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הנדון: דיווח מיידי בקשר עם פרויקט "חוף הצוק" של החברה ושל שותפתה

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 27 באוגוסט 2015 בדבר המלצת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

למרכב תכנון מקומי תל אביב–יפו לוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז תל אביב (להלן: "הוועדה 

המחוזית") ובהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 29 בדצמבר 2016 בדבר החלטת מליאת הוועדה 

המחוזית להפקיד בתנאים את השינוי לתב"ע1, בקשר עם פרויקט החברה ושותפתה, "חוף הצוק" (חלק 

החברה בפרויקט 50%) (להלן: "הפרויקט"), החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 28 בספטמבר 2017, נודע 

לחברה, כי הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (להלן: "ולחוף"), בישיבתה מיום 27 בספטמבר 2017, 

החליטה לשנות את תב"ע "מתחם חוף הצוק" תא/4018, כפי שתלויה ועומדת מול הוועדה המחוזית (להלן: 

"התכנית לשינוי התב"ע"), בין היתר, כמפורט להלן: 

כי ייעוד המתחם2 יוגדר כייעוד מעורב הכולל מלונאות, מגורים ומסחר. .1

כי בהתייחס למגדל הדרומי, יעוד הבניין יישאר אכסון מלונאי מיוחד. .2

כי בהתייחס למגדל הצפוני, התכנית לשינוי התב"ע תקבע עירוב שימושים הכולל מסחר בקומה  .3

ראשונה, שימוש למלונאות ב- 50% משטח הבניין ושימוש למגורים ביתרת שטח הבניין (בשלב זה לא 

ידוע מה יהיה היקף יח"ד בבניין). 

כי בהתייחס לבניין המוצע בחלק המערבי של המתחם, התכנית לשינוי התב"ע תקבע שייעודו מלונאות. .4

5. שטחי המלונאות במגדל הצפוני ובבניין שבחלקו המערבי של המתחם ישמשו למלונאות רגילה ולא 

יותר שימוש לאכסון מלונאי מיוחד (קרי, יחידות נופש כפי שכולל המגדל הדרומי). 

כי תנאי להפקדת התכנית לשינוי התב"ע ע"י הוועדה המחוזית יהיה אישור הועדה לנושאים תכנוניים  .6

עקרוניים ("הוולנת"ע").

מובהר בזאת, כי האמור לעיל הינו למיטב ידיעת החברה וכי השינוי לתב"ע לרבות אישורו ו/או שינויו 

ו/או דחייתו הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 וכי אין כל 

ודאות שהתכנית לשינוי התב"ע תאושר בוולנת"ע ו/או כי לא יוגשו התנגדויות לתכנית השינוי לתב"ע  

וכי המידע האמור לעיל עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מן הצפוי, בשל גורמים שאינם 

תלויים בחברה.

 

1 אסמכתא מס': 2015-01-106422 ו- אסמכתא מס': 2016-01-093216, בהתאמה (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2 ראו סעיף 3.10(ה) בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 וכן ביאור 8(3) לדוחות הכספיים לשנת 2016 אשר צורפו 

לדוח התקופתי האמור, הכל כפי שדווח ביום 22 במרץ 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-023770).
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