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  רמת אפעלקרקע בעם דיווח מיידי בקשר  :הנדון
 

, 2019בספטמבר  26 ,2018בפברואר  27 ,2018בפברואר  13מימים ה רבשל הח יםדייהמי יםבהמשך לדיווח

בבעלות בקשר עם קרקע  ,20211בנובמבר  28-ו 2021באוקטובר  7, 2021באוגוסט  8, 2020 סטבאוגו 19

שהינה חלק מתכנית בניין עיר להקמת שכונת  בר"ג, רמת אפעללשכונת דרומית , ושותפותיה החברה

 ושותפותיה חתמו החברה ,2022 בינואר 3 יוםבהחברה מודיעה בזאת כי , ("יתכנהת"מגורים חדשה )להלן: 

תו נחתם בעבר הסכם יושא ולשותפותיה קשור לחברה שאינו) צד ג' עם ( על הסכם33.3%)חלק החברה 

בסמוך למקרקעי החברה  ,התכנית ינו בעל זכויות במקרקעישה ,(לשיתוף פעולה לקידום התכנית

מתוך  בקרקע בדרך של העברת זכויותלפיצוי תהיינה זכאיות שותפותיה ברה ולפיו הח ,נפרדב ,יהושותפות

וטרם הפיצוי בכסף של המדויק של הפיצוי בקרקע ו טרם נקבע היקפו .בכסףלפיצוי ו מקרקעי צד ג' בתכנית

י וכל אלה יקבעו ע" שותפותיהה וללחבר' גתמהיל המגרשים שאליהם ייוחדו הזכויות שיועברו מצד  נקבע

הצדדים . מנגנון הקבוע בהסכם לשיתוף פעולהל התאםב, ימים 60 -שהוסכם ע"י הצדדים תוך כשמאי 

 בקרקע יותת הזכוהעבריבצעו הצדדים את  ,סופית של השמאיהקביעה הלאחר  ,יום 30כי בתוך  התחייבו

  קביעת השמאי.בהתאם ל

 

   מהותיים לחברה. י בכסףהפיצוי בקרקע והפיצועל פי הערכת החברה 

 

בחוק ניירות ו כהגדרת ,מהווה מידע צופה פני עתיד ,פרק הזמן עד לקביעת השמאילע האמור ביחס המיד

 הערכה בלבד והוא מבוסס על נתונים המצויים בידי החברה נכון הווה. מידע זה מ1968- "חתשכ ערך

פיכך , לבשליטתה של החברהתונים עתידים אשר התממשותם אינה ודאית ואינם למועד זה וכן על נ

 מכפי שנצפה, וזאת בין היתר או חלקי שונהבאופן  עשויות שלא להתממש או להתממש הערכות כאמור,

, וכן אי קבלת אישורים נם תלויים בחברהיאש םימרוג לשב ו/או ההחברעקב גורמים שאינם בשליטת 

  .לעיל ראו שיתקבלו בהיקף או במתכונות שונים מהמתוא וההסכמות הנדרשים

 

 בברכה,

 ר חברה לבניה בע"מאשד

ע"י ארנון פרידמן, מנכ"ל וע"י אור 

 סמנכ"ל כספיםריאלי, א
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