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

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 27 באוגוסט 2015 (אסמכתא מס': 2015-01-106422), בקשר עם 

המלצת ועדת המשנה לתכנון ובניה למרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו לוועדה המחוזית לתכנון ובניה של 

מחוז תל אביב (להלן: "הוועדה המחוזית"), לשנות את תב"ע "מתחם חוף הצוק" תא/4018 (להלן: 

"השינוי לתב"ע", "המתחם") עליו מוקם פרויקט החברה ושותפתה,  החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 28 

בדצמבר 2016, התקבל בחברה מסמך החלטות מישיבת מליאת הוועדה המחוזית לפיו קיבלה המליאה 

החלטה להפקיד בתנאים את השינוי לתב"ע כמפורט להלן: 

(א) שינוי יעוד המגדל הצפוני במתחם למגורים (בו מתוכננות עד 116 יחידות דיור בשטח עיקרי של עד  .1

10,233 מ"ר), וזאת חלף ייעודו למלונאות ונופש על פי התב"ע התקפה ; ב) השארת ייעוד המגדל 

הדרומי הקיים בהתאם ליעוד בתכנית המאושרת. 3,694 מ"ר במגדל הדרומי יירשמו כשימוש מחייב 

למלון. (ג) הקמת מלון בחלק המערבי של המתחם בשטח עיקרי של עד 7,700 מ"ר; (ד) הקמת שטחי 

מסחר, בצידו הצפוני של המתחם, בשטח עיקרי של עד 1,200 מ"ר; (ה) הפקעת שטח מחלקו המערבי 

של המתחם, בתחום ה-100 מטר מקו חוף הים, והפיכתו לשטח ציבורי פתוח.

לפרטים נוספים אודות פרויקט "חוף הצוק", ראו סעיף  3.9(ד) בפרק א' לדוח התקופתי של החברה  .2

לשנת 2015 אשר פורסם ביום שפורסם ביום 16 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-008220).

מובהר, כי 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 שהשינוי לתב"ע יאושר בוולנת"ע 

ובוולחו"ף ו/או בערכאות משפטיות אשר יידרשו לנושא וכי המידע האמור לעיל עשוי שלא להתממש או 

להתממש באופן שונה מן הצפוי, בשל גורמים שאינם תלויים בחברה.

בברכה,

אשדר חברה לבניה בע"מ

ע"י ארנון פרידמן, מנכ"ל וע"י אור 
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