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הערכות הנהלת החברה באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות הנתונים בדוח תקופתי זה מבוססים על 

בסביבה המאקרו כלכלית של החברה, אשר הייתה להם או צפויה להיות להם השפעה על פעילויותיו ועל 
צופה פני עתיד  תוצאותיה העסקיות. הערכות החברה בדבר השפעות ו/או התפתחויות עתידיות, הינן בגדר מידע

. הערכות החברה כאמור לעיל, מבוססות על הנתונים שבידי החברה 1968 -כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח 
כיום ובהנחה של המשך פעילותה במהלך העסקים הרגיל. אין כל וודאות כי הנחות ואומדנים אלה יתממשו 

אקרו כלכליים, שאין לחברה כל יכולת השפעה במלואם או בחלקם, הואיל והינם תלויים בגורמים חיצוניים ומ
 .עליהם או שיכולתה להשפיע עליהם מוגבלת

על  פני עתיד יזוהה באמירה מפורשת המציינת כי מדובר במידע צופה , על פי רוב,זה דוחמידע צופה פני עתיד ב
"בכוונת "החברה מאמינה", "להערכת החברה", ידי אמירות כמו "החברה צופה", "החברה מעריכה", 

, תוך ציון העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע החברה", "החברה מתכננת" וביטויים דומים

התממשות העיקריים שלהערכת החברה עשויים להביא לכך שמידע צופה פני עתיד לא יתממש.  וכן הגורמים
כם מראש ואינם מצויים תושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריצופה פני עתיד ההתממשות המידע  איאו 

ובגורמים החיצוניים המשפיעים על  לנבוע, בין היתר, מהתפתחויות בסביבה הכללית יםעשויבשליטת החברה ו
לעדכן מידע צופה החברה מובהר בזאת כי אין בכוונת  . פעילות החברה, או מהתממשות איזה מגורמי הסיכון
 יתרחשו לאחר פרסום דוח זה.פני עתיד הנכלל בדוח זה לשקף אירועים או נסיבות ש
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד .1

 עסקיה פעילות החברה ותיאור התפתחות .1.1

הפכה  ,2007במאי  21ביום  .פקודת החברותל בהתאםכחברה פרטית  1972החברה התאגדה בישראל בחודש יוני  
 18ביום "(. חוק החברות)להלן: " 1999-מונח זה בחוק החברות, התשנ"טלחברה ציבורית כמשמעות החברה 

 מדווחשהינה תאגיד לחברה פרטית החברה הפכה מלאה למניות החברה, הצעת רכש  תהשלמעם  ,2018 סבמר
יובהר, כי מניות החברה אינן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב  .כמשמעות מונחים אלה בחוק החברות

  "(.הבורסה: "בע"מ )להלן

 2012לסוף שנת  עד. ישראלבניה למגורים בופעילות עיקרי של ייזום בתחום  החברה פועלתהדוח,  נכון לתאריך 
 הפעילות וכיום המניבים נכסיה מרבית נמכרולתאריך הדו"ח  ונכון נדל"ן מניב שלפעילות משנית היתה לחברה 

 .החברה לפעילות מהותית אינה זה בתחום

שולטת במספר חברות הפועלות בענף , "(קבוצת אשטרוםבע"מ )להלן: " קבוצת אשטרום, השליטה בחברהבעלת  
  הנדל"ן במדינת ישראל ומחוצה לה.

מקום בו בכל  .השל החבר מוחזקותחברות לבכל מקום בו מצוין המונח "החברה" הכוונה לחברה ו ,בפרק זה 
 למועד הדו"ח" הכוונה ובכל מקום בו מצוין המונח "תאריך 31.12.20" הכוונה ליום  מצוין המונח "תאריך המאזן

 .חהדו" למועד פרסוםסמוך 

לרכישת כלל המניות של החברה הצעת רכש בלתי מותנית התקבלה , 2018פברואר ב 15ביום כפי שצוין לעיל,             
, חברה בת של החברה, בע"מ (1997)אשדר ייזום ובנייה "( מצד קבוצת אשטרום. יצוין, כי הניצעים)להלן: "

בתמורה  2018 סבמר 18ביום המחזיקה במניות החברה, הוחרגה מקבוצת הניצעים. הצעת הרכש הושלמה 
 8 -, ו2018במרס  3, 2018בפברואר  15לפרטים ראו דיווחים מידיים מימים  מיליון ש"ח. 162 -של כלניצעים 

 בהתאמה(. 018735-01-2018 -, ו017361-01-0182, 012582-01-2018מס'  ות)אסמכתא 2018במרס 
 

 הפעילות של החברה םתחו .1.2

 למגורים ןשלה( מתמקדת בענף הנדל"מוחזקות החברות הפעילותה העסקית של החברה )בעצמה ו/או באמצעות  

 .בישראל

 תחום הייזום והבניה .1.2.1

 שינוי תכנית המתאר החלה בעיקר פרויקטים של בניה למגורים, ,החברה עוסקת בייזום ובניה של פרויקטים 
איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות  , בין היתר, על ידיבהן, תכנון המבנים והשגת היתרי הבניה להקמתם

וניהול  שיש צורך בכך(, הקמת המבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מגרשיםשניתן ועל ידי שינוי ייעודן )ככל 
 "(.תחום הייזום והבניה)להלן: " יות הרוכשים בטאבועד לרישום זכו זכויות כחברה משכנת

 מתפרשת ברחבי הארץ.פעילות החברה בתחום הייזום והבניה  

  :דו"חנכון לתאריך ההחברה מעורבת פרויקטים בהם סך יחידות הדיור ב להלן יוצגו

 

 2חלק החברה 1סה"כ פרטים
 8,425 14,184 סה"כ יחידות

 1,995 2,526 ובשיווק ו/או הקמהסה"כ יחידות ב
 2,470 4,230 ו/או בשיווק הקמהשאינן ב סה"כ יחידות עם תב"ע מאושרת

 3,959 7,428 ללא תב"ע מאושרתסה"כ יחידות 
              

 .תכנית מתאר –תב"ע = תכנית בנין עיר  

                                                           
, בעסקאות פינוי בינוי משותפות ושל בעלי קרקע בעסקאות קומבינציה בעין, בתמורות ובעסקאות שירותי בנייהכולל חלקם של שותפים בעסקאות   1

 .במלואם התקיימו שטרם מתלים בתנאים המותנות עסקאות כוללהפרויקטים הנזכרים בדוח זה, , בכל 38ותמ"א 
 .1המפורטים בהערה כולל  לא  2
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 1ומיום  ,2020עד  2018בשנים החברה מעורבת פרויקטים בהם סך יחידות הדיור אשר נמכרו בלהלן יוצגו 
 :הדוח בסמוך למועד פרסום ועד 2021בינואר 

 

סה"כ יח"ד שנמכרו  שנה 
 כולל שותפים

שנמכרו חלק  דיח"סה"כ 
 החברה

סה"כ תמורת המכירות 
 )באלפי ש"ח(  חלק החברה

למועד  סמוך ועד 1.1.2021מיום 
 388,035 179 198 ח"הדו תאריך
 1,052,445 516 562 2020שנת 
 1,507,134 857 921 2019שנת 
 817,378 575 615 2018שנת 

 

 
 

 החברהחזקות של המבנה  .1.3

חברות שהוקמו לטובת פרויקטים של פינוי כולל  לא) המאזןהחברה נכון לתאריך  החזקותלהלן תרשים של מבנה  
חברות המשמשות כשותף כללי בשותפויות ו , חברות אחזקה וניהול פרויקטיםבינוי שטרם החל ביצועם

 :(מוגבלות

 

 
 
 
 

 

דיור ב.פ. וכן ע"י , אשטרום, בשליטת קבוצת (27.5%יתרת המניות מוחזקות ע"י אשטרום נכסים בע"מ ) למיטב ידיעת החברה, .1
 .(המצורפים לדוח זה 2020בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  11ראו באור ), (25%ומגור החזקות בע"מ ) (20%בע"מ )

 או לבעלי עניין בה. לחברה יםקשור םאינש , צדדי ג'ז"למר יהודה גבעתי יורשי יתרת המניות מוחזקות ע"י למיטב ידיעת החברה,  .2

בשותפות  יתרת יחידות ההשתתפותלמיטב ידיעת החברה, מיחידות ההשתתפות בשותפות.  88% -החברה מחזיקה כשותף מוגבל ב .3
 או לבעלי עניין בה קשור לחברהצד ג' שאינו  ,, כשותף מוגבלהחברה לתרבות פנאי וספורט בת ים בע"מ מוחזקות על ידי

מיחידות ההשתתפות בשותפות מוגבלת אקרו אשדר ביפו. למיטב ידיעת החברה, השותף  50% -החברה מחזיקה כשותף מוגבל ב .4
, שותפות 2017 אקרו חוצות העיר )י.א(מיחידות ההשתתפות בשותפות כשותף מוגבל( הינו  50%הנוסף בשותפות אקרו אשדר ביפו )

 או לבעלי עניין בה. לחברה קשורג' שאינו  מוגבלת, צד

  

אשדר חברה  

 בע"מ לבניה

אשדר ייזום  

  (1997ובניה )
 בע"מ

 

המרינה  

  הכחולה
 1בע"מ

27.5% 

80% 

100% 

100% 

אשדר  

  38תמ"א 

 בע"מ
  

 

 2מלגב בע"מ
   

100% 

שותפות  

מוגבלת נאות  
 3אשדר בת ים

 

88% 

שותפות  
מוגבלת אקרו  

 4אשדר ביפו

 

50% 

יורומיישין  

 בע"מ
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 שקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה ה .1.4

ראו עת רכש מלאה למניות החברה )לפרטים הצ , למעטבהון החברהבשנתיים האחרונות, לא בוצעו השקעות  .1.4.1
 .(לעיל 1.1סעיף 

 עניין בעלי ידי על מהותיות עסקאות בוצעו לא, מאזןה לתאריך שקדמו בשנתיים החברה ידיעת למיטב .1.4.2

 :להלן כמפורט למעט, לבורסה מחוץ החברה במניות בחברה

 הערך נייר השינוי מועד
)מניות 
 (אופציות

 כמות
 השינוי
 )ע.נ.(

 מהות
 השינוי

 שער
 העסקה

 מיידילדיווח  הפניה
 )אסמכתא(

18/03/2018 
מניה רגילה בת 

 ש"ח ע.נ. 1
 אג' 340 הצעת רכש לרכישת מניות של החברה 47,533,223

2018-01-012582 ,
 -ו 2018-01-017361

2018-01-018735 

  לוקת דיבידנדיםח .1.5

 ראויים לחלוקה לחברה יתרת עודפים לתאריך המאזןנכון  .יםמדיניות חלוקת דיבידנד הדוח לחברה אין לתאריך .1.5.1

 ש"ח.  ליוןימ 546 -בסך של כ

 : (*)דיבידנדים כמפורט להלןחילקה החברה  ח"ונכון לתאריך הדו בשנה שקדמה לה , 2020 בשנת .1.5.2

 

 

שהונפק לבעלת החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, על פדיון חלקי של שטר ההון , 2020במאי  14ביום  ( *)

בגין סכום שטר ההון  מיליון ש"ח, בתוספת פירעון ריבית 67.9בסך של השליטה בחברה, קבוצת אשטרום 

, החליט דירקטוריון החברה 2021במרס  16לאחר תאריך המאזן, ביום  .הכולל, כפי שנקבעה בתנאי שטר ההון

לפרטים נוספים בדבר שטר מיליון ש"ח, בתוספת פירעון הריבית בגינו.  7.1על פדיון יתרת שטר ההון בסך של 

 לדוחות הכספיים של החברה. ה'20בפרק ד' לדוח זה ובאור  22לתקנה  11ההון ראו סעיף 

ראה  למעט מגבלות הקבועות בדין,בדבר מגבלות העשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק דיבידנד בעתיד,  .1.5.3

  ג' בפרק ב' לדוח זה.14 להלן וסעיף 4.4.2.2 סעיף

 הסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החבר .2

. בנוסף, מושפעת זה ףבסעילהלן תחומי הפעילות בהם עוסקת החברה מושפעים מגורמים ענפיים כמפורט 

אשר עשויים להשפיע על תוצאות הפעילות של החברה ואחרים החברה בפעילותה מגורמים מקרו כלכליים 

 העיקריים מבין גורמים אלו הינם: .בשנים הקרובות

 התפשטות נגיף הקורונהא.  

)להלן: הנגיף( בעולם,  covid-19)) נגיף הקורונה החלה התפשטות 2020בעון הראשון של שנת במהלך הר

ובכלל זאת בישראל. התפשטות הנגיף אשר הלכה והתרחבה, משרה אי וודאות על הפעילות הכלכלית 

  העתידית בעולם ובישראל.

מדינות שונות ברחבי העולם, וביניהן ישראל, על מנת  ,ו, ועדיין נוקטותצעדים השונים בהם נקטכמו כן, ה

תושבים, הטלת סגר ביתי על כלל אזרחי , כגון הגבלות על תנועת הנגיף התפשטותלנסות ולבלום את 

 ,סגירת עסקיםהמדינה, פרט לאלו אשר מקום עבודתם הוגדר כמקום עבודה חיוני, ותחת מגבלות נוקשות, 

 מיידילדיווח  הפניה הדיבידנד סך התשלום יום הקובע המועד

אג'  12.2מיליון ש"ח ) 25 2019באפריל  2 2019 סבמר 19
 למניה( 

 2019 סמרב 19דיווח מיידי מיום 
 )2019-01-024190)אסמכתא מס': 

אג'  18.3מיליון ש"ח ) 37.5 2021במרס  25 2021במרס  16
 למניה(

בד בבד עם פרסום דוח תקופתי זה, 
תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר 

 חלוקת הדיבידנד
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הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות,  ם,על התכנסויות ואירועי , הגבלותומקומות בילוי קניונים

, בידוד תושבים אשר סגירת גבולות בין מדינות, צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה

לרעה זוהו ככאלה אשר שהו בקרבת חולים מאומתים וצעדים נוספים אשר השפיעו וממשיכים להשפיע 

להוביל את המשק  ים לירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית בארץ ובעולם, עלולהומביא על הכלכלה העולמית

 וכתוצאה מכך הגיבו בחריפותובעולם  בארץשווקי ההון התפשטות הנגיף הביאה לכך שכמו כן,  .למיתון

למועד הדוח, מדינת ישראל )בדומה  .בכלל השווקים, לפחות לתקופה מסוימתנרשמו ירידות שערים חדות 

לוותה בשלושה סגרים כלליים  2020בות בעולם( החלה בחזרה הדרגתית לשגרה, לאחר ששנת למדינות ר

ומקיפים אשר כרוכים במגבלות המתוארות לעיל, ואולם חלק מהמגבלות המתוארות לעיל עדיין נותרו 

 בעולם בקשר עם השלכותיו של הנגיף על המשק נותר גם הוא בעינו. תבעינן ומכאן כי אי הוודאות השורר

לאור האמור, בשלב זה לא ניתן להעריך את ההשפעות ארוכות הטווח של התפשטות הנגיף והצעדים 

 לבלימת התפשטותו על שווקי ההון בארץ ובעולם, על הכלכלה בארץ ועל ענף הנדל"ן למגורים.

 

 חשיפות וסיכונים לחברה 

למגבלות ולהנחיות הממשלה. פעילות החברה מאז תחילת התפשטות הנגיף, ממשיכה באופן שוטף, בכפוף 

עם זאת, למשבר הכלכלי שהביא עמו הנגיף ישנן השפעות על החברה ויתכן כי יהיו גם השפעות בעתיד, 

 שעיקרן כדלקמן:

 

 מכירת דירות

 הטלת סגר ו/או איסור הגעה למשרדי מכירות של החברה פוגעים באפשרות של החברה למכור דירות.

האפשרות לקבל את הלקוחות במשרדי ות התנועה, והקלות בהגבל בעקבותהחל מאמצע הרבעון השני, 

, חל גידול בהגעה של מתעניינים ובחתימת בקשות רכישה וחוזים. במהלך השנה הוטלו סגרים המכירות

טול המגבלה על הגעה למשרדי נוספים אשר צמצמו הגעת מתעניינים למשרדי המכירות אך עם בי

מכרה  2020ינים וגידול בחתימה על בקשות רכישה וחוזים. בשנת , ניכרת שוב הגעה של מתעניהמכירות

חלק מהירידה נובע מכמות  .2019יח"ד )כולל שותפים( בשנת  921יח"ד )כולל שותפים( לעומת  562החברה 

ועד סמוך למועד פרסום דוח זה  2021בינואר,  1. החל מיום המלאי ומתמהיל הדירות שהוצעו למכירה

 בתקופה המקבילה אשתקד. )כולל שותפים(  ח"די 137ומת לע)כולל שותפים(  יח"ד 198מכרה החברה 

 

 ירידת מחירים

לתאריך אישור הדוחות הכספיים לא היו ירידות מחירים משמעותיות באתרי החברה ובחלק מהאתרים 

היו עליות מחירים. החברה צופה שיגדל הפער בין היצע הדירות לבין הביקוש לדירות בעיקר באזורי 

הפרסומים על האטה משמעותית  הביקוש, דבר שיכול לגרום לעליית מחירים או שמירתם ברמה הנוכחית.

בשיווק קרקע לבנייה למגורים ע"י רשות מקרקעי ישראל והקיטון בכמות היתרי הבניה שהוצאו בשנת 

   הביאו את הציבור למסקנה שמחירי הדירות עתידים לעלות, בעיקר באזורי הביקוש. 2020
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 גבלות על העבודה באתרי הבניה ואיחורים במסירה מ

על אף שלא הוטלו עד כה על ידי הממשלה מגבלות משמעותיות על ענף הבניה, וזאת בשל הגדרת ענף הבניה 

והתשתיות כענף חיוני, ההגבלות על כלל הציבור, הגבלות על העסקת עובדים פלשתינאים מאיו"ש, הגבלת 

נוספים והכניסה לבידוד של עובדים, מנהלים ועובדי קבלנים וקבלני משנה כניסה לארץ של עובדים זרים 

  פגעה באופן חלקי, ועלולה להמשיך לפגוע, בקצב העבודות באתרי הבניה.

האטה את קצב הבנייה ובחלק מהאתרים נגרמו עיכובים אבל  נכון למועד זה, התפשטות נגיף הקורונה

די ההשלמה המתוכננים ועל היקף העלויות הצפויות של לא השפיעה מהותית על מוע התפשטות הנגיף

 החברה בפרויקטים.  

 

 השפעה על תנאי המימון של החברה או על גיוס מקורות אשראי

המשך הפגיעה בשווקי ההון בארץ ובעולם עשויה להשפיע על הנזילות בשווקים ולפגוע בתנאי המימון של 

ות כספים של הציבור, המושקעים בשוק ההון, עלולה החברה או בגיוס מקורות אשראי. כמו כן, פדיונ

טובה  להקשות על מיחזור של חובות בהנפקת אגרות חוב. החברה מעריכה כי יש לה יכולת פיננסית

יתרות המזומנים הגבוהות לאור תפשטות נגיף הקורונה, וזאת בין היתר להתמודדות עם השלכות ה

מסגרות , לחברה לתאריך המאזןים ובני"ע סחירים. נכון והנזילות של החברה, לרבות בפיקדונות משועבד

מיליון ש"ח )בנוסף למסגרות האשראי הקיימות במסגרת הסכמי  125 -בהיקף של כוצלות נאשראי בלתי מ

השפעה  ה,לא צפויבעקבות התפשטות נגיף הקורונה, זה  וחלמועד דהליווי(. כמו כן, להערכת החברה, 

, חוץ בנקאי( ו/או על גיוס בשוק ההון בדרך של הנפקת אגרות חוב. נקאיב)גיוס אשראי מהותית לרעה על 

 לאור האמור, החברה מעריכה כי יש ביכולתה לפרוע את התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין. 

 

 ר והשפעתו על החברה באופן מהימןיודגש, כי נכון למועד פרסום הדוח לא ניתן להעריך את היקף המשב

יובהר, כי  לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ותנקוט בצעדים בהתאם לצורך. החברה עוקבת ותמשיךו

על פעילות החברה וההתמודדות העתידית והיבטים  הקורונההשלכות משבר הערכות החברה בקשר עם 

פיננסיים בהתמודדות זו וכן ההשפעה על פעילות החברה, ובכלל זה הביקוש לדירות והערכת החברה 

, מגבלות העבודה באתרי הבניהלירי הדירות שתימכרנה בפרויקטי החברה, מחלבהכנסות,  שינוייםל

מבוססים, השפעת הבידודים על מנהלים ועובדים של החברה וכן של רשויות מקומיות וגופי פיקוח שונים, ל

בין היתר, על המידע הקיים בידי החברה ועל הערכות החברה נכון למועד זה ומהווים "מידע צופה פני עתיד", 

אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה הערכות  .גדרתו בחוק ניירות ערךכה

מהותית מכפי שנצפה, בין היתר לאור העובדה שמדובר באירוע חריג ומתמשך אשר אינו בשליטת החברה. 

 ,שווקי ההוןקצב ואופן התפשטות הנגיף, עוצמת ומשך המשבר הכלכלי בארץ ובעולם, שינויים מהותיים ב

במערכת הבנקאית ועוד, עלולים להשפיע על פעילות החברה ועל תוצאותיה הכספיות באופן שונה מההערכות 

   .ולהלן המפורטות לעיל
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  1מצב המשק הישראלי . ב

 כחברה העוסקת בתחום הנדל"ן בישראל, חשופה החברה לשינויים במצב המשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט.

 . 2018 שנתב 3.4% -ו 2019שנת ב 3.3% צמיחה של , לעומת2.5% -ב הישראלי משק"ג בהתמ ירד 2020נת בש

שיעור ויושפע מ 2021בשנת  6.3% -ל 3.5%כי התוצר צפוי להתרחב בשיעור שבין  מעריך לאבנק ישר

 .  כנגד נגיף הקורונה ההתחסנות באוכלוסייה

 

צפויה להיות  2021 לשנתזית האינפלציה של בנק ישראל תח .0.7% -ב 2020בשנת  עלה ם לצרכןהמחירי מדד

 .דירות 123,700 -לכ סתכםה שבבנייה הדירות מספר ,2020לסוף חודש ספטמבר נכון  .0.6% -ל 0.1%ין ב

 9.5% -בכ נמוךה ,יח"ד 49,810  היה 2020ספטמבר  - 2019אוקטובר  מספר הדירות שהוחל בבנייתן בתקופה

 -הסתיימה בנייתם של כ 2020ספטמבר  – 2019בחודשים אוקטובר  .החודשים הקודמים 12 –ל בהשוואה 

 .החודשים הקודמים 12 –ל בהשוואה   %13.2 -של כ ירידה דירות, 46,520

 

  כוח אדם .  ג

 היקף המועסקים תושבי ישראל בענף הבנייה .בישראל מושפע מזמינות כוח האדם המקצועי בתחום ענף הבניה

 מועסקים.  201,100 -לכ הגיע 2020 הרביעי לשנת ברבעון

 

 סיכוני ריבית ותנאי מימון בנקאיים .  ד

. ממוסדות פיננסיםבאמצעות הלוואות  , בין היתר,פעילותהאת  בל בענף הנדל"ן, החברה מממנתכמקו

פי  צמודות למדד המחירים לצרכן והן נלקחות לזמן קצר או ארוך על ובחלקןההלוואות ברובן הינן שקליות 

בתקופת האטה כלכלית  ובהתאם לצרכי החברה מעת לעת. על פי רוב נתוני הריבית אשר שוררת במשק

על השגת מימון  העשוי להקשות להקשיח את התנאים להעמדת אשראי באופן פיננסיםה מוסדותנוהגים ה

ודרישות מקבילות של הממונה על הביטוח  ישראל מהבנקים להגדלת הלימות ההוןדרישות בנק . בענף הבניה

נגישות חברה להערכת ה הדוח, תאריךנכון לת להקשחת התנאים להעמדת אשראי. וגורמ מחברות הביטוח

 בנקאיים,-בנקאיים וחוץ )תזרים מזומנים מפרויקטים שהסתיימו והון עצמי(, לגופים עצמאייםלמקורות 

באשר להתפשטות נגיף  .תה הפיננסית, יסייעו לה ככל שיידרש להתמודד עם השפעות כאמורוכן איתנו

המשך הפגיעה בשווקי ההון בארץ ובעולם עשויה להשפיע על הנזילות בשווקים ולפגוע הקורונה יצוין כי 

 בתנאי המימון של החברה או בגיוס מקורות אשראי נוספים.

  סיכוני מטבע . ה

לשינויים בשערי מטבע חוץ, בעיקר למטבעות האירו והדולר, השלכה על ענף הנדל"ן וזאת, בין היתר, עקב 

השפעתם הישירה על שכרם של עובדים זרים )המוצמד למטבע זר( העובדים בענף הבנייה למגורים, על מחירי 

( השקלקניה )שער החליפין מול ששינוי בכוח ה ,חומרי גלם מיובאים וכן על הביקושים לדירות בקרב תושבי חוץ

 6.9% -השקל מול הדולר בכ התחזק 2020ישירות על היכולת שלהם לרכוש דירה בישראל. בשנת  עשוי להשפיע

 . %1.7 -כבהאירו  מולאל ונחלש 

 
 
 
 
 

                                                           
 סטטיסטיקה ובנק ישראל.עפ"י פרסומי הלשכה המרכזית ל       1
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  הריבית על המשכנתאות.  ו

ריבית נמוכים ברמה היסטורית, שגררו כמות גדולה יותר של  יבשנים האחרונות ענף הנדל"ן נהנה משיעור

. 0.1%על לתאריך הדוח ועומדת , בתקופת הדוח ריבית בנק ישראל ירדה רוכשים וברמות מינוף גבוהות יותר.

 ש"ח בשנת מיליארד 68 -כ ח לעומתש" מיליארד 87 -עמד על כלדיור היקף נטילת המשכנתאות  2020 בשנת

9201.  

הודיע בנק ישראל  על ביטול המגבלה על חלק ההלוואה בריבית פריים בהלוואות לדיור  2020דצמבר בחודש 

, במטרה להוזיל את (הלוואה)אשר הגבילה את רכיב ההלוואה הצמוד לריבית הפריים לעד שליש מסך ה

והחל מסוף להלוואות דיור חדשות  2021הריבית על המשכנתאות. ביטול המגבלה נכנס לתוקף בחודש ינואר 

גם למחזור הלוואות. בנק ישראל הדגיש כי נותרו בעינן מגבלות נוספות לרבות  , תקף2021חודש פברואר 

המגבלה על חלק ההלוואה בריבית משתנה לפיה לפחות שליש מהלוואה לדיור תינתן בריבית קבועה ועד שני 

כאמור, מסתמן עד לתאריך הדוח כי השלישים הנותרים יינתנו בריבית משתנה. על אף ביטול מגבלת הפריים 

ריבית על ההלוואות לדיור מאחר והבנקים למשכנתאות שיעורי הבניגוד לכוונת בנק ישראל, חלה עלייה ב

 הריביות.העלו את 

 למגורים הבניה תשומות מדד.   ז

 התחייבויותמרבית . 1.1% -כבעלה  הוא 2019 שנתב .0.5% -בכלמגורים עלה מדד תשומות הבניה  2020 בשנת

לצמצם חשיפה לשינויים  כדי .למגורים החברה כלפי מבצעי עבודות הבנייה עבורה צמודות למדד תשומות הבנייה

  .למגורים מרבית הכנסותיה של החברה צמודות למדד תשומות הבנייהבמדד, 

  

 שלא ועשוי, 1968-"חהתשכ ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינו לעיל המידעיובהר כי 

  .החברה בשליטת שאינם גורמים בשל, לעיל המתוארת מזו אחרת בדרך להתממש או להתממש
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  אור עסקי החברה בתחום הייזום והבניהית .3

  מבנה תחום הייזום והבניה למגורים והשינויים שחלו בו .3.1

, בעין מסוגים שונים )קומבינציה החברה עוסקת בייזום ובניה של פרויקטים למגורים ,בתחום פעילות זה .א

 ,החברה מנהלת אותן עסקאותב .(ומזומן בניה שירותי מתן, 38פינוי בינוי, תמ"א קומבינציית תמורות, 

עסקת  ;באחת או יותר מהדרכים הבאות )לרבות שילוב בין הדרכים(: עסקת מזומן משולמת תמורת הממכר

עסקה בה רוכשת החברה חלק מזכויות המוכר במקרקעין בתמורה  ,חליפין במקרקעין )קומבינציה בעין(

רוכשת החברה  במסגרתה ,תמורות תעסק ;1למתן שירותי בניה  על חלק מהמקרקעין שנותר בבעלות המוכר

מכירה של יחידות מ שתתקבל מהתמורה חלקכל זכויותיהם במקרקעין בתמורה ל אומבעלי הזכויות חלק 

את זכויות הדיירים בדירות המיועדות  פינוי בינוי במסגרתן רוכשת החברהעסקאות , הדיור בפרויקט

, וכן פרויקטים של תמ"א להריסה )לרבות זכויות הבנייה הצמודות להן( ומוכרת לדיירים דירות חדשות

 הינה הגדלת היצע הדיור 38/2ותמ"א מטרתם של פרויקטים של פינוי בינוי  .)הריסה ובניה מחדש( 38/2

רוני הפנוי, בשים לב לחשיבות שימור השטחים הפתוחים, שיפור פני העיר ומתן מענה הולם במרקם העי

 המתגוררת במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית.  הלצרכי האוכלוסיי

מקרקעי  רשותזכויות במקרקעין על פי הסכמי פיתוח או חכירה עם  במזומן רוכשת החברהמעת לעת בנוסף, 

ן כי החברה זכתה במכרזים על יצוי פרטית. תעלובבשנמצאת קרקע רוכשת , או ("הרשות"ישראל )להלן: 

מחיר למשתכן" )בו מתקיים מכרז על מחיר המכירה למ"ר בנוי הנמוך מחיר מטרה" ו"קרקעות במנגנון "

ובכוונת החברה  אביב יפו-ובתל בחיפהבטירת הכרמל, בקריית אונו, קריית מוצקין, מודיעין, בביותר( ב

 במסלולים דומים לאלה ככל שיהיו )למשל במסלול "מחיר מופחת"( לנסות לרכוש קרקעותלהמשיך 

ים הנקובים ולהגדיל את היצע יחידות הדיור ואת גיוונן, תוך בחינת מיקום הקרקע, מחירי המכירה המירבי

 קט.במכרז ורווחיות הפרוי

 ,, מימון חיצוניהון עצמי בעיקר באמצעות והקמת הפרויקטים נוהגת לממן את רכישת המקרקעין החברה .ב

 ,כנגד העמדת האשראיעל פי רוב  .ומתקבולי מכירות בהנפקת איגרות חוב, כמו אשראי בנקאי וחוץ בנקאי

  נכסי המקרקעין שבגינם ניתן האשראי. משועבדים

. במקרה כזה, סגור פרויקט בשיטת תופועל בישראל והחוץ בנקאית הבנקאית המערכת, הדוח תאריךל נכון .ג

פותח חשבון בנק המיוחד לפרויקט הספציפי בגינו ניתן האשראי ו/או ערבויות המכר לרוכשים, אשר   היזם

מכירות באותו פרויקט, וממנו יוצאים כל הכספים המיועדים להוצאות האליו מועברים כל התקבולים מ

בקשר  יזםהוכל זכויות  חשבון הפרויקטהקרקע, , לגוף המממןהפרויקט. במקרים אלה, משועבדים 

 .המכירות תקבולילפרויקט, לרבות זכויות 

  

                                                           
למ"ר של  הדירות  נקבע בהסכם גם מנגנון לתשלום תמורה נוספת למוכר, זאת במקרים בהם המחיר הממוצע מובהר, כי בחלק מעסקאות  אלו   1

 "(.up scale" -מנגנון העולה על מחיר בסיסי שנקבע בכל הסכם )להלן בפרק זה:  ע"י החברה שנמכרו בפרויקט
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 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הייזום והבניה .3.2

תיעול, שטחים ציבוריים חקיקת חוקי עזר עירוניים לגביית היטלי סלילה,  - חוקי עזר לאגרות והיטלי פיתוח .א

 לשינוי. ודמי הקמה משפיעה על תעריפי היטלי הפיתוח ולגביית דמי הקמה )ביוב ומים(, וכיו"ב פתוחים

  על רווחיות הפרויקטים. ישירההתעריפים כאמור השפעה 

חוק זה מתווה את  - "(חוק התכנון והבניה)להלן: "ותקנות מכוחו  1965 -חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  .ב

ההתנהלות מול הרשויות בנוגע להליכי התכנון, הרישוי, הביצוע והביקורת השונים לרבות קבלת היתרי 

ואישורי  4בניה, אישור ושינוי תכניות בניין עיר, בקשה להקלות בניה, שימושים חורגים בקרקע, קבלת טופס 

לת היתר בניה מתאים מהרשויות. בניה ללא היתר אוסר על ביצוע בניה ללא קבאכלוס ועוד. בין היתר החוק 

 או תוך סטייה מהיתר מהווה עבירה פלילית.

כל מכירה של נדל"ן בשלב בניה לרבות דירה  - "(חוק המכר)להלן: " 1973 -חוק המכר )דירות(, התשל"ג  .ג

ר בשלב את החובות החלות על המוכ בעותהקולמגורים )ואף לאחר השלמתה(, כפופה להוראות חוק המכר, 

  הבניה ולאחריה.

 - ("חוק הבטחת השקעות")להלן:  1974 -חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה  .ד

חוק זה מסדיר את חובתו של יזם הבונה יחידות דיור לשם מכירתן להבטיח את כספי רוכשי היחידות עפ"י 

  ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח(.אחת מהבטוחות המוסדרות בחוק )בד"כ מסוג הערת אזהרה, 

חוק רישום   - "(חוק רישום קבלנים)להלן: " 1969 -חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט  .ה

קבלנים קובע כי רק קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות. בנוסף קובעים 

התנאים לרישום קבלן כקבלן מורשה לביצוע עבודות  חוק רישום קבלנים והתקנות שהוצאו מכוחו מהם

 הנדסה בנאיות ואת הסיווגים השונים של הקבלנים, על פי הענפים והיקף העבודות שהם רשאים לבצע.

בסיווג  100( בע"מ )חברה בת בבעלות מלאה( רישיון קבלן בענף ראשי בניה 1997לחברה ולאשדר ייזום ובניה )

צע עבודות הנדסה בנאיות בתחום הייזום והבנייה ללא הגבלה על מהותן או , המתיר לכל אחת מהן לב5ג/

 היקפן הכספי.

ענף הנדל"ן וענף הבניה   - חוק מיסוי מקרקעין"()להלן: " 1963-מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"גחוק  .ו

מיסוי המוטל על למגורים בפרט מושפעים ממדיניות הממשלה על תחום הבניה לרבות 

של דירות. החוק כולל אף הוראות בדבר מיסוי, פטורים והקלות בפרויקטים של  מכירה/רכישה/השכרה

 ופינוי בינוי(. 38התחדשות עירונית )תמ"א 

 -וחוקים נוספים מתחום הבטיחות והגהות בעבודה  1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח .ז

קציות השונות הקיימות באתר הבניה וביניהן המזמין, חקיקה זו מדריכה ומטילה האחריות על הפונ

 המתכנן, יצרני וספקי ציוד וחומרים, מבצע הבניה, הממונה על הבטיחות, מנהל העבודה והעובדים. 

חוק זה מטרתו לקדם פעילות להתחדשות  - 2016-הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"וחוק  .ח

וש של מיזמים להתחדשות עירונית ולהאיץ את ביצועם לשם עירונית ולעודדה, להגדיל את היקף המימ

הגדלת היצע הדיור במרקם העירוני הבנוי, בשים לב לחשיבות שימור השטחים הפתוחים, ייעול השימוש 

בקרקע, חיזוק העירוניות, שיפור פני העיר ושיפור איכות החיים של התושבים לרבות מתן מענה הולם לצורכי 

רשות הבמתחמים המיועדים להתחדשות עירונית, והכול, בין השאר, באמצעות האוכלוסייה המתגוררת 

 .זהבהתאם להוראות חוק  פועלתממשלתית להתחדשות עירונית שה
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פינוי ובינוי  להקל על ביצוע עסקאותהחוק נועד  - 2006-פינוי ובינוי )עידוד מיזמי פינוי ובינוי(, תשס"וחוק  .ט

של משאבי  התחדשות עירונית שיש בה כדי להביא לניצול יעיל יותר כהגדרתן בחוק, וזאת במטרה לעודד

החוק  לפיתוח וחידוש תשתיות ציבוריות ושטחים פתוחים. הקרקע, לתרום בהיבטים חברתיים, ולהביא

מבין  עסקאות פינוי ובינוי, חרף העובדה ששיעור משמעותי התממשותן של–נועד להתמודד עם תופעת אי

במקרה  סבירה של אחד או יותר מבעלי הדירות.–בלתי בעסקה, וזאת בשל התנגדות בעלי הדירות מעוניינים

סבירות, תקום לשאר בעלי הדירות  דירות המסרבים להצטרף למיזם פינוי ובינוי מסיבות שאינןבו בעלי 

הדירות, בשל הנזק שנגרם להם  בדמות חיובם של המסרבים בתשלום פיצוי לשאר בעלי עילת תביעה בנזיקין

וכן בית המשפט מוסמך לאשר את ביצוע העסקה ולמנות עו"ד או רו"ח להתקשר בעסקה  בדן העסקהמא

 .בשם הדייר הסרבן

 נועד להתמודד עם תופעה רווחתהחוק  – 2017-התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(, תשע"זחוק  .י

 דיירי הבניין לביצוע העסקה.מארגנים לגייס את הסכמת  בקידום עסקאות פינוי ובינוי, שבמסגרתה מנסים

שבחלוף  תקופת הכבילה שבהסכם לארגון עסקת פינוי ובינוי, כך היא לתחם את מטרתו העיקרית של החוק

 קידומם של פרויקטים לפינוי ובינוי בידי הדיירים עצמם, התקופות הקבועות, יפקע תוקפו ובכך יתאפשר

ל הוראות בדבר חובת כינוס בעלי הדירות ומתן הסבר החוק כולנוסף על האמור,  מארגנים אחרים או יזמים.

 .עירונית והפרטים המהותיים בוהסכם לארגון עסקת התחדשות על 

החוק כולל בין היתר הוראות בדבר הפטורים והקלות הניתנים  - 1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ו .יא

  (.38לפרויקטים בהתחדשות עירונית )פינוי בינוי ותמ"א 

מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה( )תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול תקנות מיסוי  .יב

התקנות קובעות את התנאים שבהתקיימותם רשאית הועדה שהוקמה לצורך כך   – 2004-מיסוי(, תשס"ד

 להמליץ לממשלה להכריז על מקרקעין כעל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי. 

התקנות קובעות  – 2011-ויים( )כללים לקביעת שכרו של שמאי פינוי בינוי(, תשע"בתקנות פינוי בינוי )פיצ .יג

  .פינוי ובינויבפרויקט שכרו של שמאי הוראות בדבר 

-תקנות פינוי ובינוי )פיצויים( )מינוי שמאי פינוי ובינוי וסדרי דין בבקשות שיוגשו לשמאי פינוי ובינוי(, תשע"ב .יד

  בדבר אופן הגשת בקשה למינוי שמאי בפרויקט פינוי בינוי וסדרי דין.התקנות קובעות כללים  – 2012

החוק  של מטרתו העיקרית – 2008-חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח .טו

לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף, בנכס שהוא  להוריד את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעיןהיא 

אשר  צר מנגנוניםותכנית החיזוק. החוק י היא נעשית על פי היתר בניה שהוצא מכוחמשותף, כאשר  בית

ן משותף הנעשים במסגרת תכנית החיזוק, תוך יצירת איזו יקלו על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש

 חשובבבית המשותף מצד אחד, לבין הצורך הציבורי ה בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות

 .אדמה מצד שני שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות

תכנית מתאר  - תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה -נוסח משולב  38א תמ" .טז

בינואר  1 -( על תיקוניה חלה על מבנים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם קודם ה2005)אפריל  38ארצית 

תוקפה של התכנית, בהתאם להחלטת  .פטר אותם מתחולתו 413מבנים שתקן ישראלי ת"י  למעט 1980

בכפוף להוראות מעבר, וביניהן הוראה  1.10.22, הינו עד ליום 5.11.19המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 

 תמשכנה לחול הוראות התכנית. 1.10.22הקובעת כי על בקשות להיתר שהוגשו מכח התכנית עד ליום 
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 -  החלטת הממשלה לשיווק קרקעות .יז

התקבלה החלטה לשווק את מרבית קרקעות המדינה במנגנון של "מחיר למשתכן",  2014במהלך שנת 

בו מתקיימים מכרזים על מחיר המכירה למ"ר בנוי הנמוך ביותר שיוצע ע"י היזמים. רשות מקרקעי 

 מכרזים הכוללים אלפי יחידות דיור בערים שונות בישראל. עם זאת, 2015-2019ישראל פרסמה בשנים 

אישרה מועצת מקרקעי ישראל החלטה לשיווק יחידות דיור במסגרת  2020במהלך חודש ספטמבר 

. תכנית חדשה הנקראת "דיור במחיר מופחת", אשר למעשה מחליפה את תכנית "מחיר למשתכן"

. כמו כן, הוחלט כי במסגרת 2023 – 2020הוחלט כי השיווק במסגרת התכנית החדשה יבוצע בין השנים 

 – אזורי יוקרה (1)החדשה, הארץ תחולק לשלושה אזורים בהם יתבצעו שיטות שיווק שונות. התכנית 

באזורים אלה, הקרקע תשווק בהתאם לשיטה הישנה, קרי שיתבצע מכרז בו הזוכה הוא היזם שיציע 

באזורים אלה מחיר  – אזורים שאינם מוגדרים כ"אזורי יוקרה" (2). על הקרקעאת המחיר הגבוה ביותר 

המחיר הנמוך ביותר רקע והוצאות הפיתוח יהיו קבועים במכרז, והתחרות בין המציעים תהיה על הק

למכרזים מסוג "מחיר למשתכן"( כאשר במקרה של הצעה במחיר מינימום התחרות  למ"ר בנוי )בדומה

 באזורים אלה המחיר למ"ר בנוי –אזורי פריפריה  (3)תהיה על המחיר שיוצע למדינה בעבור הקרקע. 

  הוצאות הפיתוח.ומחיר הקרקע יהיו קבועים במכרז, והתחרות בין המציעים תהיה על גובה תשלום 

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הייזום והבניה .3.3

ענף הבניה מתאפיין בחשיפה פיננסית גבוהה הנובעת משלושה גורמים עיקריים: רמת מינוף גבוהה, תקופה 

לתזרים  וחוסר וודאות (דרך שלב התכנון ועד לגמר ביצוע ,קרקעהמשלב רכישת )ממושכת לביצוע פרויקטים 

 מזומנים בפרויקט.ה

 הינם:מי ההצלחה הקריטיים בתחום להערכת החברה, גור

 וחוץ בנקאי. באשראי בנקאיואת התלות מקטינה את החשיפה הפיננסית  .איתנות פיננסית .א

 מלאי זמין למכירה. בעלות או זכות לעסקה בקרקע מקנה יתרון ליצירת .עתודות קרקע .ב

 גורם הצלחה רב משמעות.כניסיון רב שנים בייזום וניהול פרויקטים של בניה למגורים  .ג

 בקשר אליהן. תאיכות התכנון והבנייה של יחידות הדיור ופעולות השיווק שננקטו .ד

 פיננסית. תבנייה באמצעות קבלנים בעלי ניסיון רב שנים, מומחיות רבה ואיתנו .ה

 בעיקר בתקופה של מיתון מתמשך בענף הנדל"ן וירידה בזמינות האשראי.  .יתרון לגודל .ו

, הכספיםו השיווק ,התכנון הפיתוח העסקי, מילרבות בתחו מנוסים ומקצועיים, םעובדי .הון אנושי .ז

על כמו כן לשמירה , יעד וצרכי השוקה לקהל והתאמתםהפרויקטים,  של ןן נכוותכנח וותילנ כבסיס

 .ושיווק פרויקטיםקרקעות  איתור, החברהמוניטין 

 חסמי כניסה ויציאה .3.4
 חסמי כניסה

 הינם:מי הכניסה העיקריים בתחום חס ,להערכת החברה

 מציאת מקורות מימון והשקעה ראשונית של הון עצמי לפרויקט. .א

 כמו כן, ידע מקצועי וניסיון  .ושיווק פרויקטים , מימוןידע מקצועי וניסיון בתכנון, ניהול, ביצוע, פיקוח .ב

 בהתנהלות מול רשויות התכנון.

 איתור ורכישת קרקעות. .ג
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 חסמי יציאה

 הינם:מי היציאה העיקריים בתחום חס ,להערכת החברה

 התכנוני ומצב השוק. המצב ,קרקעהכתלות במיקום יכולת מימוש מלאי הקרקעות  .א

 רשויות ורוכשים.התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי בעלי זכויות,  .ב

 מבנה התחרות בתחום הייזום והבניה .3.5

בשלבים המתקדמים וענף הבניה למגורים בארץ מאופיין בתחרות גבוהה. התחרות קיימת בשלבי היזמות 

למיטב  ושיווק הפרויקטים )הבאה לידי ביטוי במחיר, תנאי מימון, מפרט טכני, איכות בניה ועוד(. השל הקמ

וה", נ -נכסים ובניין מגורים "אזורים", ". דמרי", .ח"י, יםהעיקריים נמנעל מתחריה ידיעת החברה, 

, "אקרו", "גינדי "ובינוי "שיכון, "צמח המרמן" "אאורה", ,"קרדן"", ICR"אפריקה ישראל מגורים", "

, לשחיקה יחסית במרווחים היזמיים של חברות הביאה, רמה זו של תחרות .וכיו"ב החזקות", "פרשקובסקי"

להערכת החברה, איתנותה הפיננסית, הניסיון והידע המקצועי  ,הפועלות בתחום. על אף התחרות הרבה

כמו גם מיתוגה כבעלת מוניטין פעילותה בישראל בלבד,  ,שצברה בפיתוח מקרקעין ובבניית שכונות מגורים

 אפשרים לחברה להתמודד בהצלחה מול מתחריה.מבענף והשתייכותה לקבוצת אשטרום, 

 

 מצית התוצאותת .3.6

  :ביום האחרון של שנת הדיווח שנסתיימו שלושת השנים עבור נתוניםהכוללת להלן תמצית כלכלית 
 

 פרמטר

  ביום שנסתיימה לשנה

 ש"ח אלפי

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

 851,180 1,492,369 1,148,839 תחום הפעילות )מאוחד(  הכנסות

 154,318 264,863 213,787 )מאוחד( הפעילות תחום רווחי

 144,132 250,549 206,643 )*( )חלק התאגיד( הפעילות תחום רווחי

 2,892,081 3,320,795 3,191,858 סך נכסי תחום הפעילות במאזן )מאוחד( 
 שותפות נאות אשדר בת ים.חלק החברה ב)*( כולל את 

 

 להלן טבלת פרמטרים כלכליים על ישראל:

  ביום שנסתיימה לשנה 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

 *:כלכליים מאקרו פרמטרים

 3.4% 3.3% (2.5%) ((*בתוצר המקומי גולמי )%( )שחיקה( שיעור צמיחה

 2% 1.9% 1.8% ((*)%( אוכלוסיה צמיחת שיעור

 0.8% 0.6% 0.7% ((*)%( אינפלציה שיעור

 AA- (stable) AA- (stable) AA- (stable) ארוך לטווח ממשלתי חוב דירוג
 :מחייבים ענפיים פרמטרים

 113.3 114.5 115.1 ( )*(2011ה )ממוצע יולי הבני תשומות מדד

 1.75% 1.75% 1.6% ((* פריים ריבית

 התחלות
 (*בניה)

 (ד"יח) מגורים
 

 לתקופה:  
10/2019-9/2020 

 
49,810 

 

 לתקופה:  
10/2018-9/2019 

 
52,360 

 

 :לתקופה       
10/2017-09/2018  

 
48,450 

 

  
  לסטטיסטיקה מרכזית לשכה   *(
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  פרויקטים לגבי מצרפיים נתונים   .3.7
 

 הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום האחרון של שנת הדיווח שהקמתםם פרויקטי .א

 

 מספר חודשים שחלפו ממועד סיום הבנייה 

 החברה חלק

2020 

בספרים המתייחסת יתרת מלאי 
לפרויקטים שהקמתם הסתיימה 

ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה 
 באלפי ש"ח )במונחי עלות(

 65,897 חודשים 0-6

 33,880 חודשים 6-12

 15,384 חודשים 12-18

 1,656 חודשים 18-24

 15,523 )**( ויותר שנתיים

 132,340 סה"כ

 הושלמה שבנייתן"ד יח מלאי גיול
 (*"ד יח מספר)במונחי  נמכרו ושטרם

 27 חודשים 0-6

 27 חודשים 6-12

 16 חודשים 12-18

 1 חודשים 18-24

 6 )**( ויותר שנתיים

 77 סה"כ

 21,283 ש"חבאלפי  רווח גולמי צפוי
 לגבי( )*) הדוח תאריךל סמוך ועד הדיווח תקופת מסוף שנחתמו מחייבים מכירה חוזי מספר

 27 (הסתיימה ומכירתם טרם הסתיימה במלואה לתום שנת הדיווחשהקמתם  פרויקטים
  .  ואת חלקי השותפיםהבעלים בעסקאות קומבינציה בעין מס' יח"ד אינו כולל את חלקי  )*(

 )**( כולל חלק החברה בחנויות בפרויקט "בתי סיידוף"

 ליום האחרון של שנת הדיווח בהקמה םפרויקטי .ב

 

 

 החברה חלק

2020 

 1,755 (*)בהקמה  כולל בפרויקטים "דיח מספר

 1,185,292 באלפי ש"ח בהקמה לפרויקטים המתייחסת בספרים מלאי יתרת

 84,8005 באלפי ש"ח בהקמה מפרויקטים כולל צפויגולמי  רווחיתרת 

 332 )*(בקשר עם פרויקטים בהקמה  2020במהלך שנת  שנחתמו מחייבים מכירה חוזי מספר
בפרויקטים  תאריך המאזןליח"ד שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים עד  מספר

 936 ( *)בהקמה 
 לגבי( )רק *) הדוח תאריךל סמוךב ועד תאריך המאזןמ שנחתמו מחייבים מכירה חוזי מספר

 152 (הקמהב פרויקטים

 .  חלקי השותפיםוהבעלים בעסקאות קומבינציה בעין כולל חלקי  לא)*( 
 

 (החברה חלק) ומקדמות הכנסות צבר .3.8
בפועל  החברה תוצאות בין 188% -של כ גידולווה המהש"ח  מיליון 1,149 -של כהכירה החברה בהכנסה  2020בשנת 

מחוזי מכירה מחייבים בעיקר הפער נובע  .מיליון ש"ח 539 -כבסך  הדיווח הקודמתלבין הצבר שניתן בתקופת 
 .קודמתוח של תקופה תאריך הדשנחתמו לאחר 

 
 להתקבל הצפויים ותשלומים מקדמות  מחייבים מכירה חוזי בגין שיוכרו הכנסות 

 מחייבים מכירה חוזי בגין
 (באלפי ש"ח)

 2021 שנת

 342,750 157,163 1 רבעון
 151,774 127,259 2 רבעון
 104,721 114,497 3 רבעון
 72,434 107,866 4 רבעון

 199,227 166,494 2022  שנת
 22,166 27,645 2023 שנת
 - - 2024  שנת

 - - ואילך  2520  שנת
 893,072 700,924 כ"סה
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 משנה וקבלני פקיםס .3.9

 כוללים: המהותיים ספקי החברה

קבלנים המבצעים עבור החברה עבודות פיתוח, תשתית ובנייה. ברוב המקרים ההתקשרות היא עם קבלנים  .א
 .ראשיים )קבלני מפתח( בחוזים פאושליים

כדוגמת אדריכלים, מתכננים, מנהלי פרויקטים, מתאמים, מפקחים, ויועצים שונים  ספקי שירותים הנדסיים .ב
 )יועצי חשמל, מים, אקוסטיקה, כבישים, מיזוג אוויר וכיו"ב(.

 מתווכים, משווקים ומפרסמים. –ספקי שירותי שיווק  .ג

 ."חעו"ד ורו .ד

 מארגני עסקאות התחדשות עירונית ומתווכים בעסקאות קרקע.  .ה
 

במרבית המקרים, החברה מבצעת את הבניה באמצעות קבלן ראשי. בחלק מהפרויקטים, עבודות הבנייה מבוצעות 

קבוצת   חברות הבנות של קבוצת אשטרום. לתאריך הדוח,המ מיעל ידי קבוצת אשטרום, או על ידי 

 22ראו תקנה שטרום אקבוצת החברה עם  לפרטים אודות אופן התקשרות מהותי לחברה.מהווה ספק  אשטרום 

 לפרק ד' לדוח זה.

זיהוי הספק/ קבלן 
 המשנה

האם 
צד 

 קשור
 

היקף רכישות 
מהספק בתקופת 

 הדיווח
 )באלפי ש"ח(

משקל הספק 
מכלל רכישות 

התאגיד 
 המדווח

)%( 

 תלות
 מיוחדת
 בספק

 

 ציון עניינים נוספים
 

 -ספק א' 
קבוצת 

אשטרום ו/או 
חברה בת של 

קבוצת 
 )*( אשטרום

 .לפרק ד' לדוח זה 22ראו תקנה  כן 30.7% 250,035 כן

 )*( ספק ב'
 לא  10.6% 85,919 לא 

 התקשרה ,מודיעיןו, כפר יונה נתניהב בפרויקטים
 קשור שאינו ,שלישי צד בהסכם עם קבלן החברה
 .בה עניין לבעלי או לחברה

, הקמת (יח"ד 32בניינים ) 2 בנתניה בובפרויקט 
 .2020הסתיימה בשנת  הבניינים
(, יח"ד 318) בניינים 7 בסה"כ בכפר יונה בובפרויקט 

הסתיימה בנייתו של הבניין החמישי )בניית  2020בשנת 
 ארבעת הבניינים הראשונים הסתיימה בשנה קודמת(  

  .נמצאים בשלבי ביצוע שונים בניינים נוספים 2-ו
הקמת יח"ד(,  178בניינים ) 3 במודיעין בובפרויקט 

 לקראתו לאחר תאריך המאזן הבניינים הסתיימה
 . הדו"ח תאריך
 שונים בפרויקטים דומים מיזמים מבצע הקבלן

במסגרת . כנדרש קבלני בסיווג ועומד בישראל
ת יועם הקבלן הוא נדרש להעמיד ערבו ההסכמים

משווי העבודות בגין כל  2.5% -בשיעור של כ  ביצוע
ת ואשר מוסבשלב שלגביו ניתן צו התחלת עבודות ו

 ת טיב.יובגמר הבניה לערבו

 )*( 'גספק 
 

 לא 5.7% 46,036 לא

בפרויקט פינוי בינוי ביהוד מונסון, התקשרה החברה 
, שאינם קשורים בהסכם עם שותפות של שני קבלנים

בניינים  3לביצוע פרויקט בו  לחברה או לבעלי עניין בה,
יח"ד( ובהסכם נוסף עם אחד הקבלנים  186)

 2כולל מהשותפות לביצוע שלב נוסף באותו פרויקט ה
לאחר תאריך המאזן הסתיימה  .יח"ד( 124בניינים )

בנייתו של אחד מהבניינים ויתר הבניינים בשלבי ביצוע 
 שונים.

   47% 381,990  סה"כ
 

 הפרויקט לגמר עד הבנייה שלבי כל את לבצע הקבלן התחייב הבמסגרת(, פאושלי) Turn Key Project בשיטת נעשתה ההתקשרות )*(

 נושא הקבלן. בגינם ולתשלום שינויים לביצוע מנגנון נקבע כאשר מראש קבוע לסכום בתמורה זאת הדיירים ידי על הסופי ואכלוסו

 ליקויים לתיקון באחריות לשאתהקבלן  התחייב היתר בין .זה מסוג בהסכמים כמקובל הפרויקט סיום למועד עד םהיז כלפי באחריות

 זמנים ללוחות בהתאם) ידו על התבצע אשר השירות שהושלם לאחר מתבצע ל"הנ לספק התשלום. והאחריות הבדק בתקופת בפרויקט

 (.העבודהחלקים מ בהשלמת התלויים מוסכמים
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 פרויקטים שאינם מהותיים מאודגילוי לגבי  .3.10

 :בהקמה ליום האחרון של שנת הדיווחפרויקטים  .א

 נתונים כלליים על הפרויקטים -פרויקטים בהקמה ליום האחרון של שנת הדיווח 

 שם הפרויקט

מספר 

 מיקום הפרויקט הערה

מועד רכישת 

 הקרקע

מועד תחילת 

הבנייה 

 בפרויקט

מועד סיום 

 בנייה משוער

חלק התאגיד 

האפקטיבי 

 בפרויקט )%(

סה"כ יח"ד 

 (**בפרויקט )

סה"כ מ"ר 

ממוצע 

 ליח"ד

שיעור 

השלמה 

קבלני ליום 

31.12.20 

סה"כ יח"ד שנחתמו לגביהן הסכמי 

 (**מכירה מחייבים )

סה"כ יח"ד 

שטרם נמכרו 

 (**ליום )

סה"כ 

הכנסות 

באלפי  צפויות

 ()* ש"ח

עלויות סה"כ 

באלפי  צפויות

 *() ש"ח

 שיעור הון עצמי 

 מושקע

 

(%) 

סה"כ רווח 

 גולמי צפוי

 באלפי ש"ח

(*) 

סה"כ 

שיעור 

רווח גולמי 

 (*צפוי )

)%( 

יתרת עודפים 

צפויה בסיום 

לרבות הון 

עצמי 

שהושקע 

 בפרויקט

 באלפי ש"ח

 1.1.21מיום 

 תאריךועד 

 הדוח

 עד

 31.12.20 31.12.19עד  31.12.20

 13,662 21% 7,799 20% 29,312 37,111 23 2 13 5 79% 104 36 100% 07/2021 01/2020 2015 חריש 1 1שלב ג' בנין  פרחיםחריש שכונת ה

 13,711 21% 7,850 20% 29,305 37,155 21 1 15 6 84% 104 36 100% 07/2021 01/2020 2015 חריש 1 2שלב ג' בנין  פרחיםחריש שכונת ה

 13,913 22% 8,048 20% 29,326 37,373 19 2 17 8 83% 104 36 100% 07/2021 01/2020 2015 חריש 1 3שלב ג' בנין  חריש שכונת הפרחים

 24,447 27% 15,964 20% 42,418 58,382 7 - 32 1 81% 126 39 100% 08/2021 01/2020 2014 כפר יונה  2 6כפר יונה בנין 

 25,230 28% 16,685 20% 42,727 59,411 17 - 22 2 57% 126 39 100% 01/2022 07/2020 2014 כפר יונה  2 7כפר יונה בנין 

 50,041 27% 33,747 18% 90,523 124,270 38 6 26 2 33% 122 64 100% 01/2022 02/2020 2009 נתניה  3 1בנין  1403אגמים מגרש 

 51,600 29% 34,584 20% 85,084 119,668 52 1 12 5 12% 117 64 100% 07/2022 03/2020 2009 נתניה 3  1בנין  1405גמים מגרש א

 50,171 9% 17,266 20% 164,525 181,790 75 - 3 5 5% 114 78 100% 07/2023 06/2020 2018 ראשון לציון 4 1נחלת יהודה בית 

 45,869 9% 15,402 20% 152,333 167,735 68 - 5 4 5% 113 73 100% 07/2023 06/2020 2018 ראשון לציון  4 2נחלת יהודה בית 

 30,319 17% 17,750 15% 83,797 101,547 - 56 60 - 96% 129 60 100% 03/2021 10/2018 2015 מודיעין  5 1מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 

 30,327 17% 17,731 15% 83,972 101,704 - 51 60 - 96% 129 60 100% 03/2021 10/2018 2015 מודיעין 5 2מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 

 29,731 18% 17,540 15% 81,273 98,813 - 50 58 - 96% 128 58 100% 03/2021 10/2018 2015 מודיעין 5 3מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 

 33,386 17% 17,119 20% 81,339 98,458 3 36 37 - 95% 134 40 100% 06/2021 01/2018 2003 מונוסון-יהוד 6 1מונוסון בנין 

 35,827 18% 18,605 20% 86,110 104,715 3 36 41 2 93% 134 44 100% 06/2021 01/2018 2003 מונוסון-יהוד 6 2מונוסון בנין 

 33,328 21% 21,240 15% 80,588 101,828 21 3 19 2 22% 138 40 100% 06/2023 07/2019 2003 מונוסון-יהוד 7 3מונוסון בנין 

 35,857 20% 22,462 15% 89,300 111,762 19 5 25 4 18% 138 44 100% 06/2023 07/2019 2003 מונוסון-יהוד 7 4מונוסון בנין 

6,0201 20% 79,601 95,621 2 38 40 2 99% 131 42 100% 02/2021 01/2018 2003 מונוסון-יהוד 6 5מונוסון בנין   17% 31,940 

 87,890 37% 65,252 20% 113,186 178,438 - ל.ר ל.ר - 87% ל.ר ל.ר 50% 05/2021 11/2016 2002/2007 גני תקוה  8 מע"ר גני תקוה מסחר

 38,605 39% 30,093 18% 47,291 77,384 15 - 1 1 10% 114 16 100% 09/2022 03/2020 2010 אביב-תל A 9טאגור בנין 

 37,446 42% 29,989 18% 41,430 71,419 14 - 1 2 10% 108 15 100% 09/2022 03/2020 2010 אביב-תל B 9טאגור בנין 

 129,931 27% 87,836 18% 233,857 321,694 41 - 12 4 10% 139 53 100% 04/2023 03/2020 2010 אביב-תל C  9טאגור בנין 

 80,320 29% 53,500 20% 134,099 187,599 7 16 26 - 13% 136 33 100% 09/2022 03/2019 2003 אביב-תל A 10טי בנין רקנא

 82,050 29% 55,033 20% 135,083 190,116 6 16 29 1 11% 134 35 100% 12/2022 03/2019 2003 אביב-תל B 10טי בנין נארק

 81,170 28% 53,401 20% 138,844 192,245 11 14 23 3 11% 136 34 100% 04/2023 03/2019 2003 אביב-תל C 10טי בנין נארק

1,7341 20% 78,880 90,615 - 68 92 - 96% 124 92 100% 03/2021 01/2019 2016 טירת הכרמל 11 1שתכן" בנין למטירת הכרמל החותרים "מחיר   13% 27,510 

1,5721 20% 78,215 89,787 1 59 90 1 95% 124 91 100% 03/2021 01/2019 2016 טירת הכרמל 11  2החותרים "מחיר למשתכן" בנין טירת הכרמל   13% 27,215 

 18,235 10% 9,360 10% 88,753 98,113 62 - - 14 0% 103 62 100% 08/2023 12/2020 2018 קריית אונו 12  1בנין  25קריית אונו "מחיר למשתכן" מגרש 

 19,465 10% 9,969 10% 94,963 104,932 63 - - 14 0% 112 63 100% 08/2023 12/2020 2018 קריית אונו 12 2בנין  25קריית אונו "מחיר למשתכן" מגרש 

 18,832 9% 9,507 10% 93,247 102,754 62 - - 20 0% 103 62 100% 08/2023 12/2020 2018 קריית אונו 12  3בנין  25קריית אונו "מחיר למשתכן" מגרש 

0,0901 10% 90,518 100,608 62 - - 9 0% 103 62 100% 08/2023 12/2020 2018 קריית אונו 12  1בנין  26קריית אונו "מחיר למשתכן" מגרש   10% 19,142 

0,8591 10% 93,612 104,470 63 - - 11 0% 112 63 100% 08/2023 12/2020 2018 קריית אונו 12  2בנין  26קריית אונו "מחיר למשתכן" מגרש   10% 20,220 

 18,201 10% 9,638 10% 85,629 95,268 62 - - 9 0% 103 62 100% 08/2023 12/2020 2018 קריית אונו 12 3בנין  26קריית אונו "מחיר למשתכן" מגרש 

  בניינים( 9) 38תמ"א  מסגרתפרויקטים ב
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ר"ג, רעננה, 

כפ"ס, קריית 

אונו ורמת 

 השרון

   

100% 159 108 
83%  

 בממוצע
15 60 27 99 413,949 343,770 20% 70,179 %17 138,933 

 
 התחייבויות בגין עסקאות קומבינציה.הה ואינם כוללים את מרכיב הקרקע ובנייהנתוני העלויות וההכנסות כוללים את נתוני שירותי  .)כולל חלקם של שותפים( מסך הפרויקט 100%מהווים הנתונים הכספיים )*( 

יחידות בעלי קרקע בפרויקטים , פינוי בינוי וי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעיןאת שירותי הבנייה אך אינו כולל את חלקו פים בפרויקט, ככל שיש לחברה כאלההדיור שנמכרו כולל את חלקי השותמספר יחידות הדיור בפרויקט וכן מספר יחידות )**( 
 .38תמ"א  מסגרתב
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 נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט -פרויקטים בהקמה ליום האחרון של שנת הדיווח   

 שם הפרויקט

מספר 

 הערה

 31.12.20עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט עד ליום 

 )באלפי ש"ח(:

סה"כ יתרת 

עלויות צפויות 

שטרם הושקעו 

 31.12.20 ליום 

 ש"ח()באלפי 

מחיר המכירה הממוצע למ"ר בש"ח 

בחוזים שנתחמו בפרויקט )בכל תקופה(, 

 :ש"ח(באלפי )לתאריך המאזן הכנסות מחוזים חתומים, נכון  :VATמע"מ/ ללא

מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה 

 (*: )31.12.20מחייבים ליום 

סה"כ 

הכנסות 

שטרם הוכרו 

 ש"ח(באלפי )

(*) 

 )א(+)ב(

סה"כ רווח 

גולמי שטרם 

י באלפ)הוכר 

 ש"ח(

ה"כ ס

שיעור רווח 

גולמי 

שטרם הוכר 

)*( 

קרקע, 

היטלים, 

 בנייה (1פיתוח )

עלויות מימון 

שהוונו 

 אחרות לפרויקט

 מיום

 ועד 1.1.21

 תאריך

 הדוח

 בשנה שנסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 הכנסות שהוכרו:

הכנסות 

מחוזים 

חתומים 

 שטרם הוכרו:

 )א(

מקדמות 

 שנתקבלו:

יתרת 

סכומים 

לפי לקבל 

 חוזים:

עלות בספרים 

של המלאי 

הבלתי מכור 

 ש"ח(באלפי )

צפי הכנסות 

מהמלאי 

הבלתי מכור 

  ש"ח(באלפי )

 (ב)

מחיר ממוצע 

למ"ר בש"ח 

לפיו חושב 

צפי ההכנסות 

של המלאי 

 2019 2020 הבלתי מכור

 %21 5,507 26,202 9,896 23,352 18,444 9,495 4,264 2,850 10,910 9,214 10,006 9,819 5,229 692 339 17,560 5,491 1 1שלב ג' בנין  פרחיםחריש שכונת ה

 %21 5,076 24,024 9,924 21,587 17,026 9,763 5,804 2,437 13,131 10,628 9,834 10,243 4,095 700 339 18,679 5,491 1 2שלב ג' בנין  פרחיםחריש שכונת ה

 %22 4,899 22,751 9,972 19,813 15,547 12,845 4,715 2,938 14,622 9,644 9,998 10,364 4,322 725 339 18,447 5,492 1 3שלב ג' בנין  חריש שכונת הפרחים

 %27 5,504 20,129 12,876 11,370 8,261 33,758 13,254 8,759 38,253 - 11,630 12,817 6,234 1,505 264 21,115 13,301 2 6כפר יונה בנין 

 %28 11,519 41,018 12,741 27,342 19,663 23,645 8,424 13,676 18,394 - 11,542 12,008 12,713 1,379 264 15,071 13,301 2 7כפר יונה בנין 

 %27 29,629 109,107 16,261 77,681 56,586 33,258 13,331 31,426 15,163 15,264 15,469 16,283 40,565 1,632 2,319 18,170 27,837 3 1בנין  1403אגמים מגרש 

 %29 33,914 117,350 16,096 99,713 70,896 15,367 4,587 17,637 2,317 14,032 15,274 16,345 55,235 1,511 1,434 6,870 20,034 3 1בנין  1405גמים מגרש א

 %9 17,233 181,441 20,435 174,618 158,033 6,366 807 6,823 349 - 18,899 20,671 102,011 2,288 3,009 4,425 52,791 4 1נחלת יהודה בית 

 %9 15,360 167,276 20,361 158,307 143,770 7,368 2,060 8,969 459 - 18,582 19,142 93,223 2,305 2,984 4,425 49,395 4 2נחלת יהודה בית 

 %17 731 4,181 - - - 30,165 71,382 4,181 97,366 13,750 17,589 - 2,704 2,942 1,556 48,890 27,705 5 1מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 

 %17 788 4,519 - - - 33,712 67,991 4,519 97,184 12,529 17,517 - 2,901 2,926 1,556 48,824 27,766 5 2מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 

 %18 726 4,092 - - - 29,518 69,296 4,092 94,721 13,029 18,045 - 2,619 2,888 1,504 47,394 26,868 5 3מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 

 %17 2,153 12,385 19,558 7,422 6,132 7,879 83,157 4,963 86,073 18,774 17,336 - 7,208 8,128 284 54,510 11,209 6 1מונוסון בנין 

 %18 3,020 16,997 18,291 10,115 8,318 12,268 82,332 6,882 87,718 17,524 17,803 17,143 8,535 7,846 284 49,682 19,764 6 2מונוסון בנין 

 %21 19,263 92,354 18,950 57,779 45,727 29,956 14,094 34,575 9,475 17,043 18,049 18,300 57,382 5,396 - 12,726 5,083 7 3מונוסון בנין 

 %20 20,222 100,615 18,655 48,185 38,501 45,748 17,829 52,430 11,146 17,765 18,496 18,874 60,749 5,595 - 10,524 12,431 7 4מונוסון בנין 

 %17 1,481 8,842 18,652 7,871 6,552 8,472 79,278 971 86,779 17,347 18,580 18,450 4,891 8,391 284 59,552 6,483 6 5מונוסון בנין 

 %37 8,692 23,770 - - - 18,326 160,112 23,770 154,668 - - - 10,308 9,148 - 48,902 44,828 8 מע"ר גני תקוה מסחר

 A 9 15,202 5,097 - 2,707 24,286 55,184 39,554 - 491 4,306 957 3,840 44,359 72,586 42,498 76,892 29,902 %39טאגור בנין 

 B 9 15,752 5,243 - 2,910 17,525 44,355 44,744 - 933 8,147 1,814 7,267 36,163 62,339 40,506 70,486 29,597 %42טאגור בנין 

 C  9 26,121 10,635 - 7,069 190,033 43,886 43,436 - 9,176 85,035 20,690 73,521 165,370 227,482 42,720 312,517 85,331 %27טאגור בנין 

 A 10 21,775 10,440 - 6,592 95,293 - 38,902 39,770 17,775 117,067 45,420 89,422 37,712 52,758 46,758 169,825 48,431 %29טי בנין רקנא

 B 10 21,109 8,901 - 6,784 98,289 35,964 37,323 38,543 16,296 128,721 49,585 95,432 32,044 45,099 46,463 173,820 50,316 %29טי בנין נארק

 C 10 22,040 8,903 - 6,174 101,727 38,548 38,022 39,077 12,980 102,504 45,288 70,197 55,438 76,761 47,383 179,265 49,795 %28טי בנין נארק

 %13 515 3,980 - - - 21,959 68,655 3,980 86,635 7,896 7,931 - 3,095 2,507 714 59,722 12,841 11 1שתכן" בנין למטירת הכרמל החותרים "מחיר 

 %13 645 5,007 8,022 698 608 24,100 64,989 4,309 84,780 7,915 7,919 8,092 3,360 2,411 707 58,901 12,836 11  2החותרים "מחיר למשתכן" בנין טירת הכרמל 

 %10 9,360 98,113 15,356 98,113 88,753 - - - - - - 16,619 48,229 939 1,717 - 37,868 12  1בנין  25קריית אונו "מחיר למשתכן" מגרש 

 %10 9,969 104,932 14,905 104,932 94,963 - - - - - - 15,307 51,591 995 1,865 - 40,512 12 2בנין  25קריית אונו "מחיר למשתכן" מגרש 

 %9 9,507 102,754 16,106 102,754 93,247 - - - - - - 16,743 50,789 976 1,746 - 39,737 12  3בנין  25ונו "מחיר למשתכן" מגרש קריית א

 %10 10,090 100,608 15,765 100,608 90,518 - - - - - - 17,740 49,913 1,005 1,865 - 37,735 12  1בנין  26אונו "מחיר למשתכן" מגרש קריית 

 %10 10,859 104,470 14,840 104,470 93,612 - - - - - - 14,654 51,701 1,038 1,718 - 39,154 12 2בנין  26קריית אונו "מחיר למשתכן" מגרש 

 %10 9,638 95,268 14,911 95,268 85,629 - - - - - - 14,387 47,185 962 1,746 - 35,736 12 3בנין  26אונו "מחיר למשתכן" מגרש קריית 

 %17 49,473 288,411 23,535 261,568 217,222 62,459 89,923 26,843 125,539 25,185 23,727 23,313 147,391 15,461 - 129,958 50,960 13 בניינים( 9) 38פרויקטים במסגרת תמ"א 

 
 תחייבויות בגין עסקאות קומבינציה.הכוללים את מרכיב הקרקע וה ה ואינםבנייהנתוני העלויות וההכנסות כוללים את נתוני שירותי  .מסך הפרויקט 100%הנתונים הכספיים מהווים )*( 
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  (:בהקמה ליום האחרון של שנת הדיווח פרויקטים) הערות 

בכמות  %20 -יח"ד )לאחר אישור תוספת של כ 340בחריש בקרקע המיועדת להקמת  פרחיםזכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( ומשרד הבינוי והשיכון, בשכונת ה 2015בחודש יוני  - חריש .1
נמצא יח"ד  108( הכוללים 1-3שלב ד' )בניינים יח"ד.  52(  הכוללים 10-11שלב ג' )בניינים ת במהלך תקופת הדוח הסתיימה בניי. 2019יח"ד, הסתיימו בשנת  180( הכוללים 4-9ב' )בניינים -שלבים א' ויח"ד(. 
 .מוסדות פיננסים לטובת משכנתאעל המקרקעין רשומה . בביצוע

הסתיימה  2019בשנת בכמות יח"ד(.  %12 -יח"ד )לאחר אישור תוספת של כ 318 בה מקימה החברה זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל  )רמ"י( בכפר יונה בקרקע 2014יוני חודש ב - כפר יונה .2
יח"ד( נמצאים  78)בהם  7 -ו 6בניינים . (יח"ד 48בו ) 5הדוח הסתיימה הקמתו של בניין  במהלך תקופת הפרויקט. מתוך שבעה בניינים בכלל (יח"ד 192)בהם   1-4 בנייניםב' הכוללים את -שלבים א' ו ם שלהקמת

 .מוסד פיננסי לטובת משכנתאעל המקרקעין רשומה  בשלבי ביצוע שונים.

 .בניינים 12 –ב  יח"ד 586 -כולל כאגמים  פרויקטסה"כ  בפרויקט. שטרם הוקמו יח"ד 256מתוך בשכונת אגמים בנתניה  1405ו  3401 יםבמגרש ד"יח 128הכוללים  החברה בונה ומשווקת שני בניינים - אגמים .3
 על חלק מהמקרקעין רשומה משכנתא לטובת מוסד פיננסי.  יח"ד הסתיימה. 330הכוללים   -בניינים  8בנייתם של 

יחידות  39 כולל) יח"ד 212 בשכונת נחלת יהודה בראשון לציון המיועד להקמת בינוי"-פינוי-, זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל במתחם אחד במסלול "בינוי2018ינואר חודש ב -נחלת יהודה .4
 .מוסד פיננסי לטובת משכנתאעל המקרקעין רשומה . הפרויקט ושיווק החברה בביצועהחלה  במהלך תקופת הדוח .ימכרו וימסרו למפונים משכונת רמת אליהו יח"ד 61 , מתוכן(דיור שאושרו בהקלה

במחיר  במחיר מטרהיח"ד  134יח"ד מתוכם  178כולל  טקהפרוימגורים במתכונת "מחיר מטרה" במודיעין.  פרויקטלהקמת  "ירמזכתה החברה במכרז של  2015יולי חודש ב – מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" .5
לאחר תאריך  קט כולו.פרויובשיווק ה . במהלך תקופת הדוח המשיכה החברה בבנייהוהשאר במכירה חופשית ( בתוספת מע"מ2015ש"ח למ"ר )צמוד למדד תשומות הבניה של חודש אפריל  11,105שלא יעלה על 

 מוסד פיננסי.  לטובת משכנתאעל המקרקעין רשומה  המאזן הסתיימה הבנייה והחל אכלוס הפרויקט.

יח"ד  126-ו פוניםימסרו לבעלי הדירות המיח"ד  60יח"ד, מתוכם  186חמישה בניינים(, ובהם בו שלושה בניינים נוספים בפרויקט בנווה מונוסון )שעד כה הוקמו החברה בונה  -( 5-ו 2, 1מונוסון )בניינים  .6
על המקרקעין רשומה הקבלן הראשי בפרויקט הינו שותפות רשומה )בפסקה זו: "הקבלן"(.  בשלבי ביצוע סופיים. 2-ו 1, בניינים 5לאחר תאריך המאזן הסתיימה הקמתו של בנין מספר  למכירה בשוק החופשי.

 משכנתא לטובת מוסדות פיננסים. 

ובנין נוסף הסתיימה  נמצאים בבנייה בניינים 2)שעד כה הוקמו חמישה בניינים, הבניינים האחרונים בפרויקט בנווה מונוסון  2החברה בבניה ושיווק של  משיכהה 2020במהלך שנת  -( 4-ו 3ניינים מונוסון )ב .7
 על המקרקעין רשומה משכנתא לטובת מוסד פיננסי.יח"ד למכירה בשוק החופשי.  84-ו וניםפיח"ד ימסרו לבעלי הדירות המ 40יח"ד, מתוכם  124(, ובהם לאחר תאריך המאזןבסמוך הקמתו 

 )הכוללות רכישה במזומן וקומבינציה בעין( עסקאות שתיב התקשרו ,שבגני תקווה 6716 -ו 6717בעלי קרקע בחלקות שונות בגושים ( ו"היזמים"ביחד: ) שלישי צד עם יחדהחברה  - מסחר() גני תקווהמע"ר  .8
מ"ר  500מסחר ותעסוקה )עיקרי מ"ר  8,000 -יח"ד בשני בניינים )צפוני ודרומי( וכן כ 250להקים בפרויקט  היה ניתן 2012לאחר אישור התב"ע בשנת דונם )כולל חלקי הבעלים(.  11-החלות על שטח כולל של כ

חתמו היזמים  2019בשנת . מוסד פיננסי לטובת משכנתא. על המקרקעין רשומה המגורים ובניית המרכז המסחרי בשלבי סיוםהסתיימה בנייתם של בנייני  במהלך תקופת הדו"חמתוכם של המועצה המקומית(. 
 מליון ש"ח.  175 -על הסכם למכירת המתחם המסחרי שמוקם בפרויקט בתמורה ל

המקרקעין  על יח"ד ימסרו לבעלי הדירות המפונים. 60יח"ד סה"כ, מתוכם  441בניינים הכוללים  3קיימים ובונה פרויקט פינוי בינוי ברחוב טאגור בתל אביב במסגרתו פינתה והרסה החברה בניינים  -טאגור  .9
 לפרק ד' לדוח זה. 22עניין בחברה ראו תקנה  . לפרטים בדבר מכירת דירה בפרויקט לבעלתפיננסי ה משכנתא לטובת מוסדרשומ

על המקרקעין  .יח"ד ימסרו לבעלי הדירות המפונים 96יח"ד סה"כ, מתוכם  981בניינים הכוללים  3בתל אביב במסגרתו פינתה והרסה החברה בניינים קיימים ובונה  טינאפרויקט פינוי בינוי ברחוב רק - טינארק .10
 זה.לפרק ד' לדוח  22. לפרטים בדבר מכירת דירות בפרויקט לבעלי עניין בחברה ראו תקנה ת פיננסיםומוסדרשומה משכנתא לטובת 

במסגרת המכרז התחייבה  .יח"ד( 10)לאחר אישור תוספת של  יח"ד 425זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" בטירת הכרמל לבניית  2016בחודש מאי  – טירת הכרמל החותרים "מחיר למשתכן" .11
במהלך תקופת הדוח הסתיימה ( בתוספת מע"מ. 2016ש"ח למ"ר )צמוד למדד תשומות הבניה של חודש אפריל  6,979החברה למכור יחידות דיור לזכאים להיכלל במסלול "מחיר למשתכן" במחיר שלא יעלה על 

 מוסד פיננסי.על המקרקעין רשומה משכנתא לטובת . סופיים נמצאים בשלבי ביצוע ,יח"ד 183כוללים ה ,נוספים בניינים. שני יח"ד 71של שלושה בניינים הכוללים  בנייתם

 יח"ד ימכרו 358יח"ד בהקלה(, מתוכן  84יח"ד )כולל תוספת של  813זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" בקרית אונו לבניית  2018בחודש יוני  - (26-25" )מגרשים קרית אונו "מחיר למשתכן .12
יח"ד הן דירות למכירה בשוק החופשי. במסגרת המכרז, התחייבה החברה למכור יחידות דיור בפרויקט לזכאים להיכלל בתכנית "מחיר למשתכן"  230 -לזכאים להיכלל במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" ו

)במגרשים  יח"ד 374 בניינים הכוללים 6בהקמת  החברה חלהה 2020בשנת (. בניהממועד קבלת היתר  גוריםצמוד למדד תשומות הבניה למש"ח למ"ר בתוספת מע"מ ) 12,059ש"ח לבין  11,483במחיר הנע בין 
 מוסד פיננסי.על המקרקעין רשומה משכנתא לטובת . 2021במהלך שנת  (23-ו 21)במגרשים  להתחיל בבנייה ושיווק יתרת יחידות הדיור בפרויקט . בכוונת החברהמתוך סך יחידות הדיור בפרויקט (26-25

 ורמת השרון קריית אונוכפר סבא,  רעננה, ,גן-ברמת פרויקטים 9. הפרויקטים בביצוע כוללים 38מתאר ארצית מספר  כניתתהחברה פועלת בתחום ייזום מגורים על פי  - 38"א תמ במסגרת פרויקטים .13
 לטובת מוסדות פיננסים.על המקרקעין בכל הפרויקטים רשומות משכנתאות  .לשיווק יח"ד 159בונה עוד  הריסה ובניה מחדש ובסה"כובהם מבצעת החברה 
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 :שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום האחרון של שנת הדיווח פרויקטיםב. 
 

 נתונים כלליים על הפרויקטים -פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום האחרון של שנת הדיווח 
 

 )נתונים כספיים נקובים במטבע הפעילות הרלוונטי לכל פרויקט(

 שם הפרויקט
מיקום 
 הפרויקט

מועד 
רכישת 
 הקרקע

מועד 
תחילת 
הבנייה 
 בפרויקט

מועד סיום 
 בנייה 

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
בפרויקט 

)%( 

יח"ד 
שנותרו 
  במלאי

עלות המלאי 
המיוחסת 

ליח"ד 
שנותרו 

במלאי ליום 
31.12.20 

 )באלפי ש"ח(

שיעור 
הון 

עצמי 
מתוך 
 העלות

)%( 

 
 
 

מ"ר 
ממוצע 
ליח"ד 
שנותרו 
 במלאי

 

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בפרויקט לפי 
 תקופות

הכנסות 
צפויות 
מדירות 
במלאי 

 )באלפי ש"ח(

רווח 
 גולמי צפוי
מדירות 
במלאי 
)באלפי 

 ש"ח(

שיעור 
רווח 
גולמי 

על  צפוי
דירות 
 במלאי

)%( 

יתרת 
עודפים 
צפויה 
בסיום 

לרבות הון 
עצמי 

שהושקע 
 בפרויקט

מתום 
התקופה 

סמוך ועד 
 תאריךל

 הדוח

 4רבעון 
 לשנת

 2020 

 3רבעון 
לשנת 
2020 

 2רבעון 
 לשנת

 2020 

 1רבעון 
 לשנת

 2020 
מגדל +שימור  –בתי סיידוף 

 ומסחר
 ל.ר 6% 2,054 33,100 - - - - - 75 ל.ר 31,046 )*(11 50% 04/2014 10/2009 2006 ירושלים

 ל.ר 21% 2,922 13,970 - - 3 3 3 115 ל.ר 11,048 5 33% 12/2019 06/2016 2008 גן-רמת (204קריניצי החדשה )מגרש 
 ל.ר 21% 10,353 49,892 7 2 6 15 15 116 ל.ר 39,539 19 33% 07/2020 09/2017 2015 גן-רמת (205קריניצי החדשה )מגרש 

 ל.ר - - - 1 - 1 1 - - ל.ר - - 100% 04/2019 12/2016 2014 כפר יונה  1כפר יונה בנין 
 ל.ר - - - 2 1 - 1 - - ל.ר - - 100% 04/2019 12/2016 2014 כפר יונה 2כפר יונה בנין 
 ל.ר 15% 237 1,627 1 2 1 - 1 146 ל.ר 1,390 1 100% 09/2019 09/2017 2014 כפר יונה  3כפר יונה בנין 
 ל.ר - - - 1 2 4 3 - - ל.ר - - 100% 09/2019 09/2017 2014 כפר יונה  4כפר יונה בנין 
 ל.ר 21% 306 1,477 4 2 3 6 1 107 ל.ר 1,171 1 100% 08/2020 05/2019 2014 כפר יונה 5כפר יונה בנין 

 ל.ר - - - - - 3 2 - - ל.ר - - 100% 08/2019 05/2017 2015 חריש 5בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 ל.ר 26% 593 2,308 - 1 - 1 1 98 ל.ר 1,715 2 100% 08/2019 05/2017 2015 חריש 6בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 ל.ר 22% 934 4,220 2 1 - 1 - 112 ל.ר 3,286 4 100% 12/2019 02/2018 2015 חריש 7בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 ל.ר 20% 736 3,626 1 - - 2 - 100 ל.ר 2,890 4 100% 12/2019 02/2018 2015 חריש 8בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 ל.ר 21% 643 3,063 2 - 1 2 2 110 ל.ר 2,420 3 100% 12/2019 02/2018 2015 חריש 9בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 ל.ר 21% 579 2,697 3 1 3 2 - 95 ל.ר 2,118 3 100% 04/2020 09/2018 2015 חריש 10בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 ל.ר 20% 691 3,450 3 3 5 3 3 95 ל.ר 2,759 4 100% 04/2020 09/2018 2015 חריש 11בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 ל.ר 32% 784 2,440 - - - - - 135 ל.ר 1,656 1 100% 04/2019 02/2017 2009 נתניה 3בנין  401אגמים מגרש 
 ל.ר 29% 823 2,871 - 1 - 1 1 183 ל.ר 2,048 1 100% 02/2020 02/2018 2009 נתניה 1בנין  407אגמים מגרש 

 קרית מוצקין
 ל.ר 8% 198 2,375 8 - 3 2 1 136 ל.ר 2,177 2 100% 03/2020 08/2017 2015 קרית מוצקין 901"מחיר למשתכן" 

 ל.ר 21% 2,492 11,679 3 5 9 6 5 121 ל.ר 9,187 5 50% 09/2020 01/2018 2002/2007 גני תקוה מע"ר גני תקוה בנין דרומי 
 ל.ר 24% 5,834 23,976 4 2 8 7 8 132 ל.ר 18,142 10 50% 09/2020 10/2016 2002/2007 גני תקוה מע"ר גני תקוה בנין צפוני

 טירת הכרמל החותרים 
 - - 100% 12/2020 01/2019 2016 טירת הכרמל 3"מחיר למשתכן" בנין 

 ל.ר
- 

- 
- - - - - - - 

 ל.ר

 טירת הכרמל החותרים 
 - - 100% 12/2020 01/2019 2016 טירת הכרמל 4"מחיר למשתכן" בנין 

 ל.ר
- 

- 
- - - 3 - - - 

 ל.ר

 טירת הכרמל החותרים 
 - - 100% 12/2020 01/2019 2016 טירת הכרמל 5"מחיר למשתכן" בנין 

 ל.ר
- - - - - 2 - - - 

 ל.ר

 38מ"א מסגרת תפרויקטים ב
 ביניינים( 5)

קרית אונו 
 גן-ורמת

 ל.ר 10% 5,144 54,139 8 2 7 7 5 117 ל.ר 48,995 22 100% 5-9/2020 12/17-6/18 2012-2014

        
 .חנויות 10)*( מתוכן  
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 נוספים על יתרת ההכנסות הצפויותנתונים  -פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום האחרון של שנת הדיווח 
 

 )נתונים כספיים נקובים במטבע הפעילות הרלוונטי לכל פרויקט(

 שם הפרויקט

הממוצע למ"ר לחוזים שנחתמו בפרויקט בכל תקופה, ללא מע"מ מחיר המכירה 
 )בש"ח(

מחיר ממוצע במ"ר לפיו חושב צפי 
ההכנסות של המלאי הבלתי מכור 

מתום התקופה  )בש"ח(
 תאריךסמוך לועד 

 הדוח
לשנת  4רבעון 

2020 
לשנת  3רבעון 

2020 
לשנת  2רבעון 

2020 
לשנת  1רבעון 

2020 
 40,219 - - - - - מגדל +שימור ומסחר –בתי סיידוף 

 24,296 - - 22,805 22,380 22,383 (204קריניצי החדשה )מגרש 
 22,637 22,031 20,730 22,463 21,861 22,194 (205קריניצי החדשה )מגרש 

 - 12,294 - 12,072 11,795 -  1כפר יונה בנין 
 - 12,945 11,680 - 13,252 - 2כפר יונה בנין 
 11,144 11,880 12,172 11,534 - 11,884  3כפר יונה בנין 
 - 11,839 12,420 11,937 13,639 -  4כפר יונה בנין 
 13,804 14,106 13,070 12,701 12,062 13,850 5כפר יונה בנין 

 - - - 9,462 10,662 - 5בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 11,776 - 10,379 - 10,098 11,535 6בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 9,441 11,064 10,452 - 10,135 - 7בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 9,042 11,465 - - 10,074 - 8בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 9,282 9,513 - 10,380 10,298 9,272 9בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 9,496 10,638 9,228 9,831 9,278 - 10בנין  פרחיםחריש שכונת ה

 9,127 10,266 10,628 9,885 9,320 9,151 11בנין  פרחיםה חריש שכונת
 18,074 - - - - - 3בנין  401אגמים מגרש 
 15,689 - 14,602 - 14,937 15,180 1בנין  407אגמים מגרש 
 קרית מוצקין 

 8,764 8,904 - 8,837 8,848 9,025 901"מחיר למשתכן" 

 19,368 18,328 16,742 17,972 17,112 18,952 מע"ר גני תקוה בנין דרומי 
 18,233 17,800 15,922 18,267 18,343 18,134 מע"ר גני תקוה בנין צפוני

 טירת הכרמל החותרים 
 - - - - - - 3"מחיר למשתכן" בנין 

 טירת הכרמל החותרים 
 - 8,764 - - - - 4"מחיר למשתכן" בנין 

 טירת הכרמל החותרים 
 5"מחיר למשתכן" בנין 

- - - - 8,918 - 

 21,107 21,800 26,601 22,670 22,045 21,948 38תמ"א במסגרת  פרויקטים
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 "ח(:ש)באלפי  בתכנון פרויקטים .ג

 
 נתונים כלליים על הפרויקטים -פרויקטים בתכנון 

 )נתונים כספיים נקובים באלפי ש"ח לכל פרויקט( 

נחתם האם             
 הסכם

 (1)יח"ד בפרויקט   חלק התאגיד 

 מצב תכנוני מתוכנן  מצב תכנוני נוכחי  האפקטיבי  מימון/ליווי  מועד סיום  מועד תחילת  עלות  מועד    

 שם הפרויקט
מספר 
  מיקום הפרויקט הערה

רכישת 
  הקרקע

נוכחית 
  (2בספרים )

 שיווק/או ו בנייה
  מתוכנן בפרויקט

בנייה משוער 
  לפרויקטפיננסי   בפרויקט

 בפרויקט
  (1יח"ד )  )%(

מ"ר ממוצע 
  (1יח"ד )  ליחידה

מ"ר ממוצע 
 ליחידה

     103  62  %100  )**(לא  02/2024  06/2021  36,459  2018  קרית אונו  1 1נין ב 21מגרש קריית אונו "מחיר למשתכן" 
     118  63  100%  לא)**(  02/2024  06/2021  41,818  2018  קרית אונו  1 2בנין  21מגרש קריית אונו "מחיר למשתכן" 
     118  63  100%  לא)**(  02/2024  06/2021  40,859  2018  קרית אונו  1 3בנין  21מגרש  קריית אונו "מחיר למשתכן"

     108  62  100%  לא)**(  02/2024  06/2021  38,405  2018  קרית אונו  1  4בנין  21מגרש קריית אונו "מחיר למשתכן" 
     118  63  100%  לא)**(  01/2024  05/2021  42,655  2018  קרית אונו  1  5בנין  23מגרש  קריית אונו "מחיר למשתכן"

     118  63  100%  לא)**(  01/2024  05/2021  44,523  2018  קרית אונו  1  6בנין  23מגרש קריית אונו "מחיר למשתכן" 
     118  63  100%  לא)**(  01/2024  05/2021  44,887  2018  קרית אונו  1  7בנין  23מגרש  קריית אונו "מחיר למשתכן"

     134  )*( 41  100%  כן  09/2023  02/2021  8,180  2007  גני תקוה  2  "מגדל אשדר" גני תקוה
     122  64  100%  כן  12/2022  07/2021  39,412  2009  נתניה  3 2בנין  1403אגמים מגרש 
     122  64  100%  כן   06/2023  01/2022  29,351  2009  נתניה  3 2בנין  1405אגמים מגרש 

 4 בניינים( 3) 38"א תמ במסגרת פרויקטים
 תל אביב 
     93  62  100%  לא  2023-2024  2021במהלך   12,453    ורמת גן

 יח"ד במסגרת עסקת שירותי בניה לבעלי קרקע 8)*( כולל 
 .23 -ו 21שיחולו גם על מגרשים  26 -ו 25לגבי מגרשים עם המוסד הפיננסי על הקרקע והסכמות )**( לחברה הסכם ליווי 

 

 
 נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט -פרויקטים בתכנון 

 לכל פרויקט( באלפי ש"ח)נתונים כספיים נקובים  

 שם הפרויקט
מספר 
 הערה

עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט 
  31.12.20עד ליום 

 

 סה"כ יתרת
עלויות 
צפויות 
שטרם 
 (2הושקעו )

מחיר המכירה  
הממוצע למ"ר 
בש"ח בחוזים 

מוקדמים 
שנחתמו ללא 
מע"מ לשנה 

 שנסתיימה ביום
31.12.20 

 
חוזים חתומים )ככל שנחתמו חוזי מכירה 

  מחייבים( סמוך לתאריך הדוח:
מלאי שטרם נחתמו לגביו 

  חוזי מכירה מחייבים:

 סה"כ
הכנסות 

 שטרם הוכרו
 )א(+)ב(+)ג(

(2) 

 

סה"כ רווח 
גולמי שטרם 

 (2הוכר )

 

סה"כ שיעור 
 רווח גולמי
 צפוי )%(

   
הכנסות מחוזים חתומים מוקדמים 

צפי   שטרם הוכרו
 מהכנסות
מהמלאי 
הבלתי 
 מכור 

 (2)ג()

 
מחיר מכירה 
ממוצע למ"ר 

 בש"ח לפיו
חושב צפי 

ההכנסות של 
המלאי 

 הבלתי מכור 

   

קרקע, 
היטלים, 

  (2פיתוח )

עלויות 
מימון 
שהוונו 

לפרויקט 
(2)  

תכנון 
  (2ואחרות )

  

מספר חוזים 
מוקדמים 

 (1חתומים )

 

מקדמות 
 שהתקבלו

  (2)א()

יתרת 
סכומים 

לקבל לפי 
 חוזים 

      (2)ב()
 9%  8,343  96,224  15,066  96,224  -  -  -  -  51,422  435  2,069  33,955 1 1בנין  21מגרש קריית אונו "מחיר למשתכן" 
 9%  9,924  111,200  14,987  111,200  -  -  -  -  59,458  507  2,072  39,239 1 2בנין  21מגרש קריית אונו "מחיר למשתכן" 
 9%  9,690  108,516  14,627  108,516  -  -  -  -  57,968  494  2,072  38,292 1 3בנין  21מגרש  קריית אונו "מחיר למשתכן"

 9%  8,909  101,663  15,115  101,663  -  -  -  -  54,348  462  2,069  35,874 1  4בנין  21מגרש קריית אונו "מחיר למשתכן" 
 8%  8,714  108,200  14,582  108,200  -  -  -  -  56,831  527  2,121  40,007 1  5בנין  23מגרש  קריית אונו "מחיר למשתכן"

 8%  9,063  113,186  15,254  113,186  -  -  -  -  59,600  551  2,121  41,851 1  6בנין  23מגרש קריית אונו "מחיר למשתכן" 
 8%  9,209  114,336  15,415  114,336  -  -  -  -  60,240  557  2,055  42,276 1  7בנין  23מגרש  קריית אונו "מחיר למשתכן"

 17%  16,364  94,268  16,834  92,821  -  ()*1,447  -  -  69,724  1,502  -  6,678 2  "מגדל אשדר" גני תקוה
 28%  35,554  126,096  16,177  126,096  -  -  -  -  51,130  9,265  2,319  27,828 3 2בנין  1403אגמים מגרש 
 32%  40,600  125,771  16,104  125,771  -  -  -  -  55,820  7,892  1,434  20,025 3 2בנין  1405אגמים מגרש 

 18%  32,317  181,692  31,560  181,692  -  -  -  -  136,922  2,069  -  10,384 4 בניינים( 3) 38"א תמ במסגרת פרויקטים

  .38"א ותמ בינוי פינוי, בעין קומבינציה בעסקאות הבעלים חלקי את כולל אינו אך, כאלה לחברה שיש ככל ואת עסקאות שירותי הבניה ,בפרויקט השותפים חלקי את כולל שנמכרו"ד יח מספרמספר יח"ד בפרויקט וכן  (1)

יתרת העלויות הצפויות וצפי מהכנסות מהמלאי הבלתי מכור אינן כוללות את  .בניה שירותי למתן ההתחייבויות את כוללים אינם והעלויות ההכנסות נתוני כן וכמו, הפרויקט מסך 100% מהוויםו"ח ש באלפי הינם"ל הנ הכספיים הנתונים (2)
 מרכיב עלות הקרקע בשווי התמורות במסגרת עסקאות קומבינציה עם בעלי קרקע.

 .בעלי קרקע של תשלומי איזוןבגין  )*(
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 הערות )פרויקטים בתכנון(:

 א' לעיל.3.10בסעיף,  12ראה הערה  - (23 -ו 21)מגרשים  תכן"קריית אונו "מחיר למש .1

 61בנין ובו  1202בשנת  בשיווק ובבניההחברה  החלה, ועסקת מזומן עסקאות שירותי בניהו וה, הכוללים עסקת קומבינציה בעיןבמסגרת הסכמים שנחתמו עם בעלי קרקע בגני תק - "מגדל אשדר" גני תקוה .2
 משכנתא למוסד פיננסי. תרשםעל המקרקעין יח"ד למכירה בשוק החופשי.  33 -יח"ד )כולל יח"ד בעין וכן יח"ד במסגרת הסכמי שירותי הבניה( ו 28ימסרו לבעלי הקרקע  ןיח"ד מתוכ

ו )בפרויקט כולו הוקמו ויוקמ יח"ד( בפרויקט אגמים 64)בו  השניים עשראת המבנה  2022מלך שנת יח"ד( וב 64)בו אחד עשר ה האת המבנ 1202במהלך שנת ולשווק  החברה מתכננת להתחיל לבנות - אגמים .3
 . (יח"ד 586בניינים הכוללים  12סה"כ 

הריסה החברה  תבצעובהם תל אביב ו מת גןברמגורים,  פרויקטי 3כוללים  תכנוןהפרויקטים ב .38מתאר ארצית מספר  כניתתהחברה פועלת בתחום ייזום מגורים על פי  - 38תמ"א  במסגרת פרויקטים .4
 .יח"ד 62יח"ד כולל דירות לבעלי קרקע ומתוכן תשווק  103של ובנייה מחדש 
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 :)באלפי ש"ח(הסתיימו במהלך שנת הדיווח ש פרויקטים .ד

 
 נתונים כלליים על הפרויקטים -פרויקטים שהסתיימו במהלך שנת הדיווח 

 לכל פרויקט()נתונים כספיים נקובים באלפי ש"ח  

 שם הפרויקט 
מיקום 
 הפרויקט

 מועד 
רכישת 
 הקרקע

מועד תחילת 
הבנייה 
 בפרויקט

 מועד סיום 
 בנייה 

 חלק התאגיד
האפקטיבי 
בפרויקט 

)%( 

סה"כ יח"ד 
שנמכרו 
 (1בפרויקט)

מ"ר 
ממוצע 
 ליח"ד

סה"כ הכנסות שהוכרו 
 באלפי ש"ח

סה"כ עלויות שהוכרו 
 באלפי ש"ח

 סה"כ רווח גולמי שהוכר
 באלפי ש"ח

 סה"כ שיעור 
 רווח גולמי )%(

מחיר ממוצע למ"ר בש"ח 
 ( VAT)ללא מע"מ/

בתקופה 
 השוטפת

במצטבר 
מתחילת 

 *( הפרויקט
בתקופה 
 השוטפת

במצטבר 
מתחילת 

 *( הפרויקט
בתקופה 
 השוטפת

במצטבר 
מתחילת 
 *(הפרויקט 

בתקופה 
 השוטפת

במצטבר 
מתחילת 
 הפרויקט

בתקופה 
 השוטפת

במצטבר 
מתחילת 
 הפרויקט

 15,975 16,774 10% 2% 18,606 34 169,900 2,030 188,506 2,064 114 117 100% 07/2017 09/2014 2008 חיפה  Cטריו בנין 
 10,478 11,249 30% 29% 7,513 488 17,896 1,172 25,409 1,660 115 33 100% 11/2018 09/2016 2014 טירת הכרמל  2גלי כרמל שלב ב' בנין 
קרית אליעזר "מחיר 

 1למשתכן" בנין 
 8,136 - 13% 36% 7,644 485 50,361 869 58,005 1,354 126 56 100% 01/2020 10/2017 2016 חיפה 

קרית אליעזר "מחיר 
 2למשתכן" בנין 

 8,124 - 13% 27% 4,914 231 33,691 632 38,605 863 124 38 100% 01/2020 10/2017 2016 חיפה 

קרית אליעזר "מחיר 
 01/2020 10/2017 2016 חיפה 3למשתכן" בנין 

100% 
59 127 1,408 61,246 905 53,266 503 7,980 36% 13% - 8,092 

קרית אליעזר "מחיר 
 4למשתכן" בנין 

 01/2020 10/2017 2016 חיפה
100% 

60 116 3,002 57,696 2,348 50,315 654 7,381 22% 13% 9,924 8,175 

 14,955 14,272 18% 20% 5,293 1,212 23,620 4,760 28,913 5,972 132 16 100% 02/2020 02/2018 2009 נתניה  2בנין  407אגמים מגרש 
 9,569 9,051 23% 18% 7,167 131 24,271 601 31,438 732 104 36 100% 08/2019 05/2017 2015 חריש 4חריש שכונת הפרחים בנין 

 קרית מוצקין 
 03/2020 08/2017 2015 קרית מוצקין 902"מחיר למשתכן" 

100% 
113 120 27,256 119,654 21,586 99,100 5,670 20,554 21% 17% 8,861 8,833 

 38תמ"א מסגרת פרויקטים ב
וקריית רמת גן 

 אונו
2012-
2014 1-12/2017 8/19-01/20 

100% 
74 100 25,441 177,006 19,519 136,773 5,922 40,233 23% 23% 25,393 24,219 

 .בינוי פינויובעסקאות  בעין קומבינציה בעסקאות הבעלים חלקי את כולל אינו אך ,כאלה לחברה שיש ככל, בפרויקט השותפים חלקי את כולל סה"כ יחידות שנמכרו בפרויקט (1)

 .IFRS15*( לא כולל הכנסות ועלויות שנזקפו ישירות לעודפים במסגרת יישום לראשונה של 
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  :קרקע תודותע .ה

 

 
 שם עתודת הקרקע

מספר 
 הערה

 נתונים כלליים על הפרויקטים -עתודות קרקע 
 )נתונים כספיים נקובים באלפי ש"ח לכל פרויקט(

 מיקום
 עתודת
 הקרקע

 

 מועד
 רכישת
 עתודת
 הקרקע

 

 עלויות הקשורות בעתודת הקרקע, ליום האחרון של שנת הדיווח

חלק התאגיד 
האפקטיבי 

בעתודת 
 הקרקע )%(

 

שטח עתודת 
 הקרקע מ"ר

 זכויות בנייה בעתודת הקרקע

   
 מצב תכנוני נוכחי

 מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן  (*)

  

 עלות
 מקורית

 של עתודת
 הקרקע )א(

 עלויות
 תכנון

פיתוח ואחרות 
 שהוונו לקרקע )ב(

עלויות 
מימון 
שהוונו 

 לקרקע )ג(

ירידות 
ערך 

שנרשמו 
במצטבר 

 )ד(

סה"כ עלות נוכחית 
של הקרקע בספרים 

 31.12.20ליום 
  )א(+)ב(+)ג(+)ד(

יח"ד  
  לשיווק )#(

מ"ר 
ממוצע 
  יח"ד )#(  ליח"ד

מ"ר 
ממוצע 
 סטטוס הליכי תכנון  ליח"ד

קריניצי החדשה מגרשים 
  2008  רמת גן  2 111+112+301+302

 קומבינציה
 בתמורות

+  +מזומן
שרותי בניה 

 , בהליך רישוי.תב"ע בתוקף  -  -  113  65  3,400  %33  13,671  -  509  3,1621  למסחר
  ., בהליך רישויתוקףבתב"ע   -  -  011  521  5,200  %100  70,389  -  3,108  281,4  63,000  2018  נתניה  3 אשדר גלי נתניה  

מכבי יפו "מחיר 
  95  035  97  340  6,601  %50  290,087  -  9,795  6,92525  23,367  2018  יפו-תל אביב 4 למשתכן"

, בהליכי בקשות תב"ע בתוקף
, כולל הקלה להיתרים

 . לתוספת יח"ד

חוף הצוק מגדל דרומי+ 
  -  162  19,985  %50  893,162  -  -  )**( 417,72  90,476  1995  יפו-תל אביב 5 צפוני + קוטג'ים

יח"ד  116
מגורים+ 

198 
  -  מלונאות

חדשה הכוללת שינוי  תב"ע
 ייעוד למגורים ולמלון אושרה

 . למתן תוקף בתנאים

  107  300 -כ   -  -  27,699  %33  5645,1  -  -  166,14  30,990  2002  רמת אפעל 6 רמת אפעל
חדשה הופקדה תב"ע 

  .להתנגדויות
 תב"ע בתוקף.      301  69  3,535  %100  165,053  -  387  9,666  155,000  2020  יפו-תל אביב 7 נאות אפקה

 .מוקפאתתב"ע   -  22  -  -  -  %50  -  -  -  -  -  1996  אלפי מנשה  8 אלפי מנשה  -אשרון 
 
 .בינוי פינויובעסקאות  בעין קומבינציה בעסקאות הבעלים חלקי את כולל אינו אך ההבני שירותי ואת ,כאלה לחברה שיש ככל, בפרויקט השותפים חלקי את יםכולל בפרויקט והעלויות "דיח מספר)*(    
 .שהוכרו לרווח והפסד עלויות הבניה של המגדל הדרומי את כולללא )**(  
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  :)עתודות קרקע( הערות
על  במקרקעין בשכונת רוממה בירושלים. מסך המכירות עם בעלי קרקע %50-(, בעסקת קומבינציה בתמורות בשיעור של כ"היזם"התקשרה יחד עם שותף בחלקים שווים ) החברה - ג'רוזלם פוסט   .1

 היזםיח"ד.  204בהתאם לדרישת בעלי הקרקע הוכנה והוגשה תכנית נוספת לפיה על כשני שליש משטח המגרש המאושר לבנייה יוקמו  .יח"ד 129להקמת שלושה בניינים ובהם המקרקעין אושרה תכנית 
הקרקע על פי  לבעלי יםהמגיעתמורה ה מכספי תחילה תפרע ההלוואה. ההסכם לתנאי בהתאם ריבית הנושאת"ח( ש מיליון 22 -כ החברה)חלק  הקרקע לבעלי"ח ש מיליון 44 -כ של בסך הלוואה העמיד

התקבל מכתב מהוועדה המקומית  ,2021בחודש ינואר המאזן, לאחר תאריך  .הקרקע לבעלי ההלוואה לצורך העמדתה את יזםעמיד להש מוסד פיננסילטובת  אהמקרקעין נרשמה משכנת עלההסכם. 
 מבעלי הקרקע ובו הודיעו על ביטול ההסכם. בכוונת הצדדים להתחיל בוררות בפני בורר מוסכם., קיבל היזם מכתב 2021בחודש פברואר ירושלים לפיו התכנית אינה בתוקף. 

 בהסכם מזומן, קומבינציה ושירותי בניה למגרשיםעם בעלי קרקע פרטיים ו( "היזמים"צ.מ.ח המרמן בע"מ )-( בע"מ ו1965התקשרה עם אזורים בנין )החברה  - 302+301+112111+קריניצי החדשה מג'    .2
  מ"ר. 1,000של  עיקרי יח"ד ושטח מסחרי 56. ניתן לבנות על המגרשים גן-מתחם "המשולש הגדול" שברמתאלו, אשר הם חלק מ

יח"ד  32)כולל  יח"ד 521הכולל בהליך התמחרות שבוצע במסגרת מכרז, במגרש בנתניה. על פי התכנית החלה על המגרש, ניתן להקים עליו פרויקט זכתה החברה  2018אפריל חודש ב – אשדר גלי נתניה    .3
 המקרקעין רשומה משכנתא לטובת מוסד פיננסי.  עלמ"ר.  110בשטח עיקרי ממוצע של  (2020נוספות שאושרו לאחר שתכנית שהגישה החברה לתוספת יחידות דיור אושרה בשנת 

( המיועד בעיקרו 110,111,112מגרשים ) 3החברה וצד ג' בחלקים שווים ב"מכרז מכבי יפו" לחכירת מתחם הכולל זכתה שותפות מוגבלת בה מחזיקה  2018ספטמבר חודש ב – מכבי יפו "מחיר למשתכן"    .4
יח"ד מיועדות למכירה לרוכשים הזכאים להיכלל במסגרת תכנית "מחיר  163)מתוכן  עיקרי מ"ר מסחרי 1,400 -יח"ד ולכ 340המתחם מיועד לבניית  למגורים, בשכונת "דקר" שבחלקה המזרחי של יפו.

יח"ד יוענקו למדינה ללא תמורה(. במסגרת המכרז, על השותפות למכור יחידות דיור בפרויקט לזכאים להיכלל בתכנית "מחיר למשתכן" במחיר  3 -יח"ד מיועדות למכירה בשוק החופשי ו 174למשתכן", 
על המקרקעין רשומה . בכוונת השותפות להגיש בקשה להקלה לתוספת יחידות דיור בפרויקט. (ממועד קבלת היתר בניה )צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ש"ח למ"ר דירתי בתוספת מע"מ 14,900של 

 משכנתא לטובת מוסד פיננסי.

תכנית  הינם הבעלים, בחלקים שווים ביניהם, של חטיבת קרקע אשר ייעודה על פי"( הבעלים" -" והצד השלישיבה )להלן: " או לבעלי עניין שאינו קשור לחברהיחד עם שותף צד שלישי, החברה  -חוף הצוק  .5
(. טמרס "טמרס"נופש בע"מ )להלן  יחידות נופש לטמרס 52יחידות נופש. הבעלים משכירים  161החברה והשותף הקודם השלימו בנייתו של המגדל הדרומי הכולל  הינו למלונאות, תיירות קיט ונופש. תקפה

יחידות נופש, הקמת המגדל הצפוני  129יחידות נופש נוספות שנמכרו ונמסרו ע"י החברה ושותף קודם לרוכשים שונים. החברה והשותף הקודם קיבלו היתר למגדל הצפוני הכולל  13מנהלת במסגרת המלון 
ועדת משנה להתנגדויות  החליטה 2021בפברואר  חודשב .התב"ע החדשה"(")להלן:  לשינוי התכנית החלה על החלק שטרם נבנה במקרקעיןנון מול רשויות התכ ועלופסקה ותוקף ההיתר פקע. הבעלים פה

מ"ר עיקרי  500יחידות ובחלק הצפוני תותר הקמת  198המערבי והצפון מערבי תותר הקמת בית מלון הכולל לפחות  יח"ד, בחלק 116לפיה בבניין הצפוני תותר הקמת  לאשר את התכניתשל הועדה המחוזית 
 (,2021-01-014989)אסמכתא מס':  2021בפברואר  7מיום  ( לדוחות הכספיים השנתיים ודיווחים מיידיים3)ב'9. לפרטים נוספים ראה ביאור מוסד פיננסיעל המקרקעין רשומה משכנתא לטובת  .למסחר

 (.040413-01-2019)אסמכתא מס':  2018במאי  21( ומיום 062151-01-2018: )אסמכתא מס' 2018ביולי  10(, מיום 013081-01-2019)אסמכתא מס':  2019בפברואר  14מיום 

 , הכוללתתכנית דונם. 37 -כ בשטח כולל של  119, 66, 55, 531, 45חלקות  6174)בחלקים שווים ביניהן(, חטיבת קרקע ברמת אפעל הידועה כגוש שני צדדים נוספים , ביחד עם רכשה החברה - רמת אפעל .6
 9לפרטים נוספים ראה ביאור  .2020דש אוגוסט בחותל אביב  של מחוז הועדה המחוזית לתכנון ובניה )לאחר השלמת התנאים( ע"י הופקדה להתנגדויותבשטחה גם את הקרקע בבעלות החברה ושותפיה, 

-2018 ,2019-01-083988 ,2020-01-081196)אסמכתאות מס': 2018בפברואר  13ומיום  2018בפברואר  27 , מיום2019בספטמבר  26 מיום ,2020באוגוסט  19מיום  ( לדוחות הכספיים ודיווחים מיידיים1ב')
  , בהתאמה(.2018-01-012111 -ו 01-015813

 -בתוקף כ מתארפי תכנית  הקרקע ניתן להקים . על6625בגוש  1357הידועה כחלקה  , התקשרה החברה בהסכם לרכישת זכויות בקרקע בשכונת נאות אפקה בתל אביב2020בחודש נובמבר  -נאות אפקה .7
 רכישת הקרקע.הלוואה לצורך ה את חברהעמיד להש מוסד פיננסילטובת  אהמקרקעין נרשמה משכנת עליחידות דיור.  69

אשר על פי תכנית מתאר תקפה יועדה  ,הינה בעלת זכויות בקרקע באלפי מנשה ע"י החברה ואינה פעילה נכון למועד דוח זה(, %50אשרון )קרני שומרון( בע"מ )מוחזקת בשיעור  - אלפי מנשה -אשרון .8
התכנית מוקפאת בשלב זה בהיעדר החלטת ממשלה לאישור בניה יח"ד צמודי קרקע.  22להפקעה לצורכי ציבור. אשרון )קרני שומרון( בע"מ מקדמת תכנית מתאר חדשה לפיה בחלק מהקרקע תותר הקמת 

 מעבר לגבולות הקו הירוק.
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  :בינוי ואחרים פינוי מסוג רויקטיםפ .ו

 שם הפרויקט
מספר 
 הערה

 נתונים כלליים על הפרויקטים -פרויקטים מסוג פינוי בינוי ואחרים 
 )נתונים כספיים נקובים באלפי ש"ח לכל פרויקט( 

 מקום
 הפרויקט

חלק התאגיד 
 האפקטיבי

בעתודת הקרקע 
)%(  

מספר 
יח"ד 
  סוג התקשרות (*משוער )

 חזוי מועד
 "עתב לאישור

כמות יח"ד 
 לפינוי

שיעור דיירים 
שחתמו על 

הסכם מתוך 
 סטטוטורי תכנוני מצב סך הדיירים

  175 -כ  %100  גני תקוה - פגירסקי
קומבינציה 

 -  -  2023  ושירותי בניה
אושרו להפקדה ע"י הועדה  6716תכנית המתאר הכוללנית ליישוב וכן התכנית הפרטנית לגוש 

  . תכנית המתאר הופקדה והחברה נערכת להגשת התנגדות.2020 המחוזית בספטמבר

  %100  כפר סבא 1 )נסימי(כפר סבא צפון 

 800 -כ
יח"ד 

+25 
דונם 

 -  -  2025  קומבינציה  מסחר

תכנית המתאר הכוללנית לעיר כפר סבא, הכוללת גם את מקרקעי נסימי, הוגשה ע"י הוועדה 
ביחד עם בעלי  ,ע"י בע"ק ואשדרלתכנית הוגשה התנגדות המקומית לוועדה המחוזית. 

אודות תיקונים בתכנית נתקבלה החלטת הועדה המחוזית  2020בספטמבר מקרקעין סמוכים. 
 ב'. לאחר הפרסום החברה תשקול הגשת התנגדות. 106מה מחדש לפי ס' המתאר והתא

 -  -  בתוקף  קומבינציה  150-כ   %100  רמה"ש 2 רצועת הנופש –נווה גן צפון 
הועדה המקומית הפקידה להתנגדויות תכנית הכוללת שינויים לעומת התב"ע תב"ע בתוקף. 

 נתקבלו תיקי מידע להיתרי בניה.. בכוונת החברה להגיש התנגדות לתכנית השינוייםהתקפה, 

  %73  76  2022  פינוי בינוי  022  %100  הוד השרון 3,4 בן גוריון 
המתחם הוכרז כמתחם פינוי בינוי, תכנית אושרה עקרונית ע"י מהנדס העיר, החברה מקדמת 

 הגשת מסמכי תכנית לוועדה המקומית.

  %70  150  2025  פינוי בינוי  400  %100  הוד השרון 3,4 משה שרת
מדיניות עירונית עדכנית להתחדשות עירונית, על פיה מיועד המתחם לפינוי  2020אושרה ביולי 

 במגעים עם הרשות המקומית, טרום תכנון. החברה בינוי. 

 %83  182  בתוקף  פינוי בינוי  564  %75  תל אביב 3,4 )עמישב( המאבק –השלום 
תכנית עיצוב  לאיחוד וחלוקה הועברה לוועדה המקומית לקראת דיון לאישור להפקדה. כניתת

 אדריכלי בתהליך אישור מול העירייה.

 %97  104  בתוקף  פינוי בינוי  395  %75  קרית אונו 3,4 השקד

 בתוקף –הכוללת יח"ד הנדרשות כ"קרקע משלימה"  תכניתיח"ד בתוקף.  195הכוללת  תכנית
. מתנהלים מגעים עם רמ"י בדבר בכוונת החברה לבקש איחוד מגרשים בקרקע המשלימה

 רכישת הקרקע המשלימה.
  למתן תוקף בתנאים.הכוללת גם את מקרקעי הפרויקט אושרה  תכנית %85  80  2021  פינוי בינוי  240  %100  אונו קרית 3,4 הצבר

 %94  146  2021  בינוי פינוי  474  %100  הרצליה 3,4 )אמירי הצפון( הרצליה
והתקיים דיון בועדת הערר המחוזית. , יםערר ו. הוגשאושרה למתן תוקף בתנאים תכנית

  בהמתנה להחלטת ועדת הערר. 

 %53  72  2024  פינוי בינוי  216  %100  הרצליה 3,4 רבי עקיבא
תקיים צפוי לה מפגש שיתוף ציבור יציאה להליך שיתוף ציבור.על ידי הועדה המקומית אושרה 

 . 2021בחודש מרס 
 הוגשה תכנית עיצוב לאישור העירייה.תוקף. בלאחוד וחלוקה  כניתתוקף. תבמתארית  תכנית %100  55  בתוקף  פינוי בינוי  180  %75  רמת גן 3,4 המבדיל

 %79  68  2023  פינוי בינוי  206  %100  רמת גן 3,4 אבא הלל
לבקשת לשכת  החברה פועלת להשלמת תנאי סף לקליטתה. חוזית.הוגשה לוועדה המ תכנית

 .התקיים דיון בועדה המקומיתהתכנון המחוזית 

 %85  116  2021  פינוי בינוי  500  %100  ירושלים 3,4 גילה
חלטה עקב דרישת הוועדה . טרם התקבלה העדה המחוזיתוהתנגדויות בושמיעת התקיים דיון 

 .מטלות ציבוריות לחייב את היזם בביצועהמקומית 

 %62  377  2021  פינוי בינוי  1,250  %65  ירושלים 3,4 מעגלי יבנה
 תוקף הוארך בשנההתוכנית נקלטה בוועדה המחוזית.  כנית.תההעירייה הצטרפה כמגישת 

77,78. 

 %37  59  בתוקף  פינוי בינוי   255  %50  ירושלים 3,4 טהון
כנית לקדם ת בתוקף. לאחר התקדמות בחתימות החברה ושותפתה בפרויקט עתידות תכנית

 ולהוציא היתרי בניה.איחוד וחלוקה באופן שניתן יהיה להקים את הפרויקט 
 צוות התכנון העירוני. להתוכנית הוצגה  %28  197  2025  פינוי בינוי  608  %60  תל אביב 3,4 יצחק שדה

 %60  60  2021  פינוי בינוי  136  %100  תל אביב 3,4 עמינדב 
מסמכי התכנית עודכנו בהתאם להערות והועברו לסבב הערות למחלקות העירייה השונות 

 עדה המקומית.ובו לקראת שיבוץ לדיוןונתקבלו הנחיות לתיקון המסמכים 

 %84  148  2023  פינוי בינוי  636  %100  חיפה 3,4 טשרניחובסקי
השכונתית  תכנון בהתאמה לתכנית האב, מגורמי התכנון בעירייהקבלת אישור עקרוני בשלבי 

 להתחדשות עירונית. 

 %33  350  2023  פינוי בינוי   750  %50  גבעתיים 3,4 חנה סנש 
הוצגה חלופה תכנונית בפני הועדה המקומית והועדה המחוזית להטמעה בתכנית המתארית 

 שאושרה להפקדה. עם הפקדתה תוגש התנגדות. של העיר 
 .פורסמו הקלות להתנגדויות .הוגשה בקשה להיתר .אושרה יתכנית עיצוב ארכיטקטונ %96  48  בתוקף  38תמ"א   103  %100  תל אביב 3,4 151שדרות ירושלים 

 %65  144  2023  פינוי בינוי  484  %37.5  תל אביב 3,4 ארבר
אביב להיקף הזכויות. תיאום התכנון עם צוות דרום -עיריית תלעקרוני מישור אהתקבל 

 .לקראת אישור פורום תכנון מהנדס העיר במינהל ההנדסה
 בוועדה המקומית. אושרה בתנאים בקשה להיתר %96  55  בתוקף  38תמ"א   102  %100  תל אביב 3,4 צירלסון

 טרום תכנון, בשלבי קידום חתימות. %91  31  בתוקף  38תמ"א   80  %100  תל אביב 3,4 פנקס
תמ"א מסגרת פרויקטים ב

 100%)עסקאות ללא  38
 3,4 חתימות(

, גבעתיים, ר"ג,  כפר סבא

קרית אונו, , רעננהרמה"ש, 

 - -  421  בתוקף  38תמ"א   1,105  %94  ות"א  הרצליה
 כולל יח"ד בעלי קרקע. )*(
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  :(אחרים)לפרויקטים  רותעה
 

"( לבין החברה, לפיו רכשה החברה את זכויות הבעלים בחטיבת קרקע בכפר סבא הידועה הבעלים") הקרקע בעלי, נחתם הסכם קומבינציה, בין 1999בדצמבר  20ביום  - )נסימי( קרקע בכפר סבא  צפון .1
יבה החברה להקים על המקרקעין שכונת מגורים בהיקף שיאושר בתב"ע מס' "(. על פי תנאי העסקה, התחיהמקרקעין"ם )דונ 114 -בשטח כולל של כ 6431בגוש  8וחלקה  6432בגוש  2, 3, 4, 5, 30, 31כחלקות 

", בהתאמה(, למכור את יחידות הדיור בפרויקט, בתנאים ובמועדים הקבועים בהסכם, לבצע את עבודות הפיתוח וכן הפרויקט" -" והתב"ע") 1999באפריל  8ום אשר הוגשה לוועדה המחוזית בי 1/70/4כס/

. אשר צמוד לשער הדולר המפורט בהסכם up scale -( בתוספת מע"מ כדין. בנוסף, התחייבה החברה לתשלום תמורה נוספת לבעלים לפי מנגנון ה40%לקם בתקבולי המכירות בפרויקט )להעביר לבעלים את ח
)לפני הקלות(.  812 -יפחת מ ,שיאושר לבניה על פי התב"ע יח"דו/או ככל שמספר  חודשים ממועד חתימת ההסכם לא תאושר התב"ע 36לבעלים לבטל את ההסכם במידה ובמהלך  ההסכם כולל תנאי מפסיק

. בהתאם להוראות ההסכם ערבה קבוצת אשטרום להבטחת קיום כל ההתחייבויות )לרבות הכספיות( המתחם הנדון הכוללת גם אתלכל העיר  תכנית מתאר ומקדמת דחתה את התכנית הנ"ל  עיריית כפר סבא
 לפרק ד לדוח זה.  22בתקנה  2י ההסכם. לפרטים אודות ערבות קבוצת אשטרום ראו סעיף של החברה על פ

דונם  47ברמת השרון, בשטח כולל של  6617בגוש  10-6החברה התקשרה בעסקת קומבינציה עם בעלי קרקע במקרקעין הידועים כחלק מחלקות  2002בשנת  - רמת השרון-רצועת הנופש–נווה גן צפון .2
ים. עיריית רמת השרון ומנהל מקרקעי ישראל "(. המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה תכנית מתאר לפיה ניתן יהיה לבנות על חטיבת קרקע בה נמצאים גם מקרקעי הפרויקט, פרויקט למגורהמקרקעין)"

בהם ניתן  5+11הוקצו זכויות במגרשים  לבעלי הקרקע עמם התקשרה החברהשאושרה,  ,על חטיבת קרקע בה נמצאים גם מקרקעי הפרויקט. בעקבות התכנית המפורטת 1010קידמו תכנית מפורטת רש/
מ עם בעלי זכויות נוספים במקרקעין עמם התקשרה בהסכם קומבינציה חדש ובעקבות התקשרות זו )וכפי שנדרש בהתאם להוראות הסכם "החברה ניהלה מו 2018יח"ד. במהלך שנת  122להקים סה"כ 

בנוסף החברה התקשרה בעסקה  מזכויות בעלי הקרקע. 53%כאשר עפ"י תנאי העסקה המעודכנים לחברה הוקצו  ,2002( נערך תיקון והארכת מועדים בהסכם הקומבינציה משנת  2002הקומבינציה משנת 
יח"ד אשר סירבו לחתום על התוספת להסכם הקומבינציה.  1 -הוגשה תביעה לפירוק שיתוף כנגד בעלי זכויות לכיח"ד.  4 -של חלק מהבעלים במקרקעין להם הוקנתה הזכות לכ םבמזומן של זכויותיה הלרכיש

לקידום החברה תפעל  הועדה המקומית הפקידה להתנגדויות תכנית הכוללת שינויים לעומת התכלית המאושרת. .העל הסכם הקומבינציחתמו בעקבות התביעה חזרו בהם בעלי הזכויות מסירובם והם 
 המקודמת ע"י הרשות המקומית. העיצוב האדריכליהשלמת תכנית  מתן תוקף לתכנית השינויים שמקדמת הועדה המקומית ולאחר מימוש התכנית המפורטת לאחר

לחברה שותף, החברה מעמידה מימון לפרויקט גם בגין חלק השותף בינוי", חלקם עם שותפים )בחלק מהפרויקטים בהם  -החברה מקדמת מספר פרויקטים במתכונת של "פינוי  - בינוי פינויב םפרויקטי .3
מורה לקבלת חלק מהתקבולים ו/או מהרווחים תמורת ריבית(. מעת לעת מתקשרת החברה עם צדדים שלישיים לצורך קבלת שירותים בקשר לארגון והקשר עם הדיירים המפונים בפרויקטים הללו בת

בינוי", לפיה הדיירים יפנו את דירותיהם הישנות, -במסגרת חוזית עם דיירים במתחמים אשר בהם ניתן לדעתה להקים פרויקטים של "פינוי ים)והשותף( מתקשר בפרויקט.  במסגרת פרויקטים אלו החברה
בלת אישור לתב"ע חדשה, קבלת הסכמת כל הדיירים, הכרזת הפרויקט יקבלו מימון לשכירת דירה לתקופת הפינוי, ולאחר מכן יקבלו דירות חדשות בפרויקט שיוקם. ביצוע הפרויקטים מותנה, בין היתר, בק

מרבית הרשויות המקומיות כיום  כי יצוין .לחברה חיוב בהיטל השבחה בסכום שעדיין מאפשר כדאיות כלכלית /אחד מהתנאים המתלים בהסכם עם הדיירים הינו פטור מתשלום היטל השבחה .במסלול מיסוי
 ובקביעת התנאים המתלים. ה נשקל בכל פרויקט בבדיקה כלכליתוגורם זהיטל השבחה ב חייבותמ

 
 חתימות מצד הדיירים בעלי הזכויות בקרקע. %100והן בפרויקטים מסוג פינוי בינוי נדרש  38הן בפרויקטים מסוג תמ"א  - 38שיעור הסכמה נדרש להתחלת פרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א  .4

, רשאים הדיירים לפנות למפקח על תנאים מספר לקיום בכפוף לפרויקט בניה היתר להוציא ניתן לפי וועדה והחלטת חתימות מצד הדיירים 66%במקרה של  (חיזוק והוספה) 38/1בפרויקטים מסוג תמ"א 
 והחלטת חתימות מצד הדיירים 80%, במקרה של (הריסה ובנייה ) 38/2א בפרויקטים מסוג תמ". 2008 –הבתים המשותפים בתביעה מכח חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח 

, רשאים הדיירים לפנות למפקח על הבתים המשותפים בתביעה מכח חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תנאים מספר לקיום בכפוף לפרויקט בניה היתר להוציא ניתן לפי וועדה
  .2006-(, תשס"ועידוד מיזמי פינוי ובינויחתימות ותכנית בהפקדה לפנות בתביעה לבית המשפט בהתאם לחוק פינוי ובינוי ) 80%בפרויקטים מסוג פינוי בינוי רשאים הדיירים במקרה של . 2008 –תשס"ח 
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 מידע נוסף על פרויקטים שאינם מהותיים מאוד .ז
 

 ביצועקבלן   מידע על אשראי לליווי הפרויקט  שם הפרויקט
 

תקרת 
אשראי 
 פיננסי

 במליוני ש"ח

יתרה לניצול 
אשראי 
פיננסי 

לתאריך 
 המאזן

 במליוני ש"ח

תקרת אשראי 
 ערבויות

 במליוני ש"ח

יתרה לניצול 
ערבויות 
לתאריך 

 המאזן
 במליוני ש"ח

סה"כ מסגרת 
 אשראי

 במליוני ש"ח
Non- Recourse ? 

 כן/לא
טווח ריביות 
 אשראי פיננסי

 ריבית צמודה/
 צמודהלא 

עמידה בתנאי 
הסכם הליווי 

לתאריך המאזן 
ולתאריך הדוח 

 חלק החברה )כן/לא(

התאגיד משמש 
 כקבלן ראשי ?

 )כן/לא(
סוג התקשרות 
 עם קבלן ראשי

כיסוי אחריות 
בגין בדק על 

ידי קבלן ראשי 
 )כן/לא(

הצמדת תמורה 
? )לא 

צמוד/מדד 
 תשומות/ אחר(

 1403מגרש אגמים 
 (1+2)בניינים 

 כן לא צמודה 1.0%פריים +  לא 232.5 219 232.5 72 101
 

מדד תשומות  כן פאושלי)*( לא 100%

 בניה למגורים

 1405מגרש אגמים 
 (1+2)בניינים 

 כן לא צמודה 0.45%פריים +  לא 235 180.5 185 50 50
 

מדד תשומות  כן פאושלי)*( לא 100%

 בניה למגורים

מחיר  -החותרים
 למשתכן

מדד תשומות  כן *(פאושלי)  לא 100% כן לא צמודה 0.6%פריים +  לא 215 0 195 24 24
 בניה למגורים

 נחלת יהודה 
מדד תשומות  כן פאושלי  לא 100% כן לא צמודה 0.6%פריים +  לא 437 335 437 43 123

 בניה למגורים

אשדר פרדס קריית 
 25-26אונו מגרשים 

מדד תשומות  כן (פאושלי)*  לא 100% כן לא צמודה 0.2%פריים +  לא 607  607 68 250

 בניה למגורים

 טינארק
מדד תשומות  כן (פאושלי)*  לא 100% כן לא צמודה 1%פריים +  לא 970 383 *()*970 100 100

 בניה למגורים

 טאגור
מדד תשומות  כן *()פאושלי לא 100% כן לא צמודה 0.4%פריים +  לא 750 275 )**(633 117 117

 בניה למגורים

 6-7כפר יונה בנין 
מדד תשומות  כן פאושלי לא 100% כן לא צמודה 0.7%פריים +  לא 387 22 347 40 40

 בניה למגורים

 1+2מונוסון בנין 
מדד תשומות  כן פאושלי לא 100% כן לא צמודה 0.75%פריים +  לא 276 10 )**(276 13 13

 בניה למגורים

 5מונוסון בנין 
מדד תשומות  כן פאושלי לא 100% כן לא צמודה 0.75%פריים +  לא 142 12 )**(142 7 7

 בניה למגורים

 3-4מונוסון בניינים 
מדד תשומות  כן פאושלי לא 100% כן לא צמודה 1%פריים +  לא 282.5 177.8 )**(282.5 42 42

 בניה למגורים

 חריש בניינים 
1-3 

40 40 377 
 

351 377 
 

מדד תשומות  כן פאושלי*(  לא 100% כן לא צמודה 0.8%פריים +  לא
 בניה למגורים

מע"ר גני תקווה 
 (100%)מוצג ב

מדד תשומות  כן *(פאושלי)  לא 50% כן לא צמודה 1%פריים +  לא 539 249 *()*539 0 0

 בניה למגורים

מודיעין מע"ר 
 "מחיר מטרה"

תשומות מדד  כן פאושלי לא 100% כן לא צמודה 0.35%פריים +  לא 300 26 237 63 63

 בניה למגורים

 אטינג 
מדד תשומות  כן פאושלי לא 100% כן לא צמודה 0.6%פריים +  לא 164 99 164 24 24

 בניה למגורים

מסגרת פרויקטים ב
 38תמ"א 

-0.8%פריים +  לא 881 389 )**(840 125 125
0.9% 

חלק כן וחלק  ל.ר
 נחתם טרם

מדד תשומות  כן פאושלי לא 100%

 בניה למגורים
 

 לפרק ד'. 22קבוצת אשטרום. לפרטים ראו תקנה ממבצע הינו הקבלן ה )*(

 התחדשות עירונית.קומבינציה כולל ערבות בעלי קרקע בעסקאות  )**(
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 :תרגישו ניתוח .ח

 
 ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר 

 נתונים כולל שותפים )אלפי ש"ח( 100%
 במחיר המכירה[]ביחס לשינויים 

 של עליה השפעת  
במחירי  %10

המכירה על 
הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר

 של עליה השפעת
במחירי  %5

על הרווח המכירה 
 הגולמי שטרם הוכר

 רווחסה"כ 
 שטרם גולמי

 הוכר

 של ירידה השפעת
במחירי  %5

על המכירה 
הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר

ירידה  השפעת
במחירי  %10 של

על המכירה 
הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 פרויקטים בהקמה

 (2,335) (1,168) 5,507 1,168 2,335 1חריש שכונת הפרחים שלב ג' בנין 
 (2,159) (1,079) 5,076 1,079 2,159 2חריש שכונת הפרחים שלב ג' בנין 
 (1,981) (991) 4,899 991 1,981 3חריש שכונת הפרחים שלב ג' בנין 

 (1,137) (568) 5,504 568 1,137 6כפר יונה בנין 
 (2,734) (1,367) 11,519 1,367 2,734 7כפר יונה בנין 
 (7,768) (3,884) 29,629 3,884 7,768 1בנין  1403אגמים מגרש 
 (9,971) (4,986) 33,914 4,986 9,971 1בנין  1405אגמים מגרש 

 (17,462) (8,731) 17,233 8,731 17,462 1נחלת יהודה בית 
 (15,831) (7,915) 15,360 7,915 15,831 2נחלת יהודה בית 

 - - 731 - - 1מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 
 - - 788 - - 2מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 
 - - 726 - - 3מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 

 (742) (371) 2,153 371 742 1מונוסון בנין 
 (1,012) (506) 3,020 506 1,012 2מונוסון בנין 
 (5,778) (2,889) 19,263 2,889 5,778 3מונוסון בנין 
 (4,819) (2,409) 20,222 2,409 4,819 4מונוסון בנין 
 (787) (394) 1,481 394 787 5מונוסון בנין 

 - - 8,692 - - מע"ר גני תקוה מסחר
 A 7,259 3,629 29,902 (3,629) (7,259)טאגור בנין 
 B 6,234 3,117 29,597 (3,117) (6,234)טאגור בנין 
 C  22,748 11,374 85,331 (11,374) (22,748)טאגור בנין 

 A 5,276 2,638 48,431 (2,638) (5,276)רקנאטי בנין 
 B 4,510 2,255 50,316 (2,255) (4,510)רקנאטי בנין 
 C 7,676 3,838 49,795 (3,838) (7,676)רקנאטי בנין 

 טירת הכרמל החותרים 
 - - 515 - - 1"מחיר למשתכן" בנין 

 טירת הכרמל החותרים 
 (70) (35) 645 35 70  2"מחיר למשתכן" בנין 

 קריית אונו 
  1בנין  25"מחיר למשתכן" מגרש 

9,811 4,906 9,360 (4,906) (9,811) 

 קריית אונו 
 2בנין  25למשתכן" מגרש "מחיר 

10,493 5,247 9,969 (5,247) (10,493) 

 קריית אונו 
  3בנין  25"מחיר למשתכן" מגרש 

10,275 5,138 9,507 (5,138) (10,275) 

 קריית אונו 
  1בנין  26"מחיר למשתכן" מגרש 

10,061 5,030 10,090 (5,030) (10,061) 

 קריית אונו 
 (10,447) (5,224) 10,859 5,224 10,447 2בנין  26"מחיר למשתכן" מגרש 

 קריית אונו 
 (9,527) (4,763) 9,638 4,763 9,527 3בנין  26"מחיר למשתכן" מגרש 

 (26,157) (13,078) 49,473 13,078 26,157 38תמ"א מסגרת פרויקטים ב
 (215,060) (107,530) 589,145 107,530 215,060 סה"כ:

 
 
 
 

 פרויקטים בתכנון 
)שנמכרו בהם יח"ד 
או שהוחל בשיווק 
 משמעותי שלהם(

 

 קריית אונו 
 (9,622) (4,811) 8,343 4,811 9,622 1בנין  21"מחיר למשתכן" מגרש 

 קריית אונו
 (11,120) (5,560) 9,924 5,560 11,120 2בנין  21"מחיר למשתכן" מגרש  

 קריית אונו 
 3בנין  21"מחיר למשתכן" מגרש 

10,852 5,426 9,690 (5,426) (10,852) 

 קריית אונו 
  4בנין  21"מחיר למשתכן" מגרש 

10,166 5,083 8,909 (5,083) (10,166) 

 קריית אונו 
  5בנין  23"מחיר למשתכן" מגרש 

10,820 5,410 8,714 (5,410) (10,820) 

 קריית אונו
  6בנין  23"מחיר למשתכן" מגרש  

11,319 5,659 9,063 (5,659) (11,319) 

 קריית אונו 
  7בנין  23"מחיר למשתכן" מגרש 

11,434 5,717 9,209 (5,717) (11,434) 

 (9,282) (4,641) 16,364 4,641 9,282 "מגדל אשדר" גני תקוה 
 (12,610) (6,305) 35,554 6,305 12,610 2בנין  1403אגמים מגרש 
 (12,577) (6,289) 40,600 6,289 12,577 2בנין  1405אגמים מגרש 

 (18,169) (9,085) 32,317 9,085 18,169 בניינים( 3) 38"א תמבמסגרת  פרויקטים
 (127,971) (63,986) 188,687 63,986 127,971 סה"כ:
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פרויקטים 

שהקמתם הושלמה 
ושמכירתם טרם 
 הושלמה במלואה

 (3,310) (1,655) 2,054 1,655 3,310 מגדל +שימור ומסחר –בתי סיידוף 
 (1,397) (699) 2,922 699 1,397 (204קריניצי החדשה )מגרש 
 (4,989) (2,495) 10,353 2,495 4,989 (205קריניצי החדשה )מגרש 

 - - - - -  1כפר יונה בנין 
 - - - - - 2כפר יונה בנין 
 (163) (81) 237 81 163  3כפר יונה בנין 
 - - - - -  4כפר יונה בנין 
 (148) (74) 306 74 148 5כפר יונה בנין 

 - - - - - 5בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 (231) (115) 593 115 231 6בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 (422) (211) 934 211 422 7בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 (363) (181) 736 181 363 8בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 (306) (153) 643 153 306 9בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 (270) (135) 579 135 270 10בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 (345) (173) 691 173 345 11בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 (244) (122) 784 122 244 3בנין  401אגמים מגרש 
 (287) (144) 823 144 287 1בנין  407אגמים מגרש 
 קרית מוצקין 

 (238) (119) 198 119 238 901"מחיר למשתכן" 

 (1,168) (584) 2,492 584 1,168 מע"ר גני תקוה בנין דרומי 
 (2,398) (1,199) 5,834 1,199 2,398 מע"ר גני תקוה בנין צפוני

 טירת הכרמל החותרים 
 - - - - - 3"מחיר למשתכן" בנין 

 טירת הכרמל החותרים 
 - - - - - 4"מחיר למשתכן" בנין 

 טירת הכרמל החותרים 
 - - - - - 5"מחיר למשתכן" בנין 

 (5,414) (2,707) 5,144 2,707 5,414 38תמ"א מסגרת פרויקטים ב
 (21,693) (10,847) 35,323 10,847 21,693 סה"כ:

 
 (364,724) (182,363) 813,155 182,363 364,724  סה"כ
 
 

 

 רגישות לרווח גולמי שטרם הוכרניתוח  
 נתונים כולל שותפים )אלפי ש"ח( 100%

 ]ביחס לשינויים בתשומות הבנייה[
 עליה השפעת  

 %10 של
בתשומות 

הבניה על הרווח 
הגולמי שטרם 

 הוכר

 של עליה השפעת
בתשומות  %5

הבניה על הרווח 
 הגולמי שטרם הוכר

 רווחסה"כ 
 שטרם גולמי

 הוכר

 ירידה השפעת
 %5 של

בתשומות הבניה 
על הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר

ירידה  השפעת
 %10 של

בתשומות 
הבניה על 

הרווח הגולמי 
 שטרם הוכר

 
 
 
 
 
 
 

  
 פרויקטים בהקמה

 459 229 5,507 (229) (459) 1חריש שכונת הפרחים שלב ג' בנין 
 347 173 5,076 (173) (347) 2חריש שכונת הפרחים שלב ג' בנין 

 371 185 4,899 (185) (371) 3הפרחים שלב ג' בנין חריש שכונת 
 483 242 5,504 (242) (483) 6כפר יונה בנין 
 1,121 560 11,519 (560) (1,121) 7כפר יונה בנין 
 3,766 1,883 29,629 (1,883) (3,766) 1בנין  1403אגמים מגרש 
 5,229 2,615 33,914 (2,615) (5,229) 1בנין  1405אגמים מגרש 

 8,645 4,323 17,233 (4,323) (8,645) 1נחלת יהודה בית 
 8,645 4,323 15,360 (4,323) (8,645) 2נחלת יהודה בית 

 210 105 731 (105) (210) 1מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 
 227 114 788 (114) (227) 2מודיעין מע"ר "מחיר מטרה" בנין 

 205 102 726 (102) (205) 3"מחיר מטרה" בנין  מודיעין מע"ר
 314 157 2,153 (157) (314) 1מונוסון בנין 
 390 195 3,020 (195) (390) 2מונוסון בנין 
 4,644 2,322 19,263 (2,322) (4,644) 3מונוסון בנין 
 4,950 2,475 20,222 (2,475) (4,950) 4מונוסון בנין 
 67 33 1,481 (33) (67) 5מונוסון בנין 

 752 376 8,692 (376) (752) מע"ר גני תקוה מסחר
 A (4,465) (2,233) 29,902 2,233 4,465טאגור בנין 
 B (4,578) (2,289) 29,597 2,289 4,578טאגור בנין 
 C  (9,855) (4,928) 85,331 4,928 9,855טאגור בנין 

 A (6,876) (3,438) 48,431 3,438 6,876רקנאטי בנין 
 B (7,030) (3,515) 50,316 3,515 7,030רקנאטי בנין 
 C (7,031) (3,515) 49,795 3,515 7,031רקנאטי בנין 
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 טירת הכרמל החותרים 
 274 137 515 (137) (274) 1"מחיר למשתכן" בנין 

 טירת הכרמל החותרים 
  2"מחיר למשתכן" בנין 

(299) (150) 645 150 299 

 קריית אונו 
  1בנין  25"מחיר למשתכן" מגרש 

(4,568) (2,284) 9,360 2,284 4,568 

 קריית אונו 
 2בנין  25"מחיר למשתכן" מגרש 

(4,887) (2,444) 9,969 2,444 4,887 

 קריית אונו 
 4,794 2,397 9,507 (2,397) (4,794)  3בנין  25"מחיר למשתכן" מגרש 

 קריית אונו 
 4,723 2,361 10,090 (2,361) (4,723)  1בנין  26"מחיר למשתכן" מגרש 

 קריית אונו 
 2בנין  26"מחיר למשתכן" מגרש 

(4,900) (2,450) 10,859 2,450 4,900 

 קריית אונו 
 4,473 2,236 9,638 (2,236) (4,473) 3בנין  26"מחיר למשתכן" מגרש 

 12,203 6,102 49,473 (6,102) (12,203) 38תמ"א מסגרת פרויקטים ב
 121,781 60,891 589,145 (60,891) (121,781) סה"כ:

 
 בתכנוןפרויקטים 

)שנמכרו בהם יח"ד 
או שהוחל בשיווק 
 משמעותי שלהם(

 

 קריית אונו 
 4,575 2,287 8,343 (2,287) (4,575) 1בנין  21"מחיר למשתכן" מגרש 

 קריית אונו
 2בנין  21"מחיר למשתכן" מגרש  

(5,287) (2,643) 9,924 2,643 5,287 

 קריית אונו 
 3בנין  21"מחיר למשתכן" מגרש 

(5,159) (2,580) 9,690 2,580 5,159 

 קריית אונו 
  4בנין  21"מחיר למשתכן" מגרש 

(4,833) (2,417) 8,909 2,417 4,833 

 קריית אונו 
  5בנין  23"מחיר למשתכן" מגרש 

(5,119) (2,560) 8,714 2,560 5,119 

 קריית אונו
 5,355 2,678 9,063 (2,678) (5,355)  6בנין  23"מחיר למשתכן" מגרש  

 קריית אונו 
 5,410 2,705 9,209 (2,705) (5,410)  7בנין  23"מחיר למשתכן" מגרש 

 6,280 3,140 16,364 (3,140) (6,280) "מגדל אשדר" גני תקוה 
 4,767 2,384 35,554 (2,384) (4,767) 2בנין  1403אגמים מגרש 
 5,229 2,615 40,600 (2,615) (5,229) 2בנין  1405אגמים מגרש 

 10,428 5,214 32,317 (5,214) (10,428)  38"א תמבמסגרת  פרויקטים
 62,442 31,223 188,687 (31,223) (62,442) סה"כ:

 
פרויקטים 

שהקמתם הושלמה 
ושמכירתם טרם 
 הושלמה במלואה

 942 471 2,054 (471) (942) מגדל +שימור ומסחר –בתי סיידוף 
 19 9 2,922 (9) (19) (204קריניצי החדשה )מגרש 
 54 27 10,353 (27) (54) (205קריניצי החדשה )מגרש 

 2 1 - (1) (2)  1כפר יונה בנין 
 2 1 - (1) (2) 2יונה בנין כפר 

 2 1 237 (1) (2)  3כפר יונה בנין 
 2 1 - (1) (2)  4כפר יונה בנין 
 3 1 306 (1) (3) 5כפר יונה בנין 

 2 1 - (1) (2) 5בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 1 - 593 - (1) 6בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 4 2 934 (2) (4) 7בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 4 2 736 (2) (4) 8בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 1 - 643 - (1) 9בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 29 14 579 (14) (29) 10בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 17 9 691 (9) (17) 11בנין  פרחיםחריש שכונת ה
 - - 784 - - 3בנין  401אגמים מגרש 
 - - 823 - - 1בנין  407אגמים מגרש 

 מוצקין  קרית
 4 2 198 (2) (4) 901"מחיר למשתכן" 

 237 118 2,492 (118) (237) מע"ר גני תקוה בנין דרומי 
 262 131 5,834 (131) (262) מע"ר גני תקוה בנין צפוני

 טירת הכרמל החותרים 
 38 19 - (19) (38) 3"מחיר למשתכן" בנין 

 טירת הכרמל החותרים 
 40 20 - (20) (40) 4"מחיר למשתכן" בנין 

 טירת הכרמל החותרים 
 40 20 - (20) (40) 5"מחיר למשתכן" בנין 

 304 152 5,144 (152) (304) 38תמ"א מסגרת פרויקטים ב
 2,009 1,002 35,323 (1,002) (2,009) סה"כ:

 
 186,232 93,116 813,155 (93,116) (186,232)  סה"כ
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 הפעילות של החברה  לנושאים משותפים לכל .4

  הון אנושי 4.1

  להלן פירוט מצבת כוח האדם בחברה בהתאם למבנה הארגוני: 4.1.1

 
31.12.2020 )*( 31.12.2019 31.12.2018 

    

 3 3 3 ניהול ואדמיניסטרציה

 24 24 30 וקשרי לקוחות כספיםחשבות, הנה"ח וגזברות 

 9 12 17 שיווק ומכירות

 9 9 14 הנדסה

 1 2 8 מקרקעיןו אגף תכנון

 9 11 14 התחדשות עירונית ובקרה תקציבית, פיתוח עסקי

 19 22 - אשדר בוטיק

 2 2 - פרויקטים מיוחדים

 76 85 86 סה"כ

  
, אישר דירקטוריון החברה לקדם מהלך של שינוי במבנה הארגוני של החברה, 2020בנובמבר  23ביום  )*(

 אשדר בוטיק בחברה, תשולב בתוך האגפים הקיימים בחברה. במסגרתו פעילות פרויקטים אשר נוהלה באגף
 במסגרת השינוי שולבו עובדי אגף אשדר בוטיק באגפי החברה השונים.

 מענקיםעובדי החברה מועסקים ע"י הסכמי עבודה אישיים. חלק מהעובדים מתוגמלים, מעת לעת, על ידי  
 אין. , ובכפוף להוראות הדיןבהתאם להישגים ולמאמץ המושקע על ידם, כפי שמוצאת לנכון הנהלת החברה

 .מעובדיה במי תלות לחברה

   :תרשים ארגוני 4.1.2

 

 השקעות בהכשרה, הדרכה ופיתוח ההון האנושי 4.1.3

החברה מקיימת הכשרות והדרכות לעובדים, בהתאם לתפקיד העובד ולצרכי החברה. עובדים נשלחים 
 ., בהתאם להחלטת הנהלת החברהוכיו"ב כנסיםלימי עיון, 

 
 
 



 

37 

 בחברה עניין ובעלי משרה לנושאי תגמול 4.1.4

 .להלן' ד לפרק 21ה תקנ ראולפרטים אודות תגמול לנושאי משרה ובעלי עניין, 

 
  מקרקעין ומתקניםרכוש קבוע,  4.2

מחשבים וכלי רכב שעלותו  משרדי מכירות, כולל ריהוט, ציוד משרדי,ה (מהותי)שאינו רכוש קבוע  לחברה
אלפי ש"ח, כולל רישום חשבונאי של התחייבות לשכר דירה  6,668הינה  ,2020בדצמבר  31המופחתת ליום 

 החברה .IFRS16 -, בהתאם לתקן חשבונאי 2019בינואר  1וליסינג על כלי רכב כרכוש קבוע החל מיום 

מ"ר בתמורה לשכ"ד שנתי בסכומים שאינם מהותיים  1,500 -ג', משרדים בשטח של כ דישוכרת מצד
 .לחברה

 

  הון חוזר  4.3

 ,1.78 -כ מיליון ש"ח המהווה יחס שוטף של 1,026 -לקבוצה הון חוזר בסך של כ 2020בדצמבר,  31ליום   
 .89.1 -כ שהיווה יחס שוטף של 9201בדצמבר,  31מיליון ש"ח ליום  1,073 -לעומת הון חוזר של כ

חתימת החוזה  תמורת המכירות נגבית מרוכשי דירות לאורך חיי הפרויקט, ובד"כ במתכונת הבאה: במועד
 ,היתרה משולמת במהלך ביצוע הפרויקט, כאשר ממחיר הדירה 20%לבין  7% משלם הרוכש בדרך כלל בין

 .השלמת הבניהמועד לאחר יר הדירה לתשלום ממח 10%-5%כאשר לרוב משאירים 

מוציאה החברה לרוכשי הדירות ערבויות  בדר"כ להבטחת התשלומים המשולמים על ידי רוכשי דירות,
בפרוייקטים  .1974-תשל"ה ה ,של רוכשי דירות על פי חוק הבטחת השקעותאו פוליסות ביטוח בנקאיות 

שהסתיימו וניתן לרשום הערות אזהרה, החברה אכן רושמת הערות אזהרה חלף מתן ערבויות בנקאיות או 
 פוליסות ביטוח.

ימים מתום חודש ביצוע  90 -ל 15 ביןהביצוע שלה אשראי לתקופות של החברה מקבלת מספקיה ומקבלני 
 העבודה או מתן השירות, לפי העניין. 

 
  עשר חודשים-שנים של לתקופההון חוזר והון חוזר 

 

 כמשמעותו בכללי חשבונות מקובלים. -"הון חוזר לתקופה של שניים עשר חודשיםבסעיף זה, "
 31 -לתקופה של שניים עשר חודשים וההון החוזר של החברה נכון ללהלן פרטים אודות ההון החוזר 

 )באלפי ש"ח(:  2020 בדצמבר,

 
הסכום שנכלל 

 בדוחות הכספיים
התאמות )לתקופה 

 סך הכל ( )*(חודשים 12של 

 1,735,114 (598,493) 2,333,607 נכסים שוטפים

 (1,181,573) 126,070 (1,307,643) התחייבויות שוטפות

הנכסים השוטפים על ההתחייבויות עודף 
 השוטפות

1,025,964 (472,423) 553,541 

 
נובע  ,הפער בין ההון החוזר לתאריך המאזן לבין ההון החוזר הצפוי לתקופה של שנים עשר חודשים )*(

, לבין תקופה של (שלוש שניםלרוב כנמשך )אשר , החברהתקופת המחזור התפעולי הרגיל של  מהפער בין
 .חודשים 12
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  ימוןמ 4.4

  כללי 4.4.1

)תזרים מזומנים מפרויקטים שהסתיימו והון  אמצעים עצמיים באמצעות את פעילותה תהחברה מממנ
לרבות ניירות ערך  פיננסייםהלוואות מתאגידים וגיוס אשראי מהציבור באמצעות אגרות חוב  ,עצמי(

 .מסחריים

  :2020בדצמבר  31ליום  בתוקףאשר  הלוואות של המימון תנאי פירוט להלן

ים חהפריים בתוספת מרוונושאות ריבית שנתית משתנה בשיעור  -הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 .1.8%-0.2%שנעים בין 

מרווחים  פריים בתוספתהבשיעור  משתנה ת ריבית שנתיתונושא –הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 .6%למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור של  צמודה ההלוואו 0.3%-0.2%שנעים בין 

 .5.5%צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  -איגרות חוב סדרה ג' 

 .4.2%אינן צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  –איגרות חוב סדרה ד' 

 .3.42%ונושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של אינן צמודות למדד   – איגרות חוב סדרה ה'

 כפינושאת ריבית שקלית משתנה בשיעור הריבית  הסדרה – םיימוסד לגופים מסחריים ערך ניירות הנפקת
  .לשנה 0.8%במועד התשלום( +  0% -מ נמוכה תהיה לאישראל )אשר  בבנקשתהיה 

  לפרק ב' לדוח זה. 14לפרטים נוספים בדבר אגרות החוב של החברה, ראו סעיף 

 מגבלות אשראי 4.4.2

 אשראי ספציפי 4.4.2.1

, אשר ניתן ממוסדות פיננסייםבעיקר באמצעות מימון ותפעולם החברה נוהגת לממן הקמת פרויקטים 
  ספציפיים.פיננסיים והסכמי ליווי  לחברה באחת מהדרכים הבאות: העמדת מסגרות אשראי כלליות

  הסכמי הלוואה מהותיים 4.4.2.2

וניירות  הלן יובא פירוט בדבר הלוואות ומסגרות אשראי מהותיות של החברה, וכן בדבר איגרות החובל
 החברה: ערך מסחריים שהנפיקה
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סכום ההלוואה 
 תיאור פרטי ותנאי ההסכם/מסגרת האשראי  מאפייני המלווה במליוני ש"ח )*(

לטובת המלווה ומגבלות החלות על בטוחות 
 התאגיד

 להלן. 1שעבוד נכסי מקרקעין. ראה גם הערה  0.3%פריים+  -הלוואות בריבית ניידית  תאגיד בנקאי 139.5

 0.2%פריים+  -הלוואות בריבית ניידית  תאגיד בנקאי 231
שעבוד נכסי מקרקעין וזכויות חוזיות של 

 להלן. 1ההסכם עם רמ"י. ראה גם הערה 

 להלן. 1ראה גם הערה  שעבוד נכסי מקרקעין. 1.8%פריים+  -הלוואות בריבית ניידית  תאגיד בנקאי 12.3

 להלן. 1ראה גם הערה  שעבוד נכסי מקרקעין. 0.3%פריים+  -הלוואות בריבית ניידית  תאגיד בנקאי 56

 להלן. 1ראה גם הערה  מקרקעין.שעבוד נכסי  0.85%פריים+  -הלוואות בריבית ניידית  תאגיד בנקאי 18.6

 שעבוד נכסי מקרקעין. 0.3%פריים+  -הלוואות בריבית ניידית  תאגיד בנקאי )**(125

12 
אגרות חוב )סדרה 

 )***( ג'(

 ציבור
 

 לפרק ב' לדוח זה. 14לפרטים ראו סעיף 
 להלן. 2הערה  

359 
אגרות חוב )סדרה 

 ד'(

 ציבור
 

 זה. לפרק ב' לדוח 14לפרטים ראו סעיף 
 להלן. 3הערה  

377 
אגרות חוב )סדרה 

 ה'(
 ציבור

 לפרק ב' לדוח זה. 14לפרטים ראו סעיף 
 להלן. 4הערה  

100 
ניירות ערך  הנפקת

 מסחריים
 גוף מוסדי

 

ניירות הערך המסחריים יתחדשו  .דשיםחו 12לתקופה בת  לגוף מוסדי ניירות ערך מסחריים הנפקת
 אפשרות פירעון למשקיעו לחברה .12.1.2024חודשים עד ליום  12תקופות נוספות של  4לעד 

ניירות הערך המסחריים נושאים ריבית שנתית בשיעור ריבית בנק  .ימי עסקים 7 של בהתראה
 .%0.8ישראל + 

 .אין

 
 נתוני ההלוואות מוצגים על פי חלק החברה בהתחייבות כלפי התאגיד הבנקאי ואינם כוללים הלוואות במסגרת פרויקטים בליווי.    )*( 

 הלוואה במסגרת שותפות המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.   )**(
 .2021בינואר  1)***( יתרת אגרות החוב )סדרה ג'( נפרעו במלואן לאחר תאריך המאזן, ביום 
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 :הערות

 נטו הפיננסי החוב בין היחס כי ,ים )מול כל תאגיד בנקאי בנפרד(בנקאי יםתאגיד פילכהתחייבה החברה  (1)

, וכן כי סך ההון העצמי )ללא זכויות מיעוט( לא יפחת 70%נטו מתואם לא יעלה בכל עת על  CAP-ל מתואם

ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי  יחסש"ח, וכי מליון  450מסך של 

 אמות בדיקתנקבע כי  .18% -דירות והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה( לא יפחת מ מרוכשימקדמות 

  .רבעון מדי הנ"ל תתבצע הפיננסיות המידה

חוב לזמן קצר מבנקים ומוסדות פיננסים )כולל חלויות שוטפות( בתוספת חוב  פירושו, "חוב פיננסי נטו"

חוב למחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה, כולל ריבית  לזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסים ובתוספת

)כהגדרתם  , בניכוי יתרות מזומנים ושווה מזומנים והשקעות לזמן קצר של החברהלשלם )כהגדרתה להלן(

 .פיקדונות וחשבונות בנק מיועדים )כהגדרתם להלן(להלן( ו

האחרונים סקורים או  חותיה הכספיים המאוחדים של החברהכהגדרתם בדו – "השקעות לזמן קצר"

 ניין(.לפי העמבוקרים )

ריבית לשלם בגין חוב לזמן קצר או ארוך מבנקים, מוסדות פיננסים ולמחזיקי אגרות חוב  – "ריבית לשלם"

 שהנפיקה החברה. 

פיקדונות וחשבונות בנק המשמשים את החברה בפרויקטים   – "פיקדונות וחשבונות בנק מיועדים"

ים לטובת מחזיקי הנמצאים תחת ליווי בנקאי, פיקדונות לטובת רשות מקרקעי ישראל וכן חשבונות המיועד

 אגרות החוב של החברה כפי שיהיו מעת לעת. 

"CAP משמעו, ההון העצמי של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים " נטו

 .האחרונים סקורים או מבוקרים )לפי העניין(, בצירוף חוב פיננסי נטו

הון החברה כמשמעותו לפי כללי החשבונאות, והכל  -ביחס לכל מועד אליו מתייחסים בהתאמה " הון עצמי"

 .כמדווח בדוחות הכספיים של החברה, לתקופה המסתיימת במועד אליו מתייחסים

-)נמוך מ 53.1%שיעור של נטו על  CAP-, עמד היחס החוב הפיננסי נטו מחולק ב2020בדצמבר  31נכון ליום 

יחס  מיליון ש"ח(. 450 -מיליון ש"ח )גבוה מ 862 -על סך של ככולל זכויות מיעוט(  סך ההון העצמי )לא(, 70%

דירות  מרוכשיהמאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות ההון העצמי 

יה תיובהתחייבועומדת  החברה לפיכך, (.18% -)גבוה מ 32% -על כ והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה(

 .הנ"ל

שיעור  לפירעון מיידי, ועמד, וכל עוד האשראי לא התעמוד באמות המידה הפיננסיות במידה והחברה לא

 שייקבע על ידי התאגיד הבנקאי למשך כל תקופת ההפרה.הריבית יוגדל לשיעור 

יצוין, כי בנוסף התחייבה החברה לא ליצור שעבודים שוטפים כלליים ללא הסכמת התאגידים הבנקאיים 

ללא הסכמת התאגידים  , כהגדרה בהסכמים עם התאגידים הבנקאיים,ה בחברהוכי לא יחול שינוי בשליט

 הבנקאיים.

. כמו ג' בפרק ב' לדוח זה14 בסעיףראו  ובגין עמידה באמות מידה פיננסיות דיבידנד חלוקת בדבר מגבלותל (2)

 3.6.2.5עד  3.6.2.1לפרטים ראו סעיפים  .על החברה חלות מגבלות בדבר התאמה בגין שינויים בדירוגכן, 

 (.2011-01-0176838)אסמכתא מס':  2011ביוני  5לדוח הצעת מדף של החברה מיום 

ג' 14 בסעיף כמפורט ובגין עמידה באמות מידה פיננסיות דיבידנד חלוקת אי בדבר מגבלות חלות החברהעל  ( 3) 

-1.4פים סעילפרטים ראו  .בגין שינויים בדירוג כמו כן, על החברה מגבלות בדבר התאמה .בפרק ב' לדוח זה

, בין החברה לבין הנאמן 2015במאי  5לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ד'( שנחתם ביום  1נספח ל 1.5

 שפורסם באותו יוםדוח הצעת המדף של החברה לאגרות החוב )סדרה ד'( של החברה כפי שצורף כנספח א' ל

  (.2015-01-012156)אסמכתא מס': 
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ג' 14 בסעיף כמפורט ובגין עמידה באמות מידה פיננסיות דיבידנד חלוקת אי בדבר מגבלות חלות החברהעל  (4)

לפרטים נוספים, ראו  כמו כן, על החברה מגבלות בדבר התאמה בגין שינויים בדירוג. .בפרק ב' לדוח זה

החברה  לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ה'( אשר צורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של 5.3-5.5סעיפים 

 (.042484-01-2019)אסמכתא מס':  2019במאי  2, כפי שתוקן ביום 2019במאי  1מיום 

  שעבודים 4.4.2.3

  השנתיים. לדוחות הכספיים 19 ביאור ורא

 מיסוי  4.5

 לדוחות הכספיים השנתיים. 17באור ראו 

  איכות סביבה 4.6

איכות הסביבה השפעה על להיבטים של ככלל פעילותה של החברה אינה כרוכה בסיכונים סביבתיים, עם זאת 
 עיקריים: היבטיםהחברה בשני של  הפעילות מיתחו

הבניה ומשפיעים על הסביבה, כגון: זיהום, רעש,  יקטיינטרול השפעות ומפגעים חיצוניים הנגרמים על ידי פרו
תרי הבניה, יהסתרת נוף ופגיעה בקרקע. נושאים אלו מוסדרים בדרך כלל במסגרת תכניות בניין עיר, ה

השפעה על הסביבה טרם תחילת הפעילות ה בחינתוראות הרשויות המפקחות. בחלק מהמקרים נדרשת וה
 בפרויקט.

, ממקורות חיצונייםמפני השפעות והפרעות חיצוניות, כגון: משטר רוחות, רעש  םדייריהו יםהגנה על הפרויקט
 קירבה למתקני אשפה או חשמל וכיוצ"ב.

ל חשיבות רבה ופועלת להטמעת תהליכי תכנון ירוקים בפרויקטים החברה רואה בהיבט הסביבתי תחום בע
לצורך קיום דרישות הדין וצרכי הפרויקטים בכל הקשור לנושא איכות הנבנים ובפרויקטים עתידיים. 

 הסביבה, נעזרת החברה ביועצים מקצועיים בתחומים הרלבנטיים.

 הדוח, החברה עומדת בכל ההוראות ודרישות הדין המפורטים לעיל. נכון לתאריך

  איכות הסביבה.דרישות של החברה לא הפרישה סכומים כלשהם בגין 

 הסכמים מהותיים 4.7

יים להשפיע על פעילותה. יובהר כי החברה אינה צד להסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים הרגיל או שעשו
 יצוין כי:

קומיות לתכנון ובנייה כתבי שיפוי בנוגע לתביעות עתידיות של ירידת ערך עקב החברה מוסרת לוועדות מ
על תיקוניה. חלק מכתבי השיפוי  38אישור תכניות מתאר או עקב הוצאת היתרי בנייה לחברה מכח תמ"א 

 מוגבלים בסכום, שאינו מהותי לחברה, וחלקם אינם מוגבלים בסכום. 
יון העבר שלה ובהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים, היא שאין עמדת החברה, בין היתר בהסתמך על ניס

 לחברה חשיפה מהותית ביחס לכתבי השיפוי האמורים ועל כן לא נכללה כל הפרשה בדוחות הכספיים.

 עסקית ואסטרטגיה יעדים 4.8

החברה ממקדת את פעילותה בתחום הייזום והבניה למגורים. האסטרטגיה העסקית של החברה בתחום זה 
ל איכויות שתוך שיפור מתמיד ע"י הגדלת מספר הפרויקטים הפעילים והינו להגדיל את היקפי פעילותה 

 הפרויקטים הנבנים על ידה.

 הקרובה בשנה להתפתחות צפי 4.9

 בדרך של רכישת קרקעותהן  2021חיזתה בתחום הדיור למגורים גם בשנת בכוונת החברה להמשיך ולהעמיק א
דרך של קידום פרויקטים של התחדשות , ב(קרקעות פרטיותו "מופחת מחירבדיור בין היתר, במסגרת תכנית ")

ובדרך  ,בדרך של הפעלת פרויקטים שהתכנון לגביהם התקדםמול רשויות התכנון, ו מול בעלי זכויות עירונית
של בנית בנינים נוספים בפרויקטים פעילים, תוך שהיא עוקבת אחר השינויים בסביבה הכלכלית המקומית 

  והעולמית.
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  משפטיים הליכים 4.10

 .השנתיים הכספיים לדוחות 19 באור ראו        

, דירקטור , נחקר מר אברהם נוסבאום2017בפברואר,  14, דיווחה החברה כי ביום 2017בפברואר  15ביום 
בחברה ומבעלי השליטה בה, בחשד לביצוע לכאורה של עבירות שוחד בתפקידו כנושא משרה בחברה בקשר 

קיבל מר אברהם נוסבאום,  2020 בדצמבר, 31ביום עם פרויקטים של החברה וחברות קשורות של החברה. 
שהתנהל בעניינו, הוחלט הודעה מטעם פרקליטות המדינה )המחלקה הכלכלית( כי לאחר בחינת תיק החקירה 

 .(2020-01-143463: מס' , )אסמכתא2020בדצמבר  31על סגירתו. לפרטים ראו דיווח מיידי מיום 

 גורמי סיכון  4.11

 החברה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים:

 סיכוני מאקרו

והשפעתם  ,עזה ורצועת מלבנון ואיומים סוריהבנוכח הזעזועים הפוליטיים   - הביטחוניבמצב  החמרה 4.11.1

החמרה  .עלולה להשפיע לרעה על שוק הנדל"ן בארץ, ובכך על תוצאות פעילותה של החברה ,אלה שלהאפשרית 

במצב הביטחוני כאמור, עלולה לגרום בין היתר להחמרת המחסור בכוח אדם, התייקרות עלויות הבנייה, 
 עילותם הכלכלית של השוכרים.ובעקיפין להשפיע על הביקוש למחירי הדירות של החברה וכן להשפיע על פ

 דירותיה את ומציעה פונה החברה. ואולם, "חבשהחברה מוכרת את דירותיה  - האירו ושער ארה"ב דולרער ש 4.11.2

 . החוץ תושבי של הקניה כוח על להשפיע עלולים"ח מט בשערי שינויים. חוץ לתושבי גם

לגרום לירידה בביקוש לדירות מגורים וכתוצאה מכך עלול לגרום לצמצום  צפויבמשק  מיתון - במשק מיתון 4.11.3

 בפעילות החברה. 

 עליההחברה נעזרת במימון חיצוני לצורך מימון פעילותה.  - בתנאי המימון ועליית שיעור הריבית במשק רעהה 4.11.4
המחירים לצרכן ו/או בריבית במשק  במדדהמימון צפויה להשפיע על עסקי החברה ורווחיותה. עליה  בעלויות

של החברה, להסטת השקעות מנדל"ן לנכסים פיננסיים ולירידה במחירי  צפויה להגדיל את הוצאות המימון
הנדל"ן. הקשחה במדיניות הבנקים באשר לגובה ההון העצמי והביטחונות הנדרשים מהחברה עשויים להשפיע 

 ושלבים חדשים בפרויקטים הקיימים. על היכולת של החברה להפעיל פרויקטים חדשים 

)קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה(,  ממוסדות פיננסייםצמצום השקעות  - ממוסדות פיננסיים מימון 4.11.5

את היקף ההשקעה של גורמים אלה באג"ח של חברות כדוגמת החברה ולהקטין את אפשרויות עלול להקטין 
 הגיוס והמחזור של הלוואות על ידי החברה.

בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  23ובאור  ( לעילא)2ראו פירוט בסעיף  -התפשטות נגיף הקורונה 4.11.6
 .2020בדצמבר  31

 

 סיכונים ענפיים 

גידול בריבית האמורה והקשחה במדיניות הבנקים באשר  -עליית הריבית על המשכנתאות לרכישת דירות  4.11.7

הדירות  רוכשיהקנייה של  כחאת  להקטיןלגובה ההון העצמי והביטחונות הנדרשים מרוכשי דירות, עשויים 
 להשפיע על הביקוש לדירות וכתוצאה מכך יושפעו לרעה תוצאות החברה.ו

עליה במדד תשומות הבניה עשויה להשפיע על מחירי הבניה ועל ייקור עבודות  - תשומות הבניה במדדשינוי  4.11.8
 הבניה.

למדיניות הממשלה בנושאים הקשורים בענף הנדל"ן לרבות היקף הבניה  - נדל"ןמדיניות הממשלה בעניין ענף ה 4.11.9

, קצב אלרשות מקרקעי ישרהציבורית והפרטית המיועדת למגורים, מדיניות שווק הקרקעות שבניהולו של 
הליכי התכנון והרישוי של פרויקטים, מענקים לרוכשי דירות באזורים שונים, שינויים בשיעורי המיסים החלים 

 קרקעותעל מוכרי קרקעות ומוכרי דירות יד שנייה ועל רוכשי דירות חדשות, משפיעה על ההיצע והביקוש ל
 דירות מגורים וכתוצאה מכך על עסקי החברה.ול
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זמינות עובדי בניה ישראלים, עובדים משטחי יש"ע, ועובדי בניה זרים, משפיעה על  - לבניהכוח אדם  זמינות 4.11.10

 יכולתם של קבלני הביצוע בפרויקטים של החברה לעמוד בלוחות הזמנים שהתחייבו כלפי החברה.

ת /או קברים עלול להסב לחברה הוצאות לא צפויווגילוי עתיקות  - וקברים במקרקעי החברה עתיקותגילוי  4.11.11
 ולעכב את תכנון ובניית הפרויקטים.

 עלולות לגרום לעיכוב בהשלמת פרויקטים. - והשבתות כלליות שביתות 4.11.12

שיבוש באספקת חומרי גלם עקב שביתות וכד' עשוי לגרום להפסקה חלקית/מלאה של  - חומרי גלם זמינות 4.11.13
 התקדמות בבניה של קבלנים בפרויקטים של החברה.

עליית תעריפי היטלי פיתוח וארנונות עשויה לגרום לירידה  - בשיעור ארנונה וגובה היטלי פיתוח ייםשנו 4.11.14

 .ברווחיות של הפרויקטים של החברה

במסגרת פעילותה העסקית של החברה, קיימים אצלה מאגרי מידע שונים. במסגרת  – אבטחת מידע וסייבר 4.11.15
שונות, וזאת בין היתר לצורך תיעוד במאגרי מידע פעילות החברה, מסתייעת החברה במערכות טכנולוגיות 

"ב. החברה פועלת הן להגנת המערכות , שיווק וכיו"ב(, תשלומים )גבייה ותשלום(ספקים, לקוחות וכיושונים )

מפני מתקפת סייבר והן לקיום יכולת התאוששות מהירה במקרה של מתקפה, וכן מעדכנת באופן שוטף את 
 תחות הטכנולוגית הרלבנטית.האמצעים השונים בהתאם להתפ

 :בכללותה חברהשל גורם הסיכון על פעילות ה ההשפעהמידת  4.11.16

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה

 השפעה השפעה קטנה
 בינונית 

 השפעה
 גדולה

 קרו אסיכוני מ   

  X במצב הביטחוני  חמרהה 

X   והאירו שינוי בשער הדולר 

  X מיתון במשק  

X    בתנאי המימון ושיעור הריביתהרעה 
 X   מימון ממוסדות פיננסים 

  X התפשטות נגיף הקורונה - מגיפה עולמית 

 סיכונים ענפיים   

  X עליית הריבית על המשכנתאות 

 X  שינויים במדד תשומות הבניה 

 X  מדיניות הממשלה בענף הנדל"ן 

 X  ח אדם לבניהוזמינות כ 

X    במקרקעי החברהוקברים גילוי עתיקות 

X   כלליות שביתות והשבתות 

X   זמינות חומרי גלם 

X   גובה היטלי פיתוחבשינויים בארנונה ו 

X   אבטחת מידע וסייבר 
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 פרק ב'
 דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד
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 רקטוריוןידוח ד
 

 2020 בדצמבר -לתקופה ינואר 
 

 לשנה שהסתיימה"( החברה" : הננו מתכבדים להגיש את דוח הדירקטוריון של אשדר חברה לבניה בע"מ )להלן

 -תש"ל  ,בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,("תקופת הדוח")להלן:  2020 דצמברב 31ביום 

 הדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה והחברות הבנות שלה בתקופת הדוח.  .1970

 

דוחות הינם הסכומים המופיעים בו ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לחברה על פי דוחותיה הכספים המאוחדים

  ובסכומים מדווחים, אלא אם נאמר אחרת. סקורים

 

  IFRS.פי כללי הדיווח הבינלאומיים -אלה ערוכים על דוחות כספיים
 

 כללי .1
 

על  למגורים של החברה הינו בייזום של פרויקטים בתחום הבניההעיקרי פעילותה הדוח, תחום נכון לתאריך 

יש צורך בכך(, הקמת ניתן וששינוי ייעודן )ככל ש על ידידרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות 

 . מבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מגרשים

במהלך תקופת הדוח, קידמה החברה תכנון של פרויקטים חדשים ותכנון ובניה של פרויקטים קיימים. נכון 

 14,200 -בניה ואכלוס של כבעלי קרקע( ביזום, תכנון, מעורבת החברה, ביחד עם שותפיה )כולל  הדוח לתאריך

 .למגורים יח"ד 8,400 -כ הינו חלק החברה, לא כולל שותפים ובעלי קרקע,למגורים.  יח"ד
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  ו/או בשיווק פרויקטים בביצוע .2

 :2020 דצמברב 13 ליום נכון 1בשיווקלהלן פירוט יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או  

מיקום  שם הפרויקט
 הפרויקט

חלק 
 החברה

שיעור 
השלמה 
קבלני 
ליום 

31/12/20 

מס' 
יח"ד 

 לשיווק 

מס' יח"ד 
 מכורות
)חוזים 

מחייבים( 
ליום 

31/12/20 

שווי חוזי של 
מכירות  ליום 

31/12/20 
 

לא כולל מע"מ 
 )אלפי ש"ח(

מועד סיום 
 2בניה צפוי

 2022 46,549 26 64 33% 100% נתניה 1403/1בנין אגמים אשדר 

 2022 19,942 12 64 12% 100% נתניה 1405/1בנין אגמים אשדר 

"א תמ במסגרת פרויקטים
38 

, מת גןר
רעננה, כפר 
סבא ורמת 

 השרון

100% %92-%1 159 60 148,227 2023-2021 

 2021 46,995 32 39 81% 100% כפר יונה 6אשדר כפר יונה בנין 

 2022 32,065 22 39 57% 100% כפר יונה 7אשדר כפר יונה בנין 

 2021 13,757 13 36 79% 100% חריש 1 אשדר חריש בנין

 2021 15,561 15 36 84% 100% חריש 2 אשדר חריש בנין

 2021 17,556 17 36 83% 100% חריש 3 אשדר חריש בנין

Recanati Residence A 2022 132,942 26 33 13% 100% תל אביב 

Recanati Residence B 2022 141,460 29 35 11% 100% תל אביב 

Recanati Residence C 2023 116,702 23 34 11% 100% תל אביב 

 2022 4,786 1 16 10% 100% תל אביב Aאשדר טאגור בנין 

 2022 3,669 1 15 10% 100% תל אביב Bאשדר טאגור בנין 

 2023 87,741 12 53 10% 100% תל אביב Cאשדר טאגור בנין 

 2023 6,520 3 78 5% 100% ראשון לציון 1אשדר נחלת יהודה בנין 

 2023 9,421 5 73 5% 100% ראשון לציון 2אשדר נחלת יהודה בנין 
)מחיר  אשדר קרית אונו

 2023 - - 62 - 100% קרית אונו 1בנין  25מגרש  למשתכן(

)מחיר  אשדר קרית אונו
 2023 - - 63 - 100% קרית אונו 2בנין  25מגרש למשתכן( 

)מחיר  אונו אשדר קרית
 2023 - - 62 - 100% קרית אונו 3בנין  25מגרש  למשתכן(

)מחיר  אשדר קרית אונו
 2023 - - 62 - 100% קרית אונו 1בנין  26מגרש  למשתכן(

)מחיר  אשדר קרית אונו
 2023 - - 63 - 100% קרית אונו 2בנין  26מגרש למשתכן( 

)מחיר  אשדר קרית אונו
 2023 - - 62 - 100% קרית אונו 3בנין  26מגרש למשתכן( 

מחיר )אשדר טירת הכרמל 
 2021 90,148 92 92 96% 100% טירת הכרמל 1בנין  (למשתכן

מחיר )טירת הכרמל אשדר 
 2021 88,620 90 91 95% 100% טירת הכרמל 2בנין  (למשתכן

 2021 90,999 37 40 95% 100% יהוד מונוסון 1 אשדר מונוסון בנין

 2021 93,049 41 44 93% 100% יהוד מונוסון 2 בנין אשדר מונוסון

                                                 
להלן. מספר יחידות הדיור בפרויקט וכן מספר יחידות  4.2המפורטים בסעיף  בפרויקטים שהחלו בתהליך אכלוס שבשיווק לא כולל יחידות דיור  1

 ובעסקאות שירותי בניה.  38הדיור שנמכרו אינו כולל את חלקי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעין, פינוי בינוי, תמ"א 
 יתכן כי בעקבות גורמים שאינם  הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני החברה בתאריך דוח זה. המידע המפורט להלן 2

 בטבלה זו. המצויניםתלויים בחברה הפרויקט לא יושלם במועדים 
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מיקום  שם הפרויקט
 הפרויקט

חלק 
 החברה

שיעור 
השלמה 
קבלני 
ליום 

31/12/20 

מס' 
יח"ד 

 לשיווק 

מס' יח"ד 
 מכורות
)חוזים 

מחייבים( 
ליום 

31/12/20 

שווי חוזי של 
מכירות  ליום 

31/12/20 
 

לא כולל מע"מ 
 )אלפי ש"ח(

מועד סיום 
 2בניה צפוי

 2023 44,164 19 40 22% 100% יהוד מונוסון 3אשדר מונוסון בנין 

 2023 63,988 25 44 18% 100% יהוד מונוסון 4 אשדר מונוסון בנין

 2021 88,376 40 42 99% 100% יהוד מונוסון 5 אשדר מונוסון בנין
)מחיר  אשדר לב מודיעין

 2021 100,893 60 60 96% 100% מודיעין 1בנין  מטרה(

)מחיר  אשדר לב מודיעין
 2021 101,174 60 60 96% 100% מודיעין 2בנין  מטרה(

)מחיר  אשדר לב מודיעין
 2021 98,235 58 58 96% 100% מודיעין 3בנין  מטרה(

   סה"כ
 1,755 

 

819 

 

1,703,539 
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 הכספי המצבתיאור  .3
 

 :כספיים באלפי ש"ח( )נתונים החברה מאזן סעיפי מתוך עיקריים נתונים יובאו להלן

 שוטפים נכסים .א

 סעיף
 מאזני

 ליום 

 בדצמבר 31 

 31ביחס ליום  השינוי סך
 2019 בדצמבר

 החברה הסברי

 % -ב אלפי ש"ח 2019 2020

 מזומנים
 ושווי

 מזומנים

286,348 233,690 52,658 23% 
מליון ש"ח ביתרת המזומנים  13 -הקיטון נטו בסך של כ

נובע  2019בדצמבר,  31ובהשקעות לזמן קצר ביחס ליום 
מפדיון חלקי של , בעיקר מפירעונות שוטפים של אגרות חוב

שליטה בחברה בתוספת הריבית שטר הון שהונפק לבעלת ה
 ומהפסד מהשקעות בקרקעות ובפרויקטים פעילים, בגינו

ומאידך ממשיכת יתרות  מהשקעה בניירות ערך סחירים
 מזומנים מפרויקטים שונים הנמצאים בשלבי סיום. 

השקעות 
לזמן קצר 

)בעיקר 
ניירות ערך 

 סחירים(

118,785 184,254 (65,469) (36%) 

השקעות 
לזמן קצר 

במסגרת 
ליווי 

בנקאי 
 ומשועבדים

259,105 242,403 16,702 7% 

- 

לקוחות 
 והכנסות

לקבל בגין 
מכירת 

 דירות

ביתרת לקוחות ש"ח  מליון 116 -נטו בסך של כ הקיטון (26%) (115,811) 439,233 323,422
בדצמבר,  31ביחס ליום והכנסות לקבל בגין מכירת דירות 

בעיקר מגידול בקצב גביית התקבולים מרוכשי  נובע 2019
 פרויקטיםבשהסתיימו ו פרויקטיםבדירות, בעיקר 

 הנמצאים בשלבי סיום.

 חייבים
 ויתרות

 חובה

30,530 27,846 2,684 10% 
- 

 מלאי
 בניינים

 למכירה

ש"ח במלאי בניינים  מליון 169 -כ של בסךנטו  הגידול 15% 169,359 1,146,058 1,315,417
 בעיקרנובע  2019בדצמבר,  31ביחס ליום  למכירה

 שבביצוע הפרויקטים במסגרת שבוצעו שוטפות מהשקעות
 בניינים מלאי לסעיף קרקעות מסעיף עלויות ממיוןו

כפר -אשדר שרונה אשדר קרית אונו, בפרויקטים למכירה
אשדר נחלת יהודה בראשון , יונה, אשדר אגמים בנתניה

תמ"א  במסגרתובפרויקטים  ומגדל אשדר בגני תקוה לציון
בקרית אונו וברמת גן, וכן מרישום התחייבות בגין  38

מבינציה כנגד סעיף מלאי בניינים למכירה עסקת קו
 ובפרויקטים בפרויקט אשדר נחלת יהודה בראשון לציון

 מזקיפתבקרית אונו וברמת גן ומאידך  38תמ"א  במסגרת
 .הפסדדוח רווח או לעלויות 

"כ סה
 נכסים

 שוטפים

2,333,607 2,273,484 60,123 %3  
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 לא שוטפים  נכסים .ב

 מאזני סעיף

 31ביחס ליום  השינוי סך  בדצמבר 31ליום 
 2019בדצמבר 

 החברה הסברי

 % -ב אלפי ש"ח 2019 2020

הלוואות 
ויתרות 

 חובה

60,043 52,017 8,026 15% 
- 

קרקעות 
 לבניה

בקרקעות ש"ח  מליון 196 -נטו בסך של כהקיטון  (20%) (195,592) 959,428 763,836
סווג בעיקר מ נובע 2019, בדצמבר 31 ליום ביחסלבניה 

 בפרויקטים מליון ש"ח 432 -בסך של כ עלויות של
כפר יונה, אשדר -אשדר שרונה קרית אונו,אשדר 

 אשדר נחלת יהודה בראשון לציון, אגמים בנתניה
תמ"א  במסגרתובפרויקטים  ומגדל אשדר בגני תקוה

בקרית אונו וברמת גן מסעיף קרקעות לסעיף מלאי  38
מרכישת קרקע בתל אביב  בניינים למכירה, ומאידך

מהשקעות שוטפות במלאי ו מליון ש"ח 165 -בסך של כ
 מליון ש"ח.  71 -קרקעות בסך של כ

נדל"ן 
 להשקעה 

27,615 28,583 (968) (%3) 
- 

נכסים לא 
שוטפים 

 אחרים

39,332 42,075 (2,743) (%7) 
- 

"כ סה
 לא נכסים

 שוטפים

891,050 1,082,103 (191,053) (%81)  

"כ סה
 נכסים

433,224,3 3,355,587 (154,113) (%4) 
 

 

 

 כללי  התחייבויות .ג

ביחס ליום  השינוי סך בדצמבר 31ליום  מאזני סעיף
 2019בדצמבר  31

 החברה הסברי

 % -ב אלפי ש"ח 2019 2020

"כ סה
 התחייבויות

 קצר לזמן
 וארוך

 לתאגידים
 בנקאיים
 ובגין ואחרים

 חוב אגרות

בהתחייבויות לזמן ש"ח  מליון 118 -נטו בסך של כ הקיטון (7%) (117,533) 1,742,138 1,624,605
 קצר וארוך לתאגידים בנקאיים ואחרים ובגין אגרות חוב

מפירעונות  בעיקרנובע  2019, בדצמבר 31 ליום ביחס
ומקיטון בנטו של אשראי  שוטפים של אגרות חוב

מנטילת הלוואה לזמן ארוך  ומנגד מתאגידים בנקאיים
 הסברים' ר. עבור רכישת קרקע בתל אביב מתאגיד בנקאי

 ה'(.-)סעיפים ד' להלן
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 שוטפות התחייבויות .ד

 מאזני סעיף

ביחס ליום  השינוי סך בדצמבר 31 ליום
 2019בדצמבר  31

 החברה הסברי

 % -ב ש"חאלפי  2019 2020

 אשראי
מתאגידים 

בנקאיים 
 ואחרים

באשראי ש"ח  מליון 193 -נטו בסך של כ הגידול 76% 192,698 255,067 447,765
, בדצמבר 31 ליוםביחס מתאגידים בנקאיים ואחרים 

מסיווג אשראי מתאגיד בנקאי  בעיקר נובע 2019
אשדר נחלת יהודה ו קרית אונוים אשדר בפרויקט

ש"ח מסעיף  מליון 261 -בראשון לציון בסך של כ
הלוואות לזמן ארוך לסעיף הלוואות לזמן קצר בעקבות 

ומנטילת הלוואה לזמן  סיווג עלויות הפרויקט לזמן קצר
קצר מתאגיד בנקאי בגין רכיב המע"מ בעסקה לרכישת 

ומאידך  מליון ש"ח 26 -קרקע בתל אביב בסך של כ
מפירעון של אשראי מתאגידים בנקאיים בפרויקטים 

תקוה, במודיעין, ברמת גן וברמת השרון בנתניה, בגני 
  מליון ש"ח. 95 -בסך של כ

חלויות שוטפות 
של הלוואות 

לזמן ארוך ושל 
 אגרות חוב

בחלויות שוטפות ש"ח  מליון 46 -נטו בסך של כ הקיטון (25%) (46,021) 184,496 138,475
 31 ליוםביחס של הלוואות לזמן ארוך ושל אגרות חוב 

מפירעון סופי של אגרות חוב  נובע בעיקר 2019, בדצמבר
מליון ש"ח ומאידך מסיווג של  83 -סדרה א' בסך של כ

מליון ש"ח מאגרות חוב סדרה ה' לחלויות  37 -כ
 שוטפות.

מקדמות 
 מרוכשי דירות

מליון ש"ח במקדמות מרוכשי  24 -נטו בסך של כ הגידול 19% 23,675 127,696 151,371
בעיקר  נובע 2019בדצמבר,  31ליום  ביחס דירות

ממקדמות שהתקבלו בפרויקטים השונים, העולה על סך 
 .כנסות ממכירת יח"ד לדוח רווח או הפסדהקיפת הז

 בגין התחייבות
 עסקאות

 קומבינציה
)לרבות פינוי 
 ( 38בינוי ותמ"א 

ש"ח בהתחייבויות בגין  מליון 57 -הקיטון נטו בסך של כ (13%) (57,271) 434,632 377,361
 (38עסקאות קומבינציה )לרבות פינוי בינוי ותמ"א 

 תיוהתחייבו נובע מגריעת 2019 בדצמבר, 31ביחס ליום 
בהתאם להתקדמות הבנייה בפרויקטים  קרקע לבעלי

מתשלום שכ"ד לבעלי דירות מפונים , השונים
ומתשלום לבעלי  38בפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 

בעסקת  עם שותפים התקשרה החברה קרקע עימם
, ומאידך קומבינציה מסוג תמורות בפרויקט ברמת גן

ת בגין שירותי בניה בפרויקט אשדר יומרישום התחייבו
תמ"א  ובפרויקטים במסגרת נחלת יהודה בראשון לציון

 בקרית אונו וברמת גן. 38

 התחייבויות
 אחרות שוטפות

)ספקים, זכאים, 
מסים לשלם, 
הפרשה לגמר 

והפרשה 
לתביעות 

 משפטיות(

192,671 198,622 (5,951) (3%) 

- 

"כ סה
 התחייבויות

 שוטפות

1,307,643 1,200,513 107,130 (%9) 
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 לא שוטפות  התחייבויות .ה

 מאזני סעיף

ביחס ליום  השינוי סך בדצמבר 31 ליום
 2019בדצמבר  31

 החברה הסברי
אלפי  2019 2020

 ש"ח
 % -ב

 הלוואות
מתאגידים 

 בנקאיים 

מליון ש"ח בהלוואות מתאגידים  123 -הקיטון בסך של כ (22%) (122,758) 551,225 428,467
נובע בעיקר מסיווג  2019בדצמבר,  31בנקאיים ביחס ליום 

 קרית אונוים אשדר אשראי מתאגיד בנקאי בפרויקט
מליון  261 -ראשון לציון בסך של כב יהודה אשדר נחלתו

ש"ח לסעיף הלוואות לזמן קצר בעקבות סיווג עלויות 
מתאגיד  לת הלוואהיטומנגד מנ לזמן קצר יםהפרויקט

 140 -לצורך רכישת קרקע בתל אביב בסך של כ בנקאי
 מליון ש"ח.

 ביחסבאגרות חוב  ש"ח מליון 141 -בסך של כ נטו הקיטון (19%) (141,452) 751,350 609,898 חוב אגרות
שוטף של  ןמפירעונובע בעיקר  2019בדצמבר,  31יום ל

 מליון ש"ח 100 -ד' בסך של כ-סדרות ג' ו אגרות חוב
מליון ש"ח מאגרות חוב סדרה ה'  37 -ומסיווג של כ

 לחלויות שוטפות.

 התחייבויות
 שוטפות לא

 אחרות

15,372 8,977 6,395 71% 
- 

"כ סה
 התחייבויות

 שוטפות לא

737,531,0 1,311,552 (257,815) (%20) 

 

"כ סה
 התחייבויות

380,361,2 2,512,065 (150,685) (6%) 
 

 

 

 עצמי  וןה .ו

 סעיף
 מאזני

ביחס ליום  השינוי סך בדצמבר 31 ליום
 2019בדצמבר  31

 החברה הסברי

 % -ב אלפי ש"ח 2019 2020

 הון
 המיוחס

 לבעלי
 המניות

 החברה של

מליון ש"ח בהון המיוחס לבעלי  20 -נטו בסך של כ הגידול 2% 19,597 842,849 862,446
 נובע  2019בדצמבר,  31המניות של החברה ביחס ליום 

מרווח כולל בתקופה המיוחס לבעלי מניות החברה בעיקר 
חלקי של שטר  מפרעון מליון ש"ח ומאידך 89 -בסך של כ

הון לבעלת השליטה בחברה, בתוספת הריבית בגינו )בניכוי 
אה דוח על ר ש"ח.מליון  71 -המס( בסך כולל של כ

 31השינויים בהון בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
 .(2020 דצמברב

 זכויות
שאינן 

מקנות 
 שליטה 

607 673 (66) (10%) 

- 

 הון"כ סה
 עצמי

053,863 843,522 531,19 (2%) 
 

 

 

 

 



 
 2020בדצמבר  31ליום  התאגיד עסקי מצב על הדירקטוריון ח"דו

 

8 

 הפעילות תוצאות . 4

 :החברה )באלפי ש"ח( של הפסדאו  רווח דוח מתוך עיקריים נתונים יובאו להלן    4.1

 

 תוצאתי סעיף
הפניה 
 להסבר

                  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2020 2019 2018 

 שכירותדמי מדירות, קרקעות,  ממכירת הכנסות
 855,432 1,497,487 1,152,792 א וניהול

 697,178 1,227,789 935,363  והניהול השכירות הקרקעות, ,הדירות מכירת עלות

 158,254 269,698 217,429  גולמי רווח

 18% 18% 19%  שיעור רווח גולמי 

 640 1,395 (968)  להשקעה ן"נדל ערך )ירידת( עליית

 17,035 22,823 19,593 ב ושיווק מכירה הוצאות

 34,181 37,051 39,698 ג וכלליות הנהלה

 3,745 741 4,635  נטו ,אחרות הכנסות

 111,423 211,960 161,805  תפעולירווח 

 33,370 13,505 23,459 ד נטו, מימוןהוצאות 

המטופלות לפי שיטת  חברותבהפסדי   החברה חלק
 (2,348) (7,609) (18,712) ה השווי המאזני

 75,705 190,846 119,634  הכנסהרווח לפני מסים על 

 18,000 45,316 30,874   הכנסה על מיסים

 57,705 145,530 88,760  נקי רווח

 רווח נקי )הפסד( מיוחס ל:
    

 57,355 146,870 88,826  בעלי מניות החברה

 350 (1,340) (66)  זכויות שאינן מקנות שליטה

  88,760 145,530 57,705 
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  :הפעילות תוצאותל הסברים

 

 הכנסות .א

 -ש"ח )קיטון של כמיליון  345 -בכ אשתקד ההמקביל ההתקופלעומת  בתקופת הדוח ירד ההכנסות היקף

אשתקד מכרה החברה כמות גדולה של יח"ד במסגרת  מכך שבתקופה המקבילה נובע הקיטון (.23%

לקראת סיום שהחלה יחידות דיור בקצב מכירת  מירידה וכן תכניות "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה"

יחידות  562בתקופת הדוח מכרה החברה  .ורונהנגיף הק התפשטותבשל  2020הראשון של שנת  הרבעון

 921לעומת  יח"ד נמכרו לזכאים בתכניות מחיר למשתכן ומחיר מטרה, 89מתוכן  דיור )כולל שותפים(,

יח"ד נמכרו לזכאים בתכניות מחיר  396, מתוכן אשתקד חידות דיור )כולל שותפים( בתקופה המקבילהי

בדוחות  23באור נגיף הקורונה על החברה, ראה  התפשטותלפרטים בדבר השלכות  .למשתכן ומחיר מטרה

 .2020בדצבמר  31הכספיים המאוחדים ליום 

 

 הוצאות מכירה ושיווק .ב

אשתקד, נובע בעיקר מקיטון  ביחס לתקופה המקבילהושיווק בתקופת הדוח  הקיטון בהוצאות מכירה

עמלות היקף ומקיטון ב מסיווג הוצאות מוכרנים פנימיים להוצאות מוכרנים מראש, בהוצאות הפרסום

 בחלק מהפרויקטים. מוכרנים בשל הקיטון במכירת הדירותה

 
 הוצאות הנהלה וכלליות .ג

בע בעיקר מגידול אשתקד, נו ביחס לתקופה המקבילההגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח 

בדוחות הכספיים  2ד'22בעיקר בגין הקצאת אופציות למנכ"ל החברה )ראה באור  שכר עבודהבהוצאות 

מקיטון בהכנסות דמי ניהול משותפים בפרויקטים כן ו (,2020בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 

 במסגרת עסקאות משותפות אשר מקזזות את הוצאות ההנהלה וכלליות. 

 

 , נטומימון הוצאות .ד

נטו בסך  מימון הוצאותלעומת "ח ש ליוןימ 24 -כ של לסךהסתכמו  הדוח לתקופת נטו ,המימון הוצאות

הדוח לתקופה  תתקופב הוצאות המימון, נטו בין פערה .אשתקד ההמקביל הבתקופ"ח ש ליוןימ 14 -כשל 

 בתקופת הדוח הוכר -סחירים ערך בניירות שקעההה תוצאותב מהבדלים בעיקר נובע המקבילה אשתקד

בשווקי ההון בארץ החדות , וזאת עקב הירידות ה בניירות ערך סחיריםליון ש"ח מהשקעימ 9 -של כ הפסד

ליון ש"ח ימ 11 -של כ לעומת רווח ,2020במהלך הרבעון הראשון של  נגיף הקורונה התפשטותובעולם בשל 

מליון ש"ח  8 -ומנגד מהכנסות מימון שנרשמו בתקופת הדוח בסך של כ בתקופה המקבילה אשתקדשהוכר 

לאור הערכה מחודשת לסכומים אותם ניתן יהיה  זאת ,ברמת גן בגין חוב שותף בפרויקט בעסקה משותפת

 פרויקט.ה מעודכנת למקרקעילגבות בגין זכויות השותף בפרויקט, אשר התבססה על הערכת שווי 

 

 חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ה

 19 -כ חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בתקופת הדוח הסכתמו לסך של

 הפער בין התקופות נובע מרישום הפסדמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  8 -כ מיליון ש"ח לעומת

בחברת המרינה הכחולה בע"מ )מוחזקת ע"י החברה בשיעור של  יון ש"חמל 38 -בתקופת הדוח בסך של כ

הנדרשות להשלמת עבודות הפיתוח בפרויקט מירידת ערך מקרקעין ועדכון יתרת העלויות (, 27.5%

  המרינה באשדוד.
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   :2020בדצמבר  31עד ליום  הסתייםבפרויקטים שביצועם  יח"דמכירת  הלן פירוט לגביל    4.2

 

 

 הפרויקטשם 
חלק 

 החברה
מס' יח"ד 
 בפרויקט *(

מס' יח"ד 
עד שנמכרו 
ליום 

31.12.19 

יח"ד 
שנמכרו 

בתקופה  
1-12.20 

מס' יח"ד 
עד שנמכרו 
ליום 

31.12.20 

ת יח"ד  יתר
ליום  לשיווק

31.12.20 )** 

 - 100% 117 116 1 117 (Cטריו" חיפה )בית אשדר "

 ***( 10 12 - 12 22 50%  סיידוף מבנה לשימור

 1 76 - 76 77 50% סיידוף מגדל

 1 15 2 13 16 100% (407/1"אשדר אגמים" נתניה )

 - 16 2 14 16 100% (407/2"אשדר אגמים" נתניה )

 1 61 - 61 62 100% (401/3אגמים" נתניה )אשדר "

 - 48 3 45 48 100% 1אשדר כפר יונה בנין 

 - 48 4 44 48 100% 2אשדר כפר יונה בנין 

 1 47 4 43 48 100% 3אשדר כפר יונה בנין 

 - 48 10 38 48 100% 4אשדר כפר יונה בנין 

 1 47 15 32 48 100% 5אשדר כפר יונה בנין 

 - 36 1 35 36 100% 4אשדר חריש בנין 

 - 36 5 31 36 100% 5אשדר חריש בנין 

 2 34 2 32 36 100% 6אשדר חריש בנין 

 4 20 4 16 24 100% 7אשדר חריש בנין 

 4 20 3 17 24 100% 8אשדר חריש בנין 

 3 21 5 16 24 100% 9אשדר חריש בנין 

 3 21 9 12 24 100% 10אשדר חריש בנין 

 4 24 14 10 28 100% 11אשדר חריש בנין 

 - 33 1 32 33 100% (2טירת הכרמל )שלב ב'( )בנין 

)מחיר  קרית מוצקיןאשדר 
 1בנין  למשתכן(

100% 113 99 12 111 2 

)מחיר  קרית מוצקיןאשדר 
 2בנין  למשתכן(

100% 113 97 16 113 - 

אשדר קרית אליעזר )מחיר 
 4למשתכן( בנין 

100% 60 59 1 60 - 

 5 115 6 109 120 33.3%  204קריניצי החדשה 

 19 80 30 50 99 33.3%  205קריניצי החדשה 

 10 77 21 56 87 50% (בנין צפוני)גני תקוה  לב

 5 83 23 60 88 50% (בנין דרומי)גני תקוה  לב

)מחיר טירת הכרמל אשדר 
 3בנין  למשתכן(

100% 23 23 - 23 - 

)מחיר טירת הכרמל אשדר 
 4בנין  למשתכן(

100% 24 21 3 24 - 
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 הפרויקטשם 
חלק 

 החברה
מס' יח"ד 
 בפרויקט *(

מס' יח"ד 
עד שנמכרו 
ליום 

31.12.19 

יח"ד 
שנמכרו 

בתקופה  
1-12.20 

מס' יח"ד 
עד שנמכרו 
ליום 

31.12.20 

ת יח"ד  יתר
ליום  לשיווק

31.12.20 )** 

טירת הכרמל )מחיר אשדר 
 5למשתכן( בנין 

100% 24 22 2 24 - 

 22 146 31 115 168 100%  38תמ"א מסגרת פרויקטים ב

 98 1,636 023 640,1 734,1  סה"כ
 

 , לא כולל יח"ד של בעלי קרקע בקומבינציה בעין ובפינוי בינוי.)ככל שישנם( שותפים ושרותי בניההחלק *(   כולל 
למועד בסמוך עד ת יח"ד שנמכרו )לפרטים אודו ח"די 46 לשיווק נמכרו מתוך יתרת יח"דלתאריך הדוח סמוך עד לאחר תאריך המאזן ו**( 

 (.4.4זה ר' סעיף   פרסום
 .בלבד יחידות מסחר***( 

 
 
 

 מסחר, קרקעות  שטחימכירת דירות, ו ייזום -תוצאות מגזר    4.3

בפילוח לפי מגזרים  בדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר להלן נתונים לגבי הכנסות, עלויות ורווחיות גולמית
 (: )באלפי ש"ח

 

 

1-12/2020 

  רווח גולמי עלויות הכנסות
שיעור רווח 

 גולמי

 19% 112,896 474,278 587,174 מזומן -ייזום ובניה 

 18% 98,574 462,709 561,283 קומבינציה *( -ייזום ובניה 

 - 5,959 (1,624) 4,335 אחרות

 19% 217,429 935,363 1,152,792 סה"כ 

 

 

 

/201912-1 

 רווח גולמי  עלויות הכנסות
רווח שיעור 

 גולמי

 18% 143,915 676,031 819,946 מזומן –ייזום ובניה 

 18% 119,342 552,162 671,504 קומבינציה *( -ייזום ובניה 

 - 6,441 (404) 6,037 אחרות

 18% 269,698 1,227,789 1,497,487 סה"כ 

 

 

    .38עסקאות קומבינציה כולל פינוי בינוי ותמ"א  )*(  
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 :  2020-20193בשנים  שנחתמו נתונים לגבי עסקאות למכירת יח"דלהלן  4.4

 שם הפרויקט

1-12/2020 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

 4ש"ח

מחיר ממוצע למ"ר 

 4בש"ח

 22,602 15,324 678 6 33.3% 204קריניצי החדשה 

 21,951 76,761 3,497 30 33.3% 205החדשה  קריניצי

 15,469 36,321 2,348 20 100% 1403/1אגמים 

 15,274 18,482 1,210 11 100% 1405/1אגמים 

 14,775 4,329 293 2 100% 407/1אגמים 

 14,272 3,825 268 2 100% 407/2אגמים 

 100% 1 123 2,063 16,772 (Cטריו )בנין 

 100% 10 1,095 42,598 38,902 (Aרקאנטי )בנין 

 100% 13 1,490 55,611 37,323 (Bרקאנטי )בנין 

 100% 9 1,047 39,809 38,022 (Cרקאנטי )בנין 

 100% 1 121 4,786 39,554 (Aטאגור )בנין

 100% 1 82 3,669 44,744 (Bטאגור )בנין 

 100% 12 2,020 87,741 43,436 (Cטאגור )בנין 

 18,899 6,520 345 3 100% 1בנין אשדר נחלת יהודה 

 18,582 9,421 507 5 100% 2אשדר נחלת יהודה בנין 

 17,336 2,323 134 1 100% 1אשדר מונוסון בנין 

 17,803 11,376 639 5 100% 2אשדר מונוסון בנין 

 18,049 37,722 2,090 16 100% 3אשדר מונוסון בנין 

 18,496 52,529 2,840 20 100% 4אשדר מונוסון בנין 

 18,580 4,905 264 2 100% 5אשדר מונוסון בנין 

 12,030 4,764 396 3 100%  1אשדר כפר יונה בנין 

 12,631 6,126 485 4 100%  2אשדר כפר יונה בנין 

 11,923 6,200 520 4 100% 3אשדר כפר יונה בנין 

 12,474 15,168 1,216 10 100% 4אשדר כפר יונה בנין 

 12,742 21,267 1,669 15 100% 5אשדר כפר יונה בנין 

 11,630 46,995 4,041 32 100% 6אשדר כפר יונה בנין 

 11,542 32,065 2,778 22 100% 7אשדר כפר יונה בנין 

 11,248 1,676 149 1 100% 2( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 10,006 11,957 1,195 11 100% 1אשדר חריש בנין 

 9,834 14,544 1,479 14 100% 2אשדר חריש בנין 

 9,998 15,617 1,562 15 100% 3אשדר חריש בנין 

 9,053 860 95 1 100% 4אשדר חריש בנין 

                                                 
מסך הפרויקטים )כולל חלקם של השותפים( ואינם כוללים את יח"ד בעלי הקרקע בעסקאות קומבינציה, פינוי  %100 הנתונים מהווים 3

 .38בינוי ותמ"א 
 .הנתונים אינם כוללים מע"מ 4
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 שם הפרויקט

1-12/2020 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

 4ש"ח

מחיר ממוצע למ"ר 

 4בש"ח

 9,944 5,867 590 5 100% 5אשדר חריש בנין 

 10,237 2,897 283 2 100% 6אשדר חריש בנין 

 10,609 5,071 478 4 100% 7אשדר חריש בנין 

 10,440 4,009 384 3 100% 8אשדר חריש בנין 

 10,043 5,574 555 5 100% 9אשדר חריש בנין 

 9,914 9,428 951 9 100% 10אשדר חריש בנין 

 9,991 15,097 1,511 14 100% 11אשדר חריש בנין 

 8,865 15,027 1,695 12 100% 1אשדר קרית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין 

 8,861 20,053 2,263 16 100% 2מוצקין )מחיר למשתכן( בנין  אשדר קרית

 9,924 1,558 157 1 100%  4אשדר קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין 

 7,931 27,323 3,445 24 100% 1אשדר טירת הכרמל )מחיר למשתכן( בנין 

 7,919 35,880 4,531 31 100% 2)מחיר למשתכן( בנין  הכרמלאשדר טירת 

 8,771 3,368 384 3 100% 4)מחיר למשתכן( בנין  הכרמלאשדר טירת 

 8,922 2,275 255 2 100% 5)מחיר למשתכן( בנין  הכרמלאשדר טירת 

 17,589 11,521 655 4 100% 1אשדר לב מודיעין )מחיר מטרה( בנין 

 17,517 25,802 1,473 9 100% 2אשדר לב מודיעין )מחיר מטרה( בנין 

 18,045 24,776 1,373 8 100% 3אשדר לב מודיעין )מחיר מטרה( בנין 

 17,993 47,249 2,626 21 50% לב גני תקוה )בנין צפוני(

 17,551 53,180 3,030 23 50% לב גני תקוה )בנין דרומי(

 23,446 155,047 6,613 64 100% 38תמ"א מסגרת פרויקטים ב

 651,16 1,164,356 69,928 562  סה"כ

 

 (יח"ד 179 -כ יח"ד )חלק החברה 198 , מכרה החברהלתאריך הדוחעד בסמוך ו 2021 ינוארב 1מיום 

 (.מיליוני ש"ח 388 -כ מיליוני ש"ח )חלק החברה 434 -בהיקף של כ
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 שם הפרויקט

1-12/2019 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

 5ש"ח

מחיר ממוצע למ"ר 

 5בש"ח

 22,778 74,688 3,279 27 33.3% 204 מגרש קריניצי החדשה

 21,912 70,973 3,239 27 33.3% 205 מגרש קריניצי החדשה

 15,734 25,034 1,591 12 100%  401/3אגמים 

 15,275 10,227 670 6 100% 1403/1אגמים 

 14,027 1,459 104 1 100% 1405/1אגמים 

 14,172 11,196 790 6 100% 407/1אגמים 

 15,106 13,034 863 6 100% 407/2אגמים 

 100% 1 247 4,829 19,551 (Bאשדר טריו )בית 

 100% 7 953 16,705 17,527 (Cאשדר טריו )בית 

Recanati Residence A 100% 16 2,272 90,345 39,770 

Recanati Residence B 100% 16 2,227 85,849 38,543 

Recanati Residence C 100% 15 2,124 82,980 39,077 

 18,774 29,588 1,576 11 100% 1אשדר מונוסון בנין 

 17,524 42,460 2,423 17 100% 2אשדר מונוסון בנין 

 17,042 6,442 378 3 100% 3אשדר מונוסון בנין 

 17,766 11,459 645 5 100% 4אשדר מונוסון בנין 

 17,347 23,011 1,327 9 100% 5אשדר מונוסון בנין 

 12,098 21,776 1,800 15 100% 1אשדר כפר יונה בנין 

 12,160 28,426 2,338 20 100%  2אשדר כפר יונה בנין 

 12,322 18,169 1,475 13 100% 3אשדר כפר יונה בנין 

 12,091 22,066 1,825 16 100% 4אשדר כפר יונה בנין 

 11,915 43,209 3,626 32 100% 5אשדר כפר יונה בנין 

 11,652 3,477 298 2 100% 1( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 11,801 1,769 150 1 100% 2( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 10,552 3,690 350 3 100% 3 ( בנין52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 88% 1 89 1,570 17,720 (Dמגדל אשדר בת ים )בנין 

 9,211 1,799 195 2 100% 1אשדר חריש בנין 

 10,627 1,017 96 1 100% 2אשדר חריש בנין 

 9,642 1,939 201 2 100% 3אשדר חריש בנין 

 9,474 5,799 612 5 100% 4אשדר חריש בנין 

 9,443 8,466 897 8 100% 5אשדר חריש בנין 

 9,138 3,224 353 3 100% 6אשדר חריש בנין 

 9,635 8,932 927 9 100% 7אשדר חריש בנין 

 9,590 9,048 944 9 100% 8אשדר חריש בנין 

                                                 
 .הנתונים אינם כוללים מע"מ 5
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 שם הפרויקט

1-12/2019 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

 5ש"ח

מחיר ממוצע למ"ר 

 5בש"ח

 9,670 9,017 933 9 100% 9אשדר חריש בנין 

 9,392 10,190 1,085 10 100% 10אשדר חריש בנין 

 9,414 4,834 514 5 100% 11אשדר חריש בנין 

 8,897 43,395 4,877 39 100% 1אשדר קרית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין 

 8,890 47,090 5,297 43 100% 2אשדר קרית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין 

 8,125 26,035 3,204 21 100% 1אשדר קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין 

 8,856 2,224 251 2 100% 2אשדר קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין 

 8,062 30,677 3,805 25 100% 3אליעזר )מחיר למשתכן( בנין  אשדר קרית

 8,000 18,591 2,324 16 100% 4אשדר קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין 

 7,896 62,825 7,956 68 100% 1אשדר טירת הכרמל )מחיר למשתכן( בנין 

 7,915 53,438 6,751 60 100% 2)מחיר למשתכן( בנין  הכרמלאשדר טירת 

 8,203 23,300 2,840 23 100% 3טירת הכרמל )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 8,201 20,770 2,533 21 100% 4טירת הכרמל )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 8,246 21,948 2,662 22 100% 5)מחיר למשתכן( בנין  טירת הכרמלאשדר 

 13,750 56,481 4,108 28 100%  1אשדר לב מודיעין )מחיר מטרה( בנין 

 12,529 49,689 3,966 29 100% 2אשדר לב מודיעין )מחיר מטרה( בנין 

 13,028 40,457 3,105 22 100% 3אשדר לב מודיעין )מחיר מטרה( בנין 

 17,513 42,600 2,432 20 50% לב גני תקוה )בנין צפוני(

 17,094 76,840 4,495 36 50% לב גני תקוה )בנין דרומי(

 23,693 239,579 10,112 95 100% 38תמ"א מסגרת פרויקטים ב

 14,585 1,664,635 114,131 921  סה"כ
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  נזילות ומקורות מימון  .5

החברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהן ממקורות עצמיים וכן מהלוואות לזמן ארוך ולזמן 

 קצר מבנקים ומאגרות חוב שהונפקו.

 :)באלפי ש"ח( העיקריים בתקופת הדוח הלן המקורותל  5.1 

 

 
יתרה ממוצעת בשנת  2020בדצמבר  31ליום 

2020 

אחוז מסך 

 המאזן

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 351,416 447,765 13.9 אשראי לזמן קצר

 101,205 101,614 3.1 אשראי מספקים ונתוני שירותים

 139,534 151,371 4.7 מקדמות מרוכשי דירות

 490,722 429,340 13.3 ארוך )כולל חלויות שוטפות(הלוואות לזמן 

 841,234 747,500 23.2 אגרות חוב )כולל חלויות שוטפות(

)בעיקר התחייבות בגין עסקאות התחייבויות אחרות 

 קומבינציה ויתרות זכות אחרות(
15.0 483,790 512,613 

 853,400 863,053 26.8 )כולל זכויות מיעוט( הון

 

פרסום דוח זה, פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, כנדרש יחד עם   5.2

 . 1970-)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל ' לתקנות ניירות ערךב8בתקנה 

בדצמבר  31י אשראי אחרים ליום להלן הרכב וזמני פרעון של סך ההלוואות מתאגידים בנקאיים ונותנ  5.3  

2020: 

 א. ההרכב:

שיעור ריבית  

 שנתית

 אלפי ש"ח

 447,765 3.4%-1.8% אשראי לזמן קצר בריבית משתנה

 426,067 1.9%-1.8% הלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה 

למדד  יות שוטפות( בריבית קבועה הצמודהלזמן ארוך )כולל חלו הלוואה

 המחירים לצרכן

6% 3,273 

ג'( בריבית קבועה צמודות למדד המחירים לצרכן  אגרות חוב )סדרה

 ( 14)למידע נוסף ר' סעיף 

5.5% 

 

11,573 

ה'( בריבית קבועה ללא הצמדה למדד המחירים -אגרות חוב )סדרות ד' ו

 (14לצרכן )למידע נוסף ר' סעיף 

 735,927 3.42% -ו 4.2%
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 ב. זמני פרעון:

 אלפי ש"ח 

 586,240 כולל חלויות שוטפות(שנה ראשונה )אשראי לזמן קצר 

 413,469 שנה שנייה

 304,638 שנה שלישית

 320,258 שנה רביעית

 - שנה חמישית

 - שנה שישית ואילך

 

  :(אלפי ש"ח)ב החברה המזומנים של םלהלן תמצית דוח תזרי .6

 

 31שהסתיימה ביום שנה ל  
   בדצמבר

  2020  2019 
שוטפת ללא )ששימשו לפעילות(  מפעילות מזומנים נטו שנבעו

 252,622  434,000  רכישת קרקעות

(223,110)  רכישת קרקעות   (61,896)  

 190,726  210,890  שוטפת מפעילות מזומנים נטו שנבעו

(219,378)  29,347  השקעה שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(מזומנים נטו   

(187,579)  מימון שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(מזומנים נטו    24,062 

(4,590)  52,658  מזומנים ושווי במזומנים)ירידה(  עלייה  

 238,280  233,690  התקופה תחילתב מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 233,690  286,348  התקופה סוףב מזומנים ושווי מזומנים יתרת

     

 

 ליוןימ 211 -בסך של כ מפעילות שוטפת נטו חיובי םנוצר לחברה תזרי הדוח תקופת במהלך -שוטפת  פעילות

 .ליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדימ 191 -נטו מפעילות שוטפת בסך של כ חיוביש"ח, לעומת תזרים 

, בעיקר מרוכשי דירות מגידול בקצב גביית התקבולים התזרים החיובי מפעילות שוטפת בתקופה נבע בעיקר

 .שהסתיימו פרויקטים מספרבשל 

 ליוןימ 29 -בכהשקעה במהלך תקופת הדוח הסתכמו  פעילותמ נבעוהמזומנים אשר  תזרימי - השקעה פעילות

ש"ח בתקופה המקבילה  ליוןימ 219 -כ של השקעה בסך פעילותל ששימשו לעומת תזרימי המזומנים ש"ח,

 56 -ניירות ערך סחירים בסך של כ מימושמ נבע בעיקר בתקופה פעילות השקעההחיובי מ התזרים .אשתקד

מליון ש"ח ומהשקעה בחברות  17 -ש"ח ומאידך מהפקדת פקדונות בתאגידים בנקאיים בסך של כ ליוןימ

 מליון ש"ח. 10 -כלולות ושותפויות מוגבלות בסך של כ
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 ליוןימ 188 -בכ הסתכמומימון במהלך תקופת הדוח  פעילותל שימשוהמזומנים אשר  תזרימי - מימון עילותפ

 .אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש ליוןימ 24 -כ של בסךמימון שנבעו מפעילות ש"ח לעומת תזרימי מזומנים 

 -ד' בסך של כ -ג' ו חוב סדרות רעון שוטף של אגרותימפ בעיקר פעילות מימון בתקופה נבעששימש להתזרים 

, מפרעון אשראי לזמן קצר ש"חמליון  83 -רעון סופי של אגרות חוב סדרה א' בסך של כיש"ח, מפ מיליון 100

ריבית על שטר הון לבעלת שטר הון וחלקי של  רעוןימפ ש"ח,מליון  69 -בסך של כ , נטומתאגידים בנקאיים

 140 -ש"ח ומאידך מקבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי בסך של כליון ימ 72 -השליטה בחברה בסך של כ

 מליון ש"ח.

 

 יםבנקאי יםלהן התחייבה החברה כלפי תאגיד פיננסיות מידה באמות עמידה .7

-ל מתואם נטו הפיננסי החוב בין היחס כי )מול כל תאגיד בנקאי בנפרד( םייבנקא יםתאגיד כלפי התחייבה החברה

CAP  450יות מיעוט( לא יפחת מסך של , וכן כי סך ההון העצמי )ללא זכו70%נטו מתואם לא יעלה בכל עת על 

 מרוכשיההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות  יחסש"ח, וכי ליון מ

הנ"ל  הפיננסיות המידה אמות בדיקתנקבע כי  .%18 -דירות והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה( לא יפחת מ

 .6רבעון מדי תתבצע

 לדוח זה.ג' 14אגרות חוב ראה סעיף  לאמות מידה פיננסיות להן התחייבה החברה כלפי מחזיקי

 

וכי לא  יםהבנקאי יםללא הסכמת התאגיד כלליים יצוין, כי בנוסף התחייבה החברה לא ליצור שעבודים שוטפים

 .יםהבנקאי יםיחול שינוי בשליטה בחברה ללא הסכמת התאגיד
 

 -נמוך מ) 53.1% לנטו מתואם על שיעור ש CAP-, עומד יחס החוב הפיננסי נטו מחולק ב2020 דצמברב 31נכון ליום 

ויחס ההון  ליון ש"ח(מ 450 -מליון ש"ח )גבוה מ 862 -כולל זכויות מיעוט( על סך של כ לא( וסך ההון העצמי )70%

דירות והתחייבויות  מרוכשיהמאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות ההון העצמי 

  . לפיכך, עומדת החברה בהתחייבויותיה כאמור לעיל.(18% -)גבוה מ 32% -על כ למתן שירותי קומבינציה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 'א לפרק 2.24.4. בסעיף 1 הערה" ראה עצמי"הון  -נטו מתואם" ו  CAPלמשמעות ההגדרות "חוב פיננסי נטו", "חוב פיננסי מתואם", " 6

 .התקופתי לדוח



 
 2020בדצמבר  31ליום  התאגיד עסקי מצב על הדירקטוריון ח"דו

 

19 

 דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול .8
 

 : אחראי על ניהול סיכוני שוק בחברהה
 

כספים בחברה(. לפרטים העל ניהול סיכוני השוק של החברה נכון למועד זה היא גב' אור אריאלי )סמנכ"ל  האחראית

 א' לפרק ד' בדוח התקופתי.26תקנה  ראהשל גב' אריאלי  וניסיונהבדבר השכלתה, כישוריה 

במסגרות המתאימות בהנהלת החברה, דיווח ודיון  דיוניםהפיקוח בחברה בנושא סיכוני שוק נקבע בדרך של 

 בדירקטוריון.

 :  המהותיים אליהם חשופה החברה השוק סיכוניתיאור 

 החברה חשופה לעליה בתשומות הבניה, אשר עשויה להשפיע על מחירי הבניה  - הבניה תשומות בעלות שינויים

על גובה מחירי ההתקשרות של החברה עם קבלנים בביצוע עבודות בניה. בשל הפער בין ההשקעה בבניה  בפרטו

שנעשית על פי רוב במחירים הצמודים למדד תשומות הבניה ובין ההכנסות, שהאפשרות להגדילן תלויה 

שונים )היצע וביקוש, ריבית על משכנתאות וכו'(, עלולה החברה להיות חשופה במקרה של הפרשים בגורמים 

 למדד תשומות הבניה.  צמודיםהחברה  חוזי מכירת הדירות של רובבשינויי המדדים האמורים. 

 וארוך קצר לזמן צמוד לא שקלי אשראי באמצעות מפעילותה חלק מממנת החברה - הריביות בשערי שינויים 

 המימון בהוצאות לגידול לגרום עלולה ישראל בנק ריבית בשיעור יהיעל. משתנה בריבית בנקאיים מתאגידים

 .החברה של המזומנים תזרימיעל  ולהקשות

  הדירות מהחברה מממנים את רכישת הדירות בין  רוב רוכשי -שינויים בשיעורי ובשערי ריבית במשכנתאות

היתר בנטילת הלוואות במשכנתאות. עלייה בשיעור הריבית למשכנתאות ו/או הגבלה על שיעורי המשכנתאות 

ממחיר הדירה עלולים לגרום לקיטון בכוח הקניה של הרוכשים ולהפעיל לחץ לירידת מחירי הדירות ו/או 

 להאטת קצב מכירת הדירות.

 שוק סיכוני בניהול התאגיד מדיניות

  באופן שוטף על ידי הנהלת החברה. סיכוני השוק כפי שתוארו לעיל נבחנים

כוני שוק. ניהול הסיכונים כאמור ומעקב יחשיפה הנובעת מס גיןהחברה לא קבעה מדיניות לניהול הסיכונים ב 

 הנהלת החברה ומדווח ונדון בישיבות הדירקטוריון מעת לעת.  ידי על נעשה יואחר

 לחברה אין פוזיציות בנגזרים. 2020 בדצמבר 13ליום  - בנגזרים החזקה
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 מאזן הצמדה ומבחני רגישות .9

 )באלפי ש"ח(: 2020בדצמבר,  31החברה ליום להלן דוח בסיסי הצמדה של 
 מטבע מקומי 

 סה"כ
  

 לא צמוד
 
 מדד צמוד

 

 286,348 - 286,348 מזומנים  שוויו מזומנים

 118,785 - 118,785 השקעות לזמן קצר 
השקעות לזמן קצר במסגרת ליווי בנקאי 

 259,105 - 259,105 ומשועבדים

 323,422 - 323,422 ות והכנסות לקבל בגין רכישת דירות לקוח

 30,530 490 30,040 חייבים ויתרות חובה

 1,315,417 - 1,315,417 בניינים למכירהמלאי 

 763,836 - 763,836 קרקעות לבניה

 27,615 - 27,615 נדל"ן להשקעה

 60,043 3,000 57,043 הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
פי שיטת השווי להשקעות בחברות המטופלות 

 32,664 - 32,664 המאזני 

 6,668 - 6,668 רכוש קבוע, נטו

 3,224,433 3,490 3,220,943 סה"כ נכסים

    

 447,765 - 447,765 ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים

 151,371 - 151,371 מקדמות מרוכשי דירות

 101,614 - 101,614 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 35,621 2,416 33,205 זכאים ויתרות זכות

 21,689 - 21,689 מסים שוטפים לשלם

 377,361 - 377,361 בגין עסקאות קומבינציהת יוהתחייבו

 33,747 - 33,747 הפרשה לתביעות ולגמר עבודות
 חלויות )לרבותהלוואות מתאגידים בנקאיים 

 429,340 3,273 426,067 שוטפות(

 747,500 11,573 735,927 )לרבות חלויות שוטפות( אגרות חוב

 620 - 620 התחייבות בגין הטבות לעובדים

 12,647 - 12,647 נדחים מסים

 2,105 1,774 331 התחייבויות אחרות 

 2,361,380 19,036 2,342,344 סה"כ התחייבויות

 863,053   הון
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 )באלפי ש"ח(: 9201בדצמבר,  31להלן דוח בסיסי הצמדה של החברה ליום 
 מטבע מקומי 

 סה"כ
  

 לא צמוד
 

 צמוד מדד
 

 233,690 - 233,690 מזומנים  שוויו מזומנים

 184,254 - 184,254 השקעות לזמן קצר 
במסגרת ליווי בנקאי השקעות לזמן קצר 

 242,403 - 242,403 ומשועבדים

 439,233 - 439,233 והכנסות לקבל בגין רכישת דירות  ותלקוח

 27,846 1,297 26,549 חייבים ויתרות חובה

 1,146,058 - 1,146,058 מלאי בניינים למכירה

 959,428 - 959,428 קרקעות לבניה

 28,583 - 28,583 נדל"ן להשקעה

 52,017 8,124 43,893 הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
פי שיטת השווי להשקעות בחברות המטופלות 

 33,731 - 33,731 המאזני 

 8,344 - 8,344 רכוש קבוע, נטו

 3,355,587 9,421 3,346,166 סה"כ נכסים

    

 255,067 - 255,067 ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים

 127,696 - 127,696 מקדמות מרוכשי דירות

 100,796 - 100,796 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 55,278 3,073 52,205 זכאים ויתרות זכות

 13,042 - 13,042 מסים שוטפים לשלם

 434,632 - 434,632 בגין עסקאות קומבינציהת יוהתחייבו

 29,506 - 29,506 הפרשה לתביעות ולגמר עבודות
 חלויות )לרבותהלוואות מתאגידים בנקאיים 

 552,103 4,171 547,932 שוטפות(

 934,968 106,381 828,587 )לרבות חלויות שוטפות( אגרות חוב

 496 - 496 התחייבות בגין הטבות לעובדים

 4,727 - 4,727 מסים נדחים

 3,754 3,422 332  אחרותת יוהתחייבו

 2,512,065 117,047 2,395,018 סה"כ התחייבויות

 843,522   הון
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, בהתאם לשינויים בגורמי 2020 בדצמבר 31להלן טבלאות רגישות למכשירים רגישים ליום 
 :שוק )באלפי ש"ח(

 מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן

  רווח )הפסד( מהשינויים   

שווי הוגן של 
 רווח )הפסד( מהשינויים   נכס

 בגורם השוק  (התחייבות)  בגורם השוק  

  

עליה של 
2%  

עליה של 
1%    

ירידה של 
1%  

ירידה של 
2% 

           המכשיר הרגיש

(5)  490  5  10  לקוחות חייבים ויתרות חובה   (10)  

000,3  30  60  ארוך הלוואות ויתרות חובה לזמן   (30)   60) ) 

(48)  זכאים ויתרות זכות   (24)   (2,416)   24  48 

(72)  הלוואות לזמן ארוך מבנקים   (36)   (02,63)   36  27  

(382)  אגרות חוב   (191)   (11,884)   119  238 

(35)  יות אחרותהתחייבו   (18)   (774,1)   18  35 

  )323(  )162(  )16,186(  162  323 

 

 

 מבחן רגישות לשינויים בשערי הבורסה של ניירות ערך סחירים

  רווח )הפסד( מהשינויים   

שווי הוגן של 
 רווח )הפסד( מהשינויים   נכס

 בגורם השוק  (התחייבות)  בגורם השוק  

  

עליה של 
5%  

עליה של 
2%    

ירידה של 
2%  

ירידה של 
5% 

           המכשיר הרגיש

939,5  השקעות בניירות ערך סחירים    2,376  118,785  (376,2)   (939,5)  

           

 

           

 מבחן רגישות לשינויים בשערי הריבית

  רווח )הפסד( מהשינויים 

שווי הוגן של 
 רווח )הפסד( מהשינויים   נכס

 בגורם השוק  (התחייבות)  בגורם השוק

  2%עליה של 

עליה של 
1%    

ירידה 
  1%של 

ירידה 
 2%של 

           המכשיר הרגיש

378  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך   941   857,41   (941)   (837)  

(955,8)  ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים   (478,4)   (765,447)   478,4   8,955 

(521,8)  הלוואות לזמן ארוך מבנקים   (261,4)   (067,426)   261,4   521,8  

  )16,639(  )8,320(  )831,975(  8,320  16,639 
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, בהתאם לשינויים בגורמי 2019 בדצמבר 31להלן טבלאות רגישות למכשירים רגישים ליום 
 :שוק )באלפי ש"ח(

 מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן

  רווח )הפסד( מהשינויים   

שווי הוגן של 
 רווח )הפסד( מהשינויים   נכס

 בגורם השוק  (התחייבות)  בגורם השוק  

  

עליה של 
2%  

עליה של 
1%    

ירידה של 
1%  

ירידה של 
2% 

           המכשיר הרגיש

(13)  1,297  13  26  לקוחות חייבים ויתרות חובה   (26)  

(81)  8,124  81  162  ויתרות חובה לזמן ארוךהלוואות    162) ) 

(61)  זכאים ויתרות זכות   (31)   (3,073)   31  61 

(92)  הלוואות לזמן ארוך מבנקים   (46)   (4,623)   46  92 

(2,185)  אגרות חוב   (1,966)   (109,257)   1,093  2,185 

(68)  אחרותיות התחייבו   (34)   (3,422)   34  68 

  (2,218)   (1,110)   (110,954)   1,110  2,218 

 

 

 מבחן רגישות לשינויים בשערי הבורסה של ניירות ערך סחירים

  רווח )הפסד( מהשינויים   

שווי הוגן של 
 רווח )הפסד( מהשינויים   נכס

 בגורם השוק  (התחייבות)  בגורם השוק  

  

עליה של 
5%  

עליה של 
2%    

ירידה של 
2%  

ירידה של 
5% 

           המכשיר הרגיש

(3,685)  184,254  3,685  9,213  השקעות בניירות ערך סחירים    (9,213)  

           

 

           

 מבחן רגישות לשינויים בשערי הריבית

  רווח )הפסד( מהשינויים 

שווי הוגן של 
 רווח )הפסד( מהשינויים   נכס

 בגורם השוק  (התחייבות)  בגורם השוק

  2%עליה של 

עליה של 
1%    

ירידה 
  1%של 

ירידה 
 2%של 

           המכשיר הרגיש

(415)  41,473  415  829  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך   (829)  

(5,101)  ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים   (2,551)   (255,067)   2,551  5,101 

(10,959)  הלוואות לזמן ארוך מבנקים   (5,479)   (547,932)   5,479  10,959 

  (15,231)   (7,615)   (761,526)   7,615  15,231 
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 תאגידי ממשל היבטי .10
 

 תלויים בלתי דירקטורים

 נכון לתאריך הדוח, טרם אימצה החברה בתקנונה הוראה בדבר שיעור דירקטורים בלתי תלויים.

 
 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים

בחברה יומנות חשבונאות ופיננסית מכי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי החליט דירקטוריון החברה 

  .יםדירקטורשני יעמוד על 

החלטת הדירקטוריון האמורה מבוססת על העובדה שמבין חברי הדירקטוריון ישנם מספר דירקטורים נוספים 

הינם בעלי ניסיון עסקי עשיר )גם אם אינם עונים להגדרת "בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית"( במיוחד  אשר

בתחום עיסוקה של החברה. עובדה זו מאפשרת לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ומסמכי 

ספיים ואישורם. כמו כן, יצוין ההתאגדות של החברה, בכל הנוגע למצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכ

כי על פי נוהל העבודה בחברה, מוזמן רואה החשבון המבקר של החברה לכל ישיבות הדירקטוריון בהן דנים בדוחות 

הכספיים, והוא עומד לרשות הדירקטורים למתן הסבר אשר נדרש בקשר עם הדוחות הכספיים ועם מצבה הכספי 

א משתתף והן מחוצה להן. לאחר הערכת השכלתם, ניסיונם, כישוריהם של החברה, הן במסגרת הישיבות בהן הו

חשבונאיים ודוחות כספיים, חברי הדירקטוריון שהחברה -וידיעותיהם של חברי הדירקטוריון בנושאים עסקיים

ודורון שטיגר. לפרטים בדבר ון למועד הדוח, הינם יעקב רז רואה בהם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית נכ

 לדוח התקופתי. 26קטורים הנ"ל ראו תקנה הדיר

 

 עסקאות זניחות .11
 

 באוגוסט 26 ביום ,2009 בנובמבר 29 ביום, 2009 בנובמבר 26 ביום כות דירקטוריון החברה שנערובמסגרת ישיב

נדונה סוגיית סיווג עסקאות, התקשרויות ופעולות מסוימות של החברה )להלן ביחד:  ,2020במרץ  17וביום  2013

( לתקנות ניירות ערך )דוחות 3)א41תקנה "( כעסקאות זניחות. דירקטוריון החברה קבע כי יראו לעניין עסקאות"

 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  22וכן לעניין תקנה  2010 -"ע התשכספיים שנתיים(, 

שבהם לבעלי השליטה בחברה ו/או לנושאי המשרה , וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות 1970

ם המפורטים יוניבחברה עניין אישי )במישרין או בעקיפין( כי יראו בעסקאות המפורטות להלן ו/או שעונות לקריטר

עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות האמורות לעיל ו/או כזה  11בסעיף  להלן ובכפוף לאמות המידה המפורטות

  .האמורות לעילבהוראות הדין 

 :העסקאות הינן 11.1

"(, לבין בעלי השליטה בה, החברהעסקאות בין החברה, לרבות תאגידים בשליטתה )להלן ביחד: "  11.1.1

במישרין ו/או בעקיפין, ו/או בין החברה לבין נושאי משרה בחברה )בעלי השליטה בחברה האמורים 

"( ו/או בין החברה לבין העניין האישיבעלי לעיל ונושאי המשרה בה יקראו להלן ביחד ולחוד: "

אחרים, שלבעלי העניין האישי עניין אישי בהן, הנוגעות להשתתפות החברה בהחזר הוצאות בעין של 

בעלי העניין האישי שהוציאו לטובת החברה )לרבות הוצאות ביטוח )כגון: ביטוח רכוש ומבנה, נושאי 

צאות רכב )שכירות, ליסינג, מוסכים וכיוצ"ב(, משרה(, הוצאות תקשורת, כיבוד, הוצאות מחשוב, הו

שליחות והובלות( ובלבד שחלקה של החברה בהוצאות אלו סביר ביחס לשימושה בהוצאות אלו ו/או 

 לטובות ההנאה הצומחת לה מהן. 
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עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין האישי ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן לבעלי העניין האישי    11.1.2

עניין אישי, הנוגעות להעסקה משותפת של עובדים ו/או קבלת שירותים משותפת מנותני שירותים 

 חיצוניים ו/או מבעלי העניין האישי עצמם.

 

עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין האישי ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן לבעלי העניין האישי    11.1.3

לשימוש החברה ו/או להשכרת משנה של השטחים המשמשים עניין אישי, הנוגעות להשכרת שטחים 

 את החברה ו/או להשכרת שטחים על ידי החברה לבעלי העניין האישי.

עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין האישי לרכישת ו/או מכירת נכסים או קבלת שירותים   11.1.4

 הנדרשים לצורך הקמת פרויקט

העולים מכלל נסיבות העניין, עסקה שאינה חריגה )קרי, היא בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים  11.2

נעשית במהלך העסקים הרגיל, בתנאי שוק ואין לה השפעה מהותית על החברה( תיחשב כעסקה זניחה 

אם אמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה )אחת או יותר, כאמור להלן( הינה בשיעור של אחוז אחד 

מהון  1%ובלבד שהיקף ההתקשרות לא יעלה על  רטות להלן,מהיקף אמות המידה המפו ( ומטה1%)

. בכל עסקה כאמור, ש"ח 6,000,000העצמי של החברה כפי שיהיה מעת לעת ובלבד שלא יעלה על סך של 

אשר נבחן סיווגה כעסקה זניחה, תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלוונטיות לעסקה המסוימת 

 הסקורים או המבוקרים האחרונים של החברה:על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים 

היקף העסקה מול סך כל הנכסים )כלומר, סך המאזן(  -ברכישת נכס קבוע )"נכס שאינו שוטף"(  11.2.1

 בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים.

הרווח/ההפסד מהעסקה ו/או היקף הנכס מול הרווח  -במכירת נכס קבוע )"נכס שאינו שוטף"(  11.2.2

רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או  12השנתי הממוצע לפי 

 מבוקרים. 

 היקף העסקה מול סך ההתחייבויות במאזן. -בקבלת התחייבות כספית 11.2.3

היקף העסקה מול סך ההכנסות  -ברכישת/מכירת מוצרים )למעט נכס קבוע( או שירותים  11.2.4

כספיים סקורים או  רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות 4-ממכירות ושירותים ב

 מבוקרים.

במקרים בהם, לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה, כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן  11.3

רלוונטיות לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין, תיחשב העסקה כזניחה, בהתאם לאמת מידה רלבנטית 

רלבנטית המחושבת לעסקה תהיה אחרת, שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובלבד שאמת המידה ה

 בשיעור של אחוז ומטה.

למען הסר ספק יובהר כי עסקאות שונות הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעסקה אחת לצורך  11.4

 בחינת זניחותן.

עוד יובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל החלטה אחרת של דירקטוריון החברה בנושא עסקאות  11.5

 קטוריון החברה בעבר, ככל שקיבל החלטות כאמור.זניחות שקיבל דיר
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 הפנים מבקר פעילות על דיווח .12

 
שניאור סימינובסקי )רו"ח(, הינו המבקר הפנימי של החברה, רואה חשבון בעל משרד  זהות המבקר הפנימי:

חודש אוגוסט לראיית חשבון, בעל ניסיון רב בתחום הביקורת וביקורת פנים, מכהן כמבקר פנימי של החברה מ

 "(.המבקר הפנימי)להלן: " 2007

)ב( 146למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  עמידת המבקר הפנימי בדרישות החוק:

)להלן:  1992 -)א'( לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב3, בתנאים הקבועים בס' 1999 -לחוק החברות, התשנ"ט 

 לחוק הביקורת הפנימית.  8"( ובסעיף חוק הביקורת הפנימית"

: למיטב ידיעת החברה וכפי שמסר לה המבקר הפנימי, החזקה בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה

 אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או גוף קשור לה. 

נוי המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנימית כמי קשרי המבקר הפנימי עם החברה או גוף הקשור אליה:

, בע"מ קבוצת אשטרוםהמבקר מועסק כמבקר פנימי ב אישי במיקור חוץ מטעם משרד סימינובסקי שניאור.

 בעלת השליטה בחברה. 

, לאחר 2007באוגוסט  30דירקטוריון החברה אישר את מינוי מבקר הפנים ביום  דרך מינוי מבקר הפנים:

ישור המינוי כאמור היו, בעיקר, הניסיון . הנימוקים לא2007באוגוסט  19אישור ועדת הביקורת ביום 

שהמבקר הפנימי צבר ניסיון בתחום הביקורת הפנימית שיסייעו לו בביצוע התפקידים המוטלים עליו בהתאם 

 לדין, בהתחשב, בין היתר, בסוג התאגיד גודלו, היקף פעילותו ומורכבות פעילותו.

 ן החברה. יו"ר דירקטוריו זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי:

שנים וממנה נגזרת תכנית הביקורת השנתית אשר  4 -תכנית הביקורת הרב שנתית הינה ל תכניות הביקורת:

מתעדכנת במידת הצורך. תכנית העבודה השנתית של החברה מבוססת על הערכת מהותיות הנושאים 

 המבוקרים כך שהנושאים המהותיים יבדקו בביקורת הפנימית אחת לתקופה. 

גובשה בשיתוף עם הנהלת החברה והובאה לדיון ואושרה  2020 תעבודה לביקורת הפנימית לשנתכנית ה

 .2020 מרסב 15, בישיבתה מיום של החברה ביקורתהועדת וב

התבססה על התוכנית הרב שנתית ועל סקר הסיכונים שנערך בחברה. תכנית הביקורת  2020לשנת  התוכנית

העבודה מותירה בידי  תכניתהפנימית השנתית מקיפה תאגידים וגופים שבהם יש לחברה אחזקות מהותיות. 

 ועדת באישור כרוכה המאושרת העבודה מתוכנית סטייה כלהמבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה. 

 .הביקורת

ישיבות בנושא הביקורת  2ועדת הביקורת  מועדי הגשת דוחות הביקורת: בתקופת הדוח ולאחריה קיימה

. 14/03/2021-ו 31/12/2020בות התקיימו בתאריכים דוחות של מבקר הפנים. הישי 2-הפנימית בהם דנו ב

 יצוין כי דין וחשבון המבקר הוגש בכתב.

המבקר הפנימי וצוות העובדים המקצועיים הכפופים לו מועסקים בהיקף של  היקף העסקת מבקר הפנים:

 בשנה. דירקטוריון החברה סבור, כי היקף העסקה זה תואם את היקף פעילותה של החברה.  שעות 450-550 -כ

אלפי  128-הסתכם לכ 2020שכרו של המבקר הפנימי עבור שירותי הביקורת הפנימית שניתנו על ידו בגין שנת 

להערכת דירקטוריון החברה התגמול כאמור הינו סביר ואין בתגמול כאמור כדי להשפיע על הפעלת "ח. ש

 425-בכ 2020סך שעות הביקורת הפנימית בחברה הסתכמו בשנת  שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי.

  שעות.
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 בחברה ובתאגידים מוחזקים:  2019-ו 2020להלן היקף הביקורת הפנימית לשנים 

 2019לשנת  2020לשנת  

בתאגידים  בחברה 
 מוחזקים

בתאגידים  בחברה
 מוחזקים

מספר שעות 
ביקורת לגבי 

פעילות 
 בישראל 

425 - 500 - 

 
: בהתאם להודעת המבקר הפנימי, עבודת תקנים מקצועיים מנחים בביצוע הביקורת על ידי מבקר הפנים

הביקורת נערכת בכתב על פי ובהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית, הנחיות מקצועיות 

ותדריכים כפי שפורסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. הונחה דעתו של דירקטוריון החברה כי 

בשים לב למקצועיותו, תקופת זאת המקצועיים ובהנחיות, מבקר הפנים עמד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים 

 בתקופת הדיווח. היכרותו עם החברה וכן על סמך דוחות הביקורת שהכיןלהעסקתו ו

 

לדעת הדירקטוריון היקף עבודת הביקורת הפנימית, רציפות פעילותה ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי 

ועדת הביקורת ים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה. הינם סבירים בהתאם לנסיבות ויש בהם כדי להגש

בשיתוף עם הנהלת החברה והמבקר הפנימי בוחנים מידי שנה את ההיקף הנאות של עבודת הביקורת הפנימית 

 בחברה.

 

וציינה את מערך הביקורת הפנימית של החברה בהמשך לאמור, עובר לפרסום דוח זה, בחנה ועדת הביקורת 

מבצע את תפקידו בנאמנות ובמקצועיות, זאת, בין היתר, בהתבסס על דוחות הביקורת  המבקר הפנימיכי 

, בהתחשב עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו כיוכן  שהגיש במהלך השנה

 בהיקף ומורכבות הפעילות של החברה, זאת בהתבסס על דיווחי החברה והמבקר הפנימי.

 

: למבקר הפנימי הומצאו מסמכים ומידע וכן ניתנה גישה חופשית, מתמדת שניתנה למבקר הפניםגישה למידע 

כאמור בסעיף ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה וכן של החברות המוחזקות לרבות נתונים כספיים 

 .לחוק הביקורת הפנימית 9
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 שכר רואה החשבון המבקר  .13

 
המבקר נקבע במו"מ בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר ומאושר על  שכר הטרחה של רואה החשבון

ידי דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצתה של ועדת הביקורת הבוחנת את היקף עבודתו של רואה החשבון 

המבקר ואת שכרו. לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה שכר טרחה רואה החשבון המבקר הינו סביר 

 . לאופי והיקף פעילות החברה ומקובל ובהתאם

 
 סוג השירות רואה החשבון

2020 2019 

 שעות אלפי ש"ח שעות אלפי ש"ח

החברה וחברות 
 מאוחדות )*(

קוסט פורר 
 גבאי את קסירר

 

 3,006 676 2,945 663 ביקורת 

שירותי 
מס 

 ואחרים
121 341 512 997 

 
  מתייחס לחלק החברה.* שכר הטרחה 
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 -התאגיד של ההתחייבות תעודות בדבר פרטים .14
 

   :פרטים אודות סדרות אגרות החוב )באלפי ש"ח( .א
 

 מועד סדרה
 הנפקה
 ראשון

מהותי/
לא 

 מהותי

.נ בעת ע
 ההנפקה 

ליום  .נ.ע
31/12/20  

.נ. משוערך )לפי ע
תנאי ההצמדה( 

 31/12/20 ליום

 ריבית סכום
 ליום צבורה

31/12/20 

 בדוחות ערך
 ליוםהכספיים 

20/12/13 (1) 

 בורסאי שווי
 ליום

31/12/20 

 ושיעור סוג
  ריבית

 תשלומי מועד הקרן תשלומי מועדי
 ריבית

 תנאי
 ההצמדה

פדיון 
מוקדם 
ביוזמת 
 החברה

אג"ח 
 להמרה 

 11,884 11,573 318 11,573 11,110 100,000 מהותי 9.6.11 'ג
 ריבית שיעור

 שנתית
  5.5% קבועה

 מיום החל שנה בכל
 1.1.21 ליום ועד 1.1.13

 )כולל(

 של 1.7 -וב 1.1 -ב
 מיום החל שנה כל

 ליום ועד 1.1.12
 )כולל( 1.1.21

 מדד
 המחירים

 לצרכן
 

 לא לא

 375,746 358,874 7,464 355,416 355,416 631,020 מהותי 6.5.15 ' ד
 ריבית שיעור

 שנתית
  4.2% קבועה

 חודשים שישה בכל
 ועד 1.7.17 מיום החל

 )כולל( 1.7.24 ליום

 חודשים שישה בכל
 1.7.15 מיום החל
 1.7.24 ליום ועד

 )כולל(

 לא כן צמוד לא

 398,259 377,053 5,297 371,753 371,753 371,753 מהותי 5.5.19  ה'

 ריבית שיעור
 שנתית
 קבועה
3.42% 

תשלומים שנתיים  4-ב
 לא שווים כדלקמן:

 מהקרן 10% - 1.8.21
 מהקרן 10% -1.8.22
 מהקרן 20% - 1.8.23
 מהקרן 60% – 1.8.24

 של 1.2 -וב 1.8 -ב
 מיום החל שנה כל

 ליום ועד 1.8.19
 )כולל( 1.8.24

 לא כן צמוד לא

       785,889 747,500 13,079 742,387 279,387   "כסה

 

אלפי ש"ח לאגרות החוב  5,740 -כ של פרמיה ויתרת החוב )סדרה ד'(אלפי ש"ח לאגרות  3,991 -בסך של כ פרמיהיתרת , '(ג)סדרה  החוב לאגרות"ח ש אלפי 7 -כ של בסךניכיון  יתרת כולל (1)

 .)סדרה ה'(

 )סדרה א'( במלואן והתמורה שולמה במלואה.נפרעו אגרות חוב  2020במאי  31ביום  (2)

 .במלואה שולמה והתמורה במלואן'( ג)סדרה  חוב אגרות נפרעו, 2021 בינואר 1 ביום, המאזן תאריך לאחר (3)
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 :פרטי הנאמן לכל סדרה .ב

 

 כתובת למשלוח מסמכים פרטי התקשרות שם חברת הנאמנות סדרה
פרטי איש הקשר 

 אצל הנאמן

שטראוס לזר חברה  ג'
( 1992לנאמנות )

 בע"מ

 רו"ח אורי לזר 67775, תל אביב 17יצחק שדה  03-6237777טל : 

הרמטיק נאמנות  ד'
 ( בע"מ1975)

מר דן אבנון, מנכ"ל  בני ברק, 30ששת הימים  03-5544553טל: 
 משותף

הרמטיק נאמנות  ה'
 ( בע"מ1975)

מר דן אבנון, מנכ"ל  , בני ברק30ששת הימים  03-5544553טל: 
 משותף

 
 

 של החוב אגרות מחזיקי מול פיננסיות מידה באמות לעמידה והתחייבות דיבידנד חלוקת על מגבלות .ג
 :החברה

 על שלה העצמי ההון, במלואן נפרעו טרם'( ג)סדרה  החוב שאגרות זמן כל כי התחייבה החברה (1

-מ יפחת לא, האחרונים( העניין)לפי  סקורים או מבוקרים, המאוחדים הכספיים דוחותיה פי

הון מניות המיוחס לבעלי המניות של  -" עצמי הון"(. "מינימאלי עצמי הון"ח )"ש מיליון 240

, ההון העצמי 2020 בדצמבר 31 ליוםכי יצוין  בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה. החברה

 ש"ח. מיליון  862 -לכשל החברה )לא כולל זכויות מיעוט( מסתכם  המאוחד

, פרעה החברה את יתרת אגרות חוב )סדרה ג'( 2021בינואר  1לאחר תאריך המאזן, ביום 

 במלואן.

 

באמות המידה החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה, כי תעמוד  (2

 הפיננסיות כדלקמן:

"ח. ש מיליון 280 -של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ המאוחדההון העצמי  .א

של החברה )לא כולל זכויות מיעוט(  המאוחד, ההון העצמי 2020 דצמברב 31 ליוםיצוין כי 

 מיליון ש"ח. 268 -לכמסתכם 

 הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של נטו CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל .ב

היחס בין החוב הפיננסי  ,2020 דצמברב 31 ליוםיצוין כי . 70% על יעלה לא, המאוחדים

 .%9.58 הינו המאוחדים הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של נטו CAP -נטו ל

 זה: 2 "קס לעניין

 חלויות)כולל  פיננסים ומוסדות מבנקים", פירושו, חוב לזמן קצר פיננסי נטו חוב"

"ח, בניכוי אגבתוספת ו פיננסים ומוסדות מבנקיםזמן ארוך ל חוב בתוספת( שוטפות

 קצר של החברה.  לזמןהשקעות ומזומנים  המזומנים ושוו יתרות

 האחרונים החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה כהגדרתם -"קצר לזמן השקעות"

   (.העניין)לפי  מבוקרים או סקורים
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"CAP ( לפי דוחותיה מיעוט זכויות כולל)לא  משמעו ההון העצמי של החברה -" נטו

, בצירוף חוב פיננסי (העניין לפי) מבוקרים או סקורים האחרונים המאוחדיםהכספיים 

 נטו.

ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות  יחס .ג

 ליוםיצוין כי . 18% -תי קומבינציה( לא יפחת מדירות והתחייבויות למתן שירו מרוכשי

, יחס ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן 2020 דצמברב 31

 .32%קומבינציה( הינו  בגין עסקאותדירות והתחייבויות  מרוכשי)בניכוי מקדמות 

החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה כי לא תבצע חלוקה כלשהי  (3

 )כהגדרת מונח זה בחוק החברות( אלא בכפוף לאמור להלן: 

במועד ההכרזה על החלוקה, החברה מקיימת את כל התחייבויותיה המהותיות לפי שטר  .א

ה מצויה בהפרה של הוראות הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ד'( של החברה וכי החברה אינ

שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ד'( ותנאי אגרות החוב )סדרה ד'( וביצוע החלוקה לא 

 יגרום להפרה כאמור. 

ג' לעיל, וביצוע 2-ב' ו2החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות הקבועות בסעיפים  .ב

ההון העצמי  החלוקה לא תפגע בעמידת החברה באמת המידה הפיננסית המפורטת להלן:

של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים )רבעוניים 

מליון ש"ח )ובתנאי כי באותו מועד  300 -או שנתיים( האחרונים שפורסמו, לא יפחת מ

טרם הגיע, בהתאם להוראות הדין, המועד האחרון לפרסום דוחות כספיים עוקבים של 

 החברה(. 

הנפקת אגרות החוב )סדרה ד'( וכל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן,  החל ממועד .ג

( מהרווח השוטף של החברה 50%החברה לא תבצע חלוקה, בסך העולה על חמישים אחוז )

כפי שיהיה מעת לעת על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, סקורים או 

 מבוקרים )לפי העניין( אשר פורסמו. 

הרווח הנקי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים  -" משמעו שוטף רווחלעניין זה "

המאוחדים האחרונים סקורים או מבוקרים )לפי העניין( אשר פורסמו בנטרול 

רווחי/הפסדי שערוך נטו מנדל"ן להשקעה )שטרם מומש(. יובהר כי במקרה של מכירת 

לרווחים הניתנים לחלוקה,  נדל"ן להשקעה )מימוש( ששוערך, יתווספו/יופחתו )לפי העניין(

 רווחי/הפסדי שערוך בגין אותו נדל"ן להשקעה. 

יובהר, כי החל ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה ד'( ועד למועד פירעונן הסופי, לא תחלק 

החברה דיבידנד מרווחי שערוך )בגין נכסים שטרם מומשו( שנצברו החל ממועד הנפקת 

 אגרות החוב )סדרה ד'(. 

בס"ק ג' זה לעיל, החברה תהא רשאית לחלק דיבידנד נוסף בסך מצטבר  על אף האמור

מליון ש"ח וזאת מתוך הרווחים הראויים לחלוקה של החברה שהצטברו  90שלא יעלה על 

"(. חלוקת הנוסף הדיבידנדעובר להנפקת אגרות החוב )סדרה ד'( )להלן בס"ק ג' זה: "

ידה הפיננסית המפורטת להלן:  הדיבידנד הנוסף לא תפגע בעמידת החברה באמת המ

נטו של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים  CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל

. 68%המאוחדים האחרונים סקורים או מבוקרים )לפי העניין( אשר פורסמו, לא יעלה על 

 לעיל( 3)המונחים כהגדרתם בסעיף 
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הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ד'( אשר לשטר  1לפרטים נוספים, ראו על דרך ההפניה נספח 

01-2015-)אסמכתא מס':  2015במאי  5צורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום 

012945.) 

 

החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה, כי תעמוד באמות המידה  (4

 הפיננסיות כדלקמן:

. ש"ח מיליון 450 -ות מיעוט( לא יפחת משל החברה )לא כולל זכוי המאוחדההון העצמי  .א

של החברה )לא כולל זכויות מיעוט(  המאוחד, ההון העצמי 2020 דצמברב 31 ליוםיצוין כי 

 מיליון ש"ח. 268 -לכמסתכם 

 הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של נטו CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל .ב

היחס בין החוב הפיננסי נטו  2020 דצמברב 31 ליוםיצוין כי . 70% על יעלה לא, המאוחדים

 .%1.35 הינו המאוחדים הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של נטו CAP -ל

 זה: 3 "קס לעניין

 חלויות)כולל  פיננסים ומוסדות מבנקים", פירושו, חוב לזמן קצר פיננסי נטו חוב"

כולל ריבית  "ח,אגבתוספת ו פיננסים ומוסדות מבנקיםזמן ארוך ל חוב בתוספת( שוטפות

ופיקדונות  קצר של החברה לזמןהשקעות ומזומנים  המזומנים ושוו יתרותבניכוי ו לשלם

 . וחשבונות בנק מיועדים

 האחרונים החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה כהגדרתם -"קצר לזמן השקעות"

   (.העניין)לפי  מבוקרים או סקורים

לזמן קצר או ארוך מבנקים, מוסדות פיננסים ריבית לשלם בגין חוב  -"ריבית לשלם"

 ולמחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה.

פיקדונות וחשבונות בנק המשמשים את החברה  -"פיקדונות וחשבונות בנק מיועדים"

בפרויקטים הנמצאים תחת ליווי בנקאי, פיקדונות לטובת רשות מקרקעי ישראל וכן 

 החוב של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.המיועדים לטובת מחזיקי אגרות  חשבונות

"CAP ( לפי דוחותיה מיעוט זכויות כולל)לא  משמעו ההון העצמי של החברה -" נטו

, בצירוף חוב פיננסי (העניין לפי) מבוקרים או סקורים האחרונים המאוחדיםהכספיים 

 נטו.

ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות  יחס .ג

 31יצוין כי ליום . 18% -דירות והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה( לא יפחת מ מרוכשי

ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן  יחס 2020 רדצמבב

 .32%הינו  דירות והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה( מרוכשי)בניכוי מקדמות 
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לגבי מגבלות על חלוקת דיבידנד החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( של  (5

 החברה כי לא תבצע חלוקה כלשהי )כהגדרת מונח זה בחוק החברות( אלא בכפוף לאמור להלן: 

במועד ההכרזה על החלוקה, החברה מקיימת את כל התחייבויותיה המהותיות לפי שטר  .א

הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ה'( של החברה וכי החברה אינה מצויה בהפרה של הוראות 

שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ה'( ותנאי אגרות החוב )סדרה ה'( וביצוע החלוקה לא 

 יגרום להפרה כאמור. 

 ג' לעיל, וביצוע4-ב' ו4בסעיפים דת באמות המידה הפיננסיות הקבועות החברה עומ .ב

: ההון העצמי החלוקה לא תפגע בעמידת החברה באמת המידה הפיננסית המפורטת להלן

של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים )רבעוניים 

ש"ח )ובתנאי כי באותו מועד טרם  מליון 480 -או שנתיים( האחרונים שפורסמו, לא יפחת מ

 הגיע, בהתאם להוראות הדין, המועד האחרון לפרסום דוחות כספיים עוקבים של החברה(. 

החל ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה ה'( וכל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן,  .ג

של החברה ( מהרווח השוטף 50%החברה לא תבצע חלוקה, בסך העולה על חמישים אחוז )

כפי שיהיה מעת לעת על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, סקורים או מבוקרים 

 )לפי העניין( אשר פורסמו. 

הרווח הנקי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים  -" משמעו שוטף רווחלעניין זה "

המאוחדים האחרונים סקורים או מבוקרים )לפי העניין( אשר פורסמו בנטרול 

רווחי/הפסדי שערוך נטו מנדל"ן להשקעה )שטרם מומש(. יובהר כי במקרה של מכירת 

הניתנים לחלוקה, נדל"ן להשקעה )מימוש( ששוערך, יתווספו/יופחתו )לפי העניין( לרווחים 

 רווחי/הפסדי שערוך בגין אותו נדל"ן להשקעה שמומשו בפועל. 

יובהר, כי החל ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה ה'( ועד למועד פירעונן הסופי, לא תחלק 

החברה דיבידנד מרווחי שערוך )בגין נכסים שטרם מומשו( שנצברו החל ממועד הנפקת 

 אגרות החוב )סדרה ה'(. 

אמור בס"ק ג' זה לעיל, החברה תהא רשאית לחלק דיבידנד נוסף בסך מצטבר על אף ה

מליון ש"ח וזאת מתוך הרווחים הראויים לחלוקה של החברה שהצטברו  105שלא יעלה על 

"(. חלוקת הנוסף הדיבידנדעובר להנפקת אגרות החוב )סדרה ה'( )להלן בס"ק ג' זה: "

היחס : באמת המידה הפיננסית המפורטת להלןהדיבידנד הנוסף לא תפגע בעמידת החברה 

נטו של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים  CAP -בין החוב הפיננסי נטו ל

  .%68האחרונים סקורים או מבוקרים )לפי העניין( אשר פורסמו, לא יעלה על 

צורף שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ה'( אשר  את לפרטים נוספים, ראו על דרך ההפניה

 2019במאי  2 , כפי שתוקן ביום2019במאי  1 כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום

 (.042484-01-2019: )אסמכתא מס'
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 :החברה של החוב אגרות דירוג .ד

 

 סדרה

 
חברה שם ה

 מדרגת ה
 במועד דירוג

 הדירוג מתן תאריך זה דוח במועד דירוג  ההנפקה
אנד פורס  סטנדרד 'ג

 מעלות בע"מ
A3 ilA 21.4.2020 

סטנדרד אנד פורס  ד'
 מעלות בע"מ

A3 ilA 21.4.2020 

סטנדרד אנד פורס  ה' 
 מעלות בע"מ

ilA ilA 21.4.2020 

 

 

 :החברה של (ה' -ו 'ד, ג' )סדרות החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה והתחייבויות בתנאים עמידה .ה

 

לאגרות נכון למועד פרסום הדוח, החברה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות בהתאם לשטרי הנאמנות 

מים עילה יי(. יצוין כי, נכון למועד פרסום דוח זה, לא התקיימו תנאים המקוסדרה ה' סדרה ד'חוב )

במלואן )בהתאם ( לפירעון מיידי. אגרות חוב )סדרה ג'( נפרעו וסדרה ה' סדרה ד'אגרות החוב ) להעמדת

 .2021בינואר  1ללוח הסילוקין( ביום 

 

 תרומה לקהילה .15
 

 לא נקבעה על ידי הדירקטוריון מדיניות בנושא התרומות. 

-אלפי ש"ח לעמותה "ילדים בסיכוי 50 -כ סך של אלפי ש"ח, מתוכם 136 -סך של כ בתקופת הדוח תרמה החברה

למיטב ידיעת  יצוין כיהמועצה לילד החוסה" שמטרתה לקדם ילדי פנימיות וילדים חסרי עורף משפחתי. 

וועדת יו"ר  הינו, 2020באוגוסט  20עד ליום  דירקטור בלתי תלוי בחברהכ אשר כיהן מר גדעון באום, החברה,

 עתידיות.. יצוין כי לא קיימות התחייבויות למתן תרומות בתקופות הביקורת של העמותה

 

 
 
 

 

 נו מבקשים להביע את הערכתנו ותודתנו לעובדי החברה ומנהליה על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום החברה.א
 
 

   

 ארנון פרידמן  גיל גירון

 מנכ"ל   דירקטוריוןהיו"ר 
 

 

 

 16/3/2021תאריך החתימה : 
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 מאוחדיםדוחות כספיים 

 2020 בדצמבר 31ליום 
 
 
 

 



 

 
 

 בע"מ לבניה חברה אשדר
 

 2020 בדצמבר, 31 ליום מאוחדים כספיים דוחות
 
 
 

 העניינים תוכן
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 בע"מאשדר חברה לבניה  לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר

 
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 
 ניירות ערךתקנות ב)ג( ב9סעיף בהתאם ל

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 

החברה( ליום  - להלן ביחד)וחברות בנות אשדר חברה לבניה בע"מ  בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
החברה אחראים הדירקטוריון וההנהלה של  .הבאהסקה רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפ .2020 בדצמבר 31

בקרה פנימית על דיווח של רכיבי אפקטיביות ה ם אתלקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
בקרה פנימית על דיווח כספי רכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"לכספי 

 של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
 

של  911לתקן ביקורת )ישראל(  יווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקוררכיבי בקרה פנימית על ד
  (.911לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" )להלן תקן ביקורת )ישראל( 

ווח כספי ובקרות ( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של די1רכיבים אלה הינם: )
רכיבי  -מכונים להלן  יחד תהליך ניהול פרויקטים והכרה בהכנסה; )כל אלה( בקרות על 2כלליות של מערכות מידע; )

 .(הבקרה המבוקרים
 

נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  תקן זהפי -. על(911ישראל ) לתקן ביקורתערכנו את ביקורתנו בהתאם 
ימו באופן אם רכיבי בקרה אלה קולהשיג מידה סבירה של ביטחון הבקרה המבוקרים ולזהות את רכיבי  במטרה

זיהוי רכיבי , בקרה פנימית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות
בחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון  הבקרה המבוקרים,

ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי  שהוערך. סיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של אפקטיביות ה
ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי ים בהתאם לנסיבות. כנחוצחשבנו כאלה שביצוע נהלים אחרים בקרה, כללה גם 

המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות  הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים
דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי 
הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. 

 .בהקשר המתואר לעיל מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו אנו סבורים שביקורתנו
 

 ותע או לגללמנולא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי
ה לסיכון חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות 

ם תשתנה נהליה ואמדיניות הבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של ל כנהותהפשבקרות 
 לרעה.

 
בדצמבר  31ליום  החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים לדעתנו,

2020. 
 

 31לימים של החברה  המאוחדיםדוחות הכספיים את ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 16 מיום ,והדוח שלנו 2020 בדצמבר 31השנים בתקופה שהסתיימה ביום  משלושאחת  לכלו 2019-ו 2020 בדצמבר
 .מאוחדים יגת על אותם דוחות כספייםיבלתי מסו כלל חוות דעת, 2021במרס, 
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 המבקר החשבון רואה דוח
 

 בע"מ לבניה חברה אשדר של המניות לבעלי
 
 

 וחברות בנות בע"מ לבניה חברה אשדר של המצורפים על המצב הכספי המאוחדים דוחותה את ביקרנו
 ,אחר כולל רווחרווח או הפסד ו על המאוחדים הדוחות אתו 2019-ו 2020 בדצמבר 31 לימים החברה( - )להלן

 דוחות. 2020 בדצמבר 31 ביום בתקופה שהסתיימה השניםשלוש מ אחת לכל המזומנים תזרימיו בהון השינויים
 אלה כספיים דוחות על דיעה לחוות היא אחריותנו החברה. של ההנהלהו הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים

 ביקורתנו. על בהתבסס
 
 

 1%-כהכלולים באיחוד מהווים  האשר נכסי השאוחדפעילות משותפת לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של 
-כוהכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות  בהתאמה ,2019-ו 2020 בדצמבר 31 מכלל הנכסים המאוחדים לימים 4%-וכ

, בהתאמה. 2018-ו 2019, 2020 בדצמבר 31 מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים 7%-כו 9%-כ ,8%
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות אותה פעילות משותפת הדוחות הכספיים של 

, מבוססת על דוחות רואי החשבון ה פעילות משותפתת לסכומים שנכללו בגין אותככל שהיא מתייחס דעתנו,
 האחרים.
 
 

 חשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות בישראל, מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על .1973-ג"התשל חשבון(, רואה של פעולתו )דרך

 של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת מהותית. מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג
 ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת הכספיים. שבדוחות ובמידע בסכומים התומכות ראיות

 בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של ההנהלהו הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים
 דעתנו. לחוות נאות בסיס תמספק שביקורתנו סבורים אנו בכללותה. הכספיים
 
 

 המאוחדים הכספיים הדוחות ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים, ביקורתנו על בהתבסס לדעתנו,
 שלה המאוחדות והחברות החברה של הכספי מצבה את המהותיות, הבחינות מכל ,נאות באופן משקפים הנ"ל

 אחת לכל שלהן המזומנים תזרימיו בהון השינויים פעולותיהן, תוצאות ואת 2019-ו 2020 בדצמבר 31 לימים
 ((IFRS בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם ,2020 בדצמבר 31 בתקופה שהסתיימה ביום השניםשלוש מ

 .2010-התש"ע שנתיים(, כספיים )דוחות ערך ניירות תקנות והוראות
 
 

ת רכיבי בקרה ורשל לשכת רואי חשבון בישראל "ביק 911)ישראל( ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
והדוח שלנו  ,2020בדצמבר  31פנימית על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.כולל , 2021 במרס 16 מיום
 
 
 
 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
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 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 
 
 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי  באור  
       

       נכסים שוטפים
       

 233,690  286,348  3  מזומנים ושווי מזומנים
 184,254  118,785  4  השקעות לזמן קצר

 242,403  259,105  5  השקעות לזמן קצר במסגרת ליווי בנקאי ופקדונות משועבדים
 439,233  323,422  6  לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות

 27,846  30,530  7  חייבים ויתרות חובה
 1,146,058  1,315,417  8  מלאי בניינים למכירה

       
    2,333,607  2,273,484 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 959,428  763,836  9  קרקעות לבניה
 52,017  60,043  10  הלוואות ויתרות חובה 

 33,731  32,664  11  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  
 28,583  27,615  יח'2  נדל"ן להשקעה

 8,344  6,668    רכוש קבוע
       
    890,826  1,082,103 
       
    3,224,433  3,355,587 

       
 
 
 
 
 
 

 .המאוחדים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 
 
 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 
 אלפי ש"ח  באור  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 255,067  447,765     21  ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים
 878  873   61  חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות

 183,618  137,602  61  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 127,696  151,371  6  מקדמות מרוכשי דירות

 100,796  101,614  31  התחייבויות לקבלני ביצוע, ספקים ולנותני שירותים
 28,179  31,933    הפרשות לגמר 

 1,327  1,814  'ג91  הפרשות לתביעות משפטיות
 434,632  377,361  41  בגין עסקאות קומבינציההתחייבויות 

 13,042  21,689  71  מסים שוטפים לשלם
 55,278  35,621  51  זכאים ויתרות זכות

       
    1,307,643  1,200,513 

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 751,350  609,898  61  אגרות חוב
 551,225  428,467  61  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 3,754  2,105     אחרותהתחייבויות 
 496  620    התחייבות בגין הטבות לעובדים

 4,727  12,647  ד'71  מסים נדחים
       
    1,053,737  1,311,552 

     20   המיוחס לבעלי מניות החברה הון
       

 204,875  204,875    הון מניות
 109,218  109,218    פרמיה על מניות

 (3,104)  (3,104)    מניות אוצר
 75,000  7,100  ו'20  שטר הון לבעלת השליטה בחברה

 -  1,842    קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 (3,810)  (3,810)    קרן בגין עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 460,670  546,325    יתרת רווח
       
    862,446  842,849 
       

 673  607    זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 843,522  863,053    סה"כ הון
       
    3,224,433  3,355,587 

       
 המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים

 
 

       2021במרס,  16
 אור אריאלי  ארנון פרידמן  גיל גירון  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספיםסמנכ"ל   מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   
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 אחר כוללורווח  רווח או הפסד על מאוחדים דוחות

 
 
 ביום שהסתיימה לשנה    

 בדצמבר 31 
    2020  2019  2018  
  

 באור
 אלפי ש"ח 

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
         

 851,180  1,492,369  1,148,839  א'12   ושטחי מסחר קרקעות דירות,הכנסות ממכירת 
 4,252  5,118  3,953    הכנסות משכירות וניהול

         
 855,432  1,497,487  1,152,792    סה"כ הכנסות

         
 696,862  1,227,506  935,052  ב'12  עלות מכירת דירות, קרקעות ושטחי מסחר 

 316  283  311    השכירות, אחזקת המבנים המושכרים וניהולםעלות 
         

 697,178  1,227,789  935,363    סה"כ עלות המכירות והשירותים
         

 158,254  269,698  217,429    רווח גולמי
         

 640  1,395   (968)    ערך נדל"ן להשקעה )ירידת( עליית
 17,035  22,823  19,593  ג'12  ושיווקהוצאות מכירה 
 34,181  37,051  39,698  ד'12  כלליותוהוצאות הנהלה 

 3,745  741  4,635  'ה12  אחרות, נטו הכנסות
         

 111,423  211,960  161,805    רווח תפעולי
         

 (3,104)  17,038  530,7  'ו12  הכנסות מימון
 (30,266)  (30,543)  (30,989)  'ו12  הוצאות מימון

חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת 
 (2,348)  (7,609)  (712,18)  11  השווי המאזני

         
 75,705  190,846  634,119    לפני מסים על ההכנסהרווח 

 18,000  45,316  30,874  'ה17  מסים על הכנסה 
         

 57,705  145,530  760,88    רווח נקי
         

 57,705  145,530  760,88    סה"כ רווח כולל
         

         מיוחס ל:)הפסד(  רווח כולל
 57,355  146,870  826,88    בעלי מניות החברה

 350  (1,340)  (66)    זכויות שאינן מקנות שליטה
         
    760,88  145,530  57,705 
         
         
 

 המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  הוןב השינויים על מאוחדים דוחות

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה     

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
 אוצר

 
 
 
 
 

שטר הון 
לבעלת 
השליטה 
 בחברה

 
 
 
 
 

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת
  רווח

 קרן בגין נכס 
פיננסי זמין 

  למכירה

קרן בגין עסקה 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  סה"כ  שליטה

זכויות שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 אלפי ש"ח    
                       

 (3,104)  108,372  203,249  2018בינואר,  1יתרה ליום 
 
- 

 
795  253,372  6,733  (3,810)  565,607  6,085  571,692 

השפעת יישום לראשונה של תקן חשבונאות 
 -  -  -  IFRS15בינלאומי 

 
- 

 
-  52,343  -  -  52,343  1,683  54,026 

השפעת יישום לראשונה של תקן חשבונאות 
 -  -  -  IFRS9בינלאומי 

 
- 

 
-  6,733  (6,733)  -  -  -  - 

לאחר השפעת  2018בינואר  1יתרה ליום 
השינויים כתוצאה מיישום תקני 

-ו  IFRS15חשבונאות בינלאומיים 
IFRS9  203,249  108,372  (3,104) 

 

- 

 

795  312,448  -  (3,810)  617,950  7,768  625,718 

 -  -  -  רווח נקי 
 
- 

 
-  57,355  -  -  57,355  350  57,705 

 1,179  -  1,179  -  -  -  (635)  -  -  635  1,179  (1ד'22הנפקת מניות )באור 
הנפקת שטר הון לבעלת השליטה בחברה 

 -  -  -  '( ה20)באור 
 

75,000 
 

-  -  -  -  75,000  -  75,000 
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה )באור 

 -  -  -  ה'(20
 
- 

 
-  (31,439)  -  -  (31,439)  -  (31,439) 

 51  -  51  -  -  -  51  -  -  -  -  (1ד'22עלות תשלום מבוסס מניות )באור 

 728,214  8,118  720,096  (3,810)  -  338,364  211  75,000  (3,104)  700,109  204,428  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
                       

 145,530  (1,340)  146,870  -  -  146,870  -  -  -  -  -  )הפסד( רווח נקי
 447  -  447  -  -  -  (211)  -  -  211  447  (1ד'22הנפקת מניות )באור 

דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה )באור 
 -  -  -  '(ד20

 
- 

 
-  (24,564)  -  -  (24,564)  -  (24,564) 

 (6,105)  (6,105)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  חלוקת רווחים לזכויות שאינן מקנות שליטה
                       

 843,522  673  842,849  (3,810)  -  460,670  -  75,000  (3,104)  109,218  204,875  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
                       

 760,88  (66)  826,88  -  -  826,88  -  -  -  -  -  )הפסד( רווח נקי
פירעון שטר הון שהונפק לבעלת השליטה 

 -  -  -  ה'(20בחברה )באור 
 
(67,900) 

 
-  (3,171)  -  -  (71,071)  -  (71,071) 

 1,842  -  1,842  -  -  -  1,842  -  -  -  -  (2ד'22עלות תשלום מבוסס מניות )באור 
                       

 053,863  607  446,862  (3,810)  -  325,546  1,842  7,100  (3,104)  109,218  204,875  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

                       
 

 המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 
 ביום שהסתיימה לשנה  

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2018  
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
       

 57,705  145,530  88,760  רווח נקי 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       הפסד: או לסעיפי רווחהתאמות 
       

 550  2,828  2,986  פחת והפחתות
 25,994  23,406  15,287  , נטוהוצאות מימון

 4,591  (10,654)  8,682  ירידה )עלייה( בשווי תיק ניירות ערך סחירים
 77  -  -  הפסד ממימוש רכוש קבוע

 51  -  1,842  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו
 (640)  (1,395)  968  בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה (עלייהירידה )

 63  16  (24)  שערוך התחייבויות לא שוטפות
 2,348  7,609  18,712  חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 (351)  -  -  הכנסות מדיבידנד 
 18,000  45,316  30,874  מסים על ההכנסה 

 97  217  124  שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו
 2,722  737  (486)  שערוך אגרות חוב

       
  78,965  68,080  53,502 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
       

 (637)  1,513  (5,057)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 (172,139)  (172,503)  115,811  בלקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות (עלייהירידה )
 (114,692)  34,944  262,596  במלאי בניינים למכירה  )עלייה( ירידה

 16,436  46,769  23,675  במקדמות מרוכשי דירותעלייה 
 29,661  (36,382)  818  בהתחייבויות לקבלני ביצוע, לספקים ולנותני שירותיםעלייה )ירידה( 
 (5,371)  8,280  4,241  בהפרשות לגמר ולתביעות משפטיות עלייה )ירידה(

בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות בגין עסקאות  )ירידה( עלייה
 68,850  222,358  (74,528)  קומבינציה

       
  327,556  104,979  (177,892) 
       
 
 
 
 
 המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים באוריםה
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 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 
 ביום שהסתיימה לשנה  

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2018  
 אלפי ש"ח  
       

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
       

 (41,004)  (49,245)  (50,983)  ריבית ששולמה
 3,360  1,539  1,288  שהתקבלהריבית 

 (9,956)  (24,910)  (17,695)  מסים ששולמו
 1,518  6,413  6,012  מסים שהתקבלו

 859  236  97  דיבידנד שהתקבל
       
  (61,281)  (65,967)  (45,223) 
       

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת ללא רכישת קרקעות 
 (111,908)  252,622  434,000  לבניה

       
 (752,827)  (61,896)  (223,110)  רכישת קרקעות לבניה

       
 (864,735)  190,726  210,890  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

       
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

       
 (917)  (447)  (597)  רכישת רכוש קבוע

 150  -  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה 
 (13,495)  (4,818)  (9,816)  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 (2,685)  (182)  (19)  עלייה בחובות לזמן ארוך והשקעות אחרות
 6,266  683  894  ירידה בחובות לזמן ארוך והשקעות אחרות

 9,759  -  -  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הנמדד תמורה ממכירת מכשיר פיננסי
 60,835  (139,031)  (16,702)  משיכת )הפקדת( פקדונות מתאגידים בנקאיים 

 104,436  (75,583)  55,587  מימוש )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו
       

 164,349  (219,378)  29,347  נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעהמזומנים 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 237,213  378,795  -  תקבולים מהנפקת אגרות חוב )בניכוי הוצאות הנפקה(
 (164,575)  (183,470)  (183,012)  פרעון אגרות חוב
 517,488  -  139,500  לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםקבלת הלוואות 

 (122,968)  (42,335)  (874)  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 325,129  (98,706)  (68,667)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 -  -  (2,508)  פירעון התחייבות בגין חכירה 
 -  (6,105)  -  מקנות שליטה חלוקת רווחים לזכויות שאינן

 75,000  -  -  הנפקת שטר הון לבעלת השליטה בקבוצה
 -  -  (67,900)  ה'(20)ראה באור  פירעון שטר הון שהונפק לבעלת השליטה בחברה

 -  -  (4,118)  ה'(20)ראה באור  פירעון ריבית בגין שטר הון שהונפק לבעלת השליטה בחברה
 1,179  447  -  לעובדים אופציותתמורה בגין מימוש 

 (31,439)  (24,564)  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
       

 837,027  24,062  (187,579)  מימון )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות מזומנים נטו
       

 136,641  (4,590)  52,658  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
       

 101,639  238,280  233,690  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
       

 238,280  233,690  286,348  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
       
 

 המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
  



 אשדר חברה לבניה בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

10 

 
 כללי - :1 באור

 
 אשטרום קבוצת של שליטהב 1968-תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח הינה החברה

 משכנת חברה שירותי ,השכרה ושיווק, בניה ,בייזום עוסקת החברה האם(. החברה - )להלן בע"מ
  הארץ. רחבי בכל למגורים הבניה בתחום יםפרויקטב ורישום זכויות רוכשים

 שלה. בנותהחברה וחברות  -הקבוצה :בדוחות כספיים אלה
 

 
     החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 
 למעט אם נאמר אחרת.

 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 

(. כמו כן, הדוחות IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
 .2010-הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט : נדלן להשקעה; נכסים 

 פיננסיות המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.והתחייבויות 
 

 מאפיין שיטת לפי אחר כולל או הפסד ורווח הרווח על הדוח את להציג בחרההחברה 
 .הפעילות

 
 תקופת המחזור התפעולי .ב
 

 שנים. כשלוש לרוב להמשך ויכולה שנה על עולה הקבוצה של הרגיל התפעולי המחזור תקופת
 הקשורים וההתחייבויות הנכסים משנה, ארוכה התפעולי המחזור תקופת כאשר, כך עקב

 למחזור בהתאם השוטפים וההתחייבויות הנכסים במסגרת במאזן מסווגים פעילות לאותה
 התפעולי.

 
 דוחות כספיים מאוחדים .ג

 
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות 

כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש 
לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה 

בבחינת שליטה מובאת בחשבון  שינבע מהישות המשוקעת.כדי להשפיע על סכום התשואות 
. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל רק אם הן ממשיותהשפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות 

 .ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה
 

ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  בנותהדוחות הכספיים של החברה והחברות ה
ת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בנובונאית בדוחות הכספיים של החברות ההחש

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים . בדוחות הכספיים של החברה
 .בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 

 
ההון בחברות הבנות שאינו ניתן ות בנות מייצגות את זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חבר

הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. 
רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה במסגרת ההון של החברה. 

ן מקנות שליטה גם אם כתוצאה הפסדים מיוחסים לזכויות שאינולזכויות שאינן מקנות שליטה. 
 .הינה שלילית על המצב הכספי המאוחדדוח מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה ב
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 

 צירופי עסקים ומוניטין .ד
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה 
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, 

ההוגן  ןין מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשווהחברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינ
 במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.

 
 הפסד. ואות בעת התהוותן לדוח רווח עלויות רכישה ישירות נזקפ

 
בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת 
השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה 

  הקודמת במועד העלייה לשליטה.
 

שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות  מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות,
שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום 

 המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
 

 בהסדרים משותפיםהשקעה  .ה
 

לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש 
שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות 

 .הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה
 

 (Joint Ventures) עסקאות משותפות .1

 
ת בנכסים נטו של בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויו

 .ההסדר. עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 

 ( perationsOJoint) משותפות פעילויות .2
 

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים 
ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה 

רכישת זכויות  .ים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפתהיחסי בנכס
, מטופלת בשיטת הרכישה לרבות IFRS 3 -בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ב

מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן, הכרה במסים נדחים הנובעים 
 .במחיר הזדמנותירווח מרכישה בניטין או ממדידה זו, טיפול בעלויות עסקה והכרה במו

האמור חל על הרכישה של הזכות הראשונית וזכויות נוספות בפעילות משותפת המהווה 
 עסק.

 
 השקעות בחברות כלולות ו.

 
ת והתפעולית חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספי

 .השווי המאזני שיטת כלולה מוצגת על בסיסההשקעה בחברה שלהן, אך לא שליטה. 
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 השווי המאזני השקעות המטופלות לפי שיטת .ז

 
השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני. 

מוצגת לפי עלות או בעסקה המשותפת לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה 
רווח כולל אחר של  בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות

 לבין הקבוצהרווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה הכלולה או העסקה המשותפת. 
 .מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה או העסקה המשותפת הכלולה החברה

 
ערוכים לתאריכים  ה או העסקה המשותפתהכלול ההכספיים של החברה והחברהדוחות 

או העסקה  ההכלול הולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החבר
 .יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצההמשותפת 

 
ההון שלה, הכירה החברה בחלקה בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על  

בהפסדי החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה 
כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות 

ארוך  או התמורה הפיננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן
 )כגון הלוואות שניתנו( אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.

 ודשיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איב
  למכירה. או סיווגן כהשקעה המוחזקת בעסקה המשותפת השליטה המשותפת

 
 חוץ ומטבע ה, מטבע ההצגהפעילות מטבע .ח

 

 טבע הפעילות ומטבע ההצגהמ .1
 

 .הינו ש"חהדוחות הכספיים  מטבע ההצגה של
 

ת לפי שיטת השווי והמוצג ותחבר לרבות, בקבוצהעבור כל חברה  הקבוצה קובעת
 מטבע הפעילות של החברה הינו ש"ח. מהו מטבע הפעילות של כל חברה.המאזני, 

 
 חוץ במטבע והתחייבויות נכסים עסקאות, .2

 
 ההכרה עם נרשמות הפעילות( ממטבע השונה )מטבע חוץ במטבע הנקובות עסקאות

 נכסים הראשונית, ההכרה לאחר העסקה. במועד החליפין שער לפי בהן הראשונית
 הפעילות למטבע מאזן תאריך בכל מתורגמים חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות

 כוללאו הפסד ורווח  על הרווח לדוח נזקפים שער, הפרשי זה. במועד החליפין שער לפי
 החליפין שער לפי מתורגמים עלות לפי המוצגים כספיים לא והתחייבויות נכסים .אחר

 שווי לפי המוצגים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים העסקה. במועד
 ההוגן. השווי נקבע שבו במועד החליפין לשער בהתאם הפעילות למטבע מתורגמים הוגן

 
 מדד צמודי כספיים פריטים .3
 

 לצרכן המחירים במדד לשינויים תנאיהם פי על הצמודים כספיים והתחייבויות נכסים
 לתנאי בהתאם ,דיווח תאריך בכל הרלוונטי, המדד לפי מותאמים המדד( - )להלן בישראל
  ההסכם.

 
 מזומנים שווי .ט

 
גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן 

קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד 
או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים  ההשקעה

 חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.
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 קצר לזמן פקדונות .י

 

 ממועד חודשים שלושה על עולה המקורית שתקופתם קצר לזמן בנקאיים בתאגידים פקדונות
אשר שימושם מוגבל על  לזמן קצר וכן פקדונותושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים  ההשקעה

 .מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם פקדונותה .ידי התאגידים הבנקאיים
  

 הפרשה לחובות מסופקים .יא
 

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם 
החברה מכירה בגין יתרות לקוחות שבגינן לא הוכרה הפרשה ספציפית,  מוטלת בספק. כמו כן,

בהתבסס על מאפייני  קבוצתילקוחות המוערכות באופן  אותן יתרותבגין  לירידת ערך  בהפרשה
סיכוני האשראי שלהם. חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות 

 אלה אינם ניתנים לגבייה.
 

 למכירה בניינים מלאי .בי
 

 אגרות מסים, כגון הקרקע, עלות בגין מזוהות ישירות עלויות כוללת למכירה בניינים מלאי עלות
  בניה. עלויות וכן והיטלים

 

 למוכר דירות למתן בתמורה קומבינציה בעסקת הקבוצה ידי על הנרכש המקרקעין מלאי
 למתן בהתחייבות להכרה במקביל הקרקע מסירת במועד ההוגן שוויו לפי מוכר המקרקעין,

 .בעל הקרקע של דירותשירותי בניה ב
 

 מתחייבת במסגרתה תקבולים, יתינציקומב בעסקת הקבוצה ידי על הנרכש מקרקעין מלאי
 נמדד הקרקע, על שייבנו הדירות יימכרו שבו המחיר בגובה כתלות מזומן למסירת הקבוצה
 העתידיים התשלומים בגין שנוצרה הפיננסית המחויבות ושל הקרקע של ההוגן לשווי בהתאם

 המזומנים לתזרימי בהתאם מחדש נמדדת הפיננסית ההתחייבות עוקבות, בתקופות הצפויים.
 של המקורית האפקטיבית הריבית שיעור לפי מהוונים הם כאשר משולמים, להיות הצפויים

השינויים בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים, נזקפים  תקופה. מידי ההתחייבות
 לסעיף מלאי בניינים למכירה.

 
 הינו נטו ושמימ שווי נטו. מימוש שווי או עלות מבין הנמוך לפי נמדד למכירה בניינים מלאי

 הדרושות ועלויות להשלמה עלויות אומדן בניכוי הרגיל העסקים במהלך המכירה מחיר אומדן
  המכירה. לביצוע

 
 הבהכנס הכרה .גי

   

ת רות מועברירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות  
בהתאם לתנאי ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל 

 (. ועמלות ערבויות מכר החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים
 בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או 

החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם כסוכן בחוזה. 
במקרים העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. 

בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים 
  לספק העיקרי.



 אשדר חברה לבניה בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

14 

 
 )המשך( החשבונאית ותהמדיני עיקרי - :2 אורב

 
 הכנסות ממתן שירותים 

 
הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את  

ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי 
ם תקופת מתן התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרו

השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין 
 החוזה עם הלקוח.

 
 עלויות השגת חוזה 

 
עבור השגת חלק מהחוזים עם לקוחותיה, החברה נושאת בעלויות תוספתיות להשגת החוזה 
)למשל עמלות מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת(. עלויות אשר התהוו על מנת 
להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא היה מושג ושהחברה מצפה 

המסופקים חתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי עם מתן השירותים להשיבן, מוכרות כנכס ומופ
החברה מכירה בהפסד מירידת ערך של נכס עלויות להשגת חוזה  במסגרת החוזה הספציפי.

ברווח או הפסד כאשר הערך הפנקסני של הנכס הינו גבוה מההפרש הנובע בין יתרת התמורה 
אותה צפויה החברה לקבל בגין הסחורות או השירותים אשר אליהם מתייחס הנכס, לבין 

 טרם הוכרו כהוצאות. העלויות המיוחסות להספקת הסחורות או השירותים אשר
 

 הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום       
  

החברה פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים בישראל. במועד 
פרויקטים בההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את יחידות הדיור כמחויבויות ביצוע. 

 הכולל שילוב של מגורים ומסחר. ויקטכחלק מפר ,שטחי מסחר מקימה החברה מסוימים
 מזהה את שטחי המסחר כמחויבות ביצוע נפרדת.  בפרויקטים אלה החברה

 

בקשר עם פעילות החברה בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, החברה הגיעה למסקנה על סמך חוזי  
המכירה שלה עם לקוחות בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, ועל סמך הוראות החוק והרגולציה 

רלוונטיות, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו, שכאשר החברה מתקשרת בחוזה ה
למכירת דירות מגורים לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, וכן קיימת לה זכות לתשלום 
הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. בנסיבות הללו, החברה מכירה 

 בהכנסה לאורך זמן.
לצורך מדידת התקדמות הביצוע כאשר  (Input method)ישמת את שיטת התשומות החברה מי 

מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה 
ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע, מייצגת 

פועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה ב
מעריכה את העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. 
האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום 

ברה אינה כוללת החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, הח
במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות 

 והיטלים ועלויות אשראי.
 

החברה קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה מכר כשיעור  
לבצע מסירה של ההתקדמות של כל הבניין או הפרויקט לפי ההקשר, וזאת כל עוד לא ניתן 

 הנכס נשוא ההסכם בטרם הסתיימה הבנייה של הבניין או הפרויקט לפי ההקשר במלואו.
 

החברה קובעת את גובה ההכנסה מכל חוזה בהתאם למחיר העסקה עם כל לקוח בנפרד ומכירה 
 בהכנסה, ביחס לכל חוזה בנפרד. 

 

נחתם החוזה עם הלקוח, כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם  
בעת חתימת החוזה כאמור מכירה החברה בהכנסה על בסיס מצטבר בסכום המשקף את שעור 

 ההשלמה של מחויבות הביצוע לאותו מועד.
 

 כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.  
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עלויות הקרקע, עלויות הבניה ועלויות נוספות מיוחסות  -עלויות על יחידת המדידה  הקצאת 
  לדירות המגורים בהתאם ליחס תמורות.

 
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי החברה בעסקת קומבינציה, בה המוכר זכאי לקבלת שירותי בניה, 

המגלם את הסיכון מוכר במועד קבלת הקרקע לפי אומדן שווי שירותי הבניה בתוספת רווח 
בסטייה מהאומדן, במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בניה. במסגרת חישוב זה, מקצה 
החברה את עלויות הבניה הצפויות לדירות המוכר בהתאם ליחס שבין שווי הדירות המיועדות 

ה ייחסה החברה את עלויות הבני IFRS15למוכר לבין סך שווי הדירות בבנין. עד למועד יישום 
הצפויות לדירות המוכר בהתאם ליחס שטחי הדירות המיועדות למוכר לבין סך שטח הדירות 

 בבניין. 
החברה מכירה בהכנסות ועלויות בגין שירותי הבניה לבעלי הקרקע בהתאם לקצב התקדמות 

 הביצוע במקביל לקיטון בהתחייבות למתן שירותי הבניה.
 

 יתרות חוזיות 
קיום מחויבות ביצוע בהתאם לתנאי החוזים עם הלקוחות. החברה מחייבת לקוחות בעת  

חיובים אלו מוצגים במסגרת סעיף לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות בדוח על המצב 
הכספי. במקרים בהם הכנסות מוכרות ברווח או הפסד בגין קיום מחויבות ביצוע ובטרם חיוב 

 וחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות.לקהלקוחות, הסכומים שהוכרו מוצגים במסגרת סעיף 
סכומים אשר התקבלו מלקוחות טרם קיום מחויבות הביצוע על ידי החברה מוצגים במסגרת  

 כהכנסות ברווח או הפסד בעת קיום מחויבות הביצוע. ומוכריםרוכשי דירות מקדמות מסעיף 
 

 תמורה לשלם ללקוח   
בגין איחורים במסירת הדירות, כהקטנה של החברה מטפלת בתשלומים ללקוח, כגון פיצוים 

סכום ההכנסה מהלקוח כאשר החברה שילמה את התמורה או שנוצרה הבטחה של החברה 
 לשלם את התמורה וזאת בהתאם לפרקטיקות עסקיות הנהוגות אצל החברה.

 
 קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה 

ברה בהקלה המעשית שבתקן החדש לצורך בחינת קיום רכיב מימון משמעותי בחוזה בחרה הח
לפיה אין לתאם את סכום התמורה בגין רכיב המימון כאשר במועד ההתקשרות בחוזה צפוי 

במקרים שהתקופה שבין מועד קבלת התמורה לבין מועד ההכרה בהכנסה לא תעלה על שנה. 
ופת ריבית בגין המקדמות לאורך תק תצבור החברה, (מעל שנה)של קבלת מקדמות לזמן ארוך 

. עם החדש קיים בחוזה רכיב מימון משמעותי כהגדרתו בתקןכאשר ההתקשרות הצפויה וזאת 
 ממכירת דירות מגורים. כהכנסה בריבית שנצברה תכיר החברהמימוש המקדמות 
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 ההכנסה על מסים .די
 

הפסד, למעט אם הן מתייחסות או תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח 
 .הוןרווח כולל אחר או ללפריטים הנזקפים ל

 
 שוטפים מסים .1

 
 אשר או שחוקקו המס וחוקי המס בשיעורי שימוש תוך נקבעת שוטפים מסים בגין חבות

 המס לחבות בקשר נדרשות התאמות וכן המאזן, לתאריך עד למעשה, הושלמה חקיקתם
 קודמות. שנים בגין לתשלום

 
 נדחים מסים .2

 
 לבין הכספיים בדוחות הנכללים הסכומים בין זמניים הפרשים בגין מחושבים נדחים מסים

  .מס לצורכי בחשבון המובאים הסכומים
 

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה ההתחייבות תסולק

 . דיווחעד לתאריך ה
 

הפסדים מועברים  .צפי ניצולםבהתאם לנכסי מסים נדחים נבחנים  דיווחבכל תאריך 
בכל תאריך  בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחניםניתנים לניכוי  הפרשים זמנייםו

 אם צפוי שינוצלו. נכס מס נדחה מתאיםם בגינמוכר ו דיווח
 

 substantially) מרבית את להשיב במטרהנדל"ן להשקעה המוחזק  המסים הנדחים בגין

all )לפי  נמדדים, שימושולא בדרך של  מימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות
 .על בסיס מימוש ולא שימושאופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס, 

 
 מימוש של במקרה חלים שהיו המסים בחשבון מובאים לא הנדחים המסים בחישוב

 צפויה אינה מוחזקות בחברות ההשקעות מכירת עוד כל מוחזקות, בחברות ההשקעות
 ידי על רווחים חלוקת בגין נדחים מסים בחשבון הובאו לא ,כן כמו לעין. הנראה בעתיד
 ,נוספת מס בחבות כרוכה אינה הדיבידנד שחלוקת מאחר כדיבידנדים, מוחזקות חברות

 נוספת. מס חבות הגוררת דיבידנד חלוקת ליזום שלא החברה מדיניות בשל או
 

מיסים על הכנסה המתייחסים לחלוקות בעלים של מכשיר הוני ולעלויות עסקה של 
 .IAS 12עסקה הונית מטופלים לפי 

 
כנגד התחייבות מס קיזוז נכס מס שוטף למסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית 

 .והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס פתשוט
 

 חכירות .וט
 

חכירות  - 16תקן דיווח כספי בינלאומי מספר יישמה החברה לראשונה את  2019בינואר  1ביום 
החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של  .)להלן "התקן"(

  מספרי השוואה(.
 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
  

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס 
 תמורה. מזוהה לתקופת זמן בעבור
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 כרוכח הקבוצה .1
 

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות 
 12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

מוך, בהן בחרה החברה להכיר חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נ
בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת 
מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה 

 כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד,הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה 
 לולים באותה עסקה.הכ

 
בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה 

 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 
 

במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו 
רה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכי

הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין 
 חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

 
נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי 

 וספת של עלויות עסקה שהתהוו.חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובת
ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת  נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות

 החכירה לפי הקצר שבהם. 
 

כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש 
 .IAS 36בהתאם להוראות 

 

 הקבוצה כמחכיר .2
 

חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכם והם נבחנים המבחנים לסיווג  
 פי הכללים שנקבעו בתקן:-במועד ההתקשרות על

 
 תפעוליתחכירה 

 
עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על 

הפסד בקו  הנכס, מסווגת כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או
ישר על פני תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, 
 מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס.

 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .3
 

במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב 
בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי  תשלומי החכירה העתידיים.

החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על 
ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות 

רימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתז
 שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(.
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 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .4
 

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך 
החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות את 

 על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.
במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת 

החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת,  החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין
לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות 

 השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.
 
 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2018בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  
 

רה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים המבחנים לסיווג חכי
 : 17IAS -במועד ההתקשרות על פי הכללים להלן שנקבעו ב

 
 כרוכח הקבוצה

 

 חכירה מימונית
 

מסווגים  הועברו לקבוצה,כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס  נכסים אשר
נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של החכור הנכס  כחכירה מימונית.

 הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. 
 הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה כנמוך שבהם.
 

 

 חכירה תפעולית
 

ות הגלומים בבעלות על הנכס לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבנכסים אשר 
הפסד בקו ישר  ואהחכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח 

 .על פני תקופת החכירה
 

 הקבוצה כמחכיר
 

 חכירה תפעולית
 

בעלות על הנכס, ל הקשוריםהסיכונים וההטבות  נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל
הפסד בקו ישר על פני או תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח  תפעולית.מסווגים כחכירה 
עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות לעלות  תקופת החכירה.

לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס. תקבולי חכירה מותנים הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה 
 במועד שבו לחברה זכאות לקבלם.נזקפים לדוח רווח או הפסד כהכנסה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אשדר חברה לבניה בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

19 

 
 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב

 
 קבוע רכוש .זט

 
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר 

 ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת.
 

שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס 
 השימושיים בנכס, כדלקמן:

 
  %   
     

 (%10)בעיקר   6-33  ציוד וריהוט משרדי
   15  כלי רכב

   6-17  משרדים באתרים
 

 שנה סוף בכל לפחות נבחנים נכס כל של השייר וערך הפחת שיטת השימושיים, החיים אורך
 ערך ירידת בחינת לגבי ולהבא.-מכאן של באופן חשבונאי אומדן כשינוי מטופלים והשינויים

 להלן. 'יט סעיף ראה קבוע, רכוש
 

הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד 
 שבו הנכס נגרע. 

 
 

  אשראי עלויות .זי
 

נדרשת אשר הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים 
היוון עלויות האשראי מתחיל ם. המיועד או מכירת םלשימוש ם,תקופת זמן משמעותית להכנת

הפעולות להכנת הנכס ונגרמו עלויות  התחילוהוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, במועד שבו 
ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד  ,אשראי

הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות  או למכירתו.
 עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.ו

 

 – "IFRIC") אומי )להלןהוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינל פרסמה 2019בחודש מרס   
בהכנסה הינה על  פרשנות בדבר הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה

להוון עלויות אשראי לפרויקטים בהם  בהתאם לפרשנות, לא ניתן(. הפרשנות -פני זמן )להלן 
. "מוכן למכירה" הנכס, נשוא העסקה, ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן החל מהמועד שבו

פורסמה עמדת הרשות לניירות ערך בישראל התומכת בעמדת פרשנות  2019בחודש יולי 
כפועל יוצא, עלויות אשראי בגין פרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן  הוועדה.

 מהוונות למלאי עד למועד קבלת היתר בניה.
 

להיוון כהוצאה בדוח  הינה הכרה בעלויות מימון שאינן כשירות השפעת היישום של הפרשנות 
התהוותן חלף היוון עלויות האשראי למלאי והכרה בעלויות האשראי דרך  רווח או הפסד במועד
 -שבו מוכרות העלויות בגין הפרויקט בדוח רווח או הפסד בהתאם ל עלות המכר במועד

IFRS15 . 
 

 IFRS15המפורטת לעיל יושמה על ידי החברה החל ממועד אימוץ   המדיניות החשבונאית 
 . 2018בינואר  1ביום  לראשונה
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 נדל"ן להשקעה  .חי

 
ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה "ן להשקעה הינו נדל"נדל

, שתיהןתפעולית( או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או 
ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה 

 .במהלך העסקים הרגיל
 

ישירות. לאחר ההכרה ונה לפי העלות כולל עלויות רכישה להשקעה נמדד לראשן "נדל
 .שר משקף את תנאי השוק במועד הדיווחן להשקעה נמדד בשווי ההוגן א"הראשונית, נדל

 

רווחים או הפסדים הנובעים משינוים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נזקפים לרווח או הפסד 
  נו מופחת באופן שיטתי.המועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אי

 

 הטבות חזויות ולא בו השימוש נפסק כאשר או ממומש הוא כאשר נגרע להשקעה נדל"ן
 בדוחות היתרה לבין הנכס ממימוש נטו התמורה בין ההפרש ממימושו. עתידיות כלכליות
 הנכס. נגרע שבה בתקופה הכולל הרווח על בדוח מוכר הכספיים

 

 שמבוצעת שווי הערכת על הקבוצה מתבססת להשקעה ן"הנדל של ההוגן השווי קביעת לצורך
 בעלי והינם ן"נדל של שווי בהערכות מומחים שהינם תלויים בלתי חיצוניים מעריכים ידי על

  הנדרשים. והנסיון הידע
 
 פיננסיים לא נכסים ערך ירידת .יט

 

כאשר ישנם סימנים כתוצאה  ירידת ערך נכסים לא פיננסייםבהחברה בוחנת את הצורך 
 .השבה-ברתמאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה 

ההשבה -סכום ברהבמקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על 
ווי ההשבה הינו הגבוה מבין ש-סכום ברהההשבה שלהם. -שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר

מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים להוגן בניכוי עלויות 
בגין נכס שאינו הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. 

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים ה-סכום ברהמייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע 
 הפסד. ואשאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח 

 

, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו נכס של ערך מירידת הפסד
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול -בקביעת הסכום בר

ערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או המור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ההפסד כא
הפסד כאמור נזקף , ביטול לפי העלות נמדדלגבי נכס הההשבה של הנכס. -הפחתה( או סכום בר

 .הפסד ואלרווח 
 

 חודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:יהקריטריונים הי
 

 או בעסקה משותפת  חברה כלולההשקעה ב
 

אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת החברה בוחנת לאחר יישום שיטת השווי המאזני, 
 דיווח מתבצעת בחינה. בכל תאריך או בעסקאות משותפות ערך של ההשקעה בחברות כלולות

. או בעסקה משותפת אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה 

 או לעסקה המשותפת. הכלולה
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 מכשירים פיננסיים .כ
 

 נכסים פיננסים . 1
 

נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת התקן  סים פיננסים בתחולתנכ 
עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס 
פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או 

 הפסד. 
 

פיים על בסיס הקריטריונים החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכס
 להלן:

 
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:  א(1
 

מזומנים המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים 

 לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות 

 בית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטי
יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חוב  חברהבמועד ההכרה לראשונה 

כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר 
, לדוגמה במקרה בו ההתחייבות הפיננסית המתייחסת נמדדת  עקביות במדידה או בהכרה

 .ף היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסדא
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר:  (ב1
 

נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת או  
בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי 

 כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.הוגן 
 
 מכשירים הוניים (ג1

 
נכסים פיננסים המהווים השקעות במכשירים הוניים אינם עומדים בקריטריונים 

 האמורים לעיל ועל כן נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה, מסוימים בקשר עם מכשירים הוניים

החברה רשאית לבצע בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינויים 
עוקבים בשווי ההוגן אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים 

נסות מדיבידנד הכ אלה לא ייזקפו לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת ההשקעה.
מהשקעות במכשירים הוניים מוכרות במועד הקובע לזכות לדיבידנד בדוח על הרווח או 

 הפסד.
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 ירידת ערך נכסים פיננסים .  2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

  שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד: החברה מבחינה בין
 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז חוב  מכשירי א(

להפסד הפרשה ה – ים בהם סיכון האשראי נמוךאו מקר ,מועד ההכרה לראשונה
 12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  בגין מכשיר חוב זה שתוכר

 :חודשים לאחר מועד הדיווח, או
 
אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד חוב  מכשירי ב(

 להפסד ההפרשה ,נמוךההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו 
 .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי 
של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע 
במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר המכשיר 

 הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".
 

חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד ירידת הערך בגין מכשירי 
הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
תיזקף כנגד קרן הון ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב 

 הכספי.
ן לקוחות, בגינם היא רשאית לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגו

ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום 
השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה 

 בי נכסים פיננסים אלה.לג
  

 גריעת נכסים פיננסים .3
 

 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:החברה גורעת 
 
 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או א()

החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות  )ב(
החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 

כי וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי הישות אך ניתן לומר 
 העבירה את השליטה על הנכס.

החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים  )ג(
מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה 

 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

 
 התחייבויות פיננסיות  .4
 

 הנמדדות בעלות מופחתת התחייבויות פיננסיותא(. 4
 

שבתחולת התקן  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות 
בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות  בשווי הוגן

לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי  .הפיננסית
  המופחתת.ת שיטת העלו
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 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתתב(. 4
 

שאינן נמדדות בעלות  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות הפיננסיות
 כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. בשווי הוגןמופחתת 

 
 שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד. לאחר ההכרה הראשונית,

 
כנמדדת בשווי הוגן דרך רווח  נה החברה ייעדה התחייבות פיננסיתבמועד ההכרה לראשו

או הפסד. שינויים בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית נזקפים לרווח או הפסד, למעט 
שינויים שניתן ליחסם לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות הפיננסית אשר מוצגים 

 .ברווח כולל אחר

 
 גריעת התחייבויות פיננסיות .5
 

, כאשר דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרת החברה גורעת התחייבות פיננסי
 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  התחייבות פיננסית מסולקת
 .בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות

ים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי במקרה של שינוי תנא
הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים  ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים

 איכותיים וכמותיים. 
 

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות 
ותי, בין החברה לבין אותו מלווה, בהתחייבות אחרת בעלי תנאים השונים באופן מה

העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש 
 בין היתרות של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.

שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות שינוי נעשה במקרה בו 
אחרת בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו  בהתחייבות

מלווה,  החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי המזומנים החדשים 
 בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש נזקף לרווח או הפסד.

 
 קיזוז מכשירים פיננסים .6   

 

 המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות ותוהתחייבוי פיננסיים נכסים

 כוונה וכן קיימת ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

 הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות .במקביל

על  .הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים
 עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור ,מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או ,תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו
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 מדידת שווי הוגן . אכ
 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות 
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

  
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 

 ( ביותר.advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )
 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת 
תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 

 שלהם.
 

סי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננ
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק 

 שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
  

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים 
ד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים שניתנים להשגה כדי למדו

 לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים 
ותר, המשמעותית לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה בי

 למדידת השווי ההוגן בכללותה:
 

 זהים. תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו   :1רמה 
 במישרין אשר ניתנים לצפייה 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

 .או בעקיפין
 שימוש יה )טכניקות הערכה ללאנתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפי : 3רמה 

                 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 
 מניות אוצר . בכ
 

נמדדות לפי עלות רכישתן מניות החברה המוחזקות על ידי החברה ו/או חברות מאוחדות 
רכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של רווח או הפסד הנובע ממהון החברה. כל  בקיזוזמוצגות ו

 ישירות להון. ףאוצר נזקמניות 
 
 הפרשות .גכ
 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת 

 כאשר הקבוצה צופה שחלק או כללסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 
ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות 

 למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.
 

 הכספיים: בדוחות שנכללו ההפרשות סוגי הלןל
 

 משפטיות תביעות
 

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות 
יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש כאשר משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, 

 .למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן
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 חוזים מכבידים

 

הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה 
נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויות החוזיות. ההפרשה נמדדת 
על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות 

 חזויה נטו להמשך קיום החוזה.ה
 

 היטלים
 

היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם 
, לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את IFRIC 21לפרשנות 

 המחויבות לתשלום.
 

 לעובדים הטבות בשל התחייבויות .דכ
 

 קצר לזמן עובד הטבות 
 

 מעסיק והפקדות הבראה מחלה, חופשה, ימי משכורות, כוללות קצר לזמן לעובדים הטבות
 תוכנית או במזומן בונוס בגין התחייבות השירותים. מתן עם כהוצאה ומוכרות לאומי לביטוח

 לשלם משתמעת או משפטית מחוייבות קיימת לקבוצה כאשר מוכרת ברווחים, להשתתפות
 הסכום. את מהימן באופן לאמוד וניתן בעבר העובד ידי על שניתן שירות בגין האמור הסכום את

 חודשים לאחר תקופת הדיווח. 12מדובר בהתחייבויות שחזויות להיות מסולקות לפני 
 
 מניות מבוסס תשלום עסקאות .הכ

 
 .הוניים למכשירים בתמורה מניות מבוסס תשלום של בדרך להטבות זכאים החברה שלעובדים 

 
 הוניים במכשירים המסולקות עסקאות

 
 של ההוגן השווי לפי נמדדת הוניים במכשירים המסולקות עובדים עם העסקאות עלות

 במודל שימוש באמצעות נקבע ההוגן השווי ההענקה. במועד שהוענקו ההוניים המכשירים
 . מקובל תמחור

 
 בהון מקביל גידול עם יחד והפסד ברווח מוכרת הוניים במכשירים המסולקות העסקאות עלות

 הרלוונטיים העובדים שבו במועד ומסתיימת מתקיימים הביצוע תנאי שבה התקופה פני על
 תקופת ההבשלה(. -)להלן  לגמול זכאים

 
 עד דיווח מועד בכל הוניים במכשירים המסולקות עסקאות בגין המוכרת המצטברת ההוצאה

 של ביותר הטוב האומדן ואת ההבשלה תקופת חלוף מידת את משקפת ההבשלה למועד
 בסופו של דבר.  שיבשילו ההוניים המכשירים מספר לגבי הקבוצה
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 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדניםהשיקולים,  קרייע  .וכ

 
הפעילה הקבוצה שיקול דעת בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים,  

ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו 
 :בדוחות הכספיים

 
 השיקולים .1

 
 העיתוי של קיום מחויבויות ביצוע 

 
החברה בוחנת את מועד העברת השליטה בנכס או בשירות לצורך זיהוי עיתוי  -

לקוחות בנקודת זמן או לאורך זמן. בין היתר, בוחנת ההכרה בהכנסות מחוזים עם 
החברה האם הלקוח משיג שליטה על נכס בנקודת זמן ספציפית או צורך את 
ההטבות הכלכליות באופן מקביל לביצועי החברה. בנוסף, החברה לוקחת בחשבון 

 לצורך קביעת עיתוי ההכרה בהכנסה גם הוראות חוק ורגולציה רלוונטיות.
 

 ם והנחותאומדני .2
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים 
על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, 
הכנסות והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 

 .אומדןה
  

 דיווחשנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הלהלן ההנחות העיקריות 
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי 

 :בשנה העוקבתלשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 

 וקרקעות יהמקרקעין בבני מלאי -
 

החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי  מימוש נטו נקבע בהתאם להערכתהשווי 
על הקמה הנדרשות העלויות לגבי התקבולים הצפויים ממכירת המלאי בפרויקט ו

 להביא את המלאי למצב של מכירה.מנת 
ההכרה בהכנסה ממכירת דירות דורשת מהנהלת החברה לאמוד את העלות 

   הצפויה של הפרויקט עד להשלמתו.
 

 תביעות משפטיות -
 

 התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברותתוצאות סיכויי ת בהערכו 
מוחזקות שלה, הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה 

יועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב השל 
המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר  ןהניסיובו מצויים ההליכים, וכן על 

שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות 
 .מהערכות אלה

 
 סים נדחיםנכסי מ -

 
הפרשים בגין רכי מס וומסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצנכסי 
, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית ניתנים לניכוי זמניים

של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס  אומדןשכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש 
המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת 

 .מקורה ואסטרטגיית תכנון המס, במס הצפויה
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 קביעת מחיר העסקה והסכומים שהוקצו למחויבויות ביצוע -

 
בעסקאות מול לקוחות הכוללות תמורה משתנה בוחנת החברה בהסתמך על 
ניסיון העבר שלה, תחזיות עסקיות ובהתאם לתנאים כלכלים קיימים האם צפוי 

כאשר אי  ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש
 הודאות הקשורה להשתנות התמורה תתברר.

 ההשפעה את לוקחת החברה בחשבון, קביעת מחיר העסקה עם לקוחותיה בעת
 רכיב של קיומו, קנסות, תמריצים, הנחות כגון, בחוזה משתנה תמורה כל של

 .במזומן שלא תמורה וכן בחוזה משמעותי מימון
 

 
 חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימיםתקני דיווח כספי יישום לראשונה ל  .זכ
 

  עסקים צירופי - IFRS 3-ל תיקון . 1
  

תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2018בחודש אוקטובר 
 התיקון(.  -צירופי עסקים )להלן  3
 

אשר הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים  התיקון כולל
נרכשו יכללו לכל הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי 

בנוסף התיקון מבהיר שעסק יכול להתקיים גם בלי כל התשומות  ביכולת לייצר תפוקות.
מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה והתהליכים הנדרשים לייצר תפוקות. התיקון כולל 

 ללא צורך בבחינות נוספות.לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, 
 

ושם לראשונה עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה ייהתיקון 
 או לאחר מכן.  ,2020בינואר  1יום מחל החל 

 

ליישום התיקון לראשונה לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של החברה, אבל 
 1יושלמו לאחר יום  רכישות אשרעשויה להיות השפעה על בחינת הגדרת "עסק" בגין 

 .2020בינואר 
 
 

 חכירות  16IFRS -תיקון ל.      2
 

, תיקון לתקן דיווח כספי 2020בחודש מאי  IASB -לאור משבר הקורונה, פרסם ה 
.  מטרת התיקון הינה לאפשר לחוכרים ליישם (התיקון -להלן ): חכירות 16בינלאומי 

ירה כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו  כתיקוני הקלה פרקטית לפיה שינויים בדמי חכ
 חכירה אלא כדמי חכירה משתנים. התיקון יחול על צד החוכרים בלבד.    

   

כתוצאה ממשבר הקורונה העונים לשלושת  התיקון יחול רק לגבי שינויים בדמי החכירה 
 הקריטריונים הבאים במצטבר:    

 זהים באופן מהותי או נמוכים יותר  תשלומי החכירה העתידיים המעודכנים הינם
 היה נדרש לשלם רגע לפני העדכון; בהשוואה לתשלומים שהחוכר

  30קיטון תשלומי החכירה הינו בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום 
 ; וכן,2021ביוני 

   .לא בוצע שינוי מהותי ליתר התנאים של חוזה החכירה  
 

ויחול רטרואקטיבית, עם  2020ביוני  1התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  
 אפשרות ליישום מוקדם.   

 

 .ליישום התיקון לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של החברה
 
 



 אשדר חברה לבניה בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

28 

 
 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  . חכ
 

של נכסים בין חברה מחזיקה  העברהבדבר מכירה או  IAS 28 -ול IFRS 10 -ל תיקונים .    1
 שלה משותפת עסקה או כלולה לחברה

 
התיקונים(  -)להלן  IAS 28 -ול IFRS 10-ל תיקונים IASB-פרסם ה ,2014 בספטמבר

 במכירה או העברה של נכסים )נכס, קבוצת נכסים אואשר דנים בטיפול החשבונאי 
 חברה בת( בין החברה המחזיקה לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלה.

התיקונים קובעים כי כאשר החברה המחזיקה מאבדת שליטה בחברת בת או בקבוצת 
נכסים שאינה מהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה או עסקה משותפת שלה, יבוטל 

לחיצוניים בלבד.  הרווח באופן חלקי, כך שהרווח שיוכר הוא הרווח בגין המכירה
התיקונים מוסיפים כי במקרה בו הזכויות הנותרות בידי החברה המחזיקה מהוות 

 , יוכר הרווח באופן מלא.IFRS 9 -נכס פיננסי כהגדרתו ב
אם מדובר באיבוד שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים שמהווה עסק בעסקה עם 

 א.חברה כלולה או עסקה משותפת שלה, יוכר הרווח באופן מל
 

-התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא. מועד התחילה המנדטורי טרם נקבע ע"י ה
IASB.אולם אימוץ מוקדם אפשרי , 

 
 

 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים  37IAS -ל תיקון . 2
 

על החברה לכלול בעת שעלויות בדבר  IAS 37-ל תיקון IASB-פרסם ה ,2020 במאי
 .התיקון( -)להלן  הוא חוזה מכבידהערכה האם חוזה 

 

לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות  בהתאם לתיקון, יש
עבודה ישירות( והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה )כגון 

 הפחתת רכוש קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה(.
 

או לאחריו.  2022לינואר  1המתחילות ביום  לתקופות דיווח שנתיות יושם התיקון
. 2022בינואר  1התיקון יחול על חוזים אשר ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום 

 .אפשרייישום מוקדם יותר 
 

 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לאלתיקונים לעיל , החברה להערכת
 

  
 הצגת דוחות כספיים IAS1-ל תיקונים .3
 

בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות  IAS1 -תיקון ל IASB -הפרסם  2020בחודש ינואר 
 התיקון(. -כשוטפות או כלא שוטפות )להלן 

 התיקון מבהיר את העניינים הבאים:

 ;מהי הכוונה בזכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק 

 ;זכות הדחייה חייבת להתקיים לתום תאריך הדיווח 

 סבירות שישות תממש את זכות הדחייה;סיווג אינו מושפע מה 

  רק במידה ונגזר משובץ בהתחייבות המירה הינו מכשיר הוני, התנאים של
 ההתחייבות לא ישפיעו על סיווגו.

 

או לאחריו.  2023לינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  יושם התיקון
 התיקון יישום בדרך של יישום למפרע.

 

 השפעת התיקון על הסכמי ההלוואות הנוכחיים שלה.החברה בוחנת את 
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 מזומנים ושווי מזומנים - :3 באור

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 ש"ח אלפי  
     

 23,184  51,307  מזומנים למשיכה מיידית
 210,506  235,041  *( שווי מזומנים 

     
  286,348  233,690 
 

שנתית ונושאים ריבית  (מלבד יתרות זניחות במט"ח)בש"ח  פקדונותשווי המזומנים כוללים  *(   
  (.0.35%-0.01% -2019) 0.2%-0.01%בשיעור של 

 
 

 השקעות לזמן קצר -: 4באור 
 

 הרכב: .א
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 ש"חאלפי   
נמדדים בשווי הוגן דרך  אשר סחריירות ערך סחירים המוחזקים למנ

     רווח או הפסד
 17,248  13,737  מניות

 9,162  8,436  השתתפות בקרנות נאמנות יחידות
 72,439  73,361  קונצרניותאגרות חוב 

 23,297  14,216  אגרות חוב ממשלתיות
 62,108  9,035  קרנות כספיות

     
  118,785  184,254 

 
 ו'21החברה ראה באור השפעות התפשטות נגיף הקורונה על ערכו של תיק ניירות הערך של ל .ב

 . להלן
 

  
 משועבדיםפקדונות במסגרת ליווי בנקאי ו השקעות לזמן קצר -: 5באור 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 241,742  468,258   (*פקדונות בתאגידים בנקאיים  
 661  637  פקדונות בנאמנות 

     
  105,259  242,403 
 
(. 0.2%-0.02% -2019) 0.33%-0.02%הינם בש"ח ונושאים ריבית שנתית בשיעור של הפקדונות  *(

 בנקאיים ליווי הסכמי במסגרת וכן פקדונות משועבדים משועבדים כוללים פקדונות הפקדונות
 ים.פרויקט של
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 ומקדמות מרוכשי דירות  לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות -: 6באור 

 
תנועה בלקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות 

  ובמקדמות מרוכשי דירות 

 

לקוחות והכנסות 
לקבל בגין מכירת 

  דירות
מקדמות מרוכשי 

 דירות
 אלפי ש"ח 

 127,696  439,233 2020בינואר,  1יתרה ליום 
 (41,325)  (115,811) תנועה בתקופה

 1,114,536  - מקדמות שהתקבלו במהלך השנה
 (1,049,536)  - שהוכרו במהלך השנה הכנסות 

    
)מוצג בדוח על המצב הכספי  2020בדצמבר,  31ליום  ותיתר

במסגרת הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות, 
 151,371  323,422 בהתאמה(

    
 

 
 

 חובה ויתרות חייבים - :7 באור
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 4,929  3,323  הכנסהמס 
 7,803  6,235  מקדמות לספקים

 1,369  1,789  החברה האם וחברות בשליטתה  -צד קשור 
 1,298  731,4  הכנסות לקבל 

 5,609  8,253  הלוואות לבעלי קרקע
 2,798  4,112  הוצאות מראש

 4,040  5,345  אחרים
     
  3030,5  27,846 
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 למכירה בניינים מלאי - :8 באור

 
 ההרכב: א.

  מלאי בניינים למכירה  
  בדצמבר 31  
  2020  2019  
 אלפי ש"ח   
      

  2,063  -  חיפה "אשדר טריו"
  11,238  70,724  אגמים" נתניהאשדר "

  111,071  83,786  מונוסון" "אשדר 
Recanati Residence" "- 192,847  190,600  תל אביב  

  172,713  186,062  טאגור" תל אביב "אשדר
  -  178,176  "אשדר נחלת יהודה" ראשון לציון

  -  7,903  "מגדל אשדר" גני תקוה
  1,195  -  גלי כרמל" שלב ב' טירת הכרמלאשדר "

  41,751  16,861  רמת גן"קריניצי החדשה" 
  58,814  27,105  כפר יונה -אשדר שרונה" "
  54,370  16,613   גני תקוה" לב"

  15,523  15,523   "בתי סיידוף" ירושלים *(
  82,046  58,935  "אשדר חריש" 

  -  247,313  מחיר למשתכן –"אשדר קרית אונו" 
  30,677  2,177  מחיר למשתכן -"אשדר קרית מוצקין" 
  1,727  -  מחיר למשתכן -"אשדר קרית אליעזר" 
  51,819  1,373  מחיר למשתכן -"אשדר טירת הכרמל" 

  62,070  2,349  מחיר מטרה -"אשדר מודיעין" 
  252,591  206,374  38פרויקטים בתמ"א 
  3,543  3,543  פרויקטים אחרים 

      
  1,315,417  1,146,058  

  

 (3')ג19לפרטים נוספים, ראה באור  (*
 

עסקאות קומבינציה עם בעלי קרקע שנרשמו כנגד מלאי בניינים למכירה כולל עלויות במסגרת  .ב
נרשמו למלאי בניינים למכירה  2020בשנת  .עסקאות קומבינציה( גיןת ביוהתחייבו) סעיף מאזני

. למידע נוסף מליון ש"ח( 372 - 2019) מליון ש"ח 76 -בסך של כעלויות בגין עסקאות קומבינציה 
 .להלן 14ראה באור 

 
 הקבוצה של המכירה חוזי בדבר פרטים .ג

 
 יחידות דיור 562 חוזים למכירת עלשותפים(  בעסקאות עם )כולל הקבוצה חתמה השנה במהלך

ש"ח )חלק החברה  מליון 1,164 -כ הינה הכוללת שתמורתםיחידות דיור(  516 -כ )חלק החברה
שותפים( על חוזים  בעסקאות עם חתמה הקבוצה )כולל 2019במהלך שנת  מליון ש"ח(. 1,052 -כ

 1,665 -כיחידות דיור( שתמורתם הכוללת הינה  857 -כ יחידות דיור )חלק החברה 921למכירת 
 מליון ש"ח(. 1,507 -מליון ש"ח )חלק החברה כ

 
ש"ח מתוך היתרה של מלאי בניינים למכירה ימומשו לאחר  מליון 598 -החברה צופה כי סך של כ .ד

  .יווחחודשים מתום תקופת הד 12 -יותר מ
 
 :2020בדצמבר  31הכנסות שיוכרו בשנים הבאות מחוזי מכירה מחייבים שנחתמו עד ליום צפי  ה.
 

  שנה עד שנתיים  עד שנה
שנתיים עד חמש 

  שנים
לאחר חמש 

 שנים
 סה"כ  

 אלפי ש"ח
         

785,650  494,616  27,645  -  700,924 
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 לבניה קרקעות - :9 באור

 
 ההרכב: א.

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 15,024  15,050  (1רמת אפעל )
 4,307  4,557  (2) "קריניצי החדשה"

 81,362  81,447  (3תל אביב ) -חוף הצוק 
 101,515  69,214  (4נתניה ) - "אגמים"אשדר 

 22,548  30,164  (5) 38פרויקטים בתמ"א 
 15,743  -   "כפר יונה"אשדר 

 112,226  -  "אשדר נחלת ראשון לציון" 
 68,734  70,389  (6"אשדר גלי נתניה" )

 503,675  289,606  (7) "קרית אונו"אשדר 
 -  165,053  (8"אשדר נאות אפקה" )

 34,294  38,356  אחרים
     
  763,836  959,428 

 
 :נוספים פרטים ב.

 

)חלק החברה  דונם 37-כ של כולל בשטח אפעל ברמת קרקע בחלקת (33%) החברה חלק  (1)
 חקלאית. קרקעכ נחשבים המקרקעין הכספיים הדוחות אישור למועד .דונם( 12 -כ

 תאפשר אשר מתאר כניתת לאישור בעסקה משותפת שותפים עם יחד פועלת החברה
השותפים וחברה בעלת זכויות  .הקרקע על מסחרשטחי ו משרדים מגורים, מבני בניית

במקרקעין סמוכים הגישו תוכנית מתאר מפורטת לשינוי יעוד המקרקעין והמקרקעין 
 וועדה המחוזיתהחליטה ה ,2019 ספטמברבחודש הסמוכים למגורים, מסחר ותעסוקה. 

, 2020ובחודש אוגוסט  פקדת התכנית בתנאיםלתכנון ובניה של מחוז תל אביב על ה
  אישרה את השלמת התנאים והפקדת התכנית.

 ידרשויש ככל יממנו נוסף שותף עם ביחד החברה לפיו הסכם נחתם לשותפים החברה בין
 הוצאות בכל ישא בעסקה השלישי השותף .פרויקטב השלישי השותף של חלקו את

החדשה למתן תוקף,  של העסקה המשותפת עד מועד אישור התכנית המפורטת המימון
 (.א2א')10ראה גם באור  .אשר מכוחה ניתן יהיה לקבל היתרי בניה בפרויקט

 
 יח"ד, 56עליהם ניתן להקים  כוללת את העלויות בגין מגרשים זההיתרה המוצגת בסעיף  (2)

 בגינם טרם החלו בעבודות.
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 )המשך( קרקעות לבניה -: 9באור 

 
 על ביניהם, שווים בחלקים הרשומים, הבעלים הינם )שותף בפרויקט( ג' וצד החברה  (3)

 אשר קרקע בחטיבת נכללים המקרקעיןדונם.  20-כ של בשטח אביב בתל קרקע חטיבת
בנו על  קודם בפרויקט שותףהחברה ו ונופש. יטק תיירות ונאות,מל אזור הינו יעודה

 מלונאיות יחידות 161הכולל  מעל קומת כניסה קומות 14דרומי בן  בנייןהמקרקעין 
 מושכרות לחברת ניהול מלונאי מלונאיות דותיחי 52. מלונאיות יחידות 107נמכרו  ןמתוכ

 . לשוכרים שונים מושכרות ע"י השותפים מלונאיות ושתי יחידות
 

לשינוי התוכנית  הנוכחי החברה והשותף בות דיונים ברשויות התכנון פועליםבעק
בחלק הצפוני, המערבי  קוטג'ים, לביטול הזכויות במבנה הצפוני למגורים ולהמרת
 שלא ניתן יהיה למכור בו יחידות ,הקמת מבנה למלון בחלק המערבי והצפונילו והדרומי
 השותףלאור הדיונים האמורים והפעילות לשינוי התוכנית, השהו החברה ו .בודדות

בבנין המושכרות לחברת הניהול המלונאי יחידות המלונאיות האת מכירת יתרת  וכחיהנ
וזאת עד סיום הדיונים ברשויות  שבנייתן הסתיימה ואת בניית הבניין הצפוני הדרומי

 תוקף היתר הבניה לבניין הצפוני פקע. התכנון. 
  

הלן: הוועדה בהמשך להחלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז תל אביב )ל
להתנגדויות תכנית בנין עיר חדשה שתחול על  , להפקיד2018ביולי  9המחוזית( מיום 

ולהחלטת הועדה לנושאים תכנונים עקרוניים )להלן: הפרויקט )להלן: התכנית החדשה( 
 1לאשר את הפקדת התכנית החדשה, החליטה ביום , 2019בפברואר  12הולנת"ע( מיום 

, וועדת משנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז 2021בפברואר 
תל אביב לאשר את התכנית החדשה בכפוף לעריכת תיקונים. במסגרת התכנית החדשה 

 שאושרה: 
 

קומות  5-המערבי ו קומות בצדו 3-חדרי מלון ב 198אושר בינוי של  מלון ובו לפחות  .א
מ"ר עיקרי  1,590מ"ר, ובנוסף  10,630בצדו הצפוני של המתחם, בשטח עיקרי של 

 למרפסות.
 

קוטג'ים ביעוד למלונאות ונופש בחלקים הדרומי,  33בוטלה האפשרות להקמת  .ב
 המערבי והצפוני של המתחם. 

 

מטר  100-מ"ר קרקע בחלקו המערבי של המתחם, בתחום ה 4,135-שונה יעוד של כ .ג
 מקו חוף הים, לצרכי ציבור, להרחבת רצועת חוף הים ולשימור רכס הכורכר.

 

שונה יעוד המגדל הצפוני בפרויקט "מלונאות, תיירות, קייט ונופש" ליעוד "מגורים"  .ד
מ"ר עיקרי למרפסות,  1,392מ"ר, ובנוסף  10,233יחידות דיור בשטח עיקרי של  116)
 קומות מעל קומת כניסה(. 14-ב
 

וד המגדל הדרומי יישאר בהתאם ליעוד הקיים בתכנית התקפה קרי, "מלונאות, יע .ה
מ"ר במגדל זה תירשם הערה תכנונית בדבר חובתו  3,694תיירות, קייט ונופש". לגבי 

של כל רוכש להעמיד את הדירה לרשות הציבור הרחב באמצעות מאגר דירות או 
לון הסוויטות ע"י חברת בצורה אחרת במשך חצי שנה לפחות בכל שנה וניהול מ

  ניהול.
 

  מ"ר בחלק הצפוני של המתחם. 500נוספו שטחי מסחר בשטח עיקרי של  .ו
 

 השטח בחלק הדרומי של המתחם יישאר פתוח ללא בינוי. .ז
 

 מ' מקו המים. 100-נאסר גידור בקו ה .ח
 

 תפעול המבנים וחצרות המשק ימוקמו ויתבצעו בתת הקרקע. .ט
 

דה דב, הוסרו מהוראות התכנית סעיפים הקובעים לאור פינויו של שדה התעופה ש .י
 מגבלות בניה בגין השדה. 

  
 . הבנק לטובת משכנתא רשומה במקרקעין( החברה של זכויותיה )לרבות המקרקעין על
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 )המשך( קרקעות לבניה -: 9באור 

 

 זכויות לרכישת ישראל מקרקעירשות  של במכרז זכתה החברה 2009 אוקטוברבחודש  (4)
 500-כ והקמת בניה לתכנון, ישמשו אשר ,7941 בגוש 143-ו 119 ,117 בחלקות מקרקעין

 )לא מע"מ בתוספת ש"ח, מליון 181-לכ בתמורה בנתניה, ב' אגמים בשכונת דיור יחידות
תב"ע חדשה שהגישה החברה, לניוד זכויות בניה ולתוספת בנוסף,  פיתוח(. הוצאות כולל
ידות דיור יח 330בניינים הכוללים  8בנייתם של . 2018נת אושרה בש ידות דיוריח 80של 

ויתרת  בבניה ובשיווק יםנמצאידות דיור יח 128 יםהכולל ינים נוספיםבנישני ו הסתיימה
כוללת זה היתרה המוצגת בסעיף העלויות בגינם מסווגת לסעיף מלאי בניינים למכירה. 

 יחידות דיור. 128אשר ניתן להקים עליהם  את העלויות בגין מגרשים
 

מסוג תמ"א  בשלבי ביצוע ותכנון שונים פרויקטים 38 -מעורבת בלמועד דוח זה החברה  (5)
אשר חלקם מסווגים לסעיף קרקעות לבניה וחלקם מסווגים לסעיף מלאי בניינים  38

מיועדות  יחידות דיור 917 -כ ן)מתוכ יחידות דיור 1,652 -בניית כמתוכננת בהם  למכירה,
 .(יחידות דיור ימסרו לבעלי הקרקע 735 -כו למכירה

 

, זכתה החברה בהליך התמחרות שבוצע במסגרת מכרז, 2018באפריל  25ביום  (6)
ורכשה מגרש בתמורה  שפורסם על ידי כונסי נכסים, במגרש בנתניה )להלן: "המגרש"(

 120מליון ש"ח בתוספת מע"מ, עליו ניתן היה להקים פרויקט הכולל  63לסך של 
ע"י  2020תכנית שהגישה החברה לתוספת יחידות דיור אושרה בשנת דות דיור. יחי

 יחידות דיור. 152הוועדה המקומית ולפיה ניתן להקים על המגרש פרויקט הכולל 
 שנים. 3-ומשך בנייתו צפוי להיות כ 2022בשנת להערכת החברה, בניית הפרויקט תחל 

 

, זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" של רשות מקרקעי ישראל 2018ביוני  5ביום  (7)
יחידות  813לחכירת ארבעה מתחמי מגורים בקרית אונו. המקרקעין מיועדים לבניית 

יחידות דיור הן דירות לרוכשים הזכאים  583תוספת יח"ד בהקלה(, מתוכן  דיור )כולל
יחידות דיור הן דירות למכירה בשוק  230 -להיכלל במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" ו

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ  424,629 -החופשי. התשלום בגין המקרקעין הינו בסך של כ
אלפי ש"ח. במסגרת המכרז, התחייבה  33,073 -ובתוספת הוצאות פיתוח בסך של כ

החברה למכור יחידות דיור בפרויקט לרוכשים הזכאים להיכלל בתכנית "מחיר למשתכן" 
בחודש נובמבר ש"ח למ"ר דירתי בתוספת מע"מ.  12,059ש"ח לבין  11,483במחיר הנע בין 

יחידות דיור )בשניים מתוך ארבעת המתחמים בהם  374, התקבלו היתרי בניה ל2020
סווגה ולפיכך יתרת העלויות בגינם  , החלה בנייתם2020כתה החברה( ובחודש דצמבר ז

בדצמבר  31ת הנכסים השוטפים של החברה ליום לסעיף מלאי בניינים למכירה במסגר
זה כוללת את העלויות בגין מגרשים אשר ניתן להקים היתרה המוצגת בסעיף  .2020

אולם למועד הדוח  2021ערכת החברה בנייתם תחל בשנת להיחידות דיור ו 439עליהם 
לטובת מימון רכישת הקרקע התקשרה החברה עם  בגינם.טרם התקבלו היתרי בניה 

, אשר במסגרתו נלקחו 2022עד חודש אוגוסט  שהינו בתוקף אגיד בנקאי בהסכם מסגרתת
מתוכן  "ח,שאלפי  411,932 -בסך של כ הינה 2020בדצמבר  31הלוואות שיתרתן ליום 

לצורך רכישת המגרשים שבניית אשר נלקחו  אלפי ש"ח 181,365 -הלוואות בסך של כ
אשראי מתאגידים בנקאיים במסגרת יחידות הדיור בהם החלה סווגו לסעיף 

אלפי ש"ח נותרו במסגרת  230,567 -ההתחייבויות השוטפות והלוואות בסך של כ
 ההתחייבויות הלא שוטפות.

 

, התקשרה החברה בהסכם לרכישת זכויות בקרקע בשכונת נאות 2020בנובמבר  11ביום  (8)
ן להקים, בהתאם מליון ש"ח. על הקרקע נית 155אפקה בתל אביב בתמורה לסך של 

יחידות דיור. לטובת מימון רכישת הקרקע התקשרה  69 -לתכניות מתאר בתוקף, כ
חודשים, אשר במסגרתו נלקחה  30החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם מסגרת לתקופה של 

 מליון ש"ח. 140 -הלוואה בסך של כ
 

ש"ח אלפי  13,253 -כ בסך של 2020כולל עלויות אשראי שהוונו בשנת  סעיף קרקעות לבניה ג.
ששימש לקביעת עלויות להיוון שאינן  2020שיעור ההיוון בשנת  .אלפי ש"ח( 19,047 -2019)

 (.3.8% -2019) 3.3%ספציפיות הינו שיעור היוון ממוצע של 
 

 .19 באור ראה שעבודים, לגבי .ד
 



 אשדר חברה לבניה בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

35 

 
  חובה ויתרות הלוואות - :10 אורב
 

 ההרכב א.
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 28,556  28,693  (1הלוואות לבעלי קרקעות )
 23,461  31,350  (2הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך )

     
  60,043  52,017 
 
 
 : ההלוואות כלהלן את כוללת היתרה - קרקעות לבעלי הלוואות (1)

 

 עסקת במסגרת בירושלים בפרויקט קרקע לבעלי ,2008בשנת  השניתנ ההלווא (א)
 סךב הינה 2020 בדצמבר, 31 ליום ותההלווא יתרת עמם. שנחתמה הקומבינציה

 נושאת הההלווא .(חלק החברה) אלפי ש"ח( 22,471 -2019) ש"ח אלפי 22,593 של
מליון ש"ח )חלק  8 -זה נמוך בכ הכלול בסעיף סכוםה בהתאם להסכם. ריבית

מהסכום שלטענת החברה מגיע לה, וזאת מאחר והצדדים מנהלים ביניהם  החברה(
, קיבלו החברה ושותפתה 2021בפברואר  1ביום  חיוב הריבית. גובה דיונים לגבי

בפרויקט מכתב מבעלי הקרקע בו הודיעו על ביטול ההסכם. בכוונת הצדדים 
 להתחיל בהליך בוררות בפני בורר מוסכם.

 
 בדצמבר, 31 ליוםה ההלווא יתרת לבעל קרקע בעסקה בכפר סבא.הלוואה שניתנה  )ב(

יתרת ההלוואה  .אלפי ש"ח( 6,085 -2019) ש"ח אלפי 6,100 -כ של בסך הינה 2020
 להסכםסכום הריבית החלה על ההלוואה, אשר בהתאם אינה כוללת את מלוא 

 .וצמודה למדד המחירים לצרכן 6%ת ריבית בשיעור של נושא
 

 
 : לא שוטפות חובה ויתרות הלוואות (2)

   
 :בעיקר היתרה כוללת 

 

 הינה 2020 בדצמבר, 31 ליום השותף חוב יתרתאפעל.  רמת פרויקטב שותף חוב )א(
בתקופת הדוח נרשמו  .(ש"ח אלפי 19,002 - 2019)ש"ח אלפי  26,824 של סךב

, זאת לאור הערכה בגין חוב השותף אלפי ש"ח 7,803 -בסך של כ הכנסות ריבית
מחודשת לסכומים אותם ניתן יהיה לגבות בגין זכויות השותף בפרויקט, אשר 

, אשר 2020מקרקעין נשוא הפרויקט, מעודכנת לשנת להתבססה על הערכת שווי 
 החוב נרשם בספרי החברה עד לגובה התקבלה ממעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי.

  .בפרויקט גין זכויות השותףניתן יהיה לגבות ב אותם לסכומים הערכה
 

אלפי ש"ח(  2,420 - 2019)אלפי ש"ח  1,526 -חוב בערך נוכחי בסך של כיתרת  )ב(
שנפסק לטובת החברה במסגרת הסכם פשרה שאישר בית המשפט העליון בחודש 

 של החברה בכפר סבאלבין קבלן ראשי בפרויקט  בין החברה 2015אוגוסט 
אושר ע"י בית המשפט הסדר נושים חדש  2017בחודש דצמבר . שהסתיים בעבר

  .אשר כולל פריסת החוב
 

 בת חברהשנבנה ע"י  כחלק מהסכם למכירת קאנטרילצד ג'  הלוואה שניתנה )ג(
, 2020בדצמבר  31במסגרת הקמת פרויקט מגורים בנתניה. יתרת ההלוואה ליום 

 -י חלויות שוטפותש"ח ובניכואלפי  2,755 -2019ש"ח )אלפי  3,000 -הינה בסך של כ
  .ההלוואה נפרעה, 2021לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר  .(אלפי ש"ח 2,039

 
 

 



 אשדר חברה לבניה בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

36 

 
 מוחזקותהשקעות בחברות  - :11 אורב

  
 ההרכב: 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 15,796  10,283  המרינה הכחולה בע"מ )א( -השקעה בחברה כלולה 
 16,359  20,440  אקרו אשדר ביפו )ב( -מוגבלת השקעה בשותפות 

 1,576  1,941  השקעות אחרות
     
  32,664  33,731 

 
 המטופלת לפי שיטת השווי המאזני המרינה הכחולה בע"מ השקעה בחברה כלולה. א
 

 ההרכב:
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     
 2,636  2,636  (1) מניותעלות ה

 71,971  75,819   (2קרנות הון )
 (80,057)  (734,98)  , נטונצברושהפסדים 

  (20,279)  (5,450) 
     

 21,246  6230,5   (2)הלוואות 
     
  283,10  15,796 

 
 :פרטים נוספים -המרינה הכחולה בע"מ 

 

 -ב החברה המאוחדת( -)להלן  בע"מ (1997) ובניה ייזום שדרא חברת באמצעות מחזיקה החברה (1)
חברת האם של  הכלולה(. החברה - )להלן בע"מ הכחולה המרינה חברת של המניות מהון 27.5%

קבוצת אשטרום(, הינה בעלת השליטה בחברה הכלולה  -קבוצת אשטרום בע"מ )להלן החברה,
 תחברבאמצעות החזקה בשרשור ע"י החברה המאוחדת כאמור ובאמצעות החזקה בשרשור ע"י 

 הון המניות של החברה הכלולה.מ נוספים 27.5% -אשטרום נכסים בע"מ המחזיקה ב
      

מעגנה, וביתרת השטח התחייב מינהל מקרקעי  באשדוד החברה הכלולה מפעילה בשטח המרינה
להעניק לחברה הכלולה זכויות חכירה בקרקע  (( )להלן: רמ"ירשות מקרקעי ישראל -)כיום  ישראל

ונאות לסוגיה, שטחי מסחר ומשרדים. זכויות דונם, לבניית שטחי מגורים, מל 208 -שטח של כ
 החכירה בקרקע יתקבלו בשלבים ובמקביל להקמת נכסי רמ"י והפיתוח הציבורי.

 

התב"ע  -)להלן שהגישה החברה הכלולה אושרה התב"ע החדשה  2011בספטמבר,  26ביום 
החדשה( במסגרתה שונה תמהיל ייעודי הקרקע בעורף המרינה באופן שהוגדלו שטחי המסחר 

 והמגורים על חשבון צמצום ייעוד הקרקע למלונאות ולמשרדים. 
     

להבנות עם רמ"י והחלה בביצוע העבודות להשלמת  הכלולה הגיעה החברה 2020במהלך שנת 
. העבודות הכלולה מעליו ושטחי מסחר שיוקצו לבעלות החברההעירייה ש טיילתחניון רמ"י, 

 .2022צפויות להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 
 

 37 -קיבלה החברה הכלולה שומה לתשלום דמי היתר לרמ"י בסך של כ 2020במהלך דצמבר, 
. במקביל לתשלום השומה הגישה החברה הכלולה 2021מיליון ש"ח אשר שולמה בחודש ינואר 

מליון ש"ח בהתאם להערכתה  34 -בסך של כ שההפרבספריה  רשמה החברה הכלולה השגה.
  המקסימלי אותו תידרש לשלם בגין דמי ההיתר. השומה הסופי לסכום
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -: 11 אורב
 

 2018בדצמבר  25יום ב .(2.56% - 2019) הצמדה ללא 2.62% של בשיעור ריבית נושאות ההלוואות (2)
נחתם הסכם בין החברה הכלולה לבין בעלי מניותיה אשר לפיו נקבע כי ההלוואות יפרעו בתשלום 

, העמידה החברה הכלולה את הלוואות 2018בדצמבר  31ביום . 2023בדצמבר  31אחד ביום 
החברה העמידה  2019בדצמבר  31וביום  2020בדצמבר  31. ביום ן ההוגןהבעלים על פי שווי
על פי שווין ההוגן. השווי  , בהתאמה,2019 -ו 2020הבעלים שניתנו בשנים  הכלולה את הלוואות

 ן ההוגןבין גובה ההלוואות בספרים לבין שווי"י מעריך שווי בלתי תלוי. ההפרש ע חושב ההוגן
  נזקף לקרן הון.

 
 .(1)'א19 באור ראה הכלולה, החברה בגין בנקאיים לתאגידים שניתנו ערבויות לגבי (3)

 
 -( 2006ידי מגדלי המרינה ) על החברה הכלולההוגשה תביעה כנגד , 2019במרס  11ביום  (4)

מיליון ש"ח, מתוכם פיצויים  50 -השותפות( בסך כולל של כ: שותפות מוגבלת רשומה )להלן
מיליון ש"ח בגין אובדן תשואה שהשותפות טוענת כי יכלה להפיק מהשימוש  43 -בסך של כ

, למכירת 2011בתמורה שהייתה אמורה להתקבל ולא התקבלה בעסקה בה התקשרה בשנת 
 התחייבויותולא קיימה  רההפ החברה הכלולה כיהשותפות  טענתהזכויות במגרש לצד ג'. 

, בקשר למכירת 2006בהסכם שנחתם בין הצדדים בשנת  עצמה על נטלה זושונות שנטען כי 
 מ"ר, המצוי במתחם המרינה בעיר אשדוד. 7,200 -, בשטח של כ54זכויות במגרש 

הצדדים הסכימו להעביר את התיק לגישור בפני מגשר אולם נוכח מגבלות הקורונה הגישור 
 רם נקבע מועד חדש.נדחה וט
 טענות עומדות לחברה הכלולה, הכלולה החברה של המשפטיים יועציה עמדת על בהסתמך

בגין אובדן תשואה וכי לא יהיה זה בלתי סביר להניח  לפיצוי לתביעה ביחס טובות הגנה
לשלם את הסכומים הנתבעים בנוגע לחלק זה. באשר ליתרת  תחוייבלא  הכלולה שהחברה

מעריכה מיליון ש"ח לאור השלב המקדמי בו מצויים ההליכים,  7 -סכום התביעה בסך של כ
 הנהלת החברה הכלולה כי הסבירות לתשלום סכום זה הינה נמוכה. 

   
במגרש  ג' )התובע( לצד למכירת זכויות , הגישו נתבעים בקשר לעסקה2019 בדצמבר 22ביום  (5)

הודעת צד  ואשר מלכתחילה נטען כי נרכשו מהחברה הכלולה,  הנמצא במתחם המרינה באשדוד,
לולה היא זאת שגרמה לעיכוב במסירה לאותו צד ג' כנגד החברה הכלולה בטענה לפיה החברה הכ

לטענת הנתבעים, נבע נוכח מחדליה של  ,, שכן העיכובהאמור במגרש של הזכויות ג' )התובע(
הסכומים שנוקבים  לידי הנתבעים תוך פרק זמן סביר.החברה הכלולה להעביר זכויות במקרקעין 

הצדדים הסכימו להעביר את  (.27.5%מליון דולר )חלק החברה  21הנתבעים השונים נעים עד 
לאור  וטרם נקבע מועד חדש. התיק לגישור בפני מגשר אולם נוכח מגבלות הקורונה הגישור נדחה

 השלב המקדמי בו מצויים ההליכים, לא ניתן בשלב זה להעריך את הסיכון.
 
 
 אקרו אשדר ביפוהשקעה בשותפות מוגבלת . ב
 

)להלן:  החברה וצד ג' בחלקים שווים ים, זכתה שותפות מוגבלת בה מחזיק2018בספטמבר  4ביום  
ועיריית תל אביב הידוע כ"מכרז מכבי יפו", לחכירת , במכרז של רשות מקרקעי ישראל השותפות(

מתחם הכולל שלושה מגרשים )להלן: מתחם ג'( המיועד בעיקרו למגורים, בשכונת "דקר" שבחלקה 
יחידות דיור )לפני תוספת יחידות דיור  340לבניית  ו. התמורה בגין מתחם ג', המיועדהמזרחי של יפ

יחידות דיור מיועדות למכירה לרוכשים הזכאים  163 מ"ר מסחרי )מתוכם 1,400 -קלה( ולכבה
 3 -יחידות דיור המיועדות למכירה בשוק החופשי ו 174להיכלל במסגרת תכנית "מחיר למשתכן", 

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ  212,666 -יחידות דיור יוענקו למדינה ללא תמורה(, הינה בסך של כ
. במסגרת המכרז, על השותפות למכור יחידות אלפי ש"ח 4,950 -ובתוספת הוצאות פיתוח בסך של כ

ש"ח למ"ר דירתי  14,900דיור בפרויקט לזכאים להיכלל בתכנית "מחיר למשתכן" במחיר של 
)כהגדרת שטח זה במכרז( בתוספת מע"מ. בכוונת השותפות להגיש בקשה להקלה לתוספת יחידות 

למועד הדוח פונו כל הדיירים המוגנים והמחזיקים במקרקעין ובמקרקעין סמוכים,  דיור בפרויקט.
הדיירים המוגנים ועם המחזיקים בהתאם לדרישה בהוראות המכרז, לאחר שהגיעו להסכמות עם 

השותפות משך  להערכתנכון למועד הדוח המגרשים טרם נמסרו לשותפות.  על פינויים. במקרקעין
 קבלת החזקה במגרשים. שנים ממועד 3 -יות כלה בניית הפרויקט צפוי
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 בנקאיים מתאגידים אשראי - :21 באור

 
 ההרכב: א.

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  

     

 100,000  100,000  ניירות ערך מסחריים *(
 155,067  347,765  *(*הלוואות לזמן קצר 

     
  447,765  255,067 

 
ניירות הערך  ,2020בדצמבר  31ליום  מסחריים שהונפקו לבית השקעות.ניירות ערך  *( 

 7לשנה ועומדים לפירעון על פי דרישה תוך  0.8%יבית בנק ישראל בתוספת נושאים ר
 ימים.

 

 1.80%-0.2% פריים בתוספת שלנושאות ריבית שנתית משתנה בשיעורים ה כולל הלוואות *(*
 .(1.85%-0.1% פריים בתוספת - 2019)

 

 .19 באור ראה בטחונות, לגבי ב.
 

 שירותים ולנותני ספקיםקבלני ביצוע, ל התחייבויות - :31 באור
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 33,911  36,284  בשליטתההחברה האם וחברות  -קבלני ביצוע 
 4,000  13,658  שטרות לפרעון

 62,885  51,672  ספקים, קבלני ביצוע ואחרים 
     
  101,614  100,796 

 
 

 בגין עסקאות קומבינציה תיוהתחייבו - :41 באור
 

 ההרכב: א.
 בדצמבר 31  

  2020  2019 
 אלפי ש"ח  

     
 25,682  10,326  (1פרויקט קריניצי החדשה )

 4,226  -   לב גני תקוהפרויקט 
 60,916  40,226  ( 2פרויקט אשדר מונוסון )

 Recanati Residence"( "3)  112,932  123,718פרויקט 
 118,020  103,374  (4פרויקט אשדר טאגור )

 -  49,532  (5פרויקט אשדר נחלת יהודה )
 102,070  60,971  (6) 38פרויקטים בתמ"א 

  377,361  434,632 
 
 

)כנגד בגין עסקת קומבינציית תמורות ת יוהתחייבוכוללת  ,2020בדצמבר  31היתרה ליום  (1)
הכוללים את ( 205-ו 204עלויות קרקע בסעיף מלאי בניינים למכירה( בגין שני מגרשים )

)לפרטים  בר"ג קריניצי החדשה -בעסקה משותפת פרויקטבהבניינים השלישי והרביעי 
 . (לעיל (2ב')9נוספים ראה באור 
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 )המשך( קומבינציההתחייבויות בגין עסקאות  - :14 באור

 
הכירה החברה בשנת  במסגרת הסכם פינוי בינוי בפרויקט אשדר מונסון בנווה מונסון, (2)

בהתחייבות למתן שירותי בניה כנגד סעיף מלאי בניינים בגין השלב הרביעי  2019
הכירה החברה  2018בשנת מליון ש"ח.  48 -( בסך כולל של כ4 -ו 3בפרויקט )בניינים 

בגין השלב השלישי בפרויקט  כנגד סעיף מלאי בניינים למתן שירותי בניהבהתחייבות 
 מליון ש"ח.  66 -( בסך כולל של כ5-ו 2, 1)בניינים 

 
בתל אביב, הכירה החברה  Recanati Residenceבמסגרת הסכם פינוי בינוי בפרויקט  (3)

 -כולל של כבהתחייבות למתן שירותי בניה כנגד סעיף מלאי בניינים בסך  2019בשנת 
 מליון ש"ח. 136

 
 2019במסגרת הסכם פינוי בינוי בפרויקט אשדר טאגור בתל אביב, הכירה החברה בשנת  (4)

 מליון ש"ח.  121 -בהתחייבות למתן שירותי בניה כנגד סעיף מלאי בניינים בסך כולל של כ
 
ון לציון, הכירה בינוי" בשכונת נחלת יהודה בראש-פינוי-במסלול "בינויבמסגרת פרויקט  ( 5)

בהתחייבות למתן שירותי בניה כנגד סעיף מלאי בניינים בסך כולל  2020החברה בשנת 
 מליון ש"ח. 52 -של כ

 
פרויקטים  8ת למתן שירותי בניה בגין יוכוללת התחייבו 2020בדצמבר  31היתרה ליום  (6)

 )הריסה ובניה( אשר נמצאים בשלבי ביצוע שונים.  38/2מסוג תמ"א 
 
 נוספים פרטים ב.

 

 ממושך זמן שעובר ומאחר מרובים, מתלים תנאים כוללות הקומבינציה עסקאותו מאחר .1
 שצפויים ויתכן יםפרויקטה לתחילת עד הקרקע בעלי עם המשפטית ההתקשרות ממועד
מכירה החברה בנכס ומנגד בהתחייבות בגין עסקאות  הקומבינציה, בשיעורי שינויים להיות

  .בקרקע חזקה בלהנתק לגביהן בעסקאות רק להלן כמפורט קומבינציה

 

נגרעת בהתאם לקצב  (38)לרבות פינוי בינוי ותמ"א  התחייבות בגין עסקת קומבינציה בעין .2
)לרבות התחייבות בגין  התחייבות בגין עסקת קומבינציה מסוג תמורות .התקדמות הבניה

בהתאם לתשלום לבעלי נגרעת  (38תשלום שכ"ד למפונים בעסקאות פינוי בינוי ותמ"א 
 הקרקע. 

 
 

 זכות ויתרות זכאים - :51 באור
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 19,024  3,021  מס ערך מוסף
 18,518  15,313  (1)ריבית לשלם 

 8,609  6,768  *(שכר עבודה והוצאות נלוות 
 1,762  4,742  שותפים בעסקאות משותפות

 2,710  2,827  הוצאות לשלם
 2,083  2,083  התחייבות בגין חכירה

 2,013  343  הכנסות מראש 
 559  524  אחרים

  35,621  55,278 
     

 5,848  5,287  למענקי שכר לעובדים.ולל הפרשה כ  *(
 

 אלפי ש"ח(. 15,602 -כ 2019אלפי ש"ח ) 13,079 -ככולל ריבית לשלם בגין אגרות חוב בסך של  ( 1)
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 שוטפות לא התחייבויות - :61 באור

 
 הרכבה א.

 

 2020 בדצמבר, 31

  
שיעור ריבית 

  יתרה  שנתית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  %  
       

 -  11,573  5.5  אגרות חוב )סדרה ג( 
 270,020  358,874  4.2  אגרות חוב )סדרה ד( 

 339,878  377,053  3.42  (ה אגרות חוב )סדרה
    747,500  609,898 
       

בשיעור ריבית  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 426,067  426,067  1.8-1.9  (0.3%-0.2%)פריים בתוספת  משתנה

צמודה  בריבית קבועה הלוואה מתאגיד בנקאי
 2,400  3,273  6  למדד המחירים לצרכן 

    429,340  428,467 
       

    1,176,840  1,038,365 
 
 

 2019 בדצמבר, 31
 

  
שיעור ריבית 

  יתרה  שנתית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  %  
       

 -  83,122  4.85  אגרות חוב )סדרה א( 
 11,617  23,259  5.5  אגרות חוב )סדרה ג( 
 361,009  449,863  4.2  אגרות חוב )סדרה ד( 

 378,724  378,724  3.42  (ה אגרות חוב )סדרה
    934,968  751,350 
       

בשיעור ריבית  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 547,932  547,932  1.95-2.35  (0.6%-0.2%משתנה )פריים בתוספת 

הלוואה מתאגיד בנקאי בריבית קבועה צמודה 
 3,293  4,171  6  למדד המחירים לצרכן 

    552,103  551,225 
       

    1,487,071  1,302,575 
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 16באור 

 

 הדיווח תאריך לאחר הפרעון מועדי .ב
 

 2020 בדצמבר, 31 ליום

 

  
שנה 

  שנה שנייה  ראשונה
שנה 

  שלישית
שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

שנה 
שישית עד 

 כ"סה  שביעית
 אלפי ש"ח  
               

הלוואות מתאגידים 
 429,340  -  -  654  140,373  287,440  873  בנקאיים

 11,573  -  -  -  -  -  11,573  אגרות חוב )סדרה ג( 
 358,874  -  -  92,312  88,854  88,854  88,854  אגרות חוב )סדרה ד(

 377,053  -  -  227,292  75,411  37,175  37,175  (האגרות חוב )סדרה 
               

 1,176,840  -  -  320,258  304,638  413,469  138,475  סך הכל

 
 2019 בדצמבר, 31 וםלי

 

  
שנה 

  שנה שנייה  ראשונה
שנה 

  שלישית
שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

שנה 
שישית עד 

 כ"סה  שביעית
 אלפי ש"ח  
               

הלוואות מתאגידים 
 552,103  -  659  878  878  548,810  878  בנקאיים

 83,122  -  -  -  -  -  83,122  אגרות חוב )סדרה א( 
 23,259  -  -  -  -  11,617  11,642  אגרות חוב )סדרה ג( 
 449,863  -  94,447  88,854  88,854  88,854  88,854  אגרות חוב )סדרה ד(

 378,724  -  227,235  75,745  37,872  37,872  -  (האגרות חוב )סדרה 
               

 1,487,071  -  322,341  165,477  127,604  687,153  184,496  סך הכל
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 61באור 

 

 (ה'-ו ד' ,ג' החוב )סדרות א',נוסף בקשר עם אגרות מידע  .ג
 
               
  שיעור    ע.נ. העומדת לפרעון  יתרת    

  ריבית
 נקוב שנתית

      
  תקופות     בדצמבר  31    

 הקרן פרעון
 מועדי פרעון 

 הקרן
  

 מידע נוסף     הצמדה בסיס  2019  2020  שהונפק.נ. ע  חוב אגרות
       %    באלפים  "חש אלפי  סדרה
                 
                 
 (1)  31/5/2020-31/5/2010  תשלומים שנתיים שווים 11  %4.85  צמוד למדד המחירים לצרכן  68,006  -  593,415  א'
                 
 (2)  1/1/2021-1/1/2013  תשלומים שנתיים שווים 9  %5.5  צמוד למדד המחירים לצרכן  22,220  11,110  100,000  ג'

                 
 (3)  1/7/2024-1/7/2017  תשלומים חצי שנתיים שווים 15  %4.2  לא צמוד  444,270  355,416  631,020  ד'
                 
 לא צמוד  371,753  371,753  371,753  ה'

 

%3.42 

 

 תשלומים שנתיים לא שווים 4

 

 מהקרן %10 -1/8/2021
 מהקרן %10 -1/8/2022
 מהקרן %20 -1/8/2023
  מהקרן %60 -1/8/2024

(4) 

 
 , אגרות חוב )סדרה א'( נפרעו במלואן. 2020במאי  31ביום  (1)

  
נכון לתאריך הדוחות הכספיים עומדת  ש"ח.מליון  240-לא יפחת מ הכי כל עוד אגרות חוב )סדרה ג'( טרם נפרעו במלואן, ההון העצמי של התחייבה החברה (2)

 , אגרות חוב )סדרה ג'( נפרעו במלואן. 2021בינואר  1לאחר תאריך המאזן, ביום  חברה באמות המידה הפיננסיות.ה
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 61באור 
 

פיננסיות  באמות מידה תעמוד כי )סדרה ד'(  החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב (3)
 כדלקמן:

 
מליון  280ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מסך של  -

 ש"ח.

נטו של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים  CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל -
 .70%המאוחדים, לא יעלה על 

כוי מקדמות ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בני יחס -
 .18% -קומבינציה( לא יפחת מ בגין עסקאותהתחייבויות בניכוי דירות ו מרוכשי

 
 נכון לתאריך הדוחות הכספיים עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות.

 
 
פיננסיות ה באמות מידתעמוד כי )סדרה ה'(  החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב (4)

 כדלקמן:
 

מליון  450ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מסך של  -
 ש"ח.

נטו של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים  CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל -
 .70%המאוחדים, לא יעלה על 

ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות  יחס -
 .18% -קומבינציה( לא יפחת מ בגין עסקאותהתחייבויות בניכוי דירות ו מרוכשי

 
 נכון לתאריך הדוחות הכספיים עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות 

 

 
ה על החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב סדרות ג', ד', וה' כי לא תחלק דיבידנד בסך העול (5)

 בהתאם לשטרי הנאמנות.מהרווח השוטף של החברה  50%
 
 

  להן התחייבה החברה כלפי תאגיד בנקאי פיננסיות מידה אמות ד.
 

באמות מידה תעמוד כי  ים )מול כל תאגיד בנקאי בנפרד(בנקאי יםתאגיד החברה התחייבה כלפי
 פיננסיות כדלקמן:

 
מליון  450ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מסך של  -

 ש"ח.

נטו של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים  CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל -
 .70%המאוחדים, לא יעלה על 

ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות  יחס -
 .18% -קומבינציה( לא יפחת מ בגין עסקאותהתחייבויות בניכוי דירות ו מרוכשי

 
 תאגידים הבנקאייםללא הסכמת הליים כמו כן, התחייבה החברה לא ליצור שעבודים שוטפים כל

  הסכמת התאגידים הבנקאייםשליטה בחברה ללא בוכי לא יחול שינוי 
 

מדת החברה באמות המידה הפיננסיות ובהתחייבויותיה כאמור נכון לתאריך הדוחות הכספיים עו
 גידים הבנקאיים.לתא

 

 .ב'19 באור ראה שעבודים, לגבי .ה
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 מסים על ההכנסה - :71 באור

 
 הקבוצה חוקי המס החלים על חברות .א

 
 1985-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( התשמ"ה

 
כשהן מותאמות בישראל רכי מס ונמדדו התוצאות לצ 2007, עד לתום שנת חוקהפי -על

  לצרכן.לשינויים במדד המחירים 
 

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,  2008בחודש פברואר 
, 2008החל משנת ואילך.  2008ל חוק התיאומים משנת המגביל את תחולתו ש 1985-התשמ"ה

נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון 2007בדצמבר,  31תקופה שעד ליום המחירים לצרכן ב

בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, 
בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים 

 .2008( החל משנת 2007ת המס בני פחת שנרכשו לאחר שנ
 

 שיעורי המס החלים על הקבוצה ב.
 

  .23%הינו  2018 -ו 2019 ,2020 שיעור מס החברות בישראל בשנים
 

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 
 

 הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים ג.
 

לצורכי מס בשנים הבאות  הנדרשים לתשלום הפרשים זמניים אחרים ולחברה מאוחדת לחברה
בדוחות  נרשמו אלההפרשים בגין  מליון ש"ח. 55 -לסך של כ 2020בדצמבר,  31ליום  המסתכמים

  ח. "מליון ש 13 -מסים נדחים בסך של כ התחייבויות 2020בדצמבר  31ליום  הכספיים
 31המסתכמים ליום  יים לצורכי מס המועברים לשנים הבאותלחברות מאוחדות הפסדים עסק

מליון ש"ח בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים לאור היעדר צפי  10 -כ לסך של 2020בדצמבר 
 הטבת המס בגין הפסדים אלה תירשם עם מימושה. לניצולם בעתיד הנראה לעין.

 

 מסים נדחים .ד
 בדצמבר 31  
  2020  2019 

 אלפי ש"ח   ההרכב:
     

 (1,073)  (1,132)  נדל"ן להשקעה
 (3,654)  (511,51)  הפרשים זמניים אחרים

     
 (4,727)  (712,64)  סה"כ 

 
 המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 ש"חאלפי   
     

 (4,727)  (712,64)  התחייבויות לא שוטפות
     
  (712,64)  (4,727) 
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 )המשך( מסים על ההכנסה - :17 באור

 
 הכלולים ברווח או הפסד מסים על ההכנסה  ה.  

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2018  
 אלפי ש"ח  
       

 7,234  26,507  434,98  מסים שוטפים
 12,785  18,324  (371,4)  מסים נדחים
 -  -  633,12  בגין שנים קודמותמסים נדחים 

 (2,019)  485  (12,030)  מסים בגין שנים קודמות
       
  430,87  45,316  18,000 

 
 

 תיאורטימס  .ו
 

להלן מובאות התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים 
המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור 

 על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד:
 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2018  
 אלפי ש"ח  
       

 75,705  190,846  119,634  לפני מסים על ההכנסה רווח
       

 23%  23%  23%  שיעור המס הסטטוטורי
       

 17,412  43,895  27,516  מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי מס
       

עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת 
 מהגורמים הבאים:

 
     

       
הוצאות שאינן מותרות בניכוי והכנסות לתיאום  

 לצורכי מס, נטו
 

(608)  (1,898)  1,686 
המטופלות לפי חלק החברה בהפסדי חברות 

 השווי המאזנישיטת 
 

4,304  1,750  540 
 (91)  296  1  חלק המיעוט בהפסדי )רווחי( שותפות רשומה

ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות בגינם 
 לא הוכרו מסים נדחים בעבר 

 
(367)  -  - 

 (2,019)  485  603  בגין שנים קודמותשוטפים ונדחים  מסים
 472  788  (575)  אחרים

       
 18,000  45,316  30,874  מסים על הכנסה 

       
 24%  24%  26%  שיעור מס אפקטיבי ממוצע

 
 שומות מס .ז

 
 . 2017שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  לחברה

שומות מס סופיות  לחלק, 2017המס  שנתשומות מס סופיות עד וכולל לחלק מחברות הקבוצה 
   .2018שומת מס סופית עד וכולל שנת נוספת ולחברה מוחזקת  2015המס  שנתעד וכולל 
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 פיננסיים מכשירים - :81 באור

 
 סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות א.
 

לקבוצות המכשירים הפיננסיים  במאזןלהלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות 
 :IFRS 9 -בהתאם ל

 בדצמבר 31  
  2020  2019 

     נכסים פיננסיים
     

     
 184,254  118,785  נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר 

     
 309,131  338,403  הלוואות וחייבים

     
      

     התחייבויות פיננסיות
     

 1,963,138  1,810,069  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
 
 
 יםפיננסי סיכון גורמי .ב

 
 מחירים מדד סיכון) שוק סיכוני כגון שונים, פיננסיים לסיכונים אותה חושפות הקבוצה פעילויות

 תוכנית נזילות. וסיכון אשראי סיכון (,וסיכון מחיר ריבית סיכון, הבניה תשומות מדד סיכון ,לצרכן
 שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת הקבוצה של הכוללת הסיכונים ניהול

 הקבוצה. של הפיננסיים הביצועים על אפשריות
 
 שוק סיכוני .1

 
 לצרכן מחיריםה מדד סיכון (א

 
 לשינויים צמודות אשר שהונפקו חוב ואגרות בנקאיים מתאגידים הלוואות לקבוצה

 צמודות אשר שניתנו הלוואות לקבוצה כן, כמו בישראל. לצרכן המחירים במדד
 המחירים למדד צמוד אשר הפיננסיים המכשירים של נטו הסכום זה. במדד לשינויים

 15,546 -כ הינו לצרכן המחירים במדד לשינויים יפהחש לקבוצה קיימת ושבגינו לצרכן
 ש"ח(. אלפי 104,204 - 2019 ,בדצמבר 31) ש"ח אלפי

 
 הבניה תשומות מדד סיכון (ב
 

 פרויקט ביצוע עלויות על המשפיעים הבניה תשומות במדד לשינויים חשופה הקבוצה
 התקבולים את להצמיד נוהגת הקבוצה מאידך, .פרויקטב הצפוי הרווח ועל בניה

 לשינויים הקבוצה של החשיפה את למזער ובכך הבניה תשומות למדד מלקוחותיה
 אלו.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - :81 באור

 
 ריבית סיכון (ג
 

 שהתקבלו מהלוואות הנובע השוק בריבית שינויים בגין לסיכון חשופה הקבוצה
 ,משתנה בריבית קיבלה שהחברה הלוואות של נטו הסכום משתנה. ריבית ונושאות

 831,975 הינו 2020בדצמבר,  31ליום  ,משתנה בריבית נתנה שהחברה הלוואות בניכוי
  ש"ח(. אלפי 761,526 - 2019 ,בדצמבר 31) ש"ח אלפי

 
 סיכון מחיר (ד

 
אשר בגינן  ף השקעות לזמן קצרניירות ערך סחירים המוצגים בסעיבהשקעה לקבוצה 

הקבוצה חשופה לסיכון בגין תנודתיות במחיר נייר הערך הנקבע בהתבסס על מחירי 
הינה  השקעה זושל  2020בדצמבר,  31שוק בבורסה. היתרה בדוחות הכספיים ליום 

 ש"ח(.אלפי  184,254 - 2019בדצמבר,  31אלפי ש"ח ) 118,785
 
 אשראי סיכון .2

 
 מוסרת חברהה דירות רוכשי לקוחות בגין אשראי. סיכון של משמעותיים ריכוזים אין חברהל

 .אלה לקוחות בגין סיכון לה אין ולכן ןעבור התמורה מלוא תשלום לאחר רק הדירות את
אין סיכון אשראי משמעותי  חברה הלוואות, לחברהכמו כן לגבי בעלי קרקע להם מעמידה ה

 בגין הלוואות אלה, בין היתר, לאור הבטוחות הניתנות כנגד אותן הלוואות. 
 

ש"ח  אלפי 286,348 -כ של בסך מזומנים ושווי המזומנים הסתכמו 2020 בדצמבר, 31 ליום
 -כ של בסךהשקעות בניירות ערך סחירים ה ,ש"ח(אלפי  233,690 - 2019בדצמבר,  31)

והפקדונות המשועבדים    ,ש"ח(אלפי  184,254 - 2019בדצמבר,  31)ש"ח  אלפי 118,785
 2019בדצמבר,  31)ש"ח אלפי  259,105 -בסך של כ במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים()בעיקר 

  מופקדים בבנקים בישראל. הפקדונות כל .ש"ח(אלפי  242,403 -
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :81 באור

 
 נזילות סיכון ריכוז .3

 
 תשלומי כולל) מהוונים לא בסכומים החוזיים התנאים פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של רעוןיהפ מועדי את מציגה שלהלן הטבלה
 :בעתיד( ריבית

 
 2020 בדצמבר, 31

 
 

  שנה עד
 עד משנה

  שנתיים
 משנתיים

  שנים 3 עד
 שנים 3-מ
  שנים 4 עד

 שנים 4-מ
  שנים 5 עד

 5 מעל
 סה"כ  שנים

 ש"ח אלפי  
               

 892,672  -  -  693  141,569  293,711  456,699  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 101,614  -  -  -  -  -  101,614  ספקים ולנותני שירותים לקבלני ביצוע, התחייבויות

 30,764  -  -  -  -  -  30,764  זכאים ויתרות זכות
 814,604  -  -  322,334  179,907  147,734  164,629  אגרות חוב

 50,981  -  -  -  2,496  19,051  29,434  התחייבות בגין עסקאות קומבינציה
 2,105  -  -  -  -  2,105  -  התחייבויות אחרות

               
  783,140  601,246  323,972  323,027  -  -  740,21,89 

 
 
 2019 בדצמבר, 31

 
 

  שנה עד
 עד משנה

  שנתיים
 משנתיים

  שנים 3 עד
 שנים 3-מ
  שנים 4 עד

 שנים 4-מ
  שנים 5 עד

 5 מעל
 סה"כ  שנים

 ש"ח אלפי  
               

 827,148  -  699  970  1,023  557,256  267,200  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 100,796  -  -  -  -  -  100,796  ספקים ולנותני שירותים לקבלני ביצוע, התחייבויות

 31,467  -  -  -  -  -  31,467  זכאים ויתרות זכות
 1,031,425  -  322,334  179,906  147,734  164,700  216,751  אגרות חוב

 88,737  -  -  -  9,813  23,964  54,960  התחייבות בגין עסקאות קומבינציה
               
  671,174  745,920  158,570  180,876  323,033  -  2,079,573 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :81 באור

 
 הוגן שווי .ג

 
 מכשירים קבוצות של ההוגן והשווי הכספיים בדוחות היתרה את מפרטת שלהלן הטבלה

 ההוגן: שווים פי-על שלא הכספיים, בדוחות המוצגים פיננסיים,
 

 )*( הוגן שווי  יתרה  
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2020  2019  2020  2019 
  ש"ח אלפי  

         פיננסיות התחייבויות
         

 977,467  785,889  950,570  760,579  כולל ריבית לשלם חוב אגרות
 
בדצמבר,  31 מיםהשווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו מבוסס על שווין בבורסה נכון לי (*)

 .2019-ו 2020
 

 ניירות ערך סחירים, קצר, לזמן פקדונות מזומנים, ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה
 ,לזמן קצר בנקאיים מתאגידים אשראיהלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך,  ,חובה ויתרות חייבים

 ויתרות זכאים ,, התחייבויות בגין עסקאות קומבינציהשירותים ולנותני לספקים התחייבויות
  תואמת או קרובה לשווים ההוגן. והלוואות מתאגידים בנקאיים זכות

 
 שלהלן מציגה את מידרג מדידת השווי ההוגן עבור הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה.הטבלה 

 
 :2020בדצמבר,  31מותיים בגין מידרג השווי ההוגן על הנכסים וההתחייבויות ליום ילויים כג

 
 מידרג שווי הוגן    
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   ההערכהמועד   
 ח"אלפי ש    
           

           :הוגן בשווי הנמדדים נכסים
           

 118,785  -  -  118,785  2020/31/12  השקעה בניירות ערך סחירים
           

 ההוגן שוויין בגין אשר התחייבויות
  :(ג'18)באור  גילוי ניתן

  
       

           
 785,889  -  -  785,889  2020/31/12  אגרות חוב
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - :81 באור

 
 שוק בגורמי שינוי בגין רגישות מבחני .ד
 

  
 לשינויים רגישות מבחן

 ריבית בשיעורי
 מהשינוי )הפסד( רווח  

  
 ריבית עליית
  1% של

 ריבית ירידת
 1% של

 ש"ח אלפי  
     

2020  (8,320)  8,320 
     

2019  (7,615)  7,615 
 

  
 לשינויים רגישות מבחן
 לצרכן המחירים במדד

 מהשינוי )הפסד( רווח  

  
 מדד עליית
  1% של

 מדד ירידת
 1% של

 ש"ח אלפי  
     

2020  (155)  155 
     

2019  (1,042)  1,042 
 

 העיקריות העבודה והנחות רגישות מבחני
 

 שינויים לגבי ההנהלה להערכות בהתאם נקבעו םיהרלוונטי הסיכון במשתני שנבחרו השינויים
 אלה. סיכון במשתני סבירים אפשריים

 
 תוצאות על להשפיע כדי בהם שיש עיקריים שוק סיכון לגורמי רגישות מבחני ביצעה החברה

 ו/או ההפסד או הרווח את מציגים הרגישות מבחני המדווחים. הכספי המצב או הפעולות
 עבורו שנבחר הרלוונטי הסיכון משתנה בגין פיננסי מכשיר כל עבור מס(, )לפני בהון השינוי

 תוצאות של החשיפה מהותיות בסיס על נעשתה הסיכון גורמי בחינת דיווח. מועד לכל נכון
 שאר שכל ובהנחה הפעילות למטבע בהתייחס סיכון גורם כל בגין הכספי המצב או הפעולות

 קבועים. המשתנים
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  תלויות התחייבויותו , התקשרויותערבויות ,שעבודים - :91 באור

 
 ערבויות .א
 

 הקבוצה ידי על שניתנו ערבויות .1

 
בדצמבר  31

2020  
בדצמבר  31

2019 
  ש"ח אלפי   ש"ח אלפי 

    
 19,250  19,250 (ה )אכלולה לחבר ערבויות
 2,580,191  2,847,419 (ב)חוק מכר  ערבויות

 66,517  102,844 ערבויות ביצוע ואחרות )ג(
    
 
, בנקאיים לתאגידים )"המרינה הכחולה בע"מ"( כלולה חברה התחייבויות להבטחת (א)

, כל אחד לפי ערבויות החברה הכלולה מניות בעלי ושאר מאוחדת חברה העמידו
חתמו בעלי המניות של  2015במרס  19ביום . הכלולה שיעור ההחזקה שלו בחברה

מליון ש"ח )כל  70החברה הכלולה על כתב ערבות ושיפוי מוגבלים לסכום של 
חברה הלהבטחת התחייבות  .אחד על פי שיעור ההחזקה שלו( לתאגיד בנקאי

 מקבילה לתאגיד הבנקאי. ערבותמאוחדת בגין הערבות כאמור, העמידה החברה ה
    
)במסגרת עסקאות  קרקע לבעליו לרוכשי דירותערבויות חוק מכר שנמסרו  (ב)

ובעלי  דירות רוכשי כלפי החברה התחייבויות להבטחת קומבינציה ופינוי בינוי(,
-ההתשל" דירות(, רוכשי של השקעות )הבטחת )דירות( המכר חוק במסגרת קרקע
 ערבויות מאוחדות חברותעל ידי  מסרומליון ש"ח, נ 2,847 -מתוך סך של כ .1974

 80 -כמליון ש"ח ו 2,580 -כ - 2019בדצמבר  31ש"ח ) מליון 64 -כ של בסךבנקאיות 
 מליון ש"ח, בהתאמה( 

 
במסגרות עסקאות  קרקע לבעלי אוטונומיות אשר נמסרו וערבויות ביצוע ערבויות (ג)

מליון ש"ח,  103 -כ מתוך סך של .אחרות ביצוע ערבויותו קומבינציה ופינוי בינוי
 31ש"ח ) מליון 15 -כ של בסך בנקאיות ערבויות מאוחדות חברותעל ידי  מסרונ

 מליון ש"ח, בהתאמה(  15 -מליון ש"ח וכ 67 -כ - 2019בדצמבר 
 
 

 תקבלוהש ערבויות .2
 
 בנקאיים, תאגידים כלפי ערבההחברה האם(  )להלן: בע"מ אשטרום קבוצת -

 קומבינציה בעסקאות קרקע בעלי וכלפי משותפות בעסקאות החברה של שותפים
 אלה.  בעסקאות החברה להתחייבויות מסוימות

  
בנכס דיור מוגן  המשתכנים לטובתיתרת הערבויות שהועמדו על ידי החברה האם  -

 בדצמבר, 31ש"ח )אלפי  292 -כהינה  2020 בדצמבר, 31 ליום"תל אביב הקטנה" 
  אלפי ש"ח(.  675 -כ 2019

 
המציאו לטובת החברה ערבויות בנקאיות להבטחת החברה האם וקבלנים נוספים  -

 התחייבויותיהם לביצוע עבודות הבנייה בפרויקטים השונים.
 
 27.5%מיליון )חלק החברה  1ערבות בנקאית בסך של  רה האם העמידההחב     -

מסכום זה( לטובת רשות מקרקעי ישראל חלף חברה כלולה )המרינה הכחולה 
חברה כתב שיפוי לחברה האם לחלקה היחסי, כנגד ערבות זו מסרה ה .בע"מ(

 כמתואר לעיל.
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 )המשך( התחייבויות תלויות, ערבויות, התקשרויות ושעבודים - :91 באור

 
 שעבודים .ב

 
 לעיל, א' בסעיף כאמור דירות, לרוכשי הערבויות ולהבטחת החברה התחייבויות להבטחת

 ונכסים בהקמה בניינים במקרקעין, זכויות קבועים, נכסים על קבועים שעבודים נרשמו
 החברה. נכסי על המסויימים יםפרויקטה בגין שוטפים שעבודים נרשמו כן, כמו להשכרה.

 

 כדלקמן: הינן 2020 בדצמבר, 31 ליום המובטחות בנקאיים מתאגידים ההתחייבויות יתרות
 

 ש"ח אלפי  
   

 348,638  שוטפות( חלויות )כולל בנקאיים מתאגידים אשראי
 428,467  בנקאיים מתאגידים לא שוטפות הלוואות

  777,105 
 
 
 תלויות התחייבויותהפרשות ו .ג

 
 בניה ליקויי בגין שונות משפטיות תביעות עומדות החברה נגד, 2020בדצמבר  31ליום  .1

 על ,היתר בין ,בהתבסס החברה, הנהלת להערכת "ח.ש מליון 12.7 -כ הכולל שסכומן
 אין כנכונות תתבררנה הבניה ליקויי בגין התביעות אם גם המשפטיים, יועציה דעת חוות
 האם )החברה יםהמבצע ניםהקבל על החלים הרגילים הבדק תיקוני מעלויות חריגה בהן

 .כנגד התחשבנות מול הקבלנים הכספיים בדוחות הפרשה נכללה ולפיכך (,ואחרים
 
חברה מוחזקת של החברה, מלגב מע"מ )להלן: מלגב(,  על ידי שהוגשהבהמשך לתביעה  .2

נגד האפוטרופוס על נכסי נפקדים,  התובעות(,)להלן: בע"מ  (1965אזורים בניין ) וע"י
, אגודת האבות (ההקדש)להלן:  רשם המקרקעין, המנהל, הקדש טנוס ווהבא אל חאג'

זקים כספיים שנגרמו שעניינה נ הנתבעים(: יחד )להלן ה המרוניתיהכנסיוהמרונים ביפו 
לתובעות כתוצאה מהפרת הסכם בין התובעות לבין ההקדש לרכישת זכויות בנכס 

 המחוזיבית המשפט (, וערעור שהגישו הצדדים על קביעת הנכס)להלן: ביפו  מקרקעין
בית  "י, ניתן פסק דין בערעור ע2020בינואר  16אשם תורם, ביום לתובעות אשר ייחס 

חה את ערעור הנתבעים, וקיבל בחלקו את ערעור התובעות המשפט העליון, אשר ד
 40%מסך הנזק )חלף  30%באופן המעמיד את שיעור האשם התורם המיוחס להן על 

בערכאה הקודמת(. בגין הפחתת שיעור האשם התורם כאמור, קיבלה מלגב סכום נוסף 
בסעיף  לאור תוצאות פסק הדין, רשמה החברה הכנסות ש"ח. מיליון 2.2 -בסך של כ

 .2020בדוח המאוחד על רווח או הפסד ורווח כולל אחר בשנת  הכנסות אחרות, נטו
 
 50 -בסך של כ הומצא לחברה כתב תביעה ,2021בפברואר  14ביום לאחר תאריך המאזן,  . 3

שהוגש ע"י חברה פרטית בבעלות מלאה של קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת  מליון ש"ח
בפרויקט בתי סיידוף בירושלים  ףכנגד החברה ושות ,השליטה בחברה )להלן: הקבלן(

(, אשר 50%)להלן: הצדדים לעסקה המשותפת, הפרויקט( )חלק החברה בפרויקט 
התקשרו עם הקבלן לביצוע הפרויקט, וכנגד מנהל הפרויקט מטעם הצדדים לעסקה 

לאחר שהליך גישור שהתנהל בין  וזאת ,המשותפת )ביחד ולחוד( )להלן: הנתבעים(
עילותיה העיקריות של התביעה הינן טענות דים ואשר הובל ע"י השותף לא צלח. הצד

ביחס לאחריותם, לכאורה, של הנתבעים לתשלומים שטרם שולמו לקבלן ביחס לעבודות 
קבלניות, לרבות עבודות נוספות, אותן ביצע הקבלן בפרויקט ועלויות נוספות שנבעו לו 

של  ,לכאורה ,שר לטענתו נגרמו בשל רשלנותבשל עיכוב בלוחות זמנים של הפרויקט א
שלהערכת הנהלת לגמר, הדוחות הכספיים של החברה כוללים הפרשה הנתבעים. 

 ,שיגרמו להככל  ,עלויותמספיקה לכיסוי נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים,  ,החברה
 כתוצאה מתביעת הקבלן.

 
 .(5א')11-ו (4א')11 יםראה באורנגד חברה כלולה,  והוגשת שוכספי ותתביע לפרטים בדבר .4
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 הון - :20 באור

 

 המניות הון הרכב א.
 מונפק ונפרע  רשום  
    2020  2019 
 מספר המניות  
       

 204,874,858  204,874,858  300,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
 

 למניות הנלוות זכויות . ב
 

 למינוי וזכות החברה בפירוק זכויות לדיבידנד, זכות הכללית, באסיפה הצבעה זכויות .1
 בחברה. הדירקטורים

 
 .(1)ד'22לפרטים בדבר מימוש אופציות למניות החברה ע"י מנכ"ל החברה ראה באור  .2
 

 
 מניות אוצר .ג
 

 ש"ח 1 בנות רגילות מניות 3,564,005 -מלאה של החברה מחזיקה ב ובבעלות חברה בת בשליטה
 המניות מהון 1.7%-כ מהווה כאמור המניות ש"ח. אלפי 3,104-כ של בסך החברה של כ"א ע.נ.

  החברה. של והנפרע המונפק
 
 דיבידנד .ד
 

 

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של  2018, בפברואר 14ביום  -
לכל מניה רגילה של החברה  ש"ח 0.16-המהווה כח "אלפי ש 32,000החברה בסכום של 

לחברה הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה  ואלפי ש"ח חולק 561 -מתוכו סך של כ
 28דנד שולם ביום יוהדיב 2018 בפברואר 21בידי החברה הבת. היום הקובע נקבע ליום 

 . 2018בפברואר 
 
אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה  2019, במרס 19ביום  -

לכל מניה רגילה של החברה מתוכו סך  ש"ח 0.12-המהווה כח "אלפי ש 25,000בסכום של 
לחברה הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה  ואלפי ש"ח חולק 436 -של כ
  .2019 אפרילב 2 יוםשולם ב הדיבידנד. ג' לעיל(20)ראה באור  הבת

 
אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה  2021, במרס 16ביום  -

לכל מניה רגילה של החברה מתוכו סך  ש"ח 0.18-המהווה כח "אלפי ש 37,500בסכום של 
חולקו לחברה הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה יאלפי ש"ח  652 -של כ

  ג' לעיל(.20הבת )ראה באור 
 
 ה'.20למידע בדבר חלוקה בדרך של פדיון שטר הון, ראה ביאור  -

 
 .(5)ג'16למידע בדבר הגבלות החלות על חלוקת דיבידנד ראה באור  -
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 )המשך( הון -: 20באור 

 

 שטר הון .ה
 

, לאחר קבלת אישורם של דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, הנפיקה 2018בדצמבר  30ביום 
מיליון ש"ח  75החברה שטר הון, לקבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בסך של 

מיליון ש"ח לחברה. שטר ההון נושא  75שטר ההון( וזאת כנגד העברת התמורה בסך של )להלן: 
)בתוספת מע"מ כחוק( אשר תשולם מידי שנה ואינו צמוד למדד  4%של ריבית שנתית בשיעור 

בסמכות דירקטוריון החברה לדחות את תשלום הריבית  בהתאם לתנאי שטר ההוןכלשהו. 
החברה תהא השנתית האמורה, עד למועד בו תכריז החברה על תשלום דיבידנד לבעלי המניות. 

, ובלבד שנתקבלה אשר תבחר לעשות כן במועדוזכאית לפדות את סכום שטר ההון בכל עת 
מאחר ולחברה זכות בלתי מותנית להימנע  הסכמת דירקטוריון החברה לכך בכתב ומראש.

מתשלום במזומן, וזאת בהתאם לתנאי שטר ההון, סווגה התמורה שהתקבלה בגין הנפקת שטר 
 ההון במסגרת הונה העצמי של החברה. 

קורת של החברה ודירקטוריון החברה על פדיון חלקי , החליטו וועדת הבי2020במאי  14ביום 
 במאי 14אלפי ש"ח בתוספת פירעון ריבית שחושבה למועד הפדיון החלקי ) 67,900בסך של 

אלפי ש"ח.  4,118 -(, בגין סכום שטר ההון הכולל, וכפי שנקבע בתנאי שטר ההון, בסך של כ2020
פי ש"ח נזקף לסעיף יתרת הרווח. יתרת אל 3,171סכום הריבית, בניכוי השפעת המס, בסך של 

 אלפי ש"ח. 7,100שטר ההון לאחר הפדיון החלקי הינה בסך של 
דירקטוריון החברה, על פדיון יתרת שטר ההון  החליט, 2021במרס  16לאחר תאריך המאזן, ביום 

 אלפי ש"ח. 238  -אלפי ש"ח בתוספת פירעון יתרת הריבית בגינו בסך של כ 7,100בסך של 
 

 בחברה ההון ניהול .ו
 

 הינן: שלה ההון בניהול החברה מטרות
 
 לבעלי תשואה ליצור ובכך העסק המשכיות את להבטיח הקבוצה יכולת את לשמר .1

 המניות.
 

 והשירותים המוצרים תמחור באמצעות המניות לבעלי הולמת תשואה להבטחת לדאוג .2
 הקבוצה. של העסקית בפעילותה הקיימת הסיכון לרמת המותאמת

 

 וייצרו העסקית בפעילות תמיכה שיבטיחו טובים הון ויחסי גבוה אשראי דירוג על לשמור .3
  המניות. לבעלי מרבי ערך

 

ליחס שבין החוב הפיננסי  ומחזיקי אגרות חוב יםבנקאי יםתאגיד כלפי בהתחייבות לעמוד .4
 יפחת ושלא להוןו 70%נטו מתואם באופן שלא יעלה בכל עת על  CAPלבין  ,נטו מתואם

 ד'.16-ג' ו16למידע נוסף ראה באור  ש"ח. מליון 450 של מסך
 

 רווח או הפסד לסעיפי נוספים פירוטים - :12 באור
 

  ושטחי מסחר קרקעות, דירות ממכירת הכנסות א.
 ביום שהסתיימה לשנה  

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2018  
 אלפי ש"ח  
       

 851,180  1,443,764  1,120,367  הכנסות ממכירת דירות 
 -  48,605  28,472  ות ממכירת שטחי מסחר הכנס

  1,148,839  1,492,369  851,180 
 

 ושטחי מסחר קרקעות, דירותמכירת  עלות ב.
       

 696,862  1,195,571  918,149   שנמכרועלות הדירות 
 -  31,935  16,903   שנמכרו שטחי המסחרעלות 

  935,052  1,227,506  696,862 
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 )המשך( פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד -: 21באור 

 

 ושיווק מכירה הוצאות .ג
 ביום שהסתיימה לשנה  

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2018  
 אלפי ש"ח  
       

 13,975  18,651  16,978  פרסום ושיווק 
 3,060  4,172  152,6  שכר עבודה ונלוות 

  593,19  22,823  17,035 
 
 

 וכלליות הנהלה וצאותה .ד

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018  
 אלפי ש"ח  
       

 20,291  24,440  25,864   שכר עבודה ונלוות
 השתתפות בהוצאות כלליות של החברה האם

 ((2ו')22)ראה באור 
 

5,641  5,667  5,398 
 1,572  -  -  *(דמי שכירות 
 1,119  514  574  *( אחזקת רכב

 1,907  3,158  842,8  שירותים מקצועיים
 289  2,500  2,610  *( פחת

 4,091  4,115  4,131  אחרות
  41,704  40,394  34,667 

 (486)  (3,343)  (062,0)  *(*השתתפות בהוצאות מאחרים  -בניכוי 
  9839,6  37,051  34,181 
 
 טו'.2. ראה גם באור IFRS16סעיפים אשר הושפעו מיישום של  *(
 
הנהלת חשבונות  ניהול, שיווק, שירותי בגין בעיקר בהוצאות, מהשתתפות הכנסות כולל *(*

 .ומשכנת
 

 אחרות, נטו הכנסות ה.
 

 ביום שהסתיימה לשנה  
 בדצמבר 31 

  2020  2019  2018  
 אלפי ש"ח  
       

 246  553  570  הכנסות מדמי התקשרות
בגין תביעה  פסק דיןהכנסות מתוצאות 

 ((2ג')19)ראה באור בפרויקט המרונים ביפו 
 

1,843  -  - 
 -  -  1,635  ישןהכנסות לפי הסכם בוררות בגין פרויקט 

 351  -  -  דיבידנד 
 2,911  -  -  הכנסות מביטול הסכם עם בעלי קרקע

 237  188  587  אחרותהכנסות 
       
  4,635  741  3,745 
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 )המשך( פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד -: 12באור 

 

 מימון והוצאות הכנסות .ו
 

 מימון הכנסות
 ביום שהסתיימה לשנה  

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018  
 ש"ח אלפי  
       

 1,546  5,793  829,7  הכנסות ריבית מחברה כלולה
 (4,591)  10,654  (8,682)  )*( מניירות ערך סחירים )הפסד( רווח

 (1,169)  -  -  הפסד ממכשיר פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 51  81  185  הכנסות מפיקדונות בבנקים

)ראה  משותפתעדכון חוב שותף בפרויקט בעסקה 
 -  -  7,803  א((2א')10 באור

 1,059  510  395  ריבית מאחריםהכנסות 
       
  530,7  17,038  (3,104) 

 
)*( בתקופת הדוח, ועקב הירידות שחלו בשווקי ההון בארץ ובעולם בשל התפשטות נגיף הקורונה   

ברבעון  מליון ש"ח. 9-(, ירד ערכו של תיק ניירות הערך של החברה בסך נטו של כ23)ראה באור 
לעומת עליית  מליון ש"ח 20 -ירד ערכו של תיק ניירות הערך בסך של כ 2020הראשון של שנת 

  .2020דצמבר -בחודשים אפריל מליון ש"ח 11 -ערך של כ
 

 , נטומימון הוצאות

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018  
 אלפי ש"ח  
       

 30,007  28,148  26,420  אגרות חובבגין  ריבית ושערוךהוצאות 
 4,102  11,290  9,334  לא שוטפותבגין הלוואות  ריביתהוצאות 
 6,802  5,822  5,414  לזמן קצר אשראיבגין  ריביתהוצאות 

 1,255  1,406  1,045  הוצאות ריבית בגין ניירות ערך מסחריים 
התחייבות הוצאות מימון בגין עדכון ערך נוכחי של 
 649  2,097  463  פיננסית בעסקת קומבינציית תמורות

 850  827  1,566  הוצאות מימון אחרות

  44,242  49,590  43,665 
הוצאות מימון בגין אגרות חוב, אשראי לזמן קצר 

 (13,399)  (19,047)  (13,253)   לפרויקטיםוהלוואות שהוונו 
       
  30,989  30,543  30,266 
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 קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות - :22 באור

 
 קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות א.

 
 ההרכב:

 
 2020 בדצמבר, 31

  

 בעל שליטה
 )החברה
  האם(

 החבר
 הכלול

  
 

ישויות 
בשליטה 
  משותפת

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 אלפי ש"ח  

 -  1,789  חייבים ויתרות חובה
 

818  306 
 -  -  6230,5  -  הלוואות ויתרות חובה לא שוטפות 

 285  -  -  36,284  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 18,835  -  -  -  מקדמות מרוכשי דירות

יתרת החייבים ויתרות חובה הגבוהה 
 -  1,789  ביותר במשך השנה

 
-  - 

 
 2019 בדצמבר, 31
 

  

 בעל שליטה
 )החברה
  האם(

 החבר
 הכלול

  
 

ישויות 
בשליטה 
  משותפת

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 אלפי ש"ח  

 -   36   לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירה דירות
 
-  - 

 487  306    1,369  חייבים ויתרות חובה
 -  -  15,796  -  הלוואות ויתרות חובה לא שוטפות 

 469  -  -  33,911  שירותיםהתחייבויות לספקים ולנותני 
 15,232  -  -  -  מקדמות מרוכשי דירות

יתרת החייבים ויתרות חובה הגבוהה 
 -  1,722  ביותר במשך השנה

 
-  - 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 22באור 

 

 בחברההטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( המועסקים  ב. 
 

 
 

 מספר  בדבר תנאים
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 
  2018  2019  2020  אנשים  ראה סעיף  
 אלפי ש"ח      
           

הוצאות שכר עבודה 
 ונלוות 

 ד', ה' 
 

  
1,513  1,516  1,450 

 52  -  1,842    ד'  תשלום מבוסס מניות
 1,917  3,000  3,000    ד', ה'  בונוס שנתי

           
    1  6,355  4,516  3,419 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018  
 סכום    סכום    סכום    

  

מספר 
 אנשים

  אלפי ש"ח  *(
מספר 
  אלפי ש"ח  אנשים

מספר 
 אלפי ש"ח  אנשים

             
סך הטבות בגין 

חיצוניים  יםדירקטור
 תלוייםובלתי 

 

3 *)*  438  4  516  4  601 
מטעם בעלת דירקטורים 

השליטה בחברה )ראה 
 (2ו'22באור 

 

5  -  5  -  5  - 
             
  8  438  9  516  9  601 
  
 .2020בדצמבר,  31 מספר הדירקטורים הינו ליום תאריך המאזן   *( 
 הדירקטורים שאינם מועסקים בחברה., חדל לכהן אחד 2020באוגוסט  20*(  ביום * 

 
 קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות .ג

 

 2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

בדבר 
 תנאים

  ראה סעיף 

בעל 
 שליטה
 )החברה
 האם(

 

 חברה
 כלולה

 
 ישויות

בשליטה 
  משותפת

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 אלפי ש"ח    
 2,352  -  -  -  (11()10ו')  הכנסות ממכירת דירות

 (1,587)  -  -  -  (11()10ו')  עלות מכירת דירות
הכנסות משירותי מכירות 

 215  2,322  -  -  (5()3ו')  וניהול
 -  -  -  (250,035)  (8()1ו')  עלות עבודות בניה

 (2,147)  -  -  -  (4ו')  הוצאות פרסום
 (1,293)  -  -  (6,084)  (7()2ו')  הוצאות הנהלה וכלליות

 -  -  829,7  -    הכנסות מימון
 

 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

בדבר 
 תנאים

  ראה סעיף 

בעל 
 שליטה
 )החברה
 האם(

 

 חברה
 כלולה

 
 ישויות

בשליטה 
  משותפת

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 אלפי ש"ח    
 6,478  -  -  -  (11()10ו')  הכנסות ממכירת דירות

 (5,279)  -  -  -  (11()10ו')  עלות מכירת דירות
הכנסות משירותי מכירות 

 486  3,630  -  -  (5()3ו')  וניהול
 -  -  -  (531,302)  (8()1ו')  עלות עבודות בניה

 (3,749)  -  -  -  (4ו')  הוצאות פרסום
 (1,604)  -  -  (6,089)  (7()2ו')  הוצאות הנהלה וכלליות

 -  -  5,793  -    הכנסות מימון
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 22באור 

 
 2018בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

בדבר 
 תנאים

  ראה סעיף 

בעל 
 שליטה
 )החברה
 האם(

 

 חברה
 כלולה

 
 ישויות

בשליטה 
  משותפת

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 אלפי ש"ח    
           

הכנסות משירותי מכירות 
 -  772  -  -  (5()3ו')  וניהול

 -  -  -  (320,220)  (8()1ו')  עלות עבודות בניה
 (3,123)  -  -  -  (4ו')  הוצאות פרסום

 (937)  -  -  5,398  (7()2ו')  הוצאות הנהלה וכלליות
 351  -  -  -    הכנסות אחרות

 -  -  1,546  -    מימוןהכנסות 
 
 

  החברה מנכ"לל אופציות .ד
 

 1,178,538 -אופציות לא רשומות ל 1,500,000, מימש מנכ"ל החברה 2018במרס  6ביום  .1
" לפי מחיר מימוש )מתואם בעקבות  "Cashless Exerciseמניות של החברה בדרך של מנגנון

 ש"ח לכל אופציה.  1.509חלוקות דיבידנדים( של 
 

 447,065 -האופציות שנותרו לו ל 500,000מימש מנכ"ל החברה את  2019בנובמבר  21ביום 
" לפי מחיר מימוש )מתואם בעקבות  "Cashless Exerciseמניות של החברה בדרך של מנגנון 

 ש"ח לכל אופציה.  1.386חלוקות דיבידנדים( של 
 

המשך לקבלת אישור דירקטוריון , אישרה האסיפה הכללית של החברה, ב2020באפריל  21ביום  .2
, הקצאה מקבוצת אשטרום 2020באפריל  20החברה ואישור ועדת התגמול של החברה מיום 

אופציות  420,000מנכ"ל החברה, של לבע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן: קבוצת אשטרום(, 
 0.01ת מניות רגילות בנו 420,000-לא רשומות למסחר של קבוצת אשטרום, הניתנות למימוש ל

למימוש האופציות תתגבש בארבע מנות  מנכ"ל החברהזכאותו של ש"ח של קבוצת אשטרום. 
כ"א( באופן שהמנות יובשלו באופן עוקב שנה אחר שנה כאשר המנה הראשונה  105,000)

תובשל החל מתום שנה ממועד ההענקה והמנה האחרונה תובשל החל מארבע שנים ממועד 
המנות יחול בתום חמש שנים ממועד ההענקה; מחיר מימוש  ההענקה. מועד הפקיעה של כל

ש"ח )לא צמוד( וכפוף להתאמות )חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות,  45אופציה בודדת הינו 
חלוקת דיבידנד(. האופציות ניתנות למימוש גם באמצעות מנגנון מימוש אופציות על בסיס 

 (.Net Exerciseמרכיב ההטבה )
 

, תוך יישום 2020באפריל  16האופציות אשר נערך על פי שער הנעילה מיום השווי ההוגן של 
בהתאמה, הכירה  אלפי ש"ח. 5,095 -( לתמחור אופציות, הינו כS&Bמודל בלק אנד שולס )

החברה בתקופת הדוח בעלויות תשלום מבוסס מניות ברווח או הפסד כנגד גידול מקביל 
 אלפי ש"ח. 1,842 -כ רה, בסך שלבקרן הון בגין עסקה עם בעלת השליטה בחב

 
 

 מענק למנכ"ל החברה .ה
 
 

 מצטבר באופן יבוצע המענק חישוב כאשר מס לפני מהרווח 2.5% בסיס על חושבמ מענק המנכ"ל

 2017)תחילת יישום המנגנון האמור הינו שנת  קלנדאריות שנים שלוש תקופה של פני על
 השנתיות המענק תקרות על יעלה לא המענקבהתאם להגדרות במדיניות התגמול שפורסמה(. ו

 . ש"ח לשנה ליוןמ 3 עד של בגובה שהינן המצטברות
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 22באור 

    
 ועסקאות התקשרויות .ו

 

, קבוצת אשטרום האם החברה ידי על מבוצעותה כוללת עבודות הבניה עבודות עלות .1
 .קבוצת אשטרום( -מטעמה )להלן  חברות בע"מ, או

 
אושרו התקשרויות של החברה בהסכמים לקבלת שירותי בניה מקבוצת  2020בשנת 

 אשטרום בפרויקטים הבאים:
 

יחידות דיור בפרויקט בקרית אונו,  813בניינים בהם ייבנו  13הסכם לבניית  -
ות הבניה אלפי ש"ח )ללא מע"מ(, צמוד למדד תשומ 625,566בעלות כוללת של 

 למגורים.

יחידות דיור בשכונת נחלת יהודה בראשון  212בניינים בהם ייבנו  2הסכם לבניית  -
אלפי ש"ח )ללא מע"מ(, צמוד למדד תשומות  177,000לציון, בעלות כוללת של 

 הבניה למגורים.
 

אושרו התקשרויות של החברה בהסכמים לקבלת שירותי בניה מקבוצת  2019בשנת 
אלפי ש"ח בפרויקטים רקאנטי וטאגור בתל  652,500-בעלות כוללת של כ אשטרום

  אלפי ש"ח בפרויקט בטירת הכרמל( 169,450 -כ - 2018אביב ובפרויקט אגמים בנתניה )
 

 את בין היתר הכוללים החברה של השוטף לניהול עזר שירותי עמידהמ אשטרום קבוצת .2
 באמצעות נציגי קבוצת אשטרום שמונו שוטף לרבות ניהול שירותי הבאים: השירותים

 שירותי ,שכר ומדור אדם כח מחלקת שירותי הרכב, ממחלקת שירותים ,בחברה דירקטוריםכ
  .)להלן: הסכם הניהול( , ניהול כספים וגזברותמחשוב
האסיפה הכללית של החברה את ו ו דירקטוריון החברהאישר ,2018ביוני  27ביום 

בהסכם לקבלת שירותי עזר לניהול  קבוצת אשטרוםחידוש הסכם ההתקשרות עם 
אלפי ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן  5,559שנתי בסך של השוטף בתמורה לתשלום 

 20בצירוף מע"מ כדין. תוקפו של הסכם הניהול יהא מיום  2018לחודש ינואר 
 . ועד חלוף שלוש שנים ממועד זה 2018בפברואר 

אלפי ש"ח וכן  5,641 -הסתכמו דמי הניהול לקבוצת אשטרום לסך של כ 2020בשנת 
 ש"ח בגין החזרי הוצאות.לפי א 443 -שולמו כ

הקודם עם קבוצת אשטרום אשר היה  הניהול הסכםפג תוקפו של  2018בפברואר 
שנתי בתמורה לתשלום  2018בפברואר  19ועד ליום  2015בפברואר  19בתוקף מיום 

  ש"ח.אלפי  4,000בסך של 
 

חברות בשליטה ל משכנת, שיווק, הנהלת חשבונות וניהול של רותיםיש מעניקה החברה . 3
בשנת  הצדדים. בין להסכם בהתאם המחושב לסך בתמורה משותפות עסקאותמשותפת ול

אלפי ש"ח,  3,630 -2019אלפי ש"ח ) 2,322 -הסתכמו ההכנסות מהשירותים כאמור בכ 2020
  אלפי ש"ח(. 772 -2018
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 22באור 

 
, נחתמה תוספת להסכם לקבלת שירותי פרסום מחברת פרסום 2018בחודש ספטמבר  .4

חברת  -אשר קרובים של אחד מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי מניות מיעוט בה )להלן 
לחברה שירותי  עניקהל תמשיך פרסוםהחברת בהתאם לתוספת להסכם, הפרסום(. 

, המהווים חלק מתשלום דמי הטיפול הרבעונים .2020בדצמבר  31עד ליום פרסום שונים 
חברת הפרסום תהא זכאית  .אלפי ש"ח בצירוף מע"מ 171דמי הפרסום, הינם בסך של 

 10%לת מדיה בגובה לקבל מחברות המדיה השונות המספקות שירותים לחברה, עמ
על ידי החברה באמצעות חברת הפרסום. כמו כן, עבור  מעמלות המדיה שנרכשה

קמפיינים של פרסום ברשת האינטרנט אשר ינוהלו מטעם החברה, ע"י חברת הפרסום, 
מהתמורה )ברוטו( שתשולם על  15%תהא זכאית חברת הפרסום לדמי ניהול בשיעור של 

, נחתמה 2021לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר מור. ידי החברה בגין קמפיינים כא
עם חברת הפרסום לפיה חברת הפרסום תמשיך להעניק לחברה תוספת נוספת להסכם 

דומים לתוספת  כספיים ובתנאים ,2023בדצמבר  31שירותי פרסום שונים עד ליום 
 .2018להסכם מחודש ספטמבר 

 3,749 - 2019ש"ח )בשנת  אלפי 2,147 -כפרסום ה תלחברשילמה החברה  2020בשנת 
 (.אלפי ש"ח 3,123 -2018, אלפי ש"ח

 

 החברה של )מיסודם לשכון חברה אלרם לבין החברה בין 2000 בשנת שנחתם הסכם פי על .5
 והחברה אשטרום קבוצת של משותפת בבעלות רשומה )שותפות אשטרום(קבוצת ו לישראל
 ,פרצלציות רישום שירותי לאלרם החברה מעניקה אלרם(, - זה בסעיף )להלן בע"מ( לישראל
 ,המקרקעין רישום כתשבל הםיכשור שם על ומגרשים דירות רישום ,משותפים בתים רישום
 הודעות עדכון משכנתא, לרישום התחייבויות לרבות ,הרוכשים עם המשתכן בתיקי טיפול
 לבין הקבלן בין בדק ליקויי תיקון אוםית ,זכויות העברת זכויות, אישור שבח, למס שומה

 .הרוכש
 

 20 -כ של בסך חודשי תשלום לחברה אלרם תשלם לשירותים בתמורה כי נקבע בהסכם
 אשר הוצאות להחזר זכאית תהיה החברה כי נקבע בנוסף כדין. מע"מ בצירוף ש"ח אלפי

 השירותים. מתן במסגרת ידה על הוצאו
 

מוקם פרויקט  מתחם חוף הצוק עליו רשויות התכנון על שינוי תכניתב דיונים בעקבות .6
 ,שינוי יעוד המגדל הצפוני למגורים ובין היתר, לקדם אתהחברה ושותפתה "חוף הצוק" 

המשך הבנייה בפרויקט הוקפאה. החברה ושותפתה חתמו על הסכמים עם רוכשי יחידות 
חוף פרויקט ב עניין בעלי של מקדמות יתרת בבניין הצפוני בפרויקט, הכוללים בעלי עניין.

 1,010זהה(. חלק החברה הינו  - 2019ש"ח ) אלפי 2,020 של בסך הינה המאזן לתאריךהצוק 
 חשיפה לחברה אין ,פרסום הדוחות הכספיים למועד נכון החברה להערכת אלפי ש"ח.

  כאמור. הפרויקט בהשלמת העיכוב בשל מהותית
 

על הפיתוח העסקי, ההתחדשות  תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל האחראיעלות  . 7
, קרובה של )להלן: מר גוגנהיים( , מר עומר גוגנהייםהעירונית והבקרה התקציבית בחברה

ל מר אלכס ליפשיץ, דירקטור בחברה ושמבעלי העניין הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית 
אלפי ש"ח  1,604אלפי ש"ח,  1,293 -הסתכמה לסך של כ 2018-ו 2019, 2020בשנים  בחברה,

  אלפי ש"ח, בהתאמה. 937 -ו
 ,, אישרה האסיפה הכללית של קבוצת אשטרום2021 ינוארב 28ביום לאחר תאריך המאזן,  

 אישורו 2020 בדצמבר 22בהמשך לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה מיום 
את עדכון תנאי  ,2020 דצמברב 15ועדת התגמול של החברה מיום ו דירקטוריון החברה

מונה לתפקיד משנה למנכ"ל האחראי על הפיתוח שר כהונתו והעסקתו של מר גוגנהיים א
העסקי, ההתחדשות העירונית והבקרה התקציבית בחברה, חלף תפקידו כסמנכ"ל מנהל 

במסגרת העדכון לתנאי העסקתו של מר גוגנהיים יעודכן שכרו  "אשדר בוטיק" בחברה.
 55חלף שכר בסיס של  ,אלפי ש"ח בחודש 60-ל ,2021החל מחודש ינואר  החודשי הבסיסי

אופן שבו , ב2021החל משנת  אלפי ש"ח וכן יעודכן מנגנון המענק השנתי של מר גוגנהיים
רווח לפני מס של החברה )בהתאם להגדרות והמנגנון יהיה זכאי לאחוז משתנה מה

חלף  ש"ח, אלפי 900המפורטים במדיניות התגמול של החברה( ועד לתקרת מענק שנתי של 
מהרווח לפני מס של "אשדר בוטיק" )כהגדרתו במדיניות התגמול של  2%מענק על בסיס 

  אלפי ש"ח. 800עד לתקרת מענק שנתי של והחברה( 
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 )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות -: 22באור 

 
אשטרום, ראה לגבי ערבויות שנתנה קבוצת אשטרום לחברה וערבות של החברה לקבוצת  .8

 .א'18באור 
 

, אישר דירקטוריון החברה את מכירת מניות אשטרום נכסים בע"מ 2018ביוני  27ביום  .9
)להלן: אשטרום נכסים( לידי קבוצת אשטרום. המכירה בוצעה בהתאם לשער הנעילה 

ש"ח  16.05בבורסה ליום אישור מכירת המניות בדירקטוריון החברה, אשר עמד על 
אשטרום נכסים הוחזקו באמצעות חברה בת של החברה והוצגו בדוחותיה  למניה. מניות

 הפסד.או  הכספיים במסגרת סעיף מכשיר פיננסי בשווי הוגן דרך רווח
 
אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום  ,2019בפברואר  20ביום  .10 

רות בפרויקט החברה, "רקנאטי" די את התקשרות החברה למכירת ארבע 2019בפברואר  19
, או מר גיל גירון, יו"ר דירקטוריון החברה ואחד מיחידי השליטהשלוש דירות ל ,בתל אביב

ה"ה עומר וליהי גוגנהיים ודירה אחת ל אלפי ש"ח, 19,384 -בתמורה כוללת של כ למי מטעמו,
, בחברה( יןבעלי הענית מנושא משרה בחברה; שניהם קרובים של אח גוגנהיים עומרמר )

למדד תשומות הבניה  הצמוד אלפי ש"ח )ללא מע"מ(. התמורה 6,505 -בתמורה כוללת של כ
 .למגורים

בספטמבר  13ביום , פנו עומר וליהי גוגנהיים לחברה בבקשה לבטל את ההסכם ו2020בשנת   
, 2020בספטמבר  9, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום 2020

מנגנון ביטול ההסכם אינו שונה באופן מהותי ממנגנוני ביטול הסכמי  .הסכםהאת ביטול 
 תישא בכל חבות בשל הביטול.  לאמכר דירות מול צדדי ג' בפרויקטים של החברה. החברה 

  
אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום  ,2019בפברואר  20ביום  . 11

ט "יהודה מכבי" בקרית אונו בפרויקאת התקשרות החברה למכירת דירה  2019בפברואר  19
)ללא  אלפי ש"ח 4,709 -כבתמורה כוללת של מנכ"ל החברה, , ארנון פרידמןמר של החברה ל

  .מע"מ(, צמוד למדד תשומות הבניה למגורים
 

 19אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום  ,2019 מאיב 21ביום  .12
ל החברה ט "לב גני תקוה" שבפרויקאת התקשרות החברה למכירת דירה  2019במאי 

מנכ"ל החברה, בתמורה כוללת , ארנון פרידמןמר לבנו של  ,(50%ושותפתה )חלק החברה 
  .הבניה למגורים אלפי ש"ח )ללא מע"מ(, צמוד למדד תשומות 2,264 -של כ

 
 15אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום  ,2020 מרסב 17ביום  .13

"טאגור" בתל אביב, לגב'  ,בפרויקט החברה דירה את התקשרות החברה למכירת ,2020 במרס
 ,בחברה, יו"ר דירקטוריון החברה ואחת מיחידי השליטה דפנה לוי, אחותו של מר גיל גירון

שאינה שונה מהתמורה  ש"ח )ללא מע"מ(, אלפי 7,865 -בתמורה כוללת של כאו למי מטעמה, 
  .למדד תשומות הבניה למגורים הצמוד של צדדי ג' עבור דירות דומות בפרויקט. התמורה
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 ולאחריה הדיווח בתקופתאירועים מהותיים  -: 32באור 

 
)להלן: הנגיף(  covid-19)) נגיף הקורונה התפשטותהחלה  2020מהלך הרבעון הראשון של שנת ב 

בעולם, ובכלל זאת בישראל. התפשטות הנגיף אשר הלכה והתרחבה, משרה אי וודאות על הפעילות 
  הכלכלית העתידית בעולם ובישראל.

וביניהן ישראל, על  ,ו, ועדיין נוקטות מדינות שונות ברחבי העולםצעדים השונים בהם נקטהכמו כן,  
הטלת סגר ביתי על כלל  תושבים,, כגון הגבלות על תנועת הנגיף התפשטותמנת לנסות ולבלום את 

 אזרחי המדינה, פרט לאלו אשר מקום עבודתם הוגדר כמקום עבודה חיוני, ותחת מגבלות נוקשות,
בלות תחבורתיות על הג ם,, הגבלות על התכנסויות ואירועיומקומות בילוי קניונים ,סגירת עסקים

, נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות, צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה
וצעדים נוספים אשר השפיעו  בידוד תושבים אשר זוהו ככאלה אשר שהו בקרבת חולים מאומתים

בארץ  כלכליתבהיקפי הפעילות ה ומביאים לירידה לרעה על הכלכלה העולמיתוממשיכים להשפיע 
 בארץשווקי ההון הנגיף הביאה לכך ש שטותהתפכמו כן,  .להוביל את המשק למיתון עלולהובעולם, 
בכלל השווקים, לפחות לתקופה נרשמו ירידות שערים חדות  וכתוצאה מכך הגיבו בחריפותובעולם 
 למועד הדוח, מדינת ישראל )בדומה למדינות רבות בעולם( החלה בחזרה הדרגתית לשגרה, .מסוימת

 לוותה בשלושה סגרים כלליים ומקיפים אשר כרוכים במגבלות המתוארות לעיל, 2020לאחר ששנת 
בעולם  תואולם חלק מהמגבלות המתוארות לעיל עדיין נותרו בעינן ומכאן כי אי הוודאות השורר

לא ניתן להעריך  כותיו של הנגיף על המשק נותר גם הוא בעינו. לאור האמור, בשלב זהבקשר עם השל
קי ההון ואת ההשפעות ארוכות הטווח של התפשטות הנגיף והצעדים לבלימת התפשטותו על שו

 בארץ ובעולם, על הכלכלה בארץ ועל ענף הנדל"ן למגורים.
 
 

 חשיפות וסיכונים לחברה 
 

ת התפשטות הנגיף, ממשיכה באופן שוטף, בכפוף למגבלות ולהנחיות פעילות החברה מאז תחיל 
הממשלה. עם זאת, למשבר הכלכלי שהביא עמו הנגיף ישנן השפעות על החברה ויתכן כי יהיו גם 

 השפעות בעתיד, שעיקרן כדלקמן:
 

 

 מכירת דירות .1
 

החברה למכור הטלת סגר ו/או איסור הגעה למשרדי מכירות של החברה פוגעים באפשרות של 
האפשרות לקבל את ות התנועה, ובעקבות הקלות בהגבלהחל מאמצע הרבעון השני,  דירות.

 חל גידול בהגעה של מתעניינים ובחתימת בקשות רכישה וחוזים. ,הלקוחות במשרדי המכירות
 עםאך  למשרדי המכירות הגעת מתעניינים מצמוצ ם אשרים נוספיסגר וטלוהבמהלך השנה 

של מתעניינים וגידול בחתימה על בקשות רכישה , ניכרת שוב הגעה על הגעה המגבלה ביטול
 )כולל שותפים( יח"ד 921לעומת  )כולל שותפים( יח"ד 562 מכרה החברה 2020 שנתבוחוזים. 

 1החל מיום . חלק מהירידה נובע מכמות המלאי ומתמהיל הדירות שהוצעו למכירה .2019בשנת 
 137לעומת  )כולל שותפים( יח"ד 198למועד פרסום דוח זה מכרה החברה  סמוך ועד 2021, ינוארב

 בתקופה המקבילה אשתקד.  )כולל שותפים( "דיח
 

 ירידת מחירים .2
 

לתאריך אישור הדוחות הכספיים לא היו ירידות מחירים משמעותיות באתרי החברה ובחלק 
הדירות לבין הביקוש לדירות החברה צופה שיגדל הפער בין היצע מהאתרים היו עליות מחירים. 

 דבר שיכול לגרום לעליית מחירים או שמירתם ברמה הנוכחית. בעיקר באזורי הביקוש,
הפרסומים על האטה משמעותית בשיווק קרקע לבנייה למגורים ע"י רשות מקרקעי ישראל 

 הביאו את הציבור למסקנה שמחירי הדירות 2020והקיטון בכמות היתרי הבנייה שהוצאו בשנת 
 עתידים לעלות, בעיקר באזורי הביקוש.
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה -: 23באור 

 
 מגבלות על העבודה באתרי הבניה ואיחורים במסירה  .3

 

על אף שלא הוטלו עד כה על ידי הממשלה מגבלות משמעותיות על ענף הבניה, וזאת בשל הגדרת   
, הגבלות על העסקת עובדים ההגבלות על כלל הציבור ענף הבניה והתשתיות כענף חיוני,

והכניסה לבידוד של עובדים,  הגבלת כניסה לארץ של עובדים זרים נוספים, פלשתינאים מאיו"ש
פגעה באופן חלקי, ועלולה להמשיך לפגוע, בקצב העבודות  מנהלים ועובדי קבלנים וקבלני משנה

  באתרי הבניה.
האטה את קצב הבנייה ובחלק מהאתרים נגרמו עיכובים  הקורונה התפשטות נגיףנכון למועד זה,  

 מהותית על מועדי ההשלמה המתוכננים ועל היקף העלויות הלא השפיע אבל התפשטות הנגיף
 של החברה בפרויקטים.   הצפויות

 
 השפעה על תנאי המימון של החברה או על גיוס מקורות אשראי .4

 

עשויה להשפיע על הנזילות בשווקים ולפגוע בתנאי  הפגיעה בשווקי ההון בארץ ובעולםהמשך  
פדיונות כספים של הציבור, המושקעים כמו כן,  המימון של החברה או בגיוס מקורות אשראי.

החברה מעריכה כי יש בשוק ההון, עלולה להקשות על מיחזור של חובות בהנפקת אגרות חוב. 
לאור , וזאת בין היתר נגיף הקורונה תפשטותטובה להתמודדות עם השלכות ה לה יכולת פיננסית

. לרבות בפיקדונות משועבדים ובני"ע סחיריםהגבוהות והנזילות של החברה,  מזומניםות היתר
ש"ח )בנוסף מיליון  125 -בהיקף של כוצלות נמסגרות אשראי בלתי מ , לחברהןתאריך המאזנכון ל

זה  וחלמועד דכת החברה, . כמו כן, להערלמסגרות האשראי הקיימות במסגרת הסכמי הליווי(
, חוץ בנקאי)גיוס אשראי השפעה מהותית לרעה על  ה,לא צפוי, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

לאור האמור, החברה מעריכה כי  בנקאי( ו/או על גיוס בשוק ההון בדרך של הנפקת אגרות חוב.
 יש ביכולתה לפרוע את התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין. 
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 פעילות מגזרי - :42 באור

 
 כללי א.

 
מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי  ידי על הנבחן המידע על בהתבסס נקבעו הפעילות מגזרי

(CODM :מנכ"ל החברה( )להלן) ביצועים. והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות קבלת לצורכי 
 המוצרים על בהתבסס פעילות מגזרי לפי בנויה הקבוצה ניהול, למטרות לזאת, בהתאם

 כדלקמן: פעילות מגזרי שני 2020בדצמבר  31נכון ליום  ולה העסקיות היחידות של והשירותים
 

 נכסים של ובניה ייזום
  מזומן בעסקאות למכירה

 משכנת שירותי ומתן שיווק בניה, ייזום, הינה הפעילות עיקר -
במזומן, לרבות  בעסקאות למגורים הבניה בתחום בפרויקטים
התכניות הממשלתיות "מחיר למשתכן", "מחיר במסגרת 

 למשתכן משולב במכירה חופשית" ו"מחיר מטרה".
   

 נכסים של ובניה ייזום
 בעסקאות למכירה

 קומבינציה

 משכנת שירותי ומתן שיווק בניה, ייזום, הינה הפעילות עיקר -
קומבינציה,  בעסקאות למגורים הבניה בתחום בפרויקטים

 .38ותמ"א לרבות פינוי בינוי 
 
 

 החלטות קבלת לצורכי בנפרד שלה הפעילות מגזרי של הפעילות תוצאות אחר עוקבת ההנהלה
 ביצועים. והערכת משאבים הקצאת לגבי

 
 כמוסבר מסוימים, שבמקרים גולמי הפסד או רווח על בהתבסס מוערכים המגזרים ביצועי
 המאוחדים. הכספיים בדוחות גולמי הפסד או מרווח שונה באופן נמדד להלן, בטבלה

 
 של ובניה ייזוםמו מזומן בעסקאות למכירה נכסים של ובניה ייזוםמ במגזרים המגזר הכנסות

 במהלך שנחתמו המכירה חוזי של הכספי הערך את מהוות קומבינציה בעסקאות למכירה נכסים
  התקופה.

 
 של ובניה ייזוםמו מזומן בעסקאות למכירה נכסים של ובניה ייזוםמ במגזרים הגולמי הרווח
 שנחתמו המכירה חוזי בגין החזוי הגולמי הרווח את מהווה קומבינציה בעסקאות למכירה נכסים

 בתקופה.
 

 המדווח המידע מהתאמת ורק אך נובעים פעילות מגזרי בדבר בדיווח צגיםוהמ ההתאמות סכומי
 הכספיים. בדוחות המיושמים החשבונאות לכללי בהתאם המוצג למידע ,מגזר כל בגין
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 )המשך(פעילות מגזרי  -: 24באור 

 
 פעילות מגזרי בדבר דיווח ב.
 

  

ייזום ובניה של 
נכסים למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה של 
נכסים למכירה 

בעסקאות 
 סה"כ   התאמות  קומבינציה

 אלפי ש"ח  
         

 31שהסתיימה ביום  לשנה
         2020, בדצמבר

         
 921,152,7  7100,34  594,660  457,785  הכנסות המגזר

         
 9217,42  87,31  113,281  96,830  רווח גולמי

         
         הוצאות לא מוקצות:

         
 (968)        ערך נדל"ן להשקעה ירידת

הוצאות מכירה ושיווק והנהלה 
 (59,291)        וכלליות

 4,635        נטו ,אחרות הכנסות
 (459,23)        מימון, נטווצאות ה

חלק החברה בהפסדי חברות 
המטופלות לפי שיטת השווי 

 (712,18)        המאזני
         

 634,119        רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

  

ייזום ובניה של 
נכסים למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה של 
נכסים למכירה 

בעסקאות 
 סה"כ   התאמות  קומבינציה

 אלפי ש"ח  
         

 31שהסתיימה ביום  לשנה
         2019, בדצמבר

         
 1,497,487  (9,647)  719,501  787,633  הכנסות המגזר

         
 269,698  (22,659)  161,456  130,901  רווח גולמי

         
         הוצאות לא מוקצות:

         
 1,395        עליית ערך נדל"ן להשקעה

הוצאות מכירה ושיווק והנהלה 
 (59,874)        וכלליות

 741        , נטואחרות הכנסות
 (13,505)        מימון, נטווצאות ה

חלק החברה בהפסדי חברות 
המטופלות לפי שיטת השווי 

 (7,609)        המאזני
         

 190,846        מסים על ההכנסהרווח לפני 
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 )המשך(פעילות מגזרי  -: 24באור 

 

  

ייזום ובניה של 
נכסים למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה של 
נכסים למכירה 

בעסקאות 
 סה"כ   התאמות  קומבינציה

 אלפי ש"ח  
         

 31שהסתיימה ביום  לשנה
         2018, בדצמבר

         
 855,432  338,05  334,615  482,764  המגזר הכנסות

         
 158,254  10,761  63,950  83,543  רווח גולמי

         
         הוצאות לא מוקצות:

         
 640        עליית ערך נדל"ן להשקעה

הוצאות מכירה ושיווק והנהלה 
 (51,216)        וכלליות

 3,745        , נטואחרות הכנסות
 (33,370)        מימון, נטווצאות ה

חלק החברה בהפסדי חברות 
המטופלות לפי שיטת השווי 

 (2,348)        המאזני
         

 75,705        רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

 הכספיים בדוחות המדווחות הכנסות .ג
 

 ביום שהסתיימה לשנה  
 בדצמבר 31 

  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
       

 446,723  819,946  587,174  ייזום ובניה של נכסים למכירה בעסקאות מזומן
 400,672  671,504  3561,28  ייזום ובניה של נכסים למכירה בעסקאות קומבינציה

 8,037  6,037  354,3  אחרים

       
  921,152,7  1,497,487  855,432 

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 פרק ד'
 2020לשנת  פרטים נוספים על התאגיד

 
 
 
 
 

 



 

  1 -ד 

 

 

 

 
 
 

 'דפרק 
 
 

 2020לשנת  פרטים נוספים על התאגיד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2 -ד 

  20201 לשנתמאוחדים על הרווח הכולל  תמצית דוחות 'א10תקנה 

  

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג'           שימוש בתמורת ניירות הערך: 10תקנה 

 
חודשים, את ניירות הערך  24תוכל החברה להציע במהלך  על פיו מדף ,פרסמה החברה תשקיף  2020במאי  24ביום 

כון למועד דוח זה, טרם ביצעה החברה . נשפורטו בתשקיף המדף, בהתאם לדוחות הצעת מדף שתפרסם בעתיד

 . הנפקה של ניירות ערך מכח תשקיף המדף האמור

                                                 

 (.IFRS) כספי לדיווח בינלאומיים לתקנים בהתאם נערכו"חות הדו 1

סה"כ  

לשנת 

2020 

 4רבעון 

2020 

 3רבעון 

2020 

 2רבעון 

2020 

 1רבעון 

2020 

 אלפי ש"ח 

הכנסות ממכירת דירות, קרקעות והכנסות דמי 

 307,627 239,770 321,099 284,296 1,152,792 שכירות וניהול

 260,986 192,873 260,100 221,404 935,363 עלות ההכנסות

 46,641 46,897 60,999 62,892 217,429 רווח גולמי

 (57) (21) - (890) (968) ירידת ערך נדל"ן להשקעה

 6,352 2,648 5,095 5,498 19,593 הוצאות מכירה ושיווק

 8,454 9,375 10,860 11,009 39,698 הוצאות הנהלה וכלליות

 1,911 1,750 766 208 4,635 הכנסות אחרות

 33,689 36,603 45,810 45,703 161,805 תפעולי רווח 

 (25,433) (3,866) (840) 6,680 (23,459) מימון, נטו הכנסות )הוצאות(

בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת חלק החברה 

 (1,781) (1,885) (2,069) (12,977) (18,712) השווי המאזני

 6,475 30,852 42,901 39,406 119,634 ההכנסהלפני מיסים על רווח  

 1,690 7,312 9,706 12,166 30,874 הוצאות מסים על הכנסה

 4,785 23,540 33,195 27,240 88,760 מאוחד נקי רווח

 (9) (16) (19) (22) (66) הפסד המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

 4,794 23,556 33,214 27,262 88,826 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה



 

  3 -ד 

 2020 בדצמבר 31ם ליו מהותיות כלולותבחברות בת ובחברות רשימת השקעות   11 תקנה 

 עיקרי תנאי ההלוואות 

 )באלפי ש"ח(

יתרת ההלוואות 

בדוח על המצב 

 31הכספי ליום 

 2020בדצמבר 

 )באלפי ש"ח(

הון עצמי )גירעון 

 31בהון( ליום  

 2020 בדצמבר

 ("חש לפיבא)

 החברה חלק

הון עצמי ב

)גירעון בהון( 

 31ליום 

 2020 דצמברב

 ("חש לפיבא)

שיעור 

חזקה בהון הה

 בהצבעה

והסמכות 

למנות 

 דירקטורים 

הון מניות 

מונפק בש"ח 

)ע.נ.( חלקה 

 של החברה

הון מניות רשום 

 בש"ח )ע.נ.(

/  בת חברות

 חברות

/שותפות כלולות

 מוגבלת

 שם החברה

נושאת ריבית   ההלוואה

ריבית מס הכנסה  בשיעור

ללא  (2.62% - 2020)בשנת 

 מועד פירעוןללא והצמדה 

 "מבע( 1997) ובניה ייזום אשדר בת 50,000,000 19,458,520 100.0% 80,139 80,139 -

 

נושאת ריבית   ההלוואה

ריבית מס הכנסה  בשיעור

ללא  (2.62% -2020)בשנת 

ועם מועד פירעון הצמדה 

 31.12.23שנקבע ליום 

 (1) "מבע הכחולה המרינה כלולה 22,900 400 27.5% (20,279) (73,741) 30,562

שותפות  -אקרו אשדר ביפו  שותפות מוגבלת - - %50 20,437 40,874 - -

 מוגבלת

 

 )א( בדוחות הכספיים. 11באור  הדירקטורים אשר יכהנו בחברה. לפרטים נוספים ראה עשרלמנות שלושה דירקטורים מתוך שנים הזכות  לחברה(  1)

 

 



 

  4 -ד 

 31יום ל התאגיד מהן )הוצאות( והכנסות מהותיות וכלולותבנות  של חברות )הפסדים( רווחים             13תקנה 

   (*)("חש באלפי)הנתונים   2020 בדצמבר

 החברה שם
 חלק

 החברה
 % -ב

)הפסד(  רווח
 מס לפני

)****( 

 רווח
)הפסד( 

 מס אחרי
)****( 

 הכנסות
 )הוצאות(

 )**( ריבית

דיבידנד 
 שנתקבל

דיבידנד 
 שחולק

       

( 1997ייזום ובניה ) אשדר
 - - (39) (6,360) (4,458) 100% בע"מ )***(

 - - 7,829 (67,915) (67,915) 27.5% המרינה הכחולה בע"מ

 -אקרו אשדר ביפו  
 - - - (38) (38) 50% שותפות מוגבלת

 

  בבעלות החברה, אשר אינן מהוות הכנסות מהותיות לחברה. וחברות אחרות ניהולאינם כוללים חברות הנתונים      )*(

המטופלות מחברות בנות וחברות  והוצאות שנכללו בדוחות הכספיים של החברה כהכנסות )הוצאות( הריבית הכנסות  )**(

 .2020בדצמבר  31נכון ליום  המאזניהשווי לפי שיטת 

( בע"מ בהפסדי 1997כוללים את חלקה של אשדר ייזום ובניה )הנתונים בדבר הרווח )ההפסד( לפני מס ואחרי מס  )***(

 חברה כלולה המרינה הכחולה בע"מ.

 מרווחי )הפסדי( החברות המוחזקות. 100%הנתונים מהווים  )****(

 

 רשימת הלוואות   14תקנה 

 

 הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה. מתן
 

 

 ני"ע שנרשמו למסחר ומסחר בבורסה    20תקנה 
 

   ניירות ערך שנרשמו למסחר

 ג' לעיל.10ראה תקנה 

 מסחר הפסקות

 בתקופת הדוח לא חלו הפסקות מסחר בבורסה בניירות הערך של החברה.

 



 

  5 -ד 

 משרה  ילנושאו עניין לבעלי תגמולים  21תקנה 
 

וכל ההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה החברה,  2020בשנת  ששילמה החברהלהלן פירוט כל התשלומים 

או בחברה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה  בעלי התגמולים הגבוהים מחמשת בגין שנת הדיווח, לכל אחד

 . )במונחי עלות לחברה ובאלפי ש"ח( , בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה בשליטתהבחברות בשליטתה

 

 תגמולים בעבור שירותים קבל התגמוליםפרטי מ
 
 

 היקף תפקיד שם
 משרה

שעור החזקה 
 בהון

 התאגיד
 ליום)נכון 

20..1213) 

 שכר דמי ניהול
 

מענק בגין 
  2020שנת 

 

תשלום 
 מבוסס מניות

 

אחר )הוצאות 
 רכב ושונות(

)*( 
 

 סה"כ

קבוצת 
 5,641 - - - - 415,6 %98.26 - ניהול שירותי (1)אשטרום 

 
פרידמן  ארנון

(2) 
 6,355 77 1,842 3,000 1,436 - - מלאה מנכ"ל

  עומר גוגנהיים
(3) 

מנהל "ל סמנכ
 אשדר בוטיק

)**( 
 1,293 47 - 375 871 - - מלאה

 אור אריאלי
(4) 

"ל סמנכ
 כספים

 501,1 83 - 022 802 - - מלאה

 אמנון מחרז
(4) 

"ל סמנכ
 הנדסה

 541,0 71 - 002 783 - - מלאה

   בריזלרחלי 
(4) 

"ל סמנכ
שיווק 

 ומכירות
 141,0 66 - 022 755 - - מלאה

 438 - - - 438 - - - ( 5)דירקטורים 

 

 כולל הפרשה בגין הפרשים אקטוארים של פיצויי פיטורין.  )*( 

   לתפקיד  (1.1.2021)החל מיום  , אישרה האסיפה הכללית של קבוצת אשטרום את מינויו של מר עומר גוגנהיים2021בינואר  28)**( ביום 

 .( להלן3לפרטים נוספים ראו ס"ק ) .חברהמשנה למנכ"ל האחראי על הפתוח העסקי, ההתחדשות העירונית והבקרה התקציבית ב      

 

  :הערות

אישרה האסיפה הכללית  2015ביוני  15 ביום שרותי עזר לניהול השוטף של החברה. מעניקהקבוצת אשטרום  (1)

 דירקטוריוןאישרו  2018ביוני  27ביום את חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום. 

ביוני  25החברה והאסיפה הכללית, בהמשך לקבלת אישור ועדת הביקורת וועדת התגמול של החברה מיום 

בשינויים  , ועד לתום שלוש שנים ממועד זה2018בפברואר  20את חידושו של הסכם זה החל מיום  2018

( 2)ו()22למידע נוסף ראה באור . מסוימים לעומת ההסכם הקודם, לרבות התמורה בגין מתן השירותים

( )מידע זה מהווה 2018-01-062035)אסמכתא מס':  2018ביוני  28וכן דיווח מידי מיום  לדוחות הכספיים

  .הכללה על דרך ההפניה(

, אישרה האסיפה 2017ביוני,  14. ביום 2008בספטמבר  16החל מיום  החברהמכהן כמנכ"ל מר פרידמן  (2)

במרץ  19וביום  "(הסכם העסקה")להלן:  של מר פרידמן הכללית של החברה עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו

ו , את עדכון שכר2019במרץ  17אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום  2019

 החודשי של מר פרידמן.
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  אלפי ש"ח, 85אלפי ש"ח, חלף שכר בסיס חודשי של  90מר פרידמן זכאי לשכר בסיס חודשי בסך של  .א

 .צמוד למדד המחירים לצרכן הינו קבוע ואינו השכר החודשי .2019 אפרילהחל ממשכורת חודש 

לתנאים סוציאליים, הכוללים הפרשות לקרן פנסיה וקרן השתלמות, חופשה שנתית,  זכאימר פרידמן  .ב

כן, ו גילום הוצאות רכב וטלפון סלולארי טלפון קווי ושרותי פקס ואינטרנט, ,טלפון סלולארי, צמודרכב 

  .ש"ח בשנה 18,000עד לסך של  שא בהן בקשר עם מילוי תפקידויהחזר הוצאות בגין הוצאות סבירות שי

 מוקדמת בהודעה לסיום ההסכם את להביא רשאי צד כל. קצובהבלתי הינו לתקופה ההעסקה הסכם   .ג

למנכ"ל מראש והודעת החברה חודשים  2 - לחברההמנכ"ל  הודעת. להסכם השני לצד שתימסר ובכתב

 .מראש חודשים 4 -

 לבונוס שנתי בשיעורמר פרידמן זכאי . מינימאלי למענקשל המנכ"ל  זכאותאינו כולל הסכם ההעסקה  .ד

 יםהכספי ותבהתאם לדוחלבעלי המניות של החברה,  המיוחס רווחשהינו ה ,מהרווח לפני מס 2.5% של

למנכ"ל ובניכוי שינוי בשווי  מענקים בגיןהוצאות  בנטרולהרלוונטית,  בשנהשל החברה  יםהמבוקר

פעמיים  חד אירועיםינוטרלו כמו כן,  .(הנכס מימוש בעת יכללו אלהההוגן של נדל"ן להשקעה )אולם 

, כגון השקעה של החברה במניות אשר להערכת דירקטוריון החברה אינם קשורים בפעילות החברה

החברה מבלי שלמנכ"ל ורווחים במימושם, וכתוצאה מקבלת דיבידנד, וזאת כהזדמנות עסקית של 

יחושב על בסיס  מענקה .("רווח לפני מס"תרומה ניהולית משמעותית בקשר להשקעה כאמור )להלן: 

 המצטבר מס לפני הרווח בסיס על יחושבהמענק בכל שנה . ואילך 2015החל משנת  תלת שנתימצטבר 

 . הקודמות בשנתיים ששולמו המענק סכומי בניכויוהשנתיים שקדמו  השוטפת שנהשל ה

 הממוצע והרווח במידה , נקבע כי, תוקנה מדיניות התגמול של החברה, באופן בו2020בדצמבר  22ביום 

 לקבלת זכאות תהא לא"ח ש מיליון 60 -מ נמוך לה שקדמו/בשנתיים ובשנה השוטפת השנה של מס לפני

  .זו בשנה מענק

 3 של סך על יעלה לאמקרה,  בכלשל המנכ"ל כך ש קובע תקרה לסך המענק השנתי הסכם ההעסקה

הסתכם , 2018-2020 יםהכספיים לשנעל פי הדוחות  ."(תקרת המענק השנתי)להלן: "ש"ח לשנה  מיליון

מצטבר לשנים הזכות למענק  ש"ח,אלפי  394,146לסך של  ,כהגדרתו לעיל ,המצטבר הרווח לפני מס

הסתכם לסך של  2018-2019אלפי ש"ח והמענק ששולם בשנים  9,854 -לסך של כ הסתכמה  2018-2020

)תקרת  חש"אלפי  3,000 -ככ"ל הינו למנ 2020סכום המענק השנתי לשנת ולפיכך  אלפי ש"ח 4,917 -כ

 , כפי שעודכנה ואושרה ע"י האסיפהכמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. (השנתי המענק

"(, המנכ"ל עשוי להיות זכאי התגמול מדיניות)להלן: " 2020 דצמברב 22הכללית של החברה ביום 

ובלבד  משכורות חודשיות, 3שווה ערך של , למענק בשיקול דעת, על בסיס קריטריונים שאינם מדידים

 25מיום ראה דיווחים מיידים לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול  שיעמוד בתקרת המענק השנתי.

 23ומיום  2020באוגוסט  26, מיום 2020בפברואר  18מיום  ,2019במרץ  19מיום , 2019בפברואר 

-2020-01, 2020-01-016860 -ו 2019-01-024196, 2019-01-016192: אסמכתא מס') 2021בדצמבר 

 .)מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(( בהתאמה 2020-01-131410 -ו 084256

 )ד( לדוחות הכספיים. 22באור ראו  מנכ"ל החברהע"י  של החברה אופציות מימושלפרטים אודות     .ה

לפרטים אודות הקצאת אופציות של קבוצת אשטרום הניתנות למימוש למניות קבוצת אשטרום,  .ו

 להלן.   29בתקנה  3למנכ"ל החברה, אשר בוטלה לפני השלמתה, ראו ס"ק 
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אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך לקבלת אישור דירקטוריון החברה  ,2020באפריל  21ביום  .ז

בעלת , הקצאה מקבוצת אשטרום בע"מ ,2020באפריל  20מיום  ואישור ועדת התגמול של החברה

אופציות לא רשומות למסחר של  420,000למר ארנון פרידמן, מנכ"ל החברה, של  השליטה בחברה,

. של קבוצת אשטרוםע.נ. ש"ח   0.01מניות רגילות בנות  420,000-קבוצת אשטרום, הניתנות למימוש ל

כ"א( באופן שהמנות יובשלו  105,000ציות תתגבש בארבע מנות )למימוש האופ פרידמןזכאותו של מר 

באופן עוקב שנה אחר שנה כאשר המנה הראשונה תובשל החל מתום שנה ממועד ההענקה והמנה 

האחרונה תובשל החל מארבע שנים ממועד ההענקה. מועד הפקיעה של כל המנות יחול בתום חמש שנים 

ש"ח )לא צמוד( וכפוף להתאמות )חלוקת מניות  45דת הינו ממועד ההענקה; מחיר מימוש אופציה בוד

הטבה, הנפקת זכויות, חלוקת דיבידנד(. האופציות ניתנות למימוש גם באמצעות מנגנון מימוש אופציות 

 (.Net Exerciseעל בסיס מרכיב ההטבה )

בל מהחברה מר פרידמן ניכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה וקי   .ח

א' 29כתב התחייבות מראש לשיפוי וכתב פטור מאחריות כמקובל בחברה. לפרטים נוספים ראו תקנה 

 להלן. 

. מר עומר גוגנהיים נשוי לגב' ליהי גוגנהיים, בתם 2014במאי  15מר עומר גוגנהיים מועסק בחברה החל מיום  (3)

 העניין בקבוצת אשטרום, בעלת השליטה בחברה.של ורדה ואלכס ליפשיץ. הגב' ורדה ליפשיץ נמנית על בעלי 

 אלכס ליפשיץ דירקטור בחברה.

 20החברה מיום  אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור הדירקטוריון 2019בפברואר  24ביום 

אישור האסיפה הכללית בהתאם לקבלת ו, 2019בפברואר  19מיום  וועדת התגמול של החברה 2019בפברואר 

היה ן בו את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גוגנהיים, באופ ,2019באפריל  2 מיוםשטרום של קבוצת א

השכר החודשי קבוע ואינו צמוד  .2019ש"ח )שכר בסיס( החל מחודש ינואר  55,000זכאי לשכר בסיס בסך 

חושב עודכן  מנגנון המענק על פי ההסכם הקודם כמו כן,. "(ההסכם הקודם)להלן: " למדד המחירים לצרכן

וגדר הרווח לפני מס של "אשדר בוטיק"  -" רווח לפני מס"מהרווח לפני מס כהגדרתו להלן.  2%על בסיס 

כרווח גולמי מהפרויקטים שבטיפול "אשדר בוטיק" בניכוי חלק יחסי )פרורטה( מהוצאות המכירה והשיווק, 

ת המכר. החלק היחסי ים לעלוהוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מימון נטו של אשדר, שאינם מהוונ

חושב בהתאם ליחס בין ההכנסות ממכירת דירות מהפרויקטים שבטיפול "אשדר בוטיק" בהוצאות אלה 

)ללא הכנסות משירותי בנייה( לבין סך הכנסות אשדר ממכירת דירות )ללא הכנסות משירותי בנייה וללא 

'( והכול בהתאם לדוחות הכספיים קרקעות וכד השכרת נכסים, הכנסות חד פעמיות ממכירת נכסים,

 .המבוקרים של אשדר בשנת התגמול הרלוונטית

חושב על המענק בכל שנה  בוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים קלנדאריות  כמפורט להלן:חישוב המענק 

בסיס הרווח לפני מס המצטבר של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו, בניכוי סכומי המענק ששולמו בגין 

 10 -ם הקודמות. במידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו לה נמוך מהשנתיי

הממוצע בגין כל שנה והשנתיים הקודמות  השנתיהמענק  .לא תהא זכאות לקבלת מענק בשנה זו ש"חמיליון 

 פברוארב 25 ומיום 2019במרץ  19 מיום םדיימי יםלפרטים נוספים ראו דיווח "ח.שאלף  800לה לא יעלה על 

  .בהתאמה( 2019-01-024196 -ו 2019-01-024196 )אסמכתאות מס': 2019

יצוין כי אחת לשנה הובא המענק לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ולאישור ועדת התגמול 

הם נתוני "אשדר ודירקטוריון קבוצת אשטרום, אשר להם הייתה סמכות להפחיתו. במסגרת זו הוצגו בפני

 בוטיק" ועמדת מבקר הפנים של החברה לנתונים אלה.
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על ידי דירקטוריון החברה  2021במרץ  16ביום כפי שאושר  גוגנהיים למר 2020סכום המענק השנתי לשנת 

בפניהם נתוני "אשדר בוטיק" ועמדת  , ולאחר שהוצגו2021במרץ  14לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 

ותשלומו  ,שולם המענק האמור . יצוין כי טרםש"ח אלפי 375 -כ הינושל החברה לנתונים אלה, מבקר הפנים 

  דירקטוריון קבוצת אשטרום.וועדת התגמול  לאישור הינו בכפוף

, לאחר קבלת אישור דירקטוריון קבוצת של קבוצת אשטרום, אישרה האסיפה הכללית 2021בינואר  28ביום 

אשר במסגרת שינוי , עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גוגנהייםאת  ,2020בדצמבר  22אשטרום מיום 

מונה לתפקיד משנה למנכ"ל האחראי על הפתוח העסקי, ההתחדשות העירונית והבקרה  חברהארגוני ב

 22ביום  אסיפה הכללית של החברהההסכם החדש אושר ב ."(ההסכם החדשחברה )להלן: "התקציבית ב

אותו וועדת התגמול של החברה מ 2020בדצמבר  15ישור הדירקטוריון החברה מיום , לאחר א2020בדצמבר 

  היום.

 ברוטו חודשית למשכורת 2021החל ממשכורת חודש ינואר  זכאי גוגנהיים מרבהתאם לתנאי ההסכם החדש, 

 וגילום זקיפת"ח, ש 1,250 של בסך חודשיות כלכלה הוצאות(, למדד צמודה)לא  לחודש"ח ש אלפי 60 של בסך

 סלולארי טלפון הוצאות, אחזקתו והוצאות"ח( ש אלפי 220 עד רכב)שווי  בשנה "חש אלפי 60-כ של בסך רכב

 לתנאים גוגנהיים מר זכאי, בנוסף .תפקידו מילוי עם בקשר בהן שיישא סבירות הוצאות החזר וכן

, רפואי סקר, עבודה כושר אובדן ביטוח, בריאות ביטוח, השתלמות קרן, פנסיוני ביטוח הכוללים, סוציאליים

כמו כן, מר גוגנהיים נכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים  .שנתית וחופשה מחלה דמי, הבראה דמי

ונושאי משרה כמקובל בחברה וקיבל מהחברה כתב התחייבות מראש לשיפוי כמקובל בחברה. לפרטים 

 א' להלן.29נוספים ראו תקנה 

לפי )כולל(  2021החל משנת  יעודכן של מר גוגנהייםהמענק השנתי בהתאם לתנאי ההסכם החדש יצוין כי 

  כדלקמן: של החברה המצטבר הרווח לפני מס

מהרווח לפני  0.5%( 2מיליון ש"ח, אין זכאות למענק; ) 0-60 טווח רווח לפני מס מצטבר( 1) – 2021בשנת 

שמעל  2021מהרווח לפני מס בשנת  0.6%( 3) ש"ח ועודיליון מ 80מיליון ש"ח ועד  60שמעל  2021מס בשנת 

מיליון ש"ח ועד  100שמעל  2021מהרווח לפני מס בשנת  0.7%( 4) ש"ח ועודמיליון  100מיליון ש"ח ועד  80

ש"ח ועוד מיליון  140מיליון ש"ח ועד  120שמעל  2021מהרווח לפני מס בשנת  0.8%( 5) ש"ח ועודמיליון  120

מהרווח לפני  1% (7) ש"ח ועודמיליון  160מיליון ש"ח ועד  140שמעל  2021מהרווח לפני מס בשנת  0.9% (6)

 . מיליון ש"ח 160שמעל  2021מס בשנת 

( 2מיליון ש"ח, אין זכאות למענק; ) 0-120 2021-2022בשנים  מצטברהטווח רווח לפני מס ( 1) - 2022בשנת 

( 3)ש"ח ועוד מיליון  160מיליון ש"ח ועד  120שמעל  2021-2022הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ 0.5%

( 4)ש"ח ועוד מיליון  200מיליון ש"ח ועד  160שמעל  2021-2022הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ 0.6%

( 5)ש"ח ועוד מיליון  240מיליון ש"ח ועד  200שמעל  2021-2022הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ 0.7%

( 6) ש"ח ועודמיליון  280מיליון ש"ח ועד  240שמעל  2021-2022מס המצטבר בשנים  הרווח לפנימ 0.8%

 1%( 7)ש"ח ועוד מיליון  320מיליון ש"ח ועד  280שמעל  2021-2022הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ 0.9%

 .מיליון ש"ח 320שמעל  2021-2022הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ
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( 2מיליון ש"ח, אין זכאות למענק; ) 0-180 2021-2023בשנים  מצטברהני מס טווח רווח לפ( 1) - 2023בשנת 

( 3) ש"ח ועודמיליון  240מיליון ש"ח ועד  180שמעל  2021-2023הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ 0.5%

( 4) ש"ח ועודמיליון  300מיליון ש"ח ועד  240שמעל  2021-2023הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ 0.6%

( 5) ש"ח ועודמיליון  360מיליון ש"ח ועד  300שמעל  2021-2023הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ 0.7%

( 6) ש"ח ועודמיליון  420מיליון ש"ח ועד  360שמעל  2021-2023הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ 0.8%

( 7) ח ועודש"מיליון  480מיליון ש"ח ועד  420שמעל  2021-2023הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ 0.9%

 .מיליון ש"ח 480שמעל  2021-2023הרווח לפני מס המצטבר בשנים מ 1%

כל סכום בגין מענקים  חברהיצוין, כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות למענק, מר גוגנהיים לא ישיב ל

 שקיבל בשנים שקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת.

 כפופי מנכ"ל(. חברהנק בשיקול דעת )בניגוד ליתר נושאי המשרה ביובהר, כי מר גוגנהיים לא יהיה זכאי למע

ככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם למר גוגנהיים, חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר 

, את ההפרש החברה, בתנאים שנקבעו במדיניות התגמול של חברהמכן כמוטעים, ישיב מר גוגנהיים ל

 פי הנתונים המעודכנים.-לבין הסכום לו הוא זכאי עלהעודף בין הסכום שקיבל 

 מס': ות)אסמכתא 2021 ינוארב 31 ומיום 2020בדצמבר  23 מיום םדיימי יםלפרטים נוספים ראו דיווח

 בהתאמה(. 2021-01-011860-ו 2020-01-131410

 

נהלים, וקרן זכאי לתנאים סוציאליים הכוללים הפרשות לקרן פנסיה/לביטוח מ כפוף מנכ"לנושא משרה  (4)

נושא המשרה זכאי לרכב צמוד, הוצאות טלפון השתלמות, ביטוח בריאות, דמי הבראה  וחופשה שנתית. 

ההסכם הינו סלולארי, גילום הוצאות רכב וכן להחזר הוצאות סבירות שהוציא בקשר עם מילוי תפקידו. 

בהתאם לקבוע בהסכם.  לתקופה לא קצובה וכל צד רשאי להביא לסיום ההתקשרות בהודעה מראש ובכתב

נושא המשרה נכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה וקיבל מהחברה 

 א' להלן.29כמקובל בחברה. ראו תקנה  וכתב פטור מאחריות כתב התחייבות מראש לשיפוי

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון 2020באוגוסט  25ביום 

)בהתאמה(, את עדכון וחידוש מדיניות התגמול של  2020באוגוסט  25-ו 2020באוגוסט  23החברה מהימים 

שלא יעלה על  החברה, ביחס לתקרת השכר הבסיסי החודשי של נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור, כך

אלפי ש"ח )ללא נלוות וסוציאליות(. כמו כן, עודכן רף הזכאות למענק נושאי משרה כפופי מנכ"ל )לא  65

 כולל סמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק"(. 

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך לקבלת אישור דירקטוריון החברה 2020 דצמברב 22ביום 

, את תיקון מדיניות התגמול של החברה ביחס 2020 דצמברב 15מיום  ואישור ועדת התגמול של החברה

לרכיב המענק לנושאי משרה כפופי מנכ"ל )למעט המשנה למנכ"ל האחראי על הפיתוח העסקי, ההתחדשות 

 עשויים להיות זכאיםיהיו  "למנכ כפופי משרה נושאי, 2020משנת החל  משכךהעירונית והבקרה תקציבית(. 

"(, על בסיס המרכיבים תקרת המענק)להלן: " משכורות בסיס חודשיות ברוטו 6גובה של עד ל למענק שנתי

בשינויים  )כהגדרתו בס"ק ד' לעיל, רווח לפני מסשיחושב בכפוף לעמידה במרכיב מדיד  (1) כדלקמן:

. כך ביחס לנטרול הוצאות למנכ"ל יירשם נטרול הוצאות לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל( -המחויבים

חישוב הזכאות למענק יבוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים קלנדאריות כמפורט להלן: הזכאות למענק 

בכל שנה על בסיס הרווח לפני מס המצטבר של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו. במידה והרווח לפני מס 

בלת מענק מיליון ש"ח לא תהא זכאות לק 60 -הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו לה נמוך מ

מיליון ש"ח  60בשנה זו. במידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו לה הינו בין 
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מיליון ש"ח יהיה זכאי נושא המשרה למענק עד משכורת בסיס אחת. במידה והרווח לפני מס  100ועד 

יהיה זכאי  מיליון ש"ח 140 ועד מיליון ש"ח 100הינו בין הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו לה 

במידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה השוטפת  משכורות בסיס ברוטו. 2נושא המשרה למענק של עד 

משכורות בסיס  3יהיה זכאי נושא המשרה למענק של עד  מיליון ש"ח 140 -גבוה מוהשנתיים שקדמו לה 

יות זכאים למענק על בסיס קריטריונים עשויים לה כמו כן, נושאי משרה בחברה כפופי מנכ"ל ברוטו.

משכורות בסיס ברוטו(  3)עד  שיקבעו בכל שנה מראש על ידי מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון מדידים

בהתאם למדיניות התגמול  כן, כמו (2) .ובלבד שתקרת המענק לא תעלה על תקרת המענק כמפורט לעיל

ועדת התגמול  ובאישור בשיקול דעת להיות זכאים למענקעשויים  "למנכ כפופי משרה נושאי והוראות הדין,

ובלבד שהיקף המענק האמור לא יעלה על תקרת  על בסיס קריטריונים שאינם מדידיםודירקטוריון החברה 

  המענק כמפורט לעיל.

 הסתכם 2018-2020 יםפי הדוחות הכספיים לשנ על המענק. ה של סךתסמכות להפח החברה לדירקטוריון

 130,003 -כ כהגדרתו לעיל לסך שלוהשנתיים שקדמו לה  2020שנת של  לפני מסהשנתי הממוצע  הרווח

 בסיס משכורות 2 הרווח לפני מס בסך של מדיד רכיב על מבוסס 2020סכום המענק השנתי לשנת  אלפי ש"ח.

החברה ויו"ר מנכ"ל על ידי שנקבעו מראש על קריטריונים מדידים  יםהמבוסס יםוכן מענק ברוטו חודשיות

אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת  2021במרץ  16ביום  .הדירקטוריון ומענק המבוסס על שיקול דעת

אור אריאלי, אמנון מחרז ורחלי  הלה" 2020מענק לשנת מתן  2021במרץ  14אישור ועדת התגמול מיום 

 .בריזל

לדירקטורים החיצוניים של והבלתי תלויים  יםלדירקטורשכר והוצאות נלוות  2020החברה שילמה בשנת   (5)

בתוספת השנייה  "סכום הקבועוזאת בהתאם ל" ש"ח אלפי 438 -סך כולל של כ ,בגין כהונתם ,החברה

נכללים כמו כן,  .2000-והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

כתב כן קיבלו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, ו הדירקטורים האמורים

א' 29ראו תקנה  מהחברה, הכל בנוסח ובתנאים המקובלים בחברה. וכתב פטור מאחריות לשיפויהתחייבות 

 .להלן

  בתאגיד השליטה  א21 תקנה

רשומות למסחר בבורסה לניירות אשר מניותיה "(, חברה ציבורית אשטרום קבוצתקבוצת אשטרום בע"מ )להלן: "

יטה למיטב ידיעת החברה, בעלת השל .בעלת השליטה בחברה הינה ,"(הבורסה)להלן: " ערך בתל אביב בע"מ

 57.41%-בכ, מחזיקה אשר"( יונדקוחברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ )להלן: " יונדקוהינה  אשטרוםבקבוצת 

 .מזכויות ההצבעה בההמונפק והנפרע של קבוצת אשטרום ו מהונה

למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון המניות המונפק 

 "(. מרגןוהנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ )להלן: "

השקעות רנה וחיים גירון מוחזקים בידי  33.33%( 1הבעלות בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )

 באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה גיל גירון ודפנה לוי ( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של1977)

( בע"מ, חברה פרטית 1982השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל )מוחזקים בידי  33.33%( 2; )"(נציגי גירון)להלן: "

נציגי )להלן: " באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה זהביבשליטתם המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל 

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ליפא 1982השקעות משורר )מוחזקים בידי  15.31%( 3; )"(נוסבאום

מוחזקים  10.93%( 4) ;באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה , ירון משורר וסיגל משוררמשורר ויהודית

 ונעמה )רובין( לימוןיורם רובין  ,יונתן רובין ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של אבן ניירבידי 

( בע"מ, חברה 1981השקעות מייבלום )מוחזקים בידי  7.10%( 5ושליטתם המלאה; )בבעלותם  באמצעות חברות
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בעלי )להלן: " המלאה ןושליטת ןבבעלות באמצעות חברות פרטית בשליטתם המלאה של נורית מור וורדה ליפשיץ

  ."(המניות במרגן

וזאת לאור שיתוף , בחברהבכלל בעלי המניות במרגן כבעלי השליטה  החברה, ראתה 2019בספטמבר  26עד ליום 

 החברה.הפעולה ביניהם ביחס להחזקותיהם במניות 

, לפעול 2019בספטמבר  25כי בכוונת בעלי המניות במרגן, החל מיום  לחברה,הודיעה מרגן , 2019בספטמבר  26ביום 

בהתאם לתקנון מרגן ויונדקו )לפיו כל זכויות ההצבעה ביחס לזכות למנות דירקטורים  בחברהביחס להחזקותיהם 

 26ביום  לחברה כפי שהודיעה מרגן, הינם בידי נציגי נוסבאום וגירון בחלקים שווים(. כמו כן קבוצת אשטרוםב

נחתם הסכם בין נציגי נוסבאום וגירון לפיו ישתפו פעולה ויצביעו פה אחד  2019בספטמבר  25ביום  ,2019בספטמבר 

 החברה.ביחס להחזקותיהם במניות 

, בחברהבנציגי נוסבאום ובנציגי גירון כבעלי השליטה  החברה, רואה 2019בספטמבר  25לאור האמור החל מיום 

 בחברה.ייחשבו עוד כבעלי השליטה לא  יל,המפורטים לע מרגןבאופן שיתר בעלי המניות ב

  .לא חל כל שינוי בשיעור החזקות בעלי המניות במרגןלמיטב ידיעת החברה, למען הסר ספק יובהר כי 

 

  שליטה בעל עם עסקאות 22תקנה 

 

 הסדרי תיחום פעילות

בתחום הפעילות של החברה.  , שאינם זניחים לבעלת השליטה,למיטב ידיעת החברה אין לבעלת השליטה עיסוקים

 .בין החברה לבין בעלת השליטה בה פעילות סדר תיחוםהכמו כן, לא נקבע  

 עסקאות עם בעל שליטה

 :ישורן, למיטב ידיעתה של החברהבאאו שלבעל שליטה יש עניין אישי  להלן פרטים בדבר עסקאות עם בעלי שליטה

 עדייןש עסקאות/או ו הדוח ו/או מתום תקופת הדוח ועד מועד פרסום דוח זה  תקופתב נחתמו אשר עסקאות
 :בתוקפן עומדות

 ( לחוק החברות4)270עסקאות לפי סעיף 

לדוחות  (2)ו() 22באור , ראו מקבוצת אשטרום לפרטים אודות הסכם למתן שירותי עזר לניהול .1

  .הכספיים

כלפי בעלי קרקע עימם התקשרה החברה בעסקת  ,ללא תמורה ,ערבה קבוצת אשטרום .2

 החברה .צפון - סבא כפר בקרקע פרויקטקומבינציה, לכל התחייבויותיה של החברה בקשר עם 

 (ו) 3.10 סעיףאודות הפרויקט ראו  לפרטיםשיפוי בגין הערבות.  אשטרוםלא העמידה לקבוצת 

  .זה דוחא' ל לפרק

 אשדר ייזום ובניה, של החברה חברה בתלקיום התחייבויות  ,א תמורהלל ,ערבה קבוצת אשטרום .3

, בקשר לפרויקט "זד"ל" בראשון לציון )חלק ("החברה הבת": בסעיף קטן זה ( בע"מ )להלן1997)

כלפי בי.אס  החברה הבתכלפי עיריית ראשון לציון ולקיום התחייבויות (, 25%בנכס  הבת החברה

לא העמידה לקבוצת אשטרום החברה הבת  .קט זד"לבפרוי)צד ג'(, בכל הקשור  השקעות בע"מ

   שיפוי בגין הערבות.

ה עבור פרויקטים יבנ עבודות וחברות בנות שלה מבצעות במהלך העסקים הרגיל קבוצת אשטרום .4

, השותף לעסקה כלשהובפרויקט  מהותי . היה ולחברה שותףוחברות הבנות שלהשיוזמות החברה 
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 בשם העסקה המשותפת לביצוע הפרויקט.  אשטרוםקבוצת  עםמנהל את המשא ומתן 

קבוצת אשטרום וחברות בנות שלה עבור ביצוע ל החשבונותהסתכמו  2020 -ו 2019, 2018בשנים 

 אלפי ש"ח 302,531 -ו אלפי ש"ח 320,220 -כסכומים של ל בפרויקטים של החברה בניהעבודות 

  .בהתאמה, ש"ח )חלק החברה(אלפי  250,035 -ו

 25אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום  2010בפברואר,  9ביום  .5

-, העמדת ערבות על ידי קבוצת אשטרום, ללא תמורה מהחברה, בסכום כולל של כ2010בינואר, 

. נכון למועד הדוח יתרת "אביב הקטנה-מיליון ש"ח לטובת משתכנים בנכס דיור מוגן "תל 6.5

  ש"ח.אלפי  292 -של כהערבויות עומדת ע"ס 

 ,מאותו יום אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת 2019, באפריל 28ביום  .6

מכוח התקשרותה  החברהלקיום התחייבויות העמדת ערבות ע"י קבוצת אשטרום, ללא תמורה, 

לא  החברה .בעלי הזכויות בדירות בפרויקט טאגור בתל אביבעם  פינוי בינוישל החברה בהסכם 

 לפרק ג'() 3.10 סעיףאודות הפרויקט ראו  לפרטיםשיפוי בגין הערבות.  אשטרוםהעמידה לקבוצת 

 . זה דוחא' ל

חברות הליכי אישור ההתקשרות עם , 2007במאי  21בהתאם לקבוע בתשקיף החברה מיום  .7

 יהיו כדלקמן: לביצוע עבודות בניה "(אשטרום קבוצת:" להלן) אשטרוםקבלניות מקבוצת 

 מהותיים ים עם שותפיםפרויקטאשטרום בקבוצת תקשרויות עם ה

מו"מ עם  ינהל/ו"( שותףההשותף/שותפיה של החברה בעסקה המשותפת )להלן בס"ק זה: "

 העימה. החברה ו/או מי מטעמ  , בשם העסקה המשותפת, בכל הקשור  לתנאי ההתקשרותהקבלן

 . במו"מ כאמור יםמעורב לא יהיו

 .יחשבו כתנאי שוק הקבלןתנאי ההתקשרות, כפי שיסוכמו בין השותף לבין 

תף מהותי אשטרום כקבלן מבצע בפרויקטים ללא שותפים או ללא שו קבוצת בהתקשרות עם

 .2תובא כל עסקה לאישור בהתאם להוראות החוק (הלן)כהגדרתו ל

ולבעלת השליטה בחברה קשר עסקי מהותי מתמשך עם השותף או קשר עסקי מהותי, אף  היה

אם אינו מתמשך, אשר נוצר עם השותף בשלושה החודשים שקדמו להתקשרות בעסקת הקבלנות 

בתנאי שלא כעסקה  , יראו בהתקשרות זו"(השותף העסקי המהותי" )להלן בס"ק זה: הקבלןעם 

ל החברה קבעה, על יסוד נימוקים מפורטים, כי ההתקשרות הנ"ל אם ועדת הביקורת שאלא  ,שוק

הוראות  "(.השותף העסקי המהותי ההתקשרות הקבלנית עם" )להלן בס"ק זה: היא בתנאי שוק

הפסקה הנ"ל לא יחולו במקרה בו העסקה המשותפת תכלול, בנוסף לשותף העסקי המהותי, 

ת השליטה או קשר מהותי אף אם אינו שותף נוסף שאין לו קשר עסקי מהותי מתמשך עם בעל

"( ובלבד שהשותף ללא הזיקה ינהל ללא הזיקה ףהשותזה: "מתמשך כאמור לעיל )להלן בס"ק 

 אשטרום.קבוצת את המו"מ מול 

                                                 

כללית  עדת הביקורת ובדירקטוריון החברה בלבד ללא צורך באישור אסיפהויובהר כי התקשרות שנעשית ללא שותף יכול שתאושר בו 2

 .2000 -, תש"סבהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( של בעלי מניות החברה כעסקה שאינה חריגה או
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מהותי( עסקי יסוכמו באופן בלעדי על ידי השותף )שאינו שותף  הקבלןותנאי ההתקשרות עם היה 

החברה קבעה כי ההתקשרות הקבלנית עם השותף העסקי וועדת הביקורת של בעסקה ו/או היה 

 יחולו ההוראות הבאות: כמפורט לעיל המהותי תחשב כעסקה בתנאי שוק,

אם ההתקשרות הקבלנית עם השותף העסקי המהותי הינה עסקה מהותית לחברה, תפרסם 

 ( לתקנות ההקלות.5)1החברה דו"ח מיידי על פי תקנה 

אם ההתקשרות הקבלנית עם השותף העסקי המהותי אינה מהותית לחברה, תפרסם החברה 

ובו תכלול החברה פירוט על ההתקשרות האמורה לרבות  121-דו"ח מיידי כללי לפי טופס ת

 תמצית נימוקי ועדת הביקורת. 

לצורך בחינת מהותיות ההתקשרות הקבלנית עם השותף העסקי המהותי, תיבחן אותה 

 ת ביחס להתקשרויות הקבלניות של החברה בשנה שקדמה למועד בחינת ההתקשרות.התקשרו

התקשרות  היה וההתקשרות עם השותף העסקי המהותי תחשב כעסקה שלא בתנאי שוק, תובא

)להלן:  1999, התשנ"ט של חוק החברות החמישיבפרק  השישיזו לאישור בהתאם להוראות החלק 

 ."(חוק החברות"

מהפרויקט המנהל  50% -", משמע, שותף בפרויקט של החברה המחזיק לפחות בכשותף מהותי"

במאי  21עצמאית את המו"מ עם בעלת השליטה כמפורט במתווה שפורט בתשקיף החברה מיום 

2007. 

חברות  ויות של החברה, חברות בשליטתה אויובאו, למיטב ידיעת החברה, התקשר להלן .8

  .עסקאות זניחות ולמעט , באישורן עניין אישי לה ישאו שעם בעלת השליטה  קשורות שלה
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 שם הפרויקט
החברות 

 המתקשרות
 תיאור ההסכם

התמורה )אופן התמורה, סכום 
 ומנגנוני הצמדה(

שירותים 
 נוספים

 ערבויות ביצוע/ ערבויות בדק

תיאור  בפרק סעיף אישור
עסקי התאגיד בדוח 

התקופתי של 
 2020החברה לשנת 

 )על דרך ההפניה(

 שונות
 מועד האישור אופן האישור

אגמים" בנתניה 
במגרש  2 -ו 1)בנינים 

1403) 

הסכם לביצוע שירותי בניה לפיו  החברה
מבני  2קבוצת אשטרום תבנה 

קומות מעל  17מגורים בני 
קומת כניסה ושתי קומות 
מרתף לחניה ומערכות טכניות, 

יח"ד וכן את  128ובהם ייבנו 
עבודות הפיתוח של המגרש על 

 1403מגרש כמקרקעין הידועים 
 בתכנית מתאר מפורטת

בגוש  א   13/16/537נת/מק/
בשכונת  34חלקה בחלק מ 9216

 "אגמים" בנתניה.

קבוצת אשטרום תבצע את כל 
הבניה בתמורה  עבודות

פאושלית. בגין עבודות הבניה, 
לרבות עבודות הפיתוח, תשלם 
החברה לקבוצת אשטרום סך 

ש"ח בתוספת  107,900,000של 
מע"מ. התמורה תהיה צמודה 
למדד תשומות הבניה בעיקור 
שעות הקיץ, כאשר בסיס 
החישוב הוא מדד חודש נובמבר 

2018. 

להבטחת התחייבויות הקבלן  
לביצוע עבודות הבדק, ימציא 

מקבוצת הקבלן לחברה ערבות 
 מסכום התמורה 3%של  אשטרום

לאחר ביצוע עבודות  )כולל מע"מ(
 -שנת הבדק תופחת ערבות הבדק ל

מסכום התמורה )כולל מע"מ(  2%
 לשנה אחת נוספת.

ו דיווח מיידי לפרטים נוספים רא 'ג3.10-' וא3.10 17.3.19 ועדת ביקורת
)מס'  2019במרץ  19מיום 

 (.2019-01-024163]אסמכתא 
נכון למועד הדוח הפרויקט 

בניית השלד של  לקראת סיום
הבניין הראשון. בניית הבניין 
השני עדיין לא החלה )מלבד 
המרתפים המשותפים לשני 

 .הבניינים(
 
 

 19.3.19 דירקטוריון 

"אגמים" בנתניה 
במגרש  2-ו 1)בניינים 

1405) 

הסכם לביצוע שירותי בניה לפיו  החברה
מבני  2קבוצת אשטרום תבנה 

קומות מעל  17מגורים בני 
קומת כניסה ושתי קומות 
מרתף לחניה ומערכות טכניות, 

יח"ד וכן את  128ובהם ייבנו 
עבודות הפיתוח של המגרש על 

 1405מגרש כמקרקעין הידועים 
בתכנית מתאר מפורטת 

 9216א בגוש 13/16/מק/נת
בשכונת  20חלק מחלקה ב

 "אגמים" בנתניה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קבוצת אשטרום תבצע את כל 
עבודות הבניה בתמורה 
פאושלית. בגין עבודות הבניה, 
לרבות עבודות הפיתוח, תשלם 
החברה לקבוצת אשטרום סך 

ש"ח בתוספת  115,800,000של 
מע"מ. התמורה תהיה צמודה 

הבניה בעיקור למדד תשומות 
שעות הקיץ, כאשר בסיס 
החישוב הוא מדד חודש מאי 

2019. 

להבטחת התחייבויות הקבלן  
לביצוע עבודות הבניה, ימציא 
הקבלן לטובת החברה ערבות 
עצמית מקבוצת אשטרום בשיעור 

כולל )מסכום התמורה  3%של 
להבטחת התחייבויות . )מע"מ

הקבלן לביצוע עבודות הבדק, 
חברה ערבות ימציא הקבלן ל

עצמית מקבוצת אשטרום בשיעור 
כולל )מסכום התמורה  3%של 

. לאחר ביצוע עבודות שנת (מע"מ
 2% -הבדק תופחת ערבות הבדק ל

 (כולל מע"מ)מסכום התמורה 
 .לשנה אחת נוספת

 לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי 'ג3.10-' וא3.10 23.10.19 ועדת ביקורת
)מס'  2019באוקטובר  23מיום 

 . (2019-01-090045אסמכתא: 
הפרויקט  דוחהנכון למועד 

לקראת גמר בניה של מרתף 
  החניה.

 23.10.19 דירקטוריון 
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 שם הפרויקט
החברות 

 המתקשרות
 תיאור ההסכם

התמורה )אופן התמורה, סכום 
 ומנגנוני הצמדה(

שירותים 
 נוספים

 ערבויות ביצוע/ ערבויות בדק

תיאור  בפרק סעיף אישור
עסקי התאגיד בדוח 

התקופתי של 
 2020החברה לשנת 

 )על דרך ההפניה(

 שונות
 מועד האישור אופן האישור

הסכם לביצוע שירותי בניה לפיו  החברה חריש
מבני  11קבוצת אשטרום תבנה 

קומות  7,8,9מגורים, בני 
 יח"ד 340במסגרתם ייבנו 
ויבוצעו  בארבעה שלבים

עבודות הפיתוח לרבות קירות 
תמך של המגרשים הידועים 

על  541-543, 511-516כמגרשים 
/ 1פי תכנית מתאר חריש/

-19, חלקות 8718, 8707בגושים 
 )חלק( בחריש. 6 -)חלק( ו 21

קבוצת אשטרום תבצע את כל 
עבודות הבניה בתמורה 
פאושלית. בגין עבודות הבניה, 

ודות הפיתוח, תשלם לרבות עב
החברה לקבוצת אשטרום סך 

ש"ח בתוספת  194,769,900של 
מע"מ. התמורה תהיה צמודה 
למדד תשומות הבניה בעיקור 
שעות הקיץ, כאשר בסיס 
החישוב הוא מדד חודש 

 .2016אוקטובר 

להבטחת  התחייבות הקבלן לביצוע  
עבודות הבניה, המציא הקבלן 
לטובת החברה ערבות בנקאית 

מסכום התמורה  3%עור של בשי
 .(כולל מע"מ)

ת הקבלן יולהבטחת התחייבו
מציא ילביצוע עבודות הבדק, 

הקבלן לחברה ערבות בנקאית 
מסכום התמורה  3%בשיעור של 

 .(כולל מע"מ)לכל שלב בנייה 
הערבות )ביצוע ובדק( ימסרו לכל 
שלב בניה בנפרד. כאשר לאחר 
ביצוע עבודות שנת הבדק תופחת 

מסכום  2% -דק לערבות הב
לשנתיים  התמורה )כולל מע"מ(

 נוספות.
 

 19.4.17 ועדת ביקורת
22.5.17 

 -' וב3.10 א',103.
 ד'3.10

לפרטים נוספים, ראו דיווח 
 2017ביוני  4מיידי מיום 

-2017-01)אסמכתא מס': 
 13דיווח מיידי מיום ו (046924
    )אסמכתא מס': 2017ביוני 

אודות  (2017-01-049321
  תוצאות האסיפה הכללית.

הסתיימה  נכון למועד הדוח
 ג'-ו ב', שלבים א' בנייתם של

שלב ד' )בניינים  .(4-11)בניינים 
גמר שלד, אמצע בשלב ( 1-3

 עבודות גמרים ופיתוח צמוד.

 3.5.17 דירקטוריון

 12.6.17 אסיפה כללית
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 שם הפרויקט
החברות 

 המתקשרות
 תיאור ההסכם

התמורה )אופן התמורה, סכום 
 ומנגנוני הצמדה(

שירותים 
 נוספים

 אישור ערבויות ביצוע/ ערבויות בדק

תיאור  בפרק סעיף
עסקי התאגיד בדוח 

התקופתי של 
 2020החברה לשנת 

 )על דרך ההפניה(

 שונות

החברה;  מע"ר גני תקוה
 צ.מ.ח

המרמן 
בע"מ 

)להלן: 
"(;  צ.מ.ח"

)להלן יחד: 
 "(היזם"

הסכם לביצוע שירותי בניה לפיו 
קבוצת אשטרום תבנה מרכז 
מסחרי, משרדים ושני בנייני 

 22/23( בני 1,2מגורים )בתים 
קומות בהתאמה מעל קומת 
קרקע על פני שלוש קומות מרתף 
ועבודות הפתוח הצמוד שבהם 

מ"ר  8,000 -יח"ד וכ 250ייבנו 
עיקרי מסחר ומשרדים ועוד 
שטחי שרות על המקרקעין 

 401 -ו 102, 101הידועים כמגרש 
 198-ו 279חלקות , 6717בגוש 

, 2020במאי  14. ביום )תת קרקע(
אישר דירקטוריון החברה, לאחר 
קבלת אישור ועדת ביקורת מיום 

, אישור להרחבת 2020במאי  3
התקשרות החברה ושותפתה 

לביצוע סלילת רחוב בפרויקט 
 דרך התקווהלדרך הים הנגב, בין 

  .הצמודה לפרויקט
, אישר 2020בספטמבר  13ביום 

דירקטוריון החברה, לאחר 
קבלת אישור ועדת הביקורת 

, 2020 בספטמבר 9מיום 
להרחבת התקשרות החברה 

עם קבוצת  ושותפתה בפרויקט
עבודות פיתוח לביצוע  אשטרום

בשטחים ציבוריים צמודים 
 לפרויקט. 

 

קבוצת אשטרום תבצע את כל 
בתמורה  עבודות הבניה

פאושלית. בגין עבודות הבניה, 
לרבות עבודות הפיתוח, ישלם 
היזם לקבוצת אשטרום סך של 

ש"ח בתוספת  275,250,000
 137,625 -)חלק החברה כ מע"מ

. התמורה תהיה אלפי ש"ח(
צמודה למדד תשומות הבניה 
בעיקור שעות הקיץ, כאשר 
בסיס החישוב הוא מדד חודש 

 .2016נובמבר 
 
 

בות הקבלן לביצוע התחיילהבטחת  
מציא הקבלן עבודות הבניה, ה

 5%לטובת היזם ערבות בשיעור של 
, )כולל מע"מ( מסכום התמורה

אשר תחולק בין יחידי היזם 
 כדלקמן:

( לצ.מ.ח ימציא הקבלן ערבות 1
בנקאית אוטונומית בסכום השווה 

 מסכום ערבות הביצוע. 50% -ל
קבוצת אשטרום  ערבה( לחברה 2

מסכום  50%צמית בסך בערבות ע
 ערבות הביצוע.

(בגמר הבניה תוסב ערבות הביצוע 3
 עפ"י החלוקה לעיל. בדקלערבות 

חודשים  24( לאחר מינימום של 4
מגמר הבנייה ומסירת הדירות, 
שטחי המסחר והמשרדים 
לרוכשיהן ו/או לשוכרים ובכפוף 
לתנאי ההסכם ולאישור מנהל 

 הבדקהפרויקט תוקטן ערבות 
מסכום  2% -לוקה לעיל( ל)עפ"י הח

 18. לאחר התמורה )כולל מע"מ(
חודשים נוספים ובכפוף לאישור 
מנהל הפרויקט תוחזר ערבות 

 לקבלן. הבדק

 ועדת ביקורת
 
 
 

19.3.17 
22.5.17 
3.5.20 
9.9.20 

 ב'3.10-ו  א'3.10
 
 
 

 
לפרטים נוספים, ראו דיווח 

 2017ביוני  5מיידי מיום 
-2017-01)אסמכתא מס': 

 15דיווח מיידי מיום ( ו047380
)אסמכתא מס':  2017ביוני 

אודות  (2017-01-050113
. נכון תוצאות האסיפה הכללית

הדוח הסתיימה בנייתם  למועד
של בנייני המגורים והם בשלבי 

לקראת המבנה המסחרי  אכלוס.
סיום עבודות הגמר והכנות 

  .לקראת טופס אכלוס

 22.3.17 דירקטוריון
14.5.20 
13.9.20 

 14.6.17 אסיפה כללית

כרמל טירת ה
 "החותרים"

הסכם לביצוע שירותי בניה לפיו  החברה
שלושה קבוצת אשטרום תבנה 

נים בקומות ושני מ 8מבנים בני 
קומת כניסה,  קומות מעל 19בני 

יח"ד ויבוצעו  254ובהם ייבנו 

קבוצת אשטרום תבצע את כל 
עבודות הבניה בתמורה 
פאושלית. בגין עבודות הבניה, 
לרבות עבודות הפיתוח, תשלם 
החברה לקבוצת אשטרום סך 

להבטחת התחייבות הקבלן לביצוע  
עבודות הבניה, ימציא הקבלן 
לטובת החברה ערבות בנקאית 

מסכום התמורה  3%בשיעור של 
 .(כולל מע"מ)

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  ב'3.10 -ו א'3.10 25.6.18 ועדת ביקורת
)אסמכתא  2018ביולי  11מיום 

נכון (. 2018-01-062985מס' 
תם נייהסתיימה ב למועד הדוח

של שלושת המבנים הנמוכים 
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 שם הפרויקט
החברות 

 המתקשרות
 תיאור ההסכם

התמורה )אופן התמורה, סכום 
 ומנגנוני הצמדה(

שירותים 
 נוספים

 אישור ערבויות ביצוע/ ערבויות בדק

תיאור  בפרק סעיף
עסקי התאגיד בדוח 

התקופתי של 
 2020החברה לשנת 

 )על דרך ההפניה(

 שונות

עבודות הפיתוח של המגרשים 
-ו 4007, 2008הידועים כמגרשים 

 10חלקה  10569בגוש  4009
 )בחלק( בטירת הכרמל.

ש"ח בתוספת  169,450,000של 
מע"מ. התמורה תהיה צמודה 
למדד תשומות הבניה בעיקור 

אשר בסיס ת הקיץ, כשעו
החישוב הוא מדד חודש אפריל  

2018.  

להבטחת התחייבות הקבלן לביצוע 
עבודות הבדק, ימציא הקבלן 

 3%ערבות בנקאית בשיעור של 
מסכום התמורה )כולל מע"מ(. 
לאחר ביצוע עבודות שנת הבדק 

מסכום  2% -תופחת ערבות הבדק ל
לשנה אחת  התמורה )כולל מע"מ(

 נוספת. 

המבנים  שני. והם בשלבי אכלוס 27.6.18 דירקטוריון
הגבוהים בשלבי סיום בניה 

 וטיפול בטופס אכלוס.
 
 

 תל אביב "רקאנטי"
Recanati Residence 

עם הסכם לביצוע שירותי בניה  החברה
להריסת מבנים  קבוצת אשטרום
מבני מגורים  3קיימים ולבנית 

קומות מעל קומת כניסה  16בני 
ומעל מרתף חניה ומערכות 

מפלסים, ובהם  3טכניות, בן 
ויבוצעו עבודות  יח"ד 198ייבנו 

 מקרקעין  הידועיםהפיתוח של 
בגוש  814-816 חלקותחלק מכ

 , ברמת אביב, תל אביב. 6628

קבוצת אשטרום תבצע את כל 
ות הבניה בתמורה עבוד

פאושלית. בגין עבודות הבניה, 
לרבות עבודות הפיתוח, תשלם 
החברה לקבוצת אשטרום סך 

ש"ח בתוספת  226,400,000של 
מע"מ. התמורה תהיה צמודה 
למדד תשומות הבניה בעיקור 

אשר בסיס שעות הקיץ, כ
החישוב הוא מדד חודש יוני  

2018.  

להבטחת התחייבויות הקבלן  
ודות הבנייה ולביצוע לביצוע עב
מציא הקבלן הבדק, עבודות ה

ערבות עצמית בשיעור של  לחברה
מסכום התמורה )כולל מע"מ(.  5%

לאחר ביצוע עבודות שנת הבדק 
מסכום  3% -הערבות ל תפחת

לשנתיים  התמורה )כולל מע"מ(
 נוספות.

 לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  'א3.10 3.1.19 ועדת ביקורת
)אסמכתא  2019בינואר  6מיום 

(. נכון 2019-01-001878מס' 
בשלב  B-ו Aמבנים  הדוחלמועד 

גמר ביצוע המרתף והתחלת 
בשלב גמר  Cביצוע השלד. מבנה 

 3.1.19 דירקטוריון  עבודות הביסוס.

עם הסכם לביצוע שירותי בניה  החברה תל אביב "טאגור" 
מבני  3לבנית  קבוצת אשטרום

קומות  8מגורים, שניים מהם בני 
קומות מעל קומת  17והשלישי בן 

כניסה ומעל שלוש קומות מרתף 
חניה ומערכות טכניות, ובהם 

ויבוצעו עבודות  יח"ד 144ייבנו 
 מקרקעין  הידועיםהפיתוח של 

לפי תכנית  B1 -ו A1 כמגרשים
חלק  6649/מח בגוש 3853תא/

-בתל 229, 250, 251מחלקות: 
 .אביב

קבוצת אשטרום תבצע את כל 
עבודות הבניה בתמורה 
פאושלית. בגין עבודות הבניה, 
לרבות עבודות הפיתוח, תשלם 
החברה לקבוצת אשטרום סך 

ש"ח בתוספת  202,400,180של 
מע"מ. התמורה תהיה צמודה 
למדד תשומות הבניה בעיקור 

אשר בסיס שעות הקיץ, כ
החישוב הוא מדד חודש מאי  

2019. 

הבטחת התחייבויות הקבלן ל 
לביצוע עבודות הבניה, ימציא 
הקבלן לטובת החברה ערבות 
עצמית מקבוצת אשטרום בשיעור 

כולל )מסכום התמורה  3%של 
להבטחת התחייבויות  .(מע"מ

הקבלן לביצוע עבודות הבדק, 
ימציא הקבלן לחברה ערבות 

 3%עצמית מקבוצת אשטרום של 
 (.כולל מע"מ)מסכום התמורה 

לאחר ביצוע עבודות שנת הבדק 
מסכום  2% -תופחת ערבות הבדק ל

התמורה )כולל מע"מ( לשנה אחת 
 נוספת.

 
 
 
 

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  'א3.10 23.10.19 ועדת ביקורת
 2019באוקטובר  23מיום 

-2019-01)אסמכתא מס' 

נכון למועד הדוח  (.090030
הפרויקט בשלב עבודות הביסוס 

  נים.של המב

 23.10.19 דירקטוריון
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 שם הפרויקט
החברות 

 המתקשרות
 תיאור ההסכם

התמורה )אופן התמורה, סכום 
 ומנגנוני הצמדה(

שירותים 
 נוספים

 אישור ערבויות ביצוע/ ערבויות בדק

תיאור  בפרק סעיף
עסקי התאגיד בדוח 

התקופתי של 
 2020החברה לשנת 

 )על דרך ההפניה(

 שונות

, אישר 2020בספטמבר  13ביום  החברה קריית אונו
דירקטוריון החברה, לאחר 
קבלת אישור ועדת הביקורת 

, בהתאם 2020בספטמבר  9מיום 
את התקשרות  לחוק החברות

החברה בהסכם לביצוע שירותי 
בניה עם אשטרום הנדסה ובניה 
בע"מ להלן: "אשטרום הנדסה" 
או "הקבלן"(, חברה בת של 
אשטרום קבלנות בע"מ, חברה 
בשליטת קבוצת אשטרום 
במסגרת פרויקט בקרית אונו בו 
זכתה החברה במכרז במסלול 
מחיר למשתכן מס' תא/ 

של רשות מקרקעי  351/2017
בנייני מגורים,  13ישראל, לבניית 

קומות כ"א, על פני קומת  13בני 
קרקע ושתי קומות מרתף לחניה 

 813ערכות טכניות, בהם ייבנו ומ
יח"ד, ואת עבודות הפיתוח 
בארבעה מגרשים שונים על 
המקרקעין הידועים כמגרשים 

לפי תכנית מתאר  21,23,25,26
 7347בגוש  508-0255349מס' 

 -)להלן 12,14,16,17חלקות 
"עבודות הבניה" ו/או "המבנים" 

  ו/או "המגרש", בהתאמה(.
 
 
 

הבניה כולל בגין ביצוע עבודות 
עבודות הפיתוח, תשלם החברה 

ש"ח  625,566,000לקבלן סך של 
בתוספת מע"מ כדין )להלן: 
"סכום התמורה"(. סכום 
התמורה יהיה ע"פ חלוקה 
למגרשים כדלקמן: עבור שלב 

תשלם החברה  –( 26א' )מגרש 
 137,593,000לקבלן סך של 

 –( 25ש"ח; עבור שלב ב' )מגרש 
של תשלם החברה לקבלן סך 

ש"ח; עבור שלב ג'  139,097,000
תשלם החברה  –( 23)מגרש 

 155,069,000לקבלן סך של 
 –( 21ש"ח; עבור שלב ד' )מגרש 

תשלם החברה לקבלן סך של 
התמורה  ש"ח; 193,807,000

תהיה צמודה למדד תשומות 
הבניה בעיקור שעות הקיץ, 

אשר בסיס החישוב הוא מדד כ
 .2020חודש אפריל  

בויות הקבלן יילהבטחת התח 
ימציא , לביצוע עבודות הבניה

הקבלן לטובת החברה ערבות של 
 3%של  קבוצת אשטרום בשיעור

מסכום התמורה לכל שלב בניה 
להבטחת  .)כולל מע"מ(

התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות 
הבדק, ימציא הקבלן לחברה ערבות 

 3%עצמית מקבוצת אשטרום של 
 לכל שלב בניה מסכום התמורה

לאחר ביצוע עבודות  (.לל מע"מכו)
 -שנת הבדק תופחת ערבות הבדק ל

מסכום התמורה לכל שלב בניה  2%
 )כולל מע"מ( לשנה אחת נוספת.

 

 ועדת ביקורת

 

 

 

 דירקטוריון

09.09.2020 

 

 

 

13.09.2020 

 ג'3.10-א' ו3.10

 

 

 

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי 
 2020בספטמבר  14מיום 

-2020-01)אסמכתא מס' 
נכון למועד הדוח  (.091750

הפרויקט בשלב עבודות חפירה 
 .26-ו 25ודיפון במגרשים 

נחלת יהודה ראשון 
 לציון 

, אישר 2020במרץ  30ביום  החברה
דירקטוריון החברה, לאחר 
קבלת אישור ועדת הביקורת 

, בהתאם 2020במרץ  22מיום 
את התקשרות  לחוק החברות

החברה בהסכם לביצוע שירותי 
בניה עם אשטרום ירושלים בע"מ 
להלן: "אשטרום ירושלים" או 
"הקבלן"(, חברה בת של 

בגין ביצוע עבודות הבניה כולל 
יתוח, תשלם החברה עבודות הפ

ש"ח  177,000,000לקבלן סך של 
בתוספת מע"מ כדין )להלן: 

התמורה  "סכום התמורה"(.
תהיה צמודה למדד תשומות 
הבניה בעיקור שעות הקיץ, 

אשר בסיס החישוב הוא מדד כ
 .2019חודש יולי  

בויות הקבלן להבטחת התחיי 
ימציא , לביצוע עבודות הבניה

ת של הקבלן לטובת החברה ערבו
 3%של  קבוצת אשטרום בשיעור

. מסכום התמורה )כולל מע"מ(
להבטחת התחייבויות הקבלן 
לביצוע עבודות הבדק, ימציא 
הקבלן לחברה ערבות עצמית 

מסכום  3%מקבוצת אשטרום של 

 ועדת תגמול

 

 

 

 דירקטוריון

30.03.2020 

 

 

 

22.03.2020 

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  א' 3.10
)מס'  2020במרץ,  30מיום 

 .(2020-01-032760אסמכתא: 
למועד הדוח הפרויקט  נכוןל

בשלב גמר עבודות חפירה ודיפון 
 ובמהלך עבודות ביסוס המבנים.
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 שם הפרויקט
החברות 

 המתקשרות
 תיאור ההסכם

התמורה )אופן התמורה, סכום 
 ומנגנוני הצמדה(

שירותים 
 נוספים

 אישור ערבויות ביצוע/ ערבויות בדק

תיאור  בפרק סעיף
עסקי התאגיד בדוח 

התקופתי של 
 2020החברה לשנת 

 )על דרך ההפניה(

 שונות

אשטרום קבלנות בע"מ, חברה 
בשליטת קבוצת אשטרום לבניית 

קומות   27שני בנייני מגורים, )בני 
כ"א על פני קומת קרקע, ושתי 
קומות מרתף לחניה ומערכות 

יח"ד(   212, בהם ייבנו טכניות
וביצוע עבודות הפיתוח של 
המגרש על מקרקעין הידועים 

לפי תכנית מתאר   4כמגרש 
 1/59/1, 1/ג/1/1, מק/3/53/1מק/

בראשון  323חלקה  3629בגוש 
"עבודות הבניה"  -לציון )להלן

ו/או "המבנים" ו/או "המגרש", 
  בהתאמה(.

לאחר ביצוע  (.כולל מע"מ) התמורה
עבודות שנת הבדק תופחת ערבות 

מסכום התמורה  2% -הבדק ל
 אחת נוספת. )כולל מע"מ( לשנה
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קרובו אשר לפרטים בדבר קבלת שירותי פרסום לחלק מהפרויקטים של החברה מחברת פרסום  .9

 לדוחות הכספיים. (4)ו()22ראה ביאור , מועסק בה של אחד מבעלי השליטה בחברה

  א שלהלן.29ראה תקנה  ופטור מאחריות ביטוח, בדבר שיפוי לפרטים .10

מיליון ש"ח, וזאת כנגד העברת התמורה  75שטר הון לקבוצת אשטרום בסך של החברה הנפיקה  .11

)בתוספת מע"מ  4%עור של ה. שטר ההון נושא ריבית שנתית בשימיליון ש"ח לחבר 75בסך של 

ו' 20 למידע נוסף ראו באור על פי תנאיו, שטר ההון ניתן לפיצול. כחוק( ואינו צמוד למדד כלשהו.

ביום  (.2018-01-128808מס':  כתא)אסמ 2018בדצמבר  30 יווח מיידי מיוםלדוחות הכספיים וכן ד

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה על פדיון חלקי של שטר ההון בסכום  2020במאי  14

-2020)אסמכתא מס':  2020במאי  17מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  67.9של 

 . לדוחות הכספיים ה'20ובאור  (01-048525

  ( לחוק החברות4)270בהתאם להוראות סעיף  עסקאות אשר אינן

"חוף  בבניין הצפוני בפרויקט מלונאיות החברה ושותפתה חתמו על הסכמים עם רוכשי יחידות .1

הינם  דוח. יתרת מקדמות של בעלי עניין בפרויקט חוף הצוק לתאריך ה, הכוללים בעלי ענייןהצוק"

לדוחות  (6))ו( 22 באורלמידע נוסף ר'   .אלפי ש"ח( 1,010 -)חלק החברה  אלפי ש"ח 2,021בסך של 

באוקטובר  1, מיום 2016בדצמבר  29, מיום 2015באוגוסט  27לדיווחים מידיים מיום  וכן הכספיים

ביולי  10מיום , 2018במאי  21, מיום 2017בנובמבר  13, מיום  2017באוקטובר  29, מיום 2017

, 2015-01-106422)אסמכתא מס':  2021בפברואר  7ומיום  2019בפברואר  14מיום  ,2018

-2017-01, אסמכתא מס': 2017-01-096489, אסמכתא מס': 2016-01-093216אסמכתא מס': 

אסמכתא מס': , 2018-01-040413אסמכתא מס': , 2017-01-105903מס': ,אסמכתא  102405

בהתאמה  2021-01-014989ואסמכתא מס':  2019-01-013081אסמכתא מס':  ,2018-01-062151

  )מידע זה מהווה הכללה דרך ההפנייה((.

)שותפות רשומה בבעלות משותפת לפרטים בדבר הסכם שנחתם בין החברה לבין אלרם חברה לשכון  .2

לפיו מעניקה החברה לאלרם שירותים מסוימים  והחברה לישראל בע"מ( של קבוצת אשטרום בע"מ

 לדוחות הכספיים. (5)ו()22יאור ראה ב

, ערבה, ללא תמורה, לקיום "(החברה הבת" -בסעיף קטן זה ( בע"מ )להלן 1997) אשדר ייזום ובניה .3

(, כלפי תאגיד 27.5%במרינה הכחולה  הבת התחייבויות המרינה הכחולה בע"מ )חלק החברה

יחד   ש"ח(.מיליון  19.25חלק החברה הבת בערבות מיליון ש"ח ) 70בנקאי וזאת עד לסכום של 

אשטרום  במרינה הכחולה: בעלות מניות נוספות ,ערבות, כל אחת לפי חלקה הבת עם החברה

בשמו של צד שלישי המחזיק במרינה  - (25%(, קבוצת אשטרום בע"מ )27.5%ע"מ )נכסים ב

 ותבדוח )א(11ובאור ( 1()א)19(. לפרטים נוספים ראה באור 20%הכחולה( וצד שלישי נוסף )

  .יםהכספי

 27.5%)חלק החברה  ש"ח ללא תמורהמיליון  1ערבות בנקאית בסך של נתנה קבוצת אשטרום  .4

מסכום זה( לטובת רשות מקרקעי ישראל, חלף ערבות בנקאית שהייתה צריכה להעמיד חברה 

כלולה )המרינה הכחולה בע"מ(. כנגד ערבות זו מסרה החברה כתב שיפוי לקבוצת אשטרום 

 לחלקה היחסי, כמתואר לעיל.
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 19יום שור ועדת הביקורת מאישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אי ,2019בפברואר  20ביום  .5

דירות בפרויקט החברה, "רקנאטי" בתל  ארבעאת התקשרות החברה למכירת  2019בפברואר 

 ובעל מר גיל גירון, יו"ר דירקטוריון החברהל שלוש דירות שמתוכן "(הפרויקט"להלן: אביב )

עומר וליהי ה"ה לודירה אחת  אלפי ש"ח 19,384 -בתמורה כוללת של כ , או למי מטעמו,השליטה

בעלות העניין במרגן, בעלת גוגנהיים )עומר נושא משרה בחברה; שניהם קרובים של אחת מ

אלפי ש"ח )ללא  6,505 -, בתמורה כוללת של כ(קבוצת אשטרום, בעלת השליטה בחברההשליטה ב

, שאינה 2019מע"מ(, צמוד למדד תשומות הבניה למגורים כאשר בסיס החישוב הוא מדד ינואר 

מהתמורה של צדדי ג' עבור דירות דומות בפרויקט, וזאת כעסקה שאינה חריגה, שכן הינה שונה 

, פנו עומר וליהי 2020בשנת  בתנאי שוק, אינה מהותית לחברה ונעשית במהלך העסקים הרגיל.

, אישר דירקטוריון החברה, 2020בספטמבר  13גוגנהיים לחברה בבקשה לבטל את ההסכם וביום 

, את ביטול ההסכם. מנגנון ביטול 2020בספטמבר  9ועדת הביקורת מיום  לאחר קבלת אישור

ההסכם אינו שונה באופן מהותי ממנגנוני ביטול הסכמי מכר דירות מול צדדי ג' בפרויקטים של 

 'א3.10לפרטים אודות הפרויקט ראו סעיף  החברה. החברה לא תישא בכל חבות בשל הביטול. 

  .לפרק א' לדוח זה

 19יום אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מ ,2019בפברואר  20ביום  .6

ט "יהודה מכבי" בקרית אונו של בפרויקאת התקשרות החברה למכירת דירה  2019בפברואר 

 -של ככוללת  תמורהב ,ולרעייתו מנכ"ל החברה, ארנון פרידמןמר ל "(הפרויקט"להלן: )החברה 

, צמוד למדד תשומות )כולל שינויים ותוספות שהוזמנו בדירה( "מ()ללא מע אלפי ש"ח 4,709

אשר נקבעה בהתאם למחירי , 2018 אוקטוברהבניה למגורים כאשר בסיס החישוב הוא מדד 

מקבילות בבניינים סמוכים, שהינן חלק מאותו פרויקט, שנמכרו לצדדי ג', והכל כעסקה דירות 

מהותית לחברה והינה במהלך העסקים הרגיל של שאינה חריגה שכן הינה בתנאי שוק, אינה 

   החברה.

במאי  19אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום  ,2019במאי  21ביום  .7

ט "לב גני תקוה" של החברה ושותפתה )חלק בפרויקאת התקשרות החברה למכירת דירה  2019

אלפי ש"ח  2,264 -החברה, בתמורה כוללת של כ מנכ"ל, ארנון פרידמןמר לבנו של  (,50%החברה 

, 2019)ללא מע"מ(, צמוד למדד תשומות הבניה למגורים כאשר בסיס החישוב הוא מדד אפריל 

אשר נקבעה בהתאם למחירי דירות דומות בניין עצמו ובבניין סמוך, שהינן חלק מאותו פרויקט, 

תנאי שוק, אינה מהותית לחברה והינה שנמכרו לצדדי ג', והכל כעסקה שאינה חריגה שכן הינה ב

 במהלך העסקים הרגיל של החברה.

 15אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום  ,2020במרץ  17ביום  .8

דפנה גב' ל ,אשדר טאגור רמת אביב"ט "בפרויק חברה למכירת דירהאת התקשרות ה 2020 רץבמ

בתמורה , השליטה בחברה בעלינמנית על ה, ודירקטוריון החברהיו"ר לוי, אחותו של מר גיל גירון, 

למדד תשומות הבניה למגורים כאשר בסיס  , צמודאלפי ש"ח )ללא מע"מ( 7,865 -כוללת של כ

, שאינה שונה מהתמורה של צדדי ג' עבור דירות דומות בפרויקט. 2020 ינוארהחישוב הוא מדד 

נה בתנאי שוק, אינה מהותית לחברה והינה הישכעסקה שאינה חריגה ההתקשרויות אושרו 

  .במהלך העסקים הרגיל של החברה
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 אישור קבלת לאחר, החברה דירקטוריון אישר 2020בספטמבר  13וביום  2020 במאי 14 ביום .9

 הרחבת התקשרות , בהתאמה, את2020בספטמבר  9ומיום  2020מאי ב 3 מיום הביקורת ועדת

בגין עבודות פיתוח בשטחים  עם קבוצת אשטרום החברה ושותפתה בפרויקט לב גני תקווה

 תומהותי ןאינ, שוקבתנאי  ןשכן הינ ותחריג ןשאינ אותכעסק והכלציבוריים צמודים לפרויקט, 

  .החברה של הרגיל העסקים במהלך ןוהינ לחברה

 

 נכון בתאגידמשרה אחרים  ונושאיהמוחזקים ע"י בעלי עניין  האחריםמניות וני"ע  24תקנה 

 לתאריך הדו"ח או סמוך לו ככל האפשר

 

 מיידי מיוםראו דיווח  למיטב ידיעת החברה בסמוך למועד הדוח לפרטים בדבר מצבת החזקות בעלי עניין מעודכנת,

  .זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( )מידע (2020-01-036717 :כתא מס'מ)אס 2020 אפרילב 7

 

 , הון מונפק וניירות ערך המיריםהון רשום    'א24נה תק

 
 לדוחות הכספיים. 20ראה ביאור 

 

 החברה של המניות בעלי מרשם    'ב24תקנה 

 

-2021': מס)אסמכתא  2021 נואריב 3דיווח מיידי מיום  ראהניירות ערך מעודכן של החברה  מרשםבדבר  לפרטים

 .(ההפניה דרך על הכללה מהווה זה)מידע ( 01-000207

 

 

 מען רשום  א'25תקנה 

 
 , תל אביב                     57רחוב יגאל אלון 

  03-6374201                 טלפון

 03-6374203        פקסימיליה

 idany@ashdar.co.il דוא"ל: 
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  דירקטורים של התאגיד  26קנה ת
 שם 

 הדירקטור
 תעודת מספר

 זהות
 

לידה תאריך  
 

 להמצאת מענו
דין-בי כתבי  

 ועדות או בועדה חברות נתינות
הדירקטוריון של  

 דירקטור
/ תלוי בלתי

 דירקטור
 חיצוני

 בעל
 מומחיות

 חשבונאית
 או ופיננסית

 כשירות
 מקצועית

 

 שממלא תפקיד
, החברה כעובד

 בת חברה של
 חברה של, שלה

 או, שלה קשורה
בה עניין בעל של  

 התאריך
 החלה שבו

 כהונתו
 כדירקטור

החברה של  

שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם  5-עיסוק ב השכלה
 משמש כדירקטור

בן משפחה של בעל 
חברהעניין אחר ב  

, 10קרמניצקי  6.2.58 65328643 גיל גירון 1
אביב-תל  

בוגר  28.11.07 כאמור להלן לא לא  ועדת עסקאות ישראלית
בהנדסת 
בנייה, 
 הטכניון

מכהן כמנכ"ל ודירקטור  ;דירקטוריון החברהיו"ר 
דירקטור באשטרום נכסים  ;בקבוצת אשטרום

דירקטור בחברות בנות פרטיות של קבוצת  ;בע"מ
 ;אשטרום וכן דירקטור בחברות משפחתיות בבעלותו

דירקטור  ;דירקטור במרגן נכסים ואחזקות בע"מ
 .ביונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופתוח בע"מ

פנה אחיה של דכן. 
 בעליעל  תלוי הנמני

.השליטה בחברה  
 

אברהם  2
 נוסבאום

 

31285109 49.8.5 , 10קרמניצקי  
אביב-תל  

 לא לא ישראלית
 
 
 
 
 
 
 

07.18.3 כאמור להלן לא , בוגר כלכלה 
"את 'אונ  

 ;יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום ;דירקטור בחברה
 דירקטור ;יו"ר דירקטוריון אשטרום נכסים בע"מ

בחברות בנות פרטיות של קבוצת אשטרום וכן 
דירקטור  ;בחברות משפחתיות בבעלותו דירקטור 

 ;ביונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופתוח בע"מ
 .במרגן נכסים ואחזקות בע"מדירקטור 

אחיה של מיכל כן. 
הנמנית על זהבי, 
השליטה  בעלי

.בחברה  
 
 

, 10 קרמניצקי 14.6.50 60830437 אלכס ליפשיץ 3
 תל אביב

בוגר במדעי  26.8.13 כאמור להלן לא לא לא ישראלית
החברה, 
כלכלה 
ומדעי 

המדינה, אונ' 
.ת"א  

דירקטור בחברה, חבר הנהלה ומשנה למנכ"ל 
תעשיות ואדמיניסטרציה בקבוצת אשטרום בע"מ, 

בע"מ, דירקטור בחברות  באשטרום נכסיםדירקטור 
ניף פרטיות בבעלות קבוצת אשטרום. דירקטור מ

 שירותים פיננסים בע"מ.

בעלה של הגב' כן. 
וגיסה  פשיץיורדה ל

 של הגב' נורית מור,
 הנמנות על בעלי

במרגן, בעלת  ענייןה
השליטה בקבוצת 
אשטרום, בעלת 

כמו  .בחברה השליטה
כן חמו של מר עומר 

גוגנהיים, נושא 
  משרה בחברה.

, 10קרמניצקי  6.4.55 53340816 ירון משורר 4
 תל אביב

 לא לא ועדת עסקאות ישראלית
 
 
 

 B.A   כללי 17.7.13 כאמור להלן
בוגר אונ' 
R.I.S.D 

בע"מ,  באשטרום נכסיםדירקטור  דירקטור בחברה,
דירקטור בחברות פרטיות נוספות של קבוצת 
אשטרום בע"מ, דירקטור בחברות משפחתיות 

 זכיינותקבלנות ולדירקטור ומשנה למנכ"ל בבעלותו, 
 ,2019במאי  29בקבוצת אשטרום בע"מ והחל מיום 

ואחראי על תחום הפרסום,  זכיינותלמשנה למנכ"ל 
 .בקבוצת אשטרום בע"מ השיווק ויחסי הציבור

של ליפא  בנםכן. 
ויהודית משורר 
ואחיה של סיגל 

משורר הנמנים על 
במרגן,  ענייןה בעלי

בעלת השליטה 
בקבוצת אשטרום, 

 בעלת השליטה
ה.בחבר  

49.5.4 4459517 דליה שאשו 5  
 

, 74ביאליק 
גן -רמת  

 לא לא לא ישראלית
 
 
 

07.18.3 כאמור להלן תיכונית,  
השתלמויות 

 מקצועיות
 
 

מנהלת כספים מועסקת כ ;דירקטורית בחברה
דירקטורית  ;בע"מ אשטרוםבקבוצת בחברות 

  .באשטרום נכסים בע"מ
 
 
 
 

 לא
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 שם 
 הדירקטור

 תעודת מספר
 זהות

 

לידה תאריך  
 

 להמצאת מענו
דין-בי כתבי  

 ועדות או בועדה חברות נתינות
הדירקטוריון של  

 דירקטור
/ תלוי בלתי

 דירקטור
 חיצוני

 בעל
 מומחיות

 חשבונאית
 או ופיננסית

 כשירות
 מקצועית

 

 שממלא תפקיד
, החברה כעובד

 בת חברה של
 חברה של, שלה

 או, שלה קשורה
בה עניין בעל של  

 התאריך
 החלה שבו

 כהונתו
 כדירקטור

החברה של  

שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם  5-עיסוק ב השכלה
 משמש כדירקטור

בן משפחה של בעל 
חברהעניין אחר ב  

, תל 29 ןליסי 9.1.58 55009526 דורון שטייגר 6
 אביב

ועדת ביקורת, ועדת  ישראלית
תגמול, הוועדה לבחינת 
הדוחות הכספיים, ועדת 

 עסקאות
 
 
 
 
 

בוגר כלכלה  26.8.13 לא כן בלתי תלוי
ומוסמך 
במנהל 

עסקים עם 
התמחות 

במימון, אונ' 
 ת"א.

דירקטור בנובולוג  מנכ"ל קרור אחזקות בע"מ;
; אגש"חביבים ר"ר יוזמה יו ( בע"מ;1966)פארם אפ 

עד יוני  אחזקות בע"מ קרורב דירקטוריועץ כלכלי; 
; וחברות הבנות שלה יפאורה בע"מב דירקטור; 2019

רבל ב דירקטורתעשיות תפוגן בע"מ; ב יו"ר
ומנהל  דירקטוראי.סי.אס. בע"מ וחברות בנות שלה; 

( בע"מ 2006רין ש. ניהול וייזום ) בחברות בבעלותו
 באיירטאץ סולאר., דירקטור דריד אחזקות בע"מו

 לא

זעירא מרדכי  16.2.50 10088532 יעקב רז 7
, תל אביב19  

, יו"ר יו"ר ועדת ביקורת ישראלית
, יו"ר הוועדה תגמולועדת 

לבחינת הדוחות 
ועדת  יו"ר הכספיים,

 עסקאות

מדעי בוגר  18.10.12 לא כן דח"צ
המדינה 

וקרימנולוגי
-ה, אונ' בר

 ;אילן
מוסמך 
בשלטון 
מקומי 
ומנהל 

ציבורי, אונ' 
.אילן-בר  

 לא דירקטור בדליה בכורה בע"מ.

, 93הכרמל  25.5.52 51313450 פרץ גוזה 8
 כפר סבא

ועדת ביקורת, ועדת  ישראלית
תגמול, הוועדה לבחינת 
הדוחות הכספיים, ועדת 

 עסקאות
 

 לא דח"צ
 

כלכלה בוגר  2.9.13 לא
מנהל ו

עסקים, אונ' 
.אילן-בר  

, ראש מערך ביטוחי בריאות, קופת חולים כללית
ובלאומי  בשלמה אחזקות במקס סטוק, דירקטור

  .קארד

 לא
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 דירקטורים אשר חדלו לכהן בתקופת הדוח:

 שם 
 הדירקטור

 תעודת מספר
 זהות

 

לידה תאריך  
 

 להמצאת מענו
דין-בי כתבי  

 ועדות או בועדה חברות נתינות
הדירקטוריון של  

 דירקטור
/ תלוי בלתי

 דירקטור
 חיצוני

 בעל
 מומחיות

 חשבונאית
 או ופיננסית

 כשירות
 מקצועית

 

 שממלא תפקיד
, החברה כעובד

 בת חברה של
 חברה של, שלה

 או, שלה קשורה
בה עניין בעל של  

 התאריך
 החלה שבו

 כהונתו
 כדירקטור

החברה של  

שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם  5-עיסוק ב השכלה
 משמש כדירקטור

משפחה של בעל בן 
חברהעניין אחר ב  

באום גדעון 1  007585391 45.7.11 החשמונאים  
, ת"א100  

 

ועדת ביקורת, ועדת  ישראלית
תגמול, הוועדה לבחינת 
הדוחות הכספיים, ועדת 

 עסקאות
 

1121.8. לא כן בלתי תלוי  בוגר 
 חשבונאות

, "את 'באונ
  "ח.רו

 בחברת דירקטור'; ושות באום גדעון במשרד"ח רו
לוינשטיין במבקר פנים ; ייעוץ וניהול באום גל בע"מ

לם לוינשטיין הנדסה וקבלנות משוובנכסים בע"מ, 
 –; יו"ר ועדת הביקורת בילדים בסיכוי בע"מ

 המועצה לילד החוסה )ע"ר(; 

 לא
 

 

 

 

   א'          נושאי משרה בכירה של התאגיד 26תקנה  

 

 
שם נושא המשרה 

 הבכירה

מספר תעודת 
 זהות
 

 תאריך לידה
 

תאריך תחילת 
 כהונה

תפקידו בחברה, בחברת הבת 
שלה, בחברה קשורה שלה או 

 בבעל עניין בה
 

 בעל עניין בחברה

בן משפחה של 
נושא משרה 

בכירה אחר או 
של בעל עניין 

 בחברה

 עיסוק בחמש שנים האחרונות השכלה

 החברה"ל מנכ 16.9.08 5.10.65 022052104 פרידמן ארנון 1
 היותו מתוקף, כן

 ל "מנכ
 

 לא

B.S.C  בוגר הנדסה אזרחית
 ;ןמהטכניו

MBA  תואר שני במנהל עסקים
 מהמרכז הבינתחומי הרצליה.

 ה.מנכ"ל החבר

 לא לא בחברה כספים"ל סמנכ 11.9.11 30.11.63 058448390 אריאלי אור 2

חשבונאות וסטטיסטיקה,  תבוגר
 אונ' ת"א;

MBA אונ' ומימון מידע מערכות ,
 רו"ח. ת"א;

 .סמנכ"ל כספים בחברה

 לא לא סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה 1.9.17 11.2.79 035766625 תמר הרציג פלד 3

LLB  'תואר ראשון במשפטים, אונ
תואר שני במשפטים,  LLM ;ת"א

מוסמכת מנהל  EMBA ;אונ' ת"א
עסקים למנהלים במימון ושוק 

 ההון, אונ' העברית.

סמנכ"ל סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, 
קבוצת מבנה  -שיווק ופיתוח עסקי

)כלכלית ירושלים, דרבן ומבני תעשיה 
חברת מבני  -סמנכ"ל שיווק ;בע"מ(

 .תעשיה
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שם נושא המשרה 

 הבכירה

מספר תעודת 
 זהות
 

 תאריך לידה
 

תאריך תחילת 
 כהונה

תפקידו בחברה, בחברת הבת 
שלה, בחברה קשורה שלה או 

 בבעל עניין בה
 

 בעל עניין בחברה

בן משפחה של 
נושא משרה 

בכירה אחר או 
של בעל עניין 

 בחברה

 עיסוק בחמש שנים האחרונות השכלה

4 
 

 לא לא בחברהומכירות  שיווק"ל סמנכ 1.7.10 27.1.65 59223321 בריזל רחלי
 ;דרבי' אונ, עסקים במנהל תבוגר

MA-MM  'מנהל עסקים, אונ
 .דרבי

 .בחברהומכירות "לית שיווק סמנכ

 לא לא בחברה הנדסה"ל סמנכ 13.1.09 4.5.61 057107013 מחרז אמנון 5
B.S.C  בוגר הנדסה אזרחית

במינהל עסקים  M.Aמהטכניון; 
  מאונ' אדינבורו.

  .בחברה הנדסה"ל סמנכ

 1.6.14 8.3.75 32246464 עומר גוגנהיים 6

משנה למנכ"ל האחראי על 
הפיתוח העסקי, ההתחדשות 
העירונית והבקרה התקציבית 

 בחברה

. נשוי לגב' ליהי כן
גוגנהיים, בתה של 

ורדה ליפשיץ מבעלי 
העניין במרגן, בעלת 
השליטה בקבוצת 
אשטרום, בעלת 

השליטה בחברה. 
מר אלכס ליפשיץ, 
דירקטור בחברה, 

 הינו חמו. 

  כן
 תמוסמך במשפטים מאוניברסיט

בוגר כלכלה מהמכללה  ;אילן-בר
  שמאי מקרקעין. ;למנהל

משנה למנכ"ל  1.1.2021החל מיום 
האחראי על הפיתוח העסקי, ההתחדשות 

 העירונית והבקרה התקציבית בחברה.
 

סמנכ"ל מנהל אגף  31.12.2020עד ליום 
 .אשדר בוטיק בחברה

 
  

  לא  לא  החברה חשב  1.10.15  28.8.84  039721832  עידן יהב 7

מוסמך במנהל עסקים  ;רו"ח
 בוגר ;מאוניברסיטת תל אביב

, וחשבונאות עסקים מנהל
  .למנהל המכללה

 .החברה חשב
  

8 
 שניאור

  סימינובסקי
 ובקבוצת בחברה הפנים מבקר  30.8.07  24.7.47  004087672

  אשטרום
' אונ, וחשבונאות כלכלה בוגר  לא  לא

  ."חרו"א; ת

הפנים בחברה; חשב בחברות  מבקר
 משמשלבניה; בעל משרד לראיית חשבון; 

  .אשטרום בקבוצת פנים כמבקר

9 
 מיכאל 
 קורצברד

 לא  לא  בחברה. ומקרקעין סמנכ"ל תכנון  1.11.18  23.8.68  023971708
B.S.C  בוגר הנדסה אזרחית

מוסמך בהנדסה  M.Eמהטכניון; 
 אזרחית מהטכניון. 

מנהל מחלקת סמנכ"ל תכנון בחברה; 
בחברה; מנהל פרויקטים  פיתוח מקרקעין

 בחברות יזמיות נדל"ן למגורים. 
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   אשר חדלו לכהן בתקופת הדוח: נושא משרה בכירה  

 

 
 המשרה נושא שם

 הבכירה

 תעודת מספר
 זהות
 

 לידה תאריך
 

 תחילת תאריך
 כהונה

 הבת בחברת, בחברה תפקידו
 או שלה קשורה בחברה, שלה

 בה עניין בבעל
  

 בחברה עניין בעל

 של משפחה בן
 משרה נושא
 או אחר בכירה

 עניין בעל של
 בחברה

 עיסוק בחמש שנים האחרונות השכלה

1 
 יהושע כסלו

  2.4.13  29.11.45 007919590  )שוקה(
פרויקטים מיוחדים "ל סמנכ

 לא    לא  בחברה

  B.SCהנדסה אזרחית  בוגר
בטכניון בחיפה; מוסמך הנדסת 
 תנועה ותחבורה באוניברסיטת

Northwestern .שיקגו  

 ;בחברהפרויקטים מיוחדים סמנכ"ל 
דירקטור  ;סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה

  בסלע קפיטל נדל"ן.
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 מורשי חתימה עצמאיים  ב26תקנה 
  .אין  

 
 רואה חשבון של התאגיד        27תקנה 

                     
 יפו. - תל אביב ,144מנחם בגין  'מרח, קסיררקוסט פורר גבאי את 

 

 החברה ןבתקנובתזכיר או  יםשינוי         28תקנה 
 

 בשנת הדיווח לא נעשה כל שינוי בתקנון החברה.

 המלצות והחלטות הדירקטורים        29תקנה 

לפרק  1.5חלוקת דיבידנד בחברה בשנת הדוח ראו סעיף פירעון שטר הון ות הדירקטורים על ולפרטים אודות החלט   

 א' לדוח התקופתי.

 
 מיוחדות:אסיפה כללית החלטות 

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך לקבלת אישור דירקטוריון החברה 2020בפברואר  17ביום  .1

של  , מנכ"ל החברה,פרידמן ארנון , הקצאה למר2020בפברואר  16ואישור ועדת התגמול של החברה מיום 

 0.0.1מניות רגילות בנות  420,000-אופציות לא רשומות למסחר של קבוצת אשטרום הניתנות למימוש ל 420,000

( 1את עדכון מדיניות התגמול של החברה באופן בו ) האסיפה הכללית כמו כן אישרה ש"ח של קבוצת אשטרום.

תתווסף אפשרות להענקת תגמול הוני למנכ"ל באמצעות אופציות לא רשומות למסחר של קבוצת אשטרום 

( הגדלת תקרת המענק השנתית לנושאי משרה בחברה 2הניתנות למימוש למניות של קבוצת אשטרום; וכן )

 .2020-01-016860))אסמכתא מס':  2020בפברואר  18דיווח מיידי מיום  לפרטים נוספים ראו הכפופים למנכ"ל.

 2020במרץ  16לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  ., הוחלט על ביטול ההקצאה האמורה2020במרץ  15ביום 

 (.2020-01-025032)אסמכתא מס': 

ריות דירקטורים ונושאי משרה   אישרה האסיפה הכללית של החברה את פוליסת ביטוח אח 2020במרץ  17ביום  .2

א להלן )ראו 29בתקנה  1של החברה, לרבות לאלו הנמנים על בעלי השליטה בחברה, בתנאים המפורטים בס"ק 

 (.2020-01-025797 )אסמכתא מס': 2020במרץ  17גם דיווח מיידי מיום 

רקטוריון החברה ואישור , בהמשך לקבלת אישור די, אישרה האסיפה הכללית של החברה2020באפריל  21ביום  .3

לעיל. בנוסף,  1בסעיף את ההקצאה למר פרידמן כפי שתוארה  2020 אפרילב 20ועדת התגמול של החברה מיום 

. לפרטים של האופציותאישרה האסיפה הכללית את עדכון מדיניות התגמול של החברה, ביחס למחיר המימוש 

 (.2020-01-040476)אסמכתא מס':  2020באפריל  22מיום  נוספים ראו דיווח מיידי

, אישרה האסיפה הכללית את אישור מדיניות התגמול של החברה בהמשך לאישור 2020באוגוסט  25ביום  .4

לתקופה של שלוש  2020באוגוסט  23ואישור ועדת התגמול מיום  2020באוגוסט  25דירקטוריון החברה מיום 

 (.2020-01-084256)אסמכתא מס':  2020באוגוסט  26שנים. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

 עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עומר גוגנהיים, אישרה האסיפה הכללית של החברה 2020בדצמבר  22ביום  .5

אשר במסגרת שינוי ארגוני בחברה מונה לתפקיד משנה למנכ"ל האחראי על הפתוח העסקי, ההתחדשות 

עדכון מדיניות התגמול של החברה  את האסיפה הכללית אישרה ,כמו כן. העירונית והבקרה התקציבית בחברה

עדכון תקרת המענק לנושא משרה בחברה, ( 2; וכן )יעודכנו תנאי כהונתו והעסקתו של מר גוגנהיים( 1באופן בו )

 2020 דצמברב 23מיידי מיום  לפרטים נוספים ראו דיווח .(לא כולל מר גוגנהיים)שאינו מנכ"ל או דירקטור 

 (.2020-01-131410)אסמכתא מס': 
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  חברה החלטות ה    א' 29תקנה 

 

 אחריות דירקטורים ונושאי משרה ביטוח

 

 17, אישרה האסיפה הכללית של החברה בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  2020במרץ  17ביום  .1

של  את פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, 2020במרץ  15וועדת התגמול מיום  2020במרץ 

 26,500 של בתמורה לפרמיה שנתית בסך  2021ינואר ב 7ועד ליום  2020בינואר  8לתקופה מיום  החברה

מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר בתקופת ביטוח,  20דולר ארה"ב, בגבולות כיסוי אחריות של עד 

דולר ארה"ב  60,000דולר ארה"ב לאירוע וסך של  35,000והשתתפות עצמית לתביעה עבור החברה בסך של 

)אסמכתא  2020 במרץ 17לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום בגין תביעות המוגשות בארה"ב ובקנדה. 

 (.2020-01-025797מס': 

, אישרה האסיפה הכללית את אישור מדיניות התגמול של החברה בהמשך לאישור 2020באוגוסט  25ביום  .2

לתקופה של  2020באוגוסט  23ואישור ועדת התגמול מיום  2020באוגוסט  25דירקטוריון החברה מיום 

בה עודכן סעיף פוליסת ביטוח אחריות החברה  את עדכון מדיניות התגמול שלשלוש שנים. במסגרת 

אחריות  ביטוחל הבפוליסמעת לעת  להתקשרתהא רשאית  החברהלפיו  דירקטורים ונושאי משרה בחברה

לרבות לדירקטורים ונושאי משרה , בחברה, בהתאם לשיקול דעתה של החברה משרה ונושאי דירקטורים

כיסוי ( סכום 1לא יחרגו מהתנאים המפורטים להלן: )הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם, בתנאים ש

, ובנוסף הוצאות הגנה משפטית מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר בתקופת ביטוח 20עד  יהיהאחריות ה

( סך עלות הפרמיה השנתית וגובה ההשתתפות העצמית 2מגבול האחריות בפוליסה; ) 20%בשיעור עד 

ובל בשוק הביטוח לפוליסות מסוג והיקף זה, נכון למועד במסגרת הפוליסה הנ"ל לא יחרגו מהמק

בקשר עם חוק הפוליסות יורחבו לכסות תביעות אזרחיות נגד החברה עצמה ( 3ההתקשרות בפוליסה; )

(. להרחבה זו ייקבעו סדרי תשלום של Entity Coverage for Securities Claims) בישראל ערך ניירות

, לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטחת, קודמת תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה

, ועדת התגמולתנאי ההתקשרות בפוליסת ביטוח שתרכוש החברה יאושרו על ידי  לזכותה של החברה.

ובשים לב לתנאים שישררו בשוק הביטוח במועד ההתקשרות, , בכפוף לתנאי ההתקשרות המפורטים לעיל

ההתקשרות עומדת בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על  ובלבד כי ועדת התגמול תאשר כי

 .רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה

 םדירקטוריון החברה מאותועדת התגמול ו י, בהמשך לאישור2021בינואר  3 -ו 2020בדצמבר  15בימים  .3

משרה בחברה, בכלל זה התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי אושרה , מיםהי

בתמורה  2022בינואר  7 יוםועד ל 2021בינואר  8אלו הנמנים על בעלי השליטה בחברה לתקופה מיום 

מיליון דולר ארה"ב למקרה  20דולר ארה"ב. בגבול כיסוי אחריות של עד  37,500לפרמיה שנתית בסך של 

דולר ארה"ב לאירוע  35,000של  המצטבר לתקופת הביטוח והשתתפות עצמית לתביעה עבור החברה בסך

די לפרטים נוספים ראה דיווח מיי דולר ארה"ב ובגין תביעות המוגשות בארה"ב ובקנדה. 60,000וסך של 

 (.2021-01-000921)אסמכתא מס':  2021בינואר  4מיום 

 

 

 

 



 

  30 -ד 

   דירקטורים ונושאי משרה שיפויל התחייבות כתב

לו זכאים כל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, לרבות נושאי  שיפוי בחברהלפרטים אודות כתב התחייבות ל

 16מיום  ( לדוח זימון אסיפה1נספח ג') ראה משרה ודירקטורים הנמנים על יחידי השליטה בחברה או קרוביהם,

 2018ביוני  27ביום  . (ההפניהעל דרך  הכללה)מידע זה מהווה  (2016-01-104062)מס' אסמכתא:  2016 באוגוסט

ביוני  25אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה מיום 

ראו דיווח מידי מיום  לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם. את מתן כתב השיפוי כאמור  2018

  על דרך ההפניה(. )מידע זה מהווה הכללה (062035-01-2018)מס' אסמכתא:  2018ביוני  28

 

 לדירקטורים ונושאי משרה מאחריות פטור כתב

 לרבותכתב פטור מאחריות לדירקטורים  הענקת האסיפה הכללית של החברה אישרה ,2015ביולי  2ביום 

החליט  2017ביולי  24 ביום .לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם

 בהתאםכתב פטור למנכ"ל  מתןלאשר  ,2017ביולי  20ועדת התגמול מיום  לאחר המלצת ,דירקטוריון החברה

 2018ביוני  27ביום  .2017 ביוני 12 מיום( לחוק החברות וזאת על אף התנגדות האסיפה הכללית 3)ג()272לסעיף 

ביוני  25אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה מיום 

ראו דיווח  לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם. את מתן כתב הפטור מאחריות כאמור 2018

לדוח זימון  (2)נספח ג'כ צורף כתב פטור מאחריות( 2018-01-062035)מס' אסמכתא:  2018ביוני  28מידי מיום 

  .(2016-01-104062)אסמכתא מס':  2016 באוגוסט 16אסיפה מיום 

 

 

   

 , מנכ"לארנון פרידמן  גיל גירון, יו"ר הדירקטוריון

 

------------------------------- 

 בע"מ אשדר חברה לבניה             

 

 2021, במרץ 16 תאריך :

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 פרק ה'
 דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
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 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אפקטיביות בדבר שנתי דו"ח

 :1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לב' 9לפי תקנה 
(, אחראית לקביעתה "התאגיד" :)להלןמ "בעאשדר חברה לבניה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

  הגילוי בתאגיד.על הדיווח הכספי ועל והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה 

 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , מנכ"ל;ארנון פרידמן .1

אחראי על הפתוח העסקי, ההתחדשות העירונית והבקרה עומר גוגנהיים, משנה למנכ"ל ה .2
 ;התקציבית

 ;, סמנכ"ל כספיםאור אריאלי .3

 אמנון מחרז, סמנכ"ל הנדסה; .4

 ;ומכירות רחלי בריזל, סמנכ"ל שיווק .5

 תמר הרציג פלד, סמנכ"ל פיתוח עסקי; .6

 .ומקרקעין סמנכ"ל תכנון, קורצברד אלמיכ .7

 
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע 

סביר נועדו לספק ביטחון  ואשר ידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגידבפועל את התפק
בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע  הדוחותבהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת 

שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד  בדוחותשהתאגיד נדרש לגלות 
 ובמתכונת הקבועים בדין.

 
הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 

 ים, בהתייחס לדרישת הגילוי.המתא
 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 
 תימנע או תתגלה. בדוחותמוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע 

 
 ועל ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

 הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה.
 

 הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח
בהכנסה  הדירקטוריון כללה: בקרות ברמת הארגון, בקרות על תהליך סגירת דוחות כספיים והכרה

 ובקרות כלליות על מערכות המידע.
 

 ה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל,בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצע
 הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 היא אפקטיבית. 2020בדצמבר  31בתאגיד ליום 
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 הצהרת מנהלים
 -דיים(, התש"ל( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיי1)ד()ב'9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

1970: 

 
 , מצהיר כי:ארנון פרידמןאני, 

 2020לשנת ( "התאגיד" :)להלן מ"בע אשדר חברה לבניהשל  תקופתיהבחנתי את הדוח  .1
 (;"הדוחות" :)להלן

 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .2
כללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנ

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל   .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;לתאריכים ולתקופות 

 

דירקטוריון  שללוועדת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון   .4
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 :הגילוי

 

תה של את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעל )א(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 
יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל 

 –ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

או מי שכפוף לו  יללכהל הבין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכל תרמית, בין מהותית ו )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  .5

 

, תחת פיקוחישל בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

 -וכן

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחי ו וידאתי קביעתם וקיומם קבעתי בקרות ונהלים, א )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

והצגתי  ,הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי )ג(
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית 

 .כאמור למועד הדוחות

 

 

 פי כל דין. לעאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, אין באמור לעיל כדי לגרוע מ

 

16-03-2021   

 ארנון פרידמן, מנכ"ל  תאריך
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 הצהרת מנהלים
לתקנות ניירות ערך )דוחות ( 2)ד()ב9לפי תקנה  הכספים הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום

 :1970 -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 כי: ה, מצהיראור אריאליאני, 

בע"מ אשדר חברה לבניה הכלול בדוחות של  ומידע כספי אחרבחנתי את הדוחות הכספיים   .1
 (;"הדוחות" :)להלן 2020( לשנת "התאגיד: ")להלן

אינם כוללים כל מצג  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות כספייםהלפי ידיעתי, הדוחות   .2
לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 
שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

 הדוחות;

משקפים באופן נאות, מכל  הכלול בדוחות חרכספי אמידע ולפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

התאגיד, של הביקורת  ולוועדתגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון   .4
 ת ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכני

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  )א(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

לרעה על יכולתו של ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

 –במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  )ב(
עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על  במישרין או מעורבים

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 -אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  .5

, תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

 -וכן

של בקרות ונהלים,  פיקוחיתחת קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )ב(
מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים  המיועדים להבטיח באופן סביר את

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

, ככל שהיא הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי )ג(
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; 

 גבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה. מסקנותיי ל

 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 

16-03-2021   

 אור אריאלי, סמנכ"ל כספים  תאריך

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 פרק ו'
הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 

 2020בדצמבר,  31המאוחדים המיוחסים לחברה ליום 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 
 

-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ג'9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 השנים משלוש אחת ולכל 2019-ו 2020 בדצמבר 31 לימים (החברה - )להלן אשדר חברה לבניה בע"מ של 1970

 הנפרד הכספי המידע. החברה של התקופתי דוחב נכלל ואשר 2020 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה
 בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו החברה. של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו
 ביקורתנו. על
 
 

 4%-וכ 1%-כלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של פעילות משותפת אשר נכסיה הכלולים במידע כספי זה מהווים 
מכלל  8%-כו 9%-כ, 9%-כ, והכנסותיה מהוות בהתאמה 2019-ו 2020בדצמבר  31מכלל הנכסים המאוחדים לימים 

, בהתאמה. הדוחות הכספיים 2018-ו 2019, 2020בדצמבר  31ההכנסות הדוח לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים 
של אותה פעילות משותפת בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא 

 על דוחות רואי החשבון האחרים. מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת
 
 

 הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על בישראל. מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת  ולבצעה

בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות 
של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תמספק
 
 

ג' לתקנות ניירות ערך 9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 .1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2021, במרס 16 
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 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
 
 המאוחדים הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

 31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 'ג9לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2020בדצמבר, 

 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(
 
 

 בדוחות המאוחדים. 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 
 
 



 אשדר חברה לבניה בע"מ
 על המצב הכספי יםהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 
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 בדצמבר 31ליום     
  2019  2020  מידע  
 אלפי ש"ח  נוסף  
       

       נכסים שוטפים
       

 224,727  282,250  1  מזומנים ושווי מזומנים
 184,254  118,785    השקעות לזמן קצר

 235,279  255,034    משועבדים השקעות לזמן קצר במסגרת ליווי בנקאי ופקדונות
 418,228  312,777    לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות

 22,251  26,760    חייבים ויתרות חובה
 1,101,145  1,295,394    מלאי בניינים למכירה

       
    2,291,000  2,185,884 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 944,143  743,603    לבניהקרקעות 
 52,017  60,043    הלוואות ויתרות חובה 

 11,702  10,209  5  הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות 
 101,506  213,100    נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו

 8,063  6,421    רכוש קבוע
       
    489,920  1,117,431 
       
    489,3,211  3,303,315 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 

  



 אשדר חברה לבניה בע"מ
 על המצב הכספי יםהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 
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 בדצמבר 31ליום     
  2019  2020  מידע  
 אלפי ש"ח  נוסף  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 240,021  447,765    ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים
 183,623  137,602    חלויות שוטפות של אגרות חוב

 127,474  151,371    מקדמות מרוכשי דירות
 97,842  100,034    התחייבויות לקבלני ביצוע, לספקים ולנותני שירותים

 23,402  28,676    הפרשות לגמר 
 1,327  1,814    הפרשה לתביעות משפטיות

 408,950  367,035    בגין עסקאות קומבינציה התחייבויות
 13,042  21,689    מסים שוטפים לשלם

 50,692  27,820    זכאים ויתרות זכות
       
    1,283,806  1,146,013 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 751,350  609,898    אגרות חוב
 547,932  426,067    הלוואות מתאגידים בנקאיים

 -  6,867  5  הלוואות שהתקבלו מחברות מוחזקות
 6,946  7,737    התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים לחברות מוחזקות

 3,754  2,105    התחייבויות אחרות
 474  599    התחייבות בגין הטבות לעובדים

 3,997  11,964  ה'4  מסים נדחים
       
    1,065,237  1,314,453 
       

       הון
       

 204,875  204,875    הון מניות
 109,218  109,218    פרמיה על מניות

 (3,104)  (3,104)    מניות אוצר
 75,000  7,100    שטר הון לבעלת השליטה בחברה 

 -  1,842    קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 460,670  325,465    יתרת רווח 

 (3,810)  (3,810)    קרן בגין עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
       
    446,862  842,849 
       
    489,3,211  3,303,315 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 

       2021במרס,  16
 אור אריאלי  ארנון פרידמן  גיל גירון  הכספייםתאריך אישור הדוחות 

 כספים סמנכ"ל  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   
 



 חברה לבניה בע"מ אשדר
 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לחברה יםהמאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2020  2019   2018 
 אלפי ש"ח  נוסףמידע   
         

 795,170  1,417,815  1,110,300    קרקעות ו מכירת דירותהכנסות מ
 2,343  2,912  1,934    הכנסות משכירות וניהול

         
 797,513  1,420,727  1,112,234    סה"כ הכנסות

         
 654,283  1,167,683  903,636    קרקעותת מכירת דירות ועלו

 134  95  128    עלות השכירות, אחזקת המבנים המושכרים וניהולם
         

 654,417  1,167,778  903,764    סה"כ עלות המכירות והשירותים
         

 143,096  252,949  208,470    רווח גולמי
         

 15,926  20,642  18,808    ושיווק הוצאות מכירה 
 32,392  35,212  37,310    וכלליותהוצאות הנהלה 

 240  10,422  240  ב'5ג', 5  הכנסות מעמלות ודמי ניהול מחברות מוחזקות
 3,394  741  2,561    אחרות, נטו הכנסות הוצאות

         
 98,412  208,258  155,153    תפעולי רווח

         
 (602)  11,241  (303)    הכנסות מימון

 (31,959)  (27,901)  (29,960)    מימון הוצאות
 (2,887)  (1,402)  93  ב'5  מימון בגין חברות מוחזקות, נטו (הוצאותהכנסות )

 10,256  (2,295)  (7,183)    מחברות מוחזקות  )הפסד( רווח
         

 73,220  187,901  800,711    רווח לפני מסים על ההכנסה
         

 15,865  41,031  28,974  ו'4  מסים על הכנסה 
         

 57,355  146,870  826,88    רווח נקי המיוחס לחברה
         

 57,355  146,870  826,88    סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 החברהמיוחסים לעל תזרימי המזומנים המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
  2020  2019   2018 
 אלפי ש"ח  

       של החברה תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 57,355  146,870  826,88  המיוחס לחברהרווח נקי 

       
של שוטפת   תזרימי מזומנים מפעילותלהצגת התאמות הדרושות 

       החברה:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
       

 450  2,756  2,952  פחת והפחתות
 28,135  27,979  21,974  , נטוהוצאות מימון

 4,591  (10,654)  8,682  )עלייה( בשווי תיק ניירות ערך סחיריםירידה 
 77  -  -  הפסד ממימוש רכוש קבוע

 51  -  1,842  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו
 (10,256)  2,295  7,183  חלק החברה בהפסדי )רווחי( חברות מוחזקות

 15,865  41,031  28,974  על ההכנסה מסים 
 84  208  125  בשל הטבות לעובדים, נטושינוי בנכסים 

 2,722  737  (486)  שערוך אגרות חוב
       
  246,71  64,352  41,719 
       

       :נכסים והתחייבויות של החברהשינויים בסעיפי 
       

 (748)  697  (5,268)  בחייבים ויתרות חובה ירידה )עלייה(
 (158,875)  (168,645)  105,451  בלקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות (עלייהירידה )

 (99,459)  3,500  237,706  למכירהבמלאי בניינים ירידה )עלייה( 
 19,532  51,505  23,897  במקדמות מרוכשי דירותעלייה 

לספקים ולנותני  לקבלני ביצוע, בהתחייבויותעלייה )ירידה( 
 24,221  (32,069)  2,552  שירותים

 (1,834)  6,469  5,761  עלייה )ירידה( בהפרשות לגמר ולתביעות משפטיות
והתחייבויות בגין עסקאות  בזכאים ויתרות זכות )ירידה( עלייה

 69,315  189,339  (61,946)  קומבינציה
       
  308,153  50,796  (147,848) 
       

       השנה בחברה עבור:מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       

 (40,543)  (48,529)  (50,450)  ריבית ששולמה
 3,358  1,536  1,284  ריבית שהתקבלה

 (9,436)  (10,593)  (11,777)  מסים ששולמו
 1,518  6,413  478  מסים שהתקבלו

 508  236  97  דיבידנד שהתקבל
       
  (60,368)  (50,937)  (44,595) 

ללא  שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 
 (93,369)  211,081  407,857  של החברה רכישת קרקעות

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

  



 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 החברהמיוחסים לעל תזרימי המזומנים המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019   2018 

 אלפי ש"ח  

       
 (749,361)  (56,522)  (218,162)  רכישת קרקעות לבניה

       
 (842,730)  154,559  189,695  שוטפת של החברה שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(מזומנים נטו 

       
       של החברה תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

       
 (917)  (447)  (597)  רכישת רכוש קבוע

רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ונכסים המוחזקים תמורה ממימוש 
 148  -  -  למכירה 

 (1,043)  45,611  3,377  , נטושינוי בהשקעה בחברות מוחזקות
 (2,685)  (182)  (19)  והשקעות אחרות לזמן ארוךבחובות עלייה 
 6,266  683  894  והשקעות אחרות לזמן ארוךבחובות ירידה 

 20,478  (134,218)  (19,755)  משיכת )הפקדת( פקדונות בתאגידים בנקאיים 
מימוש )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 

 104,436  (75,583)  55,587  נטו
       

 126,683  (164,136)  39,487  של החברה השקעה (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
       

       של החברה תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 237,213  378,795  -  תקבולים מהנפקת אגרות חוב )בניכוי הוצאות הנפקה(
 (164,575)  (183,470)  (183,012)  פרעון אגרות חוב

 517,488  -  139,500  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 (122,099)  (41,457)  -  הלוואות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים פרעון

 322,830  (111,543)  (53,621)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 -  -  (2,508)  פירעון התחייבויות בגין חכירה

 75,000  -  -  הנפקת שטר הון לבעלת השליטה בחברה
 -  -  (67,900)  פירעון שטר הון שהונפק לבעלת השליטה בחברה 

 -  -  (4,118)  פירעון ריבית בגין שטר הון שהונפק לבעלת השליטה בחברה 
 1,179  447  -  תמורה בגין מימוש אופציה לעובדים
 (32,000)  (25,000)  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

       
 835,036  17,862  (171,659)  של החברה מימון )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

       
 118,989  8,285  57,523  במזומנים ושווי מזומניםעלייה 

       
 97,453  216,442  224,727  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

       
 216,442  224,727  282,250  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

       
       
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 



 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 מידע נוסף
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  המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברהיתרת  .1

 
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 21,811  50,098   מזומנים למשיכה מיידית
 202,916  232,152   פקדונות לזמן קצר -שווי מזומנים 

     
  282,250  224,727 
 

 
 

  לחברה המיוחסים הפיננסיים הנכסיםגילוי בדבר  .2
 

  המיוחסים לחברה: IAS 39-לפירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם  א.
 

 הלוואות וחייבים 
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 184,254  118,785  נכסים פיננסים מוחזקים למסחר 
 235,279  255,034  פקדונות והשקעות בניירות ערך סחירים במסגרת ליווי בנקאי

 77,823  89,038   הלוואות וחייבים
     

  462,857  497,356 

 
 
  גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה .3

 
 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה .א

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 18,455  15,264  ריבית לשלם 
 5,848  5,287  הפרשה למענקים

 2,083  2,083  התחייבויות בגין חכירה
 237  300  הוצאות לשלם

 18  53  אחרים
     
  22,987  26,641 

 
 סיכון נזילות המיוחס לחברה .ב

 
 החברה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציבים חודשיים ויומיים.

 
מטרת החברה לשמור על איזון בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש במשיכות יתר מהבנק, 

 הלוואות מהבנק, אגרות חוב, חכירות מימוניות וחוזי רכישה באשראי. 
 

של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים  ןהפרעוהטבלה להלן מציגה את זמני 
 תשלומים בגין ריבית(: בסכומים לא מהוונים )כולל
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 )המשך( גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה .3

 

 2020בדצמבר,  31

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 3עד 

  שנים

שנים  3-מ
 4עד 

  שנים

שנים  4-מ
 5עד 

  שנים
 5מעל 
 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  
               

הלוואות מתאגידים 
 888,928  -  -  -  140,604  292,694  455,630  בנקאיים

התחייבויות לספקים 
 100,034  -  -  -  -  -  100,034  ולנותני שירותים

 22,987  -  -  -  -  -  22,987  ויתרות זכות זכאים
התחייבות בגין 

 40,655  -  -  -  2,496  19,051  19,108  עסקאות קומבינציה

 814,604  -  -  322,334  179,907  147,734  164,629  אגרות חוב

 2,105  -  -  -  -  2,105  -  התחייבויות אחרות
               

  762,388  461,584  323,007  322,334  -  -  1,869,313 
 

 2019בדצמבר,  31

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 3עד 

  שנים

שנים  3-מ
 4עד 

  שנים

שנים  4-מ
 5עד 

  שנים
 5מעל 
 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  
               

הלוואות מתאגידים 
 807,206  -  -  -  -  556,180  251,026  בנקאיים

התחייבויות לספקים 
 97,482  -  -  -  -  -  97,482  ולנותני שירותים

 26,641  -  -  -  -  -  26,641  ויתרות זכות זכאים
התחייבות בגין 

 64,966  -  -  -  9,813  23,964  31,189  קומבינציהעסקאות 

 1,031,425  -  322,334  179,906  147,734  164,700  216,751  אגרות חוב
               

  656,866  720,880  147,734  179,906  322,334  -  2,027,720 

 
בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  16בדבר אמות מידה פיננסיות המיוחסות לחברה ראו באור  .ג

 . 2020בדצמבר  31ליום 
 

 
)ללא סכומים בגין חברות  לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .4

)ללא סכומים בגין חברות  לחברהמוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 
 מוחזקות(

 

 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה
 
 החברהחוקי המס החלים על  .א

 

 1985-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד  2007פי החוק, עד לתום שנת -על
  המחירים לצרכן.

 
-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 2008בחודש פברואר 

, נמדדות התוצאות 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985
בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה לצורכי מס 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות 2007בדצמבר,  31שעד ליום 

 ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת
 (2007)לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס  ניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחתוה

  .2008החל משנת 
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)ללא סכומים בגין חברות  לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .4

)ללא סכומים בגין חברות  ברהלחמוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 
 )המשך( מוחזקות(
 

 
 החברהשיעורי המס החלים על  .ב

 
 .23%הינו  2018-ו 2019 ,2020ר מס החברות בישראל בשנים שיעו

 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 
 שומות מס המיוחסות לחברה .ג

 
 . 2017שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  לחברה

 
 הפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה .ד

 
י לצורכי מס בשנים הבאות לניכו הניתניםו הנדרשים לתשלום הפרשים זמניים אחריםלחברה 

נרשמו בדוחות  אלההפרשים בגין  מליון ש"ח. 52 -לסך של כ 2020בדצמבר,  31ליום  המסתכמים
  ח."מליון ש 12 -מסים נדחים בסך של כ הכספיים התחייבות

 
 מסים נדחים המיוחסים לחברה .ה
 

 המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:
 
 בדצמבר 31  

  2020  2019 

 ש"חאלפי   

     
 3,997  11,964  התחייבויות לא שוטפות

  11,964  3,997 

 
 ברווח או הפסדהמיוחסים לחברה הכלולים )הטבת מס( מסים על ההכנסה  .ו
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  

       
 6,801  21,926  32,621  מסים שוטפים

 10,885  19,055  (4,059)  מסים נדחים
 -  -  12,026  מסים נדחים בגין שנים קודמות

 (1,821)  50  (11,614)  קודמותבגין שנים מסים 
       
  28,974  41,031  15,865 
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 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .5
 

 יתרות עם חברות מוחזקות .א
 
 ההרכב (1
 

 בדצמבר 31    
    2020  2019 

 
 31ליום  שיעור ריבית 

 אלפי ש"ח  2020בדצמבר 
       

       שניתנו לחברות מוחזקות:הלוואות 
       

 בע"מ 38אשדר תמ"א 
 

-  4,768  4,154 
 2,013  -  2.62%  ( בע"מ1997אשדר ייזום ובניה )

 4,182  2,769  2.62%  אשדר ענב במבדיל בע"מ

 אשדר ענב בעמישב בע"מ
למדד  הדוהצמ 2.72% 

 1,347  2,672  רכןהמחירים לצ
 6  -  -  אחרים

       
    10,209  11,702 

       
       הלוואות שהתקבלו מחברות מוחזקות:  

       
 -  6,867  2.62%  ( בע"מ1997אשדר ייזום ובניה )

       
 
 
 החברהערבויות שניתנו על ידי  (2

 בדצמבר 31 
 2020  2019 
 ש"חאלפי  
    

 19,250  19,250 (לחברות מאוחדות )אערבויות 
 1,531,370  2,783,640 (ב)חוק מכר  ערבויות

 1,020,441  87,655 ערבויות ביצוע ואחרות )ג(
 
( 1997אשדר ייזום ובניה ) ,החברה נתנה ערבות בלתי מוגבלת בסכום לחברה מאוחדת (א)

מאוחדת ההגביל התאגיד הבנקאי את ערבות החברה לחברה  2018, מרסב 19בע"מ. ביום 
 .ש"ח )חלק החברה(מליון  19-כלולה לסכום של כבגין ערבות חברה 

 
)במסגרת עסקאות קומבינציה  קרקע לבעליו ערבויות חוק מכר שנמסרו לרוכשי דירות (ב)

להבטחת התחייבויות החברה כלפי רוכשי דירות במסגרת חוק המכר  ופינוי בינוי(,
מליון  2,784 -בסך של כ ,1974-ה)דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל"

  ש"ח.
 
ת עסקאות וערבויות אוטונומיות אשר נמסרו לבעלי קרקע במסגרו ביצועערבויות  )ג(

 .ש"חמליון  88 -של כ כולל בסך וערבויות ביצוע אחרות קומבינציה ופינוי בינוי
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 )המשך( הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .5
 

 מוחזקותעסקאות עם חברות  .ב
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
       

 240  10,422  240  (ג'5הכנסות מעמלות ודמי ניהול )
       

 (2,887)  (1,402)  93  בגין חברות מוחזקות, נטו (מימון הוצאותהכנסות )
       
 

 התקשרויות .ג
 

לחברה מוחזקת, אשדר תמ"א  משכנתו , שיווק, הנהלת חשבונותניהול החברה מעניקה שירותים של  
 אלפי ש"ח בשנה. 240בע"מ בתמורה לסך של  38

הכירה החברה בהכנסות מדמי ניהול משותפות מוגבלת נאות אשדר בת ים )המוחזקת על  2019בשנת   
   אלפי ש"ח. 10,182 -( בסך של כ88% -ידי החברה ב

 
 

 דיבידנד .6
 

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום  2018, בפברואר 14ביום  -
אלפי  561 -לכל מניה רגילה של החברה מתוכו סך של כ ש"ח 0.16-המהווה כח "אלפי ש 32,000של 

ש"ח חולק לחברה הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה הבת. היום הקובע נקבע ליום 
 .2018, בפברואר 28והדיבידנד שולם ביום  2018בפברואר,  21

 
אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום של  2019, במרס 19ביום  -

אלפי ש"ח  436 -לכל מניה רגילה של החברה מתוכו סך של כ ש"ח 0.12-המהווה כח "אלפי ש 25,000
 אפרילב 2יום הדיבידנד שולם במניות החברה בידי החברה הבת.  לחברה הבת כתוצאה מהחזקת וחולק
2019. 

 
אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום של  2021, במרס 16ביום  -

אלפי ש"ח  652 -לכל מניה רגילה של החברה מתוכו סך של כ ש"ח 0.18-המהווה כח "אלפי ש 37,500
 .כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה הבתחולקו לחברה הבת י

 
ה' בדוחות הכספיים המאוחדים של 20שטר הון, ראה ביאור  בדבר חלוקה בדרך של פדיוןלמידע  -

 .2020בדצמבר  31החברה ליום 
 
 

 
 
 

  
- - - - - - - - - - - - - - 
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 2021, במרס 16

 :לכבוד
 אשדר חברה לבניה בע"מחברת  הדירקטוריון של

 

 ,.נא.ג.

 מאימכתב הסכמה להכללת דוח רואה החשבון המבקר בדוח הצעת מדף בקשר לתשקיף המדף מחודש  נדון:ה

 )"החברה"( אשדר חברה לבניה בע"מ חברת  של 2020

על בסיס  המפורטים להלןהדוחות שלנו של אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( הננו להודיעכם כי 

 : 2020, מאיב 25תשקיף מדף של החברה מיום 

 31על הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לימים  2021במרס  16  דוח רואה החשבון המבקר מיום (1

 .2020בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2019-ו 2020בדצמבר 

 

צמבר בד 31על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים  2021במרס  16דוח רואה החשבון המבקר מיום  (2

ג' לתקנות 9לפי תקנה  2020בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2019-ו 2020

 .1970 –ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 

 על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של 2021במרס  16דוח רואה חשבון המבקר מיום  (3

 .2020בדצמבר  31החברה ליום 

 

 

    

 בכבוד רב, 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון
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