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    בטירת הכרמל ר למשתכן" של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוייזכיה במכרז "מח הנדון:

של  נודע לה, באמצעות פרסום באתר האינטרנט, 2016 מאיב 31יע, כי ביום החברה מתכבדת להוד .1

רשות מקרקעי ישראל )להלן , על זכייתה של החברה, במכרז "מחיר למשתכן" של משרד האוצר

)בתב"ע   4007,4009,2008ים , לחכירת מגרש328/2015חי/, ומשרד הבינוי "(רמ"י"

שכונת ב )בחלק( 10חלקה  10569ידועים כגוש הנמצאים ע"ג מקרקעין ה( /ד/א20/חכ/582מכ/

 המקרקעין טרם עברו פרצלציה. "(.המקרקעין)להלן: " החותרים בטירת הכרמל

אלפי ש"ח  3,334 -יחידות דיור הינה בסך של כ 244התמורה בגין המקרקעין המיועדים לבניית  .2

 "(.הפרויקטבתוספת מע"מ )לא כולל הוצאות פיתוח( )להלן: "

 תבגין מוסדות ציבור ושדרוג תשתיות בשכונות הוותיקוכולל השתתפות פיתוח ההוצאות סכום  .3

אלפי ש"ח )צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים של  29,280 -בפרויקט הינו כהמשולמות לרמ"י 

 חלקיים בנוסף, בעת הוצאת היתר הבניה ישולמו אגרות והיטלי פיתוח (.2015נובמבר חודש 

 כמפורט בחוברת המכרז.לעירייה 

במסגרת המכרז, התחייבה החברה למכור יחידות דיור בפרויקט לזכאים להיכלל במסלול "מחיר  .4

 בתוספת מע"מ. דירתי ש"ח למ"ר 6,979א יעלה על למשתכן" במחיר של

 החלה על המקרקעין, מיועדים המקרקעין לבנייה רוויה למגורים. ב"עבהתאם לת .5

למשרד בע אופן מימון רכישת המקרקעין ותשלום הוצאות הפיתוח נכון למועד דוח זה, טרם נק .6

 החברה בוחנת דרכי מימון כאמור, לרבות ממקורותיה העצמיים של החברה.הבינוי. 

  כשלוש שנים.חודשים ומשך בנייתו צפוי להיות  14  -כלהערכת החברה, בניית הפרויקט תחל תוך  .7

 

הפרויקט ולהשלמתו, הינו מידע צופה פני  המידע המפורט לעיל בדבר המועד הצפוי לתחילת

, ומבוסס על הנחות החברה והערכותיה ועל 1968-עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

בסיס הנתונים שבידיה במועד דיווח זה. יחד עם זאת, מידע זה עלול שלא להתממש, או 

עיכובים בבניית להתממש באופן שונה מן הצפוי, היה ויחולו שינויים בעלויות הבניה או 

       הפרויקט, בשל גורמים שאינם תלויים בחברה.

 בכבוד רב,

 אשדר חברה לבניה בע"מ

אור וע"י  , מנכ"לארנון פרידמןע"י 

 אריאלי, סמנכ"ל כספים
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