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

, נודע לחברה, כי ועדת המשנה לתכנון ובניה למרחב 2015באוגוסט  26מתכבדת להודיע, כי ביום  החברה

, החליטה להמליץ לוועדה המחוזית לתכנון 2015באוגוסט  26יפו, בישיבתה מיום -תכנון מקומי תל אביב

 4018א/"), לשנות את תב"ע "מתחם חוף הצוק" תהמחוזית הוועדהובניה של מחוז תל אביב (להלן: "

   :כמפורט להלןעליו מוקם פרויקט החברה " חוף הצוק" ") תב"על השינוי(להלן: "

 

במתחם חוף הצוק המגדל הצפוני יעוד  (א) שונה תב"עלהשינוי במסגרת  ,למיטב ידיעת החברה .1

 וייעודחלף וזאת  ,)מ"ר 10,233יחידות דיור בשטח עיקרי של עד  106בו מתוכננות עד ( למגורים

מלונאות לביעוד  קוטג'ים 33האפשרות להקמת  הטלוב; ב)  על פי התב"ע התקפה ונופש למלונאות

 3 - ב חדרי מלון 156 ובו עד מלוןותוכנן  חוף הצוק בחלקים הדרומי, המערבי והצפוני של מתחם ונופש

שטחי  נוספומ"ר; ג)  5,670של עד עיקרי בשטח  ,חוף הצוק קומות בצידו המערבי והצפוני של מתחם

מתחם  מחלקו המערבי של מ"ר 4,165 - כ שלוכן הופקע שטח מ"ר; ד)  800של עד בשטח עיקרי מסחר 

 ., להרחבת רצועת חוף הים ולשימור רכס כורכרלצרכי ציבורחוף הצוק 

לדוח התקופתי בפרק א' )2(ד)(3.9 - ) ו8(א)(3.9 סעיףלפרטים נוספים אודות פרויקט "חוף הצוק", ראו  .2

 אשר צורפו לדוח התקופתי. 2014) לדוחות הכספיים לשנת 3(9וביאור 

  

מובהר בזאת, כי האמור לעיל הינו למיטב ידיעת החברה וכי נכון למועד דוח זה, טרם התקבל כל 

 תב"ע לוועדה המחוזית.לההמלצה לשינוי פרוטוקול ו/או אישור בדבר העברת 

הינם מידע צופה פני עתיד,  וו/או דחיית ושינוי אישורו ו/או לרבות תב"עלהשינוי כי  ,כמו כן מובהר

אושר בוועדה יתב"ע לשהשינוי וכי אין כל ודאות  1968 -כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

ו/או בערכאות משפטיות אשר יידרשו לנושא וכי המידע האמור לעיל עשוי שלא  ו/או בולחו"פ המחוזית

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

  

  

  בברכה,

  אשדר חברה לבניה בע"מ

ע"י ארנון פרידמן, מנכ"ל וע"י אור 

  אריאלי, סמנכ"ל כספים
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