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 לכבוד
 רשות ניירות ערך
 22רחוב כנפי נשרים 

 ירושלים

 לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 2רחוב אחוזת בית 
 אביב -תל

 
 

 א.ג.נ.,
 

 2017דו"ח התקופתי של החברה לשנת בטעות סופר   תיקוןהנדון: 

)מס'  29.3.2017, כפי שפורסם ביום 2017ח התקופתי של החברה לשנת "לדו ןמצורף בזאת תיקו
חלק א' ל טעויות סופר תיקונימספר  ובו"(, ח התקופתי"הדו( )להלן: "2018-01-032302אסמכתא: 

יות הסופר התגלו במהלך הכנת הדוחות הרבעוניים של וטע דו"ח התקופתי.)תיאור עסקי החברה( ל
 . החברה

 פרויקטים שאינם מהותיים מאוד –דו"ח התקופתי עסקי החברה ב תיאורפרק ל )ב(.54.1סעיף 
 

כנסות, עלויות והמחירים על הנתונים  – 2017טבלת "פרויקטים בהקמה ליום האחרון של שנת 
  שלהלן. תוחלף בטבלה באלפי ש"ח"  -בפרויקט

 
 :2017ל החברה לשנת נערכו התיקונים שלהלן ביחס לטבלה שצורפה בדו"ח התקופתי ש הרצ"בטבלה ב

, נרשמו הסכומים סופר נפלו בה טעויות ש, )השורה האחרונה בטבלה( שורת הסה"כ הכלליב .א
  . הנכונים

יקטים יודגש כי הסכומים הרשומים בשורות הסה"כ של הפרויקטים הלא מהותיים והפרו
 הסה"כ הכללי בלבד. נפלו בשורת הסופר טעויות וכי  ,המהותיים מאד הינם נכונים

עמודות, שכן אין בהם צורך  4-בשורת הסה"כ של פרויקטים לא מהותיים הוסרו סכומים ב .ב
 )עמודות מחירים ממוצעים(. 
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 בכבוד רב,

 מי.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"
 יטו, אי נורית טוע"

משנה למנכ"ל ומנהלת הכספים
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 עלויות יתרת 31.12.2017 ליום עד בפרויקט בפועל שהושקעו עלויות שם
 צפויות

 חתומים, מחוזים  הכנסות
 שנת של האחרון ליום נכון

 הדיווח

 לגביו נחתם שטרם מלאי
 ליום מחייבים מכירה חוזי

31.12.2017 

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

 

 

 קרקע
 היטלים
 פיתוח

 מימון עלויות בנייה
 שהוונו

 לפרויקט

 שטרם אחרות
 ליום הושקעו

31.12.2017 

 מקדמות
 שנתקבלו

 יתרת
 סכומים

 לפי לקבל
 חוזים

 הכנסות צפי
 מהמלאי

 מכור הבלתי

 ממוצע מחיר
 לפיו למ"ר
 צפי חושב

 של ההכנסות
 המלאי

 מכור הבלתי

 מיום
 עד 1.1.2018

28.02.18 

 בשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2017 

 בשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2016 

 

  מהותיים לא פרויקטים 

  7 9 -  10 13,623 6,734 13,332 6,660 408 118 15,896 2,315 154 מגרש אופקים 

  -  7 7 8 27,368 744 137 17,201 169 73 712 2,217 168 מגרש אופקים 

  7 9 8 10 1,238 7,351 34,958 6,680 1,635 23 22,938 3,046 192 מגרש אופקים 

  -  7 10 9 10,658 16,328 5,494 14,562 669 100 7,151 2,051 149+185 מגרשים אופקים 

 

 מגרש )סיטי טאוורס דמרי
2) 

41,878 29,586 7,807 5,330 100,274 11,796 40,244 205,106 17 18 16 15 
 

  12 10 13 11 81,754 16,030 25,480 37,867 2,183 525 28,225 19,576 308 מגרש אשקלון 

  10 9 11 11 31,455 19,647 25,904 5,539 1,562 1,144 31,202 13,846 ג בברנע דמרי 

  10 10 10 10 106,787 33,671 22,350 91,412 2,008 474 23,762 23,904 א גנים קרית 

  11 11 11 11 16,463 31,426 24,285 9,713 1,619 764 33,172 4,451 ב 2 בחריש דמרי 

  -  10 9 9 72,901 7,901 -  40,930 624 146 10,925 11,687 א שלב 3 חריש 

  -  12 11 8 40,397 16,383 13,880 31,353 1,131 192 13,762 7,064 704-703 מגרשים דמרי 

  14 16 13 16 135,035 55,960 25,636 61,991 3,058 9,329 30,768 55,724 103 מגרש וילאגו 

  14 15 16 16 77,643 56,757 60,867 57,555 4,752 8,346 31,289 56,205 104 מגרש וילאגו 

  19 16 14 18 82,982 37,836 9,434 41,293 1,469 4,442 20,038 39,843 1 ןבני 1016 מגרש נתניה 

  -  -  -  18 146,519 -  -  52,158 621 4,715 15,969 43,665 2 בנין 1016 מגרש נתניה 

  -  -  -  18 142,064 -  -  58,295 633 4,686 8,584 42,152 3 בנין 1016 מגרש נתניה 

  12 14 15 13 30,821 34,454 51,447 11,122 3,176 4,463 48,449 25,692 א דמרי קדמת 

  12 12 13 14 39,536 67,325 82,921 14,896 5,178 6,822 83,912 41,989 ב דמרי קדמת 

  11 11 10 8 15,927 17,316 14,739 9,049 1,095 432 20,033 1,704 דמרי נופי 

  -  9 10 11 105,840 14,744 6,598 7,8594 649 671 15,061 29,035 קוטג'ים גת כרמי 

  7 9 -  -  -  3,123 28,291 2,898 1,263 (113) 18,224 2,170 503 מגרש דמרי שדרות 

  10 11 11 -  -  8,717 21,644 8,904 611 77 10,715 2,215 ספיישל דמרי-שדרות 

  -  10 10 10 5,0121 17,369 17,240 21,119 717 12 11,606 3,155 ספיישל דמרי-שדרות 

      1,399,129 510,060 496,433 749,330 40,560 55,248 531,979 475,584 סה"כ 
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 עלויות יתרת 31.12.2017 ליום עד בפרויקט בפועל שהושקעו עלויות שם
 צפויות

 חתומים, מחוזים  הכנסות
 שנת של האחרון ליום נכון

 הדיווח

 לגביו נחתם שטרם מלאי
 ליום מחייבים מכירה חוזי

31.12.2017 

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

 

 

 קרקע
 היטלים
 פיתוח

 מימון ותעלוי בנייה
 שהוונו

 לפרויקט

 שטרם אחרות
 ליום הושקעו

31.12.2017 

 מקדמות
 שנתקבלו

 יתרת
 סכומים

 לפי לקבל
 חוזים

 הכנסות צפי
 מהמלאי

 מכור הבלתי

 ממוצע מחיר
 לפיו למ"ר
 צפי חושב

 של ההכנסות
 המלאי

 מכור הבלתי

 מיום
 עד 1.1.2018

28.02.18 

 בשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2017 

 בשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2016 

 

  )א(מאד מהותיים פרויקטים 

  49 54 -  56 172,351 30,112 19,199 19,551 1,618 12,744 26,728 61,886 א' שלב ממילא 

  -  -  -  -  59,876 10,985 2,661 12,881 609 5,524 11,134 21,735 ב' שלב ממילא 

  -  8 8 12 215,401 136,710 08281, 200,528 4,302 3,397 40,408 93,915  העין ראש 

      447,628 177,807 102,942 232,960 6,529 21,665 78,270 177,536 סה"כ 

      1,846,757 687,867 599,375 982,290 47,089 76,913 610,249 653,120 כללי סה"כ 
                               

  נוחות. מטעמי זו לטבלה צורפו מאוד מהותיים פרויקטים לגבי הנתונים .התאגיד עסקי תיאור פרקל 4.1.7 סעיף ראו מאוד, ותייםמה פרויקטים לעניין נוספים לפרטים )א( 
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