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אודות

ננככללללתת חחבבררהה  צצייבבווררייתת  ההננססחחררתת  בבבבווררססהה  ללננייייררוותת  עעררךך  בבתת""אא..
((ממדדררווגג)).. AAaa22 ((ממעעללוותת)),, AAAA  בבממדדדד  תת""אא  9900..  דדייררווגג  אאגג""חח

  שווי נדל"ן להשקעה: 7.8 מיליארד ש"ח
15%  ( לא משועבד), צמיחה של  100%

בשנת 2019.

  מיליארד ש"ח 6.2 שווי החברה: כ-
(נכון ל-10/2/2020).
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  .1- מתם-ים ומפרץ חיפה ,ToHa1 :השלמת 3 פרויקטים בהיקף של 108,000 מ"ר
  זכיה במכרז האוניברסיטה העברית בירושלים להקמת פארק היי טק בהיקף של

127,000 מ"ר בשלב 1 וכ-140,000 מ"ר נוספים בשלב 2.
  זכייה במכרז חברת פרי-אור עבור מתחם לוגיסטי בגדרות - כ-40 דונם, זכויות בניה של

כ-30,000 מ"ר.
.מכירת עתודת קרקע לחברת אינטל - כ-10 דונם צפונית לפארק מתם
.(50%) רכישת חלקה של חברת רסקו בחברת גב-ים רסקו רמת הנשיא
 גיוס חוב - בדצמבר 2019 גייסה החברה אג"ח בדרך של הרחבת סידרה (סידרה ח') בהיקף

של כ-500 מיליון ש"ח, מח"מ 6.6 שנים בריבית שנתית, שקלית, קבועה - 1.75%.
  125,000 תכנון, הקמה ושיווק של 5 פרויקטים בשטח של כ- 150,000 מ"ר (חלק גב-ים

מ"ר).
  חתימה על 143 הסכמי שכירות במבנים קיימים, המתייחסים לשטח של כ-150,000 מ"ר

עילי המניבים כ-108 מיליון ש"ח בשנה (עלייה ממוצעת של כ-6.4% בהכנסות משכירות).
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 עיקרי הפעילות



מתם ים: 12,000 מ"ר

שוכר: אמזון

ToHa1: 89,000 מ"ר
9 מ' ש"ח בשנה 50 מ' ש"ח בשנה (חלק גב-ים)

מפרץ חיפה 1: 7,200 מ"ר

כלל שטחי המשרדים הושכרו

3.4 מ' ש"ח בשנה

.3 פרויקטים
  .(חלק גב-ים 63,700 מ"ר) 108,000 מ"ר
  63הכנסות שנתיות (חלק גב-ים) - כ- מיליון ש"ח (בשנת 2019 כ-38 מיליון ש"ח מתוך הכנסה

שנתית מייצגת של 63 מיליון ש"ח)

5 שוכר: אלמוג

 פרויקטים שהושלמו



גב-ים פארק העברית: (1

זכייה במכרז האוניברסיטה העברית

30 דונם
127כ- אלף מ"ר זכויות בנייה בשלב א

(1) 140כ- אלף מ"ר זכויות בנייה בשלב ב
66% - חלק החברה

 1.4כ- מיליארד ש"ח - היקף השקעה למשך
כ-10 שנים

 113כ- מ' ש"ח - צפי הכנסות שנתיות (חלק
החברה)

 עסקאות חדשות

6 (1) כפוף לתב"ע בסמכות ועדה מחוזית.

הדמיה ראשונית

שלב ב

שלב א
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גב-ים גדרות: (2
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  זכייה במכרז חברת פרי אור
הקרקע - כ-40  דונם
  זכויות בניה - 30,000 מ"ר (מתוכם 10,400 מ"ר

בנוי ומושכר)
התמורה - 107 מיליון ש"ח

הדמיה

 עסקאות חדשות

עסקת אינטל: (3
 מכירת קרקע לחברת אינטל, הממוקמת צפונית

לפארק מתם בצמוד לקמפוס אינטל הקיים
הקרקע - 10 דונם
התמורה- כ-102 מיליון ש"ח
  רווח נקי - 57 מיליון ש"ח (חלק גב-ים 29 מיליון

ש"ח)



רמת הנשיא: (4
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  רכישת חלקה של חברת רסקו מגורים
בע"מ (50%) בחברה המשותפת, בעלת  
הזכויות בפרויקט המגורים רמת-הנשיא  

בחיפה  

התמורה - 70  מיליון ש"ח

  רווח נקי - 23 מיליון ש"ח (מאיחוד לראשונה
של הדו"חות הכספיים של חברת רמת הנשיא)

 עסקאות חדשות



510,      צמיחה של 11.1% הכנסות מהשכרת מבנים:

490,      צמיחה של 11.1% 1OI

Same 3roperties 1OI

458,      צמיחה של 12.5%

388,      צמיחה של 7.5%תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

))O16.1% 231,      צמיחה של
מיוחס לבעלי מניות

444,      עליה   של 1.1%

E%ITDA

463,      צמיחה של 67.8% רווח נקי לבעלי המניות
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 תוצאות כספיות (במיליוני ש"ח)

290,      צמיחה של 15.6% ))O
מאוחד
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31.12.2018  31.12.2019   
1,653 1,479 אמצעים נזילים

שווי הוגן נדל"ן  
6,752 *7,770 להשקעה, מתוכו: 

751 259     נדל"ן בהקמה
274 615       קרקעות

5,727 6,896 נדל"ן מניב
289 424 נכסים אחרים

8,694 9,673 סך הנכסים

תמצית נתונים כספיים (במיליוני ש"ח)

31.12.2018  31.12.2019   
4,469 4,669 חוב פיננסי, ברוטו

134 436 התחייבויות אחרות

862 972 עתודה למס

3,229 3,596 הון עצמי

8,694 9,673 סך התחייבויות והון עצמי

* כולל 101 מיליון ש בגין נכסים מוחזקים למכירה.
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הכנסות מהשכרת מבנים (מיליוני ש"ח) נכסים מניבים (מ"ר)

555 11 -44 0 54 54 53 2 953 493 3 16 23 4 18 6

19 ,9 0

9 5 28 ,8 1 3,8 9 07 95 , 0 08 27 , 09 , 0 007 , 0 0 07 085 0, 0 03 08 00 06 , 0

, 0000 000 00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E
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צמיחה בנכסים מניבים ובהכנסות מהשכרת מבנים



צמיחה ב-1OI במיליוני ש"ח
534 0-9 54 04 343 34 10 03 63 73 73 432 933

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E
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צמיחה ב-E%ITDA במיליוני ש"ח
494 55 -8 44 4 9

3 0 0 8

3 7 1 7

3 5 53 2 32 0 89 88

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E
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צמיחה בהכנסות מהשכרת מבנים ושיעור מינוף יציב

הכנסות מהשכרת מבנים (מיליוני ש"ח) מינוף (%)

48.7
52.5 51.2 49.2 49.9

45.4 46.6 47.0 49.5

555 1-1 54 04 554 4 492 539 133 23 643 168

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E
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צמיחה בשווי נדל"ן להשקעה במיליוני ש"ח

7,770
6,752

6,379
5,858

5,497
5,1564,930

4,457

84% 83% 82% 83% 86% 85% 100% 100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

לא משועבד
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התפלגות שווי נדל"ן להשקעה ליום  

נדל"ן בהקמה,   8%
259
3%

נדל"ן מניב, 
6,896
89% 

31.12.2019 (מיליוני ש"ח)

משועבד

קרקעות, 615,*  *  

*

* כולל 101 מיליון ש"ח בגין נכסים מוחזקים למכירה.



פריסת החזר החוב במיליוני ש"ח
(ממוצעת) 3.2% חוב פיננסי ברוטו -  מיליוני ש"ח ריבית אפקטיבית לשנה -   4,669

4.5  שנים מח"מ החוב -  

712  684 

574  574 
469  469  469 

378 

255 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2034
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צמוד מדד,   שקלי קבוע, 
  2,399 2,270
51% 49% 

(*)

החזר החוב (מיליוני ש"ח)(*) 98 מיליוני ש"ח בשנה למשך 7 שנים. (%) שיעור ריבית

2.7
3.4 3.4 3.4

3.5

3.3 3.3

3.0

2.6



תמצית נתונים כספיים סולו מורחב* במיליוני ש"ח
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שינוי (%) 2018 2019  

12.0 374 419 הכנסות מהשכרת מבנים

12.0 359 402 NOI

0.6 357 359 Same properties NOI

14.2 331 378 EBITDA
הכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן  

69.3 176 298 להשקעה

(34.4) 163 107 הוצאות מימון נטו

74.7 75 131 הוצאות מיסים

67.8 276 463 רווח נקי

16.1 199 231 FFO
* חלק המיוחס לבעלי המניות
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תמצית נתונים כספיים סולו מורחב* במיליוני ש"ח

18* חלק המיוחס לבעלי המניות

31.12.2018  31.12.2019   
1,452 1,280 אמצעים נזילים

שווי הוגן נדל"ן  
5,571 6,472 להשקעה, מתוכו: 

665 204     נדל"ן בהקמה
190 484       קרקעות

4,716 5,784 נדל"ן מניב
265 401 נכסים אחרים

7,288 8,153 סך הנכסים

31.12.2018  31.12.2019   
4,031 4,254 חוב פיננסי, ברוטו

120 400 התחייבויות אחרות

693 789 עתודה למס

2,444 2,710 הון עצמי

7,288 8,153 סך התחייבויות והון עצמי
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צמיחה ב-O(( לבעלי המניות במיליוני ש"ח

231

199
187

170
159

135 132 132

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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(*)

(*) כולל כ- 194,000 מ"ר בשלבי תכנון ושיווק (מתוכם כ-105,000 מ"ר ברוטו, עילי)
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השבחת נכסים: פארק מתם
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פארק מתם - 2019פארק מתם - 1999
שטח בנוי-  60,000 מ"ר

הכנסה שנתית -  38 מיליון ש"ח
שטח בנוי-    272,000  מ"ר

הכנסה שנתית -  142 מיליון ש"ח



השבחת נכסים: מרכז גב-ים הרצליה
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מרכז גב-ים הרצליה- 1992
אלפי מ"ר בודדים שטח בנוי- 

כ-1 מיליון ש"ח הכנסה שנתית-

מרכז גב-ים הרצליה- 2019
שטח בנוי-  114,000 מ"ר

הכנסה שנתית- 66 מיליון ש"ח



השבחת נכסים: פארק גב-ים הרצליה צפון

גב-ים הרצליה צפון - 2007/2008
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גב-ים הרצליה צפון - 2019
שטח בנוי-  33,000 מ"ר

הכנסה שנתית- 15 מיליון ש"ח
שטח בנוי-  131,000 מ"ר

הכנסה שנתית- 92 מיליון ש"ח



השבחת נכסים: מפרץ חיפה
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גב-ים מפרץ חיפה - פוטנציאלגב-ים מפרץ חיפה - 2008
שטח בנוי-  80,000-100,000 מ"רשטח בנוי-  כ-40,000 מ"ר

1

2
3

מ"ר 7,200 
הושלם

מ"ר 8,500 
בתכנון מ"ר 10,600 

בהקמה



3
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גב-ים חולון 3 + חניון עבור מבנים 3+4 ToHa- חניוןגב-ים רעננה 1# 2  מתם-מזרח 1# + חניון עבור מבנה 2#

מגי 7 גב-ים הרצליה - גב-ים פארק העברית - 1

גב-ים חולון 2#

1
1

2
15

12
  12 פרויקטים  12 פרויקטים

(חלק החברה מתוך 408,000 מ"ר)  327,200 מ"ר
לאחר השלמה ואכלוס הפרויקטים שבתכנון והקמה:

4

  ,סך השטחים להשכרה בחברה     כ-   1,320,000 מ"ר
 הכנסות שנתיות מהשכרת מבנים- כ-   735 מיליון ש"ח

(החל מ- 2024).
גב-ים נגב 4#

מפרץ חיפה 3#מפרץ חיפה 2# גב-ים רחובות 5# - חניוןגב-ים גדרות1#
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29 (1) לאחר אכלוס מלא (2) החברה השכירה שטח של כ- 5,300 מ"ר ומכרה שטח של כ-6,700 מ"ר מהמבנה. העלויות כוללות עלות כוללת של כ-120 מיליון ש"ח בהפחתת התמורה מהמכירה. (3) עסקת  
קומבינציה. חלק החברה 69.5%. (4) תוספת של כ-133 מיליוני ש"ח ל-FFO המאוחד. * לא כולל חניונים המיוחסים לשלבים הבאים

פרויקטים בתכנון, הקמה ושיווק
הכנסות  עלויות הקמה חלק החברה  יתרת עלויות  סה " כ חניה  עילי 

משכירות ( 1)  ליום 31/12/19 מועד סיום  במאוחד הפרוייקט סטטוס 

תשואה  חלק החברה במאוחד, במיליוני ש  שטח (מ" ר )
10.1% 9 41 89 Q2/2020 13,000 13,000 13,000 -גב - ים נגב  4 יושלמו  
7.5% 5  - 67 Q2/2020 15,200 21,900 9,000 12,900 גב - ים חולון  2  (2) במהלך  

20208.8% 5 33 57 Q4/2020 10,600 10,600 10,600 -גב - ים מפרץ חיפה  2
7.7% * 16 215 222 Q2/2022 40,300 58,000 32,600 25,400 גב - ים רעננה  1 ( 3) 

126.0בהקמה   150 8,000 16,000 16,000  - תוהא  2 -  חניון  ושיווק 
9.7% 25 192 257 Q4/2021 45,900 45,900 18,200 27,700 מתם - מזרח  1
9.3% 5 55 55 Q2/2021 20,200 20,200 20,200  - מתם - מזרח  2 -  חניון 
9.8% 4 29 41 Q2/2021 8,500 8,500 8,500 -גב - ים מפרץ חיפה  3
7.0% * 11 138 161 Q3/2023 37,800 37,800 25,800 12,000 נים  3+4 גב - ים חולון  3 +  חניון לבניי

* 7.6%בתכנון   61 834 834 Q1/2023 84,300 127,700 45,700 82,000 גב - ים פארק העברית   1 ושיווק 
7.3% 4 24 55 Q3/2021 7,500 7,500 7,500 -גב - ים גדרות  1
9.2% 26 267 282 Q4/2023 23,000 23,000 23,000 -גב - ים הרצליה  -  מג "י  7

2 36.5 36.5 Q1/2022 12,900 17,900 17,900  - גב - ים רחובות  5 -  חניון 
173 1,991 2,307 327,200 408,000 185,400 222,600 (4)סה "כ 
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30 (1) לאחר אכלוס מלא (2) החברה השכירה שטח של כ- 5,300 מ"ר ומכרה שטח של כ-6,700 מ"ר מהמבנה. העלויות כוללות עלות כוללת של כ-120 מיליון ש"ח בהפחתת התמורה מהמכירה. (3) עסקת  
קומבינציה. חלק החברה 69.5%. (4) תוספת של כ-120 מיליוני ש"ח ל-FFO המיוחס לבעלי המניות. * לא כולל חניונים המיוחסים לשלבים הבאים

פרויקטים בתכנון, הקמה ושיווק - סולו מורחב*

* חלק המיוחס לבעלי המניות

הכנסות  חלק  יתרת עלויות 
משכירות  ליום 31/12/19עלויות הקמה  מועד סיום  ( 1) החברה  הפרוייקט סטטוס 

תשואה  חלק החברה , במיליוני ש  שטח (מ" ר )
10.1% 6.6 30 65 Q2/2020 9,500 גב - ים נגב  4  ( 73.25%)  יושלמו  
7.5% 5  - 67 Q2/2020 15,200 גב - ים חולון  2  ( 2)  במהלך  

20208.8% 5 33 57 Q4/2020 10,600 גב - ים מפרץ חיפה  2
7.7% * 16 215 222 Q2/2022 40,300 גב - ים רעננה  1  ( 3) 

126.0בהקמה   150 8,000 ושיווק  תוהא  2 -  חניון 
9.7% 12.5 96 128.8 Q4/2021 22,950 מתם - מזרח  1  ( 50.1%) 
9.3% 2.6 27.6 27.6 Q2/2021 10,100  מתם - מזרח  2 -  חניון  ( 50.1%) 
9.8% 4 29 41 Q2/2021 8,500 גב - ים מפרץ חיפה  3
7.0% * 11 138 161 Q3/2023 37,800 נים  3+4 גב - ים חולון  3 +  חניון לבניי

* 7.6%בתכנון   61 834 834 Q1/2023 84,300 גב - ים פארק העברית  1 ושיווק 
7.3% 4 24 55 Q3/2021 7,500 גב - ים גדרות  1
9.2% 26 267 282 Q4/2023 23,000 גב - ים הרצליה  -  מג "י  7

2 36.5 36.5 Q1/2022 12,900 גב - ים רחובות  5 -  חניון 
1,856 2,127 290,650 155.7((4)סה "כ 
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3131

1
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3
4

פארק גב-ים נגב

צילום: ינואר, 2019



בהקמה: גב-ים נגב - 4

32צילום: ינואר, 2019

מועד סיום:  
רבעון 2, 2020

שטח בנוי:
כ- 13,000 מ"ר עילי



33
צילום: ינואר, 2019

בהקמה: גב-ים חולון - 2

שטח בנוי:
כ- 22,000 מ"ר, מתוכו:

כ- 13,000 מ"ר עילי
הושכר: כ-5,300 מ"ר
נמכר:   כ-6,700 מ"ר

מועד סיום:
רבעון 2, 2020

2



נמל חיפה החדש  
(בבנייה)

34

1

2

פארק גב-ים מפרץ חיפה

3

7,200 מ"ר
הושלם

8,500 מ"ר
בתכנון

10,600 מ"ר
בהקמה
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שטח בנוי:
כ- 10,600 מ"ר

מועד סיום:  
רבעון 4, 2020

בהקמה: גב-ים מפרץ חיפה - 2

2

1
3
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שטח בנוי:
כ- 58,000 מ"ר *, מתוכו:

כ- 25,400 מ"ר עילי

עסקת קומבינציה, חלק החברה  
69.5%

* כולל חניון תת קרקעי עבור שלב ב.

בהקמה: גב-ים רעננה - 1

מועד סיום:  
1 רבעון 2, 2022

D
um

m
y Text

D
um

m
y Text



3737

בהקמה: גב-ים רעננה - 1

צילום: פברואר, 2019



3838

ToHa - חניון בהקמה: 2

צילום: פברואר, 2019

עבודות פיתוח, דיפון, חניון  
חלקי ותכנון



מרכז הקונגרסים
24,000 מ"ר

חלק החברה:
50.1%

(בשיתוף החברה 
הכלכלית לחיפה)

מתם מזרח 1  
(הדמיה)

45,900 מ"ר

30 דונם, 90,000 מ"ר 
זכויות בנייה (עיקרי)

IBM
20,000 מ"ר

שטח בנוי: 272,000 מ"ר
כ- 177,000 מ"ר עילי

כ-95,000    מ"ר חניונים
שיעור תפוסה: 100%

לאחר השלמת מתם מזרח 1 (בבנייה):

שטח בנוי: 317,900 מ"ר
כ- 204,700 מ"ר עילי

כ- 113,200 מ"ר חניונים

39
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בתכנון ובהקמה: מתם מזרח 1 + מתם מזרח 2 - חניון

12

שטח בנוי:
כ- 45,900 מ"ר, מתוכו:

כ- 27,700  מ"ר עילי

מתם-מזרח 1:

מועד סיום:  
רבעון 4, 2021

שטח בנוי:
כ- 20,200  מ"ר תת"ק

מתם-מזרח 2 - חניון:

מועד סיום:  
רבעון 2, 2021
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שטח בנוי:
כ- 8,500 מ"ר

מועד סיום:  
רבעון 2, 2021

בתכנון: גב-ים מפרץ חיפה - 3

2

1
3



3

42

פארק גב-ים חולון
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2

3
1

תחנת מטרו  
עתידית

בתכנון: גב-ים חולון - 3 , וחניון עבור מבנים 3+4

שטח בנוי:
כ- 37,800 מ"ר, מתוכו:

כ- 12,000 מ"ר עילי

מועד סיום:  
רבעון 3, 2023
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בתכנון: גב-ים פארק העברית - 1

גב-ים פארק העברית - 1:

מועד סיום:  
רבעון 1, 2023

כ- 82,000   מ"ר עילי

1
2

שטח בנוי:
כ- 127,700 מ"ר, מתוכו
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פארק גב-ים גדרות

1
2

2
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בתכנון: גב-ים גדרות - 1

שטח בנוי:
כ- 7,500 מ"ר
מועד סיום:  

רבעון 3, 2021

1
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כיום: 

שטח בנוי:
כ- 23,000 מ"ר

מועד סיום:  
רבעון 4, 2023

בתכנון: גב-ים הרצליה מג"י 7

47



בתכנון: גב-ים רחובות 5 - חניון

4

5

48

6

7

8
9

שטח בנוי:
כ- 17,900 מ"ר

מועד סיום:  
רבעון 1, 2022



בתכנון: גב-ים רחובות 5 - חניון
4 5

49

קיים



443,000 מ"ר זמינים לבנייה
(שטחים עיקריים, לא כולל  

פרויקטים בתכנון והקמה)

המשך הצמיחה: זכויות בנייה
מתם:

247,000 מ"ר

קיסריה:
18,000 מ"ר18,000 

רחובות:
46,000 מ"ר

חולון:
17,000 מ"ר

גדרות:
9,000 מ"ר

באר שבע:
105,00050 מ"ר



פארק גב-ים O2, הרצליה צפון
תוספת שטחים של כ-18,000 מ"ר עיקרי

51

כיום: 

לאחר תוספת של 18,000 מ"ר (עיקרי): 

המשך הצמיחה: תב"עות בתהליך



ToHa2
140,000 מ"ר

52

ToHa2

ToHa2

ToHa1

ToHa2

הועדה המקומית אישרה להפקדה (בתנאים) תב"ע 
עבור הקמת ToHa2 שעיקרה:

תוספת זכויות בנייה של 140,000 מ"ר עילי. 
תוספת של כ-1,500 מקומות חניה. 

* חלק החברה - 50%

140,000 מ"ר המשך הצמיחה: תב"עות בתהליך



תרומות
החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל מרכיב חשוב שראוי לשלבו במסגרת  

מכלול פעילויותיה.

בשנת 2019 תרמה החברה סך של כ-2 מיליון ש"ח לעמותות וארגונים שמטרותיהם  
פעילות למען הקהילה, קידום ענייני בריאות, חינוך ותמיכה באוכלוסיות נזקקות.

53
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מידע צופה פני עתיד

מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת  
התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד (מידע צופה פני עתיד).

העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה נוגעים למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, למצב  
הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה, באזורי פעילותה, ולעובדות ולנתונים מאקרו כלכליים, הכל  

כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו.

התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן  
מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים  

להערכה מראש ובאופיים אינם בשליטת החברה.
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