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הנדון: דיווח מיידי בקשר עם קרקע ברמת אפעל 

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 13 בפברואר 20181 בקשר עם החלטתה של ועדת המשנה לתכנון 

ובניה רמת גן (להלן: "הוועדה"), להמליץ לוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז תל אביב (להלן: 

"הוועדה המחוזית") על הפקדת תכנית בקשר עם קרקע ברמת אפעל אשר חלק החברה בקרקע כ- 12 דונם 

(להלן: "חלק החברה בקרקע")2, באופן בו ישונה ייעוד הקרקע מחקלאות ומגורים למגורים, תעסוקה 

ומסחר (להלן: "התכנית החדשה"), החברה מודיעה בזאת כי ביום 26 בפברואר 2018 הגישה השגה, ביחד 

עם בעלת זכויות במקרקעין סמוכים בקרקע, להחלטת הוועדה להגדיל את היקף שטחי הציבור על חשבון 

מגרשים בייעוד למגורים וכן על צמצום שטחי הבנייה המוצעים למגורים כפי שהם בתכנית המוצעת.

להערכת החברה נכון למועד דוח זה, חלק החברה בהתאם לתכנית החדשה הינו כ- 4%, קרי כ- 100 יח"ד 

למגורים, כ- 12 יח"ד מיוחד3 וכ- 11,200 שטחי תעסוקה ומסחר. 

יובהר כי אין ביכולת החברה להעריך את היקף יח"ד והשטחים במקרה וההשגה תתקבל. כמו כן, יצוין כי 

הערכת החברה בדבר היקף יח"ד והשטחים בחלק החברה בקרקע מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו 

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ועשויים להשתנות באופן מלא או חלקי עקב גורמים שאינם בשליטת 

החברה לרבות תיקונים או שינויים לתכנית ו/או התנגדויות לתכנית כולה ו/או חלקה, בשל גורמים 

שאינם תלויים בחברה.

בברכה,

אשדר חברה לבניה בע"מ

ע"י ארנון פרידמן, מנכ"ל וע"י אור 

אריאלי, סמנכ"ל כספים

1 אסמכתא מס': 2018-01-012111.
2 לפרטים נוספים אודות הקרקע ראו סעיף 10.3(ה') בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2017 כפי שפורסם ביום 14 בפברואר 2018 
אסמכתא מס': 2018-01-012516 (להלן: "הדוח התקופתי") וביאור 8(ב')(1) לדוחות הכספיים לשנת 2017, אשר צורפו לדוח 

התקופתי. 
3 כגון דיור מוגן, מעונות סטודנטים, דיור מיוחד לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, דיור בשכירות מוגנת.
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