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 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 
 

 הכללית של עסקי החברהתיאור ההתפתחות  .1

 כללי .1.1

ידי ההסתדרות הציונית, כמכשיר לרכישתם ופיתוחם של -על 1909החברה נוסדה באנגליה בשנת 

) לפקודת 7א(119פי סעיף -נרשמה החברה כחברה ישראלית על 1953מקרקעין בארץ ישראל. בשנת 

 .  1953החברות דאז. המניות הרגילות של החברה נסחרות בבורסה החל משנת 

רכשה נמרודי לנד דיבלופמנט לימיטד, חברה זרה בשליטת מר יעקב נמרודי  1987בחודש אוקטובר 

)NLD" ,(”מהון המניות המונפק של החברה אותה עת.  42.9%-מבנק לאומי לישראל בע"מ, כ

 מהסוכנות היהודית לארץ ישראל את  מניות היסוד של החברה.  NLDרכשה  1988בחודש פברואר 

" גם כאשר קבוצת הכשרת הישוב" או "הקבוצה, ייעשה שימוש בדוח זה במונח "לצרכיי נוחות

מדובר בפעילויות של חברות בנות של החברה העוסקות בתחומי הפעילות השונים, וזאת אלא אם 

 ייכתב במפורש אחרת.
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 הדוח (לא כולל חברות לא מהותיות ו/או לא פעילות): פרסום מבנה ההחזקות של החברה, נכון למועדלהלן תרשים 

מ"חברת הכשרת הישוב בישראל בע

פעילות המלונאות

מ"מלון נפטון בע

חברה לפיתוח טבריה 
")גלי כנרת("מ "בע

מ"מלון רימון צפת בע

מלונות נצרת החדשים 
מ"בע 2000שנת 

הכשרת הישוב מוטלים 
נווה ("מ "בע) 1995(

")אטיב

ן"פעילות הנדל

ן "פעילות נדלפעילות בנייה
מניב

חברת הכשרת הישוב 
 –בישראל 

מ"אינטרנשיונל בע

מיליון גדנסק
)חברה פולנית(

מיליון קרקוב
)חברה פולנית(

אופטימה יזום וניהול 
מ"בע 66השקעות 

הכשרת הישוב 
קניונים ומרכזי מסחר 

מ"בע

הכשרת הישוב 
מ"אוברסיז בע

קניון שבעת הכוכבים

) 1997(צומת ירקון 
מ"בע

Eagle
)חברה רומנית(

ן פרטיות "חברות נדל
בבעלות מלאה

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%100%

100%

51%

אן אחזקות .אר.אר
מ"והשקעות בע

66.7%

SALAM  
)חברה מרוקאית(

99.9%

7 Star Malls
Ploiesti SRL

)חברה רומנית(

Stars Capital 
)חברה מולדבית(

100%

83.36%

7 Star 
Entertainment 

SRL
)חברה רומנית(

100%

סקיי ליין קנדה ישראל 
מ"בע

Skyline Internation 
Development Inc.

סקייליין ("
")**אינטרנשיונל

Cajamarca BV
)חברה הולנדית(

MLP Group SA
 –מחסנים לוגיסטיים 

פולין
*(“MLP”)

75%

56.97%*

29.7%

66.2%

 ממניות 9.78%מחזיקה החברה עוד , בנוסף להחזקות המצויינות בתרשים. פולין, נסחרות בבורסת וורשה MLPמניות *  
MLP  באמצעותThesinger Limited ,סך הכל החזקות . ממניותיה 100% -חברה קפריסאית אשר החברה מחזיקה ב

.38.3% –בשרשור  MLP-החברה ב

סך הכל החזקות החברה בסקייליין . ממניות סקייליין אינטרנשיונל במישרין 0.87%מחזיקה החברה עוד , בנוסף** 
.20.53% – אינטרנשיונל בשרשור

מלונות הכשרת 
מ"הישוב בע

הכשרת הישוב 
בישראל אלפא 

מ"בע

מ"הישוב החדש בע 100%

100%

100%

76.66%

100%

חברות שמניותיהן 
נסחרות בבורסה 

א"לניירות ערך בת

1.34%

 



 

 3-א 

 תחומי פעילות הקבוצה  .1.2

 תחומי פעילות עיקריים, כדלקמן:  בשלושההקבוצה פועלת במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות 

 להלן)  2(ראו סעיף  השכרת נכסים -הנדל"ן המניב תחום  .1.2.1

ידי החברה -. פעילות זאת מתבצעת עלבפוליןרה וניהול של נכסים מניבים בישראל והשכ 

 MLP Group, וכן באמצעות חברת וחברות פרטיות בבעלות מלאה או חלקית של החברה

SA") חברה פולנית שמניותיה נסחרות בבורסה בוורשה ,MLP(". 

 להלן) 3(ראו סעיף  הייזום והבנייהתחום  .1.2.2

לרבות התחדשות עירונית,  –של בנייה למגורים ייזום, פיתוח בנייה וביצוע של פרויקטים  

, על ידי החברהברומניה. פעילות זאת מתבצעת בישראל ו בישראל, בפוליןמשרדים ומסחר 

והחברות  ")הכשרה אלפאועל ידי החברה הבת הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ ("

 .באמצעות חברות בנות המוקמות במדינות הפעילותובחו"ל,  הבנות שלה,

 להלן) 4(ראו סעיף  תחום המלונאות .1.2.3

מלונות בעלות וניהול רשת בתי מלון ברחבי הארץ. פעילות זאת מתבצעת באמצעות 

, חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים ")מלונות הכשרההכשרת הישוב בע"מ ("

 בבורסה,  שהינה הבעלים והמפעיל של רשת בתי מלון תחת שם המותג "רימונים". 

 

 
 השקעות בהון ועסקאות במניות .1.3

, לא בוצעו השקעות בהון המניות של החברה ו/או עסקות מהותיות מחוץ 2016 -ו 2017בשנים  

רגילות של מניות  74,300למעט  ,עניין בה, והידועות לחברה ידי בעלי-לבורסה במניות החברה, על

במסגרת תוכנית רכישה עצמית אשר פרטיה הינם  ה (והפכו לרדומות),שנרכשו על ידיהחברה 

מכירת מניות למעט ו ,)2017-01-047040(מס' אסמכתא  2017במאי  10כמפורט בדוח מיידי מיום 

מ, חברה פרטית בבעלות ושליטה של מר יעקב שבוצעה ע"י יעקב נמרודי חברה להשקעות בע"

ה דוח מיידי . לפרטים בדבר העסקה האמורה רא2017נמרודי, מבעלי השליטה בחברה, בדצמבר 

 ).2017-01-111880מס' אסמכתא ( 2017בדצמבר  14מיום 
 

 חלוקת דיבידנדים .1.4

דירקטוריון החברה אישר כי החברה תפעל לחלק דיבידנד מעת לעת, בכפוף  2009ביוני  11ביום 

 להוראות הדין ולתזרים המזומנים שלה.

 חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה כדלקמן: 2016 -ו 2017בשנים 

 דיבידנד שחולק (במיליוני ש"ח) יום התשלום

14/4/2016 28.3 

9/11/2016 12 

23/4/2017 36 

 

 .2016 -ו 2017למעט האמור בטבלה לעיל, החברה לא חילקה דיבידנדים בשנים 
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להלן פירוט בדבר מגבלות על חלוקה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניותיה 

 בהתאם לשטרי נאמנות לאגרות חוב אשר הונפקו על ידי החברה:

ת סדר

 אג"ח

תאריך שטר 

 נאמנות

 תיאור המגבלה

 לפחות אחד מהתנאים החלופיים הבאים:התקיימות  22/12/2010 15

ההון העצמי המתואם (כהגדרתו בשטר הנאמנות הנ"ל) לאחר  .1

 מיליון ש"ח לפחות; או 565החלוקה או הרכישה כאמור יהיה 

כהגדרתו בשטר הנאמנות הנ"ל)  -יחס ההון העצמי למאזן (סולו  .2

 לפחות. %23לאחר החלוקה או הרכישה הנו 

 התקיימות לפחות אחד מהתנאים החלופיים הבאים: 20/2/2013 16

ההון העצמי המתואם (כהגדרתו בשטר הנאמנות הנ"ל) לאחר  .1

 מיליון ש"ח לפחות; או 565החלוקה או הרכישה כאמור יהיה 

כהגדרתו בשטר הנאמנות הנ"ל)  -יחס ההון העצמי למאזן (סולו  .2

 לפחות. %18לאחר החלוקה או הרכישה הנו 

ההון העצמי המתואם (כהגדרתו בשטר הנאמנות הנ"ל) לאחר החלוקה  26/12/2013 17

 מיליון ש"ח לפחות. 635או הרכישה כאמור יהיה 

ההון העצמי המתואם (כהגדרתו בשטר הנאמנות הנ"ל) לאחר החלוקה  22/5/2014 18

 מיליון ש"ח לפחות. 670או הרכישה כאמור יהיה 

 אחד מהתנאים החלופיים הבאים:התקיימות לפחות  7/8/2016 19

ההון העצמי המתואם (כהגדרתו בשטר הנאמנות הנ"ל) לאחר  .1

 מיליון ש"ח לפחות; או 565החלוקה או הרכישה כאמור יהיה 

יחס ההון העצמי המתואם למאזן (כהגדרתו בשטר הנאמנות הנ"ל)  .2

 לפחות. 20%לאחר החלוקה או הרכישה כאמור הינו 

 לפחות אחד התנאים החלופיים הבאים:התקיימות  22/1/2017 20

ההון העצמי המתואם (כהגדרתו בשטר הנאמנות הנ"ל) לאחר  .1

מיליון ש"ח לפחות (דהיינו בניכוי הסכום  650החלוקה כאמור יהיה 

 שיחולק); או

יחס ההון העצמי המתואם למאזן (כהגדרתו בשטר הנאמנות הנ"ל)  .2

 .1לפחות %23לאחר החלוקה כאמור הינו 

21 6/11/2017 

22 13/12/2017 

 

 לתאריך הדוח החברה עומדת בתנאים המפורטים לעיל.   

                                                 
 המגבלות זהות בשלושת שטרי הנאמנות שצויינו. 1
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 מידע כספי .1.5

(באלפי ש"ח). לפרטים אודות  2015 -ו 2016, 2017 בדצמבר בשנים 31להלן נתונים כספיים מאוחדים של החברה בגין פעילותה בשנים שהסתיימו ביום 
 התפתחויות שחלו בנתונים המפורטים בטבלה שלהלן, ראו דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד.

 
 2017שנת 

ייזום  מלונאות אחרים התאמות הכל-סך

 ובניה

השכרת 

 2נכסים

 

 הכנסות מחיצוניים 250,690 88,379 241,909 41,699 - 622,677

 מתחומי פעילות אחרים 3,801 - - 362 )4,163( -

ניטרול חלק החברה בהכנסות  )47( - - - - )47(

 3חברות בשליטה משותפת

 הכל-סך 254,444 88,379 241,909 42,061 )4,163( 622,630

עלויות אשר אינן מהוות  115,574 69,256 230,506 51,013 - 466,349

 הכנסות בתחום פעילות אחר

סך העלויות 

 המיוחסות

עלויות המהוות הכנסות של  498 - 3,801 )136( )4,163( -

 תחומי פעילות אחרים

 הכל-סך 116,072 69,256 234,307 50,877 )4,163( 466,349

 עלויות קבועות –מזה  116,072 69,256 59,047 33,055 )4,163( 273,267

 עלויות משתנות - - 175,260 17,822 - 193,082

מיוחס לבעלים של החברה  115,079 19,123 )2,647( )2,290( - 129,265

 האם

רווח (הפסד) 

 תפעולי

מיוחס לזכויות שאינן מקנות  32,241 - )531( - - 31,710

 שליטה

 הכל-סך 320150, 19,123 )3,178( )2,290( - 163,975

 סך נכסים 896123,7, 443,678 335,370 29,728 308,979 4,830,651

 סך ההתחייבויות 1,729,201 212,557 128,041 90,068 1,476,036 3,635,903

 

                                                 
 תוצאות המגזר כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני. 2
 ניטרול חלק החברה בהכנסות חברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני. 3
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 2016שנת 
ייזום  מלונאות אחרים התאמות הכל-סך

 ובניה

השכרת 

 4נכסים

 

 הכנסות מחיצוניים 238,925 45,070 289,991 39,625 - 613,611

 מתחומי פעילות אחרים 4,080 - 217 516 )4,813( -

ניטרול חלק החברה בהכנסות  )1,196( - - - - )1,196(

 5חברות בשליטה משותפת

 הכל-סך 241,809 45,070 290,208 40,141 )4,813( 612,415

עלויות אשר אינן מהוות  103,833 42,855 284,588 47,209 - 478,485

 הכנסות בתחום פעילות אחר

סך העלויות 

 המיוחסות

עלויות המהוות הכנסות של  733 - 3,815 265 )4,813( -

 תחומי פעילות אחרים

 הכל-סך 104,566 42,855 288,403 47,474 )4,813( 478,485

 עלויות קבועות –מזה  104,566 42,855 86,077 29,778 )4,813( 258,463

 עלויות משתנות - - 202,326 17,696 - 220,022

מיוחס לבעלים של החברה  190,322 2,215 )7,245( )1,725( - 183,567

 האם

רווח (הפסד) 

 תפעולי

מיוחס לזכויות שאינן מקנות  61,397 - )1,453( - - 59,944

 שליטה

 הכל-סך 251,719 2,215 )8,698( )1,725( - 243,511

 סך נכסים 3,388,763 346,135 353,675 29,710 215,214 4,333,497

 סך ההתחייבויות 1,590,078 162,757 144,255 85,838 1,199,667 3,182,595

 

                                                 
 תוצאות המגזר כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני. 4
 ניטרול חלק החברה בהכנסות חברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני. 5
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 2015שנת 
שילוט   מלונאות אנרגיה התאמות הכל-סך

 חוצות

ייזום 

 ובניה

השכרת 

 6נכסים

 

 הכנסות מחיצוניים 264,008 113,850 44,328 329,334 - - 751,520

 מתחומי פעילות אחרים 4,307 - - - - )4,307( -

)4,166( - - - - - )4,166( 
החברה בהכנסות  ניטרול חלק

 7חברות בשליטה משותפת

 הכל-סך 264,149 113,850 44,328 329,334 - )4,307( 747,354

594,456 - 2,796 327,175 54,210 106,390 103,885 
עלויות אשר אינן מהוות 

 הכנסות בתחום פעילות אחר

סך העלויות 

 המיוחסות

- )4,307( 49 3,817 441 - - 
הכנסות של עלויות המהוות 

 תחומי פעילות אחרים

 הכל-סך 103,885 106,390 54,651 330,992 2,845 )4,307( 594,456

 עלויות קבועות –מזה  885103, 106,390 33,681 88,007 925 )4,307( 328,581

 עלויות משתנות           - - 20,970 242,985 1,920 - 265,875

221,213 - )287( )7,763( )1,350( 11,438 219,175 
מיוחס לבעלים של החברה 

 האם

רווח (הפסד) 

 תפעולי

50,015 - )234( )1,556( - - 51,805 
מיוחס לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה

 הכל-סך 270,980 11,438 )1,350( )9,319( )521( - 271,228

 סך נכסים 996,209,3 319,580 35,882 318,148 152 261,909 4,145,667

 סך ההתחייבויות 21,440,62 103,303 84,375 164,873 32,831 1,210,062 3,036,066

 

                                                 
 תוצאות המגזר כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני. 6
 בהכנסות חברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.ניטרול חלק החברה  7
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .1.6

כלכלית -להלן הערכות הקבוצה באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המקרו

על מהותית של הקבוצה, אשר להערכת הקבוצה הייתה להם או עשויה להיות להם השפעה 

לפיכך, כל התייחסות המופיעה התוצאות העסקיות של הקבוצה בתחומי פעילותה השונים. 

את ההתפתחויות הצפויות בעתיד והשפעתן על בסעיף זה להלן, באשר להערכת החברה 

קבוצת החברה, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר אינו בשליטת החברה ואשר אינו 

 ודאי.

החברה חשופה לשינויים במצב שוק הנדל"ן המניב בארץ ובתחום הנדל"ן בכללותו 

רה בחו"ל הינו במדינות בהן היא פועלת. לתאריך דוח תקופתי זה, עיקר פעילותה של החב

 במזרח ובמרכז אירופה.

 
 תחומי הנדל"ן .1.6.1

 ישראל

 עם אופק יציב. +Aדירוג האשראי של ישראל נותר על 

הסתכמה בהמשך צמיחה בשיעור הקרוב  2017על פי סקירת משרד האוצר, שנת 

. 2016היתה גבוהה יותר משנת  2017לפוטנציאל, כאשר הצמיחה בפועל בשנת 

הצמיחה באה לידי בכל רכיבי התוצר, ואף יצוא הסחורות התרחב לאחר 

גבוהה כשנתיים. במקביל, קיים שיפור מתמשך בשוק העבודה, זמינות אשראי זול 

והורדת מיסים על תצרוכת אשר תורמים להתחזקות והתרחבות הצריכה 

, אך בקצב נמוך 2017הפרטית. מדדי שוק ההון הישראלי המשיכו לצמוח במהלך 

 מהזינוק העולמי במדדים. 

. שוק העבודה 3%-הסתכם בכ 2017שיעור הצמיחה של התוצר המקומי בשנת 

ונמשכה מגמת הירידה בשיעור  2017נמצא בתעסוקה מלאה לקראת סוף שנת 

האבטלה תוך התייצבות בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה. במקביל, השכר 

המשיך לעלות, כאשר בשנים האחרונות המיקוד בעלייה זו הינו בעיקר ברמות 

 השכר הנמוכות.

וריבית בנק ישראל  0.4%-שיעור האינפלציה בישראל הסתכם בעלייה מתונה של כ

. על פי תחזיות בנק ישראל, שיעור הריבית 0.1%ל שיעור של נותרה ללא שינוי ע

. 2019נוספים עד סוף שנת  0.25%-ובכ 2018עד סוף שנת  0.15%-צפוי לעלות בכ

 לשנים בשנים אלו.  1%-כמו כן, האינפלציה צפויה לעלות בכ

מגמות ההיצע והביקוש (בדגש מסוים  –שוק הנדל"ן מושפע כמובן מכוחות השוק 

"מחיר למשתכן" ועל התחזקות במגמת הוצאה לפועל וקידום של על תכנית 

במקביל להיעדר  2017פרוייקטי התחדשות עירונית), הריבית הנמוכה בשנת 

אלטרנטיבות השקעה, אשר מייצרות בשנים האחרונות "לחץ" בשוק הנדל"ן 

ועליית מחירים. השפעות אלו, יחד עם יציבות מחירים בשוק ההשכרות, הביאו 

של עסקאות במחירי שיא. תופעה זו של עליית מחירי הנדל"ן בגלל סביבת  לביצוע

הריבית האפסית אינה ייחודית לישראל ותופעה דומה מתרחשת במקומות רבים 

אחרים. יחד עם זאת, קיימת מגמה מסוימת של התמנות במחירים, על פי 

ד פרסומים שונים, וזאת בהמשך לתכניות ולאסטרטגיה של משרד האוצר ומשר

 הבינוי והשיכון. 

פעילות החברה בתחום הנכסים המניבים בישראל מתאפיינת בכמות גדולה של 
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שוכרים, בפיזור ענפי ובפיזור גיאוגרפי. גיוון זה מפחית להערכת החברה את 

החשיפה של החברה לסיכונים הנובעים משוכר, ענף או אזור גיאוגרפי ספציפי 

 בישראל.

 קאייםשוק האשראי ותנאי המימון הבנ

ענף הנדל"ן מאופיין ברמת חשיפה פיננסית גבוהה הנובעת, בין היתר, מפרק הזמן 

הארוך הכרוך בהליכי התכנון והאישור של כל פרויקט, עלויות הכרוכות בבניה 

 עצמה, וכן עלויות הביטחונות השונים שעל היזם להפקיד בידי הרוכשים השונים. 

יה לממן חלק ניכר מפעילותה החברה, בדומה לחברות נוספות בתחום, צפו

באמצעות אשראי בנקאי ואשראי חוץ בנקאי, המבוסס גם על שוק ההון. החל 

-ניכר כי הבנקים בישראל נדרשים לבצע הערכות והתאמות על 2015מסוף שנת 

ידי המפקח על הבנקים וזאת עקב -מנת לעמוד בדרישות הלימות ההון שנקבעו על

דל"ן שאפיינו את השנים האחרונות. מגמה שיעורי המימון הגבוהים לתחום הנ

שהובילה להקשחת המדיניות במתן האשראי והעמדת ליווי בנקאי לפרויקטים. 

ידי גופים -מנגד, ניתן להבחין במגמה של ניתוב והעמדת המימון בענף הנדל"ן על

מוסדיים שנהגו להעניק מימון לנדל"ן מניב ארוך טווח ובשנים האחרונות החלו 

 יקטי נדל"ן בתחום היזמי. גם לממן פרו

 שיעור הריבית במשק

לשיעור הריבית במשק השפעה משמעותית על ענף הבנייה לאור השפעתה על 

ריבית המשכנתאות, על מחירי האשראי למימון הפעילות וכן על הביקושים 

, חלה ירידה הדרגתית בשיעור ריבית 2011לדירות במשק. החל מחודש אוקטובר, 

נכון למועד הדוח. יצוין כי בהתאם  0.10%-ועד ל 3.25%של  בנק ישראל, משיעור

, ריבית בנק ישראל צפויה להתחיל 8לתחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל

 ). 0.25%ולהגיע לשיעור של  2018ולעלות ברבעון האחרון של שנת 

מגמת הירידה בריבית בשנים האחרונות מעודדת גידול בהיקף הביקוש לדירות 

עור האשראי במשק, וכתוצאה מכך, החלה עלייה במחירי הדירות. לאור הוזלת שי

על מנת להפחית את הסיכונים הנשקפים ללווים ולמלווים מהאשראי לדיור, 

נקבעו מספר הגבלות על ידי המפקח על הבנקים הנוגעות למתן הלוואות לדיור, 

החלות על שיעור ההחזר מן ההכנסה, על חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה 

 . 9ועל התקופה הסופית לפירעון ההלוואה

 ענף הבנייה והביקוש לדיור

חלה ירידה קלה במחירי הדירות  2017בשלושת החודשים האחרונים של שנת 

, בדומה לשנים קודמות,  2017וזאת לאחר שבשלושת הרבעונים הראשונים של 

 10.נצפתה בישראל עלייה מתונה במחירי הדירות בישראל

-חלה ירידה של כ 2018עד ינואר  2017ס, בחודשים נובמבר פי נתוני הלמ"-על

בכמות המבוקשת של דירות חדשות לעומת הכמות שנרשמה בשלושת  5.3%

 . 11)2017החודשים שקדמו לכן (אוגוסט עד אוקטובר 

הוחל  2017לספטמבר  2016פי נתוני הלמ"ס, בתקופה שבין אוקטובר -כן, על-כמו

                                                 
 לעיל. 3"ש ה ראו  8
  http://goo.gl/sUuQwa: "מגבלות למתן הלוואות לדיור". 329המפקח על הבנקים, הוראה מס'  הוראות  9

10  https://goo.gl/nLcBfq  
11          https://goo.gl/X3Kxif  

http://goo.gl/sUuQwa
https://goo.gl/nLcBfq
https://goo.gl/X3Kxif
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במספר  6.3%-. מדובר בירידה של כ12שות במשקדירות חד 49,750-בבנייתן של כ

. 2016לספטמבר  2015בדירות שבנייתן החלה בהשוואה לתקופה שבין אוקטובר 

דירות נמצאו בשלבי בנייה פעילה.  114,000-, כ2017זאת ועוד, נכון לסוף ספטמבר 

 2016דירות מתוך הדירות שהוחל בבנייתן בתקופה שבין אוקטובר  5,390-כ

דירות  3,250, נבנות בעקבות הריסה והקמת בניין חדש (מתוכן 2017לספטמבר 

לעומת התקופה  4%-). מדובר בירידה של כ38/2נבנו במסגרת תוכנית תמ"א 

 ). 2016לספטמבר  2015הקודמת (אוקטובר 

 ענף המשכנתאות

בשנים האחרונות, עם העלייה ברמת הביקוש לדירות מגורים והעלייה במחירי 

הדיור, הפך ענף המשכנתאות לדומיננטי בכל הקשור לעסקי הבנייה למגורים, הן 

 בשל היקפי ההלוואות והן בשל התייחסותו של בנק ישראל לנושא. 

באופן בשנים האחרונות שינה בנק ישראל את התנאים למתן הלוואה לדיור 

המקשה על רוכשי דירות מגורים לקבל מימון בנקאי לרכישה, ובנוסף חלה עליה 

בשיעור הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד וזאת בשל רצון הבנקים 

השונים בישראל להקטין את חשיפתם בתחום זה ורצונם של הבנקים לשמור על 

 ..13מגבלת האשראי לתחום המשכנתאות

 על היצע הקרקע לבנייה השפעת ממשלת ישראל

מרבית הקרקעות בישראל הינן בבעלות ו/או בניהול רשות מקרקעי ישראל, משכך 

קצב הפשרות הקרקע לבנייה ושיווקן על ידי המדינה הינו בעל השפעה ניכרת על 

ענף הבנייה. למדיניות הממשלה בנושא הבנייה השפעה עמוקה על שוק הנדל"ן 

המתבטאת בהיקף הבנייה הציבורית והפרטית  בכלל ועל הביקוש לדירות בפרט,

המיועדת למגורים, מדיניות שיווק קרקעות שבבעלות רשות מקרקעי ישראל, קצב 

הליכי התכנון והבנייה, רישיון של פרויקטים, מדיניות סובסידיות, מדיניות מיסוי 

 ועוד.

בשנים האחרונות גוברת מעורבות הממשלה בשוק הנדל"ן למגורים, אשר באה 

די ביטוי באמצעות מתן תמריצים להתחלה ולסיום פרויקטים (למשל בדרך של לי

הקטנת עלות הקרקע בכפוף לאיכלוס בזמן קצוב), הגדלת היצע הקרקעות על ידי 

קיצור התהליכים הבירוקראטיים הנדרשים, פרסום מכרזים לקרקעות של רשות 

ארוכת טווח  מקרקעי ישראל במסלול "מחיר למשתכן", פרסום מכרזים לשכירות

 ידי החברה הממשלתית "דירה להשכיר" וכיוצ"ב.-על

כמו כן, משקיעה הממשלה מאמצים להילחם ביוקר הדיור, בין היתר באמצעות 

פרסום מכרזים בהיקף גבוה, לרבות הוצאת מכרזים עם "מחירי מטרה" (יחידות 

 ממחיר השוק).  20%-דיור שמחירן נקבע מראש והינו נמוך ב

                                                 
12        https://goo.gl/JdHara    
13          https://goo.gl/IzNIYG   

https://goo.gl/JdHara
https://goo.gl/IzNIYG
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 14 פולין 

 + עם אופק יציב.BBBדירוג האשראי של פולין נותר על 

-) ובWTOפולין הינה חברה באיחוד האירופי, בנאט"ו, בארגון הסחר העולמי (

OECD חרף הטלטלות שאפיינו את כלכלת מדינות רבות באירופה בשנים .

איתנות יחסית ואף הצליחה לייצר  האחרונות, כלכלת פולין הפגינה בשנים אלה

-ו 2016, ביחס לשנים 4.6%-בכ 2017צמיחה. התוצר הריאלי בפולין צמח בשנת 

 , בהתאמה. 3.5% -ובכ 2.5%--, בהן צמח התוצר בכ2015

 4.2%-שיעור צמיחת התמ"ג בפולין צפוי להמשיך במגמות החיוביות ולעמוד על כ

יות הבנק המרכזי הפולני מתבססות , בהתאמה.  תחז2019-ו 2018בשנים  3.8%-ו

בעיקר על שיעורי ריבית נמוכים ועלייה בתשלומים של גוש היורו. במקביל, צפויה 

 עלייה בהכנסה הפנויה ובצריכה באופן שיתמוך בהתחזקות הכלכלה.

על אף תחזיות קודמות שעל פיהן היתה חזויה עליית ריבית לקראת סוף שנת 

הותיר את הריבית על השיעור הנמוך ההיסטורי של , הבנק המרכזי הפולני 2017

, כאשר הציפיות בשוק הינן לשינויים מינוריים, 2018, וזאת נכון עוד עד מרץ 1.5%

  .אם בכלל, בשנים הקרובות

המבטא המשך מגמת ירידה  4.5%-הסתכם בכ 2017שיעור האבטלה בסיום שנת 

, 6.3%-הסתכם בכ בה שיעור האבטלה 2016בשיעור האבטלה, בהשוואה לשנת 

. הירידה בשיעורי האבטלה התווספה 9.1%-בכ 2014ובשנת  7.5%-בכ 2015בשנת 

 2016לעליה בשכר הממוצע. מספר המועסקים בשוק העבודה שבר שיאים ובשנת 

הביא כאמור לירידה באבטלה. תוצאות אלה נבעו בעיקר מהתרחבות הכלכלה 

רמים העיקריים לכך היה הפולנית ויצירת מקומות עבודה חדשים שאחד הגו

מעבר של מפעלים ותעשיות ממדינות מערביות, בעיקר גרמניה, שבהם עלות השכר 

גבוהה משמעותית, לפולין, כך שכיום מציאת עובדים מהווה את אחד החסמים 

 15.להתרחבות החברות בפולין

ביחס לשנת  1.7%עם עלייה בשיעור האינפלציה של  2017פולין סיימה את שנת 

וזאת בהשוואה לשנים הקודמות בהן האינפלציה היתה מאופסת עד , 2016

) -0.6%הסתיימה עם אינפלציה שלילית בשיעור ( 2016נת ששלילית. למשל, ב

, שהסתכמה באינפלציה שלילית (כלומר דפלציה) בשיעור 2015בהשוואה לשנת 

 . 2014אינפלציה בשנת  0%-) ובהשוואה ל-0.8%של (

על פי  בהתאמה, 2019-ו 2018בשנים  2.7%-ובכ 2.1%-בהאינפלציה צפויה לעלות 

 16הערכות הבנק המרכזי הפולני.

ת מחירים י, כדי לעודד עלי1.5% שיעור הריבית של הבנק המרכזי הפולני עומד על

ולצאת מתחום האינפלציה השלילית. סביבת הריבית הנמוכה משפיעה בחיוב על 

                                                 
 .2018סקירה מקרו כלכלית הראל ביטוח ופיננסים, ינואר  14

31122017.pdfhttp://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiraclacalit_ 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html 

unchanged-outlook-rating-Poland%E2%80%99s-keeps-http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/331487,SandP 
acja/necmod_march_2018.pdfhttp://www.nbp.pl/en/publikacje/raport_infl 

rate-indicator/poland/interest-economics.com/country-https://www.focus 
summary.htm-forecast-economic-http://www.oecd.org/economy/poland 

http://countryeconomy.com/ratings/poland 
15 http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/SWD_2017_86_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf 
16 http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/publikacje/raport_inflacja/projekcja_inflacji.html 

2016.aspx-poland-inflation-inflation/cpi-rates/poland/historic-http://www.inflation.eu/inflation 

https://www.harel-group.co.il/documentsandforms/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA/%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202018/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%2016%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202018.pdf
http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiraclacalit_31122017.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html
http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/331487,SandP-keeps-Poland%E2%80%99s-rating-outlook-unchanged
http://www.nbp.pl/en/publikacje/raport_inflacja/necmod_march_2018.pdf
https://www.focus-economics.com/country-indicator/poland/interest-rate
http://www.oecd.org/economy/poland-economic-forecast-summary.htm
http://countryeconomy.com/ratings/poland
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/SWD_2017_86_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/publikacje/raport_inflacja/projekcja_inflacji.html
http://www.inflation.eu/inflation-rates/poland/historic-inflation/cpi-inflation-poland-2016.aspx


 

 12 -א 

הריביות הנמוכות בכל גוש הפעילות הכלכלית ומעודדת צמיחה שמותנה עקב 

 האירו.

שוק הדיור בפולין ממשיך להציג גידול פעילות עם ביקוש גבוה לדירות חדשות 

, על פי מחקרים וניתוחים שבוצעו, ועל פי 2017ומלאי בשווקים העיקריים. שנת 

נתוני השוק בפועל, נחשבת כשנת שיא עוד טרם הגיעה לסיומה. לשם המחשה, 

, לודז', קראקוב, ורוצלבם המרכזיים בשוק הדיור (ורשה, השווקי 6-נציין כי ב

אלפי יח"ד,  73-הסתכמו בכ 2017גדנסק), סך המכירות בשנת -סיטי-פוזנן וטרי

. כמו כן, נציין כי זו השנה הראשונה 2016אלפי יח"ד בשנת  62-וזאת בהשוואה לכ

ליית בה ההיצע לא הצליח לספק את הביקוש הגבוה, וכתוצאה מכך גם נחזתה ע

 מחירים במרבית השווקים.

ישנו קשר ישיר בין התחזקות שוק הדיור בפולין למצב הכלכלי הקיים 

והתחזקותו בשנים האחרונות. האינדיקטורים הכלכליים המביאים מגמה זו לידי 

ביטוי הינם, בין היתר, המשך התחזקות ושיעור הגידול בתמ"ג, ירידה מתמשכת 

 ועלייה בשכר הממוצע. בשיעור האבטלה, אינפלציה מתונה

ניתן לציין כי קיימת עדיין השפעה של תכנית הסבסוד הממשלתית לרכישות של 

), אך תרומה משמעותית לגידול בביקוש ניתן לשייך MdMדירות על ידי צעירים (

לרכישות שבוצעו לטובת השקעה. לשם המחשה לכוחות השוק ביחס לביקוש 

%2-שווקים מרכזיים אלו הגיעו לכדי והיצע, ניתן לציין כי עליות מחירים ב

%15.17 

רמת הביקוש לשטחים לוגיסטיים ותעשייתיים עמדה על היקפי שיא גם בשנת 

, ובכך ממשיכה את המגמה של השנים הקודמות. לשם המחשה, סך החוזים 2017

 3.1-, בגין שטחים חדשים והרחבות של חוזים, הסתכמו בכ2017שנחתמו בשנת 

. נתון 2016מיליון מ"ר מעל הנתון של שנת  1-עלייה של כ מיליון מ"ר, המשקפים

 מיליון מ"ר בהתחשב בחידושי חוזים קיימים. 3.9-זה אף עולה לכ

נתונים חזקים אלו, והמגמה שהם מייצרים אף בהשוואה לשנים קודמות, הינם 

בעיקר לאור מיקומה האסטרטגי של פולין, רמת המחירים ועלויות התפעול. 

מסך הביקוש לשטחים של לוגיסטיקה ותעשייה  80%-יין כי כלמשל, ניתן לצ

 מקורו בחברות חדשות שנכנסות לפולין ובהרחבות של שטחים מושכרים קיימים. 

מגמות נוספות שניתן לראות בשוק הלוגיסטיקה והתעשייה הינן התרחבות של 

שוכרים לשטחים נוספים גיאוגרפית בתוך פולין והתפתחותם של אזורי ביקוש 

 ספים מלבד וורשה, פוזנן ושלזיה הצפונית, כדוגמת ביאליסטוק וקיאלץ'.נו

הינה שנת שיא אף בצד ההיצע, עם סיום הבנייה של שטחים בהיקף  2017שנת 

השנים  5-מיליון מ"ר ,כאשר השוק כמעט הכפיל את עצמו ב 2.3-מצטבר של כ

ן מ"ר. על מיליו 13.5-מסתכמים בכ 2017האחרונות. סך השטחים הקיימים לסוף 

מיליון מ"ר נוספים  1.2-פי נתוני פרויקטים בתהליכי פיתוח שונים, ניתן לציין כי כ

 BTS )Build Toצפויים להימסר לשוק. יש לציין כי השוק הפולני הינו בעיקרו 

Suit ,ורמות הבנייה הספקולטיביות נמצאות בשפל היסטורי. לשם המחשה (

 כבר מושכרים. 72%-מתוך צבר הפרויקטים שצוין לעיל, כ

רמות השכירות בשוק נותרו דומות באופן רלטיבי לשנים קודמות, כאשר 

                                                 
17 http://www.nbp.pl/en/publikacje/inne/real_estate_market_2016_Q3.pdf 

gb/Research/Industrial_Market_Pulse_February_2018_EN.pdf-http://www.jll.pl/poland/en 

http://www.nbp.pl/en/publikacje/inne/real_estate_market_2016_Q3.pdf
http://www.jll.pl/poland/en-gb/Research/Industrial_Market_Pulse_February_2018_EN.pdf
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אירו  4-5השכירות הממוצעת באזורים בעלי הביקוש הגבוה יותר נעים סביב 

 אירו למ"ר. 2.5-3.5למ"ר ובאזורים בעלי ביקוש נמוך יותר הם נעים סביב 

 רומניה

 2016, בהשוואה לשנת 6.9%-של כ בשיעור גבוה 2017התוצר ברומניה צמח בשנת 

 .3.9% -בה צמח התוצר בכ 2015, ובהשוואה לשנת 4.9%-שצמחה בשיעור של כ

המשך הצמיחה בשנים האחרונות נבע מיישום מוצלח של תכניות כלכליות 

לשיפור הנתונים המאקרו כלכליים ומגידול בצריכה הפרטית בכל המגזרים ובכלל 

המלחמה בשחיתות תוך ביצוע רפורמות זה התעשייה הבניה והשירותים ו

 כלכליות. על פי התחזיות של קרן המטבע המקומית והבנק המרכזי של רומניה. 

, 2019-ו 2018תחזית הצמיחה ממשיכה להציג שיעורים גבוהים גם עבור השנים 

 , בהתאמה. 4%-ו 4.5%עם שיעורי צמיחה של 

כמו כן, שוק העבודה נמצא במגמת שיפור והתחזקות אף הוא, במקביל לאור 

שיעור האבטלה צנח לשיעור  2017השיפור בכלכלת המדינה. לשם המחשה, בשנת 

 16%-שנים האחרונות. זאת, בנוסף לעלייה בשכר המינימום של כ 20-שפל של ה

בממוצע  13%-, הביאו לעלייה בשכר הממוצע, המוערכת בכ2017שיושמה בשנת 

. שיעור העלייה בשכר הממוצע צפוי להמשיך במגמה חיובית גם בשנת 2017בשנת 

2018 . 

עלה  2017לאחר שנתיים של ירידות מחירים ממוצעות, שיעור האינפלציה בשנת 

, 3%-ו 4.1%-עומדות על כ 2019-ו 2018, כאשר תחזיות האינפלציה לשנים 1.9%-ב

 רצועתנפלציה חיובית, שעומדת במסגרת בהתאמה. לאור התחזקות הכלכלה ואי

הניוד שקבע הבנק המרכזי הרומני, החלו בעליית שיעור הריבית, כפי שבא לידי 

, 2%לשיעור של  0.25%-, שהוחלט על עליית שיעור הריבית ב2018ביטוי בינואר 

 .2008לראשונה מאז שנת 

. -BBBעל  ועומד 2016-ו 2017דירוג החוב של רומניה נשאר ללא שינוי בשנים 

 2016.18המטבע הרומני נותר כמעט ללא שינוי ביחס לאירו בשנת 

התאפיין  2014שוק הנדל"ן למגורים ברומניה בהמשך למגמה שהחלה בשנת 

בכמות עסקאות גבוהה יחסית כאשר שוק זה מהווה עדיין את אחד ממקורות 

ים הביקוש המרכזיים לקרקעות ברומניה. מחירי המכירה עלו בשיעורים גבוה

ספרתיות באזורים מסוימים. השוק הרומני -ואף הגיעו לעליות דו 2017בשנת 

-מאופיין בשיעור גבוה של בעלי דירות ביחס לשוכרים, כאשר שיעור זה מגיע לכ

. למרות הגידול שחל ברמת הצריכה EU-, ונחשב לגבוה ביותר מבין מדינות ה90%

ה ברמת האבטלה, עדיין הפרטית, אמון הציבור בכלכלה המקומית והמשך היריד

לא מתבצעות רכישות של דירות לפני שהבניין נמצא בשלבים סופיים של הבניה. 

אך עדיין נמצאים ברמה  9%-בכ 2017מחירי המכירה הממוצעים עלו בשנת 

. המחיר 2007ביחס לרמת המחירים ששררה בשוק בשנת  30%-הנמוכה בכ

אירו (בהתבסס על נתונים  1,500הממוצע ברומניה למ"ר דירת מגורים נע סביב 

 .מ"ר) 120שנבדקו על הערים המרכזיות בגין דירות בשטח 

 

                                                 
18 https://ec.europa.eu 

2017-romania-prices-insider.com/house-romaniahttps://www./ 
 2018דוח קוליירס פברואר, 

finance/ecfin_forecast_winter_0718_ro_en.pdf-https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy 

https://ec.europa.eu/
http://www.colliers.com/-/media/files/emea/romania/research/romania/27-02-2018-research-and-forecast-report-2018.pdf?la=en-gb
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_0718_ro_en.pdf
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  תחום המלונאות .1.6.2

פוליטי והביטחוני, -ענף המלונאות בישראל חשוף, בין היתר, לשינויים במצב הגאו
 לשינויים גלובליים ולשינויים במשק הישראלי, בעיקר בענף התיירות. 

כחלק מענף התיירות, פועל בתחום מוצרי המותרות ענף המלונאות,  -מצב כלכלי
שמאופיינים בביקוש גמיש, וככזה מושפע לחיוב בתקופות של צמיחה ופריחה 
כלכלית ומושפע לרעה בתקופות של האטה כלכלית. על פי נתוני הלשכה המרכזית 

 4.0%לעומת  2017בשנת  3.4%לסטטיסטיקה הציגה כלכלת ישראל צמיחה של 
 .2015בשנת  2.5% -ו 2016ור הצמיחה בשנת . שע2016בשנת 

תעריפי האירוח עבור קבוצות תיירות נכנסת נקבעים  -תנודות בשערי מטבע חוץ
בדרך כלל זמן רב מראש, במטבע חוץ, בעיקר דולר ארה"ב. מרבית הוצאות 
מלונות הכשרה הינן שקליות ולכן שינוי בשער הדולר ארה"ב עשוי להשפיע על 

 .9.8% -ירד שער הדולר ב  2017של מלונות הכשרה. בשנת  תוצאותיה העסקיות

המצב הביטחוני בישראל ובעולם הינו גורם רב השפעה על תיירות  -מצב בטחוני
הפנים והתיירות הנכנסת לישראל. בעתות של מתיחות ביטחונית בישראל, ניכרת 

ת. ירידה בכמות ההזמנות ועליה משמעותית בהיקפי הביטולים של הזמנות קיימו
השפעות אלו נמשכות אף לאחר סיומה של התקופה שהתאפיינה במתיחות 
הביטחונית, ורמת הביקוש של התיירות הנכנסת צומחת בהדרגה רק לאחר 

 . תקופת שיקום ממושכת
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 תיאור מפורט של עסקי החברה

 19השכרת נכסים –תחום הנדל"ן המניב  .2

 הפעילותמידע כללי על תחום  .2.1

 
מניבים הפזורים ברחבי הארץ ובפולין, המניבים לקבוצה  בבעלות חברות בקבוצה נכסים

הכנסות מדמי שכירות וכן הכנסות מדמי ניהול. פעילות הקבוצה בתחום הנכסים המניבים 

 מתחלקת בין חברות שונות בקבוצה, בהן החברה וחברות בבעלותה המלאה.  

ים מבני תעשיה, מחסנים לוגיסטיים, משרדים, מרכזי בנכסים המניבים של הקבוצה נכלל

חניונים. חלקה של הקבוצה בסך כל השטחים המיועדים להשכרה הסתכם ו, קניון ,מסחר

מ"ר אלפי  810,408 -בכו  ,20מ"ר בישראלאלפי  176,006 -, בכ2017בדצמבר  31ליום 

שנחשב יציב הפיזור הגיאוגרפי של הנכסים מקטין את רמת הסיכון בתחום  בפולין.

 ממילא.

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו

רבות החל מחברות גדולות, ותיקות  בתחום הנדל"ן המניב פועלים גופים וחברות

ומובילות, המחזיקות נכסים בהיקפים גדולים וכלה ביזמים קטנים ומקומיים הפועלים 

 גיאוגרפיים מסויימים, או המעורבים בפרוייקט בודד. אזוריםבתחום 

ענף המשרדים והעסקים, ענף  –ענף הנדל"ן שלא למגורים נחלק לשלושה תתי ענפים  

  יה וענף המרכזים המסחריים.יה והתעשהמלאכ

מיקום הנכס, הגורמים המשפיעים על ביקוש ושיעורי תפוסה בענף הינם, בין השאר,  

נה, חניה, תנאי השכירות וגובה דמי השכירות, רמת שירותי גיל המב ,איכות הבניה

האחזקה, גובה המיסוי העירוני, סביבה עסקית כוללת וקרבה לגופי עוגן ולמקורות כח 

 . ובצורת הבנייה , פונקציונאליות ויעילות בתכנוןאדם

באשר לענף המרכזים המסחריים, המגמה של הקמת מרכזי סחר חוץ עירוניים זולים  

התחזקה המגמה של נסיעות לחו"ל עקב  2017כמו כן בשנת  , נמשכתהמתחרים בקניונים

שהביא שיותר ישראלים הוציאו יותר כסף על ההוזלה המשמעותית במחירי הטיסות דבר 

קניות בטיולים בחו"ל במקום על קניות בישראל זאת בנוסף על הגידול ברכישות 

. ש"ח  300באינטרנט בו נהנים הרוכשים מפטור ממע"מ על רכישות עד סכום של כ 

הגורמים העיקריים המשפיעים על הצלחתם של מרכזי הסחר הם: מיקום הנכס, קירבה 

, תמהיל באזוריעד, דרכי גישה לתחבורה, חניה בשפע, היצע המרכזים המסחריים  לקהל

 מגוון של חנויות ועוד.

בכל תחומי הנדל"ן והמחירים עלו  לרכישה התאפיינה בגידול ברמת הביקושים 2017שנת  

לרמות שיא חדשות, וזאת בעיקר בשל רמות הריבית הנמוכות במשק והיעדר אלטרנטיבות 

או את המשקיעים להסתפק בשיעורי תשואה נמוכים בהשוואה למה שהיה , שהביהשקעה

מחפשים גם הם שימושים לעודפי נזילות ומממנים פרוייקטים  . הבנקיםמקובל בעבר

  .בתחום הנדל"ן, ועליית המחירים המתמשכת מקלה על קבלת מימון בנקאי

                                                 
 החזקת החברה בחברות המחזיקות בנכסים.זה הינם על פי שיעור  2כל הנתונים הכמותיים בסעיף  19
 מ"ר המושכרים לחברה בת. 705,9מהם  20
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 מיוחדים החלים על תחום הפעילותמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים 

פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, כפופה לדיני המקרקעין, לדיני התכנון והבניה 

ולדיני המסים במדינות בהן פועלת החברה. החברה כפופה לדרישות חוקיות בתחומים 

של  שונים, לרבות דיני השכירות וכן בתחומים הקשורים בתכנון ובניה. לסקירה תמציתית

 להלן. 2.26 חוקים, תקנות וצווים החלים על תחום הנדל"ן המניב, ראו סעיף

 
 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו

בתקופת הדוח, . 21יחסית בשטחיה המושכרים על שיעורי תפוסה גבוהיםשומרת הקבוצה 

 . אין שינויים מהותיים ברווחיות בתחום הפעילות

 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם

 :להערכת החברה, גורמי ההצלחה בענף הנדל"ן המניב, הינם כדלהלן

פרוסים באתרים  מיקום הנכסים המניבים, אשר אינם מרוכזים באזור אחד אלא  )1(

 שונים ברחבי הארץ;

 ;שמירה על איכות השטחים המניבים ורמת השירותים אותם מספק המשכיר )2(

קיומם של שוכרים אסטרטגיים ושוכרים עימם מקיים המשכיר מערכות יחסים  )3(

 ;מתמשכות ויציבות

 הידוק הגבייה, שיפור מהירות התגובה והפעלת אמצעי אכיפה אפקטיביים כנגד )4(

 ;שוכרים שאינם עומדים בהתחייבויותיהם

 ;התקשרות מראש עם שוכרים לתקופות ארוכות )5(

 הקפדה על היקף עלויות הניהול והתפעול. )6(

 ) איתנות פיננסית, ידע ומוניטין בתחום ההקמה והניהול של הנכסים.7(

 
 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם

גופים הפועלים בתחום הנכסים המניבים נדרשים, בעיקר, להון עצמי ואיתנות פיננסית 

המאפשרים גיוס הון לרכישת נכסים בעלויות מימון נמוכות יחסית. כמו כן, קיימת 

חשיבות רבה לידע, לניסיון בתחום, למוניטין חיובי בענף ולמבנים באזורים בעלי רמת 

י היציאה העיקריים בתחום הנכסים המניבים הינם מחסומ .ביקוש גבוהה לשטחי השכרה

דרישה לרמת תשואה אטרקטיבית של הנכס, וכן העובדה כי מדובר בפרויקטים של בניה 

 שהם מטבעם ארוכי טווח וכרוכים בהתחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי בעלי זכויות.

 

 תמצית התוצאות בפעילות הנכסים המניבים: .2.2

 פרמטר
 ביוםלשנה שנסתיימה 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
 באלפי ש"ח 

 259,842 237,729 250,643 סך הכנסות הפעילות (מאוחד)
 67,379 147,371 69,558 רווחים משערוכים (מאוחד)

 252,265 314,525 238,131 22רווחי הפעילות (מאוחד)
 184,886 167,154 168,573 (מאוחד) NOIסה"כ 

 139,485 133,659 132,558 (חלק התאגיד) NOIסה"כ 
 

                                                 
 להלן. 2.10לפרטים בדבר שיעורי תפוסה ראה טבלה בסעיף   21
רווחי הפעילות חושבו לפי סך ההכנסות מפעילות בתוספת רווחי שיערוך בניכוי הוצאות אחזקת נכסים. החברה פועלת   22

 ל, פולין ורומניה.בתחום הנכסים המניבים בישרא
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 :23אזורים גיאוגרפיים .2.3

 
 רומניה פולין ישראל  

פרמטרים 
מאקרו 
 :כלכליים

 לשנה שנסתיימה ביום

31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.17 31.12.16 31.12.15 
תוצר מקומי 

 גולמי
 (מיליארד דולר) 

357.5 291.7 298.6  509.1 467.3 481.2  204.9 186.5 174.9  

תוצר לנפש 
  20,698 22,319 23,991  26,403 27,715 29,251  33,658 34,210 40,300 (דולר) 

שיעור צמיחה 
בתוצר המקומי 
 (במטבע מקומי) 

2.9% 2.8% 2.5% 3.8% 4.4% 3.5% 5.5% 5% 3.3% 

שיעור צמיחה 
 בתוצר לנפש

 (במטבע מקומי) 
1.1% 1.0% 1.6% 3.8% 3.2% 3.5% 5.5% 5.5% 5.3% 

 )0.5%( 0.3% 1.1% )0.8%( )0.6%( 1.9% )0.1%( )0.1%( 0.2% שיעור אינפלציה 
התשואה על חוב 
ממשלתי מקומי 

 לטווח ארוך 
1.8% 2.0% 2.1% 3.3% 3.7% 2.9% 4.6% 3.9% 3.7% 

דירוג חוב 
ממשלתי לטווח 

 ארוך 
A+ A+ A+ BBB+ BBB+ +BBB BBB- BBB- BBB- 

שע"ח מטבע 
מקומי ביחס 

לשקל ליום 
האחרון של 

 השנה

1 1 1 0.999 0.9201 0.9981 0.892 0.8929 0.9417 

                                                 
הנתונים נלקחו מדוחות שפורסמו באתרי האינטרנט של בנק ישראל, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וממאגרי מידע  23

 פיננסיים.
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 :24לפי אזורים ושימושים–פילוח שטחי נדל"ן מניב  .2.4

של להלן פילוח שטחי הנדל"ן המניב של הקבוצה, לפי אזורים ושימושים ליום האחרון 

שנת הדיווח ולתום השנה שקדמה לה, תוך הפרדה בין חלק התאגיד והדוח הכספי 

 המאוחד:

 31.12.2017פילוח שטחי נדל"ן מניב לפי אזורים ושימושים, ליום   
 26אחר מסחר 25תעשיה משרדים שימושים 

 אחוז מסך שטח הנכסים סה"כ
 במ"ר   אזורים

 ישראל
 29 176,006 1,365 69,251 55,265 50,125 מאוחד

  175,738 1,365 68,983 55,265 50,125 חלק התאגיד

 פולין
 71 437,938 - - 437,938 - מאוחד

  170,796 - - 170,796 - חלק התאגיד

 סה"כ
 100 613,944 1,365 69,251 493,203 50,125 מאוחד

  346,534 1,365 68,983 226,061 50,125 חלק התאגיד

אחוז מסך שטח 
 הנכסים

  100 1 10 80 9 מאוחד
  100 1 19 65 15 חלק התאגיד

 
 

 31.12.2016פילוח שטחי נדל"ן מניב לפי אזורים ושימושים, ליום   
 27אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים 

 אחוז מסך שטח הנכסים סה"כ
 במ"ר   אזורים

 ישראל
 35 176,202 1,365 69,417 55,265 50,155 מאוחד

  175,934 1,365 69,149 55,265 50,155 התאגידחלק 

 פולין
 65 329,619 - - 329,619 - מאוחד

  128,551 - - 128,551 - חלק התאגיד

 סה"כ
 100 505,821 1,365 69,417 384,884 50,155 מאוחד

  304,486 1,365 69,149 183,816 50,155 חלק התאגיד

אחוז מסך שטח 
 הנכסים

  100 1 13 76 10 מאוחד
  100 1 22 61 16 חלק התאגיד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 בפרק זה, משמעות המונח "תעשיה", בהתייחס לפולין, משמעותו "לוגיסטיקה ותעשייה קלה". 24
 מושכרים לחברה מאוחדת.המ"ר  9705כולל  25
 , משמעו מגורים וחניונים.2.12עד  2.4"אחר", בטבלאות המופיעות בסעיפים  26
 , משמעו מגורים וחניונים.2.12עד  2.4"אחר", בטבלאות המופיעות בסעיפים  27
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 לפי אזורים ושימושים:–פילוח שווי הוגן נדל"ן מניב  .2.5

להלן פילוח שווי הנדל"ן המניב לפי אזורים ושימושים, ליום האחרון של שנת הדיווח ולתום 

 השנה שקדמה לה, תוך הפרדה בין חלק התאגיד והדוח הכספי המאוחד:

 31.12.2017פילוח שווי נדל"ן מניב לפי אזורים ושימושים, ליום   

  
 אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים

 סה"כ
(באלפי 

 ש"ח)
 

אחוז מסך שווי 
 הנכסים

 בכל אזור לפי מטבע הפעילות  אזורים
 ישראל

 באלפי ש"ח
 63 1,788,364 4,630 1,294,314 163,530 325,890 מאוחד

  1,781,327 4,630 1,287,277 165,530 325,890 חלק התאגיד

 פולין
 באלפי זלוטי

 37 1,038,925 - - 1,044,146 - מאוחד
  405,181 - - 407,217 - חלק התאגיד

סה"כ (באלפי 
 ש"ח)

 100 2,827,289 4,630 1,294,314 1,202,455 325,890 מאוחד
  2,186,507 4,630 1,287,277 568,711 325,890 חלק התאגיד

אחוז מסך שווי 
 הנכסים

  100 1 45 42 12 מאוחד
  100 1 59 25 15 חלק התאגיד

 

 

 31.12.2016פילוח שווי נדל"ן מניב לפי אזורים ושימושים, ליום   

  
 אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים

 סה"כ
(באלפי 

 ש"ח)
 

אחוז מסך שווי 
 הנכסים

 בכל אזור לפי מטבע הפעילות  אזורים
 ישראל

 באלפי ש"ח
 67 1,793,235 4,590 1,300,935 175,330 312,380 מאוחד

  1,786,345 4,590 1,294,045 175,330 312,380 חלק התאגיד

 פולין
 באלפי זלוטי

 33 890,566 - - 968,533 - מאוחד
  347,321 - - 377,728 - חלק התאגיד

סה"כ (באלפי 
 ש"ח)

 100 2,683,801 4,590 1,300,935 1,065,896 312,380 מאוחד
  2,133,665 4,590 1,294,045 522,651 312,380 חלק התאגיד

אחוז מסך שווי 
 הנכסים

  100 1 48 39 12 מאוחד
  100 1 60 24 15 חלק התאגיד
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 לפי אזורים ושימושים NOI פילוח .2.6

לפי אזורים ושימושים, לשלוש התקופות שנסתיימו ביום האחרון של  NOIלהלן פילוח סך 

 שנת הדיווח, תוך הפרדה בין חלק התאגיד והדוח הכספי המאוחד:

  2017.31.12לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  NOIפילוח  

 סה"כ אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים  
(באלפי 

  ש"ח)

של  NOIאחוז מסך 
 בכל אזור לפי מטבע הפעילות  אזורים הנכסים

 ישראל
 באלפי ש"ח

 64 117,374 263 93,289 7,001 16,821 מאוחד
  115,846 263 91,761 7,001 16,821 חלק התאגיד

 פולין
 באלפי זלוטי

 36 66,201 - - 66,534 - מאוחד
  25,849 - - 25,948 - חלק התאגיד

סה"כ (באלפי 
 ש"ח)

 100 183,575 263 93,289 73,201 16,821 מאוחד
  141,665 263 91,761 32,820 16,821 חלק התאגיד

 NOIאחוז מסך 
 של הנכסים

  100 1 50 40 9 במאוחד
  100 1 64 23 12 חלק התאגיד

 

 

  31.12.2016לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  NOIפילוח  

 סה"כ אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים  
(באלפי 

  ש"ח)

של  NOIאחוז מסך 
 בכל אזור לפי מטבע הפעילות  אזורים הנכסים

 ישראל
 באלפי ש"ח

 67 123,321 212 92,264 11,743 19,102 מאוחד
  121,793 212 90,736 11,743 19,102 חלק התאגיד

 פולין
 באלפי זלוטי

 33 60,259 - - 65,535 - מאוחד
  23,501 - - 25,559 - חלק התאגיד

סה"כ (באלפי 
 ש"ח)

 100 183,580 212 92,264 72,002 19,102 מאוחד
  145,295 212 90,736 35,244 19,102 חלק התאגיד

 NOIאחוז מסך 
 של הנכסים

  100 1 50 39 10 במאוחד
  100 1 62 24 13 חלק התאגיד

 

 

  31.12.2015לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  NOIפילוח  

 סה"כ אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים  
(באלפי 

  ש"ח)

של  NOIאחוז מסך 
 בכל אזור לפי מטבע הפעילות  אזורים הנכסים

 ישראל
 באלפי ש"ח

 62 122,589 131 90,102 13,121 19,235 מאוחד
  121,061 131 88,574 13,121 19,235 חלק התאגיד

 פולין
 באלפי זלוטי

 38 75,633 - - 75,777 - מאוחד
  29,497 - - 29,553 - חלק התאגיד

סה"כ (באלפי 
 ש"ח)

 100 198,222 131 90,102 88,754 19,235 מאוחד
  150,558 131 88,574 42,618 19,235 חלק התאגיד

 NOIאחוז מסך 
 של הנכסים

  100 1 44 45 10 במאוחד
  100 1 58 28 13 חלק התאגיד
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 שערוך לפי שימושים ואזוריםפילוח רווחי והפסדי  .2.7

להלן פילוח סך רווחי (או הפסדי) שערוך לפי אזורים ושימושים, לשלוש התקופות שנסתיימו 

 ביום האחרון של שנת הדיווח, תוך הפרדה בין חלק התאגיד והדוח הכספי המאוחד:

 31.12.2017פילוח רווחי (הפסדי) שערוך לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  

 סה"כ אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים  
(באלפי 

  ש"ח)

אחוז מסך רווחי 
 בכל אזור לפי מטבע הפעילות   אזורים השערוך

 ישראל
 באלפי ש"ח

 151 33,487 40 )13,307( 33,535 13,219 מאוחד
  33,340 40 )13,454( 33,535 13,219 חלק התאגיד

 פולין
 באלפי זלוטי

 )51( )11,312( - - )11,369( - מאוחד
  )4,412( - - )4,434( - חלק התאגיד

סה"כ (באלפי 
 ש"ח)

 100 22,175 40 )13,307( 22,223 13,219 במאוחד
  28,928 40 )13,454( 22,129 13,219 חלק התאגיד

אחוז מסך רווחי 
 השערוך

  100 0 )60( 100 60 במאוחד
  100 0 )47( 101 46 חלק התאגיד

 

 

 31.12.2016רווחי (הפסדי) שערוך לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום פילוח  

 סה"כ אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים  
(באלפי 

  ש"ח)

אחוז מסך רווחי 
 בכל אזור לפי מטבע הפעילות   אזורים השערוך

 ישראל
 באלפי ש"ח

 48 56,606 17 23,966 3,434 29,189 מאוחד
  55,708 17 23,068 3,434 29,189 חלק התאגיד

 פולין
 באלפי זלוטי

 52 56,798 - - 61,771 - מאוחד
  22,151 - - 24,091 - חלק התאגיד

סה"כ (באלפי 
 ש"ח)

 100 113,404 17 23,966 60,232 29,189 במאוחד
  77,859 17 23,068 25,585 29,189 חלק התאגיד

אחוז מסך רווחי 
 השערוך

  100 0 22 53 27 במאוחד
  100 0 31 33 40 חלק התאגיד

 

 

 31.12.2015פילוח רווחי (הפסדי) שערוך לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  

 סה"כ אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים  
(באלפי 

  ש"ח)

אחוז מסך רווחי 
 בכל אזור לפי מטבע הפעילות   אזורים השערוך

 ישראל
 באלפי ש"ח

 51 24,261 293 13,170 3,664 7,134 מאוחד
  24,147 293 13,056 3,664 7,134 חלק התאגיד

 פולין
 באלפי זלוטי

 49 22,852 - - 22,896 - מאוחד
  8,912 - - 8,929 - חלק התאגיד

סה"כ (באלפי 
 ש"ח)

 100 47,113 293 13,170 26,516 7,134 במאוחד
  33,059 293 13,056 12,576 7,134 חלק התאגיד

אחוז מסך רווחי 
 השערוך

  100 1 28 56 15 במאוחד
  100 1 39 38 22 חלק התאגיד
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 במטבע הפעילות בפועלפילוח דמי שכירות ממוצעים למ"ר  .2.8

בפועל, לפי אזורים ושימושים לשתי  (לשנה)להלן פילוח של דמי השכירות הממוצעים למ"ר 

 שנסתיימו ביום האחרון של שנת הדיווח: התקופות

  אחר  מסחר  תעשיה  משרדים שימושים

 לשנה שנסתיימה ביום אזורים
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

 ישראל
 226 243 1,829 1,745 265 247 519 525 (ש"ח)

 פולין
 - - - - 274 274 - - (בזלוטי)

 

 

פילוח דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופת הדיווח לפי אזורים  .2.9

 ושימושים

המשתקף מחוזים שנחתמו בתקופה לפי  (לשנה)להלן פילוח דמי השכירות הממוצעים למ"ר 

 אזורים ושימושים, לשתי התקופות שנסתיימו ביום האחרון של שנת הדיווח:

 אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים

 חוזים שנחתמו בשנה שנסתיימה ביום אזורים
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

 ישראל
 343 313 2,183 1,398 264 233 475 531 (ש"ח)

 פולין
 - - - - 134 123 415 401 ( זלוטי)

 



 

 23 -א 

 פילוח שיעורי תפוסה ממוצעים  .2.10

להלן פילוח שיעורי התפוסה הממוצעים לפי אזורים ושימושים, לשתי התקופות שנסתיימו ביום האחרון של שנת הדיווח, וכן שיעור תפוסה 

  ליום האחרון של שנת הדיווח:

 אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים

 אזורים
 (באחוזים %)

ליום 
31.12.2017 

2017 
 ממוצע

2016 
 ממוצע

ליום 
31.12.2017 

2017 
 ממוצע

2016 
 ממוצע

ליום 
31.12.2017 

2017 
 ממוצע

2016 
 ממוצע

ליום 
31.12.2017 

2017 
 ממוצע

2016 
 ממוצע

 99 99 100 98 93 90 92 91 88 93 95 92 ישראל

 - - - - - - 93 98 97 - - - פולין

 

 מניבים לפי אזורים ושימושיםפילוח מספר נכסים  .2.11

 להלן פילוח מספר הנכסים המניבים לפי אזורים ושימושים, ליום האחרון של שנת הדיווח ולתום השנה שקדמה לה:

 אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים

 לימים: אזורים
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

 5 5 16 16 11 10 17 17 ישראל
 - - - - 10 6 - - פולין

סה"כ 
מספר 
נכסים 
 מניבים:

17 17 16 21 16 16 5 5 
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 לפי אזורים ושימושים(לפי שווי בסוף שנה) פילוח שיעור תשואה ממוצעים בפועל  .2.12

 :(*)(לפי שווי בסוף שנה)להלן פילוח של שיעור התשואה הממוצעים בפועל 

 אחר מסחר תעשיה משרדים שימושים

 (באחוזים %) לשנה שנסתיימה ביום אזורים
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

 9.3 10.3 7.1 7.2 6.9 4.3 6.1 5.2 ישראל
 - - - - 6.8 6.4 - - פולין

 

 .NOI -וואה לעיל כוללים גם שווי בגין פוטנציאל לבניה שטרם מגולם בתוצאות השיצויין כי חלק מהנכסים בה(*) 
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 הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .2.13

השנים המתחילות  4להלן תחזית ההכנסות הצפויות ומספר חוזי השכירות הפוקעים, לגבי 

 :של שנת הדיווח וכן השנה החמישית בצירוף כל השנים שלאחריהביום האחרון 

תקופת הכרה 
 בהכנסה

 בהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים בהנחת אי מימוש תקופת אופציות שוכרים

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 
(באלפי 

 ש"ח)

מספר 
חוזים 

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 (באלפי מ"ר)

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 
(באלפי 

 ש"ח)

מספר חוזים 
 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
(באלפי 

 מ"ר)

שנת 
2018 

 10,058 505 60,718 12,309 143 60,393 1רבעון 
 6,061 498 57,123 18,816 145 55,569 2רבעון 
 5,735 465 56,902 15,059 144 54,274 3רבעון 
 11,004 474 52,664 18,347 174 48,715 4רבעון 

שנת 
2019   158,859 268 48,812 188,913 459 23,341 

שנת 
2020   117,832 163 22,269 165,001 388 10,970 

שנת 
2021   75,915 91 12,720 138,379 322 9,881 

שנת 
2202 

 ואילך
  205,544 99 14,116 561,427 499 8,583 

 85,588 3,610 1,281,127 162,448 1,227 777,101   סה"כ
 הכנסות שנלקחו בחשבון בטבלה לעיל הינן הכנסות קבועות בלבד. )1
 הבהכנסות הצפויות בהנחת מימוש תקופת האופציה, הובאו בחשבון רק החוזים בהם יש אופציות להארכ )2

 במחיר מוסכם מראש.
 

נלקחו הכנסות מרכיבים משתנים בגין חוזי שכירות חתומים הנן הכנסות מתוספת פידיון אשר לא 

בחשבון מאחר שאין אפשרות לחזותם מראש. הכנסות אלה הנן זניחות ביחס להכנסות החברה, והן 

 מההכנסות מנכסים מניבים. 1% -מהוות פחות מ

 
המידע לעיל כולל מידע הצופה פני עתיד המבוסס על המידע הקיים בידי החברה במועד דוח זה. 

תי מהערכות המפורטות לעיל, עקב אי התקיימות התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהו
 איזה מן ההנחות שלעיל, אשר אינן בידי החברה.

 
 שוכרים עיקריים .2.14

או יותר מהכנסות התאגיד  10%אשר ההכנסה ממנו מהווה  לחברה אין שוכר עיקרי

 המאוחדות בשנת הדוח.

 

 חשיפה לענף ספציפי .2.15

 מניבים שבבעלותה.לחברה אין חשיפה לענף ספציפי בכל הנוגע לנכסים ה

 

  נכסים בהקמה .2.16

  .2018לחברה אין פרויקט בהקמה אשר הקמתו צפויה להסתיים בשנת  31.12.2017ליום 

 

 קרקעות .2.17

להלן גילוי אודות קרקעות שסווגו כנדל"ן להשקעה ברמה המצרפית, כמפורט בטבלה 

 שלהלן:
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 סך הכל זכויות בניה בקרקעות לפי תוכניות מאושרות ולפי שימושים  -קרקעות

 פרמטרים
 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום 

2017 2016 
 סה"כ חו"ל ישראל סה"כ חו"ל ישראל

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים 
 197,428 130,010 64,418 345,963 274,543 71,420 בתום התקופה (מאוחד) (באלפי ש"ח)

סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (במ"ר), 
 192,121 94,500 97,621 705,709 608,088 97,621 חלק החברה

סה"כ זכויות בניה בקרקעות, לפי 
תכניות מאושרות, לפי שימושים 

 (באלפי מ"ר) חלק החברה

 3,506 61,806 58,300 97,159 93,653 3,506 מסחר
 2,000 2,000 - 2,000 - 2,000 משרדים
 15,370 26,970 11,600 26,970 11,600 15,370 מלונאות

 4,956 122,216 117,260 122,216 117,260 4,956 מגורים
 - - - 235,290 235,290 - תעשיה

 

 רכישות ומכירת נכסים .2.18

 להלן גילוי הנוגע לנכסים שנמכרו ושנרכשו, ברמה המצרפית, כמפורט בטבלה שלהלן:

 פרמטרים אזור
 תקופה (שנה שנסתיימה ביום)

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

נכסים  ישראל
 שנמכרו

 3 1 - מספר נכסים שנמכרו בתקופה 
תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
 82,953 937 - בתקופה (מאוחד) (באלפי ש"ח)

שטח נכסים שנמכרו בתקופה 
 44.2 2.074 - (מאוחד) (באלפי מ"ר)

NOI  של נכסים שנמכרו
 34 - - (מאוחד) (באלפי ש"ח)

רווח/הפסד שנרשם בגין 
מימוש הנכסים (מאוחד) 

 (באלפי ש"ח)
- - - 

נכסים  פולין
 שנמכרו

 2 - - מספר נכסים שנמכרו בתקופה
תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
 343,326 - - בתקופה (מאוחד) (באלפי ש"ח)

שטח נכסים שנמכרו בתקופה 
 140 - - (מאוחד) (באלפי מ"ר)

NOI  של נכסים שנמכרו
 19,713 - - (מאוחד) (באלפי ש"ח)

רווח/הפסד שנרשם בגין 
מימוש הנכסים (מאוחד) 

 (באלפי ש"ח)
- - - 

 



 

 27 -א 

 רשימת נכסים מהותיים .2.19

 להלן גילוי תמציתי של הנכסים המהותיים של החברה:

מבנה   
 החזקה

שטח בר 
השכרה 
 (במ"ר)

ערך בספרים 
בסוף תקופה 

(מאוחד) 
 (אלפי ש"ח)

שווי הוגן 
בסוף 

תקופה 
(במטבע 
 הפעילות)

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה 
(מאוחד) 
(באלפי 
מטבע 

 הפעילות)

NOI 
בפועל 

בתקופה 
(מאוחד) 
 (באלפי 
מטבע 

 הפעילות)

שיעור 
התשואה 

(%) 
  

שיעור 
התפוס

ה לתום 
תקופה 

(%) 

דמי 
ושכיר
ת 

ממוצע
ים 

למ"ר 
(במטב

ע 
הפעיל
ות) 
 לשנה

זיהוי מעריך 
השווי (שם 

 וניסיון)

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 ההערכה

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
מייצגות 
בתקופה 
(מאוחד) 
(באלפי 
מטבע 

 הפעילות)

NOI 
מייצג 

בתקופה 
(מאוחד) 
(באלפי 
מטבע 

 LTV הפעילות)

רווחי 
שיערוך 
(במטבע 
 28הפעילות)

פרושקוב 
129 30 

 אזור
פולין 

פרושקוב 
 ורשה

שנת 
2017 

מוחזק 
על ידי 
MLP 

Group  

166,039 337,350 339,046 44,320 39,968 11.7 99 270 KNIGHT 
FRANK 

DCF ,
שיטת 

העלויות 
ושיטת 

 ההשוואה

שיעור 
 -היוון

מבנים 
-חדשים 
7.5% 

מבנים 
 -משופצים

8.5% 

43,912 43,130 34% )23,490( 
ציון 

מטבע 
 הפעילות

 זלוטי

שימוש 
 תעשיה עיקרי

עלות 
מקורית 
/ עלות 
הקמה 

מקורית 
(במטבע 
הפעילות

( 

שנת  271,647
2016 165,034 328,712 357,490 45,870 33,683 9.4 92 300 KNIGHT 

FRANK 

DCF ,
שיטת 

העלויות 
ושיטת 

 ההשוואה

שיעור 
 -היוון

מבנים 
-חדשים 
7.5% 

מבנים 
 -משופצים

8.5% 

44,710 32,523 37% 11,064 

חלק 
התאגיד 

[%] 
שנת  42.73%

2015  165,034 345,503 346,161 46,251 34,423 9.9 97 289 KNIGHT 
FRANK 

DCF ,
שיטת 

העלויות 
ושיטת 

 ההשוואה

שיעור 
 -היוון

מבנים 
-חדשים 
7.5% 

מבנים 
 -משופצים

8.5% 

46,869 35,041 40% )4010( 

                                                 
 ורווחי שערוך. גריעותהשווי ההוגן כוללת את יתרת השווי ההוגן של הנכס בתחילת התקופה, בתוספת התמורה בנכס במהלך התקופה ובכלל זה רכישות,  יתרת 28
 בנכס.  %100כל הנתונים מוצגים לפי  29
 זלוטי (שנתי). 200-זלוטי ל 118נכסים בטווחי דמי שכירות למ"ר הנעים בין  4 -בהתייחס לחלק בהערכת השווי אשר בוצע לפי גישת ההשוואה, בוצעה השוואה ל 30
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מבנה   
 החזקה

שטח בר 
השכרה 
 (במ"ר)

ערך בספרים 
בסוף תקופה 

(מאוחד) 
 (אלפי ש"ח)

שווי הוגן 
בסוף 

תקופה 
(במטבע 
 הפעילות)

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה 
(מאוחד) 
(באלפי 
מטבע 

 הפעילות)

NOI 
בפועל 

בתקופה 
(מאוחד) 
 (באלפי 
מטבע 

 הפעילות)

שיעור 
התשואה 

(%) 
  

שיעור 
התפוס

ה לתום 
תקופה 

(%) 

דמי 
ושכיר
ת 

ממוצע
ים 

למ"ר 
(במטב

ע 
הפעיל
ות) 
 לשנה

זיהוי מעריך 
השווי (שם 

 וניסיון)

מודל 
ההערכה 
שמעריך 

השווי פעל 
 לפיו

הנחות 
נוספות 
בבסיס 
 ההערכה

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
מייצגות 
בתקופה 
(מאוחד) 
(באלפי 
מטבע 

 הפעילות)

NOI 
מייצג 

בתקופה 
(מאוחד) 
(באלפי 
מטבע 

 LTV הפעילות)

רווחי 
שיערוך 
(במטבע 
 28הפעילות)

שטח 
בנוי 
 [מ"ר]

166,039              
  

  

פרושקוב 
231 32 33 

 אזור
פולין 

פרושקוב 
 ורשה

שנת 
2017 

מוחזק 
על ידי 

MLP 
Group  

112,508 352,561 354,333 24,787 10,874 3.6 95% 232 KNIGHT 
FRANK 

DCF שיטת ,
העלויות 
ושיטת 

 ההשוואה

שיעור 
 -היוון

מבנים 
-חדשים 

7%  
מבנים 
 -משופצים

8.5% 
מבנים 

בהקמה 
8.5% 

25,213 28,295 32% )6,183( 
ציון 

מטבע 
 הפעילות

 זלוטי

שימוש 
 תעשיה עיקרי

עלות 
מקורית 
/ עלות 
הקמה 

מקורית 
(במטבע 
הפעילות

( 

שנת  240,690
2016 81,253 301,421 327,810 20,573 15,708 4.8 94 263 KNIGHT 

FRANK 

DCF שיטת ,
העלויות 
ושיטת 

 ההשוואה

שיעור 
 -היוון

מבנים 
-חדשים 
7.25% 
מבנים 
 -משופצים

8.5% 
מבנים 

בהקמה 
8.5% 

20,805 32,523 27% 14,457 

חלק 
התאגיד 

[%] 
שנת  %42.73

2015  67,014 293,203 293,761 17,096 13,051 4.4 96 267 KNIGHT 
FRANK 

DCF שיטת ,
העלויות 
ושיטת 

 ההשוואה

שיעור 
 -היוון

מבנים 
-חדשים 
7.5% 

מבנים 
 -משופצים

8.5% 
מבנים 

בהקמה 
8.5% 

18,108 14,063 22% 19,089 

                                                 
 בנכס.  %100כל הנתונים מוצגים לפי  31
 ה, מבנים בהקמה ומבנים להשכרה.הנכס כולל קרקע לבני 32
 זלוטי (שנתי). 200-זלוטי ל 118נכסים בטווחי דמי שכירות למ"ר הנעים בין  4 -בוצעה השוואה לבהתייחס לחלק בהערכת השווי אשר בוצע לפי גישת ההשוואה,  33
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 נכס מהותי בהקמה .2.20

 

 

 שם נכס נדלן להשקעה ומאפייניו

תקופת 
 הדיווח

 נתונים אודות הערכת השווי וההנחות בבסיסה נתונים כספיים

עלות מצטברת 
בתום שנה 
כולל קרקע, 
בנייה ושונות 

(מאוחד) 
 באלפי ש"ח 

 נתונים בדבר שווי הוגן ושערוכים

שם מעריך 
השווי 
 וניסיון

מודל 
 הערכה

הנחות נוספות בסיס ההערכה (לפי 
/ שיעור היוון], שיעור  cap rateהעניין) [

תפוסה מייצג, זמן לסיון הקמה, דמי 
מייצג,   NOIשכירות למטר, סך הכל 

 מרווח תזרימי

שווי הוגן 
בתום 

שנה 
(מאוחד) 

באלפי 
 ש"ח

ערך 
בספרים 

בתום 
שנה 

(מאוחד) 
באלפי 

 ש"ח

רווחי 
שערוך 

בתום שנה 
(מאוחד) 

 באלפי ש"ח

מגדל הכשרת  ציון שם הנכס
 הישוב

גישת  דוד סגל  28,671 253,00 253,000 111,615 2017
 ההשוואה

לגבי מגדל המשרדי שבשלבי הקמה 
שנים בריבית  2.25הובאה דחייה של 

 לשטחי המשרדים. 8%של 

 דחייה של חצי שנה בנוסף, הובאה
עד לאישור תב"ע  8%בריבית של 

להקמת מגדל משרדים נוסף ומרכז 
 רפואי.

 9ז'בוטינסקי  ציון מיקום הנכס
 בני ברק

 ש"ח ציון מטבע פעילות

מועד רכישת 
 הנכס/הקרקע

לפני שנת 
1967 

גישת  דוד סגל 29,494 172,600 172,600 47,887 2016
 ההשוואה

שבשלבי הקמה לגבי מגדל המשרדי 
שנים בריבית של  3הובאה דחייה של 

 לשטחי המשרדים. 8%

בנוסף, הובאה דחייה של שנתיים 
עד לאישור תב"ע  8%בריבית של 

להקמת מגדל משרדים נוסף ומרכז 
 רפואי.

חלק התאגיד בפועל 
(%) 

100 

שיטת ההצגה בדוח 
 המאוחד

 איחוד

מועד סיום בניה 
 משוער

גישת  דוד סגל 37,283 116,000 116,000 22,611 2015 2020
 ההשוואה

 3הנכס בהקמה. הובאה דחייה של 
לשטחי  8%שנים בריבית של 

 המשרדים

שטחי נכס מיועדים 
 (לפי שימושים) 

משרדים 
 מ"ר 13,036
 1,700מסחר 

 מ"ר
מחסנים 

 מ"ר 1,300
  650חניות 

 

סך כל ההשקעה 
הצפויה (כולל 

ושונות) קרקע, בניה 
 באלפי ש"ח

151,600 
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 גילוי נדרש לגבי נכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד .2.21

 להלן גילוי תמציתי אודות הנכס המהותי: .2.21.1

 31.12.2017פירוט ליום   
 קניון שבעת הכוכבים שם הנכס:

 , הרצליה8שד' שבעת הכוכבים  מיקום הנכס:

לשתי השנים  –שטחי הנכס 
 האחרונות:

 עם תב"ע ל: ,מ"ר 20,044 –שטח מגרש 
 

 תב"ע בשנה מ"ר שימוש

 16,890 מסחר

 400 משרדים

 2,000 קולנוע
 3,000 פנאי

 16,798 שטחי שרות

 39,088 סך הכל
 

 :מבנה האחזקה בנכס
על ידי חברת הכשרת  100% –בבעלות חברת קניון שבעת הכוכבים בע"מ אשר מוחזקת ב 

 הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ 
 

 חלק התאגיד האפקטיבי בנכס:
100% 

 1998 מאי תאריך רכישת הנכס:
 מעיריית הרצליה חכירה פירוט זכויות משפטיות בנכס:
 שנה 49+ אופציה להארכה לתקופה נוספת של  2048חכירה בשנת תאריך סיום  מצב רישום זכויות משפטיות:

  אין :נושאים מיוחדים
 איחוד :שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 
 

 נתונים עיקריים: .2.21.2

 2015שנת  2016שנת  2017שנת  100%-חלק התאגיד בנכס 

 1,034,000 1,050,000 1,045,000 שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי ש"ח)

 370,726 369,538 371,671 (באלפי שח)עלות ההקמה 

 100% 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע (%)

 25,337 25,368 25,355 שטחים מושכרים בפועל (מ"ר) ברוטו לחיוב
 94,064 94,969 96,130 סה"כ הכנסות (באלפי ש"ח)

דמי שכירות (לא כולל דמי ניהול) ממוצעים למטר 
 (לחודש) (ש"ח)

282 282 279 

NOI (אלפי ש"ח) 67,839 70,395 70,919 
NOI (אלפי ש"ח) 67,839 70,395 70,919 מותאם 

 6.56% 6.7% 6.8% שיעור תשואה בפועל (%)
 6.56% 6.7% 6.8% שיעור תשואה מותאם (%)

 158 156 155 מספר שוכרים לתום שנת דיווח

 2,282 2,243 2,316 פדיון הממוצע למ"ר לחודש בש"ח
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 פילוח מבנה הכנסות ועלויות: .2.21.3

 
 2015שנת  2016שנת  2017שנת  100% –חלק התאגיד בנכס 

 (באלפי ש"ח) :הכנסות

 70,885 71,586 71,878 קבועות -מדמי שכירות 

 - - - משתנות -מדמי שכירות 

 23,179 23,383 24,252 מדמי ניהול

 94,064 94,969 96,130 סה"כ הכנסות

    :עלויות

 23,115 21,480 22,401 ניהול, אחזקה ותפעול

 3,110 3,094 2,810 פרסום ושיווק

 26,225 24,574 25,211 סה"כ עלויות:

 67,839 70,395 70,919 רווח:

ש"ח.  422עמדו על  2017דמי השכירות הממוצעים למטר בחוזים שנחתמו בשנת 

מ"ר. דמי השכירות  1,500וזאת בניטרול לקוח מתחום הפנאי בשטח של 

 .ש"ח  220הממוצעים למטר כולל הלקוח הנ"ל עומדים על 
 

 שוכרים עיקריים בנכס: .2.21.4

מהכנסות הקניון  20%אין בקניון שבעת הכוכבים שוכר אשר ההכנסה ממנו הינה לפחות 
 כאמור.

 
 

 
 :34הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .2.21.5

 

–חלק התאגיד בנכס 
100% 

 2022לשנים  2021לשנת  2020לשנת  2019לשנת  2018לשנת 
 ואילך

 אלפי ש"ח

 46,280 51,728 62,175 67,432 72,653 מרכיבים קבועים

 
 

                                                 
 ההכנסות הצפויות כוללות הכנסות מדמי שכירות בלבד. 34
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 מימון ספציפי: .2.21.6

 ':הלוואה א מימון ספציפי

 יתרות בדוח על המצב הכספי

31.12.2017 
 )ש"ח(אלפי 

מוצג 
כהלוואות 
 לזמן קצר:

18,030 

מוצג 
כהלוואות 

 לזמן ארוך:
347,446 

31.12.2016 
 (אלפי ש"ח)

מוצג 
כהלוואות 
 לזמן קצר:

34,746 

מוצג 
כהלוואות 

 לזמן ארוך:
611,639 

 389,220 )ש"ח(תום שנת דיווח) (אלפי  31.12.2017שווי הוגן ליום 

 2012 ספטמבר מקוריתאריך נטילת הלוואה 

 5.15% צמוד (%) 31.12.2017שיעור ריבית אפקטיבית ליום 
 +1.5%p לא צמוד

 27%תשלומים רבעוניים של  2023: עד שנת החזר שנתי מועדי פירעון קרן וריבית
 . 2023מסך ההלואה והיתרה בתשלום אחד בשנת 

 תניות פיננסיות מרכזיות

שפירושו היחס בין יתרת ההלוואות   LTV -יחס ה .1
הבטחון והפקדון הנוסף לבין הערכת כרית בניכוי 

 קניון חברתהשווי האחרונה שהומצאה על ידי 
 .60%למממנים, לא יעלה על  שבעת הכוכבים

היחס בין ההכנסות מהקניון (כפי  - הכיסוייחס  .2
שהוגדרו בהסכם המימון) בכל תקופה של ארבעה 

 קניון חברתמים החלים על רבעונים לבין התשלו
על פי הסכם המימון באותה  שבעת הכוכבים

תקופה, בהתאם ללוחות הסיליקון של ההלוואות 
 .1.5 -שהועמדו על פי הסכם המימון, לא יפחת מ

) 1שפירושו יחס ( 21להרחבת אג"ח  LTV -יחס ה .3
והפקדון יתרת ההלוואות בניכוי כרית בטחון 

 כשרת הישובהנוסף. בתוספת סך חובות חברת ה
) לפי מועד הרחבת 21כלפי מחזיקי אג"ח (סדרה 

חברת הכשרת ) בתוספת סך החוב 21אג"ח (סדרה 
) שווי הקניון כבטוחה 2מבקשת לגייס, לבין ( הישוב

על פי הערכת השווי האחרונה שהומצאה על ידי 
למממנים, לא יעלה על  שבעת הכוכביםקניון חברת 

75%. 
 

 שבעת הכוכביםן קניוחברת בנוסף, התחייבה 
להתקשרות בעסקת גידור אשר תקנה הגנה מפני 
עליה בריבית בנק ישראל, הפקדת כרית בטחון, 

 LTVהגבלה לאי שינוי מבנה ושליטה, הגבלות 
) 1.4 -) ויחס כיסוי (שלא יפחת מ55%(שלא יעלה על 

במועד חלוקת דיבידנד והגבלות נוספות מקובלות 
 בהסכמים דומים.

 לא תניות מרכזיות או אמות מידה פיננסיות לתום שנת הדיווח ציון האם הופרו
 לא non-recourseהאם מסוג 

 
 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס: .2.21.7

 פירוט סוג
  הסכום המובטח ע"י השעבוד

31.12.2017  
 ש"ח)(באלפי 

 דרגה ראשונה שעבוד
הרמטיק לטובת משכנתא 

 ) בע"מ1975ות (ננאמ
 פיננסיים נאמן לטובת מוסדות

365,476 

 דרגה שניה 

 –לטובת משמרת משכנתא 
 חברה לשירותי נאמנות בע"מ
נאמן למחזיקי אגרות חוב 

 )21(סדרה 

286,425 
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 פרטים אודות הערכת השווי: .2.21.8

 
 2015שנת  2016שנת  2017שנת  100%נתונים לפי 

 1,034,000 1,050,000 1,045,000 השווי שנקבע (באלפי ש"ח)
 דוד סגל דוד סגל דוד סגל השוויזהות מעריך 

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי?
 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי?

תאריך התוקף של הערכת השווי (התאריך 
 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 שאליו מתייחסת הערכת השווי):

מודל הערכת השווי 
 (השוואה/הכנסה/עלות/אחר):

 ון תזריםיוה
 מזומנים

היוון תזרים 
 מזומנים

היוון תזרים 
 מזומנים

ההערכה 
בגישת היוון 

תזרימי 
 מזומנים

 Grossהשכרה (-שטח בר
Leasable Area שנלקח (

 בחשבון בחישוב (מ"ר):
 מ"ר 25,337 -כ מ"ר 25,368 -כ מ"ר 25,355 -כ

 100% 100% 100% שיעור תפוסה בשנה:
שיעור תפוסה מייצג מתוך 

לצורך ההשכרה -שטח בר
 הערכת שווי (%):

100% 100% 100% 

דמי שכירות [חודשיים] 
 237 240 242 ממוצעים למ"ר מושכר:

מייצג  NOIתזרים מייצג / 
לצורך הערכת שווי (באלפי 

 ש"ח):
73,350 73,716 72,986 

שיעור היוון / שיעור 
תשואה / מכפיל שנלקח 

 לצורך:

 7.0% –בסיס 
 8.25% –פידיון 

פדיון  7.0% –בסיס 
– 8.25% 

פדיון  7.0% –בסיס 
– 8.25% 

ניתוח רגישות לשווי (בהתאם לגישה 
 שינוי בשווי באלפי ש"ח שנבחרה):

 שיעור היוון

 )35,000( )36,200( )36,000( 0.25%עליה של 
 38,000 38,900 38,700 0.25%ירידה של 
 )69,000( )70,000( )69,700( 0.5%עליה של 

 79,000 80,800 80,400 0.5%ירידה של 

 
 

 שיווק והפצה .2.22

ידי הקבוצה נעשה -השיווק וההפצה של השטחים המיועדים להשכרה על

באמצעות עובדי הקבוצה, תוך שימוש בפרסומים בעיתונים, פרסום שטחים 

להשכרה על גבי הנכסים עצמם, דיוור ישיר למגזרים מתאימים וכן היעזרות 

 במתווכים.

 תפוסה גבוהה בנכסיה, פועלת הקבוצה במספר מישורים:מנת לשמור על רמת -על

 התאמת הנכסים לדרישת השוכרים הפוטנציאליים; .2.22.1

מנת להפחית את דמי -ייעול מקסימלי בחברות הניהול של הנכסים, על .2.22.2

 ידי הדיירים;-הניהול המשולמים על

 מתן מענה ושירות לדיירים קיימים; .2.22.3

 חוזי שכירות לתקופות ארוכות ככל הניתן;החתמת השוכרים על  .2.22.4

במקרים מסוימים מסכימה הקבוצה להפחית את דמי השכירות ואת  .2.22.5

מנת להתאימם לתנאי השוק. הקבוצה מנסה -גובה התשלום מראש, על

להתנות שינויים אלה בחוזי השכירות, בחתימה על חוזה שכירות 

 לתקופה ארוכה יותר.
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 תחרות .2.23

לת החברה, קיימות חברות רבות העוסקות בתחום בישראל ובמדינות בהן פוע

הנכסים המניבים לצורכי השכרה, ביניהן, חברות גדולות, דומיננטיות ואיתנות, 

הפועלות בפריסה ארצית. כמו כן, קיימים גופים רבים, קטנים או יחידים, 

 הפועלים בתחום באזור גיאוגרפי מסוים.

פרמטרים כשהעיקריים בהם  בתחום הנכסים המניבים התחרות הנה סביב מספר

הינם: מיקומם הגיאוגרפי של השטחים המיועדים להשכרה ורמת הביקוש 

לשטחי השכרה באותו אזור, גובה דמי השכירות ועלויות הניהול והתחזוקה, 

איכות הבנייה של השטחים המושכרים ורמת השירותים הנלווים, והמוניטין של 

 המשכיר.

 הקבוצהסחר באזורים בהם מצויים נכסי לגידול בשטח המשרדים ובשטחי המ

למכור ולהשכיר  הקבוצהעלולה להיות השפעה מהותית לרעה על יכולתה של 

 שטחים פנויים ולשמור על רמת מחירים ורמת דמי השכירות הנגבים בגין נכסיה.

היקף הנכסים המניבים אשר ברשות הקבוצה אינו מהותי ביחס לסך כל השוק. 

ת להשפיע על התחרות בתחום הנכסים המניבים. מכאן שאין לקבוצה יכול

במקומות בהם יש לשטח כלשהו של הקבוצה מתחרה ישיר, תהיה עדיפות למי 

שיציע שטחים אשר בגינם גובה דמי השכירות, דמי הניהול והתחזוקה הנדרשים, 

 נמוכים יותר.

 

 הון אנושי .2.24

 79, העסיקה הקבוצה, בתחום הנדל"ן המניב, 2017בדצמבר  31נכון ליום 

עובדים.  75, הועסקו בתחום הנדל"ן המניב, 2016בדצמבר  31עובדים. נכון ליום 

  בו פועלת הקבוצה. והבנייההייזום העובדים האמורים שימשו בחלקם גם בתחום 

  35החברה 

 מנהלים 16

 עובדי אחזקה 20

 פקידים 43

 הכל-סך 79

 
כל העובדים, לרבות נושאי המשרה וההנהלה, המועסקים בתחום הנכסים 

המניבים מועסקים בהסכמי העסקה אישיים, ללא תנאים מיוחדים, למעט 

 המצורף לדוח תקופתי זה.  בפרק "פרטים נוספים" 21בתקנה  כמפורט

אימצה תכנית אופציות ומניות  החברה הבת הכשרה אלפא 2010כמו כן, בשנת 

עובדים ונושאי משרה בחברה ובחברות בת שלה (לא כולל בעלי שליטה שהוקצו ל

 ). אלפאבחברה או בהכשרה 

                                                 
עובדים המועסקים בישוב החדש בע"מ, חברה בת של הכשרת  3-ו כולל חברות בנות בבעלות מלאה  35

 .הישוב בישראל אלפא בע"מ 
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 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .2.25

הקבוצה כפופה במסגרת פעילותה בתחום הנכסים המניבים, בין היתר, לאישור 

תוכניות בניין עיר והיתרי בניה, ובהתאם עשויה לעמוד מול דרישות סביבתיות 

הכלולות בהליכים אלו. לתנאים אלו אין, בדרך כלל, השלכות מהותיות על 

 .עיסוקה של הקבוצה או תוצאותיה העסקיות

 
 מגבלות ופיקוח על התאגיד .2.26

להלן סקירה תמציתית של המגבלות החוקיות והוראות הדין החלות על הקבוצה 

 :בישראל בתחום הנדל"ן המניב

נכסים המניבים, ובכלל זה פעילות היזום, : פעילות החברה בתחום התכנון ובנייה

התכנון והפיתוח של קרקעות, מחייבת קבלת אישורים והיתרים בהתאם 

ותקנות המשנה שהוצאו מכוחו,  1965-להוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה

כמו גם דיני המקרקעין השונים. תהליך קבלת האישורים וההיתרים אורך זמן רב 

רבות. עיכובים או דחיית בקשות במהלך התהליך וכרוך לעיתים בהוצאות 

 .עשויים לעכב פרויקטים

: רובם המכריע של המקרקעין בישראל נמצאים בבעלות ממשלת הסכמי חכירה

וחלקם בחכירה מעיריות של ערים בהן  ישראל באמצעות מינהל מקרקעי ישראל

ים מגופוחלק גדול של המקרקעין בהם פועלת הקבוצה מוחכרים  ,נמצא הנכס

בחכירה ארוכת טווח. לפיכך, חלים על הזכויות במקרקעין והעסקאות בקשר  אלו

עמם הוראות החוזים וההוראות בקשר עם שינוי ייעוד וניצול הזכויות בקרקע, 

כמקובל בחוזים עם המנהל. הקבוצה עשויה לשאת בתשלומים שונים למינהל, 

 .דמי הסכמה, דמי חכירה ודמי היוון ,כגון, דמי היתר

: במסגרת פעילותה מתקשרת הקבוצה בעסקאות לרכישה או יסוי מקרקעיןמ

ולפיכך עשויה לשאת בחבויות שונות כאמור בחוק מיסוי  למכירה של מקרקעין

 ")חוק מיסוי מקרקעין(להלן: " 1963-מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג

 והתקנות שהוצאו מכוחו.

ה על החברה או על שוכר הנכס לקבל : בסיומה של כל עבודת בנייאישור רשויות

אישורים מכל הרשויות המוסמכות, לצורך אכלוס המבנה, לרבות אישורי מכון 

 .התקנים, אישור רשויות כיבוי האש, אישורי העיריות וכל רשות מוסמכת אחרת

 
  יעדים ואסטרטגיה עסקית .2.27

בחו"ל היעד העסקי העיקרי של תחום הפעילות הנו להרחיב את פעילות החברה 

במטרה לפזר את הסיכון הנובע מהתמקדות בנכסים מניבים בישראל, ולצמצם 

יחד עם זאת,  את החשיפה הנובעת מן התנודות בשוק המקרקעין הישראלי.

בכוונת החברה להמשיך ולהשביח את המקרקעין הנמצאים בבעלותה ולקדם 

זמן רב,  אישור תוכניות בנין עיר חדשות לאותם שטחים, תהליכים אשר נמשכים

אך יאפשרו הגדלת זכויות בניה באותם שטחים, עליהן תוכל החברה לבנות 

נכסים חדשים עם שטחי השכרה גדולים יותר, או למכור את שטחי המקרקעין 

 כאמור.
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .2.28

תמשיך החברה לעסוק בקידום תב"ע לשני מגדלי  2018במהלך שנת  .2.28.1

בתל אביב, על שטחים המצויים בבעלות החברה, ואשר עליהם משרדים 

התוכנית של בית  מצויים כיום בנייני המשרדים בית מעריב, ובית קלקא.

ועדה המחוזית ואמורה להיכנס להפקדה להתנגדויות ומעריב אושרה ב

 ועדהול הועברעדה המקומית ובוה אושרהתוכנית של בית קלקא 

  המחוזית לאישור.

לקבלת היתר בניה לבנית המרכז תפעל החברה  2018במהלך שנת   .2.28.2

מ"ר  1,800-מ"ר מסחרי וכ 3,300 -שטח של כ המסחרי באילת שיכלול 

דונם הנמצא בחכירה  10 -למשרדים באילת על מגרש בשטח של כ

 ממינהל מקרקעי ישראל. 

מ"ר  10,000 -תנגדויות תוכנית לתוספת כתופקד לה 2018במהלך שנת  .2.28.3

בבעלות חברה  נכס , המיועדים למגורים על בניין כל בו ירושלים

 . 50%בשיעור  המוחזקת על ידי החברה

שלוש  MLPהפולנית  המאוחדתהחברה  רכשה  2017במהלך שנת  .2.28.4

השלימה  MLP, כמו כן .חטיבות קרקע נוספות בפולין והחלה בפיתוחן

רכישת פארק לוגיסטי בגרמניה המושכר לדייר אחד  2017החברה שנת 

מקדמת תוכניות  MLP .2018ת שאמור לעזוב את הנכס באמצע שנ

דייר  MLPמבנים חדשים בהתאם  ולבנייתלהריסת המבנים הישנים 

תנסה החברה לאתר  2018בשנת  .אתו מתנהל משא ומתן לשכירות

 קרקעות נוספות לפיתוח בגרמניה.

ית ילבנ תרומניה המיועד ,רכישת קרקע בבוקרשט השלימה MLPבנוסף, 

תוכניות לבניה על השטח  MLPתקדם  2018במהלך שנת  .פארק לוגיסטי

 ותפעל לאתר דיירים לשטח שנרכש.

להרחיב את פעילותה  MLPהאסטרטגיה של את פעולות אלו תואמות 

תממן את  MLP למדיניות נוספות בנוסף להמשך ההתרחבות בפולין.

באמצעות  עות והפיתוח העסקי בפולין ובמדינות אחרות רכישת הקרק

 .והלוואות בנקאיותגיוס אגרות חוב 

מ"ר, מרפאות ושירותים  36,000תב"ע לבניית מרכז גריאטרי בשטח של  .2.28.5

מ"ר, וכן מגדל  3,000 -מ"ר ומסחר בשטח של כ 14,000 -בשטח של כ

 11,000 -מתוכו שטח של כ מ"ר 60,000קומות בשטח של  50משרדים בן 

קומות במגדל המשרדים) יועברו בנויים ברמת  9.5-מ"ר למשרדים (כ

עלות בנייתם תופחת מהיטל ההשבחה  כאשר מעטפת לעיריית בני ברק

אושרה בוועדה המחוזית, התב"ע  אשר יחול בעקבות אישור התוכנית.

אחד  והתנגדויות שהיו לתוכנית נדחו על ידי הוועדה המחוזית,

למועד  המערערים הגיש בקשה להגיש ערר על החלטת הועדה המחוזית,

  עדה המחוזית בקשר לכך.וטרם התקבלה החלטת הו הדוחותאישור 
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תמשיך החברה לקדם שינוי תב"ע לבנית מלון  2018במהלך שנת  .2.28.6

התוכנית אושרה בוועדה המקומית  .גלי תכלת ובחברבהרצליה פיתוח 

עבור לאישור הוועדה המחוזית ף ובוולנת"ע ואמורה ל"בוולקחו

ה נמצאת בבעלות חברה בת שהיא האמורקרקע ה ולהפקדה להתנגדויות.

  .מהקרקע 50%הבעלים במושע של 

מידע זה הינו בלתי וודאי המידע בסעיף זה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד. 

ומבוסס על האינפורמציה הקיימת בקבוצה נכון לתאריך הדוח. התוצאות בפועל 

 עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה. 

 
 דיון בגורמי סיכון .2.29

 פעילות הקבוצה, בתחום הנכסים המניבים, מתאפיינת בגורמי הסיכון הבאים: 

 בישראל מצב בטחוני .2.29.1

מדיני בישראל, עלולה לגרום לירידה בביקושים -מצב הביטחוניהחמרה ב

 לשטחים המיועדים להשכרה.

בנוסף, ההתדרדרות במצב הביטחוני גורמים לירידה גדולה בכמות 

המבקרים בקניונים ובמרכזי קניות ברחבי הארץ. למצב הביטחוני אף 

 השפעה על הוצאות בגין אבטחה בקניונים השונים. 

 מימון לפרויקטים .2.29.2

קשיים בקבלת מימון מתאגידים בנקאיים או אחרים, עלולים להשליך 

 ולפתח את הפרויקטים אותם מנהלת , לבנותלהרחיבלרעה על האפשרות 

 החברה. ומתכננת

  מיתון כלכלי .2.29.3

 או משקים אחרים שבהם החברה פעילה גלישת המשק הישראלי

ולירידה בהכנסות ירידה בשווי נכסי המקרקעין , עלולה להביא למיתוןל

לרעה על תוצאות פעילותה של הקבוצה מהשכרת  משכירות ולהשפיע

 ר התפוסה בהם.נכסים ועל שיעו

 שינויים פיסקליים .2.29.4

שינויים קיצוניים במדד המחירים לצרכן ו/או ברמת הריבית עשויים 

להשפיע לרעה על הכנסות הקבוצה מתחום הנדל"ן והתחייבויותיה 

הפיננסיות. ירידה בקצב הצמיחה וגידול בעודפי ההיצע של השטחים 

ה מנכסים המיועדים להשכרה עשויים להשפיע לרעה על הכנסות הקבוצ

 מניבים.

 עלולגלישת שוק האירו למשבר כלכלי שיביא עמו לעליה באבטלה 

 להשפיע לרעה על הביקוש לשטחים להשכרה.

  קניות באינטרנט ובחו"לו פתיחת קניונים חדשים .2.29.5

פתיחה של קניון או מרכז מסחרי בסמוך לקניון או מרכז מסחרי של 

הקבוצה עלול לפגוע במספר המבקרים בקניון או המרכז המסחרי 

כאמור, להקטין את הפדיון בחנויות ולהשפיע על גובה דמי השכירות 
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המשך המגמה של נסיעות כמו כן,  .שישולם באותו קניון או מרכז מסחרי

עלול  ,בחו"ל והמשך הגידול של קניות באינטרנט קניות ןלחו"ל שמטרת

ללחץ להורדת מחירי  אשר עלולה לגרוםלגרום לפגיעה ברשתות האופנה 

 השכירות.

 

להלן טבלה המפרטת את מידת ההשפעה המוערכת על ידי החברה של 

 גורמי הסיכון השונים:

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון 

  גדולההשפעה  השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכוני מקרו   

 מצב בטחוני  + 

קשיים בהשגת  +  

 מימון

 סיכונים ענפיים   

 מיתון כלכלי  + 

 פתיחת קניונים             +  

 שינויים פיסקליים  + 
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 תחום הייזום והבניה .3

  הפעילות מידע כללי על תחום .3.1

, והגופים הפועלים בתחום הינו רחב ומגוון וברומניה בפולין תחום הייזום והבנייה בישראל

ל ביזמים קטנים המבצעים פרויקטים בודדים הכוללים מספר קטן של יחידות הח הינם

דיור, וכלה בחברות גדולות אשר מבצעות בו זמנית מספר פרויקטים הכוללים אלפי יחידות 

 דיור והינן בעלות מאגר קרקעות גדול. 

של החברה, כמו גם שיקולי הכדאיות ברכישת מקרקעין לבנייה,  מלאי הקרקעות הזמין 

פועלת החברה לאיתור . במקביל, מכוונים את רמת הפעילות של החברה בתחום

הזדמנויות לרכישת מקרקעין לבנייה במדינות ובערים בהן היא מוצאת רמת ביקושים 

בקידום תחום  ההחברהחלה  גבוהה יחסית, ושולי רווח גבוהים מפעילות הייזום, ולכן

ההתחדשות העירונית המאפשרת בניה של מספר גדול של יחידות דיור במרכז הארץ, 

 ., בעיקר בפוליןבחו"ל פעילותה אתהגבירה ו

ענף המסחר בקרקעות מושפע מעודפי היצעים של קרקעות וכן מהמצב הכללי של ענף 

גורר שיפור בענף הייזום וענף הנכסים המניבים, כאשר שיפור במצב ענפים אלה בהכרח 

 המסחר בקרקעות. 

בישראל, ענף הבנייה בכלל, ותחום הבנייה למגורים בפרט, מושפעים במידה רבה 

ממדיניות הממשלה הנוגעת להיקף הבנייה המיועדת למגורים, מדיניות שיווק קרקעות 

שבבעלות רשות מקרקעי ישראל, מנגנוני עידוד ותמרוץ ממשלתיים לרוכשי דירות 

ידי הגורמים -שונים בארץ, וקצב אישור הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים עלבאזורים 

 המוסמכים.

היקף הפיקוח והמעורבות הממשלתיים בתחום הפעילות האמור ואופן התנהלותם, לרבות 

חוסר תיאום השורר לעתים בין הרשויות השונות, מגדילים את מורכבות הוצאתם לפועל 

 ולעתים גורמים לעיכובם של הליכי ייזום וביצוע הפרויקטים.של פרויקטים ואת עלותם, 

 
 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם

 , להערכת החברה:והבנייהלהלן פירוט גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הייזום 

איתנות פיננסית המאפשרת מימון לביצוע פרויקטים ומקטינה את החשיפה  •

 הפיננסית.

ולת איתור קרקעות לביצוע פרויקטים, תמחור, ניתוח ותכנון נכונים של פרויקטים יכ •

 עתידיים.

 קבלת היתרים ואישורים לפרויקטים במועדים ובהיקפים שיאפשרו כדאיות כלכלית. •

 בקרה תקציבית ובקרה בתהליך על כל אחד מהפרויקטים. •

 יכולת לשווק ולמכור פרויקטים במהירות. •

 ם של החברה והפרויקטים ושמירה על מוניטין.מיצוב ומיתוג נכוני •

יכולת התקשרות עם חברות בניה וקבלני משנה בתחום הבניה למסחר ולמגורים, בעלי  •

ידי -אמינות מוכחת ויכולת עמידה בסטנדרטים ובלוחות הזמנים הנקבעים על

 הקבוצה. 
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יכולת בחינה מדוקדקת של מצבן הכלכלי והמשפטי של קרקעות נכון למועד  •

 קעה, כמו גם ביצוע הערכה בדבר הרווח הפוטנציאלי שלהן.ההש

יכולת רכישת קרקעות להן תב"ע מאושרת כך שלא יידרש שינוי ייעוד וכך שביצוע  •

 .הפרויקט יתאפשר תוך פרק זמן קצר יחסית

 .ביצוע פרויקטים באזורי ביקוש תוך פריסה גיאוגרפית נכונה •

ככל שלא תשיג החברה את  –בפרויקטים קבלת הסכמת דיירים  -בהתחדשות עירונית  •

הסכמת הדיירים לביצוע הפרויקט, או שיחליטו הדיירים להתקשר בהסכמים דומים 

עם חברה מתחרה, הרי שהפרויקטים שבתכנון החברה לא יצאו אל הפועל. למוניטין 

 היזם והאיתנות הפיננסית שלו משקל רב בנושא זה.

 

 תחום הפעילות ושינויים החלים בהםמחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של 

  מחסומי הכניסה

חוסן פיננסי המקנה יכולת לגיוס הון ומימון, המאפשרים להשקיע בקרקעות תוך  .א

 התבססות על הון עצמי ומינופו.

ידע וניסיון בתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על פרויקטים בתחום הנדל"ן ובהתנהלות  .ב

 מול רשויות התכנון.

 יות הפרויקטים.יכולת הערכת רווח .ג

 ידע וניסיון בביצוע הפרויקטים. .ד

 היכרות עם הגורמים הפועלים בענף הבניה. .ה

 מוניטין ומיתוג המאפשר שיווק מהיר של שטחים בנויים. .ו

בינוי -) איתור מתחמים מתאימים לפרוייקטים מסוג פינוי1בהתחדשות עירונית: ( .ז

שמבטיח את כדאיותו ) זכויות מספקות שמקבל היזם באופן 2; (38ו/או תמ"א 

) קבלת הסכמת הדיירים במתחמים בהם החברה רוצה 3הכלכלית של הפרוייקט; (

 לפעול.

  מחסומי היציאה

 תקופת ביצוע ארוכה של פרויקטים. .א

התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי בעלי זכויות, רשויות ורוכשים וכלפי גופים  .ב

 מממנים.

 .קושי במימוש מהיר של נכסים .ג

 לרוכשי דירות על פי חוק המכר (דירות).אחריות  .ד

 
 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו

קיימות חברות רבות העוסקות בתחום הבניה, ביניהן חברות גדולות,  במדינות הפעילות

דומיננטיות ואיתנות, הפועלות בפרישה ארצית. כמו כן קיימים גופים רבים, קטנים או 

 באזור גיאוגרפי מסוים.יחידים הפועלים בתחום 

להערכת הקבוצה, בתחום הבניה נסובה התחרות סביב מספר פרמטרים כשהעיקריים 

שבהם הינם: מיקומם הגיאוגרפי של השטחים המיועדים לבניה ורמת הביקוש לשטחים 
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 באותו אזור; איכות הבניה והמוניטין של הבונה.

ענף הבנייה למגורים בישראל מאופיין בתחרותיות רבה, בשל ריבוי החברות היזמיות 

והקבלניות העוסקות בבנייה בכלל ובהקמת מבנים למגורים בפרט. בנוסף, מספר 

הקרקעות למגורים בישראל ובעיקר במרכז הארץ, הינו מוגבל, ולכן קיימת תחרות בין 

מתאימים לבנייה, התקשרות בהסכמים  הקבלנים והיזמים השונים על איתור מתחמים

). כמו כן, בעלי קרקעות 38עם דיירים קיימים (במסגרת תוכניות פינוי ובינוי ותמ"א 

סמוכות או חברות היוזמות פרויקטים לבנייה באזורים סמוכים גאוגרפית, מציעים 

 מתחמים חלופיים לדיור ובכך מתחרים בפרויקטים שיוזמת החברה. 

של החברה הינם חברות יזמיות גדולות הפועלות בתחום  המתחרים העיקריים

ההתחדשות העירונית וכן יזמים וקבלנים קטנים הקיימים בשוק, המשמשים מתחרים 

בינוי מתבצעות -שכן בעוד שתוכניות פינוי 38בעיקר בנוגע לפרויקטים מסוג תמ"א 

בעלות איתנות במתחמים נרחבים יחסית ומתאפיינות בתחרות בין חברות יזמיות גדולות 

ידי יזם הפועל -ניתנים לביצוע במבנה בודד על 38פיננסית, פרויקטים מסוג תמ"א 

 בהיקפים מצומצמים. 

לאור האמור לעיל, הרי שקיים יתרון משמעותי לחברות יזמיות בעלות איתנות פיננסית 

 וניסיון בהקמת פרויקטים לבניה, המסוגלות לממן את עלויות הפרויקט לאורך זמן. 

כל שהדבר יתאפשר בפרויקטים מסוימים, החברה תנסה לפעול בהתאם לאסטרטגיית כ

בינוי אשר מצד אחד תאפשר לחברה להקטין את החשיפה הפיננסית ועלויות -פינוי-בינוי

המימון, ומצד שני תאפשר לחברה לשכן את הדיירים המפונים בדירותיהם החדשות 

ברה אפשרות להציע לדיירים במתחמים במקביל לפינוי הדירות הישנות, ובכך תקנה לח

 השונים, חלופה אטרקטיבית יותר ביחס למתחרותיה.

 "חוק המאכערים":

, פורסם ברשומות חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), 2017באפריל 

 הידוע כ"חוק המארגנים" או כ"חוק המאכערים".  2017-תשע"ז

עלי דירות אשר חתמו על הסכם לארגון עסקת החוק נועד להתמודד עם תופעה רווחת בה ב

פינוי ובינוי עם "מארגן" עסקת פינוי בינוי, נותרים כבולים לאותו מארגן חרף התעכבות 

העסקה. לפיכך, מטרתו העיקרית של החוק הינה לתחם את תקופת הכבילה, תוך תמרוץ 

טרם חתימה על  המארגנים לפעול ביעילות, בזריזות ובשיתוף מלא של בעלי הדירות במידע

 העסקה ובמהלכה.

החוק נועד למנוע מצבים בהם יזמים בתחום הפינוי בינוי ובעסקאות לשדרוג מבנים 

בינוי -, החתימו חלק מבעלי הדירות, לא השלימו את תהליך הפינוי38במסגרת תמ"א 

 ובשל הבלעדיות מנעו כל התקדמות בהמשך התהליך מול גורם אחר.

תתבטל עסקה לאור חוסר התקדמות וקובעת כללים החוק קובע את התנאים בהם 

לשקיפות וחשיפת המידע. בין התנאים שנקבעו בחוק קיימת דרישה לקיום כנס דיירים בו 

מהדיירים (ובמקרים מסויימים תתחלק ההשתתפות לשני כנסים),  40%ישתתפו לפחות 

צורה וזאת על מנת להבטיח שהעסקה תהיה קהילתית ולא תהיה התנהלות של היזם ב

 פרטנית מול כל דייר, ובכך יימנע מצב של "הפרד ומשול".

סעיפים נוספים בחוק קובעים את צורתו ותוכנו של הסכם לארגון עסקת התחדשות 

עירונית. כמו כן, נקבעו בחוק מנגנונים המאפשרים לדיירים לצאת מההתקשרות עם היזם 

ת הודעה של המארגן במקרה שהעסקה מתארכת, ללא קנסות, לרבות, אך לא רק, חוב

בדבר עמידתו בלוחות הזמנים המחוייבים בחוק, וכן חובת העברת מידע בתוך פרק זמן 
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 קצוב.

בנוסף החוק קובע אפשרות ביטול עסקה כאשר הממונה לעניין פניות דיירים בהתחדשות 

עירונית מאשר את פקיעת ההסדר. לאחר קבלת אישור כאמור, תימחק הערת האזהרה 

 רגן בלשכת רישום המקרקעין.אותה רשם המא

 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

פעילותה של הקבוצה בתחום הייזום והבנייה כפופה לדיני המקרקעין, לדיני התכנון 

והבניה ולדיני המסים במדינות בהן פועלת הקבוצה. הקבוצה כפופה לדרישות חוקיות 

דיני המכר והשכירות וכן בתחומים הקשורים בתכנון ובניה. בתחומים שונים, לרבות 

ידי קבלני משנה, כך שלמעשה, -פעילות הבניה של הפרויקטים של הקבוצה מתבצעת על

הקבוצה איננה נזקקת לשם פעילותה לרישיונות כלשהם או לעמידה בכללי תקינה 

יזום והבניה, כלשהם. לסקירה תמציתית של חוקים, תקנות וצווים החלים על תחום הי

 להלן. 3.10ראו סעיף 

הכולל  –יובא מידע פרטני אודות פעילות ייזום למגורים במסגרת התחדשות עירונית להלן 

בינוי ותוכנית מתאר -בעיקר הקמת פרוייקטים למגורים בישראל במסגרת תוכנית פינוי

", 38תמ"א " -" ובינוי-פינוירעידות אדמה ("ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני 

 בהתאמה:

 בינוי-תוכנית פינוי .3.1.1

בינוי, מוכרז שטח קרקע עליו קיימים ובנויים מבני -במסגרת פרויקט פינוי

-מתחם פינוי" או "המתחםמגורים ישנים כשטח פינוי בינוי (בסעיף זה: "

בינוי, -"), כאשר לאחר ההכרזה האמורה, ולאחר תחילת הליך הפינויבינוי

הבניינים הקיימים והבנויים במתחם נהרסים בצורה מבוקרת, ותחתם נבנים 

-בנייני מגורים חדשים. הסמכות להכריז על שטח קרקע כאמור כמתחם פינוי

-א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה33בינוי נתונה בידי הממשלה, וזאת מכוח סעיף 

 ").חוק התכנון והבניה(" 1965

 –כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 49בנוסף, בהתאם לסעיף 

בינוי -"), בסמכות הממשלה להכריז על מתחם פינויחוק מיסוי מקרקעין(" 1963

כמתחם במסלול מיסוי, וזאת לבקשת יזם המוגשת לוועדה להתחדשות עירונית 

א(ג) לחוק התכנון 33לעניין מתחמי פינוי ובינוי שמונתה בהתאם להוראות סעיף 

יה. בסמכות הוועדה האמורה להמליץ לממשלה להכריז בצו על שטח שבו והבנ

בינוי במסלול מיסוי, באופן שיחולו הוראות -יחידות לפחות, כעל מתחם פינוי 24

, הנוגעות לפטור ממע"מ 1975-א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו31סעיף 

 בהתקיימות תנאים מסוימים, והוראות הפרק החמישי לחוק מיסוי מקרקעין.

 תוקף הכרזת הממשלה כאמור, לא תעלה על שש שנים.

") מפנים את הדייריםבתחילת הפרויקט, בעלי הזכויות הקיימים (להלן: "

דירותיהם למשך כל תקופת הבניה. במהלך תקופה זו, הדיירים זכאים לקבל 

מהיזם דמי שכירות בגין הדירות החלופיות ששכרו. בנוסף, מקובל כי על היזם 

הדיירים המתפנים ערבויות בנקאיות משמעותיות, לרבות "ערבות להעמיד עבור 
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בשיעור של שווי הדירה החדשה שכל דייר צפוי לקבל, וכן, במקרה  36חוק מכר"

שקיימת משכנתא על דירה המיועדת להריסה, אזי, חלק יחסי מערבות חוק 

המכר מומר בערבות בנקאית. כמו כן, מקובל כי היזם יעמיד ערבות בנקאית 

פת, אוטונומית ובלתי מותנית, בסכום השווה לדמי השכירות בגין מספר נוס

חודשים כפי שנקבע בין הצדדים, וכן יישא בעלויות העברת הדיירים לדירות 

 השכורות, והכל כפי שיוסכם בין הדיירים ובין החברה לאחר משא ומתן ביניהם. 

חדש. בתום  במהלך תקופה זו, מבנה הדירות הישן נהרס ובמקומו מוקם מבנה

הפרויקט, הדיירים מקבלים דירה חדשה בבניין חדש, ויתר הדירות שנבנו, 

 נמכרות על ידי היזם.

 3.1.9בינוי, כמפורט בסעיף -פינוי-מתכונת פעולה אפשרית נוספת הינה בינוי

 להלן.

 קבלת הסכמת בעלי הדירות לעסקת פינוי ובינוי .3.1.2

בינוי, נדרש היזם לקבל את הסכמתם של כל בעלי -לצורך מימוש עסקת פינוי

 2006-. בהתאם להוראות חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו37הדירות במתחם 

"), במקרה שניתנה הסכמתם של בעלי הדירות שבבעלותם ארבע חוק הפיצויים("

חמישיות לפחות מתוך כלל הדירות שבמתחם, וכן שלושה רבעים לפחות 

מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמתחם צמודים לדירותיהם, וכן 

מתקיימים בהם שני אלה: (א) בבעלותם שני שלישים לפחות מהדירות בכל בית 

(ב) שני שלישים לפחות מהרכוש המשותף בכל בית -; ו38משותף שבאותו מתחם 

"); אזי, הרוב המיוחס(יחד: " 39משותף שבאותו מקבץ צמודים לדירותיהם

רשאי הרוב המיוחס להגיש נגד בעל דירה המסרב סירוב בלתי סביר לעסקה או 

המתנה את הסכמתו לעסקה בתנאים בלתי סבירים, תביעת נזיקין בשל הנזק 

 ביצוע העסקה. -איהנגרם להם עקב 

בטרם תוגש תביעת נזיקין כאמור לבית המשפט, רשאים בעלי הדירות 

שבבעלותם שני שלישים לפחות מתוך כלל הדירות שבמתחם ושני שלישים 

לפחות מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמתחם צמודים לדירותיהם, וכן 

בכל בית מתקיימים בהם שני אלה: (א) בבעלותם למעלה ממחצית מהדירות 

(ב) למעלה ממחצית הרכוש המשותף בכל בית משותף -משותף שבאותו מתחם; ו

שבאותו מתחם צמוד לדירותיהם; לפנות אל יו"ר הוועדה להתחדשות עירונית 

בינוי אשר תפקידו להכריע האם העסקה כדאית -לצורך מינוי שמאי פינוי

 ת.באילו תנאים תיחשב כדאי –מבחינה כלכלית, ואם אינה כדאית 

)(ב) לחוק התכנון והבניה, בסמכות הממשלה להאריך בצו 3א(33בהתאם לסעיף 

את תוקף הכרזתה על מתחמים להתחדשות עירונית לתקופה נוספת, ובלבד שלא 

יוארך ולא יחודש תוקפה של הכרזה כאמור או צו הכרזה אלא אם הרוב המיוחס 

 בינוי.-של בעלי הדירות התקשר בעסקת פינוי

מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים ("התקן"), הינו תקן  שקבעה 21תקן 

ונועד  2013מקצועי לעבודת שמאי המקרקעין אשר נכנס לתוקפו בחודש פברואר, 

                                                 
 1974-דירות), תשל"ה רוכשי(הבטחת השקעות של  לטובת הדיירים בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) המועמדת  36
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בינוי, -לסייע באיזון האינטרסים בין הגורמים השונים המעורבים בפרויקט פינוי

 דהיינו הרשויות, היזם ובעלי הדירות. 

ורט להלן: (א) החלק הראשון מתייחס לשלב בו התקן כולל שלושה חלקים כמפ

מתגבשת התוכנית למתחם, ושמאות המקרקעין מיועדת להיות חלק ממסמכי 

התוכנית ולהציג את הישימות הכלכלית של הפרויקט באופן שבו נבחנים האם 

בינוי מהוות תמריץ ראוי -כמות היחידות וזכויות הבנייה בתכנית המוצעת לפינוי

קה; (ב) החלק השני לתקן מתייחס לשלב בו נדרשת בחינת ליזם לביצוע העס

כדאיות התמורה אשר יקבלו כלל דיירי המתחם, ובדיקה אל מול סך הרווח 

(ג) החלק השלישי של התקן מתייחס למצב בו נדרשת בחינה של -החזוי ליזם; ו

סך התמורה המוצעת לדירה פרטנית הקיימת במתחם, ביחס לדירות אחרות 

 מסוגה.

בינוי. התקן -מטיל דרישות מינימום הנוגעות לרווח היזמי מפרויקט פינויהתקן 

ידי שמאי -קובע כי במסגרת בדיקת כדאיות כלכלית שמאית המבוצעת על

 25%-בינוי, ראוי כי הרווח היזמי יוערך בכ-מקרקעין בשלב הכנת תוכנית פינוי

תוכנית, מכלל העלויות הצפויות ליזם, ואילו בשלב שלאחר אישור ה 30%עד 

ראוי כי שיעור הרווח היזמי הראוי ליזם (לא כולל מימון) יעמוד על שיעור של 

. בחישוב עלויות הפרויקט, על השמאי להביא בחשבון את עלויות 25%עד  20%

המס בגין הפרויקט, ככל שישנן, ובכלל זה עלויות בגין היטל השבחה, כאשר 

כמת הרשות המקומית, רשאים לעניין זה, שר הפנים ושר הבינוי והשיכון, בהס

לקבוע כי במתחם לפינוי ובינוי לא תחול חובת תשלום היטל השבחה, וזאת 

ידי הוועדה הבינמשרדית להתחדשות -בהתאם לפרמטרים המפורסמים על

חיוב בהיטל השבחה עשוי להשליך על כדאיות התכנית, ולחילופין  .40עירונית

 תהפוך לכדאית.פטור מהיטל השבחה עשוי לגרום לכך שהתכנית 

במקרה שבו מסקנת השמאי הינה כי התוכנית אינה כדאית מבחינה כלכלית, 

 השמאי יציג באילו תנאים התוכנית תהיה כדאית. 

בנוסף, התקן מתייחס לבחינת התמורה הכלכלית המתקבלת בידי הדייר 

המפונה, וקובע כי התמורה הסבירה לבעל דירה מפונה הינה דירה חדשה וכיסוי 

פי התקן, מקובל כי בדירה החדשה תינתן -לויות הכרוכות בפינוי. עלכל הע

 מ"ר (כולל ממ"ד) וכן מרפסת וחניה. 25-תוספת שטח של כ

פי חישובי שווי שמבצע -זאת ועוד, חלוקת הדירות לדיירים המפונים מתבצעת על

שמאי המקרקעין. התקן מגדיר עקרונות לבחינת התמורה הראויה לבעל דירה 

מבנה ולהבחנה בין שוויין של שתי דירות שונות המצויות באותו ספציפית ב

מתחם. התקן קובע כי במקרה שימצא שמאי המקרקעין שוני בשוויין של 

מנת שהתמורה שתוענק לבעלי הדירות -הדירות, יהיה רשאי להציע דרך איזון על

 תהיה כדאית כלכלית עבור כל אחד מהם. 

                                                                                                                                                         
 .מפורטת תכנית לפי ובינוי פינוי במתחם חדש מבנה להקים כדי לפנות שיש משותפים בתים מקבץ או משותף בית  37
בבעלותם שני שלישים כאמור, ויש בבית המשותף יותר משני  –בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד  לעניין  38

 בעלי דירות.
 .בלבד אחת כדירה בבניין מהדירות %30-מ יותר שבבעלותו מי של הדירות ייחשבו, ומעלה דירות שש שבו בבניין  39
 .עירונית להתחדשות פרויקטים לקידום הממשלה מטעם זרוע לשמש ומטרתה ציבור נציגי תהכולל וועדה  40
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 כללי -38פרויקט תמ"א  .3.1.3

"תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה" (תמ"א 

והיא נועדה לעודד חיזוקם של מבנים קיימים  2005) נכנסה לתוקפה בשנת 38

שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה 

מבנים אשר פי ההערכות, מרבית ה-). על1975אשר נכנס לתוקפו בשנת  413(ת"י 

 אינם עומדים בדרישות תקן זה.  1.1.1980היתר לבנייתם הוצא בישראל לפני 

התוכנית קובעת הוראות למתן היתרי בנייה לצורך חיזוק מבנים בלבד, בין 

באמצעות חיזוק המבנה הקיים ובין באמצעות הריסתו ובנייתו מחדש תוך 

ספת זכויות בנייה, הוספת דירות חדשות לדירות הקיימות. התוכנית מקנה תו

אשר ברובן ניתנות כתמריץ ליזם המממן את חיזוק המבנים, כגון הקמת קומות 

נוספות למבנה, הקמת קומה חלקית על הגג, סגירה ומילוי של קומה מפולשת, 

הרחבת קומות קיימות בבניין לצורך תוספת יחידות דיור חדשות או לצורך 

נית אף מתירה חריגה מקווי בנייה הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה. התוכ

פי התוכנית המאושרת החלה על המקום, תוך קבלת הקלות מס -המותרים על

 ופטורים משמעותיים.

פי התוכנית, היזמים מקבלים מהדיירים הקיימים את הזכויות ליחידות -על

המגורים הנוספות במבנה ותביעות נוספות ובתמורה נושאים היזמים בכלל 

לדיירים, וזאת בהתאם להסכמים השונים הנחתמים בין היזמים עלויות הבנייה 

 לדיירים הקיימים, שעקרונותיהם במרבית המקרים דומים. 

 38/1פרויקט תמ"א  .3.1.4

במסגרת תוכנית זו, מחוזקים המבנים הקיימים ומתווספות להם שתי תוספות. 

הראשונה, יחידות מגורים למבנה אותן מקבל היזם לצורך מכירתן ואילו 

התוספת השנייה, יכולה לכלול הרחבת יחידות הדיור הקיימות לדיירים 

כן,  הקיימים ו/או חיזוק המבנה ו/או שדרוג השטחים הציבוריים וכיו"ב. כמו

במסגרת התוכנית וההתקשרות בין היזמים לדיירים הקיימים, מבוצעות 

תוספות בנייה מותרות שונות כגון מרפסות, מעליות, חניות, מחסנים, חדרי 

ממ"ד, שיפוץ לובי וכיוצ"ב, הכל בהתאם להסכמים הנחתמים בין היזם לדיירים 

כינוי "מסלול ובכפוף לקבלת היתרי בנייה מתאימים. תוכנית זו ידועה גם ב

 עיבוי". 

 38/2פרויקט תמ"א  .3.1.5

, מאפשר 2010") אשר נכנס לתוקפו בשנת 38/2("תמ"א  38התיקון השני לתמ"א 

(מבנה אשר הוצא היתר לבנייתו לפני  38להרוס מבנה ישן שעומד בתנאי תמ"א 

ידי מהנדס כי יש צורך בחיזוקו) ולבנות במקומו מבנה -ונקבע על 1.1.1980יום 

ן נועד להתמודד עם מקרים רבים בהם המבנים הקיימים אינם חדש. התיקו

 ניתנים לחיזוק כך שיעמדו בתקן הישראלי לעמידות בפני רעידות אדמה. 

נהרס המבנה הקיים ובמקומו נבנה מבנה חדש בתוספת  38/2במסגרת תמ"א 

יחידות דיור, אותן מקבל היזם. הדיירים הקיימים נותרים עם הזכויות בהן 

ב הפינוי בתוספת מסוימת לכל דירה, בהתאם להסכמים הנחתמים החזיקו ער

בינם לבין היזם ובכפוף לקבלת היתרי בנייה מתאימים ולקיום תנאים מתלים 
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שונים המקובלים בהסכמים כאלו. חריגה של קווי הבניין של המבנה החדש 

מקווי הבניין לפי התוכניות המפורטות החלות במקום תתאפשר בהתאם 

קרקעית עד לגבול -וכן תותר חנייה תת 38ועים במסגרת התמ"א לתנאים הקב

המגרש. התוכנית מפרטת את המסמכים שיש להגישם לוועדה המקומית כדי 

 לממש את ההסדר המוצע.

, 413מקובל בקרב אנשי המקצוע כי ביחס לתנאים המחמירים שמציב תקן 

התיקון נועד,  .41הריסה ובניית מבנה חדש עדיפה על פני חיזוקו של מבנה קיים

בין היתר, להקל על דיירים שאינם מוכנים לגור בתנאים לא נוחים בבניין 

שנעשים בו שיפוצים כבדים לאורך זמן באופן שבו במקום לשפץ בניין קיים, 

הדיירים מפונים, הבניין נהרס ותחתיו מוקם בניין חדש. בנוסף, התיקון מאפשר 

קה כלכלית לביצוע חיזוק באזורים בהם לא קיימת הצד 38מימוש תמ"א 

 .38/1במסגרת תמ"א 

 38/3פרויקט תמ"א  .3.1.6

") נועד להרחיב את סל הפתרונות 38/3("תמ"א  38התיקון השלישי לתמ"א 

) תוספת זכויות 1התכנוניים לעידוד חיזוק מבנים, והוא עוסק בנושאים הבאים: (

) 2(קומות (בהתאם למספר הקומות בבניין הקיים);  3.5בניה בהיקף של עד 

עידוד הריסת מבנים הזקוקים לחיזוק באמצעות מתן הקלות רבות, כגון חריגה 

מקו בניין, שילוב זכויות בניה מכוח תוכניות שחלות במקום וטרם מומשו 

) קביעת נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה 3וזכויות מכוח התמ"א וכיו"ב; (

במגרש אחר לצורך  ) מתן זכויות4להיתר הכוללת חיזוק מפני רעידות אדמה; (

) הבהרת היחס בין הוראות התמ"א לבין 5(-חיזוק מבנה הזקוק לחיזוק; ו

הוראות חוק ההתגוננות האזרחית בעניין הוספת מרחבים מוגנים למבנים 

לתמ"א, שעניינו קביעת הוראות בעניין אופן  38/3קיימים. בנוסף, תיקון א/

בדצמבר,  13נס לתוקפו ביום חישוב שטחי בנייה במסלול הריסה ובניה מחדש, נכ

 . כמו כן, בימים אלה מתגבש תיקון רביעי לתמ"א.2016

 הסכמת הדיירים .3.1.7

בהתאם לתיקון לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), 

, לאחר שניתן היתר בניה 2012אשר נכנס לתוקף בחודש יוני,  2008-תשס"ח

רך ביצוע הפרויקט הינו רוב מוחלט הרוב הנדרש לצו 38בהתאם להוראות תמ"א 

") רשאי לאשר המפקח), ואולם המפקח על המקרקעין ("100%של כל הדיירים (

את ביצוע הפרויקט, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי 

פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה -הדירות בבית המשותף, על

מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות  )80%היו בבעלותם ארבע חמישיות (

) מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם, ובלבד שניתנה לכל בעל דירה 80%(

בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו. בהחלטה כאמור על המפקח לשקול, 

בין השאר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד 

 ן.לביצוע העבודה והשלכותיה

                                                 
 .38"א לתמ 2ההסבר לשינוי מספר  דברי  41
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 לפינוי בינוי 38/2בין תמ"א  .3.1.8

לעיל) נושא  3.1.1בעוד שתחום הפינוי בינוי מוסדר בחקיקה (כמפורט בסעיף 

מנת לבצע פרויקט פינוי בינוי, יש -מוסדר בתוכנית מתאר ארצית. על 38תמ"א 

צורך בהוצאת תב"ע חדשה, הליך שעשוי להימשך מספר שנים ויכול להאריך את 

ישנה דרישה  38/2מ"א מנת לבצע פרויקט ת-משך הפרויקט. לעומת זאת, על

לקביעת מהנדס שהמבנה אינו עומד בתקנים לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה 

(התנאי מתקיים במרבית המבנים בארץ שהיתרי הבנייה מכוחם נבנו הוצאו לפני 

) וכן לקבלת היתר בניה חדש מועדה מקומית, תהליך שנמשך לרוב בין 1.1.1980

 חודשים. 24-ל 12

בלת הטבות מס, גודלה של דירה הנבנית במסגרת פרויקט תמ"א בנוסף, לצורך ק

מ"ר ביחס לדירתו הישנה. מגבלה זו אינה  25, מוגבל לגודל זהה או גדול עד 38/2

קיימת בתוכניות פינוי ובינוי אך קיימות מגבלות אחרות מכוח חוק מיסוי 

לעיל בהתאם  3.1.1מקרקעין בקשר עם שווי הדירה החלופית וכמפורט בסעיף 

-להוראות התקן (כהגדרתו בסעיף האמור) התוספת המקובלת היא בשטח של כ

 מ"ר.  25

יצוין כי הערבויות המשתלמות לדיירים המפונים בשני סוגי הפרויקטים הינן 

 ככלל זהות, ובעניין זה אין הבדל מהותי בין סוגי הפרויקטים.

 בינוי-פינוי-בינוי .3.1.9

במסגרת פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית, בכוונת החברה ליישם במקרים 

בינוי, ולפיה החברה -פינוי-מסוימים וככל שהדבר יתאפשר, אסטרטגיית בינוי

טיבות קרקע זמינות תפעל בפרויקטים בהם היא תוכל לקבל זכויות בניה בח

בינוי. בהקשר זה יצוין כי בדרך כלל נדרש -הממוקמות בסמוך למתחמי הפינוי

שיתוף פעולה מצד רשות מקרקעי ישראל בכל הקשור בהקצאת חטיבות קרקע 

בינוי, וכי -פינוי-פנויות ו/או החלפת קרקעות לצורך קידום פרויקטים מסוג בינו

הינו הזרוע המבצעת של קבינט הדיור , מטה הדיור הלאומי ש2017במהלך שנת 

בממשלת ישראל, גיבש תוכנית להקצאת קרקעות משלימות במחיר מוזל 

בינוי ובכך להפוך פרויקטים אפשריים לאטרקטיביים יותר עבור -לפרויקטי פינוי

יזמים. בהתאם לאסטרטגיה זו, קודם לפינוי מתחם מסוים (או חלקו) החברה 

אשר בהם תימסרנה דירות לדיירים הקיימים תבנה בניינים חדשים למגורים 

במתחם המיועד לפינוי ובינוי בתמורה להעברת הזכויות בדירות המיועדות 

לפינוי לחברה. בכך בכוונת החברה להקטין באופן משמעותי את הסיכון 

והעלויות הכרוכות בפרויקט, לרבות דמי השכירות לדיירים והערבויות 

לזכות הדיירים בתקופת הבנייה, וכן לייעל  הבנקאיות אותן על החברה להעמיד

את תהליך קבלת הסכמת הדיירים, שכן זמן ההמתנה עד לקבלת דירתם 

 החדשה, מתקצר באופן משמעותי. 

כמו כן, הקמת המבנה הראשון אליו מפונים הדיירים מתבצעת רק לאחר קבלת 

יננסי כל האישורים הנדרשים לביצוע הפרויקט. בשיטה זו, מצטמצם הסיכון הפ

 אותו נוטלת החברה בפרויקט הבנייה. 

נכון למועד הדוח, החברה החלה לפעול לקבלת הסכמת הדיירים במספר פרויקטים מסוג 
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בינוי, כאשר לתאריך הדוח הפרויקטים העיקריים בהם החברה -ומסוג פינוי 38/2תמ"א 

 להלן.  3.2פועלת הינם כמפורט בסעיף 

 

 הפרויקטים אשר בהקמתם מעורבת החברה .3.2

 כללי .3.2.1

עיקר פעילותה של הקבוצה הינה ביזום ופיתוח של פרויקטים על קרקעות 

. ובתחום פינוי בינוי ידי החברה או חברות בקבוצה-הנרכשות או הנחכרות על

פעילות הבנייה של קבוצת הכשרת הישוב מנוהלת באמצעות חברות פרטיות 

 בבעלות ושליטה מלאה של החברה. 

או  בייזום פרוייקטים על קרקעות ונכסים בבעלותההקבוצה פועלת בישראל,   

בעיקר במרכז הארץ ובמיוחד בגוש דן. להערכת החברה, , במסגרת פינוי בינוי

יפים, גבוהים יחסית, לאורך השנים, ביקושים רצ מאופיינים ברמהאזורים אלה 

  הפגיעה בהם פחותה מבאזורים אחרים.בתקופת מיתון וגם 

 החברה ליזום בניין למגורים גם בדרך שלהקבוצה החלה  2016במהלך שנת 

אלפא  –ההתחדשות העירונית בישראל בעיקר באמצעות הכשרת הישוב בישראל 

מעורבת במספר  הקבוצה. 77%  -חברה ציבורית בה החברה מחזיקה בכ בע"מ

כל לתאריך הדוח סך שונים, פרויקטים של התחדשות עירונית המצויים בשלבים 

 ההוצאות הקשורות לתחום נזקפו כהוצאה בדוחות הכספים של החברה.

 , כמו מרבית יזמי הנדל"ן, אינה מחזיקה בבעלותה מערך ואמצעי בנייההקבוצה  

  כך שלצורך הקמת הפרויקטים שהיא משתתפת בייזומם היא מתקשרת עם

קבלני בנין. לצורך הפיקוח על התקדמות הבנייה והתקדמות הפרויקטים, נוהגת 

בנוסף למנהליה גם להתקשר עם מהנדסי בנין המתמחים בפיקוח וליווי  הקבוצה

 פרויקטים בתחום הנדל"ן למגורים ולמסחר. 

ורש מחד הבנה עסקית ומקצועית בתחום הנדל"ן, ובכללן ד הקבוצהניהול עסקי 

במידע אודות הזדמנויות עסקיות  הקבוצההכרת השווקים וגורמים המזינים את 

, איתור הזדמנויות עסקיות, הקבוצההעולות בקנה אחד עם מאפייני הפעילות של 

ומאידך תזרים מזומנים איתן המהווה בסיס להון העצמי הנדרש לרכישת נכסי 

 הנדל"ן.

 מתמקדת בפולין בערים ורשה וגדנסקבחו"ל פעילות החברה בתחום הבניה 

. הבניה מתבצעת על קרקע בבעלות החברה. החברה וברומניה בעיר בוקרשט

עורכת מכרז בין מספר קבלים ושיטת העבודה היא על בסיס קבלן מפתח. עיקר 

המלאי הינו דירות למגורים וחלק קטן ממנו שטחי מסחר הנמצאים בקומת 

הכניסה של בניני המגורים. החברה מתקשרת עם בנקים לצורך קבלת מימון 

מתבצעת מהון עצמי של החברה. היקף המימון תלוי באופי לבניה. רכישת הקרקע 

ברומניה. בפולין  70% -בפולין וכמעלות הבניה  90% -כהפרויקט ובד"כ מכסה 

 במסגרת ההסכם אחוז מכירות המהווה תנאי להתחלת קבלת המימון. נקבע

המימון נלקח במטבע המקומי  ברומניה לא הוצב תנאי של מכירות מוקדמות.

) כאשר מחיר המכירה של הדירות גם הוא מתבצע לין ורון ברומניהבפו (זלוטי

 .במטבע המקומי
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לפרטים אודות המאפיינים של האזורים הגיאוגרפיים בהם פועלת החברה 

 לדוח התקופתי. 1.6במסגרת תחום הפעילות ראו סעיף 

ב' לדוחות 29לפרטים אודות דיני המס העיקריים החלים ביחס, ראו באור 

 הכספיים.

 

 נתונים מצרפיים .3.2.2

 תמצית התוצאות:

 :2017 -ו 2016, 2015בדצמבר  31להלן תמצית כלכלית של הנתונים עבור השנים שהסתיימו ביום 

 פרמטר

 לשנה שהסתיימה ביום

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 (באלפי ש"ח)

 111,085 41,925 88,379 הכנסות תחום הפעילות (מאוחד)

 10,644 )930( 19,123 רווח גולמי מתחום הפעילות (מאוחד)

 10,644 )930( 19,123 רווח גולמי מתחום הפעילות (חלק התאגיד)

 229,010 249,385 276,365 סך נכסי תחום הפעילות במאזן (מאוחד)

 

 31להלן פרטים אודות פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום 

 : 2017בדצמבר, 

 
מס' חודשים שחלפו 

 ממועד סיום הבנייה

 פולין

אלפי 
 זלוטי

אלפי 
 ש"ח

יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים שהקמתם 

 הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה 

0-6 71,153 70,798 

6-12 - - 

12-18 - - 

18-24 - - 

 3,277 3,293 (*) 24מעל 

 74,075 74,446 סך הכל

גיול מלאי יח"ד בפרויקטים שהקמתם הסתיימה 

 ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה (במונחי מספר יח"ד)

0-6 230 

6-12 - 

12-18 - 

18-24 - 

 3 (*) 24מעל 

 233 סך הכל
) 2018במרץ  26מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד סמוך לתאריך הדוח (מספר חוזי מכירה 

 (לגבי פרוייקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה לתום שנת הדיווח)
83 

, אשר אחת מהן נמכרה לאחר תאריך 4יח"ד באאורה פארק שלב  2 -ו 1יח"ד באאורה גדנסק שלב  1 -מורכב מ (*) 

. העלות יחידות אלה נעשתה בדיקה לירידת ערך ונמצא כי לא נדרשת הפרשה לירידת ערך בגין המאזן.

 .יחידות מסחרית 4 -מתייחסת ליחידות הדיור האמורות וכן ל
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 :צבר הכנסות ומקדמות
 

הכנסות שיוכרו בגין 

 חוזי מכירה מחייבים

מקדמות ותשלומים 

בגין הצפויים להתקבל 

 חוזי מכירה מחייבים

 באלפי ש"ח

 10,428 54,958 1רבעון  2018שנת 
 - - 2רבעון 
 - - 3רבעון 
 - - 4רבעון 

 - - 2019שנת 
 - - 2020שנת 
 - - 2021שנת 
 - - ואילך 2022שנת 

 10,428 54,958 סה"כ:

 

 ספקים וקבלני משנה:

זיהוי  

הספק / 

קבלן 

 המשנה

האם צד 

 קשור 

 [כן/לא]

היקף רכישות 

מהספק בתקופת 

 הדיווח

 (אלפי זלוטי)

משקל הספק מכלל 

רכישות התאגיד 

 המדווח 

(%) 

תלות 

מיוחדת 

 בספק

 [כן/לא]
2017 2016 2017 2016 

 לא 2% 66% 1,206 49,678 לא ספק א' 

 לא 1% 21% 786 15,537 לא ספק ב'

 לא 15% 2% 8,223 1,488 לא ספק ג'

 לא 69% 1% 43,852 828 לא ספק ד'

 

 בנייה למגורים בפולין .3.2.3

, חברה פולנית Mill-Yon Gdansk SAהבניה למגורים בפולין מבוצעת על ידי 

 ").יון-מילבבעלות ושליטה מלאות של החברה, והחברות הבנות שלה (להלן יחד "

 אאורה פארק ברובע וילנוב בוורשה 

 דונם בעיר וורשה, 60של  על קרקע בשטח ,יון-מילפרויקט בבעלות מלאה של 

מ"ר ושטחי מסחר בשטח של  83,031יחידות דיור בשטח של  1,100לבנית  ,בפולין

 מ"ר.  3,100

 2-, פרט להסתיימה מכירת כל יחידות הדיור 2017ברבעון האחרון של שנת 

המסחר כן נמכרו כל שטחי ו לעיל) 3.2.2יחידות דיור (ראה טבלה בסעיף 

 והפרויקט אוכלס במלואו.

 2-ו 1אאורה סקיי ברובע פראגה בוורשה, שלבים 

 581 -דונם המיועד לבניית כ 10.5 -ברובע פרגה של וורשה, בשטח של כ פרוייקט

מ"ר מסחרי ומשרדים נטו,  4,350 -מ"ר ו 33,153 -יחידות דיור בשטח נטו של כ
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, 30-35בשני שלבים. האזור מתאפיין בבניה לזוגות צעירים ומשפחות בגילאים 

קיימת תחבורה מעולה למרכז העיר ואחד ממרכזי הקניות הפופולריים בוורשה 

 מיליון זלוטי.  30סך של  יון-מילנמצא ממול לפרויקט. בגין הרכישה שילמה 

ראשון של השלב הסיימה את בניית  יון-ילמ 2017ברבעון האחרון של שנת 

. נכון למועד הדוח מסחרימ"ר  2,457 -יחידות דיור ו 361  בהיקף שלהפרויקט 

מהן הסתיימו אקטים נוטרייאלים סופיים  213יחידות דיור, אשר לגבי  271נמכרו 

  והן נמסרו. כמו כן, נמכרו ונמסרו כל שטחי המסחר.

יחידות מסחר  22-ו יחידות דיור 220בהיקף שני השלב ההחלה בניית  2018ינואר ב

 חודש. 24מ"ר. הבניה אמורה להסתיים תוך  13,282ומשרדים בשטח כולל של  

מ"ר מתוך השטחים   276דירות וכן  16למועד החתימה על הדוחות נמכרו 

 המסחריים.

 ורה גארדן ברובע ביוורנקה בוורשהאא

בחודש ממניותיה.  50% -יון החזיקה ב-הקרקע נרכשה באמצעות חברה שמיל

יון את יתרת המניות, כך שהיא מחזיקה במלוא הזכויות -מילרכשה  2018פברואר 

 הבארבע יחידות דיור 400ת ימיועדת לבני, הברובע ביוורנקה בוורשה בקרקע

 . שלבים

הסתיימה ועד  דות דיוריחי 112בהיקף השלב הראשון  בניית, 2017במהלך שנת 

במהלך שנת . יחידות דיור 68 ונמסרו למועד החתימה על הדוחות הכספים נמכרו

, אשר כבר קיים ת השלב השני של הפרויקטימתכוונת החברה להתחיל בבני 2018

 .יחידות דיור 96בהיקף של  היתר לבנייתו,

 פרויקט וורשה חדש  ברובע מוקוטוב בוורשה

מיליון זלוטי  המיועדת לבניית  21.8 תמורתקרקע  יון-למירכשה  2017 בספטמבר

פועלת לקבלת היתרי בניה והתחלת  יון-מילמ"ר מסחרי.  100 -ו יחידות דיור 196

 .2018שנת במהלך  בניה

 אאורה גדנסק בעיר גדנסקפרוייקט 

 יחידות דיור בשלושה שלבים. 410פרוייקט לבניית 

יחידות מסחריות  20 -יחידות דיור ו 236הכולל  'מכירת שלב א 2017עד לסוף שנת 

 ., וכולן נמסרוהסתיימה פרט ליחידה  מסחרית אחת

עד למועד דיור, ויחידות  124, הכולל 'בניית שלב בהסתיימה  2017במהלך שנת 

נמסרו  דירות והן 19החתימה על הדוחות הסתיימו אקטים נוטריאלים לגבי 

 .  2018נת לרוכשים במהלך הרבעון הראשון של ש

יחידות דיור. נכון למועד  50, הכולל ג' החלה בניית שלב 2018בתחילת שנת 

 חתימת הדוחות, נחתמו הזמנות לרכישת כל הדירות.

 בגדנסק 40ורה אפרויקט א

בעיר גדנסק בסמוך  מיליון זלוטי 20.8קרקע במחיר  יון-מילרכשה  2017ביולי 

פועלת לקבלת היתרי  יון-מיל. דיור יחידות 252המיועדת לבניית   ,לעיר העתיקה

 .2018שנת במהלך  בניה והתחלת בניה

הערכות החברה בנוגע למועדי קבלת היתרים, התחלת בניה והשלמת מכירות 

בפרוייקטים לעיל הינם מידע צופה פני עתיד שכן הן מבוססות על גורמים 

 ותנאים שאינם בשליטת החברה.
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 בנייה למגורים ברומניה .3.2.4

 בעיר בוקרשט פרויקט בניה

, התקשרה החברה בהסכם לרכישה, מאת צד שלישי, שאינו 2006בחודש מאי 

 Eagle Development Internationalקשור לחברה, של כל הון המניות של 

S.R.L.  לשעבר)- Or International S.R.L. " ) (בתמורת החברה הרומנית ,("

). החברה לתאריך הרכישה ש"חאלפי  70,000 -אלפי יורו (כ 12,500 -לסך של כ

הרומנית הינה חברה פרטית רשומה ברומניה, המחזיקה בזכויות בקרקע בעיר 

 דונם.  53-בוקרשט ברומניה, בשטח של כ

האישורים הנדרשים ו של הבניין הראשון  הסתיימה הבנייה 2017בדצמבר,  31 -ב

 73רו נמכ נכון לחתימת הדוחות  .2018התקבלו בתחילת שנת לאכלוס הבניין 

 דירות. 125מתוך  יחידות דיור

השני  ןהבניילבנות את מתכוונת החברה להתחיל  2018רבעון השני של שנת ב

 .יחידות דיור 104המיועד לבניה של 

הערכות החברה בנוגע למועדי קבלת היתרים, התחלת בניה והשלמת מכירות 

גורמים ותנאים בפרוייקט לעיל הינם מידע צופה פני עתיד שכן הן מבוססות על 

 שאינם בשליטת החברה.
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 פרוייקטים שאינם מהותיים מאוד .3.2.5

 )/ אלפי אירו פרוייקטים בהקמה ליום האחרון של שנת הדיווח (באלפי זלוטי
 

 נתונים כלליים על הפרוייקטים

שם פרוייקט 
 ומיקום

מועד רכישת 
הזכויות 
 בקרקע

מועד 
תחילת 
 הבנייה

 מועד סיום 
בנייה 
 משוער

 חלק החברה 
 האפקטיבי 
בפרוייקט 

(%) 

סה"כ 
 יחידות

סה"כ 
מ"ר 

ממוצע 
 ליח"ד

מ"ר 
ממוצע 
 ליח"ד 
שנותרו 
 במלאי

שיעור השלמה 
 כספי/הנדסי

סה"כ 
יחידות 
שטרם 

 42נמכרו

סה"כ 
הכנסות 
 צפויות

סה"כ 
עלויות 
 צפויות

סה"כ 
רווח 
גולמי 

 צפוי

סה"כ 
שיעור 
רווח 
גולמי 

 צפוי

 מטבע

 חברות בשליטה מלאה

אאורה 
 גדנסק 

 2שלב 

ינואר  2006דצמבר 
2016 

פברואר 
2018 

 זלוטי 14.7% 6,387 37,040 43,427 13 99% 44.2 44.2 124 100%

גייקוב פארק 
  בוקרשט

 1מס'  בניין 

פברואר 
2011 

 דצמבר
2015 

 אירו 8.2% 707 7,893 8,600 125 95% 80 80 125 100% 2018 מרץ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 73 –יחידות דיור ובג'ייקוב פארק  19  - 2ד למועד החתימה על הדוחות נמכרו באאורה גדנסק עעם זאת,  סופי.יחידות שנמסרו ללקוח ואשר נחתם בגינן הסכם נוטריאלי  –"יחידות שנמכרו"  42

 יחידות דיור.
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 פרוייקטים בהקמה ליום האחרון של שנת הדיווח (באלפי זלוטי / אלפי אירו) (המשך)
 

 נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרוייקט 

שם 
הפרוייקט 

 ומיקום

עלויות שהושקעו בפועל עד ליום 
31.12.2017 

יתרת עלויות 
צפויות שטרם 
הושקעו ליום 

31.12.2017 

נחתמו לגבי חוזי מכירה מלאי שטרם 
 31.12.2017מחייבים ליום 

סה"כ 
הכנסות 
שטרם 
 הוכרו

סה"כ רווח 
גולמי 
שטרם 

 הוכר

סה"כ 
שיעור רווח 
 גולמי צפוי

 מטבע

קרקע 
היטלים 
 ופיתוח

 בנייה

עלויות 
מימון 
שהוונו 

 לפרוייקט

עלות 
בספרים של 

המלאי 
הבלתי 

 מכור

צפי הכנסות 
מהמלאי 
הבלתי 

 מכור

מחיר 
ממוצע 

למ"ר לפיו 
חושב צפי 
ההכנסות 
של המלאי 
 הבלתי מכור

 חברות בשליטה מלאה

אאורה 
 גדנסק 

 2שלב 

 

 זלוטי 14.7% 6,387 43,427 7.7 43,427 36,688 352 2,485 25,175 9,028

ג'ייקוב 
פארק 

 בוקרשט
 1בנין 

 אירו 8.2% 707 8,600 0.8 8,600 7,522 371 240 6,411 871
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  :נתונים כלליים על הפרויקטים (הנתונים הכספיים באלפי זלוטי) – 2017בדצמבר,  31פרוייקטים שהקמתם הסתיימה ואכלוסם טרם הושלם במלואו ליום 
 

 שם הפרוייקט
 ומיקום

מועד 
רכישת 
 הקרקע

מועד 
תחילת 
 הבנייה

מועד סיום 
 בנייה 

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
 בפרויקט

(%) 

יח"ד 
שנותרו 

במלאי ליום 
31.12.2017 

עלות המלאי 
המיוחסת 

ליח"ד 
שנותרו 
במלאי 

(ליחידה 
אחת) ליום 
31.12.2017 

מ"ר 
ממוצע 
ליח"ד 
שנותרו 
 במלאי

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו 
 בפרוייקט, לפי תקופות

הכנסות 
צפויות 
מדירות 
 במלאי

רווח גולמי 
צפוי 

מדירות 
 איבמל

שיעור 
רווח גולמי 

צפוי על 
דירות 
 במלאי

(%) 

מתום 
התקופה 
ועד סמוך 

למועד 
 הדוח

שנים  2017שנת 
 קודמות

אאורה פארק 
 4וורשה שלב 

פברואר 
2006 

שנת 
2013 

דצמבר 
2014 100 2 331 55 1 68 210 1,757 171 9.7% 

 אאורה גדנסק
בעיר גדנסק שלב 

1 

דצמבר 
2006 

אפריל 
2010 

אוקטובר 
2012 100 1 327 63 - - 235 2,219 511 23% 

דצמבר  1אאורה סקיי 
2014 

דצמבר 
2015 

פברואר 
2018 100 230 308 61 82 131 - 108,872 37,718 34.6% 

  38,400 112,848 445 199 83   233     סה"כ
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 נתונים נוספים על יתרת ההכנסות הצפויות 2017בדצמבר,  31פרוייקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום 
 

 שם

 באלפי זלוטי, 2017בשנת בחוזים שנחתמו בפרויקט  דירות מחיר המכירה הממוצע למ"ר

מתום התקופה 
ועד סמוך 

 למועד הדוח
  1רבעון   2רבעון  3רבעון   4רבעון 

מחיר ממוצע למ"ר לפיו 
חושב צפי ההכנסות של 

 המלאי הבלתי מכור
 מחסנים וחניות)(כולל 

 6.8 7.1 7.6 7.0 7.6 7.2 4אאורה פארק וורשה שלב  

 7.0 - - - - - 1אאורה גדנסק שלב  

 6.8 - - - 6.2 7.0 1אאורה סקיי שלב 
 
 

 שם

 2017מספר יחידות שנמכרו בשנת 

  1רבעון   2רבעון  3רבעון   4רבעון  מתום התקופה ועד סמוך למועד הדוח

 22 15 24 7 1 4אאורה פארק וורשה שלב  

 - - - - - 1אאורה גדנסק שלב  
 - - - 131 82 1אאורה סקיי 
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 בזלוטי -נתונים כלליים על הפרויקטים -פרויקטים שהקמתם הסתיימה ומכירתם טרם הושלמה במהלך שנת הדיווח

 שם

 ומיקום

מועד 
רכישת 
 הקרקע

מועד 
תחילת 
 הבנייה

מועד 
סיום 
 הבנייה

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
(%) 

יח"ד 
 שנמכרו

מ"ר 
ממוצע 
 ליח"ד

 הכנסות שהוכרו
סה"כ עלויות 

 שהוכרו
סה"כ רווח גולמי 

 שהוכר
סה"כ שיעור רווח 

 גולמי (%)
מחיר ממוצע למ"ר 

 )VAT(ללא מע"מ/

תקופה 
 שוטפת

מצטבר 
מתחילת 
 הפרויקט

תקופה 
 שוטפת

מצטבר 
מתחילת 
 הפרויקט

תקופה 
 שוטפת

מצטבר 
מתחילת 
 הפרויקט

תקופה 
 שוטפת

מצטבר 
מתחילת 
 הפרויקט

תקופה 
 שוטפת

מצטבר 
מתחילת 
 הפרויקט

פרויקט 
אאורה 

  פארק
בעיר 

וורשה 
 4שלב 

פברואר 
2006 

משנת 
2008 
עד 
2013 

דצמבר 
2014 100 278 65.18 26,682 140,050 20,702 106,890 5,980 33,160 22 24 7.2 7.7 

פרויקט 
אאורה 
גדנסק 
בעיר 

גדנסק 
 Aשלב 

דצמבר 
2006 

אפריל 
2010 

אוקטובר 
2012 100 235 68 994 107,319 939 106,699 55 620 6 6 * 6.7 

פרויקט 
אאורה 
סקיי 

 1שלב 

דצמבר 
2014 

דצמבר 
2015 2017 100 131 61 64,977 64,977 44,308 44,308 20,669 20,669 32 32 6.2 6.2 

 
 

 ם בלבד.יאלא שטחים מסחרי* בגדנסק לא נמכרו דירות בתקופה השוטפת 
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 פרוייקטים בתכנון .3.2.6

 נתונים כלליים על הפרוייקטים:
 

 נתונים כלליים על הפרוייקטים -פרויקטים בתכנון

מיקום  שם
 הפרוייקט

מועד 
רכישת 
 הקרקע

עלות נוכחית 
 בספרים

תחילת מועד 
בנייה מתוכנן 

 בפרוייקט

מועד סיום 
בנייה 

משוער 
 בפרוייקט

האם הושג 
מימון/ליווי 

בנקאי 
 לפרוייקט

חלק התאגיד 
האפקטיבי 

 בפרוייקט (%)

 יח"ד בפרוייקט

 43מצב תכנוני נוכחי

מ"ר ממוצע  יח"ד
 ליח"ד

 
 2אאורה סקיי שלב 

 
רובע פראגה 

 וורשה

דצמבר 
2014 

 
 אלפי זלוטי 14,069

 אלפי ש"ח) 13,999(
 

 
 ינואר 
2018 

 

 ספטמבר
  כן 2019

100% 

 דירות 220
 מ"ר שטחי מסחר 22
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 3שלב  גדנסקאאורה 
 

 בעיר גדנסק
 פולין

אפריל 
2007 

 
 אלפי זלוטי 5,628

 אלפי ש"ח) 5,599(
 

 יוני 2018ינואר 
 דירות 50 100% לא 2019

 39 

בעיר ורשה  באאורה ורשה מוקטו
 פולין

ספטמבר 
2017 

 אלפי זלוטי 22,216
 ספטמבר 2018ספטמבר אלפי ש"ח) 22,105(

 דירות 196 100% כן 2020
 52 מ"ר מסחרי 100

בעיר גדנסק  גדנסק  40אאורה 
 פולין

יולי 
2017 

 אלפי זלוטי 21,343
 דצמבר 2018 דצמבר אלפי ש"ח) 21,236(

 דירות  252 100% כן 2020
 42 

 
 
 

                                                 
 נכון למועד חתימת הדוח אין תוכניות/בקשות לשינוי המצב התכנוני. 43
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 נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרוייקט
 

 נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים -פרוייקטים בתכנון

 מטבע
 שם

עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט עד 
 :31/12/2017ליום 

סה"כ 
יתרת 
עלויות 
צפויות 
שטרם 
 הושקעו

מחיר 
המכירה 
הממוצע 

בחוזים למ"ר 
מוקדמים 
שנחתמו 
בפרויקט 

(בכל תקופה), 
ללא 

, VATמע"מ/
לשנה 

שנסתיימה 
ביום 

31/12/2017 

חוזים חתומים (ככל שנחתמו חוזי 
 מכירה מחייבים), סמוך למועד הדוח:

מלאי שטרם נחתמו לגביו 
 חוזי מכירה מחייבים:

סה"כ 
הכנסות 

שטרם הוכרו 
 (א)+(ב)+(ג)

סה"כ 
רווח 
גולמי 
שטרם 

 הוכר

כ סה"
שיעור 
רווח 
גולמי 

 צפוי (%)

מספר 
חוזים 

מוקדמים 
 חתומים

הכנסות מחוזים 
חתומים מוקדמים 

 שטרם הוכרו:
צפי 

הכנסות 
מהמלאי 
הבלתי 
 מכור (ג)

מחיר 
ממוצע 

למ"ר לפיו 
חושב צפי 
ההכנסות 
של המלאי 

הבלתי 
 מכור

קרקע, 
היטלים 
 ופיתוח

עלויות 
מימון 
שהוונו 
 לפרויקט

תכנון 
 ואחרות

מקדמות 
שנתקבלו: 

 (א)

יתרת 
סכומים 

לקבל 
לפי 

חוזים: 
 (ב)

 
אאורה 

סקיי 
 2שלב 

10,707 347 3,015 63,689 - - 
- 

 
 

- 99,103 7.4 99,103 21,345 21.5% 

 בזלוטי
אאורה 
גדנסק 

 3שלב 
3,241 804 1,583 11,899 8 )*( 2,823 - 18,413 9.1 18,413 886 4.8% 

 אאורה
 13.6% 12,639 92,876 8.6 92,876 - - - - 58,021 394 - 21,822 במוקטו

אאורה 
 23.5% 22,397 95,319 8.6 95,319 - - - - 51,579 591 - 20,752 ואלואה

 
 חוזים לא מחייבים. 46נחתמו  )*(
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 פרוייקטים בהתחדשות עירונית .3.2.7

 כללי

הקבוצה החלה ליזום פרוייקטים  2016לעיל, במהלך שנת  3.2.1כאמור בסעיף 

, בוצעה 2016עד לאפריל  התחדשות העירונית. של בנייה למגורים בדרך של

פעילות זו על ידי חברה בת פרטית בבעלות מלאה של החברה, ובמסגרת זו 

אביב. החל -פיכמן בחולון ושלומציון בתל –מקדמת החברה שני פרוייקטים 

על ידי  פעילות הקבוצה בתחום ההתחדשות העירונית מבוצעת 2016מאפריל 

בעיקר באמצעות  "),אלפא"החברה הבת הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ (

") הישוב החדש(" אלפאהישוב החדש בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של 

וחברות בנות שלה. נכון למועד הדוח, הקבוצה פועלת לקבלת הסכמות דיירים 

במספר מתחמים כאשר למועד הדוח, פרוייקטים אלה נמצאים בשלבי ייזום 

להלן, כאשר בחלק מהפרויקטים החברה פועלת יחד  3.2שונים כמפורט בסעיף 

 עם שותפים. 

 הפרויקטים העיקריים 

רואה כפרוייקטים עיקריים למועד דוח זה הינם  הקבוצההפרוייקטים אשר 

פועלת לקידומם באופן שוטף, בהתאם להערכות  הקבוצהפרוייקטים אשר 

לגביי סיכויי התממשותם, בהתבסס על: ו/או אלפא, לפי העניין, החברה הנהלת 

) הסכמים 2) מצבם התכנוני והערכות הנהלה להיתכנות קבלת היתר; (1(

) הערכות הנהלה לסיכויי השלמת קבלת הסכמות הדיירים 3( -שנחתמו; ו

"). פרוייקטים עיקריים" -" וביחד פרוייקט עיקריהקיימים בכל פרוייקט ("

מקדמת נכון למועד דוח זה, אך  שהקבוצהייתכן שישנם עוד פרוייקטים 

, על בסיס הקריטריונים שתוארו לעיל, עדיין לא הבשילו דיים הקבוצהלהערכת 

 כדי להיחשב פרוייקטים עיקריים.

) 1קטגוריות: (הפרוייקטים העיקריים מסווגים בסיווג משנה על פי שתי 

 ) יתר הפרוייקטים.2פרוייקטים מהותיים מאוד; (

על ידי הנהלת החברה לצורך קביעה מהו פרוייקט מהותי מאוד כוללים  הסיווג

הבחינה האיכותית . )משפטית ותכנוניתפיננסית ובחינה איכותית (בחינה 

הקריטריונים  לפי לגבי כל פרוייקט בהתאם להערכות ההנהלהמבוצעת 

 :")הבחינה האיכותית(" המפורטים להלן

שיעור שיעור ההסכמה שהושג בפועל למול  –שיקוליים משפטיים   .1

  -; ו75%ההסכמה הנדרש העולה על 

 3 -פרק הזמן הצפוי לקבלת היתר בניה נמוך מ –שיקולים תכנוניים  .2

 .שנים

המפורטים להלן הבחינה הפיננסית מבוצעת לגבי כל פרוייקט לפי הקריטריונים 

 "):הבחינה הפיננסית("
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 חלק החברה ביתרת הרווח הגולמי הצפוי מן הפרוייקט, ואשר טרם הוכר .1

או יותר מסך ההון המאוחד של התאגיד ביום האחרון של שנת  10%מהווה 

 הדיווח; או 

חלק החברה ביתרת ההכנסות השנתיות הממוצעות הצפויות מן הפרוייקט  .2

יותר מהגבוה מבין סך  10%ביצוע, מהווה ביתרת התקופה שעד לסיום 

 הכנסות החברה המאוחדות בשנת הדיווח, או בשנה שקדמה לה, לפי הגבוה.

 

כמקיימים הן את הבחינה האיכותית והן את הבחינה הפרוייקטים אשר סוננו 

 כמפורט לעיל, סווגו כמהותיים מאוד. הפיננסית

הדירות המתוכננות " משמעו סך הכל יחס החלפה ממוצעבטבלאות להלן, "

 בפרוייקט, חלקי סך הכל הדירות הקיימות כיום במתחם האמור.

 

 :44להלן פרטים בדבר פרוייקטים עיקריים אשר סווגו כ"מהותיים מאוד" .3.2.7.1

 

 פיכמן -חולון  שם הפרוייקט: 

מס' יחידות דיור 
 בפרוייקט:

 116 קיימות כיום:

 מ"ר מסחרי 1,205 -דירות ו 250 על פי התוכנית:

צפויות להישאר 
 בידי היזם:

מ"ר מסחרי + פיצוי מנת"ע  1,205דירות +  134
 דירות שתופקענה.(*) 58בגין 

שטח ממוצע של הדירות הצפויות להישאר בידי 
 היזם, במ"ר:

108 

 75% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

92% 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

10 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

8 

 2.2 (*) יחס ההחלפה הממוצע:

הערכת עלויות צפויות (עלויות שכירות, עלויות 
 אחרות) (מ' ש"ח): פינוי, עלויות הריסה ועלויות

325 

 

פינוי בינוי  כפרויקטקיבל הכרזה  הפרויקט סטטוס תכנוני נכון להיום:
במסלול מיסוי. תוכנית בניין עיר תוגש במהלך 

והחברה עובדת על קידום   2018הרבעון השני של 
התוכנית בתיאום עם מחלקת מהנדסת העיר. 

 .התוכנית נמצאת בסמכות וועדה מקומית

                                                 
 בטבלאות.. חלק הקבוצה צויין %100 אינו החברה שחלק במקרה גם, הפרוייקט %100 עבור הינן להלן בטבלאות הנתונים 44
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דירות אמורות להיות מופקעות על ידי נת"ע לצורך  58הדירות הקיימות כיום כ  116מתוך (*) 

בנית הרכבת הקלה. בין החברה לבין נת"ע מתנהל משא ומתן לגבי גובה הפיצוי שתשלם נת"ע 

חלף הדיור החלופי שהיא צריכה לספק לדירים המופקעים, לדיירים יש אופציה מוגבלת בזמן 

 םהכלכליי םיצוי בגין דירתם לבין קבלת דירה בפרויקט. בחישובילבחור בין קבלת סכום הפ

קבלת דירה בפרויקט שהיא האופציה  תנלקח בחשבון שכל הדירים בוחרים באופציי

 השמרנית מבחינת כדאיות הפרויקט.

 
 

להלן פרטים בדבר יתר הפרוייקטים העיקריים (אשר לא סווגו כ"מהותיים  .3.2.7.2

 :45מאוד")

3.2.7.2.1.  

 ברלב - תל אביב שם הפרוייקט: 

מס' יחידות דיור 
 בפרוייקט:

 32 קיימות כיום:

 112 על פי התוכנית:

 54% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

80% 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

24  

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

12  

החברה מקדמת תב"ע נקודתית בסמכות ועדה  סטטוס תכנוני נכון להיום:
ונמצאת  5000מקומית במסגרת תוכנית ת"א 

 בדיאלוג מול צוות התכנון לעניין חלופות התכנון.

 

3.2.7.2.2.  

 חנקין חולון שם הפרוייקט: 

דיור מס' יחידות 
 בפרוייקט:

 מ"ר. 540חנויות בשטח כולל של  22 -דירות ו 30 קיימות כיום:

 מ"ר מסחרי. 536-דירות ו  122 על פי התוכנית:

 57% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

86% 

 6משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 

                                                 
 . חלק החברה מצויין בטבלאות.%100הפרוייקט, גם במקרה שחלק החברה אינו  %100הנתונים בטבלאות להלן הינן עבור  45
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 (חודשים):

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

6 

תוכנית בנין עיר תוגש לאישור הוועדה המקומית  סטטוס תכנוני נכון להיום:
. התוכנית 2018במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

 בסמכות ועדה מקומית.

 

3.2.7.2.3.  

 שלומציון -תל אביב  שם הפרוייקט: 

מס' יחידות דיור 
 בפרוייקט:

 34 קיימות כיום:

 50 על פי התוכנית:

 62% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

80% 

ההחתמות משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע 
 (חודשים):

12 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

12 

החברה פועלת לקבלת היתר בניה במסגרת  סטטוס תכנוני נכון להיום:
 אביב.-של תל תוכנית הרובעים

 

3.2.7.2.4.  

 גבולות פלורנטין –תל אביב  שם הפרוייקט:

 60 כיום:קיימות  מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 248 על פי התוכנית:

 38% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

7% (*) 

 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

1 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

12 

המתחם הוכרז על ידי משרד השיכון כמתחם לפינוי  סטטוס תכנוני נכון להיום:
בינוי במסלול מיסוי. כנדרש על פי התב"ע הקיימת, 
החברה מקדמת חלופת עיצוב אדריכלי מול צוות 

 התכנון.
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 (*) החברה נבחרה כיזם הפרוייקט על ידי נציגות הדיירים.

3.2.7.2.5.  

 פוזננסקי -תל אביב  הפרוייקט:שם 

 66 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 205 על פי התוכנית:

 38% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

25% 

ההחתמות משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע 
 (חודשים):

3 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

12 

המתחם הוכרז על ידי משרד השיכון כמתחם לפינוי  סטטוס תכנוני נכון להיום:
בינוי במסלול מיסוי. החברה מקדמת  תב"ע חדשה 

 בסמכות ועדה מקומית.

 

3.2.7.2.6.  

 44,46הרצל  -בת ים  שם הפרוייקט:

מס' יחידות דיור 
 בפרוייקט:

 45 קיימות כיום:

 180 על פי התוכנית:

 57% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

0 (*) 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

0 

הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור הערכת 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

18 

החברה מקדמת תב"ע חדשה למתחם. הועברו חלופות  סטטוס תכנוני נכון להיום:
 בינוי למהנדס העיר ופועלים לקדם חלופה מוסכמת.

 בעלי הזכויות מינו נציגות דיירים ועורך דין מטעמם, אשר בחרו בחברה כיזם. החברה (*) 

 מקיימת משא ומתן עם הגורמים האמורים על הסכם דיירים מחייב.

3.2.7.2.7.  

 אילת –בת ים  שם הפרוייקט:

 196 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:
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 960 על פי התוכנית:

 77% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

0 (*) 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

0  

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

12 

החברה מקדמת תב"ע חדשה למתחם. הועברו  סטטוס תכנוני נכון להיום:
חלופות בינוי למהנדס העיר ופועלים לקדם חלופה 

 מוסכמת.

בעלי הזכויות מינו נציגות דיירים ועורך דין מטעמם, אשר בחרו בחברה כיזם. החברה  (*) 

 מקיימת משא ומתן עם הגורמים האמורים על הסכם דיירים מחייב.

3.2.7.2.8.  

 בן גוריון -רמלה  שם הפרוייקט:

 857 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 3500 על פי התוכנית:

 77% ברווחי הפרוייקט (%):חלק החברה 

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

0 (*) 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

0 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

24  

החברה קידמה תב"ע מול גורמי התכנון בעיר.  נכון להיום:סטטוס תכנוני 
לאחר שהתקבלה המלצה של הועדה המקומית 
וטרם הופקדה לדיון בועדה המחוזית, הוחלט 
להגיש תב"ע חדשה, המבטלת את התוכנית 
הקודמת שהוגשה. החברה מקיימת פגישות עם 
צוות התכנון העירוני לצורך גיבוש המתווה לתב"ע 

 החדשה.

-noמבעלי הזכויות בחרו בחברה כיזם וחתמו על כתבי הרשאה לתכנון ( 80% -למעלה מ (*) 

shop בעלי הזכויות מינו נציגות דיירים ומשרד עו"ד המייצג אותם במשא ומתן .(

דירות מתוך הדירות שבמתחם הינן דירות  40 -המתקיים עם החברה. יצויין כי כ

והעירייה הליך נפרד למציאת פתרון לדיירים  "עמידר". החברה תקיים מול חברת עמידר

 המשתכנים בדירות אלו.
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3.2.7.2.9.  

 לסין –תל אביב  שם הפרוייקט:

 8 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 17 על פי התוכנית:

 61% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

0 (*) 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

0 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

8 

לקראת הגשת בקשה להיתר בניה, הנשענת על  סטטוס תכנוני נכון להיום:
 ותוכנית הרובעים. 38הוראות תמ"א 

הזכויות בחרו בחברה כיזמית הפרוייקט ומינו נציגות דיירים ועורך דין מטעמם. בעלי  (*) 

החברה מקיימת עם הגורמים הללו משא ומתן לחתימת הסכם מחייב, הנמצא בשלבים 

 מתקדמים.

 

3.2.7.2.10.  

 בלוך  -תל אביב  שם הפרוייקט:

 11 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 21 על פי התוכנית:

 61% ברווחי הפרוייקט (%):חלק החברה 

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

0 (*) 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

0 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

8 

לקראת הגשת בקשה להיתר בניה, הנשענת על  להיום:סטטוס תכנוני נכון 
 ותוכנית הרובעים. 38הוראות תמ"א 

(*) בעלי הזכויות בחרו בחברה כיזמית הפרוייקט ומינו נציגות דיירים ועורך דין מטעמם. 

החברה מקיימת עם הגורמים הללו משא ומתן לחתימת הסכם מחייב, הנמצא בשלבים 

 מתקדמים.
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3.2.7.2.11.  

 התאנה –נה יב שם הפרוייקט:

 288 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 1300 על פי התוכנית:

 57% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

40% 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

6 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

12 

החברה מקדמת תב"ע למתחם. במסגרת התב"ע  סטטוס תכנוני נכון להיום:
החברה פועלת לקבלת שטחי השלמה ליתר 
הבינוי. החברה מקיימת סבבי הערות ובחינת 

 חלופות תכנון עם מהנדס העיר.

 

3.2.7.2.12.  

 ווה דודנ -חיפה  שם הפרוייקט:

 571 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 2900 על פי התוכנית:

 38% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

0  (*) 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

0 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

 חודשים לכל מתחם בר ביצוע (*) 24

החברה הגישה למהנדס העיר וצוות התכנון  סטטוס תכנוני נכון להיום:
הצעת בינוי ותמהיל דירות לכלל המתחם. 

 החלופה נבחנת על ידי צוות התכנון.

ות הדיור הקיימות במתחם, חולק הפרוייקט ל"מתחמים ברי בשל המספר הרב של יחיד (*) 

ביצוע". במרבית המתחמים הללו, חלק ניכר מבעלי הזכויות בחר בחברה כיזמית הפרוייקט 

). בכל מתחם בר ביצוע מונתה נציגות דיירים no shopוחתם על כתבי הרשאה לתכנון (

חתימה על הסכם מחייב עם ומשרד עורכי דין המייצגם. החברה החלה במשא ומתן לקראת 

 חלק מן המתחמים ברי הביצוע.
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3.2.7.2.13.  

 הרצל –ראשון לציון  שם הפרוייקט:

 24 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 120 על פי התוכנית:

 39% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
סמוך למועד בפועל 
 דוח זה:

0 (*) 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

0 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

24  

החברה מקדמת תב"ע למתחם מול מהנדס  סטטוס תכנוני נכון להיום:
 העיר.

הפרוייקט וחתמו על כתבי הרשאה לתכנון מבעלי הזכויות בחרו בחברה כיזמית  80%מעל  (*) 

)no shop .במתחם ישנם מספר בעלי זכויות דומיננטיים אשר מולם מתנהל משא ומתן .(

 בימים אלה בעלי הזכויות פועלים למינוי נציגות דיירים ועורך דין דיירים.

 

3.2.7.2.14.  

 פתיה טרומן -רמת גן  שם הפרוייקט:

 18 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 63 על פי התוכנית:

 77% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

100% 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

2 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 הנדרש (חודשים):ההסכמה 

0   

עיריית רמת גן מקדמת מדיניות תכנונית לרובע  סטטוס תכנוני נכון להיום:
בו נמצא המתחם. לכשזו תפורסם, תוגש תב"ע 

  נקודתית על בסיס מדיניות זו.
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3.2.7.2.15.  

 קרית משה -רחובות  שם הפרוייקט:

 50 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 350 על פי התוכנית:

 77% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

56% 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

11 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

12 

משרד השיכון ועיריית רחובות מקדמים  תכנוני נכון להיום:סטטוס 
בותמ"ל תב"ע לשכונת קרית משה. התב"ע 

 הופקדה להתנגדויות. 

 

3.2.7.2.16.  

 דה האז -תל אביב  שם הפרוייקט:

 23 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:

 43 על פי התוכנית:

 61% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

הדיירים שיעור החתמת 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

0 (*) 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

0 

הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה לשיעור 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

8 

הנשענת על לקראת הגשת בקשה להיתר בניה,  סטטוס תכנוני נכון להיום:
 ותוכנית הרובעים. 38הוראות תמ"א 

 

בעלי הזכויות בחרו בחברה כיזמית הפרוייקט ומינו נציגות ועורך דין מטעמם. החברה מנהלת  (*) 

 עם הגורמים הללו משא ומתן על הסכם מחייב, הנמצא בשלבים מתקדמים.

3.2.7.2.17.  

 גיורא –אור יהודה  שם הפרוייקט:

 24 קיימות כיום: מס' יחידות דיור בפרוייקט:
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 96 על פי התוכנית:

 68% חלק החברה ברווחי הפרוייקט (%):

שיעור החתמת הדיירים 
 בפרוייקט (%):

 100% שיעור נדרש:

שיעור החתמה 
בפועל סמוך למועד 

 דוח זה:

0 (*) 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע ההחתמות 
 (חודשים):

0 

לשיעור הערכת הנהלה לגבי הזמן הצפוי להגעה 
 ההסכמה הנדרש (חודשים):

8 

על פי המדיניות התכנונית המתגבשת של עיריית  סטטוס תכנוני נכון להיום:
אור יהודה, חלק ממתחם קרית גיורא מיועד 
ל"עיבוי ותוספת". החברה בחרה לקדם תב"ע 
נקודתית לתת המתחם המפורט בטבלה זו, 

 ואשר  יוחד ע"י העירייה לפינוי בינוי.  

בעלי הזכויות בחרו בחברה כיזמית הפרוייקט ומינוי נציגות ועורך דין מטעמם. החברה  (*) 

 מנהלת עם הגורמים הללו משא ומתן על הסכם מחייב.

 

הערכות החברה בדבר יכולותיה להוציא לפועל את הפרויקטים כמתואר בטבלאות 

. מובהר כי 1968-לעיל, הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

אין כל וודאות שהערכות אלו תממשנה בפועל, וזאת עקב גורמים שאינם בשליטת 

פי -החברה ובכלל זה: (א) אין כל וודאות כי יתקבלו הסכמות הדיירים הנדרשות על

דין; (ב) אין כל ודאות לגבי גבולות כל מתחם רלוונטי, ובהתאם לכך עשוי להשתנות 

ידי -(ג) אין כל וודאות כי התב"עות המוצעות עלמספר הדירות הקיימות במתחם; 

ידי הגורמים הרלבנטיים; (ד) אין כל -החברה לפרויקטים העיקריים יאושרו על

וודאות שהפרויקטים שיאושרו יהיו פטורים מהיטלי השבחה או שיחולו עליהם 

היטלי השבחה מוקטנים; (ה) אין כל וודאות לגבי החלטות אחרות שיתקבלו על ידי 

ות תכנון ואשר עשויות להיות להם השלכות על היתכנות הפרויקטים העיקריים מוסד

או סיכויי התממשותם; (ו) אין כל וודאות כי החברה תבצע את הפרויקטים 

העיקריים ובהיקפים בהם היא מעוניינת; (ז) אין כל וודאות כי לא יחולו שינויים 

קריים; (ח) אין כל וודאות בתשומות הבנייה עד למועד ביצוע איזה מהפרויקטים העי

באשר ליכולת לשווק את יחידות הדיור בפרויקטים; (ט) אין כל וודאות באשר 

(י) אין כל וודאות -למחירים בהם ישווקו יחידות הדיור בפרויקטים, ככל שיבוצעו; ו

בדבר הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים ו/או בדבר הוצאתם אל הפועל בסופו של 

 דבר.
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 נתונים כלליים על הפרוייקטים (הנתונים הכספיים באלפי ש"ח) –עתודות קרקע  .3.2.8

 

 
 
 

 

                                                 
 נכון למועד חתימת הדוח אין תוכניות/בקשות לשינוי המצב התכנוני. 46
 בפועל.הנתון מתייחס ליחידות מגורים. לגבי השטחים המסחריים הפיצול ייקבע בהתאם למכירה  47

 שם ומיקום

 2017עלויות הקשורות בעתודת הקרקע, ליום האחרון של שנת 

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
(%) 

 שטח
 בדונם

 זכויות בנייה

מועד 
 רכישה

עלות 
מקורית 

 (א)

עלויות 
מימון 
שהוונו 
 לקרקע

 (ב)

עלויות 
תכנון 
 אחרות

 (ג)

ירידות 
ערך 

שנרשמו 
 במצטבר

 (ד)

עלות נוכחית 
בספרים ליום 

31.12.2017 
 (א)+(ב)+(ג)+

 (ד)

מספר 
יח"ד 
לפי 
מצב 

תכנוני 
 נוכחי

 46מצב תכנוני נוכחי

 47ליח"דמ"ר ממוצע  יח"ד/ ייעוד אחר

 חברות מאוחדות

יוני  קרקע בגיאורגיה
2007 3,261 - - - 3,261 - 100 70  - - 

מאי  קרקע בבוקרשט, רומניה
 81 מגורים 1,415 49.2 100 1,415 78,660 - 831 - 77,829 2006
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השינויים בעלויות הבניה ולשינויים להלן ניתוח רגישויות לשינויים בשיעור הרווח הגולמי לאור 

ביחס לפרוייקטים בחו"ל בהם מעורבת  י מכירהבשיעור הרווח הגולמי לאור שינויים במחיר

 החברה למועד חתימת הדוח (באלפי ש"ח):

שינויים בשיעור הרווח הגולמי לאור  פרוייקט

 השינויים בעלויות הבניה

שינויים בשיעור הרווח הגולמי לאור 

 במחירי מכירהעליה/ירידה 

 עליה/ירידה

 -בעלויות הבניה ב
 השינוי עליה/ירידה

5% 10% 15% 5% 10% 15% 

 חברות בשליטה מלאה:

 70% 48% 25% הבניה הושלמה 4אאורה פארק וורשה שלב 

בעיר גדנסק  אאורה גדנסק

 1שלב 
 44% 30% 16% הבניה הושלמה

בעיר גדנסק  אאורה גדנסק

 2שלב 
 2% 1% 1% בחוזה עם קבלן קּוַּבעהמחיר 

בעיר גדנסק  אאורה גדנסק

 3שלב 
 25% 17% 9% בחוזה עם קבלן קּוַּבעהמחיר 

 אאורה סקי 

 1שלב 
 13% 9% 5% הבניה הושלמה

 אאורה סקי 

 2שלב 
 48% 33% 17% בחוזה עם קבלן קּוַּבעהמחיר 

 26% 23% 20% בחוזה עם קבלן קּוַּבעהמחיר  ג'ייקוב פארק בוקרשט

 83% 58% 30% 69% 46% 23% קרקע בוורשה

 42% 30% 16% 35% 23% 12% קרקע בגדנסק

 

הינו  העלויות וההכנסות הצפויות, המידע המפורט בטבלאות דלעיל בדבר צפי מועד סיום מכירות
מידע צופה פני עתיד. מידע זה מתבסס על תחזיות מכירות ותוכניות עבודה של החברה, נכון 
למועד הדוח. על פי ניסיון העבר של החברה, קיימת אפשרות כי הצפי למועד סיום המכירות 
יידחה בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, כגון הביקושים ליחידות הדיור, שינויי שערי מטבע 

, העלויות וההכנסות באלה. לפיכך, יתכן כי הפרטים בדבר צפי מועד סיום המכירות וכיוצא
 יהיו שונים בפועל מהערכות החברה, כאמור. הצפויות
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 :נתונים כלליים על הפרוייקטים העיקריים בישראל (הנתונים הכספיים באלפי ש"ח) –עתודות קרקע  .3.2.9

 

 רכישהמועד  מיקום שם

 2017עלויות הקשורות בעתודת הקרקע, ליום האחרון של שנת 
 (אלפי ש"ח)

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
 בפרוייקט

(%) 

 שטח

 זכויות בניה
 מצב תכנוני מבוקש / מתוכנן מצב תכנוני נוכחי

עלות 
 מקורית

 (א)

עלויות מימון 
שהוונו 
 לקרקע

 (ב)

עלויות 
תכנון 
 אחרות

 (ג)

ירידות 
ערך 

שנרשמו 
 במצטבר

 (ד)

עלות 
נוכחית 
בספרים 

ליום 
31.12.2017 
 (א)+(ב)+
 (ג)+(ד)

יח"ד / 
ייעוד 
 אחר

מ"ר 
ממוצע 

ליח"ד / 
ייעוד 
 אחר

יח"ד / 
ייעוד 
 אחר

 סטאטוס הליכי תכנון

הרצליה  פאת ים
 פיתוח

-ו 1964
1988 9,869 - - - 9,869 50 

מגרש 
בשטח 

ברוטו של 
דונם  12-כ

על שפת 
הים 

בהרצליה 
 פיתוח

 מלונאות

14,000 
מ"ר 

ברוטו 
לבנית 

144 
חדרי 
 מלון

הוגשה 
תבע 

להזזת 
קווי 

הבניין 
מעבר 

 300-ל
מטר 
 מהים

עדה ותב"ע שאושרה בו
חופים  מורית בוועדה לשיהמקומ

עדה המחוזית והולנת"ע יועבר לו
  לאישור ולפרסום להתנגדויות.

 יפו
שד' 

ירושלים 
(*) 

1956 32,213 - - - 32,213 67% 

מגרש 
בשטח 

ברוטו של 
 דונם. 2.2 -כ

יח"ד  94
 200-ו

מ"ר 
 למסחר

נמכרה  15/3/2018בתאריך  לבניה מ"ר 80
 48הקרקע.

 השנה.הנתונים בטבלה לעיל מתייחסים ליתרת הקרקע לאחר מכירת חלק מן הנכס  (*)

                                                 
 .025468-01-2018, מס' אסמכתא 2018במרץ  18ראה דוח מיידי מיום  48
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 הכרה בהכנסות .3.3

-עלההכנסות מתחום הייזום והבניה מוכרות  2008בינואר,  1 -החל מה בישראל, 

 .פי שיטת שיעור ההשלמה

ההכנסות מתחום הייזום והבנייה מוכרות רק לאחר חתימת  – וברומניה בפולין

ההסכם הסופי עם הלקוח, קרי: לאחר השלמת הבנייה ומסירת החזקה בדירה 

 לרוכש.

 

 לקוחות .3.4

ים. בתחום הבניה המבנים הנבנים בתחום עסקי הבניה נמכרים ללקוחות שונ

למגורים הלקוחות הם לקוחות פרטיים ובתחומים האחרים מדובר בלקוחות 

לקבוצת הכשרת הישוב אין לקוח אחד בתחום עסקי הבניה שהכנסותיה  .עסקיים

 או יותר מסך כל הכנסותיה.  10% -ל 2017ממנו הגיעו בשנת 

 

 שיווק והפצה .3.5

איתם היא מתקשרת הקבוצה פועלת באמצעות גורמי שיווק ומתווכים 

. , או באמצעות אנשי מכירות המועסקים על ידי החברהבהתקשרויות חד פעמיות

בהתאם לאופיו של כל פרוייקט והאיזור בו הוא קבוצה מחולק בריכוז השיווק 

בבנייה לגופים  השיווק וניהול נכסים וסמנכ"ל פיתוחסמנכ"ל ידי -נעשה עלנמצא, ו

 הפרויקטים בבנייה למגורים. יידי מנהל-למסחריים (משרדים, מסחר וכד') וע

 
 תחרות .3.6

הקבוצה יוזמת ומנהלת פרויקטים בתחום הנדל"ן. ככזאת, היא מתחרה מול 

, העוסקים ביזום, בהשקעות ובניהול פרויקטים ובפוליןגופים רבים מאד, בארץ 

בנדל"ן, גופים פרטיים, גופים ציבוריים, קרנות מסוגים שונים, ועוד גופים רבים 

אחרים. אין באפשרות החברה להעריך את חלקה בשוק ואין באפשרותה לסמן 

חברה כזו או אחרת כמתחרה עיקרית שלה. עם זאת, בהתחשב בכמות הפרויקטים 

 ומספר וגודל היזמים השונים, חלקה הינו בלתי מהותי.

הקבוצה חשופה לתחרות מצד מספר רב של חברות העוסקות בבניית מבני מגורים 

ובפיתוח נדל"ן למשרדים ומסחר וכן בעלים אחרים של נדל"ן בגוש דן בו 

. התחרות קיימת הן בתחום של חיפוש בישראל נכסי הקבוצהעיקר ממוקמים 

כירה וכן ואיתור מקרקעין מתאימים למטרות ייזום, פיתוח, הקמה, השכרה או מ

באיתור שוכרים או רוכשים לנכסי הקבוצה. לרשות חלק מהמתחרים עומדים 

 משאבים גדולים מאלה העומדים לרשות הקבוצה. 

הדגשת הפרמטרים המייחדים את מתמודדת עם התחרות באמצעות  הקבוצה

ברמת התכנון וברמת הביצוע, ובמידת האפשר ברמת המחירים,  –המוצרים שלה 

, בחינה הקבוצהאיכותית, מתן דגש על איכות השירות ואמינות הקפדה על בניה 

 .הקבוצהוייעול מתמידים של ערוצי השיווק ושמירת המיצוב והמיתוג של 

תחום ההתחדשות העירונית מאופיין בתחרות רבה, אשר לרוב כוללת חברות 
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בינוי, ויזמים קטנים יותר הפועלים -יזמיות גדולות הפועלות במסגרת כללי פינוי

(אשר לרוב מאפיינים פרויקטים בהיקף קטן יותר).  38במסגרת כללי תמ"א 

בנוסף, קיימת תופעה של "מארגני החתמות" הפועלים להחתמת דיירים קיימים 

, ולמכירת הסכמות אלו ליזמים 38במתחמים המיועדים לפינוי בינוי או תמ"א 

", המאכעריםהמעוניינים לפעול במתחמים אלו. בהקשר זה יש לציין את "חוק 

 לעיל, אשר נועד בין היתר, להסדיר את תופעת ההחתמות בידי 3.1המפורט בסעיף 

 קבלני החתמות ולאפשר קידומם של פרויקטים לפינוי בינוי בידי הדיירים עצמם.

 
 הון אנושי .3.7

לעיל) מועסקים גם בתחום  2.24עובדי הקבוצה בתחום הנדל"ן המניב (ראו סעיף 

הייזום והבניה. מעבר לעובדים אלה אין לחברה עובדים נוספים בתחום הייזום 

 והבניה. 

 

 חומרי גלם וספקים .3.8

פעילות הבניה של הקבוצה נעשית על ידי קבלני משנה, בין אם קבלנים אתם 

", ובין אם Turn key project" -ם לביצוע פרויקטים שלמים בשיטת המתקשרי

כל אחד בתחומו. לחברה אין תלות  –מספר קבלנים המועסקים באותו פרויקט 

 במי מקבלני המשנה המועסקים על ידה.

 

 מימון .3.9

 להלן. 6.2ראו סעיף 

 
 מגבלות ופיקוח על התאגיד .3.10

להלן סקירה תמציתית של המגבלות החוקיות והוראות הדין החלות על הקבוצה 

 :בישראל והבנייהבתחום הייזום 

סיקה : הקבוצה אינה מפעילה ציוד ואינה מעחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה

פי -פועלי בניין באתרים, ומכיוון שכך אין חלה עליה חובה להיות קבלן רשום על

חוק רישום ( להלן " 1969-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

"). עם זאת, במהלך ביצוע עבודות מחויבת הקבוצה להתקשר רק עם קבלנים

בישראל או בפולין על פי , קבלני בנייה העומדים בדרישות חוק רישום קבלנים

 .החקיקה הפולנית

: במהלך הבנייה, כפופה הקבוצה, באופן עקיף, לכל התקנים תקני טיב ואיכות

  .הנוגעים לטיב העבודה והחומריםאו הפולניים הישראליים 

כפופה להוראות חוק המקרקעין, וחוק  והבנייההייזום פעילות הקבוצה בתחום 

התכנון והבנייה העוסק בהוראות ותקנות הקשורות לייעודי הבנייה, זכויות 

 ., הן בישראל והן בפוליןבנייה, היתרים ורישוי הבנייה

בישראל כפופה פעילות הקבוצה בתחום ההתחדשות : התחדשות עירונית

יה העוסקות בפרויקטים של העירונית להוראות חוק מיוחדות בחוק התכנון והבנ

 :38, הידועה בכינוי תמ"א 38פינוי בינוי ולהוראות תכנית מתאר ארצית 
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-חוק התכנון והבניה ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), תש"ל

קובעים מגבלות והסדרים לגבי ביצוע הבנייה ומטילים סנקציות פליליות  1970

בגין בנייה ללא קבלת היתרים מתאימים. לצד החקיקה והתקנות, קיימים תקנים 

יכות חומרי הבניה (לרבות העוסקים בהליכי תכנון המבנים, בבטיחות הבנייה, בא

בטון, פלדה, עץ וכדומה), בחיפויים וגימורים ובבנייה ירוקה. לעתים, עמידה 

בתקנים אלו מהווה תנאי לקבלת היתרי בנייה לפרויקט. רשויות הפיקוח על 

הבנייה מטילות אף הן מגבלות שונות על הקבלנים ופעמים רבות מעכבות את 

 עלויות הפרויקטים.  הליכי הבנייה וגורמות להתייקרות

וחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות  1973-בנוסף, חוק המכר (דירות), תשל"ג

, מסדירים את מערכת היחסים בין מוכרי ורוכשי 1974-של רוכשי דירות), תשל"ה

הדירות ומטילים, בין היתר, חובות בקשר עם הבטוחות שיש להעמיד לרוכשי 

-רוכשי דירות, אחריות בדבר ליקויים ואידירות, הגבלות על גביית תשלומים מ

התאמה בדירות הנמכרות ופיצויים בגין איחור במסירתן, וכן חובות דיווח 

לממונה במשרד הבינוי והשיכון על כל מכירת דירה ומסירת פרטים בנוגע 

לערבויות שניתנו לרוכש הדירה. אי עמידה בחובת הדיווח עשויה להביא להטלת 

 עיצומים כספיים. 

ים האחרונות, הוחלו מנגנוני חקיקה בתחום ההתחדשות העירונית, בשנ

. בתחום פינוי ובינוי, חוק מיסוי 38המעודדים פרויקטים של פינוי ובינוי ותמ"א 

מעניק הקלות מס ופטורים שונים. בנוסף,  1963-מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג

אופן בלתי סביר חוק הפיצויים, מטיל סנקציות נזיקיות על דיירים המסרבים ב

 לתוכנית פינוי ובינוי. 

מוסדרים בתוכנית מתאר ארצית ובתיקונים מאוחרים  38פרויקטים מסוג תמ"א 

לעמידות  413לה. התוכנית מתייחסת למבנים שאינם עומדים בדרישות תקן 

מבנים בפני רעידות אדמה (ככלל מדובר ברוב המבנים שניתנו לגביהם היתרי 

ומותנית בקביעת מהנדס כי יש צורך לחזק את המבנה  )1.1.1980בנייה לפני 

ובקבלת היתר בנייה מהועדה המקומית. התוכנית מקנה הקלות מס ופטורים 

. 38ובכך מספקת תמריץ ליזמים, לקבלנים ולבעלי דירות לממש תוכניות תמ"א 

, מעניק תמריצים בדמות הקלות מס 38כך למשל, התיקון השלישי לתמ"א 

לבניית קומות נוספות, ובכך מתאפשרת בנית דירות נוספות  לדיירים והיתרים

למכירה, המגדילות את הכדאיות הכלכלית בפרויקטים, לרבות פרויקטים אשר 

 קודם לכן לא היו אטרקטיביים ליזמים.

תחום הבנייה וההתחדשות העירונית מושפע ממדיניות הממשלה בתחום 

מצויות בבעלות מדינת  הקרקעות, לנוכח העובדה שמרבית הקרקעות בישראל

"). רמ"י רמ"יידי רשות מקרקעי ישראל ("-ישראל ורשויותיה, ומנוהלות על

מחכירה את הקרקעות לתקופה ארוכה בחוזי חכירה, החלים גם על היזמים 

והקבלנים הבונים על הקרקעות. רמ"י אף דורשת תשלומים שונים כגון דמי 

 חכירה ודמי היתר.

ידי קבלני הבנייה -על כוח האדם המועסק על מדיניות הממשלה משליכה אף
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המבצעים את הפרויקטים, אשר חלקו מבוסס על עובדים זרים ועובדים מאזורי 

יהודה, שומרון ועזה. ההיצע הקיים של עובדים אלו מושפע ממדיניות הממשלה 

 ידה.-ומאילוצים הנובעים ממדיניות ביטחונית שננקטת על

שומות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות פורסם בר 2016באוגוסט,  21ביום 

"). החוק החוק" או "חוק הרשות להתחדשות עירונית(" 2015-עירונית, התשע"ה

מסדיר את הקמתה של רשות ממשלתית חדשה שתכונה 'הרשות להתחדשות 

"), אשר תפעל תחת משרד הבינוי והשיכון. הרשות תפעל, בין הרשותעירונית' ("

מיזמים להתחדשות עירונית, להגדיל ולהאיץ את היתר, על מנת לקדם ולעודד 

היקפי המימוש של תהליכי התחדשות עירונית, זיהוי והסרת חסמים, איתור 

אזורים עירוניים בנויים המתאימים למיזמי התחדשות עירונית, גיבוש המלצות 

לתיקוני חקיקה בתחום זה, ליווי בעלי הדירות במתחמי התחדשות עירונית 

כויותיהם וסיוע בהתארגנותם לשם מימוש מיזמי התחדשות במטרה להגן על ז

עירונית, פיתוח אמות מידה ועקרונות מנחים לתכנון מיזמי התחדשות עירונית 

 ועוד. 

בהתאם לחוק הרשות להתחדשות עירונית, הרשות תהא רשאית לבצע כל פעולה 

ך הדרושה לשם מילוי תפקידיה, וזאת בהתאם לכל דין, ובכלל זה לסייע בהלי

ההכרזה על שטח כעל מתחם פינוי ובינוי או כעל מתחם פינוי ובינוי במסלול 

מיסוי, וזאת באמצעות ועדה מייעצת אשר תוקם מכוח החוק, אשר בכוחה 

להמליץ לשר הבינוי והשיכון להכריז על שטח כעל מתחם פינוי ובינוי, להמליץ 

הגדלת לרשות מקרקעי ישראל להקצות למיזמים קרקעות נוספות לצורך 

כדאיותם הכלכלית, להקצות לרשויות מקומית, לוועדות מקומיות לתכנון ובניה 

ולגופים נוספים הפועלים בתחום, משאבים וכוח אדם לטובת קידום תוכניות 

להתחדשות עירונית, לייעץ ולפעול לגיבוש הסכמות דיירים לביצוע מיזמי 

דע ותרגומו לערבית, התחדשות עירונית, לבצע פעולות הסברה (לרבות הנגשת מי

רוסית ואמהרית, לעמוד בקשר עם הדיירים, לייעץ לדיירים לגבי אפשרויות 

המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית ולעודד הליכי שיתוף הציבור), לגבש 

ולהעניק תמריצים, בין היתר באמצעות תקציבים, לקידום התחדשות עירונית 

ן ולבצע פעולות נוספות לקידום באזורים שבהם אין כדאיות כלכלית לעשות כ

 מיזמי התחדשות עירונית.

בנוסף, החוק קובע כי שר הפנים יקבע תנאים שבגינם יהיה זכאי בעל הדירה 

בגין הפרש בעלות תשלומי  100%לאחר פרויקט ההתחדשות, להנחה של עד 

הארנונה אל מול דירתו הישנה או אל מול עליה בתעריף הארנונה באזור עקב 

 שנים. 5תחדשות עירונית, וזאת למשך תהליכי ה

לעיתים לפעול לשינוי ייעוד הנכסים בישראל, הקבוצה נדרשת : שינוי יעוד

שבבעלותה. שינוי זה כרוך לעיתים, בתשלום היטל השבחה בהתאם לחקיקה 

שמקורה בשינוי ייעוד או  המקרקעיןמעליית ערך  50%האמורה, בשיעור של 

ולעיתים נקבע במסגרת התב"ע כי ניצול  קרקעיןזכויות הבנייה בנכס המבהגדלת 

מעליית ערך המקרקעין  1%הזכויות יהיה כפוף לתשלומים השבחה מלאה, קרי: 
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. כמו כן, ביצוע עסקאות בתחום הנדל"ן בישראל כתוצאה מהגדלת אחוזי הבניה

 כפוף להוראות מיסוי נרחבות, בין היתר: 

מוש, אשר חורג מן כאשר נכס מקבל אישור זמני לשי –שימוש חורג  .3.10.1

פי התב"ע הקיימת, לתקופת זמן קצובה, בעלי הנכס -השימוש המותר על

מחויבים בתשלום היטל שימוש חורג, אשר גובהו מחושב בהתאם 

 לעיקרון חישוב היטל השבחה.

חקיקה בנושא מס שבח עשויה להיות רלוונטית לפעילות הקבוצה  .3.10.2

 במקרה של רכישת או מכירת נכס מקרקעין.

 

 
 יעדים ואסטרטגיה עסקית .3.11

או היעד העסקי העיקרי של תחום הפעילות הנו להמשיך לבנות נכסים למכירה 

ובהתאם לאזור  , בהתאם לכדאיות הכלכלית של הבניה בכל סקטורלהשכרה

 .הרלוונטי

 הקבוצה מתכננת לממש את היעד באמצעות אסטרטגיה שעיקריה הן כדלקמן:

ם בעלי קרקע או חברות אחרות יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים ע .3.11.1

 בתחום הנדל"ן.

ניצול הזדמנויות של החברה למינוף אפשרויות ייזום פרויקטים לבניה  .3.11.2

 בעתיד.

קידום פרויקטים של התחדשות עירונית שבהם הקבוצה מעורבת ואיתור  .3.11.3

. החברה מעריכה כי מצוקת הדיור פרויקטים נוספים בתחום זה

העדיפות הלאומית שניתנה לקידום המתמשכת בשוק הנדל"ן הישראלי, 

הנושא, ונכונות הרשויות השונות לקדם מהלכים לטיפול במצוקה זו, כפי 

שהם באים לידי ביטוי, בין היתר, בחקיקת חוק רשות ההתחדשות 

העירונית ובמגמות של ריענון וחידוש תשתיות בערים השונות בדרך של 

יה באזורים אורבניים קידום פעילות בתחום הפינוי והבינוי ותוספות בנ

עקב מחסור בקרקעות לבניה, מהווה הזדמנות עסקית לחברה. כחלק 

מקבוצת הכשרת הישוב, החברה מאמינה כי ביכולתה למנף הזדמנות 

 .עסקית זו

 רכישת קרקעות חדשות לבניה. .3.11.4

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .3.12

מקרקעין  להמשיך ולפעול לקידום ושינוי תוכניות בנין עיר עלבכוונת החברה 

 בבעלותה כדלקמן:

חדרים,  144המשך קידום תב"ע לבניה בהרצליה, ליד הים, למלון בן  .3.12.1

 ועדה לפרסום התנגדויות.והתב"ע המחוזית תועבר ל

קידום תב"ע לוועדה מחוזית לאחר שאושרה בוועדה המקומית לבנין  .3.12.2
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חלק מ"ר ברוטו במקום בית קלקא.  42,000 -משרדים בשטח של כ

 בבעלות ובחכירה. 60% -החברה בבנין כ

בוועדה  הקידום תב"ע להגדלת זכויות בבית מעריב. התב"ע אושר .3.12.3

 .המחוזית והופקדה להתנגדויות

למגדל המיועד לבניית מרכז גריאטרי, מרפאות תב"ע המשך קידום  .3.12.4

 60,000 -ומגדל משרדים בהיקף של כ מ"ר 63,000 -בהיקף של כ ומסחר

 תב"ע שאושרה לאחר התנגדויות, הוגשה בקשה לערר -בבני ברק  מ"ר

של הוועדה על ההחלטה  (בקשר להתנגדות אחת) בפני הוועדה הארצית

 המחוזית שדחתה את כל ההתנגדויות.

 תב"ע שאושרה בוועדה המחוזית ומחכים לנוסח הפרסום להתנגדויות .3.12.5

קומות על בנין מסחרי  6-7 -מ"ר למגורים ב 10,000לתוספת בניה של 

 .50% בבעלות ושליטה בשיעורבירושלים הנמצא בבעלות חברה 

 להתחיל ו/או להמשיך בבניה כדלקמן: קבוצהבנוסף, מתכוונת ה

 2.17שלב א' בפרויקט בבני ברק של חניה, מסחר ומשרדים (ראה סעיף  .3.12.6

 לעיל).

ר מ" 2,000-מ"ר למסחר ו 3,000קבלת היתר בניה לבנית מרכז מסחרי ( .3.12.7

 למשרדים) באילת והתחלת עבודה כפוף לקבלת היתר בניה.

מ"ר למשרדים במרכז המסחרי  600קבלת היתר בניה לתוספת שטח של  .3.12.8

 במודיעין רעות.

מכירת יחידות הדיור בפרוייקטים בפולין והמשך הבנייה של פרויקטים  .3.12.9

  .והתחלת בניה של שלב ג' בעיר גדנסק שהחלה בנייתם השנה

 בנייה למגורים ברומניה. בפרוייקט השניבניין הבניית  התחלת .3.12.10

בוורשה  שנרכשוקרקעות ל לקדם קבלת היתרי בניהבכוונת החברה  .3.12.11

החברה מנסה לאתר קרקעות  ובגדנסק והמיועדים למגורים בפולין.

 נוספות לרכישה בפולין.

המשך רכישת קרקעות בפולין ובגרמניה ובנית מרכזים ללוגיסטיקה  .3.12.12

 מצבת  הנכסים של חברת הבת . ותעשיה קלה ,להגדלת

החברה תמשיך לפעול בכל  - פרוייקטים בהתחדשות עירונית .3.12.13

הפרוייקטים העיקריים של התחדשות עירונית המתוארים לעיל, ובכלל 

נציגויות דיירים במתחמים ומשרדי  משא ומתן  מול) השלמת 1זה: (

) החתמת הדיירים במתחמים על נוסח הסכם 2עו"ד המייצגים אותם; (

) קידום התב"ע המוצעת בוועדות 3(-סופי ומחייב לביצוע פינוי בינוי; ו

התכנון השונות; והכל בכפוף להשלמת כל הבדיקות והאישורים 

 ידי החברה.-הרלבנטיים על

החברה תמשיך לפעול לאיתור והמשך – איתור וקידום פרויקטים נוספים .3.12.14

ת קידום פרויקטים נוספים שהינם בעלי המאפיינים התואמים א

 , ואשר הינם בעלי פוטנציאל רווחיות לחברה.החברההאסטרטגיה של 
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בקרית משה מקודמת תב"ע על ידי משרד  – מתחם קרית משה, רחובות .3.12.15

השיכון ועיריית רחובות, לפרוייקט פינוי בינוי רחב היקף. עובדה זו 

מגבירה את רמת הוודאות לפרוייקט ולחברה. החברה התקשרה 

ומתקשרת עם בעלי הדירות במספר מבני מגורים בקרית משה, על 

יי התוכנית הסכמי פיני בינוי סופיים. להערכת הנהלת החברה, סיכו

 , גבוהים.2018שמקודמת על ידי משרד השיכון, להתאשר עד סוף שנת 

הנמצאת  מקודמת תב"עבפרויקט פיכמן בחולון  – פרוייקט פיכמן, חולון .3.12.16

בסמכות וועדה מקומית במקביל החברה עוסקת בחתימת הסכם משולש 

עם נת"ע לגבי סכום הפיצוי (חלף דיור חלופי) ועיריית חולון בקשר 

 .לקידום התב"ע ולוחות הזמנים להוצאת היתר בניה.

כמתואר במסגרת פירוט חלק מן  – (הריסה ובניה), תל אביב 38תמ"א  .3.12.17

, לסין 13בלוך  –החברה מקדמת בתל אביב הפרוייקטים העיקריים אשר 

, החברה נמצאת במגעים מתקדמים לקראת חתימה על 7האז -ודה 23

הסכמי התקשרות סופיים עם בעלי הדירות בפרוייקטים אלה. בניגוד 

לפרוייקטים מסוג "פינוי בינוי" רחבי היקף, פרוייקטים אלה הינם של 

מסלול המהיר" לרישוי, בניין בודד ו/או קבוצת בניינים מצומצמת, ב"

. על כן, בכפוף להשלמת הליכי המשא ומתן 38במסגרת הוראות תמ"א 

מול הדיירים וחתימה על הסכמים מחייבים, להערכת החברה תחול 

 התקדמות משמעותית בסטטוס של הפרוייקטים האמורים.

 

והערכות  הצפי להתפתחות בשנה הקרובה כולל מידע צופה פני עתיד. מידע זה

על האינפורמציה הקיימת בחברה  יםומבוסס לעיל הינם בלתי ודאיים החברה

נכון לתאריך הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן 

 התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה. 

 

 

 דיון בגורמי סיכון .3.13

 להערכת החברה, פעילות הקבוצה מתאפיינת בגורמי הסיכון הבאים:
 

 כלכליים:-מאקרו גורמי סיכון .3.13.1

למועד הדוח, פעילות החברה מתרכזת  – מצב המשק הישראלי ]א[

בישראל, ולפיכך תלויה במצב המשק בישראל. האטה כללית במשק 

עלולה לגרום לצמצום פעילות החברה עקב צמצום בביקושים 

לדירות וכן עשויה לגרום לירידה בשווי נכסי הנדל"ן בישראל ולהאט 

 את קצב הייזום והפיתוח.

לשינויים במצב הביטחוני והמדיני  - המצב הביטחוני בישראל ]ב[

השפעה על פעילות החברה. החמרה במצב הביטחוני והמדיני 

מתבטאת בירידה בביקושים, במחסור בכוח אדם בענף הבנייה 
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ולהתייקרות בעלויות הבנייה, העלולים לפגוע בעסקי החברה ו/או 

 בתוצאותיה.

שינויים בשערי חליפין בפעילות בחו"ל וכן  – שינויים פיסקאליים ]ג[

שינויים בשיעורי הריבית עשויים להשפיע על תוצאות החברה ועל 

כדאיות ההשקעה בייזום פרויקטים ושיקום של נכסים מסוימים. 

כמו כן, מגבלות בנושא נטילת משכנתאות עשויות להשפיע על 

כן, הביקושים לדירות למגורים ועל שוק הנדל"ן בכללותו. כמו 

שינויים במדד המחירים לצרכן עשויים להשפיע על הביקושים 

שוק המשכנתאות  , ייזום פרוייקטים מסחריים ועללדירות מגורים

 ובכך להשפיע על תוצאות החברה.

 גורמי סיכון ענפיים: .3.13.2

קשיים בקבלת מימון בנקאי לצורך הבנייה והעמדת ערבויות  ]א[

פעילות ה בכלל, ופעילות הייזום לבניי –בנקאיות ואוטונומיות 

מחייבת קבלת מימון בנקאי בהיקפים בפרט, בתחום הפינוי ובינוי 

נרחבים. למיטב ידיעת החברה ובהסתמך על פרסומים שונים, למועד 

הדוח, מרבית הבנקים בישראל מתקרבים למגבלת מתן האשראי 

לתחום הנדל"ן אליה הם מחויבים, ובהתאם צפויה התייקרות 

דל"ן והעמלות בגין העמדת ערבויות בתחום קבלת האשראי לנ

שונות. המשך מגמה זו עשוי להקשות על יכולת גיוס מימון בענף 

 הנדל"ן עד למצב בו לא יהיה ניתן לקבל מימון בנקאי בתחום זה.

להתייקרות תשומות הבנייה השפעה  - שינויים במדד תשומות הבניה ]ב[

. על מחירי ההתקשרות של החברה עם קבלני המשנה בפרויקטים

החברה עלולה להיות חשופה לסיכונים הנובעים מהפער שבין 

ההשקעה בבנייה, שנעשית לרוב במחירים צמודים למדד תשומות 

 הבנייה, ובין ההכנסות, הצמודות לעתים למדד המחירים לצרכן.

מדיניות הממשלה בנושאי הבנייה, עובדים  - מדיניות ממשלתית ]ג[

י ישראל וקצב אישורי זרים, שיווק קרקעות שבבעלות רשות מקרקע

הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים, משפיעה על ההיצע וזמינות 

הקרקעות וכן על לוחות הזמנים לגמר פרויקטים, ובהתאם לכך 

משפיעה על עסקי החברה. בשנים האחרונות יזמה הממשלה 

תוכניות לשיווק קרקעות לדירות במסלולי "מחיר מטרה" וכן 

יטול או שינוי של מדיניות הממשלה "מחיר למשתכן". כמו כן, ב

בתחום המשכנתאות, ההלוואות והמענקים תגרום לירידה בביקוש 

 לדירות באופן העלול להשפיע על עסקי החברה ו/או על תוצאותיה.

פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית חשופה  – רגולציה ]ד[

לסיכונים הנובעים משינויי חקיקה ומשינויים בתקנות המסדירות 

 ת פעילות הבנייה ויזמות הנדל"ן.א
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פעילות החברה מותנית באישורי תוכניות בניין  - הליכי תכנון ורישוי ]ה[

תרי בניה בהתאם לתוכניות מתאר ארצי ותוכניות יעיר ובקבלת ה

בנין עיר מאושרות, אשר מטבעם אורכים זמן ניכר ותלויים בקבלת 

רה הסכמת הרשויות המוסמכות. אין ודאות כי תוכניות החב

ידי הרשויות האמורות. כמו כן, מתחמי -ובקשותיה יאושרו על

הבנייה המיועדים כוללים אלפי יחידות דיור, המחייבים תכנון אזורי 

מלא הכולל תשתיות מתאימות, ובכלל זה כבישים, מים, בתי ספר 

וגנים. כל אלה מחייבים השקעות ניכרות מטעם העיריות ו/או רשות 

 מקרקעי ישראל.

עתידות להתקיים בחירות לרשויות  2018באוקטובר כמו כן, 

המקומיות. על פי רוב, בחודשים שטרם הבחירות ולאחריהן, חל 

צמצום משמעותי בהיקף הדיונים בבקשות להיתרי בניה, באופן 

המעכב את הליכי התכנון. יתר על כן, בערים בהן יוחלף השלטון 

דיניות המקומי בעקבות תוצאות הבחירות, עלולה להשתנות המ

התכנונית של העיר, באופן שישפיע על האפשרות לקידום פרוייקטים 

 באותה עיר.

גורמים נוספים הפועלים בענף ההתחדשות העירונית  - תחרות ]ו[

בישראל, עשויים להוות תחרות לפעילות החברה, וזאת בין היתר, 

בינוי, קבלת הסכמות -באיתור מתחמים אטרקטיביים לפעילות פינוי

חמים אלו וכן בשיווק פרויקטים מתחרים בסמוך הדיירים במת

למתחמים בהם פועלת החברה. בנוסף, עלולה החברה להיות חשופה 

לעודפי היצע של מבנים ו/או דירות שתבנה, בהתבסס על תנאי 

 הביקוש בשוק.

פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית הינה  – מינוף פיננסי ]ז[

ם ובהתאם ביחסי מינוף פעילות המאופיינת בצרכי מימון גבוהי

פיננסים גבוהים. המינוף הפיננסי מבטא את איתנות החברה והוא 

נמדד במספר פרמטרים שאחד מהם הוא יחס ההון העצמי של 

החברה לסך המאזן שלה. לצורך כך, נמדדת פעילות החברה הנשענת 

על הון עצמי אל מול פעילות החברה המבוססת על מימון חיצוני. 

 צמי נמוך יותר, כך עולה רמת הסיכון.ככל שהמימון הע

במקרה של התגברות הביקוש לבנייה.מחסור בעובדי בנייה  ]ח[
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ידי הקבוצה של גורמי הסיכון מפורטת בטבלה  -מידת ההשפעה המוערכת על

  הבאה:

  

 גורמי הסיכון

 ההשפעה של גורם הסיכוןמידת 

השפעה 

 גדולה

השפעה 

 בינונית

השפעה 

 קטנה

 סיכוני מאקרו

   + מצב המשק

   + טחונייהמצב הב

  +  שינויים פיסקאליים

 סיכונים ענפיים

   + קשיים בקבלת מימון

   + מדד תשומות הבניה

   + מדיניות ממשלתית

   + רגולציה

   + הליכי תכנון ורישוי

  +  חטיבות קרקע זמינות לבניה איתור

  +  תחרות

   + מינוף פיננסי

  +  מחסור בעובדי בנייה
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 תחום המלונאות .4

מלונות הכשרת  -פעילותה של הקבוצה בתחום המלונאות הינה באמצעות חברה בת 

"), שהנה הבעלים והמפעיל של רשת בתי מלון מלונות הכשרה" –הישוב בע"מ (להלן 

 תחת שם המותג "רימונים". 

פעילותה העיקרית של מלונות הכשרה הינה בענף המלונאות, תחת שם המותג 

 "רימונים".

נכון למועד הגשת הדוחות, מלונות הכשרה מנהלת שמונה בתי מלון, מהם שלושה 

והלים על פי הסכם ניהול. סך בבעלות מלאה, אחד בבעלות חלקית (שליש) וארבעה מנ

חדרים. בנוסף, מלונות הכשרה מפעילה קאנטרי  1,255  הכל מנהלת מלונות הכשרה

 לפעילות ספורט ונופש במתחם רימונים חוף התמרים. 

, מלונות הכשרה חתמה על הסכמי ניהול חדשים בקשר עם מלון הוד 2017בנובמבר 

בטבריה ומלון קדמא בשדה בוקר (בבנייה), אשר תקופת הניהול שלהם טרם החלה 

 במועד אישור הדוחות. 

 -וסך הכלתקופת הדוח ניהלה מלונות הכשרה במסגרת רשת רימונים תשעה בתי מלון ב

 את בית הספר למלונאות וקולינריה במתחם מינרל בטבריה.וכן ניהלה  49חדרים 1,505

פעילות המלונאות מנוהלת על ידי מטה מלונות הכשרה הממוקם במלון אופטימה ברמת 

 גן ועל ידי ההנהלות המקומיות של בתי המלון השונים.

 
 מידע כללי על תחום הפעילות .4.1

, הכשרה מלונותותיקה של והפעילות המלונאית הינה פעילותה העיקרית וה

בשנת הדוח וצפויה להיות  מלונות הכשרהמהווה את החלק הארי של הכנסות 

 מקור ההכנסה העיקרי גם בשנים הקרובות.

מגוונים ביותר וכוללים מלונות נופש יוקרתיים,  מלונות הכשרהבתי המלון של 

 מלון עסקים ומלונות בדרגה בינונית.

מקרו ומיקרו, כמפורט להלן מושפעת באופן משמעותי מאירועי  מלונות הכשרה

 לעיל).  1.6.2(ראו גם סעיף 

ענף המלונאות כולל שירותי אירוח  - מבנה תחום הפעילות ושינויים שחלים בו

בעיקר אילת, ים המלח  ,הממוקמים באזורי תיירות -מכמה סוגים: מלונות נופש 

ביב, צימרים ובתי הארחה של בעיקר בירושלים ובתל א - מלונות עסקים ,וטבריה

בנושאים ממוקדים או עבור קהל העוסקים מלונות נופש ברמות שונות , קיבוצים

מלונות "הכל כלול" ועוד.  ,יעד ממוקד, כגון: מלונות בריאות וספא, מלונות בוטיק

כמו כן, בשנים האחרונות התפתח מאוד תחום השכרת דירות לתקופות קצרות, 

 .)Airbnb( בעיקר באזור תל אביב
 נמוכה תפעולית בגמישות, של הביקוש גבוהה תנודתיותמתאפיין ב המלונאות ענף

 נופש חלופות לבין בינםכן ו ,בארץ והצימרים המלון בתי בין גבוהה בתחרותו

 "ל.בחו

                                                 
 .מלונות הכשרה אינה מנהלת את מתחם מינרל רימונים בטבריה עקב סיום הסכם הניהול 2018החל מינואר  49
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ענף המלונאות בצורך בביצוע השקעות גדולות ובתחזוקה כמו כן, מתאפיין 

לשמור על רמת המוצר ולעמוד בתחרות כדי בשוטפת ברמה גבוהה של בתי המלון 

לדרישות  ההגוברת מול מלונות קיימים וחדשים, וכן עקב הצורך לעמידה והתאמ

 רשויות שונות והוראות חקיקה רלבנטיות (כגון חוק הנגישות). 

 להלן. 4.16 סעיףראו  -מגבלות חקיקה ואילוצים מיוחדים
מנתוני התאחדות המלונות בישראל  - שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו

לא חל שינוי משמעותי בסך הלינות של ישראלים בבתי מלון  2017עולה כי בשנת 

לעומת זאת, מיליון לינות.  13.6 -, והן הסתכמו ב2015ולעומת  2016לעומת שנת 

בהשוואה לשנה קודמת, והן  2017 -בלינות תיירים ב 24%חל גידול בשיעור של 

 8.2, ולעומת 2016ליון לינות בשנת ימ 8.6ליון לינות לעומת ימ  10.6 -הסתכמו ל

בשנת  44%עמד על . שיעור לינות התיירים מסך הלינות 2015 -ליון לינות בימ

 . 2015 בשנת 38% -ו 2016שנת ב 39%לעומת  2017
ליון תיירים ימ 2.9ליון, לעומת ימ 3.6היה  2017מספר המבקרים בישראל בשנת 

. יש לציין כי לא כל המבקרים בתיירות 2015 -ליון בימ 3.09ולעומת  2016 -ב

הנכנסת לנים בבתי מלון (לינות אצל בני משפחה, לינות בכלי שייט, לינות בדירות 

  קצר, כניסות חד יומיות וכד').להשכרה לטווח 

 -הסתכם ל 2017על פי נתוני התאחדות המלונות, שיעור תפוסת החדרים בשנת 

  .2015 בשנת 61.2%ולעומת  2016שנת ב  62.3%לעומת  66.5%

הגידול המשמעותי בכמות לינות התיירים עזרה  – שינויים במיצוב בתי המלון

 במיוחד ,מלון בשנים האחרונותבין בתי ההגוברת התחרות למתן את השפעת 

, תחרות אשר הביאה לירידת מחירים בשנים באילת, בנצרת ובאזור העיר טבריה

 . קודמות אשר והשפיעה על מיצוב בתי המלון

, בעיקר בזכות טיסות 2017בתיירות הנכנסת בשנת  16%גידול של  -באזור אילת

שנים קודמות היתה השכר המוזלות בתקופת החורף, סייע לבתי המלון באילת. ב

מגמה של הפחתת מחירי הלינות גם בקרב מלונות יוקרתיים, בעיקר בתקופות של 

 תפוסות נמוכות. 
עקב גידול בתיירות הנכנסת בערים אלו,  2017בשנת  -באזור טבריה ונצרת

, בהתאמה, נרשמה עליית מחירים בטבריה אשר סייעה 58% -ו 34%בשיעורים של 

לים למרות הירידה המשמעותית בשער החליפין של לשמר את רמת המחיר בשק

 הדולר. בשנים קודמות היתה מגמה הפוכה עקב ירידה בהיקף התיירות הנכנסת. 

 – התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

כאמור לעיל הגידול בהיקף התיירות הנכנסת גרם לגידול משמעותי בשיעור לינות 

תיירים מתוך סך הלינות, ובלם את המגמה בשנים קודמות של שחיקת מחירים 

 וקיטון בהכנסות במטבע חוץ. 
למרות השיפור בתיירות הנכנסת עדיין לא חלה התאוששות בתיירות מרוסיה 

 טבע הרובל.אשר נפגעה קשות עקב פיחות במ

מצב , שינויים לטובה במלונות הכשרהלהערכת  -גורמי הצלחה קריטיים בענף

ביא לשיפור תתחושת הביטחון האישי של התיירים הבאים לארץ הבטחוני וב

, ניסיון מלונות הכשרהמשמעותי בענף התיירות בישראל. מעבר לכך, להערכת 
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על רמה פיסית נאותה של וידע מקצועי, מיקום אטרקטיבי של בתי המלון, שמירה 

ויצירת תכנים וחוויות חדשות  בתי המלון, מיתוג ובידול של בתי המלון ברשת

, גודל רשת וכמות חדרים, מקצועיות ורמת שרות איכותי , כוח אדםלאורחים

גבוהה, יעילות תפעולית, שיפורים טכנולוגיים בתחום מערכות מידע, פעילות 

ית ירץ ובעולם, ניהול תשואה אפקטיבי ובנשיווק נרחבת תוך הגברת החשיפה בא

בנוסף, היערכות  נאמנות לקוחות הינם גורמי הצלחה קריטיים בענף המלונאות.

נכונה לקהלים חדשים אשר נחשפים לתיירות בישראל ממדינות כגון: סין, 

טאיוואן, סרי לנקה והודו וכן התאמת התפריט והשירות יכולה לתרום לגידול 

 דים אלו.בכמות התיירים מיע
ענף  -ויציאה עיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם חסמי כניסה

הקמת ב בהיקף גבוה, מחייב השקעות מלון בתי ניהול מענף בשונה, המלונאות

בהיעדר  ,גבוה מקשה גם על יציאה מהענףהיקף השקעות דרישה זו של  . בתי מלון

, סובל ממחסור בכוח ח אדםועתיר כהנו ש, ענף זה כמו כן .רוכשים פוטנציאליים

 יאדם מקצועי וכן מתנודתיות ברווחיות המושפעת משינויים במצב הביטחונ

 . והכלכלי, כפי שתואר לעיל

ניהול, חסמי הכניסה הינם שכירות או הסכמי  באמצעות מלון בתי ניהולבתחום 

לק (בח דמי שכירות מינימלייםתשלום בעיקר ניסיון מוכח בתחום, התחייבות ל

מהמקרים), אשר עולים עם השנים לאור ההשקעות הגבוהות שבעלי בתי מלון 

 העמדת בטוחות ראויות. כן ונדרשים להשקיע בבתי מלון 

בתשומות  ההעליי התחרות הגבוהה בתחום המלונאות, הגוברת  עם השנים,

ההפעלה וההון הנדרש להשקעה כתוצאה מעליה בדרישות חוק ותקנות (נגישות, 

 )  מקטינה את האטרקטיביות של כניסה לתחום פעילות זה.כיבוי אש
"צימרים"  - ם למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהםיתחליפימוצרים 

 , בעיקר במרכז הארץ)Airbnbקצר ( וחודירות להשכרה לטוכן  ואירוח כפרי

ההשקעות הנדרשות בהם נמוכות ומהווים מוצרים תחליפיים לבתי המלון, 

  בהשוואה להשקעות הנדרשות בבתי מלון.משמעותית 
לינות בירדן ובסיני במחירים נמוכים וברמה גבוהה  -ביחס למלונות באזור אילת 

לינות ברשות הפלסטינית ובמזרח ירושלים מהוות  -מהווים מוצר חלופי. ירושלים

האירוח בקיבוצים באזור, המציעים  -תחרות לבתי מלון בירושלים. בצפון הארץ

 א את התחרות.ווח ברמה גבוהה מאוד, מגביר אף החדרי איר
בנוסף, תחום טיסות ה"לואו קוסט" וחבילות הנופש הנלוות להן, אשר התפתח 

 מאד בשנים האחרונות יצר חלופה למוצרי מלונות הכשרה.

התחרות בענף בשנים  - מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם

של שחקנים חדשים יחסית בתחום  האחרונות מושפעת מאוד מהתבססותם

השפעת מדיניות "השמיים הפתוחים" וכן מ, Airbnbדירות אירוח,  -האירוח

התגברות משמעותית של תחום טיסות ה"לאו קוסט" אשר מהווה חלופה לנופש ו

 4.7ראו פירוט בסעיף אודות התחרות בענף המלונאות בארץ. לפרטים נוספים 

 .להלן
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 תיאור בתי המלון ברשת מלונות הכשרה .4.2

בתחום הפעילות המלונאית מלונות הכשרה מספקת בעיקר שירותי אירוח, 

"), שירותי לינות חדריםהכוללים לינה בבתי המלון השונים של הרשת (להלן: "

רותי פעילות ימית וכן אירוח ישירותי ספא, קאנטרי קלאב, שמזון ומשקאות, 

 אירועים שונים. 

הינה הבעלים או המנהלת מלונות הכשרה למועד הגשת הדוח, נכון  – לינות חדרים

דרים בבתי המלון השונים, אשר נחלקים לחדרים זוגיים, חדרים ח 1,255 של

  וסוויטות.בודדים (בחלק מבתי המלון), חדרים משפחתיים 

מספקת ארוחות בוקר, צהריים וערב בהתאם  מלונות הכשרה – מזון ומשקאות

הרשת של בתי המלון של  הבסיסיותשירות חדרים. החבילות כן האורח ו לצרכי

מבוססות על  מכירת חדרים בתוספת ארוחות בוקר וערב, למעט מלון רימונים 

 רוחת בוקר בלבד. טאואר ברמת גן, בו החבילה הבסיסית כוללת לינה וא

בתשלום נפרד (לרבות  שירותי ספא נות הרשת ניתניםבמלו – שירותי ספא

פעל  2017ועוד. בשנת  עיסויים, טיפולים קוסמטיים -באמצעות קבלני משנה)

שכלל לכל המשפחה,  אתר ספא -רימונים חמי טבריה במסגרת רשת רימונים אתר 

  .רלייםמינ-רמותמים  בריכותחדרי טיפולים רפואיים ו
 ןמופעל מעג ,על שפת הכינרת ןהשוכ ,במלונות רימונים גלי כנרת - פעילות ימית

במלון רימונים חוף סירות המספק שרותי אחסנה וימיה לבעלי סירות פרטיים. 

 התמרים ישנה פעילות ימית בעונת הרחצה המוסדרת, עליה נגבה תשלום נפרד.

כנסים, ימי עיון והשתלמויות ואירועים  במלונות הרשת נערכים – םאירועי

 כגון: חתונות, בריתות, שבתות חתן וכיו"ב.  משפחתיים

במלונות הרשת ניתנים שירותים נוספים כגון: ימי הרצאות  -אירועים חד יומיים

ספא, שימוש בחדר כושר למנויים מתקני ארוחות (ללא לינה), שימוש בוסדנאות, 

 ו/או על בסיס חד פעמי. 

מפעילה במתחם מלון חוף התמרים בעכו קאנטרי  מלונות הכשרה - י קלאבקאנטר

 .מנויים 2,800 -קלאב אליו רשומים כ 

שפעלו מלונות הכשרה להלן פירוט אודות בתי המלון ואתרי פעילות נוספים של 

בתקופת הדוח. בתי המלון והאתרים הנוספים ממוקמים באזורים גיאוגרפיים 

 :אתר ייחוד משלו שאינו זהה למלון אחר של הרשתשונים בארץ, ולכל מלון ו

בבעלות ייחוד המלון/האתר
 /

 בניהול

כמות 
 חדרים

 שם המלון/ מיקום
 האתר

המלון ממוקם בטיילת הצפונית של אילת, וכולל 
חדרים מסוגים שונים, בריכת שחיה, חדר כושר, ספא 

לשימוש  ,יםהואולם כנסים. המלון צמוד לחוף 
 46שופצו בצורה מלאה  2016בתחילת  האורחים.

  חדרים, כולל חדרי אמבטיות. 

בעלות 
 חלקית

)
33.33%

( 

מלון  אילת 278
רימונים 

 אילת
 

תיקים בארץ, ממוקם לחוף ואחד מבתי המלון הו
הכינרת ובעל חוף פרטי לשימוש אורחי המלון בלבד. 

, חדר )בריכה תרמו מינרלית(ובו מלון ספא יוקרתי ב
חיצונית, מעגן סירות פרטי  שחיה תכושר, בריכ

 ואולמות כנסים.

מלון  טבריה 120 ניהול
רימונים 

 גלי כינרת
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בבעלות ייחוד המלון/האתר
 /

 בניהול

כמות 
 חדרים

 שם המלון/ מיקום
 האתר

מלון הממוקם ברובע האמנים בצפת, בנוי על עתיקות 
שחיה . במלון  בריכה ייחודיתחאן תורכי, ובו אווירה 

 חיצונית, חדרי טיפולים ומכון כושר.

מלון רות  צפת 75 בעלות
 רימונים

 אירועים. קלאב ואולמות  קאנטרי, מלון המתחם כולל
ממול המלון ממוקם על חוף ימה המרהיב של העיר עכו 

כולל שטחים ציבוריים נרחבים,  ,לעיר העתיקה
, בריכה מקורה מדשאות רחבות ידיים, חוף פרטי

המיועדים כה חיצונית. במתחם אולמות אירועים יובר
 אירועים בעלי אופילאירועים עסקיים ולכנסים, ל

 משפחתי (חתונות, בר מצוות וכד').
נוסף על המנויים  ,גדול המשמש קלאב במתחם קאנטרי

בריכה  קלאב גם את אורחי המלון. בקאנטרי ,הקבועים
מקורה, סאונה, ג'קוזי, חדרי טיפולים ומגוון פעילויות 

 .   יםשונ וחוגים ספורט

מתחם  עכו 125 ניהול
רימונים 

חוף 
 התמרים

כפר הנופש ממוקם בנווה אטי"ב שלמרגלות הר 
מרכז ספא  בכפרהחרמון ובו בקתות עץ אלפיניות. 

 חדר כושר ובריכה מקורה., הכולל ג'קוזי, סאונה

נווה  44 בעלות
 אטיב

כפר הנופש 
רימונים 

נווה 
 אט"יב 

המלון ממוקם בלב נצרת, במרחק הליכה מכנסיית 
לרגל  המעין וכנסיית הבשורה שהינם אתרי עליה

חשובים לדת הנוצרית. במלון אולם כנסים וקומת 
 עסקים.

מלון  נצרת 226 בעלות
רימונים 

 המעין

המלון ממוקם בקרבת מתחם העסקים של הבורסה 
ברמת גן וקרוב למרכז תל אביב. המלון הינו מלון 

עסקים, הכולל גם סוויטות וחדרי סטודיו. במלון חדר 
 ים, בריכת שחייהישיבות, טרקלין עסקים, אולמות כנס

 .חיצונית וחניון תת קרקעי

מלון  רמת גן 99 ניהול
רימונים 

טאואר 
 רמת גן

המלון ממוקם בשכונת בית וגן, סמוך למרכזי עסקים. 
גדולה ואולמות  הבריכה שחי ,חדרים מרווחיםבמלון 
 אירועים משפחתיים.וכנסים 

ירושלי 288 ניהול
 ם

מלון 
רימונים 
 ירושלים

 ואשר אינם נמנים על מצבת בתי המלון למועד הגשת הדוח 2017בשנת מלונות שנוהלו 
במרחק הליכה משפת מלון הנמצא המתחם כולל 

 חוף ים פרטי מלוןל .וממתחם חמי טבריה הכנרת
המיועד אתר ספא, חמי טבריה הינו  אולמות אירועים.ו

 בריכותחדרי טיפולים רפואיים ו כוללולכל המשפחה, 
כמו כן במתחם ממוקמת מכללה . מינרליים-רמותמים 

 למלונאות וקולינריה.

מתחם  טבריה 250 2ניהול
מינרל 
 50טבריה

 מלונות לגביהם נחתם הסכם ניהול ותקופת הניהול טרם החלה במועד הגשת הדוח
המלון ממוקם במרכז העיר טבריה, בקרבת בית הכנסת 

הגדול של העיר. המלון מחודש כולו ומתאים 
ולאוכלוסיית ישראלים לאירועי  לאוכלוסיית הצליינים

 שבתות חתן ותקופות עומס של מטיילים בכנרת.
 .2018תחילת תקופת הניהול צפויה להיות באמצע שנת 

מלון הוד  טבריה 140 ניהול
 בטבריה

מלון קונספט בסגנון חאן נבטי המיועד לאוהבי מדבר, 
מטיילים, זוגות ומשפחות.  במלון מתוכנן להיות מתחם 

ספא מפואר, חמאם, בריכה מחוממת ואולמות. במלון 
חדרים) חדרי  95 -(בפתיחה יש התחייבות ל 123 -יהיו כ

זוגות ומשפחות. המלון יעניק שירותים נלווים דרך 
 פי פעולה עם גופים רבים באזור. מרכז מטיילים ושיתו

 .2018פתיחה צפויה לקראת סוף שנת 

שדה  123-95 ניהול
 בוקר

מלון קדמא 
 (בבנייה)

 

                                                 
 .2018 -אינה מנהלת את מתחם מינרל החל מ מלונות הכשרה 50
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 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .4.3

להלן פירוט הכנסות מלונות הכשרה בשלוש השנים האחרונות מתחום פעילות 

או יותר  10%המלונאות, מפולח על פי המוצרים השונים, שההכנסות מהם היוו 

 :מלונות הכשרהמהכנסות 

    2015   2016 2017  

 הכנסה
(אלפי 
 ש"ח)

שיעור 
 מסך

 ההכנסות 
 %-ב

 הכנסה
(אלפי 
 ש"ח)

שיעור 
 מסך

 ההכנסות 
 %-ב

 הכנסה
(אלפי 
 ש"ח)

שיעור 
 מסך

 ההכנסות 
 %-ב

 

 לינות חדרים  52% 126,461 50% 144,955 50% 163,379

 מזון ומשקאות 30% 71,558 34% 97,230 35% 115,591

 
רושמת בגינו הכנסות מדמי  מלונות הכשרהבטבלה לא נכללות הכנסות מלון רימונים ירושלים, אשר (*) 

 .ניהול בלבד

 ואחרים ומשקאות מזון, לינה שירותי הכוללת, בחבילה הנה ללקוח המכירה

 חבילות, פנסיון חצי, בוקר וארוחת לינה: כגון, האירוח חבילת להרכב(בהתאם 

, הכולל המחיר מתוך מקצה מלונות הכשרה"ב). וכיו ספא שירותי הכוללות אירוח

 ההקצאה היקף כאשר, ומשקאות מזוןמ הכנסות לסעיף החבילה ממחיר חלק

 כשהם ומשקאות מזון שירותי של המכירה למחיר ביחס מופחת כמחיר נקבע

 האירוח סוג, במלון בהתחשב נקבע והוא קבוע הינו זה סכום. בנפרד נמכרים

, ההקצאה סבירות את לעת מעת בוחנת מלונות הכשרה, זאת עם יחד. ורמתו

 .ישראל בחגי לדוגמא, נדרשות התאמות ומבצעת

 
 הכנסות ורווחיות מנכסים זהים  .4.3.1

של כלל המלונות שהיו פעילים בשלוש  EBITDA -להלן נתונים אודות הכנסות ו

), לא כולל מלונות חדשים ו/או מלונות 2017-2015שנות הדיווח האחרונות (

 (באלפי ש"ח): שנערכו בהם שינויים פיסיים מהותיים בתקופה זו

   EBITDA הכנסות
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

138,617 132,777 124,566 16,537 11,018 2,912 

 
הנתונים  כוללים את נתוני  מלון רימונים ירושלים, אשר מלונות הכשרה  (*) 

 רושמת בגינו הכנסות מדמי ניהול בלבד. 
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 גילוי מצרפי בנוגע למלונות הכשרת הישוב .4.3.2

 

 
 מספר מלונות

 מצרפיותהכנסות 
 (אלפי ש"ח)

EBITDA  מצרפי 
 שיעור תפוסה (%) RevPar CAPEX (אלפי ש"ח)

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 65 63 66 4,996 6,568 5,550 461 496 509 23,519 20,007 20,510 146,008 127,179 129,904 5 4 4 א'

 - 63 73 - 825 1,721 - 364 427 - 2,179 4,924 - 39,165 54,339 - 2 3 ב'

 )4,823( 154 146,013 86,444 22,170 6 5 2 ג'
)11,910
( 

472 455 441 1,420 5,142 7,210 73 66 64 

 
 כוללים את נתוני מלון רימונים ירושלים, אשר מלונות הכשרה רושמת בגינו הכנסות מדמי ניהול בלבד.  EBITDA -נתוני ההכנסות וה (*) 

 
 

 :פירוט

 הכולל של מלונות הכשרה; EBITDA -מה 20%של כל אחד מהם מהווה מעל  EBITDA -קבוצה א' כוללת מלונות שה •

 ;20%ועד  10%שלהם כאמור הינו בשיעור שמעל  EBITDA -מלונות שה -קבוצה ב' •

 .10%שלהם כאמור בשיעור של עד  EBITDA -מלונות שה -קבוצה ג' •

• RevPar -  .היחס שבין ההכנסות הכוללות (כולל הכנסות ממזון ומשקאות) לבין מספר כל החדרים הזמינים במלון 

  הסתיימו שני הסכמי ניהול, הנתונים עבור מלונות אלה משקפים את תקופת הניהול בלבד. 2016בשנת  •
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 גילוי לפי אזורים גיאוגרפיים .4.3.3

להלן נתונים אודות מלונות של מלונות הכשרה בחלוקה לאזורים, בכל אחת מהשנים 
2017-2015: 

 

 אזור 

 הכנסות מצרפיות מספר מלונות
 (אלפי ש"ח)

EBITDA  מצרפי 
 (אלפי ש"ח)

RevPar 
 (בש"ח)

שיעור תפוסה 
 ממוצע (%)

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 58 61 66 366 388 422 3,394 11,173 14,226 112,438 119,518 123,033 6 6 6 צפון 

 66 63 75 506 475 606 )6,047( )4,003( 11,362 90,134 62,720 83,380 3 3 3 מרכז

 77 73 - 552 620 - 14,262 10,193 - 89,448 70,550 - 2 2 - דרום

 

כוללים  את נתוני  מלון רימונים ירושלים, אשר מלונות הכשרה  EBITDA -נתוני ההכנסות וה (*)  
 רושמת בגינו הכנסות מדמי ניהול בלבד. 

 
 פירוט:

 אזור צפון כולל מלונות בטבריה, בנצרת, בגליל ובגולן. •

 בירושלים, בים המלח וברמת גן.אזור מרכז כולל מלונות  •

 אזור דרום כולל מלונות באילת •
 2017הסתיימו הסכמי ניהול של מלון באילת ומלון בים המלח. עקב כך, בשנת  2016בשנת 

 נתוני מלון בודד בדרום נרשם יחד עם נתוני המרכז.
 

 לקוחות .4.4

 הבתחום של הפעילות המלונאית הינו כלל האוכלוסיי מלונות הכשרהקהל הלקוחות של 

. ניתן לפלח את קהל הלקוחות לשתי קבוצות עיקריות, וכן תיירות פנים הבגירה בישראל

 וזאת בהתאם לאופן השיווק של המלונות ללקוחות:

לקוחות המבצעים את הזמנותיהם ישירות לבתי המלון דרך מרכז  - לקוחות ישירים

 Booking ,Expedia כגון: וניםבאמצעות אתרי האינטרנט הש הזמנות של הרשת או

 רשת רימונים.  ואתר

לקוחות המבצעים הזמנות לקבוצות ו/או לבודדים דרך מרכזי  - לקוחות דרך סוכנים

להלן פילוח הכנסות הרשת לפי ערוץ המכירה (הנתונים באלפי ההזמנות של הסוכנים. 

 . ש"ח)

2016 2017  

 לקוחות ישיריםהזמנות  68,189 65,066

 הזמנות לקוחות דרך סוכנים 129,869 173,275
 

מסך הכנסותיה  10%אין לקוח שהכנסותיה ממנו עולות על שעור של  למלונות הכשרה

אין תלות בסוכן מסוים ואין כל חשש לאבדן רווחים  למלונות הכשרהבדוחות המאוחדים. 

מהותי באופן חריג במקרה של הפסקת פעילותו של סוכן זה או אחר, שכן ההזמנות יבוצעו 

 . על ידי הסוכנים האחרים

(הנתונים  2015-2017להלן התפלגות הכנסות מלקוחות תיירים ומלקוחות מקומיים לשנים 
 באלפי ש"ח): 
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 2017 2016 2015 

 49,099 46,668 53,722 הכנסות מתיירים

 224,219 191,674 144,336 הכנסות מלקוחות מקומיים

חל שינוי בכמות החדרים עקב סיום הסכמי ניהול במהלך  2017-2015מובהר כי בין השנים  (*)

2016. 

 

 ומכירותשיווק  .4.5

 בתחום ומכירה שווק ערוצירב של  מספראמצעות ב מתבצעות מלונות הכשרהמכירות 

 :המלונאות

 . מלונות הכשרהמרכז הזמנות טלפוני ארצי, הממוקם במשרדי הנהלת  * 

 אנשי מכירות, הפועלים אצל סוכנים וחברות.  * 

 ואתרי אינטרנט ייעודיים לענף המלונאות. מלונות הכשרהאתר האינטרנט של  * 

 ייעודיים קמפיינים דרך ואינסטגרם, פייסבוק, גוגל באמצעות דיגיטלי ושיווק פרסום  * 

 .מפולח לקוחות קהללו

 ם.לאירועי חסויות ומתן תקשורתיות חשיפות, רדיו, הכתובה במדיה פרסום פעילות * 

 .עובדים וועדיגופים גדולים  מול מכרזים ובאמצעות ישיר באופןשיתופי פעולה  * 

ב, תל אביב, ארה" –השתתפות בכנסים מקצועיים ותערוכות בארץ ובעולם ובראשן  *

 .ומוסקבה , סיןלונדון, ברלין, מדריד

אנשי  מרכז שיווק ומכירות רשתי ובו בין היתר מבוצעת הן על ידי והמכירות פעילות השיווק

ידי כל מלון באופן עצמאי ובתיאום עם מרכז -שיווק ומכירות ייעודיים לכל מלון והן על

הרשת, וזאת בשל הפיזור הגיאוגרפי של המלונות והשוני בקהלי היעד ובעונתיות שלהם. 

מערך השיווק של הרשת מתמקד בייחוד של כל מלון בהשוואה למתחרים הספציפיים שלו. 

 לות בלעדית בערוץ שיווק כלשהו. אין ת למלונות הכשרה

כערך מבדל  Wellness - ה כדוגמת חדשניות שיווקיות אסטרטגיות מובילה הרשת

 לאורחים ובתוכן כערך מוסף לחוויית החופשה ועוסק במיתוג המלונות בהתאם.
עיקר הפעולות השיווקיות מתרכזות בעולם הדיגיטל ובהטמעת כלים טכנולוגיים מתקדמים 

צ'ט באתר, שיפור תהליכי הזמנה המלונות על ידי כלים כגון: ורת עם אורחי לשיפור התקש

באונליין, שימוש במשפיענים ומובילי דעת קהל כחלק מאסטרטגיית הפרסום, תקשורת עם 

 .חברי מועדון הרימון ועוד

בארץ, מיצובם ואופיים השונה כמו  רשת מלונות רימוניםפיזור המלונות המנוהלים על ידי 

היעד, המשתנה ממלון למלון, מהווה אתגר למערך השיווק והמכירות, היות ויש גם קהל 

 .להתאים את אמצעי השיווק לקהל היעד הספציפי

 

 צבר הזמנות .4.6

למלונות הכשרה אין צבר הזמנות מחייב, הנובע מאופי פעילות מלונות הכשרה המאפשר 

 ביטול הזמנות בטווחי זמן קצרים.
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 תחרות  .4.7

חבילות נופש ביניהם ענף המלונאות הינו ענף תחרותי. התחרות נובעת ממספר גורמים, 

מוזלות, "צימרים" ואירוח כפרי בעיקר בצפון הארץ, חבילות "הכל כלול" בבתי מלון, 

 באזור תל אביב בעיקר.  ,באילת, ים המלח ובחו"ל וכן דירות להשכרה לזמן קצר

קשה מול הקהל הישראלי, טיסות שכר בעלויות  יצרה תחרותמדיניות השמיים הפתוחים 

של מאות שקלים בודדים ואירוח זול ביעדים שונים במזרח אירופה ובאגן הים התיכון 

מהווים אלטרנטיבה זמינה לישראלים. מאידך, טיסות השכר הזולות הביאו תיירים 

 ניכרת. לישראל אף על פי  שלרוב מדובר בתיירות זולה יחסית, עדיין התרומה וההשפעה

, 2017פי נתוני התאחדות המלונות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש דצמבר -על

בהשוואה  4%, גידול של חדרים 53,827בתי מלון רשומים לתיירים, הכוללים  402 בישראל

 .2016לשנת 

 : 2017, אשר פעלו בשנת בתי המלון ברשת רימוניםות של להלן אפיון התחר

מלונות חוף יוקרתיים והמתחרים העיקריים הינם מלונות נופש  - מלון רימונים אילת

 באילת.

המתחרים העיקריים הינם מלונות יוקרתיים סביב הכנרת,  - מלון רימונים גלי כנרת

וכן מלונות  )יו בוטיק כנרת -סטאי ו(  חדשיםשני בתי מלון אליהם נוספו בשנה האחרונה 

  ם בצפון הארץ.ספא בגליל ובצפון הארץ וצימרים יוקרתיי

המתחרים העיקריים הינם מלונות בוטיק וספא באזור הגליל  - מלון רות רימונים צפת

 וכן צימרים בצפון הארץ. (בנינים מלון גליליון) העליון

לייף וקרלטון בנהריה -המתחרים העיקריים הינם מלונות סי -מלון רימונים חוף התמרים 

 ומלונות בחיפה.

המתחרים העיקריים הינם צימרים הפזורים ברמת  - ה אטי"ברימונים נווכפר הנופש 

 הגולן ובבתי ההארחה של הקיבוצים באזור.

המתחרים העיקריים הינם בתי מלון בנצרת ובטבריה הפונים  - מלון רימונים המעין נצרת

 .במחירים המקובלים לקהל מסוג זה ,לקהל יעד של תיירות נוצרית דתיתבעיקר 

אביב -תלבהמתחרים העיקריים הינם מלונות עסקים  - רמת גןטאואר  מלון רימונים

 להשכרה לתקופות קצרות.  Airbnbדירות וחדרים המשווקים באמצעות באזור, וכן ו

המתחרים העיקריים הינם מלונות במרכז ירושלים: עץ  -מלון רימונים שלום ירושלים 

 . Airbnb, וכן הזית, נובוטל, הולידי אין

המתחרים העיקריים  - )2017(הסכם הניהול הסתיים בסוף  ל טבריהמלון רימונים מינר

 .   הינם מלונות בטבריה כגון: לאונרדו קלאב, קיסר טבריה וקלאב הוטל טבריה

 

 עונתיות  .4.8

השוני ענף המלונאות מאופיין בעונתיות, בהיותו מוצר המכוון בעיקר לתיירות ונופש. 

הבדלים בין רמות המחירים בעונות השנה בהכנסות מלונות הכשרה בין הרבעונים נובע ב

ההכנסות התפוסות ובדרך כלל, הרבעון השלישי של השנה הינו הרבעון בעל השונות. 

הגבוהות ביותר, וזאת בשל חופשת הקיץ ולעיתים אף החגים שחלים במהלכו. לעומתו, 

הרבעון הראשון של השנה מאופיין בשיעורי תפוסה והכנסות נמוכים, בהשוואה לשאר 

הרבעונים של השנה. מחזורי הפעילות של הרבעונים השני והרביעי של השנה נמוכים מאלו 

 של הרבעון השלישי אך גבוהים מביצועי הרבעון הראשון. 
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מושפעים מעיתוי חגי ישראל של הרבעונים כמו כן, שיעורי התפוסה ורמת ההכנסות 

 השלישי והרביעי.ברבעון  -ברבעון הראשון והשני, וחגי תשרי -פסח : העיקריים

עם זאת, לקוחות מלונות הכשרה מגיעים מקהלי יעד שונים: תיירות נופש, צליינים ומגזר 

עסקי, שלכל אחד מהם פיזור פעילות שונה על פני השנה. כמו כן, מלונות הכשרה נהנית 

מפיזור גיאוגרפי של מלונות הרשת. כתוצאה מכך, מגוון קהלי היעד של מלונות הכשרה 

הגאוגרפי שלה מקטינים את השפעת העונתיות על תוצאותיה הכספיות של והפיזור 

 מלונות הכשרה.

 

ל פי ע 2017 -ו 2016 בתחום המלונאות בשנים מלונות הכשרהלהלן פילוח הכנסות 

 :רבעונים, באלפי ש"ח ובאחוזים

 2017 2016 
 סך הכל הכנסות סך הכל הכנסות 
 % באלפי ש"ח % באלפי ש"ח 

 21% 56,165 19% 41,791 רבעון ראשון
 30% 80,771 27% 59,105 רבעון שני

 30% 78,550 29% 62,687 רבעון שלישי
 19% 50,308 25% 53,486 רבעון רביעי

 100% 265,794 100% 217,069 סך הכל
 

* בטבלה לא נכללות הכנסות מלון רימונים ירושלים, אשר מלונות הכשרה רושמת בגינו הכנסות מדמי 
 בלבד.ניהול 

 

 כושר ייצור  .4.9

אמצעי הייצור העיקרי של מלונות הכשרה בתחום המלונאות הנם חדרי המלון שבבעלותה 

היתה   2017ובניהולה. התפוסה הממוצעת בבתי המלון השונים של מלונות הכשרה בשנת 

 .69%בשיעור של 

 

  נכסים לא מוחשיים  .4.10

את רשת בתי  מלונות הכשרהמיתגה  2001בפברואר  -שם המותג "רימונים"  .4.10.1

רשת בתי מלון" וכל מלונות הרשת פועלים  -המלון שלה תחת השם "רימונים 

רשמה אצל רשם סימני  מלונות הכשרהתחת שם זה בצירוף שמם המקורי. 

המסחר סימן רשום בשם "רימונים רשת בתי מלון" בעברית ובאנגלית וכן 

 עלותה סימני מסחר נוספים הכוללים, בין היתר, את שמות בתי המלון. בב

רשומים שלושה מאגרי מידע, בהתאם לחוק הגנת  מלונות הכשרהעל שם  .4.10.2

מאגר "שכר", ובו נתונים אודות שכר המשולם  - 1981 -הפרטיות, התשמ"א

חברות בנות, מאגר "מועדון לקוחות", הכולל פרטים אודות  ה ולעובדילעובדי

המתארחים בבתי המלונות הכלולים ברשת "רימונים"  מלונות הכשרהקוחות ל

ומאגר "רימונים  מלונות הכשרהואודות אנשים שנרשמו במועדון הלקוחות של 

 קליק" המשמשת לצרכי דיוור לרשומים ברשימה זו. 
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נכסים לא מוחשיים בגין תוכנות מחשב  מלונות הכשרהנכון למועד הדוחות, הוכרו בספרי 

 אלפי ש"ח.  863כום כולל של בס

 

 חומרי גלם וספקים  .4.11

עיקר ספקי מלונות הכשרה בתחום המלונאות הינם בתחום המזון והטקסטיל. למלונות 

הכשרה אין תלות במי מספקיה ואין ספק מהותי. מלונות הכשרה מתקשרת ככל שניתן עם 

ההתקשרות  ספקיה בהסכמים רשתיים לכלל מלונות הרשת, וזאת במטרה לשפר את תנאי

 מול הספקים בצורה מקסימלית, בהתחשב בגודלה של הרשת.

 

 רכוש קבוע ומתקנים  .4.12

עיקר הרכוש הקבוע של מלונות הכשרה הם בתי המלון שבבעלותה והקרקעות בהן נמצאים 

 באילת.  -בתי המלון, רכוש זה מתרכז ברובו בצפון הארץ והשאר

 טבלת רכוש קבוע .4.12.1

 הקבוע שבבעלות מלונות הכשרה (באלפי ש"ח):להלן פירוט אודות עיקר הרכוש 

עלות מופחתת  פחת שנצבר יתרת עלות רכישה 
 2017/31/12ליום 

 145,652 118,935 264,587 קרקע ומבני בתי מלון

 22,097 25,663 47,760 ריהוט וציוד

 4,917 10,141 15,058 מלאי בסיסי

 27 41 68 כלי רכב

 172,693 154,780 327,473 סה"כ

 

 להלן פירוט אודות המקרקעין: .4.12.2

שטח  
 51(מ"ר)

 זכויות במקרקעין מיקום

מלון רימונים 
(בעלות אילת 

 בשליש מהנכס)

החוף הצפוני,  10,400 -כ
 אילת

שנים  49 -עם אופציה ל 2063חכירה עד 
נוספות, בכפוף לתשלום דמי חכירה 

 33.33%הזכות  לתקופת החכירה הבאה.
ושליטה  בבעלות בת חברהלשייכת 

 ע"מ.ב נפטון מלון –מלאה 
מלון רות 
 רימונים

רובע האמנים  12,000 -כ
 בצפת

בבעלות חברה נכדה בבעלות ושליטה 
מלון רימון  -מלאה של מלונות הכשרה 

 צפת בע"מ.
מלון רימונים 

 חרמון
 49 -עם אופציה ל 2041חכירה עד שנת  נווה אטי"ב 12,400 -כ

דמי בכפוף לתשלום  -שנים נוספות 
לחברה  -חכירה לתקופת החכירה הבאה 

הכשרת  –בת בבעלות ושליטה מלאה 
 הישוב מוטלים בע"מ.

מלון המעיין 
 בנצרת 

נצרת, ליד   3,894 -כ
 כנסיית הבשורה

לחברה בת בבעלות מלאה של מלונות 
הכשרה זכות להירשם כבעלים במבנה 

 -המלון אשר הוקם בשטח המקרקעין 
 1997) 2000מלונות נצרת החדשים (שנת 

 בע"מ. 
 

 

 

                                                 
 .כולל שטחים ציבוריים  51
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 הון אנושי .4.13

 -ב עובדים 992לעומת , עובדים 994מלונות הכשרה העסיקה  2017, בדצמבר 31ליום נכון 

  .2016בדצמבר,  31

כולל את ההנהלה ומחלקות הכספים, רכש רשתי, מערכות מידע, וכן  הכשרהמלונות מטה 

 52את מערך השיווק, מכירות והזמנות. לכל מלון יש מנהל מלון וכן מחלקות תפעוליות

 . (כגון מזון ומשקאות, קבלה וחדרים, אחזקה, ביטחון, הנהלת חשבונות וכיוצא באלה)

 

 ת: להלן פירוט עובדי מלונות הכשרה לפי קבוצו

 תפקיד  31.12.2017

 מטה הרשת  
 הנהלה ומזכירות הנהלה 6

 שיווק מכירות ומרכז הזמנות  33
 כספים מחשוב ורכש רשתי 16
 סה"כ עובדי מטה רשת 55

 בתי המלון  
 הנהלה 20

 מזון ומשקאות 384
 מחלקת קבלה וחדרים 271
 מחלקת אחזקה  60
 אדםמחלקת ביקורת, הנהלת חשבונות וכח  67
 מחלקת ביטחון 29
 מחלקת ספא ובריכה 55
 מרצים/חוגים 53

 סה"כ עובדי בתי מלון 939
  

 סה"כ כח אדם בתחום המלונאות  994
 

בנוסף, מעת לעת, מעסיקה מלונות הכשרה עובדים, באמצעות חברות כוח אדם, זאת 

 בהתאם לצרכיה השונים והזמניים.

 טיבם של הסכמי  ההעסקה

מרבית עובדי המלונות מועסקים על פי הסכם העבודה הקיבוצי לענף המלונאות והאירוח 

 מלונות הכשרההמסדיר את מכלול יחסי העבודה בענף המלונאות. כמחצית עובדי 

ש"ח),  175(תוספת של  2016מועסקים בשכר מינימום אשר התעדכן בשלוש פעימות: ביולי 

ש"ח). על פי ההסכם  300(תוספת של  2017מבר, ש"ח) ודצ 175(תוספת של  2017בינואר 

לחתום על הסכמי עבודה אישיים עם מנהלי מלונות  מלונות הכשרההקיבוצי רשאית 

ומנהלי מחלקות על פי הנוסח שמופיע כנספח להסכם הקיבוצי הכללי. ככלל, העובדים 

דים בדרג ) וחלק מהעובמלונות הכשרהבדרג הניהולי הבכיר (דהיינו עובדי ההנהלה במטה 

וחברות הבת  מלונות הכשרהובבתי המלון קשורים עם  מלונות הכשרההביניים בהנהלת 

שלה בהסכמי עבודה אישיים, ולעומת זאת על העובדים בדרג הביניים הניהולי והעובדים 

  המקצועיים בבתי המלון חל ההסכם הקיבוצי.

                                                 
 מחלקות אזוריות שיכולות לשמש מספר מלונות יחדיו.לעיתים קיימות  52
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כאשר חלק מהוצאות  מלונות הכשרה מספקת מגורים לחלק מעובדי מלון רימונים אילת,

 הלינה משולמות על ידי העובד.

, ואין עובד המיועד מלונות הכשרההטיפול בחזית המסחרית נעשה על ידי עובדי מטה 

  לטיפול בחזית המסחרית.

על פי תנאי ההעסקה שהיו בתוקף בשנת הדיווח, חלק ממנהלי בתי המלון, מנהלי  -מענקים

על  , בין היתר,די מרכז ההזמנות מתוגמליםמחלקות בבתי מלון, מנהלי מכירות ועוב

עמידה ביעדים או השגת תוצאות טובות יותר מהיעדים, בהשוואה לתוכנית העבודה 

. התגמול הינו באמצעות תשלום מלונות הכשרההשנתית שאושרה על ידי דירקטוריון 

 . התאם לתוכניות תמרוץ שנבנו מראששכר בלתוספות 

הרשת משקיעה בהדרכות מקצועיות לעובדיה בהתאם לתפקיד העובד  -לעובדים הדרכות

 . ולתחום אליו הוא משתייך

 נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה 

(מונה  בכירה: מנכ"ל, סמנכ"ל כספים נושאי משרה 6בקבוצה הועסקו  31.12.2017ליום 

והנדסה, מנהלת  סמנכ"ל פרויקטים תפעול, , סמנכ"ל)12/2/18למשנה למנכ"ל ביום 

כיו"ר דירקטוריון  המכהנתרינות, -תשואה הזמנות ואינטרנט וחשבת. גב' סמדר נמרודי

וממונה על האכיפה, עו"ד זהר דבידה, אינן  מלונות הכשרה, ומזכיר מלונות הכשרה

, אלא עובדות של חברת האם, הכשרת הישוב. ההנהלה מקבלות שכר ממלונות הכשרה

 הבכירה בקבוצת המלונות כוללת את יתר מנהלי בתי המלון השונים. 

, בין עסקה אישיים הכולליםהנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה מועסקים בהסכמי 

ה קרנות פנסיה ותקופת הודע, ביטוחי מנהליםכגון:  תנאי שכר והטבות סוציאליות היתר,

 מוקדמת. 

על ידי האסיפה  2016מאי, מלונות הכשרה אימצה מדיניות תגמול אשר אושרה בחודש 

של בעלי מניות מלונות הכשרה. לפרטים אודות מדיניות התגמול ולפרטים אודות הכללית 

 8/5/2016מיום של מלונות הכשרה תנאי העסקת מנכ"ל מלונות הכשרה ראה דיווח מיידי 

 ).2016-01-060877(אסמכתא 
 מלונות הכשרהתשלום מענקים לנושאי משרה הכפופים למדיניות התגמול של  -מענקים

מלונות כפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי הוראות החוק ולמדיניות התגמול של 

כי תשלום מענק שנתי הינו נקבע הסכמי ההעסקה של נושאי משרה בכירה בחלק מ. הכשרה

 . ת הכשרהמלונו על פי שיקול דעת מנכ"ל

 הון חוזר  .4.14

  מלונות הכשרההרכב ההון החוזר של 

להלן נתונים לגבי ההיקפים הממוצעים של אשראי הספקים והלקוחות בתחום 

 :המלונאות

2017 
 היקף אשראי ממוצע ממוצע ימי אשראי 

 (אלפי ש"ח) 
 

 לקוחות  35,565 56
 ספקים 25,901 103

 

 מקפידה לשמור על פער אשראי בין אשראי לקוחות לבין אשראי הספקים. מלונות הכשרה
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מרבית המלאי של מלונות הכשרה הינו מזון ומשקאות ומוצרי אספקה שוטפת   -מלאי

לחדרים וחדרי האוכל. מלונות הכשרה מקפידה להחזיק מלאי נמוך ומנהלת את המלאי 

 . בסבבי מלאי קצרים מאד

 אשראי מספקים  

יום בתנאי אשראי  90הכשרה מקבלת ממרבית ספקיה אשראי לתקופה שנעה עד מלונות 

יום מתחילת  30, למעט ספקי כח האדם שתנאי האשראי עמם הינם עד 60של שוטף + 

 החודש.

 מימון  .4.15

בקשר עם אשראי מהותי לפירוט אודות בטוחות לאשראי ועמידה באמות מידה פיננסיות 

 . 30הכשרה, ראה ביאור מלונות שקיבלה 

 :31.12 2017יתרת הלוואות מלונות הכשרה שאינן מיועדות לשימוש ייחודי 

 סכום
 (אלפי ש"ח)

 ריבית 
 אפקטיבית

 ריבית 
   ממוצעת

מקורות  הלוואות ז"א בש"ח 4.69% 4.77% 64,220
 בנקאיים

 מקורות  - - - -
 שאינם בנקאיים

  סה"כ 4.69% 4.77% 64,220

 מסגרות אשראי

 אין מסגרת אשראי לזמן קצר, למעט ערבויות לא פורמליות.למלונות הכשרה 

כל הלוואותיה של מלונות הכשרה לזמן  ארוך מובטחות על ידי נכסיה, וחלקן אף מובטחות 

 .  בערבויות מן החברה

 

 מגבלות ופיקוח על פעילות מלונות הכשרה  .4.16

, תוך ציון מלונות הכשרההנוגעים לחלק מהותי בפעילות  םיהחוקיההסדרים יפורטו  להלן

 כפופה אליהם: מלונות הכשרהאשר  העיקרייםהחוקים 
מלונות הכשרה כפופה בפעילותה המלונאית להוראות חוק שירותי תיירות,  .4.16.1

והתקנות שהותקנו על פיו, המסדירים את העיסוק במתן שירותי  1976-התשל"ו

 ון.תיירות ובכלל כך הפעלת בית מל

 ,כולליםפיו, -והתקנות והצווים שהותקנו על 1965 -"חהתשכרישוי עסקים,  חוק .4.16.2

רישיון עסק להפעלת מלון. נכון למועד הגשת הדוחות, לקבלת בין היתר, תנאים 

שלום  רימוניםמלון  )1: (למעטתקף על פי דין, המלון רישיון עסק  בתי לכל

רימונים  מלון) 2; (1.3.2018 ביום פג שלו העסק רישיון תוקף אשרירושלים 

מלונות  .31.12.2017שלו פג ביום העסק  ןרישיוגן, אשר תוקף -רמת טאואר

לשם השלמת הדרישות על פי דין לקבלת הרשויות  פועלת במרץ מול הכשרה

רימונים חוף התמרים עכו,  למלון באשר )3( -רישיונות עסק למלונות הנ"ל; ו

פקע מסיבות שהינן באחריות  במלוןמתחומי הפעילות רישיון העסק לחלק 

ת ולמילוי אחר דריש פועלים הבעליםכי  למלונות הכשרה, ונמסר הבעלים

  .(הנמצאות באחריות הבעלים) שיוןיהרשויות לשם חידוש הר
, בהתייחס 1981-מלונות הכשרה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א .4.16.3

ח במלונות (באמצעות בעיקר לעסקאות מכר מרחוק בעת ביצוע הזמנות אירו
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 הזמנות אינטרנט והזמנות טלפוניות).
מלונות הכשרה כפופה להוראות פקודת הבטיחות בעבודה  - וגהות בטיחות .4.16.4

 1954 -וחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  1970 -[נוסח חדש], תש"ל 

 פי חוקים אלה.-והתקנות שהותקנו על
 בתחום דיני העבודה:  .4.16.5

מלונות הכשרה כפופה להסכם עבודה קיבוצי כללי  - הסכמים קיבוציים -

בענף המלונאות על כל נספחיו והעדכונים שיוצאים מעת לעת, והיא 

 פועלת לפיו.

שכרם של חלק מעובדי מלונות הכשרה עשוי להיות  – שכר מינימום -

ידי הדין -מושפע משינויים בשכר המינימום במשק המוכתבים על

   ).שינויים בחקיקה(

הוראות חוק שוויון זכויות כפופה ל מלונות הכשרה - נושא נגישותחוקים ב .4.16.6

, בין העוסקותפיו, -שהותקנו עלתקנות וה 1998 –לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

נגישות למלונות מלונות הכשרה והשירותים הניתנים ת והתאמביצוע ב היתר,

 חלק מהתאמות הנגישות לפי הדין במלונות עם מוגבלות.לאנשים ידה -על

על לא מהותיות  כספיות ביצוע השקעותמלונות הכשרה שבבעלותה, מצריכות 

  מלונות הכשרה.ידי 
היא כפופה , בבורסה הנסחרת ציבורית חברה מלונות הכשרה של בהיותה .4.16.7

מלונות הערך וכללי הבורסה.  ניירות לרגולציה בתחום חוק החברות ודיני

אימצה תוכנית אכיפה פנימית בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי  הכשרה

 .2011 –האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א 
 מהותייםהסכמים  .4.17

בתי בקשר למתקשרת מעת לעת בהסכמים לניהול ושכירות  מלונות הכשרה

מבנה ההתקשרות דומה בכל הסכמי הניהול, למעט . מלון שאינם בבעלותה

 מלון רימונים ירושלים, כפי שיפורט להלן:ביחס ל

(לא פחות מחמש  תקופות ההסכם: מרבית ההסכמים הנם לתקופות ארוכות •

 שנים) עם אופציות להארכת תקופת הניהול.

מנגנון שכר הדירה: התחייבות לדמי שכירות בסיסיים, עם מנגנוני הצמדה למדד,  •

ביעדי רווח ו/או יעדי ובחלק מהמקרים יש תוספת דמי שכירות בגין עמידה 

הכנסות. בחלק מהסכמי השכירות קיימים מנגנוני הפחתה או דחייה של תשלום 

דמי שכירות במקרה של אירועים חיצוניים הגורמים לירידה משמעותית 

 .הכנסותב

בהסכמי ניהול ושכירות  מלונות הכשרהעיקריות של המהותיות ההתחייבויות ה •

בתום למשכיר במועד, החזרת המלון  כוללות התחייבות לתשלום שכר דירה

כפוף לבלאי ב בתחילת תקופת השכירות תקופת השכירות במצב כפי שהתקבל

נאותה של המלון, חידוש ציוד תפעולי של המלון, אחריות שוטפת סביר, אחזקה 

לנזקי צד שלישי (כפוף לחריגים), עריכת ביטוחים ואחריות להעסקת עובדים החל 

 .הניהול תקופת מתחילת
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בטוחות  מלונות הכשרההעמידה  מלונות הכשרהבחלק מהסכמי הניהול של  •

 .שונות (ערבויות בנקאיות ו/או שטרי חוב)

 ביחס למלון רימונים שלום ירושלים נקבעו הוראות העיקריות  הבאות:

מקבלת מהבעלים דמי ניהול בשיעור קבוע מההכנסות, וכן סכום  מלונות הכשרה •

 מלונות הכשרהנוסף המחושב כפונקציה של הרווח מעל רווח בסיס מסוים. 

את המלון עבור הבעלים, ואילו האחריות המלאה לתחזוקת המלון, מנהלת 

על הבעלים. אחריות הינה לשיפוצים, לעמידה בדרישת רשויות, עובדים וכיו"ב 

בגין נזק שיגרם לצד שלישי במהלך תקופת הניהול, תהיה רק  ות הכשרהמלונ

 .מלונות הכשרהבמקרה שהנזק נגרם עקב מעשה או מחדל רשלני של 

 פירוט לגבי הסכמי ניהול מהותיים:

תחילת  
 הניהול

מנגנון דמי הניהול  תקופת ההסכם
 והשכירות

רימונים 
אילת, 
בניהול 

מלון נפטון 
בע"מ 

 ("נפטון") 

 עשר שנים.  3/2015
לנפטון אופציה להאריך את ההסכם בחמש 

שנים. אם לא מימשה נפטון את זכותה, 
לבעלים אופציה לחייב את נפטון להאריך את 
תקופת הניהול לשנתיים נוספות. אם הבעלים 
עשה שימוש בזכות זו, לנפטון יש זכות לממש 

 את האופציה הנקובה לעיל.
הצדדים,  במסגרת הסכם שיתוף שנחתם בין

בתנאים  -קיימים מנגנונים בהם ניתנת לנפטון
זכות הצעה ראשונה לניהול המלון  -מסוימים

בתום תקופת הניהול, שמימושה מותנה 
בהתקיימות תנאים נוספים, שאינם בשליטתה 

 הבלעדית של  נפטון.

דמי שכירות חודשיים 
קבועים, על פי מדרגות 
 שונות בתקופת הניהול.

תקופת במקרה של מימוש 
האופציה על ידי נפטון 

יועלו דמי השכירות לדמי 
שכירות קבועים בכל 

 תקופת הניהול הנוספת.

רימונים 
גלי כנרת, 

בניהול 
חברה 

לפיתוח 
טבריה 
בע"מ 

("פיתוח 
 טבריה")

 חמש שנים. 1/2013
לחברה לפיתוח טבריה הוקנו שתי תקופות 

אופציה לניהול המלון, בנות חמש שנים 
תקופת ניהול  -, ובסך הכל נוספות, כל אחת

 שנה. 15של 
בינואר  1מלונות הכשרה מימשה החל מיום 

את תקופת האופציה הראשונה  2018
 שהוקנתה לה במסגרת ההסכם.

דמי שכירות שנתיים 
מינימליים בסך קבוע, תוך 

עליית דמי השכירות 
בתקופות האופציה. 

מימוש האופציות על ידי 
מלונות הכשרה כרוך 

עמי, עבור בתשלום חד פ
כל אחת מתקופות 

 האופציה.
מלון 

 -בבנייה
 קדמא 

812/201
53 

 חמש עשרה שנים.
לכל אחד מהצדדים הוקנתה הזכות לקצר את 

 שנים.  10 -תקופת הניהול ל
בהתקיים תנאים מסויימים, כל אחד 

מהצדדים רשאי לסיים את תקופת הניהול 
 שנים. 5לאחר 

 

דמי שכירות שנתיים 
בסיסיים, ודמי שכירות 

נוספים אשר יחושבו לפי 
שיעור מתוך חלק ממחזור 

ההכנסות של המלון מעל 
רף מינימלי, בחישוב 

פרוגרסיבי בהתאם 
למדרגות שנקבעו. מחצית 

מדמי השכירות צמודים 
 למדד המחירים לצרכן. 

יצוין כי בהתקיימות 
תנאים מסוימים ישולמו 

 חתים.דמי שכירות מופ

                                                 
חדרים ראשונים),  95מועד תחילת הניהול של מלון קדמא הינו המועד האחרון למסירת המלון לניהול (המועד להשלמת        53

 על פי התחייבות הבעלים במסגרת הסכם הניהול.
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המידע האמור הינו בגדר מידע צופה פני עתיד המבוסס על מידע הקיים בידי מלונות  

הכשרה במועד הגשת הדוחות ו/או המבוסס על התחייבות חוזית במסגרת הסכם 

הניהול האמור. השלמת הבניה ומסירת המלון יכולה להיות במועד מאוחר או מוקדם 

נגיעה ו/או שליטה על השלמת בניית המלון ומועד אין כל הכשרה יותר, כאשר למלונות 

 המסירה בפועל.

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .4.18

על מנת ליישם את האסטרטגיה שלה לשנים הקרובות  מלונות הכשרהפעלה  2017במהלך 

ושיפור רווחיותה, צמיחת הרשת והתרחבותה  מלונות הכשרהחיזוק פעילות הליבה של  -

 תוך ניצול אופטימלי של התשתיות הרשתיות הקיימות. 

משיך לפעול יישום אסטרטגיה זו, ובין היתר להלבכוונת מלונות הכשרה להמשיך ולפעול 

 - Wellness -חוויית אורח מיטבית לפי ערכי ה, השואף ללהטמעת הקונספט השיווקי

 לימודים, משפחה, קריירה, נשימה, טבע וטיולים.אוכל, פנאי, ספורט, 

 -, האחדנחתמו שני הסכמי ניהול חדשיםיישום אסטרטגיית מלונות הכשרה במסגרת 

מלון קדמא (בבנייה) בשדה בוקר. לניהול  -והשני בטבריה מלון הוד רימונים לניהול 

הוד  המלונות ממוקמים באזורים אסטרטגיים שמכוונים לפלחי אוכלוסייה גדולה.

חובבי לאוכלוסיה של טיילים, משפחות,  -ושדה בוקר  ,לאוכלוסיה הצליינית -טבריהב

 פעילויות אקסטרים וכדומה. 

 היעדים השגת לצורך שהוגדרו העסקיים בצעדים לנקוט תמשיך מלונות הכשרה, בנוסף

 ביצוע באמצעות היתר בין וזאת בחברה התפעולית היעילות שיפור, כגון האסטרטגיים

 .ועוד חוץ במיקור  שימוש, שיפור מערך הרכשאיחוד תפקידים, , טכנולוגיים שדרוגים

 תלוי שביצוען מלונות הכשרה של טווח ארוכות תכניות כולל לעיל זה בסעיף האמור

 הכלכלית הכדאיות, למלנות הכשרה שיהיו הכספיים האמצעים לרבות, רבים במשתנים

מלונות הכשרה  פעילותאת  המאפיינים סיכון גורמי, כאמור מהתכניות איזו בביצוע

המשפיעים על פעילות מלונות  חיצונייםוהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים 

 כולן, האמורות שהתכניות ודאות כל אין לפיכךהכשרה ואינם בשליטת מלונות הכשרה. 

בפועל יכולות להיות שונות באופן מהותי מן  התוצאותו/או  לפועל תצאנה, חלקן או

  . התוצאות המוערכות

 
 
 
 

 דיון בגורמי סיכון  .4.19

הן בתחום הפעילות המלונאית והן  מלונות הכשרהורמי הסיכון שמשפיעים על פעילות 

 בתחום הפעילות של השכרת נכסים מתמקדים בנושאים הבאים :

ענף המלונאות הינו רגיש מאוד להתפתחויות שליליות  - אירועים ביטחוניים .4.19.1

טחוניות שליליות יטחוני, באזור בכלל ובישראל בפרט. התפתחויות ביבתחום הב

עלולות לגרום  לירידה  דרסטית  בהיקף  תיירות החוץ  ואף  תיירות  הפנים,  

 . מלונות הכשרהדבר  שעלול  להשפיע  לרעה על התוצאות העסקיות של 
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תם של האירועים הביטחוניים הינה ארוכת טווח וממשיכה להיות ניכרת השפע

אף לאחר שחלה התייצבות או שיפור במצב הביטחוני. בנוסף, ירידה בתיירות 

פנים וחוץ, עשויה לגרום לירידה בהיקף המכירות של החנויות בחזית 

 המסחרית, הנשענות בעיקר על קהל תיירים (חוץ ופנים).

 על לרעה השפעה להיות עלולה ובעולם בארץ כלכלי מיתון של למצב -כלכלי מצב .4.19.2

מלונות  ידי על הניתן השירות שכן, מלונות הכשרה של העסקיות התוצאות

 .המאופיינים בביקוש גמיש המותרות מוצרי בתחום הינו הכשרה

 תהתחזקות השקל מול היורו והדולר יוצר -התחזקות השקל מול היורו והדולר .4.19.3

 יםם נקבעיהתיירים שמחירירידה בהכנסה השקלית מפעולה כפולה, מחד 

ל נהיות ", ומאידך עלויות החופשות בחוהנקובים במט"ח חוזים ארוכי טווחב

 ., דבר שמייצר חלופה אטרקטיבית לישראליםזולות עוד יותר

הקמת מלונות חדשים סמוך למלונות  - גידול בכמות החדרים וירידת מחירים .4.19.4

והתחזקות  מלונות למלונות הכשרהו/או בערים בהן יש  מלונות הכשרהשל 

Airbnb מחירים. כמו בתחום הלינות ולירידת לגרום להגברת התחרות  יםעשוי

כן, קיומה של תחרות עם יעדי תיירות זולים יחסית בארץ ובחו"ל, "צימרים" 

 ואירוח כפרי, גורמת גם היא לשחיקה של מחירי הלינות במלונות בארץ. 

הוצאות כפי שצוין לעיל,  - ר המינימום ושינויים בהסכם הקיבוציהעלאת שכ .4.19.5

מספר רב מעובדי בהוצאות ההפעלה של בתי מלון ומהוות חלק מרכזי שכר ה

שכר המינימום עליה ב כפועל יוצא מכך, .מועסק בשכר מינימום המלונות

 .ועל התוצאות העסקיות שלה מלונות הכשרהמשפיעה על עלויות השכר של 

מלונות שינויים בהסכם הקיבוצי החל על עובדי זהה קיימת גם להשפעה 

 2017בינואר , 2015ביולי היו  המינימוםעדכונים אחרונים לשכר . הכשרה

  .2017ובדצמבר 
אילת נחשבת לאחד המקומות המועדפים על  -ביטול הפטור מתשלום מע"מ .4.19.6

ור ישראלים לקניות, וזאת עקב הפטור מתשלום מע"מ באילת. ביטול הפט

האמור עשוי לפגוע בהיקף הרכישות שמבוצעות באילת בכלל, וביניהם גם בחזית 

 באילת.  המלון בירידה מסוימת בהיקף אורחיכן עלול להשתקף גם ו המסחרית

 בשנים -ומדיניות השמיים הפתוחים ואירופה התיכון הים אגן למדינות תיירות .4.19.7

 וחבילות הנופש הנלוות להן Low cost -ה טיסות תחום התפתח האחרונות

מחירים הלתיירות מישראל ומאירופה, בשל  חלופה אטרקטיבית המהווו

 .שלעיתים זולות מנופש בישראלנופש החבילות הטיסות ואטרקטיביים של ה

 



 

 103-א 

 להלן טבלה המפרטת את השפעת מידת השפעת גורמי הסיכון השונים על מלונות הכשרה: 

 
  מלונות הכשרהמידת ההשפעה של גורם סיכון על עסקי 

  השפעה גדולה נוניתיהשפעה ב השפעה קטנה

 סיכוני מקרו   

  + 
 אירועים ביטחוניים

 מצב כלכלי  + 

 +  
התחזקות השקל מול 

 היורו והדולר

 +  
ביטול פטור ממע"מ 

 באילת

 +  
תיירות למדינות אגן הים 

 התיכון ואירופה

 סיכונים ענפיים   

  + 
 גידול בכמות החדרים

 וירידת מחירים

 +  
העלאת שכר מינימום 
 ושינוי בהסכם קיבוצי
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 ותחומי פעילות נוספים השקעות .5

 בע"מרפיד ויז'ן  –שילוט חוצות  .5.1

, רפיד ויז'ן 95.1%לקבוצה פעילות שילוט חוצות באמצעות חברה בת, המוחזקת בשיעור 

"). הפעילות כוללת הפקה ופרסום באמצעות שלטים מודפסים המוצבים רפידבע"מ ("

בצמתים מרכזיים ברחבי הארץ, ריהוט רחוב מודפס הכולל עמודי שילוט ברחובות הערים, 

, החלה רפיד 2015ולוחות מוארים באיי תנועה. החל משנת פרסום על גבי תחנות אוטובוס 

לפעול גם בתחום המדיה, הכולל תכנון, רכש ואסטרטגיית מדיה בכל אמצעי המדיה 

 לרבות טלוויזיה, אינטרנט ועוד.

 1.5 סעיף ו, ראהיווה תחום פעילות 2015עד לשנת  , אשרלמידע כספי עבור שילוט החוצות

 לעיל.

, שילוט החוצות אינו תחום פעילות 2016בדצמבר  31החל מן הדוחות הכספיים ליום 

 .ככזהנפרד, שכן אינו עונה לקריטריונים לסיווגו 

אלפי  41,699 -הסתכמו בסך של כ 2017הכנסות רפיד אשר נכללו בדוח המאוחד בשנת 

 אלפי ש"ח. 3,300 -בסך של כ 2017בדצמבר  31ש"ח, והרכוש הקבוע שלה מסתכם ליום 

 

 השקעה בקנדה .5.2

ליין קנדה ישראל בע"מ (להלן:  בסקיי 29.7%-נכון למועד הדוח מחזיקה החברה כ

 ידי צד שלישי, שאינו קשור לקבוצה. -"). יתרת המניות מוחזקת עלסקייליין ישראל"

 Skylineממניות  66.2% -סקייליין קנדה ישראל מחזיקה כנכון למועד חתימת הדוחות, 

International Development Inc. " :והחברה מחזיקה ")סקייליין אינטרנשיונל(להלן ,

. במישרין, בנוסף להחזקותיה בסקייליין ישראל סקייליין אינטרנשיונל 0.87% -בכ

פי דיני קנדה והעוסקת, במישרין -סקייליין אינטרנשיונל הינה חברה אשר התאגדה על

ייזום, פיתוח ובעקיפין, באמצעות חברות בנות שלה, בתחום הנדל"ן בקנדה, ובכלל זה 

  וניהול פרוייקטים נדל"ניים וניהול מלונות.

בדצמבר  31יתרת ההשקעה הכוללת בספרי החברה לגבי סקייליין ישראל, הסתכמה ליום 

 אלפי ש"ח. 114,564 בסך של 2017

לרבות לגבי תביעה משפטית , ישראל לפירוט נוסף בקשר עם השקעת החברה בסקייליין

' לדוחות הכספיים לשנת ב14ראה באור שהגישה החברה נגד סקייליין ונושאי משרה בה, 

 המצורפים להלן. 2017
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 עניינים המשותפים לכלל פעילות הקבוצה .6

 מיסוי .6.1

 לדוחות הכספיים של החברה.  29ראו פירוט בביאור 

 מימון .6.2

 מקורות מימון .6.2.1

הקבוצה מממנת את פעילותה בהון עצמי, באשראי בנקאי, לטווח קצר ולטווח 

 החברה.  על ידיאיגרות חוב מימון חוץ בנקאי באמצעות הנפקת ארוך, ו

להלן פירוט היקפי ההלוואות ושיעור הריבית הממוצע על הלוואות ממקורות 

בדצמבר  31בנקאיים וחוץ בנקאיים, שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בחברה ליום 

2017 : 

ת מימון פעילות לפרטים אודומימון פעילות החברה בתחום הנדל"ן, מפורט להלן. 

לפרטים אודות מימון פעילות  לעיל. 4בתחום המלונאות, ראו סעיף החברה 

הכספיים המצורפים לדוח  לדוחות 24 -ו 23, 19החברה, במאוחד, ראו ביאורים 

 זה.

 החברה וחברות בנות פרטיות העוסקות בתחומי הנדל"ן

 הלוואות זמן ארוך:

שיעור ריבית  סכום באלפי ש"ח

 אפקטיבי (%)

שיעור ריבית ממוצע 

(%) 

  סוג הלוואה

מקורות  צמוד מדד 4.52 4.84 332,192

אשראי 

 בנקאיים
 ש"ח לא צמוד 3.21 3.26 377,480

 בדולר ארה"ב 2.32 2.34 11,979

 ביורו 4.08 4.12 327,263

 דירם 5.0 5.09 42,000

 זלוטי 4.72 4.8 26,502

מקורות  צמוד מדד 6.8 6.98 40,333

אשראי לא 

 בנקאיים

 אגרות חוב צמוד מדד 4.91 5.31 995,733

 ש"ח לא צמוד 5.19 4.98 592,915

 ביורו 3.07 3.1 82,405

 הכל-סך    2,828,802
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 הלוואות זמן קצר:

שיעור ריבית  סכום באלפי ש"ח
 אפקטיבי (%)

שיעור ריבית ממוצע 
(%) 

  סוג הלוואה

מקורות   ש"ח לא צמוד 3.89 8.27 9,875
אשראי 

 בנקאיים
 מט"ח 0-6.31 4.68 15,456

 סך הכל    25,331
 

העוסקות הקבוצה  חברות , הסתכמו מסגרות האשראי של2017בדצמבר  31ליום 

אשר  ש"ח מיליון 3בסך של בפעילות בתחומי הנכסים המניבים ועסקי הבניה 

 .כולו לא נוצל
 

 הדיווחפרטים בדבר סכומי אשראי שנתקבלו לאחר תאריך  .6.2.2

 לא התקבל אשראי מהותי לאחר תאריך הדיווח.

 אמות מידה פיננסיותהקבוצה בקבלת אשראי ו מגבלות החלות על .6.2.3

לפרטים אודות מגבלות ואמות מידה פיננסיות החלות על חברות בקבוצה בקשר 
 לדוחות הכספיים. 30 ראה באורעם קבלת אשראי, 

באמות המידה הפיננסיות במועד הדוח התקופתי  וחברות הקבוצה עמדו החברה
 .2017לשנת 

 ואחרים ערבויות והתחייבויות לתאגידים בנקאיים .6.2.4

קיימות ערבויות שנתנה הקבוצה לצדדים שלישיים, סמוך לתאריך פרסום הדוח, 
ש"ח. לפרטים נוספים אודות ערבויות כאמור, ראו מיליון  28 -בסכום כולל של כ

לדוחות הכספיים, המצורפים לדוח זה. נכון לתאריך פרסום הדוח,  א'27ביאור 
מיליון  667 -היקף האשראי הכולל של הקבוצה שהחברה ערבה לו הינו בסך של כ

 ש"ח.

המובטחות בשעבודים,  ואחרים התחייבויות הקבוצה לתאגידים בנקאיים
 ש"ח.  מיליון 2,167 -בכ 2017בדצמבר  31ליום הסתכמו 

  חוב של החברהדירוג אגרות  .6.2.5

לכל  ilA-/Stable)בע"מ אישור לדירוג ( S&Pפרסמה מעלות  2018בינואר  14ביום 
סדרות אגרות החוב של החברה. לפרטים, ראה דוח הדירוג שפורסם באותו מועד 

בע"מ  S&Pהודיעה מעלות  2018במרץ  11ביום  ).2018-01-005434(מס' אסמכתא 
). לפרטים ראה דוח הדירוג ilA) לדירוג (21על העלאת דירוג אגרות החוב (סדרה 
 ).2018-01-022963שפורסם באותו מועד (מס' אסמכתא 

 גיוס ממקורות נוספים .6.2.6

) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 14(ב)(10בהתאם לתקנה 

ם הקרובות. לפירוט בדבר , מציגה החברה דוח תזרים חזוי לשנתיי1970-תש"ל

לדוח  7.2הנחות החברה באשר לצרכי המימון שלה בתקופה זו, ראה סעיף 

 להלן). ב'הדירקטוריון (פרק 

הערכת החברה בעניין מקורות המימון הנוספים הינו מידע צופה פני עתיד 
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המבוסס על ניסיונה של החברה ועל ההזדמנויות העסקיות אליהן חשופה במועד 

ייתכן שהערכות החברה לא תתממשנה אם החברה תאתר נכסים  הגשת הדוח.

 .חדשים לרכישה בהיקפים מהותיים

 הליכים משפטיים .6.3

מהרכוש השוטף של החברה על  10%החברה אינה צד להליכים משפטיים אשר עולים על 

בסיס דוחותיה המאוחדים. לתיאור הליכים  משפטיים עיקריים אשר החברה צד להם, 

 לדוחות הכספים של החברה.  ג'27ראה ביאור 

  
 יעדים ואסטרטגיה עסקית .6.4

החברה נוהגת לבחון את האסטרטגיה העסקית שלה ואת יעדיה, מעת לעת, על רקע 

 כלכלית.-ההתפתחויות בסביבתה העסקית והמאקרו

 להלן תמצית נושאי הליבה באסטרטגיית החברה וביעדיה:

תעשייה) בד בבד ו (מסחר, משרדיםהרחבת פעילות החברה באירופה, השקעה בנדל"ן מניב 

עם פעילות יזמית מבוקרת בעלת פוטנציאל להניב לחברה תשואות אטרקטיביות תוך זיהוי 

 ומימוש הזדמנויות עסקיות לצמיחה באמצעות:

 איתור נכסים המתאימים לקריטריונים של החברה בבחינת השקעותיה. .6.4.1

 להשקעות דומות בישראל.תשואות גבוהות על ההון ביחס  .6.4.2

 השבחת נכסים בבעלות החברה. .6.4.3

מימוש נכסים ו/או חברות אשר הגיעו להבשלה או שאינם נמצאים בתחומי  .6.4.4

 הליבה של פעילות החברה.

הגדלת ההכנסות מדמי השכירות, הן באמצעות שיפור אחוזי התפוסה והן על ידי  .6.4.5

 העלאה הדרגתית של דמי השכירות בנכסים.

 שפעה על ניהול וביצועי החברות המוחזקות.מעורבות ויכולת ה .6.4.6

שאיפה להגדלת ערך על ידי עידוד מדיניות של התייעלות ושל צמיחה בחברות  .6.4.7

 המוחזקות.

מדיניות הקבוצה והניהול האסטרטגי נקבעים בהנהלת הכשרת הישוב. הניהול האופרטיבי 

 מתבצע על ידי ההנהלות בכל אחת מן החברות הבנות.

ריון המפקח על יישום מדיניות החברה בראשות יו"ר דירקטוריון, לכל חברה בת דירקטו

 אשר בו מכהנים דירקטורים או נושאי משרה של החברה.

הנהלת קבוצת הכשרת הישוב מונחית בפעילויות השונות על ידי מנכ"ל החברה. 



 

 

 

 דיון בגורמי הסיכון .6.5

החברה מעריכה כי גורמי הסיכון שלה נגזרים מגורמי הסיכון מתחומי הפעילות השונים 

 לעיל. 4עד  2שלה כמפורט בסעיפים 

 

 

 

 

 שמות החותמים ותפקידם:   חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 , יו"ר הדירקטוריון שלמה מעוז   

     

 עופר נמרודי, חבר הדירקטוריון ומנכ"ל    

     

 שמשון מרפוגל, משנה למנכ"ל    

 2018במרץ  29    
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 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 

2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 2017 בדצמבר 31דוח הדירקטוריון ליום 
 

לפי העניין)  -" חברת הכשרת הישוב" או "הקבוצה" או "החברהחברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ("

ביום שהסתיימה  לתקופהמתכבדת בזה להגיש את דוח הדירקטוריון של החברה והחברות המאוחדות שלה 

  .2017 בדצמבר 31

 
 מבוא כללי .1

 העסקית ותחומי פעילותה:החברה, סביבתה 

 תחומי פעילות עיקריים, כלהלן:  בשלושההחברה פועלת במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות 

 ובחו"ל.  בישראלהשכרה וניהול של נכסים מניבים  :תחום השכרת הנכסים )א(

 יזום, ביצוע ומכירות של פרוייקטים בארץ ובחו"ל. :תחום עסקות בנייה )ב(

 .בישראלל רשת של בתי מלון בעלות וניהו :תחום מלונאות )ג(

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו .2

 ולאחר תאריך המאזןבתקופת הדוח נקודות מהותיות בפעילות החברה  .2.1

מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך  19 -בסך של כ ברווחהחברה סיימה את תקופת הדוח  .2.1.1

 . 2016מיליון ש"ח בשנת  126 -של כ

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את חידוש כהונתו  2017בינואר  3ביום  .2.1.2

של מר מנשה ארנון חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות ואת תיקון תקנון 

-2017-01(מס אסמכתא  2017נואר בי 3החברה. לתקנון העדכני ראה דוח מיידי מיום 

001509.( 

על העלאת דירוג אגרות החוב של החברה  S&Pהודיעה מעלות  2017בינואר  9ביום  .2.1.3

-2017-01. לפרטים ראה דוח מיידי מאותו יום (מס' אסמכתא (ilA-/Stable)לדירוג 

004134.( 

ה מדיניות אישרה האסיפה כללית הנדחית של בעלי המניות בחבר 2017בינואר  10ביום  .2.1.4

תגמול חדשה לנושאי המשרה. למדיניות התגמול שאושרה, ראה דוח זימון מתקן 

 ).2016-01-092346(מס' אסמכתא  28/12/2016שפורסם ביום 

אלפי  204,655מיליון ש"ח (ברוטו) בגין הנפקת  205 -גייסה החברה סך של כ 2017בינואר  .2.1.5

(מס' אסמכתא  2017בינואר  22ום ) על פי הצעת מדף מי20ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

) שהונפקו כאמור, ניתן במועד ההנפקה דירוג 20). לאגרות חוב (סדרה 2017-01-008931

)(ilA-/Stable  על ידי מעלותS&P .בע"מ 

) 14) של קרן אגרות חוב (סדרה 7פרעה החברה תשלום שישי (מתוך  2017במרץ  1ביום  .2.1.6

 מיליון ש"ח ברוטו. 30 -בסך של כ

) 12) של קרן אגרות חוב (סדרה 8פרעה החברה תשלום שביעי (מתוך  2017במרץ  8ביום  .2.1.7

 מיליון ש"ח ברוטו. 41 -בסך של כ

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה עדכון בתנאי  2017במרץ  19ביום  .2.1.8

העסקתו של מר דניאל נמרודי, אחראי התחדשות עירונית בחברה ובנו של מר עופר 
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בפברואר  9ם בדבר ההתקשרות העדכנית ראה דוח זימון האסיפה מיום נמרודי. לפרטי

 ).2017-01-014718(מס' אסמכתא  2017

מיליון ש"ח אשר  36אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך  2017במרץ  30ביום  .2.1.9

 . 2017באפריל  23שולם לזכאים ביום 

אלפי  76,109ו) בגין הנפקת מיליון ש"ח (ברוט 78 -גייסה החברה סך של כ 2017באפריל  .2.1.10

(מס' אסמכתא  2017באפריל  23) על פי הצעת מדף מיום 20ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

 ), בדרך של הרחבת סדרה.2017-01-041652

) 13) של קרן אגרות חוב (סדרה 4פרעה החברה תשלום שלישי (מתוך  2017במאי  3ביום  .2.1.11

 מיליון ש"ח ברוטו. 61 -בסך של כ

החליטה רשות ניירות ערך להאריך את התקופה להצעת ניירות ערך  2017י במא 8ביום  .2.1.12

 .2018במאי  28עד ליום  –, בשנה נוספת, קרי 2015במאי  28על פי תשקיף מדף מיום 

אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית למניות החברה,  2017במאי  9ביום  .2.1.13

מיליון ש"ח. לפרטים נוספים בדבר התוכנית שאושרה, ראה דוח מיידי  10בהיקף של עד 

. לפירוט בדבר מניות שנרכשו 2017-01-047040, מס' אסמכתא 2017במאי  10מיום 

 להלן. 6.2במסגרת התוכנית האמורה, ראה סעיף 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, תשלום מענק  2017במאי  10ביום  .2.1.14

אלפי ש"ח, לאחר שהמנכ"ל הודיע על ויתור חד צדדי על חלק מן המענק  500מופחת בסך 

 27, כמפורט בדוח המשלים לדוח זימון האסיפה, אשר פורסם ביום 2016בגין שנת 

 .2017-01-043668, אסמכתא מס' 2017באפריל 

 מונה מר חגי מילר לסמנכ"ל פיתוח ופרוייקטים בחברה. 2017במאי  15ביום  .2.1.15

) 15) של קרן אגרות חוב (סדרה 6פרעה החברה תשלום שלישי (מתוך  2017ביוני  1ביום  .2.1.16

 מיליון ש"ח ברוטו. 29 -בסך של כ

לפרטים בדבר המרצת פתיחה אשר הוגשה נגד החברה על ידי החברה לאיתור ולהשבת  .2.1.17

 2017ביוני  4נכסים של נספי השואה בע"מ והאפוטרופוס הכללי, ראה דוח מיידי מיום 

 בדוחות הכספיים המצ"ב. )(ג)1ג'(27, וכן בבאור מס' )2017-01-056928(מס' אסמכתא 

אלפי ש"ח  18,000מיליון ש"ח (ברוטו) בגין הנפקת  18.9יסה החברה סך של גי 2017ביוני  .2.1.18

) נוספות, בהנפקה פרטית בדרך של הרחבת סדרה בהתאם 20ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

 ).2017-01-056487(מס' אסמכתא  2017ביוני  4לדוח מיידי מיום 

לנס נשואה התקבלה בחברה הודעת פניקס אחזקות בע"מ ואקס 2017ביוני  12ביום  .2.1.19

השקעות בע"מ, כי הם חדלו להיות בעלי עניין בחברה, בעקבות ירידת שיעור 

. לפרטים ראה דיווחים מיידיים מאותו 5% -החזקותיהם במניות החברה אל מתחת ל

). להודעה בדבר חזרתם להיות 2017-01-059814 -ו 2017-01-059811יום (מס' אסמכתא 

 להלן. 2.1.26 בעלי עניין בחברה, ראה סעיף

) את תיקון שטר 16אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה  2017ביוני  26ביום  .2.1.20

ביוני  15הנאמנות. לפרטי התיקון, ולנוסח השטר לאחר התיקון, ראה דוח מתקן מיום 

 ).2017-01-050419, בדבר זימון האסיפה (מס' אסמכתא 2017

הודיעה מידרוג בע"מ כי לפי בקשת החברה, הפסיקה את דירוג  2017ביוני  29ביום  .2.1.21

), אשר דורגו על ידיה. כל אגרות החוב של החברה (סדרות 15עד  12אגרות החוב (סדרות 
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 ) ממשיכות להיות מדורגות על ידי מעלות.22עד  12

) 16) של קרן אגרות חוב (סדרה 5ך פרעה החברה תשלום שני (מתו 2017ביוני  30ביום  .2.1.22

 מיליון ש"ח ברוטו. 56 -בסך של כ

אלפי  50,400מיליון ש"ח (ברוטו) בגין הנפקת  52.3 -גייסה החברה סך של כ 2017ביולי  .2.1.23

) נוספות בדרך של הרחבת סדרה על פי הצעת מדף 19ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

 ).2017-01-072501(מס' אסמכתא  2017ביולי  11שפורסמה ביום 

התקיימה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה לאישור  2017באוגוסט  2ביום  .2.1.24

מינויים מחדש של רואי החשבון ה"ה קוסט פורר גבאי את קסירר ושל חברי 

ה"ה שלמה מעוז, עופר נמרודי,  –הדירקטוריון אשר כהונתם הסתיימה במועד האסיפה 

 רוית נמרודי וחיה מנע.רון ויסברג, חן לבון, גילי כהן, 

-ומדד ת"א 90-מניות החברה החלו להיסחר במסגרת מדד ת"א 2017באוגוסט  3ביום  .2.1.25

125. 

התקבלה בחברה הודעת פניקס אחזקות בע"מ ואקסלנס נשואה  2017באוגוסט  8ביום  .2.1.26

השקעות בע"מ, כי הם החלו להיות בעלי עניין בחברה, בעקבות עליית שיעור 

. לפרטים ראה דיווחים מיידיים מאותו יום 5% -רה אל מעל להחזקותיהם במניות החב

 ).2017-01-081021 -ו 2017-01-081018(מס' אסמכתא 

 12,600מיליון ש"ח (ברוטו) בגין הנפקת  13.2 -גייסה החברה סך של כ 2017בספטמבר  .2.1.27

) נוספות, בהנפקה פרטית בדרך של הרחבה סדרה 19אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

 ).2017-01-075523(מס' אסמכתא  2017באוגוסט  31לדוח מיידי מיום  בהתאם

פרעה החברה תשלום שמיני ואחרון של קרן אגרות חוב (סדרה  2017בספטמבר  8ביום  .2.1.28

 מיליון ש"ח ברוטו. 41 -) בסך של כ12

התקבלה בחברה הודעת מנורה מבטחים החזקות בע"מ, כי היא  2017בספטמבר  27ביום  .2.1.29

לת עניין בחברה, בעקבות עליית שיעור החזקותיה במניות החברה אל החלה להיות בע

-2017-01(מס' אסמכתא  2017בספטמבר  28. לפרטים ראה דוח מתקן מיום 5% -מעל ל

085681.( 

 286,425מיליון ש"ח (ברוטו) בגין הנפקת  286 -גייסה החברה סך של כ 2017בנובמבר  .2.1.30

(מס'  2017בנובמבר  8הצעת מדף מיום  ) על פי21אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

) שהונפקו כאמור, ניתן במועד 21). לאגרות חוב (סדרה 2017-01-104847אסמכתא 

 בע"מ. S&Pעל ידי מעלות  ilA-/Stable)ההנפקה דירוג (

החליט דירקטוריון החברה לבחון באמצעות הנהלת החברה ובאופן  2017בנובמבר  .2.1.31

ריים, לרבות בקשר עם פיצוי מתאים ומוסכם בגין ראשוני את המתווים והחלופות האפש

של מר  מלאהויתור על מניות היסוד של החברה, המוחזקות ע"י חברה בבעלות ושליטה 

יעקב נמרודי, לצורך השטחת מבנה הון מניותיה. בכלל זה, לקיים מגעים ראשוניים עם 

מתנים בעלי השליטה ובעלי מניות משמעותיים מן הציבור (בד בבד עם משאים ו

שיתקיימו בין כל הגורמים המעורבים בעניין, ככל שיתקיימו), במטרה לבחון את 

עמדותיהם לגבי הנושא האמור, בליווי ובסיוע יועצים חיצוניים (כלכליים ומשפטיים) 

ככל שיידרשו לעניין זה. לאחר ביצוע בחינה ראשונית כאמור, יובאו הממצאים בפני 

ורך קיום דיון, קבלת החלטות ואישור דרכי הפעולה ועדת הביקורת והדירקטוריון, לצ
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 2017בנובמבר  13על פי המתווה והחלופות שיוצעו. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי מיום 

 ).2017-01-099025(מס' אסמכתא 

כתבי  500,028) 16הקצתה החברה למחזיקי אגרות חוב (סדרה  2017בנובמבר  27ביום  .2.1.32

ש"ח  100 -(כולל), ל 2018בינואר  11ניתנים למימוש עד ליום אשר היו ) 3אופציה (סדרה 

 100) כ"א, כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש בסך של 21ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

-2017(מס' אסמכתא  2017בנובמבר  19ש"ח. ההקצאה בוצעה על פי הצעת מדף מיום 

תמורה ממימושן בסך  התקבלה) 3כתבי האופציה (סדרה עד למועד פקיעת  ).01-101395

אגרות חוב (סדרה  אלפי ש"ח ע.נ. 6,887 -מיליון ש"ח ברוטו, כנגד הנפקת כ 6.887 -של כ

 .) נוספות21

, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון, אישרה 2017בדצמבר  12ביום  .2.1.33

-האסיפה כללית של בעלי המניות בחברה חידוש הסכם העסקתה של גב' סמדר נמרודי

ינות, סמנכ"ל פרוייקטים מיוחדים בחברה ויו"ר מלונות הכשרת הישוב בע"מ, שהינה ר

קרובה של בעלי השליטה בחברה. לפרטי ההתקשרות שאושרה, ראו דוח זימון האסיפה 

 .2017-01-096850, מס' אסמכתא 2017בנובמבר  5שפורסם ביום 

 121,405ו) בגין הנפקת מיליון ש"ח (ברוט 121.4 -גייסה החברה סך של כ 2017בדצמבר  .2.1.34

(מס'  2017בדצמבר  14) על פי הצעת מדף מיום 22אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

) שהונפקו כאמור, ניתן במועד 22). לאגרות חוב (סדרה 2017-01-112144אסמכתא 

 בע"מ. S&Pעל ידי מעלות  ilA-/Stable)ההנפקה דירוג (

חתמו החברה הבת הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ וחברת  2017בדצמבר  .2.1.35

קניון שבעת הכוכבים על הסכם שומות על דרך פשרה עם פקיד השומה  –הבת שלה 

(מס' אסמכתא  2017בדצמבר  24למפעלים גדולים. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום 

 הכספיים המצ"ב.לדוחות  )2ד'(29) ובאור מס' 2017-01-115867

לכל  ilA-/Stable)בע"מ אישור לדירוג ( S&Pפרסמה מעלות  2018בינואר  14ביום  .2.1.36

סדרות אגרות החוב של החברה. לפרטים, ראה דוח הדירוג שפורסם באותו מועד (מס' 

 ).2018-01-005434אסמכתא 

 חדל מר רפי שניר לכהן כסמנכ"ל השקעות במזרח אירופה. מר 2018בינואר  17ביום  .2.1.37

 שניר ממשיך לעבוד בחברה כמנהל פרוייקט.

פרעה החברה תשלום קרן סופי ואחרון למחזיקי אגרות חוב (סדרה  2018במרץ  2ביום  .2.1.38

 מיליון ש"ח. 30 -) בסך של כ14

זומנה  1לאחר שהתקבלו אישורי הדירקטוריון וועדת הביקורת, 2018במרץ  12ביום   .2.1.39

 החברה מר עופר נמרודי, בתוקף לשלושאסיפה כללית לאישור הסכם ניהול חדש למנכ"ל 

"), ולאישור עדכון תנאי העסקתה של הסכם הניהול(" 2018במרץ   21החל מיום  שנים

דרורי, מנהלת המרכז המסחרי לב רעות וגיסתה של מר עופר נמרודי -גב' דנית גורן

הניהול והסכם דנית, ראו דוח מיידי "). לפרטים נוספים בדבר הסכם הסכם דנית("

באותו  .2018-01-023677, מס' אסמכתא 2018במרץ  12מון האסיפה הכללית מיום לזי

מועד, המשך לדוח מיידי לאישור הסכם הניהול, נמסר דוח מיידי בדבר החלטות החברה 

בעניין תנאי העמדת רכב למנכ"ל בתקופה שעד לקבלת אישור האסיפה להסכם החדש 

                                                 
 בשיבתה כוועדת תגמול. –בהתייחס להסכם הניהול  1
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 ).2018-01-023683(מס' אסמכתא 

מיליון  63חתמה החברה על הסכם למכירת נכס ביפו תמורת סך של  2018במרץ  15ביום  .2.1.40

ש"ח. כתוצאה מן המכירה החברה צפויה לכלול בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 

מיליון ש"ח,  63 -מיליון ש"ח ותזרים מזומנים בסך של כ 31 -רווח בסך של כ 2018שנת 

ולו. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי שפורסם ביום הכל לפני מיסים והיטלים, ככל שיח

 ).2019-01-025468(מס' אסמכתא  2018במרץ  18

 

 הסברים לדוחות הכספיים .2.2

 מצב כספי  .2.2.1

סך הנכסים במאזן המאוחד של חברת הכשרת הישוב והחברות הבנות שלה הסתכם 

מיליון ש"ח ביום  4,333 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 4,831 -ביום המאזן בסך של כ

 .  2016בדצמבר  31

מיליון ש"ח בהשוואה לסך של  765 -הנכסים השוטפים הסתכמו ביום המאזן בסך של כ

מיליון ש"ח מאז ראשית  91 -של כ עלייה, 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  674 -כ

י הנכסים השוטפים מאז ראשית השנה, השנה, כתוצאה משינויים ביתרות חלק מסעיפ

מיליון ש"ח בסעיף מזומנים ושווי מזומנים  39 -בסך של כ עלייהאשר עיקריהם הינם: 

מיליון ש"ח  17 -מיליון ש"ח, ירידה בסך של כ 300 -אשר הסתכם ליום המאזן בסך של כ

נות מיליון ש"ח ואשר כולל פקדו 19 -בסעיף השקעות לזמן קצר אשר הסתכם בסך של כ

מיליון ש"ח המשועבדים כבטחונות למוסדות פיננסיים, ירידה  18 -לזמן קצר בסך של כ

מיליון  80 -מיליון ש"ח בסעיף חייבים ויתרות חובה אשר הסתכם בסך של כ 6 -בסך של כ

מיליון ש"ח במלאי בניינים למכירה אשר הסתכם ביום המאזן  51 -ש"ח ועלייה בסך של כ

 . מיליון ש"ח 240בסך של 

מיליון ש"ח בהשוואה  4,066  -סעיף נכסים לא שוטפים הסתכם ביום המאזן בסך של כ

. עיקר העלייה מאז ראשית השנה 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  3,659 -לסך של כ

מיליון ש"ח בסעיף נדל"ן להשקעה אשר הסתכם  417 -הינה כתוצאה מעלייה בסך של כ

 177 -ון ש"ח, בעיקר בשל המשך בנייה בהיקף של כמילי 3,426 -ליום המאזן בסך של כ

מיליון ש"ח במגדלי הכשרת  52 -מיליון ש"ח בפארקים הלוגיסטיים בפולין ובסך של כ

סעיף הלוואות ויתרות חובה לזמן מיליון ש"ח ב 36 -, ומעליה בסך של כהישוב בבני ברק

בין היתר, פקדונות כולל והמיליון ש"ח,  80 -ארוך אשר הסתכם ביום המאזן בסך של כ

עליות  מיליון ש"ח, המשועבדים כבטחונות למוסדות פיננסיים. 62לזמן ארוך בסך של 

מיליון ש"ח ביתרת השקעות בחברות כלולות,  23 -אלה קוזזו על ידי ירידה בסך של כ

מיליון  27 -של כומירידה בסך , מיליון ש"ח 203 -אשר הסתכמה ביום המאזן בסך של כ

מיליון ש"ח,  65 -רקעין לבניה, אשר הסתכמה ביום המאזן בסך של כש"ח ביתרת מק

לעיל, לסעיף  2.1.40ביפו נשוא המכירה כמפורט בסעיף מהעברת המקרקעין כתוצאה 

 נכסים המיועדים למימוש.

 -מיליון ש"ח והסתכמו בכ 51 -ההתחייבויות השוטפות של החברה עלו בתקופת הדוח בכ

מיליון ש"ח  49 -מיליון ש"ח, כתוצאה מן השינויים הבאים: עלייה בסך של כ 718

מיליון ש"ח,  258 -וטפות של אגרות חוב אשר הסתכמו ביום המאזן בסך של כבחלויות ש

דירות בפרוייקטים השונים של  מיליון ש"ח במקדמות מרוכשי 42 -מעלייה בסך של כ
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ירידה בסך של ומ מיליון ש"ח 90 -, אשר הסתכמו ביום המאזן בסך של כהחברה בפולין

מיליון ש"ח באשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים אשר הסתכם  35 -כ

 מיליון ש"ח.  159 -ביום המאזן בסך של כ

 -מיליון ש"ח, והסתכמו בכ 403 -התחייבויות לא שוטפות עלו מאז ראשית השנה בכ

מיליון ש"ח. השינויים בסעיפי התחייבויות לא שוטפות מאז ראשית השנה כללו  2,918

מיליון ש"ח ביתרת אגרות חוב אשר הסתכמה ביום המאזן  589 -עלייה בסך של כ בעיקר

, בניכוי אגרות MLP -, בחברה ובמיליון ש"ח, בשל הנפקת אגרות חוב 1,413 -בסך של כ

מיליון ש"ח בהתחייבויות לתאגידים בנקאיים  197 -חוב אשר נפרעו, וירידה בסך של כ

 מיליון ש"ח. 1,089 -ום המאזן בסך של כולנותני אשראי אחרים אשר הסתכמו בי

בעיקר מיליון ש"ח,  44 -מאז ראשית השנה בסך של כ עלהסך הכל ההון של החברה 

מיליון ש"ח, מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות  19לתקופה בסך  הרווחכתוצאה מן 

. מיליון ש"ח 36מיליון ש"ח, ובקיזוז דיבידנד שחולק בסך של  60 -בסך של כ כספיים

מיליון ש"ח בהשוואה להון בסך  1,195 -הסתכם ההון בסך של כ 2017 בדצמבר 31יום ל

   . 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  1,151 -של כ

 תוצאות הפעילות .2.2.2

מיליון ש"ח בהשוואה לרווח  19 -של החברה הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ הרווח

 .2016מיליון ש"ח בשנת  126 -בסך של כ

מיליון  7 -ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ

 .2016מיליון ש"ח בשנת  89 -ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ

רווח החברה ממגזרים (המשקף רווח ממגזרים לפני הוצאות מימון, הנהלה וכלליות, 

 182 -ך של כעליית ערך נדל"ן להשקעה והכנסות אחרות) הסתכם בתקופת הדוח בס

 .2016מיליון ש"ח בשנת  159 -מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ

מלונות הכשרת הישוב בע"מ על ידי  –החברה תומכת בחברות המאוחדות הציבוריות 

מתן ערבויות ובהכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ, באמצעות הלוואות שניתנו על ידי 

 החברה וכן מתן ערבויות לאשראי בנקאי. 

נהלת החברה פועלת ביחד עם הנהלות החברות האמורות ועוקבת באופן שוטף אחר ה

 פעילותן.

להלן סקירה תמציתית של תוצאות הפעילות של הקבוצה בהתאם לתחומי פעילותה 

 (במיליוני ש"ח):

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 

 169 187 רווח מעסקי נדל"ן
 )2( )2( הפסד משילוט חוצות

 )9( )3( הפסד מהפעלת בתי מלון
 159 182 סך הכל רווח ממגזרים

 147 70 עליית ערך נדל"ן להשקעה
 )17( )27( הוצאות אחרות, נטו

 )56( )60( הוצאות הנהלה וכלליות
 )112( )103( הוצאות מימון, נטו
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 9 2 חלק החברה בתוצאות חברות כלולות
 130 64 רווח לפני מסים על הכנסה

 )4( )45( על ההכנסה מסים
 126 19 רווח לתקופה

   מיוחס ל:
 89 )7( בעלי המניות של החברה

 37 26 זכויות שאינן מקנות שליטה
 19 126 

 

להלן סקירת תוצאות הפעילות לפי מגזרים. תוצאות אלה משקפות את הרווח התפעולי 

-קיזוז פעולות ביןבמגזרים לפני הוצאות מימון והכנסות והוצאות אחרות, ולאחר 

 חברתיות:

 

 עסקי נדל"ן .2.2.2.1

מיליון ש"ח  187 -מעסקי הנדל"ן הסתכם בתקופת הדוח בסך כ התפעוליהרווח 

 .2016מיליון ש"ח בשנת  169 -בהשוואה לסך של כ

 השכרת נכסים

מיליון ש"ח  251 -הכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ

עיקר העלייה בהכנסות הינה . 2016מיליון ש"ח בשנת  238 -בהשוואה לסך של כ

הרווח  מגידול בהיקפי שטחים מניבים.בפארקים הלוגיסטיים, כתוצאה 

מיליון ש"ח בהשוואה לסך  169מהשכרת נכסים הסתכם בתקופת הדוח בסך של 

 . 2016מיליון ש"ח בשנת  167 -של כ

 עסקי בניה

מיליון ש"ח  88 -היו בתקופת הדוח הכנסות מעסקאות בניה בסך של כלחברה 

. הפער בהכנסות נובע מכך 2016מיליון ש"ח בשנת  42 -בהשוואה לסך של כ

אקטים נוטריאליים בגין דירות שנמכרו, מאשר  יותרשבתקופת הדוח נחתמו 

בתקופת הדוח בסך של  םעסקאות הבניה הסתכהרווח מנחתמו בשנה הקודמת. 

. 2016מיליון ש"ח בשנת  1 -סך של כהפסד בלמיליון ש"ח בהשוואה  19 -כ

בעיקר  הפרוייקטים אשר מניבים לחברה כיום הכנסות מעסקי בנייה הינם

פולין, ופרוייקט "אאורה  בוורשה" סקייפרוייקט הבנייה למגורים "אאורה 

אותם בונה החברה בפולין וברומניה, ראו פירוט  גדנסק". לפרוייקטים נוספים

 תיאור עסקי התאגיד, בדוח זה לעיל. –בפרק א'  3נוסף בסעיף 

 

 עסקי מלונאות .2.2.2.2

אשר התבטא בצמצום בתקופת הדוח חל שיפור בתוצאות הפעלת בתי מלון, 

, מיליון ש"ח 3 -ההפסד התפעולי אשר הסתכם בתקופת הדוח בסך  של כ

 .2016מיליון ש"ח בשנת  9 -של כבהשוואה להפסד בסך 

מיליון ש"ח  242 -הכנסות החברה ממלונאות בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ

. הירידה בהכנסות נובעת מסיום 2016מיליון ש"ח בשנת  290 -בהשוואה לסך של כ
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, אשר הביאו גם לירידה בעלות 2016הסכמי ניהול של שני בתי מלון במהלך 

מיליון ש"ח  245 -בתקופת הדוח בסך של כ הפעלת בתי מלון, שהסתכמה

 .2016מיליון ש"ח בשנת  299 -בהשוואה לסך של כ

 

 חברות כלולות .2.2.2.3

 2 -בסך של כ בתקופת הדוח כלל חלק החברה בתוצאות חברות כלולות רווח

 . 2016מיליון ש"ח בשנת  9 -בהשוואה לרווח בסך של כ, מיליון ש"ח

 

 הוצאות אחרות, נטו .2.2.2.4

מיליון ש"ח בהשוואה  27 -הדוח הסתכמו הוצאות אחרות נטו בסך של כ בתקופת

  .2016מיליון ש"ח בשנת  17 -להוצאות אחרות נטו בסך של כ

 הרכיבים העיקריים המרכיבים את סעיף ההוצאות האחרות נטו הינם:

בתקופת הדוח בסך  הסתכמואשר  הוצאות ראשוניות לייזום התחדשות עירונית

. לפירוט 2016מיליון ש"ח בשנת  6 -מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ 14 -של כ

 –בפרק א'  3נוסף לגבי פעילות הקבוצה בייזום התחדשות עירונית, ראה סעיף 

 תיאור עסקי התאגיד, בדוח זה לעיל.

 מיליון 14 -בסך של כאשר הסתכמו בתקופת הדוח  הוצאות בגין יישוב תביעות

לפירוט נוסף בגין התביעות  .2016מיליון ש"ח בשנת  7 -ש"ח בהשוואה לסך של כ

 ) לדוחות הכספיים.1ג'( 27נשוא הוצאות אלה, ראו באור 

 

 הוצאות מימון, נטו .2.2.2.5

מיליון  103 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המימון, נטו של החברה בסך של כ

. הירידה בהוצאות המימון 2016מיליון ש"ח בשנת  112 -ש"ח בהשוואה לסך של כ

, הינו בריבית נמוכה 2016הדוח ובשנת  בתקופתשחוב שגוייס מכך בעיקר נובעת 

יותר מחוב שנפרע באותן תקופות, ובשל ירידת שער היורו מול הזלוטי, אשר 

אשר ההלוואות שלה הינן ביורו  MLPהשפיעה לחיוב על הלוואות החברה הבת 

 בעוד שמטבע הפעילות שלה הינו בזלוטי.

 

 הוצאות הנהלה וכלליות .2.2.2.6

מיליון ש"ח  60 -הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ וכלליותהוצאות הנהלה 

עיקר העלייה נובעת מהוצאות . 2016מיליון ש"ח בשנת  56 -בהשוואה לסך של כ

 ) לדוחות הכספיים.1ג'(27ף משפטיות בגין ההליכים המתוארים בסעי

 

 שינויים בערך נדל"ן להשקעה  .2.2.2.7

מיליון ש"ח  69 -בתקופת הדוח נכללה עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך של כ

. בתקופת הדוח 2016מיליון ש"ח בשנת  147 -בהשוואה לעליית ערך בסך של כ

" הנובעת ממתחם "הכשרת הישובמיליון ש"ח  29 -נכללה עליית ערך בסך של כ

מיליון ש"ח מעלייה בערכם של מספר נכסים נוספים, נטו.  47 -, ושל כבבני ברק
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מיליון ש"ח בערכו של קניון שבעת  7 -עליות אלה קוזזו על ידי ירידה בסך של כ

 .מיליון ש"ח 1,045המסתכם ליום המאזן בסך של  הכוכבים בהרצליה

 

 מסים על הכנסה .2.2.2.8

מיליון ש"ח,  44 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות מסים על הכנסה בסך של כ

ההפרש בין התקופות  .2016מיליון ש"ח בשנת  4 -בהשוואה להוצאות בסך של כ

הינם לאחר הכנסות מסים בסך  2016נובע מכך שהוצאות מסים על הכנסה בשנת 

ת שומות מס , ובשל סגירמיליון ש"ח כתוצאה מירידה בשיעורי המס 37 -של כ

 בכמה מחברות הקבוצה.

 

 2016תוצאות הרבעון הרביעי בשנת  .2.2.2.9

מיליון ש"ח. להלן  26 -בסך של כ ברווחהסתכם  2017הרבעון הרביעי של שנת 

 פירוט הסעיפים המהותיים הביאו לתוצאות ברבעון זה:

 מיליון ש"ח. 47 -רווח מהשכרת נכסים בסך של כ

 מיליון ש"ח. 19 -רווח מעסקאות בנייה בסך של כ

 מיליון ש"ח. 54 -עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ

מיליון ש"ח,  28 -רווחים אלה קוזזו בעיקר על ידי הוצאות מימון, נטו בסך של כ

והוצאות אחרות, נטו בסך של  מיליון ש"ח 22 -הוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ

 .מיליון ש"ח 9 -כ

 

 נזילות ומקורות מימון  .2.2.3

פעילות שוטפת של הקבוצה בתקופת הדוח הסתכם בסך שימש לתזרים המזומנים אשר 

מיליון ש"ח אשר נבע מפעילות שוטפת בשנה  7 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 74 -של כ

 הקודמת.

פעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכם בסך של שימש להסכום הכולל של מזומנים אשר 

פעילות השקעה שימש למיליון ש"ח אשר  114 -מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ 256 -כ

פעילות ההשקעה העיקרית בתקופת הדוח היתה השקעה ברכוש קבוע, בשנה הקודמת. 

מיליון ש"ח, בעיקר בפארקים הלוגיסטיים  249 -מקרקעין ובנדל"ן להשקעה בסך של כ

 .2015ייתו החלה בסוף שנת ובפרוייקט מגדל הכשרת הישוב בבני ברק, אשר בנ

מיליון  369 -פעילות מימון הסתכם בתקופת הדוח בסך של כנבע מתזרים המזומנים אשר 

פעילות מימון שימש למיליון ש"ח אשר  23 -ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים בסך של כ

פעילויות המימון העיקריות בתקופת הדוח היו: הנפקת אגרות חוב בסך בשנה הקודמת. 

מיליון ש"ח, קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, לזמן  843 -של כ

מיליון ש"ח ופרעון  211 -מיליון ש"ח, פרעון אגרות חוב בסך של כ 211 -ארוך בסך של כ

 מיליון ש"ח. 389 –הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך בסך של כ 
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 הליכים משפטיים .2.3

 לדוחות הכספיים. ג' 27 ראה באורלהליכים משפטיים בקבוצה, 

 

 דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .3

 האחראי על ניהול סיכוני שוק .3.1

ניהול סיכוני השוק מבוצע בחברה במשותף על ידי מר עופר נמרודי, המנכ"ל ומר שמשון מרפוגל, 

 המשנה למנכ"ל.

 תיאור סיכוני השוק .3.2

 נדל"ן מניב .3.2.1

. הנכסים מושכרים 95% -של כפוסה ממוצעת בשיעור העולה אים בתנכסי החברה נמצ

לתקופות שכירות בינוניות עד ארוכות. להערכת החברה, נכון ליום פרסום הדוחות 

הכספיים לא חל שינוי משמעותי לרעה בשווי של הנדל"ן להשקעה של החברה בהשוואה 

 .2017בדצמבר  31לשוויו בספרים ליום 

 פרויקטים לבנייה .3.2.2

בפרוייקטים לבנייה החברה חשופה לסיכוני שוק של השגת מימון מתאים, ורמת 

ביקושים לדירות, אשר יש להן השלכה הן על מחירי המכירה והן על מספר היחידות 

הנמכרות ועל הוצאות המימון בפרוייקט. בנוסף, בקשר לפרוייקטים לבנייה בחו"ל, 

 ת מדינת הפרוייקט.החברה חשופה לשינויים בשערי החליפין של מטבעו

 סיכוני מטבע  .3.2.3

לחברה עשוייה להיות חשיפה חשבונאית בגין תנודות בשערי מטבעות במדינות בהן היא 

 .חברות הבנות הפועלות בחו"ל, כתוצאה מהפרשי התרגום של דוחות כספיים של פועלת

מהותית על המצב הכספי, כלכלית לתנודות בשערי החליפין אין השפעה , בחברות אלה

הן הנכסים והן ההתחייבויות הינן במטבע החברות בחו"ל, שכן בכל הפרויקטים של 

 . ברמה התפעולית אין חשיפה מטבעיתכך שהפעילות, 

חשיפה תזרימית המושפעת משערי החליפין של  לחברה עלולה להיותיחד עם זאת, 

 המטבעות בעת העברת כספים מחו"ל לישראל.

 במדד המחירים לצרכןשינויים  .3.2.4

למדד המחירים לצרכן וכך גם  מדמי שכירות בישראל, צמודות כל הכנסותיה של החברה

הוצאות המימון שלה, הנובעות מהתחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות חלק מ

בגין אגרות חוב אותם הנפיקה החברה. בשל עובדה זו, עלייה בשיעורי האינפלציה במשק 

טאת בעליית המדד, היא הגורם המשפיע על המצב הכספי של החברה, הישראלי, המתב

 הן בצד ההכנסות משכירות, והן בצד הוצאות המימון.

 מדיניות החברה בניהול סיכונים ופיקוח על מדיניות ניהול סיכונים .3.3

לחברה אין מדיניות להיקף ההגנה על סיכוני השוק והוא נקבע בהתאם להנחיית דירקטוריון 

ו ועדת ההשקעות של החברה, לפי הענין. דירקטוריון החברה מקבל דיווח מן ההנהלה החברה, ו/א

הוק, בהתאם לצורך, ומקבל החלטות -בדבר החשיפה והסיכונים של החברה אחת לרבעון, או אד
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בנושא בהתאם. מידי רבעון, עם התכנסות הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים, ניתן הסבר 

 של החברה.בעניין הוצאות המימון 

 דוח בסיסי הצמדה .3.4

 ' לדוחות הכספיים להלן.ו31ראה באור  –למאזני ההצמדה המאוחדים של החברה 
 

 מדיניות לגבי פעילות בנגזרים .3.5

אין לחברה מדיניות לגבי פעילות בנגזרים. לחברה לא היתה פעילות בתחום הנגזרים בתקופת 
 הדוח.

 

 היבטי ממשל תאגידי .4

 בנושא מתן תרומותמדיניות התאגיד  .4.1

ש"ח למטרות שונות. אין לחברה התחייבות אלפי  390 -כתרמה החברה סך של  בתקופת הדוח

למתן תרומות בעתיד. יחד עם זאת, תרמו החברות הבנות בקבוצה סכומים שונים, בהתאם 

להחלטות הנהלותיהן. במקרים מסויימים, מתקבלות החלטות על תרומות במשותף עם החברות 

 הבנות.

 

 פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד  .4.2

  פרטי המבקר הפנימי

 שם: בתיה קוצובאי

 1/2/2011תאריך תחילת כהונה: 

שנה. רואת חשבון בעלת משרד עצמאי,  25 -כסיונה: רואת חשבון מוסמכת מזה יכישוריה ונ

 העוסק בעיקר במתן שירותי ביקורת פנים. 

רו"ח בתיה קוצובאי מונתה על ידי דירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת הביקורת,  דרך המינוי

אשר בחנה וראיינה מספר מועמדים לתפקיד, ונבחרה, בהתחשב בהכשרתה ונסיונה המקצועי, 

 בעיקר בתחום ביקורת הפנים.

 מנכ"ל החברה. זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

מתוך ראייה רב שנתית, כך שתתאפשר ביקורת של  תוכנית העבודה נקבעת תוכנית העבודה

הנושאים הרלבנטיים לפעילותה של החברה באופן מחזורי. תוכנית הביקורת מאושרת מידי שנה 

על ידי ועדת הביקורת של החברה. התכנית נקבעה על סמך לימוד הסביבה העסקית ובהסתמך 

 קורת שבוצעו בשנים האחרונות בחברה. יגם על דוחות ב

 .החברהת הביקורת נקבעת בתיאום עם הנהלת החברה וועדת הביקורת של תוכני

נקבעה בהסתמך על סקר  סיכונים תפעוליים וסקר  2018עד  2016תכנית העבודה בגין השנים 

 בחברה. 2015סיכונים בנושא הונאות ומעילות שנערכו במהלך שנת 

חברות מוחזקות של לו חברהתוכנית הביקורת מתייחסת ל ביקורת של תאגידים מוחזקים

 שאינן חברות ציבוריות. , הן בישראל והן בחו"ל,התאגיד

 נוסף. פנימי מבקראינן חברות ציבוריות אין   לחברות המוחזקות אשר

בנוסף, בהתאם לתוכנית הביקורת, ביקורת הפנים מפקחת אחר פעילות הביקורת בחברות 

 הקבוצה הציבוריות.

כפי שאושר על ידי ועדת הביקורת של החברה  2017לשנת  ביקורת הפניםתקציב  היקף ההעסקה

 . היקף השעות נקבע בהתחשב בהיקף הביקורת הנדרש.שעות 245 הינו 
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, נקבע על ידי ועדת הביקורת כי המבקרים הפנימיים יבצעו את הבדיקות במסגרת בחינת בנוסף

 170 -לנקבע  ,2017אפקטיביות הבקרה על הדיווח הכספי. תקציב השעות למטרה זו בשנת 

 נוספות.

עבודת הביקורת  התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם ערך המבקר הפנימי את הביקורת

הפנימית ושלבי הכנת תוכנית הביקורת נערכת על פי תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת 

פנימית, הנחיות מקצועיות ותדריכים אשר אושרו ופורסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים 

 שראל וכן על ידי לשכת רואי החשבון.בי

למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של  גישה למידע

 התאגיד, לרבות נתונים כספיים.

 חותעל ידי המבקר דו והוגש 2017-בדוחות הביקורת מוגשים בכתב.  הפנימי המבקר וחשבון דין

 ביקורת הבאים:ה

נדון ביום ו 30/1/2018 ביום הוגש 'ב דוח; 18/9/2017נדון ביום ו 9/9/2017 ביום הוגש 'א דוח

 15/3/2018הוגש ביום  ד'  דוח;  21/3/2018נדון ביום ו 28/1/2018הוגש ביום  'ג דוח ;28/2/2018

 .21/3/2018 ביום ונדון 18.3.18הוגש ביום   ה' דוח; 21/3/2018 ביום ונדון

דירקטוריון החברה סבור כי היקף, אופי  המבקר הפנימי הערכת הדירקטוריון את פעילות

ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר פנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם בכדי 

להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד. תוכנית הביקורת הינה בדרך כלל חלק ממכלול 

ית נלקחו בחשבון נושאים אשר נבדקו בעבר רב שנתי של ביקורת החברה כאשר בגיבוש התוכנ

 תוך מתן משקל לסיכונים אפשריים.

המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנים לתאגיד, כאשר התגמול בפועל הינו בהתאם  תגמול

ש"ח למבקר  אלפי 48סך של  שולם 2017להיקף השעות שנוצלו לעריכת ביקורת בפועל. בגין שנת 

 2רת.הפנימי בגין עבודת הביקו

השפעה להיות לאור אופי ההתקשרות והיקף הביקורת, החברה אינה סבורה כי לתגמול עשויה 

 .הפנימי מבקרה של המקצועית םעל הפעלת שיקול דעת

 

 גילוי בדבר שכר רואה חשבון מבקר .4.3

 עקרונות לקביעת שכר הטרחה והגורם המאשר: .4.3.1

 שכר הטרחה נקבע בכל חברה בנפרד.

בחברות הקבוצה בישראל, הוא נקבע במשא ומתן בין המבקרים לבין המנכ"ל או נושא 

המשרה הבכיר בתחום הכספים בכל אחת מן החברות, על התעריף לשעה, על פי אופי 

העבודה, ניסיון העבר, ותנאי שוק. שכר הטרחה הסופי לכל שנה, מתקבל כמכפלת השעות 

 שבוצעו בתעריף לשעה שנקבע כאמור לעיל.

בחברות הקבוצה בחו"ל, נקבע שכר הטרחה כסכום קבוע לשנה המתבסס על היקף 

העבודה הצפוי ואופי העבודה, במשא ומתן בין המבקרים לבין המנכ"ל או נושא המשרה 

 הבכיר בתחום הכספים בכל אחת מן החברות.

 הגורם המאשר את השכר הינו הנהלת החברה.

                                                 
 גמול זה אינו כולל את התשלום בגין הבדיקות במסגרת בחינת אפקטיביות  הבקרה על הדיווח הכספי.ת 2
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 : שם רואי החשבון .4.3.2

 קוסט פורר גבאי את קסירר בישראל:

 עזרא כדורי ושות' רואי חשבון   

 KPMG  בפולין:

 ומנירב ברקוביץ' רואי חשבון KPMG ברומניה:

 PEK Limited בקפריסין:

 תשלומים לרו"ח המבקרים (באלפי ש"ח, ללא מע"מ): .4.3.3

 2016שנת  2017שנת  

בגין שירותי ביקורת, 
קשורים לביקורת 

 ושירותי מס

שירותים 
 אחרים

בגין שירותי ביקורת, 
קשורים לביקורת 

 ושירותי מס

שירותים 
 אחרים

 37 617 37 652  3החברה
 - 62 - 43 הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ

 125 404 129 350 מלונות הכשרת הישוב בע"מ
 162 1,083 166 1,045 סך הכל חברות בישראל

 140 460 130 472 חברות בחו"ל
 

 עבודה של רו"ח המבקרים:שעות  .4.3.4

 2016שנת  2017שנת  

בגין שירותי ביקורת, 
קשורים לביקורת 

 ושירותי מס

שירותים 
 אחרים

בגין שירותי ביקורת, 
קשורים לביקורת 

 ושירותי מס

שירותים 
 אחרים

 186 3,820 186 4,185 החברה 
 - 389 - 293 הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ

 300 2,070 330 1,882 בע"ממלונות הכשרת הישוב 
 486 6,279 516 6,360 סך הכל חברות בישראל

 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .5

 אירועים לאחר תקופת המאזן

 לעיל. 2.1ראה סעיף 

 רכישות עצמיות .6

 אגרות חוב .6.1

בתקופת הדוח לא היו, ונכון למועד דוח זה אין לחברה כל תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב 

) הכשרת 100%בתוקף. לפרטים בדבר אגרות חוב המוחזקות במועד הדוח על ידי החברה הבת (

ראה דוח מיידי של החברה על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי הישוב מימון והשקעות בע"מ, 

  ).2018-01-020743(מס' אסמכתא  2018במרץ  2מיום  משרה בכירה

 מניות .6.2

, אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישת מניות 2017במאי  9, ביום 2.1.13כאמור בסעיף 

 30אלפי ש"ח. ממועד אישור התוכנית ועד למועד פקיעת התוכנית ביום  10,000בהיקף של עד 

 -ע.נ. מניות רגילות של החברה תמורת סך כולל של כ 74,300, רכשה החברה 2017בספטמבר 

 אלפי ש"ח והן הפכו למניות רדומות. 2,497

                                                 
 בשליטה מלאה, לא ציבוריות. כולל חברות בנות  3
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 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב .7

 2017 בדצמבר 31אגרות החוב, נכון ליום  להלן פירוט בדבר .7.1
 
 17סדרה  16סדרה  15סדרה  14סדרה  13סדרה  פרטים/סדרה
 2012, אפריל 2010פברואר  2011וינואר  2007מאי  מועד הנפקה

 2013ואפריל 
, 2013, יוני 2013מרץ  2011ומאי  2010דצמבר 

, 2014, ינואר 2013ספטמבר 
 2015, אוקטובר 2015מרץ 

 .2015 ונובמבר

, פברואר 2014ינואר 
 .2016, ואפריל 2016

      שווי נקוב באלפי ש"ח:
 205,7498 277,5157 174,8816 196,1005 202,4404 במועד ההנפקה

 205,749 167,971 66,837 29,550 46,087 9צמוד לתום תקופת הדיווח
 205,749 166,509 44,557 0 45,949  10צמוד לתאריך הדוח

 - - 268 127 399 הריבית שנצברה (באלפי ש"ח)סכום 
 217,456 178,614 140,290 29,876 46,930 11השווי הבורסאי של הסדרה (באלפי ש"ח)

מעל הריבית  5.05% 5.3% סוג הריבית ושיעורה
השנתית שנושאות "אג"ח 

 ".520ממשלתי משתנה 

מעל הריבית  4.7%
השנתית שנושאות "אג"ח 

 ".520ממשלתי משתנה 

5.3% 5% 

קרן וריבית צמודות למדד  –תנאי הצמדה 
 המחירים לצרכן בגין חודש

 2013נובמבר  2013ינואר  לא צמוד לא צמוד 2007אפריל 

במאי בכל אחת מן  2 מועדי תשלום הקרן
 .2018עד  2015השנים 

במרץ בכל אחת מן  1
 .2018 עד 2012השנים 

ביוני בכל אחת מן השנים  1
 .2020עד  2015

ביוני בכל אחת מן השנים  30
 2020עד  2016

במרץ בכל אחת מן  31
 2021עד  2018השנים 

במאי בכל  2-בנובמבר ו 2 מועדי תשלום הריבית
עד  2007אחת מן השנים 

בו  2007(למעט מאי  2018
 לא שולמה ריבית).

 1ביוני,  1במרץ,  1
בדצמבר  1-בספטמבר ו

וכלה  2010ביוני  1-החל ב
 2018במרץ  1-ב

 1ביוני,  1במרץ,  1
בדצמבר  1-בספטמבר ו

וכלה  2011במרץ  1-החל ב
 2020ביוני  1-ב

 30ביוני,  30במרץ,  31
בדצמבר,  31-בספטמבר ו

וכלה  2013ביוני  30 -החל ב
 2020ביוני  30 -ב

 30ביוני,  30במרץ,  31
בדצמבר,  31-בספטמבר ו

 2014במרץ  31 -החל ב
 2021במרץ  31 -וכלה ב

 יש אין אין אין אין לבצע פדיון מוקדם זכות התאגיד

                                                 
 7,360הוחלפו  2013) נוספות, על פי הצעת מדף, ובמרץ 13אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  59,800הנפיקה החברה  2011, בינואר 2007אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי תשקיף ממאי  150,000    4

 פי הצעת רכש חליפין.) על 16) באגרות חוב (סדרה 13אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 
אלפי ש"ח ע.נ. נוספים, בהקצאה פרטית.  20,000הונפקו   2012נפרע תשלום ראשון של קרן מתוך שבעה ובאפריל  2012. במרץ 2010אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף מפברואר  150,000  5

 .נ. נוספים.אלפי ש"ח ע 26,100הונפקו  2013נפרע תשלום קרן שני, ובאפריל  2013במרץ 
 38,455הוחלפו  2013) על פי הצעת מדף, ובמרץ 15אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  123,080הנפיקה החברה  2011, במאי 2010אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף מדצמבר  90,256  6

 ) על פי הצעת רכש חליפין.16) באגרות חוב (סדרה 15אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 
כתוצאה ממימוש  2013אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו בספטמבר  19,451, 2013אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף מיוני  43,017, 2013אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף ממרץ  50,000  7

אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו בהקצאה  42,000, 2015"ח ע.נ. הונפקו בהקצאה פרטית במרץ אלפי ש 50,000, 2014אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו בהקצאה פרטית בינואר  25,000, ) 2כתבי אופציה (סדרה 
 .2015אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף מנובמבר  48,047 -ו 2015פרטית באוקטובר 

אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו בהנפקה פרטית באפריל  30,000 -, ו2016ף בפברואר אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי תשקיף מד 71,368, 2014אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף מינואר  104,381  8
2016. 

 .0172 נובמברן , צמוד למדד בגי0172 בדצמבר 13מוצג בניכוי אגרות חוב אשר נרכשו על ידי חברה בת עד ליום   9
 .2018ברואר ן פצמוד למדד בגיוכולל אגרות חוב אשר הונפקו לאחר תאריך הדוח, מוצג בניכוי אגרות חוב אשר נרכשו על ידי חברה בת עד ליום חתימת הדוחות,   10
 .2017בדצמבר  13מוצג בניכוי אגרות חוב אשר נרכשו על ידי חברה בת עד ליום   11
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 22סדרה  21סדרה  20סדרה  19סדרה  18סדרה  פרטים/סדרה
, 2016, פברואר 2014מאי  מועד הנפקה

 .2016ונובמבר  2016אפריל 
 2017, יולי 2016אוגוסט 
 2017וספטמבר 

 2017, אפריל 2017ינואר 
 .2017ויוני 

 2017דצמבר  .2017נובמבר 

      שווי נקוב באלפי ש"ח:
 121,405 286,42515 298,67414 160,72113 217,66312 במועד ההנפקה

 121,405 286,425 299,652 160,721 217,663 16צמוד לתום תקופת הדיווח
 121,405 286,425 298,674 160,721 217,663 17צמוד לתאריך הדוח

 191 - - - - סכום הריבית שנצברה (באלפי ש"ח)
השווי הבורסאי של הסדרה (באלפי 

 120,531 286,711 321,261 169,641 235,098 ש"ח)

 2.25% 1.8% 3.25% 4% 5.6% סוג הריבית ושיעורה
קרן וריבית צמודות למדד  –תנאי הצמדה 

 המחירים לצרכן בגין חודש
 2017אוקטובר  2017ספטמבר  2016דצמבר  לא צמוד לא צמוד

בספטמבר בכל אחת מן  30 הקרןמועדי תשלום 
 2021עד  2018השנים 

במרץ בכל אחת מן השנים  31
 2024עד  2020

ביוני בכל אחת מן השנים  30
 2024עד  2020

בדצמבר בכל אחת מן  31
 2027עד  2020השנים 

ביוני בכל אחת מן  30
 2027עד  2021השנים 

 30ביוני,  30במרץ,  31 מועדי תשלום הריבית
בדצמבר,  31-בספטמבר ו

 2014בספטמבר  30 -החל ב
 2021בספטמבר  30ועד 

 30ביוני,  30במרץ,  31
בדצמבר,  31-בספטמבר ו

 2016בספטמבר  30 -החל ב
 2024במרץ  31ועד 

בדצמבר, החל  31 -ביוני ו 30
ביוני  30ועד  2017ביוני  30 -ב

2024 

 30ביוני,  30במרץ,  31
בדצמבר,  31-בספטמבר ו

ועד  2017בדצמבר  31-החל ב
 2027בדצמבר  31

 30ביוני,  30במרץ,  31
בדצמבר,  31-בספטמבר ו

ועד  2018במרץ  31 -החל ב
 2027ביוני  30

 יש יש יש יש יש זכות התאגיד לבצע פדיון מוקדם
 

 רטים בדבר הנאמן:פ
 21-ו 20, 18, 15סדרות  22 -ו 17 ,14 סדרות 19-ו 16, 13סדרות  נאמן לסדרות:

 משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ) בע"מ1975הרמטיק נאמנות ( שם הנאמן:
שם האחראי על 

 הסדרה:
 רו"ח רמי סבטי רו"ח יוסי רזניק אורן-עו"ד דן אבנון ו/או עו"ד מרב עופר

ת"א  3524ת.ד.  63573ת"א  113רח' הירקון  כתובת למשלוח דואר
61034 

 66184ת"א  46-48שד' מנחם בגין  67778ת"א , 14רח' יד חרוצים 

; 5271451-03; פקס: 5274867-03טל':  דרכי התקשרות:
 hermetic@hermetic.co.ilדוא"ל: 

; 6393316-03; פקס: 6389200-03טל': 
 trust@rpn.co.ilדוא"ל: 

; 6374333-03; פקס: 6374354-03טל': 
 ramis@bdo.co.ilדוא"ל: 

                                                 
 -ו 2016אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו בהנפקה פרטית באפריל  10,514, 2016אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי תשקיף מדף בפברואר  15,229, 2014אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף ממאי  121,920  12

 .2016אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו בהנפקה פרטית בנובמבר  70,000
 .2017ונפקו בהנפקה פרטית בספטמבר אלפי ש"ח ע.נ. ה 12,600 -ו 2017אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף מיולי  50,400, 2016אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף מאוגוסט  97,721  13
 .2017אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו בהנפקה פרטית ביוני  18,000 -ו 2017אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף מאפריל  76,019, 2017אלפי ש"ח ע.נ. הונפקו על פי הצעת מדף ינואר  204,655  14
 ).3כתוצאה מימוש כתבי אופציה (סדרה  2018ש"ח ע.נ. אשר הונפקו בינואר  6,886,804לא כולל   15
 .0172ן נובמבר צמוד למדד בגי  16
 .0182ן פברואר צמוד למדד בגי  17

mailto:hermetic@hermetic.co.il
mailto:trust@rpn.co.il
mailto:ramis@bdo.co.il
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 דירוג אגרות החוב:

 בע"מ S&Pמעלות  שם החברה המדרגת
 22עד  13 הסדרות המדורגות

הדירוג שניתן בעת הנפקת 
 הסידרה

 )Aדירוג ( 13לסדרה 
 (BBB/Negative)דירוג  14לסדרה 
 (Baa1/Positive)18דירוג  15לסדרה 

 (ilBBB+/Stable)דירוג  19עד  16לסדרות 
 (ilA-/Stable)דירוג  21עד  20לסדרות 

). לכל יתר הסדרות, ilAדירוג ( 21לסדרה  הדירוג למועד הדיווח
 .(ilA-/Stable)דירוג 

דירוגים נוספים בין מועד 
 ההנפקה למועד הגשת הדוח

     האחרון מיום הכללי ראה דוח הדירוג 
) 2018-01-005434(מס' אסמכתא  14/1/2018

וכן דוח העלאת הדירוג לאגרות החוב (סדרה 
-2018-01(מס' אסמכתא  11/3/2018) מיום 21

 בדוח זה על דרך ההפנייה. יםהנכלל), 020963
 

 עמידה בתנאי שטר הנאמנות
 בתנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות בכל הסדרות.התאגיד עמד 

 
 דרישות הנאמן במהלך שנת הדיווח

 לא היו דרישות נאמן בשנת הדיווח באף אחת מן הסדרות.
 

 שעבודים להבטחת התחייבויות על פי תעודות ההתחייבויות:
 אין כל שעבודים. 18-ו 15 ,13, 12בסדרות  .א

-ש"ח ע.נ. כל אחת של סקייליין קנדה 1מניות רגילות בנות  38שעבוד קבוע ראשון בדרגה על  – 14בסדרה  .ב
 ישראל בע"מ.

ש"ח ע.נ. כל אחת של הכשרת הישוב  1מ"ר בנות   13,633,458שעבוד קבוע ראשון בדרגה על  – 16בסדרה  .ג
 קניונים ומרכזי מסחר בע"מ.

ש"ח ע.נ. כל אחת של אר.אר.אן. אחזקות  1מ"ר בנות  1,666שעבוד קבוע ראשון בדרגה על  – 17בסדרה  .ד
ש"ח  1מ"ר בנות  12,072,285ועל  Thesinger Limitedאירו כ"א של  1מ"ר בנות  1,095על  ,והשקעות בע"מ

 ע.נ. כל אחת של מלונות הכשרת הישוב בע"מ.
ח ע.נ. כל אחת של ה.ה. ש" 0.0001מניות רגילות בנות  18,991,069שעבוד קבוע ראשון בדרגה על  – 19בסדרה  .ה

אלפי ש"ח מתוך  144,274"), ועל מלוא זכויות החברה ביחס לסך של משקיעיםמשקיעים במקרקעין בע"מ ("
  הלוואות הבעלים שהחברה העמידה לטובת משקיעים.

 ."משכנתא שניה בדרגה על כל זכויות קניון שבעת הכוכבים בע"מ ב"קניון שבעת הכוכבים – 21בסדרה  .ו
 

                                                 
) דורגו בעת הנפקתן ע"י מידרוג בע"מ. נכון להיום היא מדורגת ביחד עם יתר אגרות החוב של החברה 15אגרות חוב (סדרה   18

 ).ilA-/Stableע"י "מעלות" בדירוג (
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 דוח תזרים חזוי .7.2

) לתקנות ניירות ערך (דוחות 14(ב)(10דוח התזרים החזוי מוגש בהתאם לתקנה  .7.2.1

  :1970-תקופתיים ומיידיים), תש"ל

 

פירוט   2019שנת   2018שנת   
 נוסף

  

 יתרת פתיחה

 

145  128   
      מקורות סולו:

 )1(     תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
   110  180 תזרים מזומנים ממימוש נכסים, נטו

תזרים מזומנים מיתר הפעילות 
 השוטפת, נטו

)62(  )82(   

   28  118 סה"כ מפעילות שוטפת סולו
   .    תזרים מזומנים מפעילות מימון

 )4(  19  100 הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 )5(  200  100 הנפקת אגרות חוב

   219  200 מפעילות מימון סולוסה"כ 
   375  463 סה"כ מקורות סולו

      
 )2(     :מקורות מחברות מוחזקות

      תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
   72  197 תזרים מזומנים ממימוש נכסים, נטו

תזרים מזומנים מיתר הפעילות 
 השוטפת, נטו

93  98   
 

   170  290 במוחזקותסה"כ מפעילות שוטפת 
      תזרים מזומנים מפעילות מימון

 )4(  194  60 קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים
   )111(  )127( פרעון הלוואות לתאגידים בנקאיים

   83  )67( סה"כ מפעילות מימון במוחזקות
   253   223 סה"כ מקורות מחברות מוחזקות

         
   628   686 סך הכל מקורות

      
התחייבויות צפויות (שימושים 

  :צפויים)
 

 
  

      תזרים מזומנים לפעילות מימון
פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים, 

 כולל ריבית
)33(  )54(   

)7( 
 )6), (7(  -   )61( )13פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 
 )6), (7(  -   )30( )14פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 
 )6), (7(  )29(   )29( )15פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 
   )56(   )56( )16פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 
   )51(   )51( )17פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 
   )54(   )54( )18פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 

 )6), (7(  )49(   )58( תשלום ריבית אגרות חוב
      דיבידנד

   )293(  )372( סה"כ שימושים לפעולות מימון
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פירוט   2019שנת   2018שנת   
 נוסף

  
      

תזרים מזומנים לפעילות השקעה 
 בחברות בנות

)186(   )206(  
)2( 

      
   )499(  )558( סך הכל שימושים

      
   129  128 יתרת סגירה

 

 לעיל:להלן פירוט נוסף והנחות אשר שימשו את החברה בהכנת התזרים החזוי 

הפעילות השוטפת של החברה מתבצעת הן במישרין והן באמצעות חברות בנות בבעלותה ובשליטתה.  .1

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, סולו, נובע מהכנסות שכר דירה, וממכירת נדל"ן, בעסקאות אשר 

נכסים אינן מתפלגות באופן אחיד בין השנים, או לאורך כל שנה בנפרד. תזרים המזומנים ממימוש 

משקף תזרים נטו, לאחר החזר הלוואות בגין נכסים שיימכרו. עיקר הוצאות ההנהלה וכלליות של 

קבוצת הכשרת הישוב, לרבות בגין חלק מן החברות המוחזקות, כלולות במסגרת תזרים המזומנים 

ברות מפעילות שוטפת נטו, סולו, שכן החברה מנהלת את נכסי הפעילות הן של החברה סולו והן של הח

המוחזקות האמורות. לצורך הכנת התזרים הונח כי לא יחול שינוי מהותי בשיעורי התפוסה של נכסים 

 מושכרים, וכן הונח היעדר שינוי ברמת ההוצאה התפעולית, הן בחברה והן בחברות המוחזקות.

, בחברות בבעלות ובשליטה של החברה, חלק ניכר מעודף ההכנסות נובע מהכנסות נטו משכר דירה .2

וממכירת נדל"ן בעסקאות אשר אינן מתפלגות באופן אחיד בין השנים, או לאורך כל שנה בנפרד. 

לעיל,  עיקר הוצאות ההנהלה וכלליות של החברות המוחזקות האמורות, כלולות  1כאמור בסעיף 

במסגרת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נטו, סולו, שכן החברה מנהלת את נכסי הפעילות הן של 

ברה סולו והן של חלק מן החברות המוחזקות האמורות. תזרים המזומנים מן החברות המוחזקות הח

האמורות יכול להתקבל בחברה הן בדרך של דיבידנד והן בדרך של מתן הלוואות או החזר הלוואות, 

, דירקטוריון 2018במרץ  29. ביום 19הכל בהתאם לתוכנית העבודה בחברות האמורות ולפי כל דין

ה החליט לכלול בדוח תזרים המזומנים החזוי מקורות כספיים הנובעים מחברות מוחזקות, בגין החבר

החזר הלוואות שניתנו על ידי החברה בשנים קודמות, דיבידנדים, או מתן הלוואות לחברה, וזאת לאחר 

פויות שנחה דעתו של דירקטוריון החברה כי לא חלות במועד הכנת דוח תזרים המזומנים החזוי, ולא צ

לחול עד למועד העברת הכספים בהתאם לדוח תזרים המזומנים החזוי, מגבלות כלשהן על העברת 

המקורות הכספיים האמורים, ובכלל זה מגבלות משפטיות ועסקיות. העברות אלה הינן חלק מן 

 הפעילות העסקית השוטפת של החברה.

מימון פעילות בחברות בנות החברה כללה בשימושים תזרימי מזומנים אשר להערכתה יידרשו ל

מיתרות מזומנים  – , נטובתקופות המצויינות בדוח, לרבות לצורך פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים

 .לא מהותיות שנמצאות בקופות של חברות בנות

תזרימי מזומנים הכפופים להצמדה למדד המחירים לצרכן נכללו על בסיס המדד האחרון שפורסם.  .3

תזרימי מזומנים במט"ח נכללו על בסיס שערי החליפין ביום הכנת הדוח. לשינויים עתידיים במדד 

                                                 
למעט בהתייחס לחברות בנות ציבוריות בהן הסכומים יכולים להתקבל כדיבידנד, בכפוף לכל דין ולקבלת החלטות   19

 מתאימות. 
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הן בצד  –המחירים לצרכן ובשערי מט"ח עשויים להיות השפעה על תזרימי המזומנים הרלוונטיים 

 ורות והן בצד השימושים.המק

 2018ל רוב תוכנית גיוס ההלוואות לשנת למועד החתימה על הדוחות, התקבל אישור לביצוע בפועל ש .4

 . הנכללת בדוח לעיל

מרבית נכסי הנדל"ן של החברה וחברות הבנות שלה בישראל משועבדים כיום לטובת הלוואות 

ן שוטף את ההלוואות, ובהתאם למקובל שהתקבלו. לאור העובדה שהחברות האמורות פורעות באופ

לעניין זה בשוק, ניתן יהיה לבצע מימון מחדש על בסיס אותם נכסים משועבדים, וכן על בסיס נכסים 

נוספים שאינם משועבדים. בהתאם לכך, באפשרות החברה, כחלופה לגיוס חוב באמצעות אגרות חוב, 

 170-כלהביא תזרים נוסף בהיקף של עד , אשר עשוי 2019-2018לבצע מימון מחדש במהלך השנים 

בנוסף, לתאריך החתימה על הדוחות, לחברה ולחברות מוחזקות בבעלות מלאה נכסי . מיליון ש"ח

הינו  2017 דצמברב 31נדל"ן, בישראל ובחו"ל, אשר אינם משועבדים, ואשר ערכם בספרים ליום 

 כדלקמן:

 
 "חש מיליוני פירוט

 110 קרקעות בישראל
 35 מניב בישראלנדל"ן 

 68 קרקעות בחו"ל
 213 הכל סך

 

מיליון ש"ח,  150 -הינו כ 2017בדצמבר  31ליום הכולל בספרים ערכם אשר נוספים מניבים נכסים וכן 

 .ואשר למועד החתימה על הדוח החברה פועלת לשחרורם משעבוד עם קבלת אישור המממנים

באופן ששיחרר  2018 במרץ) נפרעו באופן מלא וסופי 14בנוסף על האמור לעיל, אגרות חוב (סדרה 

. החברה ")סקיילייןליין קנדה ישראל בע"מ (" חברת סקייב שהחברה מחזיקה מניותהמשעבוד את 

 Skyline Internationalממניות של חברת  %20.53-מחזיקה במישרין ובאמצעות סקייליין כ

ent IncDevelopm20 ,מיליון  113-מסתכם בכ 2018לסוף מרץ (חלק החברה) שווי השוק שלהן ר שא

 ש"ח.

עבור ליווי פרוייקטי  בעיקר בחברות מוחזקות הינהו בחברהקבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים 

. עיקר הסכום בשנתיים הכלולות בדוח מיוחס לבניית פרוייקט מתחם )65%-(מעל ל נדל"ן בישראל

 .ופרויקט המרכז המסחרי באילת הישוב בבני ברקהכשרת 

באפשרות החברה לבצע את תוכניות הגיוס העתידיות, בדרך של מימון ממוסדות פיננסיים בשעבוד  .5

נכסי החברה. בנוסף, באפשרות החברה להרחיב סדרות קיימות של אגרות חוב לא מובטחות (סדרות 

) המובטחות בשעבוד על מניות 21-ו 19, 17, 16ות ). כמו כן, על בסיס אגרות חוב (סדר22 -ו 20, 18

מיליון  502 -חברות מוחזקות או נכסים של חברות מוחזקות, לחברה אפשרות גיוס בהיקף כולל של כ

 :21ש"ח, בהתאם לאמור להלן

מניות הכשרה קניונים אשר השווי הכולל של מניותיה, על פי מעריך שווי בלתי  – 16סדרה  .א

                                                 
 חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א. 20
 לעיל. 7.1לפרטים בדבר היקף אגרות החוב שהונפקו בסדרות האמורות, ראה סעיף  21
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לטובת מחזיקי אגרות החוב  משועבד. למועד חתימת הדוח 22יון ש"חמיל 526 -תלוי הינו כ

מיתרת הקרן בסדרה, ובכ"א מן  40%נפרעו  2017משווי הבטוחה. כמו כן, עד יוני  89% -כ

נוספים, באופן המאפשר מיחזור של החלק  20%ייפרעו  2019ויוני  2018החודשים יוני 

 שנפרע ללא שינוי בבטוחות הקיימות. 

(בשרשור) ומלונות הכשרת הישוב  MLPהשווי הבורסאי הכולל של מניות  – 17סדרה  .ב

) למועד 17בע"מ, כפי שחושב בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה 

ייפרע רבע מיתרת אגרות החוב,  2018במרץ  31 -מיליון ש"ח. ב 394 -חתימת הדוח, הינו כ

 יחזור ללא שינוי בבטוחות הקיימות.ייפרע רבע נוסף, באופן שייאפשר מ 2019ובמרץ 

כפי  "))קש"כשעבוד שני על קניון שבעת הכוכבים בהרצליה ("( הבטוחה שווי – 21סדרה  .ג

-) למועד חתימת הדו"ח הינו כ21שנקבע בהוראות שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה 

המובטח בשעבוד ראשון על ) משועבד פיקדון(בנטרול  נטו החובמיליארד ש"ח.  1.045

-, אשר במהלך תקופת תזרים המזומנים לעיל יפרעו עוד כ"חש מיליון 357-כ הינוקש"כ, 

, ובהתייחס להיקף 21שנקבע עבור אגרות חוב (סדרה  LTV -ל מיליון ש"ח. בהתאם 37

 ע.נ. נוספים. מיליון ש"ח 170-את הסדרה בכ ), ניתן להרחיבהאג"ח הנוכחית

ייס מקורות מהנפקת אגרות חוב בתקופות הדוח המצויינות לעיל, תלויה בתנאי יכולת החברה לג

השוק אשר יהיו קיימים במועד הרלוונטי ובתשואות אגרות החוב שלה, אולם להערכת הנהלת 

החברה המבוססת על ניסיונה בשנים האחרונות, ועל טיבם של הבטחונות אותם ביכולתה להעמיד 

 הערכת הנהלת החברה, סיכוייה לעמוד בתחזית לעיל הינם טובים. לטובת מחזיקי אגרות החוב. ל

תשלומים אינו לוקח בחשבון  חישוב תשלומי אגרות החוב (קרן וריבית) אשר נכללו במסגרת השימושים .6

ואשר מהווים תקבולים בתזרים מזומנים  בגין אגרות חוב אשר נרכשו ברכישה עצמית על ידי חברה בת

 הנובעים מגיוס אגרות חוב חדשות, הכלולות במסגרת המקורות., ובתוספת תשלומים לעיל

החברה מעריכה כי המקורות החזויים הכלולים בטבלה לעיל יתקבלו בסכומים ובמועדים אשר  .7

 ייאפשרו לה לעמוד בתשלומים להן היא מחוייבת במועדם במהלך התקופות המצויינות לעיל.

 

 אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

תזרים המזומנים המוערך בדיווח זה וההנחות שבבסיסו, הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה 

. המידע האמור מתבסס, בין היתר, על הערכות, תוכניות עבודה, 1968 –בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

לו ואומדנים שונים שאינם בשליטת החברה בלבד. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה שיחו

שינויים מהותיים לרעה, בהכנסות מפעילותה, ו/או יחולו שינויים לרעה במבנה הוצאותיה, או יכולת 

החברות הבנות לפרוע את התחייבויותיהן לתאגידים בנקאיים אשר לחלקן ערבה החברה. כמו כן, תחזיות 

ש באופן החברה מושפעות ממצב המשק. המידע כאמור עשוי שלא להתממש כולו או חלקו או להתממ

שונה מהותית מזה הנצפה על ידי החברה, בין היתר, בשל גורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה 

כגון: מצב שוק הנדל"ן, יכולת החברה לגייס מימון בנקאי נוסף וכן כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי 

                                                 
 המפורסם במקביל לפרסום דוח זה., ראה דוח מיידי 2017בדצמבר  31להערכת השווי ליום   22
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של החברה הסיכון המאפיינים את פעילות החברה או החברות הבנות שלה, כמפורט בדוח התקופתי 

 אשר דוח זה הינו חלק ממנו. 2017לשנת 

 

 :2018להלן פירוט בדבר התחייבויות מהותיות בתקופה של שישה חודשים ראשונים בשנת 

היקף ההתחייבות במיליוני  פירוט ההתחייבות

 ש"ח

מועד מיועד לפרעון 

 ההתחייבות

 2018יוני  -ינואר 15 פרעון הלוואות בנקאיות

 2018מרץ  30 )14קרן אגרות חוב (סדרה  פרעון

 2018מרץ  51 )17פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 

 2018מאי  46 )13פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 

 2018יוני  22 )15פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 

 2018יוני  56 )16פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 

  220 סך הכל

 

ההתחייבויות המפורטות לעיל, וההתחייבויות האחרות בתקופה הרלוונטית, החברה צופה לקבל  לפרעון

 .בחברהמיליון ש"ח  145-כמקורות, בנוסף למקורות מפעילותה השוטפת, וליתרת הפתיחה בסך של 

מיליון  145-כהחברה צופה, בין היתר בהתחשב בכך שיתרת הפתיחה בקופת החברה הינה בסך כולל של 

מיליון ש"ח כבר התקבל בחברה  114 -ש"ח, וכן בשל העובדה שמתוך המקורות שצויינו לעיל, סך של כ

יתקבלו  2018, כי המקורות החזויים לתקופה של שישה חודשים ראשונים בשנת 2018בפועל לפני סוף מרץ 

במהלך התקופה  בסכומים ובמועדים אשר ייאפשרו לה לעמוד בתשלומים בהם היא מחוייבת במועדם

 האמורה.

 אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

תזרים המזומנים המוערך בדיווח זה וההנחות שבבסיסו, הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה 

. המידע האמור מתבסס, בין היתר, על הערכות, תוכניות עבודה, 1968 –בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

החברה בלבד. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה שיחולו ואומדנים שונים שאינם בשליטת 

שינויים מהותיים לרעה, בהכנסות מפעילותה, ו/או יחולו שינויים לרעה במבנה הוצאותיה, או יכולת 

החברות הבנות לפרוע את התחייבויותיהן לתאגידים בנקאיים אשר לחלקן ערבה החברה. כמו כן, תחזיות 

שק. המידע כאמור עשוי שלא להתממש כולו או חלקו או להתממש באופן החברה מושפעות ממצב המ

שונה מהותית מזה הנצפה על ידי החברה, בין היתר, בשל גורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה 

כגון: מצב שוק הנדל"ן, יכולת החברה לגייס מימון בנקאי נוסף וכן כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי 

 עילות החברה או החברות הבנות שלה, כמפורט בדוח תקופתי זה.הסיכון המאפיינים את פ
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 פערים בין דוח תזרים חזוי שהוצג בתקופה קודמת בהשוואה לתזרים בפועל .7.2.2

אשר נכלל  2017להלן מוצגים הפערים המהותיים בהשוואה בין דוח התזרים החזוי לשנת 

 , לנתונים בפועל באותה תקופה, במיליוני ש"ח: 2016במסגרת הדוח התקופתי לשנת 

 2017שנת  

 תזרים בפועל  תחזית שהוצגה הסעיף בדוח

    :מקורות

 166  )128( )1מפירעונות ותשלומי ריבית ( גיוס חוב, נטו

 -  257 )2( בנות בחברות נטו נכסים ממימוש תמורה

 3  40 )3( בפולין דירות ממכירת תקבולים

 

 ההסברים לפערים המוצגים בטבלה לעיל:  להלן

גיוס אגרות חוב לזמן ארוך  איפשרו, החברה ניצלה את תנאי השוק אשר 2017 בשנת )1(

 21 סדרה"ח אג גיוס על בדגשבתנאים משופרים ביחס לתנאי הלוואות בנקאיות, 

 ועל, בנקאיות הלוואות פרעה ובמקביל הכוכבים שבעת קניון על שני שעבוד הנושאת

. הגיוסים הביאו להארכת בתחזית שנכלל הסכום על העולה בסכום חוב גייסה כן

 "מ החוב של החברה במקביל להקטנת תשלומי הריבית העתידייםמח
 ומבוצעות ביפו קרקע מכירת הושלמה מתוכן, 2018 לשנת נדחו שתוכננו המכירות )2(

 .באופן שוטף החברה של בבנייה בנכס משרדים שטחי התקשרויות למכירת
קרקעות  2מזומנים בפולין, על מנת לאפשר רכישת  להשאיר מהחלטה נובע ההפרש )3(

 .נוספים לצורך המשך פיתוח פעילות הייזום למגורים בפולין
 

 

       

 שלמה מעוז
 יו"ר הדירקטוריון 

 עופר נמרודי  
 דירקטור ומנכ"ל

 שמשון מרפוגל 
 משנה למנכ"ל

 2018במרץ  29



 

 

 

 
 –חלק ג' 

 

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 

 הדוחות הכספיים

 

 2017בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 
 
 

  דוחות כספיים מאוחדים
 
 
 

 2017בדצמבר,  31ליום 
 
 

  



 
 

 
 
 

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 7201 ,בדצמבר 31דוחות כספיים מאוחדים ליום 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 

 עמוד 
  
  

 2-ג דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
  
  

 3-ג דוח רואה החשבון המבקר
  
  

 4-ג-5-ג דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  

 6-ג הפסד מאוחדים ואדוחות רווח 
  
  

 7-ג דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  

 8-ג על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
  
  

 9-ג-11-ג דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 12-ג-99-ג מאוחדיםהבאורים לדוחות הכספיים 
  
  

 100-ג-101-ג תמצית נתונים לצורכי מס -נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים 
  
  

 102-ג-103-ג חברות מוחזקות וחברות אחרותרשימת  -נספח ב' לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

 
 
 

- - - - - - - - - - 
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 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ המניות שללבעלי  דוח רואה החשבון המבקר

 
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 
 ניירות ערךתקנות ב (ג) ב9סעיף בהתאם ל

 1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
 
 

) ליום "החברהביחד "להלן ( וחברות בנות בע"מ חברת הכשרת הישוב בישראל בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה.  .2017 בדצמבר 31

המצורפת לדוח בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה ם אתפנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
 בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.רכיבי עה על יהיא לחוות דאחריותנו  .התקופתי לתאריך הנ"ל

  
"ביקורת של  של לשכת רואי חשבון בישראל 104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

) בקרות ברמת הארגון, 1רכיבים אלה הינם: ("). 104(להלן "תקן ביקורת , על תיקוניו, רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"
תהליכי נדל"ן ) בקרות על 2לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; (

 "רכיבי הבקרה המבוקרים"). -(כל אלה יחד מכונים להלן  מכירות והכנסות) בקרות על תהליך 3( ;להשקעה
  

לזהות את  במטרהנדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  תקן זהפי -. על104לתקן ביקורת נו בהתאם ערכנו את ביקורת
אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות להשיג מידה סבירה של ביטחון רכיבי הבקרה המבוקרים ו

הערכת הסיכון  זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים,, בקרה פנימית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי המהותיות
אותם רכיבי תכנון והתפעול של אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקש

ים כנחוצחשבנו כאלה שביצוע נהלים אחרים ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם  שהוערך. סיכוןהבהתבסס על בקרה 
ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים לנסיבות.  בהתאם

בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה 
ם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינ

 .בהקשר המתואר לעיל אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנואפשריות כאלה. 
  

הצגה מוטעית.  ותע או לגללמנולא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי
לבלתי  כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס כמו כן, הסקת מסקנות 

 ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות המתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 
  

 .2017בדצמבר  31ליום  רכיבי הבקרה המבוקריםהחברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את  לדעתנו,
  

 2017 בדצמבר 31לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
, 2018 ,במרס 29 מיום ,והדוח שלנו 2017בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו, בהתאמה 2016-ו

 .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים חוות דעתכלל 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, במרס 29
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 דוח רואה החשבון המבקר
 

 לבעלי המניות של חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 
 
 

החברה)  -המצורפים של חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ (להלן על המצב הכספי המאוחדים  דוחותביקרנו את ה
תזרימי המזומנים ו, השינויים בהון כוללההרווח  ,הפסד וארווח המאוחדים על דוחות הואת  2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון . 2017בדצמבר,  31שלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום לכל אחת מ
 וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
כלל מ 31% -וכ 35% -כלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים 

 31% -כו 20% -, כ31% -כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות , בהתאמה 2016-ו 2017בדצמבר  31ם מיהנכסים המאוחדים לי
לא ביקרנו את הדוחות בהתאמה. כמו כן,  ,2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31בימים לשנים שהסתיימו מכלל ההכנסות המאוחדות 

 158,627 -אלפי ש"ח ו 141,642 על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של המוצגותהכספיים של חברות 
החברות הנ"ל הסתכם לסך  ברווחי (הפסדי) בהתאמה, ואשר חלקה של החברה  ,2016-ו 2017בדצמבר  31לימים אלפי ש"ח 

בהתאמה. , 2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31בימים , לשנים שהסתיימו אלפי ש"ח )668( -ו אלפי ש"ח) 2,855( אלפי ש"ח, 1,168 של
ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא -הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על

 שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.מתייחסת לסכומים 
 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
מידה פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג -. על1973-פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים 
-ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על

ת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכ
 רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, 

ואת תוצאות  2016-ו 2017בדצמבר  31לימים והחברות המאוחדות שלה ברה מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של הח
, 2017בדצמבר,  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום שלהן לכל אחת , השינויים בהון ותזרימי המזומנים פעולותיהן

 .2010-"עשנתיים), התש) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (
 

 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" 104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
כלל  2018 ,במרס 29, והדוח שלנו מיום 2017בדצמבר  31, רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום על תיקוניו

 אותם רכיבים באופן אפקטיבי. קיומם של חוות דעת בלתי מסויגת על
 
 
 
 
 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, במרס 29



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 -  4-ג  - 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 
 
 ליום    
 בדצמבר 31    
    2017  2016 
 אלפי ש"ח  באור  
       

       נכסים שוטפים
       

 260,990  300,021  5  מזומנים ושווי מזומנים
 36,735  19,332  6  השקעות לזמן קצר
 14,370  452,14  7  הלוואות לזמן קצר

 67,455  71,056  8  לקוחות
 3,672  761,6    מסים שוטפים לקבל
 85,897  79,811  9  חייבים ויתרות חובה

 189,326  239,885  10  בניינים למכירהמלאי 
 1,475  1,437  11  מלאי מוצרים בבתי מלון

       
    732,755  659,920 
       

 14,380  32,213  12  למכירה יםהמוחזקמקרקעין  ינכס
       
    764,968  674,300 

       נכסים לא שוטפים
       

 92,429  65,349  12  מקרקעין לבניה 
 44,484  80,381  13  ויתרות חובה לזמן ארוךפקדונות הלוואות 

 225,744  202,571  14  השקעות בחברות כלולות
 3,007,820  252,642,3  15  נדל"ן להשקעה

 233,574  232,932  16  , נטורכוש קבוע
 35,968  39,231  17  נכסים בלתי מוחשיים

 19,178  18,967  ה'29    מסים נדחים
       
    683,506,4  3,659,197 
       
    651,308,4  4,333,497 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 -  5-ג  - 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 
 
 ליום    
 בדצמבר 31    
    2017  2016 
 אלפי ש"ח  באור  
       

       שוטפותהתחייבויות 
       

 192,460  158,999  19  ומנותני אשראי אחרים אשראי מתאגידים בנקאיים
 209,336  258,492  23  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 47,337  89,736  10  מקדמות מרוכשים
 100,129  94,399  20  נותני שירותיםלהתחייבויות לספקים ו

 118,239  3116,56  21  זכאים ויתרות זכות
       
    189,718  667,501 
       

       לא שוטפות התחייבויות
       

 1,286,144  1,089,287  24  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים
 823,888  561,412,1  23  אגרות חוב

 5,175  5,327  25  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 22,621  29,422  22  התחייבויות לא שוטפות אחרות 

 377,266  381,117  'ה29  מסים נדחים
       
    714,917,2  2,515,094 
       

     26  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 442,590  442,590    הון מניות וקרנות הון
 219,404  219,404    פרמיה על מניות

 -  )2,497(    אוצר מניות
 )27,135(  )5,198(    קרנות הון אחרות

 120,001  79,036    יתרת רווח
       
    733,335  754,860 
       

 396,042  413,461    שאינן מקנות שליטה זכויות
       

 1,150,902  748,194,1    סך הכל הון
       
    651,830,4  4,333,497 
 
 
 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 

       2018, במרס 29
 שמשון מרפוגל  נמרודי פרוע  שלמה מעוז  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
  יו"ר הדירקטוריון

 
 חבר דירקטוריון  

  ומנהל כללי
האחראי משנה למנכ"ל, 

 תחום הכספיםלהבכיר 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 -  6-ג  - 

 הפסד מאוחדיםאו דוחות רווח 
 
 

 
  

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2017  2016  2015 
 ]למניה(הפסד) רווח נקי  למעט נתוני[ אלפי ש"ח  באור  
         
         

         הכנסות
 259,842  237,729  250,643    מהשכרת נכסיםהכנסות 
 2,765  3,145  -    מקרקעיןממכירת  הכנסות

 111,085  41,925  379,88    ות בניהאעסקהכנסות מ
 44,328  39,625  41,699    שילוט חוצותמעסקי הכנסות 
 329,334  289,991  241,909    מהפעלת בתי מלוןהכנסות 

         
 747,354  612,415  622,630    סה"כ הכנסות

         
         עלויות
 74,956  70,575  82,070  א'28  נכסים להשכרהאחזקת עלות 
 1,971  -  -    מקרקעין שנמכרועלות 
 100,441  42,855  69,256  ב'28  ות בניהאעסקעלות 
 45,678  41,353  43,989  ג'28  שילוט חוצותעסקי עלות 
 338,653  298,689  245,087  ד'28  בתי מלוןעסקי הפעלת עלות 
 570  -  -  ה'28  אנרגיה עסקיהפעלת עלות 

         
 562,269  453,472  440,402    סה"כ עלויות

         
 185,085  158,943  182,228    הכנסות בניכוי עלויות

         
 67,379  147,371  55896,  15      עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו

 )54,216(  )55,928(  )60,289(  ו'28  הוצאות הנהלה וכלליות
 58,488  )16,813(  )27,140(  ט'28  הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

חברות המטופלות לפי שיטת (הפסדי) חלק הקבוצה ברווחי 
 השווי המאזני, נטו

 
  )382(  9,938  14,492 

         
 271,228  243,511  975316,    רווח תפעולי

         
 13,632  7,342  27,643  ז'28  הכנסות מימון

 )159,046(  )119,534(  )130,315(  ח'28  מימוןהוצאות 
 חברות המטופלות לפי שיטת     )הפסדיברווחי (חלק הקבוצה  

 השווי המאזני, נטו    
 

  2,243  )989(  )300( 
         

 125,514  130,330  54636,     לפני מסים על ההכנסהרווח 
         

 8,123  4,080  44,593  29   מסים על ההכנסה
         

 117,391  126,250  18,953    רווח נקי
         

         רווח נקי (הפסד) מיוחס ל:
 64,445  88,829  )6,617(    בעלי מניות של החברה

   זכויות שאינן מקנות שליטה
 25,570  37,421  52,946 

         
    18,953  126,250  117,391 
         

                32  למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה (בש"ח): (הפסד)  רווח נקי
 2.28   3.14   )23.0(    רווח נקי בסיסי ומדולל

 
 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 -  7-ג  - 

 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 
 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  

       
       
 117,391  126,250  18,953  ווח נקי ר
       

       :(לאחר השפעת המס) רווח (הפסד) כולל אחר
       

       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד
       

 -  55,765  6,185  הערכה מחדש של רכוש קבוע בחברה מאוחדת 
 -  21,854  -  בחברה כלולה הערכה מחדש של רכוש קבוע

 )485(  )962(  )1,509(  תוכנית להטבה מוגדרתממדידה מחדש בגין  הפסד
       
  4,676  76,657  )485( 
       

       הפסד בהתקיים תנאים ספציפייםסכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או 
       

 )70,659(  )99,843(  59,708  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
       

 )71,144(  )23,186(  64,384   אחר כולל )הפסדרווח (סה"כ 
       

 46,247  103,064  83,337  סה"כ רווח כולל
       

       כולל מיוחס ל:סה"כ רווח 
       

 19,254  91,198  17,942  בעלי מניות החברה
 26,993  11,866  65,395  שאינן מקנות שליטהזכויות 

       
  83,337  103,064  46,247 

 
 
 
 
 
 

 מאוחדים.ה בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 
 
 
 
 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 -  8-ג  - 

 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 

  

הון מניות 
וקרנות 

  הון

 פרמיה 
 על 
 מניות

 

מניות 
 אוצר

 

 קרנות 
הון 

  אחרות

 יתרת
 רווח

  (הפסד)

סה"כ 
מיוחס 
לבעלי 
מניות 
  החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
   

 1,119,097  381,279  737,818  55,003  20,821  -  219,404  442,590   2015, בינואר 1יתרה ליום 
                 

 117,391  52,946  64,445  64,445  -   -  -  -  רווח נקי
 )70,659(  )25,953(  )44,706(  -   )44,706(  -  -  -  הנובעות מתרגום דוחות כספייםהתאמות 

בגין תוכנית להטבה  ממדידה מחדשהפסד 
 -  -  וגדרתמ

 
- 

 
)485(   -  )485(   -  )485( 

                 
 46,247  26,993  19,254  64,445  )45,191(  -  -  -  כולל )פסד(ה רווח סה"כ

 )48,000(  -   )48,000(  )48,000(  -   -  -  -  דיבידנד
 )7,743(  )7,743(  -   -   -   -  -  -  עלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד לב

זכויות שאינן מקנות שליטה  חלק בעלי  
ומימון עודף לחברה  שווי הוגן של ערבותב

 -  -  מאוחדת

 

- 

 

)3,418(   -  )3,418(  3,418   - 
                 

 1,109,601  403,947  705,654  71,448  )27,788(  -  219,404  442,590   2015בדצמבר,  31יתרה ליום 
                 

 126,250  37,421  88,829  88,829  -  -  -  -  רווח נקי
 )99,843(  )34,700(  )65,143(  -  )65,143(  -  -  -  בעות מתרגום דוחות כספייםהתאמות הנו

 77,619  9,145  68,474  -  68,474  -  -  -  בגין שערוך רכוש קבוע הערכה מחדש
בגין תוכנית להטבה  ה מחדשהפסד ממדיד

 -  -  וגדרתמ
 
- 

 
)962(  -  )962(  -  )962( 

                 
 103,064  11,866  91,198  88,829  2,369  -  -  -  כולל רווח סה"כ

      -           
 )40,276(  -  )40,276(  )40,276(  -  -  -  -  דיבידנד

 )25,816(  )25,816(  -  -  -  -  -  -  עלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד לב
לבעלי זכויות שאינן מקנות הנפקת הון 

 -  -  שליטה
 
- 

 
-  -  -  2,177  2,177 

 ינן מקנות שליטה בחברהזכויות שא 
 -  -  שאוחדה לראשונה 

 
- 

 
-  -  -  2,152  2,152 

זכויות שאינן מקנות שליטה    ק בעלי חל 
הוגן של ערבות ומימון עודף לחברה  שוויב

 מאוחדת

                

 -  - 
 
- 

 
)1,716(  -  )1,716(  1,716  - 

                 
 1,150,902  396,042  754,860  120,001  )27,135(  -  219,404  442,590   2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

                 
 18,953  25,570  )6,617(  )6,617(  -  -  -  -  )הפסדח נקי (רוו

 59,708  922,38  20,786  -  20,786  -  -  -  בעות מתרגום דוחות כספייםהתאמות הנו
 6,185  1,016  5,169  -  5,169  -  -  -  בגין שערוך רכוש קבוע הערכה מחדש
בגין תוכנית להטבה  ה מחדשהפסד ממדיד

 -  -  וגדרתמ
 
- 

 
)1,396(  -  )1,396(  )113(  )1,509( 

                 
 83,337  65,395  17,942  )6,617(  24,559  -  -  -  כולל(הפסד)  רווח סה"כ

                 
 )36,000(  -  )36,000(  )36,000(  -  -  -  -  דיבידנד

 )994(  )994(  -  -  -  -  -  -  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד 
 )2,497(  -  )2,497(  -  -  )2,497(  -  -  ת החברה על ידי החברהרכישת מניו

     שערוך בגין רכוש קבוע  העברה מקרן
 -  -  בגובה הפחת

 
- 

 
)1,652(  1,652  -  -  - 

זכויות שאינן מקנות שליטה חלק בעלי  
הוגן של ערבות ומימון עודף לחברה  שוויב

 מאוחדת

                

 -  - 
 
- 

 
)970(  -  )970(  970  - 

                 
 748,194,1  461,413  733,335  79,036  )5,198(  )2,497(  219,404  442,590   2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 -  9-ג  - 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 117,391  126,250  18,953  רווח נקי 
       

       שוטפת:תזרימי מזומנים מפעילות להצגת התאמות הדרושות 
       

       :התאמות לסעיפי רווח והפסד
       

 )67,379(  )147,371(  )55896,(  עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו
 145,296  111,491  4101,36  הוצאות מימון, נטו

 )68,862(  81  )33(  , נטוממכירת רכוש קבוע הון )רווחהפסד (
 )14,192(  )8,949(  )1,857(  חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטוברווחי  קבוצהחלק ה

 30,098  32,501  26,134  כולל ירידת ערך (ביטול ירידת ערך) נכסים קבועים, נטו פחת והפחתות
 8,123  4,080  44,593  ההכנסהעל מסים 

 )702(  )968(  )1,244(  הטבות לעובדים, נטוהתחייבויות בשל שינוי ב
 )148(  401  )507(  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטוערך ניירות ערך  ירידת (עליית)

       
  98,892  )8,734(  32,234 
       

       :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 )12,232(  9,285  )16,211(  ויתרות חובה, חייבים לקוחותירידה (עלייה) ב
 158  503  38  מלאיבירידה 
 89,721  2,752  )5,133(  בניכוי מקדמות מרוכשים, נטו מלאי בניינים למכירהב(עלייה) ירידה 
 )3,951(  )7,733(  )27,659(  זכאים ויתרות זכותולנותני שירותים וב ספקיםבהתחייבויות ל ירידה

       
  )965,48(  4,807  73,696 
       

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
       

 )129,550(  )108,282(  )123,432(  ריבית ששולמה
 555  682  646  ריבית שהתקבלה

 )386,13(  )2,4411(  )22,577(  ששולמומסים 
 55  1,982  2,581  מסים שהתקבלו

 8,446  2,753  -  דיבידנד שהתקבל
       
  )142,782(  )115,306(  )133,880( 
       

 89,441  7,017  )90237,(  שוטפת (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילותמזומנים נטו 
 
 
 
 
 

 .המאוחדים הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 -  10-ג  - 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 8,880  )1,792(  )7,195(  הלוואות לחברות כלולות, נטו פרעון (מתן)
 )20,862(  4,121  )27,868(  , נטובתאגידים בנקאייםפקדונות תמורה ממימוש (רכישת) 

 -  107  )2,983(  רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה (נספח א')
 )185,197(  )127,930(  )249,420(  נדל"ן להשקעהבו השקעה ברכוש קבוע ואחר
 197,448  -  -  תמורה ממכירת בית מלון

 7,659  -  7,318  מקרקעין לבנייה ממימושתמורה 
 397,440  15,608  15,565  רכוש קבוע ונדל"ן להשקעהתמורה ממימוש 

 )109(  )3,751(  )4,469(  השקעות לזמן ארוך, נטו
 44  103  141  הלוואות לזמן קצר, נטוגביית 

 49,585  -  13,127  ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו ממימושתמורה 
       

 454,888  )113,534(  )784,255(  השקעה )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות (מזומנים נטו 

  

 
 
     

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 -    2,177  -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 146,788  292,724  843,034  , נטוהנפקת אגרות חוב
 )155,638(  )210,705(  )211,409(  פרעון אגרות חוב

 479,605  204,539  211,283  לזמן ארוך ומנותני אשראי אחרים, הלוואות מתאגידים בנקאיים קבלת
 )593,876(  )276,628(  )388,514(  לזמן ארוך ומנותני אשראי אחרים,פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 )61,203(  30,691  )46,200(  , נטוומנותני אשראי אחרים אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 )48,000(  )40,276(  )36,000(     החברה דיבידנד ששולם לבעלי מניות

 )7,743(  )25,816(  )994(  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 -  -  )2,497(  רכישה עצמית של מניות

       
 )240,067(  )23,294(  368,703  מימון (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות

       
 )3,212(  )5,980(  14  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       
 301,050  )135,791(  39,031  מזומניםבמזומנים ושווי עלייה (ירידה) 

       
 95,731  396,781  260,990  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

       
 396,781  260,990  300,021  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

       
  
 
 
 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 -  11-ג  - 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח   
        

       רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה (א)
        
       נכסים והתחייבויות של חברה מאוחדת ליום הרכישה: 
        
 -    5,752  546  מזומנים ושווי מזומנים)למעט (הון חוזר  
 -    28,726  24,746  השקעה בחברות כלולות 
 -    )93,223(  )28,275(  נדל"ן להשקעה 
 -    56,700  -  התחייבויות לזמן ארוך 
 -    2,152  -  זכויות שאינן מקנות שליטה 
        
   )2,983(  107    - 
        

       שלא במזומןמהותיות  פעילויות  (ב)
        
 32,106  18,019  2,317  חייבים בגין מכירת מקרקעין ונדל"ן להשקעה 
        
 -    72,422  8,032  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע 
        
 -    4,000  -  רכישת רכוש קבוע בחכירה מימונית 
 
 
 

 .המאוחדים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים 
 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  12-ג  - 

 כללי -: 1באור 
 
 

, אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשומה חברה תושבת ישראלחברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ הינה  א.
 .של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביבניירות הערך  ., בני ברק30רח' ששת הימים היא 

 
 

בדבר  34 תחומי פעילות עיקריים (ראה גם באור שלושהבהחברה פועלת במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות  ב.
 מגזרי פעילות):

 

 .השכרה וניהול של נדל"ן להשקעה בישראל ובחו"ל -השכרת נכסים  .1
 .ובחו"לבישראל יזום, ביצוע ומכירות של פרויקטים  -עסקות בניה  .2
 .בתי מלון בישראל רשת שלבעלות וניהול  -מלונאות  .3

 
 
 7 -כמליון ש"ח,  )74( -כבסך  מפעילות שוטפת(שלילי)  חיובי תזרים מזומנים לקבוצה 2015, 2016, 2017בשנים  .ג

בסך  הון חוזר חיובי לקבוצה 2016-ו 2017בדצמבר,  31לימים , , בהתאמה. כמו כןמליון ש"ח 89 -וכ מליון ש"ח
להערכת הנהלת החברה ובהתבסס על תחזית תזרים המזומנים . בהתאמה ,מליון ש"ח 7 -כמליון ש"ח ו 47 -כ

כפי שאושרה בדירקטוריון החברה, יש בידי החברה התקופה)  -(להלן  2018, בינואר 1לתקופה של שנתיים מיום 
 . ופרעון התחייבויותיהיצוע תוכניותיה העסקיות מקורות מספקים לצורך ב

 
החברה מתכננת להמשיך ולממן את פעילותה העסקית במהלך התקופה, בין היתר בהתבסס על יתרות המזומנים          

 146מפעילות השוטפת של החברה בסך  תזריםמליון ש"ח,  145 -, של החברה בסך של כ2018 בינואר 1ליום 
והוצאות הנהלה וכלליות, תזרים מפעילות  נכסי נדל"ןמליון ש"ח אשר כוללת פעילות השכרת נדל"ן, מכירת 
 -) אשר צפוי להסתכם במהלך התקופה בסך של כ100%שוטפת מחברות בנות בקבוצה שהינן בשליטה מלאה (

מהלך התקופה, כגון: גיוס ומשילוב של מקורות מימון שונים ב קבלת דיבידנדים מחברות בנות מליון ש"ח, 460
ישמשו מליון ש"ח, מקורות אלה  673 -ומחזור חובות מול תאגידים בנקאיים ו/או שוק ההון בהיקף של כ

יאפשרו גם פירעון חובות החברה בהתאם ומליון ש"ח  392 -לפעילות השקעה בחברות בנות בסך כ
צפוי לשחרר בטחונות המשמשים להבטחתו מליון ש"ח, אשר  903 -להתחייבויותיה במהלך התקופה בהיקף של כ

 ואשר יוכלו לשמש כבטחונות לצורך מחזור וגיוס החוב כאמור לעיל.
 
 תזרים המזומנים העתידי לתקופה, לרבות הסכומים המצוינים לעיל, משקף את הערכת ההנהלה על בסיס 

מקורות אלה או בשילוב המידע הקיים שברשותה בעת עריכת הדוחות הכספיים ועשוי לנבוע מאחד או יותר מ
עם מקורות מימון שונים, ואין ודאות באשר להיקפים הספציפיים של תזרימי המזומנים שינבעו מכל אחד 
מהמקורות במהלך התקופה. הנהלת החברה בוחנת את תוכניותיה העסקיות באופן שוטף ומעדכנת אותן 

 .ג'23, ראה באור ך המאזןים באשר לגיוס חוב בתקופת הדוח ולאחר תארילפרט בהתאם.
 
 

הנהלת החברה פועלת יחד עם הנהלות החברות המאוחדות ועוקבת באופן שוטף אחר פעילותן. כמו כן, מעמידה  ד.
 החברה הלוואות לחברות מאוחדות וערבה לחלק מהתחייבויות חברות מאוחדות לתאגידים בנקאיים.

 
 

 הגדרות .ה
 

  -בדוחות כספיים אלה 
   

 הישוב בישראל בע"מ. חברת הכשרת - החברה
   

 לדוחות הכספיים.המצורף החברה והחברות המוחזקות שלה המצויינות בנספח  - הקבוצה
   

ואשר דוחותיהן מאוחדים עם ) IFRS10-ב ןתכהגדר(חברות אשר לחברה שליטה בהן  - חברות מאוחדות
 דוחות החברה.

   
 משותפת.חברות שבהן לחברה יש שליטה  - הסדרים משותפים

   
ואשר השקעת  ,חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות - חברות כלולות

 הכספיים המאוחדים של החברה על בסיס השווי המאזני.החברה בהן כלולה בדוחות 
   

 .והסדרים משותפים וחברות כלולות ,חברות מאוחדות - חברות מוחזקות
   

 . IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים
   

ובעל  בעלי ענין
 שליטה

 .2010-התש"ע ,כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) -

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  13-ג  - 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר  
 אחרת. 

 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 

). כמו כן, הדוחות הכספיים IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  
 .2010-ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

 
מכשירים פיננסיים בשווי הוגן ן להשקעה, "הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט נדל 

בשל הטבות והתחייבויות דרך רווח או הפסד, נכסים שאינם שוטפים המוחזקים למכירה, מסים נדחים, נכסים 
  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני והפרשות., לעובדים

 
 לפי שיטת מאפיין הפעילות. פרוטי הרווח או ההפסדהחברה בחרה להציג את 

 
 תקופת המחזור התפעולי ב.

 
הינו יותר משנה ועשוי המחזור התפעולי  ,למלאי בניינים למכירהבהתייחס לקבוצה שני מחזורים תפעוליים.  

בהתייחס ליתר הפעילויות, המחזור התפעולי הינו שנה. לפיכך, ביחס לעבודות קבלניות, שנים.  חמשלהימשך עד 
לאותה פעילות באופן ישיר , הנכסים וההתחייבויות הקשורים תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנהכאשר 

 במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי. דוח על המצב הכספימסווגים ב
 
 דוחות כספיים מאוחדים .ג

 
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות בנות). שליטה 
מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת, במישרין או בעקיפין, להתוות את המדיניות הכספית והתפעולית של 
החברה הנשלטת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות שניתנות למימוש 

 הופסקה השליטה.. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו דיווחבתאריך ה
 

הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית 
בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של 

 החברה.
 

בוטלו החברה והחברות הבנות יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין 
 במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

 
ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס לחברה זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את 

ברווח או הפסד וכל רכיב של  נפרד במסגרת ההון של החברהבמוצגות הזכויות שאינן מקנות שליטה האם. 
 . רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה

 
 צירופי עסקים ומוניטין .ד
 
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה  

שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה בוחרת האם למדוד במועד הרכישה בתוספת זכויות 
את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי 

 עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד. ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.
 

  
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה לבין  

הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, 
 הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.

 
   

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  14-ג  - 

 (המשך) החשבונאית עיקרי המדיניות -: 2באור 
 

 השקעה בהסדרים משותפים ה.
 

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם  
של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד 

 של הצדדים שחולקים שליטה.
 

 )Joint Ventures( ת משותפותעסקאו )1
 

בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. עסקה  
 משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

 
 ) perationsOJoint( משותפות פעילויות )2

 
לנכסים ומחויבויות בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות  

להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי בנכסים, בהתחייבויות, 
 בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.

 
 השקעות בחברות כלולות .ו

 
לא חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן, אך  

 ההשקעה בחברות כלולות מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני. שליטה.
 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ז.
 
 ת על בסיס השווי המאזני. ומוצגובעסקאות משותפות  ותכלול ותבחבר ותההשקע 

 
בתוספת שינויים מוצגת לפי עלות או בעסקה המשותפת לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה  

רווח כולל אחר של החברה הכלולה או העסקה המשותפת.  שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות
מבוטלים בהתאם  או העסקה המשותפת הכלולה החברה לבין הקבוצהרווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין 

 .לשיעור ההחזקה
 

נמדד לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק ותפת או עסקה משמוניטין בגין רכישת החברה הכלולה  
פיננסים המזוהים, נטו. לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי העלות הנכסים ההקבוצה בשווי ההוגן של 

ואינו מופחת באופן שיטתי. במידה ועלות הרכישה נמוכה מהשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו, מכירה 
 הזדמנותית (רווח ממוניטין שלילי).  החברה ברווח מרכישה

  
ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים.  ה או העסקה המשותפתהכלול ההדוחות הכספיים של החברה והחבר 

יושמה באופן אחיד ועקבי או העסקה המשותפת  ההכלול ההמדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החבר
 עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.

 
בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה בהפסדי החברה  

הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה 
לצורך כך, פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת. 

ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך (כגון הלוואות שניתנו) אשר אין כוונה לסלקם והם אינם 
 צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.

 
בחברה הכלולה או איבוד השליטה שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית  

   שקעה המוחזקת למכירה.כההמשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן 
 

 ומטבע חוץ, מטבע ההצגה מטבע הפעילות .ח
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

חברות עבור כל חברה בקבוצה, לרבות הקבוצה קובעת,  מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
  .מהו מטבע הפעילות של כל חברה על פי שיטת השווי המאזניהמוצגות 

 
 והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים לפינכסים 

 שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל
 התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר.

 
   



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  15-ג  - 

 (המשך) המדיניות החשבונאיתעיקרי  -: 2באור 
 
 

 (המשך) מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ ח.
 

 (המשך) מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

הלוואות בינחברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין, 
בעת מימוש חלק מפעילות או  בעת מימוש פעילות חוץמהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ. 
נזקף  שהוכר ברווח כולל אחרהמתייחס לאותה פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה, הרווח (הפסד) המצטבר 

חלק יחסי של הסכום שהוכר שליטה , ואילו בעת מימוש חלק מפעילות חוץ, תוך שימור לרווח או הפסד
 ברווח כולל אחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.

 
 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2
 

נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה.  עסקאות הנקובות במטבע חוץ
בכל תאריך  נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמיםלאחר ההכרה הראשונית, 

הפסד. נכסים או . הפרשי שער נזקפים לרווח במועד זהלמטבע הפעילות לפי שער החליפין  דיווח
מתורגמים לפי שער החליפין במועד המוצגים לפי עלות  הנקובים במטבע חוץ והתחייבויות לא כספיים

העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע 
 קבע השווי ההוגן.הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נ

 
 פריטים כספיים צמודי מדד .3

 
 -נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד המחירים לצרכן בישראל (להלן 

, בהתאם לתנאי ההסכם. הפרשי הצמדה דיווחהמדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך 
לנכסים כשירים או נזקפים ישירות להון בעסקאות הנובעים מההתאמה כאמור, למעט אלה המהוונים 

 הפסד.או גידור, נזקפים לרווח 
 

 שווי מזומנים .ט
 

אשר אינם  שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר
  .שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ,מוגבלים בשעבוד

 
 פקדונות לזמן קצר .י

 
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר או מזומנים המוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית עולה על שלושה 

 חודשים ממועד ההשקעה. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.
 

 הפרשה לחובות מסופקים .יא
 

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם מוטלת בספק. 
החברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצת לקוחות המוערכות באופן קבוצתי, מאחר ולא זיהתה 

במועד בו  נגרעיםחובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, קבוצות לקוחות בעלי מאפייני סיכוני אשראי דומים. 
 שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה. נקבע

 
 מלאי .יב

 
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי 

בניכוי  ,הלך העסקים הרגילולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במ
החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו  אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.

   ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.
 

 עלות המלאי נקבעת כדלקמן:
 

 על בסיס י נקבעת עלות המלא -המלאי כולל בעיקר מצרכי מזון ומשקאות בבתי מלון   - בבתי מלון םמצרכי
  ."נכנס ראשון יוצא ראשון"    

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  16-ג  - 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 

 מלאי בניינים למכירה .גי
 

 איכמו כן, החברה מהוונת לעלות מלאי בניינים עלויות אשר .עלות המלאי כוללת עלויות בניה ישירות מזוהות
 . לפיתוח הקרקעתקופה שבה החברה החלה בפעילות מהתהוו אשר 

 
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר מלאי בניינים למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. 

 המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. 
 
 

 ההכרה בהכנס .די
 

ת למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנו
 לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. 

 
 אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה בהכנסה: להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסות 

 
 ניהול)הכנסות ממתן שירותים (לרבות דמי 

 
הכנסות מדמי ניהול נזקפות לאורך תקופת השירות ומוכרות כאשר תוצאת העסקה הכרוכה במתן השירותים 

 ניתנת למדידה באופן מהימן. 
 

 . דיווחהכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בתאריך ה
 

 הכנסות ממכירת מקרקעין והכנסות ממכירת דירות מגורים
 

מכירת מקרקעין וממכירת דירות מוכרות כאשר הסיכונים וההטבות העיקריים הכרוכים בבעלות הכנסות מ
עברו לרוכש. בדרך כלל, האמור מתקיים עם השלמת הבנייה למעשה, מסירת דירת המגורים ותשלום מלוא 

 .לעניין מקרקעין, האמור מתקיים בדרך כלל עם מסירת החזקה במקרקעין מחיר הדירה על ידי הרוכש.
 

 שכירותדמי הכנסות מ
 

שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה קבועה בדמי השכירות דמי הכנסות מ
 לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות.

 
 שילוט חוצותהכנסות מעסקי 

 
 באופן יחסי לפי תקופת הפרסום. הכנסות משילוט חוצות נזקפות לרווח או הפסד

 
 הכנסות מהפעלה וניהול בתי מלון

  
 הכנסות מהפעלת וניהול בתי מלון נזקפות על בסיס מצטבר על פני תקופת השירות שניתן. 

 
 הנחות ללקוחות 
 

הנחות הניתנות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע המכירות המזכות את הלקוח בהנחות האמורות 
 ומנוכות מסעיף המכירות.

 
 

 מענקים ממשלתיים .טו
 

מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל התנאים 
 הרלבנטיים לקבלת המענק.

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  17-ג  - 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 

 מסים על ההכנסה .טז
 

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפו לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים 
 לרווח כולל אחר או להון. 

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם 

מות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים , וכן התאהושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח
 קודמות.

 
 מסים נדחים .2

 
לבין הסכומים  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

 .המובאים בחשבון לצורכי מס
 

הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
 . דיווחבהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך ה

 
נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים. במקביל, הפרשים  דיווחבכל תאריך 

מידה שניצולם צפוי מוכר נכס וביך דיווח רבכל תאזמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים 
 מס נדחה מתאים.

 
רשים זמניים בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם. הפסדים מועברים והפ

בגינם לא הוכרו מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה  ניתנים לניכוי
 מתאים, אם צפוי שינוצלו. 

 
 ההטבות) substantially all( מרבית את להשיב במטרהנדל"ן להשקעה המוחזק  בגין המסים הנדחים

לפי אופן היישוב הצפוי של נכס  נמדדים, שימושולא בדרך של  מימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות
 על בסיס מימוש ולא שימוש.הבסיס, 

 
במקרים בהם החברה מחזיקה בחברת נכס, והאופן שבו החברה צופה לממש את ההשקעה הוא על ידי 

 הן נדחים במסים להכיר נדרשת החברהמכירת מניות חברת הנכס ולא על ידי מימוש הנכס עצמו, 
 הנכס של המס בסיס בין מהפער הנובעים) inside differences( הפנימיים הזמניים להפרשים בהתייחס

הנובעים מהפער בין ) outside differences( החיצוניים הזמניים להפרשים ביחס והן בספרים ערכו ביןל
 בסיס המס של המניות לבין חלק החברה המחזיקה בנכסים נטו של החברה הבת בדוחות המאוחדים.  

 
בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות  מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 

לא  ,כמו כןכל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. מוחזקות, 
הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת 

או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת , וספתהדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נ
 חבות מס נוספת.

 
מיסים על הכנסה המתייחסים לחלוקות בעלים של מכשיר הוני ולעלויות עסקה של עסקה הונית 

 .IAS 12מטופלים לפי 
 

טפות, נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים כנכסים לא שוטפים והתחייבויות לא שו
כנגד התחייבות מס  שוטףקיזוז נכס מס לבהתאמה. מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית 

 והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס. שוטפת
 

 ופעילויות שהופסקו המוחזקים למכירהאו קבוצת נכסים לא שוטפים נכס  .יז
 

מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר באמצעות עסקת נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים 
מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים למכירה מיידית במצבם הנוכחי, 

) highly probable( גבוהה הקיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמ
ים בתוך שנה ממועד הסיווג. נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים להסתי

 שוטפים בנפרד, לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה.
 

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  18-ג  - 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 

 חכירות .יח
 

ונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד ההתקשרות המבחנים לסיווג חכירה כמימ
 :IAS 17-פי הכללים שנקבעו ב-על

 
 הקבוצה כחוכר

 
 חכירה תפעולית

 
לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, מסווגים נכסים אשר 

 .הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה ואכחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח 
 

 הקבוצה כמחכיר
 

 חכירה תפעולית
 

בעלות על הנכס, מסווגים כחכירה ל הקשוריםהסיכונים וההטבות  נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל
  הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.או תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח 

 
 רכוש קבוע .טי

 
מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות,  ,למעט בתי מלון שבבעלות החברה, פריטי הרכוש הקבוע

ואינם כוללים  בניכוי פחת שנצבר, בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם
 ע.והעלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש הקב .הוצאות תחזוקה שוטפת

      
 

וזאת למעט אתרי את המדיניות החשבונאית לטיפול בבתי המלון  קבוצהנתה ה, שי2016בדצמבר,  31החל מיום 
העלות למודל  , ממודלהמהווים קבוצה נפרדת של פריטי רכוש קבוע חברה כלולהנופש המוחזקים על ידי 

הטיפול ברכוש הקבוע בהתאם למודל הערכה מחדש מספק  קבוצההערכה מחדש וזאת מאחר שלדעת ה
והונה העצמי ומשפר  קבוצהיים מידע מהימן ורלוונטי יותר אודות מצבה הכספי של הלמשתמשי הדוחות הכספ

את ההשוואתיות של הדוחות הכספיים לדוחות של חברות אחרות הפועלות בתחום זה. בהתאם להוראות תקן 
ור בדרך של מכאן ולהבא. לאור האמ במודל שערוך של בתי המלון יושם), שינוי 8IAS( 8חשבונאות בינלאומי 

בסכום  2017בדצמבר,  31שערכה החברה את הערך בספרים של בתי המלון שבבעלותה לשווי ההוגן שלהם ליום 
זקף . השערוך נ) לפני פחת שנצבראלפי ש"ח 74,422בסכום של  2016בדצמבר  31( אלפי ש"ח 80,454 -כולל של כ

בסכום  2016בדצמבר  31( לפי ש"חא 61,950 -בניכוי השפעת המס בסך של כ לקרן הערכה מחדש המוצגת בהון
אלפי ש"ח לאחר מס) מקרן ההון  971אלפי ש"ח ( 1,261בתקופת הדוח הועבר סך של  אלפי ש"ח) 55,765של 

הוצגו בתי המלון שבבעלות החברה על פי עלות  2016בדצמבר,  31ליום כאמור, עד  לעודפים בגין פחת שנצבר.
 בניכוי פחת שנצבר.

 
בסך      2016בדצמבר,  31בחלקה משערוך בתי מלון של חברה כלולה אשר הסתכם ליום  בנוסף, הכירה הקבוצה

 843בתקופת הדוח הועבר סך של  טו ממס, ונזקף לקרן הערכה מחדש המוצגת בהון.נאלפי ש"ח,  21,854 -של כ
 אלפי ש"ח מקרן ההון לעודפים בגין הפחת שנצבר.

 
    

משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, לפי שיטת רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות 
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים  הרכיבים.

 בנכס, כדלקמן:
 
     

 )2%(בעיקר     *) מבנים
 )2%(בעיקר     מבנים ומתקנים של בתי מלון

 )33%(בעיקר     שילוט חוצות
 )10%(בעיקר     ציוד וריהוט משרדי

 )15%(בעיקר     כלי רכב
 ראה להלן    שיפורים במושכר

     
 ' לעיל.יחלעניין מרכיב הקרקע, ראה סעיף  *)

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  19-ג  - 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 (המשך) רכוש קבוע יט.   

 
(לרבות תקופת האופציה להארכה  השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת 

  .שבהם הקצר, לפי שיפוראו בהתאם לתקופת החיים המשוערת של ה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה)
 

ערך השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים 
ולהבא. לגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע, ראה סעיף כד' להלן. -כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

 ה לבין המועד שבו הנכס נגרע. הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכיר
 

הקבוע בבתי מלון נזקף לקרן הערכה מחדש המוצגת בהון, בניכוי השפעת המס. קרן הערכה שערוך הרכוש 
 מחדש מועברת ישירות לעודפים כאשר הנכס נגרע, או במהלך השימוש בנכס בהתאם לקצב הפחתתו.

 
 דוחות הכספיים אינה שונה באופן מהותיהערכות מחדש מבוצעות באופן סדיר על מנת לוודא שהיתרה ב

 מהערך שהיה נקבע לפי השווי ההוגן בתאריך הדיווח.
 

ירידת ערך של נכס שהוערך מחדש נזקפת ישירות לרווח כולל אחר, עד לסכום שבו קיימת יתרת זכות בקרן 
בערכו של נכס  ההערכה מחדש בגין אותו נכס. ירידת ערך נוספת, אם קיימת, נזקפת לרווח או הפסד. עלייה

כתוצאה מהערכה מחדש, מוכרת ברווח או הפסד עד לסכום שבו היא מבטלת ירידה, שהוכרה קודם לכן ברווח 
 או הפסד. כל עלייה נוספת לאחר מכן נזקפת לקרן הערכה מחדש.

 
 מקרקעין לבנייה כ.

 
מזוהות, כגון: מסים, אגרות מקרקעין לבנייה נכללים על בסיס העלות. עלות המקרקעין כוללת עלויות ישירות 

והיטלים וכן עלויות אשראי המתייחסות למימון הקמת הנכסים עד למועד ההפעלה, עלויות תכנון ופיתוח, 
 עלויות בנייה עקיפות שהוקצו ועלויות קשורות אחרות.

 
 עלויות אשראי .כא

 
אשר נדרשת תקופת זמן  יםהקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשיר

  משמעותית להכנתם, לשימושם המיועד או מכירתם.
 

הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, מתחילות הפעולות להכנת הנכס במועד שבו היוון עלויות האשראי מתחיל 
ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד  ,ונגרמו עלויות אשראי

עלויות אשראי וכירתו. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות או למ
 כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

 
 ן להשקעה"נדל . בכ

 
ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים (מחכיר בחכירה תפעולית) או "ן להשקעה הינו נדל"נדל 

, ושלא לצורך שימוש בייצור שתיהןחוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או 
 או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.

 
הטבות כלכליות עתידיות  צפויותה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא נדל"ן להשקע

ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים, מוכר ברווח או הפסד בתקופה  ממימושו.
 שבה נגרע הנכס.

 
רות. לאחר ההכרה הראשונית, כולל עלויות רכישה המיוחסות ישי ,ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות"נדל
. רווחים או הפסדים הנובעים דיווחאשר משקף את תנאי השוק במועד ה ,ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן"נדל

ה אינו עבמועד התהוותם. נדל"ן להשק הפסד ואן להשקעה, נזקפים לרווח "משינויים בשווי ההוגן של הנדל
 מופחת באופן שיטתי. 

 
עד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן כאמור לעיל וזאת נדל"ן להשקעה בפיתוח המיו

בשל אופי והיקף סיכוני כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה מהימנה, כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה. 
שווי שבו ה, בניכוי הפסדים מירידת ערך במידה שקיימים, עד למועד מדד על פי עלותוהפרויקט, אזי הוא נ

בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח  ביניהם.מ, כמוקדם או השלמת הבנייה ההוגן ניתן למדידה מהימנה
כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישירות 

 תוספתיות ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו.
 

ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים "השווי ההוגן של הנדללצורך קביעת 
י דועל י ,והנסיון הנדרשיםן והינם בעלי הידע "חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל

 .הנהלת הקבוצה שהינה בעלת ידע מקצועי נרחב
 

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  20-ג  - 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 

 נכסים בלתי מוחשיים .גכ
 

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה 
פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי -ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשים נמדדים על

 הפסדים מירידת ערך שנצברו. 
 

ההנהלה, לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים שימושיים מוגדר. הנכסים מופחתים על פני אורך פי הערכת -על
החיים השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים 

 תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי, נבחנות לפחות בכל סוףהמצביעים על ירידת ערך. 
 שנה.

 
 תוכנות

 
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה,  

אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומת זאת, רשיונות לתוכנות 
 מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה, 

 
 שנים. 4-ל 3תוכנות מופחתות על פני תקופה של בין  

 
 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .דכ
 

כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים  ,החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים
 השבה. -בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת

 
ההשבה שלהם, מופחתים -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

ושווי למימוש שווי הוגן בניכוי עלויות ההשבה הוא הגבוה מבין -בר הסכוםההשבה שלהם. -בר לסכוםהנכסים 
שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את 

השבה עבור ה-סכום ברההסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע 
 הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.יך הנכס. היחידה מניבת המזומנים שאליה שי

 
הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום 

ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין -בר
 ההשבה של הנכס. -נכס שהוכר בעבר או סכום ברסכום ירידת ערך של ה

 
 הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

 
 מוניטין בגין חברות מאוחדות .1

 
בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר אם  31החברה בוחנת ידירת ערך של המוניטין אחת לשנה, ליום 

 שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.אירועים או 
 

ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר
ההשבה של היחידה -כאשר הסכום ברקבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין. 

מניבות מזומנים) נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה  מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות
מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת 

 הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות. ערך המיוחס ראשית למוניטין.
 

 משותפת או בעסקה השקעה בחברה כלולה .2
 

, לאחר יישום שיטת השווי המאזני, אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של בוחנתהחברה 
אם קיימת ראיה  דיווחבכל תאריך  בוחנת. החברה או עסקאות משותפות ההשקעה בחברות כלולות

הערך נעשית . בחינת ירידת או בעסקה המשותפת אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
 .או לעסקה המשותפת בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  21-ג  - 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מכשירים פיננסיים .הכ
 

 נכסים פיננסיים .1
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת  
, אשר לגביהם הפסדאו רווח דרך ן בשווי הוגנכסים פיננסיים הנמדדים עסקה ישירות, למעט לגבי 

 .עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
 

 להלן:רט , כמפולאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם 
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד א) 
 

 נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר.זו נכללים קבוצה ב
 

  כמוחזקים למסחר. םינגזרים, מסווג
 

 הלוואות וחייבים )ב
 

תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם השקעות המוחזרות בהינן חייבים הלוואות ו 
עלות המוצגות על פי תנאיהן לפי נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות 

עלויות עיסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת  בתוספת
 מינלי. חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם, בדרך כלל בערכם הנו ערך.

 
 התחייבויות פיננסיות .2
 
והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות מופחתת ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן, הלוואות  

 מוצגות בניכוי עלויות עיסקה ישירות.
 כמפורט להלן: ןלאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווג 

 
 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת א)

 

בניכוי עלות הלאחר ההכרה הראשונית, הלוואות, לרבות אגרות חוב, מוצגות על פי תנאיהן לפי  
 עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד ב)

 

הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות או התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח  
 .המוחזקות למסחר

 
 התחייבויות בגין ערבויות פיננסיות ג)

 

ההתחייבויות בגין ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוגן תוך התחשבות גם  
ות. לאחר ההכרה הראשונית, ההתחייבות נמדדת בעלויות עסקה ישירות המיוחסות למתן הערב

לפי הסכום הגבוה מבין הסכום שהוכר לראשונה (בניכוי הפחתה מתאימה על פני תקופת 
בהתייחס  IAS 37על פי  דיווחהערבות) והאומדן לסכום שנדרש (אם נדרש) להכיר בו לתאריך ה

 להסכם הערבות.
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים .3
 

אם קיימת  דוח על המצב הכספיוהתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בנכסים פיננסיים 
זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת 

 ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
 

יפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכ 
אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת 
באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו 

 .אירועים שיגרמו לפקיעתה
 

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  22-ג  - 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 
 (המשך) מכשירים פיננסיים כה.

 
 גריעת מכשירים פיננסיים .4

 
 נכסים פיננסיים א)

 

 נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי 
 

 התחייבויות פיננסיות ב)
 

היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית נגרעת כאשר  
 התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה):

 
פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או  •

 שירותים, או
 משוחרר משפטית מההתחייבות. •

 
  

 ירידת ערך נכסים פיננסיים .5
 

ירידת ערך נכס פיננסי או קבוצה של ל ראייה אובייקטיבית אם קיימת דיווחהקבוצה בוחנת בכל תאריך  
 נכסים פיננסיים.

 
 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת

 
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן  

הפסד נמדד  ואסכום ההפסד הנזקף לרווח  מהנכס לאחר מועד ההכרה. תזרימי המזומנים העתידיים
הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים  תכהפרש בין יתר

(שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו), המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית 
אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור  המקורית של הנכס הפיננסי.

הריבית האפקטיבית הנוכחית. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן 
ווח את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לר יאובייקטיב

 הוכר.או הפסד עד לגובה ההפסד ש
 
 

 מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור (הגנה) .וכ
 

 (IRS)הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון עסקאות החלפה של שיעורי ריבית 
  .כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בשיעורי הריבית

 
כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד ותיעוד פורמלי של עסקאות גידור 

יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הישות לבצע גידור. הגידור נבחן על בסיס מתמשך 
ור. עסקאות גידור ונקבע בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי שאליהן יועד הגיד

 (הגנה) מטופלות כדלקמן: 
 

 גידור תזרימי מזומנים
 

חלק הבעוד ש רווח (הפסד) כולל אחרמוכר בהשינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר החלק האפקטיבי של 
הפסד כאשר תוצאות  וארווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח  הפסד. וארווח בלא אפקטיבי מוכר מיידית ה

, לדוגמא, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ברווח או הפסד או הפסד ואדור נזקפות לרווח עסקת הגי
עלותם כוללת גם  כאשר עסקה חזויה מתרחשת. כאשר הפריט המגודר הוא נכס או התחייבות לא פיננסיים,

 את סכום הרווח (הפסד) מהמכשיר המגדר.
 

) כבר FIRM COMMITMENT) או התחייבות איתנה (FORECAST TRANSACTIONבמקרים בהם עסקה חזויה (
הפסד. כאשר מכשיר  ואמועברים לרווח ברווח (הפסד) כולל אחר להתרחש, הסכומים שהוכרו בעבר  ותלא צפוי

ברווח (הפסד) הגידור פקע או נמכר, סולק או מומש, או אם הייעוד כמכשיר גידור בוטל, הסכומים שהוכרו בעבר 
 .ויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשותעד למועד שבו העסקה החז(הפסד) כולל אחר  רווחנשארים בכולל אחר 

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  23-ג  - 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מדידת שווי הוגן כז.
 
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה  

 המדידה.בין משתתפים בשוק במועד 
 

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר  
 ) ביותר.advantageousשוק עיקרי, בשוק הכדאי (

 
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס  

 שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם. או ההתחייבות, בהנחה
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות 
באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי 

 שלו.
 

יקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה הקבוצה משתמשת בטכנ
כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים 

 שאינם ניתנים לצפייה.
 
וגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי הה 

 מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:
 

 זהים. תמחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו  :1רמה 
   או בעקיפין. במישרין ניתנים לצפייהאשר  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 
 בנתוני שוק  שימוש נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא : 3רמה 

 ניתנים לצפייה). 
 

 מניות אוצר .חכ
 
 מניות החברה המוחזקות על ידי החברה נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות בקיזוז מהון החברה. כל רווח או 

 הפסד הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר, נזקף ישירות להון.
 
 הפרשות .טכ

 
או מחוייבות משתמעת בהווה משפטית  מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות IAS 37-הפרשה בהתאם ל

כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן 
 לאמוד אותה באופן מהימן. 

 
 :להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים

 
 תביעות משפטיות

 
ה מאירוע כתוצא )משפטית או משתמעתבהווה (הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות 

) כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים more likely than notיותר סביר מאשר לא (כאשר שהתרחש בעבר, 
 לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

 
 והשלמת בניה אחריות

 
 המבצע.האחריות בגין מכירת דירות מוטלת על הקבלן . דירותבגין מכירת  להשלמההקבוצה מכירה בהפרשה 

רק  נפרד, כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס
 למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה. במועד בו קיימת וודאות

 
 היטלים

 
, IFRIC 21 מטופלים בהתאם לפרשנותהיטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, 

 לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלום.
 

 חוזים מכבידים
 

הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה נמוכות ביחס 
יות החוזיות. ההפרשה נמדדת על פי הנמוך מבין הערך לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבו

 הנוכחי של העלות החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה.
 

 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  24-ג  - 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 (המשך) התחייבויות בשל הטבות לעובדים .ל

 
 לעובדים:בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות  
 

 הטבות עובד לזמן קצר .1
 

לאחר  יםחודש 12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
 תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים.

 
לאומי ומוכרות  כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוחאלו הטבות 

כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות 
 משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .2
 

וקרנות פנסיה והן מסווגות כתוכניות התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח 
 להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת  14לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 

באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם 
טברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד אם בקרן לא הצ

 בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. 
 

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה 
 לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

 
 ,בה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוקהטלקבוצה תוכנית בנוסף, ל

לפי  נמדדתהעסקה  סיוםזכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל 
החישוב האקטוארי מביא בחשבון עלויות שכר שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. 

הסכומים מוצגים על בסיס ובדים, וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. ות ושיעור עזיבת עיעתיד
של בהתאם לתשואה במועד הדיווח היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית 

לתקופת ההתחייבות  דומה, אשר מועד פרעונן קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוההאגרות חוב 
 ישה.המתייחסת לפיצויי הפר

 
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה 

נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים בפוליסות ביטוח כשירות.  נכסי התוכנית). -ות ביטוח (להלן וחבר
 נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.

 
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי, מייצגת את הערך הנוכחי של 

  של נכסי התוכנית.התחייבות ההטבות המוגדרות, בניכוי השווי ההוגן 
 

 .ןבתקופת התהוות כולל אחרלרווח ת ומחדש של ההתחייבות נטו נזקפ ותמדיד
 

 הטבות עובד אחרות לטווח ארוך .3
 

הטבות אלו מטופלות כהטבות אחרות  מענקי הסתגלות.עובדי הקבוצה זכאים להטבות בגין חלק מ
ות הקבוצה בגינן תסולק, במהלך תקופת לטווח ארוך מאחר שהחברה צופה כי הטבות אלו ינוצלו, ומחויב

 מתום תקופת הדיווח השנתית בה העובדים סיפקו את השירות המתייחס.ההעסקה ולאחר שנה 
 

המחושבת על בסיס הערכה  נטו של הקבוצה בגין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך ההתחייבות
ם שהוענקו בתקופה השוטפת , הינה בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובד בגין שירותיאקטוארית

שיעור ההיוון נקבע  ובתקופות קודמות, תוך התחשבות בשיעור עליית שכר צפויה והיוון לערכו הנוכחי.
שהמטבע שלהן  קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוההבהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב 

 .ומועד הפרעון שלהן דומים לתנאי המחויבות של הקבוצה
 

 .ןת התהוותהפסד בתקופ ואלרווח ת ומחדש של ההתחייבות נטו נזקפ ותמדיד
 

 רווח למניה .לא
 

ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות -הרווח למניה מחושב על
 המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.

 
למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה  מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל

מפעילויות נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק עד 
למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללים ברווח הבסיסי למניה. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב 

 תן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.לפי חלקה ברווח למניה של או
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  25-ג  - 

 
 חדשים שנכנסו לתוקף במהלך התקופה  IFRSתקני  . בל
 

 פיננסיות דוח על תזרימי המזומנים, בדבר גילויים נוספים לגבי התחייבויות IAS 7 -יישום התיקונים ל
 

דורשים  התיקונים). התיקונים –(להלן  2016בינואר  IASB-החברה מיישמת את התיקונים אשר פורסמו ע"י ה
להציג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה של התחייבויות פיננסיות, לרבות השינויים הנובעים 

 ז'.31מתזרימי מזומנים מפעילות מימון, משינויים בשערי חליפין, משינויים בשווי ההוגן ועוד. ראה באור 
 

 
 
 המחירים לצרכן, שיעורי ריבית ושערי החליפין של מטבעות חוץנתוני מדד  .גל
 

  

 מדד
המחירים 

  כן *)לצר

 החליפיןשער 
דולר  של

 ארה"ב

שער החליפין  
של הזלוטי 

  הפולני
שער החליפין 

 של האירו
 ש"ח  בנקודות  

         :בסוף שנת
         

 4.153  0.9950  3.467  221.6  2017בדצמבר,  31
 4.0438  0.9200  3.845  220.7  2016בדצמבר,  31
 4.2468  0.9981  3.902  221.1  2015בדצמבר,  31
 4.7246  1.1059  3.889  223.4  2014בדצמבר,  31

         
 %  שיעור השינוי במשך השנה:

         
 2.7  8.2  )9.83(  0.41  2017שנת 
 )4.7(  )7.8(  )1.46(  )0.2(  2016שנת 
 )10.1(  )9.7(  0.33  )1.0(  2015שנת 

         
 .100=  1993 צעממוס בסי יפמאזן, ל לכריך איים בתתהמס שדהחון בגיד המדס סיב על )*

 
 

 7201בדצמבר,  31שיעורי ריבית ליום 
 
         אחוזים  
           

         1.60  -פריים
         1.69  -חודשים) 3דולר ( -ליבור

         )0.37(  -אירו (חודש) -יורובור
         )0.33(  -חודשים) 3אירו ( -יורובור

         1.72  -חודשים) 3זלוטי ( -ויבור
           

 
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  26-ג  - 

 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע -: 3באור 
 
 
הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה את השיקולים בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות  

 לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:
 

 השיקולים א.
 

 חכירה סיווג
 

לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית, בוחנת החברה האם החכירה מעבירה במהותה 
וההטבות הנלווים לבעלות בנכס. בכלל זאת בוחנת החברה, בין היתר, את קיומה של אופציית  את כל הסיכונים

רכישה במחיר הזדמנותי, את תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס  ואת הערך הנוכחי של 
 תשלומי החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס.

 
 אומדנים והנחות ב.
 
באומדנים והנחות המשפיעים על יישום המדיניות חות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע בעת הכנת הדו 

החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים באומדנים 
 חשבונאיים נשקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.

 
ואומדנים קריטיים  דיווחבקשר לאי הודאות לתאריך הלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים  

שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות 
 בשנה העוקבת:בדוחות הכספיים 

 
  להשקעה ן"נדל -

 
לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן  מוצגלהשקעה הניתן למדידה מהימנה  ן"נדל 

, תלויים בלתי חיצוניים שווי מעריכי ידי עלבדרך כלל . השווי ההוגן נקבע הפסד או רווחל זקפיםנ
בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי 

השווי . אם ניתן, אלה כס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומניםמזומנים עתידיים הצפויים מהנ
 ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך."בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדלנקבע ההוגן 

 
במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה להשתמש בהנחות  

התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, מחירי ההשכרה העתידיים, שיעורי מסוימות לגבי שיעורי 
התפוסה, חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, הוצאות תפעול הנכסים, איתנותם 
הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי, על מנת להעריך את 

ים. שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס
 לשינוי בשווי ההוגן.

 
 הערכה מחדש של רכוש קבוע    -

 
י הוגן    הקבוצה מודדת בתי מלון בבעלות המהווים רכוש קבוע בסכומים משוערכים והשינויים בשוו

תלוי על מנת להעריך את  הקבוצה התקשרה עם מעריך שווי חיצוני בלתי נזקפים לרווח כולל אחר.
. הקבוצה מודדת את השווי ההוגן אחת לשנה. בתי מלון בבעלות 2017בדצמבר,  31השווי ההוגן ליום 

מוערכים על בסיס התייחסות לראיות זמינות בשוק, תוך שימוש במחירים בני השוואה המותאמים 
 לגורמי שוק ספציפיים כגון סוג הנכסים, מיקומם ומצבם.

 
 קעין בבנייהמלאי מקר -

 
מימוש נטו נקבע בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים הצפויים השווי  

  להביא את המלאי למצב של מכירה. על מנת הקמה הנדרשות העלויות לגבי ממכירת המלאי בפרויקט ו
 
 תביעות משפטיות -

 
מוחזקות שלה, הסתמכו  נגד החברה וחברותהתביעות המשפטיות שהוגשו תוצאות בהערכות סיכויי  

יועצים המשפטיים מתבססות על מיטב ההחברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 
המשפטי שנצבר בנושאים  ןהניסיושיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על 

ות תוצאות אלה להיות שונות השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלול
 מהערכות אלה.

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  27-ג  - 

 (המשך)  הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע -: 3באור 
 
 נכסי מיסים נדחים -

 
, שטרם ניתנים לניכוי הפרשים זמנייםבגין רכי מס וונכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצ 

של ההנהלה  אומדןנוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש 
על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה 

 מקורה ואסטרטגיית תכנון המס. , החייבת במס הצפויה
 
 ירידת ערך מוניטין -

 
בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן ה הקבוצ 

(או קבוצת עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים המזומנים השל תזרימי 
יון לאמוד שיעור ניכ יחידות מניבות מזומנים) שאליה (שאליהן) הוקצה המוניטין. כמו כן נדרשת ההנהלה

 מתאים לתזרימי מזומנים אלה.
 
 התחייבויות בשל הטבות לעובדים    -

 
התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה       

יעת הנחות בין השאר לגבי שיעור ההיוון, שיעור עליות השכר אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקב
יתרת ההתחייבות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים  עובדים.ושיעור תחלופת 

 באומדנים אלו.  
 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

 
 מכשירים פיננסיים  IFRS 9 .א

 
 IASמכשירים פיננסיים, המחליף את  - IFRS 9פרסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014בחודש יולי 

התקן החדש) מטפל בכל שלושת האספקטים הקשורים  –(להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - 39
 למכשירים פיננסים: סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור.

 
 התקן החדש קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. 

 בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:
 

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומנים  -
 וזיים הנובעים מהם.הח

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסוימים, לקבל תזרימי מזומנים  -
 המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

 
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן. התקן החדש 
קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך 

 רווח כולל אחר.
 

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד 
לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר במכשירים הוניים או לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת החברה 

 המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 

 כמו כן, התקן החדש כולל מודל חדש הבנוי משלושה שלבים למדידת ירידת ערך של מכשירי חוב פיננסים אשר 
 Expected Credit Loss"ומתבסס על הפסדי אשראי צפויים (אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

Model" כל שלב קובע את אופן המדידה של הפסדי האשראי הצפויים וזאת בהתבסס על שינויים שחלו בסיכון .(
האשראי של מכשיר החוב. כמו כן, ניתנת הקלה במודל זה לנכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות, כגון 

 לקוחות.
 

 IASובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן החדש את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות  גריעהן לעניי
 לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן.  39

 
יוחס המ -לגבי התחייבויות שלגביהן נבחרה חלופת השווי ההוגן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או  -לשינויים בסיכון האשראי של הישות 
 הפסד. 

 
 
 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  28-ג  - 

 (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 
 

 
 (המשך) מכשירים פיננסיים IFRS 9 .א

 
התקן החדש כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור אך מאפשר לחברות להמשיך וליישם את הוראות 

IAS 39  בנושא חשבונאות גידור. במסגרת התקן החדש הורחבו דרישות הגילוי ביחס לפעילויות ניהול הסיכונים
 של החברה.

  
יש ליישם את הוראות התקן . 2018בינואר,  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

לא  9IFRS -להערכת החברה, לתיקונים להחדש למפרע, אך אין חובה להציג מחדש את מספרי ההשוואה. 
 צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 
 
 מחוזים עם לקוחותהכרה בהכנסה  -  15IFRS . ב
 

15 IFRS  ההתקן) פורסם על ידי  -(להלן-IASB  ,2014במאי . 
 

  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
 

  ) בחוזים.modifications, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים (הלקוח עם החוזה זיהוי - 1 שלב
 

 .בחוזה) distinct( נפרדות ביצוע מחויבויותמספר  זיהוי -  2 שלב
 

לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות שאינן במזומן  ,העסקה מחיר קביעת - 3 שלב
 ותמורה שתשולם ללקוח.

 
על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך שימוש  נפרדת ביצוע מחויבותכל ל העסקה מחיר הקצאת - 4 שלב

  במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.
 

, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין קיום ביצוע מחויבותבעת עמידה ב בהכנסה הכרה - 5 שלב
  מחויבות לאורך זמן.

 
  .2018 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם תקןה

 
להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות 

 הכספיים של החברה.
 
 
  חכירות IFRS 16 .ג

 
 התקן החדש). -בדבר חכירות (להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 

בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש 
 בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

 
 להלן עיקר השפעות התקן החדש:

 
ס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי (פרט התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכ •

-למקרים מסוימים, ראה להלן) באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים
IAS 17  .חכירות 

שימוש. כמו כן, החוכרים יכירו -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות •
 פחת בנפרד.בהוצאות ריבית ובהוצאות 

(לדוגמה,  ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  •
 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים ) יוכרו כהוצאה אחוז מהפדיון

יבות במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את ההתחי •
 השימוש.-בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

 התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול  •
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך 

 או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 
 הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה מימונית •

  או כחכירה תפעולית.
 
 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  29-ג  - 

 
 (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 

 
 (המשך) חכירות IFRS 16 ג.

 
, או לאחריו. אימוץ מוקדם 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 אפשרי. בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.
 

 התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:
 

במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת  -יישום למפרע מלא  .א
 מו כן, החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי השוואה.  תיזקף להון. כ

 
לפי גישה זו, לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות  –גישת יישום למפרע חלקי  .ב

למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בריבית ההיוון הקיימת במועד יישום התקן 
השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם -החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות

 ות הבאות:את אחת משתי החלופ
 

 הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות. •
 הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש. •

 
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם קיים, ייזקף 

 להון.
 

במסגרת בחינת ההשפעה האפשרית של התקן  בהיקף משמעותיכירות של בתי מלון חוזי שמאוחדת לחברה  
 בוחנת את הנושאים הבאים:המאוחדת החדש על הדוחות הכספיים, החברה 

 

בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה שאינה ניתנת  –קיומן של אופציות להארכת החכירה  •
באופן סביר  לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם ודאי

בוחנת קיומן של אופציות כאמור בהסכמי המאוחדת שהחוכר יממש אופציה זו. החברה 
השכירות שלה והאם ודאי באופן סביר שתממש אופציות אלה. במסגרת הבחינה כאמור, בוחנת 

את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר עשויות ליצור תמריץ כלכלי המאוחדת החברה 
בין היתר, שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו או שחזויים להתבצע,  למימוש האופציה,

וכן את ניסיון העבר בקשר למימוש אופציות המאוחדת חשיבות הנכס החכור לפעילות החברה 
 להארכה כאמור.

 

בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה בנפרד  –הפרדת רכיבים של חוזה  •
מרכיבים שאינם חכירה כאשר לחוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי קבוצות של נכס 

המאוחדת בסיס שלא להפריד רכיבים כאמור ולטפל בהם ביחד כרכיב חכירה אחד. החברה 
ינם חכירה כדוגמת שרותי בוחנת במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיומם של רכיבים שא

 ניהול ואחזקה והאם ליישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס את ההקלה כאמור.
 

בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון אשר ישמש למדידת המאוחדת החברה  –ריבית להיוון  •
ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן, וזאת כתלות 

בוחנת בין היתר את היכולת  המאוחדת שום לראשונה שתבחר. בהקשר זה החברהבגישת היי
לאמוד את השווי ההוגן של הנכס החכור ועלויות ראשוניות של המחכיר במידה ותבחר בגישת 

בוחנת את היכולת לאמוד את שיעור הריבית המאוחדת היישום למפרע. לחילופין החברה 
קבוע את שיעור הריבית הגלום בחכירה תחת חלופת התוספתית של החוכר במידה ולא ניתן ל

היישום למפרע המלא או במקרה בו תבחר ביישום למפרע חלקי וזאת בשים לב לתקופת 
 החכירה ולאופי הנכס החכור.

 
מעריכה כי ליישום המאוחדת הינו משמעותי, החברה המאוחדת היות והיקף חוזי השכירות של החברה 

. היישום לראשונה של התקן הת על היקף הנכסים וההתחייבויות שלהתקן החדש תהיה השפעה מהותי
בדוח על המצב הכספי, קיטון המאוחדת צפוי להביא לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה 

בהוצאות שכירות לעומת גידול בהוצאות פחת ומימון, גידול בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת, קיטון 
תמשיך ותדווח בתקופה של המאוחדת וגידול ברווח התפעולי. החברה  EBITDA -בהון החוזר, גידול ב

עד אימוץ התקן החדש על השפעות נוספות של התקן לרבות מתן מידע לגבי ההשפעה הכמותית של 
 בנושא. 19-2התקן החדש וזאת כנדרש בהתאם להוראות עמדת סגל חשבונאית מספר 

  
את ההשפעה האפשרית של ת השונות ליישום התקן החדש למפרע וכן, בשלב זה, החברה בוחנת את האפשרויו

 על הדוחות הכספיים. ועל דוחותיה ועל דוחות חברות מאוחדות אחרות ואת ההשלכות של, התקן החדש
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  30-ג  - 

 
 (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 

 
 העברות של נדל"ן להשקעה -נדל"ן להשקעה  IAS 40- ל תיקונים .ד
 

התיקונים מבהירים  .התיקונים) -(להלן  נדל"ן להשקעה IAS 40 -תיקונים ל IASB -פרסם ה 2016בחודש דצמבר 
לגבי העברות של נדל"ן להשקעה או לנדל"ן להשקעה. עיקרי  IAS 40ומספקים הנחיות יישום להוראות 

דוגמאות  תמהוולהשקעה אירועים המפורטת בתקן לגבי העברות נדל"ן התיקונים הינם הקביעה כי רשימת ה
רשימה סגורה. כמו כן, התיקונים מבהירים כי שינוי בכוונת  תמהוו ןלראיות לשינוי בשימוש הנדל"ן ואינ

 ההנהלה, כשלעצמה, לא מספקת ראיה לשינוי בשימוש.
 

באופן פרוספקטיבי (מכאן ואילך) החל מהתקופה . התיקונים ייושמו 2018בינואר  1התיקונים בתוקף החל מיום 
בה התיקונים מיושמים לראשונה. כאשר קיים מידע זמין לתקופות קודמות, אזי ניתן ליישם את התיקונים 

 למפרע. תיאומים למועד היישום לראשונה אם קיימים, ייזקפו להון.
 

 הדוחות על מהותית השפעה צפויה אל יישומם, להשלכות יישום התיקוניםלאחר בחינת  ,החברה להערכת
 של החברה. הכספיים

 
 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי – IFRIC 23 .    ה
 

 -(להלן ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 
 IAS 12הפרשנות). הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם להוראות 

ודאות הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת -במצבים בהם קיימת אי מסים על ההכנסה
ות של רשויות המס, ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחס-הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי

הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות -מדידת השלכות אי
 הודאות.-ובנסיבות של אי

 
. אימוץ מוקדם 2019בינואר,  1הפרשנות תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 ה תיישם את הפרשנות באחת משתי השיטות: אפשרי. במועד היישום לראשונה, החבר
 
יישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למועד היישום לראשונה ליתרת  .א

 הפתיחה של יתרת הרווח.
 יישום למפרע מלא לרבות תיקון מספרי השוואה. .ב

 
 אם, השפעתה את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין הפרשנות, אך של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה

 .הכספיים הדוחות על, בכלל
 
 

 .2017-2015את התיקונים הבאים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור  IASB -פרסם ה 2017בחודש דצמבר  .ו
 :הרלוונטיים לחברה להלן עיקרי התיקונים

 
 עיקרי התיקון  תקנים רלוונטיים

   
IFRS 3  

 

כי כאשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על הפעילות המשותפת התיקון מבהיר 
), עליה למדוד את הזכויות IFRS 3 -והפעילות המשותפת מהווה עסק (כהגדרתו ב

 הקיימות בפעילות המשותפת בשווי הוגן.
   

IFRS 11 
 

התיקון מבהיר כי צד לפעילות משותפת שמשיג לראשונה שליטה משותפת בפעילות לא 
 את הזכויות הקודמות שהחזיק בפעילות המשותפת.ישערך 

   
IAS 12 

 

התיקון מבהיר כי על חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום דיבידנד במסגרת 
רווח או הפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג בדוח הכספי של אותה עסקה או 

 אירוע אשר יצרו את הרווח הניתן לחלוקה.  
   

IAS 23 

 

התיקון מבהיר כי אשראי אשר נלקח ישירות להקמתו של נכס כשיר יסווג לצורך היוון 
עלויות אשראי לנכסים כשירים אחרים כאשראי כללי של החברה, וזאת כאשר הנכס 

 הכשיר לשמו נלקח אותו אשראי, מוכן לשימוש או למכירה וכן האשראי טרם נפרע.
   

. אימוץ מוקדם של כל אחד 2019בינואר  1השנתיות המתחילות ביום התיקונים ייושמו החל מהתקופות  
 מהתיקונים בנפרד אפשרי תוך מתן גילוי מתאים.

 
 
 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  31-ג  - 

 (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

  השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות IAS 28       ז.
 

השקעות בחברות כלולות ובעסקאות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר 
התיקון). התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך (כגון הלוואות לקבל או השקעה במניות בכורה)  -משותפות (להלן 

 IFRSאשר מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה כלולה או עסקה משותפת, תהיינה כפופות ראשית להוראות 
ן מלא (הן לעניין המדידה והן לעניין ירידות ערך) ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות באופ 9

 .  IAS 28להוראות 
 

  .. יישום מוקדם אפשרי2019בינואר  1יש ליישם את התיקון למפרע החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 

החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התיקון, להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התיקונים, 
 אך אין ביכולתה, בשלב זה, לאמוד את השפעתה, אם בכלל, על הדוחות הכספיים.

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 5באור 
     
 בדצמבר 31  ריביתשיעור   
 2016  2017  הדיווחלתאריך   
 אלפי ש"ח  %  
       

 35,043  765,154    במטבע ישראלי
 24,113  69,754    *)  במטבע חוץ

 163,693  22,062  1.59 –פריים   במטבע ישראלי -שווי מזומנים
 38,141  53,629  -  *)  חוץבמטבע  -שווי מזומנים

       
    300,021  260,990 

  

 .ו'31באשר לתנאי הצמדה ראה באור  *) 
 

 השקעות לזמן קצר -: 6באור 
 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     :הרכב .א
     

 547  1,199  מניות וכתבי אופציה (ב)
 36,188  18,133  פקדונות מוגבלים בשעבוד (ג)

     

  19,332  36,735 
     

      רווח והפסד.נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ושינויים בהם נזקפים לדוח   .ב
 

אלפי ש"ח הופקדו במטבע    10,797 -בתאגידים להבטחת הלוואות שנתקבלו בחברות מאוחדות. כג.  הפקדונות הופקדו   
אלפי ש"ח מופקדת בפיקדונות שקליים בריבית  7,336 -, והיתרה בסך כ0.36%חוץ בעיקר בזלוטי בריבית שנתית של 

 .0.05%שנתית של עד 
 

 הלוואות לזמן קצר -: 7באור 
   ריביתשיעור   
 בדצמבר 31  לתאריך  
 2016  2017  הדיווח  
 אלפי ש"ח   %  

       
 13,676  13,676    שטר הון לחברה כלולה  *)

 161  20  4.0-2.0  בהצמדה למדד
 13,837  13,696    סך הכל    

       
 533  756    )13חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך (ראה באור  
       
    452,14  14,370 
       

 .))3(ב'14(ראה באור  *)  
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  32-ג  - 

 לקוחות -: 8באור 
 
 להלן ההרכב: א. 

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

     

 63,176  64,748   חשבונות פתוחים
 14,625  18,017  *) יהיהמחאות לגב

  82,765  77,801 
 10,346  11,709  הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 

     
  71,056  67,455 
  .30באשר לשעבודים, ראה באור  *)

 
 ו'.31באשר לתנאי הצמדה, ראה באור  ב.

 
להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך (הפרשה לחובות מסופקים), לקוחות נטו, לפי תקופת  ג.

 הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדיווח:
 

             לקוחות שטרם  
 לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  הגיע מועד  

  
פרעונם (ללא 
  פיגור בגבייה)

 עד
  יום 30

60-30  
  יום

90-60  
  יום

120-90  
  יום

 120מעל 
 כ"סה  יום

 אלפי ש"ח  
               

 71,056  3,432  2,667  1,535  2,851  11,012  49,559  7201בדצמבר,  31
               

 67,455  3,380  3,812  897  2,345  7,110  49,911  6201בדצמבר,  31
 

 
 חייבים ויתרות חובה -: 9באור 

  
 ההרכב: א) 

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 18,448  14,952  מס ערך מוסף
 6,186  6,828  הוצאות מראש ומקדמות לספקים

 -  6,604  פיקדון בנאמנות בגין בניה
 3,234  6,291  לקבל  הכנסות

 18,019  2,317  חייבים בגין מכירת נדל"ן להשקעה 
 5,093  320,7  בעלי מלונות בניהול

 3,060  1,660   בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 20,907  23,037  ב) יםעל חשבון רכישת נכס מקדמות

 10,950  10,802  חייבים אחרים
     
  79,811  85,897 

  
 
 
לרכישת קרקע בשטח  עם צד ג' , חתמה חברה מאוחדת הפועלת בפולין על הסכם2014 באוקטובר, 24בתאריך  )ב

כפופה לתנאים מתלים כפי שהוגדרו בהסכם  הייתה דונם סמוך לעיר פוזנן. העברת הבעלות בקרקע 208 -של כ
התקיימו התנאים  לאלתאריך הדוחות הכספיים  .ריבית נושאאלפי ש"ח  22,028בסך  סכום החובהרכישה. 
וזכתה בה בערכאה הראשונה אך הוגש  עה כנגד צד ג' בגין הפרת הסכםיתב ההחברה המאוחדת הגיש המתלים.

 .בדרגה ראשונהלטובתה  הקרקעלחברה בטחון של שעבוד  .ערעור על ידי צד ג'
 

 '.ו31באשר לתנאי הצמדה ראה באור  )ג
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  33-ג  - 

 מלאי בנינים למכירה -: 10באור 
 

 הרכב: א. 
 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח   
     

 189,326  239,885  (מוצג במסגרת נכסים שוטפים)   עלויות פרויקטים בהקמה
 44,651  26,613  (מוצג במסגרת נכסים לא שוטפים)   עלויות פרויקטים בהקמה

     

 233,977  266,498  סך הכל עלויות *)
     

 47,337  89,736  ( מוצג במסגרת התחייבויות שוטפות) מרוכשים מקדמות - בניכוי
     
  176,762  186,640 

 

-כ 2016בדצמבר,  31אלפי ש"ח (ליום  4,450 -כולל עלויות מימון שהוונו בסך כ 2017בדצמבר,  31ליום  *)
 אלפי ש"ח). 5,124

 
 יהנוספים בקשר לפרוייקטים בבנ פרטים ב.

 
התקשרה חברה פרטית זרה המאוגדת בפולין, בבעלות מלאה של החברה  2006בחודש פברואר  א.    . 1

MILL-YON GDANSK (להלן: גדנסק)דונם בוורשה 60-, בהסכם לרכישת קרקע בשטח של כ 
יחידות דיור ומסחר בארבעה שלבים. נכון  1,100, פולין המיועדים לבניית (אאורה פארק וורשה)

יחידות. כמו כן,  1,098למועד הדוח הסתיימה בניית כל ארבעת שלבי הפרויקט ומתוכם נמכרו 
יחידות  410לבניית  המיועדת (אאורה גדנסק) דונם בעיר גדנסק 10-נרכשה קרקע בשטח של כ

יה לגבי שלושת שלבי הפרויקט דיור ומסחר בשלושה שלבים. נכון למועד הדוח התקבלו היתרי בנ
יחידות  124והחלה בניית שלב ב' הכולל  יחידות 235שמתוכם שלב א' הסתיים ומתוכו נמכרו 

התקשרה  2014בחודש יולי  .2018החלה בחודש ינואר יחידות  50הכוללת ' גבניית שלב  .דיור
קרקע מיועדת ה דונם בוורשה (אאורה סקי) 10.5 -כ, בהסכם לרכישת קרקע בשטח של גדנסק

 4,350 -מ"ר ובניה מסחרית בשטח נטו של כ 33,000 -דות דיור בשטח נטו של כייח 581 -לבניית כ
 361ומתוך שלב א' הכולל הדוח התקבלו היתרי בניה לפרוייקט נכון למועד מ"ר, בשני שלבים. 
 .2018אר החלה בחודש ינויחידות  220הכולל יחידות, ובניית שלב ב'  131יחידות דיור נמכרו 

 
בדוח רווח והפסד הכנסה בגין עסקאות  2017בעקבות מכירת הדירות כאמור, זקפה החברה בשנת  

 31סך העלות ליום  ש"ח. אלפי 67,025 -ש"ח ועלויות בסכום של כ אלפי 83,379 -בניה של כ
ש"ח ובניכוי מקדמות היתרה הינה,  אלפי 173,520 -, הכלולה בפרויקטים הינה כ2017בדצמבר, 

 ש"ח. אלפי 84,693
 

מליון  20.8תמורת  "40אאורה "בגדנסק הנקראת  רכשה החברה בפולין קרקע 2017 יוליבחודש  ב.
 יחידות דיור. 252מליון ש"ח) בסמוך לעיר העתיקה המיועדת לבניית  20.7 -זלוטי (כ

מליון  21.8בע מוקטוב בוורשה תמורת רכשה החברה בפולין קרקע ברו 2017ובחודש ספטמבר  
 מ"ר מסחרי. 100 -ודיור יחידות  196מליון ש"ח) המיועדת לבניית  21.7 -זלוטי (כ

 החברה פועלת לקבלת היתרים והתחלת בניה בקרקעות האמורות. 
  

דונם בביוורנקה הממוקמת בחלק הצפוני  27 -רכשה קרקע של כ) Mill-Yon Polskaחברה כלולה ( .ג
שלבים. נכון למועד הדוח, התקבלו היתרי  4-יחידות דיור ב 400ורשה המיועדים לבניית של ו

באשר  .יחידות דיור 68מתוכם נמכרו  בניית שלב א' והסתיימהבניה לגביי ארבעת שלבי הפרויקט 
 ).4ד' (14לרכישת יתרת המניות על ידי גדנסק, ראה באור 

 
דונם בבוקרשט, רומניה, המיועדת  53 -קרקע בשטח של כ החברה מחזיקה באמצעות חברה מאוחדת .2

 -הינה כ 2017בדצמבר,  31שטחי מסחר. סך העלות הכלולה בפרויקט ליום ויחידות דיור  1,540-לבניית כ
 125  תהחברה קיבלה היתר בניה, חתמה על הסכם מימון עם בנק מלווה והחלה בבני ש"ח. מליון 87

 ).(שאינם מוגדרים כפעולה נוטריאלית יחידות דיור 66נמכרו  כספייםלתאריך הדוחות ה יחידות דיור.
 

 פרויקטים בבנייה ארוכי מועדפרטים נוספים בדבר  ג.
 

 

לשנה  
שהסתיימה 

  ביום
 מצטבר 
  עד ליום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 מצטבר 
  עד ליום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 מצטבר 
 עד ליום

 2015בדצמבר  31  2016בדצמבר  31  2017בדצמבר  31  
 אלפי ש"ח  
             

 778,269  111,085  820,194  41,925  908,573  88,379  הכנסות שהוכרו
 688,512  100,441  731,367  42,855  800,623  69,256  עלויות שהוכרו

             
  19,123  107,950  )930(  88,827  10,644  89,757 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  34-ג  - 

 מוצרים בבתי מלוןמלאי  -: 11באור 
 

 יוצא ראשון". -המלאי כולל בעיקר מצרכי מזון ומשקאות בבתי מלון. עלות המלאי נקבעת על בסיס "נכנס ראשון 
 

 לבניה מקרקעין -: 21באור 
 

 תנועהה א.
 

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 107,148  106,809  השנהיתרה לתחילת 
 7,506  837  ה במשך השנ תוספות

 -   )14,380(  גריעות במשך השנה  
 )7,845(  4,296  מיון למלאי בניינים למכירה

     
 106,809  97,562  *) השנהיתרה לסוף 

     
     מוצג כדלקמן:

     
 14,380  32,213  במסגרת נכסים מוחזקים למכירה 

 92,429  65,349  במסגרת נכסים לא שוטפים
     
  97,562  106,809 

 

   
 44,651 - 2016בדצמבר,  31( ניינים למכירהסעיף מלאי באלפי ש"ח סווג מ 26,613סכום של  מתוך יתרה זו *) 

 .אלפי ש"ח)
 

למכירת כל זכויות החברה , שאינו קשור לחברה, חתמה החברה על הסכם עם צד ג' 2018, במרס 15בתאריך  ב.
) יחידות דיור בבניה רוויה ושטחי מסחר בקומת הקרקע 100 -לבניית כמשטח המיועד  66% -כ(בנכס ביפו 

מחצית מהתמורה עבור הנכס שולמה עם החתימה על ההסכם והיתרה תשולם מליון ש"ח.  63תמורת סך של 
 2018יום. כתוצאה ממכירת הנכס, החברה צפויה לכלול בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת  60בתוך 

 מליון ש"ח. 31 -סך של כרווח לפני מס ב
 
חלק מהזכויות במקרקעין טרם נרשם ע"ש החברות אצל רשם המקרקעין מסיבות המקרקעין מוחזקים בבעלות.  .ג

 טכניות.
 
 .30ראה באור  ,שעבודיםבאשר ל .ד

 
 הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך -: 31באור 

 
 הרכבה א.

 

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 10,510  10,510  מינהל מקרקעי ישראל  *)
 63  39  הלוואות לעובדים

 5,357  8,850  ואחריםהלוואות לשותפים 
 15,815  61,738  פיקדונות משועבדים  **)

 13,272  -  ניירות ערך משועבדים
     
  81,137  45,017 
     

 533  756  )7בניכוי חלויות שוטפות (ראה באור 
     

 44,484  80,381  הכל -סך
     
 ' להלן.ה16ראה באור  *)

 

ואשר אלפי ש"ח)  7,924 - 2016 בדצמבר,  31(ליום אלפי ש"ח  12,710בסך  מתוכם פקדונות במט"ח *)*
 לתאגידים בנקאיים. בחו"ל שועבדו להבטחת התחייבויות חברות מאוחדות



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  35-ג  - 

 (המשך) הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך -: 31באור 
 

 חלוקה לפי מטבע והצמדה ב.
 

   שיעור ריבית  
 בדצמבר 31  לתאריך  
 2016  2017  הדיווח  

 אלפי ש"ח  %  
       במטבע ישראלי:

 13,272  -    ניירות ערך           
       

 11,511  10,510  -  למדד יתרת חוב צמודה    
 1,009  4,500  -   הלוואה לא צמודה 
 63  1,363  2.0-8.0  למדד ותצמודהלוואות לא  

 3,300  3,026  -  הלוואות צמודות למדד 
       

 7,938  49,028  )1.58-1.59( -פריים  פקדונות לא צמודים 
       במטבע חוץ:פקדונות   
 6,756  10,461  -  צמוד לאירו        

 1,168  2,249  -  צמוד לזלוטי   
           81,137  45,017 

 
 ך הדיווחימועדי פרעון לאחר תאר ג.
 

   
 בדצמבר 31  
  2017  2016 

 אלפי ש"ח  
 533  756  שנה ראשונה     

 10,493  23,477  שנה שנייה
 1,571  2,725  שנה שלישית
 3,162  8,566  שנה רביעית

 -   -  שנה חמישית
 29,258  45,613  שנה שישית ואילך

       81,137  45,017 
 

 חברות מוחזקותהשקעות ב -: 41באור 
 
 חברות כלולות 
 

 ההרכב א.
 

 בדצמבר 31    
    2017  2016 
 אלפי ש"ח  סעיף  
 153,736  487,223  (ב)  השקעה במניות       

 69,808  22,743  (ג)  הלוואות לזמן ארוך
 45,859  -    שטר הון  *)

 269,403  246,230    הכל-סך       
 43,659  43,659    הפרשה לירידת ערך -בניכוי        
           202,571  225,744 
              

  
 שנים מיום הנפקתו ונמחל בתקופת הדוח. 5על לתקופה של לפרעון מ 2012בינואר,  1שטר ההון הונפק בתאריך  *) 

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  36-ג  - 

 (המשך) מוחזקותחברות השקעות ב -: 41באור 
 
 

  ישראל בע"מ (להלן: סקיי ליין) -השקעה בסקיי ליין קנדה  .ב
 
 

בקנדה ובתוכן חברה העוסקת בנדל"ן  ,מזכויות השליטה והבעלות בסקיי ליין 29.7% -החברה מחזיקה ב .1
 -במסתכמת ההשקעה  2017בדצמבר,  31. ליום חברה המחזיקה בניין משרדים (להלן: סקיי ליין קנדה)

הערכה מחדש . עלות ההשקעה כוללת אלפי ש"ח) 111,207 - 2016בדצמבר,  31(ליום  אלפי ש"ח 107,562
 .להלן) 4ש"ח (ראה מיליון  21,854 -של רכוש קבוע בסך של כ

 
 )3א'(30לפרטים בדבר שעבוד מניות סקיי ליין על ידי החברה במסגרת הנפקת אגרות חוב, ראה באור  .2

 להלן.
 
מליון  13.7 -מכתב דרישה נוסף לפרעון שטר הון בסך כליין  שלחה החברה לסקיי 2016מבר בדצ 5ביום  .3

 שטר ההון). -(להלן  2009ליין בדצמבר  ש"ח אשר הונפק לחברה על ידי סקיי
 

ליין ובהסכמת בחברה, מיום הנפקתו המקורי של שטר ההון, נדחה מועד פרעונו מעת  לבקשת סקיי 
 .2017באפריל  1האחרון אשר הוסכם בין הצדדים היה לעת, כאשר המועד 

 
באפריל  1של שטר ההון ביום  במכתב הדרישה האמור ציינה החברה כי היא דורשת את פרעונו המלא 

 הנהלת סקיי ליין חולקת על הדרישה האמורה. .2017
 

הגישו החברה וחברה בשליטה מלאה של החברה, כתב תביעה לבית המשפט  2017בפברואר,  1ביום  
המחוזי (מרכז) נגד סקיי ליין, נגד מישורים השקעות נדל"ן בע"מ (להלן: "מישורים"), בעלת השליטה 

מישורים בסקיי ליין, ונגד דירקטורים שכיהנו בזמנים הרלבנטיים בדירקטוריון סקיי ליין ומונו מטעם 
להלן: "התביעה"). בתביעה נטען כי התנהלותם של הנתבעים בקשר ענייניה ועסקיה של סקיי ליין, (

בעלי מניותיה ו/או  ו/או אינה לטובת כללמקפחת זכויותיהן של התובעות ו/או אינה לטובת סקיי ליין 
הסכמים תקפים נעשית מתוך טעמים זרים ותוך הפרת חובות אמון וזהירות ו/או מהווה הפרה של 

 ומחייבים.
 

), 14יצויין כי המניות אשר מחזיקה החברה בסקיי ליין משועבדות לטובת מחזיקי אגרות חוב (סדרה  
אשר יתרת ההתחייבויות בגינן, בניכוי אגרות חוב אשר נרכשו ברכישה עצמית על ידי חברה בת בבעלות 

  ש"ח.     מליון  29,551 -כהינה  2017בדצמבר  31מלאה, נכון ליום 
           

, למעט אתרי נופש על בסיס השווי בבעלותה סקי ליין מודדת את המלונות 2016בדצמבר,  31החל מיום  .4 
ינו בעל כישורים ה. סקיי ליין התקשרה עם מעריך שווי מוסמך בלתי תלוי, שיט'2ההוגן, ראה בנוסף באור 

הנדל"ן שהוערך, על מנת לקבוע את השווי ההוגן  של מקצועיים מוכרים ונסיון רב בנוגע למיקום ולסוג 
 המלונות אשר בבעלותה.

  
וי ההוגן נקבע בהתבסס על גישת היוון ההכנסות, בגישה זו אומדים את שווי הנכס על ידי היוון ושה 

זרם הכנסות אשר צפויות להתקבל לאורך יתרת החיים הכלכליים של הנכס. בגישה זו מגולמים גם 
 ן לזרם ההכנסות וההוצאות.מרכיבי סיכו

 
לשנה, הכנסה ממוצעת לחדר  9%-7.75% לבחישוב השווי ההוגן השתמש מעריך השווי בשיעורי היוון ש 

 . 78.2% -ל 59.5%בין ללילה ושיעורי תפוסה  דולר קנדי 149.8 – 190.1תפוס בין 
 
 שערוך המלונות בחברה כלולה למעט אתרי הנופש לא היה מהותי. 2017 בשנת 
 
קרן הערכה מחדש בגין השערוך בחברה כלולה ליום  יתרתכתוצאה מיישום של מודל ההערכה מחדש,  

אלפי ש"ח. בתקופת  21,854זהה ומסתכמת בסך של  הינה 2016בדצמבר,  31וליום  2017בדצמבר,  31
 אלפי ש"ח. 843הדוח בוצעה העברה בגובה הפחת מקרן השערוך לעודפים בסך של 

 
שיעור התפוסה או ירידה משמעותית בשיעור ההיוון יביאו לעליה בשווי ההוגן של בעליה משמעותית  

 הנכסים.
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  37-ג  - 

 (המשך) חברות מוחזקותהשקעות ב -: 14באור 
 

 (המשך) ישראל בע"מ (להלן: סקיי ליין) -השקעה בסקיי ליין קנדה  ב.
 

 תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של סקיי ליין .5
 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     בדוח על המצב הכספי של החברה הכלולה לתאריך הדיווח: 
     

 415,510  339,943  נכסים שוטפים
 1,066,356  1,634,509  נכסים לא שוטפים 

 )189,139(  )235,019(  התחייבויות שוטפות
 )500,154(  )921,059(  התחייבויות לא שוטפות

 792,573  818,374  סה"כ הון     
 444,357  478,684  מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה     
 348,216  339,690  מיוחס לבעלי מניות של החברה     
 29.7%  29.7%  שיעור ההחזקה בחברה כלולה     
     

 103,275  100,888  יתרת חשבון ההשקעה בחברה הכלולה  *)
 

 
 שהסתיימה ביוםלשנה   

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
בהתאם  ההכלול החלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החבר 

 :בשנת הדיווח
     

 
 293,787   428,931  422,975  הכנסות

       

 7,735   6,167  9,929  נקי רווח
       רווח כולל אחר:

 -   89,490  )1,241(  בגין הערכה מחדש של רכוש קבוע
 )47,987(  1,858  )16,725(  בגין קרנות תרגום ואחרות

       
 )40,252(  97,515  )8,037(  סה"כ רווח (הפסד) כולל המיוחס לבעלי מניות של החברה

 29.7%  29.7%  29.7%  שיעור ההחזקה בחברה הכלולה
       

 )11,955(  28,962  )2,387(  הכלולה  *)חלק החברה ברווח (הפסד) הכולל של החברה 
 -   )6,358(  -  הפחתת הפרש מקורי

       
  )2,387(  22,604  )11,955( 

 
 .בחו"ל הממוקמתבחברה בת של סקיי ליין קנדה  1.06% -לחברה החזקה נוספת של כ *) 

 
 לחברות כלולותלוואות הה .ג

 בדצמבר 31  שיעור ריבית  
 2016  2017  הדיווחלתאריך   
  אלפי ש"ח  %  

       

 -  6,679  2.56   *)  בש"חנקובות  הלוואות
 45,790  -  -  הלוואות נקובות באירו  

 21,481  13,486  2.9חודשים)+ 3ויבור (  הלוואות נקובות בזלוטי  *)
 2,537  2,578  3.0  הלוואות נקובות בדולר  *)

       
    437,22  69,808 
 

 .כהגדרתם בהסכם ההלוואההכלולה לפי עודפי המזומנים שיהיו בחברה  לפרעוןההלוואות  *)
 

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  38-ג  - 

 (המשך) חברות מוחזקותהשקעות ב -: 14באור 
 

 חברות מוחזקות .ד
 

 המוחזקות על ידי החברהמידע נוסף בדבר חברות מאוחדות  .1
 

 מידע כללי א)

  
 בדצמבר 31ליום 

 2016-ו 2017

  
 מדינת

  התאגדות

זכויות הבעלות 
המוחזקות על 

 ידי החברה
    % 
 83.36  ישראל  (להלן: מלונות) *) מלונות הכשרת הישוב בע"מ     
     

 הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ 
 76.66  ישראל  *)  )אלפא(להלן: הכשרה 

     
 66.67  ישראל  *))  RRN: (להלן אר.אר.אן אחזקות והשקעות בע"מ

     
 ).2א(27לענין ערבויות שהעמידה החברה לחברות מוחזקות, ראה באור  *)

 
 עם זכויות שאינן מקנות שליטה מהותיות: RRN -מאוחדת התמצית מידע פיננסי של חבר ב)

 
 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

בדוחות  כפי שמוצג( דוח על המצב הכספי לתאריך הדיווח
   :הכספיים של החברה המאוחדת)

     
 127,542  117,333  נכסים שוטפים

 905,986  1,179,209  נכסים לא שוטפים 
 71,304  73,560  התחייבויות שוטפות

 707,508  520,254  התחייבויות לא שוטפות
     

 254,716  702,728  סה"כ הון
 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 
  2017  2016  2015 

 אלפי ש"ח  
המאוחדת (כפי שמוצג  התוצאות הפעילות של החבר

 המאוחדת): הבדוחות של החבר
  

    
       

 105,238  81,531  92,002  הכנסות
       

 76,906  63,119  41,777  רווח נקי 
 )45,430(  )48,357(  58,730  כולל אחר )הפסדרווח (

       
 31,476  14,762  100,507  רווח כולל סה"כ

     
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  39-ג  - 

 (המשך) חברות מוחזקותהשקעות ב -: 14באור 
 

 (המשך) חברות מוחזקות ד.
 

 (המשך) מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות על ידי החברה .1
 

עם זכויות שאינן מקנות שליטה מהותיות:  RRN -תמצית מידע פיננסי של חברה מאוחדת ב)
 (המשך)

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 

 אלפי ש"ח  
תזרימי מזומנים של החברה המאוחדת (כפי שמוצג 

 :בדוחות של החברה המאוחדת)
  

    
       

 57,013  5,799  34,669  בפעילות שוטפת
 219,691  )54,739(  )179,478(  פעילות השקעה ב
 )189,420(  )3,871(  144,193  בפעילות מימון 
 )3,802(  )9,666(  4,951  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים 
       

 83,482   )62,477(  4,335   מזומנים עלייה (ירידה), נטו במזומנים ושווי 
 
 
 

 יתרות של זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 ליום  
 בדצמבר  31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

RRN  437,891  369,530 
 25,170  23,341  מלונות 
 1,342  181  אחרים

     
 396,042  461,413  סך הכל

 
 

 רווח (הפסד) המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

RRN  28,229  38,855   46,865 
 5,964   )1,179(  )2,709(  מלונות 
 117   )255(  50  אחרים

       
 52,946   37,421  25,570  סך הכל

 
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  40-ג  - 

 (המשך) חברות מוחזקותהשקעות ב -: 14באור 
 

 (המשך) חברות מוחזקות ד.
 

 (המשך) המוחזקות על ידי החברהמידע נוסף בדבר חברות מאוחדות  .1
 

 7201בדצמבר,  31מידע בדבר שווי שוק של מניות נסחרות בחברות מוחזקות ליום ג)     
 
 

 

 
 שיעור 
 החזקה

 סכום השקעה 
(עודף הפסדים 

 השקעה) על

שווי שוק ליום  
בדצמבר  31

2017 
 אלפי ש"ח  %  

       חברות מאוחדות
       

 95,214  125,087  83.36  מלונות 
       

 37,904  )1,426(  76.66  הכשרה אלפא
       

MLP GROUP S.A    38.26  300,840  304,065 
       

       חברות כלולות
       

Skyline International  Development Inc.   20.53  107,562  112,598 
  
  

 אלפא הרכשוהמרת הלוואות בהזכויות  תהנפק .2
 

 ניתנו אשר ההלוואות מן חלק המרת אלפא הכשרה של הכללית האסיפה אישרה 2016 יוליחודש ב א.  
 רגילות מניות 6,446,285 לחברה הוקצו מכך כתוצאה. למניות ואופציות למניות החברה ידי על לה
, כך שלאחר ההמרה רגילות למניות להמרה סחירות לא אופציות 9,400,000 -ו אלפא הכשרה של

 בדילול מלא). 82.2%( 72.21% -ל 54.84% -עלתה החזקת החברה בחברה המאוחדת מ
 

גרתו פרסמה החברה הבת הכשרה אלפא תשקיף מדף ותשקיף זכויות במס 2016באוגוסט,  23ביום  ב.
, בספטמבר 1מניות רגילות של הכשרה אלפא ביום  110 -הוצעה לכל מי שיחזיק או ייראה כמחזיק ב

) למימוש 6כתבי אופציה (סדרה  10 -מניות רגילות ו 40הזכות לרכוש יחידת זכות אחת, בת  2016
 ש"ח למניה.  64 -. היחידות מוצעות בתמורה לאלפאלמניות רגילות של הכשרה 

 
יחידות זכות.  195,454 -זכאית להיתה על פי החזקותיה בניירות הערך של הכשרה אלפא, החברה   

 12.51 -בתמורה כוללת של כ ,לה במסגרת התשקיף האמור שהוצעואת כל הזכויות  מימשההחברה 
מליון ש"ח. לאחר מימוש הזכויות, ובעקבות המרת ההלוואה כמפורט לעיל, החברה מחזיקה, נכון 

 בדילול מלא). 82.98%ממניות הכשרה אלפא ( 76.66% -בכלהיום 
  
 חברה הממוקמת בקפריסין ממניות 50%רכשה החברה את יתרת  2016ברבעון הראשון של שנת  א.    .3
        DOWNSVIEW HOLDINGS  LIMITED  להלן)- DOWNSVIEW שהוחזקו על ידי חברה אחרת, כך (

 בהחזקה מלאה. DOWNSVIEW -בשלאחר הרכישה מחזיקה החברה במאוחד 
 

חברה הממוקמת  ממניות 50%רכשה חברה מאוחדת את יתרת  2017.    ברבעון השלישי של שנת ב  
) שהוחזקה על ידי חברה PLOIESTI –(להלן   STAR MALLS PLOIESTI LIMITED 7 ברומניה 

 בהחזקה מלאה. PLOIESTI -, כך שלאחר הרכישה מחזיקה החברה המאוחדת באחרת
    

, החלק הנכסי כי . יצויןםרות שמכרו את חלקהחבת ההלוואות של ויתר הומחו כחלק מהרכישות הנ"ל
 מייצג עודף התחייבויות על נכסים. הנרכש בשתי החברות כאמור לעיל, 

 
" את יתרת .MILL-YON GDANSK S.P ZO.O"רכשה חברה מאוחדת בפולין  2018בפברואר,  13ביום  .4

" תמורת סכום .MILL-YON POLSKA SPS CONSTRUCTION SP. ZO.Oמניותה של חברה כלולה "
החברה המאוחדת בחברה הכלולה בהחזקה  תחזיקלאחר הרכישה כאמור  מליון זלוטי. 11.1 -כ של

 עלות.מלאה בשליטה ובב
 
 
 
 
 
 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  41-ג  - 

 
 (המשך) חברות מוחזקותהשקעות ב -: 14באור 

 
 שקיבלה החברה וחזקותסכומי דיבידנד מחברות מ   .ה
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  

       חברות מאוחדות:
 39,471  -  -  מלונות 

 18,000  -  -  ב.ת.ב בניני תעשיה באר שבע בע"מ
RRN  5,682  4,516  - 

       חברה כלולה:
 7,500   -   -   בו ירושלים בע"מ -בנין כל

       
  5,682   4,516   64,971 

 
 

 מידע נוסף בגין חברות מוחזקות .ו
 

 לרשימת החברות המאוחדות והחברות הכלולות ראה נספח ב' לדוחות הכספיים. .1
 

 תשומת הלב בחוות הדעת של חברות מאוחדות לנושאים הבאים:רואי החשבון המבקרים הפנו את  .2
 

ובדבר התחייבות  לפאבדבר הצורך לגייס מקורות מימון לפעילות הכשרה א - לפאהכשרה א א.
המשך . לתקציב שאושר לשנה הקרובהבהתאם  לפאלהכשרה א אשראיהחברה להעמדת 

 ם.מותנה בהשגת מקורות המימון הדרושי לפאפעילותה של הכשרה א
 

לתמיכת החברה ברפיד ויז'ן באמצעות הלוואות שניתנו על ידי החברה וערבויות של  -רפיד ויז'ן  ב.
 החברה לתאגידים בנקאיים. 

 
 נדל"ן להשקעה -: 51באור 

 
 הרכב ותנועה .א

  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

     
 2,769,945  3,007,820  בינואר  1יתרה ליום 

     
     תוספות במשך השנה

 99,339  236,555  רכישות
 93,223  28,275  תוספת בגין חברה שאוחדה לראשונה

 )100,603(  84,044  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 147,371  55896,  עליית ערך, נטו

     
 239,330  432841,  כ תוספות"סה

     
     גריעות במשך השנה

 1,455  -   מימושים
     

 3,007,820  25263,42,  בדצמבר  31יתרה ליום 
     

     נדל"ן להשקעה מורכב כדלקמן:
     

 2,835,220  25233,17,  נדל"ן להשקעה
 172,600  253,000  נדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד בשווי הוגן  
     
  ,25263,42  3,007,820 

 
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  42-ג  - 

 (המשך) נדל"ן להשקעה -: 15באור 
 

 סכומים שהוכרו ברווח או הפסד ב.
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח   
       

 259,842  237,729  250,643  הכנסות משכירות נדל"ן להשקעה
 74,956  70,575  82,070  הוצאות תפעוליות ישירות (הכוללות תיקונים ותחזוקה)

       
  573,168  167,154  184,886 

 
 

בתי בעיקר מקניונים, מחסנים לוגיסטיים ן להשקעה מורכב "נדלהנדל"ן להשקעה נמדד כולו לפי שווי הוגן. ה ג.
 ובנייני משרדים המושכרים לצדדים שלישיים.מלון 

 
 

 מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ד.
 

 יםשווי חיצוני מעריכיעל בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי  נמדדן להשקעה "נדל 
ן שהוערך. השווי "סיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדליכישורים מקצועיים מוכרים ונ יבעל שהינם יםבלתי תלוי

ן "של הנדל ן דומה ובמיקום דומה לזה"ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל
. באמידת תזרימי יםשבבעלות החברה, וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס

המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים 
וך התאמה למאפיינים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין ת

 .הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו
 

הטבלה להלן מציגה את ההשפעה על הרווח (הפסד) של הקבוצה לפני מס כתוצאה משינוי בהנחות ששימשו  
 :המהותיים חישוב שווים ההוגן של הנכסיםב

 

 2017בדצמבר  31  
קניונים ומרכזי   

  מסחר
משרד בנייני 

  ואחרים
מחסנים 
 לוגיסטיים

 אלפי ש"ח  
       

       רווח (הפסד) כתוצאה משינוי בהנחות:
       

 33,927  7,310  52,300  בהכנסה השנתית 5%עלייה של 
 )33,927(  )7,310(  )52,500(  בהכנסה השנתית 5%של  ירידה

 )40,126(  )8,350(  )69,700(  בשיעור ההיוון 0.5%עלייה של 
 45,532  9,490  80,400  בשיעור ההיוון 0.5%ירידה של 

 
 מוצגות להלן:בנכסים מהותיים ) ששימשו בהערכות השווי משוקללים ממוצעיםהנחות משמעותיות (על בסיס  
 

 2017בדצמבר  31  
 בפולין  בישראל  
       
קניונים ומרכזי   

  מסחר
בנייני משרד 

  ואחרים
מחסנים 
 לוגיסטיים

       נדל"ן להשקעה
       

 18-22  31-81  90-282  ש"ח)ב(דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש 
 3.6-11.7  4.0-10.7  4.3-6.9  )%-הנכס (בתשואה על 

 1-5  0-99  0-3   )%-(ב שטחים פנויים להשכרה
       
     7201בדצמבר  31שימשו בהערכות השווי ליום שהיוון השיעורי  
       

 -  7.75-12  7-12  )%-ב(בישראל 
 7-8.5  -  -  )%-בפולין (ב

 
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

 

 -  43-ג  - 

 (המשך) נדל"ן להשקעה -: 15באור 
 

 (המשך) מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ד.
 

 2016בדצמבר  31  
 בפולין  בישראל  
       
קניונים ומרכזי   

  מסחר
בנייני משרד 

  ואחרים
מחסנים 
 לוגיסטיים

       נדל"ן להשקעה
       

 22-25  12-80  88-283  ש"ח)ב(דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש 
 4.8-9.4  6.1-9.3  5.6-7  )%-הנכס (בתשואה על 

 3.58-7.58  0-99  0-5   )%-(ב שטחים פנויים להשכרה
       
     2017בדצמבר  31שיעורי ההיוון ששימשו בהערכות השווי ליום  
       

 -  7.5-12  7-12  )%-בישראל (ב
 7.5-8.5  -  -  )%-בפולין (ב

 
 
) על שני MLP -(להלן  MLP GROUP SAחתמה חברה מאוחדת הפועלת בפולין  2015בספטמבר,  30בתאריך  .ה

 למכירת החזקותיה בשני פארקים לוגיסטיים כדלקמן:  MLP-הסכמים עם צד ג' שאינו קשור לחברה או ל
 

. הרווח לפני מס שנרשם מיליון יורו 62.7-תמורת סך של כ למכירת הפארק הלוגיסטי בטיכה, פולין,הסכם  .1
 אלפי ש"ח. 2,625-בגין מכירת טיכה הסתכם בסך של כ

 
מותנית  היתה מיליון יורו. העסקה 17.1הסכם למכירת פארק לוגיסטי נוסף בביורינג פולין, תמורת סך של  .2

. כמו כן, כולל בשנה קודמתאשר התקבל  קבלת אישור של גוף ממשלתי פולניבמספר תנאים, בין היתר ב
שנים מיום חתימת ההסכם.  5תבנה מבנה נוסף בשטח הנמכר בתקופה של עד  MLPההסכם אפשרות כי 

 מיליון אירו. 26.9ככל שייבנה המבנה הנוסף ויושכר בתנאים שהוסכמו בהסכם, תעלה התמורה לסך של 
 

וכן העמדת ערבויות לטובת לביצוע מספר תיקונים בפארקים על חשבונה  MLPחייבות של הת ההסכמים כללו 
לבנות את המבנה הנוסף ובצעה את  MLPהחלה  בשנה הקודמתהקונה אשר פגו בתום השנה הקודמת. 

 התיקונים כאמור.
 

  
 .30באשר לשעבודים, ראה באור  .ו
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  44-ג  - 

 רכוש קבוע -: 61באור 
 

 הרכבה .א
 

 7201שנת 

  
קרקע 

  מבניםו

מבנים 
ומתקנים 
של בתי 

  מלון

מכונות 
, שילוט ציודו

חוצות 
וריהוט 
  כלי רכב  משרדי 

שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
             עלות

 458,732  10,455  4,882  135,222  255,986  52,187  *)  2017בינואר,  1יתרה ליום 
 297  -  14  63  -  220  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות

 8,032  -  -  -  8,032  -  הערכה מחדש שהוכרה ברווח כולל אחר
 700,11  508  15  233,10  569  375  השנה תוספות במשך 
 )2,455(  -  -  )1,556(  -  )899(  השנהגריעות במשך 

 476,306  10,963  911,4  143,962  264,587  51,883  2017בדצמבר,  31יתרה ליום              
             

             פחת שנצבר
 219,594  2,259  3,170  98,356  111,472  4,337  *)  2017בינואר,  1יתרה ליום 

 212  -  12  45  -  155  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות
 20,567  1,238  390  11,549  7,246  144  השנה תוספות במשך 
 )1,564(  -  -  )1,500(  -  )64(  השנהגריעות במשך 

 238,809  3,497  3,572  108,450  118,718  4,572  2017בדצמבר,  31יתרה ליום              
             

             הפרשה לירידת ערך, נטו -בניכוי 
             

 )5,565(   -  -  )4,448(  )1,117(  -  2017, בינואר 1יתרה ליום 
  1,000   -  -   100   900   -  הפרשה לירידת ערך (ב)

 )4,565(  -  -  )4,348(  )217(  -  2017בדצמבר,  31יתרה ליום              
             

 232,932  7,466  1,339  31,164  145,652  47,311  2017בדצמבר,  31ליום  עלות מופחתת
 
 

 מליון ש"ח. 105 -כ גרעה חברה מאוחדת רכוש קבוע שהופחת במלואו בסך 2017*)  בשנת 
 
 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  45-ג  - 

 (המשך) קבוערכוש  -: 61אור ב
 

 (המשך) הרכבה .א
 

 2016שנת 

  
קרקע 

  מבניםו

מבנים 
ומתקנים 
של בתי 

  מלון

מכונות 
, שילוט ציודו

חוצות 
וריהוט 
  כלי רכב  משרדי 

שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
             עלות

 468,494  4,892  5,408  209,694  195,706  52,794  2016בינואר,  1יתרה ליום 
 )996(   -   )14(  )64(  -   )918(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות

 72,422  -   -   -  72,422  -   הערכה מחדש שהוכרה ברווח כולל אחר
 24,535  5,563  9  17,199  1,453  311  השנה תוספות במשך 
 )530(  -   )281(  )249(  -   -   השנהגריעות במשך 

 563,925  10,455  5,122  226,580  269,581  52,187  2016בדצמבר,  31יתרה ליום              
             

             פחת שנצבר
 303,253  1,931  3,016  176,129  117,850  4,327  2016בינואר,  1יתרה ליום 

 )230(  -  )10(  )46(  -  )174(  מוחזקותהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות 
 22,146  328  541  14,651  6,442  184  השנה תוספות במשך 
 )383(  -  )134(  )249(  -  -  השנהגריעות במשך 

 324,786  2,259  3,413  190,485  124,292  4,337  2016בדצמבר,  31יתרה ליום              
             

             הפרשה לירידת ערך, נטו -בניכוי 
             

 )4,448(   -   -   )4,448(  -   -   2016, בינואר 1יתרה ליום 
 )1,117(   -   -   -  )1,117(  -   הפרשה לירידת ערך (ב)

 )5,565(   -   -   )4,448(  )1,117(  -   2016בדצמבר,  31יתרה ליום              
             

 233,574  8,196  1,709  31,647  144,172  47,850  2016בדצמבר,  31ליום  עלות מופחתת
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  46-ג  - 

 (המשך) קבוערכוש  -: 61באור 
 

 הפרשה לירידת ערך נכסים (בתי מלון) ב.
 
 אלפי ש"ח. 1,117בגין מלון שבניהולה בסך של ה לירידת ערך שהפרמלונות  - רשמה חברה מאוחדת 2016בשנת  
אלפי ש"ח מתוך  900, בעקבות שיפור מתמשך בתוצאות העסקיות של המלון, ביטלה מלונות סך של 2017בשנת  

 בסיס של הערכת שמאי חיצוני. ההפרשה וזאת על
  

  אלפי ש"ח. 4,448בסך שבניהולה שני בתי מלון רשמה מלונות הפרשה לירידת ערך  2015בשנת          
  
 העלות המופחתת של המבנים כולל הקרקע מורכבת כדלקמן .ג

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח   
 133,072  521,133  )1בבעלות (     

 58,950  59,442  בחכירה
 192,022  963,192  סך הכל      

 
 החברות מסיבות טכניות. על שםחלק מזכויות החברות במקרקעין טרם נרשם  )1(

 
 עלויות והוצאות שהוונו בבתי מלון .ד

  
 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח   
 686  563  הוצאות מימון     

 400  359  עלויות הקמה ושיפוץ
       922  1,086 

 
  

 תקופת חכירה .ה

  
בדצמבר  31

2017 
  אלפי ש"ח  

   תום תקופה ראשונה
   2041  6,061 

2063  53,381 
      59,442 
 

 שנים נוספות. 49-שנים. עם זכות להארכה ל 49-בתי מלון מוחזקים בתנאי חכירה מהוונת ל
 

לה על פי הסכמי החכירה עם רשות מקרקעי ישראל, להארכת תקופת בהתאם לזכות החברה המאוחדת הקיימת  
שנים נוספות, החלה החברה המאוחדת בהליכים להארכת תקופת החכירה מול רשות מקרקעי  49-החכירה ל

ברשות  ישראל והגישה לרשות מקרקעי ישראל בקשה להארכת חכירה בצירוף המסמכים הדרושים. הטיפול
מספר חודשים. הארכת תקופת החכירה כרוכה בתשלום דמי חכירה מהוונים  מקרקעי ישראל צפוי להימשך

 ידי שמאי הרשות, ובהתאם להחלטות רשות מקרקעי ישראל ולנהליו.-בהתאם לשומה שתיערך על
 

שנים מול רשות מקרקעי  49במסגרת הליך חידוש חוזי החכירה של מלון רימונים אילת לתקופה נוספת של 
חידוש חוזי החכירה. הסכום ששולם אלפי ש"ח, וזאת כתנאי ל 34,043תשלום בסך של ישראל נדרשה מלונות ל

-סך של ככדלקמן:  2014לשנת ונכלל בדוחות הכספיים  תייחס לדמי היוון יובל חכירה דמי היתר ודמי שימושה
ש"ח נזקפו מליון  4 -של כ סךהמתייחסים לדמי היוון ודמי היתר נזקפו לסעיף נדל"ן להשקעה ומליון ש"ח  14

יף הוצאות אחרות בדוח רווח נזקפו לסעהמהוים דמי שימוש מליון ש"ח  9.5 -כ של לסעיף רכוש קבוע, סך
מליון ש"ח נזקף לסעיף חייבים ויתרות חובה שכן להערכת יועציה המשפטיים  10.5-וסך של כ ,2015לשנת  והפסד

בטענות משפטיות לצד השגה שמאית על ערך הקרקע  השגה ובגינן הוגשהה שולם ביתר של מלונות, סכום ז
 הוגשה תביעה כספית לבית המשפט. 2017בפברואר,  20ביום  המהווה את הבסיס לחיובים שהושתו על מלונות.

 
לדעת הנהלת החברה, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, הסיכויים להשבת הסכום כאמור הינם 

 גבוהים למדי.
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  47-ג  - 

 (המשך) קבוערכוש  -: 16באור 
 

 כדלקמן והסכום המופחת של מענקי השקעה שנוכו מהרכוש הקבוע הינ .ו
 

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח   

     
 10,202  9,555  מבתי מלון

 
 

 הערכה מחדש של מלונות בבעלות .ז
 

 באור בנוסף ראה  ,ההוגן השווי בסיס על הבבעלותשאת המלונות  מודדת החברה 2016 בדצמבר, 31 מיום החל
 מוכרים וניסיון מקצועיים כישורים בעלת שהיא בלתי תלויה, מוסמכת מעריכת שווי עם התקשרה '. החברהטי 2

 .אשר בבעלותה המלונות של ההוגן השווי את לקבוע מנת על שהוערך, ן"הנדל ולסוג למיקום בנוגע רב
 שווי את אומדים זו בגישה, ההכנסות היוון גישת על בהתבסס נקבע במדרג השווי ההוגן) 3ההוגן (רמה  השווי
 זו בגישה. הנכס של הכלכליים החיים יתרת לאורך להתקבל צפויות אשר הכנסות זרם היוון ידי על הנכס

 .וההוצאות ההכנסות לזרם סיכון מרכיבי גם מגולמים
חושב ורווח תזרימי צפוי ש לשנה 9.5% -ל 8% שבין היוון בשיעורי השווי מעריך השתמש ההוגן השווי בחישוב

כמו כן נלקחה בחשבון  .על בסיס ערכים משוקללים שהושגו במהלך השנים האחרונות שקדמו לתקופת התחזית
 שונים לכל בית מלון. וס ללילה ושיעורי תפוסה בשיעוריםהכנסה ממוצעת לחדר תפ

 2017 -ו 2016 בדצמבר, 31 ליום תרתהשי מחדש הערכה קרן מחדש, נוצרה ההערכה מודל של מיישום כתוצאה
 .המס השפעת לאחר אלפי ש"ח בהתאמה, 60,979 -"ח וש אלפי 55,765 הינה

 
אלפי ש"ח לאחר השפעת המס בגין שערוך הרכוש הקבוע והועבר  6,185של  במהלך השנה נזקף לקרן ההון סך

 אלפי ש"ח לאחר מס מקרן ההון ישירות לעודפים בגין הפחתתו. 971סך של 
 

בשווי ההוגן של או ירידה עליה משמעותית בשיעור התפוסה או ירידה משמעותית בשיעור ההיוון יביאו לעליה 
 הנכסים. 

 

ו היתה מסתכמת אם המלונות היו נמדדים תוך שימוש במודל העלות, היתרה המופחתת של המלונות ששוערכ
 ח.אלפי ש" 93,500לסך 

 
 .30שעבודים, ראה באור  .ח

 
 

 נכסים בלתי מוחשיים, נטו -: 17באור 
 
 הרכב: א) 
 

 בדצמבר 31ליום   
  2017  2016 
 ש"חאלפי   
     
 31,820  34,433  מוניטין המיוחס למגזר השכרת נכסים  ב) 
     
 3,213  3,213  מוניטין המיוחס למגזר שילוט חוצות   ג) 
     

 935  1,585  תוכנות מחשב
 

    
  39,231  35,968 

 
 
המוניטין שנוצר מיוחס . אלפי ש"ח 40,177שסכומו המקורי עמד על  2013שנת נובע מצירוף עסקים בהמוניטין  )ב

שווי השוק המתייחס להשקעה הכוללת  תבחנה החברה א 2017בדצמבר,  31בכללותה. נכון ליום   MLPלחברת 
 .MLP-ערך של ההשקעה ב, לא נדרשה הפחתה לירידת שנעשתה בהתאם לבחינה. את המוניטין כאמור

 
החברה בחנה ירידת ערך של המוניטין בהתבסס על תזרים המזומנים לפני מס של החברה המאוחדת העוסקת  ג)

השבה של המוניטין נקבע על בסיס שווי השימוש, המחושב לפי אומדן תזרימי -בשילוט חוצות. סכום בר
ית לחמש שנים הקרובות אשר אושר על ידי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס, אשר נקבע בהתאם לתחז

. בהתאם לבחינה כאמור, לא 15%הנהלת החברה. שיעור ההיוון לפני מס לפיו הוונו תזרימי מזומנים הינו 
 נדרשה הפחתה לירידת ערך.

  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  48-ג  - 

 מדידת שווי הוגן -: 81באור 
 

 הקבוצה. הטבלה שלהלן מציגה את מידרג מדידת השווי ההוגן עבור הנכסים וההתחייבויות של
 

 7201בדצמבר,  31גילויים כמותיים בגין מידרג השווי ההוגן על הנכסים וההתחייבויות ליום 
  
השקעות לזמן קצר, הלוואות לזמן קצר, לקוחות, היתרה בספרים של מכשירים פיננסיים מסוימים כגון: מזומנים,  

 .תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם, יתרות חובה לזמן קצר ,חייבים
 

 מידרג שווי הוגן    
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה     
 ח"אלפי ש    
           

           :הוגן בשווי הנמדדים נכסים
           רים:ניירות ערך סחי
 1,199  -  -  1,199    נכסים שוטפים

           
           
           

           נדל"ן להשקעה:
 1,248,046  1,248,046  -  -    קניונים

 140021,1,  140021,1,  -  -    בנייני משרדים
 1,157,066  1,157,066  -  -    לוגיסטייםמרכזים 

           
    -  -  ,252426,3  ,252426,3 
           
    1,199  -  ,252426,3  ,451427,3 
           

           גילוי:נכסים אשר בגין שווים ההוגן ניתן 
 22,743  22,743  -  -    הלוואות לחברות מוחזקות

 8,850  8,850  -  -    הלוואות לזמן ארוך
           

 31,593  31,593  -  -    לא היו מעברים בין הרמות במהלך התקופה
  
בנקאיים, התחייבויות לספקים ולנותני היתרה בספרים של התחייבויות מסוימות, כגון: אשראי לזמן קצר מתאגידים  

 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. והתחייבויות לא שוטפות אחרות זכאים ויתרות זכות ,שירותים
 

 מידרג שווי הוגן    
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה     

 ח"אלפי ש    התחייבויות הנמדדות בשווי הוגן:
           :נגזרים פיננסים            
           

 43   -  43    -    התחייבויות שוטפות
 2,208  -  2,208  -    התחייבויות לא שוטפות

           
    -  2,251  -  2,251 
           : גילוי ניתן ההוגן שוויין בגין אשר התחייבויות            
           

 053,1,671    -  1,671,053    אגרות חוב:
           הלוואות לזמן ארוך:           

 390,620  390,620  -  -    הלוואות נושאות ריבית משתנה
 327,264  327,264  -  -    אירו  - הלוואות הנושאות ריבית משתנה
 11,979  11,979  -  -    דולר - הלוואות הנושאות ריבית משתנה
 26,501  26,501  -  -    זלוטי -הלוואות הנושאות ריבית משתנה
 42,001  42,001  -  -    דיראם -הללואות הנושאות ריבית קבועה 
 424,148  424,148  -  -    הלוואות הנושאות ריבית קבועה

    --           -  -  1,222,513  1,222,513 
           
    1,671,053  -  1,222,513  2,893,566 

 .במהלך התקופה הרמותלא היו מעברים בין 
 

  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  49-ג  - 

 ומנותני אשראי אחרים אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים -: 91באור 
 

 רכבהה א.
   שיעור ריבית   
 בדצמבר 31ליום   לתאריך  
 2016  2017  הדיווח  
 ש"חאלפי   %  
       :משיכות יתר       

 24,347  6,765    במטבע ישראלי - לא צמוד
 -  835    בזלוטילא צמוד 

       
       :הלוואות לזמן קצר מבנקים

 39,005  3,552  3.4  במטבע ישראלי לא צמוד
 8,395  14,621  -  במטבע רומני לא צמוד

       
 120,713  133,226    )24לזמן ארוך (ראה באור  חלויות שוטפות של הלוואות

           158,999  192,460 
 

 .30ראה באור  ,לבטחונותבאשר  ב.
 

 '.ו31באשר לתנאי הצמדה, ראה באור  .ג
 

 נותני שירותיםלהתחייבויות לספקים ו -: 20באור 
 
 הרכב: א. 

 בדצמבר 31ליום   
  2017  2016 
 ש"חאלפי   
     -במטבע ישראלי      
 24,215  22,983  בחשבונות פתוחים     

 21,140  21,498  המחאות ושטרות לפרעון
 54,774  49,918  חשבונות פתוחים -במטבע חוץ      
       94,399  100,129 

 

 .'ו31באשר לתנאי הצמדה, ראה באור  ב.
 

 זכאים ויתרות זכות -: 21באור 
 
 הרכב: 

 בדצמבר 31ליום   
  2017  2016 
 ש"חאלפי   
     

 327  343  רה מימוניתחלויות שוטפות של חכי
 7,526  42,784  שוטפים לשלםמסים 

 14,262  13,655  הכנסות מראש ומקדמות מלקוחות
 5,956  5,498  הפרשה לחופשה והבראה

 12,738  16,261  ומשכורת שכר בגין התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות
 4,368  6,095  מס ערך מוסף
 13,996  3,300  ריבית לשלם

 5,106  4,709  הפרשה לעמלות סוכנים
 7,619  4,254  התחייבות לבעלי מניות בחברות מאוחדות

 343  732  בעלי מלון בניהול
 7,196    -   מקדמה בגין מכירת מקרקעין  

   6,150    450   הפרשה לתביעות
 5,697    43   נגזרים פיננסים

 9,452  -   חברה כלולה
 17,503  439,18  זכאים ויתרות זכות אחרים

     
  3116,56  118,239 

 
  '.ו31באשר לתנאי הצמדה, ראה באור 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  50-ג  - 

 אחרותלא שוטפות התחייבויות  -: 22באור 
 

 בדצמבר 31ליום   
  2017  2016 
 ש"חאלפי   
     

 12,206  18,825  (א) הכנסות מראש
 8,365  8,389  (ב) התחייבויות בגין חכירה

 2,050  2,208  (ג) נגזרים פיננסיים 
      
    29,422  22,621 

 
תקבלו משוכרים. הסכום משקף שכר דירה למספר חודשי שכירות אחרונים של תקופת שכירות ההכנסות מראש  .א

 ארוכת טווח.
 

עד שנת סכמי ליסינג בחברה מאוחדת בחו"ל הבמטבע "זלוטי" בגין  מליון ש"ח הינם 5.2 -מתוך ההתחייבות כ .ב
 ').ה 16והיתרה מתייחסת למקרקעין בישראל (ראה באור  ,2023

 
עסקאות  .מטבע (זלוטי מול אירו) סיכוני לגידור חברה מאוחדת הפועלת בפולין על ידיהעסקאות מבוצעות  .ג

 הפסד. ואנזקפות לרווח  הגנההשפעת השינויים בעסקאות  .2023הגידור עומדות לפרעון עד שנת 
 
 

 אגרות חוב -: 32באור 
 

 רכבהה א.
 
 

   
אלפי אירו ע.נ. אגרות חוב  20,000ביצעה חברה מאוחדת בפולין הנפקה פרטית של  2017בחודש מאי,  )*

אגרות אלפי ש"ח)  79,768 -(כאלפי זלוטי.  84,530 -בבורסה בורשה. התמורה בהנפקה הסתכמה בסך של כ
ונושאות ריבית יורובור בתוספת  2022בשנת לפרעון בתשלום אחד שנים  5החוב הונפקו לתקופה של 

 -הוצאות נדחות שיוחסו לאגרות חוב אלו הסתכמו בכ חודשים. 6 -מרווח ריבית מקובלת על פקדונות ל
 אלפי ש"ח. 512

  
 מועדי פרעון ב.
 
 
 

 בדצמבר 31ליום   
  2017  2016 
 ש"חאלפי   
     

 1,041,957  1,602,061  על ידי החברה אגרות חוב שהונפקו
 -  83,001  אגרות חוב שהונפקו על ידי חברה מאוחדת *)

 )8,733(  )14,009(  בניכוי הוצאות נדחות 
     
  053,671,1  1,033,224 
     

 )209,336(  )258,492(  חלויות שוטפות -בניכוי 
     
  561,412,1  823,888 
     

 בדצמבר 31ליום   
  2017  2016 
 ש"חאלפי   
     

 209,336  258,492  חלויות שוטפות - שנה ראשונה
 257,498  182,853  שנה שניה

 182,328  288,372  שנה שלישית
 201,630  228,049  שנה רביעית

 124,520  122,689  שנה חמישית
 57,912  598,590  שנה שישית ואילך

     
  1,671,053  1,033,224 
     



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  51-ג  - 

  (המשך) אגרות חוב -: 32באור 
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 2014ינואר 
 2015מרס 

אוקטובר 
 2015ונובמבר 

 2014ינואר  
פברואר 
 2016ואפריל 

 2014מאי  
פברואר אפריל 

 2016ונובמבר 

 2016אוגוסט  
יולי וספטמבר 

2017 

 לאפרי ,ינואר 
 2017ויוני 

 2017דצמבר   2017נובמבר  

                       
                     (אלפי ש"ח) נקוב ערך 
 121,405  286,425  76,019  97,721  121,920  104,381  137,468  174,881  196,100  202,440   במועד ההנפקה 
                       121,405  286,425  298,764  160,721  217,663  205,749  166,509  66,837  29,551  38,417  לתאריך הדוח 
                       121,405  286,425  299,652  160,721  217,663  205,749  167,971  66,837  29,551  46,087  לתאריך הדוחשווי התחייבותי  
                       191  -  -  -  -  -  -  268  127  399  סכום הריבית שנצברה (באלפי ש"ח) 
                       120,531  286,671  321,261  169,641  235,098  217,456  178,614  70,145  29,876  46,930  של הסדרה (באלפי ש"ח) שווי השוק בבורסה 
  %5.05  5.3%  סוג הריבית ושיעורה 

הריבית מעל 
השנתית 

שנושאות 
"אג"ח 

ממשלתי 
 "520משתנה 

 %4.7  
מעל הריבית 

השנתית 
שנושאות 

"אג"ח 
ממשלתי 
 "520משתנה 

 5.3%  5%  5.6%  4%  3.25%  1.8%  2.25% 

                      
קרן וריבית צמודות למדד  -תנאי הצמדה  

                       2017אוקטובר   2017ספטמבר   2016דצמבר   לא צמוד  לא צמוד  2013נובמבר   2013ינואר   לא צמוד  לא צמוד  2007אפריל   המחירים לצרכן בגין חודש
במאי בכל  2  מועדי תשלום הקרן 

אחת מן השנים 
 2018עד  2015

במרס בכל  1 
אחת מן השנים 

 2018עד  2012

ביוני בכל  1 
אחת מן השנים 

 0220עד  2015

בכל  ביוני 30 
אחת מן השנים 

 2020עד  2016

במרס בכל  31 
אחת מן 
 2018השנים 

 2021עד 

בספטמבר  30 
בכל אחת מן 

עד  2018השנים 
2021 

במרס בכל  31 
אחת מהשנים 

 2024עד  2020

ביוני בכל  24 
אחת מהשנים 

 2024 עד 2020

 בדצמבר 31 
בכל אחת מן 

עד  2020השנים 
2027 

ביוני בכל  30 
אחת מהשנים 

 2027עד  2021

                      
 2-בנובמבר ו 2  מועדי תשלום הריבית 

במאי בכל אחת 
 2007מן השנים 

(למעט  2018עד 
בו  2007מאי 

לא שולמה 
 ריבית)

 1במרס,  1 
 1ביוני, 
 1-בספטמבר ו

בדצמבר החל 
 2010ביוני  1-ב

במרס  1-וכלה ב
2018  

 1במרס,  1 
 1ביוני, 

 1-ובספטמבר 
בדצמבר החל 

 2011במרס  1-ב
ביוני  1-וכלה ב

2020 

 30במרס,  31 
 30ביוני, 
 31 -בספטמבר ו

בדצמבר בכל 
שנה עד יוני 

2020  

 30במרס,  31 
 30ביוני, 

 31-בספטמבר ו
בדצמבר בכל 

 31שנה עד 
   2021במרס 

 30      
 בספטמבר,

 31בדצמבר,  31
 30-במרס ו

ביוני בכל שנה 
 30עד 

בספטמבר 
2021 

 30    
 בספטמבר,

בדצמבר,   31
 30-במרס ו 31

ביוני בכל שנה 
במרס  31עד 

2024 

 31-ביוני ו 30 
בדצמבר בכל 

 30שנה עד 
 2024ביוני 

 30, במרס 31 
 30ביוני, 
 31-בספטמבר ו

בדצמבר בכל 
אחת מהשנים 

 31עד  2017
 2027בדצמבר, 

 30במרס,  31 
 30ביוני, 
 31-בספטמבר ו

בדצמבר בכל 
מהשנים אחת 

 30עד  2018
 2027ביוני 

                      
                                           הדירוג למועד הדיווח: 
                       SaP (*  (ilA-)  (ilA-)   (ilA-)   (ilA-)  (ilA-)  (ilA-)  (ilA-)  (ilA-)  (ilA-)  (ilA-)מעלות  
                       -  -  -  -  -  -  -  Baal  Baal  Baal  מידרוג 
שעבודים והתניות להבטחת התחייבויות  

 פי תעודות ההתחייבות -על
ראה באור   אין 

 ).3א'(30
ראה באור  

 )2א'(30
ראה באור  

 )4א'(30
ראה באור  

 )5א'(30
ראה באור  

 )6א'(30
ראה באור  

 )7א'(30
ראה באור  

 )8א' (30
ראה באור  

 )9א'(30
באור ראה  

  )10א' (30
 .) להלן9ראה סעיף ( –באשר להעלאת הדירוג לאחר תאריך הדוחות  .+iLBBBהיה הדירוג  2017בינואר  9עד לתאריך *)  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  52-ג  - 

 (המשך) אגרות חוב -: 32באור 
 

 (המשך) פרטים נוספים ג.
 

 (המשך) שהונפקו על ידי החברה אגרות חוב
 

 חברות לא היו רכישות או מכירות של אגרות חוב של החברה על ידי 2016 -ו 2017 השניםבמהלך  )2(
 קבוצה.ב

    
אלפי  71,368מליון ש"ח בגין הנפקת  88-כ על פי דוח הצעת מדף גייסה החברה 2016בחודש פברואר  )3(

ת ) בדרך של הרחב18גרות חוב (סדרה ע.נ. א -ו אלפי ש"ח 15,229 -) ו17ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 
 הסדרות.

 
ש"ח ע.נ. כ"א, צמודות (קרן וריבית) למדד חודש נובמבר  1) רשומות על שם, בנות 17אגרות חוב (סדרה  

ש"ח ע.נ. כ"א  1ל שם, בנות ) רשומות ע18. אגרות חוב (סדרה 5%בשיעור  ונושאות ריבית שנתית 2013
 .5.6%לא צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור 

 

ש"ח והמחיר ליחידה שנקבע  1,026) הינו 17שנקבע במרכז לאגרות החוב (סדרה  ש"ח ע.נ. 1-להמחיר  
אגרות ש"ח ולפיכך, שיעור הנכיון המשוקלל של  998) הינו 18אגרות החוב (סדרה ש"ח ע.נ.  1 -במכרז ל

 .0.1%הינו  )18חוב (סדרה 
 

משקיעים הנמנים על משקיעים המפורטים  3-הקצתה החברה בהקצאה פרטית ל 2016בחודש אפריל  
המשקיעים , ולמשקיע נוסף שאינו נמנה על 1968-בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח

אלפי ש"ח ע.נ. אגרות  10,514 -) ו17אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  30,000המפורטים בתוספת כאמור, 
ש"ח ע.נ. של החברה בדרך של הרחבת סדרות ובתמורה כוללת  1) רשומות על שם בנות 18חוב (סדרה 
ע.נ. אגרות חוב (סדרה ש"ח  1ש"ח לכל  1.028מליון ש"ח, ברוטו המשקפת מחיר של  41.4 -בסך של כ

 ).18ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  1ש"ח לכל  1.0075) ומחיר של 17
 

ש"ח ע.נ. כל אחת  1בסמוך לאחר השלמת ההנפקה, החברה תיקנה את השעבוד הרשום על מניות בנות  
 וד.ש"ח ע.נ. כל אחת במלונות הכשרה לשעב 1מניות בנות  6,092,559בחברת מלונות על ידי הוספת עוד 

 
(סדרה  -) ו17לעניין בטחונות ואמות מידה פיננסיות שבהן התחייבה החברה עם אגרות החוב (סדרה  

 ).6(-) ו5א' (30ראה באור  -) 18
 
) רשומות 18ש"ח  ע"נ אגרות חוב (סדרה  70,000,000, החברה ביצעה הקצאה פרטית של 2016בנובמבר  )4(

בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב האמורה, הרשומה ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה  1על שם בנות 
מיליון  71.75-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובתמורה מיידית כוללת (ברוטו) בסך של כ

). תנאי אגרות החוב שהוקצו 18ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  1אג' לכל  102.5ש"ח המשקפת מחיר של 
 ) שבמחזור.18רה לניצעים זהים לתנאי אגרות החוב (סד

 
את דירוג הרחבת סדרת אגרות  2016בנובמבר,  2בע"מ אישרה בתאריך   S&Pחברת הדירוג, מעלות  

 ).(+ilBBBהחוב בדירוג 
 
ראה באור  –) 18לעניין בטחונות ואמות מידה פיננסיות שבהן התחייבה החברה עם אגרות חוב (סדרה  

 ).6א' (30
 
) על פי דוח הצעת 19אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  97,721החברה  הנפיקה 2016בחודש אוגוסט  ) 5(

. התמורה בהנפקה הסתכמה 2015במאי,  29שפורסם על פי תשקיף מדף מיום  2016באוגוסט,  7מדף מיום 
 מיליון ש"ח, ברוטו. 97.7-בסך של כ

 
ת ריבית שנתית בשיעור ש"ח ערך נקוב כל אחת, נושאו 1) רשומות על שם, בנות 19אגרות החוב (סדרה  

. 2020במרס,  31כפי שנקבע במכרז ועומדות לפרעון בחמישה תשלומים שנתיים ורצופים החל מיום  4%
 .2016בספטמבר,  30הריבית תשולם בתשלומים רבעוניים החל מיום 

 
 S&P) על ידי מעלות +ilBBB( דירוג ההנפקה במועד ניתן, כאמור שהונפקו) 19(סדרה  חוב לאגרות 

 בע"מ.
 

) על פי דוח הצעת 19ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  50,400,000הנפיקה החברה  2017ביולי,  12בתאריך 
בדרך של הרחבת סדרה, והתמורה המיידית (ברוטו) בגין ההנפקה הסתכמה  2017ביולי,  11מדף מיום 

 מליון ש"ח. 52.3 -בכ
 

רטית לשותפות אג"ח קונצרני ממשקיע הנמנה , התקבלה הזמנה במסגרת הצעה פ2017באוגוסט  30ביום 
ש"ח ע.נ.  12,600,000, של 1968-על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח

ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה בדרך של הרחבת סדרת  1) רשומות על שם בנות 19אגרות חוב (סדרה 
רות ערך בתל אביב בע"מ ובתמורה מיידית כוללת אגרות החוב האמורות, הרשומות למסחר בבורסה לניי

 ש"ח ע.נ. אגרות חוב. 1אג' לכל  104.6מיליון ש"ח, המשקפת מחיר של  13.18-(ברוטו) בסך של כ
 

ראה באור  -) 19לעניין בטחונות ואמות מידה פיננסיות שבהן התחייבה החברה עם אגרות החוב (סדרה  
 ).7א'(30

 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  53-ג  - 

 ך)(המש אגרות חוב -: 23באור 
 

 (המשך) פרטים נוספים ג.
 

 (המשך) אגרות חוב שהונפקו על ידי החברה
 

ת עפי דוח הצ-על) 20אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  204,655הנפיקה החברה  2017בינואר,  23בתאריך  )6(
. התמורה בהנפקה הסתכמה 2015במאי,  29פי תשקיף מדף מיום -שפורסם על 2017בינואר,  22מדף מיום 

 מליון ש"ח, ברוטו. 204.7 -של כ בסך
 

ש"ח ערך נקוב כל אחת, נושאות ריבית שנתית צמודה  1) רשומות על שם, בנות 20אגרות החוב (סדרה  
כפי שנקבע במכרז ועומדות לפרעון בחמישה תשלומים שנתיים ורצופים החל  3.25%למדד בשיעור 

 31 -ביוני ו 30נים בכל שנה קלאנדרית בימים . הריבית תשולם בשני תשלומים חציו2020ביוני,  24מיום 
 .2024עד  2017בדצמבר של כל אחת מהשנים 

 
 בע"מ. S&Pעל ידי מעלות  )-ilA) שהונפקו כאמור, ניתן במועד ההנפקה דירוג (20לאגרות החוב (סדרה  

 
אלפי ש"ח  76,019מליון ש"ח בגין הנפקת  78-גייסה החברה על פי דוח הצעת מדף כ 2017בחודש אפריל  

ש"ח ע.נ. שנקבע  1,000) בדרך של הרחבת סדרה. המחיר לחבילה אחת בת 20ע.נ. אגרות חוב (סדרה 
 ש"ח. 1,030.5) הינו 20במכרז לאגרות החוב (סדרה 

 
 18,000,000מליון ש"ח (ברוטו) בגין הנפקה פרטית של  18.9, גייסה החברה סך של 2017ביוני,  6ביום  

 .ש"ח ע.נ. כל אחת בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב האמורה 1) בנות 20חוב (סדרה ש"ח ע.נ. אגרות 
 
) 8א'(30), ראה באור 20לעניין אמות מידה פיננסיות שבהן התחייבה החברה עם אגרות החוב (סדרה  

 להלן. 
 

על פי דוח ) 21אלפי ש"ח ע"נ אגרות חוב (סדרה  286,425הנפיקה החברה  2017בנובמבר,  9בתאריך  )7( 
ואשר הוארך עד  2015במאי,  29שפורסם על פי תשקיף מדף מיום  2017בנובמבר,  8הצעת מדף מיום 

ש"ח כל אחת, רשומות על שם צמודות למדד ונושאות  1) בנות 21אגרות חוב (סדרה  .2018במאי,  28ליום 
מליון ש"ח,  286 -כ התמורה בהנפקה הסתכמה בסך של כפי שנקבע במכרז. 1.8%ריבית שנתית בשיעור 

 ברוטו.
 

) תעמודנה לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים שאינם שווים, אשר ישולמו ביום21אגרות החוב (סדרה  
 .2027וכלה בחודש דצמבר  2020בדצמבר, החל מחודש דצמבר  31 
 

 בע"מ.  S&P) על ידי מעלות-ilA) שהונפקו כאמור, ניתן במועד ההנפקה דירוג (21לאגרות החוב (סדרה 
 

כתבי אופציה  500,028) 16הקצתה החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה  2017ר, בנובמב 27בתאריך 
) 21ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  100 -ל 2018בינואר,  11) אשר היו ניתנים למימוש עד ליום 3(סדרה 

עד למועד פקיעת כתבי האופציה  .ש"ח 100כ"א, תמורת תשלום במזומן של מחיר המימוש בסך של 
ח ע.נ. אגרות חוב "אלפי ש 6,887 -אלפי ש"ח כנגד הנפקת כ 6,887 -התקבלה תמורה ממימושן בסך של כ

 ) נוספות.21(סדרה 
 

 )9( א'30), ראה באור 21לעניין אמות מידה פיננסיות שבהן התחייבה החברה עם אגרות החוב (סדרה 
 להלן.

 
פי דוח -) על22אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  121,405הנפיקה החברה  2017בדצמבר,  14בתאריך  )8(

ואשר הוארך עד  2015במאי,  29פי תשקיף מדף מיום -שפורסם על 2017בדצמבר,  14הצעת מדף מיום 
ש"ח כל אחת, רשומות על שם, צמודות למדד  1) בנות 22. אגרות החוב (סדרה 2018במאי,  28ליום 

 121.1 -התמורה בהנפקה הסתכמה בסך של כ כפי שנקבע במכרז. 2.25%נתית בשיעור ונושאות ריבית ש
 מליון ש"ח ברוטו.

 
 30) תעמודנה לפרעון בשבעה תשלומים שנתיים רצופים, אשר ישולמו ביום 22אגרות החוב (סדרה  

 .2027וכלה בחודש יוני  2021ביוני, החל מחודש יוני 
 

 בע"מ. S&Pמעלות על ידי   (-ilA)שהונפקו כאמור, ניתן במועד ההנפקה דירוג) 22לאגרות החוב (סדרה  
 
 )10( א'30), ראה באור 22לענין אמות מידה פיננסיות שבהן התחייבה החברה עם אגרות החוב (סדרה  

 להלן.
 

 13בע"מ את אופק דירוג אגרות החוב של החברה (סדרות S&P אישרה מעלות  2018, בינואר 14ביום  )9(
הודיעה  2018במרס,  11וביום  ,)ilA-/stableדירוג חברה (  (-ilA)בדירוג ) המדורגות על ידיה, 22עד 

 ).ilA/stableדירוג חברה ( (iLA)) לדירוג 21על העלאת דירוג אגרות החוב (סדרה  בע"מS&P מעלות 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
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 -  54-ג  - 

 ולנותני אשראי אחרים התחייבויות לתאגידים בנקאיים -: 42אור ב
 
 

  :ומועדי פרעון הרכב .א
 
 
 בדצמבר 31  שיעור ריבית לתאריך   
 2016  2017  הדיווח   
 אלפי ש"ח  %   
        
       ההרכב )1(
 16,100  18,500  5.0 – 5.4  ללא הצמדה 
 4,452  -  7.65 – 8.0  ללא הצמדה 
 502,836  390,620  )1.15- 2.05פריים + (  ללא הצמדה 
 44,722  -  )2.05 – 3.0פריים + (  ללא הצמדה 
 139,279  122,802  2.85 – 4.6  בהצמדה למדד 
 260,147  243,139  5.15  בהצמדה למדד 
 77,099  39,707  6.6  בהצמדה למדד 
 15,942  11,979  0.625חודשים)+ 3ליבור (  ארה"בבדולר  
 13,811  -  5.12חודשים)+ 3ליבור (  בדולר ארה"ב 
 69,968  97,777  )2.05-2.5יוריבור (חודש)+(  בהצמדה לאירו 
 186,554  229,487  )2.05-3.0חודשים)+( 3יוריבור (  בהצמדה לאירו 
 32,525  26,501  )3.0-3.75חודשים)+( 3ויבור (  בהצמדה לזלוטי 
 43,422  42,001  5.0  בהצמדה לדיראם 
        
 1,406,857  1,222,513    הכל לפני חלויות שוטפות -סך 
        
 120,713  133,226    )19חלויות שוטפות (ראה באור  -בניכוי  
        
     1,089,287  1,286,144 

 
 
  

 בדצמבר 31     
     2017  2016 
 אלפי ש"ח     
        
       מועדי הפרעון )2(
        
 120,713  226,133    חלויות שוטפות -שנה ראשונה  
 171,159  164,134    שנה שניה 
 170,935  174,101    שנה שלישית 
 163,750  148,699    שנה רביעית 
 150,868  78,152    שנה חמישית 
 629,432  524,201    שנה שישית ואילך 
        
     1,222,513  1,406,857 

   
 

 .30ראה באור  ,באשר לבטחונות .ב
 
בדבר עמידה ו ונותני אשראי אחרים חברות מוחזקות עם תאגידים בנקאייםהחברה ובאשר להסכמים של  .ג

 .30ראה באור באמות מידה פיננסיות, 
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 הטבות לעובדיםיבויות בשל יהתח -: 52באור 
 
 הטבות לאחר סיום העסקה 
 

הקבוצה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה. דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את 
התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים 

פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת -מתבצע על
הטבה מוגדרת לחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הטבות לעובדים לא פיצויים.

 כמפורט להלן:
 

 מוגדרת להפקדה תוכניות
 

פיו הפקדותיה השוטפות -, על1963-ג"לחוק פיצויי פיטורין, התשכ 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 
של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם 

 הפקדה מוגדרת.להופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 3,116  2,518  2,469  הפקדה מוגדרתלהוצאות בגין תוכניות 
 
 

 רתדהטבה מוגלתוכנית 
 

הטבה להחלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות כאמור לעיל, מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית 
עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים מוגדרת לפיה מוכרת כהתחייבות בגין הטבות 

 ובפוליסות ביטוח מתאימות.
 

 
 ודוח רווח כולל דהוצאות שנזקפו לדוח רווח והפס א.
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 1,774  1,783  702,2  עלות שירות שוטף
 718  729  711  הריבית בגין ההתחייבות להטבותהוצאות 

 )615(  )595(  )636(  תשואה צפויה על נכסי התוכנית
 )3(  )3(  )3(  תשואה ריאלית שהועברה מסעיף פיצויים לסעיף תגמולים

       
 1,874  1,914  2,774  סך הוצאות בגין הטבות לעובדים

       
 485  962  1,719   אחרהפסד ממדידה מחדש ברווח כולל 

       
 58  529  351  תשואה בפועל על נכסי התוכנית

       
       ההוצאות הוצגו בדוח רווח והפסד כדלקמן:

       
 -   -    114  עלות עסקי בניה 

 19  -   -   עלות עסקי אנרגיה
 26  32  247   עלות עסקי תקשורת

 992  943  1,520  עלות הפעלת בתי מלון
 837  939  893  הוצאות הנהלה וכלליות

       
  774,2  1,914  1,874 
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 (המשך) הטבות לעובדיםיבויות בשל יהתח -: 25באור 
 

 (המשך) תוכנית להטבה מוגדרת
 

 נכסי (התחייבויות) התוכנית, נטו ב.
 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

  תוכנית להטבה מוגדרתהתחייבות בגין 

 
 

281,25  25,773 
 )20,598(  )19,954(  שווי הוגן של נכסי התוכנית

     
 5,175  327,5  כ התחייבות, נטו  "סה

 
 הטבה מוגדרתלהשינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית  .ג

 
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 25,172  25,773  בינואר 1יתרה ליום 
     

 729  711  הוצאות הריבית
 1,783  702,2  עלות שירות שוטף

 )2,807(  )339,5(  הטבות ששולמו
 896  1,434  הפסד אקטוארי, נטו

     
 25,773  281,25  בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 נכסי התוכנית ד.

 
 נכסי התוכנית: .1

 
 פוליסות ביטוח מתאימות.נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי  

 
 התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית: .2

  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 19,991  20,598  בינואר 1יתרה ליום 
     

 595  636  תשואה צפויה
 1,015  939  הפקדות לתוכנית על ידי המעביד

 )940(  ) 1,937(  הטבות ששולמו
 )66(  )285(  הפסד אקטוארי, נטו 

 3  3  תשואה ריאלית שהועברה מסעיף פיצויים לסעיף תגמולים
     

 20,598  19,954  בדצמבר 31יתרה ליום 
 

 תהטבה מוגדרלההנחות העיקריות בגין תוכנית  ה.
  2017  2016  2015 
  % 
       

 2.90-1.20  3.0-2.0  2.85-0.9  (*) שיעור ההיוון בגין התחייבות, נטו
       

 2.90-1.20  3.0-2.0  2.85-0.9  שיעור תשואה צפויה
       

 1.20-0.40  1.30-0.85  1.32-0.5  שיעור עליית שכר צפויה
    

 (*)  שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה.
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 הון -: 62באור 
 
 הרכב הון המניות .א

 
 6201-ו 7201בדצמבר  31  
 מונפק ונפרע  רשום  
 מספר מניות  
     

 28,275,977  49,999,998  ע.נ. כ"א ש"ח 1מניות רגילות בנות 
 30  30  ע.נ. כ"א ש"ח 0.05מניות יסוד בנות 
 1  1  .ע.נ - ש"ח 0.5מניה נדחית בת 

  50,000,029  28,276,008 
 
 
 זכויות ההצבעה הנלוות למניות .ב
 
בכל אסיפה כללית של החברה, בהצבעה במניין קולות על כל החלטה אשר אינה הכרזה על חלוקת דיבידנד או  

 1.0אשר אינה דנה בדרך אחרת ברווח הנקי של החברה, יהיה למחזיקי המניות הרגילות קול אחד ויחיד לכל 
במשותף, ביחס למניות אלה,  ש"ח בהון המניות הרגילות של כל אחד מהם, ומחזיקי מניות היסוד יהיו זכאים

למספר קולות שווה לסך הכל של הקולות אשר להם זכאים כל האנשים או ההתאגדויות המצביעים בהצבעה 
 במניין קולות באשר למניות החברה (להוציא מניות יסוד). 

 
שה נ"ל הניתנת למניות אלה בכל צורה המורהיהיו זכאים להשתמש בזכות הצבעתם מחזיקי מניות היסוד  

בתקנון או בכל צורה אחרת המורשה על ידי החלטה מיוחדת של החברה לאחר מתן הסכמה בכתב של רוב 
המחזיקים במניות היסוד. בהצבעה במניין קולות על כל החלטה המכריזה על דיבידנד או הדנה בדרך אחרת 

ש"ח  1.0חד ויחיד לכל ברווח הנקי של החברה יהיה למחזיקי המניות הרגילות ולמחזיקי מניות היסוד קול א
 בהון המניות המוחזק על ידי כל אחד מהם. למחזיק במניה נדחית אין זכות הצבעה.

  
המניה הנדחית לא תקנה למחזיק בה שום זכויות שהן בחברה, למעט הזכות לקבלת ערכה הנקוב בעת פרוק  

 החברה.
 

 דיבידנד .ג
 

אלפי ש"ח, אשר  28,276תשלום דיבידנד בסך של , אישר דירקטוריון החברה 2016במרס,  30בתאריך  .1
 .2016באפריל,  14שולם לזכאים בתאריך 

 
אשר מליון ש"ח,  12אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2016באוקטובר  10בתאריך  .2

 .2016בנובמבר  9שולם לזכאים ביום 
 

אלפי ש"ח  36,000דיבידנד בסך כולל של אישר דירקטוריון החברה תשלום  2017במרס,  30בתאריך  .3
 .2017באפריל,  23ש"ח למניה. הדיבידנד שולם לזכאים ביום  1.27המהווה 

 
 

 רכישה עצמית של מניות ד.
 
 מליון  10אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של מניות החברה בסכום של עד  2017במאי  9בתאריך  

 עד לתאריך אישור. 2017בספטמבר,  30ית הינה ממועד האישור ועד ליום . התקופה שנקבעה לביצוע התכנש"ח
 מליון ש"ח והן הפכו למניות רדומות. 2.5 -מניות כאמור, בסכום של כ  74,300הדוחות הכספיים רכשה החברה 

 
 

החליט דירקטוריון החברה לבחון באמצעות הנהלת החברה ובאופן ראשוני את  2017בנובמבר,  12בתאריך  ה.
המתווים והחלופות האפשריים, לרבות בקשר עם פיצוי מתאים ומוסכם בגין ויתור על מניות היסוד של החברה, 
המוחזקות על ידי חברה בבעלות ושליטה מלאות של מר יעקב נמרודי, לצורך השטחת מבנה הון מניותיה. בכלל 

הציבור (בד בבד עם משאים ומתנים זה, לקיים מגעים ראשוניים עם בעלי השליטה ובעלי מניות משמעותיים מן 
שיתקיימו בין כל הגורמים המעורבים בעניין, ככל שיתקיימו), במטרה לבחון את עמדותיהם לגבי הנושא האמור, 
בליווי ובסיוע יועצים חיצונייים (כלכליים ומשפטיים) ככל שיידרשו לעניין זה. לאחר ביצוע בחינה ראשונית 

ת הביקורת והדירקטוריון, לצורך קיום דיון, קבלת החלטות ואישור דרכי כאמור, יובאו הממצאים בפני ועד
 הפעולה על פי המתווה והחלופות שיוצעו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
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 ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות -: 72באור 
 

  ערבויות א.
 

 אחרים:הרכב סכומי ערבויות ללהלן  . 1
 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 50,778  27,869  *) לאחריםערבויות 
  

 לרשויות מקומיות ולבעלי מלונות.חברות מאוחדות החברה ושהעמידו ערבויות  *)
 

מסתכמות לסך  ערבויות שהעמידה החברה לחברות מאוחדות, בעיקר בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים .2
  אלפי ש"ח. 666,634 -של כ

 
 מליון ש"ח עבור הלוואה שנלקחה מתאגיד בנקאי בפולין. 4 -של כ חברה מאוחדת בחו"ל ערבה בסכום .3
 

 התקשרויות ב.
 

שנים  8, חתמה החברה על הסכם שכירות בבנין צ'מפיון בבני ברק לתקופה של 2015ביולי  15בתאריך  .1
 חודשים כל אחת.  24תקופות שכירות נוספות של  3-בתוספת אופציה ל

 
ו בהסכמי שכירות ארוכי טווח הצמודים ברובם למדד. סך יתרת דמי בנוסף, חברות מאוחדות התקשר 

 16,947 -לכמסתכמים  2017בדצמבר,  31פי דמי השכירות התקפים ליום -השכירות החזויים, מחושבים על
  אלפי ש"ח.

 
 להלן דמי השכירות החזויים לפי שנים: 
 

 אלפי ש"ח  שנה
   

 3,485  שנה ראשונה
 2,621  שנה שניה

 2,621  שנה שלישית
 2,621  שנה רביעית

 2,621  שנה חמישית
 2,978  שנה שישית ואילך

 
 

חברות מאוחדות חתמו על הסכמים עם קבלנים וספקים אחרים בקשר לפרויקטי בניה ונדל"ן החברה ו .2
 מליון ש"ח. 171 -להשקעה אשר יתרת ההתחייבויות בגינן מסתכמת לסך של כ

  
שחלקה של החברה בה ביטוח דירקטורים  אושרה פוליסת 2015עד אפריל  2013 מאי לתקופה שמחודש .3

 אלפי דולר. 29-עומד על כ
 

אלפי דולר בגין תביעה אחת במצטבר או בגין  15,000גבול אחריות המבטחים בפוליסות האמורות הינו 
את אישור  כל תקופת הביטוח. ההתקשרות בפוליסות וחלוקת הפרמיה בין חברות הקבוצה קיבלה

 מוסדות החברה ומוסדות החברות הבנות.
 

דיווחה החברה לפי תקנות ההקלות בדבר התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים  2015במאי,  21בתאריך  
, ואת החלתה, בין היתר, על מנכ"ל החברה ועל דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם משרה ונושאי

 , לאחר קבלת אישורים של דירקטוריון החברה וועדת תגמול.בקבוצה בעלי השליטה בחברה או קרוביהם
 

מליון  15בגבול כיסוי עד  2016באוקטובר,  31חודשים שהסתיימה ביום  18הפוליסה היתה לתקופה של  
דולר ואשר חלקה של החברה בו שנקבע על פי מבחן יחס הנכסים  45,013דולר תמורת פרמיה כוללת בסך 

 דולר. 41,196הינו 
 

דיווחה החברה על המשך התקשרות בפוליסת הביטוח האמורה לתקופה של  2016בנובמבר,  20ריך בתא
מליון דולר, תמורת פרמיה כוללת  15בגבול כיסוי עד  2018באפריל,  30חודשים המסתיימת ביום  18

 דולר. 39,824דולר ואשר חלקה של החברה בו שנקבע על פי מבחן יחס הנכסים הנו  42,750בסך 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  59-ג  - 

 (המשך) ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות -: 27באור 
 

 (המשך) התקשרויות ב.
 
 

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת  2005בחודש מרס  .4
כן אישרה ו ,נשיא כבוד של החברה לכל ימי חייובעל השליטה בחברה כ מינויודירקטוריון החברה, את 

מינויו של בעל השליטה לתפקיד נשיא הכבוד של החברה אינו כולל כל סמכויות  לשכה.לרשותו להעמיד 
או מחויבויות אופרטיביות. בעל השליטה לא יהיה זכאי לשכר. החברה תשא בהוצאות אחזקת הלשכה, 

ולל אשר לא לרבות משכורות לעובדים, שווי שימוש ברכב, הוצאות תקשורת והוצאות משרד בסך כ
 העניין, ועדת הביקורת אישרה, כי בנסיבות 2011באוגוסט,  28ביום אלפי ש"ח לחודש.  65יעלה על 

 בהוצאות לנשיאה מיוחד, ברוב האסיפה הכללית אישור 2005התקבל בשנת  כי ובהתחשב בעובדה
 65על  תעלה שלא ודשיתח בעלות בחברה, השליטה שהינו בעל נמרודי, יעקב מר הכבוד נשיא של לשכתו

 העניין. בנסיבות סבירה הינה שנים שלוש על העולה לתקופה המשך ההתקשרות חייו, ימי לכל ח"ש אלפי
 

, ועדת הביקורת החליטה לקצוב את הנשיאה בהוצאות כאמור לתקופה של שלוש 2012במאי  28ביום 
גם בעתיד, לפי  שנים, החל ממועד ההחלטה, שבמהלכן תבדוק מדי שנה את סבירות תנאי ההתקשרות

, אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור 2015במאי,  28בתאריך  הנסיבות שתהיינה רלוונטיות בכל עת.
 ועדת הביקורת להאריך את נשיאת החברה בהוצאות כאמור בשלוש שנים נוספות.

 
אלפי  507 - 2016(שנת  אלפי ש"ח 524 בסך של נשיא כבודחזקת לשכת הסתכמה עלות ה 2017בשנת  

 .ש"ח)
 
 

  התקשרות עם מנכ"ל החברה .5
 

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את ההתקשרות בהסכם 2015באוגוסט,  31בתאריך 
ניהול עם עופר נמרודי חברה להשקעות בע"מ (חברת הניהול כאמור לעיל), לקבלת שירותי מנהל כללי 

 הסכםתאם למדיניות התגמול בחברה ("הסכם הניהול"). לפי שנים בה 3מחברת הניהול, לתקופה של 
אלפי ש"ח צמודים  239שולם לחברת הניהול תשלום חודשי בסך של מהניהול, תמורת שירותי המנכ"ל 

, יוענק לחברת בהסכם הניהול. אחת לשנה ובכפוף לתנאים המפורטים 2015למדד בגין חודש פברואר 
המאוחד המיוחס לבעלי המניות של החברה בתוספת שינוי בקרנות ההון  הניהול מענק מן הרווח הנקי

, ובתוספת תוצאות המס 2014בדצמבר,  31הנובע משינוי בשיעור ההחזקה בהכשרה אנרגיה ביחס ליום 
חס לבעלי מניות החברה, לפי הדוחות הכספיים השנתיים של החברה והגלומים ברווח הנקי המאוחד המי

. סכום המענק יחושב כשיעור מן הרווח על פי מדרגות אלפאות של הכשרה בנטרול תוצאות הפעיל
 אלפי ש"ח. 3,500ומותנה בתנאים שונים שנקבעו בהסכם ההתקשרות ולא יעלה על 

 
קרה שהסכום המצטבר של העלות לחברה בגין למרות האמור לעיל, במכי  ,עוד נקבע בהסכם הניהול

אלפי ש"ח לשנה כלשהי, אז התנאי לתשלום אותו חלק  3,500המענק יעלה על סך כולל של ודמי הניהול 
קבלת אישור כפוף ל אלפי ש"ח יהיה 3,500-המענק המעביר את התשלום בחישוב שנתי אל מעבר ל

 האסיפה הכללית של בעלי המניות.
 

 
הודיע מנכ"ל החברה, טרם האישור, כי הוא החליט לוותר באופן חד צדדי על  2017באפריל,  27ביום 

בהתאם לכך, אישרה האסיפה ביום  2016אלפי ש"ח מתוך יתרת המענק בגין שנת  2,564לום בסך תש
 אלפי ש"ח בלבד. 500תשלום מענק נוסף למנכ"ל בסך  2017במאי,  10
 

החליט דירקטוריון החברה לאשר העמדת רכב למנכ"ל ממועד סיום ועד למועד  2018במרס,  12ביום 
, כנגד נשיאה במלוא הוצאות החזקת דש בידי האסיפה הכלליתח סכם העסקההתקשרות בהה אישור
 אלפי ש"ח בחודש. 12.5 -בסך כ הרכב

    
אלפי  435 -כמתוכו סך של  אלפי ש"ח 3,621 -בשנת הדוח הסתכמה בכשהתקבלו כ"ל  נהמ שירותיעלות  

 ).בגין בונוס שנתי אלפי ש"ח 436מתוכו סך של  אלפי ש"ח 3,607 -כ -2016(שנת  ש"ח בגין בונוס שנתי
 
 

כפי שתוקן.  1987תנאי העסקתו של משנה למנכ"ל החברה מוסדרים בהסכם העסקה מחודש אפריל  .6
הוא זכאי לתנאים סוציאליים נלווים, רכב, החזר  אלפי ש"ח וכן 90שכרו החודשי של המשנה למנכ"ל 

 תו. במקרה של הפסקת עבוד 175%הוצאות שונות ופיצויי פיטורין בשיעור של 
 

אלפי  2,459  -2016אלפי ש"ח (שנת  2,274בשנת הדוח הסתכמה עלות העסקת המשנה למנכ"ל בסך של  
 ש"ח).

 
 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  60-ג  - 

 (המשך) ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות -: 27באור 
 

 (המשך) התקשרויות ב.
 
 

הסכם העסקה בין  אתהאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה  אישרה 2017בדצמבר,  12בתאריך  .7
סמנכ"ל פרויקטים מיוחדים בחברה וכן כיו"ר דירקטוריון פעיל  -הגב' סמדר נמרודי רינותהחברה לבין 

מלונות הכשרת הישוב בע"מ ("מלונות הכשרה") שהינה קרובה  - בחברה בת של החברהמטעם החברה 
 .(להלן: הסמנכ"ל) השליטה בחברה של בעלי

 
אלפי  74הסמנכ"ל זכאית למשכורת חודשית בסך  2017בדצמבר,  15החל מיום על פי ההסכם החדש,  

ש"ח ברוטו ("הגמול"), צמוד למדד המחירים לצרכן. הסמנכ"ל זכאית לתנאים נוספים כמקובל, לרבות 
רכב צמוד אשר החברה תישא בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב ובאחזקתו, לרבות בכל הוצאות 

ימי  26-הסמנכ"ל זכאית ל .ודמי מחלה ון קווי, חופשה שנתית, דמי הבראהטלפ המס, טלפון סלולארי,
ימי הבראה בשנה. כמו כן, החברה תפריש מדי חודש לפוליסת ביטוח מנהלים בחברת ביטוח  10-חופשה ו

כמקובל לפיצויי פיטורים, לתגמולים ולקרן השתלמות. החברה תבטח את הסמנכ"ל, על חשבון החברה 
 שר עבודה.ומהגמול, בביטוח מפני אובדן כ 2.5%וח לעיל, בסכומים ששיעורם יהיה עד בפוליסת ביט

 
כל צד יוכל להודיע על הפסקת הסכם ההעסקה בהודעה של שלושה חודשים מראש, למעט במקרה של  

הודעה על סיום הסכם ההעסקה מטעם החברה כתוצאה מהעברת השליטה במלונות הכשרה לצד ג', 
 ההודעה המוקדמת תהיה בת שישה חודשים.שאז תקופת 

 
הסמנכ"ל זכאית למענק שנתי בגין תוצאות פעילות החברה והישגים מיוחדים במלונות  2015החל משנת  

שייקבע לפי שיעור מהרווח החשבונאי הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות של החברה, הכשרה, 
על ההכנסה), הגלומים ברווח הנקי המאוחד בתוספת מיסים על ההכנסה (או בניכוי הכנסות מיסים 

המיוחס לבעלי המניות של החברה והכל, על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, על פי התקינה 
המענק השנתי יהיה מדורג  החשבונאית, כפי שתנהג בישראל לגבי חברות ציבוריות בכל מועד רלוונטי.

 משכורות חודשיות ברוטו לכל שנה קלנדרית. 6קרה של הרווח החשבונאי השנתי ומוגבל בתגובה על פי 
משכורות בגין הסכם או הסכמי ניהול אשר נחתמו בשנה  2נכ"ל למענק בגובה מבנוסף זכאית הס

ומעלה במצבת החדרים בניהול "רשת  5%הקלנדרית הרלוונטית ואשר יביאו במצטבר לגידול בשיעור 
ים הסכום המצרפי למענקאשית השנה האמורה. רימונים" בהשוואה למצבת החדרים אשר היתה בר

 אלפי ש"ח לכל שנה קלנדרית ומוגבל בתקרות פנימיות כהגדרתם בהסכם. 444מוגבל בתקרה של  כאמור
 

 187הבונוס השנתי בסך  מתוכםאלפי ש"ח  1,498הסתכמה עלות העסקת הסמנכ"ל בסך של בשנת הדוח  
 .אלפי ש"ח) 2,222 - 2016(בשנת  אלפי ש"ח

 
 

נמרודי, סמנכ"ל שיווק -, אושרה התקשרות בהסכם העסקה חדש עם גב' יעל ברנט2015בינואר,  25ביום  .8
של החברה וכן כמנהלת השיווק בהכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ  לשעבר ומשאבי אנוש

שהינה ד) כסגנית יו"ר הידרקטוריון בחברת רפיד ויז'ן בע"מ (להלן: רפי 2014בינואר,  27והחל מיום 
 (להלן: הסמנכ"ל).קרובה של בעלי השליטה בחברה 

 
הסמנכ"ל זכאית לגמול חודשי היתה  2017במרס,  15ועד לסיום כהונתה ביום  2014באפריל,  1החל מיום  

אלפי ש"ח ברוטו, צמוד למדד. הסמנכ"ל זכאית לתנאים נוספים כמקובל, לרבות רכב צמוד, אשר  58בסך 
אות הכרוכות בשימוש ברכב ובאחזקתו, לרבות בכל הוצאות המס, טלפון החברה תישא בכך ההוצ

 10-ימי חופשה ו 24-סלולארי, טלפון קווי, חופשה שנתית, דמי הבראה ודמי מחלה. הסמנכ"ל זכאית ל
. כמו כן, החברה תפריש מדי 1976-ימי הבראה בשנה. דמי מחלה יופרשו על פי חוק דמי מחלה תשל"ו

מנהלים בחברת ביטוח כמקובל לפיצויי פיטורים, לתגמולים ולקרן השתלמות.  חודש לפוליסת ביטוח
החברה תבטח את הסמנכ"ל, על חשבון החברה בפוליסת ביטוח לעיל, בסכומים ששיעורם יהיה עד 

 מהגמול, בביטוח מפני אובדן כושר עבודה. 2.5%
   

 .אלפי ש"ח) 1,144 -2016ת (ובשנ אלפי ש"ח 495 -סמנכ"ל בההסתכמה עלות העסקת  2017בשנת  
 
 
שהינו  אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון שכרו של מר דניאל נמרודי 2017במרס,  19ביום  .9

, המכהן בתפקיד אחראי על תחום ההתחדשות העירונית בחטיבת קרוב של בעלי השליטה בחברה
 לשכר חודשי 2017בפברואר,  1יום הנכסים של החברה, במשרה מלאה, לתקופה של שלוש שנים החל מ

אלפי ש"ח וכן, תנאים סוציאליים, רכב חברה וטלפון נייד שסך עלותם לחברה מוערכת  21ברוטו בסך 
 אלפי ש"ח לחודש. 31 -בכ

 
 

 אלפי ש"ח. 427 -ב 2017סך עלות העסקת האחראי על תחום ההתחדשות העירונית הסתכמה בשנת  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  61-ג  - 

 

 (המשך) התקשרויות והתחייבויות תלויות ערבויות, -: 27באור 
 
 

 (המשך) התקשרויות ב.
 
 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור  2007 ,ביוני 26 ביום .10
דירקטוריון החברה באותו יום, מתן כתב שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ("כתב השיפוי 

 והפטור").
 

השיפוי והפטור כולל סעיף עילות שיפוי באופן שהתחייבות החברה לשיפוי תחול בשל כל חבות כתב  
 פי תקנון החברה, כמפורט להלן:-פי דין ועל-או הוצאה, שהינה בת שיפוי על

 
חבות כספית שתוטל על מקבל כתב השיפוי והפטור ("המקבל") לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות  

פשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ("חבות סופית"); ובלבד שהחבות הסופית פסק דין שניתן ב
שהוטלה על המקבל קשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים הקובעים המפורטים 
בתוספת לכתב השיפוי, אשר נקבעו על ידי דירקטוריון החברה כצפויים לאור פעילות החברה בפועל 

 וי והפטור; ו/אובעת מתן כתב השיפ
 

הן עקב חקירה הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא המקבל או שיחויב ב
בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב  ואו הליך שהתנהל נגד

אישום נגד המקבל ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב 
אישום נגד המקבל אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

  פלילית; ו/או
 

אות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא המקבל או שחויב בהן בידי בית משפט, הוצ
בהליך שהוגש נגד המקבל בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו יזוכה, 

 ).או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית ("הוצאות התדיינות"
 

התחייבות החברה לשיפוי בגין הוצאות התדיינות כאמור לעיל תחול בקשר לכל אירוע, לרבות האירועים  
 ורטים בתוספת לכתב השיפוי והפטור.הקובעים המפ

 
סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו או  

מההון העצמי של  25%-ידי תאגיד אחר, לא יעלה על סכום השווה לשיוצאו על ידי החברה ו/או על 
י בפועל, ובכל פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה, כפי שיהיו במועד מתן השיפו-החברה על

ש"ח, והכל בנוסף לסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת מליון  50-מקרה לא פחות מ
 ביטוח בו התקשרה החברה.

 
לחוק החברות, וכל  263-ו 259כמו כן כולל כתב השיפוי והפטור סעיף פטור בכפוף להוראות סעיפים  

הוראת דין שתבוא במקומם, הפוטר את נושאי המשרה מראש מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם 
ת נושא לה ו/או נגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה בפעולו

שנעשתה  המשרה בתום לב ובתוקף היותו נושא משרה ו/או מועסק בחברה, למעט הפרת חובת הזהירות
עקב נושא המשרה מאחריות כלפי החברה  מתוך כוונה או מתוך פזיזות, וכן שלא יהיה בו כדי לפטור את

 הפרת חובת הזהירות בכל הקשור לעניין חלוקה.
 

כנגד  הזהירות, לא יחול בכל הליך של "תביעה שכנגד" של החברה  כמו כן, הפטור הנ"ל מהפרת חובת 
רה כתגובה לתובענה של נושא המשרה כנגד החברה, למעט מקום בו התובענה של נושא שנושא המ

המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או בהסכם עבודה אישי בינו לבין 
 החברה.

 
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את עדכון כתבי ההתחייבות  2012באוגוסט,  7ביום  

 .האמורים, לאחר תיקון תקנון החברה אשר אושר באותה אסיפה
 
אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, את הארכת תוקף כתבי  2016במרס,  30ביום  

 הם בשלוש שנים נוספות. השיפוי אשר הוענקו לבעלי שליטה בחברה או קרובי
 
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את הארכת תוקף כתבי השיפוי  2016במאי  15ביום  

   לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם.
 

א לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי 1, אישרה החברה לפי תקנה 2014בפברואר,  9ביום  .11
השכר אשר ישולם לדירקטורים בחברה, לרבות דירקטורים  2014כי החל משנת  2000-ענין), התש"ס

או קרוביהם, יהיה בהתאם לסכום "הקבוע" המשולם על פי תקנות  הנמנים על בעל השליטה בחברה
, כפי שמשולם לדירקטורים 2000-החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס

 יים בחברה.החיצונ
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אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול חדשה בחברה. מדיניות  2017בינואר,  10בתאריך  
הניסיון שנצבר בחברה, ולאור שנים ממועד אישורה. על בסיס  3התגמול הנוכחית נקבעה לתקופה של 

שינויי החקיקה שחלו מאז אושרה מדיניות התגמול הנוכחית, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו 
לאשר את מדיניות התגמול המוצעת הכוללת מספר עדכונים ושינויים לעומת מדיניות התגמול הנוכחית, 

 לרבות:
 

הפחתת תקרת המענק  המענק המקסימלי למנכ"ל, עדכון תקרות השכר הקבוע החודשי, הפחתת תקרת 
משכורות  3המקסימלי למשנה למנכ"ל, הוספת אפשרות מתן מענקים כספיים, שלא יעלו על סכום של 

חודשיות לשנה אחת, לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל בהתאם להערכת המנכ"ל על פי שיקול דעתו, 
פיים או התבססות על נתונים מוטעים, קביעת התנאים להשבת מענק במקרה של תיקון דוחות כס

הוספת אפשרות לאישור שינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה של נושאי משרה הכפופים למנכ"ל על ידי 
 המנכ"ל בלבד והוספת זכאות להענקת כתבי פטור ושיפוי.

 
הודיעה החברה כי חתמה, עבורה ועבור חברות בת שלה, עם חברה סינית  2016באפריל,  17בתאריך  .12

החברה הסינית), על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בתחום  -שהינה בת של חברה ממשלתית סינית (להלן 
 ההסכם). –הנדל"ן בישראל, לרבות התחום ההתחדשות העירונית (להלן 

 
פרוייקטים הינם בבעלות החברה והיתר הינם  6רוייקטים אפשריים, שמתוכם פ 19 -ההסכם מתייחס ל 

יחידות דיור, המצויים בשלבים  21,500 -פרוייקטים עתידיים בתחומי ההתחדשות העירונית בהיקף של כ
 שונים של קידום וכפופים לקבלת הסכמות דיירים ורשויות.

 
מהמימון הנדרש לבניית  70%חברה הסינית תעמיד בהסכם נקבע כי מימון הפרוייקטים ייעשה באופן שה 

יועמדו כנגד קבלת ערבות בנקאית  15%הנותרים, שמתוכם  30%כל פרוייקט ואילו החברה תעמיד את 
תשולם על פי אבני דרך לאורך הבנייה. פרעון המימון לחברה הסינית  15%מבנק בינלאומי מוכר ויתרת 

) או תעודת 4ל פי המוקדם מבין קבלת היתר אכלוס (טופס ייעשה על פני שנתיים שיתחילו להימנות ע
 גמר לכל פרוייקט. ככל שהצדדים יגיעו להסכמות ייחתמו הסכמים מיוחדים לביצוע כל פרוייקט בנפרד.

 
החברות הזוכות במסגרת  6הודיע משרד השיכון לחברה הסינית כי לא נבחרה בין  2016 בנובמבר 1ביום  

ת בניה זרות לביצוע בניה למגורים בהיקפים גדולים בישראל. החברה הקול הקורא שפרסם לחברו
ממשיכה את מגעיה עם החברה הסינית במטרה לבחון אפשרויות לשיתוף פעולה, ובמקביל פנתה 

  .עמןלחברות הזוכות במטרה לבחון אפשרות לשיתוף פעולה 
 

לניהול תחום המלונאות הסכמים מלונות), הפועלת ב -לחברה מאוחדת, מלונות הכשרת הישוב (להלן  .13
תמורת דמי שכירות אשר מורכבים בדרך כלל מתשלום שנתי קבוע ותשלום נוסף המבוסס על בתי מלון 

 שיעור ממחזור או מחזור הכנסות שנתי.
 
התקשרה מלונות עם נאות בוקר בע"מ בהסכם לשכירות וניהול מלון  2018בפברואר,  4בנוסף, ביום  

בשדה בוקר. בהתאם להסכם הניהול והתחייבות הבעלים על פיו, תקופת הניהול תחל עם השלמת 
. ההסכם 2018בדצמבר,  1חדרים הראשונים במלון ומסירתם לחברה, לא יאוחר מיום  95הבנייה של 

שנים.  10 -שנים, בכפוף לזכות של כל אחד מהצדדים לקצר את תקופת הניהול ל 15לתקופה של  הינו
שנים. כניסתו  5בהתקיים תנאים מסוימים, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את תקופת הניהול לאחר 

אישור  תלים העסקיים ובקבלהיתר, בקבלת אישור הממונה על ההגבשל ההסכם לתוקף מותנית, בין 
 יד הבנקאי שהעמיד מימון לבעלים.התאג

 
לחברה מאוחדת ולחברות בנות שלה רפיד שילוט חוצות (להלן: רפיד) הסכמי זיכיון עם רשויות מקומיות  .14

שונות. לצורך מילוי התחייבויותיה כלפי הרשויות המקומיות מפקידה רפיד ערבויות בנקאיות או מוסרת 
 2017בדצמבר,  31ות שהוצאו בגין ההתקשרויות הנ"ל ליום שטרות לפרעון עתידי. סך הערבויות הבנקאי

 מליון ש"ח. 6,390 -מסתכמים לסך של כ
 

  התחייבויות תלויות .ג
 

במהלך העסקים הרגיל החברה וחברות מוחזקות מעורבות במספר תביעות. העלויות שעשויות לנבוע מתביעות 
אלו, מופרשות רק כאשר יותר סביר מאשר לא שתיווצר חבות הנובעת מאירועי העבר, ושסכום החבות ניתן 

ן בכל אחת מהתביעות, לכימות או הערכה בטווח סביר. סכום ההפרשות שבוצעו מבוסס על הערכת מידת הסיכו
כאשר אירועים המתרחשים במהלך ההתדיינות המשפטית עשויים לחייב ביצוע של הערכה מחודשת של סיכון 
זה. הערכת החברה בדבר הסיכון מתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים. במידה והסדרי פשרה מוסכמים 

 על ידי שני הצדדים נכללת הפרשה בגובה ההסדרים כאמור. 
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 להלן יובאו פרטים בקשר עם התביעות שכנגד החברה: 1בסעיף 
 

 
מליון ש"ח. התביעה הוגשה  6-נגד החברה על סך של ככהוגשה תביעה  2013במאי,  26 בתאריך )א)       1  

בטענה כי החברה  התובעים), -ם של נספי השואה (להלןולהשבת נכסיעל ידי החברה לאיתור 
 נספי שואה. 20מחזיקה בנכסיהם של 

 
קודמת עם החברה באמצעות חברת השל המאה  20-רוכשים שהתקשרו בשנות ה 20-מדובר בכ 

 "זכרון אברהם" לרכישת קרקעות שונות, ובשל נסיבות שונות העסקה לא הושלמה.
השבת הכספים וכי הוסכם בין "זכרון אברהם" לחברה על ביטול העסקה  התובעים טוענים, 

המרה של הקרקעות בקרקעות אחרות. גם על  עימם ולאלו שלא הוסכם ,לרוכשים שדרשו בכך
 סקה זאת לא הבשילה והקרקעות נמכרו לצג ג'.ע

 
שהחברה על עצם ההחזקה של החברה בנכסי השואה ובנוסף  ירהצהתביעה דורשת שהחברה ת 

 נשוא התביעה לתובעים. תשיב את הקרקעות
 
תשלום שווי הקרקעות לפי שווין הריאלי היום או לחילופין לפי  הינה עבורהתביעה העיקרית  

 בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית והפירות שצמחו מהקרקעות. 1957תמורתן משנת 
 
ונים אין לרוכשים זכויות החברה הגישה כתב הגנה בו היא טוענת, כי בהתבסס על אישורים ש 

בקרקעות. לחילופין החברה טוענת, כי ככל שקיימות זכויות לרוכשים הרי שהם יהיו זכאים 
 .1957לתמורה שמוערכת משנת 

  
במהלך השנים התקיימו מספר דיונים בתיק אשר כללו הצגת ראיות, חקירות והגשת סיכומים  

דין, אשר קיבל את עמדת החברה לגבי -ן פסקנית 2016בספטמבר,  8על ידי שני הצדדים. ביום 
החברה שילמה בתקופת הדוח את הסכום המהווה את תמורת המקרקעין  חישוב גובה הפיצויים.

ביום התובעים הגישו ערעור והחברה הגישה ערעור כנגד.  לפי המכירה משוערך ליום התשלום.
 התיק הועבר למתן פסק דין.התקיים דיון ונשמעו טענות הצדדים כשבסופו  2017במרס,  22 -ה

 . אשר שולם אלפי ש"ח 393 -בפס"ד על סך כ החברה חוייבה שלפיו 
 
 גישה ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון.החברה להשבה ה 

 
 

על ידי החברה לאיתור ולהשבת  2015שנת במהלך  נוספותשלוש תביעות  כנגד החברה הוגשו ב)                  
בדומה לתביעה המוזכרת לעיל. סך התביעות  (להלן: החברה להשבה) נכסים של נספי השואה

טענה של התובעים שעל החברה  םמליון ש"ח. עיקר התביעות הינ 18.1 -שהוגשו מסתכמות בכ
התובעים  לשלם לתובעים את שווין של החלקות אשר נמכרו על ידי החברה ואשר הינן בבעלות

 שנספו בשואה. 
 

בשתי תביעות מתוך השלוש הושגה הצעת פשרה שקיבלה תוקף של פסק דין בו נקבע כי על          
מליון ש"ח. החברה שילמה את הסכום במהלך תקופת  4.9החברה לשלם לתובעים סך כולל של 

את עמדת אשר קיבל  2016בדצמבר,  28הדוח. בתביעה השלישית ניתן פסק דין חלקי ביום 
התובעים לחישוב גובה הפיצויים. החברה הגישה ערעור וקבעה הסדר דיוני עם התובעים לגבי 
הערעור. כל שנותר הינו קביעה של סכום הפיצוי לפי שווי הקרקעות היום בשל חילוקי דעות בין 

 שמאי החברה לשמאי התובעים.
   

ות דעת השמאי של החברה להשבה ניתן פסק דין שקיבל במלואו את חו 2017באפריל,  30ביום  
 מליון ש"ח אשר שולם. 9.86 -לגבי כל החלקות הנתבעות ובכך חייב את החברה בסכום של כ

  
הגיעו הצדדים להסכם פשרה, לפיו האופוטרופוס  2018בינואר,  15החברה הגישה ערעור, וביום  

 2.65יחזיר לחברה סך של  , 2017לאחר שזו פורקה בסוף שנת  ,הכללי שבא בנעלי החברה להשבה
 מליון ש"ח. בית המשפט העליון נתן להסכם הפשרה כאמור תוקף של פסק דין.
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 (המשך) )1

 
הוגשה כנגד החברה המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי בירושלים על  2017ביוני,  4 בתאריך  )ג       

ידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ ("החברה להשבה") והאפוטרופוס 
"המבקשים") בה התבקש בית המשפט על ידי  –הכללי ("אפ"כ") (החברה להשבה ואפ"כ יחד 

 המבקשים להורות כדלקמן:
 

מחזיקה בנכסים של נספי השואה שמקורם ברכישת זכויות בקרקעות  להכריז כי החברה .1
 ביקנעם, כמפורט בהמרצת הפתיחה.

 
 1979(סעיף יתרות כספיות) בהסכם שנכרת בין אפ"כ לחברה בשנת  7להצהיר כי סעיף  .2

בענין נכסי נעדרים בטל עקב הטעיית אפ"כ על ידי החברה, ולהתיר לאפ"כ לתבוע את 
כם בגין זכויות של רוכשים נעדרים שאינם נספי השואה, במסגרת תוצאות ביטול ההס

הליך נפרד בהמשך. בנוסף ביקשו המבקשים בהמרצת הפתיחה סעדים נוספים הקשורים 
לבקשות דלעיל, ובהם מינוי שמאי לקביעת שווי קרקעות, מתן הוראות להשיב לחברה 

 להשבה את שוויין העדכני של החלקות ובקשות חלופיות לאלה.
 

החברה, בהסתמך על דעת יועציה המשפטיים, דוחה מכל וכל את טענות המבקשים ונערכת 
להגשת כתב תשובה, אשר יכלול בין היתר, טענות נגדיות בדבר התקפות המשפטיות של 

 הדרישות אשר הועלו בהמרצת הפתיחה.
 

ן לחברה יכולת כמו כן, בשלב מקדמי זה, ומכיוון שלא נכללו סכומי תביעה בהמרצת הפתיחה, אי
 להעריך את השלכותיה האפשריות על נכסי החברה ותוצאותיה הכספיות.

 
 .MLP PRUSZKOW SP. ZO.O תחת חברת ת בפוליןות הפועלומאוחד בשנת הדוח קיבלו חברות א)  )2 

 מליון זלוטי. 8.8 -תשלום מלא של דמי שימוש בסך כתביעה בגין אי 
 

בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים יותר סביר להערכת הנהלת החברה המאוחדת   
מאשר לא סביר שהתביעה תדחה. בהתאם לכך, החברה המאוחדת לא כללה הפרשה בדוחותיה 

 הכספיים.
 

דרישה        MLP SP.O.O S.K.Aקיבלה חברה מאוחדת הפועלת בפולין  2014בינואר,  16ב)      בתאריך           
מליון זלוטי בשל חריגות אחסון על פי הוראות החוק, בעקבות כך  5.4 -לתשלום סכום של כ

הופקעו נכסים בקבוצה על ידי רשויות האכיפה בפולין. התיק מתנהל בערכאה ראשונה בבית 
 המשפט.

   
לדעת הנהלת החברה המאוחדת, בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, יותר סביר                     

ר שהתביעה תדחה, ובהתאם לכך, החברה המאוחדת לא כללה הפרשה בדוחותיה מאשר לא סבי
 הכספיים.

 
 

") הוגש כתב תביעה Mill-Yon(להלן: " MILL-YON GDANSK S.P ZOOכנגד חברה מאוחדת   )3
ניין הממוקם באחד מפרוייקטי תביעה הוגשה על ידי ועד בית של במליון זלוטי. ה 6.9-על סך כ

. טענתה העיקרית של התביעה נוגעת לפגמים באיכות של הריצפה של Mill-Yonהבנייה של 
בסס על חוות דעת החניון התת קרקעי ולעבודות בידוד מים שנעשו בבניין. לדעת ההנהלה בהת

ן שטחים ציבוריים נשוא אין את הסמכות להגיש תביעה לעיניהבית  דלוע יועציה המשפטיים
לא נעשו שום  שלפיה ע"י חוות דעת של מהנדס בלתי תלויהתביעה. כמו כן, ההנהלה נתמכת 

פגמים עם עבודת בידוד המים בבניין ואלו נעשו בקו ישר עם דרישות הפרוייקט וחוקי הבניה. 
אפשרות שבה , כי סכום התביעה מופרז וחסר פרופורציה לכל Mill-Yonבנוסף, נטען על ידי 

להערכת לעשות כן.  Mill-Yonלבצע תיקון שהיה נדרש אם יהיה מוכח כי על  Mill-Yonתידרש 
יותר סביר מאשר לא סביר  הנהלת החברה בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים

 לא כללה החברה המאוחדת הפרשה בדוחותיה הכספיים. ,שהתביעה תדחה. בהתאם לכך
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 (המשך) חייבויות תלויותערבויות, התקשרויות והת -: 27באור 

 
 (המשך) התחייבויות תלויות .ג

 
 הארכת ההיתר לשימוש חורג -הפאואר סנטר)  -המרכז המסחרי בצומת ירקון (להלן )4
 
 

בקשר לנכס האמור התקיימו הליכים  .1999שנת מסנטר,  בפאואר 51%הינה הבעלים של  החברה א.
 תכנוניים ו/או משפטיים, לרבות הליך פלילי, בקשר לשימוש חורג במתחם. 

 
הסדר הטיעון בתיק הפלילי, במסגרתו החברה הורשעה על פי הודאתה בעבירות שעניינן  בעקבות .ב

ירת בנייה בנוגע שימוש בנכס ללא היתר לשימוש חורג (החברה המאוחדת לא הורשעה בכל עב
לתוקף היה אמור להיכנס צו הפסקה שיפוטי דחוי לנכס, אשר  2013בינואר,  17לנכס), ניתן ביום 

 2,000 -צו הריסה דחוי של שטח בן כ וכן"). ת השימושחודש ממועד מתן הצו ("צו הפסק 30בתום 
חר המועד ("צו ההריסה") אשר היה אמור להיכנס לתוקף תשעה חודשים לא מ"ר מתוך המבנה

  .שולםהושת על החברה המאוחדת קנס, אשר בו ייכנס לתוקף צו הפסקת השימוש. כמו כן, 
 

החברה הגישה לבית משפט שלום בקשה דחופה להארכת מועד לביצוע צו הפסקת השימוש,  ג.         
על ידי כב' בית המשפט לעיכוב צו הפסקת השימוש  2015בעקבותיה ניתנה החלטה בחודש יולי 

ד למתן החלטה. במסגרת ההחלטה נקבע כי בא כוח המדינה נדרש לעדכן את כב' בית המשפט ע
 בכל התקדמות משמעותית באפיק התכנוני ו/או באפיק הבקשה לשימוש חורג.

   
דחתה הועדה המחוזית את בקשת החברה ויתר הבעלים בנכס לשימוש חורג,  2016בחודש ינואר,  ד.         

, 1.10.2017ובגין החלטה זו הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי, מחוז מרכז. ביום 
נדחתה העתירה, תוך שבית המשפט קבע, כי ככל שתבוטל ההכרזה החקלאית במקרקעין, או ככל 

 רטת, יהיה מקום לשקול מחדש את הבקשה לשימוש חורג. שתוכן תכנית מפו
 

בד בבד עם ההליכים לאישור השימוש החורג בפני הוועדה, הגישה החברה בקשה למועצה  
כי הבקשה לביטול  הוחלט 17.1.2017הארצית לביטול הכרזה על הקרקע כחקלאית. בדיון מיום 

וועדה המקומית לתכנון ובניה פתח החקלאית בקשר לנכס תוגש על ידי העל הקרקע ההכרזה 
 תקווה.

 
כנגד הימשכות ההליכים התכנוניים, משך כעשור, בעניינו של הוגשה עתירה  18.2.2018ביום  ה.         

"המסמך התכנוני", שאישורו הוא תנאי לקידום תכניות מפורטות, ולאחר מכן, הוצאת היתרי 
המשפט לקצוב לרשויות התכנון זמן לאישור . בעתירה, התבקש בית במתחם ירקוניםבנייה, 

 המסמך התכנוני, על מנת שיתאפשר לקדם תכניות מפורטות והיתרי בנייה.
 

מוצג בספרי החברה על בסיס דמי השכירות, לתקופה שלהערכת החברה המאוחדת ישמש  הנכס .ו        
ההנהלה בשימוש ובתוספת היוון דמי שכירות עתידיים בהתחשב בהערכת הנכס כשטח מסחרי 

  בנכס כבית אריזה.
  

, ת השימושהפסק צו השלכות את גם בתוכו גילם החברה בספרי הנכס של שוויו, שכאמור מאחר 
 .השווי לגבי החברה הנהלת בהערכות לשינוי הביא לא, פורמלי באופן הצו שמתן הרי

 
  

החברה הגישה במועדים  - והבנייה התכנון לחוק 197 לסעיף בהתאם לפיצוי החברה תביעות ז.        
ש"ח כל אחת (לא כולל ריבית והפרשי  104,360,977שונים שתי תביעות בגין ירידת ערך בסך של 

 . 3/10"מ ותמ 21/3"מ תמהצמדה), בגין אישור 
 

יצרה פוטנציאל תכנוני אשר נפגע  16/2000קבעה ועדת הערר כי תוכנית פת/ 21/3"מ לתמביחס  
 כאשר לאחר הליכים שמאי מכריעוהעבירה את בירור התביעה ל 21/3מ"מ עקב אישורה של ת

אלא שהוועדה המקומית הגישה ערעור על מינויו של  שונים שהתקיימו מונה שמאי מכריע,
השמאי המכריע ובקשה לעיכוב הליכים זאת מהטעם שביקשה שהתביעה תתברר מול טריבונל 

ליך השמאות עוכב (בהחלטת בית משפט מחוזי של שלושה שמאים (ולא רק בפני שמאי אחד).  ה
 ) התקיים דיון בערעור והחברה ממתינה לפסד דין.  24.11.2016מיום 

 
החליטה הועדה המקומית לדחות את התביעה, ובגין החלטה זו הגישה החברה  3/10"מ לתמביחס  

טרם . החברה הגישה בקשה לוועדת הערר להקפיא את הבירור בתביעה, ערר לוועדת הערר
  .התקבלה החלטה בבקשה זו
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 (המשך) ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות -: 27באור 
 

 (המשך) התחייבויות תלויות .ד
 
 (המשך) הפאואר סנטר) -להלןהמרכז המסחרי בצומת ירקון (        )4

   
סבא לפיה קיבלה החברה המאוחדת את החלטת בית משפט השלום בכפר  2017במאי,  22ביום  ח.

 . 2017בספטמבר,  1ההפסקה השיפוטי למתחם וצווי השימוש במקרקעין ייכנסו לתוקף ביום  צו
  

הגישה החברה המאוחדת ערעור על החלטה זו וכן בקשה לעיכוב ביצוע פסק  2017בחודש יולי  
התקבלה החלטת בית המשפט המחוזי, לפיה ביצוע פסק הדין יעוכב  2017הדין. בחודש אוגוסט, 

החליט בית המשפט  2017בספטמבר  24עד קבלת החלטה אחרת. בדיון מוקדם שנקבע ביום 
המחוזי בלוד להמליץ למדינה להחזיר את הדיון למועצה הארצית לתכנון ובנייה, בין היתר, על 

וכי עד מתן החלטה  ת להשמיע את טענותיה בפני המועצהמנת שתינתן לחברה המאוחדת הזכו
 החלטה של בית משפט השלום.אחרת, יעוכב ביצוע ה

  
 הודיעה המדינה כי היא אינה מקבלת את המלצת בית המשפט המחוזי,  2017בחודש אוקטובר  

הוגש כתב תשובה מטעם  2018בפברואר,  1ביום וביקשה כי ייקבע מועד להגשת כתב תשובה. 
 .המדינה, טרם נקבע מועד לדיון בעתירה

 
דנים),  -ות כי נמסרה לה הודעה על ידי דנים השקעות בע"מ (להלן דיווחה מלונ 2016במאי,  29ביום  )5

ל, בהתאם להוראות ההסכם והמונים ים המלח בדבר סיום הסכם הניהבעלים של מלון רויאל רי
העוסקות בזכות הבעלים לקצר את תקופת הניהול. לאור האמור לעיל, הסכם הניהול של המלון הסתיים 

 . 2016באוגוסט,  31ביום 
 

דנים),  -ין מלונות לבין דנים השקעות בע"מ, הבעלים של מלון רויאל רימונים ים המלח (להלן ב  
 מתקיימים הליכים משפטיים כמפורט להלן:

 
 

 המרצות פתיחה שעניינם סעד הצהרתי א.
 

המרצת פתיחה שהוגשה על ידי מלונות בקשר עם תקפות הודעה על ביטול הסכם הניהול  .1
שנשלחה על ידי דנים, במסגרתה ניתן לחברה, לבקשתה, צו מניעה האוסר על דנים 

 להפסיק בפועל את ההתקשרות מכוח הודעת הביטול האמורה. 
 

להצהיר כי הסכם  המרצת פתיחה שהוגשה על ידי דנים, במסגרתה מתבקש בית המשפט .2
הניהול מבוטל וכי על מלונות לפנות את המלון, וזאת בשל הפרות, לכאורה, של הסכם 

 הניהול.
 

המרצת פתיחה שהוגשה על ידי דנים בקשר עם תנאי האירוח של בעלי השליטה בדנים  .3
 ובני משפחותיהם במלון.

 
לעיל, המנוהלים במאוחד, הסתיימו , הדיונים בהליכים משפטיים המתוארים למועד הגשת הדוחות נכון

  ונמצאים בהמתנה לפסק דין.
 

 תביעות כספיות ב.
 

תביעה כספית אשר הוגשה על ידי מלונות בגין חובות דנים (חלק מהחובות של בעל  .1
מליון ש"ח. נכון למועד הגשת הדוחות, הסתיים  5.6השליטה בדנים), בסכום כולל של 

 ב של הגשת סיכומים.ההוכחות בתיק והוא נמצא בשל בשל
 

תביעה של דנים ובעל השליטה בדנים נגד מלונות ונושאי המשרה בחברה ו/או עובדי  .2
מליון ש"ח בקשר עם נזקים, שנגרמו לתובעים בעת  1מלונות ("הנתבעים"), בסך של 

 .במלוןאירוח התובעים ו/או גורמים הקשורים לתובעים 
 

 אלפי ש"ח.  800בקשר עם קיזוז כספים שביצעה מלונות כדין בסך של  הליכים .3
 

 ההליכים עם בקשר טיעוניה סיכויי, המשפטיים יועציה דעת חוות על בהסתמך מלונות להערכת
 .להידחות מסיכוייהם גבוהים להתקבל לעיל המפורטים הכספיים המשפטיים

 
מאוחדת שלה, וכנגד שלושה נתבעים נוספים שאינם הוגש כנגד מלונות, חברה  2016במרס,  16בתאריך  )6

קשורים לחברה כתב תביעה ובקשה לאישור תובענה כייצוגית. במסגרת הבקשה נטען כי המלונות 
, הנזק המצרפי לכלל 1983-הנתבעים אינם עומדים בהוראות חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג

 100,900טענת המבקש, הוערך על ידו בסך של הקבוצה שנגרם לכאורה על ידי כל המלונות הנתבעים, ל
התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בנצרת, שבעקבותיו בהתאם להמלצת  2017ליוני,  11ביום אלפי ש"ח. 

 בית המשפט, הבקשה נמחקה ללא מתן צו להוצאות.
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 (המשך) ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות -: 27באור 
 
 (המשך)  התחייבויות תלויות .ג

 

 הפסיקה החברה לנהל את מלון סנטרל פארק באילת עקב סיומו של הסכם ניהול. 2016במרס,  15ביום  )7
 

 נמסר לחברה כתב תביעה שהוגש על ידי בעלת המלון, אין און דה פארק בע"מ 2016באוגוסט,  24ביום  
בקשר  אין און דה פארק בע"מ לונות לביןעד לאחרונה נוהל משא ומתן בין מ ש"ח.מליון  7 -בסכום של כ

בנובמבר,  27, אולם הוא לא צלח לכדי חתימה על הסכם מחייב. ביום מלונותלהמשך ניהול המלון על ידי 
כתב  מלונותאת כתב ההגנה לתביעה שהוגשה ע"י בעלת המלון, כמו כן הגישה  מלונותהגישה  2016

לשאת במסגרת ניהול המלון.  מלונותנאלצה , בגין סכומים שמליון ש"ח 3.9 -תביעה שכנגד בסכום של כ
בהסתמך על יועציה  מלונותכתב הגנה לתביעה שכנגד. להערכת  מלונותהגישה  2017לפברואר,  1ביום 

 המשפטיים, יותר סביר מאשר לא שהתביעה העיקרית תדחה והתביעה שכנגד תתקבל בחלקה.
 

העירייה הוציאה שומות מתקנות בגין ארנונה התקבל מכתב מעיריית נצרת, לפיו  2017במרס,  16ביום  )8
עבור מלון המעיין בנצרת. הסכום הכולל הנדרש על ידי העירייה בגין השומות  2011-2017לשנים 

מליון ש"ח כולל ריבית והפרשי הצמדה. הצדדים נמצאים בשלבים מתקדמים של  1.2המתוקנות הינו 
 שומות.מ"ומ לפשרה בסכום הנמוך משמעותית מהסכום הנדרש ב

      
קיבלו חברות מאוחדות מענקים מאת המדינה בגין  ,1959-בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט )9

שאושרו על ידי מרכז ההשקעות וכן  המלונותהשקעות ברכוש קבוע שבוצעו במסגרת תכניות הרחבת 
אם  .ב האישורת בעמידה בתנאי כתיקבלת המענקים והטבות המס כאמור מותנ. הטבות מס מסוימות

בצירוף לא תעמודנה החברות בתנאים הדרושים יהא עליהן להחזיר את המענקים ואת סכומי ההטבות 
הקבוצה עומדות בתנאי כתב  חברות הדיווח למועדההנהלות,  הערכתריבית פיגורים מיום קבלתם. ל

 .האישור
 

בסך  שבח והיטל השבחההגישו לחברה ולחברות מאוחדות שומות על תשלומי מס  שבחרשויות מס  )10
והחברות מאוחדות, החברה לדעת הנהלת החברה הגישה השגות לשומות אלה.  ש"ח.מליון  2של 

 בדוחות הכספיים בגין תביעות אלו. , אין צורך בהפרשההמשפטיים בהסתמך על חוות דעת יועציהן
 

וקניון  הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ -ת ומאוחד ותחבר והכנסה שקיבלת מס ולעניין שומ )11
 '.ד29, ראה באור שבעת הכוכבים בע"מ

 
בנוסף לתביעות המפורטות לעיל הוגשו נגד החברה וחלק מחברות המאוחדות תביעות משפטיות  )12

התביעות הנ"ל נכללה בדוחות  כלל ש"ח. בגין מליון 4 -כ נוספות במהלך העסקים הרגיל בסך כולל של
 היועציםבהתבסס על חוות דעת  ות החברותש"ח, אשר לדעת הנהל אלפי 450 -כ הכספיים הפרשה בסך

 המשפטיים, מספיקה לכיסוי התביעות הנ"ל.
 

 דוחות רווח והפסד פירוטים נוספים לסעיפי -: 28אור ב
 
 אחזקת נכסים להשכרה עלות .א

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 צמברבד 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 32,786  28,341  36,661  חשמל, מסים וארנונה
 12,840  12,985  15,395  שמירה וניקיון

 4,748  4,576  5,017  שכר והוצאות נלוות
 3,520  3,405  3,072  שיווק

 21,062  21,268  21,925  אחרותאחזקה הוצאות 
       
  82,070  70,575  74,956 

 
 עלויות עסקות בנייה .ב

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 95,016  36,681  63,043  עלויות
 5,425  6,174  6,213  הוצאות הנהלה וכלליות שלא נזקפו לעלויות הבנייה

       
  69,256  42,855  100,441 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  68-ג  - 

 (המשך) דוחות רווח והפסד פירוטים נוספים לסעיפי -: 28אור ב
 

 שילוט חוצותעסקי הפעלת הוצאות  .ג

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 34,789  31,766  35,077  , זכיונות ואחזקההוצאות יצור
 10,519  9,271  8,654  הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

 370  316  258  פחת והפחתות
       
  43,989  41,353  45,678 

 
 בתי מלוןעסקי הוצאות הפעלת  .ד

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 119,224  106,604  91,525  ת והוצאות נלוותומשכור
 48,916  41,875  31,121  תצרוכת מזון ומשקאות
 60,540  52,759  42,057  הוצאות אחזקה ותפעול

 56,507  44,528  31,091  שכר דירה
 18,104  19,054  17,294  פחת והפחתות

       
 303,291  264,820  213,088  הכל הוצאות הפעלה-סך

       
 24,574  21,822  941,19  הוצאות הנהלה וכלליות

 10,788  12,047  058,12  ושיווקפרסום 
       
  245,087  298,689  338,653 

 
 

 עסקי אנרגיההפעלת עלות  .ה

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 )2,324(  -  -  חיפושי גז ונפט ביטול הפרשה בגין 
 772  -  -  משכורות והוצאות נלוות
 2,122  -  -  הוצאות הנהלה וכלליות

       
  -  -  570 
  

 
 כלליות ואחרות ,הוצאות הנהלה .ו

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 29,577  29,699  755,29  שכר והוצאות נלוות
 633  1,000  1,564  פחת והפחתות

 271  1,321  236   ואבודיםחובות מסופקים 
   4,570  6,691  12,559  יעוץ, משפטיות ובקורת

 19,165  17,217  16,175  הוצאות אחרות
       
  60,289  55,928  54,216 

  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  69-ג  - 

 (המשך) דוחות רווח והפסד פירוטים נוספים לסעיפי -: 28אור ב
 
 מימון הכנסות .ז

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 8,186  -  507  שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים שיועדו לרווח והפסד
 574  450  -   ריבית ודיבידנד מניירות ערך

 4,524  3,387  2,904  בגין הלוואות ופקדונות בתאגידים בנקאיים
 348  3,505  24,232  בגין הפרשי שער ואחרים

       
  27,643  7,342  13,632 

 
 הוצאות מימון .ח

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 -  709  -  שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שייעדו לרווח והפסד
 65,911  55,321  55,474  בגין התחייבויות לזמן ארוך

 43,782  48,149  56,422  רות חובאג בגין
 3,613  3,450  6,250   בגין אשראי לזמן קצר

 25,483  6,391  7,043  מימוש ושינוי בשווי הוגן של עסקאות גידור מטבע חוץ
 20,257  5,514  65,12  בגין הפרשי שער ואחרים

       
  130,315  119,534  159,046 

 
 , נטואחרות (הוצאות) הכנסות .ט
 

 
 

 
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
   2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח   
        

 68,849  -   -  )1 רווח ממכירת מלון רימונים אילת
 -   )6,216(  )13,783(  )2 הוצאות ראשוניות לייזום התחדשות עירונית

 )5,882(  )1,117(  900  )3 לירידת ערך מלונות )הפרשהביטול הפרשה (
 )3,950(  )7,446(  )13,634(  )4 הוצאות בגין יישוב תביעות

 -   )2,300(  -   הוצאות בגין סיום הסכם ניהול
 1,168  3,198  353   הכנסות ממכירת נדל"ן שנמכר בשנים קודמות

 )1,933(  )1,451(  )424(   הוצאות בגין פרויקטים שלא יצאו לפועל
 -   )900(  )317(   הפרשה לחוזה מכביד

 13  )81(  33   רווח (הפסד) ממימוש רכוש קבוע
 223  )500(  )268(   הכנסות (הוצאות) אחרות

        
   )27,140(  )16,813(  58,488 
 
הודיעה מלונות כי חברה בת בשליטה מלאה שלה, מלון נפטון בע"מ ("נפטון")  2014באוקטובר,  28ביום  )1

מזכויותיה  66.67%התקשרה, בהסכמים שונים עם איסתא נכסים בע"מ וסלע קפיטל נדל"ן בע"מ למכירת 
השיתוף  . במקביל לחתימה על הסכמי המכר והסכםח"שמליון  200 -במלון רימונים אילת בתמורה ל

במרס,  9במקרקעין חתמו הצדדים על הסכם ניהול של הנכס על ידי נפטון, החל ממועד ההשלמה. ביום 
הושלמו כל התנאים המתלים לעסקה. בעקבות השלמת הסכמי המכר רשמה מלונות בדוחותיה  2015

  .ח"שמליון   69 -רווח הון לפני מס בסך של כ 2015הכספיים לשנת 
 

"הכשרת הישוב התחדשות אורבנית בע"מ". -מאוחדות "הישוב החדש בע"מ" ובאמצעות חברות  )2
 

של מלון  הפרשה לירידת ערך רכוש קבוע ביטול רשמה חברה מאוחדת "מלונות"בתקופת הדוח,  )3
 .שנרשמה בשנה קודמתשבניהולה 

 

  .)1( 'ג 27ראה באור  )4          



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  70-ג  - 

 
 הכנסההמסים על  -: 29באור 

 
 על חברות הקבוצהחוקי המס החלים  .א

 
 חברות בישראל .1

 
 1985-חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה     )א

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט 2008במדד המחירים לצרכן. החל משנת 
 .2007בדצמבר,  31מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  תיאומים

 
 1969-חוק עידוד התעשייה (מסים), תשכ"ט     )ב

 
מעמד של "חברה תעשייתית" כמשמעותו בחוק זה. בהתאם למעמד זה ומכוח לחברות בקבוצה 

ם מוגדלים לגבי ציוד תקנות שפורסמו זכאיות החברות לתבוע, ואף תבעו, ניכוי פחת בשיעורי
 תעשייה, כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים. המשמש בפעילות

 
 חברות מאוחדות מחוץ לישראל .2

 
 מושבן. החברות המאוחדות, שמקום התאגדותן מחוץ לישראל, נישומות לפי חוקי המס בארצות

 
 

 שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה ב.
 

 חברות מאוחדות בישראל
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2016בדצמבר 
לשיעור של  2017בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2017 –), התשע"ז 2018 -ו 2017
 .23%לשיעור של  2018בינואר,  1) והחל מיום 25%(במקום  24%

 
 .26.5%הינו  2015ובשנת  25%הינו  2016, בשנת 24%הינו  2017החברות בישראל בשנת שיעור מס 

 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים פורסם  2013בחודש אוגוסט 

וזאת החל מיסוי רווחי שערוך הוראות לגבי כולל בין היתר  החוק .(חוק התקציב) 2013-), תשע"ג2014-ו 2013
, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות 2013באוגוסט  1מיום 

ת כפל מס העלולים לחול המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניע
 .פורסמו טרם כאמור תקנותעל נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, 

 
 חברות מאוחדות מחוץ לישראל 

 
ועל חברה מאוחדת שמקום מושבה ברומניה  19%על חברות מאוחדות שמקום מושבן בפולין חל מס בשיעור של  

 .16%חל מס בשיעור של 
 
 ויתרות ניכוי בשל אינפלציה להעברה הפסדים ג.

 
מיליון  573-כ – 2016בדצמבר,  31( ח"שמיליון  645 -כ של לחברה הפסדים להעברה בסך 2017בדצמבר,  31ליום  

 2017בדצמבר,  31 רכי מס של חברות מאוחדות המועברים לשנים הבאות מסתכמים ליוםוההפסדים לצ). ח"ש
 ). ח"שמיליון  634-כ – 2016בדצמבר,  31( ח"שמליון  752 -בסך כ

 
 

 ).' להלןהסעיף  בגין חלק מההפסדים נרשמו מסים נדחים לקבל (ראה 
  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  71-ג  - 

 (המשך) הכנסההמסים על  -: 29באור 
 
 שומות מס .ד

 

נחשבים כשומה סופית לפי סעיף  2012 המס דוחות החברה והחברות המאוחדות שהוגשו עד וכולל שנת .1
  .לפקודת מס הכנסה 145

 

קיבלה הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ, חברה בת בבעלות  2015במהלך חודש אוקטובר,  .2
הכשרה קניונים) שומת מס הכנסה, לפיה נדרשת הכשרה קניונים  –ושליטה מלאה של החברה (להלן 

בגין דיבידנד, אשר התקבל מחברה הבת שלה קניון שבעת הכוכבים  ח"שמליון  25לתשלום מס בסך של 
 25וביום  ,, אשר מקורו לטענת פקיד השומה ברווחי שערוך2012בשנת  "שבעת הכוכבים") –(להלן 

(ב) לפקודה על ידי פקיד השומה בענין 152נקבע להכשרה קניונים שומה בצו לפי סעיף  2016בדצמבר 
 זה.

 
בבעלות  בתחברת קניון שבעת הכוכבים בע"מ, חברה  –קיבלה חברה מאוחדת  2015בדצמבר,  21ביום  

השפיטה לשנים שבעת הכוכבים), שומות מס על פי מיטב  –(להלן  הכשרה קניוניםושליטה מלאה של 
ה לצרכי לפיהם קיימים מספר סעיפים שלטענת פקיד השומה אינם ניתנים לניכוי כהוצא ,2013 – 2011

שאינה זכאית לנכות הוצאות מימון המיוחסות לחלוקת הדיבידנד כאמור.  ,וכןהכוכבים מס על ידי שבעת 
(ב) לפקודה על ידי פקיד השומה  152נקבע לשבעת הכוכבים שומה בצו לפי סעיף  2017בפברואר,  8ביום 

 בעניין זה.
 

תחוייב חתמו החברות על הסכם שומות בדרך של פשרה עם פשמ"ג, לפיו  2017בדצמבר,  24בתאריך 
 2013וכן יתואמו הוצאות מימון בשנת  2012הכשרה קניונים במס חברות בגין דיבידנד שחולק בשנת 

מליון ש"ח בכל אחת מהשנים  8.7 -מליון ש"ח. מנגד, שבעת הכוכבים תהיה זכאית לניכוי של כ 30 -בסך כ
אמור, הוא יועבר , ובמידה ובאחת משנות המס כאמור לעיל לא תוכל לנכות את הסכום ה2014-2028

לשנים הבאות ויותר לניכוי כנגד הכנסות שבעת הכוכבים. כמו כן, נקבע בהסכם השומות, כי במידה 
, יתרת הניכוי כאמור שטרם נדרשה תוכר 2028ושבעת הכוכבים תמכור את הקניון לפני תום שנת המס 

 לה כחלק מהמחיר המקורי של הנכס. 
 

מליון  6 -ס בגין השומות כאמור הסתכמו במאוחד נטו, בסך של ככתוצאה מהאמור לעיל, סך הוצאות המ
 ש"ח ונרשמו כהוצאה בשנת הדוח.

 
 מסים נדחים .ה

 
 :ההרכב

 

   

 בגין
 התחייבויות
 בשל סיום
-יחסי עובד

  מעביד, נטו

 בגין 
 רכוש
  קבוע

בגין 
שערוך 
נדל"ן 

  להשקעה

 בגין
 מקרקעין
ומבנים 
  בהקמה

 בגין
 הפסדים
 וניכויים
  מועברים

 בגין
 סעיפים
 סה"כ  אחרים

 ח"שאלפי   
               

 )356,842(  6,706  84,200  )15,501(  )418,795(  )16,279(  2,827  6201, בינואר 1 יתרה ליום
               

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 2,271  )111(  )814(  -   3,196  -   -   כספיים של פעילויות חוץ

 )17,318(  )823(  -   -   -   )16,495(   -   שינויים לרווח כולל אחר
 37,849  )632(  )11,120(  2,047  45,777  2,150  )373(  הפרשים בגין שינוי בשיעור המס

 )24,048(  )151,1(  26,044  )1,935(  )43,361(  )3,496(  )149(  במשך השנהשינויים 
               

 )358,088(  3,989  98,310  )15,389(  )413,183(  )34,120(  2,305  2016בדצמבר,  31 יתרה ליום
               

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 )6,784(  )13(  605  -  )7,376(  -  -  כספיים של פעילויות חוץ

 )1,642(  )1,642(  -  -  -  -  -  שינויים לרווח כולל אחר
 4,364  3,486  17,922  1,289  *))16,772(  )1,500(  )61(  לרווח או הפסדשינויים 

               
 )362,150(  5,820  116,837  )14,100(  )437,331(  )35,620(  2,244  2017בדצמבר,  31 יתרה ליום

 
 ) לעיל.2*)  ראה סעיף ד'( 
 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  72-ג  - 

 (המשך) הכנסההמסים על  -: 29באור 
 
 
 (המשך) מסים נדחים ה.  
 
 

 בדצמבר 31 ליום   
  2017  2016 
 ח"אלפי ש  

     מוצג בדוחות הכספיים כדלקמן:
     

 19,178  18,967  נכסים לא שוטפים
 )377,266(  )381,117(  התחייבויות לא שוטפות

     
  )362,150(  )358,088( 

 
 
 
בדוחות הכספיים לא נכללו מסים נדחים בגין חלק מההפסדים וניכויים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים  

הפסדים מעסק והפרשים בעיתוי) ובגין  –בעיתוי זקיפתן של הכנסות והוצאות בספרים ולצורכי מס (להלן 
 הפסדי הון לצורכי מס בשל היעדר וודאות בדבר מימושם בעתיד הנראה לעין כדלקמן:

  
 בגין הפסדים מעסק והפרשים בעיתוי

 
בגין הפסדים לצורכי מס בסך  ח"שמליון  87 -כלא הוכרו בחברה נכסי מסים נדחים בסך  2017בדצמבר,  31ליום  

בגין הפסדים לצורכי מס  ח"שמליון  87-מסים נדחים בסך של כ – 2016בדצמבר,  31(ליום  ח"שמליון  380 -כ
 116 -לא הוכרו מסים נדחים בסך כ 2017בדצמבר,  31) ובגין חברות מאוחדות ליום ח"שמליון  378-בסך של כ

מליון  99-מסים נדחים בסך כ – 2016בדצמבר,  31(ליום  ח"ש מליון 533בגין הפסדים לצורכי מס בסך  ח"שמליון 
 ).ח"שמליון  437בגין הפסדים לצורכי מס בסך של  ח"ש

 
 בגין הפסדי הון

 
בגין הפסדי הון לצורכי מס  ח"שמליון  7 -לא הוכרו בחברה נכסים מסים נדחים בסך כ 2017בדצמבר,  31ליום  

), ח"שמליון  25-בגין הפסדי הון בסך של כ ח"שמליון  6 -כ 2016בדצמבר,  31(ליום  ח"שמליון  32 -בסך של כ
 ח"שמליון  9 -לצורכי מס בסך כ הון בגין הפסדי ח"שמליון  2 -כ 2017בדצמבר,  31ובגין חברות מאוחדות ליום 

 ).ח"שמליון  9-בגין הפסדי הון בסך של כ ח"שמליון  2-כ 2016בדצמבר,  31(ליום 
 
 

 והפסדמסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח  .ו
 

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 ח"אלפי ש  
       

 13,671  16,941  16,002  מסים שוטפים
 )6,546(  24,048  17,342  *)  מסים נדחים

 -    )37,849(  -  השפעת שינוי בשיעור המס
 998  940   11,249  *)  מסים בגין שנים קודמות

       
 8,123  4,080  44,593  מסים על ההכנסה

 
 

 ) לעיל.2*)  ראה סעיף ד'(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  73-ג  - 

 (המשך) הכנסההמסים על  -: 29באור 
 

 ס תיאורטימ .ז
 

בדוח רווח  וההוצאות, הרווחים וההפסדים בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תלהלן מובא
 :שנזקף בדוח רווח והפסדמסים על ההכנסה , לבין סכום הסטטוטורישיעור המס במס לפי  יםהיו מתחייבוהפסד 

 
 

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 ח"אלפי ש  
       

 125,514  130,330  63,546  לפני מסים על ההכנסהרווח 
       

 %26.5  %25  %42  עור המס הסטטוטורי יש
       

 33,261  32,583  251,15  הסטטוטורי  המסלפי שיעור מס 
       

       מס (חסכון במס) בגין:
       

פטורות, הפרשי עיתוי  הכנסותבניכוי הוצאות לא מוכרות, 
 1,162  644  1,194  אחרים ורווחי הון, נטו

 11,575  14,013  21,273  רכי מס בגינם לא נזקפו מסים נדחיםוהפסדים לצ 
 )3,760(  )2,237(  )446(  חלק הקבוצה בהפסדי (רווחי) חברות כלולות 

 -    )37,849(  475  הפרשים בשל שינוי בשיעור המס
 )4,512(  )4,557(  )4,049(  הפרש בשיעור מס בגין חברות בחו"ל

 998  940  11,249  קודמות שניםמסים בגין 
בגינו מסים מס בגין דיבידנד מחברה מאוחדת שלא נוצרו 

 -    1,280  2,843  נדחים בעבר
 )32,944(  -  -  ביטול עתודה למס בגין מכירת נכס פטור ממס בחו"ל

 2,343  )737(  )3,197(  הפרשים בבסיס המדידה לצרכי מס ואחרים
       

 8,123  4,080  44,593   מסים על ההכנסה
 
 

 שעבודים -: 30באור 
 

 בחברה א.
 

     רשמה החברה  ,2017בדצמבר,  31ליום  ח"ש מליון 46.4 -כ של בסךשיתרתה  הלהבטחת פרעון הלווא )    א. 1
של החברה וחברות על מקרקעין  לטובת תאגידים בנקאיים ואחרים מדרגה ראשונה שעבודים

חברה מניות של  מאוחדות בבעלות מלאה. כמו כן שיעבדה החברה לטובת תאגידים בנקאיים ואחרים
לתאגידים נתנה החברה  מתאגידים בנקאייםכבטחון לאשראים שקיבלה החברה . כמו כן, מאוחדת
 .ויתרות עו"ש בחשבונות הבנקים שלהאלה זכות לקיזוז יתרות זכות, ניירות ערך  בנקאיים

 
שעבדה החברה  2017בדצמבר,  31מליון ש"ח ליום  36.7 -להבטחת פרעון הלוואה שיתרתה בסך של כ .ב

 מליון ש"ח. 37.1רגה ראשונה פקדונות בתאגיד בנקאי המסתכמים לסך בשעבוד מד
  

                                ) של החברה, התחייבה החברה לעמוד בהתניה פיננסית שלפיה, 15אגרות חוב (סדרה להבטחת כבטוחה    )2
  .18%-היחס בין הון העצמי לסך הנכסים במאזן ה"סולו" לא יפחת מ

 
תהיה רשאית לחלק דיבידנד ולבצע רכישה עצמית של מניותיה, ובלבד שיתקיים לפחות  החברהבנוסף, 

 אחד התנאים הבאים:
 

מליון  565-ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה לאחר החלוקה או הרכישה לא יפחת מ א. 
 .ח"ש

 .23% -יחס ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה למאזן (סולו) לא יפחת מ ב. 
 

 , עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות הנ"ל.2017בדצמבר  31ליום  
  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  74-ג  - 

 
 (המשך) שעבודים -: 30באור 

 
 

 (המשך) בחברה א.
 
 

) שבמחזור מובטח 14פרעון כל תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה להבטחת  הכבטוח )3
קבוע וראשון בדרגה לטובת בערבות חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה וזאת על ידי שעבוד 

 ישראל בע"מ".-הנאמן על החזקותיה במניות חברה כלולה "סקיי ליין קנדה
 
) שיעבדה החברה בשעבוד קבוע וראשון 16כבטחון לתשלומי הקרן והריבית על אגרות החוב (סדרה  )4

 -יטה מלאהע.נ. כל אחת של חברה בת בשל ח"ש 1מניות רגילות בנות  13,633,458בדרגה לטובת הנאמן 
שעבוד זה מתייחס להנפקות  הכשרה קניונים). –סחר בע"מ (להלן הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מ

 LTV -נרשם בהתאם ליחס ההשעבוד  ) שבוצעו עד ליום אישור הדוחות הכספיים.16אגרות חוב (סדרה 
, כאשר שווי המניות של הכשרה קניונים ששועבדו כאמור, 0.65(כהגדרתו בשטר הנאמנות) בשיעור של 

 יחושב על פי הערכת שווי של הכשרה קניונים כפי שתעודכן מידי שנה.
 

) תיקון לשטר הנאמנות 16אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה  2017ביוני,  26ביום  
("שטר הנאמנות"), באופן שהחברה תהיה רשאית  2014בינואר,  13שתוקן ביום  2013, במרץ 11מיום 

לגרום לכך שיירשמו שעבודים נוספים על מניותיה של שבעת הכוכבים, חברה נכדה של החברה ("שבעת 
הכוכבים") (כולן או חלקן) ו/או על קניון שבעת הכוכבים ("הקניון") (כולו או חלקו) להבטחת הלוואות 

אשראים אשר יובטחו בשעבוד על מניותיה של שבעת הכוכבים (כולן או חלקן) ו/או שעבוד נוסף על ו
הקניון (כולו או חלקו) ("החובות הפיננסיים החדשים"), ובלבד שהיחס בין היתרה הבלתי מסולקת של 

, כפי ההלוואה המובטחת בשעבוד על הקניון ביחד עם החובות הפיננסיים החדשים לבין שווי הקניון
שיפורסם על ידי החברה בהערכת שווי, שתצורף לדוחותיה הכספיים, כנדרש על פי כל דין, לא יעלה על 

73%. 
 

 ) התחייבה החברה באמות מידה פיננסיות כדלקמן:16כבטוחה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 
 

לפחות אחד  החברה תהיה רשאית לחלק דיבידנד ולבצע רכישה עצמית של מניותיה, ובלבד שיתקיים 
 התנאים הבאים:

 
מליון  565-ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה לאחר החלוקה או הרכישה לא יפחת מ .א

 .ח"ש
 

 .18% -יחס ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה למאזן (סולו) לא יפחת מ .ב
 

 בנוסף, התחייבה החברה באמות מידה פיננסיות כדלקמן:
 

-המתואם לסך המאזן (סולו) (להלן: "יחס הון עצמי למאזן") לא יפחת מהיחס בין ההון העצמי  .ג
ובדיקתו תתבצע על ידי החברה עם פרסום הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים או  18%

רבעונים הסקורים כפי שיפרסמו על ידי החברה ביחס לתאריך המאזן הכלול בדוחות הכספיים 
 כאמור.

 
. בדיקה זו תעשה מידי רבעון 0.65לבטוחות כאמור לעיל, לא יעלה על שיעור של  LTV-יחס ה .ד

 .2012החל מפרסום הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 
 

 
 ), ההלוואות 16כל עוד מניות החברה בהכשרה קניונים תשמשנה כבטוחה לאגרות החוב (סדרה  .ה

היינה אך ורק הלוואות מסוג שהכשרה קניונים תיטול בחו"ל לצורך מימון פרויקטים בחו"ל, ת
Non Recourse. 

 
), יחס ההון 16כל עוד מניות החברה בהכשרה קניונים תשמשנה כבטוחה לאגרות החוב (סדרה  .ו

-העצמי של הכשרה קניונים (כולל זכויות מיעוט) בתוספת הלוואות בעלים למאזן, לא יפחת מ
22%. 

 
 

 הפיננסיות הנ"ל. עומדת החברה באמות המידה 2017בדצמבר,  31ליום 
  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  75-ג  - 

 (המשך) שעבודים -: 30באור 
 

 (המשך) בחברה .א
 

) שעבדה החברה בשעבוד קבוע וראשון לטובת הנאמן וכן 17כבטוחה למחזיקי אגרות החוב (סדרה  ) 5
שהינה חברה פרטית   RRNמניותיה של חברת  אתשעבוד קבוע מדרגה ראשונה אצל רשם החברות 

 .66.67%בבעלות של החברה בשיעור של 
 

בנוסף, שעבדה החברה בשעבוד קבוע ראשון בדרגה לטובת הנאמן וכן בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה  
, חברה בת פרטית הרשומה THESINGER LIMITEDאצל רשם החברות בישראל על מניותיה של חברת 

 .92.15% -של כ בקפריסין ואשר החברה מחזיקה בה בשיעור
 
 1מניות רגילות בנות  12,072,285כמו כן, שיעבדה החברה בשיעבוד קבוע וראשון בדרגה לטובת הנאמן  

 מלונות הכשרת הישוב בע"מ. –מלאה ע.נ. כל אחת של חברה בת בשליטה ש"ח 
 

יעור בש LTVכמות המניות של החברות הנ"ל שיכללו בשעבוד הרשום לעיל כך שהחברה תעמוד ביחס  
 תנאי שטר הנאמנות.יחושב על פי  המשועבדותחתי של המניות ו, כאשר השווי הבט0.65 א יעלה עלשל

 

 ) התחייבה החברה באמות מידה פיננסיות כדלקמן:17כבטוחה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 
 

, יעלה שיעור 24%-במקרה שיחס ההון המיוחס לבעלי מניות החברה לסך המאזן (סולו) יפחת מ .א
 לשנה. 0.3%) בשיעור של 17הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן של אגרות החוב (סדרה 

 

 .20%-יחס ההון המיוחס לבעלי מניות החברה למאזן לא יפחת מ .ב
 

במקרה שההון המיוחס לבעלי מניות החברה עפ"י דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה  .ג
ת שתישא יתרת הקרן של אגרות החוב , יעלה שיעור הריבית השנתיש"חמליון  635-יפחת מ
 לשנה.  0.3%) בשיעור של 17(סדרה 

מעל שיעור הריבית  1%התוספת המירבית כתוצאה משינוי שיעור הריבית במצטבר לא תעלה על 
 שנקבע בדוח ההצעה הראשון.

 

ההון המיוחס לבעלי מניות החברה על פי דוחותיה הכספיים האחרונים טרם כל בדיקה כאמור  .ד
 .ח"שמליון  565-לעיל, לא יפחת מ

 
 The Singerחברת ע.נ. של מניות 1,009 -ו  RRNחברת ע.נ. של מניות 1,666המניות אשר שועבדו הינן 

Limited. 
 

 עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות הנ"ל. 2017בדצמבר,  31ליום  
  
 

 מידה פיננסיות כדלקמן: ) התחייבה החברה באמות18כבטוחה למחזיקי אגרות החוב (סדרה  )6
 

, יעלה שיעור 24%-במקרה שיחס ההון המיוחס לבעלי מניות החברה לסך המאזן (סולו) יפחת מ .א
 לשנה. 0.3%) בשיעור של 18הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן של אגרות החוב (סדרה 

  
 .20%-יחס ההון המיוחס לבעלי מניות החברה למאזן לא יפחת מ .ב

 
 670-במקרה שההון המיוחס לבעלי מניות החברה עפ"י דוחותיה הכספיים האחרונים יפחת מ .ג

) בשיעור 18, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן של אגרות החוב (סדרה ח"שמליון 
 לשנה. 0.3%של 

 
ור ההון המיוחס לבעלי מניות החברה על פי דוחותיה הכספיים האחרונים טרם כל בדיקה כאמ ד.

  .ח"שמליון  565-לעיל (שתתבצע אחת לרבעון) לא יפחת מ
 

במקרה שהיחס בין החוב הפיננסי נטו בדוח הכספי המאוחד של החברה לבין סך ההון והחוב של  ה.
רבעונים רצופים, יעלה  2במשך תקופה של  75%החברה (כהגדרתם בשטר הנאמנות) עלה על 

 0.5%) בשיעור של 18אגרות החוב (סדרה  שיעור הריבית שתישא הקרן הבלתי מסולקת של
 לשנה.

 
 3,1) כתוצאה מאי עמידה בסעיפים 18התוספת המירבית שתשולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה  ו.

מעל שיעור הריבית  1.5%לעיל וכתוצאה משינוי דירוג אגרות החוב לא תעלה על שיעור של  5-ו
  שנקבע בדוח ההצעה הראשון.

 
 הנ"ל.הפיננסיות עומדת החברה באמות המידה  2017, בדצמבר 31ליום   

  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  76-ג  - 

 (המשך) שעבודים -: 30באור 
 

 (המשך) בחברה א.
 
שעבדה החברה בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום ) 19(סדרה כבטוחה לפרעון אגרות החוב  )7

מתוך  80.58% -מניות חברה מאוחדת בשליטה מלאה (ה.ה משקיעים במקרקעין בע"מ) (כ 15,303,196
מניות ה.ה. משקיעים המוחזקות על ידי החברה) וכן המחתה לטובת הנאמן על דרך של שעבוד קבוע 

מתוך הלוואת  ח"שאלפי  109,216ויות החברה לפרעון סך של וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום של זכ
כמו כן קיימת זכות לקיזוז יתרות זכות ניירות ערך ויתרות הבעלים שהעמידה החברה לחברה המאוחדת. 

 בנוסף, התחייבה החברה לעמוד בהתניות פיננסיות הבאות:עו"ש בחשבונות הבנק של החברה. 
 

 .ח"שמיליון  565 -ד או רכישה עצמית של מניות לא יפחת מהון עצמי למאזן לאחר חלוקת דיבידנ .א
 

  .לאחר חלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות 20% -יחס ההון העצמי למאזן סולו לא יפחת מ .ב
 

 + לפחות.BBBיה דירוג האג"ח יה .ג
 

 .18% -יחס ההון העצמי למאזן סולו לא יפחת מ .ד
 

בשני רבעונים  75%והחוב של כל החברה לא יעלה על חוב פיננסי נטו בדוכ"ס מאוחד לבין סך ההון  .ה
 רצופים.

 

 הפיננסיות הנ"ל. אמות המידהעומדת החברה ב 2017בדצמבר  31ליום  
 
) אינן מובטחות בבטוחה כלשהיא. לצורך הנפקתם התחייבה החברה לעמוד 20אגרות החוב (סדרה  )8

 בהתניות הפיננסיות הבאות:
 

יעלה שיעור הריבית  22% -במקרה שיחס ההון המיוחס לבעלי מניות החברה לסך המאזן סולו יפחת מ
 לשנה. 0.25%שנתית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של ה

 
 .20% -יחס ההון המיוחס לבעלי מניות החברה למאזן לא יפחת מ .א

 

דוחות הכספיים האחרונים שפורסמו טרם כל פי -במקרה שההון המיוחס לבעלי מניות החברה, על .ב
, יעלה שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת ח"שמליון  600 -מועד בדיקה, יפחת מ

 לשנה. 0.25%של אגרות החוב בשיעור של 
 

פי דוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד כל -ההון המיוחס לבעלי מניות החברה על .ג
 .ח"שמליון  565 -בדיקה, לא יפחת מ

 

במקרה שהיחס בין החוב הפיננסי נטו בדוח הכספי המאוחד האחרון שפורסם על ידי החברה לבין  .ד
, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן 74%) עלה על CAPסך ההון והחוב של החברה (

הריבית המירבית לא תעלה על  פתלשנה, ותוס 0.25%הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 
 מעל לשיעור הריבית שנקבע בדוח ההצעה הראשון. 1.6%שיעור של 

 

 .77%לא יעלה על שיעור של  CAP -יחס החוב ל .ה
 

 עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות הנ"ל. 2017בדצמבר,  31ליום 
 

הזכויות במקרקעין והן ) שעבדה החברה בשעבוד שני את כל 21כבטוחה לפרעון אגרות החוב (סדרה  )9
הזכויות הנובעות מהמקרקעין, שעליהם הוקם ופועל קניון שבעת הכוכבים בהרצליה. השעבוד השני 
כאמור יהיה נחות לשעבוד שהבטיח את ההלוואה המקורית. בנוסף, התחייבה החברה לעמוד בהתניות 

 הפיננסיות הבאות:
 

 -ך שני דוחות רצופים, ובמקרה שיפחת מבמש 20% -יחס ההון העצמי למאזן סולו לא יפחת מ א.
יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור  22%
 לשנה. 0.25%של 

 
יליון ש"ח יעלה מ 600 -ליון ש"ח, ובמקרה שיפחת ממי 565 -ההון העצמי של החברה לא יפחת מ ב.

 0.25%תי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבל
 לשנה.

 
 יתקיים לפחות אחד התנאים החלופים הבאים: ג.
 

 מיליון ש"ח. 650 -ההון העצמי של החברה לאחר חלוקת דיבידנד לא יפחת מ .1
 .23% -יחס ההון העצמי למאזן לאחר חלוקת דיבידנד לא יפחת מ .2
 
 מות המידה הפיננסיות הנ"ל.עומדת החברה בא 2017בדצמבר,  31לתאריך 

 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  77-ג  - 

 (המשך) שעבודים -: 30באור 
 

 (המשך) בחברה א.
 

 
התחייבה החברה לעמוד  ) אינן מובטחות בבטוחה כלשהיא. לצורך הנפקתן22(סדרה  אגרות החוב )10

 בהתניות הפיננסיות הבאות:
 

 -ובמקרה שיפחת מבמשך שני דוחות רצופים,  20% -יחס ההון העצמי למאזן סולו לא יפחת מ א.
יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור  22%
 לשנה. 0.25%של 

 
יליון ש"ח יעלה מ 600 -ליון ש"ח, ובמקרה שיפחת ממי 565 -ההון העצמי של החברה לא יפחת מ ב.

 0.25%חוב בשיעור של שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות ה
 לשנה.

 
 יתקיים לפחות אחד התנאים החלופים הבאים: ג.
 

 מיליון ש"ח. 650 -עצמי של החברה לאחר חלוקת דיבידנד לא יפחת מההון ה .1
 .23% -יחס ההון העצמי למאזן לאחר חלוקת דיבידנד לא יפחת מ .2
 
 הנ"ל.עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות  2017בדצמבר,  31לתאריך 

   
 

שיעבדה החברה  ח"שמיליון  1 -כבסך הינה  2017בדצמבר,  31שיתרתו ליום להבטחת קבלת אשראי  )11
מניות לטובת תאגיד בנקאי. הוסכם כי שווי השוק של המניות המשועבדות ביחס ליתרת האשראי לא 

 .ח"שמיליון  5מום ימהאשראי בבנק שלא מגובה בנכסים מניבים, מינ 160% -יקטן מ
 
 , עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות הנ"ל.2017בדצמבר,  31נכון ליום  

 
 

, ח"שמיליון  25.7בסך של  2017בדצמבר,  31שיתרתה ליום  כבטוחה להלוואה שנתקבלה מתאגיד בנקאי )12
כס נהן שמכפיל דמי השכירות המתקבלים מבאופ ובירושלים בפ"ת במבנים מסחרייםשועבדו הזכויות 

ביחס ליתרה הבלתי מסולקות של ההלוואה. להבטחת הדרישה ישועבד פקדון, אשר יהווה  8.5יעלה על 
הבלתי מסולקת. הפקדון ישוחרר כאשר מכפיל  ביחס ליתרה 8.5השלמה של דמי השכירות למכפיל 

 .8.5השכירות יהיה 
 
 

חברה ממוסד שקיבלה ה ח"שמיליון  40.3להבטחת הלוואה שיתרתה לתאריך הדוחות הכספיים בסך  )13
, שיעבדה החברה בשעבוד קבוע וראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום את 2015פיננסי בחודש בחודש יוני 

על ידי החברה, וכן משכנתא מדרגה ראשונה ללא  50%המניות של חברה כלולה המוחזקת בשיעור של 
ון בדרגה ללא הגבלה בסכום על זכויות חברה מאוחדת בנכס הידוע כ"בית מעריב" ושעבוד קבוע ראש

הגבלה בסכום על כל הזכויות והסכומים המגיעים לחברה מאוחדת על פי הסכמי השכירות בנכס האמור. 
אשר יפתח במסגרת חשבון נאמנות  ח"שמיליון  1.3בנוסף, התחייבה החברה לפיקדון רזרבה בסכום של 

 וכן בהתניות פיננסיות כדלקמן:
 

המיוחס לבעלי המניות של הלווה על בסיס הדוחות הכספיים היחס שבין: (א) ההון העצמי (סולו)  א.
(ב) סך המאזן (סולו) של הלווה על בסיס הדוחות הכספיים  -של הלווה (על בסיס לא מאוחד); ו

 .20% -של הלווה (על בסיס לא מאוחד), לא יפחת מ
 
 פי הדוחות ל ח"שמיליון  565 -ההון העצמי (סולו) המיוחס לבעלי המניות הלווה לא יפחת מ .ב

 הכספיים המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) של החברה.
 
משווי  50% -(ב) שווי בית מעריב ו -היחס שבין: (א) סכום היתרה הבלתי מסולקת של האשראי; ו ג.

 .70%בו ירושלים בהתאם להערכת השמאי האחרונה (כהגדרתם בהסכם) לא יעלה על -נכס כל
 

. מוסכם כי 1.1 -וכן יחס כיסוי החוב העתידי לא יפחת מ 1.1 -יפחת מיחס כיסוי החוב בעבר לא  ד.
מסכום קרן האשראי  31%לצורך חישוב יחס הכיסוי לא ילקחו בחשבון סכומי הקרן בסך של 

 שעל הלווה לפרוע בתום חמש שנים ושש שנים ממועד העמדת האשראי, בהתאמה.
  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  78-ג  - 

 (המשך) שעבודים -: 30באור 
 

 (המשך) בחברה א.
 

כמו כן, התחייבה החברה כי לא תתבצע כל חלוקה, לרבות תשלום דיבידנד לבעלי המניות, אלא אם כן  
והיחס שבין ההון העצמי סולו (לאחר חלוקת הדיבידנד)  ח"שמיליון  565ההון העצמי של החברה יעלה על 

 .23% -לסך המאזן סולו לפני החלוקה, לא יפחת מ
 

 , לפרעון בתשלומים לתקופה של שש שנים.4%שנתית בשיעור  ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית
 

 הפיננסיות הנ"ל. אמות המידהעומדת החברה ב 2017בדצמבר,  31ליום 
 

 בחברות מאוחדות ב.
 

 מלונות) – במלונות הכשרת הישוב בע"מ (להלן )1
 
 -כמסתכמת ל 2017בדצמבר,  31שיתרתן ליום  מתאגיד בנקאישקיבלה מלונות להבטחת הלוואות  )א(

, ניתנו על ידי מלונות וחברות מלונאות מאוחדות שלה שעבודים ראשונים בדרגה ח"ש מליון 10.3
שעבוד תקבולים  ,, חשבונות בנק, תקבולי כרטיסי אשראי, דמי שכירותמבני בתי מלון, על קרקע

והגבלה על דיבידנדים והחזרי הלוואות בעלים, כמפורט  ומוניטין הון מניותמכוח הסכם הניהול, 
חשבונות , מאוחדת כמו כן שיעבדה מלונות לטובת בנק את מניותיה של חברה .בהסכם המימון

מאוחדת וכן שעבוד צף על כל נכסי החברה המאוחדת ושעבוד קבוע וראשון בנק פקדונות של חברה 
מליון  2פי מסגרת עד לסך של נתנה ערבות על  והחברהעל זכויות החברה המאוחדת בהסכם חכירה 

 .ח"ש
 
כתנאי להעמדת האשראי התחייבה מלונות בהתחייבויות נוספות כלפי התאגיד הבנקאי, שהעיקריות  

 בהן:
 

 תחייבות לעמידה בתניות הפיננסיותה .1
 

מסכום  לא יפחת בכל עת שהיאהמוחשי, כהגדרתו בהסכם המימון,  ההון העצמיסכום  .א
 מסך המאזן. 20% -השווה ל

 
  .6לא יעלה על  )EBITDA-יחס חוב ל( יחס כיסוי החוב .ב

 
מכור ל   לשעבד,  תחייבלהולא  עבירלה, לא מכורל, לא שעבדללא התחייבות ש – שעבוד שלילי  .2

, ובכתב מראש הבנק הסכמת ללא כלשהו שלישי צד לטובת הקיימיםאו להעביר נכס מנכסיה 
 ההתחייבות.למעט בתנאים שנקבעו בנוסח 

 
התחייבות שלא לבצע חלוקה אלא בתנאים שנקבעו בהסכם המימון, והגבלות נוספות על   .3

 תשלומים מהחברה לבעלי שליטה בה. 
 
 הנ"ל. הפיננסיות מלונות עומדת באמות המידה 2017בדצמבר,  31 ליום 

 
 

 :שעיקריו בנק מול מימון הסכם על נפטון חתמה )1(ט' 28בבאור לאמור  בהמשך (ב) 
 

נפטון בפירעון מוקדם  פרעההאשראי שהעמיד הבנק לנפטון ואשר מובטח בנכס,  מתוך .1
האשראי  המכר.תקבלו מהסכמי ה, וזאת מכספי התמורה שח"ש מליון 60 -סכום של כ

, בגין ח"ש מליון 81.5 -בסך של כ למועד הסכם המימון הסתכמהשלא נפרע, שיתרתו 
  להיפרע כסדרו.הלוואות צמודות מדד, ימשיך 

 
 42.3הלוואה חדשה בסך של  2016בדצמבר,  29 -במסגרת הסכם המימון הועמדה לנפטון ב 

 בשלושה סוגי אשראי נפרדים כדלהלן: ח"שמליון 
 

צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית  ח"שמליון  14.1 -הלוואה בסך של כ .א
 לשנה. 4.13%בשיעור של 

 לשנה. 5.4%נושאת ריבית קבועה בשיעור של  ח"שמליון  14.1 -הלוואה בסך של כ .ב
 .1.95%נושאת ריבית שנתית בשיעור של פריים+  ח"שמליון  14.1 -הלוואה בסך של כ .ג

 
 .2017יל, באפר 1תשלומים רבעוניים של קרן וריבית החל מיום  32 -ההלואה החדשה תיפרע ב                                       

 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  79-ג  - 

 (המשך) שעבודים -: 30באור 
 
 

 (המשך) בחברות מאוחדות ב.
 
 (המשך) מלונות) –במלונות הכשרת הישוב בע"מ (להלן  )1 
   
 (ב)   (המשך)  

 
 

 האשראי יובטח בביטחונות שהועמדו בעבר ובטוחות נוספות, הכוללים: .2
 

ביחס לכלל הנכסים של  , ללא הגבלה בסכום,ראשונה מדרגה קבועים שעבודים א.
 נפטון.

 צפים מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כלל נכסיה של נפטון. שעבודים ב.
בעבר על ידי החברה האם ולא היתה מוגבלת בסכום  שהועמדהערבות מתמדת  ג. 

 .ח"שמליון  12תוחלף בערבות חדשה, מוגבלת בסכום של עד 
בלה בסכום, להבטחת מלוא חובותיה תועמד ערבות מתמדת מאת החברה, ללא הג ד.

 והתחייבויותיה של נפטון לבנק. 
 אשר יופחת על פי קצב פרעון ההלוואות. ח"שמליון  19פקדון משועבד בסך של  ה.      

 
קודמות,  תניותה פיננסיות חדשות, המחליפות בתניותכן, התחייבה נפטון לעמידה  כמו.  3 

 כדלקמן: 
      

בתחילת התקופה, אשר פוחת לשיעור  65%לא יעלה על שיעור של  LTV-ה יחס א.
 לאחר שלוש שנים;  60%של 

 .1.2 -מ עת בכל יפחת לא הכיסוי יחס, 2017, בינואר 1 -מ החל ב.
 
 בתניותעל כתב התחייבות לטובת הבנק, הכולל התחייבות לעמידה  מלונות , חתמהבנוסף .4

לה על חלוקת דיבידנד כך שסכומם המצטבר פיננסיות והתחייבויות נוספות בקשר עם הגב
), ח"ש מליון 120(בתנאים מסוימים יכול להגיע לסך של עד  ח"ש מליון 109לא יעלה על 

 הגבלה על שינוי בשליטה, ונחיתות הלוואות בעלים. 
 

 התניות הפיננסיות בהן התחייבה מלונות הינן: 
 

סך המזומנים ושווי המזומנים, כמדווח בדוחות הכספיים  – במאזןסך מזומנים  .א
 8-של מלונות, אשר אינם משועבדים לצד שלישי כלשהו, לא יפחת בכל עת מ

 ; ח"שמליון 
 

נטו, כהגדרתם בהסכם, לא  CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל –נטו  CAPיחס  ב.
 . 0.6יעלה בכל עת על 

 
האשראי על ידי הבנק הינם תנאים מקובלים, לרבות התנאים להעמדה לפירעון מיידי של  

 אי עמידה באמות מידה פיננסיות, הפרת התחייבויות וכיו"ב.
 

 .התאגיד הבנקאית באמות המידה הפיננסיות כלפי ועומד נפטוןמלונות ו 2017בדצמבר,  31ליום    
 

שעבודים  להבטחת קיום התנאים הקשורים בקבלת מענקי השקעה רשמו חברות מאוחדות )ג(
בדצמבר,  31קבועים לטובת מדינת ישראל על נכסיהן. יתרת מענקי ההשקעה המופחתת ליום 

עומדות  2017בדצמבר,  31ליום  . לדעת הנהלות החברות המאוחדותח"שאלפי  9,555הינה  2017
 החברות המאוחדות בתנאי האישורים של מרכז ההשקעות.

 
כבטחון להלוואה שנלקחה במלונות, שעבדה החברה לטובת תאגיד בנקאי מניות של מלונות  )ד(

 .ח"שמליון  10בסך של 
 

, מובטחים 1959 –מענקי ההשקעה שנתקבלו מהמדינה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון  (ה)
א בשעבודים קבועים ושוטפים על כלל הנכסים, מכונות, כלים, מכשירים, המתקנים ונכסי דל

 ניידי וזכויות הביטוח.
  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  80-ג  - 

 (המשך) שעבודים -: 30באור 
 

 (המשך) בחברות מאוחדות ב. 
 

 הכשרה קניונים) – מסחר בע"מ (להלן יבהכשרת הישוב קניונים ומרכז )2
 

חתמה חברת קניון שבעת הכוכבים בע"מ (חברה נכדה בבעלות  2017באוקטובר,  19ביום  .א
שבעת הכוכבים) על הסכם עם בנק הפועלים בע"מ (כמממן,  -ובשליטה מלאה של החברה) (להלן 

כמנהל האשראי וכנאמן הבטוחות הקיים) ועם שלושה גופים מוסדיים שהעמידו לשבעת 
 618 –הסתכמה בסך של כ ההסכם הלוואות שיתרתן לתאריך  הכוכבים ביחד עם בנק הפועלים

) בע"מ המשמש כמנהל 1975ההלוואה המקורית) ועם הרמטיק נאמנות ( -מליון ש"ח (להלן
האשראי ונאמן הבטוחות החדש, הסכם מתווה (להלן: "הסכם המתווה") שעיקריו מבחינת 

 החברה כדלקמן:
 

 

חלקו של בנק הפועלים בהלוואה המקורית שבעת הכוכבים תפרע בפירעון מוקדם את  .1
מליון  37 -מליון ש"ח, מתוכם התחייבות של שבעת הכוכבים בסך של כ 247 -בסך של כ

 ש"ח כלפי בנק הפועלים תומחה לחברה.
 

מימון תשלום סכום הפירעון המוקדם יעשה באמצעות הנפקת סדרה חדשה של אגרות  .2
בוד שני על כל זכויות שבעת הכוכבים ) שתובטח בשע21חוב על ידי החברה (סדרה 

במקרקעין שעליהם הוקם ופועל קניון שבעת הכוכבים בהרצליה. השעבוד השני כאמור 
 יהיה נחות לשעבוד המבטיח את ההלוואה המקורית.

 
הסכם המתווה כולל תנאים מתלים שהתקיימו למועד חתימת הדוחות הכספיים וכן  .3

 חודשים מיום חתימתו. 4להתקיים ולהתבצע בתוך הוראות שונות מקובלות האמורות 
 

הושלם הפירעון המוקדם לבנק הפועלים בסך שהסתכם למועד כאמור  2017בנובמבר,  23בתאריך  
מליון ש"ח (כולל עמלות פירעון מוקדם, ריבית והפרשי הצמדה שנצברו), השעבוד השני  260 -בכ

יות שבעת הכוכבים במקרקעין שעליהם ), על כל זכו21לטובת הנאמן של אגרות החוב (סדרה 
הוקם ופועל קניון שבעת הכוכבים בהרצליה נרשם בלשכת רישום המקרקעין, והתקיימו יתר 

 תנאי הסכם המתווה.
 
 366 -כ והינ דיווחשיתרתו ליום השבעת הכוכבים מתאגידים פיננסיים כבטחון לאשראי שקיבלה  

 לרבות משכנתא שהועמדו לשבעת הכוכבים,המבטיחים הלוואות שעבודים נרשמו  ,ש"ח מליון
שעבוד על זכויות הקשורות ה, ראשונה על קניון שבעת הכוכבים בהרצליה שבבעלות מדרגה

כוכבים), שעבוד על לתפעול קניון שבעת הכוכבים (כגון שעבוד הסכמי שכירות בקניון שבעת ה
ופיקדון  בות של החברהוכן בער בע"מ חברת הניהול של קניון שבעת הכוכבים -מניות חברה בת

 מליון ש"ח. 8 -שלא יפחת מ
 

 לצורך עמידה בתנאי ההסכם כאמור לעיל התחייבה שבעת הכוכבים בהתניות פיננסיות כדלקמן:  
   

שפירושו היחס בין יתרת ההלוואות בניכוי כרית הבטחון והפקדון הנוסף   LTV -יחס ה .1
 .60%מממנים, לא יעלה על לבין הערכת השווי האחרונה שהומצאה על ידי החברה ל

 
מהקניון (כפי שהוגדרו בהסכם המימון) בכל  היחס בין ההכנסות - )NOIיחס הכיסוי ( .2

על פי הסכם שבעת הכוכבים התשלומים החלים על תקופה של ארבעה רבעונים לבין 
שהועמדו על פי הסכם  בהתאם ללוחות הסילוקין של ההלוואותבאותה תקופה,  המימון

 . 1.5 -המימון, לא יפחת מ
 

) יתרת ההלוואות בניכוי כרית בטחון 1שפירושו יחס ( 21להרחבת אג"ח  LTV -יחס ה .3
) לפני מועד 21והפקדון הנוסף. בתוספת סך חובות החברה כלפי מחזיקי אג"ח (סדרה 

) שווי הקניון 2) בתוספת סך החוב שהחברה מבקשת לגייס, לבין (21הרחבת אג"ח (סדרה 
כבטוחה על פי הערכת השווי האחרונה שהומצאה על ידי שבעת הכוכבים למממנים, לא 

 .75%יעלה על 
 

בנוסף, התחייבה שבעת הכוכבים להתקשר בעסקת גידור אשר תקנה הגנה מפני עליה בריבית 
◌ׁ(שלא יעלה  LTVבנק ישראל, הפקדת כרית בטחון, הגבלה לאי שינוי מבנה ושליטה, הגבלות 

) במועד חלוקת דיבידנד והגבלות נוספות מקובלות 1.4 -) ויחס כיסוי (שלא יפחת מ55%על 
 בהסכמים דומים.

 
 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  81-ג  - 

 (המשך) שעבודים -: 30באור 
 

 (המשך) בחברות מאוחדות ב. 
 

 (המשך) הכשרה קניונים) – מסחר בע"מ (להלן יבהכשרת הישוב קניונים ומרכז )2
 

. ח"שמיליון  36 –בסך כ  2017בדצמבר,  31שהסתכמה ליום מתאגיד בנקאי קבלת הלוואה לצורך  .ב
דמי השכירות המתקבלים  התחייבה החברה המאוחדת לעמוד בהתניה פיננסית שלפיה מכפיל

ביחד ליתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה.  9מנכס הידוע כמרכז המסחרי ברעות יעלה על 
ביחד ליתרה  9אשר יהווה השלמה של דמי השכירות למכפיל להבטחת הדרישה ישועבד פקדון 

  הבלתי מסולקת של ההלוואה.
 

 הנ"ל. המידה הפיננסיותהכשרה קניונים עומדת באמות  2017בדצמבר,  31ליום 
 

 )אלפאהכשרה  –בע"מ (להלן  אלפא –הכשרת הישוב בישראל עבור  – בחברה )3
 

ההלוואה ניתנה  .ח"ש מליון 6.1 -כ 2017בדצמבר,  31ליום  שהתקבלה מתאגיד בנקאי יתרת ההלוואה 
 פיננסיות כדלקמן: באמות מידההעמדת המימון מותנת בעמידת החברה  בערבות ובטחונות של החברה.

 
 ח"שמליון  565סך כל ההון בעצמי המוחשי של החברה כהגדרתו בהסכם לא יפחת מהסך של  .א

 מסך המאזן. 20%ולא יפחת משיעור של 
יחול גידול בשיעור הריבית על  ח"שמליון  630במקרה וההון של החברה יפחת מהסך של  .ב

 .0.15%האשראים בסך 
המנה המתקבלת מחילוק החוב הפיננסי בניכוי נכסים פיננסים לסך המאזן של החברה לא יעלה  .ג

 .70%על 
 .ח"שמליון  70 -לכל שנה קלנדרית לא יפחת מ EBITDA -ה .ד
יו בפקדון ניירות הערך המשועבד מניות סחירות בבורסה לניירות ערך בשווי שלא בכל עת יה .ה

ובכלל זה מניות של החברה המאוחדת, מלונות הכשרת הישוב בע"מ,  ח"שמליון  15 -יפחת מ
 . שווי המניות יקבע בהתאם לשער הסגירה של המניה בבורסה.ח"שמליון  10-בשווי שלא יפחת מ

החברה המאוחדת לבנק לכלל הבטוחות, ובכללן מניות בשווי לבטחון יחס החוב של החברה ו .ו
משווי הבטוחות שיועמדו לבנק בגין החובות  66%, לא יעלה על ח"שמליון  10שלא יעלה על 

 כאמור. 
בחברה והבעלים בחברה במשך כל תקופת האשראים לא ירד שיעור הבעלות והשליטה של  .ז

 .50.1%-המאוחדת מתחת ל
  

 הפיננסיות הנ"ל. באמות המידה עומדת החברה 2017בדצמבר,  31ליום  
 
 אופטימה) – בע"מ (להלן 66באופטימה יזום וניהול השקעות  )4

 
הינה  2017בדצמבר,  31ליום  ובגין הלוואות שיתרתן ,להבטחת אשראי לזמן קצר וארוך מבנקים .א

ח, זכויות והנכסים, זכויות ביטועבדה אופטימה בניינים, כולל כל הזכויות יש ,ח"ש מליון 68.3
 .ודמי שכירות הנובעים מהבניינים בשעבוד שוטף ובשעבודים ספציפיים ניהול

 
 2015"נכסי אופטימה בנין והשקעות בע"מ" בחודש פברואר  – בנוסף, קיבלה חברה מאוחדת ב.

מתאגיד בנקאי שבגינה התחייבה  ח"שמליון  25.3 -כ 2017בדצמבר,  31אשר יתרתה ליום הלוואה 
 בהתניות פיננסיות שעיקרן כדלקמן:

 
) להלוואה בשנה קלאנדרית DSCRיחס תזרים המזומנים מהמלון לסך החזר החוב השנתי ( .1 

 .1.2-מסוימת לא יפחת מ
היחס שבין סכום היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה ושווי הנכס בהתאם להערכת  .2 

 .67.5%על שמאי אחרונה לא יעלה 
 
בכל  51%עד לתום תקופת האשראים, הכשרת הישוב תמשיך להחזיק (בעקיפין) בכל עת לפחות  

אחד מאמצעי השליטה בחברה (בדילול מלא) ולשלוט בחברה והחברה תמשיך להחזיק בכל עת 
בכל אחד מאמצעי השליטה בחברת מגדל ביאליק (בדילול מלא) ולשלוט בחברת  51%לפחות 

 מגדל ביאליק.
 
 הפיננסיות הנ"ל. אמות המידהעומדת החברה המאוחדת ב 2017בדצמבר,  31ליום  
 
 
 
 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  82-ג  - 

 (המשך) שעבודים -: 30באור 
 

 (המשך) בחברות מאוחדות ב. 
 

 רפיד) –ברפיד ויז'ן בע"מ (להלן  )5
 

רפיד וחברה מאוחדת שלה שיעבדו לטובת בנקים שטרות לגביה המופקדים בחשבונות הבנקים וכן  .א
 שוטף על נכסיהן. שעבוד

 
רפיד ערבה לכל חובות חברה מאוחדת לטובת תאגיד בנקאי למילוי התחייבויותיה כלפי עיריות  .ב

 .ח"שאלפי  513 -שונות עד לסכום של כ
 

 אר.אר.אן) -אר.אר.אן אחזקות והשקעות בע"מ (להלן )6
 

שנתקבלו מתאגידים ח "מליון ש 328 -בסך כ 2017בדצמבר,  31שיתרתן ליום להבטחת הלוואות  .א
בנקאיים נרשמה משכנתא על נכסי הנדל"ן של חברות מאוחדות בחו"ל כמו כן, שועבדו מניותיהן 
של אותן חברות, הרכוש הקבוע שלהן, כספים שיגיעו מחוזי שכירות וחכירה וחלק מפקדונות 

 המוחזקים באותם תאגידים בנקאיים.
 

ח, שועבדו בשעבוד קבוע "מליון ש 11.9 -בסך כלהבטחת הלוואה שקיבלה אר.אר.אן מתאגיד בנקאי  .ב
 מדרגה ראשונה כל מניותיה של חברה מאוחדת.

  

 להלוואות שנלקחו על ידי חברות מאוחדות בחו"ל נקבעו אמות המידה הפיננסיות הבאות:   
 

היחס בין יתרת ההלוואות לבין שווי הנכסים כבטוחה על פי הערכת השווי האחרונה שהומצאה  .1
לחברה  בהתאם 79%-45% אחת משלוש החברות שלגביהן נקבעו אמות מידה, לא יעלה עלע"י כל 

 ולשנה שבה נדרשת עמידה כהתניה.
 .1.2 -לא יפחת מ חברות מסויימותלבין תשלומי ההלוואות החלים על  NOI -היחס בין ה .2
 .1.15 -של הלוואה מסוימת לא יפחת מ לתשלומי ההלוואות NOI -היחס בין ה .3
 .1.8 -לתשלומי הריבית של הלוואה מסוימת לא יפחת מ NOI -היחס בין ה .4

 
 עומדות החברות המאוחדות של אר.אר.אן באמות המידה הפיננסיות הנ"ל. 2017בדצמבר,  31ליום  

 
 בניני תעשיה באר שבע בע"מ  – בחברת ב.ת.ב. )7

 
מיליון  46.4 -כהינה  2017בדצמבר  31ליום  תרתןכבטוחה להלוואות שהתקבלו מתאגיד בנקאי שי .א

 8, שועבדו הזכויות בנכסי נדל"ן באופן שמכפיל דמי השכירות המתקבלים מהנכסים יעלה על ח"ש
לשעבד פקדון  התחייבהביחס ליתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות. להבטחת הדרישה החברה 

הבלתי מסולקת של ההלוואות. ביחס ליתרה  8מי השכירות למכפיל אשר יהווה השלמה של ד
 .8הפקדון ישוחרר כאשר מכפיל השכירות יהיה 

 
מליון  27.7 -הינה כ 2017בדצמבר,  31להבטחת הלוואות שהתקבלו מתאגיד בנקאי שיתרתן ליום  .ב

 9, שועבדו הזכויות בנכסי נדל"ן באופן שמכפיל דמי השכירות המתקבלים מהנכסים יעלה על ח"ש
קת של ההלוואות. להבטחת הדרישה החברה התחייבה לשעבד פקדון ביחס ליתרה הבלתי מסול

ביחס ליתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות,  9אשר יהווה השלמה של דמי השכירות למכפיל 
 .9הפקדון ישוחרר כאשר מכפיל השכירות יהיה 

 
 לא נדרשה ב.ת.ב. לשעבד פקדונות. 2017בדצמבר,  31ליום  
 
 בע"מ (להלן: מימון והשקעות) והשקעות הכשרת הישוב מימוןבחברת  )8

 
להפקיד בחשבון  שהתקבל ממוסד פיננסי התחייבה מימון והשקעות ח"שמליון  6.7להבטחת אשראי בסך  

לחיוב, כהגדרתו בהסכם האשראי, הון עצמי כך שיחס ההון העצמי ליתרת האשראי הבלתי מסולקת לא 
. ההון העצמי יכלול אג"ח של החברה ויהווה בטוחה לפרעון יתרת האשראי הבלתי מסולקת 1.5-יפחת מ

רבות מתמדת מוגבלת בחשבון וישועבד בשעבוד קבוע ראשון לטובת המוסד הפיננסי. החברה ערבה בע
 בסכום להבטחת האשראי כלפי התאגיד הבנקאי. 

  
 האמורה. הפיננסית , עומדת מימון והשקעות בהתניה2017בדצמבר,  31ליום  
 
 
 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  83-ג  - 

 
 (המשך) שעבודים -: 30באור 

 
 (המשך) בחברות מאוחדות ב. 

 
 
 בחברת ה.ה.משקיעים במקרקעין בע"מ (להלן משקיעים) )9

 
מליון ש"ח שקיבלה משקיעים ולהבטחת התחייבויות  45 -להבטחת אשראי מתאגידים פיננסיים בסך כ 

מתאגידים פיננסים של החברה ולהבטחת התחייבויות ביצוע בפרוייקט ארגמן, שעבדה משקיעים 
מליון ש"ח כולל כל הזכויות וההכנסות, זכויות  437 -בשעבוד קבוע את יתרת מבנים בסך כולל של כ

ביטוח ודמי שכירות הנובעים מהמבנים. כמו כן, נקבעו תנאים לגבי יחס השקעות הון עצמי של 
 השותפים בפרוייקט, וכן התניות מקובלות לגבי הסכמי מימון בפרוייקטים דומים.

 
  עים בהתניות פיננסיות כדלקמן:מליון ש"ח הכלול לעיל התחייבה משקי 31אשראי בסך  להבטחת  
 האשראי התחייבה החברה המאוחדת בהתניות פיננסיות כדלקמן:  

 
 מיליון ש"ח.  6.5 -אין) לא תפחת מ-) מהנכס (שופNOIהכנסה התפעולית, נטו ( .1
 .8.65 -מהנכס לא תעלה בכל עת על מכפיל  NOI -יתרת החוב הבלתי מסולקת חלקי ה .2

  
 עומדת החברה המאוחדת בהתניות הפיננסיות הנ"ל. 2017 בדצמבר, 31ליום  

 
 

 חברות מאוחדות אחרות )10
 
) וחברות מאוחדות MILL-YONבפולין ( ה חברה מאוחדתשקיבלואשראי להבטחת הלוואות  )א(

רשמו  2017בדצמבר,  31ליום  ח"שמליון  90.5 -מבנקים ומתאגידים פיננסיים בסך של כתחתיה 
 .וזכויות לקבל כספים בהםלטובת בנקים שעבוד על מקרקעין, חשבונות בנק  תוהמאוחד החברות

 
  ) וחברות מאוחדות תחתיה M.L.Pלהבטחת הלוואות ואשראי שקיבלה חברה מאוחדת בפולין ( )ב(

ת והמאוחד רשמו החברות 2017בדצמבר,  31ון ש"ח ליום מלי 340 -מתאגידים פיננסיים בסך של כ
משכנתאות מדרגה ראשונה על מקרקעין, וכן שועבדו זכויות על לטובת התאגידים הפיננסיים 

 חשבונות העו"ש, חלק מיתרת המזומנים והפקדונות של חברות אלו.
 

 
כביטחון לאשראים שקיבלו חברות מאוחדות אחרות מבנקים נתנו החברות זכות לקיזוז יתרות  )ג(

 ויתרות עו"ש בחשבונות הבנקים שלהן.זכות, ניירות ערך 
 

 
  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  84-ג  - 

 מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 שווי הוגן .א
 

 לחברה ולחברות מאוחדות שלה נכסים פיננסיים הכוללים, בין היתר, מזומנים ושווי מזומנים, ניירות ערך סחירים, 
חייבים ויתרות חובה ולקוחות וכן התחייבויות פיננסיות הכוללות, בין היתר, אשראי לזמן קצר מתאגידים  פקדונות,

אשר הערך והתחייבויות אחרות לזמן ארוך בריבית משתנה בנקאיים, זכאים ויתרות זכות וספקים ונותני שירותים, 
 בספרים מהווה קירוב לשווי ההוגן שלהם.

 
ערך בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא הטבלה שלהלן מפרטת את ה 

 פי השווי ההוגן:-על
 

 2016בדצמבר,  31  2017בדצמבר,  31    

   
בדוחות ערך  

  שווי הוגן  הכספיים
בדוחות ערך 

 שווי הוגן  הכספיים
  ח"שאלפי     

           *) נכסים פיננסיים
           

 66,184  69,808  30,657  31,543  )1(    הלוואות לזמן ארוך
           
    31,543  30,657  69,808  66,184 
           

           *) התחייבויות פיננסיות
           

 )539,418(  )498,102(  )460,238(  )425,049(  )1(  הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה
 )1,088,810(  )1,044,532(  )1,676,263(  )1,602,854(  )2(  אגרות חוב

           
 )1,628,228(  )1,542,634(  )2,136,501(  )2,027,903(    סה"כ

           
    )1,996,310(  )44105,8,2(  )1,472,826(  )1,562,044( 
           

הכלולים בדוחות הכספיים בגין הנכסים (ההתחייבויות) *)    כולל ריבית לקבל (לשלם) וללא הניכיונות 
 האמורים.

 
 

יות הפיננסיות הוא הסכום אשר בו המכשיר יכול להמכר בעסקה בין קונים ובההוגן של הנכסים וההתחייהשווי 
 בשונה מעסקה כפויה (פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ). ן,ומוכרים מרצו

 
 לקביעת השווי ההוגן:להלן השיטות וההנחות ששימשו 

 
הלוואות לשלם/לקבל בריבית קבועה לזמן ארוך ובריבית משתנה הוערכו על ידי החברה בהתבסס על  )1(

פרמטרים כגון שיעורי ריבית, גורמי סיכון ספציפיים למדינה, דירוג אשראי של החייב ומאפייני הסיכון 
קבל כאמור, נטו מהפרשות, לא , היתרה של היתרות ל2017בדצמבר  31של הפרויקט הממומן. ליום 

 הייתה שונה באופן מהותי משוויה ההוגן שחושב.
 

 השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך הדוחות הכספיים. )2(

  
 

 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן
 

המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים, למדרג 
 שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן: 

 
 זהים.  תמחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו  :1רמה 
 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק  : 3רמה 

 ניתנים לצפייה).
 

 .18אה באור לפרטים באשר למדרג השווי ההוגן בו מוצגים נכסים והתחייבויות פיננסיות, ר
  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  85-ג  - 

 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 (המשך) שווי הוגן .א
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 

 ח"שאלפי  1,199 -לחברה השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן בסך של כ 2017בדצמבר,  31ליום 
 .1המשוייכים לרמה 

 ח"שאלפי  13,819 -לחברה השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן בסך של כ 2016בדצמבר,  31ליום  
 .1המשוייכים לרמה 

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן

 
בדצמבר,  31( ח"שאלפי  2,251 -לחברה התחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן בסך של כ 2017בדצמבר,  31ליום  

 .2אשר כולן משויכות לרמה  ,)ח"שאלפי  7,747 -כ 2016
 

, 2ורמה  1לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  2015-2016השנים במהלך 
 .בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו 3וכן, לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה 

 
 פיננסייםיעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים  .ב

 
ההתחייבויות הפיננסיות של החברה, מלבד נגזרים, מורכבות מהלוואות ואשראים, חייבים ויתרות חובה עיקרי  

בפעילותה.  התומכתלממן את פעילות החברה ולספק ערבויות  אלה מיועדת בעיקראחרות. התחייבויות פיננסיות 
ם ויתרות חובה, מזומנים ופיקדונות לזמן קצר, , חייבישניתנו הנכסים העיקריים של החברה כוללים הלוואות

ומתקשרת החברה מחזיקה השקעות זמינות למכירה  ,ישירות מפעילותה של החברה. בנוסף ובעיםאשר נ
 עסקאות נגזרים.ב

 
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים כגון סיכוני שוק (לרבות סיכון מטבע וסיכון ריבית), 

אי וסיכון בגין שינויים במחירי חומרי גלם. תוכנית ניהול הסיכונים של הקבוצה מתמקדת בפעולות סיכון אשר
 לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.

 
 . דירקטריוני החברותבהתאם למדיניות שאושרה על ידי  הקבוצהניהול הסיכונים מבוצע על ידי 

 

 סיכון שוק )1
 

ישתנה כתוצאה מכשיר פיננסי מהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ששוק הוא הסיכון סיכון   
שלושה סוגי סיכון: סיכון שיעור הריבית, סיכון מטבע, וסיכוני  כוללשינויים במחירי השוק. סיכון שוק מ

פעים מסיכון שוק ושהמ סחורות. מכשירים פיננסייםמחיר מחיר אחרים כגון, סיכון מחיר מניה וסיכון 
 פיננסיים נגזרים. ומכשירים , השקעות זמינות למכירהתכוללים בין היתר, הלוואות ואשראים, פיקדונו

 
 ההנחות ששימשו לחישובי ניתוח הרגישות:להלן 

 
 ניתוח הרגישות על הדוח על המצב הכספי מתייחס לנגזרים ולמכשירי חוב זמינים למכירה. -
וונטיים על הפריט הקשור מדוח רווח או הפסד הוא ההשפעה של השינויים ניתוח הרגישות הרל -

בהתבסס על הנכסים והתחייבויות הקיימים בידי זאת  החזויים בסיכוני השוק הרלוונטיים.
 .2016 -ו 2017בדצמבר  31החברה ליום 

מחושב בהתחשב בהשפעה של גידור תזרים מזומנים וגידור של הניתוח הרגישות של ההון  -
שינויים ה ותבגין השפע 2017בדצמבר  31ות חוץ ביום ויפעיל תת המהוונוב ותנטו בחבר ותהשקע

 .הבסיס סיכוןבהחזויים 
 

 והצמדה למדד סיכון מטבע )2
 

סיכון מטבע חוץ או מדד הוא הסיכון בו השווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי   
 חליפין של מטבע חוץ או שינויים במדד המחירים לצרכן.ישתנו כתוצאה משינויים בשערי 

 
מתרגום השקעות  חשופה לסיכונים הנובעים משינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ הנובעים הקבוצה

והלוואות ביחידות מוחזקות בחו"ל. כן חשופה הקבוצה לסיכונים הנובעים מעליית מדד המחירים לצרכן 
ושערי מטבע בשל קיום עודף התחייבויות צמודות למדד או למטבע חוץ על נכסים צמודים למדד או למטבע 

 חוץ.
  

 2,251 -מסתכמת ב 2017בדצמבר,  31ם חברה מאוחדת בחו"ל ביצעה עסקאות הגנה במטבע שיתרתן ליו 
ח. מטרת העסקאות הינה לגדר הלוואות שלקחה ב"אירו" כאשר המטבע הפונקציונאלי בסביבת "אלפי ש

פעילותה הינו "זלוטי", השינוי בשווי ההוגן של עסקאות גידור כאמור לעיל, נזקף החל ממועד העליה 
ח "אלפי ש 7,043ווח זקפה החברה הפסד בסך לשליטה בחברה המאוחדת לרווח או הפסד. בתקופת הדי

 ח). "אלפי ש 6,391זקפה החברה הפסד בסך  2016לרווח וההפסד (בשנת 
 

 .2023העסקאות מסתיימות במקביל לפרעון ההלוואות שנלקחו בשנת 
  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  86-ג  - 

 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 שך)(המ יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסייםב.   
 

 (המשך) והצמדה למדד סיכון מטבע  )2
 

    אירו ה ,פין של הדולרלשערי החליהטבלה שלהלן מדגימה את מבחן הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר  
  כאשר כל שאר המשתנים ללא שינוי. ההשפעה על הרווח לפני מס של החברה הוא בגין השינויים  והזלוטי,

  של השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות כספיים, כולל נגזרים שלא יועדו על מטבע חוץ. ההשפעה על הון 
  א בגין שינויים בשווי ההוגן של חוזי אקדמה על מטבע חוץ שיועדו כגידור תזרים מזומנים וגידוריהחברה ה

 הותית. שקעות נטו. חשיפת החברה לשינויים במטבע חוץ בכל שאר המטבעות אינה מ
 

  
מבחן רגישות לשינויים בשער 

 החליפין של הדולר (ארה"ב)

  
עליית שע"ח 

  5%של 
ירידת שע"ח 

 5%של 
 ח"שאלפי   

     השפעת השינויים על רווח (הפסד)
     

2017  190  )190( 
     

2016  )14(  14 
     

     השפעת השינויים על ההון
     

2017  190  )190( 
     

2016  )711(  711 
 

  
מבחן רגישות לשינויים בשער 

 החליפין של האירו 

  
עליית שע"ח 

  5%של 
ירידת שע"ח 

 5%של 
 ח"שאלפי   

     השפעת השינויים על רווח (הפסד)
     

2017  )19,367(  19,367 
     

2016  )11,114(  11,114 
     

     השפעת השינויים על ההון
     

2017  )19,495(  19,495 
     

2016  )10,215(  10,215 
 

  
 מבחן רגישות לשינויים 

 בשער החליפין של הזלוטי (פולין) 

  
עליית שע"ח של 

10%  
ירידת שע"ח 

 10%של 
 ח"שאלפי   
     

     השפעת השינויים על רווח (הפסד)
     

2017  1,797  )1,797( 
     

2016  1,074  )1,074( 
     

     השפעת השינויים על ההון
     

2017  8,867  )8,867( 
     

2016  1,168  )1,168( 
 

  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  87-ג  - 

 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 (המשך) יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ב
 

  
מבחן רגישות לשינויים בשער 

  הדיראם (מרוקו)החליפין של 

  
עליית שע"ח 

  5%של 
ירידת שע"ח 

 5%של 
 ח"שאלפי   
     

     השפעת השינויים על ההון
     

2017  )5,255(  5,255 
     

2016  )5,384(  5,384 
 
 

  
מבחן רגישות לשינויים בשער 

  (רומניה) הרוןהחליפין של 

  
עליית שע"ח 

  5%של 
ירידת שע"ח 

 5%של 
 ח"שאלפי   
     

     השינויים על ההון השפעת
     

2017  )1,462(  1,462 
     

2016  )840(  840 
 
 
 

  
 מבחן רגישות לשינויים 
 במדד המחירים לצרכן 

  
 עליית מדד 

  2%של 
 ירידת מדד 

 2%של 
 ח"שאלפי   
     

     השפעת השינויים על רווח (הפסד)
     

2017  )30,414(  30,414 
     

2016  )20,961(  20,961 
 
 

 סיכון ריבית )3
  

סיכון ריבית הוא סיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנה כתוצאה 
 משינויים בשיעורי ריביות השוק.

  
הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן ארוך שהתקבלו ואגרות חוב 
הנושאות ריבית משתנה. מדיניות הקבוצה היא לנהל את עלויות המימון המתייחסות לריבית תוך שימוש 

, 2017בדצמבר,  31 בתמהיל בין ריבית משתנה לבין ריבית קבועה בגין הלוואות לזמן ארוך של הקבוצה. ליום
 מההתחייבויות לזמן ארוך נקובות בריבית קבועה. %38בקירוב 

  



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  88-ג  - 

 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 (המשך) יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ב
 

 (המשך) סיכון ריבית )3
  

 ניתוח רגישות שיעור הריבית:
  

הריבית על החלק המושפע מכך  יאת הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר בשיעור ציגההטבלה שלהלן מ 
בהלוואות ובאשראים, לאחר השפעת חשבונאות גידור. כאשר כל המשתנים האחרים ללא שינוי, 

 היה כדלקמן:תעל הרווח לפני מס של החברה  שינויים בשיעורי הריביתההשפעה של 
 

   

 
 מבחן רגישות לשינויים 

  ריבית הפרייםבשיעור 
 מבחן רגישות לשינויים
 בשיעור ריבית הפריים

 

עלייה  
 אבסולוטית 

  2%של 

 ירידה
 אבסולוטית 

  2%של 
עלייה בגורם 

  50%השוק של 
ירידה בגורם 

 50%השוק של 
 ח"שאלפי   ח"שאלפי   
         

השפעת השינויים על רווח 
 (הפסד) 

 
       

         
2017  )7,813(  7,813  )3,125(  3,125 

         
2016  )10,951(  10,951  )4,380(  4,380 

 
 

   

  
 מבחן רגישות לשינויים 

 ריבית הויבור (פולין)בשיעור 

  
עלייה בגורם 

  50%השוק של 
ירידה בגורם השוק 

 50%של 
 ח"שאלפי   

     השפעת השינויים על רווח (הפסד)
     

2017  )228(  228 
     

2016  )213(  213 
 

 
 

  
 מבחן רגישות לשינויים 

 *) 520באג"ח ממשלתי בשיעור ריבית 

  
עלייה בגורם 

  50%השוק של 
ירידה בגורם השוק 

 50%של 
 ח"שאלפי   

     השפעת השינויים על רווח (הפסד)
     

2017  )63(  63 
     

2016  )400(  400 
 
 

) של החברה נקבע בהתאם לריבית הנקובה באג"ח 15-ו 14החוב (סדרות תשלום הריבית באגרות  *)
 + מרווח. מבחן הרגישות בוצע על הרכיב המשתנה בריבית. 520ממשלתי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מהישוב בישראל בע"חברת הכשרת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  89-ג  - 

 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 (המשך) יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ב
 

 

  
 מבחן רגישות לשינויים 

 של חברת הבתאג"ח על הריבית הבשיעור 

  
עלייה בגורם השוק 

  50%של 
ירידה בגורם השוק 

 50%של 
 ח"שאלפי   

     השפעת השינויים על רווח (הפסד)
     

2017  )1,276(  1,276 
     

2016  -  - 
 

 
 מניות סיכון מחיר )4

 
רגישות לסיכון במחיר השוק הנובע סחירות ובמניות שאינן סחירות במניות השקעותיה של הקבוצה  

. הקבוצה מנהלת את סיכון המחיר על ידי גיוון אלההשווי העתידי של השקעות לגבי מאי וודאויות 
גבלת סך ההשקעה בחברה ספציפית בפרט, והגבלת סך ההשקעה במניות בתיק ההשקעות ועל ידי ה

 בכלל. 
 

בהנהלת הקבוצה באופן סדיר. דירקטוריון החברה סוקר על תיק ההשקעות מוגשים לדרג בכיר דיווחים  
 .ומאשר את כל ההחלטות הקשורות להשקעות במניות

 
 ניתוח רגישות לשינויים בשערי ניירות ערך סחירים:

 
 

  

 מבחן רגישות לשינויים 
בשערי הבורסה לניירות ערך 

 סחירים

  
עלייה בגורם 

  20%השוק של 
ירידה בגורם 

 20%השוק של 
 ח"שאלפי   

     השפעת השינויים על רווח (הפסד)
     

2017  240  )240( 
     

2016  2,764  )2,764( 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 -  90-ג  - 

 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
 

 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 (המשך) יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ב
 

 ריכוז סיכון נזילות )5
 

 הקבוצה בוחנת את הסיכון לקשיי נזילות באמצעות כלים לתכנון נזילות.
 
חוב והסכמי מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת באמצעות שימוש במשיכות יתר, הלוואות מבנקים, אגרות  

 שכירות אחרים.
 

ל את כי ריכוזיות סיכון הנזילות היא נמוכה, וזאת בהתחשב באפשרות למחזור הלוואות. הגישה למקורות מימון הינה זמינה באופן מספק וניתן לגלג הקבוצה העריכה 
 החובות שמועד פירעונם הוא עד שנה מול המלווים הקיימים.

 
 פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים:-עלתשלומי ריבית)  (כוללהטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של התחייבויות פיננסיות של הקבוצה 

 
 7201בדצמבר,  31ליום 

    
שנה 

  ראשונה
 שנה

  שנייה
שנה 

  שלישית
שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

 שנה
שישית 
 סה"כ  ואילך

 ח"שאלפי     
                 

                 התחייבויות פיננסיות
                 אשראי מתאגידים בנקאיים:

 10,659  -  -  -  -  -  10,659    בשקלים חדשים    
 16,187  -  -  -  -  -  16,187    במטבע חוץ    

                 
 131,716  -  -  -  -  -  131,716    ספקים וזכאים

                 
 10,983  3,703  587  1,088  4,026  1,193  386    התחייבויות אחרות לזמן ארוך

                 
                 הלוואות לזמן ארוך:

 453,612  163,289  55,114  79,288  58,880  37,053  59,988    במטבע חוץ 
 491,786  225,400  29,873  45,862  58,615  74,160  57,876    שקליות צמודות 
 456,736  156,830  14,733  49,636  86,685  90,549  58,303    שקליות לא צמודות 
                 

                 אגרות חוב:
 1,264,566  477,611  103,122  157,790  202,886  135,149  188,008    צמודות מדד    
 534,723  66,216  35,037  93,025  120,173  93,111  127,161    לא צמודות    

 94,268  -  84,064  2,551  2,551  2,551  2,551    במטבע חוץ
                 

    652,835  433,766  533,816  429,240  322,530  1,093,049  3,465,236 
 

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 -  91-ג  - 

 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
 

 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 (המשך) יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ב
 

 (המשך) ריכוז סיכון נזילות )5
 

 6201בדצמבר,  31ליום 

    
שנה 

  ראשונה
 שנה
  שנייה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

 שנה
שישית 
 סה"כ  ואילך

 ח"שאלפי     
                 

                 התחייבויות פיננסיות
                 :אשראי מתאגידים בנקאיים

 65,055  -  -  -  -  -  65,055    בשקלים חדשים    
 8,815  -  -  -  -  -  8,815    במטבע חוץ    

 160,772  -  -  -  -  -  160,772    ספקים וזכאים
                 

 16,112  6,883  821  1,788  371  552  5,697    התחייבויות אחרות לזמן ארוך
                 

                 הלוואות לזמן ארוך:
 408,333  165,846  66,374  47,904  30,868  51,155  46,186    חוץבמטבע  
 587,242  255,402  45,785  59,392  74,085  91,997  60,581    שקליות צמודות 
 662,915  253,031  67,736  90,174  108,055  76,358  67,561    שקליות לא צמודות 
                 
                 

                 :אגרות חוב
 635,035  -  52,082  111,954  117,484  169,581  183,934    צמודות מדד    
 540,488  61,563  78,786  105,982  91,702  126,159  76,296    לא צמודות    

                 
    674,897  515,802  422,565  417,194  311,584  742,725  3,084,767 
 

 
 

 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  92-ג  - 

 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 סיכון אשראי ג.
 
סיכון אשראי עשוי להיווצר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד או כתוצאה  

מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבים בעלות אפיונים כלכליים דומים, שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה 
להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או אחרים. תכונות העשויות לגרום לריכוז סיכון 

האזור הגיאוגרפי שבו  כוללות את מהות הפעילויות שבהן עוסקים החייבים, כגון הענף שבו הם פועלים,
 מתבצעות פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית.

 
בתאגידים בנקאיים בישראל, להערכת החברה סיכון  ברובם מופקדים הקבוצההמזומנים ושווי המזומנים של  

מתקבלות ממספר רב של לקוחות ואין לה תלות בלקוח  הקבוצההאשראי בגין יתרות אלה קלוש. הכנסותיה של 
עוקבת באופן שוטף אחר חובות לקוחותיה ובמידת הצורך נרשמת הפרשה לחובות  הקבוצההנהלת  .אחר זה או

עיקר ההפרשה לחובות מסופקים נובעת מלקוחות  מסופקים בגין חובות שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק.
 במגזר התקשורת.

 
 שעבודים .ד
 
בדצמבר,  31. לימים ו מתאגידים בנקאייםכבטוחות לאשראים שהתקבלהקבוצה שעבדה חלק מפיקדונותיה  

 ש"חאלפי  79,871 נה בסךיקרובה לשוויים ההוגן והשל הפיקדונות המשועבדים  היתרה בספרים 2016 -ו 2017
 בות להחזיר את הפיקדונות לקבוצה., בהתאמה. לצדדים שכנגד יש התחייש"חאלפי  51,003 -ו

  
 ., בהתאמהש"חאלפי  13,272 בסך 2016בדצמבר,  31כמו כן, שועבדו ניירות ערך סחירים המסתכמים ליום  
 
 מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים .ה

 
 :IAS 39 -פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל

 
 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

     פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:נכסים 
 547  1,199  וכתבי אופציה מניות  
     

     הלוואות ופקדונות לזמן קצר:
 837,13  13,696  הון  ישטרהלוואות ו

 36,188  18,133  פקדונות משועבדים
     
  31,829  50,025 
     
     

     :הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
 13,272  -  ניירות ערך סחירים

 14,815  61,738  פקדונות
 5,420  8,889  הלוואות לזמן ארוך

     
  70,627  33,507 
     

 115,667  22,743  הלוואות ושטרי הון לחברות כלולות
     
  126,398  199,746 

 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  93-ג  - 

 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 
 תנאי הצמדה של יתרות כספיות .ו

 
 2016בדצמבר  31  2017בדצמבר  31  

  

במטבע 
חוץ או 
בהצמדה 
  אליו *)

באירו 
או 

בהצמד
  ה אליו

 בזלוטי
או  

בהצמדה 
  אליו

הצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

ללא 
  סה"כ  הצמדה

במטבע 
חוץ או 
בהצמד
ה אליו 

(*  

באירו או 
בהצמדה 

  אליו

 בזלוטי 
או 

בהצמדה 
  אליו

הצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

ללא 
 סה"כ  הצמדה

 אלפי ש"ח  
                         

                         רכוש
                         

 260,990  198,736  -  29,387  27,815  5,052  300,021  176,738  -  76,978  37,952  8,353  מזומנים ושווי מזומנים
 22,384  22,223  161  -  -  -   33,028  33,008  20  -  -  -  השקעות והלוואות לזמן קצר

 67,455  57,691  -  6,299  -  3,465  71,056  55,232  -  10,979  -  4,845  לקוחות
 89,190  46,923  -  31,009  6,599  4,659  55,357  12,469  -  40,434  2,052  402  חייבים ויתרות חובה

 45,017  22,283  14,810  1,168  6,756  -   81,137  54,891  13,536  2,249  10,461  -  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
 115,667  45,859  -  21,481  45,790  2,537  22,743  6,679  -  13,486  -  2,578  הלוואות לחברות מוחזקות ואחרות

                         
  16,178  50,465  144,126  13,556  339,017  563,342  15,713  86,960  89,344  14,971  393,715  600,703 
                         

                         התחייבויות
                         

 71,747  63,352  -  -  -  8,395  25,773  10,317  -  835  -  14,621  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 100,129  45,355  -  26,500  22,487  5,787  94,399  44,481  -  20,760  23,237  5,921  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 60,643  41,091  8,120  2,119  4,494  4,819  37,317  24,230  1,339  2,119  4,607  5,022  זכאים ויתרות זכות
 2,448,813  1,031,710  1,054,881  32,525  256,522  73,175  2,907,575  883,892  1,532,937  26,501  410,265  53,980  התחייבויות לזמן ארוך

 16,072  3,489  -  4,836  7,747  -  10,983  489,3  -  5,243  2,251  -  התחייבויות אחרות לזמן ארוך
                         
  79,544  440,360  55,458  1,534,276  966,409  3,076,047  92,176  291,250  65,980  1,063,001  1,184,997  2,697,404 
                         

 
 בעיקר דולר ארה"ב.   *)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  94-ג  - 

 (המשך) מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון ז.
 

  

 יתרה ליום
 בינואר 1

2017  
תזרים 
  מזומנים

השפעת 
במדד שינויים 

בשערי ו
  חליפין

שינויים 
  אחרים

 יתרה ליום
בדצמבר  31

2017 
 אלפי ש"ח  
           

 1,222,513  -  )312(  )184,032(  1,406,857  הלוואות לזמן ארוך
           

 1,671,053  4,245  1,959  631,625  1,033,224  אגרות חוב
           

 8,732  -  367  )327(  8,692  התחייבות בגין חכירה מימונית
           

 2,251  -  201  )5,697(  7,747  נגזרים
           

 סה"כ התחייבויות הנובעות מפעילות 
 2,904,549  4,245  2,215  441,569  2,456,520  מימון

  
 

 למניה נקירווח  -: 23באור 
 
 למניה: רווח הנתונים אשר שימשו לחישוב 
 

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  
  2017  2016  2015 

  

כמות 
מניות 

  ללתמשוק

מיוחס  רווח
לבעלי מניות 

  החברה

כמות 
מניות 

  ללתמשוק

מיוחס  רווח
לבעלי מניות 

  החברה

כמות 
מניות 

  ללתמשוק

מיוחס  רווח
לבעלי מניות 

 החברה
 אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  

             כמות המניות והרווח
             

 64,445  28,276  88,829  28,276  )6,617(  28,276  בסיסי לצורך חישוב רווח
 השפעת מניות רגילות 

 -  -  -  -  -  -  פוטנציאליות מדוללות
             

 64,445  28,276  88,829  28,276  )6,617(  28,276  מדולל רווחלצורך חישוב 
 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 33באור 
 

במהלך הרגיל של עסקיהן ובתנאי שוק, בעסקאות, קבלת  בינן לבין עצמןמתקשרות  הקבוצההחברה וחברות  .א
שירותי שילוט חוצות, שכירת נכסים, השתתפות בהוצאות בגין שירותים שונים ואירוח במלונות. העסקאות אינן 

 , רכושן או התחייבויותיהן.חברות הקבוצהמשפיעות באופן מהותי על רווחיות החברה או 
 

דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או החליט  2009במרס,  31ביום  .ב
) לתקנות ניירות 1)(ד)(3(64חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה ("עסקת בעל עניין") כעסקה זניחה כקבוע בתקנה 

ם הרגיל, . עסקאות זניחות הוגדרו כעסקאות במהלך העסקי1993ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג 
נטי (לדוגמא: היקף נכסים, היקף הכנסות, היקף הוצאות, הון עצמי) וושאינן חריגות, שהשפעתן על הפרמטר הרל

 , כאשר עסקאות בעלי מאפיינים דומים נבחנות יחד. 2%-הינה בשיעור של פחות מ
  

אשר ייחשבו עסקאות זניחות  דירקטוריון החברה לשנות את היקף כלל העסקאותהחליט , 2010בפברואר  7ביום        
  בשנה. ח"שוחצי  ןכאמור לעיל, כך שממועד ההחלטה האמורה, יעמוד על סכום של פחות ממיליו

 
 .ח"שאלפי  332 זניחות בהיקף כולל של עסקאותכללו הוצאות החברה  2017בשנת   

 
 
 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  95-ג  - 

 (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 33באור 
 

 המפורטיםוהתקשרויות , הלוואות , ערבויותיןייתרות עם צדדים קשורים ובעלי ענלהלן יובאו פרטים בקשר עם  .ג
  :בנפרד בבאורים לדוחות הכספיים

 

 .לעיל א'27 -ו 14 חברות מוחזקות ראה באורשנתנה החברה לבקשר עם הלוואות וערבויות   )1
 

 ) לעיל.3ב'(27ראה באור בקשר לפוליסות אחריות דירקטורים ונושאי משרה,   )2
 

 ) לעיל.4ב'(27בקשר להסכם עם נשיא כבוד של החברה שהינו גם בעל שליטה ראה באור   )3
 

שהינו גם בעל שליטה ראה המכהן גם כחבר דירקטוריון ו בקשר להסכמי העסקה עם מנכ"ל החברה )4
 ) לעיל.5ב'(27באור 

 

 לעיל.  )9-7( ב'27 ראה באורבעל שליטה  דירקטוריון וקרוביו שלבקשר להסכמי העסקה עם חברי  )5
 
 ) לעיל.10ב'(27בקשר עם כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים, ראה באור  )6
 
 ) לעיל. 11ב'(27הדירקטוריון ראה באור  שכר וגמול דירקטורים המשולם לחבריבקשר עם  )7

 
 

 יםרווח והפסד מאוחד ותהכנסות והוצאות הכלולות בדוח .ד

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 ח"אלפי ש  
       
       

 1,776  )293(  )5,183(  (הוצאות) מימון הכנסות
 
 הטבות לבעלי עניין .ה
 

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 8,492  7,238  063,6  *)  בעלי עניין מועסקים
 904  921  1,109  עניין שאינם מועסקיםבעלי 

 1,058  1,031  1,074  דירקטורים שאינם מועסקים
 3,673  2,459  2,274  *)*אנשי מפתח ניהוליים  

       
 כולל חלק יחסי לשנה המתייחס לבעל עניין שעזב. *)   
 לא כולל בעלי עניין מועסקים המוצגים לעיל. **)   
 

 מספר מקבלי ההטבות  
       

 3  4  3  בעלי עניין מועסקים
 3  3  3  בעלי עניין שאינם מועסקים
 8  8  8  דירקטורים שאינם מועסקים

 2  1  1  אנשי מפתח ניהוליים
 

 
 הפעילות מגזרי -: 34באור 

 

 כללי .א
 

לגבי ) לצורכי קבלת החלטות CODMמגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על מקבל ההחלטות התפעולי הראשי ( 
 הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות.

 מגזרי פעילות המפורטים להלן: שלושהבחברות הקבוצה עוסקות 
 
 מגזר השכרת נכסים: השכרה וניהול של נכסים מניבים בישראל ובחו"ל. .1
 פרוייקטים בישראל ובחו"ל.מגזר עסקות בנייה: ביצוע ומכירות של  .2
 מגזר המלונאות: בעלות וניהול רשת של בתי מלון ברחבי הארץ. .3
 

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  96-ג  - 

 (המשך) הפעילות מגזרי -: 43באור 
 

 :של מגזרים הפעילותתוצאות להלן יובאו  .ב
 

 2017בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   

 
השכרת  

 נכסים  **)
עסקאות  

 סה"כ  התאמות  אחרים  מלונאות *)  בניה
 ח"שאלפי   
             

 622,677  -  41,699  241,909  88,379  250,690  הכנסות מחיצוניים
 -  )4,163(  362  -  -  3,801  הכנסות בין מגזרים

 )47(  -  -  -  -  )47(  התאמות  ***)
             

 622,630  )4,163(  42,061  241,909  88,379  444,254  הכל בדוחות רווח והפסד-סך
             

 332921,  -  )1,751(  )6,079(  19,123  039820,  תוצאות המגזר
             

             הכנסות (הוצאות) שלא יוחסו:
             

 )27,658(            הוצאות הנהלה וכלליות
 )27,606(            הוצאות אחרות, נטו
 )658,102(            הוצאות מימון, נטו

 2,243            חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 )700,44(            מסים על ההכנסה

             
 18,953            רווח נקי

             
             

 25,134  -  2,044  16,394  35  6,661  פחת והפחתות 
             

 249,420  -  1,243  9,707  381  238,089   השקעות הוניות 
             

 הכנסות מגזר מלונאות כוללות גם הכנסות מהשכרת חזית מסחרית במלון נפטון. *) 
 המטופלת לפי שיטת השווי המאזני. כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה תוצאות המגזר )**
 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.ניטרול חלק החברה בהכנסות חברות בשליטה משותפת  )***

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  97-ג  - 

 (המשך) הפעילות מגזרי -: 43באור 
 

 : (המשך)של מגזרים הפעילותתוצאות להלן יובאו  .ב
 

 2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   

 
השכרת  

 נכסים  **)
עסקאות  

 סה"כ  התאמות  אחרים  מלונאות *)  בניה
 ח"אלפי ש  
             

 613,611  -  42,770  289,991  41,925  238,925  הכנסות מחיצוניים
 -  )4,813(  516  217  -  4,080  הכנסות בין מגזרים

 )1,196(  -  -  -  -  )1,196(  התאמות  ***)
             

 612,415  )4,813(  43,286  290,208  41,925  241,809  הכל בדוחות רווח והפסד-סך
             

 281,452  -  1,587  )15,166(  )930(  295,961  תוצאות המגזר
             

             הכנסות (הוצאות) שלא יוחסו:
             

 )22,982(            הוצאות הנהלה וכלליות
 )15,112(            הוצאות אחרות, נטו
 )112,039(            הוצאות מימון, נטו

 )989(            חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 )4,080(            מסים על ההכנסה

             
 126,250            רווח נקי

             
             

 26,143  -  2,227  20,171  56  3,689  פחת והפחתות 
             

 127,930  -  9,070  17,527  297  101,036   השקעות הוניות 
             

 הכנסות מגזר מלונאות כוללות גם הכנסות מהשכרת חזית מסחרית במלון נפטון. *) 
 כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני. תוצאות המגזר )**
 ניטרול חלק החברה בהכנסות חברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני. )***
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

 -  98-ג  - 

 (המשך) הפעילות מגזרי -: 43באור 
 

 : (המשך)עסקיות של מגזריםהתוצאות להלן יובאו ה .ב
 

 2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   

 
השכרת  

 נכסים  **)
מכירת  

  מקרקעין
עסקאות 

  בניה
שילוט 
 סה"כ  התאמות  אנרגיה  מלונאות *)  חוצות

 ח"אלפי ש  
                 

 751,520  -  -   329,334  44,328  111,085  2,765  264,008  הכנסות מחיצוניים
 -  )4,307(  -   -   -   -   -   4,307  הכנסות בין מגזרים

 )4,166(  -  -   -   -   -   -   )4,166(  התאמות  ***)
                 

 747,354  )4,307(  -   329,334  44,328  111,085  2,765  264,149  הכל בדוחות רווח והפסד-סך
                 

 298,393  -   )619(  49,831  )1,791(  6,895  565  243,512  תוצאות המגזר
                 

                 הכנסות (הוצאות) שלא יוחסו:
                 

 )25,355(                הוצאות הנהלה וכלליות
 )1,933(                הוצאות אחרות, נטו
 )145,291(                הוצאות מימון, נטו

חברות המטופלות חלק החברה בהפסדי 
 לפי שיטת השווי המאזני

 
              )300( 

 )8,123(                מסים על ההכנסה
                 

 117,391                רווח נקי
                 
                 

 24,216  -   -   18,768  2,374  37  -   3,037  פחת והפחתות 
                 

 185,197  -   -   13,194  1,045  841  -   170,117   השקעות הוניות 
                 

 הכנסות מגזר מלונאות כוללות גם הכנסות מהשכרת חזית מסחרית במלון נפטון. *) 
 כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני. תוצאות המגזר )**
 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.ניטרול חלק החברה בהכנסות חברות בשליטה משותפת  )***

 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

 

 -  99-ג  - 

 (המשך) הפעילות מגזרי -: 43באור 
 

 :6201בדצמבר,  31 -ו 7201בדצמבר,  31ימים הטבלה הבאה מציגה נכסים והתחייבויות מגזריים ל .ג
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  דיווח משני בדבר מגזרים גיאוגרפיים .ד
 

 פי מיקום הלקוחות):-מכירות לפי שווקים גיאוגרפיים (על .1
 

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 631,044  490,155  442,296  ישראל
 120,476  123,456  180,381  פולין

       
  622,677  613,611  751,520 
       

 )4,166(  )1,196(  )47(  התאמות  *)
       
  622,630  612,415  747,354 

 
 .השווי המאזניניטרול חלק החברה בהכנסות חברות בשליטה משותפת המוצגות לפי שיטת  *)
 
 פי מיקום הנכסים):-נכסים לפי איזורים גיאוגרפיים (עלערכים בדוחות הכספיים של  .2
 

 נכסי המגזר  
 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 2,840,302  739,968,2  ישראל
 1,227,143  1,577,412  פולין

 266,052  284,500  אחרים
     
  651,830,4  4,333,497 

  
 המאזןאירועים לאחר תאריך  -: 53באור 

 
 ).9ג' (23ראה באור  –באשר להעלאת דירוג אגרות החוב של החברה  .א
 ).4ד' (14ראה באור  –לפרטים באשר לרכישת מניות חברה כלולה בפולין  .ב
 ב'.12ראה באור  –באשר למכירת נכס מקרקעין ביפו  .ג
 ).5ב' (27ראה באור  –לפרטים באשר לאישור עסקה עם מנכ"ל החברה שהינו בעל שליטה  .ד

 

 

השכרת 
 נכסים

 

עסקאות 
  מלונאות  בניה

 
 
 

 התאמות

 נכסים/ 
התחייבויות 

הוקצו שלא 
 סה"כ  למגזרים

 אלפי ש"ח  
             

             תפעוליים נכסים
 651,830,4  373,746  -  335,370  408,639  896712,3,  2017בדצמבר,  31
             

 4,333,497  279,727  -  353,675  311,332  3,388,763   2016בדצמבר,  31
             

             תפעוליות התחייבויות
 903,3,635  076,410,2  )843,972(  128,041  212,557  1,729,201  2017בדצמבר,  31
             

 3,182,595  1,897,430  )611,925(  144,255  162,757  1,590,078   2016בדצמבר,  31
             



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספייםנספח א' 

 

 -  100-ג  - 

 נתונים לצורכי מסתמצית 
 

 להלן נתונים לצורכי מס הכנסה בלבד.
 

בערכים נומינליים, על בסיס המוסכמה של  ,IFRSולא בהתאם לתקני  (Israeli GAAP)לתקינה ישראלית הנתונים נערכו בהתאם 
 העלות ההיסטורית ללא התחשבות בשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי.

 
 מאזני החברה

  
 ליום

 בדצמבר 31
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

     נכסים שוטפים
 71,026  145,174  מזומנים ושווי מזומנים

 18,548  6,481  השקעות לזמן קצר
 376  222  לקוחות

 3,459  7,999  חייבים ויתרות חובה
     

  159,876  93,409 
     

     נכסים בלתי שוטפים
 3,000  44,101  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

 4,929  4,928  נדל"ן להשקעה
 27,608  27,842    מקרקעין לבניה

 627,389  824,779  )השקעות בחברות מוחזקות ואחרות *
 11,473  12,246  רכוש קבוע, נטו

 9,143  13,569  נכסים בלתי מוחשיים
 4,429  4,429  מסים נדחים

  931,894  687,971 
     

  1,091,770  781,380 
     

     התחייבויות שוטפות
 12,000  3,000  ומנותני אשראי אחרים אשראי מתאגידים בנקאיים

 19,701  20,016  הלוואות לזמן ארוךחלויות שוטפות של 
 259,036  280,367  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 4,023  4,864  נותני שירותיםלהתחייבויות לספקים ו
 41,096  6,216  זכאים ויתרות זכות

     
  314,463  335,856 
     

     התחייבויות לזמן ארוך
 264,183  200,152  התחייבויות לחברות מוחזקות

 109,360  125,951  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים
 864,560  1,357,356  אגרות חוב

 1,881  2,096  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
     
  1,685,555  1,239,984 
     

 )794,460(  )908,248(  גרעון בהון
     
  1,091,770  781,380 
 

 השקעות בחברות מוחזקות ואחרות מוצגות על בסיס שיטת העלות. *)
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספייםנספח א' 

 

 -  101-ג  - 

 (המשך) נתונים לצורכי מסתמצית 
 

 דוחות רווח והפסד החברה
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

     הכנסות
     

 10,563  10,616  מהשכרת מבנים
 4,322  14,379  ממכירת מקרקעין

 7,537  )13,574(  אחרות(הוצאות) הכנסות 
     

 22,422  11,421  סה"כ הכנסות
     

     עלויות והוצאות
     

 2,221  2,487  אחזקת נכסים להשכרה
 36,309  55,370  מימון, נטו

 28,675  427,16  הנהלה, כלליות ואחרות
     

 67,205  185,02  סה"כ עלויות
     

 )44,783(  )600,73(   לפני מסים על ההכנסההפסד 
     

 )10,454(  -  (הטבת מס) מסים על ההכנסה
     

 )34,329(  )73,600(  הפסד לאחר מסים על הכנסה
     

 -   -  חברות מוחזקות, נטו *) בתוצאותחלק החברה 
     

 )34,329(  )73,600(  הפסד
 
 

 גרעון בהוןדוחות על השינויים ב
 

     בגרעון בהון התנועה
     

 )716,381(  )794,460(  יתרת פתיחה
 )40,276(  )36,000(  דיבידנד שחולק

 -  )2,497(  רכישה עצמית של מניות
 )3,474(  )1,691(  קרן הון

 )34,329(  )73,600(  הפסד השנה
     

 )794,460(  )908,248(  יתרת סגירה
 
 
 

 מוחזקות ואחרות מוצגות על בסיס שיטת העלות.השקעות בחברות  *)
 

 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים נספח ב'

 

 -  102-ג  - 

 *) רשימת חברות מוחזקות וחברות אחרות
 

 7201בדצמבר,  31החברה המחזיקה ליום  על ידישיעור הבעלות והשליטה 
 

   עוריש  עוריש    
   השליטה  הבעלות  שם החברה  החברה המחזיקה

       
       חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 חברה מאוחדת  100.00  100.00  הכשרת הישוב לפיתוח ובניה בע"מ  
 חברה מאוחדת  99.95  99.95  משקיעים במקרקעין בע"מ -ה.ה.   
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  שבע בע"מ-בנייני תעשיה באר -ב.ת.ב   
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  בנייני תעשיה ומלאכה ראשון לציון בע"מ -ב.ת.ר   
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  הכשרת הישוב מימון והשקעות בע"מ  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  שירותים לניהול נכסים בע"מ -שלן   
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  בנייני מידות בע"מ  
 חברה מאוחדת  83.36  83.36  מלונות הכשרת הישוב בע"מ  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  בע"מ  66אופטימה ייזום וניהול השקעות   
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  בע"מ הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  חברת הכשרת הישוב בישראל אינטרנשיונל בע"מ  
  כלולהחברה   50.00  50.00  בו ירושלים בע"מ-בנין כל  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  הכשרת הישוב תקשורת בע"מ  
 חברה מאוחדת  76.66  76.66  בע"מ  אלפאהכשרת הישוב בישראל   
 חברה אחרת  11.18  11.18  אופן סקיי בע"מ  
 חברה אחרת  12.23  12.23  יו.אס.איי בע"מאופן סקיי   
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  הכשרת הישוב אוברסיז בע"מ   
 חברה כלולה  29.70  29.70  ישראל בע"מ -סקיי ליין קנדה  
 חברה מאוחדת  66.70  66.70  אר.אר.אן. אחזקות והשקעות בע"מ  
  EAGLE INTERNATIONAL  100.00  100.00  חברה מאוחדת 
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  נמרודי גאורגיה  
  THESINGER LIMITED.  100.00  100.00   חברה מאוחדת 
 חברה מאוחדת  50.00  50.00  חברת הניהול של מגדלות יפו בע"מ  
  DOWNSVIEW HOLDINGS LIMITED  (**  50.00  50.00  חברה מאוחדת 
   MILL-YON GDANSK  100.00  100.00  חברה מאוחדת 
         

 MILL-YON GDANSK         
   MILL-YON KRAKOW  100.00  100.00  חברה מאוחדת 
   MILL-YON POLSKA  50.00  50.00  חברה כלולה 
         
         

       בע"מ הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  קניון שבעת הכוכבים בע"מ   
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  חברת הניהול של המרכז המסחרי ברעות בע"מ  
 חברה מאוחדת  51.00  51.00  ) בע"מ1999צומת ירקון (  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  חברה לבניין ופיתוח אילת בע"מ  
  DOWNSVIEW HOLDINGS LIMITED (**  50.00  50.00   מאוחדתחברה 
  7 STAR MALLS INTERNATIONAL LIMITED  100.00  100.00  חברה מאוחדת 
         

7 STAR MALLS INTERNATIONAL LIMITED       
  7 STAR MALLS ENTERTAINMENT S.R.L  99.00  99.00  חברה מאוחדת 
  STARS CAPITAL S.R.L  100.00  100.00  חברה מאוחדת 
  7 STAR MALLS PLOIESTI LIMITED  .00100  .00100  חברה מאוחדת 
         
 

 לא כולל חברות שאינן פעילות. *)
 החברה מוחזקת על ידי חברה נוספת בקבוצה. **)

  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים לדוחות הכספיים נספח ב'

 

 -  103-ג  - 

 (המשך) *) רשימת חברות מוחזקות וחברות אחרות
 

 
   עוריש  עוריש    

   השליטה  הבעלות  שם החברה  החברה המחזיקה
         

       הכשרת הישוב תקשורת בע"מ
 חברה מאוחדת  95.10  95.10  רפיד ויז'ן בע"מ  
         

       רפיד ויז'ן בע"מ 
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  מאור שילוט ופרסום חוצות מואר בע"מ  
         

       מלונות הכשרת הישוב בע"מ
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  מלון נפטון בע"מ  
 חברה מאוחדת  99.98  99.98  חברה לפיתוח טבריה בע"מ  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  ) בע"מ1995הכשרת הישוב מוטלים (  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  מלונות הכשרת הישוב זכיונות בע"מ  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  ) בע"מ1997( 2000מלונות נצרת החדשים שנת   
         

       החברה לפיתוח טבריה בע"מ
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  מלון רימון צפת בע"מ  
       

       אר.אר.אן אחזקות והשקעות בע"מ
  CAJAMARCA B.V  75.00  75.00  חברה מאוחדת 
         

CAJAMARCA B.V         
  MLP GROUP S.A. (**  56.97  56.97  חברה מאוחדת 
         

THESINGER LIMITED       
  MLP GROUP S.A. (**  9.78  9.78  חברה מאוחדת 
         

       בע"מ 66אופטימה ייזום וניהול השקעות 
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  נכסי אופטימה בניין והשקעות בע"מ  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  מגדלי רמת השרון בע"מ  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  חברה לניהול בית קלקא בע"מ  
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  מגדל ביאליק רמת גן בע"מ  
         

       קניון שבעת הכוכבים בע"מ
 מאוחדתחברה   100.00  100.00  ) בע"מ2000קניון שבעת הכוכבים ( -חברת הניהול   
         

       בע"מ אלפאבישראל הכשרת הישוב 
 חברה מאוחדת  100.00  100.00  בע"מ הישוב החדש  
         

DOWNSVIEW HOLDINGS LIMITED       
  Salam Invest S.A.R.L  85.00  85.00  חברה מאוחדת 
         

       שירותים לניהול נכסים בע"מ -שלן 
 חברה מאוחדת  75.00  75.00  הישוב בע"מהתחדשות   
         

       חברת הכשרת הישוב בישראל אינטרנשיונל בע"מ
 שותפות מוגבלת  75.00  75.00  הכשרת הישוב התחדשות אורבנית שותפות מוגבלת  

 
 לא כולל חברות שאינן פעילות. *)

 החברה מוחזקת על ידי חברה נוספת בקבוצה. **)
 

 
- - - - - - - - - - - - 

 



 
 

 

 

 

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 המאוחדים  מתוך הדוחות הכספיים נתונים כספיים

 המיוחסים לחברה
 
 

 2017, דצמברב 31ליום 
 
 



 
 

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 
 הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 

 המיוחסים לחברה

 
 7201, בדצמבר 31ליום 

 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  
  

 2-3 ג'9לפי תקנה דוח מיוחד 
  
  

 4-5 חברהלהמצב הכספי המיוחסים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
  
  

 6 חברהלהפסד המיוחסים  וארווח על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
  
  

 7 חברהלהרווח הכולל המיוחסים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
  
  

 8-9 חברהלתזרימי המזומנים המיוחסים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
  
  

 10-21 מידע נוסף
 
 
 
 

- - - - - - - - - - 
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 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 
 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 

 
 המאוחדים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים

 
 המיוחסים לחברה

 
 
 

 31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 ג'9לתקנה דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן 2017בדצמבר, 

 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)
 

 הכספיים לדוחות 2 אלה פורטו בבאור עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים
 המאוחדים.

 
 המאוחדים. הכספיים בדוחות ה'1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר
 א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

 לכבוד
 בע"מחברת הכשרת הישוב בישראל 

 תל אביב
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר   הנדון:
 1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 

-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
משלוש  ולכל אחת 2016-ו 2017בדצמבר  31החברה) לימים  -בע"מ (להלן  חברת הכשרת הישוב בישראלשל  1970

נפרד הינו באחריות הדירקטוריון המידע הכספי ה. 2017בדצמבר,  31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
 וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

 
מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות הנפרד לא ביקרנו את המידע הכספי 

, 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים אלפי ש"ח  462,052 -ש"ח ואלפי  506,097 המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של
 -ו אלפי ש"ח 22,670אלפי ש"ח,  23,241 הסתכם לסך של החברות הנ"ל ברווחי חלקה של החברהבהתאמה, ואשר 

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן 2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים  אלפי ש"ח 29,736
לסכומים חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת 

 בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. שנכללו
 

ה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אל
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה 

המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת
סבורים  . אנובכללותה הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד

 בסיס נאות לחוות דעתנו. , ודוחות רואי חשבון אחרים מספקיםשביקורתנו
 

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות  רואי חשבון אחרים,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של  לדעתנו,
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, במרס 29



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 חברהלהמיוחסים  המצב הכספיעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

4 
 

 
 

 בדצמבר 31ליום     
    7201  2016 
 אלפי ש"ח  סעיף  
       

       נכסים שוטפים
       

 71,026  145,174  'ד  מזומנים ושווי מזומנים
 18,548  20,157  'ה  השקעות לזמן קצר

 376  222    לקוחות
 3,459  7,999    חייבים ויתרות חובה

       
    173,552  93,409 
       

 14,380  32,213    למכירהנכסי מקרקעין המוחזקים 
       
    205,765  107,789 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 3,000  44,101    לזמן ארוך יתרות חובה
 34,803  2,826    מקרקעין לבניה

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו לרבות 
 מוניטין

 
 'ז

 
2,240,986  1,985,593 

 169,641  205,942    נדל"ן להשקעה
 9,733  9,162     , נטורכוש קבוע

 11,000  11,000    מיסים נדחים
       
    017,514,2  2,213,770 
       
    782,719,2  2,321,559 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 חברהלהמיוחסים  המצב הכספיעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

5 
 

 
 
 
 בדצמבר 31ליום     
    7201  2016 
 אלפי ש"ח  סעיף  

       התחייבויות שוטפות
       

 12,000  3,000    ומנותני אשראי אחרים אשראי מתאגידים בנקאיים
מתאגידים בנקאיים ומנותני  שוטפות של הלוואות לזמן ארוךחלויות 

 אשראי אחרים
 

 19,701  20,016  'אי
 255,122  280,367  'בי  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 4,023  4,864    נותני שירותיםלהתחייבויות לספקים ו
 41,097  46,21  'י  זכאים ויתרות זכות

       
    1314,46  331,943 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 264,183  200,153    התחייבויות לחברות מוחזקות
 109,360  125,951  'אי  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים

 859,332  1,343,786  'בי  אגרות חוב
 1,881  2,096    התחייבויות בשל הטבות לעובדים

       
    1,671,986  1,234,756 
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 442,590  442,590    הון וקרנות הון
 219,404  219,404    פרמיה על מניות

 -  )2,497(    מניות באוצר
 )27,135(  )5,198(    קרנות הון אחרות

 120,001  79,036    יתרת רווח
       

 754,860  733,335    הוןסה"כ 
       
    782,719,2  2,321,559 
       
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 
 
 

       2018, במרס 29
 שמשון מרפוגל  פר נמרודיוע  שלמה מעוז  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  

  יו"ר הדירקטוריון
 

 חבר הדירקטוריון 
 ומנהל כללי

  

 משנה למנכ"ל
האחראי הבכיר לתחום 

 הכספים
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 חברהלהמיוחסים  הרווח או הפסדעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום    
    7201  2016  2015 
 אלפי ש"ח  סעיף  
         
         

 10,932  10,563  10,616    מהשכרת נכסיםהכנסות 
 1,663  3,145  -    מקרקעיןמ הכנסות

         
 12,595  13,708  10,616    סה"כ הכנסות

         
 2,154  2,221  2,488    אחזקת נכסים להשכרהעלות 
 1,698  -   -    מקרקעין שנמכרועלות 

 191  -    -    עלות עסקי אנרגיה
         

 4,043  2,221  2,488    סה"כ עלויות
         

 8,552  11,487  8,128    הכנסות בניכוי עלויות
         

 2,385  3,799  36,302    , נטונדל"ן להשקעה עלייה בשווי הוגן של
 )31,602(  )29,282(  )28,507(    הוצאות הנהלה וכלליות

 )3,937(  )13,631(  )13,574(    אחרות הוצאות
         

 )24,602(  )27,627(  2,349    תפעולי )הפסדרווח (
         

 28,193  33,992  19,079    הכנסות מימון
 )73,754(  )70,047(  )74,370(    מימוןהוצאות 

 134,608  142,057  46,325    חברות מוחזקותחלק החברה ברווחי 
         

 64,445  78,375  )76,61(     לפני מסים על ההכנסה(הפסד)  רווח
         

 -    10,454  -  'גי  (הטבת מס) מסים על ההכנסה
         

 64,445  88,829  )6,617(    המיוחס לחברה(הפסד)  רווח נקי
         
 
 
 
 

 מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף 
 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 חברהלהמיוחסים  הרווח הכוללעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  7201  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       
       

 64,445   88,829  )6,617(  לחברההמיוחס (הפסד) נקי  רווח
       

       רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת המס):
       

       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
       

 -  68,474  5,169  הערכה מחדש של רכוש קבוע בחברות מוחזקות
       

 )485(  )962(  )1,396(  ממדידה מחדש בגין תכניות להטבה מוגדרת הפסד
       
  3,773  67,512  )485( 

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
       ספציפיים:

       
 )44,706(  )65,143(  20,786  של פעילויות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

       
 )45,191(  2,369  24,559  המיוחס לחברהסה"כ רווח (הפסד) כולל אחר 

       
 19,254  91,198  17,942  לחברהכולל המיוחס רווח סה"כ 

       
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
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 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  7201  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

       של החברה פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
       

 64,445   88,829   )6,617(  המיוחס לחברהרווח (הפסד) 
       

       :החברהשל  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
       

 )134,608(  )142,057(  )46,325(  , נטוחברות מוחזקותחלק החברה ברווחי 
 )2,385(  )3,799(  )36,302(  עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו

 -   )10,454(  -  הטבת מס
 4,584  3,308  5,591  פחת והפחתות

 )721(  )101(  )483(  בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים ירידה
 43,595  35,294  53,805  , נטוהוצאות מימון

 )13(  -  -  רווח ממימוש רכוש קבוע
 45  1  )664(  , נטוערך ניירות ערך סחירים(עליית) ירידת 

       
       :החברהשל  והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים

       
 )1,893(  )672(  )2,772(  חייבים ויתרות חובהוב לקוחותב עלייה
זכאים ויתרות ולנותני שירותים וב ספקיםבהתחייבויות ל )עלייה( ירידה

 )5,960(  18,576  )27,838(  זכות
       
  )54,988(  )99,904(  )97,356( 
       

       :עבור בחברה השנהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       

 )71,768(  )64,932(  )70,482(  ריבית ששולמה
 555  37  31  ריבית שהתקבלה

 )140(  )138(  )835(  מסים ששולמו
 -  -  284  שהתקבלומסים 

 65,917  7,269  5,682  דיבידנד שהתקבל
       
  )65,320(  )57,764(  )5,436( 
       

 )38,347(  )68,839(  )126,925(  של החברה שוטפת פעילותל ששימשומזומנים נטו 
       
 
 
 
 

 הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע 
 
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות 
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 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  7201  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

       של החברה פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
       

 6,079  3,064  )38,058(  פקדונות בתאגידים בנקאיים(השקעה) תמורה ממימוש 
 7,214  -  5,885  מקרקעין, נטותמורה ממימוש 

 -   )12,509(  -   השקעה בחברות מוחזקות
 )12,321(  )11,708(  )772(  רכישת נכסים קבועים

 63,570  20,485  -  נכסים קבועיםתמורה ממימוש 
 47,925  65  12  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד תמורה ממימוש נכסים פיננסים

 -   -   )4,000(  ארוך הלוואות לזמן  מתן
 110,032  132,355  )237,501(  לחברות מוחזקות, נטו הלוואות(מתן)  החזר

       
 222,499  131,752  )274,434(  של החברה השקעה (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

       
       של החברה פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 

       
 )48,000(  )40,276(  )36,000(  דיבידנד ששולם

 146,788  292,724  763,376  הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה
 )201,796(  )256,635(  )257,387(  פרעון אגרות חוב

 129,300  31,000  36,716  הלוואות לזמן ארוךקבלת 
 )116,564(  )126,699(  )19,701(  פרעון הלוואות לזמן ארוך

 )12,927(  9,000  )9,000(  מתאגידים בנקאיים, נטואשראי לזמן קצר 
 -   -  )2,497(  רכישת מניות באוצר

       
 )103,199(  )90,886(  475,507  מימון של החברהשנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מזומנים 

       
 80,953  )27,973(  74,148  עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

       
 18,046  98,999  71,026  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

       
 98,999  71,026  145,174  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

       
       

       פעילות מהותית שלא במזומן א)
        
 20,857  1,227  2,292  חייבים בגין מכירת נדל"ן להשקעה 
        
 -  -  28,092  המרת הלוואות לשטר הון בחברה מאוחדת 
        
 -  7,489  -  המרת הלוואות להשקעה בחברה מאוחדת 
        
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 מידע נוסף
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 כללי   -סעיף א' 
 
, אשר התאגדה בישראל וכתובתה חברה תושבת ישראלחברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ הינה  .1

ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות  ., בני ברק30רח' ששת הימים הרשומה היא 
 .ערך בתל אביב

 
גם באור  תחומי פעילות עיקריים (ראה שלושהבהחברה פועלת במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות  

 לדוחות הכספיים המאוחדים): 34
 

 מגזר השכרת נכסים: השכרה וניהול של נכסים מניבים בישראל ובחו"ל. א.
 מגזר עסקות בנייה: ביצוע ומכירות של פרוייקטים בישראל ובחו"ל. ב.
 מגזר המלונאות: בעלות וניהול רשת של בתי מלון ברחבי הארץ. .ג
 

הנהלות החברות המאוחדות ועוקבת באופן שוטף אחר פעילותן. כמו הנהלת החברה פועלת יחד עם  .2
כן, מעמידה החברה הלוואות לחברות מאוחדות וערבה לחלק מהתחייבויות חברות מאוחדות 

 .בנקאיים לתאגידים
 

מליון  127 -כלחברה, במאזן הסולו, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך  2015 -ו 2016, 2017בשנים  - סעיף ב'
לחברה הון  2016 -ו 2017בדצמבר,  31, בהתאמה. כמו כן, בימים מליון ש"ח 38-כ -ומליון ש"ח  69 -כש"ח, 

, בהתאמה. להערכת הנהלת החברה ובהתבסס על מליון ש"ח 224 -כמליון ש"ח ו 109 -כחוזר שלילי בסך 
התקופה) כפי שאושרה בדירקטוריון  -(להלן  2018, ינואר 1תחזית תזרים המזומנים לתקופה של שנתיים מיום 

 . ופרעון התחייבויותיההחברה, יש בידי החברה מקורות מספקים לצורך ביצוע תוכניותיה העסקיות 
 
החברה מתכננת להמשיך ולממן את פעילותה העסקית במהלך התקופה, בין היתר בהתבסס על יתרות  

מפעילות השוטפת של החברה  תזריםמליון ש"ח,  145 -כ , של החברה בסך של2018בינואר  1המזומנים ליום 
מליון ש"ח אשר כוללת פעילות השכרת נדל"ן, מכירת נכסי נדל"ן והוצאות הנהלה וכלליות, תזרים  146בסך 

) אשר צפוי להסתכם במהלך התקופה 100%מפעילות שוטפת מחברות בנות בקבוצה שהינן בשליטה מלאה (
בלת דיבידנדים מחברות בנות ומשילוב של מקורות מימון שונים במהלך מליון ש"ח, ק 460 -בסך של כ

 מליון ש"ח. 673 -התקופה, כגון: גיוס ומחזור חובות מול תאגידים בנקאיים ו/או שוק ההון בהיקף של כ
יאפשרו גם פירעון חובות ומליון ש"ח  392 -מקורות אלה ישמשו לפעילות השקעה בחברות בנות בסך כ

מליון ש"ח, אשר צפוי לשחרר בטחונות  903 -התחייבויותיה במהלך התקופה בהיקף של כהחברה בהתאם ל
 המשמשים להבטחתו ואשר יוכלו לשמש כבטחונות לצורך מחזור וגיוס החוב כאמור לעיל.

 
תזרים המזומנים העתידי לתקופה, לרבות הסכומים המצוינים לעיל, משקף את הערכת ההנהלה על בסיס  

רשותה בעת עריכת הדוחות הכספיים ועשוי לנבוע מאחד או יותר ממקורות אלה או בשילוב המידע הקיים שב
עם מקורות מימון שונים, ואין ודאות באשר להיקפים הספציפיים של תזרימי המזומנים שינבעו מכל אחד 
מהמקורות במהלך התקופה. הנהלת החברה בוחנת את תוכניותיה העסקיות באופן שוטף ומעדכנת אותן 

ג' לדוחות הכספיים 23תקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן, ראה באור לפרטים באשר לגיוס חוב ב התאם.ב
 המאוחדים.

 
 אופן עריכת הנתונים הכספיים -' גסעיף 

 
מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה  ,המיוחסים לחברהכספיים ומידע כספי נפרד התונים הנ 

ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) 9בהתאם להוראות תקנה נערכו  2017בדצמבר,  31ליום 
"התוספת העשירית".  - , לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות (להלן1970-התש"ל

כמו כן, נכללים במסגרת הבאורים שיובאו להלן, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות הגילוי 
האמורות בתקנה האמורה וכמפורט בתוספת העשירית, ככל שמידע זה לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן 

 .סכומים בגין חברות מוחזקות לאל המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם
 
הכספיים  לדוחות 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור  

 המאוחדים.
 המאוחדים. הכספיים בדוחות 'ה1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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 מזומנים ושווי מזומנים -' דסעיף 

   שיעור  
   ריבית  
 בדצמבר 31ליום   לתאריך   
 2016  7201  הדיווח  
 אלפי ש"ח  %  
       

 1,003  127,934    במטבע ישראלי
 491  5,354    במטבע חוץ

 69,532  11,886  1.59-פריים  במטבע ישראלי - שווי מזומנים
       
    145,174  71,026 

 
 

 השקעות לזמן קצר -' הסעיף 
 

 להלן ההרכב:
 בדצמבר 31    
    7201  2016 
 אלפי ש"ח    
       

 547  1,199    וכתבי אופציה מניות
 13,676  13,676    שטר הון לחברה כלולה    *)

 4,325  5,282    משועבדיםפקדונות 
       
    20,157  18,548 

 לדוחות הכספיים המאוחדים. )3ב'(14ראה באור *)    
 
 

  לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים  -' וסעיף 
 

 :לחברההמיוחסים   IAS 39-אם לפירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהת  
 

 בדצמבר 31  
  7201  2016 
 אלפי ש"ח  
     

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 547  1,199  וכתבי אופציה מניות 
     

     :לזמן קצרהשקעות 
 13,676  13,676  שטר הון לחברה כלולה 
 4,325  5,282  פקדונות משועבדים 
     
  18,958  18,001 
     
 3,000  44,101  יתרות חובה לזמן ארוך (פקדון משועבד) 
     
  64,258  21,548 
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 תהלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקו -' זסעיף 
 

 7201בדצמבר,  31להלן פרוט ההלוואות הערבויות וההשקעה בחברות מוחזקות ליום 
 

    7201 ,בדצמבר 31ליום 

סכומים שהעמידה 
החברה לחברות 

  מאוחדות 

היקף 
ההשקעה 
 בחברות 

 מאוחדות   הלוואות  ערבויות  מדינת   
 אלפי ש"ח  התאגדות  
         

 14,501  -  -  ישראל  בניני מידות בע"מ
 906  -  -  ישראל  מני מלונות נופש בע"מ

 )1,765(  2,214  -  ישראל  שירותים לניהול נכסים בע"מ -שלן 
 175,358  151,837  45,256  ישראל  משקיעים במקרקעין בע"מ -ה.ה 

 102,132  -  -  ישראל  בניני תעשיה ראשל"צ בע"מ -ב.ת.ר 
 54,509  -  74,079  ישראל  בע"מ באר שבעבניני תעשיה  -ב.ת.ב 

 12,706  -  -  ישראל  הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ
 61,940  6,679  -  ישראל  בע"מבנין כל בו ירושלים 

 )50,339(  80,823  6,701  ישראל  הכשרת הישוב מימון והשקעות בע"מ
 42,136  -  -  ישראל  הכשרת הישוב לפיתוח ובניה בע"מ

 126,220  -  64,220  ישראל  *)  מלונות הכשרת הישוב בע"מ
 )70,182(  81,844  540  ישראל  )1  הכשרת הישוב תקשורת בע"מ

 137,229  -  68,397  ישראל  אופטימה ייזום וניהול השקעות בע"מ
 )31,225(  31,242  -  ישראל  חברת הכשרת הישוב אינטרנשיונל בע"מ

 455,274  230,702  401,309  ישראל  )2הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ  
 )6,033(  5,735  -  ישראל  אן ג'י טרז'רס ישראל בע"מ

 )35,753(  28,097  6,132  ישראל  )  *)3בע"מ  אלפאהכשרת הישוב בישראל 
 )5,744(  5,762  -  ישראל  הכשרת הישוב בישראל אוצרות טבע בע"מ

MILL YON GDANSK  120,738  25  -  פולין 
EAGLE INTERNETIONAL  18,197  67,592  -  רומניה 

 )6,340(  5,459  -  גאורגיה  נמרודי גאורגיה
 222,073  5,919  -  ישראל  אר.אר.אן אחזקות והשקעות בע"מ

THE SINGER LIMITED  78,767  -  -  קפריסין 
 107,562  -  -  ישראל  הכשרת הישוב אוברסיז בע"מ

ZORADOX LIMITED  2,578  -  קפריסין  - 
DOWNSVIEW HOLDINGS LIMITED  24,611(  29,159  -  קפריסין( 

 7,063  -  -  ישראל  אחרים
         

 1,505,319  735,667  666,634    חברות מוחזקות -סך הכל 
 
 

מליון ש"ח משועבדות כבטחונות להלוואות שנלקחו  15מניות חברות אלו בסך כולל של חלק מ *)
 מתאגידים בנקאיים.

 
 

 המוחזקות ראה נספח ב' לדוחות הכספייםלפרטים לגבי זכויות החברה בהון ובהצבעה של החברות 
 .המאוחדים
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 (המשך) תהלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקו -' חסעיף 
 

 (המשך) 7201בדצמבר,  31להלן פרוט ההלוואות הערבויות וההשקעה בחברות מוחזקות ליום 
 

מתייחס לערבויות לתאגידים בנקאיים וספקים שהעמידה החברה לחברה מאוחדת של הכשרת הישוב  )   1
 בע"מ. ויז'ןתקשורת: רפיד 

 

מתייחס להשקעת החברה בחברת הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ (להלן: הכשרה קניונים)  )2
למדד ונושאות ריבית של  קניון שבעת הכוכבים בע"מ. ההלוואות צמודות -ובחברה מאוחדת שלה 

 .2021לפרעון עד שנת  5%
 

 2017בדצמבר,  31והומרו ביום  יתרת ההלוואות בדוחות הכספיים שהחברה נתנה להכשרה אלפא )3
 החברה אישרה את .)להלן 4ראה סעיף  ש"ח בערכם המקורי מליון 33 -מליון ש"ח (כ 28.2 -הינם כ

דחיית מועדי הפרעון של כל התשלומים אשר היו אמורים להיפרע בגין הלוואות קודמות שניתנו על 
 .2018באוקטובר,  1 -עד לא יאוחר מידי החברה 

 

לחברה מאוחדת מנגנון הפיכת ההלוואות שהועמדו על ידי החברה אושר  2017בדצמבר,  31בתאריך  )4
 "הכשרה אלפא", אשר הונפק על ידי "הכשרה אלפא"לשטר הון, הניתן להמרה למניות "הכשרה אלפא" 

 על שם החברה, בתנאים כדלקמן:
 

. "הכשרה אלפא"מיליון ש"ח, הניתן להמרה למניות  48.6שטר הון, על שם החברה עד לסך של  .א
 שטר ההון כולל סכומים כדלקמן:

 

 מיליון ש"ח. 33.4הלוואות החברה בסך  .1
 מיליון ש"ח. 15.2ההלוואות הנוספות עד לסך של  .ב
 

 1.5%שטר ההון יישא ריבית פריים + האישור, שנים שתחילתה ממועד  5במשך תקופה של  .ב
 לשנה ממועד העמדת הסכום על ידי החברה. 

 

לעיל, ועד לפרעון מלא של  ב'השנים ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף  5לאחר חלוף  .ג
על ידי  "הכשרה אלפא", שטר ההון וכל סכום שיועמד במסגרתו ל"הכשרה אלפא" השטר על ידי

 לשנה. 8.5%החברה החל ממועד זה, יישאו ריבית פריים + 
 

תהא רשאית לפרוע את שטר ההון בכל עת, במלואו או כל חלק ממנו. כל  "הכשרה אלפא" .ד
הריבית בגין החלק הנפרע,  תשלום של קרן שטר ההון (או כל חלק ממנה) יכלול גם את תשלומי

 מיום העמדתו ועד לאותו מועד.
 

 החברה לא תהא רשאית לדרוש את פרעון שטר ההון, או כל חלק ממנו. .ה 
 

תפרע את כל תשלומי הריבית בגין  היא, "הכשרה אלפא"עובר לחלוקת דיבידנד במזומן על ידי  .ו
 יתרת קרן שטר ההון שטרם שולמו עד לאותו מועד.

 

אישור, החברה תהא רשאית להמיר כל סכום שהועמד הך תקופה של חמש שנים מיום במהל .ז
, כאשר שער ההמרה יהיה המחיר "הכשרה אלפא"במסגרתו במלואו, או כל חלק ממנו, למניות 

ימים שקדמו למועד קבלת ההחלטה בדירקטוריון  30 -הממוצע של מניית החברה בבורסה ב
 ש"ח ("שער ההמרה"). 2.17לאישור העסקה נשוא דוח זה, קרי  "הכשרה אלפא"

 

תבצע גיוס בדרך של הנפקת מניות לפי  "הכשרה אלפא"לעיל, ככל ש ז'על אף האמור בסעיף  .ח
שווי חברה המשקף מחיר למניה גבוה משער ההמרה, כהגדרתו לעיל, אזי, בד בבד עם השלמת 
ההנפקה האמורה, תומר יתרת שטר ההון כפי שתהיה באותה העת, לפי שער ההמרה, למניות 

 אשר תוקצינה לחברה. "הכשרה אלפא"
 

צברת, אך אינה משולמת באופן שוטף ואינה נזקפת לרווח מובהר כי הריבית על שטר ההון נ .ט
 לעיל. וו/או  ד'והפסד, אלא רק בקרות האירועים המצויינים בסעיפים 
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 (המשך) הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות -' חסעיף 
 

 6201בדצמבר,  31להלן פרוט ההלוואות הערבויות וההשקעה בחברות מוחזקות ליום 
 

    2016 ,בדצמבר 31ליום 

סכומים שהעמידה 
החברה לחברות 

  מאוחדות 

היקף 
ההשקעה 
 בחברות 

 מאוחדות   הלוואות  ערבויות  מדינת   
 אלפי ש"ח  התאגדות  
         

 14,484  -  -  ישראל  בניני מידות בע"מ
 906  28  -  ישראל  מני מלונות נופש בע"מ

 )1,806(  2,075  -  ישראל  נכסים בע"משירותים לניהול  -שלן 
 150,423  145,672  51,620  ישראל  משקיעים במקרקעין בע"מ -ה.ה 

 107,882  -  -  ישראל  בניני תעשיה ראשל"צ בע"מ -ב.ת.ר 
 54,126  -  80,380  ישראל  בע"מ באר שבעבניני תעשיה  -ב.ת.ב 

 12,706  -  -  ישראל  הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ
 62,322  -  -  ישראל  בנין כל בו ירושלים בע"מ

 )52,042(  103,732  24,005  ישראל  הכשרת הישוב מימון והשקעות בע"מ
 40,565  -  -  ישראל  הכשרת הישוב לפיתוח ובניה בע"מ

 127,542  24  73,600  ישראל  *)  מלונות הכשרת הישוב בע"מ
 )65,970(  75,890  2,341  ישראל  )1  הכשרת הישוב תקשורת בע"מ

 127,564  -  74,133  ישראל  אופטימה ייזום וניהול השקעות בע"מ
 )29,237(  29,161  -  ישראל  חברת הכשרת הישוב אינטרנשיונל בע"מ

 440,687  59,955  686,058  ישראל  )2הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ  
 )5,733(  5,733  -  ישראל  בע"מאן ג'י טרז'רס ישראל 

 )20,568(  14,811  13,811  ישראל  )  *)3הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ 
 )5,566◌ׁ(  5,595  -  ישראל  הכשרת הישוב בישראל אוצרות טבע בע"מ

MILL YON GDANSK  95,185  -  -  פולין 
MILL YON KRAKOW  פולין  -     

EAGLE INTERNETIONAL  24,761  62,558  -  רומניה 
 )6,598(  5,768  -  גאורגיה  נמרודי גאורגיה

 197,182  5,157  -  ישראל  אר.אר.אן אחזקות והשקעות בע"מ
THE SINGER LIMITED  73,304  -  -  קפריסין 

 111,207  -  -  ישראל  הכשרת הישוב אוברסיז בע"מ
ZORADOX LIMITED  2,537  -  קפריסין  - 

DOWNSVIEW HOLDINGS LIMITED  20,992(  27,502  -  קפריסין( 
 7,061  -  -  ישראל  אחרים

         
 1,439,395  546,198  1,005,948    חברות מוחזקות -סך הכל 

 
 

מליון ש"ח משועבדות כבטחונות להלוואות שנלקחו  15חלק ממניות חברות אלו בסך כולל של  *)
 מתאגידים בנקאיים.

 
 

 לפרטים לגבי זכויות החברה בהון ובהצבעה של החברות המוחזקות ראה נספח ב' לדוחות הכספיים
 .המאוחדים
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 (המשך) תהלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקו -' חסעיף 
 

 (המשך) 6201בדצמבר,  31להלן פרוט ההלוואות הערבויות וההשקעה בחברות מוחזקות ליום 
 

 
מתייחס לערבויות לתאגידים בנקאיים וספקים שהעמידה החברה לחברה מאוחדת של הכשרת הישוב  )   1

 בע"מ. ויז'ןתקשורת: רפיד 
 
מתייחס להשקעת החברה בחברת הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ (להלן: הכשרה קניונים)  )2

למדד ונושאות ריבית של  קניון שבעת הכוכבים בע"מ. ההלוואות צמודות -ובחברה מאוחדת שלה 
 .2021לפרעון עד שנת  5%

 
, אישרה החברה העמדת ערבות, ללא תמורה, להלוואה בנקאית בתנאי שוק 2011בדצמבר,  20ביום  )3

 19. ההלוואה כאמור הועמדה ביום אלפאמיליון דולר שתתקבל על ידי הכשרה  10בהיקף של עד 
 מליון ש"ח. 13.8 -לתאריך הדוחות הכספיים הינה בסך כ. יתרת ההלוואה , בערבות החברה2012במרס, 

מליון ש"ח)  6.1 -מליון דולר (כ 1.63אושרה לחברה המאוחדת הלוואה בסך של עד  2016בחודש מרס 
מליון  4 -אושרה הלוואה בסך של עד כ 2016, ובחודש מאי 2017לצורך פעילותה עד סוף חודש מרס 

 מליון ש"ח).  15.4 -דולר (כ
 
ים באשר להמרת חלק מהלוואות החברה למניות ואופציות למניות והנפקת זכויות במסגרת לפרט 

 ) לדוחות הכספיים המאוחדים. 2ד'(14תשקיף בהכשרה אלפא, ראה באור 
 

 הכנסות (הוצאות) עם חברות מוחזקות

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 
  7201  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 5,466  6,724  8,201  השתתפות בהוצאות -הנהלה וכלליות הוצאות 
       

 22,703  30,434  18,217  הכנסות מימון
       

 )6,693(  )6,744(  )5,421(  הוצאות מימון
 
 

 אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים -' טסעיף 
 

 רכבהה .1
   שיעור ריבית   
 בדצמבר 31  לתאריך  
 2016  7201  הדיווח  
 אלפי ש"ח  %  
       

       הלוואות לזמן קצר מבנקים
 12,000  3,000  3.4  לא צמוד 

 
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 30ראה באור  ,באשר לבטחונות .2
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 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה -' יסעיף 

 בדצמבר 31  
  7201  2016 
 אלפי ש"ח   
     

 1,176  1,045  ומקדמות מלקוחות הכנסות מראש
 13,563  1,551  ריבית לשלם

 1,500  1,294  *)  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת
 215  -  מוסדות ממשלתיים

 7,196  -  מקדמה בגין מכירת מקרקעין
 1,135  1,018  הפרשה לחופשה והבראה

 9,452  -  חברה כלולה
 5,550  -  הפרשה לתביעות

 1,310  306,1  זכאים ויתרות זכות אחרים
     
  214,6  41,097 

 
 .אלפי ש"ח) 1,324 -כ 2016(שנת  אלפי ש"ח 622 -כמתוכם צדדים קשורים בסך של  *) 
 

 התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים - 'איסעיף 
 
  הרכב: .1

   שיעור ריבית    
 בדצמבר 31  לתאריך   
 2016  7201  הדיווח   
 אלפי ש"ח   %   
        
       ההרכב )א(
        
 2,000  1,000  5.64  ללא הצמדה 
 42,051  31,172  )1.5-1.9פריים+(  ללא הצמדה 
 20,447  18,212  )2.05-2.85פריים+(  ללא הצמדה 
 64,563  58,976  3.45-4.0  בהצמדה למדד 
 -  36,607  6.8  בהצמדה למדד 
        
 129,061  145,967    הכל לפני חלויות שוטפות -סך 
        
 19,701  20,016    חלויות שוטפות -בניכוי  
        
     125,951  109,360 
        
       מועדי הפרעון )ב(
        
 19,701  20,016    חלויות שוטפות -שנה ראשונה  
 20,016  45,599    שנה שניה 
 45,599  26,745    שנה שלישית 
 26,745  16,500    שנה רביעית 
 16,500  500    שנה חמישית 
 500  36,607    שנה שישית ואילך 
        
     145,967  129,061 

  
 לדוחות הכספיים המאוחדים. 30ראה באור  ,באשר לבטחונות .2
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 אגרות חוב -' ביסעיף 

 
 רכבהה .1
 

 בדצמבר 31  
  7201  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 1,114,454  1,624,153  על ידי החברה אגרות חוב שהונפקו
     

 255,122  280,367  חלויות שוטפות -בניכוי 
     
  61,343,78  859,332 

 
 

 מועדי פרעון .2
 

 בדצמבר 31  
  7201  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 255,122  280,367  חלויות שוטפות - שנה ראשונה
 279,298  189,668  שנה שניה

 189,148  295,188  שנה שלישית
 208,452  228,049  שנה רביעית

 124,520  122,689  שנה חמישית
 57,914  2508,19  שנה שישית ואילך

     
  1,624,153  1,114,454 

 
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 'ג23ראה באור  אגרות החוב ודירוגלפרטים בדבר תנאי  (א) .3
 

לדוחות  ג'23לפרטים באשר להנפקת אגרות חוב בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן ראה באור  )ב(
 הכספיים המאוחדים.
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הוצאות מיוחסות לחברה וגילוי בדבר הלוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים גי -' גיסעיף 
 מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )הכנסות(

 
 בההרכ -מסים על ההכנסה  .1

  
 ביום  לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31
  7201  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 -   )11,000(  -  מסים נדחיםשינוי ב
 -   546  -  בגין שנים קודמותמסים 

       
 -   )10,454(  -  (הטבת מס) מסים על ההכנסה

 
   חוקי המס החלים על החברה .2

 
 .בהתאמה 26.5% -ו 25% הינו 2015 -ו 2016ובשנים  24%הינו  2017שיעור מס החברות בישראל בשנת  

 
-) (הפחתת שיעור מס חברות), התשע"ו216מס הכנסה (מס'  אושר החוק לתיקון פקודת 2016בינואר  

בינואר,  1. תחילתו של תיקון זה ביום 25% -ל 26.5% -, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016
 .26.5%חושבו לפי שיעור מס של  2015בדצמבר,  31. יתרות המסים הנדחים ליום 2016

 
(תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות אושר חוק ההתייעלות הכלכלית  2016בדצמבר  

בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2016-), התשע"ז2018 -ו 2017התקציב 
. יתרות המסים 23%לשיעור של  2018בינואר,  1) והחל מיום 25%(במקום  24%לשיעור של  2017

 המס המעודכנים. חושבו לפי שיעורי 2017בדצמבר,  31הנדחים ליום 
 

 השפעת השינוי בשיעורי המס, כאמור לעיל, אינה מהותית לחברה.
 

 הפסדים ויתרות ניכוי בשל אינפלציה להעברה .3
 

-כ - 2016בדצמבר,  31(מיליון ש"ח  645 -כ של לחברה הפסדים להעברה בסך 2017בדצמבר,  31ליום  
מליון ש"ח  87 -כלא הוכרו בחברה נכסי מסים נדחים בסך  2017בדצמבר,  31ליום ). מיליון ש"ח 573

 מליון ש"ח). 98 -כ - 2016בדצמבר,  31בגין הפסדים לצורכי מס (
 

 שומות מס .4
 

לפקודת מס  145נחשבים כשומה סופית לפי סעיף  2012 המס דוחות החברה שהוגשו עד וכולל שנת 
  .הכנסה
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 מכשירים פיננסים המיוחסים לחברה   - 'דיסעיף 

 
 ריכוז סיכון נזילות

 
 :(כולל תשלומים בגין ריבית) פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים-על החברההטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של התחייבויות פיננסיות של 

 
 7201בדצמבר,  31ליום 

 

  
שנה 

  ראשונה
 שנה

  שנייה
שנה 

  שלישית
שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

 שנה
שישית 
  ואילך

טרם נקבע 
 סה"כ  מועד פרעון

 אלפי ש"ח  
                 

                 התחייבויות פיננסיות
                 

                 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 3,102  -  -  -  -  -  -  3,102  בשקלים חדשים 
                 
 8,445  -  -  -  -  -  -  8,445  ספקים וזכאים 
                 

                 הלוואות לזמן ארוך:
 115,147  -  38,475  2,489  18,261  20,324  25,359  10,239  שקליות צמודות 
 53,010  -  -  507  1,039  10,028  25,488  15,948  שקליות לא צמודות 
                 

                 *) :אגרות חוב
 1,279,584  -  477,609  103,122  157,791  202,887  135,148  203,027  צמודות 
 557,250  -  66,218  35,037  93,024  127,205  100,474  135,292  לא צמודות 
                 
  376,053  286,469  360,444  270,115  141,155  582,302  -  2,016,538 

 
 .' לעילבסעיף יראה  -לתנאי ריבית ופרטים נוספים בקשר עם אגרות החוב שהנפיקה החברה  *) 
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 (המשך) מכשירים פיננסים המיוחסים לחברה    - 'דיסעיף 

 
 (המשך) ריכוז סיכון נזילות

 
 6201בדצמבר,  31ליום 

 

  
שנה 

  ראשונה
 שנה

  שנייה
שנה 

  שלישית
שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

 שנה
שישית 
  ואילך

טרם נקבע 
 סה"כ  מועד פרעון

 אלפי ש"ח  
                 

                 התחייבויות פיננסיות
                 

                 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 12,063  -  -  -  -  -  -  12,063  בשקלים חדשים 
                 
 35,897  -  -  -  -  -  -  35,897  ספקים וזכאים 
                 

                 הלוואות לזמן ארוך:
 72,182  -  -  15,772  17,828  22,870  7,749  7,963  שקליות צמודות 
 69,178  -  507  1,039  10,029  25,489  15,948  16,166  שקליות לא צמודות 
                 

                 *) :אגרות חוב
 711,061  -  -  52,080  116,392  124,882  189,607  228,100  צמודות 
 572,740  -  61,564  78,786  113,184  99,408  134,643  85,155  לא צמודות 
                 
  385,344  347,947  272,649  257,433  147,677  62,071  -  1,473,121 

 
 .' לעילבסעיף יראה  -לתנאי ריבית ופרטים נוספים בקשר עם אגרות החוב שהנפיקה החברה  *) 
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   התקשרויות - 'טועיף ס
 

 המאוחדים.ב' לדוחות הכספיים 27ראה באור  
 
 

  התחייבויות תלויות - 'זטסעיף 
 

 ג' לדוחות הכספיים המאוחדים.27ראה באור  
 
 

  שעבודים - 'יזסעיף 
 

 א' לדוחות הכספיים המאוחדים.30ראה באור  
 
 

 המאזןאירועים לאחר תאריך  - 'חיסעיף 
 

  
 לדוחות הכספיים המאוחדים. 35לפרטים בדבר אירועים נוספים, ראה באור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 2058 -מספרנו 
 

 2018במרס,  29
 
 

 לכבוד
 הדירקטוריון של

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 30רח' ששת הימים 

 בני ברק
 

 א.ג.נ,
 
 לצורך הכללה 2017, דצמברב 13מכתב הסכמה לדוחות כספיים המאוחדים ליום  הנדון:  

 של דוחותינו בהצעות מדף של חברתכם                                                       
 
 

בהצעות מדף אשר יתפרסמו על ידיכם על פי הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) 
 שלנו המפורטים להלן:של הדוחות   )2015-01-032931 ' אסמכתאמס( 2015במאי  29מיום תשקיף מדף 

 
 31 ימיםעל הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ל 2018מרס ב 29דוח רואה החשבון המבקר מיום  )1(

  2017בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016 -ו 2017בדצמבר 
 

על ביקורת של [רכיבי] בקרה פנימית על דיווח כספי של  2018מרס ב 29דוח רואה החשבון המבקר מיום  )2(
 . 2017בדצמבר  31החברה ליום 

                     

 31על מידע כספי נפרד של החברה לימים  2018במרס  29דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  )3(
ג' 9לפי תקנה  2017מבר בדצ 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016 -ו 2017בדצמבר 

 .1970-, התש"ל)לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים
 
 
 

 

 

 

 

 בכבוד רב,
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון

 
 
   

 קוסט פורר גבאי את קסירר
, א'144מנחם בגין ' רח  
  6492102אביב -תל

 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 -חלק ד' 
 
 

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 
 

 פרטים נוספים על התאגיד
 
 
 2017לשנת 
 
 



 
 2-ד

   

U'פרטים נוספים על התאגיד – חלק ד 
 
 

 בע"מ חברת הכשרת הישוב בישראל  שם החברה:

 52-002011-6ח.צ.   מס' חברה ברשם החברות:

 5120261, בני ברק 30ששת הימים    כתובת:

 03-7962224 טלפון:

 03-7962226  פקסימיליה:

 2017בדצמבר,  31 :תאריך הדוח על המצב הכספי
 

 2018במרץ,  29 תאריך הדוח:
 

 תיאור עסקי החברה א:8תקנה 

 .התקופתילדוח  כחלק א'תיאור עסקי החברה מצ"ב 
 

 דוחות כספיים :9תקנה 
, ערוכים לפי כללי החשבונאות 31.12.2017הדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

המקובלים, מבוקרים כדין וכוללים גם את הוראות הגילוי הקבועות בתקנות ניירות ערך (דוחות 

, לרבות חוות דעת רואה החשבון של החברה. הדוחות הכספיים 2010 –כספיים שנתיים), תש"ע 

 לדוח תקופתי זה.כחלק ג' האמורים מצ"ב 

 
 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוידוח בדבר  ב:9תקנה 

דוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

הגילוי, לרבות דוח רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, 

 לדוח תקופתי זה. כחלק ה'מצ"ב 

 
 ונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, המיוחסים לחברהנת ג:9תקנה 

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, המיוחסים לחברה כחברה אם, 

 לדוח תקופתי זה. חלק ג'בצירוף חוות דעת רואה החשבון המבקר מצ"ב במסגרת 

 
 וןדוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פרע ד:9תקנה 

 .בדוח מיידי נפרד זה מפורסם במקביל לפרסום דוחדוח בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה 
 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד :10תקנה 
לדוח  חלק ב'מצ"ב כ 31.12.2017דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ביום 

 תקופתי זה.

 
 והפסד רבעוניםא': תמצית דוחות רווח 10תקנה 

 ראה נספח א' המצורף.
 

 ג': שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י התשקיף10תקנה 
בוצעו הצעות מדף  2017במהלך שנת , 2015במאי  28על פי תשקיף מדף שהחברה פרסמה ביום 

הבאות:



 
 3-ד

   

 שגוייס (אלפי ש"ח)סכום ברוטו  סוג הנפקה סדרה מועד ההצעה

 204,655 סדרה חדשה 20 2017ינואר 

 78,338 הרחבת סדרה 20 2017אפריל 

 52,315 הרחבת סדרה 19 2017יולי 

 286,425 סדרה חדשה 21 2017נובמבר 

 121,405 סדרה חדשה 22 2017דצמבר 

 

אשראים, וכן חזור יהחברה השתמשה ומשתמשת בסכומים הנ"ל למימון פעילותה השוטפת, למ

 בהתאם להחלטות הדירקטוריון כפי שהן מתקבלות מעת לעת.

 
 : רשימת השקעות בחברות מאוחדות ובחברות קשורות לתאריך המאזן11תקנה 

 .ראה נספח ב' המצורף
 

 : שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות (המוחזקות ישירות) בתקופת הדוח 12תקנה 
 הכספיים.לדוחות  13ראה באור 

 
 : הכנסות בחברות בת ובחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן13תקנה 

 ראה נספח ג' המצורף
 
 

: רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן, אם מתן הלוואות היה 14תקנה 
 אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד

 גיד. מתן הלוואות אינו מעיסוקיו העיקריים של התא
 
 

 מועדי הפסקת מסחר וסיבות -ני"ע שנרשמו למסחר  -: מסחר בבורסה 20תקנה 
לא היו הפסקות מסחר  ג' לעיל.10ראה פירוט בתקנה  –לסדרות אג"ח חדשות שנרשמו למסחר 

 בניירות הערך של החברה למעט הפסקות קצובות בשל פרסום דוחות כספיים.
 
 

  : תשלומים לנושאי משרה בכירה21תקנה 
 להלן.ד' ראה נספח 

 
 

 א': בעל השליטה בחברה21תקנה 
 .ועופר נמרודי יעקב נמרודי ם ה"הניה בחברההשליטה  יבעל

 
 

 עסקאות עם בעל שליטה: 22תקנה 
  עסקאות זניחות .א

,  דירקטוריון החברה החליט לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה 2009במרץ 

של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל ענין בה ("עסקת בעל ענין") כעסקה זניחה 

)(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 6(א)(41כמשמעות המונח בתקנה 

סקאות במהלך העסקים הרגיל, שאינן חריגות, עסקאות זניחות הוגדרו כע. 2010-התש"ע

היקף נכסים, היקף הכנסות, היקף הוצאות,   -מא שהשפעתן על הפרמטר הרלבנטי (לדוג

, כאשר עסקאות בעלי מאפיינים דומים נבחנות 2% -הון עצמי) הינה בשיעור של פחות מ

 יחד. 

אות אשר ייחשבו , דירקטוריון החברה החליט לשנות את היקף כלל העסק2010 בפברואר

עסקאות זניחות כאמור לעיל, כך שממועד ההחלטה האמורה, יעמוד על סכום של פחות 

 ממיליון וחצי ש"ח בשנה.
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ן אלפי ש"ח בגי 334כללו הוצאות החברה עסקאות זניחות בהיקף כולל של  2017בשנת 

 .שונים שניתנו לחברהשירותים 

 
 ) לחוק החברות4(270עסקאות המנויות בסעיף  .ב

 ראה נספח ה' להלן.
 

 ) לחוק החברות4(270עסקאות שאינן זניחות ואינן מנויות בסעיף  .ג
 אין.

 
 

 ו/או נושאי משרה בכירה ידי בעלי עניין-המוחזקים על אחרים: מניות וניירות ערך 24תקנה 
 בתאגיד, בחברה בת או בחברה קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדו"ח

 
מיום  בכירהעל מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה  החברהלפרטים, ראה דוח מיידי של 

 ).2018-01-020743מס' אסמכתא ( 2/3/2018

 
 א: הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים24קנה ת

  הון מניות רשום הון מניות מונפק

  (מספר המניות)
 מקנות זכויות הצבעה:  

 מניות רגילות     49,999,998 28,275,977
 מניות יסוד     30 30

 שאינן מקנות זכויות הצבעה - -
 אינן מקנות זכויות כלשהן - -

 
 

 ב': מרשם בעלי המניות של התאגיד24תקנה 
 

 :חתימת הדוח ליוםסמוך להלן  פרטים בדבר מרשם בעלי המניות של התאגיד 
 1 2 3 

החברה לרישומים של  שם בעל המניות
לישראל  הפועליםבנק 
 בע"מ

 Nimrodi Land 1אחרים
Development 

Limited2 
 - - ח.פ. סוג מס' זיהוי

 - - 510098064 מס' זיהוי
 התאגדה בחו"ל - ישראל ארץ אזרחות/התאגדות

איי הבתולה  - ת"א 9אחד העם  מען
 הבריטיים

 יסוד ש"ח ע.נ. 1רגילות בנות  ש"ח ע.נ. 1בנות  רגילות סוג מניות
 30 54,902.35 28,221,074.65 כמות מניות

 
  

 מען רשום: א' 25תקנה 

 .5120261, בני ברק 30ששת הימים כתובת: רח' 

 03-7962226, פקס: 03-7962224טלפון: 

 kim@ildc.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

                                                 
 בעלי מניות המחזיקים בתעודות מניה, אשר חלק גדול מהם אינו מוכר לחברה.בעלי מניות אחרים מורכבים ממאות  1
 חברה בבעלות ושליטה מלאות של מר יעקב נמרודי. 2
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 : הדירקטורים של התאגיד26תקנה 

 ראה נספח ו' להלן.

 

 א': נושאי משרה בכירה של התאגיד26תקנה 

 ראה נספח ז' להלן.

 

 ב': מורשי חתימה עצמאיים של התאגיד26תקנה 

 אין בתאגיד מורשי חתימה עצמאיים.

 

 : רואה החשבון של החברה27תקנה 

 תל אביב. ,144מנחם בגין , את קסיררקוסט פורר גבאי 

 

 נון ההתאגדותבתק בתזכיר אושינויים : 28ה נקת

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את תיקון תקנון החברה.  2017בינואר  3ביום 

 .2017-01-001509לתקנון המעודכן ראה דוח מיידי מאותו יום, מס' אסמכתא 
 

 

 : המלצות והחלטות הדירקטורים29תקנה 

 לעיל. 28לתיקון התקנון, ראה תקנה  .1
לבעלי  מיליון ש"ח 36אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך  2017במרץ  30ביום  .2

 .2017באפריל  23לזכאים ביום  שולםהמניות של החברה, אשר 
 להחלטות נוספות, ראה נספח ה' להלן. .3

 
 

 א': החלטות החברה29תקנה 
 לעיל., 2017בדצמבר  31בדוח הדירקטוריון ליום  2.1להחלטות החברה בתקופת הדוח, ראה סעיף 

 
 
 
 
 

_____________  _____________ 
 שמשון מרפוגל

 משנה למנכ"ל 
 עופר נמרודי 

 הדירקטוריון ומנכ"ל  חבר
 

 
 2018במרץ  29
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 נספח א'
 2017שנת  –א': תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים מאוחדים 10תקנה 

 

  1רבעון   2רבעון   3רבעון   4רבעון   סך הכל

 רווח מהשכרת נכסים 40,085  40,330  40,926  47,232  168,573

 רווח מעסקות בניה 135  3  443  18,542  19,123

 הפסד מעסקי שילוט חוצות )326(  )651(  )131(  )1,182(  )2,290(

 רווח (הפסד) מעסקי מלונאות )8,225(  4,359  3,376  )2,688(  )3,178(

 סה"כ  רווח ממגזרים 31,669  44,041  44,614  61,904  182,228
          

 ערך נדל"ן להשקעה  עליית )24,846(  30,980  9,236  54,188  69,558
 הוצאות הנהלה וכלליות )12,165(  )14,701(  )11,005(  )22,418(  )60,289(

 הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו )2,499(  )7,004(  )8,689(  )8,948(  )27,140(

 חלק ברווחי חברות כלולות 407  )976(  )56(  2,486  1,861

 מימון , נטוהוצאת  )24,886(  )31,708(  )18,290(  )27,788(  )102,672(

 לפני מיסים   )הפסדרווח (סה"כ   )32,320(  20,632  15,810  59,424  63,546
 )מסים על ההכנסההטבת מס ( 3,053  )9,491(  )4,299(  )33,856(  )44,593(

 ) הפסד(נקי רווח  )29,267(  11,141  11,511  25,568  18,953

 מיוחס ל:         

 יתרה לבעלי המניות של החברה )18,818(  )9,321(  1,482  20,040  )6,617(
 זכויות שאינן מקנות שליטה )10,449(  20,462  10,029  5,528  25,570

 לקבוצה )הפסדרווח ( )29,267(  11,141  11,511  25,568  18,953
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 פח ב'נס
 לתאריך המאזן : רשימת השקעות בחברות מאוחדות ובחברות קשורות11תקנה 

 
 2017בדצמבר  31(המוחזקות ישירות) ליום  רשימת השקעות בחברות מאוחדותא. 

 (לא כולל חברות שאינן מהותיות)
  

 3שער בבורסה
 (נק')

יתרת 
 הלוואות

שיעור 
ההחזקה 

 4אחוזיםב

עלות  ערך מאזני 
 השקעה 

 ע"נסה"כ 
 (בש"ח)

מס'  סוג מניה
ני"ע 

 בבורסה

 שם החברה

באלפי  
 ש"ח

     באלפי ש"ח 

 מלונות הכשרת הישוב בע"מ 343012 רגילה 19,008,592 48,423 126,220 83.36 - 500.9
הכשרת הישוב מימון  - רגילה 3,000,000 8,853 )50,339( 100 80,823 לא סחיר

 והשקעות בע"מ
הכשרת הישוב לפיתוח ובניה  - רגילה 6,000,000 43,733 42,136 100 - לא סחיר

 בע"מ
ה.ה. משקיעים במקרקעין  - רגילה 1,900 47,017 175,358 100 151,837 לא סחיר

 בע"מ
בתר בניני תעשיה ומלאכה  - רגילה 1,372 3,701 102,132 100 - לא סחיר

 ראשל"צ בע"מ
בתב בניני תעשיה באר שבע  - רגילה 790,861 9,410 54,509 100 - לא סחיר

 בע"מ
הכשרת הישוב תקשורת  - רגילה 10,004 16 )70,182( 100 81,844 לא סחיר

 בע"מ
הכשרת הישוב קניונים  - רגילה 15,364,889 51,541 455,274 100 230,702 לא סחיר

 ומרכזי מסחר בע"מ
ויזום אופטימה ניהול  - רגילה 67,216,940 91,713 137,229 100 - לא סחיר

 בע"מ 66השקעות 
הכשרת הישוב אוברסיז  - רגילה 1,000 - 100,888 100 28,346 לא סחיר

 בע"מ
אר.אר.אן אחזקות  - רגילה 1,666 - 222,073 66.7 5,919 לא סחיר

 והשקעות בע"מ
 Mill-Yon Gdansk - רגילה 1,000 31,190 120,738 100 25 לא סחיר
 Eagle - רגילה 20 66,296 18,197 100 67,592 לא סחיר

190.3 28,097 76.66 )35,753( 42,603 1,991,817 
 

הכשרת הישוב בישראל  1121474 רגילה
 בע"מ אלפא

 
 

 עור ההחזקה בהון, בהצבעה ובסמכות למנות דירקטורים הינם זהים, אלא אם צוין אחרת.י(*) ש
 

 אין. :2017בדצמבר  31(המוחזקות ישירות) ליום  ב. רשימת השקעות בחברות קשורות

                                                 
 .31/12/2017 ביום השערים שנקבעו בתום המסחר 3 
 .עור ההחזקה בהון, בהצבעה ובסמכות למנות דירקטורים הינם זהים, אלא אם צוין אחרתיש 4
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 נספח ג'
(באלפי  2017לשנת : הכנסות בחברות בת ובחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן 13תקנה 
 ש"ח)

 
 הכנסות בחברות בת המוחזקות ישירות .א

 (לא כולל חברות שאינן מהותיות)
 

 ריבית
והפרשי 
 דיבידנד דמי ניהול הצמדה

 רווח (הפסד)
 החברה שם כולל

 מלונות הכשרת הישוב בע"מ )7,078(  - -
 הכשרת הישוב מימון והשקעות בע"מ )139( - - 2,433

 הכשרת הישוב לפיתוח ובניה בע"מ 1,571 - 178 )325(
 ה.ה. משקיעים במקרקעין בע"מ 24,935 - 2,504 3,706

 בתר בניני תעשיה ומלאכה ראשל"צ בע"מ )1,969( - 719 )1,874(
 בתב בניני תעשיה באר שבע בע"מ 383 - 1,073 )1,986(

 הכשרת הישוב תקשורת בע"מ )4,210( - - 1,774
 הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ 16,615 - 1,121 3,542

 בע"מ 66אופטימה ניהול ויזום השקעות  9,692 - 50 )1,130(
 הכשרת הישוב  אוברסיז בע"מ 2,949 - - -

 אר.אר.אן אחזקות והשקעות בע"מ 41,777  - 771
)35( - - 17,009 Mill-Yon Gdansk 

281 - - )2,252( Eagle 
 בע"מ אלפא הכשרת הישוב בישראל  )17,875( - 2,341 4,085

 
 

  הכנסות בחברות קשורות המוחזקות ישירות. ב
 אין חברות קשורות המוחזקות ישירות.
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 נספח ד'
 תשלומים לנושאי משרה בכירה: 21תקנה 

 יםלכל אחד מחמשת מקבלי התגמולים הגבוהבהתייחס  , במאוחד,שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווחלהלן פירוט התשלומים, בשקלים חדשים,  .1

 ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה (הנתונים הכספיים שלהלן הנם באלפי ש"ח והם משקפים עלות למעביד): 

 

                                                 
נעשתה הפרשה  אשר אינו כפוף לקבלת אישורים נוספים, ואשר בגינו 2017בגין  בטבלה נכלל חלק המענקבע"מ.  אלפאכשרת הישוב בישראל בההינו בגין שכר דירקטורים בחברה וסעיף "אחר"   5

 בספרים.
 . MLP -וב סעיף "אחר" הינו בגין שכר דירקטורים במלונות הכשרת הישוב בע"מ  6

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) פרטי מקבל התגמולים
היקף  תפקיד שם

 משרה
שיעור החזקה 

 בהון התאגיד
תשלום  מענק שכר 

מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול 

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה
 שכירות

 אחר

 -בהון ו 29.15% מלאה  מנכ"ל  )1( ופר נמרודיע

 בהצבעה 14.57%

3,065 435 - - - - 121 - - - 621,35 

 שמשון מרפוגל

)2( 

 274,26 - - - 66 - - - - 150 2,058 -- מלאה משנה למנכ"ל

סמדר נמרודי 

 )3רינות (

סמנכ"ל 

פרוייקטים 

 מיוחדים

-בהון ו 0.39% מלאה

 בהצבעה 0.19%

1,333 187 - - - - - - - - 1,520 

סמנכ"ל פיתוח  )4(אלכס מריאש 

 וניהול נכסים

 1,228 - - - - - - - - 180 048,1 -- מלאה

סמנכ"ל פיתוח  )5( חגי מילר

 ופרוייקטים

 1,035 - - - - - - - - - 1,035 -- מלאה
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באוגוסט  31ביום  .2004מכהן כמנכ"ל החברה מחודש מרץ  ")המנכ"ל("מרודי עופר נמר  )1(

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה התקשרות בהסכם ניהול עם  2015

 2018במרץ  21ועד  2015במרץ  22חברת הניהול בגין שירותי המנכ"ל, בתוקף מיום 

ביולי  23"). לפרטים בדבר תנאי הסכם הניהול, ראה דוח מיידי מיום הסכם הניהול("

לפרטים בדבר הסכם הניהול החדש המוצע  .2015-01-081069, מס' אסמכתא 2015

), לזימון 2018-01-023677(מס' אסמכתא  2018במרץ  12מיום  למנכ"ל ראה דוח מיידי

העמדת רכב למנכ"ל שאושרו עבור התקופה לפרטים בדבר תנאי  אסיפה כללית לאישורו.

 12שעד לקבלת אישור האסיפה הכללית להסכם הניהול החדש, ראה דוח מיידי מיום 

 ).2018-01-023683(מס' אסמכתא  2018במרץ 

להלן תיאום בין הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות לבין הרווח לחישוב הבונוס 

, וכן פירוט של חישוב ומים המרכיבים תיאום זה)(תוך פירוט הסכהניהול על פי הסכם 

ו זכאי המנכ"ל על פי הסכם הניהול, בגין שנת הבונוס על בסיס הרווח לחישוב הבונוס ל

2017: 

 אלפי ש"ח פרטים

הרווח החשבונאי הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות של החברה 

 2017בדוחות דצמבר 

)6,617( 

 435 בתוספת הפרשה לבונוס

בתוספת שינוי בקרנות ההון האחרות של החברה הנובע מירידה או 

 עלייה בשיעורי ההחזקה שלה בחברות בנות

- 

בתוספת מסים על ההכנסה הגלומים ברווח הנקי המאוחד המיוחס 

 לבעלי המניות של החברה

37,935 

בניטרול החלק המיוחס לבעלי המניות של החברה בתוצאות הפעילות 

הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ, בהתאם –של החברה הבת 

 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של הכשרה אלפא ליום 

17,764 

 49,517  2017סך הכל הרווח לחישוב הבונוס בגין שנת 

 (*) 1,476 2017סך הכל בונוס בגין שנת 

 

בהסכם הניהול נקבע, בין היתר, כי ככל שהבונוס על פי הסכם הניהול יעביר את עלות (*) 

אלפי ש"ח בשנה כלשהי, אזי תשלום אותו חלק מהבונוס  3,500 -שירותי המנכ"ל מעבר ל

 ) לחוק החברות. 3(א)(275יחייב קבלת אישור אסיפה כללית ברוב מיוחד על פי סעיף 

אלפי ש"ח,  3,065לסך של  תהניהול מסתכמ י הסכםהמנכ"ל על פ שירותיעלות סך כל 

אלפי ש"ח,  1,041אלפי ש"ח, קרי, סך של  435ולכן תשלום יתרת הבונוס מעבר לסך של 

במועד עתידי אשר ייקבע על ידי דירקטוריון יחייב אישור האסיפה הכללית, אשר תזומן 

 .החברה

בעמידה בתנאים נוספים,  בנוסף, על פי תנאי הסכם הניהול החדש תשלום המענק מותנה

 אשר התקיימו.

 בספרים נכללה הפרשה רק בגין חלק המענק אשר תשלומו אינו מותנה באישורים

 אלפי ש"ח. 435נוספים, קרי סך של 
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 לב תשומת הפניית וללא מסויגת בלתי דעת חוות לחברה המציא החשבון המבקר רואה

 מכל  נאות באופן מוצגים המנכ"ללו זכאי  המענק וחישוב לפיה התיאום לעיל אשר 
 בהתאם. המהותיות הבחינות

תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמשון מרפוגל מוסדרים בהסכם העסקה מחודש אפריל,  )2(

אלפי  98 -כשל מר מרפוגל עומד על  ברוטו שכרו החודשינכון להיום, כפי שתוקן.  1987

. על פי הסכם העסקתו, זכאי מר מרפוגל, בין היתר, לביטוח מנהלים, 7ש"ח בחודש

(לרבות  175%לפיצויי פיטורים שישולמו במקרה של הפסקת עבודתו בשיעור של 

, 13למשכורת הסכומים שייצברו בביטוח המנהלים), לכיסוי הוצאות טלפון בביתו, 

תלמות ולשימוש ברכב ימי עבודה בשנה, לדמי הבראה, לקרן הש 30לחופשה שנתית של 

חברה שעלות השימוש בו מגולמת. כמו כן, בהסכם ההעסקה נקבעה תקופת הודעה 

מוקדמת בדבר הפסקתו של שלושה חודשים, וכי במקרה שהחברה תפסיק את העסקת 

 מר מרפוגל הוא יהיה זכאי לתשלום שכר במשך שישה חודשים נוספים.

אלפי ש"ח (נכון להיום,  10כר חודשי בסך , זכאי מר מרפוגל לש2000כמו כן, החל מיולי 

אלפי ש"ח), צמוד לתוספות יוקר, בגין כהונתו בהכשרת הישוב קניונים ומרכזי  12 -כ

 חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה. –מסחר בע"מ 

המענקים אשר שולמו למר מרפוגל בתקופת הדוח אושרו בהתאם למדיניות התגמול 

 בחברה.

גב' סמדר נמרודי רינות מכהנת כסמנכ"ל פרוייקטים מיוחדים בחברה וכיו"ר דירקטוריון  )3(

 2017בדצמבר  12מלונות הכשרת הישוב בע"מ, חברה ציבורית בשליטת החברה. ביום 

האסיפה כללית של בעלי המניות של החברה אישרה, בהתאם למדיניות התגמול של 

בדצמבר  15קופה של שלוש שנים החל מיום החברה, את חידוש ועדכון תנאי העסקתה לת

רינות ראו דוח עסקה של -של גב' נמרודי החדש מפורט של הסכם ההעסקה לתיאור. 2017

 .2017-01-096847, מס' אסמכתא 2017בנובמבר  5מיום החברה 

  עסקה, ראו דוח 2017בדצמבר  15אשר היה בתוקף עד ליום  הקודם, לפרטי ההסכם

-2015-01, המוכלל בדוח זה בדרך של הפניה (מס' אסמכתא 2015בפברואר  17מיום 

033193.( 

, להלן תיאום בין הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי הקודם בהתאם לקבוע בהסכם

המניות לבין הרווח לחישוב הבונוס (תוך פירוט הסכומים המרכיבים תיאום זה) וכן 

 :2017ברה של סמדר בשנת פירוט של חישוב הבונוס על בסיס הרווח לחישוב מענק הח

 

 אלפי ש"ח פרטים

 )6,617( הרווח החשבונאי הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות של החברה
 187 בתוספת הפרשה לבונוס

בתוספת מסים על ההכנסה הגלומים ברווח הנקי המאוחד המיוחס 

 לבעלי המניות של החברה

37,935 

 31,505 2017סך הכל הרווח לחישוב מענק החברה לשנת 
 187 2017סך הכל בונוס בגין שנת 

 

                                                 
 בעת אישור תוספת יוקר במשק, מעודכן שכרו של מר מרפוגל בהתאם לשיעור עליית המדד על פי הסכם העסקתו,    7

 .2003מאז מועד תוספת היוקר הקודמת. העדכון לשכר הנוכחי בוצע בינואר 
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 לב תשומת הפניית וללא מסויגת בלתי דעת חוות לחברה המציא החשבון המבקר רואה

 מכל  נאות באופן לו זכאית סמדר מוצגים המענק וחישוב לפיה התיאום לעיל אשר 
 בהתאם. המהותיות הבחינות

תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלכס מריאש מוסדרים בהסכם העסקה בינו לבין   )4(

בע"מ, חברה פרטית בבעלות ושליטה מלאות של  66אופטימה  יזום וניהול השקעות 

, כפי 2007") מחודש ספטמבר אופטימה("אשר מר מריאש מכהן בה כמנכ"ל החברה 

אלפי  46בסך של ברוטו , היה זכאי מר מריאש לשכר חודשי 2016שנת עד לסוף שתוקן. 

ש"ח בחודש, לדמי הבראה, קרן השתלמות, ושימוש ברכב חברה שעלות השימוש בו 

יום ותקופת הסתגלות בת ארבעה חודשים.  60מגולמת, לתקופת הודעה מוקדמת בת 

ל, ובהתאם , אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמו2016בדצמבר 

אלפי  60סך של  -למדיניות התגמול בחברה, את עדכון שכרו החודשי של מר מריאש ל

 ש"ח ברוטו.

למעט השכר המשולם למר מריאש על פי ההסכם עם אופטימה, ומענקים אשר אושרו 

באופן שנקבע על פי מדיניות התגמול בחברה, לא משולם למר מריאש שכר נוסף בגין 

ו/או כדירקטור בחברות ב"קבוצת הכשרת הישוב" ו/או  כהונתו כסמנכ"ל בחברה

 כמנכ"ל החברה הנכדה הישוב החדש בע"מ.

כיהן  מר מילר. 2012העסקה מחודש יוני, הסכם מר חגי מילר מועסק בחברה בהתאם ל )5(

בתחילה כמנכ"ל של שתי חברות בנות חדשות בשליטה מלאה של החברה שאמורות היו 

פקת מחצבים ורכישה והפעלה של תחנות כוח), ואולם, לעסוק בתחומי פעילות חדשים (ה

 בסופו של דבר, תחומי הפעילות האמורים לא התפתחו לכדי פעילות מהותית בחברה. 

אלפא  –מכהן כמנכ"ל הכשרת הישוב בישראל  מר מילר 2015החל מחודש ספטמבר, 

ח מונה לסמנכ"ל פיתו מר מילר, 2017בע"מ, חברה בת של החברה, ובחודש מאי, 

שכרו החודשי של  ופרויקטים בחברה, מבלי שנערכו שינויים כלשהם בתנאי העסקתו.

אלפי ש"ח (ברוטו), והוא צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן אשר היה ידוע  55חגי הינו 

. בהתאם להוראות הסכם אלפי ש"ח) 59 -(נכון להיום כ 2012לחברה בחודש יוני, 

 18בת לחופשה שנתית קרן פנסיה, וזכאי, בין היתר, לביטוח מנהלים  מר מילרהעסקתו, 

לשימוש  , לשימוש בטלפון סלולארי,ימי עבודה בשנה, לדמי הבראה, לקרן השתלמות

, ולהחזר הוצאות סבירות שיוציא במהלך ברכב חברה שעלות השימוש בו מגולמת

תקופת הודעה  מילרמר העסקתו של כן, בהסכם -. כמוולצורך מילוי תפקידו בחברה

 .ימים) 90( שלושה חודשיםבת מוקדמת 

 

לעיל, אם  1להלן פירוט התגמולים שניתנו לכל אחד מבעלי הענין בחברה, שאינו נמנה בסעיף  .2

 תגמולים ניתנו לו על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה:ה
, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, לאחר קבלת 2009באוגוסט  11ביום  .2.1

ה שגמול הדירקטורים קרכי במאישור דירקטוריון החברה וועדת הביקורת שלה, 

(הכולל גמול השתתפות  2009המשולם ליו"ר הדירקטוריון מר שלמה מעוז החל משנת 

") יהיה הגמול ליו"רבכתב, להלן ביחד: "בישיבות, גמול שנתי וגמול בגין קבלת החלטות 

 360אלפי ש"ח, בסוף כל שנה קלדנרית, יושלם הגמול ליו"ר לסך של  360נמוך מסך של 

הודיע מר שלמה מעוז לחברה כי הוא מוותר באופן חד צדדי  2014בינואר  אלפי ש"ח.

די שכל עוד התשלום אשר יבוצע על יווולונטרי על חלק מהשלמת הגמול כאמור, כך 
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החברה ליתר חברי הדירקטוריון יהיה על פי הסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים 

, בהתאם לדרגה של החברה על פי 2000 –בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס 

 אלפי ש"ח בלבד. 250השלמת הגמול תבוצע עד לסך של  התקנות האמורות, אזי
גמול שנתי וגמול השתתפות  שולםחברי הדירקטוריון האחרים המכהנים בחברה, כל ל .2.2

 המותר בתקנות הגמול. הקבועבהתאם לסכום 
(למעט ה"ה עופר  שאינו חורג מהמקובל סך התשלום שקיבלו כל הדירקטורים בחברה .2.3

, 2017בשנת  אלפי ש"ח 733) הנו אשר בגינם ניתן פירוט נפרד לעיל ושלמה מעוז נמרודי

לרבות בגין שכר דירקטורים מתאגידים בשליטה בהם מכהנים חלק מן הדירקטורים של 

 . החברה
ועד לתאריך דוח זה לא שולמו למי מנושאי המשרה המפורטים  2017שנת  סוףמאז  .2.4

ואשר אינם מפורטים בטבלה, או  2017לעיל תשלומים כלשהם בגין  1בטבלה שבסעיף 

 . 2017פיים של החברה לשנת בסעיפים הנוספים לעיל, ובדוחות הכס
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 נספח ה'
 )22) לחוק החברות (תקנה 4(270עסקאות המנויות בסעיף 

 
זהות 

הצדדים 
 לעסקה

 מועד האישור והאורגן המאשר מהות העניין האישי מאפייני העסקה

החברה ומר 
יעקב 

 נמרודי

מר יעקב  ו שלמינויאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את  2005בחודש מרץ, 
נמרודי, בעל השליטה בחברה, כנשיא כבוד של החברה לכל ימי חייו, וכן אישרה להעמיד לרשותו 
לשכה. מינויו של מר נמרודי לתפקיד נשיא הכבוד של החברה אינו כולל כל סמכויות או מחויבויות 

יות. מר נמרודי אינו זכאי לשכר. החברה מעמידה למר נמרודי, כל עוד יחפוץ בכך, לשכה, אופרטיב
). כמו כן, החברה נושאת בהוצאות אחזקת הלשכה, 7מזכירה אישית, מכונית (מקבוצת רישוי 

לרבות משכורות לעובדים, שווי שימוש ברכב, הוצאות תקשורת והוצאות משרד. עלות אחזקת 
אלפי  65שר כוללת את כל ההוצאות האמורות לעיל, לא תעלה על סך של  לשכת מר נמרודי, א

ובהתחשב  העניין, ועדת הביקורת אישרה, כי בנסיבות 2011באוגוסט,  28ביום  ש"ח לחודש.
 לשכתו בהוצאות לנשיאה מיוחד, ברוב האסיפה הכללית אישור 2005התקבל בשנת  כי בעובדה

 65על  תעלה שלא חודשית בעלות בחברה, השליטה שהינו בעל נמרודי, יעקב מר הכבוד נשיא של
סבירה.  הינה שנים שלוש על העולה לתקופה המשך ההתקשרות חייו, ימי לכל ח"ש אלפי

 ).2011-01-327333(אסמכתא מספר:  2011בנובמבר,  15לפרטים ראה דוח מיידי מיום 
בהוצאות כאמור לתקופה של , ועדת הביקורת החליטה לקצוב את הנשיאה 2012במאי  28ביום 

שלוש שנים, החל ממועד ההחלטה, שבמהלכן תבדוק מדי שנה את סבירות תנאי ההתקשרות גם 
במרץ  22. בהמשך לאישור ועדת הביקורת מיום בעתיד, לפי הנסיבות שתהיינה רלוונטיות בכל עת

לתקנות החברות (הקלות  1בהתאם לתקנה  2015במאי  28, דירקטוריון החברה אישור ביום 2015
את הארכת נשיאת החברה בהוצאות לשכתו של נשיא  2000 –בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס 

וספות. לפרטים נוספים ראו דוח מר יעקב נמרודי, לתקופה של שלוש שנים נ –הכבוד של החברה 
 ).2015-01-032079(מס' אסמכתא  2015במאי  28מיידי של החברה מיום 

 אלפי ש"ח. 524 -כהסתכמה עלות אחזקת לשכת מר נמרודי בסך של  2017בשנת 
 

עניינו האישי של מר 
יעקב נמרודי נובע 
מהיותו בעל 
השליטה בחברה 

 35% -המחזיק בכ
 67.5% -מההון ובכ

ות ההצבעה מזכוי
   בחברה.

אושר על ידי האסיפה הכללית 
במרץ,  16של בעלי המניות ביום 

לאחר אישור ועדת  2005
 הביקורת והדירקטוריון.

קציבת ההוצאה לשלוש שנים 
במאי  28נוספות החל מיום 

, אושרה על ידי ועדת 2015
 22הביקורת של החברה ביום 

ועל ידי דירקטוריון  2015במרץ 
 .2015במאי  28החברה ביום 

החברה 
ודירקטורים 

ונושאי 
משרה 

שהנם בעלי 
שליטה או 

 קרוביהם

 9על פי מדיניות התגמול של החברה שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 
פוליסת ש ורכל רשאית תהיה החברהנקבע, כי ) 2014-01-010657(אסמכתא מס'  2014בינואר, 

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביחס לכל נושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בנות של 
 על פי התנאים כדלקמן: החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת

מיליון דולר  15 יעמוד על סך של גבול הכיסוי לכל התביעות נגד המבוטחים בתקופת הביטוח )א(
ובסה"כ לתקופת הביטוח בצרוף הוצאות משפט סבירות ביחס לסכום  ארה"ב למקרה

, וזאת מעבר לגבול האחריות 1981-לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 66התביעה בהתאם לסעיף 
 הנ"ל, לתביעות שיוגשו בישראל. 

 דולר ארה"ב.  אלפי 32פרמיה שנתית: 

עניינם האישי של 
בעלי השליטה נובע 
מהיותם מבוטחים 
על פי הפוליסה 

 כאמור.

 היתההפוליסה אשר החלת 
באוקטובר  31בתוקף עד ליום 

, על נושאי משרה 2016
ודירקטורים הנמנים על בעלי 
 השליטה בחברה וקרוביהם

 21ביום  ה, אושר")המוטבים("
על ידי ועדת התגמול  2015במאי 

 ודירקטוריון החברה.
החלת הפוליסה החדשה על 
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זהות 
הצדדים 
 לעסקה

 מועד האישור והאורגן המאשר מהות העניין האישי מאפייני העסקה

הכיסוי הביטוחי והפרמיה ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר עלייה בהיקף גבול  )ב(
  .20%המפורטים לעיל בשיעור שלא יעלה על 

בכל מקרה בו יכלול חוזה הביטוח כיסוי לחברה עצמה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה על  )ג(
 פני החברה בקבלת תגמולי הביטוח.

 
החלת פוליסת ביטוח כאמור לעיל ביחס לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם 

 שיהיו מעת לעת, תהא כפופה להוראות כל דין. כפי
 

, מס' 21/5/2015ראה דוח מיידי מיום  31/10/2016בתוקף עד ליום  היתהלפרטי הפוליסה אשר 
 ).2015-01-025128אסמכתא 

") ראה דוח מיידי מיום הפוליסה החדשה(" 30/4/2018לפרטי הפוליסה החדשה, בתוקף עד ליום 
 ).2016-01-025128, מס' אסמכתא 20/11/2016

  

על ידי ועדת  המוטבים אושרה
התגמול של החברה ביום 

20/11/2016.  
 

החברה 
ודירקטורים 

ונושאי 
משרה 

שהנם בעלי 
 שליטה

בעלי שליטה התקשרות למתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה לרבות כאלה שהנם 
-2007אסמכתא מס'  2007ביוני  19בחברה או קרוביהם (לפירוט ראו דוח מתקן של החברה מיום 

). כתב השיפוי והפטור כולל סעיף עילות שיפוי באופן שהתחייבות החברה לשיפוי תחול 01-431879
כספית  בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקנון החברה, לרבות חבות

") לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק המקבלשתוטל על מקבל כתב השיפוי והפטור ("
"); ובלבד שהחבות חבות סופיתדין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ("

הסופית שהוטלה על המקבל קשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים הקובעים 
ספת לכתב השיפוי; הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, המפורטים בתו

שהוציא המקבל או שיחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או תאגיד אחר, 
לפי המקרה, או בשם מי מהם או בידי אדם אחר, אשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד 

פית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב המקבל ובלי שהוטלה עליו חבות כס
אישום נגד המקבל אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת 
מחשבה פלילית; ו/או הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא המקבל או 

זוכה, או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שחויב בהן בידי בית משפט באישום פלילי שממנו י
חבות כספית שהוטלה על נושא "). הוצאות התדיינותשאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית ("

)(א) לחוק ניירות 1נד(א)(52המשרה עבור כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי כאמור בסעיף 
שהתנהל בעניינו, לרבות  ערך, וכן בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין. 
לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו או שיוצאו על ידי החברה, לא 

ים האחרונים של מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספי 25% –יעלה על סכום השווה ל 

עניינם האישי של 
בעלי השליטה נובע 
מהחלת התחייבויות 

עליהם  השיפוי
וקבלת כתבי פטור 

 ושיפוי מהחברה.

מתן כתבי השיפוי והפטור אושר 
באסיפה כללית של בעלי המניות 

 לאחר( 2007ביוני,  26ביום 
ועדת  ם שלאישור שנתקבל

 2מיום  הביקורת והדירקטוריון
 7כמו כן, ביום  .)2007במאי, 

אישרה האסיפה  2012באוגוסט 
הכללית של בעלי מניות בחברה 
את תיקון תקנון החברה,  עדכון 

ירקטורים כתבי השיפוי לד
 לאחר( ונושאי משרה בחברה.

ועדת  ם שלאישור שנתקבל
מיום  הביקורת והדירקטוריון

 2017ביולי,  1 -ו 2017ביוני,  17
לפרטים נוספים ראה  בהתאמה) 

דוח מיידי בדבר זימון האסיפה 
(אסמכתא  2012ביולי  2מיום 

2012-01-173151.( 
, אישרה 2016במאי,  15 ביום

האסיפה הכללית של בעלי מניות 



 

 16-ד
 

 

זהות 
הצדדים 
 לעסקה

 מועד האישור והאורגן המאשר מהות העניין האישי מאפייני העסקה

החברה, כפי שיהיו במועד מתן השיפוי בפועל, והכל בנוסף לסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, 
 מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה. 

לחוק החברות,  263 –ו  259כמו כן, כתב השיפוי והפטור כולל סעיף פטור בכפוף להוראות סעיפים 
 וכל הוראת דין שתבוא במקומם.

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות בחברה את תיקון תקנון החברה  2012באוגוסט  7ם ביו
לדירקטורים ונושאי משרה. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי בדבר זימון  השיפויואת עדכון כתבי 

 ).2012-01-173151(אסמכתא  2012לי ביו 2האסיפה מיום 
בעלי מניות בחברה, את הארכת תוקף כתבי אישרה האסיפה הכללית של , 2016 במאי 15ביום 

, בשלוש 2012השיפוי אשר הוענקו לבעלי שליטה בחברה או קרוביהם על פי ההחלטה מאוגוסט 
 .2015שנים נוספות, בתוקף מאוגוסט 

 

ם אישור שנתקבל לאחר(בחברה 
ועדת הביקורת  של

, מרץב 27מיום  והדירקטוריון
 2016, במרץ 30 -ו 2016

 תוקף הארכת אתבהתאמה)  
 לבעלי הוענקו אשר השיפוי כתבי

 על קרוביהם או בחברה שליטה
, 2012, מאוגוסט ההחלטה פי

 בתוקף וספותנ שנים בשלוש
 -(אסמכתא 2015 מאוגוסט

2016-01-025455(. 
החברה ומר 
 עופר נמרודי

עניינו האישי של מר  ) בנספח ד' לעיל.1לפרטי העסקת מר עופר נמרודי ראו סעיף (
עופר נמרודי נובע 
מהיותו מבעלי 

 השליטה בחברה.

 ) בנספח ד' לעיל.1ראו סעיף (

החברה וגב' 
-יעל ברנט

 נמרודי

בפרק ) בנספח ד' 4ראו סעיף ( 2017במרץ  15בחברה עד ליום  נמרודי-העסקת גב' יעל ברנטלפרטי 
(מס' אסמכתא  2017במרץ  30אשר פורסם ביום  2016"פרטים נוספים" בדוח התקופתי לשנת 

 .")פרטי העסקת יעל) ("2017-01-034011
 

גב' האישי של  העניינ
יעל ברנט נמרודי 
נובע מהיותה בתו 

, יעקב נמרודי של מר
ואחותו של מר עופר 

 יבעל נמרודי,
 השליטה בחברה.  

 פרטי העסקת יעל.ראו 

החברה וגב' 
סמדר 
-נמרודי

 רינות

עניינה האישי של גב'  ) בנספח ד' לעיל.3רינות ראו סעיף (-לפרטי העסקת גב' סמדר נמרודי
רינות -סמדר נמרודי

נובע מהיותה בתו 
של מר יעקב נמרודי, 

מר עופר ואחותו של 
נמרודי,  בעלי 

 השליטה בחברה.

 ) בנספח ד' לעיל. 3ראו סעיף (

הכשרת 
הישוב 

קניונים 
ומרכזי 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות  2015באוקטובר  8ביום 
הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ, חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה, עם 

דרורי שהינה קרובה של בעלי השליטה בחברה, בקשר עם העסקתה כמנהלת -גב' דנית גורן
 30ים נוספים ראו דוח מיידי לזימון האסיפה הכללית מיום רעות. לפרט-המרכז המסחרי לב

גב' דנית גורן דרורי, 
הינה קרובה של 

השליטה  בעלי
 בחברה

על ידי  2015באוקטובר  8ביום 
 האסיפה הכללית.
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זהות 
הצדדים 
 לעסקה

 מועד האישור והאורגן המאשר מהות העניין האישי מאפייני העסקה

מסחר בע"מ 
לבין גב' 

דנית גורן 
 דרורי

באפריל  17אסיפה שזומנה ליום . לפרטים בדבר )2015-01-108612(מס' אסמכתא  2015באוגוסט 
 .2018-01-023677, מס' אסמכתא 2018במרץ  12לעדכון ההתקשרות, ראה דוח מיידי מיום  2018

החברה ומר 
דניאל 
 נמרודי

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה  2016במרץ  17ביום 
עם מר דניאל נמרודי, שהינו בנו של מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, בקשר עם העסקתו 

עירונית בחברה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי לזימון האסיפה הכללית כאחראי התחדשות 
 ).2016-01-025693(מס' אסמכתא  2016בפברואר  9מיום 
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את עדכון תנאי  2017במרץ  19ביום 

 9ה הכללית מיום העסקתו של מר דניאל נמרודי. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי לזימון האסיפ
 ).2017-01-014718(מס' אסמכתא  2017בפברואר 

מר דניאל נמרודי 
שהינו בנו של מר 
עופר נמרודי, מנכ"ל 
החברה ומבעלי 

 השליטה בה.

ההתקשרות המקורית אושרה 
על ידי  2016במרץ  17ביום 

 האסיפה הכללית.
עדכון תנאי ההתקשרות אושר 

על ידי  2017במרץ  19ביום 
 הכללית.האסיפה 
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 נספח ו'
 )26הדירקטורים של התאגיד (תקנה 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 פרטים
שלמה מעוז  שם הדירקטור:

יו"ר 
 הדירקטוריון

 רון ויסברג 
סגן יו"ר 

 הדירקטוריון

עופר נמרודי 
 מנכ"ל

 חיה מנע גילי כהן חן לבון רוית נמרודי דוד שורץ מנשה ארנון

 02929185 022648786 058233784 022389845 067546572 007138167 064740830 054122148 047536974 זיהוי:מס' 
 22/05/1973 25/08/1966 11/10/1963 31/01/1968 27/1/1950 17/07/1940 23/5/1957 17/09/1957 02/10/1946 תאריך לידה:

הבשור  מען:
84 ,

 שוהם

, 7המתנחלים 
גני יהודה, 

 סביון

ששת הימים 
, בני ברק, 30

 36קומה 

, 14ויינברג 
השכונה 

הירוקה, כפר 
 סבא

דוד משה 
, 17/34מיזנר 

 פתח תקווה

, 12הר דפנה 
 סביון

 -, תל19עמנואל 
 אביב

, 10עמוס 
 רמת גן

רמת  9גלעד 
 גן

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות:
בוועדה או חברות 
בוועדות 

 הדירקטוריון:

ועדת טאבו,  .ועדת השקעות
ועדת השקעות, 

 ועדת ביקורת.

ועדת ביקורת,  .ועדת ביקורת ועדת השקעות.
  ועדת טאבו,

 .ועדת השקעות

 לא ועדת ביקורת לא לא

דירקטור 
חיצוני/בעל 

מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית/כשירות 
מקצועית/דירקטור 

 בלתי תלוי:

רגיל דירקטור 
בעל מומחיות 

חשבונאית 
 .ופיננסית

דירקטור רגיל 
בעל מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית.

דירקטור רגיל 
בעל מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית.

דירקטור 
חיצוני בעל 

מומחיות 
חשבונאית 

 ופיננסית

דירקטור 
חיצוני בעל 

מומחיות 
חשבונאית 

 ופיננסית.

דירקטורית 
 רגילה.

דירקטור רגיל 
 בעל מומחיות

חשבונאית 
 ופיננסית

דירקטור בלתי 
תלוי בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית.

דירקטורית 
בלתי תלויה 

בעלת כשירות 
 מקצועית.

עובד 
התאגיד/חברה 

בת/חברה קשורה 
 או של בעל ענין:

מנכ"ל וחבר  לא לא
דירקטוריון 

 בתאגיד.

 לא לא לא לא לא לא

תאריך תחילת 
 כהונה:

24/03/20048 21/02/19889 28/6/2005 10/01/2011 23/3/2010 29/03/2007 23/11/2009 20/05/2012 11/02/2013 

תואר בוגר  השכלה:
בכלכלה 

מהאוניברסיטה 
העברית, תואר 

מוסמך 
)MSC מהחוג (

תואר בוגר 
)BSC (

בהנדסת 
תעשייה וניהול 

מהטכניון, 
תואר מוסמך 

תואר בוגר 
במשפטים 

מאוניברסיטת 
תל אביב, 

תואר מוסמך 
במנהל עסקים 
מאוניברסיטת 

בוגר בראיית 
חשבון וכלכלה, 

משלוחת 
האוניברסיטה 

-העברית בתל
 אביב

תואר בוגר 
בכלכלה 

וראיית חשבון 
מאוניברסיטת 

 בר אילן.

תואר בוגר 
במשפטים 

מהקריה 
האקדמית 

 אונו.

תואר בוגר 
בכלכלה 

וחשבונאות 
מאוניברסיטת 

בן גוריון. תואר 
מוסמך בכלכלה 

מאוניברסיטת 

תואר בוגר 
בכלכלה 

וגיאוגרפיה 
מאוניברסיטה 

עברית 
ירושלים. 

ותואר מוסמך 

תואר בוגר 
במשפטים 

מהמרכז 
האקדמי 

 למשפט
 ולעסקים.

לימודי תואר 

                                                 
 .3/12/2008תאריך מינויו לדירקטור. מכהן כיו"ר הדירקטוריון החל מיום  8
 .11/10/2012טוריון החל מיום תאריך מינויו לדירקטור. מכהן כסגן יו"ר הדירק 9
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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 פרטים
שלמה מעוז  שם הדירקטור:

יו"ר 
 הדירקטוריון

 רון ויסברג 
סגן יו"ר 

 הדירקטוריון

עופר נמרודי 
 מנכ"ל

 חיה מנע גילי כהן חן לבון רוית נמרודי דוד שורץ מנשה ארנון

 -בכלכלה מ
London 

School of 
Economics. 

במנהל עסקים 
 .NYU -מ

בן גוריון. רואה  הרווארד.
 חשבון מוסמך.

מנהל עסקים ב
מן 

אוניברסיטה ה
עברית ה

 ירושלים.

שני במשפט 
מסחרי 

באוניברסיטת 
 ת"א.

עיסוק בחמש 
 השנים האחרונות

לרבות תאגידים 
בהם משמש 

 :כדירקטור

כלכלן ודירקטור 
 בחברות.

מכהן כדירקטור 
בתאגידים 

הבאים: אקמה 
טריידינג (איי. 

טי.) בע"מ, 
קפיטל דיסקונט 

, חיתום בע"מ
דירקטור חיצוני 

מפעלי -בסנו
 ברונוס בע"מ.

 2014עד מאי 
כלכלן טפירו 

ניהול פיננסים 
 בע"מ.

 

איש עסקים 
פרטי. דירקטור 

במלונות 
הכשרת הישוב 

חברות בע"מ וב
פרטיות 

בקבוצת 
הכשרת הישוב, 

, מידרוג בע"מ
E-Qure 

corp ,OTC ,
חברה לניהול 

קרן השתלמות 
להנדסאים 

 וטכנאים.
 

תפקידיו 
הנוכחיים; 

יו"ר או 
דירקטור 

בתאגידים 
הבאים: 

הכשרת הישוב 
בישראל אלפא 

בע"מ; 
אופטימה יזום 

וניהול 
 66השקעות 

בע"מ; הכשרת 
פיתוח להישוב 

ובניה בע"מ; 
הכשרת הישוב 

קניונים ומרכזי 
מסחר בע"מ; 

הכשרת הישוב 
תקשורת 

בע"מ; הישוב 
החדש בע"מ, 

חברת הכשרת 
הישוב בישראל 

טרנשיונל אינ –
בע"מ; מ.נ.י. 
מלונות נופש 

בישראל ניהול 
בע"מ, וכן 

בחברות 
משפחתיות 

 פרטיות.

רואה חשבון. 
יועץ כספי 

וארגוני 
במשרה חלקית 

בחברת 
ספנקריט 

פלמחים בע"מ, 
דירקטור 
בחברות. 

לשעבר, שותף 
בכיר במשרד 
רו"ח דלויט 

בריטמן 
 אלמגור.

דירקטור 
בקבוצת חג'ג' 

ייזום נדל"ן 
בני בע"מ, מי

תעשיה בע"מ, 
צרפתי בע"מ, 

מנדלסון 
 תעשיות בע"מ. 

 

מנהל בחברת 
אס.תי מיטב 

בע"מ, יועץ 
כלכלי ופיננסי 

ומיסוי לחברות 
גדולות, שימש 

כמבקר פנים 
ראשי באמי"ת, 

יועץ בכיר 
למנכ"ל אמי"ת 

בנושאים 
כספיים 

כלכליים 
ובקרתיים 

 2013מינואר 
ודירקטור 

 ודח"צ בחברות
מכהן 

כדירקטור 
בתאגידים: 

חבר בוועדת 
ביקורת של 

אוניברסיטת 
בר אילן. חבר 

בחבר הנאמנים 
של 

אוניברסיטה, 
דירקטור בלתי 

תלוי במבטח 
שמיר אחזקות 

בע"מ, דח"צ 
בחברת 

דין; -עורכת
דירקטורית 

חליפה בחברה 
פרטית 

 משפחתית.
עד לינואר 

2014 
דירקטורית 

בהכשרת 
אל הישוב בישר
 .אלפא בע"מ

כדירקטור  מכהן
בתאגידים: 

חברת הכשרת 
הישוב בישראל 

אלפא בע"מ, 
דירות מגה 

אילת בע"מ, חן 
לבון נאמנויות 
בע"מ, חן לבון 

שרותי ניהול 
בע"מ, קלאב 
הוטל נכסים 

בע"מ, אסטר 
נוירוסייאנסס 

בע"מ, חברת 
הכשרת הישוב 

 –בישראל 
אוצרות טבע 

בע"מ, שרביט 
חברה לביטוח 
בע"מ. כמו כן, 
דירקטור חליף 

 Nimrodi -ב
Land 

Development 
Limited  חברה

פרטית 
משפחתית 

בבעלות יעקב 
 נמרודי.

 

עד דצמבר 
מנהל  2012

אגף השקעות 
ומנהל 

השקעות ראשי 
באקסלנס 

 נשואה.
דירקטור 

בתאגידים 
 הבאים:

הראל גמל 
והשתלמות 

בע"מ, הראל 
יהול קרנות נ

פנסיה בע"מ, 
טכנופלס 

 ונצרס בע"מ.
 

עורכת דין 
 במשרד פרטי. 
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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 פרטים
שלמה מעוז  שם הדירקטור:

יו"ר 
 הדירקטוריון

 רון ויסברג 
סגן יו"ר 

 הדירקטוריון

עופר נמרודי 
 מנכ"ל

 חיה מנע גילי כהן חן לבון רוית נמרודי דוד שורץ מנשה ארנון

סוויפטנס 
 בע"מ.

 
בן משפחה של בעל 

 ענין אחר בתאגיד:
בנו של מר  לא לא

יעקב נמרודי, 
בעלה של גב' 
רוית נמרודי 
ואחיהן של 
ה"ה סמדר 

רינות -נמרודי
ויעל ברנט 

 נמרודי.

רעייתו של מר  לא לא
 עופר נמרודי.

 לא לא לא
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 נספח ז'
 א') (נכון לתאריך החתימה על הדו"ח)26נושאי משרה בכירה של התאגיד (תקנה 

 
שם נושא  

 המשרה:
תאריך  מס' זיהוי:

 לידה:
תאריך 
תחילת 

 הכהונה:

התפקיד שממלא בתאגיד, 
בחברה בת שלו, בחברה קשורה 

 שלו או בבעל ענין בו:

בן משפחה 
של בעל 

עניין אחר 
 בתאגיד:

נסיונו העסקי בחמש  השכלה:
 השנים האחרונות:

 , נספח ו' לעיל.26ראה פירוט תקנה  עופר נמרודי 1

 משנה למנכ"ל התאגיד. 01/03/2004 20/07/1956 054496732 שמשון מרפוגל 2
דירקטור בסקייליין 

אינווסטמנטס אינק (חברה 
כלולה שמניותיה נסחרות 

 MLP -בבורסה בת"א) וב
Group  חברה מאוחדת אשר)

מניותיה נסחרות בבורסה 
 בוורשה).

יו"ר דירקטוריון או דירקטור 
בחברות בקבוצת הכשרת 

 הישוב.
 

בוגר בכלכלה וחשבונאות  לא.
ומוסמך במינהל עסקים, 
שניהם מן האוניברסיטה 

 העברית בירושלים.

 תפקידיו הנוכחיים.

-סמדר נמרודי 3
 רינות

סמנכ"ל פרוייקטים מיוחדים  01/12/1995 11/07/1963 027035252
ויו"ר דירקטוריון מלונות 

חברה  –הכשרת הישוב בע"מ 
 מלונותבת של החברה ("

 הכשרה").
דירקטורית בחברות בנות של 

מלונות הכשרה, בהכשרת 
הישוב קניונים ומרכזי מסחר 

בע"מ ובהכשרת הישוב תקשורת 
 בע"מ.

 

בתו של מר 
יעקב 

נמרודי, 
אחותם של 

עופר מר 
נמרודי וגב' 

-יעל ברנט
 נמרודי.

תואר בוגר בעבודה 
סוציאלית מאוניברסיטת 

בר אילן, בוגרת 
במשפטים מבית הספר 

למשפטים של 
אוניברסיטת בר אילן. 

 עורכת דין. 
 
 

 תפקידיה הנוכחיים.
 

סמנכ"ל רגולציה ומזכיר  22/03/2012 26/11/1965 013245865 קים שהם ניר 4
ובהכשרת החברה בתאגיד 

הישוב בישראל אלפא בע"מ. 
 פרטיות דירקטורית בחברות

 בקבוצת הכשרת הישוב.

בוגר בחשבונאות  לא.
וסטטיסטיקה, מוסמך 

במינהל עסקים (התמחות 
במימון), שניהם 

 אביב.-מאוניברסיטת תל

תפקידיה הנוכחיים. 
דירקטורית בקרן 
קיסריה אדמונד 

 –בנימין דה רוטשילד 
 חברה ממשלתית.
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שם נושא  
 המשרה:

תאריך  מס' זיהוי:
 לידה:

תאריך 
תחילת 

 הכהונה:

התפקיד שממלא בתאגיד, 
בחברה בת שלו, בחברה קשורה 

 שלו או בבעל ענין בו:

בן משפחה 
של בעל 

עניין אחר 
 בתאגיד:

נסיונו העסקי בחמש  השכלה:
 השנים האחרונות:

חברה בוועד המנהל  רו"ח מוסמכת. 
של איגוד החברות 

 הציבוריות.
סמנכ"ל פיתוח וניהול נכסים  24/01/2011 15/08/1974 017305285 אלכס מריאש 5

בתאגיד, מנכ"ל החברה הנכדה 
הישוב החדש בע"מ, מנכ"ל 

החברה הבת אופטימה ניהול 
בע"מ,  66ויזום השקעות 

דירקטור בחברות פרטיות 
 הכשרת הישוב.בקבוצת 

בוגר בכלכלה ומוסמך  לא.
בכלכלה, שניהם 
 גוריון.-מאוניברסיטת בן

בוגר תואר במשפטים 
 מהקריה האקדמית אונו.

 תפקידיו הנוכחיים.

חשבת התאגיד; חשבת בהכשרת  01/02/2001 04/01/1962 057392417 דליה שפניר 6
הישוב בישראל אלפא בע"מ 

ובחברות בנות בקבוצת הכשרת 
 הישוב.

בוגר בחשבונאות וכלכלה  לא.
מהאוניברסיטה העברית 

 בירושלים.

 תפקידיה הנוכחיים.

 סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי. 03/11/2015 12/04/1983 039874276 תומר כץ 7
דירקטור בחברות פרטיות 

בקבוצת הכשרת הישוב, 
ובסקייליין אינווסטמנטס אינק 

(חברה כלולה שמניותיה 
 נסחרות בבורסה בת"א).

 

בוגר ראיית חשבון  לא
ומינהל עסקים, 

 מהמכללה למינהל.
ינהל עסקים, מוסמך מ

 .מאוניברסיטת תל אביב

 תפקידיו הנוכחיים
(עד למועד מינויו 

מנהל  –לסמנכ"ל 
 פיתוח עסקי בתאגיד).

סמנכ"ל פיתוח ופרוייקטים  15/5/201710 22/4/1974 025773094 חגי מילר 8
בתאגיד; מנכ"ל הכשרת הישוב 

בישראל אלפא בע"מ; מנכ"ל 
ו/או דירקטור בחברות פרטיות 

 בקבוצת הכשרת הישוב.

בוגר כלכלה וחשבונאות  לא.
ומוסמך במנהל עסקים, 

שניהם באוניברסיטה 
 רו"ח מוסמך. העברית.

 תפקידיו הנוכחיים.
כיהן  2017עד יולי 

כחבר בוועדת משנה 
לאשראי באיילון 

 חברה לביטוח בע"מ.
מבקרת פנימית בתאגיד.  01/02/2011 09/12/1964 059150227 בתיה קוצובאי 9

מבקרת פנימית בחברת הכשרת 
הישוב בישראל בע"מ ובהכשרת 

 הישוב בישראל אלפא בע"מ.

בוגר בכלכלה וחשבונאות  לא.
 מאוניברסיטת חיפה.

 רו"ח מוסמכת.

בעלת משרד עצמאי 
 לראיית חשבון.

 

                                                 
 .2012תאריך מינויו לנושא משרה בתאגיד. נושא בתפקידים בקבוצת הכשרת הישוב החל משנת  10
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20170FPUשאלון ממשל תאגידי לשנת  –חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ 
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 לא נכון נכון   

   עצמאות הדירקטוריון

 כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר.בכל שנת הדיווח   .1
 .דוד שורץדירקטור א': 
 .מנשה ארנוןדירקטור ב': 

 .2המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: החיצוניים מספר הדירקטורים 

  

 .4/9:  זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור  .2
 

 : ______.התאגיד בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור
 
 בתקנון הוראה נקבעה לא( רלוונטי לא.( 

-- -- 

בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים (והדירקטורים הבלתי תלויים) ונמצא כי הם קיימו בשנת הדיווח את   .3
החיצוניים (והבלתי תלויים) המכהנים בתאגיד וכן  היעדר זיקה של הדירקטורים(ו) לחוק החברות לעניין -(ב) ו240הוראת סעיף 

 מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני (או בלתי תלוי).

  

 פים למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין.וכפ אינםכל הדירקטורים אשר כיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח,   .4
 .0עמדו במגבלה האמורה:  שלאמספר הדירקטורים 

  

טרם התחלת כל ישיבת דירקטוריון ביקש התאגיד מכל הדירקטורים המשתתפים בדיון ו/או בהצבעה כאמור, גילוי לגבי קיומו   .5
 של עניין אישי ו/או ניגוד עניינים שלהם בנושא שעל סדר יומה של הישיבה, לפי העניין.

שהודיעו על קיומו של ענין אישי ו/או ניגוד עניינים, השתתפו בדיון ו/או בהצבעה כאמור (למעט בנוסף, יצויין האם דירקטורים 
 (ב) לחוק החברות):278דיון ו/או הצבעה שלרוב הדירקטוריון היה עניין אישי כאמור בסעיף 

 .____ :כן. שיעור הדירקטורים כאמור שהשתתפו בדיון ו/או בהצבעה 
 .לא 

  

  בישיבות  לא נכחדירקטור או נושא משרה בכירה אחר בתאגיד,  שאינובעל השליטה (לרבות קרובו ו/או מי מטעמו),   .6
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 לא נכון נכון   
 שנת הדיווח.הדירקטוריון שהתקיימו ב

 מר דניאל נמרודי.זהות: 
 .הישוב החדש בע"מ –אחראי התחדשות עירונית בתאגיד וסמנכ"ל בחברה הנכדה תפקיד: 

 בנו של מר עופר נמרודי.פירוט הזיקה לבעל השליטה: 
 לאאם היה זה לשם הצגת נושא מסויים על ידו: ה

 .%62.5נוכחות אחרת:  .%0שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח לשם הצגת נושא מסויים על ידו: 
 

   כשירות וכישורי הדירקטורים

אגיד, שאינם הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בת קיימתלא בתקנון התאגיד   .7
 דירקטורים חיצוניים.

  

התאגיד דאג לעריכת תוכנית הכשרה לדירקטורים חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד והדירקטורים,   .8
 דירקטורים מכהנים, המותאמת בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.וכן דאג לערכית תכנית המשך להכשרת 

  

 בתאגיד נקבע מספר מזערי נדרש של דירקטורים בדירקטוריון שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. א. .9
 .שני דירקטוריםהמספר המזערי שנקבע: 

  

 הדיווח: מספר הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת .ב 
 .7בעלי כשירות חשבונאית ופיננסית: 

 .0בעלי כשירות מקצועית: 

-- -- 

   בכל שנת הדיווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משני המינים. .א .10

 מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: .ב 
 .2, נשים: 7גברים: 

-- -- 

   הדירקטוריון (וכינוס אסיפה כללית)ישיבות 

 מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשנת הדיווח: א. .11
 .2רבעון ראשון: 
 .3רבעון שני:     

--  
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 .1רבעון שלישי: 
 .2רבעון רביעי: 

ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, שיעור השתתפות כל אחד מן הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון (בס"ק זה לרבות ישיבות  ב. 
 וכמצוין להלן) שהתקיימו במהלך שנת הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהונתו):

-- -- 

שיעור השתתפותו בישיבות  שם הדירקטור  
 הדירקטוריון

שיעור השתתפותו בישיבות 
 ועדת ביקורת

שיעור השתתפותו בישיבות ועדת 
 2השקעות

 -- לא חבר. 8/8 שלמה מעוז  

 -- 6/83 7/8 רון ויסברג  

 -- לא חבר. 8/8 עופר נמרודי  

 לא חבר. לא חבר. 8/8 חן לבון  

 לא חברה. לא חברה. 7/8 רוית נמרודי  

 לא חבר. 9/9 8/8 מנשה ארנון  

 -- 9/9 8/8 דוד שורץ  

 לא חבר. 9/9 8/8 גילי כהן  

 לא חברה. לא חברה. 8/8 חיה מנע  

בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה הכפופים לו,   .12
 בלא נוכחותם, לאחר שניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם.

  

   הפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון

   בתאגיד יו"ר דירקטוריון.בכל שנת הדיווח כיהן   .13

   בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד מנהל כללי.  .14

  בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם להוראות סעיף   .15
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 (ג) לחוק החברות.121
 .(לא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור) לא רלוונטי 

   קרוב של יו"ר הדירקטוריון. אינוהמנכ"ל   .16

   מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור. אינובעל שליטה או קרובו   .17

   ועדת הביקורת

   -בשנת הדיווח  לא כיהןבוועדת הביקורת   .18

   השליטה או קרובו.בעל  א. 

   יו"ר הדירקטוריון. ב. 

   דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו. ג. 

   דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע. ד. 

   השליטה.דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל  ה. 

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת הביקורת, ובכלל זה בעל השליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות הוועדה, למעט   .19
 (ה) לחוק החברות.115בהתאם להוראות סעיף 

  

רוב של חברי הוועדה, כאשר רוב מנין חוקי לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת הדיווח היה   .20
 הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני.

  

ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר, לפי העניין, ובלא   .21
 ה, לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד.נוכחות של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועד

 4 

בכל ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רשאי להיות חבר הוועדה, היה זה באישור יו"ר הוועדה ו/או לבקשת הוועדה (לגבי   .22
 היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו).

  

שקבעה ועדת הביקורת לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי התאגיד בקשר לליקויים בניהול בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים   .23
 עסקיו ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.

  

ועת הביקורת (ו/או הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים) הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ושכר   .24
 לדוחות הכספיים בשנת הדיווח, היו נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה ראויים.טרחתו ביחס 
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   הוועדה) בעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים –תפקידי הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (להלן 

פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות לקראת ישיבת הדירקטוריון בה יאושרו הדוחות  א. .25
 .25התקופתיים או הרבעוניים: 

  

 מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספיים: .ב 
 .3דוח רבעון ראשון: 

 .4דוח רבעון שני: 
 .3דוח רבעון שלישי: 
 .4דוח רבעון רביעי: 

  

מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון לאישור הדוחות  ג. 
 הכספיים:

 .3דוח רבעון ראשון: 
 .4דוח רבעון שני: 

 .3דוח רבעון שלישי: 
 .3דוח רבעון רביעי: 

  

רואה החשבון המבקר של התאגיד השתתף בכל ישיבות הוועדה והדירקטוריון בה נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד   .26
 המתייחסים לתקופות הנכללות בשנת הדיווח.

  

   בוועדה התקיימו בכל שנת הדיווח, כל התנאים המפורטים להלן:  .27

   בוועדה ואישור הדוחות כאמור).מספר חבריה לא פחת משלושה (במועד הדיון  א. 

   (ג) לחוק החברות (לענין כהונת חברי ועדת ביקורת).-(ב) ו115התקיימו בהם כל התנאים הקבועים בסעיף  ב. 

   יו"ר הוועדה הוא דירקטור חיצוני. ג. 

   כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה בלתי תלויים. ד. 

ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות חשבונאית לכל חבריה היכולת לקרוא  ה. 
 ופיננסית.

  

   חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינויים. ו. 
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המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ובהם  ז. 
 אחד חיצוני לפחות. דירקטור

  

   6ועדת התגמול

   הוועדה מנתה, בשנת הדיווח, לפחות שלושה חברים והדירקטורים החיצוניים היוו בה רוב (במועד הדיון בוועדה).  .28

 תנאי כהונתם והעסקתם של כל חברי ועדת הגמול בשנת הדיווח הינם בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות  .29
 .2000-לדירקטור חיצוני), התש"ס

  

   -בשנת הדיווח  לא כיהןבוועדת התגמול   .30

   בעל השליטה או קרובו. א. 

   יו"ר הדירקטוריון. ב. 

   דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו. ג. 

   השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל  ד. 

   דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה. ה. 

בעל שליטה או קרובו לא נכחו בשנת הדיווח בישיבות ועדת התגמול, למעט אם קבע יו"ר הוועדה כי מי מהם נדרש לשם הצגת   .31
 נושא מסויים.

  

 מדיניות או עסקה לאישור) ג)(1)(1ג(272-ו) 3)(ג(272), ג(א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת  .32
 . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול

 

  

   מבקר פנים

   יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל התאגיד הוא הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד.  .33

   או ועדת הביקורת אישרו את תוכנית העבודה בשנת הדיווח.יו"ר הדירקטוריון   .34

   .7שעות 245היקף העסקת המבקר הפנימי בתאגיד בשנת הדיווח:   .35

  המבקר הפנימי אינו בעל ענין בתאגיד, קרובו, רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן אינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים עם התאגיד,   .36
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 או תאגידים בשליטתם.בעל השליטה בו, קרובו 

   עסקאות עם בעלי עניין

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.-מועסק על אינובעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו)   .37
 

  

   הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגנים הקבועים בדין.

   עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד (בתחום אחד או יותר). איןלמיטב ידיעת התאגיד, לבעל השליטה   .38
 

 

 8ר ועדת הביקורת, יו"מנשה ארנון  , יו"ר הדירקטוריוןשלמה מעוז

 

 .2018במרץ  29תאריך החתימה: 

                                                           
 .2017בשאלון זה, "שנת הדיווח" משמעה שנת   1
 .2017קיימה ישיבות בשנת הוועדה לא   2
, מר רון ויסברג לא השתתף מחמת עניין אישי. ישיבה זו לא הובאה בחשבון לצורך קביעת שיעור 2017באחת מישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת   3

 השתתפותו בישיבות הוועדה.
 לא התגלו ליקויים כאמור. –לא רלוונטי   4
 זה, ימי שישי וערבי חג ייחשבו ימי עסקים.על פי החלטת הדירקטוריון לעניין   5
 , ועדת הביקורת משמשת גם כוועדת התגמול.2016במאי  31החל מיום   6
 לא כולל בדיקות במסגרת בחינת אפקטיביות הבקרה על הדיווח הכספי.  7
 ועדת הביקורת משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.  8



 2017ב(א) לשנת 9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 

 

ה) שנתי בדבר  – חלק  פנימית עלדוח  פקטיביות הבקרה ה  א
פי תקנה  י ל פי ועל הגילו (:הדיווח הכס  ב*א

 



 2017ב(א) לשנת 9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 

 

מצורף בזאת דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
 ב(א):9

התאגיד), אחראית  –בע"מ (להלן  חברת הכשרת הישוב בישראלההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
 לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , מנכ"ל;עופר נמרודי .1

 ;שמשון מרפוגל, משנה למנכ"ל .2

 דליה שפניר, חשבת; .3

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את המנהל הכללי 

חון בהתייחס התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביט
למיהמנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 
לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים 

מידע שהתאגיד נדרש לגלותו הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי  בדין.
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנכ"ל ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או 
למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס 

דיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על ה לדרישות הגילוי.
ההנהלה, בפיקוח  ית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.עלספק ביטחון מוחלט שהצגה מוט

הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 
 ;והאפקטיביות שלה

ח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיוו
 כללה: 

בקרות ונהלים על הדוח הכספי שנועדו לספק להנהלה ביטחון סביר בדבר מהימנות הדיווח הכספי  −
 .ובדבר הכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות החוק

מעובד, מסוכם  על הגילוי שנועדו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות נאסף, בקרות ונהלים  −
 .ומדווח במועד ובמתכונת הקבועה בחוק

לעניין זה ועל פי התקנות, הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית מתבססת על מודל של ארבעה רכיבים 
עיקריים: בקרות ברמת הארגון, תהליכי העריכה וסגירת הדוחות הכספיים, בקרות כלליות על מערכות 

 ם מאוד לדיווח הכספי והגילוי.המידע ,בקרות בתהליכים המהותיי

 :"תהליך מהותי מאוד" הנושאים הבאים מהווים כי ההנהלה קבעה

 .הכנסות מנדל"ן מניב ונדל"ן להשקעה ומכירות ושכר בחברת המלונות –בישראל 

 מלאי והכנסות ממכירת דירות. –נדל"ן להשקעה, ובמיליון  – MLP-ב –בפולין 

הדירקטוריון בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, שביצעה ההנהלה  ת האפקטיביותבהתבסס על הערכ
 31והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

 הינה אפקטיבית. 2017בדצמבר 



 2017ב(א) לשנת 9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 

 

  הצהרות מנהלים:

 ):1ב(ד)(9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:עופר נמרודיאני, 

 2017בע"מ (להלן: התאגיד) לשנת  חברת הכשרת הישוב בישראלבחנתי את הדוח התקופתי של  .1
 הדוחות). –(להלן 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .2
שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא  עובדה מהותית הנחוץ כדי

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 
 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.לתאריכים 

ה לבחינת ולוועד , לוועדת הביקורתלרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון יגילית .4
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה דירקטוריון של  הדוחות הכספיים

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א

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 

  –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 
או מי שכפוף לו  המנהל הכלליכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  .ב

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 
 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5
ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות  .א

ת שלו המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדו
, מובא לידיעתי על 2010 –כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 

 –פת ההכנה של הדוחות; וכן ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקו
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספים 
 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי הערכתי את האפקטיביות של הבקרה ה .ג
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר,  כאמור למועד הדוחות.
 על פי כל דין.

 

, מנכ"ל _______________עופר נמרודי     2018במרץ  29תאריך:  



 2017ב(א) לשנת 9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 

 

 )2ב(ד)(9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 מצהיר כי:, שמשון מרפוגלאני, 

שוב חברת הכשרת היבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות הכספיים של  .1
 (להלן הדוחות). 2017התאגיד) לשנת  –בע"מ (להלן  בישראל

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  .2
כדי שהמצגים שנכללו בהם,  של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ

 לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
י אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל פלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כס .3

הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד  תוצאותהבחינות המהותיות, את המצב הכספי, 
 כים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.לתארי

ה לבחינת ולוועד , לוועדת הביקורתגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון .4
דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה של  הדוחות הכספיים

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספים ולמידע 
הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 

כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע 
  –הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

 ובה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לשכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,  .ב
על  הפנימיתבמישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

 פי ועל הגילוי;הדיווח הכס
 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .א
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

וא רלוונטי , ככל שה2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 
לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 

  –רות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן בובח
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,  .ב

מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיועדים להבטיח באופן סביר את 
 ת הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;ובהתאם להורא

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא  .ג
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות. 

 ערכתי כאמור הובאו בפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.מסקנותיי לגבי ה
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 ______________ שמשון מרפוגל, משנה למנכ"ל    2018במרץ  29תאריך:  
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 לכבוד

 חברת הכשרת הישוב לישראל בע"מ

 

 
 שומת מקרקעין מקיפה  

 לצורך הכללה בדו"חות הכספיים

 )31/12/2017(מועד קובע 

 

 קניון "שבעת הכוכבים"
 

 /ו)1704תב"ע הר/(עפ"י  100מגרש 

 6525בגוש  193חלקה 

 שד' שבעת הכוכבים, הרצליה
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 מטרת חוות הדעת .1
שווי הזכויות בהתאם לחוות דעת זו, אמור לבטא את התמורה הסבירה במקרה של מוכר 

מרצון וקונה מרצון, בתנאי השוק הקיימים כיום, כאשר הנכס פנוי וחופשי מכל חזקה ונקי 

 שעבוד.מכל חוב, וללא 

 

של מועצת שמאי המקרקעין, הועדה לתקינה  17.1חוות דעת זו נערכה בהתאם לכללי תקן מס' 

שמאית, בדבר גילוי מינימאלי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווחים עפ"י חוק 

 .1968 –ניירות ערך, התשכ"ח 

 

 הכללה בדו"חות הכספיים

ות הכספיים של חברת הכשרת הישוב בישראל מוסכם על ידינו כי חוות הדעת תצורף לדו"ח

 (להלן: "החברה") המפורסמים לציבור. 1בע"מ

), IFRS 13מדידת שווי הוגן ( - 13חוות הדעת נערכה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 ).IAS40נדל"ן להשקעה ( - 40ולצורך יישום תקן חשבונאות בינלאומי 

 

 התחייבות לשיפוי

החברה התבקשה לספק את כל המידע העובדתי הרלוונטי המצוי בידה שבכוחו להשפיע על 

 שוויו של הנכס. 

שמאות מקרקעין בע"מ (להלן: "דוד סגל") בגין  -סגל ומנור ניתן כתב התחייבות לשיפוי דוד 

 חוות דעת זו. 

הוצאה שיגרמו  בכתב השיפוי מצוין, בין היתר, כי החברה תשפה את דוד סגל בגין כל נזק או

לדוד סגל כתוצאה מכל תביעה או דרישה שתוגש נגדו בקשר לחוות הדעת  ובלבד  שלא נגרמו 

 כתוצאה ממעשים או מחדלים שנעשו ברשלנות או במזיד.

 

 יחסי תלות

הנני להצהיר כי אין לי כל עניין בנכס הנדון בחוות דעת זו, כי לא קיימים ביני לבין החברה כל 

א קיימת כל תלות בין תוצאות חוות הדעת לתנאי ההתקשרות לרבות אי יחסי תלות וכי ל

 התניית שכר הטרחה בתוצאות חוות הדעת. 

  

 

 

 

                                                 
קניונים ומרכזי "הכשרת הישוב חברת בת של בע"מ" הרשומה כבעלת הזכויות בנכס הינה  קניון שבעת הכוכביםחברת "  1

 מסחר בע"מ" שהינה חברת בת של "הכשרת הישוב בישראל בע"מ". 
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 המועד הקובע בחוות הדעת .2
31/12/2017 

 

 עורכי חוות הדעת .3
  דוד סגל

 ).355(רשיון מס'  1993רשום בפנקס שמאי המקרקעין משנת 

 ).1990וניהול נכסים, אוניברסיטת תל אביב (בוגר החוג ללימודי תעודה בשמאות מקרקעין 

 ).1985בוגר הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב (

 חבר לשכת שמאי המקרקעין בישראל.

 בעל חברה פרטית לשמאות מקרקעין.

 

  מנור סגל
 שמאות מקרקעין בע"מ". -, במשרד  "דוד סגל 2006מבצע שומות מקרקעין החל משנת 

 ).4085098(רשיון מס'  2015המקרקעין משנת רשום בפנקס שמאי 

 בוגר התכנית ללימודי שמאות מקרקעין , הטכניון (השלוחה בת"א).

 ). מצטיין נשיא.2013תואר ראשון בכלכלה וניהול , האוניברסיטה הפתוחה (

 חבר לשכת שמאי המקרקעין בישראל.

 

 השווי לנכס הנדון.הרינו להצהיר כי הננו בעל ידע וניסיון רלוונטי לביצוע הערכת 

 
 מזמין חוות הדעת .4

חשבת חברת הכשרת הישוב  -ע"י גב' דליה שפניר   28/12/2017חוות הדעת הוזמנה ביום 

 לישראל בע"מ.

 
 ביקור בנכס .5

 . 18/1/2018  הביקור האחרון בנכס, נערך ע"י הח"מ ביום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
  מגדל המשרדיםB,  5540084, קרית אונו 68לוי אשכול Fax 03-6355788                               ■  03-6355787  Tel 
  5593006תקווה -, גני4690ת.ד.  ,6קדושי השואה                                                                    David@davidsegal.co.il 

 20/2/2018, 2891.35סימוכין: 

 פרטי הנכס .6
 6525 :      גוש 

 193 :     חלקה

 /ו)1704(ע"פ תב"ע הר/ 100 :     מגרש 

 מ"ר 20,044 :   שטח המגרש

 קניון "שבעת הכוכבים" :   מהות הנכס

  2מ"ר ברוטו, ע"פ היתר בנייה 91,000 -כ :    שטח בנוי

 שד' שבעת הכוכבים, הרצליה  :   כתובת הנכס

 חכירה עירונית  : הזכות  במקרקעין

 
 

 תיאור הסביבה והנכס .7

 תיאור הסביבה 7.1
ממוקם בתוך מתחם קניון "שבעת הכוכבים", ה  -הנכס הנדון מהווה את המרכז המסחרי 

קריית רבין (קריית הספורט של הרצליה) סמוך לכניסה המערבית הראשית להרצליה, הן 

 מנתיבי איילון והן מכביש החוף, ובקרבה לתחנת הרכבת של הרצליה. 

 
בקרן הרחובות יוסף נבו ובן ציון הקניון ממוקם בשדרות שבעת הכוכבים בהרצליה, ו

 מיכאלי.

ציר מרכזי באזור, המחבר בין חלקה המזרחי של העיר לבין הינה שדרות שבעת הכוכבים 

 חלקה המערבי, ומהווה את כביש הכישה לנתיבי איילון ולכביש החוף. 

 רח' בן ציון מיכאלי מהווה את המשכו של רח' הרב קוק. 

 
סביבתו הקרובה של הנכס מאופיינת בעיקר במגרשי ומבני ספורט ותרבות: אצטדיון 

הכדורגל העירוני, מגרש כדורגל, מטווח, קאנטרי קלאב, פארק הרצליה, היכל אומנויות 

 הבמה הרצליה ותאטרון הרצליה. 

 
 מלאים.  -הפיתוח הסביבתי והתשתית העירונית באזור 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 להלן 28.2.1סעיף , ראה 20520201היתר בנייה   2
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 תרשים הסביבה                

 
 תיאור הסביבה העסקית 7.2

הקניון פונה לאוכלוסיית הרצליה, רמת השרון וכפר שמריהו, שעבורן הוא הקניון הקרוב 

ביותר, וכן לאוכלוסיות נוספות באזור השרון ובתל אביב. הקניון אטרקטיבי לתושבי 

 יישובים מרוחקים יותר בשל קרבתו לנתיבי איילון. 

 

המתחרה העיקרי לשעבר בסביבת הנכס הקרובה היה קניון "ארנה" הממוקם במרינה 

חנויות,  110 -מ"ר שטחים מסחריים ובהם כ 28,000 -בהרצליה. קניון "ארנה" כלל כ

 מסעדות ובתי קפה. 

 .שימושים שוניםהקניון מוסב בימים אלו ל

 

אופיין בעיקרו בחנויות המ -" Outletנוסף באזור הוא קניון "עזריאלי הרצליה  קניון

מ"ר והוא מתפרש על פני  6,000 -עודפים של רשתות שונות. שטחו המסחרי של הקניון כ

 חנויות.  40 -קומה אחת בו כ

 

 קניונים בסביבת הנכס הרחוקה יותר הם: 

עסקים בשתי  200 -מ"ר שטחים מסחריים ובהם כ 41,000 -קניון "רננים" ברעננה כולל כ

 קומות מסחר; 

 

 הכוכבים"קניון "שבעת 
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וכולל  2010יון "שרונים" הממוקם בכניסה הדרומית להוד השרון, אשר נפתח בשנת קנ

בתי עסק. הקניון פתוח  100מ"ר במרחב פתוח, ובהם ומעל  16,000 -מ"ר בקניון ו 20,000

 בשבת;

עסקים  120 -מ"ר שטחים מסחריים ובהם כ 17,000 -קניון "ערים" בכפר סבא כולל כ

 בשתי קומות מסחר;

מ"ר, ובו  50,000 -, הבנוי בשטח כולל של כ2009כפר סבא, אשר נפתח בשנת " Gמרכז "

 מ"ר של מרחב פתוח. 30,000 -מ"ר בקניון ו 20,000

 

 תאור הנכס 7.3
מ"ר,  20,044, ששטחו 1704ע"פ תב"ע הר/ -קניון "שבעת הכוכבים", ממוקם על מגרש ב' 

 .6525בגוש  193המהווה את חלקה 

 

 רגולרית, וחזיתותיו כדלקמן:צורתו של המגרש מלבנית 

מ', הפונה לשדרת ברושים ואחריה שטח מבני משק השייך  136באורך  -חזית צפונית    

 לעיריית הרצליה;

 פונה לרח' יוסף נבו (לשעבר רח' שירת דבורה); - חזית מערבית

 רח' בן ציון מיכאלי ושדרות שבעת הכוכבים.  - חזית דרומית

קומות  6הינו מרכז קניות בן , 2000ר נפתח לקהל בספטמבר קניון "שבעת הכוכבים", אש

שתי קומות מסחר עיקריות וכן חלק מסחרי בקומת המרתף העליונה (שעיקרה משמש  -

 בתי עסק. הקומה העליונה משמשת כמכון כושר.  150 -לחניה), ובו כ

 מ"ר.  25,000 -השטח הכולל של היחידות המסחריות בקניון הינו כ

 

כלי רכב, והכניסה אליו בחינם.  1,500 -הקומות שבמרתף הבניין יש מקום לכ 3 בחניון בן

 בנוסף, ניתן לחנות בחניונים ציבוריים פתוחים מצדו הצפוני ומצדו המערבי של הקניון. 

 לקניון שתי כניסות להולכי רגל: כניסה דרומית מרח' בן ציון מיכאלי וכניסה צפונית. 

 בתי הקולנוע שבו, פתוחים בשבת.מרבית העסקים בקניון, כולל 

 

רמת הגמר של הקניון גבוהה ופרטי הגמר כוללים: בנייה מבטון מזוין וקירות בלוקים; 

חיפוי חיצוני באמצעות אבן, מתכת וזכוכית; מערכות מיזוג אוויר; מערכות בקרה 

וצילום; מערכות כיבוי אש; מדרגות נעות; ריצוף שיש; מעקות עץ, מתכת וזכוכית; 

 נטים דקורטיביים. פרטי הגמר בתוך היחידות הינה בהתאם לדרישות השוכרים. אלמ
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הכנסות נוספות מתקבלות מדוכנים הממוקמים במעברי הקניון, מחסנים בקומות 

המרתף, עסק לשטיפת מכוניות הממוקם בחניון, מכונות וכספומטים, אנטנות ומגברים 

 . תשל חברות סלולאריו

משרדים בקומת המרתף העליונה, המשמשים את הנהלת הקניון בנוסף, כולל המבנה 

 וחברת הניהול.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
  מגדל המשרדיםB,  5540084, קרית אונו 68לוי אשכול Fax 03-6355788                               ■  03-6355787  Tel 
  5593006תקווה -, גני4690ת.ד.  ,6קדושי השואה                                                                    David@davidsegal.co.il 

 20/2/2018, 2891.35סימוכין: 

 המצב התכנוני .8

 3תכניות בניין עיר 8.1
 על הנכס חלות, בין היתר, תוכניות בנין עיר הבאות:

 

 .16/2/1995מיום  4284אושרה למתן תוקף בי.פ.  1704תב"ע הר/ 8.1.1

 

 :מטרות התכנית

 וחלוקה מחדש של החלקות על פי יעודן כשטח חקלאי. איחוד -שלב א'  .א

מרכז ספורט עירוני,  -שינוי יעוד שטח מאיזור חקלאי ושטח לצרכי ציבור  .ב

 לאזור מסחרי, לדרך, לש.צ.פ. 
 

 6525בגוש  113-125, 104-110, חלקות 1704ע"פ טבלת ההקצאות בתכנית הר/

זור מסחרי" ("שטח "א -מ"ר, וייעודו  20,044מהוות את מגרש ב', ששטחו 

 באיחוד וחלוקה חדשה"). 

 

         
 1704תרשים המגרש בתשריט תכנית הר/        

 תכליות 

                                                 
זכויות הבנייה המצוינות הינן ע"פ פרשנות לתכניות בניין העיר וכל מידע שהתקבל אשר אינו חתום ומאושר ע"י הועדה   3

 לתכנון ולבנייה אינו מחייב. המקומית 

 מגרש ב'
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 באזור המסחרי תהיינה התכליות המפורטות להלן:

שימושים מסחריים לסוגיהם על פי תכליות אזור מסחרי בתוכנית המתאר  א.

 א' כפי שיאושרו ע"י הועדה המקומית.253

 מועדוני ספורט ונוער.  ב.

 בתי קולנוע, מועדונים, מתקני שעשועים, חדרי עיון והרצאות. ג.

 בתי מלון והארחה, מוטלים ומעונות לספורטאים. ד. 

 משרדים. ה.

 מרתפים לצרכי חניה החסנה ושרותים טכניים. ו.

 מגרש כדורת ומגרש החלקה על הקרח. ז. 

ונופש עירוניים ובשטחי המסחר  כל תכלית אחרת הקשורה במרכז ספורט ח.

והבידור בהתאם להחלטת ועדה מקומית ובאישור ועדה מחוזית. הכל כפוף 

 לאמור בתקנות תכנית זו.

 

 מרתפים

 מהיקף קומה ובתנאים הקבועים בתכנית.  100%

השימושים המותרים במרתף: חנייה, מקלט, מתקנים הנדסיים, מתקנים 

ובתנאי שירשמו עם ציון השימוש לרכוש תברואתיים, מעליות, חדרי מדרגות 

 משותף.

המרתף יכול לשמש לצרכי אחסנה למסחר בתנאי הצמדת שטחי המרתף לשטחי 

מגודל  50%המסחר העיליים, כאשר שטחי המרתף לאחסנה למסחר לא יעלו על 

 הקומה. 

 

 .17/9/2001מיום  5019אושרה למתן תוקף בי.פ.  /ה1704תב"ע הר/ 8.1.2

טחי הבנייה המותרים מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל שינוי חלוקת ש

 המותר לבנייה.

 

שטח עיקרי   שימוש קומות

 במ"ר

שטח שרות  

 במ"ר

קומות  3

מעל פני 

 הקרקע

  16,800 מסחר

 2,000 אולמות קולנוע ובידור 13,500

 400 משרדים

 13,500 19,200 סה"כ 

 

 

 



 
 

10 
  מגדל המשרדיםB,  5540084, קרית אונו 68לוי אשכול Fax 03-6355788                               ■  03-6355787  Tel 
  5593006תקווה -, גני4690ת.ד.  ,6קדושי השואה                                                                    David@davidsegal.co.il 

 20/2/2018, 2891.35סימוכין: 

 .23/2/2011מיום  6203אושרה למתן תוקף בי.פ.  /ו1704תב"ע הר/ 8.1.3

 מטרת התכנית

 הוספת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות למבנה המסחרי הקיים. .א

 הוספת שימוש של פנאי, מועדון כושר / בריאות / ספא ו/או אולם כנסים. .ב

 

 מ"ר.  24,044, ששטחו 100המגרש הנדון מסומן בתשריט התכנית כמגרש מס' 

 

 :הוראות התכנית הינם כדלקמןעיקרי 

 מ"ר עיקרי למסחר. 90תוספת  א.

הוספת שימושים ל"פנאי, מועדון כושר / בריאות, ספא, לרבות בריכת שחייה,  ב.

 מ"ר עיקרי ליעוד זה.  3,000ו/או אולם כנסים", ותוספת של עד 

 מ"ר, שינוצלו בכל קומות המבנה. 2,820תוספת שטחי שירות בהיקף של עד  ג.

 מ"ר לקירוי מרפסות. 760תוספת שטחי שירות בהיקף של עד  ד.

 שינוי של הוראות תכנית הבינוי. ה.

 שינוי בהסדרת תנועת וחניית כלי רכב.  ו.

 

 
 

 

 

 

 

 

 הוראות נוספות

 ניתן לקבוע שטחי מחסנים לחנויות, שטח זה יחושב כשטח שרות. .א
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 10%בתכנית זו עד כדי ניתן יהיה להעביר שטחי בניה בין השימושים הקבועים  .ב

מהשטח המוצע לכל אחד מהשימושים ובלבד שסה"כ הבניה כולל גלריות לא 

 תעלה על סה"כ השטחים המותרים בתחום המגרש, על פי תכנית זו.

יותר אלמנט הצללה אופקי מעל הגג בצורת גגון, פרגולה או אלמנט אחר,  .ג

לתוספת הבניה,  בכפוף לאישור מהנדס העיר לחזיתות החדשות וחומרי הבניה

כתנאי למתן היתר הבניה. במקרה של קירוי מלא של מרפסות שגובהן פחות 

 קומות שטח זה יחשב כשטח שרות.  2 -מ

 

 שימושים

בשטחים העיקריים התווסף שימוש של פנאי, מועדון כושר / בריאות / ספא,  .א

 לרבות בריכת שחיה, ו/או אולם כנסים.

ון מכח תכנית זו יהיו לשימוש פנאי, תוספת הזכויות בקומה השלישית בקני .ב

מועדון כושר / בריאות / ספא, לרבות בריכת שחיה, ו/או אולם כנסים וישמשו 

 אך ורק לשימושי ספורט ונופש.

בשטחים הנוספים לקניון, לא יותר שימוש למסעדות, אלא באישור היח'  .ג

 לאיכות הסביבה. 
 

 
 /ו1704תכנית הר/ סימון המגרש בתשריט

 

 

 רישוי 8.2

 100מגרש 
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, שבוועדה המקומית 494מסמכי הרישוי אשר נמצאו, בין היתר, בתיק הבניין שמספרו 

 לתכנון ולבנייה "הרצליה" הינם כדלקמן: 

 
, מתיר 28/9/1998ניתן לה.ה. קניונים בע"מ ביום  199היתר בנייה שמספרו  8.2.1

 ל מרכז מסחרי"."בקשה לחפירה, דיפון ויסודות עבור מבנה עתידי ש

 

, מתיר 15/7/1999ניתן לה.ה. קניונים בע"מ ביום  115היתר בנייה שמספרו  8.2.2

קומות מרתף למבנה מסחרי בעתיד, המשמשים למסחר, חניה,  3"בקשה לבנית 

 איחסון ומתקנים טכניים. 

מקומות  1,500 -מ"ר, המשמש כ 52,247אישור הועדה להקמת חניון בשטח של  

 היטל השבחה מהווה חלק בלתי נפרד בהיתר הבניה".  חניה. תשלום

 

, מתיר 17/11/1999ניתן לה.ה. קניונים בע"מ ביום  188היתר בנייה שמספרו  8.2.3

קומות מרתף  3 -קומות מעל פני הקרקע ושינויים ב 2"מבנה מסחרי ובידור 

 מאושרות. 

מדרגות, אישור מיוחד של הועדה המקומית לתוספת שטחי שרות לצורך חדרי  

מעליות, מבואות לגישה למרתף תחתון שבא בנוסף לשני מרתפי חניה ע"פ התב"ע 

 עקב דרישת עירית הרצליה לתקן חניה מוגבר.

 העברת שטחים עיקריים מסוג אחד לשני ללא תוספת בסה"כ השטחים.  

 תשלום היטל השבחה מהווה חלק בלתי נפרד מהיתר זה".  

 

, 14/9/2000ניתן לה.ה. קניונים בע"מ ביום  20000288היתר בנייה שמספרו  8.2.4

ל"שינויים בקומות מסחר ומרתפים מאושרים של מרכז מסחרי בבניה בהתאם 

 :24/11/1999לאישור העקרוני שניתן בהחלטת ו.ב.ע. מיום 

 +)16.40+, 13.40שינויים בקומות מרתף תחתונה ואמצעית ( א.

הגדלת   -הקומה השינויים בשימושים אין שינוי בקונטור  -ב. קומת מרתף עליונה 

 +)19.60שטח מסחר והקצבת שטח לאולם באולינג (

 +)22.80הוספת שטח משרדים ( -שינויים בקומת ביניים למרתף עליון  ג.

 +)26.00שינויים בקומת כניסה מסחרית ( ד.

 +)28.80שטחים טכניים ( - 1שינויים בקומת ביניים  ה.

 +)31.60קולנוע ( -ה שינויים בקומת מסחר עליונ ו.

 +)34.40שטחי שרות ( - 2שינויים בקומת ביניים  ז.

 +)".37.20שינויים בחדרים טכניים בגג ( ח.
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, מתיר 14/9/2000ניתן לה.ה. קניונים בע"מ ביום  20000113היתר בנייה שמספרו  8.2.5

אולמות, במסגרת  4אולמות במקום  6"חלוקה  שונה של אולמות קולנוע ויצירת 

 השטחים האמורים".

 

, לפי היתר 26/9/2000, ניתן לנכס הנדון ביום 20000288, ע"פ בקשה מס' 4טופס  8.2.6

 .14/9/2000מיום  20000288בנייה 

 

, מתיר 1/8/2002ניתן לה.ה. קניונים בע"מ ביום  20010058היתר בנייה שמספרו  8.2.7

 "תכנית שינויים בקומת הבאולינג:

 מ"ר. 1197סה"כ  -נג ללא הגדלת השטח העיקרי שינוי בשטח הבאולי .1

תוספת שטח שרות זה  -שינוי שטח שרות מחניה לחדר מכונות עבור הבאולינג  .2

 מ"ר. 108 -בהתאם לדרישת מכבי אש כ

 הקמת שירותים ומטבחון במפלס הבאולינג". .3

 

היתר , לפי 24/7/2002, ניתן לנכס הנדון ביום 20000288תעודת גמר שמספרה  8.2.8

 .14/9/2000מיום  20000288בנייה 

 

, 19/5/2003ניתן לקניון שבעת הכוכבים ביום  20030117היתר בנייה שמספרו  8.2.9

 :14/9/2000מיום  20000288ל"שינויים למבנה מסחרי בהיתר מס' 

 שינוי שם המבקש. א.

 שינויים בקומה עליונה, תוספת מעבר לציבור בשימוש מסחר. ב.

שירות עבור מעברי מילוט עקב דרישות מכבי אש ומשטרה  תוספת שטחי ג.

 במקום שטחים עיקריים."

 

, 3/5/2011ניתן לקניון שבעת הכוכבים ביום  20100833היתר בנייה שמספרו  8.2.10

 :20000288ל"תכנית שינויים ותוספות להיתר מס' 

 תוספת שטחים בקומת חניון עליונה למסחר ושירות.  א. 

 בקומה ראשונה למסחר ושירות. תוספת שטחים ב. 

 בנית קומה שלישית למטרות פנאי. ג.

 עדכון מצב קיים של שטחים עיקריים ושטחי שירות בכל הקומות."   ד.

 

, ל"תוספת מבנה שירותים 30/4/2015ניתן ביום  20141372היתר בנייה שמספרו  8.2.11

 ". 3בקניון "שבעת הכוכבים" במרפסת בקומה 
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, 2/6/2015ניתן לקניון שבעת הכוכבים ביום  20120520ייה שמספרו היתר בנ 8.2.12

 :20100833ל"תכנית שינויים ותוספות להיתר מס' 

 ) הפחתת שטחי הבניה בקומת הגג למטרות פנאי.1  

 עדכון מצב קיים של שטחים עיקריים ושטחי שירות בכל הקומות . )2 

 תנאי בהיתר: 

לרבות פירוק  -1ביטול סימון החניה הייחודית עבור שטיפת המכוניות בקומה  

 השלטים באישור מח' פיקוח בניה. 

 

 להיתר זה, הינם כדלקמן: שטחי הבניה בנכס, ע"פ התכנית המצורפת

 
הקומה והמפלס 

 בבניין

שירות  שטח עיקרי במ"ר
שירות 
 במ"ר

סה"כ 
שטח 
 בבניין

 
 מסחר

 
 קולנוע

 
 משרדים

 
 פנאי

 
 סה"כ

12.60 -  
- 

 
- 

 
-   

- 20,187.17 20,187.17 

9.60 -  
- 

 
- 

 
-   

- 19,651.97 19,651.97 

6.40 - 3,398.79  
- 294.51 1,237.16 4,930.46 14,662.35 19,592.81 

3.15 - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 538.89 538.89 

00.00 /+- 7,579.07  
- 

 
- 34.98 7,614.05 6,808.22 14,422.27 

2.80 +  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 648.54 648.54 

5.60 + 5,753.21 1,967.32 8.50 108.83 7,837.86 6,060.97 13,898.83 

5.60 +  
- 102.08 -  

- 102.08 2.15 104.23 

8.40 +  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 468.78 468.78 

11.20 +  
- 

 
- 

 
- 1,111.52 1,111.52 696.84 1,808.36 

 
 סה"כ

 
16,731 

 
2,069 303 

 
2,492 

 
21,595 

 
69,726 

 
91,321 
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 המצב המשפטי .9
 רישום המקרקעין 9.1

ביום  4עפ"י המידע מהעתק הרישום בפנקס הזכויות, אשר הופק באמצעות האינטרנט

 , רשומות הזכויות בנכס כדלקמן:  12/2/2018

 

 6525 :    גוש

 193 :   חלקה

 מ"ר 20,044 : שטח החלקה

 עירית הרצליה, בשלמות. :  בעלויות

 קניון שבעת הכוכבים בע"מ, בשלמות. :   חכירות

 .1/6/2048 -תאריך סיום       

 נרשמה הגבלה בהעברה ובהורשה.      

תיקון משכנתא  מדרגה ראשונה  ללא הגבלת סכום לטובת בנק הפועלים  משכנתאות     :

 בע"מ, על כל החוכרים.

הרמטיק נאמנות משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לטובת  

 , על כל החוכרים.) בע"מ1975(

חברה  -גבלת סכום לטובת משמרתהמשכנתא מדרגה שניה ללא  

         לשירותי נאמנות בע"מ, על כל החוכרים.

      

לבניה לטובת הועדה המקומית לתכנון ו 126הערת אזהרה לפי סעיף  הערות            :

 . 5הרצליה, הימנעות מעשיית עסקה על כל החוכרים

 
 הסכם חכירה עירונית 9.2

 6קניונים בע"מ ה. הסכם חכירה עירונית בין עיריית הרצליה (להלן: "העירייה") לבין ה.

 .28/5/1998(להלן: "היזם") נחתם ביום 

 

 בהסכם מצוין, בין היתר, כדלקמן:

 

 

 

 

                                                 
פרטי הרישום הופקו באמצעות האינטרנט ואינם מהווים נסח רישום מאושר או העתק רישום, כמשמעותו בחוק   4

 , התקנות והנהלים שעל פיו.  1969 - המקרקעין, תשכ"ט 
  הסכם החכירה העירונית - 9.2ראה סעיף   5
 שם החברה שונה ל"קניון שבעת הכוכבים בע"מ"  6
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, 104-110הינה המחזיקה הבלעדית ... והינה הבעלים הרשום של חלקות  ה"הואיל והעירי

והזכאית להרשם כבעלים, מכח הוראות התכנית, של  65257בגוש  125-120, 119-113

 ";6525לגוש  131חלקה 

 

"והואיל ועפ"י הוראות התכנית ניתן להקים על חלק מחטיבת הקרקע המוגדר להלן 

 כמגרש ב' את המרכז המסחרי;

 

מעוניינת להתקשר עם יזם אשר ירכוש ממנה זכויות בחטיבת הקרקע  ההואיל והעירייו

כמתואר להלן וזאת על מנת להקים עליה את המרכז המסחרי עפ"י תכנון היזם אשר 

קיבל את אישור העירייה ובלבד שהמרכז המסחרי ייבנה בפועל ויתוחזק ברמה הגבוהה 

 ביותר;

 

עירייה מכרז לרכישת חטיבת הקרקע, תכנון ופתוח והואיל ולצורך ההתקשרות פרסמה ה

 המרכז המסחרי ובנייתו...;

 

והואיל ולמכרז הוגשה הצעה אחת בלבד, של היזם, שנמצאה כשירה עפ"י תנאי 

ההשתתפות המוקדמים שקבעה העירייה וראויה עפ"י בדיקת העירייה בשלבי הבדיקה 

 אשר פורסמו על ידה;

 

עירייה לאמץ המלצת ועדת המכרזים ולנהל מו"מ כספי והואיל ובנסיבות אלה החליטה ה

 עם היזם, מו"מ שהסתיים בהחלטה למכור ליזם את הזכויות בחטיבת הקרקע...";

 

 התמורה

נכון ליום  ₪ 46,429,785"תמורת הזכויות במגרש ב' נקבעת בזאת בין הצדדים לסך של 

 בתוספת מע"מ כחוק..." 22/2/1998

 

 תקופת החכירה

 שנה שתחילתם ביום קבלת החזקה במגרש ב' לזכות היזם.  49

שנה נוספות, בהודעה בכתב  49 -"ליזם שמורה האופציה להאריך תקופת החכירה ל

 יום לפחות לפני תום תקופת החכירה.  180לעירייה  רשתימס

 

 

 

                                                 
 .2010המספרים הישנים של החלקה. החלקה עברה רפרצלציה במהלך שנת   7
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בתום תקופת החכירה או בתום תקופת החכירה המוארכת, אם מימש היזם האופציה 

הנתונה לו, תבוטל החכירה מאליה, וימסר מגרש ב' לרבות הבנוי עליו, לחזקת העירייה 

 ללא כל תמורה."

 

 מיסים ותשלומים

"היזם לא יידרש לשלם היטל השבחה בשל זכויות הבנייה והשימושים שאושרו במסגרת 

. ואולם ככל שבעתיד תחול השבחה במגרש ב' בין על דרך אישור תכנית, מתן התכנית

 הקלה או התרת שימוש חורג, שהיו מחויבים במהלך עניינים רגיל בתשלום היטל 

 

 

השבחה, ישלם היזם לעירייה בגינם תשלום בגובה מלוא ההשבחה ועליית ערך זכויותיו 

 במגרש ב'..."

 

 

 הגבלות

יר את זכויותיו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, במלואן או חלקן, "היזם אינו רשאי להעב

 לאחר או לאחרים, ללא קבלת הסכמת העיריה מראש ובכתב...

מהערך  10%לעניין סעיף זה כל פעולה אשר כתוצאה ממנה הוקצו או הועברו לפחות 

ו הנקוב של מניות היזם או מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או בדירקטוריון היזם א

 מהזכות למנות מנהלים ביזם תחשב להעברת זכויות...";

 
"מובהר בזאת בין הצדדים כי כוונתם המשותפת היא כי המרכז המסחרי, לרבות החניון, 

 ינוהלו, יתופעלו ויוחזקו ע"י גוף אחד...";

 
"מובהר בזאת כי כוונת הצדדים היא שיחידות המרכז המסחרי יושכרו אך ורק בשכירות 

רישום ולא יושכרו בשכירות מוגנת ולא יוחכרו למעט יחידות עוגן או  שאינה טעונה

יחידות שיושכרו לבנקים מסחריים על מנת שישמשו כסניף בנק, אותן יהיה היזם רשאי 

 להשכיר בשכירות שאינה מוגנת לתקופות שלא יעלו, במצטבר, על עשרים שנה...";

 
 י ויופעל ע"י היזם או מטעמו";"מובהר ומוסכם כי החניון ישמש את כל המרכז המסחר

 
"היזם לא יהיה רשאי להעביר או להחכיר בחכירת משנה או להשכיר חלקי המרכז 

 המסחרי או החניון בלי לקבל את הסכמת העירייה לכך מראש ובכתב";

 
 "החניון יהיה חניון פתוח לציבור".  
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 נתוני המרכז המסחרי .10
 הסכמי שכירות   110.

 מסמך אב 10.1.1

, אשר 8מס' נקודות עיקריות המצוינות במסמך האב של הסכמי השכירותלהלן 

 מהווה את מסמך הבסיס להסכמי השכירות הנחתמים מול השוכרים:

   

 9שטח המושכר

"שטח המושכר... לעניין תשלום דמי השכירות, דמי הניהול וכל יתר 

התשלומים אשר השוכר חייב בהם על פי חוזה זה ואשר מתבססים על שטח 

(חמישה  15%המושכר... אל סך החישוב האמור יתווסף שטח נוסף בשיעור של 

עשר אחוז) נוספים מהשטח שהתקבל... אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד משטח 

המושכר לכל דבר ועניין, וזאת עבור השתתפות השוכר בשימוש המשותף 

  שיעשו שוכרי הקניון ולקוחותיהם בשטחים הציבוריים..."

 
 דמי השכירות

השוכר ישלם למשכיר בכל תקופת השכירות... את דמי השכירות כאחוז "

 אך בכל מקרה לא פחות מדמי השכירות המינימליים" מהפדיון, 

 
 תקופת השכירות השנייה

"דמי השכירות המינימליים לגבי תקופת השכירות השנייה יעודכנו ויעמדו על 

ש המלא המתקבל מסך דמי השכירות המינימליים כשיעורם בחוד הסך 

תקופת השכירות הראשונה בהתאם לקבוע בחוזה זה, בתוספת  האחרון של 

 (עשרה אחוזים) נוספים". 10%ובתוספת של  הצמדה למדד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
הנקודות העיקריות הינן כמצוין במסמך האב. בהסכמי השכירות השונים מול כל שוכר ושוכר, ייתכן ויחולו שינויים בנתונים   8
 שנקבעו במסמך האב, ויבואו במקומם.    
  שבגינם משולמים דמ"ש.לעיל מהווים את שטחי הברוטו  12.1.2השטחים המצוינים בסעיף   9
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 הכנסה משכירות  10.1.2

ללא דמי אחזקה,  -דמי השכירות  נכון למועד הקובע, עפ"י הסכמי השכירות 

 כדלקמן:ניהול ואחוזים מפדיון, הינם 

 

 
 

 סה"כ הכנסות שנתיות:

 

 
 

 

  135,828₪    -  בנוסף, הכנסה שנתית מאנטנות סלולריות

 

 

 

 

 

 

 

 

הכנסה שנתיתשטח במ"רכמות חוזיםיחידות מסחריות

27,137,564 578,885.89₪אופנה

7,161,720 181,267.35₪הנעלה ואקססוריז

11,364,372 86,905.46₪מוצרים לבית

964,932 3169.93₪אופטיקה

5,048,412 94,858.40₪פנאי 

2,175,660 8344.62₪תכשיטים ושעונים

3,374,664 9724.34₪קוסמטיקה

3,792,936 9923.89₪ספרים ומתנות

3,831,564 12674.12₪מזון ובתי קפה

מחשבים ותקשורת 1,753,560 4601.11₪חשמל, 

כ יחידות מסחריות 66,605,384 13725,355₪סה"

66,605,384 ₪יחידות מסחריות
4,076,364 ₪דוכנים

869,244 ₪מחסנים
988,116 ₪חניות

72,539,108 ₪סה"כ
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 תפוסה  10.1.3

 ).  100%מלאה (  -התפוסה בקניון 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

11%17%1%

7%

3%
5% 6% 6% 3%

פ הכנסות"חלוקה ע
אופנה

הנעלה ואקססוריז

מוצרים לבית

אופטיקה

פנאי  

תכשיטים ושעונים

קוסמטיקה

ספרים ומתנות

מזון ובתי קפה

מחשבים ותקשורת, חשמל
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 הכנסות מפדיון   2.10
הינם , 2014 - 2016בהתאם למידע אשר נמסר מהחברה, נתוני ההכנסה מפדיון בשנים 

 :  כדלקמן

 הכנסה מפדיון       שנה

2015 747,269 ₪  

2016 776,913 ₪  

2017 585,586 ₪  
 

 דמי ניהול   3.10
בע"מ" שהינה בבעלות  2000הקניון מנוהל ע"י חברת ניהול "קניון שבעת הכוכבים 

 ושליטה מלאה של החברה. 

 90-דמי הניהול הנגבים מהשוכרים של החנויות בשטחים קטנים עומדים על סך של כ

 /מ"ר ברוטו. חנויות בשטחים גדולים, משלמים דמי ניהול נמוכים יותר. ₪

 בנוסף, נגבים תשלומי חשמל ע"פ צריכה, דמי בטחון, וכן דמי השתתפות בחנייה. 

 

ל בעבור השירותים שהיא לחברת הניהול הסכם עם החברה האם לקבלת דמי ניהו

מספקת עבור הקניון, לרבות, גביית דמי שכירות ותשלומים אחרים מהשוכרים, פינוי 

שוכרים, ניהול משא ומתן לצורך השכרת שטחים, מתן שירותי ייעוץ, ביצוע עבודות 

ניקיון שמירה ואבטחה, ביצוע תיקונים ושיפוצים, אחריות כוללת ופיקוח על פעילות 

 הקניון. 

 

, השתתפות החברה בהוצאות חברת הניהול הינה בסך 2015תאם לדו"ח רו"ה לשנת בה

385,000 ₪  . 

, השתתפות החברה בהוצאות חברת הניהול הינה בסך 2016בהתאם לדו"ח רו"ה לשנת 

385,000 ₪  . 

, השתתפות החברה בהוצאות חברת הניהול הינה בסך 2017בהתאם לדו"ח רו"ה לשנת 

380,000 ₪ .  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
  מגדל המשרדיםB,  5540084, קרית אונו 68לוי אשכול Fax 03-6355788                               ■  03-6355787  Tel 
  5593006תקווה -, גני4690ת.ד.  ,6קדושי השואה                                                                    David@davidsegal.co.il 

 20/2/2018, 2891.35סימוכין: 

 גישות בהערכת השווי .11
 גישות השומה 3   1.11

, המבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס בהתבסס על נתוני שוק גישת ההשוואה

ועסקאות בנכסים דומים במיקומם, אופיים, רמת הסיכון הגלומה בם ומידת 

סחירותם, אשר התבצעו סמוך ככל האפשר למועד הקובע, תוך ביצוע התאמות לנכס 

 הנדון.

 

, מבוססת על היוון זרם ההכנסות אשר מתקבלות וצפויות ת היוון ההכנסותגיש

 להתקבל לאורך יתרת החיים הכלכליים של הנכס. 

שעור ההיוון מורכב ממספר מרכיבים ובהם: הריבית הבטוחה במשק, פחת, סיכון,  

שיעור ההיוון המקובל השוכרים וגובה דמי השכירות ביחס למקובל בשוק.  איכות 

מניבים תלוי באופי השוכר, טווח החוזה, אופי הנכס, סיכונים ודמי השכירות  לנכסים

המעוגנים בחוזה ופוטנציאל לדמי שכירות מוספים כפונקציה של אחוז מהפדיון, 

 .בהתאם לשיעורי ההיוון שנעשו בעסקאות בנכסים דומים מניבי תשואהו

  

, מבוססת על סך מרכיבי תשומות הבנייה והעלות הצפויה להקמת נכס גישת העלויות

 הדומה לנכס הנדון, ע"פ יישום עיקרון התחלופה. 

השווי הינו סיכום של ערך הקרקע, בתוספת עלות ההקמה והיזום של מבנה חדש ובניכוי 

 מרכיבי הפחת (פיזי, כלכלי ופונקציונלי) באם קיים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 
  מגדל המשרדיםB,  5540084, קרית אונו 68לוי אשכול Fax 03-6355788                               ■  03-6355787  Tel 
  5593006תקווה -, גני4690ת.ד.  ,6קדושי השואה                                                                    David@davidsegal.co.il 

 20/2/2018, 2891.35סימוכין: 

 גישת הערכת השווי בחוות הדעת   2.11
 המתאימה והמקובלת בהערכת נכסים מניבים.  גישת היוון ההכנסותהנכס הוערך ע"פ 

מורכב ממספר מרכיבים ובהם: הריבית הבטוחה במשק, פחת,  הכולל שעור ההיוון

שיעור ההיוון תלוי סיכון, איכות השוכרים וגובה דמי השכירות ביחס למקובל בשוק. 

השוכר, טווח החוזה, אופי הנכס, סיכונים ודמי השכירות המעוגנים בחוזה באופי 

בהתאם לשיעורי ופוטנציאל לדמי שכירות מוספים כפונקציה של אחוז מהפדיון, ו

 ההיוון שנעשו בעסקאות בנכסים מניבי תשואה ומרכזים מסחריים, ובכללם:

 
 תשואה מחיר רכישה הנכס תאריך

 7.8%  ₪מיליון  350 נתניה (בהליכי הקמה)קניון "עיר ימים"  8/2011

 8%  ₪מיליון  71 מרכזים מסחריים בפתח תקווה ובנהריה 3/2012

7/2012 "ONE PLAZA8%  ₪מיליון  377.5 " באר שבע 

 8.5%  ₪מיליון  68.5 מ"מרכז הקריה" באשדוד 50% 8/2012

 7.5%  ₪מיליון  258 מ"ביג" פולג 50% 11/2012

 8.25%  ₪מיליון  130 תלפיות" ירושלים"לב  12/2012

 7.5%  ₪מיליון  1,022 קניון "רננים" וקניון "סביונים" 2/2013

 7.7%  ₪מיליון  440 קניון נהריה וקניון הדר בירושלים 5/2013

 8.4%  ₪מיליון  89 מ"השדרה השביעית" באר שבע 50% 5/2013

5/2013 "ONE 7.8%  ₪מיליון  116 " מודיעין 

 7.2%  ₪מיליון  304 יחידות מסחריות ומחסנים ב"דיזינגוף סנטר" 4/2014

 7.13%  ₪מיליון  172 בעמק" עפולה Gמהמרכז המסחרי " 51% 2/2015

 8%-כ  ₪מיליון  223 10קניון הפסגה, שכונת פסגת זאב, ירושלים 6/2015

 7.3%-כ  ₪מיליון  220 חלק מקניון ממילא, ירושלים. 11/2015

 7%-כ  ₪מיליון  80 מרכז מסחרי ברמת הנשיא, חיפה 12/2015

"אחוזת בית" ומרכז מסחרי "פארק מול",  3/2016

 11רעננה

 7.8%  ₪מיליון   55

 7.3%  ₪מיליון  224 רכישת קניון הפסגה בירושלים. 9/2016

מבנה למשרדים ומסחר, רמת החייל, תל  11/2016

 12אביב

 7.3%  ₪מיליון  275

  שטחי מסחר וחניות משרדים, קומות  8 6/2017

בנק מזרחי  טפחות  .מגדל משה אביב ברמת גןב

 .הנ"ל את השטחים התחייב לשכור

 6.1% ₪מיליון   278

 

 

 

                                                 
 בקשר למכתב הבנות לניהול מו"מ למכירת זכויות.בהתאם לפירסום חברת ב.יאיר  10
 בהתאם לדיווח חברת עזריאלי בקשר לשטחי המסחר. 11
   ברמת החייל. שיעור ההיוון המוצג מהווה הערכה בהתאם לדיווח  30ע"פ דיווח של חברת אמות לגבי פרויקט ברחוב הברזל   12

 .הרוכשת
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 שיעורי תשואה נוספים שפורסמו 

חות הכספיים של חברת ביג, "בדו 2017ו ביולי ת שווי שפורסמובהתאם להערכ •

 מצוינים שיעורי ההיוון הבאים :
 .7.35%שיעור היוון של  - להכנסות מביג  קרית שמונה 

 .6.85%שיעור היוון של  -  להכנסות מביג פרדס חנה  

 .6.85%שיעור היוון של  -    להכנסות מביג קרית גת 

 .7%שיעור היוון של  -     להכנסות מביג יקנעם 

 .6.85%שיעור היוון של  -  להכנסות מביג באר שבע  

 .7.1%שיעור היוון של  -    בריהלהכנסות מביג ט 

 

פורסם בעיתונות כי קבוצת משולם לוינשטיין  רכשה מבנה  2017מאי  בחודש  •
. הנכס מושכר ₪ 46,000,000בבאר שבע, תמורת  5-9תעסוקה, ברח' הנחתום 

. בהתאם לפרסום העסקה ₪מליון  3.25הכנסה שנתית של עם בתפוסה מלאה 
 .7.1%-משקפת תשואה של כ 

 
 " על רכישת מלוא הזכויות ב"בית רשתות"1דיווחה חברת "ריט 2017בחודש מרץ  •

מ"ר,  17,000. המבנה בשטח ₪מיליון  119ה בראשון לציון, תמורת יבאזור התעשי
בתפוסה מלאה , היא הצפויה ההכנסה השנתית  . חרסמשמש לאחסנה, משרדים ומ

 .7.5% - תשואה שנתית בשיעור של כ ומשקפת ש''חליון ימ 9
 
 

) 31/12/2016(נכון למועד הקובע  2017פברואר בהתאם למידע שפורסם בחודש  •

חות הכספיים של חברת מגה אור החזקות בע"מ עולה כי שיעור ההיוון שנקבע "בדו

 .7.75%" במודיעין הינו 2ביג מגה אור מודיעין בהערכת השווי למרכז קניות "

 

חות הכספיים של חברת "בדו 2017יולי בהתאם להערכת שווי שפורסמה בחודש  •

 מליסרון מצוינים שיעורי ההיוון הבאים :
 7.25%שיעור היוון של  - ביאליק -להכנסות מקניון "הקריון", קרית

 .7% –להכנסות שנובעות משטחי מסחר ומכון כושר בביאליק סיטי שיעור היוון 

 .6.5% –להכנסות מבית משפט ומשרדי ממשלה בביאליק סיטי 

 

חות הכספיים של קבוצת "בדו 2017מרץ כת שווי שפורסמה בחודש בהתאם להער •

 עזריאלי מצוינים שיעורי ההיוון הבאים :
 6.75%שיעור היוון של  - להכנסות משטחים גדולים בקניון עזריאלי 

 .7%שיעור היוון של  –להכנסות מיתר השטחים בקניון עזריאלי 
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חות הכספיים של חברת "בדו 2017יולי בהתאם להערכת שווי שפורסמה בחודש  •

 מליסרון מצוינים שיעורי ההיוון הבאים :
 6.75%שיעור היוון של  - להכנסות משטחי מסחר בקניון "רמת אביב" 

 .7.25% -להכנסות ממשרדים ומרפאות 

 

קרן ריט החדשה "מניבים"  2017בהתאם לפרסום בעיתון גלובס מחודש ינואר  •

. המבנה צפוי ₪מיליון  82הר טוב, תמורת רכשה מבנה לוגיסטי באזור התעשייה 

 .6.8%-השנים הקרובות. משקף תשואה של כ 10-לשנה ב ₪מיליון  5.6-להניב כ

 
 
 סקירת השמאי הממשלתי •

שיעור ההיוון הכולל לנכסים מסחריים, אותו פרסם השמאי הממשלתי הראשי,  

 . 7.2% -)2018פברואר (פורסם  2017שנייה של למחצית ה

 

 בהתחשב בגורמים הבאים:  7%זו נקבע שיעור היוון של בחוות דעת 

 

 מיקום הנכס ומיעוט המתחרים בסביבה; -

 
 ;ק במשהנמוכה הריבית  -

 
 הפוטנציאל לקבלת דמי שכירות נוספים כפונקציה של אחוז מהפדיון; -

 
 חנייה; העובדה כי הוא פתוח בשבת וכי לא נגבה תשלום עבורפעילות המרכז המסחרי,  -

 
 (בעיקר רשתות) ומועדי הסיום של הסכמי השכירות; השוכרים ויציבות איכות -

 
 הוערךביקוש של חברות פיננסיות לנכסים מניבים בהיקפים נרחבים, אשר שווים ה -

 ;ההיוון שנקבע בחוות דעת זו נמוכים משעוראף שבהתאם לשיעורי היוון 
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 גורמים ושיקולים בהערכת השווי .12
 הזכויות בנכס שבנדון, הובאו  בחשבון בין היתר, הגורמים והשיקולים  כדלקמן: בהערכת שווי

 

12.1 

 

 .ובמצבו הנוכחי חוב או שיעבודנקי מכל  ,חזקה מכל  הנכס הוערך כריק, פנוי וחופשי

 
 

 קניון "שבעת הכוכבים", הממוקם בשדרות שבעת הכוכבים בעיר הרצליה. הנכס הנדון הינו  12.2

 
 

 מ"ר ברוטו, עפ"י היתר בנייה. 91,000 -קניון הינו כהשטח הבנוי של ה  12.3

 
 

 דמי השכירות המתקבלים מהנכס והתפוסה המלאה בו לאורך זמן.   12.4

 
 

 שנה.  15לתקופה של  12%דמי השכירות המתקבלים מאנטנות וחדרי תקשורת הוונו בשיעור  12.5

 
 

השכירות, כולל תקופות אופציה של השוכרים, הינה תקופת השכירות במרבית הסכמי  12.6

   שנים. 10עד  6בטווח של 

 
 

  .2017ש''ח לשנת  380,000 -השתתפות החברה בהוצאות חברת הניהול הינה בסך כ 12.7

 
 

(כולל התקופה הנוספת). בהתחשב בתקופת  2097תקופת החכירה העירונית מסתיימת בשנת  12.8

 השכירות המתקבלים מהנכס הוונו לצמיתות.דמי  -החכירה הארוכה 

 

 רמת הגמר והתחזוקה הגבוהים של הקניון.  12.9
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 תחשיב .13

 
 

 הערכות שווי קודמות .14
 הנכס הוערך על ידינו במסגרת הדו"חות הכספיים של החברה בשלוש השנים האחרונות כדלקמן: 

 

 מועד קובע  שווי הנכס מטרת חוות הדעת

 IFRS( 1,042,000,000 ₪  30/9/2017הכספיים של החברה (הכללה בדו"חות 

 IFRS( 1,050,000,000 ₪  30/6/2017הכללה בדו"חות הכספיים של החברה (

 IFRS( ,000,00081,04 ₪  31/3/2017הכללה בדו"חות הכספיים של החברה (

 IFRS( 1,050,000,000 ₪  31/12/2016הכללה בדו"חות הכספיים של החברה (

 IFRS( 1,044,000,000 ₪  30/9/2016בדו"חות הכספיים של החברה ( הכללה

 IFRS( 1,031,000,000 ₪  30/6/2016הכללה בדו"חות הכספיים של החברה (

 IFRS( 1,029,000,000 ₪  31/3/2016הכללה בדו"חות הכספיים של החברה (

 IFRS( 1,034,000,000 ₪  31/12/2015הכללה בדו"חות הכספיים של החברה (

 IFRS( 1,044,000,000 ₪  30/9/2015הכללה בדו"חות הכספיים של החברה (

 IFRS( 1,038,000,000 ₪  30/6/2015הכללה בדו"חות הכספיים של החברה (

 IFRS( 1,031,000,000 ₪  31/3/2015הכללה בדו"חות הכספיים של החברה (

 

 שווי הנכס בספרים .15
  .₪ 1,042,000,000הינו  30/9/2017 -שווי הנכס בספרים נכון ל

 

 

שווי במעוגלשיעור היוון הכנסה שנתית

1,041,344,700 72,894,1297.00%₪ ₪יחידות מסחריות, דוכנים, מחסנים וחניות

930,000 12.00%₪*135,828 ₪אנטנות סלולריות וחדרי תקשורת

1,042,274,700 ₪סה"כ הכנסה משכירות

8,485,000 700,0008.25%₪ ₪ממוצע הכנסות מפדיון - 2015-2017

5,428,571 ₪-380,0007.00% ₪-השתתפות החברה בהוצאות הניהול

1,045,331,129 ₪סה"כ

1,045,000,000 ₪שווי הנכס במעוגל

מהוון ל- 15 שנה בלבד. *
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 להלן ניתוח רגישות דו מימדית לשינוי בהכנסות ושינוי בשיעור ההיוון:  

 

 
 
 

 סיכום חוות הדעת .17
בהתחשב בגודל הנכס, מיקומו ונתוניו הרלוונטיים כמפורט לעיל, סביר לאמוד את שווי 

 הזכויות במקרקעין בגבולות:

  

 מיליון שקלים חדשים)וחמישה  ארבעים(מיליארד   ₪ 1,045,000,000
     על הסך הנ"ל יחול מע"מ כחוק.

 

 

כל ענין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין  נוכי אין ל ו מצהיריםננה

 השומה.

ועל פי התקנים  1966 –הדו"ח הוכן  על פי תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו 

 המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.
 

 
 

  ולראיה באתי על החתום,     ולראיה באתי על החתום,
 

  

 
 מנור סגל, שמאי מקרקעין             דוד סגל, שמאי מקרקעין         

 
 

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%

0.50%₪ 877,800,000₪ 926,600,000₪ 975,300,000₪ 1,024,100,000₪ 1,072,900,000
0.25%₪ 908,100,000₪ 958,500,000₪ 1,009,000,000₪ 1,059,400,000₪ 1,109,900,000
0.00%₪ 940,500,000₪ 992,800,000₪ 1,045,000,000₪ 1,097,300,000₪ 1,149,500,000

-0.25%₪ 975,300,000₪ 1,029,500,000₪ 1,083,700,000₪ 1,137,900,000₪ 1,192,100,000
-0.50%₪ 1,012,800,000₪ 1,069,100,000₪ 1,125,400,000₪ 1,181,700,000₪ 1,237,900,000

שינוי בשיעור 
ההיוון

שינוי בהכנסות שנתיות



 דיווח  בדבר מצבת ההתחייבויות של התאגיד

 

 

 

נפרד לפרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון ראו דוח מיידי 
 המובא כאן בדרך של הפניה.במקביל לפרסום דוח זה, ושהחברה פרסמה 

   

 


	א. ברנע-הכשרה-2017
	להלן פירוט בדבר מגבלות על חלוקה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניותיה בהתאם לשטרי נאמנות לאגרות חוב אשר הונפקו על ידי החברה:
	Uישראל
	דירוג האשראי של ישראל נותר על A עם אופק יציב.
	על פי סקירת משרד האוצר, שנת 2017 הסתכמה בהמשך צמיחה בשיעור הקרוב לפוטנציאל, כאשר הצמיחה בפועל בשנת 2017 היתה גבוהה יותר משנת 2016. הצמיחה באה לידי בכל רכיבי התוצר, ואף יצוא הסחורות התרחב לאחר כשנתיים. במקביל, קיים שיפור מתמשך בשוק העבודה, זמינות אשראי...
	שיעור הצמיחה של התוצר המקומי בשנת 2017 הסתכם בכ-3%. שוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה לקראת סוף שנת 2017 ונמשכה מגמת הירידה בשיעור האבטלה תוך התייצבות בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה. במקביל, השכר המשיך לעלות, כאשר בשנים האחרונות המיקוד בעלייה זו הינו בעיקר בר...
	שיעור האינפלציה בישראל הסתכם בעלייה מתונה של כ-0.4% וריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי על שיעור של 0.1%. על פי תחזיות בנק ישראל, שיעור הריבית צפוי לעלות בכ-0.15% עד סוף שנת 2018 ובכ-0.25% נוספים עד סוף שנת 2019. כמו כן, האינפלציה צפויה לעלות בכ-1% לשנים...
	שוק הנדל"ן מושפע כמובן מכוחות השוק – מגמות ההיצע והביקוש (בדגש מסוים על תכנית "מחיר למשתכן" ועל התחזקות במגמת הוצאה לפועל וקידום של פרוייקטי התחדשות עירונית), הריבית הנמוכה בשנת 2017 במקביל להיעדר אלטרנטיבות השקעה, אשר מייצרות בשנים האחרונות "לחץ" בשו...
	פעילות החברה בתחום הנכסים המניבים בישראל מתאפיינת בכמות גדולה של שוכרים, בפיזור ענפי ובפיזור גיאוגרפי. גיוון זה מפחית להערכת החברה את החשיפה של החברה לסיכונים הנובעים משוכר, ענף או אזור גיאוגרפי ספציפי בישראל.
	Uשוק האשראי ותנאי המימון הבנקאיים
	ענף הנדל"ן מאופיין ברמת חשיפה פיננסית גבוהה הנובעת, בין היתר, מפרק הזמן הארוך הכרוך בהליכי התכנון והאישור של כל פרויקט, עלויות הכרוכות בבניה עצמה, וכן עלויות הביטחונות השונים שעל היזם להפקיד בידי הרוכשים השונים.
	החברה, בדומה לחברות נוספות בתחום, צפויה לממן חלק ניכר מפעילותה באמצעות אשראי בנקאי ואשראי חוץ בנקאי, המבוסס גם על שוק ההון. החל מסוף שנת 2015 ניכר כי הבנקים בישראל נדרשים לבצע הערכות והתאמות על-מנת לעמוד בדרישות הלימות ההון שנקבעו על-ידי המפקח על הבנק...
	Uשיעור הריבית במשק
	לשיעור הריבית במשק השפעה משמעותית על ענף הבנייה לאור השפעתה על ריבית המשכנתאות, על מחירי האשראי למימון הפעילות וכן על הביקושים לדירות במשק. החל מחודש אוקטובר, 2011, חלה ירידה הדרגתית בשיעור ריבית בנק ישראל, משיעור של 3.25% ועד ל-0.10% נכון למועד הדוח....
	מגמת הירידה בריבית בשנים האחרונות מעודדת גידול בהיקף הביקוש לדירות לאור הוזלת שיעור האשראי במשק, וכתוצאה מכך, החלה עלייה במחירי הדירות. על מנת להפחית את הסיכונים הנשקפים ללווים ולמלווים מהאשראי לדיור, נקבעו מספר הגבלות על ידי המפקח על הבנקים הנוגעות ל...
	Uענף הבנייה והביקוש לדיור
	בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2017 חלה ירידה קלה במחירי הדירות וזאת לאחר שבשלושת הרבעונים הראשונים של 2017 , בדומה לשנים קודמות, נצפתה בישראל עלייה מתונה במחירי הדירות בישראל.P9F
	על-פי נתוני הלמ"ס, בחודשים נובמבר 2017 עד ינואר 2018 חלה ירידה של כ-5.3% בכמות המבוקשת של דירות חדשות לעומת הכמות שנרשמה בשלושת החודשים שקדמו לכן (אוגוסט עד אוקטובר 2017)P10F P.
	כמו-כן, על-פי נתוני הלמ"ס, בתקופה שבין אוקטובר 2016 לספטמבר 2017 הוחל בבנייתן של כ-49,750 דירות חדשות במשק11F . מדובר בירידה של כ-6.3% במספר בדירות שבנייתן החלה בהשוואה לתקופה שבין אוקטובר 2015 לספטמבר 2016. זאת ועוד, נכון לסוף ספטמבר 2017, כ-114,000 ...
	Uענף המשכנתאות
	בשנים האחרונות, עם העלייה ברמת הביקוש לדירות מגורים והעלייה במחירי הדיור, הפך ענף המשכנתאות לדומיננטי בכל הקשור לעסקי הבנייה למגורים, הן בשל היקפי ההלוואות והן בשל התייחסותו של בנק ישראל לנושא.
	בשנים האחרונות שינה בנק ישראל את התנאים למתן הלוואה לדיור באופן המקשה על רוכשי דירות מגורים לקבל מימון בנקאי לרכישה, ובנוסף חלה עליה בשיעור הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד וזאת בשל רצון הבנקים השונים בישראל להקטין את חשיפתם בתחום זה ורצונם של הב...
	Uהשפעת ממשלת ישראל על היצע הקרקע לבנייה
	מרבית הקרקעות בישראל הינן בבעלות ו/או בניהול רשות מקרקעי ישראל, משכך קצב הפשרות הקרקע לבנייה ושיווקן על ידי המדינה הינו בעל השפעה ניכרת על ענף הבנייה. למדיניות הממשלה בנושא הבנייה השפעה עמוקה על שוק הנדל"ן בכלל ועל הביקוש לדירות בפרט, המתבטאת בהיקף הב...
	בשנים האחרונות גוברת מעורבות הממשלה בשוק הנדל"ן למגורים, אשר באה לידי ביטוי באמצעות מתן תמריצים להתחלה ולסיום פרויקטים (למשל בדרך של הקטנת עלות הקרקע בכפוף לאיכלוס בזמן קצוב), הגדלת היצע הקרקעות על ידי קיצור התהליכים הבירוקראטיים הנדרשים, פרסום מכרזים...
	כמו כן, משקיעה הממשלה מאמצים להילחם ביוקר הדיור, בין היתר באמצעות פרסום מכרזים בהיקף גבוה, לרבות הוצאת מכרזים עם "מחירי מטרה" (יחידות דיור שמחירן נקבע מראש והינו נמוך ב-20% ממחיר השוק).
	UפוליןU P13F
	דירוג האשראי של פולין נותר על BBB עם אופק יציב.
	פולין הינה חברה באיחוד האירופי, בנאט"ו, בארגון הסחר העולמי (WTO) וב-OECD. חרף הטלטלות שאפיינו את כלכלת מדינות רבות באירופה בשנים האחרונות, כלכלת פולין הפגינה בשנים אלה איתנות יחסית ואף הצליחה לייצר צמיחה. התוצר הריאלי בפולין צמח בשנת 2017 בכ-4.6%, ביח...
	שיעור צמיחת התמ"ג בפולין צפוי להמשיך במגמות החיוביות ולעמוד על כ-4.2% ו-3.8% בשנים 2018 ו-2019, בהתאמה.  תחזיות הבנק המרכזי הפולני מתבססות בעיקר על שיעורי ריבית נמוכים ועלייה בתשלומים של גוש היורו. במקביל, צפויה עלייה בהכנסה הפנויה ובצריכה באופן שיתמו...
	על אף תחזיות קודמות שעל פיהן היתה חזויה עליית ריבית לקראת סוף שנת 2017, הבנק המרכזי הפולני הותיר את הריבית על השיעור הנמוך ההיסטורי של 1.5%, וזאת נכון עוד עד מרץ 2018, כאשר הציפיות בשוק הינן לשינויים מינוריים, אם בכלל, בשנים הקרובות.
	שיעור האבטלה בסיום שנת 2017 הסתכם בכ-4.5% המבטא המשך מגמת ירידה בשיעור האבטלה, בהשוואה לשנת 2016 בה שיעור האבטלה הסתכם בכ-6.3%, בשנת 2015 בכ-7.5% ובשנת 2014 בכ-9.1%. הירידה בשיעורי האבטלה התווספה לעליה בשכר הממוצע. מספר המועסקים בשוק העבודה שבר שיאים ...
	פולין סיימה את שנת 2017 עם עלייה בשיעור האינפלציה של 1.7% ביחס לשנת 2016, וזאת בהשוואה לשנים הקודמות בהן האינפלציה היתה מאופסת עד שלילית. למשל, בשנת 2016 הסתיימה עם אינפלציה שלילית בשיעור (0.6%-) בהשוואה לשנת 2015, שהסתכמה באינפלציה שלילית (כלומר דפלצ...
	האינפלציה צפויה לעלות ב-2.1% ובכ-2.7% בשנים 2018 ו-2019, בהתאמה על פי הערכות הבנק המרכזי הפולני.P15F
	שיעור הריבית של הבנק המרכזי הפולני עומד על 1.5%, כדי לעודד עליית מחירים ולצאת מתחום האינפלציה השלילית. סביבת הריבית הנמוכה משפיעה בחיוב על הפעילות הכלכלית ומעודדת צמיחה שמותנה עקב הריביות הנמוכות בכל גוש האירו.
	שוק הדיור בפולין ממשיך להציג גידול פעילות עם ביקוש גבוה לדירות חדשות ומלאי בשווקים העיקריים. שנת 2017, על פי מחקרים וניתוחים שבוצעו, ועל פי נתוני השוק בפועל, נחשבת כשנת שיא עוד טרם הגיעה לסיומה. לשם המחשה, נציין כי ב-6 השווקים המרכזיים בשוק הדיור (ורש...
	ישנו קשר ישיר בין התחזקות שוק הדיור בפולין למצב הכלכלי הקיים והתחזקותו בשנים האחרונות. האינדיקטורים הכלכליים המביאים מגמה זו לידי ביטוי הינם, בין היתר, המשך התחזקות ושיעור הגידול בתמ"ג, ירידה מתמשכת בשיעור האבטלה, אינפלציה מתונה ועלייה בשכר הממוצע.
	ניתן לציין כי קיימת עדיין השפעה של תכנית הסבסוד הממשלתית לרכישות של דירות על ידי צעירים (MdM), אך תרומה משמעותית לגידול בביקוש ניתן לשייך לרכישות שבוצעו לטובת השקעה. לשם המחשה לכוחות השוק ביחס לביקוש והיצע, ניתן לציין כי עליות מחירים בשווקים מרכזיים א...
	רמת הביקוש לשטחים לוגיסטיים ותעשייתיים עמדה על היקפי שיא גם בשנת 2017, ובכך ממשיכה את המגמה של השנים הקודמות. לשם המחשה, סך החוזים שנחתמו בשנת 2017, בגין שטחים חדשים והרחבות של חוזים, הסתכמו בכ-3.1 מיליון מ"ר, המשקפים עלייה של כ-1 מיליון מ"ר מעל הנתון...
	נתונים חזקים אלו, והמגמה שהם מייצרים אף בהשוואה לשנים קודמות, הינם בעיקר לאור מיקומה האסטרטגי של פולין, רמת המחירים ועלויות התפעול. למשל, ניתן לציין כי כ-80% מסך הביקוש לשטחים של לוגיסטיקה ותעשייה מקורו בחברות חדשות שנכנסות לפולין ובהרחבות של שטחים מו...
	מגמות נוספות שניתן לראות בשוק הלוגיסטיקה והתעשייה הינן התרחבות של שוכרים לשטחים נוספים גיאוגרפית בתוך פולין והתפתחותם של אזורי ביקוש נוספים מלבד וורשה, פוזנן ושלזיה הצפונית, כדוגמת ביאליסטוק וקיאלץ'.
	שנת 2017 הינה שנת שיא אף בצד ההיצע, עם סיום הבנייה של שטחים בהיקף מצטבר של כ-2.3 מיליון מ"ר ,כאשר השוק כמעט הכפיל את עצמו ב-5 השנים האחרונות. סך השטחים הקיימים לסוף 2017 מסתכמים בכ-13.5 מיליון מ"ר. על פי נתוני פרויקטים בתהליכי פיתוח שונים, ניתן לציין ...
	רמות השכירות בשוק נותרו דומות באופן רלטיבי לשנים קודמות, כאשר השכירות הממוצעת באזורים בעלי הביקוש הגבוה יותר נעים סביב 4-5 אירו למ"ר ובאזורים בעלי ביקוש נמוך יותר הם נעים סביב 2.5-3.5 אירו למ"ר.
	Uרומניה
	התוצר ברומניה צמח בשנת 2017 בשיעור גבוה של כ-6.9%, בהשוואה לשנת 2016 שצמחה בשיעור של כ-4.9%, ובהשוואה לשנת 2015 בה צמח התוצר בכ- 3.9%.
	המשך הצמיחה בשנים האחרונות נבע מיישום מוצלח של תכניות כלכליות לשיפור הנתונים המאקרו כלכליים ומגידול בצריכה הפרטית בכל המגזרים ובכלל זה התעשייה הבניה והשירותים והמלחמה בשחיתות תוך ביצוע רפורמות כלכליות. על פי התחזיות של קרן המטבע המקומית והבנק המרכזי ש...
	תחזית הצמיחה ממשיכה להציג שיעורים גבוהים גם עבור השנים 2018 ו-2019, עם שיעורי צמיחה של 4.5% ו-4%, בהתאמה.
	כמו כן, שוק העבודה נמצא במגמת שיפור והתחזקות אף הוא, במקביל לאור השיפור בכלכלת המדינה. לשם המחשה, בשנת 2017 שיעור האבטלה צנח לשיעור שפל של ה-20 שנים האחרונות. זאת, בנוסף לעלייה בשכר המינימום של כ-16% שיושמה בשנת 2017, הביאו לעלייה בשכר הממוצע, המוערכת...
	לאחר שנתיים של ירידות מחירים ממוצעות, שיעור האינפלציה בשנת 2017 עלה ב-1.9%, כאשר תחזיות האינפלציה לשנים 2018 ו-2019 עומדות על כ-4.1% ו-3%, בהתאמה. לאור התחזקות הכלכלה ואינפלציה חיובית, שעומדת במסגרת רצועת הניוד שקבע הבנק המרכזי הרומני, החלו בעליית שיע...
	דירוג החוב של רומניה נשאר ללא שינוי בשנים 2017 ו-2016 ועומד על BBB-. המטבע הרומני נותר כמעט ללא שינוי ביחס לאירו בשנת 2016.P17F
	שוק הנדל"ן למגורים ברומניה בהמשך למגמה שהחלה בשנת 2014 התאפיין בכמות עסקאות גבוהה יחסית כאשר שוק זה מהווה עדיין את אחד ממקורות הביקוש המרכזיים לקרקעות ברומניה. מחירי המכירה עלו בשיעורים גבוהים בשנת 2017 ואף הגיעו לעליות דו-ספרתיות באזורים מסוימים. השו...
	ענף המלונאות בישראל חשוף, בין היתר, לשינויים במצב הגאו-פוליטי והביטחוני, לשינויים גלובליים ולשינויים במשק הישראלי, בעיקר בענף התיירות.
	מצב כלכלי- ענף המלונאות, כחלק מענף התיירות, פועל בתחום מוצרי המותרות שמאופיינים בביקוש גמיש, וככזה מושפע לחיוב בתקופות של צמיחה ופריחה כלכלית ומושפע לרעה בתקופות של האטה כלכלית. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הציגה כלכלת ישראל צמיחה של 3.4% בשנת...
	תנודות בשערי מטבע חוץ- תעריפי האירוח עבור קבוצות תיירות נכנסת נקבעים בדרך כלל זמן רב מראש, במטבע חוץ, בעיקר דולר ארה"ב. מרבית הוצאות מלונות הכשרה הינן שקליות ולכן שינוי בשער הדולר ארה"ב עשוי להשפיע על תוצאותיה העסקיות של מלונות הכשרה. בשנת 2017 ירד שע...
	מצב בטחוני- המצב הביטחוני בישראל ובעולם הינו גורם רב השפעה על תיירות הפנים והתיירות הנכנסת לישראל. בעתות של מתיחות ביטחונית בישראל, ניכרת ירידה בכמות ההזמנות ועליה משמעותית בהיקפי הביטולים של הזמנות קיימות. השפעות אלו נמשכות אף לאחר סיומה של התקופה שה...
	בבעלות חברות בקבוצה נכסים מניבים הפזורים ברחבי הארץ ובפולין, המניבים לקבוצה הכנסות מדמי שכירות וכן הכנסות מדמי ניהול. פעילות הקבוצה בתחום הנכסים המניבים מתחלקת בין חברות שונות בקבוצה, בהן החברה וחברות בבעלותה המלאה.
	להלן פילוח שטחי הנדל"ן המניב של הקבוצה, לפי אזורים ושימושים ליום האחרון של שנת הדיווח ולתום השנה שקדמה לה, תוך הפרדה בין חלק התאגיד והדוח הכספי המאוחד:

	במסגרת פרויקט פינוי-בינוי, מוכרז שטח קרקע עליו קיימים ובנויים מבני מגורים ישנים כשטח פינוי בינוי (בסעיף זה: "המתחם" או "מתחם פינוי-בינוי"), כאשר לאחר ההכרזה האמורה, ולאחר תחילת הליך הפינוי-בינוי, הבניינים הקיימים והבנויים במתחם נהרסים בצורה מבוקרת, ות...
	בנוסף, בהתאם לסעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 ("חוק מיסוי מקרקעין"), בסמכות הממשלה להכריז על מתחם פינוי-בינוי כמתחם במסלול מיסוי, וזאת לבקשת יזם המוגשת לוועדה להתחדשות עירונית לעניין מתחמי פינוי ובינוי שמונתה בהתאם להוראות סעיף...
	בתחילת הפרויקט, בעלי הזכויות הקיימים (להלן: "הדיירים") מפנים את דירותיהם למשך כל תקופת הבניה. במהלך תקופה זו, הדיירים זכאים לקבל מהיזם דמי שכירות בגין הדירות החלופיות ששכרו. בנוסף, מקובל כי על היזם להעמיד עבור הדיירים המתפנים ערבויות בנקאיות משמעותיות...
	במהלך תקופה זו, מבנה הדירות הישן נהרס ובמקומו מוקם מבנה חדש. בתום הפרויקט, הדיירים מקבלים דירה חדשה בבניין חדש, ויתר הדירות שנבנו, נמכרות על ידי היזם.
	מתכונת פעולה אפשרית נוספת הינה בינוי-פינוי-בינוי, כמפורט בסעיף 3.1.9 להלן.
	לצורך מימוש עסקת פינוי-בינוי, נדרש היזם לקבל את הסכמתם של כל בעלי הדירות במתחם 36F . בהתאם להוראות חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו-2006 ("חוק הפיצויים"), במקרה שניתנה הסכמתם של בעלי הדירות שבבעלותם ארבע חמישיות לפחות מתוך כלל הדירות שבמתחם, וכן שלוש...
	בטרם תוגש תביעת נזיקין כאמור לבית המשפט, רשאים בעלי הדירות שבבעלותם שני שלישים לפחות מתוך כלל הדירות שבמתחם ושני שלישים לפחות מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמתחם צמודים לדירותיהם, וכן מתקיימים בהם שני אלה: (א) בבעלותם למעלה ממחצית מהדירות בכל בית משות...
	בהתאם לסעיף 33א(3)(ב) לחוק התכנון והבניה, בסמכות הממשלה להאריך בצו את תוקף הכרזתה על מתחמים להתחדשות עירונית לתקופה נוספת, ובלבד שלא יוארך ולא יחודש תוקפה של הכרזה כאמור או צו הכרזה אלא אם הרוב המיוחס של בעלי הדירות התקשר בעסקת פינוי-בינוי.
	תקן 21 שקבעה מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים ("התקן"), הינו תקן מקצועי לעבודת שמאי המקרקעין אשר נכנס לתוקפו בחודש פברואר, 2013 ונועד לסייע באיזון האינטרסים בין הגורמים השונים המעורבים בפרויקט פינוי-בינוי, דהיינו הרשויות, היזם ובעלי הדירות.
	התקן כולל שלושה חלקים כמפורט להלן: (א) החלק הראשון מתייחס לשלב בו מתגבשת התוכנית למתחם, ושמאות המקרקעין מיועדת להיות חלק ממסמכי התוכנית ולהציג את הישימות הכלכלית של הפרויקט באופן שבו נבחנים האם כמות היחידות וזכויות הבנייה בתכנית המוצעת לפינוי-בינוי מה...
	התקן מטיל דרישות מינימום הנוגעות לרווח היזמי מפרויקט פינוי-בינוי. התקן קובע כי במסגרת בדיקת כדאיות כלכלית שמאית המבוצעת על-ידי שמאי מקרקעין בשלב הכנת תוכנית פינוי-בינוי, ראוי כי הרווח היזמי יוערך בכ-25% עד 30% מכלל העלויות הצפויות ליזם, ואילו בשלב שלא...
	במקרה שבו מסקנת השמאי הינה כי התוכנית אינה כדאית מבחינה כלכלית, השמאי יציג באילו תנאים התוכנית תהיה כדאית.
	בנוסף, התקן מתייחס לבחינת התמורה הכלכלית המתקבלת בידי הדייר המפונה, וקובע כי התמורה הסבירה לבעל דירה מפונה הינה דירה חדשה וכיסוי כל העלויות הכרוכות בפינוי. על-פי התקן, מקובל כי בדירה החדשה תינתן תוספת שטח של כ-25 מ"ר (כולל ממ"ד) וכן מרפסת וחניה.
	זאת ועוד, חלוקת הדירות לדיירים המפונים מתבצעת על-פי חישובי שווי שמבצע שמאי המקרקעין. התקן מגדיר עקרונות לבחינת התמורה הראויה לבעל דירה ספציפית במבנה ולהבחנה בין שוויין של שתי דירות שונות המצויות באותו מתחם. התקן קובע כי במקרה שימצא שמאי המקרקעין שוני ...
	"תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה" (תמ"א 38) נכנסה לתוקפה בשנת 2005 והיא נועדה לעודד חיזוקם של מבנים קיימים שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה (ת"י 413 אשר נכנס לתוקפו בשנת 1975). על-פי ההערכות, מר...
	התוכנית קובעת הוראות למתן היתרי בנייה לצורך חיזוק מבנים בלבד, בין באמצעות חיזוק המבנה הקיים ובין באמצעות הריסתו ובנייתו מחדש תוך הוספת דירות חדשות לדירות הקיימות. התוכנית מקנה תוספת זכויות בנייה, אשר ברובן ניתנות כתמריץ ליזם המממן את חיזוק המבנים, כגו...
	על-פי התוכנית, היזמים מקבלים מהדיירים הקיימים את הזכויות ליחידות המגורים הנוספות במבנה ותביעות נוספות ובתמורה נושאים היזמים בכלל עלויות הבנייה לדיירים, וזאת בהתאם להסכמים השונים הנחתמים בין היזמים לדיירים הקיימים, שעקרונותיהם במרבית המקרים דומים.
	במסגרת תוכנית זו, מחוזקים המבנים הקיימים ומתווספות להם שתי תוספות. הראשונה, יחידות מגורים למבנה אותן מקבל היזם לצורך מכירתן ואילו התוספת השנייה, יכולה לכלול הרחבת יחידות הדיור הקיימות לדיירים הקיימים ו/או חיזוק המבנה ו/או שדרוג השטחים הציבוריים וכיו"ב...
	התיקון השני לתמ"א 38 ("תמ"א 38/2") אשר נכנס לתוקפו בשנת 2010, מאפשר להרוס מבנה ישן שעומד בתנאי תמ"א 38 (מבנה אשר הוצא היתר לבנייתו לפני יום 1.1.1980 ונקבע על-ידי מהנדס כי יש צורך בחיזוקו) ולבנות במקומו מבנה חדש. התיקון נועד להתמודד עם מקרים רבים בהם ה...
	במסגרת תמ"א 38/2 נהרס המבנה הקיים ובמקומו נבנה מבנה חדש בתוספת יחידות דיור, אותן מקבל היזם. הדיירים הקיימים נותרים עם הזכויות בהן החזיקו ערב הפינוי בתוספת מסוימת לכל דירה, בהתאם להסכמים הנחתמים בינם לבין היזם ובכפוף לקבלת היתרי בנייה מתאימים ולקיום תנ...
	מקובל בקרב אנשי המקצוע כי ביחס לתנאים המחמירים שמציב תקן 413, הריסה ובניית מבנה חדש עדיפה על פני חיזוקו של מבנה קיים40F . התיקון נועד, בין היתר, להקל על דיירים שאינם מוכנים לגור בתנאים לא נוחים בבניין שנעשים בו שיפוצים כבדים לאורך זמן באופן שבו במקום ...
	התיקון השלישי לתמ"א 38 ("תמ"א 38/3") נועד להרחיב את סל הפתרונות התכנוניים לעידוד חיזוק מבנים, והוא עוסק בנושאים הבאים: (1) תוספת זכויות בניה בהיקף של עד 3.5 קומות (בהתאם למספר הקומות בבניין הקיים); (2) עידוד הריסת מבנים הזקוקים לחיזוק באמצעות מתן הקלו...
	בהתאם לתיקון לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 אשר נכנס לתוקף בחודש יוני, 2012, לאחר שניתן היתר בניה בהתאם להוראות תמ"א 38 הרוב הנדרש לצורך ביצוע הפרויקט הינו רוב מוחלט של כל הדיירים (100%), ואולם המפקח על המקרקעין ("המפק...
	בעוד שתחום הפינוי בינוי מוסדר בחקיקה (כמפורט בסעיף 3.1.1 לעיל) נושא תמ"א 38 מוסדר בתוכנית מתאר ארצית. על-מנת לבצע פרויקט פינוי בינוי, יש צורך בהוצאת תב"ע חדשה, הליך שעשוי להימשך מספר שנים ויכול להאריך את משך הפרויקט. לעומת זאת, על-מנת לבצע פרויקט תמ"...
	בנוסף, לצורך קבלת הטבות מס, גודלה של דירה הנבנית במסגרת פרויקט תמ"א 38/2, מוגבל לגודל זהה או גדול עד 25 מ"ר ביחס לדירתו הישנה. מגבלה זו אינה קיימת בתוכניות פינוי ובינוי אך קיימות מגבלות אחרות מכוח חוק מיסוי מקרקעין בקשר עם שווי הדירה החלופית וכמפורט ב...
	יצוין כי הערבויות המשתלמות לדיירים המפונים בשני סוגי הפרויקטים הינן ככלל זהות, ובעניין זה אין הבדל מהותי בין סוגי הפרויקטים.
	במסגרת פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית, בכוונת החברה ליישם במקרים מסוימים וככל שהדבר יתאפשר, אסטרטגיית בינוי-פינוי-בינוי, ולפיה החברה תפעל בפרויקטים בהם היא תוכל לקבל זכויות בניה בחטיבות קרקע זמינות הממוקמות בסמוך למתחמי הפינוי-בינוי. בהקשר זה יצוין כ...
	כמו כן, הקמת המבנה הראשון אליו מפונים הדיירים מתבצעת רק לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע הפרויקט. בשיטה זו, מצטמצם הסיכון הפיננסי אותו נוטלת החברה בפרויקט הבנייה.
	נכון למועד הדוח, החברה החלה לפעול לקבלת הסכמת הדיירים במספר פרויקטים מסוג תמ"א 38/2 ומסוג פינוי-בינוי, כאשר לתאריך הדוח הפרויקטים העיקריים בהם החברה פועלת הינם כמפורט בסעיף 3.2 להלן.
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	3.2.7.1. להלן פרטים בדבר פרוייקטים עיקריים אשר סווגו כ"מהותיים מאוד"P43F P:
	(*) מתוך 116 הדירות הקיימות כיום כ 58 דירות אמורות להיות מופקעות על ידי נת"ע לצורך בנית הרכבת הקלה. בין החברה לבין נת"ע מתנהל משא ומתן לגבי גובה הפיצוי שתשלם נת"ע חלף הדיור החלופי שהיא צריכה לספק לדירים המופקעים, לדיירים יש אופציה מוגבלת בזמן לבחור בי...
	3.2.7.2. להלן פרטים בדבר יתר הפרוייקטים העיקריים (אשר לא סווגו כ"מהותיים מאוד")44F :
	3.2.7.2.1.
	3.2.7.2.2.
	3.2.7.2.3.
	3.2.7.2.4.
	(*) החברה נבחרה כיזם הפרוייקט על ידי נציגות הדיירים.
	3.2.7.2.5.
	3.2.7.2.6.
	(*)  בעלי הזכויות מינו נציגות דיירים ועורך דין מטעמם, אשר בחרו בחברה כיזם. החברה מקיימת משא ומתן עם הגורמים האמורים על הסכם דיירים מחייב.
	3.2.7.2.7.
	(*)  בעלי הזכויות מינו נציגות דיירים ועורך דין מטעמם, אשר בחרו בחברה כיזם. החברה מקיימת משא ומתן עם הגורמים האמורים על הסכם דיירים מחייב.
	3.2.7.2.8.
	(*)  למעלה מ- 80% מבעלי הזכויות בחרו בחברה כיזם וחתמו על כתבי הרשאה לתכנון (no-shop). בעלי הזכויות מינו נציגות דיירים ומשרד עו"ד המייצג אותם במשא ומתן המתקיים עם החברה. יצויין כי כ- 40 דירות מתוך הדירות שבמתחם הינן דירות "עמידר". החברה תקיים מול חברת ...
	3.2.7.2.9.
	(*)  בעלי הזכויות בחרו בחברה כיזמית הפרוייקט ומינו נציגות דיירים ועורך דין מטעמם. החברה מקיימת עם הגורמים הללו משא ומתן לחתימת הסכם מחייב, הנמצא בשלבים מתקדמים.
	3.2.7.2.10.
	(*) בעלי הזכויות בחרו בחברה כיזמית הפרוייקט ומינו נציגות דיירים ועורך דין מטעמם. החברה מקיימת עם הגורמים הללו משא ומתן לחתימת הסכם מחייב, הנמצא בשלבים מתקדמים.
	3.2.7.2.11.
	3.2.7.2.12.
	(*)  בשל המספר הרב של יחידות הדיור הקיימות במתחם, חולק הפרוייקט ל"מתחמים ברי ביצוע". במרבית המתחמים הללו, חלק ניכר מבעלי הזכויות בחר בחברה כיזמית הפרוייקט וחתם על כתבי הרשאה לתכנון (no shop). בכל מתחם בר ביצוע מונתה נציגות דיירים ומשרד עורכי דין המייצ...
	3.2.7.2.13.
	(*)  מעל 80% מבעלי הזכויות בחרו בחברה כיזמית הפרוייקט וחתמו על כתבי הרשאה לתכנון (no shop). במתחם ישנם מספר בעלי זכויות דומיננטיים אשר מולם מתנהל משא ומתן. בימים אלה בעלי הזכויות פועלים למינוי נציגות דיירים ועורך דין דיירים.
	3.2.7.2.14.
	3.2.7.2.15.
	3.2.7.2.16.
	(*)  בעלי הזכויות בחרו בחברה כיזמית הפרוייקט ומינו נציגות ועורך דין מטעמם. החברה מנהלת עם הגורמים הללו משא ומתן על הסכם מחייב, הנמצא בשלבים מתקדמים.
	3.2.7.2.17.
	(*)  בעלי הזכויות בחרו בחברה כיזמית הפרוייקט ומינוי נציגות ועורך דין מטעמם. החברה מנהלת עם הגורמים הללו משא ומתן על הסכם מחייב.
	הערכות החברה בדבר יכולותיה להוציא לפועל את הפרויקטים כמתואר בטבלאות לעיל, הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מובהר כי אין כל וודאות שהערכות אלו תממשנה בפועל, וזאת עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ובכלל זה: (א) אין כל וודאות כי י...
	[א] מצב המשק הישראלי – למועד הדוח, פעילות החברה מתרכזת בישראל, ולפיכך תלויה במצב המשק בישראל. האטה כללית במשק עלולה לגרום לצמצום פעילות החברה עקב צמצום בביקושים לדירות וכן עשויה לגרום לירידה בשווי נכסי הנדל"ן בישראל ולהאט את קצב הייזום והפיתוח.
	[ב] המצב הביטחוני בישראל - לשינויים במצב הביטחוני והמדיני השפעה על פעילות החברה. החמרה במצב הביטחוני והמדיני מתבטאת בירידה בביקושים, במחסור בכוח אדם בענף הבנייה ולהתייקרות בעלויות הבנייה, העלולים לפגוע בעסקי החברה ו/או בתוצאותיה.
	[ג] שינויים פיסקאליים – שינויים בשערי חליפין בפעילות בחו"ל וכן שינויים בשיעורי הריבית עשויים להשפיע על תוצאות החברה ועל כדאיות ההשקעה בייזום פרויקטים ושיקום של נכסים מסוימים. כמו כן, מגבלות בנושא נטילת משכנתאות עשויות להשפיע על הביקושים לדירות למגורים...
	[א] קשיים בקבלת מימון בנקאי לצורך הבנייה והעמדת ערבויות בנקאיות ואוטונומיות – פעילות הייזום לבנייה בכלל, ופעילות בתחום הפינוי ובינוי בפרט, מחייבת קבלת מימון בנקאי בהיקפים נרחבים. למיטב ידיעת החברה ובהסתמך על פרסומים שונים, למועד הדוח, מרבית הבנקים ביש...
	[ב] שינויים במדד תשומות הבניה - להתייקרות תשומות הבנייה השפעה על מחירי ההתקשרות של החברה עם קבלני המשנה בפרויקטים. החברה עלולה להיות חשופה לסיכונים הנובעים מהפער שבין ההשקעה בבנייה, שנעשית לרוב במחירים צמודים למדד תשומות הבנייה, ובין ההכנסות, הצמודות ...
	[ג] מדיניות ממשלתית - מדיניות הממשלה בנושאי הבנייה, עובדים זרים, שיווק קרקעות שבבעלות רשות מקרקעי ישראל וקצב אישורי הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים, משפיעה על ההיצע וזמינות הקרקעות וכן על לוחות הזמנים לגמר פרויקטים, ובהתאם לכך משפיעה על עסקי החברה. בשנ...
	[ד] רגולציה – פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית חשופה לסיכונים הנובעים משינויי חקיקה ומשינויים בתקנות המסדירות את פעילות הבנייה ויזמות הנדל"ן.
	[ה] הליכי תכנון ורישוי - פעילות החברה מותנית באישורי תוכניות בניין עיר ובקבלת היתרי בניה בהתאם לתוכניות מתאר ארצי ותוכניות בנין עיר מאושרות, אשר מטבעם אורכים זמן ניכר ותלויים בקבלת הסכמת הרשויות המוסמכות. אין ודאות כי תוכניות החברה ובקשותיה יאושרו על-...
	כמו כן, באוקטובר 2018 עתידות להתקיים בחירות לרשויות המקומיות. על פי רוב, בחודשים שטרם הבחירות ולאחריהן, חל צמצום משמעותי בהיקף הדיונים בבקשות להיתרי בניה, באופן המעכב את הליכי התכנון. יתר על כן, בערים בהן יוחלף השלטון המקומי בעקבות תוצאות הבחירות, עלו...
	[ו] תחרות - גורמים נוספים הפועלים בענף ההתחדשות העירונית בישראל, עשויים להוות תחרות לפעילות החברה, וזאת בין היתר, באיתור מתחמים אטרקטיביים לפעילות פינוי-בינוי, קבלת הסכמות הדיירים במתחמים אלו וכן בשיווק פרויקטים מתחרים בסמוך למתחמים בהם פועלת החברה. ב...
	[ז] מינוף פיננסי – פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית הינה פעילות המאופיינת בצרכי מימון גבוהים ובהתאם ביחסי מינוף פיננסים גבוהים. המינוף הפיננסי מבטא את איתנות החברה והוא נמדד במספר פרמטרים שאחד מהם הוא יחס ההון העצמי של החברה לסך המאזן שלה. לצורך כ...
	[ח] מחסור בעובדי בנייה במקרה של התגברות הביקוש לבנייה.
	ראו פירוט בביאור 29 לדוחות הכספיים של החברה.
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	אין חברות קשורות המוחזקות ישירות.
	נספח ד'
	Uתקנה 21: תשלומים לנושאי משרה בכירה
	נספח ה'
	עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות (תקנה 22)
	החברה ודירקטורים ונושאי משרה שהנם בעלי שליטה
	התקשרות למתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה לרבות כאלה שהנם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם (לפירוט ראו דוח מתקן של החברה מיום 19 ביוני 2007 אסמכתא מס' 2007-01-431879). כתב השיפוי והפטור כולל סעיף עילות שיפוי באופן שהתחייבות החברה לשיפוי תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקנון החברה, לרבות חבות כספית שתוטל על מקבל כתב השיפוי והפטור ("המקבל") לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ("חבות סופית"); ובלבד שהחבות הסופית שהוטלה על המקבל קשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים הקובעים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי; הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא המקבל או שיחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או תאגיד אחר, לפי המקרה, או בשם מי מהם או בידי אדם אחר, אשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד המקבל ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד המקבל אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; ו/או הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא המקבל או שחויב בהן בידי בית משפט באישום פלילי שממנו יזוכה, או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית ("הוצאות התדיינות"). חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, וכן בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין. סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו או שיוצאו על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל – 25% מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה, כפי שיהיו במועד מתן השיפוי בפועל, והכל בנוסף לסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה. 
	עניינם האישי של בעלי השליטה נובע מהחלת התחייבויות השיפוי עליהם וקבלת כתבי פטור ושיפוי מהחברה.
	מתן כתבי השיפוי והפטור אושר באסיפה כללית של בעלי המניות ביום 26 ביוני, 2007 (לאחר שנתקבל אישורם של ועדת הביקורת והדירקטוריון מיום 2 במאי, 2007). כמו כן, ביום 7 באוגוסט 2012 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות בחברה את תיקון תקנון החברה,  עדכון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. (לאחר שנתקבל אישורם של ועדת הביקורת והדירקטוריון מיום 17 ביוני, 2017 ו- 1 ביולי, 2017 בהתאמה)  לפרטים נוספים ראה דוח מיידי בדבר זימון האסיפה מיום 2 ביולי 2012 (אסמכתא 2012-01-173151).
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	ביום 7 באוגוסט 2012 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות בחברה את תיקון תקנון החברה ואת עדכון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי בדבר זימון האסיפה מיום 2 ביולי 2012 (אסמכתא 2012-01-173151).
	ביום 15 במאי 2016, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות בחברה, את הארכת תוקף כתבי השיפוי אשר הוענקו לבעלי שליטה בחברה או קרוביהם על פי ההחלטה מאוגוסט 2012, בשלוש שנים נוספות, בתוקף מאוגוסט 2015.
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