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 החברה  נכלל בדיווחימידע הנכלל במצגת ואשר טרם  בדבר  דיווחהנדון: 

  

 רצ"ב מצגת חברה.   

המצגת נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד והיא אינה יכולה להחליף עיון בתשקיף והדוחות   .א

השנתיים, הרבעוניים והמיידים שפרסמה החברה, הכוללים את המידע המלא והמחייב 

ת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של קבל םאודות החברה וניירות הערך שתציע, בטר

 החברה. 

האסטרטגיה העסקית של החברה המוצגת במצגת נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות  .ב

 בעתיד בין היתר בהתחשב בתנאי השוק והחלטות דירקטוריון החברה.

  . מידע כאמור1968-המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח .ג

, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים כולל

ו/או גרפים ו/או טבלאות, המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם 

אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא  

משות משמעותיים. מידע כאמור הנו בלתי ודאי, בלתי ניתן התמ-יכפוף מטבעו לסיכוני א

להערכה מדויקת מראש, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון 

המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים 

אשר אינם מצויים פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ו המשפיעים על

 בשליטת החברה.

ברמת  קיימים נתונים אשר נכללים במצגת זו לראשונה בנוגע לפעילות החברה או שהוצגו  .ד

  . מאשר מופיע בדיווחי החברה שוניםבפילוח או פירוט 

 לעניין זה ראה:

 "ד בפילוחים שונים. יח היקף -3שקף  .1

ותשואת  מניהמחיר הב וכן השינוי התקופתי , מדדיםווי החברה בבורסהש -5שקף  .2

 . הדיבידנד

 עמודת עודפים צפויים.  אופן תצוגת -9שקף  .3

 . תצוגה גרפית של נתונים פיננסיים -15-11 שקפים .4

 . חת הכותרת "דגשים נוספים"מידע ת, מספר יח"ד שנמכרומידע בדבר  -17שקף  .5

 שים שנמכרו במצטבר.  מידע בדבר כמות מגר -18שקף  .6

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 . פרויקטמידע על סטטוס ה -20שקף  .7

 מספר יחידות שנמכרו למועד פרסום המצגת.מידע בדבר  -21שקף  .8

 "ד שנמכרו. מספר יחמידע בדבר  -22שקף  .9

 מידע בדבר מספר יח"ד שנמכרו.  -23שקף  .10

 .  מידע בדבר היקף יחה"ד -24שקף  .11

 מידע בדבר שיעור תפוסה.  -30שקף  .12

  .NOIלגבי ע מיד -31שקף  .13

 . 202090.30.ום ה ליהשקעה מצטברת ויתרה להשלמ -32 קףש .14

 

 

 בכבוד רב,

 

 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ       

 מזכירת החברה , שרון גיגי מרקוסע"י        



מצגת משקיעים
2020נובמבר 

ד"בס



מידע צופה פני עתיד

.מוסדייםמשקיעיםבפנילהציגהחברהבכוונתאשרמצגתב"רצ

,השנתייםוהדוחותבתשקיףעיוןלהחליףיכולהאינהוהיאבלבדונוחותתמציתלשםנערכההמצגת

וניירותהחברהאודותוהמחייבהמלאהמידעאתהכוללים,החברהשפרסמהוהמיידיםהרבעוניים

.החברהשלערךבניירותהשקעהבדברהחלטהקבלתבטרם,שתציעהערך

ביןבעתידלהשתנותועשויההמצגתלמועדנכונהבמצגתהמוצגתהחברהשלהעסקיתהאסטרטגיה

.החברהדירקטוריוןוהחלטותהשוקבתנאיבהתחשבהיתר

,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת

או/וגרפיםאו/ואיוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין

בשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסים,טבלאות

התממשות-אילסיכונימטבעוכפוףוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברה

איאווהתממשותו,מראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהנוכאמורמידע.משמעותיים

מהתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעהתממשותו

להערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבה

.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראש

2



כרטיס ביקור  

3

ד"יח1,848

פרויקטים בביצוע

ד"יח1,435

**פרויקטים בתכנון

ד"יח11,547

ד"יח
עתודות קרקע

ד"יח4,150

-התחדשות עירונית

38א"ותמפינוי בינוי 

18,980
ד בפרויקטים בארץ"יח

*בשלבי ביצוע ותכנון שונים

ד "יח1,611מתוכן , ד"יח17,112חלק החברה הינו . הנתונים כוללים את חלק השותפים. 30.9.2020הנתונים המוצגים בשקף זה הינם נכון ליום *

.  (כולל חלקם של בעלי הזכויות בקרקע)ד התחדשות עירונית "יח3,703-ד עתודות קרקע ו"יח10,362, ד בתכנון"יח1,435, בביצוע

.2021ועד סוף שנת 42020פרויקטים בתכנון הינם פרויקטים שהחברה צופה שביצועם יחל מרבעון **



אסטרטגיה עסקית ומודל תפעולי

4

היקף פעילות  

בפיזור גיאוגרפי

רחב

ביצוע עצמי

הגדלת שיעור הרווחיות 

בפרויקט בהשוואה לבניה 

באמצעות קבלני מפתח

החזקת מלאי 

קרקעות
בהיקף המספיק למספר  

שנים של עבודה



מניית החברה נכללת

90א "במדד ת
2.041נסחרת בשווי 
ח"מיליארד ש

(19/11/2020נכון ליום )

ח החברה  "סדרות אג
מדורגות

A1בדירוג 

מדיניות חלוקת  
דיבידנד של

(אופק דירוג יציב)

דמרי בשוק ההון

5

תשואת דיבידנד

מהרווח הנקי1/3

(המזומניםלתזריםבכפוף )

שינוי תקופתי במחיר המניה

2019

110.16%1.13%

30.09.20 2018

9.98%-

2018

3.34%4.17%

2019 2017

3.23% 9.67%

*19.11.20

.bizportalי נתוני אתר "ועפה"מאיי נתוני החברה המפורסמים באתר "עפ

.  31.12.2019-השינוי ביחס ל*



***פרויקטים בתכנון

30.09.2020נכון ליום פרויקטים בישראל 

ד-שלב ג3חריש 

נתניה, 2+3בניינים 1016מגרש 

**,*'גבעתיים שלב א

*ירושלים, ממילא

אשדוד, טאוורדמרי

אשקלון  , 507-508' ברנע מג

קריית גת, 1-3כרמי גת בניינים 

נתיבות, 701-703מגרש 

אופקים, בנייה רוויהדמריאפיקי 

*באר שבע', קריית גנים שלב ב

אופקים, ים'שכונת הפארק קוטג

אשקלון, 601ברנע מגרש 

קריית גת, כרמי גת צפון

6

פרויקטים בביצוע

ד"יח140| 

ד"יח118|  

ד"יח144|  

ד"יח60|  

ד"יח119|  

ד"יח168|  

ד"יח204|  

ד"יח312|  

ד"יח69|  

ד"יח272|  

ד"יח48| 

ד"יח112| 

ד"יח82| 

אשדוד', פינוי בינוי הרב שאולי שלב א

גבעת שמואל, 14מגרש 

נתניה, עיר ימים

אשקלון, עיר היין

אשקלון, מרינה

נתיבות, 1רמות יורם מתחם 

באר שבע, שכונת הפארק

ד"יח171| 

ד"יח108|  

ד"יח128|  

ד"יח326|  

ד"יח327|  

ד"יח230|  

ד"יח145|  

אופקים

אשדוד

אשקלון

באר שבע

חריש

נתיבות

נתניה

גתקרית

ירושלים

גבעתיים

.כולל חלק שותפים*

למידע נוסף  . 50%חלק החברה . ד דירות לבעלי הזכויות והיתר לשיווק"יח37ד ימסרו "יח144מתוך . פרויקט פינוי בינוי**

.להלן23ראה שקף 

.2021ועד סוף שנת 42020פרויקטים בתכנון הינם פרויקטים שהחברה צופה שביצועם יחל מרבעון *** 

גבעת 

שמואל



30.09.2020נכון ליום פרויקטים בישראל 

**אשדודר"מע

מרינה אשדוד

**באר שבע, האורגים

*באר שבע, גניםקרית

כרמי גת צפון

נתיבות, 3רמות יורם מתחם 

**חדרה

**,*חדרה קומבינציה

נתניה, 1מגרש 

אופקים

שדרות, שכונת המוסיקה

בת ים משרדים ומגורים

15גבעת שמואל מגרש 

באר שבע, שכונת הפארק

תל אביב, שלביםסלמה

7

ד"יח835|  

ד"יח54|  

ד"יח480|  

ד"יח1,528|  

ד"יח343|  

ד"יח184|  

ד"יח2,340|  

ד"יח2,340|  

ד"יח174|  

ד"יח594|  

ד"יח325|  

ד"יח225| 

ד"יח74| 

ד"יח145| 

מסחר  , מגורים| 
ותעסוקה

עתודות קרקע

.ר'מ100,000בתוספת זכות לשטחי מסחר ותעסוקה בהיקף העולה על . כולל חלק שותפים*    

.  ע טרם אושרה"התב. היחידות כפופות לקבלת אישורים. מספר היחידות המוצג הינו מידע צופה פני עתיד**  

טרם סיימה הטיפול בתנאים מקדמיים הנדרשים לאפשר י"ורמהואיל , החברה טרם שילמה את התמורה והפיתוח בגין הקרקע*** 

.הבעלות על הקרקע טרם הועברה. המכירה

אשדוד

באר שבע

גתקרית

ביאליקקרית

חדרה

נתניה

אופקים

שדרות

. החברה נמצאת בהליכי תכנון ביחס למספר קרקעות המוצגות לעיל במסגרתם יתווספו זכויות בניה ביחס לזכויות הקיימות

.2019לדוח התקופתי לשנת ( ד)4.1.5ל ראה סעיף "לפרטים נוספים בדבר סטטוס תכנון לעתודות הקרקע הנ

**תל אביב, 4בבלי מגרש 

תל  ,5+6בבלי מגרשים 

**אביב

***אפיקי הנחל אופקים

***קריית ביאליק

ד"יח252| 

ד"יח58| 

ד"יח849| 

ד"יח747|  

רכישות קרקע

תל אביב גבעת 

בת יםשמואל



30.09.2020נכון ליום פרויקטים בישראל 

1פתח תקוה

2אשדוד, הרב שאולי

1,4גבעתיים', שלב ב

אור יהודה

3נתניה

3אשדוד, אחד העם

6בת ים

8

ד"יח750| 

ד"יח513| 

ד"יח144| 

ד"יח808| 

ד"יח553| 

ד"יח573| 

ד"יח234| 

התחדשות עירונית

פתח תקוה

כולל חלק שותפים1
.ד מוצג בפרויקטים בתכנון לעיל"יח171בפרויקט הכולל ' שלב א2
.ע טרם אושרה"התב. היחידות כפופות לקבלת אישורים. מספר היחידות המוצג הינו מידע צופה פני עתיד3
.להלן23לפרטים נוספים ראה שקף 4
.יחידות296סך יחידות יזם הינו 38א "בפרויקטים של תמ5
.או מלונאות/תעסוקה ו, לשטחי מסחרר זכות "מ7,000בתוספת 6

אשדוד

תל אביב  

נתניה

בת ים
גבעתיים
אור יהודה

.2020שנתשלתקופתייםלדוחות(ו)4.1.5סעיףראהל"הנעירוניתלהתחדשותהפרויקטיםסטטוסבדברנוספיםלפרטים

.ד"יחאלפישלבהיקפיםשוניםבשלביםעירוניתהתחדשותבפרויקטיטיפולהחברהמקדמתבנוסף

.עתידפניצופהמידעהינוהמוצגהיחידותמספר

ד"יח202| 

ד"יח96| 

ד"יח36| 

ד"יח184| 

ד"יח138| 

ד"יח112| 

ד"יח85| 

כ יחידות"סהיחידות לפינוי

538א "תמ

א"תאנטיגונוס

א"ת' בן סרוק א

א"ת' בן סרוק ב

א"חוני המעגל ת

א"ת' אפינלס

א"ת' בפינלס

א"ת' גפינלס

א"ת' משה שרת א

א"ת' משה שרת ב

א"יהודה גור ת

א"תפראנקל

א"ארלוזורוב ת

א"עמק ברכה ת

סמטת נחל גבעתיים

ד"יח27| 

ד"יח40| 

ד"יח41| 

ד"יח55| 

ד"יח27| 

ד"יח28| 

ד"יח27| 

ד"יח24| 

ד"יח36| 

ד"יח24| 

ד"יח46| 

ד"יח68| 

ד"יח81| 

ד"יח51| 



(2022הרוב עד וכולל שנת )הכנסות ורווחיות צפויה בשנים הקרובות במצטבר, היקפי ביצוע
ח"במיליוני ש31.12.2019הנתונים הכספיים נכונים ליום 

מלאי בביצוע ובתכנון, נתונים כספיים של מלאי דירות

9

שלעבודהתכניותאו/ותחזיות,הנחותעלמתבססיםושיעורובפרויקטיםהצפויהגולמיהרווח,הצפויותהעלויותסך,הצפויותההכנסותלסךביחסבטבלההמפורטהמידע

הצפויותההוצאותהערכתוכיבפרויקטיםהמכירהמחיריעלמבוססתהצפויותההכנסותהערכתכיעודיובהרזהבהקשר.במלואםיתממשוכיוודאותאיןאשר,החברה

הרווח,הצפויותהעלויות,הצפויותההכנסות.החברהשערכהכלכלייםותחשיביםחתומיםהסכמיםעלהיתרביןמבוססת(בחלקהאוכולהידועהאשרהקרקעעלותמלבד)

בין,חלקןאוכולן,תתממשנהלאכאמורשלההעבודהתכניותאוהחברהתחזיותאם,בטבלההמפורטמהמידעשוניםלהיותעלוליםבפועלושיעורובפרויקטהצפויהגולמי

.בלבדהחברהחלקאתמשקפותהמוצגותוההכנסותהעלויות.2019לשנתהתקופתיח"בדוהחברהעסקיתיאורבפרק4.1.12בסעיףהאמוריםהסיכוןגורמיעקב,היתר

כ"סה

דירות  

גמורות

מלאי

בביצוע

מלאי

בתכנון

עודפים

סך רווח

גולמי צפוי

עלויות

צפויות 

הכנסות  

צפויות 

יחידות  

שנמכרו ליום 

31.12.2019

מספר יחידות  

בביצוע  , גמורות

ובתכנון ליום  

31.12.2019

רווח גולמי  

שהוכר מתוך 
סך רווח

*גולמי צפוי

שיעור

הרווח הגולמי

רווח גולמי  

שטרם הוכר

319

1,385

59

73

767

874

34

156

1,982

2,386

248

229

2,749

3,260

282

667

717

50

116

2,186

2,521

219

178

178

32%

28%

12%

73

589

696

34

1,763



נתונים פיננסיים



(ח"מיליוני ש)30.09.2020|נתונים פיננסיים עיקריים 

11

582

974

1,761

609

74

נכסים

1,289

1,362

939

410

התחייבויות  
והון

נכסים  , מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחריםלקוחות חייבים ויתרות חובה, פיננסים

ן להשקעה"נדל

מקרקעין 
ח  "ומקדמות ע
מקרקעין

בניינים בהקמה  
ומלאי דירות למכירה

אגרות חוב

התחייבויות 
אחרות

הון

אשראי מתאגידים 
בנקאים ונותני 
אשראי אחרים

4,000|כ התחייבויות והון "סה4,000|כ נכסים "סה

עיקרי דוח תזרים מזומנים עיקרי דוח רווח והפסד

(539)פעילות שוטפת

(69)פעילות השקעה

579פעילות מימון

במזומנים( קיטון)גידול 

ושווי מזומנים לתקופה שהסתיימה ביום  

2020בספטמבר 30

(28)

1-9/20201-9/20192019

727718971הכנסות

209176258רווח גולמי

28.7%24.5%26.5%רווח גולמי% 

151158217רווח תפעולי

8597139רווח נקי



מכירות

12

640 

432 

542 

286 

499 

2017 2018 2019 30.09.19 30.09.20

881 

643 

814 

448 

652 

2017 2018 2019 30.09.19 30.09.20

ח"מכירות במיליוני שמכירות יחידות בארץ

.  הנתונים כוללים חלק שותפים*



הכנסות ורווחיות

13
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718 727 
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(ח"מיליוני ש)רווח גולמי ושיעורו 

(ח"מיליוני ש)רווח נקי

(ח"מיליוני ש)מחזור הכנסות 

EBITDA(ח"מיליוני ש)

ח  "מיליון ש11-ו2019ח בשנת "מיליון ש29ן להשקעה בסך "כולל רווח ממימוש מכירת נדל* 

.2017בשנת 

191 

259 234 

166 172

20%

25% 24% 23% 24%
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*
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הון עצמי ודיבידנד

14

771 760 
832 

1,097 

1,229 1,282

150 178 

213 

248 

298 
333 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

2015 2016 2017 2018 2019 30.9.20

הון עצמי דיבידנד מצטבר

(ח"מיליוני ש)הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה 
סכום חלוקת דיבידנד  

לאורך שנים

30 2015

28 2016

35 2017

35 2018

2010דיבידנד מצטבר מתייחס לדיבידנד שחולק החל משנת •

.

50 2019

35 2020



(ח"מיליוני ש)30.9.2020|ח "לוח סילוקין אג

15

ח"פריסת תשלומי קרן אג
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פרויקטים נבחרים למגורים



ב+אשלב -קריית גנים |באר שבע 

יחידות' מס

30.09.20מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

31.12.19מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

(ח"באלפי ש)כ הכנסות צפויות "סה

(ח"באלפי ש)רווח גולמי צפוי 

שיעור הרווח הגולמי

מועד אכלוס משוער

17

דגשים נוספים

2,070-בקרקע להקמה של כ, יחד עם חברת אזורים, החברה מחזיקה▪

.יחידות דיור

.הנתונים הכספיים הינם לפי חלק החברה. 50%חלק החברה הינו ▪

.  החברה החלה שיווק', נחתם הסכם ליווי של שלב ב▪

 |272 |272

|179|6

|127|-

 |161,843 |164,652

|33,650 |37,549

 |21%|23%

 |2020|2022

שלב בשלב א

הראשוןשלבבנייתהסתיימה2020שנירבעוןבמהלך▪

נכוןד"יח179נמכרומתוכן,ד"יח272שלבהיקףבפרויקט

.30.09.20ליום



אופקים חדשים|אופקים 

18

זכויות החברה במקרקעין

דיוריחידות200,קרקעצמודותדיוריחידות388לבנייתקרקע▪

.ותעסוקהמסחרבייעודר"מ3,490וכןמגוריםד"יח6,מיוחד

מגרשיםמכירת

ליוםנכון.באופקיםעצמיתלבניהמגרשיםמממשתהחברה▪

מגרשים60מתוכם,מגרשים93במצטברנמכרו30.09.2020

.2020לשנתהראשוניםהחודשיםתשעתבמהלך

.בסמכות ועדה מחוזית לשינוי ייעוד מדיור מיוחד לבניה רוויהע"תבהחברה מקדמת שינוי . בתוקףע"תב



ר דרום"מע|אשדוד 

19

דגשים אודות הפרויקט

תגדלנה,התכניתשתאושרככל,ר"המעבמקרקעיהחברהזכויות,מקדמתי"שרמהמפורטתהתכניתפיעל▪

.ומשרדיםמסחרשטחיוכןכיוםלההקיימותד"יח135-ללזכויותמעברנוספותדיוריחידות700-בכ

התוכניתאתלהתנגדויותהפקידהדרוםמחוזובנייהלתכנוןהמחוזיתהוועדה1.1.2020ביום:התכנוןסטטוס▪

.בהתנגדויותלדיוןמועדלקביעתוממתיניםהמפורטתלתכניתהתנגדויותהוגשו.המפורטת

.2019לשנתהתקופתיח"בדוהחברהעסקיתיאורבפרק35בעמוד1שולייםהערתגםראהנוספיםלפרטים▪



פרויקט פינוי בינוי-הרב שאולי |אשדוד 

20

דגשים אודות הפרויקט

.דיוריחידות684יבנובמסגרתובינויפינויפרויקט▪

.שיתפנודירותלבעלייינתנודיוריחידות152▪

'אבשלב100%הינוהדייריםחתימותשיעור▪

.הפרויקטביתר94%-ו

ד"יח56הכולל',אלשלבבניההיתרקיבלההחברה▪

.לשיווקד"יח115-ולפינוי

ד"יח50החברהמכרההמצגתפרסוםלמועדנכון▪

.מוקדמתבמכירה

בהריסתהחלההחברההמצגתפרסוםלמועדנכון▪

.הפרויקטשל'אבשלבהקיימיםהבניינים



ממילא|ירושלים 

יחידות' מס

30.9.20מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

נוספות שנמכרו למועד פרסום המצגת' יח' מס

31.12.19מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

(ח"באלפי ש)כ הכנסות צפויות "סה

(ח"באלפי ש)רווח גולמי צפוי 

שיעור הרווח הגולמי

מועד אכלוס משוער

21

|60

|23

 |4

|21

|287,910

|123,383

|43%

בהתאם לקצב המכירות בפרויקט|

דגשים נוספים

הכספייםהנתונים.51.15%-כהינוהחברהחלק▪

.החברהחלקלפיהינם

ראה,ממילאמאודמהותיפרויקטבדברנוסףלמידע▪

החברהעסקיתיאורלפרק47בעמוד4.1.7סעיף

.2019לשנתהתקופתיח"בדו



(1016מגרש )ספיריטדמרי |נתניה 

2+3בניינים -יחידות ' מס

30.09.20מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

31.12.19מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

(ח"באלפי ש)כ הכנסות צפויות "סה

(ח"באלפי ש)רווח גולמי צפוי 

שיעור הרווח הגולמי

מועד אכלוס משוער

22

 |118

|29

|17

|314,462

|77,000

|24%

|2020-2021

הבנייןבנייתהסתיימה2019שנתבמהלך▪

,ד"יח52שלבהיקףבפרויקטהראשון

.30.09.20ליוםנכוןד"יח48נמכרומתוכן



ערבי נחל' רח-פרויקט פינוי בינוי |גבעתיים 

23

'שלב א-יחידות' מס

30.09.20מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

31.12.19מספר יחידות שנמכרו נכון ליום 

(ח"באלפי ש)כ הכנסות צפויות "סה

(ח"באלפי ש)רווח גולמי צפוי 

שיעור הרווח הגולמי

מועד אכלוס משוער

דגשים נוספים

.בנייניםבשנידיוריחידות288יבנובמסגרתובינויפינויפרויקט▪

.לפינויד"יח37ולשיווקד"יח107'אבשלב▪

משקפיםהכספייםהנתונים.50%הינובפרויקטהחברהחלק▪

.בלבדהחברהחלקאת

עסקיתיאורלפרק43בעמוד(ו)4.1.5סעיףראהנוסףלמידע▪

.2019לשנתהתקופתיח"בדוהחברה

 |144

|39

|28

|167,829

|56,801

|34%

|2022



חדרה

דגשים אודות הפרויקט

(:חטיבה מרכזית ודרומית)יחידות דיור 4,680-כ▪

יחידות דיור בעסקת מזומן2,340-כ

.יחידות דיור בעסקת קומבינציה* 2,340-כ

לצורךהמחוזיתהועדהי"עשנקבעוהסףתנאיבמילוימטפלתהחברה▪

.המרכזיתהחטיבהעלהחלהע"התבהפקדת

עסקיתיאורלפרק(ד)4.1.5בסעיף(5)שולייםהערתראהנוסףלמידע▪

.2019לשנתהתקופתיח"בדוהחברה

24
80%-חלק החברה כ* 



תל אביב4-6בבלי מגרשים 

דגשים אודות הפרויקט

.דונם8.25-גודל המגרש כ▪

.ד"יח252-ל" שבס כחלון"הוגשה בקשה להיתר הכוללת הקלת . ד"יח190זכויות מאושרות לבניית ▪

.2020בספטמבר 30ח הכספי ליום "בדו' יג6למידע נוסף ראה ביאור ▪

וכן6במגרשד"יח52-כהמשקפות,בבליבשכונתא1770/תאתוכניתלפי6-ו5במגרשיםזכויותלחברה,בנוסף▪

.5במגרשד"יח6-כ

25



בת ים  

דגשים אודות הפרויקט

:המתחם כולל שני מגרשים

,('יח225)מגוריםלבנייתדונם4.8-כשלבשטח101מגרש▪

,(ר"מ27,000-כשלבשטח)תעסוקה,(ר"מ1,700-כ)מסחר

.(ר"מ400-כ)ציבורמוסדות

1,380-כ)מסחרלבנייתדונם2.2-כשלבשטח102מגרש▪

1,400-כ)ציבורמוסדות,(ר"מ9,400-כ)תעסוקה,(ר"מ

.67%-כזהבמגרשהחברהחלק.(ר"מ

26



אור יהודה

דגשים אודות הפרויקט

.ד"יח808ד ולבניית "יח184פרויקט פינוי בינוי לפינוי ▪

.מהדיירים78%-נחתמו הסכמי פינוי עם כ▪

.  תכנית מועדפת לדיור קיבלה תוקף▪

.ד"יח320-מתכננת החברה לבנות כ' בשלב א▪

.30.09.2020ח הדירקטוריון ליום "למידע נוסף ראה עדכון לפרק תיאור עסקי החברה בדו▪

27



פתח תקווה

דגשים אודות הפרויקט

.50%חלק החברה הינו . ד"יח750ד ולבניית "יח210-פרויקט פינוי בינוי לפינוי כ▪

.מהדיירים80%-נחתמו הסכמי פינוי עם כ2020בספטמבר 30נכון ליום ▪

(.ד כל אחד"יח150שני בניינים הכוללים )החברה מקדמת היתר בניה לשלב א ▪

28



נכסים מניבים



סנטר כפר סבאדמרי-מרכז מסחרי שכונתי 

30

ר"מ7,475|שטח להשכרה

64.5%|30.09.2020ליום שיעור תפוסה

NOI ח"אש2,347|31.12.19ליום

100%|שיעור החזקה

דגשים אודות הפרויקט

משרדיםלבנייתהיתרקיבלההחברה▪

קומותבשלושר"מ4,000-כשלבהיקף

.המסחרקומתמעל



סינמה סיטי  |באר שבע 

31

שטח להשכרה  

30.09.2020ליום שיעור תפוסה

NOIמייצג*

שיעור החזקה  

מועד פתיחה  

ר"מ33,834| 

 |84%

ח"אש27,696| 

 |80%

2019נובמבר| 

דגשים אודות הפרויקט

,תאטרוןואולםקולנועבתי19הכוללופנאיבילוימתחם▪

.ומסחרהסעדהשטחי,הקרחעלהחלקה

החברהעסקיתיאורבפרק(ה)4.3.2סעיףראהנוסףלמידע▪

בדוחזהלפרקעדכוןוכן2019לשנתהתקופתיח"בדו

.30.09.2020ליוםהדירקטוריון

*NOIהשנים3-שבמניחההשוויהערכת.תפעוליגירעוןללאהואמייצג

1,612-כשלבסךהמתחםשלהניהוללחברתתפעוליגירעוןיהיההקרובות

.לשנהח"שאלפי



בהקמה–סנטר דמרי|דימונה 

32

*עלות הקמה כולל קרקע

30.9.2020השקעה מצטברת נכון ליום 

*  30.9.2020יתרה להשלמה נכון ליום 

שטח עיקרי  למסחר ומשרדים

מועד מסירה משוער

ח"אש116,000| 

ח"אש62,000-כ|

ח"אש54,000-כ|

ר  "מ8,000-כ–משרדים , ר"מ8,400-כ–מסחר |

 |2021-2022

מידע בדבר עלות הקמה צפויה ויתרה להשלמה הינו מידע צופה פני עתיד* 
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