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  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה -חלק ראשון 

  הגדרות .1

  זה תהיה המשמעות המופיעה לצידם: דוחלשמות ולמוחים המפורטים להלן ב

 עסקיהותיאור התפתחות החברה פעילות  .2

  כללי .2.1

  היה מהגדולות והוותיקות בחברות הדל"ן בישראל.  1ים לקרקעות בע"מ-חברת גב  

במטרה לפתח תשתית לתעשייה, אשר ועדה  1928בדצמבר  21ים התאגדה כחברה ציבורית ביום -חברת גב  

ים -. חברת גבשראלירץ להיות יסוד לכלכלה ההולכת ומתפתחת בשות ההתבססות של הישוב היהודי בא

  הוסף שמה הוכחי.  1969ביולי  11וביום  Bay Side Land Corporation Ltdוסדה תחת השם 

בשליטתו (בעקיפין), של מר ידי דסק"ש, -השלטת במישרין על, יןיים היה כסים וב-בעלת השליטה בגב  

מההון  51.7% ןיבימחזיקה כסים ו זה דוחפרסום . למיטב ידיעת החברה, כון למועד 2אדוארדו אלשטיין

   ים ומזכויות ההצבעה בה.-בהמופק של חברת ג

                                                      

ים לקרקעות בע"מ ביחד עם החברות המאוחדות שלה, -" פירושו חברת גבהחברה" או "ים-גבבדוח זה, המוח "   1
ם לקרקעות בע"מ, ללא החברות המאוחדות שלה, תיקרא החברה י-ואילו מקום בו ההתייחסות היה לחברת גב

 ".ים-חברת גב"
  א' בפרק ד לדוח זה. 21לפרטים בוגע לבעלי השליטה בחברה, ראו תקה    2

, עת מכרה אי די בי 2017לחודש דצמבר  דבע"מ; ע פתוחחברה ל אי די בי   - "אי די בי פתוח" 

בעלת השליטה פתוח את החזקותיה בדסק"ש, הייתה אי די בי פתוח 

  ;בעקיפין בחברה

הכלול בחלק ב'  ,2018בדצמבר  31ליום החברה דוח הדירקטוריון של    -"דוח הדירקטוריון" 

  ;לדוח תקופתי זה

 ,2018בדצמבר  31ליום  החברהשל המאוחדים הדוחות הכספיים   -  "דוחות כספיים"

  ;תקופתי זה הכלולים בחלק ג' לדוח

  דולר ארה"ב;  - "דולר" 

  בע"מ, בעלת השליטה בעקיפין בחברה; חברת השקעות דיסקוט   -"דסק"ש" 

  הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ;  - "הבורסה" 

  ;ים לקרקעות בע"מ-חברת גב  -  ים"-או "גב "החברה"

  ;1999-חוק החברות, התש"ט  - "חוק החברות" 

  ;1968-חוק יירות ערך, התשכ"ח  - "חוק יירות ערך" 

  ;2013-ולצמצום הריכוזיות, התשע"דחוק לקידום התחרות   -  "חוק הריכוזיות"

  ;די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהי-מדד המחירים לצרכן המפורסם על  - "מדד" 

  ;ורס מעלות בע"מד & פסטדר  - "מעלות" 

  ;ןוחברות בשליטתו/או דסק"ש אי די בי פתוח   - "קבוצת אי די בי" 

  ;בחברה מישריןבעלת השליטה בבין בע"מ, לחברה לכסים ו   - "כסים וביין" 

  ;1970-תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל   -"תקות דוחות תקופתיים ומיידיים" 

"Dolphin " -  Dolphin Netherlands B.V.  
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 ים -פעילות גב .2.2

ים מתבצעת באמצעות החברה עצמה; באמצעות חברות בות בבעלות מלאה, המוהלות -פעילות חברת גב  

ים ולאחרים; או באמצעות עסקאות -ים; באמצעות חברות שההחזקות בהן משותפות לגב-ידי חברת גב-על

  משותפות.

  תחום הכסים המיבים

בתחום הכסים המיבים ביזום, תכון, פיתוח, הקמה (באמצעות קבלים), שיווק, השכרה,  ים עוסקת-גב  

תחזוקה ויהול של פארקי הייטק, פארקים עסקיים ותעשייתיים, בייי משרדים, שטחי מסחר, מבי 

 אחסה וחיוים, בפרישה ארצית. מרבית כסיה של החברה ממוקמים באזורי ביקוש ברחבי הארץ.

כן, מספקת החברה, בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות, שירותי יהול ואחזקה לבייי המשרדים כמו   

  להלן.  8.3ושטחי המסחר שבבעלותה, כמפורט בסעיף 

על פי תוכיות ביין עיר מאושרות במרביתן קיימות זכויות ברחבי הארץ, שעתודות קרקע חברה בוסף, ל  

   .להלן 15כמפורט בסעיף דים להשכרה, המיועמיבים וספים שטחים  יתלבי

מרכז תעשיות מדע חיפה  -מהון המיות של חברת מת"ם  50.1% -ים ב-מחזיקה חברת גב 1999החל משת   

  בע"מ, בעלת הזכויות בכסים מיבים המצויים בפארק מתם, בעתודות קרקע וכן בכסים וספים בחיפה.

ים גב בע"מ, בעלת זכויות במקרקעין בשטח של -מהון המיות של גב 73.25%-ים ב-מחזיקה חברת גבעוד 

שבע, אויברסיטת - ים גב, בשיתוף עם עיריית באר-שבע, עליהם מוקם פארק ההייטק גב-דום בבאר 93-כ

  גוריון ומשקיעים פרטיים. -בן

  תחום הבייה למגורים

ה למגורים ביזום, תכון, פיתוח, הקמה (באמצעות קבלים), שיווק ים בתחום הביי-בוסף עוסקת גב  

), רמת 50%ומכירה של יחידות דיור בשכות מגורים איכותית, באמצעות חברה בשליטה משותפת (בבעלות 

"), המתכת, מקימה ומשווקת את פרויקט "רמת השיא" בחיפה, ים רסקו-"גבים רסקו בע"מ (-השיא גב

  לה במורדות המערביים של חיפה. שכות מגורים גדו

  התפתחות עסקית .2.3

ים את -ים הוקמה במטרה לפתח תשתית לתעשייה בארץ ישראל. במסגרת זו תכה גב-כאמור לעיל, גב  

ים -עם קום המדיה, השתלבה גב  ביית אזור מפרץ חיפה, סללה כבישים והקימה תשתית תעשייתית. 

חכרה שטחים ממהל מקרקעי ישראל, ובעידוד משרד בפיתוח אזורי תעשיה במקומות שוים בארץ, 

ים, אשר במשך שים רכשה וחכרה -המסחר והתעשיה, המשיכה בהקמת מבי תעשיה ומסחר להשכרה. גב

בהתמדה שטחי קרקע באזורי ביקוש מרכזיים, פיתחה אזורים אלה ובתה עליהם פארקים לתעשיות 

ושטחי מסחר, והפכה להיות חברה מובילה בהקמת עתירות ידע, תעשיה, לוגיסטיקה, בייי משרדים 

מבים ייעודיים המושכרים מראש לתקופות ארוכות וביהול פארקים תעשייתיים ועסקיים. כמו כן, במשך 

  ים בישראל בייזום שכוות מגורים יוקרתיות.-שות פעילותה, פעלה גב 90

  ים לבעלותה המלאה של כסים וביין. -עברה גב 1970בשת   
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  ים-סי גבכ .2.4
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  מבה החזקות .2.5

  :2018בדצמבר  31ם, כון ליום י-להלן פירוט החזקותיה העיקריות של חברת גב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ים:-די חברת גבי-להלן תיאור קצר של החברות המהותיות המוחזקות על

והיתרה  מת"םממיות  50.1%-ים מחזיקה ב-חברת גב - ")מת"םמרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ (" - מת"ם 

הה בעלת הזכויות בכסים המיבים המצויים בפארק מת"ם  .החברה הכלכלית לחיפה בע"מ מוחזקת בידי

להלן. לפירוט  19.1ף מתם, ראו סעי לפארק. לפירוט בוגע 3בעתודות קרקע וכן בכסים וספים בחיפהמתם, 

   ים.-ידי חברת גב- מוהלת עללהלן. מת"ם  36בוגע להסכם בעלי המיות של מת"ם, ראו סעיף 

הה בעלת  , אשרק בע"מט-ים היי-גבשל  תיהממיו 100%ים מחזיקה -ברת גבח - טק בע"מ-ים היי-גב

- הזכויות בכסים מיבים להשכרה המיועדים לתעשייה ולהייטק ועתודות קרקע באזור רחובות וקיסריה. גב

  ים.-ידי חברת גב-על טק בע"מ מוהלת-ים היי

ים גב, והיתרה מוחזקת ברובה -ממיות גב 73.25%-ים מחזיקה ב-חברת גב - ")ים גב-גב(" בע"מ ים גב-גב

ים -. גבKUDגוריון בגב והקוצרן הבילאומי -שבע, אויברסיטת בן- ידי חברה משותפת של עיריית באר-על

-ים גב מוהלת על-בשבע. ג-ים גב בבאר-גב היה בעלת הזכויות במקרקעין עליהם מוקם פארק ההייטק גב

 ים.  -ידי חברת גב

                                                      

ים באופן מלא. להלן פירוט מספר תוים מתוך דוחותיה של -הדוחות הכספיים של מת"ם מאוחדים בדוחות גב   3
המזומים ש"ח. סך מליון  2,534: סך כל הכסים של מת"ם עומד על סך של 2018בדצמבר  31מת"ם כון ליום 
ש"ח. הדל"ן להשקעה של מת"ם מליון  339חברת מת"ם עומדים על סך של סחירים של  רות ערךוהשקעות ביי

ש"ח.  מליון 708ש"ח. התחייבויות (הלוואות וחלויות שוטפות) עומדות על סך של מליון  2,163-עומד על סך של כ
- כ"ח. ההון העצמי של מת"ם עומד על סך של ון שמלי 330התחייבות החברה בגין מיסים דחים עומדת על סך של 

ש"ח. הרווח הקי לשת מליון  159הסתכמו בסך של  2018"ח. הכסות מת"ם מהשכרת מבים לשת מליון ש 1,475
   ש"ח.מליון  131-הסתכם בכ 2018

 ים לקרקעות בע"מ-חברת גב

 

  ים גב בע"מ-גב

73.25%  

ים ממן כסים -גב

בלוד בע"מ      

50%     

- רמת השיא גב

ים רסקו בע"מ 

50% 

קרית תעשיות 

עתירות מדע בע"מ 

25%  

מרכז תעשיות  -מת"ם 

מדע חיפה בע"מ    

50.1%  

  טק בע"מ-ים היי-גב

 100% 

   ים קיסריה בע"מ-גב

100% 

סטדרטיים  הביתים לתעשיי

  ) בע"מ6(מפרץ חיפה 

100% 

ים שירותי יהול -גב

  ואחזקת כסים בע"מ

100%  



7  

 תחומי פעילות .3

  כללי .3.1

ים שי תחומי פעילות המדווחים כמגזרים בדוחות הכספיים המאוחדים שלה: תחום הכסים -לגב

השכרה ויהול שיווק, , (באמצעות קבלי משה) תוח, תכון, הקמהייזום, פבהחברה המיבים, בו עוסקת 

 ,אחסה וחיויםמבי , שטחי מסחריי משרדים, י, בעסקיים ותעשייתייםפארקים פארקי הייטק, של 

ווק של שכות יוש (באמצעות קבלי משה) תוח, בייהיהחברה ביזום, פבו עוסקת  ,תחום הבייה למגוריםו

  .מגורים איכותית

  מיביםהכסים תחום ה .3.2

משרדים, מסחר, תעשיה, אחסה וחיוים ים פארקים לעסקים, הייטק, -, לגב2018בדצמבר  31כון ליום 

ים ממן כסים בלוד בע"מ (חלק החברה)). -אלף מ"ר המוחזקים בידי גב 19אלף מ"ר (כולל  919-בשטח של כ

  מבים אלה מושכרים למאות שוכרים איכותיים בחוזים הצמודים למדד. 

ות הקרקע של החברה עומד ברחבי הארץ. השווי ההוגן של עתוד אלפי מ"ר במאותעתודות קרקע ים -לגב

ים ממן כסים בלוד -(כולל עתודות הקרקע של גב 2018בדצמבר  31מיליון ש"ח כון ליום  276-על סך של כ

   .בע"מ (חלק החברה))

מרכזיים, כגון  ברובם באזורי ביקוש ממוקמים, ותדוהכסים המיבים הקיימים, אלה שבבייה וכן העת

- אביב, קיסריה, רחובות, חולון, מודיעין, באר- ל הרצליה פיתוח, תלפארק מתם בחיפה, אזור התעשיה ש

ייחודה של החברה הוא בהקמתם ויהולם של פארקים עסקיים ופארקים תעשייתיים, כמו גם  .שבע ולוד

בהקמת מבים ייעודיים המותאמים לצרכי הלקוח ודרישותיו. הכסים עצמם מרוכזים בפארקים, כאמור 

ים -ידי גב-בודדים. ייחוד וסף של הכסים המיבים טמון בשירותי היהול היתים עללעיל, ולא בבייים 

 לשוכרים המשתכים בהם. לפרטים וספים בוגע לשירותי היהול המסופקים על ידי החברה, ראו סעיף

  להלן. 8.3

מ"ר  אלף 19ם (כולל אלפי מ"ר שטחים מיבי 892-בכהחברה חזיקה ה 2017בדצמבר  31כון ליום 

  ים ממן כסים בלוד בע"מ (חלק החברה)). -המוחזקים בידי גב

  מגוריםבייה לתחום ה .3.3

. מאז בחיפה ,של פרויקט המגורים הגדול, "רמת השיא" ואכלוסו המשיכה החברה בשיווקו 2018בשת 

   יח"ד בפרויקט. 709מכרה החברה , ועד למועד פרסום דוח זה, 2011החל שיווקו של הפרויקט, ביואר 

ים היו בהקמת שכוות ולא בייים בודדים, באופן שיוצר שכוות איכותיות הכוללות פיתוח -ייחודה של גב

  סביבתי ושירותים קהילתיים לדיירים, והכול כפי שיפורט להלן.
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  השקעות בהון התאגיד ועסקאות במיותיו .4

ש"ח ע.. של החברה, וזאת בתמורה  1ות מיות רגילות ב 130,520השלימה החברה הפקה של  2017ביוי  12ביום 

חזקה של כסים וביין בהון המופק של הש"ח. בעקבות ההפקה ירד שיעור ה מיליון 201-של כ כוללת (ברוטו)

  מיה אחת.      לש"ח  1,541. ההפקה בוצעה לפי מחיר של 51.7%-ל 55.06%-החברה מ

 חלוקת דיבידדים .5

, פרק ג' 2018בדצמבר  31ליום  המאוחדים יםהכספי ותלדוח ב]14[ראו ביאור בדבר חלוקת דיבידדים לפרטים 

  .")הדוחות הכספיים(" לדוח זה

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .6

 (באלפי ש"ח) 2018בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום  .6.1

  כסים מיבים בייה למגורים אחרים  מאוחד
 הכסות מחיצויים 691,419 24,339 4,732 720,490

  הכסות מאחרים         
  עלויות מיוחסות*  32,592 13,758 4,305 50,333

  רווח קי מיוחס לבעלי מיות       276,493
  רווח קי שאיו מיוחס לבעלי מיות       66,230

  לתחום הפעילותסך הכסים המיוחסים  6,967,855 63,563  7,031,418
  לתחום הפעילותסך ההתחייבויות המיוחסות   56,606  47,368    103,974

 (באלפי ש"ח) 2017בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום  .6.2

  כסים מיבים בייה למגורים אחרים  מאוחד
 הכסות מחיצויים 751,443 73,049 6,792 831,284

  הכסות מאחרים         
  עלויות מיוחסות*  33,339 45,310 276 78,925

  מיוחס לבעלי מיות רווח קי       355,447
  רווח קי שאיו מיוחס לבעלי מיות       110,711

  לתחום הפעילותסך הכסים המיוחסים  6,494,840 106,537  6,601,377
  לתחום הפעילותסך ההתחייבויות המיוחסות   114,716  99,680    214,396

 (באלפי ש"ח) 2016בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום  .6.3

  כסים מיבים למגוריםבייה  אחרים  מאוחד
 הכסות מחיצויים 639,195 49,907 32,511 721,613

  הכסות מאחרים         
  עלויות מיוחסות*  32,775 37,199 27,552 97,526

  רווח קי מיוחס לבעלי מיות       366,329
  רווח קי שאיו מיוחס לבעלי מיות       92,263

  לתחום הפעילותסך הכסים המיוחסים  5,967,661 122,556  6,090,217
  לתחום הפעילותסך ההתחייבויות המיוחסות   90,086  120,649    210,736

- כ וסך של 2017ש"ח בשת מליון  2.7- כ, 2018מליון ש"ח בשת  2.8- כ בסך של * כל העלויות משתות למעט פחת
הקיטון בעלויות הפחת ובע מסיווג מרכז הקוגרסים בחיפה מרכוש קבוע לדל"ן  .2016ש"ח בשת  מליון 4.3

  .2017להשקעה בשת 

  ים ממן, חברה כלולה המוצגת לפי שיטת השווי המאזי.- התוים המפורטים לעיל כוללים את תוי גב

 ]15[וכן ביאור  הלןדוח זה ללפרטים וספים בעיין המידע הכספי לגבי תחומי פעילותה של החברה ראו 

   לדוחות הכספיים.

  .דוח הדירקטוריוןב 1.4סעיף להסברים בקשר עם תוצאות הפעילות של החברה ראו 
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  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים .7

 , אשרים-גבלכלית של כ-להלן תובאה הערכות החברה באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המאקרו

למיטב ידיעת החברה והערכתה, הייתה להם או צפויה להיות להם השפעה על התוצאות העסקיות או 

ההתפתחויות בתחומי הפעילות של הקבוצה. כל התייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר עם 

ם על פעילותה, הה ההתפתחות העתידית בסביבה הכללית שבה פועלת החברה ובגורמים החיצויים המשפיעי

 בבחית מידע הצופה פי עתיד, אשר איו בשליטתה של החברה ואיו ודאי. 

   4מצב המשק .7.1

 - הסתכמה ברמה של כ 2018"), הצמיחה בישראל בשת הלמ"סלפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ("

. לפי 2017בשת  1.5%- ת כ, לעומ1.3%-בכ 2018, והצמיחה לפש הסתכמה בשת 2017בשת  3.5%, לעומת 3.3%

ערכת בק ישראל ה. על פי 3.5%-כ 2020-וב 3.4%-היה כ 2019פרסומי בק ישראל, תחזית הצמיחה הצפויה לשת 

יתוח מכלול התוים והאידיקטורים העדכיים ממשיך לתמוך בהערכה שהמשק מתכס לקצב הצמיחה 

  ידול ביבוא והתרחבות הגרעון המסחרי. הפוטציאלי. שוק העבודה תומך בהערכה זו, כמו גם הג

. שיעור האבטלה 2017בסוף שת  4.0%לעומת  2018ת בסוף ש 4.3% -שיעור האבטלה שאר ברמה מוכה של כ

מצוי ברמתו המוכה ביותר מאז שות השמוים של המאה הקודמת. כל האידיקטורים משוק העבודה מצביעים 

  על הימצאותו בתעסוקה מלאה. 

"מדד ידוע". הציפיות לאיפלציה  על בסיס 1.2%-ס מדד "בגין", ובעל בסי 0.8% -עלתה ב 2018יה בשת האיפלצ

  בממוצע לשה.  1.5%השים הקרובות עות סביב  5-כפי שמפורסמות על ידי בק ישראל ל

. יצוין 0.15%הוחלט להעלותה בשיעור של  2018לאחר שבחודש ובמבר  0.25%כיום ריבית בק ישראל עומדת על 

. כמו כן, בהחלטות האחרוות של בק 2015כי העלאת שיעור הריבית כאמור היו שיוי לראשוה מחודש מרס 

  הוחלט שלא להעלות פעם וספת את שיעור הריבית.  2019ישראל מחודשים יואר ופברואר 

עם תחזית יציבה,  AA- את דירוג האשראי של ישראל לרמה של S&Pהעלתה חברת הדירוג  2018בחודש אוגוסט 

צייו את חוזקות הליבה של דירוג האשראי  S&Pזאת כשבע שים לאחר העלאה האחרוה שביצעה. ציגי חברת 

של ישראל כגון: כלכלה מגוות, מודרית ומשגשגת, חשבוות חיצויים חזקים, משמעת פיסקלית ומסגרת 

, 2018-2021בשים  3.3%- מעריכים כי כלכלת ישראל תצמח בשיעור ממוצע של כ S&Pמויטרית גמישה. בחברת 

כאשר הצמיחה תבע מצריכה פרטית, המשך פעילות השקעות של תאגידים וכן ביצועים חזקים בתחום יצוא 

השירותים. בדוח הדירוג שפורסם מצוין כי הצמיחה החזויה היה מעל לביצועים הכלכליים האיתים של ישראל 

בהשוואה  50%-פציפי, התוצר במוחי דולר גדל ביותר מס. באופן 2008-אז המשבר הפיסי העולמי שהחל במ

  ושיעור האבטלה מצא בשפל היסטורי. 2010לשת 

תמות המקרו של הכלכלה העולמית ממשיכה להצביע על ירידה במומטום. הכלכלה האמריקאית שומרת על 

פת "מלחמת הסחר" עם סין והחרפת הסיכון הפוליטי באירופה ממשיכים איתות אולם הסיכוים בעקבות החר

  להעיב על המומטום. 

                                                      

ידי הלשכה המרכזית -על, WW.BOI.ORG.ILWידי בק ישראל, בכתובת: -מבוסס בין היתר, על תוים שפורסמו על   4
 . .GOV.ILMOFWWW.ועל ידי משרד האוצר, בכתובת  WWW.CBS.GOV.ILלסטטיסטיקה בכתובת 
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 3.6%ו 3.5%ה לרמות של כלפי מט 2019-2020קרן המטבע הבילאומית עדכה את תחזית הצמיחה שלה לשים 

של  בהתאמה. בקרן מצביעים על כך ההתרחבות הכלכלה העולמית מצויה בהאטה בין היתר בשל ההשפעות

ללא הסכם והיחלשות   Brexit-מלחמת הסחר בין סין לארה"ב, היחלשות המומטום בגוש האירו וסיכוים מ

  הסטימט הכלכלי בשווקים. 

 המצב של וכן התיכון במזרח והחברתיים המדייים הזעזועים של ההשפעה את להעריך החברה של ביכולתה אין

  . הישראלי המשק על באזור הבטחוי

ריכה כי איתותה הפיסית ומצב כסיה, יתרת המזומים שלה ותזרים המזומים השוטף הגבוה אותו החברה מע

היא מייצרת, יאפשרו לה להתמודד בצורה אותה עם המשך אפשרי של המשבר הכלכלי, להמשיך ולממן את 

  .הפעילותה ולעמוד בהתחייבויותי

 עף הדל"ן בישראל  .7.2

שיעורי הצמיחה והיקף הפעילות במשק הישראלי הם בין הגורמים המשפיעים ביותר על היקפי הביקוש לשטחי 

  השכרה וליחידות דיור בישראל. 

   תחום הדל"ן המיב

שמתבטאת הן ברמת הביקושים והן ברמת בישראל,  בהמשך היציבות בעף הדל"ן המיב ,התאפייה 2018שת 

. בתקופת הדוח יכרו ביקושים לשטחי משרדים, תעשיה ולוגיסטיקה במרבית שטחי מחירי השכירות והתפוסות

שהתבטאו ביציבות מחירים ואף עלייה בדמי השכירות בחלק מאזורי הביקוש, ובשמירה על ה חברהפעילות של ה

  .98%-שיעורי תפוסה גבוהים של כ

   5תחום המגורים

 הביה בהתחלות הירידה המשך תוך 2018 שלפי בק ישראל מחירי הדירות התייצבו בחודשים האחרוים  על

ירידה בכמות הדירות המכרות במשק, לצד יציבות  היכר 2018בשת  .וגידול במספר המתכים לרכוש דירה

 - כ ,חדשות שמכרו במשק במכירת דירות 11.2%ירידה של  חלה 2018 בשת מחירים בשוק שאיו מחיר למשתכן.

ה על פי תוי הלמ"ס, מדד תשומות הביי. 2017 בשתדירות חדשות שמכרו  24,340 דירות חדשות לעומת 21,620

 .)2017בשת  1.9%-(לעומת כ 2.0%-ב 2018בשת  למגורים עלה

  6שוק ההון .7.3

בארץ ובעולם, אשר לחברה אין  בשוק ההון תוה הפעילות לתודתיות עקב השפעת גורמים כלכליים ופוליטיים,

שליטה או השפעה עליהם. תודות אלו משפיעות על שערי יירות הערך הסחרים בבורסה, לרבות איגרות חוב 

קוצריות, וכן על היקף פעילות הציבור בשוק ההון. מכאן, שתודות אלו עשויות להשפיע גם על החברה 

עקיפין על רכישת כסים, ביצוע השקעות ועל תוצאותיה והאפשרויות שתעמודה לרשותה לגיוס מימון, וב

  העסקיות.

                                                      

, השמאי WW.CBS.GOV.ILWידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכתובת -מבוסס על תוים שפורסמו על   5
וכן משרד  WWW.BOI.GOV.IL, בק ישראל, בכתובת WWW.SHUMA.JUSTICE.GOV.ILהממשלתי הראשי, בכתובת 

  .WWW.MOCH.GOV.IL השיכון והביוי באתר: 
  .www.tase.co.ilהבורסה, בכתובת:  ידי-על מבוסס בין היתר, על תוים שפורסמו   6
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רות חוב , שערי אג11%- א דל"ן ירד בכ, מדד ת"3.0%-בכ 2018, ירד בשת 35מדד המיות המובילות, ת"א 

  .1.3% -ושערי אגרות חוב מדיה ירדו בכ 0.8%-קוצריות צמודות מדד ירדו בכ

איגרות חוב  וחברות בת החברה והפיקעל ידי חברות במשק. במסגרת זו, משך גיוס החוב הקוצרי  2018בשת 

  לדוחות הכספיים. ]12[, כמפורט בבאור 2018בשת  ש"ח ארדמילי 1.3-בתמורה כוללת של כ

 מדיי בישראל-המצב הביטחוי .7.4

בישראל, למצב הביטחוי והמדיי השפעה ישירה על מצב המשק בישראל. התדרדרות משמעותית במצב הבטחוי 

הסלמה מחודשת בשטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה כמו גם המשך המתיחות בגבולה הצפוי של ישראל עלולים 

  לפגוע בצמיחה ובפעילות במשק וביציבותו, וכתוצאה מכך בעף הדל"ן.

  בייה עבודותקבלי ביצוע  .7.5

היא יוזמת, הן בתחום הדל"ן  של הפרויקטים אותם עם קבלים לצורך ביצוע עבודות הבייה תתקשרמהחברה 

ייה למגורים. בשיב והן בתחום הבות יםהמים בארץ לקשיים כלכליים, וחלקם אף  האחרוקלעו מספר קבל

הגיעו לחדלות פרעון, הקפאת הליכים וכד'. למצבם הכלכלי של קבלי הביה בארץ השפעה ישירה על תחום 

 ביצועט של עמידה בלוחות זמים. הפסקת פעילותם של קבלי הדל"ן, הן בהיבט של מחירי הבייה והן בהיב

עלייה במחירי ול היגורמת, ועלולה להמשיך ולגרום בעתיד, לצמצום היצע הקבלים בארץ, לעלייה במחירי הבי

  ר. והדיוהשכירות 

חר בחיה של לא וכןי כישוריהם ויסיום, פ-ם לכל פרויקט בפרד, עלי-די גבי-יצויין, כי הקבלים בחרים על

קשר לכל פרויקט עם קבלן ראשי, אשר מבצע ים והגת להת-גבהם. מים תלות במי -איתותם הכלכלית, ואין לגב

בוסף, החברה מקפידה בעיקר את עבודות השלד, ועם קבלי משה לביצוע עבודות המעטפת והמערכות בפרויקט. 

  ודות וכן לתקופת הבדק.על העמדת ערבויות בקאיות אוטוומיות להבטחת ביצוע העב

   םזמיות כוח אד .7.6

חלק יכר מהעובדים הם עובדים זרים (לרבות משטחי  וב ףהבייה, ע ףהמחסור בכוח אדם בעהמשיך  2018שת ב

לעומת  45%-ם, גידול של כיעובדים זרים חוקי 14,500-כהועסקו בישראל למעלה  2018בשת  .יהודה ושומרון)

. גידול זה היו תוצאה של החלטת הממשלה 2017בשת החוקיים בעף הבייה מספר המועסקים הזרים 

יישום , עם הפעלת הסדר "חברות הביצוע". במסגרת 2017שת מסוף  בחלקה החל, אשר יושמה 2015מאוקטובר 

דים הזרים במקרב העויה למגורים. ייה זרות, לביצוע פרויקטים של ביחברות בהחלטה זו הוקם מאגר של שש 

  . 7מועסקים במסגרת הסדר זה 86%-החוקיים בעף, כ

שכר העבודה של העובדים בעף הביה בכלל ושל ובכוח אדם מיומן,  מחסוראף הגידול האמור, עדיין יכר -על

על  הן מיותו של כוח אדם מיומן, משפיעיםז-. המחסור ואי, ממשיך לעלותהעובדים הזרים בעף הביה בפרט

  ארכת לוחות הזמים לביצוע פרויקטים בעף הביה.ה הן עלעלויות הביה ו

                                                      

", רשות האוכלוסין וההגירה, האגף לתכון מדייות, יואר 0182סיכום שת  -מבוסס על "תוי זרים בישראל    7

2019 :a_stats_2018_reporthttps://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pib  
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  ת ההייטקיתעשי .7.7

בגיוס כוח האדם  יכר גידול 2018 מהלך שתב חברות ההייטק.ן של פעילות יציבותהמשך בהתאפייה  2018שת 

במהלך השה ובהתאם גידול בביקושים לשכירות שטחים בהיקפים משמעותיים.  חברות ההייטק הגדולותבקרב 

עלת, ובייחוד בפארק מתם בחיפה, ויכרו ביקושים ערים של חברות הייטק באזורי הביקוש בהם החברה פ

 ת בכסים קיימים.הן לשטחים חדשים והן להתרחבויכרים , כאשר הביקושים ובבאר שבע אביב-, בתלהרצליהב

  להלן.  13לפרטים אודות לקוחות של החברה מתחום ההייטק ראו סעיף 

   במשקהריכוזיות  .7.8

בעיקר בעייים ו ,וחלק מהוראותיו חלות על החברההריכוזיות פורסם ברשומות חוק  2013בדצמבר  11ביום 

תאגידים  ,, מבה פירמידלי של שליטה ב"תאגידים מדווחים" (ככללהריכוזיות על פי הוראות חוק :הבאים

ם מדווחים (כאשר חברה בשכבה שכבות של תאגידי שתישיירות ערך שלהם מוחזקים בידי הציבור) מוגבל ל

 2017עד תחילת חודש דצמבר  החברה החשבראשוה לא תכלול תאגיד מדווח שאין לו בעל שליטה). לעיין זה, 

לחברת שכבה  ה אזחשבבעלת השליטה בחברה, וק, כסים וביין, פי הוראות הח-על. רביעיתלחברה בשכבה 

(לאור הוראות החוק אשר לא  2017דצמבר ב 10ליום ה עד רשאית להמשיך לשלוט בחברהייתה , אשר שלישית

. בחוק קבעו הוראות למקרה של שליטה בתאגיד מדווח אפשרו החזקה בחברת שכבה רביעית החל מאותו מועד)

ביגוד לחוק שעיקרן הפקדת אמצעי שליטה כאמור בידי אמן לשם מכירתם בהתאם להחיות שיקבל האמן 

  .מבית המשפט

על חתימת המסמכים הסופיים ועל השלמת עסקה, לפיה מכרה אי  פתוח בי דיאי הודיעה  2017בובמבר  22 ביום

) לדולפין איי אל השקעות בע"מ, כסים וביין(בעלת השליטה במישרין ב בדסק"שדי בי פתוח את כל מיותיה 

בשליטה של מר אדוארדו (חברה פרטית  Dolphinחברה פרטית המאוגדת בישראל והמצאת בבעלות מלאה של 

לפרטים וספים בדבר העסקה,  .")העסקה(" אלשטיין, בעל השליטה בחברה), בתאים כפי שסוכמו בין הצדדים

 כסים ובייןבהתאם לכך  .8)109026-01-2017(מס' אסמכתא:  2017בובמבר  22ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

בחוק "חברת שכבה" , כהגדרת המוח כבה שלישיתוהחברה הפכה לחברת ש שייהלחברת שכבה הפכה 

, עת לא תותר 2019דצמבר באופן בו כסים וביין תהא רשאית להמשיך ולשלוט בחברה, עד לחודש הריכוזיות, 

   .עוד לפי חוק הריכוזיות החזקה בחברת שכבה שלישית

התאגידים הריאליים ם, , פרסם משרד האוצר רשימות של הגורמים הריכוזייהריכוזיות במסגרת יישום חוק

המשמעותיים והגופים הפיסיים המשמעותיים על פי החוק. בהתאם להוראות החוק, ייחשבו כגורם ריכוזי, בין 

 היתר, גוף פיסי משמעותי, תאגיד ריאלי משמעותי, ומי שמשתייך לקבוצה עסקית הכוללת גוף פיסי משמעותי

אדוארדו  ומר דסק"שובעלי השליטה בעקיפין בחברה (, יןי, כסים ובהחברה .או תאגיד ריאלי משמעותי

 כללו ברשימת הגורמים הריכוזיים הן מכוח סעיףפתוח ודסק"ש אי די בי  בשליטתחברות וספות כן אלשטיין) ו

חברה, ) לחוק (תאגיד ריאלי משמעותי). ה2)(א)(1(א)(4) לחוק (גוף פיסי משמעותי) והן מכוח סעיף 1)(א)(1(א)(4

דים חברות מוחזקות וספות מקבוצת אי די בי כללו גם ברשימת התאגיכן , אי די בי פתוח וש"דסקין, ים ובכסי

פתוח) ואפסילון בית  ידי אי די בי-וכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (המוחזקת על ,הריאליים המשמעותיים

התאגידים הפיסיים שליטתן כללו גם ברשימת ב) וחברות דסק"שידי -השקעות בע"מ (המוחזקת על

   על פעילות החברה.מהותיות להכרזה כאמור אין השלכות  המשמעותיים.

                                                      
, הייתה אי די בי פתוח בעלת השליטה בהשקעות דיסקוט (ובעלת השליטה בעקיפין העסקה מועד השלמתעובר ל   8

 בחברה).
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  מדייות מויטארית ושוק הכספים .7.9

   9תודות במדד המחירים לצרכן וברמת הריבית הבסיסית במשק

 כלל. כןאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרבאמצעות בין היתר פעילותה העסקית בישראל את מממת  ים-גב

שיויים במדד המ מושפעת ים-גב. בהתאם לכך, המחירים לצרכן מדמי השכירות צמודות למדד ים-גבהכסות 

של  שיעורמדד המחירים לצרכן (על בסיס מדד "ידוע") ב עלה 2018רמת הריבית במשק. בשת מהמחירים לצרכן ו

 של מוכה רמה על שמירה של דייותבמ ישראל בק קט כן כמו. 2017 בשת 0.3%-כעליה של  לעומת 1.2%-כ

  .0.15%-הריבית ב עלתה 2018לאחר שבחודש ובמבר  0.25%אשר עומדת על , במשק הבסיסית הריבית שיעור

מודות רואה בדל"ן להשקעה שלה בישראל הגה כלכלית לטווח ארוך כגד ההתחייבויות הפיסיות צ ים-גב

  המדד שלה. צמודיהמדד שלה, וזאת בשל כך שהשווי ההוגן של הדל"ן להשקעה גזר בין היתר מדמי השכירות 

   10תודות במדד תשומות הבייה

רבית הסכמי ת הפרויקטים, הן המיבים והן למגורים, וכן מעם קבלי הביין בשלבי הקמ ים-גבההתקשרויות של 

עלה מדד  2018שת  במהלךבסכומים שקליים הצמודים לשיויים במדד תשומות הבייה. מכירת הדירות ערכים 

על עלות עבודות גם  משפיעים במדד תשומות הבייהשיויים  .2017 בשת 1.9% לעומת 2.0%-ה בכיתשומות הבי

  . ת כסים מיביםיבקשר עם בי ים- גבההקמה של 

    11תודות במטבע חוץ

 2018לשיויים בשער החליפין של המטבע האמריקאי, ישה השפעה מסוימת על שיעור האיפלציה בישראל. בשת 

בשער החליפין של  9.8%- ליפין של הדולר, לאחר ירידה בשיעור של כבשער הח 8.1%-חלה עלייה בשיעור של כ

, עמד שער 2019 ץבמר 17בסמוך למועד דוח זה, ביום  .2016 בשת 1.5%-וירידה בשיעור של כ 2017הדולר בשת 

  .2018בדצמבר  31יום ש"ח ב 3.748ש"ח לדולר, לעומת  3.604החליפין של הדולר לעומת השקל על סך של 

 וזאת כיוון שהן דמי איה מושפעת באופן ישיר מהתודות בשער החליפין של הדולר לעומת השקל, החברהפעילות 

, צמודים החברה השאותן גייס ואגרות החוב ההלוואותמרבית חברה מלקוחותיה והן ה ההשכירות שאותם גוב

עם זאת, שער החליפין של הדולר עלול להוות גורם אשר ישפיע  .(או שאים צמודים כלל) למדד המחירים לצרכן

הן חברות בילאומיות, שמהלות את פעילותן במטבע  החברההעובדה שחלק מלקוחות  וכחבעקיפין על החברה, 

ור הדולר. פיחות של הדולר מול השקל, גורם לייקור של שכר הדירה באופן יחסי לדולר ולכן, ככל שחל שיוי כאמ

בשער החליפין של הדולר מול השקל, עלול להיווצר לחץ של שוכרים בילאומיים להפחתת דמי השכירות השקליים 

  בהתאם.

                                                      

 .www.bankisrael.gov.ilמבוסס בין היתר על פרסומי בק ישראל, בכתובת:    9
  בפרק זה לעיל. 8ראו הערה    10
 בפרק זה לעיל. 8ראו הערה    11
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  תאי המימון הבקאיים

  , לאור התייצבות המצב במשק, משך גיוס ההון, הן בשוק הבקאי והן בשוק החוץ הבקאי.2018במהלך שת 

החברה פועלת להתגון מפי מרבית הסיכוים הפיסיים שפורטו לעיל באמצעים שוים, בין היתר, באמצעות 

בחברה (בהתחשב במשך החיים הממוצע של ההוצאות  הקבלת בסיסי ההצמדה של ההוצאות לאלה של ההכסות

וההכסות כאמור), וכן באמצעות גיוון מקורות המימון וסוגי האשראי. החברה בוחת באופן שוטף את תאי 

האשראי בחלופות השוות ואת ההערכות לשיויים בשיעורי האיפלציה החזויים וברמת הריבית במשק. מדייות 

למועד עריכת הדוח, הה להגן על חשיפה כלכלית, אולם דירקטוריון החברה עשוי מעת החברה בעיין זה, כון 

  פי שיקול דעתו, לשות מדייות זו.-לעת, עם שיוי הסיבות, או על

ותרו בתוקף הוראות בק ישראל המגבילות את הבקים בישראל במתן אשראי לעף הביה כדלקמן:  2018בשת 

ק ישראל מהבק לבין סך הדרישה של בקים להגדיל את הלימות ההון (היחס בין ההון הרגולטורי של הב

האשראי שהוא ותן) וכן המגבלה לפיה חויבו הבקים להגביל את האשראי שהם מעיקים לכל עף פעילות, ובכלל 

, ברההחהמשיכו גופים בעף הדל"ן, ובייהם  2018בשת מתיק האשראי שלהם.  20%זה גם לעף הדל"ן, לעד 

 להרחיב את מקורות המימון לגיוס חוב בעיקר באמצעות השוק המוסדי. 

  



15  

  תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -חלק שי 

  תחום הכסים המיביםא. 

  מידע כללי על תחום הכסים המיבים .8

השכרה, שיווק, ), םים בייזום, תכון, פיתוח, הקמה (באמצעות קבלי-בתחום הכסים המיבים עוסקת גב

 ם לוגיסטייםפארקים עסקיים ותעשייתיים, בייי משרדים, שטחי מסחר, מביפארקי הייטק, תחזוקה ויהול של 

  . , תוך התמקדות באיזורי ביקושבישראל וחיוים, בפרישה ארצית

במהלך שות פעילותה בתחום הכסים המיבים פיתחה החברה שתי התמחויות בתחום זה. האחת היא הקמת 

ים, בעצמה ו/או באמצעות חברות -גבמספקת  קים עסקיים ותעשייתיים, והשייה היא בייה ייעודית. בוסף,פאר

  בות בבעלותה המלאה, שירותי אחזקה ויהול מגווים ללקוחותיה לאורך כל תקופת השכירות. 

והשכרה ללקוחות ייזום והקמה, שיווק  - ים בתחום הכסים המיבים חלקת לשלושה שלבים -פעילותה של גב

  ומתן שירותי יהול לאורך כל תקופת השכירות.

  , ופארקי לוגיסטיקהפארקים עסקיים ותעשייתייםפארקי הייטק,  .8.1

ופארקים לוגיסטיים פארקים עסקיים ותעשייתיים (לרבות משרדים) פארקי הייטק, יזום יהחברה מתמקדת ב

להשכרה, באזורי ביקוש מרכזיים בארץ, תוך מתן מעה ספציפי לדרישות מיוחדות מצד לקוחותיה השוכרים, כגון 

  התאמה לתעשיות שוות, לרבות תעשיות עתירות ידע, תעשיות ביוטכולוגיות וכיו"ב. 

דה היצרית הפארק מהווה יתרון לשוכרים, הן מבחית העבודה בסביבה איכותית, והן מבחית אווירת העבו

גישות תחבורתית, שטחים ירוקים, מקומות בעל השוררת בפארקים מעין אלו. יתרוות וספים הם מיקום מרכזי, 

  חיה וכיו"ב. 

ים -יתרון וסף הוא היתרון לגודל. ריכוז עסקים רבים בפארק וקיומם של פארקים ברחבי הארץ, מאפשר לגב

  ירים תחרותיים. להעיק לשוכרים מגוון רחב של שירותים במח

ים הרצליה, פארק -פארק מתם בחיפה, מרכז גב יתן למות אתבין הפארקים העסקיים שהוקמו על ידי החברה 

ים ממן) בלוד. בין -ופארק אופק (גברחובות ים -פארק גבשבע, -ים גב בבאר-פארק גבים הרצליה צפון, -גב

, הפארקים במפרץ חיפה, קיסריהיתן למות את שהוקמו על ידי החברה  והלוגיסטיים הפארקים התעשייתיים

   ויבה. מודיעין

  בייה ייעודית  .8.2

ים במסגרת פעילותה בתחום הכסים המיבים הוא הקמת בייים ייעודיים לשוכרים -תחום התמחות וסף של גב

הבייה הייעודית מעיקה פתרון שלם ללקוח, והיא כוללת את ליווי השוכר  גדולים, לתקופות שכירות ארוכות.

החל משלב איתור הקרקע המתאימה לצרכיו, דרך הגדרת הפרוגרמה לצרכי התכון של המבה המבוקש, תכון 

הביין כולו והקמתו בשיתוף פעולה מלא עם השוכר ועד למתן מעה מושלם לכל דרישות השוכר באשר לפים 

  ר. המושכ

ים היה בין המובילות בתחום זה בארץ, בהיותה -ים בתחום הבייה הייעודית הביא לכך שגב-המויטין שצברה גב

חברה המשכירה מבים ייעודיים למגוון רחב ביותר של שוכרים, החל ממרכזים לוגיסטיים ומבי תעשיה יצרית, 
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מדית ישראל, בתחומי הייצור הרפואי, ועד הקמת מבים עבור החברות המצאות בחזית הטכולוגית של 

  הביטחוי והביוטכולוגי.

קמפוס יתן למות את אלף מ"ר עילי,  200-בשטח כולל של כים בבייה ייעודית, -ידי גב-בין המבים שהוקמו על

 עופר ובית צורן בפארק מתם, מרכז הפיתוח של-בית אלביט מערכות, בית פיליפס, בית צים, בהרצליה פיתוח אפל

IBM יברסיטת חיפה, מרכזמרכז הסייבר הלאומי , פיתוח ובפארק מתם הפיתוח של מייקרוסופט בהרצליה יבאו

המרכז הלוגיסטי שהוקם עבור חברות מקבוצת ייר חדרה במודיעין, מפעל מיכלי כרמל ים גב, -בפארק גב

רות כגון לוגיסטיקר בלוד וטבע (בבעלות פלארו מערכות מיכלים בע"מ) בקיסריה, וכן מחסים לוגיסטיים של חב

   בבאר טוביה.

  ים ללקוחותיה - שירותי היהול שמעיקה גב .8.3

ידה לשוכרי הכסים שבבעלותה, בייחוד -ים את מגוון שירותי היהול היתים על- בשים האחרוות הרחיבה גב

  , כדלקמן:במסגרת הפארקים העסקיים והתעשייתיים

לפארק בכללותו, דהייו שירותי גיון, שמירה, יקיון, כבישים פימיים, תאורה שירותי תחזוקה  - שירותי תחזוקה

וכיו"ב, וכן שירותי תחזוקה למושכרים עצמם. שירותי התחזוקה מסופקים לשוכרים, באמצעות קבלי משה, 

ת חברות ים בעצמה או באמצעו-ידי גב- שירותי היהול יתים על במחירים תחרותיים תוך יצול היתרון לגודל.

ים שירותי יהול ואחזקת כסים בע"מ ושת"ם חיפה בע"מ. שירותי יהול אלו מהווים -מוחזקות, כגון חברת גב

ים ותמריץ וסף לשוכרים פוטציאליים המבקשים לבחון אפשרות של -ערך מוסף לשוכרים הוכחיים של גב

  ים. -שכירת כסים מיבים מגב

ספקת שירותי יהול פרוייקטים ללקוחותיה, אשר מעוייים לבצע, על ים מ-גב -  שירותי יהול פרוייקטים

חשבום, עבודות התאמה בכס המושכר להם. במסגרת שירותים אלו מהלת החברה את ביצוע עבודות ההתאמה, 

התקשרות עם קבלן מבצע ופיקוח בהחל מתיאום התכון בין צרכי הלקוח ובין היועצים והמתכים השוים, עבור 

ים מספקת שירותי יהול פרוייקטים לחברות -כמו כן, חברת גב הביצוע, וכלה באישור החשבוות לתשלום.על 

  מוחזקות ו/או במסגרת עסקאות משותפות.

 לאיזורים גיאוגרפיםחלוקה  .8.4

בדרום. לצרכי  שבע-לבארבצפון ועד  ממפרץ חיפה, החל ישראלים פרוסים ברחבי -כסיה המיבים של חברת גב

על ידי  מה, שפורסלעיגון הוראות הגילוי ביחס לפעילות דל"ן להשקעהיירות ערך טיוטת תקות ווכח דוח זה, 

חילקה החברה את כסיה לשלושה  "),דל"ן להשקעהטיוטת תקות ": להלן( 2013רשות יירות ערך בדצמבר 

  . הארץ ודרום הארץ , מרכזהארץ צפון -  אזורים גיאוגרפיים עיקריים

כאשר עיקר השוי בא לידי ביטוי בהבדלים בין מרכז הארץ כון להיום, הם בעלי מאפייים שוים,  אזורים אלו

מדמי וובין שאר חלקיה. במרכז הארץ דמי השכירות גבוהים יותר מדמי השכירות הממוצעים בצפון הארץ 

  השכירות הגבים בדרומה.  

 קיימת לעיתים יםאתרהקיימת שוות בין האתרים השוים, ואף בתוך  ,יש לציין, כי גם בתוך כל איזור גיאוגרפי

כס, ממצבו הפיזי הייעוד השוה של כל כס, מגילו של הסוג הכס, מעת מבהשוות ו בין הכסים השוים.שוות 

  וכיו"ב. 

  ים כסים מחוץ לגבולות מדית ישראל.-כי אין בבעלותה של חברת גב, יצוין
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  החברה לקוחות .8.5

ות שוים בתחום הכסים המיבים. בין השוכרים השוים יתן למות חברות מהוותיקות ים מאות לקוח-לגב

יבים ים מכסים מ-ת שים. רוב הכסות גבים במשך עשרו-ומהמובילות בתחומן, המקיימות יחסי שכירות עם גב

ת הים לדיירות בלתי מוגת ודמי מקורו בכסים אשר הושכרו לטווחי זמן ביויים עד ארוכים. חוזי השכירו

  השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן.

מראש  שבו והושכרומבים בפרוייקטים של בייה ייעודית, קרי  עילי מ"ר ףאל 200-כהחברה השכירה  עד כה

המותאמים לדרישות ספציפיות של הלקוח המיועד. לאור ההשקעה הראשוית הגבוהה יחסית ללקוח ידוע מראש, 

בכס, והתאמתו לצרכים ספציפיים של השוכר, הסכמי השכירות למבים מסוג זה חתמים לתקופות ארוכות 

   וכוללים, בדרך כלל, אופציות לשוכר להארכת תקופת השכירות.

יצוין, כי חלק משוכרי החברה מבצעים על חשבום עבודות בשטחים המושכרים ומתאימים אותם לצורכיהם. 

ות אלו של הדיירים במושכרים מחזקות את הקשר שלהם למושכר ומפחיתות את השקעלהערכת החברה, 

  הכדאיות של דיירים אלו במעבר למושכר אחר.

(וחלקן אף  ים בתחום הכסים המיבים ובעות מחברות מובילות בארץ-למעלה ממחצית הכסותיה של גב

, EMC, פיליפס, יבמ, צים, מייקרוסופט, אלביט מערכות, איטלאמזון, אפל, כגון  ,מהמובילות בתחומן בעולם)

  , יאהו וגוגל. 12חברות מקבוצת ייר חדרה, שופרסל

  ומימושים ותמדייות רכיש .8.6

עה בקשר עם רכישות ומימושים וכל מקרה בחן לגופו, וכח ההזדמות העסקית שהוא ולחברה אין מדייות קב

  אותו (אם קיימים) וכיו"ב. , ייעודו, מיקומו, מצבו הפיזי, השוכרים המאכלסיםמביא עמו

  תחרות .8.7

סים המיבים היה בעיקר מקומית. דהייו, כמעט בכל אתר בארץ בו ים בתחום הכ-התחרות של גב -  כללי

רות מצידן של חברות אחרות אשר בבעלותן כסים מיבים ים, קיימת תח-קיימים כסים מיבים אשר בבעלות גב

  פי רוב לאותו ייעוד.- לבאותו אזור, אותם הן מבקשות להשכיר, ע

ה ארצית ספרוייקטים בפרי בעלותחברות גדולות הן כוללות מתחרותיה של החברה  -  מתחרים משמעותיים

בתחום הביה הייעודית מתחרותיה של החברה  ובהיקף גדול והן חברות קטות הפועלות באזור גיאוגרפי מסוים.

ים -ש לגביכן בכל אזור -זורית ולא כלל ארצית, ועלכאמור לעיל, התחרות היה א הן חברות יזמיות שוות.

  ם אין את היכולת להעריך את חלקה בשוק הכסים המיבים ביחס למתחריה.י-מתחרים מקומיים. לגב

ם התחרות האזורית האמורה לעיל באמצעות הגורמים אשר חלקם ים מתמודדת ע-גב - התמודדות עם התחרות

  כבר הוזכר לעיל, והמפורטים להלן: 

ים ממוקמים באזורי ביקוש מרכזיים מצידם של לקוחות תעשייתיים ככלל -רב הכסים המיבים של גבימ - מיקום

, כך באשר ים הרצליה צפון-ופארק גב ים בהרצליה פיתוח-ולקוחות מתעשיית ההייטק בפרט. כך באשר למרכז גב

. גם אתרי 'וכו הייחודי לכלל איזור הדרוםשבע, -ים גב בבאר-, פארק גבלפארק מתם, הייחודי לחיפה ואזור הצפון

                                                      

  מקבוצת אי די בי.   12
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התעשיה והלוגיסטיקה ממוקמים באזורים מבוקשים, בשל גישותם לעורקי תחבורה מרכזיים ולמלי ים ותעופה, 

 , לוד וכיו"ב. מודיעיןכגון מפרץ חיפה, קיסריה, 

עתירות ידע ומשרדים, ים, ובייחוד אלו המושכרים לחברות -רב הכסים המיבים של גביהעובדה שמ - פארקים

כמבה בודד, היה יתרון וסף, רק ממוקמים כחלק מפארק המספק ללקוחות החברה שירותים וספים, ולא 

  ים להתמודד מול מתחריה. -המסייע לגב

יעילים, מגווים וים מתן שירותי יהול -ריכוז כסים מיבים רבים בפארק עסקי אחד מאפשר לגב -  שירותי יהול

ים מעיקה את שירותי היהול בעצמה או באמצעות חברות בת, דבר המהווה יתרון וסף כלפי -ותי. גבבמחיר תחר

  השוכרים של הכסים המיבים, לאור העובדה שמולם עומדת כתובת אחת לכל דבר ועיין. 

הקיימת ים בתחום הבייה הייעודית מסייעים אף הם בתחרות -היסיון והמויטין שצברה גב - בייה ייעודית

  בשוק הכסים המיבים, ובייחוד בקרב שוכרים המחפשים אחר מבה ייעודי בלעדי להם. 

ים מקפידה על תכון הבייים באופן יעיל ואיכותי, תוך מתן דגש גם על המראה החיצוי של -גב - איכות הבייה

  הביין והאסתטיקה של הפארק כולו.  

ים -עמידה בהתחייבויותיה, איכות כסיה ואיתותה הפיסית יצרו לגב ים, הקפדתה על-יסיוה של גב - מויטין

  את המויטין לו היא זוכה כיום ויוצרים בטחון בקרב לקוחותיה.

 תמצית תוצאות הפעילות .9

 פרמטר
  לשה שסתיימה ביום

31.12.201831.12.2017 31.12.2016 
 ש"חבאלפי 

 442,352 469,021 480,949 סך הכסות הפעילות (מאוחד**)

2206,72 רווחים משערוכים (מאוחד***)  282,419 196,843 

 607,639 719,577 655,786 רווחי הפעילות (מאוחד) (*)

NOI כסים זהיםמ )Same Property NOI( מאוחד)** (  437,597 449,143 - 

NOI  כסים זהיםמ)Same Property NOI(  חלק)**793368 ) החברה,  359,962 - 

 415,065 439,423 451,372 (מאוחד****) NOIסה"כ 

 341,769 361,082 370,617 )החברה(חלק  NOIסה"כ 

  

  בתוספת רווחי שערוך וביכוי פחת. NOI* רווחי הפעילות כוללים 

הכסות שכירות בחברה בשליטה  סכום זה כן כולל-סך ההכסות מפעילות כולל הכסות שכירות ודמי יהול. כמו** 

לפי א 11,595-ו 2017אלפי ש"ח בשת  11,805( 2018אלפי ש"ח בשת  11,409 משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי בסך

  .)2016ש"ח בשת 

אלפי ש"ח בשת  976 השווי המאזי בסך סך רווחי השיערוך כוללים רווח בחברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת*** 

  .)2016ש"ח בשת לפי א 336-ו 2017אלפי ש"ח בשת  2,643( 2018

אלפי  2,265-כ( 2018אלפי ש"ח בשת  2,308-כ המאוחד הופחתו מהוצאות האחזקה הוצאות פחת בסך NOI-לצורך ה**** 

לפי שיטת בגין חברה בשליטה משותפת המוצגת  NOIבטבלה כולל  NOI-ה ).2016בשת  ש"חאלפי  4,269-כו 2017ש"ח בשת 

הקיטון  .)2016ש"ח בשת לפי א 9,475-ו 2017אלפי ש"ח בשת  9,425( 2018אלפי ש"ח בשת  9,162 השווי המאזי בסך

   .2017בהוצאות הפחת ובע מסיווג מרכז הקוגרסים מרכוש קבוע לדל"ן להשקעה במהלך שת 

 יםבפרק א' לדוח תקופתי זה, כולל יםהמופיעהטבלאות כלל התוים ו, דל"ן להשקעהטיוטת תקות בהתאם להוראות 

  תוי חברות בשליטה משותפת, המוצגות לפי שיטת השווי המאזי.
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 אזורים .10

בתחום הכסים המיבים, פרוסה בכל רחבי הארץ. לצורך פעילותה של החברה לדוח זה לעיל,  8.4כאמור בסעיף 

    :זורים עיקריים, חילקה החברה את כסיה לשלושה אדוח זה

מ"ר, הפזורים במפרץ חיפה, חיפה,  ףאל 418-יש לחברה כסים מיבים בהיקף כולל של כ בצפון הארץ -  צפון הארץ

אלף  285-כולל של כעיקרי שטח להקמת בוסף, לחברה עתודות קרקע באיזור זה וקיסריה.  , עפולהטירת הכרמל

הייעודים של כסים אלו מגווים, וכך גם השוכרים היושבים בהם. באיזור זה יש לציין את פארק מתם,  מ"ר.

הפארק הלוגיסטי במפרץ  ,(כמפורט להלן) כס מהותי מאוד של החברה שהיובמבואותיה הדרומיים של חיפה, 

  .באויברסיטת חיפה IBMוכן בית חיפה, 

גרפי זה, מצויים ואלפי מ"ר, הכלולים באיזור גיא 421- בהיקף כולל של כ המיבים של החברה, כסיה - מרכז הארץ

ס ציוה. בוסף, לחברה עתודות קרקע ויעקב -אביב, חולון, רחובות, לוד, מודיעין, ראש העין, באר- בהרצליה, תל

של הכסים . גם באיזור זה, הפיזור בין הייעודים השוים אלף מ"ר 67-כולל של כעיקרי שטח להקמת  ברחובות

מאוד של  יםמהותי יםכס - ים הרצליה צפון-ואת פארק גב ים הרצליה-הוא גדול. איזור זה כולל את מרכז גב

 .  (כמפורט להלן) החברה

החל  יבה.ושבע - באראלפי מ"ר, ב 80-הארץ יש לחברה כסים מיבים בהיקף כולל של כ בדרום - דרום הארץ

ים גב -חברת גב המוחזקות על ידי( שבע- קע להקמת כסים מיבים בבאר, החברה מחזיקה עתודות קר2011משת 

 .אלף מ"ר 105-של כעיקרי כולל ) בשטח בע"מ

 
 לשה שסתיימה ביום

 31.12.2016 31.12.201831.12.2017משתים
    כלכליים משתים 

 301.2 317.1 336.1  )* (מליארד $)PPPתוצר מקומי גולמי (
 PPP*( ($)  37,856 36,405 35,260תוצר לפש (

PPP*(  6.0% 5.3% %5.1שיעור צמיחה בתוצר המקומי (  
PPP*(  %4.0שיעור צמיחה בתוצר לפש (  %3.2  %3.0  
%3.2  **צמיחה במוחי תוצר ריאלי  %3.5  %4.0  

%4.3  ***שיעור אבטלה  4.0% 4.3% 
%0.8  שיעור איפלציה****  0.4% -0.2% 

צמוד התשואה על חוב ממשלתי לא 
%2.3  לטווח ארוך*****  1.6% 2.2% 

התשואה על חוב ממשלתי צמוד לטווח 
%0.5  ארוך*****  0.3% 0.6% 

דירוג חוב ממשלתי מקומי לטווח 
  ארוך******

AA-/stable A+/stable A+/stable 

דירוג חוב ממשלתי חו"ל לטווח 
  ארוך******

AA-/stable A+/stable A+/stable 

ביחס לדולר ליום שע"ח מטבע מקומי 
 3.845 3.467 3.748  ש"ח/דולר -האחרון של השה 

-  בכתובת 8201 על פירסום של קרן המטבע הבילאומית מאוקטובר ) מבוססיםPPPתוי התוצר (* 
http://www.imf.org - 8October 201 World Economic outlook database.    

  . התוצר המקומי והתוצר המקומי הגולמי לפש לקחו מהאתר ותוי הצמיחה חושבו על פי וסחה מקובלתתוי 
  .2016-2017עודכו גם תוי השים  2018יצויין כי בשת 

הודעה לעיתוות אומדים מוקדמים לחשבוות הלאומיים  -לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ה צמיחה בישראל לפי** 
  .7201 שתו גם תוי כעוד 8201. בשת http://www.bea.gov.il, 8201לשת 

, תוים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שיעור האבטלה*** 
  . ov.ilhttp://www.cbs.g, 8201ולשת 

, 15.1.2019מיום  הודעה לעיתוות, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) "בגין"(מדד שיעור איפלציה **** 
http://www.cbs.gov.il. 

   ,http://www.boi.org.ilתוים וסטטיסטיקה:  אתר בק ישראלפי -על -תשואה על חוב ממשלתי ***** 
  .http://www.standardandpoors.comבכתובת :  S&P****** לפי דוח דירוג 
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 פילוחים .11

 פילוח שטחים לפי אזורים ושימושים .11.1

 פילוח שטחי דל"ן מיב לפי אזורים ושימושים, ליום 31.12.2018

 
 אזורים

שימושים
  

הייטק
 ומשרדים 

תעשיה
 ולוגיסטיקה

מסחר 
 וקוגרסים

חיוים
 ושירות*

אחוז מסך  סה"כ
שטח 
 הכסים

  
 במ"ר

 צפון
 45.5% 418,384 102,363 36,881 105,304 173,836 במאוחד

חלק 
 35.5% 268,566 51,284 24,584 104,950 87,748 החברה

 מרכז
 45.8% 421,375 142,613 12,235 99,527 167,000 במאוחד

חלק 
 55.7% 421,375 142,613 12,235 99,527 167,000 החברה

 דרום
 8.7% 79,601 3,030 3,106 31,736 41,729 במאוחד

חלק 
 8.8% 66,796 2,219 2,275 31,736 30,566 החברה

 סה"כ
 100% 919,360 248,006  52,222 236,567 382,565 במאוחד

חלק 
 100% 756,737 196,116 39,094 236,213 285,314 החברה

אחוז מסך 
שטח 
 הכסים

  100% 27.0% 5.7% 25.7% 41.6% במאוחד
חלק 
  100% 25.9% 5.2% 31.2% 37.7% החברה

  

 פילוח שטחי דל"ן מיב לפי אזורים ושימושים, ליום 31.12.2017

 
 אזורים

שימושים
  

הייטק
 ומשרדים 

תעשיה
 ולוגיסטיקה

מסחר 
 וקוגרסים

חיוים
 ושירות*

אחוז מסך  סה"כ
שטח 
 הכסים

  
 במ"ר

 צפון
 47.3% 421,634 102,477 36,881 108,554 173,722 במאוחד

חלק 
 37.1% 271,816 51,341 24,584 108,200 87,691 החברה

 מרכז
 45.5% 405,737 134,420 12,485 99,512 159,320 במאוחד

חלק 
 55.3% 405,737 134,420 12,485 99,512 159,320 החברה

 דרום
 7.2% 64,433 3,030 1,380 31,621 28,402 במאוחד

חלק 
 7.6% 55,655 2,219 1,011 31,621 20,804 החברה

 סה"כ
 100.0% 891,804 239,927  50,746 239,687 361,444 במאוחד

חלק 
 100.0% 733,208 187,980 38,080 239,333 267,815 החברה

אחוז מסך 
שטח 
 הכסים

  100.0% 26.9% 5.7% 26.9% 40.5% במאוחד
חלק 
  100.0% 25.6% 5.2% 32.6% 36.6% החברה

 

  * בכל מקום בדוח זה המוח "שירות" משמעו שטחי מחסים, שטחי שירות וכיו"ב שטחים לווים לשטחים העיקריים. 

ר בלוד של חברה אלף מ" 19-כ יםכולל ים המפורטים לעילהשטח. מ"ר 9,100-ים מסתכם בכ-השירות בגבסך שטחי 
   .בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי
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 פילוח שווי הוגן לפי אזורים ושימושים .11.2

 פילוח שווי דל"ן מיב לפי אזורים ושימושים, ליום 31.12.2018

 
 אזורים

 שימושים:
 

 הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

  מסחר
 וקוגרסים

  חיוים
אחוז מסך  סה"כ ושירות

שווי 
 באלפי ש"ח הכסים

 צפון

 40.8% 2,380,606 220,322 183,297 413,115  1,563,872 במאוחד

 30.1% 1,454,216 110,382 147,215 413,115 783,504 חלק החברה

 מרכז

 51.5% 3,003,567 298,462 230,217 *598,360  *1,876,528  במאוחד

 62.3% 3,003,567 298,462 230,217 598,360  1,876,528 ק החברהחל

 דרום

 7.7% 451,850 2,886 25,417 132,684 290,863 במאוחד

 7.6% 366,473 2,114 18,618 132,684 213,057 חלק החברה

 סה"כ

 100.0% 5,836,023 521,670 438,931 1,144,159 3,731,263 במאוחד

 100.0% 4,824,256 410,958 396,050 1,144,159 2,873,089 חלק החברה

אחוז 
מסך 
שטח 
 הכסים

  100.0% 8.9% 7.5% 19.6% 64.0% במאוחד

  100.0%  8.5% 8.2% 23.7% 59.6% חלק החברה

  ש"ח שייכים לחברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי. מליון -109כסים בשווי כ -* מתוך ה"ל 
  

 פילוח שווי דל"ן מיב לפי אזורים ושימושים, ליום 31.12.2017

 
 אזורים

 שימושים:
 

 הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

  מסחר
 וקוגרסים

  חיוים
אחוז מסך  סה"כ ושירות

שווי 
 באלפי ש"ח הכסים

 צפון

 41.7% 2,351,147 220,723 173,865 419,423  1,537,136 במאוחד

 30.9% 1,439,867 110,582 139,756 419,423 770,106 חלק החברה

 מרכז

 52.2% 2,939,948 284,303 230,630 *597,092  *1,827,923  במאוחד

 63.0% 2,939,948 284,303 230,630 597,092 1,827,923 ק החברהחל

 דרום

 6.1% 343,993 2,886 12,216 129,866 199,025 במאוחד

 6.1% 286,714 2,114 8,948 129,866 145,786 חלק החברה

 סה"כ

 100.0% 5,635,088 507,912 416,711 1,146,381 3,564,084 במאוחד

 100.0% 4,666,529 396,999 379,334 1,146,381 2,743,815 חלק החברה

אחוז 
מסך 
שטח 
 הכסים

  100.0% 9.0% 7.4% 20.3% 63.3% במאוחד

  100.0%  8.5% 8.1% 24.6% 58.8% חלק החברה

 

  לחברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי.מליון ש"ח שייכים  -105כסים בשווי כ -מתוך ה"ל  *
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 לפי אזורים ושימושים NOIפילוח  .11.3

, והוא כולל הכסות מהשכרת דל"ן להשקעהטיוטת תקות בטבלאות להלן חושב בהתאם להוראות  NOI-ה

  מבים והכסות מדמי יהול, ביכוי הוצאות אחזקת כסים (לא כולל פחת).

 831.12.201לפי אזורים ושימושים, לשה שסתיימה ביום  NOIפילוח 

 
 אזורים

שימושים:
  

 הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

מסחר
 וקוגרסים

  חיוים
 ושירות

 אחוז  סה"כ 
  

 באלפי ש"ח

 צפון

 43.0% 194,312 21,385 16,062 32,595 124,270  במאוחד

 31.9% 118,285 10,714 12,566 32,532 62,473 חלק החברה

 מרכז

 50.6% 228,289 25,503 16,640 49,457 136,689 במאוחד

 61.6% 228,289 25,503 16,640 49,457 136,689 חלק החברה

 דרום

 6.4% 28,771 1,017 946 11,094 15,714 במאוחד

 6.5% 24,043 745 693 11,094 11,511 חלק החברה

 סה"כ

 100.0% 451,372 47,905 33,648 93,146 276,673 במאוחד

 100.0% 370,617 36,962 29,899 93,083 210,673 חלק החברה

מסך אחוז 
של  NOI-ה

  הכסים

  100.0% 10.6% 7.5% 20.6% 61.3% במאוחד

  100.0% 10.0% 8.1% 25.1% 56.8% חלק החברה

מליון ש"ח הובעים מחברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי, וכן  9.2-לעיל כולל כNOI -ה

  מליון ש"ח. 2.3בטרול פחת בסך 

  

 31.12.2017לפי אזורים ושימושים, לשה שסתיימה ביום  NOIפילוח 

 
 אזורים

שימושים:
  

 הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

מסחר
 וקוגרסים

  חיוים
 ושירות

 אחוז  סה"כ 
  

 באלפי ש"ח

 צפון

 43.0% 189,059 19,747 15,975 32,557 120,780  במאוחד

 32.0% 115,420 9,893 12,439 32,372 60,716 חלק החברה

 מרכז

 50.4% 221,541 24,980 16,339 47,773 132,449 במאוחד

 61.3% 221,541 24,980 16,339 47,773 132,449 חלק החברה

 דרום

 6.6% 28,823 1,063 445 11,245 16,070 במאוחד

 6.7% 24,121 779 326 11,245 11,771 חלק החברה

 סה"כ

 100.0% 439,423 45,790 32,759 91,575 269,299 במאוחד

 100.0% 361,082 35,652 29,104 91,390 204,936 חלק החברה

מסך אחוז 
של  NOI-ה

  הכסים

  100.0% 10.4% 7.5% 20.8% 61.3% במאוחד

  100.0% 9.9% 8.1% 25.3% 56.7% חלק החברה

מליון ש"ח הובעים מחברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי, וכן  9.4-לעיל כולל כNOI -ה

  מליון ש"ח. 2.3בטרול פחת בסך 
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 31.12.2016לפי אזורים ושימושים, לשה שסתיימה ביום  NOIפילוח 

 
 אזורים

שימושים:
  

 הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

מסחר
 וקוגרסים

  חיוים
 ושירות

 אחוז  סה"כ 
  

 באלפי ש"ח

 צפון
 43.2% 179,293 18,189 13,213 32,227 115,664 במאוחד

 32.2% 110,111 9,113 10,807 32,042 58,149 חלק החברה

 מרכז
 50.3% 208,654 23,109 16,618 43,866 125,061 במאוחד

 61.1% 208,654 23,109 16,618 43,866 125,061 חלק החברה

 דרום
 6.5% 27,118 1,016 374 11,739 13,989 במאוחד

 6.7% 23,004 744 274 11,739 10,247 חלק החברה

 סה"כ
 100.0% 415,065 42,314 30,205 87,832 254,714 במאוחד

 100.0% 341,769 32,966 27,699 87,647 193,457 חלק החברה

אחוז 
- המסך 
NOI  של

 הכסים

  100.0% 10.2% 7.3% 21.2% 61.3% במאוחד

  100.0% 9.6% 8.1% 25.7% 56.6% חלק החברה

מליון ש"ח הובעים מחברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי, וכן  9.5-לעיל כולל כNOI -ה

  מליון ש"ח. 4.3בטרול פחת בסך 

להלן, ביצעה  זהבפועל. לצורך חישוב התשואה בטבלה שבסעיף  NOI-התוים לעיל משקפים כאמור את ה

אילו היה מושכר במלואו  ,הפוטציאלי של הכס NOI-החברה מספר התאמות, כך שהתוים ייצגו את ה

 NOI-לתקופה שלמה, והשטחים הפויים בו היו מושכרים במחירים ריאליים. הטבלאות להלן מציגות את ה

  לאחר התאמות כאמור:המייצג, 

  

 831.12.201מייצג לפי אזורים ושימושים, לשה שסתיימה ביום  NOIפילוח 

 
 אזורים

שימושים:
  

הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

  מסחר
 וקוגרסים

 חיוים
 ושירות

 אחוז  סה"כ 
  

 באלפי ש"ח

 צפון

 41.9% 197,353 23,605 16,234 32,595 124,919 במאוחד

 31.0% 119,808 11,826 12,652 32,532 62,798  החברהחלק 

 מרכז

 50.1% 235,739 26,273 17,198 49,457 142,811 במאוחד

 61.1% 235,739 26,273 17,198 49,457 142,811 החברהחלק 

 דרום

 8.0% 37,646 1,017 2,229 11,081 23,319 במאוחד

 7.9% 30,540 745 1,633 11,081 17,081 החברהחלק 

 סה"כ

 100.0% 470,738 50,895 35,661 93,133 291,049 במאוחד

 100.0% 386,087 38,844 31,483 93,070 222,690 החברהחלק 

אחוז 
מסך 
NOI 
  מייצג

  100.0% 10.8% 7.6% 19.8% 61.8% במאוחד

  100.0% 10.1% 8.1% 24.1% 57.7% החברהחלק 
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 31.12.2017מייצג לפי אזורים ושימושים, לשה שסתיימה ביום  NOIפילוח 

 
 אזורים

שימושים:
  

הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

  מסחר
 וקוגרסים

 חיוים
 ושירות

 אחוז  סה"כ 
  

 באלפי ש"ח

 צפון

 43.1% 196,359 23,793 15,975 33,304 123,287 במאוחד

 32.0% 119,450 11,920 12,439 33,119 61,972  החברהחלק 

 מרכז

 50.4% 229,353 24,805 16,953 49,035 138,560 במאוחד

 61.4% 229,353 24,805 16,953 49,035 138,560 החברהחלק 

 דרום

 6.5% 29,823 1,063 1,063 11,472 16,225 במאוחד

 6.6% 24,914 779 778 11,472 11,885 החברהחלק 

 סה"כ

 100.0% 455,535 49,661 33,991 93,811 278,072 במאוחד

 100.0% 373,717 37,504 30,170 93,626 212,417 החברהחלק 

אחוז 
מסך 
NOI 
  מייצג

  100.0% 10.9% 7.5% 20.6% 61.0% במאוחד

  100.0% 10.0% 8.1% 25.1% 56.8% החברהחלק 

  

  

 631.12.201מייצג לפי אזורים ושימושים, לשה שסתיימה ביום  NOIפילוח 

 
 אזורים

שימושים:
  

הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

  מסחר
 וקוגרסים

 חיוים
 ושירות

 אחוז  סה"כ 
  

 באלפי ש"ח

 צפון

 42.3% 189,660 18,786 15,445 32,227 123,202 במאוחד

 31.2% 115,186 9,412 11,806 32,042 61,926  החברהחלק 

 מרכז

 50.7% 227,409 23,999 16,928 49,427 137,055 במאוחד

 61.6% 227,409 23,999 16,928 49,427 137,055 החברהחלק 

 דרום

 7.0% 31,382 1,016 1,128 13,099 16,139 במאוחד

 7.2% 26,297 744 802 12,999 11,752 החברהחלק 

 סה"כ

 100.0% 448,451 43,801 33,501 94,753 276,396 במאוחד

 100.0% 368,892 34,155 29,536 94,468 210,733 החברהחלק 

אחוז 
מסך 
NOI 
  מייצג

  100.0% 9.8% 7.5% 21.1% 61.6% במאוחד

  100.0% 9.3% 8.0% 25.6% 57.1% החברהחלק 
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 והפסדי שערוך לפי אזורים ושימושיםפילוח רווחי  .11.4

 831.12.201פילוח רווחי שערוך לפי אזורים ושימושים, לשה שסתיימה ביום 

 
 אזורים

שימושים:
  

 הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

מסחר
 וקוגרסים

חיוים 
 ושירות

אחוז מסך  סה"כ 
רווחי 
 באלפי ש"ח השערוך

 32.2% 66,476 )553( 8,397 5,850 52,782 במאוחד צפון

 21.8% 38,613 )277( 6,596 5,850 26,444 החברהחלק 

 63.9% 132,132 30,215 )3,162( 2,104 102,975 במאוחד מרכז

 74.7% 132,132 30,215 )3,162( 2,104 102,975  החברהחלק 

 3.9% 8,114 31 90 1,875 6,118  במאוחד דרום

 3.5% 6,242 22 63 1,875 4,282 החברהחלק 

 100.0% 206,722 29,693 5,325 9,829 161,875  במאוחד סה"כ

 100.0% 176,987 29,960 3,497 9,829 133,701 החברהחלק 

אחוז מסך 
רווחי 
 השערוך

  100.0% 14.3% 2.6% 4.8% 78.3% במאוחד

  100.0% 16.9% 2.0% 5.6% 75.5% החברהחלק 

 125-מליון ש"ח), שערוך כסים בהקמה (כ 44-כוללות הכסות בגין שערוך כסים מיבים (כ 2018ההכסות בסעיף זה בשת 

מליון ש"ח  1-מליון ש"ח). ההכסות כוללות סך של כ 37-מליון ש"ח) ושערוך קרקעות המיועדות להקמת כסים מיבים (כ

  בגין חברה בשליטה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזי.

  

 731.12.201שערוך לפי אזורים ושימושים, לשה שסתיימה ביום פילוח רווחי 

 
 אזורים

שימושים:
  

 הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

מסחר
 וקוגרסים

חיוים 
 ושירות

אחוז מסך  סה"כ 
רווחי 
 באלפי ש"ח השערוך

 61.2% 172,902 6,580 3,050 22,017 141,255 במאוחד צפון

 48.4% 97,712 3,297 1,628 22,017 70,770 החברהחלק 

 29.5% 83,443 7,942 5,274 12,200 58,027 במאוחד מרכז

 41.3% 83,443 7,942 5,274 12,200 58,027  החברהחלק 

 9.3% 26,074 - )942( 8,309 18,707  במאוחד דרום

 10.3% 20,744 - )660( 8,309 13,095 החברהחלק 

 100.0% 282,419 14,522 7,382 42,526 217,989  במאוחד סה"כ

 100.0% 201,899 11,239 6,242 42,526 141,892 החברהחלק 

אחוז מסך 
רווחי 
 השערוך

  100.0% 5.1% 2.6% 15.1% 77.2% במאוחד

  100.0% 5.5% 3.1% 21.1% 70.3% החברהחלק 

-מליון ש"ח), שערוך כסים בהקמה (כ 205-כוללות הכסות בגין שערוך כסים מיבים (כ 2017ההכסות בסעיף זה בשת 

מליון  2.6 -מליון ש"ח). ההכסות כוללות סך של כ 40-מליון ש"ח) ושערוך קרקעות המיועדות להקמת כסים מיבים (כ 34.8

  ש"ח בגין חברה בשליטה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזי.
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 631.12.201שסתיימה ביום פילוח רווחי שערוך לפי אזורים ושימושים, לשה 

 
 אזורים

שימושים:
  

 הייטק
 ומשרדים

 תעשיה
 ולוגיסטיקה

מסחר
 וקוגרסים

חיוים 
 ושירות

אחוז מסך  סה"כ 
רווחי 
 באלפי ש"ח השערוך

 36.7% 72,166 563 7,961 277 63,365 במאוחד צפון

 23.3% 36,893 282 4,588 277 31,746 החברהחלק 

 55.3% 108,844 2,475 4,705 17,738 83,926 במאוחד מרכז

 68.7% 108,844 2,475 4,705 17,738 83,926  החברהחלק 

 8.0% 15,833 28 (89) 4,990 10,904  במאוחד דרום

 7.9% 12,580 20 (63) 4,990 7,633 החברהחלק 

 100.0% 196,843 3,066 12,577 23,005 158,195  במאוחד סה"כ

 100.0% 158,317 2,777 9,230 23,005 123,305 החברהחלק 

אחוז מסך 
רווחי 
 השערוך

  100.0% 1.6% 6.4% 11.7% 80.4% במאוחד

  100.0% 1.8% 5.8% 14.5% 77.9% החברהחלק 

- מליון ש"ח), שערוך כסים בהקמה (כ 145.6-כוללות הכסות בגין שערוך כסים מיבים (כ 2016ההכסות בסעיף זה בשת 

מליון  0.3-מליון ש"ח). ההכסות כוללות סך של כ 38.4-מליון ש"ח) ושערוך קרקעות המיועדות להקמת כסים מיבים (כ 5.8

 מליון ש"ח בגין מרכז 6.7-ערך בסך של כועליית ש"ח בגין חברה בשליטה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזי 

  .הקוגרסים, המסווג כרכוש קבוע

  לפי אזורים ושימושיםלחודש בפועל דמי שכירות ממוצעים למ"ר פירוט  .11.5

 חיוים** מסחר וקוגרסים תעשיה ולוגיסטיקה הייטק ומשרדים :שימושים

 אזורים
 לשה שסתיימה ביוםבש"ח,

31.12.18 31.12.1731.12.1831.12.1731.12.1831.12.17 31.12.18 31.12.17 
 20 20 39 40 26 26 56 57  צפון

 11-19 11-20 20-241 20-244 13-38 13-37 24-90 26-91  טווח*

 18 19 113 114 41 41 74 75 מרכז

 6-25 7-26 40-194 42-195 20-88 21-89 17-180 42-181  טווח*

 10 10 94 83 30 32 48 50 דרום

 9-10 9-10  45-116 54-123 16-36 16-37 43-65 43-66  טווח*

 בטיב הכס המושכר, בגילו, מהשוות , בין היתר,ובע , בכל האזורים ולכל השימושים,במחירי השכירותהטווח הרחב * 

  . , וכיו"ב פרמטרים שאים באים לידי ביטוי בטבלה זוברמת הגמר של הכסים השוים, אפילו באותו מבה

  שירות, שהים זיחים בהיקפם. ** התוים בטבלה זו אים כוללים התייחסות לשטחי 

 לפי אזורים ושימושיםממוצעים עורי תפוסה יפילוח ש .11.6

 וקוגרסים מסחר ולוגיסטיקה תעשיה משרדיםהייטק ו :שימושים

 אזורים

באחוזים
ליום 

31.12.2018 
לשת
2018 

לשת
2017 

ליום
31.12.2018 

לשת
2018 

לשת 
2017 

ליום
31.12.2018 

לשת 
2018 

לשת 
2017 

 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100%  צפון

 99% 99% 100% 99% 100% 100% 99% 98% 96%  מרכז

 52% 72% 85% 89% 98% 98% 97% 84% 88%  דרום

בדצמבר  31. ליום 98%-עמד על כ 2018ולשת  2018בדצמבר  31ם ושיעור התפוסה בכלל כסי החברה לי

  . 99% -עמד שיעור התפוסה בכלל כסי החברה על כ 2017ולשת  2017
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 מיבים לפי אזורים ושימושים מביםמספר פילוח  .11.7

 חיוים וקוגרסים מסחר ולוגיסטיקה תעשיה משרדיםהייטק ו:שימושים

 אזורים
ם:ולי

31.12.18 31.12.1731.12.1831.12.1731.12.1831.12.17 31.12.18 31.12.17 
 1 1 13 13 46 2644 26  צפון

 - - 1 1 42 42 24 23 מרכז

 - - - - 18 18 2 3 דרום

 1 1 14 14 106 104 52 52 סה"כ 

  אזורים ושימושיםשווי בסוף שה ולפי פילוח שיעורי תשואה ממוצעים בפועל לפי  .11.8

 וקוגרסים מסחר ולוגיסטיקה תעשיה  משרדיםהייטק ו :שימושים

 אזורים
לשה שסתיימה ביום

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 
 9.2% 8.8% 7.8% 7.9% 7.9% 7.9% צפון

 7.1% 7.2% 8.0% 8.3% 7.2% 7.3% מרכז

  3.6%  3.7% 8.7% 8.4% 8.1% 5.4%  דרום

עודכו בהתאם לשיוי בשווי ההוגן של הדל"ן להשקעה (ראו  2018תוי שיעורי התשואה הממוצעים לשת 

 בשה מסוימתבפועל  NOI-התוים לעיל משקפים את התשואה המתקבלת מחלוקת הלעיל).  11.3הסבר בסעיף 

תוי התשואה המתקבלים בחישוב האמור אים לוקחים בחשבון השפעות  .כון לסוף אותה שה בשווי הכסים

לכך, בחרה -יא התקופה וכן הכסות צפויות בגין שטחים פויים. אוכלסו במהלךהושלמו ושוות, כגון כסים ש

שיעור (" NOI-החברה להוסיף מידע בדבר שיעורי התשואה שהיו מתקבלים לאחר מספר התאמות לגבי ה

   .")תשואה מייצג

   :הין כדלקמןלשיעור התשואה המייצג ההתאמות שבוצעו 

- יב במהלך שכסים שהחלו לה סות בגיןתי של ההכהדיווח תוגילום ש.   

  . פוייםתוספת הכסה בגין כסים  -

  .השה (ואים כלולים בדל"ן להשקעה בתום השה)במהלך המיוחס לכסים שמכרו  NOI- הפחתת ה -

  

  פילוח שיעורי תשואה ממוצעים מייצגים לפי אזורים ושימושים:

  *סה"כ וקוגרסים מסחר ולוגיסטיקה תעשיה משרדיםהייטק ו:שימושים

 אזורים
ליום 

31.12.2018 
ליום 

31.12.2017 
ליום 

31.12.2018 
ליום 

31.12.2017 
ליום 

31.12.2018 
ליום 

31.12.2017 
ליום 

31.12.2018  
ליום 

31.12.2017  
 8.3% 8.3% 9.2% 8.9% 7.9% 7.9% 8.0% 8.0% צפון

 7.8% 7.8% 7.4% 7.5% 8.2% 8.3% 7.6% 7.6% מרכז

 8.7% 8.3% 8.7% 8.8% 8.8% 8.4% 8.2% 8.0%  דרום

 8.1% 8.1% 8.2% 8.1% 8.2% 8.2% 7.8% 7.8%  סה"כ

  * כולל גם את שיעורי התשואה הממוצעים המייצגים של שטחי החיוים והשירות של החברה.
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 הכסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .12

 

  תקופת הכרה בהכסה

  שוכריםה שלת אופציובהחת אי מימוש תקופ

הכסות מרכיבים 
(במיליוי קבועים 

  ש"ח)

הכסות 
מרכיבים 
  משתים*

מספר חוזים 
  מסתיימים

שטח שוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
  (באלפי מ"ר)

 40 26 - 115  1רבעון   2019שת 

 61 37 - 111  2רבעון   

 23 18 - 105  3רבעון   

 34 23 - 104  4רבעון   

  158 104 - 435  סה"כ  

 163 112 - 382  2020שת 

 125 74 - 290  2021שת 

 69 43 - 216  2022שת 

 388 112 - 664  ואילך 2023שת 

  903 445 - 1,987  סה"כ

החברה הכסות  בידי ההלת החברה לא מצוי מידע בוגע להכסות צפויות מרכיבים משתים. -* הכסות מרכיבים משתים 

משוכרי החברה רכיב משתה בשכר הדירה המשולם על ידיהם.  רק למיעוטיובהר כי  .הן בשיעור זיח משתים מרכיבים

לשכר הדירה הקבוע שעליהם  שהרכיב המשתה האמור מהווה רק תוספת, שמותית בתאים ואיה וודאית, מעל כיוון

 , ולכן הכסות החברה מרכיבים משתים, הןבפועל את התוספת הזו לשלם, הרי שמספר שוכרים קטן ביותר מגיע לשלם

  זיחות.

הטבלה לעיל איה כוללת הכסות צפויות בגין חוזים חתומים לשכירות בפרוייקטים שבהקמה. השטח הכלול 

  .2018בדצמבר  31 בטבלה זו מייצג את שטח הכסים המושכרים ליום
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 שוכרים עיקריים .13

ים בדוחות -או יותר מסך הכסות גב 10%ההכסות ממו היוו קופת הדיווח לא היה לחברה לקוח בודד אשר בת

- ישפיע באופן מהותי על תחום פעילות זה של גב וים שוכר בודד אשר אובד-המאוחדים. להערכת החברה אין לגב

ים מסיבה -ים תפסיק את התקשרותה עם גב-החברות השוכרות שטחים גדולים מגבאחת ים. מובן, כי במקרה בו 

ים מעריכה, לאור יסיון העבר, כי בשל מיקומם של -יגרום לירידה בהכסות של החברה. אולם, גב כלשהי, הדבר

הכסים המיבים ואיכותם, ירידה זו תהא זמית בלבד, עד אשר יימצא לשטחים שפוו שוכר חלופי. ה"ל היו 

ים בלבד ואין -ין הוא תלוי בגבים ודאות מלאה באשר להתקיימותו, שכן א-בגדר מידע צופה פי עתיד אשר אין לגב

  ים שליטה מלאה עליו.-לגב

 הפועלים בתחוםידי שוכרים -בעו מדמי שכירות המשולמים על 2018שת לים -מהכסותיה של גב 55%-כ כי יצוין

  .2017 תמהכסות החברה בש 54%לעומת , ההייטק

וכח תוים אלו, החברה עלולה להיות מושפעת ממשבר פוטציאלי בתחום ההייטק, משבר שעלול להביא לירידה 

  בביקושים, צמצום שטחים מושכרים, ואף פיוי מושכרים במקרה של הפסקת פעילות של חברות שוכרות.  

  חשיפה כאמור מצטמצמת, לאור האמור להלן: העם זאת, החברה בדיעה כי 

הפעילות בתחום ההייטק כוללת תחומים שוים ומגווים, וכך גם לקוחותיה של החברה העוסקים בתחום ראשית, 

זה. חלקם עוסקים בחומרה, חלקם בתוכה, חלקם בבטחון, חלקם באיטרט, מדיה ותקשורת, חלקם במערכות 

, בהכרח, משבר בתחומים מידע, חלקם במכשור רפואי וביוטכולוגיה, וכיו"ב. משבר באחד מהתחומים איו גורר

 וספים, ומשבר בכל התחומים גם יחד, משמעו משבר כללי במשק, או אז אין משמעות לחשיפה לעף כזה או אחר. 

שית, מרבית לקוחותיה של החברה, העוסקים בתחום ההייטק, הים חברות מבוססות, בילאומיות, ולא חברות 

  משבר.אפ) שהפגיעה בהן קשה יותר בעת - הזק (סטארט

. CLASS Aפי רוב הכסים הם באיכות גבוהה, -שלישית, גם בעת משבר, אין פגיעה בכס המיב עצמו, כאשר על

  הפגיעה, אם בכלל, היא פגיעה זמית, בהכסות החברה, שכן הכס ותר בבעלותה. 

שטות רגל, עומדות ולבסוף, יסיון העבר הוכיח, כי מרבית החברות הגדולות העוסקות בהייטק, כל עוד אין פו

בהתחייבויותיהן כלפי החברה, גם בעתות משבר. אפילו במקרה קיצוי, בו חברה הפסיקה את פעילותה בארץ עקב 

המשבר ופיתה את המושכר בו ישבה, המשיכה אותה החברה לשלם את דמי השכירות המוסכמים. כיוון שכך, 

  הסיכון מצטמצם לחוזים שמועד סיומם בעת המשבר. 

ו יש להוסיף את העובדה שמרבית חברות ההייטק משקיעות בעבודות הגמר במשרדיהן, על מת להתאים לכל אל

ידי מי מהחברות, עבודות הגמר שארות במושכר ויתן -את המושכר לצרכיהן. במקרה של עזיבת המושכר על

  להשכיר את השטח שהתפה בדמי שכירות שלא יפחתו מאלו ששילם השוכר שפיה.      
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 גילוי מצרפי -  בהקמהמיבים סים כ .14

 : באזור המרכזפרויקטים בשלבי הקמה  .14.1

פרויקט  -להקמתם של שי פרויקטים שוים באזור המרכז  ההחברה פעל, 2018בדצמבר  31כון ליום 

ToHa1 ,יין  , אשר הושלם לאחר תאריך הדוח הכספי,)50%(חלק החברה  אביב-תלבים -בפארק גב 2וב

לפרטים ים רחובות. -השלימה החברה את הקמתו של הביין הרביעי בפארק גב 2018במהלך שת . חולון

  לדוח הדירקטוריון. 1.3וספים ראו סעיף 

 : כסים בהקמה באזור המרכז, לפי שימושים
 לשה שסתיימה ביוםפרמטרים אזור 

31.12.18   731.12.1 1  631.12.1 2 
  אזור המרכז

הייטק  
  ומשרדים*

 

 2 2 2 מספר כסים בהקמה בתום השה
סה"כ שטחים בהקמה (מתוכן) בתום השה 

 62.5 64.5 60 (באלפי מ"ר)

סה"כ עלויות שהושקעו בשה השוטפת 
 76,685 80,052 133,547  (מאוחד) (באלפי ש"ח)

הסכום בו מוצגים הכסים בדוחות בתום השה 
 215,222 282,885 515,876  (מאוחד) (באלפי ש"ח)

תקציב הקמה בשה העוקבת (אומדן) (מאוחד) 
 116,600 133,000 115,066  (באלפי ש"ח)

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת 
עבודות ההקמה (מאוחד) (אומדן) לתום השה 

  (אלפי ש"ח) 
131,685 270,023 278,501 

שיעור מהשטח העילי הבה לגביו חתמו חוזי 
 - - 90% שכירות (%)

הכסה שתית צפויה מפרויקטים שיושלמו 
 50%בשה העוקבת ושחתמו בהם חוזים לגבי 
או יותר מהשטח (מאוחד) (אומדן) (באלפי 

 ש"ח)

48,352 ** ** 

  

ים -והביין הרביעי בפארק גב אביב-בתל ToHa1 -פרויקטים במרכז הארץ  שיעסקה החברה בהקמתם של  7201בשת  1

  . 2018החברה בשת  , אותו השלימהרחובות

-, והביין הרביעי בפארק גבאביב-בתל ToHa1 -עסקה החברה בהקמתם של ארבעה פרויקטים במרכז הארץ  2016בשת  2

ים רחובות, -מרכז לוגיסטי במודיעין וביין וסף בפארק גבאת הקמתם של השלימה החברה  2016רחובות. במהלך שת ים 

   כסים אלו אים כללים בטבלה לעיל.  .שילצד שלי 2015מהלך שת אשר מכר ב

  

עתידים  תוך אותם פרויקטים,מיועדים לשימוש של משרדים/הייטק; שטחים קטים מ וז בשורה* הפרויקטים הכלולים 

  לכלול שימוש מסחרי המיועד בעיקר לשרת את דיירי המשרדים.

  או יותר משטחי הפרויקטים הכלולים בטבלה זו. 50%לתום השה, טרם חתמו חוזים להשכרת  **
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  הצפוןפרויקטים בשלבי הקמה באזור  .14.2

, ים-פרויקט מתם - באזור הצפון  יםפרויקטשלושה של  םלהקמת פעלההחברה , 2018בדצמבר  31כון ליום 

ים מפרץ -בפארק גב 1; ומרכז לוגיסטי בחיפהבפארק מתם שיהם  ,שלב א' -ופרויקט מגדלי מתם מזרח 

  לדוח הדירקטוריון. 1.3. לפרטים וספים ראו סעיף חיפה

  :כסים בהקמה באזור הצפון, לפי שימושים
  לשה שסתיימה ביוםפרמטרים אזור 

31.12.2018131.12.2017 231.12.2016 
אזור הצפון  

  משרדים*
 

 1 1 2  מספר כסים בהקמה בתום השה
סה"כ שטחים בהקמה (מתוכן) בתום 

 11 12 54  השה (באלפי מ"ר)

סה"כ עלויות שהושקעו בשה השוטפת 
 1,032 14,250 35,662 (מאוחד) (באלפי ש"ח)

הסכום בו מוצגים הכסים בדוחות בתום 
 14,808 66,404 142,400  השה (מאוחד) (באלפי ש"ח)

תקציב הקמה בשה העוקבת (אומדן) 
 33,600 48,100 79,765 (מאוחד) (באלפי ש"ח)

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער 
להשלמת עבודות ההקמה (מאוחד) 

 (אומדן) לתום השה (אלפי ש"ח) 
207,536 50,936 58,326 

שיעור מהשטח הבה לגביו חתמו חוזי 
 - 100% 22%  שכירות (%)

הכסה שתית צפויה מפרויקטים 
העוקבת ושחתמו בהם שיושלמו בשה 

או יותר מהשטח  50%חוזים לגבי 
 (מאוחד) (אומדן) (באלפי ש"ח)

9,010 9,010 ** 

אזור הצפון  
  חיון
 

 1 - -  מספר כסים בהקמה בתום השה
סה"כ שטחים בהקמה (מתוכן) בתום 

 22   השה (באלפי מ"ר)

סה"כ עלויות שהושקעו בשה השוטפת 
 9,664   (מאוחד) (באלפי ש"ח)

הסכום בו מוצגים הכסים בדוחות בתום 
 9,664    השה (מאוחד) (באלפי ש"ח)

תקציב הקמה בשה העוקבת (אומדן) 
 29,000   (מאוחד) (באלפי ש"ח)

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער 
להשלמת עבודות ההקמה (מאוחד) 

 (אומדן) לתום השה (אלפי ש"ח) 
  30,581 

לגביו חתמו חוזי שיעור מהשטח הבה 
 -    שכירות (%)

הכסה שתית צפויה מפרויקטים 
שיושלמו בשה העוקבת ושחתמו בהם 

או יותר מהשטח  50%חוזים לגבי 
 (מאוחד) (אומדן) (באלפי ש"ח)

   ** 

אזור הצפון  
 לוגיסטיקה

 - -  1  מספר כסים בהקמה בתום השה
סה"כ שטחים בהקמה (מתוכן) בתום 

    7 מ"ר) השה (באלפי

סה"כ עלויות שהושקעו בשה השוטפת 
    255 (מאוחד) (באלפי ש"ח)

הסכום בו מוצגים הכסים בדוחות בתום 
    15,220  השה (מאוחד) (באלפי ש"ח)

תקציב הקמה בשה העוקבת (אומדן) 
    23,913 (מאוחד) (באלפי ש"ח)

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער 
להשלמת עבודות ההקמה (מאוחד) 

 (אומדן) לתום השה (אלפי ש"ח) 
23,913    

שיעור מהשטח הבה לגביו חתמו חוזי 
    100%  שכירות (%)

הכסה שתית צפויה מפרויקטים 
שיושלמו בשה העוקבת ושחתמו בהם 

או יותר מהשטח  50%חוזים לגבי 
 (באלפי ש"ח)(מאוחד) (אומדן) 

3,387    
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השלימה החברה את פרויקט הקמתו של שלב ג' במבה החיה העילי של פארק מתם, ועסקה בהקמתו של  2017בשת  1

לתכון ורישוי פרויקט וסף בפארק  2017בטבלה לעיל. כן פעלה החברה בשת אשר פירוט אודותם כלול ים, -פרויקט מתם

  . 2018במהלך שת  החלהמגדלי מתם מזרח שלב א', אשר הקמתו  -מתם 
  ים ושלב ג' במבה החיה העילי של פארק מתם.-פרויקט מתם -עסקה החברה בהקמתם של שי פרויקטים  2016בשת  2

  

עתידים  פרויקטים םתוך אותזו מיועדים לשימוש של משרדים/הייטק; שטחים קטים מ בטבלה* הפרויקטים הכלולים 

  מיועד בעיקר לשרת את דיירי המשרדים.הלכלול שימוש מסחרי 

  או יותר משטחי הפרויקטים הכלולים בטבלה זו. 50%לתום השה, טרם חתמו חוזים להשכרת ** 

  

  פרויקטים בשלבי הקמה באזור הדרום  .14.3

הביין הרביעי בפארק  - דרוםבאזור ה אחד של פרויקט ולהקמת פעלההחברה , 2018בדצמבר  31כון ליום 

לפרטים ים גב. - השלימה החברה את הקמתו של הביין השלישי בפארק גב 2018בתחילת שת . ים גב-גב

  לדוח הדירקטוריון. 1.3וספים ראו סעיף 

  :כסים בהקמה באזור הדרום, לפי שימושים
  לשה שסתיימה ביוםפרמטרים אזור 

31.12.2018131.12.2017 231.12.2016 
אזור הדרום  
  משרדים

 

 1 1 1  מספר כסים בהקמה בתום השה
סה"כ שטחים בהקמה (מתוכן) בתום 

51 13  השה (באלפי מ"ר)  15 

סה"כ עלויות שהושקעו בשה השוטפת 
 13,217 41,866 8,293  (מאוחד) (באלפי ש"ח)

הסכום בו מוצגים הכסים בדוחות בתום 
 18,616 71,026 13,249  השה (מאוחד) (באלפי ש"ח)

תקציב הקמה בשה העוקבת (אומדן) 
 52,500 35,327 42,000  (מאוחד) (באלפי ש"ח)

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער 
להשלמת עבודות ההקמה (מאוחד) 

 (אומדן) לתום השה (אלפי ש"ח) 
73,843 35,327 75,569 

שיעור מהשטח הבה לגביו חתמו חוזי 
%36 -  שכירות (%)  - 

הכסה שתית צפויה מפרויקטים 
שיושלמו בשה העוקבת ושחתמו בהם 

או יותר מהשטח  50%חוזים לגבי 
 (מאוחד) (אומדן) (באלפי ש"ח)

* * * 

  
  .2018ים גב, אשר הושלם בתחילת שת -גבעסקה החברה בהקמת הביין השלישי הפארק  2017בשת  1
  ים גב.-עסקה החברה בהקמת הביין השלישי בפארק גב 2016בשת  2

  או יותר משטחי הפרויקט הכלול בטבלה זו. 50%* לתום השה, טרם חתמו חוזים להשכרת 
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  גילוי מצרפי - להשקעה  קרקעות .15

  :קרקעות שסווגו כדל"ן להשקעה (מצרפי), לפי אזורים
 שה שסתיימה ביוםלמשתים אזור

31.12.2018 31.12.2017 
הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים (מאוחד)  צפון

 168,392 164,014   1(באלפי ש"ח)

  148  148   2סה"כ שטח הקרקעות (בדומים)
סה"כ זכויות בייה 

בקרקעות לפי תוכיות 
   מאושרות (באלפי מ"ר)

 255 260  3הייטק ומשרדים

  25  25  4מסחר וקוגרסים

(מאוחד)  צגות הקרקעות בדוחות הכספייםהסכום בו מו מרכז
 *205,970 61,393  (באלפי ש"ח)

 84 31  (בדומים) סה"כ שטח הקרקעות
סה"כ זכויות בייה 

ות לפי תוכיות בקרקע
 (באלפי מ"ר) מאושרות

 173 65  הייטק ומשרדים

 2 2  תעשיה ולוגיסטיקה

(מאוחד)  הקרקעות בדוחות הכספייםהסכום בו מוצגות  דרום
 55,925 50,684   5(באלפי ש"ח)

 72 60   6סה"כ שטח הקרקעות (בדומים)

סה"כ זכויות בייה 
בקרקעות לפי תוכיות 
 מאושרות (באלפי מ"ר)

 114 105  הייטק ומשרדים7

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים (מאוחד)  סה"כ
 430,287 276,091 (באלפי ש"ח)

 304 239  סה"כ שטח הקרקעות (בדומים)

סה"כ זכויות בייה עיקריות 
לפי תוכיות מאושרות 

  (באלפי מ"ר)

 542 430  הייטק ומשרדים
 2 2  תעשיה ולוגיסטיקה
 25 25  מסחר וקוגרסים

 569 457  סה"כ
  

  להלן).  16(ראו סעיף  2017בדצמבר  31המוחזקת למכירה כון ליום שהיתה * התוים במרכז כוללים קרקע 
    

  .2017בשת  אלפי ש"ח ,49295 -כ; 2018אלפי ש"ח בשת  93,937 -כ -חלק החברה  1

   .0182-2017ים דום בש 82 -כ -חלק החברה  2
  . 2017מ"ר בשת  ףאל 128 -כ; 2018בשת  ר"מאלפי  130 -כ -חלק החברה  3
  . 2018-2017ים בש ר"מאלפי  21 -כ -חלק החברה  4
  .2017בשת  אלפי ש"ח 40,965-כ; 2018בשת  ש"חאלפי  37,126 -כ -חלק החברה  5
   . 2017דום בשת  53-כ; 2018דום בשת  44 -כ -חלק החברה  6
  . 2017בשת מ"ר  אלף 84-כ; 2018בשת  מ"ראלפי  77 -כ -חלק החברה  7

 לדורות קרקעות מוחכרות

דום, אשר הוחכרו באמצע המאה  270- בוסף על המפורט בטבלה לעיל, לחברה כסים על קרקע בשטח כולל של כ

שה ומעלה, כאשר דמי  99שעברה לצדדים שלישיים, למטרות מסחר ותעשייה, לתקופות ארוכות ביותר, של 

הכסות מדמי חכירה או שכירות רה אין הוצאות בגין כסים אלו. לחבהחכירה שולמו במלואם מראש. לחברה אין 

בגין כסים אלו, וההכסות המזדמות, הובעות מדמי הסכמה להעברת זכויות או מדמי הסכמה להיתרי בייה, 

החזר אל מול הוצאות החברה הכרוכות בכך. אשר על כן, אין לכסים אלו ביטוי ברובן הין זיחות ביותר ומהוות 

  בטבלה דלעיל. 

יח"ד בקרית ים, אשר הוקמו על קרקע שבבעלותה הפרטית של  300-ים היה הבעלים ההיסטוריים של כ-בוסף, גב

שה ומעלה, כאשר דמי החכירה שולמו  99ים והוחכרו באמצע המאה שעברה לצדדים שלישיים לתקופות של -גב

רה אין הכסות מיח"ד לחבהחברה משמשת כחברה משכת ליח"ד אלו, ואין לה כל הוצאות בגין. במלואם מראש. 

הללו, וההכסות המזדמות הובעות ממכירת זכות הבעלות, מדמי הסכמה להעברת זכויות או מדמי הסכמה 

להרחבת הדירה, בקיזוז ההוצאות הכרוכות בהן, הן מזעריות ביותר. אשר על כן, אין לכסים אלו ביטוי בטבלה 

  המפורטת לעיל.
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 גילוי מצרפי -  כסים ורכישת מושמי .16

 תקופה (שה שסתיימה ביום)פרמטרים אזור
31.12.201831.12.2017 31.12.2016 

כסים  מרכז
 שמכרו

 1 1 1  מספר כסים שמכרו בשה 
תמורה ממימוש כסים שמכרו בשה 

 18,000  140,000  53,544 (מאוחד) (באלפי ש"ח)

שטח כסים שמכרו בשה (מאוחד) 
 4  49  7 (באלפי מ"ר)

NOI  (מאוחד) מכרוכסים ש של
 659 - - (באלפי ש"ח)

רווח שרשם בגין מימוש הכסים
 1,730  1,764  **693  *(מאוחד) (באלפי ש"ח)

כסים 
 שרכשו

 1*** - - מספר כסים שרכשו בשה
עלות כסים שרכשו בשה (מאוחד) 

 92,000   (באלפי ש"ח)

של כסים שרכשו (מאוחד)   NOI 
 7,640    (באלפי ש"ח)

שטח כסים שרכשו בשה (מאוחד) 
 20   (באלפי מ"ר)

כסים  דרום
 שמכרו

 - 1 -  מספר כסים שמכרו בשה 
תמורה ממימוש כסים שמכרו בשה 

  28,600  (מאוחד) (באלפי ש"ח)

שטח כסים שמכרו בשה (מאוחד) 
  8  (באלפי מ"ר)

NOI  כסים שלילי מכרו (מאוחד) שלש
  )227(  (באלפי ש"ח)

רווח שרשם בגין מימוש הכסים
  4,880   *(מאוחד) (באלפי ש"ח)

  
כלל בסעיפים הכסות אחרות  2018ובשת  2016-2017בשים  הרווח כלל בסעיף הכסות מעליית שווי דל"ן להשקעה* 

  .והוצאות אחרות

אלף  693הכירה החברה בסך של  2018מליון ש"ח. בשת  8-** הרווח הכולל מעסקת המימוש המפורטת בטבלה לעיל היו כ

    ש"ח מתוכו. 

רכשה החברה, ביחד עם שותף (בחלקים שווים), את מיותיו של צד ג', בעל  2016בשת בוסף על המפורט בטבלה לעיל, ** 

מ"ר חלק החברה),  600מ"ר עילי ( 1,200דום, עליו קיים מבה בשטח של  1.4-בשטח של כאביב -בתלהזכויות במגרש 

  "ח חלק החברה).   מליון ש 14.5ש"ח ( מליון 29-בתמורה לכ
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 התאמות הדרשות ברמת החברה .17

 התאמה לדוח על המצב הכספי (מאוחד) .17.1

 (באלפי ש"ח) (מאוחד) 
 ליום

31.12.2018 31.12.2017 
הצגה 
בדוח 
 תיאור
עסקי 
  התאגיד

  סה"כ כסים מיבים 
 5,635,088 5,836,023  ] 11.2[כפי שמוצג בעמודת "סה"כ" בטבלה בסעיף 

  סה"כ כסים מיבים בהקמה באזור המרכז 
  282,886  515,876  ] 14[כפי שמוצג בטבלה בסעיף 

  סה"כ כסים מיבים בהקמה באזור הצפון 
 66,404 157,620  ] 14[כפי שמוצג בטבלה בסעיף 

  סה"כ כסים מיבים בהקמה באזור הדרום 
 71,026 13,249  ] 14[כפי שמוצג בטבלה בסעיף 

  סה"כ קרקעות להשקעה באזור צפון 
 168,392 164,014 ] 14[כפי שמוצג בטבלה בסעיף 

  סה"כ קרקעות להשקעה באזור מרכז 
 205,970 61,393  ] 15[כפי שמוצג בטבלה בסעיף 

  סה"כ קרקעות להשקעה באזור דרום 
 55,925 50,684  ] 15[כפי שמוצג בטבלה בסעיף 

 6,485,691 6,798,859  סה"כ 

הוצאות ראשויות בגין פרויקטים  -התאמות אחרות   התאמות
 48,651 64,517  13שטרם יתן להם פרוט בטבלה בסעיף 

השקעות שכללו בפרויקט בהקמה  -התאמות אחרות 
 )45,580( -  במרכז, אשר כון למועד הדיווח היבו הכסות שכירות

דל"ן של חברות בשליטה משותפת  -התאמות אחרות 
 )109,800( )110,777(  המוצגות לפי שיטת השווי המאזי

 )106,729( )46,260(  סה"כ התאמות

 6,378,962 6,752,599 סה"כ אחרי התאמות

הצגה 
בדוח על 
המצב 
  הכספי

  5,815,575  6,001,339  סעיף דל"ן להשקעה בדוח על המצב הכספי 

 423,387 751,260  סעיף דל"ן להשקעה בהקמה בדוח על המצב הכספי 

"כסים מוחזקים  -כסים שכללו במסגרת רכוש שוטף 
 140,000 -  למכירה" בדוח על המצב הכספי 

  6,378,962  6,752,599 סה"כ

  



36  

  FFOהתאמה לרווחי  .17.2

לשה שסתיימה ביום 
31.12.201831.12.2017 31.12.2016 

 (באלפי ש"ח) (מאוחד בלתי מבוקר)
 458,592 466,158 342,723  רווח קי לשה (מאוחד)

     :התאמות

שיויים בערך של כסי דל"ן להשקעה, 
דל"ן להשקעה בהקמה, קרקעות וכסי 

  השקעה וספים
(205,745) )279,778(  (189,746) 

רווחים והפסדים הובעים ממכירת דל"ן 
להשקעה, דל"ן להשקעה בהקמה וכסי 

 השקעה וספים
- - - 

רווחים והפסדים הובעים ממסחר 
 - - -  בכסים

הוצאות או הכסות מס המתייחסות 
 11,402 3,287 825  למכירת כסים או ממסחר בכסים

 - - -  ירידת ערך מויטין או מויטין שלילי
שיויים בשווי הוגן מכשירים פיסיים 
 - - -  המדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד 
)IFRS3R(  - - - 

 47,437 64,349 47,321  מסים דחים בגין התאמות

התאמות המתייחסות לחברות כלולות או 
חברות בשליטה משותפת המוצגות 

  המאזיבהתאם לשיטת השווי 
(1,903) )10,245(  (8,413) 

התאמות המתייחסות לחלקן של הזכויות 
)49,021( (43,460)  שאין מקות שליטה ברווח קי   (65,889) 

⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼ ⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼ ⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼ ⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼ 
Funds From Operations) FFO (אליומי

 253,383 194,750 139,761  )1(לפי הוראות רשות י"ע 

    :התאמות וספות

ורישום ו"ה וביטול הוצאות מימון טו מר
)28,439( 48,467  ריבית בגין מכשירים פיסים  (12,456) 

 (2,034) 2,778 2,885  ואחרות הוצאות פחת

 (83,338) 23,458 16,550  המס(הכסות) התאמת הוצאות 

מתייחסות לחלקן של הזכויות ת הוהתאמ
)5,947( (8,195)  שאין מקות שליטה ברווח הקי  14,467 

⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼ ⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼ ⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼ ⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼ 
FFO  הלה (המיוחס לבעלילפי גישת הה

 170,022 186,600 199,468  המיות של החברה) 

FFO  221,444 241,568 251,123  )2(מאוחד 

  
איו מהווה מדד פיסי מבוסס כללי חשבואות מקובלים.  FFO :FFO-לגבי מדד ה SAB-6-99-גילוי בהתאם ל )1(

מדד זה מחושב בהתאם להחיות רשות יירות ערך. המדד מהווה רווח קי חשבואי לתקופה, בטרול הכסות 

מכירות כסים, פחת והפחתות וסוגי רווח , פעמיות (לרבות רווחים או הפסדים משערוכי כסים)והוצאות חד 

וספים. השימוש במדד זה מקובל לבחית ביצועיהן של חברות דל"ן מיב. ההתאמות הדרשות מהרווח 

  .לעיל החשבואי מפורטות בטבלה זו
)2( FFO  מאוחד - FFO הלה, בתוספת חלק הלפי גישת הה - FFO .ות שליטהן מקבגין זכויות שאי   
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18. יב  המבבהקמה מהותימ  

החברה מתמקדת, מזה שים רבות, בייזום פארקים עסקיים ותעשייתיים (לרבות משרדים)  .18.1

להשכרה, באזורי ביקוש מרכזיים בארץ. כיוון שכך, מרביתם המכרעת של כסי החברה 

מקובצים, מאז הקמתם, מבחיה גיאוגרפית, באופן שמחלק את כלל כסי החברה למספר אתרים 

ים עם אחרים הם בייים ייחודיים, אשר רכשו, או הוקמו, מרכזיים. כסים שאים מקובצ

 Tailorבמיקום פרד מאחרים או לייעוד שוה מאחרים, ועיקרם פרויקטים ייעודיים שהוקמו 

Made וסף על סמיכותם הגיאוגרפית, - עבור שוכר מסוים. עלים פי רוב, בהמקובצים בכל המב

המבים, הייעוד שלהם ואיכות השוכרים בהם, אחד מאתרי החברה, דומים זה לזה. מאפייי 

  דומים אף הם, וכן הם מקבלים שירותי יהול משותפים.

, כפי שיובא להלן מהותיים מאודומבים מיבים מהותיים מבים מיבים לצורך הגילוי אודות 

בחה החברה את התוים בהתאם לאמור לעיל, והאתרים המדווחים בדוח תקופתי זה הם אלו 

דל"ן טיוטת תקות פי הקריטריוים שקבעו במסגרת -מהותיים מאוד עלמהותיים ושמצאו 

   .להשקעה

אותו החלה  אביב,-בתל ToHa1פרויקט  - להלן יוצג פירוט אודות מבה מיב מהותי בהקמה 

(לפרטים וספים ראו סעיף  2016קים, ביחד עם שותף (בחלקים שווים), במהלך שת החברה לה

   .לדוח הדירקטוריון) 1.3

 
  תוצרת הארץ שלב א'

  
  אביב-תל -מיקום הכס 
  2018 -תקופת דיווח 

  ש"ח -מטבע פעילות 
  50% -חלק החברה 

  שה

שיעור   )100%תוים כספיים (באלפי ש"ח) (
השלמה 

בתום 
השה 

 (הדסי) 

שיעור 
משטח 

הכס 
 ולגבי

חתמו 
חוזי 

שכירות 
  לסוף שה

עלות
מצטברת 

בתום 
  השה

  

  שווי הוגן ושערוכים
שווי הוגן

בתום 
  השה

ערך 
בספרים 

בתום 
  השה

רווחי
שערוך 
  בשה

2018  735,936  1,004,780  1,004,780  248,097  95%  92%  

2017  488,275  509,021  509,021  -  52%  -  

  2015-2010 - מועד רכישת הכס

  .שווי הוגן - שיטת הצגה בדוח מאוחד

    - הערכת שווי מהותית

  ; 31.12.18 - מועד הערכת שווי אחרוה

 ויהול לשמאות בחוג תעודה לימודי בוגררפאל קופורטי, בוגר הפקולטה לכלכלה באויברסיטת ת"א,  - מעריך השווי

אין הסכם , שותף במשרד שמאי מקרקעין; 1995, משמש כשמאי מקרקעין החל משת א"ת באויברסיטת מקרקעין

  שיפוי עם השמאי. 

  היוון הכסות.  - מודל הערכה

מליון ש"ח;  97-כ - מייצג  NOI; 100% -; שיעור תפוסה מייצג 7.25% -שיעור היוון  -  החות וספות בבסיס ההערכה

     על יתרת העלויות.   %10 -מרווח יזמי 

  .9201 יואר - מועד סיום ביה

מ"ר מיועדים למסחר והיתרה לשטחי הייטק  2,000-, מתוכם כלשיווק אלף מ"ר עילי 75-כ - ייעוד שטחי הכס

   קרקעי.-אלף מ"ר חיון תת 32-ומשרדים, וכן כ

  גמר לדיירים. מליון ש"ח (חלק החברה), כולל בגין עבודות 475-כ - ההשקעה הצפויהסך כל 
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ערך (דוחות -לתוספת השלישית לתקות יירות 2(פרטים לפי סעיף  יםהשווי החיצוי כימערי .18.2

  ) 1970-תקופתיים ומיידים), תש"ל

  מר משה פרידמן. ו מר אברהם כץ -מעריכי שווי חיצויים לכסי החברה  שיהחברה התקשרה עם 

שה בתחום שמאות המקרקעין והערכות השווי,  35- בעל יסיון של כ ההיז"ל,  מר כץ -  מר כץא. 

ידי מר כץ -וכיהן בעברו כיו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל. שיעור הכסים שהוערכו על

מסך כסי החברה בדוח על המצב הכספי המאוחד של  39%-, כ2018 בדצמבר 31מהווה, כון ליום 

כן הוא עוה על הגדרת "מעריך שווי מהותי מאוד", בהתאם לעמדת הסגל המשפטית -החברה, ועל

"גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין  2015ביולי  22של רשות יירות ערך מיום  105-30

  ו מהותיות מאוד לתאגיד" ("עמדת הסגל המשפטית"). תאגיד וגילוי בוגע למעריך שווי שהערכותי

. 2018 במרץ, התקשרה החברה עם מעריך השווי 2018 בשתלצורך הערכות השווי אשר ערכו 

החברה לא התחייבה לשפות את מר כץ בגין זקים שייגרמו לו כתוצאה משימוש החברה 

  ות השווי או בביצועי החברה. בהערכות השווי, ושכר טרחתו של מר כץ לא הותה בתוצאות הערכ

החברה בחרה להתקשר עם מר כץ בשל יסיוו הרב ומקצועיותו בתחום הדל"ן המיב בישראל, 

  אשר מעיקים לו את הכישורים הדרשים לקביעת השווי ההוגן של כסי החברה. 

תלות של מר כץ בחברה, שכן למיטב ידיעת החברה, אף אחת  התקיימההחברה סבורה כי לא 

  מהחזקות המצויות בסעיף ג' לחלק א' של עמדת הסגל המשפטית, איה מתקיימת.   

שים בתחום  27-מר פרידמן היו מהדס אזרחי, בוגר הטכיון, בעל יסיון של כ -  מר פרידמןב. 

ידי מר פרידמן מהווה, כון ליום -שמאות המקרקעין והערכות השווי. שיעור הכסים שהוערכו על

כן -מסך כסי החברה בדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה, ועל 32%-, כ2018 בדצמבר 31

  הוא עוה על הגדרת "מעריך שווי מהותי מאוד", בהתאם לעמדת הסגל המשפטית. 

. 2018 במרץ, התקשרה החברה עם מר פרידמן 2018 בשתלצורך הערכות השווי אשר ערכו 

זקים שייגרמו לו כתוצאה משימוש החברה  החברה לא התחייבה לשפות את מר פרידמן בגין

בהערכות השווי, ושכר טרחתו של מר פרידמן לא הותה בתוצאות הערכות השווי או בביצועי 

  החברה. 

החברה בחרה להתקשר עם מר פרידמן בשל יסיוו הרב ומקצועיותו בתחום הדל"ן המיב 

  בישראל, אשר מעיקים לו את הכישורים הדרשים לקביעת השווי ההוגן של כסי החברה. 

החברה סבורה כי לא מתקיימת תלות של מר פרידמן בחברה, שכן למיטב ידיעת החברה, אף אחת 

  יף ג' לחלק א' של עמדת הסגל המשפטית, איה מתקיימת.  מהחזקות המצויות בסע
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 מהותיים מאדמיב  גילוי לעיין פרוייקטי דל"ן .19

  פארק מתם -  Iכס  .19.1

  הצגת הכס .19.1.1

"), בעלת הזכויות בפארק מת"םמרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ (" - החברה היה בעלת השליטה במת"ם 

-מעלה מהדרומיים של חיפה. פארק מתם כולל לדום, הממוקם במבואות  224-המשתרע על שטח של כ

. הפארק כולל, בוסף, ושטחי שירות אלף מ"ר חיוים 95-אלף מ"ר וכ 161-מבים בשטח עילי של כ 20

  גם מספר בייים שמצאים בבעלות דיירי הפארק. 

 אשר הושכראלף מ"ר,  12-ים, בשטח עילי של כ-של פרויקט מתםה מת"ם להקמתו פעל 2018בשת 

הכולל שלב א',  -מזרח  פרויקט מגדלי מתם החלה מת"ם בהקמתו של ,כןכמו  .במלואו לחברת אמזון

מ"ר. זהו  אלף 16.5-קרקעית בשטח של כ-אלף מ"ר עילי ושטחי חיה תת 25-מבה עילי בשטח של כ

- אלף מ"ר עילי וכ 45-מגדלים בשטח כולל של כ שיהשלב הראשון בפרויקט אשר יכלול, עם השלמתו, 

   לדוח הדירקטוריון. 1.3סעיף  לפרטים וספים ראו אלף מ"ר שטחי חיה. 30.5

עוה על הגדרת  איו, כשלעצמו, מבה וכל ,בפרדבפארק  מבהל כהשווי ההוגן עשית בגין  הערכת

 כי, סבורה החברה ההלת. עם זאת, דל"ן להשקעהבטיוטת תקות מאוד", כהגדרתו  מהותימבה מיב "

איכות השוכרים בהם, יש ו, הייעוד שלהם מביםה מאפיייבפארק סגור,  הגיאוגרפית הסמיכותוכח 

יתן לגביהם גילוי  ומשכך", והחשופים לסיכוים דומים דומיםכלכליים לראות בהם כ"בעלי מאפייים 

   .אחד ככס בדוח זה,

ן עולות כדי הערכת שווי מהותית מאד בהתאם אישל הכסים בפארק, שוות השווי ההערכות , כי יובהר

, ולכן לא קיימת ")תקות הדוחות(" 1970 - לתקות דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל  (ט)ב 8הלתק

כסים השוים . הפארק מתם בהקשר של ,הערכת שווי מהותית מאד אחת, ולא מצורפת כזאת או בכלל

  .דל"ן להשקעהטיוטת תקות על פי  ,מקובצים ביחד לצרכי גילוי (בלבד) בפארק

 2018לדצמבר  31פירוט ליום  
 םפארק מת שם הכס:

 חיפה מיקום הכס:

פיצול לפי  - שטחי הכס 
 :שימושים

אלף  95-כ .הייטק ומשרדיםהשימוש העיקרי הוא למ"ר.  256,409
מ"ר  1,000-וכ ושטחי שירות, חיוים תת קרקעייםמשמשים למ"ר 

  מסחר.ל

 :בכסחזקה ההמבה 
  ,מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ - הפארק מצא בבעלות חברת מת"ם

  .50.1%בשיעור של ידי החברה -עלהמוחזקת 
חלק התאגיד האפקטיבי 

 בכס:
%50.1  

 בע"מ חיפהלהחברה הכלכלית   ציון שמות השותפים לכס:

 תאריך רכישת הכס:
מבה אחרון  .1999החברה בשת  ע"יחברת מת"ם רכשה השליטה ב

 .2017הושלם בשת בפארק 
 חכירה מהוות פירוט זכויות משפטיות בכס:
  רישום חלקי מצב רישום זכויות משפטיות:

  - ושאים מיוחדים:
שיטת הצגה בדוחות 

 הכספיים:
  מלא איחוד

זכויות ביה משמעותיות לא 
  מוצלות:

מיליון ש"ח, אשר איו כלל  92-אלף מ"ר עילי, בשווי של כ 170-כ
 בהגדרת "פארק מתם" לצורך הדיווח בסעיף זה.
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  תוים עיקריים .19.1.2

  

  . )100%תוים לפי
 2016שת  2017שת   2018שת  )50.1% - חלק התאגיד בכס 

 1,492,748 1,608,184 1,635,108  )ח"ששווי הוגן בסוף השה (באלפי 
 56,658 68,387 15,384  )ח"שרווחי שערוך (באלפי 

 99% 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע (%)
 233,685 255,895 255,396  שטחים מושכרים בפועל (מ"ר)

 119,423 126,149 130,763  )ח"שסה"כ הכסות (באלפי 
 53  55  55 )ח"ש(דמי שכירות ממוצעים למטר עילי (לחודש) 

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי בחוזים שחתמו בשה 
 62 59 62  ) ח"ש( 2 (לחודש)

NOI  117,603 123,970 128,375  )ח"ש(אלפי 
NOI  121,530 127,892 131,068  ) ח"ש(אלפי  1מותאם 
NOI  124,839 130,339 131,068  )ח"ש(אלפי  3מייצג 

 8.4% 8.1% 8.0%  (%)  4שיעור תשואה מייצג 
 7.9%  7.7%  7.8%  שיעור תשואה בפועל (%)

 8.1%  7.9%  8.0%  (%) 5שיעור תשואה מותאם 
 81  79  79  מספר שוכרים לתום שת דיווח

  במהלך השים המדווחות לא חל שיוי מהותי בהרכב הדיירים בפארק.  1
  בכל שה חותמת החברה על חוזים שוים בקשר עם כסים שוים, ברמות גמר שוות.  2
3 NOI  ה -מייצג-NOI  כס, וראו סעיףציאלי של הלעיל. 11.3הפוט  
  מייצג מחולק בשווי ההוגן. NOIשיעור תשואה מייצג =  4
  .2018-2017 יםשלב ג' בש -, ואת מבה החיה העילי 2016בשת  שיעור תשואה מותאם = כולל את פרויקט מגדלי מתם מערב 5

   פילוח מבה הכסות ועלויות .19.1.3

 2016שת  2017שת  2018שת)50.1%-התאגיד. חלק)100%תוים לפי 
 )ש"ח(באלפי  הכסות:

 101,526 106,548 108,703  קבועות -מדמי שכירות 
 246  228  199  משתות -מדמי שכירות 
 3,384  4,060  4,051  מדמי יהול

 14,267 15,313  17,809  מהפעלת חיוים
 119,423 126,149 130,763  סה"כ הכסות

    עלויות:
   2,388 2,179 1,820יהול, אחזקה ותפעול

 - - - פחת (ככל שרשם)
 1,820  2,179  2,388  סה"כ עלויות:

 117,603 123,970 128,375  רווח:
NOI:  128,375 123,970 117,603 

  בכס יםעיקרי יםשוכר .19.1.4

(תוים 
לפי 
100% .
חלק 

התאגיד 
 -בכס 
50.1%( 

שיעור משטח 
הכס המשויך 

לשוכר (%), 
 2018בשת 

האם 
מהווה 
שוכר 
 עוגן?

שיוך 
עפי 
של 
  השוכר

האם 
אחראי 

 20%-ל
או יותר 

מהכסות 
 הכס?

 תיאור הסכם השכירות
תקופת

ההתקשרות 
המקורית 
והתקופה 
שותרה 
 (שים)

אופציות 
להארכה 

 (שים)

מגון עדכון או הצמדה של 
 דמי השכירות

 פירוט
ערבויות 

(ככל 
 שקיימות)

ציון 
תלות 
 מיוחדת

שוכר
  א'

%18-כ  
 - - הצמדה למדד המחירים לצרכן * * כן הייטק לא מהשטח העילי

הסכמי שכירות שוים, לתקופות שכירות שוות, כשהראשוה בהן החלה מספר מבים שוים בפארק מתם, ב 4-שוכר שטחים בא' * שוכר 
  .2025בשת  עתידה להסתייםשל המאה הקודמת. תקופת השכירות  70-בשות ה
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  הכסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .19.1.5

 
לשה שתסתיים ביום 

31.12.2019 
לשה שתסתיים 

 31.12.2020ביום 
לשה שתסתיים 

 31.12.2021ביום 
לשה שתסתיים 

 31.12.2022ביום 

לשה שתסתיים 
 31.12.2023ביום 

 ואילך
 )50.1%. חלק התאגיד )100%תוים לפיח"שאלפי

מרכיבים 
 206,936 63,034 82,143 99,956 115,180 קבועים

מרכיבים 
 משתים

מרכיבים החברה הכסות  בידי ההלת החברה לא מצוי מידע בוגע להכסות צפויות מרכיבים משתים.
משוכרי החברה רכיב משתה בשכר הדירה המשולם על ידיהם.  רק למיעוטיובהר כי  .הן בשיעור זיח משתים

לשכר הדירה הקבוע  שהרכיב המשתה האמור מהווה רק תוספת, שמותית בתאים ואיה וודאית, מעל כיוון
את התוספת הזו, ולכן הכסות החברה בפועל  שעליהם לשלם, הרי שמספר שוכרים קטן ביותר מגיע לשלם

  זיחות. מרכיבים משתים, הן
 206,936 63,034 82,143 99,956 115,180  סה"כ

  השבחות ושיויים מתוכים בכס .19.1.6

, לגביהם יפורטו שלב א' -פרויקט מגדלי מתם מזרח ו ים-של פרויקט מתם תםהקמל תעלופמת"ם  ,כאמור לעיל

  .לדוח הדירקטוריון 1.3ראו סעיף  לפרטים וספים. להלן השבחות מתכוות בכסים

 ים-מתם מהות ההשבחה 
 מבה משרדים 

  שלב א' -מגדלי מתם מזרח 
  מבה משרדים

  מבה משרדים בשטח של  השטחים הוספים שיתווספו
  מ"ר עילי 12,000-כ

מ"ר  25,000-כמבה עילי בשטח של 
- קרקעית בשטח של כ-וחיה תת

  מ"ר.   16,600
הקמהבשלבי  סטטוטורימצב   בשלבי הקמה 

) ח"שתקציב הקמה (באלפי 
. חלק )100%תוים לפי 

 )50.1% - החברה

 224,439 78,964 כולל
יתרה מתוכת 

 192,271 15,265  שטרם הושקעה 

שיעור השטחים לגביהם חתמו הסכמים להשכרה 
%100  מתוך השטחים הוספים (עילי)  - 

מפרויקטים שיושלמו בשה ( NOI- תוספת צפויה ל
או יותר  50%העוקבת ושחתמו בהם חוזים לגבי 

  )50.1% -. חלק החברה 100%תוים לפי , מהשטח
0109,  - 

 בהקמה בהקמה  סטטוס ביצוע
9201שת  1רבעון  תאריך צפוי להשלמה 1202שת  4 רבעון   

  אין. -  מימון ספציפי .19.1.7

  אין. - שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בכס .19.1.8

  פרטים אודות הערכת השווי .19.1.9

, ובסה"כ בפרד מבה כלהשווי ההוגן של הכסים בפארק מתם עשית בגין  הערכתכאמור לעיל, 

שה.  40עד גיל הכסים ע בגין הכסים השוים בפארק.  שוות הערכות שווי -25ערכות כ

פרטית של כל כס, על שוכריו הערכות השווי עשות בשיטת היוון תזרים מזומים, לאחר בחיה 

    השוים, איכותו, שיעורי התפוסה השוים וכיו"ב.

  2016שת  2017שת   2018שת)50.1%-. חלק התאגיד בכס100%תוים לפי (
108,51,63  השווי שקבע (באלפי ש"ח)  1,608,184 1,492,748 

 אברהם כץ אברהם כץ אברהם כץ זהות מעריך השווי
 לא לא לא המעריך בלתי תלוי?האם 

 לא לא לא האם קיים הסכם שיפוי?
 30.6.2016 30.6.2017 30.4.2018 תאריך התוקף של הערכת השווי 

 היוון הכסות היוון הכסות היוון הכסות מודל הערכת השווי 
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  הפרמטרים העיקריים שלקחו לצורך הערכות השווי הם כדלקמן: 

מ"ר  אלף 256-) שלקח בחשבון בחישוב הכולל היו כGross Leasable Area) שטח בר השכרה (1(

ים  95-מתוך זה, כ .2017-2018 יםבשיושטחי שירות והיתרה משמשת ואלף מ"ר בשימוש לח

  בעיקר לשטחי משרדים והייטק.

  . 2017-2018 יםבש 100% -כהתפוסה הכללי בפארק עמד על  ) שיעור2(

בדומה , 2018בשת  ש"ח/מ"ר לחודש 55 - הם כעילי מ"ר מושכר ות הממוצעים לר) דמי השכי3(

בין היתר בהתאם לרמות . יש לציין כי טווח השוות של הכסים בפארק הוא גדול, 2017לשת 

דמי השכירות שלקחו בחשבון לצורך הגמר השוות, למצבו של המבה בו מצא המושכר וכיו"ב. 

הערכות השווי הים בהתאם לדמי השכירות הגבים בפועל, כאשר לשטחים פויים יוחסו הכסות 

  . ורמטיביותשכירות 

)4(NOI   תון זה עמד על  -מייצגת  131-כת  מיליון 130-כ, לעומת 2018מליון ש"ח בשש"ח בש

   שיוחסו לשטחים הפויים.ורמטיביות בתוספת הכסות  בפועל, -NOIתון זה התבסס על ה. 2017

יהול הפארק מתבצע באמצעות חברת שירותים מרכזית, בבעלותה של חברת מת"ם, בשיטת  )5(

COST .לקח בחשבון בהערכות השווי יהול כאמור לאהרווח מה .+  

 לעיל, והוא עמד על 19.1.2) באשר לשיעורי היוון מייצגים ממוצעים ראו כאמור בטבלה בסעיף 6(

  . 2017בשת  8.1%, לעומת 2018בשת  8.0%

בתשואה  0.1%שיוי של  - רגישות לשווי בהתאם לשיוי בשיעור ההיוון יתוח רגישות: (א) ) 7(

(ב)  ש"ח בשווי כלל כסי הפארק. מיליון 20-וצעת של הערכות השווי יגרום לשיוי של כהממ

בדמי השכירות הממוצעים למ"ר  5%-שיוי של כ -רגישות לשווי בהתאם לשיוי בדמי השכירות 

  ש"ח בשווי כלל כסי הפארק.  מיליון 82-עילי בפארק יגרום לשיוי של כ
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   פיתוחים הרצליה -מרכז גב -    IIכס .19.2

 הצגת הכס .19.2.1

ים הרצליה פיתוח, מתחם הממוקם באזור התעשייה של -ים היה בעלת הזכויות במרכז גב-גב

דום, והוא כולל  21- גבי מגרש בשטח של כ-וקם עלההרצליה פיתוח, לאורך כביש החוף. המרכז 

  .אלף מ"ר 61-קרקעי מקורה בשטח של כ-אלף מ"ר וחיון תת 53-שישה מבים בשטח עילי של כ

ים היה בעלת זכויות החכירה במרביתו של המתחם, למעט המבה השישי שלו, בו לחברה -גב

המתחם מיועד ברובו לתעשיות עתירות ידע מ"ר מתוכו בבעלות שותפים).  1,600-זכות בעלות (כ

מ"ר, המיועד למסחר וממוקם בקומות הקרקע של  5,000-ולמשרדים, למעט שטח עילי של כ

   שוים.המבים ה

עוה על הגדרת  איו, כשלעצמו, מבה כלו ,בפרד מבה כלהשווי ההוגן עשית בגין  הערכת

 החברה ההלתעם זאת,  .דל"ן להשקעהבטיוטת תקות מאוד", כהגדרתו  מהותימבה מיב "

איכות השוכרים בהם יש ו, הייעוד שלהם מביםה מאפייי, הגיאוגרפית הסמיכותוכח  כי סבורה

יתן  ומשכך", והחשופים לסיכוים דומים דומיםכלכליים כ"בעלי מאפייים אותם לראות 

  .אחד ככס לגביהם פירוט בדוח זה

אין עולות כדי הערכת שווי מהותית מאד בהתאם של המבים במרכז, שוות השווי ההערכות 

שווי מהותית מאד אחת, ולא מצורפת  , ולכן לא קיימת הערכתלתקות הדוחות (ט)ב 8הלתק

מקובצים ביחד  כסים השוים במרכז. הים הרצליה פיתוח-מרכז גב כזאת או בכלל בהקשר של

  .דל"ן להשקעהטיוטת תקות על פי  ,לצרכי גילוי (בלבד)

 2018לדצמבר31פירוט ליום 
ים הרצליה-מרכז גב  שם הכס:

 הרצליה  מיקום הכס:
 כסה .עיקרובמשרדים הייטק ומיועד לשימוש של  המתחםמ"ר.  113,642 שטחי הכס:

מ"ר לשימוש  5,000- קרקעי וכ-אלף מ"ר חיון תת 61-כולל שטח של כ
  .מסחרי

  בעלות חזקה בכס:המבה ה
חלק התאגיד האפקטיבי 

 בכס:
%100  

ציון שמות השותפים 
  לכס:

  לעיל).חלק לא מהותי בכס מצא בבעלות שותפים (ראו 

  . 1990שת של הקרקע ברכישה מקורית  תאריך רכישת הכס:
 .2008מבה אחרון הושלם בשת 

פירוט זכויות משפטיות 
  בכס:

  .בבעלותשעט חלק קטן (המבה האחרון) מ, לחכירה מהוות

מצב רישום זכויות 
  משפטיות:

  חלקי.

  אין. ושאים מיוחדים:
שיטת הצגה בדוחות 

 הכספיים:
 מלא איחוד

זכויות ביה משמעותיות 
  בלתי מוצלות:

  אין
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  תוים עיקריים .19.2.2

  . )100%תוים לפי
 2016שת  2017שת   2018שת  )100% - חלק התאגיד בכס 

 791,482  801,481  799,976  )ח"ששווי הוגן בסוף שה (באלפי 
 16,668 5,923 )6,993(  )ח"ששערוך (באלפי (הפסד) רווחי 

 99%  100%  100% ממוצע (%)שיעור תפוסה 
 113,276  113,120  113,479 שטחים מושכרים בפועל (מ"ר)

 66,205  66,723  66,652  )ח"שסה"כ הכסות (באלפי 
 81 84 85  )ח"ש(דמי שכירות ממוצעים למטר (לחודש) 

 8783 91  1)ח"שבשה (דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שחתמו 
NOI  61,515 61,878 61,573  )ח"ש(אלפי בפועל ומותאם 
NOI  61,724 62,265 62,422  2) ח"שמייצג (אלפי 

 7.8% 7.8% 7.8%  3שיעור תשואה מייצג (%) 
 7.8% 7.7% 7.8%  (%) ומותאם שיעור תשואה בפועל

 29 29 29 מספר שוכרים לתום שת דיווח
  בכל שה חותמת החברה על חוזים שוים בקשר עם כסים שוים, ברמות גמר שוות. 1
2 NOI  ה -מייצג -NOI  כס, וראו סעיףציאלי של הלעיל. 11.3הפוט  
  מייצג מחולק בשווי ההוגן. NOIשיעור תשואה מייצג =  3

  פילוח מבה הכסות ועלויות .19.2.3

  . )100%תוים לפי
 )100%  -חלק התאגיד בכס  

 2016שת   2017שת  2018שת

 (באלפי ש"ח) הכסות:
 52,123 52,778 52,959  קבועות -מדמי שכירות 
 - - - משתות -מדמי שכירות 
 972 1,103 978  מדמי יהול

 13,110 12,842 12,715  מהפעלת חיוים
 66,205 66,723 66,652  סה"כ הכסות

   עלויות:
   5,079 4,845 4,690יהול, אחזקה ותפעול

 - - - פחת (ככל שרשם)
 5,0794,845 4,690  סה"כ עלויות:

 61,515 61,878 61,573 רווח:
NOI: 61,573 61,878 61,515 

   בכס יםעיקרי יםשוכר .19.2.4

(תוים
לפי 
100% .
חלק 

התאגיד 
 -בכס 
100%( 

שיעור 
משטח 
הכס 

המשויך 
לשוכר 

 2015בשת 

האם 
מהווה 
שוכר 
 עוגן?

 שיוך
עפי 
של 
  השוכר

האם 
-אחראי ל

או  20%
יותר 

מהכסות 
 הכס?

 תיאור הסכם השכירות

תקופת 
 ההתקשרות
המקורית 

 שותרה והתקופה

אופציות 
 להארכה

מגון עדכון או 
הצמדה של דמי 

 השכירות

פירוט 
ערבויות 

(ככל 
 שקיימות)

ציון 
תלות 
 מיוחדת

%53-כשוכר א'  
 מהשטחים
 העיליים

שים 12 -במקור  כן הייטק לא  
.יםתיש- ותרו   

,63314 מדד המחירים לצרכן -  - 

  הכסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .19.2.5

 
לשה שתסתיים ביום 

31.12.2018 
לשה שתסתיים 

 31.12.2019ביום 
לשה שתסתיים 

 31.12.2020ביום 
לשה שתסתיים 

 31.12.2021ביום 

לשה שתסתיים 
 31.12.2022ביום 

 ואילך
)100%. חלק התאגיד )100%תוים לפיח"שאלפי

מרכיבים 
 81,386 22,752 25,370 53,257 60,373  קבועים

מרכיבים 
 משתים 

מרכיבים החברה הכסות  בידי ההלת החברה לא מצוי מידע בוגע להכסות צפויות מרכיבים משתים.
רכיב משתה בשכר הדירה המשולם על ידיהם. משוכרי החברה  רק למיעוטיובהר כי  .הן בשיעור זיח משתים

לשכר הדירה הקבוע  שהרכיב המשתה האמור מהווה רק תוספת, שמותית בתאים ואיה וודאית, מעל כיוון
בפועל את התוספת הזו, ולכן הכסות החברה  שעליהם לשלם, הרי שמספר שוכרים קטן ביותר מגיע לשלם

 זיחות. מרכיבים משתים, הן
 81,386 22,752 25,370 53,257 60,373 סה"כ
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  השבחות ושיויים מתוכים בכס .19.2.6

  .2019החברה איה מתכת השבחות ושיויים מהותיים בכס, הצפויים להתחיל עד תום שת 

  אין. -  מימון ספציפי .19.2.7

  אין. - שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בכס .19.2.8

 פרטים אודות הערכת השווי .19.2.9

 7במסגרת עשית  ים הרצליה פיתוח-השווי ההוגן של הכסים במרכז גב הערכתכאמור לעיל, 

. הערכות השווי עשות קרקעי-והחיון התת במרכזים השוים מבבגין ה ,הערכות שווי שוות

, על שוכריו השוים, במרכז מבהבשיטת היוון תזרים מזומים, לאחר בחיה פרטית של כל 

  שיעורי התפוסה השוים וכיו"ב. 

 2016שת   2017שת  2018שת100%-. חלק התאגיד בכס100%תוים לפי 
 791,482  801,481  799,976  )ח"שהשווי שקבע (באלפי 
 אברהם כץ אברהם כץ אברהם כץ זהות מעריך השווי

 לא לא לא האם המעריך בלתי תלוי?
 לא לא לא האם קיים הסכם שיפוי?

  30.6.2016  30.6.2017  30.4.2018 תאריך התוקף של הערכת השווי 
  היוון הכסות  היוון הכסות  היוון הכסות מודל הערכת השווי 

  : הפרמטרים העיקריים שלקחו לצורך הערכות השווי הם כדלקמן

אלף מ"ר  114-) שלקח בחשבון בחישוב הכולל היו כGross Leasable Area) שטח בר השכרה (1(

ים  61-כ. מתוך זה, 2017-2018 יםבשיומ"ר  5,000-שטחי שירות, כואלף מ"ר בשימוש לח

  לשימוש מסחרי והיתרה משמשת לשטחי משרדים והייטק.

  . 2017-2018 יםבש 100%עמד על שיעור של  במרכז) שיעור התפוסה הכללי 2(

 84, לעומת 2018ת בש ש"ח/מ"ר לחודש 85-) דמי השכירות הממוצעים למ"ר מושכר עילי הם כ3(

יש לציין כי קיימת שוות גדולה בדמי השכירות הגבים במרכז, . 2017ש"ח/מ"ר לחודש בשת 

הובעת, בין היתר, מההבחה בין מושכר ברמת מעטפת ומושכר ברמת גמר (ובין רמות גמר 

דמי השכירות שלקחו בחשבון לצורך הערכות השווי הים שוות), בין מסחר ומשרדים וכיו"ב. 

  פויים יוחסו הכסות שכירות ריאליות. ירות הגבים בפועל, כאשר לשטחים כבהתאם לדמי הש

)4(NOI   תון זה עמד על כ -מייצג-62 ת  מיליוןת בדומה ל 2018ש"ח בשתון זה התבסס 2017ש .

  שיוחסו לשטחים הפויים.ורמטיביות בפועל, בתוספת הכסות  NOI-על ה

 +.COST, בשיטת החברה) יהול הפארק מתבצע באמצעות חברת שירותים מרכזית, בבעלות 5(

  הרווח מהיהול כאמור לא לקח בחשבון בהערכות השווי. 

לעיל, והוא עמד על  19.2.2) באשר לשיעורי היוון מייצגים ממוצעים ראו כאמור בטבלה בסעיף 6(

  .  2017שת בדומה ל, 2018בשת  7.8%

בתשואה  0.1%שיוי של  - תוח רגישות: (א) רגישות לשווי בהתאם לשיוי בשיעור ההיוון ) י7(

. (ב) מרכזש"ח בשווי כלל כסי ה מיליון 10-הממוצעת של הערכות השווי יגרום לשיוי של כ
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בדמי השכירות הממוצעים למ"ר  5%-שיוי של כ -רגישות לשווי בהתאם לשיוי בדמי השכירות 

  . המרכזש"ח בשווי כלל כסי  מיליון 40-עילי בפארק יגרום לשיוי של כ

  

  ים הרצליה צפון-פארק גב -  IIIכס  .19.3

 הצגת הכס .19.3.1

ים הרצליה צפון, מתחם הממוקם באזור התעשייה של -ים היה בעלת הזכויות בפארק גב-גב

 וכן, מ"ר אלפי 77-מבים בשטח עילי של כ שישהל הרצליה פיתוח, לאורך כביש החוף. הפארק כול

  מ"ר. אלפי 54-בשטח של כ יםקרקעי- תת יםחיו

מ"ר,  4,700-של ככולל המתחם מיועד ברובו לתעשיות עתירות ידע ולמשרדים, למעט שטח עילי 

  המיועד למסחר וממוקם בקומות הקרקע של המבים השוים. 

עוה על הגדרת  איו, כשלעצמו, מבה כלו ,בפרד מבה כלהשווי ההוגן עשית בגין  הערכת

 החברה ההלתדל"ן להשקעה. עם זאת, בטיוטת תקות מאוד", כהגדרתו  מהותימבה מיב "

איכות השוכרים בהם יש ו, הייעוד שלהם מביםה מאפייי, הגיאוגרפית הסמיכותוכח  כי סבורה

יתן  ומשכך", והחשופים לסיכוים דומים דומיםכלכליים מאפייים לראות אותם כ"בעלי 

  .אחד סככ לגביהם פירוט בדוח זה

אין עולות כדי הערכת שווי מהותית מאד בהתאם , בפארקשל המבים שוות השווי הערכות ה

, ולכן לא קיימת הערכת שווי מהותית מאד אחת, ולא מצורפת (ט) לתקות הדוחותב 8הלתק

מקובצים ביחד  בפארקכסים השוים . הים הרצליה צפון-בפארק ג כזאת או בכלל בהקשר של

  .דל"ן להשקעהטיוטת תקות על פי  ,לצרכי גילוי (בלבד)

 2018לדצמבר  31פירוט ליום   
 ים הרצליה צפון-פארק גב  שם הכס:

 הרצליה  מיקום הכס:
משרדים הייטק ומיועד לשימוש של  המתחםמ"ר.  130,767 שטחי הכס:

- וכ יםאלף מ"ר חיו 54-של כ יםכולל שטח כסה .עיקרוב
  .מ"ר לשימוש מסחרי 4,700

 בעלות  חזקה בכס:המבה ה
%100 חלק התאגיד האפקטיבי בכס:  

 אין.  ציון שמות השותפים לכס:
 .2015מבה אחרון הושלם בשת  .2013 - 1970בין השים   תאריך רכישת הכס:

  בעלות.  פירוט זכויות משפטיות בכס:
  רישום בטאבו.  מצב רישום זכויות משפטיות:

  אין. ושאים מיוחדים:
 מלא איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים:

  אין  זכויות ביה משמעותיות בלתי מוצלות:
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  תוים עיקריים .19.3.2

 2016שת  2017שת   2018שת )100%-. חלק התאגיד בכס)100%תוים לפי
 1,067,138 1,132,211 1,146,120  )ח"ששווי הוגן בסוף שה (באלפי 

 37,755 62,479 13,596  )ח"שרווחי שערוך (באלפי 
 97% 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע (%)

 129,191  130,767  130,765  שטחים מושכרים בפועל (מ"ר)
 77,119  87,059  91,705  )ח"שסה"כ הכסות (באלפי 

 79 83 84  )ח"ש(דמי שכירות ממוצעים למטר (לחודש) 
דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שחתמו 

 90 81 80  1) ח"ש(בתקופה 

NOI  72,243 81,586 85,982  )ח"ש(אלפי 
NOI  83,951 84,676 85,982  )ח"שמותאם (אלפי 
NOI  83,951 84,676 85,982  2) ח"שמייצג (אלפי 

 7.9% 7.5% 7.5%  3שיעור תשואה מייצג (%) 
 6.8% 7.2% 7.5%  שיעור תשואה בפועל (%)

 7.9%  7.5%  7.5%  (%) 4שיעור תשואה מותאם 
 20 20 19  מספר שוכרים לתום שת דיווח

מליון ש"ח. 721-, עלות הקמה של כ2013 - 1970בין השים תאריך הרכישה:  
  בכל שה חותמת החברה על חוזים שוים בקשר עם כסים שוים, ברמות גמר שוות. 1
2 NOI  ה -מייצג -NOI  כס, וראו סעיףציאלי של הלעיל. 11.3הפוט  
  מייצג מחולק בשווי ההוגן. NOIשיעור תשואה מייצג =  3
  .2Oים -שיעור תשואה מותאם = כולל את פרויקט גב 4

  ועלויותפילוח מבה הכסות  .19.3.3

 2016שת  2017שת  2018שת)100% -. חלק התאגיד)100%תוים לפי 
(באלפי ש"ח) הכסות:

 63,710 71,440 75,152  קבועות -מדמי שכירות 
 - - - משתות -מדמי שכירות 
 613 1,486 1,510  מדמי יהול

 12,796 14,133 15,043  מהפעלת חיוים
 77,119 87,059 91,705  סה"כ הכסות

    עלויות:
   5,723 5,473 4,876יהול, אחזקה ותפעול

 - - - פחת (ככל שרשם)
 5,7235,473 4,876  סה"כ עלויות:

 72,243 81,586 85,982  רווח:
NOI:  85,982 81,586 72,243 

  בכס יםעיקרי יםשוכר .19.3.4

ים(תו
לפי 

100% .
חלק 

התאגיד 
 -בכס 
100%( 

שיעור 
משטח 

הכס 
המשויך 

לשוכר 
בשת 

2015 

האם 
מהווה 
שוכר 
 עוגן?

שיוך
עפי 

של 
  השוכר

האם
אחראי 

 20%-ל
או יותר 

מהכסות 
 הכס?

 תיאור הסכם השכירות
תתקופ

 התקשרותה
המקורית 
 והתקופה
 שותרה 

אופציות
 להארכה 

מגון עדכון 
או הצמדה של 
 דמי השכירות

פירוט 
ערבויות 

(ככל 
 שקיימות)

(באלפי 
 ש"ח)

ציון 
תלות 

 מיוחדת

שוכר
 א'

%27-כ  
 מהשטח
 העילי

  שים 7 -במקור  כן הייטק לא
 שים - 3ותרו 

אופציות בות 4  
שים כל אחת 3  

 מדד המחירים 
 לצרכן

652,15  - 
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  הכסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים .19.3.5

(תוים 
לפי 

100% .
חלק 

התאגיד 
 -בכס 
100%( 

לשה שתסתיים ביום 
31.12.2018 

שתסתיים לשה 
 31.12.2019ביום 

לשה שתסתיים 
 31.12.2020ביום 

לשה שתסתיים 
 31.12.2021ביום 

לשה שתסתיים 
 31.12.2022ביום 

 ואילך
 )100%. חלק התאגיד )100%תוים לפי  ח"שאלפי 

מרכיבים 
 45,519 27,250 66,637 84,606 94,463  קבועים

מרכיבים 
 משתים 

מרכיבים החברה הכסות  מידע בוגע להכסות צפויות מרכיבים משתים.בידי ההלת החברה לא מצוי 
משוכרי החברה רכיב משתה בשכר הדירה המשולם על ידיהם.  רק למיעוטיובהר כי  .הן בשיעור זיח משתים

לשכר הדירה הקבוע  שהרכיב המשתה האמור מהווה רק תוספת, שמותית בתאים ואיה וודאית, מעל כיוון
בפועל את התוספת הזו, ולכן הכסות החברה  לשלם, הרי שמספר שוכרים קטן ביותר מגיע לשלםשעליהם 

 זיחות. מרכיבים משתים, הן
 45,519 27,250 66,637 84,606 94,463 סה"כ

  השבחות ושיויים מתוכים בכס .19.3.6

  .2019החברה איה מתכת השבחות ושיויים מהותיים בכס, הצפויים להתחיל עד תום שת 

 אין. -  מימון ספציפי .19.3.7

  אין. - שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בכס .19.3.8

  פרטים אודות הערכת השווי .19.3.9

הערכות שווי  בתשעעשית  צפוןים הרצליה -גב פארקהשווי ההוגן של הכסים ב הערכתכאמור, 

לאחר . הערכות השווי עשות בשיטת היוון תזרים מזומים, בפארקשוות, בגין המבים השוים 

  , על שוכריו השוים, שיעורי התפוסה השוים וכיו"ב. פארקבחיה פרטית של כל מבה ב

. חלק התאגיד100%תוים לפי
 100% -בכס 

 2016שת  2017שת  2018שת

120,61,14  )ח"שהשווי שקבע (באלפי   1,132,211 1,067,138 
 אברהם כץ אברהם כץ פרידמן זהות מעריך השווי

 לא לא לא המעריך בלתי תלוי?האם 
 לא לא לא האם קיים הסכם שיפוי?

  30.6.2016  30.6.2017  30.4.2018 תאריך התוקף של הערכת השווי 
  היוון הכסות  היוון הכסות  היוון הכסות מודל הערכת השווי 

  : הפרמטרים העיקריים שלקחו לצורך הערכות השווי הם כדלקמן

אלף מ"ר  131-) שלקח בחשבון בחישוב הכולל היו כGross Leasable Area) שטח בר השכרה (1(

- אלף מ"ר בשימוש לחיוים ושטחי שירות, כ 54-. מתוך זה, כ2017שת ל בדומה, 2018בשת 

  מ"ר לשימוש מסחרי והיתרה משמשת לשטחי משרדים והייטק. 4,700

    . 2017-2018 יםבש 100% - עמד על שיעור של כ בפארק) שיעור התפוסה הכללי 2(

לעומת , 2018בשת  ש"ח/מ"ר לחודש 84- ) דמי השכירות הממוצעים למ"ר מושכר עילי הם כ3(

יש לציין כי קיימת שוות בדמי השכירות הגבים  .2017שת ב ש"ח/מ"ר 83דמי שכירות בסך 

, הובעת, בין היתר, מההבחה בין מושכר ברמת מעטפת ומושכר ברמת גמר (ובין רמות פארקב

גמר שוות), בין מסחר ומשרדים וכיו"ב. דמי השכירות שלקחו בחשבון לצורך הערכות השווי 

הים בהתאם לדמי השכירות הגבים בפועל, כאשר לשטחים פויים יוחסו הכסות שכירות 

  ריאליות. 
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)4(NOI   תון זה עמד על כ -מייצג-86 ת  מיליוןתש"ח ב מיליון 85-, לעומת כ2018ש"ח בשש 

שלא בפועל, בתוספת הכסות ורמטיביות שיוחסו לשטחים   . -NOIתון זה התבסס על ה2017

  .היבו במלואם במהלך השה

הול הרווח מהי .) יהול הפארק מתבצע באמצעות חברת שירותים מרכזית, בבעלות החברה5(

  כאמור לא לקח בחשבון בהערכות השווי. 

  לעיל, והוא עמד על 19.3.2) באשר לשיעורי היוון מייצגים ממוצעים ראו כאמור בטבלה בסעיף 6(

  .  2017-2018בשים  7.5%

בתשואה  0.1%שיוי של  - ) יתוח רגישות: (א) רגישות לשווי בהתאם לשיוי בשיעור ההיוון 7(

. (ב) הפארקש"ח בשווי כלל כסי  מיליון 15-השווי יגרום לשיוי של כהממוצעת של הערכות 

בדמי השכירות הממוצעים למ"ר  5%-שיוי של כ -רגישות לשווי בהתאם לשיוי בדמי השכירות 

  . הפארקש"ח בשווי כלל כסי  מיליון 57-עילי בפארק יגרום לשיוי של כ
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  תחום הבייה למגורים. ב

   ייה למגוריםמידע כללי על תחום הב .20

שכות מגורים איכותית תוך  של (באמצעות קבלים) הקמהותוח, תכון יביזום, פ המגוריםהחברה עוסקת בתחום 

, כמפורט להלן, ושיווק ומכירת יחידות "פארק מגורים"ב אלמטים שלקחו מעולם הפארקים העסקיים,יישום 

  דיור בשכוה זו. 

, בהיקף 2017יח"ד שמכרו בשת  29ש"ח, לעומת  מליון 20- בהיקף כספי של כיח"ד,  12מכרה החברה  2018בשת 

  יח"ד במלאי בפרויקט זה.  2ותרו מועד פרסום דוח זה,יצויין, כי ל ש"ח (לא כולל מע"מ). מליון 55-כספי של כ

מה על כל פיתוח שכוה שלהפרוייקטים אותם הקימה החברה בו בקוספט ייחודי של "פארק מגורים", דהייו 

ת המגורים, לרבות תשתיות העל בשכו רב על פיתוח דגשים שמה - בלבד. גב ביין בודדבייתו של מרכיביה ולא 

ושבילים להולכי רגל  גי ילדים, מרכזים מסחריים וקהילתייםריאות ירוקות, רחבים, גים ציבוריים  הקמת

  .לאורך השכוה

בסטדרטים גבוהים, עמידה בהתחייבויותיה כלפי הדיירים, הן באשר מדייות החברה בתחום זה כוללת בייה 

ללוח הזמים והן באשר לטיב ואיכות הבייה, וליווי רוכשי הדירות לאורך זמן בכל הקשור לתיקון ליקויי בייה 

 אל מול הקבלן המבצע.

  והיקף הפעילות בומבה תחום הפעילות  .20.1

רים, מתכים ומקימים שכוות מגורים, בייים ויחידות פועלים גופים רבים היוזמים, מאת בתחום זה,

ומשווקות את יחידות הדיור לקהל  בעצמן דיור מסוגים שוים. בישראל קיימות חברות קבליות הבוות

 , המתקשרות עם קבלים לביצוע עבודות הבייה.ים-גב, כדוגמת יזמות היעד. בוסף קיימות חברות

  לפרק זה לעיל. 7.2למגורים והשיויים החלים בו ראו סעיף  אודות תחום הביהוסף למידע 

 תחום הבייה למגוריםמגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על  .20.2

 35לפירוט בושא מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים וספים החלים על החברה בתחום פעילותה, ראו סעיף 

  להלן.

  למגוריםתחום הבייה בגורמי ההצלחה הקריטיים  .20.3

הים יסיוה הרב, (כמו גם בתחום הפעילות בכלל) להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים של החברה 

. כאמור, החברה וסטדרט הבייה הגבוהשלה המויטין של החברה באיכות הבייה האיתות הפיסית 

  הבייה לצרכי הלקוח. תוך יסיון מתמיד להתאים את ), עילבגישת "פארק המגורים" (כמפורט למתמחה 
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  והיציאה העיקריים של תחום הבייה למגורים כיסההמי וחסמ .20.4

להערכת החברה, גופים הפועלים בתחום הבייה למגורים דרשים בעיקר לידע, ליסיון, למויטין ולעתודות 

תות קרקע זמיות ומתוכות באזורים בעלי רמת ביקוש גבוהה. כך גם דרשים בעף זה הון עצמי ואי

הים בעיקר התקשרויות חוזיות עם רוכשי דירות בפרויקטים מחסומי היציאה מתחום הפעילות פיסית. 

שטרם סתיימו וכן התקשרויות עם ספקים וקבלים (אשר מגבילות את האפשרות לצאת מן הפרויקט) כמו 

  גם הצורך לממש מלאי קרקעות בתאי שוק משתים. 

  ושיויים החלים בו למגוריםתחום הבייה בתחרות מבה ה .20.5

איתור החל משלב תחום הבייה למגורים בישראל מתאפיין ברמת תחרותיות גבוהה. התחרות קיימת 

ושיווק הפרוייקטים עצמם, אשר חשופים גם  הקמהן בשלבים המתקדמים של כהקרקעות לבייה ו

חיקה יחסית במרווחים , להערכת החברה, לשגורמתתחרות הלתחרות מול היצע של דירות יד שייה. 

היזמיים של החברות הפועלות בתחום. התחרות בישראל מתקיימת כאמור, הן מול חברות גדולות 

המבצעות פרוייקטים בפרישה ארצית ובהיקף גדול, והן מול חברות יזמיות קטות הפועלות באזור 

  תח משמעותי בתחום זה. אין בישראל חברה יחידה המחזיקה וד וגיאוגרפי מסוים. מבה העף מבוזר מא

התחרות סובה, בעיקרה, סביב מחיר יחידות הדיור. בוסף, התחרות בתחום זה מבוססת על המיקום 

ים קיימים תחליפים, אשר הוקמו -ידי גב-הגיאוגרפי של השכוות. בסמוך למרב השכוות אשר הוקמו על

  , חברות וספות העוסקות בתחום הבייה למגורים. םידי מתחרי-על

ים, מתאימה החברה את קצב הבייה לקצב השיווק. תיאום זה מקטין -בזכות איתותה הפיסית של גב

בוסף, ים ומאפשר לה להתמודד עם התחרות בשוק באופן יעיל וטוב יותר. -את הסיכון העומד בפי גב

ה למקורות מימון כן גישותהחברה מעריכה, כי יסיוה והמויטין החיובי שלה בתחום הבייה למגורים, ו

  ., מקים לה יתרון תחרותי בשוקגבוהים

  פרוייקט רמת השיא .20.6

  תיאור הפרוייקט .20.6.1

דום בכרמל המערבי בחיפה,  60 -) היה הבעלים של מקרקעין בשטח של כ50% -ים רסקו (חלק החברה -גב

ים - גבהשלימה  2016ים רסקו שכות מגורים יוקרתית, סובבת פארק. בתחילת שת -עליהם מקימה גב

מכרו החברה ורסקו מגורים בע"מ (הבעלים במשותף  2015בשת  רסקו את הפארק המרכזי בשכוה.

ידן והמיועד לרווחת -מ"ר, אשר הוקם על 4,800- בחלקים שווים) את המרכז המסחרי בשכוה, בשטח של כ

  תושבי השכוה והאזור כולו. 

 תוים וספים על פרויקט רמת השיא  .20.6.2

  . 2018בדצמבר  31יח"ד, כולם הושלמו ואוכלסו כון ליום  279שה בייים, סה"כ כולל שלו שלב א'

  ואוכלסו ברובם.   2018בדצמבר  31יח"ד, כולם הושלמו כון ליום  216כולל שלושה בייים, סה"כ  שלב ב'

   .ברובם ואוכלסו 2018בדצמבר  31כולם הושלמו כון ליום יח"ד.  216כולל שלושה בייים, סה"כ  שלב ג'

 אין פרויקט מגורים המצא בשלבי ביצועיח"ד במלאי ו 2למועד פרסום הדוח, ותרו לחברה כון יצוין, כי 

  . ו/או בשלבי תכון ורישוי
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 תמצית תוצאות פעילות ייזום הדל"ן למגורים בישראל (באלפי ש"ח) .21

 

  
  ביוםשסתיימה לשה

31.12.2018 31.12.2017  31.12.2016 
  100  127  24)*תחום הפעילות (מאוחדהכסות 
)*(מאוחד הפעילות תחום רווחי  0  14  6  
  3  7  0(חלק החברה) הפעילות תחום רווחי

  244  157  124)*סך כסי תחום הפעילות במאזן (מאוחד

 , מוצג בסעיף רווחי חברות כלולות. 50% -. חלק החברה 100%התוים בטבלה מייצגים  *

 :8201בדצמבר  31מה ליום ושלטרם ה ואשר מכירתםפרויקטים שבייתם סתיימה תוים אודות  .22

  תוים כלליים: .22.1

   רמת השיא 

מספר חודשים
ממועד סיום 

  הביה

יתרת מלאי
בספרים (עלות, 

  במליוי ש"ח)

 רווח גולמי צפוי   גיול מלאי (יח"ד)
  (במליוי ש"ח)

חוזי מכירה 
שחתמו מיום 

ועד מועד  1.1.19
  פרסום דוח זה

  -  -  -  -  0-6  שלב ב'
6-12  -  -  -  -  

12-18  -  -  -  -  
  1  *  2  1  18-למעלה מ
  1  *  2  1  סה"כ

  -  -  -  -  0-6  שלב ג'
6-12  -  -  -  -  

12-18  1  2  1  1  
  -  -  -  -  18-למעלה מ
  1  1  2  1  סה"כ

  התוים הכספיים מתייחסים לחלקה של החברה בפרויקט.

   .מליון ש"ח -1מוך מ* סכום 



 

  תוים כספיים: .22.2

  רמת השיא 
  חלק
 החברה

  

מועד 
רכישת 
  הקרקע

מועד 
תחילת 
  הבייה

מועד 
סיום 
  הבייה

יח"ד 
  במלאי

עלות 
מיוחסת 
ליח"ד 
במלאי 
(מליוי 

  ש"ח)

שיעור 
הון 

עצמי 
מתוך 
 העלות

  

מ"ר 
ממוצע 
ליח"ד 
  במלאי

  מספר חוזים שחתמו לפי תקופות
הכסות 
צפויות 
מיח"ד 
במלאי 

(מליוי 
  ש"ח)

רווח 
גולמי 
צפוי 

מיח"ד 
במלאי 

(מליוי 
  ש"ח)

שיעור 
רווח 
גולמי 
צפוי 

מיח"ד 
  במלאי

עודפים 
צפויים 
בגמר 

מכירת 
המלאי 
(לרבות 

  הון עצמי)

מיום 
1.1.19 
ועד 

מועד 
פרסום 
  דוח זה

רבעון 
שת  4

2018  

 3רבעון 
שת 
2018  

 2רבעון 
שת 
2018  

 1רבעון 
שת 
2018  

אוגוסט   2007  50%  שלב ב'
2012  

פברואר 
2015  2  1  9%  115  1  -  -  -  -  1  *  18%  1  

אוגוסט   2007  50%  שלב ג'
2014  

דצמבר 
2017  2  1  19%  138  1  3  -  2  7  2  1  18%  1  

  התוים הכספיים מתייחסים לחלקה של החברה בפרויקט.מליון ש"ח.  1-* סכום מוך מ

  

   :תוים וספים .22.3

  רמת השיא 
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושבו  מחיר מכירה למ"ר בחוזים שחתמו (בש"ח)

ועד למועד1.1.19מיום  ההכסות הצפויות מיח"ד במלאי
  פרסום דוח זה

  2018שת 1רבעון 2018שת2רבעון 2018שת3רבעון  2018שת4רבעון

  10,502  -  -  -  -  12,733  שלב ב'

  11,082  13,864  14,638  -  13,563  10,454  שלב ג'

  
, הם בגדר מידע צופה פי עתיד המבוסס בין היתר על הערכות החברה, בהתחשב במחירי הדירות שכבר לעילהתוים הכספיים מתייחסים לחלקה של החברה בפרויקט. חלק מהתוים המפורטים 

  להלן. 39מכרו ובמצב השוק כון למועד דוח זה. הערכות החברה עשויות שלא להתממש כתוצאה מהתממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 



 

  ם ושירותיםורווחיות מוצריפילוח הכסות  .23

  ים (באלפי ש"ח) ממכירת יחידות דיור: -להלן פילוח הכסות גב

שיעור מכלל הכסות
  החברה

 *הכסות
  

  שה

2%  11,826  2018  
8%  63,589  2017  
7%  49,794  2016  

] 15המאזי, וראו ביאור [* מייצג את חלק החברה בהכסות חברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת השווי 
   לדוח הכספי.

  ומקדמות צבר הזמות .24

, ולאור העובדה שהחברה השלימה את הקמתו של IFRS15לאור העובדה שהחברה מיישמת את תקן חשבואי 

, צבר 2018בדמבר  31וטרם החלה בהקמתו של שלב וסף, אין לחברה, כון ליום בפרויקט רמת השיא שלב ג' 

  זמות ומקדמות.ה

 תחרות .25

ים בתחום הבייה למגורים היה בעיקר אזורית. דהייו, בכל עיר -לעיל, התחרות של גב 20.5כאמור בסעיף 

ים, קיימת תחרות מצידן של חברות אחרות אשר בבעלותן -ידי גב-בארץ בה קיימת שכות מגורים שהוקמה על

באותו זמן. זאת ועוד, התחרות הרבה  דירות מגורים למכירה באותה עיר או באותו אזור ואשר מוצעות למכירה

בתחום הבייה למגורים איה מתמקדת אך ורק אל מול פרוייקטים חדשים למגורים, כי אם גם, ובעיקר, אל 

ים מויטין -ים פועלת בתחום הבייה למגורים בצפון הארץ, ובאזור זה יש לגב-מול היצע של דירות יד שיה. גב

פי מתחרותיה בצפון - ים יתרון על-ם גבוהים. יש בכך כדי להוות עבור גברב כחברה אמיה הבוה בסטדרטי

  הארץ. 

רמת פרס,  - משכה הקמתה ושיווקה של שכות מגורים חדשה במבואותיה הדרומיים של חיפה  2018בשת 

יח"ד. השכוה מחולקת למספר פרויקטים, כאשר כל אחד  1,000-אשר עתידה לכלול, עם השלמת הקמתה, כ

ידי חברה קבלית אחרת, במועדים שוים ובסטדרטים שוים. פרויקטים אלו מהווים -מתוכן ומוקם עלמהם 

תחרות קוקרטית לפרויקט "רמת השיא" של החברה, הן בשל הסמיכות הגיאוגרפית והן בשל העובדה שמספר 

האמורים לעיל, איו הפרויקטים החדשים למגורים בחיפה, בהיקפים כמו "רמת השיא" והפרויקטים החדשים 

  רב.

, דהייו הגישה 20.5ים מתמודדת עם התחרות האמורה לעיל באמצעות כל הגורמים אשר הוזכרו לעיל בסעיף -גב

סטדרט בייה גבוה ומתן שירות ללקוח לטווחי זמן ארוכים לאחר מסירת החזקה  ,הייחודית של פארק מגורים

  בדירה. 



 

  ייצור ועתודות קרקע לבייה למגורים כושר .26

פים בתחום הבייה למגורים מדד בעתודות הקרקע שבבעלותה או בחכירתה, הוה העצמי וכן הידע והיסיון שצברה בתכון והקמה. לאמצעים אלו וסהחברה ושר הייצור של כ

ים רסקו עתודות קרקע לבייה למגורים בבעלות פרטית להמשך הקמת השלבים -לגבייקטים חדשים. , תזרים המזומים והיכולת לגייס מימון להקמת פרוחברהאיתותה הפיסית של ה

  דלקמן:כ, 2018בדצמבר  31ליום  ,הבאים בשכות המגורים רמת השיא

שם 
חלק החברה   מיקום  הפרויקט

  האפקטיבי

מועד 
רכישת 
  הזכויות

  31.12.18עלויות הקשורות בעתודות קרקע ליום 
  (במליוי ש"ח)

שטח 
בייה 
  במ"ר

 זכויות ביה
  מצב תכוי מתוכן  מצב תכוי וכחי

לות ע
  מקורית

עלויות 
מימון 
 שהווו
  לקרקע

עלויות 
תכון 
  ואחרות

ירידת 
  ערך

עלות  
  בספרים

מספר 
  יח"ד

מ"ר 
ממוצע 
  ליח"ד

מספר 
  יח"ד

מ"ר 
ממוצע 
  ליח"ד

סטטוס 
הליכי 
  תכון

  107  643  116  352  40,921  21  -  -  -  21  2007יואר   50%  חיפה  רמת השיא

טרם 
הוגשה 
תב"ע 

לאישור 
תוספת 
זכויות 
   הביה.

היו מידע הצופה פי עתיד, אשר התממשותו היתרי בייה, קבלת הליכי תכון ורישוי, לרבות מותות באשר מתייחס לזכויות, לעיל לעיין היקף יחידות הדיור הצפויות  וז בטבלההאמור 
  .בהליכי התכון והרישוי. התוצאות בפועל עשויות להיות שוות מההערכות המפורטות לעיל אם יחול שיוי קבלתםאישורם ובתלויה 



 

  החברהמידע ברמת  - שלישיחלק 

   רכוש קבוע .27

  . בדוחות הכספיים ]8[ראו ביאור , 2018בדצמבר  31ליום לפירוט הרכוש הקבוע, העלות, והעלות המופחתת 

  הון אושי .28

  מבה ארגוי ומצבת עובדים .28.1

  , במבה הארגוי המפורט להלן: עובדים 42ים מעסיקה -חברת גבדוח זה, פרסום למועד כון 

  מספר עובדים 
 ההלה בכירה  5
  ומזכירות חברהייעוץ משפטי   1
  שיווק ופיתוח עסקי  5
  הדסה  9
  כסים  3

  כספים   10
  מחשוב, אמרכלות ומזכירות  9

עובדים וספים בתפקידים שוים כגון אשי תפעול  50-ים מועסקים כ-בוסף, בחברות המוחזקות של גב

  . , במסגרת עלויות חברות היהולואשי אחזקה

  הסכמי העסקה  .28.2

ים ועובדיה לא חלים הסכמים קיבוציים, -על גב מועסקים תחת חוזי עבודה אישיים.ים -כל העובדים בגב

  למעט הוראות הסכמים קיבוציים החלים מכוח צווי הרחבה, החלים על כלל העובדים והמעבידים בישראל.

ידי אומדן הסכום העתידי -התחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד מעביד מחושבת לגבי כל עובד בפרד על

ל ההטבה שתגיע לעובד בתמורה לשירותיו, בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. לפרטים וספים ראו ש

  לדוחות הכספיים.  ]13[ביאור 

בהתחשב, בין היתר, בעמידה ביעדים, , ים-גבמקבלים מעת לעת מעקים על פי החלטת ההלת  ים-גבעובדי 

  ברמת ההשקעה ובתוצאות עבודתם בחברה.

  ועובדי ההלה בכירהושאי משרה  .28.3

ושאי המשרה ועובדי הההלה הבכירה של החברה מועסקים בחוזי עבודה אישיים. באשר לתאי העסקתם 

חברה והתגמולים המשולמים לדירקטורים, ראו שאימצה השל ושאי המשרה הבכירה, מדייות התגמול 

  בפרק הרביעי לדוח זה. 21תקה 

 קוד אתי .28.4

פיהם פועלת החברה. הקוד כולל כללי התהגות מחייבים -לחברה קוד אתי המעגן את ערכי היסוד על

לושאי המשרה בחברה, למהליה ועובדיה, בין היתר בתחומים של שמירת זכויות העובדים; מדייות 

חריות; כבוד שירות לקוחות; הימעות מיגוד עייים ויצול הזדמויות עסקיות; מיעת מרמה והטעייה; א

האדם; איסור על קבלת מתות, טובות האה ושוחד; יישום עקרוות ממשל תאגידי; שמירת סודיות; 

  שמירה על איכות הסביבה ותרומה לקהילה. 
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 תוכית אכיפה פימית בתחום יירות ערך  .28.5

לאה אחר אימץ דירקטוריון החברה תוכית אכיפה פימית בתחום יירות ערך, הממ 2012במרס  20ביום 

    .2011באוגוסט  15ידי רשות יירות ערך ביום -הקריטריוים לתוכית אכיפה יעילה, שפורסמו על

דירקטוריון החברה מיה את היועצת המשפטית ומזכירת החברה לתפקיד הממוה על האכיפה הפימית 

ח לדירקטוריון בתחום יירות הערך ומיה את ועדת הביקורת לפיקוח שוטף על ביצוע התוכית ודיוו

 בהתאם. 

   ספקים .29

  ים באופן שוטף חלקים לשי סוגים עיקריים: -הספקים עימם עובדת גב  

ים לצורך תכון ומתן ייעוץ הדסי לקראת ובמהלך ביצוע -, עימם מתקשרת גבויועצים מתכים .29.1

ולרבות עבודות הבייה, לרבות אדריכלים, יועצי חשמל, איסטלציה, בטיחות, מיזוג אויר וכיו"ב 

  פיקוח על הבייה.

   .בפרויקטים ים לצורך ביצוע עבודות הבייה-עימם מתקשרת גב ,קבלים .29.2

ים -פי כישוריהם ויסיום, ואין לגב-ים לכל פרוייקט בפרד, על-ידי גב-הן המתכים והן הקבלים בחרים על

  ומות הבייה. תלות במי מהם. סכום התמורה המשולמת לספקים מוצמד במרבית המקרים למדד תש

א רושמת הפרשה לקבלי הביצוע ושאים כלפי החברה בהתחייבויות החברה על פי חוק המכר, ולכן החברה 

  בספרים בגין אחריות בדק. 

 הון חוזר .30

  להלן תיאור תמציתי של הרכב ההון החוזר של החברה: .30.1

  אשראי לקוחות .30.1.1

פי הסכמי השכירות, על -על בתחום הכסים המיבים חוזי השכירות מגדירים את תאי התשלום.

השוכרים לשלם דמי שכירות מראש. עם זאת, ולאור איחורים בתשלום, עמד האשראי הממוצע 

  יום.  30-על פחות מ 2018עד  2016ללקוחות בכל אחת מהשים 

ש"ח, מתוך תקבולים  מיליון 4 - עמד חוב הלקוחות על סך של כ 2018בדצמבר  31כון ליום 

   ש"ח. מיליון 459-בסך של כשתיים 

  אשראי ספקים .30.1.2

החברה משלמת לקבלי הביצוע וספקי שירותי התחזוקה, בדרך כלל, לאחר שהושלם השירות 

 45על שוטף +  שקיבלה החברה מקבלים תקופת האשראי הממוצעתעמדה  2018בשת המבוקש. 

   .מיליון ש"ח 15-עמד על סך של כ 2018ימים, והיקף האשראי הממוצע מהם בשת 

  בשליטה משותפתהשקעות בחברות  .31

התוים בטבלאות  .הן חברות בשליטה משותפת המוצגות בשיטת השווי המאזי ים רסקו-גבים ממן ו-גב

  כוללים את תוי חברות אלו. לעיל בדוח זה, הכסים המיבים ובפרק תחום המגורים תחום המופיעות בפרק
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  13ומקורות אשראי מימון .32

כלל, החברה מממת את פעילותה השוטפת באמצעים עצמאיים, באשראי בקאי ומוסדות פיסיים באמצעות כ

  .החברהאגרות חוב שהפיקה 

 אשראי בר דיווח .32.1

 הסכם הלוואה או אשראי מהותי ם, לחברה לא קיי2018בדצמבר  31כון ליום למעט כמפורט להלן, 

של רשות יירות ערך  2014 ץבמר 13מיום  104-15ת בעמדה משפטיכמובו אשראי בר דיווח, המהווה 

  14").דיווח-אשראי ברעמדת ("

(סדרה אשראי בר דיווח הן אגרות חוב לעמדת אגרות החוב של החברה המהוות אשראי בר דיווח בהתאם 

ים. לדוחות הכספי ]12[ראו ביאור , שהפיקה החברהלפירוט אודות אגרות החוב . ואגרות חוב (סדרה ח') ו')

  לדוח הדירקטוריון. 3הסחירות של החברה ראו סעיף כמו כן, לפרטים אודות אגרות החוב 

  יעור הריבית הממוצעתש .32.2

ושאין  2018שהיו בתוקף במהלך שת  הלן פירוט שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות לזמן ארוךל

ים, תוך הבחה בין מקורות אשראי בקאיים ומקורות אשראי לא -מיועדות לשימוש ייחודי בידי גב

  ,31כון ליום צמודים למדד המחירים לצרכן ובין מקורות אשראי לא בקאיים שאים צמודים בקאיים

  :2018בדצמבר 

שיעור ריבית 
  אפקטיבית

קובה יעור ריביתש
  ממוצעת

 כוםס
  ש"ח)(אלפי 

 וב זמן ארוךח

 מקורות צמודים    

  קורות בקאייםמ 14,296  4.8% 4.8%

 קורות לא בקאייםמ  2,415,790  4.8%  3.5%

  סה"כ מקורות צמודים  2,430,086  4.8%  3.5%

 מקורות לא צמודים      

  מקורות בקאיים  -  -  -

  מקורות לא בקאיים  2,039,756  2.9%  3.2%

  מקורות לא צמודיםסה"כ   2,039,756  2.9%  3.2%

  סה"כ  4,469,842  3.9%  3.3%

  

 מגבלות אשראי .32.3

  מגבלות "קבוצת לווים"  .32.3.1

 ים חלק-גבמהווה  ,אלשטיייןחברות בשליטתו העקיפה של מר אדוארדו חלק מקבוצת  ים-גבבשל היות 

 )15לוויםבדבר מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת  מ"קבוצת הלווים" (כהגדרת המוח בוהל בקאי תקין

. כתוצאה מכך, חלו על הבקים הישראלים מגבלות על היקף האשראי המרבי החברות כאמורשל קבוצת 

מגבלות הכ"לווה בודד" ובכללן החברה. החברות בקבוצת מהחברות  תשהם רשאים להעמיד לכל אח

                                                      

תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים לד' 9בהתאם לתקה  ,דוח בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון   13
) המוגש בסמוך לאחר פרסום דוח 126טופס תלדיווח אלקטרוי ( מצורף בדרך של הפיה, 1970-ומיידיים), תש"ל

 זה.
  .19.3.2017כפי שעודכה ביום    14
   ).9) [12/04יהול בקאי תקין [   15
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ל טילת ע עלול להשפיעאשר באופן , הקבוצהלכל  הבק מושפעות מהיקף האשראי הכולל שהעמידכאמור 

וכון למועד דוח זה, לא השפיעו מגבלות אלו על יכולתה של החברה  2018בשת  .החברההאשראי על ידי 

   לקבל אשראי בקאי או על היקפו של האשראי הבקאי שקיבלה.

לפרטים אודות אמות מידה פיסיות והתחייבויות וספות אשר החברה התחייבה לעמוד  .32.3.2

  לדוחות הכספיים.   ]ב12[, ראו באור של החברהאגרות החוב שטרי האמות ל בהן מכוח

  יוס מקורות מימון וספיםג .32.4

ילות תוך התחשבות בצורכי הפעים -גבגיוס מקורות מימון וספים במהלך השים הקרובות ייבחן ב

, מצב השוק, הזדמויות עסקיות, פיתוח עסקיה וכל צורך אחר, הכל בהתאם להחלטות ההשוטפת של

מימון מרכיב ההון העצמי ברכישה ובייזום של פרוייקטים  ים, ובכלל זה-גבגופים המוסמכים בשיקבלו ה

  .חדשים

  שעבודים .32.5

  ] לדוח הכספי. ב12לפירוט בושא שעבודים של כסי החברה ראו ביאור [

  מיסוי .33

לדוחות הכספיים המצורפים כפרק  ]22[ראו ביאור  החברהפרטים בדבר סביבת המס בה פועלת ל .33.1

 ג' לדוח זה.

לפירוט בעיין התיאום בין סכום המס ה"תיאורטי" שהיה חל אילו כל ההכסות היו מתחייבות  .33.2

בות, לבין סכום המס שזקף בדוח רווח והפסד ים והחברות ה-במס לפי שיעור שחל על חברת גב

   לדוחות הכספיים. ]ד22[, ראו ביאור 2018המאוחד לשת 

  סיכוים סביבתיים ודרכי יהולם .34

או כאלו שצפויה להיות להם השפעה  מהותיים פעילותה של החברה איה כרוכה בסיכוים סביבתיים ככלל,

  .מהותית על החברה

החברה פועלת באופן אקטיבי לשמירה על איכות הסביבה. כך למשל, תכון פרוייקט חדש כולל  - בייה ירוקה

אספקטים סביבתיים כגון שילוב קירות מסך מווסתי חום וקריה; בחירה בגופי תאורה ומיזוג חסכויים 

השטחים שימוש במי העיבוי להשקיית בארגיה; הקפדה על בידוד הולם; ריבוי אפשרויות לתאורה טבעית; 

, Leed16ים גב קיבלה החברה דירוג -בפארק גב שהקימה החברה יםביישלושת הביתרה מכך,  וכיו"ב.הפתוחים, 

החברה פועלת לקבלת דירוג  בהרצליה פיתוח. 2Oים -וכך גם בפרויקט מגדלי מתם מערב בחיפה ובפרויקט גב

Leed ידה בימים אלו, כגון -גם בפרויקטים המוקמים עלToHa1 ים בחיפה.-פרויקט מתםאביב ו-בתל  

                                                      

ידי גוף אמריקאי, מהמובילים בעולם -דירוג מבים לפי מאפיייהם הסביבתיים, אשר הוהג על - LEEDדירוג    16
 . הדירוג מתייחס למאפייים כגון צריכת מים וארגיה,US GREEN BUILDING COUNCILבתחום זה, בשם 

  חומרי ביה וגימור, איכות תאי הפים וכיו"ב.
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  על פעילות החברה מגבלות ופיקוח .35

הפעילות של החברה, כפופה החברה למערכת חוקים ותקות ספציפיים  מיבדומה לחברות אחרות הפועלות בתחו

. להלן סקירה תמציתית של חוקים, תקות וצווים שהוצאו מכוחם, והבייה למגורים לתחום הכסים המיבים

  ת ודרישות שבהם מחויבת החברה:ומגבלו

פעילות החברה בתחום הכסים המיבים, ובכלל זה פעילות הייזום, התכון  -  תכון ובייה .35.1

והפיתוח של קרקעות, מחייבת קבלת אישורים והיתרים בהתאם להוראות חוק התכון והבייה, 

ן השוים. תהליך ותקות המשה שהוצאו מכוחו, כמו גם דיי הקיין והמקרקעי 1965-תשכ"ה

קבלת האישורים וההיתרים אורך זמן רב וכרוך לעיתים בהוצאות רבות. עיכובים או דחיית 

 בקשות במהלך התהליך עשויים לעכב ביית פרויקטים.

בתחום הכסים המיבים, שאותם משכירה החברה לשוכרים שוים, כפופה החברה  - שכירות .35.2

המחיל חיובים מסוימים על המשכיר והשוכר  1971- להוראות חוק השכירות והשאילה, תשל"א

וקובע, בין היתר, הוראות בדבר מסירת הכס וקבלתו, התאמת המושכר והזכויות בו, טיפול 

חוזי השכירות של החברה אים כפופים לחוק הגת הדייר (וסח  .ב"בפגמים במושכר וכיו

   .1972 -משולב), התשל"ב

 דיתמבישראל מצאים בבעלות  ןמהמקרקעי 90%-כלמיטב ידיעת החברה,  -  הסכמי חכירה .35.3

, וחלק גדול של המקרקעין בהם פועלת החברה מוחכרים רשות מקרקעי ישראלישראל באמצעות 

ממו בחכירה ארוכת טווח. משכך, חלים על הזכויות במקרקעין והעסקאות בקשר עימם הוראות 

רקע. כך גם עשויה החברה לשאת החוזים וההוראות בקשר עם שיוי ייעוד ויצול הזכויות בק

  ., כגון דמי היתר, דמי הסכמה, דמי חכירה ודמי היווןלרשות מקרקעי ישראלבתשלומים שוים 

 הסכמים מהותיים .36

  הסכם בעלי מיות במת"ם

 החברהים, מת"ם והחברה הכלכלית לחיפה בע"מ (להלן: "-חתמו חברת גב 1998בספטמבר  23ביום 

(להלן,  2007, כפי שעודכן באוגוסט ים-במת"ם בדרך של הקצאת מיות לגב") על הסכם השקעה הכלכלית

מהון המיות המופק של מת"ם).  50.1%בעלת השליטה במת"ם (בעלת הה ים - . חברת גב")ההסכםביחד: "

  החברה הכלכלית היה בעלת יתרת הון המיות של מת"ם. 

   :ההסכםלהלן עיקרי 

החלטות האורגים של מת"ם ; ים-הים ציגי חברת גב חמישה מתוך תשעת הדירקטורים במת"ם .36.1

תתקבלה ברוב רגיל, למעט בושאים שהוסכמו מראש, כגון שיוי תחומי הפעילות של מת"ם או 

של מרכז הקוגרסים, המצוי בבעלותה והמוהל על ידה, מתן הלוואות או ערבויות שלא במהלך 

יו"ב. החלטות בושאים ה"ל יתקבלו העסקים הרגיל של מת"ם, החלטה על פירוק מת"ם וכ

מבעלי המיות ובדירקטוריון מת"ם, בהסכמה של  70%באסיפה הכללית ברוב של לפחות 

  ים ולפחות מחצית מהדירקטורים מטעם החברה הכלכלית. -הדירקטורים מטעם גב

ים זכות סירוב ראשוה במקרה בו החברה הכלכלית תבקש להעביר את -ההסכם מקה לחברת גב .36.2

ים תבקש להעביר את -במקרה בו חברת גב; יותיה במת"ם, כולן או חלקן, לצד ג' כלשהומ

מיותיה במת"ם לצד ג' כלשהו, תהיה לחברה הכלכלית זכות לדרוש כי אותו צד ג' ירכוש גם את 
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ידי חברת -ידה בשיעור חלקה היחסי לשיעור המיות המוצעות למכירה על-המיות המוחזקות על

  ים.-גב

מת"ם תחלק , 2013, כפי שהוארך בספטמבר 2007הסכם בין בעלות המיות מאוגוסט פי -על  .36.3

השים הבאות, בכפוף  8ש"ח, במשך  מיליון 40דיבידד שתי לבעלי מיותיה, בסך כולל של 

כל  - ובכפוף ליכולת הפרעון של החברה במועד החלוקה, והכל להוראות ההסכם ולהוראות כל דין

  חזקת המיות במת"ם.עוד לא יחול שיוי בא

  הליכים משפטיים .37

   .לדוחות הכספיים ]10[ים, ראו ביאור -הליכים המשפטיים במהלך העסקים הרגיל של גבלפרטים אודות ה

  9201לשת  ואסטרטגיה עסקית החברה יעדי .38

  :הם כמפורט להלן 2019היעדים של החברה לשת 

תעסוק החברה בהקמתם של פרויקטים בהיקף של  2019במהלך שת  - השלמת פרויקטים בייזום .38.1

, צפוי חלק 2019אלפי מ"ר). עד לתום שת  184 -אלף מ"ר (חלק החברה  252-למעלה מ

 אלף מ"ר).  66 -אלף מ"ר (חלק החברה  110-מהפרויקטים ה"ל להסתיים, בשטח כולל של כ

את השלמת שיווקם של הפרויקטים  2019החברה רואה כיעד ראשון במעלה לשת  -שיווק  .38.2

, באופן שיאפשר את פרויקטים שעתידים להסתיים במהלך השה, תוך מתן דגש על שבייזום

  אכלוסם בסמוך ככל היתן למועד השלמת הקמתם. 

, ממשיכה החברה ומציבה את השמירה 2019כמו בשים קודמות, גם בשת  - שמירה על הקיים  .38.3

לשה זו. החברה תמשיך, כבכל שה, להפות מאמצים לשמירה  על הקיים במעלה רשימת יעדיה

  על הלקוחות הקיימים, על דמי השכירות הגבים ועל אחוזי התפוסה הגבוהים. 

 PRIMEהחברה תפעל להתחלות ביה באזורים אסטרטגיים ( - ייזום פרויקטים חדשים  .38.4

LOCATION ים, כגוןות מוברחובות, וכן ואר שבע פארק מתם, באביב, -תל) בהם לחברה יתרו

  באזורי ביקוש וספים, והכל תוך שמירה על מדייות שמרית בכיסה לפרויקטים חדשים. 

החברה מעמידה לעצמה כיעד גידול שתי בהכסותיה, בין היתר כתוצאה  - גידול בהכסות  .38.5

  השכירות וכן מתוספת שטחים חדשים שמקימה החברה. מגידול ריאלי בדמי

למימוש כסים שאים אסטרטגיים לליבת פעילותה, וכן  2019תפעל בשת החברה  -מימושים  .38.6

  כסים שלא יתן עוד להשביח ו/או להציף את ערכם. 

למועד הדוח התקופתי  כון החברה, כמפורט לעיל, משקפות את מדייותה של החברהתכיותיה האסטרטגיות של 

עשויות להשתות, כולן או חלקן, מעת לעת. החברה ומבוססות על הערכות וכחיות של תחומי פעילותה. תכיות 

. ייתכן, כי היעדים המתוארים לעיל לא יושגו החברהאסטרטגיה זו של  אין כל ודאות בדבר התממשות כווות או

טגיה האמורה לעיל, כולה או חלקה, וזאת, בין היתר, תחליט שלא ליישם את האסטרהחברה בעתיד או כי 

בישראל, הדל"ן הבאות: שיויים במגמות המאקרו כלכליות המשפיעות על המצב הכלכלי, מצב עף  מהסיבות

שיויים בתאי התחרות בשוק ושיויים בשווקים  מצב שוק ההון בישראל ובעולם, שיויים בכדאיות הכלכלית,

 39, כמפורט בסעיף החברההסיכון האחרים החלים על פעילות  ורים, וכן כתוצאה מגורמיעצמם, שיויים רגולט

  להלן.
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 גורמי סיכוןדיון ב .39

  פעילותה של החברה מושפעת בין היתר מגורמי הסיכון הבאים:

  סיכוי מאקרו .39.1

כגון, ירידה בקצב הצמיחה במשק, עלייה , : הרעה במצב הכלכלי של המשק הישראלימצב המשק

בייחוד לוכח הזעזועים הפוליטיים באיזור המזרח  ,האבטלה וירידה בצמיחה לפש בשיעורי

והשפעתם האפשרית על השווקים הפיסיים, עלולים בשים האחרוות (בעיקר בסוריה) התיכון 

להשפיע לרעה על שוק הדל"ן בארץ ועל תוצאות פעילותה של החברה, הן בתחום הכסים 

   למגורים.המיבים והן בתחום הבייה 

וקיטון בהיקף ההון והחוב שיגויס בשוק ההון מחק אשראי  ,משבר פיסי :קשיי מימון וגיוס הון

ביצוע השגת יעדיה העסקיים ועלולים לפגוע באפשרות החברה לגיוס מימון לשם  הישראלי,

רבי שרשאים הבקים המסחריים יבוסף, מגבלות על היקף האשראי המהשקעות וספות. 

כמפורט בסעיף  ,כ"לווה בודד", ובכללן החברה הלהעמיד לכל אחת מהחברות בקבוצבישראל 

כמו כן,  לעיל, עשויות להשפיע על יכולתה של החברה לקבלת אשראי בקאי או על היקפו. 32.3.1

יכולת הבקים להעיק מימון לעף הדל"ן, עלולה להיות מושפעת ממגבלות ספציפיות המוטלות 

 לעיל.  7.1ת מחמירות להלימות הון ומגבלות לחשיפה עפית, כמפורט בסעיף עליהם, כגון דרישו

הסלמה מחודשת מצב הביטחוי בישראל, במשמעותית  התדרדרות :מדיי -המצב הבטחוי 

עלולה  ,בשטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה, כמו כם המשך המתיחות בגבולה הצפוי של ישראל

 וליחידות דיור ולהתייקרות עלויות המיועדים להשכרהירידה בביקושים לשטחים ללגרום 

  החברה. העבודות. גורמים אלה עשויים להשפיע לרעה על תוצאות 

  סיכוים עפיים .39.2

ירידה מהותית בקצב הצמיחה במשק הישראלי וגידול מהותי בעודפי : להשכרהם היצע שטחי

וספים  ם מיביםיבעקבות ביית שטח , בין היתר,ההיצע של השטחים המיועדים להשכרה

   .להשפיע לרעה על הכסות החברה מכסים מיביםעלולים לגרום לירידת מחירי השכירות ו

לשיויים קיצויים בהיתרים, בתקים, במגבלות ובפיקוח הממשלתי : שיויי חקיקה ותקיה

 כסיזה, כגון שיויים בחוקי הארוה באזורים בהם ממוקמים  לדוח 35המפורטים לעיל בסעיף 

יכולה שיויים במשטר המיסוי, הקשחה משמעותית של תאים לקבלת היתרי ביה וכו', החברה, 

   על פעילותה ותוצאותיה של החברה. לרעה להיות השפעה

להיות השפעה עלולה : למצבם הכלכלי של קבלי הביצוע בארץ מצבם הכלכלי של קבלי הביצוע

בעקבות צמצום היצע הקבלים הפעיל בארץ,  על פעילותה של החברה ותוצאותיה, בין היתר

   העלאת מחירי הבייה, והתמשכות לוחות הזמים להקמת פרויקט.

מחסור ממושך בכוח אדם מיומן לבייה עלול להשפיע על יכולתם של הקבלים  :זמיות כוח אדם

לייקר לעמוד בלוחות הזמים להם התחייבו כלפי החברה וכן שעימם מתקשרת החברה מעת לעת, 

   ., ולפיכך עלול לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברהאת עלויות העבודה
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האטה בתחום תעשיית ההייטק בארץ ובעולם עלולה לגרום לירידה  :מצב תעשיית ההייטק

בביקושים לכסים מיבים עבור תחום זה וכן לירידה במחירי השכירות של כסים אלו, באופן 

  ה של החברה.שישפיע לרעה על תוצאות פעילות

במדד המחירים לצרכן ו/או במדד תשומות הבייה ו/או  משמעותיות עליות :ייקור עלויות הבייה

של כסים, או ההקמה עלייה של רמת הריבית במשק, עלולים להשפיע לרעה על מחיר הרכישה 

  . ועל התשואה מן הכסים המושכרים ובעקיפין על הכסות החברה מדמי שכירות

 ,במדד התשומות לבייהאו /שיויים קיצויים במדד המחירים לצרכן ו :וריביתסיכוי מדד 

שאים מגודרים על ידי החברה במסגרת מערכת החוזים אל מול שוכרים בכסים ו/או אל מול 

הכסות מחיר הקמת כסים חדשים ועל עלולים להשפיע לרעה על קבלים המקימים את הכסים, 

ורי הריבית במשק, תעלה את שיעור ההיוון של ההכסות הצפויות כמו כן, עלייה בשיעהחברה. 

  .מה שעשוי לפגוע בשוויים של הכסים בספרי החברה בהתאם להערכות השווי - מהכסים 

  סיכוים מיוחדים לחברה .39.3

החברה חשופה לתודות בשערי יירות ערך (בעיקר איגרות חוב) בבורסה, וזאת  :שערי יירות ערך

  בגין השקעת חלק מעודפי המזומים שלה ביירות הערך האמורים.

העובדה שחלק מלקוחות החברה הין חברות בילאומיות,  וכח: שער החליפין של הדולר

תיאורטית שכר הדירה מתייקר  שמהלות את פעילותן במטבע הדולר, עם ירידת שער החליפין,

לחץ של שוכרים בילאומיים אלו להפחתת שכר הדירה עלול להיווצר באופן יחסי אל הדולר ולכן 

   השקלי בהתאם.

פורסם ברשומות חוק לקידום התחרות ולצמצום  2013בדצמבר  11ביום  :"חוק הריכוזיות"

בשל השתייכותה לקבוצה בעלת , וחלק מהוראותיו חלות על החברה ,2013-הריכוזיות, התשע"ד

הצורך לעמוד בהוראות החוק  לעיל. 7.8מבה החזקות פירמידאלי. לפרטים וספים ראו סעיף 

ושיויים שעשויים להיות בעלי השפעה על החברה (המהווה חברת שכבה שלישית במועד הדוח) 

 תוצאותיה. ועל

פי - ים, על-גבחברת פי טיבם, ובהתאם להערכות ההלת -בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו על

   ים:-השפעתם על עסקי גב

 ים -מידת ההשפעה של גורם הסיכון על גב
 סיכוי שוק

 גדולה ביוית קטה
  X    מצב המשק  

  X    קשיי מימון וגיוס הון  

  X     יי - המצב הבטחומדי  

  X   להשכרה םשטחי היצע  

  X   הויי חקיקה ותקישי   

  X   י ביצועקבל  

 X    ות כוח אדםזמי  

 X    מצב תעשיית ההייטק  

 X   ייהייקור עלויות ב  

    X    י מדד וריביתסיכו  

X     יירות ערך שערי  

X      שער החליפין של הדולר  

 X    חוק הריכוזיות  
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 ים לקרקעות בע"מ-חברת גב

  אבי יעקובוביץ, מכ"ל  סמכ"ל כספיםמרק זק, 

  

  2019במרץ  18
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  8120לשת דוח הדירקטוריון  -פרק ב' 
  

  
בהתאם לתקות , 2018ת לש החברהשל  דוח הדירקטוריוןלהגיש בזה את  דמתכב דירקטוריון החברה

רקטוריון זה ערך בהחה שבפי הקורא . דוח די1970-תש"ליירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), 

, וכן 2018מצוי תיאור עסקי התאגיד כפי שכלל בחלק הראשון לדוח התקופתי של החברה לשת 

   )."יםהכספי ותהדוח(" 2018בדצמבר  31דוחותיה הכספיים של החברה ליום 
  

  
  . הסברי הדירקטוריון לעסקי התאגיד1

  
  

  החברה  1.1
  

ות והוותיקות , היה מהגדולIDB"), מקבוצת כסים וביין החברהים לקרקעות בע"מ ("-חברת גב

חברות הבות שלה, בתחום הכסים הם עוסקת, בעצמה ובאמצעות י-בחברות הדל"ן בארץ. גב

המיבים בייזום, תכון, פיתוח, הקמה, שיווק, השכרה, תחזוקה ויהול של פארקי הייטק, פארקים 

 אחסה וחיוים באזורי ביקוש ברחבי לוגיסטיקה,תיים, בייי משרדים, שטחי מסחר, עסקיים ותעשיי

  הארץ.

  

  הסביבה העסקית  1.2
   

בהמשך היציבות בעף הדל"ן המיב בישראל, שמתבטאת הן ברמת הביקושים  ההתאפיי 2018שת 

לשטחי משרדים,  יכרו ביקושים תקופת הדוח. לאורך ההתפוסשיעורי והן ברמת מחירי השכירות ו

ואף  מסחר, תעשיה ולוגיסטיקה, במרבית שטחי הפעילות של החברה, שהתבטאו ביציבות מחירים

  . 98%-למעלה מובשמירה על שיעורי תפוסה גבוהים של עלייה בדמי השכירות בחלק מאזורי הביקוש, 

והבטחוי  וליטיפ-ידית, ככל שתהיה, של המצב הגיאותעביכולתה של החברה להעריך השפעה  אין

  באזורו, על עף הדל"ן בישראל בכלל ועל פעילותה של החברה בפרט.

החברה מעריכה כי איתותה הפיסית ומצב כסיה, יחד עם יתרת המזומים שלה ותזרים המוזמים 

   , יאפשרו לה להמשיך ולממן את פעילותה ולעמוד בהתחייבויותיה. מייצרתהשוטף הגבוה אותו היא 

    

 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח זה. 6וספים אודות הסביבה העסקית ראו סעיף לפרטים  

  

  בתחומי הפעילות התפתחות  1.3
  
  

  כסים מיבים   1.3.1
  

, באתרים שוים מ"ר אלף 919-של ככולל בשטח  , לחברה כסים מיבים2018 בדצמבר 31כון ליום 

בלוד  ים ממן כסים-המוחזק על ידי חברת גבאלף מ"ר (חלק החברה)  19-ברחבי הארץ (כולל שטח של כ

  בע"מ, חברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי). 

  
  מליון ש"ח בפרויקטים שמצאים בתכון, רישוי והקמה.    337-השקיעה החברה סך של כ 2018שת ב
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  : פרויקטים שהושלמו

  
את  2018גב בע"מ, השלימה בתחילת שת  םי- החברה הבת, גב -  שיהביין השלי -ים גב -פארק גב

ה עד כה ים גב השכיר-גב אלף מ"ר עילי. 15-ם גב, בשטח של כי-הקמתו של הביין השלישי בפארק גב

  ועוד.  רפא"ל ,WIX ,IBMאלף מ"ר בביין, בין היתר לחברות  11-שטח של כ

קמתו של הביין הרביעי בה 2018ם גב בשת י-עם התקדמות השיווק של המבה השלישי, החלה גב

  . להלןבפארק, כמפורט 

  
ה את הקמתו של הביין הרביעי הפארק, בשטח החברה השלימ - עיהביין הרבי -ים רחובות -פארק גב

  ילי. אלף מ"ר ע 17-אלף מ"ר), מתוכם כ 21-כ -אלף מ"ר (חלק החברה  30-כולל של כ

  .ובה מכשירי מדידה בע"מט לחברת אלף מ"ר עילי בפרויק 21-החברה השכירה עד כה שטח של כ

  
ToHa1 אמות"מ ("השקעות בעאמות ו החברהלאחר תאריך הדוח הכספי, השלימו  -אביב) -(תל ("

 לשיווקאלף מ"ר  57-מבה עילי בשטח של כ, הכולל ToHa1פרויקט הקמתו של  את (בחלקים שווים)

  יה. מקומות ח 950-אלף מ"ר, המיועד לכ 32-רקעי בשטח כולל של כק-וחיון תת

 ,ביה טבעית, WeWork, לחברות הפרויקט)אלף מ"ר מ 45-(כ משטחי הפרויקט %49-עד כה הושכרו כ

, החל אכלוסו של 2019ובמהלך חודש פברואר  ,ודסק"ש אקמאי, טראקס, תופין טכולוגיות, מוטורולה

  הביין. 

 NOI-מליון ש"ח) וה 475 - ק החברהמליון ש"ח (חל 950-היקף ההשקעה בהקמת הפרויקט מוערכת בכ

  מליון ש"ח בשה).  47-50 -מליון ש"ח (חלק החברה  95-100 -השתי הצפוי מהפרויקט אמד בכ

יה תל2018ת במהלך הרבעון השלישי של שון ובאביב להפקדה -, אישרה הוועדה המקומית לתכ

עילי (ברוטו), תוספת של אלף מ"ר  140-, במסגרתה אושרו תוספת זכויות של כToHa2-בתאים תב"ע ל

  מקומות חיה, וכן ייעודים של משרדים, מסחר ומלואות. 1,500-כ

  
  : בהקמהפרויקטים 

  
ממשיכה ") מת"םרכז תעשיות חיפה בע"מ ("מ - , מת"ם החברה הבת - ים-פרויקט מתם - פארק מתם 

, ואשר הושכר מ"ר עילילף א 12-שרדים בשטח של כמיכלול מבה  אשרים, -בהקמתו של פרויקט מתם

  . השלמתו של הפרויקט צפויה בשבועות הקרובים.אמזוןבמלואו לחברת 

   
החלה מת"ם בהקמתו של  2018מהלך שת ב -שלב א'  -ט מגדלי מתם מזרח פרויק - פארק מתם 

 שרא, זרח, בגבולו הדרום מזרחי של הפארקממגדלי מתם שלב א' של  -פרויקט הבא בפארק מתם ה

  רקעי.ק-מ"ר תת אלף 16.5-מ"ר, וכ אלף 25-טח של כיכלול מבה עילי בש

  
חתמה החברה על מספר  2018שת השלישי של  במהלך הרבעון -  הביין השי -ים חולון -פארק גב

, קבוצה המאגדת חברות פרטיות בעלות זיכיון למותגי ספורט MGSקבוצת הסכמים עם חברות מ

ים חולון, -את הביין השי בפארק גב MGSבור "), לפיהם תקים החברה עMGSוהלבשה בילאומיים ("

  מ"ר.  9,000-רקעי קיים בשטח של כק-בי חיון תתג-אלף מ"ר, על 13-בשטח עילי כולל של כ

שטח  MGS-מ"ר ומכרה לחברות אחרות ב 5,300-שטח כולל של כ MGSהחברה השכירה למספר חברות 

  די החברה לצדדים שלישיים. י-מ"ר. יתרת השטחים בביין ישווקו על 6,700-כולל של כ

  לאחר חתימת ההסכמים כאמור, החלה החברה בהקמתו של הביין.  
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הביין הרביעי  בהקמתו של 2018במהלך שת  החלה ים גב-גב - עיהביין הרבי -ים גב -פארק גב

  אלף מ"ר.  13-בפארק, בשטח עילי של כ

  
בפארק מרכז לוגיסטי חדש  ה בהקמתו שלהחלהחברה  - 1 יסטימרכז לוג - מפרץ חיפה ים -פארק גב

 אלמוגהמרלו"ג הושכר מראש, במלואו, לחברת  מ"ר. ,0027-מפרץ חיפה, בשטח עילי של כים -גב

  , העוסקת בתחום הלוגיסטי.אחסה

  
   :פרויקטים בתכון ורישוי

  
ת אישרה האסיפה הכללית של בעלי המיות בחברה א 2018ביוי  5יום ב - ים רעה -פרויקט גב

"), חברה בבעלות בעלת שופרסלהתקשרותה של החברה בעסקת קומביציה עם שופרסל דל"ן בע"מ ("

השליטה (בעקיפין) בחברה, וזאת לאחר קבלת אישורם של וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. 

  העסקה מורכבת משי הסכמים כדלהלן: 

 - תי מסוימים ממקרקעין בשטח של כבל 69.5%) הסכם קומביציה במסגרתו שופרסל תמכור לחברה 1(

מ"ר ברעה. בתמורה, תקים החברה פרויקט בשטח המקרקעין בעבורה ובעבור שופרסל  8,800

בלתי מסוימים מהמקרקעין). הפרויקט יכלול שטחי משרדים ומסחר בשטח  30.5%(שתישאר בעלת 

) הסכם 2מקומות חיה; ( 1,000-מ"ר (ברוטו) וחיון לכ 41,000-בייה כולל (מסחרי ומשרדים) של כ

  שיתוף ועסקה משותפת לצורך יהולו השוטף של הפרויקט ושיווקו. 

כון למועד די האסיפה הכללית של בעלי המיות בשופרסל בע"מ, וי-ההתקשרות האמורה אושרה גם על

  כיסת ההסכם לתוקף כפופה רק למתן תוקף לתב"ע מפורטת.הדוח, 

וי בי 5ומיום  2018באפריל  26יה, דיווחים מיידיים של החברה מיום לפרטים וספים ראו, על דרך ההפ

  ה).  בהתאמ 2018-01-047997- ו 2018-01-041614(אסמכתאות מס'  2018

  
 ים-בפארק גב וסףמרכז לוגיסטי  ועלת לתכון ורישוי שלפהחברה  - 2 מרכז לוגיסטי -מפרץ חיפה 

  מ"ר. 10,000-מפרץ חיפה, בשטח עילי של כ

  

  

  ביה למגורים  3.21.
 

), 50% ", חלק החברהים רסקו-גבם רסקו בע"מ ("י-רמת השיא גב השלימה 2018שת ב -  רמת השיא

יח"ד  12מכרו  2018יח"ד. בשת  216י מגורים הכוללים שלושה ביי -את אכלוסו של שלב ג' בפרויקט 

  יח"ד במלאי. 3מליון ש"ח, וותרו  20בפרויקט, בתמורה לסך של 
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  (במליוי ש"ח) תוצאות הפעילות  1.4
  

  הערות והסברים  7201  8201  סעיף

ובע הן מאכלוס פרויקטים  ,3.1%בשיעור  ,הגידול  445  459  הכסות מהשכרת מבים

מיבים חדשים והן מעלייה ריאלית בדמי 

  .השכירות בכסים הקיימים

NOI  443  430  ובע בעיקרו  ,3.0%בשיעור  ,הגידולמגידול 

  , כמפורט לעיל. מהשכרת מביםבהכסות 

Same Property NOI440  428  ובע  ,2.8%, בשיעור הגידול ריאלית מעלייה הן

דמי השכירות והן מעלייה בשיעור בהכסות מ

  . התפוסה

הכסות מעליית שווי 

 הוגן של דל"ן להשקעה

בין היתר,  ,כוללות 2018ההכסות בסעיף זה בשת   280  206

מליון  44בגין שערוך כסים מיבים (הכסות 

ש"ח), שערוך קרקעות המיועדות להקמת כסים 

שערוך כסים בהקמה ו מליון ש"ח) 37מיבים (

  מליון ש"ח). 125(

EBITDA  407  401  ובע בעיקרו  הגידולסות  מגידולמהשכרת בהכ

  .מבים, כמפורט לעיל

 -ירים לצרכן (הידוע) בכמדד המח עלה 2018בשת   97  183 הוצאות מימון, טו

הפרשי הצמדה  הוצאותוכתוצאה רשמו  1.2%

המדד  עלה 2017מליון ש"ח. בשת  33בסך של 

, וכתוצאה מכך רשמה החברה 0.3%-כ(הידוע) ב

  מליון ש"ח. 9.6 הפרשי הצמדה בסך הוצאות

כמו כן רשמה עלייה בהוצאות המימון בשת 

בסך , , כתוצאה מתשלום עמלת פרעון מוקדם2018

  בת. ותבגין הלוואות של חבר מליון ש"ח, 20

חלה ירידה בהכסות המימון מתיק  2018בשת 

   יירות הערך של החברה.

חלק ברווחי חברות 

  מוחזקות

הקיטון בסעיף זה ובע מירידה בהכסות מפרויקט   19  10

רמת השיא, כתוצאה מהשלמת שלב ג' בפרויקט 

  .2018ברבעון הראשון של שת 

הקיטון בסעיף זה היו תוצאה של קיטון ברווח   134  94  על הכסהמסים 

לפי מס, הובע מקיטון בהכסות מעליית שווי 

 הוגן של דל"ן להשקעה ומגידול בהוצאות המימון.  

  הרווח הקי 

  המיוחס לבעלי המיות

לעומת הרווח הקי המיוחס לבעלי המיות מוך   355  276

ת מעליית שווי כתוצאה מקיטון בהכסו אשתקד

הוגן של דל"ן להשקעה ומגידול בהוצאות המימון, 

    כמפורט לעיל.
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  : על בסיס רבעוי 8201להלן תוצאות הפעילות של החברה בשת 
  

 סה"כ
2018 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

  
  באלפי        ש"ח        

 ה כ  ס ו ת     

      
458,985 116,576 115,751 113,601 113,057  מבים  מהשכרת

      
205,745 45,080 51,217 103,860 5,588 עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה

      
10,555 2,089 3,252 2,403 2,811  מדמי יהול 

      
8,481 3,895 2,570 1,650 366 אחרות

        

683,766 167,640 172,790 221,514 121,822  

 ה ו צ א ו ת     

      
29,638 7,258 7,298 7,365 7,717  אחזקת כסים 

      
10,556 5,051 1,517 1,516 2,472  מכירה ושיווק

      
28,635 7,725 6,908 7,323 6,679  ההלה וכלליות

      
5,012 2,484 2,210 252 66 אחרות

      

73,841 22,518 17,933 16,456 16,934  

      

609,925 145,122 154,857 205,058 104,888  רווח תפעולי
      

1,271  )6,025( 6,265 1,350 )319(  הכסות מימון 
)184,225( )50,822( )49,637( )61,735( )22,031(  הוצאות מימון

      
)182,954( )56,847( )43,372( )60,385( )22,350(  מימון, טו הוצאות

      
חלק ברווחי חברות מוחזקות  3,383 1,969 3,693 1,170 10,215

 המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו
      

437,186 89,445 115,178 146,642 85,921  רווח לפי מסים על הכסה
      

94,463 22,372 25,343 25,292 21,456 (הטבת מס) מסים על ההכסה

342,723 67,073 89,835 121,350 64,465  
 רווח קי לתקופה

      
 מיוחס ל:     

276,493 57,435 67,220 99,953 51,885  לבעלים של החברה
66,230 9,638 22,615 21,397 12,580  זכויות שאין מקות שליטה

      

342,723 67,073 89,835 121,350 64,465 
 

  רווח קי לתקופה
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  : על בסיס רבעוי 7201להלן תוצאות הפעילות של החברה בשת 
  

 סה"כ
2017 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
  באלפי        ש"ח        

 ה כ  ס ו ת     

      
445,141 113,359 113,141 109,833 108,808  מהשכרת מבים 

      
279,778 25,517 48,891 205,370 - עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה

      
12,075 4,162 2,727 2,715 2,471  מדמי יהול 

      
6,792 1,168 1,309 1,809 2,506 אחרות

        

743,786 144,206 166,068 319,727 113,785  

 ה ו צ א ו ת     

      
29,483 7,791 7,347 7,203 7,142  אחזקת כסים 

      
6,819 1,637 1,265 2,208 1,709  מכירה ושיווק

      
28,166 7,034 7,177 6,398 7,557  ההלה וכלליות

      
1,752 1,041 494 70 147 אחרות

      

66,220 17,503 16,283 15,879 16,555  

      

677,566 126,703 149,785 303,848 97,230  רווח תפעולי
      

37,895  12,671 9,371 8,432 7,421  הכסות מימון 
)134,470( )33,469( )17,552( )58,204( )25,245(  הוצאות מימון

      
)96,575( )20,798( )8,181( )49,772( )17,824(  מימון, טו הוצאות

      
חלק ברווחי חברות מוחזקות  3,624 6,287 3,798 5,205 18,914

 המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו
      

599,905 111,110 145,402 260,363 83,030  ל הכסהרווח לפי מסים ע
      

133,747 24,578 35,763 53,091 20,315 (הטבת מס) מסים על ההכסה

466,158 86,532 109,639 207,272 62,715  
 רווח קי לתקופה

      
 מיוחס ל:     

355,447 57,292 81,888 165,441 50,826  לבעלים של החברה
110,711 29,240 27,751 41,831 11,889  ן מקות שליטהזכויות שאי

      

466,158 86,532 109,639 207,272 62,715 
 

  רווח קי לתקופה
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  (במליוי ש"ח) המצב הכספי, זילות ומקורות מימון  1.5 
  

 ליום  סעיף
831.12.1  

 ליום
731.12.1  

  הערות והסברים

הגידול בסעיף זה ובע בעיקרו מגידול באמצעים   8,015  8,694  סך הכסים

במהלך הפקת אגרות חוב לים כתוצאה מהזי

  , וכן מגידול בשווי הדל"ן להשקעה. 2018שת 

  

האמצעים הזילים של החברה כוללים בעיקר   1,346  1,653  האמצעים הזילים

. הגידול בסעיף זה פקדוות ויירות ערך סחירים

במהלך שת  ובחרות ובע בעיקרו מהפקת אג

 ובחרות אגרעון פ ,, ומגד פרעון הלוואות2018

  ותשלום דיבידד.

  

ובע  2018עיקר הגידול בסעיף זה בתום שת     6,752  6,379דל"ן להשקעה

כסים חדשים ומעליית השווי ההוגן מהשקעה ב

 2017בדצמבר  31ליום  של כלל הדל"ן להשקעה.

מליון ש"ח בגין כסים  140כלל סעיף זה סך של 

סר הכס מ 2018במהלך שת מוחזקים למכירה. 

  לידי הרוכש.

  

פרעה החברה הלוואות, אגרות  2018במהלך שת   3,911  4,469 הלוואות ואשראי

 886-של ככולל תשלומי ריבית בהיקף ביצעה חוב ו

מליון ש"ח. ברבעון השלישי של השה השלימה 

החברה הפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת 

סדרה קיימת (סדרה ח') של החברה, בתמורה 

ח. כמו כן, מליון ש" 601-וטו בסך של ככוללת בר

חברה בת הפיקה לראשוה אגרות חוב (סדרה א') 

-של כ כוללת ברוטו בסךברצף מוסדי, בתמורה 

מליון ש"ח, וחברה בת וספת הפיקה אגרות  320

חוב בדרך של הרחבת סדרה קיימת (סדרה א'), 

 מליון ש"ח. 350-סך של ככוללת ברוטו בבתמורה 

 לדוח זה להלן. 2וסף בסעיף ראו פירוט  

מהווה היקף ההלוואות  2018 בדצמבר 31ליום 

  מכלל כסי החברה. 51%והאשראי של החברה 

  

הון עצמי המיוחס 

  לבעלי המיות

הרווח הקי המיוחס מהשיוי בסעיף זה ובע   2,347  2,443

, ביכוי דיבידד ששולם ברבעון לבעלי המיות

י של ש2018ת הש.  
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  הערות והסברים  7201  8201  סעיף

תזרימי מזומים טו 
שבעו מפעילות 

  שוטפת

עיקר הגידול בסעיף זה בע מגידול בהכסות   351  361

  מהשכרת מבים ומשיויים בהון החוזר. 

FFO  מאוחד  
(תזרים מזומים קי 

  מכסים מיבים)

עיקר הגידול בסעיף זה בע מגידול בהכסות   242  251

  מהשכרת מבים.

FFO  המיוחס לבעלי
   המיות

עיקר הגידול בסעיף זה בע מגידול בהכסות   187  199

  מהשכרת מבים.

  
  
  הפקת אגרות חוב .61
  

הפיקה החברה לציבור אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה  2018בחודש ספטמבר 

. לפרטים 3.15%צמודה בשיעור  מליון ש"ח, במחיר המשקף ריבית שתית לא 601ח'), בתמורה לסך של 

  לדוח זה להלן.   3וספים אודות אגרות החוב (סדרה ח') של החברה, ראו סעיף 

  
פקה פרטית לגופים מוסדיים של סדרת הים גב בע"מ -השלימה החברה הבת גב 2018ביולי  26ביום 

מליון  320סך של אגרות חוב (סדרה א'), אשר רשמו למסחר ברצף מוסדי. ההפקה עשתה בתמורה ל

שים, אין צמודות למדד והן יישאו ריבית שתית קבועה בשיעור  5.2ש"ח. אגרות החוב, במח"מ 

  מעלות.  P&Sידי -על Aם גב מדורגות +י-אגרות החוב (סדרה א) של גב. 3.55%

  
הפיקה חברת מת"ם אג"ח בדרך של הרחבת סדרה קיימת (סדרה א'), בתמורה לסך של  2018 בדצמבר

ושאות ריבית שתית קבועה  רשומות במערכת רצף המוסדיים,') אאגרות החוב (סדרה מליון ש"ח.  350

על ידי מדרוג בע"מ. הרחבת הסדרה עשתה  Aa2ים, ומדורגות ש 5.5-, במח"מ של כ3.13%בשיעור של 

  . 3.13%באמצעות הפקה פרטית למספר גופים מוסדיים, בריבית שתית קבועה בשיעור 

  
רחבת סדרת אגרות חוב ים בדרך של ה-לרבות גיוס החוב של גב השלמת גיוסי החוב האמורים,ם ע

ת את ההלוואות הבקאיות הקיימות, ים וחברות הב-פרעו גב קיימת (סדרה ח'), כמפורט לעיל ולהלן,

 מכסי 100%השעבודים שיתו בגין, כך שבתום התהליך  ררו אתושחמליון ש"ח,  445-בסך כולל של כ

  ללא שעבוד.  היו החברה 
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  ממשל תאגידיהיבטי . 2
  
  

  דיווח על דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית  2.1
  

-לאחר הערכת השכלתם, יסיום, כישוריהם וידיעותיהם של חברי הדירקטוריון בושאים עסקיים

רואה כבעלי מומחיות חשבואיים ודוחות כספיים, חברי הדירקטוריון של החברה אשר הדירקטוריון 

(לפרטים  'ארון רביוביץו , ברי מוסקוביץ'יוסף שטחחשבואית ופיסית, הים: ה"ה סגי איתן, 

  ד' לדוח זה). לפרק 26אודות דירקטורים אלו, יסיום והשכלתם ראו תקה 

 לפרטים אודות המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית הראוי לחברה

  ק ה' לדוח זה.פר, ראו שאלון ממשל תאגידי המצורף בואודות דירקטורים בלתי תלויים

    

  המבקר הפימי בחברה  2.2
  

מכהן מר שמואל ייברג כמבקר הפימי של החברה. מר ייברג הוא רואה  2005במאי  14החל מיום 

חברות ובהוראות סעיף (ב) לחוק ה146חשבון, שותף במשרד רואי חשבון. המבקר עומד בהוראות סעיף 

המבקר הפימי איו מחזיק ביירות ערך של החברה למיטב ידיעת החברה,  לחוק הביקורת הפימית. 8

המבקר הפימי, בעצמו ו/או שותפיו למשרד, משמשים כמבקרים פימיים של או של גוף קשור אליה. 

פקידים אלו כדי ליצור יגוד חברות וספות בקבוצת אידיבי, אליה משתייכת החברה. עם זאת, אין בת

  כמבקר הפימי של החברה.  עייים עם תפקידו

ידי -ועל 2005באפריל  4מיויו של מר ייברג כמבקר פימי אושר על ידי וועדת הביקורת ביום 

. מיויו של המבקר אושר לאחר בחיה מעמיקה של השכלתו 2005באפריל  8דירקטוריון החברה ביום 

ברה וועדת ידי ההלת הח-פגישות שערכו עמו והתרשמות בלתי אמצעית ממו עלויסיוו, ולאחר 

הביקורת. מר ייברג מצא מתאים לכהן כמבקר הפימי של החברה, בין היתר בהתחשב בהיקף 

הממוה הארגוי על המבקר הפימי הוא יו"ר  פעילותה של החברה ומורכבותה של פעילות זו.

  דירקטוריון החברה. 

בסיס -קבעה, בין היתר, על 2018יה פעל המבקר הפימי במהלך שת פ-ביקורת השתית עלתכית ה

יקורת לאחר ידי וועדת הב-רה על. תכית העבודה השתית אוש2017ידו בשת -עלסקר סיכוים שערך 

ברה, בעקבות המלצותיו והחיותיו של המבקר הפימי. תכית הביקורת ידי ההלת הח-שהתקבלה על

ת איה מכילה מגבלות על סטייה מהאמור בה. התכית איה מתייחסת לחברות מוחזקות השתי

  מהותיות.

קבע אשר היקף ל בדומה, שעות עבודה 380-בשת הדוח עמד היקף העסקתו של המבקר הפימי על כ

די הצדדים כמשקף את רמת ההשקעה הדרשת י-במסגרת תכית העבודה השתית, לאחר שהוערך על

קר הפימי, תוכית הביקורת פי הודעת המב-הפימי לצורך ביצוע הביקורת הדרשת. עלמהמבקר 

(ב) לחוק הביקורת הפימית. למבקר 4קצועיים המקובלים, כקבוע בסעיף פי התקים המ-ערכת על

הפימי יתת גישה חופשית למסמכים ולמערכות המידע של החברה, לרבות לתוים כספיים והכל 

   תפקידו.לצורך ביצוע 

דירקטוריון החברה סבור כי היקף, אופי, רציפות הפעילות ותכית העבודה של המבקר הפימי הים 

  סבירים בסיבות העיין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפימית בחברה.

דוחות בוועדת ביקורת בממצאי  יםדיו מוהתקיי 9.1.19-ו 8.10.18, 2.7.18, 23.4.18, 5.2.18 כיםבתארי

 ליו"ר הדירקטוריון, המכ"ל, יו"ר וועדת הביקורת וחבריהבכתב שוים של המבקר הפימי אשר הוגשו 

   לקראת הדיון.

ש"ח. לדעת  ףאל 76-של כבתמורה לעבודתו בתקופת הדוח, שילמה החברה למבקר הפימי תגמול בסך 
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שיקול דעתו של המבקר הפימי דירקטוריון החברה, התגמול היו סביר ולא יהיה בו כדי להשפיע על 

   בבואו לבקר את החברה.

  לפרטים וספים אודות המבקר הפימי בחברה, ראו שאלון ממשל תאגידי המצורף בפרק ה' לדוח זה.

  
  שכר רואה חשבון מבקר  .32
  

  
 שם החברה

  
  רואה החשבון

 המבקר

  
 פרטים

  
 2018שת 

  
 2017שת 

  שכר טרחה
 (באלפי ש"ח)

  שכר טרחהשעות
 )באלפי ש"ח(

 שעות

ים -חברת גב
לקרקעות בע"מ 
 וחברות בת שלה

 חייקין, סומך
 קסלמן

  3,320 530  5303,290שירותי ביקורת ומס

 253 145 102245 (א) שירותים אחרים

מרכז  - מת"ם 
תעשיות מדע 
 חיפה בע"מ

 950 137 137935שירותי ביקורת ומסקסלמן

  220  48  240  48  רותי ביקורת ומסשי חייקין סומך ם גב בע"מי-גב

ם י-שותפות גב
  )ב(אמות 

  100  15  105  15  שירותי ביקורת ומס  קסלמן

  
  בגין ייעוץ מס. (א)

   (ב) חלק החברה.
  

  .2018דירקטוריון החברה אישר את שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים בגין שת 

  
  תרומות  .42
  
  

רכיב חשוב שראוי לשלבו במסגרת מכלול פעילויותיה. החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל מ

פעילות למען  ש"ח לעמותות וארגוים שמטרותיהם מליון 1.2-תרמה החברה סך של כ 2018בשת 

  הקהילה, קידום עייי בריאות, חיוך ותמיכה באוכלוסיות זקקות.
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  פי תשקיף-לידי החברה ואשר הוצעו ע-פרטים בדבר תעודות התחייבות שהופקו על. 3
  

 
  )חאגרות חוב (סדרה   אגרות חוב (סדרה ו)  (באלפי ש"ח)  

  22/03/07) 1(  מועד הפקה  א.

)2 (03/04/12  

)3 (21/03/13  

)4 (30/12/13  

)5 (13/04/14  

)6 (03/04/16  

)7 (02/04/17  

)1 (10/09/17  

)2 (06/09/18    

  175,561) 1(  ערך קוב במועד ההפקה  ב.

)2 (355,894  

)3 (308,173  

)4 (165,000  

)5 (221,425  

)6 (358,644  

)7( 302,603  

)1 (423,812  

)2 (620,000  

  1,043,812  1,887,300   31.12.18 -ערך קוב ל  ג.

  1,043,812  2,296,693  31.12.18 - ע.. צמוד ל  

  )30,131(119,097  בתוספת יתרת פרמיה (הוצ' הפקה) טו  

  1,013,681  2,415,790  31.12.18ליום  יתרת ע.. צמוד  

  -  27,497 31.12.18ליום  ריבית שצברה  ד.

  5,615  50,410  ליום אישור הדוח ריבית שצברה  

  אג"ח מוצגות על בסיס עלות מופחתתה -שווי הוגן   ה.

  1,007,279  2,685,439  כולל ריבית לשלם)( 31.12.18שווי בורסה ליום   ו.

  1,043,290  2,778,106  לל ריבית לשלם)כושווי בורסה ליום אישור הדוח (  

  2.55%  4.75%  שיעור הריבית לשה  ז.

תשלומים שתיים  6  מועדי תשלום קרן  ח.

שווים מיום 

ועד  31.3.2021

31.3.2026  

תשלומים שתיים  16

שווים מיום שאים 

ועד  30.6.2019

30.6.2034  

ריבית חצי שתית   מועדי תשלום הריבית  ט.

 30.9-ו 31.3ביום 

  2007-2026בשים 

ריבית חצי שתית 

 31.12-ו 30.6ביום 

 31/12/17החל מיום 

  .30/6/2034ועד ליום 

מדד המחירים   בסיס הצמדה   י.

  לצרכן

  לא צמוד

  -  2007בגין פברואר   מדד בסיס  

  אין  אין  זכות המרה  יא.

  אין  אין  זכות לפרעון מוקדם או המרה כפויה  יב.

  אין  אין  ערבות לתשלום ההתחייבות  יג.
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  אגרות חוב (סדרה ח)  אגרות חוב (סדרה ו)  (באלפי ש"ח)  

הרמטיק אמויות   שם האמן  יד.

  ) בע"מ1975(

שטראוס לזר חברה 

  בע"מ 1992לאמויות 

  רו"ח אורי לזר  עו"ד דן אבון  שם האחראי בחברת האמות  

  את" 17צחק שדה י  "את 113הירקון   כתובת האמן  

 ilAA/Stable  ilAA/Stable  מעלות: S&P - דירוג  טו.

 2018-01-085056מס' אסמכתא  5/9/18דוח דירוג אחרון: ראו דוח מיידי מיום   

     מעלות S&P -שם החברה המדרגת  

  1( ilAA/Stable(  AA) 1(  דירוג למועד הפקה  

  )2( ilA+/ Negative )2( ilAA/Stable  

  )3 (ilA+/ Negative  
  )4( ilA+/Stable   
  )5( ilA+/Stable   
  )6 (ilAA-/Stable   
  )7( ilAA-/Stable   
 ilAA/Stable ilAA/Stableדירוג למועד הדוח  

 - Aa2מדרוג: -דירוג   

  2018-01-088839מס' אסמכתא  20/9/18דוח דירוג אחרון: ראו דוח מיידי מיום   

   מידרוג בע"מ - שם החברה המדרגת   

   Aa3)2(  הפקהדירוג למועד   

)3( Aa3  

)4( Aa3  

)5( Aa3  

)6 (Aa3  

)7 (Aa3  

-  

 - Aa2  דירוג למועד הדוח  

  האם החברה עמדה כון למועד הדוח בכל התאים וההתחייבויות לפי שטר האמות?  טז. 

  כן  כן    

  האם התקיימו תאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי?  יז.

  לא  לא    

] 2ג12יש. ראו ביאור [  אין  ים להבטחת אגרות החובשעבוד  יח.

לדוח התקופתי לשת 

2018.  

  כן  כן  האם הסדרה מהותית  יט.
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מהליה על המאמצים ותרומתם הרבה להישגי לאו מבקשים להביע הערכתו ותודתו לעובדי החברה ו

  החברה.

  

  

  

  

  

  

  

  _______________________________      ___________________  

  , מכ"לאבי יעקובוביץ      , יו"ר הדירקטוריוןאלחדרו אלשטיין  

  

  

  

  

  2019 במרץ 18



 

  
  

  
  

  
  

  ם לקרקעות בע"מי-חברת גב
  
  
  

  דוחות כספייםפרק ג': 



 

 , ישראל3190500 חיפה 15084 ד.ת, 25 בניין חיפה ם"מת, וקסלמן קסלמן
  www.pwc.com/il ,972-4-8605001+ :, פקס972-4-8605000+ טלפון:

3

  
  

 לבעלי המניות של חברת גב ים לקרקעות בע"מ החשבון המבקר הדוח רוא
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  1970-ם), התש"לב (ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיי9בהתאם לסעיף 
  
  
  

 31ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברת גב ים לקרקעות בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד "הקבוצה") ליום 
. רכיבי בקרה אלו נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של הקבוצה אחראים לקיום בקרה 2018בדצמבר 

ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 
  התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של הקבוצה בהתבסס על ביקורתנו.

  
  

רואי חשבון בישראל "ביקורת של  של לשכת 104נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  קרה פנימית על דיווח כספי שבוקרורכיבי ב
) בקרות ברמת הארגון, 1"). רכיבים אלה הינם: (104על תיקוניו (להלן "תקן ביקורת  ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"

הקמה של נדל"ן  ) בקרות על2לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; (
) בקרות על ניהול אמצעים 5) בקרות על הערכת שווי נדל"ן להשקעה; (4הכנסות מנדל"ן להשקעה; ( ) בקרות על3( ;להשקעה

  (כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים").נזילים של הקבוצה 
  
  

מטרה לזהות את י תקן זה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה בפ-. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 
רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות 
המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון 

בוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המ
בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו 

כלל התהליכים כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על 
המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא 
התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה 

  ים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבור
  
  

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. 
רות תהפוכנה לבלתי כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבק

  מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
  
  

  .2018בדצמבר  31לדעתנו, הקבוצה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 
  
  

 2018בדצמבר  31ם מיות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוח
חוות  , כלל2019במרס  17, מיום והדוח שלנו 2018בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום  יםשנכל אחת משלוש הול 2017-ו

  חשבון המבקרים האחרים.הדעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי 
  
  
  
  
  
  
  
 

  קסלמן וקסלמן           ,חיפה
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  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב

   

 מים) לי"החברה" – בע"מ (להלן קרקעותים ל-חברת גבשל  פיםעל המצב הכספי המצור יםהמאוחד ותביקרנו את הדוח
לכל ותזרימי המזומנים  ינויים בהוןהרווח הכולל, הש הפסד,או על רווח  יםהמאוחד ותואת הדוח 2017 -ו 2018בדצמבר  31

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון . 2018בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
  אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. וההנהלה של החברה. 

 
מכלל הנכסים  5% -וכ 6% -לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

כלל מ 12% -וכ, 5%-, כ4% -והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ , בהתאמה,2017-ו 2018 בדצמבר 31 מיםהמאוחדים לי
יקרנו את הדוחות בכמו כן, לא  ., בהתאמה2016-ו 2017 ,2018 בדצמבר 31בימים  לשנים שהסתיימוההכנסות המאוחדות 
 -אלפי ש"ח וכ 89,329 -הינן כ ההשקעות בהןאשר  מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהכספיים של חברות 

 -כ אלפי ש"ח,  3,382 -, בהתאמה, וחלקה של החברה ברווחיהן הינו כ2017-ו 2018בדצמבר  31 מיםש"ח לי אלפי 93,709
הדוחות  ., בהתאמה2016-ו 2017 ,2018 בדצמבר 31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  7,314 -וכ₪, אלפי  10,176

שהיא מתייחסת ככל  וחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו,חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדאותן הכספיים של 
  לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

  
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של 

ת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקור פי תקנים-. על1973-רואה חשבון), התשל"ג
ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 
שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

נהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות הדירקטוריון והה
  רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו

את ו 2017 -ו 2018בדצמבר  31ת המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים מכל הבחינו
בדצמבר  31יום ב בתקופה שהסתיימההשנים שלוש לכל אחת מ, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן פעולותיהןתוצאות 

  .2010-ירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע) והוראות תקנות ניIFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( 2018
  

על  ,של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" 104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
חוות כלל  2019במרס  17, והדוח שלנו מיום 2018בדצמבר  31, רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום תיקוניו

  דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

  בדצמבר 31דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום 
  

     
   2018 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  באור  

 
    כסים

  741,454  1,001,053 4 מזומים ושווי מזומים
 604,263 652,247 5 ופיקדוות לזמן קצרהשקעות 
 3,783 3,791 א'6לקוחות 

 33,205 22,464 ב'6 חייבים אחרים
      873 226כסי מסים שוטפים

    9,895   ב'9  מלאי מקרקעין
 140,000 -  'ג  9כסים מוחזקים למכירה

     
 1,522,931 1,690,323   סה"כ כסים שוטפים

     
  בחברות מוחזקות המטופלות והלוואות השקעות 

 לפי שיטת השווי המאזי
  
7 

   
206,415 

  
210,206 

 42,704 44,602 8 רכוש קבוע, טו
    546 442כסים בלתי מוחשיים, טו

 423,387 751,260 9 קעה בהקמהדל"ן להש
  9 6,001,339 5,815,575דל"ן להשקעה

     
 6,492,314 7,004,162  סה"כ כסים בלתי שוטפים

     
 8,015,245 8,694,485   סה"כ כסים

 
  

  
  
  
  
  
  
  

     
 מרק זק אבי יעקובוביץ   אלחדרו אלשטיין

 סמכ"ל כספים מכ"ל יושב ראש הדירקטוריון
  

  
  
  

  
  2019במרס,  18: הכספייםתאריך אישור הדוחות 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם. 



 

  4

  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

  בדצמבר 31דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום 
  

     
   2018 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  באור  

 
     תהתחייבויו

     
 388,257 275,303  12 הלוואות ואשראי
 187,367 129,743  10 זכאים אחרים

 23,140 941   התחייבות מסים שוטפים
     

 598,764 405,987   סה"כ התחייבויות שוטפות
     

 3,189,165 4,194,539  12 אגרות חוב
 333,820 -  12 הלוואות מתאגידים בקאיים וממוסדות פיסיים

  1,959  1,959   11  התחייבויות בגין שירותי ביה
 770 566  13 הטבות לעובדים, טו

 799,354 862,340  22  מסים דחים
     

 4,325,068 5,059,404   סך התחייבויות שאין שוטפות
     

 4,923,832 5,465,391   סך התחייבויות
     

    14 הון 
     

 169,577 169,577   הון המיות
 297,186 297,186   קרות הון
 1,880,443 1,976,780   עודפים

     
 2,347,206 2,443,543   סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

     
 744,207 785,551   זכויות שאין מקות שליטה

     
 3,091,413 3,229,094   סה"כ הון 

     
 8,015,245 8,694,485   סה"כ הון והתחייבויות

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

  בדצמבר  31דוחות רווח והפסד מאוחדים לשה שהסתיימה ביום 
 

     
  2018 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 

 רווח קי למיה)(למעט תוי   
 

    הכסות
   

 420,787  445,141 458,985 מהשכרת מבים
 189,746  279,778 205,745בשווי הוגן של דל"ן להשקעה עליה

 9,970  12,075 10,555 מדמי יהול
 39,272  6,792 168,481אחרות

   
683,766 743,786  659,775 

   
    הוצאות

   
 29,436  29,483 1729,638 חזקת כסיםא

 6,813  6,819 1810,556 ווקימכירה וש
 27,773  28,166 1928,635 ההלה וכלליות

 28,771  1,752 205,012אחרות
   

73,841 66,220  92,793 
   

 566,982  677,566 609,925 רווח תפעולי
   

 10,381  37,895 211,271 הכסות מימון
  )120,755(  )134,470(  )184,225(21 הוצאות מימון

   
  )110,374(  )96,575(  )182,954( הוצאות מימון, טו

   
   חלק ברווחי חברות מוחזקות 

  16,760   18,914  710,215המטופלות לפי שיטת השווי המאזי 
   

 473,368  599,905 437,186רווח לפי מסים על ההכסה
   

 14,776  133,747 2294,463 מסים על ההכסה
   

 458,592  466,158 342,723 רווח קי לתקופה
   

       מיוחס ל:
 366,329  355,447 276,493 בעלים של החברה

 92,263  110,711 66,230זכויות שאין מקות שליטה
   

 458,592  466,158 342,723 רווח קי לתקופה
 

   רווח למיה המיוחס לבעלים של החברה
   

 182.60 171.00 129.40למיה בש"חומדולל רווח בסיסי  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

 בדצמבר 31ם לשה שהסתיימה ביום דוחות על הרווח הכולל מאוחדי
  

     
  2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 458,592 466,158  342,723  לתקופהרווח קי 

    
    פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשוה ברווח הכולל

        לרווח והפסד יועברוהועברו או 
         

  1,339   -  -   של רווח כולל  אחרהטבת מס בגין רכיבים 
         

      אחר שלא יועברו לרווח והפסד רווח כוללפריטי
         

 )130( )103( )120(   תכית להטבה מוגדרתשל  ממדידות מחדשהפסדים 
    

 33  25 28 רווח כולל האחר רכיבים שלהטבת מס בגין 
    

 1,242  )78( )92( כולל אחר לתקופה, טו ממס )הפסדרווח (
    

 459,834  466,080 342,631 סה"כ רווח כולל לתקופה
    
    

     מיוחס ל:
    

 367,607  355,386 276,337  בעלים של החברה
    

 92,227  110,694 66,294 זכויות שאין מקות שליטה
    

 459,834  466,080 342,631  לתקופה רווח כוללסך 
    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

  דוחות על השיויים בהון המאוחד

 
  מתייחס לבעלים של החברה

      קרן  
    מעסקאות

     עם זכויות  
       שאין מקות  
   זכויות שאין    קרן הערכה שליטה ועם יה עלפרמ 

 סה"כ הון מקות שליטה סה"כ עודפיםמחדשבעל שליטה מיותהון מיות
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

 
         לשה שהסתיימה ביום

           2018בדצמבר  31 
  3,091,413 744,207 1,880,4432,347,206 257,9949,73029,462  169,577 2018אר ביו 1יתרה ליום 

  342,723 66,230 276,493 276,493- - - -  לתקופהרווח קי 
רווח כולל אחר לתקופה, טו 

  ממס
 - - - -)156( )156( 64 )92(  

                 דיבידד לבעלי זכויות שאין
  )24,950(  )24,950(  -   -   -   -   -   -  מקות שליטה בחברה בת 

  )180,000(  -   )180,000(  )180,000(   -   -   -   -   דיבידד לבעלי מיות בחברה
     

  3,229,094 785,551 1,976,7802,443,543 257,9949,73029,462  169,577 2018בדצמבר  31יתרה ליום  

          
         לשה שהסתיימה ביום

           2017בדצמבר  31 
  2,648,390  683,413  1,964,977 1,694,134  29,462 9,730 62,205   169,446  2017ביואר  1יתרה ליום 

                  ביואר 1השפעה מצטברת ליום 
                  כתוצאה מיישום לראשוה 2017

  10,923  -   10,923  10,923  -   -   -   -   ב)3(ראה באור   IFRS 15של 
                  2017ביואר  1יתרה ליום 

  IFRS 15    169,446  62,205  9,730  29,462  1,705,057  1,975,900  683,413  2,659,313לאחר יישום 
  466,158 110,711 355,447 355,447- - - -  לתקופהרווח קי 

רווח כולל אחר לתקופה, טו 
  ממס

 - - - -)61( )61( )17( )78(  

  195,920  -   195,920  -   -   -   195,789  131  הפקת מיות רגילות
                  דיבידד לבעלי זכויות שאין

  )49,900(  )49,900(  -   -   -   -   -   -  מקות שליטה בחברה בת 
  )180,000(  -   )180,000(  )180,000(  -   -   -   -   דיבידד לבעלי מיות בחברה

     
  3,091,413 744,207 1,880,4432,347,206 257,9949,73029,462  169,577 2017בדצמבר  31יתרה ליום  

          
         לשה שהסתיימה ביום

           2016בדצמבר  31 
  2,424,108  676,106  1,748,002 1,477,866  28,123 10,362 62,205 169,446  2016ביואר  1יתרה ליום 

     
  458,592  92,263  366,329  366,329 -  -  -    -   לתקופהרווח קי 

 1,242  )36( 1,278   )61( 1,339 -  -    -    כולל אחר לתקופה, טו ממס רווח
 )150,000( -   )150,000(  )150,000(-  -  -  -    דיבידד לבעלי מיות בחברה
           רכישת זכויות שאין מקות

 )5,712( )5,080( )632(  -  -  )632(-   -   שליטה בחברה מאוחדת 
         ות שאיןדיבידד לבעלי זכוי

  )79,840(  )79,840(  -    -    -    -    -    -   מקות שליטה בחברה בת 
     

  2,648,390  683,413  1,964,977 1,694,134  29,462 9,730 62,205   169,446  2016בדצמבר  31יתרה ליום  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  פרד מהם.באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי ה
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  בדצמבר 31דוחות תזרים מזומים מאוחדים לשה שהסתיימה ביום 

  
  2018 2017 2016  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 

   תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
 458,592  466,158 342,723  רווח קי לתקופה

    התאמות:
 4,727  2,778 2,885 פחת והפחתות

 )189,746( )279,778( )205,745(בשווי הוגן של דל"ן להשקעה טו שיוי
 108,921  95,605 181,484 הוצאות מימון, טו

  )6,761(  -  -  עליית ערך רכוש קבוע
 )16,760( )18,914( )10,215(חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי

 14,776  133,747 94,463 הוצאות מסים על הכסה
 )11,946( )4,567( 13,733שיוי בלקוחות וחייבים אחרים

 )13,376( 6,216 )13,194( שיוי בזכאים אחרים 
  -  - 848  שיוי במלאי מקרקעין
 )23( 110 )323( שיוי בהטבות לעובדים

 406,659 401,355  348,404 
 6,750  12,950 6,750 דיבידד שהתקבל

 )  )51,915( )62,856( )42,627טו ,ששולם מס הכסה
 312,527  351,449 361,494מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת

   
   תזרימי מזומים מפעילות השקעה

 11,435   16,514  15,304 ריבית שהתקבלה
 75,381  68,832 95,000תמורה ממכירת דל"ן להשקעה ורכוש קבוע 

  )11,402(  )3,287(  )825(  ל"ן להשקעהמס ששולם בגין מכירת ד
  -  -   16,660דל"ן להשקעה מכירתתקבול למוסדות בגין 

 )271,605( )216,977( )337,116(רכישת והקמת דל"ן להשקעה
 )7,806( )5,570( )2,519(וכסים בלתי מוחשייםרכישת רכוש קבוע 

 )284,412( )524,555( )183,275(רכישת יירות ערך סחירים
 199,474  574,309 162,614מכירת יירות ערך סחירים

  )42,109(  14,522  11,919  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות, טו
  99,135   )191,011(  )59,229(  שיוי בפיקדוות לזמן קצר, טו

  2,445   3,177  11,760  פרעון פיקדון מיועד, טו
 )229,464( )264,046( )269,707(השקעה ששימשו לפעילותמזומים טו 

   
   תזרימי מזומים מפעילות מימון

 20,000  36,786 )96,786(  הלוואות לזמן קצר מתאגידים בקאיים, טו(החזר) קבלת 
  ,1,259,381 845,174  906,597טותמורה מהפקת אגרות חוב

 )159,755( )105,535( )425,962(פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בקאיים ומוסדות פיסיים
 )275,859( )296,547( )189,563( פרעון אגרות חוב
 )130,317( )146,874( )174,308( ריבית ששולמה

 )79,840( )49,900( )24,950(מאוחדתדיבידד ששולם לבעלי זכויות שאין מקות שליטה בחברה 
 )150,000( )180,000( )180,000(דיבידד ששולם לבעלי מיות בחברה

 - 195,920 -  הפקת מיות
  )5,712(  -  - רכישת מיות מבעלי זכויות שאין מקות שליטה

 125,114  299,024 167,812מימון (ששימשו לפעילות) פעילותמ שבעומזומים טו 
   

 208,177  386,427 259,599גידול טו במזומים ושווי מזומים
 146,850  355,027 741,454לתחילת התקופהיתרת מזומים ושווי מזומים 

  
 355,027  741,454 1,001,053 יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף התקופה

     
    מןפעולות שלא במזו -ספח 

   
 29,643  8,010 10,891 רכישת דל"ן להשקעה באשראי

   
 180  1,000 4,000 מכירות דל"ן להשקעה באשראי

  
  
  
  
  
  אורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.הב
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  כללי - 1באור 
 

  הישות המדווחת  א.
"החברה") היה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה  -ים לקרקעות בע"מ (להלן -חברת גב  

, כוללים את 2018בדצמבר  31ום , חיפה. הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה לי9הרשמית היא אדרי סחרוב 
ובחברות  בחברה כלולההקבוצה"), וכן את זכויות הקבוצה " -אלה של החברה ושל החברות הבות שלה (להלן יחד 

בין בע"מ מקבוצת אי.די.בי. הקבוצה, אשר לבשליטה משותפת. החברה היה חברה בת ישירה של חברה לכסים ו
המיבים ביזום, תכון, פיתוח, הקמה (באמצעות קבלי משה), השכרה, פועלת בישראל, עוסקת בתחום הכסים 

תחזוקה ויהול של פארקים לתעשיה, תעשיות עתירות ידע, משרדים, שטחי מסחר וחיוים. בוסף, עוסקת 
הקבוצה בתחום ביה למגורים ביזום, תכון, פיתוח, הקמה (באמצעות קבלי משה), שיווק ומכירה של יחידות 

אגרות החוב שהפיקה סחרות בבורסה ובשכוות מגורים איכותיות. החברה היה חברה ציבורית ומיותיה  דיור
   אביב. -ליירות ערך בתל

  הגדרות  ב.
 בדוחות כספיים אלה:  

  ים לקרקעות בע"מ.-חברת גב - החברה  )1(
  ים לקרקעות בע"מ והחברות הבות שלה.-חברת גב - הקבוצה  )2(
  ) בדבר צדדים קשורים.2009( 24שמעותו בתקן חשבואות בילאומי כמ - צד קשור  )3(
    אידיבי חברה לפיתוח בע"מ ו/או חברת השקעות דיסקוט בע"מ וחברות בשליטתן. – קבוצת אידיבי  )4(
  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 

 
  הצהרה על עמידה בתקי דיווח כספי בילאומיים  א.

  ").IFRS(להלן " הוכו בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים הדוחות הכספיים המאוחדים  
  . 2010 - בהתאם לתקות יירות ערך (דוחות כספיים שתיים) התש"ע  ודוחות כספיים אלו ערככמו כן,   
   .2019 במרס, 18 ה ביוםהחברדירקטוריון הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי   

 
  מטבע פעילות ומטבע הצגה  ב.

, ומעוגלים ושל החברות הבות שלה ות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהיו מטבע הפעילות של החברההדוח  
  לאלף הקרוב. 

  השקל היו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.  
 

  בסיס המדידה  ג.
דל"ן להשקעה, מכשירים  הדוחות הוכו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הכסים וההתחייבויות הבאים:  

ם, פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד,  כסים שאים שוטפים המוחזקים למכירה, כסי והתחייבויות מסים דחי
כסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים והשקעות  מלאי המדד כמוך מבין עלות או שווי מימוש טו, הפרשות,

  מאזי.בחברות המטופלות לפי שיטת השווי ה
  בדבר עיקרי המדייות החשבואית.  3למידע וסף בדבר אופן המדידה של כסים והתחייבויות אלו ראה באור   
    

  תקופת המחזור התפעולי  ד.
לקבוצה שי מחזורים תפעוליים. מחזור הפעילות של החברה בגין כלל פעילותה למעט הקמת בייים למכירה היו   

  להקמת בייים למכירה היו כשתיים וחצי. שה, מחזור הפעילות המתייחס
 

  והפסד רווח בדוח שהוכרו ההוצאות יתוח מתכות    ה
מתכות היתוח של הוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד היה לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של 

ההוצאה כלל, ככל שרלווטי, ת מידע וסף בדבר מהו. הסיווג כאמור מתאים להבת עסקיה של החברהההוצאה. 
  אורים לדוחות הכספיים.בב

 
  שימוש באומדים ושיקול דעת ו.    
להשתמש בשיקול דעת בהערכות,  , דרשת ההלת הקבוצהIFRS -בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם ל  

תחייבויות, הכסות ועל הסכומים של כסים וה החשבואית אומדים והחות אשר משפיעים על יישום המדייות
  והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שוות מאומדים אלה.

 
בעת גיבושם של אומדים חשבואיים המשמשים בהכת הדוחות הכספיים של הקבוצה, דרשת ההלת החברה   

  להיח החות באשר לסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית.
 

חות בקביעת האומדים מתבססת ההלת החברה על סיון העבר, עובדות שוות, גורמים חיצויים ועל הבשיקול דעתה        
  . סבירות בהתאם לסיבות המתאימות לכל אומדן

 
סקרים באופן שוטף. שיויים באומדים חשבואיים מוכרים בתקופה שבה תוקו שבבסיסם האומדים וההחות 

  ושפעת.האומדים ובכל תקופה עתידית מ
להלן מתוארים האומדים החשבואיים הקריטיים המשמשים בהכת הדוחות הכספיים של החברה אשר בשעת   

הכרוכים באי  םהחברות המאוחדות להיח החות באשר לסיבות ואירועיההלות גיבושם דרשו ההלת החברה ו
  וודאות משמעותית:

  
  הפייה  השלכות אפשריות  החות עיקריות  אומדן
 של הוגן שווי ידתמד
 להשקעה ן"דל

ודל"ן להשקעה 
  .בהקמה

שיעור התשואה הצפוי על 
  .כס הדל"ן להשקעה

אומדן דמי השכירות הצפוי 
  .בגין כס הדל"ן להשקעה

 בשווי שיוירווח או הפסד בגין 
ודל"ן  להשקעה"ן דל של ההוגן

  .להשקעה בהקמה
  

למידע וסף בדבר שווי הוגן 
ראה  של דל"ן להשקעה

  .9באור 
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  המשך -בסיס עריכת הדוחות הכספיים  - 2באור 
  

  קביעת שווי הוגן  .ז
 מידע. מסוימים והתחייבויות כסים של ההוגן השווי את לקבוע הקבוצה דרשתדוחות הכספיים, הלצורך הכת 

  :הבאים בביאורים כלל הוגן שווי בקביעת ששימשו ההחות אודות וסף
 

  .להשקעה"ן לד בדבר 9 ביאור  ●
  .פיסיים מכשירים בדבר 25 ביאור  ●

 
 שווי מדידות .שיתן ככלמהשוק  צפים בתוים הקבוצה משתמשת, התחייבות או כס של ההוגן השווי בקביעת

  :כדלקמן, בהערכה ששימשו התוים על בהתבסס ההוגן השווי במידרג רמות לשלוש מחולקות הוגן
  .זהים התחייבויות או לכסים פעיל בשוק) תואמיםמ(לא  מצוטטים מחירים: 1 רמה  •
  .לעיל 1 ברמה כלולים שאים, בעקיפין או במישרין, מהשוק צפים תוים: 2 רמה  •
  .צפים שוק תוי על מבוססים שאים תוים: 3 רמה  •
  

  
  עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 

  
ת לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על כללי המדייות החשבואית המפורטת להלן יושמו בעקביו

, הכסה מחוזים עם לקוחות, אשר IFRS 15תקן בדבר יישום לראשוה של בסעיף יג' למעט כמפורט  ידי הקבוצה
  .2018, מכשירים פיסיים כמפורט בסעיף יז' אשר יושם החל משת IFRS9ותקן  2017יושם החל משת 

  
  בסיס האיחוד .א

 
  תחברות בו  )1(

חברות בות הין ישויות השלטות על ידי הקבוצה. הדוחות הכספיים של חברות בות כללים בדוחות 
השליטה. המדייות החשבואית של חברות בות  אובדןהכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום 

  שותה במידת הצורך על מת להתאימה למדייות החשבואית שאומצה על ידי הקבוצה. 
  זכויות שאין מקות שליטה  )2(

זכויות שאין מקות שליטה הן ההון העצמי בחברת בת שאיו יתן לייחוס במישרין או בעקיפין לחברת האם.   
זכויות שאין מקות שליטה, שהין מכשירים המקים זכות בעלות בהווה והמעיקים למחזיק בהן חלק 

ן במועד צירוף העסקים בשווי הוגן או לפי חלק רגילות), מדדותבכסים טו במקרה של פירוק (לדוגמה: מיות 
   היחסי בכסים והתחייבויות המזוהים של הרכשת, על בסיס כל עסקה בפרד. 

  בין בעלי המיות או הפסד ורווח כולל אחרהקצאת רווח 
קות שליטה. סך רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לבעלים של החברה ולזכויות שאין מ

לבעלים של החברה ולזכויות שאין מקות שליטה גם אם  מיוחסיםהאחר הכולל הפסד והרווח האו רווח ה
  כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאין מקות שליטה תהיה שלילית. 

 
  עסקאות עם זכויות שאין מקות שליטה, תוך שימור שליטה

ך שימור שליטה, מטופלות כעסקאות הויות. כל הפרש בין עסקאות עם בעלי זכויות שאין מקות שליטה תו
שיוי בזכויות שאין מקות שליטה זקף לחלק הבעלים של החברה לבין ההתמורה ששולמה או התקבלה 

 ישירות לקרן הון. 
  :הסכום שבו מתואמות הזכויות שאין מקות שליטה מחושב כלהלן

מיתרת הזכויות שאין מקות שליטה בדוחות הכספיים  בעלייה בשיעור ההחזקה, לפי החלק היחסי הרכש
  המאוחדים ערב העסקה.

בירידה בשיעור ההחזקה, לפי חלקם היחסי שמומש של הבעלים של החברה הבת בכסים טו של החברה 
  הבת, לרבות מויטין.

 
  (המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזי)ובעסקאות משותפות השקעה בחברות כלולות   )3(

 
ות כלולות הין ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדייות הכספית והתפעולית, אך לא הושגה חבר

 50%עד  20%לפיה אחזקה בשיעור של היתת לסתירה . קיימת החה או שליטה משותפת בהן שליטה
  במוחזקת מקה השפעה מהותית.
  ת לכסים טו של ההסדר.משותפים בהם לקבוצה יש זכויועסקאות משותפות הין הסדרים 

ת לראשוה והשקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזי ומוכר
המתייחסות באופן ישיר לרכישה צפויה של  . עלויות עסקה. עלות ההשקעה כוללת עלויות עסקהןלפי עלות

ת דחות בדוח על המצב הכספי. עלויות החברה כלולה או עסקה משותפת מוכרות ככס במסגרת סעיף הוצאו
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של אלה מתווספות לעלות ההשקעה במועד הרכישה. 

הקבוצה בהכסות ובהוצאות ברווח או הפסד וברווח כולל אחר של ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 
מדייות החשבואית לזו של הקבוצה, מהיום בו שווי המאזי, לאחר תיאומים הדרשים כדי להתאים את ה

מתקיימת ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית או 
  השליטה המשותפת.
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  המשך - עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 

 
  המשך - בסיס האיחוד  א.

 
  המשך - מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזי) השקעה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות (ה  )3(

  
כאשר חלקה של הקבוצה בהפסדים עולה על ערך הזכויות של הקבוצה בחברה המטופלת בהתאם לשיטת 

חלק מחשבון ההשקעה  תלזמן ארוך המהוו ותכולל השקע ,השווי המאזי, הערך בספרים של אותן זכויות
חלק מההשקעה  ותולוואות לזמן ארוך המהקבוצה בהמופחת לאפס. במקרים בהם חלקה של ה ,במוחזקת

במוחזקת שוה מחלקה בהון המוחזקת, הקבוצה ממשיכה להכיר בחלקה בהפסדי המוחזקת, לאחר איפוס 
ההשקעה ההוית, בהתאם לשיעור זכאותה הכלכלית בהשקעה לזמן ארוך, לאחר איפוס הזכויות כאמור. 

ם לקבוצה יש מחויבות לתמיכה בחברה המוחזקת או אם הקבוצה איה מכירה בהפסדים וספים, אלא א
   שילמה הקבוצה סכומים בעבורה.

  רכישת חברת כס  )4(
מפעילה שיקול דעת בבחיה האם מדובר ברכישת עסק או כס, לצורך  הקבוצהבעת רכישת חברות כס,        

בוחת, בין היתר, את  הקבוצהקביעת הטיפול החשבואי בעסקה. בבחיה האם חברת כס מהווה עסק, 
מהות התהליכים הקיימים בחברת הכס, לרבות היקף ומהות שירותי יהול, אבטחה, יקיון ותחזוקה 

לעומת זאת,  .היתים לשוכרים. בעסקאות בהן החברה הרכשת היה עסק, העסקה מטופלת כצירוף עסקים
. בוצה של כסים והתחייבויותק כרכישתהעסקאות מטופלות  ,בעסקאות בהן החברה הרכשת איה עסק
חייבויות המזוהים שרכשו, התמוקצית באופן יחסי לכסים והבעסקאות כאמור עלות הרכישה הכוללת 

בהתבסס על שוויים ההוגן היחסי במועד הרכישה. במקרה האחרון, לא מוכר מויטין וכן לא מוכרים מיסים 
 במועד הרכישה.בגין הפרשים זמיים הקיימים דחים 

  משותפתת )  פעילו5(
, היא מכירה משותפיםלהסדרים  יםכאשר לקבוצה יש זכויות לכסים ומחויבויות להתחייבויות המיוחס

בכסים, התחייבויות, הכסות והוצאות של הפעילות המשותפת בהתאם לזכויותיה בפריטים אלו, כולל חלקה 
ת עם פעילויות משותפות מוכרות רק בפריטים המוחזקים או שהתהוו במשותף. רווחים או הפסדים מעסקאו

  .בגובה חלקם של הצדדים האחרים בפעילות המשותפת
  עסקאות שבוטלו באיחוד  )6(

יתרות הדדיות בקבוצה והכסות והוצאות שטרם מומשו, הובעות מעסקאות בין חברתיות עם חברות 
הובעים מעסקאות עם  מאוחדות, בוטלו במסגרת הכת הדוחות הכספיים המאוחדים. רווחים שטרם מומשו

ההשקעה לפי שעור זכויות הקבוצה חשבון , בוטלו כגד ועם ישויות בשליטה משותפת חברות כלולות
בהשקעות אלו. הפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם מומשו, כל עוד לא היתה 

  ראיה לירידת ערך.  
  

  מכשירים פיסיים  ב.
  יים שאים גזריםכסים פיס  )1(  

  
, לאחר IFRS 9) 2014, לפי (2018ביואר  1מדייות הקבוצה ביחס למכשירים פיסיים מיושמת החל מיום   

.IFRS 9) 2009את כללי הסיווג והמדידה בהתאם לתקן ( 2012שהקבוצה אימצה באימוץ מוקדם החל משת 
      

  
  הכרה לראשוה בכסים פיסיים  

חייבים ופקדוות במועד היווצרותם. יתר הכסים הפיסיים הרכשים הלוואות, ב הקבוצה מכירה לראשוה
) בו הקבוצה trade dateמוכרים לראשוה במועד קשירת העסקה ( ),regular way purchaseבדרך הרגילה (

הופכת לצד לתאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה הקבוצה לקות או למכור את הכס. 
ך סים פיסיים מדדים לראשוה בשווי הוגן. אם המדידה העוקבת של הכס הפיסי איה בשווי הוגן דרכ

רווח והפסד, אזי המדידה לראשוה כוללת עלויות עסקה היתות לייחוס במישרין לרכישה או ליצירה של 
  ות מופחתת כמפורט להלן.הכס. לאחר ההכרה לראשוה הקבוצה מודדת כסים פיסיים בשווי הוגן או בעל

  
  סיווג כסים פיסיים לקבוצות  

במועד ההכרה לראשוה, הקבוצה מסווגת כסים פיסיים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות 
  מופחתת; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר; או שווי הוגן דרך רווח והפסד.

ם, ורק כאשר, הקבוצה משה את המודל העסקי כסים פיסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא א
שלה ליהול כסי חוב פיסיים, ובמקרה כאמור כסי החוב הפיסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת 

  תקופת הדיווח העוקבת לשיוי במודל העסקי.
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  המשך - עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 
 

  המשך - מכשירים פיסיים  ב.
 

  המשך -סים פיסיים שאים גזרים כ  )1(
  

  כסים פיסיים המדדים בעלות מופחתת
כס פיסי מדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שי התאים המצטברים להלן וכן איו מיועד   

  למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

    כסים כדי לגבות את תזרימיים מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בהמזומ
 החוזיים; וכן

     ים שהםסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומכס הפיאים החוזיים של ההת
 רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה.

  
מכשיר חוב מדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם הוא מקיים את שי התאים המצטברים להלן וכן 

  דידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:איו מיועד למ

    ים חוזיים והן על ידי מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומ
 מכירת כסים פיסיים; וכן 

     ים שהםאים החוזיים של מכשיר החוב מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומהת
  ום הקרן שטרם פרעה.רק תשלומי קרן וריבית בגין סכ

  
או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כל הכסים הפיסיים שאים מסווגים למדידה בעלות מופחתת 

מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. במועד ההכרה לראשוה, הקבוצה מייעדת כסים כמתואר לעיל 
טין באופן משמעותי חוסר הקבלה פיסיים לשווי הוגן דרך רווח והפסד כאשר ייעוד כאמור מבטל או מק

  חשבואית.
  

חייבים אחרים ופיקדוות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית  ,לקבוצה יתרות לקוחות
תזרימי המזומים החוזיים. תזרימי המזומים החוזיים בגין כסים פיסיים אלו, כוללים אך ורק 

מן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, כסים תשלומי קרן וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הז
  פיסיים אלו מדדים בעלות מופחתת.

  
  פיסיים םהערכת המודל העסקי עבור כסי

  
הקבוצה מעריכה את מטרת המודל העסקי שבו מוחזק הכס הפיסי ברמת התיק, שכן הדבר משקף 

הלה. בקביעת המודל העסקי של בצורה הטובה ביותר את האופן שבו מוהל העסק ומסופק המידע לה
  הקבוצה, לקחו בחשבון שיקולים הכוללים את:

  

  יות בפועל, ובכלל זה, האם האסטרטגיה שליות והמטרות המוצהרות לגבי התיק ויישום המדיהמדי
הההלה מתמקדת בקבלת ריבית חוזית, בשמירה על פרופיל ריבית מסוים, בהתאמת משך חיי הכסים 

חיי התחייבויות קשורות כלשהן או תזרימי מזומים צפויים, או מימוש תזרימי הפיסיים למשך 
  מזומים באמצעות מכירת הכסים;

  הלה של הישות הביצועים של המודל העסקי ושלשי מפתח בההאופן שבו מוערכים ומדווחים לא
  הכסים הפיסיים המוחזקים במודל זה; 

 ים המשפיעים על ביצוע המודל העסקהסיכו (סיים המוחזקים באותו מודל עסקיכסים הפיוה) י
 וכן וכיצד מוהלים אותם סיכוים;

 סיים בתקופות קודמות, הסיבות למכירות וציפיות רתדירות, העכסים פי ך והעיתוי של מכירות של
  לגבי פעילות מכירה עתידית.

  
גריעה אין חשבות מכירות העברות של כסים פיסיים לצדדים שלישיים בעסקאות שאין כשירות ל

  לצורך הערכת המודל העסקי, זאת באופן עקבי להמשך ההכרה של הקבוצה באותם כסים פיסיים.
כסים פיסיים המוחזקים למסחר או מוהלים ואשר ביצועיהם מוערכים על בסיס השווי ההוגן, מדדים 

  בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
  

  לים קרן וריבית בלבדהערכה האם תזרימי מזומים כול
  

לצורך הבחיה האם תזרימי המזומים כוללים קרן וריבית בלבד, "קרן" היה השווי ההוגן של הכס 
הפיסי במועד ההכרה לראשוה. "ריבית" מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף, עבור סיכון 

ור סיכוים ועלויות בסיסיים האשראי המיוחס לסכום הקרן שטרם פרעה במהלך תקופת זמן מסוימת ועב
  אחרים של הלוואה, כמו גם מרווח רווח.

  בבחיה האם תזרימי מזומים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד, הקבוצה בוחת את התאים 
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  המשך - עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 
 

  המשך - מכשירים פיסיים  ב.
 

  המשך -כסים פיסיים שאים גזרים   )1(
  

החוזיים של המכשיר, ובמסגרת זו מעריכה האם הכס הפיסי כולל תאי חוזי שעשוי לשות את העיתוי 
או הסכום של תזרימי המזומים החוזיים כך שהוא לא יקיים את התאי האמור. בביצוע הערכה זו, 

  הקבוצה לוקחת בחשבון את השיקולים הבאים:
  

 ו אתים כלשהם אשר ישים; אירועים מותהעיתוי או הסכום של תזרימי המזומ  

 ;הקובה, כולל ריבית משתות את שיעור הריבית האים שעשויים לשת  

 י הארכה או פירעון מוקדם; וכןמאפיי  

 אים המגבילים את זכותה של הקבוצהכסים מוגדרים תים מלתזרימי מזומ. 
  

ן בד אם סכום הפירעון המוקדם מייצג באופמאפיין פירעון מוקדם היו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בל
מהותי סכומים שטרם שולמו של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה, אשר עשוי לכלול פיצוי סביר, 

  המתקבל או משולם, בגין סיום מוקדם של החוזה.
  

ר מאפיין אש בוסף, עבור כס פיסי אשר רכש בפרמיה או ביכיון משמעותיים ביחס לערך הקוב החוזי,
מתיר או דורש פירעון מוקדם בסכום אשר מייצג באופן מהותי את הערך הקוב החוזי וריבית חוזית 
שצברה אך טרם שולמה (אשר עשוי לכלול פיצוי סביר, המתקבל או משולם, בגין סיום מוקדם), היו 

קדם איו משמעותי בהכרה עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם השווי ההוגן של מאפיין הפירעון המו
  לראשוה.

  
  מדידה עוקבת 

  
  כסים פיסים בעלות מופחתת

  
כסים אלו מדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית וביכוי 
הפסדים מירידת ערך. הכסות ריבית וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד כלשהו הובע 

  , מוכר אף הוא ברווח והפסד.מגריעה
  

  כסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  

בתקופות עוקבות כסים אלו מדדים בשווי הוגן. רווחים והפסדים טו, לרבות הכסות ריבית או 
  דיבידדים, מוכרים ברווח והפסד.

  
  גריעת כסים פיסיים

 
 קבוצה לתזרימי המזומים הובעים מהכס הפיסיכסים פיסיים גרעים כאשר הזכויות החוזיות של ה

פוקעות, או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומים הובעים מהכס הפיסי 
  בעסקה בה כל הסיכוים וההטבות מהבעלות על הכס הפיסי עוברים למעשה.

), מוכרות במועד קשירת העסקה regular way saleמכירות כסים פיסיים העשות בדרך הרגילה (
)trade date.כסמשמע, במועד בו התחייבה הקבוצה למכור את ה ,(  

  
  

  .IFRS 9) 2009הגרסה הקודמת של ( על פיטופלו הכסים הפיסיים  2017בדצמבר  31עד ליום 
 השפעה ,IFRS 9) 2014לפי ( 2018ביואר  1יום מ החלהכסים הפיסיים  ובמדידה של בסיווג לשיוי
  .מהותית שאיה
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  המשך - עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 

 
  המשך - מכשירים פיסיים  ב.

   
  התחייבויות פיסיות שאין גזרים  )2(

 
התחייבויות פיסיות שאין גזרים כוללות: הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים ומותי אשראי 

  צה, ספקים, זכאים אחרים והתחייבות בגין חכירה מימוית.וידי הקב-אחרים, מכשירי חוב שהופקו על
 

הקבוצה מכירה לראשוה במכשירי חוב שהופקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיסיות   
) בו הקבוצה הופכת לצד לתאים החוזיים של trade dateמוכרות לראשוה במועד קשירת העסקה (

  המכשיר.
כל עלויות העסקה היתות לייחוס. לאחר  ביכוירות לראשוה בשווי הוגן התחייבויות פיסיות מוכ  

  ההכרה לראשוה, התחייבויות פיסיות מדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 
המיוחסות באופן ישיר להפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיסית, מוכרות עלויות עסקה 

עיף הוצאות דחות בדוח על המצב הכספי. עלויות עסקה אלו מוכות מההתחייבות ככס במסגרת ס
הפיסית בעת ההכרה לראשוה בה, או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההפקה איה 

  צפויה עוד להתקיים.
היו התמורה בעת הרחבת סדרות אגרות חוב תמורת מזומן, מדדות אגרות החוב בהתאם לשווי ההוגן ש  

 שתקבלה בהפקה מאחר וזהו השוק המיטבי ביותר אשר למפיק יש גישה אליו, ללא כל סכום ברווח או
 הפסד בגין ההפרש בין תמורת הפקה לשווי הבורסאי של אגרות החוב הסחירות בסמוך להפקה.

שר היא סולקה או התחייבויות פיסיות גרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כא
  בוטלה.

  
  שיוי תאים של מכשירי חוב

החלפת מכשירי חוב, בעלי תאים שוים באופן מהותי, בין לווה לבין מלווה קיימים מטופלת כסילוק 
ההתחייבות הפיסית המקורית והכרה בהתחייבות פיסית חדשה בשווי הוגן. כמו כן, שיוי משמעותי 

קיימת או של חלק ממה, מטופל כסילוק ההתחייבות הפיסית המקורית בתאים של התחייבות פיסית 
  והכרה בהתחייבות פיסית חדשה.

במקרים כאמור כל ההפרש בין העלות המופחתת של ההתחייבות הפיסית המקורית לבין השווי ההוגן 
  של ההתחייבות הפיסית החדשה מוכר ברווח והפסד בסעיף הכסות או הוצאות מימון.

  
ם הערך הוכחי המהוון של תזרימי המזומים לפי התאים החדשים, כולל עמלות כלשהן ששולמו, א

ביכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות שיעור הריבית האפקטיבי המקורי, היו שוה לפחות 
בעשרה אחוזים מהערך הוכחי המהוון של תזרימי המזומים הותרים של ההתחייבות הפיסית 

  קורית, התאים שוים באופן מהותי.המ
בוסף למבחן הכמותי כאמור, הקבוצה בוחת גם שיקולים איכותיים על מת לקבוע האם מדובר בהחלפת 
מכשירי חוב בעלי תאים השוים באופן מהותי, ובמסגרת זו בחן מכלול המאפייים של מכשירי החוב 

במידה ואכן שוים זה מזה באופן מהותי, עשויים המוחלפים והפרמטרים הכלכליים הגלומים בהם, אשר 
ליצור סיכון כלכלי שוה למחזיק במכשירי החוב בעת החלפתם. פרמטרים כלכליים אלה הים, בין היתר, 
משך חיים ממוצע (מח"מ) של מכשירי החוב המוחלפים ומידת השפעת תאי החוב (כגון הצמדה למדד, 

  המזומים מהמכשירים.  הצמדה למט"ח, ריבית משתה) על תזרימי
  

  קיזוז מכשירים פיסים
כס פיסי והתחייבות פיסית מקוזזים והסכומים מוצגים בטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה 
קיימת באופן מיידי זכות משפטית יתת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כווה לסלק את הכס 

  מית.ז-הכס ולסלק את ההתחייבות בו וההתחייבות על בסיס טו או לממש את
  כסים והתחייבויות צמודי מדד שאים מדדים לפי שווי הוגן  )3(

ערכם של כסים והתחייבויות פיסים צמודי מדד, שאים מדדים לפי שווי הוגן, משוערך בכל תקופה   
  בהתאם לשיעור שיוי המדד בפועל.

  

  ערבויות פיסיות  )4(
) החברה מכירה לראשוה בהתחייבות בגין IFRS9(מועד היישום לראשוה של  2018 ביואר 1החל מיום   

ערבות פיסית ע"פ שוויה ההוגן ביכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות מדדת הערבות בהתאם לגבוה 
, לבין הסכום שהוכר לראשוה ביכוי, IFRS9מבין סכום ההפרשה להפסד שקבע בהתאם להוראות 

בדצמבר,  31עד ליום  .IFRS15הסכום המצטבר של הכסה שהוכרה בהתאם לעקרוות  כאשר מתאים,
 לפי הסכום הגבוה הלפי שוויה ההוגן. בתקופות עוקבות ערבות פיסית מדד הוכרהערבות פיסית  2017

בין ההתחייבות שהוכרה לראשוה לאחר שהופחתה ל  IAS 37מבין הסכום שמוכר בהתאם להוראות
   . כל עדכון של התחייבות בהתאם לאמור זקף לרווח והפסד.IAS 18אות בהתאם להור

   מיות רגילות - הון מיות  )5( 
עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להפקת הון מיות רגילות מוצגות מיות רגילות מסווגות כהון.   

          הון. מה הכהפחת
   פי שווי הוגןל ם מדדיםשאימדד צמודי התחייבויות כסים ו  ) 6(
בכל תקופה  כיםמשוערלפי שווי הוגן,  יםמדד םשאימדד,  יצמוד ותהתחייבויות פיסיכסים ושל  ערכם    

 בהתאם לשיעור שיוי המדד בפועל.  
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  רכוש קבוע  ג.

 
  הכרה ומדידה  )1(

מירידת ערך וביכוי מצטברים פחת שצבר, ביכוי הפסדים פריטי רכוש קבוע מדדים לפי העלות ביכוי   
עלות כסים היתות לייחוס במישרין לרכישת הכס. אות יציהעלות כוללת   מעקי השקעה בגים. 

ושכר עבודה ישיר, וכן כל עלות וספת שיתן לייחס  שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים
  כל לפעול באופן שהתכווה הההלה.הדרושים לכך שהוא יו במישרין להבאת הכס למיקום ולמצב

רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע קבעים לפי השוואת התמורה טו מגריעת הכס לערכו בספרים,   
  ומוכרים טו בסעיף הכסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העיין, בדוח רווח והפסד.

  
  סיווג מחדש לסעיף דל"ן להשקעה  )2(

כאשר השימוש בדל"ן הופך משימוש על ידי הבעלים לדל"ן להשקעה, אשר מדד לפי שווי הוגן, הכס   
ף מדד מחדש לפי שווי הוגן והוא מסווג כדל"ן להשקעה. כל רווח שוצר מהמדידה מחדש (ביכוי מס) זק

של הדל"ן, במקרה אלא אם הרווח מבטל הפסד קודם מירידת ערך  חדש),מ(לקרן הערכה  אחר לרווח כולל
   .כל הפסד זקף ישירות לרווח והפסדזה הרווח זקף תחילה לרווח והפסד. 

  עלויות עוקבות  )3(
רכוש מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו  קבוע ועלויות עוקבות אחרות עלות החלפת חלק מפריט רכוש   

ה ואם עלותו יתת למדידה באופן תזרום אל הקבוצ בהןאם צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה  קבוע
שהוחלף גרע. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע  בפריט רכוש קבוע מהימן. הערך בספרים של חלק

   זקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
  פחת  )4(

ל כס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהייו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מת שהוא יוכ  
  לפעול באופן שהתכווה הההלה.

פחת זקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פי אומדן אורך החיים השימושי של פריטי הרכוש   
הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות 

ויות לרבות קרקעות, מופחתים על פי התקופה בכס בצורה הטובה ביותר. כסים חכורים בחכירות מימ
אלא אם צפוי באופן סביר שהקבוצה ואורך החיים השימושיים של הכסים הקצרה מבין תקופת החכירה 

  .תקבל בעלות על הכס בתום תקופת החכירה. קרקעות בבעלות אין מופחתות
  כדלקמן: אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה היו  

 יםים (בעיקר  25-50    מבים) 50שש  
 ים וציודות, מתקים (בעיקר  10-15  מכוים) 10שש 
 ים   3-14    רכוש קבוע אחרש 

 

אורך החיים השימושיים בחים מחדש לפחות בכל סוף שה ומותאמים בעת ם בדבר שיטת הפחת והאומדי
    הצורך.

  דל"ן להשקעה  ד.
 

או שיהם) המוחזק לצורך הפקת הכסות שכירות  -או חלק ממבה  -(קרקע או מבה  דל"ן להשקעה הוא דל"ן  
  או לשם עליית ערך הוית או שיהם, ושלא לצורך:

 
  בייצור או הספקת סחורות או שירותים למטרות מהלתיות; או עצמי שימוש  .1

 
  מכירה במהלך העסקים הרגיל.  .2

 
רבות עלויות אשראי מהווות. העלות כוללת יציאות שיתן לייחס דל"ן להשקעה מדד לראשוה לפי עלות ל  

במישרין לרכישת הדל"ן להשקעה. עלות דל"ן להשקעה בהקמה עצמית כוללת עלות חומרים ועבודה ישירה 
ועלויות אחרות שיתן לייחס במישרין להבאת הכס למצב הדרוש לכך שיוכל לפעול באופן שהתכווה הההלה. 

ות הדל"ן להשקעה מדד לפי שווי הוגן, כשהשיויים בשווי ההוגן זקפים לדוח רווח והפסד. בתקופות עוקב
   כדלהלן:דל"ן בהקמה שעתיד לשמש כדל"ן להשקעה מדד 

   -לפי שווי הוגן, כאשר יתן לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן של דל"ן להשקעה בהקמה; ו  )1(
שווי הוגן של הקרקע בתוספת עלות הבייה עד ההוגן באופן מהימן, לפי כאשר לא יתן למדוד את השווי   )2(

   מועד סיום ההקמה והמועד בו יתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן.למועד המוקדם מבין 
  עלויות אשראי לא מהווות לדל"ן להשקעה בהקמה המדד לפי שווי הוגן. 

לרכוש קבוע (דל"ן בשימוש הבעלים) או למלאי, מתקבע השווי במעבר מדל"ן להשקעה, המדד לפי שווי הוגן, 
  ההוגן למועד זה כעלות הרכוש הקבוע או המלאי, לצורך הטיפול החשבואי העוקב.

למועד הדיווח רווח או הפסד מגריעת דל"ן להשקעה קבע לפי השוואת התמורה מגריעת הכס לערכו בספרים 
 כאשר , לפי העיין, בדוח רווח והפסד.דל"ן להשקעה דה) בשווי הוגןעלייה (יריומוכר בסעיף  הכספי האחרון

הכללת בהון בהתייחס לדל"ן להשקעה  , קרן הערכה מחדשדל"ן להשקעה שסווג בעבר כפריט רכוש קבוע מכר
  מועברת ישירות לעודפים.
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  כסים בלתי מוחשיים  ה.

 
בלתי מוחשיים מייצגים עלויות תוכה שרכשו על ידי החברה בעלי אורך חיים מוגדר, המוצגים לפי עלות  כסים  

  .שישככל  מירידת ערךצבר ביכוי הפחתות שצברו וביכוי הפסד 
החיים השימושי של הכסים הבלתי אורך ההפחתה זקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פי אומדן   

מאחר ושיטה זו משקפת את תבית הצריכה החזויה של ההטבות המועד שבו הכסים זמיים לשימוש, , ממוחשיים
הכלכליות העתידיות הגלומות בכס בצורה הטובה ביותר. האומדים בדבר שיטת ההפחתה ואורך החיים השימושיים 

  בחים מחדש לפחות בכל סוף שת כספים ומותאמים בעת הצורך. 
  

  וריםכסים חכ  ו.
חכירות, לרבות חכירות של קרקעות ממיהל מקרקעי ישראל או מצדדים שלישיים אחרים בהן ושאת הקבוצה 
באופן מהותי בכל הסיכוים והתשואות מהכס, מסווגות כחכירות מימויות. בעת ההכרה לראשוה מדדים 

הערך הוכחי של דמי החכירה הכסים החכורים ומוכרת התחייבות בסכום השווה למוך מבין השווי ההוגן ו
המיימאליים העתידיים. לאחר ההכרה לראשוה, מטופל הכס בהתאם למדייות החשבואית ההוגה לגבי כס 

  .זה
יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות, פרט לחכירות של דל"ן שסווג כדל"ן להשקעה, כאשר הכסים 

כסי דל"ן בחכירה תפעולית אשר סווגו על ידי ל הקבוצה. החכורים אים מוכרים בדוח על המצב הכספי ש
הקבוצה כדל"ן להשקעה, מוכרים בדוח על המצב הכספי של הקבוצה לפי שוויים ההוגן. במועד ההכרה לראשוה 

  החכירה מטופלת כחכירה מימוית.
 

 מלאי מקרקעין ומלאי דירות למכירה  ז.
לאחר יכוי סכומים מצטברים שהוכרו  2017(החל משת בין העלות מלאי מקרקעין ודירות למגורים מדד כמוך מ  

וערך המימוש טו. עלות המלאי כוללת את העלויות ) יג'2ראה באור  – IFRS 15ברווח והפסד בהתאם להוראות 
לרכישת המלאי (לרבות דמי חכירה ששולמו מראש) ולהבאתו למקומו ולמצבו הקיימים. במקרה של מלאי בתהליך 

לאי בייים גמורים, כוללת העלות את החלק המיוחס של תקורות הביה. ערך המימוש טו הוא אומדן מחיר ביה ומ
  .המכירה במהלך העסקים הרגיל, ביכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה

  ציה בתמורה למתן שירותי ברכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבייה למוכר המקרקעין, מוכר מלאי מקרקעין ה
  לפי שוויו ההוגן במועד מסירת הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי ביה.

במעבר ממלאי לדל"ן להשקעה אשר מדד לפי שווי הוגן הפרש בין השווי ההוגן של הדל"ן באותו מועד לבין   
  ערכו בספרים זקף ישירות לרווח והפסד. 

   

  איהיוון עלויות אשר  ח.
עלויות אשראי שאיו ספציפי הווו לכסים כשירים במהלך התקופה הדרשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הם 

ה ד' לעיל). עלויות אשראי שאיו ספציפי מהווות באותו אופן לאותה השקע סעיף מוכים לשימושם המיועד (ראה
שימוש בשיעור שהוא הממוצע המשוקלל  בכסים כשירים או לאותו חלק ממה שלא ממומן באשראי ספציפי תוך

של שיעורי העלות בגין אותם מקורות אשראי שעלותם לא הווה באופן ספציפי. עלויות אשראי אחרות זקפות 
במקרה של השהיית הפיתוח על כס כשיר, מושהה היוון עלויות האשראי במהלך  .לרווח והפסד עם התהוותן

  אותה תקופה.
הן השליטה על המכר מועברת על פי זמן, החברה מפסיקה להוון עלויות אשראי במלאי בייים למכירה, ב

במועד בו החלה הקמת הפרויקט בפועל ומכירתו, אשר מהווה את המועד בו הסתיימו באופן מהותי כל הפעילויות 
   הדרשות לצורך המכירה.

  ירידת ערך  ט.
 

  כסים פיסיים שאים גזרים  )1(
להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים על כסים פיסיים שהים מכשירי חוב  הקבוצה מכירה בהפרשה  

המדדים בעלות מופחתת, חייבים בגין חכירה וכסים בגין חוזים עם לקוחות הובעים מעסקות בתחולת 
IFRS 15.  

  
הקבוצה בוחת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי של הכס 

דיבידואלי או על בסיס קבוצתי. לשם כך, הקבוצה משווה הפיה, על בסיס איסי ממועד ההכרה בו לראשו
את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיסי 

  ופה פי עתיד.במועד ההכרה לראשוה, תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר ויתן לביסוס, כולל מידע צ
  

עבור כסים פיסיים שבהם חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשוה, 
הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר. 

ים. סכום חודש 12אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של 
  הפרשי האשראי החזויים (או ביטולם) מוכר ברווח והפסד.

  
עבור מכשירים פיסיים בעלי סיכון אשראי מוך, הקבוצה מיחה כי סיכון האשראי לא עלה באופן 

  משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשוה.
  

אי חזויים על אף האמור לעיל, הקבוצה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשר
 IFRSבתחולת לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות או כסים בגין חוזים עם לקוחות שובעים מעסקות 

  .IAS 17, וכן עבור חייבים בגין חכירה שובעים מעסקאות בתחולת 15
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  המשך - עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 
  המשך - ירידת ערך  ט.

  
  כסים שאים פיסיים

מלאי דירות למכירה וכסי מס , ם של הכסים הלא פיסיים של הקבוצה, שאים דל"ן להשקעההערך בספרי
   דחים בדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימים

 כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הכס. 
וי בין שווי השימוש לבין שווי הוגן ביכוי הוצאות מכירה. בקביעת שוהסכום בר ההשבה של כס היו הגבוה מ

השימוש, מהוות הקבוצה את תזרימי המזומים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפי מסים, המשקף את 
  השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכוים הספציפיים המתייחסים לכס.  משתתפי הערכות

כרים כאשר הערך בספרים של הכס עולה על הסכום בר ההשבה, וזקפים לרווח הפסדים מירידת ערך מו
  והפסד.

הפסדים מירידת ערך שהוכרו בתקופות קודמות בדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים 
סימים לכך שההפסדים קטו או לא קיימים עוד. הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שיוי באומדים ששימשו 
לקביעת הסכום בר ההשבה, עד אשר הערך בספרים של הכס, אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך שווה לערך 

    בספרים ביכוי פחת או הפחתות, שהיה קבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.
 ובעסקאות משותפותהשקעות בחברות כלולות  ) 2( 

ימת ראייה אובייקטיבית המצביעה על משותפת בחת לירידת ערך, כאשר קי בעסקההשקעה בחברה כלולה או 
  ערך.ירידת 

במידה וקיימת ראיה אובייקטיבית המצביעה על כך שיתכן שפגם ערכה של ההשקעה, הקבוצה מבצעת הערכה 
בקביעת שווי  של סכום בר ההשבה של ההשקעה שהיו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה טו שלה.

הקבוצה אומדת את חלקה בערך הוכחי של אומדן תזרימי סקה משותפת או עשימוש של השקעה בחברה כלולה 
כולל תזרימי המזומים  או העסקה המשותפת, המזומים העתידיים, אשר חזוי שיופקו על ידי החברה הכלולה

והתמורה ממימושה הסופי של ההשקעה, או את הערך או העסקה המשותפת מהפעילויות של החברה הכלולה 
  ן תזרימי המזומים העתידיים אשר חזוי כי יבעו מדיבידדים שיתקבלו ומהמימוש הסופי.הוכחי של אומד

הפסד מירידת ערך מוכר כאשר הערך בספרים של ההשקעה, לאחר יישום שיטת השווי המאזי, עולה על הסכום 
  הפסד מירידת ערך איו מוקצה לכס כלשהו. בר ההשבה, וזקף לרווח והפסד.

יבוטל אם ורק אם חלו שיויים באומדים ששימשו בקביעת הסכום בר ההשבה של ההשקעה  הפסד מירידת ערך
מהמועד בו הוכר לאחרוה ההפסד מירידת ערך. הערך בספרים של ההשקעה, אחרי ביטול ההפסד מירידת ערך, 

    דת ערך.לא יעלה על הערך בספרים של ההשקעה שהיה קבע לפי שיטת השווי המאזי אילולא הוכר הפסד מירי
  המוחזקים למכירה שוטפים  שאיםכסים   י.

בדרך של  בעיקרה תהיהשהשבתם צפוי ברמה גבוהה  םמסווגים ככסים המחוזקים למכירה אשוטפים  שאיםכסים   
סיווגם כמוחזקים למכירה, מדדים הכסים על פי המדייות  רגע לפי .ולא בדרך של שימוש מתמשך מכירה

, לפי המוך מבין הערך בספרים ם למעט דל"ן להשקעה ומלאיה. לאחר מכן מדדים הכסיהחשבואית של הקבוצ
ווחים והשווי ההוגן, ביכוי עלויות מכירה. הפסדים מירידת ערך בעת הסיווג הראשוי של כס כמוחזק למכירה, וכן ר

ד לסכום המצטבר של הפסד או הפסדים עוקבים כתוצאה מהמדידה מחדש, זקפים לרווח והפסד. רווחים מוכרים ע
  מירידת ערך שרשם בעבר.

  הטבות לעובדים  יא.
 

העסקה. התכיות ממומות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות  סיום בקבוצה קיימות מספר תכיות הטבה לאחר
   ביטוח והן מסווגות כתכיות הטבה מוגדרת.

  הטבות לזמן קצר
דדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה זקפת בעת שיתן השירות המתייחס מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר מ  

   עת היעדרות בפועל.ב - שאין צברות (כמו חופשת לידה)  היעדרויותאו במקרה של 
 לתחזיתבהתאם  קבעלטווח ארוך אחרות כהטבות לטווח קצר או כהטבות לצרכי מדידה סיווג הטבות לעובדים   

    בות.לסילוק המלא של ההט הקבוצה
 

  הפרשות  .יב
הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות וכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר,   

   לסילוק המחויבות.  תזרים שלילי יידרש, וכאשר צפוי כי ןמהימ באופןהיתת לאמידה 
  תביעות משפטיות  
טית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפ  

) כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק more likely than notשהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (
המחויבות ויתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, ההפרשה מדדת בהתאם לערכה 

 .הוכחי
  

  הכסות  יג.
  ה מדמי שכירותהכס  )1(

דמי שכירות מדל"ן להשקעה מוכרים ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פי תקופת השכירות. תמריצי   
  השכירות שהועקו מוכרים כחלק בלתי פרד מכלל ההכסה מדמי שכירות, על פי תקופת השכירות.

  
  מכירת דירות למגורים ומלאי מקרקעין  )2(

  הכסות מחוזים עם לקוחות. – IFRS 15ישמת הקבוצה את תקן מי 2017ביואר  1מיום  החל
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  המשך – עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 

  המשך -הכסות  יג.
  

  זיהוי חוזה
  

  הקבוצה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התאים הבאים:
  

יות הוגות אחרות) והם הצדדים לחוזה אישרו את החוזה (בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסק  (א)
 מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;

 הקבוצה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;  (ב)
 הקבוצה יכולה לזהות את תאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;  (ג)
ן, העיתוי והסכום של תזרימי המזומים העתידיים של הישות לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכו  (ד)

 חזויים להשתות כתוצאה מהחוזה); וכן
  צפוי שהקבוצה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.   (ה)

  
  

כרת כאשר חוזה עם לקוח איו מקיים את הקריטריוים האמורים, תמורה שהתקבלה מהלקוח מו
כהתחייבות עד שהתאים לעיל מתקיימים או כאשר מתרחש אחד מהאירועים הבאים: לקבוצה לא ותרו 
מחויבויות להעביר סחורות או שירותים ללקוח וכל התמורה שהובטחה על ידי הלקוח התקבלה והיא לא 

  יתת להחזרה; או החוזה בוטל והתמורה שהתקבלה מהלקוח איה יתת להחזרה.
    
  מחוייבויות ביצוע זיהוי

  
הקבוצה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח 

  ומזהה כמחוייבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשיים הבאים:
  

 סחורה או שירות (או חבילה של סחורות או שירותים) שהם פרדים; או  (א)
  שירותים פרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.סדרה של סחורות או   (ב)

  
הקבוצה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה 
או השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים היתים להשגה בקל ללקוח וכן ההבטחה של הקבוצה 

השירות ללקוח יתת לזיהוי בפרד מהבטחות אחרות בחוזה. על מת לבחון האם להעביר את הסחורה או 
הבטחה להעביר סחורה או שירות יתת לזיהוי בפרד, הקבוצה בוחת האם מסופק שירות משמעותי של 
שילוב הסחורה או השירות עם סחורות או שירותים אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר משולב עבורו הלקוח 

  ה.התקשר בחוז
   

 קיום מחויבות ביצוע
 

החברה דרשת להעריך לגבי כל חוזה עם לקוח האם היא מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או 
  בקודת זמן אחת (בעת המסירה) על מת לקבוע את השיטה המתאימה להכרה בהכסה. 

  
  יוים הבאים מתקיימים: החברה מקיימת את מחויבות הביצוע ומכירה בהכסות לאורך זמן, אם אחד מהקריטר

  
הלקוח מקבל וצורך בו זמית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה ככל שהקבוצה היא    .1

  המבצעת.
ביצועי הקבוצה יוצרים או משפרים כס (לדוגמא, עבודה בתהליך) אשר שלט על ידי הלקוח תוך כדי   . 2

  יצירתו או שיפורו.
ם כס עם שימוש אלטרטיבי לקבוצה ולקבוצה יש זכות לתשלום היתת ביצועי הקבוצה אים יוצרי  . 3

  לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. 
  

 קביעת מחיר העסקה
  

החברה דרשת לקבוע את מחיר העסקה בפרד לכל חוזה עם לקוח. החברה מעריכה את ההשפעה של תמורה 
, קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה וכן תמורה שלא משתה בחוזה, בהתחשב בקסות, שיויים, תביעות

  במזומן.
 

 קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה
  

בקביעת מחיר העסקה, החברה מתאמת את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של הכסף אם 
) מספק ללקוח או לחברה עיתוי התשלומים שהוסכם בין הצדדים לחוזה (בין אם באופן מפורש או באופן משתמע

הטבה משמעותית של מימון של העברת הכס הדל"י. בסיבות אלה, החוזה מכיל רכיב מימון משמעותי. 
במקרים בהם הפער בין מועד קבלת התשלום לבין מועד העברת הסחורה או השירות ללקוח היו שה או פחות, 

  רידה רכיב מימון משמעותי.החברה מיישמת את ההקלה הפרקטית הקבועה בתקן ואיה מפ
  החברה הגיעה למסקה כי בחוזי המכירה שלה עם לקוחות בתחום הדל"ן היזמי בישראל, על סמך הוראות 
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  המשך - עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 

  המשך-הכסות   יג.
  

 טית בישראל, ובהסתמך על חוות דעת משפטיות שהתקבלו, לאכס עם שימוש החוק והרגולציה הרלוו וצר
אלטרטיבי לקבוצה, וכן קיימת לה זכות לאכוף את קיום החוזה. בסיבות הללו, הקבוצה תכיר בהכסה לאורך 

  זמן. כאשר לא יתקיימו התאים האמורים, ההכסה מוכרת בקודת זמן אחת.
  

ברה כון למועד החברה מכירה בהכסה ביחס לכל חוזה בפרד בכפוף לכך כי שיעור הסכומים שתקבלו בח
ך החוזה. החברה קובעת את גובה ההכסה מכל חוזה בהתאם מסכום ס 15% -הדוח בגין החוזה היו גבוה מ

  למחיר העסקה עם כל לקוח בפרד.
  

  .IAS 18הכירה הקבוצה בהכסות לפי  2016בדצמבר  31עד ליום 
  

ה בהכסה ממכירת דירות היה בגין הכר IFRS 15ההשפעה העיקרית של המעבר להכרה בהכסה לפי 
בישראל, בחוזים בהם מתקשרת החברה, ובייים בישראל, כאשר הכסות מחוזים למכירת דירות ובייים 

מוכרות לאורך תקופת ההקמה, לפי קצב התקדמות הבייה, חלף הכרה בהכסה במועד מסירת הדירה, כפי 
  .IAS 18לפי שהוכרו 

  
  דמי יהול  )3(

   יהול סות מדמיזקפות לרווח והפסד באופן יחסי לשלב השלמת העסקה, במועד הדיווח.הכ  
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  המשך - עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 
  

  הכסות והוצאות מימון  .יד
ושיויים בשווי ההוגן של  , הכסות מדיבידדיםהכסות מימון כוללות הכסות ריבית בגין סכומים שהושקעו  

שווי הוגן דרך רווח והפסד. הכסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת כסים פיסיים המוצגים ב
 באם .התשלום לקבלת הזכות לקבוצה מוקית בו במועד מוכרות מדיבידדים הכסותהריבית האפקטיבית. 

  .האקס ביום מדיבידד בהכסות הקבוצה מכירה ,סחירות מיות בגין הדיבידד מתקבל
לרבות הפרשה חברה הוצאות ריבית והפרשי הצמדה על הלוואות ואג"ח שהופקו ע"י ההוצאות מימון כוללות   

לחובות מסופקים. עלויות אשראי, שאין מהווות על כסים כשירים, זקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת 
ת במסגרת תזרימי מזומים מפעילו מוצגתבדוח על תזרימי מזומים, ריבית שהתקבלה  הריבית האפקטיבית.

ודיבידדים  ששולמהריבית , מפעילות שוטפתבמסגרת תזרימי מזומים דיבידדים שהתקבלו מוצגים  ,השקעה
    ששולמו מוצגים במסגרת תזרימי מזומים מפעילות מימון.

  הוצאות מסים על הכסה  .טו
 

אלא אם המס ד מסים שוטפים ודחים זקפים לדוח רווח והפסמסים על הכסה כוללים מסים שוטפים ודחים.   
  ובע מעסקה או אירוע אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר. 

על ההכסה החייבת במס לשה, כשהוא מחושב לפי או להתקבל) (המס השוטף היו סכום המס הצפוי להשתלם 
תשלומי והכולל שיויים ב שיעורי המס החלים לפי החוק שחקק או חקק למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי

  המס המתייחסים לשים קודמות.
הקבוצה מקזזת כסי והתחייבויות מיסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית יתת לאכיפה לקיזוז כסי 
והתחייבויות מיסים שוטפים וכן קיימת כווה לסלק כסי והתחייבויות מיסים שוטפים על בסיס טו או שכסי 

  בו זמית. םביוהתחייבויות המיסים השוטפים מיוש
הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית וספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי     

    .הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות
  מסים דחים  

צורך דיווח ההכרה במסים דחים היה בהתייחס להפרשים זמיים בין הערך בספרים של כסים והתחייבויות ל
כספי לבין ערכם לצרכי מסים. הקבוצה לא מכירה במסים דחים לגבי ההפרשים הזמיים הבאים: ההכרה 
לראשוה בכסים ובהתחייבויות בעסקה שאיה מהווה צירוף עסקים ושאיה משפיעה על הרווח החשבואי ועל 

 במידהובחברות כלולות,  משותפים בהסדרים הרווח לצרכי מס, וכן הפרשים הובעים מהשקעה בחברות בות,
 מימוש של בדרך אם בין, לעין הראה בעתיד יתהפכו לא שהם צפוי, וכן ההפרש היפוך במועד שולטת והקבוצה
המדידה של מסים דחים משקפת את השלכות המס . השקעה בגין דיבידדים חלוקת של בדרך אם ובין השקעה

ת הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים של כסים שיבעו מהאופן בו הקבוצה צופה, בתום תקופ
במודל השווי ההוגן, קיימת החה היתת להפרכה שהערך  והתחייבויות. עבור דל"ן להשקעה המדד תוך שימוש

בספרים של הדל"ן להשקעה ייושב באמצעות מכירה. המסים הדחים מדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול 
  במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שחקקו או שחקקו למעשה למועד הדיווח.  על ההפרשים הזמיים

כס מס דחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמיים היתים ליכוי כאשר צפוי   
יווח, שבעתיד תהיה הכסה חייבת, שכגדה יתן יהיה לצל אותם. כסי המסים הדחים בדקים בכל מועד ד

  ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות תתממשה, הם מופחתים.
כסי מסים דחים שלא הוכרו מוערכים מחדש בכל מועד דיווח ומוכרים במידה והשתה הצפי כך שצפוי שבעתיד   

  תהיה הכסה חייבת, שכגדה יהיה יתן לצל אותם.
ה וקיימת זכות משפטית יתת לאכיפה לקיזוז כסי הקבוצה מקזזת כסי והתחייבויות מסים דחים במיד    

והתחייבויות מסים שוטפים, והם מיוחסים לאותה הכסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה 
חברה ישומה, או בחברות שוות, אשר בכוותן לסלק כסי והתחייבות מסים שוטפים על בסיס טו או שכסי 

  ים מיושבים בו זמית.והתחייבויות המסים השוטפ
  

  עסקאות עם בעל שליטה  .טז
 

וקיים במידה  כסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה מדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.  
הפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה זקף ההפרש כאמור להון, בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור 

  ההוי.
  
  
  יםחדש יםום לראשוה של תקייש  .יז
  

  "): IFRS 9" -"מכשירים פיסיים" (להלן  9תקן דיווח כספי בילאומי  .1

IFRS 9 כסים של והכרה מדידה, בסיווג עוסק סייםסיות והתחייבויות פישל המלאה הגרסה. פי IFRS 9 
 מכשירים" 39 בילאומי אותחשבו בתקן כיום הקיימות ההחיות את מחליף זה תקן. 2014 יולי בחודש פורסמה
 את וכ על מותיר IFRS 9. פיסיים מכשירים ומדידת לסיווג באשר) IAS 39 - להלן" (ומדידה הכרה: פיסיים

, מופחתת עלות: עיקריות קטגוריות שלוש וקובע אותו מפשט אך פיסיים כסים למדידת המעורב המדידה מודל
 ועל הישות של העסקי המודל על מבוסס הסיווג. הפסד או רווח דרך וגןה ושווי אחר כולל רווח דרך הוגן שווי

 רווח דרך הוגן בשווי תימדדה הויים במכשירים השקעות. הפיסי הכס של החוזי המזומים תזרים מאפייי
 םהשיויי את להציג, הפיך-בלתי באופן, בראשוה ההכרה במועד, לבחור יכולה הישות ההלת, זאת עם. הפסד או

  . (recycling) והפסד לרווח מחדש סיווג ללא, אחר כולל ברווח הוי מכשיר של ההוגן בשווי
  

IFRS 9 ") סיים, המבוסס על הפסדי האשראי הצפוייםכסים פי מציג מודל חדש לירידת ערך שלExpected 
Credit Loss Modelמודל זה מחליף את המודל הקיים ב .("-IAS 39שהתרחשו  , המבוסס  על הפסדים

("Incurred loss model") ת ירידת ערך המבוסס על הפסדי אשראי צפויים כולל גישה המבוססתהמודל לבחי .
   למדוד יש הפיסי. כל שלב קובע כיצדעל שלושה שלבים, הקבעים בהתאם לשיויים בסיכון האשראי של הכס 
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  המשך - עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 
  
  המשך – אשוה של תקן חדשיישום לר  .יז
  
  המשך – ")IFRS 9" –"מכשירים פיסיים" (להלן  9תקן דיווח כספי בילאומי  .1

 להם שאין פיסיים כסים עבור, כן כמו.  האפקטיבית הריבית שיטת את ליישם יש וכיצד האשראי הפסדי את
 על, הפיסי בכס לראשוה ההכרה דבמוע. יותר פשוטה שיטה ליישם יתן, חייבים כגון, משמעותי מימון מרכיב
 המכשיר חיי אורך לכל הצפוי בהפסד או, הקרובים החודשים 12-ב הצפוי ההפסד בגובה בהפסד להכיר הישות
  ".פגום אשראי דירוג" כבעל חשב הכס אם אלא, חייבים יתרת עבור

  
 וילשו שיועדו בהתחייבויות שיויב ההכרה למעט, שיויים חלו לא פיסיות התחייבויות של ומדידה סיווג לגבי
  .אחר כולל ברווח, הישות של העצמי האשראי מסיכון הובע, הפסד או רווח דרך הוגן

  
  השפעת התקן על הדוחות הכספיים של החברה איה מהותית.. 2018 ביואר 1 מיושם החל מיום התקן

  
 )"-IAS 40דל"ן להשקעה" (להלן התיקון ל 40חשבואות בילאומי תיקון לתקן  .2
  

שעל מת  משה את הוראות התקן לעיין הסיווג מדל"ן להשקעה או לדל"ן להשקעה, כך IAS 40-ון להתיק            
ק. שיחול שיוי הסיווג דרש שיוי בפועל בשימוש בכס, כאשר שיוי בכווות הישות לעיין השימוש איו מספ

בור הוראות המעבר בין קטגוריות, מרשימה סגורה לרשימה כמו כן, התיקון משה את הרשימה הקיימת בתקן ע
פתוחה של דוגמאות בלבד. החברה יישמה את התיקון באופן פרוספקטיבי. ליישומו של התיקון לא הייתה השפעה 

  מהותית על הדוחות הכספיים של החברה. 
  

  תקים חדשים ופרשויות שטרם אומצו  .חי
  

 IAS -ל התיקון – להלן" (משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות" 28 בילאומי חשבואות לתקן תיקון  .1
28( 

 במהותן מהוות אשר, ארוך לזמן השקעות עבור IFRS 9 הוראות את תיישם ישות, IAS 28 -ל לתיקון בהתאם
 אותן עבור ייושמו IFRS 9 הוראות. המשותפת בעסקה או הכלולה בחברה הישות של טו מההשקעה חלק

 עסקה של או כלולה חברה של בהפסדים חלק לקיחת לעיין IAS 28 -ל 40-43-ו 38 סעיפים יישום לפי השקעות
 IFRS יישום בעת, כן כמו. משותפת בעסקה או כלולה בחברה השקעה של ערך בירידת הכרה לעיין וכן, משותפת

 בעקבות ספריםב ההשקעה לערך שבוצעו התאמות בחשבון תיקח לא הישות, ארוך לזמן השקעות אותן על 9
  .IAS 28 תקן הוראות יישום

  
, לאחריו או 2019 ביואר 1 ביום המתחילות שתיות תקופות לגבי רטרוספקטיבי באופן ייושם האמור התיקון
ל השפעת התקן ע .אפשרי המוקדם יישומו, התיקון להוראות בהתאם. IAS 28 -ל בתיקון המצויים חריגים למעט

  .הדוחות הכספיים איה מהותית
  )IFRIC 23 – להלן( 23 מספר פרשות .2

IFRIC 23 אות תקן של והמדידה ההכרה הוראות את ליישם יש כיצד מבהירלאומי חשבועל מסים" 12 בי 
  .הכסה על למסים הוגעת וודאות-אי קיימת בו במקרה" ההכסה

  
 ילגב וודאות חוסר קיים שרכא ישות ידי על המיושם מיסויי טיפול כל היה הכסה על למיסים בוגע וודאות-אי

 לקבלת עד להתקיים עשוי הוודאות חוסר. המס רשויות על גם מקובל יהיה זה מיסויי טיפול באם השאלה
 בחיה או המס רשויות עם מחלוקת, בהתאם. משפט בית ידי על או הרלווטית המס רשות ידי על עתידית החלטה

 ידי על שמיושם החשבואי הטיפול על להשפיע עשויות סויםמ מיסויי טיפול לגבי המס רשויות ידי על שמתבצעת
 מספק IFRIC 23. האמור המיסויי מהטיפול הובעים דחים או שוטפים מסים התחייבות או כס לגבי הישות
  : הכסה על למיסים בוגע ודאות-לאי הוגעות הבאות בסוגיות החשבואי לטיפול בוגע החיות

 תלב המדידה יחידת קביעת אופןאי הטיפול חיו( החשבוודאות-אי כל לבחון ישות על האם: דהיי 
 );בפרד מיסויי טיפול לגבי

 חותיח ישות שעל ההת עם בקשר לההמס רשויות ידי על מיסויים טיפולים בחי; 

 סה קביעת אופןוזיכויי להעברה הפסדים, המס בסיסי), מס לצורכי ההפסד( מס לצורכי החייבת ההכ 
 ; כאמור וודאויות-לאי בהתייחס, המס ושיעורי ווצל שטרם מס

 ויים הטיפולסיבות בעובדות שחלים בשיוב. 
  

IFRIC 23 תיות תקופות לגבי ייושםואר 1 ביום המתחילות שות להוראות בהתאם. לאחריו או 2019 ביהפרש 
  .השפעת התקן על הדוחות הכספיים איה מהותית. אפשרי IFRIC 23 של המוקדם יישומו

  
   חכירות, 16IFRSתקן דיווח כספי בילאומי    .3

 
 התקן הוראות. הקשורות הפרשויות ואת) IAS 17( חכירות 17 מספר בילאומי תקן את מחליף התקן  

, חוכרים לעיין, זאת חלף. כמימוית או כתפעולית החכירה לסיווג מחוכרים הקיימת הדרישה את מבטלות
 בגין ובהתחייבות בכס להכיר החוכר על לפיו, החכירות בכל חשבואיה לטיפול אחד מודל החדש התקן מציג

  .הכספיים בדוחותיו החכירה
  

  .2019 ביואר 1ידי החברה החל מיום -על יושםהתקן י
  .מהותית איה החברה של הכספיים הדוחות עלהתקן  השפעת
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  מזומים ושווי מזומים - 4אור ב
 בדצמבר  31ליום    

    2018 2017 

 ח "אלפי ש ח "אלפי ש    
 

 31,807 32,855 יתרות בבקים
 709,647 968,198 פקדוות *

    
1,001,053 741,454 

 
  
 31(ליום  0.03% -  0.3%של  2018בדצמבר  31ית ליום הפקדוות אים צמודים למדד וושאים ריבית שת  *

   .)0.03% -  0.2% -  2017בדצמבר, 
  
  קדוות לזמן קצר ופהשקעות  - 5אור ב
  
 בדצמבר  31ליום    

    2018 2017 

 ח "אלפי ש ח "אלפי ש    
 

 17,440 5,680 (א) מיועדיםפקדוות 
  191,011  250,240  פקדוות לזמן קצר**

  395,812  396,327  השקעות ביירות ערך (ב)
652,247 604,263 

  
  וחשבון עו"ש לטובת הבטחת אגרות חוב שקיבלה החברה המאוחדת. ייעדה חברה מאוחדת פיקדוות 2018בשת   (א)

  .מאוחדתה החברהשקיבלה לטובת הבטחת הלוואות  וחשבון עו"ש תפיקדוומאוחדת  חברה ייעדה 2017בשת       
    

  
  בדצמבר 31ליום    

 2017 2018    הרכב:  )ב(

 ח "אלפי ש ח "אלפי ש    
 

 202,747 208,449אגרות חוב ממשלתיות
 130,343 120,091שאין יתות להמרה אגרות חוב קוצריות סחירות

 16,115 31,185  מיות
 5,158 5,130  תעודות סל

 41,449 31,472 קרות אמות *
396,327 395,812 

 
  המשקיעות בכסים צמודים. פטורותבעיקר קרות אמות   *

  . 0.35%של   2018בדצמבר  31ליום  ממוצעת יתדד וושאים ריבית שתהפקדוות אים צמודים למ     **
  

  ההשקעות ה"ל ימומשו במהלך המחזור התפעולי הרגיל של הקבוצה.
  

  לקוחות וחייבים אחרים - 6באור 
 

 בדצמבר  31ליום    

    20182017 

 ח "אלפי ש ח "אלפי ש    
 

     לקוחות  א. 
 5,871 5,711   חובות פתוחים  
 566 575    שקים לגביה   
 )2,654( )2,495(   ביכוי הפרשה לחובות מסופקים  

   3,791  3,783  
   

       חייבים אחרים  .ב
 9,730 8,537   רשויות מס ערך מוסף  
  12,718  8,210     הכסות לקבל והוצאות מראש  
  1,411  4,411     חייבים בגין מכירת דל"ן להשקעה  
 9,346 1,306   שוים  

   22,464 33,205 
    

פרטים בדבר הצמדה של היתרות ה"ל ראה  .לקוחות וחייבים אחרים ימומשו במהלך המחזור התפעולי של הקבוצה
  בדבר מכשירים פיסיים. 25באור 
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  מאוחדותו השקעות בחברות מוחזקות - 7באור 
 
 בדצמבר  31ליום    

    20182017 

 ח "י שאלפ ח "אלפי ש    
 

     הרכב ההשקעות
 30,530 31,111   עלות מקורית

 114,250 117,715     חלק הקבוצה ברווחים ממועד הרכישה
 65,246 57,589   הלוואות ויתרות חובה

   206,415 210,206 
  

   תועה בהשקעות
   2018 20172016 

 ח "אלפי ש ח "אלפי ש ח "אלפי ש   
 

 140,729 199,829 210,206   ביואר  1יתרה ליום 
IFRSיישום לראשוה של תקן  15    -  10,923   -  

  19,553   -  -   רכישת חברה כלולה 
  16,760   18,914  10,215   חלק הקבוצה ברווחים
 )6,750( )12,950( )6,750(   דיבידדים שהתקבלו

 29,537  )6,510( )7,256(   שיוי בהלוואות ויתרות חוב, טו
    

 199,829  210,206 206,415   בדצמבר 31ליום  יתרה
         

  
  מהותית חברה מוחזקת בדבר תמציתי מידע  .א

 
  .)3( ביה למגורים בחיפההבתחום  עוסקת )"השיא(להלן "רמת ים רסקו בע"מ -חברת רמת השיא גב  

 ובחתשל הקבוצה רמת השיא איה עומדת בקריטריוים לעסקה משותפת מהותית אך מהווה את מגזר המגורים 
   די מקבל ההחלטות הראשי בקבוצה ולפיכך מדווחת בסעיף זה.י-על

  

  בדצמבר 31ליום  הכספי המצב על מתומצת פיסי מידע  )1(
 

    2018  2017 

 ח "אלפי ש ח "אלפי ש    
 

  50%  50%    השתתפות ברווחים /זכויות הבעלות שיעור
    

   )1(    76,878  114,231כסים שוטפים
 44,173 47,835    שוטפים  בלתי כסים

 )126,478( )92,742(    )2( שוטפות התחייבויות
  100%    31,971 31,926טו) התחייבויותכסים ("כ סה
     15,986 15,963טו בכסים (התחייבויות)החברה  חלק

 )126( )16(    התאמות ביחברתיות
 51,258 43,234    הלוואות לחברות מוחזקות
 67,095 59,204    ערך בספרים של ההשקעה

   
  "ח).ש אלפי 65,079: 2017"ח (ש אלפי 48,932 מזומים  ושווי מזומים מתוכם  )1(

 
: 2017"ח (ש אלפי 86,533בסך  והפרשות אחרים וזכאים ספקיםהתחייבויות פיסיות שוטפות למעט  מתוכם  )2(

  "ח).ש אלפי 102,726
 

 .מוצגת לפי שיטת השווי המאזיפת החברה בשליטה משות  )3(
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   המשך -שקעות בחברות מוחזקות ומאוחדותה - 7באור 

  המשך - משותפת מהותית עסקה בדבר תמציתי מידע  .א
 

  בחברת רמת השיא  הפעילות תוצאותפיסי מתומצת על  מידע  )2(
 

 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום    

   2018  2017  2016  

 ח "אלפי ש ח "שאלפי  ח "אלפי ש   
 

 99,587 127,179 24,339   הכסות
 6,401  4414,262   רווח מפעילויות משכות

 6,401  4414,262   )4), (3), (2), (1סך רווח כולל (
 3,200  227,131   חלק החברה ברווח הכולל
 167  1842,529   ביטול רווחים בין חברתיים

 3,367  2069,660   חלק החברה ברווח הכולל שהוצג בספרים
  
  -   -  -   ) מתוכו הוצאות פחת 1(
  253   162  9   ) מתוכו הכסות ריבית2(
  7,327   10,679  8,892   ) מתוכו הוצאות ריבית3(
  )3,632(  )4,712(  )89(   ) מתוכו הוצאות מסים על הכסה4(

     
  
  מהותיתשאיה חברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת השווי המאזי   .ב

 
   201820172016  

 ח "אלפי ש ח "אלפי ש ח "אלפי ש   
 

 90,791  92,796 93,101   בדצמבר 31ערך בספרים של ההשקעות ליום 
  9,896   9,926  10,033   הלוואה לחברה בשליטה משותפת

 9,049  8,425 6,936   חלק הקבוצה ברווח מפעילויות משכות
 9,049  8,425 6,936   חלק הקבוצה בסך רווח כולל

        
 

בסכום  ,חברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת השווי המאזימ ,קיבלה החברה דיבידדים 2017-ו 2018בשים 
  מיליון ש"ח בהתאמה. 13-מיליון ש"ח ו 6.8-ככולל של 

  
   תומהותי ןשאי ותכלול ותחבר  .ג

 
   201820172016 

 ח "אלפי ש ח "אלפי ש ח "אלפי ש   
 

 49,537 50,315 54,110   בדצמבר 31רים של ההשקעות ליום ערך בספ
 4,511 3,358 3,257   חלק הקבוצה ברווח מפעילויות משכות

 4,511 3,358 3,257   חלק הקבוצה בסך רווח כולל
        

        
לקה מיליון ש"ח להלוואה שלקחה חברה כלולה (לפי ח 25העמידה הקבוצה ערבות פיסית בסך  2015בשת   ) 1(

ברה הלווה). יתר בעלי המיות בחברה הלווה העמידו אף הם ערבויות לפי חלקם ים באחזקה בח-היחסי של גב
  מיליון ש"ח. 21-חלק החברה ביתרת ההלוואה עומד על סך כ 2018בדצמבר,  31ליום היחסי באותה חברה. 
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   המשך -שקעות בחברות מוחזקות ומאוחדות ה - 7באור 

  בדבר חברות מאוחדות המאוגדות בישראל המוחזקות במישרין על ידי החברה  פרטים וספים  ד.
  

חזקה ההשיעורי    
ובהון  בהצבעה
  מיות

חזקה ההשיעורי  
ובהון  בהצבעה
  מיות

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  
      2018   2017  

     %  %  
 

         ** ברות מאוחדותח
 100.00 100.00  ) בע"מ6יתים לתעשיה סטדרטיים  (מפרץ חיפה ב
 100.00 100.00   ים הייטק בע"מ-בג
 100.00 100.00    ים קסריה בע"מ-בג
 100.00 100.00  ם שירותי יהול ואחזקת כסים בע"מ י-גב

  100.00  100.00      חברה למעוות בישראל בע"מ *
 50.10 50.10  מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ -ת"ם מ
  73.25  73.25    ים גב בע"מ -גב

 75.00 75.00    ים בע"מ-גבעת גב
     

 
  חברה לא פעילה.   *

  מיקום עיקרי של פעילויות החברות המאוחדות היו בישראל.   **
  
  

  בות בחברות שליטה מקות שאין זכויות  .ה
 

קבוצה , אשר בה קיימות זכויות שאין מקות שליטה שהין  מהותיות לבוגע לחברת מת"מהטבלה שלהלן מרכזת מידע   
  (לפי ביטול עסקאות בין חברתיות).

 
 בדצמבר 31ליום     

    2018  2017  

 ח "אלפי ש ח "אלפי ש    
 

  49.9%  49.9%    שליטה מקות שאין זכויות  ידי על  שמוחזקות  הבעלות זכויות שיעור
     

    347,115 285,227כסים שוטפים
  2,076,614  2,186,612  אים שוטפיםש כסים

 )106,962( )60,358(   שוטפות התחייבויות
  )860,626(  )998,095(  שאין שוטפות התחייבויות

     
     1,475,274  1,394,253טו כסים כ"סה

     
  695,701  736,162    מקות שליטה שאין הזכויות בספרים של הערך

      
  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום    

   2018  2017  2016  

  ח "אלפי ש ח "אלפי ש ח "אלפי ש   
 

  218,127  308,005 221,195  הכסות
     

 175,744  210,209 130,856 רווח קי
  )71( )33( 165כולל אחר, טו )הפסדרווח (

    
  175,673  210,176 131,021 סה"כ רווח כולל

    
  87,661  104,877 65,327  רווח שמוקצה לזכויות שאין מקות שליטה

 105,391  125,670 109,991  תזרים מזומים מפעילות שוטפת
 )51,551( )40,542( )50,070(  תזרים מזומים לפעילות השקעה

 226,260  )123,566( 52,350  תזרים מזומים מפעילות מימון ללא דיבידד לזכויות שאין מקות שליטה
  )79,840( )49,900( )24,950( דיבידד ששולם לזכויות שאין מקות שליטה

    
  200,260  )88,338( 87,321סה"כ גידול (קיטון) במזומים ושווי מזומים

         
  .ב' 12ראה באור  לפרטים בוגע למגבלות ושעבודים  
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  המשך -שקעות בחברות מוחזקות ומאוחדות ה - 7באור 

  
  חברות מאוחדות  .ו

 
  וחדות המאוגדות בישראל המוחזקות במישרין על ידי החברה פרטים וספים בדבר חברות מא  .1

 היקף ההשקעות  הלוואות    
 וההלוואותשהעמידה החברה    
לחברות המאוחדות (א)   לחברה מאוחדת      

 ש"חאלפי   אלפי ש"ח      
       2018בדצמבר  31

   חברות מאוחדות
 30,754- ) בע"מ6ביתים לתעשיה סטדרטיים  (מפרץ חיפה 

 ,535389 226,054 ים הייטק בע"מ-גב
 74,006 2,392 ים קסריה בע"מ-גב
 -- ם שירותי יהול ואחזקת כסים בע"מי-גב

 -- חברה למעוות בישראל בע"מ (ב)
 737,236- מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ -מת"ם 
 233 225 ים בע"מ-גבעת גב

     137,098  42,765   ים גב בע"מ (ג)-גב
       2017בדצמבר  31

   חברות מאוחדות
 28,609   -  ) בע"מ6ביתים לתעשיה סטדרטיים  (מפרץ חיפה 

 332,477  189,985  ים הייטק בע"מ-גב
 70,756  2,229  ים קסריה בע"מ-גב
 - -  ם שירותי יהול ואחזקת כסים בע"מי-גב

 - -  מ (ב)חברה למעוות בישראל בע"
 696,911 -   מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ -מת"ם 
 233  225  ים בע"מ-גבעת גב

  154,659   66,326    (ג) ים גב בע"מ-גב
   

  מייצג את חלק החברה בכסים של חברות מאוחדות ביכוי התחייבויותיהן לצדדים שלישיים.  (א) 
  חברה בלתי פעילה.  (ב) 

   אלפי ש"ח). 44,486 - 2017( בגין שטר הון המיראלפי ש"ח  40,903כולל סך של   ) ג(
  
  
 פרטים בדבר דיבידדים מחברות מאוחדות שתקבלו   .2

 
 בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום   
  2018 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

    
 80,160 50,100 25,050מחברה מאוחדת 
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  טורכוש קבוע,  - 8באור 

  
  רכוש קבוע מכוות מבים 
 סך הכל אחר מתקים וציודוקרקע * 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח 
 

         עלות
   

 216,551 26,608 2017125,99363,950ביואר  1יתרה ליום 
      

  5,470  560  955  3,955  תוספות
          

  )104,686(  -  -  )104,686(  מרכוש קבוע לדל"ן להשקעהמעבר 

    
 117,335 27,168 201725,26264,905בדצמבר  31יתרה ליום 

    
  2,278  348  753  1,177 תוספות 

          
  2,371  -  )132(  2,503  מדל"ן להשקעה לרכוש קבועמעבר 

       
 121,984 27,516 28,94265,526  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

    
       ירידת ערך שצברופחת והפסדים מ

 111,608 24,561 201747,29039,757ביואר  1יתרה ליום 
  

   

 2,701  198 1,658845 פחת לשה
  

   

  )39,678(  -  -  )39,678(מעבר מרכוש קבוע לדל"ן להשקעה
   

 74,631 24,759 20179,27040,602בדצמבר  31יתרה ליום 
   

 2,751  270 1,752729  פחת לשה
   

 77,382 25,029 11,02241,331  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

    
 42,704 2,409 201715,99224,303בדצמבר  31הערך בספרים ליום 
 44,602 2,487 201817,92024,195בדצמבר  31הערך בספרים ליום 

   
         

 
  הקרקע היה ברובה בחכירה מימוית.  *
  

  .בחכירה מהוותות מופחתת של המבים והקרקע שהחברה והחברות המאוחדות שלה הין בעלות זכויות על  א.
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  דל"ן להשקעה ודל"ן להשקעה בהקמה  - 9באור 
  

  להלן התועה בדל"ן להשקעה ודל"ן להשקעה בהקמה במהלך השה:
 

  דל"ן דל"ן להשקעה 
  להשקעה כסים  
 סה"כ בהקמה סה"כ מיביםקרקע  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"חש"חאלפי  
    

           2018שת 
   

 6,238,962 423,387 5,527,4485,815,575  288,127 יתרה לתחילת השה
   

      : תוספות במהלך השה
 321,008 287,179 3,90029,92933,829 השקעות 

 205,745 124,997 36,83143,91780,748  לא מכרו)(כסים שעליה בשווי הוגן 
 - 108,010 )108,010()60,474()47,536( לדל"ן בהקמה העברה

  -  )186,703(  186,703  186,703  -  העברה מדל"ן בהקמה לדל"ן להשקעה
  )2,371(  )2,371(  -  -  -  "ן להשקעהמדלקבוע לרכוש העברה 

  )10,745(  )3,239(  )7,506(  -  )7,506(  ןהעברה מדל"ן להשקעה למלאי מקרקעי
   

 513,637 327,873 200,075185,764  14,311 סה"כ תוספות  
   

   
 6,752,599 751,260 273,8165,727,5236,001,339 יתרה לסוף השה

           
           2017שת 

   
 5,858,101  246,329 5,611,772 5,226,668   385,104  יתרה לתחילת השה

   
      : תוספות במהלך השה

  1,96025,43227,392 182,557 209,949כסים רכישותהשקעות / 
 7,055 - 1,7645,2917,055* שמכרו)  כסים(עלייה בשווי ההוגן 

 38,023194,689232,712 34,737 267,449  (כסים שלא מכרו)עליה בשווי הוגן 
 - )1,276( 1,276-1,276לדל"ן בהקמה מקרקע העברה

  -  )38,960(  38,960  38,960  -  העברה מדל"ן בהקמה לדל"ן להשקעה
  65,008  -  65,008  65,008  -  העברה מרכוש קבוע לדל"ן להשקעה

   
 549,461 177,058 329,380372,403  43,023 סה"כ תוספות  

   
   

            גריעות במהלך השה:
  )28,600(  -  )28,600(  )28,600(  -  מימושים

            העברה לכסים
  )140,000(  -  )140,000(  -  )140,000(  מוחזקים למכירה
 6,238,962 423,387 288,1275,527,4485,815,575 יתרה לסוף השה

           
  
   לרבות כסים המוחזקים למכירה.  * 
  

למעט  3דדים בשווי הוגן תוך שימוש בשיטת הערכה בהתאם לרמה הטבלה לעיל מציגה את כסי הדל"ן להשקעה המ
  , בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים. 'ז2ראה באור . להגדרת הרמות השוות בהיררכיה כסים המוחזקים למכירה



  
  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב

  

  2018בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
 

  29

  המשך -דל"ן להשקעה ודל"ן להשקעה בהקמה  - 9באור 
 

  3 מהבר להשקעה"ן דל של הוגן שווי מדידות בדבר תוים  א.
 

  פויות קרקעות  
 כסים לש רבוע למטר מחיר על מבוסס השווי הערכת מודל כאשר, ההשוואה בטכיקת שימוש תוך אמד ההוגן השווי  
  לרבות התאמות שוות כגון גודל, מיקום וכדומה. פעיל בשוק צפות מעסקאות הובע, השוואה ירב

 
  להשכרה כסים  
כה החברה הערכות שווי לכלל הכסים המיבים של החברה, שה לאחר ביצוע , ער2018 במהלך הרבעון השי של שת  

עליה ריאלית בדמי השכירות הגבים בכסיה השוים מ בעה בעיקרההעלייה בשווי ההוגן הערכות השווי הקודמות. 
 שימוש תוך אמד ההוגן השווימדד המחירים לצרכן, מאז הערכת השווי הקודמת. מירידת קוזזה מגד של החברה 
ס. הערכת מהכ הצפוי לבוע NOI -אומדן ה הכסות: מודל הערכת השווי מבוסס על הערך הוכחי של היוון בטכיקת

 הספציפיים הסיכוים את המשקף היוון בשיעור המהווים, טו השתיים המזומים תזרימי על מתבססת ן"הדל שווי
 מבוצעות, ראויים שכירות מדמי שוים בגים התשלומים ראש, שכירות הסכמי בפועל קיימים כאשר הם.ב הגלומים
  .החוזה בתקופת בפועל השכירות תשלומי את לשקף בכדי התאמות

 השכירות התחייבויות למילוי האחראיים או המושכר בכס בפועל המצאים הדיירים בסוג מתחשבות השווי הערכות  
 מקומות באותם, הכס של הכלכלי החיים אורך יתרתו שכר לאחר השכרת מושכר פויואו אלה העשויים להיות במ

  .רלווטיים אלו פרמטרים שבהם
ובע, בין היתר, מהשוות בטיב הכס ו השימושיםכל בו האזוריםטווח רחב בכל כולל  שווי השוק של תוי השכירות    

בשטחי משרדים והייטק דמי השכירות הממוצעים באזורים השוים  .המושכר, בגילו וברמת הגמר של הכסים השוים
 שוויםביעת בקלחודש למ"ר. ש"ח   26-41ולשימוש תעשייה ולוגיסטיקה בין  ,לחודש למ"ר ש"ח 50-75עים בטווח של 

ר (הממוקמים בעיקר באזורי המרכז ובפארקים טק ומבי מסח-של מבי משרדים, מבים המיועדים לתעשיות ההי
ואילו מבי  7%-9%גבוהה) עשה שימוש בעיקר בשיעורי היוון של לתעשיות עתירות ידע  ובהם שוכרים באיכות 

  .7.75%-9%מלאכה, אחסה ותעשיה (הממוקמים ברובם באזורי הפריפריה) הוערכו בעיקרם על בסיס שיעורי היוון של 
  אם:  יגדל ההוגן השווי אומדן  
  .יגדל השכירות תשלומי של השוק שווי  •
  .יקטן םהמזומי תזרימי של ההיוון שיעור  •

 
  בהקמה להשקעה"ן דל      
  שווי ההוגן יתן למדידה באופן מהימן.ההדל"ן להשקעה בהקמה מוצג לפי שווי הוגן החל מהמועד בו     
 של הוכחי הערך ביכוי, הקמתו השלמת לאחר להשקעה ן"הדל של ההוגן השווי אמידת על מבוססת השווי הערכת    

 הסיכוים בגין מותאם אשרהיוון  בשיעור התחשבות תוך, השלמתו צורךל לבוע הצפויות ההקמה עלויות אומדן
עלות בייה למ"ר משתה בין הפרויקטים השוים  .ובעיתוי השלמת ההקמה הכס של והמאפייים הרלווטיים

   .ברמת מעטפת למ"ר ש"ח 6,000 -ל 3,500בין בעיקר בהתאם לשימוש המיועד וע 
   

  :אם יגדל ההוגן השווי אומדן  
  הבייה למטר רבוע יקטו.  עלויות  •
   שווי שוק של תשלומי השכירות יגדל.  •
  .יקטן המזומים תזרימי של ההיוון שיעור  •

 
  בחברה המיושמים הערכה תהליכי      

-לעכאשר ישן אידיקציות לשיויים בשווי (לפי המוקדם)  לפחות פעם בשה אוהשווי ההוגן של דל"ן להשקעה קבע 
 ותחיצוי שווי הערכות. ומיקומו השווי הערכת שוא הכס סוג לגבי מתאימים ויסיון שווי בעל כישורים ידי מעריך
על  ערכת בחיה פימית הדיווח תקופות בשאר. להשקעה"ן הדל בתיק שוים כסים עבור שוות בתקופות מבוצעות

 לעיון מועברות השווי הערכות כל. שקעהתיק הדל"ן לה בשווי מהותי שיוי חל שלא לוודא במטרה ידי הקבוצה
  .החברה של הכספים ל"סמכ

 
  מתייחסים לגורמים הבאים: בשוק שאים יתים לצפייההעיקריים  התוים

 דל על תשואה שיעור טיים בשווקים מקצועיים פרסומים על המבוסס, להשקעה"ןדומות לעסקאות והשוואה הרלוו. 
 ה פרמיהבגין איכות המב (יכיון)  .אי השכירות, המבוססת על השוואה לעסקאות דומותות 
 שכירות תשלומישוק של  שווי )market rent ,(טיים בשווקים מקצועיים פרסומים על המבוססוהשוואה הרלוו 

 .דומות לעסקאות
  
קבוצה המאגדת  MGSחתמה החברה על מספר הסכמים עם חברות מקבוצת , 2018במהלך הרבעון השלישי של שת   .ב

 MGS"), לפיהם תקים החברה עבור MGSחברות פרטיות בעלות זיכיון למותגי ספורט והלבשה בילאומיים (להלן: "
  קרקעי קיים. -בי חיון תתג-אלף מ"ר, על 13-ם חולון, בשטח עילי כולל של כי-את הביין השי בפארק גב

-שטח כולל של כ MGS-רות אחרות במ"ר ומכרה לחב 5,300 -שטח כולל של כ MGSהחברה השכירה למספר חברות 
       לצדדים שלישיים.להשכרה רה ידי החב-מ"ר. יתרת השטחים בביין ישווקו על 6,700

  שהוחזק למכירה. הכסבמהלך השה מסר   .ג
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  המשך -דל"ן להשקעה ודל"ן להשקעה בהקמה  - 9באור 
   
ההוצאות . כמו כן 17ראה באור אשר מפיק הכסות שכירות ן מיב מדל"להוצאות התפעוליות הישירות הובעות באשר   .ד

  התפעוליות הישירות של החברה הובעות מדל"ן מיב אשר לא הפיק הכסות שכירות אין מהותיות.
  

-שווי הכסים המיבים והקרקעות הפויות שהחברה והחברות המאוחדות שלה הין בעלות זכויות הבעלות בהם, היו כ  .ה
מיליון  4,115-מיליון ש"ח. שווי הכסים והקרקעות הפויות שהחברה היה בעלת זכויות החכירה בהם, היו כ 1,886

עד  2029ין השים שים המסתיימות, ברובן, ב 49מיליון ש"ח זכויות חכירה מהווות לתקופות של  4,107-ש"ח, מתוכם כ
קרקעין טרם רשם על שם החברה בפקסי המקרקעין, שים וספות. חלק מהמ 49 -עם זכות הארכת החכירה ל 2061

וזאת בעיקר מאחר שטרם הוסדרו הזכויות במקרקעין באזור שבו מצא חלק זה של הכסים. הקרקע ברובה, רשומה 
   בפקסי המקרקעין על שם החברה והחברות המאוחדות שלה.

  
  .כסי הדל"ן של החברה אים משועבדים בשעבוד ספציפי כלשהו  .ו
   

 
  זכאים אחרים - 10באור 

 
 בדצמבר  31ליום  
 2018 2017 
 אלפי ש"חאלפי ש"ח 

 
 29,75245,569ספקים בגין עבודות בייה למגורים ודל"ן להשקעה

 27,72230,722 ריבית שצברה
  12,357 12,426  פקדוות משוכרים

 13,77816,730 הוצאות אחרות שצברו
 1,902 2,952ירויים שצברודמי חכירה ומסים ע

 2,891 -מקדמות על חשבון עבודות תשתית 
 10,929 9,516 הכסות מראש

  42,000  -  מקדמות על חשבון מכירת דל"ן להשקעה
 2,833 2,855 עובדים ומוסדות עובדים

 13,95019,420ספקים
 175 175  תביעות משפטיות ואחרות (ראה א' להלן)

  - 15,425  יות מס ערך מוסףרשו
 1,839 1,192שוים

   
   129,743187,367 

       

  
 

מיליון ש"ח)  0.2- כ -  2017בדצמבר  31(ליום מיליון ש"ח  0.2-כהחברה כללה הפרשה בסך של  - תביעות משפטיות ואחרות .א
   -י התביעות המפורטות להלן אשר דרשת לדעת החברה בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים באשר לסיכוי

תביעות בגין  3ליון ש"ח מתוכן ימ 6- תביעות בסך כולל של כ 6כון למועד הדוח מתהלות כגד החברה וחברות מאוחדות 
  .של שוכרים ולקוחות תביעות 3- וליקויי בייה 

  
  התחייבויות בגין שרותי ביה - 11באור 

 
מיליון  2- המצב הכספי מייצג התחייבות בגין שרותי ביה על קרקע בבאר טוביה (כהסכום המוצג בדוח על  2018בדצמבר  31ליום   

  .ש"ח) 
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  הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים, מוסדות פיסיים ומותי אשראי אחרים - 12באור 
 

 עלות המופחתת.באור זה מספק מידע בדבר התאים החוזיים של הלוואות ואשראי ושאי ריבית של הקבוצה, המדדים לפי ה
  , בדבר מכשירים פיסיים.25מידע וסף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוי ריבית וזילות, יתן בבאור 

  
 בדצמבר  31ליום    

    2018 2017 
 ח "אלפי ש ח"אלפי ש    התחייבויות שוטפות

 
 190,065 261,007חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 14,296101,406 מבקים ומוסדות פיסייםחלויות שוטפות של הלוואות 
 291,471 275,303  שוטפות חלויותסך 

  96,786  -  )1הלוואות לזמן קצר (
  388,257  275,303  סך התחייבויות שוטפות

  
  פרעה החברה באופן מלא את הלוואותיה לזמן קצר. 2018במהלך שת ) 1(

  
 בדצמבר  31ליום    

    2018 2017 

 ח "אלפי ש ח"י שאלפ    
 

      התחייבויות שאין שוטפות
 3,379,230 4,455,546 אגרות חוב 

 14,296435,226הלוואות מתאגידים בקאיים וממוסדות פיסיים
 3,814,456 4,469,842סך התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 )291,471( )275,303( ביכוי חלויות שוטפות
 3,522,985 4,194,539טפותסך התחייבויות שאין שו

      
      פרטים בדבר ריבית א.

 בדצמבר 31ליום 
  2017-2018 2018 2017 

    ריבית   
 ערך בספרים ערך בספרים אפקטיבית   
 ש"חאלפי  אלפי ש"ח %  

 
  3,379,230  4,455,546)1(   אגרות חוב

  426,667 -1.75-2.9   )2ומוסדות פיסים( הלוואות מבקים
  105,345  14,296  5-4.25   )2ומוסדות פיסים( הלוואות מבקים

 
 מתאגידים בקאיים סך הלוואות ואשראי

  ומותי אשראי אחרים

  
     

4,469,842  3,911,242  
       

  להלן.' גראה סעיף   )1(
 
 

  הריבית הקובה איה שוה מהותית מהריבית האפקטיבית המצויית לעיל.  )2(
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  משךה -מתאגידים בקאיים, מוסדות פיסיים ומותי אשראי אחרים הלוואות ואשראי  - 12ר באו
   

  אגרות חוב  .ב
 

  ש"ח) באלפיהרכב (
  

                                     

  2017  2018 בדצמבר 31      ערך קוב  שווי              

         
  בבורסה ליום

 בדצמבר31
 31ליום 

      שיעור ורשיע בדצמבר
יתרה לאחר 

  יכוי
יתרה לאחר 

  יכוי

 חברה מפיקה
מועד 
  חברה מועד פרעון מועד פרעון של בסיס ההפקה

  דירוג ליום 
  ריבית  2018  2018 דצמברב31

ריבית 
  יתרה  אפקטיבית

חלויות 
  שוטפות 

חלויות 
  שוטפות

חלויות 
  שוטפות

  ש"ח אלפי  %  %  ש"ח אלפי  2018  מדרגת  הקרן  הריבית  הצמדה  המקורי  ושם הסדרה
              
           

           
ם סדרה י- גב
  מדד  22.3.07  )5)(4(ו'

  ספטמבר 
  21-26 מרס   07-26ומרס 

     מדרוג
S&P  

Aa2 (stable)   
iLAA (stable)  2,685,439 1,887,300 4.75  3.46  2,415,790  - 2,415,790  2,410,703  

           
דרה ים ס- גב
  11.09.17 )7()6()5)(4( )1('ח

  איו
  צמוד

  יויודצמבר 
 34-71  

  יוי
 34-91  S&P    iLAA (stable)  1,007,279 1,043,812 2.55  3.04  1,013,681  208,762 804,919  419,586  

מתם סדרה 
  11.8.16  )7()5()4()2א'(

  איו
  צמוד

ספטמבר, 
דצמבר, מרס 

Aa2  רוגמד  17-27יוי   16-27ויוי  (stable)  - 710,000 3.1  3.19  707,928  39,445 668,483  358,876  
 גב סדרהים - גב
  29.7.18  )7()3'(א

  איו 
  צמוד

  דצמבר ויוי
18-24  

  דצמבר
19-24  S&P  iLA+ (stable)- 320,000 3.55  3.7  318,147  12,800  305,347   -  

             
                      4,455,546  261,007  4,194,539  3,189,165  
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 –פיסיים ומותי אשראי אחרים  מתאגידים בקאיים, מוסדותהלוואות ואשראי  - 12באור 
  המשך

  
הפיקה החברה לציבור אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ח') בסך של  2018ספטמבר בחודש   )1(

מיליוי  601-, בתמורה כוללת (ברוטו) של כ3.15%מחיר המשקף תשואה בשיעור מיליוי ש"ח ערך קוב, ב 620
  .2017בספטמבר  6ש"ח, והכל על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 

 
סדרת אגרות הרחבת של בדרך הפקה פרטית לגופים מוסדיים  ,מת"ם בתהחברת השלימה  2018 בחודש דצמבר  )2(

ערך קוב, במחיר המשקף תשואה  ש"חמיליוי  350בסך של  סחר ברצף מוסדילמ רשומותחוב (סדרה א'), אשר 
  מיליון ש"ח.  350-ההפקה עשתה בתמורה כוללת (ברוטו) של כ .3.13%בשיעור 

מיליוי  195-תמורת ההפקה שימשה בחלקה לפרעון מוקדם של הלוואות ממוסדות פיסים ובקאים בסך של כ
מיליון ש"ח). 8.6-פרעון מוקדם בסך של כעמלת שילמה הבת ש"ח (החברה 

  
הפקה פרטית לגופים מוסדיים של ים גב") -"גב -ים גב בע"מ (להלן-גבבת ההשלימה חברת  2018בחודש יולי   )3(

מיליון  320-סדרת אגרות חוב (סדרה א'), אשר רשמו למסחר ברצף מוסדי. ההפקה עשתה בתמורה לסך של כ
.3.55%שים, אין צמודות למדד והן יישאו ריבית שתית בשיעור  5.2 ש"ח. אגרות החוב, במח"מ

. 2024בשת  80%ר של , ובשיעו2019-2023בכל אחת מהשים  4%קרן אגרות החוב עומדת לפרעון בשיעור של 
וד צף (שוטף) על כלל התחייבה לא ליצור שעב ים גב-גבאגרות החוב (סדרה א') אין מובטחות בשיעבודים, אך 

 .ותאמכסיה אלא אם תקבל הסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב כמפורט בשטר ה  
 175 -ך של כמוקדם של הלוואות ממוסדות פיסיים ובקאיים בס ןתמורת ההפקה שימשה בחלקה לפירעו

  "ח).מיליון ש 10 -שילמה עמלת פרעון מוקדם בסך של כ ים גב-מיליון ש"ח (גב
  

  
  אמות מידה פיסיות

  
  ות:לעמוד באמות המידה הפיסיות הבא ים גב-גבעם אגרות החוב (סדרה א') התחייבה  בקשר

  
  יליון ש"ח.מ 100-הון החברה המאוחדת לא יפחת מ -
.25%-היחס בין ההון העצמי של החברה המאוחדת לסך המאזן לא יפחת מ -
 70%.טו של החברה המאוחדת לא יעלה על CAP-היחס בין החוב הפיסי טו ל -


מות המידה הפיסיות בחות מדי רבעון קלדרי, על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים או א

ולמיטב  2018מבר דצב 31. החברה עומדת באמות המידה הפיסיות ה"ל ליום ים גב-גבהסקורים של 
ידיעתה הדבר כון גם למועד פרסום דוח זה.

  
  :2018מבר דצב 31ליום  שוב אמות המידה הפיסיותלהלן תוצאות חי

  
  מיליוי ש"ח. 172 -ההון העצמי של החברה המאוחדת  -
32% –היחס בין ההון העצמי לסך המאזן של החברה המאוחדת  -
– 50%טו של החברה המאוחדת  CAP-היחס בין החוב הפיסי טו ל -




  עילות להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי 
  

גד ת (לרבות, בין היתר, אירועי חדלות פרעון ופעולות הוצל"פ שוות כבוסף לעילות פרעון מיידי סטדרטיו
החברה, הרעה מיוחסת בעסקי החברה, חשש ממשי לאי פרעון, מיזוג בכפוף לחריגים. שיוי תחום פעילות 

  החברה ועוד), יועמדו אגרות החוב (סדרה א') לפרעון מיידי במקרים הבאים:
  
  לעיל בשי רבעוים רצופים.אי עמידה באמות המידה הפיסיות  -
- CROSSDEFAULT -  סיאם סדרה אחרת של אגרות חוב של החברה המאוחדת או חוב אחר כלפי מוסד פי

 מיליון ש"ח. 35על  בסכום העולה
 או הפסקת דירוג אגרות החוב בידי חברה מדרגת.  BBB-ל הורדת דירוג האשראי של החברה מתחת -
- ות.אם חברת הבת ביצעה הרחבת סדרה באמיגוד למפורט בשטר ה 
ת השליטה אושרה ים ללא שהעבר-שליטה בחברת הבת מידיה של חברת גבאם הועברה ה -שיוי שליטה  -

מראש בהחלטה מיוחדת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב. על אף האמור המקרים הבאים לא ייחשבו 
 כהעברת שליטה בחברה:

יין (במיישרין או בעקיפין) או בשליטת איזו במקרה בו החברה תישאר בשליטת מר אדוארדו אלשט
 מחברות קבוצת אי.די.בי.

חרת כחלק מפעולות שקטו לעמידה בהוראות החוק לקידום התחרות ים עם חברה א-מיזוג של גב
  .2013-ולצמצום הריכוזיות התשע"ד
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 –רים מתאגידים בקאיים, מוסדות פיסיים ומותי אשראי אחהלוואות ואשראי  - 12באור 
  המשך

  
  מגבלות וספות

  
ד;ת דיבידים גב התחייבה לא לבצע חלוק-גב

  מיליון ש"ח. 125 במידה והוה העצמי ביכוי סכום החלוקה איו עולה על   -
 .40%-שיעור ההון העצמי ביכוי סכום החלוקה מסך המאזן יפחת מ -
 .60%יעלה על ביכוי סכום החלוקה  CAP-שיעור החוב הפיסי טו מתוך ה -
 .9יעלה על  NOI-היחס בין החוב הפיסי טו לבין ה -

  
 

ידי החברה, התחייבה החברה לעמוד באמות המידה הפיסיות -בקשר עם אגרות החוב סדרה ח' שהופקו על  )4(
הבאות:

  מיליון ש"ח. 900-הון המיוחס לבעלים של החברה לא יפחת מ -
.71%עלה על טו במאוחד לא י CAP-היחס בין החוב הפיסי טו ל -
.17השתית של החברה לא יעלה על  EBITDA-היחס בין החוב הפיסי, טו ל -


אמות המידה הפיסיות בחות מדי רבעון קלדרי, על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים או 

יעתה ולמיטב יד 2018מבר דצב 31הסקורים של החברה. החברה עומדת באמות המידה הפיסיות ה"ל ליום 
הדבר כון גם למועד פרסום דוח זה.

  
  :2018מבר בדצ 31מות המידה הפיסיות ליום להלן תוצאות חישוב א

  
  מיליוי ש"ח. 2,444–הון המיוחס לבעלים של החברה  -
– 41%טו במאוחד  CAP-היחס בין החוב הפיסי טו ל -
7 –השתית  EBITDA-היחס בין החוב הפיסי, טו ל -

  
  תמגבלות וספו

  
ת דיבידד;החברה התחייבה לא לבצע חלוק

יארד ש"ח.מיל 1.1-במידה והוה העצמי יפחת מ  -
 .68%יעלה על  טו בדוחות המאוחדים של החברה CAP-היחס שבין החוב הפיסי טו ל -


ד באמות המידה הפיסיות לעמו מת"ם, התחייבה מת"םידי -שהופקו עלא' בקשר עם אגרות החוב סדרה 

הבאות:
  

ח.מיליון ש" 700-לא יפחת מ המאוחד של מת"םההון העצמי  -
.30%לא יפחת משיעור של  מת"םהיחס שבין ההון העצמי לסך הכסים של  -
.8ה על לא יעלמת"ם של  NOI -יסי, טו לבין ההיחס בין החוב הפ -


ו הסקורים של אמות המידה הפיסיות בחות מדי רבעון קלדרי, על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים א

ולמיטב ידיעתה הדבר כון גם  2018 מברדצב 31ם עומדת באמות המידה הפיסיות ה"ל ליו מת"ם. מת"ם
  למועד פרסום דוח זה.

  
  :2018 מברדצב 31 להלן תוצאות חישוב אמות המידה הפיסיות ליום

  
מיליוי ש"ח. 1,475 – מת"םההון העצמי של  -
58% – מת"םם של היחס שבין ההון העצמי לסך הכסי -
2 – מת"םשל  EBITDA -היחס בין החוב הפיסי, טו לבין ה -

  '.ו 25בדבר שווי הוגן של אגרות החוב הלא סחירות ראה באור 
  

  מגבלות וספות
  

ת דיבידד;מת"ם התחייבה לא לבצע חלוק
מיליוי ש"ח. 800במידה והוה העצמי יפחת מסך   -
.40%-פחת מיהיחס שבין ההון העצמי לסך הכסים  -
.8יעלה על NOI -היחס בין החוב הפיסי, טו לבין ה -
מיליון ש"ח לאחר  40יתרת המזומים ו/או שווי מזומים לרבות יירות ערך בבעלות מת"ם יפחת מסך  -

החלוקה.
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 –מתאגידים בקאיים, מוסדות פיסיים ומותי אשראי אחרים הלוואות ואשראי  - 12באור 
  המשך

  
     החוב אין משועבדות בשעבוד כלשהו.  אגרות  )5(

 
  עילות להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי     )6(

  
 בקשר עם אגרות חוב סדרה ח' של החברה בוסף לעילות פרעון מיידי סטדרטיות (לרבות, בין היתר, אירועי

י לאי פרעון, חדלות פרעון ופעולות הוצל"פ שוות כגד החברה, הרעה מיוחסת בעסקי החברה, חשש ממש
מחיקה ממסחר, מיזוג בכפוף לחריגים. שיוי תחום פעילות החברה ועוד), יועמדו אגרות החוב (סדרה ח') 

  לפרעון מיידי במקרים הבאים:
  
אי עמידה באמות המידה הפיסיות לעיל בשי רבעוים רצופים. -
- CROSSDEFAULT - קאית אחת או יותר אשר אם סדרה אחרת של אגרות חוב החברה או הלוואה ב

מסך הכסים המאוחדים של החברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של  5%עולה על  יתרתה או יתרתן
 החברה שפרסמה החברה לפי מקרה רלווטי.

 או הפסקת דירוג אגרות החוב בידי חברה מדרגת.  -BBB-ל הורדת דירוג האשראי של החברה מתחת -
רה מידיה של חברה לכסים ולביין בע"מ והעברת השליטה באם הועברה השליטה בח -שיוי שליטה  -

גרמה לירידה בדירוג של אגרות החוב מתחת לדירוגן עקב העברת השליטה. על אף האמור המקרים 
 הבאים לא ייחשבו כהעברת שליטה בחברה:

במקרה בו החברה תישאר בשליטת מר אדוארדו אלשטיין (במישרין או בעקיפין) או בשליטת איזו 
 ברות קבוצת אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ.מח

מיזוג של כסים ובין עם חברה אחרת כחלק מפעולות שקטו לעמידה בהוראות החוק לקידום התחרות 
 .2013-ולצמצום הריכוזיות התשע"ד

 כסים וביין תחדל להיות בעלת שליטה בחברה, אך לא יהיה בחברה בעל שליטה אחר.
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  , טוהטבות לעובדים - 13באור 
 

  .הטבות לטווח קצרוהטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות בגין פיטורין 
באשר להטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, לקבוצה תוכיות הטבה מוגדרות בגין היא מפקידה סכומים בקופות מרכזיות 

אים שצד קשור (להלן "כסים בגין הטבות לעובדים  לפיצויים, בפוליסות ביטוח מתאימות, ובפוליסות ביטוח שהופקו על ידי
כסי תוכית"). תוכיות ההטבה המוגדרות מזכות את העובדים הפורשים הזכאים להטבה בתשלום חד פעמי המבוסס על 

  . משכורתם האחרוה והותק
   

  וקרות הוןהון  - 14באור 
 

  הון המיות מורכב כדלקמן:  א.
 

  2017, 2018בדצמבר  31 ן לימיםוסכוממספר המיות    

 מופק ופרע רשום    

  בדצמבר 31  בדצמבר 31    

  2018  2017  2018  2017  

  2,136,755  2,136,755  2,850,000  2,850,000ש"ח ע.. 1מיות רגילות בות 
          

 
  

  זכויות עיקריות הלוות למיות:
 

ולהשתתפות בחלוקת עודף כסי החברה בעת פירוק, באופן  כל אחת מהמיות הרגילות מזכה את בעליה בזכות לדיבידד  .1
  יחסי לערך הקוב של כל מיה מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות התקות.

 
  כל אחת מהמיות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של  החברה  ולקול  אחד בהצבעה.  .2

 ש"ח למיה 1,591היו  2018בדצמבר  31שער הבורסה ליום אביב. - חרות בבורסה ליירות ערך בתלהמיות (על שם) ס  
  ש"ח ערך קוב.  1בת 

ש"ח ערך קוב של החברה, וזאת  1ת רגילות בות אלף מיו 131-השלימה החברה הפקה של כ 2017.  בחודש יוי 3
מספר המיות מיה אחת.  לש"ח  1,541לפי מחיר של  וצעהההפקה ב מיליון ש"ח. 201-בתמורה כוללת (ברוטו) של כ

      .2,078,665 היו 2017המשוקלל אשר שימש לחישוב הרווח למיה לשת 
 

  דיבידדים  ב.
 

  להלן הדיבידדים אשר הוכרזו ושולמו על ידי החברה:  
  בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום    

    201820172016  

  אלפי ש"ח ח "אלפי ש ח"אלפי ש    
    

    150,000  180,000  180,000  ש"ח למיה רגילה  84.2-כ
    , בהתאמה) 2016-ו 2017ש"ח למיה רגילה לשים  75-כו 89.7-כ(

  
מיה). הדיבידד ש"ח ל 84.2-מיליון ש"ח (כ 180דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידד בסך אישר  2018במרס  22ביום 

  .2018באפריל,  24 שולם ביום
  200, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידד בסך 2019 במרס 18לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ביום 

    ש"ח למיה). 93.6-ליון ש"ח (כימ
  
  

  מחדשקרן הערכה   ג.
 

  מתייחסת לשערוך רכוש קבוע בטרם סווג כדל"ן להשקעה. מחדשקרן הערכה   
 

  פרסמה החברה תשקיף מדף. 2016במאי,  25ביום   .ד
   

  דיווח מגזרי - 15באור 
 

דווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עסקיות ואסטרטגיות. עבור כל יחידה עסקית  ברילחברה שי מגזרים   א.
  ואסטרטגית, סוקר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לפחות אחת לרבעון את הדוחות היהוליים הפימיים.

 
  מגזרים עסקיים

  בוצה מורכבת מהמגזרים העסקיים העיקריים הבאים:הק
  .יביםכסים מ  
   יה למגוריםשיא גבקבוצעיקר פעילות ה -בה באמצעות חברת רמת החברה ים רסקו בע"מ (-ה בתחום הי

  .זו אחזקה). תוי המגזר כוללים את פעילות חברה 50% - בשליטה משותפת המטופלת בשיטת השווי המאזי
 

חזקת כסים, אזר מדדים בהתבסס על הרווח הגולמי אשר מחושב לפי הכסות החברה ביכוי הוצאות רווחי המג
עלות הדירות והמקרקעין שמכרו.
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  המשך - דיווח מגזרי - 15באור 
  
  ת התפעוליות.מידע אודות פעילות המגזרים בי הדיווח מוצג בטבלה להלן, בהתאם למידע שכלל בדוחות הסקרים על ידי מקבלי ההחלטו  ב.
  
  מאוחד  התאמות   פעילויות אחרות   ביה למגורים   כסים מיבים  
   בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשה  
  2018  2017  2016  2018  2017  2016  2018  2017  2016  2018  2017  2016  2018  2017  2016  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
  659,775  743,786  683,766  )99,587(  )127,179(  )24,339(  32,511  6,792  99,5874,732 24,339127,179  627,264  736,994  679,034   סך הכסות מהמגזר

                                

  601,568  712,551  649,116  )25,189(  )36,559(  )10,903(  4,959  6,516  427  25,189  36,559  10,903  596,609  706,035  648,689   רווח מגזרי 
           

 )6,813( )6,819()10,556(                          הוצאות מכירה ושיווק
 )27,773( )28,166()28,635(                          הוצאות ההלה וכלליות

  )110,374(  )96,575(  )182,954(                          הוצאות מימון, טו
                                חלק ברווחי חברות מוחזקות

  16,760  18,914  10,215                          אזיהמטופלות לפי השווי המ 
           

                                רווח מאוחד לפי מסים

  473,368  599,905  437,186                          על הכסה 
           

 
 

 4,727 2,8852,778  -  -  -  458  513  577  -  -  -  4,269  2,265  2,308  פחת והפחתות
           

 
  .כסה מעליית ערך דל"ן להשקעהכולל ה

  .50%התוים המוצגים בטבלה הים ללא התאמה לשיעור הבעלות. חלק החברה היו 
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  המשך - דיווח מגזרי - 15באור 
  
  מידע בדבר מוצרים ושירותים  ג.

 
   מהשכרת מבים בגין סוגי שימושים הין כדלקמן:מחיצויים הכסות 

   רבדצמב 31לשה שהסתיימה ביום  

 2018 2017 2016  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 249,788 265,062 273,590 הייטק ומשרדים
 85,537 89,433 90,028 תעשיה ולוגיסטיקה
 37,336 40,532 41,744 מסחר וקוגרסים

 48,126 50,114 53,623 חיוים ושטחי שירות
   

  
  
  
  

458,985 445,141 420,787 

   לכסים והתחייבות במגזר הבייה למגורים מחברה בשליטה משותפת  המטופלת בשיטת השווי המאזימידע בוגע   ד.
  

  בדצמבר 31ליום     
    2018  2017  

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח   
 

  31,456  20,743  * מלאי בייה למגורים בהקמה
  

  . 50%* התוים המוצגים בטבלה הים ללא התאמה לשיעור הבעלות. חלק החברה היו 
  
   פרטים בדבר חוזי המכירה של הקבוצה   .ה

 סכום כולל  מספר 

 במיליוי ש"ח חוזים 
   

    ם רסקו בע"מי-חוזי מכירה בגין פרויקטים של חברת רמת השיא גב
 5 3במצטבר. 2018בדצמבר  31שמכירתם טרם הושלמה עד  ליום 

   
 

  
  אחרות הכסות - 16באור 

   
 בדצמבר  31ביום לשה שהסתיימה    

   2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח ח "אלפי ש ח"אלפי ש   
 

 28,126  - 3,934  ב')9ראה באור  שירותי ביה
 3,825 3,708 560  דמי יהול
 - 992 -  רווח הון

 6,761- -  ביטול הפסד מירידת ערך רכוש קבוע
 560 2,092 3,987  אחרות

   
 8,481 6,792 39,272 
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  כסיםחזקת אהוצאות  - 17אור ב
 

 בדצמבר  31יום שה שהסתיימה בל   

   2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח ח "אלפי ש ח"אלפי ש   
 

   3,790 4,031  3,738לוותמשכורת והוצאות 
 7,146 8,436 8,566מסים עירויים ודמי חכירה

 4,269 2,265 2,308פחת
 14,283 14,751 14,974 אחזקה ואחרות

   
 29,638 29,483 29,436 

       
  
  

  הוצאות מכירה ושווק - 18באור 
 

 בדצמבר  31יום שה שהסתיימה בל   

   2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח ח "אלפי ש ח"אלפי ש   
 

 2,625 2,943 3,019 משכורת והוצאות לוות
 4,188 3,876 7,537 פרסום ואחרות

   
 10,556 6,819 6,813 
  
  

  הוצאות ההלה וכלליות - 19 באור
 

 בדצמבר  31יום שה שהסתיימה בל   

   2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח ח "אלפי ש ח"אלפי ש   
 

 17,426 18,595 18,165 משכורת והוצאות לוות  
 2,625 2,368 3,037 שירותים מקצועיים

 2,532 2,429 2,505 אחזקת משרד
 458 513 577 והפחתות פחת

  819  1,139  1,217  תרומות
 3,913 3,122 3,134אחרות

   
 28,635 28,166 27,773 

   
  
  

  אחרותהוצאות  - 20באור 
 

 בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום    

   2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח ח "אלפי ש ח"אלפי ש   
 

 27,084- 3,640ב')9(ראה באור  שירותי ביה
 1,687 1,752 1,372אחרות

   
 5,012 1,752 28,771 
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  הכסות והוצאות מימון - 21באור 
 

   זקפו לרווח והפסד  א.
 בדצמבר  31יום שה שהסתיימה בל   

   2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח ח "אלפי ש ח"אלפי ש   
 

  הכסות מימון 
 5,249  24,319 19,924  הכסות ריבית 
  5,132   13,576  )18,653(  גן של מכשירים פיסים דרך רווח והפסדשיויי טו בשווי ההו 
  10,381   37,895  1,271  הכסות מימון שזקפו לרווח והפסד 

   
   הוצאות מימון 
 הוצאות ריבית והפרשי הצמדה על התחייבויות פיסיות  
 121,720  139,264 185,645המדדות לפי עלות מופחתת   
  2,594  2,842  2,305  מימון אחרותהוצאות  
 -  65 52הפרשה לחובות מסופקים 
 )3,559( )7,701( )3,777(ביכוי עלויות אשראי שהווו * 
  120,755   134,470  184,225הוצאות מימון שזקפו לרווח והפסד 
 110,374  96,575 182,954הוצאות מימון טו שזקפו לרווח והפסד 

 
  .) 3%-3.5% 2017(; 3%-3.5% 2018ימש לקבלת סכום עלויות אשראי הראויות להיוון בשת שש ריביתהשעור   *
   

   פרטים וספים  ב.
     פרוט הוצאות מימון על התחייבויות פיסיות המדדות לפי עלות מופחתת

 בדצמבר  31יום שה שהסתיימה בל   

   2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח ח "אלפי ש ח"אלפי ש   
 

   104,524 122,502 150,028 ות חוב אגר
 17,196 16,762 35,617הלוואות מתאגידים בקאיים ומוסדות פיסיים 

   
185,645 139,264 121,720 
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  מסים על ההכסה - 22באור 
 

  פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה  א.
  שיעור מס חברות  )1(

 :2016-2018ה בשים להלן שיעורי המס הרלווטיים לחבר  (א)
  2016 - 25%  
  2017 - 24%  
  2018 - 23%  

 
אישרה מליאת הכסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת  2016בדצמבר  22ביום   

ע, בין היתר, את הורדת שיעור מס , אשר קב2016-ז) התשע"2018 -ו 2017יעדי התקציב לשות התקציב 
 2017, החל מיואר 24%ות. הפעימה הראשוה לשיעור של בשתי פעימ 23% -ל 25%חברות משיעור של 

  ואילך. 2018החל מיואר  23%והפעימה השייה לשיעור של 
 2016בדצמבר  31בשתי פעימות, יתרות המסים הדחים ליום  23% -כתוצאה מהורדת שיעור המס ל  

לית (תיקוי חקיקה להשגת חושבו בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שקבעו בחוק ההתייעלות הכלכ
  ), לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. 2018 -ו 2017יעדי התקציב לשות התקציב 

מתבטאת בקיטון  2016בדצמבר  31השפעת השיויים המתוארים לעיל על הדוחות הכספיים ליום   
מסים הדחים הכסי ש"ח ובקיטון ביתרות  מיליון 105.5-כ ביתרות התחייבויות המסים הדחים בסך

 103.5-כסים דחים בסך ש"ח. עדכון יתרות המסים הדחים הוכר כגד הכסות מ מיליון 0.5-כבסך 
מיליון ש"ח מזה מיוחס לבעלים (לרבות חלק החברה בתוצאות חברה בשליטה משותפת המטופלת 

 יוןמיל 1.4-כחר בסך כגד רווח כולל או ש"ח,מיליון  88-יטת השווי המאזי וחברה כלולה) סך של כשב
  (מיוחס כולו לבעלים).ש"ח 

 
  המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים בטבלה לעיל.  

 
 1961 -לפקודת מס הכסה (וסח חדש) התשכ"א  188פורסם ברשומות תיקון  2012ביואר  12ביום   (ב)

ודה, כך שקבע בהוראת שעה שתקן חשבואות מס' א לפק87(להלן: "הפקודה") במסגרתו תוקן סעיף 
)" שפרסם המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות לא IFRSי דיווח כספי בילאומיים ("אימוץ תק - 29

, אף אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים 2011עד  2010יחול בקביעת ההכסה החייבת לגבי שות המס 
לפקודה במסגרתו הוארך תוקף  202פורסם תיקון  2014ביולי  31(להלן: "הוראת השעה"). ביום 
קב אי השלמת הליכי החקיקה בעיין תזכיר החוק, ע .2013 -ו 2012הוראת השעה לגבי שות המס 

תוארכה בסופו של דבר גם  2013עד  2007מעריכה ההלת החברה כי הוראות השעה שקבעו לשים 
   .8201 עד 2014לשים 

ובהערכת החברה לגבי ההיתכות  2013עד  2007לות על שות המס בהתחשב בהוראות השעה הח  
, כאמור לעיל, חישבה החברה את הכסתה החייבת לצורכי מס 2018 עד 2014להארכתן גם לשים 

בהתבסס על התקיה החשבואית הישראלית שהייתה קיימת ערב אימוץ  2018 עד 2007לשות המס 
  מסוימות.בישראל, בכפוף להתאמות  IFRS -תקי ה

 
  מרכיבי הוצאות מסים על הכסה  ב.
 בדצמבר  31יום שה שהסתיימה בל   

   2018 2017 2016 

  ש"חאלפי  ח "אלפי ש ח"אלפי ש   
 

 הוצאות מסים שוטפים
 49,833  46,390 30,621בגין התקופה השוטפת 

    -  7,488 828  בגין שים קודמות
 הוצאות מסים דחים

  68,477   87,357  63,014והיפוך של הפרשים זמיים  יצירה
  -  )7,488(  -  בגין שים קודמות

 )103,534(- -בגין שיוי בשיעור המס, ראה סעיף א לעיל
   

 14,776  133,747 94,463 סך הוצאות מסים
  

  אחר בגין מרכיבי רווח כוללהטבת מס    ג.
 בדצמבר  31יום שה שהסתיימה בל   

   2018 2017 2016 

 ש"חאלפי  ח "אלפי ש ח"אלפי ש   
 

  )1,339(  -  -  קרן הערכה מחדש
 )33( )25( )28(הפסדים אקטוארים מתכית להטבה מוגדרת

   
)28( )25( )1,372( 
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  המשך - מסים על ההכסה - 22באור 
 

   ת המסיםהתאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפי מסים על הכסה לבין הוצאו  ד.
 בדצמבר  31יום שה שהסתיימה בל   

   2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח ח "אלפי ש ח"אלפי ש   
 

    473,368 599,905 437,186רווח לפי מסים על ההכסה 
 25.0%  24% 23%שיעור המס הסטטוטורי העיקרי של החברה

   
    118,342   143,977 100,553מס מחושב לפי שיעור המס העיקרי של החברה

 תוספת (חסכון) בחבות המס בגין:
 יטרול מס מחושב בגין חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

 )4,190( )4,539( )2,349(המטופלות לפי השווי המאזי 
 212  421 219והכסות פטורות, טו הוצאות לא מוכרות

 מדווח לצרכי מס לבין הפרש בין בסיס המדידה של ההכסה כ
 3,813  )5,449( )4,218(בסיס המדידה של ההכסה כמדווח בדוחות הכספיים, טו 

 )103,534(- -השפעת השיוי בשיעור המס, ראה סעיף א לעיל
 133  )663( 258 הפרשים אחרים, טו

  14,776   133,747  94,463סך מסים על ההכסה 
  

  ת מסים דחיםכסי והתחייבויו  ה.
 

  כסי והתחייבויות מסים דחים שהוכרו  )1(
 

  המסים הדחים בגין חברות בישראל מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.   
 כסי והתחייבויות מסים דחים מיוחסים לפריטים הבאים:  

   הפסדים    
   להעברהדל"ן   
 סך הכל אחרים לצרכי מס להשקעה   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח   

 
   התחייבות (יתרת כס)

 719,510  1,259 )3,347(2016721,598 בדצמבר 31מס דחה ליום 
 79,869 266 78,2061,397שיויים אשר זקפו לרווח והפסד

 )25( )25( --לרווח כולל אחר שיויים אשר זקפו 
   (יתרת כס)התחייבות 

 799,354 1,500  )1,950(2017799,804 בדצמבר 31מס דחה ליום 
    

 63,014 2,984 )2,716(62,746שיויים אשר זקפו לרווח והפסד
 )28( )28( --לרווח כולל אחר שיויים אשר זקפו 

   התחייבות (יתרת כס)
 862,340 4,456  )4,666(2018862,550 בדצמבר 31מס דחה ליום 

      
  התחייבויות מסים דחים שלא הוכרו  )2(

 
 -מיליוי ש"ח) בגין הפרשים זמיים בסך של  כ 26: 2017יליוי ש"ח (מ 27 -התחייבות מסים דחים בסך של כ  

רה מאחר מיליוי ש"ח) המתייחסים להשקעות בחברות מוחזקות, לא הוכ 114: 2017מיליוי ש"ח ( 118
  וההחלטה האם למכור חברות אלו תוה בידי הקבוצה, ובכוותה שלא לממשן בעתיד הראה לעין.

 
  הפסדים ויכויים לצורכי מס להעברה לשים הבאות  )3(

ומסתכמים המועברים לשה הבאה לצרכי מס הפסדי הון הפסדים עסקיים והמאוחדות שלה לחברה ולחברות   
יסים ), מתוכם לא רשמו ממיליון ש"ח 10: 2017מיליון ש"ח ( 22 -כ לכדי סכום שלהדוח על המצב הכספי ליום 

    מיליון ש"ח). 2: 2017מיליון ש"ח ( 3 -כ בגין הפסדים בסך דחים 
   

  שומות מס  ו.
עד  מסוימותחברות בות , שומות 2015בדצמבר  31יום לל השה שהסתיימה בועד וכקיבלה שומות סופיות החברה   

  .), חשבות כשומות סופיות2013-2016(שת המס  2013-2016בדצמבר  31- שה שהסתיימה בוכולל ה
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  חכירות תפעוליות - 23באור 

 
   השכרת כסים -חכירות בהן הקבוצה היא המחכירה   
  חידוש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת הקבוצה והסכמת החוכרים.  

 
תקבל בגין חוזי שכירות (לא כולל דמי שכירות בגין אופציות להארכת ההשכרה המיימאליים העתידיים לה להלן דמי  

  חוזים): 
 2018  2017 2016 
 מיליוי ש"ח מיליוי ש"ח מיליוי ש"ח 

 
  434433407 עד שה

 1,031 1,035 1,073 משה ועד חמש שים
 480453493 מעל חמש שים

1,987 1,921 1,931 
 

ים -ע"י גב 50%בע"מ שמוחזקת הכסות הצפויות מחברת גב ים ממן חלקו בליים כוללים את דמי ההשכרה המיימ  *  
 חברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי. -

  
  . לפרטים וספים בדבר הכסות שהוכרו בגין כסי דל"ן להשקעה ועלויות תפעוליות הובעות מהם ראה דוח רווח והפסד

  
  יכוים פיסייםיהול ס - 24באור 

 
  כללי  א.

 
  הקבוצה חשופה לסיכוים הבאים הובעים משימוש במכשירים פיסיים:   

 
  סיכון אשראי  ) 1(
  סיכון זילות  ) 2(
  סיכון שוק   ) 3(

 
בבאור זה יתן מידע בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכוים שלעיל, מטרות הקבוצה, מדייות   

  ול של הסיכון. גילוי כמותי וסף כלל לאורך כל הדוחות הכספיים לעיל ולהלן.ותהליכים לגבי מדידה ויה
  האחריות המקיפה לבסס את מסגרת יהול הסיכוים של הקבוצה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון. 

 מדייות יהול הסיכוים של הקבוצה גובשה כדי לזהות ולתח את הסיכוים העומדים בפי הקבוצה, לקבוע  
ם הגבלות הולמות לסיכוים ובקרות ולפקח על הסיכוים והעמידה בהגבלות. המדייות והשיטות ליהול הסיכוי

  סקרות בכדי לשקף שיויים בתאי השוק ובפעילות הקבוצה. 
  
  סיכון אשראי   ב.

 
יעמוד  סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שייגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכגד למכשיר פיסי לא  

בהתחייבויותיו החוזיות, והוא ובע בעיקר מחובות של לקוחות, חייבים ויתרות חובה ותיק יירות הערך של 
  החברה. 

  
פי הסכמי השכירות, על השוכרים לשלם -בתחום הכסים המיבים חוזי השכירות מגדירים את תאי התשלום. על  

ר בטחוות כגון שיקים מראש, ערבות בקאית, שיק דמי שכירות מראש. בוסף, מקפידה הקבוצה לקבל מהשוכ
בטחון או ערבות אישית. הקבוצה מהלת מעקב שוטף אחר גיול חובות הלקוחות. הפיזור הרב של לקוחות 

  הקבוצה מקטין מהותית את סיכון האשראי.
 

מרכיבים מלקוחות. התרחשו ישהקבוצה מכירה בהפרשה לחובות מסופקים המשקפת את הערכתה לגבי הפסדים   
  העיקריים של הפרשה זו הם מרכיבי הפסד ספציפיים המתייחסים לחשיפות משמעותיות ספציפיות. 

  
בתחום הביה למגורים, תקבולים בגין מכירת הדירות מתקבלים החל ממועד חתימת הסכם המכר ועד למועד   

וא התמורה משולמת חזקה בדירה לידי הרוכש עד שמלההמסירה של הדירה לרוכש. בכל מקרה, לא מסרת 
  לחברה. 

 כגון בוגע לעודפי מזומים מדייות החברה היא להשקיע אותם לתקופות קצרות בעיקר באפיקים סולידים  
חים וקרות אמות כספיות). הפקדוות מופקדים במספר מוסדות "ויירות ערך סחירים (בעיקר אג תפיקדוו

  ב'.5 -ו 4ים ה באורלהרכב רא פיסיים מהדרג הגבוה ביותר בישראל.
  
  סיכון זילות  ג.

 
סיכון זילות הוא הסיכון שהקבוצה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הפיסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת   

הקבוצה ליהול סיכוי הזילות שלה היא להבטיח, ככל היתן, את מידת הזילות המספקת לעמידה 
  בהתחייבויותיה במועד. 

יומם של רמות מספקות של מזומים על פי דרישה לתשלום הוצאות הפעילות הצפויות, כולל הקבוצה מוודאת ק  
  הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיסיות.
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  המשך - יהול סיכוים פיסיים - 24באור 
 

  סיכוי שוק  ד.
 

תשומות הבייה ושיעורי ריבית,  סיכון שוק הוא הסיכון ששיויים במחירי השוק, כגון מדד המחירים לצרכן, מדד  
ישפיעו על הכסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיסיים. מטרת יהול סיכוי השוק היה להל 

  ולפקח על החשיפה לסיכוי שוק במסגרת פרמטרים מקובלים. 
 

  תודות במדד המחירים לצרכן וברמת הריבית הבסיסית במשק  
תה העסקית באמצעות הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן. כל הכסותיה של הקבוצה מממת חלק מפעילו  

צמודות למדד המחירים לצרכן. בהתאם לכך, חשופה הקבוצה לשיויים במדד המחירים  הקבוצה מדמי השכירות
 לצרכן.

 
  תודות במדד תשומות הבייה   
צמודות לשיויים במדד תשומות הבייה. ההתקשרויות של הקבוצה עם קבלי הביין בשלבי הקמת הפרויקטים   

לשיויים במדד תשומות הביה ישה השפעה על עלות עבודות ההקמה של החברה בקשר עם ביית כסים מיבים 
  ויחידות דיור.

 
  סיכוי ריבית  
במכשירי ריבית קבועה חזקה ההקבוצה חשופה לשיויים בשווי הוגן כתוצאה משיויים בשערי ריבית בשל   

 דים בשווי הוגן.המד
  
  

  מכשירים פיסיים - 25באור 
 

  סיכון אשראי  א.
   חשיפה לסיכון אשראי  
  הערך בספרים של הכסים הפיסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית.   

 
   סיכון זילות  ב.

  סיות, כולל אומדן תשלומי ריבית:להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פי  
   

  2018בר בדצמ 31ליום  

 מעל חמש  2-5 1-2 0-1 תזרים הערך 
 שים שים שיםשיםמזומים חוזיבספרים 
 אלפי ש"ח 

 

התחייבויות פיסיות  
 שאין גזרים

   

     
 - - - 98,82098,82098,820 זכאים אחרים

 2,700,815 419,8131,741,864 4,455,5465,289,306426,814 אגרות חוב 
   הלוואות מבקים ומוסדות

 - - - 14,29614,63814,638 פיסיים
    

 2,700,815 419,8131,741,864 4,568,6625,402,764540,272 סך הכל
  

  2017בדצמבר  31ליום  

 מעל חמש  2-5 1-2 0-1 תזרים הערך 
  שים שים שיםשיםמזומים חוזיבספרים 

 אלפי ש"ח 
 

בויות פיסיות  התחיי
 שאין גזרים

   

     
 - - - 121,254121,254121,254 זכאים אחרים

 2,244,608 233,1421,254,635 3,379,2304,056,399324,014 אגרות חוב 
   הלוואות מבקים ומוסדות

 53,908 71,077236,687 532,012572,239210,567 פיסיים
    

 2,298,516 304,2191,491,322 4,032,4964,749,892655,835 לסך הכ
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  המשך - מכשירים פיסיים - 25באור 

  
  שיויים בהתחייבויות פיסיות אשר תזרימי המזומים בגין מסווגים כתזרימי מזומים מפעילות מימון:   .ג
  

  

אשראי והלוואות 
  לזמן קצר

הלוואות 
ייבויות והתח

פיסיות אחרות 
  סך הכל  לזמן ארוך

  אלפי ש"ח  
  3,941,964  3,845,013  96,951  2018ביואר  1יתרה ליום 

        :2018שיויים במהלך שת 
  1,277,381  1,259,381  18,000  תזרימי מזומים שהתקבלו 
  )903,649(  )787,002(  )116,647(  תזרימי מזומים ששולמו
  181,868  180,172  1,696  או הפסד סכומים שזקפו לרווח

  4,497,564  4,497,564  -  כולל ריבית צבורה 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

    
   סיכון מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה   .ד
   החשיפה לסיכון מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה )1(

   המבוסס על ערכים קובים, היה כדלקמן:חשיפת הקבוצה לסיכון מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה,   
 2018בדצמבר  31ליום  

  /כסים צמוד למדד צמוד למדד    

  התחייבויות תשומות המחירים    

 סה"כ לא פיסיותהביהלצרכןלא צמוד   

 אלפי ש"ח 
 

    כסים שוטפים:
 1,001,053 - --1,001,053מזומים ושווי מזומים

 652,247 - - 484,475167,772קדוות לזמן קצרהשקעות ופ
 3,791 - --3,791 לקוחות

 22,464 9,235 --13,229 חייבים אחרים
  9,895  9,895  - - -  מלאי מקרקעין

    - - -  873  873כסי מסים שוטפים
    

   כסים בלתי שוטפים:
          מוחזקותבחברות והלוואות השקעות 

  206,415  148,825  -  11,043 46,547  שיטת השווי המאזיהמטופלות לפי  
  44,602  44,602  - - -  רכוש קבוע, טו

    - - -  546  546כסים בלתי מוחשיים, טו
    -  -  -  6,752,599  6,752,599דל"ן להשקעה

          
 8,694,485 6,966,575 - 1,549,095178,815 סה"כ כסים

    
    

   :התחייבויות שוטפות
 )275,303(  -  - )14,296()261,007( הלוואות ואשראי
 )129,743( )30,923(  )29,752( )40,148( )28,920( זכאים אחרים

  )941( )941( -- -התחייבויות מסים שוטפים
     
       

   התחייבויות שאין שוטפות:
 )4,194,539( -  - )2,296,693()1,897,846( אגרות חוב 

  )1,959(  )1,959(  - - -  תחייבויות בגין שירותי ביהה
  )566(  )566(  - - -  הטבות לעובדים, טו

  )862,340(  )862,340(  -  -  -  מיסים דחיםהתחייבות 
          

 )5,465,391( )896,729( )29,752( )2,351,137()2,187,773( סה"כ התחייבויות
    

  )638,678()2,172,322( )29,752( )6,069,846( 3,229,094 
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  המשך -מכשירים פיסיים  - 25באור 
 

   המשך - סיכון מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה   .ד
   המשך – החשיפה לסיכון מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה  )1(

 2017בדצמבר  31ליום  

  /כסים צמוד למדד צמוד למדד    

  תחייבויותהתשומות המחירים    

 סה"כ לא פיסיות הביהלצרכןלא צמוד   

 אלפי ש"ח 
 

    כסים שוטפים:
 741,454 - --741,454מזומים ושווי מזומים

 604,263 - - 448,588155,675השקעות ופקדוות לזמן קצר
 3,783 - --3,783 לקוחות

 33,431 10,587 --22,844 חייבים אחרים
  140,000  140,000  -  -  -  וחזקים למכירהכסים מ

    
   כסים בלתי שוטפים:

            השקעות והלוואות בחברות מוחזקות
  210,206  144,580  -  11,070  54,556  המטופלות לפי שיטת השווי המאזי 

  42,704  42,704  -  -  -  רכוש קבוע, טו
    -  -  -  442  442כסים בלתי מוחשיים, טו

  6,238,962  6,238,962  -  -  -  עהדל"ן להשק
            

 8,015,245 6,577,275 - 1,271,225166,745 סה"כ כסים
    
    

   התחייבויות שוטפות:
 )388,257(  -  - )271,471()116,786( הלוואות ואשראי
 )187,367( )66,113(  )45,569( )30,722(  )44,963( זכאים אחרים

  )23,140( )23,140( --  -פיםהתחייבויות מסים שוט
     
        

   התחייבויות שאין שוטפות:
 )3,189,165( -  - )2,410,730()778,435( אגרות חוב 

          הלוואות מתאגידים בקאיים
 )333,820( -  -  )333,820(-מוסדות פיסייםמו 

  )1,959(  )1,959(  -  -  -  התחייבויות בגין שירותי ביה
  )770(  )770(  -  -  -  ת לעובדים, טוהטבו

  )799,354(  )799,354(  -  -  -  מיסים דחיםהתחייבות 
            

 )4,923,832( )891,336( )45,569( )3,046,743()940,184( סה"כ התחייבויות
    

  331,041)2,879,998( )45,569( 5,685,939 3,091,413 
    

  
  

  
  לצרכן ומדד תשומות הביה: להלן תוים בדבר מדדי המחירים

  
    בדצמבר 31ליום  
  2018 2017 2018 2017  
  % השיוי  % השיוי  בקודות בקודות  

 
      0.3 0.8  123.3 .3124מדד המחירים לצרכן בגין 
      0.2 1.2 124.7123.2מדד המחירים לצרכן הידוע

      1.8 2 149.8146.9מדד תשומות הביה
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  המשך -מכשירים פיסיים  - 25באור 
 

    המשך -סיכון מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה   .ד
  יתוח רגישות  )2( 

בדצמבר, הייתה מקטיה את ההון ואת הרווח  31עליה במדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה לתאריך   
 יתוח זה .ים, ובמיוחד שעורי הריבית, (לאחר מס) בסכומים המוצגים להלןחה שכל שאר המשתעשה בה

  שארו קבועים.
 2018בדצמבר  31ליום  

 (הפסד) הון 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 )16,727( )16,727(1 %-עליה במדד המחירים לצרכן ב
  )229( )229(1 % -עליה במדד תשומות הביה ב

 2017בדצמבר  31ליום  
 הפסד)( הון 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 )21,888( )21,888(1 %-עליה במדד המחירים לצרכן ב
  )346( )346(1 % -עליה במדד תשומות הביה ב

 

בדצמבר הייתה  31לירידה במדד המחירים לצרכן וירידה במדד תשומות הבייה בשיעור דומה לתאריך   
   מים, בהחה שכל שאר המשתים שארו קבועים.השפעה זהה, אם כי בכיוון הפוך, ובאותם סכו

  סיכון שיעורי ריבית  .ה
  

  סוג ריבית  )1(
     מרבית המכשירים הפיסיים ושאי הריבית של הקבוצה, הים מכשירים פיסיים בריבית קבועה. 

  
 יתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה  )2(

ה אין מדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד. לכן, לשיוי בשעורי הריבית התחייבויות בריבית קבועה של הקבוצ  
    .לתאריך הדיווח, לא צפויה כל השפעה על הרווח או ההפסד בגין שיויים בערך ההתחייבויות בריבית קבועה

  שווי הוגן  .ו
  רכי גילוי בלבדומכשירים פיסים שמדדים בשווי הוגן לצ  )1(

התחייבויות פיסיים מסוימים לרבות מזומים ושווי מזומים, לקוחות, חייבים הערך בספרים של כסים ו  
 , הלוואות ואשראי לזמן קצר, ספקים, זכאים אחרים  תואם או קרוב לשוויופקדוות לזמן קצראחרים, השקעות 

  ההוגן שלהם.
וח על המצב הכספי, השווי ההוגן של יתר הכסים וההתחייבויות הפיסיים והערכים בספרים המוצגים בד  

  הים כדלקמן:
 בדצמבר 31ליום  
 2018 2017 

  
 ערך בספרים

 שווי הוגן
 )2(רמה 

  
 ערך בספרים

שווי 
 ) 2(רמה הוגן

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

  395,920  378,849  1,031,523  1,026,075  )2( אגרות חוב לא סחירות
 454,834 435,226 14,399 14,296)2סיים (פי הלוואות מבקים ומוסדות

 1,040,371  1,045,922 814,075  850,754 
 

  '.ג 12ראה באור  ,אביב-יירות ערך בתלהסחרות בבורסה ל ח-בדבר שווי הוגן של אגרות חוב סדרה ו' ו
   בדבר הבסיס לקביעת השווי ההוגן. ' ז2ראה באור 

    ווי ההוגןשיעורי הריבית ששימשו בקביעת הש  )2(
שיעורי הריבית ששימשו להיוון אומדן תזרימי המזומים הצפויים, היכן שמתייחס, מבוססים על עקומת   

  התשואה הממשלתית לתאריך הדיווח, בתוספת מרווח אשראי קבוע מתאים והיו כדלקמן:
 

 בדצמבר 31ליום  
 2018 2017 
 % % 

 
  2.43  3.84-2.99   אגרות חוב לא סחירות

 1.2-1.8 0.54 אות מבקים לזמן ארוך ומוסדות פיסייםהלוו
 

  התחייבויות פיסיות שאין גזריםשל  טכיקת הערכה לקביעת השווי ההוגן  ) 3(
                    השווי ההוגן, אשר קבע לצורך מתן גילוי, קבע תוך התייחסות למחיר הרכישה המצוטט שלהן 

)Quoted closings asking priceבסגירת המסחר למועד הדיווח. במידה ולא קיים מחיר מצוטט השווי הוגן (  
מחושב על בסיס הערך הוכחי של תזרימי המזומים העתידיים בגין מרכיב הקרן והריבית, המהווים על פי 

   .שעור ריבית השוק למועד הדיווח
  היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיסיים המדדים בשווי הוגן  )4(

   . )1ה רמשוק פעיל (ל בהתאם הערכה בשיטת שימוש תוך, עיתי בסיס על הוגן בשווי ותמדד השקעות לזמן קצר  
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  התקשרויות - 26באור 
 

לסך של   2018בדצמבר,  31ליום לבייה למגורים מסתכמות לפיתוח והקמת דל"ן להשקעה ובקשר  - במאוחד  - התקשרויות   
   .מיליוי ש"ח 188- כ
  

    צדדים קשורים ובעלי עיין - 27באור 
 

  חברה אם וחברות בות  א.
  החברה בשליטת חברה לכסים ולבין בע"מ (מקבוצת אי.די.בי).   
  בדבר השקעות בחברות מוחזקות.  7 באשר לחברות בות ראה באור   

 
  הטבות לאשי מפתח יהוליים (לרבות דירקטורים)  ב.

כר, להטבות שלא במזומן (כגון רכב, ביטוח רפואי וכדומה). המהלים הבכירים בקבוצה זכאים, בוסף לש  
  הקבוצה מפקידה עבורם כספים במסגרת תכית הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה. 

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום הטבות בגין העסקת אשי מפתח יהוליים כוללות: 
 2018 2017 2016  
  סכום סכום סכום 
  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 2,641 2,849 2,811  הטבות עובדים לטווח קצר 

  492  298  321  הטבות לאחר העסקה
   

 1 1 1מספר העובדים אליהם מתייחסת הטבה 
 

  הטבות בגין דירקטורים שאים מועסקים בחברה:
 בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום  
 20182017 2016 
מס' סכוםמס' אשים 

 אשים
 סכום מס' אשים כוםס

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 1,066 5 1,059  1,0215  5סך הטבות בגין דירקטור שאיו מועסק 

              
       

  עסקאות עם בעל עיין וצדדים קשורים אחרים  ג.
 

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום  
 2018  2017  2016 

 סכומי העסקאות
   ש"חאלפי 

 
  9,862 7,372 9,666  הכסות מהשכרת מבים ודמי יהול

  4,902 3,990 1,114 הכסות מדמי יהול מחברות מוחזקות המטופלות לפי השווי המאזי
  4,603 3,902 4,322הוצאות אחזקת כסים (בעיקר הוצאות ביטוח)

    1,508  1,925  1,528הוצאות ההלה וכלליות
  2,220 1,342 3,517רות חובהוצאות הפקה בגין אג

    4,257  6,418  5,021  הכסות מימון 
  5,344  8,482  11,432  הוצאות מימון

  
  יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עיין  ד.

 בדצמבר 31ליום 
  2018 2017 

 בדוח על המצב הכספיהיתרה 
  ש"חאלפי 

 
       כסים

  33,479  31,749      השקעות ופיקדוות לזמן קצר
 -  3    לקוחות

 87 8    חייבים אחרים
  64,482  56,591     השקעות בחברות מוחזקות

   
       התחייבויות

  358  338    זכאים אחרים 
אגרות חוב של החברה המוחזקות ע"י בעלי עין  

 כולל ריבית לשלם 
    

238,339 
  

181,357 
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  המשך -עיין  צדדים קשורים ובעלי - 27באור 

  ("חוק החברות")  1999-) לחוק החברות, התש"ט4(270עסקאות לפי סעיף   ה.
 

חתמו בעלי המיות של חברת הבת על  2013בחודש ספטמבר  -הארכת הסכם חלוקת דיבידד בחברת בת   )1(
 , תחלק חברת2007הארכת ההסכם בעיין חלוקת דיבידדים בחברה. על פי ההסכם המקורי מאוגוסט 

"ח, במשך שמוה שים, בכפוף להוראות ההסכם ולהוראות כל מיליון ש 40 -הבת דיבידד שתי בסך של כ
דין. הצדדים להסכם המקורי הסכימו בייהם על הארכתו בשמוה שים וספות, החל מתום תקופת 

  ההתקשרות בהסכם המקורי, והכל בתאים הקבועים בהסכם המקורי ובכפוף להוראות כל דין. 

לאשר מראש החליטה אסיפה מיוחדת של בעלי המיות בחברה  2017אי מב 15ביום  - ביטוח ושאי משרה  )2(
בעלי שליטה בחברה ו/או  הםושאי משרה, לרבות ושאי משרה ש ביטוח בפוליסת החברה התקשרות את

 ותפתהמש תקרוביהם (כפי שיהיו מעת לעת). ההתקשרות תהיה בפוליסת ביטוח ושאי משרה בסיסי
חברה ישראלית להשכרת מבים בע"מ  לישפרו"), כסים וביין(""מ בע ה לכסים ולביןלחבר, לחברה

 חטיבת", "הבסיסית הפוליסהדי מי מהן ("י-ולתאגידים פרטיים המוחזקים במישרין או בעקיפין על
 איידי -ערכות עללהיערך לבדה או ביחד עם פוליסות ביטוח בסיסיות ה שיכולה), בהתאמה", כסים וביין

י יד-על), בהתאמה", בי די אי חטיבת", "בי די אי(" המלאה בבעלותה וחברות"מ בע לפתוח חברה בי די
או /ו) בהתאמה", ש"דסק חטיבת", "ש"דסק(" המלאה בבעלותה וחברות"מ בע דיסקוט השקעות חברת
 גם החברה תוכל, יתהבסיס בפוליסה להתקשרות בוסף. להלן כהגדרתן, האחרות החטיבותידי -על

כסים  לחטיבת המשותפת") הקבוצתית הפוליסה(" קבוצתית משרה ושאי ביטוח בפוליסת להתקשר
, בי די איהכוללת את  הקבוצהחברות אחרות המות על ל וכן ש"דסקאי די בי, לחטיבת  לחטיבת, וביין

") בי די אי קבוצת(" ןליטתהמלאה ו/או בש ןוהחברות המצויות בבעלות דסק"ש, כסים וביין, החברה
תקופות  למספר"), האחרות החטיבות(" כסים וביין"ש או של דסקשאין בבעלות מלאה של אי די בי, של 

  . 2017 באפריל 1 מיום החל) שים 3ביטוח שלא תעליה במצטבר על שלוש (
אישור ועדת  דירקטוריון החברה (לאחר אישר 2019במרץ  18ביום בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, 

של החברה בפוליסות לביטוח  התקשרותהאת בהתאם להוראות תקות ההקלות, התגמול של החברה) 
 1.4.2019, לתקופה שמיום 100%כלל ביטוח, בתמיכת מבטחי משה בשיעור של אחריות ושאי משרה עם 

 יןכסים וביחטיבת ל פוליסת ביטוח בסיסית) 1("תקופת הביטוח"), כדלקמן: ( 31.3.2020ועד וכולל ליום 
("הפוליסה  דולר לתביעה ובמצטבר על פי הפוליסהמיליון  50לפיה הוא  אחריות המבטחשגבול 

 פוליסות ביטוח בסיסיות שערכו על ידי חטיבת אי די ביל במקבילהפוליסה הבסיסית ערכה  הבסיסית").
ביטוח קבוצתית המשותפת  ) פוליסת2( ;) להלן2ידי החטיבות האחרות, כמפורט בס"ק (-פתוח ועל
ולחטיבות האחרות, שגבול האחריות לפיה  , חטיבת דסק"ש, חטיבת אי די בי פתוחכסים ובייןלחטיבת 

יון מיל 90עד לסכום כולל של לתביעה ובמצטבר על פי הפוליסה וכיסוי ביטוחי וסף  מיליון דולר 90היו 
של פוליסת הביטוח הקבוצתית האמורה  חריותהאלהשלמת גבול לתביעה ובמצטבר על פי הפוליסה דולר 

("הפוליסה הקבוצתית"). הפוליסה הבסיסית והפוליסה בחלקו או במלואו  מוצהככל שגבול הביטוח לפיה 
פות העצמית בגין כל תביעה במסגרת ". ההשתת2019-2020ת "הביטוח לש -הקבוצתית יכוו להלן, ביחד 

ר. דמי הביטוח שאושרו וכן יתר התאים המפורטים לעיל, ולד 50,000היה  2019-2020הביטוח לשת 
אחריות ושאי משרה של  31.3.2019הים בהתאם לתאים שקבעו בעסקת המסגרת. יצוין, כי עד ליום 

חטיבת כסים וביין מבוטחת אצל כלל ביטוח במסגרת פוליסת ביטוח בסיסית לחטיבת כסים וביין 
משותפת לחטיבת כסים וביין, לחטיבת אי די בי פתוח, לחטיבת  ופוליסת ביטוח קבוצתית אשר היתה

      .דסק"ש ולחטיבות האחרות וכן כיסוי ביטוחי וסף, בתאים דומים

 
, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שהתקבל לכך אישור 2001במאי  31ביום  - שיפוי ופטור  )3( 

  מראש ושיפוי לדירקטורים וושאי משרה בה.  ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה, מתן פטור

 החברהידי -עלאישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתבי שיפוי  2012בפברואר  13יום ב - שיפוי
ו/או שיכהו בחברה מעת לעת, וכן לושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בה המכהים  לדירקטורים

 בגיןמעת לעת, בחברה המכהים ו/או שיכהו להם,  עשויים להיחשב בעלי עיין אישי במתן כתבי השיפוי
 יכושא ברההחפי בקשתה של -על כהותםבתוקף  פעולותיהם בגין וכן, בחברה כהותםבתוקף  פעולותיהם

 כלשהו עיין שלחברה), או בעקיפין או במישריןמחזיקה בה מיות ( החברהמשרה בחברה אחרת, אשר 
  ").כתב השיפוי החדש("ודיים אחרים ותאי השיפוי  החברות חוק להוראות בהתאם וזאת, בה

אישור מתן כתב השיפוי החדש היו בעיקר לאור שיויים בחוק החברות וחקיקה אחרת בעייים 
לכתב השיפוי החדש, סכום השיפוי המרבי  2להוראות סעיף  בהתאםהמתייחסים לשיפוי ושאי משרה. 

 החברה של המיות לבעלי המיוחס מההון 25%וה לשיעור של (כהגדרתו באותו סעיף) היו סכום כולל השו
 . יחד עם זאת, כאמור באותו סעיף,בפועל השיפוי תשלום לפי הידועים האחרוים הכספיים דוחותיה פי- על
 בגין משרה ושאי אחריות ביטוח במסגרתתקבל מזמן לזמן, אם תקבל,  ביטוח שהחברההכל תגמולי  סך
 סכום מגבלת במסגרת כללים אים, החדש השיפוי לכתב בתוספת המפורטים מהאירועים יותר או אחד

 אחריות פוליסת במסגרת לחברה ישולמו ביטוח תגמולי שבהם במקרים, בהתאם. האמור המרבי השיפוי
 סכום את יקטיו לא מועברים תשלומים אותם, בה משרה לושאי החברהידי - על ויועברו משרה ושאי
קבלת אישורה של ועדת אישר דירקטוריון החברה, לאחר  2012במרץ  8ביום  .האמור המרבי השיפוי

מתן כתבי שיפוי מעודכים, גם לושאי משרה וספים בחברה, שאים דירקטורים או ושאי משרה הביקורת, 
  שלבעל השליטה בחברה יש עיין אישי במתן כתבי השיפוי להם.
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  המשך -צדדים קשורים ובעלי עיין  - 27באור 
  )3ס"ק ( המשך -("חוק החברות")  1999-) לחוק החברות, התש"ט4(270עסקאות לפי סעיף   ה.
  

 ושאילאישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות של החברה מתן כתבי שיפוי  2016באפריל  4ביום 
 שבעלי בחברה משרה לושאי וכן קרוביהםאו /ו בחברהבעלי השליטה  מקרב שהים בחברה משרה
. כתב השיפוי זהה לכתב השיפוי בחברה עשויים להיחשב בעלי עיין אישי במתן כתבי שיפוי להם ליטההש

  החדש, כהגדרתו לעיל, בשיויים המחויבים.

אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של וועדת התגמול, לזמן אסיפה מיוחדת  2019במרץ  18ביום 
כתבי שיפוי שים, של  3אישור לתקופה וספת, בת  של בעלי המיות של החברה, אשר על סדר יומה

 שבעלי בחברה משרה לושאי וכן קרוביהםאו /ו בחברהבעלי השליטה  מקרב שהים בחברה משרה ושאיל
. כתב השיפוי זהה לכתב השיפוי בחברה עשויים להיחשב בעלי עיין אישי במתן כתבי שיפוי להם השליטה

  חויבים.החדש, כהגדרתו לעיל, בשיויים המ

בעל השליטה בעקיפין בחברה, עשוי להיחשב בעל עיין אישי בהחלטה, בשל העובדה  ,אלשטיין אדוארדו
"ש ודסקדי בי פתוח  איהזהירות,  למעןשהוא ו/או קרוביו עשויים להיות זכאים לכתבי השיפוי. כן, 

 חברות באותןו שיכהו ו/א המכהיםעשויות להיחשב בעלות עיין אישי בהחלטה, לאור כך שושאי משרה 
לרבות  - החלים גם על פעולותיהם בחברות בות, קריושיפוי  כתבימהן  לקבלוזכאים או יהיו זכאים 

  מהחברה עצמה. גםו/או עשויים לכהן גם בחברה ולקבל כתבי שיפוי  מכהיםהחברה, 

המשרה בחברה כפוף להוראות הדין, התחייבה החברה לפטור מראש את הדירקטורים וושאי ב - פטור
מכל אחריות כלפיה בשל כל זק שייגרם לה בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה כתוצאה מפעולות שעשו 

 בתום לב מתוקף התפקיד.

החליטה וועדת הביקורת של החברה על קציבת תקופת הפטור מאחריות שיתן  2012בפברואר  23ביום 
בעלי עיין אישי במתן הפטור מאחריות  לושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב

את התקופה שעל אירועים במהלכה  2020בדצמבר  31להם. וועדת הביקורת החליטה לקצוב עד ליום 
יימת בעיין זה, וזאת פי ההחלטה הק-יחולו הסדרי הפטור מאחריות, שיתו ואשר ייתו מעת לעת על

ם להיחשב בעלי עיין אישי במתן הפטור ביחס לושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בחברה עשויי
  מאחריות להם, המכהים ו/או שיכהו מעת לעת.

היחידים שהים בעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עיין אישי במתן שיפוי ופטור כאמור, בשל 
כהותם כדירקטורים בחברה, אשר זכאים לפטור ועשויים להיות זכאים לשיפוי כאמור לעיל. כמו כן, 

עלות השליטה בחברה עשויות להיחשב בעלות עיין אישי במתן שיפוי ופטור כאמור בשל כהותם של ב
  ושאי משרה מטעמן כושאי משרה בחברה.

עדכון ותיקון אישרה אסיפה מיוחדת של בעלי מיות את  2016בדצמבר  26ביום  -תגמול ושאי משרה   )4(
   ים שבמדייות על המכ"ל המכהן של החברה.מדייות התגמול של החברה והחלת מגון המעק

אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות של החברה  2016באפריל  4ביום  - גמול דירקטורים  )5(
בעד כהוה כדירקטור של החברה וגמול השתתפות בעד השתתפות בישיבות  שתיתשלום גמול 

 17ביום  שתחילתה שים) 3של שלוש ( לתקופה ,הגמול לתקותהדירקטוריון של החברה וועדותיו בהתאם 
, לכל דירקטור של החברה המכהן ו/או שיכהן מעת לעת בתקופה האמורה, לרבות דירקטור 2016 בפברואר

המכהן ו/או שיכהן מעת לעת בתקופה האמורה שהוא בעל שליטה בחברה ו/או קרובו או שלבעל השליטה 
 הקבועיםיהיה בסכומים  כאמורטורים שישולם לכל דירקטור יש עיין אישי במתן הגמול לו. גמול הדירק

, כפי ")הגמול תקות(" 2000-ס"התש), חיצוי לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים( החברותתקות  לפי
סווג החברה בהתאם להוה העצמי בשה הקודמת לשה בגיה תפי הדרגה בה -שיהיו מעת לעת, ועל

  משולם הגמול.

בעל  טתבשלי חברהידי -על או בחברה שליטה בעלידי -על בשכר שיועסק או המועסקור לבקשתו של דירקט
 למעסיקו ישולם דירקטור אותו בגין דירקטורים גמול, החברה בשליטת חברה או החברה שאיה השליטה,
בשכר (שאיו גמול דירקטורים) בחברה  שיועסקודירקטורים ל דירקטורים גמול תשלם לא החברה. כאמור
חברה בשליטתה או שיהיו זכאים לתגמול פרד (שאיו גמול דירקטורים) מהחברה או מחברה או ב

  בשליטתה בעד מילוי תפקיד בה, כל עוד יועסקו בשכר או יהיו זכאים לתגמול פרד כאמור.

בהתאם אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של וועדת התגמול של החברה,  2019במרץ  18ביום 
חברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עין), ה ) לתקות2א(1-) ו3ב(1בהתאם לתקות ו החברותחוק הוראות ל

 וו/או שיכה יםמכהשל החברה ה יםדירקטורה לכלל"), תשלום גמול תקות ההקלות(" 2000-התש"ס
שהוא בעל שליטה בחברה, כפי שיהיה לרבות דירקטור המכהן ו/או שיכהן מעת לעת בחברה, מעת לעת 
 ו. ת, ו/או קרובו (כהגדרת מוח זה בחוק החברות) או שלבעל השליטה יש עיין אישי במתן הגמול למעת לע
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  )5ס"ק ( המשך -("חוק החברות")  1999-) לחוק החברות, התש"ט4(270עסקאות לפי סעיף   ה.
  

 היו גמול שתי וגמול השתתפות בעד כהותו עדגמול הדירקטורים שישולם לכל דירקטור כאמור ב
, גמולה בתקות כהגדרתו' הקבוע'סכום הבגובה , וועדותיו החברה של הדירקטוריון בישיבות השתתפות

 בה הדרגה פי-ועל מומחה שאיו כדירקטור או מומחה כדירקטור כאמור דירקטור כל של לסיווגובהתאם 
. גמול דירקטורים לדירקטור המועסק הגמול תקות פי-על זמן קפר באותו שיחול כפי הכל, החברה תסווג

או ותן שירותים בשכר לבעל שליטה בחברה או לחברה בשליטת בעל השליטה בחברה, ישולם לגורם עליו 
הוראה אחרת על ידי דירקטור יתה יורה המעסיק או החברה מקבלת השירותים כאמור למעט אם 

  כאמור.

להיחשב בעל עיין אישי בהחלטה, בשל העובדה  עשויבעקיפין בחברה,  שליטהה בעל, אלשטיין אדוארדו
 ותעשוידי בי פתוח  איכסים וביין, דסק"ש וזכאים לגמול דירקטורים.  להיות עשויים קרוביואו /ו שהוא

 או המועסק בחברה דירקטור בגיןשגמול דירקטורים  כך בשללהיחשב בעלות עיין אישי בהחלטה 
  (ככל שיועסק) ישולם להן לפי בקשתו של אותו דירקטור (במקום לדירקטור עצמו). אצלן בשכר שיועסק

  
אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות  2016באפריל  4ביום  - החזר הוצאות ליו"ר הדירקטוריון  )6( 

וי תפקידו של החברה תשלום או החזר הוצאות, בגין הוצאות יו"ר הדירקטוריון של החברה, בקשר עם מיל
אלף דולר ארה"ב בשה, וזאת החל ממועד  55כיו"ר דירקטוריון החברה בישראל, בסך שלא יעלה על 

  מיויו.

אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של וועדת התגמול של החברה, לזמן אסיפה  2019במרץ  18ביום   
עיל לתקופה של שלוש שים מיוחדת של בעלי המיות, שעל סדר יומה אישור המשך ההסדר המפורט ל

  . 2019באפריל  4וספות, החל מיום 

, הואיל ומר להיחשב בעל עיין אישי בהחלטה עשויבעקיפין בחברה,  השליטה בעל, אלשטיין אדוארדו  
עלות באלחדרו אלשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה, היו אחיו. כסים וביין, דסק"ש ואי די בי פתוח הין 

  די מר אדוארדו אלשטיין. י-חלטה בהיותן שלטות עלעיין אישי בה

אישרה אסיפה מיוחדת של בעלי מיות את התקשרותה של  2016ביולי  4ביום  - רכישת כס מבעל שליטה  )7(
חברה בת בבעלות מלאה של דסק"ש, בעלת השליטה , ")כור(" בהסכם עם כור תעשיות בע"מהחברה 

דום,  31-הממכר כולל מגרש בשטח של כ ר ביחס לכס מקרקעין.לרכישת כל זכויות כובעקיפין בחברה, 
ילי, המושכרים אלף מ"ר ע 20-הממוקם באזור התעשיה חולון, עליו קיימים מספר מבים, בשטח של כ

וספים. בתמורה, שילמה אלף מ"ר  30-במלואם. כמו כן כולל הממכר זכויות ביה מאושרות להקמה של כ
כללית ידי האסיפה ה-ון ש"ח, בתוספת מע"מ כחוק. לאחר אישור העסקה עלמלי 92החברה לכור סך של 

  כאמור, העסקה הושלמה והחזקה בכס הועברה לידי החברה במהלך הרבעון השלישי של השה. 

אי די בי פיתוח ודסק"ש עשויות להיחשב בעלות עיין אישי בעסקה האמורה, בשל העובדה שחברה בשליטתן 
 בוסף, היחידים בעלי השליטה (בעקיפין) בחברה עשויים להיחשב בעלי עיין אישי, היה צד להסכם האמור.

  בשל כהותם ו/או כהות קרוביהם כדירקטורים בחברה שהיה צד להסכם.
  

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המיות בחברה את  2018ביוי  5ביום  - התקשרות בעסקת קומביציה  ) 8(
"), אשר היתה אותה עת קומביציה עם שופרסל דל"ן בע"מ ("שופרסלהתקשרותה של החברה בעסקת 

בעלת השליטה (בעקיפין) בחברה, וזאת לאחר קבלת אישורם של וועדת הביקורת ודירקטוריון בשליטת 
) הסכם קומביציה במסגרתו שופרסל תמכור לחברה 1החברה. העסקה מורכבת משי הסכמים כדלהלן: (

רעה. בתמורה, תקים החברה פרויקט מ"ר ב 8,800 -קעין בשטח של כבלתי מסוימים ממקר 69.5%
 בלתי מסוימים מהמקרקעין). הפרויקט 30.5%בשטח המקרקעין בעבורה ובעבור שופרסל (שתישאר בעלת 

-ברוטו) וחיון לכמ"ר ( 41,000-יכלול שטחי משרדים ומסחר בשטח בייה כולל (מסחרי ומשרדים) של כ
 ) הסכם שיתוף ועסקה משותפת לצורך יהולו השוטף של הפרויקט ושיווקו.2(מקומות חיה;  1,000

כללית של בעלי המיות בשופרסל בע"מ, וכיסת ידי האסיפה ה-ההתקשרות האמורה אושרה גם על
  ההסכם לתוקף כפופה כעת רק למתן תוקף לתב"ע מפורטת.

ה האמורה, בשל העובדה שחברה בשליטתן אי די בי פיתוח ודסק"ש עשויות להיחשב בעלות עיין אישי בעסק  
 היה צד להסכם האמור. בוסף, היחידים בעלי השליטה (בעקיפין) בחברה עשויים להיחשב בעלי עיין אישי,

  בשל כהותם ו/או כהות קרוביהם כדירקטורים בחברה שהיה צד להסכם.



  
  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב

  

  2018בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
 

  52

  המשך -צדדים קשורים ובעלי עיין  - 27באור 

   -) לחוק החברות 4(270ות ושאין מויות בסעיף עסקאות שאין זיח  ו.
 

  הסכמי שכירות במסגרתם משכירות  7- היו החברה, חברות מאוחדות ופעילות משותפת, קשורות ב 2018בשת  )א(
אלף מ"ר, לשוכרים  14- החברות ה"ל, במהלך העסקים הרגיל ובתאי שוק, כסים מיבים בהיקף כולל של כ

 פין) בחברה או שלבעלי השליטה (בעקיפין) בחברה יש בהן עיין אישי. השכירויותמקבוצת בעלת השליטה (בעקי
אמורות כללו הבגין השכירויות  .2023-2019האמורות עתידות להסתיים (ללא מימוש אופציה) בין השים 

בהסכמי השכירות האמורים  . ההתקשרויות2018מיליון ש"ח בשת  10- בדוחות הכספיים הכסות בסך של כ
ברה בסמוך למועדי ההתקשרויות ידי מכ"ל הח- ושרו בדירקטוריון החברה בעלת הכס המושכר ו/או עלא

 בהסכמי השכירות. אי די בי פיתוח וחברת השקעות דיסקוט בע"מ, עשויות להיחשב בעלות עיין אישי בעסקאות
ף, היחידים בעלי השליטה האמורות, בשל העובדה שחברות בשליטתן הין צד להסכמי השכירות האמורים. בוס

(בעקיפין) בחברה עשויים להיחשב בעלי עיין אישי, בשל כהותם ו/או כהות קרוביהם כדירקטורים בחברות 
  .שהין צד להסכמים

אישרה וועדת הביקורת של החברה את התקשרות החברה, ביחד עם אמות השקעות בע"מ  2018בדצמבר  )ב(
ם חברת השקעות דיסקוט בע"מ ("דסק"ש"), בעלת השליטה (להלן יחד: המשכירות") בהסכם שכירות ע

מ"ר  2,700-שוכרת שטח של כ אביב. השוכרת-בתל ToHaבעקיפין בחברה (להלן: "השוכרת"), בפרויקט 
צד  ההידסק"ש , בשל העובדה שההאמור הבעלת עיין אישי בעסק היה שדסק"שה.  15בפרויקט, לתקופה של 

ידים בעלי השליטה (בעקיפין) בחברה עשויים להיחשב בעלי עיין אישי, בשל השכירות. בוסף, היח םלהסכ
   .דסק"שכהותם ו/או כהות קרוביהם כדירקטורים ב

  
  עסקאות זיחות   ז.

החברה וחברות מאוחדות וקשורות שלה, מבצעות או עשויות לבצע עסקאות בעלי עין במהלך העסקים הרגיל   
ות יות להן התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור, לרבות עסקאות מן הסוגים ובעלשלהן, וכן יש להן או עשויות לה

מאפייים כמפורט להלן: עסקאות לרכישה, מכירה, שכירות, השכרה ויהול של כסי מקרקעין; עסקאות רכישת 
, ביטוח שירותים כגון: שירותי תקשורת וטלפוים סלולאריים, שירותי תיירות, שירותי השכרת כלי רכב, שירותי

שירותים משפטיים, שירותי יהול תיק השקעות של החברה, שרותי יעוץ השקעות ושירותים פיסיים אחרים; 
עסקאות רכישת טובין לצורכי החברה; עסקאות בקשר עם מבצעי שיווק או פרסום ביחד עם בעלי עין בחברה או 

 רותי יהול ויעוץ שוים. הקשורים למוצרים של בעלי עין בחברה; עסקאות מתן וקבלה של שי
בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל סיבות העין, עסקת בעלי עין שאיה עסקה חריגה (כהגדרת   

המוח בחוק החברות) תחשב כעסקה זיחה לצרכים האמורים לעיל אם אמת המידה הרלבטית המחושבת 
מיליון ש"ח  5ן היקף העסקה איו עולה על סך של % כמפורט להלן וכ0.5-לעסקה היה בשיעור של פחות מ

  ). 2014(כשסכום זה מותאם לפי שיעור העליה מעת לעת במדד הידוע לחודש יואר 
 לעסקה הרלווטיות המידה מאמות יותר או אחת תחושב, זיחה כעסקה סיווגה שבחן עין יבעל עסקת בכל  

  : החברה של הסקורים או יםהמבוקר המאוחדים הכספיים הדוחות בסיס על המסוימת
 הכלול הכספי המצב על בדוח הכסים כל סך מול העסקה היקף -") שוטף שאיו כס(" קבוע כס ברכישת) א(

  ; החברה של האחרוים המאוחדים הכספיים בדוחות
 )רבעוים 4-ל קרי( השתי הרווח מול מהעסקה ההפסד/הרווח -") שוטף שאיו כס(" קבוע כס במכירת) ב(

, זה לעין. החברה של מאוחדים כספיים דוחות לגביהם שפורסמו אחרוים רבעוים 12 לפי הממוצע
  ; המוחלט בערכם בחשבון יובאו רבעון בכל הפסד/והרווח מהעסקה ההפסד/הרווח

 בדוחות הכלול הכספי המצב על בדוח ההתחייבויות סך מול העסקה היקף - כספית התחייבות בקבלת) ג(
  ; האחרוים וחדיםהמא הכספיים

 סך מול העסקה היקף -לרבות השכרת כסים מיבים  שירותים או) קבוע כס למעט( מוצרים מכירת/ברכישת) ד(
או מול סך ההכסות מהשכרת כסים  רותיםישרכישות/מכירות של מוצרים או מ ההכסותההוצאות/

  . החברה של דיםמאוח כספיים דוחות לגביהם שפורסמו אחרוים רבעוים 4-במיבים, 
 תיחשב, רלווטיות אין לעיל הזכרות הכמותיות המידה אמות כל, החברה דעת שיקול לפי, בהם במקרים  

 המידה שאמת ובלבד, החברה ידי-על שתיקבע, אחרת רלבטית מידה לאמת בהתאם, כזיחה העסקה
 5 של סך על יעלה לא העסקה שהיקף וכן 0.5% -מ פחות של בשיעור תהיה לעסקה המחושבת הרלבטית

ה כאמור בחי ).2014לחודש יואר  הידוע במדד לעת מעת העליה שיעור לפי מותאם זה כשסכום( ח"ש מיליון
 עין יבעל עסקת, לדוגמא כך. לעיל המפורט למרות זיחה שאיה כעסקה העסקה לסיווג להוביל עשויה

 אם או, יהוליות החלטות לקבלת כבסיס ומשמשת החברה ההלת ידי-על משמעותי כאירוע תפסתש
 ביחס .בציבור עליהם דיווח במסירת חשיבות שיש האה טובות לקבל העין בעלי צפוייםהעסקה  במסגרת
 פרדות עין בעלי עסקאות .שתי בסיס על הזיחות בחית לצרכי העסקה היקף יחושב, שתיות רב לעסקאות

 לגבי מרוכז ומתן משא יהול לדוגמא( התקשרות מאותה קחל הין שבפועל כך, תלות בייהן מתקיימת אשר
  .אחת כעסקה ייבחו), העסקאות מכלול

  
  

אביב, -מ"ר (ברוטו) מהחברה האם במשרדיה בבית אלקטרה בתל 53-של כשוכרת החברה שטח  2012החל משת   .ח
   .2012י ש"ח בשת אלפ 60-אלפי ש"ח לחודש וכן השתתפה בעלות שיפוץ שטחים אלו בסך של כ 10-בתמורה לכ

  . 7ראו באור  -באשר לערבויות לחברה כלולה   .ט
 

החודשים שלפי מועד הדיווח  12במסגרת סעיף השקעות ופקדוות לזמן קצר יתרת הכסים הגבוהה ביותר בתקופה של   .י
  אלפי ש"ח).  44,718: 2017אלפי ש"ח ( 33,502היה  

  
  אי שוק.כל העסקאות המפורטות לעיל עשו בת    .אי



  
 

 
  

  לקרקעות בע"מ ים-חברת גב
  
  
  

  פרק ד': פרטים נוספים על התאגיד
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  8201 שתל פרטים וספים על התאגיד -פרק ד' 

 
  הרבעוייםדוחות התמצית   -  א10ת.

  תמצית דוחות רווח והפסד רבעויים  (א)        

  
  סה"כ
2018  

  רבעון
4  

  רבעון
3  

  רבעון
2  

  רבעון
1  

  

    פי        ש"חבאל
  ה כ  ס ו ת          

   מהשכרת מבים 113,057 113,601 115,751 116,576 458,985

  עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה 5,588 103,860 51,217 45,080 205,745

  מדמי יהול  2,811 2,403 3,252 2,089 10,555

8,481 3,895 2,570 1,650 366   אחרות

683,766 167,640 172,790 221,514 121,822   

  

  ה ו צ א ו ת          

  חזקת כסים א 7,717 7,365 7,298 7,258 29,638

  מכירה ושיווק 2,472 1,516 1,517 5,051 10,556

  ההלה וכלליות 6,679 7,323 6,908 7,725 28,635

5,012 2,484 2,210 252 66   אחרות

73,841 22,518 17,933 16,456 16,934   

  

609,925 145,122 154,857 205,058 104,888   רווח תפעולי

       

  מימון  הכסות )319( 1,350 6,265 )6,025( 1,271

)184,225( )50,822( )49,637( )61,735( )22,031(   הוצאות מימון

)182,954( )56,847( )43,372( )60,385( )22,350(   מימון, טו  הוצאות

  

10,215 1,170 3,693 1,969 3,383 
  חלק ברווחי חברות מוחזקות 

  המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו

  

  על הכסה לפי מסים רווח 85,921 146,642 115,178 89,445 437,186

  

94,463 22,372 25,343 25,292 21,456    מסים על ההכסה

342,723 67,073 89,835 121,350 64,465   קי לתקופה רווח

  

  מיוחס ל:          

  לבעלים של החברה 51,885 99,953 67,220 57,435 276,493

66,230 9,638 22,615 21,397 12,580   זכויות שאין מקות שליטה

            

342,723 67,073 89,835 121,350 64,465   לתקופה קי רווח
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  הרבעויים תמצית דוחות על הרווח הכולל  (ב)

  
  סה"כ
2018  

  רבעון
4  

  רבעון
3  

  ןרבעו
2  

  רבעון
1  

  

    באלפי        ש"ח        
  רווח קי לתקופה  64,465  121,350  89,835  67,073  342,723

  הטבה מוגדרתלהפסדים אקטואריים מתכית   -  -  -  )120(  )120(

  הטבת מס בגין רכיבים של רווח כולל אחר  -  -  -  28  28

  כולל אחר לתקופה, טו ממס רווח  -  -  -  )92(  )92(

  כולל לתקופה סה"כ רווח  64,465  121,350  89,835  66,981  342,631

  מיוחס ל:          

  בעלים של החברה  51,885  99,953  67,220  57,279  276,337

  שאין מקות שליטהזכויות   12,580  21,397  22,615  9,702  66,294

  רווח כולל לתקופה סך  64,465  121,350  89,835  66,981  342,631

  
  

     
   בתמורת יירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה שקבעו בתשקיף שימוש  -   ג10ת.

, הפיקה החברה, בדרך של הרחבת סדרה קיימת, 2018 ספטמברב 5על פי דוח הצעת מדף שהחברה פרסמה ביום 

אלפי  601,000-חברה בגין הפקה זו היה כ') של החברה. התמורה כוללת ברוטו שקיבלה החאגרות חוב (סדרה 

פי -ועל') תשמש את החברה לפעילותה השוטפת חמורת ההפקה שהתקבלה מהצעת אגרות החוב (סדרה ש"ח. ת

  .החלטות דירקטוריון החברה, כפי שתהייה מעת לעת

  
  

  *8120בדצמבר  31יום למהותיות  קשורותובחברות  תרשימת השקעות בחברות ב  -   11ת.
  

חברות בת 
 וקשורות

  סוג
  )1( מיה

  
 

  מספר
 מיות

  סה"כ
..ע  
 בש"ח

  עלות
 

ערך בדוח 
הכספי 
 הפרד 

  שיעור ההחזקה באחוזים הלוואות

בסמכות   בהצבעה  בהון א ל פ י     ש " ח
למות 

  דירקטורים
ק ט-ם הייי-גב

  100.00  100.00  100.00 226,054 163,481 1 999 999 ש"ח 1 ) 2( בע"מ

מרכז  -מת"ם
תעשיות מדע חיפה 

 בע"מ
  50.10  50.10  50.10 - 737,236 218,926 8,767,500 8,767,500 ש"ח 1

ם קיסריה י-גב
  בע"מ

  100.00  100.00  100.00 2,392 71,614  11,229  100  100  ש"ח 1

ים שירותי -גב
יהול ואחזקת 
  כסים בע"מ

0.0001 
  100.00  100.00  100.00 - -  -  0.5  5,000  ש"ח

  73.25  73.25  73.25 42,765 94,333  40,066  430,093  430,093  ש"ח 1  ם גב בע"מי-גב
ביתים לתעשיה 

סטדרטיים (מפרץ 
  ) בע"מ6חיפה 

0.0001 
  100.00  100.00  100.00 - 30,754  161  65  650,000  ש"ח

ם י-רמת השיא גב
  רסקו בע"מ

  50  50  50 43,234 15,970  1  2,000  2,000  ש"ח 1

   :הערות

  יות רגילות.כלל המיות בחברות הבת ובחברות קשורות מהותיות הין מ  )1(

ועומדת לפרעון לפי דרישת החברה, אך לא  4%בשיעור שתי של ריבית  ושאתלמדד המחירים לצרכן, ה צמוד ההלווא  )2(

   .2019תום שת  לפי

  * כלל חברות הבת והחברות הקשורות המהותיות הין חברות פרטיות, שמיותיהן אין סחרות. 
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   והכסות התאגיד מהןמהותיות  כלולת וחברותהכסות של חברות בת   -  13ת.

, מותאם לתאריך הדוח על המצב 2018בשת  מהותיות כלולותלהלן יפורטו הרווח הכולל של חברות בת וחברות 

ו א , ועבור תקופה שלאחר מכן2018הכספי, וכן תשלומי דיבידד, דמי יהול וריבית שקיבלה החברה מהן עבור שת 

ועבור תקופה שלאחר מכן, כשהם מותאמים לתאריך הדוח על המצב  2018שת שהיא זכאית לקבל מהן עבור 

  הכספי.

  ריבית
 והצמדה 

דמי 
 יהול

  
 דיבידד

  סה"כ 
  רווח כולל

כולל  רווח
  אחר

  רווח 
 אחרי  מס

  רווח 
 לפי  מס

  
 שם החברה

    באלפי ש"ח

 טק בע"מ-ים היי-גב 26,840 20,899  -  20,899 - 120 10,537

רכז תעשיות מדע חיפה בע"מ מ -מת"ם  169,104 130,856  165  131,021 25,050 10,845 -

  ע"מבים קיסריה -גב 3,924 3,088  -  3,088 - 120 163

- - - -  -  - - 
ם שירותי יהול ואחזקת כסים י-גב

  בע"מ

  ים גב בע"מ-גב 5,645 5,047  -  5,047 - 2,922 562

- 120 - 2,145  -  2,145 2,800 
סטדרטיים (מפרץ חיפה  ביתים לתעשיה

  ) בע"מ6

  ם רסקו בע"מי-רמת השיא גב 133 44  -  44 - 611 8,808

  
  רות ערך שרשמו למסחריי -מסחר בבורסה  - 20ת.

  ערך שרשמו למסחר בשת הדוח: היירות להלן יפורט 

  פירוט  כמות (ש"ח, ע..)  סוג יירות ערך  תאריך

  .05/09/2018י דוח הצעת מדף מיום פ-הפקת אגרות חוב על  620,000,000  אגרות חוב (סדרה ח')  12/09/2018

  
  

  ושאי משרה בכירהבעלי עיין ולל גמוליםת - 21ת.

  גמול ושאי משרה בכירה  א.

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי  2018להלן פירוט התגמולים שיתו בגין שת 

שבשליטתה ואשר יתו לו בקשר עם כהותו בחברה או בתאגיד שבשליטתה  המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד

  (התוים להלן מבטאים עלות מעביד והים על בסיס שתי): 

  
  החזקה  תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)  פרטי מקבל התגמולים

  בהון
  החברה

  
  היקף  תפקיד  שם

  משרה
 שכר

)1(  
מעק בגין 

  2017שת 
  דמי 
  ייעוץ

תשלום 
וסס מב

  מיות

    סה"כ

  -  3,132  -  -   ** 815  *2,317  100%   מכ"ל  )2( אבי יעקובוביץמר 

    -  1,460  -  -  460  1,000  100%   כספים מכ"לס  )3( מרק זקמר 

  -  1,426  -  -  375  1,051  100%   שיווקסמכ"ל   )4( איתי רשףמר 

    -  1,433  -  -  390  1,043  100%   הדסהסמכ"ל   )5( גדעון אקשטייןמר 

  -     100%  954  352  -  -  1,306כסיםסמכ"ל   )6( יואב רוסומר 

  
קה של מר פי הסכם ההעס-אלף ש"ח, אשר משולם, על 233* כולל תשלום שתי וסף מובטח של שתי משכורות חודשיות, בסך 

  ומקוזז מסכום המעק השתי המפורט בטור המעק.  ,יעקובוביץ, אחת לשה

  . תי הוסף האמור לעילהתשלום השקיזוז  לאחר **
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הפרשות  ,2018בגין חודש פברואר  למדד המחירים לצרכן הצמוד לעיל כולל משכורת בסיסבטבלה הקוב  השכר )1(

  וביטוח בגין אובדן כושר עבודה. ,סוציאליות, רכב ולוות כמקובל

יום  60כעבור  סתיים, ההתקשרות בין הצדדים תושאי המשרה האמורים לבין החברהההעסקה בין  מיפי הסכ-על

  מהמועד בו ימסור מי מהצדדים למשהו הודעה בכתב בדבר רצוו לסיים את ההתקשרות.

  אבי יעקובוביץ, מכ"ל) 2(

  . 2013 יוארב 1מכ"ל החברה ביום החל לכהן בתפקיד  אבי יעקובוביץ מר

למדייות תגמול בהתאם , 2018בגין שת  למר יעקובוביץהסכום הקוב בטור המעק היו הסכום שאושר כמעק 

 ואשר אושר, החברה לתקופה של שלוש שיםלמכ"ל  השתית תכית המעקיםושאי משרה בכירה של החברה ו

 .לאחר קיזוז התשלום השתי הוסף, כאמור לעיל, לי המיות של החברהידי אסיפת בע-על 2016בר דצמב 26ביום 

  :יעקובוביץ מרלהלן יפורטו עיקרי תכית המעק השתי של 

  משכורות. 8על  2018בשת  ועמד מר יעקובוביץוגדרו להמן היעדים ש 100%-מעק המטרה: משולם עבור עמידה ב -

מדדי  .של המכ"ל מהיקף מעק המטרה 100% קובעתמידת העמידה ביעדי ומדדי החברה : המדדים והיעדים -

הכסות  הים: 2018תוך מעק המטרה בשת מ והמשקל שיתן לכל אחד מהם מר יעקובוביץשקבעו לה החבר

 ווח קי המיוחס לבעלים של החברהר ;)30%( תזרים מזומים מפעילות שוטפת); 20%משכירות כסים מיבים (

); 15%מימושים (); 15%רווח קי המיוחס לבעלים של החברה ביכוי הכסות משערוך דל"ן להשקעה (); 10%(

בהשגת תוצאות הגבוהות מהיעדים  ).3.5%( בכסים חדשים ושיעור תפוסה) 6.5%שיעור תפוסה בכסים קייימים (

ממעק  150%-שייקבעו למדדים, המעק שישולם בפועל יהיה גבוה ממעק המטרה אך בכל מקרה לא יותר מ

 למדייות התגמול 5.2סעיף ראו, על דרך ההפיה,  לגבי אופן החישוב של העמידה ביעדים לפירוט וסף המטרה.

יצוין,  ).2016-01-129181(אסמכתא מס'   2016ובמברב 17דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום אשר צורפה כספח ל

ר מבוסף, זכאי  משכורות. 3מעק בפועל העולה על  2018כי בגין אף אחד מהמדדים לא שולם למר יעקובוביץ בשת 

   ת.משכורות חודשיו 3של עד  בסךלתשלום מעק איכותי  יעקובוביץ

, בהמשך לאישור וועדת התגמול 2018באפריל  30יפה מיוחדת מיום ים אישרה באס-האסיפה הכללית של גב

  אלף ש"ח בחודש (ברוטו).  115ודירקטוריון החברה, את עדכון שכרו של מר יעקובוביץ לסך של 

  כספים מכ"לס, מרק זק) 3(

  . 2008ביוי  15מר מרק זק התמה לתפקיד סמכ"ל הכספים של החברה ביום 

, אשר הוכר בדוחות הכספיים 2018הסכום הקוב בטור המעק היו הסכום שאושר כמעק המגיע למר זק בגין שת 

לושאי המשרה  2018, בהתאם למדייות התגמול המאושרת של החברה ולתכית המעקים לשת 2018לשת 

  :זק מרלהלן יפורטו עיקרי תכית המעק השתי של הבכירה בחברה. 

  משכורות. 6על  2018בשת  ועמד זקמר וגדרו להמן היעדים ש 100%-מעק המטרה: משולם עבור עמידה ב -

של מר זק ומידת  מהיקף מעק המטרה 50%מידת העמידה ביעדי ומדדי החברה תקבע : המדדים והיעדים -

זק והמשקל שיתן לכל אחד מר שקבעו לה מדדי החבר .מהיקף מעק המטרה 50%העמידה ביעדים אישיים תקבע 

תזרים מזומים מפעילות ); 10%הכסות משכירות כסים מיבים ( הים: 2018מהם מתוך מעק המטרה בשת 

); רווח קי המיוחס לבעלים של החברה ביכוי הכסות 5%( ווח קי המיוחס לבעלים של החברהר ;)15%( שוטפת

) ושיעור תפוסה בכסים 3.25%; שיעור תפוסה בכסים קייימים ()7.5%); מימושים (7.5%משערוך דל"ן להשקעה (

ה יעדים אישיים בתחום תפקידיו, אשר משקלם המצטבר מתוך מעק בעכמו כן קבעו לו ש ).1.75%חדשים (

בהשגת תוצאות הגבוהות מהיעדים שייקבעו למדדים, המעק שישולם בפועל יהיה גבוה ממעק . 50%המטרה הוא 
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ראו,  לגבי אופן החישוב של העמידה ביעדים לפירוט וסף ממעק המטרה. 150%-מקרה לא יותר מהמטרה אך בכל 

 בובמבר 17דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום למדייות התגמול אשר צורפה כספח ל 5.2סעיף על דרך ההפיה, 

מעק בפועל  2018ר זק בשת יצוין, כי בגין אף אחד מהמדדים לא שולם למ ).2016-01-129181(אסמכתא מס'  2016

   משכורות חודשיות. 3של עד  בסךבוסף, זכאי מר זק לתשלום מעק איכותי  משכורות. 3העולה על 

  שיווק, סמכ"ל איתי רשף) 4(

  .2014 ץרמב 2חברה ביום השיווק במכ"ל כס ותפקידב החל איתי רשףמר 

, אשר הוכר בדוחות 2018בגין שת  רשףמר הסכום הקוב בטור המעק היו הסכום שאושר כמעק המגיע ל

לושאי  2018, בהתאם למדייות התגמול המאושרת של החברה ולתכית המעקים לשת 2018הכספיים לשת 

  :רשףמר להלן יפורטו עיקרי תכית המעק השתי של המשרה הבכירה בחברה. 

  משכורות. 5על  2018בשת  ועמד רשףמר וגדרו להמן היעדים ש 100%-מעק המטרה: משולם עבור עמידה ב -

מידת ושל מר רשף  מהיקף מעק המטרה 60%מידת העמידה ביעדי ומדדי החברה תקבע : המדדים והיעדים -

והמשקל  2017בשת רשף מר מדדי החברה שקבעו ל .מהיקף מעק המטרה 40%העמידה ביעדים אישיים תקבע 

תזרים ); 12%הכסות משכירות כסים מיבים ( הים: 2018מתוך מעק המטרה בשת  כל אחד מהםיתן לש

); רווח קי המיוחס לבעלים של 6%( ווח קי המיוחס לבעלים של החברהר ;)18%( מזומים מפעילות שוטפת

) 3.9%); שיעור תפוסה בכסים קייימים (9%); מימושים (9%החברה ביכוי הכסות משערוך דל"ן להשקעה (

יעדים אישיים בתחום תפקידיו, אשר משקלם  שבעהכמו כן קבעו לו  .)1.8%חדשים (ושיעור תפוסה בכסים 

בהשגת תוצאות הגבוהות מהיעדים שייקבעו למדדים, המעק שישולם . 40%המצטבר מתוך מעק המטרה הוא 

שוב לגבי אופן החי לפירוט וסף ממעק המטרה. 150%-בפועל יהיה גבוה ממעק המטרה אך בכל מקרה לא יותר מ

דיווח מיידי שפרסמה למדייות התגמול אשר צורפה כספח ל 5.2סעיף ראו, על דרך ההפיה,  של העמידה ביעדים

ף מעק לא שולם למר רש 2018בשת יצוין, כי  ).2016-01-129181(אסמכתא מס'  2016 בובמבר 17החברה ביום 

ר בוסף, זכאי מ עיל או בגין יעד אישי מסוים.משכורות בגין מדד חברה מסוים מהמויים ל 3העולה על סכום של 

   משכורות חודשיות. 3של עד  בסךרשף לתשלום מעק איכותי 

  גדעון אקשטיין, סמכ"ל הדסה) 5(

  . 2013בפברואר  10של החברה ביום  הדסהמר גדעון אקשטיין התמה לתפקיד סמכ"ל 

, אשר הוכר בדוחות 2018מר אקשטיין בגין שת הסכום הקוב בטור המעק היו הסכום שאושר כמעק המגיע ל

לושאי  2018, בהתאם למדייות התגמול המאושרת של החברה ולתכית המעקים לשת 2018הכספיים לשת 

  :אקשטייןמר להלן יפורטו עיקרי תכית המעק השתי של המשרה הבכירה בחברה. 

  משכורות. 5על  2018בשת  ועמד אקשטייןמר דרו לוגהמן היעדים ש 100%-מעק המטרה: משולם עבור עמידה ב -

ומידת  אקשטייןשל מר  מהיקף מעק המטרה 60%מידת העמידה ביעדי ומדדי החברה תקבע : המדדים והיעדים -

 2017בשת  אקשטייןמר מדדי החברה שקבעו ל .מהיקף מעק המטרה 40%העמידה ביעדים אישיים תקבע 

); 12%הכסות משכירות כסים מיבים ( הים: 2018מעק המטרה בשת  והמשקל שיתן לכל אחד מהם מתוך

); רווח קי המיוחס לבעלים של 6%( ווח קי המיוחס לבעלים של החברהר ;)18%( תזרים מזומים מפעילות שוטפת

) 3.9%); שיעור תפוסה בכסים קייימים (9%); מימושים (9%החברה ביכוי הכסות משערוך דל"ן להשקעה (

יעדים אישיים בתחום תפקידיו, אשר משקלם  חמישהכמו כן קבעו לו  ).1.8%ושיעור תפוסה בכסים חדשים (

בהשגת תוצאות הגבוהות מהיעדים שייקבעו למדדים, המעק שישולם . 40%המצטבר מתוך מעק המטרה הוא 

לגבי אופן החישוב  וט וסףלפיר ממעק המטרה. 150%-בפועל יהיה גבוה ממעק המטרה אך בכל מקרה לא יותר מ
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דיווח מיידי שפרסמה למדייות התגמול אשר צורפה כספח ל 5.2סעיף ראו, על דרך ההפיה,  של העמידה ביעדים

 אקשטייןלא שולם למר  2018יצוין, כי בשת  ).2016-01-129181(אסמכתא מס'  2016 בובמבר 17החברה ביום 

בוסף, זכאי  מדד חברה מסוים מהמויים לעיל או בגין יעד אישי מסוים.משכורות בגין  3מעק העולה על סכום של 

   משכורות חודשיות. 3של עד  בסךמר אקשטיין לתשלום מעק איכותי 

  יואב רוסו, סמכ"ל כסים) 6(

  . 2008ביוי  15מר יואב רוסו התמה לתפקיד סמכ"ל הכסים של החברה ביום 

, אשר הוכר בדוחות 2018שאושר כמעק המגיע למר רוסו בגין שת  הסכום הקוב בטור המעק היו הסכום

לושאי  2018, בהתאם למדייות התגמול המאושרת של החברה ולתכית המעקים לשת 2018הכספיים לשת 

  :רוסומר להלן יפורטו עיקרי תכית המעק השתי של המשרה הבכירה בחברה. 

  משכורות. 5על  2018בשת  ועמד רוסומר וגדרו להן היעדים שמ 100%-מעק המטרה: משולם עבור עמידה ב -

ומידת  רוסושל מר  מהיקף מעק המטרה 60%מידת העמידה ביעדי ומדדי החברה תקבע : המדדים והיעדים -

והמשקל  2018בשת  רוסומר מדדי החברה שקבעו ל .מהיקף מעק המטרה 40%העמידה ביעדים אישיים תקבע 

תזרים ); 12%הכסות משכירות כסים מיבים ( הים: 2018מתוך מעק המטרה בשת  שיתן לכל אחד מהם

); רווח קי המיוחס לבעלים של 6%( ווח קי המיוחס לבעלים של החברהר ;)18%( מזומים מפעילות שוטפת

) 3.9%); שיעור תפוסה בכסים קייימים (9%); מימושים (9%החברה ביכוי הכסות משערוך דל"ן להשקעה (

יעדים אישיים בתחום תפקידיו, אשר משקלם  ארבעהכמו כן קבעו לו  ).1.8%ושיעור תפוסה בכסים חדשים (

בהשגת תוצאות הגבוהות מהיעדים שייקבעו למדדים, המעק שישולם . 40%המצטבר מתוך מעק המטרה הוא 

לגבי אופן החישוב  לפירוט וסף ממעק המטרה. 150%-בפועל יהיה גבוה ממעק המטרה אך בכל מקרה לא יותר מ

דיווח מיידי שפרסמה למדייות התגמול אשר צורפה כספח ל 5.2סעיף ראו, על דרך ההפיה,  של העמידה ביעדים

מעק  ורוסלא שולם למר  2018יצוין, כי בשת  ).2016-01-129181(אסמכתא מס'  2016 בובמבר 17החברה ביום 

ר בוסף, זכאי מ ן מדד חברה מסוים מהמויים לעיל או בגין יעד אישי מסוים.משכורות בגי 3העולה על סכום של 

   משכורות חודשיות. 3של עד  בסךרוסו לתשלום מעק איכותי 

    פירוט התגמולים שיתו לבעלי עיין בחברה שאים מים בסעיף (א) לעיל, על ידי החברה או תאגיד שבשליטתה  .ג

או לפרטים ר אלפי ש"ח. 921היו  8120שקיבלו כל הדירקטורים בחברה בשת סך התשלומים  - גמול דירקטורים

הדוחות לדוח זה (" ג', המצורפים בפרק 2018בדצמבר  31] לדוחות הכספיים של החברה ליום 27ביאור [

  "). הכספיים

  
  השליטה בתאגיד  -  א21ת.

למיטב ון ומזכויות ההצבעה בחברה. מהה 51.7%בעלת השליטה בחברה היה כסים וביין, המחזיקה בשיעור של 

"). כון למועד דוח זה, דסק"שהשקעות דיסקוט בע"מ ("חברת בעלת השליטה בכסים וביין הה ידיעת החברה, 

מחזיקה דסק"ש, במישרין ובעקיפין באמצעות די אי סי הלוואות בע"מ (חברה בת בבעלותה המלאה), בשיעור של 

ש , בעלת השליטה בסדק"2017למיטב ידיעת החברה, עד לחודש ובמבר  וביין.מההון והשליטה בכסים  68.88%-כ

המופק  מההון 67.79%-"), שהחזיקה באותו מועד כפתוח בי די איהייתה אי די בי חברה לפתוח בע"מ (להלן: "

ויות בדילול מלא). למיטב ידיעת החברה, מלוא הון המיות המופק וזכ 67.19%-ומזכויות ההצבעה בדסק"ש (כ

  ההצבעה באי די בי פתוח במועד זה הוחזקו על ידי תאגידים השלטים בעקיפין על ידי מר אדוארדו אלשטיין. 

, מועד בו הושלמה עסקת העברת השליטה בדסק"ש (לפרטים 2017למיטב ידיעת החברה, החל מחודש ובמבר 

ועד הדוח, בעלת השליטה במישרין לעיל בפרק א' של דוח זה), וכון למ 7.8אודות העסקה כאמור ראו סעיף 
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, המחזיקה אלשטיין, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר אדוארדו Dolphin Netherlandsובעקיפין בדסק"ש היא 

  .בדילול מלא) 73.57%-(כ מההון המופק וזכויות ההצבעה בדסק"ש 76.58%-בכ

  
  עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עיין אישי  -  22ת.

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעל שליטה בחברה או שלבעל שליטה בחברה יש עיין אישי 

 31או לאחר יום  2018באישורה, שהחברה או חברות בשליטתה או חברות קשורות של החברה התקשרו בה בשת 

  לדוחות הכספיים.] 27[או ביאור ועד למועד דוח זה, או שהיא עדיין בתוקף במועד דוח זה, ר 2018בדצמבר 

   עסקאות זיחות  א.

ה, אשר אומצה על ידי חלפרטים אודות קווים מחים והכללים לסיווגה של עסקה עם בעל עין בה כעסקה זי

, וכן לפירוט סוגיהן ומאפיייהן של עסקאות זיחות שעורכת החברה, 2011באוגוסט  8דירקטוריון החברה ביום 

ת ועדת הביקורוסקרה  2019 ביואר 9 מיוםועדת הביקורת ו בישיבת .")הכללים(" ] לדוחות הכספיים27ראו ביאור [

כן ערכה בחיה מדגמית של עסקאות בעלי עיין ידי החברה, ו-של החברה את אופן יישום הכללים האמורים לעיל על

מסגרת הבחיה המדגמית של י אותם הכללים. בפ-שהחברה צד להן במישרין ואשר סווגו כעסקאות זיחות על

עדת הביקורת, בין היתר, את דרכי קביעת המחירים ויתר תאי העסקה, לפי סיבות ועסקאות כאמור, בחה ו

ועדת הביקורת הגיעה והעיין, ובחה את השפעת העסקה על מצבה העסקי של החברה ועל תוצאות פעולותיה. 

דבר סיווגן של עסקאות בעלי עיין כעסקאות זיחות. כמו לתוצאות ומסקות כי החברה פועלת בהתאם לכללים ב

בחן דירקטוריון החברה את הצורך בעדכון הכללים ה"ל  2019 ץרמב 18כן, בישיבת דירקטוריון החברה מיום 

ומצא כי למועד זה, אין  בשים לב לעסקאות בעלי העיין בהן מתקשרת החברה ושיויים בהוראות דין רלבטיות

   . הכלליםצורך בעדכון 

  ) לחוק החברות4(702-) ו1(270אמות מידה לבחית חריגות של עסקאות לפי סעיפים ב. 

) שמטרתו קביעת אמות 2011אימצה וועדת הביקורת של החברה והל (המעדכן והל קודם ממאי  2011בדצמבר 

ה או לושא משרה יש מידה וקווים מחים לסיווגן של עסקאות עם בעלי שליטה / ושא משרה / מי שלבעל שליט

הן ובהן עיין אישי, כעסקאות חריגות או שאין חריגות, הן לצורך סוגיית הליכי האישור הדרשים לאותן עסקאות 

עדת הביקורת קבעה אמות מידה לבחיה האם העסקה מבוצעת במהלך העסקים הרגיל של ולצורך סוגיית הדיווח. ו

ה פי אמות המיד-שוק, כך שבהתקיים תאים מצטברים אלו, עלהחברה, איה מהותית לחברה ומתבצעת בתאי 

  שקבעו כאמור, תחשב עסקה העומדת בהם כעסקה שאיה חריגה. 

  עיקרי הוהל הים כדלקמן: 

 על מת לאפשר לחברה ביצוע סוגי עסקאות או פעולות שאין חריגות באופן שוטף במסגרת פעילותה מפורטות להלן

החברות, הין חריגות או  ) לחוק4(270 -) ו1(270קאות עם בעלי עין על פי סעיפים אמות מידה לבחיה האם עס

  שאין חריגות לצורך אישורן כדין ודיווח בגין. 

. העסקה מתבצעת במהלך 1 עסקה תסווג כעסקה שאיה חריגה אם היא עומדת בשלושה קריטריוים מצטברים:

לחברה. דהייו, איה עשויה להשפיע באופן מהותי על  . העסקה איה מהותית2 ;העסקים הרגיל של החברה

. העסקה היה בתאי שוק.3 ;רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה
מהלך עסקים רגיל

עסקה תחשב ככזו שעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה אם ההתקשרות בה עשית במסגרת שגרת 

   יוצאת דופן לפעילות החברה. עסקאותיה של החברה בפועל והיא איה חד פעמית או

מהותיות
עסקה תסווג כעסקה לא מהותית אם בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל סיבות העיין, היא איה 

מאמת המידה הרלבטית לעסקה כפי שאומצה על ידי החברה לבחית סיווגן של עסקאות כעסקאות  5%עולה על 
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  . 2011באוגוסט  8ן בעיין "והל עסקאות זיחות" מיום זיחות על פי החלטת הדירקטוריו

עסקאות בעלי עיין פרדות שמתקיימת בייהן תלות, באופן שבפועל הן מהוות חלק מאותה התקשרות, תיבחה 

כעסקה אחת. מהותיות של עסקאות המבוצעות באופן תדיר, קבוע וחוזר וכן עסקאות רב שתיות, תיבחה על בסיס 

שיקולים איכותיים רלבטיים העשויים להוביל למסקות שוות לגבי המהותיות או אי אף תבחן  החברה שתי.

עשויה להשפיע על עמידת החברה בדרישות רגולטוריות מהותיות, באמות אשר עסקה (למשל,  המהותיות של עסקה

  וכד'). מידה פיסיות משמעותיות 

תאי שוק
בהתבסס על תאיהן של עסקאות דומות תאי שוק הים, בין היתר,  הקריטריוים עליהם יתן לבסס קיומם של

בהתבסס על הצעות מחיר מצדדים בלתי בהן התקשרה החברה או צדדים שלישיים או  במהותן לעסקה הבחת

בהסתמך על חוות דעת של שמאי / מומחה / כלכלן לצורך ביסוס תאי שוק המבוססת על בחית תאי או  קשורים

עסקת בעל עיין שתאיה עבור החברה טובים יותר מתאי השוק לא תיחשב כעסקה  ת במהותן.עסקאות דומו

  שאיה בתאי שוק.

  ביצוע, דיווח ועדכון אמות המידה

אין בהוראות הוהל כדי לגרוע מסמכותה של ועדת הביקורת לדון ולהחליט בדבר סיווגה של עסקה או פעולה 

חת לשה מראש א רת רשאיות להביא כל עסקה לבחית וועדת הביקורת.מסוימת. ההלת החברה או וועדת הביקו

תבחן ועדת הביקורת את אמות המידה על פיהן סווגו עסקאות בעלי העיין כחריגות או ככאלו שאין חריגות 

  ותבדוק הצורך בעדכון אמות המידה. 

קורת דוח מסכם של עסקאות בעלי הגישה ההלת החברה לוועדת הבי 2019ביואר  9בישיבת וועדת הביקורת מיום 

ואשר סווגו, בהתאם לאמות המידה המפורטות לעיל, כעסקאות שאין חריגות.  2018העיין שבחו במהלך שת 

ועדת הביקורת אישרה כי החברה פעלה בהתאם לאמות המידה האמורות. כן בחה וועדת הביקורת, באותה ישיבה, 

ת הצורך בעדכון ואישרה כי בהתייחס לפעילות החברה ולשיויים את אמות המידה המפורטות לעיל, בדקה א

 רלבטיים בדין ובהחיות רגולטוריות אין צורך בעדכון אמות המידה האמורות לעיל.

   הליך תחרותי ואחר -אישור עסקאות עם בעל שליטה והל   ג.

ליך תחרותי או אחר טרם אימצה וועדת הביקורת של החברה והל המחייב קיום ה 2014בפברואר  17ביום 

התקשרות החברה בעסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש עיין אישי בהן (גם אם אין חריגות) בהתאם 

  ) לחוק החברות, כדלקמן:1(ב117לסעיף 

בהתקשרות בעסקאות זיחות על פי והל הזיחות של החברה, החברה קבעה תהליכי התמחרות מסוימים לגבי ) 1(

ות מסוימות אותן והגת החברה לבצע מעת לעת (כגון התקשרות בהסכמי שכירות, רכישת פוליסות סוגי עסקא

ש ביטוח, יהול תיקי יירות ערך וכד'), שעיקרם פיה למספר מתחרים, או לחילופין, קביעת תאי ההתקשרות מרא

צויים לחברה או בתוי ובאופן חד צדדי, על ידי החברה, ולעיתים אף הסתייעות בחוות דעת של מומחים חי

  השוואה בוגע למקובל בשוק. 

  לעיל, ייקטו הליכי התמחרות כדלקמן: )1(בעסקאות אשר אין מות על העסקאות שהוסדרו בס"ק ) 2(

החברה תפה לשלושה מתחרים לפחות בעלי מוצר או שירות זהה או תחליפי, ויתקיים הליך תחרותי באחת 

צעות ולאחר מכן יהול משא ומתן עם המתחרים הפוטציאלים הפיה לקבלת  - התמחרות(א)  מהשיטות הבאות:

לא אפשרות ליהול משא ומתן להגשת הצעות  -הצעה סופית ; או (ב) החברהביסיון לשפר את ההצעות מבחית 

  וסף לאחר הגשת ההצעות. 
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למספר קטן יותר של מתחרים,  ככל שפיה לשלושה מתחרים לא תהיה מעשית בסיבות העיין, יתן יהיה לפות

כי ההליך התחרותי יוכל להתקיים עם או בלי  ,יצוין באישור בכתב ומראש של צוות הפיקוח (כהגדרתו להלן).

  קביעת תאי סף, לפי שיקול דעת החברה.

טו לעיל, ייק )2(-) ו1( בעסקאות בסיבות מיוחדות, אשר אין מות על סוגי העסקאות המפורטים בסעיפים  )3(

  ההליכים הבאים: 

עסקאות ביחס למוצרים/שירותים, המסופקים לחברה ולחברות הבות או מכרים או יתים על ידי החברה או   -

חברות הבות בתעריפים קבועים, שאים יתים למשא ומתן (כגון מוצרי מדף במרכול), המפורטים והמפורסמים 

קאות בתאים המוצעים על ידי תבוצעה העס -הלקוחות  במחירוים אחידים או במבצעי שיווק אחידים לכלל

  הספק או על ידי החברה או חברות הבות ללקוחותיהם האחרים בעסקאות זהות. 

תבוצעה באותם  -עסקאות המבוצעות בתאים זהים לעסקאות שבוצע לגביהן הליך תחרותי בהתאם לוהל זה   -

  בעסקה המקורית.תאים ובלבד שטרם חלפה שה אחת מיום ההתקשרות 

  בשה קלדרית אחת.  אלף ש"ח 12עסקאות עם גורם מסוים, שסכומן באופן מצטבר איו עולה על   -

  תבוצעה בדרך העסקים הרגילה כמקובל בחברה. -עסקאות שאין בהן אלא כדי לזכות את החברה   -

והיועצת המשפטית של  פיםל לפחות שיים: סמכ"ל הכסההליכים יבוצעו בפיקוחו של צוות פיקוח, אשר יכלו

ההליכים המפורטים לעיל ייבחו  ").צוות הפיקוחעדת הביקורת ("והחברה, או גורם אחר ככל שימוה על ידי ו

התקשרות בעסקאות שאין  ועדת הביקורת בהתאם לצורך ולא פחות מפעם אחת בשה.וויעודכו מעת לעת על ידי 

התקשרות בעסקאות חריגות תאושר בהתאם להוראות חוק  ביקורת.ועדת הוזיחות ואין חריגות תאושר על ידי 

  ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה או בהתאם לתקות החברות (הקלות).והחברות על ידי 

ועדת הביקורת של החברה את אופן יישום הכללים האמורים וסקרה  2019ביואר  9 מיוםועדת הביקורת ו בישיבת

, ומצאה כי אין צורך בעדכון הוהל. ידי החברה-לעיל על

  

ובחברה מוחזקת של בתאגיד  וושאי משרה בכירה בעלי עין דייל המוחזקים ע יירות ערך אחריםמיות ו  - 24.ת

  התאגיד שפעילותה מהותית לפעילות התאגיד

במיות  2018 דצמברב 31 לרשימת בעלי העיין וושאי המשרה הבכירה, אשר למיטב ידיעת החברה מחזיקים ליום

-2019-01(אסמכתא  2019 יוארב 7מיידי שפרסמה החברה ביום  וביירות הערך האחרים של החברה, ראו דיווח

  .). המידע המובא בדוח האמור, מובא כאן על דרך ההפיה002616

  

  

  הון רשום, הון מופק ויירות ערך המירים למועד הדוח  -  א24ת.

  

 ההון הרשום: ע.. כ"א ש"ח 1ת מיות רגילו 2,850,000

 ההון המופק:  ע.. כ"א  ש"ח 1מיות רגילות  2,136,755
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  רשם בעלי המיותמ -ב 24.ת

 2018 ברספטמב 13דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  , על דרך ההפייה,למרשם בעלי המיות בחברה ראו

  . )2018-01-087222(אסמכתא: 

  

  ומספר הטלפוןהמען הרשום של התאגיד  - א25ת.

  , פארק מתם, חיפה1מגדלי מתם , 9רח' אדרי סחרוב   של התאגיד: המען הרשום 

   04-6644222  ר הטלפון של התאגיד:מספ

   04-8522859    מספר הפקס של התאגיד:

 info@gav‐yam.co.il    כתובת דואר אלקטרוי:



  
 

  לתאריך הדוחדירקטורים של התאגיד ה  -  26ת.
  

  שם
  מספר ת.ז.

  דהלי תאריך
  תיות

מען להמצאת 
  דין-כתבי בי

ת וועדוחברות ב
 דירקטוריון

  (כן/לא);
ירקטור ד
וי או בלתי ציח

  תלוי (כן/לא).

עובד תאגיד, 
חברת בת, חברה 

קשורה או של בעל 
התפקיד או  - עין

התפקידים שהוא 
 ממלא 

התאריך בו 
החלה 
כהות 

  הדירקטור 

ן ב  השים האחרוות 5עיקרי במשך  ועיסוק השכלה
משפחה 
של בעל 
 עין אחר

  (כן/לא)

בעל מומחיות 
חשבואית 

ופיסית או 
כשירות 
  מקצועית

אלחדרו 
  אלשטיין

  מספר דרכון:
17737414  

30/1/1966  
  ארגטיאית

מגדלי 
, 3עזריאלי 

המגדל 
  המשולש,

  אביב -תל

  לא.
  

  לא.

ראו פירוט בסעיף 
עיסוק עיקרי 

במשך חמש השים 
  האחרוות.

Agricaltural and Livestock -אר בוגר בבעל תו  17.02.16
Engineering הטיוס איירס, ארגיברסיטת בואמאו.  

  
מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון חברה לכסים ולבין בע"מ, 

  .דירקטור חליף בחברת השקעות דיסקוט בע"מוכ
 IRSA Inversiones Y -מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון ב

Representaciones Socicdad Anonima ,Cresud 
S.A.C.I.F. y A ו- Alto palermo S.A יו"ר דירקטוריון ;

  . Nuevas Fronteras S.A -וסגן שיא בFibesa S.A -ב
 Brasilagro Companhia -מכהן כדירקטור ב

Brasileria De Propedades Agricolas, IRSA 
Inversiones y Representaciones Sociedad 

Anonima; Cresud S.A.C.I.F. y A; Alto palermo 
S.A וספות וחברות .  

  

  כן.
אחיו, 

אדוארדו 
אלשטיין 
הוא בעל 
השליטה 
בעקיפין
  בחברה.

  לא.

  סגי איתן
051404457  
21/1/1954  
  ישראלית

בית 
  אלקטרה,
רח' יגאל 

-, תל98אלון 
  אביב

וועדת השקעות
  
  

  לא.

ראו פירוט בסעיף 
עיסוק עיקרי 

במשך חמש השים 
  האחרוות.

-בעלת תואר בוגר בחשבואות וכלכלה מאויברסיטת בר  16.08.04
 Harvard-ב Advanced Management Program אילן,

Business School.רואת חשבון מוסמכת .  
  

מכהת כסגן יו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברה, מהל 
 יוןדירקטוריו"ר כללי של חברה לכסים ולבין בע"מ, 

"מ; יו"ר דירקטוריון ומהל כללי של כסי הדרים בע
בחברות: ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבים בע"מ; 

מדע  מרכז תעשיות -וח בע"מ; מת"ם גד בין ופית-וה
ברטן החזקות והשקעות  ים גב בע"מ;-חיפה בע"מ; גב

  ) בע"מ. 2005בע"מ; וכסים ובין השקעות בילאומיות (
ת במהדרין בע"מ; קרית תעשיו חליף מכהת כדירקטור

 IDB GROUP USAעתירות מדע בע"מ; 
INVESTMENTS INC; PBC USA INVESTMENTS; 

ובחברות מוחזקות אחרות של חברה לכסים ובין 
  בע"מ. 

  

 מומחיות בעל  לא.
 חשבואית
  .ופיסית
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  שם
  מספר ת.ז.

  תאריך לידה
  תיות

מען להמצאת 
  דין-כתבי בי

ת וועדוחברות ב
 דירקטוריון

  (כן/לא);
ירקטור ד
וי או בלתי ציח

  תלוי (כן/לא).

עובד תאגיד, 
חברת בת, חברה 

קשורה או של בעל 
התפקיד או  - עין

התפקידים שהוא 
 ממלא 

התאריך בו 
החלה 
כהות 

  הדירקטור 

בן   השים האחרוות 5עיקרי במשך  ועיסוק השכלה
משפחה 
של בעל 
 עין אחר

  (כן/לא)

בעל מומחיות 
חשבואית 

ופיסית או 
כשירות 
  יתמקצוע

  יוסף שטח
64447493  

19/1/1947  
  ישראלית

  

רח' שמעון בן 
, 20צבי 

  גבעתיים.

  וועדת ביקורת;
  וועדת תגמול;

הוועדה לבחית 
 דוחות כספיים; 

עסקאות . ו
  במקרקעין;
  ו. השקעות.

  
  דח"צ מומחה.

  .27/4/2015  לא.
כהותו של 

מר שטח 
הוארכה 
בתקופה 

 3וספת בת 
שים, החל 

מיום 
24/5/2018.  

ל תואר בוגר בהיסטוריה של ארצות האסלאם, שפה בע
וספרות עברית מהאויברסיטה העברית; סיים לימודי 
כלכלה כחוג משי לתואר שי באויברסיטה העברית; 

בעל תואר מוסמך במהל עסקים מהאויברסיטה 
-העברית; סיים לימודי משפטים בבית הספר למשפט בר

  דין.-אילן; בעל רשיון עורך
  

"ל בבק הפועלים וסגן היועץ המשפטי, עד עוזר מכ
  .2014בפברואר  1לפרישתו לגמלאות ביום 

  

בעל מומחיות   לא.
חשבואית 

  ופיסית.

ברי 
  מוסקוביץ'
303653406  

07/04/1969  
  ישראלית

, 6סירי רח' 
  גבעת שמואל

  וועדת ביקורת;
  וועדת תגמול;

הוועדה 
לבחית דוחות 

  כספיים; 
  השקעות.. ו
  

  חה.דח"צ מומ
  

  24/5/2018  לא.
  

ה אויברסיטהמ וסוציולוגיהבעל תואר בוגר כלכלה 
, ובעל תואר מוסמך במהל עסקים העברית בירושלים
  אביב.-מאויברסיטת תל

  

  לכלי. כ-עוסק, כעצמאי, בייעוץ עסקי
  הדסה גף, אובקרה תכון, תקציבים עף כראש כיהן

  .הביטחון משרד, ביויו
  

 מומחיות בעל  .לא
 איתחשבו

  .ופיסית

 'ארון רביוביץ
08422883  

22/6/1944  
  ישראלית

וסף י-בןרח' 
  באבי-, תל11

  וועדת ביקורת;
  וועדת תגמול;

הוועדה 
לבחית דוחות 

  כספיים; 
וועדת עסקאות 

  במקרקעין;
וועדת 

  השקעות.
דירקטור בלתי 

  תלוי.

  בעל תואר בוגר בכלכלה מהאויברסיטה העברית.  1/1/2010  לא.
  

 Edmond Deכיועץ של  2013עד ליואר כיהן 
Rothschild Private Equity Management Ltd.  

 Edr Real Estete -כדירקטור ב 2013כיהן עד ליואר 
(Eastern Europe) Management S.a.r.l.  

כיהן כיו"ר בק משכן, מהל סקטור הדל"ן בבק 
  הפועלים, דירקטור ומהל בקרן בק רוטשילד. 

ומחיות בעל מ  לא.
חשבואית 

  ופיסית.
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  שם

  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  תיות

מען להמצאת 
  דין-כתבי בי

ת וועדוחברות ב
 דירקטוריון

  (כן/לא);
ירקטור ד
וי או בלתי ציח

  תלוי (כן/לא).

עובד תאגיד, 
חברת בת, חברה 

קשורה או של בעל 
התפקיד או  - עין

התפקידים שהוא 
 ממלא 

התאריך בו 
החלה 
כהות 

  דירקטור ה

בן   השים האחרוות 5עיקרי במשך  ועיסוק השכלה
משפחה 
של בעל 
 עין אחר

  (כן/לא)

בעל מומחיות 
חשבואית 

ופיסית או 
כשירות 
  מקצועית

יקולס 
  בדרסקי

  מספר דרכון
30333318N  

21/04/1983  
  ארגטיאית

  
  דירקטור חליף

מרכז 
  ,3עזריאלי 

המגדל 
  המשולש,

  אביב-תל

  לא.
  

  לא.

ירוט בסעיף ראו פ
עיסוק עיקרי 

במשך חמש השים 
  האחרוות.

  
מקבל שכר מחברת 

אפסילון בית 
השקעות בע"מ, 
בהתאם להסכם 

  מתן שירותים. 

אר מוסמך , ותוUCES-בעל תואר בוגר בכלכלה מ  17/2/2016
  .Cema University -במימון מ

  
מכהן כדירקטור באפסילון בית השקעות בע"מ, יו"ר 

, יו"ר בע"מ והפקות ן חיתוםדירקטוריון אפסילו
 אפסילון מכשירים פיסיים בע"מדירקטוריון 

  ודירקטור חליף בחברה לכסים ולבין בע"מ. 
 Consultores Asset -כיהן כמהל פורטפוליו ב

Management הלב ומ- Consultores Asset 
Management .  

  לא.  לא.
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   דוחבתאריך ה ושאי משרה בכירה של התאגיד  -א26ת.
  

  שם
  מספר ת.ז.

  תאריך לידה
  

התפקיד שהוא 
ממלא בחברה; 

 או בחברה בת
של  קשורה בחברה

החברה או בבעל 
  עין בה

התאריך בו החל 
  כהותו

בעל עיין בחברה 
  (כן/לא); 

  

בן משפחה של ושא 
משרה בכירה אחר או של 
בעל עיין בחברה (כן/לא).

  השים האחרוות 5עיקרי במשך  עיסוקו השכלה

  אבי יעקובוביץ
054144506 
22/4/1957   

  לא.  01/01/2013   מכ"ל החברה
  

  לא.

  בעל תואר בוגר בהדסה אזרחית מהטכיון, חיפה.
  .2008ומשה למכ"ל משת  2005, סמכ"ל משת 2000מהדס ראשי בחברה משת 

  של החברה. מוחזקותחבר דירקטוריון בחברות יו"ר דירקטוריון ו
  מרק זק

017529595  
25/11/1965  

  ;סמכ"ל כספים
אחראי ליהול ה

  סיכוי שוק.

  לא.  15/06/2008
  

  לא.

  שבון.ח-ביב. רואהא-בעל תואר בוגר בחשבואות וסטטיסטיקה מאויברסיטת תל
  .2006, וכמהל הכספים של החברה החל משת 2001כיהן כחשב החברה משת 
  של החברה. מוחזקותחבר דירקטוריון בחברות 

  יואב רוסו
054562426  

11/10/1956  

  לא.  15/06/2008  סמכ"ל כסים
  

  לא.

  בעל תואר בוגר במהל עסקים מהמכללה למהל.
  .2001מהל הכסים של החברה החל משת 

  חבר דירקטוריון בחברות מוחזקות של החברה.  
 גדעון אקשטיין

057770471  
11/8/1962  

  

  לא.  10/02/2013  סמכ"ל הדסה
  

  לא.

  ., חיפהטכיוןמהבהדסה אזרחית בעל תואר בוגר 
כיהן בעבר כראש מהלת פרויקט בחברת וקסמן גוברין גבע חברה להדסה בע"מ; 

  סמכ"ל כסים ושיווק וכן כמהדס ראשי באיג' בר יהודה בע"מ.
  חבר דירקטוריון בחברות מוחזקות של החברה.

  איתי רשף
028114650  

28/01/1971  

  לא.  02/03/2014  סמכ"ל שיווק
  

  לא.

בעל תואר בוגר במשפטים מהמכללה למהל; תואר מוסמך במשפטים מאויברסיטת 
וסמך במהל עסקים מהמכללה למהל; תואר מוסמך בשיווק אילן; תואר מ-בר

  דין.-יורק. עורך-מאויברסיטת יו
  .2008כיהן כמכ"ל מגדלי עזריאלי החל משת 

  חבר דירקטוריון בחברות מוחזקות של החברה.
  ה אפלצביק

040493835  
12/02/1981  

  לא.  21/09/2014  חשב
  

  לא.

  בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבואות מאויברסיטת חיפה. רואה חשבון.
  .2008החל משת  KPMGייקין ח-כיהן כרואה חשבון מבקר במשרד סומך

  שמואל ייברג
052910445 
27/7/1954  

  מבקר פימי
(ותן שירות חיצוי 

  לחברה)

  .לא  14/05/2005
  

  לא.

בעל תואר בוגר בחשבואות, כדרש מבוגרי אויברסיטה, ותואר בוגר בהדסה 
  שבון.אביב. רואה ח-מאויברסיטת תל

  .שיף, הזפרץ ושות', ייעוץ בקרה ויהול סיכוים RSM רו"ח שותף במשרד
מכהן כמבקר פים של החברה, חברה לכסים ולבין בע"מ, ישפרו חברה ישראלית 

בע"מ, חברת תיבי איילון בע"מ, מקסימה המרכז להפרדת אוויר  להשכרת מבים
  בע"מ וקרן המחקרים שליד בי"ח וולפסון.



  
 

  החשבון של התאגיד ירוא  -  27ת.
    , חיפה.פארק מתם, קסלמן וקסלמן  

  

  המלצות והחלטות הדירקטורים  -  (א)29ת.

 180של החברה דיבידד במזומן בסך  החליט דירקטוריון החברה לחלק לבעלי המיות 2018במרץ  22ביום   )1(

  ש"ח למיה). 84.24-מליון ש"ח (כ

 200החליט דירקטוריון החברה לחלק לבעלי המיות של החברה דיבידד במזומן בסך  2019במרץ  18ביום   )2(

  ש"ח למיה). 93.599-מליון ש"ח (כ

  החלטות אסיפה כללית מיוחדת  -  (ג)29ת.

רה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות בחברה את עדכון תאי העסקתו של , איש2018באפריל  30ביום   ) 1(

מכ"ל החברה, מר אבי יעקובוביץ. לפרטים וספים ראו, על דרך הפייה, דיווחים מיידיים של החברה מיום 

  ). 2018-01-042814(אסמכתא  2018באפריל  30) ומיום 2018-01-028630(אסמכתא  2018במרץ  25

 מר יוסף שטחאישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות בחברה את מיויים של  2018במאי  24ביום   ) 3(

(תקופת כהוה ראשוה) כדירקטורים חיצויים בחברה. לפרטים י מוסקוביץ בר(תקופת כהוה שיה) ומר 

) 2018-01-040113(אסמכתא  2018במאי  17וספים ראו, על דרך ההפייה, דיווחים מיידיים של החברה מיום 

  .)2018-01-042828(אסמכתא  2018במאי  27ומיום 

אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות בחברה את התקשרות החברה עם שופרסל  2018ביוי  5ביום   ) 3(

דל"ן בע"מ, חברה בבעלות בעל השליטה (בעקיפין) בחברה, בעסקת קומביציה להקמת פרויקט מיב ברעה. 

-2018(אסמכתא  2018באפריל  26וספים ראו, על דרך ההפייה, דיווחים מיידיים של החברה מיום  לפרטים

  ).2018-01-047997(אסמכתא  2018ביוי  25) ומיום 01-041614

  

  החלטות החברה  -  א29ת.

חלטת פי ה-וכן על 2001במרץ  28, והדוח המיידי מיום 2001במאי  31פי החלטת האסיפה הכללית מיום -לע  )1(

קטוריון החברה פי החלטת דיר-והדוח המיידי ממועד זה; וכן על, 2012בפברואר  13האסיפה הכללית מיום 

העיקה החברה , 2012בפברואר  23מיום  , בעקבות אישורה של ועדת הביקורת של החברה2012במרץ  12מיום 

  .] לדוחות הכספיים27[ ביאור לפרטים וספים ראו כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ולושאי המשרה.

התקשרויות של החברה לאשר  בעלי המיות בחברהאסיפה מיוחדת של  ההחליט 2017 אימב 15ביום   )2(

למספר תקופות , בפוליסות ביטוח ושאי משרה, לרבות ושאי משרה שהם או קרוביהם בעלי שליטה בחברה

 .")הסכם המסגרת(" ות של החברהשים מתום תקופת הפוליסות הקיימ 3ביטוח שלא יעלו במצטבר על 

ביאור  ). כן ראו2017-01-049158(אסמכתא  2017אי מב 15דיווח מיידי של החברה מיום  לפרטים וספים ראו

  .] לדוחות הכספיים27[

אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור וועדת התגמול,  2018במרץ  22מכוח הסכם המסגרת כאמור, ביום   )3(

שרות החברה , את התק2000-קות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עיין), תש"סבהתאם להוראות ת

בפוליסות ביטוח ושאי משרה, לרבות ושאי משרה שהם או קרוביהם בעלי שליטה בחברה, עם כלל חברה 

 י. לפרטים וספים ראו, על דרך ההפייה, דיווח מייד31.3.2019ועד  1.4.2018לביטוח בע"מ, לתקופה שמיום 

  ).2018-01-028624(אסמכתא  2018במרץ  25של החברה מיום 
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 ם לקרקעות בע"מי-חברת גב

  , מכ"לאבי יעקובוביץ  , סמכ"ל כספיםזק רקמ

  

  2019 ץרמב 18



 

  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

ג' 9מידע כספי פרד המובא לפי תקה 
לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים 

  1970 -ומיידים), התש"ל 
  
  
  

 2018בדצמבר  31ליום 

  
  

 
 



 

 , ישראל3190500 חיפה 15084 ד.ת, 25 בניין חיפה ם"מת, וקסלמן קסלמן
  www.pwc.com/il ,972-4-8605001+ :, פקס972-4-8605000+ טלפון:

  
  

 לכבוד
  ים לקרקעות בע"מ-בעלי המניות של חברת גב

      חיפה
  
  

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר   הנדון:
 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 9רד לפי תקנה על מידע כספי נפ

  
 - ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

אחת משלוש ולכל  2017 -ו 2018בדצמבר  31"החברה") לימים  -ים לקרקעות בע"מ (להלן -של חברת גב 1970
, ואשר נכללו בדוח התקופתי של החברה. המידע 2018בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי 
  הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

  
  

מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן הינה  לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות
, בהתאמה, ואשר חלקה של 2017 - ו 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  250,694 - אלפי ש"ח וכ 228,493 - כ

אלפי ש"ח לכל אחת  39,561 - אלפי ש"ח וכ 26,106אלפי ש"ח,  5,853 - החברה ברווחיהן הסתכמו לסך של כ
, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות 2016 - ו 2017, 2018בדצמבר  31שהסתיימו בימים משלוש השנים 

ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין וחוות דעתנו, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו 
  אותן חברות, מבוססת על דוחות של רואי חשבון אחרים. 

  
    

תאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ערכנו את ביקורתנו בה
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 

לת גם בחינה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כול
של כללי החשבונאות שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד של האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו 

 ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
  

 2018בדצמבר  31בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון האחרים, המידע הכספי הנפרד לימים  ,לדעתנו
, ערוך, מכל הבחינות 2018בדצמבר  31, ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 2017 -ו

  .1970 -, התש"ל ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
  
  
  
  
  

  קסלמן וקסלמן           חיפה,
 רואי חשבון       2019במרס,  18

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב         
    
  
 
 
 
  



  
  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב

  
  2018בדצמבר  31ליום  מידע כספי פרד

 3

  
  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

      2018  2017  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   מידע וסף   

 
         כסים

  547,590  618,644 )3(  ומיםמזומים ושווי מז
 477,468 560,726  )4(    ופיקדוות לזמן קצרהשקעות 
 689 95 )4(   לקוחות 

 21,201 19,003 )4(   חייבים אחרים
        -  140,000כסים המוחזקים למכירה

 -     7כסי מס שוטפים
 - 9,898    מלאי מקרקעין

      
 1,186,948 1,208,373     סה"כ כסים שוטפים

       
  *1,483,124  1,563,446      השקעות והלוואות לחברות מוחזקות

 4,744 5,130    רכוש קבוע, טו
    546 442כסים בלתי מוחשיים, טו

  *       543,890  233,208דל"ן להשקעה בהקמה
     3,113,078 3,150,867דל"ן להשקעה

       
 4,872,385 5,226,090   סה"כ כסים בלתי שוטפים

         
 6,059,333 6,434,463    סה"כ כסים

 
  
  סווג מחדש *
  
  
  
  
  

  
     

 מרק זק אבי יעקובוביץ  אלחדרו אלשטיין
 סמכ"ל כספים מכ"ל   יושב ראש הדירקטוריון

  
  

  
  
  

  2019 במרס 18 הכספיים:תאריך אישור הדוחות 
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  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום     

      2018  2017  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  מידע וסף   

  
        התחייבויות

     
 238,576 223,059 )5(  אשראי מתאגידים בקאיים 

 134,800 89,309    אחריםזכאים 
 7,489 -    התחייבויות מסים שוטפים

     
 380,865 312,368    ייבויות שוטפותסה"כ התח

      
 2,830,317 3,220,709 )5(   אגרות חוב

 80,429 - )5(  הלוואות מתאגידים בקאיים 
 1,959 1,959   התחייבויות בגין שירותי ביה

 430 544    הטבות לעובדים, טו
 418,127 455,340 )7(   מסים דחים

      
 3,331,262 3,678,552  סך התחייבויות שאין שוטפות

        
 3,712,127 3,990,920      סך התחייבויות

        
        הון עצמי

        
 169,577 169,577      הון המיות
 297,186 297,186      קרות הון
 1,880,443 1,976,780      עודפים

        
 2,347,206 2,443,543      סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

        
 6,059,333 6,434,463   ת והוןייבויוסה"כ התח
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  רווח והפסד תוי

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום     

    2018  2017  2016  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  מידע וסף 

  
 

      הכסות
       

    243,385 239,478 225,827יםמהשכרת מב
 114,065 119,389 127,523  עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה

 16,556 18,979 17,294   מדמי יהול
 4,383 6,792 5,616   אחרות 

      
   393,818 384,638 360,831 
      

       הוצאות
       
 8,866 9,630 8,311    חזקת כסיםא

  5,812  6,519  9,696     ווקמכירה וש
  25,437  25,870  26,318    ההלה וכלליות

  1,546  1,105  5,012     אחרות

      
   49,337 43,124 41,661 
      

 319,170 341,514 344,481   רווח תפעולי
      
      
      

 10,923 34,057 1,202   הכסות מימון
 )100,262( )107,417( )124,676(   הוצאות מימון

          
 )89,339( )73,360( )123,474(   הוצאות מימון, טו

           
 229,831 268,154 221,007    רווח לפי מסים על הכסה

       
  )4,490(  )60,720(  )48,738()7(  מסים על ההכסה 

      
 225,341 207,434 172,269   רווח לאחר מסים

          
  140,988  148,013  104,224     חברות מוחזקות, טו חלק החברה ברווחי

      
  366,329  355,447  276,493     לתקופה המיוחס לבעלים של החברה קי רווח
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  הרווח הכוללעל  תוים

 
  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום     

    2018  2017  2016  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

  
  366,329  355,447  276,493  המיוחס לבעלים של החברה לתקופה רווח קי

       
       פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשוה ברווח הכולל

       הועברו או יועברו לרווח והפסד
       

 1,339 - -  בגין רכיבים של רווח כולל אחר הטבת מס
       

        
        

        אחר שלא יועברו לרווח והפסד רווח כולל פריטי
        

 )35( )80( )203(  אקטוארים מתכית להטבה מוגדרתהפסדים 
        

 9 19 47הטבת מס בגין רכיבים של רווח כולל אחר
        

  )35(  -  -  רווח כולל אחר בגין חברות מוחזקות, טו ממס
   

  ,  )156( )61( 1,278טו ממסרווח (הפסד) כולל אחר לתקופה
    

    
 367,607 355,386 276,337  המיוחס לבעלים של החברה כולל לתקופה סה"כ רווח
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  מזומיםה מיתזרי על תוים
  מברבדצ 31לשה שהסתיימה ביום     

    2018  2017  2016  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
 

   תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
 366,329 355,447 276,493המיוחס לבעלים של החברה לתקופהרווח 

    התאמות:
 664 724 840 פחת והפחתות

 )114,065( )119,389( )127,523(בשווי הוגן של דל"ן להשקעהטו שיוי 
 83,771 73,184 122,945 מימון, טו ותהוצא

  )140,988(  )148,013(  )104,224(  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, טו 
 4,490 60,720 48,738 הוצאות מסים על הכסה

 )6,854( )7,618( 5,792שיוי בלקוחות וחייבים אחרים
 )5,080( 13,288 )8,358(   שיוי בזכאים אחרים

  -   -  848  רקעיןשיוי במלאי מק
 )38( 61 )89( הטבות לעובדיםב שיוי

 86,910 63,050 31,800  דיבידד שהתקבל מחברות מוחזקות
  )  )17,115(  )48,936(  )19,112טו, ששולם מס הכסה

   
 256,027 242,518 230,147מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת

   
     תזרימי מזומים מפעילות השקעה

 9,366 11,466 12,165 שהתקבלהריבית 
   95,000 69,245 32,235דל"ן להשקעה ורכוש קבועתמורה ממכירת 

 -   -   16,660  תקבול מע"מ בגין מכירת דל"ן
  )7,485(  )3,287(  )825(  מס ששולם בגין מכירת דל"ן להשקעה

 )191,712( )93,684( )165,284(   והקמת דל"ן להשקעה הרכיש
 )293( )521( )1,330(  וכסים בלתי מוחשייםרכישת רכוש קבוע 

 )  )150,680( )452,447( )196,841יירות ערך סחירים תרכיש
  194,641  466,887  135,530  מכירת יירות ערך סחירים

  29,100  )165,141(  )85,099(  שיוי בפקדוות לזמן קצר, טו
  5,909  )2,510(  7,586  שיוי בהשקעות והלוואות לחברות מוחזקות, טו

 )125,080( )169,992( )136,277(השקעה מזומים טו ששימשו לפעילות
   

    
     פעילות מימוןמתזרימי מזומים 

  ,592,481 845,174 507,968טותמורה מהפקת אגרות חוב
 )77,689( )66,820( )136,193(הלוואות לזמן ארוך ןפירעו
 )275,859( )276,547( )169,563( אגרות חוב ןפירעו

 )114,078( )123,387( )129,541(  ריבית ששולמה
  -   195,920  -    הפקת מיות

 )5,712(-  -    רכישת מיות בחברת בת
 )150,000( )180,000( )180,000(  דיבידד ששולם

    
 )115,370( 394,340 )22,816(  מימוןמזומים טו (ששימשו לפעילות) שבעו מפעילות 

   
 15,577 466,866 71,054  במזומים ושווי מזומיםל גידו

 65,147 80,724 547,590יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת התקופה
   

 80,724 547,590 618,644  ושווי מזומים לסוף התקופהמזומים  יתרת 
      

  29,643  -   -    רכישת דל"ן להשקעה באשראי

  180  1,000  4,000  מכירת דל"ן להשקעה באשראי
  
  
  
  
  

המידע הוסף המצורף למידע הכספי מהווה חלק בלתי פרד ממו.
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  מידע וסף
 

  כללי  .1
"דוחות  - (להלן  2018בדצמבר  31להלן תוים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום   

פרד"), "מידע כספי  - לן מאוחדים"), המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה (לה
תוספת העשירית לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים "התקה") וה - ג (להלן 9המוצגים בהתאם לתקה 

  התוספת העשירית"), בעיין מידע כספי פרד של התאגיד." - (להלן  1970- ומיידיים) התש"ל
  

  חדים.יש לקרוא את המידע הכספי הפרד ביחד עם הדוחות המאו           
 

  
  החשבואית שיושמה במידע הכספי הפרד המדייות עיקרי    .2
  

כללי המדייות החשבואית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי   
הפרד על ידי החברה, לרבות האופן בו סווגו התוים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים בשיויים 

  יבים מהאמור להלן:המתחי
  

  הכספיים התוים הצגת  .א
 

  תוים על המצב הכספי   )1(
 

בדבר סכומי הכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים מידע תוים אלו כוללים   
לחברה עצמה (למעט בגין חברות מוחזקות), תוך פירוט לפי סוגי הכסים וההתחייבויות. כמו כן כלל 

התוים הללו, מידע בדבר סכום טו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלי החברה במסגרת 
 עצמה, של סך הכסים ביכוי סך ההתחייבויות, בגין חברות מוחזקות.

  

  תוים על רווח והפסד ורווח כולל אחר   )2(
 

חדים, בפילוח בין תוים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאו  
רווח או הפסד ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה (למעט בגין חברות מוחזקות), תוך פירוט לפי 
סוגי ההכסות וההוצאות. כמו כן התוים כוללים, מידע בדבר סכום טו, בהתבסס על הדוחות 

בגין תוצאות פעילות של המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך ההכסות ביכוי סך ההוצאות 
חברות מוחזקות, ירידת ערך השקעה בחברה כלולה או ביטולה וכן ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה 

 משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזי או ביטולה.
 

  על תזרימי המזומים  תוים  )3(
 

אוחדים המיוחסים לחברה תוים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומים הכלולים בדוחות המ  
עצמה (למעט בגין חברות מוחזקות), כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומים המאוחד, בפילוח 
 לפי תזרים מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון תוך פירוט מרכיביהם. תזרימי מזומים בגין

ם חברות מוחזקות מוצגים בפרד בטו, פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון בגין עסקאות ע
  במסגרת הפעילות המתייחסת, בהתאם למהות העסקה.

  
   עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות  .ב

  הצגה  )1(
יתרות הדדיות בקבוצה והכסות והוצאות הובעות מעסקאות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכת   

וחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, יחד עם הדוחות המאוחדים, הוצגו בפרד מהיתרה בגין חברות מ
  יתרות דומות מול צדדים שלישיים. 

  
רווחים והפסדים שטרם מומשו הובעים מעסקאות בין החברה לחברות מוחזקות שלה, הוצגו במסגרת   

  היתרה בגין חברות מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין חברות מוחזקות.
  
  מדידה  )2(

חברות מאוחדות שלה מדדו בהתאם לעקרוות ההכרה והמדידה עסקאות שבוצעו בין החברה ל  
"), המתווים את הטיפול החשבואי בעסקאות מעין IFRSהקבועים בתקי דיווח כספי בילאומיים ("

  אלו המבוצעות מול צדדים שלישיים.
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  מידע וסף
  
   מזומים ושווי מזומים   .3

  .יםיתרות המזומים של החברה קובות בשקלים חדש  
 

  
   לקוחות וחייבים אחרים ופקדוות לזמן קצר,השקעות    .4

   יתרות הלקוחות וחייבים אחרים קובים בשקלים חדשים ואים צמודים.   (א)  
   ופקדוות לזמן קצרהשקעות   (ב)  

  יירות ערך סחירים  בולזמן קצר בפקדוות משקיעה  חברהה  .1
 הרכב: . 2

 בדצמבר 31ליום    
   2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 155,291 152,283      אגרות חוב ממשלתיות

 104,248 94,608      אגרות חוב קוצריות סחירות שאין יתות להמרה
  16,115  31,185      מיות

 31,515 30,012      קרות אמות *
  5,158  2,398      תעודות סל
  165,141  250,240      פקדוות

        
      560,726 477,468 
  המשקיעות בכסים צמודים. פטורותקרות אמות בעיקר   *

  
  התחייבויות פיסיות  .5
 

  מתאגידים בקאיים, מוסדות פיסיים ומותי אשראי אחרים הלוואות ואשראי  .א
  

, המדדים לפי החברה אור זה מספק מידע בדבר התאים החוזיים של הלוואות ואשראי ושאי ריבית שלב
   להלן. 6לסיכוי ריבית וזילות, יתן בסעיף  החברההעלות המופחתת. מידע וסף בדבר החשיפה של 

  התחייבויות שוטפות
  בדצמבר 31ליום  

  2018  2017 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
  חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך

 170,064 208,762חלויות שוטפות של אגרות חוב 
 68,512 14,297חלויות שוטפות של הלוואות מבקים 

   
 238,576 223,059סך התחייבויות שוטפות

 
  התחייבויות שאין שוטפות

  בדצמבר 31ליום  

  2018  2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 3,000,381 3,429,471 אגרות חוב 

 148,941 14,297הלוואות מתאגידים בקאיים 
   

 3,149,322 3,443,768התחייבויות לזמן ארוך סך
 )238,576( )223,059(ביכוי חלויות שוטפות

   
 2,910,746 3,220,709סך התחייבויות שאין שוטפות
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  מידע וסף
  
    המשך - התחייבויות פיסיות   .5

   פרטים בדבר ריבית   .1
  בדצמבר 31ליום   

  2017-2018 2018 2017 
 ערך ערך ריבית   
 בספרים בספרים אפקטיבית    
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 

 
 3,000,381  3,429,471)1(אגרות חוב

 107,538 - 1.75 - 2.85)2הלוואות מבקים (
  41,403  4.7714,297)2הלוואות מבקים  (

  סך הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים 
 3,149,322 3,443,768ומותי אשראי אחרים  

  
  בדוחות הכספיים המאוחדים.' ב 12באשר לתאי אג"ח ראה באור   )1(
   לעיל. המצויתמהריבית האפקטיבית  מהותית הריבית הקובה איה שוה  )2(

 
 

    פרטים וספים בדבר התחייבויות   .2
   פילוח לפי מטבעות ובסיסי הצמדה  )1(

  במטבע ישראלי צמוד למדד.  םההלוואות הי     
   שירים פיסיים מכ  .6

   סיכון זילות  .א
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיסיות בסכומים בלתי מהווים, כולל אומדן תשלומי ריבית.   

  גילוי זה איו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז:
  

 2018בדצמבר  31ליום  
 מעל חמש  2-5 0-11-2תזריםהערך 
 שים שים שיםשיםומים חוזימזבספרים 
 ש"חאלפי  

 

התחייבויות פיסיות
 שאין גזרים

   
   

  - - - 62,89062,890 62,890 זכאים אחרים
 1,408,126 1,501,950 336,487 3,429,4713,588,374341,811 אגרות חוב 

 - - - 14,29714,63814,638הלוואות מבקים
           

 1,408,126 1,501,950 336,487 3,506,6583,665,902419,339  כלסך ה
    

  
 2017בדצמבר  31ליום  
 מעל חמש  2-5 0-11-2תזריםהערך 
 שים שים שיםשיםמזומים חוזיבספרים 
 אלפי ש"ח 

 

התחייבויות פיסיות
 שאין גזרים

   

   
  -  -  -  75,43875,438  75,438 זכאים אחרים

 1,937,328 1,165,805 202,292 3,000,3813,597,969292,544 אגרות חוב 
 4,056 48,665 30,686 148,941155,36571,958הלוואות מבקים

              
 1,941,384 1,214,470 232,978 3,224,7603,828,772439,940  סך הכל
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6.  סיים מכשירים פי - המשך  

  
   סיכון מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה   .ב

   החשיפה לסיכון מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה  )1(
מדד תשומות הביה, המבוסס על ערכים קובים, היה ולסיכון מדד המחירים לצרכן  החברהחשיפת 

  כדלקמן:
  

 2018בדצמבר 31ליום  
  צמוד למדד צמוד למדד 
  תשומות המחירים 
 סה"כ הביה לצרכןלא צמוד 
 אלפי ש"ח 

 
    כסים שוטפים:

 618,644 - - 618,644מזומים ושווי מזומים
 560,726 - 129,445 431,281לזמן קצרופקדוות השקעות 
 95 - -95 לקוחות

      14,955 - -14,955  חייבים אחרים
        כסים שאין שוטפים:

      264,747  -  238,490 26,257  הלוואות לחברות מוחזקות
    התחייבויות שוטפות:

  , אשראי הלוואותחלויות שוטפות של 
 ואגרות חוב

  
)208,762( 

  
)14,297(

  
- 

  
)223,059( 

     )62,890( )13,271()27,722( )21,897(זכאים אחרים
   התחייבויות שאין שוטפות:

 )3,220,709( - )2,415,790( )804,919(חוב  אגרות
    

 55,654)2,089,874(  )13,271( )2,047,491( 
  
  

 2017בדצמבר 31ליום  
  צמוד למדד צמוד למדד 
  תשומות המחירים 
 סה"כ הביה לצרכןלא צמוד 
 אלפי ש"ח 

 
    כסים שוטפים:

 547,590 -  -  547,590מזומים ושווי מזומים
 477,468 -  122,334 355,134השקעות ופקדוות לזמן קצר

 689 -  - 689 לקוחות
      16,137 -  - 16,137  חייבים אחרים

         כסים שאין שוטפים:
      258,048  -   202,140  55,908  הלוואות לחברות מוחזקות

    התחייבויות שוטפות:
 )238,576( - )238,576(- הלוואות ואשראי 

     )75,438( )20,383()29,925( )25,130(זכאים אחרים
   התחייבויות שאין שוטפות:

 )2,830,317( -  )2,410,731( )419,586(אגרות חוב 
 )80,429( - )80,429(- בקאיים ומוסדות פיסייםהלוואות מתאגידים 

    
 530,742 )2,435,187(  )20,383( )1,924,828( 
  

   להלן תוים בדבר מדדי המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה:
  בדצמבר 31   בדצמבר31 
 20182018 2017 2017 
 % השיוי  בקודות% השיוי בקודות 

 
     0.3  123.3 0.8  124.3מדד המחירים לצרכן בגין 
     0.2 123.2 1.2 124.7מדד המחירים לצרכן הידוע

  1.8 146.9 2 149.8מדד תשומות הביה



  ים לקרקעות בע"מ- בחברת ג
  

  2018בדצמבר  31ליום  מידע כספי פרד
 

 12

   מידע וסף
   המשך - מכשירים פיסיים   .6

   המשך - סיכון מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה   .ב
בדצמבר, הייתה מקטיה את ההון העצמי  31עליה במדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הביה לתאריך   

כומים המוצגים להלן. יתוח זה עשה בהחה שכל שאר המשתים, ואת הרווח או ההפסד (לאחר מס) בס
   ובמיוחד שעורי הריבית, שארו קבועים. 

 2018בדצמבר  31ליום    
 הפסד הון עצמי   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 )16,092( )16,092(1 %- עליה במדד המחירים לצרכן ב
 )102( )102(1 % - עליה במדד תשומות הביה ב

        
 2017בדצמבר  31ליום      

 הפסד הון עצמי   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 )18,507( )18,507(1 %- עליה במדד המחירים לצרכן ב
 )155( )155(1 % - עליה במדד תשומות הביה ב

      
  
ר הייתה בדצמב 31ירידה במדד המחירים לצרכן וירידה במדד תשומות הבייה בשיעור דומה לתאריך ל

   השפעה זהה, אם כי בכיוון הפוך, ובאותם סכומים, בהחה שכל שאר המשתים שארו קבועים.
  סיכון שיעורי ריבית  .ג

  סוג ריבית  )1(
     , הים מכשירים פיסיים בריבית קבועה. החברההמכשירים הפיסיים ושאי הריבית של   

 
  ת קבועהיתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבי  )2(

עורי יהתחייבויות בריבית קבועה של הקבוצה אים מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. לכן, לשיוי בש  
הריבית לתאריך המאזן, לא צפויה כל השפעה על הרווח או ההפסד בגין שיויים בערך ההתחייבויות 

  בריבית קבועה. 
  

  מסים על ההכסההוצאות   .7
  

  דת מס הכסהתיקוים לפקו
אישרה מליאת הכסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב  2016בדצמבר  22יום ב

 25%ע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות משיעור של , אשר קב2016- ז) התשע"2018 - ו 2017לשות התקציב 
 23%והפעימה השייה לשיעור של  2017, החל מיואר 24%בשתי פעימות. הפעימה הראשוה לשיעור של  23% - ל

  ואילך. 2018החל מיואר 
   

  מרכיבי הוצאות מסים על הכסה  א.
  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום  

 2018 20172016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
  הוצאות מסים שוטפים
 27,087 22,872 10,650בגין התקופה השוטפת 

    -  7,488 828בגין שים קודמות
  הוצאות מסים דחים

 32,525 37,848 37,260יצירה והיפוך של הפרשים זמיים 
  -  )7,488(-  בגין שים קודמות
 )55,122( - -שיוי בשיעור המס

   
 4,490 60,720 48,738סך הוצאות מסים
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  המשך -  הוצאות מסים על ההכסה  .7
  
  דחים כסי והתחייבויות מסים  ב.

 
  כסי והתחייבויות מסים דחים שהוכרו  )1(

  המסים הדחים בגין חברות בישראל מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.   
   כסי והתחייבויות מסים דחים מיוחסים לפריטים הבאים:  

     
     
  דל"ן  
 סך הכל אחריםלהשקעה  
 ש"חאלפי  אלפי ש"חאלפי ש"ח  

   
   

 387,786 )2,088(389,874התחייבות (יתרת כס)
 2016בדצמבר31מס דחה ליום

 37,848 36,0711,777שיויים אשר זקפו לרווח והפסד
  )19(  )19(  -   לרווח כולל אחרשיויים אשר זקפו 

  )7,488(  -   )7,488(  מיסים בגין שים קודמות
 יתרת כס)התחייבות (

 418,127 )330(2017418,457 בדצמבר 31מס דחה ליום 
  

 37,260 )3,019(40,279שיויים אשר זקפו לרווח והפסד
  )47(  )47(  -  לרווח כולל אחרשיויים אשר זקפו 

 התחייבות (יתרת כס)
 455,340 )3,396(2018458,736 בדצמבר 31מס דחה ליום 

      
       

   התחייבויות מסים דחים שלא הוכרו  )2(
מיליוי ש"ח) בגין הפרשים זמיים בסך של  26: 2017מיליוי ש"ח ( 27- התחייבות מסים דחים בסך של כ  
מיליוי ש"ח) המתייחסים להשקעות בחברות מוחזקות (שאין חברות  114: 2017מיליוי ש"ח ( 118- כ

האם למכור חברה זו תוה בידי הקבוצה, ובכוותה שלא לממשה  בות), לא הוכרה מאחר וההחלטה
   בעתיד הראה לעין.

    
  שומות מס  ג.

 
  ).2015(שת המס  2015בדצמבר  31- עד וכולל השה שהסתיימה בסופיות שומות לחברה הוצאו   
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  קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות  .8
  

  הלוואות  א.
 

  לדוחות המאוחדים. 7סכומי ההלוואות שהעמידה החברה לחברות מוחזקות ראה באור  בדבר  
  וללא מועד פרעון קבוע. 4%מרבית ההלוואות צמודות למדד וושאות ריבית בשעור   
    

  הסכם למתן שירותים  ב.
 

  םהסכם עם מת"
  

 החברהלהלן: "ם, מת"ם והחברה הכלכלית לחיפה בע"מ (י- חתמו חברת גב 1998בספטמבר  23ביום 
ים עבור - שילמה חברת גבים. התמורה ש- ") על הסכם השקעה במת"ם בדרך של הקצאת מיות לגבהכלכלית

  הקצאת המיות ה"ל יועדה ברובה לפיתוחו של פארק מתם. 
ים לבעלת - עם השלמת העסקה והתקיימותם של כל התאים המתלים אשר פורטו בהסכם, הפכה חברת גב

מהון המיות המופק של מת"ם). החברה הכלכלית היה בעלת יתרת הון  50.1% השליטה במת"ם (בעלת
  המיות של מת"ם. 

ות ים, וכי החלט- עוד קבע ההסכם, כי חמישה מתוך תשעת הדירקטורים במת"ם הים ציגי חברת גב
ות של האורגים של מת"ם תתקבלה ברוב רגיל, למעט בושאים שהוסכמו מראש, כגון שיוי תחומי הפעיל

מת"ם או של מרכז הקוגרסים, המצוי בבעלותה והמוהל על ידה, מתן הלוואות או ערבויות שלא במהלך 
העסקים הרגיל של מת"ם, החלטה על פירוק מת"ם וכיו"ב. החלטות בושאים ה"ל יתקבלו באסיפה 

ים - ם מטעם גבמבעלי המיות ובדירקטוריון מת"ם, בהסכמה של הדירקטורי 70%הכללית ברוב של לפחות 
  ולפחות מחצית מהדירקטורים מטעם החברה הכלכלית. 

במסגרת ההסכם קבע כי במידה ויגויס הון מהציבור, ייחתם בין בעלי המיות במת"ם הסכם הצבעה אשר 
ים לשמר - יסדיר, בין היתר ובכפוף לכל דין, את בחירת הדירקטורים לדירקטוריון מת"ם באופן שיסייע לגב

"ם. המועד לגיוס הון כאמור יוסכם בין הצדדים, וזאת לאחר בחית הכדאיות לפי אמות את שליטתה במת
  מידה כלכליות.

ב ראשוה במקרה בו החברה הכלכלית תבקש להעביר את מיותיה ים זכות סירו- ההסכם מקה לחברת גב
במת"ם לצד ג' ם תבקש להעביר את מיותיה י- במת"ם, כולן או חלקן, לצד ג' כלשהו. במקרה בו חברת גב

ידה בשיעור - כלשהו, תהיה לחברה הכלכלית זכות לדרוש כי אותו צד ג' ירכוש גם את המיות המוחזקות על
  ים.- די חברת גבי- חלקה היחסי לשיעור המיות המוצעות למכירה על

חתמו מת"ם ובעלי המיות שלה על הסכם משולש וסף, המהווה תוספת להסכם  2007באוגוסט  30ביום 
  ר לעיל. הסכם זה מעגן מספר הסכמות בין הצדדים: האמו

חתמו בעלי המיות של חברת הבת על הארכת ההסכם בעיין חלוקת דיבידדים  2014(א) בחודש ספטמבר 
"ח, מיליון ש 40 - , תחלק חברת הבת דיבידד שתי בסך של כ2007בחברה. על פי ההסכם המקורי מאוגוסט 

ת ההסכם ולהוראות כל דין. הצדדים להסכם המקורי הסכימו בייהם במשך שמוה שים, בכפוף להוראו
על הארכתו בשמוה שים וספות, החל מתום תקופת ההתקשרות בהסכם המקורי, והכל בתאים הקבועים 

  בהסכם המקורי ובכפוף להוראות כל דין.
עות מההסכם משת צדדים ויתרו הדדית על טעותיהם האחד כלפי משהו הובה - (ב) ויתור על תביעות 

1998 .  
שים וספות ודמי  10ת"ם, יישאר בתוקפו למשך מים מהלת את - , לפיו גבהסכם היהול - (ג) הסכם היהול 

  שים. 5בתוך  0.5%- ם יופחתו בשיעור כולל של כי- היהול המשולמים לחברת גב
  

  דיבידדים  ג.
  מיליון ש"ח. 32- כבסך כולל של על חלוקת דיבידד מוחזקות הכריזו חברות  2018במהלך שת   

  
  .בדוחות המאוחדים, בדבר חברות מוחזקות 7למידע וסף ראה באור 

  
  הפקת מיות וחלוקת דיבידד  .9

  
   .2018בדצמבר  31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  14באשר לחלוקת דיבידד בתקופת הדוח ראה באור 

-------------------------------------  
 -------------------------  

  



 

  
  

  
  
  

  ם לקרקעות בע"מי-חברת גב
  
  
  

  שאלון ממשל תאגידי': הפרק 
 



1 

  תאגידי ממשל שאלון -  ה'פרק 

 הדירקטוריון עצמאות

  
  כון 

  
 כון לא

  יותר. או חיצויים דירקטורים שי בתאגיד כיהו הדיווח שת בכל .1
  

 .2 :שאלון זה פרסום למועד כוןהמכהים בתאגיד  החיצויים הדירקטורים מספר

√ 

2.    
   .3/5  שאלון זה: פרסום למועד ד כוןהמכהים בתאגי 2הדירקטורים הבלתי תלויים 1שיעור

  
  רלווטי (לא קבעה הוראה בתקון). לא   X: ___. התאגיד שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שקבע בתקון

_____ _____ 

 ת הוראתבשת הדיווח א קיימו הםומצא כי בשת הדיווח ערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצויים (והדירקטורים הבלתי תלויים)  .3
מתקיימים בהם וכן  המכהים בתאגיד(והבלתי תלויים)  החיצויים הדירקטורים של זיקה היעדר לעיין החברות לחוק (ו)- ו )ב(240 סעיף

   .(או בלתי תלוי) התאים הדרשים לכהוה כדירקטור חיצוי
  

 ה.מזכירת החבר שערך את הבדיקה האמורה:  יצוין הגורם - היה "כון" אם תשובתכם

√ 

למהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט דירקטור שהוא ציג   3כפופים אים הדיווח, שת במהלך בתאגיד כיהו אשר הדירקטורים כל .4
  עובדים, אם קיימת בתאגיד ציגות לעובדים).

 

√ 

ל הישיבה, לא כחו בדיון ולא השתתפו כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של עין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה ש .5
  (ב) לחוק החברות).278ות לפי סעיף בהצבעה כאמור (למעט דיון ו/או הצבעה בסיבות המתקיימ

 

√   

                                                                 
   . 3/8, לדוגמה ,כל. כךהסך המספר מסוים מתוך  - "שיעורבשאלון זה " 1

 לרבות "דירקטורים חיצויים" כהגדרתם בחוק החברות. 2

 ור בתאגיד המכהן בושא משרה (למעט דירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת", מאידך, כהות דירקטכפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהוה כדירקטור בתאגיד מוחזק -לעיין שאלה זו  3
  התאגיד ייחשב כ"כפיפות" לעיין שאלה זו.



2 

 בישיבות הדירקטוריון כח לא, משרה בכירה אחר בתאגיד או ושא דירקטור שאיו, מטעמו) מי ו/או השליטה (לרבות קרובו בעל  .6
יצויו הפרטים הבאים לגבי וכחות כל אדם וסף בישיבות הדירקטוריון  -ווח. אם תשובתכם היה "לא כון" שהתקיימו בשת הדי

  כאמור:
  

  -: בתאגיד (ככל שקיים) תפקיד; אורן היליגרזהות: 
  

  , בעלת השליטה בחברה.חברה לכסים ולבין בע"מ ("כסים וביין")בסמכ"ל כספים  פירוט הזיקה לבעל השליטה:

  לא X   כן ם היה זה לשם הצגת ושא מסוים על ידו: הא

  .5/10אחרת: , וכחות _____: לשם הצגת ושא מסוים על ידו שיעור וכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשת הדיווח
  

  - תפקיד בתאגיד (ככל שקיים): ; אדוארדו אלשטייןזהות: 
  

  .בעל השליטה בעקיפין בחברה

    לא Xכן    ושא מסוים על ידו:  האם היה זה לשם הצגת

  . ,3/10וכחות אחרת: _____שיעור וכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשת הדיווח לשם הצגת ושא מסוים על ידו: 
  

  -; תפקיד בתאגיד (ככל שקיים): שולם לפידותזהות: 
  

  .מכ"ל אידיביפירוט הזיקה לבעל השליטה: 

    לא Xכן    מסוים על ידו: האם היה זה לשם הצגת ושא 

  . ,2/10וכחות אחרת: _____שיעור וכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשת הדיווח לשם הצגת ושא מסוים על ידו: 
  

  -; תפקיד בתאגיד (ככל שקיים): לאריסה כהןזהות: 
  

  .מזכירת חברה אידיביפירוט הזיקה לבעל השליטה: 

    לא Xכן    סוים על ידו: האם היה זה לשם הצגת ושא מ

  . ,3/10וכחות אחרת: _____שיעור וכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשת הדיווח לשם הצגת ושא מסוים על ידו: 
  
  

 X 
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  הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 כון

  
  כון לא

את כהותם של כלל הדירקטורים בתאגיד, שאים  קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית לאבתקון התאגיד  .7
   חשבת מגבלה). איהקביעה ברוב רגיל  -(לעיין זה  דירקטורים חיצויים

 

√  

דאג  החל על התאגיד והדירקטורים, וכן חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין לדירקטורים הכשרה תוכית דאג לעריכתתאגיד ה .8
   , בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.תמכהים, המותאמ דירקטוריםרת הכשהמשך ל תכיתלעריכת 

   דיווח:ה בשת הופעלה התוכית יצוין האם -תשובתכם היה "כון"אם 

 לא X כן 

√ 

9. 
 א.

  ופיסית. חשבואיתמומחיותבעלילהיותשעליהםבדירקטוריון דירקטורים שלדרש מזערימספרבתאגיד קבע

 √ .2 יצוין המספר המזערי שקבע: - תשובתכם היה "כון" אם
 

  ב.
  5 הדיווח: שת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהו

  4: 4ופיסית חשבואית מומחיות בעלי

   - מקצועית: כשירות בעלי

_____ _____ 

10. 
  א.

  חברים משי המיים. הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שת בכל

  √  
 

  .ב
  מספר הדירקטורים מכל מין המכהים בדירקטוריון התאגיד כון למועד פרסום שאלון זה: 

  .1שים:   ,4גברים: 
_____ _____ 

                                                                 

  .2005-ומקצועית), התשס" לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות 4
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 הדירקטוריון ישיבות

  
 כון

  
 כון לא

11.  
  א.

  הדיווח:  כל רבעון בשת במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
  _____                        1; רבעון רביעי: 3שלישי:  ; רבעון4; רבעון שי: 2רבעון ראשון: 

  
_____ 

  ב.
לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהו בתאגיד במהלך שת הדיווח, יצוין שיעור השתתפותו בישיבות הדירקטוריון (בס"ק 

   חס לתקופת כהותו):הדיווח (ובהתיי במהלך שת לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר) שהתקיימו -זה 

_____  _____ 

שיעור   שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
  הדירקטוריון

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
  ביקורת 

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות הועדה 
  לבחית דוכ"ס

שיעור השתתפותו בישיבות ועדות 
דירקטוריון וספות בהן הוא חבר (תוך 

  ציון שם הועדה)

  -  -  -  10/10  שטייןאלחדרו אל

  ; 3/3 -ו. השקעות   -  -  10/10  סגי איתן
  

  

(כיהן עד יום  איתי מל
27.4.18(  

  ;1/1 -; ו. השקעות 2/2 -ו. תגמול   1/1  4/4  4/4
  

  

ו.  ;3/3 -; ו. השקעות 2/2 -ו. תגמול   3/4  6/6  10/10  ארון רביוביץ'
    4/4 -; ו. לאיתור דח"צ 6/6 -עסקאות 

  

  
  

 .ו; 3/3 -ת . השקעוו; 2/2 -תגמול  .ו  4/4  6/6  10/10   וסף שטחי
     4/4 -; ו. לאיתור דח"צ 6/6 -עסקאות 

  

  
  

ברי מוסקוביץ' 
(מכהן החל מיום 

24.5.18(  

 -; ו. לאיתור דח"צ 2/2 -השקעות  .ו  3/3  2/2  5/6
4/4    
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 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המהל תפקידי בין הפרדה

 
 כון

  
 כון לא

13.  
 דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שת בכל

√ 

41.   
  מהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שת לכב

√ 

(ג) לחוק 121סעיף הוראות בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהוה אושר בהתאם ל .15
  .5החברות

X לא טירלוו .(ה כאמורככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהו) 

 

 √  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב איו ל"המכ .16

17.  
  . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמכ"ל או כושא משרה  איובעל שליטה או קרובו 

√ 

  

                                                                 
 (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  -בחברת איגרות חוב  5
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 הביקורת ועדת 

 
כון

  
 כון לא

18. 
 - וחבשת הדיו כיהן לא הביקורת בועדת

__________ 

  √  קרובו. או השליטה בעל  א.
 

  √  הדירקטוריון. ר"יו  ב.
 

  √  בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.
 

  √  קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הותן דירקטור  ד.
 

  √  השליטה. בעל על ירקטור שעיקר פרסתוד  ה.
 

19.  
בהתאם בשת הדיווח בישיבות ועדת הביקורת, למעט  לא כחמי שאיו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

  . (ה) לחוק החברות115להוראות סעיף 
√ 

 

רוב הוכחים היו כאשר חברי הועדה,  של שהתקיימו בשת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מין .20
  √  ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוי. בלתי תלויים דירקטורים

21. 
של  לפי העיין, ובלא וכחות, המבקר החשבון ורואה הפימי לפחות בוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשת קיימה הביקורת ועדת
   √ ליקויים ביהול העסקי של התאגיד.לעיין , שאי משרה בתאגיד שאים חברי הוועדהו



7 

22. 
(לגבי היועץ  הועדהלבקשת הועדה ו/או  ר"יו הועדה, היה זה באישור חבר להיות רשאי שאיו מי כח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל

  . המשפטי ומזכיר התאגיד שאיו בעל שליטה או קרובו)
√ 

23. 
 עסקיו ביהול לליקויים בקשר התאגיד עובדי של בתלוות הטיפול אופן שת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגביב

  כאמור. שהתלוו לעובדים שתיתן ההגה ולגבי
√ 

24.  
ון המבקר ושכר טרחתו ביחס ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחית הדוחות הכספיים) היחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשב

  לדוחות הכספיים בשת הדיווח, היו אותים לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה ראויים.
√ 

  

(להלן  תפקידי הכספיים  הדוחות  לבחית  בעבודתה - הועדה   הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) 

  
כון

  
 כון לא

 הדוחות לאישורדירקטוריון ב הדיוןלקראת הועדה  המלצותקטוריון כזמן סביר להעברת יצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדיר  .א  .25
  .ימי עסקים 2 :הכספיים

__________ 

   :אישור הדוחות הכספייםהדיון בדירקטוריון למספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד   ב.

  מי עסקיםי 2):     2018דוח רבעון ראשון (שת 
  ימי עסקים 2               דוח רבעון שי:              
  ימי עסקים 2                דוח רבעון שלישי:        

  ימי עסקים 2             דוח שתי:                       

  

_____  

  
  

_____ 

  למועד הדיון בדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים: מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים  ג.  

  ימי עסקים 2):       2018דוח רבעון ראשון (שת 
   ימי עסקים 2       דוח רבעון שי:                        

  ימי עסקים 2          דוח רבעון שלישי:                
  מי עסקיםי 2        דוח שתי:                              

  * טיוטות הדוחות הכספיים הועברו לחברי הוועדה מספר ימים קודם לכן.
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המתייחסים לתקופות  התאגיד של הכספיים הדוחות דוו בה, הדירקטוריוןות הועדה וישיב כלהשתתף ב התאגיד של המבקר החשבון רואה  .26
  √   הדיווח. שתהכללות ב

 

 _____  _____  להלן: המפורטים התאים , כלועד לפרסום הדוח השתי התקיימו בכל שת הדיווח הבועד  .27

  
 √  .(במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור) מספר חבריה לא פחת משלושה  א.

 

  
 √  כהות חברי ועדת ביקורת). (ג) לחוק החברות (לעין-ב) ו(115בה כל התאים הקבועים בסעיף  התקיימו  ב.

 

  
 √  רקטור חיצוי.יו"ר הועדה הוא די  ג.

 

  
 √  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.

 

  ה.  
 √  לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות חשבואית ופיסית.  

 

  
 √  חברי הוועדה תו הצהרה עובר למיוים.  ו.

 

  
  ז.

י המוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצויין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב ה
 √  אחד לפחות.
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 ועדת תגמול 

 
  
 כון

  
 לא כון

  √ ועדה).והדיון ב ועדה מתה, בשת הדיווח, לפחות שלושה חברים והדירקטורים החיצויים היוו בה רוב (במועדוה .28
  

29. 
תאי כהותם והעסקתם של כל חברי ועדת הגמול בשת הדיווח הים בהתאם לתקות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי, 

  √  .2000-התש"ס

 _____ _____  בועדת התגמול לא כיהן בשת הדיווח .30

  √  בעל השליטה או קרובו  .א 
  

  √  יו"ר הדירקטוריון  .ב 
  

  √  דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.  .ג 
  
  

  √  דירקטור הותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.  .ד 
  

  √  דירקטור שעיקר פרסתו על בעל השליטה  .ה 
  

  √  יבות ועדת התגמול, למעט אם קבע יו"ר הועדה כי מי מהם דרש לשם הצגת ושא מסוים.בעל שליטה או קרובו לא כחו בשת הדיווח ביש .31
  

32.  
מרות )(ג) לאישור עסקה או מדייות תגמול, ל1)(1(ג272-) ו3(ג)(272א(ג), 267ועדת התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפי סעיפים 

  √  התגדותה של האסיפה הכללית.
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פי   םמבקר 

 
  
 כון

  
 לא כון

  √ יו"ר הדירקטוריון או מכ"ל התאגיד הוא הממוה הארגוי על המבקר הפימי בתאגיד. .33
  

34. 
  או ועדת הביקורת אישרו את תכית העבודה בשת הדיווח.יו"ר הדירקטוריון 

  .פרויקט בייזוםבוסף, יפורטו ושאי הביקורת בהם עסק המבקר הפימי בשת הדיווח: 
√  

 _____ _____  380): 6היקף העסקת המבקר הפימי בתאגיד בשת הדיווח (בשעות .35

  √  בשת הדיווח התקיים דיון (בועדת הביקורת או בדירקטוריון) בממצאי המבקר הפימי. 
  

36. 
בו,  יים עם התאגיד, בעל השליטההמבקר הפימי איו בעל עין בתאגיד, קרובו, רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן איו מקיים קשרים עסקיים מהות

  √  קרובו או תאגידים בשליטתם.
  

  

                                                                 
 כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העיין. 6
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  עיין בעלי עם עסקאות

 
 
 כון

  
 לא כון

  √ ידי התאגיד או ותן לו שירותי יהול.-מועסק על איו) בשליטתושלרבות חברה ( בעל השליטה או קרובו .37

38. 
  .(בתחום אחד או יותר) התאגיד של פעילותו בתחום וספים עסקים איןהשליטה  לבעל למיטב ידיעת התאגיד,

 בו: השליטה ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם קבע הסדר -כון" לא תשובתכם היה " אם

   כן  

X  לא  

 

X 

  

  

  : ___________הכספייםועדה לבחית הדוחות והיו"ר       : ___________הביקורת ועדתו ריו"    : ___________        הדירקטוריון ר"וי

  

  2019 ץרמב 18 תאריך החתימה:



  
  

  

  

  

  

  קרקעות בע"מים ל-חברת גב

  

  

': דוח בדבר אפקטיביות הבקרה ופרק 
  הפנימית על הדיווח הכספי 

  ועל הגילוי
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  דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

תקות יירות ל ב(א)9הגילוי לפי תקה  דוח שתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל .1

  :להלן: "תקות דוחות תקופתיים ומיידיים")( 1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל

), אחראית לקביעתה תאגיד""ה :(להלן בע"מ ים לקרקעות-חברת גבהההלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

  ל הגילוי בתאגיד.והתקיימותה של בקרה פימית אותה על הדיווח הכספי וע

  לעיין זה, חברי הההלה הם:

  אבי יעקובוביץ, מכ"ל;  .1

  מרק זק, סמכ"ל כספים;  .2

  יואב רוסו, סמכ"ל כסים;  . 3

  גדעון אקשטיין, סמכ"ל הדסה;  .4

  איתי רשף, סמכ"ל שיווק;  .5

אשר תוכו בידי המהל בקרה פימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות והלים הקיימים בתאגיד, 

הכללי וושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים 

האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר ועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימות הדיווח 

ח כי מידע שהתאגיד דרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על הכספי ולהכת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטי

  פי הוראות הדין אסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכות הקבועים בדין.

 כאמור, צבר גלותוהבקרה הפימית כוללת, בין השאר, בקרות והלים שתוכו להבטיח כי מידע שהתאגיד דרש ל

לי ולושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע ומועבר לההלת התאגיד, לרבות למהל הכל

  בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המביות שלה, בקרה פימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי איה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

  שמטת מידע בדוחות תימע או תתגלה.שהצגה מוטעית או ה

הההלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 

תהליך הערכת האפקטיביות של הבקרה הפימית התבסס על הערכת הסיכוים של התאגיד והאפקטיביות שלה; 

ם כך ההלת החברה, בפיקוח הדירקטוריון, בחה את הסיכוים הפוטציאלייהוגעים לדיווח הכספי והגילוי. לשם 

להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, בהתבסס על היכרותה את התאגיד, פעילותו, מבהו הארגוי 

 והתהליכים השוים בו.

הכספי ופריטי  בהתבסס על הבתה את סיכוי הדיווח והגילוי בתאגיד, ההלת החברה התמקדה בסעיפי הדיווח

גילוי אשר עשויה להיות בהם סבירות גבוהה יותר לטעות מהותית, ובחה את התכון והאפקטיביות התפעולית של 

  הבקרות והלים הותים מעה ראוי לסיכוים אלה.

  מודל הערכת האפקטיביות של הבקרה הפימית על ידי החברה הושתת על ארבעת הרכיבים להלן:

  ).Entity Level Controlsון (בקרות ברמת הארג -

  תהליך עריכה וסגירת דוחות. -

  ).ITGCבקרות כלליות על מערכות מידע ( -

  תהליכים מהותיים מאד לדיווח הכספי ולגילוי. -

 



  

 

3

 הליך דל"ן , היםבדל"ן להשקעה, בראייתה כחברה שעיקר עיסוקה ים-גבהתהליכים המהותיים מאד של 

  הזילים של החברה.להשקעה והליך יהול האמצעים 

  הערכת האפקטיביות כללה, בין היתר:

  בחית תכון הבקרות הקיימות על הדיווח הכספי ועל הגילוי וביצוע התאמות, ככל שדרשו. -

 יצוי.ביצוע תהליך תיקוף (טסטיג) של אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי על ידי בודק ח -

, הדירקטוריון וההלת קטיביות שביצעה הההלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילהערכת האפ בהתבסס על

 היא 2018 בדצמבר 31 התאגיד הגיעו למסקה, כי הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום

   אפקטיבית.
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  ) לתקות דוחות תקופתיים ומיידיים:1ב(ד)(9הצהרת מהל כללי לפי תקה  .2

  מהליםהצהרת 

  הצהרת מהל כללי

  , מצהיר כי:אבי יעקובוביץאי,  

 :(להלן 2018) לשת "התאגיד" :(להלן בע"מ ים לקרקעות-חברת גבבחתי את הדוח התקופתי של   )1(

  ");הדוחות"

לפי ידיעתי, הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית   )2(

כדי שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת החוץ 

  הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות, מכל הבחיות   )3(

אריכים ולתקופות שאליהם המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד לת

  מתייחסים הדוחות;

, של התאגידוהדוחות הכספיים  ת הביקורתולוועדולדירקטוריון  ,תי לרואה החשבון המבקר של התאגידגילי  )4(

  בהתבסס על הערכתי העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפימית על   (א)

הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם 

חות הכספיים או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימות הדיווח הכספי והכת הדו

  - בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או   (ב)

  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אי, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות והלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח   (א)

בתקות יירות ערך (דוחות כספיים  שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן

במהלך תקופת רות המאוחדות, בפרט , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחב2010-שתיים), תש"ע

  -  ההכה של הדוחות; וכן

, המיועדים להבטיח יומם של בקרות והלים תחת פיקוחיקבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וק(ב) 

באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

  ;לכללי חשבואות מקובלים

קטיביות של הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את הערכתי את האפ  )(ג

  מסקות הדירקטוריון והההלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפימית כאמור למועד הדוחות.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

  

  ________________________  2019 במרץ 18

  , מכ"ל אבי יעקובוביץ  
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לתקות דוחות תקופתיים  )2ב(ד)(9צהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקה ה .3

  :ומיידיים

  הצהרת מהלים

  הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  , מצהיר כי:מרק זקאי,  

 :(להלן בע"מ ים לקרקעות-חברת גבשל  בחתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות  )1(

  );"הדוחות": (להלן 2018) לשת "התאגיד"

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה   )2(

ן כללו מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבה

  אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות, מכל הבחיות   )3(

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם 

  מתייחסים הדוחות;

, של התאגידוהדוחות הכספיים ת הביקורת וולוועד לדירקטוריון ,תי לרואה החשבון המבקר של התאגידגילי  )4(

  בהתבסס על הערכתי העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

ית על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפימ  (א)

הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, 

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 

  - להוראות הדין; וכן  באופן שיש בו להטיל ספק במהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או   (ב)

  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אי, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

ם, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות והלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח קבעתי בקרות והלי  (א)

בתקות יירות ערך (דוחות כספיים  שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן

ע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא , ככל שהוא רלווטי לדוחות הכספיים ולמיד2010-שתיים), תש"ע

  - י על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכה של הדוחות; וכן לידיעת

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות והלים תחת פיקוחו, המיועדים   (ב)

להבטיח באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 

  התאם לכללי חשבואות מקובלים;ב

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת   (ג)

לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקותיי לגבי הערכתי כאמור 

  הובאו לפי הדירקטוריון והההלה ומשולבות בדוח זה.

  ן באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אי  

  

  _____________________  2019 במרץ 18

  סמכ"ל כספים, מרק זק  
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