה דמי שכירות ההכסות המאוחדות מ

  . 2015 תש"ח בש מליון 60 -סך של כו 2016בשת ש"ח  מליון  58.4 -סך של כל בהשוואהש"ח 
  

שגבתה הקבוצה מכסים שבבעלותה ובבעלות משותפת בתקופת הדוח סך דמי השכירות, 
מליון ש"ח  6.6 -מדמי שכירות בסך של כ הכסות מליון ש"ח (כולל 74.1 -הסתכמו לסך של כ

בהשוואה  ,המטופלת לפי שיטת השווי המאזי) )50%( חברה מוחזקתהמצא בבעלות כס מ
   .2015מליון ש"ח בשת  65.4 -וסך של כ 2016מליון ש"ח בשת  65 -לסך של כ

  
בעיקר מדמי השכירות של בעה  2016לשת בדמי השכירות בתקופת הדוח בהשוואה  העליה

  .4.א.4 -ו 2.א.4, 1.א.4כסי הדל"ן להשקעה שרכשו בתקופת הדוח כמפורט בסעיפים 
  

  של דל"ן להשקעה שיויים בשווי הוגן  .2.ג.1
  

בהתאם  להשקעה"ן הדל של ההוגן לשווי בקשרההלת החברה בוחת את האומדים 
  .2017) לדוחות הכספיים לשת 3(ב'10לתהליכי העבודה המפורטים בביאור 

  
מליון ש"ח  98.5 -סך של כלדל"ן להשקעה בתקופת הדוח הסתכמו הההכסות משערוך כסי 

  . 2015מליון ש"ח בשת  100.6 -ולסך של כ 2016מליון ש"ח בשת  55.3 -סך של כל בהשוואה
  

ההכסות משערוך כסי הדל"ן להשקעה בתקופת הדוח בעו בעיקר משערוך מתחם התחה 
עליית הערך של מתחם התחה המרכזית בתקופת הדוח מליון ש"ח.  60 -המרכזית בסך של כ

קידום התכון ועליה ברמת הוודאות התכוית, כתוצאה מקבלת אישור מוסדות התכון בע מ
גיבוש מסגרת להיקף זכויות הביה הצפויות תוך שיוי בהתפלגות ולהפקדת התכית בתאים, 

  .זכויות הביה
  

כסי בובשיעורי ההיוון  הצפויים המזומים בתזרימיחלו שיויים  כמו כן, בתקופת הדוח,
משערוך כסי רווחים . בעקבות השיויים כאמור רשמה החברה החברה לש האחרים הדל"ן

   מליון ש"ח. - 38.5דל"ן להשקעה בסך כולל של כ
  

מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי השערכה בתקופת הדוח קבעה חברה  בבחיה, בוסף
ובשיעור ההיוון של הכס "יוקעם הייטק  הצפויים המזומים בתזרימיחלו שיויים כי  המאזי

מוחזקת המטופלת לפי ה החברה. בעקבות השיויים כאמור רשמה פארק" המוחזק על ידה
חלק החברה בהכסות אלה היו  שערוך כס דל"ן להשקעה.הכסות מ שיטת השווי המאזי

מליון ש"ח הכלול בחלק החברה ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי  7.4 -כ
  המאזי.

  
וצעו העלייה בשווי הדל"ן להשקעה בהקמה המוצג במאזן ובעת מהשקעות וספות שב

  בתקופת הדוח.
  

לדוח תיאור עסקי  4לפרטים וספים לגבי פעילות הדל"ן להשקעה של החברה ראה פרק 
   .(חלק א' לדוח התקופתי) התאגיד

  
   דל"ן להשקעההוצאות אחזקת   .3.ג.1

  
 6.7 -בהשוואה לסך של כ מליון ש"ח 8.6 -הסתכמו לסך של כ בתקופת הדוחהוצאות האחזקה 
  .2015מליון ש"ח בשת  6.1 -וסך של כ 2016מליון ש"ח בשת 

  
העליה בהוצאות האחזקה בתקופת הדוח בעה בעיקר מהוצאות האחזקה של כסי הדל"ן 

  להשקעה שרכשו בתקופת הדוח כאמור לעיל.
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  ההלה וכלליותמכירה, שיווק, הוצאות   .4.ג.1

  
מליון ש"ח  6.7 -בהשוואה לסך של כש"ח  מליון 6.3 -כלסך הסתכמו  בתקופת הדוח ההוצאות

  .2015 -ו 2016בשים 
  

לחברה האם, הכלולים בסעיף זה, הים גזרת של דמי המשולמים דמי היהול הוצאות 
 הסכמי. דמי היהול חושבו על פי . לעיל)1.ג.1(כמתואר בסעיף  החברה בפועל שגובההשכירות 

  .הכספיים לדוחות 5ד'20 -ו 1ד'20היהול המתוארים בביאורים 
  

  מימון הוצאות  .5.ג.1
  

לסך של  בהשוואהש"ח  מליון 18.5 -כלסך של תקופת הדוח הסתכמו המימון, טו, בהוצאות 
  . 2015ש"ח בשת  מליון 10.2 -וסך של כ 2016בשת ש"ח  מליון 17.1 -כ
  

בעה בעיקר  2016העלייה בהוצאות המימון בתקופת הדוח בהשוואה להוצאות המימון בשת 
מליון ש"ח בגין אגרות החוב סדרה ב', שהפיקה החברה  3.6 -מהוצאות מימון בסך של כ

  .2016בחודש דצמבר 
  

מליון ש"ח בגין אגרות החוב סדרה  1.6 -הוצאות המימון בתקופת הדוח כוללות סך של כמגד, 
הקיטון בהוצאות בתקופת הדוח בהשוואה  .2016מליון ש"ח בשת  2.4 -א' בהשוואה לסך של כ

  בע מפירעון קרן האג"ח. 2016לשת 
  

  המטופלת לפי שיטת השווי המאזי חלק החברה ברווחי חברה מוחזקת  .6.ג.1
  

כ.א.מ חברת (השווי המאזי לפי שיטת המטופלת  חברה מוחזקת ברווחיחלקה של החברה 
לסך סתכם ה בתקופת הדוח) "כ.א.מ" -להלן  50%המוחזקת בשיעור של  ע"מב) 1998שלכז (

מליון  7.2 -סך של כו 2016בשת ח "ש מליון 8.2 -כבהשוואה לסך של  ח"ש ןמליו 10 -כשל 
   .2015ת ש"ח בש

מליון ש"ח (חלק  7.4 -בתקופת הדוח רשמה כ.א.מ הכסות משערוך כס דל"ן בסך של כ
  .2015מליון ש"ח בשת  6.1 -וכ 2016מליון ש"ח בשת  3.7 -החברה) בהשוואה לסך של כ

    
  מסים על הכסה  .7.ג.1

  
ח וכללו הוצאות ש" מליון 31.1 -של כלסך הסתכמו  בתקופת הדוחמסים על הכסה ההוצאות 

ש"ח.  ןמליו 7.6 -ש"ח והוצאות מסים שוטפים בסך של כ ןמליו 23.8 -מסים דחים בסך של כ
 37.8 -של כלסך  2015בשת וש"ח  מליון 4 -לסך של כהסתכמו הוצאות המסים  2016בשת 
  ש"ח. מליון

  
העתודה מליון ש"ח, כתוצאה מעדכון  18.5 -חד פעמית בסך של כ הכסה רשמה 2016בשת 

אשר הפחית  2016-), התשע"ו216(תיקון מס' דחים בעקבות תיקון פקודת מס הכסה  מסיםל
בעקבות אישור חוק ההתייעלות ו 2016 ביואר  1החל מיום  25% -ל 26.5% -מאת מס החברות 

החל מיום  23% -ל 25%הכלכלית אשר קבע בין היתר כי שיעור מס החברות יופחת משיעור של 
  .ואילך 2018ביואר  1
  

  התפלגות התוצאות העסקיות בתקופת הדוח עפ"י רבעוים  .8.ג.1
  

  .בדוח על הפרטים הוספים .א.10תקה ראה 
  

  זילות  ד..1
  

  תזרים המזומים  .1.ד.1
 

  .ש"ח מליון 22 -כ לסך של שבעו מפעילות שוטפת הסתכמו ,טו ,מזומיםהבתקופת הדוח 
  

, ש"ח מליון 78.6 -כ הסתכמו לסך של , טו,פעילות השקעהל אשר שימשו תזרימי המזומים
 .1.א.4 פים(ראה סעימליון ש"ח  115.8 -בסך של כמהשקעות בדל"ן להשקעה בעיקרם ובעו 

מגד, בתקופת הדוח התקבל התקבול האחרון בגין מכירת הכס ברמת  .להלן). 4.א.4 -. ו2.א.4
מליון ש"ח בגין מכירת  18.5 -ש"ח והתקבלה מקדמה בסך של כמליון  37.8 -החייל בסך של כ

  .).5.א.4הכס "ראשון סטר" (ראה סעיף 
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, ובעו ש"ח מליון 16 -כ לסך שלהסתכמו  , טו,פעילות מימוןאשר שימשו למזומים התזרימי 

. מגד, ומאחרים בעיקר מתשלום דיבידד ופירעון אגרות חוב והלוואות מתאגידים בקאיים
מיות רגילות  900,000ביצעה החברה הפקה פרטית של  2017כאמור, בחודש אוקטובר 

  מליון ש"ח. 56.2 -בתמורה כוללת של כ
  

זמיים יירות ערך ו ש"ח מליון 72.1 -כ של יתרת המזומים לסוף התקופה הסתכמה לסך
  . מליון ש"ח 16 -כסך וסף של להסתכמו למכירה 

  
  תזרים המזומים החזוי  .2.ד.1

  
ההון  .והון חוזר חיובילחברה תזרים מזומים חיובי מפעילות שוטפת  2017בדצמבר  31ליום 

וצגות בסעיף מכך שהשקעותיה של החברה בדל"ן להשקעה מ של החברה מושפעהחוזר 
בעוד שחלק מההתחייבויות בגין אותו דל"ן להשקעה (חלויות  פיםשוט םשאיהכסים 

  שוטפות וריבית לשלם על הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב) מוצגות בהתחייבויות השוטפות. 
  

כמו כן, לקבוצה תזרים הכסות שוטף מדל"ן מיב, אשר להערכת החברה אמור להסתכם 
(כולל חלק החברה בתזרים  מליון ש"ח בכל שה 75 -וכן בשים הבאות בכ 2018בשת 

 -שיטת השווי המאזי בסך של כלפי מטופלת ה 50%מוחזקת בשיעור של  ההכסות של חברה
  ).מליון ש"ח 6.5

   
תזרים ההכסות כאמור, כולל גם הכסות משי כסים מיבים בבאר שבע אשר רכשו בתקופת 

כמו כן,  כאמור לעיל. ,תקופת הדוחבמהכס בראשון לציון אשר מכר  הדוח וללא ההכסות
ה"ל תחת ההחה כי התפוסה בכסי החברה האחרים תישאר דומה לתפוסה הקיימת ולא 

  יהיה שיוי מהותי בדמי השכירות. 
  

יתרות כספיות מתוך השוטפים יכוסו כל צרכיה התזרימיים  בשה הקרובההחברה צופה כי 
   פורט לעיל.המבבקים ומ

  
  ואמות מידה פיסיות מקורות המימון  ה..1

  
  המימון מקורות  .1.ה.1
  

באמצעות בעיקר את פעילותה  חברהמממת הואגרות חוב שהפיקה,  מלבד אמצעיה העצמיים
במסגרת הסכמי  חלקן באמצעות הלוואות לזמן ארוך וחלקןהלוואות מבקים מסחריים, 

בפרויקטים אותם  מכוים "ליווי פיסי לפרויקטים".המימון המקובלים כיום בעף הביה 
בדרך כלל ממירה החברה את  ,יבמתחיל להכאשר הכס ולאחר תום הביה מקימה החברה, 

  ארוך.  ההלוואות לזמן קצר בהלוואות לזמן
  

 2017בדצמבר  31ליום  מסתכמתואחרים האשראי אשר התקבל מתאגידים בקאיים  יתרת
סכום זה משקף שיעור מיוף מוך יחסית בהשוואה לשווי הכסים  .ש"ח מליון 337 -לסך של כ

המשועבדים לבקים. כמו כן, יתרת האג"ח שהפיקה החברה (סדרות א' וב') מסתכמת ליום 
  מליון ש"ח. 148 -לסך של כ 2017בדצמבר  31

  
, אשר וצלה מליון ש"ח 150 -מסגרת אשראי שהתקבלה מתאגיד בקאי בסך של כ לחברה
חתמה החברה על הסכם עם התאגיד הבקאי להרחבת המסגרת  2017בחודש דצמבר . במלואה

המשועבדים לאותו  תהביטחווללא הגדלה בהיקף מליון ש"ח  320של כולל לסך האמורה 
מליון  179היתרה הבלתי מוצלת של מסגרת זו היה  2017בדצמבר  31ליום  תאגיד בקאי.

  ש"ח.
  

מליון ש"ח בגין הלוואות  30 -כמו כן, לחברה אפשרות לצל מסגרת אשראי וספת בסכום של כ
  .לאחר הפקת אגרות החוב (סדרה ב')בפירעון מוקדם  2016בדצמבר  29שפרעו ביום 

  
מליון ש"ח  169 -כסים שאים משועבדים בשווי כולל של כלחברה  2017מבר דצב 31ליום 

והמימון שהתקבל מתאגידים בקאיים בגין כסיה המשועבדים מוך משמעותית משוויים 
  ההוגן. 

  
ביצעה החברה הקצאה פרטית למשקיעים  2017אוקטובר בחודש להלן, . 8.א.4 כמפורט בסעיף

אף הם למקורות המימון של  הצטרפו מליון ש"ח אשר 56 -מסווגים בתמורה כספית של כ
  החברה.
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  אמות מידה פיסיות ומגבלות אחרות החלות על התאגיד  .2.ה.1

  
  בדוח תיאור עסקי התאגיד. 5.6.4 סעיףראה 

  
  2017בדצמבר  31שיעור הריבית על מקורות המימון ליום   .3.ה.1

  
  בדוח תיאור עסקי התאגיד. 5.6.6ראה סעיף 

  
   שוק ודרכי יהולםחשיפה לסיכוי   .2
  

, צימר יוסימר  היה שוק לסיכוי חשיפה בושאהאחראי בחברה לביצוע המדייות  2017בדצמבר  31ליום  עד
 2017 בדצמבר 31צימר סיים תפקידו כסמכ"ל כספים בחברה ביום  מר .בחברה הכספים"ל וסמכ דירקטור

האחראי בחברה לביצוע המדייות בושא חשיפה  2018ביואר  1מיום  החל .בה כדירקטור בתפקידו ממשיך אך
 ויסיוותיהם הםכישורי םהשכלתבדבר  לפרטים. בחברה הכספים"ל סמכ, לסיכוי שוק היו מר ערן עמרם

 על וספים(פרטים  התקופתי לדוח' ד בחלקא' 26 -ו 26 ותתק ראהמר יוסי צימר ומר ערן עמרם  של העסקי
  ).התאגיד

  
  סיכוי השוק אליהם חשופה החברה:להלן 

  
  מחירי כסים מיבים   א..2
    

למחירי ההשכרה עשויה להיות השפעה על התוצאות העסקיות של החברה. דמי השכירות המתקבלים 
 חשופים לשיויים עקב השפעות מקרו כלכליות כגון שיעור הצמיחה במשק, שיעור הריבית ושוק המט"ח

וכן כלל הפעילות במשק המשפיעה על הביקוש למשרדים ותעשיה להשכרה. כל אלה מושפעים גם 
ו. ימהמצב הביטחוי באזורוהמדי  

  
  סיכוי מטבע  ב..2

  
שטחי משרדים ושטחים מסחריים למכירת והשכרת  החוזים בקשר ,על פי המקובל בשוק הדל"ן בארץ

ים אשר דמי השכירות המשולמים על ידם קובים בש"ח. בחברה ישו מספר קטן של שוכרקובים 
  . ארה"בשל בדולרים 

    
  סיכוי ריבית  ג..2

  
 אשראיו ש"ח מליון 5.9 -של כבסך לא צמוד לזמן קצר  בקאי לחברה אשראי 2017 בדצמבר 31ליום 
 2 -בסך של כוריבית לשלם כולל חלויות שוטפות ( ש"ח מליון 46 -של כבסך לא צמוד  ארוךלזמן  בקאי
   ריבית בשיעור משתה. ים, הושא)ש"ח מליון

  
(לפירעון סופי בחודש מליון ש"ח  23.6 -לא צמודות בסך של כ(סדרה א') כמו כן, לחברה אגרות חוב 

ממשלתי מסדרה  ), הושאות ריבית בשיעור משתה, התלויה בגובה הריבית הקובה באג"ח2018דצמבר 
520.   

  
ישפיעו על גובה הוצאות המימון. החברה מבצעת מעקב שוטף אחרי שיוי בשיעור ריבית הפריים 

  אותו היא וטלת.  שיויים בשיעורי הריבית לזמן קצר וארוך ובהתאם לכך קובעת את הרכב האשראי
  

  שיוי במדד המחירים לצרכן  ד..2
  

בסך של לזמן ארוך הצמוד למדד והושא ריבית קבועה בקאי לחברה אשראי  2017 בדצמבר 31ליום 
  ש"ח).  מליון 2.7 -בסך של כוריבית לשלם ש"ח (כולל חלויות שוטפות  מליון 18.1 -כ

  
   .למדד וושאות ריבית קבועה מודותצמליוי ש"ח  126בסך של  (סדרה ב')אגרות חוב 

  
הצמודים על שיעור הריבית הריאלית של הכסים הכספיים  משפיעיםשיויים במדד המחירים לצרכן 

הכסות החברה  מגד,בחברה, ועקב כך על הוצאות המימון והרווח. הצמודות וההתחייבויות הכספיות 
מדמי שכירות צמודות ברובן למדד המחירים לצרכן. בהתאם, לחברה יש "הגה טבעית" חלקית בגין 

   החשיפה כאמור.
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   מדייות החברה ביהול סיכוי שוק  ה..2

     
מדייות יהול סיכוי השוק ומחה את הההלה. לצורך קבלת החלטות דירקטוריון החברה מפקח על 

עזרת החברה ביועץ פיסי חיצוי שהיו מומחה לתחום חשיפות מטבע ומימון. דירקטוריון החברה לא 
, ומתקיים דיון קבוע בושא זה בישיבות קבע מגבלות וקריטריוים כמותיים להיקפי החשיפה השוים

  . הדירקטוריון
  

מהלי החברה בוחים את סיכוי השוק בתחום הריבית, המדד ושער החליפין באופן שוטף ופועלים 
לצמצום החשיפה הכלכלית בסיכוים אלה, תוך בחית שיקולי עלות תועלת, כגון באמצעות שיוי הרכב 

דת צוע עסקאות הגת מטבע וכן הצמיקצר ואת בסיסי הצמדתו, בלזמן האשראי הבקאי לזמן ארוך ו
  חשופות.  ןההכסות הצפויות להתקבל מדמי שכירות לבסיסים להם הוצאותיה

  
ככלל, משתדלת החברה לחלק את הסך הכולל של ההלוואות שהיא לווה בין הלוואות צמודות למדד 

הלוואות בשקלים שאין צמודות למדד כאשר ההחלטה על שימוש בסוג זה או אחר והמחירים לצרכן 
שוק ובהתחשב בכך שעיקר הכסותיה של החברה מדמי שכירות צמודות למדד קבעת בהתאם לתאי ה

  המחירים לצרכן.
  

  2017בדצמבר  31ליום  דוח בסיסי הצמדה  .ו.2
   

 'ד22ראה ביאור  - 2017בדצמבר  31לפרטים בדבר הצמדה של יתרות כספיות במאזן המאוחד ליום 
כסים ולפיכך , IFRS 7מאזן ההצמדה בדוחות הכספיים ערך בהתאם להוראות  לדוחות הכספיים.

והתחייבות הקשורים למוסדות ממשלתיים כגון מסים לקבל או לשלם אים כללים בו ככסים 
  פיסיים או כהתחייבויות פיסיות.

  
  2017בדצמבר  31ים ליום ישווי הוגן של מכשירים פיס  ז..2
  

  בהתאם לשיויים בגורמי השוק הרלווטיים (באלפי ש"ח): להלן מבחי רגישות
  

   רגישות לשיויים בשיעורי ריבית
    

  מהשיוייםהפסד   הוגן שווי  מהשיויים רווח  

  רגיש מכשיר
של  עלייה

10%  
של  עלייה
  "חש אלפי  5%

של  ירידה
5%  

של  ירידה
10%  

            
 ארוך לזמן הלוואות

מתאגידים בקאיים 
  )3,092(  )1,540(  )290,497(  1,528  3,044  )שוטפות חלויות(כולל 

  )1,042(  )520(  )130,891(  517  1,031  אגרות חוב (סדרה ב')

  )4,134(  )2,060(  )421,478(  2,045  4,075  סה"כ

  
  "בארה דולר של חליפין בשער לשיויים רגישות

  
  מהשיויים )הפסד( רווח  הוגן שווי  מהשיויים(הפסד)  רווח  

  רגיש מכשיר
 של עלייה

10%  
 של עלייה
  "חש אלפי  5%

 של ירידה
5%  

 של ירידה
10%  

            
  )460(  )230(  4,599  230  460  מזומים ושווי מזומים

  )104(  )52(  1,038  52  104  הלוואות לזמן ארוך
  69  34  )689(  )34(  )69(  אחרות התחייבויות

  )495(  )248(  4,948  248  495  "כסה
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  בישראל לצרכן המחירים במדד לשיויים רגישות

  
  מהשיויים(הפסד)  רווח  הוגן שווי  מהשיויים(הפסד)  רווח  

  רגיש מכשיר
של  עלייה
2%  

של  עלייה
  "חש אלפי  1%

של  ירידה
1%  

של  ירידה
2%  

            
 בשווי המדדים ערך יירות
  )119(  )60(  5,952  60  119  הפסד וא רווח דרך הוגן
  )2(  )1(  95  1  2  חובה ויתרות חייבים
  )21(  )11(  1,065  11  21  לקבל מסים
  73  37  )3,656(  )37(  )73(  זכות ויתרות זכאים
  1  1  )51(  )1(  )1(  לשלם מסים

 ארוך לזמן הלוואות
 בקאיים מתאגידים

 (כולל חלויות שוטפות
  362  181  )18,108(  )181(  )362(  )וריבית לשלם

כולל  -אגרות חוב (סדרה ב' 
ריבית חלויות שוטפות 

  2487  1244  )124,361(  )1,244(  )2,487(  )לשלם
  26  13  )1,288(  )13(  )26(  אחרות התחייבויות

  -  -  )12(  -  -  לעובדים הטבות

  2,807  1,404  )140,364(  )1,404(  )2,807(  "כסה

  
   סחירים ערך יירות במחירי לשיויים רגישות

    
  מהשיוייםהפסד   הוגן שווי  מהשיויים רווח  

  רגיש מכשיר
של  עלייה

10%  
של  עלייה
  "חש אלפי  5%

של  ירידה
5%  

של  ירידה
10%  

            
 בשווי המדדים ערך יירות
  )1,604(  )802(  16,042  802  1,604  הפסד וא רווח דרך הוגן

  
  
  היבטי ממשל תאגידי  .3
  

  תרומות   א..3
  

  אלפי ש"ח. 56 -היקף התרומות שתה החברה בתקופת הדוח היו כ
  

מדייות לגבי תרומות. כל בקשה לתרומה שקלת לגופה. אין לחברה התחייבות למתן לחברה אין 
  תרומות בעתיד.

  
   ירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסיתד  ב..3

  
החברה קבעה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומות חשבואית ופיסית יעמוד על 

  ות:אחד. החברה סבורה כך עקב הסיבות הבא
  

פעילותה של החברה, שהיא גם חברה בת בקבוצת לוישטין הדסה, מרוכזת בתחום הדל"ן   .1
 המיב.

 
2.  יהול, אשר בה מועסקים י י החברה האם, המספקת לחברה שירותים העשיר של אורגסיו

 ם בעלי השכלה אקדמאית בראיית חשבון וכלכלה ובעליי עובדים בכירים שהיסיון ילפחות ש
  רב.

  
 וספים פרטים שאלון ממשל תאגידי בדוח ראה - ופיסית חשבואית מומחיות בעלי ירקטוריםבדבר ד

   המצורף בחלק ד' לדוח התקופתי.
  

  דירקטורים בלתי תלויים  ג..3
  

המצורף בחלק ד' לדוח  פרטים וספים שאלון ממשל תאגידי בדוחראה  - בלתי תלוייםירקטורים בדבר ד
   התקופתי.
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 פרטים בדבר המבקר הפימי של החברה   .ד.3

  
  להלן גילוי בושא מבקר הפים בהתאם להחיית רשות יירות ערך:   

  
  פרטי המבקר  .1.ד.3

 
  שם המבקר הפימי: רו"ח גדעון באום.    א)
  

  .10.8.2010תאריך תחילת כהוה:     ב)
  
עומד  המבקר הפימי למיטב ידיעתה של החברה וכפי שמסר לה על ידי המבקר הפימי,    ג)

("חוק הביקורת  1992-(א) לחוק הביקורת הפימית, התש"ב3בכל הוראות סעיף 
  הפימית").

  
למיטב ידיעתה של החברה וכפי שמסר לה על ידי המבקר הפימי, המבקר הפימי עומד   ד)

 לחוק הביקורת הפימית.  8סעיף וב(ב) לחוק החברות 146בהוראות סעיף 
  

עתה של החברה וכפי שמסר לה על ידי המבקר הפימי, המבקר הפימי איו למיטב ידי    ה)
 מחזיק ביירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליה. 

  
למיטב ידיעתה של החברה וכפי שמסר לה על ידי המבקר הפימי, אין למבקר הפימי     ו)

  קשרים עסקיים מהותיים עם החברה או עם גוף קשור אליה.

המבקר הפימי איו עובד של החברה והוא מעיק שירותי ביקורת פימית כותן שירותים     ז)
  חיצוי. בביקורתו, עזר המבקר הפימי בעובדי משרדו, כדוגמת אשי ביקורת ומחשב. 

  
  המיוי דרך  .2.ד.3

   
, לאחר קבלת 10.8.2010דירקטוריון החברה קיבל את ההחלטה על מיוי המבקר הפימי ביום 

אישור ועדת הביקורת. להערכת דירקטוריון החברה, רו"ח גדעון באום היו בעל סיון 
  והתמחות בביקורת פימית וביתוח תהליכי בקרה פימית. 

  
 זהות הממוה על המבקר הפימי  .3.ד.3

  
  הארגוי על המבקר הפימי בחברה היו יו"ר הדירקטוריון של החברה, מר דוד גת.הממוה 

  
 תוכית עבודה  .4.ד.3

  
תקופה להחברה מעת לעת, בדרך כלל  ועדת הביקורת שלתוכית הביקורת קבעת על ידי   א)

והגורמים המעורבים בקביעתה הים ההלת החברה ומבקר הפים המביאים  של שה
 ברי ועדת הביקורת. המלצתם בפי ח

  
 דירקטוריון ידי על גובשו, לביקורת העומדים והושאים 2017העבודה לשת  תוכית  )ב

של המבקר  הצעתוועל ידי המבקר  שבוצעסקר הסיכוים  על היתר בין בהתבסס, החברה
הביקורת  תוכיתהפימי ולאחר קבלת המלצתה של ועדת הביקורת. השיקולים בקביעת 

 אפשריותהים הפעלת ביקורת על ליבת העסקים של החברה ו/או קודות חשיפה 
העסקית של החברה, תוך התחשבות במעגלי הבקרה הפימיים. התוכית הרב  בפעילותה

 בסבבשתית מתבססת על הרחבת המעגלים המבוקרים כך שכל אגפי החברה יבוקרו 
  ה כפופים לאישור הדירקטוריון.למספר שים. שיויים בתוכית העבוד אחת

 
לעיין  .בושא עסקאות מהותיות בחברהפימית ביקורת  התבצעה 2017במהלך שת   )ג

לרבות רכישה או מכירה מהותית של פעילות, עסקאות  -סעיף זה, "עסקאות מהותיות" 
  לחוק החברות ועסקה חריגה כהגדרתה בחוק החברות. 270כאמור בסעיף 
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  של תאגידים מוחזקים ביקורת  .5.ד.3

  
  תוכית הביקורת מתייחסת לחברה ולחברות המהוות החזקות מהותיות כאשר היא רלווטית. 

  
  היקף העסקה  .6.ד.3

  
   שעות לביצוע עבודות הביקורת. 150 -כ הוקצו למבקר

  
 עריכת הביקורת  .7.ד.3

  
כפי שמסר לחברה על ידי המבקר הפימי, המבקר הפימי עורך את הביקורת על פי התקים 

  (ב) לחוק הביקורת הפימית. 4המקצועיים המקובלים כאמור בסעיף 
  

 גישה למידע  .8.ד.3
  

, 1992 -לחוק הביקורת הפימית, התש"ב  9למבקר הפימי יתה גישה חופשית כאמור בסעיף 
  למערכות המידע של הקבוצה לרבות תוים כספיים. לרשומות החברה וובכלל זה גישה 

  
 דין וחשבון המבקר הפימי  .9.ד.3

  
הדוחות על ממצאי המבקר הפימי בושאים הבדקים על ידו מוגשים בכתב ליו"ר דירקטוריון 

  החברה, מכ"ל החברה ולועדת הביקורת של החברה. 
  

 תגמול  .10.ד.3
  

תגמול המבקר הפימי מחושב על פי שעות הביקורת שהושקעו בפועל על ידי המבקר   א)
הפימי, בהתאם לתעריף שמסוכם עם המבקר הפימי מראש, אשר איו משתה בהתאם 

  לתוצאות הביקורת. 
  

דירקטוריון החברה בדעה כי התגמול שמקבל המבקר הפימי היו סביר בסיבות העיין   ב)
, כי התגמול איו משתה בהתאם לתוצאות הביקורת, לא עשויות וכי לאור העובדה

  להיות לתגמול השפעה על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפימי. 
   

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפימי   .11.ד.3
  

תו, דירקטוריון החברה בדעה, כי היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפימי וכן, תוכית עבוד
  בחברה.  תהים סבירים בסיבות העיין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפימי

  
להלן פירוט המועדים בהם הוגש דין וחשבון בכתב על ממצאי המבקר הפימי ליו"ר   .12.ד.3

 הדירקטוריון, ליו"ר ועדת הביקורת ולמכ"ל החברה והמועדים בהם התקיים דיון בועדת
  הביקורת בממצאי המבקר:

  
 ודון בועדת הביקורת ביום 2017 בדצמבר 7הוגש ביום  -שיווק ומכירות  בושא 11דוח מס' 

  .2017 בדצמבר 18
 הביקורת ביום בועדתודון  2018 סבמר 1 ביום הוגש -בושא עסקאות מהותיות  12' מס דוח

  . 2018במרס  11
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 החברהפרטים בדבר המבקר החיצוי של   .ה.3

  
 קה ושות'. פאהןרואי חשבון  משרד: המבקר משרד שם  .1.ה.3

 
 שכר טרחת רואה החשבון המבקר היו כדלקמן:  .2.ה.3

  
  : 2016 -ו 2017בשים  המפרטת את שכר הטרחה שקיבלו רואי החשבוןטבלה להלן 

  
 ביקורת שרותי בגין  

  ומס
  "הס  אחרים שירותים בגין

  "ט שכ
(אלפי 

  "ח)ש

  "טשכ  שעות
(אלפי 

  "ח)ש

  "ט שכ  שעות
(אלפי 

  "ח)ש

  שעות

              :2017 בשת

  1,572  254  -  -  1,572  254  החברה של החשבון רואי

חשבון של חברה  רואי
מוחזקת המטופלת לפי 

  215  )1( 29  20  )1( 3  195  )1( 26  המאזישיטת השווי 

  1,787  283  20  3  1,767  280  "כ סה

              :2016 בשת

  1,747  254  -  -  1,747  254  החברה של החשבון רואי

חשבון של חברה  רואי
מוחזקת המטופלת לפי 

  274  )1( 27  14  )1( 1  260  )1( 26  המאזישיטת השווי 

  2,021  281  14  1  2,007  280  "כסה

  .החברה חלק את מהווה  )1(

 
 הביקורת ועדת ידי-על ובח 2017 לשת החברה של החשבון רואה של ושכרו עבודתו היקף  .3.ה.3

 של לצרכיה והתאמתה העבודה היקף לגבי פירוט החברה מההלת קיבלה אשר, החברה של
ועדת הביקורת המליצה לדירקטוריון החברה לאשר את היקף העבודה ומצאה כי שכר  .החברה

ידי דירקטוריון -הטרחה היו סביר ומקובל לאופי החברה והיקף פעילותה והללו אושרו על
 החברה.

 
  
  ישיבות דירקטוריון  .ו.3
  

   .ישיבות דירקטוריון  9ערכו 2017במהלך שת 
  

  
   מיהלית אכיפה  .ח.3
  

במרס  8, החליט דירקטוריון החברה ביום 2011להחיית רשות יירות ערך מחודש אוגוסט  בהתאם
על אימוצם של הלים פימיים מעודכים שירכיבו תכית אכיפה פימית בתחום יירות ערך, אשר  2012

מטרתם הטמעת ורמות ציות לחוק החברות ולדיי יירות ערך על ידי הקבוצה וצמצום חשיפת 
דירקטוריון  אישר 2012בדצמבר  27 ביום, מהליה ועובדיה להליך ואמצעי האכיפה המהלית. הקבוצה

האכיפה הפימית של החברה  תוכיתהחברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, את 
השה מקיימת החברה ישיבות ועדת ציות בוכחות האחראי על  במהלךוההלים הובעים ממה. 

  בחברה וחברי ועדת הציות. המיהליתהאכיפה 
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  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיסי של התאגיד  .4

    
  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  א..4

  
"ליברטי") על  -עם חברת ליברטי פרופרטיס בע"מ (להלן  החברהחתמה  2017ביואר  12 ביום  .1.א.4

"הכס") המהווה חלק  -"לב הסיטי" (להלן  במתחםהסכם לרכישת כל חלקה של ליברטי 
שילמה  רכישתו בגין. 9מהמקרקעין הממוקמים במרכזה של העיר באר שבע ברחוב בן צבי 

  מליון ש"ח. 3.7 -מליון ש"ח ובתוספת מס רכישה בסך של כ 62 -החברה סך של כ
  

משרדים הכס כולל את קומת הקרקע המסחרית מעל לשתי קומות חיון מסחרי ושתי קומות 
"ח, ש מליון 5.1 -כ של שתי NOIמ"ר, וצפוי להיב  - 13,000ם בשטח כולל של כיאשר ה
. החברה קיבלה את החזקה בכס מיד לאחר חתימת 8.2% -כ של תשואה שיעור המשקף

  ההסכם.
  

) בפרויקט החברה "ראשון 50%רכשה החברה את חלקה של אמות ( 2017 ביואר 24ביום   .  2.א.4
 -כ של בסך רכישה מס ובתוספת"ח שמליון  16.4 -ראשון לציון בתמורה לסך של כסטר" שב

 17.4רכישה בסך כולל של האת מלוא התמורה ומס החברה שילמה למועד הדוח "ח. ש מילון 1
  מליון ש''ח.

  
  .להלן. 5.א.4 סעיף ראה" סטר"ראשון  מכירת לגבי  
   

ש"ח למיה  0.75החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידד בסך של  2017 במרס 6ביום   .3.א.4
  .2017במרס  23 ביום שולםאלפי ש"ח), אשר  10,126 -(סך של כ

  
 במגרש הזכויות מלוא את לחברה קשור שאיו' ג מצד החברה רכשה 2017 במאי 16 ביום  .4.א.4

 בוי עליו דום 10 -כ של בשטח, שבע בבאר האויברסיטה של הרכבת לתחת בסמוך הממוקם
. חיות 250 המכיל וחיון קומות 2 בן"ר, מ 12,000 -כ של כולל בשטח"בית סולוג",  מבה
  .טלפויים שירות למוקדי בעיקר משמש המבה

 
מיליון  2.8 -מיליון ש"ח ובתוספת מס רכישה של כ 46 -הרכישה הסתכמה לסך של כ תמורת
ש"ח וכן את מס הרכישה.  מליון 23שילמה החברה סכום של  2017 בדצמבר 31 ליוםש"ח. 

  שתיים מיום חתימת ההסכם. עדיתרת התמורה תשולם 
 

ש"ח עד למועד  מליון 14.5העמידה החברה למוכר מסגרת אשראי עד לסכום של  במקביל
יצל המוכר מתוך מסגרת האשראי האמורה  2017 בדצמבר 31תשלום מלוא התמורה. ליום 

 ןמליו 4.5יצל המוכר את היתרה בסך של  2018ובחודש פברואר  ש"ח מליון 10לעיל סך של 
ההלוואה יבוצע בדרך של קיזוז מהסכומים להם זכאי המוכר בגין עסקת המכירה  פירעון .ש"ח

 כמתואר לעיל.
  
מלוא אחזקותיה בפרויקט החברה  למכירת הסכם על החברה חתמה 2017ביולי  10 ביום  .5.א.4

. 2.א.4 סעיףש"ח (ראה גם  מליון 37"ראשון סטר" בראשון לציון לצד שלישי בתמורה לסך של 
ש"ח. התשלום האחרון בסך של  מליון 18.5 -סך של כהחברה למועד הדוח קיבלה  כון). לעיל
. התמורה צמודה למדד המחירים 2018ביולי  9ש"ח ישולם על ידי הרוכש עד ליום  מליון 18.5

 לצרכן כפי שהוגדר בהסכם המכירה.
  
ש"ח למיה  0.5החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידד בסך של  2017 באוגוסט 22ביום   .6.א.4

  .2017בספטמבר  7 ביום שולםאלפי ש"ח), אשר  6,751 -(סך של כ
  
 את) Maalot Standard & Poor's"מעלות" ( הדירוג חברת אשררה 2017 באוגוסט 28 ביום  .  7.א.4

 שארה הדירוג תחזית. שלה' ב וסדרה' א סדרה החוב אגרות ושל החברה של' ilA' הדירוג
 .יציבה

  
   .להלן. 2.ב.4 סעיף ראההעלאת דירוג החוב לאחר מועד הדוח  לגבי

  
ביצעה החברה הקצאה פרטית לא מהותית למשקיעים מסווגים,  2017באוקטובר  2ביום   .8.א.4

ש"ח ע" כ"א של החברה (אשר  0.01מיות רגילות בות  900,000, של בחברה עיין בעלי שהים
מההון המופק והפרע של החברה ומזכויות ההצבעה לאחר ההקצאה)  6.25% -מהוות כ

. 2000ית של יירות ערך בחברה רשומה), התש"ס בהתאם לתקות יירות ערך (הצעה פרט
  .הפקה הוצאות ביכוי, טו"ח שאלפי  56,230 -ההפקה תקבל סכום של כ תתמור
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אישרה ועדת המשה לתכון ולביה למרחב תכון מקומי בתל אביב  2017באוקטובר  25ביום   .9.א.4

מתחם התחה  -מתחם השומרון  - 4321בין העיר  יפו, להפקיד (בתאים), את תוכית
ה, בה מחזיקה חברת הבת בבעלות מלאה, לוישטין כסים בתחה בע"מ, ביחד שהמרכזית הי

מזכויות הביה  75% -עם חברת שיכון וביוי דל"ן בע"מ במשותף (בחלקים שווים) כ
מ"ר שטחי מסחר, תעסוקה  150,000 -יח"ד וכ 1,100העתידיות. התוכית כוללת בייה של מעל 

  ומשרדים וזאת בוסף לשטחי ציבור רחבים.
  
מוקדם הלוואה לזמן ארוך שהתקבלה מחברת  בפירעוןפרעה החברה  2017בחודש ובמבר   .10.א.4

 -כ היו מועד לאותו עד שצברה ריבית כולל שפרעה ההלוואה סךשיכון וביוי דל"ן בע"מ. 
  "ח.ש מליון 26.4

  
  ים לאחר תאריך המאזןאירוע  ב..4

  
  . לעיל.4.א.4ראה סעיף   .1.ב.4
  
היא  כי) Maalot Standard & Poor's"מעלות" ( הדירוג חברת הודיעה 2018 במרס 12 ביום  .2.ב.4

  '.ilA' -מ' +ilA' -"ח הלא מובטחות (סדרות א' וב') של החברה להאגלסדרות  הדירוג אתמעלה 
  
למיה  ש"ח 0.75החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידד בסך של  2018 במרס 14ביום   .3.ב.4

  .2018 במרס 29 ביום ישולםאלפי ש"ח), אשר  10,801 -(סך של כ
  

  
  משמעותייםאומדים חשבואיים   ג..4

  
בעת הכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבואות מקובלים בישראל, דרשת ההלת החברה לאמץ 
החות לצורך עריכת אומדים המשפיעים על סכומי ההכסות וההוצאות בתקופת הדיווח. הההלה 
מבססת את הערכותיה על יסיון העבר וגורמים אחרים העלולים להשפיע, בתאים מסוימים, על 

ם בקביעת סכומי הכסים וההתחייבויות. ההוצאות בפועל עלולות להיות שוות מהותית השיקולי
  מאותם אומדים. 

  
הההלה מעריכה כי האומדים החשבואיים הים קריטיים משום שהם כוללים הערכות לגבי השפעת 

ו אשר שמשקריטיים החשבואיים האומדים אודות הלפירוט  .אירועים שהתממשותם איה ודאית
  לדוחות הכספיים. 3ראה ביאור  -בעריכת הדוחות הכספיים 

  
  

(דוחות תקופתיים ומיידיים), לתקות יירות ערך  'ב8לפי תקה  - הערכות שווי מהותיות מאודצירוף   .ד.4
  .1970-התש"ל

  
כסים,  שלושההוגדרו על ידי דירקטוריון החברה, הערכות השווי, בקשר עם  2018במרס  14ביום 

"התחה  -ו "מגדל דיסקוט" ,"מגדל לוישטין" -ם יהכסים ה שלושתכהערכות שווי מהותיות מאוד. 
  הערכות שווי אלה מצורפות לדוח התקופתי בחלק ו' שבו. .המרכזית הישה בתל אביב"
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  אגרות החוב שבמחזור  .5
  

  ם הים באלפי ש"ח):להלן תוים לגבי אגרות החוב שהופקו על ידי החברה (התוי
 

  'ב  'א  סדרה
  2016בדצמבר  22  2010במאי  11  מועד הפקה

  125,629  117,828  שווי קוב במועד ההפקה
  -  )2012-2017ם בשי( 94,262  (ערך קוב) קרן שפרעה

  125,629  23,565  יתרת שווי קוב
  126,010  23,565  שווי קוב לפי תאי הצמדה

  -  70  סכום הריבית שצברה
שווי הוגן כפי שכלל בדוחות 

  הכספיים
23,635  126,010  

  130,981  24,155  לתאריך הדוחהוגן שווי 
  קבועה  משתה  סוג הריבית

קבע על בסיס הריבית השתית שושאת   שיעור הריבית השתית
 -" (להלן 520"אג"ח ממשלתי משתה 

"ריבית הבסיס") ובתוספת מרווח שתי 
 2017 בדצמבר 31. ליום 3.5%שיעור של ב

  3.61%שיעור הריבית הכולל היו 

2.3%  

  2027ועד  2018-בדצמבר, החל מ 31בכל   2018ועד  2012-בדצמבר, החל מ 1בכל   מועדי תשלום הקרן
ספטמבר מרס, יוי, בכל תחילת חודש   מועדי תשלום הריבית

  2010-2018דצמבר בשים ו
  ודצמבר בשיםבכל סוף חודש יוי 

2017-2027  
קרן וריבית צמודות למדד המחירים   לא צמודים  תאי הצמדה קרן וריבית

  2016ובמבר  בגין חודשלצרכן 
זכות התאגיד לבצע פדיון 

  מוקדם
לא, למעט בהתאם להחלטת הבורסה, 

לתשקיף החברה  2.14.5כאמור בסעיף 
  2010במאי  10אשר פורסם ביום 

החברה תהא  2017פברואר ב 1החל מיום 
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

החוב לפדיון מוקדם  להעמיד את אגרות
ובמקרה כאמור יחולו ההוראות 

, לשטר האמות 9.2המפורטות בסעיף 
ערך  והכל בכפוף להחיות רשות יירות

ולהוראות תקון הבורסה וההחיות 
  .מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלווטי

התחייבות שם הערב לתשלום 
  התאגיד

  אין  אין

  משמרת חברה לשירותי אמות בע"מ  ) בע"מ1975הרמטיק אמות (  שם חברת האמות
שם האחראי על האג"ח 

  בחברת האמות
דן אבון מכ"ל משותף ומרב אורן עופר 

  מכ"ל משותף
  רמי סבטי  

האופן שבו יתן להתקשר עם 
  האמן

   03-6374344פקס:  03-6374354טל:    03-5271736פקס:  03-5272272טל: 

כתובת האמן למשלוח 
  מסמכים

  , תל אביב46-48מחם בגין   , תל אביב113הירקון 

  Maalot  (S&P)מעלות  Maalot  (S&P)מעלות  שם חברה מדרגת
הדרוג שקבע במועד הפקת 

  הסידרה
ILA  ILA  

 )ILA )1(  ILA  )1  הדרוג שקבע למועד הדוח
בכל האם עמד התאגיד 

התאים וההתחייבויות לפי 
  שטר האמות

 כן כן

האם התקיימו תאים 
המקימים עילה להעמדת 

  מיידי ןהאג"ח לפירעו

 לא לא

תיאור הכסים המשועבדים 
  להבטחת התחייבויות התאגיד

 אין אין

  אין  אין  סוג השעבוד ודרגתו
הגבלות בקשר ליצירת 

  שעבודים וספים
  אין הגבלות  אין הגבלות 

  ).לעיל. 2.ב.4' (ראה סעיף +ilA' -"ח (סדרות א' וב') של החברה להאגלסדרות  הדירוג את"מעלות"  העלתה 2018 במרס 12 ביום  )1(
  



  
  
  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  דוד גת

 יו"ר הדירקטוריוןמ"מ 

   
  שאול לוטן

 הדירקטוריוןמכ"ל, חבר 
  
  
  

  .2018במרס  14תל אביב, 
  

  .1345-0318סימוכין: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מנכסים לוינשטין 
 
 

  מאוחדים דוחות כספיים
 

 2017בדצמבר  31ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 בע"מלוינשטין נכסים 
 
 

 2017בדצמבר  31ליום מאוחדים דוחות כספיים 
 
 
 
 
 
 

 ן כ ו תה 
 
 
 עמוד 
  
  

 2 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספיהחשבון המבקר  הדוח רוא
  
  

 3 החשבון המבקר הדוח רוא
  
  

  דוחות כספיים
  

 4 על המצב הכספי מאוחדיםדוחות 
  

 5 הכוללעל הרווח  מאוחדים ותדוח
  

 6 השינויים בהוןעל  מאוחדים ותדוח
  

 7-9  תזרימי המזומניםעל מאוחדים  ותדוח
  

 10-65 המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

 66 2017בדצמבר  31רשימת חברות מוחזקות ליום  - א' נספח
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 2796 מספר:
 תשע"ח כ"ז באדר :אריךת

 2018 במרס 14
 
 

 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  לוינשטין נכסים בע"מ
 

 כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת בדבר
 ערך ניירותתקנות בב )ג( 9 סעיףבהתאם ל

 1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות 
 
 
 

ביחד )להלן המאוחדות שלה  והחברותבקרה פנימית על דיווח כספי של לוינשטין נכסים בע"מ  רכיביביקרנו 
בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה  רכיבי. 2017בדצמבר  31ליום "החברה"( 

רכיבי  שלאפקטיביות ה את םשל החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
 רכיבילתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על  התקופתי לדוח המצורפתבקרה פנימית על דיווח כספי 

 בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
 

 חשבון רואי לשכת של 104 ביקורת לתקן בהתאם נקבעו ידינו על שבוקרו כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי
 רכיבים"(. 104 ביקורת)להלן "תקן על תיקוניו  ,"כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של"ביקורת  בישראל

 ובקרות כספי דיווח של והסגירה העריכה תהליך על בקרות לרבות, הארגון ברמת בקרות( 1: )הינם אלה
 להשקעה"ן נדל יתרות על בקרות( 3) משכירות הכנסות רישום על בקרות( 2; )מידע מערכות של כלליות

 יחד אלה)כל  בנקאיים מתאגידים והלוואות חוב אגרות על בקרות( 4)לרבות נדל"ן להשקעה בהקמה( )
 "(.המבוקרים הבקרה"רכיבי  להלן מכונים

 
נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  זה תקןפי -. על104 ביקורת לתקןערכנו את ביקורתנו בהתאם 

 קויימו אלה בקרה רכיבי אםלהשיג מידה סבירה של ביטחון ו המבוקרים הבקרה רכיבי את לזהות במטרה
, כספי דיווח על פנימית בקרה. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי המהותיות הבחינות מכל אפקטיבי באופן
 וכןחולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים,  תימיקש, הערכת הסיכון המבוקרים הבקרה רכיבי זיהוי

סיכון שהוערך. הרכיבי בקרה בהתבסס על  אותםתכנון והתפעול של ה אפקטיביותל בחינה והערכה ש
ים בהתאם לנסיבות. כנחוצחשבנו ש כאלה, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו
התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים  ביקורתנו

עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו  בקשר
לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות 

ות לחוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נא
 דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

 
ע או למנולא ש עשוייםבשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, 

העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי  לגביהצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות  ותלגל
מדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופ

 .לרעה תשתנה םו הנהליא
 

 31 ליוםלדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים 
 .2017 בדצמבר

 
 לימיםשל החברה  וחדיםהמא הכספיים דוחות, את הבישראל מקובליםביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת 

 2017 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה השנים משלוש אחת לכלו 2016 -ו 2017בדצמבר  31
בהתבסס על  כספיים דוחות אותם על מסויגת בלתי דעת חוות כלל, 2018 במרס 14 מיוםוהדוח שלנו, 

 .החשבון המבקר האחר הביקורתנו ועל דוח רוא
 
 

 'ושות קנה פאהן
 חשבון רואי
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 2796 מספר:
 תשע"ח באדר כ"ז :אריךת

 2018 במרס 14
 
 

 החשבון המבקר לבעלי המניות של רואה דוח
 "מבע נכסים לוינשטין

 
 
 

"החברה"(  -)להלן  "מבע נכסים לוינשטיןשל  המצורפים המצב הכספי על המאוחדים הדוחותביקרנו את 
תזרימי ו, השינויים בהון הכולל הרווח עלדוחות המאוחדים הואת  2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים 

. דוחות כספיים אלה 2017בדצמבר  31שבהן הסתיימה ביום  שהאחרונההשנים  שלושהמזומנים לכל אחת מ
הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה 

 בהתבסס על ביקורתנו.
 

השווי המאזני, אשר ההשקעה בה יטת שלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של החברה שנכללה על בסיס 
, בהתאמה ואשר 2016-ו 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  42,162 -ואלפי ש"ח  52,166 הסתכמה לסך של

אלפי ש"ח  7,173 -אלפי ש"ח ו 8,201 אלפי ש"ח, 10,004 חלק החברה ברווחי החברה הנ"ל הסתכם לסך של
 החבר ההדוחות הכספיים של אותבהתאמה. , 2015 -ו 2016, 2017בדצמבר  31בשנים שהסתיימו בימים 

הומצא לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו  שלו דוחהחשבון אחר ש העל ידי רוא ובוקר
 החשבון האחר. ה, מבוססת על דוח רואהחבר הבגין אות

 
שנקבעו בתקנות רואי חשבון ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים 

. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות 
כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה 
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוח רואי החשבון האחרים 

 מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

אחר, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, החשבון ה הבסס על ביקורתנו ועל דוח רואלדעתנו, בהת
 2017בדצמבר  31לימים  שלה המאוחדותהחברה והחברות  שלמצב הכספי המכל הבחינות המהותיות, את 

שנים ה שלושותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת מ ן, השינויים בהויהןאת תוצאות פעולותו 2016 -ו
 והוראות( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם, 2017בדצמבר  31שבהן הסתיימה ביום  אחרונהשה

 .2010 -תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 
 

 על פנימית בקרה רכיבי של"ביקורת  בישראל חשבון רואי לשכת של 104 ביקורת לתקן בהתאם, גם ביקרנו
, והדוח שלנו 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיביעל תיקוניו, " כספי דיווח
 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. 2018 במרס 14 מיום

 
 
 

 'ושות קנה פאהן
 חשבון רואי



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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 בדצמבר 31  
  2017 2016 

 "חש אלפי "חש אלפי ביאור 
    

    נכסים שוטפים
 144,727 72,123 4 מזומנים ושווימזומנים 

 241 1,157  פיקדונות 
 או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ערך ניירות
 9,926 16,042 5 הפסד

 1,424 3,053 6 לקוחות
 2,392 616 7 חייבים ויתרות חובה

 37,797 - 4א'10 חייבים בגין מכירת נדל"ן להשקעה
 15 1,065 18 לקבל מסים

 - 36,288 6א'10 מוחזק למכירההנכס 
  130,344 196,522 

    נכסים שאינם שוטפים
 4,973 4,819 8 ארוך לזמן הלוואות

השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת 
 42,162 52,166 ב'9 המאזני השווי

 1,066,952 1,268,385 10 להשקעה"ן נדל
 32,104 32,523 ג'10 בהקמה להשקעה"ן נדל

 139 119  נטורכוש קבוע, 
  1,358,012 1,146,330     

 1,342,852 1,488,356  נכסים"כ סה
    

    התחייבויות שוטפות
 38,470 52,520 11 ואחרים יםבנקאי יםאשראי מתאגיד

 1,065 813 12 ספקים ונותני שירותים
 11,774 9,703 13 זכאים ויתרות זכות

 - 18,500 6א'10 מקדמה בגין מכירת נדל"ן להשקעה
 1,428 13,357 7א'10 נדל"ן להשקעההתחייבות בגין רכישת 

 620 464 ב'20 קשורים צדדים
 1,149 51 18 לשלם מסים

  95,408 54,506 

    שוטפות שאינן התחייבויות
 356,179 320,738 14 ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות

 146,968 111,760 15 חוב אגרות
 3,124 4,198 16 אחרות התחייבויות

 12 12  הטבות לעובדים
 124,609 147,851 18 נדחים מסים

  584,559 630,892 
    

    הון
 135 144 19 מניות הון

 320,369 376,590  מניות על פרמיה
 336,950 431,655  עודפים

  808,389 657,454     

 1,342,852 1,488,356  והון התחייבויות"כ סה

 
 

   
 ערן עמרם לוטן שאול דוד גת

 "ל כספיםסמנכ ודירקטור"ל מנכ יו"ר הדירקטוריון
 

 .2018 במרס 14 תאריך אישור הדוחות הכספיים:



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  
  2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי ביאור 
 

     הכנסות 
 60,046 58,400 67,466 א'21 שכירות ואחזקהמדמי 
ונדל"ן  נדל"ן להשקעהנכסי  שערוך

 100,602 55,321 98,525 א'10 , נטו להשקעה בהקמה
 - 2,045 76 ב'21 אחרות הכנסות

  166,067 115,766 160,648 
     

     תיועלו
 6,051 6,742 8,603  נדל"ן להשקעה אחזקת
 6,749 6,690 6,291 'ג21 וכלליות הנהלה, שיווק, מכירה הוצאות

  14,894 13,432 12,800      
     

 147,848 102,334 151,173  תפעולי רווח 
     

 419 288 783 1'ד21 מימון הכנסות
 (10,585) (17,420) (19,258) 2'ד21 מימון הוצאות

      (10,166) (17,132) (18,475)  נטו, מימון הוצאות
     

 137,682 85,202 132,698  אחר מימוןל רווח 
     

 מוחזקת חברה ברווחי החברה חלק
 7,173 8,201 10,004 3ב'9 המאזני השווי שיטת לפי המטופלת

     
 144,855 93,403 142,702  הכנסה על מסים לפני רווח 

     
 (37,796) (4,001) (31,120) ו'18 הכנסה על מסים

     
 107,059 89,402 111,582  לשנה וכולל נקי רווח 

     
     

 7.93 6.62 8.13 23 )בש"ח(:בסיסי  רווח נקי למניה
 
 
 



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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 מניות הון
 על פרמיה

 ההון סך עודפים מניות
 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי ביאור 
      
      

 504,874 184,370 320,369 135  2015 בינואר 1יתרה ליום 

      
 107,059 107,059 - -  לשנה כולל רווח

      
 (16,877) (16,877) - -  ששולם דיבידנד

      
 595,056 274,552 320,369 135  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

      
 89,402 89,402 - -  לשנה כולל רווח

      
 (27,004) (27,004) - - ג'19 ששולם דיבידנד

      
 657,454 336,950 320,369 135  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

      
 111,582 111,582 - -  לשנה כולל רווח

      
 56,230 - 56,221 9 ד'19 הנפקת הון מניות

      
 (16,877) (16,877) - - ג'19 ששולם דיבידנד

      
 808,389 431,655 376,590 144  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 



 בע"מלוינשטין נכסים 
 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  
  2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי ביאור 
 

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 107,059 89,402 111,582  לשנה נקי רווח

התאמות הדרושות כדי להציג את 
תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 

 (72,448) (70,670) (89,553)  א'( נספח)
 34,611 18,732 22,029  פעילות שוטפתמ שנבעו ,נטו ,מזומנים

     
     השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 

 (28) (31) (6)  קבוע ברכוש השקעה
 - - 37  קבוע רכוש תמורה ממכירת

  (156,454) (20,035) (115,813) א'10 להשקעה"ן בנדל השקעה
 - 63,620 37,797 4א'10 להשקעה"ן נדל ממכירת תמורה

 - - 18,500 6א'10 מכירת נדל"ן להשקעהמקדמה בגין 
 - (8,947) (1,888) 6א'10, 4א'10 להשקעה"ן נדל מכירת בגין ששולם מס

תקבול )תשלום( ממוסדות בגין נדל"ן 
  (21,236) 15,711 -  להשקעה

 (2,572) (311) (406) ג'10  בהקמה להשקעה"ן לנדל תוספות
 (9) 7 23  קצר לזמן הלוואה( מתן) פירעון

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן רכישת 
 (1,271) (2,014) (5,961)  דרך רווח או הפסד, נטו

 - (2,163) (9,997)  , נטומתן הלוואות
 1,708 1,343 (916)  שינוי בפיקדונות, נטו

שנבעו מפעילות  ,נטו ,מזומנים
 (179,862) 47,180 (78,630)  השקעה )ששימשו לפעילות(

     
     מימוןפעילות לתזרימי מזומנים 

 הוצאות)בניכוי  מניות הון הנפקת
 - - 56,230 ד'19 (הנפקה
 (16,877) (27,004) (16,877) ג'19 ששולם דיבידנד

הנפקת אגרות חוב )בניכוי הוצאות 
 - 123,680 - ד'15 הנפקה(

 (17,674) (17,674) (17,674)  פירעון אגרות חוב
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 161,251 32,810 -  בנקאיים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים  פירעון

 (9,670) (40,621) (10,959)  בנקאיים
קבלת )פירעון( הלוואות לזמן ארוך 

 25,000 - (25,000) ד'14 מאחרים
אשראי לזמן קצר ב)קיטון(  גידול

 18,282 (23,909) (1,723)  , נטויםבנקאי יםמתאגיד
שנבעו מפעילות  ,נטו ,מזומנים

      160,312 47,282 (16,003)  מימון)ששימשו לפעילות( 
     

 15,061 113,194 (72,604)  במזומנים ושווי מזומניםעליה )ירידה( 
     

מזומנים לתחילת  ושווייתרת מזומנים 
 16,472 31,533 144,727  השנה

     
מזומנים לסוף  ושווייתרת מזומנים 

 31,533 144,727 72,123  השנה
 



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 מזומנים )המשך(הדוחות מאוחדים על תזרימי 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  
  2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי  

 
התאמות הדרושות כדי להציג  -נספח א' 

את תזרימי המזומנים מפעילות 
 שוטפת:

 

   
     

כרוכות בתזרימי הכנסות והוצאות שאינן 
     מזומנים:

 מוחזקת חברה ברווחי החברה חלק
 (7,173) (8,201) (10,004)  המאזני השווי שיטת לפי המטופלת

 21 23 20  פחת
ונדל"ן  להשקעה"ן נדל נכסי שערוך

 (100,602) (55,321) (98,525)  נטו, להשקעה בהקמה
 הוגן בשווי הנמדדים ערך בניירות שינוי
 107 76 (155)  הפסד או רווח דרך

מוחזקת  לחברה שניתנה הלוואה שערוך
 (38) (17) 79  המאזני השווי שיטת לפי המטופלת

 (239) 1,997 (1,343)  חוב ואגרות ארוך לזמן הלוואות שערוך
שערוך חייבים בגין מכירת נדל"ן 

 - 228 -  להשקעה
עדכון התחייבות בגין מכירת נדל"ן 

 - (2,045) (45)  להשקעה
 - - (31)  רווח ממכירת רכוש קבוע

 31,263 (1,787) 25,130  נטו, נדחים מסים
  (84,874) (65,047) (76,661) 
     

     שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 ויתרות וחייבים בלקוחות)גידול(  קיטון

 (447) 166 277  חובה
 1,968 (3,525) (2,148)  שוטפים מסים ביתרות)גידול(  קיטון
 124 440 (318)  ספקים ונותני שירותיםב)קיטון(  גידול
 3,421 (2,341) (3,460)  )קיטון( בזכאים ויתרות זכות גידול
 459 (347) (156)  נטו, קשורים צדדים ביתרות שינוי

 (1,312) (16) 1,126  גידול )קיטון( בהתחייבויות אחרות
  (4,679) (5,623) 4,213      

  (89,553) (70,670) (72,448) 
 

  



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 מזומנים )המשך(הדוחות מאוחדים על תזרימי 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  
  2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי ביאור 

 

     פעולות שלא במזומן -' בנספח 
     

ונדל"ן  להשקעה"ן בנדל השקעה
 ,זכאיםספקים,  כנגדלהשקעה בהקמה 

 5,423 3,979 1,276  ומסים לשלם יתרות זכות

כנגד  להשקעה"ן בנדל השקעה
התחייבויות בגין רכישת נדל"ן 

 - - 23,000 7א'10 להשקעה

מכירת נדל"ן להשקעה כנגד חייבים בגין 
 - 32,272 - 4א'10 מכירת נדל"ן להשקעה

המרת אשראי לזמן קצר מתאגידים 
בנקאיים להלוואות לזמן ארוך 

 12,500 - -  מתאגידים בנקאיים

 133,249 - -  העמדה מחדש של הלוואות לזמן ארוך
 

 תזרימי על נוסף מידע -' ג נספח
 המזומנים

 
   

     
     :עבור השנה במהלך ששולמו מזומנים

 16,877 27,004 16,877  דיבידנד
 10,465 14,694 19,682  ריבית
 15,820 18,422 17,772  הכנסה על מסים

     
     :עבור השנה במהלך שהתקבלו מזומנים
 320 256 331  ריבית
 2,724 - -  הכנסה על מסים



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 כללי -    1ביאור 
 

 הינה חברה ציבורית אשר (או "הקבוצה" "החברה" -)להלן נכסים בע"מ  לוינשטין א.
 אוגוסטוהחלה את פעילותה העסקית בחודש  1986 ביולי 22ביום  בישראלהתאגדה 

מניות החברה  אביב.-בתל, 23בגין  מנחם ברחוב. משרדה הרשום של החברה נמצא 2002
 ואגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 
 שטחים מסחריים. של הוהשכר העוסקת בייזום, הקמ החברה ב.
 
רשימת  ת.ומשותפ תיומשותפת ופעילו הלחברה השקעות בחברות מאוחדות, עסק .ג

מפורטת בנספח א'  2017בדצמבר  31החברות המוחזקות על ידי החברה נכון ליום 
 לדוחות הכספיים.

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -   2ביאור 
 
 הדוחות הכספיים  הצגת בסיס .א
 

 :למעטנערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית,  המאוחדיםהדוחות הכספיים 
 
 להלן.' חראה סעיף  -( בהקמה להשקעה"ן נדל)לרבות  להשקעה"ן נדל 

 להלן.טוראה סעיף  - הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים מכשירים ' 

 להלן.בראה סעיף י - נדחים מסים ונכסי התחייבויות ' 

 להלן. 'גכראה סעיף  - לעובדים הטבות בשל והתחייבויות נכסים 
 

על הרווח הכולל מוצגים בהתאם לשיטת מהות ההוצאות לאור העובדה  הדוחות
 .המניב"ן הנדל בענף פועלת שהחברה

 
)להלן "תקני  בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם ערוכיםכספיים אלו  דוחות
"IFRS.) תקנות להוראות בהתאם כוללים את הגילוי הנדרש הכספיים הדוחות, כן כמו 
 .2010 -"ע התש(, שנתיים כספיים)דוחות  ערך ניירות

 
 משמעותיים חשבונאייםדעת  ושיקולישימוש באומדנים חשבונאיים  .ב
 

הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים דורשת מההנהלה שימוש 
והמשפיעים על סכומי הנכסים ם והערכות הכרוכים בשיקול דעת יבאומדנים חשבונאי

וההתחייבויות המוצגים בדוחות הכספיים, על הגילוי בדבר נכסים מותנים 
והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספיים, על סכומי הכנסות והוצאות בתקופות 
המדווחות ועל המדיניות החשבונאית שנקבעה עבור הקבוצה. התוצאות בפועל עשויות 

  נים אלה.להיות שונות מאומד
 

לתת גילוי באשר  ,נדרש, בין היתר( IAS 1) 1בינלאומי מספר  חשבונאותבהתאם לתקן 
דעת  ובשיקולילכללי החשבונאות שיישומם כרוך באומדנים בעלי רגישות ניכרת 

  לאירועים עתידיים, אשר התרחשותם עשויה להשפיע על הסכומים המדווחים.
 

 ניכרת רגישות גלומה בגינם אשר יקולי הדעתוש האומדנים פירוט בדבר 3 ביאור ראה
 .עתידיים לאירועים

 
 הכספיים הדוחות של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע .ג
 

 מוצגים בש"ח המהווה את מטבע הקבוצה של המאוחדיםהדוחות הכספיים 
 . הקבוצהההצגה של  ומטבעה קבוצשל ה הפעילות
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 נכסים, התחייבויות ועסקאות צמודים או במטבע חוץ .ד
 

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער החליפין היציג  .1
 . הדיווחליום 

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער  .2
פריטים כספיים, לפי החליפין היציג במועד העסקה. הפרשי שער הנובעים מסילוק 

שערי חליפין שונים מאלה ששימשו לרישום הראשוני במהלך התקופה, או מאלה 
 הפסד. אושדווחו בדוחות כספיים קודמים, נזקפו לרווח 

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן שאינם נמדדים לפי שווי  .3
לפי  המתייחסת בתקופה בפועל המדד עליית לשיעור תקופה בכל משוערכיםהוגן, 

תנאי ההצמדה של כל יתרה. יתרות שעל פי הסדרי ההצמדה לגביהן המדד הקובע 
)המדד בגין  דיווחהוא "המדד הידוע" נכללו על בסיס "המדד הידוע" לתאריך ה

 חודש נובמבר(.

בעת התהוותם, במסגרת הסעיף הוצאות מימון או  מוכריםהפרשי הצמדה ושער  .4
 י העניין.לפ ,הכנסות מימון

 :(1993)בסיס של שנת  להלן נתונים לגבי מדד המחירים לצרכן .5

 בדצמבר 31ליום  

 2017 2016 2015 

 221.57 220.68 221.13 

 להלן נתונים בדבר שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן לתקופות המדווחות: .6

 
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2017 2016 2015 

 % % % 

 0.4 (0.2) (1.0) 
 

 דוחות כספיים מאוחדים .ה
 

 דוחות כספיים מאוחדים הם דוחות כספיים של קבוצה, בהם הנכסים, ההתחייבויות,
ההון, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים של החברה ושל החברות הבנות מוצגים 

( Power) כאשר למשקיע יש כוח השפעה כשל ישות כלכלית אחת. "שליטה", מתקיימת
( הנובעות מההחזקה בחברה Variable Returns) וחשיפה או זכויות לתשואות משתנות

את הפעילויות של החברה  המושקעת. כוח השפעה הינו יכולת נוכחית להתוות
הפעילויות )המשקיע  המושקעת, אשר משפיעות באופן משמעותי על התשואה של

באחד או יותר ממרכיבי  . אם עובדות ונסיבות מצביעות שחלו שינויים(הרלוונטיות
 מושקעת.הבישות  השליטה מתבצעת הערכה מחודשת האם מתקיימת שליטה

 בקביעת קיומה של שליטה ועיתוי השגת שליטה מפעילה ההנהלה שיקול דעת.
 

לצורך האיחוד הובאו בחשבון הסכומים הכלולים בדוחות הכספיים של חברות 
 .שאוחדו

 
 .שאוחדו, בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדיםיתרות ועסקאות הדדיות שבין החברות 

 
 תוצאות הפעילות של חברות מאוחדות נכללות בדוחות המאוחדים של הקבוצה החל

 במועד השגת שליטה ועד למועד בו שליטה אינה מתקיימת עוד.
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 )המשך( דוחות כספיים מאוחדים .ה
 

 משותפים הסדרים

 הסדר משותף הוא הסדר שבו לשני צדדים או יותר יש שליטה משותפת. שליטה
החלטות  משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר

 שליטה. לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים

 משותפת פעילות (Joint Operation) 
 יש, ההסדר על משותפת שליטה להם מוקניתאשר  לצדדים שבו ,משותף הסדר

 הכספיים הדוחות .להסדר המיוחסות ,להתחייבויות ומחויבויות ,לנכסים זכויות
 ובהוצאות בהכנסות ,ובהתחייבויות בנכסים החברה חלק את כוללים המאוחדים
 .המשותפת לפעילות המיוחסים

 משותפת עסקה (Joint Venture) 
 יש, ההסדר על משותפת שליטה להם מוקנית אשר לצדדים שבו, משותף הסדר

 כהשקעה משותפת בעסקה בזכותה מכירה החברה. ההסדר של נטו לנכסים זכויות
 .סעיף ו' להלן(גם )ראה  המאזני השווי בשיטת המטופלת

 
 בחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ההשקע ו.

 
 עלות לפיההכרה הראשונית  במועד מוכרתלשיטת השווי המאזני, ההשקעה  התאםב

 הכוללת עלויות עסקה.
על חלק החברה בשווי המאזני במועד הרכישה  משותפת בעסקהעודף עלות ההשקעה 

הניתן לייחוס לנכסים מזוהים, מופחת בהתאם לתקופת ההפחתה של הנכסים להם הוא 
 יוחס. 

 
ו הפסד ארווח ב מוצגמשותפת ה העסקההפסדים של בו אחלק החברה ברווחים 

מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי  החבר ברווחיבמסגרת הסעיף "חלק החברה 
 .המאזני"

 
 המאזני השווי בשיטת המטופלת ההחשבונאית בדוחות הכספיים של החבר המדיניות

 .הקבוצה של הכספיים בדוחות שיושמה זו עם ועקבי אחיד באופן יושמה
 

 מזומנים ושווי מזומנים .ז
 

קדונות בתאגידים יושווי מזומנים כוללים השקעות שנזילותן גבוהה, כולל פ מזומנים
חודשים ממועד הפקדתם( אשר אינם מוגבלים מבחינת  3בנקאיים לזמן קצר )עד 

 משיכה או שימוש.
 

 ונדל"ן להשקעה בהקמה להשקעה"ן נדל .ח
 

( המוחזק שניהםאו  -או חלק ממבנה  -נדל"ן להשקעה מוגדר כנדל"ן )קרקע או מבנה  
)על ידי הבעלים או על ידי חוכר בחכירה מימונית( לשם הפקת הכנסות שכירות או לשם 
עליית ערך או שניהם, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או 

 למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.
 

עלויות רכישה ישירות נכסי נדל"ן להשקעה נמדדים לראשונה לפי העלות הכוללת 
ועלויות אשראי )כאשר הנכס מהווה נכס כשיר(. בתקופות עוקבות נכסי נדל"ן להשקעה 
נמדדים בשווי הוגן. שינויים בשווי ההוגן לאחר ההכרה לראשונה, מוכרים ברווח או 

 הפסד. נדל"ן כאמור אינו מופחת.
 

ה כוללת עלות נדל"ן בהקמה עצמית המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקע עלות
חומרים ועבודה ישירה ועלויות אחרות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למצב 
הדרוש לכך שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה לרבות עלויות אשראי. נדל"ן כאמור 

 "ן להשקעה.למטופל בתקופת ההקמה כנד
יום קרקע עליה מוקם נכס נדל"ן בהקמה עצמית מטופלת כנכס נדל"ן להשקעה מ

 רכישתה ומוצגת בשווי הוגן ממועד זה.
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 )המשך( ונדל"ן להשקעה בהקמה להשקעה"ן נדל .ח
 

( obligating-event) המחייב האירוע במועד מוכרת השבחה היטל לתשלום התחייבות
בגינו נוצרה המחויבות בהתאם לחקיקה ממנה הישות אינה יכולה להימנע. בנסיבות 

לאורך זמן, כגון כתוצאה מהפקת הכנסות  נצמחתבהן המחויבות לתשלום היטל 
הנובעות לאורך זמן, אזי ההתחייבות בגין ההיטל תוכר אף היא לאורך התקופה בה 

 ההכנסות כאמור. נצמחו
 

 ישראל מקרקעי ממנהל בחכירה קעקר עם להשקעה"ן נדל .ט
 

בנדל"ן המוחזקות על ידי החברה בחכירה תפעולית, מסווגות ומטופלות כנדל"ן  זכויות
להשקעה אם ורק אם הנדל"ן מקיים את ההגדרה של נדל"ן להשקעה וכן נעשה שימוש 

 במודל השווי ההוגן לגבי זכויות נדל"ן כאמור. 
 

  למכירה המוחזקיםלא שוטפים  נכסים .י
 

או לחלוקה לבעלי המניות,  למכירה המוחזקים כנכסים מסווגים שוטפים לא נכסים
או חלוקה  למכירה מוכן הנכס ;או חלוקה מכירה לתכנית מחויבת ההנהלה כאשר

 גבוהה בסבירות להתבצע צפויה המכירה ;קונה לאיתור פעילה תכנית החלה ;מיידית
 לשוויו בהתייחס סביר מכירה במחיר פעיל באופן למכירה עומד הנכס ;חודשים 12 תוך

 סביר זה שאין כך על מצביעות המכירה תכנית להשלמת הנדרשות הפעולות; ההוגן
 .תבוטל או משמעותי באופן תשתנה שהתכנית

 
במידה ועל כן  IFRS 5מדידה של תקן ה ותנכסי נדל"ן להשקעה אינם בתחולת הורא

הינם ממשיכים להימדד בשווי הוגן למכירה אזי ונכסים כאמור מסווגים כמוחזקים 
 בהתאם למדיניות החשבונאית של החברה.

 
 ירידת ערך נכסים שאינם כספיים .אי
 

 בוחנת החברה ,המאזני השווי שיטת לפי המטופלת מוחזקת בחברה השקעהל בהתייחס
 ערך ירידת בגין נוסף בהפסד להכיר צורך יש באם המאזני השווי שיטת יישום לאחר

 ראייה קיימת האם דיווח תאריך בכל קובעת החברה זה, לצורך ההשקעה.
 בדיקת מתבצעת כאמור ראייה וקיימת במידה ההשקעה. ערך לירידת אובייקטיבית

 שווי מבין )הגבוה ההשקעה של ההשבה בר הסכום בין השוואה ידי על ערך ירידת
  בספרים. ההשקעה ערך לבין מימוש( עלויות בניכוי ההוגן השווי ובין השימוש

 
 הכנסה עלמסים  .בי
 

 שוטפים מסים
 

 היו אשר המס וחוקי המס בשיעורי שימוש תוך נקבעת שוטפים מסים בגין המס חבות
 נדרשות התאמות וכן, דיווח, עד תאריך הלמעשה שנחקקו מס חוקי לרבות, בתוקף
 .קודמות שנים בגין לתשלום המס לחבות בקשר

 
 נדחים מסים

 
המסים הנדחים מחושבים בשל הפרשים בין הסכומים הכלולים בדוחות הכספיים 

 לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי מס הכנסה.  המאוחדים
 

 יזקפוהמסים הנדחים חושבו לפי שיעורי המס הצפויים לחול כאשר יתרות מסים אלה 
. סכום המסים ו הפסד, בהתבסס על חוקי המס אשר היו בתוקף לתאריך הדיווחאלרווח 

נובע משינויים שחלו ביתרות הנ"ל בשנה  הכוללרווח ה עלהנדחים הכלול בדוחות 
השוטפת. מסים נדחים בחובה מוכרים במגבלת הסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת 

 שכנגדה יהיה ניתן לנצלם.
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 )המשך( הכנסה עלמסים  .יב
 

  .התחייבויות לזמן ארוךכעל המצב הכספי  בדוח ותהתחייבויות מסים נדחים מוצג
 

 מס נכס קיזוז המאפשרת אכיפה ברת חוזית זכות קיימת אם מקוזזים נדחים מסים
 החייבת ישות לאותה מתייחסים הנדחים והמסים שוטפת מס התחייבות כנגד שוטף
 .מס רשות ולאותה במס

 
בהפרשים זמניים המיוחסים לנדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן מסים נדחים שמקורם 

 מחושבים בהתבסס על שיעורי המס שיחולו בעת מימוש הנכס.
 

בחישוב המסים הנדחים לא הובאו בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 
ההשקעות בחברות מוחזקות, זאת מאחר שבכוונת החברה להחזיק בהשקעות אלה ולא 

 הנראה לעין. לממשן בעתיד
 

 בהכנסות כרהה .גי
 

, מיישמת הקבוצה את תקן 2017בספטמבר  30החל מהדוחות הכספיים ביניים ליום 
וזאת  ( )להלן, "התקן"(IFRS 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות )15דיווח כספי בינלאומי 

 . 2017בינואר  1למפרע מיום 
 

שתי גישות עיקריות להכרה התקן מציג מודל יחיד וכוללני להכרה בהכנסה וקובע 
בהכנסה לפיהן ההכנסה תוכר על פני תקופת החוזה או בנקודת זמן ספציפית וכולל 
 חמישה שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה:

 זיהוי חוזה עם לקוח;  -
 זיהוי מחויבויות ביצוע נפרדות בחוזה;  -
זה התקן מתווה, בין היתר,  עקרונות הנוגעים קביעת מחיר העסקה )בהקשר  -

להתחשבות ברכיבי תמורה משתנה, תמורות שאינן במזומן ורכיב מימון 
 משמעותי(;

הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות תוך התבססות על יחסי מחירי  -
 המכירה הנפרדים; 

ודת זמן, לפי הכרה בהכנסה עם קיומה של מחויבות ביצוע, לאורך זמן או בנק -
 העניין.

 
 בהתאם לתקן, הכנסות מוכרות כאשר הלקוח משיג 'שליטה' על סחורה או שירות. 

 
מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת 
סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, למעט סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים 

סגרת קביעת מחיר העסקה מובאים בחשבון תנאי החוזה )לדוגמה, מיסי מכירות(. במ
והפרקטיקות העסקיות הנהוגות בקבוצה. כמו כן, במידת הצורך בקביעת מחיר העסקה 
נבחנת התקיימות רכיב מימון משמעותי, רכיבי תמורה שאינם במזומן ותמורה לשלם 

 ללקוח.
 

פי, תוצאות ליישום לראשונה של התקן לא הייתה השפעה מהותית על המצב הכס
הפעילות ותזרימי המזומנים של החברה וכן אין כל שינוי מהותי במדיניות החשבונאית 
של החברה בקשר להיבטי הכרה בהכנסה לעומת המדיניות החשבונאית הקודמת של 

 (.2016בדצמבר  31החברה )עד ליום 
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 )המשך( בהכנסות כרהה .גי
 

 להלן פירוט תנאי ההכרה בהכנסות:

 הכנסות מדמי שכירות .1
הכנסות מדמי שכירות מוכרות ככלל לפי שיטת הקו הישר באופן יחסי על פני 

 תקופת השכירות. תמריצים שהוענקו לשוכרים מוכרים על פני תקופת השכירות.

 הכנסות מדמי ניהול ואחזקה .2
 באופן יחסי על פני תקופת השירות. הכנסות מדמי ניהול ואחזקה מוכרות

 הכנסות מריבית .3
הכנסות ריבית בגין מכשירים פיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
הפסד מוכרות על פני תקופת חיי המכשיר הפיננסי המתייחס בהתאם לשיטת 

 הריבית האפקטיבית.

 הכנסות מדיבידנד .4
 על זכות לקבלת דיבידנד.הכנסות מדיבידנד מוכרות בעת ההכרזה 

 
 היוון עלויות אשראי .די
 

ושאינן ספציפיות המיוחסות ישירות לרכישה או הקמה של  ספיציפיותעלויות אשראי 
ההקמה )התקופה בה  תקופתנכסים כשירים, נזקפות לעלות נכסים אלה על פני 

מתבצעות פעולות להכנת הנכס לשימושו המיועד(. נכס כשיר הינו נכס בהקמה או 
 בהכנה, אשר הכנתו לשימוש המיועד לו מצריכה פרק זמן ניכר.

 .התהוותן עם הפסד או לרווח נזקפות אחרות אשראי עלויות
 

 פיננסיים נכסים .טו
 

ונה בשוויים ההוגן בתוספת עלויות לראש מוכרים IAS 39פיננסיים בתחולת  נכסים
עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים 

 . הפסד אובשווי הוגן דרך רווח 
 

 :הבאות לקטגוריות שברשותה הפיננסייםבמכשירים  השקעותיהסיווגה את  החברה
 

 וחייבים הלוואות .1

נם מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים יה וחייבים הלוואות
 יםמוצג וחייבים הלוואותאו ניתנים לקביעה, שאינם מצוטטים בשוק פעיל. 

שתאריך הפדיון שלהן אינו עולה  וחייבים הלוואותכנכסים שאינם שוטפים, למעט 
 הלוואותבמסגרת הנכסים השוטפים.  המוצגיםחודשים מתאריך הדיווח  12על 

לפי העלות המופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית תוך  יםמוצג וחייבים
לזמן קצר שאינו חורג מתקופת האשראי  אשראיהתחשבות בעלויות עסקה. 

המקובלת בענף )כגון, אשראי לקוחות(, מוצג בדרך כלל בערכים נומינליים, ללא 
 של במקרה, הנכס תגריע במועד הפסד אוהיוון. רווחים או הפסדים נזקפים לרווח 

 .השיטתית מההפחתה וכתוצאה ערך לירידת הפרשה
 

 הפסד אופיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  נכסים .2

קבוצה זאת כוללת נכסים פיננסיים המוחזקים לצורכי מסחר וכן נכסים פיננסיים 
. נכסים לקטגוריה זוהמיועדים על ידי הנהלת החברה עם ההכרה הראשונית בהם 

והרווחים או ההפסדים בגינם  דיווחאלה נמדדים בשוויים ההוגן בכל תאריך 
נזקפות  אלונזקפים במועד התהוותם  לרווח או הפסד. עלויות עסקה בגין פריטים 

 .התהוותן עם הפסד אולרווח 
 

 במועד ההכרה הראשונית.  פיננסיים בנכסיםהנהלת החברה קובעת את סיווג ההשקעות 
 

ה במועד העסקה שהינו קבוצאו מכירות של נכסים פיננסיים נכללות בספרי הרכישות 
. ההשקעות נגרעות מספרי יםהמועד שבו הקבוצה מתחייבת לרכוש או למכור את הנכס

ה כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים בגין ההשקעות פקעו, או כאשר כל קבוצה
 רו לצד ג'. הסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה הועב
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 פיננסיות התחייבויות .זט
 

בשווי הוגן דרך רווח הנמדדות פיננסיות מסווגות כהתחייבויות פיננסיות  התחייבויות
 .מופחתת בעלותפיננסיות  כהתחייבויות ואאו הפסד 

 
 מופחתת בעלות הנמדדותפיננסיות  התחייבויות

 ספקים ונותני שירותים, פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת כוללות התחייבויות
, צדדים התחייבות בגין רכישת מקרקעיןזכאים ויתרות זכות, סכומים מסויימים בגין 

אשראי לזמן קצר ומתאגידים בנקאיים ואחרים, אגרות חוב  הלוואותקשורים, 
 שנתקבל ממוסדות בנקאיים.

 
מוכרות לראשונה בדוחות הכספיים על  מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות

ההכרה לראשונה,  לאחר. וקיימות במידהישירות,  עסקהבניכוי עלויות  הוגן שוויבסיס 
אלה מוצגות לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית  התחייבויות

 המביאה בחשבון גם את העלויות הישירות.
כגון זכאים ויתרות זכות אשר האשראי בגינם לא חורג מהמקובל יתרות לזמן קצר, 

 בערכים נומינליים. ותבענף מוצג
 

 פיננסית התחייבות תנאי החלפת או שינוי .זי
 

בהם מתבצע שינוי או החלפה של התחייבות פיננסית מול אותו נותן אשראי  במקרים
ההתחייבות, השינוי או  בתנאיבתנאים הגורמים לשינוי משמעותי )כמותי או איכותי( 

ההחלפה מטופלים כגריעה של ההתחייבות הקיימת ונטילת התחייבות חדשה, תוך 
זקיפת השינויים בין עלות הספרים של ההתחייבות הקיימת וסכומים כלשהם ששולמו 

. במידה הכולל הרווח עלאו התקבלו והשווי ההוגן של ההתחייבות החדשה לדוחות 
גורמים לשינוי משמעותי בתנאי ההתחייבות, הטיפול הננקט והשינוי או ההחלפה אינם 

אלא  הפסד אוהינו שינוי תנאי התחייבות קיימת ללא השפעה מיידית על דוחות רווח 
 בדרך של פריסה על פני יתרת חיי ההתחייבות.

 
 קיזוז מכשירים פיננסיים .חי

 
בסכום נטו  הכספי המצב על בדוחותמכשירים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים 

ברת אכיפה לקיזוז וקיימת כוונה לסלק /משפטית רק כאשר קיימת לחברה זכות חוקית
 את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או בו זמנית. 

 
 פיננסיים מכשירים גריעת .טי
 

 פיננסיים נכסים

 :כאשר נגרע פיננסי נכס
 או; הפיננסי מהנכס מזומנים לתזרימי החוזיות הזכויות פקעו 

 לגריעה כשירה וההעברה הפיננסי הנכס את מעבירה החברה. 
 

 פיננסיות התחייבויות

 המחויבות כאשר, דהיינו, מסולקת ההתחייבות כאשר נגרעת פיננסית התחייבות
באשר לשינוי או החלפת תנאי התחייבות  .פוקעת או מבוטלת, נפרעת בחוזה שהוגדרה
 .(לעילז' יראה סעיף )פיננסית 

 
 הוצאות פרסום  .כ

 
 למוצרי גישהבו קיימת לחברה  במועדהפסד  אוהוצאות פרסום נזקפות לדוח רווח 

 .לחברה ניתן השירות כאשר או הפרסום
 

 רווח למניה  .אכ
 

הרווח הבסיסי למניה, מחושב על ידי חלוקת הרווח הראוי לחלוקה לבעלי המניות 
הרגילות בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך 

 התקופה. 
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 פעילות מגזרי .בכ
 

 תחומיואין לה בישראל בלבד יש תחום פעילות אחד שהינו השכרת נכסי נדל"ן  לחברה
הפעילות של השכרת נכסי נדל"ן שהינו  לתחום וויתנוספים. לחברה יש פעילות נל פעילות

 .לשוכריםלצורך השכרה  בניה עבודות ביצוע
 

  לעובדים הטבות .גכ

 
 פרישה ופיצויי פנסיה בשל התחייבות .1

 
, הקבוצה של לנוהג ובהתאם בישראל העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם
 ובתנאים, שיפוטרו לעובדים פרישה פיצויי בתשלום הקבוצה חברות חייבות

 .ביוזמתם מעבודתם יפרשו או שיתפטרו לעובדים מסוימים
 

 של האחרון שכרם בסיס על מחושבת פרישה פיצויי לתשלום החברה התחייבות
בהתאם לחוק פיצויי פיטורין )השימוש בטכניקות הערכה  הדיווח ליום העובדים

 אקטואריות אינו משנה מהותית את עלות תשלום הפיצויים(. 
 

 קצרטווח ל לעובדים הטבות .2
 

 והפקדות הבראה, חופשה ימי, משכורות כוללות קצר לזמן לעובדים הטבות
ם לאחר תום חודשי 12אם הן חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  לאומי לביטוח

 תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. 
. הפרשות בגין העבודה שירותי לקבלת במקביל כהוצאה מוכרות כאמור הטבות

 מחויבות כאמור שטרם נפרעו נמדדות על בסיס שאינו מהוון.
 

 תקופת המחזור התפעולי .דכ
 

. בהתחשב בכך, כוללים חודשים 12תקופת המחזור התפעולי הרגיל של הקבוצה הינה 
הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות כפריטים המיועדים והצפויים להתממש  את

 ה.קבוצבתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של ה
 

 דיבידנד .הכ
 

 שרואמוכרת במועד בו הדיבידנד  דדיבידנלתשלום דיבידנד בגין חלוקת  התחייבות
 .החברה דירקטוריון ידי על לחלוקה
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אשר יושם לראשונה באימוץ מוקדם  חדשבינלאומי דיווח כספי  ןלהלן תמצית תק .וכ
 רלוונטי לפעילות החברה ואשר הינו

 
IFRS 15 - לקוחות עם מחוזים הכנסה 

בדבר הכנסות  15את תקן דיווח כספי בינלאומי  IASB-ה פרסם 2014 מאי בחודש
 לקוחות עם חוזים על חל התקן"התקן"(.  - להלן, IFRS 15מחוזים עם לקוחות )

 :שעניינם

 ;אספקה של סחורות או שירותים 
 ;ביצוע עבודות הקשורות לחוזי הקמה 
 ( הקניית זכות שימוש בקניין רוחניintellectual property licensing.) 

 , הכנסות18עם כניסתו לתוקף התקן יחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 
(IAS 18 את תקן חשבונאות בינלאומי ,)11( חוזי הקמה ,IAS 11 ופרשנויות נלוות )

 לתקנים אלו.

התקן מציג מודל יחיד וכוללני להכרה בהכנסה וקובע שתי גישות עיקריות להכרה 
ר על פני תקופת החוזה או בנקודת זמן ספציפית וכולל בהכנסה לפיהן ההכנסה תוכ

חמישה שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה 
)זיהוי חוזה עם לקוח; זיהוי מחויבויות ביצוע נפרדות בחוזה; קביעת מחיר העסקה; 

ה של הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות והכרה בהכנסה עם קיומ
 מחויבות ביצוע(.

, או אחריו, בדרך 2018בינואר  1התקן יחול לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
של יישום למפרע )למעט הקלות מסוימות כמפורט בתקן( או בדרך של השפעה מצטברת. 

 יישום מוקדם אפשרי, תוך מתן גילוי. 

ולתקופות של תשעה ושלושה  2017בספטמבר  30החל מהדוחות הכספיים ביניים ליום 
 חודשים שהסתיימו באותו תאריך, מיישמת החברה באימוץ מוקדם את התקן.

במסגרת היערכות החברה לצורך היישום לראשונה של התקן, ביצעו הנהלת הקבוצה 
והדירקטוריון בחינה מעמיקה של עקרונות התקן והשפעת יישומו לראשונה על 

 פעילויות החברה.

נמצאה השפעה על הדוחות   ל היישום לראשונה כמתואר לעיל, לאבבחינת ההשפעה ש
 הכספים של החברה.
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להלן תמצית תקני דיווח כספי חדשים שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף, הרלוונטיים  .זכ
 לפעילות החברה

 
1. IFRS 9 - פיננסיים מכשירים 

 קביעות עיקרי להלן (IFRS 9 (2014)) לתקן סופית גרסה פורסמה 2014 ביולי
 :התקן

 :פיננסיים נכסים
 שווי, מופחתת עלות: פיננסיים נכסים למדידת קטגוריות שלוש ישנן, לתקן בהתאם

 פיננסיים נכסים סיווג. אחר כולל רווח דרך הוגן ושווי והפסד רווח דרך הוגן
 תזרימי מאפייני ועל פיננסיים נכסים לניהול הישות של העסקי המודל על מתבסס

 לא אשר הפיננסיים הנכסים יתר כל. הפיננסי הנכס של החוזיים המזומנים
 אפשרי כאמור ייעוד כאשר ההנהלה ידי על יועדו אשר או העסקי למודל משתייכים

 .הוגן בשווי יימדדו, בתקן כמפורט
מאפשר חלופת סיווג הניתנת לבחירה במועד ההכרה לראשונה, לפיה רווחים  התקן

והפסדים בגין השקעה במכשירי הון שאינם מוחזקים למסחר ייזקפו לרווח כולל 
 .עוקבות בתקופות לשינוי ניתנת ואינה סופית הינה כאמור בחירה. (OCI)אחר 

 :פיננסיות התחייבויות
 של ומדידה סיווג לעניין IAS 39 -ב הקיימות הדרישות מרבית את מאמץ התקן

 של הוגן בשווי שינויים( א: )להלן המפורטים בנושאים למעט פיננסיות התחייבויות
 המגלם החלק בגין, הפסד או רווח דרך הוגן בשווי למדידה שיועדו התחייבויות

, הפסד או לרווח תיזקף והיתרה (OCI) אחר כולל לרווח ייזקפו עצמי אשראי סיכון
 או ברווח (mismatch) חשבונאית התאמה לאי יגרום כאמור טיפול כאשר למעט
 המהווים נגזרים( ב. )הפסד או ברווח ההוגן בשווי השינויים כל יוכרו אז כי הפסד

 למכשיר קשורה ההתחייבות כאשר גם ההוגן בשווי יימדדו, פיננסיות התחייבויות
 .מהימן באופן ההוגן שוויו את למדוד ניתן שלא מצוטט לא הוני

 :גריעה
 פיננסיים נכסים של גריעה לעניין IAS 39 -ב הקיימות הדרישות את מאמץ התקן

 .פיננסיות והתחייבויות

 :כללי - גידור חשבונאות
 חשבונאות של לתפיסה באשר מהותי שינוי מחיל בתקן הגידור חשבונאות פרק

 להבנת יותר טובה באיכות מידע הכספיים הדוחות למשתמשי לספק במטרה גידור
 על השפעתן ואת יותר טוב באופן אלה פעילויות ולשקף חברות של הסיכונים ניהול

 המגודרים והפריטים המגדרים המכשירים מכלול הרחבתתוך  הכספי הדיווח
 עקרונות מבוססת גישת של החלה וכן גידור חשבונאות יישום לצורך הכשירים

 .איכותנית לבחינה משקל מתן של בדרך הגידור יחסי של אפקטיביות לבחינת

 :פיננסיים נכסים של ערך ירידת
 ’expected credit loss‘) צפויים אשראי בהפסדי להכרה חדש מודל כולל התקן

model )שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד הפיננסיים החוב נכסי עבור .
 מכשירים( 1: )ערך לירידת בהפרשה הכרה של מצבים שני בין מבחין התקן

 מועד מאז שלהם האשראי באיכות משמעותית הידרדרות חלה לא אשר פיננסיים
 שתוכר ההפרשה - נמוך האשראי סיכון בהם מקרים או בהם לראשונה ההכרה

, הדיווח מועד לאחר חודשים 12 של בתקופה צפויים אשראי הפסדי בחשבון תיקח
 האשראי באיכות משמעותית הידרדרות חלה אשר פיננסיים מכשירים( 2; )או

 - נמוך אינו בגינם האשראי סיכון ואשר בהם לראשונה ההכרה מועד מאז שלהם
 חיי תקופת יתרת לאורך הצפויים אשראי הפסדי בחשבון תביא שתוכר ההפרשה
 .המכשיר

 
. התקן 2018 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות דיווח תקופותיחול לגביי  התקן

 הנוגעות לאופן היישום לראשונה.  הקלות מספר למעט, למפרעייושם, 
 המוקדם היישום לאופן באשר. זו לעובדה גילוי מתן תוך אפשרי מוקדם יישום
 האפשרות מוקנית הסופית בגרסתו לתקן בהתאם. אפשרויות חלופות מספר נקבעו

 בגין עצמי אשראי לסיכון הנוגע החשבונאי הטיפול של מיידי באופן מוקדם ליישום
 מבלי הפסד או רווח דרך הוגן בשווי למדידה יועדו אשר פיננסיות התחייבויות

 . השונים פרקיו יתר על IFRS 9 את ליישם

 .2018בינואר  1לתוקף, קרי ביום  כניסתו במועד התקן את לאמץ ההנהלה בכוונת
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 )המשך( לפעילות החברה
 

1. IFRS 9 - המשך( פיננסיים מכשירים( 

קובץ ( IASBהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )פרסמה  2017 אוקטוברבחודש 
של ( Modification)ם עדכון תנאיהעוסקת ב ,IFRS 9 -ל משולב הכולל הבהרה

 -" והתקן" -)להלן   משמעותי שינויהתחייבות פיננסית אשר אינו מגיע עד כדי 
 ", לפי העניין(.ההבהרה"

בהתאם לעקרונות התקינה החשבונאית הנוכחית אשר מבוססת על קביעות תקן 
(, בדרך כלל, IAS 39, מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה )39חשבונאות בינלאומי 

יבות פיננסית ו/או לחילופין בעת החלפת התחייבות במועד שינוי תנאים של התחי
קיימת מול אותו מלווה(, לא ניתן ביטוי להשלכות מדידה, ככל ונקבע כי שינוי 
התנאים אינו מהווה שינוי משמעותי )ובהתאם, לא  עולה הצורך בגריעת התחייבות 

יי ביטוי, בדרך כלל, על פני יתרת ח ותמקבל ולפיכך השלכות השינוי הפיננסית
לתנאיה המעודכנים בדרך של עדכון הריבית  ההתחייבות הפיננסיות בהתאם

 (.האפקטיבית

 IFRSהקיימות במסגרת דרישות ההכרה והמדידה ל בהתאם קובעת כי ההבהרה

( של התחייבות פיננסית אשר אינו מגיע עד כדי שינוי Modification, עדכון תנאים )9
בגריעה של ההתחייבות הפיננסית( יוביל לצורך משמעותי )ולפיכך, לא עולה הצורך 

בחישוב מחדש של העלות המופחתת של ההתחייבות הפיננסית כערך הנוכחי של 
אומדן תזרימי המזומנים החוזיים העתידיים העדכניים כשהם מהוונים לפי שיעור 
הריבית האפקטיבי המקורי של ההתחייבות הפיננסית . הפער בין ערך הספרים ערב 

תנאי ההתחייבות הפיננסית ובין הערך הנוכחי שחושב כאמור ייזקף באופן עדכון 
 מיידי לרווח או הפסד כהכנסה או כהוצאה, לפי העניין.

אלא  IFRS 9האמור לעיל אינו מהווה שינוי בדרישות ההכרה והמדידה של היות ו
יו יידרש ליישם את האמור בה באופן עקבי למועד תחילת הבהרה של עקרונות

IFRS 9 .ובהתאם להוראות המעבר המפורטות במסגרתו 

הקבוצה בחנה את השלכות יישום התקן וההבהרה לתקן ולהערכת הנהלת הקבוצה 
ליישום התקן וההבהרה לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות 

 הכספיים.
 

2. IFRS 16 - חכירות 
, חכירות 16את תקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -פרסם ה 2016ינואר  בחודש

(IFRS 16 להלן ,-  .)"מדידה, הכרה) החשבונאי הטיפול את קובע התקן"התקן ,
 המחכיר. ובספרי החוכר בספרי חכירה בהסכמי( וגילוי הצגה

 
קובע מודל חשבונאי אחיד בהתייחס לעסקאות חכירה, ללא הבחנה בין  התקן

 הדוחות פני על להציג חוכרים לראשונה חייבחכירה מימונית לחכירה תפעוליתומ
 בנכס הכרה באמצעות תפעוליות חכירה עסקאות/המאזנים הכספי המצב על

 חכירה בגין בהתחייבות להכיר ומנגד( Right-of-use" )שימוש"זכות  המשקף
(Lease liability עם זאת, התקן מקנה הקלה באשר לחכירות לטווח קצר .) חכירות(

 וחכירות של פריטים בעל ערך כספי נמוך. חודשים(  12-לתקופה קצרה מ
 של הכספיים בדוחות חכירה בעסקאות החשבונאי לטיפול בהתייחס התקן דרישות
  חכירות, 17 בינלאומי חשבונאות תקן לעקרונות בעיקרן זהות הינן מחכיר

(IAS 17.) 
 

וכן שלושה פרסומי פרשנות העוסקים  IAS 17כניסתו לתוקף התקן יחליף את  עם
 א חכירות.בנוש

. אחריול או 2019 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות דיווח תקופות לגבי יחול התקן
 כספי דיווח תקן את ליישם שתבחרנה לישויות בהתייחס אפשרי מוקדם יישום

 התקן יישום עם בבד בד( IFRS 15) לקוחות עם מחוזים הכנסה בדבר 15 בינלאומי
 ו.ליישומ קודם או
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2. IFRS 16 - המשך( חכירות( 

ישות חוכרת רשאית ליישם את התקן למפרע לכל תקופות הדיווח הקודמות 
שום לראשונה במועד ישל היהמוצגות או למפרע תוך זקיפת ההשפעה המצטברת 

( ליתרת הפתיחה של עודפים לאותו מועד וזאת 2019 בינואר 1הישום לראשונה )
ללא צורך בהצגה מחדש של מידע השוואתי לתקופות קודמות. ישות מחכירה 
תיישם את התקן, בדרך כלל, ממועד הישום לראשונה ואילך ללא תיאומים עבור 

 חכירות קיימות.
 

גישת ההשפעה  באמצעותאמץ את התקן במועד כניסתו לתוקף, ההנהלה ל בכוונת
וללא הצגה  (2019בינואר  1)למועד המעבר  יתרת העודפיםתוך התאמת המצטברת 

 החלו והדירקטוריוןהחברה  הנהלת מחדש של מספרי השוואה לתקופות קודמות.
 האפשריות ההשפעות ושלעקרונות התקן  של ת ההשפעות האפשריותבבחינ

בשלב זה,  לקבוצה כאמורעל הדוחות הכספיים מבלי שקיימת  ביישומו הכרוכות
  כוונה לאימוץ מוקדם.

 
לא צפויה  התקן ליישוםשלם, להערכת ההנהלה הואף שהליך הבחינה טרם 

 מהותית על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. השפעה
 

 להעברות בנוגע( IAS 40) להשקעה ן"נדל, 40בינלאומי  חשבונאות לתקן תיקון .3
 להשקעה ן"מנדל או להשקעה ן"לנדל

"( IASB)" בינלאומיים חשבונאות לתקני הוועדה פרסמה 2016 דצמבר בחודש
"התיקון"(  -)להלן ( IAS 40) , נדל"ן להשקעה40 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקון

 כאשר רק תתבצענה להשקעה ן"מנדל או להשקעה ן"לנדל העברות כי המבהיר
 ן"נדל בהגדרת עמידהאו נפסקת ה קיימת וכי בראיות הנתמך, בשימוש שינוי קיים

 בנכסשימוש ל ההנהלה בכוונת שינוי כיבמסגרת התיקון  מובהר עוד .להשקעה
 כי נדרש וכי השימוש לשינוי התומכת ראייה להוות בכדי מספיק אינו כשלעצמו

 .צפייה ברות תהיינה בשימוש שחל בשינוי התומכות ראיות
 היוותה אשר לתקן 57 בסעיף נכללה אשר הנסיבות רשימת, לתיקון בהתאםבנוסף, 
-Nonשאינה ממצה ) דוגמאות לרשימת תהפוך, התיקון טרם" סגורה" רשימה

exhaustive )בשימוש שינוי שהתקיים בכך התומכות לראיות. 
. אחריו או 2018 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות דיווח תקופות לגבי יחול התיקון

 .גילוי למתן בכפוף אפשרי התיקון של מוקדם יישום
 למפרע תיקון יתאפשר זאת עם. ולהבא מכאן של בדרך יישום התיקון, ככלל

 שיידרש מבלי בשימוש השינוי בדבר לצפייה ניתנות ראיות מתקיימות בהן בנסיבות
 (.hindsight) בדיעבד דעת שיקול בגינן להפעיל

השפעה מהותית על המצב הכספי,  להיות צפויהליישום לראשונה של התיקון לא 
 .תוצאות הפעולות ותזרים המזומנים של החברה
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, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות 28תקן חשבונאות בינלאומי  תיקון .4
בהתייחס לזכויות לזמן ארוך בחברות כלולות ובעסקאות  (IAS 28)משותפות 
 (Long-term interests in associates and joint ventures) משותפות

קובץ ( IASBהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) פרסמה 2017 אוקטוברבחודש 
זכויות לזמן ארוך בחברות כלולות העוסק ב IAS 28 -משולב הכולל תיקון ל

)להלן  (Long-term interests in associates and joint venturesובעסקאות משותפות )
 ."(התיקון" -

הנדרש מטרת התיקון הינה הבהרת המסגרת החשבונאית לטיפול החשבונאי 
כלולות ובעסקאות משותפות אשר, במהות,  בהתייחס לזכויות לזמן ארוך בחברות

מהוות חלק מההשקעה נטו של ישות מחזיקה בחברה הכלולה או עסקה המשותפת 
 ואשר אינן כפופות ליישום שיטת השווי המאזני.

סקה המבהירה כי ישות תיישם את עקרונות יפ IAS 28 -תתווסף ל בהתאם לתיקון
IFRS 9 חברות בתייחס לזכויות לזמן ארוך )לרבות בהקשר לבחינת ירידת ערך(, בה

כלולות ובעסקאות משותפות אשר מהוות במהותן חלק מההשקעה נטו של ישות 
רה הכלולה או בעסקה משותפת ואשר הישות אינה מיישמת לגבי זכויות אלה בבח

 שווי המאזני.האת שיטת 

או לאחר  2019בינואר  1התיקון יחול בהתייחס לתקופות דיווח שתחילתן ביום 
כן. יישום מוקדם אפשרי. התיקון נדרש ביישום למפרע אך מוקנות במסגרתו מ

. יישום למפרע IFRS 9הקלות יישום פרקטיות הדומות לאלה הקיימות במסגרת 
 באופן מלא יותר רק במידה שהדבר ניתן ללא שימוש במידע שנודע בדיעבד.

 
מצב הכספי, השפעה מהותית על ה להיות צפויהליישום לראשונה של התיקון לא 

 תוצאות הפעולות ותזרים המזומנים של החברה.
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  משמעותיים חשבונאייםדעת  ושיקולי אומדנים -   3ביאור 
 

האומדנים וההנחות החשבונאיים המשמשים בעריכת הדוחות הכספיים נבחנים באופן שוטף 
ומתבססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים, לרבות אירועים עתידיים אשר התרחשותם צפויה 

מבצעת אומדנים והנחות לגבי התרחשויות  הקבוצהבמידה סבירה לאור הנסיבות הקיימות. 
ר שאומדנים חשבונאיים אלה יהיו זהים לתוצאות בפועל. עתידיות. מעצם טבעם, נדי

האומדנים וההנחות אשר מגלמים את החשיפה הגבוהה ביותר לשינויים מהותיים בסכום של 
 נכסים והתחייבויות בשנת הכספים העוקבת, מפורטים להלן:

 
 הוגן שווי מדידת .א
 

מדידה וגילוי בדוחות הכספיים מבוסס על המחיר שהיה מתקבל  לצורכיהוגן  שווי
ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק 

 מדידה הינה הוגן שווי מדידת(. (exit price)במועד המדידה )דהיינו, 'מחיר יציאה' 
 משתתפים אם בותההתחיי של או הנכס של מאפיינים בחשבון ומביאה שוק מבוססת

 ובכלל, המדידה במועד ההתחייבות או הנכס תמחור בעת בחשבון מביאים היו בשוק
 שימוש על או נכס מכירת על( קיימות)אם  מגבלות וכן נכס של והמיקום המצב את, זאת

 מתרחשת ההתחייבות להעברת או הנכס למכירת שהעסקה מניחה הוגן שווי מדידת. בו
 הגדולים הפעילות ורמת נפח בעל)השוק  ההתחייבות של או הנכס של העיקרי בשוק
 .ההתחייבות או הנכס עבור ביותר הכדאי בשוק, ובהיעדרו( ביותר

 
בהתייחס למדידת שווי הוגן של נכס לא פיננסי )כגון נדל"ן להשקעה( מדידת השווי 
ההוגן מביאה בחשבון את יכולת משתתף שוק להפיק הטבות כלכליות מהנכס בשימוש 

 המיטבי של הנכס.
 

גישת  :מקובלות שונות לרבות גישותההערכה המיושמות כאמור כוללות  טכניקות
 נעשה בהם במקרים .(Income approach)ו/או גישת ההכנסה  (market approach)השוק 
 בהתחשב מוערכות התוצאות, הוגן שווי למדוד בכדי מרובות הערכה בטכניקות שימוש

 הנקודה היא ההוגן השווי ומדידת אלה תוצאות של הערכים של הטווח של בסבירות
 .הנסיבות באותן הוגן שווי ביותר הטוב באופן שמייצגת בטווח

 
 הנתונים מהות את המשקף הוגן שווי במדרג שימוש תוך מתבצעת ההוגן שווי מדידת

וזאת תוך מקסום השימוש בנתונים רלוונטיים  ההוגן השווי מדידת בביצוע ששימשו
 ההוגן השווי מדרג. לצפייה ניתנים שאינם בנתונים השימוש ורהניתנים לצפייה ומזע

 :הבאות הרמות שלוש על מבוסס
 

עבור נכסים זהים או  פעילים בשווקים( מתואמים)לא  מצוטטים מחירים - 1 רמה
 התחייבויות זהות;

 לצפייה ניתנים אשר, לעיל 1 ברמה שנכללו מצוטטים יםמחיר שאינם נתונים - 2 רמה
)כלומר  בעקיפין או( מחירים כציטוטי)כלומר  במישרין, ההתחייבות או הנכס לגבי

 (;מצוטטים ממחירים נגזרים

 לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם ההתחייבות או הנכס לגבי נתונים - 3 רמה
 (.לצפייה ניתנים שאינם)נתונים 

 
עשויים להיות מסווגים בתוך רמות שונות  במדידהבהם הנתונים המשמשים  במקרים

של מדרג השווי ההוגן, אזי מדידת השווי ההוגן מסווגת בכללותה באותה רמה של מדרג 
 השווי ההוגן כרמה הנמוכה ביותר של הנתון שהוא משמעותי למדידה בכללותה.

 בין כלשהן בהעברות להכיררלוונטי,  , ככל שהמצב יהיההיאהכללית  הקבוצה מדיניות
 .שינוי אירעתקופת הדיווח בה  בתום ההוגן השווי מדרג רמות

 
, היתר בין, דעת שיקול ומפעילה שונות הנחות ההנהלה מניחה הוגן שווי באמידת
משתתפי שוק היו מביאים  אשר ההנחות קביעת, השווי הערכת טכניקת בבחירת

 לרבות קביעת השימוש המיטבי בנכס לא פיננסי בחשבון בעת תמחור נכס או התחייבות
 השווי ההוגן. במידרגובסיווג מדידת השווי ההוגן 

 
של נכסי  הוגן שווי במדידת שימוש נעשה בהם ולנתונים לטכניקות בנוגע נוסף למידע

 להלן.ב' 10 ביאור גם ראהונדל"ן להשקעה בהקמה  נדל"ן להשקעה
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 משמעותיים )המשך( חשבונאייםדעת  ושיקולי אומדנים -   3ביאור 
 
 להשקעה"ן נדל .ב
 

נדל"ן להשקעה לרבות נכס נדל"ן להשקעה בהקמה, נמדדים בשווי הוגן בהתאם  נכסי
בהנחות לגבי אומדני בין היתר להערכות שווי הכוללות שימוש בטכניקות הערכה ו

תזרימי המזומנים העתידיים החזויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי 
מזומנים אלה. במדידת השווי ההוגן כאמור מובאת בחשבון היכולת של משתתף בשוק 
להפיק הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו ובמסגרת זאת מובאים 

בנכס מבחינה פיזית, המותרים מבחינה משפטית וברי ביצוע בחשבון שינויים אפשריים 
מבחינה פיננסית וכל זאת מנקודת ראות משתתפים בשוק. בין ההנחות ששימשו 
במדידת השווי ההוגן ניתן למנות, בין היתר, הנחות בדבר הכנסות שכירות מהנכס, 

אופציות מיקומו, מצבו הפיסי, איכות השוכרים ומצבם הפיננסי, תקופת השכירות, 
עסקאות בנות השוואה להמשך השכירות ותנאיהן, היקף האכלוס הנוכחי והחזוי 

והנחות אחרות שמשתתפים בשוק היו משתמשים בעת תמחור הנדל"ן במקרקעין 
 .(להלן 10ר ראה גם ביאו)להשקעה בתנאי שוק נוכחיים 

 
 להשקעה"ן נדל של ההוגן לשווי רגישות ניתוח

 
"ן להשקעה הנדל נכסיההוגן של  שוויה לש 2017בדצמבר  31ניתוח רגישות ליום  להלן

 המזומנים תזרימי של ההיוון בשיעורי לשינויים אפשריים באופן סבירשל החברה 
 :הצפויים

 

 ההוגן בשווי היעלי
 ההיוון בשיעור מירידה כתוצאה

 הוגן שווי
"ן נדל של

 להשקעה
 ההוגן בשווי ירידה

 ההיוון בשיעורי מעלייה כתוצאה

 היוון ריבית

6.65% 6.90% 7.15% %04.7)*( 7.65% 7.90% 8.15% 

 "חש מליון

93.4 56.0 28.0 1,268 (26.1) (50.6) (73.5) 

 
שיעור ההיוון ששימש להיוון תזרימי המזומנים של מרבית נכסי הנדל"ן  זהו )*(

 31ליום  7.75%) 2017בדצמבר  31 םולילהשקעה בדוחות הכספיים המאוחדים 
 (.2016 בדצמבר

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים -  4ביאור 
 

 :ההרכב .א
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 
   

   ישראלי במטבע
 7,154 13,057 בנקאיים ובתאגידים בקופה מזומנים

 134,338 54,467 (1לזמן קצר בתאגידים בנקאיים ) פיקדונות
 67,524 141,492 

   חוץ במטבע
 3,235 4,599 בנקאיים ובתאגידים בקופה מזומנים

 72,123 144,727 
 
 :נוספים פרטים .ב

, ונושאים ריבית חודשים שלושה עד של לתקופות הינם קצר לזמן הפיקדונות (1)
 .שוטפת המבוססת על שיעור הריבית בגין הפקדה שבועית

 וניהול סיכונים.בדבר מכשירים פיננסיים  22ביאור גם  ראה (2)
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 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ערך ניירות -  5ביאור 
 
 :ההרכב .א
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 2,804 2,846 ממשלתיות חוב אגרות
 7,122 12,308 קונצרניות חוב אגרות
 - 888 השתתפות בקרנות נאמנותיחידת 

 16,042 9,926 
 
)לרבות באשר לגילוי לעניין  סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים בדבר 22ביאור  גם ראה .ב

 .שווי הוגן(
 
 

 לקוחות -  6ביאור 
 
 :ההרכב .א

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 524 946 פתוחים חשבונות
 207 682 לגבייההמחאות 

 82 81 אשראי כרטיסי חברות
 611 1,344 לקבל הכנסות

 3,053 1,424 
   

 14 - עניין ובעלי קשורים צדדים )*(
 
 :נוספים פרטים .ב

 . המניבים הנכסים בגין ללקוחותחורג מהמקובל  אשראי נותנת אינה החברה (1)
 .סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים בדבר 22ביאור  גם ראה (2)
 .וצדדים קשורים עניין בעליעסקאות ויתרות עם בדבר  20ראה גם ביאור  (3)
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 חובה ויתרות חייבים -  7ביאור 
 

 :ההרכב .א
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 79 95 ממשלתיים מוסדות
 332 130 מראש הוצאות
 1,158 124 לקבל הכנסות

 - 72 (1) ארוך לזמן הלוואה של שוטפת חלות
 823 195 אחרים

 616 2,392 
 
 פרטים נוספים: .ב

 
 .8ביאור גם ראה  (1)

 .בדבר מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים 22 ביאורגם  ראה (2)
 

 הלוואות לזמן ארוך -  8ביאור 
 

 :ההרכב .א
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 2,163 2,160 (1) מניב"ן נדל בפרויקט לשותף הלוואה
 שיטת לפי המטופלת קתמוחז לחברה הלוואה
 2,810 2,731 (2) המאזני השווי
של הלוואה לשותף  שוטפת תחלו בניכוי

 - (72) בפרויקט נדל"ן מניב

 4,819 4,973 
 
 :נוספים פרטים .ב

ההלוואה נושאת ריבית  ההלוואה ניתנה לצד שלישי, השותף בפרויקט נדל"ן מניב. (1)
 .2026, לפירעון בשיעורין עד חודש אפריל 1.8%שנתית של פריים+

 .(4ב')9ראה ביאור  (2)

 .סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים בדבר 22ביאור  גם ראה (3)
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 מוחזקות בחברות השקעות - 9 ביאור
 
 חברות בנות .א
 

 :בנות חברות רשימת להלן .1
 

  
 ההשקעה היקף סך

 במוחזקת
  2017 2016 

 "חש אלפי אלפי ש"ח פעילות עיקרית שם החברה
    

ייזום והשכרה של  בע"מ 86צוע ימשולם לוינשטין ב
 73,406 75,610 נכסי נדל"ן מניב

 43,985 55,147 אחזקה והפעלת חניון גדל לוינשטין בע"ממ
 112,129 154,300 ייזום נכסי נדל"ן "מבע בתחנה נכסים לוינשטין

, המקנה לחברה זכות מלאה 100%רות הבנות הינה בשיעור של בהאחזקה בח )*(
 ות של חברות הבנות היא ישראל.דמדינת ההתאג בבעלות וברווחים.

 
 :בנות מחברות לקבלם זכאות שקיימת או שהתקבלו דיבידנדים פירוט להלן .2

 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 
 - 42,000 - בע"מ 86צוע ימשולם לוינשטין ב

 
  :תנאי הלוואות ושטרי הון שניתנו .3

 
שיעור  

הריבית 
 בדצמבר 31 השנתית

 2017 2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 
    

 484 58 2.56 בע"מ 86צוע ימשולם לוינשטין ב
 13,995 10,553 2.56 גדל לוינשטין בע"ממ

 44,420 53,150 שטר הון "מבע בתחנה נכסים לוינשטין
 17 8 2.56 "מבע בתחנה נכסים לוינשטין

 
 :נוספים פרטים

 כל ההלוואות ושטרי ההון הינם ללא הצמדה. (1)

 .םשנים ממועד הנפקת 5שטרי ההון יעמדו לפירעון לפי דרישה אך לא לפני  (2)

 לא נקבע מועד פירעון להלוואות. (3)
 
 ערבויות לחברות מוחזקות: .4

חוב של חברה בת, תאגיד בנקאי בגין למידע נוסף בדבר ערבות שהעניקה החברה ל
 (.4)ב'14ראה ביאור 
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 )המשך( מוחזקות בחברות השקעות -  9 ביאור
 
  זכויות בהסדרים משותפים .ב

 
 :מידע לגבי השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזנילהלן  .1

 

 שיעור זכויות   
שניתנו סכומי הלוואות 

 סך היקף ההשקעה  על ידי החברה 
 במוחזקת לחברה המוחזקת )*( בעלות וזכויות  

 2016 2017 2016 2017 לרווחים  
 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי % מהות היחסים שם החברה

       
 42,162 52,166 2,810 2,731 50 עסקה משותפת ( בע"מ1998כ.א.מ. שלכ"ז )

 .בדבר ערבויות שניתנו לעסקה משותפת להלן 2ב'17 ביאור ראה )*(
 

 :השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזניההרכב  .2
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 

   
 18,666 18,666 עלות המניות

חלק החברה ברווחים שנצברו ממועד 
 24,210 34,046 הרכישה

הפרש מקורי בגין התאמת שווי הוגן של 
התחייבות שהועברה במסגרת צירוף 

 (714) (546) עסקים

 52,166 42,162 
 

שקעה בה מטופלת לפי שיטת השהם מהדוחות הכספיים של חברה תמצית נתוני .3
 השווי המאזני:

 
   הכספי המצב על מתומצת פיננסי מידע

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 

   
 2,740 2,252 נכסים שוטפים

 154,930 169,800 נכסים שאינם שוטפים
 (10,072) (9,764) התחייבויות שוטפות

 (61,846) (56,864) התחייבויות שאינן שוטפות

 85,752 105,424 (100%) נטו, נכסיםסך 
   

 50% 50% )%( הבעלות שיעור

 42,876 52,712 נטו, בנכסים החברה חלק
   

התאמת שווי הוגן של התחייבות 
 (714) (546) שהועברה במסגרת צירוף עסקים

 42,162 52,166 ההשקעה חשבון של בספרים ערך
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 )המשך( מוחזקות בחברות השקעות -  9 ביאור
 
 )המשך(זכויות בהסדרים משותפים  .ב

 

שקעה בה מטופלת לפי שיטת ם מהדוחות הכספיים של חברה שההנתוני תמצית .3
 )המשך(: המאזניהשווי 

 
 מידע פיננסי מתומצת על תוצאות הפעילות

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
    

 22,917 20,531 27,808 הכנסות
 (772) (314) (183) סך העלויות

 - - 235 הכנסות מימון
 (2,685) (2,456) (2,134) מימוןהוצאות 

 (5,432) (1,597) (6,054) מסים על הכנסה
 14,028 16,164 19,672 כולל רווח

    
  הכולל ברווח החברה חלק

 7,014 8,082 9,836 (50%) )לפני התאמות(
    

התאמת שווי הוגן של 
התחייבות שהועברה 

 159 119 168 במסגרת צירוף עסקים

 הכולל ברווח החברה חלק
 7,173 8,201 10,004 בספרים שהוצג כפי

 
 השקעה בה מטופלת לפי שיטת השווי המאזני:הלחברה ש שניתנו תנאי הלוואות .4

 
שיעור  

 ליוםהריבית 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 2017 2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 
    

 1,659 1,693 2.1 (1הלוואה שקלית )
 1,151 1,038 - צמוד לדולר

  2,731 2,810 
 

 :נוספים פרטים

 .הפריים ריבית בסיס על (1)

 טרם נקבע מועד פרעונן של ההלוואות. (2)



 "מבע נכסים לוינשטין
 

 )המשך( המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים
 

-  30  - 

 ונדל"ן להשקעה בהקמה להשקעה"ן נדל -  10ביאור 
 

 :להשקעה ן"נדל נכסי הרכב א.

 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 "חש אלפי "חש אלפי 

 1,091,162 1,066,952 השנה לתחילת יתרה

   :השנה במהלך תוספות
 11,999 139,196 (7) (,6)(, 5(, )3) החשבון בשנת נוספות תוספות
 (96,250) - (4) החשבון בשנת גריעות

 - (36,288) (6מוחזק למכירה )הסווג לנכס 
 60,041 98,525  החשבון בשנת הוגן בשווי עלייה

 1,066,952 1,268,385 (2) ,(1) השנה לסוף יתרה
 

 :נוספים פרטים

נדל"ן להשקעה מושכרים בישראל שעיקרם מורכב ממשרדים  נכסי לחברה (1)
 למידע בדבר זכויות החכירה במקרקעין ראה סעיף ה' להלן.וקרקעות להשבחה. 

היטלי השבחה  בניכוי הינה 2016-ו 2017 בדצמבר 31 לימיםהנדל"ן להשקעה  יתרת (2)
 צפויים ואשר להשקעה"ן מנדל נוכו אשרש"ח  מליוני 2.8בסך בגין תב"ע בתוקף 

 .נכסיםימוש הזכויות במ בעת לחול

אישר בית משפט השלום בראשון לציון את זכייתן של  2015ביולי  19ביום  (3)
לרכישת מתחם התחנה וקבוצת שיכון ובינוי במכרז  לוינשטין נכסים בתחנה

ון ש"ח. עד למועד הזכייה מלי 560.5המרכזית הישנה בתל אביב בסכום של 
. הקבוצה במושע במתחם 23%החזיקה החברה באמצעות חברה בת בשיעור של 

 (.להלן 4ב'14בנקאי )ראה גם ביאור על ידי מימון את חלקה ברכישה  מימנה

סיכמה עם שיכון ובינוי על שיתוף פעולה מלא וניהול  לוינשטין נכסים בתחנה
 .באמצעות עסקה משותפת משותף של הפרויקט

החברה ייעדה את המקרקעין כמקרקעין המוחזקים לשם עליית ערך הונית בטווח 
 ארוך. 

אישרה ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי  2017באוקטובר  25ביום 
 -מתחם השומרון  - 4321בתל אביב יפו, להפקיד )בתנאים(, את תוכנית בנין העיר 

לוינשטין נכסים בתחנה, ביחד עם חברת שיכון ל זית הישנהמתחם התחנה המרכ
מזכויות הבניה העתידיות. התוכנית  75% -ובינוי במשותף )בחלקים שווים( כ

מ"ר שטחי מסחר, תעסוקה ומשרדים  150,000 -יח"ד וכ 1,100כוללת בניה של מעל 
 וזאת בנוסף לשטחי ציבור נרחבים.

בת של החברה על הסכם סופי עם ממשלת חתמה חברה  2016באפריל  10ביום  (4)
( בנכס נדל"ן הנמצא ברמת 50%הרפובליקה העממית של סין, למכירת חלקה )

. במקביל, מכרה גם )בהצמדה למדד( מליון ש"ח 96 -החייל תמורת סך של כ
 השותפה של החברה הבת לנכס את חלקה.

 פה. נכוןהתקיים התנאי המתלה ועסקת המכירה נכנסה לתוק 2016בחודש מאי  
 בסך התמורה יתרת"ח. שאלפי  63,620 -סך של כ התקבל 2016 דצמברב 31ליום  
 .2017בחודש ינואר  ההתקבלמע"מ  בתוספתש"ח  אלפי 32,272 -כ של 

 -חתמה החברה עם חברת ליברטי פרופרטיס בע"מ )להלן  2017בינואר  12ביום  (5)
 -במתחם "לב הסיטי" )להלן "ליברטי"( על הסכם לרכישת כל חלקה של ליברטי 

 ,מקרקעין הממוקמים במרכזה של העיר באר שבעה"הנכס"( המהווה חלק מ
 מליון ש"ח. 3.7 -מליון ש"ח ובתוספת מס רכישה בסך של כ 62 -בתמורה לסך של כ

הנכס כולל את קומת הקרקע המסחרית מעל לשתי קומות חניון מסחרי ושתי 
 את קיבלה החברהמ"ר.  13,000 -ל כבשטח כולל ש וקומות משרדים אשר הינ

 .ההסכם חתימת לאחר מיד בנכס החזקה
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 :)המשך( להשקעה ן"נדל נכסי הרכב א.

 פרטים נוספים )המשך(:

( בפרויקט החברה 50%רכשה החברה את חלקה של אמות ) 2017בינואר  24ביום  ( 6)
בתוספת מס ומליון ש"ח  16.4 -סנטר" שבראשון לציון בתמורה לסך של כ"ראשון 

החברה שילמה את מלוא  2017 בדצמבר 31ליום . מליון ש"ח 1 -שה בסך של כירכ
 התמורה ומס רכישה.

חתמה החברה על הסכם למכירת מלוא אחזקותיה ב"ראשון  2017ביולי  10ביום 
ש"ח. נכון למועד הדוח החברה מליון  37סנטר" לצד שלישי בתמורה לסך של 

. התשלום האחרון בסך על חשבון מכירת הנכס מליון ש"ח 18.5 -קיבלה סך של כ
. התמורה צמודה 2018ביולי  9מליון ש"ח ישולם על ידי הרוכש עד ליום  18.5של 

 2017בדצמבר  31נכון ליום  למדד המחירים לצרכן כפי שהוגדר בהסכם המכירה.
 כס המוחזק למכירה בדוח על המצב הכספי.מסווג הנכס כאמור כנ

רכשה החברה מצד ג' שאינו קשור לחברה את מלוא הזכויות  2017במאי  16ביום  (7)
בשטח של  אוניברסיטה בבאר שבעהממוקם בסמוך לתחנת הרכבת של הבמגרש 

 2מ"ר, בן  11,750 -, בשטח כולל של כ"בית סולוג" דונם עליו בנוי מבנה 10 -כ
  .משמש בעיקר למוקדי שירות טלפוניים . המבנהחניות 250המכיל חניון וקומות 

בסך מיליון ש"ח ובתוספת מס רכישה  46 -תמורת הרכישה הסתכמה לסך של כ
 23שילמה החברה סכום של  2017בדצמבר  31נכון ליום מיליון ש"ח.  2.75 -של כ

מליון ש"ח וכן את מס הרכישה. יתרת התמורה תשולם עד שנתיים מיום חתימת 
 ההסכם.

מליון ש"ח עד  14.5במקביל העמידה החברה למוכר מסגרת אשראי עד לסכום של 
 מסגרתניצל המוכר מתוך  2017 בדצמבר 31למועד תשלום מלוא התמורה. ליום 

בדרך של  מליון ש"ח. פירעון ההלוואה יבוצע 10 לשהאשראי האמורה לעיל סך 
 קיזוז מהסכומים להם זכאי המוכר בגין עסקת המכירה כמתואר לעיל.

 
 ההוגן השווי מודל יישום אופן .ב
 

 החברה מיישמת את מודל השווי ההוגן בהתייחס לנדל"ן להשקעה שבבעלותה. השווי
מעריכי  על ידיו ת שווי שבוצעונכסי הנדל"ן להשקעה מבוסס על הערכמרבית ההוגן של 

לנכסי  שווי חיצוניים בלתי תלויים אשר הינם בעלי ניסיון מקצועי מוכר וניסיון רב בנוגע
 נדל"ן מהסוג האמור. 

 
 הוגן שווי מדרג (1)
 

 למדרג בהתאם הוגן בשווי שנמדדו להשקעה"ן נדל נכסי בדברלהלן מפרטת  הטבלה
 :2016 -ו 2017 בדצמבר 31 לימים ההוגן השווי

 
 3רמה  
 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 348,000 411,500 קרקעות
 718,952 856,885 להשכרה מבנים

 32,104 32,523 בהקמה להשקעה"ן נדל

 1,300,908 1,099,056 
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 )המשך( ההוגן השווי מודל יישום אופן .ב
 

  3נוסף בדבר מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה  מידע (2)

 הקממבנים להשכרה, קרקעות ונדל"ן להשקעה בה

 
 נתונים משמעותיים שאינם ניתנים לצפייה  

 

 הוגן שווי
 ליום

 בדצמבר 31
2017 

 "חש אלפי
 טכניקות
 הערכה

שיעור ההיוון 
 העיקרי

 שכירות דמי
 ממוצעים חודשיים

 "ר/חניהלמ"ח בש
שיעור 

 התפוסה 

 116 - משרדים 7.25% ( 1 333,100 לוינשטין מגדל
  107 - מסחר
 1,280 - חניה מקום

 

82% 
100% 

 91% )*(137 - משרדים 7.0% (1 193,400 דיסקונט מגדל

 אחרים מבנים
 להשכרה

330,385 2) 7%-10% 

 ההיוון שיעור)
 שבו המשוקלל

 השימוש נעשה
 (7.5% -כ הינו

 59 - משרדים
 43 - תעשיה
 83 - מסחר

98%  
100%  

98% 

    (3 411,500 קרקעות

נדל"ן להשקעה 
 בהקמה

32,523 4)    

     1,300,908 "כסה

 
 כולל תשלום על חניות.   )*(

 
 בהתבסס( income approach) ההכנסה גישת באמצעות נקבע ההוגן השווי (1

 תוך, מהנכס לנבוע הצפויים העתידיים המזומנים תזרימי זרם אומדן על
 הנכס של המובנה הסיכון את בחשבון הלוקח היוון בשיעור שימוש

 .המשוערך
 

ההנחות המרכזיות עליהן נתמכת הערכת השווי ניתן למנות את גובה  בין
בדמי שכירות  צפוי)במונחי מ"ר(, שינוי  לאיזוריםדמי השכירות בחלוקה 

ורי תפוסה בנכסים, אפשרויות חודשיים, עלויות תחזוקה תקופתיות, שיע
 חידוש/הארכת חוזים ועסקאות השוואה לנכסים דומים.

 
 בהתבסס (income approach)ההוגן נקבע באמצעות גישת ההכנסה  השווי (2

לנבוע מהנכס, תוך  הצפויים העתידיים המזומנים תזרימי זרםעל אומדן 
היוון הלוקח בחשבון את הסיכון המובנה של הנכסים  בשיעור שימוש

 .דומים לנכסים ההשוואה בגישת גם שימוש נעשה אחד בנכס המשוערכים.
 

ת השווי ניתן למנות את גובה ות הערכונתמכ ןבין ההנחות המרכזיות עליה
 שכירות בדמי צפוי שינוי"ר(, מ במונחידמי השכירות בחלוקה לאיזורים )

 אפשרויות, בנכסים תפוסה שיעורי, תקופתיות תחזוקה עלויות, חודשיים
 ועסקאות השוואה לנכסים דומים. חוזים/הארכת חידוש
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 )המשך( ההוגן השווי מודל יישום אופן .ב
 
 )המשך( 3נוסף בדבר מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה  מידע (2)

 להשכרה, קרקעות ונדל"ן להשקעה בהקמה )המשך(מבנים 

 
בהתבסס על  וואהשהההוגן של קרקעות נקבע באמצעות גישת ה השווי (3

 תוך"ר( מ במונחיבנות השוואה דומות של עסקאות במקרקעין ) עסקאות
נתונים משמעותיים שאינם  .למאפייני הנכס יחודיותעריכת התאמות 

 ניתנים לצפייה הינם אומדן שווי קרקע לפי מ"ר מבונה בהתאם לתב"ע.
 
הנדל"ן להשקעה בהקמה כולל נכס מקרקעין בכפר סבא אשר נרכש בחודש  (4

שווי ההוגן של המהווה את  2017בדצמבר  31. היתרה ליום 2013אוגוסט 
שמעותיים שאינם נתונים מהחברה.  תהנכס בהתבסס על הערכת הנהל

אומדן ו ניתנים לצפייה הינם דמי שכירות חזויים לשטחים שיושכרו בעתיד
ה הקמאומדן דמי השכירות ואומדן עלויות ה עלויות הקמה להשלמה.

ואישורה הסופי של הוועדה  יקבעו לאחר בחינת החלופות התיכנוניות
 ראה גם סעיף ג' להלן. .המקומית

 
החברה במדידות שווי הוגן המסווגת במסגרת רמה תהליכי הערכה ששימשו את  (3)

3 
 

 להשקעה"ן הנדל נכסי של ההוגן לשווי בקשר האומדניםהנהלת החברה בוחנת את 
   בהתאם לתהליכי העבודה המפורטים להלן: 

 ם ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה בדוחות הכספיים יקביעת שווי לצורך
השנתיים, מבצעת החברה הערכות שווי מלאות ע"י מעריכי שווי )שמאי 

 הנדל"ן להשקעה.  נכסי מרביתל תלויים ובלתי חיצונייםמקרקעין( 

  הנדל"ן בהתאם לעקרונות להלן: נכסיאחת לרבעון בוחנת החברה את שווי 

o בנתוני התכנון ו/או המצב המשפטי של  בכפוף להתקיימות שינוי מהותי
הנכסים תבוצע הערכת שווי מלאה על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי 

 תלויים.

o  הערכות שווי פנימיות  מבוצעות כאמור מהותיבמידה ולא מתקיים שינוי
אשר אינן מהוות שומות כהלכתן ומתייחסות בעיקר לשינויים הצפויים 

 ת השווי:בשני פרמטרים מהותיים להערכו

ציפייה לשינוי בתזרים המזומנים הצפוי מנכסי החברה עקב היותם  .1
מטבע חוץ ו/או  שלמושכרים בחוזים צמודי מדד או צמודים לשע"ח 

 עקב חידוש או ביטול חוזי שכירות. 

שינוי בשיעור ההיוון הראוי להיוון תזרימי המזומנים. שינוי זה יכול  .2
המשק כגון שינויים בריבית, שיהיה הן בגין נסיבות הקשורות בכלל 

גופו כגון שינוי למגמות שוק וכד' והן בגין נסיבות הקשורות בנכס 
 ברמת הסיכון של השוכרים וכד'. 

o עדר הערכות שווי מלאות, החברה יובה דירקטוריוןבהתאם להחלטת ה
 השכירות שדמי להשקעה"ן נדל נכסי של השווי את ,הצורך פי על ,מעדכנת

 ., בשיעור עליית המדדלצרכן המחירים למדד צמודים בגינם
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 )המשך( ונדל"ן להשקעה בהקמה להשקעה"ן נדל -  10ביאור 
 

 :בהקמה להשקעה"ן נדלנכסי  הרכב .ג
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 32,814 32,104  בינואר 1 ליום יתרה

   :השנה במהלך תוספות
 4,060 419 (1) החשבון בשנת תוספות

 (4,770) - ירידה בשווי הוגן בשנת החשבון

 (710) 419 סה"כ שינוי:
   

 32,104 32,523 השנה לסוף יתרה
 

 פרטים נוספים:
 

 מרכז מסחרי בכפר סבא

מרכז  להקמת 2013אשר נרכשו בחודש אוגוסט מ"ר  6,849מקרקעין בשטח של זכויות ב
 רותים וחניון.יש מסחר, משרדים, מ"ר לרבות: שטחי 18,300 -מסחרי בשטח כולל של כ

 היתר נתקבל 2015 בשנת. לפרוייקטלמועד הדוח החברה בוחנת חלופות תכנוניות 
 טרם החלה בביצוע עבודות הבניה.  החברה דיפון.ו חפירה

הכירה החברה  2017 בדצמבר 31בהתאם להודעת רשות מקרקעי ישראל, נכון ליום 
שנים, אשר נרשם  49 -אלפי ש"ח בגין תשלום עבור הסכם חכירה ל 3,636 -בסך של כ

החברה בוחנת את . למועד הדוח םואשר טרם שול כנגד סעיף זכאים ויתרות זכות
 .דרישת רשות מקרקעי ישראל כאמור

 
 צירוף הערכות שווי מהותיות מאוד .ד

 
, 1970 -"ל התשב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 8 תקנהל בהתאם

, הערכות שווי שהוגדרו על ידי הדירקטוריון כמהותיות מאוד הן של מגדל לוינשטין
צורפו לדוח  אלהובמתחם התחנה המרכזית הישנה,  מקרקעיןשל ומגדל דיסקונט 

 .2017לשנת  התקופתי
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 )המשך( ונדל"ן להשקעה בהקמה להשקעה"ן נדל -  10ביאור 
 

 במקרקעיןנתונים בדבר הזכויות  .ה
 

 2017 בדצמבר 31 
 

 הוגן שווי

 סיום שנת
 תקופת

 החכירה
 תקופת

 החכירה
 שנים שנה "חש אלפי 

    
    מבנים מניבים בבעלות:

   333,100 מגדל לוינשטין
   193,400 מגדל דיסקונט

   42,350 28לילינבלום  משרדיםמבנה 
 568,850   

 מניבים בחכירה מהוונת  מבנים
    :91% בשיעור

 49 2049 39,000 " מודיעין1"בית אטריום  משרדים מבנה
 49 2042 43,070 "אויה ביזנס סנטר" מסחרי מבנה

 49 2060 73,503 רמת אליהו  תעשייתי מתחם
 49 2109 65,800 "לב סיטי" מבנה מסחרי

 49 2093 49,300 "בית סולוג" מבנה משרדים
 49 2032 13,890 (80%) במפרץ חיפה מסחרי מתחם
 49 2024 3,472 (20%) במפרץ חיפה מסחרי מתחם

 288,035   
    

במתחם התחנה המרכזית  מקרקעין
   411,500 (2) הישנה בבעלות

    :הסכם פיתוחב בהקמה המבנ
       32,523 (3) בהקמה בכפר סבא תחם מסחרימ

 1,300,908   
 

 :נוספים פרטים 

 אופציות שלה המאוחדות ולחברות לחברה קיימת החכירה הסכמיבמרבית  (1)
 .נוספות לתקופות מסוימים בתנאים החכירה תקופות להארכת

 .( לעיל3סעיף א')ראה גם  (2)

  .לעיל' ג ףסעי ראה (3)
 

"ן כנדל ומטופלות מסווגות, תפעולית בחכירה הקבוצה ידי על המוחזקות"ן בנדל זכויות .ו
ורק אם הנדל"ן מקיים את ההגדרה של נדל"ן להשקעה וכן נעשה שימוש  אך להשקעה

 במודל השווי ההוגן לגבי זכויות נדל"ן כאמור. 
 

 .'ג-ב' ו 17 ראה ביאור -ושעבודים  ערבויות לעניין .ז
 

 להשקעה"ן נדל נכסי בגין הפסד אושהוכרו ברווח  הסכומים .ח
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
    

 60,046 58,400 67,466  ואחזקה שכירות מדמי הכנסות
ונדל"ן  להשקעה"ן נדל שערוך

 100,602 55,321 98,525 נטו להשקעה בהקמה,
 הנובעות ישירות תפעוליות הוצאות

 הכנסות שהפיק להשקעה"ן מנדל
 6,051 6,742 8,603 שכירות
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 ואחרים בנקאיים מתאגידיםאשראי  -  11ביאור 
 

 ההרכב: א.

 

 שיעור
 ריבית

 משוקלל

 למדד צמוד
 המחירים

 לצרכן
 ללא

 "כסה הצמדה

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי % 

     
     :2017 בדצמבר 31 ליום

לזמן קצר מתאגידים  הלוואות
 5,908 5,908 - (1) 2.4 בנקאיים 

 הלוואות של שוטפות חלויות
 9,676 7,096 2,580  בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן

 36,166 23,565 12,601  חוב אגרות של שוטפותחלויות 
 לזמן הלוואות בגין לשלם ריבית

 700 490 210  ארוך
 70 70 -  חוב אגרות בגין לשלם ריבית

  15,391 37,129 52,520 
     

     :2016 בדצמבר 31 ליום
לזמן קצר מתאגידים  הלוואות

 7,631 7,631 - (1) 2.4 בנקאיים 
 הלוואות של שוטפות חלויות
 10,985 8,544 2,441  בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן
 17,674 17,674 -  חוב אגרות של שוטפת חלות

 לזמן הלוואות בגין לשלם ריבית
 2,016 1,774 242  ארוך
 164 124 40  חוב אגרות בגין לשלם ריבית

  2,723 35,747 38,470 

     
 :נוספים פרטים .ב

 .הפריים ריבית בסיס על (1)

 .'ג-וב' 17ביאור ראה  - ושעבודים ערבויות לגבי (2)

 בדבר מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים. 22ביאור ראה גם  (3)
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 שירותים ונותני ספקים -  12ביאור 
 

 :ההרכב .א
 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 250 314 פתוחים חשבונות
 815 499 לפירעון שטרות

 813 1,065 
 

 :נוספים פרטים .ב

 .ריבית נושאות ואינן צמודות אינן לספקים התחייבויות (1)

 .בממוצע ימים 30-60 הינה האשראי תקופת (2)

 בדבר מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים. 22ביאור ראה גם  (3)
 
 

 זכאים ויתרות זכות -  13ביאור 
 

 :ההרכב .א
 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 103 20  מוסדות
 5,249 1,828 (1)  מראש הכנסות
 101 148 עובדים

 2,250 3,794 (2) לשלם הוצאות
 171 235 פיקדון משוכר

 3,724 3,636 (3התחייבות למנהל בגין הארכת הסכם פיתוח )
 176 42 אחרים

 9,703 11,774 
 

 :נוספים פרטים .ב

 מראש שכירות דמי השוכרים משלמים החברה מתקשרת בהם השכירות בחוזי (1)
 .שונות לתקופות

 וצדדים קשורים. עניין בעליויתרות עם  עסקאות בדבר 20גם ביאור  ראה (2)

 .לעיל ג'10 ביאור ראה (3)

 סיכונים.בדבר מכשירים פיננסיים וניהול  22ראה גם ביאור  (4)
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 ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות -  14ביאור 
 

 ההרכב: א.

 
 ריבית שיעור

  ליום משוקלל
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 2017 2017 2016 

 "חש אלפי "חש אלפי % 
 בריבית ארוך לזמן ותהלווא

 33,353 18,108 4.8 למדד בהצמדה קבועה
לזמן ארוך בריבית  הלוואות
 286,992 267,006 3.8 ללא הצמדה  קבועה
לזמן ארוך בריבית  הלוואות

 48,835 46,000 (1) 2.8 משתנה ללא הצמדה 
  331,114 369,180 

 (10,985) (9,676)  שוטפות חלויות - בניכוי
 (2,016) (700)  לשלם ריבית -בניכוי 

  320,738 356,179 
 
 :נוספים פרטים .ב

 
 .הפריים ריבית בסיס על (1)

 בדבר מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים. 22ביאור ראה גם  (2)

 .1ג'17ראה גם ביאור  (3)

לוינשטין נכסים בתחנה, חתמה על הסכם עם תאגיד  2015בנובמבר  17ביום  (4)
לקבלת הלוואה למימון רכישת הזכויות במקרקעין בתחנה המרכזית הישנה  בנקאי

 157של ה סך תשסוכמו, החברה הבת לוו(. על פי התנאים (3)א'10)ראה ביאור 
(, מיליון ש"ח מסגרת האשראי המאושרת שהוקנתה לה 168סך של מ) מיליון ש"ח

. ההלוואה תישא 2020בדצמבר  15כשקרן הלוואה תיפרע בתשלום אחד ביום 
 לשנה אשר תשולם פעמיים בשנה. 3.52%ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

לתאגיד המלווה את מלוא ינשטין נכסים בתחנה לולצורך קבלת ההלוואה שיעבדה 
ניתנה על ידי החברה לתאגיד הבנקאי ערבות מוגבלת  וכן זכויותיה במקרקעין
 מליון ש"ח. 800בסכום מוגבל של עד 

 פיננסיות מידה אמות

התחייבו החברה ולוינשטין נכסים בתחנה  ,במסגרת הסכם ההלוואה כמפורט לעיל
 כדלהלן:

לא יפחת בכל עת משיעור של  החברהלי של אהמינימההון העצמי המוחשי  (א)
ש"ח, הגבוה מבין  מליון 400מסך המאזן או לחילופין לא יפחת מסך של  27%

 השניים.

הנכס בהתאם להערכה שמאית  משווי 60%היחס בין החוב לשווי הנכס יהיה  (ב)
המינימאלי  LTV -ויחס ה היה. המינימאלי"( LTV-"יחס ה -מעודכנת )להלן 

ימים הון  60תוך  בתחנה נכסים לוינשטין, תשלים 70%וה או יעלה על יהיה שו
 .60%המינימאלי יהיה  LTV -ממקורותיה העצמאיים כך שיחס ה

יפחת עקב  בתחנה נכסים לוינשטיןככל שיסתבר כי סך השטחים שתקבל  (ג)
הפקעות ו/או תהליכים אחרים, בהשוואה למפורט בהערכה השמאית שהוכנה 

את ההון העצמי המושקע על  בתחנה נכסים לוינשטין טרם הרכישה, תגדיל
 ידה בגובה שווי השטחים שפחתו.

עמדו החברה ולוינשטין נכסים בתחנה  2016בדצמבר  31 -ו 2017בדצמבר  31לימים 
 בכל ההתניות הפיננסיות והמגבלות שנקבעו.
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 ואחרים )המשך( בנקאיים מתאגידים הלוואות -  14ביאור 
 

 )המשך( נוספים פרטים ב.
 

חתמה החברה על הסכם עם תאגיד בנקאי להרחבת מסגרת  2017 בחודש דצמבר (5)
מליון ש"ח ללא הגדלה בהיקף  320מליון ש"ח( לסך של  150אשראי קיימת )בסך של 

היתרה  2017בדצמבר  31הביטחונות המשועבדים לאותו תאגיד בנקאי. ליום 
 יון ש"ח.מל 179הבלתי מנוצלת של המסגרת המורחבת הינה 

 פיננסיות מידה אמות

 :כדלהלןהחברה  הבמסגרת הסכם המסגרת כאמור התחייב

מסך המאזן או לחילופין לא  27%ההון העצמי לא יפחת בכל עת משיעור של  (א)
 מליון ש"ח, הגבוה מבין השניים. 400יפחת מסך של 

 .70% על יעלה לא מאוחד נטו CAPהיחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד לבין  (ב)

 עמדה החברה בכל ההתניות הפיננסיות והמגבלות שנקבעו. 2017בדצמבר  31ליום 
 
 :פירעון מועדי .ג

 בדצמבר 31 
2017 

 "חש אלפי 
  

 10,376 )*( לשלם וריביתת ות שוטפיוחלו -שנה ראשונה 
 9,385 שנה שניה

 166,055 שלישית שנה
 123,206 רביעית שנה
 3,362 חמישית שנה
 18,730 ואילך שישית שנה

 331,114 

 א'.11 ביאור גם ראה )*(

פרעה החברה בפירעון מוקדם הלוואה לזמן ארוך שהתקבלה  2017בחודש נובמבר  .ד
. יתרת אלפי ש"ח 25,000בסך של  2015בחודש נובמבר  מחברת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

 ש"ח. אלפי 26,447 -)כולל ריבית שנצברה( עמדה על סך של כ פרעונה ערבההלוואה 
 
 

 אגרות חוב -  15ביאור 
 

 :ההרכב .א

 
 ריבית שיעור

  ליום משוקלל
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 2017 2017 2016 

 "חש אלפי "חש אלפי % 

)סדרה א'(  חוב אגרות של נקוב ערך
בריבית משתנה ללא הצמדה )כולל 

 41,365 23,635 3.6 ריבית לשלם( 
)סדרה ב'( ערך נקוב של אגרות חוב 

בריבית קבועה בהצמדה למדד 
 125,669 126,010 2.3 )כולל ריבית לשלם(

הוצאות הנפקה נדחות  - בניכוי
 (2,228) (1,649)  שטרם הופחתו 

 (17,674) (36,166)  תושוטפ תיוחלו - בניכוי
 (164) (70)  ריבית לשלם  - בניכוי

  111,760 146,968 
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 )המשך( אגרות חוב -  15ביאור 
 
 :פירעוןמועדי  .ב

 בדצמבר 31 
2017 

 "חש אלפי 
  

 36,236 )*( לשלם וריביתת ושוטפ חלויות -שנה ראשונה 
 12,601 שנה שניה

 12,601 שלישית שנה
 12,601 רביעית שנה
 12,601 חמישית שנה
 63,005 ואילך שישית שנה

 149,645 
 .א'11 ביאור גם ראה )*(

 
 '(א)סדרה  חוב אגרות הנפקת .ג
 

חוב על פי תשקיף  ואגרות מניות הוןביצעה הנפקה לציבור של  החברה, 2010 מאי בחודש
 הצעת ניירות ערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

 
, שיקבע על בסיס ללא הצמדה נושאות ריבית שנתית בשיעור משתנההחוב  אגרות

"ריבית הבסיס"(  -" )להלן 520הריבית השנתית שנושאת "אג"ח ממשלתי משתנה 
 הינו הריבית שיעור 2017 בדצמבר 31 ליום. 3.5% של בשיעורמרווח שנתי ובתוספת 

3.61%. 
 .2018תיפרע במלואה בחודש דצמבר  אגרות החוביתרת קרן 

 
 '(ב)סדרה  חוב אגרות הנפקת .ד

 
הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה ב'(, בהתבסס על דוח הצעת  2016בדצמבר  22ביום 

 29שפורסם על פי תשקיף מדף, מיום  2016בדצמבר  21המדף של החברה מיום 
 . 2016בספטמבר 

 
קבועה אגרות חוב )סדרה ב'( הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית 

 בסיס חציוני.  שתשולם על 2.3%בשיעור של 
 

בדצמבר  31תשלומים שנתיים שווים החל מיום  10 -יפרעו ב)סדרה ב'( אגרות החוב 
2018. 

 
 פיננסיות מידה אמות

החברה התחייבה כי עד לפירעון מלא של כל התחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות, 
 :שלהלןפיננסיות ההתניות ת החוב, תעמוד החברה בוהתוספת לשטר ועל פי אגר

 מליון ש"ח. 400 -ההון העצמי המתואם של החברה לא יפחת מ )א(

, לא כמתואר בהסכם נטו מאוחד CAPהיחס בין החוב הפיננסי, נטו מאוחד לבין  )ב(
יעלה על  CAP -"(. היה והיחס חוב לCAP -"יחס חוב ל -)להלן  70%יעלה על 

בהתאם  , שיעור הריבית אותו נושאות אגרות החוב )סדרה ב'( יעודכן65%
 לתנאים שנקבעו בשטר הנאמנות.

החברה עומדת בהתניות הפיננסיות  2016בדצמבר  31 -ו 2017בדצמבר  31לימים נכון 
 כאמור.

 
 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים.  בדבר 22ביאור  ראה .ה
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 )המשך( אגרות חוב -  15ביאור 
 
 בבורסה:להלן נתונים לגבי שערי אגרות החוב של החברה  .ו

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 "חש "חש 
   
 1.0368 1.0250 ע.נ. אג"ח סדרה א' של החברה 1

 0.9901 1.0208 ע.נ. אג"ח סדרה ב' של החברה 1
 
 .בדבר דירוג האשראי של אגרות החוב של החברה א'24 -ו ה'19 יםראה גם ביאור .ז

 
 

 אחרות התחייבויות -  16ביאור 
 

 :ההרכב .א
 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 2,172 3,063 (1משוכרים ) פיקדונות
 חכירה הסכמי בגין למינהל התחייבויות

 952 1,135 תפעולית

 4,198 3,124 
 

 :נוספים פרטים .ב

צמודים  ותפיקדונהמחלק יוחזרו לשוכרים בתום תקופת השכירות.  ותפיקדונה (1)
 .לשער החליפין של הדולר וברובם אינם נושאים ריבית אולמדד המחירים לצרכן 

 בדבר מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים. 22ביאור ראה גם  (2)
 
 

 ושעבודים ערבויות, התקשרויות - 17 ביאור

 התקשרויות .א
 
( 4ב')14ראה ביאורים הלוואה ומסגרות אשראי מול תאגיד בנקאי,  מיבאשר להסכ .1

 ( לעיל.5ב')14 -ו

, 2010הנפקה לציבור של מניות ואגרות חוב על פי תשקיף בחודש מאי במסגרת  .2
 90%התחייבה החברה כי שוויים של נכסיה, לפי דוחותיה הכספיים, יהיה לפחות 

 משווי כלל נכסיה של החברה.

(, 4א')10, (3א')10 יםביאור ראהלזכויות שונות של החברה במקרקעין,  בנוגע .3
 .לעיל (7א')10(, 6א')10(, 5א')10

 .קשורים צדדים עם התקשרויות בדברד' 20ביאור  ראה .4
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 )המשך( ושעבודים ערבויות, התקשרויות - 17 ביאור
 

 ערבויות .ב
 

החברה והחברות המאוחדות שלה, ניתנו ערבויות ביצוע בנקאיות בסך של  לבקשת .1
 בנוסף לערבויות המפורטות להלן.זאת "ח( ש אלפי 100 -ש"ח )בחברה  אלפי 204 -כ

 
 המאזני השווי שיטת לפי המטופלת מוחזקתשל חברה  התחייבויותיה להבטחת .2

מסוג ערבות מתמדת מוגבלת  ערבויות שתיכלפי תאגיד בנקאי חתמה החברה על 
 למדד בהצמדה"ח שאלפי  55,608 -אלפי ש"ח )כ 52,000בסכום שלא יעלה על 

 (.לצרכן מחירים
 
לתאגיד בנקאי, חתמה החברה על מאוחדת להבטחת התחייבויותיה של חברה  .3

 (.4ב')14מליון ש"ח. ראה גם ביאור  800ערבות מוגבלת בסכום מוגבל של עד 
 

 שעבודים .ג
 

 ,בנקאיים לתאגידים המאוחדות החברותושל החברה  יהןהתחייבויות להבטחת .1
 337,226של  לסךמסתכמת  2017בדצמבר  31שיתרתן ליום ביצוע, כולל ערבויות 

תאריך  לאותושווים ההוגן אשר אלפי ש"ח, שיעבדה הקבוצה נכסי נדל"ן להשקעה 
ש"ח. כמו כן, שועבדו חלק מהכספים המגיעים  אלפי 1,132,434מסתכם לסך של 

 ושיגיעו לקבוצה מאת שוכרים בחלק ממקרקעין אלה.
 

כל נכסיה לטובת אדם  על צףהתחייבה כלפי תאגיד בנקאי לא ליצור שעבוד  החברה .2
 .הבנקאי התאגידאו גוף אחר ללא קבלת הסכמת 

 
כל נכסיה  על צףתאגיד בנקאי לא ליצור שעבוד חברה מאוחדת התחייבה כלפי  .3

. ראה גם ביאור הבנקאי התאגידלטובת אדם או גוף אחר ללא קבלת הסכמת 
 (.4ב')14

 
 

 מסים על הכנסה - 18ביאור 
 

 בישראל החברה מיסוי א.
 

 כללי
 

 -ש( התשכ"א דת פקודת מס הכנסה )נוסח חאוהחברה נישומה בישראל בהתאם להור
 "הפקודה"(. -)להלן  1961

 
 להלן שיעורי המס החלים על הכנסות החברה:

 
2014-2015 26.5% 

2016 25% 
2017 24% 
 23% ואילך 2018

 
)תיקוני חקיקה  , עבר בכנסת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים2013ביולי  30ביום 

"החוק לשינוי סדרי  -)להלן  2013 -(, התשע"ג 2014 -ו 2013להשגת יעדי התקציב לשנים 
 -ל 25% -עדיפויות"(, אשר קבע, בין היתר, כי שיעור מס החברות יועלה באופן אחיד מ

 .ואילך 2014החל משנת המס  26.5%
 

 חברה, 2013באוגוסט  1-נקבע כי החל מה עדיפויות סדרי לשינוי החוק במסגרת עוד
המחלקת דיבידנד מרווחי שערוך תיחשב כמי שמכרה את הנכס בגינו נרשמו רווחי 

 נתחייבושערוך ורכשה אותו מחדש )"מכירה רעיונית"(. רווחי שערוך הם עודפים שלא 
במס חברות בסכום העולה על מיליון ש"ח שיחושב באופן מצטבר מיום רכישתו של 

חברות תהיינה רשאיות לבחור את סדר חלוקת הרווחים מתוך הנכס. כמו כן נקבע כי 
למועד פרסום הדוחות הכספיים המאוחדים טרם פורסמו  נכוןסך העודפים שלהן. 

 במס חברות". נתחייבותקנות בנושא לעניין הגדרת "עודפים שלא 
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 מסים על הכנסה )המשך( - 18ביאור 
 

 )המשך( בישראל החברה מיסוי א.
 

אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק לתיקון  2016בינואר  4 ביום
 5"( וביום 216"תיקון  -)להלן  2016 -"ו התשע(, 216פקודת מס הכנסה )תיקון מס' 

 מסקבע, בין היתר, כי שיעור  216 תיקוןהתיקון כאמור פורסם ברשומות.  2016בינואר 
 . 2016 בינואר 1 -מה החל, 25% -ל 26.5% -מ יופחת החברות

 
בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת  אושר, 2016בדצמבר  22 ביום

"חוק ההתייעלות  -)להלן  2016 -(, התשע"ז 2018 -ו 2017יעדי התקציב לשנות התקציב 
ברשומות. חוק ההתייעלות הכלכלית  החוקפורסם  2016בדצמבר  29הכלכלית"( וביום 

 בינואר 1מיום  23% -ל 25%, כי שיעור מס החברות יופחת משיעור של קבע, בין היתר
 בינואר 1ואילך. בהתייחס לתקופה שמיום תחילת חוק ההתייעלות הכלכלית ) 2018
, נקבעה הוראת שעה לפיה שיעור מס החברות יהא 2017בדצמבר  31( ועד ליום 2017
ס החל על השבח הריאלי . בנוסף, שיעור המס על רווח ההון הריאלי ושיעור המ24%

 הופחתו באופן זהה.
 

, חושבו בהתאם לשיעורי המס 2016 -ו 2017 בדצמבר 31לימים יתרות המסים הנדחים 
 שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. 

 
בדצמבר  31הדוחות הכספיים ליום כאמור על  ים בשיעורי המסהשינוי ה שלהשפעה

 -בסך של כ 2016בדצמבר  31ליום המסים הנדחים  ביתרות , נטולקיטוןהביאה  2016
, בגידול ביתרת ההשקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי אלפי ש"ח 18,466

 31ובגידול ברווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום אלפי ש"ח  1,490 -המאזני בסך של כ
 אלפי ש"ח. 19,956 -בסך של כ 2016 בדצמבר

 
 מס שבח ב.

 
 חוק להוראות כפופה תהיה (למוכרם תחליט והחברה במידה) החברה נכסי מכירת

 במקרקעין זכות מכירת ,, שלפיו1963 -ג"תשכ ורכישה( מכירה, מקרקעין )שבח מיסוי

 השבח בגין במס חייבת החברה תהיה ,חברה ידי-על הנעשית קרקעיןמ באיגוד פעולה או
 כמפורט בשיעורים ,האמורים לתיקונים בהתאם ,החברות מס שיעורי לפי, הריאלי

 .לעיל' בסעיף א
 

 סופיותשומות  .ג
 

 .2012ושומה הנחשבת כסופית לשנת  2011נת לחברה שומות מס סופיות עד וכולל ש .1
 

 מס שומותמוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני לחברה לחברות מאוחדות ו .2
 .2012שנת סופיות עד וכולל כ הנחשבות

 
 הבאות לשנים להעברה מס לצורכי וניכויים הפסדים .ד

 
רכי מס להעברה ולחברה אין הפסדים עסקיים לצ 2016 -ו 2017 בדצמבר 31לימים 

 לשנים הבאות.
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 מסים על הכנסה )המשך( - 18ביאור 
 

 מסים נדחים .ה
 

 :הכספי המצב על בדוחהנדחים מוצגים בסעיפים הבאים  המסים
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 124,609 147,851 שאינן שוטפות בהתחייבויות מוצג

   
 

 :2016-2017 השניםבסעיף מסים נדחים במהלך  והתנועה ההרכב להלן
 

 
"ן נדל בגין

 להשקעה

 בגין
 הפסדים

 וניכוי
 להעברה

 מס לצורכי

 בגין
 הפרשים
 זמניים
 "כסה אחרים

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

     

 (135,343) (29) 1,137 (136,451) 2016 בינואר 1ליום  יתרה

 18,466 (32) (243) 18,741 שינויים בשיעורי המס

 אולרווח  סכומים שנזקפו
 (7,732) 37 1,288 (9,057) הפסד

 (124,609) (24) 2,182 (126,767) 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

 אולרווח  סכומים שנזקפו
 (23,242) 27 986 (24,255) הפסד

 (147,851) 3 3,168 (151,022) 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה
 

 בהתאםחברות לפי שיעור מס  חושבו 2017 בדצמבר 31 ליום הנדחים המסים יתרות
בדצמבר  31יתרות המסים הנדחים ליום  (.23%) ההיפוך במועד הצפוי המס לשיעור

, לפי 23%או  24%חושבו לפי שיעור מס חברות בהתאם לשיעור ההיפוך ) 2016
 הרלוונטי(.

 
 הכולל הרווח עלמסים על הכנסה הכלולים בדוחות ה הרכב .ו

 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
 

 (6,750) (14,741) (7,647) שוטפים מסים
 (31,263) (7,732) (23,242) נדחים מסים

 בגין נדחים מסים יתרות התאמת
 - 18,466 - המס בשיעורי יםשינוי
 217 6 (231) קודמות שנים בגין מסים

 (31,120) (4,001) (37,796) 
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 מסים על הכנסה )המשך( - 18ביאור 
 
התאמה בין סכום המס "התיאורטי" שהיה חל ובין סכום המס על הרווח  להלן .ז

 :ההפסד אומפעולות רגילות כפי שנזקף בדוחות הרווח 
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
 

 רווח לפני מסים על הכנסה
 הפסד או רווח בדוח כמדווח

לפני חלק החברה ברווחי חברה 
מוחזקת המטופלת לפי שיטת 

 137,682 85,202 132,698 השווי המאזני
חל על ה הסטטוטורישיעור המס 

 26.5% 25% 24% החברה 

 36,486 21,301 31,848 תיאורטיות מס הוצאות
    

    :בגין במס)חיסכון(  תוספת
 - (18,466) - המס בשיעורי שינויים

 16 16 17 לא מוכרותהוצאות 
 (217) (6) 231 מסים בגין שנים קודמות 

 1,511 1,156 (976) אומי אינפלציה ושונותית

 שנת בגין הכנסה על מסים
 37,796 4,001 31,120 הדיווח

 
 הצמדה של מסים על הכנסה .ח
 

בדצמבר  31ת ליום קבל מרשות המס בישראל, אשר מסתכמיתרת הנכסים בגין מסים ל
 (.2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  15 -)כ למדד הצמוד ה, הינאלפי ש"ח 1,065 -בכ 2017

 
 31ת ליום שלם לרשות המס בישראל, אשר מסתכמיתרת ההתחייבות בגין מסים ל

אלפי ש"ח ליום  1,149 -)כ , הינה צמודה למדדאלפי ש"ח 51 -בסך של כ 2017בדצמבר 
 .(2016בדצמבר  31
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 מניותהון  -  19ביאור 
 

 :2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים  ההרכב .א 
 

 מספר מניות 

 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום  

 ונפרע מונפק רשום ונפרע מונפק רשום 
     

 מניות רגילות בנות 
 13,501,750 10,000,000,000 14,401,750 10,000,000,000 ש"ח ע.נ. כ"א 0.01

 
 למניות הנלוות זכויות ב.
 

 באסיפת והצבעה השתתפות זכות בהן למחזיק מעניקות החברה של הרגילות המניות
 מניות בחלוקת השתתפות זכות, שיוכרז כפי דיבידנדים לקבלת זכות, המניות בעלי

 .פירוק של במקרה החברה נכסי בחלוקת השתתפות וזכות הטבה
 
 :2016-2017החברה בשנים  שחילקה דיבידנדים לגבי פירוט להלן .ג

 
 הדיבידנדים הבאים הוכרזו וחולקו על ידי החברה:

 

 

תאריך החלטת 
הדירקטוריון 

על חלוקת 
 הדיבידנד

סכום 
הדיבידנד 

 ש"ח למניה ש"ח( באלפי)
תאריך חלוקת 

 הדיבידנד
     

 23/3/2017 0.75 10,126 6/3/2017 :2017בשנת 
 22/8/2017 6,751 0.50 7/9/2017 

  16,877   
     

 29/3/2016 0.50 6,751 10/3/2016 :2016בשנת 
 22/8/2016 20,253 1.50 8/9/2016 

  27,004   
 

 הנפקת מניות ד.
 

ביצעה החברה הקצאה פרטית לא מהותית למשקיעים  2017באוקטובר  2ביום 
ש"ח ע"נ כ"א  0.01מניות רגילות בנות  900,000של שהינם בעלי עניין בחברה,  ,מסווגים

מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות  6.25% -)אשר מהוות כ של החברה
ההצבעה לאחר ההקצאה( בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך 

 .ש"ח מליוני 56 -ההנפקה נתקבל סכום של כ ת. תמור2000בחברה רשומה(, התש"ס 
 

 דירוג .ה
 

( Maalot Standard & Poor's" )אשררה חברת הדירוג "מעלות 2017באוגוסט  28ביום 
' של החברה ושל אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' שלה. תחזית הדירוג ilAאת הדירוג '

 .נשארה יציבה
 

 היה 2016בדצמבר  31)ליום  ש"ח 69.29 היה 2017בדצמבר  31המניה בבורסה ליום  שער .ו
 .(ש"ח 51.33
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 קשורים ין וצדדיםיעסקאות ויתרות עם בעלי ענ -  20ביאור 
 

 הקבוצה וחברות בחברה השליטה בעלת .א
 

 וקבלנות הנדסה לוינשטין משולם הינה הקמתה ממועד החל בחברה השליטה בעלת 
 "(, חברה ציבורית המאוגדת בישראל. האם חברה"ה -"מ )להלן בע

 
 שוריםוצדדים ק עניין בעלי עם יתרות .ב

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 "חש אלפי "חש אלפי 
   

 14 - החברה האם בסעיף לקוחות

 (620) (464) האם בסעיף צדדים קשורים החברה

 (761) (907) זכות ויתרות זכאים בסעיף האם החברה
 

 :נוספים פרטים 

 בדבר מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים. 22ביאור גם  ראה (1)
 

 ענייןעסקאות עם בעלי  .ג
 

 הכנסות )הוצאות(
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
    

    :האם חברת עם עסקאות

, כולל דמי ניהול לחברה האם הוצאות
החזר הוצאות בהתאם להסכמי 

 (6,270) (5,160) (6,416) (1) הניהול
 198 172 166 (2) ואחזקה שכירות דמי הכנסות

    
    :קשורות חברות עם עסקאות

 38 17 (79) מימון( הוצאות) הכנסות
 733 195 153 ניהול דמי הכנסות

    
 - ניהולי מפתח איש עם עסקאות

    :דירקטור

 (662) (599) (567) דירקטורים 4 עבור גמול
 

 .ובתנאי שוק נעשו במהלך העסקים הרגיל ענייןעסקאות עם בעלי 
  
 :נוספים פרטים

 .5ד'20 -ו -1ד'20 יםראה גם ביאור (1)

 .2ד'20ראה גם ביאור  (2)
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 התקשרויות עם צדדים קשורים .ד
 

 שירותי ניהול  הסכם .1
 

 לפיו ניהול בהסכם האם החברה עם החברה התקשרה 2010 במאי 5 ביום .א
, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה, שירותי לקבוצהעניק ת האם חברת

 :הבאים השירותים את היתר בין שיכללו לקבוצה ביחסניהול, ייעוץ וליווי 
 

 - כלליים ניהול שירותי (1)
)למעט  דירקטורים שירותי, כספים"ל סמנכ שירותי, חברה"ל מנכ שירותי

 שירותי של מכלול(, תלויים שאינם ודירקטורים חיצוניים דירקטורים
 וכן ומכירה שיווק שירותי, פיקוח שירותי, ייעוץ שירותי, שוטפים ניהול

 .שונים אדמיניסטרציה שירותי
 

ידי -על מנוהלים אינם אשר החברה קבוצת לנכסי תפעולי ניהול שירותי (2)
 (.החניון)למעט  לוינשטין למגדל ולרבות חיצוניות ניהול חברות

 
 .הקבוצה נכסי להשכרת מסחרי ניהול שירותי (3)

 
 החברה תשלם, ולהלן לעיל כמפורט לחברה הניהול שירותי העמדת בגין .ב

 :כדלקמן סכומים האם לחברה
 

 להשכרת המסחרי הניהול ולשירותי הכלליים הניהול לשירותי בתמורה (1)
 בשיעור ניהול דמי האם לחברה החברה תשלם, לעיל כאמור הקבוצה נכסי

 מאותם"מ( מע)ללא  ברוטו השכירות דמי מסך"מ( מע)בתוספת  מדורג
 :כדלקמן"( כלליים ניהול"דמי  -)להלן  נכסים

 
 הכנסותהיקף 

 שכירות ברוטו  מדמי
 "מ(מע)ללא 

  -דמי ניהול  שיעור
 השולי ההפרש על

 באחוזים ש"ח מליוןב
  

0-100   6 
101-150 5 
151-200 4 

 3    201  מעל
 

לא יעלו דמי הניהול  2013ביוני  2מיום בהתאם לתיקון הסכם הניהול  
מליון ש"ח בשנה, כשסכום זה צמוד לעליית מדד  4.8הכלליים על סך של 

המחירים לצרכן ביחס למדד הידוע במועד הכניסה לתוקף, קרי המדד 
 .סעיף ד' להלן(גם )ראה  2013באפריל  15שפורסם ביום 

 
לשירותי ניהול תחזוקת הנכסים המנוהלים, כאמור לעיל  בתמורה (2)

תשלם החברה לחברה האם, דמי ניהול בהסכם  הגדרתםובהתאם ל
"דמי  -)להלן  10%)עלות ביצוע האחזקה בפועל( +  COSTבשיעור של 

 ניהול תחזוקת הנכסים המנוהלים"(.
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 ין וצדדים קשורים )המשך(יעסקאות ויתרות עם בעלי ענ -  20ביאור 
 

 התקשרויות עם צדדים קשורים )המשך( .ד
 

 )המשך(שירותי ניהול  הסכם .1
 
אסיפת בעלי המניות של החברה )לאחר שהתקבלו  אישרה 2013ביוני  2 ביום .ג

ואישור דירקטוריון של חברת  המלצת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה
( תיקון להסכם הניהול אשר נחתם בין החברה לבין החברה האם על פיו האם

במאי  11יוארך הסכם שירותי הניהול לתקופה של שלוש שנים החל מיום 
להתקשר עם החברה האם לשם התמודדות יחד על  לחברה התאפשר, וכן 2013

 יקון"הת -רכישת והקמת נכסים ו/או הגשת הצעה משותפת במכרזים )להלן 
הניהול"(, בתנאים כפי שפורטו. כמו כן אושר שינוי מתווה דמי הניהול  להסכם

 4.8לו תהא זכאית החברה האם, כך שדמי הניהול יהיו הנמוכים מבין: א. 
 דמי תחשיב. ג, לעיל( 1)ב לסעיף בהתאם המחושבים ניהול דמי. במיליון ש"ח, 

 . עלויות לאומדן בהתאם ניהול
 
אישר דירקטוריון החברה לאחר שהתקבלה המלצת ועדת  2016 סבמר 10ביום  .ד

 באותם, הניהול שירותיהתגמול של החברה, להאריך את תוקפו של הסכם 
 .2016במרס  12החל מיום  , בשלוש שנים נוספותלעיל המפורטים התנאים

 .  אישרה אסיפת בעלי המניות את הארכה האמורה 2016ריל פבא 18ביום 
 
 שכירות חניות הסכם .2

 
התקשרה חברה מאוחדת בהסכם עם החברה האם לפיו החברה  2010במאי  5 ביום

"תקופת  -חניות במגדל וזאת לתקופה של ארבע שנים )להלן  30האם תשכור עד 
באופן אוטומטי בחמש תקופות נוספות של ארבע  כתוארמהשכירות"(. השכירות 

 שנים כל אחת. 
 האם החברהבמהלך תקופת השכירות תשלם מקומות החניה  שכירותתמורת 

ש"ח לכל מקום חניה לכל חודש של שכירות בתוספת  856המאוחדת סך של  חברהל
 מע"מ והפרשי הצמדה. 

 
  תחרות אי .3

 
פי הסכם -שירותי הניהול על העמדת, כי במשך כל תקופת התחייבה האם החברה

טעמה, שיעמידו את , החברה האם והמנהלים מלעיל( 1')דהניהול כאמור בסעיף 
 -בחברה ו/או בעסקי ו/או בפעילות החברה ו יתחרו( לא 1) :שירותי הניהול לחברה

תפקיד מכל מין וסוג שהוא בצורה ו/או באופן  וולא יקבל פוו/או ישתת ו( לא יעסק2)
קשרים עסקיים ו/או אחרים, בכל  מושירותי ניהול ו/או יקיי וכלשהו, ולא יעניק

( לא ייצרו 3, וכן )החברה בפעילות/או ו בעסקיהו/או  בחברהישות כלשהי המתחרה 
 זהה או דומה, חופף אופי בעלי, ביצירת קשרים עסקיים ובדרך כלשהי ולא יסייע

/או שהיו ו/או שיהיו באותה עת לקוחות ועם מי שהם  החברה של פעילותה לתחום
 כסיםנ לגבי הניהול הסכם חתימת בעת שהתקיימה פעילות למעט הכל. החברה

 פרויקטים לגבי פעילות למעט וכן שלה בנות חברת/או ו האם לחברה השייכים
 .התחרות אי בהסכם כאמור
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 )המשך( קשורים צדדים עם התקשרויות .ד
 

 פעילות לתיחום התחייבות .4
 

, בין במישרין ובין באמצעות לחברה לתיחום פעילות האם התחייבה החברה א.
חברות בת בבעלות מלאה, בתחומי מדינת ישראל ולא תחזיק בדבוקת שליטה 
בתאגיד אחר העוסק בפעילות החברה בשטחי מדינת ישראל. על אף האמור 

שפורטו בכתב ההתחייבות לתיחום  מסוימיםלעיל, ההגבלה לא תחול במקרים 
 הפעילות.

הזדמנות עסקית בתחומי פעילות  ילות כולל בין היתר העברתתיחום הפע
 החברה. 

האם התחייבה כי ההגבלה כוללת, בין היתר, כי במשך כל תקופת  החברה
 בפעילות/או ו בעסקי/או ו בחברה תתחרה( לא 1, החברה האם: ההתחייבות

קבל תפקיד מכל תולא  ףשתתתק ו/או ועסת לא( 2 -ו להלן כהגדרתה החברה
 םקייתעניק שירותי ניהול ו/או תמין וסוג שהוא בצורה ו/או באופן כלשהו, ולא 

קשרים עסקיים ו/או אחרים, והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל ישות 
ו/או  בחברהכלשהי, לרבות שותפות, חברה ו/או תאגיד אחר המתחרה 

סייע, תבדרך כלשהי ולא ( לא תיצור 3 -וכן  החברה בפעילות/או ו בעסקיה
 פעילות לתחום זהה או דומה, חופף אופי בעליביצירת קשרים עסקיים 

שלא בתמורה, עם מי  ן, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה וביהחברה
 פעילות למעט הכל. החברה/או שהיו ו/או שיהיו באותה עת לקוחות ושהם 

 .ההתחייבות חתימת בעת המתקיימת
 

רכישה, ייזום, הקמה ו/או ניהול נכסים מניבים, לרבות  -רה" "פעילות החב
 רכישת זכויות במקרקעין לשם ייזום והקמת נכס/ים מניב/ים עליהם;

 
 לשימושים להשכרה המיועדים בישראל מקרקעין נכסי -" מניבים"נכסים 

, אחסון, חניה, משרדים, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי, זאת ובכלל, שונים
, קניונים, מסחריים מרכזים, משרדים בנייני במסגרת לרבות, ומסחר תעשיה

 '.וכד תעשייתיים פארקים
 

לאחר שקיבל את אישור  2020במאי  12כתב התחייבות זה בתוקף עד  .ב
, ומהווה המשך 2015במאי  5הדירקטוריון של החברה וועדת הביקורת ביום 

מסחר של מניות ישיר להתקשרות בנושא תיחום הפעילות מאז רישומן ל
 .החברה
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 התקשרויות עם צדדים קשורים )המשך( .ד
 

 הבניה ניהול הסכם .5
 

 כללי .א
 

 לפיו בהסכם האם החברה עם החברה התקשרה 2010 במאי 5 ביום (1)
, בהסכם כהגדרתם, הבניה ניהול שירותי את לקבוצהעניק ת האם החברה

 -)להלן  לעת מעת, הקבוצה בבעלות יהיו/או ו שבבעלות"ן הנדל לנכסי
 /או "ההסכם"(.ו" הבניה ניהול"הסכם 

 תוספת, החברה של מניות בעלי אסיפת אישרה 2015 באפריל 15 ביום (2)
 לתקופה הבניה ניהול שירותי הסכם יוארך פיו על, הבניה ניהול להסכם

. התוספת התנאים באותם 2015 במאי 12 מיום החל שנים חמש של
 26אושרה על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה האם ביום 

 , בהתאמה.2015במרס  30וביום  2015במרס 
 

 הבניה ניהול שירותי .ב

רכישת מקרקעין לצורכי הקמת פרויקט בניה ובהמשך גם לאחר קבלת  לאחר
החלטה על תחילת הקמתו של פרויקט בניה, תספק החברה האם לחברה את 

 שירותי ניהול הבניה המפורטים בהסכם ניהול הבניה. 
 
 הפרויקט באתר ניהול שירותי להעמדת זכות .ג

 שירותי להעמדת ראשון סירוב זכות תהא האם לחברה כי, הצדדים בין הוסכם
 אלה ניהול ששירותי ובלבד מטעמה ומנהלים עובדים של הפרויקט באתר ניהול

 והמפורסמים הכללי החשב ידי על הקבועים בתעריפים או שוק בתנאי יועמדו
 שירותים נותני עם"התקשרות  בעניין האוצר משרד של הכללי החשב באתר

 .לפרויקט התקציב במסגרת והכל מביניהם הנמוך לפי", חיצוניים
 
 התמורה .ד

 
בתוספת מע"מ,  5% -ל זכאית האם החברה תהא, הניהול לשירותי בתמורה

מסכומם הכולל של עלויות הפרויקט, למעט עלות רכישת הקרקע ולרבות 
עלויות מימון והוצאות ביצוע העבודות )כהגדרתן בהסכם( וזאת במקרה של 

-סגרת התקציב כפי שיאושר עלביצוע העבודות באמצעות קבלן ראשי והכל במ
ריבוי קבלנים  שלידי החברה לפרויקט, כמפורט בסעיף ב' לעיל. במקרה 

 2.5%קבלנים( תהא החברה האם זכאית לתוספת של  5-וספקים )יותר מ
 בתוספת מע"מ כדין. 7.5%נוספים, ובסך הכל 

 
 תחרוג הפרויקט ביצוע של הכוללת והעלות במידה כי בהסכם נקבע עוד

 שינוי ללא 10% -ב מאשר ביותר החברהידי -על שתאושר התקציב ממסגרת
, החברה דירקטוריון אישור לכך שניתן מבלי או הפרויקט של בהיקפו מקביל

 ועדת. החורג הסכום בגין ניהול לדמי זכאית הבניה ניהול חברת תהיה לא
 כאמור חריגה התקיימה האם שנה לחצי אחת תבחן החברה של הביקורת

 סכומים הניהול חברת תשיב אזי כאמור חריגה התגלתה ואכן במידה. לעיל
 .לחברה עסקים ימי 14 בתוך ששולמו עודפים
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 הכולל הרווח עללדוחות  פירוטים -  21ביאור  
 

 ואחזקה שכירות מדמי הכנסות .א
 

 ההרכב .1

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
 

 51,648 50,510 59,163 שכירות מדמי הכנסות
 8,398 7,890 8,303 ניהול ודמי אחזקה הכנסות

 67,466 58,400 60,046 
 

 עיקריים מלקוחותדמי שכירות  הכנסות .2 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
 

 9,949 9,902 10,047 'אלקוח  -שכירות  דמי
 

 אחרות הכנסות .ב  
 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 
 2017 2016 2015 
 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 
 - - 31 רווח הון ממימוש רכוש קבוע, נטו

"ן נדל מכירת בגין התחייבות עדכון
 - 2,045 45 (1) להשקעה

 76 2,045 - 

 .4א'10ביאור  ראה (1) 
   

 וכלליות הנהלה, שיווק, מכירה הוצאות .ג
 
 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
 

 3,931 3,916 4,463 )*( האם לחברה ניהול דמי
 662 599 567 דירקטוריםשכר 
 21 23 21 פחת

 1,476 889 977 מקצועיים ירותיםש
 569 1,127 144 ושיווק מכירה
 90 136 119 אחרות

 6,291 6,690 6,749 
 

 לעיל. 1ד'20ראה ביאור  )*(
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 )המשך( הכולל הרווח על לדוחות פירוטים -  21ביאור 
 

 מימון)הוצאות(  הכנסות .ד  
 

 :מימון הכנסות מרכיבי פירוט .1

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
 

 בגין והכנסות שער הפרשי
 37 10 35 בבנקים פיקדונות

 שניתנו מהלוואות מימון הכנסות
 38 17 - נטו, קשורים לצדדים

 נמדדיםה ערך בניירות שינוי
 - - 155 דרך רווח או הפסד הוגן בשווי

 344 261 593 אחרות מימון הכנסות

 783 288 419 
 

 :מימון הוצאות מרכיבי פירוט .2

 בדצמבר 31ביום סתיימה הלשנה ש 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
 

 1,268 326 405 הוצאות עמלות בנק וערבויות

 - 27 404 שער הפרשי
הוצאות מימון בגין אשראי לזמן 

 735 243 156 יםבנקאי יםקצר מתאגיד
הוצאות מימון בגין אשראי לזמן 

ים בנקאי יםמתאגיד ארוך
 6,445 13,983 13,014 ואחרים
 3,079 2,390 5,200 חוב אגרות בגין מימון הוצאות

שינוי בניירות ערך הנמדדים 
 107 76 - בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

הוצאות מימון מהלוואות שניתנו 
 - - 79 לצדדים קשורים, נטו

 31 375 - אחרות מימון הוצאות
 על הוונו אשר מימון הוצאות

 (1,080) - - בהקמה להשקעה"ן נדל

 19,258 17,420 10,585 
 
 :הפסד או ברווח שהוכרו השער הפרשי סך פירוט להלן .3

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 
 2017 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
 

 29 (44) (517) נטו, שער הפרשי
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 כוניםיהול סימכשירים פיננסיים ונ -  22ביאור 
 

 סיכונים פיננסיים  ניהול .א
 

 כללי  .1

בפני ההנהלה צורך ליטול לעתים הנדל"ן מעמידה  בענףפעילותה של החברה 
שינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה  כגון, פיננסיים במכשירים הכרוכים םסיכוני

 ושינויים בשער החליפין של הש"ח לדולר. 
 

 ביעדיה לעמוד להנהלה לאפשר נועדה החברה של הסיכונים ניהול מדיניות
 בהתאם והגבלתה החשיפה של האפשריות התוצאות הערכת"י ע העסקיים

קריטריונים אלו מתבססים על . החברה דירקטוריון"י ע שנקבעים לקריטריונים
 נכסי של השכירות במחיריבהתחשב בתחזיות לגבי התפתחויות  ניםהערכת הסיכו

מקרקעין, שינויים בשער החליפין,  יות, לרבות עלובנייה עלויות, מניב"ן נדל
 ריבית והאינפלציה.הבשיעורי 

 
 חשיפה לאינפלציה .2

, החברה של העסקיות התוצאות על השפעה במשק האינפלציה ברמת לשינויים
 למדד ברובן צמודותשכירות ואחזקה  מדמיהחברה  שהכנסות העובדה לאור

 .לצרכן המחירים
 
 חשיפה לשינוי שיעור הריבית .3

 מזומנים תזרימי סיכון

לסך של  2017 בדצמבר 31 ליום המסתכם הצמדה ללא קצר לזמן אשראילחברה 
 משתנה התלוי בגובה ריבית הפריים בשיעור ריבית הנושא"ח ש אלפי 5,908 -כ

 .לעיל( 11)ראה ביאור 
 

 2017 בדצמבר 31 ליום שיתרתן הצמדה ללא ארוך לזמן הלוואות לחברה, בנוסף 
 אלפי ש"ח )כולל חלות שוטפת וריבית לשלם בסך של  46,000 -בכמסתכמת 

 אלפי ש"ח( הנושאות ריבית בשיעור משתנה התלוי בגובה ריבית הפריים 2,000 -כ
 .לעיל( 14)ראה ביאור 

 
 בדצמבר 31 ליוםההתחייבות בגינן  שיתרתאגרות חוב ללא הצמדה  לחברהכן,  כמו 

ריבית בשיעור  הנושאות ,2018בשנת  לפרעוןאלפי ש"ח  23,635 -בכ מסתכמת 2017
 15)ראה ביאור  520 מסדרהבאג"ח ממשלתי  הנקובהמשתנה התלוי בגובה ריבית 

 .לעיל(
 

 בגין מזומנים תזרימי לסיכון חשיפה לחברה המדווחות בתקופות, האמור לאור
 .יםוהנכס ההתחייבות יתרת בין הפער בגובה הריבית בשיעורי שינויים

  
 סיכון שווי הוגן

 285,114 -בכמסתכמת  2017 בדצמבר 31 ליום שיתרתן ארוך לזמן הלוואות לחברה
אלפי ש"ח(  8,376 -ת וריבית לשלם בסך של כות שוטפיוואלפי ש"ח )כולל חל

קבועה, החושפות את החברה לסיכון בגין שינויים בשוויין ההוגן, הנושאות ריבית 
התחייבויות פיננסיות אלה כתוצאה משינויים אפשריים בשיעורי ריבית השוק. 

אינן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ולפיכך לשינויים בשיעורי הריבית אין 
 השפעה על רווח או הפסד. החברה אינה נוהגת לבצע הגנה בגין חשיפה כלכלית זאת.

 
 31 ליוםההתחייבות בגינן  שיתרת צמודות למדדאגרות חוב  לחברהכן,  כמו 

 בסך של חלות שוטפתאלפי ש"ח )כולל  124,361 -בכ מתמסתכ 2017 בדצמבר
 .קבועה ריבית הנושאותאלפי ש"ח(  12,601 -כ 

 
כמפורט לעיל, לקבוצה מכשירים פיננסיים לזמן קצר וארוך הנושאים ריבית 
בשיעור קבוע והחושפים מחד את הקבוצה לסיכונים בגין שווי הוגן כתוצאה 
משינויים בשיעורי הריבית ומנגד מאפשרים בקרה על תזרימי המזומנים שהחברה 

 תידרש לשאת בהם בגין תשלומי ריבית. 



 "מבע נכסים לוינשטין
 

 )המשך( המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים
 

-  55  - 

 כונים )המשך(יהול סיפיננסיים ונ מכשירים -  22ביאור 
 

 )המשך( פיננסיים סיכונים ניהול .א
 
 חשיפה לשינוי שיעור הריבית )המשך( .3
 

 סיכון שווי הוגןסיכון תזרימי מזומנים ו
 

 ליום הפיננסיים המכשירים של הספרים ערך את מציגה להלן הטבלה
 שווי הוגן כאמורהחשופים לסיכוני תזרים מזומנים ולסיכוני  2017 בדצמבר 31

 לעיל, בהתאם למועדי הפירעון החוזיים או מועדי קביעת הריבית, כמוקדם:
 

 
 ריבית

 שנה עד אפקטיבית
1-2 

 שנים
2-3 

 שנים
3-4 

 שנים
4-5 

 שנים
 5 מעל

 שנים

 טרם
נקבע 
מועד 
 פירעון

 "חש אלפי % 

 לסיכוני החשופים פריטים
         מזומנים תזרים

         
         :פיננסיים נכסים

בתאגידים  פיקדונות
)מתוך יתרת  בנקאיים

המזומנים ושווי 
 - - - - - - 54,467  מזומנים(

 - - - - - - 1,157   פיקדונות
מוחזקת  לחברה ההלווא

המטופלת לפי שיטת 
 1,693 - - - - - - 2.10 השווי המאזני

 בפרויקט לשותף הלוואה
 - 1,776 82 79 77 74 72 3.40  מניב"ן נדל

         
         :פיננסיות התחייבויות

 בריבית ותשקלי הלוואות
מתאגידים  משתנה

 - - - 40,000 2,000 2,000 7,908 2.75 בנקאיים
 בריבית חוב אגרות

 - - - - - - 23,635 3.61 משתנה
         

 החשופים פריטים
         הוגן שווי לסיכוני

         
         פיננסיים:נכסים 
לחברה מוחזקת  ההלווא

המטופלת לפי שיטת 
 1,038 - - - - - - - השווי המאזני

         
         :פיננסיות התחייבויות

 בריבית שקליות הלוואות
 מתאגידים קבועה

 ואחרים  בנקאיים
         :)כולל ריבית לשלם(

 - 7,280 2,026 1,934 1,845 2,233 2,790 4.83 בהצמדה למדד -
 - 11,450 1,336 81,272 162,210 5,152 5,586 3.75 ללא הצמדה -

קבועה  בריבית חוב אגרות
 - 63,005 12,601 12,601 12,601 12,601 12,601 2.30 בהצמדה למדד
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 כונים )המשך(יהול סימכשירים פיננסיים ונ -  22ביאור 
 

 )המשך( פיננסיים סיכונים ניהול .א
 
 לשינוי שיעור הריבית )המשך( חשיפה .3
 

 סיכון שווי הוגן )המשך(סיכון תזרימי מזומנים ו
 

 ליום הפיננסיים המכשירים של הספרים ערך את מציגה להלן הטבלה
החשופים לסיכוני תזרים מזומנים ולסיכוני שווי הוגן כאמור  2016 בדצמבר 31

 לעיל, בהתאם למועדי הפירעון החוזיים או מועדי קביעת הריבית, כמוקדם:
 

 
 ריבית

 שנה עד אפקטיבית
1-2 

 שנים
2-3 

 שנים
3-4 

 שנים
4-5 

 שנים
 5 מעל

 שנים

 טרם
נקבע 
מועד 
 פירעון

 "חש אלפי % 

 לסיכוני החשופים פריטים
         מזומנים תזרים

         
         :פיננסיים נכסים

בתאגידים  פיקדונות
)מתוך יתרת  בנקאיים

המזומנים ושווי 
 - - - - - - 134,338  מזומנים(

 - - - - - - 241   פיקדונות
מוחזקת  לחברה ההלווא

המטופלת לפי שיטת 
 1,659 - - - - - - 2.1 השווי המאזני

 בפרויקט לשותף הלוואה
 2,163 - - - - - - 3.4  מניב"ן נדל

         
         :פיננסיות התחייבויות

 בריבית ותשקלי הלוואות
מתאגידים  משתנה

 - - 40,000 2,000 2,000 2,000 10,466 2.7 בנקאיים
 בריבית חוב אגרות

 - - - - - 23,567 17,798 3.68 משתנה
         

 החשופים פריטים
         הוגן שווי לסיכוני

         
         נכסים פיננסיים:

לחברה מוחזקת  ההלווא
המטופלת לפי שיטת 

 1,151 - - - - - - - השווי המאזני
         

         :פיננסיות התחייבויות
 בריבית שקליות הלוואות
 מתאגידים קבועה

 ואחרים  בנקאיים
         :)כולל ריבית לשלם(

 - 22,102 1,929 1,840 2,227 2,572 2,683 3.9 למדדבהצמדה  -
 - 25,779 81,272 162,210 5,152 5,096 7,483 3.7 ללא הצמדה -

קבועה  בריבית חוב אגרות
 - 75,377 12,563 12,563 12,563 12,563 40 2.3 בהצמדה למדד
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 כונים )המשך(יהול סימכשירים פיננסיים ונ -  22ביאור 
 

 )המשך( פיננסיים סיכונים ניהול .א
 
 נזילות  סיכוני .4

 
 קצר לזמן בנקאי אשראי באמצעות השוטפת הפעילות צרכי את מממנת החברה

. היקפי המימון לזמן קצר מותאמים לצרכים ההנהלה להחלטת בהתאם, וארוך
 המשתנים של החברה. 

 
 אלפי 52,520 -כ של בהיקף קצר לזמן אשראי יתרות לחברה 2017בדצמבר  31 ליום

לזמן ארוך )הלוואות מבנקים ואגרות חוב(  ואשראי( 2018בשנת  לפירעון"ח )ש
 "ח.ש אלפי 432,498 של בהיקף

 
החברה לנהל את נזילותה על ידי פיקוח ותכנון התשלומים לספקים ונותני  מדיניות

 שירותים. מעקב אחר נזילות לזמן קצר נמדד על בסיס יומי, שבועי וחודשי. 
 

כולל אומדן של החברה  הפיננסיות ההתחייבויות של החוזיים הפירעון מועדי להלן
 :)תזרימי מזומנים בלתי מהוונים( תשלומי ריבית

 

 
1-12 

 חודשים
1-5 

 שנים
 5 מעל

 "כסה שנים

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
     

     :2017 בדצמבר 31 ליום
 קצר לזמן אשראי

 5,908 - - 5,908 בנקאיים מתאגידים
 813 - - 813 שירותים ונותני ספקים
 4,219 - - 4,219 זכות ויתרות זכאים

התחייבות בגין רכישת 
 13,357 - - 13,357 נדל"ן להשקעה
 464 - - 464 צדדים קשורים

 ארוך לזמן הלוואות
 בנקאיים מתאגידים

 374,479 21,520 331,318 21,641 ואחרים
 166,384 67,353 59,099 39,932 חוב אגרות

 3,063 - 3,063 - אחרות התחייבויות

 86,334 393,480 88,873 568,687 
     

     :2016 בדצמבר 31 ליום
 קצר לזמן אשראי

 7,631 - - 7,631 בנקאיים מתאגידים
 1,065 - - 1,065 שירותים ונותני ספקים
 2,698 - - 2,698 זכות ויתרות זכאים

התחייבות בגין רכישת 
 1,428 - - 1,428 נדל"ן להשקעה
 620 - - 620 צדדים קשורים

 ארוך לזמן הלוואות
 בנקאיים מתאגידים

 426,371 55,995 348,550 21,826 ואחרים
 188,035 81,445 84,509 22,081 חוב אגרות

 2,172 - 2,172 - אחרות התחייבויות

 57,349 435,231 137,440 630,020 
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 )המשך( פיננסיים סיכונים ניהול .א
 
 כוני אשראי יס .5

 
 מופקדים החברה של המזומנים ושווי המזומנים יתרות 2017בדצמבר  31 ליום

 איתנותם בדבר הערכה שוטף באופן מבצעת ההנהלה. בישראל בנקאיים בתאגידים
 להערכת, בהתאם. מתקשרת החברה עימם הפיננסיים המוסדות של הפיננסית

  .קלוש הינו אלה יתרות בגין האשראי סיכון החברה הנהלת
 

לבחון ו הלקוחות חובות איכות על שוטף באופן מעקב בצעהיא ל החברהמדיניות 
 קיימות בגינם לחובות בהתייחס ספציפי באופן מסופקים לחובות הפרשה פתיזק

 הלקוחות חוב יתרת את לגבות החברה ביכולת שאין לכך אובייקטיביות ראיות
 בעל של מהותיים כלכליים קשיים או פירעון יכולת אי לגבי הסבירות בגין)כגון 
 .שניתנה האשראי תקופת במסגרת( החוב

 
לכך, יתרות הלקוחות של -מספר רב של לקוחות. אימ נובעותהקבוצה  הכנסותרוב 

 . 2017בדצמבר  31מייצגות ריכוז משמעותי של סיכון אשראי ליום הקבוצה אינן 
 

 השכירות בחוזי. המניבים הנכסים בגין ללקוחותקצר מועד  אשראי נותנת החברה
 . שונות לתקופות מראש שכירות דמי השוכרים משלמים החברה מתקשרת בהם

 
לא נרשמה הפרשה  2016 -ו 2017בדצמבר  31נכון לימים  הכספיים בדוחותלפיכך, 

 העבר. ניסיוןלחובות מסופקים בגין יתרות הלקוחות וזאת בהתבסס על 
 

 :אשראי לסיכוני החברה חשופה בגינם הפיננסיים הנכסים פירוט להלן
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 

 
 144,727 72,123 מזומנים ושווי מזומנים

 241 1,157 פיקדונות 
 או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ערך ניירות

 9,926 16,042 הפסד
 1,424 3,053 (1)  לקוחות
 1,956 295 אחרים חובה ויתרות חייבים

 37,797 - חייבים בגין מכירת נדל"ן להשקעה 
 4,973 4,819 ארוך לזמן הלוואות

 201,044 97,489 "כסה
   
   :הלקוחות סעיף הרכב להלן (1)

 763 1,105 ביטחונות קיימים בגינם לקוחות
 661 1,948 ביטחונות קיימים לא בגינם לקוחות

 1,424 3,053 "כסה

 
 :לקוחות של חובות גיול להלן

 
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 ערך ירידת ברוטו ערך ירידת ברוטו 
 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

     
 - 1,394 - 2,998 בפיגור אינם
 - - - 39  שנה עד יום 121 של פיגור

 - 30 - 16 פיגור של מעל לשנה

 3,053 - 1,424 - 
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 )המשך( פיננסיים סיכונים ניהול .א
 

  החליפין בשער לשינוי חשיפה .6
 

 עשויים מסויימים שכירות חוזי"ן, נדל נכסי השכרת בתחום מפעילותה כחלק
, לחברה סכומי מזומנים ושווי בנוסף. לדולר בהצמדה או בדולרים נקובים להיות

אלפי ש"ח ליום  3,235 אלפי ש"ח )סך של 4,599 של בסךמזומנים הנקובים בדולרים 
לסיכונים הנובעים  מסוימתאלה לחברה חשיפה  מסיבות(. 2016בדצמבר  31

 משינויים בשער החליפין של הש"ח לדולר. 
 

 :תמצית המכשירים הפיננסיים לפי חלוקה לקבוצות .ב
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 

 
   נכסים

   
 144,727 72,123 מזומנים ושווי מזומנים

   
 241 1,157  פיקדונות

   
   וחייבים הלוואות
 1,424 3,053 לקוחות
 1,956 295 חובה ויתרות חייבים

 37,797 - חייבים בגין מכירת נדל"ן להשקעה 
 4,973 4,819 ארוך לזמן הלוואות

   
  הוגן בשווי פיננסיים הנמדדים נכסים

   הפסד או רווח דרך
 או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ערך ניירות

 9,926 16,042 הפסד

 201,044 97,489 פיננסיים נכסים"כ סה

   

   התחייבויות
   

   מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות
 38,470 52,520 ואחרים בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי
 1,065 813 שירותים ונותני ספקים
 2,698 4,219 זכות ויתרות זכאים

 1,428 13,357 נדל"ן להשקעההתחייבות בגין רכישת 
 620 464 קשורים צדדים

 356,179 320,738 ואחרים בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות
 146,968 111,760 חוב אגרות

 2,172 3,063 אחרות התחייבויות

 549,600 506,934 פיננסיות התחייבויות"כ סה
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   שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .ג
 

 מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי   .1
 

 גילוי שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים  א.
 

 :ההוגן לשווי קירוב מהווה שלהם הספרים ערך אשר פריטים
 

ונכסים פיננסיים הנמנים על ות פיקדוניתרות מזומנים, הערך בספרים של 
אשראי  ,ויתרות חובה חייבים, לקוחותמזומנים ושווי מזומנים, ההון החוזר )

הינם בעלי אופי  אשר, (ונותני שירותים ספקיםויתרות זכות,  לזמן קצר, זכאים
 תואם או מהווה קירוב לשוויים ההוגן.  ,שוטף

 
 שטרם הקרן שיתרת שניתנו לחברה מוחזקת הלוואותהערך בספרים של 

קט נדל"ן והלוואה לשותף בפרוי )ברובה( משתנה ריבית נושאת בגינן נפרעה
 בדוחות על המצב הכספי של היתרה ובהתאם ,מניב הנושאת ריבית משתנה

  .ההוגן לשוויין קירוב מהווה, 2017 בדצמבר 31 ליום החברה
 

 נפרעה שטרם הקרן שיתרת בנקאיים מתאגידים הלוואותהערך בספרים של 
 בדוחות על המצב הכספי של היתרה ובהתאם ,משתנה ריבית נושאת בגינן

  .ההוגן לשוויין קירוב מהווה, 2017 בדצמבר 31 ליום החברה
 

 קבוצות של ההוגן והשווי בספרים הערך את מפרטת שלהלןהטבלה  
 ההוגן שוויים פי על שלא הכספיים בדוחות המוצגים, הפיננסיים המכשירים

 :)או קירוב לשוויים ההוגן(
 

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 
 ערך

 בספרים
 שווי
 הוגן

 ערך
 בספרים

 שווי
 הוגן

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

     פיננסיות התחייבויות
 הלוואות מתאגידים בנקאיים

לזמן ארוך )בריבית ואחרים 
     :לשלם ריבית כולל קבועה(

 (32,808) (33,353) (18,814) (18,108) למדד בהצמדה -
 (283,474) (286,992) (271,683) (267,006) ללא הצמדה  -

אגרות חוב )סדרה א'( ללא 
 (42,757) (41,086) (24,155) (23,635) הצמדה בריבית משתנה )*(

אגרות חוב )סדרה ב'( בהצמדה 
 (124,385) (123,719) (130,981) (124,361) למדד בריבית קבועה )*(

 השווי ההוגן נקבע בהתאם לציטוט מחיר אגרות חוב סחירות מהבורסה לניירות )*(
 ערך. הערך בספרים הוא בניכוי הוצאות הנפקה ולרבות סכומים בגין ריבית לשלם.
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 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך( .ג
 

 מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי )המשך( .1
 

 הוגןשווי  מדרג .ב
 

המכשירים הפיננסיים, המוצגים בדוחות  קבוצות אתלהלן מפרטת ש הטבלה
 31 ליום ההוגן השווי למדרג בהתאםהכספיים שלא על פי שוויים ההוגן 

 דעת ושיקולי אומדנים לעניין לעיל 3 ביאור גם)ראה  2017 בדצמבר
 (:משמעותיים

 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

     פיננסיות התחייבויות
הלוואות מתאגידים 

בנקאיים לזמן ארוך 
     )בריבית קבועה(:

 (18,814) - (18,814) - למדד בהצמדה -
 (271,683) - (271,683) - ללא הצמדה  -

 ללא'( א)סדרה  חוב אגרות
 (24,155) - - (24,155) משתנה בריבית הצמדה

'( ב)סדרה  חוב אגרות
 בריבית למדד בהצמדה

 (130,981) - - (130,981) קבועה
 

המכשירים הפיננסיים, המוצגים בדוחות  קבוצות אתלהלן מפרטת ש הטבלה
 31 ליום ההוגן השווי למדרג בהתאםהכספיים שלא על פי שוויים ההוגן 

 :2016 בדצמבר

 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

     פיננסיות התחייבויות
הלוואות מתאגידים 

בנקאיים לזמן ארוך 
     )בריבית קבועה(:

 (32,808) - (32,808) - למדד בהצמדה -
 (283,474) - (283,474) - ללא הצמדה  -

 ללא'( א)סדרה  חוב אגרות
 (42,757) - - (42,757) משתנה בריבית הצמדה

'( ב)סדרה  חוב אגרות
 בריבית למדד בהצמדה

 (124,385) - - (124,385) קבועה
 

 2 ברמה המסווגות הוגן שווי מדידות בדבר נוסף מידע ג.
 

 הערכה טכניקות פיננסיים מכשירים

 נעשה בהם נתונים
 במדידת שימוש
 ההוגן השווי

הלוואות מתאגידים 
בנקאיים לזמן ארוך 

 )בריבית קבועה(

ערך נוכחי  - מזומנים תזרימי היוון
של תזרימי המזומנים העתידיים 

כשהם מהוונים על בסיס שיעור 
 להלוואות המקובלהריבית 
 במועד המדידה. דומים בתנאים

 בטווח הנע היוון שיעור
 5.2% -ל 2.7% שבין
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 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך( .ג
 

 גילוי בדבר מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן .2
 

 הוגן שווי מדרג

 
השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מתבצעת תוך שימוש במדרג שווי הוגן  מדידת

 3המשקף את מהות הנתונים ששימשו בביצוע מדידת השווי ההוגן )ראה גם ביאור 
ת ערך הנמדדים בשווי הוגן לחברה ניירו בדבר אומדנים ושיקולי דעת משמעותיים(.

 1דרך רווח או הפסד אשר שווים נקבע בהתאם למחירי ציטוט בשוק פעיל )רמה 
  במדרג שווי הוגן(.

 
 כספיות יתרות של הצמדה תנאי .ד

 
 2017 בדצמבר 31 

 "כסה לדולר צמוד צמוד לא מדד צמוד 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
     

     נכסים
 72,123 4,599 67,524 - מזומנים ושווימזומנים 

 1,157 - 1,157 - פיקדונות 
 בשווי הנמדדים ערך ניירות
 16,042 - 10,090 5,952 הפסד או רווח דרך הוגן

 3,053 - 3,053 - לקוחות
 295 - 295 - חייבים ויתרות חובה

 4,819 1,038 3,781 - ארוך לזמן הלוואות
 5,952 85,900 5,637 97,489 
     

     התחייבויות
 יםקצר מתאגיד לזמןאשראי 
 (52,520) - (37,129) (15,391) ואחרים יםבנקאי

 (813) - (813) - ספקים ונותני שירותים
 (4,219) - (4,219) - זכאים ויתרות זכות

נדל"ן התחייבות בגין רכישת 
 (13,357) - (13,357) - להשקעה

 (464) - (464) - צדדים קשורים
 מתאגידים ארוך לזמן הלוואות

 (320,738) - (305,420) (15,318)  בנקאיים
 (111,760) - - (111,760) חוב אגרות

 (3,063) (689) (2,221) (153) אחרות התחייבויות
 (142,622) (363,623) (689) (506,934) 

 נכסים על התחייבויות  עודף
 (409,445) 4,948 (277,723) (136,670) (נכסים על התחייבויות)עודף 
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 )המשך( כספיות יתרות של הצמדה תנאי .ד
 

 2016 בדצמבר 31 

 "כסה לדולר צמוד צמוד לא מדד צמוד 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
     

     נכסים
 144,727 3,235 141,492 - מזומנים ושווימזומנים 

 241 - 241 - פיקדונות 
 בשווי הנמדדים ערך ניירות
 9,926 - 5,281 4,645 הפסד או רווח דרך הוגן

 1,424 - 1,424 - לקוחות
 1,956 - 1,956 - חייבים ויתרות חובה

חייבים בגין מכירת נדל"ן 
 37,797 - - 37,797 להשקעה
 4,973 1,151 3,822 - ארוך לזמן הלוואות

 42,442 154,216 4,386 201,044 
     

     התחייבויות
 יםקצר מתאגיד לזמןאשראי 
 (38,470) - (35,747) (2,723) ואחרים יםבנקאי

 (1,065) - (1,065) - ספקים ונותני שירותים
 (2,698) - (2,698) - זכאים ויתרות זכות

התחייבות בגין רכישת 
 (1,428) - (1,428) - מקרקעין

 (620) - (620) - צדדים קשורים
 מתאגידים ארוך לזמן הלוואות

 (356,179) - (325,509) (30,670) ואחרים בנקאיים
 (146,968) - (23,248) (123,720) חוב אגרות

 (2,172) (764) (1,358) (50) אחרות התחייבויות
 (157,163) (391,673) (764) (549,600) 

 נכסים על התחייבויות  עודף
 (348,556) 3,622 (237,457) (114,721) (נכסים על התחייבויות)עודף 

 
בגין שינויים  2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים החברה לא כללה ניתוחי רגישות  )*(

בגורמי שוק עיקריים מאחר ובין היתר השינוי הקיצוני ביותר אשר היה על החברה 
 לסיכון מהותי. לנתח במסגרת ניתוח הרגישות אינו חושף את החברה
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 טחונותיב .ה
 

 שניתנו טחונותיב 
 

קיימים נכסים פיננסיים כלשהם המשמשים כביטחונות  לא 2017בדצמבר  31 ליום 
 יםלטובת הבטחת ההתחייבויות לתאגיד וששועבד לנכסים באשר. החברהלהתחייבויות 

 '.ג17ראה ביאור  יםבנקאי
 

 שהתקבלו ביטחונות 
  
 לריכוז באשר לעיל (5)'אשהתקבלו בגין חובות לקוחות ראה סעיף  לביטחונות באשר 

 .אשראי סיכוני
 

 שניתנו ערבויות .ו
 

 .'ב17 ביאור ראה
 

 בחברה ההון ניהול מדיניות .ז
 

 :כדלקמן הם בחברה( Capital) ההון ניהול מדיניות יעדי

 .חי כעסק ולפעול להמשיך החברה יכולת את להבטיח .א

 .השקעתם על כהחזר הולמת תשואה בחברה המניות לבעלי לספק .ב
 .הנוכחי העסקי מיצובה על לשמור לחברה שיאפשרו נאותים הון יחסי על לשמור .ג

 .עמידה באמות מידה פיננסיות שנקבעו על ידי תאגידים בנקאיים ד.
 

 בענף כמקובל מיטבי הון יחס שימוראלה באמצעות  יעדים להשגתפועלת  החברה
 כפי החשבונאי ההון מרכיבי את כהון מחשיבה חברהה .פעילה היא בהם ובשווקים
. החברה בוחנת את ההון באמצעות יחס ההון )כהגדרתו הכספיים דוחותיהב שמופיעים

את כלל ההתחייבויות  כוללהחוב המותאם  כאשרבתוספת ההון,  המותאם לחוב( לעיל
ויתרת ניירות ערך המוחזקים  המזומניםלמוסדות פיננסיים בניכוי מזומנים ושווי 

החברה מנהלת את מבנה ההון ומבצעת בו התאמות מפעם לפעם  הנהלתלמסחר. 
 ביחס העמידה ולצורך לה הדרוש ההון מבנה את לשמר בכדי שונים באמצעים ונוקטת

 .הוגדרוש בטווחים המותאם לחוב ההון
 

 :2016 -ו 2017 בשנים מותאם לחוב ההון יחס להלן
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "חש אלפי "חש אלפי 

 
   :ההון פריטי

 657,454 808,389 הכספיים בדוחות כמדווח הון
   

   :המותאם החוב פריטי
 376,811 337,022 בנקאיים מתאגידים הלוואות

 164,806 147,996 חוב אגרות
 (144,727) (72,123) מזומנים ושווי מזומנים - בניכוי
 דרך הוגן בשווי הנמדדים ערך ניירות - בניכוי
 (9,926) (16,042) הפסד או רווח

 386,964 396,853 המותאם החוב"כ סה

   

 62.9% 67.1% הון בתוספת מותאם לחוב הון יחס



 "מבע נכסים לוינשטין
 

 )המשך( המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים
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 למניה רווח -  23 ביאור
 

 :למניה הנקי הרווח חישוב לצורך בחשבון שהובאו המניות ומספר הנקי הרווח נתוני להלן
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2017 2016 2015 
 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 בחישוב ששימש, לשנה הנקי הרווח
 107,059 89,402 111,582 :למניה הרווח

    
 ששימשהמשוקלל  המניות מספר

    :למניה הרווח בחישוב
    

 ליום הנפרעות המניות מספר
 13,501,750 13,501,750 13,501,750 בינואר 1
    

 מניות של המשוקלל המספר
 - - 221,918 השנה במהלך שהונפקו

    
מספר המניות המשוקלל ששימש 

 13,501,750 13,501,750 13,723,668 בחישוב הרווח הבסיסי למניה
    

 7.93 6.62 8.13 רווח נקי למניה )בש"ח(:
 

  
 תקופת הדיווח לאחר אירועים -  24 ביאור

 
( כי Maalot Standard & Poor'sהודיעה חברת הדירוג "מעלות" ) 2018במרס  12ביום  .א

 -היא מעלה את הדירוג לסדרות האג"ח הלא מובטחות )סדרות א' וב'( של החברה ל
'ilA+מ '- 'ilA.' 

 

ש"ח  0.75החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  החליט דירקטוריון 2018במרס  14ביום  .ב
 .2018במרס  29אלפי ש"ח(, אשר ישולם ביום  10,801 -למניה )סך של כ

 
 
 
 



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 א'נספח 
 

 2017בדצמבר  31רשימת חברות מוחזקות ליום 
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 בעלות שיעור 

 ועקיפין במישרין
 % 

  
  מאוחדות חברות .א

 100 בע"מ 86משולם לוינשטין בצוע 

 100 לוינשטין בע"מ מגדל

 100 "מבע בתחנה נכסים לוינשטין
  
  ופעילויות משותפות חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני .ב

 50 "מבע( 1998"ז )שלכ.א.מ. כ

 50 עסקה משותפת 28לילינבלום 

 50 טורקיז עסקה משותפת לניהול מקרקעין -לוינשטין 

 50 עסקה משותפת - CPM, לוינשטין 1אטריום 

 50 בתחנהעסקה משותפת  -שו"ב  -לוינשטין 

 50  עסקה משותפת - ת"א 29פמה הברזל  לוינשטין
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מלוינשטין נכסים 
 
 

 נפרדיםדוחות כספיים 
 

 2017בדצמבר  31ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 לוינשטין נכסים בע"מ

 ג', לתקנות ניירות ערך 9מידע כספי נפרד לפי תקנה 
 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 2017 בדצמבר 31 ליום

 
 ן כ ו ת ה

 
 עמוד 
  
  

 2 על מידע כספי נפרד החשבון המבקר הרואמיוחד של דוח 
  

  כספיים נתונים
  

 3 על המצב הכספי כספיים נתונים 
  

 4 הכוללרווח על הכספיים נתונים 
  

 5-6 תזרימי המזומניםעל כספיים נתונים 
  

 7-14 מידע מהותי נוסף 
 
 
 



 
 פאהן קנה ושות'
 משרד ראשי:
 בית פאהן קנה

 32רחוב המסגר 
 6721118אביב –תל

 6136101מיקוד , 36172ד "ת
 

 03-7106666טל' 
 03-7106660פקס' 

www.gtfk.co.il 
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 2796 מספר:
 תשע"ח כ"ז באדר :אריךת

 2018 במרס 14
 
 
 
 

 לכבוד

 בעלי המניות של לוינשטין נכסים בע"מ

 

 א.נ, 

 

ג' לתקנות ניירות 9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  הנדון:
  1970 -ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 

ולכל אחת משלוש  2016-ו 2017בדצמבר  31נכסים בע"מ )להלן "החברה"( לימים  של לוינשטין 1970
ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע  2017בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע 
 בהתבסס על ביקורתנו.הכספי הנפרד 

 
סך הנכסים בניכוי סך , אשר מוחזקתהדוחות הכספיים של חברה המידע הכספי מתוך לא ביקרנו את 

-ו 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  42,162 -ו 52,166 לסך של והסתכמ לה, נטוהמיוחסים ההתחייבויות 
  10,004 הסתכם לסך של מוחזקת זו חברה בגין החברה ברווחבעלי המניות של , בהתאמה ואשר חלק 2016

, 2015 -ו 2016, 2017ר בדצמב 31אלפי ש"ח בשנים שהסתיימו בימים  7,173 -אלפי ש"ח ו 8,201 אלפי ש"ח,
הומצאו לנו  הםשדוחותי ,יםחשבון אחר יהדוחות הכספיים של אותה החברה בוקרו על ידי רואבהתאמה. 

חשבון  יוחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוח רוא
 .  יםאחר

 
מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את  לתקני ביקורתערכנו את ביקורתנו בהתאם 

הכספי הנפרד הצגה מוטעית  הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע
מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי 
הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד של 

רה וכן הערכת נאותות ההצגה של האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החב
בסיס נאות לחוות  יםמספקודוח רואי החשבון האחרים המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו 

 דעתנו. 
 

, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל יםחשבון אחר ילדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוח של רוא
ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 9הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות לתקנה 

 .1970 -התש"ל 
 
 
 
 

 פאהן קנה ושות'
   רואי חשבון



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 נתונים כספיים על המצב הכספי
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 בדצמבר 31  

 2016 2017 מידע 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח נוסף 
    

    שוטפים נכסים
 140,341 28,616 3 ושווי מזומניםמזומנים 

 205 1,121  פיקדונות 
 9,926 16,042 4 ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 862 2,668  לקוחות
 863 374  חייבים ויתרות חובה

 14,914 10,859 7 יתרות חובה עם חברות מוחזקות
 - 831  מסים לקבל

 - 36,288  נכס מוחזק למכירה

  96,799 167,111 
    

    נכסים שאינם שוטפים
 2,163 2,088  הלוואות לזמן ארוך

 47,230 55,881 7 הלוואות לחברות מוחזקות
 271,682 337,223  השקעות בחברות מוחזקות

 615,004 741,415  נדל"ן להשקעה
 32,104 32,523  נדל"ן להשקעה בהקמה

 38 40  , נטורכוש קבוע

  1,169,170 968,221     

 1,135,332 1,265,969  סה"כ נכסים
    
    

    התחייבויות שוטפות
 37,987 52,037 א'5 ים ואחריםבנקאי יםאשראי מתאגיד

 853 668  ספקים ונותני שירותים
 10,777 8,532  זכאים ויתרות זכות

 - 18,500  מקדמה בגין מכירת נדל"ן להשקעה
 - 13,000  רכישת נדל"ן להשקעה התחייבות בגין
 618 464 7 צדדים קשורים

 963 -  מסים לשלם

  93,201 51,198 
    

    התחייבויות שאינן שוטפות
 199,179 163,738 ב'5 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 146,968 111,760 ג'5 אגרות חוב
 2,776 3,890  התחייבויות אחרות

 77,757 84,991 6 מסים נדחים
  364,379 426,680 

    
    הון

 135 144  הון מניות
 320,369 376,590  פרמיה על מניות

 336,950 431,655  עודפים
  808,389 657,454     

 1,135,332 1,265,969  סה"כ התחייבויות והון 
 
 
 

   
 ערן עמרם שאול לוטן דוד גת

 סמנכ"ל כספים ודירקטורמנכ"ל  הדירקטוריון"ר יו
 

 .2018 במרס 14 תאריך אישור הדוחות הכספיים:



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 נתונים כספיים על הרווח הכולל
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 בדצמבר 31 סתיימה ביוםהלשנה ש  

 2015 2016 2017 מידע 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח נוסף 
 

     הכנסות 
 49,293 47,394 56,245  מדמי שכירות ואחזקה

שערוך נכסי נדל"ן להשקעה ונדל"ן 
 12,399 6,121 27,160  להשקעה בהקמה, נטו 

  83,405 53,515 61,692 
     

     תיועלו
 2,810 3,686 5,606  אחזקת נדל"ן להשקעה

 4,920 4,552 5,173   הנהלה וכלליות מכירה, שיווק, הוצאות

  10,779 8,238 7,730      
     

 53,962 45,277 72,626  רווח תפעולי 
     

 1,161 732 1,057  הכנסות מימון
 (9,281) (11,059) (13,532)  הוצאות מימון

      (8,120) (10,327) (12,475)  הוצאות מימון, נטו
     

 45,842 34,950 60,151  רווח לאחר מימון
     

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, 
 73,871 52,483 65,541  נטו

     
 119,713 87,433 125,692  רווח לפני מסים על הכנסה 

     
 (12,654) 1,969 (14,110) 6 מסים על הכנסה

     
 107,059 89,402 111,582  רווח נקי וכולל לשנה 

     
     

     
 7.93 6.62 8.13  בסיסי )בש"ח(: למניה נקי רווח

 
 



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 נתונים כספיים על תזרימי המזומנים
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 בדצמבר 31 סתיימה ביוםהלשנה ש 

 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 107,059 89,402 111,582 רווח נקי לשנה

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
 (77,022) (26,567) (90,013) ('אנספח שוטפת ) המזומנים מפעילות

 30,037 62,835 21,569 פעילות שוטפתשנבעו מ ,נטו ,מזומנים
    
    

    פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
 (28) (11) (5) השקעה ברכוש קבוע 

 (48) (8,673) (111,438) להשקעה השקעה בנדל"ן
 - - (1,888) נדל"ן להשקעהמכירת בגין  םמס ששול

 - - 18,500 מכירת נדל"ן להשקעהמקדמה בגין 
 (2,572) (311) (406) תוספות לנדל"ן להשקעה בהקמה

 (2,875) 5,068 3,550 תנועה ביתרות חובה עם חברות מוחזקות
הוגן דרך רווח רכישת ניירות ערך הנמדדים בשווי 

 (1,271) (2,014) (5,961) או הפסד, נטו
 (395) (5,500) (8,730) מתן הלוואה לזמן ארוך לחברה מוחזקת

 - (2,163) (9,997) , נטומתן הלוואות
 1,707 1,344 (916) שינוי בפיקדונות, נטו

 (5,482) (12,260) (117,291) עילות השקעהפל שימשוש ,נטו ,מזומנים
    
    

    פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
 - - 56,230 (הנפקה הוצאות)בניכוי  מניות הון הנפקת

 (16,877) (27,004) (16,877) דיבידנד ששולם
 - 123,680 - הנפקת אגרות חוב )בניכוי הוצאות הנפקה(

 (17,674) (17,674) (17,674) פירעון אגרות חוב
 4,251 32,810 - בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות קבלת
 (9,670) (40,621) (10,959) הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ןפירעו

 25,000 - (25,000) הלוואות לזמן ארוך מאחריםרעון( י)פקבלת 
 (3,683) (2,610) (1,723) , נטויםבנקאי יםאשראי לזמן קצר מתאגידקיטון ב

 מפעילות  שנבעו ,נטו ,מזומנים
     (18,653) 68,581 (16,003) מימון (פעילותל שימשו)ש

    
    

 5,902 119,156 (111,725) ושווי מזומנים במזומנים)ירידה(  עליה
    

 15,283 21,185 140,341 לתחילת השנהושווי מזומנים יתרת מזומנים 
    

 21,185 140,341 28,616 לסוף השנהושווי מזומנים יתרת מזומנים 
 
 



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 נתונים כספיים על תזרימי המזומנים )המשך(
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 בדצמבר 31 סתיימה ביוםהלשנה ש 

 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 
 

התאמות הדרושות כדי להציג את  -נספח א' 
    המזומנים מפעילות שוטפת: תזרימי

    :מזומניםהכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות בניכוי 

 (73,871) (10,483) (65,541) דיבידנד שהתקבל, נטו
 1 3 3 פחת

ונדל"ן להשקעה  להשקעה"ן נדל נכסי שערוך
 (12,399) (6,121) (27,160) נטובהקמה, 

הוגן דרך רווח שינוי בניירות ערך הנמדדים בשווי 
 107 76 (155) או הפסד

 (38) (17) 79 שערוך הלוואה שניתנה לחברה מוחזקת 
 (239) 2,180 (1,343) שערוך הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב

 6,512 (6,776) 9,122 מסים נדחים, נטו
 (84,995) (21,138) (79,927) 
    

    :והתחייבויותשינויים בסעיפי רכוש 
 (33) 87 (1,164) בלקוחות וחייבים ויתרות חובה )גידול(קיטון 

 1,841 (3,847) (1,794) גידול )קיטון( ביתרות מסים שוטפים
 177 385 (251) ספקים ונותני שירותיםגידול )קיטון( ב

 3,256 (1,658) (3,326) בזכאים ויתרות זכותגידול )קיטון( 
 (1,470) 68 505 נטושינוי ביתרות שוטפות עם חברות מוחזקות, 

 487 (375) (154) שינוי ביתרות צדדים קשורים, נטו
 (1,353) (89) 1,166 גידול )קיטון( בהתחייבויות אחרות

 (5,018) (5,429) 2,905     

 (90,013) (26,567) (77,022) 
    
    

    פעולות שלא במזומן -נספח ב' 

בהקמה השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה 
 485 3,724 922 כנגד ספקים, זכאים ויתרות זכות

כנגד התחייבות בגין השקעה בנדל"ן להשקעה 
 - - 23,000 רכישת נדל"ן להשקעה

המרת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 12,500 - - להלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 133,249 - - העמדה מחדש של הלוואות לזמן ארוך
 

    מידע נוסף על תזרימי המזומנים -ג'  נספח

    מזומנים ששולמו במהלך התקופה עבור:
 16,877 27,004 16,877 דיבידנד

 10,465 8,895 14,154 ריבית
 6,577 8,655 16,216 מסים על הכנסה

    מזומנים שהתקבלו במהלך התקופה עבור:
 - 42,000 - דיבידנד

 319 251 312 ריבית
 2,274 - - הכנסהמסים על 
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 כללי .1

 
ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות 9המידע הכספי הנפרד ערוך בהתאם לתקנה 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 
 

 מדיניות חשבונאית .2
 

במסגרת הנתונים מוצגת ת( ומשותפועסקאות )חברות מאוחדות בחברות מוחזקות החברה השקעת 
סכום נטו, המיוחס לבעלי המניות של החברה, של על בסיס  הכספיים על המצב הכספי שפורטו לעיל

במסגרת הנתונים הכספיים על סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות בגין חברות מוחזקות כאמור. 
וח הכולל, נכלל סכום נטו, המיוחס לבעלי המניות של החברה, של סך ההכנסות הדוחות על הרו

בניכוי סך ההוצאות בגין חברות מוחזקות. יתרות בין חברתיות, לרבות הלוואות שניתנו לחברות 
מוחזקות, מוצגות בנפרד במסגרת הדוחות הכספיים בהתאם לסכומים המתייחסים בגין יתרות 

 כאמור לחברה כחברה אם.
 

בעריכת הנתונים הכספיים והמידע הכספי הנפרד נעשה שימוש במדיניות החשבונאית המפורטת 
לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים,  2בביאור 

, פרט לאמור לעיל באשר לטיפול החשבונאי המתייחס להשקעות עיקרי המדיניות החשבונאיתבדבר 
 קות ולחלק בתוצאות חברות מוחזקות.בחברות מוחז

 
 
 המיוחסים לחברה האם מזומנים ושווי מזומנים .3
 

 ההרכב:
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

   במטבע ישראלי
 5,094 10,303 מזומנים בקופה ובתאגידים בנקאיים

 132,012 13,714 (1לזמן קצר בתאגידים בנקאיים ) תפיקדונו
 24,017 137,106 

   במטבע חוץ
 3,235 4,599 מזומנים בקופה ובתאגידים בנקאיים

 28,616 140,341 

שוטפת , ונושאים ריבית חודשים שלושה עד של לתקופות הינם קצר לזמן הפיקדונות (1)
 .המבוססת על שיעור הריבית בגין הפקדה שבועית

 
 

 המיוחסים לחברה האם פסדה או רווח דרך הוגן יבשוו הנמדדים ערך ניירות .4
 

 ההרכב:
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 2,804 2,846 אגרות חוב ממשלתיות
 7,122 12,308 אגרות חוב קונצרניות

 - 888 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

 16,042 9,926 
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 מידע בדבר התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה האם .5

 
 ואחרים בנקאיים מתאגידיםאשראי  א.

 
 ההרכב:

 

שיעור 
ריבית 
 משוקלל

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן
ללא 

 סה"כ הצמדה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 

     
     :2017בדצמבר  31ליום 

 5,908 5,908 - (1) 2.4  הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

 9,676 7,096 2,580  בנקאיים מתאגידים
 36,167 23,566 12,601  חלות שוטפת של אגרות חוב

 216 6 210  ריבית לשלם בגין הלוואות לזמן ארוך
 70 70 -  ריבית לשלם בגין אגרות חוב

  15,391 36,646 52,037 

     
     :2016בדצמבר  31ליום 

 7,631 7,631 - (1) 2.4  הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

 10,985 8,544 2,441  מתאגידים בנקאיים
 17,674 17,674 -  חלות שוטפת של אגרות חוב

 1,533 1,291 242  ריבית לשלם בגין הלוואות לזמן ארוך
 164 124 40  ריבית לשלם בגין אגרות חוב

  2,723 35,264 37,987 

 ריבית הפריים. על בסיס (1)
 

 ואחרים  בנקאיים מתאגידים הלוואות ב.
 
 ההרכב: (1)

 
שיעור ריבית 
  משוקלל ליום

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 2017 2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 
    

לזמן ארוך בריבית  ותהלווא
 33,353 18,108 4.8 קבועה בהצמדה למדד

לזמן ארוך בריבית  ותהלווא
 129,509 109,522 4.1 קבועה ללא הצמדה

הלוואות לזמן ארוך בריבית 
 48,835 46,000 (1) 2.8 משתנה ללא הצמדה 

  173,630 211,697 
 (10,985) (9,676)  חלויות שוטפות  -בניכוי 
 (1,533) (216)  ריבית לשלם -בניכוי 

  163,738 199,179 

 על בסיס ריבית הפריים. (1)
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 )המשך( פיננסיות המיוחסות לחברה האם מידע בדבר התחייבויות .5
 

 )המשך(ואחרים  בנקאיים מתאגידים הלוואות ב.
 

 :פירעון מועדי (2)
בדצמבר  31 

2017 

 אלפי ש"ח 
  

 9,892 וריבית לשלם תות שוטפיוחלו -שנה ראשונה 
 9,385 שנה שניה

 9,055 שנה שלישית
 123,206 שנה רביעית

 3,362 שנה חמישית
 18,730 ואילךשנה שישית 

 173,630 
 

 אגרות חוב ג.
 

 ההרכב: (1)

 
שיעור ריבית 
  משוקלל ליום

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 2017 2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 
    

ערך נקוב של אגרות חוב סדרה א' 
בריבית משתנה ללא הצמדה )כולל 

 41,365 23,635 3.6 ריבית לשלם( 
ערך נקוב של אגרות חוב סדרה ב' 

בריבית קבועה בהצמדה למדד )כולל 
 125,669 126,010 2.3 ריבית לשלם( 

הוצאות הנפקה נדחות  -בניכוי 
 (2,228) (1,649)  שטרם הופחתו 

 (17,674) (36,166)  תות שוטפיוחלו -בניכוי 
 (164) (70)  ריבית לשלם -בניכוי 

  111,760 146,968 
 
 

 :ןפירעומועדי  (2)
בדצמבר  31 

2017 

 אלפי ש"ח 
  

 36,236 וריבית לשלם תות שוטפיוחלו -שנה ראשונה 
 12,601 שנה שניה

 12,601 שנה שלישית
 12,601 שנה רביעית

 12,601 שנה חמישית
 63,005 שנה שישית ואילך

 149,645 
 
 -ש"ח ו 1.025ו הי 2017בדצמבר  31בבורסה ליום סדרה א' וסדרה ב' החוב  תואגר ישער (3)

 ש"ח, בהתאמה. 1.0426
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 המיוחסים לחברה האם על הכנסהמסים מידע בדבר  .6
 

 מסים נדחים א.
 

 המסים הנדחים מוצגים בסעיפים הבאים במאזן:

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 77,757 84,991 שאינן שוטפותמוצג בהתחייבויות 

 
 

 :2016-2017להלן ההרכב והתנועה בסעיף מסים נדחים במהלך השנים 
 

 
בגין נדל"ן 
 להשקעה

בגין הפרשים 
זמניים 
 סה"כ אחרים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 (84,533) 8 (84,541) 2016בינואר  1יתרה ליום 

 11,505 (32) 11,537 שינויים בשיעורי המס
 (4,729) 36 (4,765) סכומים שנזקפו לרווח או הפסד

 (77,757) 12 (77,769) 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 (7,234) 27 (7,261) סכומים שנזקפו לרווח או הפסד

 (84,991) 39 (85,030) 2017בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 
 על הרווח הכוללמסים על הכנסה הכלולים בדוחות הרכב ה ב.

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 (6,359) (4,812) (6,788) מסים שוטפים

 (6,512) (4,729) (7,234) מסים נדחים
התאמת יתרות מסים נדחים בגין 

 - 11,505 - שינויים בשיעורי המס
 217 5 (88) מסים בגין שנים קודמות

 (14,110) 1,969 (12,654) 
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 )המשך(המיוחסים לחברה האם על הכנסה מסים מידע בדבר  .6
 

להלן התאמה בין סכום המס "התיאורטי" שהיה חל ובין סכום המס על הרווח מפעולות  .ג
 :ההפסד וארגילות כפי שנזקף בדוחות הרווח 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
חלק החברה ברווחי חברות רווח לפני 

 על הכנסה מסיםמוחזקות, נטו, ולפני 
 45,842 34,950 60,151 כמדווח בדוח רווח או הפסד

 26.5% 25% 24%  חל על החברההסטטוטורי השיעור המס 
 12,148 8,738 14,436 הוצאות מס תיאורטיות

    תוספת )חיסכון( במס בגין:
 - (11,505) - שינויים בשיעורי המס

 16 16 16 הוצאות לא מוכרות
 (217) (5) 88 מסים בגין שנים קודמות 

 707 787 (430) אומי אינפלציה ושונותית
 12,654 (1,969) 14,110 הדיווח בשנת הכנסה על מסים

 
 הפסדים וניכויים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות ד.

 
רכי מס להעברה לשנים ולחברה אין הפסדים עסקיים לצ 2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים 
 הבאות.

 
 
 צדדים קשורים עסקאות ויתרות עם בעלי עניין ו .7
 

 בעלת השליטה בחברה וחברות הקבוצה .א
 

בעלת השליטה בחברה החל ממועד הקמתה הינה משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ  
 "החברה האם"(, חברה ציבורית המאוגדת בישראל.  -)להלן 

 
 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.

 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

   החברה האם:

 (618) (464) בסעיף צדדים קשורים

 (761) (907) בסעיף זכאים ויתרות זכות

   
   חברות מוחזקות:

 14,914 10,859 חברות מוחזקותבסעיף יתרות חובה עם 

 47,230 55,881 בסעיף הלוואות לחברות מוחזקות 
 

 פרטים נוספים: 

 מחירי ותנאי שוק.  ותת משקפוהפיננסי ותההנהלה, תנאי היתר להערכת (1)
 .2017בדצמבר  31ליום דוחות הכספיים המאוחדים ל 9גם ביאור  ראה (2)
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 קשורים )המשך( צדדיםוויתרות עם בעלי עניין  עסקאות . 7
 

 יןיעסקאות עם בעלי ענ .ג
 

 הכנסות )הוצאות( 
 בדצמבר 31 סתיימה ביוםהלשנה ש 

 2017 2016 2015 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
    עסקאות עם חברת האם:

הוצאות דמי ניהול לחברה האם, כולל 
 (6,270) (5,160) (6,416) החזר הוצאות בהתאם להסכמי הניהול 

    
    עסקאות עם חברות קשורות:

 790 713 214 הכנסות ריבית
 1,753 1,306 1,115 הכנסות דמי ניהול

    
    דירקטור: -עסקאות עם איש מפתח ניהולי 

 (662) (599) (567) דירקטורים 4 עבורגמול 
 

 נעשו במהלך העסקים הרגיל. ןענייעסקאות עם בעלי 
 

 הסכם ניהול עם חברת האם ד.
 

 31 ליוםהכספיים המאוחדים  לדוחות 5ד'20 -ו 1'ד20להסכם דמי ניהול, ראה ביאור  באשר
 .2017בדצמבר 

  
 
 המיוחסים לחברה האם וניהול סיכונים מכשירים פיננסיים .8
 

 ניהול סיכונים פיננסיים  א.
 

 סיכוני נזילות
 

בדצמבר  31להלן מועדי הפירעון החוזיים של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה ליום 
2017: 

 
1-12 

 חודשים
1-5 

 שנים
 5מעל 

 סה"כ שנים
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     
 5,908 - - 5,908 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 668 - - 668 ספקים ונותני שירותים
 3,083 - - 3,083 זכאים ויתרות זכות

 13,000 - 13,000 - התחייבות לרכישת נדל"ן להשקעה
 464 - - 464 צדדים קשורים

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 200,671 21,520 163,037 16,114  בנקאיים
 166,384 67,353 59,099 39,932 אגרות חוב

 2,755 - 2,755 - התחייבויות אחרות

 392,933 88,873 237,891 66,169 סה"כ
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 )המשך( המיוחסים לחברה האםמכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  .8
 

 ניהול סיכונים פיננסיים )המשך( א.
 

 סיכוני נזילות )המשך(
 

בדצמבר  31להלן מועדי הפירעון החוזיים של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה ליום 
2016: 

 
1-12 

 חודשים
1-5 

 שנים
 5מעל 

 סה"כ שנים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     
 7,631 - - 7,631 לזמן קצר מתאגידים בנקאייםאשראי 

 853 - - 853 ספקים ונותני שירותים
 1,779 - - 1,779 זכאים ויתרות זכות

 618 - - 618 צדדים קשורים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 247,039 55,995 174,743 16,301 בנקאיים ואחרים
 188,035 81,445 84,509 22,081 אגרות חוב

 1,824 - 1,824 - התחייבויות אחרות

 447,779 137,440 261,076 49,263 סה"כ
 
 תנאי הצמדה של יתרות כספיות ב.

 
 2017בדצמבר  31 

 
 צמוד
 מדד

 לא
 צמוד

צמוד 
 סה"כ לדולר

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
     

     נכסים
 28,616 4,599 24,017 - ושווי מזומניםמזומנים 

 1,121 - 1,121 - פיקדונות 
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך 

 16,042 - 10,090 5,952 רווח או הפסד
 2,668 - 2,668 - לקוחות

 149 - 149 - חייבים ויתרות חובה
 10,859 - 10,859 - יתרות חובה עם חברות מוחזקות

 2,088 - 2,088 - הלוואות לזמן ארוך
 55,881 1,038 54,843 - מוחזקותהלוואות לחברות 

 5,952 105,835 5,637 117,424 

     התחייבויות
 (52,037) - (36,646) (15,391) ים ואחריםבנקאי יםאשראי מתאגיד

 (668) - (668) - ספקים ונותני שירותים
 (3,083) - (3,083) - זכאים ויתרות זכות

התחייבות בגין רכישת נדל"ן 
 (13,000) - (13,000) - להשקעה

 (464) - (464) - צדדים קשורים
הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 (163,738) - (148,420) (15,318) ואחרים
 (111,760) - - (111,760) אגרות חוב
 (2,755) (689) (1,913) (153) אחרות תהתחייבויו

 (142,622) (204,194) (689) (347,505) 
     

התחייבויות )עודף עודף נכסים על 
 (230,081) 4,948 (98,359) (136,670) התחייבויות על נכסים(

 
  



 לוינשטין נכסים בע"מ
 

 מידע מהותי נוסף )המשך(
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 וניהול סיכונים המיוחסים לחברה האם )המשך( מכשירים פיננסיים .8
 

 )המשך( תנאי הצמדה של יתרות כספיות ב.
 
 2016בדצמבר  31 

 
 צמוד
 מדד

 לא
 צמוד

צמוד 
 סה"כ לדולר

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
     

     נכסים
 140,341 3,235 137,106 - ושווי מזומניםמזומנים 

 205 - 205 - פיקדונות 
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך 

 9,926 - 5,281 4,645 רווח או הפסד
 862 - 862 - לקוחות

 570 - 570 - חייבים ויתרות חובה
 14,914 - 14,914 - יתרות חובה עם חברות מוחזקות

 2,163 - 2,163 - הלוואות לזמן ארוך
 47,230 1,169 46,061 - הלוואות לחברות מוחזקות

 4,645 207,162 4,404 216,211 

     התחייבויות
 (37,987) - (35,264) (2,723) ים ואחריםבנקאי יםאשראי מתאגיד

 (853) - (853) - ספקים ונותני שירותים
 (1,779) - (1,779) - זכאים ויתרות זכות

 (618) - (618) - צדדים קשורים
הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 (199,179) - (168,509) (30,670) ואחרים
 (146,968) - (23,248) (123,720) אגרות חוב
 (1,824) (764) (1,010) (50) אחרות תהתחייבויו

 (157,163) (231,281) (764) (389,208) 
     

על התחייבויות )עודף עודף נכסים 
 (172,997) 3,640 (24,119) (152,518) התחייבויות על נכסים(

 
 

 שעבודים וערבויות .9
 

בדצמבר  31, הסתכמו ליום ביצוע כולל ערבויות ,סה"כ התחייבויות החברה לתאגידים בנקאים
(. להבטחת 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  193,616אלפי ש"ח ) 179,639 לסך של 2017

נכסי נדל"ן להשקעה אשר  2017 בדצמבר 31 ליוםעבדה החברה יהתחייבויותיה של החברה, ש
 31אלפי ש"ח ליום  594,586אלפי ש"ח ) 605,464 שווים ההוגן לאותו התאריך מסתכם לסך של

 (.2016בדצמבר 
 
 

 הדיווחתקופת אירועים לאחר  .10
 

 .החברה של המאוחדים הכספיים ותלדוח 24 ביאור ראה
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  לוישטין כסים בע"מ

  ("החברה")

  

  

  (חלק ד') פרטים וספים על התאגיד

  

  

  1לוישטין כסים בע"מ    שם החברה:

  511134298    מס' חברה:

  אביב-תל 23מגדל לוישטין, דרך מחם בגין       כתובת:

   03-7100200      טלפון:

      03-7100222      פקס:

  2017דצמבר  31   תאריך המאזן:

  2018רס במ 14    תאריך הדוח:
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    :רווח והפסד רבעויים (באלפי ש"ח)מאוחדים תמצית דוחות    -א'  10תקה 
  
  
  סה"כ שתי  4רבעון   3רבעון   2רבעון   1רבעון   
            

            הכסות
 67,466 16,676 17,396 16,800 16,594  מדמי שכירות ואחזקה    

081,40 - 17,125 -  שערוך כסי דל"ן להשקעה, טו  98,525 
 76 45 - - 31  הכסות אחרות

  16,625 33,925 17,396 98,121 166,067 
            

  
            עלויות

 8,603 2,194 2,656 1,916 1,837  אחזקת דל"ן להשקעה 
הוצאות מכירה, שיווק, ההלה 

  6,291  1,774  1,473  1,501  1,543  וכלליות

  3,380  3,417  4,129  3,968  14,894  
  

          

            
 151,173 94,153 13,267 30,508 13,245  רווח תפעולי

            
  )18,475(  )4,629(  )3,597(  )5,584(  )4,665(  הוצאות מימון, טו

            
 132,698 89,524 9,670 24,924 8,580  רווח לאחר מימון

            
חלק החברה ברווחי חברה 

מוחזקת המטופלת לפי שיטת 
  10,004  3,169  1,070  4,519  1,246  השווי המאזי 

            
 142,702 92,693 10,740 29,443 9,826  רווח לפי מסים על הכסה

            
  )31,120(  )20,735(  )2,984(  )4,908(  )2,493(  מסים על הכסה

            
  111,582  71,958  7,756  24,535  7,333  רווח קי וכולל לתקופה
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   בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן רשימת השקעות בחברות  - 11תקה 
    

  .כל המיות של החברות ה"ל אין סחרות בבורסה ליירות ערך  
  
  
  בע"מ 86משולם לוישטין ביצוע   .1
  

  ש"ח ע.. 2,500ש"ח סה"כ  1מיות רג' בות  2,500    הון פרע: .1
  ש"ח ע.. 1,125,000מיות בכורה יתות לפדיון סה"כ  1,125,000        

  מיות רג'. 2,500    במיות:החזקה  .2
  מיות בכורה יתות לפדיון. 1,125,000      

  בהון, בהצבעה ובסמכות למיוי דירקטורים. 100%    יעורי החזקה:ש .3
  אלפי ש"ח. 140,523    עלות מתואמת: .4
  אלפי ש"ח.   75,610    שווי מאזי: .5
ז"פ וללא  2.56% . היתרה ושאת ריבית קבועה בשיעורש"חאלפי  58    יתרת חו"ז: .6

  .קבוע
  
  מגדל לוישטין בע"מ  .2

      
    ש"ח  ע..  100ש"ח  סה"כ   1מיות רג' בות  100    הון פרע: .1
  מיות רג'. 100    החזקה במיות: .2
  בהון, בהצבעה ובסמכות למיוי דירקטורים. 100%    שיעורי החזקה: .3
  אלפי ש"ח. 31,784    עלות מותאמת:  .4
  ש"ח.   אלפי 55,147     שווי מאזי :    .5
וללא  2.56%אלפי ש"ח. היתרה ושאת ריבית קבועה בשיעור  10,553    ת חו"ז:יתר .6

  ז"פ קבוע.
  
  
  )חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזי) בע"מ (1998כ.א.מ. שלכ"ז (  .3
  

    ש"ח  ע..   602,000מיות רג' סה"כ  602,000    הון פרע: .1
  מיות רג'. 301,000    החזקה במיות: .2
  בהון, בהצבעה ובסמכות למיוי דירקטורים. 50%    שיעורי החזקה: .3
  אלפי ש"ח. 16,739    עלות מותאמת:  .4
  אלפי ש"ח. 52,166    שווי מאזי: .5
  אלפי ש"ח. ההלוואה צמודה לדולר.  1,038    יתרת הלוואת בעלים: .6
  היתרה איה צמודה וושאת ריבית משתה  אלפי ש"ח. 1,693    יתרת חו"ז: .7

  .0.5%בשיעור של פריים+
  
  
   לוישטין כסים בתחה בע"מ  .4
  

    ש"ח  ע..  5,000מיות רג' סה"כ  5,000    הון פרע: .1
  מיות רג'. 5,000    החזקה במיות: .2
  בהון, בהצבעה ובסמכות למיוי דירקטורים. 100%    שיעורי החזקה: .3
  אלפי ש"ח. 5    עלות מותאמת:  .4
  אלפי ש"ח. 154,300    שווי מאזי: .5
וללא ז"פ  2.56%ושאת ריבית קבועה בשיעור  היתרהאלפי ש"ח.  8    יתרת חו"ז: .7

  קבוע.
ש"ח. שטרי ההון הים ללא הצמדה ואים ושאים אלפי  53,150    שטרי הון: .6

  ריבית. תקופת שטרי ההון היה ללא מועד פירעון מוגדר.
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   אלפי ש"ח)(  הרווח הכולל של חברות בות וקשורות והכסות התאגיד מהן לתאריך המאזן   - 13תקה 
    

  רווח   שם החברה
 לפי מס

רווח  
 אחרי מס

דמי 
  יהול

הכסות 
  ריבית

  דיבידד

  -  -  480  2,204  3,406  בע"מ 86. משולם לוישטין ביצוע 1

  -  293  420  11,162  14,549  מגדל לוישטין בע"מ  . 2

  -  -  90  9,836  12,863  ) בע"מ1998כ.א.מ. שלכ"ז (  . 3

  -  -  63  42,171  54,592  לוישטין כסים בתחה בע"מ  . 4

  
  
  

   –תשלומים לבעלי עין ולושאי משרה בכירה     -  21תקה  
    

  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים
  (אלפי ש"ח)

  תגמולים אחרים
  (אלפי ש"ח)

  

היקף   תפקיד  שם
  משרה

שיעור 
החזקה 

  בהון 

תשלום   מעק  שכר
מבוסס 
  מיות

תשלומים 
בגין 

הסכם 
שירותי 
   ) )1יהול

תשלומים 
בגין 

הסכם 
יהול 
  )1(בייה 

דמי 
  ייעוץ

דמי   ריבית   אחר  עמלה
  שכירות

  סה"כ  אחר

משולם 
לוישטין 

הדסה 
  וקבלות בע"מ

  -  החברה האם

69.79%  -  -  -  4,805  1,612  -  -  -  -  -  -  6,416  

שעות  150  מבקר פים  גדעון באום
  שתיות

-  37  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  37  

  
  לדוחות הכספיים.  ד'20בביאור כמפורט והתוספת לו ויהול הביה להסכם ולו תיקון והיהול התי שירו להסכםבהתאם  )1(
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  המשך   - 21תקה 
  

  שכר שקיבלו בעלי עין  א.     
               

  אין.       
      
  דמי יהול וטובות האה שקיבלו בעלי עין   ב.     
      

ומכוח הסכם תיקון לו וה הוליההחברה משלמת דמי יהול ללוישטין הדסה מכוח הסכם 
  לדוחות הכספיים. ד' 20 ביאורפרטים וספים ראה ל ,לווהתוספת  שירותי הביה

      
  גמול דירקטורים  ג.     

  
  אלפי ש"ח (כולל הפרשה). 567 – 31.12.2017 – 1.1.2017

  .טרם שולם - 14.3.2018 – 1.1.2018      
  
  

  השליטה בתאגיד   - א 21תקה 
       

  ה היה בעלת השליטה בתאגיד. לוישטין הדס    
  
  

  עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש בהן עיין אישי  -   22תקה 
  

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעלת השליטה בחברה, לוישטין הדסה 
או שלבעלת השליטה יש עיין אישי באישורה ("עסקה עם בעל שליטה") אשר החברה, חברות 

שליטתה וחברות בות שלה התקשרו בה בתקופת הדוח או במועד מאוחר לתקופת הדוח ועד ב
  ן בתוקף במועד הדוח: ימועד הגשת דוח זה או שהיא עדי

  
  עסקאות זיחות  א.

  
החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מחים וכללים לסיווגה של  2010 סבמר 1ביום 

") עסקאות בעלי עייןעם בעל עיין בה (" עסקה של החברה או של חברה מאוחדת שלה,
) לתקות יירות ערך (עריכת דוחות כספיים 1(ד)()3(64כעסקה זיחה כקבוע בתקה 

"). כללים אלו ישמשו גם לצורך תקות דוחות כספיים(להלן: " 1993-שתיים), תש"ג
ל בחית היקף הגילוי בדוחות תקופתיים ובתשקיפים של החברה לגבי עסקה עם בע

לתקות יירות  22שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה עיין אישי כקבוע בתקה 
") תקות דוחות תקופתיים, (להלן: "1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש״ל

מבה וצורה),  - לתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  54ובתקה 
ין עסקה זו כקבוע בתקה יעיווח מיידי ב, וכן לצורך בחית הגילוי בד1969התשכ״ט 

  ) לתקות דוחות תקופתיים.6א(37
  

  עסקה תחשב כעסקה זיחה אם יתקיימו בה כל התאים הבאים:

היא איה "עסקה חריגה" (כמשמעות מוח זה בחוק החברות), כלומר,   ) 1(
שהיה במהלך העסקים הרגיל של החברה, שהיה בתאי שוק ושאיה עשויה 

  יע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.להשפ
מהון החברה המיוחס לבעלי המיות שלה,  0.2%סכום העסקה איו עולה על   )2(

בתוספת  31.12.2009בהתאם לדוחות הכספיים השתיים פרופורמה ליום 
ההון העצמי שיגויס (אם יגויס) במהלך ההפקה שהחברה מתכת לבצע או 

הון החברה המיוחס לבעלי המיות שלה בדוחות הכספיים השתיים מ 0.2%
  שיהיו בשים הבאות.  

  העסקה היה זיחה גם מבחיה איכותית.  ) 3(
שתיות (לדוגמה, השכרת כס על פי מספר שים), תיבחן -בעסקאות רב  ) 4(

זיחותה של העסקה על בסיס שתי (לדוגמה, האם דמי השכירות השתיים 
  ל הסכום המצוין לעיל).עולים ע

כל עסקה תיבחן בפי עצמה, אולם זיחותן של עסקאות שלובות או מותות   ) 5(
  תיבחן באופן מצרפי.

במקרים בהם תתעורר שאלה לגבי יישום הקריטריוים המפורטים לעיל,   ) 6(
תכלית  סתפעיל החברה שיקול דעת ותבחן את זיחותה של העסקה על בסי

  יים, הכללים והקווים המחים דלעיל.תקות דוחות תקופת
דירקטוריון החברה רשאי מעת לעת ועל פי שיקול דעתו, לשות את הקווים   ) 7(

  המחים והכללים המפורטים לעיל. שיוי כאמור ידווח כדרש על פי דין.
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 14.3.2018בישיבתו מיום ודירקטוריון החברה  11.3.2018בישיבתה מיום ועדת הביקורת 

ההתקשרות של מר אלון מרמלשטיין שהיו סמכ"ל הפיתוח העסקי בחברה אשרו כי 
שירותי מר מרמלשטיין לפיו החברה תקבל מעם החברה,  2012משת בהסכם האם, 

   שמאות עבור כסי החברה, מהווה עסקה זיחה.
  

 14.3.2018בישיבתו מיום ודירקטוריון החברה  11.3.2018בישיבתה מיום ועדת הביקורת 
"מגדל (להלן:  ההתקשרות של חברת בת של החברה, מגדל לוישטין בע"מאת אישרו 

חיות במגדל לוישטין,  30עד  להשכרתבהארכת הסכם החברה האם , עם ")לוישטין
  כעסקה זיחה. 

  
 14.3.2018בישיבתו מיום ודירקטוריון החברה  11.3.2018בישיבתה מיום ועדת הביקורת 

חברה אחות, לוישטין תיב הדסה ובין עם וישטין מגדל לההתקשרות של אישרו את 
  חיות במגדל לוישטין, כעסקה זיחה.  5עד  להשכרתהסכם בע"מ ב

  
 14.3.2018בישיבתו מיום ודירקטוריון החברה  11.3.2018בישיבתה מיום ועדת הביקורת 

 הגברת לירון צימר, בתו של הדירקטורעם מגדל לוישטין ההתקשרות של אישרו את 
  במגדל לוישטין, כעסקה זיחה. מקום חיה אחד  להשכרתהסכם ביוסף צימר, 

  
 14.3.2018בישיבתו מיום ודירקטוריון החברה  11.3.2018בישיבתה מיום ועדת הביקורת 

התקשרות של מגדל לוישטין עם חברת לוטן גרופ איטרשיול בע"מ את האישרו 
 2), להשכרת 45%אם, מר שאול לוטן, (שהיה חברה בה מחזיק בעל השליטה בחברה ה

  עסקה זיחה.     כ חיות במגדל לוישטין
  
 

  הסכמים עם בעלת השליטה  ב.
  
פרטים בדבר לברה מספר הסכמים עם בעלת השליטה בחברה, לוישטין הדסה. לח

   .לדוחות הכספיים ד'20 ביאורההסכמים ראה 
  
  
  

עין וושאי משרה בכירה בתאגיד, בחברה בת או בחברה  מיות וי"ע אחרים המוחזקים ע"י בעלי  - 24תקה 
  קשורה בתאריך הדוח

  
  .)2018-01-002019 סמכתאא( 7.1.2018 ראה דיווח מיידי של החברה מיום

  
  ממיות החברה.  69.8% - כמחזיקה החברה האם בלמועד הדוח 

  
  

    הון רשום, הון מופק ויירות ערך המירים    - א 24תקה 
  

  לדוחות הכספיים.  א'19ראה ביאור 
    

  מרשם בעלי מיות   -ב 24תקה 
  

  מיות החברה רשומות על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.           
  
  

  מען רשום   - א 25תקה 
      
  אביב.-, תל23המען הרשום של התאגיד: דרך מחם בגין     
 m_levin@levinstein.co.ilכתובת הדואר האלקטרוי:     
  03-7100200ן של התאגיד: מספר הטלפו    
  03-7100222מספר פקס:     
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   הדירקטורים של התאגיד   - 26תקה 
  

ד"ר יצה אורצקי   דוד גת  שם הדירקטור  
  (זיסמן)  

  יעל לוטן   יוסף צימר  שאול לוטן  רון קליימן   אילן אדמון 

  יתרקטורדי  דירקטור  דירקטור  דירקטור בלתי תלוי  דח"צ  דח"צית  יו"ר הדירקטוריון  סוג   1
  033345125  53945929  07660764  007873938  030560569  067873030  001397413  מס. ת.ז.  2

  
  1977  1955  1946  1946  1950  1947  1944  שת לידה  3
מען להמצאת כתבי   4

  דין-בי
, תל 18רוטשילד 

  אביב
  , 6רח' הזהרון   , הרצליה9העוגן 

  ראשון לציון
   8אויסטרך דוד 

  תל אביב
  

  , 23ם בגין דרך מח
  תל אביב

   ,24סעדיה עופרי 
  פתח תקווה

  , 23דרך מחם בגין 
  תל אביב

ישראלית   ישראלית  ישראלית  ישראלית   תיות  5
  ואמריקאית

  ישראלית  ישראלית  ישראלית

חברות בועדות   6
  דירקטוריון

בועדות  חבראיו 
  דירקטוריון

מכהת כחברה 
בועדת ביקורת, 

ועדת מאזן, בועדת ב
  בועדת ציות.תגמול ו

מכהן כיו"ר ועדת 
ועדת   ,ביקורת

מאזן, ועדת התגמול 
  וועדת הציות

מכהן כחבר בועדת 
בועדת    ,ביקורת

מאזן, ועדת תגמול 
  ובועדת ציות.

איו חבר בועדות 
  הדירקטוריון

איו חבר בועדות 
  הדירקטוריון

איה חברה בועדות 
  הדירקטוריון

האם בעל מומחיות   7
חשבואית ופיסית 

או בעל כשירות 
  2מקצועית 

בעל כשירות  
  מקצועית

  

מומחיות  תבעל
  חשבואית

בעל מומחיות 
  חשבואית

בעל כשירות 
  מקצועית

  

  לא רלבטי  לא רלבטי
  

  לא רלבטי

האם עובד של   8
התאגיד, של חברה 

בת ו/או קשורה שלו 
  או של בעל עיין בו 

משמש כמכ"ל   איו עובד החברה  האיו עובד החבר  ה עובדת החברהאי  איו עובד החברה
החברה וכמכ"ל 

לוישטין הדסה, וכן 
דירקטור במרבית 

החברות הבות 
והחברות הקשורות 

  של החברה.

כסמכ"ל  שימש
הכספים של החברה 

וכן של לוישטין 
עד ליום  הדסה

 כיהן. 31.12.2017
כדירקטור  בחלק 

מחברות הבות 
והחברות הקשורות 

עד ליום  של החברה
31.12.2017.  

משמשת יועצת 
חברת במשפטית 

לוישטין הדסה. 
מכהת כדירקטורית 

בחלק מחברות 
  הבות של החברה. 

מועד תחילת כהוה   9
  כדירקטור

  1986בשת   2010בשת   2010בשת   2010בשת   2010בשת 
  

   2005בשת 
  

  2006בשת 
  

בעל תואר מהדס    השכלה  10
מהפקולטה 

להדסה באית 
 .בטכיון

  בעלת תואר
ראשון במשפטים 

מהאויברסיטה 
העברית 
 .בירושלים

  בעל תואר ראשון
במדעי החברה 

)BA (
מהאויברסיטה 

עברית ה

 ין מדס בה
אזרחי, בוגר 

הטכיון הפדרלי 
  של שוויץ.

  דס אזרחימה
 BScתואר 

  מהטכיון בחיפה.

 תואר  בעל
חשבואות  ב
כלכלה ו

מאויברסיטת תל 
  .אביב

  תואר בעלת
ראשון במשפטים 

)LL.B ותואר (
ראשון במהל 

) BAעסקים (

                                                           
 רק באם מדובר בדירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוי  2
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ד"ר יצה אורצקי   דוד גת  שם הדירקטור  
  (זיסמן)  

  יעל לוטן   יוסף צימר  שאול לוטן  רון קליימן   אילן אדמון 

   לימודי מגיסטר
הפקולטה 

להדסה באית 
 בטכיון. 

  בוגר קורס
 שריםבוררים ומג

מטעם איגוד 
 .המהדסים

  בוגר קורס
דירקטורים 

מהמרכז 
הביתחומי 

  .רצליהה
  

  יבעלת תואר ש
במשפטים 

מאויברסיטת תל 
 .אביב

  בעלת תואר
טים שלישי במשפ

(ד"ר) 
מהאויברסיטה 

העברית 
בירושלים בתחום 

 .המסים

  בעלת תואר
יועצת מס 

 פדרלית מארה"ב. 

  בוגרת קורס
בחשבואות 

מטעם לשכת 
  עורכי הדין. 

 בירושלים. 

  יבעל תואר ש
)MBA הלבמ (

עסקים 
מהאויברסיטה 

העברית 
  בירושלים.

מהמרכז 
הביתחומי 
  בהרצליה. 

  

  בעלת רישיון
  לעריכת דין.

  

בחמש  התעסקות  11
  השים האחרוות

  יו"ר דירקטוריון
 ובעלים מכ"ל 

בחברת "לגת 
 .פיתוח בע"מ"

  יו"ר דירקטוריון
ומכ"ל ב.ד. יעוץ 

ושירותי הדסה 
 בע"מ.

  משמש כבורר
ומגשר בתחום 

 הקבלות.

  חבר דירקטוריון
 .של הטכיון

  חבר בלשכת
  .דסיםההמ

  

  בעלת משרד פרטי
לעריכת דין בתל 

  אביב.

  חברת הבעלים של
אדמון א.פ. 

 .שירותי יהול

  דירקטור
תרמוקיר ב

) 1980תעשיות (
 .בע"מ

  הליו"ר הוועד המ
במועצה הלאומית 

 .ילדהלשלום 

  ידירקטור חיצו
בחברת כרמית 

תעשיות ממתקים 
 בע"מ.

  יו"ר מועצת
מהלים של 

  דס, קבלןמה
 –ומפקח ביין 
צבקל חברה 

 להדסה וביין.

 הלה של חבר ה
 .להקת בת שבע

  הלהגזבר וחבר ה
בקרן תל אביב 

  לפיתוח.

  כ"ל החברהמ
מכ"ל לוישטין ו

 .הדסה

 מרבית דירקטור ב
החברות  הבות 

והחברות 
הקשורות של 

 החברה. 

  דירקטור בקבוצת
  חברות פרטיות.

  

 כ"ל  שימשכסמ
הכספים ואחראי 

על יהול סיכוי 
בחברה  שוק

ובלוישטין 
 .הדסה

 דירקטור שימש כ
במרבית החברות 
הבות והחברות 

הקשורות של 
  החברה.

  

  יועצת משפטית
 בלוישטין הדסה. 

  שימשה כמזכירת
החברה עד לחודש 

 . 2017ובמבר 

  דירקטורית בחלק
מחברות הבות 
והקשורות של 

  החברה.
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ד"ר יצה אורצקי   דוד גת  שם הדירקטור  
  (זיסמן)  

  יעל לוטן   יוסף צימר  שאול לוטן  רון קליימן   אילן אדמון 

ויליפוד 
  איטרשיול.

האם היו בן משפחה   12
של בעל עיין אחר 

  3בתאגיד

אביה של הגברת יעל   לא  לא  לא  לא
ן, דירקטורית לוט

  .בחברה

בתו של מר שאול   לא
לוטן, דירקטור 
ומכ"ל בחברה 

  בלוישטין הדסה. ו
האם הוא דירקטור   13

שהחברה רואה אותו 
כבעל מומחיות 

חשבואית ופיסית 
לצורך עמידה במספר 

המזערי שקבע 
  הדירקטוריון

  לא
  

  כן
  

  כן
  

  לא  כן  כן  לא

                                                           
  ה"ל למיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו 3
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  אגידושאי משרה בכירה של הת   - א 26תקה 

  
 

  )1(עירן עמרם   שאול לוטן  גדעון באום  שם ושא המשרה  

  007585391  מס. ת.ז.  1

  לעיל 26ראה תקה 

027247535  

  1974  1945  שת לידה  2

  1.1.2018  2010  תחילת כהוה  3

  סמכ"ל כספים  מבקר פים  תפקיד שממלא בתאגיד  4

  לא  כן  לא  האם מורשה חתימה עצמאי  5

6  
ין בתאגיד או בן האם הוא בעל ע

משפחה של ושא משרה בכירה 
  אחר או של בעל עין התאגיד

  לא

  לעיל 26ראה תקה 

  לא

  השכלה  7
בוגר חשבואות מאויברסיטת 
  תל אביב, רואה חשבון מוסמך

BA  הל עסקים בהתמחותבמ
  במימון.

  רו"ח מוסמך

  יסיון בחמש השים האחרוות  8
עוסק בראיית חשבון ומבקר 

  רות שוותפים בחב

  כ"ל כספים בחברתסמ
קרדן דלן ייזום ופיתוח 

 בע"מ

  הל כספים בחברת קרדןמ
 דלן ייזום ופיתוח בע"מ

  דירקטור בחברת אל הר
  הדסה ובין בע"מ

  
 לעיל). 26(פרטים בקשר למר צימר ראה בתקה  31.12.2017 מר צימר שימש כסמכ"ל הכספים בחברה עד  )1(

 .1.1.2018ים בחברה החל מיום מר עמרם משמש כסמכ"ל כספ
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 אחד. -מספר מורשי החתימה העצמאיים כפי שקבעו ע"י התאגיד    -ב 26תקה 
  
  

  רואה חשבון התאגיד  - 27תקה 
  

  , תל אביב. 32המסגר משרד רו"ח פאהן קה ושות',     
    
      

  המלצות והחלטות הדירקטוריון ואסיפה כללית מיוחדת של החברה  - 29תקה 
  

ש"ח למיה  0.75אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידד בסך של  2017במרס  6ביום  .29.1
 .2017במרס  23ש"ח), אשר ישולם ביום אלפי  10,126 -(סך של כ

  
ש"ח למיה  0.5דירקטוריון החברה חלוקת דיבידד בסך של  אישר 2017באוגוסט  22ביום  .29.2

  .2017 בספטמבר 7ביום  שולםאלפי ש"ח), אשר  6,751 -(סך של כ
  

ש"ח למיה  0.75אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידד בסך של  2018במרס  14ביום  .29.3
 . 2018במרץ  29 אלפי ש"ח), אשר ישולם ביום 10,801 -(סך של כ

  
  

    החלטות חברה   - א29תקה 
  

  לעיל.  22עסקאות המויות בתקה   .1א29
  

  
   הסדרי פטור, ביטוח ושיפוי  .2א29

    
, אישרה אסיפת בעלי המיות של החברה מספר החלטות הוגעות 5.5.2010ביום  .1

  לפטור שיפוי וביטוח, כדלקמן:
 

אישור התקשרות החברה בכתב למתן שיפוי מראש ובדיעבד לדירקטורים       א.
  ולושאי המשרה בחברה.

  
אישור התקשרות החברה בכתב לפטור מראש מהפרה של חובת הזהירות        ב.

ים ולושאי המשרה המכהים בחברה ואשר יכהו כלפי החברה לדירקטור
  בחברה.

  
קבלת החלטת מסגרת להשתתפות ברכישת פוליסת אחריות דירקטורים        ג.

וושאי משרה במסגרת פוליסת הביטוח של משולם לוישטין הדסה וקבלות 
  בע"מ, בעלת השליטה בחברה.

  
חריות דירקטורים לביטוח א הקיימת, אישור הצטרפות לפוליסת הביטוח      ד.

  וושאי משרה בחברה, של משולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ.
  

 קיבלה אסיפת בעלי המיות החלטות הוגעות לשיפוי וביטוח 15.11.2011ביום  .2
 כדלקמן:

תיקון סעיפי הביטוח והשיפוי בתקון החברה לאור כיסתו לתוקף של  .2.1
וי חקיקה), התשע"א, חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות יירות ערך (תיק

י השיפוי בובהתאמה תיקון כת )"חוק ייעול הליכי אכיפה"(להלן:  2011
הועקו בעבר לושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים של החברה אשר 

), ולהתאימם להוראות לוישטין הדסהוושאי משרה שהים מטעם 
החדשות שכסו לתוקף במסגרת חוק ייעול הליכי האכיפה ולאשר 
העקת כתבי שיפוי בוסח המתוקן לכלל ושאי המשרה בחברה (לרבות 

), לרבות לדירקטורים לוישטין הדסהלושאי המשרה שהים מטעם 
ולושאי המשרה המכהים היום וכפי שיכהו בחברה מעת לעת וכן 
לושאי המשרה והדירקטורים המכהים בחברות הבות שלה ו/או 

  קשורות.  בחברות
 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר שקיבל את אישור ועדת התגמול  7.2.2017ביום  .3
והביקורת של החברה, את הארכת פוליסת ביטוח ושאי המשרה של החברה, 
במסגרת פוליסת הביטוח של בעלת השליטה בחברה, משולם לוישטין הדסה 

דולר  15,000,000עד לגבול אחריות של  31.1.2018וקבלות בע"מ,  לתקופה שעד 
 דולר ארה"ב לשה. 7,500בפרמיה שתית של  ארה"ב
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אישר דירקטוריון החברה, לאחר שקיבל את אישור ועדת התגמול  30.1.2018ביום  .4
והביקורת של החברה, את הארכת פוליסת ביטוח ושאי המשרה של החברה, 
במסגרת פוליסת הביטוח של בעלת השליטה בחברה, משולם לוישטין הדסה 

ש"ח  60,000,000עד לגבול אחריות של  31.1.2019בע"מ, לתקופה שעד וקבלות 
 30.1.2018(ראה דיווח החברה מיום  ש"ח לשה 28,125 בפרמיה שתית של

 .)2018-01-009054אסמכתא מס' 
 
  

  
  

  בכבוד רב,
    

  
  
  

  
  שאול לוטן

 מכ"ל, דירקטור

   
  עירן עמרם

 סמכ"ל כספים
  
  
 
 

  2018במרס  14תאריך: 
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  שאלון ממשל תאגידי 
   

 עצמאות הדירקטוריון

   
  כון 

  
 לא כון

 בכל שת הדיווח כיהו בתאגיד שי דירקטורים חיצויים או יותר.  .1
  

ימים,  90בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהו שי דירקטורים חיצויים איה עולה על 
) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת הזמן 10(א.(ב)363כאמור בסעיף 

(בימים) בה לא כיהו בתאגיד שי דירקטורים חיצויים או יותר בשת הדיווח (ובכלל זה גם תקופת כהוה 
  שאושרה בדיעבד, תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצוים השוים): 

  
  .0דירקטור א':  

  
  .0דירקטור ב':  

  
 .2מספר הדירקטורים החיצויים המכהים בתאגיד כון למועד פרסום שאלון זה: 

  

 

 

  .3/7המכהים בתאגיד כון למועד פרסום שאלון זה:   5הדירקטורים הבלתי תלויים 4שיעור  .2
  

  .1/3שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שקבע בתקון התאגיד: 
  

X  קבעה הוראה בתק טי (לאון).לא רלוו  

_____ _____ 

בשת הדיווח ערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצויים (והדירקטורים הבלתי תלויים) ומצא כי הם קיימו  .3
(ו) לחוק החברות לעיין היעדר זיקה של הדירקטורים החיצויים -(ב) ו240בשת הדיווח את הוראת סעיף 

התאים הדרשים לכהוה כדירקטור חיצוי (או (והבלתי תלויים) המכהים בתאגיד וכן מתקיימים בהם 
 בלתי תלוי).

  

                                                           
  .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 4
 לרבות "דירקטורים חיצויים" כהגדרתם בחוק החברות. 5
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כל הדירקטורים אשר כיהו בתאגיד במהלך שת הדיווח, אים כפופים למהל הכללי, במישרין או בעקיפין  .4
  (למעט דירקטור שהוא ציג עובדים, אם קיימת בתאגיד ציגות לעובדים).

  
יצוין שיעור הדירקטורים שלא   -רקטור כפוף למהל הכללי כאמור) אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, הדי

 .1עמדו  במגבלה האמורה: 

  

כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של עין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא כחו  .5
(ב) לחוק 278פי סעיף בדיון ולא השתתפו בהצבעה כאמור (למעט דיון ו/או הצבעה בסיבות המתקיימות ל

  החברות):
   -אם תשובתכם היה "לא כון"  

 (א) סיפה:278האם היה זה לשם הצגת ושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף 
  במשבצת המתאימה).   xלא    (יש לסמן �כן    �

כאמור  יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור כחו בדיון ו/או השתתפו  בהצבעה למעט בסיבות
 בס"ק א:  _____.  

  

בעל השליטה (לרבות קרובו ו/או מי מטעמו), שאיו דירקטור או ושא משרה בכירה אחר בתאגיד, לא כח  .6
  בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשת הדיווח. 

  
ו/או  אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאיו חבר דירקטוריון

יצויו הפרטים הבאים לגבי וכחות כל  –ושא משרה בכירה בתאגיד כח בישיבות הדירקטוריון כאמור) 
  אדם וסף בישיבות הדירקטוריון כאמור:

  
  זהות: חן גור לוטן. 

  
  תפקיד בתאגיד (ככל וקיים): מהלת כסים מיבים, יהול ובקרת תהליכים.

  
ו בעל השליטה עצמו): בתו של בעל השליטהפירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שבחברת האם כח אי. 

  במשבצת המתאימה).   xלא    (יש לסמן �כן   Xהאם היה זה לשם הצגת ושא מסוים על ידו: 
) %44( 9/4בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשת הדיווח לשם הצגת ושא מסוים על ידו:  6שיעור וכחותו

  וכחות אחרת: _____
  
  
 רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה).לא �

 X 

  

                                                           
  מי מטעמו.תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או  6
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 כשירות וכישורי הדירקטורים

   
 כון

  
  כון לא

בתקון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהותם של כלל הדירקטורים    .7
  . 7קביעה ברוב רגיל איה חשבת מגבלה) –בתאגיד, שאים דירקטורים חיצויים (לעיין זה 

   –אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, קיימת מגבלה כאמור) יצוין 

 X 

פרק הזמן שקבע בתקון לכהות דירקטור: עד לתום האסיפה השתית השלישית שתתקיים לאחר   א.   
  מועד המיוי.

  

    הרוב הדרוש שקבע בתקון לסיום כהותם של הדירקטורים: רוב רגיל.  ב.   

בע בתקון באסיפה הכללית לשם סיום כהותם של הדירקטורים: כקבוע כמיין חוקי מין חוקי שק  ג.   
לקיומה של כל אסיפה כללית: בשעה שיהיו וכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, בעל מיות המחזיק, 

  מזכויות ההצבעה בחברה. (50%)או בעלי מיות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים 

  

    רוש לשיוי הוראות אלו בתקון: רוב רגיל. הרוב הד  ד.   

התאגיד דאג לעריכת תוכית הכשרה לדירקטורים חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על  .8
התאגיד והדירקטורים, וכן דאג לעריכת תכית המשך להכשרת דירקטורים מכהים, המותאמת, בין השאר, 

  לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד. 
במשבצת    xלא    (יש לסמן �כן    �יצוין האם התוכית הופעלה בשת הדיווח:  -כון"כם תשובתכם היה "א

 המתאימה)

 X 

 מומחיות בעלי להיות דירקטורים בדירקטוריון שעליהם של מזערי דרש מספר בתאגיד קבע א. .9
  ופיסית.  חשבואית

 .1ערי שקבע: יצוין המספר המז -אם תשובתכם היה "כון" 

  

                                                           
  חברת איגרות חוב איה דרשת לעות על סעיף זה. 7
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  -מספר הדירקטורים שכיהו בתאגיד במהלך שת הדיווח  ב.
  . 4: 8בעלי מומחיות חשבואית ופיסית

  .3: 9בעלי כשירות מקצועית
במקרה שהיו שיויים במספר הדירקטורים כאמור בשת הדיווח, ייתן התון של המספר המוך 

 השיוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהו בשת הדיווח.ימים מקרות  60ביותר (למעט בתקופת זמן של 

  

  בכל שת הדיווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משי המיים. א. .10
  יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור: _____. - אם תשובתכם היה "לא כון" 

משי המיים איה עולה על בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהו דירקטורים 
ימים, ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהו בתאגיד  60

 דירקטורים משי המיים: _____.

  

  מספר הדירקטורים מכל מין המכהים בדירקטוריון התאגיד כון למועד פרסום שאלון זה:   ב.
  .  ,2שים: 5גברים: 

_____  _____ 

 ישיבות הדירקטוריון (וכיוס אסיפה כללית)

   
 כון

  
 כון לא

  מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשת הדיווח:   א.   .11
  

  .2  ):  2017רבעון ראשון (שת 
  .2  רבעון שי:  

  .4  רבעון שלישי:                    
  .1  רבעון רביעי:                       

_____    
_____ 

השתתפותו  10לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהו בתאגיד במהלך שת הדיווח, יצוין שיעור  ב.
לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן)  -בישיבות הדירקטוריון (בס"ק זה 

  שהתקיימו במהלך שת הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהותו): 
  שורות וספות לפי מספר הדירקטורים). (יש להוסיף

_____  _____ 

                                                           
  .2005 –מקצועית), התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות 8
  . 8ר' ה"ש  9

   .2ר' ה"ש  10
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שם 
  הדירקטור

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
  דירקטוריוןה

  

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות      
ועדת 
  11ביקורת

שיעור 
השתתפותו 
בישיבות  

הועדה 
לבחית 
הדוחות 
     12כספיים

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות      
ועדת 
      13תגמול

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון 
וספות בהן הוא 

(תוך ציון שם  חבר
  הועדה)

דוד גת 
  (יו"ר)

89% )8/9(  -  -  -  -  

      100%  100%  100%  100%  100%  אילן אדמון   

יצה    
  אורצקי

100%  100%  100%  100%  100%      

      100%  100%  100%  100%  )7/9( 78%  ימןרון קלי   

      -  -  -  -  100%  שאול לוטן   

                                                           
 בוועדה זו.לגבי דירקטור החבר  11

 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 12
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13
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      -  -  -  -  100%  יוסף צימר   

   
  יעל לוטן

100%  -  -  -  -      

בשת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעיין יהול עסקי התאגיד בידי המהל הכללי וושאי  .12
יתוכחותם ו ות להביע את עמדתם. המשרה הכפופים לו, בלאה להם הזדמ  
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 הפרדה בין תפקידי המהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון

   
 כון

  
  כון לא

  בכל שת הדיווח כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון.  .13
בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון איה עולה 

) לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) 2א.(363מור בסעיף ימים כא 60על 
  תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור: _____.

 

  

  בכל שת הדיווח כיהן בתאגיד מהל כללי.   .14
ימים  90יה עולה על בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מכ"ל א

) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת 6א.(363כאמור בסעיף 
  הזמן (בימים) בה לא כיהן בתאגיד מכ"ל כאמור: _____.

  

  

בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהוה   .15
  (ג) לחוק החברות.121אם להוראות סעיף אושר בהת

X .(ה כאמורככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהו) טילא רלוו 

  

  קרוב של יו"ר הדירקטוריון.  איוהמכ"ל   .16

  –אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, המכ"ל הו קרוב של יו"ר הדירקטוריון) 

  

 _____ _____  .תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים: _____  א.

  (ג) לחוק החברות:   121הכהוה אושרה בהתאם לסעיף   ב.

  כן � 

  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____ 
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  מכהן כמכ"ל או כושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.  איובעל שליטה או קרובו    .17

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

 X 

  
  

 הביקורתועדת  

   
 כון

  
 לא כון

 _____ _____ -בשת הדיווח  כיהן לא הביקורת בועדת  .18

  קרובו. או השליטה בעל  א.

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

   

     יו"ר הדירקטוריון.  ב. 

דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד   ג.

  ו.בשליטת
   

 דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הותן דירקטור  ד.

  קבע.
   

  השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרסתו  ה.

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

   

שת מי שאיו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא כח ב   .19

  (ה) לחוק החברות. 115הדיווח בישיבות ועדת הביקורת, למעט בהתאם להוראות סעיף 
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מין חוקי לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשת הדיווח היה רוב   .20

של חברי הועדה, כאשר רוב הוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה 

  יצוי. דירקטור ח

יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור :   -אם תשובתכם היה "לא כון" 

._____ 

  

ועדת הביקורת קיימה בשת הדיווח ישיבה אחת לפחות בוכחות המבקר הפימי ורואה החשבון המבקר  .21

 ביהול העסקי של התאגיד.ובלא וכחות של ושאי משרה בתאגיד שאים חברי הוועדה, לעיין ליקויים 
  

בכל ישיבות ועדת הביקורת בה כח מי שאיו רשאי להיות חבר הועדה, היה זה באישור יו"ר הועדה ו/או  .22

  לבקשת הועדה (לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאיו בעל שליטה או קרובו). 
  

י אופן הטיפול בתלוות של עובדי התאגיד בשת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגב .23

 בקשר לליקויים ביהול עסקיו ולגבי ההגה שתיתן לעובדים שהתלוו כאמור.
  

היחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה  הביקורת (ו/או הועדה לבחית הדוחות הכספיים) ועדת  .24

, היו אותים לשם ביצוע עבודת הדיווח החשבון המבקר ושכר טרחתו ביחס לדוחות הכספיים בשת

  ביקורת וסקירה  ראויים.

  

  

 הועדה) בעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים -תפקידי הועדה לבחית הדוחות הכספיים (להלן 

   
 כון

  
 לא כון

יצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות הועדה לקראת   א.  .25

  ימי עסקים. 2בדירקטוריון  לאישור הדוחות הכספיים: הדיון 

_____ _____ 



  

  
  

  22

  

  ב.

מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון 

  לאישור הדוחות הכספיים: 

  ימי עסקים. 2):  2017דוח רבעון ראשון (שת 

  ימי עסקים. 2דוח רבעון שי:                          

  ימי עסקים. 2דוח רבעון שלישי:                     

  ימי עסקים. 3דוח שתי:                                 

  
_____  

  
_____ 

מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון   ג.  

  בדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים:

  ימי עסקים. 2):  2017ראשון (שת  דוח רבעון

  ימי עסקים. 2 דוח רבעון שי:                         

  ימי עסקים. 2דוח רבעון שלישי:                     

  ימי עסקים. 3דוח שתי:                                 

    

טוריון, בה דוו הדוחות הכספיים רואה החשבון המבקר של התאגיד השתתף בכל ישיבות הועדה והדירק   .26

  של התאגיד המתייחסים לתקופות הכללות בשת הדיווח.

  אם תשובתכם היה "לא כון", יצוין שיעור השתתפותו: ______

   

 _____  _____  בועדה התקיימו בכל שת הדיווח ועד לפרסום הדוח השתי, כל התאים המפורטים להלן:  .27

     משלושה (במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור). מספר חבריה לא פחת  א.  

(ג) לחוק החברות (לעין כהות חברי ועדת - (ב) ו115התקיימו בה כל התאים הקבועים בסעיף   ב.  
  ביקורת).

   

     יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוי.  ג.  
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     כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.  

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים   .ה  
  הוא בעל מומחיות חשבואית ופיסית.  

   

     חברי הוועדה תו הצהרה עובר למיוים.  ו.  

המיין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הוכחים היו   ז.  
  ם בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוי אחד לפחות.דירקטורי

   

אם תשובתכם הה "לא כון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשה של שאלה זו, יצוין ביחס לאיזה דוח   

 _____ _____  (תקופתי/רבעוי) לא התקיים התאי האמור וכן התאי שלא התקיים: _____.

 ועדת תגמול 

   
 כון

  
 כון לא

 במועד( רוב בה היוו החיצויים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשת, מתה ועדהה  .28

  ).בועדה הדיון

 ).דיון התקיים לא( רלווטי לא �

  

תאי כהותם והעסקתם של כל חברי ועדת הגמול בשת הדיווח הים בהתאם לתקות החברות    .29

        .2000-), התש"ס(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי
  

   - הדיווח בשת כיהן לא התגמול בועדת  .30
_____ 

  
_____ 
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  .קרובו או השליטה בעל  .א
  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא �

   

     יו"ר הדירקטוריון.  ב. 

     דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.  ג.

     דירקטור הותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.  ד.

  דירקטור שעיקר פרסתו על בעל השליטה.  ה.

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

   

31.     
ועדה בעל שליטה או קרובו לא כחו בשת הדיווח בישיבות ועדת התגמול, למעט אם קבע יו"ר ה

  כי מי מהם דרש לשם הצגת ושא מסוים.

  

32.   
)(ג) 1)(1(ג272- ) ו3(ג)(272א(ג), 267ועדת התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפי סעיפים 

  לאישור עסקה או מדייות תגמול, למרות התגדותה של האסיפה הכללית. 
  –אם תשובתכם הה "לא כון" יצוין 

  כאמור: ______סוג העסקה שאושרה 
  מספר הפעמים בהן עשה שימוש בסמכותם בשת הדיווח: ______ 
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 מבקר פים 

   
 כון

  
 לא כון

     יו"ר הדירקטוריון או מכ"ל התאגיד הוא הממוה הארגוי על המבקר הפימי בתאגיד. .33

  דיווח. יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת אישרו את תכית העבודה בשת ה .34

  בוסף, יפורטו ושאי הביקורת בהם עסק המבקר הפימי בשת הדיווח: 

  שיווק ומכירות

  עסקאות מהותיות

  במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן 

  

  _____  _____  שעות. 150): 14היקף העסקת המבקר הפימי בתאגיד בשת הדיווח (בשעות .35

      בדירקטוריון) בממצאי המבקר הפימי.  בשת הדיווח התקיים דיון (בועדת הביקורת או

המבקר הפימי איו בעל עין בתאגיד, קרובו, רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן איו מקיים קשרים עסקיים  .36

  מהותיים עם התאגיד, בעל השליטה בו, קרובו או תאגידים בשליטתם.  
    

  

                                                           
  כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העיין.  14
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 עסקאות עם בעלי עיין

   
 כון

  
 לא כון

 ידי התאגיד או ותן לו שירותי יהול.-ליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) איו מועסק עלבעל הש .37

אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או ותן לו שירותי 

   –יהול) יצוין 

חברות שבשליטתם ו/או ידי התאגיד (לרבות -מספר הקרובים (לרבות בעל השליטה) המועסקים על -

  .  1באמצעות חברות יהול): 

  האם הסכמי העסקה ו/או שירותי היהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין:   -

X כן  

  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). _____. �

 X 
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38. 

 

סקים וספים בתחום פעילותו של התאגיד (בתחום אחד או למיטב ידיעת התאגיד, לבעל השליטה אין ע

  יותר).

 יצוין האם קבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו: –אם תשובתכם היה " לא כון" 

X   כן  

  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

 X 

  
  
  
  

  . ביקורת בחה, ללא וכחות ושאי משרה בתאגיד, האם קיים ליקוי עסקי כלשהו המצריך קיום ישיבה והגיעה למסקה שאין ליקוי שכזה הידוע להועדת ה -21הערה לסעיף 
כוח הסכמים שאושרו בעלת השליטה בחברה, משולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ, מעיקה שירותי יהול כללים ושירותי יהול בייה לחברה וזאת מ – 37הערה לסעיף 

ותוספת להסכם שירותי הבייה אשר אושרה על די  18.4.20116תוספת להסכם היהול אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המיות של החברה ביום , 11.5.2011בתשקיף החברה מיום 
  .15.4.2015אסיפת בעלי המיות של החברה ביום 

  
  

  יו"ר הועדה לבחית הדוחות הכספיים (אילן אדמון):        יקורת (אילן אדמון): יו"ר ועדת הב      ):דוד גת(  יו"ר הדירקטוריון
  
          ___________________      ________________________       ______________________________________  

  2018 סבמר 14תאריך החתימה: 
  
 



 

                         

 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי 
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מצורף בזאת דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי 

"תקנות  )להלן: 1970 –יים ומיידיים(, תש"ל לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופת ב)א( 9תקנה 

 :(דוחות תקופתיים ומיידיים"

(, אחראית לקביעתה "התאגיד" :)להלן בע"מנכסים לוינשטין ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 הל כללי.ן, מנשאול לוט .1

 , סמנכ"ל כספים.ערן עמרם . 2

 

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 

פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל  ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחתהל הכללי מנה

ון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטורי

יווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע דבהתייחס למהימנות ה

נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד  דשהתאגי

 ים בדין.עובמתכונת הקבו

מידע שהתאגיד נדרש לגלותו , בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי הבקרה הפנימית כוללת

ם וולנושא המשרה הבכיר ביותר בתח למנהל הכלליכאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות 

קבלת החלטות במועד הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר 

 ילוי.המתאים, בהתייחס לדרישת הג

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי  יות שלה. הגילוי בתאגיד והאפקטיב

  :לה בפיקוח הדירקטוריון כללההשביצעה ההנ

מיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים מאוד לדיווח 

רכיבי הבקרה  הכספי והגילוי. בחינת בקרות מפתח ובדיקת רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי.

הפנימית כללו בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי 

ובקרות כלליות של מערכות מידע, בקרות על רישום הכנסות משכירות, בקרות על יתרות נדל"ן 

  .חוב והלוואות מתאגידים בנקאיים להשקעה )לרבות נדל"ן להשקעה בהקמה(, בקרות על אגרות

הנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון הת האפקטיביות שביצעה בהתבסס על הערכ

 31והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

 אפקטיבית.היא   2017בדצמבר 



 

 הצהרות מנהלים: 

 :לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (1ב)ד() 9( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה א)

 

 הל כלליהצהרת מנ

 , מצהיר כי:שאול לוטןאני, 

)להלן:  2017לשנת ( "התאגיד" :)להלןנכסים בע"מ לוינשטין בחנתי את הדוח התקופתי של  .1

 (. "הדוחות"

 לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .2

 עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים,        

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.     

 לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל .3

 פעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות ה     

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.     

והדוחות ת הביקורת ועדוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולו .4

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספיים של התאגיד, 

 הכספי ועל הגילוי: 

ה ר)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבק

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

  –וחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן הדיווח הכספי והכנת הד

או מי שכפוף לו  הל הכללי)ב( כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנ

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

 הכספי ועל הגילוי;

 בתאגיד: אני, לבד או יחד עם אחרים . 5

 קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, )א( 

 שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו  להבטיחמיועדים ה

 מובא לידיעתי על ידי, 2010 -התש"ע כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

 -וכן ות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; המאוחד ברותחאחרים בתאגיד וב



 

 

ם, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, י)ב( קבעתי בקרות ונהל

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

והצגתי בדוח רכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, הע)ג( 

לה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הזה את מסקנות הדירקטוריון וההנ

  .הדוחות

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 _________________           חתימה:                                               2018 סבמר 14תאריך:   
 שאול לוטן, מנכ"ל           

 



 

 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים: (2ב)ד() 9לפי תקנה  מנהל כספים( הצהרת ב)

 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

 צהיר כי:, מערן עמרםאני 

ע"מ נכסים בלוינשטין  הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות שלנתי את בח .1

 (. "הדוחות" :)להלן 2017( לשנת "התאגיד" :)להלן

כל מצג לא כוללים הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם לפי ידיעתי, הדוחות  .2

נחוץ כדי שהמצגים שנכללו נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית ה

 ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים,

 לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .3

 ל התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים ש      

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לתאריכים      

והדוחות ת הביקורת ועדוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולו .4

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספיים של התאגיד, 

 הכספי ועל הגילוי: 

 ותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמע (א)

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי הדיווח הכספי ועל הגילוי הפנימית על 

 באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של האחר הכלול בדוחות, העלולים 

 להטיל ספק  ופן שיש בואהתאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי ב

  –וכן  ;במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

או מי שכפוף לו  הל הכללי)ב( כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנ

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

 י;הכספי ועל הגילו

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: . 5

 )א( קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, 

 המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

רלוונטי  , ככל שהוא2010 -התש"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 

 -ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 



 

 

, נום, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי)ב( קבעתי בקרות ונהל

ימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם המיועדים להבטיח באופן סביר את מה

 להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

)ג( הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא 

חות למועד הדוחות; מסקנותיי ומתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בד

 לה ומשולבות בדוח זה. ההערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנ לגבי

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 ___________________ חתימה:                                               2018 סבמר 14תאריך:   
 כספים , סמנכ"לערן עמרם        
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 לכבוד

    לוינשטין נכסים בע"מ

    

 מקיפה מקרקעיןשומת 

 "ןמגדל לוינשטי"חניה במקומות ומחסנים  ,משרדים ,שטחי מסחר

 )חלק( 171חלקה  6941גוש  , תל אביב23דרך מנחם בגין 

 

 לוי פרטיםיוג מטרת חוות הדעת .1

  

 מטרת חוות דעת ומועד קובע לשומה 1.1

 

הננו מגישים בזאת חוות  ,ערן עמרםלבקשת סמנכ"ל הכספים של חברת לוינשטין נכסים בע"מ, מר 

" בכפוף AS-ISדעת מקצועית לעניין שווי זכויות החברה במקרקעין במועד הקובע, בהתאם למצבם "

לצורך קביעת  ולשיקולי השימוש המיטבי, לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברהלעיקרון 

( ולצורך IFRS 13מדידת שווי הוגן ) - 13השווי ההוגן של הנכס כמשמעותו בתקן דיווח כספי בינלאומי 

 (.IAS40נדל"ן להשקעה ) - 40יישום בתקן חשבונאות בינלאומי 

 של מועצת שמאי המקרקעין.  17.1קן חוות דעת זו נערכה על בסיס עקרונות ת

 .31/12/2017 -מועד קובע לשומה 

 לא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסי מימוש וההערכה מתייחסת לערכים ללא מע"מ.

 הנכס הוערך על בסיס ערך השוק עפ"י המוגדר בתקנים הבינלאומיים כדלקמן:

הקובע לשומה בין קונה ברצון למוכר המחיר המשוער, אשר יושג בגין זכויות החברה בנכס למועד 

מרצון, לאחר זמן סביר בשוק, כאשר לשני הצדדים מלוא המידע המתייחס לנכס וכאשר העסקה 

  מתבצעת בתום לב ללא השפעת תנאי הסכם מיוחדים, לרבות מכירה כפויה.
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 גילוי פרטים 1.2

  .2018ינואר ידי החברה בחודש -חוות דעת זו הוזמנה על .1.2.1

כי חוות דעתי זו תצורף לדוחות הכספיים של החברה וכן הסכמתי כי  הנני נותן הסכמתי

 חוות דעת זו תפורסם לציבור.

 1999 -)א( לחוק החברות התשנ"ט  222הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף 

 .1968 -פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח -ולא בעבירה על

 

 ואלה פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי .1.2.2

 סיימתי את הטכניון בחיפה בפקולטה להנדסת בנין. 1959בשנת 

עבדתי כמהנדס בחברה לבנין ועבודות ציבוריות מיסודו  15/9/70עד לתאריך  1/1/60מתאריך 

 של "סולל בונה".

 .0096, רישיון מס' 1970הוסמכתי כשמאי מקרקעין מוסמך בינואר 

 דסה אזרחית.הנני מנהל משרד לשמאות מקרקעין והנ 15/9/70החל מתאריך 

 כהנתי כיו"ר אגודת שמאי המקרקעין. 1990-1983בשנים 

 מייסדי האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל.וממכהן כיו"ר  2003החל משנת 

 

 בביצוע הערכות שווי לצרכים שמאיים מדווחים ןניסיו .1.2.3

מגוונים כגון: סיון בעריכת חוות דעת לחברות ציבוריות שונות ולנכסים ילמעריך השווי נ

 נכסים מסחריים, בנייני משרדים, בתי מלון, תחנות תדלוק, מגורים וכו'.

 

הריני מצהיר כי אין לי כל עניין בנכס הנישום, כי לא קיימים כל יחסי  - יחסי תלות ושכ"ט .1.2.4

תלות ביני ובין החברה וכי לא קיימת כל תלות בין תוצאת חוות הדעת לתנאי ההתקשרות 

 חוות הדעת, לרבות אי התניית שכר טרחתי בתוצאת חוות הדעת. ביני ובין מזמין

 

חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים  - הסתמכות על מומחים ויועצים .1.2.5

 אחרים, למעט הסתמכות על נתוני דמי השכירות, כפי שנמסרו ע"י החברה. 

 

 החברהכי  היתר,בין  לצורך הכנת השומה התקבל כתב שיפוי מהמזמין הקובע, - כתב שיפוי .1.2.6

מטעמו )ממשרד אינג' יוסף זרניצקי(, בגין כל נזק או  מתחייבת לשפות את השמאי או מי

שתוגש כנגדם כתוצאה ממידע שנמסר ע"י החברה הוצאה אשר תיגרם להם בשל תביעה 

או מסמכים המצויים בידה. אנו מקבלים על עצמנו את ו/ו/או כתוצאה ממניעת מידע 

  .כפי שנקבעה בגילוי הרשות לניירות ערך פוימגבלת גובה השי
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 מקוםביקור ב .2

 .6.2.2018 ביקור במקום נערך בתאריך

 .יןמחברת לוינשטדרור רותם "י הנכס הוצג ע

 

 פרטי הנכס .3

 6941:    גוש

  171:    חלקה

 מ"ר 6,041 :   שטח חלקה

 82-89, 79-80, 78, 71, 64, 57, 39, 37, 34, 29, 23-27, 18-21, 7-16, 1-6:    תתי חלקות

 :  מגדל המשלב מסחר ומשרדים   סוג הנכס

 כמפורט בפרק "המצב המשפטי" בעלות פרטית  :  זכויות

 ומשרדים מסחר מחסנים, ין" המהווים שטחי חניה, ב"מגדל לוינשטמסויימים חלקים    :  נשוא השומה

 4חניה 'מק 465 -ו  3מחסנים+  2 משרדיםמ"ר  14,164מ"ר,   466  -כ מסחר :1בפירוט כדלקמן

 .5 )כניסה ראשית לבניין( , תל אביב23בגין  םדרך מנח  :   כתובת

   
 חזית הבנין    עורף הבנין   

                               

                                            
 הכולל העמסות של שטחים משותפים בבנין.בהתאם לטבלת שכירות שהוצגה בפנינו, שטח ברוטו  1
 עודכן לאחר כניסת שוכר חדש.  23בקומות שונות במגדל כמפורט בסעיף נשוא השומה בחוות הדעת. שטח קומה  2
 המחסנים ממוקמים בקומת הקרקע ובמרתפים. 3
 ת וכיום השטח בחלוקה . בפועל, נערכה חלוקה מחודש7.2013 -מק' חניה שנרכשו ב 10מק' חניה+  426בהתאם להיתר  4

 מק' חניה אשר בבעלות משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ לא הובאו בחשבון באומדן השווי בחוות דעת זו .  18מק' חניה.   483 -ל   
 סהבבנין  בה ממוקמת הנהלת חברת משולם לוינשטין הנד 33המהווה את קומה  90כפי שנמסר לנו מקומות אלה מיוחסות לתת חלקה    
 וקבלנות בע"מ. לקומה זו חוות דעת נפרדת.   
 קיימת כניסה נוספת לבניין )עורפית( מרחוב טיומקין. 5
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 תאור הנכס והסביבה .4

 

 כללי 4.1

 , 23עה בכתובת מנחם בגין מ"ר, וידו 6,041ששטחה הרשום  6941בגוש  171בתחום חלקה 

  .2000בתחילת שנת שבנייתו הסתיימה  ,קומות מרתף 6קומות מעל  33בנין בן קיים תל אביב, 

מודרני, מגדל משרדים מהווה ינשטין", "מגדל  לו כהמגדל שתוכנן ע"י משרד רפפורט אדריכלים ידוע 

 המשלב מסחר בקומת הקרקע ומשרדים בקומות.

 בחזית המגדל שילוב של  קירות מסך עם שיש ., מזוין הבניין בנוי שלד בטון

 בפירוט כדלקמן:מעליות המשרתות את הקומות  11בבניין 

 מאיות ממפלס הכניסה למרתפי החניהמעליות עצ 2 -

 3-19מעליות ממפלס הכניסה  לקומות  4 -

 20-33מעליות ממפלס הכניסה לקומות  4 -

 לכל הקומות. מעלית משא -

בסעיף בשטחי המסחר, המשרדים והמרתף, כמפורט  מיםמסוילקים נשוא חוות הדעת מהווה ח

 .נשוא השומה

 :6 להלן תשריט החלקה

 

 

 

                                            
 .2671מתכנית מפורטת  6

 171חלקה 
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 הסביבה 4.2

ובסמוך למפגש הרחובות הרכבת  דרום מרכז העיר תל אביב, צפונית למתחם התחנה המרכזית הישנה

 .ודרך מנחם בגין

לצד בנייני משרדים בבניה ומוסכים בבניה ותיקה בשימושי מלאכה,  מבני תעשייהבהאזור מאופיין 

בית , 7 "מגדלי אביב"כדוגמת של מגדלי משרדים בצמתים בולטים חדישה ומודרנית מקבץ בנייה 

 .מגדל "אלקטרה סיטי" )בית ניפ לשעבר( "מגדל ניצבא"ו "בית סונול", "רובינשטיין

 , מתחם חסן עראפה בתהליך פיתוח מואץ.תכמו כן, ממול, בשכנו

נהנה מנגישות תחבורתית נוחה וקלה עקב מיקומו בסמוך לעורקי תחבורה ראשיים, דרך האזור 

 מנחם בגין ורחוב הרכבת ובסמוך לנתיבי איילון.

שהיווה ציר תנועה מרכזי , נערכו הסדרי תנועה חדשים לאור עבודות הרכבת דרך מנחם בגין ב

 הקלה בקרבת הנכס.

 המתוכננת.הרכבת התחתית לתחנות המגדל ממוקם בסמוך 

 

 תשריט סביבה

 

                                            
 הוסב ממגדל משרדים והושכר למלון .  Cבתחום החלקה שלושה מבנים, אחד מהמגדלים בניין 7

    



.ENG זרניצקי יוסף  אינג'   JOSEPH SARNITZKY 
 CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS מהנדסי בנין  ושמאי מקרקעין

 
י  ר ו י פ טי נ מו .          39רחוב  03 טל - 5268268T EL   .    39 M ONTEFIOR Y STREET,   

ב -תל 03 פקס.  6520108אבי - 6200137 F AX.  :   TEL- AV IV  65201  , I S R A E L  
 
 

  38מתוך  6עמוד 
 

 נשוא השומה 4.3

 

 .כאמור, נשוא חוות הדעת מהווה שטחי מסחר, משרדים, מקומות חניה ומחסנים "במגדל לוינשטין"

  שכירות. יפורטים הינם שטחי ברוטו בהתאם לחוזממובהר כי השטחים ה

 השטחים וסטנדרט הגמר:וט רפילהלן 

 

 .בהתאם להיתר ( ,647  - החניהבמרתפי מקומות חניה )סה"כ   קומות מרתף

  ,9 במגדל משטחי החניהחלק ומהווים  6-1מים המשתרעים בקומות החניה ימסו 8מק' חניה 483

 . 10מק חניה 465נשוא חוות הדעת מהווה , מחסנים+ 

אפוקסי,  תאורה פלורוצנטית,  וציפוית שערים חשמליים, רצפת בטון מוחלק בכניסה לחניון -בחניון 

 .ספרינקלרים

 

 . 11בחלוקה לשתי יחידות מסחריות ,מ"ר  466 שטחי מסחר

 

בחזית ו לשטח פרטי פתוחן מערבית עם חזית צפו , מ"ר 66בשטח  עורפית - מזרחיתצפון  יחידה

 .כקפטריה/בית קפההמשמשת  ,מערבית ללובי הכניסה

 כסאות ושולחנות לשימוש באי בית הקפה.שטח השפ"פ ( תחום בבעורף היחידה )

  
  

                                            
 מק' חניה .  בפועל, נערכה בעבר חלוקה  436מק' חניה בשלב מאוחר יותר, סה"כ  10מק' חניה +  426יודגש כי בהיתר מסומנים   8

 מקומות.   47 -שונה ומס' מקומות החניה גדל ב   
 מקומות חניה בבעלות פרטית של בעלי זכויות נוספים בבנין.    211 9

 מקומות חניה אשר אינם מובאים בחשבון בחוות דעת זו(. 81)בקיזוז  מקומות חניה 418בהיתר  10
 המושכרות לשני שוכרים כמפורט בפרק "המצב המשפטי". 11
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 מית לרחוב מנחם בגין, חזית צפון מערבית דרומ"ר הפונה בחזית  400בשטח של  - מערביתצפון יחידה 

  .12בתחום השפ"פ סוכך עונתיכמסעדה. משמשת  היחידה ת ללובי הכניסה.מזרחיוחזית  לשפ"פ

 סטנדרט הגימור ביחידה המזרחית בחזיתות ויטרינות זכוכית במסגרת אלומיניום, 

 ריצוף אריחי שיש בפנים היחידה. 

 סטנדרט הגימור ביחידה המערבית בחזיתות ויטרינות זכוכית במסגרת אלומיניום.

  
 

 במגדל בחלוקה לקומות 13שטחי משרדים

 קומה חלקית ) מהווה את קומה שניה בנסח טאבו(          מ"ר 42    3קומה 

 מה שלישית בנסח טאבו(קומה חלקית )מהווה את קו     מ"ר 1,230    4קומה 

 קומה חלקית )מהווה את קומה שתים עשרה בנסח טאבו(     מ"ר    245    13קומות 

  קומה בשלמות )מהווה את קומה ארבע עשרה בנסח טאבו(     מ"ר 1,036      15קומה 

 קומה חלקית )מהווה את קומה שמונה עשרה בנסח טאבו(     מ"ר    465    19קומה  

 קומה בשלמות )מהווה את קומה עשרים בנסח טאבו(      מ"ר    947    21קומות 

 קומה בשלמות )מהווה את קומה עשרים ואחת בנסח טאבו(      מ"ר    985    22קומה  

 שתים בנסח טאבו(וקומה בשלמות )מהווה את קומה עשרים    14מ"ר 1,036    23קומות 

 (ארבע ועשרים וחמשמהווה את קומות עשרים ו) תקומות בשלמו 2      מ"ר 2,072  25, 26קומה  

 קומה בשלמות )מהווה את קומה עשרים ושש בנסח טאבו(     מ"ר 1,036     27קומה  

 קומה בשלמות )מהווה את קומה עשרים ושבע בנסח טאבו(     מ"ר 1,036       28קומה  

 )מהווה את קומה עשרים ושמונה בנסח טאבו( קומה בשלמות   מ"ר   1,036      29קומה  

 )מהווה את קומה עשרים ותשע בנסח טאבו(קומה בשלמות        מ"ר  981    30קומה  

  (שלושים ואחת -מהווה את קומות שלושים ו) קומות בשלמות 2    מ"ר  2,017  31,32קומות 

 מ"ר 14,164        סה"כ

                                            
 להקמת סוכך עונתי. 20/9/2016הוצג בפנינו היתר מיום  12
 בהתאם לטבלת השכירות. שטח ברוטו הכולל העמסות שטחים משותפים בבנין. 13
 הכנסת שוכר חדש. ברוטו קומתי להשכרה לאחרעדכון שטח  14
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 בשלמות. 29, 21, 4ות קומ :מ"ר  3,213 הפנויים בבניןהשטחים  סך 31/12/2017נכון ליום 

 תעביר את פעילותה, 19יום עריכת חוות הדעת שטחים בקומה להשוכרת נכון שוכרת  ין כי יצו

 .2018בחודש פברואר , עם תום השיפוצים בקומה  29לקומה 

  

  סטנדרט הבניה

 :כולל וגבוה הינו גימור הנדרט טס -במשרדים 

שטחי המשרדים בחלוקה בהתאם לצרכי השוכר, באמצעות קירות גבס, ובאמצעות ויטרינות זכוכית 

חים מקיר לקיר י. ריצוף אריחי שיש/פרקט/קרמיקה/שטopen spaceחלק מהשטח בקומות הינו 

 הנמכות תקרה עם תאורה שקועה, מיזוג אויר מרכזי. .)משתנה(

 

 בתהליך שיפוץ 4שופץ ולובי קומה  15י.  לובי קומה בחודשים האחרונות החלו בשיפוץ לובי קומת

 . 29 -ו 21כמו כן מתוכנן שיפוץ לובי בקומה 

 נמצאת נכון ליום עריכת חוות הדעת בתהליך שיפוץ לקראת כניסת שוכר. 29כמו כן קומה 

  
 לובי קומתי לאחר שיפוץ   לובי קומתי טיפוסי

 למ"ר/ש"ח 18.90בסך חודשיים גובה דמי ניהול ה, בבנין חברת ניהול כפי שנמסר לנו מהחברה, 

 דמי הניהול אינם כוללים מע"מ. .ש"ח/למ"ר 13 -כ ושטחי המסחרמשרדים 

 .ש"ח/למקום 86וארנונה  למקום/15ש"ח 105דמי ניהול בחניון 

 

                                            
 דמי הניהול בחניון וארנונה  מגולמים בדמי שכירות למקום חניה על בסיס מקום חניה פנוי. מקום חניה שמור מגלם רק את הארנונה. 15
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 משרדים בקומות השונות:

 שטחים פנויים
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 מצב תכנוני .5

 

 עירתכניות בניין  5.1

 נכללת, בין היתר, בתכניות בנין עיר כדלקמן: 171חלקה 

 

 4814ין" אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. "מגדל לוינשט 2671ית מפורטת מס' תכנ .5.1.1

 .31.10.99מיום 

 .16 דונם 8.3 - שטח התכנית

 מרכז עסקים ראשי. - יעוד

 מתוכם למשרדים ומגורים  17משטח המגרש %350 - עיקרי עילי - זכויות בניה

עליונות של מגדל למסחר. בנוסף, בקומות  מ"ר 700

 משטח המגרש. 100%לבנות בהיקף של  ניתן המגורים

 מהשטח העיקרי. 40% - שירות עילי   

 משטח המגרש. 500% - שירות תחתי   

 מהשטח העיקרי המותר במגרש למפלסי המרתף. 10%תותר העברת    

 מ' ממפלס הכניסה הקובעת. 153 - גובה המגדל

. במידה 171עד מועד מתן היתר בניה לחלקה  48עם חלקה  171ניתן לאחד את חלקה 

 ואוחדו החלקות יחולו על המגרש המאוחד זכויות הבניה המפורטות לעיל.

 מרתפים. 6עד  - מרתפים

 48לחלקה לחניון שיבנה  171הוועדה רשאית לחייב מתן גישה מחלקה    

 .אוחדו החלקות אאף אם ל   

 יהיו , ק'מ 125 ,ממקומות החניה הנדרשים על פי תקן 1/4לפחות    

 בתשלום לציבור הרחב.פתוחים    

 

                                            
 .171כוללת חלקות נוספות מלבד חלקה  16
 מ"ר בחלק המערבי של החלקה בנין משרדים שאינו מיועד להריסה ולא יותרו תוספות בניה לבנין זה,  6,041 171שטח חלקה  17

 אחוזי הבניה שנבנו במבנה זה כלולים באחוזי הבניה המותרים במגרש.    
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, אשר 2671לתוכנית מפורטת מס'  1א', המהווה שינוי מס'  2671תכנית מפורטת מס' תא/ .5.1.2

 .1.11.2001מיום  5028פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 .18 דונם 6 -  שטח התכנית

 .מ"ר למסחר 700מ"ר למשרדים / מגורים מתוכם  25,800 - עיקרי עילי -  זכויות בניה

למכון  מיועדיםמ"ר  400מהשטח העיקי מתוכם  40% - שירות עילי

 בריאות וכושר.

 יהיו מיועדיםמ"ר  300משטח המגרש כאשר  500% - שירות תחתי

 ירשמו לטובת עיריית תל אביב.למרחבים מוגנים אשר 

 
 .22.12.2016מיום   7407פורסמה למתן תוקף בי.פ.  אשר 5000תכנית מתאר תא/ .5.1.3

חלה על כל שטח המרחב התכנוני  של העיר תל  5000תכנית מתאר מקומית כוללנית תא/

 . יפו-אביב

 אינה כוללת הוראותשבסמכות הועדה המחוזית,  תכנית מתאר מקומית, נהתכנית זו הי

  היתרי בניה מכוחה.אינה כוללת הוראות המאפשרות הוצאת ו של איחוד וחלוקה

הכנתן של תכניות מתאר מקומיות  ראות כלליות אשר ינחו אתהותכנית המתאר קובעת 

יעדי המועסקים ו ייה הצפויהה את היקף האוכלוסגותכנית מפורטות חדשות ומצי חלקיות

  .2025 -לשנת היעד של התכנית

 אילו אזורים בעיר ייועדו למגורים ,התכנית קובעת את אופן הפיתוח הפיזי בעיר

אילו מקומות ראוי  ,קרקע אחרים ילייעודלשימושים ציבוריים או  לתעסוקה, למסחר, 

ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים,  מהן  ,לשמור ואילו מקומות ראוי לפתח

 הפיזי של העיר.  סביבתיים והיבטים רבים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח

תעסוקה מטרופוליני המסומן כאזור  802השומה כלולה במתחם תכנון מס' החלקה נשוא 

  .8.12ורח"ק מירבי של  4.2בסיסי של רח"ק  , בין היתר,הקובע סמוך להסעת המונים

 

                                            
 .171חלה רק על חלקה  18

 נשוא השומה
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 ארצית מתארתכנית  5.2

א' מערכת תחבורה עתירת נוסעים )מתע"ן( תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל  4/10/23תמ"א  

 .12.8.2010מיום  6121אשר אושרה למתן תוקף בי.פ. 

 התמ"א יוצרת שלד תחבורתי המיועדת להנחות את התכנון ופיתוח המטרופולין.

 קווי מתע"ן וכל קו מתע"ן משרת אזור מסויים. 7כולל המערכת 

כל הקווים יוצרים רשת בעלת קישוריות בין קוי המתע"ן לבין עצמם ובין מערכות התחבורה 

 האחרות.

 

 

 

 .ים-הקו האדום הינו "עמוד השדרה " של מערכת המתע"ן, אשר יתחיל בפתח תקוה ויסתיים בבת
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 תכנית תשתיות לאומיות 5.3

פורסמה למתן  " אשרמרכזימקטע  -ה"קו הירוק" -"רכבת קלה במטרופולין ת"א - ב /71תתל/

 .23/5/2017מיום  7510תוקף בי.פ 

לקו  19התכנית לקו הירוק של הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב נועדה לקבוע רצועת מתע"ן

לת המתע"ן לרבות מיקום תחנות, שטחי התארגנות ומתקנים הנדסיים נוספים המיועדים להפע

 הרכבת הקלה. 

תכנית זו מתייחסת למקטע המרכזי של הקו הירוק כמפורט בתמ"א והיא חלק מסדרת תכניות 

 לתשתיות לאומיות שישלימו את מארג קווי הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב.

לוינסקי וממשיך צפונה דרך הרחובות מנחם בגין,  -תווי הקו מתחיל בדרום רחוב הר ציון

 רול, חציית הירקון על גשר רוקח עד רחוב ש"י עגנון בצפון.קרליבך, אבן גבי
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 היתרי בניה 5.4

ין נבנה מס' שנים שבמהלכם הוצאו לבנין היתרים שונים המהווים דל לוינשטמג

 שינויים להיתרים קודמים, להלן היתרי הבניה שהוצגו בפנינו:

 

 .8.8.95מיום  4 - 950716היתר בניה מס'  .5.4.1

 

 .31.1.97מיום  4 - 970095היתר בניה מס'  .5.4.2

 
 .4.1.98מיום  4 - 980030היתר בניה מס'  .5.4.3

 
 .4.11.98מיום  4 - 981046היתר בניה מס'  .5.4.4

 
 .3.5.99מיום  4 - 990378היתר בניה מס'  .5.4.5

 
 .6.12.99מיום  4 - 991109היתר בניה מס'  .5.4.6

 
תיר שינויים ותוספת בניה במגדל , ה8.10.2002מיום  4 - 220800ה מס' היתר בני .5.4.7

 כמפורט:

+ 1.92למפלס  0.00במפלס הכניסה תוספת שטח למשרדים ומדרגות גישה ממפלס 

טכנית למשרדים + הפיכת הקומה מקומה 10.50בקומה ב' במפלס במקום שטח טכני, 

+ הפיכת 70.00לס במפלמיכלי מים,  + הקצאת שטח66.50במפלס ומועדון כושר, 

 28-32ובניית קומות ר חדרי השירותים ומיזוג אוויקומה טכנית למשרדים סידור 

 למשרדים בתוך המעטפת הקיימת.
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  :להלן טבלת שטחים מתוך תכנית ההיתר

 
בהיתר  1בפועל לבין מספור הקומות בהיתר. קומה מספור הקומות ין ין כי קיים פער ביצו

 .לבפוע 3מהווה את קומה 

 

סה"כמשרדיםחדר כושרמסחר

17.6753,772.943,772.94-מרתף 6

15.0503,693.113,693.11-מרתף 5

12.4253,693.113,693.11-מרתף 4

9.8003,693.113,693.11-מרתף 3

7.1753,822.583,822.58-מרתף 3

4.5504,399.344,399.34-מרתף 1

0.00700349.581,049.581,002.062,051.64קרקע

163.30163.30יציע

17.00463.53463.531,332.151,795.68

210.504001,013.531,413.53285.861,699.3997.56

314.001,177.811177.81220.201,398.01

417.501,177.811177.81220.201,398.01

521.001,177.811177.81220.201,398.01

624.501,177.811177.81220.201,398.01

728.00714.28714.28229.69943.97

831.50714.28714.28177.22891.50

935.00714.28714.28177.22891.50

1038.50714.28714.28177.22891.50

1142.00714.28714.28177.22891.50

1245.50714.28714.28177.22891.50

1349.00714.28714.28177.22891.50

1452.50714.28714.28177.22891.50

1556.00714.28714.28177.22891.50

1659.50714.28714.28177.22891.50

1763.00638.16638.16208.14846.30

1866.50687.05687.05204.42891.47

1970.00642.13642.13274.04916.17

2073.50738.45738.45178.04916.49

2177.00738.45738.45178.04916.49

2280.50738.45738.45178.04916.49

2384.00738.45738.45178.04916.49

2487.50738.45738.45178.04916.49

2591.00738.45738.45178.04916.49

2694.50738.45738.45178.04916.49

2798.00691.83691.83178.04869.8746.62

28101.20691.83691.83178.04869.87

29105.00691.83691.83178.04869.8746.62

30108.50691.83691.83178.04869.87

31112.00738.45738.45178.04916.49

138.12138.12 מפולשת

67.9067.90 119.00מכונות

70040024322.9425422.9431592.1357015.07190.8סה"כ

שטחי שטח עיקרי

שירות

שטח לא 

מקורה

עיקרי + מפלסקומה

שירות
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 תעודות גמר 5.5

 

 בפירוט כדלקמן: 6941בגוש  171הוצגו בפנינו תעודות גמר לבנוי בתחום חלקה 

 

מס': קומות מרתפים שנבנו בהתאם להיתרים  6 -ל  6.6.01מיום  210131תעודת גמר מס'  .5.5.1

 .970095 -ו  950716, 940111

 

קומות שנבנה בהתאם  18לשלב א', מגדל בן  19.8.01מיום  210192תעודות גמר מס'  .5.5.2

 .980030, 980029, 970095, 950716להיתרים מס': 

 

שנבנו בהתאם להיתרים  27-17לקומות  5.3.02מיום  220059תעודות גמר מס'  .5.5.3

 .210495, 991109, 990378, 981046מס': 

 

 :הערות 5.6

 מובהר כי הנכס בנוי בהתאם לתכניות ההיתר.

ין כי במרתפי החניה אין התאמה בין מקומות החניה המסומנים בהיתר לבין מקומות כמו כן יצו

 החניה בפועל.

 מק' חניה נוספים(. 47היתר לתוספת מקומות החניה ) יצויין כי אין

 

תגלית  "על שטח המדרכה למסעדת  להצבת פרגוד חורף 513002725911מס' היתר  הוצג בפנינו

 30.4.2018ועד  19.11.2017מיום מ"ר,  94 -בשטח של כ חדשה" אסייתית

 

 מקומות חניה לאופנועים.)לדרך מנחם בגין( בחזית הבניין 
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 מצב משפטי .6

 מידע משפטי 6.1

 מפנקס המקרקעין המתנהל בלשכת רישום מקרקעין 2018.1.9מיום  20מידע מרוכזהוצגו בפנינו 

 171 -חלקה       6941 -גוש           יפו: -תל אביב 

תתי 
 חלקות

חלק ברכוש  בעלויות הצמדות במ"ר קומה שטח רשום
 משותף

 91/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    6מרתף  2,742.80 1

 4/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    6מרתף  112.90 2

 2/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    6מרתף  46.76 3

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    6מרתף  22.30 4

 2/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    6מרתף  69.45 5

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    5מרתף  14.68 7

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    5מרתף  5.60 8

 2/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    5מרתף  48.95 9

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  11.75חניה בשטח   5מרתף  22.30 10

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  11.82חניה בשטח   5מרתף  21.55 11

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  12.00חניה בשטח   4מרתף  22.30 12

 2/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  11.50חניה בשטח   4מרתף  33.95 13

 2/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    3מרתף  50.76 14

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    3מרתף  31.30 15

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  13.25חניה בשטח   3מרתף  22.30 16

 132/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  13.00מחסנים בשטח  2מרתף  87.10 18

 3,813.74קרקע בשטח 

 25.26חניה בשטח 

 2/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  11.76חניה בשטח   2מרתף  39.45 19

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  12.50חניה בשטח  2מרתף  28.30 20

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  11.75חניה בשטח   2מרתף  21.55 21

 81/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל   175.10מחסן  בשטח    1מרתף  2,170.00 22

 139.40קרקע בשטח 

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    1מרתף  2.25 23

 1/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  11.75חניה בשטח   1מרתף  21.55 24

 3/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל    1מרתף  75.70 25

 55/5771 בע"מ לוינשטיןמגדל  194.70קרקע בשטח  קרקע 356.50 26

 12/5771 בע"מ נכסים  לוינשטין 64.75קרקע בשטח  קרקע 58.28 27

 13/5771 בע"מנכסים לוינשטין    קרקע 133.60 29

 1/5771 הנדסה וקבלנות בע"מ  לוינשטיןמשולם    1 7.90 30

 146/5771 הנדסה וקבלנות בע"מ  לוינשטיןמשולם  164.41מחסנים בשטח  1 56.00 32

   1,057.65גג בשטח 
 חלק ברכוש משותף בעלויות הצמדות במ"ר קומה שטח רשום תתי חלקות

 5/5771 בע"מנכסים לוינשטין    2 46.85 34

 6/5771 בע"מנכסים לוינשטין    2 67.50 37

 105/5771 בע"מנכסים לוינשטין    3 1,057.00 39

 45/5771 בע"מנכסים לוינשטין   24.38מחסן            12 174.25 57

 59.30   מעבר        

  16.40שרותים        

  15.15     ח. מיזוג   

 49.75חניה             14 862.90 64
 74.00קרקע           

 90/5771 לוינשטין נכסים  בע"מ

 78/5771 בע"מנכסים לוינשטין   24.38מחסן            18 333.90 71

 45.30מעבר          

  16.40שרותים        

  15.15 ח. מיזוג       

 82/5771 בע"מנכסים לוינשטין    20 821.50 78

 89/5771 לוינשטין נכסים בע"מ   21 892.65 79

 108/5771 בע"מ ין נכסים לוינשט 65.30מחסן            22 892.65 80

 49.50חניה         

  443.05קרקע      

 89/5771 בע"מ לוינשטין נכסים    24 892.65 82

 89/5771 בע"מ לוינשטין נכסים    25 892.65 83

 89/5771 בע"מ לוינשטין נכסים    26 892.65 84

 89/5771 בע"מ לוינשטין נכסים    27 892.65 85

מ"ר 44.56שתי מרפסות   28 843.85 86  89/5771 בע"מ לוינשטין נכסים  
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תתי 
 חלקות

חלק ברכוש  בעלויות הצמדות במ"ר קומה שטח רשום
 משותף

 84/5771 בע"מ לוינשטין נכסים    29 843.85 87

מ"ר 44.56שתי מרפסות    30 843.85 88  89/5771 בע"מ לוינשטין נכסים  

 84/5771 בע"מ לוינשטין נכסים    31 843.85 89

 89/5771 הנדסה וקבלנות בע"מ  לוינשטיןמשולם   32 892.65 90

 76/5771 הנדסה וקבלנות בע"מ  לוינשטיןמשולם    33 756.90 91

 

קיימת הערה לטובת בנק לאומי  64למעט תת חלקה יצוין כי על כל תתי החלקות המפורטות לעיל 

  לישראל.

וצורפו למלאי ן בת של קבוצת לוינשטיריוס חברת אידי אקוו-על 2009 -נקנו ב 79,80תתי חלקות 

    החברה.

בתתי חברת בת של משולם לוינשטין את הזכויות  המהווהבע"מ  ן נכסיםלוינשטילהיום מחזיקה  נכון

  .החלקות

ת ונמצאקומה טכנית ה( ומעל 33)קומה  של הבנייןאת הקומה העליונה  יםמהוו 91-ו 90 ותחלק יתת

 בחוות הדעת. יםנכלל םאינוהקומה הטכנית קומה זו )ובשימוש החברה(.  ינשטיןבבעלות משולם לו

  אינם נכללים בחוות הדעת.ומהווים שטחי מחסנים והצמדת גג  32, 30תתי חלקות 

כשיתרת , נכלל בחוות הדעת ואינו (22תת חלקה )חלק מנמכר לארגון המורים  המחסנים חלק משטח

מגדל לוינשטין מחברת  ,הנדסה וקבלנות יןברת משולם לוינשטח ייד-נרכש על החלקהתת  שטח

 . 2010שנת  באמצע 21בע"מ

 לבניין תקנון מוסכם.

 55-59תתי חלקות משותף עם  57הינן משותפות . )בתת חלקה  64 -ו 57ההצמדות בתת חלקה 

 .70-72משותף לתת חלקות  71ובתת חלקה 

                                            
 ת הבת של מזמינת חוות הדעת.חבר 21
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 הסכם מכר 6.2

לבין )להלן "המוכרת"( בין גמול נדלן למגורים בע"מ  3.3.2009הוצג בפנינו הסכם מיום 

 )להלן "הקונה"( להלן עיקרי החוזה: 22מבע"ם אקוואריוס ייזום ופיתוח נכסי

  79,80ידועות כתתי חלקות ה 23 -ו ,22קומות משרדים בשלמות )קומה  2:  הממכר

 + הצמדה של  מקומות חניה ומחסן.       

 ין כי שתי הקומות מושכרות בשכירות חופשית יצו+ מע"מ ש"ח 25,500,000:   מורההת

 .לשוכרים שונים                   

 15.2.2010שנחתם  30.12.2009בתוספת להסכם מכר מיום  30.12.2009הסכם מכר מיום התאם לב

+  23 -ו 22זכויותיה בקומות  את, בין היתר, מעבירה  אקוואריורס ייזום ופיתוח נכסים  בע"מ 

 .+ מע"מש"ח  31,529,545תמורת  23בע"מ  לחברת משולם לוינשטין מבנים

 

 24הסכם מכר 6.3

לבין משולם ( 25"המוכרתלהלן ") מגדל לוינשטין בע"מ בין  5.5.2010הסכם מיום הוצג בפנינו 

ומחסן בשטח מרתף חניה שטחי  חניה ה וקבלנות בע"מ )להלן "הרוכשת"( לרכישת לוינשטין הנדס

שבבעלות  90אשר יוצמדו לתת חלקה  , 6941בגוש  171/2622הידועים כתת חלקה  ראשון

 .27הרוכשת

 .עבור מקומות חניה+ מע"מ  ש"ח  2,070,000  28התמורה

 .+ מע"מ עבור המחסןש"ח     500,000     

 

 הסכם מכר 6.4

בין א.נ.ז. נכסים והשקעות, ג.ת.ה. נכסים והשקעות ח.ד.ז.  17.7.2013בפנינו חוזה מיום  הוצג 

נכסים והשקעות ואיול נכסים והשקעות )להלן "המוכרים"( לבין לוינשטין נכסים בע"מ )להלן 

 :"הרוכשת"(

  71בחלקה  6941בגוש  64( ידועה כתת חלקה 15הממכר    : קומת משרדים בשלמות )קומה 

 מק' חניה המסומנים באותיות קס"ו, קס"ז, קס"ח, קס"ט. 10 -ו                  

 .ש"ח + מע"מ 14,800,000התמורה : 

                                            
 חברת בת של משולם לוינשטין. 22
 ידועה כיום כחברת לוינשטין נכסים בע"מ )לשעבר משולם לוינשטין מבנים(. 23
 מהווה כיום חלק מנשוא חוות הדעת. אינה 22תת חלקה  24
 המוכרת הינה חברה נכדה של הרוכשת. 25
 מ"ר מחסנים. 175 -מק' חניה ו 18 26
 יתאפשר להעביר הבעלות בדרך זו קיימות אופציות נוספות כמפורט בחוזה.במידה ולא  27
 ש"ח למקום חניה. 115,000משקף  28
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 הסכם מכר 6.5

הנדסה וקבלנות בע"מ )להלן  ןבין משולם לוינשטי 21.10.2013 הוצג בפנינו הסכם מיום

תמנית )להלן ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ומכללות אגודה עו ן"המוכרת"( לבי

מד, חלק הידועים כהצמדה  32הצמודים לתת חלקה  -1שטחים במרתף  ( למכירת29 "הרוכשת"

 ש"ח + מע"מ. 1,104,000מ"ר תמורת  128.8של  נ בשטח כולל -מהצמדה  מז, ו

 והצמדותיה אינם מהווים חלק מנשוא השומה. 32תת חלקה 

 

 )לא כולל מע"מ( ניהול החניון 6.6

 ין נכסים. שהינה חברת בת של לוינשט "ין בע"מידי "מגדל לוינשט ן נעשה עלניהול החניו

 עולים הנתונים הבאים:  2017 לשנתשהוצג בפנינו  הוצאות והכנסות לחניון בהתאם לריכוז נתוני

 

 ש"ח 6,247,849 סה"כ ההכנסות מהפעלת החניות

     ש"ח 1,773,637   סה"כ הוצאות 

  ש"ח 4,474,212  2017לשנת  סה"כ רווח

 

 ש"ח  4,044,231  -הרווחים בחניון   2014בשנת 

 ש"ח 4,356,518 -  הרווחים בחניון  2015בשנת 

 ש"ח ,385,0544 - הרווחים בחניון   2016בשנת 

 

 2017דמי שכירות מבוקשים לשנת  –חניון  6.7

+  30 ש"ח/למקום 760 -ש"ח  600בין בעיקר נע על בסיס מקום פנוי נויים בחניון עבור מחודשיים  דמ"ש

 .מע"מ

 .+ מע"מ 31 ש"ח/למקום פנוי 1,350 -ש"ח  980מקום שמור נע בין למנויים 

 יובהר כי דמ"ש בחניון למקומות על בסיס מקום פנוי כוללים דמי ניהול וארנונה.

 ש"ח/למקום. 105כוללים ארנונה ואינם כוללים דמי ניהול ע"ס אינם למקומות חניה שמורים דמ"ש 

 ש"ח. 950ש"ח, דמי מנוי מאופנוע למקום שמור  130דמי מנוי מאופנוע 

וכל רבע שעה או חלק ממנה  ש"ח כולל מע"מ  20שעה ראשונה הינם  -בוקרדמי חניה למזדמנים בשעות ה

 3ש"ח כולל מע"מ  וכל רבע שעה או חלק ממנה  12ה ראשונה שע 15:00לאחר השעה  כולל מע"מ.ש"ח  5

 ש"ח. 70יום חניה  ש"ח כולל מע"מ.

                                            
 יצוין כי לרוכשת שטחים בבעלות בבנין מגדל לוינשטין.  29
 תלוי אם מנוי חיצוני או שוכר בבנין, ותלוי במס' המקומות המושכרים. 30
 תלוי במפלס החניון. 31
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 שכירות חוזי 6.8

 ש"ח לשטחי המסחר, המשרדים והמחסנים.  1,336,617הינם  12/2017דמי השכירות שהתקבלו לחודש 

 ש"ח/למ"ר 101 -מריכוז הנתונים עולה כי דמי השכירות הממוצעים לחודש בקומת המסחר הינם כ

 ש"ח/למ"ר. 115ובקומות משרדים נע סביב 
 

 

 

 .30.6.201832קיבל הנחה עד  :שטח מסחרישוכר  -

 .30.6.2018 -יפנה את הנכס ב, 27 בקומהמ"ר  322שטח של ששוכר  מוסד פיננסי - 

 דמי השכירות לתקופת האופציהשל מוסד פיננסי ,  (31/10/2016) השכירות המקורית בתום תקופת

 שמאי מוסכם. היו אמורים להיקבע על ידי  יםהמושכר יםעבור השטח

שמאי וסוכם בין הצדדים על המשך תשלום שכ"ד לפי מה  לא מונה ,נכון למועד עריכת הערכת השווי

  .למ"ר /ש"ח 112משקפים  ,שטחים אלהעבור הנגבים דמי השכירות  ששולם עד כה.

 המוסד הפיננסי משטחי המשרדים מוחזקים על ידי 40% )31.12.2017 ) נכון למועד הקובע

 .(32, 31, 30, 25, 22בשלמות , וקומות 27, 13מ"ר )חלקים מקומות  5,586סה"כ שטח של  וב

 ים, יקיבל גרייס של חודש - אחד השוכרים על הסכם שכירות: 2017שוכרים חדשים שחתמו במהלך  -

 עבור עבודות התאמה על חשבונו. קיבל גריס של חצי חודש - שוכר נוסף   

 חוזה להחלפת שטח זה בשטח על  חתמהו 19מ"ר בקומה  465שכרה שטח של  שוכרת   

 בשלמות. , קומה  29קומה במ"ר מרפסות(  55 -מ"ר משרדים ו 981מ"ר ) 1,036ל ש   

 . 33ותכנס לשטח החלופי  בתום עבודות השיפוץ 19השוכרת תפנה את השטח בקומה    

 .ש"ח/למ"ר מרפסת 65 -ש"ח/למ"ר ו 130הינם  29דמי השכירות בקומה   

 , יתרת עלויות התאמה ש"ח 200,000 -ב 29המשכירה משתתפת בעלות התאמות של המשרד בקומה   

 על חשבון השוכר.  

 ביחס לשנה קודמת. 10%האריך את תקופת השכירות וקיבל הנחה של קיים שוכר  -

 אחד) מחסנים במרתף 3שנה. בנוסף שוכר אוטומטית כל מתחדש , חוזה השכירות  לחברת הניהול - 

 .(ללא תשלוםשמהווה בית כנסת לכלל דיירי הבניין הינו מהמחסנים  

 

 מ"ר. 3,213סך השטחים הפנויים בבנין מהווים  (31/12/2017) לחוות הדעת מועד הקובעלנכון 

 , 29ותעבור לקומה  19מ"ר ששוכרת נכון ליום חוות הדעת בקומה  465תפנה  שוכרת 2018במהלך 

 מ"ר. 2,964 השינויים יהיו לאחר כך שהשטחים הפנויים , 27מ"ר בקומה  322יפנה  מוסד פיננסיו

                                            
 .2015בשנת ההנחות לשוכר החלו  32
 .2018המעבר צפוי בחודש פברואר  33
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 היסטוריה של הנכס .7

 

 הסכם רכישה  7.1

ין וחלקים בבנין נמכרו לרוכשים שונים בעת הבניה ן נבנה על ידי חברת משולם לוינשטהבניי

 ולאחריה.

 .34ב המשפטים לוינשטין שטחים בבנין כמפורט בפרק המצולרכשה מש 2009החל משנת 

 

 חוות דעת קודמות 7.2

 

 השנים האחרונות נערכו לנכס הנדון חוות דעת בפירוט כדלקמן:  3 -ב

 

לעניין שווי הזכויות  31.12.2014משרדנו ערך חוות דעת שמאית לנכס הנדון ליום  .7.2.1

בשוק החופשי, לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה, שווי הזכויות בנכס 

 ש"ח.  310,252,000נקבע לסכום של 

 

לעניין שווי הזכויות  31.12.2015משרדנו ערך חוות דעת שמאית לנכס הנדון ליום  .7.2.2

יות בנכס בשוק החופשי, לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה, שווי הזכו

 ש"ח.  317,165,000נקבע לסכום של 

 

לעניין שווי הזכויות  31.12.2016משרדנו ערך חוות דעת שמאית לנכס הנדון ליום  .7.2.3

בשוק החופשי, לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה, שווי הזכויות בנכס 

 ש"ח.  321,600,000נקבע לסכום של 

 

 

 

 

 

 

                                            
 בחוות הדעת פרק המצב המשפטי. 6.4-6.2ראה סעיפים  34
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 גורמים ושיקולים .8

 :בנדון הבאנו בחשבון, בין היתר, את הגורמים והשיקולים הבאיםבאומדן שווי הנכס ש

 

מסחר ומקומות חניה ב"מגדל , מחסנים ,נשוא השומה מהווה כאמור שטחי משרדים 8.1

 .נשוא השומהבפרק  4.3סעיף כמפורט ב ,, תל אביב23לוינשטין" בדרך מנחם בגין 

 

 האחרונות.מרכז עסקים ראשי בדרום העיר תל אביב, אזור שהתפתח בשנים ב -מיקום הנכס  8.2

 

 בעלות פרטית כמפורט ב"פרק המשפטי". -הזכויות בנכס  8.3

 שונים.שטחי המשרדים והמסחר מושכרים בשכירות חופשית לשוכרים 

 ."מגדל לוינשטין בע"מ" שהינה חברת בת של לוינשטין נכסיםשטחי החניה מנוהלים ע"י חברת 

 

 מק' חניה אשר מתפקדים אולם לא נמצאו מסומנים בהיתר. 47אומדן השווי לא הבאנו בחשבון ב 8.4

כמו כן, הובאו בחשבון דמי השכירות המתקבלים מחוזי השכירות שנחתמו לאחר המועד הקובע 

 (.6.8.2)ראה סעיף 

 

 קיימות שלוש שיטות עקרוניות להערכת שווים של נכסי מקרקעין: 8.5

ה מבוססת על הערכת שווי השוק של הנכס בהסתמך על עסקאות, השיט - שיטת ההשוואה

 שנעשו בנכסים אחרים, הדומים לנכס המוערך במיקומם, אופיים ומידת סחירותם.

בשיטה זו שווי הנכס יקבע ע"י היוון ההכנסה המתקבלת, או עשויה  - שיטת היוון ההכנסות

 להתקבל ממנו לאורך זמן.

בית, ששיעורו נקבע בהתאם לאופי ורמת הסיכון הגלומה פעולת ההיוון נעשית לפי שער רי

 בהכנסה השוטפת מהנכס.

שווי השוק בשיטה זו מוערך לפי העלויות  - עלויות הקמה )השווי הפיזי( -שיטת ההוצאה 

הצפויות להקמת נכס הזהה לנכס הנדון )שווי קרקע כריקה ופנויה בתוספת עלויות פיתוח 

 באם קיים(. -גיו השונים והקמת המבנים ובניכוי הפחת לסו

 

השטחים המושכרים מהווים נכס מניב ותואם הגדרת "עסק חי ופעיל" ולפיכך הגישה המועדפת  8.6

היוון דמי השכירות מתקבלים/ ראויים מהשטחים  –להערכת השווי הינה גישת היוון הכנסות 

 ות שוטף.המושכרים  בשיעור היוון המגלם את רמת הסיכון ואי הוודאות הכרוכה בזרם הכנס
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 שיעור היוון 8.7

 

ידועים  שיעורי ההיוון שנקבעו בחוות הדעת זו ראויים ומקובלים בנכסים דומים ע"פ נתוני שוק

)שווי נכסים ודמי שכירות חופשיים שלהם(, שיעור ההיוון השנתי מורכב מהריבית השנתית 

ארוכה, חסרת הסיכון המבוססת על ריבית בטוחה במשק/אג"ח ממשלתי צמוד מדד לתקופה 

מרכיב הפחת, הפרמיה בגין סיכון ואי ודאות הגלומה בהכנסה השוטפת מהנכס, אי נזילות, 

איכות ויציבות השוכרים, משך תקופת השכירות, עלויות עסקה, ניהול וגביה, אינפלציה ושינוי 

ריאלי, מיסוי מקרקעין, מהות הנכס המושכר, גובה דמי השכירות ביחס למקובל בשוק 

ובדה כי סה"כ דמי השכירות המתקבלים בפועל לסה"כ השטחים המושכרים המקרקעין והע

 תואמים את דמי השכירות המקובלים בשוק בנכסים דומים.

שיעור ההיוון המקובל בשוק נקבע בנקודת זמן מסוימת, לסוג נכסים מסוים ובהקשר של 

 .שיעור הריבית במשק באותה עת

 

, עולה כי 2016של שנת  השניההממשלתי למחצית עפ"י סקר שנערך ע"י השמאי  -שיעור היוון 

 שיעורי התשואה הממוצעים כדלקמן: 

 

 7.8% -  נכסי משרדים

 7.6% - נכסי מסחריים

 .7.9% - נכסי תעשייה ומלאכה 

 

 אומדן השווי אינו כולל מע"מ. 8.8
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 נתוני השוואה: 8.9

 
 )לא כולל מע"מ(: מגדל לוינשטייןלהלן עסקאות מכר מ .8.9.1

 :מכרת"א נ 23בדרך מנחם בגין   171חלקה  6941לוינשטין" בגוש ב"מגדל 

 

 , 19בקומה  רשוםמ"ר  236, המהווה משרד בשטח 70תת חלקה  03/04/2017 -ב)*( 

 ש"ח.   7,250,000תמורת     

 .(30%מ"ר )העמסה של  לפחות  310יצויין כי שטח ברוטו של הנכס הינו בגבולות     

  מ"ר שתי מקומות חניה 24שטח ב קומתי משותףם הצמדת מחסן ע בהתאם לנסח ליחידה    

 מקומות חניה,  2מ"ר המהווה  38 -בודדים ומקום ומקום חניה בשטח של כ    

 חניה,  מקומות 2מ"ר +  211.46, בשטח רשום של 5משרד בקומה  13.7.2016 -ב)*( 

 ש"ח.  4,702,500תמורת      

 .(30%מ"ר )העמסה של  לפחות  275יצויין כי שטח ברוטו של הנכס הינו בגבולות     

 מ"ר מקומות חניה  14בהתאם לנסח ליחידה עם הצמדת מחסן משותף קומתי בשטח     

 מקומות חניה. 2מ"ר המהווה  26 -בודדים ומקום חניה בשטח של כ    

 

 :ודמ"ש מבוקשים  ()לא כולל מע"מ להלן עסקאות מכר מהסביבה הקרובה .8.9.2

 תל אביב. 58רחוב הרכבת   "מגדל אלקטרה" -עסקאות מכר 256חלקה  6977גוש  

 אתר רשות המיסים(: -)מקור

 

שטח נטו תאריך
במ"ר

שטח ברוטו 
במ"ר

מחיר בש"ח מחיר בש"חקומה
למ"ר נטו

מחיר  בש"ח 
למ"ר ברוטו

8.8.2017407031,140,00028,50016,286

1.6.201774111111,735,00023,44615,631

26.3.20174521,150,00025,556 

14.12.201611117262,587,00023,30615,041

12.12.201630 3765,00025,500 

14.11.201630 3730,00024,333 
26.6.2016101172,550,00025,248  
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 מגדלים 2 הכולל:  ,אים בת"אפרויקט מגדלי הארבעה, בין הרחובות הארבעה והחשמונ *

שטח מסחרי וטרקלין עסקים  הכוללתקומות מעל קומת כניסה גבוהה  38 -ו 34בני 

קומות חניה תת  6.5, בשימושים מעורבים של מסחר ומשרדים מעל 14 -ה בקומה

 במגדלים עפ"י דיווח רשות המיסים:להלן עסקאות שנעשו  קרקעיות משותפות.

 להלן עסקאות מכר בבנין בהפרדה לקומות נמוכות, אמצעיות וגבוהות.

 

 מ"ר 242כש משרד המצב מעטפת בשטח לשיווק  של נר 2016מידע פנימי : בתחילת 

 ש"ח/למק' חניה. 250,000ש"ח/למ"ר + מ"ע"מ +  14,500, ומקום חניה, תמורת 11בקומה  

 (.50%מ"ר לפי מקדם של  53יובהר כי השטח הנמכר כולל מרפסת של  

 ש"ח/למקום חניה. 810 -ש"ח/למ"ר בגמר מלא ו 110השטח הנ"ל המו"מ מתקדם לפי  

 

 בבנין:)שטחי ברוטו( חים למכירה שט

 ש"ח למ"ר, ברמת מעטפת. 15,000, מוצע למכירה תמורת 7מ"ר, בקומה  500 -שטח של כ -

 , גמר מלא ברמה גבוהה, מוצע למכירה 11 -מ"ר, בקומה ה 120 -שטח של כ -

 .ש"ח למ"ר 20,000תמורת    

 המ"ר, בקומה גבוהה, רמת מעטפת, מוצע למכיר 600 -שטח של כ -

 ש"ח למ"ר. 16,000תמורת    

 מובהר כי השטחים המוצעים הינם שטחי ברוטו

 .ש"ח , תלוי בגודל הנכס הקומה, וברמת הגמר 90-120מבוקשים בבנין נעים בין  דמ"ש

 )מעטפת או גמר מלא(.

סה"כ למ"רמחיר מכירהתאריךקומהשטח ברוטו במ"ר

547222/02/20177,931,500₪        14,500₪           

648301/02/20179,646,000₪        14,886₪           

372909/05/20176,138,000₪        16,500₪           

302918/04/20174,900,000₪        16,225₪           

372927/03/20176,924,000₪        18,613₪           

12071025/05/201719,312,000₪     16,000₪           

3872129/01/20177,701,375₪        19,900₪           

4442124/01/20178,051,210₪        18,133₪           

1582620/07/20173,160,000₪        20,000₪           

2682704/05/20176,592,800₪        24,600₪           

3232702/03/20176,298,500₪        19,500₪           

1132817/09/20172,460,000₪        21,770₪           

1463118/05/20172,948,500₪        20,195₪           

1223118/05/20172,481,500₪        20,340₪           
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 בורסהמתחם ה 7קומות, ברחוב ז'בוטיסקי  68בן  מגדל "משה אביב"להלן עסקאות שנאספו מ *

 :בהתאם לדיווח באתר רשות המיסים, ברמת גן

שטח במ"ר תאריך
נטו

שטח במ"ר 
ברוטו

מחיר בש"ח חניותמחיר בש"חקומה
למ"ר נטו

מחיר בש"ח 
למ"ר ברוטו

10.8.2017130200413,100,000₪      ₪ 23,846₪ 15,500 

 

 על ידי חברת סלע קפיטל נדל"ן בע"מ : גדלעסקאות לרכישת שטחים במ 2כמו כן נערכו 

 ש"ח + מע"מ. 22,200,000מקמות חניה תמורת  21 -ו 22מ"ר בקומה  1,440נרכש  23.5.2017 -ב -

 ש"ח/למ"ר 13,400 -ש"ח/למקום חניה וכ 140,000 -משקף כ   

 ש"ח. 1,550,000- 1,400,000הינו בין   NOI -נכון למועד הרכישה הנכס מושכר וה  

 ש"ח/למ"ר )מגלם מקומות חניה(. 80-90משקף דמי שכירות של בין   

 

 חרי, שטחי אחסנהמ"ר שטח מס 650מק' חניה,  148 -ו קומות משרדים 8נרכשו  1.6.2017 -ב -

 ח + מע"מ. ש" 278,000,000תמורת מניות וזכויות ניהול   

 יב לשכור את הנכס לתקופה י, הבנק התחsell& lease backיצויין כי מדובר בעסקה   

 שנים. 24שנים עם אפשרות להארכה התקופה עד  8מינימלית של   

 6.1%בשיעור של   NOIש"ח. משקף  17,000,000דמי שכירות שנתיים   

   

 :מידע מרשום המיסים כמו כן, להלן עסקאות מכר נוספות באזור *

 

  7104גוש , תל אביב, 82ברחוב דרך בגין  "בית אופקים"בנמכרו  29.5.2017בתאריך  -

 מ"ר רשום+ מרפסות בשטח  856, משרדים בקומה ראשונה בשטח  3תת חלקה  251חלקה   

 ש"ח. 19,500,000מקומות חניה  תמורת  34 -מ"ר ו 110 מ"ר, מחסנים בשטח של 124של   

 ) מגלם  35ש"ח/למ"ר רשום 16,500 -ש"ח/למק/חניה וכ 140,000 -ניתוח העסקה משקף כ  

 .ש"ח/למ"ר  6,000 -כ את המרפסות( , למחסן  

 

 , 4מ"ר, בקומה  607, תל אביב בשטח של 55נמכר משרד ברחוב המסגר  8.1.2017בתאריך  -

 ש"ח/למ"ר. 10,215ש"ח. משקף מחיר של  6,200,000 תמורת  

 

                                            
 ש"חל/למ"ר.  14,000 -)שמרני( ישקף כ 20% -מובהר כי בבניין קיימת העמסה נטו ברוטו. בהעמסה של כ 35
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 , תל אביב .37עסקאות מכר במגדל משרדים "בית רובינשטין" דרך מנחם בגין  -

 

 מק' חניה 3 -, ו 16בקומה  מ"ר , 414נמכר משרד בשטח של  13.6.2017)*( בתאריך   

 ש"ח.  6,987,426תמורת        

 ים.ש"ח/למ"ר משרד 15,850 -ש"ח/למקום חניה, וכ 140,000ניתוח העסקה משקף       

 מק' חניה 8 -, ו 12בקומה  מ"ר , 809נמכר משרד בשטח של  27.12.2016)*( בתאריך   

 ש"ח.  14,000,000תמורת        

 ש"ח/למ"ר משרדים. 15,920 -ש"ח/למקום חניה, וכ 140,000ניתוח העסקה משקף       

 

 בלום ואבי בניהו משרדיםנרכשה פנינה רוז real estateבנדל"ן  26.12.2016בהתאם לפרסום  - 

 ש"ח/למ"ר.  14,500לפי  24  -ו 23בקומות  "רסיטלבמגדל    

 

    :2"יד " מאתר היצע להשכרה בבנין

 ש"ח/למ"ר ברמת גמר גבוהה. 110מ"ר ,  160קומה גבוהה ,  -

 ח/למ"ר.   ש" 100מ"ר  225,  27קומה  -

 ש"ח/למ"ר. 120בקומה גבוהה משרדים מושקעים  -

 ש"ח/למ"ר . 115ש"ח ברמת גמר גבוהה    94קומה גבוהה  למצב מעטפת  -

 ש"ח/למ"ר. 900ש"ח/למ"ר, למקום חניה  95מ"ר במצב מעטפת לפי  140,  31בקומה  -

 ש"ח/למ"ר. 115מ"ר ברמת גמר גבוהה  300 -

 

 נות:ופרסום בעית

 

 :מתחם יצחק שדה בתל אביב   קומות, בשלבי הקמה, 31אקרו נדלן"  מגדל משרדים בן "מגדל 

 

 רכשה שתי קומות עליונות  ן, קרן פימי נדל"03/07/2016בהתאם לפרסום באתר גלובס, מיום  -

 .  מיליון ש"ח 34תמורת , ברמת מעטפת, 31 -ו 30   

 מ"ר  370-כג בשטח כולל של + מרפסות וגמ"ר 2,344-שטח משרדים בהיקף כולל של כ  

 מקומות חניה. 26-ו  

 ש"ח/למ"ר ברמת מעטפת  13,000 -ש"ח/למקום חניה ו 140,000 -ניתוח העסקה משקף כ 

 מגלם את המרפסות והגג.  
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 27 -, יגאל דמרי רכש את הקומה ה10/8/2016בהתאם לפרסום באתר "כלכליסט" מיום  -

 מ"ר.  1,172 -ברוטו של כ מיליון ש"ח. הקומה בשטח 14תמורת    

 ש"ח /למ"ר משרדים. 12,000 -סכום התמורה משקף מחיר של כ   

 מקומות חניה. 11בנוסף רכש    
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 מקומות חניה .8.9.3

 

 להלן ריכוז של דמי שכירות למקום החניה המבוקשים בסביבה:

 

מחיר בש"ח ע"ב כתובתשם החניוןמס"ד

מקום חניה פנוי

מחיר בש"ח ע"ב 

מקום חניה שמור

הערות

המחירים לא כוללים מע"מ 1,600                                           1,100                                   דרך מנחם בגין 132, תל אביבמרכז עזריאלי1

המחיר כולל מע"מ אין 1,092                                   אחד העם 9, תל אביבבית הרכב2

המחיר לא כולל מע"מ אין 840                                      מנחם בגין 52, תל אביבמגדל סונול3

המחיר לא כולל מע"מ אין 1,050                                   ברקוביץ 6, תל אביבמגדל המוזיאון4

המחיר לא כולל מע"מ אין 900                                      טיומקין 16, תל אביבטיומקין5

המחירים לא כוללים מע"מ 1,850                                           1,450                                   אחד העם 14, תל אביבבית פסגות6

1,200 - בקומה ראשונה 750                                      גרוזנברג 16, תל אביבגרוזנברג7

1,500 - בקומת קרקע

המחירים לא כוללים מע"מ.

הכניסה לחניון בשעות הפעילות 

בלבד, למעט חניה בקומת 

הקרקע הפתוחה 24/7.

המחירים לא כוללים מע"מ 1,500                                           1,300                                   נחמני 16, תל אביבנחמני8

המחירים לא כוללים מע"מ 1,100                                           800                                      יבנה 31, תל אביבמגדל יבנה9

המחירים לא כוללים מע"מ 850                                              700                                      אחד העם 9, תל אביבמגדל שלום10

המחירים לא כוללים מע"מ   750(במבצע )   700                                      התבור 2, תל אביבהתבור11

 מנויים מחוץ - 760  דרך בגין 23, תל אביבמגדל לוינשטין12

לבניין

דיירי הבנין - 700

 חברות להם 

 צי של יותר מ-10 600-650

רכבים

דמי השכירות כוללים ארנונה )86 980-1,350 ש"ח, תלוי בקומה. 

ש"ח(.

בנוסף משלמים 105 ש"ח דמי 

ניהול למקום שמור בלבד.

המחירים לא כוללים מע"מ.1,000-1,300 איןיהודה הלוי 23, תל אביבמגדל דיסקונט13

דמי ניהול: 170 ₪ לחודש.

ארנונה: כ-100 ₪ לחודש.
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 סקרים: 

 

 עולה 2017לחציון השני של שנת בסקר שערכה חברת אינטר ישראל יועצי נדל"ן 

  מ"ר/ש"ח 108הממוצעים על ציר שאול המלך נע סביב  כי דמי השכירות

 .מ"ר/ש"ח 115 ועל ציר מנחם בגין

 

 ברחבי הארץ, ומסחר  בהתאם לסקר שוק של חברת מ.א.ן נכסים, הסוקר מבני משרדים 

  עולים הנתונים הבאים:,  2017אביב, לרבעון הרביעי של -לתלומתייחס, בין היתר, 

 94, דמי שכירות ממוצעים ח"ש 16,114 -מחיר מכירה ממוצע למ"ר משרדים 

 ש"ח/למ"ר.

 ש"ח/למ"ר 190ש"ח ודמי שכירות ממוצעים  32,571מחיר מכירה ממוצע למסחר 

 

אביב  הממוצעים בתלעולה כי דמי השכירות  2017מדוח נת"מ לחציון הראשון של שנת 

 הם כדלקמן: 

 מ"ר./₪ 119 הינם על ציר בית המשפט class A 36למשרדים מסוג"ש #דמ

 מ"ר.₪/ 96על ציר בית המשפט הינם  class B 37#דמ"ש למשרדים מסוג

 מ"ר.₪/ 106על ציר מנחם בגין הינם   class A#דמ"ש למשרדים מסוג

 מ"ר.₪/ 73הינם על ציר מנחם בגין   class B#דמ"ש למשרדים מסוג 

 

 

 פירוט חוות דעת מומחים בהם נעזר השמאי בשומתו  .9

 

 חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים. 

 

                                            
 ורמת גמר פנימית בשטחים הציבוריים  גבוהה  מ"ר הכוללים  מערכות מיזוג אויר ומספר מעליות 10,000משרדים בשטח של מעל  36

 וחברת ניהול המתחזקת את נכס.    
 מ"ר הכוללים  רמת גמר טובה/סבירה ושטחים הציבוריים. 5,000משרדים בשטח של מעל  37
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 תחשיב השומה .10

 
 שטחים המוחזקים ע"י חברת לוינשטיין נכסים בע"מ  -תחשיב  10.1

מ"ר  11,417ר, המשרדים והמחסנים בשטח כולל חסה"כ דמ"ש החודשיים שהתקבלו מהמס

 ש"ח.  1,336,617הינם  12/2017בחודש 

 

 7.25%תחשיב אומדן השווי כולל התייחסות לדמי שכירות המתקבלים בפועל בשיעור היון של 

 . 8%ולשטחים הפנויים הובא בחשבון דמי שכירות ראויים בשיעור של 

 

 ש"ח.  264,143,000ם הינו בגבולות לפיכך, אומדן שווי לשטחי המסחר והמשרדי

 

 

 

 

 ש"ח 333,100,000   (במעוגל) סה"כ אומדן שווי השטחים הינם בגבולות

 

 (האומדן לפי שווי ) מק' חניהרגישות בשינוי שיעורי היוון  ניתוח 10.2

 

 ., בבנין פעיל מרובה בעלים 9.5מהווה רח"ק  5000על פי תכנית תא/ יהשטח הבנו 10.3

 יש לבדוק השלכות והשפעתה באמצעות אדריכל החברה.

 

 

 

 

 

 בש"ח סה"כ בש"ח שווי מקום חניה  מקומות מס'  חניה לוינשטין מקומות

 ש"ח 165,000 מקומות 418 רמקומות חניה בהית

 

  ש"ח  68,970,000

 6.75% שיעור היוון 

 7.50%לשטח פנוי 

7.00% 

 7.75%לשטח פנוי 

7.25% 

 8.00%לשטח פנוי 

 

7.50% 

 8.25%לשטח פנוי 

7.75% 

 8.50%לשטח פנוי  

 ש"ח 284,070,000 שווי בש"ח  

 

 ש"ח 264,140,000 ש"ח 273,760,000

 

 ש"ח 246,823,000 ש"ח 255,179,000
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  השומה .11

מגדל לוינשטין בע"מ, בנכס הנדון נכון ובע"מ  נכסיםלאור האמור לעיל, אומדן שווי זכויות לוינשטין 

 ש"ח 000100,333,, נקי מכל שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג', הינו בגבולות /201731/12 -ל

 אומדן השווי אינו כולל מע"מ. 11.1

 .ש"ח 321,996,000 בסכום של והינ .201730.9 ליוםהנכס בדו"חות הכספיים האחרונים  שווי 11.2

 בעת מימוש הזכויות בנכס הנדון בדרך של מכירה, עשוי לחול חיוב במס שבח.  11.3

 השווי לא הופחת מס שבח הנובע ממכירת הנכס.מאומדן 

 .הנני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה 11.4

ועל  1966-חוות דעת זו נערכה על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו 11.5

 פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית. 

 

 ( .יםעמוד 4האחרונות ) בשניםסקירה מייצגת לעסקאות תשואה שבוצעו  מצ"ב:
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 סקירה מייצגת לעסקאות תשואה שבוצעו בשנים האחרונות

 

הכנסה שנתית מחיר )ש"ח(הנכסעירייעודתאריך

)ש"ח(

 שיעור 

תשואה

הערות

עפולהמסחר07/01/2015
מרכז מסחרי 

G
171,700,00012,240,0007.13%

עפ"י דיווח לבורסה מיום 07/01/2015, קבוצת עזריאלי רכשה 51% מהזכויות 

במרכז המסחרי, הכולל שטח להשכרה של כ-22,000 מ"ר והסבה של 51% 

מזכויות במגרש סמוך )בגינו נדרש תשלום נוסף(. NOI צפוי לכלל המתחם בסכום 

של 24 מיליון ש"ח ובהתייחס להיקף הזכויות שנמכרו מגלם תשואה של כ-7.13%.

16/02/2015
מסחר 

ומשרדים
רמת גן

קומות 16, 

19 במגדל 

משה אביב

36,800,0002,750,0007.47%

בהתאם לדיווח מאתר מאי"ה ביום 16/2/15 רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן את 

קומות 16,19 )2,880 מ"ר( ו-34 מקומות חניה במגדל משה אביב ברמת גן. נכון 

למועד הדו"ח הנכס הושכר בתפוסה של 72%.

25/02/2015
מסחר 

ומשרדים
60,250,0005,000,0008.30%בניין משרדיםהוד השרון

עפ"י דיווח לאתר מאי"ה מיום 25/2/15 רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן 65% 

מזכויות הבעלות במבנה משרדי בן 6 קומות בשטח של 6,255 מ"ר ו-249 

מקומות חניה. עפ"י הדיווח הנכס מושכר בתפוסה של 96% ל-7 שוכרים )בעיקר 

)כ-65%( לחברת אלוט תקשורת(.

01/03/2015
מסחר 

ומשרדים
67,500,0008.40%בית פסגותתל אביב

בהתאם לפרסום באתר "גלובס" ומקורות נוספים, מיום 1.3.15, חברת ריט 1 

רכשה חלקים בלתי מסומים בבית פסגות ברחוב רוטשילד 3-5 בת"א, בשטח של 

כ-4,500 מ"ר ברוטו )בקומות קרקע ע קומה 3 ובקומות 10-27( ו-79 מקומות 

חניה בחניון הבניין בתמורה לסכום של 67.5 מליון ש"ח. שיעור האחזקה של 

החברה בבניין, לאחר הרכישה, יעמוד כל כ-42% מהזכויות בשטחי המשרדים וכ-

55% מהזכויות בחניון. הנכס מושכר לכ-30 שוכרים שונים בשיעור תפוסה של 

98%.  עפ"י הדיווח העסקה משקפת שיעור תשואה של 8.4%.

03/03/2015
מסחר 

ומשרדים

צ'ק פוסט 

חיפה

בניין 

משרדים 

ומסחר

עפ"י פרסום מיום 3/3/15 באתר כלכליסט רכשה קבוצת אלימלך דהאן בניין כ-10%כ-1,000,000כ- 10,000,000

משרדים ומסחר בן 4 קומות )1,800 מ"ר( בחיפה. אחוז התפוסה לא צויין.

14/04/2015
מסחר 

ומשרדים
נתניה

בניין מסחר 

ומשרדים
7.60%לא צוין64,000,000

בהתאם לדיווח אתר גלובס, מיום 14/04/15,  רכשה חברת אמות 75% מבניין 

הכולל 6 קומות משרדים מעל קומת מסחר בשטח עילי כולל של כ-5,600 מ"ר 

וחניון תת קרקעי עם כ-200 מקומות חניה. הבניין מושכר בתפוסה של 100%.

01/06/2015
מסחר 

ומשרדים
48,000,0004,080,0008.50%בניין משרדיםאור יהודה

עפ"י הדיווח מיום 1/6/15 לאתר מאי"ה רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן מבנה 

משרדים באור יהודה בשטח של 6,070 מ"ר וכ-150 מקומות חניה. במועד 

הדיווח הנכס הושכר בתפוסה של 60%.

07/06/2015
מסחר 

ומשרדים
כרמיאל

מסחר 

ומשרדים
בהתאם לדיווח מאתר מאיה )7/6/15( רכשה חברת סאמיט מבנה מסחר 8.75%כ-1050000כ-12,000,000

ומשרדים בשטח של כ-2,500 מ"ר המושכר בתפוסה של 100%.

29/07/2015
מסחר 

ומשרדים
200,000,00014,500,0007.25%בית פסגותתל אביב

בהתאם לפרסום במאי"ה מיום 15/11/15, רכשה איי.די.איי חברה לביטוח 50% 

מהזכויות בנכס ו-50% מהזכויות בחניון )דיווח שניתן בהמשך לדיווחים מיידים 

מיום 29/7/15(. מהדיווח שניתן ביום 29/7/15 עולה כי הנכס מושכר לכ-30 

שוכרים שונים, לתקופות שונות עד לשנת 2024 כמו כן, התפוסה בנכס נכון 

לדיווח האמור עמדה על 97%. מהצלבת הנתונים הנ"ל עולה כי נרכש שטח 

העומד על כ-11,200 מ"ר   וכ-167 חניות.

רמלהמסחר16/08/2015
מרכז מסחרי 

וחניון
69,000,0005,600,0008.12%

עפ"י דיווח מיום 16/8/15 לאתר מאי"ה חברת סלע קפילט רכשה 50% ממבנה 

מסחרי בשטח של 12,700 מ"ר וכ-400 מקומות חניה. נכון ליום הדיווח, הנכס 

הושכר בתפוסה של 100% ואכלס 27 שוכרים. בהתאם לדיווחי מאי"ה העסקה 

הושלמה ב-2/9/15.

01/12/2015
מסחר 

ומשרדים
תל אביב

 A בניין

במתחם 

מגדלי אביב

7.75%לא צוין40,000,000

בהתאם לדיווח אתר גלובס, מיום 14/04/15, רכשה חברת אמות בחודש דצמבר 

2015 חמש קומות ושטחים נוספים בבניין A במגדלי אביב, בשטח כולל של כ-

6,940 מ"ר וכ-40 מקומות חניה. השטחים מושכרים במולאם לשוכרים שונים 

ולתקופות שונות.

13/12/2015
מסחר 

ומשרדים
85,400,0008,800,0007.20%בית קמורתל אביב

בהתאם לדיווח מאתר "כלכליסט", מיום 13.12.15, רכשה חברת איסתא 70% 

מ"בית קמור" בניין מסחר ומשרדים בן 7 קומות מעל לקומת קרקע מסחרית 

ומרתף, בשטח כולל של כ-8,550 מ"ר וכ-158 מקומות חניה. הנכס מושכר 

בתפוסה מלאה ל-2 שוכרים, ה-NOI החזוי הינו 8.8 מליון ₪, כך שהיקף הרכישה 

משקף תשואה של 7.2%.

23/12/2015
מסחר 

ומשרדים
211,180,00016,350,0007.74%מגדל סמסונגרמת גן

עפ"י דיווח לאתר מאי"ה מיום 23/12/14 רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן מבנה 

משרדי )הכולל שטח מסחרי( בן 16 קומות ובשטח של 14,600 מ"ר ו-220 

מקומות חניה. עפ"י הדיווח הנכס מושכר בתפוסה של 98% ל-12 שוכרים בחוזי 

שכירות ל2-4 שנים ובתוספת הסכמי אופציה לתקופות של עד 11 שנים.

מסחר ומשרדים
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הכנסה שנתית מחיר )ש"ח(הנכסעירייעודתאריך

)ש"ח(

 שיעור 

תשואה

הערות

03/01/2016
מסחר 

ומשרדים
5,300,0007.57%כ-70,000,000בניין משרדיםקיסריה

בהתאם לדיווח מאתר מאי"ה )3/1/16( התקשרה חברת בת של סאמיט אחזקות 

בהסכם לרכישת מבנה משרדים בשטח של 14,000 מ"ר וכ-300 חניות. הנכס 

מושכר בתפוסה של 90%, החברה מעריכה כי בתפוסה מלאה ההכנסות מדמ"ש 

יעמוד על 6 מש"ח )8.57%(.

7.00%לא צויין35,700,000מטלון סנטרפתח תקווהמסחר27/01/2016
עפ"י דיווח לאתר מאי"ה מיום 27/01/16, ריט 1 תמכור לחברת דונה את הקומה 

השנייה בבניין הידוע כ"מטלון סנטר", בשטח של כ-4,500 מ"ר, מחסנים ו-84 

מקומות חניה תמורת 35.75 מליון ₪. העסקה צפויה להניב רווח של 2.5 מליון ₪ 

המגלם שיעור תשואה של כ-7%.

25/02/2016
מסחר 

ומשרדים

אזור 

התעשייה 

הרצליה 

פיתוח

771,705,00064,488,0007.70%מרכז גב-ים

בהתאם לדוח שנתי לשנת 2015 של חברת גב-ים בבעלות החברה נכס הידוע 

בשם "מרכז גב-ים" באזור התעשייה הרצליה פיתוח. המרכז הוקם על גבי שטח 

של כ-21 דונם, והוא כולל 6 מבנים בשטח עילי של כ-53 אלף מ"ר וחניון תת 

קרקעי בשטח של כ-61 אלף מ"ר. לחברה זכות חכירה במרכז, למעט המבנה 

השישי שבו לחברה זכות בעלות. שטח עילי של כ-5.3 אלף מ"ר מיועד למסחר. 

שיעור תפוסה בשנת 2015 99%.

משרדים01/03/2016

אזור 

התעשייה 

לוד

בית גלובל 

פארק
195,800,0007.40%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 1.3.16, חברת ריט 1 בע"מ יחד עם חברת 

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ לרכישה של מלוא הזכויות במקרקעין הממוקמים 

בחלקות 67-69 בגוש 3978, "בית גלובל פארק", לוד עליהם ממוקמים שני מבני 

משרדים בשטח של כ-21,400 נ"ר וכ-660 מקומות חניה בתמורה לסך של 

195.8 מליון ₪. הנכס מושכר לכ-20 שוכרים שונים, לתקופות של עד 5 שנים. 

55% מהשטח להשכרה מושכר למוסד בנקאי לתקופות שכירות שונות של עד 

4.5 שנים בתוספת אופציה. שיעור התפוסה הינו 97%.

8.00%לא צוין67,500,000מרכז מסחריכפר סבאמסחר01/03/2016
בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 2.3.16, חברת בוני תיכון תרכוש 50% 

מהזכויות במרכז מסחרי בכפר סבא )B סנטר(. המוכרת מתחייבת לתשואה 

בשיעור של 8% בשנה מהתמורה, למשך 3 שנים.

95,000,0007,000,0007.40%בניין משרדיםירושליםמשרדים19/04/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה ופרסום באתר גלובס, מיום 19.4.16, עולה כי קרן 

הריט מניבים רכשה בניין משרדים ברחוב עם ועולמו 8 בירושלים מחברת מלם 

תים. הבניין בשטח עילי של 9,052 מ"ר בבינוי של 5 קומות מעל 3 קומות מרתף 

המשמשות כחניונים ומחסנים בשטח של 5,556 מ"ר וכוללים 172 מקומות חניה.

בהתאם לדיווח, הנכס מושכר בתפוסה של 100% לפי דמ"ש ממוצעים של 58 

ש"ח למ"ר ללא דמ"נ בגמר מלא. חלקו של הנכס )62%( מושכר לחברת מלם 

תים והיתרה לשוכרים שונים.

36,500,0003,100,0008.49%בניין משרדיםאור יהודהמשרדים10/07/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 10.7.16, רכשה חברת ש.י.ר שלמה נדל"ן 

בע"מ בניין משרדים בן 4 קומות בשטח של כ-5,000 מ"ר ברוטו ו-2 קומות תת 

קרקעיות בשטח של כ-4,300 מ"ר וכוללות כ-110 מקומות חניה )לבניין היתר 

בניה לכ-1,100 מ"ר שטחים עיליים נוספים( הממוקם בעיר אור יהודה בתמורה 

לסכום של 36.5 מליון ש"ח. הבניין הושכר בשלמות לתקופה של 10 שנים לפי 

דמ"ש שנתיים של 3.1 מליון ש"ח )מגלם תשואה שנתית של 8.49%(. תקופת 

השכירות תחל בתום תקופת התאמה של 5 חודשים כשבשנה הראשונה יהיה 

השוכר זכאי ל-50% הנחה בדמי השכירות.

224,000,00016,300,0007.30%קניון הפסגהפסגת זאבמסחר11/09/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 11.9.16, חברת סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 

רכשה את "קניון הפסגה", רחוב משה דיין, שכונת פסגת זאב בעיר ירושלים, 

הכולל 3 קומות מסחריות בשטח של כ-9,000 מ"ר ו-273 מקומות חניה 

במרתפים בתמורה לסכום של כ-224 מיליון ₪. בנכס כ-60 שוכרים ושיעור 

 N.O.I-התפוסה הוא 94%. דמ"ש השנתיים הינם בסך של 16.3 מליון ש"ח וה

החזוי יעמוד על 7.3%.

פתח תקווהמשרדים06/11/2016

בניין 

משרדים 

ותעשייה

27,550,0002,150,0007.80%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 6.11.16, חברת דורסל בע"מ רכשה בניין 

משרדים ותעשייה בן 3 קומות בשטח כולל של כ-3,680 מ"ר בתוספת 640 מ"ר 

שטחים לא מקורים הממוקם א.ת קריית אריה בתמורה לסכום של 27.55 מיליון 

₪. הבניין מושכר בתפוסה של 100% לשוכרים שונם בדמ"ש שנתיים של כ-2.15 

מיליון ש"ח ברוטו )מגלם תשואה של כ-7.8% ברוטו(.

28/11/2016
מסחר 

ומשרדים
תל אביב

פרויקט 

למשרדים 

ומסחר

250,000,000
19-21 מיליון 

ש"ח
7.60%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 28.11.16, חברת אמות בע"מ רכשה את 

מלואה זכויות החכריה במקרקעין ברח' הברזל 30 תל אביב, עליהם נבנה 

פרויקט למשרדים ומסחר. הפרויקט מתוכנן כמבנה "בוטיק" הכולל כ-13,400 

מ"ר שטחים עיליים בבינוי של 7 קומות משרדים מעל קומת קרקע מסחרית ו-3  

מרתפי חניה )סה"כ 312 מקומות חניה תת קרקעיות(. נכון למועד העסקה 

הושכרו למעלה מ-60% מהשטחים לתקופה של 5 שנים ומעלה.

מועד סיום הפרויקט הינו בהמלך הרבעון הראשון של שנת 2017.

תמורת רכישת הזכויות תשלם החברה 250 מיליון ש"ח. היקף ההשקעות 

בפרויקט, לרבות השתתפות בעבודות גמר, מוערך בסכום של 270-280 מיליון 

ש"ח.

להערכת החברה ה-NOI הצפוי להתקבל בתפוסה מלאה הינו כ-19-21 מיליון 

ש"ח, המגלם תשואה של כ-7.6% -כ-8.4% על סכום התמורה.

מסחר ומשרדים
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הכנסה שנתית מחיר )ש"ח(הנכסעירייעודתאריך

)ש"ח(

 שיעור 

תשואה

הערות

15/01/2017
מסחר 

ומשרדים
62,000,0005,100,0008.20%מרכז מסחריבאר שבע

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ופרסום באתר "גלובס", מיום 15.1.17, חברת 

לוינשטיין נכסים רכשה את מתחם "לב הסיטי" הממוקם ברחוב בן צבי 9 במרכז 

העיר באר שבע בתמורה לסכום של 62 מיליון ₪. הנכס כולל קומת קרקע 

מסחרית מעל 2 קומות חניון עם שימושי מסחר ושתי קומות משרדים בשטח כולל 

של כ-13,000 מ"ר. עסקת המכר אינה כוללת את דירות המגורים הממוקמות 

מעל לקומות המשרדים. כמו כן, המוכרת תשכור כ-800 מ"ר בדמ"ש שנתיים של 

כ-750 אש"ח )מגלם כ-78 ש"ח למ"ר(. ה-N.O.I של הנכס עומד על כ-5.1 

מש"ח ומשקף תשואה של כ-8.2%.

30/03/2017
מסחר 

ומשרדים
ראשון לציון

בניין מסחר 

ומשרדים
119,000,00090,000,0007.50%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 30.3.17, חברת ריט 1 זכתה בהתמחרות 

לרכישת בניין משרדים בשטח של כ-17,000 מ"ר ברוטו, בשימוש לאחסנה, 

משרדים ומסחר, הידוע כחלקות 7-8 בגוש 3942 בתמורה לסכום של כ-119 

מש"ח. הנכס מושכר לכ-30 שוכרים לתקופות שונות שבין שנה עד 5 שנים 

בתוספת אופציות. שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-93%, ה-N.O.I השנתי הצפוי, 

בתפוסה מלאה, הינו כ-9 מש"ח ומשקף תשואה של כ-7.5%.

03/04/2017
מסחר 

ומשרדים
חיפה

בניין מסחר 

ומשרדים
75,000,0006,200,0008.27%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 3.4.17, חברת דורסל רכשה בניין מסחר 

ומשרדים הממוקם ברחוב מרקוני 10, חיפה בתמורה לסכום של כ-75 מש"ח. 

הבניין בשטח בנוי כולל של כ-15,000 מ"ר וכולל קומת קרקע מסחרית, קומת 

חניה עליונה ושתי קומות משרדים. המבנה מושכר בתפוסה של 100% ל-24 

שוכרים שונים. ההכנסה השנתית ברוטו )כולל דמ"נ ולפני ניכוי הוצאות תפעול( 

הינה בסכום של כ-6.2 מש"ח המגלם תשואה שנתית ברוטו של כ-8.36% על 

ההשקעה.

09/04/2017
מסחר 

ומשרדים
רחובות

מתחם 

מסחר 

ומשרדים

128,500,0009,500,0007.39%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 9.4.17, קרן הריט מניבים התקשרה בהסכם 

מותלה לרכישת 50% חלקים בלתי מסויימים במתחם מסחר ומשרדים, בשטח 

כולל של כ-28,000 מ"ר, בשלבי הקמה מתקדמים, בעיר רחובות בתמורה לסכום 

של כ-128.5 מיליון ₪ בתוספת תשלום עתידי של כ-5 מיליון ₪ בגין ניצול עתידי 

של כ-2,000 מ"ר זכויות בניה נוספות. נכון למועד העסקה, שיעור התפוסה הינו כ-

N.O.I ,60% צפוי בתפוסה מלאה הינו כ-19 מיליון ש"ח )משקף שיעור תשואה 

שנתי של כ-7.39%(.

26/04/2017
מסחר 

ומשרדים
עפולה

בניין מסחר 

ומשרדים
30,000,0002,100,0007.00%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 26.4.17, חברת מישורים השקעות נדל"ן 

רכשה בניין מסחר ומשרדים הממוקם בסמך לתחנה המרכזית בעפולה בתמורה 

לסכום של כ-30 מיליון ₪. המבנה בשטח נטו של כ-7,350 מ"ר ממנו תרכוש 

החברה כ-5,457 מ"ר המשמשים ברובם כמשרדי ממשלה+ כ-100 חניות. נכון 

למועד הרכישה שיעור התפוסה הינו כ-70%, בהתייחס לשיעור התפוסה כאמור, 

שיעור התשואה השנתי בנכס הינו כ-7% לפי N.O.I של כ-2.1 מיליון ש"ח. 

החברה חתמה על הסכם מותנה להשכרת מרבית השטחים הפנויים בנכס, כך 

שבתפוסה מלאה שיעור התשואה השנתי הצפוי הינו כ-9.2% לפי N.O.I של כ-

2.75 מיליון ש"ח.

17/05/2017
מסחר 

ומשרדים
באר שבע

מבנה 

תעוסקה
46,000,0003,250,0007.07%

בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום 17.5.17, חברת לוינשטין נכסים רכשה 

מבנה תעסוה הממוקם ברחוב הנחתום 5-9 בעיר באר-שבע )סמוך לתחנת 

הרכבת של אוניברסיטת בן גוריון( בתמורה לסכום של כ-46 מיליון ₪. המבנה 

כולל 2 קומות בשטח ברוטו של כ-12 אל, מ"ר וחניון עילי בקומת הגג הכולל כ-

220 מקומות חניה. הנכס מאוכלס בתפוסה של 100% עם N.O.I של 3.25 מיליון 

ש"ח המשקף תשואה שנתית של כ-7.1%.

רמת גןמשרדים19/06/2017

קומות 3, 6-

13 במגדל 

משה אביב

278,000,00017,000,0006.12%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 19.6.17, חברת סלע נדל"ן רכשה את קומה 

3 וקומות 6-13 בשימוש למשרדים, כ-650 מ"ר שטחי מסחר, 145 מקומות חניה 

, שטחי אחסנה, מניות וזכויות ניהול ושילוט במגדל משה אביב ברמת גן בתמורה 

לסכום של 278 מיליון ₪. כחלק מעסקת המכר התחייב המוכר )בנק מזרחי( 

לשכור את הנכס לתקופה מינימלית של 8 שנים עם אופציה להארכת השכירות ב-

24 שנים בתמורה לסכום של כ-17 מיליון ש"ח בשנה )מגלם תשואה שנתית של 

כ-6.12%(.

02/10/2017
מרכז 

מסחרי
אשקלון

מרכז מסחרי 

"גלובוס 

סנטר"

142,000,00028,000,0008.50%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה ופרסום באתר דה-מרקר, מיום 2/10/17, חברת 

סאמיט רכשה 51% מהזכויות ב-3 חברות אחזקה פרטיות המחזיקות במרכז 

מסחרי "גלובוס סנטר" הממוקם מדרום לאשקלון בתמורה לסכום של כ-142 מ' 

₪, כולל כיסוי הלוואת בעלים. יתרת הזכויות בחברות הפרויקט מוחזקות ע"י 

מושב מבקיעים. המתחם, בהיקף של כ-30 אלף מ"ר, נמצא בשלבי הקמה סופיים 

וכולל בנוסף, שטחים לפיתוח עתידי. 

נכון למועד הדיווח, נחתמו הסכמי שכירות לכ-80% מהשטחים. N.O.I צפוי 

בתפוסה מלאה הינו כ-8.5%.

14/12/2017
בניין מסחר 

ומשרדים
כפר סבא

בניין מסחר 

ומשרדים
60,800,0004,400,0007.24%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 14/12/17, חברת מניבים ריט רכשה בניין 

מסחר ומשרדים הממוקם ברחוב היהלום 5 בסמוך למתחם G בא.ת כפר סבא 

בתמורה לסכום של כ-60.8 מיליון ₪. הבניין בן 7 קומות, בשטח כולל של כ-

5,700 מ"ר מעל קומות קרקע מסחרית ומרתפי חניה הכוללים כ-135 מקומות 

חניה וכ-120 מ"ר שטחי אחסנה. בהתאם לדיווח, התפוסה בנכס עומדת על כ-

90% לשטחים העיליים וכ-80% למקומות החניה. ה-N.O.I הצפוי בתפוסה 

מלאה הינו 4.4-4.6 מיליון ש"ח )מגלם שיעור תשואה של 7.4%-7.6%(.

מסחר ומשרדים
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מחיר )ש"ח(הנכסעירייעודתאריך
הכנסה שנתית 

)ש"ח(

 שיעור 

תשואה
הערות

לודתעשייה12/02/2015

מבנה 

תעשייה 

ולוגיסטיקה

27,550,0002,320,0008.42%

עפ"י דיווח באתר מאי"ה מיום 12/2/15 רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן שני 

מבנים בשטח של 4,780 מ"ר וכן מתקנים סולריים על הגגות. נכון למועד הדיווח 

הנכס הושכר בתפוסה של 100%.

לא צוין270,000,000בית פאלאסתל אביבדיור מוגן17/06/2015
9%-

9.25%

בהתאם לדיווח מאתר כלכליסט, מיום 17/06/15, רכשה קבוצת עזריאלי את 

מתחם הדיור המוגן הידוע כ"בית פאלאס". המתחם ממוקם בסמוך לביה"ח 

איכילוב, בשטח של כ-30 אלף מ"ר. הבית כולל שני מבנים בהם 231 יח"ד 

בתפוסה של 100%.

29/10/2015
אחסנה 

ומשרדים
8.00%לא צוין77,000,000בית כרמליםראש העין

עפ"י פרסום מיום 29/10/15 באתר גלובס נדל"ן קרן הריט "מניבים" רכשה 

מבנה אחסנה עם שטח משרדים קטן בן 3 קומות בשטח של 11,000 מ"ר. עפ"י 

תגובת המוכרת לכתבה, הנכס נמכר כשהוא מושכר במלואו.

25/02/2016

מרכז 

תעשייה 

ומשרדים

מת"מ חיפהחיפה
 1,432,651

)באלפי ₪(
110,222,0007.60%

בהתאם לדוח שנתי לשנת 2015 של חברת גב-ים בבעלותה )50.1%( נכס הידוע 

כ"פארק מת"מ", שטח הפארק הינו כ-224 דונם, בתחומו למעלה מ-20 מבנים 

בשטח עילי של כ-161 אלף מ"ר וכ-73 אלף מ"ר חנינים ושטחי שירות. בשנת 

2015 התפוסה בנכס עמדה על 98%.

25/02/2016

תעשייה 

עיתרת ידע 

ומשרדים

הרצליה 

צפון
פארק גב-ים

 1,008,959

)באלפי ₪(
66,166,0006.00%

בהתאם לדוח שנתי לשנת 2015 של חברת גב-ים בבעלותה נכס הידוע כ"פארק 

גב-ים". הפארק כולל 6 מבנים בשטח עילי של כ-77 אלף מ"ר, חניונים תת 

קרקעים בשטח של כ-54 אלף מ"ר. למעט שטח של כ-9.3 אלף מ"ר המיועד 

למסחר, מרבית השטחים מיועדים לתעשייה עתירת ידע ומשרדים. שיעור 

התפוסה בשנת 2015 עמד על 95%

פארק עופרתעשייה20/07/2016

 24%

ממתחם 

"פארק עופר"

192,000,00090,000,000   7.26%

בהתאם לדיווח מאתר "גלובס", מיום 20/07/2016, קבוצת מליסרון המחזיקה 

ב50% ממתחם עופר רכשה 24% נוספים תמורת כ-192 מש"ח )160 מש"ח 

במזומן והיתרה במניות מליסרון(. פארק עופר הינו פארק היי-טק שכולל כ-88 

אלף מ"ר של שטחי השכרה ונמצא ב-100% תפוסה. שווי הפארק בספרים נאמד 

בכ-1.24 מיליארד ש"ח. ה-NOI המייצג של שנת 2016 הינו כ-90 מליון ש"ח 

)מגלם תשואה של כ-7.26%(.

21/07/2016
תעשייה 

ואחסנה

מתחם 

"הוליס", 

אלון תבור

 50%

ממתחם 

לוגיסטי

  45,000,000 7%-9%

בהתאם לדיווח מאתר "גלובס" ומאי"ה , מיום 21/07/2016, קרן הריט "ריט 1" 

רכשה 50% ממתחם "הוליס" באלון תבור, תמורת כ-45 מש"ח. שטח המתחם 

הינו כ-70 אלף מ"ר וכולל 5 מבנים בשטח בנוי של כ-42 אלף מ"ר, המשמשים 

לצורכי תעשייה ולוגיסטיקה ומשכרים לחמישה שוכרים שונים.

21/08/2016
תעשייה 

ולוגיסטיקה
חבל יבנה

2 מבני 

תעשייה 

ולוגיסטיקה

  67,000,000       5,050,000 7.54%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 21.8.16, רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן 

בעמ"מ 2 מבני תעשייה ולוגיסטיקה בהיקף של כ-13,000 מ"ר, הממוקמים 

באזור התעשייה פארק המאה חבל יבנה בצמוד לא.ת אשדוד )חלקה 36 בגוש 

470( בתמורה לסכום של 67 מליון ₪+ מע"מ. בהתאם לדיווח החברה הנכס 

מושכר בתפוסה מלאה ל-שוכרים לתקופה של 2-5 שנים + תקופת אופציה של עד 

10 שנים נוספות. ה-N.O.I החזוי הינו כ-5.05 מליון ש"ח, המגלם שיעור תשואה 

של כ-7.54%

תע"י28/12/2016

פארק 

התעשייה 

בעומר

17,235,0009.00%בניין משרדים

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 28.12.16, ופרסום באתר גלובס, מיום 

31/1/17, בית ההשקעות נת"מ ביחד עם משקיעים נוספים רכשו בניין משרדים 

בפארק התעשייה בעומר בתמורה לסכום של 17.235 מיליון ₪. הבניין בשטח 

2,400 מ"ר בבינוי של 3 קומות ו-33 מקומות חניה. המוכרת, חברת מטריקס, 

תמשיך לשכור מחצית מהנכס למשך 10 שנים ללא תחנות יציאה, בתמורה 

לסכום של 45 ש"ח למ"ר. את המחצית השנייה ימשיכו לשכור משרד רואי 

החשבון ברייטמן אלמגור ושות' ומשרדי ממשלה )משרד הפנים וההגירה(. הצפי 

לתשואה של כ-9% על ההון העצמי.

חדרהתעשייה19/01/2017

מבני 

תעשייה 

ואחסנה

59,000,000 7.60%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 22.7.17, קרן הנדל"ן ריט 1 תרכוש ביחד עם 

שותף נוסף )95% ו-5% בהתאמה( את מלוא הזכויות במתחם אמניר הממוקם 

בחדרה בצמוד למפעלי נייר חדרה, בשטח של כ-28.5 דונם בתחומו מבנים 

לתעשייה ואחסנה בשטח של כ-7,000 מ"ר, המשמשים את חברת אמניר 

תעשיות בתמורה לסכום של 59 מיליון ש"ח ל-100% מהזכויות. הנכס מושכר 

במלואו עד לשנת 2022, ככל שהשכירות תוארך תשלם הרוכשת סכום נוסף של 

2 מיליון ש"ח+ מע"מ. ה-N.O.I השנתי משקף שיעור תשואה של 7.6%.

תעשייה24/01/2017

אזור 

התעשייה 

הר טוב

6.83%     5,600,000 82,000,000מבנה לוגיסטי

בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום 24.1.17, קרן הריט מניבים רוכשת מבנה 

לוגיסטי באזור התעשייה הר טוב הממוקם בסמוך לבית שמש, בתמורה לסכום 

של 82 מיליון ₪. המבנה בשטח של 15 אלף מ"ר נבנה בתחום מגרש בשטח של 

כ-24 דונם ומושכר לחברת לוגיסטיקה מקבוצת ממן לתקופה של 5 שנים + 

אופציה ל-5 שנים נוספות בתמורה לדמ"ש שנתיים של כ-5.6 מיליון ש"ח. מחיר 

התמורה מגלם כ-5,500 ש"ח למ"ר ודמי השכירות משקפים תשואה של כ-

6.83% על השקעה.

תע"י31/01/2017

אזור 

התעשייה 

רעננה

בניין 

משרדים עם 

זכויות בניה

22,500,0001,100,0009.33%

בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום 31.1.17, חברת מישורים רכשה בניין 

משרדים באזור התעשייה רעננה בתמורה לסכום של 22.5 מיליון ₪. הבניין בנוי 

על שטח קרקע של 1.6 דונם ושטחו הבנוי נטו עומד על כ-1,800 מ"ר וכולל 

זכויות בניה נוספות. הבניין מושכר ל-14 שוכרים שונים ושיעור התפוסה בו עומד 

על 55% עם N.O.I של 1.1 מיליון ש"ח )שיעור תשואה של כ-5%(. בשיעור 

תפוסה מלא צפוי הבניין להניב N.O.I של 2.1 מיליון ש"ח המגלם תשואה צפויה 

של 9.33% על ההשקעה.

71,335,0006,300,0008.20%מבנה לוגיסטיא.ת אשדודתעשייה17/09/2017

בהתאם לפרסום באתר "גלובס" ודיווח לאתר מאי"ה, מיום 17/9/17, חברת 

סאמיט רכשה מרכז לוגיסטי הממוקם במתחם "מנרב סנטר" באזור התעשייה 

אשדוד בתמורה לסכום של כ-71 מיליון ₪. בהתאם לפרסום, השטח להשכרה 

בנכס הינו כ-13,000 מ"ר הבנוי על שטח קרקע של כ-24 דונם ומושכר לשוכר 

יחיד. ההכנסות מדמ"ש מסתכמות כיום לסכום של כ-6.3 מיליון ש"ח בשנה, 

המגלם תשואה שנתית נטו של כ-8.2%. החברה חתמה על הסכם ארוך טווח 

עם השכור לפיו החברה תשקיע סכום של כ-44 מיליון ש"ח בפיתוח הנכס. דמ"ש 

לאחר סיום עבודות דמ"ש צפויים לעלות לסכום של 11 מ' ש"ח בשנה )מגלם כ-

9.56% תשואה על ההשקעה הכוללת(.

25/12/2017
תעשייה 

ואחסנה

א.ת תרדיון 

במשגב/

שדרות

מפעל יצור 

ומבנה 

אחסנה/ 

שטחי תפעול 

ואחסנה

72,000,0006,480,0007.50%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 26.12.17, קרן הנדל"ן ריט 1 רכשה מקבוצת 

"תדביק בע"מ" שני נכסי תעשייה ואחסנה אחד בא.ת תרדיון במשגב ונכס נוסף 

בשדרות. באיזור התעשייה תרדיון במשגב- שטח קרקע של כ-27 דונם, הכולל 

מפעל ייצור ובמנה אחסנה בשטח של כ-13,000 מ"ר ונכס נוסף בשדרות 

בשדרות, בשטח קרקע של כ-21.5 דונם, הכולל שטחי תפעול ואחסנה בשטח 

של כ-11,500 מ"ר. הנכסים נרכשו בתמורה לסכום של 72,000,000 

ש"ח+מע"מ. בהתאם לדיווח קבוצת "תדביק בע"מ", תמשיך לשכור את הנכסים 

לתקופה של 12 שנים, בתוספת שתי אופציות להארכת הסכם השכירות ב-5 שנים 

כל פעם. ה-NOI החזוי לחברה יעמוד על 7.5%.

275,000,0006.00%מרכז לוגיסטימודיעיןתעשייה26/12/2017

בהתאם לפרסום באתר "דה-מרקר", מיום 26.12.17, חברת אמות רכשה מתחם 

לוגיסטי במודיעין בתמורה לסכום של כ-275 מיליון ₪. המתחם בשטח בנוי של כ-

24 אלף מ"ר, כולל שלושה מבנים המושכרים לרשת שופרסל )מרלו"ג(, לחברת 

בת של קוקה קולה, לחברת yes ולערוץ כאן. השוכרים ימשיכו בחוזי השכירות 

גם לאחר העברת הבעלות, כשדמי השכירות צפויים להניב תשואה של כ-6% 

בשנה.

שונות - מלונאות, תעשיה, אחסנה, לוגיסטיקה, תחנת דלק ובתי חולים
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 פרסום 18/74324 דו"ח

 

 לכבוד

 חב' לוינשטין נכסים בע"מ

 

 מקיפה שומת מקרקעין

 במגדל "דיסקונט"ומקומות חניה,  28-30 -ו 19-23שטחי משרדים בקומות 

 אביב-תל ,הרצלפינת  23 יהודה הלויב רחו

 

 וגילוי פרטים מטרת חוות הדעת .1

 מטרת חוות הדעת ומועד קובע לשומה 1.1

,  הננו מגישים ערן עמרםלבקשת סמנכ"ל הכספים של חברת לוינשטין נכסים בע"מ, מר 

בזאת חוות דעת מקצועית לעניין שווי זכויות החברה במקרקעין במועד הקובע, בהתאם 

השימוש המיטבי, לצורך הכללתו בדוחות " בכפוף לעיקרון ולשיקולי AS-ISלמצבם "

לצורך קביעת השווי ההוגן של הנכס כמשמעותו בתקן דיווח כספי  הכספיים של החברה

 - 40( ולצורך יישום בתקן חשבונאות בינלאומי IFRS 13מדידת שווי הוגן ) - 13בינלאומי 

 (.IAS40נדל"ן להשקעה )

 ל מועצת שמאי המקרקעין. ש 17.1חוות דעת זו נערכה על בסיס עקרונות תקן 

 .31/12/2017 -מועד קובע לשומה 

 לא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסי מימוש וההערכה מתייחסת לערכים ללא מע"מ.

 הנכס הוערך על בסיס ערך השוק עפ"י המוגדר בתקנים הבינלאומיים כדלקמן:

בין קונה ברצון המחיר המשוער, אשר יושג בגין זכויות החברה בנכס למועד הקובע לשומה 

למוכר מרצון, לאחר זמן סביר בשוק, כאשר לשני הצדדים מלוא המידע המתייחס לנכס 

  וכאשר העסקה מתבצעת בתום לב ללא השפעת תנאי הסכם מיוחדים, לרבות מכירה כפויה.
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 גילוי פרטים 1.2

  .2018ינואר ידי החברה בחודש -חוות דעת זו הוזמנה על .1.2.1

י זו תצורף לדו"חות הכספיים של החברה וכן הסכמתי כי הנני נותן הסכמתי כי חוות דעת

 חוות דעת זו תפורסם לציבור.

 )א( לחוק החברות  222הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף 

 .1968 -פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח -ולא בעבירה על 1999 -התשנ"ט 

 ואלה פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי .1.2.2

 את הטכניון בחיפה בפקולטה להנדסת בנין.סיימתי  1959בשנת 

עבדתי כמהנדס בחברה לבנין ועבודות ציבוריות  15/9/70עד לתאריך  1/1/60מתאריך 

 מיסודו של "סולל בונה".

 .0096, רישיון מס' 1970הוסמכתי כשמאי מקרקעין מוסמך בינואר 

 הנני מנהל משרד לשמאות מקרקעין והנדסה אזרחית. 15/9/70החל מתאריך 

 כהנתי כיו"ר אגודת שמאי המקרקעין. 1990-1983בשנים 

מכהן כיו"ר וממייסדי האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין  2003החל משנת 

 בישראל.

 בביצוע הערכות שווי לצרכים שמאיים מדווחים ןניסיו .1.2.3

סיון בעריכת חוות דעת לחברות ציבוריות שונות ולנכסים מגוונים כגון: ילמעריך השווי נ

 נכסים מסחריים, בנייני משרדים, בתי מלון, תחנות תדלוק, מגורים וכו'.

הריני מצהיר כי אין לי כל עניין בנכס הנישום, כי לא קיימים כל יחסי  - יחסי תלות ושכ"ט .1.2.4

תלות ביני ובין החברה וכי לא קיימת כל תלות בין תוצאת חוות הדעת לתנאי ההתקשרות 

 ות אי התניית שכר טרחתי בתוצאת חוות הדעת.ביני ובין מזמין חוות הדעת, לרב

חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים  - הסתמכות על מומחים ויועצים .1.2.5

 אחרים, למעט הסתמכות על נתוני דמי השכירות, כפי שנמסרו ע"י החברה. 

כי  היתר,לצורך הכנת השומה התקבל כתב שיפוי מהמזמין הקובע, בין  - כתב שיפוי .1.2.6

מטעמו )ממשרד אינג' יוסף זרניצקי(, בגין כל  מתחייבת לשפות את השמאי או מי הרחבה

שתוגש כנגדם כתוצאה ממידע שנמסר ע"י נזק או הוצאה אשר תיגרם להם בשל תביעה 

או מסמכים המצויים בידה. אנו מקבלים על עצמנו ו/החברה ו/או כתוצאה ממניעת מידע 

  .ילוי הרשות לניירות ערךכפי שנקבעה בג את מגבלת גובה השיפוי
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 ביקור במקום .2

 .24/1/18ביום  הנדסאית בנין ושמאית מקרקעין שרית ברמן בוחניקביקור במקום נערך ע"י 

 שמאי מקרקעין מחב' לוינשטין, מר יהונתן פרידמן. בנוכחות הביקור נערך 

 

 פרטי הנכס .3

 6924 : גוש

 4  ,8  ,9 : חלקה

 )בהתאמה(  2,478  ,556 , 572 : חלקות בשלמות במ"רשטח 

המשרדים בקומות שונות במגדל  מ"ר( 8,419) שטחי משרדים : נשוא השומה

 במרתפים. חניה ומותמק 97 -מ"ר( ו 248) ושטחי אחסנה

 בעלות פרטית, כמפורט בפרק "מצב משפטי". : זכויות

  .אביב -תל, 13 הרצלפינת  יהודה הלוירחוב  : כתובת

 : היתר בניה.  זיהו הנכס
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 תאור הנכס והסביבה .4

 

 כללי 4.1

יות ומחסנים במגדל משרדים הידוע בשם , חנמ"ר( 8,419) נשוא השומה שטחי משרדים

 מרתפי חניה. קומות 7 -קומות מעל ק"ק ו 31"מגדל דיסקונט" בן 

, תל הרצלובחזית מערבית לרחוב יהודה הלוי , פונה בחזית דרומית לרחוב הבנין הינו פינתי

 .אביב

 

 :הבנין הינם כדלקמןגבולות 

  תנועת כלי רכב ה הלוי שהינו רחוב חד סטרי, בו חזית לרחוב יהוד - דרום

     .המותרת לכיוון דרום  

  מעברו השני של הרחוב מבני משרדים ותיקים וחדשים, המאכלסים    

 בעיקר משרדי בנקים.  

 חד סטרי בו  תנועה ראשי,ל, מצפון לדרך יפו, שהינו ציר חזית לרחוב הרצ - מערב

 .לכיוון צפון תתנועת כלי רכב המותר  

 קומות בבניה ותיקה. 2-4מצדו השני של הרחוב בנינים בני    

 במבנה הגובל בבניה ותיקה  לחלקות סמוכות עליהן בנויים מבניםחזית  - צפון

 )עם חזית לרחוב  לשימור, ובחלקה גובלת מבנה משרדים עבודות בוצעו  

 1.קומות מרתפים 5קומות מעל  6בן לילינבלום(   

 קומות מעל ק"ק המשמש את הנהלת  4קיר משותף עם בנין משרדים בן  - מזרח

 בנק דיסקונט.  

 זו.מת בנין המשרדים נשוא חוות דעת חזית המבנה הנ"ל שופצה במהלך הק   

 

 

 

 

 

                                                           
 דרך קומות המרתף במגדל דיסקונט נשוא השומה. הינה הגובלהגישה למרתפים בבנין  1
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 הסביבה 4.2

 

 רחוב יהודה הלוי פינת הרצל, המע"ר הוותיק, דרום תל אביב.

 

קומות מעל קומת קרקע  3-4מאופיינת בבנייני משרדים ותיקים בבניה נמוכה של הסביבה 

מסחרית, לצד מגדלי משרדים חדישים גבוהים ויוקרתיים המשתרעים בחטיבות קרקע 

 דונם. 2-4בגודל של 

 חברות ביטוח ומשרדים של בעלי מקצועות חופשיים.     באזור הנכס ריכוז של הנהלות בנקים,

 י מלא וכולל כבישים ומדרכות, תשתיות חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכו'. הפיתוח הסביבת

 ראוי לציין כי באזור קיימת מצוקת חניה, בסמוך מתוכנן לעבור תוואי הרכבת הקלה. 

 

 אור הבניןת 4.3

 

 בעיצוב אדריכלי נבנה, שנים 11 -שבנייתו נסתיימה לפני כבנין הינו  "מגדל דיסקונט"

  .קירות מסך ןהבניחזיתות ב .גבוה במפרטו

  יהודה הלוי.רחוב מ ולחניון הינה הכניסה הראשית לבנין

 

 קומות מרתף בפירוט כדלקמן: 7 -קומות מעל קומת קרקע ו 31כולל  המגדל

 

  חסון,מ"ר בחלוקה לשטחי א 548,11בשטח כולל של  -   קומות מרתף 7

  .מקומות חניה 242 -ו      

 

  , בחזית המחוברותקומות רחבות בבניין מהוות  - 5-2קרקע וקומות ת וקומ

 למבנה בנק דיסקונט ישן.המזרחית, בקיר משותף       

 

  .טיפוסיות משרדים קומות -   30-6קומות 

 

 .ות גג בלתי מקורותעם מרפס החלקב, קומת משרדים -    31קומה 

 

 מ"ר. 285מתקנים טכניים בשטח כולל של  -  33-32בקומות  הבנין ותגגב

 

 .קומות משרדים במגדל וחלקים בקומות המרתף 8הנכס הנדון מהווה, כאמור, 
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 דעת זו: נשוא חוות הקומות 8 -ב בשטחי המשרדים להלן פירוט מצב אכלוס ועבודות גמר

 שימוש קומה
כמות מק' 
חניה /מ"ר 

 סחירים

שטח מושכר 
 מק' חניה/מ"ר

פנוי מק 
 חניה/מ"ר

 רמת גמר

 מלא   158 90               248           מחסנים מרתפים

 מלא   12  82               94             חניות מרתפים

 מלא 3  3 חניות מרתפים

19 

 משרדים

       1,060  
 מלא   664           

 מלא      396           

20     
       1,065  

 מלא   -  1,065        

21        1,042  

 מלא      277           

 מלא   292  

 מלא   473  

 מלא   -  2,116          2,116        22+23

28+29        2,093  

 מלא      1,678        

 200  מלא    

 מלא      215           

30        1,043  
 מלא      741           

 מלא      302           

 סה"כ

 - 765 7,654  8,419        מ"ר משרדים

 מלא    158  90               248           2 מ"ר מחסנים

 מלא   15  82               97             מק' חנייה

 

 .ותעודת גמר 4נתקבל טופס  בגין כל הבניין

 

 בחוזי השכירות.השטחים בטבלה זו הינם בהתאם לשטחים המצוינים   - הערה

 שטחים אלו גבוהים מהשטחים בהיתר.   

  ציבוריים הנ"ל נובע מכך ששטחי השכירות כוללים העמסות של שטחים   

  .אינם בהכרח בקומה המושכרתש משותפים  

                                                           
 כולל שטחי שירות, שטח חניה וחדרים טכניים המשמשים כמחסנים בחלוקה כדלקמן:  2

מ"ר המוגדים כשטחים טכניים )חדר מפוחים, חדר טכני,  101 -מ"ר שטחים המוגדרים בהיתר כמחסנים ו/או חניה ו 147
 חדר בזק וכו'(. 
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 נשוא השומה .4.3.1

יות במגדל ושטחי חנ 28-30 -ו 19-23 בקומות שטחי משרדיםמהווה  חוות הדעתנשוא 

 המרתף.ומחסנים בקומות 

 

 :וסטנדרט הגימור אור הקומותילהלן ת

 

 קומות מרתף

שערי מרח' יהודה הלוי, בכניסה קומות מרתף תחתונות משמשות כחניון עם כניסה  7

 בקורת חשמליים. 

 סטנדרט הגימור במרתפים כולל, בין היתר, כדלקמן: 

 .נטית, ספרינקלרים, סימוני חניותרצפת בטון מוחלק, תאורה פלורוס בחניון

 מעליות ללובי ק"ק. 2לחניון 

 לוינשטין" חברת בבעלות  יות והמחסנים שנבנו בפרויקט נותרומתוך שטחי החנ

 מלאי של: "נכסים בע"מ

 לוינשטין" חברתחניות שמורות ל 3 -ומושכרות  94)מתוכם  מקומות חניה 97 -

 .("נכסים בע"מ

 כמחסן. יםמשמשה ו/או שטחים טכנייםחניה  / שטח מ"ר מחסנים 248 -

 

 30-28, 23-19קומות 

 בכל קומה פיר מרכזי סביבו ממוקמים שטחי המשרדים, הפיר כולל חדר מדרגות,

 מעליות, מרחב מוגן קומתי, חדרי שירותים קומתיים )לגברים ונשים(.              3

 .רמת הגמר בקומות גבוהה תואמת בנייני משרדים יוקרתיים

בוצעו  ,21כולל שטחים פנויים בקומה  גימור גבוהה,, אשר הינן ברמת עבודות הגמר

ע"י השוכרים וכוללים, בין היתר, תקרות אקוסטיות דקורטיביות, ברצפה  ובןבר

    ועוד. יוקרתיים חלוקה לחדרים, גופי תאורה ,שטיחים / פרקטים ו/או שיש

 נמצאים בגמר.  21להשכרה בקומה  פנוייםהשטחים 

 ש עבודות גמר, ברמה גבוהה. ועבודות שיפוץ וחידמבוצעות  20בשטח קומה 
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 הנכס צילום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנים  צילומי

 לובי כניסה חניון 
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 21בקומה  םישטחים פנויצילום 
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 בשיפוץ 20בקומה  שטחצילום 
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 ותעודות גמר היתרי בניהמצב תכנוני,  .5

 

)בנק דיסקונט(, שפורסמה למתן  3217חוות דעת זו חלה תכנית בנין עיר בשטח החלקה נשוא  5.1

 .13/3/05מיום  5379תוקף בי.פ. 

 

 מטרת התכנית

והיסטורי ארכיטקטוני  חיזוק המע"ר ההיסטורי של ת"א תוך שימור מבנים בעלי ערך )*(

 עירוני.

 אחד. בניה ( למגרש17,18,19)וחלקי חלקות  1,3,4,8,9איחוד בהסכמה של חלקות  )*(

 שינוי יעוד הקרקע למרכז עסקים ראשי וקביעת תכליות בניה. )*(

 .30ולילינבלום  26מבנים לשימור לילינבלום  2קביעת  )*(

 

 יעודים ותכליות

 חניה, מתקנים טכניים, מועדון ספא, אחסנה. - בקומות המרתף

 ם.משרדי, מסחר, בתי אוכל, גלריות לאומנות, שטח תצוגה - בקומת הכניסה

 משרדים ושטחי שרות נלווים. - בקומות שמעל

 

 זכויות הבניה

( עיקריים מעל מפלס הכניסה הקובעת 2סה"כ שטחים )ללא השטחים המיוחסים לחלקה 

כולל השטחים העיקריים בבניינים לשימור. סה"כ שטחי  3מ"ר 24,700לבנין לא יעלו על 

 מ"ר. 9,880שרות מעל מפלס הכניסה 

 

 גובה בנין

 קומות. 35הקמת מבנה בגובה עד תותר 

 

 

 

 

                                                           
 מ"ר בפירוט כדלקמן: 24,444נכון למועד חוות דעת זו, עד כה נבנו במסגרת התב"ע   3

 מ"ר במגדל דיסקונט 22,918   
 1מ"ר בנין לשימור בחלקה  789   
 .3מ"ר בנין לשימור בחלקה  737   
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 הוראות נוספות 5.2

 .300מספר מקומות חניה יהיה עד  ()*

 מור.מיועדים לשי 30 -ו 26המבנים בלילינבלום  )*(

המקומית,  הועדה ב אדריכלי ופיתוח ע"יויצאישור תכנית ע - תנאי להיתר בין היתר )*(

נים לשימור, המב הכולל אתאישור מסמך תיעוד ושימור 

פרק ג' סעיף ז' לחוק  וחלוקה לפי הוראותהבטחת איחוד 

  התכנון והבניה.

לקבלת תנאי   (30 -ו 26ים )לילינבלום ביצוע שימור במבנ - כלוסתנאים לא )*(

  מ"ר. 2,700 -תעודת אכלוס לכ

 

 .5167בי.פ.  18/3/2003" מרתפים פורסמה למתן תוקף ברשומות ביום 1תכנית "ע 5.3

 התכנית:מטרות 

לקבוע הוראות מקיפות לבניית מרתפים ולשימוש בהם ולהחליף את תוכנית מתאר מקומית 

מרתפים. לאפשר הגדלת השטחים המותרים לבנייה במרתפים ולקבוע הוראות בניה  -"ע" 

 לגביהם.

 

 :הוראות התכנית

ת תותר בניית שתי קומות מרתף בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע בהם תותר בניי -

 קומת מרתף אחת.

שטחי  קומות מרתף נוספות עבור  4בנוסף של שתי קומות מרתף אלה תותר בניית עד  -

הוועדה כי לבתים צמודי קרקע ובלבד ששוכנעה שירות כלליים בכל הבניינים פרט 

מקומות חניה מעל התקן  שטחים אלו דרושים לתפקוד הבנין וכי אין בהם כדי להוסיף

החניה כפי שנקבע בתוכנית הראשית.  הבניה ו/או מעל לתקןהתקף לעת הוצאת היתר 

 בדרך של הקלה. קומות אלו יוכרו מכח תכנית זו ולא

 

 :חישוב שטחי הבניה

ולשטחי ית זו יהיו בנוסף לזכויות הבניה שטחים נלווים ושטח שירות כלליים על פי תכנ

שטחים בתוכנית להם  השירות המותרים עפ"י התוכנית הראשית, למעט שימושים שהוקצו

התוכנית הראשית, אשר יהיו על חשבון  הראשית ולגביהם קיימת חפיפה בין תכנית זו ובין

 השטחים המותרים בתוכנית הראשית.
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 :התכליות המותרות במרתפים

שמתחתיה בשאר  בקומת מרתף בבתים צמודי קרקע ובקומות המרתף העליונה והקומה -

העיקריים המותרים עפ"י  מתוך השטחים הבניינים יותרו שטחים לשימושים עיקריים

כלליים, כמפורט בטבלה שלהלן. לא  התוכנית הראשית, שטחים נלווים ושטחי שירות

 יותרו מגורים בקומת מרתף.

עפ"י  בבנייני מגורים קיימים, בהם המרתפים לא נכללו בזכויות הבניה המותרות -

הכל לפני  טחי שירות,התוכנית הראשית או נבנו ללא היתר או נבנו בהיתר לשמש כש

היתר הכולל שימוש  ( רשאית הוועדה לאשר במרתף28/11/1985תכנית "ע" מרתפים )

אם המרתף אינו בבעלות כלל  למשרדים למקצועות חופשיים שאינם מטרד למגורים, גם

 הדיירים אלא בבעלות פרטית.

 :היטל השבחה

 2 -מרתף מעבר ל מס' קומותהיטל השבחה יגבה כחוק. מאחר ולא ידוע לפני הוצאת ההיתר 

תכסית קומת המרתף מעבר לתכסית  קומות מרתף בבניינים שאינם צמודי קרקע, ולא ידועה

 ישולם היטל ההשבחה בעת מכירה לפי הידוע באותה העת. קומת הקרקע בבתים צמודי קרקע,

 .22.12.2016מיום   7407אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ.  5000תכנית מתאר תא/ 5.4

-חלה על כל שטח המרחב התכנוני  של העיר תל אביב 5000תאר מקומית כוללנית תא/תכנית מ

 ו.יפ

תכנית זו הינה תכנית מתאר מקומית, בסמכות הועדה המחוזית, שאינה כוללת הוראות של 

 איחוד וחלוקה ואינה כוללת הוראות המאפשרות הוצאת היתרי בניה מכוחה. 

ינחו את הכנתן של תכניות מתאר מקומיות חלקיות תכנית המתאר קובעת הוראות כלליות אשר 

ותכנית מפורטות חדשות ומציגה את היקף האוכלוסייה הצפויה ויעדי המועסקים לשנת היעד 

 . 2025 -של התכנית

התכנית קובעת את אופן הפיתוח הפיזי בעיר, אילו אזורים בעיר ייועדו למגורים לתעסוקה, 

די קרקע אחרים, אילו מקומות ראוי לשמור ואילו למסחר,  לשימושים ציבוריים או לייעו

מקומות ראוי לפתח, מהן  ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים 

 נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של העיר. 

כאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך  נתמסומו 502החלקה נשוא השומה כלולה במתחם תכנון מס' 

 .12.8ורח"ק מירבי של  4.2 של בסיסילהסעת המונים הקובע, בין היתר, רח"ק 
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 להלן פירוט היתרי בניה שהוצגו בפנינו בגין הקמת ה"מגדל": 5.5

המגרש,  המתיר הריסת המבנים הקיימים על 23.6.2003מיום  230368 היתר מס' .5.5.1

 מרתפים. 6 -דיפון וחפירות בגבולות המגרש בעומק השווה ל

 242 קומות מרתף חניה עבו 7המתיר הקמת  17.6.04מיום  240375היתר מס'  .5.5.2

 מקומות חניה.

קומות  14בן  המתיר הקמת בנין חדש למשרדים 2/05מחודש  250096היתר מס'  .5.5.3

 מבנה בנק דיסקונט הקיים.מרתפים צמוד ל 7וקומה טכנית מעל 

הגרעין  קומות של 17תוספת המתיר  18.7.2005מתאריך  250521היתר בניה מס'  .5.5.4

לפי היתר  המאושרת קומות( וביטול חלק מהבניה 32המרכזי של הבנין )עד סה"כ 

  המקורי.

 תייחס להשלמת גרעין בלבד.ההיתר ה

מגדל "בנק  המתיר תוספת בניה להשלמת 15.12.05מתאריך  250855היתר בניה מס'  .5.5.5

סביב הגרעין המרכזי של  ,מרתפי חניה 7קומות וקומה טכנית מעל  14דיסקונט" בן 

( 30ועד קומה  15)מקומה  -של הבנין  הקומות העליונות 16חדר המדרגות ע"י בנית 

 נוסף כולל חדרי שירותים. למשרדים ובנית גרעין חדר מדרגות

חברת  +( שהיא קומת משרדים חלקית שטח טכני וחדר69.14)מפלס  20בקומה 

 חשמל.

 המתיר: 1/1/08מיום  07 -1017היתר בניה מס'  .5.5.6

 נשוא השומה
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קומות,  32שינויים ותוספות בניה בקומות מגדל המשרדים של בנק דיסקונט, בן 

 הכוללים:

 בקומת הקרקע: (א

הקטנת  שינויים והגדלת לובי כניסה, שינוי במיקום המדרגות הפנימיות,  -

 מחסן, שינויים בפירי המעליות. 

שינויים בגרעין הבנין, בחדרי השירותים ובגודל ומיקום העמודים לכל  -

 גובה הבנין. 

 שימוש חורג להיתר ממשרדים למסחר. -

 בקומת הביניים )קומה שניה(: (ב

שינוי בגרעין הבנין, במיקום ובצורת המדרגות הפנימיות והחדרים  -

 הטכניים. 

 אטום. תוספת בניה עבור משרד וחדר גנרטור ע"י ביטול חלל -

 בגלריה ביטול משרדים וסידור מסחר במקומם. -

 שימוש חורג להיתר ממשרדים למסחר. -

 :30עד  3בכל הקומות מקומה  (ג

 שינויים בגרעין הבנין, בחדרים טכניים ובפירי המעליות. -

 שינוי עובי עמודים. -

 הגדלת משרדים ע"י ביטול חדר טכני באותה קומה.: 20בקומה  (ד

 משרדים וחדרי שירותים ע"י ביטול הקומה הטכנית.סידור  :31בקומה  (ה
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 להלן פירוט שטחי הבניה בהיתר הנ"ל: (ו

סה"כ שטח 

עיקרי במ"ר

סה"כ שטח 

שרות במ"ר

סה"כ שטח 

עיקרי+שרות במ"ר

              1,961.26         627.16     1,334.10קרקע

2903.03        334.49         1,237.52              

31,221.28     234.00         1,455.28              

41,403.29     248.38         1,651.67              

51,498.89     253.33         1,752.22              

6570.63        253.33         823.96                 

7629.09        279.96         909.05                 

8631.21        279.96         911.17                 

9636.20        276.99         913.19                 

10634.97        279.96         914.93                 

11636.50        279.96         916.46                 

12636.71        279.96         916.67                 

13637.80        279.96         917.76                 

14641.57        276.99         918.56                 

15634.22        284.80         919.02                 

16634.89        284.80         919.69                 

17635.12        284.80         919.92                 

18635.12        284.80         919.92                 

19637.86        284.80         922.66                 

20612.41        326.57         938.98                 

21639.38        302.10         941.48                 

22664.58        268.25         932.83                 

23671.80        260.82         932.62                 

24674.42        257.04         931.46                 

פנדום                 929.98         260.82        25669.16

26667.40        260.82         928.22                 

ישראלום                 926.23         260.82        27665.41

28663.23        260.82         924.05                 

29664.61        257.04         921.65                 

30658.23        260.82         919.05                 

31475.25        249.72         724.97                 

32-              134.77         134.77                 

33-              149.78         149.78                 

            32,036.98      9,118.62   22,918.36סה"כ

משותף

שטח עיקרי +שרותשטח שרותשטח עיקריקומה

דיסקונט

לוינשטין 

נכסים בע"מ

בעלות עפ"י 

הסכם שיתוף 

מיום 

)*( 18/7/2005

לוינשטין 

נכסים בע"מ

 

לוינשטין "בין בנק דיסקונט לישראל בע"מ,  2005ליולי  18הסכם שיתוף מיום  )*(

 ופנדום בע"מ: (בע"מ" (1986מבנים ) לוינשטין משולם"בר: )לשע בע"מ" נכסים

   9 -, ו 1, 3, 4, 8הם את המקרקעין )חלקות ימסכימים לחלק בינהצדדים 

( ואת זכויותיהם בבנין. לדיסקונט מוקנה באופן מלא ייחודי ובלעדי 6924 בגוש  

. לפנדום מוקנית חזקה מלאה, ייחודית 6924בגוש  4חלקים מסוימים בחלקה  
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בגוש  3וכן בזכויות הבניה הבלתי מנוצלות המיוחסות לחלקה  3ובלעדית בחלקה  

מוקנה באופן מלא ייחודי ובלעדי יתרת הבנין וכן זכויות הבניה  לוינשטין. ל6924 

 .6924בגוש  1, 4 8, 9הבלתי מנוצלות הקיימות על פי התב"ע עבור חלקות  

  כדלקמן: בהתאם לתשריט שצורף לחוזה חולקו קומות הבנין  

 1-18קומות       בנק דיסקונט  

 27-31, 19-23קומות      נכסים בע"מ" לוינשטין"  

 24-26קומות         פנדום  

 1/1/08מיום  20071017היתר בנייה מס'  (ז

קומות,  32ים של בנק דיסקונט בן שינויים ותוספות בניה בקומות מיגדל המשרד

          הכוללים: 

        בקומת הקרקע: )*( 

 שינויים והגדלת ללובי כניסה, שינוי במיקום המדרגות הפנימיות,  -  

    הקטנת מחסן, שינויים בפירי המעליות;   

שינויים בגרעין הבניין, בחדרי השירותים ובגודל ומיקום העמודים לכל -  

        גובה הבניין.   

    שימוש חורג להיתר ממשרדים למסחר; -  

     ניים )קומה שנייה(:בקומת הבי)*(  

 שינוי בגרעין הבניין, במיקום ובצורת המדרגות הפנימיות והחדרים -  

         הטכניים;   

 תוספת בניה עבור משרד וחדר גנרטור ע"י ביטול חלל אטום. -  

   בגלריה ביטול משרדים וסידור מסחר מקומם. -  

    שימוש חורג להיתר ממשרדים למסחר; -  

     :30עד  3הקומות מקומה  בכל )*( 

  שינויים בגרעין הבנין, בחדרים טכניים ופירי המעליות. -  

      שינוי עובי עמודים. -  

 ע"י ביטול חדר טכני באותה קומה;הגדלת משרדים  - 20בקומה  )*( 

         :31בקומה  )*( 

  רותים ע"י ביטול הקומה הטכנית. יסידור משרדים וחדרי ש -  
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 ותעודות גמר 4טופס  5.6

 בפירוט כדלקמן:ותעודות גמר  4לבנין ניתנו טופסי 

 לקומות המרתף. 25/9/11ותעודות גמר מתאריך  5.6.06מתאריך  4טופס  -

 קומות וקומה טכנית. 14בגין  27.7.06מתאריך  4טופס  -

 עפ"י היתר בניה למבנה  25/9/11ותעודות גמר מיום  14.8.06מיום  4טופס  -

 .10.2.05מיום  20050096מס' 

 והיתר בניה  22/12/05מיום  20050855עפ"י היתר מס'  1/5/07מיום  4טופס  -

 .19/7/05מיום  20050521מס' 

 20071017תעודת גמר לתוספת הקומות עפ"י היתר מס' ו 28/4/11מיום  4טופס  -

 . 1/01/08מיום 

יום מ 20050521לתוספת קומות עפ"י היתרים מס'  25/09/11תעודת גמר מיום  -

 . 1/01/08מיום  20071017והיתר מס'  22/12/05מיום  20050855, מס' 19/07/05
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 מצב משפטי .6

 9,8,4 המתייחס לחלקות ,18/1/21מחשב מהאינטרנט מיום  יבהתאם לפלט :נסח טאבו 6.1

 , עולים הפרטים הבאים:6924בגוש 

  .בע"מ בנק דיסקונט לישראל :תבעלויו

, בע"מ לאומיובת בנק טל ,נרשמה משכנתא מדרגה ראשונה /03205/1 בתאריך :תמשכנתאו

  .ללא הגבלת סכום

 :4 תמשותפות לכל החלקוהערות 

לחוק לטובת "משולם לוינשטין  126נרשמה הערת אזהרה עפ"י סעיף  7/8/2002בתאריך  -

 .5 ("1986מבנים )

  עסקה.נרשמה הערת אזהרה לטובת עיריית ת"א על הימנעות מלבצע  /032027/3בתאריך  -

 לטובת ישראלום נכסים בע"מ. 126נרשמה הערה לפי סעיף  24/12/2007בתאריך  -

דה במגדל, חיי , לטובת "ד.א.ש.א בע"מ" על126נרשמה הערה לפי סעיף  14/7/2009בתאריך  -

 לרבות הרחבה המוצמדת לממכר וכן זכות שימוש בגלריה.

מזרחי טפחות בע"מ, ללא לטובת בנק  126נרשמה הערה לפי סעיף  4/11/2009בתאריך  -

 הגבלת סכום, על ישראלום נכסים בע"מ.

בע"מ, על  2010לטובת אימן י.ב. נכסים  126נרשמה הערה לפי סעיף  5/07/2010בתאריך  -

 מ"ר.  16.5מק' חניה ומחסן במרתף בשטח ברוטו של  15במגדל וכן  31הקומה 

הגבלת  לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ ללא  126נרשמה הערה לפי סעיף  7/12/10בתאריך  -

  בע"מ. 2010מן י.ב. נכסים איסכום על 

 27 על כל קומה  חברת עו"ד -לטובת אורי ברגמן  126הערה לפי סעיף  22/3/12בתאריך  -

 .-3מק' חניה במפלס  8 -מ"ר וכן  1,052במגדל בשטח של 

הגבלת  לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ ללא 126נרשמה הערה לפי סעיף  16/4/12בתאריך  -

 חברת עו"ד.  -סכום על אורי ברגמן 

 : 4 הערות נוספות בחלקה

תאריך רישום 
 ההערה

 מהות ההערה

 יתרת הזכויות טרם הוסדרו 27/9/1995
 לטובת חברת החשמל לישראל בע"מ 126הערה לפי סעיף  19/6/2003

הנאה בחלקה כפופה בזכות מעבר להולכי רגל ולשם ביצוע עבודות ציבוריות זיקת  22/10/98
 ס"מ. 60מ"ר מעל פני הקרקע ובעומק  19.53המבוצעות ע"י העירייה או מטעמה בשטח של 

                                                           
 בנכס נשוא חוות הדעת ויוסדרו במסגרת רישום הבית המשותף.נכסים בע"מ הערות אזהרה בנסחים אלו אינן גורעות מזכויות חב' לוינשטין  4
 שם החברה שונה ל"לוינשטיין נכסים".  5
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 סכמי שכירותה 6.2

 הוצגו בפנינו חוזי שכירות של דיירים במגדל "דיסקונט".

 א' ש"ח לחודש. 896ומחסנים( הינם סך ההכנסות מהשכירות )כולל משרדים, חניות 

לשטח  ,מ"רל ש"ח 14.0בסך של  ,ניהול המנהלת את הנכס  לחברת דמי ניהול משולמים בנפרד

 ש"ח לכל מקום חניה.  170 -בגין שטחי ציבור וש"ח למ"ר  7העמסה של ובתוספת  משרד נטו

 דמי הניהול הנ"ל הינם דמי ניהול מקובלים באזור.

 משקפים דמ"ש לחודש בממוצע: דמ"ש המפורטים לעיל

 )לא כולל דמי ניהול(.  ש"ח/חודש/מקום 1,124  -קום חניה במלש"ח ו 117למ"ר משרדים 

 

 לעיל.)ו'(  6.4.5ראה סעיף  ,הסכם שיתוף במקרקעין 6.3

 

 איחוד וחלוקה  6.4

 
בין עיריית ת"א )להלן "העירייה"( לבין  23/06/10הוצג בפנינו חוזה שנערך ביום  .6.4.1

 "לוינשטין נכסים בע"מ" )להלן: "לוינשטין"( הקובע, בין היתר, כדלקמן: 

יפו מהוות -אביב-, תל6924בגוש  19-17וחלקי חלקות  20, 9, 8, 4, 3-1חלקות  -

בצוותא חטיבת קרקע המהווה את מתחם בנק דיסקונט, למעט השטחים המיועדים 

 לדרכים. 

 הרשומה בבעלות העירייה.  20מתחם בנק דיסקונט כולל, בין היתר, את חלקה  -

ט, מקנים לעירייה זכויות בניה במתחם בנק דיסקונ 20מ"ר המהווים את חלקה  49 -

מ"ר במגרש המיועד למרכז עסקים ראשי בתב"ע החדשה והמצוי  308 -של כ

 במתחם בנק דיסקונט. 

ניתנת למימוש אך ורק במתחם בנק  20אפשרות הניצול של זכויות הבניה בחלקה  -

 דיסקונט.

מוסדותיה בכפוף לאישור העירייה מצהירה, כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם,  -

, להעברת הבעלות המוסמכים של העירייה ואישור שר הפנים את תנאי הסכם זה

 . "לוינשטין"ל 20והחזקה הבלעדית בחלקה 

 מתחייב לבצע פרצלציה במתחם בנק דיסקונט, על אחריותו ועל חשבונו.  "לוינשטין" -
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 חודשים ממועד חתימת 24מתחייב לרשום את הפרצלציה האמורה תוך "לוינשטין"  -

 הסכם זה. 

לעירייה ביום חתימת " לוינשטין"ישלם  20בתמורה לרכישת זכויות העירייה בחלקה  -

 ש"ח בהתאם לשומה מוסכמת של אינג' שמואל פן.  865,000הסכם זה סכום של 

על ידי העירייה לא  ן""לוינשטיהסכם זה מותלה באישורו של שר הפנים, שיומצא ל -

 כם זה. חודשים ממועד חתימת הס 12 -יאוחר מ

 

 נמסר לנו ע"י חב' לוינשטין כדלקמן:  .6.4.2

  לעיל.  4פרק המתחייב, ראה החברה החלה בביצוע הליך איחוד של החלקה  -

הפנים  מרכז למיפוי ישראל, ושרה אביב,-ית תלעיריכל האישורים הנדרשים מ -

 ו. לבלצורך רישום הפרצלציה נתק

דיסקונט מעכב חתימתו עד , מכיוון שבנק איחוד החלקות טרם קיבל תוקף רשמי -

 הגעה לנוסח מוסכם של תקנון בית משותף. ל

 ן שיהיה מקובל על כל בעלי הזכויות בחלקות. ונ' לוינשטין פועלים להכנת נוסח תקחבב -

 לאחר איחוד החלקות תפעל חב' לוינשטין לקידום רישום בית משותף.  -
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 עקרונות גורמים ושיקולים .7

 תר, את הגורמים והשיקולים הבאים:ון הבאנו בחשבון, בין היזכויות בנכס שבנדהווי באומדן ש
 

 נשוא השומה 7.1

  הידוע  ב"מגדל" יות, מחסנים וחנ)קומות גבוהות( בעלות בשטחי משרדים שווי זכויות

 אביב. -תל ,13 הרצלפינת  32 יהודה הלוי, ברחוב "מגדל דיסקונט"כ

 .ומסחר משרדיםן כולל שטחי אחסנה, מקומות חניה, הבני

 

 ואופי הסביבה מיקום הנכס 7.2

הרצל, בסמוך לשד' רוטשילד, באזור המע"ר הישן של  רח' ינתמוקם ברח' יהודה הלוי פהנכס מ

יפו ובסמוך לאזור "לב העיר", אזורים אלו נהנים בשנים האחרונות ממגמת  העיר תל אביב

התחדשות ופיתוח המתבטאת בחידוש ושימור מבנים ותיקים בסגנון ה"באוהאוס" 

 , שיפוצם ו/ או הריסתם והקמת מבנים חדשים ומודרניים במקום ו/ או לצידם."אקלקטי"וה

בנק,  Uבסמוך לנכס ובסביבה הקרובה ממוקמים משרדי הנהלה של בנק לאומי, בנק הבינלאומי, 

 הבורסה לניירות ערך ועוד גופים פיננסיים.

", "בית אפריקה ישראל, "בית צים" כמו כן מגדלי משרדים יוקרתיים כמו "בית ציון", "בית אלרוב

 , אלנבי פינת שד' רוטשילד "מגדל מאייר". 1ומגדלי מגורים יוקרתיים דוגמת הרצל 

 

, נשוא חוות דעת זו וגובה סטנדרט הבניה ורמת עבודות הגמר הגבוהה בשטחי המשרדים 7.3

 מ'. 3.63בקומות  ברוטו

 

 ."ע"מב נכסים לוינשטין"בעלות פרטית לחברת  - זכויות בנכסה 7.4

 

 .5הבנין נבנה עפ"י היתרי בניה, כמפורט בסעיף  - רישוי והיתרים  7.5

 

 ב"מגדל" לשטחי משרדים ודמי שכירות מחירי מכירהנערך בהתייחס ל אומדן השווי 7.6

 .תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות ,בסביבהו

 

 א' לתקינה השמאית.  11, זאת בהתאם לתקן השווי אינו כולל מע"מ 7.7

 

 .31/12/2017 -המועד הקובע לחוות הדעת  7.8

 

חוות הדעת מתייחס לעניין אומדן שווי זכויות הבעלות בנכס הנדון, בשוק מקרקעין חופשי,  7.9

 בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג'. 
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 המשפטי שהובא בפנינו כפי שפורט בשומה. ע השומה מבוססת על המיד 7.10

 

  - הסתמכות על מומחים ויועצים 7.11

 חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים. 

 

 קיימות שלוש שיטות עקרוניות להערכת שווים של נכסי מקרקעין: -גישת השומה 7.12

ת מכר, השיטה מבוססת על שווי השוק של הנכס בהסתמך על עסקאו - גישת ההשוואה

 שנעשו בנכסים אחרים, הדומים לנכס המוערך במיקומם, אופיים ומידת סחירותם.

בשיטה זו נקבע שווי הנכס כערך הנוכחי של זרם ההכנסות  - גישת היוון ההכנסות

 העתידיות, או עשויות להתקבל ממנו לאורך זמן, דהיינו בהיוון התקבולים העתידיים.

ת, ששיעורו נקבע בהתאם לאופי ורמת הסיכון הגלומה פעולת ההיוון נעשית לפי שער ריבי

 בהכנסה השוטפת מהנכס.

שווי השוק בשיטה זו מוערך בסיכום העלויות  - עלויות הקמה )השווי הפיזי( -גישת העלות 

הצפויות להקמת נכס הזהה לנכס הנדון )שווי קרקע כריקה ופנויה בתוספת עלויות פיתוח 

 באם קיים(. -גיו השוניםוהקמת המבנים ובניכוי הפחת לסו

 

 שיעור היוון 7.13

שיעורי ההיוון שנקבעו בחוות הדעת זו ראויים ומקובלים בנכסים דומים ע"פ נתוני שוק 

ידועים )שווי נכסים ודמי שכירות חופשיים שלהם(, שיעור ההיוון השנתי מורכב מהריבית 

מדד  השנתית חסרת הסיכון המבוססת על ריבית בטוחה במשק/אג"ח ממשלתי צמוד

לתקופה ארוכה, מרכיב הפחת, הפרמיה בגין סיכון ואי ודאות הגלומה בהכנסה השוטפת 

מהנכס, אי נזילות, איכות ויציבות השוכרים, משך תקופת השכירות, עלויות עסקה, ניהול 

וגביה, אינפלציה ושינוי ריאלי, מיסוי מקרקעין, מהות הנכס המושכר, גובה דמי השכירות 

המקרקעין והעובדה כי סה"כ דמי השכירות המתקבלים בפועל לסה"כ ביחס למקובל בשוק 

 השטחים המושכרים תואמים את דמי השכירות המקובלים בשוק בנכסים דומים.

שיעור ההיוון המקובל בשוק נקבע בנקודת זמן מסוימת, לסוג נכסים מסוים ובהקשר של 

 שיעור הריבית במשק באותה עת.
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, 2016של  השנייהלמחצית עפ"י סקר שנערך ע"י השמאי הממשלתי  -שיעור היוון  .7.13.1

 עולה כי שיעורי התשואה הממוצעים כדלקמן: 

 7.8% - נכסי משרדים

 7.6% - נכסי מסחריים

 .7.9% -  ולוגיסטיקהנכסי תעשייה 

 

דמי שכירות חודשיים חופשיים הרווחים בסביבה ו הובאו בחשבון מחירי מקרקעין .7.13.2

 ודמ"ש חודשיים המתקבלים בפועל.הקרובה 

 

בנוסף בתחשיב השומה הובא בחשבון הכנסות הנובעות מצובר חשמל הנמצא בבנין 

השנים האחרונות, תוך התייחסות לעובדה  3 -אשר מהווה ממוצע של הרווח השנתי ב

 יבוי בעלים.שהבנין אינו בבעלות מלאה אלא נמצא בר
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 תסקירה מייצגת לעסקאות תשואה שבוצעו בשנתיים האחרונו .7.13.3

 

הכנסה שנתית מחיר )ש"ח(הנכסעירייעודתאריך

)ש"ח(

 שיעור 

תשואה

הערות

03/01/2016
מסחר 

ומשרדים
5,300,0007.57%כ-70,000,000בניין משרדיםקיסריה

בהתאם לדיווח מאתר מאי"ה )3/1/16( התקשרה חברת בת של סאמיט אחזקות בהסכם לרכישת 

מבנה משרדים בשטח של 14,000 מ"ר וכ-300 חניות. הנכס מושכר בתפוסה של 90%, 

החברה מעריכה כי בתפוסה מלאה ההכנסות מדמ"ש יעמוד על 6 מש"ח )8.57%(.

7.00%לא צויין35,700,000מטלון סנטרפתח תקווהמסחר27/01/2016

עפ"י דיווח לאתר מאי"ה מיום 27/01/16, ריט 1 תמכור לחברת דונה את הקומה השנייה בבניין 

הידוע כ"מטלון סנטר", בשטח של כ-4,500 מ"ר, מחסנים ו-84 מקומות חניה תמורת 35.75 

מליון ₪. העסקה צפויה להניב רווח של 2.5 מליון ₪ המגלם שיעור תשואה של כ-7%.

משרדים01/03/2016

אזור 

התעשייה 

לוד

בית גלובל 

פארק
195,800,0007.40%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 1.3.16, חברת ריט 1 בע"מ יחד עם חברת סלע קפיטל 

נדל"ן בע"מ לרכישה של מלוא הזכויות במקרקעין הממוקמים בחלקות 67-69 בגוש 3978, "בית 

גלובל פארק", לוד עליהם ממוקמים שני מבני משרדים בשטח של כ-21,400 נ"ר וכ-660 

מקומות חניה בתמורה לסך של 195.8 מליון ₪. הנכס מושכר לכ-20 שוכרים שונים, לתקופות 

של עד 5 שנים. 55% מהשטח להשכרה מושכר למוסד בנקאי לתקופות שכירות שונות של עד 

4.5 שנים בתוספת אופציה. שיעור התפוסה הינו 97%.

8.00%לא צוין67,500,000מרכז מסחריכפר סבאמסחר01/03/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 2.3.16, חברת בוני תיכון תרכוש 50% מהזכויות במרכז 

מסחרי בכפר סבא )B סנטר(. המוכרת מתחייבת לתשואה בשיעור של 8% בשנה מהתמורה, 

למשך 3 שנים.

95,000,0007,000,0007.40%בניין משרדיםירושליםמשרדים19/04/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה ופרסום באתר גלובס, מיום 19.4.16, עולה כי קרן הריט מניבים 

רכשה בניין משרדים ברחוב עם ועולמו 8 בירושלים מחברת מלם תים. הבניין בשטח עילי של 

9,052 מ"ר בבינוי של 5 קומות מעל 3 קומות מרתף המשמשות כחניונים ומחסנים בשטח של 

5,556 מ"ר וכוללים 172 מקומות חניה.

בהתאם לדיווח, הנכס מושכר בתפוסה של 100% לפי דמ"ש ממוצעים של 58 ש"ח למ"ר ללא 

דמ"נ בגמר מלא. חלקו של הנכס )62%( מושכר לחברת מלם תים והיתרה לשוכרים שונים.

36,500,0003,100,0008.49%בניין משרדיםאור יהודהמשרדים10/07/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 10.7.16, רכשה חברת ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ בניין 

משרדים בן 4 קומות בשטח של כ-5,000 מ"ר ברוטו ו-2 קומות תת קרקעיות בשטח של כ-

4,300 מ"ר וכוללות כ-110 מקומות חניה )לבניין היתר בניה לכ-1,100 מ"ר שטחים עיליים 

נוספים( הממוקם בעיר אור יהודה בתמורה לסכום של 36.5 מליון ש"ח. הבניין הושכר בשלמות 

לתקופה של 10 שנים לפי דמ"ש שנתיים של 3.1 מליון ש"ח )מגלם תשואה שנתית של 8.49%(. 

תקופת השכירות תחל בתום תקופת התאמה של 5 חודשים כשבשנה הראשונה יהיה השוכר 

זכאי ל-50% הנחה בדמי השכירות.

224,000,00016,300,0007.30%קניון הפסגהפסגת זאבמסחר11/09/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 11.9.16, חברת סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה את "קניון 

הפסגה", רחוב משה דיין, שכונת פסגת זאב בעיר ירושלים, הכולל 3 קומות מסחריות בשטח של 

כ-9,000 מ"ר ו-273 מקומות חניה במרתפים בתמורה לסכום של כ-224 מיליון ₪. בנכס כ-60 

 N.O.I-שוכרים ושיעור התפוסה הוא 94%. דמ"ש השנתיים הינם בסך של 16.3 מליון ש"ח וה

החזוי יעמוד על 7.3%.

פתח תקווהמשרדים06/11/2016

בניין 

משרדים 

ותעשייה

27,550,0002,150,0007.80%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 6.11.16, חברת דורסל בע"מ רכשה בניין משרדים ותעשייה 

בן 3 קומות בשטח כולל של כ-3,680 מ"ר בתוספת 640 מ"ר שטחים לא מקורים הממוקם א.ת 

קריית אריה בתמורה לסכום של 27.55 מיליון ₪. הבניין מושכר בתפוסה של 100% לשוכרים 

שונם בדמ"ש שנתיים של כ-2.15 מיליון ש"ח ברוטו )מגלם תשואה של כ-7.8% ברוטו(.

מסחר ומשרדים
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תשואה

הערות

28/11/2016
מסחר 

ומשרדים
תל אביב

פרויקט 

למשרדים 

ומסחר

250,000,000
19-21 מיליון 

ש"ח
7.60%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 28.11.16, חברת אמות בע"מ רכשה את 

מלואה זכויות החכריה במקרקעין ברח' הברזל 30 תל אביב, עליהם נבנה 

פרויקט למשרדים ומסחר. הפרויקט מתוכנן כמבנה "בוטיק" הכולל כ-13,400 

מ"ר שטחים עיליים בבינוי של 7 קומות משרדים מעל קומת קרקע מסחרית ו-

3  מרתפי חניה )סה"כ 312 מקומות חניה תת קרקעיות(. נכון למועד העסקה 

הושכרו למעלה מ-60% מהשטחים לתקופה של 5 שנים ומעלה.

מועד סיום הפרויקט הינו בהמלך הרבעון הראשון של שנת 2017.

תמורת רכישת הזכויות תשלם החברה 250 מיליון ש"ח. היקף ההשקעות 

בפרויקט, לרבות השתתפות בעבודות גמר, מוערך בסכום של 270-280 מיליון 

ש"ח.

להערכת החברה ה-NOI הצפוי להתקבל בתפוסה מלאה הינו כ-19-21 מיליון 

ש"ח, המגלם תשואה של כ-7.6% -כ-8.4% על סכום התמורה.

15/01/2017
מסחר 

ומשרדים
62,000,0005,100,0008.20%מרכז מסחריבאר שבע

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ופרסום באתר "גלובס", מיום 15.1.17, חברת 

לוינשטיין נכסים רכשה את מתחם "לב הסיטי" הממוקם ברחוב בן צבי 9 

במרכז העיר באר שבע בתמורה לסכום של 62 מיליון ₪. הנכס כולל קומת 

קרקע מסחרית מעל 2 קומות חניון עם שימושי מסחר ושתי קומות משרדים 

בשטח כולל של כ-13,000 מ"ר. עסקת המכר אינה כוללת את דירות המגורים 

הממוקמות מעל לקומות המשרדים. כמו כן, המוכרת תשכור כ-800 מ"ר 

בדמ"ש שנתיים של כ-750 אש"ח )מגלם כ-78 ש"ח למ"ר(. ה-N.O.I של 

הנכס עומד על כ-5.1 מש"ח ומשקף תשואה של כ-8.2%.

30/03/2017
מסחר 

ומשרדים
ראשון לציון

בניין מסחר 

ומשרדים
119,000,00090,000,0007.50%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 30.3.17, חברת ריט 1 זכתה בהתמחרות 

לרכישת בניין משרדים בשטח של כ-17,000 מ"ר ברוטו, בשימוש לאחסנה, 

משרדים ומסחר, הידוע כחלקות 7-8 בגוש 3942 בתמורה לסכום של כ-119 

מש"ח. הנכס מושכר לכ-30 שוכרים לתקופות שונות שבין שנה עד 5 שנים 

בתוספת אופציות. שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-93%, ה-N.O.I השנתי 

הצפוי, בתפוסה מלאה, הינו כ-9 מש"ח ומשקף תשואה של כ-7.5%.

03/04/2017
מסחר 

ומשרדים
חיפה

בניין מסחר 

ומשרדים
75,000,0006,200,0008.27%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 3.4.17, חברת דורסל רכשה בניין מסחר 

ומשרדים הממוקם ברחוב מרקוני 10, חיפה בתמורה לסכום של כ-75 מש"ח. 

הבניין בשטח בנוי כולל של כ-15,000 מ"ר וכולל קומת קרקע מסחרית, קומת 

חניה עליונה ושתי קומות משרדים. המבנה מושכר בתפוסה של 100% ל-24 

שוכרים שונים. ההכנסה השנתית ברוטו )כולל דמ"נ ולפני ניכוי הוצאות תפעול( 

הינה בסכום של כ-6.2 מש"ח המגלם תשואה שנתית ברוטו של כ-8.36% על 

ההשקעה.

09/04/2017
מסחר 

ומשרדים
רחובות

מתחם 

מסחר 

ומשרדים

128,500,0009,500,0007.39%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 9.4.17, קרן הריט מניבים התקשרה 

בהסכם מותלה לרכישת 50% חלקים בלתי מסויימים במתחם מסחר 

ומשרדים, בשטח כולל של כ-28,000 מ"ר, בשלבי הקמה מתקדמים, בעיר 

רחובות בתמורה לסכום של כ-128.5 מיליון ₪ בתוספת תשלום עתידי של כ-5 

מיליון ₪ בגין ניצול עתידי של כ-2,000 מ"ר זכויות בניה נוספות. נכון למועד 

העסקה, שיעור התפוסה הינו כ-N.O.I ,60% צפוי בתפוסה מלאה הינו כ-19 

מיליון ש"ח )משקף שיעור תשואה שנתי של כ-7.39%(.

26/04/2017
מסחר 

ומשרדים
עפולה

בניין מסחר 

ומשרדים
30,000,0002,100,0007.00%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 26.4.17, חברת מישורים השקעות נדל"ן 

רכשה בניין מסחר ומשרדים הממוקם בסמך לתחנה המרכזית בעפולה 

בתמורה לסכום של כ-30 מיליון ₪. המבנה בשטח נטו של כ-7,350 מ"ר ממנו 

תרכוש החברה כ-5,457 מ"ר המשמשים ברובם כמשרדי ממשלה+ כ-100 

חניות. נכון למועד הרכישה שיעור התפוסה הינו כ-70%, בהתייחס לשיעור 

התפוסה כאמור, שיעור התשואה השנתי בנכס הינו כ-7% לפי N.O.I של כ-

2.1 מיליון ש"ח. החברה חתמה על הסכם מותנה להשכרת מרבית השטחים 

הפנויים בנכס, כך שבתפוסה מלאה שיעור התשואה השנתי הצפוי הינו כ-

9.2% לפי N.O.I של כ-2.75 מיליון ש"ח.

מסחר ומשרדים
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)ש"ח(

 שיעור 

תשואה

הערות

17/05/2017
מסחר 

ומשרדים
באר שבע

מבנה 

תעוסקה
46,000,0003,250,0007.07%

בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום 17.5.17, חברת לוינשטין נכסים רכשה מבנה תעסוה 

הממוקם ברחוב הנחתום 5-9 בעיר באר-שבע )סמוך לתחנת הרכבת של אוניברסיטת בן גוריון( 

בתמורה לסכום של כ-46 מיליון ₪. המבנה כולל 2 קומות בשטח ברוטו של כ-12 אל, מ"ר וחניון 

עילי בקומת הגג הכולל כ-220 מקומות חניה. הנכס מאוכלס בתפוסה של 100% עם N.O.I של 

3.25 מיליון ש"ח המשקף תשואה שנתית של כ-7.1%.

רמת גןמשרדים19/06/2017

קומות 3, 6-

13 במגדל 

משה אביב

278,000,00017,000,0006.12%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 19.6.17, חברת סלע נדל"ן רכשה את קומה 3 וקומות 6-13 

בשימוש למשרדים, כ-650 מ"ר שטחי מסחר, 145 מקומות חניה , שטחי אחסנה, מניות וזכויות 

ניהול ושילוט במגדל משה אביב ברמת גן בתמורה לסכום של 278 מיליון ₪. כחלק מעסקת המכר 

התחייב המוכר )בנק מזרחי( לשכור את הנכס לתקופה מינימלית של 8 שנים עם אופציה להארכת 

השכירות ב-24 שנים בתמורה לסכום של כ-17 מיליון ש"ח בשנה )מגלם תשואה שנתית של כ-

.)6.12%

02/10/2017
מרכז 

מסחרי
אשקלון

מרכז מסחרי 

"גלובוס 

סנטר"

142,000,00028,000,0008.50%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה ופרסום באתר דה-מרקר, מיום 2/10/17, חברת סאמיט רכשה 51% 

מהזכויות ב-3 חברות אחזקה פרטיות המחזיקות במרכז מסחרי "גלובוס סנטר" הממוקם מדרום 

לאשקלון בתמורה לסכום של כ-142 מ' ₪, כולל כיסוי הלוואת בעלים. יתרת הזכויות בחברות 

הפרויקט מוחזקות ע"י מושב מבקיעים. המתחם, בהיקף של כ-30 אלף מ"ר, נמצא בשלבי הקמה 

סופיים וכולל בנוסף, שטחים לפיתוח עתידי. 

נכון למועד הדיווח, נחתמו הסכמי שכירות לכ-80% מהשטחים. N.O.I צפוי בתפוסה מלאה הינו כ-

.8.5%

14/12/2017
בניין מסחר 

ומשרדים
כפר סבא

בניין מסחר 

ומשרדים
60,800,0004,400,0007.24%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 14/12/17, חברת מניבים ריט רכשה בניין מסחר ומשרדים 

הממוקם ברחוב היהלום 5 בסמוך למתחם G בא.ת כפר סבא בתמורה לסכום של כ-60.8 מיליון 

₪. הבניין בן 7 קומות, בשטח כולל של כ-5,700 מ"ר מעל קומות קרקע מסחרית ומרתפי חניה 

הכוללים כ-135 מקומות חניה וכ-120 מ"ר שטחי אחסנה. בהתאם לדיווח, התפוסה בנכס עומדת 

על כ-90% לשטחים העיליים וכ-80% למקומות החניה. ה-N.O.I הצפוי בתפוסה מלאה הינו 4.4-

4.6 מיליון ש"ח )מגלם שיעור תשואה של 7.4%-7.6%(.

24/01/2018
מרכז 

מסחרי
555,000,0007.00%קניון בת יםבת ים

בהתאם לדיווח מאתר "דה מרקר", מיום 24/1/18, ביג מרכזי קניות השלימה רכישת 50% מקניון 

בת ים מחברת אשטרום נכסים, לפי שווי של 555 מש"ח. 

שטחו המסחרי של הקניון הוא כ-21 אלף מ"ר ויש בו יותר מ-100 חנויות שונות. בין השוכרים 

המובילים בקניון:  H&M, קסטרו, רנואר, פוקס, אלדו, מקדולנדס וסטימצקי. הקניון כולל גם 1,000 

מקומות חניה והוא מניב NOI שנתי של כ-39 מיליון שקל )מגלם שיעור תשואה של כ- 7%(.

מחיר )ש"ח(הנכסעירייעודתאריך
הכנסה שנתית 

)ש"ח(

 שיעור 

תשואה
הערות

25/02/2016

מרכז 

תעשייה 

ומשרדים

מת"מ חיפהחיפה
 1,432,651

)באלפי ₪(
110,222,0007.60%

בהתאם לדוח שנתי לשנת 2015 של חברת גב-ים בבעלותה )50.1%( נכס הידוע כ"פארק מת"מ", 

שטח הפארק הינו כ-224 דונם, בתחומו למעלה מ-20 מבנים בשטח עילי של כ-161 אלף מ"ר וכ-

73 אלף מ"ר חנינים ושטחי שירות. בשנת 2015 התפוסה בנכס עמדה על 98%.

25/02/2016

תעשייה 

עיתרת ידע 

ומשרדים

הרצליה 

צפון
פארק גב-ים

 1,008,959

)באלפי ₪(
66,166,0006.00%

בהתאם לדוח שנתי לשנת 2015 של חברת גב-ים בבעלותה נכס הידוע כ"פארק גב-ים". הפארק 

כולל 6 מבנים בשטח עילי של כ-77 אלף מ"ר, חניונים תת קרקעים בשטח של כ-54 אלף מ"ר. 

למעט שטח של כ-9.3 אלף מ"ר המיועד למסחר, מרבית השטחים מיועדים לתעשייה עתירת ידע 

ומשרדים. שיעור התפוסה בשנת 2015 עמד על 95%

פארק עופרתעשייה20/07/2016

 24%

ממתחם 

"פארק עופר"

   192,000,000     90,000,000 7.26%

בהתאם לדיווח מאתר "גלובס", מיום 20/07/2016, קבוצת מליסרון המחזיקה ב50% ממתחם 

עופר רכשה 24% נוספים תמורת כ-192 מש"ח )160 מש"ח במזומן והיתרה במניות מליסרון(. 

פארק עופר הינו פארק היי-טק שכולל כ-88 אלף מ"ר של שטחי השכרה ונמצא ב-100% תפוסה. 

שווי הפארק בספרים נאמד בכ-1.24 מיליארד ש"ח. ה-NOI המייצג של שנת 2016 הינו כ-90 מליון 

ש"ח )מגלם תשואה של כ-7.26%(.

21/07/2016
תעשייה 

ואחסנה

מתחם 

"הוליס", 

אלון תבור

 50%

ממתחם 

לוגיסטי

     45,000,000 7%-9%

בהתאם לדיווח מאתר "גלובס" ומאי"ה , מיום 21/07/2016, קרן הריט "ריט 1" רכשה 50% 

ממתחם "הוליס" באלון תבור, תמורת כ-45 מש"ח. שטח המתחם הינו כ-70 אלף מ"ר וכולל 5 

מבנים בשטח בנוי של כ-42 אלף מ"ר, המשמשים לצורכי תעשייה ולוגיסטיקה ומשכרים לחמישה 

שוכרים שונים.

21/08/2016
תעשייה 

ולוגיסטיקה
חבל יבנה

2 מבני 

תעשייה 

ולוגיסטיקה

     67,000,000       5,050,000 7.54%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 21.8.16, רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן בעמ"מ 2 מבני 

תעשייה ולוגיסטיקה בהיקף של כ-13,000 מ"ר, הממוקמים באזור התעשייה פארק המאה חבל 

יבנה בצמוד לא.ת אשדוד )חלקה 36 בגוש 470( בתמורה לסכום של 67 מליון ₪+ מע"מ. בהתאם 

לדיווח החברה הנכס מושכר בתפוסה מלאה ל-שוכרים לתקופה של 2-5 שנים + תקופת אופציה 

של עד 10 שנים נוספות. ה-N.O.I החזוי הינו כ-5.05 מליון ש"ח, המגלם שיעור תשואה של כ-

7.54%

תע"י28/12/2016

פארק 

התעשייה 

בעומר

17,235,0009.00%בניין משרדים

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 28.12.16, ופרסום באתר גלובס, מיום 31/1/17, בית 

ההשקעות נת"מ ביחד עם משקיעים נוספים רכשו בניין משרדים בפארק התעשייה בעומר 

בתמורה לסכום של 17.235 מיליון ₪. הבניין בשטח 2,400 מ"ר בבינוי של 3 קומות ו-33 מקומות 

חניה. המוכרת, חברת מטריקס, תמשיך לשכור מחצית מהנכס למשך 10 שנים ללא תחנות יציאה, 

בתמורה לסכום של 45 ש"ח למ"ר. את המחצית השנייה ימשיכו לשכור משרד רואי החשבון 

ברייטמן אלמגור ושות' ומשרדי ממשלה )משרד הפנים וההגירה(. הצפי לתשואה של כ-9% על 

ההון העצמי.

שונות - מלונאות, תעשיה, אחסנה, לוגיסטיקה, תחנת דלק ובתי חולים

מסחר ומשרדים
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באומדן שווי הנכס בגישת היוון הכנסות בהתייחס למיקום הנכס, אפיונו כמגדל יוקרה והתפוסה בשטחי 

עבור שטחים פנויים ו/או שטחים שחוזה  7.5% -לשטחים מושכרים ו 7% -ל נקבע שיעור היווןהמשרדים, 

 . 2018השכירות עמם מסתיים בשנת 

מחיר )ש"ח(הנכסעירייעודתאריך
הכנסה שנתית 

)ש"ח(

 שיעור 

תשואה
הערות

חדרהתעשייה19/01/2017

מבני 

תעשייה 

ואחסנה

     59,000,000 7.60%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 22.7.17, קרן הנדל"ן ריט 1 תרכוש ביחד עם שותף נוסף 

)95% ו-5% בהתאמה( את מלוא הזכויות במתחם אמניר הממוקם בחדרה בצמוד למפעלי נייר 

חדרה, בשטח של כ-28.5 דונם בתחומו מבנים לתעשייה ואחסנה בשטח של כ-7,000 מ"ר, 

המשמשים את חברת אמניר תעשיות בתמורה לסכום של 59 מיליון ש"ח ל-100% מהזכויות. הנכס 

מושכר במלואו עד לשנת 2022, ככל שהשכירות תוארך תשלם הרוכשת סכום נוסף של 2 מיליון 

ש"ח+ מע"מ. ה-N.O.I השנתי משקף שיעור תשואה של 7.6%.

תעשייה24/01/2017

אזור 

התעשייה 

הר טוב

6.83% 5,600,000       82,000,000     מבנה לוגיסטי

בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום 24.1.17, קרן הריט מניבים רוכשת מבנה לוגיסטי באזור 

התעשייה הר טוב הממוקם בסמוך לבית שמש, בתמורה לסכום של 82 מיליון ₪. המבנה בשטח 

של 15 אלף מ"ר נבנה בתחום מגרש בשטח של כ-24 דונם ומושכר לחברת לוגיסטיקה מקבוצת 

ממן לתקופה של 5 שנים + אופציה ל-5 שנים נוספות בתמורה לדמ"ש שנתיים של כ-5.6 מיליון 

ש"ח. מחיר התמורה מגלם כ-5,500 ש"ח למ"ר ודמי השכירות משקפים תשואה של כ-6.83% על 

השקעה.

תע"י31/01/2017

אזור 

התעשייה 

רעננה

בניין 

משרדים עם 

זכויות בניה

22,500,0001,100,0009.33%

בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום 31.1.17, חברת מישורים רכשה בניין משרדים באזור 

התעשייה רעננה בתמורה לסכום של 22.5 מיליון ₪. הבניין בנוי על שטח קרקע של 1.6 דונם 

ושטחו הבנוי נטו עומד על כ-1,800 מ"ר וכולל זכויות בניה נוספות. הבניין מושכר ל-14 שוכרים 

שונים ושיעור התפוסה בו עומד על 55% עם N.O.I של 1.1 מיליון ש"ח )שיעור תשואה של כ-

5%(. בשיעור תפוסה מלא צפוי הבניין להניב N.O.I של 2.1 מיליון ש"ח המגלם תשואה צפויה של 

9.33% על ההשקעה.

71,335,0006,300,0008.20%מבנה לוגיסטיא.ת אשדודתעשייה17/09/2017

בהתאם לפרסום באתר "גלובס" ודיווח לאתר מאי"ה, מיום 17/9/17, חברת סאמיט רכשה מרכז 

לוגיסטי הממוקם במתחם "מנרב סנטר" באזור התעשייה אשדוד בתמורה לסכום של כ-71 מיליון 

₪. בהתאם לפרסום, השטח להשכרה בנכס הינו כ-13,000 מ"ר הבנוי על שטח קרקע של כ-24 

דונם ומושכר לשוכר יחיד. ההכנסות מדמ"ש מסתכמות כיום לסכום של כ-6.3 מיליון ש"ח בשנה, 

המגלם תשואה שנתית נטו של כ-8.2%. החברה חתמה על הסכם ארוך טווח עם השכור לפיו 

החברה תשקיע סכום של כ-44 מיליון ש"ח בפיתוח הנכס. דמ"ש לאחר סיום עבודות דמ"ש צפויים 

לעלות לסכום של 11 מ' ש"ח בשנה )מגלם כ-9.56% תשואה על ההשקעה הכוללת(.

25/12/2017
תעשייה 

ואחסנה

א.ת תרדיון 

במשגב/

שדרות

מפעל יצור 

ומבנה 

אחסנה/ 

שטחי תפעול 

ואחסנה

72,000,0006,480,0007.50%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 26.12.17, קרן הנדל"ן ריט 1 רכשה מקבוצת "תדביק בע"מ" 

שני נכסי תעשייה ואחסנה אחד בא.ת תרדיון במשגב ונכס נוסף בשדרות. באיזור התעשייה תרדיון 

במשגב- שטח קרקע של כ-27 דונם, הכולל מפעל ייצור ובמנה אחסנה בשטח של כ-13,000 מ"ר 

ונכס נוסף בשדרות בשדרות, בשטח קרקע של כ-21.5 דונם, הכולל שטחי תפעול ואחסנה בשטח 

של כ-11,500 מ"ר. הנכסים נרכשו בתמורה לסכום של 72,000,000 ש"ח+מע"מ. בהתאם לדיווח 

קבוצת "תדביק בע"מ", תמשיך לשכור את הנכסים לתקופה של 12 שנים, בתוספת שתי אופציות 

להארכת הסכם השכירות ב-5 שנים כל פעם. ה-NOI החזוי לחברה יעמוד על 7.5%.

275,000,0006.00%מרכז לוגיסטימודיעיןתעשייה26/12/2017

בהתאם לפרסום באתר "דה-מרקר", מיום 26.12.17, חברת אמות רכשה מתחם לוגיסטי במודיעין 

בתמורה לסכום של כ-275 מיליון ₪. המתחם בשטח בנוי של כ-24 אלף מ"ר, כולל שלושה מבנים 

המושכרים לרשת שופרסל )מרלו"ג(, לחברת בת של קוקה קולה, לחברת yes ולערוץ כאן. 

השוכרים ימשיכו בחוזי השכירות גם לאחר העברת הבעלות, כשדמי השכירות צפויים להניב 

תשואה של כ-6% בשנה.

21/01/2018   118,000,000 6.10%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 21/1/18, חברת סאמיט רכשה נכס מניב בצפון הארץ, בשטח 

בוני של כ-16,500 מ"ר, בתמורה לסכום של כ-118 מיליון ₪ כולל הוצאות עסקה והתחייבויות 

שונות. ה-NOI הנוכחי של הנכס הינו כ-6.1%, כשלאחר השלמת הרכישה מתכוונת החברה לפעול 

לשיפור הנתונים התפעוליים של הנכס ולהשבחתו.

תעשייה31/01/2018
ראש העין/ 

עמק חפר

מבנה 

תעשייתי 

קיים/ מבנה 

לוגיסטי- 

תעשייתי 

בשלבי הקמה

   140,000,000 7.3%

בהתאם לדיווח מאתר "כלכליסט", מיום 31.1.18, חברת כלל רכשה נכסים בראש העין ובעמק 

חפר. המבנה בראש העין נמצא בפארק אפק, והוא מבנה תעשייתי בשטח של כ־5,700 מ"ר, 

הכולל שטחי פריקה וטעינה צמודים וכניסות עצמאיות. הנכס מושכר כולו לשוכר יחיד לתקופה 

ארוכה. הנכס בעמק חפר הוא מבנה לוגיסטי־תעשייתי בשלבי הקמה. הוא ייבנה על פני שלוש 

קומות ובשטח בנוי של כ־15 אלף מ"ר. הבנייה צפויה להסתיים ב־2019. דמי השכירות משני 

הנכסים יחד צפוים להניב תשואה של 7.3%.

01/02/2018

תעשייה, 

אחסנה 

ומשרדים

אזור 

התעשייה 

רמלה

מבנה מטה 

המשטרה

     78,000,000       5,400,000 6.9%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 1.2.18, קרן הריט מניבים רכשה את זכויות החכירה במבנה 

מטה המשטרה באזור התעשייה רמלה בתמורה לסכום של 78 מיליון ₪. המבנה משמש 

לתעשייה, אחסנה ומשרדים בבינוי של 3 קומות בשטח כולל של 12,000 מ"ר מעל מרתף חניה 

בשטח של כ-2,400 מ"ר. בהתאם לדיווח הנכס צפוי להניב הכנסה שנתית של כ-5.4 מיליון ש"ח 

)מגלם תשואה שנתית של כ-7%(.

תעשייה04/02/2018

אזור 

התעשייה 

מרלו"גאלון תבור

     27,000,000       2,400,000 8.9%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 4.2.18, קרן הריט מניבים רכשה את זכויות החכירה המהוונות 

במקרקעין המצויין בא.ת אלון תבור בבשטח של כ-4.4 דונם ובניין הבנוי בתחום, המשמש לאחסנה 

וכולל מחסן קירור בשטח של כ-2,800 מ"ר בתמורה לסכום של 27 מיליון ₪. הנכס מושכר 

בשלמות לשוכר יחיד. ה-NOI הצפוי הינו 2.4 מיליון ש"ח )מגלם תשואה שנתית של כ-8.9%(.

שונות - מלונאות, תעשיה, אחסנה, לוגיסטיקה, תחנת דלק ובתי חולים
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 חוות דעת קודמות 7.14

 

לרבות דו"חות אפס ודו"חות מעקב, בהליך  משרדנו ערך חוות דעת שמאית לנכס שבנדון,

 של ליווי פיננסי.

 ובין היתר נערכו חוות דעת כדלקמן: 

בסך של  31/12/14 -בשומה שנערכה לנכס הנדון ע"י משרדנו, נאמד שווי הזכויות ל -

מ"ר מחסנים ושטחי שירות  248מ"ר  8,419א' ש"ח לשטח משרדים של  169,700

 מקומות חניה.  97 -טכניים ו

בסך  31/12/15 -בשומה אחרונה שנערכה לנכס הנדון ע"י משרדנו נאמד שווי הזכויות ל -

מ"ר מחסנים ושטחי שירות  248מ"ר,  8,419א' ש"ח לשטח משרדים של  177,300של 

 מקומות חניה.  97 -ו טכניים

בסך של  31/12/16 -בשומה שנערכה לנכס הנדון ע"י משרדנו, נאמד שווי הזכויות ל -

מ"ר מחסנים ושטחי שירות  248מ"ר  8,419א' ש"ח לשטח משרדים של  177,300

 מקומות חניה.  97 -טכניים ו
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 נתוני השוואה .8

 )ללא מע"מ( תוני עסקאות השוואהנ 8.1

 עסקאות השוואה לשטחי משרדים במגדל נשוא השומה .8.1.1

 .לעיל 6.2ראה סעיף 

  

   מחסנים וחניות ,עסקאות השוואה לשטחי משרדים .8.1.2

 (:עסקאות מכר מסביבת הנכס )מקור: אתר רשות המסים (א)

 2016שנת 

מחיר מכירה  שטח במ"רקומהכתובתתאריך

בש"ח

מחיר מכירה 

למ"ר בש"ח
                 18,694                 6,300,000               337                  4יבנה 10/03/201631
                 17,804                 6,000,000               337                  2יבנה 10/03/201631
                  10,500               12,600,000            1,200                  3אחד העם 25/01/20169

 2017שנת 

עסקאות ממס שבח לשנת 2017

שטח קומהכתובתתאריך

במ"ר

מחיר מכירה 

בש"ח

מחיר מכירה 

למ"ר בש"ח, 

ללא מע"מ

הערות

דרך מנחם 03/04/2017

בגין 23

 כולל 2 חניות צמודות ומחסן 24 מ"ר, מחיר למ"ר        29,449  7,250,000   19236

 בניטרול מקום חנייה לפי 150 א' ₪ למקום חנייה

א' חלקים בבנין מסחר ומשרדים  25רחוב לילנבלום נמכר ב 5.1.2017בתאריך  -

 .   ש"ח 23,000,000תמורת ותיק, 

 13מ"ר רשום של שטח לשימוש אחסנה במרתפים   410 -השטח שנרכש כולל: כ

 מ"ר רשום 445מקומות חניה במרתף, שטח מסחרי וקומת יציע בשטח כולל של 

מ"ר רשום בקומות שניה ושלישית  437)בחלוקה שווה(, שטחי משרדים בקומות  

 .מ"ר חדרי שירותים וחדר מיזוג אויר 11ושטח של 

 מ"ר. 154מ"ר בקומת הקרקע והצמד גג בשטח  45 -הצמדה של חצר בשטח של כ

 ש"ח/למ"ר רשום משרדים 20,000 -כ ניתוח העסקה משקף: 

 ש"ח/למ"ר מסחר 26,000 -כ

 ש"ח למקום חניה 150,000 -כ

 ש"ח/למ"ר מחסנים 5,000 -כ

 שווי למ"ר מגלם את החצר והגג הצמוד.   
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 להלן עסקאות מכר ממגדל לוינשטיין )לא כולל מע"מ(: (ב)

 ת"א נמכר: 23בדרך מנחם בגין   171חלקה  6941ב"מגדל משולם לוינשטין" בגוש 

, 19מ"ר רשום בקומה  236, המהווה משרד בשטח 70תת חלקה  03/04/2017 -)*( ב

 ש"ח.   7,250,000תמורת 

 (.30%מ"ר )העמסה של  לפחות  310יצויין כי שטח ברוטו של הנכס הינו בגבולות 

מ"ר שתי  24בהתאם לנסח ליחידה עם הצמדת מחסן משותף קומתי בשטח 

  .מקומות חניה 2מ"ר המהווה  38 -בשטח של כבודדים ומקום חניה חניה מקומות 

מקומות חניה,  2מ"ר +  211.46, בשטח רשום של 5משרד בקומה  13.7.2016 -)*( ב

 ש"ח.  4,702,500תמורת 

 (.30%מ"ר )העמסה של  לפחות  275יצויין כי שטח ברוטו של הנכס הינו בגבולות 

 מ"ר מקומות 14בהתאם לנסח ליחידה עם הצמדת מחסן משותף קומתי בשטח 

 מקומות חניה. 2מ"ר המהווה  26 -בודדים ומקום חניה בשטח של כחניה 

 

אתר רשות  -)מקור  תל אביב ,58רחוב הרכבת  ,"מגדל אלקטרה" - עסקאות מכר (ג)

 המיסים(:

שטח נטו תאריך
במ"ר

שטח ברוטו 
במ"ר

מחיר בש"ח מחיר בש"חקומה
למ"ר נטו

מחיר  בש"ח 
למ"ר ברוטו

8.8.2017407031,140,00028,50016,286

1.6.201774111111,735,00023,44615,631

26.3.20174521,150,00025,556 

14.12.201611117262,587,00023,30615,041

12.12.201630 3765,00025,500 

14.11.201630 3730,00024,333 
26.6.2016101172,550,00025,248 
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 2פרויקט מגדלי הארבעה, בין הרחובות הארבעה והחשמונאים בת"א, הכולל:   (ד)

קומות מעל קומת כניסה גבוהה הכוללת שטח מסחרי וטרקלין  38 -ו 34בני  מגדלים

קומות חניה  6.5, בשימושים מעורבים של מסחר ומשרדים מעל 14 -עסקים בקומה ה

 תת קרקעיות משותפות. להלן עסקאות שנעשו במגדלים עפ"י דיווח רשות המיסים:

 אמצעיות וגבוהות. להלן עסקאות מכר בבנין בהפרדה לקומות נמוכות,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"ר 242נרכש משרד המצב מעטפת בשטח לשיווק  של  2016מידע פנימי: בתחילת 

ש"ח/למק'  250,000ש"ח/למ"ר + מ"ע"מ +  14,500, ומקום חניה, תמורת 11בקומה 

 חניה.

 (.50%מ"ר לפי מקדם של  53יובהר כי השטח הנמכר כולל מרפסת של 

 ש"ח/למקום חניה. 810 -ש"ח/למ"ר בגמר מלא ו 110לפי  השטח הנ"ל המו"מ מתקדם

 

 שטחים למכירה בבנין:

ש"ח למ"ר, ברמת  15,000, מוצע למכירה תמורת 7מ"ר, בקומה  500 -שטח של כ -

 מעטפת.

 , גמר מלא ברמה גבוהה, מוצע למכירה11 -מ"ר, בקומה ה 120 -שטח של כ -

 ש"ח למ"ר. 20,000תמורת 

תמורת  בקומה גבוהה, רמת מעטפת, מוצע למכירהמ"ר,  600 -שטח של כ -

 ש"ח למ"ר. 16,000

ש"ח , תלוי בגודל הנכס הקומה, וברמת  90-120דמ"ש מבוקשים בבנין נעים בין 

 הגמר )מעטפת או גמר מלא(.

סה"כ למ"רמחיר מכירהתאריךקומהשטח ברוטו במ"ר

547222/02/20177,931,500₪        14,500₪           

648301/02/20179,646,000₪        14,886₪           

372909/05/20176,138,000₪        16,500₪           

302918/04/20174,900,000₪        16,225₪           

372927/03/20176,924,000₪        18,613₪           

12071025/05/201719,312,000₪     16,000₪           

3872129/01/20177,701,375₪        19,900₪           

4442124/01/20178,051,210₪        18,133₪           

1582620/07/20173,160,000₪        20,000₪           

2682704/05/20176,592,800₪        24,600₪           

3232702/03/20176,298,500₪        19,500₪           

1132817/09/20172,460,000₪        21,770₪           

1463118/05/20172,948,500₪        20,195₪           

1223118/05/20172,481,500₪        20,340₪           
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מתחם  7קומות, ברחוב ז'בוטיסקי  68להלן עסקאות שנאספו ממגדל "משה אביב" בן  (ה)

 אתר רשות המיסים:הבורסה ברמת גן, בהתאם לדיווח ב

שטח במ"ר תאריך
נטו

שטח במ"ר 
ברוטו

מחיר בש"ח חניותמחיר בש"חקומה
למ"ר נטו

מחיר בש"ח 
למ"ר ברוטו

10.8.2017130200413,100,000₪      ₪ 23,846₪ 15,500 

 עסקאות לרכישת שטחים במגדל על ידי חברת סלע קפיטל נדל"ן בע"מ: 2כמו כן נערכו 

 מקמות חניה תמורת  21 -ו 22מ"ר בקומה  1,440נרכש  23.5.2017 -ב -

 ש"ח + מע"מ. 22,200,000

נכון למועד הרכישה  ש"ח/למ"ר 13,400 -ש"ח/למקום חניה וכ 140,000 -משקף כ

 ש"ח. 1,550,000- 1,400,000הינו בין   NOI-הנכס מושכר וה

 ש"ח/למ"ר )מגלם מקומות חניה(. 80-90משקף דמי שכירות של בין 

מ"ר שטח מסחרי,  650מק' חניה,  148 -קומות משרדים ו 8נרכשו  1.6.2017 -ב -

 שטחי אחסנה

 "מ. ש"ח + מע 278,000,000מניות וזכויות ניהול תמורת 

יב לשכור את הנכס י, הבנק התחsell& lease backיציין כי מדובר בעסקה 

 שנים. 24שנים עם אפשרות להארכה התקופה עד  8לתקופה מינימלית של 

 6.1%בשיעור של   NOIש"ח. משקף 17,000,000דמי שכירות שנתיים 

  7104וש , תל אביב, ג82נמכרו ב"בית אופקים" ברחוב דרך בגין  29.5.2017בתאריך  (ו)

מ"ר רשום+ מרפסות  856, משרדים בקומה ראשונה בשטח 3תת חלקה  251חלקה 

מקומות חניה  תמורת  34 -מ"ר ו 110מ"ר, מחסנים בשטח של  124בשטח של 

 ש"ח. 19,500,000

 6ש"ח/למ"ר רשום 16,500 -ש"ח/למק/חניה וכ 140,000 -ניתוח העסקה משקף כ

 ש"ח/למ"ר . 6,000 -)מגלם את המרפסות(, למחסן כ

מ"ר,  607, תל אביב בשטח של 55נמכר משרד ברחוב המסגר  8.1.2017בתאריך  (ז)

 ש"ח/למ"ר. 10,215ש"ח. משקף מחיר של  6,200,000, תמורת 4בקומה 

 , תל אביב .37עסקאות מכר במגדל משרדים "בית רובינשטין" דרך מנחם בגין  (ח)

                                                           
 ש"חל/למ"ר.  14,000 -)שמרני( ישקף כ 20% -בהעמסה של כ מובהר כי בבניין קיימת העמסה נטו ברוטו. 6
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 מק' חניה 3 -, ו 16בקומה  מ"ר , 414נמכר משרד בשטח של  13.6.2017בתאריך  -

 ש"ח.  6,987,426תמורת 

ש"ח/למ"ר  15,850 -ש"ח/למקום חניה, וכ 140,000ניתוח העסקה משקף 

 משרדים.

 מק' חניה 8 -, ו 12בקומה  מ"ר , 809נמכר משרד בשטח של  27.12.2016בתאריך  -

  ש"ח. 14,000,000תמורת 

ש"ח/למ"ר  15,920 -ש"ח/למקום חניה, וכ 140,000ניתוח העסקה משקף 

 משרדים.

רכשה פנינה רוזבלום ואבי בניהו  real estateבנדל"ן  26.12.2016בהתאם לפרסום  (ט)

 ש"ח/למ"ר.  14,500לפי 24  -ו 23במגדל בקומות  משרדים

יש להביא בחשבון כי ככל הנראה המחיר המפורט בהתאם למס שבח לא כולל את 

 בניה.עלויות הבניה שעל הרוכש לשלם ישירות לקבלן ה

 עסקאות מכר למשרדים )אתר רשות המיסים(: (י)

שטח גוש/חלקהמיקוםמועד
במ"ר

מחיר בניכוי חניותמחיר
חניות

סה"כ עלות הערות
מ"ר משרדים

       16,923₪מגדלי אלון - קומה 33      6,820,000₪       840,000₪      7095/77/1234037,660,000₪יגאל אלון 11/05/201794

       16,225₪מגדלי הארבעה - קומה 9      4,900,000₪               ₪-      7101/193024,900,000₪הארבעה 18/04/201726

       15,152₪מגדלי אלון - קומה 33    20,061,400₪    2,400,000₪    22,461,400₪    7095/77/711,324יגאל אלון 06/02/201796

       14,886₪מגדלי הארבעה - קומה 9      9,646,000₪               ₪-      9,646,000₪       7101/19648יגאל אלון 01/02/201794

       15,833₪מגדלי אלון - קומה 33    12,540,000₪    1,560,000₪    14,100,000₪       7095/77/132792יגאל אלון 31/01/201796

       15,217₪בית הדר דפנה      1,400,000₪               ₪-      1,400,000₪         6111/794/6692שדרות שאול המלך 30/08/201639

       16,376₪מידטאון - קומה 17    26,480,000₪               ₪-    26,480,000₪    6110/4211,617מנחם בגין 04/08/2016144

       15,796₪מידטאון  - קומה 20    25,400,000₪               ₪-    25,400,000₪    6110/4211,608מנחם בגין 09/03/2016144

        15,763₪בית טויוטה - קומה 23      6,045,000₪       360,000₪      6,405,000₪       7096/94/93295יגאל אלון 03/03/201665

, קרן פימי הצטרפה לקבוצת 03/07/2016בהתאם לפרסום באתר גלובס, מיום  (יא)

הרכישה של אקרו נדל"ן במתחם "חסן עארפה" ורכשה זכות לרכישת שתי קומות 

 מיליון ש"ח 34קומות, בשלבי הקמה, תמורת  31עליונות במגדל משרדים בן 

 בהתאם לדיווח, החברה צפויה לרכוש שטח משרדים בהיקף כולל של 

 מקומות חניה. 26-מ"ר מרפסות ו 370-מ"ר, בתוספת של כ 2,344-כ

 ש"ח/ למקום חניה, מחיר התמורה מגלם  140,000בהתייחס לשווי של 

 "ח/למ"ר משרדים ברמת "מעטפת".ש ,00013-כ
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, יגאל דמרי רכש את הקומה 10/8/2016יום בהתאם לפרסום באתר "כלכליסט" מ (יב)

מיליון  14במגדל אקרו נדל"ן שיוקם במתחם "חסן ערפה", בתמורה של  27 -ה

 מ"ר. סכום התמורה מגלם מחיר של  1,172 -ש"ח. הקומה בשטח ברוטו של כ

 א' ש"ח למ"ר משרדים. 12 -כ

 נתוני דמ"ש לשטחי משרדים .8.1.3

 2016בשנת הושכרו שילד בבנין ותיק בשד' רוט דע הקיים במשרדנו, בהתאם למי (א)

 מ"ר לפי דמ"ש חודשיים של  700-שטחי משרדים בהיקף של כ

 ש"ח למ"ר(.   15ש"ח/למ"ר )לא כולל דמי ניהול של  105 -כ

 start up nation central, עמותת 20/6/16בהתאם לדיווח מאתר "גלובס", מיום  (ב)

יב. המבנה בסטנדרט גימור בעיר תל אב 28שכרה מבנה משרדים ברחוב לילינבלום 

 2מ"ר וחניון תת קרקעי הכולל  3,100-קומות משרדים בשטח של כ 6גבוה וכולל 

שנים. בניכוי  24לשנה לתקופה של ₪ מליון  6מקומות חניה, תמורת  40-קומות וכ

 למ"ר.₪  146-דמ"ש למקומות החניה, סכום התמורה מגלם דמ"ש חודשיים של כ

, חברת הסטרטאפ יוטיפו 18/07/2017", מיום The markerבהתאם לפרסום באתר " (ג)

, במתחם יד 12בניין משרדים שלום ברחוב דוד חכמי להסכם שכירות  חתמה על

שנים עם אופציה  5-ל השכירותמ"ר. חוזה  2,600חרוצים בתל אביב בשטח בנוי של 

 .לחודש מ"רל₪  90-כ משקףש"ח,  14,000,000לשנתיים נוספות בסכום של 

טק -י, חברת ההי2016פרסום באתרי האינטרנט השונים מחדש מרץ בהתאם ל (ד)

Feedvisor  אטריום הממוקם בדרום מתחם הבורסה, מ"ר במגדל  1,500שכרה

שנים עם אופציה  5מקומות חניה. חוזה השכירות הוא לתקופה של  11+20בקומה 

 -למ"ר משרדים, וכ₪  120שנים נוספות. דמי השכירות החודשיים בגבולות  5-ל

 למקום חניה )שאינו קבוע ושמור( לחודש.₪  1,100

, חברת שובל ניהול והשקעות 17/7/2016בהתאם לפרסום באתר "גלובס" מיום  (ה)

לחודש ₪  1,100,000שנים תמורת דמי שכירות של  10-חתמה על הסכם שכירות ל

במגדלי אלון הממוקמים בעברו המזרחי של איילון על  10,000 -עבור שטח של כ

 ש"ח למ"ר. 110-אל אלון. העסקה משקפת דמי שכירות חודשיים של כציר יג

, חברת קסלמן וקסלמן 14/6/2016מיום " The marker" בהתאם לפרסום באתר (ו)

קומות בפרויקט  12מ"ר ובסה"כ  16,000חתמה על הסכם להשכרת אגף בשטח של 

 טאון אשר יוקם בדרך בגין.
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שנים ומשקף דמי שכירות של  15לתקופה של ₪  255,000,000היקף העסקה הוא 

 למ"ר.₪  90-כ

, 30/6/2016בחוות דעת שנערכה ע"י גרינברג אולפינר שמאית מקרקעין, ליום  (ז)

ל"אדגר ביזניס סנטר", לצורך אומדן שווי השוק של הנכס לצורך הכללתו בדוחות 

מ"ר מושכרים  981כי שטחים מסחריים בהיקף של  הכספיים של החברה, צוין

 ש"ח/למ"ר.  88 -ים ממוצעים של כבדמ"ש חודשי

בהתאם לנתונים הקיימים במשרדנו במגדל ברחוב מנחם בגין דמ"ש הממוצעים  (ח)

 ש"ח/מ"ר לחודש.   115 - 2017לשטח משרדים בשנת 

 סקרים .8.1.4

 ,2017לחציון השני של שנת בסקר שערכה חברת אינטר ישראל יועצי נדל"ן  (א)

 נע סביב  וטשילדשדרות רהממוצעים על ציר  כי דמי השכירות עולה

 .מ"ר₪/ 108רח' שאול המלך ועל  מ"ר₪/ 117

עולה כי דמי השכירות הממוצעים  2017של שנת  השניח נת"מ לחציון "מדו (ב)

 אביב הם כדלקמן: ל בת

 מ"ר.₪/ 122.4הינם באזור הסיטי  class A  7דמ"ש למשרדים מסוג *

 מ"ר.₪/ 75הינם  באזור הסיטי class B  8דמ"ש למשרדים מסוג *

 מ"ר.₪/ 115.6הינם  באוזר בית המשפט  class Aדמ"ש למשרדים מסוג *

 מ"ר.₪/ 92.3הינם  באוזר בית המשפט  class Bדמ"ש למשרדים מסוג  *

בהתאם לסקר שוק של חברת מ.א.ן נכסים, הסוקר מבני משרדים ברחבי  (ג)

של שנת  רביעיהארץ, המתייחס לבנייני משרדים ברחבי העיר ת"א, רבעון 

 ולה כדלקמן:, ממנו ע2017

 ח"ש 16,114 - מחיר מכירה ממוצע למ"ר משרדים 

 ח "ש 94 - מחיר דמ"ש חודשי למ"ר משרדים 

 .91% - שיעור תפוסה ממוצע 

  

                                                           
מ"ר הכוללים  מערכות מיזוג אויר ומספר מעליות ורמת גמר פנימית בשטחים הציבוריים  גבוהה וחברת  10,000משרדים בשטח של מעל  7

 ניהול המתחזקת את נכס.
 ושטחים הציבוריים.מ"ר הכוללים  רמת גמר טובה/סבירה  5,000משרדים בשטח של מעל  8
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 השכרת מקומות חניה במסגרת מנוי חודשי - מקומות חניה .8.1.5

 להלן עסקאות דמי שכירות  למקומות חניה )לא כולל מע"מ(:

 מנוי למקום חניהלהלן פירוט דמי שכירות / דמי  (א

 להלן ריכוז של דמי שכירות למקום החניה המבוקשים בסביבה:

מחיר בש"ח ע"ב כתובתשם החניוןמס"ד

מקום חניה פנוי

מחיר בש"ח ע"ב 

מקום חניה שמור

הערות

המחירים לא כוללים מע"מ 1,600                                           1,100                                   דרך מנחם בגין 132, תל אביבמרכז עזריאלי1

המחיר כולל מע"מ אין 1,092                                   אחד העם 9, תל אביבבית הרכב2

המחיר לא כולל מע"מ אין 840                                      מנחם בגין 52, תל אביבמגדל סונול3

המחיר לא כולל מע"מ אין 1,050                                   ברקוביץ 6, תל אביבמגדל המוזיאון4

המחיר לא כולל מע"מ אין 900                                      טיומקין 16, תל אביבטיומקין5

המחירים לא כוללים מע"מ 1,850                                           1,450                                   אחד העם 14, תל אביבבית פסגות6

1,200 - בקומה ראשונה 750                                      גרוזנברג 16, תל אביבגרוזנברג7

1,500 - בקומת קרקע

המחירים לא כוללים מע"מ.

הכניסה לחניון בשעות הפעילות 

בלבד, למעט חניה בקומת 

הקרקע הפתוחה 24/7.

המחירים לא כוללים מע"מ 1,500                                           1,300                                   נחמני 16, תל אביבנחמני8

המחירים לא כוללים מע"מ 1,100                                           800                                      יבנה 31, תל אביבמגדל יבנה9

המחירים לא כוללים מע"מ 850                                              700                                      אחד העם 9, תל אביבמגדל שלום10

המחירים לא כוללים מע"מ   750(במבצע )   700                                      התבור 2, תל אביבהתבור11

מגדל ברחוב 12

מנחם בגין

 מנויים מחוץ - 760  דרך בגין תל אביב

לבניין

דיירי הבנין - 700

 חברות להם 

 צי של יותר מ-10 600-650

רכבים

דמי השכירות כוללים ארנונה )86 980-1,350 ש"ח, תלוי בקומה. 

ש"ח(.

בנוסף משלמים 105 ש"ח דמי 

ניהול למקום שמור בלבד.

המחירים לא כוללים מע"מ.1,000-1,300 איןיהודה הלוי 23, תל אביבמגדל דיסקונט13

דמי ניהול: 170 ₪ לחודש.

ארנונה: כ-100 ₪ לחודש.

 

( בחניון -3מקומות חניה קבועים במרתף ) 6נחתם חוזה שכירות עבור  2/18בחודש  (ב

ש"ח למקום חניה לחודש  1,200מגדל "דיסקונט" )נשוא השומה(, תמורת דמ"ש 

 . בנוסף, מחויב השוכר בתשלום ארנונה ודמי ניהול. 14/5/21לתקופה של עד 

 לעיל.  7.13.3ראה סקירה מיוצגת לעסקאות תשואה שבוצעו בשנתיים האחרונות בסעיף  .8.1.6
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 תחשיב השומה .9

 

 מקומות חניה 9.1

 מקומות חניהב מחסורבבחינת הסביבה העסקית של הנכס נשוא השומה עולה כי קיים 

 באזור.  ההיצע מוגבל והביקוש עם השנים הולך ועולה. מקורים

 פתוח לקהל הרחב.ש מסחריהחניון במגדל נשוא חוות הדעת אינו חניון 

מכירה נעו המחירי  האחרונותבעסקאות מכר של מקומות חניה שנערכו במהלך השנים 

 למק' חניה. ש"ח 250,000 - ש"ח 100,000בין 

מחזקות את  ,לעיל ומחיר דרישה בבנינים בבניהכמו כן, עסקאות ההשוואה המוצגות 

 השווי שנקבע.

 במגדל נשוא חוות הדעת דמ"ש גובים, 2017נכון למועד חוות דעת זו ובמהלך שנת 

ש"ח לחודש לא כולל דמי אחזקה ולא כולל  1,120בגין מקום חניה בסך של  ממוצעים

 מע"מ. 

חב' "לוינשטין" ו/או מיועד  )מלאי חניות שנותר משמש את מלאהכמעט התפוסה בחניון 

שווי של  ,12/2017נכון ליום  ,נקבעלאור הנ"ל, . למלאי שטחי משרדים שטרם הושכרו(

 ש"ח למקום חניה. 175,000
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 תחשיב 9.2

 ש"חא'  994 -כבמסתכמים  נשוא השומההשטחים המושכרים בגין הנגבים כיום  דמי השכירות

משרדים ובגין מקומות מ"ר  7,654עבור  דמ"ש א' ש"ח/חודש הינם 896 -מתוכם כ  בחודש,

ש"ח/מקום חניה/חודש, לא כולל דמי ניהול  1,000 - 1,400החניה נגבים דמ"ש הנעים בין 

 .9ולא כולל מע"מ  ואחזקה

לא כולל דמ"ש  ,מ"ר לחודש/ש"ח 135של  למ"ר משרדים מחיר ממוצע דמ"ש אלו משקפים

 11 4/18ולאחר  4/18עד   עו"דכולל דמ"ש ממשרד  מ"ר/ש"ח 117 וממוצע של 10  עו"דמשרד מ

 . ש"ח/מ"ר 130הינם משרד עו"ד  דמי השכירות הממוצעים כולל 

 ש"חא'  175 של שוויו למשרדים מ"ר/ש"ח 120בחשבון דמ"ש של לצורך תחשיב השומה הובא 

 למקום חניה.

 
  

                                                           
 החניון מופעל ע"י חברת האחזקה של הבנין. 9

, כך שאינם כוללים דמ"ש בגין עבודות בניה שבוצעו ע"י לוינשטין עו"ד הופחתו דמ"ש משטח משרד 2015במהלך שנת  10
 ש"ח/מ"ר.  118יעלו לסך של   ם משרד עוה"ד דמ"ש שישל 5/18 -מבשטח המושכר. החל 

שטח שימוש

במ"ר

דמ"ש 

ממוצעים

 למ"ר 

לחודש

אחוז 

היוון

סה"כ שווי בש"ח 

)ללא מע"מ(

שווי  ממוצע 

למ"ר/מקום 

חנייה )ללא 

מע"מ(

משרדים מושכרים בחוזים 

שמסתיימים לאחר שנת  2018

6,2157.00%127,851,429₪        20,571₪           

משרדים מושכרים בחוזים 

שמסתיימים במהלך שנת  2018

1,4397.50%27,628,800₪          19,200₪           

           19,200₪          7657.50%14,688,000₪משרדים פנויים

            8,419170,168,229₪סה"כ משרדים

         175,000₪          9716,975,000₪מקומות חנייה

             6,500₪               148962,000₪שטח מחסנים 

             2,500₪               101252,500₪שטח מחסנים ושטחים טכניים

18,189,500₪          

188,357,729₪        

-2,130,000₪           

1,320,000₪            

-810,000₪             

5,887,500₪            

193,435,229₪        

193,400,000₪        

סה"כ שווי מחסנים ,שטחים טכניים וחנייות

סה"כ שווי הנכס לפני קיזוז עלות השתתפות בשיפוץ

ובמעוגל

עלות שיפוץ שטח מושכר בקומה 20

סה"כ שווי הנכס בגמר מלא בש"ח ללא מע"מ

סה"כ יתרת עלות לקיזוז , בגין עב' שיפוץ קומה 20

השקעות שבוצעו עד ל-31/12/17 ע"ח השיפוץ של קומה 20 , עפ"י 

דיווח היזם

הכנסה מרווח הנובע מצובר חשמל לאחר התאמה

 ₪    120 
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 ללא יתרון כלכלי בדיקת רגישות לשווי משרדים

שכ"ד למ"ר 

לחודש
היוון %שכ"ד לשנהמ"ר

שווי  סה"כ 

משרדים

שווי  בתוספת 

חניון ,מחסנים 

ורווח מצובר 

חשמל

130 129 172,250,000 195,517,000 

125 124 165,625,000 188,892,000 

120 119 159,000,000 182,267,000 

115 114 152,375,000 175,642,000 

110 109 145,750,000 169,017,000 

130 129 178,094,042 201,361,042 

125 124 171,244,271 194,511,271 

120 119 164,394,501 187,661,501 

115 114 157,544,730 180,811,730 

110 109 150,694,959 173,961,959 

130 129 184,348,914 207,615,914 

125 124 177,258,571 200,525,571 

120 119 170,168,229 193,435,229 

115 114 163,077,886 186,344,886 

110 109 155,987,543 179,254,543 

130 129 172,250,000 195,517,000 

125 124 165,625,000 188,892,000 

120 119 176,362,667 199,629,667 

115 114 152,375,000 175,642,000 

110 109 145,750,000 169,017,000 

130 129 172,250,000 195,517,000 

125 124 165,625,000 188,892,000 

120 119 183,025,582 206,292,582 

115 114 152,375,000 175,642,000 

110 109 145,750,000 169,017,000 

8,419 

לשטח 

מושכר 

6.5% למלאי 

ו/או מתפנה 

7.0%

8,419 

לשטח 

מושכר 7% 

למלאי ו/או 

מתפנה 7.5%

8,419 

לשטח 

מושכר 

 6.75%

למלאי ו/או 

מתפנה 

7.25%

8,419 

לשטח 

מושכר 

 7.25%

למלאי ו/או 

מתפנה 

7.75%

טבלת רגישות

8,419 

לשטח 

מושכר 

7.5% למלאי 

ו/או מתפנה 

8%
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 השומה .10

בשוק  ,בנכס הנדון נכסים בע"מ" לוינשטין"חברת לאור האמור לעיל, אומדן שווי זכויות  10.1

 וזכויות צד ג'החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון, נקי מכל חוב, שעבוד 

 בתוספת מע"מ.  ש"ח 000400,193, לש, בגבולות הסך כלשהן

 אומדן השווי אינו כולל מע"מ.  10.2

 ש"ח.  185,200הינו בסכום של  30/9/17שווי הנכס בדו"חות הכספיים האחרונים ליום  10.3

ה, עשוי לחול חיוב במס שבח. מאומדן רבעת מימוש הזכויות בנכס הנדון בדרך של מכי 10.4

 השווי לא הופחת מס שבח הנובע ממכירת הנכס. 

הנני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין  10.5

 השומה.

 1966 -חוות דעת זו נערכה על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו  10.6

 עיים של הועדה לתקינה שמאית.ועל פי התקנים המקצו
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 חבר בלשכת השמאים

 2018       ינואר, 24

 058-3507מספרנו: 

 

 לכבוד

 לוינשטין נכסים בתחנה בע"מ

 שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

בגוש  1,2,5,חלקות  8939בגוש  6חלקה  "הערכת שווי מקיפה" הנדון:

 .הנכס הוגדר בעבר 8938בגוש  3,4,9,חלקות 8940

 6942בגוש  86-ו 72, 69, 45, 44-ו 38חלקות מס' כ 

 אביב-חלקים ממתחם התחנה המרכזית הישנה, דרום העיר תל 
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 חבר בלשכת השמאים

 

 

 

 

 מטרת חוות הדעת וגילוי פרטים .1

 

קי ומנהל אגף מקרקעין בחברת סמנכ"ל פיתוח עס –אילן הורביץ פנה מר  18.12.2017בתאריך  .1.1

ן שווי הזכויות בנכס שבנדון, י, בדבר הגשת חוות דעת מקצועית לעניבע"מ ובינוי נדל"ן שיכון

( נדל"ן IFRSלצורך הכללתו בדוחות הכספיים, בהתאם להוראות תקני דיווח כספי בינלאומי )

 .40לאומי מס' להשקעה, המבוסס על תקן חשבונאות בינ

 

 .31.12.2017מועד קובע לשומה: 

 

 הנכס הוערך על בסיס ערך השוק עפ"י המוגדר בתקנים הבינלאומיים כדלקמן: 

המחיר המשוער, אשר יושג בגין הנכס למועד הקובע לשומה בין קונה ברצון למוכר מרצון כאשר 

לב ללא השפעת תנאי לשני הצדדים מלוא המידע המתייחס לנכס וכאשר העסקה מתבצעת בתום 

 הסכם מיוחדים, לרבות מכירה כפויה.

 

ההערכה בוצעה עפ"י תקנות שמאי מקרקעין )אתיקה מקצועית(, עפ"י הכללים המקצועיים של 

 של לשכת שמאי מקרקעין. 17.1ועל בסיס עקרונות תקן  1998לשכת שמאי מקרקעין בישראל 

 תייחסת לערכים ללא מע"מ.לא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסי מימוש וההערכה מ

 

 גילוי פרטים .1.2

 

ן נכסים בתחנה בע"מ ושיכון ובינוי נדל"ןיעל ידי חברות לוינשטחוות דעת זו הוזמנה  .1.2.1

 .בע"מ 

הכספים של החברות כי הנכס או חלקים ממנו מוגדרים כנדל"ן  ינמסר לנו ממנהל

 להשקעה.

 ותפורסם לציבור. ותכי חוות דעתי זו תיכלל בדוחות הכספיים של החבר םמסכיאני 

 1999 -)א( לחוק החברות התשנ"ט  222הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף 

 .1968 -ולא בעבירה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 כתב שיפוי. ותהמזמינ ותבמסגרת ההתקשרות לצורך עריכת חוות הדעת, ניתן ע"י החבר
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 חבר בלשכת השמאים

ת השומה התקבל כתב שיפוי מהמזמין, הקובע, בין היתר, כי לצורך הכנ – כתב שיפוי .1.2.2

החברה מתחייבת לשפות את השמאי או מי מטעמו )משרד קונפורטי רביב(, בגין כל נזק 

או הוצאה אשר תיגרם להם בשל תביעה שתוגש כנגדם כתוצאה ממידע שנסר ע"י 

קבלים על החברה ו/או כתוצאה ממניעת מידע ו/או מסמכים המצויים בידה. אנו מ

 .7/2015עצמנו את מגבל גובה השיפוי כפי שנקבעה בגילוי הרשות לניירות ערך מיום 

 

 ואלה פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי .1.2.3

 

 בוגר אוניברסיטת תל אביב בפקולטה לכלכלה בהצטיינות. )*(

 בוגר לימודי תעודה בחוג לשמאות וניהול מקרקעין באוניברסיטת תל אביב. )*(

 מטעם משרד המשפטים. 411מקרקעין מוסמך רישיון מס' שמאי  )*(

 כשמאי 1995הנני עוסק בשמאות מקרקעין כמתמחה ומשנת  1992משנת   )*(

 מקרקעין.     

 שותף במשרד שמאי מקרקעין. )*(

 

הריני מצהיר כי אין לי כל ענין בנכס הנישום, כי לא קיימים כל יחסי  - יחס תלות ושכ"ט .1.2.4

וכי לא קיימת כל תלות בין תוצאת חוות הדעת לתנאי  ותהחברתלות ביני ובין 

ההתקשרות ביני ובין מזמין חוות הדעת, לרבות אי התניית שכר טרחתי בתוצאת חוות 

 הדעת.

 

חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים  - הסתמכות על מומחים ויועצים .1.2.5

 אחרים.

 

 תאריך הביקור במקום .2
 

 ע"י מר קונפורטי רפאל. 3.2.18 בתאריכים שונים לרבות בתאריךביקור במקום נערך 
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 פרטי הנכס .3
 

מתחם המהווה קרקע עירונית הידועה כחלק מ"מתחם התחנה המרכזית  - מהות הנכס 

קומות בשימושי מסחר  3-1מבנים בני  5הישנה". בתחום הנכס, בין היתר, 

ודוכנים מבניה קלה תעסוקה, מבנה באר המיועד לשימור, מבנים סככות 

 המשמשים לרוכלות ועסקים קטנים ומגרשי חניה בתשלום, בפירוט כדלקמן:

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 יפו.-שטח לחישוב זכויות בהתאם לדף זכויות עדכני מאת עיריית תל אביב 1
של החלקות השונות, שטח המבנים הקשיחים הינו באומדנה בלבד במדידה גרפית ע"ג  היתרי בניה בתיקי הבניןחלק מבהיעדר  2

 תצ"א מאתר עיריית ת"א. יודגש כי לקבלת שטח מדויק של המבנים, יש לערוך מדידה ע"י מודד מוסמך.
 בשל טופוגרפיית הקרקע, קומת הקרקע בשני מפלסים שונים בגובהם. 3

מספר  גוש
 קודם
של 

 חלקותה

שטח 
חלקה 
רשום 
 במ"ר

שטח 
 נטו

 1במ"ר

 הערות 2שטח בנוי במ"ר

בתחום החלקות סככות, דוכנים  6,977.16 18,514 44-ו 38 6942
מבנה כמו כן,  ומבנים מבניה קלה.

 .מ"ר 100-לשימור בשטח של כבאר 

בבעלות  0.9%
רשות הפיתוח. 

לוינשטין רשאית 
 להירשם כבעלים

בתחום החלקה סככות, דוכנים  4,643.85 6,079 45
 ומבנים מבניה קלה.

 

  שטח במ"ר קומה 3,612.26 4,873 72
 370-כ מרתף
 713-כ 3קרקע

 550-כ ראשונה/גלריה
)חלקות  86

861  +
862) 

 :861חלקה  4,361.38 4,308
 420-מ"ר )מהנ"ל כ 1,352-מרתף: כ

 מ"ר בחכירה לדורות(.
 420-מ"ר )מהנ"ל כ 1,372-קרקע: כ

 מ"ר בחכירה לדורות(.
 )*( קיימת קומת גלריה חלקית

 :862חלקה 
 מ"ר 900-קרקע: כ

 )*( קיימת קומת גלריה חלקית
 

בהתאם לדף 
זכויות עדכני 

מעיריית ת"א, 
חולקה  החלקה

לשתי חלקות מס' 
 .862-ו 861

 

 :קומות 4מבנה בן  1,837.16 1,910 69
מ"ר, קומת קרקע   133-כ -קומת מרתף

 מ"ר. 490 -כ -+ קומות עליונות
 יתרת המבנים:

מ"ר  1,115-חד קומתיים בשטח של כ
 + קומת גלריה חלקית.

 

  21,432 35,684  סה"כ
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 חדש אגב פרצלציה, להלן רשימת החלקות החדשות ושטחן:נערך רישום  17.5.2017בתאריך 
 

 שטח רשום מספר חלקה קודם חלקה חדשה גוש
 מ"ר 4,616 72 4 8938
 מ"ר 4,251 86 6 8939
 מ"ר  6,821 45 1 8940
 מ"ר 17,311 38 2 8940
 מ"ר 163 38 5 8940
 מ"ר 37 72 9 8938
 מ"ר 1,920 69 3 8938

 
 

דיירים מוגנים, פולשים  ,(86חוכרים )בחלקה  בכפוף לזכויותבעלות פרטית,  - זכויות 

 ושוכרים בשכירות חופשית כמפורט בפרק מצב משפטי.
   

 אביב.-מתחם התחנה המרכזית הישנה, דרום העיר תל - מיקום
   

 הנכס זוהה עפ"י תשריטים. - זיהוי הנכס
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 תיאור הנכס והסביבה .4
 

 כללי .4.1
 

 44-ו 38חלקות לשעבר )כמפורט לעילחלקות  7נשוא השומה מהווה חטיבת קרקע הכוללת 

הידועה כ"מתחם  מ"ר, 35,119 בשטח רשום כולל של ,(86-ו 72, 69, 45 ,מהוות חלקה אחת,

ששימש בעבר בלתי מבונה , שטח ישנה" ובתחומה מגרשי חניה בתשלוםהתחנה המרכזית ה

 לצד מסחר ומשרדים בשימושי חד קומתיים מבנים התחנה המרכזית הישנה, פיכחלק מרצי

 ומבנים מבניה קלה המשמשים למסחר. דוכנים  ,גלריה וסככות קומתי עם ק.מבנה תלת 

בתחום החלקות  השרון והשומרון. רחוב הגליל,כבין החלקות ובתחומן כבישים הידועים 

 רים מוגנים.שוכרים בשכירות חופשית, פולשים ודיי פועלים

בתחום המדרכות מצבו התחזוקתי והפיסי של הנכס מוזנח. קיימים מבנים רעועים, דוכנים 

 : הרציפים שנהרסו(.והשטחים הציבוריים, משטחי אספלט לחניה ושטחים פתוחים )כגון

 

 :הסביבהתשריט ע"ג להלן סימון החלקות 

 
 

 
 

 

 

 

 86חלקה 
מחולקת 
לחלקות 

—ו 861
   862חלקה 
חלקה 
 6-חדשה

. 69חלקה  
חלקה 

3חדשה   

-72חלקה 
חלקה 
 4חדשה 

 45חלקה 
חלקה 
 1 חדשה

 44חלקה 
חלקות 
 2,5חדשות 

 

 38חלקה 
חלקות 
 2,5חדשות 
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 :מתחםהלהלן גבולות 
 

קומות בבניה ותיקה לצד מבנים וסככות עד  5-3בבנייני משרדים בני  - מצפון

 קומתיים ומעברם רחוב הנגב.

רחוב שביל עכו המהווה רחוב פנימי המקשר בין שדרות הר ציון לרחוב  - מדרום

קומות, מגרשים פנויים וסככות  3צ'לנוב. מעברו של הרחוב בנייני מגורים בני 

 ומבנים מבניה קלה.

רחוב סולומון, דו סיטרי ומעברו מבנים בעיקרם דו קומתיים המשמשים  - ממזרח

 למסחר ומגורי עובדים זרים.

דרך מנחם בגין המהווה ציר תנועה מרכזי סואן. הרחוב דו סיטרי עם אי  - מערב

 תנועה המפריד בין מסלולי התנועה.

   

המתחם נהנה מנגישות תחבורתית נוחה ומהירה, נוכח קירבתו לצירי תנועה ראשיים דוגמת דרך מנחם 

כולל תשתיות מים, הפיתוח סביבתי  יםהרכבת והקירבה לנתיבי איילון. קירחוב , בגין ושדרות הר ציון

 ביוב, חשמל וכיוצ"ב.

 

 :הסביבה

 

מתחם התחנה המרכזית הישנה שימש שנים רבות כתחנת האוטובוסים המרכזית של העיר תל אביב ואף 

 מסחרי הומה ופעיל. אזורשימש כ

' הועברה פעילות התחנה למתחם התחנה המרכזית החדשה. עקב העתקת פעילות 90-בתחילת שנות ה

התחבורה הציבורית למתחם התחנה המרכזית החדשה, חלה התדרדרות והזנחה במתחם והאזור שינה 

מוחלשת ופעילות מסחרית כגון רוכלות, דוכנים, חנויות אוכלוסיה מרכז פעולות של את אופיו וכיום 

 '.וכו

ם עובדי בשימושי מסחר, משרדים ומגוריקומות  4-1הסביבה הקרובה  מאופיינת בעיקרה בבניינים בני 

וכן תחנת  שאיננה חלק מהנכס הנישום( 71)בתחום חלקה  משרדים ציבורייםבמרכז המתחם . זרים

 משטרה.

לאזור "לב  הנכס סמוך ממזרח למתחם "מקווה ישראל לוונטין" המשמש למגורים ומסחר ובקירבה

 העיר".
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 : להלן סימון המתחם ע"ג תשריט הסביבה

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

סימון 
המתחם נשוא 

 חוות הדעת

סימון 
 71חלקה 

ובתחומה 
"מכללת 

 מנשר"
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 נשוא השומה .4.2

 (.בהתאם לדף מידע עדכני מעיריית תל אביב Fבניה לפי תב"ע  שטח לחישוב זכויות) מ"ר 21,432מ"ר ובשטח נטו של  35,684חלקות בשטח רשום כולל של  5, כאמור, מהווהנשוא השומה 
 תיאור החלקות, שטחן ובינוי קיים:להלן 

 4במ"רשטח בנוי  תיאור כללי במ"רשטח נטו  שטח רשום במ"ר חלקה קודמת שטח חלקה חדשה
2 
5 
95 
    1   

 מ"ר 17,311
 מ"ר 163 

 מ"ר 37
 מ"ר 6,821

שטח החלקות איננו רגולרי, ומחולק לחלק צפוני )מחולק ל"מעין" שני מגרשי משנה( ודרומי ביניהם  6,977.16 18,514 44-ו 38
 מפרידים הרחובות השומרון )ממזרח למערב( ורחוב השרון )מצפון לדרום(.

משמש בחלקו כחניון בתשלום ובחלקו כשטח פתוח ששימש בעבר כרציפי  החלק הצפוני של החלקה
 התחנה המרכזית וכולל מס' מבנים מבניה קלה בשטח מינורי המשמשים למסחר ורוכלות.

בשלמות )דרומית לרחוב השרון(, מספר רב של מבנים, דוכנים  38וחלקה  44בחלק הדרומי של חלקה 
כלות, ביניהם דוכני פירות וירקות, דוכני בגדים וכו'. בתחום וסככות מבניה קלה המשמשים למסחר ורו

מבנה באר )מבנה נטוש( המהווה מבנה לשימור. המבנים בתחום חלקות בחלקם מושכרים  38חלקה 
 בשכירות חופשית ובחלקם דיירים מוגנים ופולשים.

בתחום החלקות סככות, דוכנים ומבנים 
מבנה באר לשימור כמו כן,  מבניה קלה.

 מ"ר 100-ח של כבשט

החלקה בעלת צורה אי רגולרית וכוללת בתחומה חלק מהרחובות השומרון, שביל עכו ודרך מנחם בגין.  4,643.85 6,079 45
בתחום החלקה מספר מבנים, דוכנים וסככות מבניה קלה המשמשים, בין היתר, למסחר, תעשיה, 

החלקה מגרש חניה בתשלום. הבינוי  אחסנה פתוחה ומבנה מוסך. כמו כן, בחלק הדרום מערבי של
 הקיים מושכר בשכירות חופשית.

בתחום החלקה סככות, דוכנים ומבנים 
 מבניה קלה.

החלקה בעלת צורה אי רגולרית כשפני הקרקע בשיפוע מתון ממערב למזרח.  מרבית שטח החלקה  3,612.26 4,873 72 4,616 4
בפינת הרחובות השרון, הגליל ודרך מנחם החלקה )משמש כמגרש חניה בתשלום כשבחלק הצפוני של 

בנוי מבנה חד קומתי עם קומת גלריה ומעל קומת מרתף חלקית. המבנה בבניה ותיקה ,בנוי בשני בגין( 
מפלסים )לאור טופוגרפית הקרקע( ומשמש בעיקרו למסחר ואחסנה. שטחי המבנה בחלקם מושכרים 

 שים.בשכירות חופשית ובחלקם דיירים מוגנים ופול

 שטח במ"ר קומה

 370-כ מרתף

 713-כ 6קרקע

 550-כ ראשונה/גלריה

)מהווה את  86 4,251 6
חלקות משנה 

 (862-ו 861

החלקה בעלת צורה אי רגולרית, מחולקת לשתי חלקות משנה ובתחום כל אחת מבנה בבניה ותיקה, חד  4,361.38 4,308
ותיקה. המבנה המערבי כולל קומת מרתף. בין המבנים כביש גישה פנימי קומתי עם ק. גלריה בבניה 

המשמש כ"מעין" חצר פנימית וחניה בתשלום.  המבנים בתחום חלקות המשנה בחלקם מושכרים 
 בשכירות חופשית, חלקם תפוסים ע"י חוכרים ובחלקם דיירים מוגנים ופולשים.

 :861חלקה 
 מ"ר. 1,352-מרתף: כ
 רמ" 1,372-קרקע: כ

 )*( קיימת קומת גלריה חלקית
 :862חלקה 

 מ"ר 900-קרקע: כ
 )*( קיימת קומת גלריה חלקית

החלקה בעלת צורה אי רגולרית  ובתחומה בנויים מבנים חד קומתיים עם קומת גלריה, כשבחלק  1,837.16 1,910 69 1,920 3
ביניים מעל קומת מרתף.  קומות עם קומת 3הדרום מזרחי )בפינת הרחובות הגליל והשרון( מבנה בן  

המבנים בשימושי מסחר תעסוקה ומשרדים, בחלקם  מושכרים בשכירות חופשית ובחלקם דיירים 
 מוגנים ופולשים.

 :קומות 4מבנה בן 
 מ"ר 133-כ -קומת מרתף

 490 -כ -קומת קרקע  + קומות עליונות
 מ"ר.

  יתרת המבנים:
מ"ר +  1,115-חד קומתיים בשטח של כ

 חלקית.קומת גלריה 
   35,684 21,432   

                                                        
 ע"י מודד מוסמך.ות השונות, שטח המבנים הקשיחים הינו במדידה גרפית ע"ג תצ"א מאתר עיריית ת"א. יודגש כי לקבלת שטח מדויק של המבנים, יש לערוך מדידה תיקי הבנין של החלקמ חלק בהיעדר  4
 מיועד להפקעה לטובת עיריית ת"א. 9,727 -כ 5
 בשל טופוגרפיית הקרקע, קומת הקרקע בשני מפלסים שונים בגובהם. 6
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 וחוכרים שטחים התפוסים ע"י דיירים מוגנים ופולשים

מוגנים )על פי בהתאם לדיווחי החברה להלן פירוט סך השטחים התפוסים ע"י דיירים 

 :טענתם( ופולשים בכלל מתחם הנכס

 

 מ"ר. 3,392     מוחזק בידי פולשים:וסה"כ שטח בנוי 

 מ"ר.  3,186  מוחזק בידי הטוענים לדיירות מוגנת:וסה"כ שטח בנוי 

 .מ"ר 1,550   :86סה"כ שטח כולל המוחזק ע"י חוכרים בחלקה 
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 :במתחם התחנה המרכזית הישנה להלן צילומי החלקות

 

 :)חלקות מאוחדות( 44-ו 38חלקות 

 

 :שטח פתוח ששימש בעבר כרציפי אוטובוסים

 

 :חלק צפוני -מבנים מבניה קלה המשמשים למסחר 

 

 :פוניצחלק  –מבנים מבניה קלה המשמשים למסחר 

 

 :מבנה הבאר המיועד לשימור
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 :54חלקה 

 

 

 :חניון בתשלום בתחום החלקה                                        :     המשמשים למסחרמבנים מבניה קלה 

 

 

 :72חלקה                  

 

 

 הממוקם בחלק הצפוניותיק  המבנ                :                           חניון בתשלום בתחום החלקה      

 של החלקה           
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 :86חלקה     

 

 

 :מבנה מערבי

 

 :מבנה מזרחי

 

 

   

 :69חלקה     

 

 :מבנה הבנוי בתחום החלקה     
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 מצב תכנוני .5
 

 הועדה המקומית ים והחלטותפירוט תכניות בנין עיר רלוונטיות + פרוטוקול -מצב תכנוני קיים .5.1
 

 :"Fתכנית " .5.1.1

 .27/06/1946מיום  1501פורסמה למתן תוקף בעיתון רשמי מס'  "Fתכנית "

כשחלק , 2-ו 1כאזור מסחרי בהתאם לתשריט התכנית החלקות נשוא השומה מסווגות, 

 .(ודרכיםב"צ, מגרשים ביעוד שצ"פ שמשטחן מיועד לצרכי ציבור )

 , בתי מלוןכוללים, בין היתר, דירות ובתי מגורים 2-ו 1 השימושים המותרים באזור מסחרי

 וכיוצ"ב. , בניינים מסחריים, מסעדות ובתי קפה, בניינים ציבוריים, משרדיםפנסיונים

השטח המותר לבניה במגרשים הגובלים ברחובות הגליל, השומרון, השרון )בין רחוב 

לקומה  65%- 50%, הינו 30מס'  - 18השומרון ורחוב הגליל( ודרך פ"ת )כיום דרך בגין(, ממס' 

(, כמפורט 44קומות )גובה הבניינים יהיה בהתאם לתקנות שנקבעו בתב"ע מס'  4 - 3 -ב

 .5.1.8בסעיף 

קומות בכפוף להוראות  3תורשה הקמת מבנים נוספים לצרכי מגורים מעל לגגות בניינים בני 

 התכנית.
 

 :7ב"עהת ויעודי התואמים את תשריט ,בתחום החלקות זמניים בניה מגרשילהלן תשריטי 

 

 :(862-ו 861)חלקות מס'  86-ו 69' חלקות מס

 
 

 
  

                                                        
יפו ותואמים את תשריט -התכנית סרוקים באיכות ירודה. התשריטים הנ"ל הינם מאתר הממ"ג של עיריית תל אביב תשריטי 7

 התב"ע.

 2068מגרש מס' 
בתחום חלקה 

861 

 2066מגרש מס' 
בתחום חלקה 

862 

 2122מגרש מס' 
 69בתחום חלקה 

 2123מגרש מס' 
 69בתחום חלקה 
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 :72חלקה מס' 

 
 

 

 :38-ו 44חלקות מס' 

 
 

 
  

 2121מגרש מס' 
 72בתחום חלקה 

 2120מגרש מס' 
 72בתחום חלקה 

 2097מגרש מס' 
 44בתחום חלקה 

 2088מגרש מס' 
 44בתחום חלקה 

 2090מגרש מס' 
 44בתחום חלקה 

 2086מגרש מס' 
 38בתחום חלקה 

 2087מגרש מס' 
 38בתחום חלקה 
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 :45חלקה מס' 

 
 

 :219מקומית מס'  פרוטוקול ועדה .5.1.2
 

, באזורי מסחר ובאזורים בהם הותר סדור 07/11/1962מיום  219בהתאם לפרוטוקול מס' 

משטח קומה רגילה )אשר שימש עד כה לסדור  75%קומת ביניים, מותר יהיה להוסיף שטח של 

 קומת ביניים(, לשטח הרצפות הכולל באזור.

קומות +  3באזורים בהם מותרת הקמת קומות מלאות  4-שטח הרצפות כאמור, יחולק ל

קומות + קומת ביניים,  4קומות מלאות באזורים בהם מותרת בניה של  5-קומת ביניים ול

 בתנאי שקו הרקיע לא יעלה על הקיים ברוב הבניינים בהם מבוקשת הבניה.

 

 1תכנית ע'  .5.1.3
 

 .18/03/2003מיום  5167אושרה למתן תוקף בי.פ. מס'  1תכנית ע' 

 נית כוללת, בין היתר, קביעת הוראות לבניית מרתפים והשימוש בהם.מטרת התכ

קומות מרתף נוספות עבור  4)תותר בניית עד  תותר בניית שתי קומות מרתף בכל הבניינים

 שטחי שירות כלליים(.

 "( כמפורט בתכנון התכנית.0קומות המרתף יבנו עד גבולות המגרש )קו בניין "

משטח המגרש. היתר בניה  80%זו יינתנו למרתפים בתכסית של עד  היתרי בניה על פי תוכנית

ים והוראות שיקבעו מגרש ינתן בתנאי הבטחת ביצוע תנאמשטח ה 80%-למרתפים בתכסית מ

 על ידי מהנדס העיר.

מה שמתחתיה נטו )מפני הרצפה ועד תחתית התקרה( לא וקהגובה קומת המרתף העליונה ו

 מ'. 3.5-ל מעברת מקומות המרתף התחתונות נטו לא יהיה . גובה כל אחמ' 4-מעבר ליהיה 

  

 2083מגרש מס' 
 45בתחום חלקה 

 2080מגרש מס' 
 45בתחום חלקה 



                     Konforti Raviv             קונפורטי רביב

 Real Estate Appraisal  שמאי מקרקעין
 

 

     Shilo st. Tel-Aviv / T.00-972-3-695-2020/F: 00-972-3-695-2035 ,2                     03-6952035פקס /03-6952020אביב /טל. -תל ,2רח' שילה 
 

3507-052 
- 17 - 

 

 חבר בלשכת השמאים

 בענין גודל דירות מינימאלי: א"של הועדה המקומית לתכנון ובניה ת משנהועדת החלטת  .5.1.4

 5-ב 2005 - 2, החלטה מס' 19/01/2005משנה לתכנון ובניה מיום ועדת בהתאם להחלטת 

 הבאים:)הגדרת גודל מינימאלי במתחם התחנות(, עולים הפרטים 

בכל שטח שבין הרחובות העליה )לא כולל את הבתים הפונים אליו(, דרך בגין, רחוב הרכבת, 

ואילך, יהיה גודל  1995נתיבי איילון ודרך שלמה, למעט בשטח תכניות שאושרו משנת 

שטח זה מהווה  מ"ר. 50)שטח עיקרי ושטח שירות בתחום הדירה(  של דירה אלי כוללממיני

 יפות במגרש הבניה.בסיס לקביעת הצפ

 

 1תכנית ג'  .5.1.5

 .20/08/2007מיום  5705התכנית אושרה למתן תוקף בי.פ. מס' 

 הוראות התכנית כוללות, בין היתר, כדלקמן:

מ"ר לדירה והגדלת תכסית הבניה על הגג לשיעור מירבי של  40-הגדלת שטח יציאה לגג עד ל

י של בנייה בו זמנית של כל משטחו, כולל שטח חדר המדרגות וחדרים טכניים, בתנא 65%

 השטחים האפשריים לבניה על הגג.

משטח הקומה  80%-חדרי יציאה לגג לא יותרו בבניינים בהם תכסית הקומה העליונה קטנה מ

 שמתחתיה.

הבניה הכוללת על הגג  בבניה בו זמנית תבוטל מגבלת השטח לחדר יציאה לגג ובלבד שתכסית

שטח הבניה על הגג לדירות גג. שטח כל משטחו. תותר חלוקה שונה של  65%לא תעלה על 

 מ"ר כולל כל שטחי השרות הבנויים בדירה. 80-דירת גג לא יפחת מ

 

 החלטת ועדת משנה בדבר שטחי שירות: .5.1.6

ה לתכנון ובניה (, דנה ועדת המשנ1)החלטה מס'  22/12/2010ב' מיום  10-0030בישיבה מס' 

 באופן הבא: 156-בתכנית והחליטה לאשר הגדלת שטחי שירות המותרים לתכנית אף ו

 מסך שטח עיקרי מותר. 30%שטחי שירות על קרקעיים ללא ממ"דים: 

 ממ"דים: שטח שירות לממ"דים ינתן בנוסף לפי מס' יח"ד מבוקשות.

 .1שטחי שירות תת קרקעיים ללא שינוי לתכנית ע' 

 ללא שינוי. 1רות הנגזרים מתכנית ג' שטחי שי

 שטח שירות בגין חניה מבונה בתחום קומת הקרקע ללא שינוי למדיניות מאושרת.

 

 :38החלטת ועדה בהתייחס למבנה לשימור הממוקם בחלקה  .5.1.7

, נכלל "בית הבאר" הממוקם 19/12/2012, מיום 1 -ב'  12 - 0032בהתאם להחלטה מס' 

 לשימור.בחלקה ברשימת בתי הבאר 
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 ריכוז מצב תכנוני קיים: .5.1.8
 

יפו, החלקות נשוא השומה חולקו -בהתאם לדפי זכויות עדכניים מאתר עיריית תל אביב

נים זכויות בניה בהתאם קהמ לשטחים נטודהיינו חלוקה למגרשי משנה זמניים. 

 .Fליעודים על פי תב"ע 

 

לשימושים השונים, ללא להלן טבלה המרכזת את זכויות הבניה המוקנות בהתפלגות 

 :וללא שטח שרות עילי )למעט ממ"דים( שטחים המותרים לבניה בקומות המרתף

 

שטח רשום

סה"כ 

בקומות 

טיפוסיות

סה"כ בקומת 

ביניים )בהתאם 

לדפי מידע(

סה"כ בקומות

46.9%46.9%180180מסחר44/38350%150%37.5%187.5%4

140.6%30.5%171.1%65811132790מגורים

57.0%57.0%460460מסחר460%240%45.0%285%5

228.0%37.1%265.1%2140364282568מגורים

61.8%61.8%15891589מסחר465%260%48.8%309%5

247.0%40.1%287.1%738912314788867מגורים

46.9%46.9%777777מסחר350%150%37.5%187.5%4

140.6%30.5%171.1%2835475673402מגורים

61.8%61.8%960960מסחר465%260%48.8%309%5

247.0%40.1%287.1%4463748935356מגורים

6,977.16         18,514 מסחרי 44/381+2

46.9%46.9%944944מסחר350%150%37.5%187.5%4

140.6%30.5%171.1%3447576894137מגורים

61.8%61.8%16231623מסחר465%260%48.8%309%5

247.0%40.1%287.1%754912615109059מגורים

4,643.85           6,079 מסחרי 451+2

61.8%61.8%614614מסחר465%260%48.8%309%5

247.0%40.1%287.1%2857485713428מגורים

61.8%61.8%520520מסחר465%260%48.8%309%5

247.0%40.1%287.1%2418404842902מגורים

1,837.16           1,910 מסחרי 691

61.8%61.8%815815מסחר465%260%48.8%309%5

247.0%40.1%287.1%3788637584545מגורים

61.8%61.8%14161416מסחר465%260%48.8%309%5

247.0%40.1%287.1%658411013177901מגורים

3,612.26           4,873 מסחרי 721

61.8%61.8%811811מסחר465%260%48.8%309%5

247.0%40.1%287.1%3772637544526מגורים

61.8%61.8%18821882מסחר465%260%48.8%309%5

247.0%40.1%287.1%8752146175010502מגורים

4,361.38           4,308 מסחרי 861

35,68421,43269,245  94411,331  80,576  

מס' 

חלקה
יעודמס' מגרש

שטח לחישוב זכויות 

במ"ר

 )לפי דפי מידע(

מס' קומות 

טיפוסיות 

)ללא ק. 

ביניים(

% בניה 

בקומה 

טיפוסית ללא 

ק. ביניים

סה"כ שטח עיקרי 

במ"ר

צפיפות 

יח"ד ) לפי 

60 מ"ר 

בהתייחס 

לשטח 

מגורים 

כולל ק. גג(

שטחי ממד"ים ) 

לפי 12 מ"ר 

ליח"ד(

סה"כ שטח 

עיקרי+ ממ"דים 

במ"ר

384.76מסחרי 20862

אחוזי בניה בקומות

מספר קומות 

כולל ק. ביניים

התפלגות 

שימושים

אחוזי 

בניה 

עפ"י 

חלוקה 

שווה 

לקומות

אחוזי בניה 

בקומת גג 

)לפי 65% 

מקומה 

טיפוסית(

סה"כ זכויות 

בניה

1,657.14מסחרי 20902

1,554.46מסחרי 20971

807.43מסחרי 20871

2,573.37מסחרי 20881

45

2,014.85מסחרי 20802

2,629.00מסחרי 20831

69

994.96מסחרי 21221

842.20מסחרי 21231

72

1,319.11מסחרי 21201

2,293.15מסחרי 21211

86

1,313.49מסחרי 20661

3,047.89מסחרי 1***2068

 סה"כ
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 :במתחם, בהתפלגות לשימושים השוניםלהלן טבלת ריכוז שטחי בניה 
 

סוג

שטח עיקרי 

במ"ר

שטח עיקרי 

+ממ"ד

          12,592     12,592מסחר

          67,983     56,653מגורים

          80,576     69,245סה"כ

ריכוז שטחים 

 
 

בהנחה  5.1.4קביעת צפיפות יח"ד הינה עפ"י פרוטוקול הועדה, כמפורט בסעיף  הערה: )*(

יח"ד בשטח עיקרי  944-, סה"כ כעיקרי מ"ר 60" של שטח ממוצע ליח"ד של 8"מחמירה

 מ"ר. 67,983-+ ממ"דים של כ

 

 :בדבר העדר האפשרות לממש את זכויות הבניה כנ"ל הערה
 

, שנערך 9 -ב'  15 - 0003החלטה מס'  /02/201511מיום המקומית  עפ"י פרוטוקול הועדה

(, 4321' תא/)תב"ע מס ישנהבנושא דיון בהפקדה לתב"ע חדשה למתחם התחנה המרכזית ה

 :צוינו הפרטים הבאים
 

קבעה ייעודי קרקע וזכויות בניה, אך בשל העובדה שמדובר בחלקות מושע  F"על אף שתכנית 

לא ניתן היה לממש את זכויות הבניה הכוללות בין היתר גם את תחום הדרכים הקיימות, 

 ולהוציא היתרי בניה ללא הכנתה של תכנית איחוד וחלוקה".

 לחוהת"ב. 78-ו 77ר פרסום סעיפים לאו הנ"ל גם

 

  

                                                        
 מ"ר שטח דירה כולל ממ"ד(. 50פרוטוקול הועדה מתיר צפיפות גבוהה יותר )לפי  8
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  מצב תכנוני מוצע .5.2

בי.פ.  22.12.16אשר אושרה למתן תוקף בתאריך  – 5000תא/ -תכנית המתאר של ת"א .5.2.1

7407. 
 

יפו ומטרתה להתוות את מדיניות -התכנית חלה על כל שטחה המוניציפאלי של תל אביב

 .התכנון העירונית לטווח ארוך

סמוך להסעת  התכנית מסווגת את החלקות נשוא השומה באזור תעסוקה מטרופוליני

המונים, כשבחלק הדרום מזרחי של חטיבת הקרקע מסומן שטח למוסדות ציבור עירוניים 

 וכיכר עירונית.

עפ"י נספח התחבורה המצורף לתכנית, מסומן קו מתע"ן )מערכת תחבורה עתירת נוסעים( 

 בגבולות המתחם.ודרך עירונית עורקית, 

 

 :להלן סימון חטיבת הקרקע ע"ג תשריט התכנית
 

 
  

סימון 
 המתחם
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 :סימון חטיבת הקרקע ע"ג תשריט נספח התחבורה
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נווה שאנן ומתחם  - 802מס'  תכנוןהתכנית מסווגת את החלקות נשוא חוות הדעת כאזור 

 התחנות המרכזיות.

 בהתייחס לאזור תעסוקה מטרופוליני, יחולו ההוראות הבאות:

 :שימושים

 יותרו השימושים הבאים, כולם או חלקם:במסגרת יעוד הקרקע לתעסוקה  •

 ומשרדים 1, תעסוקה 1מסחר  -מקבצי שימושים ראשיים 

ובלבד ששימושים אלה  2ו/או תעסוקה  2מגורים וכן מסחר  -מקבץ שימושים נוספים 

יותרו מתחת למפלס הכניסה הקובעת או מעל למפלס זה בכפוף לבדיקה תכנונית 

 מוקדמת.

ו מאפשרת שימושים סחירים, תקבע קומת הקרקע כחזית בכל מגרש שיעוד הקרקע של

 מסחרית.

 :שטחי בניה

 
 גודל מגרש

רח"ק 
 בסיסי

 רח"ק
 מירבי

 9.6 4.2 דונם 1-פחות מ

 10.4 4.2 דונם 2ועד  1-מ

 11.2 4.2 דונם 3-דונם ומתחת ל 2מעל 

 12.8 4.2 דונם ומעלה 3

 
 

 :802להלן ההוראות המפורטות ביחס לאזור תכנון 

 .ד'802מוגדר כאזור פיתוח  הישנה אזור התחנה המרכזית

 ב זה:טלהלן הוראות תכנון ספציפיות לש

 למתחם התכנון יוכן מסמך מדיניות כולל שיתייחס בין היתר לישימות המימוש.  •

 מכלל השטחים. 40%יותרו מגורים עד  •

 תנאים סביבתיים לשילוב שימושי מגורים. יקבעו •

 ות ציבוריים במתחם.הנחיות לשילוב מוסד יקבעו •

ק הבסיסי בכפוף להוראות שיבטיחו פינוי והסדרת השטחים "הרח עלניתן להעלות  •

 הציבוריים ובכל מקרה לא מעל הרח"ק המירבי. 

 .30מספר קומות מירבי  •
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 התחנה המרכזית הישנה, מרחב השומרון: 4321תכנון מוצע, תב"ע תא/מק/ .5.2.2

להפקדת התכנית ובסופו החליטה הועדה המקומית התקיים דיון  25.10.17בתאריך 

 לתכנון ובניה ת"א להפקיד את התכנית להתנגדויות בכפוף לתנאים הבאים:

 השלמת מסמכי התכנית ונספחיה להפקדה. •

הטמעת הסכמות בדבר פינויים נדרשים בין בעלי הקרקע, אגף הנכסים ונת"ע  •

 לקביעת שלביות מימוש התכנית. 

 מתחמי איחוד וחלוקה יקבעו ע"י שמאי התכנית.גבולות סופיים של  •

 עלות הציבוריות )מטלות ציבוריות(.ויחתם כתב שיפוי ויובטח ביצוע הת •

 

 להלן עיקרי התכנית:

 מטרת התכנית:

יצירת מתחם עירוני באינטנסיביות גבוהה תוך חיבור בין המע"ר ההיסטורי לשכונת  •

 נווה שאנן ושפירא.

רקע באזור של מע"ר מטרופוליני המשלב שימושים קביעת מערך יעודי ושימושי ק •

 40% -מזכויות הבניה לתעסוקה ו 60%של מגורים תעסוקה ומסחר בתמהיל של 

 מזכויות הבניה למגורים וכן שטחים ציבוריים בנויים.

מתחמי איחוד וחלוקה, טיפול בנושא פינויים ותפיסות הקיימות בשטח  4קביעת  •

 הפינויים הנדרשים.ויצירת מנגנון כלכלי לביצוע 

שאינם בתחום  קביעת הוראות לשימור בית הבאר וסביבתו ושני מבנים נוספים •

 .הנכס שבנדון

 

 איחוד וחלוקה:

ו בסיס לעריכת חמי איחוד וחלוקה. מתחמים אלה יהומת 4 -התכנית מחולקת ל

 טבלאות איזון ולוחות הקצאה אשר יסדירו את זכויות הבעלים. 

ופיתוח  התפיסותמימוש המתחמים כתנאי להסדרת פינוי התכנית תקבע הנחיות ל

 המרחב הציבורי. 

 

 שלבים למימוש הבניה על פי התכנית:

. התכניות לכל מתחם יוגשו 1-4הכנת תכנית איחוד וחלוקה לכל אחד מהמתחמים  •

 באותו מועד לדיון ואישור הועדה המקומית. 

תייחסות לנושא הכנת תכנית פיתוח ותשתיות לאישור מה"ע, אשר תכלול ה •

 הדרכים החדשות והתחברות לדרכים קיימות. 
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הכנת תכנית עיצוב אדריכלי לאישור הועדה המקומית אשר תכלול הבינוי המוצע,  •

 אופן פיתוח השטחים הפתוחים וכו'.

 להלן תשריט מפת המתחמים:

 
 

 להלן טבלת זכויות הבניה במתחמים השונים:

 
 

 מ"ר עיקרי. 80* שטח ממוצע ליח"ד 
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 מ"ר 92,097יח"ד בשטח עיקרי של  1,161  סה"כ מקנה התכנית: 

מ"ר עילי )עיקרי  152,262 –שטחי מסחר ותעסוקה 

 .+שירות(

 מ"ר )שטח כולל עילי(. 36,690 –שטחים למבני ציבור 

 קומות. 35עד    גובה הבניה:

 

 תועלות ציבוריות מעבר לרח"ק אמצעי ומירבי:

 הינן: 3-ו 1התועלות הציבוריות במתחמים 

 שימור בית הבאר. (1

 יח"ד. 100הקמת חניון ציבורי תת קרקעי בהיקף של  (2

 מ"ר עיקרי + שטחי שירות.  1,500בהיקף של  בנוייםתוספת שטחי ציבור  (3

            עלות  הנובעת מהתועלות מתחלקת בין הבעלים בכל מתחם לפי החלק היחסי בו.ה                              

ניתוח ואומדן החלק היחסי של בעלי הזכויות בחטיבת הקרקע נשוא השומה  .5.2.3

בזכויות הבניה המוצעות על פי התב"ע החדשה )דהיינו, התייחסות לחלק אשר 

 אמור להיות מוקצה לבעלי הנכס שבנדון(.

מתחמים  4 -אשר אושרה להפקדה מחלקת את התכנית ל 4321תכנית תא/מק/

איחוד וחלוקה עצמאית. בבחינה כללית שערכנו עצמאיים בתחומם תערך תכנית 

)טרם החלוקה למתחמים( נמצא כי חלקם היחסי של בעלי הזכויות בתכנית 

 . 78%המוצעת הינו בגבולות 

 

 לצרכי תחשיב ההקצאה בלבד(.) 75%מטעמי שמרנות הועמד שיעור ההקצאה על 

           2,   1במתחמים נכון לתכנית המוצעת, לבעלי הזכויות בנכס שבנדון יוקנו זכויות 

 יוקצה במלואו לבעלי הזכויות.  1, מתחם 3 -ו

נערך בהתאם לשטח הקרקע  3אומדן שיעור ההקצאה לבעלי הנכס הנדון במתחם 

  –כס ביחס לכלל השטח הנכלל במתחם זה היחסי של בעלי הנ

 על פי התחשיב כדלהלן: 56.9% -ממצאנו העלו כי היקף ההקצאה כ

 מ"ר 11,314 – 3ללות במתחם שטח החלקות הנכ

 מ"ר. 6,441 –שטח החלקות בבעלות בעלי הנכס הנכללות במתחם 

 מסך שטח התכנית. 75%משלים לשווי זכויות כולל של  2היקף ההקצאה במתחם 

 ראה הערה בהמשך.
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 סיכום אומדן לעניין זכויות מיוחסות לבעלי הזכויות במתחמים השונים:

יחסי שווי  החלק המוקצה מתחם

 מסך התכנית

 סה"כ מוקצה לבעלי הזכויות בנכס

 מ"ר 71,590 –שטחי תעסוקה ומסחר  44.14% 100% 1

 מ"ר 55,184 –שטחי מגורים ברוטו 

 45,000 -שטח פלדלת כ –יח"ד  489

 .מ"ר

 38,000-כ –שטחי תעסוקה ומסחר  19.24% 56.9% 3

 מ"ר

מ"ר  22,000 –שטחי מגורים ברוטו 

 .שטח

 17,940 –יח"ד שטח פלדלת  195 -כ

 מ"ר

 מ"ר 1,340 –שטחי תעסוקה ומסחר  11.72% 76% *2

 מ"ר 21,660 –שטחי מגורים ברוטו 

 18,220 –שטח פלדלת  –יח"ד  198 -כ

 מ"ר

מ"ר שטחי  110,930 -יח"ד, כ 882 -כ 75% סה"כ

 תעסוקה ומסחר. 

 

 

 75% -)השלמה למבטא את היתרה המוקנית לחברה  2היקף ההקצאה במתחם *

 מסך שווי התכנית החדשה(.

אמור )אשר  3.9.17מיום ,אוהד דנוס ,שמאי התכנית  שערך בהתאם למסמך 

 3מסך התכנית. שווי מתחם  44.14% – 1ערוך את לוחות ההקצאה( שווי מתחם ל

 מסך התכנית.  15.4% – בשלמות 2מסך התכנית ושווי מתחם  33.8% -בשלמות
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 מצב משפטי .6

 
 + ריכוז שטחים תפוסים במתחם הסכמי שכירות במתחם .6.1

 

היקף השטחים המוחזקים ע"י  .2015 דצמברב החזקה נמסרה לחברות הזוכות בהליך ההתמחרות

כמו גם פינויים שנערכו וכן פירוט השטחים המושכרים בשכירות חופשית נמסרו ע"י  דיירים מוגנים

 חברת לוינשטיין, כדלהלן:

 

 מ"ר. 3,186 סה"כ שטח מוחזק ע"י דיירים מוגנים )על פי טענתם( נכון לתאריך הקובע: •

 מ"ר. 3,392    סה"כ שטח מוחזק ע"י פולשים נכון לתאריך הקובע: •

 מ"ר )ברוטו( 1,550     (:86)חלקה סה"כ שטח מוחזק בחכירה  •

 ₪  1,150,000 -כ             :2017 -סה"כ הכנסות משכירות שהתקבלו במתחם ב •

 

 :הסכם שכירות לחניונים במתחם .6.1.1
 

חניונים  –שיכון ובינוי( ובין השוכר )יאיר השחר ובין הבעלים )לוינשטין בהתאם להסכם שכירות 

 עולים הפרטים הבאים: 29.12.15בע"מ( מיום 

 

 החניונים המושכרים: )*(

 .6942בגוש  38/44-ו 72( חלקים מחלקות 1חניון ) ❖

 .6942בגוש  86( חלקים המחלקה 2חניון ) ❖

 .6942בגוש  38/44-ו 45( חלקים מחלקות 3חניון ) ❖

 

 הפעלת חניון לרכבים. –מטרת השכירות  )*(

 

   . המשכיר רשאי להודיע לשוכר על 31.12.2019-חודשים המסתיימת ב 48 –ות תקופת השכיר )*(

 יום. 120השכירות בהודעה מראש של של תקופת  דםסיום מוק     

 

 לחודש.₪  45,000   :2016 בשנת השכירות הראשונה –דמי השכירות  )*(

 לחודש.₪  65,000 :(2017)החל משנת  ת השכירות הבאותובשנ

 .2015צמודים למדד המחירים דצמבר דמי  השכירות 
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 (86)חלקה  186 לחלק ממבנה קיים בחלקת משנה הסכם חכירה  .6.2
 

 תחום חלקת משנהמבנה הממוקם בלחלק מהמוחכר ב 23/01/1970מיום  הוצג בפנינו חוזה חכירה

 . מרתףבקומות הקרקע והין יבנב םהכולל שטחי ,86

אסתר ומוריס הימן, מלכה רייטר שנה כשהחוכרים בנכס הינם  5,000-לתקופת החכירה נקבעה 

 .שנתיים לא משולמים דמי חכירה ואהובה בקר )כולם בחלקים שווים(.

 

)הפרוט בנסח הטאבו  בהתאם למפורט בנסח הטאבובחלקה  השטחים המוחכרים כלל   להלן תשריט 

 :ו בתשריט החכירה(מתייחס למספר היחידה המוחכרת, שטחים אלה סומנו על ידנ
 

( קרקע ומרתף -מ"ר ברוטו )בשתי הקומות 700-כ בהתאם למדידה מתשריט סה"כ שטח מוחכר כולל

 מ"ר ברוטו. 1,550 -כפי נתוני חברת לוינשטיין עומד השטח על -על
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 חבר בלשכת השמאים

 נסחי רישום מקרקעין .6.3

 עולים הפרטים הבאים: 22.5.17על פי נסחי רישום מקרקעין מיום 

 (:6942בגוש  72)מספר ישן של החלקה  8930בגוש  4חלקה  •

 ;מ"ר 4,616שטח רשום: 

 זכות הבעלות רשומה כדלהלן:

1 –שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 
2

 

1 -לוינשטיין נכסים בתחנה בע"מ 
2

 

רשומה משכנתא לטובת בנק דיסקונט בע"מ על הבעלות של לווינשטיין נכסים בתחנה 

 בע"מ.

 (:6942בגוש  86של החלקה  )מספר ישן 8939בגוש  6חלקה  •

 מ"ר; 4,251שטח רשום: 

 זכות הבעלות רשומה כדלהלן:

1 –שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 
2

 

1 -לוינשטיין נכסים בתחנה בע"מ 
2

 

 שנה. 5,000רשומות חכירות לטובת חוכרים שונים בהתאם לתשריט, לתקופה של 

 (:6942בגוש  38)מספר ישן של החלקה  8940בגוש  2חלקה  •

 מ"ר; 17,311רשום: שטח 

 זכות הבעלות רשומה כדלהלן:

 0.94% –רשות הפיתוח 

 50% –שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 

 49.06% –לוינשטיין נכסים בתחנה בע"מ 

להבהרת החברה, הזכויות הרשומות ע"ש רשות הפיתוח שייכות )בבעלות( לחברת 

 לוינשטיין נכסים בתחנה בע"מ, הליך העברת הזכויות טרם הסתיים.

רשומה משכנתא לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ על הבעלות של לווינשטיין נכסים 

 בתחנה בע"מ, רשות הפיתוח ושיכון ובינוי נדל"ן בע"מ.

 9,727לטובת עיריית ת"א בשטח של  19סעיף  –רשומה הערה על הפקעת חלק מחלקה 

 מ"ר.

 (:6942בגוש  38)מספר ישן של החלקה  8940בגוש  5חלקה  •

 מ"ר; 163שום: שטח ר

 זכות הבעלות רשומה כדלהלן:

 0.94% –רשות הפיתוח 

 50% –שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 

 49.06% –לוינשטיין נכסים בתחנה בע"מ 

 רשומה משכנתא על כל הבעלים לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ.
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 חבר בלשכת השמאים

 ( לטובת עיריית ת"א.19רשומה הערה על הפקעת חלק מהחלקה )סעיף 

 (:6942בגוש  45)מספר ישן של החלקה  8940בגוש  1 חלקה  •

 מ"ר; 6,821שטח רשום: 

 זכות הבעלות רשומה כדלהלן:

 0.94% –רשות הפיתוח 

 50% –שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 

 49.06% –לוינשטיין נכסים בתחנה בע"מ 

 רשומה משכנתא על כל הבעלים לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

 

 (:6942בגוש  72ר ישן של החלקה )מספ 8938בגוש  9חלקה  •

 מ"ר; 37שטח רשום: 

 זכות הבעלות רשומה כדלהלן:

1 -לוינשטיין נכסים בתחנה בע"מ 
2

 

1 –שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 
2

 

 רשומה משכנתא לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ על כל הבעלים.

 (:6942בגוש  69)מספר ישן של החלקה  8938בגוש  3חלקה  •

 מ"ר; 1,920שטח רשום 

 הבעלות בחלקה רשומה כדלהלן:

1 -לוינשטיין נכסים בתחנה בע"מ 
2

 

1 –שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 
2

 

 רשומה משכנתא לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ על כל הבעלים. 

 

 הסכם שיתוף פעולה בין החברות הזוכות במכרז .6.4

בלתי מסוימים  50%, עולה כי לכל חברה 2015לאפריל  30-בהתאם להסכם שנחתם ב

לגבי אישור תב"ע חדשה,  , בין היתר , במתחם הנרכש, הצדדים יקבלו החלטות במשותף

 הפעלת חניונים, פינוי פולשים ודיירים מוגנים וכו'.

 

 סיכום מצב משפטי .6.5

ביהמ"ש מינה את עוה"ד מרדכי גלוסקה )( שיתוף בהליך של כינוס נכסים )פירוק הוצא למכירההנכס 

 (.ר ככונסי הנכסים. פורסם מכרז למכירת הנכסטיל -ודורית לוי

חברות שיכון ובינוי וקבוצת לוינשטין בסכום של הזכו  2015ביולי,  19, בתאריך בהליך ההתמחרות

 .4.12.15החזקה במתחם נמסרה לרוכשים בתאריך ₪, מליון  560.5

 .בשכירות חופשיתחניונים מופעלים  במתחם

 ופולשים.כן במתחם דיירים מוגנים -כמו



                     Konforti Raviv             קונפורטי רביב

 Real Estate Appraisal  שמאי מקרקעין
 

 

     Shilo st. Tel-Aviv / T.00-972-3-695-2020/F: 00-972-3-695-2035 ,2                     03-6952035פקס /03-6952020אביב /טל. -תל ,2רח' שילה 
 

3507-052 
- 31 - 

 

 חבר בלשכת השמאים

 גורמים ושיקולים .7
 

 שבנדון הבאנו בחשבון, בין היתר, את הגורמים ושיקולים הבאים: באומדן שווי הנכס
 

זכויות הבעלות בנכס נשוא חוות הדעת נרכשו במסגרת הליך של כינוס נכסים )פירוק שיתוף(. בתאריך  .7.1

פת מע"מ לחברת שיכון בתוס₪ ליון ימ 560.5אישר בית המשפט את מכירת הנכס תמורת  19.07.2015

 ן נכסים בתחנה בע"מ. שטיובינוי בע"מ ולחברת לוינ

 

 

)חלקת משנה  86בתחום חלקה בכפוף לזכויות חוכרים  AS-ISהחלקות נשוא השומה נמכרו במצבן  .7.2

 ן(. פי נתוני חברת לוינשטי-מ"ר )על 1,550-חוכרים זכויות חכירה במבנים בשטח כולל של כל( 861

 

נערכה בדיקה מקיפה ביחס לשטחים המוחזקים ע"י פולשים ודיירים  לחברותמסירת החזקה לאחר  .7.3

 מ"ר פולשים(. 3,186מ"ר )מתוכם  6,577 -מוגנים )לטענתם( סה"כ שטח זה מסתכם בכ

 
 

הוצגה תכנית בנין עיר לועדה המקומית לתכנון ובניה, התכנית נדונה ואושרה  2017במהלך שנת  .7.4

א "סד התכנון הרשאי לאשר את התכנית הינו הועדה המקומית לתכנון ובניה תלהפקדה. נציין כי מו

 .5000וזאת נוכח העובדה כי התכנית תואמת את הוראת תכנית המתאר תא/

 

ע"י  ואושרה להפקדההתכנית במתכונתה החדשה )היות ומהווה שינוי לתכנית הקודמת אשר הוצגה  .7.5

מתחמים עצמאיים אשר כל מתחם  4 -הועדה המקומית( מחלקת את שטחה הכולל של התכנית ל

מסך  78%יהווה מתחם עצמאי לאיחוד וחלוקה פנימי. בהתאם לממצאנו, לחברות זכות לקבלת 

משווי התכנית(  75%בלבד)  75%,מטעמי שמרנות הובא בתחשיבנו שעור של זכויות הבניה במתחמים 

מהותיות וכן הקצאות  1ים( במתחם המרכזי של התכנית מתחם תפמאית )ללא שוברות הקצאה עצחל

 .3 -ו 2במתחמים 

 

אומדן שווי זכות הבעלות בנכס שבנדון מבוסס על שווי זכויות הבניה המוקנות לבעלים בתכנית  .7.6

המוצעת תוך שימוש בגישת ההשוואה )להלן שווי גולמי(. שווי זכויות אלה כאמור מביא בחשבון את 

העובדה כי התכנון המוצע מיעד את השטח להקמת שכונה עירונית מודרנית בסמוך ללב העיר ת"א, 

 לאחר פינוי מלא של השטח. מאומדן השווי הגולמי הופחתו:

 אושרה להפקדה., בהתייחס לעובדה כי תכנית רכיב הזמינות הזמן הדרוש לסיום הליכי התכנון

הפיצוי לדיירים המוגנים, הפולשים, ולחוכרים -הפינוי הפחתה להיקף, היטל ההשבחה הצפוי, עלויות

 והתקורות הכרוכות בביצוע הפינוי.

 במטלות הציבור כדלהלן:כמו כן, הובא בחשבון מרכיב השתתפות 

 מ"ר; 2,365 -היקף מבני הציבור אשר יבנו ע"י היזמים: כ

חלק יחסי , ציבורימקומות חניה תת קרקעיים כחניון  100 -הקמת כו שימור בית הבאר –בנוסף 

 בהתאם להקצאה במתחם.
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 חבר בלשכת השמאים

 :)ראה עסקאות השוואה בהמשך( להלן הנתונים בבסיס השומה
 

 :שווי זכויות הבניה
 

 מ"ר עיקרי + ממ"ד./₪ F - 12,500פי תב"ע -יעוד מגורים בינוי על )*(

 עיקרי+ממ""ד .₪ 13,000 -יעוד מגורים בבינוי המוצע )מגדלים(  )*(

 מ"ר עיקרי./₪ F -  12,500יעוד מסחרי בינוי על פי תב"ע  )*(

 מ"ר עיקרי./₪ 12,000   -יעוד מסחרי בינוי מוצע  )*(

 מ"ר ברוטו עילי./₪ 3,000  -שטחי תעסוקה בבינוי מוצע  )*(

 

שווי  זכויות הבניה ביעוד לתעסוקה במצב התכנוני המוצע נחותים ביחס לעסקאות          

ההשוואה  המובאות בחוות הדעת נוכח תקן חניה  מחמיר אשר אושר במרוצת השנה 

)מספר מקומות החניה נמוך בהשוואה למקובל והנדרש(.  עלות הבניה הישירה במצב 

התכנוני הקודם בשל הצמידות של מגרשי הבניה   תכנוני מוצע גבוהה יותר  ביחס למצב

 לתוואי הרכבת הקלה וכן בשל אופי הבינוי.

 

 מקדמים ונתונים נוספים
      

 הפחתה להיקף(. –הפחתה לפריסת מכירות )של מגרשי הבניה  )*(

 .0.85   -לחברה היזמית  תקורה  ויחוס מרכיב 

  

 .0.82ן לאישור תכנית )מקדם ערך נוכחי(         מקדם דחיה וסיכו )*(

 5%שנים בשיעור היוון של   49מחושב לפי דחיה של 
 

מעבר לעלות פינוי  20% –בגין טיפול בפינויי הגורמים השונים  הרכיב התקור )*(

 מחושבת.ה
 

 מטלות ציבוריות ומבני ציבור והיטל השבחה, עלות הפינוי )*(
 

  מותמסתכ ,פי תחשיבנו על ,מהאמור לעיל העלויות הנובעותסה"כ              

 ₪.  262,793,000סך  של ל         

 גורמים נוספים .7.7
 

תנהל במקביל לאישור התב"ע מהובא בחשבון כי הליך הפינוי של הדיירים המוגנים  .7.7.1

 ולפיכך רכיב הדחיה חופף.

 ישמשו לכיסוי עלויות התכנון.לא הובאו בחשבון הכנסות משכירות בתקופות הביניים.  .7.7.2

נושא זהום קרקע במתחם לא נבדק על ידנו, אין בידנו כל נתון המצביע על זיהום קיים  .7.7.3

  במקום אך בשל השימוש הקודם במתחם יתכן ויידרשו היזמים בטיפול בנושא

                                                        
  בכל מתחם.אישור התכנית המופקדת וכן אישור טבלאות האיזון שנים, מביא בחשבון 4משך התקופה 9
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 חבר בלשכת השמאים

 נתוני השוואה .8
 

 :לערכיי השווי בפרק תחשיב השומה בסיסרלוונטים המהווים  םלהלן נתוני
 

המתחם ועסקאות מכר לדירות מגורים בסביבת המתחם קרקע למגורים בסביבת מכר לעסקת  .8.1

 ובשכונות סמוכות

 עסקאות מכר ונתונים לקרקעות ולמגורים: .8.1.1

 להלן ריכוז נתוני עסקאות קרקע בשכונת שפירא, דרום העיר תל אביב: •

 
 

, זכתה חברת ארזי הנגב ייזום ובנייה 08.05.2016מיום  בהתאם לפרסום באתר רמ"י •

מ"ר  510מ"ר( על מגרש בשטח של  106 -יח"ד )בשטח עיקרי של כ 6בע"מ במכרז להקמת 

)כולל הוצאות פיתוח(. סכום ₪  8,600,000 -שכונת בית פלט ביפו, בתמורה לסכום של כב

 למ"ר מבונה עיקרי. ₪  13,500 -הזכייה מגלם שווי של כ

השמאית המכריעה הגברת ג'רבי פסקה ביחס לנכס בראש פינה  –פסיקת שמאי מכריע  •

 מע"מ. ₪ +  14,000כי שווי מ"ר עיקרי הינו  64חלקה  6977, גוש 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
כתובת הנכסמועד עסקה

שטח 

החלקה 

במ"ר

מ"ר מבונה 

עילי 

)"פלדלת"(

מחיר מכירה 

בש"ח

מחיר מכירה 

בש"ח למ"ר 

מבונה

הערות

העסקה נערכה לכמחצית מהחלקה1502232,090,0009,372מסלנט 02.12.201549

מגרש ריק3144794,700,0009,812מלבים 25.01.201611

1131732,100,00012,139הר ציון 08.02.201665-67
העסקה נעשתה למחצית מהחלקה - 

בתחומה יחידות מושכרות

מגרש ריק1632263,100,00013,717בן אשר 1 12.04.2016

בתחומה מבנה להריסה/שימוש ביניים44784912,000,11814,134מסילת ישרים 07.02.201692

בתחומה מבנה להריסה/שימוש ביניים3673154,000,00012,698מסילת ישרים 15א12.04.2016

בתחומה מבנה להריסה/שימוש ביניים2463733,600,0009,651פוזילוב 15.03.20164

מגרש ריק1441882,200,00011,702חיוג יהודה 06.11.20165

בתחומה מבנה להריסה/שימוש ביניים2984574,400,0009,628המלך חזקיהו 06.11.201630-32
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 חבר בלשכת השמאים

 מגורים:דירות עסקאות מכר ל .8.1.2

 נתונים על מחירי דירות חדשות מאתר רשות המיסים:

קומה  כתובת תאריך גוש / חלקה

 מתוך

שנת 

 בניה

מספר 

 חדרים

שטח 

נטו 

 )מ"ר

מחיר  מחיר

למ"ר 

 נטו

איילת  13.6.17 6697/70/11

 6השחר 

4/5 2014 2.5 51 

 ברוטו

1,699,998 36,667 

איילת  27.9.16 6977/70

 6השחר 

3/5 2017 2.5 51 

 ברוטו

1,690,000 36,451 

עקיבא  25.1.17 9032/14/43

 20איגר 

6/6 2013 4 140 

 ברוטו

3,740,000 29,386 

עקיבא  14.2.17 9032/15/16

 20איגר 

2/6 2014 2 46 1,725,000 35,326 

עקיבא  7.7.16 9032/14/12

 20איגר 

1/5 2011 3 47 

 ברוטו

1,699,999 39,787 

יסוד  14.5.17 6943/24/41

 35המעלה 

1/8 2017 2 50 1,695,000 33,900 

יסוד  21.9.16 6943/26/15

 31המעלה 

4/7 2016 2 50 1,740,000 34,800 

עין הקורא  1.8.17 6944/81/20

16 

2/6 2013 2 39 

 ברוטו

1,345,000 37,936 

הגדוד  3.1.17 6946/77

 35העברי 

5/7 2016 4.5 109 

 ברוטו

2,450,000 24,725 

 

לוינסקי  4.4.17 6946/56/12

103 

1/4 2005 3 47 1,300,000 27,660 

הגדוד  1.8.16 6946/31/14

 59העברי 

3/5 2019 2 51 1,679,999 32,941 

הגדוד  22.6.16 6946/46/15

 31העברי 

2/3 2009 2 50 1,310,000 26,200 

הגדוד  13.9.16 6946/31/3

 59העברי 

3/5 2017 2 50 1,650,001 33,000 

הגדוד  14.11.16 6946/31/7

 54העברי 

2/5 2016 2 51 1,600,000 31,373 

הגדוד  13.7.16 6946/77

 35 העברי

2/7 2016 2 50 

 ברוטו

1,530,001 33,660 

 34,602 מחיר ממוצע למ"ר נטו     
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 חבר בלשכת השמאים

פי מצב -על בינויקרי + ממ"ד, למגורים בהתאם לימסקנות לעניין שווי מ"ר מבונה ע

 זר(.יובהתאם למצב תכנוני מוצע )תכנית קי F תכנוני בהתאם לתב"ע 
 

 דירות מגורים קטנות בבניה נמוכה,בנוי ב של מ"רזור, בא בהתייחס למחיר מכירה ממוצע

שווי מ"ר מבונה "פלדלת" עולה כי  ש"ח 36,000עד ו ש"ח/מ"ר 27,000-כ העומד על סך של

  כדלקמן:הינו בגישת השווי השיורי, 
 

  

 ₪  30,000 שווי מ"ר

 ₪  25,640 בניכוי מע"מ

 ₪  21,340 20%בניכוי רווח 

 ₪ ( 9,000) עלות הקמה

 יתרה לקרקע 

 במעוגל

12,500   ₪ 

 

 
 
 

לצורך מהווה בסיס לחישוב "שווי מצב קיים"  ,כאמור₪  12,500בסך שווי מ"ר מבונה  )*(

 . "תכנית קייזר"לאור פוי הצ תשלום היטל השבחה אומדן

במגדלים רבי קומות, הובא בחשבון שווי למ"ר המתוכנן למגורים בהתייחס לבינוי 

 . ש"ח/מ"ר 13,000-כ" בסכום של מבונה  "פלדלת

 מ"ר בנוי:₪/ 35,000-הנ"ל מגלם שווי של כ 
 

מחיר בש"ח למ"ר 

פלדלת מגורים 

               35,000במגדל

1.17ניכוי מעמ

1.2ניכוי רווח יזמי

               24,929יתרה

עלות בניה למ"ר כולל 

               12,000העמסה וחניה

               12,929שווי מ"ר מבונה פלדלת
 

 ₪  13,000שווי במעוגל 
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 חבר בלשכת השמאים

 :להלן נתוני השוואה למסחר ומשרדים .8.2

 :עסקאות במתחם "חסן עראפה"

מ"ר  /₪  4,800מהמגרש( לפי מחיר של  14.5%)נרכשו  C3ביחס למגרש  14.6.17עסקה מיום  •

 . למ"ר ₪  4,000המגורים כ   עילי ובנטרול רכיב

מ"ר ₪  /  4,100מהמגרש( לפי מחיר של  3%)נרכשו  C1ביחס למגרש  31.01.18עסקה מיום  •

 עילי. 

מ"ר ₪ /  4,150מהמגרש( לפי מחיר של  11.7% ו)נרכש C1ביחס למגרש  7.1.18עסקה מיום  •

 עילי.

, קבוצת רכישה שארגנה חברת אקרו נדל"ן 01.08.2016בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום  •

 151מימשה אופציה לרכישת קרקע במתחם "חסן עראפה" בתל אביב בתמורה לסכום של 

קומות מעל מרתפי  31מע"מ. הקרקע מיועדת להקמת מגדל משרדים ומסחר בן ₪ + מיליון 

 -יקף של כמקומות חניה. בקומות הראשונות יקומו שטחי מסחר בה 400 -חניה הכוללים כ

 מ"ר ברוטו. 1,160 -מ"ר וקומת משרדים טיפוסית תהיה בהיקף של כ 4,000

 34לאחרונה קרן פימי הצטרפה לקבוצה ורכשה זכויות לשתי הקומות העליונות במגדל בעבור 

 מ"ר מעטפת. ₪ /  13,400 -כ₪ מיליון 

מ"ר בקומות ל₪  9,900בהתאם לדיווח, מחירי המכירה לשטחי המשרדים צפויים לנוע בין 

 למ"ר בקומות הגבוהות. ₪  15,000 -הנמוכות ועד לכ

 חודשים.  34 -החלו בעבודות החפירה במתחם, כשצפי לסיום העבודות הינו כ

, לצורך 24.01.2016בחוות דעת שנערכה ע"י אמיר חופשי, שמאי מקרקעין, למועד הקובע  •

שווי זכויות להקמת פרויקט הערכת שווי מרכיב הקרקע לגביית דמי חכירה מהוונים, נאמד 

מ"ר אקוו' ברחוב רבנו ירוחם. שווי הזכויות בנכס שבנדון נקבע  4,068 -משרדים בהיקף של כ

 מ"ר מבונה אקוו'.₪ /  3,300מגלם שווי של ₪,  13,340,000לסכום שבגבולות 

 לפיו מחיר ממוצע של משרד חדש בת"א בגמר בגבולות 2017ן נכסים לרבעון רביעי .א.סקר מ •

 ₪. 16,000של 

 

 

 שטחי התעסוקה בתכנית המוצעת נחותים בשל תקן חניה חדש שאומץ במהלך השנה האחרונה,                        

 מגרשי בניה מצומצמים ועלויות הקמה           

 

 .   ₪ ,0003-לפיכך הובא בחשבון כי שווי מ"ר מבונה עילי לתעסוקה הינו 
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 חבר בלשכת השמאים

 :נתוני השוואה לשטחי מסחר .8.3
 

   התאם לסקר שוק של חברת מ.א.ן נכסים, הסוקר מבני משרדים ומסחר ברחבי הארץ, ב

 , ממנו עולה כדלקמן:2017המתייחס לשטחי מסחר ברחבי העיר ת"א, רבעון שני של שנת 

 ש"ח 32,600 -מחיר מכירה ממוצע למ"ר מסחר 

 ש"ח  190 -מחיר דמ"ש חודשי למ"ר מסחר   

 .95% -שיעור תפוסה ממוצע 

 

 עסקאות מכר לשטחי מסחר:

 :)מקור: אתר רשות המיסים( בדרום העירלהלן עסקאות מכר לשטחי מסחר  •

 מחיר למ"ר מחיר מכירה שטח קומה תאריך מיקום

 25,962 675,000 26 קרקע 29.03.15 48פלורנטין 

 32,143 4,500,000 140 קרקע 22.06.15 40הרצל 

 35,296 2,011,900 57 קרקע 13.07.15 32פרנקל ידידה 

 28,571 1,800,000 63 1 14.10.15 100הרצל 

 28,000 700,000 25 1 06.12.15 32העליה 

 25,400 762,000 30 קרקע 01.02.16 45השוק 

 29,000 2,030,000 70 קרקע 14.03.16 65דרך סלמה 

 33,930 2,476,890 73 קרקע 14.03.16 65דרך סלמה 

 

בת"א נקבע  53בשומה שנערכה לבית המשפט עבור עיריית ת"א ביחס עם נכס ברחוב הרצל  •

 ₪. 35,000שווי מ"ר בגבולות 

₪ /  12,000 -תמורת כ 2016 -גרדיה בת"א נמכרו ב-זכות הבניה לשטח מסחרי בפרויקט לה •

 מ"ר מסחרי.  500 -מ"ר. סה"כ בפרויקט כ

משא ומתן לרכישת מגרש להקמת שטחי במתחם הגר"א הסמוך לתחנה המרכזית מתנהל  •

 על הקונה הינו:המוסכם משרדים, מסחר ומגורים, המחיר 

 מ"ר פלדלת בקומות גבוהות₪ /  15,000למגורים: 

 מ"ר ברוטו עילי₪ /  3,600למשרדים: 

 (15%מ"ר ברוטו )₪ /  12,000למסחר: 

 

 :מסחרממצאנו לעניין שווי מ"ר מבונה ברוטו עלי ביעוד ל
 

למ"ר השכרה אפקטיבי ₪ א'  10.5טא סך של כ ב)מ ₪א'  12-עיקרי למסחר נאמד בסך של שווי מ"ר

 .(15%-הכולל יחס נטו/ברוטו של כ
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 חבר בלשכת השמאים

 פירוט חוות דעת מומחים בהם נעזר השמאי בשומתו .9

 

למעט הסתמכות על סקר שטחים תפוסים , חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים

 .שהוצג ע"י החברה
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 חבר בלשכת השמאים

 שומהתחשיב  .10

 

 
 

 

 

 

 
 :במיליוני ש"ח בדיקת רגישות

 5%- 5%+  שווי למ"ר מבונה
 0.77 מקדם דחיה לאישור התכנית 

 
 

0.87 

817,400,000 
 
 

923,555,000 

723,170,000 
 
 

817,090,000 
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 חבר בלשכת השמאים

 השומה .11
 

של קונה מרצון ממוכר ברצון,  בשוק חופשי, בקריטריון דוןננכס שבבזכויות הלאור האמור לעיל אומדן שווי 

 .מע"מ בתוספת  00,0000,238  בסכום שבגבולות , שיעבוד, משכנתא וזכויות צד ג',נקי מכל חוב

 

בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך  ןולמטרת ותמזמינהשומה זו הוכנה עבור 

 עליה לכל מטרה אחרת. 

 לא כולל מע"מ.₪ מיליון  589.9-שווי רכיב המגורים בנכס הינו כ -שווי רכיב המגוריםנתבקשנו לציין את 

 :והבהרות שומות עבר

,לצורך דוחות כספיים,  2016בדצמבר  31בהתאם לחוות דעת שמאית שנערכה ע"י משרדנו לתאריך 

 ₪.מיליון  696נאמד שווי הנכס על 

לצורך דוחות כספיים, , 2015בדצמבר  31בהתאם לחוות דעת שמאית שנערכה ע"י משרדנו לתאריך 

 ₪.מיליון  600שווי הנכס על נאמד 

לצורכי שעבודו לבנק.  19להוראות תקן  בכפוףמשרדנו , נערכה חוות דעת שמאית ע"י 2015בחודש יולי 

 .₪ 560,000,000 זו עמד על סך של  אומדן שווי הנכס בחוות הדעת

תכנית במוסדות ההמאפשר את אישורה של  5000אומדן השווי הנכס נערך טרם אישורה של תב"ע תא/ 

 .התכנון של הועדה המקומית

ואילו היתרה ₪ מיליון  432החלק המיוחס לשימוש מגורים מתוך השווי הכולל של המתחם הינו כ 

 מיוחסת לשימושי מסחר ומגורים.

 

 

 

אישי בנכס נשוא כל עניין הנני מצהיר ששומה זו נעשתה לפי מיטב הבנתי וידיעתי המקצועית וכי אין לי 

 השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה
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