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 יאור עסקי החברהת

 

 סקי החברה עית של ת הכללתיאור ההתפתחו -חלק ראשון  

 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .1

 

ב הפכה החברה לחברה ציבורית עקב הצעה לציבור של    2008  מארסבחודש    כחברה פרטית.  2007יוני  חודש  החברה התאגדה בישראל 

 . "(הבורסה "להלן: )  אביב בע"מ-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל םניירות ערך ורישומ

 

להו  עיןבמקרק קעות  שה לקרן    הינההחברה   פרקבהתאם  ד'  חלק  ]  ראות  הכנסה  לפקודת מס  התשכ"אשני  )להלן:    1961-נוסח חדש[, 

קרן  הפקודה" בנייני  השקעותל"(.  דהיינו  מניב,  נדל"ן  וניהול  הינה החזקה  גוף שמטרתו העיקרית  הינה  משרדים, מרכזים    במקרקעין 

לא ישיר,    לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן   כךוב צורכי רווח  , למהה וכדו להשכר  , דירות מגוריםולוגיסטיקה  מסחריים, מבני תעשיה

השקעות במקרקעין זכאית לבהשקעה בנכסים מניבים. קרן    , תוך פיזור הסיכונים הכרוכיםהחברהבפרויקטים מניבים בהם משקיעה  

ייחודיות מיסוי  המניות    להטבות  בעלי  בפקודה.  המפורטים  בתנאים  עומדת  שהיא  אף  קעיןבמקר  תהשקעול בקרן  בתנאי  הם    נהנים 

אשר   החוקיות  המגבלות  לעניין  מסוימות.  מס  כקרן    על   חלות מהטבות  של    ות השקעל החברה  הדיבידנד  חלוקת  ומדיניות  במקרקעין 

 להלן.  14 -ו 6.2, 3השקעות במקרקעין ועל בעלי המניות בה, ראו סעיפים  להמס החלות על קרן  החברה ולעניין הטבות

 

  חברת הניהול תמשיך  בהסכם לפיו    "(חברת הניהול קפיטל אינווסטמנט בע"מ )להלן: "  רה עם סלע החב  קשרהתה  2015  מארס ב  18ביום  

  ם הסכשה ותפעול של נכסים מניבים )להלן: "החברה, ובין היתר בנושאים של איתור, רכי   לחברה שירותי ייעוץ בקשר עם ניהול   לספק

של    וזאת  "(הניהול נוספות   7לתקופה  לתבהתא.  שנים  הסכאנ ם  הניהול,י  מתן  חבר   ם  מלבד  אחרת  פעילות  בכל  תעסוק  לא  הניהול  ת 

לחברה. מיום    השירותים  החל  הניהול.    2018באוקטובר    1בתוקף  הסכם  הניתוקן  חברת  עם  להתקשרות  בנוגע  נוספים    , הול לפרטים 

   .יים ספ כה חות ( לדו1א.) 12באור ראו   - תוקןולשינויים העיקריים בתנאי הסכם הניהול המ  להסכם הניהול

 

 מתוך שאיפה להפיק תשואות מרביות.  החברה רכישת נכסים מניבים והשכרתם לאורך זמן, יוזמתלותה העסקית במסגרת פעי

 

בשטח כולל של    יםמניב  ים נכס   41  רכישתל   התקשרויות  , פעילותה העסקית של החברה כוללת2021בדצמבר    31יום  ממועד הקמתה ועד ל

 שוכרים.   530 -מושכרים ל ואשר    ש''ח מיליארד 4.015 -הוגן הכולל מסתכם בששוויים ה  ,הינחי חטש מ"ר   165,000מ"ר וכן  316,000

 

 יבים נוספים. מנ  םת לרכישת נכסי פשרוהחברה בוחנת א 

 

 . 97.75% הינו  2021 דצמברב  31ליום  בנכסים וצע הממ  ר התפוסהשיעו 

 

  

 דנדים בייד .2

 

  ו רא  –ות החברה וחלוקת דיבידנדים בפועל  חלוקת דיבידנד וכן ביחס למדיני   ם עהוראות החוק החלות על החברה בקשר  אודות  לפרטים  

 ות הכספיים. וח לד 'ט13ביאור 

 

 חום הפעילות תדע כספי לגבי  ימ .3

 

כספיים  נל פעילות הח ים  ר סבולהתונים  עם  ביברה  בקשר  להתוכן  בח פתחויות שחס  ראהוני ת נלו  וב   ם אלה,  דוחות בדוח הדירקטוריון 

 ג'.-ים ב' וחלק, המצורפים לדוח זה ב2021מבר צדב  31הכספיים ליום 
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 רה לות החב יל פעעניים יצוים חגורמשפעת והת הסביבה הכללי .4

 

התי  המיכל  בסעיףחסות  להערכו   ופיעה  באשר  ההתפתחות  ת  זה  עם  בקשר  בסהעתיהחברה  הדית  שבהכלכביבה  החברה ופ  לית   עלת 

 . ר אינו ודאי מידע הצופה פני עתיד אשר אינו בשליטתה של החברה ואש  תובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילותה הינה בבחינ

 

ל"ן הנד  המשק הישראלי בכלל ובענף ב  רה לשינויים במצפה החב ו השונים חשוישראל על ענפ ם הנדל"ן המניב בי קת בתחוכחברה העוס

 רט. בפ

 
 

 מצב המשק 

 
שבשנת   הכלכלה    2020לאחר  עםהענאלצו  להתמודד  הישראלי  והמשק  יצרה  ולמית  אשר  הקורונה,  מגיפת  בריאותי  משבר    התפרצות 

נראה היה שהמשק חוזר לשגרה,   .התאושש המשק הישראלי בקצב מהיר  , 2021בחודש פברואר    ולאחר היציאה מהסגר השלישי,  וכלכלי 

הוטלו  ש  ילות עפפשרה הקלה נרחבת של המגבלות על היאו שיעורי התחלואה,  ב את על רקע יעילות החיסונים, שהביאה לירידה חדה  זו

 . ידי הממשלה -על

  לצד מבצע ההתחסנות במנת החיסון השלישית. וזאת  ועלה מספר החולים הקשים,    זן הדלתא של נגיף הקורונה  התפשט  שנהבהמשך ה

ודאות -זאת עדיין שוררת אי  םעעם גל תחלואה זה אופיינה במיעוט הגבלות לעומת גלי הקורונה הקודמים.    הישראלי   התמודדות המשק

הלגב ב  פעילותי  והשפעות  ל  שהכלכלית במשק,  הקורונה,  זן האומיק   לאורנגיף  בשלהי  התפשטות  גורם    2022ובתחילת    2021רון  אשר 

 . ות בני אדם מידי יום של רבב   ידבקותהל

ר  תעסוקה מהיר יחסית, וכי התוצ וה  ות של התוצרכי קצב ההתאושש  2021נת  בשהעידו  לאחר כל גל תחלואה  הנתונים והאינדיקטורים  

 ץ משבר הקורונה. תקרב לרמות שהיו צפויות לולא פרמ

 

בשנת   10.4%-בשיעור של כ  הגבוההלעומת רמתו    ,6.3%-לשיעור של כמשמעותית, כאמור,    ירד ,  2021לדצמבר    31שיעור האבטלה ליום  

גבוהה ביחס לשנים    הלציאינפ  סביבת  למרותת  א ז, ו0.1%רמת שפל של  ב,  2021ללא שינוי בשנת    ת את הריביהותיר  בנק ישראל  .  2020

 . 2021בשנת  2.8% -בכ מההסתכ  אשר האחרונות 

 יציבה.  חזית  עם ת  -AAל מה שברל א של ישר את דירוג האשראי  ואישרר חברות הדירוג הבינלאומיות 

 

לרדת במהלהגירעון המצטבר המשי  הגידול המשמעותי4.6%  -כ  לקצב שנתי של  והגיע  2021ך  ך  הודות להמשך  זאת  סים  בגביית המ  . 

הוודאות -הקטנת איל  םסופי בתחילת נובמבר ותר באופן  בכנסת    אושר  2022–2021לשנים    המדינה  תקציב.  וירידה של הוצאות הממשלה

 תחזיות הנוכחיות לשנים אלו הן לגירעון נמוך יותר. , וה2022ת בשנ 3.9%-ו 2021בשנת    6.8%הגירעון החדשים הם הפיסקלית. יעדי  

 

ז דוח  פרסום  למועד  שמדובר  נכון  העובדה  ונוכח  וודאותה  באי  המאופיין  דינמי  הה באירוע  מידת  פ,  על  המשבר  של  של ה  ותיל עשפעה 

 עסקית בישראל.   ות ילהפעעל העתידית השפעתו  ואמלבר ו המש לצפות את משך יתןנא ליחד עם זאת  ה מהותית. לא היתהחברה 

 

וכן  יקומם, רמומ  ם,ב, מיצו השל נכסיוגרפי והסקטוריאלי הרחב  כי לאור הפיזור הגיאמעריכה,    החברה ת התפוסה, איכות השוכרים, 

מוצע של  המחיים  משך המינוף נמוך,    ור שיע   ותה,גבוהות שברשמזומנים  לידי ביטוי, בין היתר, ביתרות  אה  לאור איתנותה הפיננסית, הב

משמעותיים וברשותה   וסר יציבותלחו  אם, פוחת היקף החשיפה של עסקי החברה למשבר ו/החוב, והעובדה שכלל נכסיה אינם משועבדי 

 כלי, כאמור.  כל  כלים שיאפשרו התמודדות נאותה עם משבר
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   מניב בישראלהענף הנדל"ן 
 

 

משרדים  בביקושי   נה פייתא ה  2021שנת   לשטחי  תקדים  חסרי  תלם  שלאביב  -באיזור  הראשון  גן -רמת  –בעיקר  ,  אביב-תל  והמעגל 

וזאת בעיקר לאור    ,)ובמקרים מסוימים אף מעבר לכך(  10%-30%בשיעורים של    שכרה למ"ראשר הביאו לעליית מחירי הה  ,ה והרצלי

  וםמצצרם ללא גד והעבודה מהבית,  ודה מהמשרלב בין עב, המש ידי חברות-על  יהיבריד ה דל  אימוץ המו טק.  -יישחוות חברות הה  הגאות

 . הן שוכרות שטחי המשרדים אותם שלמשמעותי 

ועל   הה הקרוב( בתקופמ"ר ומעלה  1,000של    ףבהיק ) השכרה  פנויים ל  משרדים   יובה קיים מחסור בשטחאביב והסביבה הקר-תלזור  בא

)  . המחיריםכן קיים צפי להמשך עליית   יותר  של פרויקטים רבים בהיקף    םושיווק  םתסיום בניי שנים( צפוי    2-5ואולם בטווח הרחוק 

 טק. -יחת ענף ההייובעיקר בהמשך קצב צמצמיחת המשק  בקצב  מיליון מ"ר ורמות המחירים תהיינה תלויות 1.2 -צטבר של כמ

 

 בדרך כלל, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה במרבית שטחי הפעילות שלה שהתבטאו  םתה החברה ביקושים לשטחי משרדיחוו  2021שנת  ב

 .97.75%-ל עדפוסה תהשיעורי ב בעלייהכן ו  רותעלייה בדמי השכי ב

 

י ם של שטח זי בנייתאקית  ת העסלוובפעית הצמיחה  ישראל תיקלע למיתון שיפגע ברמ   כלכלתבמידה ו קיים חשש כי    , הרת החב להערכ 

  כאמור לעיל,  השכירות.י  במחיר ו   השיעורי התפוסדה ב ירי ום לוי לגר משקל הקיים ועשיפגע בשיווי העודף היצע אשר  משרדים רבים יצור  

   .זו מגמה השפיע על ל לולזורים מסוימים בגוש דן, דבר שערדים באחום המשבתחדשים יקטים של פרו  ווקםי שים הקרובות צפובשני

 

)פוסט קורונ לשטחי מסחר "פתוחים"    םיציאה מהקניונים המסורתיי   ,שטחי מסחרלנה עליה בביקושים  יה( המגמה נוספת שהורגשה 

במרכזים    ריםל השוכ י תמהי ושינו   שטחים   כלוסא   להמשךלפעול    החברה  יכההמש  2021  במהלך  ביקושים למרכזים שכונתיים.ב ועליה  

אשהמסחרי שלה,  הינ ים  רובם  פתוחיםר  מרכזים  ושכונתיים(    ם  הקורונה  הסגרים   בתקופת   גם  שפעלו )מקומיים    היותם  לאור ,  בגין 

ים הסגר  על אף(, זהות   דיונות השוכרים )בחנויות בפעלייה ה  המשיכה , (2020)כמו גם בשנת   2021  בשנת. ים ב ר חיוניים  לעסקים מושכרים

 .  דמותשנים קול  ביחס תוזא, הונהקורבגין 

 5-אשר משך חוזי השכירות הממוצע שלהם הוא כלשוכרי עוגן ועסקים חיוניים,    משטחי המסחר של החברה מושכרים  56%י,  ין כיצוי

 שנים. 

ע לבצ  ןכושכירות קיימים רבים,    הסכמי  להאריךבממוצע,    97.75%  -כל ה עד  י התפוסראת שיעו   להעלותהחברה    יחההצל,  כאמור לעיל

 תוך עליה )לעיתים עלייה משמעותית( בדמי השכירות. באופן יזום   חלק מנכסיהבים  יל השוכרנוי בתמהשי

 

סביבת   נמוכהלאור  אל ו  ריבית  ה יבוטרנטהעדר  השקעה,  בת  במחס   האחרונות  שניםה ך  ש מורגש  מחסור  ור  למכירה,  מניבים  נכסים 

נוב כסים המניבים. ממחירי הנועלייה ב  ותואתש  תדרישהביא לי זו  ים  חד גיסא מרבית השחקנים הגדול י מל העובדה כעת גם בש גמה 

 . ההשקעות  פלו יהם לאור העדר חנכסממש יינים לוניים אינם מע חברות ויזמים פרט ם לרכישה ומאידךשוק מחפשים נכסי ב

 

 שוק ההון 

 

עקב השפ  לתנודתיות  נתונה הפעילות  גורבשוק ההון  כלעת  ובעולםמים  ופוליטיים, בארץ  לחבר  ,כליים  אין שליאשר  או השפה  עה טה 

ניירות  עליהם  על שערי  תנודות אלו משפיעות  לרבות איגרותי רנסחך ה הער.  קונ  ם בבורסה,  פעילות הצי חוב  על היקף  וכן  בור  צרניות, 

אל , שתנו בשוק ההון. מכאן עשוידות  גם  ו  להשפיע  מימו ות  לגיוס  לרשותה  והאפשרויות שתעמודנה  על רכעל החברה  ובעקיפין  ישת  ן, 

 העסקיות. תוצאותיה ביצוע השקעות ועל  נכסים, 

וזאת   ת מובילות בעולם,  לבורסו  ה, בדומעליות שערים בכל מדדי המניות המוביליםיב בב א-תלה בבורסהתאפיין המסחר ב   2021בשנת  

   נמוכה.הת ריביה לאחר הסגרים והמשך סביבת במשק בתקופה ששות המהירה ההתאוש הקורונה,  חיסוני יעילות לאור היתר  ן בי

 

ו בשיעור של ה ז כאשר עלה בשנ  2021חודש דצמבר  ב, הגיע לשיא כל הזמנים  35בראשם מדד ת"א  אביב, ו -ילים בתלמדדי המניות המוב

אות בביקוש לדירות  לאור הג  75%ביל עם עלייה של  בניה הו ת"א    ומדד  46%-כל  ור שבשיעטברת  ה מצעליירשם  מדד ת"א נדל"ן  .  32%

 . למגורים

   ניות ובשוק האג"ח הקונצרני.התאפיינה בגיוסי שיא בשוק המ 2021שנת 

כ של  בסך  סכומים  גויסו  זו  במניות  26  -במסגרת  ש''ח  המירים  מיליארד  ערך  ושותפויות חדשחברו  107)כולל    ובניירות  ות שביצעו  ת 

  . 2020שנת  ש"ח ב מיליארד   49-, לעומת כמיליארד ש"ח   78-הסתכם בצרני נהיקף גיוס החוב הקו. ות(הנפקות ראשוני 

 מיליון ש"ח. 417ת של אגרות חוב בתמורה כולל 2021בשנת  נפיקה ה,  ברה כי הח ן  יויצ
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 במקרקעין עה  השק לת נה בקרנומונות הטדשחה

למיטב ידיעתה .  2006בינואר    1תוקפו ביום  למקרקעין, נכנס  ב   השקעהלנות  ופעילותן של קר  ןהסדרת הקמתינו  שענידה,  לפקו  147תיקון  

פות וסנ  יןהשקעה במקרקעלות  רנהקמת ק  .בשוק ההון הישראלי  תו ועל פהת  וספ ונ  ןי קעקרבמ ה  קעהשל  נותקר  6  תומקיי רה,  של החב 

 המניבים. העומדים לרשות ענף הנכסים   ת המימוןת מקורותגוון אתשפר ו

ה בחברות נדל"ן  בהשקע  ינם רווחים אים, שא בונות ה רת יה  את   , רים, בין היתעהשקעות במקרקעין תספק החברה למשקילבהיותה קרן  

 : ןימקרקעקעה בשהל רות שאינן קרןאח

 

ה (1 השקעהמקרי במרבית  במקרלקרן  ב  ם,  יתרון    קנהמ  יןקעהשקעות  שהיא  , מיסוילמשקיע  ל   בכך  השקעה מאפשרת  ו 

זוז ן קי ניי על   מעטל  ן,י רקעק מבעה ישירה  שקהב  רה בעוד שהסדרי המיסוי שיחולו עליו הנם כאילו המדוברב ח  באמצעות

הנוצריםההפסדי א  ם  החברה,  ניתניברמת  אינם  לשר  הברמוז  קיזם  ולמעטמשת  ה לעני  קיע  שוטפות  ת  כנסוין  חייבות 

הכנסות חייבות אלו    .של השנה העוקבת(  באפריל   30ודה )עד הקבוע בפקלחלקן עד המו  לאי הוראות הפקודה ש לפ ן  ית שנ

כמו   במס,  אחרב יתחייבו  חברה  החבה  קרי,  ,שלבי  דון  פ באו  ,תכל  ברמת  המניות    רהן  בעל  ברמת    כדיבידנדים והן 

 ות. ניעל המב לולקו חשילכ

 

בק ההשקע (2 להשקעה  מאפשרת  ות רן  להשקיע קימשל   במקרקעין  אש  ע  כפופה  בחברה  המבוקרות  מובנות  למגבלותר   ,

מוש  לשי  אשרבת  חסיי  ההוגב  ןוחביט  קיע רמתשתדיר לציבור ולרשויות המס. יש בכך כדי להקנות למ  באופן  ומדווחות

 החברה בהשקעתו. שעושה 

 

הקטנת הסיכון    וך ת  והגביב מנוהל בפיזור  מנ ק נדל"ן  ת תי משקיע רכישל  מאפשרת רקעין  במקשקעות  בקרן להההשקעה   (3

בהשקעה.  ב להשקההשקעה  הקרן  הנה  במקרקעין  נמוך עות  בסיכון  הודות   שקעה  המניב  הנדל"ן  בענף  למקובל   יחסית 

הש שקרן  מוקרבמ   תועק לכך  ללקגקעין  הלוואובלת  בסכיחת  על  ת  עולה  שאינו  נכסי  60%ום  שמשווי  מקר ה  קעין  הם 

 האחרים.  סיהנכמשווי   20%ת בים, בתוספינמ

 

הלח  ותנימדי (4 ש דוקת  מו יבידנדים  החברה  פיכתבת  ל  והינה  על  של   למשקיעים  אטרקטיבית  חוק,  הגדול  ההיקף  בשל 

קת רחבה בנושא מדיניות חלוהל  .בת החיי   כנסתהמה  מלוא  עלד  מעו  רש אולמשקיעים    םהחברה לשל  הדיבידנדים שעל 

 . ים ות הכספי דוח ל'  ט13 ביאור  ראודיבידנדים  

 

הזדמנויות עסקיות שאינן  ין מונעות מהחברה לנצל  רקע במק  השקעות לן  קר על החברה בהיותה    ותוטלמת החוקיות ההמגבלו ,  זאת   םע

במגבלותעומדו ב  ת  כמפורט  מינ יחב   קאותעס ע  ביצון  גוכ  ,6.2יף  סע הפקודה,  למעס  של  לרכישת    60%-מ  הלוף  בקשר  נכסים  או 

נדל"ן, והן   ום ובניה שלת יזן או ביצוע עסקאוי קעמקרבההשקעות    נכסי קרןמ  25%על    עולהראל בהיקף השדינת י מחוץ למ  םשממוקמי

 שקיע.חסרון מנקודת הראות של המעשויות להוות 
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הנכסים המניבים סקיה בתחוםור עתיאון קעיקרבמ עותקשהלהיותה קרן בתיאור החברה  -חלק שני 

 כללי מידע   .5

. תדלוק נות  ותח  ולוגיסטיים  מבנים מסחריים  ,ם ירד מש   ינ ניב בישראל של מבמ  י נדל"ןסנכ   של  והשכרה  ולניה  ,הקת ברכישס החברה עו

. םלתיי משמ ומוסדות  טק-חברות היי ,צועות חופשיים, חברות מסחריותבעיקר לבעלי מק המבנים מושכרים

וו בינויים שחלש תחום ו המבנה  .5.1

סים, המיועדים  כנ  קיםז, משכירים ומתחמיםי קמ  ננים,מתכ  מים, מאתרים,ת היוזים וחברופבים פועלים גובתחום הנכסים המני

ביניהרבות בתחום הנכסים    בישראל קיימות חברות   ונים. כרה לשימושים ש שהל גדולות,   ןהמניבים  לות,  ומובי   ותיקות  חברות 

וכן  ים גדקפיהים בכסנ   יקותחזהמ זה ם  בתחוים. הפעילות  יממסו  רפיםיאוגגים  עלים באזורומקומיים הפו  מים קטניםזיולים 

 חיצוניים. והיתרה באשראי ממקורות  יםשה ממקורות עצמיות ההקמה או הרכיילו מע קבהשקעה של חל  יינתאפמת

בנדל"ן המניב כחלק   תויקף ההשקעאת ה  יםר חם האיינסהפינת  דווהמוס  ביטוחהגדילו חברות ה  האחרונותבשנים  עוד יצוין, כי  

 ם בידן. מנוהלי הכספים ה ההשקעה של יקימאפ

התבסס על המודל  ת מקרקעין בישראל )בל קרנוילות שהסדרת פע  , שעניינולפקודה  147ון  קנכנס לתוקפו תי  2006בינואר    1ם  ביו 

של   התיקון( Real Estate Investment Trustהבינלאומי  בנכס חהשקעה    יר מכש   צרי  .  מניבים,דש  השקעה  באמ  ים  צעות 

ק בל ת  רנובמניות  יא קרקעין,  מהשקעה  למשקיעיםאשר  שא שונ  פשר  הנד   נםיים,  בתחום  מניב הל  "ן,למתמחים  בנדל"ן  שקיע 

נמוכים פי  בסכומים  תוך  הסיכון  יחסית,  הזור  שלהם.  תיק ההשקעות  וגיוון  נוהכרוך בהשקעה  לפקודה  א תיקון  להעלות  ת  עד 

  כולו. ל"ן  מיחת ענף הנדרום לצובכך לת   ןת למשקיעים בהבות המס הניתנור, בשל הט, בין השא ו ות אלרנק בקעה  השה  איות כד

אפריל  חב תיקון  ולתנס  כנ  2016ודש  הכנסה  קודלפ   222קפו  מס  הוכנ "(  222"תיקון  )ת  תיקונים במסגרתו  בעיקרם    ,סו  אשר 

במקרקעין   להשקעות  לקרן  ממתייחסים  תרכוש  לקעקר אשר  דירכ צו ין  אינים  תיקוכן  ו   ,השכרהל  ר ו י  ברובם  אשר  נם  נוספים 

   על פעילות החברה.  יתהותמכאמור אין השפעה   סהמס הכנ קודתלפ  222תיקון וראות חברה. להלרלוונטיים 

חקיק .5.2 ואימגבלות,  תקינה  מיוחדיםה,  תחום  לוצים  ועל  החברה  על  המניבים  החלים  ז   הנכסים  סעיף  לא  )במסגרת  להלן  ה 

ות לחברה(: לוונטין אינן רהלהשכרה מאחר ובמקרקעין לצורכי דיור  תוקרן להשקעסות ל יחיתת המאו ורת ההאוובמ

 תנאים המפורטים להלן: ה  כל קיימים לגביהחברה אשר מת  הינה יןרקעק השקעות במלכי קרן ת  ובעדה קהפקו

אל; שרמי   ברה התאגדה בישראל והשליטה והניהול על עסקיה מופעליםחה (1

; הרות בוהן נסח התאגדותה חודשים מיום  24 שראל בתוךסה ביורבבסחר  למו נרשמה תימניו (2

הוצאות,  ת,  נסו, פעילות, הכהיו לה נכסים   ה לאבילג  הפקודפרק השני ל ת האו ורילת התח   דע ותה ועד למוד התאג  ממועד  (3

 למעט לצורך פעילותה כקרן להשקעות במקרקעין;   יבויות,הפסדים או התחי

לחב ה  לא (4 הורפ  לעעין  רק מקכסי  נ  רהועברו  הי  חלק  או2אות  סעיף    ,  מקרקעלחו  70הוראות  מיסוי  )שבח,  יק  מכירה  ן 

ניתן,יןרקעקחוק מיסוי מהלן: ")ל  1963  -  כ"גהתש  ורכישה(, בנה בחברות  ערוך שינויי מ ים מסוימים, לנאבת   "( לפיהן 

ה  ביר לחברתן להע ינהיה    לאה  זאי  נתל  קרי, בהתאם  מקרקעין לחברה בפטור ממס שבח וממס מכירה;  או להעביר נכסי ו

 .  מקרקעין יסוימ או בחוקודה נוי מבנה בפקן שיינ אות שעניר ניצול ההו  תוךסי מקרקעין בפטור ממס נכ

הת  222יקון  ת ל  םתאהב בבוטל  וכי  האמור  שנקבעו ת נאי  כפי  מסוימים,  לחברה נאים  מקרקעין  נכסי  להעביר  ניתן   ,

 ; לחברה רלוונטית אינה  זו ההוראם ול, וא יןקע השקעות במקרשהפכה לאחר מכן לקרן ל

 . רישום למסחר ה  ין לאחרקרקע ן להשקעות במין לקררת מקרקעבראות ביחס להע כן, נקבעו הו -כמו
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 לגביה כל אלה: התקיימו ס ר בכל שנת מדצמבב   31יום וב ביוני    30ם ו יב (5

 

ניירו ( 1) חוב,  איגרות  מניבים,  מקרקעין  שהינם  נכסיה  ערך שווי  לנה דימ   לוותמ  ה,בורס ב   יםהנסחר  ת  ,  ותקוח , 

 . לל נכסיהכמשווי   95% -מ ומזומנים, לא פחת  דונותפיק

ה לקרן  חתם הופקה או נצמלות נלווית להשכריעפמ ו  םמהשכרתשכמקרקעין,  ר  ם" מוגדניביקרקעין מח "מהמונ

  70%ולל  הכ ם  ששטח   מבנים   לפקודה, ובלבד שבנויים עליהם  6או    (1)2סעיפים    הכנסה לפי להשקעות במקרקעין  

לב  השטח  מן  תלפחו לפיינ הניתן  עלי  ה  החלה  מיט הםהתוכנית  לרבות  המשל,  ות  לפעילן  מישרי ב   משיםטלין 

מקב למעט: עיןרק אותם  מק1)   ,  האשל ן  קעי ר(  שר  שקבע  שירותי  ימוש  אם  מקרקעין  וצר,  אותם  של  הניהול 

 קרן. ידי הב   יקי עסלאמ שהם יןקע ( מקר2לה; )תנים על ידי אותה קרן להשקעות במקרקעין או על ידי קרוב שני

 

נ "שוו  זה, י"  לעניין  ע  כסי הקרן  לגבי כל שנת מס    תהד שבחירובלבכל שנת מס    ירה לגב ידי החב  ליכול שיקבע 

מדד המחירים לצרכן  כום צמוד ל הס כש  ל הנכס,( שווי הרכישה ש1לפי אחד מאלה )כל נכסיה,    ול עלחת  מוראכ

מכל  לקונה מרצון כשהנכס נקי    וכר מרצוןידי מל  ע  הנכס ת  ירבמכ   לות  לצפו  אשר ישהמחיר    ( 2)  למועד הבדיקה;

 הבטיח תשלום. ל רת הבאהת אח כנתא או זכוש מ חוב,להבטיח   אשיעבוד הב

 

למסחרממ  החל ( 2) הרישום  ש  -  ועד  נכסיה  מ שווי  ו"נכסי  הם מקרקעין  לאניבים  ותמורה"  מ  הנפקה    75%  -פחת 

 ; 'ח'ש  וןלי ימ 200 שלסיה וכן מסכום  משווי כלל נכ

 

א(  ות ) כמפורט בפסקאכספים  שמקורם ב  ון או מזומניםמלווה מדינה, פיקד  כולל  קה ותמורה"כסי הנפנהמונח "

 פסקאות: אותן בהתקופה כמפורט  פה שאינה עולה עלותקשך מלהלן, המוחזקים ב ג(עד )

 

שלשהתק  כספים )א(   ערך  ניירות  של  ראשונה  מהנפקה  ל  בלו  שנרשמו  בבורסההחברה   -ראל  ישב  מסחר 

 הנפקה; ם המיו םייתנבמשך ש

 

במשך    -ישראל  ב  בבורסה  מסחרשנרשמו לה  ברהח  של  ירות ערךיקה נוספת של נכספים שהתקבלו מהנפ )ב( 

 נפקה;הה יוםמשנה 

 

 מיום המכירה.  הבמשך שנ - רת מקרקעיןממכי  תמורה )ג( 

 

בכפוף    רקעיןמק   דאיגוב  גםזיק  החל  ות במקרקעיןניתנה אפשרות לקרן להשקע  222)*( יצוין כי בהתאם לתיקון  

 בעו. ת שנקראו להו

 

מניבים;    ןעיקרקמנכסיה שהם  של כלל  ם  משווי  75%  -פחת מ  ראל לאים ביש עין מניבק שהם מקר  נכסיהשווי   ( 3)

מכלל    25%מחוץ לישראל עד לשיעור של    רקעין מניביםתשקיע בנכסי מקקעין יכול ש השקעות במקר  קרןדהיינו  

 . ןקרשל הם  ביהמני  קרקעיןנכסי המ

 

  לאהון,  רי ט ש רות חוב אופקת אג רך של הנ ד נטלה, לרבות בסכום ההלוואות ש  -חר למסום  עד הרישהחל ממו ( 4)

 אחרים. וי נכסיה המשו   20%בתוספת  מקרקעין מניבים,  משווי נכסיה שהם 60% -לוה לה על סכום השוע

 

 לעניין זה ות ו ה בעלי מני ר מחמישתבידי יו  אי , הרןבק צעי השליטהאו יותר מאמ  50%  -ההחזקה, במישרין או בעקיפין, ב (6

  ד הרישום למסחר עמום מ ישנ  3ע כי: מתום  קבנ  חדשותן  רקעי ת להשקעה במק י קרנוולגב  222  קוןבהתאם לתי   )יובהר כי 

בה, ומתום  מצעי השליטה  או יותר מא  70%  -חות, במישרין או בעקיפין, בי מניות או פבעל   5החזיקו    רסה ואילך, לאבוב

)להמסחר  ל  םוהריש ד  ועם ממני ש  5 י  50%  -ב  –המועד השני(    –  ןל ואילך  ואולם מתום  ה בה:  עי השליטצותר מאמאו 

ו   מועד ה ועד  לאחר המשנים    3טה, ומתום  ימאמצעי השל  30%  -המחזיק ביותר מ  ד אחות  י לך לא יהיה בעל מנאי השני 

 :( בהיטה שלה מאמצעי 20% -לא יהיה בעל מניות אחד המחזיק ביותר מ –י ואילך השנ

 

עמי רי א.  בקופאו  ביטוגמת  תים  בחברת  מבוטחים  לענייןל,  ו חיהמבוט  תהשקע  ח  ב כן  ,  יחידה  נות  נאמקרן  בעלי 

 ; י המניות בקרןבעלכ ,  ודהקלפ 88יף  בסע  גדרתהכה

 

 : ודה כדלקמןלפק 88ונח "קרובו" מוגדר בסעיף מה בעל מניות אחד.ו יחשבו כאדם וקרוב  ב. 
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 מאלה;   זוגו של כל אחד-וג, ובןזה -אצאי בןצאצא וצ ,הורהי ורה, הורה אחות,, אח, זוג-בן ( 1)

 

 ; רה ת של הואחו ואח או   אחות או של  של אח צאאצ ( 2)

 

אדם המחזיק אדם המוחזק בידי  -בני-וחבר  בו  אדם המחזיק  ם או קרובו,קת אד זהחשב  םאד -בני-חבר ( 3)

ו  באחד א  חות לפ  25%  -חר, בא  עם   יחד ו  א   עקיפין, לבדבמישרין או ב  -הגדרה זו, "החזקה"    לעניין  . בו

דירקטור  למנות  ת  הזכו  אוים,  הזכות לרווח   ה הינםצעי שליטמי השליטה )אצע אמ  מסוג כלשהו שליותר  

אולכ  נהלמאו   א   ליהםמקבי  לי בחברה  בני  או  בחבר  כ דם אחר,  להצבעה  בגוף    לליתהזכות  או  בחברה 

זכות או  אחר,  אדם  בני  בחבר  לה  ביתרת    מקביל  ל כסהנלחלק  הזכא  , קפירו ר  אחים  להורותו    למי   ות 

  י ל דרך של קבע על פ ע  ף פעולהשיתו גם    זכותו(;   להפעלתעל הדרך    המנויות לעיל  שמחזיק באחת הזכויות

נח   , במישרין אוםשל חבר בני האד   בעניינים מהותיים  כםהס שותפת "יחד עם  שב להחזקה מבעקיפין, 

 אדם. חבר בני ההשליטה ב אחר" באמצעי 

 

ר  של יוצ "קרוב"    ב"נאמן"(, ייחשאחרים )להלן:    סות עבורנכאי לקבל ה ו הזכא/ו  כסיםנ   יקהמחזן  אמנ ( 4)

היו יצ   שבמועדה  קר במ   הנאמנות  הנאמנות  נאמנותוי  חותפל  ירת  ול  צר  נאחד  ת פחות  אחד  ושבי  הנה 

 אל. ישר   המס הרלוונטית היו לפחות יוצר אחד או נהנה אחד תושבי ל, ובתנאי שבשנתישרא

 

כן י נא,  כמו  הנ"  ב ו"קר   שביחמן  בכל  של  בו קמ הנה,  מוגדרת   רה  הדירה"נכ   הנאמנות  לעניין    "אמנות 

 .1הפקודה 

 

מחויבת  ין עבמקרק  ות קעהשלכקרן   (7 החברה  הפקודהו ראהו  ילפ ,  מד   ת  אלחלק  שנה  הכנסותי  כדיבית  לבעלי  יה  דנד 

 לעיל.  3אשר נקבע לכך בפקודה, כאמור בסעיף    במועד  מניותיה

 

  לעיל   (7)עד    (1"ק ) התנאים בסחשבון על התקיימות    רואהורף אישור  יסים יצמלרשות ה  ההחברש  גי אשר ת  השנתי לדוח   (8

שנת מס. החברה  בר של כל  בדצמ   31-הבגין    מס והן  של כל שנת   ניביו   30-שנה, הן בגין הב   פעמיים   חברה ואשר יסופק ל

דוחותתפ פ  רסם  במועד  כאמור  החשבון  רואה  אישורי  בדבר  הדוחמיידים  וופתקה  רסום  ש ה  יפהכס  וח הדתי  נתי  חצי 

 ורים. וחות האמ דחשבון ב רואה האישור  שתציין את קבלת וא שלה, 

 

יח ות בהשקעלקרן    להיות  הברהח  לתנאים האמורים תחדה  תנאי מןיים  אם חדל להתק (9 ם לא ד עם זאת, אמקרקעין. 

  ם חזר א   דע במו  ים קיו הת ילכא , יראוהו  בו מהמועדים הקבועים  , באחד  לעיל   5"ק  בסמהתנאים האמורים    איהתקיים תנ

 פות. ה ברציבמשך שנ  םועד זה והתקיישלושה חודשים לאחר מ  וךת בלהתקיים 

 

רה שאינה  על כל חב  ר המס שחלרה משטעל החב   קעין יחולרמק ת בות מעמדה כקרן השקעא  רה תאבדשהחב במקרה  

ל מס ע   מולשות יניהמעלי  ובס  לרשויות המ  להלן(, החברה תשלם מס הכנסה   13.4סעיף  במקרקעין )ראו    עותקרן השק

 . להלן  13.4 כאמור בסעיף  על ידי החברה שיחולק להם דיבידנד 

 

 ולו הוראות אלו: קעות במקרקעין, יח שה ל ןרדלה החברה להיות ק וחה, היה פקודלהוראות האם  בהת

 

 
 ה:מאל לפחות אחדבה ים ות שמתקיאמנבפקודה כנ " מוגדרת מנות הדירה"נא  1

 ; מישרין או בעקיפין, והכל בזקוחמ אדם-בני -או לחבר, לעיזבונו גולבן זו כנסה, ליוצר,ה כס או ביר או להחזיר נאו להע הרות לבטלאפשקיימת  ( 1)
 ; נהלהפוך לנהזוגו יכול בן או ו שהיוצר או בן זוגו, אר יוצ ה אוה םנהניה ד או יותר מן אח ( 2)
יותר  חד  א ( 3) יהנהמן  או  לו  אלמס טרם מ ת הצר שבשניושל הלדו  נים הוא  נכרמת אפששנים, או שקיי  18ו  לילדו כאמנס ס או הכות להעביר  ור, ה 

 ;חייםדו בשהיוצר או בן זוגו עו ן, ובלבדפיקיבערין או במיש
ה בו  ליטמצעי השא  ו שלכלשהותר מסוג  ו יא  -10%ודה שלפק(  9)2עיף  הגדרתו בסד ציבורי כמוס נו  אדם, שאי-בני -ם הוא חברניהנהן  מ   תרואו י   אחד ( 4)

ן או בעקיפין  ישריו עודו בחיים, והכל במו בן זוגא  צריויס אם השנ  18מס  ו לו בשנת הלאשטרם מ  או בידי ילדו  ן זוגוי היוצר, בידי בים בידקזמוח
 אדם מוחזק"(; -י גנ-ברח":   להלן)

 ק;אדם מוחז-ניב-או חבר הוא היוצרן הנאמנות מג או הנאמן ( 5)
יוחדת מ  קהצדהייתה ההל"( כי  להלן : "המנ)   יות המסשל מנהל רשו  וחת דעתאם כן הוכח להנ  ר, אלאצובו של היקרוות הוא  מנהנא   מגן  הנאמן או ( 6)

 -ב"  לרו "ו  זו,  הגדרן ה לענייוות  יין הנאמנהוראות לענלו  תת  נאמן או לן את פעילות הוולכ  לתוכי  ליד עעבמינוי כדי להאין  ינוי הקרוב כנאמן וכי  למ
 ;קודהלפ 88וב" בסעיף רה "קרדג( של הה 3ד ) ( ע1ת )או בפסקרתו כהגד 

הנאמן    או חלוקת נכסי,  בה  יםנההנ  ינוישמנות, נכסיה,  הנא  ראות בענין אופן ניהולתת לו הול  או,  ת הנאמןאת פעילוכולת לכוון  הילקרובו  ליוצר או   ( 7)
ל עילה  ששלא ב  על החלפת הנאמן   נות אומאביטול הנעל  להורות  ת  יכוללו ה, או שיש  אמןהנ  עולות שללפ  שורו נדרשם, או שאינאמן לנהנית הכנסוה

 קיפין; ישרין או בעבמ, והכל שבדין
  ה, אלא אם אינה ידועאדם  -בני  -חברוא  בנהנה שה  ן או בעקיפין,רי מישב  ,תיונעל מבאו שזהותו של  עה,  תר מן הנהנים אינה ידוחד או יוא  שלו  זהות ( 8)

אדם  ר בני  חבשנים, או    18  מלאו לו היוצר שטרם    לילדו שיוצר, בן זוגו,  היות הל  ינו יכולה א ותו נהנשאומה  ד השתו של פקידע  נחתהוכח לה  כן
 ;זקמוח

 ות; במסמכי הנאמנ אההורך כ על יתנהנחדשים, בלי ש וספובנאמנות הוחלפו או שנ הנהנים ( 9)
   .הדירבלתי ה ותנאמנרה "אמור בהגד , כנהלשקבע המ ועדבטופס ובמושר כדין ר תצהיר מאנמסלא  ( 10)
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ו  ם שב יול  עד  די החברהחייבת שהופקה או שנצמחה בי   להלן, יחולו על הכנסה  13סעיף  הקלות המיסוי כאמור ב  א. 

ד  ת עוה לבעלי המנישהועברהחייבת    הכנס"( ועל ההםיום הסיו)להלן: "  קרקעיןעות במלהשקקרן    ותיהלה לחד

 נצמחה. נה שבה הופקה או שה ראח לש  באפריל של השנה  30יום  ל

 

 יום הסיום.  שהופקה או נצמחה בידי החברה לאחר  לן, לא יחולו על הכנסההל  13יסוי כאמור בסעיף  ת המהקלו ב. 

 

לתיאומים ולקביעת תקנות  סמכ  הענקהור  וצ האר  לש הנוגע  בכל  הנדר חא  ת  קרן רה שחדעניין חב לשים  רים  להיות    לה 

 ו. ת כאלו טרם הותקנו קנ, תהדוח ז. למועד  קעיןקר במ  קעותלהש

 

בהתא הבנוסף,  להוראות  ר ם  החברה  לפקיד פקודה,  להודיע  להשקעות    שאית  קרן  להיות  שלא  בחרה  כי  השומה 

 -ההיום  , או מן  הודעתשקבעה בה  ת במקרקעין מן היוםהשקעוהיות קרן לתחדל ל  ,ה כאמורברהח  היעוד במקרקעין. ה

 המאוחר.  פיודעה, לן ההלאחר מת 90

 

ל (10 הקלת  2  ף עיסבהתאם  החברה,  כ קנון  היתר  בין  כקר  מטרת   יובע  לפעול  היא  הרי  לן  החברה  במקרקעין,  השקעות 

  במקרקעין, כמפורט  השקעותלמקרן   ודההפק  תשויראת ד ם  וא ן התופבא לי מניותיה  לחלק דיבידנד לבע  שבכוונת החברה

ות על  את יתר המגבלות החל  םיי קול  יךעין וכן להמשרק במק  עות השקל ן  מעמדה כקר   את אבד  אם ת  גם  , לעיל  3בסעיף  

 זה.  5.2בסעיף  וכמפורט לעיל  כאמור בפקודה   מקרקעיןות ב השקעלקרן 

 

וככל   אם  לעיל,  האמור  אף  תאבדעל  במקעשהל  רןכק ה  מעמדת  א   שהחברה  ת ות  המס נפקרקעין,  לרשויות  החברה  ה 

  ריים בקשר לכך אפשם הי יכלמיצוי הה  יל. לאחרלעורטים  פם המאיזה מהתנאי  תקיימום להתעדי והמ  ארכת קשה להבב

ה בעלי מהחברה להכרעת האסיפ   תביא,  מסמול רשויות  רגיל,ה הכללית של  א  ניותיה, ברוב  בלות  לו מגיאת ההחלטה 

 בכלל.  לותה, אם י ל על פעכו לחוהשקעות במקרקעין, ימשיל  על קרן ליםות החובחהות ובלמגוך המת , וחובות

 

מן התנאים להיותה בתנאי    עמידתה  ה דבר איהיוודע ל  יידי עםח מוד  םת ערך, החברה תפרס רוחוק ניי שות  בהתאם לדרי 

 מן. ז תפתקו  זואיתוך ו ורהפרה כאמ  קןהשקעות במקרקעין וכן תציין החברה האם יש באפשרותה לתל רןק

 

השקעות  לשל קרן    מד למע  איתזכ  אוהי   לעילטים  ורבלות המפגמהוהתנאים    כלעמדה ב , החברה  2021  צמבר בד  31יום  ל (11

רוא  .עיןקרקבמ החברההחשבון    יאישור  הב   של  ליום  תקיימדבר  התנאים  רואי    2021בדצמבר    31ות  להלן.  מצורף 

 ח זה. וד ור בישהאנו את הסכמתם להכללת החשבון של החברה נת

 

 



 
 

 
 

 

 לכבוד 

 ל"ן בע"מ נד  סלע קפיטל

 

 

 א.ג.נ.,

 

 

 ן בע"מ סלע קפיטל נדל" הנדון: 

 

 

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ התנאים    בחברתמתמלאים    2021ר  מבבדצ  31כי לתאריך    רלאשברתכם, הרינו  י החשבון של חכרואלבקשתכם ו

 .1961-)נוסח חדש(, התשכ"אסה לפקודת מס הכנ 3א64ף  יעסשנקבעו ב

 

ה בהתאם   עונהלכך,  הקריטר  חברה  כקרן  יונעל  לסיווג  בהשקעל ים  עלות  סע-מקרקעין  הכלפקוד  3א64  ףיפי  מס  חדש(  נסהת  ,  )נוסח 

 .1961-התשכ"א 
 

 

 

 ת' מן אלמגור זהר ושויטרב

 רואי חשבון 

 

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

 

 2022בפברואר  7תל אביב, 
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   .לן הל 14ף עי ס ועילות, ראפתחום ההחברה ב לים עלהחים וספם נ וציינה ואיל קיקה, תקגבלות, חבנושא מ  סףנו לפירוט (12

 

 חיותווים וברוהנכסים המניבבתחום  לות הפעישינויים בהיקף   .5.3

 

   .פייםלדוחות הכס 7באור   ורא –  2021בשנת   יבים ם מנ נכסי שת לרכי חסבילפרטים  

 

  יןעבמקרק  השקעותל רן ולגבי ק כסים המניביםום הנחגורמי ההצלחה הקריטיים בת .5.4

 

 : הלןכדל   םות הינעסקייה הותצאתועל   ו שישפיעקריים  הגורמים העי מעריכה, כי רה החב

 

 חברה; הבים של קומם של שטחיה המנימי (1

הפ (2 החבר ינאיתנותה  של  שטחיה נסית  איכות  על  והקפדתה  השיר   ה  ורמת  תספק  הנלים  ותהמניבים  אותם  ווים 

 ; ללקוחותיה 

 ; ת ת ויציבומשכו ם מתות יחסיהחברה מערכ   יים ם תק ימ ע םרים אחרי יים ושוכ ם אסטרטגעם שוכרירות התקש (3

 יים; אפקטיב  גבייה  יפעלת אמצעעל ההשוכרים וים ממספק  טחונותת ביקבל עלה פדהק (4

 ם רכישת הנכס המניב; רים טרעם שוכ מראש  ותהתקשר  (5

 רה. בעלויות הניהול והתפעול של החהיקף  שמירה קפדנית על  (6

 

 ם בהם החלים ייוהעיקריים והשינה והיציאה מחסומי הכניס .5.5

 

רים את הפעילות  ש ית המאפעצמי ואיתנות פיננס  הון ר, לבעיק  דרשים,ים נ מניב ה  יםכסהנ   ףנ ועלים בעם הפגופיהחברה,  להערכת  

 בענף.  ייוב ח ן יסיון בתחום ולמוניטיע, לנ ה לידיחסית. כמו כן, קיימת חשיבות רב  ימון נמוכותום בעלויות מתחב

 

ד על  לעמו רקעין  ות במק קעהש לן  רק בהם צריכה    םמקורם בתנאי ה במקרקעין,  קעהשל  רן לק   הייחודיםנוספים,  י כניסה  חסוממ

ה מנתודוראות הפקפי  על  ל הל  ה,  וליהנו כיחשב  וההטבות  ת  ת מהקלוזו  זהכרוכות במעמ המס  לפרוטד  והמגבלות    ה.  התנאים 

 לעיל.  5.2עיף ס השקעות במקרקעין ראו ל  ל קרן לים עהח

 

ן  ך זמלארו  עלולה  אשר   סים, נכ ה  וש מימ   ת תלויה ביכולואינה גמישה    ה פעילות  מי תחויאה מצי  ,החברה של  הפעילות  ור אופי  לא

 . ת וגבוה ותב כרוכה בעלוירב ולרו

 

 השקעות במקרקעיןלרן  עה בקותחליפים להשק  ושינויים החלים בהם  של החברה  המניבהנדל"ן י  תחליפים לנכס .5.6

 

לשט יהתחליפ מב ם  ההשכרה  עלחי  תע  וססים  מהיקיסט ולוג  שיה שטחי  למכייוהמ   ומשרדים  סחר,  להערכעדים  הרה.  רה  ב חת 

  י הביקוש לכל אפיינ שכן מהחברה    שלעל פעילותה  כלל,  ב טה, אם  , הנו בעל השפעה מועירהלמכ  יועדמהטחים  וק ש של שו  ומקי

 נים במהותם. ה( שוומכיראחד מסוגי השטחים )השכרה 

 

ל  ה ש רקם במן, שכן גבמקרקעי   עותהשקל  ה בקרןשקעלה   ויםמס  וה תחליף ורסה מהונסחרת בב חברת נדל"ן הקעה בשכמו כן, ה

בנדל"ן מניקזיק, בעהמשקיע מהאפשרות להח  נהייה  נסחרתנדל"ן  ברת  ה בח קעהש נמוכים    תבאמצעות השקע ב  יפין,  סכומים 

הסיכונים   פיזור  ותוך  המשקיע,ההשקעבתיק  יחסית  של  נעבעלויות    ות  יחסית,סקה  י  מוכות  כי  ממנאם  הטבות  מנעו    המס ו 

  ם יבידנדי השקעות במקרקעין לחלק דלרן יבת קה מחו דהפקואות  ורה פיעל  ,בנוסף  רקעין.השקעות במק  בהשקעה בקרן ותלומהג

 רסה.  מרבית החברות הנסחרות בבוהקרן, ביחס לוה של מניות גבוכן קיים פיזור 
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 תמהיל שוכרים  .5.7

 

ר  וכ שמלבד ה  ,ילותהאו יותר מהיקף פע  5%  מהווה אשר    והלשבשוכר כה  נה תלויחברה איהשוכרים.    530חברה  ללמועד הדוח  

ההכנסאשר  טפחות    ימזרח  בנק השנתיותות  מה מהשו  חברה  הכמכל   6.25%  וותכר  החבל  החבררהנסות  נכסי  מושכרים  .  ה 

ת  ירוי השכמוגנת ודמי  תרות בליי רות הינם לדוזי השכיח  . תמגזרי הפעילושוכרים ופיזור  מירה על פיזור  שוכרים שונים תוך של

 כן. למדד המחירים לצרים דצמו

 

התח .5.8 בתחומבנה  הנכסרות  המנם  לגביה  וייםושיניבים  ים  ופרטים  בו  ברהתח  חלים  ק ות  החברה  של    השקעותלרן  היותה 

 עין קרקבמ

 

בת העוסקות  רבות  חברות  קיימות  נכסיםבישראל  של  והפיתוח  הייזום  בי  חום  לצוררש מניבים  בכ שהכי  אל  חברות  ניהן,  ירה, 

אריבפהפועלות    ואיתנות,   ותדומיננטי  ,ות גדול כ שה  כן,  רצית.  )א קטנירבים    גופים ימים  יק מו  בתח  יחידים( ו  ם  ום  הפועלים 

 .  ימים מסו זורים גיאוגרפייםאב

 

 : בהם הינם    פרמטרים שהעיקריים סביב מספרהחברה, בתחום הנכסים המניבים נסובה התחרות  תכ ערלה

 

 ; תו אזוראוב לשטחי השכרה הביקושת שכרה ורמהלם  ים המיועדיל השטחשגרפי ואימיקומם הג (1

 ; וקהחזוהת יהוללויות הנוע שכירותדמי ה בהגו (2

 ; ויםרותים הנלוהמושכרים ורמת השיים חשטה  איכות הבניה של  (3

 . והשוכר   המוניטין של המשכיר (4

 

עש  נקבמקר  העקהשלקרנות    לשסתן לשוק  י יות מושפעת מכנ ויה התחרות להבנוסף לכך,  וכן מעין  ל  ש  ות כספיםעק השוספות 

 (. ו'גמל וכ, קופות יטוחחברות ב ן גומוסדיים )כ גופים

 

 נכסים של מוש מיו  הכישות רמדיני .5.9

סקית שהוא מביא  מנות העכח ההזדומימושים וכל מקרה נבחן לגופו, נו  שותרכיה בקשר עם  דיניות קבועברה אין מ חלת הלהנה

 . שת דרנ ריון קבוע של תשואה יט הציבה קר   א ל נהלת החברהקעה. ה שון בה כיס שואה מול התהוך בחינת  ת עימו 

 

 

 כלייםו כלמאקרופרמטרים  תילוהפעות  תוצא תמצית .5.10

 

   :2019 -ו 2020, 2021  מברבדצ 31ום  סתיימו בי ם שנלשני החברה של   פעילותהאות להלן תמצית תוצ 

 ר בצמ דב 31ביום  תיימהשנס  לשנה

 2019 2020 2021 

 'ח י ש'לפבא

 סים ירות ותפעול נכ שכנסות מדמי כה 260,600 237,600 237,000

 והפעלתם סים הנכ עלות השכרת ( 006,72) ( 003,42) ( 000,22)

 NOI -  תם פעלהוכסים נרת ה מהשכ  רווח 233,000 213,300 215,000

 ן להשקעההוגן של נדל" התאמות שווי  008,230 007,6 155,400

 ילותפעה ווחיסך ר 463,800 220,000 370,400
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 למדינת ישרא – ם כלכלייםטריפרמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Standard & Poorsדירוג   פי-**( על)  

 

 ת לוהפעי תחום תם אודונתונים מצרפיי .5.11

 .9201 -ו 2020 ,2021 מברבדצ   31ם ה ליו חברה של  ביםי ה המנשקעהל"ן לדנ ה דות נכסיונים או נת להלן

ב יוצגו  לות של החבעי הפמסגרת תיאור תחום  הנתונים הכלולים  ב   יה שלביחס לנכסרה  אם לשימוש  התהחברה בישראל, בפילוח 

   . )לא כולל שטחי חניה( קרי של הנכסיםהעי

ים במרכז  ברה ממוקמח ה  יסכנ ב  רו  .םימימסו יםזוראב ותליעפ ל כלשהי העדפה  ללא ראלש יב לת פוע רה החב,  הדוח עדומלון  כנ

  -כ  , עמד שיעור שווים של נכסים אלה על2021בדצמבר    31, וליום  ירושלים(  ולל, כשבין נתניה ליבנהבאזור הגיאוגרפי  ץ ) האר

 משווי כלל נכסי החברה.  90%

 

 

 מושיםשי לפי ה רהחב ל ש םיניבהמהנכסים  שטחי ח פילו ן(    להל1) 

 

 : 2021בר בדצמ   31  םויל

  שיהעת ים רדמש שימושים 

 גיסטיקה לוו

 סה"כ   אחרים  מסחר 

 מ"ר 

 143,000 80,600 68,000 24,400 316,000 

אחוז מסך שטח  

 22 26 45 הנכסים 

 

7 

 

100 

 

 

 : 2020בר בדצמ   31  םליו

  שיהעת ים רדמש שימושים 

 ה גיסטיקלוו

 סה"כ   אחרים  מסחר 

 מ"ר 

 139,530 71,635 67,916 14,919 294,000 

אחוז מסך שטח  

 23 25 47 הנכסים 

 

5 

 

100 

 

 

 : 2019 בר צמ בד  31  ליום

 צמבר בד  31יום נה שנסתיימה בשל 

 2019 2020 2021 יםלילכ רו כק ם מאטריפרמ

 1,343 1,311 טרם פורסם  (  ש''ח  ארד)במילימי ומי גול קמ  רתוצ

 3.5% ( 2.4%) טרם פורסם  שיעור צמיחה בתוצר המקומי  

 148.4 142.3 טרם פורסם  (  ש''חאלפי נפש )במי למקו תוצר

 0.6% ( 0.7%) 2.8% הצישיעור אינפל

 0.25% 0.10% 0.10% לשרא יק  נבריבית  

 -AA- AA- AA )**(    ךוחוב ממשלתי לטווח אר  וגר ד

ב ע  מטב  שע"ח האחרון    יחסמקומי  ליום  לדולר 

 של השנה 

3.11 3.215 3.456 
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  יהתעש רדים שמ שים מושי

 ולוגיסטיקה 

  אחרים  מסחר 

 סה"כ  

 מ"ר 

 138,091 70,620 67,051 9,719 285,480 

  סך שטחאחוז מ

 23 25 48 הנכסים 

 

4 

 

100 

 

 

 לפי שימושים: םייבמנה  של הנכסים הוגןהשווי הלוח יפלן לה  ( 2) 

 

 י ש"ח(: מיליונב)  1220בדצמבר   31ליום  

 תעשיה  משרדים  ם שימושי

 ולוגיסטיקה 

 "כ הס אחרים מסחר 

2,041 528 1,102 344 4,015 

שווי  סך אחוז מ

 ים נכסה
51 13 28 

 

8 

 

100 

 

 

 : י ש"ח(מיליונב)  0220בדצמבר   31ליום  

 תעשיה  משרדים  ם שימושי

 יקה ולוגיסט

  אחרים מסחר 

 "כ סה

1,800 409 1,021 210 3,440 

שווי  סך אחוז מ

 ים נכסה
52 12 29 

 

7 

 

100 

 

 ח(: ש"י  מיליונ)ב  9012 ר מב בדצ  31ליום  

 תעשיה  משרדים  שימושים 

 ולוגיסטיקה 

  אחרים מסחר 

 סה"כ 

1,785 401 978 155 3,319 

סך שווי  ז מאחו

 הנכסים 
54 12 29 

 

5 

 

100 
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 לפי שימושיםרה החב לשNet Operating Income (NOI  )פילוח ן ללה (   3)      

 

 : ( ח"ש י מיליונ )ב 1220ר ב בדצמ  13ביום סתיימה לשנה שנ

 

 סה"כ  אחרים מסחר  ה שיתע ים רדמש שים שימו

118 31 67 17 233 

 

 29 13 51 של הנכסים  NOIאחוז מסך 

 

7 

 

100 

 

 : ( ח"ש י מיליונ )ב 2020ר בדצמב  13ם ו ביסתיימה לשנה שנ

 

 סה"כ  אחרים מסחר  ה שיתע ים רדמש שים שימו

118.4 28.2 55.7 8 213.3 

 

 26 13 55 של הנכסים  NOI אחוז מסך 

 

6 

 

100 

 

 (: ש"ח י מיליונ )ב 2019בדצמבר  31נסתיימה ביום ה ש לשנ

 

 סה"כ  אחרים חר סמ תעשיה  משרדים  ים שימוש

118.2 29.0 56.9 10.9 215.0 

 

 26 14 55 של הנכסים  NOI מסך  וזאח

 

5 

 

100 

 

 

 שימושים  לפישערוך וח רווחי פיל(       להלן  4)      

 : ח( "ש י ונ מילי)ב 1220ר ב בדצמ  31יום בימה סתי שנ נהלש

 "כ סה מלונאות מסחר  תעשיה  משרדים  שימושים 

123.7 41.5 81.5 15.9- 230.8 

 100 -7 35 18 54 ך השערו ווחי  מסך ר וזאח

 

 : ש"ח(  י ונ מילי)ב 2020ר ב צמ בד 31יום בשנסתיימה  נהלש

 

 "כ סה אחרים מסחר  תעשיה  משרדים  שימושים 

13.2- - 29.8 9.9- 6.7 

 100 -147 444 - -197 ך מסך רווחי השערו  וזאח

 

 : ( ח"ש י ונ לימי)ב 9120בר מ בדצ 31ם יו ב ימה לשנה שנסתי 

 "כ סה אחרים מסחר  ה תעשי משרדים  מושים יש

86.9 25.7 35.8 7.0 155.4 

 

 השערוך רווחי  אחוז מסך 
56 17 23 

 

4 

 

100 
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 ח(בש'')  מושיםלפי שי לחודש רממוצעים למ" ה שכירותהלוח דמי יפלהלן       ( 5)       

 

 מסחר  תעשיה  משרדים  ים שימוש

 

 

 מבר בדצ 31לשנה שנסתיימה ביום  

 

 

 

 וצע ממ

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

82 78 78 42 40 40 94 89 87 

 

 ם מקסימו 
200 130 130 53 53 53 255 252 252 

 

 מום נימי
26 24 24 23 22 22 40 40 33 

 

 

 ושים לפי שימים וצעממה ה תפוסהרי ועשי  חלויפ להלן      ( 6)       

 

 חרמס תעשיה  משרדים  שימושים 

 % -ב 

  

  31ליום 

ר  בדצמב

2021 

לשנת  

2021 

לשנת  

2020 

ת  לשנ

2019 

 

  31ליום 

ר  בדצמב

1220 

ת  לשנ

1220 

לשנת  

2020 

לשנת  

9201 

 

  31ליום 

ר  בדצמב

1220 

לשנת  

1220 

לשנת  

2020 

ת  לשנ

9201 

98 97 96 97 98 98 97 96 97 97 95 94 

   

 

 אחרים ים שימוש

 

 % -ב 

  

  31ליום 

ר  בדצמב

2021 

 2021לשנת 

 

 2020לשנת 

 

 

 2019לשנת 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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 ם שי ימושם לפי ניבימ  יםנכס פרמסוח לפילהלן       ( 7)     

 אחרים מסחר  שיה עת משרדים  שים שימו

 

 

 בדצמבר   31  ליום 

  

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

סה"כ  

מספר  

נכסים  

 מניבים

 )*( 

 

 

18 

 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

9 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

   . יהותעשים שרדלמ שמשד המאחונכס   רחסם למשרדים ומים המשמשיכסנ 2לחברה  2019  -ו 2020  ,2021 רצמב בד 31ם ליו )*( 

 

 

 שימושים  יפל  י בסוף השנה( בפועלשוואחוזים, לפי תשואה ממוצעים )בעורי שיפילוח  לן הל      ( 8)    

 

 רחא מסחר  סטיקהוגי לו התעשי משרדים 

 

 

 צמבר: בד 31ה ביום נסתיימש  נהלש

 % -ב

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

 

 

5.82 

 

 

6.58 

 

 

6.89 

 

6.44 

 

 

6.90 

 

 

7.23 

 

6.08 

 

 

5.46 

 

 

6.37 

 

 

6.98 

 

7.01 

 

 

7.10 
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 :בהתפלגות לפי מועד סיומם  םמיתוח י שכירותן חוזויות בגית צפכנסוההט  רופי הלןל ( 9)

 

 

 

 

 

 נסהרה בהכ ת הכתקופ

 ם יכרשופציות קופות אות מושמי-איחת נבה

הכנסות  

ם  מרכיבי

  קבועים

 ח( פי ש")באל 

הכנסות  

מרכיבים  

  תניםמש

אומדן(  )

)באלפי  

 ש"ח( 

  פרמס

ים  חוז

 ימים ימסת

  % מסך

ים  חוזה

 מים  המסתיי

   שטח

 מ"ר(  לפי)בא

 

2022 

 6 3 15 300 67,000 1רבעון 

 13 6 32 300 65,000 2רבעון 

 9 5 27 300 62,000 3 רבעון

 23 11 56 300 61,000 4ן ורבע 

 

2023 

  

207,000 

 

800 

 

141 

 

 

26 

 

65 

 

2024 

  

159,000 

 

 ל"ר 

 

120 

 

 

23 

 

 

56 

 

2025 

  

102,000 

 

 ל"ר 

 

70 

 

 

13 

 

 

49 

 

2026 

 ך ואיל  

  

157,000 

 

 

 ל"ר 

 

    69 

  

 

13 

 

 

94 

 

 315 100 530 2,000 880,000  "כ הס

  

 

 רכישת נכסים  ( 10)  

 : ( אלוכסים בשנים ה נמכרא  לה )החבר 2019 -ו  2020, 2021 ים שנה מבכל אחת ה  החברידי -עלכשו ר סים שננכ דברלהלן נתונים ב  

 

 תקופה

  פרמטרים  ם( ביו ימהשנסתיה  שנ)

2019/12/31  0220/12/31  1220/12/31  

 בתקופה  כשושנרים  נכס   מספר 6 3 5

 רכשו נכסים שנ 

 ( ש''ח ינ ולימיפה )בתקוו בכשים שנר עלות נכס 323 105 258

4.7 4.0 6.3 NOI  ('ח 'ש מיליוני)ב  רכשושנם  נכסי של   

19.0 6.2 16.5 NOI  ( 'ח'ש  נייומיל ב )לאה  מ הנשל  שוכים שנר של נכסמייצג   

 ( פי מ״ר)באלרכשו בתקופה שטח נכסים שנ 21.3 8.5 15.6
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 : החברה  ל ש יםמהותי ה עקנדל"ן להש יכס לן פרטים אודות נהל   - מהותייםלהשקעה  נדל"ן ינכס .5.12

   ':אכס נ

 שנה  יניו י פאשם הנכס ומ

ים לפי תקנה דרשהנ םנתונים נוספי ידע פריט מ

 (ענייןה )לפי( ב)ט8

  םיפרסבך  ער 

ן(  )שווי הוג

קופה  בסוף הת

 ('חש' מיליוני)

 

י  מהכנסות מד

י  ודמ תירושכ

ה  בתקופל יהונ

 )באלפי ש''ח( 

NOI לבפוע  

 ופה  בתק

 ''ח( )באלפי ש

שיעור  

  אהושהת

)%( 

  ר ושיע

התשואה  

המותאם  

)%( 

רווחי 

  ך ורשע 

  )באלפי

 ש''ח( 

עור  יש

התפוסה  

לתום  

פה תקו

)%( 

דמי  

שכירות  

  יםצעמומ

מ"ר  ל

 ( 6) דשוחל

  יהויז

ך  מערי 

 השווי

)שם  

 ון( וניסי

ל  דומ

ההערכה  

שמעריך  

ווי פעל  הש

 יולפ

 הנחות

ת ונוספ

  בבסיס

 ההערכה 

שימוש   ירושלים 

 קרי יע

 

 : משרדים 

 

כר  וש )מ

למדינת  

  ראליש

ולחברת  

 ק בע"מ( זב

2021 

 

189.2 

 

13,200 

 

 

12,100 

 

 

6.40% 

 

 

6.82% 

 

 

- 

 

 

100% 

 

 

70 

 

 

(1 ) 

 

(3 ) 

 

(5 ) 

2020 

 

188.8 

 

 

12,570 

 

 

11,760 

 

 

6.23% 

 

 

6.51% 

 

 

20,000 )**( 

 

 

100% 

 

 

66 

 

 

(1 ) 

 

(3 ) 

 

(5 ) 

2019 

 

168.8 

 

 

12,640 

 

 

11,930 

 

 

7.07% 

 

 

7.07% 

 

 

18,900 

 

 

100% 

 

 

66 

 

 

(2 ) 

 

(4 ) 

 

(5 ) 

 

עלות  

 ת קורימ

 

ליון ימ  121

 'חש'

 עין.קרק י משנה( ושותף במשרד שמא  42)שמאי מקרקעין   –טי ור רפאל קונפ(  1)

משרד   בוחן בבחינות שומה למעשה מטעםומות מקרקעין לחברות גדולות,  תמחה בשמ  שנה(,  24שמאי מקרקעין )  –ר( ן לשעבמקרקעיי ה שמא"ר לשכת ו)י ןכהרז  א( 2)

 . שקבמ   ותמובילרות ולחב  להעץ למשרדי ממש ויוים עירוני ם קרי, עוסק בס המשפטים

 וגישת ההשוואה.ם נימומזמי זרית ןהיוושת גי (4) תזרימי המזומנים. ןוו( גישת הי3)

 .  (6.85% 2019נת בש) 6.40%  – יווכת השיס הער בבסמש  וון ששיור הישיע(  5)

 'ח למ"ר. ש'  11,000 –אה ההשוו יכסנ "ר שלצע למממו ירמח(.  8 –  2019 תנ ש)ב   –מספר נכסי השוואה       

 י ניהול ומחניה. לא כולל הכנסות מדמ  ירות בלבד,שכדמי רה מלהכנסות החב  ביחס נעשה  צעיםממו ה כירותשה ידמב ( חישו 6)

 מליון ש''ח(.  25 -של כ  31/12/2021 ם)ובשווי ליו  מ"ר 13,000  -בשטח של כ יהחנמות מקו 400)*( בנוסף, 

הסכם שכירות אשר  פי -על נכסמ"ר ובתוספת מקומות חניה ב 5,532יקף של משרדים בהי טח)אשר שוכרת ש "מבע  בזק חברתם החברה ע , התקשרה2020בר בחודש אוקטו )**(
 (.  שנים  5 בעוד 5% של  נוסף עורובשי) 10% לבשיעור ש   וזאת בעליית מחיר השכירות שנים 10של  נוספת  ( לתקופה2021מהלך מור היה להסתיים בא

חלק 

  דיהתאג

[]% 

 

100 

 שטח 

 ]מ"ר[ 

12,525  *( ) 
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: 'בנכס  

ה שנניו מאפייו כסשם הנ

קנה ת  לפי ונים נוספים הנדרשיםתנידע פריט מ

(יןהעני ב)ט( )לפי8

ערך בספרים

)שווי הוגן(  

בסוף התקופה  

(ש''ח ליונימי)

י  מהכנסות מד

ות  רכי ש

בתקופה  

)במיליוני 

ש''ח( 

NOI   בפועל

בתקופה  

 מיליוני)ב

( ש''ח

יעור ש

ואה  התש

)%(

שיעור  

אה  שוהת

מותאם  ה

)%(

רווחי 

)הפסדי( 

רוך  שע 

)באלפי  

( 'חש'

שיעור  

הסהתפו

לתום  

ופה תק

)%(

ת  וירשכ דמי

ממוצעים

שלחודלמ"ר 

(4 )

יהוי  ז

מעריך  

השווי 

)שם  

וניסיון( 

מודל  

רכה  ההע 

עריך  שמ

על  השווי פ

לפיו

חות הנ

נוספות 

בבסיס  

ההערכה 

שימוש   רעננה 

עיקרי 

  שרדיםמ

חרמסו
63 –ם  דימשר 2021197.314.1511.655.90%6.40%7,20090% 

( 3)( 2)( 1)100 -חר סמ

63 –ם  דימשר 86%( 7,800)2020189.613.110.955.77%6.86% 

( 3)( 2)( 1)100 -חר סמ

עלות 

מקורית 

מליון   138.3

ש''ח 
63 –משרדים  2019195.415.5513.256.78%6.86%8,00086% 

( 3)( 2)( 1)100 -מסחר 

חלק  

שרד  טעם מ מה למעשה משות וחינבן ב ת גדולות, בוחברו ן לחמקרקעיתמחה בשומות  מ  (,נהש  24שמאי מקרקעין )  –"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר( רז כהן )יו( א1) 100%ידהתאג

ת במשק. בילוברות מוולחלה די ממש משר ץ לים ויועעירונים טים, עוסק בסקריפ משה

 .הואוההשישת נים וגמתזרימי מזווון ישת היג (2)

(.  10 – 2019בשנת ו 7 – 2020 נתבש)  7 –וואה שסי ה כנ  פרמס(.   7.4% –  2019שנת ב ו 7.45% 2020בשנת ) 7.10%  –ששימש בבסיס הערכת השווי היוון עור שי(  3)

(."ר ש''ח למ  6,600-11,600 –  2019בשנת ו 8,200-10,500 - 2020  בשנת)  8,700-14,200 - משרדים  אה:השוולמ"ר של נכסי הטווח מחירים     

(. ש''ח למ"ר 13,900-15,500 –  2019בשנת ו  13,900-16,500 2020בשנת )  11,400-16,500  – : מסחרוואההשה ירים למ"ר של נכסיטווח מח 

מי ניהול ומחניה. ת מדהכנסו לל כובד, לא לב ות ריה מדמי שכנסות החבר להכממוצעים נעשה ביחס  שכירות ההוב דמי ( חיש4)

(.ש''ח וןמילי 26.5 -של כ 31/12/2021"ר )ובשווי ליום מ 17,600 -שטח של כמות חניה ב מקו  550וסף, בנ *(*)

טח ש

[ מ"ר]

17,000 *(*)

  11,400-משרדים

5,600-מסחר
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   :'גס כנ

 

 שנה  ומאפייניו   סשם הנכ

ם לפי  ירשדננתונים נוספים ה ט מידע פרי

 העניין(י ב)ט( )לפ 8נה תק

ערך בספרים  

ווי הוגן(  )ש

  ופהוף התקבס

 (ש''ח מיליוני)

 

י  מכנסות מדה

  שכירות 

בתקופה  

 ( חש'' )באלפי

NOI ועל  בפ

 תקופה  ב

  לפי)בא

 ש''ח( 

שיעור  

התשואה  

)%( 

שיעור  

התשואה  

תאם  המו

)%( 

רווחי 

  (הפסדי)

שערוך  

לפי  א)ב

 ש''ח( 

שיעור  

פוסה  הת

לתום  

תקופה 

)%( 

רות  ישכ ידמ

עים  ממוצ

למ"ר  

 ( 4)  לחודש

וי  זיה

מעריך  

השווי 

שם  )

 ( וניסיון

מודל  

ה  כהערה

שמעריך  

י השוו

ל  פע

 לפיו

הנחות 

נוספות 

בבסיס  

 ההערכה 

 

 -  שליםורי

קניון  

 הפסגה 

 

  מוששי

 עיקרי 

 

 2021 מסחר 

 

217.3 

 

 

14,800 

 

 

13,440 

 

 

6.18% 

 

 

6.51% 

 

 

15,100 

 

 

99% 

 

 

128 

 

 

(1 ) 

 

(2 ) 

 

(3 ) 

2020 

 

200.8 

 

 

11,500 

 

 

10,360 

 

 

5.16% 

 

 

6.95% 

 

 

(9,300 ) 

 

 

97% 

 

 

123 

 

 

(1 ) 

 

(2 ) 

 

(3 ) 

2019 

 

210.0 

 

 

14,900 

 

 

13,370 

 

 

6.37% 

 

 

6.37% 

 

 

- 

 

 

94% 

 

 

123 

 

 

(1 ) 

 

(2 ) 

 

(3 ) 

 

עלות  

 מקורית 

 

240.5 

מליון 

 ש''ח

   שרד מ  מטעםשומה למעשה  בוחן בבחינות  ין לחברות גדולות,קרקעות מומבש מחהת, מ (שנה  24שמאי מקרקעין )  –שעבר( י המקרקעין לו"ר לשכת שמא)יארז כהן  (1)

 . לות במשקביות מחברולוי ממשלה ים, עוסק בסקרים עירוניים ויועץ למשרדהמשפט

 ה.שת ההשוואגיתזרימי מזומנים וגישת היוון ( 2)

 .  (5 - 2019 בשנתו 5 –  2020בשנת )  10  – כסי השוואהמספר נ .(7.25% –  2019נת שב ו 7.25% – 2020בשנת ) 6.7%  –וי יס הערכת השוון ששימש בבסיושיעור ה(  3)

 . (17,000-24,000 –  2019בשנת  ו ,18,000-21,750- 2020בשנת )  18,750-26,300 טווח מחירים למ"ר של נכסי ההשוואה:      

 ול ומחניה. ניה מיסות מדנל הכ א כולמי שכירות בלבד, ללהכנסות החברה מדס  עים נעשה ביחוצהממ כירותהש וב דמי( חיש4)

 

ק חל

 גידהתא

 

100% 

 

שטח  

 ]מ"ר[ 

 

 

9,020 *( ) 

 

 

 מליון ש''ח(. 13 -של כ 31/12/2021ליום  שווימ"ר )וב  9,000 -בשטח של כניה מקומות ח  273( בנוסף, *) 
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 : ד'  נכס

 נה ש פייניו ם הנכס ומאש

ם לפי תקנה ים נוספים הנדרשיוננת פריט מידע 

 ן(ייהענ)לפי ב)ט( 8

  פריםך בסער 

ן(  )שווי הוג

ופה  קהת וףבס

 (ש''ח ניומילי)

 

  ימכנסות מדה

שכירות  

בתקופה  

יליוני )במ

 ש''ח( 

NOI   בפועל

 קופה  בת

י )במיליונ

 'ח( ש'

שיעור  

התשואה  

)%( 

שיעור  

התשואה  

המותאם  

%() 

י רווח

)הפסדי(  

שערוך  

אלפי  )ב

 ח( ש''

שיעור  

  התפוסה

תום  ל

תקופה 

)%( 

י שכירות  דמ

ממוצעים  

  שדלחו למ"ר 

(4 ) 

וי  יהז

  עריךמ

השווי 

  )שם

 ן( יווניס

ודל  מ

  ה ההערכ

שמעריך  

וי פעל  השו

 ולפי

הנחות 

נוספות 

יס  בבס

 ההערכה 

 

  ןג-רמת

גדל  )מ

 (2פז 

 

שימוש  

 יקרי ע

 

 משרדים 
 2021 

 

284.3 

 

 

15.1 

 

 

14.0 

 

 

4.92% 

 

 

6.33% 

 

 

44,200 

 

100% 

 

 

 90 –משרדים  

 158 -ר מסח

 

 

(1 ) 

 

 

(2 ) 

 

 

(3 ) 

 2020 

 

236.1 

 

 

16.7 

 

 

16.44 

 

 

6.96% 

 

 

6.89% 

 

 

(12,900 ) 

 

100% 

 

 

 86 –משרדים  

 158 -מסחר 

 

 

(1 ) 

 

 

(2 ) 

 

 

(3 ) 

 

עלות 

 ית ורמק

 

 ח ''מליון ש  225
 2019 

 

247.1 

 

 

17.2 

 

 

17.18 

 

 

6.95% 

 

 

7.03% 

 

 

19,500 

 

 

100% 

 

 

 87 –  משרדים

 158 - מסחר

 

 

(1 ) 

 

 

(2 ) 

 

 

(3 ) 

לק  ח

 התאגיד

 

100% 

 

 אי מקרקעין.שותף במשרד שמשנה( ו   24אי מקרקעין )שמ  – ונפורטיקפאל ( ר1)

 ם וגישת ההשוואה.מזומניימי זריוון תהישת ג( 2)

 (.  13 –  2019נת  בשו  13 – 2020 תבשנ)  9 –השוואה נכסי מספר (. 7.0% –  2019ת  בשנו  7.0% – 2020בשנת ) 6.3%  –שווי ההערכת    שיעור היוון ששימש בבסיס(  3)

 (. ''ח למ"רש 10,000-25,000 –  2019 בשנתו 14,000-23,500 2020בשנת )  15,400-25,100  –ים משרד: של נכסי ההשוואהמ"ר מחירים ל טווח      

 יה. ומחנהול נסות מדמי נילא כולל הכ   דמי שכירות בלבד,מ  החבר ה ה ביחס להכנסותשכירות הממוצעים נעשדמי ה ב( חישו 4)

 ח(.'ש'מיליון  30 -של כ  31/12/2021"ר )ובשווי ליום מ 7,000  -ל כששטח מקומות חניה ב 220וסף, )*( בנ

 שטח

 ]מ"ר[ 

14,600 )*( 

  14,100-משרדים

 500-מסחר
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 : ה'נכס 

 

 שנה  ומאפייניו   ם הנכסש

ב)ט(  8דרשים לפי תקנה ונים נוספים הנתנ ע יד פריט מ

 פי העניין()ל

פרים  ך בסער 

ן(  )שווי הוג

וף התקופה  בס

 (ח'ש' ימיליונ)

 

י  מדמ  ותהכנס

  שכירות 

בתקופה  

 'ח( פי ש'לא)ב

NOI ל  בפוע

 ה  פתקוב

  יפ)באל

 ש''ח( 

שיעור  

התשואה  

)%( 

שיעור  

ה  התשוא

המותאם  

)%( 

חי רוו

  (הפסדי)

ערוך  ש

)באלפי  

 ח( ש''

ור  עשי

תפוסה  ה

לתום  

 תקופה

)%( 

דמי שכירות  

  ממוצעים

 לחודש למ"ר 

ריך  י מעזיהו

השווי )שם  

 ון( וניסי

מודל  

ההערכה  

  ך מעריש

על  השווי פ

 פיול

הנחות 

נוספות 

ס  בבסי

 ערכה הה

 

  משהדל מג

 - באבי

ת  וקומ 8.5

 )**( 

 

שימוש  

 עיקרי 

 

 2021 משרדים 

 

253.1 

 

 

17,200 

 

 

17,200 

 

 

6.80% 

 

 

6.87% 

 

 

700 

 

100% 

 

 

99 

 

 

(1 ) 

 

(2 ) 

 

(3 ) 

 

עלות  

 מקורית 

 

295 

 מליון ש''ח
2020 

 

252.4 

 

 

17,100 

 

 

17,100 

 

 

6.77% 

 

 

6.77% 

 

 

(10,800 ) 

 

100% 

 

 

98 

 

 

(1 ) 

 

(2 ) 

 

(3 ) 

2019 

 

263.3 

 

 

17,200 

 

 

17,200 

 

 

6.53% 

 

 

6.53% 

 

 

2,300 

 

 

100% 

 

 

98 

 

 

(1 ) 

 

(2 ) 

 

(3 ) 

חלק 

 דהתאגי

 קרקעין.שמאי משרד  ף במ שותנה( ו ש  24עין )שמאי מקרק  –נפורטי ( רפאל קו1) 100%

 . יםמזומנוון תזרימי הי( גישת 2)

 (. 8  – 2019ת בשנו  14 –  2020נת בש )  9  –נכסי השוואה מספר ( 6.53% –  2019שנת ב ו 6.77%  – 2020 בשנת) 6.60%  –שווי כת ההער   בסיסבימש  שש עור היווןשי(  3)

 (. 85-119 :2019ת בשנו 85-130 –  2020בשנת )  87-125  – שרדים מ סי ההשוואה: למ"ר של נכ  כרה חודשייםהש  ח מחיריטוו      

 ומחניה.  להונימדמי  כולל הכנסות ירות בלבד, לאמי שכדה מלהכנסות החבר   יחסשה בעם ניצע מו המדמי השכירות  ב( חישו 4)

 

 ''ח(.מליון ש 23.75 -כ  של 31/12/2021ם י ליו"ר )ובשוומ 5,000 -של כות חניה בשטח  וממק  148סף, ( בנו**)*

 

  

ח  שט

 "ר[ ]מ

 

12,420  )***( 

 

 

 . 2041נת ירות עד לשרכת הסכם השכת אופציות להאפסבתו ו 2025חודש יוני עד ליסית בס תכירוק מזרחי טפחות לתקופת שנשטח מושכר לב*( ה *)
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:'וס נכ

שנה פייניו מאשם הנכס ו

)ט(  ב8ם נוספים הנדרשים לפי תקנה נתוניידע פריט מ

)לפי העניין(

בספרים  ערך

וי הוגן(  )שו

סוף התקופה  ב

(ש''ח ליוניימ)

י  ממד ותהכנס

כירות ש

בתקופה

'ח( ש'פי ל)בא

NOI   בפועל

פה  בתקו

יפ)באל

ש''ח( 

שיעור  

התשואה  

)%(

יעור  ש

ה  התשוא

המותאם  

)%(

 רווחי

)הפסדי(  

ערוך ש

י  )באלפ

ש''ח( 

שיעור  

ה  התפוס

לתום  

ופה תק

)%(

דמי שכירות  

ממוצעים  

לחודש מ"ר ל

ריך  זיהוי מע

ם  שווי )ש ה

יסיון( ונ

ל  מוד

ההערכה  

ך  ירשמע 

השווי פעל  

פיול

ות הנח

נוספות 

בבסיס  

רכה ע הה

ה  דל משמג

- יבאב

ת קומו 9

שימוש

יקרי ע

( 3)( 2)( 1)230.912,20010,8404.70%6.07%15,50096%79 2021 משרדים 

2020212.012,72011,6255.48%6.30%(2,600 )87%76(1 )(2 )(3 )

2019191.011,0409,7405.1% *( )6.5%5,00094% *( )80(1 )(2 )(3 )

עלות  

קורית מ

2020-2021

יון  מל 208-

ש''ח

2019 - 183

ח''שיון מל

.מקרקעין איותף במשרד שמוש שנה(  47ן )שמאי מקרקעי  –  רלמןן פ גדעו (1)

 .ימי מזומניםוון תזרהיוגישת השוואה הגישת ( 2)

 .(6.85%  – 2019-2020)בשנים  6.75%  –בבסיס הערכת השווי   שששימ  ווןור הישיע(  3)

.'ח(ש'   70-93 - 31/12/2019ליום ש''ח,  60-90 –  31/12/2020ליום ) ש''ח  65-80  –וואה: משרדים נכסי ההש למ"ר של ייםודשה חהשכר  וח מחיריטו     

  .10  –ה ואר נכסי השומספ  ,מ"רל ש''ח 11,800-18,800 –  (2019) ם : משרדישוואהנכסי הה "ר שלטווח מחירים למ      

. ל ומחניהיהודמי נ, לא כולל הכנסות ממי שכירות בלבדדמ  חברהסות הצעים נעשה ביחס להכנדמי השכירות הממו  ב( חישו 4)

 82% –  2019נת ע בשהממוצסה שיעור התפו  )*(

.יון ש''חלמ   21.5וי של בשומות חניה מקו 160 – 31/12/2021ליום   ( בנוסף,**)

חלק 

100%התאגיד

שטח  

]מ"ר[ 

2020  –

מ"ר  14,400

2019 -

12,960 ( )**
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: 'ז נכס

נה שיו שם הנכס ומאפיינ

תקנה  רשים לפים הנדספיים נונתוניט מידע רפ

יין(נלפי הע)  ב)ט(8

רים  בספ ערך  

גן(  )שווי הו

ף  בסו 

התקופה  

וניימיל)

( *)* (ש''ח

י  מות מדהכנס

שכירות 

בתקופה  

ש''ח( )באלפי 

NOI  עלבפו

בתקופה  

)באלפי  

( ''חש

שיעור  

התשואה  

)%(

שיעור  

ההתשוא

מותאם  ה

)%(

רווחי 

וך  רשע 

י  )באלפ

'ח( ש'

ר  שיעו

התפוסה  

לתום

תקופה 

%()

י  דמ

ות  שכיר

צעים  ממו

"ר  למ

ודש לח

זיהוי  

מעריך  

שווי ה

)שם  

ון( יוניס

מודל  

ההערכה  

יך  שמער

השווי פעל  

ופיל

ות הנח

 נוספות

סיס  בב 

ערכה הה

–  צראשל" 

מרכז  

מסחרי  

חונים "

קונים"

שימוש  

קרי עי

( 3)( 2)( 1)243.015,56014,4406.27%6.80%18,400100%85 2021 מסחר 

2020223.611,68010,7805.03%6.75%23,600100%80(1 )(2 )(3 )

2019
200.012,90012,2406.51%6.96%21,00098%62(1 )(2 )(3 )

 189 מקורית  ותעל

יון ש''חמל

התאגיד  חלק

למעשה מטעם משרד חינות שומה בבוחן ב   בשומות מקרקעין לחברות גדולות, מתמחה ה(,שנ  24) מקרקעיןשמאי   –עין לשעבר( ק שמאי המקר )יו"ר לשכת כהן ( ארז  1) 100%

משק. בילות בומת ברולחוה שרדי ממשליועץ למ וסק בסקרים עירוניים וע פטים,המש

.םומנימז תזרימי ווןהיוגישת  ההשוואהגישת  (2) 

. ( 4 –  2019לשנת  ,3 –  2020לשנת )  5 –  מספר נכסי השוואה (.7.0% - 31/12/2019ליום ,  6.9% –  31/12/2020ליום ) 6.7%  –השווי כת  ר בבסיס העש  ששימ היוון עור שי(  3)

מחניה. ו יהולת מדמי נולל הכנסוכ לאת בלבד,  ושכירמי חברה מדהסות נלהכס  חצעים נעשה בית הממו כירודמי הש ( חישוב4)

 . מ"ר 15,000  -של כטח בש  חניה ותקוממ  462בנוסף, ( *)

.מליון ש''ח 12.8של   31.12.2021ליום  בניה בלתי מנוצלות בשווייות זכו כום כולל )**( הס 

( )*  15,500 "ר[ שטח ]מ
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 ברה: הח  של  FFO   (Funds From Operations) ווחירהתאמה ל          5.13

 FFO יום ה בנה שנסתיימלש 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

 באלפי ש"ח 

 

 רווח נקי 

 

356,500 

 

 

161,000 

 

 

293,000 

 

    קי: הנ  ווח התאמות לר

 

 להשקעה   דל"ןל נת שווי הוגן שהתאמ 

 

(230,800) 

 

 

(6,700) 

 

 

(155,400) 

 

 

 פעמי  י חדבעלת אופ  ה הכנס

 

 

- 

 

- 

 

(2,000) 

 

 שירותים ני ותלנ  תמניוס לום מבוס תש

 

751,4 

 

8403, 

 

03,75 

 

FFO  רך(לפי הוראות הרשות לניירות ע)  לי נומינ 

 

129,875 

 

 

158,140 

 

 

139,350 

 

    : פותנוס  התאמות 

 

 הפחתות חת ופ

 

 

80 

 

110 

 

110 

 

פרע של עמלות  מוקדם  צאות והו   ראיאש   ון 

 אחרות 

 

 

- 

 

3,800 

 

5,850 

 

ת או)הוצ  נצברוש אית אשר הפרשי הצמד ת  הוצאו

 רימיות(זנן תאיש

 

42,265 

 

 

(801,9) 

 

 

5,280 

 

 

FFO  ( ההנהלה)לפי גישת   ריאלי 

 

172,220 

 

 

152,870 

 

 

150,590 

 

 

FFO  ( רותוגבא) למניהריאלי 

 

83.7 

 

79.5 

 

78.4 

 

-ם( לחישוב הלל )באלפיוקיות המשהמנ  ספר מ

FFO  ה למני 

 

205,815 

 

 

192,227 

 

 

191,704 

 

 

(1) FFO  ך. המדד מהווה  ות ער בהתאם להנחיות רשות ניירמחושב    זה  חשבונאות מקובלים. מדד  ס כללימבוסי  מדד פיננס  הווהאינו מ

נקי   וקופה, בנטרול הכנס לת  יבונאחשרווח  )מי פע  הוצאות חד ות  נכסי או ה  םרווחי   לרבותות  נ  ם(,פסדים משערוכי  ם,  כסימכירות 

ת מהרווח  הנדרשו  מותחברות נדל"ן מניב. ההתאהן של  צועיביבל לבחינת  מקו  במדד זההשימוש    גי רווח נוספים.וסו  תותוהפחת  פח

 בלה זו לעיל. ות בטהחשבונאי מפורט
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 ה צפוה יווקש .6

המני הווק  י שככלל   הח  יםבשטחים  שיווק  באמי  אעצמ  ןפ ובא  וברובע  בצמת   ברהשל  אנשי  ח -עלקים  ועסהמצעות  הידי  הול ניברת 

 דל"ן. ת מתווכי נ צעומובא

 

 תחרות  .7

 

 . יל לע  5.8חברה ראה סעיף  עילות של הפהימת בתחום הקי תלתחרו

 

 : בתחום באמצעים כדלקמן  תחרות הרבההחברה להתמודד עם הבכוונת 

 

 . משמעותי בתחום  שהינועילות  פהיקף עה להגו  מניביםל נכסים  ש כישת מסה קריטית  אמצעות ר ב .7.1

לנצלמתע   ברההח .7.2 ה  תדת  השקעולה  שות  חודייי את  ולכקרן  במקרקעין  את  הפהוות  אטרקט יק  משקב ישקעה  עבור  יעים  י 

 . פוטנציאלי

  מתווכים   ,נכסיםנף הנדל"ן,  ברה עם עחהלת  הכרותה הטובה של הנה  גם באמצעותמודד עם התחרותיות  מתעתדת להתה  החבר .7.3

 ם. וספי נ  םעי איתור וגיוס משקירבות הון, ל השוק   ן עםוהה וכדומ

 

 של החברה  וניגאר מבנהו אנושיהון  .8

 

 . ם כספימנכ"ל סואדמיניסטרטיבית  מנהלת   –ובדים  שני ע , לחברה זה חוד רסום פ נכון למועד 

 

ש ה הכללי  החברה,  מנהל  אג  מרל  מועסק  קם י לדי  יד,  אש על  הניהול  חברת  לרשיש   תא  ידההעמ  רי  שירותיו  במסגרת  החברה    ירותות 

, בין  ם הנותניםלרשות החברה עובדי  הול מעמידהניהסף, חברת  בנו  .רו במלואוואשר נושאת בעלות שכ  ברהחה לידל  ע  ענקיםל המוהניהו

  להרחבה   .לואם מכרם בות ש ל, ונושאת בעבונותלת חש והנה  בותחש  ,עסקיח  תושיווק, פי  , נכסיםותפעול  ול  ניה   : יםלולכשירותים ה  היתר, 

 ספיים. ( לדוחות הכ1א.) 12ור בא הרא  ל,הוינברת הרה לחין החבבל ש בנוגע להסכם הניהו

 

 קים ספ .9

 

חברות  השר קהתהחברה   .9.1 נ  עם  אבטחה,  וכיו"ב,לתחזוקה,  שירו  יקיון  הענקת  וה י  תלצורך  לניהול  מההאחזקה  ים  נכס חלק 

 .הרשותב שם  המניבי

 

   .ל"ן באמצעות מתווכי נד  גם בין היתר,  , יביםהמנ םאת השטחי תשווק מ  החברהכן, -כמו .9.2

 

 . הכספיים  ( לדוחות1)א. 12באור ט ב פירואמור ביתר כ  ,יהול מחברת הניהולי נתשרות  בלקמ חברה סף, הבנו .9.3

 

 רהון חוז .10

 

 אשראי לקוחות  .10.1

 

למועד   ההז  חדונכון  דמי  בשכירו ,  המשולמים  השכרתת  חו כלל  בדרך  משולמים  ברה  הח  יכסנ  גין  של    השלוש  עד  שד לתקופה 

 .  תיות בנקא יוערבו  םובה   ותנטחו ב רהב חובת הטדו ל ר הועמו כאמ  מיםלהבטחת התשלו   .חודשים מראש

 

 ם ספקי אשראי  .10.2

 

  (1)א.12באור  כאמור בדמי ניהול  הניהול    רת בלח   ידי חברת הניהול משלמת החברהם לחברה על  יהמסופק תי הניהול  רוי בגין ש

 . כספייםות הלדוח



 

28 

  ןימומ .11

 

 כללי  .11.1

 

עות  ובאמצ  ל החברה לציבור ך שר הע   ותירינת  ופקרת הנפי תמו ס כמ  שמקורו  ת הון עצמי,באמצעו  ילותהעאת פ  ממנתמהחברה  

 . חוץ בנקאיאשראי ו  יאשראי בנקאס ת חוב, גיואגרוהנפקת 

 

לדוחות    11  -ו  10ם  יביאור ראו    -  אשראי  גירות ודיונס בות מגבלות והתניות פינר , לילות החברהעוספים אודות מימון פנלפרטים  

 . 2021ה לשנת חברשל הפיים  הכס

 

 אשראי   קבלתבות  מגבל .11.2

 

מע א לשמ  תנל  כקרן  מע  תר  במק למדה  מחוהשקעות  הכנסה,  ב  להוראות  אםבהת  ,החברהיבת  רקעין,  מס  ליטול    שלאפקודת 

 ים. רחא שווי נכסיה המ 20%פת וס בת  ,נכסיה שהם מקרקעין מניבים משווי  60% ה עלואות בסכום העולהלו

 

 . ורהאממגבלה הדת ב מ עו מועד דוח זה, החברהצב הכספי ולמד הדוח על הן למוענכו 

 

 יאאשר רותמסג .11.3

 

. למועד  2022  יוני עד לחודש    שנה ידי מוסדות פיננסיים למשך  -על  'חמליון ש'  260כולל של  בסך  רות אשראי  סגמ  הועמדו  לחברה

 . ות אלגרוסמ ניצלהלא   החברהפרסום הדוחות,  

לחברה    ההועמד  ול פי ע  ,הלוואה  םבהסכ   סיפיננ   עם מוסדרה  ב שרה החקהתבאילת  ה  רל החב נדל"ן ש   נכס   ורך מימון רכישתלצ

  110ל  ש   וי בשו  קעהנדל"ן להש   ברה נכסה החבד ע, שימורכאון  העמדת המימ  כנגד  . ש''ח  ןמיליו   50  -כ  ולל שלם כובסכ   הלוואה

  וסדרה   'גדרה  ס ,  'ב ה  ר)סדוב  חגרות העלי אבבמסגרת שטרי הנאמנות ל  כן, -כמו.  שעבודים קבועים ראשונים בדרגהב   , מליון ש''ח

 ספיים. כהלדוחות   11אור ב  הם ראלפרטים נוספי  –י שנקבעו כפ  םורי ע ן בשיכסי נדל"שלא לשעבד נ  רה( התחייבה החב'ד

 

 קורות נוספיםס מויג .12

 

וב  ח אגרות  ,  י הון גיוס  ת , כגון באמצעווניםמגו  ית באמצעיםן הרחבת פעילותה העסקלה למימו  ת ההון הדרושיס אגיל   נת החברהוכוב

מסחרוניי  ערך  בבומיים  רות  ערך   סה רהציבור  מיבאמצעוו   לניירות  גיוס  בנקא  מימוןו  בנקאיון  מת  בהתאם  יחוץ  הפיננ,   ת י סלכדאיות 

 עת לעת.יה מתהש  הנ"ל, כפי  םעימהאמצ בכל אחדה  ונמ ברה הטלח

ה  ר כל החבם בו תוקבועיהבכפוף לתנאים  על פיו ו אשר  (  2023)בתוקף עד לחודש ינואר  ף מדף  רסמה החברה תשקי פ  2020  ינוארחודש  ב

   ר.וחוב מהציבו  וןהולגייס    מגווניםניירות ערך  להציע

 

  וימיס .13

 

מיסוי    הסדרם  ליות במקרקעין חהשקעלעל קרן    .הודונח זה בפקמ  תמשמעו קעין כקרהשקעות במ ליות קרן  קמה במטרה לההו  ההחבר

 בפרק זה להלן:  ייחודים כפי שיפורטו 

 

 לעיל.   5.2  ףים, כמפורט בסעיטבר מצ ים תנא פר שלמס  ומם שלתנה בקין מו י עהשקעות במקרקלברה כקרן חסיווג ה .13.1

 

 לי כל .13.2

 

א   הסדר נ שהמיסוי  לר  בפקודה  של  קבע  הכנסותיה  הינורק מב  עותהשקלקרן  מיסוי  מססד ה  קעין,  אמור  ר  את    אשר  לשקף 

,  ס שוב המצורך חינו לי יבמקרקעין. דה  מם ישירותצקיעים בעמתקבלות אילו בעלי המניות בחברה היו מש   היומס ש ה  ות תוצא

  לו הופקהכאי לבעלי המניות,  רקעין שחולקהבמק  השקעותלן  בת של קר ההכנסה החיי  בש חת  קיזוז ההפסדיםפן  ס ואו י המ שיעור

 להלן.  שר יפורטוים אנאלת תאם לחריגים ומניות, הכל בהה ליעל ידי בע ןיר במיש

 

 תם. הכנס כנגדיזוז בק  יותרו יות ולאהמנ י ללא ייוחסו לבע  ה תצבור,ראשר החב הפסדים על אף האמור לעיל,
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 תובעלי המניבמועד ל יבת שהועברהיהחמיסוי ההכנסה   .13.3

 

המשקיע  את    יםוא. דהיינו, ר תקרון השקיפו ו עינה  ת במקרקעיןועהשקל  מיסוי קרןהרעיון שבבסיס    -  עקרון השקיפות (1

מדמי  נסה  כן כההקר  )ברמת  שלבי-דווי  יסמ   ומשכך, תחת  ן המניביםיין במקרקע במישרכאילו הוא מחזיק    )בעל המניות(

 המניות.  ירמת בעלשלבי, רק ב -חדוי ס, נקבע מידיבידנד( ות כהכנסה מימנה ירות וברמת בעלשכ

 

ל ל יח צורך  לפיכך,  המס,  שיעו  תו רבשוב  השבח,  המסמס  שבח סדיםהפ  זוקיזו  רי  )לרבות  החייבת  ההכנסה  תיחשב   ,

במניומ לבעל השחולקה  או  ה  ר רקעין, שהועב שקעות במקהל  של קרן  מקרקעין(    , יללע   3כאמור בסעיף  ם  בתנאי ו  עדו ת 

 יות"(. מנה של בעלי  בתייסה הח: "ההכנ לן יות )להנל בעלי המש ןשבח מקרקעי ות ב )לר  חייבתהכנסתם הכאילו היא 

 

הכנ )לררק  חייבת  תיוחסשבח  ת  בוסה  חיובי  סכום  שהיא  המניו   מקרקעין(  הפסדים לבעל  קרן  ת.  השקעות ל  שצברה 

ייוחין  קערבמק  ההפסדים  וז  זהוראות קיולפי    רן רק ברמת הק  זזולשנים הבאות לקי  רו יועב   והם   תמניוי הל לבע  סולא 

אם  ובהת   המניותעלי  לב ד  בפועל במוע  וחולק כומים אשר  ס   ביתחול רק לג  רכאמו   , השקיפותות בפקודה. כמו כן הקבוע

של    ילפר בא   30  -ל  דקן ע לחל   יל שלאלע  3יף  סע   פי לניתן  ת, אשר  שוטפו  בות י הכנסות חילגבי  לעיל.    3לתנאים שבסעיף  

העוקב יחייב  הכנסות  ת,השנה  אלה  במות  בסתחייבו  שלבי,,  דו  החב  אופן  ברמת  הן  ברקרי,  והן  בערה  המניות    למת 

 לבעל המניות. דים לכשיחולקו דנ ביכדי

 

  עלי בבת של  סה החייהכנ "ה  אליהם הועברההמניות    יל ס בידי בעמועד החיוב במ  -חיוב במס בידי בעלי המניות  עד המו (2

 במקרקעין.   עותהשקהבידי קרן ההכנסה  ד שבו הופקהע מוהעברה ולא בהועד במ   הינוות" יהמנ

 

הועברה לבעלי  שר  ואת  ימסו הלך שנת מס מבמקרקעין במ  ות קעהשפיקה קרן ההשייבת  ל הכנסה חלדוגמא, במקרה ש

ר ועניין,  דב לכל    יות,ני המ בעל  במס של  החיוב  ועדשמ  העוקבת(, הרישל השנה    לבאפרי  30  שלאחר מכן )עד  המניות בשנה

ב  הועברה  השניהיה  החי ה  אליהם  שבה  המ  בת,יהכנסה  בשנת  שבהקרי,  השנה  שלאחר  בקר  ס  ההשהופקה  ות  עק ן 

 ן. במקרקעי 

 

 - ותניבידי בעלי המסיווג ההכנסות   (3

 

לסיווג )א(  בהתאם  יהיה  ההכנסות  סיווג  שלככל  -קרן  בההכנסות    הכלל:  סיווגה  החיי הכנ"ה  ל,  של  סה    עלי בבת 

 קרן. בידי ה  שסווגופי  כ ת שחולקו תן הכנסום לסיווג אואהתהמניות יהיה ב ליבע בידי  ות"  יהמנ

 

  ן )ממכירת מקרקעין בחו"לח הווומרהכנסות    דה(, לפקו  ( 6)2( או  1) 2  )לפי סעיף   ת ושכיר  מדמי   נסותכך למשל, הכ 

פי שסווגו  כ  מניותלי העדי בבי   ויסווג  המניות  עלילב  יבים, שחולקוקרקעין מנמ  ן ממכירתמקרקעי   ושבח  (למשל 

 . ןקרבידי ה

 

 הלן. יגים כמפורט ל חר רנקבעו מספ לכלל זה עם זאת, 

 

ועברה לבעלי המניות לא  " שהותנישל בעלי המ  ת "ההכנסה החייב  -  יתמיגיעה איש   הלהכנסלא תיחשב  ההכנסה   )ב( 

בידיהם א  כהכנסה  תיחשב  משמע ימיגיעה  הישית.  הדברים  בשלהיתר,    בין,  א ות  לאסות  הכנ  כי  תהילה  ה א 

המ למדרגות  ליחי הס  זכאות  לזיכוייםפקול)ב(  121ף  )סעי   דים נמוכות  מסוימים   דה(,    11)סעיף    ביישובים 

 לפקודה(.   (5) 9ף )סעי ר וו ית לנכה ולעיעה אישנסה מיגיהכל (, לפטור עה דלפקו

 

הוצאסיווג ה"הכנסה בס ( ג) לבשות הפחת"  כום  המניות  הועברה  בסכוםכנס"ה  -עלי  סכום  ב  הכנסהקרי    חת",הפ  תהוצאו   ה 

לנש  הפחת  הוצאות לנכות  הפקודיתן  לפי  פי  או  התיאומוראהה  חוק  מקרק  ים, ות  בשל  מניביוהכל  בלבעין  שהועברה    ,ד ם 

לפי נכס    ן. כלומר,ילפי העני  מקרקעין,  המניות כהכנסה מרווח הון או משבח   בעליי  ידלצורכי מס ב  המניות, תיחשב  ליבעל

 קעין. רמק השקעות בלדי קרן י   חת עלת הפוהוצאיב כ מר תבעשממנו נין קערהמק
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 -המניות  ות שהועברו לבעלילהכנסות החייבשר קשיחולו ב  עורי המסשי (4

 

 יות: מניות שהועברו אליהם, ובהתאם לסוג בעלי המנה ליבעל  סות חייבות שלו על סוגי הכנחושייעורי המס ש להלן

 

ון של  משוק הה  (1)2ף  נסות לפי סעיבהכ  ם,מניבי   עיןקממקר  (6)2( או  1)2עיף  י ס לפ  קורן בהכנסותקות שמ חלו א( )

 -חרות א  תורן ובהכנסהק

נולי ) שההמס    שיעור   -(  ד )לרבות תושב חוץיחי . 1 ינוכ  וייכ בעת  ל על  י החרב המה שיעור המס  מס במקור 

נמוך  ויחיד אשר שיעור המס השולי  יפ  יחיד,    שיעור   (. רי מס החזת  ל סה בבקשה לקבה למס הכנניותר, 

יחולש  .47%הינו    ואילך  2021נת  בשי  להשו  המס זה  שקופה    תיתחמשפ   חברה  לגביגם    יעור  וחברה 

)בגין   יח  תפיםהשוושותפות  שהם  סעיף  הו ל  בהתאם  ים(.ד יבה  יחיד  121ראות  סתו  הכנ   שרא  לפקודה, 

עבשנת  ת  החייב  יחיד אשר הכנסתו ,  2021החייבת בשנת   עלתה  יהח'ש'  647,640ל  המס  חייב,  במס   יה 

 . ש''ח 647,640ה על ור, העולייבת, מכל מק הח( על הכנסתו 3%ל שיעור שיסף ב סף )מס  נו

  

ואילך   2021 תשנב  ברותיעור מס החשות. רחב  סנו מהיהחל ס שיעור המ  -( וץחברה )לרבות תושבת ח  . 2

 . 23% הינו

 

 ל. עיל  1  טןק יף. ראו סעדמס השולי כמו יחי שיעור ה -ות חייבת קרן נאמנ . 3

 

ל פטור,  כל   שלוב הא זכאית  היא לא תו   פי של הקרןסומס זה ייחשב כמס  )   23%  –טורה  קרן נאמנות פ  . 4

   וז(.קיזניכוי, זיכוי או 

 

 פטור.  - ויים פיצל למ ג קופתים וגמל לתגמול פתקובה, צ קל למג קופת . 5

 

 פטור.   -נה גומלת קרן פנסיה זרה ממדי מל זרה/ גקופת  . 6

 

 –  לתקופה קצרה(ם המוחזקי  ממקרקעיןן )שלא קרקעיון או בשבח מרווחי הב  רןקו שמקות  חלו )ב( 

 

 . 25% -חוץ(  שבו ת תחיד )לרבו י . 1

   .23% –ושבת חוץ(  תות חברה )לרב . 2

 . יד( חי  )כמו 25% -ת חייבת ו מננאקרן   . 3

 ור. פט -קרן נאמנות פטורה  . 4

 . טורפ  – ים וילפיצופת גמל קת גמל לתגמולים וצבה, קופופת גמל לקק . 5

 פטור.   -זרה  ן פנסיהה/ קרקופת גמל זר . 6

 

 -יםבע שנרמא בת פחות  קצרה  ופההמוחזקים לתק ירת מקרקעיןכבמ בח  שהון או ב  ן ברווחיחלוקות שמקור ( )ג

 

  יהיה בשיעור נמוך במקור על ידי הקרן  המס    כויר המס השולי )יתכן כי ני יעוש  -  ץ(ב חותוש   חיד )לרבותי . 1

יחול גם שיעור זה    (.סת דת הכספים של הכנישור וע צר באשיקבע שר האוי, כפי  רבהמ  יולס השיותר מהמ

 (. חידיםים השותפים בה שה גין)ב ת וחברה שקופה ושותפות יחתמשפ  לגבי חברה

 

 ל.  ( לעי2())א  ברות כאמור בסעיף קטןס חמ  - ץ(ת חותושברה )לרבות בח . 2

 

 (. ידיח ל )כמוס השולי  משיעור ה -חייבת  נאמנותקרן   . 3

 

   .23%  –רה ו ן נאמנות פטקר . 4

 

 פטור.  -ם יויפיצלקופת גמל גמולים וקופת גמל לת ה,צב קופת גמל לק . 5

 

 טור. פ  -ת גומלדינה ממ  קרן פנסיה זרה רה/קופת גמל ז  . 6
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 -" הכנסות בסכום הוצאות הפחתב"  רןו שמקקות  חלו )ד( 

 

ברווחי  מקורן  וקות ש שחל לגבי חל  עור המסשי  ומ ו כהינ  ת הפחת"ונסות בסכום הוצאכלגבי "העור המס שחל  שי

 לעיל. ה קצרה(, כמפורטפתקום ליין המוחזק א ממקרקעמקרקעין )של חבהון או בש 

 

שמקורן  ה( ) חריה)ת  ו גחרינסות  הכב  חלוקות  לבהתא גות  כנסות  ) דת  קופם  הינן:  הכנסה  הכנסו 1מס  ממכיר(  ת  ת 

ו עסקי;  ההכ  (2)   -מלאי  למעט  שלהנהכנסות  ען  ור עששי לן,  סות  על  הכולל  הכנמכ  5%ולה  הקרן  סותיה  לל  של 

ם  בי ני שהיו מקרקעין מן  כירת זכויות בניה במקרקעימ ת מנסוכמניבים וה מקרקעין  )א( הכנסות מ  :בשנת המס 

 - (קדוןנה ומפים בבורסה, ממילוות מדי ירי סח רךעות נייר ות מ)ב( הכנס  ם;שת י כם רביו 

 

 . קיזוז(וי או  לזיכ   לניכוי,לפטור, ת אוכל ז לא כ)ול  70% -רבות תושב חוץ( יחיד )ל . 1

 

 . ז(לניכוי לזיכוי או לקיזו ,ר פטות לולא כל זכא )ול  70% -תושבת חוץ(  ת חברה )לרבו . 2

 

 יזוז(. לניכוי, לזיכוי או לק  ור,לפטת וכא ז כל   וללאו יחיד( )כמ)  70% -ייבת ח ותקרן נאמנ . 3

 

י  60%  -ה  קרן נאמנות פטור . 4 זה  זכאיתוהיא    ןקרה  לי שסופ  חשב כמסי)מס  ור,  לכל פטבשלו    לא תהא 

 ו קיזוז(. א  ניכוי, זיכוי

 

ג . 5 לקצבה,קופת  גקופ  מל  לפימת  גמל  וקופת  לתגמולים  לזכאו  כלא  )ולל  70%  -יים  צול  לניכוי,  ,  ורטפת 

 ז(.זוילק  י אוזיכו ל

 

 . ז(זוי לק י או, לזיכוילניכו אות לפטור,)וללא כל זכ  70%  -ה נסיה זרקופת גמל זרה/ קרן פ  . 6

 

   -ה מ השויד קהעברתו לפקרקעין ובמ השקעותלן רקי המניות על ידי  ת לבעל בחלוקוי המס במקור ניכו (5

את ההכנסה החייבת של  רן  הק  לקהו חי ד שבעיל, במוע ל  רטופ י שמס כפה  אתמקרקעין לנכות  ב  השקעותלבאחריות קרן  

 ה. ומהש קידס לפ יכוי המ נעין, ולהעביר את לרבות את שבח המקרק המניות  בעלי

יעור הנקוב, אם הוא  שמה מוךנבשיעור ה ינוכה מסש ור לעיל אומאע שלא ינוכה מס כת לקבות סמכוד השומה קיימלפקי

יל.  קבעו לע יה הוא פחות מהשיעורים שנעל  ולחשי  שהמסאו    חייבת במסה  ינא  יותל המנבעל  הכנסה החייבת ששה  סבור

 ב. ומה בכת שתן על ידי פקיד ה יינ  אישור כאמור

 

 מת סכמ טבלה (6

 

ות  סה מדמי שכירהכנ

סה  מעסק, הכנ

ים קזממקרקעין המוח 

ות  הכנס  רה,לתקופה קצ 

 אחרות

ה משבח  כנסה

מקרקעין/רווח הון 

ין קרקע ממלא )של

 קתקצרה(, חלוה קופלת

ם נסות בסכוכה"

 הפחת"  צאותהו

  נסההכ

 חריגה

 70% 25% מס שולי  ץ( יחיד )כולל תושב חו

 70% 23% ת  חברומס  וץ( תושבת חחברה )כולל 

 70% 25% מס שולי  תנאמנות חייב קרן

 60% ור פט 23% פטורה  תקרן נאמנו

ם  לתגמוליה, בקופ"ג לקצ 

 ולפיצויים

 70% ר פטו פטור 

  רהרן פנסיה זק רה,פ"ג זקו

 ינה גומלת דממ

 70% ור פט ר פטו
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 י המניותעברה במועד לבעלו יסוי ההכנסה החייבת שלא המ .13.4

 

החייבההכנס  מיסוי  (1 שלה  הו ת  המניות ד  במוע   רה עבא  ניתן    -הקרן    בידי   לבעלי  לחלאשר   כנסהמהה  10%)עד    הקלא 

כר יבת של הק החי לי  3.1ף  י אמור בסען  -דוורה  ס בצתחייב במת,  תהפקהעוקבת לה  נההש  ריל שלאפב  30ום  לעיל( עד 

עקרוחבר  לכבכ  ית,שלב  יחול  ולא  רגילה  כאמור    ןה  דהלע  13.3.1בסעיף  השקיפות  קיל.  היינו,    ין מקרקע ב   ותהשקערן 

 . יבידנדהד  חלוקתעת בייבו במס  יתח ניותאילו בעלי המו   ותבה הופקו ההכנסש  חברות בשנהתתחייב במס 

 

ת  והכנסה חייבת )לרב(  I)  להלן   אמור ף ל , בכפודין  י כלגילה ולפרה  ברכח תחייב במס  ת  יאהקרן, הת  נסולהכ  בכל הנוגע 

לפי    ות הרגיליםעורי מס החברידי הקרן בשיב  ב במסויתחצרה  פה קלתקו  יםהמוחזקממכירת מקרקעין  שבח מקרקעין(  

 . 60%ל בידי הקרן בשיעור שייב במס  תתח נסה חריגההכ (II) הד לפקו  126ף  יעס

 

חלמ (2 מהכשנע   ותק ויסוי  היחיה  נסשו  שלא  חועברבת  בה/  המניות  לב   ד מועולקה  ש  -עלי  חייבת  לבעלי  חהכנסה  ולקה 

רמת ב   אמור ושחויבה במס המועד ה  לאחר שניתן לחלקה  ו   לעיל   3  יף בסע   אמור ו לכך כשנקבע  המועדים   ות לאחר המני

כחב רהקרן  כאמור ילהג רה  ב  יל,ע ל  ,  כד ידתיחשב  המניות  בעלי  ולכנד  יבידי  דבר  הקרייענ ל  ועל  המס   ת כולנ   ן ן,  את 

 דנד. דיבי ת הת חלוקם בעבהתא

 

 תיה.י לבעלי מניו כון כזי נתיילא   דמועחולקה בשלא   תאותה הכנסה חייבת במקרקעין בשל  והשקעלהמס ששילמה קרן 

 

סה  כנהההוצאה מכ  כויבני   מס בחו"ל יותרו לה  לרשויות  עיןק קעות במקר השל   קרן  י חוץ ששילמהסימ  -  ששולמו בחו"למיסים   .13.5

 מת בעלי המניות. רלא ברמת הקרן ולא ב -החוץ   מיסי י מ ן זיכויינתולא סי החוץ ימ   מוולשבשלה ש 

 

 ניכוי במקור  .13.6

 

 להלן:  קור כמפורט החברה מס במ מניות, תנכההי ל בעלש בת החיינסה לום ההכ בעת תש

 

מקרקעין  (1 למרוומ או    משבח  הון,  מעח  מקט  לתק  רקעיןמכירת  בוכם  שני   4-מה  קצרופה  המוחזקים  מהכנסה    ום סכ ן 

יהפח  צאותוה במ   נוכהת,  בסעיף  בשי  קורמס  הקבועים  בסעיף  ולפק  91עורים  או  מקר  א48דה  מיסוי  פי  ל  קעיןלחוק 

 ין; העני

 מס.  60% ורה לה ינוכהטפ למעט קרן נאמנות ,  70%עור של ינוכה מס בשית חריגו  תסו מהכנ (2

ר  יעו לפי ש  מקור מס בה החברה  כתנ,  יל מפורטים לעה  ם,השוליי  מסי היעוראשר יתחייבו לפי ש   י הכנסותלגב  יובהר כי (3

קבעו על ידי  נ . טרםסת כנה של  פים עדת הכסו  ישורידי שר האוצר באאחר שייקבע על    סהמרבי, או בשיעור מ   ס השולי המ

 כאמור.  אותשר האוצר הור

 

בות  י חי  םינכנסותיהם א ה  שרמקור כא ב  כויהני   בבקשה להקטנת שיעורד השומה  פקיללו לפנות  יוכ  זאת,ניות שיבקשו  מ   בעלי

 ור. נדרשת לנכות במק הנמוך משיעור המס אותו החבר עורבשית במס  ייבואו חבמס 

 

ייד בע  המתחייב,  וכה מלוא המסינ ניות  המי  לבעל רות  ת המועב ההכנסוכיוון שמן   ורק  אך    שנתיו להגיש דוח  שר לי המניות לא 

 ן. ם מן הקרנסתכבשל ה 

 

 שקעות במקרקעין.ן לה כקרסיווג דה ל בפקו שנקבעו    תלוגב המל התנאים ובכ ת  רה עומדחב, הח זהלמועד אישור דו 

 

 י מס הנוגעות למיסוות השל הורא  הו תיאור ממצא  לעיל  ותכרהנז  החוקהוראות  כת של  פרשנות מוסמ  יותאינו התיימר לה  להאמור לעי

ו בייוד  ברה. הח המשקיעים  כי  חהת  2005ביולי    25ם  וגש,  בכנסת  לקבל  . 2005-תשס"הה,  (147)מס'    נסהכ ה  מס פקודת    וןתיקוק 

 דוח זהבמועד   ,מו כןכ .ןרקעיבמק להשקעה קרנות יין מיסויות לענוקבע הוראות חדש 2006 בינואר 1לתוקפו ביום  נכנסור ון האמהתיק

התפרסמו הצפ  טרם  חדשות  להתפרסםיותקנות  האמוהת   תעקבוב  ות  ב-מוכ.  ריקון  אפריל  כן,  לנכ  2016חודש    222תיקון    פותוקנס 

שאים  ק מהנו, בחליצויין כי  השקעה במקרקעין.ללעניין מיסוי קרנות    יקוניםסו תוכנגרתו הבמס  "(222"תיקון  )ה  נסהכלפקודת מס  

 ס החדשות. מהמפרשת את הוראות יימת פסיקה הלת וכן לא קבוקמ יקהקטפריין ן עדאי

השקעבהח  קובלכמ יהלטות  לשקול  ,  השלכש  הקשו את  המס  רוכשמו.  הערך  ותירבנירות  ות  כי  יפוירניי  צע  ערך  לת    ייעוץ   קבלתנו 

 . רוכש  לבהתאם לנתונים המיוחדים לכ  צועימק
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 ה ופיקוח על החבר מגבלות .14

 

לחברובדומ אחה  המבתחלות  ועהפרות  ת  הנדל"ן  הום  כפופה  החוקניב,  למערכת  החל  םיחברה  בוהתקנות  ם  בטייבהלרבות    ,חוםתה 

י  כס פיתוח נל  ביחס בנייה, רגולציה  ו ון  ני תכנ: די באיםבהיבטים ה  , תרהי יים, ובין  חרמס  י מקרקעין כסה של נ לכמקובל לגבי הפע  שונים

דינ  המונימקרקעין,  במישור  לר ציפאלי  ים  דינים  בנכסש  מו השי  ישוי בקשר  הסבי והפעלתם,  איכות  להתק  בהי  בקשר  עם  רש וכן  ויות 

וע  ד י   זה, לא  דוחועד  למ  . נכוןיםסכנ   מספר"(,  ותרשה : "ראל )להלן שקרקעי י מ  רשותבאמצעות    לישרא   נתדימ   בבעלות  ף,בנוס  .יםשוכר

 החברה כפופה   ברה ציבורית,יותה חהר  או ף, לבנוס  .ים אלה כסביחס לנ  רשותעל ידי ה   הן אשר הוטלוכלש  לחברה על הגבלות או תנאים

 ך. ר ני ניירות הע דים לרגולציה בתחו 

 

 . לעיל 5.2יף סע וקרקעין, ראבמשקעות תה קרן הוחברה בהיהבתנאים החלים על ות ו גבלמון נרחב בלדי

 

 להפעלתם.  שות החוקיותבדרי   ל נכסיה עומדים באופן מהותיכ  ההחברת הערכ ל

 

 יים ים מהותהסכמ .15

 

ניהול המתוקן  כם ההס   יריים בתנא ים העיקי ולשינו  ניהולה  כםלהס   ,רת הניהולתקשרות עם חב פים בנוגע להים נוסטפרל  -ול  הניההסכם  

   .פיים כס וחות ה( לד1א.)12באור או  ר -

  20,260  "ח,שי  פלא  21,790  לסך שלתכמו  הס  2019  -ו  2020,  2021  בשנים)לא כולל תגמול הוני(    ולהרת הנילחב   ולמו י הניהול שש דמ  םסכו 

 , בהתאמה.ש''ח אלפי  20,215לסך של  -ו חש''לפי  א

 

 יכים משפטיים לה .16

 

 ת הכספיים. חודול  .1.ב 12אור ב ורא   – ד להםנה צ ים, אשר החברה הימהותי  ייםמשפט כיםיהלאודות לפרטים 

 

 טרטגיה העסקיתסוהא חברה יעדי ה .17

 

פרסום   החברזה,    חדובמועד  ולהש יעדי  להמשיך  הינם  מניב נכסברכישת  ע  קיה  מ  מסוגבעיקר    יםים  מבניים דשר מבני  ומבני    מסחר  , 

  . ים ספ חומים נומת כסים מניבים גםיות לרכישת נעסק  חון הזדמנויות בל  הרונת החב ו בכ  זאת, . עםלוגיסטיקהו  היתעש

הנ   כפוף ב המניב להיצע  התים  כסים  ולשיעור  להשבשוק  שניתן  מרכשואה  הרי יג  להת  ישתם,  החברה  נ   מקדשבכוונת  ים  כסברכישת 

 : באיםה  בתנאים  ומדיתר, יען האשר בי  ם,מניבי

 

 . ש''חי  ונליימ  20של  כוםת מסחמהנכסים לא יפ אחד ל כשווי  .17.1

 

נכסים מניבים  ברה תשאף לרכוש  הח  ם. דהיינו, אחרי   יביםם מנסי נכת  ומחרותי לע י ותם יהיה אטרקטיבנכסים המניבים המיקו .17.2

באזוריםממוקמי ה מבוסס    ם  ביקוש  צ ש או  בעלי  החברה  ופלגביהם  ואשרקה   בתקופה  קושבבי   ייהעלה  בהם    רובה  מסופקים 

 מסחר. סעדות ושטחי  , מומות חנייה מק וןכג  ,המשרדים ת עובדיים שונים לנוחורותיש

 

המ .17.3 עלניב  הנכס  בחב ה  דיי   יירכש  אם רה  החברה    מלואו,  רכישת אינ כי  פוסלת  בנכח  ה  מזכויות  מסוי לק  בהינתן  ס  תנאים  ם 

 . מיםמסחריים מתאי 

 

 . סביר ש מואפשר שי המ  צב תקין במיב יהיה מנ הנכס ה .17.4

 

ידם שיירכשיניב בנכסים המ  חזיקברה להכוונת הח ב על  לשוים מגו רותהענקת שי   כדיפה ארוכה תוך  קו לת  הו  י  ות יר כגון ש  ,כרים ונים 

ל החברה ש  ה המניביםיכסדאיות נ אלו ועל ידי כך להעלות את כ גון  שירותים כ  תמחות באספקתהמ  רותחב   זוקה ושמירה, באמצעות תח

 נציאלים. טי שוכרים פו כרים ובעינ השו  יניבע

 

מחויבת שהח  מאחר לבעלי  לחל  ברה  כדמרת  א   מניותיה ק  רווחיה  ובשל  בית  ההמגיבידנד  עבלות  להבליה  מוטלות  ואות  לוההף  יק נוגע 

ליטול כשבאפשרותה  בסעיף  רט  מפו,  החברה  5.2לעיל  בבורמערי ,  הון  לגייס  תידרש  כי  באופכה  מנש ן  סה  על  את  וטף  ף  היק ת  להגדיל 

 דת. מתמ צמיחה רטגיה שלט ח וליישם אסקיה, להתפתעס
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 ניבים. מ  יםכסנ  י ביזוםת מהו וק באופןרה לעסהחבאין בכוונת  זה, דוחבמועד ן שה  יודה, כפראות הפקלהו  בהתאם

 

שלעיל   האסטרטגיהתיאוה  מהוהמידע  ש  ור  החהנוכחית  החברה  ל  הערכת  על  בהתבסס  התברה  הכלכלחפתלגבי   והעסקית  יתותה 

ה ואינם בשליטתאינם ודאיים    ה,ברח הגיה של  והאסטרט  עדיםו. השגת הייה זאסטרטגימוש של  מאת יכולת ה  ינה מעריכהרה אהחבו

ועשוייל החברש שלה  בגורמיהין  בי,  להתממש  א ם  תלותם  בשל  חתר,  התמניייצום  בשל  או  גם  המפורטים   ורמימשותם של  הסיכון 

 ת. ו מעת לעתקבלרה, כפי שיהחב טוריוןטות דירקליל על פי החהמתוארת לעיות דינהמלסטות מ יתה תהא רשארחב. הלהלן 20בסעיף 

 

 בה ה הקרוחות עסקית בשנפתהתל צפי .18

 

   שבבעלותה. בים  נכסים המנייל את מצבת ההגד לו ראל הזדמנויות רכישה ביש  תר לא ה גמחברה במהפעל הקרובה תהשנה  הלך במ

 

 במקרקעין ות  קרן להשקע  ונים בדברנת .19

 

 יםהשוואתיע די ביצו דמ .19.1

 

FFO (Funds From Operations ) 

 

המקובלה  FFO-ה מדד  נדרשרואח  ת ובמדינובארה"ב    ינו  שאינו  כל-על  ת,  החשפי  מ  בונאות,לי    ות צא תועל    נוסףידע  למתן 

חושב  מ)  רווח נקי  בטאהגדרתו, מכ  FFOניב.  חברות נדל"ן מ  ות להשוואה ביןנא המעניק בסיס    יב,ל"ן מנ ל חברת נד פעילות ש ה

לכללי תאבה חשבונאים  במקובלים  םם  ו(,  הכנסות  פעמיות,  צאהונטרול  חד  רו ות  )א לרבות  נכסדהפ  ווחים  ממכירת  סים,  ים( 

 ם נדחים. סי מיל רו ובנט"ן( נדל   ת )בגיןוהפחתו פת פחתבתוס

 

ס  כהחברה  מבורה  הי  תוצאות  עלפעדידת  נתו-ילות  הפי  עש  FFO-ו  FFO-ני  מיו למניה  לתת  מ דע  יה  ערך  ותאפש ףוסבעל  ר  , 

 ולם. ( בארץ ובעREIT) ן  יעת במקרקן להשקעוחברות שהינן קרם ע  עילות של החברהת הפשל תוצאו טובה יותרהשוואה 

 

 : FFO-כי ה  להדגישיש 

 

 בלים. קולי חשבונאות מכל  פי-על לות שוטפתנים מפעיוממזי  ימתזר מציגלא  א. 

 . םפי חלוקת כס  בצע ויכולתה ל די החברה,קף מזומנים שבי לא מש ב. 

 לים. חשבונאות מקוב ליכלפי -המחושב על חברהנקי של ה האת הרווח מייצג  נואי ג.

 

 . יללע 5.13סעיף  מה ב אראה טבלת הת  2019-2021לשנים  של החברה  FFO -ה י בו חישל חסבי

 

  , "ח שאלפי    21,790  סך שללו  הסתכמ   2019  -ו  2020  ,2021  ניםבשי(  לא כולל תגמול הונ)הניהול  ברת  לח  י הניהול ששולמו סכום דמ

ש''   20,260 ש''ח  20,215  -ו  חאלפי    ,13.4%-כו   13.2%  -כ  ,12.6%  -כ  םינה  ואל  יםנלש  FFO-הושיעורם מתוך    תאמה , בהאלפי 

 י. עדכנהניהול ה םכן לאור תנאי הסכ רה ו ב של הח  ידול במצבת הנכסיםג םע  ידיקטן בעתה יעור זש  התאמה.ב

FFO  ים  רתזרה או את  של החב  ים וחס לבעל ההפסד שמי  אוהרווח    יהרווח הנק  תמייצג א  ונאי   אשרל  מדד ביצוע מקוב   הוא

 . מקובלים החשבונאות ה  יללכ  על פיב המחושלו המזומנים ש

 

 2020  -ו 1220  בדצמבר  31  םימיל וההכנסותם הנכסי   הרכב דותאונתונים  .19.2

 

(.  96%-כ  -  2020בר  דצמ ב  31  וםלי )  90.5%  -כ   והינ   2021  דצמברב   31של החברה ליום    המאזןם המניבים מתוך סך  י ר הנכסשיעו 

 ראל. מצאים בישל הנכסים נכ

 

ן  ו ילימ  237.6  לש  )ובסך  2021ן ש''ח לשנת  מליו  260.6הפסד של החברה, בסך של  ו  וחור ת בדוח  מו ת הרשוווטפההכנסות הש   לכ

 ן מנכסים מניבים. ינה( 2020לשנת ש"ח 

 

 . , בהתאמהש''חן  יומיל  3,440 -כש''ח ו יון  מל 4,015ו  ינ, ה2020 -ו 2021  ברבדצמ  31  מיםנכסים, ליל הוגן שההשווי ה
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 העיקריים עלי המניות ת בחמש .19.3

 

ו  עתדיי   למיטב  בעל החברה  חמשת  המהדירקטורים,  שיעו י  בעלי  הגבוהה  יותמנב  החזקההר  ניות  נכון   חברה    בסמוך  ביותר, 

ב  ן בחישוב בחשבו   לקחותנ  שר וא   וחפרסום הד  ךלתארי  תאם להוראות  רה, בהב בחהשליטה    עיותר מאמציאו    50%  -ההחזקה 

 מהון החברה.  15% -חות מ בפו  יד יקים יחמחז,  עיןשקעות במקרקלה  על קרןהכנסה החלות ה מסודת פק

 

 קעין השקעות במקרל  קרןכ  הד מעמ ןיינרה בדרישות לעהחב   עמידת .19.4

 

 ה. זלדוח  5.2בסעיף ים  המפורט  יםל התנאכ מים לגביהשר מתקייחברה א הינה  במקרקעין להשקעות  ת כי קרןקובע ההפקוד

 ה. ז לדוח 5.2.11עיף  נאים, ראה סהת י קיום של החברה לגב וןהחשבלאישור רואי 

 

 רמי סיכוןדיון בגו .20

 

 באים: מי הסיכון הורמג ר,ת יין הב , תפעילותה מושפע רה, להערכת החב 

 

 ו י מקרנסיכו

 

  ואות ברה ולירידת התששל הח  ןי י המקרקענכס בשווי    דהא לירי בי, עשוי לה אלן בישרהנדל"  בשוקובמשק  תון  מי   -  לכלימצב כ .20.1

 ה. עיה של החברצום על ביינם, ומשכך ג גב

 

טון  ך, קיכ ן וחוב. לפיות גיוסי הו צעבאמ,  רתן הי יב  , מן את פעילותהולמ  בכוונת החברה להמשיך  -  וק ההוןש  צבמומימון    תנאי .20.2

  .ים עסקיה להשגת יעדיה הושים ל ר דוהחוב ה  הוןיס את הגיחברה לה  , יקשה עלליהישרא   ק ההוןס בשוחוב שיגויף ההון והבהיק 

 רה. בהח  ות הפעילות שלתוצאבמשק, עשוי להשפיע על כלכליים  ו  קרמאינויים תוצאה משגיוס הון, כת בעלויו כך גם שינוי 

 

הביהחמרה    -  ניחובט  צבמ .20.3 עחוני  טשל המצב  לגרו בישראל  לירידה  לולה  לשבביקו ם  השים  להש מי טחים  להחכרועדים  ת  מרה, 

  ם חדשים. בי נימ  ל נכסיםהרכישה שיע על מחיר  שפיפין להעבודות, ובעקהת  לויויה ולהתייקרות ע נף הבנעבכוח אדם  ר בהמחסו

 . חברה הת ו לרעה על תוצא שפיע גורמים אלה עשויים לה 

 

דד  ויים במ ינ יפה לשחש, ולפיכך  כן ים לצר המחיר  למדד  וב צמודותואגרות ח  הלוואות   לחברה  –  רים לצרכןם במדד המחיייינוש .20.4

לצרכן    המחירים   דדלמל  בן הגדוודות ברוי שכירות צמדמ החברה מברה. הכנסות  חה  ווחי ויה להשפיע על ררכן עש צ להמחירים  

 רווחיה.  ת החברה ועלסו הכנל ע  שפיעהל םדים אלה עשוייבמד  ולפיכך שינויים

 

 
 ם ענפיים יכוניס

 

, עשויים  קמש ית בה וכן ברמת הריב הבניי  תו מדד תשומו ברכן ו/אלצחירים  המיים במדד  ונים קיצשינוי  -  ייהלויות הבנייקור ע .20.5

 . סות החברה מדמי שכירותן על הכנפיקי בעכסים, ו ישה של נעל מחיר הרכ ה פיע לרעלהש

,  להשכרה ועדים  ם המיע של שטחיודפי ההיצגידול בעלי, וא ה במשק הישרבקצב הצמיח  דהירי   -  ההשכר  חיטדפי היצע של שעו .20.6

 בים. ים מניס כהחברה מנ ות על הכנס ה יע לרעשפעשויים לה 

 

ביק .20.7 ל עודפי  לר חשטוש  מניבים  עודפקי  -  כישהים  של  ביקוש  ומם  מחלרכישה    יםיב מנלשטחים  י  לעליית  לגרום    ירים עשויה 

 . ש ים אשר תרכוהחברה מנכס  יקשתפה  אוהתש לע  עפי ולפיכך להש

 

יים  ו, ובהם שינ הנכסים  תחום השכרל תמשלתי עהמפיקוח  ובבמגבלות    ם,בתקני  יתרים,ים בהלשינוי  -  קה ותקינהיי חקיונשי .20.8

 יה. ותצאתוהחברה ולותה של שפעה על פעיה ה להיותארנונה, עשויהי בחוק
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 ברה סיכונים ייחודיים לח

 

החקיק  .20.9 שעניינלפקו  147יקון  ת  -  הב  םיוינושי  החדשנות  הדה  ופ סדר ו  הקמתן  במקרקעשקעהלות  קרנ  עילותן שלת  נס  נכין,  ה 

למועד ונכ  2006ת  שנ ילת  תחב  לתוקפו  לגביזה    וחד  ון  נצטברו  פסיקטרם  מקצ   ה ו  הוהנחיות  ומבהירמפועיות  את  רשות  ות 

וודאות מסוימת בנוגעקיימת א  ך,שכ מ  ראותיו. הו ינויים  וש  ניםכן, תיקו  לוונטיות. כמוהר ות  וישר ה  יל יד ערוש הוראותיו  לפי   י 

לקרנותגבנו ב ל   ע  מעמקר השקעה  זאת  בכון,  אליההתייחסות  והמדן  קעין,  בקש שינ לל  מספ  רויים  המינ עם  המחזיקים  ימאלי  ר 

באמצעי  ה שינבק השליטה  נדרש  ו/או  בנורן  למיסויים  נכסיםעב ה  וי גע  אח   רת  שינויים  ו/או  ה  עלפגי  להביא   יםעשוי  רים, לקרן 

 ותיה. עילותה ובתוצא בפה,  ברחב

 

לרבות  קעין,  רקשקעות במ הל   על קרן  ותהחל  קודההוראות הפב  מידה של אי ע  קרהבמ   -  קעיןקעות במקרהשלמד קרן  מע  בודאי .20.10

הני לתנאים  לאתתנים  ואשר  יישלל  במתוקנו    יקון  החבועד,  כקרןמעמד  מ ות במקרקקעהשל  רה  לשלם  תידרש  והיא  על עין    ס 

 . עילל 5.2עיף פים ראו ס לפרטים נוס  ם.חיהקבלת רוו המשקיעים בעת  על טל יו ראש  למס ףרווחיה, בנוס 

 

 ר: עה כאמו ה להעריך השפרדי החבהחברה, ככל שבי ל עסקיע ר השפעתםיעו טיבם וש י על פכון גורמי הסיוח פיל להלן 

 ה קטנה פע הש תבינוני השפעה לה השפעה גדו 

 סיכוני מקרו 

    י מצב כלכל

    ון הה קשו ומצב   תנאי מימון

    מצב בטחוני 

    ם לצרכן מדד המחירי ם בויי שינ

 ענפיים ים סיכונ

    נייהעלויות הבור ייק

    שכרה ה של שטחי  יצעעודפי ה

    שה מניבים לרכי םלשטחי עודפי ביקוש

    ותקינה  ינויי חקיקהש

 לחברה  ייחודייםם ניכוסי

    נויים בהושי חדשנות החקיקה

    ין השקעות במקרקעל קרן ד  מעמ  דאיבו 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 הדירקטוריון דוח 
 2021 בדצמבר 31ליום 
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חברהדוח הדירקטוריון על מצב עסקי ה

2021 בדצמבר  31שהסתיימה ביום  תקופהל

 31ביום  לשנה שהסתיימה  של החברה   דוח הדירקטוריוןאת  לבעלי המניות  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש  
 ."(התקופה המדווחת)להלן: "   2021  בדצמבר

החברה  עסקי  למצב הדירקטוריון  הסברי (  1)

  על פעילות החברה פרטים 1.1

 .  REITקרן   –החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין  

הינם:   חברה היתרונות הבולטים לבעלי המניות בהשקעה ב 

החייבת מההכנסה 90% לפחות של שוטף רבעוני דיבידנד  שלוםת – שוטף דיבידנד •

בין בעלי מניות  גבוה ופיזור במניה גבוההסחירות  – גבוהה סחירות •

משווי הנכסים   60%השקעה בנכסים מניבים בישראל בלבד בשיעור מינוף מוגבל של עד    –  יציבות •

דומות  לחברות בהשוואה יותר בוהג – גבוה אשראי דירוג •

 החברה פטורה מתשלום מס חברות – מיסוי •

.דיב-תל ומדד"ן  נדל "א  ת   מדד , 90"א  ת מדד ,  125"א  ת מדד ב מזה מספר שנים   נכללותמניות החברה  

במגוון שימושים כגון:,  נכסים מניבים  41  - חזקה בפעילותה העסקית של החברה כוללת ה  פרסום הדוחיום  ל
 .  ומקבץ דיור  , בית חולים סיעודיולוגיסטיקה, מלון, תעשיה  מסחר,  בנייני משרדים

 מ"ר שטחי חניה. 165,000  הכולל"ר  מ 480,000כולל של   בשטח,  שוכרים 530 -מושכרים להנכסים המניבים 

 :2021 במהלך  ומימושי אופציה חדשים  שכירות חוזי

' מסתחום
חוזים 

שיעור עליה במ"ר  שטח
בשכ"ד

הפניה 

(א) + 7% 40,400 80 משרדים 

( ב) +10% 15,800 75 מסחר

 תעשייה
ולוגיסטיקה 

(ג) + 8% 23,800 30

18580,000"כ סה
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פרטים נוספים ביחס לנכסים המניבים של החברה:

:משרדים )א(

 שטחים   לאכלס   הצליחהמשבר הקורונה    חרףו   המשרדים  שטחי  אכלוס  להמשך  החברה   פעלה  2021  במהלך
על שיעורי  ובכך לשמור    ,שכירותה   דמי ב   עלייה  תוך   לרוב ,  רבים  קיימים   שכירות  הסכמי   ולהאריך  ריקים 

  .98% עד לכדי שיעור של םואף להעלות תפוסה גבוהים 

לטווח ארוך   פיננסית איתנות  בעלי עיקריים  שוכרים

שוכר שם
מושכר שטח

)במ"ר(

 המושכר השטח שיעור
 המשרדים לשטחי ביחס

)*(  החברה של

14,30010.0%בזק  קבוצת

11,7008.2%טפחות  מזרחי בנק

6,6004.6%אחרים  בנקים

7,8005.5%ממשלה  משרדי

 ההון שוק תחום
והביטוח

6,600
4.6%

3,8002.6%אסותא

6,6004.7%אלוט

2,2001.6%בניה  חברות

2,4001.7%פארמה 

20,00014.0%טק - היי חברות

)*( 82,00057%"כ סה

"ר מ 143,000של   בהיקף )*( ביחס לשטחי משרדים  
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: מסחר (ב)

 השכירות   חוזי  משך   אשר,  חיוניים  ועסקים  עוגן  לשוכרי  מושכרים  החברה  של  המסחר  משטחי  56%
 . שנים  5-כ  הוא   שלהם  הממוצע

שטחים ושינוי תמהיל השוכרים במרכזים המסחריים שלה,   אכלוס  להמשך  החברה  פעלה  2021  במהלך
 לאור בגין הקורונה,    הסגרים   בתקופת   גם   שפעלואשר רובם הינם מרכזים פתוחים )מקומיים ושכונתיים(  

, חלה עלייה משמעותית בפדיונות השוכרים )בחנויות 2021שנת  ב.  רבים  חיוניים  לעסקים   מושכרים  היותם 
 . רום הקורונהת טלתקופ ביחס  וזאת (,  זהות

בממוצע, תוך עליה )לעיתים עלייה משמעותית(    97%  -לכהתפוסה עד  את שיעורי    להעלותהצליחה  החברה  
   בדמי השכירות.

המסחריים  בנכסים שוכריםילוח  פ

השטח  אחוז תחום

20%)*(  סופרמרקטים ורשתות מזון

19%)*(סטוקים ורשתות חשמל 

7% )*( רשתות פארמה

4%)*( חולים ומרפאותקופות 

6%)*( סניפי בנקים

19%הלבשת הבית 

13%אופנה 

12%אחרים

100%"כ סה
. ושוכרי עוגן  םיחיוני עסקים 56%"כ סה)*( 

: ולוגיסטיקה  תעשיה (ג)

שכירות    2021  במהלך הסכמי  הוארכו  וכן  ריקים  שטחים   גבוהה   תפוסה   רמת  על   שמירה  תוך אוכלסו 
 .דירהה  שכר ב ה עליי  המשךתוך   וכן  98%  של   בשיעור  במיוחד
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   פיננסית  ויציבות  איתנות
 

 עסקי
 ענפים במגוון"ן נדל  פיזור פיזור 
 במגוון תחומים שוכרים 530 שוכרים   מגוון

 בולטים במיקומים איכותיים  נכסים פורטפוליוחוסן ה 
 .%5797 תפוסה שיעור

 שנים  3-10  טווח  ארוכי - בעיקר  חוזים תקופת ה 
 מיליון בשנה  300-400רכישת נכסים:   צמיחה

 

 פיננסי 
FFO  ג' למניהא  89-92 – 2022 תחזית 
 נכסים לסך נטו חוב 48% נמוך  מינוף

 (98%''ח )ש מיליארד 4- כ משועבדים  לא נכסים
 ארוך עם פריסה מגוונת "מ מח חוב

 1.60% אפקטיבי ריבית  שיעור
 6.7"מ במח  0.1%  של   ריבית  חוב גיוס עלות 

 

  



 

  6עמוד  
 

 חוסן פיננסי 

 

 48% -  נמוך מינוף

 47% למאזן עצמי הון

 ח"ש ליוןימ  260 - קווי אשראי מאושרים

 מנכסי החברה 98%  -כ ש''ח,  ארדימיל  4.0  – משועבדים לא נכסים

 

  

5.55.5

5.3

5.1

4.84.83
4.75

4.5

4.7

4.9

5.1

5.3

5.5

5.7

2021202020192018201720162015

הממוצעהארכת משך חיי החוב

1.60%

1.88%
1.99%

2.47%
2.65%

2.75%

3.04%

3.40%

4.0%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

202120202019201820172016201520142013

2%

93%

5%

מוסדות פיננסיים

חים"אג

מ"נע

פילוח חוב לפי מלווים  השנים לאורך הממוצעת האפקטיבית הריבית הורדת

 פיננסי מינוף
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  נכסים יקףה 

 

 מיליארד ש''ח   154.0 -היקף הנכסים המניבים של החברה מסתכם ב 

 

 תפוסה  שיעורי

 

 .%5797 –  הינופרסום הדוח  מועדהתפוסה הממוצע בנכסים ל שיעור
 

   משועבדים בלתי  נכסים

 

 המהווים ''ח,  ש  מיליארד  4-כ  לש  בסך  הינומשועבדים    בלתיה  הנדל"ן  נכסי  היקף

 מהיקף נכסי החברה. %89

 

 אשראי דירוג

 

ו אגרות  וסדרהחברה  בע"מ   ת והמונפקחוב  הת  מידרוג  ידי  על  מדורגים 

   . Stable\3Aa בדירוג

 

 "מ וריבית משוקללתמח

 

 על   עומדת  שנים  5.50מ  "במח  המצרפי  החוב  של  המשוקללת  האפקטיבית  הריבית

  ..%601 שיעור של

 (. 2022/01/24)נכון ליום  .%10 הינה  שנים 6.7"מ של למח השולית  החוב עלות
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   המניבים  הנכסים  בהיקף   גידול
 "ח( ש)במיליוני 

 

 

   (קרן בלבד)סילוקין    לוח  - אשראי לזמן ארוך  

   "ח(ש)במיליוני 

     

1,281
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2,869

3,319 3,440

4,015
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 "ח( ש)במיליוני  4לרבעון  נתונים            

 
 

 

 י % שינו

 4רבעון 
 

2021 2020 
 

NOI  28% + 66.0 51.6 

Same Property NOI 21% + 62.3 51.6 

 
 96.0 214.5 + 123% נקי רווח

 
FFO  37.7 50.2 + 33% ריאלי 

 
FFO  19.4 23.7 + 22% )אג'( למניה ריאלי 

 
 "ח( ש)במיליוני   שנהל  נתונים

 
 

 י % שינו

 לשנת 
 

2021 2020 
 

NOI  9% + 233.0 213.3 

Same Property NOI 6% + 223.1 210.3 

 
 161.0 356.5 + 59% נקי רווח

 
FFO  152.8 172.2 + 13% ריאלי 

 
FFO  79.5 83.7 + 5% )אג'( למניה ריאלי 

 
 "ח( ש)במיליוני    2021 בדצמבר 31 ליום נתונים

  

   %
 שינוי 

 
 ליום  נתונים

31/12/2021 31/12/2020 
 

 3,440 4,015 + 17% להשקעה "ן נדל

 
 1,641 2,065 + 26% עצמי הון

 
 8.41 9.58 + 14% )ש"ח(  למניה הון
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 2021 תלשנ תוצאות הפעילות  עיקר

NOI 

  .לעומת אשתקד 9.2%של גידול מיליון ש"ח,   233 של לסך הסתכם NOI -ה

 "ח. ש יליוןמ 062-256 שלבטווח  2022לשנת   NOIתחזית 

FFO  ריאלי 

 . שתקדאלעומת  13%, גידול של ליון ש"חימ  172.2 בסך של ריאלי  FFO- 2021שנת ל 

 "ח. ש  ליוןימ  200-194  שלבטווח    2022ריאלי לשנת  FFOתחזית 

FFO למניה  ריאלי 

 FFO 2020לעומת  5%של  גידוללמניה.  'אג  83.7 –  הדוח לתקופת ריאלי.  

   '.אג  92-89  בטווח של 2022ריאלי לשנת   FFO תחזית
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 והשפעתו על הפעילות העסקית של החברה: הקורונה  משבר  1.2
 

שנת   מגיפ   2020בתחילת  העולם  ברחבי  להתפשט  העולמי   ת החלה  הבריאות  ארגון  בידי  הוכרזה  אשר  הקורונה, 
 כמגיפה עולמית.  

 
והמשק באופן הדרגתי  מלאה  התאפשרה חזרה לפעילות  נרחב(    חיסונים  מבצע)לאחר    2021בפברואר    20  יוםהחל מ

בארץ ובעולם   חלה הרעה מסוימת בקצב התחלואה   2021ואולם, החל מחודש יולי    הישראלי התאושש בקצב מהיר.
התפרצות מחודשת   חלה,  ורביעי(  שלישינוספים )חיסונים    ילמרות מבצעבשל התפשטותו של זן הדלתא של הנגיף ו

ועד למועד זה, כאשר זן האומיקרון התפשט וגרם לתחלואה בקצב של רבבות בני אדם   2021בשלהי    של התחלואה
והטלת מגבלות על הפעילות העיסקית עלולה לפגוע שוב בשוכרים של התחלואה  החרפה נוספת  יצוין כי  .  בכל יום

 ולפגיעה בהכנסות החברה. 
 

לנכסי   דמי   החברה ביחס  תשלום  לדחיית  מדורגת  הקלות  תוכנית  החברה  גיבשה  המסחריים(,  למרכזים  )בעיקר 
בהיקף  2021  של  הראשון רבעוןקלות כאמור, קטנו הכנסות החברה במהלך הה בגין תכנית ההשכירות ודמי הניהול.  

  ''ח.שמיליון   6  -של כ
 

ל ההנחיות הניתנות לציבור בעטיו, על הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של המשך אירוע הקורונה וש
פעילותה של החברה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור על אופן התממשותן של תחזיות שניתנו על ידי החברה, 

התשכ"ח ערך,  נירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  הערכות של 1968- מהוות  על  היתר,  בין  , המבוסס, 
ביחס לגורמים אשר אינם בשליטתה. הערכות החברה מבוססות על מידע הקיים   החברה נכון למועד פרסום דוח זה

כולו   ,יתממשכיום בידי החברה, על פרסומים בנושא זה ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות, ואשר אין כל ודאות כי  
או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ובהם, בין היתר, משך 

ההאטה הכלכלית שתתפתח   משך הזמן בו ימשיך ויתפשט הנגיף, ההנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם,  

 .בארץ ובעולם ועוצמתה

 
 ולאחריה  המדווחת בתקופה  מהותיים  אירועים  1.3

 
 וכתבי אופציה: חסומות  הקצאה פרטית של מניות  •

לדוחות   .ג13באור  ר'    2021ינואר    בחודשביחס להקצאה פרטית לצד שלישי של מניות וכתבי אופציה  

 . 2021 בדצמבר  31הכספיים ליום 

 דיבידנד  חלוקת •

, סכום 2022הצפויות לשנת  כי לאור תוצאות החברה    2022פברואר  דירקטוריון החברה החליט בחודש  

וכי הדיבידנד הסופי  אגורות למניה( 52 -''ח )כשמיליון   113לא יפחת מסך של  2022הדיבידנד בגין שנת 

 . מיליון ש''ח 104יסתכם לסך של  2021לשנת 

 . 2021 בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים .ט13ראה באור  –ביחס לחלוקת דיבידנד בפועל 

   יםמניב יםנכס  רכישת •

  .2021 בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  .ב7ראה ביאור  - ים מניביםנכס לרכישת  ביחס

 ומימוש אופציה  2120ר ינוא ב 1הניהול החל מיום   הסכם עדכון •

 .2021  בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים    .1.א12ביאור    'ר  -  הניהול ומימוש אופציה  הסכם  עדכוןלס  ביח

 סדרה ד'  רות חובגיוס  אג •

לדוחות הכספיים    .ה11ראה ביאור    -מיליון ש''ח    417בהיקף של    סדרה ד'  רות חובאג  להרחבת  ביחס

 .2021 בדצמבר 31ליום 
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 2021 בדצמבר 31ליום  נתונים עיקריים –החברה  נכסי

 שימושים 
 עיקרי  שטח

 "ר מ באלפי

NOI 
1-12/2021 

 ''ח ש  במיליוני

  שיעור

-מה

NOI 

  שיעורי

למועד   תפוסה

 פרסום הדוח 

 הוגן  שווי

 ''ח ש  במיליוני

  מהשווי שיעור

 ההוגן 

 51% 2,041 98% 51% 118.4 143.0 משרדים כולל חניונים 

 27% 1,102 97% 29% 66.8 67.9 מסחר 

 13% 528 98% 13% 30.8 80.6 תעשייה ולוגיסטיקה

 9% 344 100% 7% 17.0 24.5 אחרים 

 100% 4,015 97.75% 100% 233.0 )*(316 סה"כ 

   אלפי מ"ר. 165)*( בנוסף שטח חניונים בהיקף של 
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 31/12/2021ליום שימושים י שווי הוגן לפ התפלגות 

 

משרדים  
46%

מסחר
27%

לוגיסטיקה
13%

חניונים
5% אחרים

9%

4.015כ "סה
ח"מיליארד ש



 

   14 עמוד
 

 

 )*( 2022לשנת  תחזית

 העיקריות  ההנחות  על  מתבססת  אשר,  2022התפעוליות העיקריות של החברה לשנת  לתוצאות    תחזית  להלן

 ''ח(:ש)במיליוני  הבאות

 הדוחות.  הרכב ההתחייבויות וההון העצמי של החברה למועד וכןהנכסים  מצבת •

 .2022 בשנת שוטפים שכירות  חוזי חידושי בדבר  ההנהלה  צפי, חתומים  שכירות חוזי •

   .בישראל החברה פועלת בה העסקית בסביבה נוספים מהותיים  שינויים יחולו לא כי הנחה •

   .בגין מגיפת הקורונה בהנחה כי לא יוטלו סגרים נוספים •

 

 

 ש''ח מיליוני
 תחזית 

2022 

 בפועל

 2021 

תחזית  

 2021לשנת 

 בפועל

2020 

 

NOI 

 

 

256-260 233   

 

 

227-229  213.3 

 

FFO 

 

 

194-200 172.2   

 

 

165-167  152.8 

 

FFO למניה באג ' 

 

 

89-92 83.7 

 

80-82 79.5 

 

 ינימלי מ דיבידנד

 

 

113 104 

 

102.5 94 

 

. 1968-"ח התשכא לחוק ניירות ערך,  32הינו מידע צופה פני עתיד על פי סעיף    2022  לשנת   התחזית   בדבר  המידע    (*)

מידע צופה פני עתיד הינו תחזית, הערכה, אומדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניינים עתידיים, 

הערכותיה  על  מבוססות  החברה  תחזיות  בלבד.  החברה  של  בשליטתה  ואינה  ודאית  אינה  שהתממשותם 

 העבר.   סיוןינשל החברה, המבוססות על   קטיביותיהסובי
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 ( למניה באגורות)  הריאלי FFO -ב גידול
 

 
 

 

 הכספי  המצב   1.4
 

 הערות  2020  בדצמבר   31 2021  בדצמבר   31 

 "ח ש  במיליוני

נכסים בנו  הגידול 3,571 4,436 המאזן סך מרכישת  בעיקרו  ע 

 וגידול ביתרת המזומנים. 

בעיקרו ובמזומנים  הינו    הגידול 130 418 שוטף  רכוש נובע 
 '.ד   סדרה  אג"ח  הרחבת מ
 

"ן נדל
 להשקעה 

נכסים   מרכישת  בעיקרו  נובע  הגידול 3,440 4,015
כ של  ושערוך   ''חש מיליון    344  -בסך 

 .מיליון ש''ח 231בסך של  נכסים
 התחייבויות

 שוטפות 
בחלויות  231 336 מגידול  כתוצאה  נובע  הגידול 

השוטפות בגין אגרות החוב סדרה ב' של 
 החברה.

 
המימון   מדיניות החוזר   ההון מקורות  וגיוון  פיזור  על  הקפדה  תוך  הנכסים  רכישת  את  לממן  הינה  החברה 

התייחסות מחמבחינת   ותוך  מוסדיים(  וגופים  ההון  שוק  )בנקים,  מקורות  הצמדה,  בסיסי  "מ, 
לשיקולים כגון צורכי המחזור השנתיים ועלויות המימון. מימון הנכסים הינו לזמן ארוך, כאשר 

ו  נוהיקרן  ה  עיקר פרעון פרעונות הקרן השוטפים לאורך חיי ההלוואה בתום תקופת כל הלוואה 
מורכב מנכסים   2021  בדצמבר   31החוזר של החברה ליום    ההון.  יחסיתבשיעורים נמוכים  הינם  

 ''ח. ש ןמיליו  336-''ח בניכוי התחייבויות שוטפות בסך של כשמיליון   418-שוטפים בסך של כ
 

 ההתחייבויות
 ארוך לזמן

"ן נדל  למימון
 להשקעה 

2,035 1,699 

ה רע בעיקרו מגיוס אג"ח סדבל נוודיהג
ביאור    .ד'  ראה  לדוחות   .ה 11לפרטים 

 .2021בדצמבר    31הכספיים ליום 

 עצמי  הון
2,065 1,641 

ההון   הדוחות  פרסום   למועד מהווה 
כ החברה  סך מ  46%-עצמי  )כולל   נכסי 

 .מזומנים(
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 ''ח(ש  מיליוני)ב   נתונים כספיים   תמצית

  ליום

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

,4364 המאזן סך  3,571 2443,  

,1933 3,440 4,015 להשקעה "ן  נדל  
,3551 1,641 2,065 עצמי  הון  
,8721 1,930 2,371 התחייבויות  סך  

 
 

 הפעולות  תוצאות   1.5
 להלן טבלת ריכוז התוצאות העסקיות )באלפי ש''ח(: 

 שנת  שנת   2021                        

 
      2021 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

    
2020 

 ותפעול שכירות מדמי  הכנסות
 237,600 260,600 58,400 64,400 65,800 72,000 נכסים
        
  הנכסים  השכרת  עלות

 )24,300(  )27,600(  )8,000(  )7,200(  )6,400(  )6,000(  והפעלתם
 213,300 233,000 50,400 57,200 59,400 66,000 והפעלתם נכסים מהשכרת רווח

        
"ן  נדל של  הוגן שווי  התאמות
 6,700 230,800 4,300 26,400 30,500 169,600 להשקעה 

  235,600 89,900 83,600 54,700 463,800 220,000  
      

 )28,700(  )29,300(  )7,000(  )7,000(  )7,600(  )7,700(  וכלליות  הנהלה הוצאות
        

תפעולי  רווח  227,900 82,300 76,600 47,700 434,500 191,300 
        

( 13,400) מימון  הוצאות  (003,24 )  (00630, )   )9,700( (78,000 )  (30,300 )  
       

לתקופה נקי רווח   214,500 58,000 46,000 38,000 356,500 161,000 
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 ש''ח(:  ליונייבמלהלן טבלת ריכוז התוצאות העסקיות )

  
  

 הסברים  2020 2021

 חודשים  1-12 
 

הכנסות מדמי שכירות ותפעול 
 נכסים 

  

הגידול נובע בעיקר מהשכרות וחידושי חוזים קיימים  237.6 260.6
 מגידול במצבת הנכסים.כתוצאה ובעליית מחיר  

    
 

רווח מהשכרת נכסים 
  והפעלתם 

קיימים  213.3 233.0 חוזים  וחידושי  מהשכרות  בעיקר  נובע  הגידול 
 בעליית מחיר וכתוצאה מגידול במצבת הנכסים.

    

נדל"ן התאמות שווי הוגן של  
 להשקעה 

230.8 6.7 

 
מניבים השווי  ב  מגידול  מורכבת  היתרה  נכסים  של  הוגן 

הפחתת עלויות   בניכוי  ''ח שמיליון    254  -כבתקופה בסך של  
חד פעמיות )בעיקר מיסי רכישה( בגין רכישת נכסים מניבים 

 לדוח  נזקפו   אשר''ח,  ש  מיליון  23בתקופת הדוח, בסך של  
 .והפסד  רווח

 
    

(29.3) הוצאות הנהלה וכלליות   (28.7)  
נובע מגידול בשיעור ממוצע   מיליון ש''ח  0.6הגידול בסך של  

בהיקף הנכסים של החברה אשר התקזז ברובו   20%  -של כ
 לאור הקיטון בדמי הניהול המשולמים לחברת הניהול. 

    
  מימון  הוצאות 

 
 הוצאות ריבית 

 
 

הכנסות )הוצאות( הפרשי 
 הצמדה 

 
  

 
(35.7)  

 
 

(42.3)  
 

(5.93)  

 
 

9.2 

 
 

הינו   הריבית  בהוצאות  ירידת הקיטון  מהמשך  כתוצאה 
 הריבית הממוצעת בגין החוב המצרפי של החברה.

 
הגידול בהוצאות המימון נובע מעליה במדד המחירים לצרכן 

ירד   2020שנת  זאת ב   לעומת .  2.8%בשיעור של    2021בשנת  
של    המדד  הפרשי   0.6%בשיעור  הכנסות  נרשמו  וכתוצאה 

 .מיליון ש''ח  9הצמדה בסך של  
    

 - - מיסים על ההכנסה 

 
פקודת מס  פי  על  הינה קרן להשקעות במקרקעין.  החברה 
לעמידה  ובהתאם  מיוחד,  מיסוי  מעמד  לחברה  הכנסה, 
בתנאים שנקבעו, מיסוי הרווחים נעשה ברמת בעלי המניות 

למועד הדוחות הכספיים החברה בעת חלוקת הרווחים. נכון  
 עומדת בתנאים שנקבעו והינה קרן להשקעות במקרקעין.

 
    

 
 רווח נקי 

  

356.5 161.0  
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 מזומנים תזרימיו נזילות 

בדצמבר   31''ח ליום  ש  ליוןימ  118  ''ח לעומת ש  ליוןימ  409  של , לחברה יתרות מזומנים בסך  2021  בדצמבר  31  ליום

2020 .  

 מיליון   145.6  ''ח לעומת סך של ש   מיליון  179.8  - ב הסתכם  2021שנת  בשוטפת    מפעילות המזומנים שנבע לחברה    תזרים 

 .  2020שנת ב ''ח  ש

 עבור פעילות נמשכת:   2021שנת  ל להלן המקורות והשימושים העיקריים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  במיליוני 

  ש''ח 

 : מקורות  

 מפעילות שוטפת 179.8

 בניכוי הוצאות הנפקה הנפקת אגרות חוב  417.3

 ומימוש אופציות  הנפקת מניותתמורה מ 164.1

 סך מקורות:  761.2

 

 

 : שימושים

  

(344.4 )  

וחייבים בגין רכישת  להשקעה"ן בנדל  השקעות

 נדל"ן 

(101.6 )  תשלום דיבידנד 

(25.0 ) רעון אשראי ואגרות חוב  יפ   

(471.0 )  סך השימושים 

  

במזומנים  גידול 290.2  
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FFO  (Funds From Operations) 
 
על  FFO-ה נדרש  שאינו  אחרות,  ובמדינות  בארה"ב  המקובל  מדד  על -הינו  נוסף  מידע  למתן  החשבונאות,  כללי  פי 

כהגדרתו, מבטא   FFOתוצאות הפעילות של חברת נדל"ן מניב, המעניק בסיס נאות להשוואה בין חברות נדל"ן מניב.  
וצאות חד פעמיות, לרבות רווחים )או ם מקובלים(, בנטרול הכנסות והירווח נקי )מחושב בהתאם לכללים חשבונאי

 .תזרימיותהפסדים( ממכירת נכסים, בתוספת פחת והפחתות )בגין נדל"ן(, בנטרול מסים נדחים והוצאות שאינן  
 

על הפעילות  תוצאות  מדידת  כי  סבורה  ה -החברה  נתוני  מוסף,   FFO-ו  FFO-פי  ערך  בעל  מידע  לתת  עשויה  למניה 
חברות שהינן קרן להשקעות ו  מניב"ן  נדל  חברותצאות הפעילות של החברה עם  ותאפשר השוואה טובה יותר של תו

 ( בארץ ובעולם.REITבמקרקעין )
 

 : FFO-יש להדגיש כי ה
 
 פי כללי חשבונאות מקובלים. -לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על .א
 לא משקף מזומנים שבידי החברה, ויכולתה לבצע חלוקת כספים. ב.
 פי כללי חשבונאות מקובלים.-צג את הרווח הנקי של החברה המחושב עלאינו מיי .ג

 
 נמשכת )במיליוני ש"ח(:  מפעילות  FFO  -להלן חישובי ה 

 

 
 שנת  שנת  שנת  2021

 2019 2020 2021 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון 

 293.0 161.0 356.5 38.0 46.0 58.0 214.5 רווח נקי 

        התאמות לרווח הנקי: 

התאמת שווי הוגן של 
 נדל"ן להשקעה 

(169.6) (30.5) (26.4) (4.3 ) (230.8) (6.7 ) (155.4) 

הכנסה בעלת אופי חד 
 פעמי 

- - - - - - (2.0 ) 

הוצאות בגין הענקת 
אופציות לנותני 

 שירותים 
1.1 1.1 1.0 1.0 4.2 3.8 3.8 

FFO   139.4 158.1 129.9 34.7 20.6 28.6 46.0 נומינלי 

עמלת פרעון מוקדם של 
והוצאות חד   אשראי
 פעמיות 

- - 
 

- 
- - 3.8 5.8 

 הוצאות  –נוסף  
הפרשי    )הכנסות( 

הצמדת אשראי 
שנצברו בניכוי פחת 

 והפחתות 

4.2 14.9 21.9 1.3 42.3 (9.1 ) 5.3 

FFO   150.5 152.8 172.2 36.0 42.5 43.5 50.2 ריאלי 

FFO    למניה ריאלי
 (באגורות)

23.7 21.2 20.7 17.8 83.7 79.5 78.5 

מספר המניות 
המשוקלל )באלפים( 

 FFO-לחישוב ה 
 למניה 

211,070 205,397 205,297 201,394 205,815 192,227 191,704 
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 המשוקלל  התשואה שיעור

 

 :"חש  במיליוני 2021 רדצמבב 31ליום  Cap Rate)תחשיב שיעור תשואה משוקלל )
 

 
 31.12.2021 ליום להשקעה"ן נדל

 

 
4,015 

 
  שווי מיוחס לשטחים פנויים

 

 
(111 ) 

 
 זכויות בניה ללקרקע ו מיוחס שווי

 

 
(75 ) 

 
 להשכרה לשטחים המיוחס להשקעה"ן נדל

 
3,829 

 
NOI   2021 לשנת 4-ה רבעוןלבפועל 
 

66.0 

 ( 0.9) המיוחס לרבעונים קודמים   NOI בניכוי

 
NOI   65.1 2021לשנת  4-ה לרבעוןמתוקנן 

 
NOI   מייצג בקצב שנתי 
 

260.4 

 
 ( Cap Rate) להשקעה "ן מנדל  הנגזר משוקלל  תשואה שיעור
 

 
6.80% 

 
 

 

  במועד   החברה  בידיעת  אשר  המידע  על,  היתר  בין,  מבוסס  והוא  ודאי  בלתי  זה  מידע.  עתיד  פני  צופה  מידע  כולל  זה   בסעיף  האמור

.  להשקעה"ן  נדל  של  ההוגן  השווי   בחישוב  המשמים  הפרמטרים  בדבר  מידע  ועל,  שוכריה  עם  החוזיות  ההתקשרויות  בדבר  הדוח

ביטול   וביניהן,  שונות מסיבות,  מהן  והמשתמע  לעיל  המפורטות  מההערכות   מהותי  באופן  שונות  להיות  עשויות בפועל  התוצאות

 מוקדם של חוזי השכירות או משבר עסקי של מי מהשוכרים, או שינוי בפרמטרים המשמשים בקביעת השווי ההוגן.
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  השנים פניעל   -לבין עלות החוב המשוקללת   נכסיםה  תתשוא בין שיעור מרווח
 

  
 

 

 שנים. 6.74  "מ של במח  0.1%  של  בשיעור  צמודה עלות חוב שולית   *

7.85%
7.55% 7.42% 7.43%

7.16%
6.92% 6.80%

3.04%
2.75% 2.65%

2.47%

1.99% 1.88%
1.60%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CapRate עלות חוב

3.5%

*

5.2%

6.7% 
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 דיבידנדים   1.6
 

 כללי

השקעות במקרקעין, החברה מחויבת לפי הוראות הפקודה לחלק מדי שנה את הכנסותיה כדיבידנד לבעלי לכקרן  

 מניותיה במועד אשר נקבע לכך בפקודה, כמפורט להלן: 

 

למעט שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין מניבים, בתוספת לפחות מן ההכנסה החייבת של הקרן,    90% -

באפריל בשנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה   30עד    -  הכנסות פטורות ובניכוי הוצאות שאינן מותרות בניכוי

 או נצמחה; 

חודשים ממכירת המקרקעין )למעט   12עד תום    -ה ממכירת מקרקעין  חברשנצמח ל  מקרקעיןרווח הון או שבח     -

 ממס בשל חילוף של מקרקעין במקרקעין אחרים(;   הפטור מקרקעין   שבח 

שבסעיף   - "רווחים"  בהגדרת  האמור  אף  אף 302על  לחלק  חייבת,  לא  אך  רשאית,  החברה  החברות,  לחוק  )ב( 

 שנה העוקבת וזאת על אף הוראות חוק החברות בעניין.  באפריל של ה  30סכומים בגובה הוצאות הפחת עד ליום  

 דיבידנד   חלוקת  מדיניות
 

 חברה הינה כמפורט להלן:המדיניות חלוקת הדיבידנד של 

 הכנסתה החייבת. מ 100%  בגובהמדיניות החברה הינה לחלק דיבידנד שנתי   .א

קודם לכן( את סכום הדיבידנד  בכל שנה תפרסם החברה יחד עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון )או   .ב

 המינימלי אשר בכוונת החברה לחלק באותה שנה.

 תשלומים אשר יוכרזו בכל רבעון קלנדרי. 4  - סכום הדיבידנד המינימלי השנתי יחולק ל .ג

את  .ד לשנות  עת  בכל  רשאי  החברה  דירקטוריון  יהיה  דין,  כל  להוראות  ובהתאם  עסקיים  בשיקולים  בהתחשב 

 בגובה הסכום המחולק.   המדיניות ולבצע התאמות 
 

 דיבידנדים  חלוקת 

וכן דיבידנד    2015-2021כל אחת מהשנים  בגיןלהלן נתונים אודות דיבידנד אשר חילקה החברה לבעלי מניותיה  

 : 2022  שנת בגיןמינימלי  

 )*(2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

 - שנתי   דיבידנד

 ''חש  מיליוני
113 104 94 82 75.2 62 53 43 

 למניה   דיבידנד

 )באגורות( )**(
52.0 49.6 47.8 42.7 39.6 38.5 37.9 30.8 

 5.38% 5.84% 5.75% 6.00% 5.35% 7.20% 7.10% 4.6% )**(   דיבידנד  תשואת 

 

 . הדירקטוריון החלטתפי -על  2022מינימלי לשנת  דיבידנד)*(  

המניה  ושערמספר המניות    פי-על: 2022)בשנת  דיבידנד חלוקתכל   במועדושער המניה   הקיימות  המניות  מספרפי -על)**( 

 (. 2022פברואר סכום החלוקה המינימלית בחודש  פרסום במועד

 

 –( 2009-2021שנים )  11לתקופה של   תשנתי ה  תממוצעה  הדיבידנד תשואת

7.4% 
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 2020-2021 שניםב חולק שדיבידנד  בגין החברה של המניות למחזיקי במקור המס  שיעור
 

 %-ב מס שיעור 

 פטור פנסיה  וקרנות לפיצויים, לתגמולים, לקצבה  גמל  קופות

 23.0 חברות

 30.5 יחידים

 30.5 חייבת נאמנות  קרן

 5.75 פטורה נאמנות  קרן
 

 כי האמור אינו מתייחס לפטורים ככל שישנם לבעלי המניות וכי שיעור המס הסופי הינו ספציפי לכל מחזיק.   יצוין

 . הספציפיים  ולקבלת ייעוץ מקצועי בהתאם לנתוני  המחזיק ו/או רוכש ניירות ערך יפנ  כלכן מוצע כי  -כמו
 

 דיבידנד   חלוקת 

 .2021  בדצמבר  31ליום   לדוחות הכספיים ט.13  באורראה   –ולאחריה  לחלוקת דיבידנד בתקופת המדווחת   ביחס

 

  דיבידנד בתשלומי גידול
 ''חש ליונייבמ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 )*( דיבידנד מינימלי
 

 ( למניה באגורות) דיבידנד מיתשלוגידול ב
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  ניהולם ודרכי  שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים (  2)
 

דרור יהודה, הפועל במסגרת הנחיות כלליות של   "חרו"ל הכספים  סמנכהאחראי על סיכוני השוק בחברה הינו  

"ל סמנכהדירקטוריון ובתיאום עם יו"ר הדירקטוריון הפעיל, מר שמואל סלבין. לפרטים אישיים ומקצועיים של  

 בפרק ד' לדוח התקופתי, בהתאמה.   26א' ותקנה  26תקנה   והכספים ושל יו"ר הדירקטוריון רא

 

ב' 19באור    ורא  -ביחס לסיכוני השוק אליהם חשופה החברה וכן ביחס למדיניות החברה בניהול סיכוני השוק  

 סיכון  הקטנת  של   מדיניות  היא  החברה   של   האשראי   נטילת   מדיניות.  2021בדצמבר    31לדוחות הכספיים ליום  

. שונים  ריבית או  /ו  הצמדה   מנגנוני  על  מבוססים   רעוןיפ  תנאי   בעלות  שהן   הלוואות  נטילת   ידי   על  פיזור   של   בדרך 

 על   נקבעת  מסוימת   חלופה  העדפת .  השונות  חלופותיהם   על   האשראי  תנאי  את   שוטף  באופן   בוחנת  החברה   הנהלת 

 .הצפויים הריבית  ושיעורי  האינפלציה  שיעורי את  החברה   הערכת   בסיס 

ואגרות חוב צמודות מדד הנושאות   ,מסחריים  ערך  ניירות,  הלוואות לזמן ארוך למימון נדל"ן להשקעהלחברה  

בגין שינוי בשווי ההוגן של ההלוואות ניירות הערך המסחריים ריבית קבועה. לחברה קיימת חשיפה לסיכון   ,

שראל וכן חשיפה תזרימית חוב כתוצאה משינוי ריבית השוק, חשיפה לשינויים בשיעורי האינפלציה בי  ואגרות

 בגין שינויים בריבית הפריים. 

 
 ש"ח( מליוני מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית )ב

 

 מהשינויים רווח המכשיר הרגיש
 שווי הוגן 

 מהשינויים  הפסד 31.12.21ליום 

  עליה בשיעור הריבית  
ירידה בשיעור 

 הריבית 

 10% 5%  5% - 10% - 

 לזמן ארוך   הלוואות 

 בריבית קבועה למימון 

 ( 0.1) - 56 - 0.1 נדל"ן להשקעה 

 ( 0.2) ( 0.1) 120 0.1 0.2 ניירות ערך מסחריים 

 ( 0.4) ( 0.2) 440 0.2 0.4 'ב   סדרה חוב אגרות

 ( 1.0) ( 0.5) 1,175 0.5 1.0 'ג  סדרה חוב אגרות

 ( 0.6) ( 0.3) 764 0.3 0.7 'ד   סדרה חוב אגרות

 
 ש"ח( ליונייבמלשינויים בשיעור מדד המחירים לצרכן )מבחן רגישות  

 

 מהשינויים  הפסד המכשיר הרגיש
 שווי הוגן 

 מהשינויים רווח 31.12.21ליום 

 
עליה בשיעור  

  מדדה
ירידה בשיעור 

 מדדה

 2% 1%  1% 2% 
      

לזמן ארוך בריבית   הלוואות 
קבועה למימון נדל"ן 

 1.1 0.5 56 ( 0.5) ( 1.1) להשקעה 

 8.8 4.4 440 ( 4.4) ( 8.8) 'ב   סדרה חוב אגרות

 23.6 11.3 1,175 ( 11.3) ( 23.6) 'ג  סדרה חוב אגרות

 15.2 7.6 764 ( 7.6) ( 15.2) 'ד   סדרה חוב אגרות
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 של החברה פיננסיות התחייבות  תעודות בדבר פרטים (3)
 :)במיליוני ש''ח( 2021בדצמבר  31נכון ליום  של החברהוניירות הערך המסחריים חוב הלהלן פרטים בקשר עם אגרות 

  מועד סדרה 

 הנפקה

  השווי סך

  הנקוב

  במועד

 ההנפקה

  השווי סך

  הנקוב

  לתאריך

 הדוח

  השווי סך

  כשהוא הנקוב

  מחדש מוערך

  תנאי לפי

 הצמדה 

  סכום

  הריבית

  שנצברה 

  לתאריך

 הדוח

  הערך

 הפנקסני

  שנכלל 

  בדוחות

 הכספיים 

 השווי

 הבורסאי 

)שווי  

 (הוגן

  מועדי הריבית סוג

  תשלום 

 הקרן 

  מועדי

  תשלום 

 הריבית 

  בסיס

  הצמדת

  /הקרן

  הריבית

 ותנאיה 

 מוקדם  פדיון לבצע  אפשרות

 16.7.14 ' באג"ח 

14.1.15 

19.9.16 

540 398.7 

 

407.5 

 

  בשיעור   קבועה ריבית 439.8 407 5.2

 2.75% של  שנתי

 

(1 ) 

 

(2 ) 

 

(3 ) 

קיימת זכות לבצע   לחברה

מוקדם בתנאים כפי   פרעון

 שנקבעו 

 14.8.16 'גאג"ח 

12.6.17 

5.2.18 

1.4.19 

22.12.19 

1,260.7 

 

986.3 1,016 

 

4.3 1,042.9 1,174.9 

 

  בשיעור   קבועה ריבית

 1.96% של  שנתי

 

 

(4 ) 

 

 

(5 ) 

 

 

(6 ) 

קיימת זכות לבצע   לחברה

מוקדם בתנאים כפי   פרעון

 שנקבעו 

 29.6.20 אג"ח ד' 

16.08.21 

659.0 

 

659.0 675.5 

 

  בשיעור   קבועה ריבית 765.5 702.1 2.8

 ( 12) ( 11) ( 10) 1.58% של  שנתי

קיימת זכות לבצע   לחברה

מוקדם בתנאים כפי   פרעון

 שנקבעו 

  "מנע

 1  סדרה

17.3.19 120   120 

 

120 

 

- 

 

120 

 

- 

 

ריבית משתנה  

מריבית   המורכבת

בנק ישראל בתוספת  

0.42% 

 

 

(7 ) 

 

 

(8 ) 

 

 

(9 ) 

זכות לדרוש    למשקיעים

פירעון ניירות    את מהחברה

  בכפוףהערך המסחריים 

  עסקים  ימי שבעה של להתראה

 מראש 
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מערכם הנקוב של אגרות החוב )ואשר ישולמו   2%התשלומים הראשונים יהוו  14כאשר תשלומים חצי שנתיים רצופים,  18 ( 1)

מערכם הנקוב של    18%יהוו    15-18)כולל(( ותשלומים    2021עד    2015ביולי של כל אחת מהשנים    13בינואר וביום    13ביום  

 . )כולל(  2025עד   2022ת מהשנים בינואר של כל אח 13אגרות החוב ואשר ישולמו ביום 

 . 2025עד  2015ביולי של כל אחת מהשנים  13בינואר וביום  13פעמיים בשנה: ביום  ( 2)

 . 2014הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, בגין חודש יוני   ( 3)

   2018באפריל    13מערכם הנקוב של אגרות החוב )ואשר ישולמו ביום    15%התשלומים הראשונים יהוו    2כאשר  תשלומים,    6  ( 4)

  באפריל  13ואשר ישולמו ביום    כל אחד  מערכם הנקוב של אגרות החוב  17.5%יהוו   3-6ותשלומים   (  2019באפריל    13וביום  

 . )כולל( 2029עד  2026של כל אחת מהשנים 

 . 2029באפריל  13וביום  2028עד    2017של כל אחת מהשנים   באוקטובר  13באפריל וביום  13פעמיים בשנה: ביום  ( 5)

 . 2016הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, בגין חודש יולי   (  6)

 ימי עסקים( או בתחנת יציאה, המוקדם מביניהם.  7)בהתראה של    יום( או בעת פרעון  90תחנות יציאה של    20שנים )   5בתום   (  7)

 יום.   90כל  ( 8)

 הקרן והריבית אינן צמודות למדד. ( 9)

הנקוב של    ן מערכ   8.33%  ההתשלומים הראשונים יהוו  4- מאשר כל אחד  כ תשלומים,    8  -קרן אגרות החוב עומדות לפרעון ב ( 10)

  ן מערכ   16.67%יהוו    5-8)כולל(( ותשלומים    2025עד    2022של כל אחת מהשנים    במרץ  27אגרות החוב )ואשר ישולמו ביום  

 )כולל(.  2033עד    2030של כל אחת מהשנים  במרץ  27הנקוב של אגרות החוב ואשר ישולמו ביום 

 )כולל(.  2033עד    2020של כל אחת מהשנים    בספטמבר  27  -ו  רץבמ   27הריבית בגין אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה בימים   ( 11)

 . 2020הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, בגין חודש מאי  (  12)

 : נוספים  נתונים  -'(  ב)סדרה   החוב  אגרות

ש"ח ערך נקוב אגרות   189,880,000  של   בהיקף'(  ב )סדרה    חוב   אגרות  לראשונה  החברה  הנפיקה   2014  ביולי  16  ביום

 2.75%ש''ח ערך נקוב כל אחד. אגרות החוב )סדרה ב'( נושאות ריבית שנתית בשיעור של    1.00חוב )סדרה ב'( בנות  

 . 2014וצמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני  

ינואר   נקוב אגרו  250,000,000, הנפיקה החברה  2015בחודש  נוספים, בדרך של הרחבת ש"ח ערך  ב'(  )סדרה  חוב  ת 

 לשנה.  2.65%מיליון ש"ח ברוטו, סכום המשקף שיעור ריבית אפקטיבית של   251.25  -סדרה, בתמורה לסך של כ

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ב'( נוספים, בדרך של הרחבת   100,095,000החברה    הנפיקה   2016  ספטמבר  בחודש 

 .  1.65%  של  בשיעור  אפקטיבית שנתית ריבית המשקף סכוםמיליון ש"ח ברוטו,    105.7  -סדרה, בתמורה לסך של כ

 "מ. בע נאמנויות.א.  ש   -   הנאמן  שם  .1

 עם אופק יציב.   Aa3  -ל שמידרוג בע"מ את הדירוג   אישרה 1202  אוקטובר בחודש  -דרוג בע"מ י"ח ע"י מהאג  דרוג .2

 :שלהלן העיקריות  בהתניות   לעמוד  החברה   התחייבה'(  ב)סדרה   החוב   אגרות  הנפקת במסגרת .3

: להלן "נכסי הנדל"ן המניב"( ושווי המזומנים, הפקדונות והחייבים )   –נכסי הנדל"ן המניב של החברה )להלן    שווי .א

רבעונים   2לטובת גורם כלשהו, לא יפחת למשך תקופה העולה על    יםמשועבד  ם"(, אשר אינהאחרים"הנכסים  

של   משיעור  )סדרה    100%רצופים  החוב  אגרות  מוסדות ב מיתרת  כלפי  וחובות  אחרות  חוב  אגרות  ויתרת   )'

)להלן   גורם כלשהו  אינן מובטחות בשעבודים לטובת  וריבית(, אשר  )כולל הצמדה  "ההתחייבויות    –פיננסיים 

משווי נכסי   70%יהווה    -הפנויות"(. לצורך בחינת עמידתה של החברה בהתחייבות זו, שווי נכסי הנדל"ן המניב  

המניב   האחרים    ושוויהנדל"ן  הכספיים   100%  –הנכסים  בדוחותיה  שיכללו  כפי  האחרים,  הנכסים  משווי 

 132%  -נכסי הנדל"ן המניב והנכסים האחרים מהווים שיעור של כ  2021  בדצמבר   31של החברה. ליום    המאוחדים 

 מסך ההתחייבויות הפנויות.

 

. רצופים  רבעונים  2  על  העולה  תקופה   למשך  12  על  יעלה  לא   החברה  של NOI   -ה  לבין  נטו  הפיננסי  החוב  בין  היחס .ב

 .8.2-כהיחס האמור הינו    2021  בדצמבר  31  ליום

 

יחס ההון רבעונים רצופים וכן    2''ח למשך תקופה של  ש   מליון  400העצמי של החברה, לא יפחת מסך של    ההון .ג

מיליון    2,065הינו    2021  בדצמבר  31העצמי של החברה ליום    ההון.  30%לא יפחת משיעור של  העצמי לסך מאזן  

 .המאזן סךמ   47%  - ש''ח ומהווה כ

למחזיקי   וכן לנאמן , תקום ןאחת לרבעון. במידה והחברה לא תעמוד בה נבדקות ההתניות הפיננסיות האמורות 

נוספים   ותנאים  מגבלותשטר הנאמנות    כולל,  כן- כמו.  יידילפרעון מ  החוב  אגרותאגרות החוב עילה להעמדת  

 להשקעות של החברה כקרן    מעמדה   על   שמירה :  היתר  בין,  וביניהם  מיידי  לפרעוןלהעמדת אגרות החוב    מקובלים
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 שלישי   צד   לטובת   רכושה   כלל   על   שוטף   שיעבוד   ליצור  שלא   התחייבותבנדל"ן, מגבלות לעניין חלוקת דיבידנד,  

וקיום חשש   ההנפקה  במועד  מצבם  לעומת  החברה  בעסקי  מהותית  עה הרללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב,  

אגרות החוב,   פרעוןממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן, הערת עסק חי בדוחות הכספיים, אי  

במקרים   Cross Default, הפסקת דירוג בנסיבות שהינן בשליטת החברה,  Baa3  - הורדת דירוג לדירוג הנמוך מ

, הליכים משפטיים מהותיים מסוימים דין  כל   לפי  כספיים  דוחות   פרסום  אי,  בבורסהמסוימים, מחיקה מהמסחר  

 )לרבות בהקשר של פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל(.

 

 : נוספים  םנתוני  -'(  ג)סדרה    החוב  אגרות

ש"ח ערך נקוב. אגרות   247,285,000  של  בהיקף'(  ג)סדרה    חוב   אגרות  החברה   הנפיקה  2016  באוגוסט  14  ביום

וצמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן בגין חודש   1.96%'( נושאות ריבית שנתית בשיעור של  ג החוב )סדרה  

 . 2016  יולי

, בדרך של הרחבת נוספות'(  גש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה    260,471,000החברה    הנפיקה   2017  יוני  בחודש 

 .1.9%  של  בשיעור   אפקטיבית  שנתית ריבית   המשקף   סכום מיליון ש"ח ברוטו,    263  -סדרה, בתמורה לסך של כ

, בדרך של הרחבת נוספות'(  ג ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה    250,000,000החברה    הנפיקה  2018  פברואר  בחודש

 .1.3%  של  בשיעור   אפקטיבית  שנתית ריבית   המשקף   סכום מיליון ש"ח ברוטו,    263  -סדרה, בתמורה לסך של כ

'( נוספות, בדרך של הרחבת גש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה    250,000,000החברה    הנפיקה   2019  אפריל   בחודש 

 1.45%  של   בשיעור   אפקטיבית  שנתית  ריבית   המשקף   סכום מיליון ש"ח ברוטו,    264.5  -סדרה, בתמורה לסך של כ

'( נוספות, בדרך של הרחבת ג ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה    250,000,000החברה    הנפיקה  2019  דצמבר  בחודש

 .0.73%  של  בשיעור  אפקטיבית   שנתית  ריבית  המשקף  סכוםמיליון ש"ח ברוטו,    279.5  -סדרה, בתמורה לסך של כ

 "מ. בע נאמנויות.א.  ש   -   הנאמן  שם  .1

 עם אופק יציב.    Aa3ל  ש מידרוג בע"מ את הדירוג    אישרה  1220  אוקטובר  בחודש  -בע"מ    ידרוג האג"ח ע"י מ  דירוג .2

 :שלהלן העיקריות  בהתניות   לעמוד  החברה  התחייבה'( ג)סדרה   החוב   אגרות  הנפקת במסגרת .3

"נכסי הנדל"ן המניב"( ושווי המזומנים, הפקדונות והחייבים   –נכסי הנדל"ן המניב של החברה )להלן    שווי .א

לטובת גורם כלשהו, לא יפחת למשך תקופה העולה על   ים משועבד  ם "(, אשר אינהאחרים : "הנכסים  להלן)

'( ויתרת אגרות חוב אחרות וחובות גמיתרת אגרות החוב )סדרה    100%רבעונים רצופים משיעור של    2

כלפי מוסדות פיננסיים )כולל הצמדה וריבית(, אשר אינן מובטחות בשעבודים לטובת גורם כלשהו )להלן 

 - ך בחינת עמידתה של החברה בהתחייבות זו, שווי נכסי הנדל"ן המניב  "ההתחייבויות הפנויות"(. לצור  –

משווי הנכסים האחרים, כפי שיכללו   100%  –הנכסים האחרים    ושווימשווי נכסי הנדל"ן המניב    70%יהווה  

נכסי הנדל"ן המניב והנכסים האחרים   2021  בדצמבר   31של החברה. ליום    המאוחדיםבדוחותיה הכספיים  

 מסך ההתחייבויות הפנויות. 132%  -ר של כמהווים שיעו

 רבעונים   2  על  העולה  תקופה  למשך   12  על   יעלה  לא   החברה   של NOI   -ה  לבין  נטו  הפיננסי  החוב   בין  היחס .ב

 . 8.2-כ  היחס האמור הינו  2021  בדצמבר   31  ליום .  רצופים

יחס רבעונים רצופים וכן    2''ח למשך תקופה של  ש   ליוןימ  600העצמי של החברה, לא יפחת מסך של    ההון .ג

 הינו  2021  בדצמבר   31  ליום   החברה  של   העצמי   ההון .  30%לא יפחת משיעור של  ההון העצמי לסך המאזן  

 . המאזן  סך מ   47% -כ  ומהווה ''ח  ש מיליון  2,065

 

למחזיקי   וכן  לנאמן, תקום  ןאחת לרבעון. במידה והחברה לא תעמוד בהההתניות הפיננסיות האמורות יבדקו  

נוספים   ותנאים  מגבלותשטר הנאמנות    כולל,  כן- כמו.  יידילפרעון מ  החוב  אגרותאגרות החוב עילה להעמדת  

 להשקעות של החברה כקרן    מעמדה   על   שמירה :  היתר  בין,  וביניהם  מיידי  לפרעוןלהעמדת אגרות החוב    מקובלים

 שלישי   צד   לטובת   רכושה   כלל   על   שוטף   שיעבוד   ליצור  שלא   התחייבותבנדל"ן, מגבלות לעניין חלוקת דיבידנד,  

וקיום חשש   ההנפקה  במועד  מצבם  לעומת  החברה  בעסקי  מהותית  הרעה ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב,  

אגרות החוב,   פרעוןרת עסק חי בדוחות הכספיים, אי  ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן, הע

במקרים   Cross Default, הפסקת דירוג בנסיבות שהינן בשליטת החברה,  Baa3  - הורדת דירוג לדירוג הנמוך מ

, הליכים משפטיים מהותיים מסוימים דין  כל   לפי  כספיים  דוחות   פרסום  אי,  בבורסהמסוימים, מחיקה מהמסחר  

 פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל(.)לרבות בהקשר של  
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 : נוספים  נתונים  -'(  ד)סדרה   החוב  אגרות

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'(  281,471,000החברה במסגרת דוח הצעת מדף   הנפיקה,  2020ביוני    29  ביום

ש''ח ערך נקוב כל אחת בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב, כאשר שיעור   1בנות  

בגין הנפקת אגרות החוב  1.58%הריבית נקבע על   גייסה  ניכוי    281. החברה  לפני  הוצאות מיליון ש''ח, ברוטו 

 לשנה(.   1.70%ש''ח )סכום המשקף ריבית אפקטיבית בשיעור של   יליוןמ  3.7  -הנפקה בסך של כ

וצמודות )קרן וריבית( למדד המחירים   1.58%'( נושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של  דאגרות החוב )סדרה  

התשלומים   4-מאשר כל אחד  כ תשלומים,    8  -. קרן אגרות החוב עומדות לפרעון ב2020  מאילצרכן בגין חודש  

 2022של כל אחת מהשנים    במרץ   27הנקוב של אגרות החוב )ואשר ישולמו ביום    ןמערכ    8.33%  ההראשונים יהוו

של כל   במרץ  27הנקוב של אגרות החוב ואשר ישולמו ביום    ןמערכ  16.67%יהוו    5-8)כולל(( ותשלומים    2025עד  

מהשנים   הריבית   2033עד    2030אחת  בימים    )כולל(.  בשנה  פעמיים  תשולם  החוב  אגרות   27  -ו  במרץ  27בגין 

 )כולל(.   2033עד    2020של כל אחת מהשנים   בספטמבר 

, בדרך של הרחבת נוספות'(  ד ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה    377,547,000החברה    הנפיקה  2021  אוגוסט   בחודש

 .0.4%  של  בשיעור   אפקטיבית  שנתית ריבית   המשקף   סכום מיליון ש"ח ברוטו,    424  -סדרה, בתמורה לסך של כ

 בע"מ.  חברה לשירותי נאמנות    משמרת  - הנאמן    שם  .1

 יציב.עם אופק    Aa3ל  ש מידרוג בע"מ את הדירוג  אישרה    1202  אוקטובר  בחודש  -בע"מ    ידרוג האג"ח ע"י מ  דירוג .2

"נכסי הנדל"ן המניב"( אשר   –שווי נכסי הנדל"ן המניב של החברה  ו/או השקעות בחברות כלולות )להלן   .א

 100%רבעונים רצופים משיעור של    2אינם משועבדים לטובת גורם כלשהו, לא יפחת למשך תקופה העולה על  

בית של אגרות החוב יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה ד'( שטרם נפרע בתוספת הפרשי הצמדה ורי

)סדרה ד'( שבמחזור ויתרת הערך הנקוב שטרם נפרע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית של סדרות אגרות חוב 

כלפי  וריבית(  הצמדה  הפרשי  בתוספת  )קרן  החברה  של  החובות  ויתרת  החברה  ידי  על  שהונפקו  אחרות 

האחרונים המאוחדים  הכספיים  בדוחותיה  שיכללו  כפי  פיננסיים,  או   מוסדות  הרבעונים  החברה,  של 

"ההתחייבויות הפנויות"(. לצורך בחינת עמידתה של   -השנתיים  הסקורים או המבוקרים לפי העניין )להלן

זו, שווי נכסי הנדל"ן המניב   משווי נכסי הנדל"ן המניב, ושווי הנכסים   70%יהווה    - החברה בהתחייבות 

 31דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. ליום  משווי הנכסים האחרים, כפי שיכללו ב  100%  – האחרים  

כ   2021  בדצמבר של  שיעור  מהווים  האחרים  והנכסים  המניב  הנדל"ן  ההתחייבויות   132%  -נכסי  מסך 

 .הפנויות

דוחות   2למשך תקופה העולה על    12של החברה לא יעלה על    NOI  -היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה .ב

 .8.2- היחס האמור הינו כ 2021  בדצמבר  31כספיים רצופים. ליום  

דוחות כספיים עוקבים   2למשך תקופה של    מיליון ש''ח  900ההון העצמי של החברה, לא יפחת מסך של   .ג

וכן   לסך המאזן  רצופים  יפחת משיעור של  יחס ההון העצמי  ליום  30%לא  החברה  של   31. ההון העצמי 

 המאזן. סךמ   47%  -מיליון ש''ח ומהווה כ 2,065הינו   2021  בדצמבר

 

למחזיקי   וכן   לנאמן, תקום  ןאחת לרבעון. במידה והחברה לא תעמוד בה  תיבדקנה ההתניות הפיננסיות האמורות  

נוספים   ותנאים  מגבלותשטר הנאמנות    כולל,  כן- כמו.  יידילפרעון מ  החוב  אגרותאגרות החוב עילה להעמדת  

 להשקעות של החברה כקרן    מעמדה   על   שמירה :  היתר  בין,  וביניהם  מיידי  לפרעוןלהעמדת אגרות החוב    מקובלים

 שלישי   צד   לטובת   רכושה   כלל   על   שוטף   שיעבוד   ליצור  שלא   יבותהתחיבנדל"ן, מגבלות לעניין חלוקת דיבידנד,  

וקיום חשש   ההנפקה  במועד  מצבם  לעומת  החברה  בעסקי  מהותית  הרעה ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב,  

אגרות החוב,   פרעוןממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן, הערת עסק חי בדוחות הכספיים, אי  

במקרים   Cross Default, הפסקת דירוג בנסיבות שהינן בשליטת החברה,  Baa3  - ג הנמוך מהורדת דירוג לדירו

, הליכים משפטיים מהותיים מסוימים דין  כל   לפי  כספיים  דוחות   פרסום  אי,  בבורסהמסוימים, מחיקה מהמסחר  

 )לרבות בהקשר של פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל(.

 

 הנאמנות  ישטר לפי וההתחייבויות התנאים  בכל החברה עומדת הדוח למועד נכון
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 ממשל תאגידי  (4)

 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  עלפרטים 

 

הדירקטורים הבלתי  כן, מספר-. כמו מומחיות חשבונאית ופיננסית יבעל בחברה הינם דירקטוריםה כל

 . דירקטורים 7 מתוך  5הינו בחברה תלויים 

 סקר ממשל תאגידי 

"  2020  שנתב הבינלאומית  הדירוג  לחברת  החברה  "  ISS CORPORATE SOLUTIONSפנתה 

קיבלה החברה דוח סופי לעניין    2020לצורך קבלת דוח דירוג ממשל תאגידי בחברה. בחודש נובמבר  

במסגרתו נקבע כי החברה הממשל התאגידי בחברה הכולל התייחסות והשוואה לממשל תאגידי בעולם,  

 (. ISS-ה  דירוגמצויה בסיכון נמוך בכל הנוגע לממשל תאגידי )"

 

 "( בע"מ  תאגידי  ממשל  יעוץ  אנטרופי  חברת  עם  החברה  התקשרה  לכך,  מנת אנטרופיבהמשך  על   ,)"

שתסקור את איכות  הממשל התאגידי של החברה בהשוואה לחברות ציבוריות בעלי מאפיינים דומים 

ל בסיס מודל הממשל התאגידי של אנטרופי ותוך בחינה של תוצאות הדירוג שניתנו לחברה בישראל, ע

. בנוסף התבקשה חברת אנטרופי להציג להנהלה תכנית עבודה מסודרת לצורך  ISS-במסגרת דירוג ה

המשך חיזוק הממשל התאגידי בחברה בכדי להביאו לרמה הגבוהה ביותר ביחס לחברות ציבוריות בעלי  

 ים דומים בישראל. מאפיינ

 

במסגרת עבודתה זו, ערכה אנטרופי סקר הערכת סיכון ממשל תאגידי יסודי, מפורט ומקצועי, קיימה 

 פגישות עם מרבית נושאי המשרה, דירקטורים ויועצים של החברה ועיינה בחומרים רלוונטים.   

 

הביקורת של החברה, ובהמשך לכך לדירקטוריון החברה,    עם השלמת התהליך, הגישה אנטרופי לועדת

את תוצאות סקר הערכת סיכון ממשל תאגידי אשר כלל מספר המלצות שמטרתן המשך חיזוק ושיפור  

 חיזוק הממשל התאגידי בחברה.   הממשל התאגידי וכן את המלצתה לתוכנית עבודה מסודרת  לצורך

במספר אנטרופי  המלצות  את  ליישם  החלה  למינוי   החברה  שקוף  תהליך  חיזוק  בהם:  נושאים, 

ההון   שוק  מול  התקשורת  תהליכי  מיסוד  הדירקטוריון,  תמהיל  וגיוון  חיזוק  חיצוניים,  דירקטורים 

וחיזוק השקיפות, מיסוד תהליכי עבודת הדירקטוריון וועדותיו, הגדרה ומיסוד תחומי האחריות של 

הגדלת   בארגון,  המידע  זרימת  ותהליך  המשרה  הקיימת נושאי  האסטרטגיה  עיגון  הביקורת,  היקף 

 בתהליך פורמלי בליווי הדירקטוריון וכיוצ"ב. 

 

כמו כן, במסגרת התהליך, המלצות אנטרופי הובאו לדיון בדירקטוריון החברה, שהחליט לאמץ ולבצע  

את יתר ההמלצות במסגרת תכנית עבודה מסודרת. המלצות אלה נוגעות לנושאים כגון: בחינת משך  

פורמאלית, שיפור עצמאות הדירקטוריון,   כהונת עיגון מדיניות השקעות  "שומרי הסף" של החברה, 

 חיזוק תהליכי ניהול סיכונים ועיגון פורמלי של תהליכי זרימת מידע בחברה. 
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בהתבסס על הממצאים החיוביים שעלו בסקר ולאור החלטת הדירקטוריון לאמץ את מרבית ההמלצות 

לאחר    "Reasonable" כה את איכות הממשל התאגידי של החברה בדירוגכאמור לעיל, אנטרופי מערי 

 יישומן. 

 

דירקטוריון החברה הסמיך את יו"ר ועדת הביקורת לפקח על המשך תהליך הטמעת המלצות אנטרופי 

 והמשך חיזוק הממשל התאגידי של החברה. 

ממשל התאגידי, לרבות בהתאם להמלצות אנטרופי ב  םהחברה מתעתדת להמשיך ולחזק מספר מרכיבי

   בסקר.

 

 
 בחברה חיצוניים דירקטורים מינוי תהליך מיסוד

 

החברה,    27.02.2020  ביום דירקטוריון  חברי  אד  עלהחליטו  ועדה  של  ,  תלויה   בלתיהוק    -הקמתה 

לצורך היתר  בין,  לחברה  חיצוניים  דירקטורים  ומינוי  איתור  לצורך  סדור  תהליך  לנהל  שתפקידה  ,

 "(. המייעצת הועדההרחבה והעמקה של הליך איתור הדירקטורים החיצוניים )"

 

דירקטור חיצוני ויו"ר הועדה, ד"ר אביטל   –הועדה המייעצת הינו כדלקמן: מר גילי כהן    הרכבזה    למועד

היועצת   –קי  דירקטור בלתי תלוי ועו"ד ליאור וילנס  –דירקטורית בלתי תלויה,  מר יעקב אלינב    –שטיין  

 בלבד וללא זכות הצבעה.  בועדההמשפטית של החברה, כמשקיפה 

 

של הועדה המייעצת הינו בניית פרופיל לדירקטור החיצוני הרצוי, בין היתר תוך בחינת תמהיל    תפקידה

הדירקטוריון הקיים, מיון פניות המגיעות לחברה וליועציה מטעם מועמדים שונים, ואיתור מועמדים 

 ם לרבות באמצעות פניה לגופים מוסדיים ולמאגרי דירקטורים שונים.  פוטנציאליי

 

ידי חברי הועדה, וזאת בין היתר, על   -תהליך האיתור והמיון נבחנים המועמדים השונים על  במסגרת

והיכרותם בתחום   ניסיונם המקצועי, בקיאותם   ובחינת , השכלתם,  החברה   פעילותמנת להעריך את 

 חשבונאית   מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים)תנאים    החברות  תקנות  בתנאי  ועמידתם  כישוריהם

 לדירקטור  ביחס  נוספות  דין  ודרישות,  2005-"ותשס(,  מקצועית  כשירות  בעל  לדירקטור  ופיננסית

 חיצוני, לצורך גיבוש המלצה לדירקטוריון בדבר המועמדים המתאימים.

 

 אימוץ תכנית אכיפה 

פורסם תיקון לחוק ניירות ערך במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך   2011בחודש ינואר  

פי אשר במסגרתו נקבעה לרשות ניירות ערך סמכות הטלת עיצום כס, 2011-, התשע"א(תיקוני חקיקה(

וכן אפשרות להטלת אמצעי אכיפה מנהליים, בידי ועדת אכיפה מנהלית, וזאת בגין הפרה של הוראות 

בחודש   החברה  דירקטוריון  אימץ  לכך,  בהמשך  ערך.  ניירות  חוק  של  תכנית   2019  פברוארמסוימות 

 .אכיפה פנימית בניירות ערך, הנבחנת מעת לעת ומעודכנת בהתאם לצורך
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 המבקר הפנימי בחברהגילוי בדבר  

 

 שמי חגואל.  –שם המבקר 

ב החלה  הפנימי  המבקר  הביקורת   2008נובמבר  חודש  כהונת  ועדת  בישיבת  אושר  שמינויו  לאחר 

של החברה באותו מועד. מינויו של המבקר אושר לאחר שנמצא מתאים לכהן כמבקר  והדירקטוריון  

פעילותה של בין היתר, בהתחשב בתחום  ובמורכבות   הפנימי של החברה,  פעילותה  החברה, בהיקף 

 פעילותה. 

משנת   פנימית  בביקורת  ועוסק  חשבון  רואה  רישיון  בעל  משרד 1985המבקר  בעל  שהינו  למבקר,   .

המשק  בענפי  ומוסדות  בגופים  פנים  בביקורת  שנים  רב  ניסיון  ולצוותו  פנים  בביקורת  המתמחה 

עי בתחום  בחברות  )לרבות  ציבוריות  חברות  כגון:  מקומיות, השונים,  רשויות  החברה(,  של  סוקה 

 עמותות ומלכ"רים.  

 שנתית.-תוכנית הביקורת שנקבעה הינה תוכנית שנתית הנגזרת מתוכנית ביקורת דו

התכנון השנתי של מטלות הביקורת, קביעת עדיפויות ותדירות הביקורת מושפעים מסקר הסיכונים 

 שערך המבקר הפנימי וכן מהגורמים הבאים:

 

הולית תפעולית ו/או הכלכלית של הנושא מבחינת בקרה פנימית והשגת יעדי המשמעות הני  -

 החברה. 

 החשיפה לסיכונים של נושאים ופעולות.  -

 ההסתברות לקיומם של ליקויים תפעוליים, ניהוליים ומנהליים.  -

 נושאים המתחייבים ע"פ דין. -

 ותיהם. קיום בקרות רלוונטיות אחרות בחברה והמידע המצוי על יעילותם ו/או חולש -

 

על שיבדקו  הנושאים  ואת  השנתית  העבודה  תוכנית  את  ומאשרת  דנה  הביקורת  המבקר  -ועדת  ידי 

 הפנימי. 

 

המבקר הפנימי עורך את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים כאמור בסעיף 

 "(.תחוק הביקורת הפנימי " להלן: לחוק הביקורת הפנימית ) 8)ב( לחוק החברות ולפי סעיף 146

 

אינו בעל עניין בחברה, נושא משרה או קרוב של אחד מאלה ולא של רואי החשבון   מימבקר הפני ה

המבקר של החברה ומי מטעמו. המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף הקשור 

הקשור אליה וכן אין לו קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף  

 אליה. 

 

 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר דירקטוריון החברה. 

 

לחוק הביקורת הפנימית ובכלל זה גישה למערכות   9למבקר הפנים ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף  

 המידע של התאגיד, לרבות נתונים כספיים.
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 ביקורת בכתב בנושאים שונים בהתאם   דוחות  ארבעההמבקר הפנימי  ידי  - הוגשו על  2021במהלך שנת  

  ועדת הביקורת של החברה.ולתוכנית הביקורת שנקבעה ואשר נערך דיון לגביהם ב

 

 - היה כ  2021העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו בביקורת פנים בחברה בשנת  היקף  

אלפי ש"ח.    58  -בסך של כובתמורה לעבודתו בשנת הדוח, זכאי המבקר הפנימי לתגמול    שעות  240

רקטוריון החברה, התגמול הינו סביר ולא יהיה בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של המבקר  לדעת די

  הפנימי בבואו לבקר את החברה.

עבודתו ותוכנית  הפנימי  המבקר  פעילות  ורציפות  אופי  היקף,  החברה,  דירקטוריון  סבירים   לדעת 

 בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

 

 

 שכר רואי החשבון המבקרים 

 

 החשבון המבקר של החברה הינו בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון. רואה 

שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת ושירותים הקשורים לביקורת )לרבות 

 ש''ח. אלפי  400  -בסך של כהינם  2021הצעות מדף( בשנת ף מדף ו תשקי

 

 לרבות שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת ושירותים הקשורים לביקורת )

 ש''ח. אלפי  365  -הינם בסך של כ 2020הצעות מדף( בשנת 

 

בהערכת   בהתחשב  ומתן,  במשא  נקבע  המבקר  החשבון  רואה  טרחת  הנדרשות שכר  העבודה  שעות 

על וכן  ומורכבותה  המבוקרת  הפעילות  היקף  על  ובהתבסס  החברה  ועדת -לביקורת  המלצת  פי 

 הביקורת.

 

 גילוי בנוגע למעריך שווי מהותי מאוד 

 

מספר מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים לנדל"ן להשקעה    באמצעותהחברה מבצעת הערכות שווי  

 שבבעלותה. 

כתב שיפוי למעריכי השווי ואולם כתב השיפוי, ככל שניתן, מותיר במקרים מסוימים,  החברה מעניקה  

 בידי מעריך השווי חשיפה משמעותית בגין נזק עתידי פוטנציאלי הקשור בחוות דעתו.

מהיקף  91%)המהווה  ש''חמיליארד  4.015"ן להשקעה בהיקף של לחברה נדל  2021בדצמבר  31ליום  

 אשר מבוסס בעיקרו על הערכות שווי חיצוניות כאמור. , נכסי החברה(

, אשר ביצע עבור החברה מספר הערכות שווי ששימשו בסיס לקביעת לחברה מעריך שווי מהותי מאוד

 ערכם של נתונים בדוח התקופתי. 
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 :2021בדצמבר  31יום להלן פרטים נוספים ל

 

( 1989)באמצעות חברת ז.כ. מחקר וסקרים )ארז כהן  מר    -זהותו של מעריך השווי המהותי מאוד   •

 בע"מ(, משפטן, גיאוגרף ושמאי מקרקעין. 

, מ"מ  שנה(, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר  25שמאי מקרקעין )  -ניסיונו של מעריך השווי   •

לשעבר    לשכתיו"ר   המקרקעין  המקרקעין,  שמאי  שמאי  בלשכת  השתלמויות  ועדת  יו"ר  וכן 

, המשפטים  משרד  מטעם  למעשה  שומה  בבחינות  בוחן,  גדולות  לחברות  מקרקעין  בשומות  מתמחה

 .במשק מובילות ולחברות ממשלה למשרדי ויועץ עירוניים בסקרים עוסק

השווי    היקף • מעריך  ידי  על  הוערך  להשקעה אשר  המהווים    מיליון  2,361  –הנדל"ן   59%ש''ח, 

 . החברה נכסי מהיקף

הערכות שווי שבוצעו על ידי   בגין  2021התאמות שווי הוגן שנזקפו בדוח רווח והפסד בשנת    סך •

 מיליון ש''ח. 146 –מעריך השווי  

ניסיונו הרב ומקצועיותו בתחום הנדל"ן המניב   החברה • בחרה להתקשר עם מעריך השווי בשל 

 בישראל. 

 

 (      גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד5) 

 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים 

להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי החברה  כללי חשבונאות מקובלים מחייבים את הנהלה    -  כללי

עניינים אשר השפעותיהם הסופיות על הדוחות הכספיים אינן ניתנות לקביעה מדויקת  עסקאות או  

בעת עריכת הדוחות הכספיים. אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת, השפעותיהן 

הסופיות של העסקאות או העניינים האמורים עשויות להיות שונות מהאומדנים או מהערכות שנעשו 

 לגביהם. 

 יים בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה שינו

, לפיו נדל"ן מוצג על  40קביעת השווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה בהתאם לתקן בינלאומי מספר  

פי שוויו ההוגן, מתבצעת על ידי מומחי נדל"ן בלתי תלויים אשר קבעו את השווי ההוגן בהתבסס על  

( המוחלף במועד ביצוע הערכת השווי Fair Valueמחיר השוק שלהם. מחיר השוק הינו השווי ההוגן )

בקביעת השווי ההוגן נלקחו בחשבון בין קונה מרצון למוכר מרצון בעסקה שאינה בין צדדים קשורים.  

בין היתר שיעורי ההיוון המשמשים לנכות את תזרימי המזומנים העתידיים, אורך תקופת השכירות, 

בנ הפנויים  השטחים  היקף  השוכרים,  יידרש איתנות  אשר  הזמן  ופרק  השכירות  הסכמי  אורך  כס, 

( של הנכסים, התאמת  Vacancyלהשכיר את המבנים לאחר פינוים, תקופת והיקף השטחים הפנויים ) 

( בשוק  לקיים  מעל  הינה  השכירות  דמי  רמת  בהם  בנכסים  או מתחת Over-Rentedדמי שכירות   ,)

( השוק  מהשקעUnder-Rentedלמחירי  הנובעות  השלכות  על (,  לשמירה  ו/או  לפיתוח  שידרשו  ות 

הקיים וניכוי של עלויות תפעול בלתי מכוסות במקרים בהם מנוהלים הנכסים על ידי חברות ניהול 

שינויים בהנחות ששימשו את מומחי הנדל"ן יכולים להביא לשינויים בשווי ההוגן, אשר   גירעוניות.

 מהותית על תוצאות הפעילות של החברה. נזקפים לדוח רווח והפסד ולפיכך עשויים להשפיע בצורה 
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בכל .  עד שנה וחצי   ככלל, הערכות השווי של נכסי הנדל"ן להשקעה של החברה מבוצעות אחת לשנה

בוחנת החברה האם מתקיימות נסיבות שיש בהן כדי להשפיע באופן מהותי על שווים תקופת דיווח  

עליה או ירידה מהותיים בשיעורי התפוסה ההוגן של הנכסים, כגון, שינויים בשיעורי ההיוון בשוק,  

'. במידה ולהערכת דאו בגובה דמי השכירות, שינוי מהותי במצב הנכס, שינויים בשיעור הריבית וכ

  בתקופה החברה מתקיימות נסיבות כאמור לגבי נכסים מסוימים, מבוצעת לגביהם הערכת שמאי גם  

    התרחש השינוי. הב
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 1970-ב)ג( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9בהתאם לסעיף  

 

 

 31ם  ו"החברה"( לי  ביחד  )להלן  וחברה מאוחדת שלה  ן בע"מ"דיווח כספי של סלע קפיטל נדלביקרנו רכיבי בקרה פנימית על  

הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית    .סקה הבאהרכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפ  . 2021  בדצמבר

אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך 

 הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת   911)ישראל(  רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  

( בקרות ברמת הארגון, לרבות 1"(. רכיבים אלה הינם: )911)ישראל(  "תקן ביקורת    -)להלן    של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"

על תהליך העריכה   )בקרות  מידע;  כלליות של מערכות  ובקרות  דיווח כספי  תהליך ההכנסות מדמי    ( בקרות על2והסגירה של 

 )כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"(. תהליך הנדל"ן להשקעה( בקרות על 3; )שכירות

 

ת הביקורת ולבצעה במטרה לזהות פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן א-. על911)ישראל(  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  

יימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות.  ואת רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה ק

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה  

ית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון מהות

שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו 

ל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בתאגיד בקשר עם הדיווח הכספי,  התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדי

ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה 

ות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפע

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל. 

 

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו 

אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות  כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת  

 בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

 

 31לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  

 .2021בדצמבר 

 

   2021בדצמבר    31של החברה לימים  המאוחדים  ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים  

, כלל חוות 2022  בפברואר  7והדוח שלנו, מיום    2021בדצמבר    31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום    2020-ו

 בהתבסס על ביקורתנו.דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון 

A Firm in the Deloitte Global Network 
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 סלע קפיטל נדל''ן בע''מ 
 

 

 

 

 

"החברה"(   -)להלן    וחברה מאוחדת שלה  סלע קפיטל נדל''ן בע"משל  המצורפים    על המצב הכספיהמאוחדים    ותהדוח ביקרנו את  

כל אחת משלוש ל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  או הפסדהרווח  על  המאוחדים    ות דוחה ואת    2020  -ו  2021בדצמבר    31ם  מילי

ביום  יםשנה וההנהלה של החברה.  2021  בדצמבר  31  בתקופה שהסתיימה  הדירקטוריון  הינם באחריות  כספיים אלה  דוחות   .

 אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

מכלל   6%  -כו  6%  -כ   6%  -כבאיחוד מהוות  הכלולות    ןת אשר הכנסותיהוותפת משיולא ביקרנו את הדוחות הכספיים של פעילו

ת  יופעילו  ן . הדוחות הכספיים של אות, בהתאמה2019  -ו  2020,  2021בדצמבר    31ם  מיבי  וסתיימהש  יםההכנסות המאוחדות לשנ

 ן שנכללו בגין אות  ככל שהיא מתייחסת לסכומים  ,ת בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנוומשותפ

 רואי החשבון האחרים.  ותת, מבוססת על דוחות משותפיופעילו

 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה  בישראל  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון 1973-חשבון(, התשל"ג

ובמידע שבדוחות שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים  

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה 

 יםמספקודוחות רואי החשבון האחרים  של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  

 תנו. בסיס נאות לחוות דע

 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל המאוחדים  הדוחות הכספיים  אחרים,   חשבון רואי של  ותהדוח ועל לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו,  

ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון    2020  -ו  2021  בדצמבר  31ם  מיהבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לי

המזומנים אחת  ל  שלה  ותזרימי  ה כל  כספי   2021  בדצמבר  31  םובי  השהסתיימבתקופה    יםשנמשלוש  דיווח  לתקני  בהתאם 

 .2010-עדוחות כספיים שנתיים(, התש" תקנות ניירות ערך )הוראות ו( IFRSבינלאומיים )

 

",  כספי  דיווח  על  פנימית  בקרה  רכיבי  של  ביקורת" בישראל חשבון רואי  לשכת  של  911( ישראל)  ביקורת  לתקן  בהתאם,  גם ביקרנו

 בלתי  דעת  חוות   כלל 2022  בפברואר  7  מיום  שלנו  והדוח   2021  בדצמבר  31  ליום   החברה   של  כספי  דיווח   על   פנימית  בקרה  רכיבי

 .אפקטיבי באופן רכיבים אותם של קיומם על מסוייגת

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון 

A Firm in the Deloitte Global Network 
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 סלע קפיטל נדל''ן בע"מ 
 על המצב הכספידוחות מאוחדים 

 

 

 

 בדצמבר 31ליום   

 2 0 2 0 2 0 2 1 ביאור  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

    נכסים

    

    נכסים שוטפים 

 118,403  408,617 4 מזומנים ושווי מזומנים

 7,203  5,952 5 לקוחות

 4,612  3,080 6 חייבים ויתרות חובה 

  417,649  130,218 

    

    נכסים לא שוטפים 

 3,440,222  4,015,424 7 נדל"ן להשקעה 

 -  2,517 6 זמן ארוךל לקוחות

 235  154  רכוש קבוע 

  4,018,095  3,440,457 
    
    

 3,570,675  4,435,744  סה"כ נכסים 

    

    

    

    התחייבויות והון 

    

    התחייבויות שוטפות 

 194,794  288,085   8,10,11 אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב

 36,457  48,087 9 זכאים ויתרות זכות

  336,172  231,251 

    

    התחייבויות לא שוטפות 

 -  47,687 10 הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים למימון נדל"ן להשקעה 

 1,698,858  1,987,216 11 אגרות חוב, נטו 

  2,034,903  1,698,858 

    

    הון 

 194,960  215,610 13 הון מניות

 1,048,200  1,196,804  קרנות הון 

 397,406  652,255  יתרת רווח

 1,640,566  2,064,669  סה"כ הון 
    
    

 3,570,675  4,435,744  סה"כ התחייבויות והון  

    

 

 

 

 

    2022 ארובפבר 7

 דרור יהודה  גדי אליקם  שמואל סלבין  תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 סמנכ"ל כספים  מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון  

 

 

 

 . בלתי נפרד מהםלדוחות הכספיים מהווים חלק המצורפים ים  ביאורה
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 סלע קפיטל נדל''ן בע''מ 
 או הפסד רווח המאוחדים על  ותדוח 

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 ביאור  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

     

 237,000  237,600  260,600 14 הכנסות מדמי שכירות ותפעול נכסים 

     

 ( 22,000) ( 24,300) ( 27,600) 15 הנכסים והפעלתם עלות השכרת 

     

 215,000  213,300  233,000  רווח מהשכרת נכסים והפעלתם

     

 155,400  6,700  230,800 7 התאמות שווי הוגן של נדל"ן להשקעה 

     

  463,800  220,000  370,400 

     

 ( 27,400) ( 28,700) ( 29,300) 16 הוצאות הנהלה וכלליות

     

 343,000  191,300  434,500  רווח תפעולי 

     

 ( 50,000) ( 30,300) ( 78,000) 17 הוצאות מימון

     

 293,000  161,000  356,500  רווח נקי לשנה 

     

     

     ש"ח ערך נקוב )בש"ח(:  1רווח למניה רגילה אחת בת 

 1.53 0.84 1.73 21 בסיסי 

     

 1.50 0.83 1.71  מדולל 

     

     

     

     מספר המניות המשוקלל ששימש בחישוב הרווח למניה )באלפים(: 

 191,704  192,227  205,815 21 בסיסי 

     

 194,831  194,904  208,473  מדולל 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . נפרד מהםלדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי המצורפים ים  ביאורה
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 סלע קפיטל נדל''ן בע''מ 
 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

 

 

 

 הון מניות  
פרמיה על  

 מניות 

קרן הון בגין  
עסקאות  
תשלום 
מבוסס 
 סך הכל  יתרת רווח  מניות 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

 191,654  2019בינואר  1יתרה ליום 

 

1,025,140  6,045  113,745  1,336,584 

      

 ( 80,696) ( 80,696) -  -  -  דיבידנד ששולם 

 3,750  -  3,641  -  109  תשלומים מבוססי מניות

 293,000  293,000  -  -  -  רווח נקי לשנה 

      

 191,763  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

1,025,140  9,686  326,049  1,552,638 

      

 12,449  -  ( 2,733) 12,267  2,915  מימוש אופציות למניות

 ( 89,643) ( 89,643) -  -  -  דיבידנד ששולם 

 4,122  -  3,840  -  282  תשלומים מבוססי מניות

 161,000  161,000  -  -  -  רווח נקי לשנה 

      

 194,960  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 

1,037,407  10,793  397,406  1,640,566 

      

 163,716 -  -  143,466 20,250 ג.13ראה באור  -הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה 

 1,363 -  ( 142) 1,224 281 מימוש אופציות למניות

 ( 101,651) ( 101,651) -  -  -  דיבידנד ששולם 

 4,175 -  4,056 -  119 תשלומים מבוססי מניות

 356,500 356,500 -  -  -  רווח נקי לשנה 

      

 2,064,669 652,255 14,772 1,182,032 215,610 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

      

 

 

 

 

 . לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם יםהמצורפים  ביאורה
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 סלע קפיטל נדל''ן בע''מ 
 המזומנים   מיעל תזרי מאוחדים ותדוח 

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 293,000  161,000  356,500 רווח נקי לשנה 

 ( 146,310) ( 15,393) ( 176,662) התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'( 

    

 146,690  145,607  179,838 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

    

    

    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 

 ( 153) ( 185) -  רכישת רכוש קבוע

 ( 13,455) 24,176  -  בחייבים )מוסדות( בגין רכישת נדל"ן להשקעה שינוי 

 ( 298,479) ( 111,191) ( 344,402) רכישת נדל"ן להשקעה 

    

 ( 312,087) ( 87,200) ( 344,402) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

    

    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

 ( 47,510) -  -  אשראי לזמן קצר ממוסדות פיננסיים פרעון

 ( 102,697) ( 2,621) ( 2,691) פרעון אשראי לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

 ( 80,696) ( 89,643) ( 101,651) תשלום דיבידנד 

 ( 191,107) ( 211,645) ( 22,283) פרעון אגרות חוב 

 535,282  278,124  417,314 הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה 

 120,000  -  -  הנפקת ניירות ערך מסחריים

 -  12,732  164,089 ממימוש כתבי אופציה למניות  מהנפקת מניות ותמורה 

    

 233,272  ( 13,053) 454,778 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון 
    
    

 67,875  45,354  290,214 גידול במזומנים ושווי מזומנים 

    

 5,174  73,049  118,403 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

    

 73,049  118,403  408,617 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 
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 סלע קפיטל נדל''ן בע''מ 
 המזומנים   מיעל תזרימאוחדים  ותדוח 

 )המשך( 

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:  -נספח א' 

    

    כרוכות בזרימת מזומנים: הכנסות והוצאות שאינן 

 ( 155,400) ( 6,700) ( 230,800) התאמות שווי הוגן של נדל"ן להשקעה 

 3,750  3,840  4,175 הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות

 5,278  ( 9,181) 42,266 שערוך הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב

 ( 648) ( 3,675) ( 5,189) פחת והפחתות

    

    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

 1,207  ( 3,957) 1,364 קיטון )גידול( בלקוחות

 ( 1,258) 469  ( 107) קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה 

 761  3,811  11,629 גידול בזכאים ויתרות זכות

 (176,662 ) (15,393 ) (146,310 ) 

    

    

    

    במזומן: פעילות שלא  -נספח ב' 

 -  -  990 כנגד חייבים  האופציכתבי מימוש 

 850  3,670  -  השקעה בנדל"ן להשקעה כנגד יתרת זכאים

    

    

    

    

    מידע נוסף: -נספח ג' 

    

 38,013  43,204  41,528 ריבית ששולמה 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מהווים חלק בלתי נפרד מהםלדוחות הכספיים המצורפים ים  ביאורה
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 כ ל ל י -  1 ביאור

 

 תיאור כללי של החברה ופעילותה:  א.

 

 "(.REITהשקעות במקרקעין )"להחברה הינה קרן 

 

השקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני ל, במטרה להיות קרן  2007ביוני    18החברה הוקמה ביום  

השקעות במקרקעין הינה גוף שמטרתו ל "(. קרן  הפקודה"  -  )להלן  1961-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א 

מניב,   נדל"ן  וניהול  הינה החזקה  מגורים   כגון:העיקרית  דירות  בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשיה, 

למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר,    השקעות במקרקעין הינה לאפשרללהשכרה וכדומה. מטרה נוספת של קרן  

השקעות  לבפרויקטים מניבים בהם משקיעה הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכסים מניבים. קרן  

ייחודיות בתנאי שהיא עומדת בתנאים המפורטים בפקודה. בעלי המניות בקרן   זכאית להטבות מיסוי  במקרקעין 

   ות מס מסויימות.השקעות במקרקעין נהנים אף הם מהטבל

 

)א( נחשבת קרן 3א64לפקודה, חברה אשר מתקיימים בה כל התנאים המפורטים בסעיף    3א64בהתאם לסעיף  

במקרקעין.ל החברה   השקעות  הכספיים,  הדוחות  עריכת  משרדים, למועד  במבני  ומחזיקה  מניב  בנדל"ן  עוסקת 

 . )א( לפקודה3א64רטים בסעיף עומדת בתנאים ובמגבלות המפוומסחר בישראל ו , לוגיסטיקהתעשיה

 

 במסגרת פעילותה העסקית תיזום החברה רכישת נכסים מניבים והשכרתם לאורך זמן.

 

 אביב. -למסחר בבורסה לניירות ערך בתל יםרשומניירות הערך של החברה )מניות ואגרות חוב( 

 

   .דיב-תלבמדד ו נדל"ן ת"א , במדד90, במדד ת"א 125ת"א מניות החברה נסחרות במדד 

 

 הגדרות:  .ב

 

 סלע קפיטל נדל''ן בע"מ. -  החברה 

 

מתן   -  חברת הניהול  לצורך  בהסכם  החברה  עם  התקשרה  אשר  בע"מ,  אינווסטמנט  קפיטל  סלע 

 (.( לדוחות הכספיים1) .א12 ביאורשירותי ניהול )ראה 

 

 .IAS 24 -כהגדרתם ב  -  צדדים קשורים 

 

 . , על תקנותיו1968-ח"כניירות ערך, התש חוק כהגדרתם ב  -  עניין  בעלי

 

 מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  -  מדד 

 

התקופתי  , החברה לא צרפה לדוח  1970- לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל  4בהתאם לתקנה   ג.

 לתקנות האמורות.ג' 9, מידע כספי נפרד לפי תקנה 2021בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

 

והתוספת   ג'9  מידע כספי נפרד בהתאם לתקנה  2021בדצמבר    31ליום    התקופתיהחברה לא כללה במסגרת הדוח  

וזאת משום שלפי שיקול דעתה של החברה   1970-העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 

, שאינו נכלל כבר במסגרת הדוחות למשקיע הסביר  הכספי הנפרד משום תוספת מידע מהותיתמידע  לא יהיה ב

 הכספיים המאוחדים של החברה.

 

זניחות תוספת המידע הנגזרת מהמידע הכספי הנפרד ביחס לדוחות המאוחדים על פי כמו כן, החברה בחנה את  

 הפרמטרים הבאים:

 

 מתוך נכסי החברה במאוחד.  החברה המאוחדתעור נכסי יש -

 מתוך התחייבויות החברה במאוחד.  החברה המאוחדתעור התחייבויות יש -

 מתוך התזרים מפעילות שוטפת של החברה במאוחד.  החברה המאוחדתעור תזרים מפעילות שוטפת של  יש -
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 כ ל ל י -  1ביאור 

 

   :הצעת רכש מלאה ומיוחדת לרכישת מלוא ההון המונפק והנפרע של החברהביטולה של  .ד

 

בדרך של הצעת ,  הצעת רכש מלאה ומיוחדת)"המציעה"(    בעלת מניות בחברה, פרסמה  2020בנובמבר    16ביום  

  .ע.נ כל אחת של החברה ש"ח 1רכש חליפין לרכישת כל המניות הרגילות בנות 

 

ידי - על, דחתה האסיפה המיוחדת של בעלי מניות החברה את ההצעות אשר הובאו לאישורה  2021בינואר    6ביום  

 והצעת הרכש בוטלה. המציעה

 

 הנדל"ן של החברה שווי נכסי   -עדכון בעקבות משבר הקורונה  ה. 

 

גיבשה  ,  2021בפברואר    20ונמשך כחודשיים, עד ליום    2020בעקבות הסגר האחרון אשר הוטל בסוף חודש דצמבר  

בבעלותה שהחברה תוכנית הקלות מדורגת לדחיית תשלום דמי השכירות ודמי הניהול בעיקר ביחס לשטחי המסחר  

פעילותם(.   שהותרה  חיוניים  עסקים  להערכ)למעט  בגיןבהתאם  חובות  לגביית  הצפי  לגבי  החברה  תקופת   ות 

 ''ח.שמיליון  6 -בהיקף של כ 2021 של הראשון  רבעוןבמהלך ה  , קטנו הכנסות החברההמשבר

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור

 

 : (IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ) א.

 

להם    ופרשנויות  "(IFRS"תקני    -  )להלן  בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומייםהדוחות הכספיים של החברה נערכו  

עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך   . (IASB)שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  

פרט לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו   יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים אלה

הכספיים. הדוחות  במועד  לתוקף  נכנסו  אשר  ופרשנויות  לתקנים  תיקונים  תקנים,  של  הדוחות כן,  -כמו  מיישום 

בה ערוכים  )דוחות  הכספיים  ערך  ניירות  לתקנות  התש"שנתיים  כספתאם  דוחות   -הלן  ל)  2010-עיים(,  "תקנות 

 .כספיים"(

 

 דוחות כספיים מאוחדים:  ב.

 

כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות, הנשלטות על ידי    החברההדוחות הכספיים המאוחדים של  

החברה, במישרין או בעקיפין. חברה משקיעה שולטת בחברה מושקעת כאשר היא חשופה, או שיש לה זכויות,  

באמצעות  תשואות  אותן  על  להשפיע  יכולת  לה  יש  וכאשר  במושקעת,  מהחזקתה  הנובעות  משתנות  לתשואות 

 .מושקעת. עקרון זה חל על כל המושקעות, לרבות ישויות מובנותהפעלת כוח על ה

 

 חברתיות.-לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 : מטבע פעילות ומטבע דיווח  .ג

 

  - שהוא המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא פועלת )להלן    ש"חהדוחות הכספיים של החברה ערוכים ב

 .  ש"חאלפי "מטבע הפעילות"(. הדוחות הכספיים של החברה מוצגים ב 

 

 : ; תקופת המחזור התפעולימתכונת הצגת הדוח על המצב הכספי  ד.

 

תקופת המחזור החברה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפריטים שוטפים ולא שוטפים. 

 חודשים.   12התפעולי של החברה הינה 

 

 : מזומנים ושווי מזומנים  ה.

 

פיקדונות לזמן  פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן  מזומנים הניתנים למימוש מיידי,  מזומנים ושווי מזומנים כוללים  

 קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.

 

 : נדל"ן להשקעה  ו.

 

נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה, או חלק ממבנה, או שניהם( המוחזק על ידי החברה לצורך הפקת דמי 

ערך   עליית  לצורך  או  או שכירות  או שירותים  או הספקת סחורות  בייצור  שימוש  לצורך  ושלא  או שניהם,  הונית, 

 למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל. 

 

. נדל"ן להשקעה מוכר לראשונה  או בחכירההנדל"ן להשקעה של החברה כולל מבנים וקרקעות המצויים בבעלות  

שוויו ההוגן. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן בתקופות העוקבות, נמדד הנדל"ן להשקעה בו  בעלות

 של נדל"ן להשקעה נכללים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו בסעיף "התאמות שווי הוגן של נדל"ן להשקעה".

 

נדל"ן להשקעה, בגין עסקאות   שטרם הושלמו, מוצגות לפי העלות  מחייבות  מקדמות ששולמו על חשבון רכישת 

 לות במאזן בסעיף נדל"ן להשקעה. ונכל

 

 : נכסים פיננסיים  .ז

 

 : כללי  ( 1)

 

כאשר   הכספי  המצב  על  בדוח  מוכרים  פיננסיים  של   החברהנכסים  החוזיים  לתנאים  צד  להיות  הופכת 

המכשיר. מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינן תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה במסגרת  

ידי השוק המתייחס, ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר )המועד בו    החברה הזמן המקובלת על 

 התחייבה לרכוש או למכור את הנכס(. 

 

סיים מוכרות לראשונה על פי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם נכסים  השקעות בנכסים פיננ

פיננסיים המסווגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן. עלויות עסקה בגין 

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נזקפות כהוצאה מיידית לרווח או הפסד. 

 

 אחר ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים יימדדו בעלות מופחתת או בשווי הוגן בהתאם לסיווגם. ל

 

 :נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן

 

 .נמדדים בעלות מופחתתהמכשירי חוב  ▪

 .נמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרהמכשירי חוב  ▪

 . רווח והפסדנמדדים בשווי הוגן דרך הנכסים פיננסיים   ▪

  



 בע"מ  ן"סלע קפיטל נדל
 אורים לדוחות הכספיים יב

 

12 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 )המשך(  :נכסים פיננסיים  ז.

 

 : נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיבית  ( 2)

 

 מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:

 

 הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכןה הינו להחזיק את חברהמודל העסקי של ה • 

התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים אשר  • 

 מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.

 

תשלומי עלות מופחתת של נכס פיננסי הינה הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסי בעת הכרה לראשונה בניכוי  

קרן, בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, של הפרש כלשהו  

 בין הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון, מותאם בגין הפרשה להפסד כלשהי.

 

ולהקצאה  חוב  שיטת הריבית האפקטיבית הינה שיטה המשמשת לחישוב העלות המופחתת של מכשיר 

 הריבית ברווח או הפסד על פני התקופה הרלוונטית.ולהכרה בהכנסת 

 

 הכנסות ריבית מחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

 

 .החישוב מבוצע על ידי יישום שיעור הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי

 

 : ירידת ערך של נכסים פיננסיים  ( 3)

 

בחרה ליישם את הגישה המקלה למדידת ההפרשה לירידת ערך    החברהחייבים בגין חכירה,  ו  לגבי לקוחות

( המכשיר  חיי  אורך  לכל  פירעון  לחדלות  הסתברות  נכסים lifetimeלפי  בגין  הצפויים  האשראי  הפסדי   .)

ם לגורמים שהם ספציפיי  יםלגבי הפסדי אשראי ומותאמ  חברהעל ניסיון העבר של ה  ים מבוסספיננסיים אלה  

ללווה, תנאים כלכליים כלליים והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן של המגמה החזויה של 

 . התנאים במועד הדיווח לרבות ערך הזמן של הכסף לפי הצורך

 

הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר הינם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל 

 חיים החזוי של מכשיר פיננסי. האפשריים במהלך אורך ה

 

המדידה של הפסדי אשראי צפויים הינה פונקציה של ההסתברות להתרחשות כשל, גובה ההפסד במקרה  

של התרחשות כשל והחשיפה המקסימלית להפסד באירוע כשל. אומדן ההסתברות להתרחשות כשל וגובה  

 ההפסד מבוסס על נתונים היסטוריים המתואמים על ידי מידע צופה פני עתיד.  

 

פיננס נכסים  הנכס  לגבי  של  ברוטו  בספרים  הערך  הינה  כשל  באירוע  להפסד  המקסימלית  החשיפה  יים, 

 הפיננסי במועד הדיווח. 

 

לגבי נכסים פיננסיים, הפסדי אשראי חזויים הינם ההפרש בין כל תזרימי המזומנים החוזיים שהחברה זכאית 

יעור הריבית האפקטיבי להם בהתאם לחוזה לבין כל תזרימי המזומנים שהחברה צופה לקבל, מהוונים בש

 המקורי.

 

 גריעה של נכסים פיננסיים:  ( 4)

 

גורעת נכס פיננסי רק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או כאשר   חברהה

 מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי.   חברהה

 

פיננסי   נכס  גריעת  התמורה  בעת  לבין  הנכס  של  בספרים  הערך  בין  ההפרש  מופחתת,  בעלות  הנמדד 

 . שהתקבלה או שאמורה להתקבל מוכר ברווח או הפסד
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 ישויות בשליטה משותפת: ח.

 

החברה וצדדים אחרים מבצעים "הסדרים משותפים" קובע כי הסדר משותף הוא הסכמה חוזית לפיה    IFRS 11תקן  

כי  דרישה,  כולל  החוזי  ההסדר  כאשר  מתקיימת  משותפת  שליטה  משותפת.  לשליטה  הכפופה  כלכלית  פעילות 

החלטות הנוגעות לאסטרטגיה הפיננסית והתפעולית של העסקה, יתקבלו בהסכמה פה אחד של הצדדים ששולטים  

 הסדרים המשותפים הבאים והטיפול החשבונאי בהם. במשותף בעסקה המשותפת. בנוסף, קובע התקן את סוגי ה

 

פעילות משותפת הינה הסדר משותף בין צדדים בעלי שליטה משותפת אשר מקנה להם זכויות לנכסים ומחויבויות  

 בגין התחייבויות של הפעילות המיוחסים להסדר.  

 

של החברה בחלקה היחסי בהסדרים משותפים המהווים פעילות משותפת, החברה מכירה בדוח על המצב הכספי  

בנכסי הפעילות המשותפת והתחייבויותיה, לרבות נכסים המוחזקים והתחייבויות שהתהוו באופן משותף. דוח רווח 

והפסד כולל את חלקה היחסי של החברה בהכנסותיה והוצאותיה של הפעילות המשותפת, לרבות הכנסות שהופקו 

 והוצאות שהתהוו באופן משותף.

 

ינה הסדר משותף אשר לצדדים לו יש זכויות בנכסים נטו המיוחסים להסדר. בהסדרים משותפים עסקה משותפת ה

 המהווים עסקה משותפת, החברה תציג את השקעתה בה לפי שיטת השווי המאזני.

 

 ידי החברה: - התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על ט.

 

 סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני:  ( 1)

 

התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי החברה מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או כמכשיר 

 הוני בהתאם למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני.

 

התחייבויותיה. מכשירים מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי החברה לאחר הפחתת כל  

הוניים שהונפקו על ידי החברה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין להנפקת  

 מכשירים אלה. 

 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת:  ( 2)

 

לאחר מועד התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה.  

הריבית   בשיטת  שימוש  תוך  מופחתת  בעלות  נמדדות  אלה  פיננסיות  התחייבויות  הראשונית  ההכרה 

 האפקטיבית. 

 

הקצאת   ושל  פיננסית  התחייבות  של  המופחתת  העלות  לחישוב  שיטה  היא  האפקטיבית  הריבית  שיטת 

שמנכה באופן מדויק את  הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור

הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית לערכה  

 הפנקסני, או מקום שמתאים, לתקופה קצרה יותר. 

 

 להלן.  11-ו 10 ביאור לצרכן ראה לעניין הטיפול בהתחייבויות פיננסיות הצמודות למדד המחירים 

 

 תחייבויות פיננסיות: גריעת ה ( 3)

 

ורק כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת, מבוטלת או פוקעת.   החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר 

 בין התמורה ששולמה מוכר ברווח או הפסד. לההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה  

 

 כתבי אופציה לרכישת מניות החברה:  ( 4)

 

בי אופציה לרכישת מניות החברה, המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר קבוע תקבולים בגין הנפקת כת

של מניות רגילות בתמורה לסכום קבוע של מזומן, מוצגים במסגרת ההון העצמי במסגרת "תקבולים על 

 חשבון כתבי אופציה".
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 הפרשות:  י.

 

הפרשות מוכרות כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, 

 בגינה צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.

 

המחויבות במועד   הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב

הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות. כאשר ההפרשה נמדדת 

תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הערך בספרים של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של 

 . . שינויים בגין ערך הזמן יזקפו לרווח והפסדלהשלכות מהותיות, ככל שהיוון כאמור מביא  תזרימי המזומנים החזויים

 

 הכרה בהכנסה:  יא.

 

הכנסות מדמי שכירות וניהול נכסי נדל"ן להשקעה נזקפות לדוח רווח והפסד עם הצטברותן על פני תקופת השכירות.  

ת העלייה הקבועה  בחוזי שכירות בהם דמי השכירות עולים בשיעור קבוע לאורך תקופת השכירות, נזקפת השפע

 לדוח רווח והפסד באופן שווה לאורך כל תקופת השכירות. , ככל שהיא מהותית,בדמי השכירות

 

בהסדרי חכירה תפעולית לגביהם צפוי כי החברה לא תגבה את מלוא תשלומי החכירה להם החברה זכאית, החברה  

 .מכירה בהכנסות בהתאם לסכומים אותם היא צופה לגבות בפועל

 

 הכנסות בגין מתן שירותי ניהול מוכרות באופן יחסי על פני תקופת השירות. 

 

 : תשלומים מבוססי מניות .בי

 

לנותני שירותים בגין שירותים מקצועיים, המסולקים במכשירים הוניים של החברה לעובדים ותשלומים מבוססי מניות  

ה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה. החברה מודדת במועד ההענק

המוענקים על ידי שימוש במודל בלק אנד שולס. כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם 

נותני שירותים משלימים תקופת שירות מוגדרת, החברה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות עובדים ו

 שלה כנגד גידול בהון העצמי, תחת סעיף "קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות".הכספיים על פני תקופת ההב 

 

בתום כל תקופת דיווח, אומדת החברה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל. שינוי אומדן ביחס לתקופות  

 קודמות מוכר ברווח או הפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה. 

 

 : מסים על הכנסה יג.

 

מאחר ו לצורכי מס  מאחר והיא נחשבת לקרן להשקעות במקרקעיןהחברה אינה יוצרת מסים שוטפים ומסים נדחים  

 ובהתאם למדיניות החברה סכום הדיבידנד השנתי אשר מחולק לבעלי המניות לא יפחת ממלוא הכנסתה החייבת 

 , אשר משורשרת לבעלי המניות. לצורכי מס

 

 . 20ראה ביאור  - נות ריט למידע נוסף בדבר משטר המס של קר

 

 : רווח למניה  יד. 

 

החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות של החברה על ידי 

חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות  

פת הדיווח. לצורך חישוב הרווח המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או ההפסד, הקיימות במחזור במהלך תקו

המיוחס לבעלי המניות הרגילות, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין ההשפעות של 

 כל המניות הפוטנציאליות המדללות. 

 

 : שהתקבלה בדוח על תזרימי המזומניםים ששולמו וריבית דסיווג ריבית ששולמה, דיבידנ טו. 

 

החברה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית שהתקבלה בידיה וכן תזרימי מזומנים בגין ריבית ששולמה כתזרימי  

מזומנים אשר נבעו או שימשו לפעילות שוטפת. דיבידנדים המשולמים על ידי החברה מסווגים כתזרימי מזומנים 

 פעילות מימון. ל
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 : חכירות טז.

 

 החברה כמחכיר

 

היא  אם  מימונית  כחכירה  מסווגת  חכירה  להשקעה.  נדל"ן  נכסי  של  כמחכיר  חכירה  בהסכמי  החברה מתקשרת 

 מעבירה למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס בסיס לחוכר, לדוגמה כאשר:

 

 הבעלות על נכס הבסיס מועברת לחוכר בתום תקופת החכירה; • 

לחוכר יש אופציה לרכוש את נכס הבסיס במחיר שחזוי להיות נמוך מספיק מהשווי ההוגן במועד בו ניתן   • 

 לממש את האופציה כך שוודאי באופן סביר במועד ההתקשרות שהאופציה תמומש;

 החיים הכלכליים של נכס הבסיס;  תקופת החכירה היא למשך החלק העיקרי של אורך • 

במועד ההתקשרות סכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה הוא למעשה כל השווי ההוגן של נכס הבסיס   • 

 ולא פחות מזה; וכן

 נכס הבסיס הינו בעל מהות כה ייחודית כך שרק החוכר יכול להשתמש בו ללא צורך בתיקונים ניכרים. • 

 

כל הסכמי החכירה בהם התקשרה החברה כמחכיר מסווגים כחכירה   כחכירה תפעולית.יתר החכירות מסווגות  

 תפעולית.  

 

הכנסות מדמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה. עלויות ישירות 

כהוצאה על בסיס   ראשוניות שהתהוו בהשגת חכירה תפעולית מתווספות לערך בספרים של נכס הבסיס ומוכרות

 הקו הישר על פני תקופת החכירה.

 

 IFRSמקצה את התמורה בחוזה בהתאם להוראות    חברהכאשר החוזה כולל רכיבי חכירה ורכיבים שאינם חכירה, ה

 הכנסות מחוזים עם לקוחות. 15

 

 : שערי חליפין ובסיס ההצמדה .זי

 

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן נכללות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן או למדד בגין  ( 1)

 החודש האחרון של תקופת הדיווח, בהתאם לתנאי העיסקה. 

 

 להלן נתוני מדד המחירים לצרכן:  ( 2)

 מדד בישראל  

 מדד ידוע  מדד בגין  

 נקודות נקודות 

   תאריך הדוחות הכספיים: 

 104.5 104.8 2021בדצמבר  31ליום 

 102.1 102.0 2020בדצמבר  31ליום 

 102.7 102.7 2019בדצמבר  31ליום 

   

 % % שיעור השינוי: 

   

 2.4 2.8 2021בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

 ( 0.6) ( 0.7) 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

 0.3 0.6 2019בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

   

 

 הפרשי הצמדה נזקפים לרווח והפסד עם התהוותם. ( 3)
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת:  יח. 

 

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, אומדנים IFRS  -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר  והנחות אשר משפיעים על  

 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

 

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה 

הכרו  ואירועים  לנסיבות  באשר  הנחות  האומדנים, להניח  בקביעת  דעתה  בשיקול  משמעותית.  וודאות  באי  כים 

עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות יועצים חיצוניים,  מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר,  

 בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

 

. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה על ידי ההנהלה  האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף

 שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. 

 

 להלן.   3ים ראה ביאור נלהרחבה בדבר שימוש באומד

 

 תיקונים לתקני דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו:  יט. 

 

ה, אשר צפויה או עשויה להיות חברדם בידי התיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוק

 להם השפעה על תקופות עתידיות 

 

 : "הצגת דוחות כספיים" )בדבר סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות(  IAS 1תיקון 

 

 התיקון מבהיר את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות בדוח על המצב הכספי כדלקמן: 

 

לתקן שמדגישה שעל מנת שניתן יהיה לסווג התחייבות כלא שוטפת,   73  -ו  69נוספה הבהרה לסעיפים   •

 הזכות לדחות את הסילוק צריכה להתקיים לתום תקופת הדיווח.

לתקן ונוספה פסקה חדשה שמבהירה שאם הזכות לדחיית הסילוק   69המילים "בלתי מותנית" הוסרו מסעיף   •

קיימת אם הישות עומדת באמות המידה שנקבעו לתום   מותנית בעמידה באמות מידה  פיננסיות, הזכות 

 תקופת הדיווח, גם אם בחינת העמידה באמות המידה נעשית על ידי המלווה במועד מאוחר יותר.

הובהר כי בחינת סיווג ההתחייבות כלא שוטפת תבוצע בהתייחס לזכות שיש לישות ולא בהתאם לצפי שלה  •

 האם תממש זכות זו. 

פה הגדרה למונח "סילוק". בהתאם להגדרה, "לצורך סיווג התחייבות כשוטפת או כלא שוטפת, סילוק  נוס •

( ההתחייבות". העברה יכולה להיות extinguishmentמתייחס להעברה לצד שכנגד שתוצאתה מחיקת )

תנ לפי  אם  כי  הובהר  זה,  בהקשר  עצמה.  הישות  של  הוניים  מכשירים  או  ושירותים  סחורות  אי  מזומן, 

ההתחייבות, לצד שכנגד יש אופציה לדרוש סילוק במכשירים ההוניים של הישות, תנאי זה אינו משפיע על  

ל בהתאם  נפרד  הוני  כרכיב  מסווגת  האופציה  אם  שוטפת  כלא  או  כשוטפת  ההתחייבות   IAS 32-סיווג 

 "מכשירים פיננסיים: הצגה".

 

 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.  2023בינואר  1ביום התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות 
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 ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות  קריטייםשיקולי דעת חשבונאיים   -  3 ביאור

 

 : כללי  א.

 

לעיל, נדרשת הנהלת החברה, במקרים מסוימים,   2ביישום המדיניות החשבונאית של החברה, המתוארת בביאור  

חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות שאינם להפעיל שיקול דעת  

הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים    בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות

 כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

 

וההנחות   רק האומדנים  מוכרים  לאומדנים החשבונאיים  שינויים  שוטף.  באופן  בידי ההנהלה  נבחנים  שבבסיסם, 

בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות  

 עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.

 

 : מקורות מפתח לאומדני אי וודאות .ב

 

 : שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 

', הנדל"ן להשקעה של החברה מוצג לפי שוויו ההוגן לתאריך המאזן, כאשר שינויים בשווי ההוגן  ו2כאמור בביאור  

 נזקפים לדוח רווח והפסד כהכנסות או כהוצאות. 

 

על הערכות שווי המבוצעות על ידי שמאי החברה בעיקר  לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת  

עלי ידע, ניסיון ומומחיות נדרשים. בנוסף בכל תאריך דיווח, בוחנת החברה את מקרקעין חיצוניים בלתי תלויים ב

בו  האחרון  במועד  נקבע  אשר  ההוגן  לשוויו  ביחס  שלה  להשקעה  הנדל"ן  של  ההוגן  השווי  אומדן  בעדכון  הצורך 

ריך הדיווח. התבצעה לגביו הערכות שווי, על מנת לבחון האם אומדן זה מייצג אומדן מהימן לשווי ההוגן נכון לתא

בחינה זו נעשית באמצעות סקירת שינויים בשוק הנדל"ן הרלוונטי, בחוזי השכירות בנכס, וכל מידע אחר אשר עשוי 

 בשווי ההוגן של הנכס.מהותיים להצביע על שינויים 

 

במידה ולהערכת החברה קיימים לגבי נכסים מסוימים סימנים לכך שהשווי ההוגן לתאריך הדיווח שונה באופן מהותי  

מהשווי ההוגן שנאמד במועד האחרון בו בוצעה הערכת שווי, אומדת החברה למועד הדיווח את השווי ההוגן של 

 נכסים אלו באמצעות שמאי חיצוני.

 

השווי ההוגן לפי שיטות הערכה מקובלות לנכסי נדל"ן, בעיקר היוון תזרימי מזומנים הנהלת החברה נוהגת לקבוע את  

ונכסי החברה בסביבה הקרובה. כאשר נעשה שימוש בשיטת היוון  והשוואה של מחירי מכירה של נכסים דומים 

משמעותית  תזרימי המזומנים, לשיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים נטו הצפויים מהנכס, נודעת השפעה  

 על שוויו ההוגן. 

 

 בקביעת השווי ההוגן נלקחים בחשבון, בין היתר וככל שרלוונטי, מיקום הנכס ומצבו הפיזי, איכות השוכרים ואיתנותם

, תקופות השכירות, מחירי שכירות לנכסים דומים, התאמות נדרשות למחירי השכירות הקיימים, מידת הפיננסית

ועלויות תפעולו. שינוי בערכו של מי ממרכיבים   עלויות חזויות לשיפורים בנכס  ,הנכסהאכלוס בפועל והחזויה של  

 אלו, או בכולם, יכול להשפיע באופן משמעותי על שוויו ההוגן של הנכס כפי שאומדת אותו הנהלת החברה. 

 

של נדל"ן להשקעה   החברה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן, אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן

כולל גם אלמנטים סובייקטיביים, שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת החברה והבנתה את הצפוי להתרחש 

ולאור האמור לעיל בפסקה הקודמת,   זאת,  לאור  נקבע אומדן השווי ההוגן.  בשוק הנדל"ן להשקעה במועד שבו 

בת שיקול דעת. שינויים בהנחות המשמשות לקביעת  קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של החברה מחיי

 ותוצאות פעולותיה של החברה.  הכספי  השווי ההוגן יכולים להשפיע באופן מהותי על מצבה

 

 4.015  -מסתכם לסך של כ  2021מבר  דצב  31של נכסי הנדל"ן להשקעה הנמדדים בשווי הוגן ליום    שווי ההוגןה

לעניין השפעות של שינויים בהנחות בסיס מהותיות    (.ש"ח  ארדמילי  3.44  -כ  2020בדצמבר    31)ליום    ש"ח  מיליארד

 .22 ביאור, ראה  2021בדצמבר  31על השווי ההוגן של החברה ליום 
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 מזומנים ושווי מזומנים  -  4ביאור 

 

 .0.08%שקלית בשיעור של  נושאת ריביתוהיתרה מופקדת בבנקים בישראל, אינה צמודה   - 2021בדצמבר  31ליום 

 

 

 לקוחות  -  5ביאור 

 

 ההרכב: 

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 4,142  502 חשבונות פתוחים והכנסות לקבל

 3,061  5,450 שיקים לגביה 

 5,952  7,203 

   

 

 חייבים ויתרות חובה  -  6 ביאור

 

 ההרכב: 

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   חייבים: 

   

 3,426  1,435 הכנסות לקבל 

 60  553 הוצאות מראש 

 668  -  ( 1צדדים קשורים ) 

 -  990 למניות  ה אופציכתבי חייבים בגין מימוש 

 458  102 אחרים 

 3,080  4,612 

   

 -  2,517 הכנסות לקבל  - לקוחות לזמן ארוך

 668  -  ( היתרה הגבוהה במהלך השנה 1)
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 נדל"ן להשקעה  -  7 ביאור

 

 ההרכב והתנועה במאזן:  א.

 אלפי ש"ח  

  

 3,318,661  2020בינואר  1שווי הוגן ליום  

  

  : 2020תנועה בשנת  ה

 103,785  רכישות

 11,076  נוספות בנכסים קיימיםהשקעות 

 6,700  התאמות שווי הוגן, נטו 

  

 3,440,222  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  

  

  : 2021תנועה בשנת  ה

 320,930 רכישות

 23,472 השקעות נוספות בנכסים קיימים

 230,800 )*(  התאמות שווי הוגן, נטו

  

 4,015,424 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

  

  מיליון ש''ח  20.4)*( לאחר הפחתת עלויות לרכישת נכסים בסך של 

 

 התקשרויות לרכישת נדל"ן להשקעה:  ב.

 

 : ביבנהרכישת נכס מניב  .1
 

זכויות בהסכם  ,  "(ר )"המוכ  בלתי קשורי  החברה עם צד שליש  התקשרה  2021  בינואר   20ביום   לפיו רכשה את 
חניות,    21-מ"ר ו  3,919ביבנה, בשטח בנוי של    38ולוגיסטיקה, הממוקם ברחוב הירקון  הבעלות במבנה תעשייה  

 (. )להלן: "הנכס    מ"ר 2,974קומות על מגרש של  3-המחולק ל
 

 להלן פרטי העסקה העיקריים הנוספים:
  

שילמה מיליון ש''ח. בגין רכישת הנכס    21.5  בתמורה לרכישת הנכס שילמה החברה סך של  -  התמורה .1

 מיליון ש"ח. 1.6-כמס רכישה והוצאות עסקה נלוות בסך של ברה הח 

 
התקשרה החברה    2021בחודש אוקטובר    , אולםו  .מושכר  לא היה  הנכסהרכישה    במועד  –  NOI  -ו  תפוסה .2

  מיליון  1.90  -כ  בסך של  (NOIבהסכם שכירות ארוך טווח להשכרת הנכס בדמי שכירות ממוצעים שנתיים )

 . 8.83% של תשואה שיעור המהווים"ח ש
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה  -  7ביאור 

 

 )המשך(  התקשרויות לרכישת נדל"ן להשקעה: ב.

 

 אביב: -רכישת נכס מניב בתל  .2
 

לפיו רכשה את זכויות הבעלות בהסכם  ,  "(ר)"המוכ  בלתי קשורי  החברה עם צד שליש  התקשרה  2021  חודש יוניב
מקומות   35  -מ"ר ו  260מ"ר וכן שטחים נלווים של    2,438( בשטח עיקרי של  31  -ו   30קומות משרדים )קומות    2-ב

 (. )להלן: "הנכס    אביב-בתל 156חניה, בבניין הממוקם ברחוב מנחם בגין 
 פרטי העסקה העיקריים הנוספים:להלן 

  
החברה שילמה  מיליון ש''ח. בגין רכישת הנכס    73  בתמורה לרכישת הנכס שילמה החברה סך של  -  התמורה .א

 מיליון ש"ח.  5.2-כמס רכישה והוצאות עסקה נלוות בסך של 

 
אופציה שנים ובתוספת    4במלואו לשוכר אחד לתקופת שכירות של  מושכר    הנכסהרכישה    במועד  –  תפוסה .ב

 שנים נוספות. דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן. 5להארכת הסכם השכירות לתקופה של 

 
 .6.44%-כ  של   תשואה  שיעור  המהווים"ח  ש  מיליון  4.7  -בכ  מסתכם  מהנכס  NOI  -למועד הרכישה ה   –  NOI .ג

 

 

 רכישת נכס מניב בחבל מודיעין:  .3
 

  החכירה לפיו רכשה את זכויות  בהסכם  ,  "(ר)"המוכ  בלתי קשורי  החברה עם צד שליש  התקשרה  2021  ביוני  30ביום  
פארק תעשיות חבל מודיעין, בשטח בנוי כולל של   27בבניין בן ארבע קומות ומרתף חניה, הממוקם ברח' השקד  

ת ידע  מקומות חניה תת קרקעיים(, המשמש כמבנה לתעשייה עתיר  66מ"ר מעל הקרקע וכן    4,346מ"ר )  5,811
 . ("הנכס")
 

 להלן פרטי העסקה העיקריים הנוספים:
 
. סכום התמורה הינו בהתאם  מיליון ש''ח  45.4סך של    ת הנכס שילמה החברהרכישל  התמורב  -  התמורה .א

מס רכישה והוצאות עסקה נלוות    החברה שילמהלהצעה הזוכה שהגישה החברה במכרז. בגין רכישת הנכס  

 מיליון ש''ח. 2.75 -בסך של כ

 
  4שוכרים לתקופות שכירות של עד    7-ל  %78מושכר בתפוסה של    הנכסהרכישה    מועדל  –  NOI  -ו  תפוסה .ב

שנים נוספות. להערכת החברה,   5הסכמי שכירות לתקופות שונות של עד    שנים ובתוספת אופציות להארכת

מיליון ש"ח המהווים שיעור   2.85-השנתי החזוי לגבי כל השטח המניב )בתפוסה מלאה( יעמוד על כ  NOI- ה

 .   6.3%-תשואה של כ

 
 

 : והתקשרות בהסכם שיתוףגן -ברמתרכישת קרקע  .4
 

 50%, התקשרה החברה בהסכם עם מספר צדדים שלישיים בלתי קשורים לחברה לרכישת  2021  ביוני  27ביום  
מ"ר )"הקרקע"(, בתמורה לסך   1,835בלתי מסוימים מקרקע המצויה במתחם הבורסה ברמת גן, בשטח כולל של  

   .מיליון ש"ח 50של 
 

משותף   וניהול, השכרה  בינוי, מימון,  תכנון  ,ייןנתרים הסכם שיתוף לענוחתם עם בעלי הקרקע הנ ,ביחד עם ההסכם
 . מניב כנכסשיוקם על הקרקע   בנהשל המ

 
טה, זאת רא -תרים, ובחלקים פרונוהחברה להקים בקרקע פרויקט להשכרה בשיתוף עם בעלי הקרקע ה   כוונתב

 .שתהיה תקפה במועד ההקמה )"הפרויקט"( והכל בהתאם להסכם השיתוף  בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע
 . ים וחצינלהערכת החברה, הקמת הפרויקט תימשך כחמש ש
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 )המשך(  נדל"ן להשקעה  -  7ביאור 

 

 )המשך(  התקשרויות לרכישת נדל"ן להשקעה: ב.

 

 
 אביב )מגדל פלטינום(: -רכישת נכס מניב בתל .5

 
לפיו רכשה את זכויות הבעלות בהסכם , "(ר)"המוכ י בלתי קשורהחברה עם צד שליש התקשרה 2021בחודש יולי 

 16-מ"ר ו  821, תל אביב בשטח של  21( במגדל פלטינום, הממוקם ברחוב הארבעה  13בקומת משרדים )קומה  
 . 2044. זכויות החכירה במגדל פלטינום מהוונות עד לשנת )להלן: "הנכס"(מקומות חניה 

 
 קומות משרדים נוספות אשר בבעלות החברה במגדל פלטינום.   8 -רכישת הקומה מתווספת ל

 
 להלן פרטי העסקה העיקריים הנוספים:

 
שילמה מיליון ש''ח. בגין רכישת הנכס    20.6  בתמורה לרכישת הנכס שילמה החברה סך של  -  התמורה (1

 מיליון ש"ח. 1.3-כרכישה והוצאות עסקה נלוות בסך של מס החברה 

 
  2שנים ובתוספת    2.5שכירות של    תאחד לתקופ  לשוכר  מלואוב  מושכר  הנכסבמועד הרכישה    –  תפוסה (2

דמי השכירות צמודים למדד    .כל אחת  נוספות  שנים  חמש  של   ההשכירות לתקופ  םלהארכת הסכ  ותאופצי

  המחירים לצרכן. 

 
3) NOI  –    ה  החברהלהערכת-  NOI    מיליון ש"ח המהווים    1.33על    יעמודהשנתי החזוי לגבי כל השטח המניב

 . 6.46%-שיעור תשואה של כ

 
 טבריה ברכישת נכס מניב  .6

 
קשור  עם    החברה  התקשרה  2021באוגוסט    1ביום   בלתי  שלישי  מלוא  "(  )"המוכרצד  לרכישת  זכויות  בהסכם 

מ"ר   7,000-, טבריה, בשטח בנוי כולל של כ13קומות הבנוי עליה, ברח' הניצחון    7בקרקע ובמבנה בן    הבעלות
  . ("הנכס")מיטות    246-מ"ר(, המשמש כבית אבות סיעודי הכולל שבע מחלקות סיעודיות ו  3,575  -)שטח מגרש של כ

 . 2021בספטמבר   30העסקה הושלמה ביום 
 

 :יםהנוספ העיקריים העסקה פרטי להלן
 

מיליון ש''ח. סכום התמורה נקבע במשא ומתן בין   91ך של  הנכס נקבעה לס  תרכישב  התמורה  -  התמורה (1

 מיליון ש''ח. 6.4מס רכישה והוצאות עסקה נלוות בסך של  החברה שילמההצדדים. בגין רכישת הנכס  

 
ות סיעודיים,  הנכס מושכר במלואו לשוכר אחד המתמחה בניהול, תפעול ותחזוקה של בתי אב  -  תפוסה (2

 שנים.  11לתקופה בת 

 
3) NOI  -    ליון ש''ח, המשקפים תשואה שנתית בשיעור ימ  .36  -סך של כלדמי השכירות השנתיים נטו מסתכמים

 ביחס לסכום הרכישה. דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן.   6.90%של 

 
  ומקבץ דיור   , לוגיסטיקה תעשיה מלונאות,    , משרדים, מסחר שטחי  בעיקר  , הכולל  השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה  . ג 

כישורים מקצועיים רלוונטיים, ובעל ניסיון עדכני    י , בעל ים שווי בלתי תלוי   של מעריכי   הערכות על  בעיקר  מבוסס    בישראל, 

 . המוערכים לגבי המיקום וסוג הנדל"ן להשקעה  

 

השווי ההוגן הוערך באמצעות שילוב של גישות שונות לניתוח שווי נדל"ן להשקעה. במסגרת זו נלקחו בחשבון לצורך  

של תחזיות  כן, בוצע שימוש בשיטת היוון  - , בין היתר, עסקאות נדל"ן אחרות המתייחסות לנכסים דומים. כמו ההערכות 

המתבססות על אומדנים מהימנים של   המוערכים   מהנכסים תזרימי המזומנים, הצפויים להתקבל בגין דמי שכירות  

מי שכירות או חוזים אחרים קיימים וכן על ידי ראיות  כתזרימי מזומנים עתידיים, הנתמכים על ידי תנאים של הס

 לוונטי.ובניכוי הוצאות מיוחסות, במידה ור   רות שוטפים לנדל"ן דומים באותו מיקום ובאותו מצבחיצוניות, כגון דמי שכי

 

כמו גם הערכות שוק שוטפות    בסוג של הנדל"ן להשקעה ו   את הסיכון הספציפי הגלום במיקום   פים ההיוון משק   י שיעור 

בשנים  בדבר חוסר הוודאות לגבי הסכום ועיתוי של תזרימי המזומנים. שיעורי ההיוון ששימשו בחישוב השווי ההוגן  

, לעניין  22ראה גם ביאור  ,  ( 6.8%בעיקר    -   2021בדצמבר    31ביום  )   7.9%- 5.7%  בטווח של   הינם   2020  - ו   2021

 . וניתוחי רגישות   הוגן ה שווי  מידע נוסף על ה 

 

 . ג 12  ביאור ראה    : עבודים ש  . ד 
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 של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב  לזמן קצר וחלויות שוטפותאשראי  -  8ביאור 

 

 הרכב: ה א.

  שנתית שיעור ריבית 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  % 

    

 52,322  2,823 10ראה ביאור  הלוואות ממוסדות פיננסיים חלויות שוטפות של 

 120,000  120,000 0.42%ריבית בנק ישראל + ( ב ניירות ערך מסחריים )

 22,472  165,262 11ראה ביאור  חלויות שוטפות אגרות חוב צמודות מדד

  288,085  194,794 

    

 

ידי מוסדות פיננסיים. קווי -על  ש"חמיליון    260הוארכו לחברה קווי אשראי בסך כולל של    2021  יוניבחודש   ( 1)

. החברה התחייבה לעמוד במספר התניות פיננסיות אשר בעיקרן דומות  שנה נוספתהאשראי הועמדו למשך  

  11להתניות הפיננסיות שנקבעו במסגרת שטרי הנאמנות של אגרות החוב של החברה כמפורט בביאור  

  את קווי האשראי האמורים.ניצלה לא החברה ולמועד פרסום הדוחות,  2021בדצמבר  31. ליום הלןל

 

 : מסחרייםניירות ערך  ב.

 

ניירות ערך מסחריים שאינם רשומים   2019מארס    חודשב גייסה החברה לראשונה סדרה חדשה )מדורגת( של 

 . p-1.ilרוג של יאלו בד ערך רגה ניירותיע.נ. לאחר שמידרוג ד ש"חמיליון  120למסחר בבורסה, בהיקף כולל של 

 

 31)ליום    0.42%ראל בתוספת  ריבית שקלית משתנה שתורכב מריבית בנק יש  נושאתקרן ניירות הערך המסחריים  

)  5  -ותשולם בתום כ(  0.42%  -  2021בדצמבר   ימים( או בעת פירעון או    90תקופות המתחדשות כל    20שנים 

  ימי עסקים(, המוקדם מביניהם.  7בתחנת יציאה )בהתראה של 

 

 

 זכאים ויתרות זכות  -  9ביאור 

 

 ההרכב: 

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 4,587  7,184 ( 1להשקעה ) זכאים בגין השקעות בנדל"ן 

 1,047  3,317 הכנסות מראש 

 1,430  2,270 ( 2צדדים קשורים ) 

 11,447  12,976 ריבית לשלם

 9,317  11,414 נותני שירותים

 7,495  9,413 פקדונות שוכרים 

 1,122  1,466 מוסדות

 12  47 עובדים ומוסדות בגין שכר 

 48,087  36,457 

   

 564  564 ( 2ב') 12ראה ביאור    -הפרשות לתביעות ודרישות בקשר עם נדל"ן להשקעה  כולל   ( 1)

   

   א'12 ביאורראה  ( 2)
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 למימון נדל"ן להשקעה  ממוסדות פיננסייםהלוואות לזמן ארוך  -  10ביאור 

 

 : ההרכב א.

  שיעור ריבית שנתית 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  % 

    אשראי ממוסדות פיננסיים: 

 52,322  50,510 2.65 . להלן( דבהצמדה למדד בריבית קבועה )ראה 

 ( 52,322) ( 2,823)  חלויות שוטפות  -בניכוי 

   47,687  - 

    

 

 : למועד אישור הדוחות הכספייםרעון מועדי פ ב.

 אלפי ש"ח  

  

 2,823 חלויות שוטפות  -ראשונה שנה 

 2,898 שנה שניה 

 2,976 שנה שלישית 

 41,813 רביעיתשנה 

 50,510 

  

 

 .ג12 ביאורראה  :בטחונות ג.

 

 : אמות מידה פיננסיות ושינויים מהותיים בהלוואות ממוסדות פיננסיים  ד.

 

לרכישת בית מלון  התקשרה החברה בהסכם עם מוסד פיננסי לפיו הועמדה לחברה הלוואה    2015בחודש מארס  

. ההלוואה צמודה למדד ש"ח  מיליון  50.5הינה    2021בדצמבר    31, שיתרתה ליום  ש"חמיליון    65בסך של  באילת  

, 2015שנים החל מחודש יולי    10. קרן ההלוואה תיפרע במשך  2.65%ונושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של  

 60%תיפרע יתרת ההלוואה המהווה    2025מקרן ההלוואה, ובחודש יולי    2%בתשלומים חצי שנתיים בשיעור של  

 מסך ההלוואה. החברה שיעבדה לטובת הגוף המממן בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה את זכויותיה בנכס באילת.

 

 ננסיות וביניהן:כן, התחייבה החברה לעמוד במספר התניות פי-כמו

 

 .46%הוא  2021בדצמבר   31משווי הנכס. יחס החוב ליום  70%יחס חוב שלא יעלה על  -

 

 מיליון ש"ח. 2,065 הינו  2021בדצמבר  31מיליון ש"ח. ההון העצמי ליום  400הון עצמי מינימלי של  -

 

בדצמבר    31יחס הכיסוי ליום    לתקופה של ארבעה רבעונים קלנדריים רצופים.  1.2  יחס כיסוי מינימלי של -

 .2.4הוא   2021
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 אגרות חוב  -  11ביאור 

 

 הרכב: ה א.

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

   

 421,206  407,464 אגרות חוב סדרה ב' 

 1,022,830  1,042,882 אגרות חוב סדרה ג' 

 277,294  702,132 אגרות חוב סדרה ד' 

 1,721,330  2,152,478 סך הכל 

 ( 22,472) ( 165,262) חלויות שוטפות  -בניכוי 

 1,698,858  1,987,216 סה"כ )*( 

   

 

  )ליום   ש"ח  מיליון   53.8  -של ככולל נטו  בסך    2021בדצמבר    31ליום    הופחתהשטרם  ,  פרמיהבתוספת  מוצג   )*( 

 .(ש"חמיליון  27.0 -כ - 2020בדצמבר  31

 

 : דירוג אגרות החוב ב.

 

 עם אופק יציב.   Aa3אישרה מידרוג את דירוג אגרות החוב של החברה הקיימות בדירוג של     2021בחודש אוקטובר  

 

 : אגרות חוב סדרה ב' .ג

 

 תעודת התחייבות

יתרת ערך 
  נקוב

 באלפים 
בסיס 
 הצמדה 

ריבית  
 נקובה 

תנאי 
 פירעון 

תנאים 
 נוספים 

ריבית  
  אפקטיבית
 משוקללת

       

 2.67% להלן ראה  ראה להלן  2.75% צמוד מדד 398,722 סדרה ב' 

       

 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב    189,880,000במסגרת דוח הצעת מדף  לראשונה  , הנפיקה החברה  2014בחודש יולי  

, ברוטו ש"ח  מיליון  190. החברה גייסה בגין הנפקת אגרות החוב  תערך נקוב כל אח  ש"ח  1.00)סדרה ב'( בנות  

צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים   . אגרות החוב )סדרה ב'(ש"ח  מיליון  2  -לפני ניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ

 . 2014בגין חודש יוני רכן לצ

 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה   250,000,000, הנפיקה החברה במסגרת דוח הצעת מדף  2015בחודש ינואר  

ש"ח ברוטו, סכום המשקף שיעור ריבית   מיליון  251.25  -ב'( נוספים, בדרך של הרחבת סדרה, בתמורה לסך של כ

 לשנה.  2.65%אפקטיבית של 

 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב    100,095,000הצעת מדף סך של  גייסה החברה במסגרת דוח    ,2016בחודש ספטמבר  

כ בדרך של הרחבת סדרה, בתמורה לסך של  ב'(,  ריבית שנתית    105.7  -)סדרה  ברוטו, המשקפת  מיליון ש"ח 

 . 1.65%אפקטיבית בשיעור של 

 

 תנאי פרעון: 

 

 2%התשלומים הראשונים יהוו    14תשלומים חצי שנתיים רצופים, כאשר    18  -ב  קרן אגרות החוב עומדות לפרעון

  2021עד    2015ביולי של כל אחת מהשנים    13בינואר וביום    13מערכם הנקוב של אגרות החוב )ואשר ישולמו ביום  

ל אחת בינואר של כ  13מערכם הנקוב של אגרות החוב ואשר ישולמו ביום    18%יהוו    15-18)כולל(( ותשלומים  

)כולל(. הריבית בגין אגרות החוב תשולם בכל מועד פרעון קרן בעד התקופה שעד למועד   2025עד    2022מהשנים  

 - כן, נקבעו תנאים לפיהם יעלה שיעור הריבית המשולם, וזאת ככל שדירוג החברה ירד מתחת ל-כל תשלום. כמו 

A3  2. במועד ההנפקה לראשונה אגרות החוב דורגו בדירוגA  י חברת מידרוג בע"מ. אגרות החוב אינן מובטחות על יד

 בשעבודים.
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 )המשך( אגרות חוב -  11ביאור 

 

 : )המשך(  אגרות חוב סדרה ב' .ג

 

 תנאים נוספים: 

 

 במסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( התחייבה החברה לעמוד בהתניות העיקריות שלהלן:

 

"נכסי הנדל"ן המניב"( ושווי המזומנים, הפקדונות והחייבים    -סי הנדל"ן המניב של החברה )להלן  שווי נכ ( 1)

"הנכסים האחרים"(, אשר אינם משועבדים לטובת גורם כלשהו, לא יפחת למשך תקופה העולה על  - )להלן

מיתרת אגרות החוב )סדרה ב'( ויתרת אגרות חוב אחרות וחובות   100%רבעונים רצופים משיעור של    2

  - כולל הצמדה וריבית(, אשר אינן מובטחות בשעבודים לטובת גורם כלשהו )להלן  כלפי מוסדות פיננסיים )

יהווה    -"ההתחייבויות הפנויות"(. לצורך בחינת עמידתה של החברה בהתחייבות זו, שווי נכסי הנדל"ן המניב  

האחרים    70% הנכסים  ושווי  המניב  הנדל"ן  נכסי  שיכללו    100%  -משווי  כפי  האחרים,  הנכסים  משווי 

נכסי הנדל"ן המניב והנכסים האחרים    2021בדצמבר    31ליום    דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.ב

 .מסך ההתחייבויות הפנויות 132% -מהווים שיעור של כ

 

למשך תקופה   12לא יעלה על    על בסיס מאוחד  של החברההשנתי   NOI -היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה ( 2)

 .8.2-כהיחס האמור הינו  2021בדצמבר  31ליום  רבעונים רצופים. 2העולה על 

 

רבעונים רצופים וכן לא    2למשך תקופה של    ש"ח  מיליון  400ההון העצמי של החברה, לא יפחת מסך של   ( 3)

  מיליון  2,065  הינו  2021בדצמבר    31ההון העצמי של החברה ליום  מהיקף המאזן.    30%יפחת משיעור של  

 מהיקף המאזן.   46.5%ומשקף שיעור של  ש"ח

 

 

 

אחת לרבעון. במידה והחברה לא תעמוד בהן, תקום לנאמן וכן למחזיקי תיבדקנה  ההתניות הפיננסיות האמורות  

כן, כולל שטר הנאמנות מגבלות ותנאים נוספים מקובלים -אגרות החוב עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי. כמו

ן,  להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי וביניהם, בין היתר: שמירה על מעמדה של החברה כקרן להשקעות בנדל"

מגבלות לעניין חלוקת דיבידנד, התחייבות שלא ליצור שיעבוד שוטף על כלל רכושה לטובת צד שלישי ללא הסכמת  

מחזיקי אגרות החוב, הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבם במועד ההנפקה וקיום חשש ממשי שהחברה לא  

פרעון אגרות החוב, הורדת דירוג לדירוג   תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן, הערת עסק חי בדוחות הכספיים, אי

מ החברה,  Baa3  -הנמוך  בשליטת  שהינן  בנסיבות  דירוג  הפסקת   ,Cross Default    מחיקה מסוימים,  במקרים 

מהמסחר בבורסה, אי פרסום דוחות כספיים לפי כל דין, הליכים משפטיים מהותיים מסוימים )לרבות בהקשר של 

 נכסים והוצאה לפועל(. פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש

 

 אגרות חוב סדרה ג':  .ד

 

 תעודת התחייבות

יתרת ערך 
  נקוב

 באלפים 
בסיס 
 הצמדה 

ריבית  
 נקובה 

תנאי 
 פירעון 

תנאים 
 נוספים 

ריבית  
  אפקטיבית
 משוקללת

       

 1.53% ראה להלן  ראה להלן  1.96% צמוד מדד 986,312 סדרה ג' 

       

 

 

 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה    247,285,000, הנפיקה החברה במסגרת דוח הצעת מדף  2016בחודש אוגוסט  

מיליון ש"ח, ברוטו לפני ניכוי   247. החברה גייסה בגין הנפקת אגרות החוב  תש"ח ערך נקוב כל אח  1.00'( בנות  ג

מודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן '( צגמיליון ש"ח. אגרות החוב )סדרה    2.8  -הוצאות הנפקה בסך של כ

 . 2016בגין חודש יולי 
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 )המשך( אגרות חוב -  11ביאור 

 

 : )המשך( אגרות חוב סדרה ג' .ד

 

 הרחבת אגרות חוב סדרה ג': 

 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה   260,471,000גייסה החברה במסגרת דוח הצעת מדף סך של    2017בחודש יוני   

 2.5מיליון ש"ח נטו )לאחר הוצאות הנפקה בסך של    260  -בדרך של הרחבת סדרה קיימת, בתמורה לסך של כג'(,  

 .1.90%מיליון ש"ח(, המשקפת ריבית שנתית אפקטיבית בשיעור של 

 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב    250,000,000, גייסה החברה במסגרת דוח הצעת מדף סך של  2018בחודש פברואר  

כג)סדרה   של  לסך  בתמורה  סדרה,  הרחבת  של  בדרך  שנתית    263.2  -'(,  ריבית  המשקפת  ברוטו,  ש"ח  מיליון 

 . 1.30%אפקטיבית בשיעור של 

 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב   250,000,000, גייסה החברה במסגרת דוח הצעת מדף סך של  2019בחודש אפריל  

הרחבת של  בדרך  ג'(,  כ  )סדרה  של  לסך  בתמורה  שנתית    264.5  -סדרה,  ריבית  ברוטו, המשקפת  ש"ח  מיליון 

 . 1.45%אפקטיבית בשיעור של 

 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב    250,000,000, גייסה החברה במסגרת דוח הצעת מדף סך של  2019בחודש דצמבר  

כ של  לסך  בתמורה  סדרה,  הרחבת  של  בדרך  ג'(,  ש"ח    279.5  -)סדרה  שנתית  מיליון  ריבית  ברוטו, המשקפת 

 . 0.73%אפקטיבית בשיעור של 

 

 פרעון:  תנאי

 

מערכן   15%התשלומים הראשונים יהווה    2  -מ  תשלומים, כאשר כל אחד  6  -קרן אגרות החוב עומדות לפרעון ב

-3)כולל(( ותשלומים    2019עד    2018באפריל של כל אחת מהשנים    13הנקוב של אגרות החוב )ואשר שולמו ביום  

 2029עד    2026באפריל של כל אחת מהשנים    13מערכן הנקוב של אגרות החוב ואשר ישולמו ביום    17.5%יהוו    6

באוקטובר של כל אחת מהשנים   13  -באפריל ו  13חוב תשולם פעמיים בשנה בימים  הריבית בגין אגרות הכולל(.  )

כן, נקבעו תנאים לפיהם יעלה שיעור הריבית המשולם, -. כמו 2029באפריל    13)כולל( וכן ביום    2028עד    2017

אופק עם    1A. במועד ההנפקה לראשונה אגרות החוב דורגו בדירוג  A3  -וזאת ככל שדירוג החברה ירד מתחת ל

 יציב על ידי חברת מידרוג בע"מ. אגרות החוב אינן מובטחות בשעבודים.

 

 . 2021בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  26.9-של כלסך הופחתה מסתכמת שטרם  פרמיהיתרת 

 

 במסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה ג'( התחייבה החברה לעמוד בהתניות העיקריות שלהלן:

 

"נכסי הנדל"ן המניב"( ושווי המזומנים, הפקדונות והחייבים    -שווי נכסי הנדל"ן המניב של החברה )להלן   ( 1)

"הנכסים האחרים"(, אשר אינם משועבדים לטובת גורם כלשהו, לא יפחת למשך תקופה העולה על  - )להלן

חוב אחרות וחובות  מיתרת אגרות החוב )סדרה ג'( ויתרת אגרות    100%רבעונים רצופים משיעור של    2

  - כלפי מוסדות פיננסיים )כולל הצמדה וריבית(, אשר אינן מובטחות בשעבודים לטובת גורם כלשהו )להלן  

יהווה    -"ההתחייבויות הפנויות"(. לצורך בחינת עמידתה של החברה בהתחייבות זו, שווי נכסי הנדל"ן המניב  

האחרים    70% הנכסים  ושווי  המניב,  הנדל"ן  נכסי  שיכללו    100%  -משווי  כפי  האחרים,  הנכסים  משווי 

נכסי הנדל"ן המניב והנכסים האחרים    2021בדצמבר    31ליום    בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.

 מסך ההתחייבויות הפנויות. 132% -מהווים שיעור של כ

 

למשך תקופה   12לא יעלה על    על בסיס מאוחד  של החברההשנתי   NOI -היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה ( 2)

 .8.2 -היחס האמור הינו כ 2021בדצמבר  31ליום רבעונים רצופים.  2העולה על 

 

רבעונים רצופים וכן לא    2למשך תקופה של    ש"ח  מיליון  600ההון העצמי של החברה, לא יפחת מסך של   ( 3)

מיליון    2,065  הינו  2021בדצמבר    31ההון העצמי של החברה ליום  מהיקף המאזן.    30%יפחת משיעור של  

 מהיקף המאזן.   46.5%ש"ח ומשקף שיעור של 
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 אגרות חוב )המשך( -  11ביאור 

 

 )המשך(  אגרות חוב סדרה ג': .ד

 

ההתניות הפיננסיות האמורות תיבדקנה אחת לרבעון. במידה והחברה לא תעמוד בהן, תקום לנאמן וכן למחזיקי 

כן, כולל שטר הנאמנות מגבלות ותנאים נוספים מקובלים -אגרות החוב עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי. כמו

מעמדה של החברה כקרן להשקעות בנדל"ן,    להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי וביניהם, בין היתר: שמירה על

מגבלות לעניין חלוקת דיבידנד, התחייבות שלא ליצור שיעבוד שוטף על כלל רכושה לטובת צד שלישי ללא הסכמת  

מחזיקי אגרות החוב, הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבם במועד ההנפקה וקיום חשש ממשי שהחברה לא  

דן, הערת עסק חי בדוחות הכספיים, אי פרעון אגרות החוב, הורדת דירוג לדירוג תוכל לפרוע את אגרות החוב במוע

מ החברה,  Baa3  -הנמוך  בשליטת  שהינן  בנסיבות  דירוג  הפסקת   ,Cross Default    מחיקה מסוימים,  במקרים 

של מהמסחר בבורסה, אי פרסום דוחות כספיים לפי כל דין, הליכים משפטיים מהותיים מסוימים )לרבות בהקשר  

 פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל(.

 

  :אגרות חוב סדרה ד'  .ה

 

 תעודת התחייבות

יתרת ערך 
נקוב  

 באלפים 
בסיס 
 הצמדה 

ריבית  
 נקובה 

תנאי 
 פירעון 

תנאים 
 נוספים 

ריבית  
  אפקטיבית
 משוקללת

       

 0.97% ראה להלן  ראה להלן  1.58% צמוד מדד 659,018 סדרה ד' 

       

 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'(    281,471,000, הנפיקה החברה במסגרת דוח הצעת מדף  2020בחודש יוני  

ערך נקוב כל אחת בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב, כאשר שיעור   ש"ח  1בנות  

, ברוטו לפני ניכוי הוצאות הנפקה  ש"חיליון  מ  281. החברה גייסה בגין הנפקת אגרות החוב  1.58%הריבית נקבע על  

 לשנה(.  1.70%)סכום המשקף ריבית אפקטיבית בשיעור של  ש"חמיליון   3.4 -בסך של כ

 
ש"ח ערך נקוב אגרות חוב    377,547,000  סך של  החברה במסגרת דוח הצעת מדף  , הנפיקה2021  אוגוסטבחודש  
המשקפת ריבית שנתית  מיליון ש"ח,    417  -של כ  נטו  בתמורה לסך,  קיימת  הרחבת סדרה'(, בדרך של  ד)סדרה  

 . 0.40% שלאפקטיבית בשיעור 
 

וצמודות )קרן וריבית( למדד המחירים   1.58%אגרות החוב )סדרה ד'( נושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של  

בגין חודש מאי   א   8  -. קרן אגרות החוב עומדת לפרעון ב2020לצרכן  כל  התשלומים   4-חד מתשלומים, כאשר 

 2022במרץ של כל אחת מהשנים    27מערכן הנקוב של אגרות החוב )ואשר ישולמו ביום     8.33%הראשונים יהווה  

במרץ של כל   27מערכן הנקוב של אגרות החוב ואשר ישולמו ביום    16.67%יהוו    5-8)כולל(( ותשלומים    2025עד  

 27  -במרץ ו  27רות החוב תשולם פעמיים בשנה בימים  הריבית בגין אגכולל(.  )  2033עד    2030אחת מהשנים  

 )כולל(.  2033עד  2020בספטמבר של כל אחת מהשנים 

 

 

 
  



 בע"מ  ן"סלע קפיטל נדל
 אורים לדוחות הכספיים יב

 

28 

 אגרות חוב )המשך( -  11ביאור 

 

 )המשך(  :אגרות חוב סדרה ד'  .ה

 

 במסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה ד'( התחייבה החברה לעמוד בהתניות העיקריות שלהלן:
 
"נכסי הנדל"ן המניב"( אשר   -שווי נכסי הנדל"ן המניב של החברה  ו/או השקעות בחברות כלולות )להלן   ( 1)

אינם משועבדים לטובת גורם כלשהו לרבות חלק החברה בנכסים המוחזקים על ידי החברה בשיתוף עם  

נות שקליים ו/או מק"מ  השקעות בחברות כלולות ו/או מזומנים ושווה מזומנים ו/או פיקדו  צדדים שלישיים, ו/או 

"(, לא יפחת למשך תקופה הנכסים האחרים ויתרות חובה )"  ו/או אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או חייבים

מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה ד'( שטרם   100%רבעונים רצופים משיעור של    2העולה על  

במחזור ויתרת הערך הנקוב שטרם  נפרע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על אגרות החוב )סדרה ד'( ש 

נפרע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית של סדרות אגרות חוב אחרות שהונפקו על ידי החברה ויתרת החובות  

של החברה )קרן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית( כלפי מוסדות פיננסיים, כפי שיכללו בדוחותיה הכספיים  

או השנתי הרבעוניים  החברה,  האחרונים של  גורם ים  המאוחדים  לטובת  בשעבודים  מובטחות  אינן  אשר 

"ההתחייבויות הפנויות"(. לצורך בחינת עמידתה של החברה בהתחייבות זו, שווי נכסי הנדל"ן   -  )להלןכלשהו  

משווי הנכסים האחרים, כפי    100%  -משווי נכסי הנדל"ן המניב, ושווי הנכסים האחרים    70%יהווה    -המניב  

יב והנכסים  נכסי הנדל"ן המנ   2021בדצמבר    31שיכללו בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. ליום  

 מסך ההתחייבויות הפנויות. 132% -האחרים מהווים שיעור של כ

 

דוחות    2למשך תקופה העולה על    12של החברה לא יעלה על   NOI -היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה ( 2)

 .8.2  -היחס האמור הינו כ 2021בדצמבר  31כספיים רצופים. ליום 

 

דוחות כספיים עוקבים   2למשך תקופה של    ש"ח מיליון    900ך של  ההון העצמי של החברה, לא יפחת מס ( 3)

הינו   2021בדצמבר    31מהיקף המאזן. ההון העצמי של החברה ליום    30%רצופים וכן לא יפחת משיעור של  

 מהיקף המאזן.  46.5%מיליון ש"ח ומשקף שיעור של  2,065

 

ההתניות הפיננסיות האמורות תיבדקנה אחת לרבעון. במידה והחברה לא תעמוד בהן, תקום לנאמן וכן למחזיקי 

כן, כולל שטר הנאמנות מגבלות ותנאים נוספים מקובלים -אגרות החוב עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי. כמו

מעמדה של החברה כקרן להשקעות בנדל"ן,    להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי וביניהם, בין היתר: שמירה על

מגבלות לעניין חלוקת דיבידנד, התחייבות שלא ליצור שיעבוד שוטף על כלל רכושה לטובת צד שלישי ללא הסכמת 

מחזיקי אגרות החוב, הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבם במועד ההנפקה וקיום חשש ממשי שהחברה לא  

דן, הערת עסק חי בדוחות הכספיים, אי פרעון אגרות החוב, הורדת דירוג לדירוג תוכל לפרוע את אגרות החוב במוע

מ החברה,  Baa3  -הנמוך  בשליטת  שהינן  בנסיבות  דירוג  הפסקת   ,Cross Default    מחיקה מסוימים,  במקרים 

של מהמסחר בבורסה, אי פרסום דוחות כספיים לפי כל דין, הליכים משפטיים מהותיים מסוימים )לרבות בהקשר  

  פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל(.

 

 למועד תקופת הדוח החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות שלעיל וביחס לכל סדרות אגרות החוב. 

 

 : )*(  2021בדצמבר  31מועדי פרעון ליום  .ו

 אלפי ש"ח  

  

 158,159 חלויות שוטפות  -שנה ראשונה 

  

 158,160   שנה שניה

 158,160 שנה שלישית 

 158,159 שנה רביעית

 1,466,332 שנה חמישית ואילך

 2,098,970 

  

 .ש"ח  מיליון 53.8 -בסך של כ פרמיהתוספת  א כוללל )*( 
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 ושעבודים  , התחייבויות מותנותהתקשרויות -  12 ביאור

 

 : התקשרויות  א.

 

 : הסכם הניהול ( 1)

 

התקשרה החברה עם חברת הניהול, בהסכם לפיו תמשיך חברת הניהול לספק לחברה    2015מארס    חודשב

   שנים נוספות, כדלקמן: 7ם למשך תקופה של שירותי

 

בדיקת כדאיותן וניהול משא ומתן להתקשרות בהסכמים בקשר עם השקעות   ;איתור השקעות בעבור החברה

ייעוץ בקשר עם התקשרות בהסכמים בנוגע    ;ת על ידי החברהמתן ייעוץ כלכלי ופיננסי לביצוע השקעו אלו,

החברה של  ההשקעות  ;להשקעות  מצב  אודות  ודיווח  החברה  של  ההשקעות  וניהול  פיקוח  ליווי    ;ליווי, 

החברה השקעות  של  אחרת  דרך  בכל  מימוש  או  למכירה  בהסכמים  הון   ;ההתקשרות  בגיוס  וסיוע  ייעוץ 

נכסי הנדל"ן של החברה וכן שירותי הנהלת חשבונות לרבות עלויות    העמדת שירותי ניהול ושיווק  ;לחברה

 בגין העסקת עובדים. 

 

במסגרת השירותים שתעניק חברת הניהול לחברה, יועמדו לחברה שירותים של מנכ"ל. המנכ"ל יהיה בעל 

וניסיונו בכדי לקדם השקעות עבור  והוא יקדיש את מיטב זמנו  וניסיון בתחום ההשקעות בנדל"ן  מומחיות 

 החברה.  

 

ענייניה, למעט העניינים הנמצאים ת לניהול  חת אחריותה של חברת החברה תהיה האחראית הבלעדית 

לעיל. החברה ת כאמור  הכרוכות יהניהול  ההוצאות  ובכל  בפעילותה השוטפת  העלויות הכרוכות  בכל  שא 

פי דין על חברה שניירות הערך שלה רשומים למסחר, לרבות גיוס דירקטורים ועובדים -בדרישות החלות על

שבונות של החברה, הוצאות בקשר עם  ותשלום שכרם, הוצאות ניהול כספי החברה, הוצאות ניהול ספרי הח

 וכו'. , שכר טרחת רואי חשבון ומבקר פנים, שכר דירה, הוצאות תחזוקת נכסי החברהגיוס כספים

 

כן, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות ברכישה, מכירה והשבחת הנכסים ובהן שכ"ט עו"ד, מתווכים,  -כמו

 שמאים ויועצים.

 

הניהול תחשב כנושא משרה של החברה, דהיינו שיחולו עליה כל הוראות  הסכם הניהול קובע, כי חברת  

בין היתר, את חובות הזהירות  קובעות,  והפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות, אשר  הפרק השני 

 והאמונים של נושא משרה כלפי החברה. 

 

יתחרו בעסקי החברה  חברת הניהול מחויבת בחובת סודיות כלפי החברה וכן התחייבה כי היא ומנהליה לא 

כל עוד הסכם הניהול בתוקף ובמשך שישה חודשים לאחר סיומו מכל סיבה שהיא. לעניין זה עסקי החברה  

הינם השכרת נכסי נדל"ן מניבים מאותו סוג של נכסי נדל"ן המרכיב את מרבית נכסיה של החברה באותו  

 .מועד. הוראות סעיף אי התחרות לא תחולנה על נדל"ן לשימוש עצמי

 

ככל וחברת הניהול תהיה בעלת מניות בחברה, לא יספרו מניות החברה שבבעלותה לצורך קביעת קיומו של 

מניין חוקי בהצבעה באסיפה הכללית )ככל ותידרש( לעניין הארכת הסכם הניהול ולא תובאנה במניין קולות  

סיום   לידי  הניהול  להביא את הסכם  זכאית  בלבד. החברה  זה  בעניין  בהודעה בכתב  המצביעים  לאלתר, 

לחברת הניהול, במידה וחברת הניהול הפרה הוראה מהוראות הסכם הניהול הפרה יסודית, ולא תיקנה את 

ימים ממועד קבלת ההתראה על קיום ההפרה האמורה, או במידה וקיים חשש   14ההפרה האמורה בתוך  

פי הסכם הניהול. בנוסף, חברת  מהותי כי חברת הניהול לא תוכל להמשיך ולקיים את התחייבויותיה על  

הניהול תהיה זכאית להביא את הסכם הניהול לידי סיום לאלתר, היה והחברה או מי מטעמה יפר הוראה  

 מהוראות הסכם הניהול הפרה יסודית.

 

כל אחד מבעלי  התחייבות את קבלה כי המשקיעים, בפני הניהול חברת הצהירה ההשקעה הסכם במסגרת

המונפק של חברת   מההון 15% על בשיעור העולה הניהול, בחברת  מניות בעל הוא עוד כל כי לכך מניותיה,

יהיה  ו/או שהיא דרך בכל בחברה, או הניהול בחברת יתחרה לא מכן, לאחר חודשים שישה ובמשך הניהול,

מהן. תחום עיסוקן של חברת הניהול ושל החברה לעניין זה הוגדר   במי תתחרה אשר פעילות בכל מעורב

כרכישת והשכרת נכסי נדל"ן מניבים מאותו סוג של נכסי נדל"ן המרכיב את מרבית נכסי החברה באותה עת. 

הוראות סעיף אי התחרות לא תחולנה על עסקאות נדל"ן לשימוש עצמי ולא תחולנה על רכישת נדל"ן ו/או  

 יט בידי קרנות נאמנות ו/או קופות גמל ו/או תאגידים דומים המשקיעים עבור ציבור לקוחות.השקעה בקרנות ר
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 התקשרויות, התחייבויות מותנות ושעבודים )המשך(  -  12ביאור 

 

 )המשך(  :התקשרויות  א.

 

 )המשך(   :הסכם הניהול (1)

 

 

בתנאים זהים, לתקופה נוספת  ועדת הביקורת של החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת הסכם הניהול,  

  ידי מתן הודעה בכתב לחברת הניהול.-שנים, על 3בת 

 לתקופה  הניהול  הסכם  תקופת  הארכת  את  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישרו  2021בחודש אוגוסט  
 (. 2025 מארס לחודש)עד  שנים 3 בת נוספת

 
 

 : 2018באוקטובר  1עדכון הסכם הניהול החל מיום  

 

ולאחר קבלת האישורים הנדרשים על פי דין, תוקן הסכם הניהול הקיים    2018באוקטובר    1בתוקף החל מיום  

הסכם "  -ז. )להלן  18באופן שיחולו בו עקרונות מדיניות התגמול העדכנית של החברה, כמפורט בביאור  

נק שנתי תלוי ביצועים, "(, וזאת עד לתום תקופת הסכם הניהול, למעט ההוראות שעניינן מעהניהול המעודכן

 ואילך. 2019אשר בתוקף משנת 

 
 

 : תיאור מדיניות התגמול העדכנית ביחס לתגמול חברת הניהול 

 

ה למדיניות  זכאיתתגמולבהתאם  הניהול  חברת  תהיה  העדכני  הניהול  הסכם  פי  על   , ( ניהול    ( 1;  לדמי 

נכסי החברה;   נכסי החברה;  (  2)בשיעורים קבועים משווי  (  3)למענק תלוי ביצועים בסכום שייגזר משווי 

לתגמול הוני בדרך של הקצאת מניות חסומות אשר שוויין ייקבע לפי שיעורים קבועים שייגזרו משווי נכסי 

של הקצאת אופציות למניות בשווי קבוע  לתגמול הוני בדרך  (  4)"המניות החסומות"(; וכן    -   החברה )להלן

מיליון ש"ח לשנה, אשר לפחות מחצית ממנו יחולק על ידי חברת הניהול לעובדיה הנותנים מטעמה   2.7של 

 :כמפורט להלן "(,"האופציות למניות החברה - שירותים לחברה )להלן

 

 : דמי ניהול -רכיב כספי תלוי שווי נכסים  )א( 

 

הניהול הינם שיעור באחוזים מסך נכסי החברה כפי שיוצגו בדוחותיה השיעורים שישולמו לחברת 

 הכספיים, כמפורט להלן:

 

% של דמי   -שיעור ב  נכסי החברה 

 הניהול השנתיים

  

 1.00% מיליארד ש"ח 0.85עד  0-מ

  

 0.56% מיליארד ש"ח 2מיליארד ש"ח ועד  0.85מעל 

  

 0.26% מיליארד ש"ח  3מיליארד ש"ח ועד  2מעל 

  

 0.25% מיליארד ש"ח  4מיליארד ש"ח ועד  3מעל 

  

 0.24% מיליארד ש"ח 6.5מיליארד ש"ח ועד  4מעל 

  

 0% מיליארד ש"ח 6.5מעל 

 

דמי הניהול ישולמו לחברת הניהול בתחילת כל רבעון, בגין הרבעון השוטף, כשהם מחושבים לפי 

 נכסי החברה בסוף הרבעון השוטף.  
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 התקשרויות, התחייבויות מותנות ושעבודים )המשך(  -  12ביאור 

 

 התקשרויות: )המשך(  א.

 

 הסכם הניהול: )המשך(  ( 1)

 

 ביחס לתגמול חברת הניהול: )המשך( תיאור מדיניות התגמול העדכנית 

 

 : מענק שנתי -כספי תלוי ביצועים  רכיב )ב( 

 

החברה תשלם לחברת הניהול מענק שנתי משתנה על פי שווי הנכסים, תלוי ביצועים, בהיקף שלא 

 יעלה על הסכום הנקוב בטבלה להלן. 

 

המענק השנתי ישולם לחברת הניהול בהתאם לעמידה בפרמטרים שייבחנו בסמוך למועד אישור 

 במענק: הדוחות הכספיים של השנה הרלוונטית. להלן פירוט הפרמטרים ומשקלם

 

 ;15% -שמירה על מעמד החברה כקרן ריט בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה  ( 1

 

דרוג בע"מ יעל פי דירוג מ  A  -דירוג החברה במהלך שנה קלנדרית שלמה לא ירד מתחת ל ( 2

 ;15% -או כל דרוג אחר מקביל 

 

ה ( 3 ה   FFO  (Funds From Operations)  -תשואת  כפי  הריאלי  בדושנתי  ח שיפורסם 

משקל    -"(  FFO"תשואת    -  הדירקטוריון השנתי חלקי ההון העצמי בתחילת אותה שנה )להלן

 -ל  7.5%שבין    FFO, אשר יחושב על בסיס גידול ליניארי כדלקמן: בגין תשואת  35%של עד  

  - ל   5%ל זכאית לקבל באופן יחסי )ליניארית( מענק בטווח שבין  תהא חברת הניהו  10.5%

 מסכום המענק השנתי המרבי כמפורט בטבלה להלן;  35%

 

לפחות   ( 4 של  במסגרת    NOI  (Net Operating Income)  - מה  100%עמידה  שייקבע  כפי 

)להלן הרלוונטית  השנה  בתחילת  הדירקטוריון  ידי  על  שיאושר  השנתי   "מדד  -  התקציב 

 .NOI )"- 35%  -ה

 

קלנדרית בתקופת הסכם הניהול, וחלק חברת הניהול תהיה זכאית לקבל את המענק בגין כל שנה  

, בהתאם לפרמטרים שנקבעו כאמור. המענק ישולם לחברת 2019יחסי בגין חלקי שנה, החל משנת  

הניהול במהלך החודש שלאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה בכל אחת משנות 

 הסכם הניהול.

 

 רה ויחושב באופן ליניארי כדלקמן:הסכום המרבי הכולל של המענק ייגזר מסך שווי נכסי החב

 

סכום מענק שנתי  נכסי החברה 
וני ירבי )במיל ימ

 ש"ח( 

  

 0 מיליארד ש"ח 1עד  0-מ

 0 מיליארד ש"ח  2מיליארד ש"ח ועד  1מעל 

 1.8 מיליארד ש"ח  3מיליארד ש"ח ועד  2מעל 

 2.6 מיליארד ש"ח  4מיליארד ש"ח ועד  3מעל 

 3.4 מיליארד ש"ח  5מיליארד ש"ח ועד  4מעל 

 4.2 מיליארד ש"ח  6מיליארד ש"ח ועד  5מעל 

 5 מיליארד ש"ח  7מיליארד ש"ח ועד  6מעל 

 5 מיליארד ש"ח 7מעל 

 

מסכום המענק המרבי בהתאם לטבלה    100%-יובהר, כי בכל מקרה לא ישולם לחברת הניהול יותר מ

 לעיל. 

 

ו/או הגדלה של סכום המענק שישולם לחברת לדירקטוריון החברה לא יהא שיקול דעת בהפחתה  

 הניהול. 
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 התקשרויות, התחייבויות מותנות ושעבודים )המשך(  -  12ביאור 

 

 התקשרויות: )המשך(  א.

 

 הסכם הניהול: )המשך(  ( 1)

 

 תיאור מדיניות התגמול העדכנית ביחס לתגמול חברת הניהול: )המשך( 

 

 תגמול הוני:  )ג( 

 

החברה תעניק לחברת הניהול מניות חסומות אותן תהיה רשאית חברת הניהול להקצות לעובדיה,  

כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תעניק החברה לחברת הניהול אופציות למניות החברה  

 פי הכללים המפורטים להלן. -עבור עובדי חברת הניהול, על

 

 

 : המניות החסומות

 

ש"ח ע.נ. כל אחת, אשר תהיינה    1תקצה לחברת הניהול מניות רגילות של החברה בנות    החברה

בעלות זכויות זהות למניות הרגילות האחרות הקיימות בהונה המונפק של החברה, ואשר תוחזקנה  

 בנאמנות ותהיינה חסומות כמפורט להלן. 

 

החסומות   ל  תוקצינההמניות  בכפוף  רבעוני  בסיס  על  הניהול  הפרמטרים, לחברת  באחד  עמידה 

 . הלןל (1כמפורט בס"ק 

 

ידי החברה לחברת הניהול, אשר תהא רשאית להקצות לעובדיה -עלתוקצינה  כל המניות החסומות  

אשר נותנים מטעמה שירותים לחברה )כפי שיהיו מעת לעת(, את המניות החסומות כולן או חלקן, 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-על

 

 ת החסומות ייגזר מסך שווי נכסי החברה ויחושב באופן ליניארי כדלקמן:השווי השנתי של המניו

 

רבי של ישווי שנתי מ שווי נכסי חברה 

 המניות החסומות

 במיליוני ש"ח 

  

 0 ש"חמיליארד  2עד  0-מ

 1.2 ש"ח מיליארד  3ועד  ש"ח  מיליארד 2מעל 

 2.4 ש"ח מיליארד  4ועד  ש"ח  מיליארד 3מעל 

 3.6 ש"ח מיליארד  5ועד  ש"ח  מיליארד 4מעל 

 4.8 ש"ח מיליארד  6ועד  ש"ח  מיליארד 5מעל 

 6 ש"ח מיליארד  7ועד  ש"ח  מיליארד 6מעל 

 6 ש"חמיליארד   7מעל 
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 התקשרויות, התחייבויות מותנות ושעבודים )המשך(  -  12ביאור 

 

 התקשרויות: )המשך(  א.

 

 הסכם הניהול: )המשך(  ( 1)

 

 מדיניות התגמול העדכנית ביחס לתגמול חברת הניהול: )המשך( תיאור 

 

 תגמול הוני: )המשך( )ג( 

 

 המניות החסומות: )המשך( 

 

החסומות   ( 1 דוח תוקצינה  המניות  פרסום  לאחר  בסמוך  קלנדרי,  רבעון  בכל  הניהול  לחברת 

הקודם, לפי החישוב  שנתי של החברה )לפי העניין(, בגין הרבעון  או ה  הדירקטוריון הרבעוני

ב  לעילהמפורט  באחד  טבלה  לעמידה  כפופה  תהא  רבעון  כל  בגין  המניות  הקצאת   .

(. 1מהפרמטרים הבאים )אשר ייבחנו על פי הנתונים המפורטים בדוח הדירקטוריון כאמור(: )

ברבעון   NOI  -ה  (2על בסיס שנתי; או, )  9%  -המשתקפת ברבעון לא תפחת מ  FFOתשואת  

 על בסיס שנתי.  NOI -ממדד ה 100%משקף עמידה של 

 

כמות המניות המוקצות בגין כל רבעון תקבע בהתאם לשווי השנתי של המניות החסומות  ( 2

)כשהוא מחושב לפי נכסי החברה בסוף אותו רבעון שבגינו מבוצע התשלום(, כמפורט בטבלה 

מנ של  הסגירה  שער  ממוצע  חלקי  ארבע,  חלקי  בבורסה, לעיל,  שנקבע  כפי  החברה,  יית 

( ימי המסחר שקדמו לתום אותו הרבעון אשר בגינו מבוצע התשלום )בכפוף  30בשלושים )

להתאמות עקב התקיימות "יום האקס" בגין חלוקת דיבידנד במהלך ימי המסחר האמורים, 

 ככל שהתקיים(.

 

ת עד לתום שלוש שנים המניות החסומות תוחזקנה בנאמנות על ידי נאמן, ותהיינה חסומו ( 3

ממועד ההקצאה של כל אחת מהמנות או עד למועד סיום הסכם ניהול המעודכן ו/או ההסכם  

או לידי  המוארך )ככל שיוארך(, המוקדם מביניהם, שאז תועברנה מהנאמן לידי חברת הניהול

   .עובדי חברת הניהול, לפי העניין )כנגד תשלום הערך הנקוב לחברה(

 

הני סיום  במקרה שחברת  של  בכל מקרה  אזי,  הניהול,  חברת  לעובד  חסומות  מניות  הקצתה  הול 

ת הניהול, מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות השוללות פיצויי פיטורין על פי דין,  העסקתו על ידי חבר

על ידי הנאמן עבור אותו   שתוחזקנהחלק יחסי )אשר יחושב באופן לינארי( של המניות החסומות  

לידי העובד, ובלבד שהוא מועסק על   נהועברתמהחסימה ונה  שתחררתמועד  עובד והבשילו באותו  

ידי חברת הניהול לפחות שנה. יתרת המניות החסומות שטרם הבשילו במועד סיום ההעסקה כאמור,  

על ידי הנאמן עבור העובד במקרה של סיום העסקה בנסיבות   שתוחזקנהאו כל המניות החסומות  

לבעלות חברת הניהול והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל    תועברנההשוללות פיצויי פיטורין כאמור,  

 .פעולה לפי שיקול דעתה

 

חברת הניהול תהא רשאית להצביע מכוח המניות החסומות באסיפה הכללית של החברה וכן תהא  

סעיף זה   .ם ו/או כל זכות אחרת בה תזכינה המניות החסומות בתקופת הנאמנותזכאית לדיבידנדי

 להם המניות החסומות על ידי חברת הניהול. שתוקצינהיחול גם ביחס לעובדי חברת הניהול ככל 
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 התקשרויות, התחייבויות מותנות ושעבודים )המשך(  -  12ביאור 

 

 התקשרויות: )המשך(  א.

 

 הניהול: )המשך( הסכם  ( 1)

 

 תיאור מדיניות התגמול העדכנית ביחס לתגמול חברת הניהול: )המשך( 

 

 תגמול הוני: )המשך( )ג( 

 

 : אופציות למניות החברה 

 

 2.7ם קבוע של  סכו  הינולחברת הניהול עבור עובדי חברת הניהול    שתוקצינהשווי האופציות   ( 1

 . מיליוני ש"ח בשנה

 

  לעובדי חברת הניהול תהא בדרך של הקצאת אופציות למניות החברה.הקצאת האופציות  ( 2

 

על ידי החברה לחברת הניהול יהיו עבור עובדיה. חברת  שתוקצינה  לפחות מחצית האופציות   ( 3

על פי שיקול דעתה הבלעדי, את אופן החלוקה של האופציות בין עובדי חברת   הניהול תקבע

 תחולק לכל הפחות למחצית מעובדי חברת הניהול.הניהול ובלבד שכל הקצאה של אופציות 

 

חודשים בגין שנת ההסכם החולפת )או חלק יחסי ממנה, לפי    12מידי  תוקצינה  האופציות   ( 4

 העניין(, עד מועד סיום הסכם הניהול, וכל עוד יעמוד ההסכם בתוקפו )"חבילה"(.

 

מיליון ש"ח כאמור לעיל(, במועד ההענקה, יחושב על   2.7השווי ההוגן של כל חבילה )סך של   ( 5

 פי מודל בלק אנד שולץ, על פי סטיית תקן לשלוש שנים ומחיר הון חסר סיכון לשלוש שנים. 

 

חודשים המתחילים ממועד ההקצאה, כאשר   36תקופת ההבשלה של האופציות תעמוד על   ( 6

ק יחסי מכמות האופציות המוקצית. כל מנה שתבשיל כאמור לעיל, תהיה בכל שנה יבשיל חל

, הכל בכפוף לכך שמי שמחזיק באופציות  החודשים ממועד הקצאת  12ניתנת למימוש בתום  

 במועד ההבשלה עודנו נותן שירותים לחברה מטעם חברת הניהול.

 

אחרונים טרם מועד ימי המסחר ה  30מחיר המימוש של כל אופציה ייקבע לפי ממוצע של   ( 7

ההקצאה. מחיר המימוש לא יהא צמוד למדד המחירים לצרכן. באפשרות מקבל האופציות 

לקבל את ההטבה לה הוא זכאי במניות, אשר מספרן יחושב לפי גובה ההפרש בין מחיר 

מניית החברה במועד המימוש לבין מחיר המימוש של האופציות, וזאת בלי להידרש לשלם 

 מימוש )מימוש נטו(. בפועל את מחיר ה

 

 שלוש שנים ממועד ההקצאה.  -מועד פקיעה של כל חבילת אופציות  ( 8

 

בכל מקרה בו עובד חדל להעניק שירותים לחברה, עקב סיום הסכם הניהול או מכל סיבה   ( 9

ידי העובד באותו מועד,    שתוחזקנהשהיא, אופציות שהבשילו   ניתנות למימוש    תהיינהעל 

 חודשים ממועד בו חדל העובד להעניק את השירותים לחברה. 6בתוך 

 

התאמות כתוצאה מחלוקת מניות הטבה על ידי  כמות המניות שתנבענה מהאופציות תהייה כפופה ל

חלוקת  או  זכויות  מהנפקת  כתוצאה  להתאמות  כפוף  יהיה  האופציות  של  המימוש  מחיר  החברה. 

 דיבידנד על ידי החברה, כך שהמחיר יופחת בגובה סכום הדיבידנד למניה שיחולק על ידי החברה.

 

 : 2021בינואר  1עדכון הסכם הניהול החל מיום  

 

ועד לתום    2021בינואר    1חברת הניהול לפיה החל מיום  מ  ה התקבלה בחברה הודע   2020בר  בחודש דצמ 

. השינוי 9%  -, התמורה בגין שירותי הניהול תשתנה, ותקטן בכ (2022במארס    18)  מועד הסכם הניהול

   .דירקטוריון החברהבועדת הביקורת ו ב אושרכאמור 
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 מותנות ושעבודים )המשך( התקשרויות, התחייבויות  -  12ביאור 

 

 התקשרויות: )המשך(  א.

 

התחייב יו"ר הדירקטוריון להעניק לחברה    בהסכם לפיו  קשורה עם יו"ר הדירקטוריון מר שמואל סלבין  החברה  ( 2)

 . 2023עד חודש יוני  בתוקףשירותי ניהול, כאשר התמורה תשולם באמצעות חברת הניהול. ההסכם  

 

 הסכם שכירות:  ( 3)

 

על פי הסכם בין החברה לבין חברת הניהול, מעמידה החברה לרשות חברת הניהול שטח במשרדי החברה 

 אלפי ש"ח לחודש. 60-כמשרד, וזאת בתמורה לסך של וכן שירותי 

 

 ה'. לעיל.- ג'11', ה 10ראה ביאור   -התחייבויות ואמות מידה פיננסיות עיקריות  ( 4)

 

 :התחייבויות מותנות ב.

 

בקשר לנדל"ן להשקעה בסכום ודרישות  תביעות    3נגד החברה תלויות ועומדות נכון למועד אישור הדוחות הכספיים  

 מיליון ש"ח. 1.6מיליון ש"ח. בדוחות הכספיים נכללו הפרשות בסכום כולל של  9-כספי כולל של כ

 

ה ומקצועיים,  משפטיים  יועצים  של  דעת  חוות  על  המסתמכת  החברה  הנהלת  הינן להערכת  האמורות  הפרשות 

 מתאימות בנסיבות העניין.

 

 שעבודים:  ג.

 

מיליון ש"ח שיעבדה החברה, בשעבוד קבוע ראשון בדרגה,    50.5להבטחת אשראי ממוסדות פיננסיים בסך של  

 מיליון ש"ח.  110 -מסתכם לכ 2021בדצמבר   31זכויות בנדל"ן להשקעה, ששוויו ההוגן ליום 

 

ו ב'  ג'(, התחייבה  - יצוין כי במסגרת שטרי הנאמנות בהם התקשרה החברה עם נאמני אגרות החוב )סדרות א', 

 ה' לעיל.-ג' 11י משועבדים כמפורט בביאור החברה לשמור על היקף נכסים בלת

 

 מניות הון  -  13 ביאור

 

 ההרכב:  א.

 2020 בדצמבר 31ליום  2021בדצמבר  31ליום  

 מונפק ונפרע  ם ו ש ר מונפק ונפרע  ם ו ש ר 

     

ש"ח  1מספר מניות רגילות בנות 

 194,960,240 1,000,000,000 )*( 215,609,622 1,000,000,000 ע.נ. כ"א 

     

 216,363,666 -למועד פרסום הדוחות הכספיים  )*(
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 )המשך(:  הון מניות -  13ביאור 

 

 נפרע במלואו: התנועה בהון המניות  ב.
 

 מספר המניות  

 באלפים  
  

 191,763  2020בינואר  1יתרה ליום 

 282  הקצאת מניות חסומות לחברת הניהול 

 2,915  למניותמימוש כתבי אופציה 

  

 194,960  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
  

 20,250 אה ג. להלןהקצאה פרטית לצד שלישי ר

 119 הקצאת מניות חסומות לחברת הניהול 

 281 מימוש כתבי אופציה למניות

  

 215,610 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

  

 

 הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה:  .ג
 

מניות רגילות של החברה    10,250,000, הקצתה החברה לצד שלישי במסגרת הקצאה פרטית  2021ינואר  בחודש  
מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה )לאחר ההקצאה( וזאת בתמורה לסך   4.99%  תהמהוו
כתבי אופציה ניתנים   10,000,000ש"ח ערך נקוב וכן    1ש"ח לכל    7.831מיליון ש"ח, המשקף מחיר של    80.3  -של כ

למימוש למניות רגילות תמורת מחיר   היו  למימוש למניות החברה. כתבי האופציה הוענקו ללא תמורה והם ניתנים
זכאים להגנה בגין חלוקת   לא היו. כתבי האופציה  2023ביולי    26ש"ח למניה רגילה עד ליום    8.4מימוש בסך של  

 ש''ח. מליון 84סך של לכאמור למניות בתמורה  האופציה כתבי כל מומשו  2021נובמבר  בחודש  .דיבידנד
 

 2021בינואר     26פי מודל בלק אנד שולס השווי ההוגן של כל כתב אופציה, נכון למועד אישור הדירקטוריון ביום  -על
 .אגורות 39 -הוערך ב

 

אופציה כאמור: מחיר מניית הסגירה של החברה ביום שקדם  להלן ההנחות שנלקחו בחישוב השווי ההוגן של כל  
חודשים; תוספת המימוש בגין   30ש"ח, תקופת המימוש של כתב האופציה הינה    6.99ליום אישור הדירקטוריון הינו  

ושיעור   0.17%שיעור ריבית של    28.48%ש"ח לא צמודה למדד, סטיית תקן בשיעור של    8.4כל כתב אופציה הינה  
 .6.90%בידנד שנתי בשיעור של חלוקת די

 
 

אלפי כתבי אופציה אשר הוקצו לנושאי משרה ולחברת הניהול, למניות בתמורה   210מומשו    2021בחודש דצמבר  .ד
אשר הוקצו   ,מיליון כתבי אופציה  2.915מומשו    2020בשנת  כן,  -מיליון ש''ח. כמו  1  -לתוספת מימוש בסך של כ

   . ש"חמיליון   12.5 -בסך של כתוספת מימוש ל הבתמורלנושאי משרה וחברת הניהול למניות החברה 
 

 . להלן.ז13-לעיל ו 1א.12ראה ביאור   -ביחס לזכויות לניירות ערך של החברה אשר הקצתה החברה  ה.
 

 זכויות המניות:  ו.
 

בנות   רגילות  בהן    1מניות  ע.נ. מקנות למחזיק  וזכויות להשתתף ש"ח  דיבידנדים  זכויות לקבלת  זכויות הצבעה, 
 בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

 

 : מניותתשלום מבוסס  ז.
 

 מהות והיקף הסדרי תשלומים מבוססי מניות המוענקים לחברת הניהול:  
 

הניהול, בין היתר,  . לעיל, לפיו זכאית חברת  1א.12בהתאם להתקשרות החברה בהסכם הניהול כמפורט בביאור  
אלפי   474לחברת הניהול    2019-2021לתגמול הוני בדרך של הקצאת מניות, הקצתה החברה, במהלך השנים  

אלפי מניות   156כן, זכאית חברת הניהול להקצאה נוספת של  -כמו מניות רגילות של החברה בעבור שירותי הניהול.
 . 2021רגילות בעבור שירותי הניהול בגין שנת 

 
בגין   מיליון ש"ח,    2.7כן, החברה מקצה אחת לשנה אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה, בשווי הוגן של  -כמו

השנה הקודמת, אשר מחולקות, ברובן, לעובדים בחברת הניהול אשר פועלים מטעמה עבור החברה, לרבות לנושאי 
 שלוש שנים ממועד הקצאתן.  משרה ולנותני שירותים לחברה. תקופת הבשלת האופציות הינה במשך
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 )המשך( הון מניות -  13ביאור 

 

 : )המשך( מניותתשלום מבוסס  ז.
 

 הקצאת כתבי אופציה לנושא משרה: 

 

בדצמבר   31ליום  כתבי אופציה אשר    2016-2021בנוסף לאמור לעיל, הקצתה החברה לנושא משרה בחברה בשנים  

אופציה   1,264,000  -ל  יםמסתכמ  2021 הבשילו    ,כתבי  ניתן   800,000מתוכם  אופציה  כתב  כל  אופציה.  כתבי 

ש"ח ערך נקוב )כפוף להתאמות( וזאת כנגד תשלום תוספת מימוש   1למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  

 . לכל כתב אופציהש"ח  3.07-9.80בסך של 

 

 להלן מובאים פרטים נוספים באשר לתוכניות האופציות למניות:

 

 2021 

 

  מספר האופציות
 באלפים 

ממוצע משוקלל 
 של מחיר המימוש

 בש"ח

   

 6.4 6,773  2021קיימות במחזור לתחילת 

 7.3 2,080  2021הוענקו במהלך 

 4.7 ( 210) 2021מומשו במהלך 

   

 6.8 8,643  2021ת קיימות במחזור לתום שנ

   

 5.2 5,008  2021שנת ניתנות למימוש בתום 

   

 

אלפי כתבי אופציה למניות החברה בתמורה לתוספת מימוש    754מומשו  ,  2022בחודש ינואר  לאחר תאריך המאזן   .ח

 ש''ח לכל כתב אופציה.  4.75בסך ממוצע של 
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 )המשך( הון מניות -  13ביאור 

 

 דיבידנדים:  .ט

 

לצורכי מס  הכנסתה אתכמינימום   שנה מדי לחלק החברה מחויבת במקרקעין, להשקעות כקרן ( 1) החייבת 

 להלן: כמפורט בפקודת מס ההכנסה )"הפקודה"(, לכך  נקבע אשר מניותיה במועד לבעלי  כדיבידנד

 

במכירת  הון רווח או מקרקעין שבח החברה לצורכי מס, למעט של החייבת לפחות מן ההכנסה  90% )א( 

הכנסות מניבים, מקרקעין עד  וזא בניכוי, מותרות שאינן הוצאות ובניכוי פטורות בתוספת   30ת 

 נצמחה. או הופקה שבה ההכנסה השנה שלאחר בשנהבאפריל 

 

שנצמח או הון רווח )ב(  מקרקעין  עד ממכירת לחברה שבח   ממכירת חודשים 12 תום מקרקעין, 

 אחרים(. במקרקעין מקרקעין שבח מקרקעין הפטור ממס בשל חילוף של המקרקעין )למעט
 

 סכומים אף לחלק רשאית  החברה החברות, לחוק )ב(302האמור בהגדרת "רווחים" שבסעיף   אף על )ג( 

 החברות אף הוראות חוק על וזאת העוקבת השנה של באפריל 30 עד ליום הפחת הוצאות בגובה 

יופחתו מן הרווחים שניתן לחלקם לבעלי המניות בהתאם  הם כאמור וחולקו סכומים במידה בעניין.

 מקרקעין. אותם השבח במכירת מן או ההון מרווח החברות, וכןלהוראות חוק 

 

 מדיניות חלוקת דיבידנד:  ( 2)
 

 ידי דירקטוריון החברה: -להלן מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה כפי שנקבעה על

 

לצורכי   מדיניות החברה הינה לחלק דיבידנד שנתי אשר לא יפחת ממלוא הכנסתה השנתית החייבת )א( 

 .מס
 

בכל שנה תפרסם החברה יחד עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון )או קודם לכן( את סכום  )ב( 

 הדיבידנד המינימלי אשר בכוונת החברה לחלק באותה שנה. 
 

 תשלומים אשר יוכרזו בכל רבעון קלנדרי. 4 -סכום הדיבידנד המינימלי השנתי יחולק ל )ג( 
 

בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, יהיה דירקטוריון החברה רשאי בכל עת לשנות  )ד( 

 את המדיניות ולבצע התאמות בגובה הסכום המחולק.
 

 חלוקת דיבידנדים:  ( 3)
 

דיבידנד אשר חילקה החברה לבעלי מניותיה החל מחודש   נתונים אודות  ועד סמוך    2019  פברוארלהלן 

 למועד פרסום דוח זה: 

מועד אישור  

 מועד חלוקה  הדירקטוריון 

רווחי  ןבגי

 החברה לשנת

 סכום 

 ( ש"ח)במיליוני 

אגורות למניה 

 במועד החלוקה 

02/2022 03/2022 2021 27.05 12.5 

10/2021 11/2021 2021 25.65 11.9 

08/2021 09/2021 2021 25.65 12.5 

05/2021 06/2021 2021 25.65 12.5 

03/2021 04/2020 2020 24.65 12.0 

11/2020 12/2020 2020 23.15 11.8 

08/2020 09/2020 2020 23.0 12.0 

05/2020 06/2020 2020 23.0 12.0 

02/2020 02/2020 2019 20.5 10.7 

10/2019 11/2019 2019 20.5 10.7 

08/2019 08/2019 2019 20.5 10.7 

05/2019 06/2019 2019 20.5 10.7 

02/2019 03/2019 2018 19.2 10.0 

 

  , 2022כי לאור תוצאות החברה הצפויות לשנת    2022  פברוארחודש  דירקטוריון החברה בכן, החליט  -כמו ( 4)

וכי הדיבידנד    אגורות למניה(  52  -)כ  ש"חמיליון    113לא יפחת מסך של    2022סכום הדיבידנד בגין שנת  

 מיליון ש"ח.  104 -כ יעמוד על סך של 2021הסופי לשנת 
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 הכנסות  -  14 ביאור

 

 : ההרכב א.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 217,174  215,860  234,206 הכנסות מדמי שכירות

 19,826  21,740  26,394 הכנסות מניהול נכסים 

 260,600  237,600  237,000 

    

 

 : מליים עתידיים יהכנסות מדמי שכירות מינ .ב

 

על בסיס הסכמי שכירות חתומים )כולל דמי ניהול(  מליים עתידיים  י רות מיניהסכום המצרפי של הכנסות דמי שכ

 שאינם ניתנים לביטול הנו כדלקמן:  2021 בדצמבר  31בתוקף ליום 

 

 אלפי ש"ח  

  הכנסות מדמי שכירות על בסיס הסכמים בתוקף לתקופה של: 

 255,000  פחות משנה 

 207,000  שנה עד שנתיים 

 159,000  שנים 3שנתיים עד 

 102,000  שנים  4עד  3

 54,000  שנים 5עד  4

 103,000  שנים 5מעל 

  880,000 

  

 

 

 עלות השכרת הנכסים והפעלתם -  15 ביאור

 

 ההרכב: 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 18,159  20,348  22,340 )כולל שכר עבודה( הוצאות אחזקה ותפעול נכסים 

 1,200  1,200  1,500 דמי ניהול לחברת הניהול )*( 

 2,641  2,752  3,760 ביטוח והוצאות אחרות

 27,600  24,300  22,000 

    

 .1א 12ראה ביאור  )*( 
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 הוצאות הנהלה וכלליות  -  16 ביאור

 

 ההרכב: 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 19,015  19,060  20,289 דמי ניהול לחברת הניהול )**( 

 3,750  3,840  4,175 תשלומים מבוססי מניות )***( 

 889  833  1,020 א.18ראה ביאור  -שכר דירקטורים 

 256  262  291 שכר עבודה ונלוות

 2,355  )*(  3,892  2,471 שירותים מקצועיים

 519  178  362 שכר דירה 

 616  635  692 אחרות

 29,300  28,700  27,400 

   

 

 ד' לעיל. 1ראה  -  2020בשנת  ליון ש"חימ 1.5כולל עלויות בגין ביטולה של הצעת רכש בסך של  )*( 

 

 .1א12 ביאורראה  -כולל מענק שנתי  *( *)

 

 . ז13 ביאורו 1א 12 ביאורראה  *( *)*

 

 

 הוצאות מימון  -  17 ביאור

 

 ההרכב: 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 5,850  2,327  -  עמלת פרעון מוקדם של אשראי לזמן ארוך

 6,954   1,436 1,402 הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך

 36,284  25,610  75,255 הוצאות מימון בגין אגרות חוב 

 912  927  1,343 ונע"מ עמלות והוצאות מימון בגין הלוואות זמן קצר

 78,000  30,300  50,000 
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 עסקאות ויתרות עם בעלי עניין  -  18 ביאור

 

 : )הכנסות( הוצאות א.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 20,215  20,260  21,789 דמי ניהול

 3,750  3,840  4,175 תשלומים מבוססי מניות לחברת הניהול 

 ( 385) ( 1,156) ( 533) השתתפות בהוצאות

 889  833  1,020 ( 1שכר דירקטורים )

 26,451  23,777  24,469 

    

 889  833  1,020 שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה  ( 1)

    

 7  9  9 מספר האנשים אליהם מתייחס השכר: 

    

 

 כתבי התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה ומתן פטור:  ב.

 

בהתאם להוראות חוק החברות החברה העניקה לדירקטורים ולנושאי משרה בה )כולל לחברת הניהול( כתב שיפוי,  

ותקנון החברה. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו  

מהונה העצמי של החברה לפי דוחותיה   25%להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום מצטבר השווה לסכום של  

 עים במועד התשלום בגין סוגי האירועים המפורטים בכתבי השיפוי.הכספיים המבוקרים או הסקורים האחרונים, הידו 

 

כן, פטרה החברה מראש, בכפוף להוראות כל דין, את הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה מכל אחריות כלפיה -כמו

 בשל כל נזק שיגרם לה בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה כתוצאה מפעולות שנעשו בתום לב בתוקף תפקידם. 

 

ו/או שיכהנו בה בעתיד, לרבות החבר ג. ודירקטורים המכהנים  ה התקשרה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה 

 10  בחברה. פוליסת הביטוח הינה בגבולות אחריות של עד סך שלעניין  דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי  

 מיליון דולר למקרה ולתקופת ביטוח. 

 

 .1.א.12, ראה ביאור בדבר הסכם הניהול עם חברת הניהול ד.

 

 .3.א.12בדבר הסכם לפיו החברה משכירה לחברת הניהול שטחים במשרדי החברה, ראה ביאור  ה.

 

 .1.א.12בדבר הקצאה פרטית לחברת הניהול, ראה ביאור  ו.

 

 : אישור מדיניות תגמול לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה  ז.

 

אישר דירקטוריון החברה נוסח עדכני למדיניות התגמול של החברה לדירקטורים ולנושאי   2021  אוגוסטבחודש  
. הסכמי ההעסקה של  2021בר  אוקטו ידי האסיפה הכללית של החברה בחודש  -משרה בחברה, אשר אושרה על

 .  התגמולהותאם הסכם הניהול לנוסח העדכני של תכנית  טרם  כן,  -נושאי המשרה תואמים את מדיניות התגמול. כמו
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 מכשירים פיננסיים  -  19ביאור 

 

 יתרות לפי בסיס הצמדה:  א.

 צמוד מדד  לא צמוד  
פריטים לא  

 סה"כ מאזן  כספיים 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     : 2021בדצמבר  31ליום 
     

     נכסים כספיים: 

 408,617 -  -  408,617 מזומנים ושווי מזומנים

 11,549 -  -  11,549 לקוחות וחייבים ויתרות חובה 

 420,166  -  - 420,166 

     נכסים לא כספיים: 

 4,015,424 4,015,424 -  -  נדל"ן להשקעה 

 154 154 -  -  רכוש קבוע 

  -  - 4,015,578 4,015,578 
     

 4,435,744 4,015,578 -  420,166 סה"כ נכסים 

     

     התחייבויות שוטפות: 

 288,085 7,100 160,985 120,000 אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות

 48,087 3,317 22,389 22,381 זכאים ויתרות זכות

 142,381 183,374 10,417 336,172 

הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים למימון  

 47,687 -  47,687 -  נדל"ן להשקעה 

 1,987,216 46,405 1,940,811 -  אגרות חוב, נטו 

  - 1,988,498 46,405 2,034,903 
     

 2,371,075 56,822 2,171,872 142,381 סה"כ התחייבויות
     

 2,064,669 3,958,756 ( 2,171,872)  277,785 יתרת חשיפה של נכסים )התחייבויות( לתוצאות

     

     

     : 2020בדצמבר  31ליום 
     

     נכסים כספיים: 

 118,403   -    -    118,403   מזומנים ושווי מזומנים

 11,815   -    -    11,815   לקוחות וחייבים ויתרות חובה 

   130,218    -    -   130,218 

     נכסים לא כספיים: 

 3,440,222   3,440,222   -    -    נדל"ן להשקעה 

 235   235   -    -    רכוש קבוע 

    -    -   3,440,457   3,440,547 
     

 3,570,675   3,440,457   -    130,218   סה"כ נכסים 

     

     התחייבויות שוטפות: 

 194,794   341   74,453   120,000   אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות

 36,457   1,047   18,942   16,468   זכאים ויתרות זכות

   136,468   93,395   1,388   231,251 

     

 1,698,858   26,577   1,672,281   -    אגרות חוב, נטו 

    -   1,672,281   26,577   1,698,858 
     

 1,930,109   27,965   1,765,676   136,468   סה"כ התחייבויות
     

 1,640,566   3,412,492   ( 1,765,676)  ( 6,250)  יתרת חשיפה של נכסים )התחייבויות( לתוצאות

     

 



 בע"מ  ן"סלע קפיטל נדל
 אורים לדוחות הכספיים יב

 

43 

 )המשך(  פיננסייםמכשירים  -  19 ביאור

 

 : מטרות ומדיניות ניהול סיכונים ב.

 

סיכון ,  פעילות החברה חושפת אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים, כגון: סיכוני שוק )סיכון שווי הוגן(

לצרכןאשראי המחירים  במדד  שינויים  בגין  וסיכון  ריבית  שיעור  בגין  מזומנים  תזרים  סיכון  נזילות,  סיכון  ניהול    ., 

הביצועים  על  אפשריות  שליליות  השפעות  למינימום  לצמצם  שמטרתן  בפעולות  מתמקד  החברה  של  הסיכונים 

 :הפיננסיים של החברה ובכללן

 

, ככל שניתן, במטבע בו נקובים דמי השכירות בכל נכס ונכס, או את רכישת נכסיה  החברה עתידה לממן ( 1)

 לנכון.לבצע הגנות מתאימות ככל שתמצא 

 

 החברה נמנעת מלעסוק בפעילות ספקולטיבית בשוק הנגזרים.  ( 2)

 

 עודפי המזומן של החברה יושקעו בהשקעות שקליות סולידיות לטווחים קצרים.  ( 3)

 

הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף את מידת חשיפתה לסיכוני השוק ומחליטה בהתאם על צעדי ההגנה  ( 4)

 הנדרשים.

 

 דווח אחת לרבעון על התפתחויות בתחום המימון.דירקטוריון החברה מ ( 5)

 

 להלן מידע בדבר סיכונים הקשורים למכשירים הפיננסיים: 

 

 סיכון אשראי: 

 

לחברה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי. לחברה מדיניות אשר על פיה נעשית התקשרות עם לקוחות תוך 

 שלומים העתידיים של לקוחותיה.המצאת בטחונות מתאימים להבטחת הת

 

 סיכון שווי הוגן: 

 

בית קבועה. לחברה קיימת חשיפה לסיכון יהנושאות רואגרות חוב  לחברה הלוואות לזמן ארוך למימון נדל"ן להשקעה  

 בית השוק.יבגין שינוי בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים האמורים כתוצאה משינוי בשיעורי ר

 

 שינויים במדד המחירים לצרכן )סיכון תזרימי מזומנים(: סיכון בגין 

 

ואגרות חוב    החברה חשופה לסיכון תזרימי מזומנים בגין שינוי במדד המחירים לצרכן וזאת בשל הלוואות שנטלה

 1%בשיעור של    שינוילפיכך, כל    .ש"ח  מיליון  2,151  -מסתכמת בכ  2021בדצמבר    31, שיתרתן ליום  שהנפיקה

 לשנה.  ש"ח  מיליון 22 -כ רווחי )הפסדי( החברה בסך שלעל משפיע  מדד המחירים לצרכןב

 

 סיכון נזילות: 

 

ידי פיקוח -וביצוע תחזיות כספיות ועל  ידי שמירה של עודפי מזומנים הולמים-החברה מנהלת את סיכון הנזילות על

 מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים וכן התאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסיים.
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  -  19 ביאור

 

 )המשך(  :מטרות ומדיניות ניהול סיכונים ב.

 

   )המשך( :סיכון נזילות 

 

 2021בדצמבר    31לימים  הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של החברה בגין התחייבויות פיננסיות  

 . 2020 -ו

 

הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר 

 הן בגין ריבית והן בגין קרן.עתידיים עשויה להידרש לפרוע אותן. הטבלה כוללת תזרימים   החברהבו 

 

 : 2021בדצמבר  31ליום 

 

שיעור  
ריבית  

אפקטיבית  
 4שנה  3שנה  2שנה  שנה ממוצע 

 4מעל 
 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  % 

        

 הלוואות לזמן קצר
 +בנק ישראל

0.42% 120,624  -  -  -  - 120,624 

הלוואות שקליות צמודות  

 54,966 -  42,536 4,144 4,143 4,143 2.65  מדד בריבית קבועה

אגרות חוב צמודות בריבית 

 2,319,117 1,548,848 188,424 192,125 195,816 193,904 1.58-2.75 קבועה 

  318,671 199,959 196,269 230,960 1,548,848 2,494,707 

        

 

 : 2020בדצמבר  31ליום 

 

שיעור  
ריבית  

אפקטיבית  
 4שנה  3שנה  2שנה  שנה ממוצע 

 4מעל 
 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  % 

        

 הלוואות לזמן קצר
בנק ישראל+ 

0.42%   120,600    -    -    -    -   120,600 

הלוואות שקליות צמודות  

 57,722   41,538   4,046   4,046   4,046   4,046   2.65  מדד בריבית קבועה

אגרות חוב צמודות בריבית 

 1,901,346   1,385,182   151,613   154,725   152,355   57,471   1.58-2.75 קבועה 

    182,117   156,401   158,771   155,659   1,426,720   2,079,668 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  -  19ביאור 

 

 : שווי הוגן ג.

 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים:  ( 1)

 

חייבים לקוחות ו,  , השקעות לזמן קצרהמכשירים הפיננסיים של החברה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים

 והלוואות לזמן ארוך למימון נדל"ן להשקעה.  , אגרות חובשירותים וזכאים ויתרות זכותויתרות חובה, נותני 

 

 השיטות וההנחות העיקריות ששימשו לחישוב אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים:  ( 2)

 

, השקעות לזמן מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי הרכוש השוטף )מזומנים ושווי מזומנים )א( 

וחייבים ויתרות חובה( ובמסגרת ההתחייבויות השוטפות )נותני שירותים, זכאים ויתרות   , לקוחותקצר

 מהווה קירוב לשווי ההוגן.  2021בדצמבר  31היתרה במאזן ליום  -( אשראי לזמן קצרו זכות

 

ארוך   )ב(  לזמן  ההתחייבויות  במסגרת  הכלולים  פיננסיים  ההתחייבויות   -מכשירים  של  ההוגן  השווי 

)ההלוואות למימון נדל"ן להשקעה( הלא סחירות בריבית קבועה, נקבע על פי ערך נוכחי של תזרימי  

נ בריבית  המהוונים  עתידיים  הסיכון ימזומנים  רמת  את  ההנהלה  להערכת  המשקף  בשיעור  כיון 

חושב לפי    2021בדצמבר    31במכשיר הפיננסי. השווי ההוגן של ההלוואות האמורות ליום    הגלומה

 .0.50% -שיעור ריבית של כ

 

 שווי הוגן  ( 3)  ערך בספרים 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     פיננסיות: התחייבויות 

 1,848,842  2,378,223 1,705,564  2,164,816 ( 1אגרות חוב ) 

הלוואה לזמן ארוך בריבית  

 55,170  56,385 52,669  51,149 ( 2קבועה )

 2,215,965  1,758,233 2,434,608  1,904,012 

     

 . (1)רמה  הדיווחהשווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתום תקופת  ( 1)

 . (3)נמדד לפי רמה  )ב( לעיל2ג.19ראה  ( 2)

 כולל ריבית לשלם. ( 3)

 

 

 מיסים על ההכנסה -  20 ביאור

 

, שעניינו הסדרת פעילות  2006בינואר    1לפקודה, אשר נכנס לתוקף ביום    147התקבל תיקון    2005אוגוסט  חודש  ב א.

. הפקודה (Real Estate Investments Trustsשל קרנות מקרקעין בישראל )בהתבסס על המודל הבינלאומי של  

לעניין הה ועדת הכספים של הכנסת,  כנסות של קרן להשקעות  הסמיכה את שר האוצר להתקין תקנות באישור 

 2016בחודש אפריל  כן,  -. כמובמקרקעין ולעניין ההכנסות המועברות לבעלי מניות בה. תקנות כאמור טרם הותקנו

"( במסגרתו הוכנסו תיקונים, אשר בעיקרם מתייחסים 222לפקודת מס הכנסה )"תיקון    222נכנס לתוקפו תיקון  

, וכן )ואשר אינם מפורטים בסעיף זה להלן( לצורכי דיור להשכרהלקרן להשקעות במקרקעין אשר תרכוש מקרקעין  

לפקודת מס הכנסה כאמור אין השפעה   222תיקונים נוספים אשר ברובם אינם רלוונטיים לחברה. להוראות תיקון  

 מהותית על פעילות החברה.

 

הסדר של מיסוי אשר אמור   השקעות במקרקעין, הינול הסדר המיסוי אשר נקבע בפקודה למיסוי הכנסותיה של קרן   ב.

לשקף את תוצאות המס שהיו מתקבלות אילו הייתה מתבצעת על ידי המשקיעים בחברה השקעה ישירה במקרקעין.  

השקעות במקרקעין לדהיינו לצורך חישוב המס, שיעורי המס ואופן קיזוז ההפסדים תחשב ההכנסה החייבת של קרן  

 על ידי בעלי המניות, הכל בחריגים ובתנאים כפי שיפורט להלן.  שחולקה לבעלי המניות, כאילו הופקה במישרין

 

על אף האמור לעיל, הפסדים שיהיו לחברה לא ייוחסו לבעלי המניות ולא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתם. ההפסדים, 

 של החברה   ה, בהתאם להוראות קיזוז ההפסדים. ההכנסה החייבתת ככל שייווצרו, יקוזזו ברמת הקרן כנגד הכנס

 . 'ט13 ביאורב פורטה חר קיזוז ההפסדים תחולק לבעלי המניות בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנדים שלא
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 מיסים על ההכנסה )המשך(  -  20ביאור 

 

הפקודה קובעת כי קרן להשקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה, בין היתר, התנאים המפורטים  ג.

 להלן: 

 

 בישראל והשליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל;החברה התאגדה  ( 1)

 

לפקודת מס הכנסה לגביה, לא היו לה נכסים,   1ממועד התאגדותה ועד למועד תחילת הוראות פרק שני   ( 2)

 פעילות, הכנסות, הוצאות, הפסדים או התחייבויות, למעט לצורך פעילותה כקרן להשקעות במקרקעין;

 

 בדצמבר בכל שנת מס התקיימו לגביה כל אלה: 31שנת מס וביום ביוני בכל  30ביום  ( 3)

 

מדינה,  )א(  מלוות  בבורסה,  הנסחרים  ערך  ניירות  חוב,  איגרות  מניבים,  מקרקעין  שהינם  נכסיה  שווי 

 משווי כלל נכסיה;  95%- פיקדונות ומזומנים, לא פחת מ

 

משווי כלל נכסיה וכן   75%-ותמורה" לא פחת משווי נכסיה שהם "מקרקעין מניבים" ו"נכסי הנפקה   )ב( 

 מיליון ש"ח;   200מסכום של 

 

"שווי" נכסי הקרן לעניין זה, יכול שיקבע על ידי החברה לגבי כל שנת מס, לפי אחד מאלה ובלבד  

( מחיר הרכישה של הנכס, כשהסכום מתואם למועד  1שבחירתה בכל שנת מס תחול על כל נכסיה )

ר יש לצפות לו במכירת הנכס על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון כשהנכס נקי ( השווי אש2הבדיקה; )

 מכל שיעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתא או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום;

 

המונח "מקרקעין מניבים" מוגדר כמקרקעין, בין בישראל ובין בחו"ל )למעט זכות באיגוד מקרקעין( 

( או  1) 2רתם הופקה או נצמחה לקרן הכנסה לפי סעיפים  אשר מהשכרתם או מפעילות נלווית להשכ

לפחות מן השטח הניתן לבניה    70%( לפקודה, ובלבד שבנויים עליהם מבנים ששטחם הכולל  6)2

לפי התוכנית החלה עליהם, לרבות מיטלטלין המשמשים במישרין לפעילות באותם מקרקעין, למעט 

י הניהול באותם מקרקעין ניתנים על ידי אותה אלה: מקרקעין לשימוש שקבע שר האוצר, אם שירות

 קרן להשקעות במקרקעין או על ידי קרוב שלה, מקרקעין שהם מלאי עסקי בידי הקרן. 

 

ממימוש  ותמורה  בקרן  שבוצעו  מהנפקות  שהתקבלו  כספים  כולל  ותמורה"  הנפקה  "נכסי  המונח 

 פות הבאות:מקרקעין. כספים אלה ייחשבו כ"נכסי הנפקה ותמורה", רק במשך התקו

 

כספים שהתקבלו מהנפקה ראשונה של ניירות ערך של החברה שנרשמו למסחר בבורסה    - 

 במשך שנתיים מיום ההנפקה.  -בישראל 

 במשך שנה מיום ההנפקה;  -כספים שהתקבלו מהנפקה נוספת של ניירות ערך של החברה   - 

 במשך שנה מיום המכירה;   -תמורה ממכירת מקרקעין על ידי החברה  - 

 

משוויים של כלל נכסיה שהם מקרקעין   75%-שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים בישראל לא פחת מ )ג( 

 ;ניביםמ

 

סכום ההלוואות שנטלה, לרבות בדרך של הנפקת אגרות חוב או שטרי הון, לא עלה על סכום השווה  )ד( 

 .האחריםמשווי נכסיה  20%משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים, בתוספת  60%-ל

 

 או יותר מאמצעי השליטה בקרן, היא בידי יותר מחמישה בעלי מניות   50%-ההחזקה, במישרין או בעקיפין, ב ( 4)

 -; לעניין זה מאמצעי השליטה בה 20% -ובעל מניות אחד לא יחזיק ביותר מ

 

יחידה בקרן  יראו עמיתים בקופת גמל, מבוטחים בחברת ביטוח לעניין השקעת מבוטחיה, וכן בעלי   ( 1)

 לפקודה, כבעלי המניות בקרן; 88נאמנות כהגדרתה בסעיף 

 

 אדם וקרובו ייחשבו כבעל מניות אחד. ( 2)
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 מיסים על ההכנסה )המשך(  -  20ביאור 

 

הפקודה קובעת כי קרן להשקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים המפורטים להלן:   ג.

 )המשך( 

 

 רווחי הקרן למשקיעים: חלוקת  ( 5)

 

הכנסה חייבת בתוספת הכנסות פטורות ובניכוי הוצאות שאינן מותרות בניכוי )שאינן נובעות ממכירת  ( 1)

 באפריל של השנה העוקבת.   30-כדיבידנד, עד ה 90%חובה לחלק לפחות  -ין( קעמקר

 

 הקרן רשאית לחלק את מרכיב הפחת כדיבידנד. ( 2)

 

כדיבידנד אלא אם נרכש נדל"ן חלופי תוך שנה מיום   100%חובה לחלק    -ין  רווחי הון/שבח מקרקע ( 3)

 המכירה )ובניכוי הפחת שחולק(. 

 

 : מיסוי ההכנסה החייבת שלא הועברה במועד לבעלי המניות ד.

 

הכנסה חייבת שניתן שלא לחלקה )עד    -מיסוי ההכנסה החייבת שלא הועברה במועד לבעלי המניות מהקרן   ( 1)

באפריל של השנה העוקבת להפקתה, תתחייב במס בצורה    30מההכנסה החייבת של הקרן( עד ליום    10%

שלבית, כמו בכל חברה רגילה ולא יחול עקרון השקיפות. דהיינו, קרן להשקעות במקרקעין תתחייב במס -דו

 יד.חברות בשנה שבה הופקו ההכנסות ואילו בעלי המניות יתחייבו במס בעת חלוקת הדיבידנד בעת

 

הכנסה חייבת )לרבות שבח מקרקעין( ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה הקצרה מארבע שנים תחשב   ( 2)

 לפקודה. 126תחויב במס בידי הקרן בשיעורי מס החברות הרגילים לפי סעיף ו כהכנסה מעסק 

 

 . 60%הכנסה חריגה )כהגדרתה בפקודה( תתחייב במס בידי הקרן בשיעור של  ( 3)

 

הכנסה חייבת שחולקה    -מיסוי חלוקות שנעשו מהכנסה חייבת שלא הועברה/חולקה במועד לבעלי המניות   ( 4)

לבעלי המניות לאחר המועדים שנקבעו לכך ושניתן לחלקה לאחר המועד האמור ושחויבה במס ברמת הקרן 

קרן לנכות את המס כחברה רגילה, כאמור לעיל, תיחשב בידי בעלי המניות כדיבידנד לכל דבר ועניין, ועל ה

 בהתאם בעת חלוקת הדיבידנד. 

 

השקעות במקרקעין בשל אותה הכנסה חייבת שלא חולקה במועד לא יינתן כזיכוי לבעלי להמס ששילמה קרן  

 מניותיה.

 

 : מיסים ששולמו בחו"ל  ה.

 

מההכנסה שבשלה שולמו  השקעות במקרקעין לרשויות מס בחו"ל יותרו לה בניכוי כהוצאה  ל מיסי חוץ ששילמה קרן  

 לא ברמת הקרן ולא ברמת בעלי המניות. -מיסי החוץ ולא יינתן זיכוי ממיסי החוץ 

 

השקעות במקרקעין יחול על החברה משטר המס שחל על כל חברה  ל במקרה שהחברה תאבד את מעמדה כקרן   ו.

ת ישלמו מס על דיבידנד  השקעות במקרקעין, החברה תשלם מס הכנסה לרשויות המס ובעלי המניולשאינה קרן  

 שיחולק להם על ידי החברה. 

 

לסעיף   ז. בסעיף    3א64בהתאם  כל התנאים המפורטים  בה  הכנסה חברה אשר מתקיימים  )א( 3א64לפקודת מס 

 השקעות במקרקעין. לנחשבת קרן 

 

עומדת   החברה  הכספיים,  הדוחות  והבלמועד  התנאים  ב  מגבלותכל  ההכנסהפקודשנקבעו  מס  כ  ת  קרן לסיווג 

 השקעות במקרקעין.ל

 

 . 2017שנת וכולל הנחשבות לסופיות עד לחברה שומות  ח.

 

 . 23%שיעור מס החברות הינו  ט.
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 רווח למניה  -  21 ביאור

 

המכשירים    2020-2021. בשנים  להלן פירוט המכשירים אשר יכולים פוטנציאלית לדלל בעתיד את הרווח הבסיסי למניה

 המדולל למניה:בחישוב הרווח לא נכללו כאמור, 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

    

 -  2,792,000  3,634,000 סך האופציות לעובדים ולחברת הניהול 

    

 

 

 שווי הוגן  -  22ביאור 

 

 : הכספי בשווי הוגן פירוט הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בדוח על המצב  א.

 

כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת   IFRS13שווי הוגן מוגדר בתקן חשבונאות  

 התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

 

הכספי או בהתאם לכך, נקבעו הוראות למדידת שווי הוגן עבור כל הפריטים הנמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב  

 לצורכי גילוי.

 

התקן קובע את הגישות השונות בהן ניתן למדוד שווי הוגן ומציין כי יש לעשות שימוש בטכניקות הערכה העושות 

יש   כי על מנת למדוד את שוויים ההוגן  נכסים לא פיננסיים, נקבע  את השימוש המרבי בנתוני שוק נצפים. לגבי 

 בסיסו לאמוד את שוויים ההוגן. להעריך את השימוש המיטבי לגביהם, ועל

 

בהתאם למדרג הכולל את שלוש החברה  לצורך מדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם  

 הרמות שלהלן:

 

יש   שלחברהמחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות   : 1רמה 

 . גישה אליהם במועד המדידה

 

, שהם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות, 1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים שכלולים ברמה   : 2רמה 

 במישרין או בעקיפין. 

 

 נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות. : 3רמה 

 

בה נעשה שימוש סיווג הנכסים או ההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר  

 משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם.
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 שווי הוגן )המשך(  -  22ביאור 

 

 פירוט הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן: )המשך( א.

 

ליום   על המצב הכספי של החברה  בדוח  נמדדים  וההתחייבויות של החברה, אשר  הנכסים  פירוט של   31להלן 

 בשוויים ההוגן, בהתאם לרמות המדידה שלהם.   2020 -ו 2021בדצמבר 

 

 : 2021בדצמבר  31ליום 

 )*(  2רמה  3רמה  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   בסיס עיתי שווי הוגן של פריטים הנמדדים בשווי הוגן על 

   

   נדל"ן להשקעה בישראל לפי שימושים: 

 93,600 2,040,884 מבני משרדים 

 -  1,101,806 מרכזים מסחריים

 -  527,826 מבנים לוגיסטיים ותעשייתיים

 186,400 344,908 אחרים 

   

 280,000 4,015,424 סה"כ נדל"ן להשקעה בישראל 

   

 2021)*( נכסים שנרכשו בשנת 

 

 : 2020בדצמבר  31ליום 

 3רמה  

 אלפי ש"ח  

  שווי הוגן של פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי 

  

  נדל"ן להשקעה בישראל לפי שימושים: 

 1,799,943  מבני משרדים 

 1,020,832  מרכזים מסחריים

 408,571  מבנים לוגיסטיים ותעשייתיים

 210,876  אחרים 

  

 3,440,222  להשקעה בישראל סה"כ נדל"ן 
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 שווי הוגן )המשך(  -  22ביאור 

 

 : 3על פי רמה  תנועה בנדל"ן להשקעה שנמדד בשווי הוגן ב.

 

 

 

מבני 
 משרדים 

מרכזי  
 מסחר

מבנים 
לוגיסטיים  
 סה"כ  אחרים)*(  ותעשייתיים 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

 3,318,661  155,070 400,489  978,150  1,784,952  2020בינואר  1יתרה ליום 

      

      רווחים או הפסדים שהוכרו: 

סך רווחים )הפסדים( בגין שערוכי שווי הוגן המסווגים 

 6,700  ( 9,819) ( 100) 29,911  ( 13,292) 3ברמה 

 114,861  65,625 8,182  12,771  28,283  רכישות והשקעות

      

 3,440,222  210,876 408,571  1,020,832  1,799,943  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

      

      רווחים או הפסדים שהוכרו: 

סך רווחים )הפסדים( בגין שערוכי שווי הוגן המסווגים 

 230,800 ( 15,900) 41,500 81,500 123,700 3ברמה 

 344,402 145,879 77,755 3,546 117,222 רכישות והשקעות

      

 4,015,424 340,855 527,826 1,105,878 2,040,865 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

      

 

  דיור סיעודי.מבנה ל)*( כולל: מלונאות, תחנות דלק, מקבץ דיור, קרקע ו
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 שווי הוגן )המשך(  -  22ביאור 

 

 : 3שווי הוגן על פי רמה תיאור של טכניקות הערכה של נדל"ן להשקעה הנמדד  ג.

 

  טווח  תיאור הנתונים   תיאור המכשיר 

 שאינם נצפים טכניקת הערכה  הנמדד 
)ממוצע  
 שטח )מ"ר(  משוקלל( 

בדצמבר   31ליום  

2021:  

    

  82 אומדן דמי שכירות למ"ר בש"ח גישת ההשוואה והיוון מבני משרדים 

 143,039 7.2%-5.75% שיעור ההיוון  תזרימי מזומנים 

 (DCF ) 98% שיעור תפוסה  

     

  94 אומדן דמי שכירות למ"ר בש"ח גישת ההשוואה והיוון מרכזים מסחריים

 67,916 7.2%-6.7% שיעור ההיוון  תזרימי מזומנים 

 (DCF ) 97% שיעור תפוסה  

     

  42 אומדן דמי שכירות למ"ר בש"ח גישת ההשוואה והיוון מבנים לוגיסטיים

 80,626 7.5%-6.7% שיעור ההיוון  תזרימי מזומנים תעשייתיים

 (DCF ) 98% שיעור תפוסה  

     

 24,419 7.2%-6.25% שיעור ההיוון  גישת ההשוואה והיוון אחרים 

  100% שיעור תפוסה תזרימי מזומנים 

 (DCF )    

     

בדצמבר   31ליום  

2020 : 

    

  78 אומדן דמי שכירות למ"ר בש"ח והיווןגישת ההשוואה  מבני משרדים 

 139,530 7.8%-6% שיעור ההיוון  תזרימי מזומנים 

 (DCF ) 96% שיעור תפוסה  

     

  89 אומדן דמי שכירות למ"ר בש"ח גישת ההשוואה והיוון מרכזים מסחריים

 67,916 7.75%-6.9% שיעור ההיוון  תזרימי מזומנים 

 (DCF ) 96% שיעור תפוסה  

     

  40 אומדן דמי שכירות למ"ר בש"ח גישת ההשוואה והיוון מבנים לוגיסטיים

 71,535 7.9%-7.2% שיעור ההיוון  תזרימי מזומנים תעשייתיים

 (DCF ) 97% שיעור תפוסה  

     

    גישת ההשוואה והיוון אחרים 

 14,919 7.8%-7.2% שיעור ההיוון  תזרימי מזומנים 

 (DCF )  100% תפוסהשיעור  
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 שווי הוגן )המשך(  -  22ביאור 

 

 : 3רגישות של נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן על פי רמה  ניתוח ד.

 

 מתוקנן:  NOI( על בסיס Cap Rateלהלן ניתוח רגישות של שווי נדל"ן להשקעה בשיעור ההיוון ) 

 

בשיעור ההיוון על התאמות השווי ההוגן    0.25%מתוקנן( כל שינוי של    NOI)  ש"ח  מיליון  260של    NOIבהתבסס על  

 . ש"ח מיליון 142 -הינו כ

 

 : 3על פי רמה   תיאור תהליכי הערכה ששימשו בקביעת השווי ההוגן ה.

 

הועדה לבחינת הינו    3הגורם בחברה אשר אמון על מדידת תהליך הערכת השווי ההוגן של פריטים המסווגים ברמה  

ממצאי מדידות על    ועדה לבחינת הדוחות הכספיים ל  תמדווח  הנהלת החברה.  כספיים והנהלת החברההדוחות ה 

 את נאותות הנתונים ומתודולוגיית ההערכה אשר שימשו בקביעת השווי ההוגן.   והן בוחנותהשווי ההוגן אשר הפיקה,  

 

התאמות על מנת לאמוד את השווי ההוגן    ותובמידת הצורך מבוצע,  לרבעון הערכות השווי של החברה נבחנות אחת  

 ב'. 3 ביאורראה גם  - ביותר האפשרית לדעת החברה המהימנהבצורה 

 

השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מוגדר כמחיר שהיה מתקבל ממכירת הנדל"ן בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק 

 במועד המדידה.

 

גישה המשתמשת במחירים ובמידע רלוונטי   -  שת השוקהשווי ההוגן נמדד בהתבסס על טכניקות הערכה, כגון: גי 

  - אשר נוצר על ידי עסקאות בשוק הניתנות להשוואה ולהן מבוצעות התאמות, כגון: שיטת ההשוואה. גישת ההכנסה 

גישה הממירה סכומים עתידיים )לדוגמה, תזרימי מזומנים עתידיים( לסכום נוכחי )מהוון( כגון: שיטת היוון תזרימי  

 (.DCFהמזומנים ) 

 

מי המזומנים העתידיים, אורך יבקביעת השווי ההוגן נלקחו בחשבון בין היתר שיעורי ההיוון המשמשים להיוון תזר

תקופת השכירות, איתנות השוכרים, היקף השטחים הפנויים בנכס ופרק הזמן אשר יידרש להשכיר את השטחים 

שמירה על הקיים, ניכוי של עלויות ל  עלויות דרשו לפיתוח,  הפנויים של הנכסים, השלכות הנובעות מהשקעות שיי

 תפעול בלתי מכוסות וכד'.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד'  חלק

 

 פרטים נוספים על התאגיד

 



 

- 2 - 

 

  

  

  

 התשקיף:  פי-לשימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה ע

 

)אשר תוקפו הוארך עד לחודש ינואר    2020  ינוארחודש  של החברה מבתשקיף המדף  

בקשר    (,2023 ההכנסה  מס  פקודת  להוראות  בכפוף  כי  להנקבע  קרן  שקעות עם 

המנקעקרבמ נכסיה  שבין  ליחס  בנוגע  ובפרט  נכסיה,  יין  לכלל  החברה  של  בים 

י ההנפקה  בתמורת  שתהיינה השימוש  כפי  הדירקטוריון  להחלטות  בהתאם  היה 

 מעת לעת, ובפרט לשם רכישת נכסים מניבים. 

 

 ג':  10תקנה 

 

 : ני"ע שנרשמו למסחר -מסחר בבורסה 

 :מניות רגילות 

כחסלממו  נרש  2021שנת  ב כתוצאה  רגילות  מניות  20,650,000  -ר    -כמהקצאת  , 

כתוצאה ממימוש מניות  אלפי    10,281,000  -כ  ,יות חסומות לחברת הניהול מנ  119,000

 .מניות 10,250,000צאה פרטית של וכן במסגרת הק למניות  האופצי כתבי

 

 : 20תקנה 

 

 : ד' וב סדרהאגרות ח

 

 ( 'דאגרות חוב )סדרה    ך נקובש"ח ער  377,547,000נרשמו למסחר    2021  יוניבחודש  

 . במסגרת דוח הצעת מדףבדרך של הרחבת סדרה נסחרת לציבור הנפקה מ צאהוכת
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 לנושאי משרה בכירה:  בעלי עניין ולים גמולת       :21תקנה 
 

פירוט .א השכר  להלן  לתההת  וכל  החברהששילמה    עלות  עצחייבויות  על  שקיבלה  מה,  שלומים 

 בה: הבכירהתר מבין נושאי המשרה ומקבלי השכר הגבוה בילכל אחד מ הדיווח,  בתקופת

 

החבר   )*( חלבקשת  נאותה  אתה,  להציג  הניהול  הניהול חבר  הששילמ ים  מוהתשל  פירוט  ברת    ת 

ק) ש  (בע"מ  אינווסטמנטפיטל  סלע  לתשלומים  ההתחייבויות  עצקיבלוכל  על   פת קובתמה,  ה 

 , לרבות הכפופים למנכ"ל, כמפורט להלןחברה ב  ירההדיווח, לכל אחד מבין נושאי המשרה הבכ

עו שכר  כי  מ)יובהר  הניהול  חברת  עלשובדי  במלואו  הניהול-לם  חברת  הש  ידי  תנאי   רכוכי 

 : ידי חברת הניהול(-רה עלחבלן נמסרו לה שלהבטבל המוצגים
 

 ש''ח(תגמולים בעבור שירותים )באלפי   פרטי מקבל התקבול 

 היקף  תפקיד  שם

 משרה 

חזקה בהון ה

 החברה 

ודמי   שכר

 ניהול

 מענק 

 

תשלום  סה"כ    אחר 

מבוסס 

 יות מנ

 

פיטל סלע ק

 אינווסטמנט

 בע"מ 

 

 

חברת 

הניהול 

(1) )*( 

 

 

 מלאה 

 

0.74%  

בדילול מלא )

1.04%) 

 

19,850 

 

 

1,940 

 

 

 

- 

 

21,790 

 

4,175 

 

 דרור יהודה

(2) 

 

 

סמנכ"ל 

 כספים 

 

 

 מלאה 

 

0.22%  

 –)בדילול מלא  

0.78%) 

 

886 

 

 

421 

 

 

124 

 

1,431 

 

368 

 

 דירקטורים 

 

    

1,013 

 

- 

 

 

- 

 

1,013 

 

- 
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העים  לפרטי ( 1) ולשינויים  הניהול  להסכם  הניהול,  חברת  עם  להתקשרות  ם קרייבנוגע 

    .םיילדוחות הכספ  (1א.)12באור ראו  -המתוקן הסכם הניהול י בתנא

הניהול מתחי עיקחברת  להחיל את  מדיניבת  ערי  גם  החברה,  של  תנאי יות התגמול  ל 

והעסקתוונהכ מנכ"ל    תו  יכהן,  החברהשל  מטע  אשר  לאישור  מהבחברה  ם בכפוף 

ע  באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה דין-לכנדרש  על  ,פי כל  המשרה נושאי    וכן 

 הלן: לכ, שחדול היהם הנכרט בהס, כמפובחברה המועסקים על ידי חברת הניהול 

נכ"ל החברה,  ת הניהול למרבידי ח-על  ן( שישולמוול )לפי הענייהשכר/דמי הניה (1)

בהש היתר,  בין  יקבעו,  זה,  תפקידו  לתנאי בגין  והה   וואה  של  הכהונה  עסקה 

 של החברה.  לאלו ומים ם דלות מאפיינים בחברות בע"לימנכ

למנכ"ל   (2) להעניק  רשאית  תהא  הניהול  מ חברת  בשנענק  החברה  שגו תי  עדבה    ל 

פי  -ם, אשר יחושב עליידש( חוי ניהול )לפי הענייןרת/דמם משכו( פעמי8)  שמונה

גמול  ועדת התקול  י שיפ-ן על( וכ50%עמידה במדדים ויעדים תוצאתיים )לפחות  

 (.50%ד  )ע ון החברהירקטוריוד

הניהול  (3) רשאית    חברת  בגותהא  הוני  תגמול  החברה  למנכ"ל  עד להעניק  של  בה 

פי הסכם -על   שתקבל חברת הניהול( מהתגמול ההוני  15%)  םיחוזא  עשר  חמישה

 כספי מיוחד   למנכ"ל החברה מענק  להעניק  רשאי  יהיה  טוריון החברהקריד  ה.ז

 ''ח(י שפ)באל יםירותבעבור שלים תגמו פרטי מקבל התקבול

 היקף  תפקיד שם

 משרה 

הון  החזקה ב

 החברה

 שכר

 ודמי ניהול

 מענק 

 

תשלום   סה"כ  אחר 

מבוסס 

 מניות 

 

י  גד

 ( 3אליקם )

 

 

 מנכ"ל 

 

 מלאה

 

0.38%  

 –)בדילול מלא  

0.62%) 

 

1,812 

 

 

664 

 

 

- 

 

2,476 

 

657 

 

 

שמואל 

 (4)סלבין 

 

 

יו"ר  

 וןדירקטורי

 

 

60% 

 

)בדילול   0.80%

 (0.1.69%  –מלא  

 

512 

 

- 

 

 

- 

 

512 

 

 

- 

 

 הר סגלז

(5 ) 

 

ל כ"מנס

 יווק ש

 

 מלאה

0.02% 

 –)בדילול מלא    

0.15%) 

 

654 

 

250 

 

 

 

- 

 

904 

 

212 

 

 

י  משלו

 (6) ננטסו

 

ל כ"מנס

 ל  פעות

 

 מלאה

 

ילול דב)  0.01%

 ( 0.06%  –מלא  

 

560 

 

115 

 

 

 

- 

 

675 

 

 

116 
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והוא ישולם למנכ"ל על חשבון  ,  חודשיות  משכורות(  5)  חמש  על  יעלה   לאאשר  

 החברה.   

לעיל הינו עלות בלה  הנקוב בט  התשלוםרכיב  .  2007  דצמברבחודש    את עבודתו  החל  יהודהמר   (2)

 םהסכ  ות והוצאות נלוות כמקובל.רן השתלמק  ה,ות, קרן פנסירבות הפרשות סוציאלימעביד ל

הינו  כל אחד מהלבכפוף  ,  הצובלתקופה בלתי ק  ההעסקה  לידי סצדדזכותו של  יום ים להביאו 

נושא   ון ביטוחגכ  ,םאילתנ  סכם זכאי מר יהודהראש. על פי ההיום מ  30ת של  קדמבהודעה מו

 . י ופטוררה, שיפומש

מסגרת  החברה ב  מעמידה את שירותיו לרשות  רשידי חברת הניהול א-מועסק עלה  החבר  מנכ"ל (3)

  שכרו. אשר נושאת בעלות ה לחברה והיאוענקים על ידמהשירותי הניהול 

 . 2010טובר  חברה החל מחודש אוקהן כמנכ"ל ה מר אליקם מכ 

יהול נ  רותיישלחברה  מר אליקם  עניק  מ,  2016נובמבר  ב  1  מיום,  סקתובהתאם לתנאי הסכם הע

 ."()להלן: "הסכם שירותי מנכ"ל בעלותובש "פרטית החבר"אמצעות ב

מר   של  השכר  הכלוליםנתוני  שנמסר  בטב  אליקם  כפי  הינם  לעיל,  חברת  לה  ידי  על  לחברה 

   ניהול.ה

 החברה.  "ל  נכשל מו עסקתאת המשך תנאי ה פה הכלליתה האסיאישר  2018דצמבר  חודשב

 ם כדלקמן:ינ יקריים של הסכם ההעסקה הו העתנאי

יוארך אוטומטית    2018באוקטובר    31ום  מנכ"ל, החל מי  יתבהתאם להסכם שירו .א

י  ים שלושה חודשים לפנהודיע מי מהצדד  ל פעם, אלא אםם בשנה אחת בכההסכ

 רצונו בחידוש ההסכם.  על איההעסקה הרלוונטית  תום תקופת

לבהתא .ב מנכ"לרושי  םכסהם  הפרטית  ו  החברה  ,תי   ת אלהביא    םרשאיהחברה 

סיום,  הסכם לידי  מוקדמתמתן  ות  עצמבא  ההעסקה  תי  הודעה  אשר   נתן בכתב 

מראש חודשים  החבשלושה  כן,  כמו  העסקרה  .  את  לאלתר  לסיים  של רשאית  תו 

באמצע הודעה  המנכ"ל,  מתן  הוות  אם  וזאת  הבכתב,  שיש  רשע  בעבירה  מנכ"ל 

קלו ו עימה  ישיבתלקפוף  בכן,  זכות  וריון  דירקט  יום  למנכ"ל  ניתנה  ימוע שבה 

 החברה.  וטיעון בפני דירקטוריון

מנכ"לסיום  עם   .ג שירותי  ההסכם  הסכם  תקופת  תום  זכאית  ,לפני  ההא  ה חברת 

ש   הפרטית של  חונלתשלום  ניהול  דשיי  להל)כמפו  דמי  לו  רט  ישולמו  אשר  ן(, 

 פעמי. ם חד בתשלו

  ים חברת הניהול עומדידי  על    יתהפרט  לחברה  םמילשוהמ   םישיהניהול החודדמי   .ד

כ "   "מעמבתוספת    לחודש  אלפי ש"ח  151  -על  ניהול)להלן:  א צמוד "(, כשהודמי 

לל המחירים  בהת  .צרכןמדד  כן,  להסכם  כמו  מנכ"לאם  בתום  שירותי  שנה ,  כל 

ירידה    פוףובכקלנדרית,   תתקיים  לא  כי  השכירות בשיעור  לכך  מדמי  ההכנסות 

גית ביחהנוכח  %( בשנה-ב)  חברהל   למיםהמשו   150ל של  ידוס לשנה החולפת, כל 

רה ביחס לשנה החולפת,  ים במאזן החבל"ן להשקעה הכלולדנמיליון ש"ח בנכסי ה

יחסי ודש )גידול  ש"ח לח  3,000של    דמי ניהוללתוספת    טיתחברה הפריזכה את ה

 . כר(בש יסחול יבגיד חברה הפרטיתיזכה את ההחברה   "ן להשקעה שלבנכסי הנדל
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מנכ"ל  להסכם  בהתאם . ה לתנשירותי  ובכפוף  התגמול,אי  ,  הניהול   מדיניות   חברת 

רשאית   לתהא  הפרטיתלהעניק  ע  חברה  של  בגובה  שנתי  דמי    חודשי  4.4ד  מענק 

, וכן על  (50%לפחות  יים )תוצאת  יעדיםמדדים וב  עמידה  פי  על  יחושב, אשר  יהולנ

ו  וועדתעת  ד   שיקולפי   הדירקטוריהתגמול  המ50%עד  )  רהחבון  דדים  (. 

 יבחרו מתוך הרשימה שלהלן:ק יוצאתיים לצורך קביעת המענתה

 ;נקי שנתי  חורו .1

 בשנה הרלוונטית;  לקחושהדיבידנד  היקף .2

 ; נכסי החברה קףהי .3

 .תבשנה הרלוונטי הוןה קפי גיוס יה .4

התוצאתיים והמשקולהמדדים  היעדים  המשמשים  ,  קות  המענק לצורך  ביעת 

י כאמור,  י ו  יקבעהשנתי  התג  דיעל  והועדת  יאדירקטומול  ולא  שנה  מדי   וחר ריון 

הרלו השנה  של  מרץ  חודש  הדוחנומתום  במסגרת  ויפורסמו  של הש  טית,  נתי 

 החברה לכל שנה. 

 עד  שלובה  י ארוך טווח, בגלקבלת מענק הונ  כ"ל יהיה זכאיבהתאם להסכם, המנ .ו

 . ולהניה  תחבר  שתקבלפציות למניות החברה,  או האו/ו מהמניות החסומות    15%

זכ המתנאי  מקביאות  יהיו  האופציות  של  חברת ילימוש  של  המימוש  לתנאי  ם 

 .  לו הניה

 ודיות כמקובל. ות לאי תחרות ושמירת סהסכם ההעסקה כולל התחייבוי .ז

 
 : לשנת הדוחלנושאי המשרה  ו לצורך קביעת המענקהמדדים התוצאתיים אשר נקבע  לןלה

 . 25%של  משקל - 9.0% -וא גבוה משהאם כתותי מלשווי הון שנשנתי ביחס ריאלי   FFO  .א

 . 25%משקל של  –לשנה החולפת  סחיב 7% -ב לפחותבק גבוה ידנד שחולסכום הדיב .ב

נכסי הנדל .ג ליון ימ  250  ועד  10%    ש''חמיליון    100ל  מע"ן המניב של החברה  גידול בהיקף 

 . 25%של משקל  –ש''ח 

משקל   -  ליון ש''ח  ימ  250  של סך    לוואות ומיחזור הלוואות( מעלהון, אג"ח, ההיקפי גיוס )  .ד

 . 25%של 

 רות חודשיות.זכאות לשתי משכו - דירקטוריון החברהקול דעת י שיפ-על . ה

 

התחייב יו"ר הדירקטוריון   לפיו  בהסכם  בין קשורה עם יו"ר הדירקטוריון מר שמואל סל  החברה (4)

  בתוקף התמורה תשולם באמצעות חברת הניהול. ההסכם  להעניק לחברה שירותי ניהול, כאשר  

 . 2023עד חודש יוני  

  חברת הניהול כולל   ידי-ריון עלקטורי"ר הדרה, התגמול המשולם ליו לחב  ם למידע שנמסרתאבה

עלספת  נו  רהתמו הניתנים  שירותים  ע  ידו-בגין  הניהול  נכללת לחברת  אינה  זו  תמורה  צמה. 

 ל. בטבלה לעי 
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החל (5) סגל  עבוד  מר  בטבלה  .  2017ובר  אוקטבחודש    תואת  הנקוב  השכר  עלות רכיב  הינו  לעיל 

 והוצאות נלוות כמקובל.  ות, קרן פנסיה, קרן השתלמותיאלירבות הפרשות סוצביד למע

כל  הינו לתקופה בלתי קצובה, בכפו  גלס  רמ  ה עםהסכם ההעסק לזכותו של  אחד מהצדדים  ף 

בהודעלהביאו   סיום  של  לידי  מוקדמת  מרא   60ה  פיום  על  ההסכש.  זכאי  י  סגלם  לתנאים    מר 

 תו, קרן השתלמי ופטוררה, שיפוא משנוש  ביטוח  ,רכב  אחזקתהטבות אחרות כגון  סוציאליים ו 

 וטלפון. 

  לעיל הינו עלות מעביד יב השכר הנקוב בטבלה  . רכ 2018  יולי  דשבחו  החל את עבודתו  סוננטמר   (6)

 כמקובל.ות נלוות רכב והוצאת זקאחת, למוהשתהפרשות סוציאליות, קרן פנסיה, קרן  לרבות

כותו של כל אחד מהצדדים  לז ף  פולתי קצובה, בכופה בהינו לתק  סוננט  מרהסכם ההעסקה עם  

  אים לתנ  סוננטמר  כם זכאי  ל פי ההסראש. עמ  יום  60או לידי סיום בהודעה מוקדמת של  יבלה

 ן. כב וטלפוות, רהשתלמרן , קנושא משרה, שיפוי ופטור כגון ביטוח  סוציאליים והטבות אחרות

 

החברה מנכ"ל  של  ההעסקה  בחברהנו ו  תנאי  המשרה  כמפשאי  ל,  תואמיורט  אתעיל,  מדיניות   ם 

 . התגמול של החברה

 

 ים.. לדוחות הכספיז18ור ראה בא – אימוץ מדיניות תגמול .  ב

 א:24תקנה           2202 פברוארב  7נכון ליום ירים ערך המ ות מונפק וניירהון הון רשום,  

 וםן מניות רשוה 1,000,000,000

 הון מניות מונפק 216,363,666

  פציות לא רשומותוא 7,889,303

 

החבר ידיעת  המחזי למיטב  אדם  אין  מה,  למעלה  מזכויות   50%-ק 

ש הכללית  באסיפה  הההצבעה  או  חברל  למנות  מהזכוה  דירקטורים ת 

, לי של החברהכלה  הלהנות את מנהזכות למברה או מלדירקטוריון הח

שליטהכך  ולפי בעל  בחברה  ערך,   רתדג)כה  אין  ניירות  בחוק  המונח 

 . (1968 – תשכ"ח

 

 :א21תקנה

  

 . חברהיין בי בעלי ענ יד-לים המוחזקים עמניות וני"ע המיר

ידי בעלי  -לקים עהמוחזרה  ל החברים שהמירך  ירוט מניות וניירות העפל

בחברה דרא  -  עניין  של  ה  מיידי  החזק  החברהיווח  מצבת  בבדבר  עלי ות 

מיום משרה  ונושאי  -2022-01אסמכתא:מס'  )  2022  ינוארב  3  עניין 

 הפניה. א כאן על דרך המוב ר בואמושר הא ,(001653

 

 :24תקנה          
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 : ב24תקנה  ות המני  מרשם בעלי 

 מספר זיהוי  ם המחזיק ש
כמות בהון מונפק 

 ונפרע

 

 ק הפועלים של בנ ישומיםה לרהחבר

 

51-009806-4 

 

216,363,666 

 

 

 :א25תקנה  וםמען רש 

 52520, רמת גן 7קי רחוב ז'בוטינס

 03-6131659פקס:  . 03-5759222ן: טלפו 

 lior@sellacapital.com  האלקטרוני:  כתובת הדואר

 

 

 ח: ודנכון למועד ה הדירקטורים של התאגיד                  :26 נהתק

 

עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות  

ם תאגידי וחברות בדירקטוריונים של

 אחרים 

 פרטים אישיים

 דירקטור,  מ"בע מבטחים במנורה טוררקדי

דירקטור באוצר היהודים,   התיישבות 

בעתק מערכות וטהב  קטורירד  מ,"שורת 

בעאינווס קפיטל  סלעב  וחבר   מ"טמנט 

 מוסדותותקצוב   נוןלתכ דה ועב  ת"ות

 .גבוהה להשכלה

 

 ריון ירקטושמואל סלבין, יו"ר הדשם: 

 1953שנת לידה: 

 051657252.ז.: ת פרמס

 , ירושלים 6: ויסמן מען

 נתינות: ישראלית

 לא :קטוריוןדיר חברות בועדת

ביוני  20דירקטוריון:   יו"רכהונתו כתחילת 

2007  . 

 תפקיד: יו"ר הדירקטוריון 

ן בכלכלה ויחסים  ואר ראשוהשכלה: ת

  טה העברית בירושלים(,בינלאומיים )האוניברסי

אוניברסיטה ן )השני במנהל עסקים ומימו תואר

לתואר בירושלים(, לימודים העברית 

 בהיסטוריה ופילוסופיה. 

רה או בת, חברה קשוגיד, חברה א עובד של הת

 ין: לאשל בעל עני

 בן משפחה של בעל עניין בחברה: לא

 : כןונאית ופיננסיתחיות חשבבעל מומ

 ני : לאמשמש כדירקטור חיצו

1 
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 קפיטל  בסלע  ודירקטור ל"מנכ

כלכלימ"בע  אינווסטמנט יועץ   קטורודיר  ; 

  בע"מ.כסף השקעות יבנ

 

 

 אלי בן חמו  :שם

 1953לידה:  שנת

 062398342 מספר ת.ז.:

 , רמת גן 7ען: ז'בוטינסקי מ

 נתינות: ישראלית

 ן: לאחברות בועדת דירקטוריו

  2007ביוני  20ילת כהונתו כדירקטור:  תח

 פקיד: דירקטורת

 בהנדסה כימית B.sc השכלה: תואר

בהנדסה  B.scאר תו (ניברסיטת בן גוריוןאו)

לימודי תואר   יטת בן גוריון(,סנית )אוניברגרעי

ן )האוניברסיטה עסקים ומימו שני במנהל

 . עברית בירושלים(ה

 : כן.בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ורה או בד של התאגיד, חברה בת, חברה קשעו

פיטל אינווסטמנט של בעל עניין: מנכ"ל סלע ק 

 בע"מ. 

 בחברה: לאבן משפחה של בעל עניין 

 : לא קטור חיצונימשמש כדיר

2 . 
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הדח"צי מבטחים  מנורה  בחברת  חזקות ת 

פנסיהבע"מ,   מבטחים  במנורה   דח"צית 

בע"מ איסת"א   , וגמל  בחברת  דחצ"ית 

ב,  סליינ מנכבע"מ  גמידרודחצ"ית   "לית, 

להשכלה )   המועצה  "לית מנכ(,  ל"גמגבוהה 

לנשיאהט ומשנה  ומשנה "לית  ומנכ  כניון 

 .עזריאלי המכללה להנדסהלנשיא 

 ד"ר אביטל שטיין ם:  ש

 1961 ה:שנת ליד

 056794944מספר ת.ז.: 

 , רמת גן 7ז'בוטינסקי מען: 

 . אליתריש נתינות:

ועדת ועדת מאזן, טוריון: חברות בועדת דירק

 . ה למינוי דירקטוריםוועד רתביקו

 . 2020 מארסב 19תחילת כהונה: 

 קטורית ירקיד: דתפ

,  עיםט בהוראת המדדוקטור  השכלה:

אות  אוניברסיטת ת"א. תואר שני במימון, בנק

(, בוגרת העברית הסיטאוניברה ) ושוק ההון

קה וחקר יתמטמתמטיקה שימושית ובמב

 (.את" תאוניברסיט) ביצועים

התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או  עובד של

 בעל עניין: לא של

   לא. ל בעל עניין בחברה:בן משפחה ש

 : כן.יננסיתבעלת מומחיות חשבונאית ופ

3 . 

 הל. המיכללה למינמרצה לכלכלה, 

ב דימרי  בי.ח.  בנופר דח"צ  דח"צ  ע"מ, 

בטכנופ דח"צ  בע"מ,  וונצרס אנרגיה  לס 

, נאמנות בע"מבע"מ, דח"צ בסיגמא קרנות  

פליינ בע"מיו"ר  ספארק  ודירקטור   ג 

 בהכשרת היישוב בע"מ. 

 גילי כהן  שם: 

 1966שנת לידה: 

 022648786מספר ת.ז.: 

 גן -, רמת7ז'בוטינסקי ען: מ

 נתינות: ישראלית

ועדת , ת ביקורתעדחברות בועדת דירקטוריון: ו

 . וועדה למינוי דירקטורים עדת תגמולו, מאזן

 2020 ספטמברב 24תחילת כהונה: 

 טור חיצוני ירק תפקיד: ד

יה ראשון בכלכלה וגיאוגרפתואר   השכלה:

 ה יברסיט, האונקיםסותואר שני במינהל ע

 . העברית

חברה בת, חברה קשורה או עובד של התאגיד, 

 של בעל עניין: לא

 בחברה: לא.בעל עניין  ל בן משפחה ש

 ן.: כננסיתעל מומחיות חשבונאית ופי ב

 

4 . 
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תאגידי למימון  בכירה  דח"צית   ,יועצת 

ד בע"מ,  השקעות   ירקטוריתבויליפוד 

ד לאומי,  בנק  מקבוצת  וידאה   ב"תבחברת 

השקעות בלודג'יה ב"ת  ד  בע"מ,   באלמוגים 

בע"מ השקעות  ב  ,רוטקס  בוליבו דח"צית 

דח"צ  בע"מקפיטל   פרטיז ופר  רןסאותב, 

הנפקות בדב"ת  בע"מ,  קפיטל   אגוז 

 ופיננסים בע"מ.

 

 

 אביטל בר דיין  שם:  

 1967שנת לידה: 

 023583206מספר ת.ז.: 

 , רמת גן 7ינסקי ז'בוט: מען

 ית: ישראלנתינות

ועדת , ת ביקורתועדת דירקטוריון: חברות בועד

  .ועדת תגמולו מאזן

 . 2021 מארסב 3ת כהונה: לתחי

 ניתחיצו תריטוירק קיד: דתפ

ות עסקים, התמחבמינהל  כתממוס  :השכלה

בכלכלה  בוגרת אילן. -טת ברניברסיאובמימון, 

 וחקלאות, האוניברסיטה העברית.

או  ה קשורהל התאגיד, חברה בת, חברעובד ש

 של בעל עניין: לא

 .יין בחברה: לאבן משפחה של בעל ענ

 .כן: שבונאית ופיננסיתבעל מומחיות ח

5 . 

מפרי הספבט  מפרק   המרכזיר  בית 

)תמלונל בע"מ  מרצון(אות  )בפירוק  ; דמור( 

מיומנ בהל  )בפירוק(חד  השידור  ; רשות 

ובעלים  בר  -ב  מנהל  ניהול  -י.ב.  עוץ וי ציון 

וח;  בע"מ המנהל  ברמייסד  של   בוועד 

ניצנים;   וועעמותת  יו"ר  דת דירקטור, 

 ר חבר וועדת שכמאזן, יו"ר וועדת עסקים,  

 מ. שיות בע"תעברותם  וועדת ביקורת-ו

 

 ר ציון  ברי בשם:  

 7.2.1965: לידה שנת

 012439238: ז..ת' מס

 מת גן , ר7ז'בוטינסקי רח' : מען

 ליתישרא: נתינות

 ביקורת   תוועד:  דירקטוריון  ועדותבו  חברות

 תגמול.וועדת 

 2019במאי,  7: הכהונה תחילת

 דירקטור  :דתפקי

ציבגר  בו:  השכלה במנהל  שני   (MPA)  וריתואר 

 Harvard University, Kennedy-ב

Schoolב )וגר  ;  שני  במנMBAתואר   הל( 

התמחויוסקיםע ובנקאות .  מימון   ת: 

בירושליםאונב העברית  ובוגריברסיטה  תואר    ; 

)ראשו בכלכלBAן  עסקים(  ומנהל   ה 

 . ברית בירושליםאוניברסיטה העב

שורה או יד, חברה בת, חברה קגעובד של התא 

 לא של בעל עניין: 

 לא.ן בחברה: בעל עניי ל בן משפחה ש

 ןכ: חשבונאית ופיננסיתעל מומחיות  ב

  בלתי תלוי טוררקדי

6 . 
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דש בית השקעות ויו"ר   אפ גרופ; יו"ריו"ר ז

ה למנכ"ל נבר הנהלה ומשפות גמל; חדש קו

בע הפועלים  בנק  מנהל "של  לכן  וקודם   מ 

 החטיבה העסקית.

מש  תאגידים כדירקטבהם  לסיכו ור:  מש 

אלינב   ,בע"מ  סאפיינס  ,מתדירגן בע"בע"מ,  

ושירוי בע"מת יעוץ   חיתוםאפסילון    ,ים 

בע"מג,  ע"מב בנקסטייג'   לובלבוקס  ודי"צ 

 . בע"מ

 

 יעקב אלינבשם:  

 1944 ה:לידשנת 

 006287338ת.ז.:  פרמס

 ליה , הרצ 10 הדודאים 'מען: רח

 נתינות: ישראלית

ועדת  ,מאזןוועדת ן: וריות בוועדות דירקטחברו

 . ריםי דירקטונווועדה למי תגמול

 2016ובר באוקט 6נה: ת כהותחיל

 ר.טודירק תפקיד: 

ה ( בכלכלה מהאוניברסיטB.Aבוגר ): השכלה

   שלים.העברית בירו 

שורה או תאגיד, חברה בת, חברה קל העובד ש

 עניין: לא בעלשל 

 א.לבן משפחה של בעל עניין בחברה: 

 כן. :נאית ופיננסיתבעל מומחיות חשבו

 י. דירקטור בלתי תלו

7 . 

 

   לעיל( 26תקנה  רתסג)שפרטיהם לא הובאו במשל התאגיד  בכירהשאי משרה  נו

 

 א':  26תקנה 

 

 ייםאישפרטים  חרונות בחמש השנים האעיסוק 

מגד בחברת  אביב  דירקטור  משה  ל  וניהל 

 בע"מ. 

 גדי אליקםשם:  

 1959שנת לידה: 

 055649503ת.ז.:  סמ

 ש העין, רא2אמנון ותמר ן: מע

 אליתשרנתינות: י

   2010אוקטובר ב 15 לת כהונה:תחי

 תפקיד: מנכ"ל

 .הנדסיות במבנים התמחות במערכות -נדסאי ה ה:השכל

רה קשורה או של בעל  חב גיד, חברה בת,עובד של התא 

 קפיטל אינווסטמנט בע"מע"י סלע  ולםשו משכר ין: כן, עני

  רה: לא.חה של בעל עניין בחבפבן מש

 לא.בחברה: ניין בעל ע

בחברת  טודירק משה  ר  ניהול  אביב  מגדל 

 בע"מ. 

 דרור יהודה שם:  

 1969ה: ידל שנת

 024215063מס' ת.ז.: 

 . גן-רמת, 7 קיז'בוטינסמען: 

 אליתת: ישרנתינו

  2007בדצמבר  30תחילת כהונה: 
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 כספים  סמנכ"לתפקיד: 

אר ראשון במינהל עסקים  ותרואה חשבון,  השכלה:

 .מוןמי, התמחות ב(בתל אביב ינהל )המכללה למ

  חברה קשורה או של בעל ברה בת,התאגיד, ח עובד של

 . הכספים בחברה סמנכ"ל, כן ניין:ע

 חברה: לא.  ב  בן משפחה של בעל עניין

 לא.ניין בחברה: בעל ע

 שלומי סוננט שם:  קסטרו  -ואחזקה   נוימחלקת ביהל מנ

 1958 :שנת לידה

 055327092מס ת.ז.: 

 ראשל"צ  69. ת.דמען: 

 תליתינות: ישראנ

 2018 ייולב 18ה: תחילת כהונ

 ל תפעול כ"מנסתפקיד: 

 טכניון -חשמל ראשי  צין ק  לה:שכה

על  ו של בברה קשורה אח עובד של התאגיד, חברה בת,

 פיטל אינווסטמנט בע"מקלע ע"י ס משולםשכרו כן, עניין: 

 לא ן בחברה:ייבן משפחה של בעל ענ

 לא.בעל עניין בחברה: 

 הר סגלזם: ש צת נתמ בע"מכ"ל בקבוסמנ

 1977נת לידה: ש

 034277079ת.ז.:  מס

 אביב -א' תל17לה השכרות השדמען: 

 נתינות: ישראלית

 2017באוקטובר  15 תחילת כהונה:

 ל שיווק כ"מנספקיד: ת

  ון במינהל עסקים המכללה למינהל. שרא תואר השכלה:

  בעל תאגיד, חברה בת, חברה קשורה או שלהל עובד ש

 "ממנט בעטל אינווסטקפיע"י סלע  לםשכרה משון, כ עניין:

 לא ה:בחבר יןבן משפחה של בעל עני

 בעל עניין בחברה: לא.

 ליאור וילנסקישם:  

 1986שנת לידה: 

 300019684.ז.: ת מס

 , תל אביב150ך מנחם בגין דרמען: 

 נתינות: ישראלית

 2022 בינואר 1 תחילת כהונה:

 יועצת משפטית ומזכירת חברהתפקיד: 

, המכללה קיםעסומנהל  במשפטיםון שרא רוא ת השכלה:
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 ניה. קדמאית נתהא

  בעל ברה קשורה או שלהתאגיד, חברה בת, חל שעובד 

 לא.  :עניין

 לא בחברה: יןל עניבן משפחה של בע

 בעל עניין בחברה: לא.

 פשה  ת ברדהליאשם:  

 1978שנת לידה: 

 032916330ת.ז.:  מס

 , גבעתיים24צה"ל  מען: 

 נתינות: ישראלית

 2022 בינואר 1 ילת כהונה:תח

 חשבתד: תפקי

נהל  מון בשת חשבון ותואר ראאיירון בשרא תואר השכלה:

   עסקים המכללה למינהל.

  בעל חברה בת, חברה קשורה או של התאגיד,ל עובד ש

 "מינווסטמנט בעקפיטל א ע"י סלע  שכרה משולםכן,  עניין:

 לא בחברה: יןבן משפחה של בעל עני

 א.ל בחברה: בעל עניין

 שמי חגואל  שם: שות'.שמי חגואל ו ח"שותף מנהל במשרד רו

 1951לידה:  נתש

 050069087ז.: .ס תמ

 אביב-, תל8מען: הארבעה 

 ראליתנות: ישתינ

 2008מבר בנוב 11תחילת כהונה: 

 תפקיד: מבקר פנים 

נאות וכלכלה במיכללה ן, בוגר חשבורואה חשבו השכלה:

 הל ינלמ

ברה קשורה או של בעל  ח ברה בת,של התאגיד, חעובד 

 ן: לא ייענ

 לא :עניין בחברה חה של בעלבן משפ

 ה: לא.רבחב בעל עניין 

 

 

  

 

 

 רואה החשבון של התאגיד 

 

 : 27קנה ת

  ., תל אביב1י חשבון, מרכז עזריאלי רוא ושות',זהר בריטמן אלמגור 
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 טות הדירקטוריםהמלצות והחל 

 

' ח13באור    האבר חלוקת דיבידנדים,  רבדהחלטות  פרטים אודות  : לבידנדדיחלוקת  

 פיים. דוחות הכסל

 

 לעיל.  20לפרטים ראה תקנה  :רהבהח  הון המונפק שלה  שינוי

 

 : 29תקנה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 א': 29תקנה  החלטות החברה

משפט לנושא  לשיפוי,  התחייבות  או  ביטוח  בור,  כהגדרתו  החברות,  רה  חוק 

   ך הדוח: רישבתוקף בתא

 אי משרה:ושורים ונביטוח דירקט

רה רים ונושאי משטואחריות דירק  יסת ביטוחה קשורה בפולרבלמועד הדוח הח

שיכהנו בה בעתיד, עם   ים ו/אוכהנביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים המל

וליסת הביטוח הינה  . פ2022  אפרילב  14בע"מ וזאת עד ליום    לביטוח  חברההראל  

אחר עד  יובגבולות  של  של  ת  ולתקופת    לרדו  10,000,000סך  למקרה  ארה"ב 

החברה  טורידירק.  טוחיב הביקון  אישרו  ורוועדת  ההתקת  ליסת בפו  תשרואת 

אישו   הביטוח, את  טעונה  איננה  האסיפאשר  בהתר  הכללית  לתקנות ה  אם 

  , ואת חידוש הפוליסה, 2000  -  ן, התש"סות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענייהחבר

לעת במעת  לעמידכפ,  על    ה בתנאיםוף  הידשנקבעו  ועדת  ודירקטוי  יון רביקורת 

 . החברה

הביטפו בעליסת  הינה  רטרואקטי  לתוח  .  1.6.2007מיום  החל    ביתתחולה 

הח של  העצמית  הינההשתתפות  בסך  ברה  ארה"ב  10,000של  ה  למקרה,    דולר 

בארה   35,000 ארה"ב  וקנדהדולר  ארה"ב  35,000  -ו  "ב  בדיני    דולר  לתביעות 

שאי טורים ונוקפות עצמית לדיראין השתתי  בד. יצוין כישראל בלות ערך בירני

הפ מורחהמשרה.  אחריול  בתוליסה  את  נכלול  ההליכים שאי  ות  בגין  המשרה 

נ להנפקת  ההמקדמיים  החברהיירות  של  לניירו  ערך  בחודש  בבורסה  ערך,  ת 

ל הו הגדרת נושא משרה כך שתכלול את חברת הני  , הורחבה. כמו כן2008מארס  

הכדירקט תחת  הפוור  כוללתליפוליסה.  שונות    סה  ובכהחרגות   כללןמקובל, 

לפ חייב בתשלוא  יה המבטח להחרגה  ביהיה  נגם  כנגד  ין  זק בקשר עם תביעות 

או יותר מהון   10%  -פין במישרין או בעקי מי שמחזיק, באו בשם  המבוטחים ע"י  

מניות   של בעלי  ותשל החברה. החרגה זו לא תחול בנוגע לתביעהמונפק    המניות

 ן.דירקטוריוהה ממחצית חברי ינו למעלמ אמור אשר לאכ

 ב.18ראה באור    :פטור  תביכו  הרמש  ירקטורים ונושאיד  בות לשיפויהתחיי  יתבכ

 ים. לדוחות הכספי
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 2022פברואר ב 7 :אישור הדוחתאריך 

 

 

_______________________ __ 

 בע"מ סלע קפיטל נדל"ן

 

 ם: ד החותמיקיתפ    שמות החותמים: 

 

 יושב ראש הדירקטוריון    שמואל סלבין  . 1

 

 הל כללי מנ    גדי אליקם . 2
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 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 

 'חלק ה

 שאלון ממשל תאגידי
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   תאגידי   ממשל   שאלון 

 הדירקטוריון   עצמאות 

  
 נכון  

 
 נכון  לא

 יותר.   או חיצוניים דירקטורים שני  בתאגיד  כיהנו  הדיווח שנת בכל   . 1
 

ימים, כאמור    90חיצוניים אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים  
  כיהנו   לא  )בימים( בה  הזמן   ( לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת10א.)ב() 363בסעיף  

בדיעבד, תוך הפרדה בין    שאושרה  תקופת כהונה  גם  זה  ובכלל)הדיווח    בשנת   יותר  או   חיצוניים  דירקטורים  בתאגיד שני
   :הדירקטורים החיצונים השונים( 

 
 

 .24.09.2020מכהן מיום   –: מר גילי כהן  א' דירקטור 
 . 03.03.2021מיום  נתמכה  –דירקטור ב': גב' אביטל בר דיין 

 _. 2_: שאלון זה  פרסום למועד המכהנים בתאגיד נכון החיצוניים הדירקטורים מספר

 
√ 

 
 

2 .   
 . 5/7שאלון זה:   פרסום למועד  הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד נכון שיעור

  
 

 . 4 : בתקנון  שנקבע תלויים  הבלתי שיעור/מספר הדירקטורים
 

_____ 

 

 

 

 

_____ 
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בשנת הדיווח   קיימו   הםונמצא כי  בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים )והדירקטורים הבלתי תלויים(    . 3
המכהנים  )והבלתי תלויים(    החיצוניים  הדירקטורים  של  זיקה  היעדר  לעניין   החברות  לחוק  )ו(-ו  (ב) 240  סעיף   את הוראת

   .)או בלתי תלוי(   לכהונה כדירקטור חיצונימתקיימים בהם התנאים הנדרשים וכן  בתאגיד
 

√  

)למעט   1כפופים   אינם   הדיווח,  שנת  במהלך  בתאגיד  כיהנו  אשר  הדירקטורים   כל  . 4 בעקיפין  או  במישרין  הכללי,  למנהל 
 דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים(. 

 
תשובתכם נכון"  הינה  אם  הדירקטור  "לא  כאמור   )קרי,  הכללי  למנהל     עמדו   שלא  הדירקטוריםמספר    יצוין   -  (כפוף 

 . _____ האמורה: במגבלה

 

√ 

 

5 .   
,  ולא   בדיון  נכחו  לא,  הישיבה  של  יומה    סדר  שעל  עסקה  באישור  שלהםכל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי  

 : )ב( לחוק החברות(278סעיף  בנסיבות המתקיימות לפי דיון ו/או הצבעה  )למעט  השתתפו בהצבעה כאמור 
 

 אם תשובתכם הינה "לא נכון"  
 לא  כן  )א( סיפה:  278האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף  .א
יצוין שיעור הישיבות בהם הדירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או השתתפו בהצבעה למעט בנסיבות כאמור בס"ק   .ב

 א'. 
 

√  

6 . 1.  
 אין בחברה בעל שליטה   – נמחק

  

 
 
 
 
 
 

 
 לעניין שאלה זו.   "כפיפות"לא ייחשב כ ,בתאגיד מוחזקעצם כהונה כדירקטור   1
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 הדירקטורים   וכישורי   כשירות 

  
 נכון 

 
 נכון  לא

קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד,    לאבתקנון התאגיד    . 7
   נחשבת מגבלה(. אינהקביעה ברוב רגיל  – )לעניין זה  שאינם דירקטורים חיצוניים 

   –תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, קיימת מגבלה כאמור( יצוין   אם

 

 

√ 
 
 

( ולכן משך כהונת הדירקטורים  Staggered Boardמנגנון מדורג )  לכהונת דירקטור:פרק הזמן שנקבע בתקנון   א.   
 משתנה בהתאם לקבוצה אליה משויך כל דירקטור.  

 
 

  

 הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:   ב.   
 
 

  

 הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:    מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה ג.  
 

  

 הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.   
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לעריכתתאגיד  ה  . 8 הדין  לדירקטורים   הכשרה  תוכנית   דאג  ובתחום  התאגיד  עסקי  בתחום  התאגיד    חדשים,  על  החל 
וכן  ל  תכנית   והדירקטורים,  המותאמ  דירקטורים הכשרת  המשך  בין  תמכהנים,  ממלא ,  שהדירקטור  לתפקיד  השאר, 

   בתאגיד.

 הדיווח:  בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -אם תשובתכם הינה "נכון"

v כן   

 לא     

 במשבצת המתאימה(    x)יש לסמן 

 

√ 

 

 

 

9 .  
 א. 

נקבע נדרש מספר בתאגיד  שעליהם של  מזערי  בדירקטוריון   חשבונאית מומחיות בעלי להיות  דירקטורים 
 ופיננסית.  

 . _2_ יצוין המספר המזערי שנקבע:  -אם תשובתכם הינה "נכון" 
√ 

 

 . ב
 הדיווח:  שנת במהלך   בתאגיד  מספר הדירקטורים שכיהנו

   .7ופיננסית:  חשבונאית כשירות  בעלי

 . 0מקצועית:  כשירות  בעלי

שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר )למעט    במקרה
 מקרות השינוי( של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח.  ימים 60בתקופת זמן של  

_____ _____ 

10 .  
 א. 

 חברים משני המינים.  הדירקטוריון כלל הרכב  הדיווח שנת בכל 

 . _____יצוין פרק הזמן )בימים( בו לא התקיים האמור:  -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

,  ימים  60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על  
נכון( תצוין תקופת )נכון/לא  בכל תשובה שהיא  בה  הזמן  ואולם  משני    ירקטוריםד  בתאגיד  כיהנו  לא  )בימים( 

 . _____  :המינים 

√ 

 

 ב. 
 מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:  

 . 2,  נשים: 5גברים:  
_____ _____ 
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 )וכינוס אסיפה כללית(   הדירקטוריון   ישיבות 

  
 נכון 

 
 נכון  לא

11 .  
 א. 

 :  הדיווח בשנת  רבעון כל   במהלך  שהתקיימו  הדירקטוריון ישיבות  מספר
 

 4(:     2021ראשון )שנת   רבעון
 3   שני:                            רבעון
 2     שלישי:                     רבעון
 4רביעי:                            רבעון

_____ 
 

_____ 

 . ב
  בישיבות   השתתפותו  שיעור  יצוין ,  הדיווח  שנת  במהלך   בתאגיד  שכיהנו  הדירקטורים   משמות  אחד  כל  לצד

  במהלך   שהתקיימו(  להלן  וכמצוין,  חבר  הוא  בהן   הדירקטוריון  ועדות   ישיבות  לרבות   -  זה )בס"ק    הדירקטוריון
 (:  כהונתו  לתקופת)ובהתייחס   הדיווח שנת

 (.הדירקטורים  מספר לפי נוספות  שורות להוסיף)יש 

_____ _____ 

שיעור   הדירקטור שם 
השתתפותו  

בישיבות  
 הדירקטוריון 

 

שיעור  
השתתפותו  

בישיבות ועדת  
לגבי  ביקורת )

חבר  דירקטור ה
 וועדה זו( ב

עור  שי
השתתפותו  

בישיבות הועדה  
לבחינת הדוחות  

לגבי  )כספיים  
חבר  דירקטור ה

 וועדה זו( ב

עור  שי
השתתפותו  

בישיבות  
ועדת תגמול  

לגבי  )
דירקטור  

וועדה  חבר בה
 זו( 

עור  שי
השתתפותו  

בישיבות  
הועדה  
לאיתור  

דירקטורים  
 חיצוניים 

 

 שמואל סלבין 

 

100% 
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  2אביטל בר דיין   

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 לא רלוונטי 
 

 

  
 

 

 אלי בן חמו 

 

100% 

    
 

 

  
 

 

ד"ר אביטל  
 שטיין 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

  

 לא רלוונטי 
 

 

  
 

 

 יעקב אלינב 

 

100% 

  

100% 

 

100% 

 

 

 לא רלוונטי 
 

 

  
 

 

 ברי בר ציון 

 

100% 

 

100% 

  

100% 

 

 
 

 

  
 

 

 גילי כהן 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 לא רלוונטי 
 

 

12 . 1.  
המנהל   הדירקטוריון   קיים  הדיווח  בשנת בידי  התאגיד  עסקי  ניהול  לעניין  לפחות  אחד   המשרה   ונושאי   הכללי  דיון 

   עמדתם.  את להביע הזדמנות להם שניתנה  לאחרנוכחותם,  בלא ,  לו הכפופים

 

√ 

 

 

 

 . 2021 מרץ  מחודש מכהנת 2
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 הדירקטוריון   ראש   ויושב   הכללי   המנהל   תפקידי   בין   הפרדה 

  
 נכון 

 
 נכון  לא

13 .  
 דירקטוריון.  ר" יו  בתאגיד  כיהן  הדיווח שנת בכל 

ימים כאמור    60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על  
כיהן    לא   )בימים( בה   הזמן   ( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת2א.)363בסעיף  

 . _____  :בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור 
 

√  

41 .  
 מנהל כללי.  בתאגיד  כיהן  הדיווח שנת ל כב

בסעיף  כאמור    ימים  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על  
כיהן בתאגיד    לא   )בימים( בה  הזמן  ( לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת6א.)363

 . _____ :מנכ"ל כאמור
 

√  

ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם    . 15 גם כמנכ"ל התאגיד  יו"ר הדירקטוריון  בו מכהן  בתאגיד 
 )ג( לחוק החברות. 121סעיף הוראות ל

 ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(.  לא רלוונטי( 

  

   הדירקטוריון. ר" יו של  קרוב אינו   ל"המנכ  . 16

   –)קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון(   לא נכון"אם תשובתכם הינה "
√  

 _____ _____ . _____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א. 

 ב. 
     )ג( לחוק החברות:121בהתאם לסעיף   כהונה אושרהה

_____ _____ 
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 כן   

 לא  

 במשבצת המתאימה(    x)יש לסמן 

17 .  
 .  , למעט כדירקטורבתאגידבכירה  מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה   אינובעל שליטה או קרובו 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.  √

  

 

 הביקורת   ועדת   

  
 נכון 

 
 נכון  לא

18 .  
 - בשנת הדיווח כיהן לא  הביקורת בועדת

_____ _____ 

 קרובו.   או השליטה בעל א. 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.  √

 
 

 
 √ הדירקטוריון.  ר "יו ב. 

 

 √ בשליטתו.  תאגיד בתאגיד או בידי   השליטה בעל ידי   על או התאגיד  ידי על המועסק דירקטור ג.
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 √ קבע.  דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או  השליטה  לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד. 

 

 השליטה.   בעל   על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.  √

 
 

19 .  
בשנת הדיווח בישיבות   לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

 .  )ה( לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

 

√ 

 

,  הועדה  חברי  של  רוב  היה  הדיווח  בשנת  שהתקיימו  הביקורת  ועדת   ישיבות  בכל  החלטות  ולקבלת  לדיון  חוקי  מנין  . 20
 .  חיצוני דירקטור היה לפחות   מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו  הנוכחים רוב  כאשר

 . יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור : _____   -תשובתכם הינה "לא נכון"  אם

 

√ 

 

21 . 
 ובלא ,  העניין  לפי,  המבקר  החשבון  ורואה  הפנימי  המבקר  בנוכחות  לפחות  אחת  ישיבה  הדיווח  בשנת  קיימה  הביקורת  ועדת

 . התאגיד  של העסקי בניהול  ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם  בתאגיד  משרה נושאי   של נוכחות

 

 

√ 

 

 

22 . 
  הועדה   לבקשתאו  /ו  הועדה  ר" יו  באישור  זה  היה,  הועדה  חבר  להיות  רשאי  שאינו  מי  נכח  בה  הביקורת  ועדת  ישיבות  בכל

 (.  קרובו  או שליטה בעל   שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ)לגבי 

 

√  

  לליקויים בקשר התאגיד עובדי של  בתלונות  הטיפול  אופן לגבי  הביקורת ועדת שקבעה  הסדרים בתוקף היו  הדיווח בשנת . 23

 . כאמור   שהתלוננו  לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול

√  

  המבקר החשבון רואה  של  עבודתו  היקף כי דעתה  את הניחה ( הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו )  הביקורת ועדת  . 24

 . ראויים    וסקירה ביקורת  עבודת ביצוע לשם נאותים  היו, הדיווח  בשנת  הכספיים לדוחות ביחס  טרחתו ושכר

√  
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 הכספיים   הדוחות   לאישור   המקדימה   הועדה( בעבודתה   - הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן    תפקידי 

  
 נכון 

 
 נכון  לא

  הדירקטוריון   ישיבת  לקראת  המלצות  להעברת  סביר  כזמן  הדירקטוריון  קבע  אותו)בימים(    הזמן  פרק  יצוין א.  . 25
  √ . עסקים  ימי  3: הרבעוניים או  התקופתיים הדוחות יאושרו בה

 : הכספיים  הדוחות אישור למועד לדירקטוריון  ההמלצות העברת  מועד בין  בפועל שחלפו הימים  מספר . ב

 . עסקים ימי 3(:      2021רבעון ראשון )שנת   דוח
 . עסקים ימי 3:                              שני   רבעון  דוח
 . עסקים  ימי 3:                        שלישי   רבעון  דוח
 . עסקים ימי 3:                                     שנתי  דוח

_____ _____ 

 

 .ג

   הדוחות אישור למועד  לדירקטורים  הכספיים הדוחות טיוטת העברת  מועד  בין שחלפו הימים  מספר
 :  הכספיים

 עסקים  ימי 3(: 2021 שנת) ראשון   רבעון  דוח
 עסקים  ימי 3: שני   רבעון  דוח
 עסקים  ימי 3: שלישי   רבעון  דוח
 עסקים   ימי 3: שנתי  דוח

 

_____ 

 
 

_____ 

, והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום  הדירקטוריוןות הועדה וישיב  לכל  הוזמן   התאגיד  של  המבקר  החשבון   רואה . 26
 הדיווח. שנת המתייחסים לתקופות הנכללות ב  התאגיד של  הכספיים הדוחות  נדונו בההישיבות כאמור, 

       

     √ 
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 _____ _____ להלן:  המפורטים התנאים התקיימו בכל שנת הדיווח, כל הבועד . 27

 
 . )במועד הדיון  בועדה ואישור הדוחות כאמור( מספר חבריה לא פחת משלושה א. 

√  

 
 ב. 

 

 כהונת חברי ועדת ביקורת(.   )ג( לחוק החברות )לענין-ב( ו)115בה כל התנאים הקבועים בסעיף   התקיימו
√  

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.  ג.

√  

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד. 

√  

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   ה. 
  √ מומחיות חשבונאית ופיננסית.   

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.  ו. 

√  

 
 ז. 

דירקטורים בלתי  המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו  
  √ תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות. 

כאמור לא  אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יפורט אילו מהתנאים   
 _____ _____ ._____ : התקיים 

 תגמול   ועדת   

 
 
 נכון 

 
 נכון  לא

  רוב   בה  היוו  החיצוניים  והדירקטורים  חברים  שלושה  לפחות,  הדיווח   בשנת,  מנתה   הועדה  . 28

 (. בועדה  הדיון במועד )
√  
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 (.דיון   התקיים לא)   רלוונטי  לא 

  לתקנות   בהתאם   הינם  הדיווח  בשנת  הגמול  ועדת  חברי  כל   של  והעסקתם  כהונתם  תנאי  . 29

    . 2000-ס"התש(, חיצוני  לדירקטור והוצאות גמול בדבר  כללים)   החברות

 

√  

 -  הדיווח בשנת  כיהן לא  התגמול בועדת  . 30
 

_____ 
 

_____ 

 . קרובו   או השליטה בעל . א

 (. שליטה  בעל  אין בתאגיד)  רלוונטי  לא √

  

  √ . הדירקטוריון ר "יו . ב 

  תאגיד  בידי  או   בתאגיד  השליטה  בעל   ידי  על  או   התאגיד  ידי   על  המועסק  דירקטור .ג

 . בשליטתו 
√  

  דרך   שירותים  בשליטתו  תאגיד   או  בתאגיד   השליטה  לבעל  או  לתאגיד  הנותן  דירקטור . ד

 . קבע
√  

 . השליטה  בעל   על פרנסתו  שעיקר דירקטור .ה

 (. שליטה  בעל  אין בתאגיד)  רלוונטי לא √
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31 .   

  ר "יו  קבע אם  למעט, התגמול  ועדת בישיבות  הדיווח בשנת נכחו  לא קרובו או שליטה  בעל
 . מסוים  נושא הצגת לשם נדרש מהם מי  כי הועדה

 בתאגיד אין בעל שליטה – לא רלוונטי 

  

32 .  

(  ג()1()1ג)272-ו( 3()ג)272(, ג)א267  סעיפים לפי בסמכותם  שימוש עשו  לא והדירקטוריון התגמול ועדת
 .  הכללית  האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול  מדיניות או עסקה לאישור

 –  יצוין"  נכון לא" הנה תשובתכם אם

 : ______כאמור  שאושרה העסקה סוג

 : ______ הדיווח   בשנת בסמכותם  שימוש  נעשה בהן הפעמים  מספר

 

√ 

 

 

   מבקר פנים 

 
 
 נכון 

 
 לא נכון 

 . בתאגיד  הפנימי המבקר על הארגוני  הממונה הוא התאגיד ל" מנכ או הדירקטוריון ר "יו . 33
√  

  √ .  הדיווח בשנת  העבודה תכנית   את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר "יו . 34
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 :  הדיווח בשנת  הפנימי  המבקר  עסק בהם  הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף 

 .)שני דוחות(    ניהול ותפעול נכסים -

 . עניין בעלי  עם עסקאות -

 . חוב אגרות -

 

 250(:  בשעות ) הדיווח בשנת  בתאגיד  הפנימי המבקר העסקת היקף . 35
_____ _____ 

   .הפנימי  המבקר בממצאי(  בדירקטוריון  או  הביקורת עדתובו)  דיון  התקיים הדיווח בשנת
√  

  עם   מהותיים  עסקיים  קשרים  מקיים  אינו  וכן  מטעמו  מי  או  מבקר  ח" רו,  קרובו ,  בתאגיד  ענין  בעל  אינו  הפנימי  המבקר . 36

 .   בשליטתם   תאגידים או  קרובו, בו השליטה בעל ,  התאגיד

√  
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עניין   בעלי   עם   עסקאות 

לא נכון  נכון 

 . ניהול שירותי   לו נותן או  התאגיד ידי-על  מועסק אינו(  שבשליטתו  חברה לרבות)  קרובו  או השליטה בעל . 37

–  יצוין( ניהול  שירותי  לו נותן או  התאגיד ידי על מועסק  קרובו או  השליטה בעל,  קרי" )נכון  לא" הינה תשובתכם אם

באמצעות או /ו שבשליטתם  חברות לרבות) התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל  לרבות) הקרובים מספר -

(: _____.  ניהול חברות

:  בדין  הקבועים  האורגים  בידי אושרו כאמור  הניהול שירותי  או/ו העסקה הסכמי האם  -

כן  

 לא  

(המתאימה  במשבצת   x לסמן  יש)

(.  שליטה   בעל אין בתאגיד)  רלוונטי לא √

38 .
(. יותר   או  אחד בתחום) התאגיד  של  פעילותו בתחום  נוספים  עסקים אין השליטה לבעל,  התאגיד ידיעת למיטב 

: בו השליטה ובעל התאגיד בין  פעילויות לתיחום  הסדר  נקבע האם יצוין –"  נכון לא"  הינה תשובתכם אם

כן  
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 לא  

 (המתאימה  במשבצת   x לסמן  יש)

 (.שליטה   בעל אין בתאגיד)  רלוונטי לא √

 

 

 

 

         סלבין  שמואל: הדירקטוריון ר"יו

 כהן   גילי: הביקורת ועדת"ר יו

 דיין בר   אביטל: הכספיים הדוחות לבחינת הועדה"ר יו

 2022בפברואר  7 תאריך החתימה:

 

 



 (:א) ב9 תקנה לפי  הגילוי ועל   הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר   שנתי   דוח

 לקביעתה   אחראית (,  "התאגיד"   : להלן)  מ "בע  ן"נדל  קפיטל  סלע  של   הדירקטוריון  בפיקוח,  ההנהלה

 .בתאגיד  הגילוי ועל  הכספי  הדיווח  על   נאותה  פנימית   בקרה   של  והתקיימותה 

 

 : הם  ההנהלה   חברי ,  זה  לעניין

 

 כללי  מנהל  –  אליקם   גדי

 כספים   ל "סמנכ –  יהודה  דרור

 

 המנהל   בידי   תוכננו  אשר ,  בתאגיד  הקיימים   ונהלים   בקרות   כוללת   הגילוי   ועל   הכספי  הדיווח   על  פנימית   בקרה 

 את   בפועל   שמבצע   מי  בידי   או ,  פיקוחם  תחת   או   הכספים   בתחום   ביותר   הבכיר   המשרה   ונושא   הכללי 

 תייחס מ ה  בטחון  של   סבירה  מידה  לספק  נועדו  אשר,  התאגיד  דירקטוריון  וח בפיק,  האמורים  התפקידים

 לגלות   נדרש  שהתאגיד  מידע  כי  ולהבטיח ,  הדין  להוראות  בהתאם  הדוחות   ולהכנת  הכספי  הדיווח  למהימנות 

 .בדין  קבועים  ובמתכונת   במועד  ומדווח  מסוכם, מעובד,  נאסף  הדין הוראות  פי  על   מפרסם  שהוא בדוחות

 

, כאמור   לגלותו  נדרש  שהתאגיד  מידע  כי  להבטיח  שתוכננו  ונהלים  בקרות,  היתר  בין,  כוללת  ימיתהפנ  הבקרה

 למי   או   הכספים   בתחום  ביותר   הבכיר  המשרה   ולנושא   הכללי  למנהל   לרבות ,  התאגיד  להנהלת   ומועבר   נצבר

 יחס בהתי,  המתאים  במועד  החלטות  קבלת  לאפשר  מנת  על  וזאת,  האמורים  התפקידים   את  בפועל   שמבצע

 .הגילוי   לדרישת

 

 מוחלט   בטחון  לספק  מיועדת  אינה  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  פנימית  בקרה,  שלה  המבניות  המגבלות  בשל

 . תתגלה או  תימנע בדוחות  מידע  השמטת  או  מוטעית  שהצגה

 

  הגילוי   ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  של  והערכה  בדיקה  ביצעה,  הדירקטוריון  בפיקוח,  ההנהלה

שביצעה   ;שלה  והאפקטיביות   בתאגיד  והגילוי  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  הערכת 
התהליכים  וקביעת  התהליכים  מיפוי  והגילוי,  הדיווח  סיכוני  הערכת  כללה:  הדירקטוריון  בפיקוח  ההנהלה 

כ הערכה  בתאגיד,  הקיימות  הבקרות  ותיעוד  מיפוי  והגילוי,  הכספי  לדיווח  מאוד  של המהותיים  וללת 

, תהליך עריכת הדוחות (Entity Level Control)אפקטיביות הבקרה הפנימית לרבות בקרות ברמת הארגון  

התהליכים המהותיים מאוד לדיווח הכספי   ITGC).)  הכספיים וסגירתם ובקרות כלליות על מערכות המידע
 . השקעהתהליך הנדל"ן ל בקרות על ההכנסות מדמי שכירות וכוללים: בקרות על תהליך  

 

 הבקרה   2021  בדצמבר  31  ליום  כי,  למסקנה  הגיעו  החברה  והנהלת  הדירקטוריון,  זו  הערכה   על   בהתבסס 

 . אפקטיביתעל הדיווח הכספי ועל הגילוי היא   הפנימית 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



: מנהלים הצהרות  
 

 (1()ד)ב9  תקנה  לפי   כללי  מנהל הצהרת(  א)  

 מנהלים   הצהרת 

 ל " מנכ  הצהרת 

 : כי  היר צמ,  אליקם   גדי  ,אני

: להלן)  2021  לשנת(  "התאגיד"  : להלן)  מ " בע  ן "נדל  קפיטל  סלע   של   התקופתי  הדוח  את   בחנתי .1

 (."הדוחות "

 עובדה   של   מצג   בהם   חסר   ולא  מהותית   עובדה   של   נכון  לא   מצג   כל   כוללים  אינם   הדוחות,  ידיעתי  לפי .2

 מטעים   יהיו  לא ,  מצגים  אותם  נכללו  בהן  הנסיבות  לאור,  בהם  שנכללו  שהמצגים   כדי  הנחוץ   מהותית

 . הדוחות לתקופת  בהתייחס

 הבחינות   מכל,  נאות  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים   הדוחות,  ידיעתי  לפי .3

 ולתקופות   לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות ,  הכספי  המצב  את ,  המהותיות

 . הדוחות  מתייחסים   שאליהם 

 הדוחות   לבחינת  ולוועדה  הביקורת  לוועדת  ,לדירקטוריון  ,התאגיד  של   המבקר  בוןהחש   לרואה   גיליתי .4

 על   הפנימית  הבקרה  לגבי  ביותר  העדכנית  הערכתי  על  בהתבסס ,  התאגיד  דירקטוריון  של   הכספיים 

 :הגילוי  ועל הכספי   הדיווח

 הבקרה   של  בהפעלתה   או  בקביעתה   המהותיות  והחולשות   המשמעותיים  הליקויים  כל   את  .א

 של   יכולתו   על   לרעה  להשפיע  סביר  באופן  העלולים  הגילוי  ועל  הכספי  וחהדיו  על  יתהפנימ

 במהימנות   ספק   להטיל  בו  שיש   באופן  כספי   מידע  על   לדווח  או  לסכם ,  לעבד,  לאסוף   התאגיד 

 -וכן;  הדין  להוראות   בהתאם   הכספיים  הדוחות  והכנת הכספי   הדיווח

 לו   שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  ורבעמ  בה,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית   בין,  תרמית  כל .ב

  הדיווח   על  הפנימית  בבקרה  משמעותי  תפקיד  להם   שיש   אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין

 . הגילוי ועל  הכספי 

 : בתאגיד אחרים   עם   ביחד  או לבד,  אני .5

 המיועדים ,  פיקוחי  תחת  ונהלים  בקרות   של   וקיומם  קביעתם  וידאתי  או ,  ונהלים  בקרות  קבעתי  .א

 במהלך בפרט, בתאגיד אחרים ידי  על  לידיעתי מובא, לתאגיד  יחסהמתי מהותי שמידע   להבטיח

 -וכן;  הדוחות של ההכנה   תקופת

 המיועדים ,  פיקוחי  תחת  ונהלים  בקרות   של   וקיומם  קביעתם  וידאתי  או ,  ונהלים  בקרות  קבעתי  .ב

 להוראות   בהתאם   הכספיים   הדוחות   והכנת   הכספי   הדיווח   מהימנות   את   סביר   באופן   להבטיח 

 .מקובלים  חשבונאות   לכללי   התאם ב   לרבות ,  ןהדי

 זה   בדוח  והצגתי,  הגילוי  ועל  הכספי   הדיווח   על   הפנימית  הבקרה   של   האפקטיביות  את  הערכתי .ג

 למועד   כאמור  הפנימית  הבקרה   של  האפקטיביות  לגבי  וההנהלה   הדירקטוריון  מסקנות   את 

 . הדוחות

 . דין  כל  פי  על ,  חרא   אדם   כל   מאחריות  או מאחריותי לגרוע כדי  לעיל באמור  אין
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 ( 2()  ד)ב9  תקנה  לפי הכספים בתחום  ביותר   הבכיר  המשרה   נושא  הצהרת (  ב)  

 מנהלים   הצהרת 

 הכספים   בתחום   ביותר  הבכיר  המשרה   נושא  הצהרת 

 :כי מצהיר,  יהודה  דרור,  אני

: להלן)  מ "בע  ן"נדל   ל טקפי  סלע   של   בדוחות   הכלול   אחר   כספי   ומידע  הכספיים   הדוחות   את   בחנתי  .1

 "(.הדוחות: "להלן)  2021  לשנת  "(התאגיד"

 של   נכון  לא  מצג   כל   כוללים  אינם   בדוחות  הכלול   האחר  הכספי  והמידע   הכספיים  הדוחות,  ידיעתי  לפי .2

 לאור ,  בהם  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של   מצג  בהם  חסר  ולא   מהותית   עובדה

 .הדוחות  לתקופת   בהתייחס   מטעים  יהיו  א ל  ,מצגים  אותם   נכללו  בהן  הנסיבות 

 הבחינות   מכל,  נאות  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים   הדוחות,  ידיעתי  לפי .3

 ולתקופות   לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות ,  הכספי  המצב  את ,  המהותיות

 . הדוחות  מתייחסים   שאליהם 

 הדוחות   לבחינת  ולוועדה  הביקורת  לוועדת  ,לדירקטוריון  ,התאגיד  של   רק המב   החשבון  לרואה   יליתיג .4

 על   הפנימית  הבקרה  לגבי  ביותר  העדכנית  הערכתי  על  בהתבסס ,  התאגיד  דירקטוריון  של   הכספיים 

 :הגילוי  ועל הכספי   הדיווח

 הבקרה   של  בהפעלתה   או  בקביעתה   המהותיות  והחולשות   המשמעותיים  הליקויים  כל   את  .א

 הכספי   ולמידע  הכספיים  לדוחות  מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי  ועל  הכספי  ווחיד ה  על  הפנימית

, לאסוף  התאגיד  של  יכולתו  על   לרעה  להשפיע  סביר  באופן   העלולים,  בדוחות  הכלול  האחר

 הכספי   הדיווח  במהימנות  ספק   להטיל  בו   שיש   באופן  כספי   מידע  על   לדווח   או  לסכם ,  לעבד

 -וכן;  הדין  ת להוראו  בהתאם   הכספיים  ת הדוחו והכנת

 לו   שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  בה,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית   בין,  תרמית  כל .ב

  הדיווח   על  הפנימית  בבקרה  משמעותי  תפקיד  להם   שיש   אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין

 . הגילוי ועל  הכספי 

 : בתאגיד אחרים   עם   ביחד  או לבד,  אני .5

 המיועדים ,  פיקוחי  תחת  ונהלים  בקרות   של   קיומםו  קביעתם  וידאתי  או ,  הליםונ  בקרות  קבעתי  .א

 כספי   ולמידע   הכספיים   לדוחות   רלוונטי  שהוא  ככל  לתאגיד  המתייחס   מהותי   שמידע  להבטיח

 של   ההכנה   תקופת  במהלך  בפרט ,  בתאגיד  אחרים   ידי  על   לידיעתי  מובא ,  בדוחות  הכלול   אחר 

 -וכן;  הדוחות

,  פיקוחנו  תחת   ונהלים  בקרות   של   ם וקיומ  קביעתם  וידאתי  או ,  ונהלים  בקרות   קבעתי  .ב

 בהתאם   הכספיים  הדוחות   והכנת   הכספי  הדיווח  מהימנות   את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 .מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות,  הדין  להוראות 

 שהיא   ככל   ,הגילוי  ועל   הכספי  הדיווח  על   הפנימית   הבקרה   של  האפקטיביות   את   הערכתי .ג

  מסקנותיי .  הדוחות  למועד  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  למידעו  הכספיים  לדוחות  מתייחסת

 .זה  בדוח  ומשולבות  וההנהלה   הדירקטוריון  בפני  הובאו   כאמור  הערכתי  לגבי

 . דין  כל  פי  על ,  אחר  אדם   כל   מאחריות  או מאחריותי לגרוע כדי  לעיל באמור  אין
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