
מ  "הכשרת הישוב בישראל אלפא בע
מצגת למשקיעים

 2018ספטמבר  



 ,פרסומה למועד "עיקריים פרוייקטים"כ החברה רואה אותם הפרוייקטים רק כללו זו במצגת
  ,לסין אביב תל )3( -ו ;חולון חקין )2( ;לב-בר אביב תל )1( :הפרוייקטים מבייהם כאשר

  הפרוייקטים את לפועל להוציא יכולותיה בדבר החברה הערכות .(*)"מאוד מהותיים"כ מסווגים
  תתממשה אלה שהערכות וודאות כל אין כי מובהר .עתיד פי צופה מידע הין ,פועלת היא בהם
  יתקבלו כי וודאות כל אין )א( :זה ובכלל החברה בשליטת שאים גורמים עקב וזאת ,בפועל

  ,רלווטי מתחם כל גבולות לגבי ודאות כל אין )ב( ;דין פי על הדרשות הדיירים הסכמות
 עות"התב כי וודאות כל אין )ג( ;במתחם הקיימות הדירות מספר להשתות עשוי לכך ובהתאם
 ודאות כל אין )ד( ;הרלווטיים הגורמים ידי על יאושרו לפרויקטים החברה ידי על המוצעות

  השבחה היטלי עליהם שיחולו או השבחה מהיטלי פטורים יהיו שיאושרו שהפרויקטים
  ואשר תכון מוסדות ידי על שיתקבלו אחרות החלטות לגבי וודאות כל אין )ה( ;מוקטים
  וודאות כל אין )ו( ;התממשותם סיכויי או הפרויקטים היתכות על השלכות להם להיות עשויות

 כל אין )ז( ;מעויית היא בהם ובהיקפים זו במצגת הכלולים הפרויקטים את תבצע החברה כי
  הכלולים מהפרויקטים איזה ביצוע למועד עד הבייה בתשומות שיויים יחולו לא כי וודאות
  הכלולים בפרויקטים הדיור יחידות את לשווק ליכולת באשר ודאות כל אין )ח( ;זו במצגת
  הכלולים בפרויקטים הדיור יחידות ישווקו בהם למחירים באשר וודאות כל אין )ט( ;זו במצגת
  המוצגים הפרויקטים של הכלכלית הכדאיות בדבר ודאות כל אין )י( -ו ;שיבוצעו ככל ,זו במצגת
  במצגת הכלול עתיד פי הצופה המידע .דבר של בסופו הפועל אל הוצאתם בדבר או/ו זו במצגת
  שיושפע יכול או ,שצפה מכפי שוה באופן להתממש או חלקו או כולו ,להתממש שלא עשוי

  באיזה שיוי עקב ,החברה של בשליטתה אים ואשר ,מראש להעריכם יתן לא אשר מגורמים
  ובגורמים הכלכלית בסביבה מהתפתחויות וכן החברה פעילות את המאפייים הסיכון מגורמי

  או/ו לעדכן מתחייבת איה החברה כי ,מובהר ספק להסרת .החברה על המשפיעים החיצויים
 מועד לאחר שיחולו סיבות או/ו אירועים שישקפו מת על במצגת הכלול המידע את לשות
 .המצגת עריכת

  זו מצגת להציג מתכבדת ")החברה(" מ"בע אלפא בישראל הישוב הכשרת
  בתחום העיקריים הפרויקטים של סקירה הכוללת ,למשקיעים המיועדת

  מ"בע החדש הישוב הבת והחברה החברה מעורבת בהם העירוית ההתחדשות
  רשומות אין שמיותיה בישראל הרשומה פרטית בת חברה ,")החדש הישוב("

 הערות .החברה של מלאה בשליטה מצאת ואשר כלשהי בבורסה למסחר
  זו מצגת -עתיד פי צופה מידע לגבי הודעה ,בפרט :במצגת הכלול למידע כלליות
  מהווה ואיה ,החדש הישוב ושל החברה של ושיווקית עקרוית הצגה מהווה
 לחברה קשורות חברות או החברה של ערך יירות לרכישת או להשקעה הצעה
 פי צופה מידע כוללת המצגת כן כמו ."לציבור הצעה" מהווה איה ובפרט
  ,תחזיות ,היתר בין ,הכולל , 1968 - ח"תשכ ,ערך יירות בחוק כהגדרתו ,עתיד

  ,עתידיים ועייים לאירועים המתייחסים אחר ומידע אומדים ,הערכות
 המידע .בלבד החברה של בשליטתה ואיה ודאית איה התממשותם שמידת
  למטרות מוצג ,בכלל אם ,עמה בקשר שיימסר אחר מידע וכל במצגת הכלול
  המצגת .ופעילותה החברה אודות התוים מלוא את ממצה ואיו ,בלבד הוחות

 .שלה הכספיים ובדוחות ,החברה בתשקיף בעיון הצורך את להחליף ועדה לא
  ותוצאותיה עסקיה ,החברה של מצבה על ומקיף מלא מידע קבלת לשם

  שוים ובדיווחים ,השוטפים הכספיים בדוחות ,בתשקיף לעיין יש הכספיות
  ששימשו העיקריים והתוים העובדות .שיהיו או שהיו ככל החברה של אחרים
  ,ועסקיה החברה של הוכחי למצב בוגע ותוים עובדות הים ,זה למידע בסיס

  החברה פועלת בו הפעילות תחום של הוכחי למצב בוגע ותוים עובדות
  לחברה שידועים כפי והכול ,כלכליים מאקרו ותוים ועובדות ,פעילותה באזורי
  וציבוריים סטטיסטיים ופרסומים תוים זה ובכלל ,זו מצגת הכת במועד

  החברה ידי על בדק לא תוכם אשר ,שוות ורשויות גופים ידי על שפורסמו
   .לכוותם אחראית איה החברה ולפיכך עצמאי באופן
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 25 ביום פורסם אשר ,החברה של 2017 לשת התקופתי בדוח התאגיד עסקי תיאור בפרק 3.2.2 סעיף ראה ,"מאוד מהותיים"כ או/ו "עיקריים"כ פרוייקטים לסיווג החברה את המשמשים הקריטריוים ופירוט להגדרות (*)
  להיכלל ממשיך ולא ,ידיה על יותר מקודם איו ,"עיקרי פרוייקט"כ החברה ההלת ידי על בעבר סווג אשר פרוייקט כי ייתכן ,התקופתי בדוח כמצויין .")התקופתי הדוח(" 2018-01-029143 אסמכתא 'מס ,2018 במרץ

  כדי דיים הבשילו לא עדיין ,החברה ההלת את המשמשים הקריטריוים בסיס על ,החברה להערכת אך ,זה דוח למועד כון מקדמת שהחברה פרוייקטים עוד שישם ייתכן ,במקביל .העיקריים הפרוייקטים במצבת
  .עיקריים פרוייקטים להיחשב



  חברה היה ,")החברה(" מ"בע אלפא בישראל הישוב הכשרת
 ,א"בת ערך ליירות בבורסה סחרות מיותיה אשר ציבורית
  בישראל הישוב הכשרת חברת היה בה השליטה ובעלת

 .מ"בע

  הישוב )100%( הבת החברה באמצעות בעיקר פועלת החברה
  לקידום ,"החדש הישוב" המותג תחת ,מ"בע החדש

  ארצית בפרישה ,העירוית ההתחדשות בתחום פרוייקטים
  עם יחד פועלת החברה הפרוייקטים מן בחלק .היקף רחבת

 .שותפים

  מסוג פרוייקטים הים ,החברה יוזמת אותם הפרוייקטים
  מסוג פרוייקטים או גדולים עירויים במתחמים "ביוי-פיוי"

  במיקומים היו החברה של הגיאוגרפי הפיזור .38/2 א"תמ
  וגוש אביב-תל בעיקר – הארץ מרכז על בדגש ,אטרקטיביים

 .פוטציאל לשיקולי בהתאם ,בפריפריה גם אך ,דן

 

 מ"הכשרת הישוב בישראל אלפא בע
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 פרוייקטים עיקריים
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס

32 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 30 )חודשים(ההחתמות 

 

 :על פי התוכית
104 

לגבי הזמן הצפוי להגעה   הערכת ההלה
 )חודשים(לשיעור ההסכמה הדרש 

12 

  צפויות להישאר
 72 :בידי היזם

 הממוצע יחס ההחלפה
3.5 

שטח ממוצע של הדירות  
הצפויות להישאר בידי היזם  

 )ר"במ(
                                            92         

 ,עלויות שכירות(הערכת עלויות צפויות 
עלויות הריסה ועלויות , עלויות פיוי

 )ח"ש' מ(אחרת 

 130-כ

חלק החברה ברווחי 
 (%)הפרוייקט 

                              70%    
 סטטוס תכוי כון להיום

 
 

  ע"תבהחברה מקדמת 
קודתית בסמכות הועדה 

ומצאת בדיאלוג ,  המקומית
מול צוות התכון לצורך גיבוש 

 .חלופת  תכון 

החתמת הדיירים   שיעור
 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100% 

כון   שיעור בפועל
 80% :להיום

 ברלב -תל אביב 



 ברלב -אביב תל 
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 יחידות 30 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
 חויות 22 -ו

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 14 )חודשים(ההחתמות 

 

 יחידות 118 :על פי התוכית
 חויות 22 -ו

לגבי הזמן הצפוי להגעה   הערכת ההלה
 )חודשים(לשיעור ההסכמה הדרש 

6 

  צפויות להישאר
 88 :בידי היזם

 הממוצע יחס ההחלפה
4.1 

שטח ממוצע של הדירות  
הצפויות להישאר בידי היזם  

 )ר"במ(
                                            100        

 ,עלויות שכירות(הערכת עלויות צפויות 
עלויות הריסה ועלויות , עלויות פיוי

 )ח"ש' מ(אחרת 

143 

חלק החברה ברווחי 
 (%)הפרוייקט 

                                          75% 
                                                             

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

בחות חלופות תכויות עם 
 .גורמי התכון בעירייה

ע תוגש לוועדה  "התב
החתמת הדיירים   שיעור .המקומית בחודשים הקרובים

 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100% 

כון   שיעור בפועל
 90% :להיום

 חקין -חולון 
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס

8 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 3 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית
17 

לגבי הזמן הצפוי להגעה   הערכת ההלה
 )חודשים(לשיעור ההסכמה הדרש 

6 

  צפויות להישאר
 9 :בידי היזם

 הממוצע יחס ההחלפה
2.1 

שטח ממוצע של הדירות  
הצפויות להישאר בידי היזם  

 )ר"במ(
                                124          

 
 
 

חלק החברה ברווחי 
 (%)הפרוייקט 

                                80% 
 סטטוס תכוי כון להיום

 
 

לקראת הגשת בקשה להיתר  
 .בייה

החתמת הדיירים   שיעור
 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100% 

כון   שיעור בפועל
 80% :להיום

 לסין   –תל אביב 



 לסין -תל אביב 
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
105 

משך הזמן שחלף מתחילת  
 5 )חודשים(ביצוע ההחתמות 

 :על פי התוכית

233

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה  

 )חודשים(הדרש 
18 

חלק החברה ברווחי 
   %50                          (%)                              הפרוייקט

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

 
חלופות תכויות מול צוות   בוחים
 .התכון

החתמת הדיירים   שיעור 
 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
10% :להיום

 NSAפרויקט של הכשרה אלפא  -גבולות פלורטין –תל אביב 



 פלורטיןגבולות  –תל אביב 
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
66 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 8 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית
214

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(
12 

חלק החברה ברווחי 
    50%                                                               (%)   הפרוייקט

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

 
מספר חלופות  החברה בוחת

תכויות מול מוסדות התכון ואגף  
 .הכסים בעיריית תל אביב

 
החתמת הדיירים   שיעור

 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
45% :להיום

 *פוזסקי –תל אביב 

 .לפיכך עתידים הפרמטרים דלעיל להשתות. החברה פועלת להרחבת המתחם התכוי ולצרף את הבייים הגובלים* 



 פוזסקי -תל אביב 
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
36 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 1 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

150

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(
24 

חלק החברה ברווחי 
   51%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

 
ע הוגשו לצורך  "מסמכי התב

טרם דיון בוועדה  קליטתם
החתמת הדיירים   שיעור .המקומית

 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
60% :להיום

 הרצל -ראשון לציון 



 הרצל -לציון ראשון 
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
11 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 4 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

21

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(
8 

חלק החברה ברווחי 
 80%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

 
בתהליכי קידום תכיות לקראת  

 .הגשת בקשה להיתר ביה

החתמת הדיירים   שיעור
 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
70% :להיום

 בלוך -תל אביב 



 בלוך-תל אביב 
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 יחידות 18-ו 32   :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
בשי מתחמים  (

 )שוים

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 16 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

300

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(
8 

חלק החברה ברווחי 
   100%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

 
, י משרד השיכון"ע מקודמת ע"התב

 .בהתגדויות מצאת בדיון התכית

החתמת הדיירים   שיעור
 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
72% :להיום

 משה קרית –רחובות 
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
571 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 0 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית
2,900

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(

 
24 

חלק החברה ברווחי 
 50%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

מתקיים דיאלוג תכוי מול מוסדות  
התכון בעיריית חיפה והאדריכל 

מטעם משרד השיכון לצורך גיבוש 
חלופה תכוית מתאימה לכל מתחם  

 .בר ביצוע
החתמת הדיירים   שיעור

 (%) בפרוייקט

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
*0 :להיום

 ווה דוד –חיפה 

 . כ הדיירים"י ציגויות דיירים במתחם כיזמית הפרויקט ומקדמת טיוטת הסכם מול ב"החברה בחרה ע* 



 ווה דוד –חיפה 
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
196 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 0 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

960

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(
24 

חלק החברה ברווחי 
 %100                           (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

החברה מגבשת חלופות תכויות  
לצורך הגשת  , מול מוסדות התכון

 .  בסמכות ועדה מחוזית ע"תב

החתמת הדיירים   שיעור
 (%) בפרוייקט

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
 :להיום

0*

 אילת' רח –בת ים 

 . כ הדיירים"י ציגות הדיירים כיזמית הפרויקט ומקדמת טיוטת הסכם מול ב"החברה בחרה ע* 
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
288 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 12 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

1,300

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(
12 

חלק החברה ברווחי 
   75%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

 
החברה בוחת חלופות תכון מול  

 .  מוסדות התכון

החתמת הדיירים   שיעור
 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
45% :להיום

 התאה -יבה 



23

 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
45 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 0 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

180
לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה

להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 
 )חודשים(

18 

חלק החברה ברווחי 
 75%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

 
בסמכות   ע"תבהחברה מקדמת 
  הוצגו חלופות תכון, ועדה מחוזית
 .למהדס העיר

 
החתמת הדיירים   שיעור

 (%) בפרוייקט

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
*0 :להיום

 44,46הרצל  –בת ים 

 . כ הדיירים"י ציגות הדיירים כיזמית הפרויקט ומקדמת טיוטת הסכם מול ב"החברה בחרה ע* 



24

 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
18 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 10 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

63

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(

 
0 

חלק החברה ברווחי 
   100%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

עיריית רמת גן מקדמת תכית  
 . כוללת לאזור

החתמת הדיירים   שיעור
 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
   100% :להיום

 פתייה טרומן –רמת גן 



 פתייה טרומן –רמת גן 

25
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
23 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 0 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

43

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(
8 

חלק החברה ברווחי 
 80%                             (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

החברה מגבשת תכון לצורך הגשת  
 .בקשה להיתר ביה

החתמת הדיירים   שיעור
 (%)   בפרוייקט

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
 :להיום

0*

 האזדה  –תל אביב 

 . כ הדיירים"י ציגות הדיירים כיזמית הפרויקט ומקדמת טיוטת הסכם מול ב"החברה בחרה ע* 



 האזדה  –תל אביב 

27
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
120 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 0 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית
450

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(
24 

חלק החברה ברווחי 
 100%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

 החברה בוחת חלופות תכויות  
 .לצורך הצגה לגורמי התכון

החתמת הדיירים   שיעור
 (%)   בפרוייקט

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
*0 :להיום

 הטייסים –ס ציוה 

 . כ הדיירים"י ציגות הדיירים כיזמית הפרויקט ומקדמת טיוטת הסכם מול ב"החברה בחרה ע* 



 הטייסים, ס ציוה

29



30

 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
12 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 0 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

66
לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה

להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 
 )חודשים(

12 

חלק החברה ברווחי 
   100%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

 
ע "החברה פועלת לשיוי התב

 .הקיימת

החתמת הדיירים   שיעור
 (%)   בפרוייקט

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
*0 :להיום

 מרכז העיר –ס ציוה 

 . כ הדיירים"י ציגות הדיירים כיזמית הפרויקט ומקדמת טיוטת הסכם מול ב"החברה בחרה ע* 
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
24 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 0 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

96
לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה

להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 
 )חודשים(

8 

חלק החברה ברווחי 
   89%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

החברה בוחת חלופות תכויות מול  
 מוסדות התכון

החתמת הדיירים   שיעור
 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
*0 :להיום

 גיורא  קרית –אור יהודה 

 . כ הדיירים"החברה מקדמת טיוטת הסכם מול ב* 
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 :קיימות כיום יחידות בפרוייקט' מס
184 

משך הזמן שחלף מתחילת ביצוע  
 0 )חודשים(ההחתמות 

 :על פי התוכית

1,000

לגבי הזמן הצפוי  הערכת ההלה
להגעה לשיעור ההסכמה הדרש 

 )חודשים(
24 

חלק החברה ברווחי 
   100%                                 (%)הפרוייקט 

 סטטוס תכוי כון להיום
 
 

לעדכון המדייות   בהמתה
התכוית בתחום ההתחדשות  

 .העירוית על ידי ראש העיר הכס
החתמת הדיירים   שיעור 

 (%)בפרוייקט 

 :שיעור דרש
100%

כון   שיעור בפועל
*80% – כ :להיום

 מתחם אשכול –רמלה 

 . כ הדיירים"טיוטת הסכם סופי מצאת בהליכי גיבוש מול ב. השיעור המצויין משקף את שיעור הדיירים אשר חתמו על כתבי הסכמה* 



 תודה רבה

33
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